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اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا
صابر جمالی -1حسین انصاری -*2سیده محبوبه زین

الدین3

تاریخ دریافت1398/05/02 :
تاریخ پذیرش1398/10/08 :

چکیده
در آبیاری به روش آبیاری بخشی ریشه ( ،)PRDنیمی از محیط ریشه به تواتر بهصورت کامل آبیاری شده و نیم دیگر خشک نگه داشته مییشیود
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کینوا با کاربرد روش آبیاری  PRDدر سه نوع بستر کاشت میباشد آزمایش فاکتوریل در
قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال  1397در شرایط گلخانهای که شامل دو مدیریت آبیاری (آبیاری کامل  FIو آبیاری بخشی ناحیه ریشیه
 )PRDو سه بستر کشت (سیلتی رسی  ،S1لوم رسی  S2و لوم شنی  )S3بود ،اجرا شد نتایج نشیا داد کیه بیشیتریر ارت یاع گییاه در تیمیار 84/4( FI
سانتیمتر) و کمتریر ارت اع گیاه در تیمار 82/5( PRDسانتیمتر) میباشد با کاهش  50درصید مییزا آآ آبییاری از تیمیار  FIبیه تیمیار  ،PRDوز
هزاردانه  9/1درصد کاهش یافت ،بیشتریر و کمتریر وز هزاردانه گیاه بهترتیب  4/0و  3/6گرم در بوته در تیمارهای  FIو  PRDبهدست آمد عملکرد
دانه با تغییر مدیریت آبیاری از تیمار  FIبه  10/2 ،PRDدرصد کاهش داشت و حداکثر و حداقل مقدار آ بهترتیب در تیمارهای  19/7( FIگرم در بوته)
و  17/7( PRDگرم در بوته) اندازهگیری شد بیشتریر و کمتریر عملکرد دانه ( 20/2و  18/4گرم در بوته) بهترتییب مربیوب بیه تیمارهیای  S1و S2,3
است تیمار خاک سیلتی رسی با وز هزار دانه  4/12گرم ،دارای وز هزار دانه بیشتری نسبت به خاکهای لوم رسی و لیوم شینی (بترتییب بیا  3/78و
 3/78گرم) داشت بهطورکلی ،تأثیر روش آبیاری  PRDبر کاهش مصرف آآ در کشت گلخانهای کینوا مثبت بود و قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :روش  ،PRDشرایط گلخانهای ،عملکرد دانه و سنبله ،کمآبیاری ،کینوا ،وز هزار دانه

مقدمه

*

تنشها یکی از علل کاهش رشد و عملکرد محصول در زمیرهای
کشاورزی محسوآ میشود ( )26که از جمله ایر تنشهیا کیه باعی
کاهش رشد و کاهش محصول در گیاها می شود تنش خشکی است
( ،)13که یکی از محیدودیتهیای عمیده در بهیرهوری کشیاورزی در
سرتاسر جها بوده و ایر احتمال وجود دارد که در آینده افزایش یابید
( 20و  )21تیینش خشییکی ،یکییی از مهییمتییریر عوامییل اقلیمییی
محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی است که بر پراکنش ،رشید و
نمو گیاهیا میرثر اسیت و مییتوانید باعی تغیییرات مورفولو،ییک،
فیزیولو،یک و بیوشیمیایی در گیاه گردد ( 11و .)12
عزیز و همکارا ( )2بهمنظور بررسی اثر کیمآبییاری بیر خیوا
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گیروه علیوم و مهندسیی آآ ،دانشیکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا
)Email: Ansary@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشجوی کارشناسی ،گروه مدیریت مناطق خشیک و بیابیانی ،دانشیکده منیاب
طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.81937

رشدی و متابولیتهای ثانویه گیاه کینوا نشا دادند که کاهش مییزا
آآ آبیاری بهمیزا  60 ،40و  80درصد نیاز آبی گیاه منجر به کاهش
وز تر و خشک اندام هوایی و ارت اع بوته شد بیشتریر میزا کاهش
ایر ص ات نیز در تیمار آبیاری به میزا  20درصد نییاز آبیی مشیاهده
شد نتایج تحقیق نشا داد که بیشتریر مییزا از وز خشیک انیدام
هوایی در تیمار  60درصد نیاز آبی ( 0/85گیرم) و کمتیریر مییزا آ
نیز در تیمار  20درصد نیاز آبی ( 0/25گرم) مشاهده شید در پیژوهش
ایشا بیشتریر و کمتریر میزا ارت اع با  35و  20سانتیمتر بهترتیب
در تیمار شاهد و  20درصد نیاز آبی مشاهده شد هریچی و همکیارا
( )9در پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلی کیمآبییاری بیر
بهبود بهرهوری مصرف آآ در گیاه ذرت شیریر ،نخود ،باقال و کینیوا
نشا دادند که در گیاه نخود کاهش میزا آآ آبیاری منجر به کاهش
عملکرد دانه ،وز خشک اندام هوایی و نسبت ریشه به ساقه گردیید،
ولی شاخص برداشت افزایش یافت در گیاه ذرت شیریر افزایش تنش
آبی منجر به کاهش وز تر اندام هوایی و عملکرد بالل تازه گردیید،
ولی شاخص برداشت و نسبت ریشه به ساقه افیزایش یافیت در گییاه
کینوا افزایش تنش آبی منجر به کاهش وز خشیک انیدام هیوایی و
عملکرد دانه گردید ،ولی شاخص برداشیت و نسیبت ریشیه بیه سیاقه
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افزایش یافت از طرفی در گیاه باقال ،کیاهش مییزا آآ آبییاری بیه
صورت دورهای منجر به کاهش وز تر اندام هوایی و عملکیرد بیالل
تازه گردید ،ولی وز خشک دانیه ،وز تیر محصیول ،تعیداد دانیه در
غالف ،تعداد غالف در بوته ،وز هزار دانیه ،بییومس کیل ،شیاخص
برداشت و نسبت ریشه به ساقه افزایش یافت همچنیر در گییاه ذرت
شیریر افزایش تنش آبی دورهای منجر به افزایش وز تر بالل ،وز
خشک دانه ،وز هزار دانه ،زیتوده کل ،شیاخص برداشیت و نسیبت
ریشه به ساقه گردید ولی افزایش تنش بر تعداد بالل در بوته معنیدار
نشد از سوی دیگر در گیاه کینوا رقیم  DO708افیزایش تینش آبیی
دورهای به میزا  50درصد نیاز آبی در دوره رویشی منجر به افیزایش
عملکرد دانه در بوته ( 11/5درصد) ،شاخص برداشیت ( 16/2درصید)،
بهرهوری مصرف آآ ( 20/2درصد) و نسیبت ریشیه بیه سیاقه (12/9
درصد) گردید ،ولی زیتوده کل کاهشی بهمیزا  3/9درصد داشت از
طرفی در گیاه کینوا رقم  QM1113افزایش تنش آبیی بیهمییزا 50
درصد نیاز آبی در دوره رویشی منجر به افزایش عملکرد دانه در بوتیه
( 6/6درصد) ،زیتوده کل ( 4/2درصد) ،شاخص برداشت ( 2/4درصد)،
بهرهوری مصرف آآ ( 14/5درصد) و نسبت ریشه به ساقه ( 2درصید)
شد در پژوهشی دیگر رزاقی و همکارا ( )19به منظیور بررسیی اثیر
بافت های مختل خیاک و کیود نیتیرو ،بیر روی گییاه کینیوا رقیم
 Titicacaنشا دادند که اعمال تنش آبی در بافت شنی (کیاهش 12
درصدی) ،لوم شنی (افزایش  3/3درصدی) و لوم رس شینی (کیاهش
 5/9درصدی) عملکرد دانه شد همچنیر ایشیا نشیا دادنید کیه در
شرایط آبیاری کامل بافیت لیوم رس شینی ( 3/4مگیاگرم در هکتیار)
نسبت به بافتهای شنی ( 2/5مگاگرم در هکتیار) و لیوم شینی (3/0
مگاگرم در هکتار) دارای عملکرد دانه بیشتری بیوده اسیت همچنییر
نتایج ایر تحقیق نشا داد که زیتوده کل در شرایط اعمال تنش آبی
در بافت شنی و لوم رس شنی بهترتییب بیهمییزا  7/8و  7/6درصید
نسبت به شرایط اعمال آبیاری بهصورت کامل ،کاهش میییابید الزم
به ذکر است که در پژوهش ایشا زی توده کیل در تیمیار اسیت اده از
بافت لوم شنی در شرایط اعمال تنش و آبیاری کامل یکسیا بیود در
پژوهشی دیگر که بهمنظیور کیاهش اثیر تینشهیای محیطیی ماننید
خشکی بر روی گیاه کینوا در  3بافت خاک اجرا شده بود ،نتایج نشیا
داد که است اده از بیوچار و کمپوست اسیدی منجر به تقلیل اثر خشکی
نسبت به تیمار شاهد شده بهطوریکه اعمال ایر مواد به خاک تحیت
تنش خشکی سبب بهبود در وز خشک اندام هوایی بیهمییزا 64/5
درصد (بیوچار اسیدی) و  41/9درصد (کمپوسیت اسییدی) و عملکیرد
دانه بهمیزا  62/1درصد (بیوچار اسییدی) و  46/5درصید (کمپوسیت
اسیدی) میشود ( )18در تحقیقی دیگر علیی و همکیارا ( )1نشیا
دادند که کاهش میزا آآ آبیاری منجر به کاهش طول ریشه ،ارت اع،
وز تر اندام هوایی و ریشه و عملکرد دانه گیاه کینوا در شیرایط آآ و
هوایی عربستا سعودی در سطح احتمال  5درصد شد نتیایج ایشیا

گویای ایر موضوع است که در شرایط تواما تنش شوری و خشیکی
نیز تمامی ایر ص ات (بهجیز در تیمیار شیوری  50میلییمیوالر و 50
درصد نیاز آبی) نسبت به شاهد کاهش معنیداری داشته است سانچز
و همکارا ( )22در مطالعه خود اثر خشکی بر روی گییاه کینیوا رقیم
 cv. Realرا مورد بررسی قرار داده و به ایر نتیجه رسیدند که اعمیال
تنش کم و شدید آبی منجر به کاهش  3/5و  5درصدی (وز تر اندام
هوایی) و کیاهش  10درصیدی و بیدو تغیییر در وز خشیک انیدام
هوایی شد
نتایج پژوهش میدانشاهی و همکارا ( )14بیر روی گییاه گوجیه
فرنگی نشا داد کیه بیشیتریر ارت یاع گییاه در تیمیار آبییاری کامیل
( 176/2سانتیمتیر) و کمتیریر مییزا آ در آبییاری بخشیی ریشیه
( 141/4سانتیمتر) میباشد با کاهش  50درصد میزا آآ آبییاری در
تیمار آبیاری بخشیی ریشیه ،تعیداد خوشیه ( 15/2درصید) ،وز گییاه
( 40/1درصد) ،تعیداد مییوه ( 34/6درصید) و عملکیرد ( 44/7درصید)
کاهش یافت ولی کارایی مصیرف آآ ( 10/9درصید) افیزایش یافیت
همچنیر نتایج تحقیق نشا داد که بیشتریر و کمتریر وز تر انیدام
هوایی گیاه بهترتیب در تیمارهای آبیاری کامل و آبیاری بخشی ریشیه
به دست آمد همچنیر نتایج نشا داد که خاک لیوم شینی در هیر دو
روش آبیاری دارای کیارایی مصیرف آآ بیشیتری نسیبت بیه اعمیال
تیمارهای آبیاری در خاک لوم رسی بود و عملکرد نییز در اییر خیاک
 24/2درصد بیشتر بود در تحقیقی دیگر دانشپژوه و همکارا ( )4به
منظور بررسی اثر آبیاری بخشی ریشیه بیر روی گییاه فل یل دلمیهای
آزمایشی را در دانشگاه شهرکرد اجرا کرده و نشا دادنید کیه آبییاری
بخشی ریشه نسبت به آبیاری کامل منجر به کاهش وز تر و خشک
اندام هوایی شد در پژوهشی دیگیر میدانشیاهی و همکیارا ( )15بیر
روی گیاه گلرنگ اظهار داشتند که روش آبیاری بخشی ریشیه منجیر
به کاهش وز هزاردانه ( 32درصید) ،وز خشیک انیدام هیوایی (34
درصد) ،ارت اع ( 54/1درصد) و عملکرد دانیه ( 30درصید) نسیبت بیه
تیمار آبیاری کامل شیده اسیت ولیی کیارایی مصیرف آآ  35درصید
افزایش یافته است همچنیر ایشا بیا کردند کیه بیشیتریر مییزا
عملکرد دانه در خاک لوم شنی ( 8/8گرم) مشاهده شده است (نسیبت
به بافت لوم رسی با  8/3گرم)
با توجه به کمبود مناب آآ شیریر و افزایش روز افزو جمعیت و
نیاز به مواد غذایی بیشتر از یک سو و خشکسالیهیای اخییر از سیوی
دیگر ،نیاز به است اده از روشهای بهبود کارایی مصرف آآ در بخیش
کشییاورزی را بییش از پییش مییورد توجییه قییرار داده اسییت از جملییه
روش های بهبود کیارایی مصیرف آآ در کشیاورزی ،کشیت گیاهیا
سازگار با کمآبی و شرایط فوق میباشد ،که از مهمتیریر راهکارهیای
رسید به امنیت غذایی در کشور نیز بهشمار میرود کینوا گییاهی بیا
ارزش غذایی مطلوآ و پتانسیل باالی رشد و تولید در شرایط نامساعد
محیطی که در باال ذکیر شید ،مییباشید اییرا دارای تنیوع اقلیمیی

اثر آبیاري بخشی ریشه و بستر كاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد كینوا

متنوعی است به عنوا مثال کشت کینوا از نظرتولیید بیهخصیو در
مناطقی از استا خراسیا رضیوی کیه بیا کمبیود آآ مواجیه اسیت،
می تواند موجب ایجاد تنوع در محصوالت زراعی ،تولید پایدار و ایجیاد
افزایش درآمد کشاورزا و امنیت غذایی شود کینوا از آنجا که گیاهی
دارویی و همچنیر بدو گلیوتر اسیت ،غیذایی ارزشیمند بیوده و بیه
سالمت جامعه نیز کمک خواهد نمود از ایر رو در ایر پژوهش عالوه
بر گیاه مقاوم کینوا به کمآبی ،از روش آبییاری بخشیی ریشیه جهیت
بهبود کارایی مصرف آآ در بسترهای مختل کشت نیز است اده شیده
و هدف از ایر پژوهش بررسی اثر روش آبییاری میذکور و بسیترهای
مختلی بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد گییاه کینیوا رقیم Titicaca
میباشد

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر بسترهای مختل کشت و روشهیای آبییاری
بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقیم  ،Titicacaآزمایشیی بیر
پایه کشت گلدانی و بهصورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامال
تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشیاورزی دانشیگاه فردوسیی
مشهد بیا طیول جغرافییایی  59درجیه و  36دقیقیه شیرقی و عیر
جغرافیایی  36درجه و  16دقیقه شمالی و ارت اع  985متیری از سیطح
دریا در سال  1397اجرا گردید تیمارهای بستر کشت مورد بررسی در
ایر پژوهش شامل  3سطح (نسبت  1:2خاک زراعی و کود دامیی کیه
دارای بافت سیلتی رسی بوده  ،S1نسبت  1:2:2خاک زراعی ،ماسیه و
کود دامی که دارای بافت لیوم رسیی بیودهS2 ،؛ نسیبت  1:4:2خیاک
زراعی ،ماسه و کود دامی که دارای بافت لوم شنی بیوده )S3 ،و تیمیار
روش آبیاری شیامل  2سیطح (روش متیداول آبییاری 2FI 1و آبییاری
بخشی ریشه  )3PRDبود برای ایر پژوهش  24گلدا پالستیکی بیه
قطر  20سانتیمتر و ارت اع  30سانتیمتر تهیه گردید جهت تیمارهای
آبیاری بخشی ،تیغهای از جنس پلیکربنات ،با توجه بیه ابعیاد صی حه
تقار گلدا بریده و با چسب آکواریوم در محل خود نصب و آآبندی
شد بهمنظور کشت بذر در وسط ص حه و قسمت باالی آ بهصیورت
مثلثی برش داده تا ریشهها بتوانند ،در دو سمت تیغه رشد داشته باشند
(شکل  )1در شکل  2نیز نمونهای از گیاها کشت شیده اراهیه شیده
است جهت تجزییههیای فیزیکیی و شییمیایی خیاک ،نمونیههیا بیه
آزمایشگاه انتقال داده شد نمونیههیا بعید از خشیک شید از الیک 2
میلی متری عبور داده و برای تعییر بافت خیاک از روش هییدرومتری
است اده شد قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره گیل اشیباع بیه
 -1آبیاری متداول :کل نیاز آبی گیاه در هر بار آبیاری در اختیار آ قرار میگیرد
2- Full irrigation
3- Partial Rootzone Drying
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وسیلهی هدایت سنج الکتریکیی و اسییدیته خیاک در گیل اشیباع بیا
است اده از  pHمتر و چگالی ظیاهری خیاک بیه روش اسیتوانهای (در
مزرعه) اندازهگیری شد ( )27خصوصیات فیزیکیی و شییمیایی خیاک
مورد است اده در ایر پژوهش در جدول  2اراهه شده است
پس از تهیه محیط کشت مرکب ،آ را به گلدا های پالسیتیکی
انتقال داده و با ترازو وز گلدا ها را بررسی کرده تا شیرایط یکسیا
باشد ،الزم به ذکر است که ابتدا در ک گلدا ها بیهصیورت یکسیا
الیهای از سنگریزه بهعنوا فیلتر جهت بهبود زهکشی و تهویه قیرار
داده شد و  5سانتیمتر باالیی گلدا ها بهمنظور اعمال آبیاری خالی در
نظر گرفته شد و بقیه حجم خالی گلدا ها از خاک مرکب پیر شیدند
جهت جلوگیری از نشست خاک در گلدا و رسید به وز مخصو
ظاهری خاک مزرعه ،پر کرد خاک گلدا بیهصیورت تیدریجی و در
الیههای پنج سانتیمتری همراه با کوبش انجام شد بهمنظور از بییر
برد شوری ،محیط کشت گلدا ها را بیا آآ شیهری اشیباع کیرده و
اجازه داده شد که آآ از زهکشهای آ خارج شود بهمنظیور کاشیت
بذر در تاریخ  15اردیبهشت  10 ،1397بذر کینوا رقم  Titicacaبیرای
آبیاری کامل ( )FIوسط هر گلدا و برای آبیاری بخشی ( )PRDدقیقاً
روی ص حه تقار بهصورت مستقیم کاشته شد طی مدت زما جوانه
زنی هر روز  100سیسی آآ به هر گلدا با است اده از پیست اضیافه
شد پس از رسید گیاها به مرحله  4برگچیهای تیراکم بوتیههیا در
گلدا به  3بوته تقلیل یافت دور آبیاری در ایر طیرح متغییر و عمیق
آبیاری ثابت بوده که با است اده از روش وزنی تعیییر شید تیا مرحلیه
استقرار گیاه ،آبیاری تمام تیمارها با است اده از آآ شهری و بیهمییزا
حد ظرفیت زراعی ( )FCانجام شد و سیپس اعمیال تیمارهیا صیورت
پذیرفت دور آبیاری بر اساس تعییر رطوبت موجود در خاک با است اده
از دستگاه  TDRمدل  PMS-714اعمال گردیید بیهمنظیور اعمیال
آبیاری بخشی ریشه ،پس از طی یک دور آبیاری ،جهت نیمی از حجم
خاک گلدا  ،مقدار آبی ،برابر با نص نیاز آبی تیمار آبیاری کامل داده
شد ،بهعبارت دیگر  50درصد نیاز آبی آبیاری کامل ،به نصی گلیدا
تیمار آبیاری بخشی اضافه گشته و نیمۀ دیگر خشک نگه داشته شید
در دور بعدی آبیاری ،قسمتی از خاک که خشک بوده آبیاری شد الزم
به ذکر است که در ایر فرایند ،هیچگونه کمآبییاری در حییر آبییاری
بخشی اعمال نشد و  100درصد نیاز آبی را طی دو مرحله که در فوق
بدا اشاره شد ،بهصورت بخشی بر روی گلدا ها اعمال شدند وجیر
عل های هرز با دست و در طی  4مرحله انجام شد جهت اندازهگیری
ص ات وز هزار دانه و عملکرد دانه و سنبله نیز گیاهیا در تیاریخ 1
مهر  1397برداشت شدند ص ات فیزیولو،یکی و زراعی برداشت شیده
برای تمامی گیاها ( 3بوته در هیر گلیدا ) شیامل ارت یاع بوتیه (بیا
است اده از متر) ،وز هزار دانه ،وز تر برگ ،ساقه و ریشیه ،عملکیرد
سنبله که هما وز سنبلههای موجود در هر بوته بوده و عملکرد دانه
(با است اده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم انیدازهگییری شید)
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احتمال پنج درصد انجام شد

بود در انتها نتایج با نرمافزار ) SAS (ver. 9.4مورد تجزیه و تحلییل
قرار گرفت مقایسه میانگیرها بیا اسیت اده از آزمیو  LSDدر سیطح

شکل  -1الف :آبیاری کامل ،ب :آبیاری بخشی ریشه
Figure 1- a: Full Irrigation, b: Partial Rootzone Drying

شکل  -2نمونهای از گیاهان کشت شده در گلدان
Figure 2- Sample of planted crops in pots

جدول  -1خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده
Table1- Chemical properties of used water
ترکیبات شیمیایی Chemical properties
SAR
1.73

Cl
)(meq/L
2.4

K
)(meq/L
0.6

Na
)(meq/L
4.1

Ca
)(meq/L
4.4

Mg
)(meq/L
2.8

SO4
)(meq/L
1.7

HCO3
)(meq/L
7.8

EC25
)(dS/m
1.2

کیفیت آب
pH

Water quality

8.2

آآ چاه Freshwater

جدول  -2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 2- Some of chemical and physiological properties of Soil

شن

سیلت

رس

چگالی ظاهری

هدایت الکتریکی

Sand

Silt
%
50

Clay
42

Bulk density
gcm-3
1.34

بافت خاک

Electrical conductivity
dSm-1
1.25

pH

Soil texture

7.85

37

33

30

1.1

1.46

7.58

54

30

16

1.47

1.35

7.64

سیلتی رسی ()S1
لوم رسی ()S2
لوم شنی ()S3
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نتایج و بحث
مطابق با جدول مقایسه میانگیرها (جیدول  )3اثیر متقابیل روش
آبیاری و بسترهای مختل کشت بر ارت اع بوته نشا از ایر دارد کیه
بیشتریر مییزا از اییر صی ت در تیمیار  93/0( S1FIسیانتیمتیر) و
کمتریر میزا آ در تیمار  76/3( S3PRDسانتی متیر) نماییا شید،
همچنیر نتایج نشا دهنیده اییر اسیت کیه بییر تیمارهیای  S1FIو
 S2PRDت اوت معنیدار آماری در سیطح  5درصید در صی ت ارت یاع
بوته وجود ندارد مطابق با جدول ( )3مالحظه میگیردد کیه  S3FIبیا
مقدار  23/8گرم دارای بیشتریر و تیمار  18/7( S1PRDگیرم) دارای
کمتریر میزا وز تر اندام هوایی بود همچنیر نتیایج نشیا دهنیده
ایر است که بیشتریر وز هزار دانه و عملکیرد دانیه در تیمیار S1FI
(به ترتیب با  4/3و  21/2گرم) و کمتریر میزا ایر صی ات در تیمیار
( S3PRDبهترتیب با  3/3و  15/9گرم) مشاهده شد بر اساس جیدول
( )4که نشا دهنیده اثیر سیاده تیمارهیای میورد بررسیی بیر مقایسیه
میانگیر هاست ،بیشتریر میزا وز اندام هوایی نییز در تیمیار بسیتر
کشت ( )S3با  21/7گرم در تک بوته مشیاهده شید در اکثیر صی ات،
بهتریر تیمار از نظر بافت خاک هما تیمار بستر کشت  S1میباشید
در ص ت تعداد شاخه جانبی بیر تیمیار  S1و  S2در سیطح احتمیال 5
درصد از نظر مقایسه میانگیرها ت یاوتی مشیاهده نشید همچنییر در
ص ت طول سنبله نیز بیر تمامی تیمارها (بهجز  )S1ت اوتی در سیطح
 5درصد نمایا نشد در ص ت عر و تعداد سنبله نیز بهترتیب بییر
تیمارهای  S2و  S3و بیر تیمارهای  S1و  S2ت اوت معنییدار آمیاری
در سطح  5درصد مشاهده نشد نتایج همچنیر نشا داد کیه در بییر
تیمارهای روش آبیاری در کلیه ص ات (بجز وز سنبله) روش  FIکیه
آآ مورد نیاز گیاه بهطور کامل در اختیار آ قرار میگرفت نسیبت بیه
تیمار  ،PRDبیشتریر میزا را داشته است بهعبارت دیگیر بیشیتریر
مقدار در ص ت طول سینبله ( 11/8سیانتیمتیر) ،عیر سینبله (3/3
سانتیمتر) ،تعداد سنبله ( 5/4عدد) ،قطر سیاقه ( 0/67سیانتیمتیر) در
آبیاری متداول مشاهده شده است بر اساس نتایج اراهه شده در جدول
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تجزیه واریانس ص ات عملکردی و اجزای عملکیردی گییاه کینیوا در
جدول ( ،)5بسترهای مختل کاشت بر شاخه جیانبی ،عیر سینبله،
تعداد سنبله ،ارت اع بوته ،قطر سیاقه ،وز سینبله ،وز انیدام هیوایی،
عملکرد دانه و وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر صی ت
طول متوسط سنبله در سطح احتمال  5درصد معنیدار شید همچنییر
بر اساس نتایج ایر جدول روشهای آبییاری نییز بیر طیول و عیر
سنبله ،ارت اع بوته ،قطر ساقه ،وز سنبله ،وز اندام هوایی ،عملکیرد
دانه و وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد سینبله در
سطح احتمال  5درصد معنیدار شد ،الزم به ذکر است کیه روشهیای
آبیاری بر تعداد شاخه جانبی معنی دار نشد نتایج گویای ایر است کیه
اثر متقابل بر ارت اع بوته ،وز سنبله ،وز اندام هوایی ،عملکرد دانه و
وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ولی بیر بقییه
ص ات مورد بررسی معنیدار نشد
در کل ،تیمار  FIنسبت به تیمیار  PRDدر صی ات میذکور دارای
ارجحیت بوده و تقریبا بستر  S1نسبت بیه سیایر بسیترهیا در تمیامی
ص ات دارای مقادیر حداکثری بوده ،که دلیل آ میتوانید نگهداشیت
بیشتر آآ و جذآ بهتر آ توسط گیاه در شرایط تنش رطوبتی حاصل
از آبیاری به روش  PRDباشد نتایج حاصل از روشهای آبییاری نییز
به دلیل اینکه در روش  PRDتنها نیمی از نیاز آبیی گییاه در هیر بیار
آبیاری در اختیار آ قرار میگرفته خود می تواند دلیلی بر ایر باشد که
گیاه در ایر شرایط کم آبیاری داشته و برای اینکه بتواند با ایر شیرایط
همزیستی داشته باشد ،تعداد برگها و توسعه برگها نسبت بیه روش
 FIکمتر شده که خود دلیلی بر تشکیل کمتر شیره پرورده نسیبت بیه
حالتی است که گیاه تحت تنش نیسیت بیه عبیارت دیگیر در شیرایط
تنشی گیاه با بستر روزنههایش ،تعرق از سطح برگ را کیاهش داده و
کاهش تعرق گیاه به دلیل کاهش فتوسنتز و کاهش تولید شیره پرورده
منجر به کاهش رشد گیاه میشود ،از ایر رو کاهش ایر ص ات قابیل
توجیه میباشد از طرفی با توجه بیه اینکیه در اکثیر صی ات کمتیریر
مقدار مربوب به بستری است.

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل بافت خاک و روش آبیاری بر صفات رشدی و عملکردی گیاه کینوا
Table 3- Mean comparison of interaction of irrigation methods and growing bed
on growth and yield properties of Quinoa

ارتفاع

وزن سنبله

وزن اندام هوایی

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

ترکیبات تیماری

Plant height
92.98 a
87.19 b
77.09 d
79.14 c
91.97 a
76.3 d

Panicle weight
28.19 b
23.79 d
23.82 d
21.82 e
25.72 c
28.88 a

Shoot weight
21.97 b
20.35 d
23.82 a
18.71 f
21.29 c
19.67 e

Grain yield
21.22 a
17.98 e
20.8 b
19.19 c
18.77 d
15.95 f

1000 kernel weight
4.33 a
3.7 e
4.24 b
3.92 c
3.85 d
3.3 f

Treatment
S1FI
S2FI
S3FI
S1PRD
S2PRD
S3PRD

حروف مشترک در ستو ها بیانگر عدم معنیداری در سطح  5درصد است
)Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05
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مناسب نیست از ایر رو در ایر پژوهش تیمارهای دیگر نظیر اسیت اده
از ماسه مساوی خاک و میزا  2برابر ماسیه نییز میورد بررسیی قیرار
گرفت

که تنها از خاک زراعی است اده شده است ،مییتیوا دلییل آ را
اینگونه بیا کرد که است اده از خاک زراعی به تنهایی بهدلیل کمبیود
مواد غذایی بستر مناسبی برای رشد گیاه نیست از آنجایی کیه بافیت
خاک مورد است اده تقریبا سنگیر بوده و برای کشت گییاه کینیوا نییز

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات ساده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا

شاخه جانبی

Branches

طول سنبله

Panicle length

عرض سنبله

Panicle width

تعداد سنبله

Panicle number

ارتفاع

وزن سنبله

Panicle weight

27.09 a

عملکرد دانه

Plant height

6.5 a

11.9 a

3.4 a

6.0 a

86.06 b

0.75 a

وزن اندام هوایی

24.7 c

20.8 b
20.62 b

Grain yield

قطر

7.2 a

10.8 b

3.0 b

6.0 a

89.6 a

0.59 b

Shoot weight

0.57 b

26.34 b

وزن هزاردانه

Diameter

4.5 b

10.7 b

2.9 b

4.5 b

76.7 c

21.7 a

1000 kernel weight

Table 4- Mean comparison of yield and yield components of Quinoa plant

18.4 b

3.78 b

18.4 b

3.78 b

20.2 a

4.12 a

5.8 a

11.8 a

3.3 a

5.4 a

84.35 a

0.67 a

25. 2 b

21.4 a

19.7 a

4.04 a

5.1 a

10.5 b

2.9 b

4.8 b

82.53 b

0.61 b

26.4 a

20.4 b

17.7 b

3.64 b

ترکیبات تیماری
Treatment

سیلتی رسی ()S1
لوم رسی ()S2
لوم شنی ()S3
آبیاری متداول FI
آبیاری بخشی ریشه PRD

حروف مشترک در ستو ها بیانگر عدم معنیداری در سطح  5درصد است
)Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05

جدول  -5تجزیه واریانس صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا
Table 5- Analysis of variance of yield and yield components characteristics of Quinoa

شاخه جانبی

Branches

طول سنبله

Panicle length

عرض سنبله

Panicle width

تعداد سنبله

Panicle number

ارتفاع

Plant height

قطر

Diameter

وزن سنبله

Panicle weight

Shoot weight

وزن اندام هوایی

عملکرد دانه

Grain yield

وزن هزاردانه

1000 kernel weight

میانگین مربعات
درجه

منابع تغییرات

آزادی

Source of
variation

df

**11.5

* 2.7

** 0.4

*4.5

** 266.2

** 0.06

** 4.4

** 3.2

** 6.7

**0.3

2

* 6.7

** 5.6

** 0.8

* 2.7

** 48.5

* 0.02

0.2 ns

** 20.9

** 18.7

** 0.7

1

1.5 ns

0.3 ns

0.002ns

0.4ns

** 137.1

0.0002ns

** 52.3

** 11.1

** 11.9

**0.5

2

1.0

0.2

0.01

0.5

1.1

0.002

0.1

0.1

0.04

0.001

12

16.5

3.9

3.3

12.8

1.2

7.8

2.9

1.6

1.9

1.8

بافت خاک
Soil texture

روش آبیاری
Irrigation method

بافت خاک * روش
آبیاری
* Soil texture
Irrigation method

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

** معنیداری در سطح احتمال یک درصد ( * ،)significant at 1 % levelsمعنیداری در سطح احتمال  5درصد ( )significant at 5 % levelsو  nsعدم معنیداری
()non-significant
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از آنجایی که در ایر پژوهش اثر آبیاری  PRDنیز مورد توجه بود،
بستر  S3در ایر روش دارای مقادیر کمتری از صی ات میورد بررسیی
نسبت به سایر بسترهای مورد مطالعیه بیوده کیه دلییل آ مییتوانید
زهکشی سری آآ خاک به دلیل سبک بود بافت خاک باشید دلییل
اینکه بستر  S1نسبت به دو بستر دیگر در هر دو روش آبییاری نتیایج
بهتری داشته میی توانید اییر باشید کیه خیاک دارای نگهداشیت آآ
بیشتری بوده و خود منجر به بهبود جذآ عناصیر غیذایی و آآ میورد
نیاز گیاه می شود و گیاه نیز اندام هوایی خیود را توسیعه مییدهید در
شرایط تنش خشکی بیر اندامهای هوایی و ریشه بیرای جیذآ میواد
فتوسنتزی رقابت ایجاد شده و سهم بیشیتری از میواد فتوسینتزی بیه
ریشه اختصا مییابد ،بطوریکه کاهش مواد فتوسنتزی اختصاصیی
به اندام هوایی خود دلیلی بر کاهش وز تر و خشک اندامهای هوایی
میشود شارما و همکارا ( )25گزارش کردند که تنش خشکی باع
کاهش رشد و شاخصهای مربوب به آ میگردد با کاهش مقدار آآ
میزا تجم مواد فتوسنتزی و سرعت رشد نسبی کیاهش میییابید و
افت قابل توجه سرعت رشد نسبی بیانگر کاهش میاده خشیک تولیید
شده در اثر کاهش رشد شاخ و برگ در مرحله رشید سیبزینهای اسیت
که میتواند یکی از علل کاهش عملکرد محصول باشید از مهمتیریر
دالیل کاهش در وز گیاه در طول دوره تنش را میتیوا بیه اثیرات
سوء تنش بر رشد و فیزیولو،ی گییاه شیامل :رشید رویشیی ،سیسیتم
فتوسنتزی ،جذآ عناصر غذایی و متابولیسم نیترو ،دانسیت رشید و
نمو یک گیاه به تقسیم سلولی ،رشد و تمایز سیلولهیا وابسیته اسیت
رشد سلولی یکی از حساستریر واکنشهیای گییاهی در برابیر تینش
خشکی میباشد نتیجه کاهش اندازه سلول در رابطه بیا الگیوی رشید
گیاه به زما وقوع کمبود آآ از نظر فنولو،ی گیاه بسیتگی دارد اگیر
تنش آبی در ابتدای چرخه رشد گیاه ات اق بیافتد ،سطح برگ کیاهش
یافته و در نتیجه تثبیت کربر در فصل رشد کاهش خواهد یافت دیگر
اثرات ثانویه حاصل از کیاهش سیطح بیرگ شیامل تغیییر در الگیوی
مصرف آآ و نیترو ،میباشد ( )16هیامرونی و همکیارا ( )8بییا
کردند خشکی منجر به کاهش ارت اع گیاه میشود زیرا تقسیم سیلولی
و بزرگ شد سلولها در اثر کاهش فشار اسمزی درو سلول کاهش
مییابد از طرفی کاهش ارت اع گیاه به موازات افزایش تنش خشیکی
را میتوا به اختالل در فتوسنتز به واسطه تینش خشیکی و کیاهش
تولید مواد فتوسنتزی جهت اراهه به انیدامهیای در حیال رشید گییاه و
نهایتاً عدم دستیابی گیاه به پتانسیل ،نتیکی از نظر ارت یاع نسیبت داد
( )17کالرک و همکارا ( )3به ایر نتیجه رسییدند کیه در زمیا پیر
شد دانه ،کمبود آآ از طریق تقلیل فتوسنتز باع کیاهش عملکیرد
دانه در واحد سطح میشود خشکی در مرحله پر شد دانه مخصوصیاً
اگر با افزایش دما همراه باشد ،موجب تسری در پیری برگها ،کاهش
طول دوره پر شد دانه ،میانگیر وز دانهها و عملکرد میشود اییر
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عمل توسط کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانههای در حال توسیعه
صورت میپذیرد امام و همکارا ( )6نتیجه گرفتند که با وجود شرایط
مساعد رطوبتی تا پیش از گلدهی ،تنش خشکی از گلدهی تا رسیید
دانه بر عملکرد دانه اثر بارزی دارد و سبب افت عملکرد دانه میگردد
اثر تنش رطوبت در مرحله پر شد دانههیا بسییار بیارز اسیت ،چیو
عملکرد بالقوه بسته به وز هر دانه دارد ،که ایر مستلزم تجم میواد
فتوسنتزی در دانهها میباشد ( )7افزایش رقابت درو بوتهای به دلیل
عرضه محدودتر مواد پرورده ،ممکیر اسیت بیر بقیای پنجیههیا ،نمیو
سنبلک و پر شد دانه تأثیر گذارد و دوام فرآیند یاد شده نییز ممکیر
است به وسیله مییزا مسیر شید سیایه انیداز و سیایر فرآینیدهای
بیوشیمیایی ،تعییر شود بنابرایر ،خشیکی بیر حسیب زمیا  ،طیول و
شدت دوره تنش میتواند عملکرد دانه را از طریق تأثیر بر هر ییک از
اجزاء یا ترکیبی از آنها کاهش دهد با وجود شواهد خوبی در تأیید ایر
نظر ،انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده میتواند کاهش عرضه مواد
پرورده را پس از گل دهی ،تا زمانی که ساقه و سنبله سیبز مییباشید،
جبرا کند ( )5مواد جم شده در دانه از دو منب فتوسنتز در خود دانه
و انتقال مواد فتوسنتزی از قسمت های گیاه به دانه تیأمیر مییگیردد
( )7قسمتی از مواد فتوسنتزی قبل از گرده افشانی سیاخته شیده و در
ساقه یا قسمتهای دیگر گیاه ذخیره شده ،بعداً به دانیههیای در حیال
تشکیل منتقل میشود ،ولی قسمت اعظم مواد ساخته شده در دانه بعد
از گرده افشانی ساخته میشود بنابرایر تنش رطوبتی در اییر مرحلیه
انتقال مواد غذایی از برگها به دانهها را کیاهش داده و بیا توجیه بیه
اینکه خشکی باع میشود دانهها سریعتر برسیند دانیههیا چروکییده
شده و از عملکرد دانه کم میشود ( )23نتایج اییر تحقییق بیا نتیایج
عزیز و همکارا ( )2روی کینوا ،رمضانی و همکارا ( )18روی کینوا،
جمالی ( )10بر روی گیاه کینوا رقیم  ،Titicacaهریچیی و همکیارا
( )9روی گیاه کینوا ،شری ا و همکارا ( )24بر روی ذرت علوفهای و
رزاقی و همکارا ( )19روی گیاه کینوا مطابقت داشت

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر ایر بود کیه بیشیتریر وز هیزار
دانه ( 4/1گرم) ،عملکرد دانه ( 20/2گرم) ،عملکرد سنبله ( 27/1گرم)
و تعداد سنبله در بوتیه ( 6/0عیدد) بیه عنیوا مهمتیریر پارامترهیای
عملکردی گیاه در بستر  S1مشاهده شده و کمتریر میزا آنها نیز بیه
ترتیب با  18/4 ،3/8و  24/7گرم و  4/5عیدد در بسیتر ( S3بیه جیز
عملکرد سنبله که در بستر  S2مشاهده شد) بهدست آمد همچنییر در
تمامی ص ات مذکور بیشتریر مقدار در تیمار  FIمشاهده شد کیاهش
آآ آبیاری به میزا  50درصد در تیمار آبیاری  PRDبهترتییب منجیر
به کاهش  9/9و  10/2درصدی وز هزار دانه و عملکیرد دانیه شیده
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عنوا یک راهکار مناسب جهت است اده در شرایط بحرا آآ توصییه
 هرچند که الزم است آزمایشهای بیشتری (بیهوییژه در شیرایط،شود
مزرعهای) جهت تأیید نتایج پژوهش حاضر انجام شیود تیمیار بهینیه
 بیوده و پیس از آS1FI ،جهت حصول عملکرد اقتصادی بیرای زارع
 درصیدی نسیبت بیه9/6  (با کاهش عملکرد به میزاS1PRD تیمار
) میباشدS1FI تیمار
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است مطابق نتایج بهدست آمده و از آنجاییکه از دانههای گیاه کینیوا
نسبت به سایر قسمتها نظیر برگ بیشتر است اده میشود و با عناییت
به موضوع کمبود مناب آآ شیریر در ایرا میتوا از تیمیار آبییاری
بخشی با در نظر گرفتر کاهش عملکرد دانیه اسیت اده کیرد بنیابرایر
است اده از آبیاری بخشی ریشه بیرای آبییاری محصیوالت کشیاورزی
نظیر گیاه کینوا در کشور با مدیریت مناسیب و مطلیوآ مییتوانید بیه

منابع
1- Aly A.A., Al-Barakah F.N., and El-Mahrouky M.A. 2018. Salinity Stress Promote Drought Tolerance of
Chenopodium Quinoa Willd. Communications in Soil Science and Plant Analysis 49(11): 1331-1343.
2- Aziz A., Akram N.A., and Ashraf M. 2018. Influence of natural and synthetic vitamin C (ascorbic acid) on
primary and secondary metabolites and associated metabolism in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) plants
under water deficit regimes. Plant Physiology and Biochemistry 123: 192-203.
3- Clark J.M., Smith T.F., cage MCt N., and Gerr D. 1983. Growth analysis of spring Wheat Cultivars of Varying
drought resistance. Crop Science 24: 537–41.
4- Daneshpazhoh P., Ghasemi A.R., Noori M.R., and Barzegar R. 2018. The Effect of Partial Root-Zone Drying and
Zeolite on Water Use Efficiency and Physiological Characteristics of Sweet Pepper. Journal of Water and Soil
32(4): 675-690. (In Persian with English abstract)
5- Emam Y., and Niknejad V. 2011. An Introduction to the Physiology of Crop Performance. 3ed. Shiraz University
publication. 571 pp. (In Persian)
6- Emam Y., Ranjbari A., and Bohrani, M.J. 2007. Evaluation of grain yield and its components in wheat genotypes
under drought stress condition after anthesis. Journal Agriculture Natural Resource Science Technology 11: 317327.
7- Fisher R.A., and Maurer R.1988. Drought resistance in spring wheat cultivars I: grain yield responses. Australian
journal of Agriculture Research 29: 897–912.
8- Hamrouni, I., Salah, H. B., and Marzouk B. 2001. Effects of water-deficit on lipids of safflower aerial parts.
Phytochemistry 58(2): 277-280.
9- Hirich A., El-Omari H., El-Youssfi L., Fahmi H., Rami A., Laajaj K., Jacobsen S.E., and Choukr-Allah R. 2013.
Using deficit irrigation with treated wastewater to improve crop water productivity of sweet corn, chickpea, faba
bean and quinoa. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 2(1): 15-22.
10- Jamali S. 2017. Investigation the effects of different levels of salinity and deficit irrigation on yield and yield
components of Quinoa. MSc thesis. Gorgan university of Agriculture science and Natural resource. (In Persian
with English abstract)
11- Javadi T., Arzani K., and Ebrahimzadeh H. 2008. Study of proline, soluble sugar, andchlorophyll a and b changes
in nine Asian and one European pear cultivarunder drought stress. Acta Horticulture 769: 241–246.
12- Khoyerdi F.F., Shamshiri M.H., and Estaji A. 2016. Changes in some physiological and osmotic parameters of
several pistachio genotypes under drought stress. Scientia horticulturae 198: 44-51.
13- Kolenc Z., Vodnik D., Mandelc S., Javornik B., Kastelec D., and Čerenak A. 2016. Hop (Humulus lupulus L.)
response mechanisms in drought stress: proteomic analysis with physiology. Plant Physiology and Biochemistry
105: 67–68.
14- Meidanshahi M., Mousavi S.F., Mostafazadeh-Fard B., and Landi E. 2013a. Effect of PRD deficit-irrigation
method and sodium salicylate on yield, yield components and water use efficiency of tomato. Journal of Science
and Technology of Greenhouse Culture Soilless Culture Research Center 4(1): 1-14. (In Persian with English
abstract)
15- Meidanshahi M., Mousavi S.F., and Mostafazadeh-Fard B. 2013b. Effect of PRD Deficit-irrigation Method and
Growth Stabilizer on Yield, Yield Components and Water Use Efficiency of Safflower. Journal of Crop
production and processing 3(8): 37-51. (In Persian with English abstract)
16- Molden D., Murry-Rust H., Sakthivandival R., and Makin I. 2001. A water productivity framework for
understanding and action. Workshop on Water Productivity, 12 -13 November. 2001. Wadduwe, Sri Lanka.
17- Naderi M.R., Nourmohammadi Gh., Majidi A., Darvish F., Shirani-Rad A.H., and Madani, H., 2005. Evaluation
of summer safflower response to different intensities of drought stress in Isfahan region. Agro-Breed Journal 7(3):
212-225. (In Persian with English abstract)
18- Ramzani P.M.A., Shan L., Anjum S., Ronggui H., Iqbal M., Virk Z.A., and Kausar S. 2017. Improved quinoa
growth, physiological response, and seed nutritional quality in three soils having different stresses by the
application of acidified biochar and compost. Plant Physiology and Biochemistry 116: 127-138.

9

اثر آبیاري بخشی ریشه و بستر كاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد كینوا

19- Razzaghi F., Plauborg F., Jacobsen S.E., Jensen C.R., and Andersen M.N. 2012. Effect of nitrogen and water
availability of three soil types on yield, radiation use efficiency and evapotranspiration in field-grown quinoa.
Agricultural Water Management 109: 20-29.
20- Sadiq M., Akram N.A., Ashraf M., Ali S. 2017. Tocopherol confers water stress tolerance: Sugar and
osmoprotectant metabolism in mung bean [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Agrochimica 61: 28-42.
21- Sai S.K.P.V., Sandya V., Manjari S., and Ali S. 2016. Enhancement of drought stresstolerance in crops by plant
growth promoting rhizobacteria. Microbiological Research 184: 13–24.
22- Sanchez H.B., Lemeur R., Damme P.V., and Jacobsen S.E. 2003. Ecophysiological analysis of drought and
salinity stress of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Food Reviews International 19(1-2): 111-119.
23- Sarmadnia G.H. and Kouchaki A. 2013. Plant Physiology. 17 ed. Jahad-daneshgahi of Mashhad publication. 467
pp. (In Persian)
24- Sharifan H., Mirzaei Sh., and Seilsepourr M. Effect of Different levels of Super Absorbent Polymer and Water
Stress on Yield Components of Forage Corn. Iranian Journal of Irrigation and Drainage 8(4): 705-712. (In Persian
with English abstract)
25- Sharma B.D., Sharma U.C., and Kaul H.N. 1990. Physiological traits for high yield in potato. Indian Journal of
Hill Farming 3(1): 41-46.
26- Yasmeen R., and Siddiqui Z.S. 2018. Ameliorative effects of Trichoderma harzianum on monocot crops under
hydroponic saline environment. Acta Physiologiae Plantarum 40(4): 1-14.
27- Zarinkafsh M. 1993. Applied soil science: soil survey and soil-plant-water analysis. Tehran University publication.
342 pp. (In Persian)

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 1, March-April 2020, p. 1-10

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
1399  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،34  جلد، نشریه آب و خاك10
1-10 . ص،1399  فروردین – اردیبهشت،1  شماره،34 جلد

The Effects of Partial Root Zone Drying and Growing Bed on Yield and its
Components of Quinoa (cv. Titicaca)
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Introduction: Since the agriculture is the main water consumer, it is necessary to increase water use
efficiency. As a management practice, deficit irrigation strategy is applied to cope with water shortages,
especially during drought periods. A greenhouse experiment was conducted to investigate the impact of water
and salt stress on Quinoa plants (Chenopodium quinoa Willd.), Aly et al (2) showed that quinoa plants can
tolerate water stress (50% FC) when irrigated with moderately saline water (T1 and T2, respectively). The
results of some studies showed that Amaranth was the most responsive plant to water. Quinoa showed the best
performance in the treatment with the upper-middle water level among the other evaluated species. Millet
showed thermal sensitivity for cultivation in the winter, making grain production unfeasible; however, it showed
exceptional ability to produce biomass even in the treatment with higher water deficit. Water stress can affect
plants by reducing the plant height, relative growth rate, cell growth, photosynthetic rate, and the respiration
activation. Cultivated plants have several mechanisms of adaptation to water deficit, but the responses are
complex and adaptation is attributed to the ability of plants to control water losses by transpiration, which
depends on the stomatal sensitivity and greater capacity of water absorption by the root system, among other
factors. In PRD method, half of the root zone is watered and the other half is kept dry intermittently. The
objective of this research was to study yield and yield components of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
Titicaca cultivar, using PRD irrigation method in three growing bed, under greenhouse conditions.
Materials and Methods: This research was conducted to study the effects of water stress on yield and its
components of Quinoa under the different growing beds in the experimental research greenhouse of Ferdowsi
University of Mashhad during 2018. Titicaca cultivar of Quinoa was planted and experimental design was
factorial, based on complete randomized design and three replications, included two irrigation managements (FI,
full irrigation and PRD, partial root-zone drying method) and three levels of growing bed (S1, silty clay, S2 clay
loam and, S3 sandy loam). Research station is located in north-east Iran at 36° 16' N latitude and 59° 36' E
longitude and its height from sea level is 985 meters. The seeds of Quinoa were planted at a depth of 1.5
centimeters in the soil of each pot and were irrigated with tap water. Plants were harvested after 4 months and
plant height, branches number, panicle number, thousand kernel weights, grain yield, biomass; steam, leaf, and
panicle dry weight panicles were measured. Physical and chemical properties of irrigation water and soil were
determined before the beginning of the experiment. The obtained data analyzed using the statistical software of
SAS (Ver. 9.4) and the means were compared using LSD test at 5 % percent levels.
Results and Discussion: Results showed that the highest plant height (84.4 cm) was in FI treatment and the
shortest plant height (82.5 cm) was in PRD treatment. The highest and the lowest 1000 kernel weights and grain
yield were measured in FI (4.0 and 19.7 g per plant) and PRD (3.6 and 17.7 g per plant) treatments, respectively.
With a 50 % reduction of water in PRD compared to FI treatment, 1000 kernel weights were decreased by 9.1%.
Grain yield was decreased by 10.2% (changing from FI to PRD). The highest and the least grain yield (20.2 and
18.4 g per plant) were obtained in S1 and S2,3 soils, respectively. Silty clay soil with 1000 kernel yield of 4.12 g
had higher than clay loam and sandy loam soil, which produced 3.78 g and 3.78 g, respectively.
Conclusion: In general, the effect of the PRD irrigation method on reducing water use in the greenhouse
production of Quinoa was positive and recommendable. Silty clay soil with 1000 kernel yield of 4.12 g had
higher than clay loam and sandy loam soil, which produced 3.78 g and 3.78 g, respectively.
Keywords: 1000 kernel weights, Deficit irrigation, Greenhouse conditions, Panicle and grain yield, PRD
method, Quinoa
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چکیده
جمعیت رو به افزایش جهان بهخصوص کشورهای در حال توسعه از یک سو و نیاز به تأمین غذا برای این جمعی ت از س وی دیگ ر نتیج های ج ز
برداشت بیرویه از منابع را به دنبال نداشته است .به دنبال تعیین اهداف هزاره سوم سازمان ملل متحد پژوهشگران رویکردهای میانرشتهای متنوعی را
برای دستیابی به نوعی تعادل پویا در تولید و مصرف منابع ارائه دادهاند که از مه ت رین آنه ا رویک رد پیون د آب ان ر ی و غ ذا اس ت .ب ا توج ه ب ه
محدودیتهای منابع موجود که روز به روز تشدید میگردد این رویکرد با استفاده از یکپارچهسازی چرخه آب انر ی و غذا سبب افزایش به رهوری م ی
گردد .آب انر ی و غذا علیرغ داشتن تفاوتهای ذاتی از دیدگاه سیستمی شباهتهای فراوانی دارند که به دلیل این ارتباط سیس تمی و اث ر متااب ل
آنها بر یکدیگر امروزه مفهوم جدیدی به نام رویکرد پیوندی مطرح شده است .با توجه به اهمیت این رویکرد در م دیریت یکپارچ ه من ابع آب در ای ن
پژوهش بهمنظور مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود واقع در استان گیالن یکی از استانهای واقع در حوضهی آبری ز س فیدرود از ای ن رویک رد
استفاده شده است .در این راستا از نرمافزارهای  WEAPبرای مدیریت منابع آب و غذا و نرمافزار  LEAPبرای مدیریت بخش انر ی در شبکه آّبیاری
و زهکشی سفیدرود استفاده شد .سپس با برقراری ارتباط بین این دو نرمافزار به مدیریت یکپارچه منابع آب این منطاه پرداخته شد .س پس پارامتره ای
خروجی مدل ارتباطی توسعه داده شد مانند نیاز خالص آب در منطاه ناطه نیاز به منابع آبی آب عرضه نشده و درصد تأمین نیاز بدون در نظ ر گ رفتن
بخش انر ی و با در نظر گرفتن انر ی ماایسه شدند .نتایج این مطالعه نشان داد نیاز خالص آبی و آب عرضه شده به شبکه آبیاری و زهکش ی س فیدرود
در سال  2016با رویکرد پیوندی بهترتیب  8/6و  8/7میلیون متر مکعب بیشتر از حالت بدون رویکرد پیوندی بهدست آمد .بنابراین بخش قابل توجهی از
ماادیر عرضه و تااضا در مدیریت غیرپیوندی در نظر گرفته نمیشود .در حالیکه هر چه این ماادیر به واقعیت نزدیکتر باشد برنامهریزیهای م دیریتی
منطایتر و درصد اجرای آنها نیز افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :استان گیالن رابطه پیوندی مدیریت یکپارچه LEAP WEAP

مقدمه

4321

برنامهریزان منابع آب در سراسر دنیا ب ه ط ور گس ترده از مفه وم
مدیریت یکپارچه منابع آب استفاده میکنند .با توجه به تعریف سازمان
جهانی همکاری آب 5مدیریت یکپارچه منابع آب فرایندی اس ت ک ه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانش آموختشه ارشناریشا اشنشه مساهیشا ماشرب آ ،
ایتردیرش و دانشیرش گروه مساهیشا آ  ،دانششههه ومشوش اششروشدا ،دانشش ره
گیالن
(* -نویساهه مسئول)Email: janatrostami@guilan.ac.ir ....... :
 -4دان آموخته داترا تخصصا آبیرشا و دههشا ،گروه وموش و مساهیا
آ  ،دانشههه اشروشدا ،دانش ره فردویا مشسه
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.81897
5- The World Bank IEG

توسعه و مدیریت همزم ان آب زم ین و من ابع وابس ته را ب همنظ ور
حداکثر کردن رفاه اقتصادی و اجتماعی به ش یوهای عادالن ه و ب دون
آسیب به پایداری اکوسیست های حیاتی دنبال میکند ( .)1با اف زایش
توسعه در جوامع جهانی و همچنین رشد جمعیت نیاز به من ابع حی اتی
همچون آب انر ی و غذا نی ز اف زایش یافت ه اس ت ( .)2ل ذا اعم ال
رویکردهایی به منظور بهبود مدیریت و حفظ منابع حائز اهمیت است.
آب انر ی و غذا به طور جداییناپذیری با یکدیگر در ارتب اط هس تند
به طوریکه هر یک از این منابع به یکدیگر وابس ته هس تند ( .)3آب
ناش مهمی را در هر یک از مراحل استخراج انر ی ایفا میکن د ک ه
شامل استخراج تولید و فرآوری س وخته ای فس یلی تولی د ب ر و
تصفیه ضایعات مربوط به فعالیتهای بخش انر ی است .آب و انر ی
برای تولید مواد غذایی در کشاورزی مورد نیاز است که عم دتا ب رای
آبیاری تولید و فرآوری محصوالت کش اورزی اس تفاده م یش ود (.)4
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بخ ش آب و کش اورزی و اب زار  LEAPب رای م دلس ازی من ابع و
مصارف بخش انر ی استفاده شد.

آب انر ی و غذا بهرغ داشتن تفاوتهای ذاتی از دی دگاه سیس تمی
شباهتهای فراوانی دارند .به دلیل ارتباط نزدیک از دیدگاه سیس تمی
و اثر متاابل آنها بر یکدیگر امروزه مفهوم جدیدی ب ه ن ام رویک رد
پیوندی 1مطرح شده است که اش اره ب ه ذات به پیوس ته و اث رات
متاابل منابع سهگانه به یکدیگر دارد ( .)5ارتباط بین منابع آب انر ی
و غذا به صورت رابطه آب -انر ی -غذا )WEF( 2تعری ف م یش ود.
م دیریت رویک رد پیون دی ب ا ه دف ت أمین امنی ت  WEFمس تلزم
رویکردهای یکپارچه و یا ابزاری برای تجزیه و تحلیل است که ق ادر
به شناسایی تبادالت بین بخشهای مختلف برنامهریزی ما رون ب ه
صرفه تولید و مدیریت استراتژیها و سیاستها باش د ( .)6ام روزه ب ا
توجه به اهمیت محدودیت ای ن س ه منب ع حی اتی و اف زایش س ریع
جمعیت جهان مفهوم رابطه پیوندی در م دیریت من ابع آب ان ر ی و
غذا توجه محااان زیادی را در سطح بینالمللی به خود معطوف کرده
است ( .)7از این رو کاراتایاو و همکاران در تحایای رویکرد پیوندی را
برای شناسایی ارتباط بین من ابع آب و تولی د ان ر ی و کش اورزی در
کشور قزاقس تان ب ه ک ار گرفتن د ( .)8اخی را ک ادورا و ال خطی ب در
مطالعهای با بررسی ابزارهای موجود برای مدلسازی رویکرد پیون دی
در جهت استفاده ب رای م دیریت یکپارچ ه ب ه معرف ی قابلی ته ای
ابزارهای موجود برای کمک به سیاستگذاران متخصصان و فع االن
حیطهی رویکرد پیوندی پرداختند ( .)4امروزه تجزیه و تحلیل مس ائل
منابع آب با استفاده از مدلهای هیدرولو یکی که فرآیندهایی از قبی ل
بارش تبخیر نفوذ و رواناب و همچنین مدله ای هی درولو یکی ک ه
تأثیر س ازهه ایی از قبی ل س دها و کان اله ا را در م دیریت سیس ت
شبیهسازی میکنند از جایگاه ویژهای برخوردار اس ت ( .)9ل ذا ب رای
پیادهسازی رویکرد پیوندی در این پژوهش با توج ه ب ه قابلی ته ا و
محدویتهای ابزارهای موجود نرمافزارهای  WEAPو  LEAPب رای
مدلسازی انتخاب شدند .در راستای این هدف کالبرگ و همکاران ب ا
استفاده از ابزار پیون د  WEAPو  LEAPس ناریوهای م دیریتی را در
راستای تعادل بین عرضه و تااضا در کشور اتیوپی توسعه دادن د (.)10
سان و همکاران نیز ب ا اس تفاده از هم ین اب زار ب ه بررس ی ت أثیرات
تغییرات اقلیمی بر منابع آب و انر ی منطاه پکن چین پرداختند (.)11
بنابراین در این پژوهش به منظور نمایش اهمیت اس تفاده از رویک رد
پیون دی آب غ ذا و ان ر ی در م دیریت من ابع آب ای ن رویک رد در
مدیریت آبی پاییندس ت س د مخزن ی س فیدرود ب ه عن وان یک ی از
سدهایی که عالوه بر تامین ان ر ی برق ابی دارای ه دف ت امین آب
اراضی کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود است به کار گرفته
شد .در مدلسازی رویکرد پیوندی از ابزار  WEAPبرای م دلس ازی

م دل  WEAPدر س ال  1990توس ط مؤسس ه مح یط زیس ت
استکهل  4توسعه یافت و تاکنون طی دو نسخه  WEAP99که تحت
سیست عام ل  DOSب وده و  WEAP21ک ه تح ت سیس ت عام ل
 Windowsبوده به بازار عرضه شده است WEAP .ی ک ن رماف زار
جامع و پیشرفته شبیهسازی سیستمی منابع آب است ک ه در م دیریت

1- Nexus Approach
2- Water-Energy-Food

3- International Renewable Energy Agency
4- Stockholm Environment Institute

مواد و روشها
مدلهای مورد استفاده
3

در انوی ه  2015آ ان س ب ینالملل ی ان ر یه ای تجدیدپ ذیر
( )IRENAهشت ابزار برای مدلسازی رابطه پیوندی معرف ی کردن د
که کادورا و ال خطیب قابلیت مدلسازی این ابزارها را بررس ی کردن د
( .)4از قابلیتهای مدله ای  WEAPو  LEAPب ه عن وان یک ی از
ابزارهای کابردی رویکرد پیوندی که توسط کادورا و ال خطیب بررسی
شدهاند میتوان به دسترسی رایگان کشورهای در حال توسعه به این
ابزارها اشاره کرد .ع الوه ب ر ای ن مح یط ک ار ب ا ن رماف زار بس یار
کاربرپسند است و این ابزاره ا قابلی ت انج ام تجزی ه و تحلی له ای
اقتصادی پرو هها را دارند ( .)12شایان ذکر است که دو مدل WEAP
و  LEAPبه تنهایی به عنوان ابزار پیوندی به حساب نمیآیند ک ه در
صورت اتصال آنها با یکدیگر به عن وان اب زار پیون دی ت ا ح دودی
یکپارچهسازی بین بخشهای آب و انر ی را انجام میده د ( .)13ب ه
نسبت سایر ابزارها ساختار دادههای ورودی آنه ا ب ه راحت ی توس ط
کاربر قابل تنظی اس ت .در ج ایی ک ه دادهه ا ب هص ورت کام ل در
دسترس نباشد کاربر میتواند این ابزار را بر اساس ی ک س اختار داده
محدود ایجاد کند .تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف در هر دو اب زار
نهفته است و کاربر را در تصمی گیری صحیح یاری میرساند .ویژگ ی
هایی که ذکر شد مانند عدم الزام گستردگی دادههای ورودی مح یط
کاربرپسند رایگان بودن و غیره از دالیل انتخاب این ابزار برای پیاده-
سازی مدیریت توامان آب غذا و انر ی در شبکه آبی اری و زهکش ی
سفیدرود در استان گیالن میباشد .با توجه به اینک ه یک ی از موان ع
برای دستیابی به اهداف این پژوهش محدودیت دسترسی به دادههای
منسج و صحیح میباشد این ابزارها برای مدلسازی شبکه آبی اری و
زهکشی سفیدرود استفاده شدند.
مدل WEAP

تأثیر رویکرد پیوندي آب ،انرژي و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود

منابع آب حوضههای آبریز کاربرد گستردهای دارد .این نرماف زار ی ک
ابزار پشتیبان تصمی گیری است و امک ان تحلی ل ک املی از من ابع و
مصارف آب در حال و آینده را فراه میسازد .هنگامی که مصرف آب
به صورت چند منظوره و با رقابت انجام میشود م دل  WEAPای ن
امکان را فراه میکند که الگوهای مختلف مدیریتی تحلیل و بررسی
شوند ( .)14این مدل بر اساس معادالت پایه بیالن آبی عمل ک رده و
آن را میتوان در سیست های شهری و کشاورزی حوضههای مستال
یا سیست های رودخانهای مرزی پیچیده به کار برد .عالوه بر این م ی
تواند محدوده زیادی از مسائل مانند تحلیل نیاز ه ر بخ ش حفا ت
آب حاابهها و اولویتهای تخصیص شبیهسازی آبه ای س طحی و
زیرزمینی به رهب رداری از مخ زن تولی د ان ر ی برق ابی رون دیابی
آلودگی نیازهای اکوسیست ارزی ابی آس یبپ ذیری و تحلی ل س ود-
هزینه طرح را پوشش دهد .اساس این نرمافزار بر پایه محاسبه ب یالن
آب میباشد و مهندسی منابع آب و مهندسی محیطزیس ت را ب هط ور
همزمان مورد توجه قرار میدهد .در مدل  WEAPاز رابطه ( )1ب رای
محاسبه نیاز کل آب سیست استفاده میشود.
()1
در این معادله  ADنیاز آب ساالنه  TALسطح فعالیت ک ل ک ه
بسته به نوع ناطه نیاز ممکن اس ت ب رای من اط مس کونی نف ر ی ا
کشاورزی هکتار باشد و  WURسرانه مصرف آب ک ه واح د آن مت ر
مکعب در سال م یباش د .روان اب در م دل ب ا اس تفاده از رابط ه ()2
محاسبه میشود.
()2
که در این رابطه  Rرواناب  PAEمیزان بارن دگی ک ه مس تایما
تبخیر میشود  ETpتبخیر و تع ر پتانس یل  Pب ارش  PEب ارش
مؤثر  IFجزء آبیاری و  Sحج ذخیره میباشد (تمام اجزاء ب ر حس ب
میلیمتر) .برای محاسبه میزان تغذیه آبهای زیرزمینی از روانابها از
رابطه ( )3و برای محاسبه حج آبهای سطحی از رابطه ( )4استفاده
میشود:
()3
()4
که  RTGتغذی ه آب زیرزمین ی (مت ر مکع ب)  RTGFض ریب
تغذیه آب زیرزمینی و  RTSتغذیه آب سطحی (متر مکعب) میباش د.
جریان آب رودخانه در پاییندست مدل با استفاده از رابطه ( )5محاسبه
میشود.
()5
که در آن  DOجریان آب در پایین دست  UIجریان آب در ب اال
دس ت  SIورود جری ان آب س طحی  GFTRتغذی ه توس ط آب
زیرزمینی  RFTGتخلیه به آب زیرزمینی و  Eتبخیر میباش د .کلی ه
واحدها در این رابطه به متر مکعب بر ثانیه تنظی شدهاند (.)14
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مدل LEAP
برنامهریزی یکپارچه است که مانند WEAP

 LEAPیک سیست
توسط مؤسسه محیطزیست استکهل توسعه یافت ه اس ت .ای ن م دل
قابلیت مدلسازی و تحلیل مسائل گسترده بر و آب کش ور را میس ر
میکند .استفاده از این مدل بسیار شفاف بوده و امک ان برنام هری زی
حایای برای رسیدن به اهداف واقع ی را ف راه م یکن د و در ع ین
سادگی بسیار قدرتمند بوده و ی ک سیس ت هوش مند یکپارچ ه ب رای
مدیریت دو بخش استراتژیک بر و آب کشور میباشد .مدل LEAP
بر پایه محاسبات سلسله مراتبی و سیستماتیک میباشد که ب ه دلی ل
ساختار دادههای انعطافپذیر در این مدل این امکان فراه میشود تا
تصمی گیران به راحتی ایده مورد نظر خود را در ی ک مح یط و بس تر
مجازی که نماینده سیست انر ی است بدون ذخیره مدله ای بس یار
پیچیده ارزیابی نمایند LEAP .بهعنوان اب زار پ یشبین ی ک اربران را
قادر میسازد که عرضه و تااضای انر ی را در اف برنامهریزی پ یش
بینی نمایند و همچنین بهعنوان ابزار تجزی ه و تحلی ل سیاس ته ای
انر ی تأثیرات فیزیکی اقتصادی و زیستمحیطی برنامههای ان ر ی
جایگزین سرمایهگذاری و اقدامات بهینهسازی را فراه میکن د (.)15
از جمله کاربردهای مدل  LEAPدر مایاس جهانی میتوان به مطالعه
روند انر ی جهان در یک مدل  20منطاهای برای اج الس Rio+20
در سال  2012اشاره کرد .همچن ین در س ال  2012ب رای پش تیبانی
برنامهریزی انر ی پاک و تغییرات آب و هوایی ماساچوست مدلسازی
انجام شد.
ارتباط مدلهای  WEAPو LEAP

برای دستیابی به رویکرد پیوندی در مدیریت منابع س هگان ه آب
انر ی و غذا بخش عرض ه و تااض ای ان ر ی الکتریک ی منطا ه ب ا
استفاده از نرمافزار  LEAPمدلسازی میشود .تولید غذا نی ز نیازمن د
مصرف توامان آب و انر ی میباشد استحصال و عرضه آب سطحی و
زیرزمینی به هدف کشاورزی نیازمند صرف ان ر ی اس ت ک ه ایج اد
ارتباط ما بین اینها در نرمافزار شبیهسازی سیست انر ی  LEAPب ا
تبدیل حج آب مصرفی کشاورزی تعریف شده در نرمافزار ش بیهس از
منابع آبی WEAPبه واحد جرم و سپس تبدیل آن به واحد نیرو و در
نهایت با تکیه بر مفهوم کار در فیزیک (کار انجام شده برابر اس ت ب ا
حاصلضرب نیرو در جابجایی) انجام میشود .با استفاده از ابزار تعبی ه
شده در نرمافزاره ای  WEAPو  LEAPدو ن رماف زار ب ه یک دیگر
متصل میشوند.
منطقه مورد مطالعه

استان گیالن با مساحت  14044کیلومترمربع از استانهای شمالی
ایران است به علت بارشهای متعدد در زمرهی استانه ایی ب ا آب و
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هوای معتدل و مرطوب قرار دارد ( .)16با احداث سد مخزنی سفیدرود
به گنجایش  1800میلیونمتر مکعب اج رای ش بکهه ای آبی اری در
دشت گیالن از سال  1340آغاز و توسعه کشت برنج ادامه یافته است.
شبکه آبی اری و زهکش ی س فیدرود گ یالن ب ا مس احت جغرافی ایی
 284180هکت ار ب ین ط ول جغرافی ایی  49/12و  50/27و ع ر
جغرافیایی  37/08و  37/60در استان گیالن ق رار دارد و در قال ب 17
واحد عمرانی شکل گرفته است ( 17و  .)18واحدهای عمران ی ش بکه
آبیاری سفیدرود در سمت راست رودخانه س فیدرود ش امل واح دهای
 D1تا  D5در ساحل چپ واحدهای  G1تا  G7و در ناحی ه فومن ات
 F1تا  F5میباشد .از این مساحت در وض ع موج ود  189833هکت ار
ناخالص تحت کش ت ب رنج اس ت .کش ت ش الی ب هعن وان یک ی از
محصوالت استراتژیک مه پهنه وسیعی از اراضی شبکه س فیدرود را
پوشش میده د .ب هط وریک ه در ح دود  94درص د از ک ل اراض ی
کشاورزی شبکه به کشت شالی اختصاص دارد ( .)19رودخانه سفیدرود
به عنوان منبع اصلی تأمین آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود بوده
که آب رها شده از سد سفیدرود توسط سدهای انحراف ی و همچن ین
کانالهای منشعب از آنها به نواحی مختلف شبکه آبیاری و زهکشی
سفیدرود منتال میشود ( .)18در این پژوهش من ابع آب ش بکه س د

سفیدرود رودخان هه ای محل ی زهک شه ا من ابع آب زیرزمین ی و
همچنین آببندانهای موجود در منطاه ب ه عن وان مخ ازن تنظیم ی
(بافر) در نظر گرفته شده است .مص ارف آب نی ز ش امل بخ شه ای
کشاورزی (در سه ناحیهی مجزای شر مرکزی و فومن ات) و ش رب
(در سه ناحیه مجزای شر مرکزی و فومنات و در دو بخ ش ش رب
شهری و شرب روس تایی) و ص نعت (در س ه ناحی ه مج زای ش ر
مرکزی و فومنات) میباشد که کشاورزی از مه ترین و تأثیرگذارترین
مصرفکنندگان آب در این ناحیه میباشد.
آمادهسازی دادهها

پیش از پیادهسازی رویکرد پیوندی بین منابع آب انر ی و غذا ب ا
استفاده از ابزارهای نامبرده به هدف تجزیه و تحلیلهای س ریعت ر و
صحیحتر نیاز به آمادهسازی دادههایی با ساختار متناسب ب ا ابزاره ای
 WEAPو  LEAPدر بخ شه ای گون اگون وج ود دارد .در ای ن
پژوهش در قسمت تااضای آب مصارف کشاورزی شرب و صنعت و
در بخش عرضهی آب منابع رودخانهها چاههای آب آببن دانه ای
موجود در منطاه توسط نرمافزار  WEAPمدلسازی شد.

شکل  -1موقعیت استان گیالن در ایران و نواحی عمرانی  G ،Fو  Dدر استان گیالن و اجزای مورد استفاده در مدیریت پیوندی آب ،انرژی و غذا
Figure 1- Location of Guilan province in Iran and development areas F, G and D in Guilan province and components used in
water, energy and food nexus management

تأثیر رویکرد پیوندي آب ،انرژي و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود

همچنین تااضای انر ی به ص ورت س رانه مص رف بخ شه ای
خانگی عمومی صنعتی کشاورزی سایر مص ارف و روش نایی مع ابر
وارد مدل  LEAPش ده اس ت و من ابع ان ر ی منطا ه در دو بخ ش
انر یهای تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر وارد مدل ش دهان د .ب ه دلی ل
گستردگی دادهها در مدلس ازی بخ ش کش اورزی در م دل WEAP
اطالعات کشاورزی منطاه در قالب اطالعات حوضه آبری ز وارد م دل
شده است.
دادههای مربوط به حوضه آبریز

نااط نیاز کشاورزی به صورت گرههای نیاز حوضه آبریز در نواحی
 G Fو  Dدر نظر گرفته شد .در ای ن مطالع ه از اطالع ات س ازمان
جهاد کشاورزی برای مشخص ک ردن س طح زیرکش ت ب رنج در ه ر
ناحیه اس تفاده ش د .مس احت ناحی ه عمران ی  G Fو  Dب ه ترتی ب
 118250 84314و  81615هکتار است .اطالعات مربوط به مساحت
گیاهان کشت شده در منطاه که وارد مدل شده طب جدول یک م ی
باشد.
با استناد به دادههای مرکز آمار ایران جمعیت ش هرهای واق ع در
منطاه مورد مطالعه وارد مدل شد و از آنجایی ک ه توزی ع جمعی ت در
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روستاها به صورت یکنواخت در نظر گرفته میشود جمعی ت روس تاها
به صورت نس بت مس احت جغرافی ایی واق ع در ه ر ناحی ه عمران ی
محاسبه شد و وارد مدل گردید .با توجه به آمار جمعی ت و ن رر رش د
 1/25درصدی مستخرج از آمار موجود جمعیت ب رای اف  60س اله
توسط مدل توسعه داده شده پیشبینی خواهد شد (.)20
دادههای مربوط به مصارف شرب

با توجه به گزارشات آب و فاضالب استان گ یالن ما دار س رانه
مصرف شرب شهری  76/65متر مکعب ب ه ازای ه ر نف ر در س ال و
مادار سرانه مصرف شرب روستایی  73متر مکعب به ازای هر نف ر در
سال تعیین شد (.)21
دادههای مربوط به مصارف صنعت

رشد صنایع به تأمین مطمئن و پایدار نیاز آبی آن بستگی دارد لذا
همواره باید به حفظ من ابع آب توج ه داش ت .ب ا توج ه ب ه گ زارش
مطالعات انجام شده میزان تااضا برای بخش صنعت به ازای هر نف ر
 6/5متر مکعب در سال در نظر گرفته شد (.)21

جدول  -1سطح زیرکشت محصوالت منتخب در نواحی عمرانی
Table 1- Conservation area of selected products in developmental areas
*
سطح زیر کشت در ناحیه عمرانی  Fسطح زیر کشت در ناحیه عمرانی  Gسطح زیر کشت در ناحیه عمرانی D
Cultivation area of D
Cultivation area of G
Cultivation area of F

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

%

ha

%

ha

%

ha

67

56775

66

78503

66

54555

0.78

654.58

0.01

12.30

0.38

308.59

0.28

235.61

0

0.99

0.13

108.94

0.26

219.60

0.02

22.59

0.22

181.52

0

1.95

0

0.02

1.12

910.08

1

841.69

0.08

100.48

1.90

1553.41

_

28855.57

_

39610.62

_

23997.47

84314

118250

81615

نام محصول
Product’s name

برنج
Rice

لوبیا کشاورزی
Agricultural beans

هندوانه
Watermelon

شبدر
Clover

بادام زمینی
Groundnut

چای
Tea

سایر**
**Others

مساحت کل
Total area

* نسبتها به مساحت کل حوضه است.
* The values are the ratios to the total area of the basin.

** گندم جو حبوبات نباتات علوفهای و سبزی و صیفی
** Wheat, barley, legumes, fodder crops and vegetables
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دادههای مربوط به آب سطحی

با استفاده از آمار و اطالعات ایس تگاهه ای هی درومتری ش رکت
سهامی آب منطاهای استان گ یالن ما دار دب ی ماهان ه ب رای ک ل
رودخانههای جاری در شبکه سفیدرود که نهایتاً به دریا م یریزن د ب ا
توجه به موقعیت آنها در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود وارد م دل
شد .یکی دیگر از منابع آبی در دسترس که در ت أمین آب م ورد نی از
مزارع تحت پوشش شبکه سفیدرود به عنوان منبع کمک ی ت أمین آب
مورد استفاده قرار میگیرد ذخایر آب موجود در آببندانها م یباش د.
حج ذخیره آببندانها در هر کدام از نواحی  G Fو  Dطب ج دول
 2و با استناد به اطالعات دفتر بهرهبرداری و نگهداری از ش بکهه ای
آبیاری و زهکشی در سازمان سهامی آب منطاهای گ یالن وارد م دل
گردید .الزم به ذکر است که حج ذخیره با فر متوسط عم ی ک
متر لحاظ گردیده است (.)22
دادههای مربوط به آب زیرزمینی

در این پژوهش برای تعی ین حج اولی ه و کل ی آب زیرزمین ی
مادار آن در هر یک از نواحی عمرانی به صورت یک توده یکپارچه پر
از آب در نظر گرفته شد .بنابراین با اس تفاده از اطالع ات مرب وط ب ه
دشتها و نواحی مطالع اتی گ ردآوری ش ده توس ط وزارت نی رو و ب ا
استفاده از نرمافزار  ArcGISارتفاع متوس ط س فره آب زیرزمین ی ب ه
دست آمد که نهایتا با در نظر گ رفتن مس احت آبخ وان ه ر ی ک از

نواحی عمرانی فومنات مرکزی و شر حج هر ک دام از آنه ا ب ه
عنوان رفیت آب زیرزمینی مدل در نظر گرفته شد.
دادههای مربوط به تقاضای انرژی در منطقه

با توجه به اطالعات استخراج شده از نشریه آمار تفصیلی ص نعت
بر ایران ویژه توزیع بر به مشترکین بخشهای خانگی عم ومی
کشاورزی صنعتی سایر مصارف و روشنایی معابر تاسی بن دی ش د و
وارد مدل گردید (.)23
دادههای انرژی تجدیدپذیر

این منطاه از پتانسیل باالیی برای تولید ان ر یه ای تجدیدپ ذیر
برخوردار است ( .)24از نمونه این منابع انر ی الکتریسیته تولید ش ده
توسط سد سفیدرود و نیروگاه بادی در شهر منجی ل برخ وردار اس ت.
طب جدول سه که توسط شرکت مادر تخصص ی ت وانیر تهی ه ش ده
است اطالعاتی در خصوص نیروگاهای تجدیدپذیر منطا ه وارد م دل
گردیده است (.)23
دادههای انرژی غیرتجدیرپذیر

استان گیالن دارای دو نیروگاه سیکل ترکیب ی در ش هر رش ت و
پرهسر است.

جدول  -2تعداد و مساحت آببندانها در نواحی عمرانی
Table 2- Number and area of the reservoirs in the developmental areas

حجم ذخیره (میلیون متر مکعب)

مساحت آببندانها

تعداد پهنه آببندان

واحد عمرانی

)Storage volume (MCM
11.67
15.31
39.49

Pond area
1167.11
1531.29
3949.33

Number of pond
399
116
110

Command area
F
G
D

جدول  -3مشخصات نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر استان گیالن
Table 3- Specifications of renewable energy plants in Guilan province

میانگین
ساعت کارکرد

مصرف داخلی فنی

تولید ناخالص

Plant operation
hours

Technical
consumption

Gross
production

قدرت عملی
Average
practical
power

قدرت اسمی
Nominal
power

تعداد واحد

نام نیروگاه

Number
of units

Name of power
plant

ساعت

هزارکیلووات ساعت

مگاوات

مگاوات

hr

1000 Kwh

Mw

Mw

1622

624

124895

88

88

5

_

0

115526

92

92

1

سد سفیدرود
Sefid-rud Dam

بادی منجیل
Wind power
plant of Manjil
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نیروگاه سیکل ترکیبی رشت با ش ش واح د گ ازی و س ه واح د
بخاری فعالیت میکند و نیروگاه سیکل ترکیبی پرهس ر متش کل از دو
واحد گازی و یک واحد بخاری است .یک نیروگاه از نوع حرارتی با دو
واحد گازی و دو واحد بخاری در ش هر لوش ان فعالی ت م یکن د .آب
مصرفی نیروگاه سیکل ترکیبی رشت توسط چاه فلمن از بستر رودخانه
سفیدرود تأمین میشود آب مصرفی نیروگاه پرهسر نی ز از طری آب
شور دریا و آب زیرزمینی عمی تأمین میشود که استفاده از آب دری ا
اثرات آلودگی زیادی برجا میگذارد .نیروگاه حرارتی لوشان نی ز از آب
رودخانه شاهرود در باالدست سد سفیدرود استفاده میکند.

میشود همچنین به نسبت مادار «تااضای تامین شده» را ب ه ما دار
«ناطه نیاز به منبع آبی» درصد تأمین مص ارف حاص ل م یش ود .در
نهایت نیز اثر مدیریت پیوندی بر حج مخازن و مادار واقعی تبخی ر-
تعر در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نیاز خالص آب

شکل  2نیاز خ الص متوس ط ماهان ه مح دوده مطالع اتی را ب ه
تفکیک نااط نیاز نشان میدهد .با ش روع فص ل کش ت در م اهه ای
آپریل تا س پتامبر نی ا ز خ الص آبی اری ب ه س بب اف زایش نی از آب ی
محصوالت افزایش یافته است .این نیاز در ماه جون با اف زایش دم ا و
به دنبال آن افزایش تبخیر-تعر به حداکثر میرسد .همانطور ک ه در
این شکل مشاهده میشود بیشترین تغییرات نیاز خالص آبی مربوط به
کشاورزی است و دیگر نااط نیاز با توجه ب ه ماهی ت آنه ا تغیی رات
قابلتوجهی در طول س ال ندارن د .همچن ین ش کل  3نش ان دهن ده
تفاوت نیاز خالص متوسط ماهانه تحت دو س ناریوی در نظ ر گ رفتن
رویکرد پیوندی و بدون رویکرد پیوندی در مح دوده مطالع اتی اس ت.
عالوه بر این در ج دول پ نج تف اوت نی از خ الص س االنه مح دوده
مطالعاتی در دو سناریو برای پنج سال آورده ش ده اس ت .تف اوت نی از
خالص آب تحت دو سناریو با توجه ب ه مص رف آب غی ر قاب ل انک ار
بخش انر ی در مدیریت یکپارچه منابع آب قابل توجیه است.

نتایج
نتایج مدل ترکیب ی  WEAPو  LEAPب ه ص ورت کل ی ش امل
هفت قسمت کلی نیاز خالص ناطه نیاز به منبع آبی آب عرضه شده
تااضای برطرف نشده درصد تأمین مصارف حج مخازن و تبخی ر-
تعر واقعی است .نیاز خالص نیاز هر گره بدون در نظر گرفتن آب از
دسترفته استفاده مجدد و برگشت آب است .ناطه نیاز به منب ع آب ی
به معنای نیاز آب خالص هر گره با در نظر گ رفتن آب از دس ترفت ه
استفاده مجدد و برگشت آب است .آب عرضه شده نیز به معنای مادار
آبی است که از منبع آبی به هر گ ره تخص یص داده ش ده اس ت ک ه
ممکن است تمام نیاز گره را تأمین نکند .تااضای برطرف نشده نیاز از
اختالف مادار «ناطه نیاز به منبع آبی» و «آب عرضه ش ده» حاص ل

جدول  -4مشخصات نیروگاههای انرژی غیرتجدیدپذیر در استان گیالن
Table 4- Specifications of non-renewable energy plants in Guilan province

راندمان (درصد)

)Efficiency (%

)Thermal efficiency (Kwh

بازده حرارتی (کیلووات ساعت)

ساعت کارکرد

Plant operation hours

)Fuel oil (1000 Lit

نفت کوره (هزار لیتر)

)Gas (1000 Lit

گاز (هزارمترمکعب)

گازوئیل (هزار لیتر)

)Gasoline (1000Lit

)Technical consumption (1000Kwh

مصرف داخلی فنی (هزار کیلووات ساعت)

)Gross production (1000 Kwh

تولید ناخالص (هزار کیلووات ساعت)

میانگین قدرت عملی (مگاوات)

قدرت اسمی (مگاوات)

)Nominal power (Mw

تعداد واحد

Number of units

46.80

1836

_

0

955551

235646

106611

5330560

902

968

3

29.85

2956

_

0

437516

36553

86809

1484634

336

360

4

نام نیروگاه

46.90

1832

8035

0

1496324

304580

181385

80680910

1186

1306

9

Name of power plant

)Average practical power (Mw

سوخت مصرفی
Fuel consumption

17

سیکل ترکیبی
گیالن
Combined
cycle of
Guilan

سیکل ترکیبی
پره سر
Combined
cycle of
Parehsar

شهید بهشتی
لوشان
Shahid
Beheshti of
Loshan
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شکل  3نیز میزان تغییرات نیاز خالص آب ساالنه به مت ر مکع ب
در محدوده مطالعاتی نسبت به سناریو بدون در نظ ر گ رفتن رویک رد
پیوندی را نشان میدهد .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویک رد
پیوندی در مدیریت یکپارچه من ابع آب نی از خ الص ب ه آب در هم ه
ماههای سال افزایش داشته و تغییرات ای ن اف زایش نی ز در ش کل 3
آورده شده است.
جدول  5ماادیر نیاز خالص آب به میلیون متر مکعب در س ال را
برای همه گرههای نیاز در ط والنی م دت (ت ا س ال  )2020را نش ان
میهد .همانطور که نتایج این مدل ترکیبی نشان م یده د اخ تالف
زیادی در دو مدیریت منابع آب با رویکرد پیوندی و غیر پیوندی وجود
دارد.

نقطه نیاز به منبع آبی

در شکل  4نیاز آبی منطاه مورد مطالعه با در نظر گرفتن تلفات و
استفاده مجدد در دو حالت بدون در نظر گرفتن رویکرد پیوندی و با در
نظر گرفتن آن به صورت متوسط ماهانه درازمدت ( 62س ال؛ -2014
 )2075آورده شده است .الزم به ذکر است ک ه ای ن ما ادیر مجم وع
تااضاها به منابع آبی را نشان میدهد و الزاماً تمام ماادیر نی از ب رآورد
شده توسط نرمافزار تامین نمیشوند و میزان برآورده شدن هر کدام از
نیازها به مادار منابع موجود منطاه بستگی دارد در حایات با توجه به
مادار منابع موجود در منطاه کمبود مصارف مشخص خواهد شد.

شکل  -2متوسط ماهانه درازمدت نیاز خالص آب (میلیون متر مکعب) همه گرههای نیاز تحت سناریو مرجع (بدون در نظر گرفتن دیدگاه پیوندی)
Figure 2- Long-term average monthly net water requirement (million cubic meters) All required nodes under the reference
)scenario (regardless of nexus perspective

شکل  -3تفاوت نیاز خالص آب با در نظر گرفتن رویکرد پیوندی و بدون در نظر گرفتن رویکرد پیوندی (متر مکعب)
Figure 3- Difference of net water requirement by considering the linkage approach, regardless of the linkage approach (cubic
)meter

تأثیر رویکرد پیوندي آب ،انرژي و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود
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جدول  -5نیاز خالص ساالنه (میلیون متر مکعب) همه گرههای نیاز در محدوده مطالعاتی تا 2020
Table 5- Annual net water requirement (MCM) all demand nodes in the study range up to 2020
2016
2017
2018
2019
2020
2275.556

2050.667

2136.954

1819.634

2113.026

2284.292

2059.421

2145.952

1828.291

2121.670

در جدول  6مادار آب تحویلی به شبکه و مادار نیاز شبکه به منبع
آبی تحت دو سناریو آورده شده است .طب نتایج همه ساله ب ه ط ور
متوسط مادار نیازهای آبی ب رآورد ش ده در ش بکه  133میلی ون مت ر
مکعب بیشتر از توان برآورده شدن نیازهای آبی در منطاه اس ت .ای ن
تفاوت گویای کمبود ساالنه آب در مصارف گوناگون شبکه است.
آب عرضه شده

بدون رویکرد پیوندی
Without Nexus approach

با رویکرد پیوندی
With Nexus approach

لحاظ کردن مادار تلفات و استفاده مج دد در ماایس ه ب ا حال ت اول
مدلسازی یعنی بدون در نظر گرفتن نیازهای نیروگاه حرارتی ش هید
بهشتی لوشان و سیکل ترکیبی رشت که مشترکا از منابع آب ی ش بکه
آبیاری و زهکشی سفیدرود استفاده میکنند قابل مالحظه است.
همچنین نتایج بیان شده در ج دول  7تف اوت ما دار آب عرض ه
شده ساالنه به شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود را تحت دو سناریو و
برای پنج سال بیان میکند.

در شکل  5مادار متوسط ماهانه درازمدت آب تحویلی به شبکه با

شکل  -4تفاوت نیاز به منابع آبی شبکه درمقایسه با حالت در نظر نگرفتن بخش انرژی
Figure 4- The difference between the water requirement of the network and the non-energy sector

جدول  -6مقادیر آب تحویلی و نیاز شبکه به صورت متوسط دراز مدت ( 2014-2075مقادیر به میلیون متر مکعب)
)Table 6- The values of delivered water and the requirement of network for medium-long term 2014-2014 (MCM
1603.188
1611.700
1736.206
1744.718

بدون رویکرد پیوندی
Without Nexus approach

کل آب تحویلی به شبکه

با رویکرد پیوندی

Total water delivered to the network

With Nexus approach

بدون رویکرد پیوندی
Without Nexus approach

با رویکرد پیوندی
With Nexus approach

مادار نیاز شبکه به منبع آبی
Water demand
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شکل  -5تفاوت آب عرضه شده درمقایسه با حالت در نظر نگرفتن بخش انرژی
Figure 5- Difference of supplied water compared to non-consideration of the energy sector

جدول  -7مقدار آب عرضه شده ساالنه (میلیون متر مکعب)
2020

2019

)Table 7- Annual Water Supply (MCM
2017
2018

2016

بدون رویکرد پیوندی
1399.6

1218.6

1275.1

1225.8

1349.7

1407.5

1222.4

1283.7

1234.5

1358.4

Without Nexus
approach

با رویکرد پیوندی
With Nexus
approach

شکل  -6تفاوت نیاز برطرف نشده در مقایسه با حالت در نظر نگرفتن بخش انرژی
Figure 6- The difference of unmet demand compared to non-energy sector

تقاضای بر طرف نشده

شکل  6نشاندهنده تفاوت در متوسط ماهانه دراز مدت نیازه ای

برطرف نشده منطاه مورد مطالعه با در نظر گرفتن رویکرد پیون دی و
بدون آن است .همانطور ک ه مش اهده م یش ود زم انی ک ه رویک رد

تأثیر رویکرد پیوندي آب ،انرژي و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود

پیوندی و یا بهعبارتی بخش انر ی در ارتباطات مابین من ابع در نظ ر
گرفته میشود کمبود آب بیشتری وجود دارد .کمبود آب در م اهه ای
کشت برنج به اوج خود میرسد .از آنجایی که بیشترین مصرف کنن ده
آب در این منطاه کشاورزی است.
در جدول  8مادار کمبود آب در بخش کشاورزی نواحی فومن ات
مرکزی و شر با در نظر گ رفتن رویک رد پیون دی و ب دون آن و ب ه
صورت میانگین ماهانه دراز مدت برای هر یک از ن واحی آورده ش ده
است .قابل مشاهده است ک ه کمب ود آب بیش تری در حال ت در نظ ر
گرفتن انر ی وج ود دارد و ناحی ه مرک زی ب هعن وان ب زرگت رین و
طویلترین ناحیه عمرانی بیشترین کمبود را در ماایسه با سایر نواحی
داراست.
جدول  -8مقدار کمبود آب به صورت میانگین ماهانه دراز مدت در
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نظر گرفتن بخش انر ی در مدلسازی آب کمت ری در س د مخزن ی
وجود خواهد داشت و بخشی از آب به مصرف نیروگاه ش هید بهش تی
لوشان برای خنکسازی و سایر مصارف میرسد .تغیی رات ماهان ه آب
حج آب پشت سد نشان دهندهی تف اوت در آورد ورودی ب ه س د در
ماههای سال است.
تبخیر و تعرق واقعی و آبیاری

شکل  7نشاندهنده تفاوت تبخیر و تعر تح ت دو س ناریوی در
نظر گرفتن رویکرد پیوندی و بدون آن است .با توج ه ب ه اینک ه ای ن
تفاوت در فصلهای کشاورزی افزایش مییابد میتوان چن ین اس تناد
کرد که در حالت بدون رویکرد پیوندی به دلیل اینکه آب بیش تری در
دسترس اراضی کشاورزی قرار میگیرد تبخیر و تع ر بیش تری نی ز
صورت میگیرد.

مقایسه با حالت در نظر گرفتن بخش انرژی (مقادیر برحسب میلیون
متر مکعب)
Table 8- Water shortage amount in the form of a longterm monthly average compared to energy sector
)consideration (MCM

کشاورزی
Agriculture

شرق

مرکزی

فومنات

مصرف کننده

East

Central

Foumanat

Consumer

117.571

136.176

55.798

بدون رویکرد پیوندی

117.680

136.431

55.811

Without Nexus approach

با رویکرد پیوندی
With Nexus approach

حجم مخازن

جدول  9نشاندهنده ماادیر میانگین ماهانه طوالنی م دت حج
آب ذخیره شده در مخزن سد سفید رود است .قابل مالحظه است با در

نتیجهگیری
به منظور بررسی اثر رویکرد پیون دی آب ان ر ی و غ ذا ش بکه
آبیاری و زهکشی س فیدرود واق ع در اس تان گ یالن در دو ن رماف زار
 WEAPو  LEAPتا اف  2075م دل ش دند .از ای ن رو دادهه ای
اقلیم ی اطالع ات گ رهه ای نی از و من ابع آب در م دل  WEAPو
اطالعات مربوط به انر یهای تجدیدپذیر و غیر تجدیدپ ذیر در م دل
 LEAPوارد شدند .مدل پیوندی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود ب ا
هدف بررسی اثر رویکرد پیوندی واسنجی گردید .نت ایج ای ن مطالع ه
نشان داد که با در نظر گرفتن این رویکرد در مدیریت منابع آب تفاوت
معناداری در تخصیص و ت أمین من ابع وج ود خواه د داش ت ک ه در
مدیریت غیر پیوندی رایج (آب و غذا) این تفاوتها دیده نشده است.

جدول  -9تغیرات ماهانه حجم آب ذخیره شده در مخزن سد سفیدرود به صورت میانگین دراز مدت (میلیون متر مکعب)
)Table 9- Monthly changes in the storage volume of the Sefidrud Dam as a long-term average (MCM
Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

Dec

Nov

Oct

1169

1164.5

1272.7

1294.2

1286.5

1225.9

1163.5

1141.8

1122.2

1149.9

1152.5

1161.1

1167.7

1163.5

1272.2

1293.5

1285.7

1225

1161.9

1140.2

1120.6

1145.4

1151

1159.7

سناریو
Scnario

بدون رویکرد
پیوندی
Without Nexus
approach

با رویکرد پیوندی
With Nexus
approach
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شکل  -7تفاوت مقادیر تبخیر و تعرق در دو رویکرد پیوندی (در نظر گرفتن انرژی) و بدون رویکرد پیوندی (بدون در نظر گرفتن انرژی)
Figure 7- Difference between evapotranspiration values in both Nexus (energy considerations) and without Nexus (without
)energy

این نتیجه بیانگر این واقعیت اس ت ک ه بخ ش قاب ل ت وجهی از
نیازها و مصارف در مدیریت رایج من ابع آب (دی دگاه غیرپیون دی) در
نظر گرفته نمیشود این در حالی است که ه ر چ ه ما ادیر عرض ه و
تااضا به واقعیت نزدیکتر باشد برنامههای مدیریتی منابع آب منطای-
تر و درصد اجرای آنها نیز افزایش مییابد .در منطا ه م ورد مطالع ه
این پژوهش یکی از مهمترین عوام ل تأثیرگ ذار در تف اوت م دیریت
پیوندی و غیرپیوندی وجود سد سفیدرود اس ت ک ه ع الوه ب ر ه دف
تأمین آب کشاورزی پاییندست دارای هدف تولید انر ی برق ابی نی ز
میباشد .در راستای تامین هدف برقابی حجمی از آب ذخیرهشده س د
برای تولید انر ی موردنیاز منطاه رهاسازی میشود .در حالیکه حج
ذخیره سد مخزنی در ماههای خشک توان ایی ت أمین نی از کش اورزی
اراضی زیرکشت پاییندست سد را ندارد و کشاورزان ب رای ت أمین آب
موردنیاز اراضی خود به برداشت منابع آب زیرزمینی روی خواهند آورد
که برداشت از این منابع نیز مستلزم مص رف ان ر ی اس ت .از ط رف

دیگر در صورت نگهداری آب و رهاسازی کمتر آب و به تبع آن تولی د
کمتر انر ی الکتریسیته نی از ت أمین ان ر ی ب ر عه ده نیروگ اهه ای
غیرتجدیدپذیر خواهد بود که خود به نوعی مصرفکننده آب به منظور
تولید انر ی هستند .از این رو بررسی مدیریت پیوندی امری مفید و در
مواردی نیز غیرقابل اجتناب است.
در نهایت برای تعیین بهت رین رویک رد م دیریتی و ارائ ه آن ب ه
برنامهریزان منابع آب منطاه پیشنهاد میشود ک ه ب ا توج ه ب ه م دل
منابع و مصارف تهی ه ش ده ب ا رویک رد پیون دی آب غ ذا و ان ر ی
سناریوهای مدیریتی مختلفی در راستای اه داف س د تعری ف و م ورد
بررسی قرار گیرد .در تعریف این سناریوها بهتر است عالوه بر برنام ه
ریزی آبیاری اراضی کش اورزی ش بکه آبی اری و زهکش ی س فیدرود
رفیت رودخانهها و س دهای تنظیم ی و انحراف ی پ اییندس ت س د
مخزنی سفیدرود نیز تعیین شود.
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Introduction: Implementing Integrated Water Resources Management requires balancing conflicting goals,
and the effects on developing countries, which have a poor institutional capacity for change, and suggests a
slower pace of integrated water resources management. The growing population of the world, especially in
developing countries on one hand, and the need to provide food for this population, on the other hand, have not
been the result of overreaching of resources. In this manner, the continuation of an untapped harvest of resources
will endanger the sustainability of the region in the near future. Food production is largely depending on the
water so that 70 to 80 percent of the water extracted from resources is consumed for irrigation, which is the
reason why irrigated cultivation is regarded as inefficient consumers. Understanding how to extract, manage and
consume water is the key to solve this problem. On the other hand, the health and safety of communities and
agricultural production require energy. Principally in irrigation, it is not possible to extract water without
consuming energy. Seeking to establish the goals of the third millennium of the United Nations, researchers have
presented a variety of interdisciplinary approaches to achieve a dynamic balance in the food production and
consumption of resources, most notably the approach of Water, Energy and Food (WEF) Nexus. Considering the
limitation of the resources which is increasing day by day. This approach causes productivity increase by
integrating water, energy and food cycles. Managing water, energy and food, despite the inherent systemic
differences, are very similar, due to the close relationship between the system perspective and their interaction
with each other, a new concept is now called a Nexus approach. This viewpoint describes the interconnected
nature and the interplay of the three sectors.
Materials and Methods: This research was carried out in Sefid-Rud dam Irrigation and Drainage Network.
Sefid-Rud basin is located in the Guilan province, which is benefits from high precipitation, but factors such as
dams construction in the upper reaches of the Sefid-Rud dam, the timely inconvenient precipitation and the lack
of infrastructure to harvest the runoff, causes water shortages in the area. It is worth mentioning that 50% of the
Guilan households have engaged in rice cultivation and more than 70% of the lands are located in the irrigation
and drainage network of the Sefid-Rud dam. Hence, reducing rice cultivation in this region will have a great
impact on economic and social life. Managing a Nexus approach to provide WEF security requires integrated
and analytical approaches that can identify cross-sectoral exchanges, cost-effective planning, policy, and strategy
management. Therefore, in this study, WEAP and LEAP software were used for managing water and food
resources and managing the energy sector in Sefid-Rud irrigation and drainage network, respectively. Then, the
integrated water resources management in the area was addressed by establishing a linkage between these two
applications. In the first part of this study, the parameters output such as net water demand, water resources share
for each demand node, unmet demand and the coverage regardless of the energy sector were compared.
Results and Discussion: The results reveal that the annual water requirement of the Sefid-Rud irrigation and
drainage network in 2016 with the NEXUS approach estimated about 8 million cubic meters more than the nonNEXUS approach. Agriculture is the most water-consuming node in the region and there are lots of
dependencies on rice cultivation as the most water-consuming crop in the Guilan region. The next step aims to
balance the supply and demand, the unmet demand at the agricultural section in the Foomanat, Central and East
areas under various management scenarios. These scenarios are including dredging, increase the efficiency of
transmission and distribution channels of irrigation and drainage networks, and eliminating unauthorized wells
were evaluated.
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Conclusion: By examining the results of the applied management scenarios mentioned above, the 30%
increase in the efficiency of transmission and distribution channels of irrigation and drainage networks in SefidRud has the greatest impact on meeting the demand and reducing the unmet demands of triple areas. As a result
of the 30% efficiency improvement scenario, decrease the agricultural demands of the Foomanat area, the central
area, and the east (about 29.1, 84.5 and 62.1 million cubic meters, respectively) more than the reference scenario .
Keywords: Guilan province, Integrated Management, Nexus Approach, LEAP, WEAP
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چکیده
نفوذ آب به خاک یکی از مهمترین پارامترها در آبیاری و کشاورزی است .تعیین تغییرپذیری مکانی فرآیند نفوذ در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکیی
از مهمترین پیشنیازهای دستیابی به کشاورزی دقیق است .هدف از مطالعه حاضر ،مقیاسسازی پارامترهای معادله نفوذ دو جزئیی فییییو و تیزییه و
تحییل تنوع مکانی ویژگیهای نفوذپذیری ،با استفاده از حداقل اندازهگیریهای مزرعهای بود .در این تحقیق یک روش جدید برای مقیاسسازی معادلیه
نفوذ ارائه شد و با روشهای قبیی مقیاسسازی معادله فیییو شامل :بر اساس ضریب جذب ( ) ،بر اساس ضریب انتقال ( ) ،بر اساس فاکتور بهینیه
) ،میانگینهای هندسی ،حسابی و هارمونیک مقایسه شد .برای این منظور از  22آزمیایش نفیوذ
به دست آمده با استفاده از کمترین مربعات خطا (
استفاده شد .پارامترهای این مدل (ضریب جذب  Sو فاکتور انتقال  )Aتغییرات وسیعی در مکانهای آزمایشی نشان دادند .در روش جدید عامل مقییاس
( )Fsبرای هر معادله نفوذ برابر با عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص ( )tsدر معادله نفوذ مورد نظر به عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در
معادله نفوذ مرجع است .نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این تحقیق دارای بیاتترین مقیدار  )0/99( R2و دارای کمتیرین مقیدار خطیا بیر اسیاس
 RMSEو  MBEاست .برخالف سایر روشهای مقیاسسازی معادله نفوذ ،منحنیمرجع در روش جدید اختیاری بوده و هریک از معادلیههیای نفیوذ را
میتوان به عنوان منحنیمرجع انتخاب کرد.
واژههای کلیدی :ضریب انتقال ،ضریب جذب ،مقیاسسازی ،نفوذ

مقدمه

1

توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بر رفتارهای
هیدرولوژیکی ،انتقال رسوب و آب به آبهای سیطحی و زیرسیطحی
مؤثر میی باشید .سیرعت نفیوذ بیشیترین تغیییرات مکیانی را در بیین
خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک دارد ( .)31اهمیت فرآیند نفوذ
منیر به توسعۀ چندین مدل برای پیشبینی نفوذ شیده اسیت .برخیی
مدلهایی بر اساس ترسیم منحنی بین سرعت نفیوذ و زمیان تحیییل
شدهاند و خصوصیات فیزیکی خاک را دربرمیگیرند مدلهای تیربیی
نامیده میشوند ( 12 ،9 ،8و  )32و برخی دیگر بر مبنیای خصوصییات
فیزیکی خاک بنا شدهاند ( 5و .)22
پارامترهای نفوذ معموت با اسیتفاده از دادههیای آزمایشیی "تیک
حیقه" یا "دو حیقه" تعیین میشیود ( .)4بیا ایین حیال ،تفیاوتهیای
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشیوی کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشییار گیروه مهندسیی
آب ،دانشگاه زابل
)Email: m.mahdi.chari@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82567

ویژگیهای خاک باعث تغییرات زمانی و مکانی ظرفیت نفوذ خاک در
مقیاس مزرعه ( 20 ،6 ،3و  )27و مقیاس ناحیه میشود ( 15و  .)38از
آنیایی که ویژگیهای نفوذ تابعی از زمان و مکان بیوده درنتیییه بیه
تعداد نسبتاً زیادی اندازهگیریهای مزرعیهای نییاز اسیت تیا بییانی از
متوسط شرایط مزرعه باشد ( .)2همچنین مشکل اساسی بیرای میدل
سازی نفوذ در حوضههای آبریز ،چگونگی بییان تغیییرپیذیری مکیانی
خاک است .مطالعات پیشین نشان داده است که تغیییرپیذیری مکیانی
اراضی منیر به تغییرپذیری زیاد رفتار نفوذ آب به خاک میشود ( 34و
 .)38در سالهای اخیر پژوهشگران روشهایی را برای کاهش نیاز بیه
اندازهگییری دادههیای مزرعیهای و ناحییهای میورد نییاز بیرای بییان
مشخصات پویایی آب در خاک ارائه کیردهانید .یکیی از ایین روشهیا
مقیاسسازی میباشد که اولین بار توسط مییر و مییر( )17با تکییه بیر
نظریهی محیطهای متشابه در دانش آبوخاک ظهور یافت (.)25
تحقیقات مقیاسسازی در زمینه نفوذ شامل سه دسته است .دسته
اول شامل مقیاسسازی برای خاکهای یکنواخت هسیتند ( 26 ،13و
 .)37واریک و حسین ( )37با استفاده از تکنیک مقیاسسازی ،معادلیه
ریچاردز را برای فرآینید نفیوذ و زهکشیی مقییاسسیازی نمودنید .در
تحقیقی دیگر ،روشی برای مقیاسسیازی معادلیه ریچیاردز درشیرایط
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توزیع میدد ارائیه شید ،بیه نحیوی کیه بیه شیکل خاصیی از توابیع
هیدرولیکی محدود نشود و امکان استفاده از همه مدلهای ارائه شیده
برای توابع هیدرولیکی در حل معادله ریچاردز وجود داشته باشید (.)24
صادقی و همکاران ( )26معادله ریچاردز را برای خیاکهیای نامتشیابه
مقیاس کرده و پس از حل معادله ریچاردز مقیاسشده ،معادله نفیوذی
مشابه معادله نفوذ سه جزیی فیییو برای فرآیند نفوذ آب در خاک ارائه
کردند .نتایج نشان داد که معادله نفوذ ارائه شده با دقت خوبی فرآینید
نفوذ آب در خاک را پیشبینی میکند .این میوارد بیشیتر بیرای خیاک
های یکنواخت کاربرد دارد و کمتر در شیرایط مزرعیه مییتیوان از آن
استفاده کرد.
دسته دوم شامل کاربرد مقییاسسیازی در معادلیههیای نفیوذ بیه
کاربرده شده در آبیاری سطحی است .رسولزاده و سپاسخواه ( )23بیا
استفاده از آنالیز ابعادی و مقیاسسازی و دادههای نفیوذ شیش سیری
خاک ،یک رابطۀ عمومی قابل استفاده در آبیاری شیاری ارائه کردنید.
رابطۀ حاصل تابعی از محیط خیسشده و حیم آب ورودی به مزرعیه
بود .ارزیابی رابطۀ نفوذ مقیاسشده نشان داد که این رابطه برای سایر
جویچههای دارای بافت و شرایط هیدرولیکی متفیاوت قابیل اسیتفاده
خواهد بود و مقدار نفوذ را با دقیت بسییار مناسیبی تخمیین مییزنید.
مطالعات رسولزاده و سپاسخواه ( )23دربارة مقیاسسازی نفوذ ،بیرای
تعیین ضرایب نفوذ دارای پیچیدگیهای زیادی است و نییاز بییه داده
های اولیۀ زیادی دارد .به همیین دلییل ختیری و اسیمیت ( ،)10ییک
روش برآورد ضرایب نفوذ با اسیتفاده از ییک نقطیه پیشیروی و ییک
منحنی نفوذ مدل (نمونه) پیشنهاد نمودند .آنهیا ییک فیاکتور مقییاس
برای هیر ییک از میزارع تعرییر کردنید و پارامترهیای معادلیه نفیوذ
کوستیاکوف-لوئیس را به دست آوردند .این روشی آسان برای استفاده
و کاربرد در سطح مزرعه است که فقط به پیشروی در یک نقطیه بیه
عالوه شدت جریان و سطح مقطع جرییان در ورودی شییار نییاز دارد.
روش مقیاسسازی ارائه شده به وسییه ختیری و اسیمیت ( )10بیرای
تعیین زمان واقعی قطع جریان در آبیاری شیاری خودکار استفاده شید.
در این روش با توجه به زمان رسیدن آب بیه وسیط مزرعیه و فرآینید
مقیاسسازی پارامترهای نفوذ در آبیاری شییاری تعییین و پیس از آن
زمان قطع جرییان بهینیه تعییین شید ( .)11نییو و همکیاران ( )18بیا
اسییتفاده از فرآینیید مقیییاسسییازی رابطییهای عمییومی شییبیه معادلییه
کوستیاکر برای نفوذ ارائه کردند .در ایین روش بیرای تعییین فیاکتور
مقیاس یک تابع انتقالی ارائه کردند که بیه درصید رس ،درصید شین،
چگالی ظاهری و درصد رطوبت اولیه بستگی داشت.
دسته سوم شامل مدلسازی تغییرات مکانی نفوذ در حوضه آبرییز
میباشد .شارما و همکاران ( )28از روش مقییاسسیازی بیرای تعییین
معادله نفوذ واحد در سطح حوضه اسیتفاده نمودنید و روشیی را بیرای
محاسبه پارامترهای معادله نفوذ دو جزیی فیییو ارائه دادند .ماچیوال و
همکاران ( )15در تحقیقی با استفاده از استوانه مضیافر  24آزمیایش

نفوذ در محدودهایی بیه وسیعت  66/2هکتیار انییام دادنید و عوامیل
مقیاسبندی بر اساس عامل انتقال و ضریب جذب محاسبه شد .نتایج
نشان داد که عامل مقیاسبندی شده بر اسیاس عامیل انتقیال نتیایج
بهتری را نشان میدهد .بابایی و همکاران ( )1از مقیاسسیازی بیرای
مدل کردن تغییرات مکانی نفوذ در زمینهای کشاورزی ییک منطقیه
خشک در ایران استفاده شید .در ایین روش منحنیی مرجیع برابیر بیا
میانگین حسابی عامل انتقال و ضریب جیذب بیرای  60نقطیه انیدازه
گیری نفوذ در نظر گرفته شد و سپس عامل مقیاس برای هیر ییک از
خاکها با استفاده از شش روش مختیر به دسیت آمید .نتیایج نشیان
دادند که فاکتور مقیاس به دست آمیده بیا اسیتفاده از روش کمتیرین
مربعات خطا دارای بیشترین دقت است .در روشهای بیان گردییده در
این بخش چنانچه خاکی خارج از دایره دادههای اولیه باشد نمییتیوان
از منحنی مرجع و مقیاسسازی استفاده کرد.
منطقه سیستان واقع در جنوب شرق ایران یکی از مناطقی اسیت
که تغییرات مکانی خاک بسیار زیاد است .از طرفی بخش بسیار زیادی
از اشتغال (حدود  )%38در این منطقه مربوط به بخش کشاورزی میی
باشد ( .)33در سالهای اخیر دولت اقداماتی را برای توسعه کشیاورزی
در این بخش انیام داده است .تعیین تغییرپذیری مکانی فرآینید نفیوذ
در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکی از مهمترین پیشنیازهای دست-
یابی به کشاورزی دقیق است .با توجه به اهمیت مدلسازی تغیییرات
نفوذ در مقیاس مزرعه و حوضه آبریز در این تحقیق یک روش جدیید
برای مدلکردن تغییرات مکانی نفوذ با استفاده از مقییاسسیازی ،بیر
اساس معادله نفوذ فیییو برای یک منطقه گرم و خشک توسعه یافیت
و با روشهای موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
خصوصیات منطقه مورد مطالعه و اندازهگیری نفوذ

در این تحقیق از دادههای اندازهگیری شده در مزرعیۀ آموزشیی و
پژوهشی پردیس کشاورزی و منیابع طبیعیی دانشیگاه زابیل واقیع در
استان سیستان و بیوچسیتان اسیتفاده شید .ایین مزرعیه آزمایشیی در
موقعیت جغرافیایی  61درجیه و  31دقیقیهی شیرقی و  31درجیه و 2
دقیقهی شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  481متر میباشید.
آب و هوای شهرستان زابل بر اساس طبقهبندی کوپن ،جزء اقییمهای
خشک و بسیار گرم با تابستانهای گرم و خشک مییباشید .براسیاس
آمار  30ساله ایستگاه هواشناسی زابیل ،مییانگین بیارش سیاتنه ایین
شهرستان  59/6میییمتر و دمای آن در سال بین  -9/5تیا  49درجیه
سانتیگراد متغیر است .همچنین مییانگین حیرارت سیاتنه  22درجیه
سانتیگراد و میزان تبخیر ساتنه  4820/54میییمتیر مییباشید (.)29
برای بدست آوردن پارامترهای معادله فیییو از روش استوانه مضاعر
استفاده شده است .جزئیات این روش به وسییه ( )9ارائیه شیده اسیت.

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

 22مکان از منطقه به صورت تصادفی برای آزمایشهای نفوذ انتخاب
شد که مختصات محیی ( )UTMهر نقطه در شکل  1نشان داده شده
است .اندازهگیريها در در ماه  1397انجام شد .نقاط مورد نظر در
در سطح زمینهای زراعی با پراکنیدگی مناسیب میورد آزمیایش قیرار
گرفتند.
درصد ذرات تشکیل دهنده خاك (بافت خاك)

جدول  1نتایج مربوط به بافت خاک  22آزمیایش نفیوذ را نشیان
میییدهیید .باف ت هتتاي ختتا در منطقتته متتمرد مطالوتته لتتمم

لمم _رس لمم _سیلت لمم _شن لمم _رست _ستیلت و
لومی_رسیی_شینی بتمد .بیشیترین درصید رس در خیاک بیا بافیت
لومی_رسی_سییتی با مقدار  % 35/6و کمترین مقیدار رس برابیر بیا
 % 17/4در خاک با بافت لومی_شنی بود .بیشترین و کمتیرین مقیدار
سییییت بییهترتیییب بییین  % 52/2و  % 18در خییاکهییای بییا بافییت
لومی_رسی_سییتی و لومی_رسی_شنی است .و همچنین بیشترین و
کمترین درصد شن به ترتییب  % 58/6و  % 14/26در خیاکهیای بیا
بافت لومی_شنی و لومی_رسی_سییتی میباشد.

شکل  -1موقعیت نقاط مورد مطالعه
Figure 1- Position of the study area

جدول  -1مشخصات خاکهای استفاده شده در این تحقیق
Table 1- the properties of used soils in the study

شن (درصد)

سیلت (درصد)
)Silt (%

رس (درصد)

)Sand (%
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)Clay (%

تعداد

بافت خاک

Number

Soil texture

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

Min
48

Max
28

Min
50.3

Max
26.2

Min
25.7

Max
17.6

9

48

34

36.4

24.4

31.6

27.2

5

50

50

24.6

24.6

25.4

25.4

1

52

46

18.6

14.3

35.6

31.4

4

24

24

58.6

56.6

19.4

17.4

2

18

18

48.3

48.3

33.6

33.6

1

لوم
Loam

لوم رسی
Clay loam

سییتی لوم
Silty loam

لوم رس سییتی
Silty clay loam

لوم شنی
Sandy loam

لوم رس شنی
Sandy clay loam

30

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1399

مدل فیلیپ

نتایج تحقیقات بسیاری از محققان نشان میدهد که مدل فییییو
بهترین مدل تطبیقی نفوذ آب برای توصیر خصوصییات زمیانی نفیوذ
برای هر خاک خاص است .این میدل بیه دلییل سیهولت در تخمیین
پارامترها و اینکه میتواند زمیان را بیه صیورت تیابع ضیمنی از نفیوذ
تیمعی و بالعکس بیان کنید ،انتخیاب شیده اسیت ( .)15میدل نفیوذ
دوجزئی فیییو بهصورت زیر بیان شده است (:)22
()1
در اییین رابطییه  Iکییل نفییوذ آب (( S ،)mmضییریب جییذب آب،
 )mm/min0.5و ( Aضریب انتقال ) mm/min ،پارامترهیای نفیوذ میی
باشد.

متوسط خصوصیات خاک و برای هر خاک عامل مقییاس دارای واحید
یکسانی است .با استفاده از معادلههای ( )2و ( )3عامل مقییاس بیدون
بعد  αSو  ،αAبرای  Sو  Aو معادلههای نفیوذ مختییر بیا اسیتفاده از
معادلههای زیر به دست آمد:
()5
()6
متوسیط ضیریب

در این رابطه متوسط ضریب جیذب آب و
انتقال است ( 15 ،1و .)28
منحنی نفوذ تیمعی ( ) میتواند بیا اسیتفاده از ( )αSو ( )αAبیه
وسییه معادلههای زیر مقیاس شود (:)28
()7

مروری بر روشهای موجود مقیاسسازی معادله فیلیپ

هدف اصیی مقیاسسازی ،تعیین رابطه بیین خیواص هییدرولیکی
خاک در یک مکان مشخص بیا خیاک مرجیع بیا اسیتفاده از عوامیل
مقیاس است ( .)1مقیاسسازی بیه طیور وسییع در بررسیی تغیییرات
خصوصیات خاک و خصوصیات هیدرولیکی مورد استفاده قیرار گرفتیه
است ( 35 ،19و  .)36میییر و میییر ( )17بیرای تخمیین تغییرپیذیری
خاکها ،نظریه محیطهای متشابه را معرفی نمودند .آنها فرض کردنید
که ساختار میکروسکوپی دو خاکی که از نظر هندسی متشابه هسیتند،
تنها در یک نسبتهایی از یک طول مشخصه فیزیکی فرق میکنند.
بر اساس تحییل بییبعید کیردن ،پارامترهیای میدل دو جمییهای
فیییو( S ،ضریب جیذب آب) و ( Aعامیل انتقیال) توسیط ( 21و )22
مقیاس شد به طوریکه :
()2
و
()3

در این رابطه پارامتر  طیول مشخصیهای از خصوصییات خیاک
منطقه است و زیرنویس  jشماره نقطههای مورد آزمایش است که در
این پژوهش  22نقطه بودند و زیرنویس  rشماره نقطهای است که بیه
عنوان مرجع در نظر گرفتیه شیده اسیت (متوسیط خصوصییات آب و
خاک) .اگر از فرضیه محیطهای متشابه درست استفاده شود ،آنگاه j
در معادله  2و  3دارای مقادیر یکسانی خواهند شد .عامل مقیاس بدون
بعد  به این صورت تعیین میشود که :
()4
در این رابطه

طول مشخصه خیاک مرجیع بیا در نظیر گیرفتن

()8
در این رابطهها ،و به ترتیب نفوذ تیمعی و زمیان مقییاس
شده هستند و  αفاکتور مقیاس است و میتواند هر یک از فاکتورهیای
و میییانگینهییای حسییابی ( ) ،هندسییی ( ) و
مقیییاس ،
هارمونیک ( ) باشد که براساس آن ،نفوذ و زمان مقیاسبندی می-
شود.
اگر نفوذ را بتوان در هر مکان به طور مناسب با میدل دو جزئیی
فیییو تقرییب زد (رابطیه  )1و شیرایط محییط کیامال متشیابه باشید،
خصوصیت نفوذ همه مکانها در شکل مقییاسبنیدی شیده بایید بیه
صورت رابطه ( )9توصیر شود:
()9
فاکتورهای مقیاسبندی همچنین با استفاده از بهینهسازی آمیاری
محاسبه شده است .با استفاده از روابط ( )7و ( ،)8فاکتور مقیاسبنیدی
) برای هر آزمایش نفوذ با حداقل کردن تفاضل میموع
بهینه (
مربعات خطا ( ،)SSEبین نفوذ مقیاسبندی شده ( ) و نفوذ میانگین
( بر پایه و ) با رابطه ( )10محاسبه میشود:
()10
که در آن ،میموع همه مقادیر  ،کل زمان آزمایش نفیوذ را در
برمیگیرد و اندیس  jبازههای زمانی در هر آزمایش نفوذ را مشیخص
میکند.
روش پیشنهادی

در این تحقیق یک روش ساده و جدید برای مقیاسسازی معادلیه
فیییو ارائه شد .در این روش ،ابتدا پارامترهای معادله نفوذ میانگین که
) نامیده میشود مشخص میشود .چنانچیه
منحنی نفوذ مرجع (
برای سایر نقیاط آزمیایش ،عمیق آب نفیوذ کیرده بیرای ییک زمیان

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

مشخص ( ) (که در این تحقیق از عمق آب نفیوذ کیرده پیس از 4
ساعت استفاده شد) به دست آید ،عامل مقیاس ( ،Fsبدون بعید) برابیر
با عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص ( ) در نوار مورد نظر به
عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در نوار مرجع خواهد بود:
()11
در این رابطه  Fsiفاکتور مقیاس مربوط بیه هیر واقیع آبییاری،
) (i=1,2, …,nعمق آب نفوذ کرده پس از یک زمان مشیخص ( )
برای هر بار آبیاری (در این تحقیق برابر با  240دقیقه در نظیر گرفتیه
عمق آب نفوذ کرده پس از زمان مشخص در نوار مرجع،
شد) و
و پارامترهای معادله نفوذ میانگین تحت عنوان منحنی مرجیع
هستند .در نتییه ،مقدار نفوذ مقیاسشده ( ) برای هیر ییک از نقیاط
مورد آزمایش برابر است با:
()12
و همچنین پارامترهای نفوذ مقییاسشیده ( و ) بیرای هیر
نقطه (واقعه آبیاری) به صورت زیر میباشد:
()13
برای ارزیابی روش مقییاسسیازی پیشینهاد شیده در ایین تحقییق از
ضریب تبیین ( ، )R2میانگین انحراف خطا ( )MBEو ریشیه مییانگین
مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد:
Ii

()15
()16
= مقدار نفوذ تیمعیی انیدازهگییری شیده
که در آن
(نقطه مرجع) =Zscaled ،نفوذ تیمعی مقیاسشده و  nتعیداد دادههیا را
نشان میدهد.
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نتایج و بحث
تخمین پارامترهای مدل نفوذ

دادههای نفوذ تیمعی اندازهگیریشده در نقاط مختییر بیه میدل
فیییو برازش شد و با روش حداقل مربعات ،پارامترهای میدل  Sو A
به دسیت آمید .مقیدار پیارامتر ضیریب جیذب آب ()mm/min0.5( )S
بین 4/44و  9/44و مقدار پارامتر ضیریب انتقیال ()mm/min0.5( )A
بین  0/01و  0/15متغیر بود که بیه تغییرپیذیری مکیانی خصوصییات
خاک در منطقه مورد مطالعه اشاره دارد .شکل  ،2رابطیه بیین ضیریب
جذب آب ( )Sو ضریب انتقال ( )Aرا نشان مییدهید .ضیریب تبییین
 R2 = 0/09نشاندهندهی رابطه ضعیر بیین پیارامتر ( )Sو ( )Aمیی
باشد .بابایی و همکاران ( )1و مهرابی و سپاسخواه ( )16نشیان دادنید
که رابطه معنیداری بین ضریب جذب و ضریب انتقیال وجیود نیدارد.
همچنین تالسما ( )30رابطه بین ضریب جیذب و هیدایت هییدرولیکی
اشباع ضعیر بیان کردنید .در حیالیکیه میاچیوال و همکیاران ( )15و
شارما و همکاران ( )28تمایل به افزایش مقدار  Sبا افزایش مقدار  Aرا
گزارش کردهاند.
مقیاسبندی پارامترهای مدل

با استفاده از دادههیای  22سیری انیدازهگییری مقیادیر  Sو  Aدر
مکانهیای آزمایشیی ،مقیدار پارامترهیای منحنیی مرجیع (مییانگین)
محاسبه شد .منحنیهای نفوذ با استفاده از روشهای مختیر مقییاس
بندی شدند .شکل  ،3منحنی نفوذ مقیاسشده را بر اساس فاکتورهای
نشان مییدهید .نقیاط
و
، ، ،
مقیاس ، ،
مقیاسبندی شده بر اساس  ،بیشتر در زیر منحنیی مییانگین قیرار
دارد ،در حالیکه مقیاسبندی بر اساس ( ،)αAرابطه معنی را نسبت به
منحنی نفوذ میانگین نشان نمیدهد.

شکل  -2رابطه بین ضریب جذب و ضریب انتقال نقاط مورد مطالعه
Figure 2- Relation between sorptivity and transmissivity parameter in study area
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شکل  -3منحنی نفوذ مقیاسشده بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف برای  22نقطه مورد آزمایش
Figure 3- Infiltration curves of 22 sites scaled by different scaling factors

تحقیقات گذشته در این زمینه بیان میکند که مقیاسبندی توسط
( ،)αSسبب گردیده که منحنیهای نفوذ اکثر در زیر منحنیی مرجیع و
مقیاسبندی بر اساس  ،با کمی اختالف در باتی منحنی میانگین

قرار گیرند ( 15و  .)16در تحقیقی دیگر بیرای خیاکهیای کشیاورزی
رابطه خاصی در مورد نحوه قرارگیری منحنیهای نفیوذ مقییاسشیده
نسبت به منحنی مرجع به دست نیامد (.)1

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

شکل  3نشان میدهد که دادههای مقیاسبندی شیده بیر اسیاس
( ،)αoptنسبت به مقیاسبندی بر اساس و و سایر فاکتورهیای
مقیاس برازش و یکنیواختی بهتیر را نشیان مییدهید و پراکنیدگی در
اطراف منحنی میانگین را نسبت به هر دو کاهش داده است .همچنین
نسبت به و دادهها را بهتر مقیاسسازی کیرده اسیت .در
و فرآینید مقییاس
بهتر از
تحقیق بابایی و همکاران (،)1
سازی را انیام داده بود.
مقیاااسسااازی بااا اسااتفاده از فااااتور مقیاااس ( Fsروش
پیشنهادی)

شکل  ،4مقیاسدادهها را با استفاده از فاکتور مقییاس ( )Fsنشیان
میدهد .در شکل  5فاکتور مقیاس بر اساس  tsبرابر با  240دقیقه بیه
دست آمده است .شکل  4نشان میدهد که این روش نسبت به بقییه
روشهای مقیاسسازی ،دادهها را با کمترین خطا نسیبت بیه منحنیی
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میانگین مقیاس کرده است .جدول  ،2نتیایج شیاخصهیای آمیاری را
برای فاکتورهای مقیاس مختیر ارائه شده در این تحقیق نشیان میی
دهد .مقادیر مثبت  MBEنشان از بیشبرآوردی و مقادیر منفی نشیان
از کمبرآوردی نفوذ مقیاسشده نسبت به منحنیمرجع است .به اسیتثنا
روش ارائه شده در این تحقیق برای به دسیت آوردن فیاکتور مقییاس
( ) در سایر موارد مقدار  MBEمثبت بوده که نشاندهنیده بزرگتیر
بودن دادههای نفوذ مقییاسشیده نسیبت بیه منحنیی نفیوذ مییانگین
(مرجع) است .در اکثر موارد مقدار  R2نزدیک  0/9و یا بزرگتیر از 0/9
است .در تحقیقی دیگر نشان داده شده که مقدار  R2در تمامی میوارد
با
بزرگتر از  0/9است ( .)3بهترین نتایج مربوط به فاکتور مقیاس
مقدار نزدیک بیه عیدد ییک ( ،)R2 = 0/9996مقیدار پیائین RMSE
( )> 0/006و مقدار  MBE =+0/0019است .نتایج نشان میدهد کیه
روش ارائه شده در این تحقیق دارای برتری نسبت به روشهای قبیی
مقیاسسازی معادله فیییو دوجزیی ( 15 ،1و  )28است.

شکل  -4منحنی نفوذ مقیاسشده بر حسب فاکتور مقیاس ()Fs
Figure 4- Scaled infiltration curve based on scaling factor Fs
جدول  -2نتایج شاخصهای آماری بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف
Table 2- Results of statistical indices based on different scale factors
R2

MBE

RMSE

فاکتور مقیاس
Scaling factor

0.858

+0.00029

0.043

αA

0.872

- 0.0071

0.064

αS

0.932

- 0.0041

0.049

0.905

- 0.0017

0.047

0.927

+ 0.0033

0.046

0.992

- 0.0011

0.005

0.999

+ 0.0019

0.006

αopt
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مقدار پارامترهای آماری برای روش بهینهسازی برابر بیا 0/9918
=  RMSE ،R2برابییر بییا  0/005و  MBEبرابییر بییا  -0/0011اسییت.
فاکتور مقیاس براسیاس ( RMSE=0.043و )MBE=0.00029
دارای عمیکیییری بهتیییری نسیییبت بیییه فیییاکتور مقییییاس
( RMSE=0.064و  )MBE=-0.0071است که با تحقیقات بابایی و
همکاران ( )1مطابقت دارد.
رابطه فااتورهای مقیاس مختلف

جییدول  3فییاکتور مقیییاس براسییاس ، ، ، ، ،
را برای  22نقطه میورد آزمیایش و اسیتفاده از منحنیی
و
میانگین به عنوان منحنی مرجع نشان میدهد .مقدار فیاکتور مقییاس
بیه اسیتثنا نقیاط
به استثنا نقاط  11 ،10 ،7و  14و مقدار
 16 ،14و  19در سایر نقاط موارد بین و قیرار دارد .در نتیییه
به عنوان فاکتور مقیاس در بسیاری از نقیاط
و
،
کاربرد
میتواند مفید باشد .همچنین نتایج جدول  3نشان میدهد کیه مقیدار
بیشترین نزدیکی را دارد .بیشیترین مقیدار
فاکتور مقیاس بهینه و
برابر با  1/44و کمتیرین مقیدار آن برابیر بیا  0/7اسیت .مقیادیر
به ترتیب برابر بیا  1/37و
بیشینه و کمینه برای فاکتور مقیاس
 0/65است.
همچنین جدول  3خصوصیات آماری مختیر فاکتورهای مقییاس
متفاوت و همچنین همبستگی آنها با فاکتور مقیاس روش ارائه شیده
در این تحقیق بیان شده است .مقدار مییانگین حسیابی و در
این تحقیق به ترتیب برابر با  0/93و  1/03به دست آمد .در تحقیقیی
در خاکهای هند این مقادیر به ترتیب با  0/857و  1/41به دست آمد
( .)15در تحقیقی دیگر مییانگین حسیابی و برابیر بیا  0/94و
 1/24به دست آمد ( )28که به خصوص بیا مییانگین حسیابی در
تحقیق حاضر همخوانی دارد .مقدار میانگین حسیابی فیاکتور مقییاس
برای تمامی روشها نزدیک به یکدیگر است کیه بیا تحقیقیات قبییی

همخوانی دارد ( 16 ،15و  .)28بیشترین ضیریب تغیییرات مربیوط بیه
فاکتور مقیاس بر اساس ضریب جیذب ( ) اسیت .در پیژوهشهیای
گذشته نیز بیشترین مقدار ضریب تغییرات مربوط بیه فیاکتور مقییاس
ضریب جذب آب بود ( 16 ،15و  .)28کمترین ضریب تغییرات فیاکتور
مقیاس مربوط به روش ارائه شده در این تحقیق ( ) و روش بهینه
) با مقدار برابر  %18است .نتایج جدول  4نشان میدهد
سازی (
که به استثنا در سایر موارد فاکتورهای مقیاس همبستگی خوبی با
دارند .بابایی و همکاران ( )3بیرای تعیدادی از خیاکهیای اسیتان
سمنان در ایران نشان دادند که کمترین ضریب همبستگی بین
بیا مقیدار
و وجود دارد .بیشترین ضریب همبستگی بیا
دیده میشود.
 0/96و پس از آن با و
تأثیر انتخاب منحنی نفوذ مرجع بر مقیااسساازی معادلاه
نفوذ

یکی از مزیتهای روش ارائه گردیده در این تحقیق ( ) نسبت
به روشهای به کاربرده شده در گذشته اختیاری بودن انتخاب منحنی
مرجع است .میتوان هر یک از نقیاط آزمیایش را بیه عنیوان منحنیی
مرجع در نظر گرفت .شکل  ،5منحنیی نفیوذ تیمعیی مقییاسشیده و
زمان را بر اساس انتخاب نقاط  18 ،15 ،7 ،1و  22به عنوان منحنیی
مرجع نشان میدهد .انتخاب منحنی مرجع به گونهای بوده که شیامل
منحنیهای نفوذ متفاوت باشد .انتخاب منحنی مرجع به ترتیب شیامل
خاکهای با بافت مختیر (سییتی لومی ،لومی شنی ،لوم ،لومی رسیی
شنی و لومی رسی) ،باشد .شکل  5نشان میدهد که هریک از نقاط را
میتوان به عنوان منحنی مرجع انتخاب کرد و منحنییهیای نفیوذ بیا
دقت مناسبی نزدیک به منحنی مرجع شدهاند .برای ارزیابی بهتر نتایج
آماری مربوط به مقیاسسازی منحنی نفوذ بیر اسیاس انتخیاب نقیاط
مختیر به عنوان منحنی مرجع در درجدول  4نشان داده شده است.

جدول  -3خصوصیات آماری فاکتورهای مقیاسبندی و همبستگی آنها با فاکتور مقیاسبندی
Table 3- Statistical characteristics of the scaling factors and their correlation with scaling factor

ضریب همبستگی

دامنه

ضریب تغییرات )(%

انحراف معیار

میانگین

فاکتور مقیاس

Correlation coefficient
0.44
0.93
0.91

Range
0.51-2.34
0.51-1.41
0.62-1.53

Coefficient of variation
35
38
29

Standard deviation
0.32
0.40
0.29

Mean
0.93
1.03
0.99

Scaling factor

0.87
0.80

0.59-1.50
0.53-1.49

29
29

0.28
0.28

0.95
0.92

0.96
-

0.65-1.37
0.70-1.44

18
18

0.20
0.19

0.95
0.98

αA

Fs

ارزیابی روشهاي مختلف مقیاسسازي معادله نفوذ فیلیپ

نتایج نشان میدهد که در تمامی موارد  R2به عدد یک () <0/99
نزدیک است .مقدار  RMSEدارای بیشترین مقیدار برابیر بیا 0/0086
برای نوار مرجع  1و کمترین مقدار برابر با  0/0050برای نیوار مرجیع
 18است .مقدار  RMSEبه دست آمده از منحنی میانگین بیه عنیوان
منحنی مرجع در جدول  2برابر با  0/006بود که نشاندهنده این است
که در بعضی موارد انتخاب منحنی نفوذ متفیاوت از منحنیی مییانگین
باعث کاهش خطا شده است .منفی بودن مقیدار  MBEدر نقیاط  7و
 15نشان از کمبرآوردی و در سایر نقاط بییشبیرآوردی را نشیان میی
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دهد .مقدار  MBEبه دست آمده از جدول  2برای منحنی میانگین به
عنوان منحنی مرجع برابر با  0/0019بوده است .از آنیا که در جیدول
 2از منحنی میانگین استفاده کردهایم در تعدادی ازمنحنیها مقییاس-
شده مقدار  MBEمثبیت و در تعیدادی منفیی بیوده اسیت در نتیییه
همدیگر را خنثی میکنند در صورتی کیه در جیدول  4چیون منحنیی
میانگین به عنوان منحنی مرجع انتخاب نگردیده ممکن اسیت مقیدار
 MBEدر یک جهت افزایش یافته باشد.

شکل  -5منحنی نفوذ مقیاسشده بر اساس منحنی مرجع مختلف
Figure 5- Scaled infiltration curve based on different reference curve
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جدول  -4نتایج شاخصهای آماری بر اساس منحنی نفوذ مرجع مختلف
Table 4- The results of Statistical characteristics based on different reference curve
MBE

R2

RMSE

+ 0.0041

0.9890
0.9937
0.9922
0.9902

0.0086
0.0050
0.0058
0.0050

+ 0.0022

0.9925

0.0052

- 0.0020
- 0.0027
+ 0.0019

به طور کیی نتایج شکل  9و جدول  4نشیان مییدهید کیه روش
ارائه شده در این تحقیق وابسته به منحنی میانگین نقاط نبیوده و هیر
یک از نقاط را میتوان به عنوان منحنی مرجع انتخاب کرد.

منحنی مرجع
Reference curve
1
7
15
18
22

در حالت خارج از مقیاس دارای دقت مناسیبی نمییباشیند .دقیت
در حالت خارج از مقییاس
و
،
روشهای میانگین شامل
و بیشتر ولی دقیت آنهیا از روشهیای و
دقت روشهای
کمتر است.

خارجاردن از مقیاس ()de-scale

برای ارزیابی جامعتر فرآیند مقیاسسازی ،بیا اسیتفاده از منحنیی
مرجع میانگین و فاکتورهای مقیاس ،منحنی نفوذ تیمعی مقیاسشیده
ترسیم و با منحنی نفوذ واقعی مقایسه میگردد .شکل  6منحنی نفیوذ
تیمعی واقعی و منحنی نفوذ مقیاسشده به دست آمده از فرآینید de-
، ، ،
 scaleرا برای فاکتورهیای مقییاس مختییر (، αA ،αS
و ) نسبت به خط یک به یک نشان میدهد .نتایج شیکل 6
نشان میدهد که در حالت خارج کردن از حالت مقیاس بهترین نتیایج
مربوط به فاکتور مقیاس است و در این روش اکثر دادهها بیر خیط
مناسب بیوده و حیدودا
یک به یک منطبق شدهاند .دقت روش
دادههای نزدیک خط یک به یک قرار گرفتهاند .نتایج مربوط به و

ارزیابی روش پیشنهادی با داده های موجود در منابع

به منظور ارزیابی روش پیشنهادی در ایین پیژوهش بیا دادههیای
بانک اطالعاتی ،از  15نمونه از خاکهیای میورد اسیتفاده بیه وسیییه
مهرابی و سپاسخواه ( )16استفاده گردید .پارامترهای نفوذ این خاکها
در جدول  5مشخص شده است .از آنیا که انتخاب منحنی مرجیع در
روش پیشنهاد شده در این تحقیق اختیاری است منحنیی نفیوذ خیاک
شماره  10را به طور تصادفی به عنوان منحنیی مرجیع انتخیاب شید.
عامل مقیاس با استفاده از رابطه ( )11بدست آمده و در جدول  5بییان
گردیده است.

جدول  -5پارامترهای معادله نفود و فاکتور مقیاس برای  15نمونه خاک دادههای مهرابی و سپاسخواه
Table 5- Parameters and scaling factor of the infiltration for 15 soil samples of Mehrabi and Sepaskhah data
شماره خاک
ضریب جذب
ضریب انتقال
فاکتور مقیاس)(Fs
)Scaling factor (Fs
0.737
0.288
0.465
0.308
0.707
0.725
2.717
0.625
1.195
1
1.042
2.561
1.012
0.783
2.109

Soil number
0.004
0.009
0.017
0.009
0.026
0.022
0.164
0.033
0.049
0.049
0.073
0.178
0.069
0.044
0.144

1.038
0.289
0.429
0.319
0.648
0.736
0.755
0.418
1.017
0.727
0.417
1.049
0.424
0.483
0.903

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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شکل  -6مقایسه بین نفوذ واقعی و نفوذ  de-scaleشده بر اساس فاکتورهای مقیاس مختلف
Figure 6- Comparison of between actual and de-scale infiltration curve by different scaling factor

شکل  7منحنی نفوذ تیمعی برای  15نمونه خاک میورد اسیتفاده
قرار گرفت از تحقیق مهرابی و سپاسخواه ( )16را نشان مییدهید .در

شکل  8منحنی نفوذ تیمعی مقیاس شده  15نمونه خاک را با استفاده
از روش ارائه شده در این تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  -7منحنی نفوذ تجمعی برای  15نمونه از دادههای مهرابی و سپاسخواه
Figure 7- Cumulative infiltration curves of 15 sites over Mehrabi and Sepaskhah data

شکل  -8منحنی نفوذ مقیاسشده تجمعی برای  15نمونه از دادههای تحقیق مهرابی و سپاسخواه
Figure 8- Scaled cumulative infiltration curves of 15 sites over Mehrabi and Sepaskhah data

شکل  8نشان میدهد که روش ارائه شده در این تحقیق با دقیت
مناسبی  15منحنی نفوذ ارائه شیده در تحقییق مهرابیی و سپاسیخواه
( )1392را مقیاس کرده است .نتایج شکل  8نشان میدهید کیه روش
ارائه شده در این تحقیق برای دادههای مورد استفاده در سایر منابع نیز
معتبر است.

نتیجهگیری
اطالع از خصوصیات نفوذپذیری خاک بیرای طراحیی و میدیریت
مطیوب روشهای مختیر آبیاری ضروری اسیت .تعییین تغییرپیذیری
مکانی فرآیند نفوذ در خاک با وجود دشواری زیاد ،یکی از مهیمتیرین
پیشنیازهای رسیدن به کشاورزی دقیق است .در ایین پیژوهش ییک
روش جدید برای مقیاسسازی معادله فیییو دوجزیی ارائیه گردییده و
با روشهای قبیی مقیاسسازی معادله فیییو دوجریی بر اساس فاکتور
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.دارای مقیادیر مناسیبتیر بیود
 روش،روشهای مقیاسسازی
برخالف روشهای مقیاسسازی گذشته که منحنیی مرجیع برابیر بیا
 در روش ارائیه شیده در ایین،منحنی میانگین پارامترهیای نفیوذ بیود
.تحقیق منحنی مرجع اختیاری بود

سپاسگزاری
اییین پییژوهش بییا حمایییت مییالی معاونییت پژوهشییی دانشییگاه
 انییام شید کیه بیدینUOZ-GR-9718-122 زابل بیا کید پژوهانیه
.وسیییییییییه از آن تشیییییییکر و قیییییییدردانی مییییییییگیییییییردد

مقایسیه
و
، ،
، ، مقیاس مختییر شیامل
 نقطیه از میزارع22  برای ارزیابی از دادههای اندازهگیری شده در.شد
 روش ارائه شیده در ایین.پراکنده در پردیس دانشگاه زابل استفاده شد
تحقیق برخالف سیایر روشهیای مقییاسسیازی معادلیه فییییو بیه
 ) و،S( پارامترهای فیزیکی معادله فیییو شامل ضریب جیذب آب
 ) بستگی ندارد و پارامتر مقییاس ( ) براسیاس،A( ضریب انتقال
.مقدار نفوذ پس از زمان مشخص در نقاط مختیر بیه دسیت مییآیید
نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این تحقیق به منظور به دسیت
 در مییان سیایر.آوردن پارمتر مقیاس ( ) دارای بهترین نتایج اسیت
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Evaluation Different Methods of Scaling the Philip Equation
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Introduction: Infiltration is found to be the most important process that influences uniformity and efficiency
of surface irrigation. Prediction of infiltration rate is a prerequisite for estimating the amount of water entering
into the soil and its distribution. Since the infiltration properties are a function of time and space, a relatively
large number of field measurements is needed to represent an average of farm conditions (Bautista and
Wallender, 1985). In recent years, researchers have proposed methods to reduce the requirement of the regional
and field data in order to describe water dynamic in the soil. One of these methods is scaling which at the first
was presented by Miller and Miller (1956) and developed on the similar media theory in the soil and water
sciences (Miller and Miller, 1956; Sadeghi et al., 2016). According to similar media theory, soils can be similar,
provided that different soils can be placed on a reference curve with ratios of a physical characteristic length,
called "scaling factor". The objective of the present study was scaling the Philip infiltration equation and
analyzing the spatial variability of infiltration characteristics by using minimum field measurements. In this
research, a new method was presented for scaling infiltration equation and compared with previous methods
scaling including: based on sorptivity ( ), transmissivity ( ), the optimum scaling factors (
) arithmetic,
geometric and harmonic.
Materials and Methods: The basic assumption of scaling through this method was “the shape of the
infiltration characteristics curve is almost constant despite the variations in the rate and depth of infiltration”.
The data required for infiltration scaling were a reference infiltration curve (whose parameters are known) and
the depth of water infiltrated within a specified time period in other infiltration curves. In this method, first,
equation infiltration parameters are specified for one infiltration curve, called the reference infiltration curve
(
). If, for other infiltration equations, the depth of water infiltrated is obtained after the specified time(ts) (for
example, depth of infiltration water after 4 hours), the scale factor (F s, dimensionless) is equal to the depth of
water infiltrated after ts in the reference infiltration equation to depth of infiltrated water after ts even infiltration
equation is as follows:
(1)

where Ii (i=1,2, …,n) is depth of infiltrated water after a given time (ts) for each infiltration families and
is depth of infiltrated water after a given time in reference, and and
are parameters of reference curve.In
order to assess the proposed scaling method, root mean square error (RMSE), mean bias error (MBE) and
coefficient of determination (R2) were used for a totally 24 infiltration tests.
Results and Discussion: The parameters of this model (i.e. sorptivity S and transmissivity factor A) showed
a wide variation among the study sites. The variation of these parameters showed no significant difference
between sorptivity and transmissivity factors. In addition, Talsama et al. (1969) illustrated that there is a weak
relationship between sorptivity and saturated hydraulic conductivity. Results showed that scaling achieved using
αA was better than that obtained using αS. Mean curve was chosen as reference curve and scale curve was
obtained by different methods. The results of statistical analysis showed that the proposed method had the best
performance (RMSE=0.006, MBE=0.0019 and R2=0.9996). In order to evaluate the effect of the reference curve
selection on the results, the scaled cumulative infiltration curve based on different reference curves (different
infiltration equation) was evaluated. The results showed that the selection of the reference infiltration curve is
optional and each cumulative infiltration families can be selected as the reference curve. For defining the
1, 2 and 3- M.Sc. Student, Assistant Professor and Associate Professor, Water Engineering Department, Faculty of
Water and Soil, University of Zabol, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.mahdi.chari@gmail.com)
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82567
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relationship between

and

,

, αS ،αA ،

،

،data, a statistical analysis was performed. According to

our results,
had the highest correlation with
.
Conclusion: In this study, a new method for penetration scaling was presented. In this method, the
infiltration curve can be obtained using the minimum information including a reference curve and the depth of
infiltrated water after a given time. The selection of the reference infiltration curve is optional and each
cumulative infiltration equation can be selected as the reference curve. In the light of the results of this research,
it can be concluded that the proposed method in this study is promising to be used for surface irrigation
management.
Keywords: Infiltration, Scaling, Sorptivity, Transmissivity
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بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشفرود با تحلیل نتایج روش
SCS-CN
مهدی محمودی -1مهدی هنرمند -*2فرزین ناصری -3صدیقه

محمدی4
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چکیده
تغییر کاربری اراضی و به طور کلی پوشش اراضی تأثیر مستقیمی بر تغییر رژیم هیدرولوژیکی دارد و ویژگیهای سیل در هر منطقه مییتوانید تیاب
کاربری اراضی آن حوضه باشد .این تحقیق با هدف تعیین میزان تغییر کاربری اراضی طی  28سال ( 1366تا  )1394و تیأثیر آن بیر هییدروگراف سییل
رودخانه کشفرود انجام شد .برای این منظور ،نقشه کاربری اراضی با استفاده از نرمافزار  Erdas Imaging 2014از تصاویر لندست  TMسال 1366
و  OLIسال  1394با دقت  87/3و در  10کالس کاربری استخراج شد .سپس با تلفیق نقشههای کاربری اراضی و گیروههیای هییدرولوژیخ خیار در
محیط  GISنقشه شماره منحنی رواناب ،حاصل شد .در مرحله بعد وقای بارش-رواناب در مدل  HEC-HMSبیا اسیتفاده از روش  SCS-CNشیییه
سازی شد و پارامترهای هیدرولوژیکی مربوط به سال  1366و  1394واسنجی و اعتیارسنجی شد .نتایج نشان داد به علت تغییرات کاربری اراضی کیه در
جهت کاهش مساحت مرات متوسط و افزایش مساحت مرات فقیر اتفاق افتاده است ،متوسط شماره منحنی حوضه در این مدت از  77/5به  78/4افزایش
یافته است .نتایج شییه سازی نشان داد که میزان دبی اوج و حجم سیالب حوضه کشفرود طی دوره مورد مطالعه به طور متوسط بهترتیب  15/2و 13/7
درصد افزایش یافته ولی زمان رسیدن به دبی اوج هیدروگراف سیل تغییری نداشته است.
واژههای کلیدی :سیل ،شماره منحنی ،لندستHEC-HMS ،

مقدمه

1

در مقایسه با بالیای طییعی دیگر ،سیل با فراوانی وقوع زیاد و بیه
دلیل اینکه در محدوده وسی رخ مییدهید ،از مهیمتیرین مخیاطرات
طییعی است که از نظر مالی و جانی خسارات زیادی را به همیراه دارد
( .)32فرآیندهای هیدرولوژیکی متعددی که در تولید رواناب سطحی و
به ویژه سیل مؤثرند ،در حوضههای آبریز رخ میدهند ،لذا برنامهریزی
و مدیریت یکپارچه آن اهمیت ویژهای دارد ( .)14مؤلفیههیای زییادی
مانند شرایط اقلیمی ،توپوگرافی ،خصوصیات خار ،پوشش اراضی و...
در تولید رواناب سطحی نقش دارند و کاربری زمین یکی از مهمتیرین
آنهاسییت ( .)24بییرآورد مقییدار کمییی روانییاب از د د ییههییای اصییلی
هیدرولوژیستها است که در محاسیات و طراحیهای عمرانی مختلف
نقش اساسی دارد .رایجترین مدل برآورد رواناب سطحی میدل شیماره
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری مهندسیی آبخییزداری و اسیتادیاران گیروه
اکولوژی ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صینعتی
و فناوری پیشرفته کرمان
(* -نویسنده مسئول)Email: mehonarmand167@yahoo.com :
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.84342

منحنی سازمان حفاظت خار آمریکا ( )SCS-CNاست ( )7و چنانچه
در برآورد پارامترهای مهم آن مانند کاربری اراضیی از فینآوریهیای
سنجش از دور ( )RSو سیستم اطالعیات جغرافییایی ( )GISاسیتفاده
شود ،صحت و سرعت در دستیابی به نتایج آن بیشتر مییشیود ( 4و
.)25
در زمینه تغییر کیاربری اراضیی و ارتییاط آن بیا عوامیل مختلیف
سیالب تحقیقات زیادی در سطح ایران و جهان صورت گرفتیه اسیت،
که به چند مورد اشاره میشود .سیوریا و مودگیال ( )30بیا اسیتفاده از
مدل  HEC-HMSو دادههای سینجش از دور ،تیأثیر تغیییر کیاربری
اراضی طی  29سال را در حوضه تیروسوالم بر روی سییالب بررسیی
کردند .در نهایت با استفاده از مدل  HEC-RASنقشه پهنهبندی سیل
را تهیییه کردنیید .در تحقیییق دیگییری در شییرق هندوسییتان سییانیال و
همکاران ( )26با استفاده از دادههای ماهواره لندست در دوره  28ساله
نقشه کاربری اراضی را با اسیتفاده از نیرمافیزار  ENVIتهییه کردنید.
سپس نقش هر ییخ از زیرحوضیههیا را در تعییین دبیی اوج سییالب
خروجییی حوضییه بررسییی کردنیید و آنهییا را بییه لحییا سیییلخیییزی
اولویتبندی کردند .نوحهگر و همکیاران ( )19در تحقیقیی در حوضیه
تنگ بستانخ شیراز تغیییر کیاربری اراضیی و تیأثیر آن بیر پتانسییل
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سیل خیزی را مطالعه نمودند .این مطالعه در یخ دوره  18ساله انجیام
شد و نتایج نشان داد که حوضه مذکور  9درصد سیلخیزتر شده است.
بهنام و همکاران ( )3در محدوده شهری اصیفهان اثیر تغیییر کیاربری
اراضی بر هیدروگراف سیل را بیا کمیخ تصیاویر میاهوارهای و روش
 SCSبررسی کردند .آنها نشان دادند که تأثیر تغییر کاربری اراضی بیا
افزایش دوره بازگشت کاهش مییابد .به طوری کیه بیه دلییل تغیییر
کاربری اراضی ،دبی پیخ سیل  5ساله  39/9درصد افزایش یافته ولی
دبی پیخ  200ساله  10/3درصد افزایش داشته است .تحقیقیاتی نییز
در زمینه برآورد میزان رواناب با روش  SCS-CNانجیام شیده اسیت.
وینیترا و یشودا ( )31و ساتیشکومار و همکاران ( )27نشان دادنید کیه
این مدل و روش برای تخمین میزان رواناب منطقه مورد مطالعه خیود
بسیار کارآمد است .شنانی هویزه و همکاران ( )28تغیییر هییدروگراف
سیل حوضه ابوالعیاس در استان خوزستان را در یخ دوره  19ساله بیا
استفاده از مدل  HEC-HMSبررسی کردند .در مطالعه آنها ،ابتیدا بیا
استفاده از تصاویر ماهواره ای و الگیوریتم شییکه عصیب مصینوعی 8
کالس کاربری استخراج شد و با روش شماره منحنی ،رواناب حوضیه
مطالعه شد .نتایج ایشان نشان داد که میزان دبی اوج و حجم سیل در
این حوضه بهترتیب  5/5و  5/1درصد افزایش داشته است .حجیازی و
مزبانی ( )10در حوضه سراب در منطقه درهشیهر بیا اسیتفاده از روش
شماره منحنی مقدار ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیل را تعیین کردند.
تحقیقات ایشان نشان داد پارامتر مساحت و تراکم زهکشی نسیت بیه
سایر عوامل تأثیر بیشتری در پتانسیل سییلخییزی ایین حوضیه دارد.
مصطفیزاده و همکاران ( )18تغییرات زمانی مقدار شماره منحنی را در
حوضه جعفرآباد بررسی کردند .آنها نشان دادند میانگین شماره منحنی
در فصل تابستان و زمستان حدود  60و در فصل بهار و پائیز بهترتییب
 50و  56بود .محیرمپیور و همکیاران ( )17بیا هیدف محاسییه تیوان
سیلخیزی و ترسیم نقشه شماره منحنی در حوضه نازلوچای تحقیقیی
را انجام دادند .آنها با استفاده از الحاقیه  Arc CN-Runoffدر محییط
 ArcGISنقشه شیماره منحنیی را تهییه و مییانگین آن را در منطقیه
معادل  78برآورد کردند .سپس نقشه ارتفاع رواناب را به دست آوردند.
حسینزاده و همکاران ( )11با هدف تعییین شیماره منحنیی و سیپس
برآورد حداکثر دبی اوج سیل ،از روش  SCS-CNاستفاده کردند .آنهیا
نشان دادند وضعیت هیدرولوژیکی اراضی و گروه هیای هییدرولوژیکی
خار در سطح حوضه مهمترین پارامتر تعیین کننیده  CNاسیت و بیر
روی رواناب تأثیر میگذارد .دایی و همکاران ( )5نیز در زمینه اصیالح
مقدار تلفات اولیه و تلفات کیل روانیاب در پینج زیرحوضیه در اسیتان
گلستان تحقیقی را انجام دادند .نتایج آنها نشان داد مدل اصالح شیده
شماره منحنی (رابطه یرخطیی تلفیات اولییه و تلفیات کیل روانیاب)
موجب بهیود کارائی مدل  SCS-CNخواهد شد.
یکی از مشکالتی که در حوضه کشفرود رخ داده است تغیییرات
گسترده کاربری اراضی است .قطعیا ایین تغیییرات در درازمیدت روی

ویژگی های سیالب این حوضه تأثیرگذار بوده اسیت .ایین تحقییق بیا
هدف شناسایی این تأثیرات ،برای اولیین بیار بیه ارزییابی روشهیای
مختلف تهیه نقشه کاربری اراضی و صحتسنجی نتایج آنها ،همچنین
واسنجی و اعتیارسنجی مدل  HEC-HMSو مقایسه تغییرات سیالب
شییهسازی طی  28سال ،در قالب یخ طرح پژوهشی و تحقیقیاتی در
سطح حوضه کشفرود انجام شد.

مواد و روشها
حوضه کشف رود بخشی از حوضه قرهقوم است و موقعییت آن در
شییکل  1ارائییه شییده اسییت .حوضییه قییرهقییوم در سیسییتم اسییتاندارد
تقسیمبندی حوضیههیای کشیور ششیمین حوضیه اصیلی و در طیول
جغرافیییایی " 58° 22' 6/70تییا " 61° 08' 5/11شییرقی و عییر
جغرافیایی " 35° 37' 58/40تا " 37° 03' 56/24شیمالی قیرار دارد.
وسعت این حوضه  16779کیلومتر مرب بوده و باالترین نقطه در ایین
حوضه  3235متر و پایینترین آن  378متر از سطح دریا ارتفیاع دارد.
این حوضه از رب به حوضه اترر ،از شرق به مرز کشور افغانسیتان،
از شمال به رشته کوههای هزار مسجد و از جنوب به رشته کیوههیای
بینالود محدود میشود .طول رودخانه کشفرود از بلنیدترین نقطیه تیا
خروجی حوضه حدود  374کیلومتر است و شیب خالص و ناخالص آن
بهترتیب  0/0028و  0/0043متر بر متر است .این رودخانه بزرگترین
زهکش شهر مشهد بوده که از شمال آن عیور کیرده و جهیت جرییان
آن از رب به شرق است .این رودخانه پس از دریافت شعیات دیگر در
شمال مشهد در جهت ربی-شرقی جاری شده ،جاده مشهد-سرخس
را قط نموده و در جنوب مزداوند وارد درهای تنگ میشیود و پیس از
خروج از آن در محلی بنام پل خاتون با هریرود تالقی کرده و رودخانه
تجن را تشکیل میدهند.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of study area

جهت محاسیه خصوصیات فیزیکیی و هییدرولوژیکی و همچنیین
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انجام تصحیحات هندسی مورد نیاز بر روی تصاویر میاهوارهای ،میدل
رقومی ارتفاعی استفاده میشود ( .)28در این تحقیق از دادههای مدل
جهانی رقومی ارتفاع ماهواره استر با دقت مکانی  30متر استفاده شید.
پس از تولید نقشه جهت جریان ،و تجم جریان ،نقشیه آبراهیه تولیید
شد و سپس پارامترهایی مانند مساحت ،شییب ،زمیان تمرکیز و سیایر
خصوصیات فیزیوگرافی و هییدرولوژیکی محاسییه شید .نقشیه گیروه
هیدرولوژیکی خار ،از طریق نقشه خارشناسی ،بعضی ویژگییهیای
شیمیایی و فیزیکی خار مانند ساختمان ،بافت ،عمق و جنس سینگ
بستر ،سرعت نفوذپذیری خار و پوشش گییاهی تهییه مییشیود .بیا
استفاده از این ویژگیها و با توجه به استاندارد گروههای خار انجمن
حفاظت خار آمریکا نقشه گروه هیدرولوژیخ تهییه مییشیود ( .)8در
این مطالعه ،از نقشه گروه هیدرولوژیکی خار تهیه شده در مطالعیات
بییههنگییامسییازی بیییالن قییرهقییوم ( )13اسییتفاده شیید .نقشییه گییروه
هیدرولوژیخ خار و مدل رقومی ارتفاع حوضه کشفرود در شیکل 2
ارائه شده است.
در مرحله بعد نقشه کاربری اراضی حوضیه تهییه شید .از آنجاکیه
تغییر کاربری در زمان کوتاه رخ نمیدهد و در بازههای طیوالنی قابیل
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آشکارسازی است ،لذا در این تحقیق سیعی شید ییخ بیازه  30سیاله
انتخاب شود ولی به دلیل رعایت شرایط انتخاب تصویر مناسب (فاقید
خطای سنجنده ،اتمسفری ،یکسیان بیودن قیدرت تفکییخ زمیانی و
مکانی و ،)...یخ بازه  28سال برای تصاویر میاهوارهای انتخیاب شید.
چون یکی از اهداف مطالعه بررسی تغیییرات کیاربری اراضیی اسیت،
دادهها طوری از میان تصاویر انتخاب شد که تاریخ آن تا حد امکان به
هم نزدیخ باشند .به طور کلی ،پنج تصویر از میاهواره لندسیت بیرای
پوشش کامل حوضه کشفرود نیاز است .برای قدیمیتیرین دادههیا از
تصاویر لندسیت  5و بیرای جدییدترین دادههیا ،از تصیاویر لندسیت 8
استفاده شد (جمعا  10تصیویر اسیتفاده شید) .برخیی مشخصیات ایین
تصاویر در جدول  1آمده است .تصویر نهیایی کیه حاصیل ترکییب 5
تصویر است ،مربوط به سیال  1366و  1394در شیکل  3نشیان داده
شد.
برای پردازش رقومی تصیاویر میاهوارهای از نیرمافیزار ERDAS
 IMAGINE 2014استفاده شد .تصحیح هندسی به روش تصویر بیه
تصویر با ریشه میانگین مربعات خطا کمتر از  0/5پیکسل انجیام شید
(.)16

شکل  -2مدل رقومی ارتفاع ( )aو گروه هیدرولوژیک خاک ( )bمنطقه مورد مطالعه
Figure 2- Digital elevation model (a) and soil hydrologic group (b) of study area
جدول  -1تصاویر ماهوارهای استفاده شده در دوره زمانی مورد مطالعه
Table 1- Satellite images applied over the study period

تاریخ تصاویر لندست 8

تاریخ تصاویر لندست 5

)Date of landsat 8 images (OLI

)Date of landsat 5 images (TM

ردیف/گذر

میالدی

هجری خورشیدی

میالدی

هجری خورشیدی

Path/Row

Gregorian
2015/06/24

Solar Hijri
1394/04/03

Gregorian
1987/06/27

Solar Hijri
1366/04/06

158/35

2015/06/15

1394/03/25

1987/06/18

1366/03/28

159/34

2015/06/15

1394/03/25

1987/06/18

1366/03/28

159/35

2015/06/22

1394/04/01

1987/06/25

1366/04/04

160/34

2015/06/22

1394/04/01

1987/06/25

1366/04/04

160/35
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شکل  -3تصویر لندست  5سال  )a( 1366و لندست  8سال  –)b( 1394حاصل از ترکیب  5تصویر
Figure 3- Image of Landsat 5, 1987 (a) and Landsat 8, 2015 (b)- the combination of five images

برای تصحیح رادیومتریخ ،از آنجا که تغییرات شیرایط روشینایی،
بر تابش واقعی رسییده بیه ییخ پیکسیل تیأثیر مییگیذارد ،تصیحیح
اتمسییفری قیییل از تصییحیح توپییوگرافی اعمییال شیید ( .)22تصییحیح
اتمسفری مهمترین بخش قییل از پیردازش تصاویر است و به ویژه در
مواردی که مقایسه و تجزیه و تحلییل تصیاویر چنید زمانییه مییدنظر
اسیت ،اسیتفاده مییشیود ( .)9برای تشخیص پوشش گیاهی (نیوع و
تراکم) ،انواع شاخصهای پوشش گیاهی مانند شیاخص نرمیال شیده
تفاوت پوشش گیاهی ( ،)NDVI1شیاخص پوشیش نسییی ( )RVI2و
شاخص پوشش گیاهی خار اصالح شده ( )SAVI3استفاده شید (.)1
با وجود نتایج مثیت سابقه تحقیق که از روش حداکثر شیاهت استفاده
کردهاند ،در تحقیق حاضر برای طیقهبندی عالوه بر آن از روشهیای
حداقل فاصله و فاصله ماهاالنوبیز نیز استفاده شد .تنها پس از ارزیابی
دقت طیقهبندی و کسب اطمینان از صیحت نقشیه اسیتخراج شیده از
تصاویر ماهوارهای ،میتوان گفت که طیقهبندی به طور صحیح انجیام
شده است .نتایج ارزیابی دقت معموال بهصورت ماتریس خطا ارائه می
شود .این ماتریس حاصل مقایسه پیکسل بیه پیکسیل ،پیکسیلهیای
معلوم با پیکسلهای متناظر در نتایج طیقهبندی اسیت ( .)22بنیابراین
برای انتخاب روش مناسب طیقهبندی ،پس از اعمیال الگیوریتمهیای
طیقهبندی مختلف برای تصویر سال  ،1394اقیدام بیه ارزییابی دقیت
طیقه بندی آنها شد (زیرا اطالعات زمینیی تنهیا بیرای سیال  1394در
دسترس بود) و بر اساس روش منتخب ،تصویر سال  1366نیز طیقیه
بندی شد .به منظور تعیین بارش مازاد یا رواناب ،بایسیتی تلفیات کیل
بارش ( )Sبا استفاده از یخ عامل بدون بعید بیه نیام شیماره منحنیی
( )CNمحاسیه شود ( .)15تغییر کاربری اراضی یخ حوضه بیر مییزان
نفوذپذیری تأثیر میگذارد و وضعیت هیدرولوژیکی را تغییر میدهید و
1- Normalized Difference Vegetation Index
2- Ratio Vegetation Index
3- Soil Adjusted Vegetation Index

لذا تهیه نقشه شماره منحنی در هر ییخ از سیالهیای میورد مطالعیه
ضروری میباشد ( .)28از ترکیب نقشیه گیروه هییدرولوژیخ خیار و
نقشه کاربری اراضی که از تصاویر ماهواره ای لندست تهیه شده بود و
استفاده از نرمافزار  ArcGIS 10.3نقشه شیماره منحنیی مربیوط بیه
سالهای  1366و  1394تهیه شد.
در نهایت از روش استاندارد شماره منحنی سازمان حفاظت خیار
آمریکا ( )SCS-CNبرای محاسیه مقدار بارش مازاد و تلفات در میدل
 HEC-HMSاسییتفاده شیید ( .)28مییدل  HEC-HMSیییخ مییدل
هیدرولوژیکی است که توسط ارتش ایاالت متحده آمریکا توسیعه داده
شده است .در این روش تنها نیاز است که متغیرهای کاربری اراضیی،
گروه هیدرولوژیخ خار و شییب منطقیه محاسییه شیود و بیا وجیود
سادگی ،نتایج آن بسیار بهتر از مدلهیای پیچییده اسیت ( .)30بیرای
شییهسازی رفتار هیدرولوژیکی حوضه این مدل سه زییر میدل شیامل
مدل حوضه ،مدل اقلیم و شاخصهیای کنترلیی دارد .در مجمیوع نیه
روش متفاوت برای محاسیه تلفات بارش در بخیش زیرمیدل حوضیه
وجود دارد ،در ایین تحقییق از روش  SCS-CNاسیتفاده شید .بیرای
کالییراسیون مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSاز چهار واقعیه سییالب
در ایستگاه هیدرومتری پل خاتون-کشفرود که دارای بیارش متنیاظر
نسیتا فراگیر بودند انتخاب شد .به طوری که از سه واقعه سیالب برای
واسنجی و از یخ واقعه بیرای اعتیارسینجی اسیتفاده شید .سیپس بیا
استفاده از معیارهای ارزیابی مدل ،عوامل تلفات اولییه و زمیان تیأخیر
برای شییهسازی جریان در رودخانه کشفرود بهینه شد .توزی مکیانی
بارش در سطح منطقه برای این چهار واقعه نیز تهیه و میانگین بارش
به عنوان بارش مولد سییالب تعییین شید .بیه دلییل اینکیه ایسیتگاه
سینوپتیخ مشهد در مرکز ثقیل حوضیه قیرار دارد و همچنیین دقیت
بیشتری در اندازه گیری و ثیت آمار دارد ،از این ایستگاه برای مشخص
کردن توزی زمانی بارش مولد سیالب استفاده شد .با اسیتفاده از نیرم
افزار  ArcGISنیز پارامترهای طول آبراهه ،شیب طولی و ...محاسییه
شد.
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شکل  -4نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه مربوط به سال  )a( 1366و )b( 1394
)Figure 4- Land use maps of the study area for the years 1987 (a) and 2015 (b

نتایج و بحث
در این تحقیق ،برای طیقیهبنیدی از  3الگیوریتم حیداقل فاصیله،
ماهاالنوبیز و الگوریتم حداکثر شیاهت استفاده شد .پس از انجام طیقه
بندی کاربریها در سال  1394دقت کلی نقشههای کاربری اراضی بیا
روش صحت کلی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که دقت کلیی آنهیا در
ارزیابی و شناسیایی پدییدههیا بیهترتییب  83/7 ،78/5و  87/3اسیت.
بنابراین روش الگوریتم حداکثر شیاهت بهعنوان روش مناسیب بیرای
طیقهبندی انتخاب شد .بدین ترتیب تصیویر سیال  1366نییز بیا ایین
روش طیقهبندی شد (شکل  .)4نتایج نشان داد که  10کالس کاربری
در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.
با استفاده از روش مقایسه پس از طیقهبندی ،تغییرات مربیوط بیه
کاربریهای مختلف آشکارسازی شید .بررسیی ایین تغیییرات شیامل
کاهشها ،افزایشها و تغییرات خالص برای هر طیقه و انتقال از ییخ
طیقه به طیقههای دیگر است .در ادامه با استفاده از نرمافزار ArcGIS
برای حوضه کشف رود ،مقدار تغییر بین هر یخ از کاربریها بین سال
های  1366و  1394محاسیه شد .در جدول  2مساحت هر یخ از این
کاربری ها و درصد اختصاص یافته و همچنین مقدار و درصد تغیییرات
هر کالس نشان داده شده است .نتایج نشان داد طی  28سیال میورد
مطالعه ،کیاربری اراضیی صیخره ای و مراتی مشیجر تغیییر نداشیت.
بیشترین درصد تغییر مربوط به پهنه آبی ،مرت فقیر و اراضی مسکونی
است که بهترتیب  143 ،189و  50درصد افزایش داشتند .بییشتیرین
مقدار افزایش مساحت مربوط به مرت فقیر با  1514کیلیومتر مربی و
بیشترین مقدار کاهش مربوط به مرات متوسط با  1278کیلومتر مرب
است .پس از بررسیهای بیشتر تغییرات کیاربری ،مشیخص شید کیه
دلیل افزایش  189درصدی مساحت پهنههای آبی مربوط به سدسازی

هایی بوده که در این بازه زمانی (دوره سازندگی بین  1368تیا )1376
انجام شده است .افزایش درصد اراضی مسکونی و گسترش مرت فقیر
نیز به دلیل آ از رشد چشمگیر و صعودی جمعیت در کشور مییباشید.
یکی از نکات مهم و حایز اهمیت افزایش مرات فقیر در حوضیه طیی
یخ دوره  28ساله است که صدمه زیادی به مناب طییعی وارد نمیوده
است .طیق جدول  2همانطور که از جم مقدار کاهش مرت خوب و
متوسط روشن است ،با جم مقدار افزایش مساحت مرت فقییر تقریییا
برابری میکند که حاکی از تغییر مرت خوب و متوسط به مرتی فقییر
در این سالها است و حاکی از گسیترش فعالییتهیای انسیانی و بیی
توجهی به وضعیت مناب طییعی است.
با تلفیق نقشه های گروه هیدرولوژیخ خار و کاربری اراضیی در
محیط  ArcGISو استفاده از جداول استاندارد ،نقشیه شیماره منحنیی
برای سالهای  1366و  1394تهییه شید (شیکل  .)5مییانگین وزنیی
شماره منحنی در شرایط رطیوبتی متوسیط بیرای سیال 77/5 ،1366
واحد و برای سال  78/4 ،1394بیه دسیت آمید .بیا توجیه بیه اینکیه
ویژگی های خار و توپوگرافی ،در کوتاه مدت تغییر نمییکنید و جیزو
عوامل پایدار به حساب میآیند ،در بیازه میورد مطالعیه ثابیت در نظیر
گرفته شد .از آنجا که تنها نقشه کاربری اراضیی بیرای ایین سیالهیا
متفاوت است ،بنابراین مقدار افزایش  0/9واحدی در شیماره منحنیی،
ناشی از تغییر کاربری اراضی بین سالهای  1366تا  1394است.
برای واسنجی و اعتیارسنجی مدل در تحقیق حاضر از چهار واقعه
سیل که در ایستگاه هییدرومتری پیل خیاتون -کشیفرود کیه دارای
بارش متناظر نسیتا فراگیر بودند استفاده شد .تاریخ این وقیای شیامل
 1395/01/14 ،1394/12/26 ،1394/08/11و  1395/02/30بیییوده و
دارای بارش تقرییا فراگیر بودند.
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جدول  -2تغییر مساحت کاربری اراضی بین سالهای  1366تا 1394
Table 2- Change of land use area from 1987 to 2015

مقدار تغییر

مساحت ( )1394مساحت ()1366

کاربری اراضی

Area (2015) The amount of change
)(km2
%
)(km2
%
65.67
0.39
0.00
0.00

)Area (1987
)(km2
%
65.67
0.39

50.06

98.04

1.75

293.88

1.17

195.84

189.16

1.58

0.01

2.40

0.00

0.19

2.69

8.46

1420.25

8.45

-0.85

-2.38

1.66

279.21

1.68

پهنه آبی Water
0.83
 1417.56کشت آبی Irrigated cultivation
کشت باغ Garden
281.59

-0.03

-1.96

5762.94 34.35 5760.98 34.33

Land use
اراضی صخرهای Rocky
مناطق مسکونی Residential

کشت دیم Dry farming

-48.95

-333.95

2.08

348.25

4.07

682.19

مرت خوب Good rangeland

143.31

1514.54

2571.36 15.32

6.30

1056.83

مرت فقیر Poor rangeland

-18.15

-1278.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 7044.95 41.99 5766.39 34.37مرت متوسط Medium rangeland
 270.51 1.61 270.51 1.61مرت مشجر Wooded rangeland
جم کل Total
16778.91 100.00 16778.91 100.00

شکل  -5نقشه شماره منحنی منطقه مورد مطالعه مربوط به سال  )a( 1366و )b( 1394
)Figure 5- Curve Number maps of the study area for the years 1987 (a) and 2015 (b

به منظور واسینجی ،از سیه رگییار اول اسیتفاده شید و اطالعیات
مربوط به رگیار همراه با دادههای هیدروگراف مشاهدهای به مدل وارد
شد .برای تخمین اولیه زمان تأخیر از روابط تجربی کیه بیرای بیرآورد
زمان تمرکز ارائه شده (مانند کرپیچ ،کالیفرنیا ،چیاو SCS ،و )...کمیخ
گرفته شد و سپس زمان تأخیر با استفاده از زمان تمرکیز بیرآورد شید.
تلفات اولیه به صورت فرضی برآورد شد و شیماره منحنیی در شیرایط
رطوبتی متوسط در طی بهینه سیازی ثابیت نگیه داشیته شید .سیپس
پارامترهییای ورودی مییدل بییا مقایسییه و بییرازش هیییدرگرافهییای
مشاهدهای و شییهسازی شده ،بهینه سازی شد که نتیایج در جیدول 3
ارائه شده است.
نتایج مقایسه هیدروگراف شییهسیازی شیده و مشیاهدهای واقعیه
سیالب مورخ  1394/12/26در شکل  6آمده است.
به منظور ارزیابی کارایی مدل پیس از انجیام عملییات واسینجی،

اعتیارسنجی مدل با استفاده از ورود میانگین پارامترهای بهینه شیده و
از طریق مقایسه دادههای هیدروگراف شییهسازی شده و هییدروگراف
سیل ثیت شده در تیاریخ  1395/02/30انجیام شید .جیدول  4نتیایج
اعتیارسنجی مدل را نشان میدهد.
پس از انجام مراحل واسنجی و اعتیارسنجی ،برای بررسیی تیأثیر
تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشیفرود طیی 28
سال بین سیالهیای  1366تیا  1394از میدل هییدرولوژیکی HEC-
 HMSاستفاده شد .برای این منظور با ثابت در نظر گرفتن مشخصات
بارش ،مدل رقومی ارتفاع ،نقشیه گیروه هییدرولوژیکی خیار و ...بیا
مقادیر بهینه شده ضرایب تلفات اولیه و زمان تأخیر و همچنین مقادیر
شماره منحنی محاسیه شده ،هیدروگراف سییالب بیرای سیال 1366
شییه سازی شد و اختالف بین دبی اوج ،حجم و زمان رسیدن به دبیی
اوج سیل مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)5
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جدول  -3بهینهسازی زمان تاخیر و جذب اولیه در وقایع مختلف
Table 3- Optimization of Lag time and initial abstraction in different events

جذب اولیه (میلیمتر)

زمان تاخیر (ساعت) تاریخ وقایع

)Initial abstraction (mm

)Lag time (hr

Date of event

23.7

34.8

1394/08/11

24.8

36.4

20.3

29.8

22.9

33.7

2015/11/02

1394/12/26
2016/03/16

1395/01/14
2016/04/02

میانگین
Average

شکل  -6هیدروگراف شبیهسازی شده و مشاهدهای سه واقعه بعد از واسنجی مدل HEC-HMS
Figure 6- Simulated and observed hydrograph of the three events after HEC-HMS model calibration

جدول  -4بهینهسازی زمان تاخیر و جذب اولیه در وقایع مختلف
Table 4- Optimization of Lag time and initial abstraction in different events

اختالف

شبیهسازی شده

مشاهدهای

عامل

(درصد)

Simulated

Observed

Parameter

0.5

63.1

63.4

دبی اوج سیل (متر مکعب بر ثانیه)

10.9

12300.3

13805.1

0.0

2016/05/19 – 17:00

2016/05/19–17:00

)Flood peak (m3/s

حجم سیالب (هزار متر مکعب)
)Flood volume (1000m3

زمان رسیدن دبی به اوج
Time to peak

49

50
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جدول  -5اثر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات سیالب در رودخانه کشفرود
Table 5- The effect of land-use changes on flood characteristics in the Kashafrood River

زمان دبی اوج (ساعت)

حجم رواناب (هزار متر مکعب)

دبی اوج (متر مکعب بر ثانیه)

)Time to peak (hr

)Flood volume (1000m3

)Flood peak (m3/s

سال  1394سال  1366مقدار تغییر (درصد) سال  1394سال  1366مقدار تغییر (درصد) سال  1394سال 1366

تاریخ

Year 1987 Year 2015 The change (%) Year 1987 Year 2015 The change (%) Year 1987 Year 2015

Date

Event

1394/08/11

1

38.5

38.5

+13.7

10543

9098

+14 .5

54.1

46.2

40.1

40.1

+15.2

12300

10430

+16.9

63.1

52.4

33.5

33.5

+11.2

4920

4369

+13.7

25.2

21.8

33.9

33.9

+14.6

13354

11404

+15.5

68.5

57.9

36.5

36.5

+13.7

10279

8825

+15.2

52.7

44.6

نتیجهگیری
عوامل متعددی در ایجاد سیل و خصوصیات آن مؤثر است .وقیوع
سیالب تاب وقای اقلیمی مانند مقدار ،شدت و توزی مکانی بارندگی و
ویژگیهای مختلف حوضه مانند مساحت ،شیب ،کیاربری اراضیی و...
است .نتایج تحقیق گویای این است که استفاده از دادههای سنجش از
دور و تلفیق نتایج در سیستم اطالعات جغرافیایی در ارزیابی تغیییرات
زمانی کاربری اراضی ،بهمنظور آگاهی از نوع و درصد کاربری اراضیی
و میزان تغییرات آنها در مناب طییعی بسییار کارآمید اسیت .همچنیین
استفاده از دادههای ماهوارهای لندست نسیت بیه سیایر منیاب برتیری
دارد .مهمترین قابلیتهای آن ،یکپارچه و وسی بیودن ،تنیوع طیفیی،
تهیه پوششهای تکراری و ارزان بودن ،آرشیو بسییار نیی و قیدیمی
و ...در مقایسه با سایر دادههای ماهوارهای اسیت .بنیابراین اسیتفاده از
این دادهها در سطوحی وسی ماننید سیطح حوضیه کشیفرود ،نتیایج
خوبی ارائه داده و توصیه میشود ( 2و  .)20نتیایج مقایسیه سیه روش
طیقه بندی تصاویر شامل حداقل فاصله ،ماهاالنوبیز و حداکثر شییاهت
نیز نشان داد که دقت روش حداکثر شیاهت از سیایر روشهیا بیشیتر
است که با نتایج کادیوگولری و باسیکنت ( ،)12رام و چوهیان ( )21و
سعادت و همکاران ( )23مطابقت دارد .بیا توجیه بیه نتیایج جیدول ،4
مشخص شد که درصد خطیای محاسییاتی در دبیی اوج هییدروگراف
سیل حدود  0/5درصد است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت کیه میدل
بهینه شده در این حوضه عملکرد بسییار مناسییی دارد و نتیایج قابیل
قیولی در برآورد دبی اوج سیل خواهد داشت .از طرفی این مدل حجم
سیالب را با  10/9درصد خطا برآورد کیرده اسیت و حیاکی از داشیتن
دقت بسیار کمتر نسیت به دبی اوج برآوردی است که با نتایج شیکری

2015/11/02

1394/12/26
2016/03/16

1395/01/14
2016/04/02

1395/02/30
2016/05/19

میانگین

واقعه

2
3
4
-

کوچیخ و همکییاران ( )29و شیینانی هییویزه و همکییاران ( )28کییه در
مطالعات خود عملکرد میدل  HEC-HMSرا در بیرآورد هییدروگراف
سیل حوضه بررسی کردند ،مطابقیت دارد .طییق نتیایج جیدول  ،5در
تمامی وقای تغییرات کاربری اراضی باعث افزایش دبیی اوج و حجیم
سیالب در طول  28سال مورد بررسی شده اسیت .بیه طیور مییانگین
میزان دبی اوج سیل در سال  1394نسیت به دبی اوج سییل در سیال
 15/2 ،1366درصد افزایش داشته است و به طور مشابه میزان حجیم
سیالب نیز در دوره مورد مطالعه 13/7 ،درصد افزایش یافت .بیه طیور
کلی می توان گفت تغییرات کاربری اراضی با ایجاد تغییراتی در میزان
نفوذپذیری خار و به تی آن تغییر در شماره منحنی حوضیه ،موجیب
ایجاد تغییراتی در دبی اوج و حجیم سییالب مییشیود کیه بیا نتیایج
محققانی مانند دو و همکیاران ( ،)6بهنیام و همکیاران ( ،)3سیانیال و
همکاران ( )26و شنانی هویزه و همکاران ( )28هماهنگی دارد .در کل
میتوان چنین نتیجهگییری کیرد کیه در سیالهیای اخییر در حوضیه
کشف رود تغییرات کاربری اراضیی ناشیی از دخالیتهیای انسیانی بیا
تاثیرگذاری بر خصوصیات سیالب باعث افزایش خطر سیل در حوضیه
کشفرود شده است و بایستی با مدیریت کاربری اراضیی و جلیوگیری
از تخریب بیشتر مناب طییعی ،مان تشدید روند سیلخیزی منطقه شد.

سپاسگزاری
تحقیق حاضر بیا حماییت میالی شیرکت آب منطقیهای خراسیان
رضوی (طی قرارداد شماره  )3227انجام شیده اسیت و لیذا در اینجیا
برای در اختیار قراردادن اطالعیات و پوشیش دادن هزینیههیای ایین
تحقیق تشکر و قدردانی میگردد.
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Introduction: Runoff estimation is one of the main concerns of hydrologists and plays a key role in various
engineering calculations and designs. Many factors such as climate, topography, soil properties, land cover, etc,
are involved in producing surface runoff. Land use and land cover changes have a direct impact on the
hydrological cycle in the ecosystem. The most common model of surface runoff estimation is the curve number
model developed by the US Soil Conservation Service (SCS-CN). Accurate estimation of its important
parameters increases its precision and performance. Land use is one of the most important parameters of this
model.Remote sensing (RS) and geographic information system (GIS) technologies are used in order to increase
its speed and accuracy of estimation. One of the problems that have occurred in the Kashaf-Rood Basin is the
extensive land use changes that may cause changes in peak discharge and surface runoff volume. In this study,
due to the great importance and impact of land cover change on increasing flood risk, the effects of land use
change over 28 years (from 1987 to 2015) on flood hydrograph characteristics were investigated.
Materials and Methods: The Kashaf-Rood basin is a part of the Ghara-Ghum basin. The total area of the
basin is 16779 square kilometers with the highest and lowest elevation of 3235 and 378 meters above sea level,
respectively . The length of the Kashaf-Rood River from the highest point to the outlet of the basin is about 374
km and its average and gross river slope are 0.0028 and 0.0043 m/m, respectively. The digital elevation model
was used to calculate the topographical properties, hydrological properties and geometrical corrections required
on satellite images. In this research, the data of the Global Digital Elevation Model (ASTER) with a spatial
accuracy of 30 m was used. Also, the soil hydrologic group map prepared in Ghara-Ghum water resources
balance studies was used. Since no land use change occurs in the short term and can be detected at long intervals,
a 28-year interval was chosen for satellite imagery. In general, five images of Landsat satellite are needed for full
coverage of the Kashaf-Rood Basin. For the oldest data, Landsat 5 images and for the latest data, Landsat 8
images were used. ERDAS IMAGINE 2014 software was used to digitally process satellite images. The images
were classified in three methods: The Minimum distance, Mahalanobis distance and the Maximum Likelihood.
In order to select the appropriate method, after applying different classification algorithms for the image of 2015,
the accuracy of their classification was evaluated and, the image of 1987 was also classified based on the
selected method. By combining soil hydrological group and land use map derived from Landsat satellite imagery
using ArcGIS 10.3 software, the curve number maps for 1987 and 2015 were prepared. In the present study, the
US soil conservation service standard curve number method (SCS-CN) was used to calculate the amount of
rainfall and losses in the HEC-HMS model. For the calibration of the HEC-HMS model, four flood events at the
bridge of Khatun Kashaf-Rood hydrometric station with relatively concomitant precipitation were selected.
Three flood events were used for calibration and one flood event for validation.
Results and Discussion: The images were classified into three methods: The Minimum distance,
Mahalanobis distance, and the Maximum Likelihood. Comparing the results of these three methods showed that
their overall accuracy in evaluating and identifying land use was 78.5, 83.7 and 87.3, respectively. Thus, the
maximum likelihood algorithm was used to classify the images and the image of the year 1987 was classified
with this method. Ten land use classes were identified in the study area. The results showed that during the 28
years of study, the area of rocky lands and rangelands did not change. The highest percentage of change was due
to water zones, poor rangelands and residential lands, which increased by 189, 143 and 50 percent, respectively.
The highest amount of increase in the area occurred in the poor rangelands, which 1514 km2, and the highest
decrease occurring in moderate rangelands which is 1278 km2. By combining soil hydrological group maps and
land use maps in ArcGIS software and using standard tables, the curve number maps for 1987 and 2015 were
prepared. The weighted average of the curve number in the mean moisture conditions for 1987 and 2015 was
1, 2, 3 and 4- Ph.D. Student and Associate Professors of Department of Ecology, Institute of Science and High
Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: mehonarmand167@yahoo.com)
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.84342
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77.5 and 78.4 units, respectively. After performing the calibration and validation steps, the HEC-HMS
hydrological model was used to investigate the impact of land-use change on the flood hydrograph of the
Kashaf-Rood River between 1987 and 2015. According to the results, in all four events which were studied,
land-use changes have increased the peak of discharge and the flood volume over the 28 years of study. On
average, the peak flood discharge in 2015 was 15.2% higher than the peak flood discharge in 1987, and
similarly, the flood volume increased by 13.7% during the study period.
Conclusion: In conclusion, it can be derived that in recent decades, land-use changes which were caused by
human interference, affected the flood characteristics and increased the risk of flooding in the Kashaf-Rood
river. Therefore, land use must be managed and prevented further destruction of natural resources to prevent
flooding in the area.
Keywords: Flood, Curve number, Landsat, HEC-HMS
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طبقهبندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سالهای  1393تا  1396با استفاده از دادههای
سنجنده OLI
سید بهروز حسینی -1علی صارمی -*2محمد حسین نوری قیداری -3حسین صدقی -4علیرضا
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چکیده
بررسی تغییرات کاربری اراضی ،يکی از مهمترين جنبههای مديريت منابع طبیعی و بازنگری در تغییرات محیطی است .با افزايش نیاز به تأمین مواد
غذايی و ملزومات زندگی بشر ،تغییراتی در سطح زمین ايجاد میشود که میتواند موجب تخريب اراضی و منابع موجود در آن گردد .اين تغییرات ،در اثرر
تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین ايجاد میشود .در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیك سنجش از دور ،تغییرات کراربری اراضری
منطقه طارم (در شمالغرب ايران) در بازه زمانی بین سالهای  1393تا  1396با استفاده از تصراوير لندسرت  8مرورد ارايش اررار گرفرت .تصرحیحات
اتمسفری بهوسیله الگوريتم  FLAASHدر نرمافزار  ENVI 5.3انجام شد و از روش طبقهبندی نظارت شده حداکثر درستنمايی ،بررای تولیرد نقشره
های کاربری اراضی در انج طبقه (شامل اراضی باير ،جنگل و باغ ،اهنه سنگی ،زراعت و ایکره آبی) استفاده گرديد .نتايج نشان داد که نقشههرای تهیره
شده برای سالهای  1393و  ،1396بهترتیب دارای دات کلی  92/16و  89/19درصد بود .آماره کااای اين تصاوير نیز بهترتیب  0/89و  /85محاسبه شد
که در محدوده اابل ابول میباشد .در منطقه طارم ،بیشترين مساحت محدوده مطالعاتی ،متعلق به اهنه کوهستانی است (بریش از  70درصرد مسراحت
منطقه) و مشخص گرديد که بیشترين تغییرات در کاربری اراضی (کاهش  83کیلومتر مربع) ،متعلق به اراضی باير و مراتع بود کره در طری سره سرال،
تبديل به باغات گرديده و در آنها درختکاری (عموماً درخت زيتون ،گردو و انار) انجام شده است .علت تغییرات ذکر شده ،رهاسازی آب از سرد باددسرت
منطقه مورد مطالعه بود.
واژههای کلیدی :آماره کااا ،تصاوير ماهوارهای ،حوضه طارم ،لندست  ،8نرمافزار ENVI
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مديريت کاربری اراضی و تغییرات اوشش زمین ،برهعنروان ابرزار
اصلی و مهم برای کنترل تغییرات در مقیاس فضايی و زمانی مختلف،
میباشد ( .)41تغییرات کاربری اراضری و اوشرش گیراهی (،)LULC6
فرايندی در حال گسترش میباشرد کره برهوسریله ااردامات انسرانی،
هدايت میشود و در بسیاری از موارد ،تغییراتی که انسانهرا را تحرت
تاثیر ارار میدهد ،هدايت میکند ( .)2اين تغییرات بهطور عمده منجر
 2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاديار و اسرتاد گرروه مهندسری منرابع آب،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
(* -نويسنده مسئول)Email:Ali.Saremi.srbiau@gmail.com :
 -3استاديار گروه مهندسی عمران ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ايران
 -5استاديار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه زنجان
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.74878
6- Land Use Land Cover

به جنگلزدايی ،از دست رفتن تنوع گونههای زيستی ،گرمايش جهانی
و افزايش تعداد سیالبهای فاجعه بار میگردد ( 60و  .)72بنا به گفته
ريس ( ،)60مشکالت زيستمحیطی اغلب با تغییرات  LULCمررتب
است و تأثیرات تغییرات کاربری اراضی بر اايدار بودن اکوسیسرتمهرا،
در تحقیقات و مطالعات تغییرات جهانی ،بهطور فزايندهای مورد توجره
وااع شده است .بهنظر میرسد که اادامات و فعالیتهای انسرانی ،بره
بزرگترين عامل تغییرات در وضعیت فعلی سطح زمرین ،منجرر شرده
است .تغییرات در اوشش سطح زمین ،سبب تغییرر در تعرادل انرر ی،
چرخه آب در سطح محلی ،منطقهای و جهانی میشود و موجب عردم
اايداری دسترسی به منابع طبیعی و فعالیتهای ااتصادی و اجتمراعی
میگردد ( .)69بنابراين ،دادههايی که از بررسری تغییررات در کراربری
اراضی تهیه میگردد ،میتواند اطالعات مهم و حیاتی ،بررای تصرمیم
گیریهای بهتر در مورد مديريت منابع زيستمحیطری و منرابع آب را
فراهم کند ( )32جمعیت در حال افزايش و رشد نیازهرای اجتمراعی و
ااتصادی ،سبب افزايش فشار بر اراضی موجود و تغییرات کراربری آن
ها میشود .اين فشار ،منجر به ايجاد تغییرات غیراابل کنترل و برنامه
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ريزی نشده در اوشش اراضی و کاربری آنها میگرردد ( 25 ،42 ،71و
 .)2تغییرات کاربری اراضی و الگوی اين تغییرات ،يك فرآينرد اويرا و
ایوسررته اسررت ( ،)55بنررابراين ،تحقیقررات گسررتردهای در زمینرره ايررن
موضوع ،همراه با بررسی ایامدهای محی ِ زيسرتی و آثرار اجتمراعی-
ااتصادی آن ،در مقیاس فضايی و زمانی ،میتواند به موضروع مهرم و
جذابی ،تبديل شود ( .)44عالوه بر عوامل بیان شده ،شراي و ويژگری
های اجتماعی -ااتصادی نیرز ،مریتوانرد بره تغییررات اابرل تروجهی
دراوشش زمرین و کراربری اراضری ،کمرك کنرد ( 8و  .)71تغییررات
 LULCعموماً ،ناشی از عدم مديريت زمینهرای کشراورزی ،اراضری
وااع شده در محدودههای شهری ،دامنه کوهستانها ،مراترع و جنگرل
است که منجر به مشکالت زيستمحیطی شديد ،مانند زمرینلغرزش،
سیل و غیره میشود .بنابراين ،مطالعات در مورد تغییررات در کراربری
اراضی و اوشش زمینهای مختلف برای نظارت کلی بر محی زيست،
امری مهم و ضروری است (.)40
با توجه به اينکه تغییرات در کاربری اراضی و اوشش زمین ،يرك
روند اکولو يکی اابل توجه در سطح محلری و جهرانی اسرت ،ممکرن
است ایامدهای مهمی برای تغییرات آينده در محی ِ زيسرت و تبعرات
جبراننااذير داشته باشد ( .)2از اين رو ،اطالعات مربرو بره تغییررات
 ،LULCمیتواند نقش حیاتی در مرديريت منرابع طبیعری ايفرا کنرد.
مطالعات ایشین و مطالعاتی که در در حال حاضر ،توس سازمانهرا و
مؤسسات تحقیقاتی در سراسر جهان انجام میشرود ،عمردتاً در مرورد
موضوع تغییرات  LULC1و منابع تامین دادههای مورد نیاز برای ايرن
ابیل از مطالعات (مانند فناوری سنجش از دور) ،متمرکرز شرده اسرت.
همانطور که توسر اولبرري و هکنردور( ( ،)67بیران شرده اسرت،
تصاوير حاصل از سنجش از دور ،مهمتررين منرابع بررای اايگراه داده
سامانه اطالعات جغرافیايی )GIS( 2میباشد GIS .يك محری اابرل
انطباق برای جمعآوری دادهها ،ذخیرهسازی ،نمايش و تجزيه و تحلیل
دادههای ديجیتالی مانند نقشههای  LULCو از ملزومات مهرم بررای
تشخیص تغییرات کاربری اراضی میباشرد ،GIS .اطالعرات دایرق و
مناسبی را از نحوه توزيع فضايی (مکانی) تغییرات  LULCدر منراطق
بزرگ فراهم میکند ( 15و  .)74روشهای مختلف و متعرددی بررای
کشف و ارزيرابی  ،LULCC3مرورد اسرتفاده محققران مختلرف ،اررار
گرفته است .در میان اين روشهرا ،سرنجش از دور ( )RS4و تکنیرك
 ،GISبهطور گستردهای توسر محققران در زمینره مطالعره کراربری
اراضی و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن ،مورد استفاده ارار گرفتره
اسررت ( 48 ،32 ،9و  .)18لمبررین و همکرراران ( ،)41جنگررلزدايرری در
1- Land Use and Land Cover
2- Geographical Information System
3- Land Use and Land Cove Change
4- Remote Sensing

مناطق گرمسیری ،اصالح مراتع ،اسرتحکام کشراورزی ،شهرنشرینی و
جهانیسازی را بهعنوان عوامل اصلی تغییرات اوشش زمین و کاربری
اراضی در مقیاس منطقهای و جهانی ،بیان کردند .اصغری سراسکانرود
و همکاران ( ،)7به بررسی تغییرات کاربری اراضی با اسرتفاده از  RSو
 GISارداختند .آنها با کمك تصاوير  OLIلندست  ،8با الگوريتم طبقه
بندی نظارت شده ،نقشه کراربری اراضری دو سرال  2000و  2016را
برای منطقه شهرستان نیر (اردبیل) تهیه نموند .صحت نترايج آنهرا برا
کمك اارامتر ضريب کااای بریش از  0/85تأيیرد شرد .مطالعره نحروه
تغییرات کراربری اراضری با کمك مجموعه تصاوير ماهواره لندست 7
و  8بررای دوره زمررانی  2015-1989در حرروضه آبريررز سرد علويرران
(مراغه) نشان داده است کره عالوه بر افزايش اراضی براغی ،تبررديل
اراضی مرتعی ار تراکم بره مراترع کرمتررراکم و زراعررت ديررم ،بره
عنوان مهرمتررين تغییرات منطقهای است که میتواند بر میزان آسیب
اذيری و افزايش فرسايش آن مؤثر باشد (.)24
با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده ،نقشه کراربری اراضری
منطقه حوضه آبخیز سد گاوشان (کردستان) توس محمرودی و امرین
خواه ( )46تهیه شد .نتايج مطالعه آنها نشان داد که با کمرك تصراوير
ماهواره لندست  8و بر اساس نمونههای تهیه شده از نرمافرزار گوگرل
ارث ،میتوان با دات کلی بیش از  78درصرد ،کرالسهرای مختلرف
کاربری و اوشش اراضی مانند جنگل ،براغ و مرترع را تفکیرك نمرود.
کريمی فیروزجايی و همکاران ( ،)36به ارايش و اریشبینری تغییررات
کاربری اراضی بهمنظور بررسی گسترش شهر بابل ارداختنرد .آنهرا برا
کمك تصاوير چند زمانه مراهواره لندسرت ،توسر الگروريتم حرداکثر
مشابهت ،اراضی منطقه را طبقهبندی نموده و بیان نمودند که تغییرات
کاربری اراضی ،روند رو به رشدی را در توسعه شهر و تخريب اراضری
زراعی و فضای سبز حاشیه شهر دارد .اايش تغییرات کاربری اراضی و
مدلسازی آن برا کمرك  RSو  ،GISبرر اسراس دادههرای مراهواره
لندست  7و  ،8در مقیاس حوضه ای در منطقه تايلند ،نشان داد که برا
آماره دات کلی بیش از  80درصرد ،مریتروان تغییررات کرالسهرای
زراعی و باغی را رصد نمود ( .)16البیلبیسی ،)5( 5بره ارايش مکرانی
گسترش مناطق شهری عمان (اردن) با کمك سنجش از دور ارداخت
و با مقايسه تصروير سرالهرای  1987و  ،2017برر اسراس الگروريتم
نظارت شده ،اعالم نمود که گسترش مناطق شهری برا نررم متوسر
سادنه  ،1/79موجب کاهش اراضی زراعی ،اهنه کوه و سرنگی شرده
است.
فشارهای افزايشی بر منرابع طبیعری و محری ِ زيسرت در حوضره
طارم ،از جمله افزايش تولید محصرودت گیراهی و کشراورزی (ماننرد
سیر ،کرفس ،زيتون و انار) ،همزمان با افزايش نرم جمعیت ،منجر بره
5- Al-Bilbilsi

طبقهبندي كاربري اراضی و تعیین الگوي تغییرات سالهاي  1393تا  1396با استفاده از دادههاي...

تغییرات گستردهای در نوع اوشش زمرینهرای لخرت و چراگراههرای
طبیعی شده است .اين تغییرات ،در نهايت اوشرش طبیعری اراضری را
دچار تحول و دگرگونی کرده و اوشش طبیعی اراضری را بره کراربری
های مختلف ،تبديل میکند .تبديل اراضی طبیعی ،به زمرینهرايی برا
کاربری مورد استفاده ساکنین در منطقه مورد مطالعه ،تأثیرات عظیم و
ادرتمندی بر زيستگاههای طبیعی ،طبقات و گونههای مختلف گیاهی
و حیوانی منطقه دارد و همانطور که توس اسالم ،1اشاره شده است،
اين ابیل تغییرات ناگهانی ،تهديدی برای اکوسیستم شرکننده حوضره
های آبريز مختلف است ( .)31در منطقه طارم ،تاکنون مطالعاتی برای
بررسی تأثیر عدم مديريت اراضی بر تخريب آنها و همچنرین ،بررسری
اثر تغییرات کاربری اراضری ،برر ويژگریهرای االیمری ،اردرت تولیرد
سیالب ،فرسايش و تخريب خرا صرورت نگرفتره اسرت .بنرابراين،
اطالعات ما در مورد تغییرات کاربری اراضی در منطقه طرارم و ترأثیر
آن بر اکوسیستم اطررا( آن ،بسریار محردود اسرت .از اينررو ،در ايرن
مطالعه با فرض اينکه سال  1393برهعنروان سرال اايره بررای انجرام
تحقیق اسرت ،تغییررات  LULCرا از سرال  1393ترا  1396بررسری
گرديده و از طريق انجام اين فرايند ،تغییراتی را که در کاربری اراضی
و اوشش آنها رم داده است ،شناسايی شده است .اابل ذکر اسرت کره
منطق انتخاب دوره زمانی ذکر شده ،اين موضوع بود که بنا به اظهرار
کارشناسان شرکت آب منطقهای زنجان ،در اين محردوده نسربت بره
سالهای اخیر و حداال در دوره  10سراله گذشرته ،در ايرن سرالهرا،
تغییرات عمده در اوشش گیاهی و کاربری اراضی اتفاق افتراده اسرت.
در اين تحقیق ،از تکنیكهای  RSو ابزار  GISبرای کشف ،تجزيره و
تحلیل  LULCCبا استفاده از تصاوير ماهوارهای در منطقه طرارم ،برا
هد( ااسخ به سوال «کاربری اراضی منطقه طارم در طی سرالهرای
 1393تا  1396چه تغییراتی داشته است؟» استفاده شد.

مواد و روشها
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شیب شديد است .در حقیقت ،طارم يك منطقه کوهستانی است (،)20
که ارتفاع آن از  300تا  2400متر (نسبت به سطح دريرا) برا مسراحت
 5220کیلومتر مربع است (شکل .)1
بررسی آمار بارش ايستگاههرای برارانسرنجی موجرود در منطقره
(سالهای  1365تا  ،)1397نشان میدهد کره بارنردگی برین  200ترا
 1000میلیمتر (ارتفاعات شمالی) متغیر مریباشرد و متوسر سرادنه
بارش ،برابر با  356میلیمتر است ( .)66اابل ذکر اسرت کره متوسر
بارندگی برای ايران  232میلیمتر میباشد (سايت دفتر مطالعات اايره
منابع آب .)2حوضه طارم ،ناحیهای دشتی-کوهسرتانی محردود بره دو
رشته کوه است که رودخانه اصلی و گذرنده از آن با نام ارزلاوزن ،در
جهت شمالغربی و جنوبشرای آن ،جريان دارد .در اين مررز و بروم،
طیف گستردهای از جريانهای سطحی کمعمق (مسیلهای فصلی) تا
عمیق جاری میباشد کره جريران اصرلی آن از ايسرتگاه هیردرومتری
استور در نزديکی شهر میانه ،تا ايستگاه هیدرومتری گیلروان ،گسرترده
شده است ( .)66شکل  ،2مسیلهای زهکشی را نشان میدهرد .ايرن
مسیلها ،با استفاده از ابزار  basinموجود در محی  Arc GISترسیم
شد که ورودی آن ،نقشه راومی سنجنده ماهواره  ASTERبود.
منطقه طارم ،انواع مختلفی از محصودت زراعی (بیش از  50نوع
محصول) ،مانند زيتون ،انار ،سیر ،برنج و کررفس تولیرد مریکنرد .در
بخش مرکزی طارم ،میزان تولید محصرودت زراعری ،برابرر بریش از
 123001تن میباشرد و سرهم منطقره مطالعراتی در زمینره تولیردات
کشاورزی به بیش از  50درصد از سهم تولیدات استان میرسد (سايت
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ،سیمای کشراورزی اسرتان .)3ا برا
توجه به شراي آب و هوايی مناسب برای کشاورزی ،کاربری اراضی و
نوع اوشش زمین ،بهسرعت تغییر نموده است.
دادههای مورد استفاده

تصرراوير مرراهوارهای بررا وضرروح برراد ،کرره توسرر
( )https://earthexplorer.usgs.gov/از مرراهواره لندسررت  8برررای
سالهای  2014و  2017ارائه شرده اسرت ،بررای شناسرايی کراربری
اراضی و اوشش گیاهی زمین مورد استفاده ارار گرفت .دو تصروير در
رديف  166و مسیر  34و  35منطقه مورد مطالعه را اوشش مریدهرد.
اس از انجام تصحیحات اتمسفری و تأيید صحت زمرینمرجرع برودن
تصاوير ،آنها با يکديگر ادغام شدند .ساير مواد مورد استفاده در تحقیق،
عبارتند از :عکس هوايی از منطقه (تهیه شده از اداره جهاد کشراورزی
زنجان) ،دادههای برداشت زمینی (توس  ،)GPSنقشههای تواوگرافی
استاندارد و نقشههای .Google Earth
USGS

منطقه مورد مطالعه

حوضه مطالعاتی طارم (بین  19 48و  24 ˚ 49شمالی و 63 ˚ 48
و ˚  49شرای) ،در محدودهای کره محردوده بره چهرار اسرتان يعنری
زنجان ،گیالن ،اردبیل و آذربايجانشرای میباشد ،اررار دارد .منطقره
مذکور ،از بخش جنوبی ،محدود بره اسرتانهرای زنجران و از بخرش
شمالی ،محدود به استان اردبیل است .در حالی که اين حوضه توسر
گیالن از سمت شرق محدود شده است ،آذربايجان شرای اسمتهای
غربی حوضه مطالعاتی طارم را اوشش میدهد ( .)20بخشی از حوضه
طارم که در اين ارو ه به عنوان محدوده مطالعاتی در نظر گرفته شده
است ،شامل دشتهای کم ارتفاع و کوههای بلند با دامنههرايی دارای
1- Islam

2- http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh_print.asp
3- https://zanrrc.ir
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شکل  -1منطقه مورد مطالعه در نقشه ایران
Figure 1- Study Area in Iran map

شکل  -2منطقه مطالعاتی طارم و رودخانههای جاری
Figure 2- Study area and streams

مشخصات دادههای لندست  ،8در جردول  1ارائره شرده اسرت .از
مجموع اين  11باند ،فق آنهايی که در کوتاهترين طول مرو (بانرد
 4-1و  )8هستند ،توس چشم غیر مسرلح ،اابرل مشراهده هسرتند و
باای آنها ،در اسمت طیف نامرئی هستند .به منظور جلروگیری از اثرر
شراي ابرناکی و کاهش دات تصاوير ،از گزينه تعیین میزان ابرنراکی،
بهعنوان معیار انتخاب تصاوير در محدوده تاريخ مورد نظر استفاده شد،
زيرا تصاويری که بخشی از آنها دارای ابر باشد ،میتواند بهطرور اابرل
توجهی دات کار طبقهبندی را کاهش دهد.
پردازش

تصاویر1

نرمافزار  ENVI 5.3برای اردازش دو تصوير منتخرب از منطقره،
در اين اژوهش استفاده شد .با استفاده از ابزار ترکیب باندها ،بانردهای
حرارتی و طیفی (مرئی و نامرئی) از دو تصوير ،بره يرك ديره تبرديل
شدند و با استفاده از ابزار بررش ،منطقره مرورد نظرر ،از کرل تصروير
1- Image processing

دريافتی جدا گرديد .اابرل ذکرر اسرت کره در ايرن مطالعره ،تصرحیح
اتمسفری با استفاده از الگوريتم  FLAASHانجام شد (.)45
روش شناسایی و تشخیص تغییرات کاربری اراضی

همانطور که ابال ذکر شد ،هد( بررسی کاربری اراضی و اوشش
گیاهی زمین ،کشف و شناسايی تغییررات آنهرا برا اسرتفاده از تصراوير
ديجیتال و در تاريخهای مختلف میباشد ( 54و  .)56در ايرن مطالعره،
انج کالس  LULCبهعنوان کالسهای غالب منطقه در نظرر گرفتره
شد (جدول  .)1از هر يك از کالسهای  ،LULCحداال  500نمونره
برای طبقهبندی تصاوير جمعآوری شد .حدود نیمی از اين نمونهها که
بهعنوان "نمونههای آموزشی "2مورد استفاده ارار گرفت .بخش ديگر
دادهها نیز ،توس نقشههای کاربری اراضی موجرود و تصراوير گوگرل
ارث با زوم باد تهیره شردند .بسریاری از محققرین نیرز ،ايرن روش را
توصیه نمودهاند ( 14 ،52 ،47و .)17
2- training samples
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جدول  -1نوارها (باندها)ی طیفی و مقادیر  GSDمجموعه دادههای لندست )50( 8
Table 1- Spectral bands and GSD values of Landsat 8 datasets
مشخصات باندهای Landsat 8

رزولوشن (متر)

طول موج (میکرومتر)

نام باند

)Resolution (m

)Band width (µm

Band name

30

0.43-0.45

30

0.45-0.51

30

0.53-0.59

30

0.64-0.67

30

0.85-0.88

30

1.57-1.65

30

2.11-2.29

15

0.50-0.68

30

1.36-1.39

100×30

10.60-11.19

100×30

11.50-12.51

باند  -1فوق آبی
Band 1- Ultra blue or coastal/aerosol

باند  -2آبی
Band 2- Blue

باند  -3سبز
Band 3- Green

باند  -4ارمز
Band 4- Red

باند  -5مادون ارمز نزديك
)Band 5- Near infrared (NIR

باند  -6مادون ارمز طول مو کوتاه 1
)Band 6- Shortwave infrared (SWIR 1

باند  -7مادون ارمز طول مو کوتاه 2
)Band 7- Shortwave infrared (SWIR 2

باند  -8سیاه و سفید
Band 8- Panchromatic

باند  -9ابر سیروس
Band 9- Cirrus

باند  -10مادون ارمز طول مو بلند 1
)Band 10- Thermal infrared (TIRS 1

باند  -11باند  -10مادون ارمز بلند 2
)Band 11- Thermal infrared (TIRS 2

با در نظر گرفتن شراي مورد نظر ،يعنی حداال اوشش ابر و حداکثر میزان سبز بودن در گیاهان و درختان موجود در منطقه ،تصاوير مربو به تاريخ  27اوت ( 5شهريور) برای
ادامه مراحل تحقیق انتخاب شد.
Considering the conditions, ie minimum cloud cover and maximum in the study area, images of August 27 were selected to continue
the investigation.

اابل ذکر است که نمونههای آموزشی تهیه شده از سراسر منطقه،
از تمام ناحیه طارم بهطور يکنواخت برداشت شد .برای افرزايش دارت
نمونهها ،تالش گرديد که نمونههای انتخابی ،از منراطقی برا شریب و
ارتفاع مختلف جمعآوری گردد .در اين تحقیق ،از نرمافزار ENVI 5.3
برای تهیه نقشههای کاربری اراضی و تولید ماتريس خطرا بره منظرور
بررسی صحت نقشههای تولیدی ،استفاده شد.
برای تفکیك ایکسلهای تصاوير لندسرت در روش طبقرهبنردی
نظارت شده ،نیاز به نمونههای تعلیمی بود و طی بازديدهای میردانی و
همچنین ،با کمك نمونهگیری در نرمافزار گوگل ارث ،ايرن نمونرههرا
تهیه شد .نمونهها در انج کالس متفاوت و طبق توضیحات ارائه شرده
در جدول  2انتخاب گرديدند.
بهعنوان ورودی نررمافرزار  ،ENVIدو مجموعره داده از تصراوير

لندست  8که دارای تاريخهرای برداشرت مختلرف (امرا دوره برداشرت
يکسان) هستند ،با استفاده از روش طبقهبندی نظرارت1شرده حرداکثر
درستنمائی 2مقايسره شردند .روش حرداکثر درسرتنمرائی ،يکری از
کارآمدترين روشهای طبقهبندی تصاوير میباشد ( )33و در مطالعرات
محققین بسیاری نیز به آن اشاره شده است ( 37و  .)61در ايرن روش
طبقهبندی ،دو يا چند تصوير با تاريخهرای مختلرف برهطرور جداگانره
دستهبندی میشوند ( 49 ،62و  .)70تصوير اول ،تحت عنوان تصروير
اايه ،نامبرده میشود و ساير تصاوير (کره تراريخ متفراوتی دارنرد) ،برا
تصوير اايه مقايسه میشوند.
1- supervised classification
2- Maximum likelihood
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جدول  -2طرح طبقهبندی پوشش زمین
Table 2- Land cover classification scheme

توضیح

کالسهای کاربری اراضی

Description

Landuse classes

اراضی باير ،خا لخت بدون اوشش گیاهی ،جادهها و مسیرهای خاکی ،اراضی مسکونی و صنعتی

زمینهای باير

Bare lands, bare soil (without vegetation), roads and paths, residential and industrial areas

Bare land

اراضی با اوشش درخت (طبیعی مانند جنگل) و مصنوعی مانند باغات احداث شده (زيتون ،انار ،به و )...

جنگل

)Lands covered with trees (natural such as forest) and artificial like gardens (olive, pomegranate, etc.

Forest

اراضی کوهستانی مرتفع ،اهنه سنگی و صخره

کوهستان

Highlands, rocky terrain and cliff

Mountain

اراضی تحت زراعت و شالیزارها

زراعی

Agricultural land and paddy fields

Vegetation

مسیلهای موات و دائمی جريان ،رود و رودخانه

اهنه آبی

Temporary and permanent rivers and streams

Water body

بر اساس گفته جنسن ( ،)34ارزيابی دات تصاوير برای اطمینان از
نتايج بررسی تغییرات کاربری اراضی ،امری ضروری اسرت .بررای بره
دست آوردن بهترين نتايج برای طبقهبندی تصاوير (بره عنروان مثرال
اطالعات موجود در تصاوير لندست  ،)8تعدادی از عوامل مانند انتخاب
بهترين روش طبقهبندی و ایشاردازش 1تصاوير ،بايد مورد توجه ارار
گیرد ( 65و  .)73از سوی ديگر ،تصرحیح هندسری و راديومتريرك برا
استفاده از روشهای مناسب برر روی تصراوير دريافرت شرده ،بخرش
مهمی از اجرای تکنیكهای  RSبرای استخرا بهتررين نترايج اسرت
( 65و  .)26در مطالعه حاضر ،اس از جمعآوری نمونرههرای آموزشری
برای هر کالس و بررسی صحت هندسه تصراوير لندسرت ( 8از نظرر
زمینمرجع بودن) ،در مرحله بعدی ایشاردازش دادهها ،مقرادير DN2
تصاوير ،بايد با اسرتفاده از الگروريتم مناسربی ماننرد  FLAASH3بره
مقادير بازتاب در محل ماهواره ،تبديل شوند .اين الگوريتم برای از بین
بردن اثرات اتمسفر ،که توس اراکنش و جذب مولکولی ذرات موجود
در اتمسفر در هنگام ترابش و در حسرگر در هنگرام بازتراب از سرطح
استفاده میشود ( .)62در اين مطالعه از الگروريتم مرذکور و برهکمرك
ما ول تصحیح اتمسفری موجود در  ،ENVIصورت اذيرفت .توضریح
کاملی از روش انجام کار و رواب مرورد اسرتفاده در تصرحیح ،توسر
اندرسون و همکاران ( )6تشريح شده است .برای کالسبندی تصراوير
نیز ،از روش حداکثر درستنمرايی کره يرك روش نظرارتشرده و ارر
کرراربرد اسررت ،اسررتفاده شررد ( 40 ،14 ،13و  .)59در ايررن روش ،از
اارامترهای آماری برای هر دسته (کالس) از کاربری اراضری اسرتفاده
1- pre-processing
2- Digital Number
3- Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral
Hypercubes

میشود و فرض میشود که هر کالس کاربری در هر باند ،تابع توزيع
نرمال میباشد .در اين روش ،احتمال تعلق يك ایکسل مشخص ،بره
يك کالس مورد نظر را بر اساس معادله نشان داده شرده در رابطره 1
محاسبه میکند (.)23
1
1
) g i ( x)  ln p( wi )  ln  i  ( x  mi ) T  xi 1 ( x  mi
2
2

()1
در رابطه فوق i ،نشانگر هر کرالس کراربری مریباشرد ،X .داده
nبعدی است ( ،nتعداد باندها میباشد) .اارامتر ) ،p(wiاحتمرال اينکره
کالس  wiدر تصوير وجود داشته باشد را محاسربه مریکنرد و فررض
شده است که مقدار آن بررای همره کرالسهرا يکسران اسرت،|Σi| .
دترمینان ماتريس کوواريرانس دادههرا در کرالس  ،Σi-1 ،wiمراتريس
معکوس آن و  miنیز ،بردار میانگین است.
برای محاسبه و اندازهگیری تغییرات بزرگی هر يك از کالسهای
 ،LULCتفاضل مساحت محدوده هر کالس در سرال دوم ( )1396از
مساحت سال اول (يا تصوير اايه سرال  )1393و برر اسراس رابطره 2
محاسبه میشود:
MC = Ai2-Ai1
()2
4
در رابطه فوق =MC ،بزرگی تغییرات  Ai2 ،و  Ai1نیز برهترتیرب،
مساحت کالس  iدر سال دوم و مساحت آن کرالس در تصروير اايره
(سال اول) است .با تقسیم نتیجه معادله  2بر مقدار مساحت آن کالس
در سال اايه (و ضرب در  ،)100رونرد يرا درصرد تغییرر 5هرر کرالس
محاسبه میشود (معادله .)3
PC = (MC/Ai1)×100
()3
4- Magnitude change
5- Percentage Change
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سرادنه1

در نهايت ،بهمنظور در میزان تغییرات (نرم تغییررات)
هر کالس ،همانطور که در معادله  4نشان داده شده اسرت ،مسراحت
کالس مرورد نظرر در سرال دوم (در تحقیرق حاضرر ،سرال  )1396از
مساحت آن کالس در سال اايه کسر شده و سپس ،تقسریم برر تعرداد
سال بین دو تاريخ مورد نظر خواهد شد:
ARC = MC/N
()4
که در رابطه  ،4متغیر  ،Nتفاوت فاصله زمانی بین دو سرال مرورد
نظر میباشد .بهعنوان مثال ،در اين مطالعه ،فاصله زمانی بین  1393تا
 ،1396برابر با  3سال است.
ارزیابی دقت طبقهبندی

برای برآورد دات روش طبقهبنردی مرورد اسرتفاده (طبقرهبنردی
نظارت شده) ،برای هر دو تصوير با استفاده از نرمافرزار ،ENVI v5.3
بررسی دات تصاوير انجام شد .ماتريس خطرا 2و آمراره کاارا ،3از داده
های مرجع (نمونههای آموزشی) و دادههای حاصرل از تصراوير طبقره
بندی شده (ایکسلهرای طبقرهبنردی شرده) ،برا اسرتفاده از خروجری
ماتريس خطا در نرمافزار تولید شد .اابل ذکرر اسرت کره در مراتريس
خطا ،رديفهای ماتريس ،بیانگر طبقات در تصوير کالسبنردی شرده،
میباشند و هر رديف ماتريس نیز ،بیانگر طبقاتی هستند که بر اسراس
مقادير نمونههای آموزشی ،به نرمافزار معرفی شده است .با اسرتفاده از
مقادير داخل ماتريس خطا ،مقدار صحت کلی 4محاسبه شد .اين آماره،
حاصل تقسیم مجموع ورودیها در اطر اصلی تقسیم بر تعداد ایکسل
های آزمون شده میباشد ( .)39ضريب کااای تروافقی نیرز ،از طريرق
روش تشريح شده در مقاله عفیفی ،محاسبه میشرود ( .)1اابرل ذکرر
است که ضريب کااا ،میزان دات را بر خرال( روش دارت کلری ،برر
اساس تمامی ایکسلهايی که درسرت و غلر طبقرهبنردی شردهانرد
محاسبه مینمايد .آماره کااا نیز ،مکانیسمی برای اندازهگیری بین داده
های صحتسنجی و دادههای دستهبندی شده توس کاربر مریباشرد
که مقدار آن اگر بین  0/81تا  1باشد ،بیانگر تطرابق کامرل برین داده
های طبقهبندی شده و دادههای صحتسنجی (مشراهده شرده) اسرت
( 69 ،44 ،4و  .)72اس از طبقهبندی ایکسلها توسر الگروريتم نرام
برده و تايید دات تولید نتايج ،تصاوير يرا همران نقشرههرای کراربری
اراضی برای سالهای  1393و  ،1396بر اساس کالسهرای LULC
ذکر شده ،نقشههای مربوطره در  ArcMap 10.5تهیره شرد .ارس از
تهیه نقشهها ،بهمنظور شناخت الگوی کاربری اراضی طرارم ،مسراحت
کالسهای مختلف  LULCبرای سالهای  1393و  1396تهیه و در
1- Annual Rate of Change
2- Error matrix
3- Kappa statistics
4- Overall accuracy
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نهايت ،الگوی تغییرات در طی اين دوره سه ساله ،شناسايی شد.

نتایج
استخراج پارامترهای ارزیابی صحت طبقهبندی

اس از اعمال روش طبقهبندی نظرارتشرده حرداکثر احتمرال يرا
درستنمائی ،مطابق مطالعات ایشین ( 38و  ،)64ماتريس خطا توسر
نرمافزار تولید و بر اساس مقادير داخل اين ماتريس آماره های ضريب
کااا و دات کلی ،ارزيابی دات نتايج تهیه شده ،انجام شرد .در مطالعره
حاضر نیز از اارامترهای مذکورکه بر اساس مقايسه نمونههای تصادفی
از منطقه و ایکسلهای طبقهبندیشده بهدست میآيرد ،اسرتفاده شرد
(جدول .)3
دقت کلی و آماره کاپا برای طبقهبندی نظارت شده

بررسی صحت طبقهبندی تصاوير به روش نظرارتشرده بررای دو
تايم فريم مختلف ( 1393و  )1396که از طريرق ابرزار ارزيرابی دارت
تصاوير بهدست آمد ،نشان میدهد که بادترين مقدار دات کل ،بررای
طبقهبندی تصاوير سال  2014بود ( 92/16درصرد) .ايرن آمراره بررای
سال  2017برابر با  89/19بود که البته ،همچنان نشاندهنده صرحت
طبقهبندی است .آماره کااا نیز ،برای سرال  2014و  ،2017برهترتیرب
برابر با  0/89و  0/85بود که هردو ،در محدوده مورد تأيید اررار دارنرد
( 5و .)58
جدول  -3بررسی دقت نقشههای طبقه بندی شده سالهای  1393و
1396
Table 3- Accaracy assessment of produced maps (2014)2017

سال
Year
2014
2017

آماره طبقهبندی
ضریب کاپا

صحت کلی

Kappa coeff.
0.89 %
0.85 %

Overal accuaracy
92.16 %
89.19 %

بر اساس مقادير محاسبه شده ،مریتروان دريافرت کره خروجریهرای
حاصل از الگوريتم مورد استفاده مطلوب مریباشرد و ايرن موضروع برا
نتايج بهدست آمده توسر محققران مختلرف مطابقرت دارد ( 13 ،5و
.)58
شناسایی کالسهای  LULCو برآورد تغییرات

اس از تايید دات و کیفیت تفکیك ایکسلها ،بر اساس اطالعات
ایشین و بررسیهای میدانی ،نقشه طبقهبندی کاربری اراضی منطقره
مطالعاتی طارم که شامل اطالعات مربو بره توزيرع فضرايی کرالس
های  LULCمیباشد ،تهیه شد.
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شکل  -3نقشه کاربری اراضی (سال )1393

شکل  -4نقشه کاربری اراضی (سال )1396

)Figure 3- LULC map (2014

)Figure 4- LULC map (2017

بر اساس اين نقشهها ،مساحت هر کرالس و شناسرايی تغییررات
کالسهای مختلف در طول دوره زمانی مورد مطالعه محاسبه گرديرد.
نقشههای کاربری اراضی و اوشش گیاهی زمین کره از تصراوير سرال
های  1393و  1396بهدست آمد ،در شکلهای  3و  4نشان داده شده
است.
اس از اعمال ایش اردازشها و تولید نقشهها ،نحروه تغییررات در
مساحت کالسهای مختلف کاربری اراضی برای تاريخهای مورد نظر
محاسبه شد و نتیجه در ادامه ارائه شده است.
الگوی کاربری اراضی طارم در سال  1393و 1396

توزيع فضايی کرالس هرای  LULCدر محردوده مرورد مطالعره
طارم ،برای سالهای  ،1396-1393در جدول  3ارائه شده است .اابل
ذکر است که مساحت محدوده مورد بررسی 5220 ،کیلومتر مربع برود.
از مجموعه کالسهای انجگانه شناسايی شده در منطقه ،کالس اهنه
کوه و برونزدگی سرنگی ،برا  3524کیلرومتر مربرع اوشرش (62/75
درصد از کل مساحت منطقه مطالعاتی) بادترين رده را در سال 1393
به خود اختصاص داد .کالس يا طبقه اراضری براير ،برا وسرعت 1295
کیلومتر مربع ( 24درصد) و اوشش گیاهی زراعری برا وسرعت 194/6
کیلومتر مربع ( 3/7درصد) در ردههای بعدی ارار دارند .سراير کرالس
های  LULCمورد نظر در منطقه نیز عبارت بودند از کالس جنگل و
اوشش باغی ( 2/7درصد اوشرش) و کرالس اهنره آبری ( 1/4درصرد
اوشش) ،در حالی کره ایکسرلهرای ناشرناخته مسراحتی در حردود 8
کیلومتر مربع را که معادل برا  0/15درصرد از مسراحت اراضری مرورد
مطالعه است ،به خود اختصاص میدهد .در شرکل  ،3نقشره کراربری
اراضی سال  1393ارائه شده است .در اين شکل ،بخشهای زرد تیرره
نشاندهنده اراضی باير و بخشهای ارمز ،نشانگر مناطق کوهستانی و

برونزدگی سنگی است .اين بخشهای کوهستانی ،مساحت زيادی از
منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است و بههمرین سربب ،در
آنها امکان زراعت و باغبانی وجود ندارد .بخشهای نشان داده شده با
رنگ سبز و سبز روشن ،اراضی کشراورزی (کرالس اوشرش درختری
مانند جنگل و کالس اوشش گیاهی زراعی) بود .اابل ذکر اسرت کره
عموماً کالس اراضی زراعی ،در اطرا( رودخانه ازلاوزن و مسیلهای
منتهی به آن ،مشاهده میشود .دلیل آن نیز ،ارتفاع کم و وجود خرا
حاصلخیز است.
در جدول فوق ،منظور از ایکسلهای ناشناخته نیز ،ایکسرلهرايی
است که در هیچکدام از کالسهای نامبرده ،طبقهبندی نشده اسرت و
دلیل آن را میتروان عردم توانرايی روش مرورد اسرتفاده در تفکیرك
ایکسلها و يا در ابری بودن اين نواحی ،در هنگرام برداشرت تصراوير
توس سنجنده  OLIبیان نمود .نتايج بررسی مساحت انرواع کراربری
اراضی سال  1396نیز ،در جدول  3ارائه شده است .بر اسراس مقرادير
داخل جدول مریتروان دريافرت کره برادترين رده از نظرر اختصراص
مساحت در کل منطقه ،همانند سال  ،1393برای کالس اهنره کروه و
برونزدگی سنگی بود ( 3532کیلومتر مربع ،معادل 67/7درصد از کرل
مساحت) .اراضی باایمانده نیرز در کرالسهرای اراضری براير (23/21
درصد) ،جنگل ( 2/73درصد) ،گیاه و زراعی ( 4/3درصد) و ایکره آبری
( 1/75درصد) طبقهبندی شد .ایکسرلهرای ناشرناخته و دسرتهبنردی
نشده ای نیز در اين سال شناسايی شد که  0/31درصد از مساحت کل
منطقه را به خود اختصاص داد .بهطور کلی ،میتوان بیان نمود کره از
مجموع مساحت  5220کیلومتر مربعی منطقه مورد مطالعه ،بیشترين
نوع اوشش فیزيکی اراضی ،متعلق به کالس کوهستانی و برونزدگی
سنگی میباشد ( 67درصد) و بنابراين ،کمترين میزان تغییرات در ايرن
طبقه مورد انتظار بود.

طبقهبندي كاربري اراضی و تعیین الگوي تغییرات سالهاي  1393تا  1396با استفاده از دادههاي...

دومین طبقه که بیشترين مساحت اراضری را در سرال  1396بره
خود اختصاص داده است ،تحت عنوان اراضی باير معرفی گرديد که در
طول دوره مورد بررسی ،با کاهش  83کیلومتر مربع در طول سه سال،
مواجه شده است .طبقه ایکره آبری نیرز در طرول دوره مرورد مطالعره
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دارای افزايش در مساحت بود که علت آن را در منطقره جسرت و جرو
نموديم .نهايتاً نتیجه شد که اين افزايش در مقدار اراضی اوشیده شده
با آب ،به سبب رهاسازی آب از سد باددست منطقه (سد مراش) مری
باشد.

جدول  -3توزیع کالسهای  LULCدر طارم برای سالهای 1396-1393
Table 3- LULC Distribution and classes of Tarom from 2014-2017

کاربری اراضی سال 1393

کاربری اراضی سال 1396
Land use 2017

کالسهای کاربری اراضی

Land use 2014

درصد از مساحت

مساحت (کیلومتر مربع)

درصد از مساحت

مساحت (کیلومتر مربع)

% of Area

)Area (KM2

% of Area

)Area (KM2

23.21 %

1212

24 %

1295

2.73 %

142.5

2.7 %

124

67.7 %

3532

67.5 %

3524

4.3 %

226

3.7 %

194.6

1.75 %

91.5

1.4 %

74.4

0.31 %

16

0.15 %

8

100 %

5220

100 %

5220

Landuse classes

اراضی باير
Bare land

جنگل و درختکاری
Forest

کوهستان و سنگ
Mountain and rock

زراعی
Vegetation

ایکره آبی
Water body

ناشناخته
Unknown

1
2
3
4
5
6

مجموع
Total

جدول  -4تغییرات کاربری اراضی ()1396-1393
)Table 4- Land Use Change (2014-2017

تغییرات کاربری اراضی ( 1393تا )1396
کالسهای کاربری اراضی

)Land use chnages (2014-2017

نرخ ساالنه تغییرات

درصد تغییرات

بزرگی تغییرات (کیلومتر مربع)

Annual cate of change

% of changes

)(KM2

-27.7

)6.41 (-

)83 (-

6.17

)14.92 (+

)18.5 (+

10.46

)16.14 (+

)31.4 (+

5.7

)22.98 (+

)17.1 (+

Land use classes

Changes magnitude

اراضی باير
Bare land

جنگل و درختکاری
Forest

زراعی
Vegetation

ایکره آبی
Water body

کوهستان و سنگ
NA

Mountain and rock

ناشناخته
Unknown

1
2
3
4
5
6

عالئم ( )+و ( )-در جدول شماره  ،4نشاندهنده افزايش و کاهش تغییرات در میزان مساحت کاربری اراضی مختلف و در فواصل زمانی مورد نظر است و " "NAنیز ،به عدم تغییر
در کالسها اشاره میکند.
The (+) and (-) symbols in Table 4 indicate the increase and decrease in changes in the area of land use at different intervals, and the
“NA” also indicates no change in the classes.
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شکل  -5تغییرات نسبی کاربری اراضی طارم
Figure 5- Relative change in land use in Tarom

بهعنوان بخش نهايی تحقیق ،سناريوهای تغییرات بین تايم فريم
های 1مورد بررسی ،در جدول  4ارائه شده است.
کمترين نرم تغییرات سادنه در طی دوره آماری مورد بررسی ،متعلرق
به کالس ایکره آبی بود و بیشترين نررم تغییررات نیرز در مجموعره
زمینهای باير اتفاق افتاده است و ضمن تخريب اين اراضری ،احرداث
باغهای زيتون و انار و سیب و امثالهم و افزايش اراضی تحت زراعرت
آبی ،در منطقه مشاهده شد.
تغییرات نسبی در کاربری اراضی منطقه طارم

تغییرات نسبی در کراربری اراضری منطقره مطالعراتی (شرکل ،)5
براساس دادههای جدول  4ارزيابی شد .تغییرات نسربی در سرالهرای
 1393تا  1396برخی الگوهای نرامنظم را در ايرن منطقره نشران داد.
تغییر کاربری اراضی و اوشش گیاهی در اين دوره ،تغییررات مثبرت را
در برخی کالسها تايید میکند .حدود  31/4کیلومتر مربع به وسرعت
اراضی داری اوشش گیاهی (در دوره  )1396-1393افزوده شده است
که نشاندهنده تغییر مثبت  16/14درصدی برود (شرکل  .)6در حرالی
که کاهش  83کیلومتر مربرع 6/4( ،درصرد) در مسراحت اراضری براير
مشاهده شد (بر اساس مقادير جدول  .)4اما بررسی درصد تغییررات در
مساحت جنگلها و منراطق درختکراری شرده (ماننرد زيترون و ديگرر
درختان ذکر شده در بخش معرفری منطقره) از سرال  1393ترا 1396
نشاندهنده روند مثبت در اين کالس کراربری اراضری اسرت (14/92
درصد که مساحتی بیش از  18کیلومتر مربرع را شرامل مریشرود) .در
طول دوره زمانی مرورد مطالعره ،تغییررات مثبرت ( 22/98درصرد) در
مساحت ایکره (اهنه) آبی تعیین شد و اين افزايش ایکره آبی ،به دلیل
رهاسازی آب ذخیره شده از سد مراش (در منطقه باددست طرارم) در
طی ماههای خرداد تا مرداد است .برر اسراس نترايج برهدسرت آمرده،
تغییراتی که در کاربری اراضی و اوشش گیاهی منطقه رم داده اسرت،
1- Time frame

شکل  -6درصد تغییرات کاربری اراضی طارم
Figure 6- Percent of Relative change in land use in
Tarom

میتواند بهعنوان تهديد جدی برای اايداری اکوسیستم منطقه طارم در
نظر گرفته شود.

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،با هد( تعیین انواع کاربری اراضری و مسراحت
هر کدام از کالسهرای اوشرش اراضری منطقره مطالعراتی طرارم ،از
تصاوير ماهواره لندست  8استفاده شد .نتايج به دست آمرده نشران داد
که طبقهبندی ایکسلهرای برداشرت شرده توسر سرنجنده مراهواره
لندست ،با کمك روش نظارتشده حداکثر درستنمائی ،گزينه مناسبی
برای مطالعات و بررسی کاربری اراضی ،تغییرات آن در بسرتر زمران و
مدلسازی تغییرات زيستمحیطری اسرت ( .)35نتیجره بررسری فرالح
سورکی و اکبری ( )22و موهاجنه ،)51( 2تايید میکند کره برا کمرك
الگوريتم  ،MLCمیتوان با دات باديی ،نقشههای کاربری اراضری را
تولید نمود .همچنین ،اطالع از نسبت کراربریهرای و ارزيرابی نحروه
تغییرات انواع کاربری اراضی با اسرتفاده از تصراوير برداشرت شرده در
زمانهای مختلف (چند زمانه) يکی از مهمترين اطالعات مورد نیاز در
برنامهريزی و سیاستگذاری حفاظت از منابع آب و خا میباشد کره
توس محققرین ديگرر نیرز بیران گرديرده اسرت ( 7و  .)18دادههرای
ماهواره لندست  ،8اخیراً به يکی از ارکاربردترين منرابع اطالعراتی در
مطالعات اوشش زمین تبديل شده اسرت و اردرت تفکیرك مکرانی و
طیفی نسبتاً خوب اين دادهها ( 30متر) ،میتواند اطالعات خوبی را در
اختیار محققان رشتههای مختلف ارار دهد ( .)3در تحقیق ارائه شرده،
به ارزيابی و اايش تغییرات کاربری اراضی رم داده در طری يرك دوره
سه ساله در منطقه طارم استان زنجان ارداخته شد .اين مطالعه بررای
در و اکتشا( میزان تغییرات کاربری اراضی محدوده مطالعاتی مورد
نظر و به کمك روش سنجش از دور و تکنیك  ،GISانجام شد .ايرن
روش ساده و کمهزينه ،میتواند در مرديريت و برنامرهريرزی کراربری
2- Mohajne
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اراضی مورد استفاده ارار گیرد ( 48 ،21 ،12و .)60
تعداد کاربری اراضی موجود ،با توجه به بازديدهای میدانی و نقشه
های موجود و شراي فعلی منطقه ،برای تهیه نقشه کاربری اراضی به
انج کالس مختلف تقسیم و نترايج حاصرل از تحقیرق نشران داد کره
برداشت نمونههای کافی از طبقات مختلرف اوشرش گیراهی زمرین و
کاربری اراضی ،احتمال تعلق صحیح هر يك از ایکسرلهرای تصروير
دريافتی از ماهواره ،به طبقات مناسب و صحیح را افزايش مریدهرد و
بنابراين ،حصول نتايج مناسب از طبقهبندی تصراوير بره کمرك روش
نظارتشده حداکثر احتمال ،در گرو نمونههای تعلیمی کافی و مناسرب
است .از سوی ديگر ،کیفیت نقشههای تهیه شده ،به اردرت تفکیرك
طیفی و اردازشهای مناسب ایش و اس از طبقهبندی وابسته بود .برا
در نظر گرفتن ادرت تفکیك مکرانی تصراوير لندسرت  8کره در ايرن
تحقیق استفاده شد ( 30متر) ،دات نقشههای تهیه شده نیرز متناسرب
با همین کیفیت بود ( .)5دات طبقهبندی کلی ،برای سالهرای 1393
و  1396بهترتیب برابر با  92/16و  89/19محاسبه شد .آماره ضرريب
کااا نیز برای اين سالها به ترتیرب  0/89و  0/85برهدسرت آمرد کره
مقادير بیان شده ،میتواند روش انتخاب شده برای طبقهبندی ایکسل
های برداشت شده از منطقه را با روش نظرارت شرده ،رضرايتبخرش
اعالم نمايرد .هاشرمی نسرب و همکراران در سرال  1397و محققران
ديگری نیز بیان نمودهاند که محدوده  ،0/85بهمعنای توافرق مناسرب
بین ایکسلهای طبقهبنردی شرده و مواعیرت آنهرا در انرواع طبقرات
کاربری موجود در زمین است ( 63 ،43 ،27و  .)68اابل ذکر است کره
بخشهايی از منطقه طارم که امکان افزيش اراضی زراعی و براغی را
دارد ،تحت فشارهای مختلفی مانند افزايش نرم جمعیرت اررار گرفتره
است و زمینهای اين منطقه ،تبديل به کاربریهای متفاوتی نسبت به
شراي طبیعی آن شده است .همچنین ،در دوره سه ساله منتخرب ،برا
رهاسازی آب از سد باددست منطقه مطالعاتی ،مقردار آب در رودخانره
گذرنده از منطقه افزايش يافته و اين امر موجب شده تا با انتقال آب از
رودخانه ازلاوزن به اراضی مرتفرع و بخرشهرايی کره اربالً در آنهرا
زراعت و درختکاری انجام نمیگرديد ،مسراحت اراضری براير کراهش
يافته و زمینهای تحت کشرت ،افزايشری را در حردود  10درصرد بره
صورت سادنه داشته باشد .تعیین روند تغییرات استفاده از زمین در اين
مطالعه ،بهويژه تخمین میزان درصد افزايش مساحت زمینهای زراعی
و درختکاری شده و از سوی ديگر ،محاسبه میزان کاهش سطح زمین
های باير و مراتع طبیعی ،میتواند به سیاسرتگرذاران بررای تصرمیم
گیری مناسب در مورد نحوه گسترش اراضی و تخريب اراضی طبیعری
کمك شايانی نمايد .زيرا ،اين تغییرات عالوه بر تاثیر در مقردار تولیرد
رواناب ،میتواند بر میزان فرسايش خا های اراضری براير نیرز تراثیر
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گذار باشد .با توجه به اينکه عموماً تغییررات اراضری براير بره اراضری
زراعی و درختکاری شده ،در سطوح شیبدار منطقه اتفاق افتاده است،
با توجه به نتايج ساير محققان مانند آذرتا و همکراران ( ،)1397ايرن
امر ،حجم رواناب تولیدی را میتواند افرزايش داده و برر ايرن اسراس،
میزان ضريب رواناب نیز افزايش میيابد ( ،)10که ایشنهاد میگردد به
عنوان ادامه مراحل تحقیق حاضر ،برای مطالعات آتی ،اين موضوع مد
نظر گیرد .در مراتع دست خورده ،غلظت رسوب عموماً افزايش میيابد
و موجب هدررفت خا گردد ،که اين امر توس سراير محققران نیرز
تايید شده است ( 11و  .)30با اين تغییرات در حال افزايش در منطقره
مورد مطالعه ،بايد انتظار داشت که اتانسیل سیلخیزی در آن و بهويژه
در مناطقی که اراضی باير آن در حال تغییر است افرزايش يافتره و برا
توجه به کاهش کیفیت مراتع (تبرديل بره اراضری تحرت کشراورزی)،
حداکثر دبی سیالب و توان فرسايش خا نیرز افرزايش يابرد .چنرین
نتیجهای در تحقیق حسینی همکاران که اخیراً و در سال  1398انجام
شده نیز تايید شده بود ( .)28بهمنظور بحث بیشتر در زمینره کیفیرت
تصاوير تولید شده ،میتوان بیان نمود که اگر چه دات کلی و ضرريب
کااای محاسبه شده در اين مطالعه ،در محدوده مقادير رضايتبخشری
بود ( 4و  ،)58اما همچنان ،مسائلی وجود دارد که بايد مورد توجه ارار
گیرد .با توجه به اين موضوع که تصاوير دريافتی ،بايد در حرد امکران
اوشش ابر نداشته باشد ،اگرچه فیلتر ابرناکی زيرر  10درصرد انتخراب
گرديد ،اما بخشهای بسیار کمی از منطقه ،ایکسلهرای ناشرناخته را
داشت که میتواند بهعنوان منبع خطا مورد بررسی و توجه ارار گیررد.
از آنجايی دسترسی به تصاوير با کیفیت باد همواره دغدغرهای بررای
انجام مطالعات با کمك تصاوير ماهوارهای است ،لذا استفاده از تصاوير
لندست  ،8که به صورت رايگان در اختیار است ،میتواند بهعنوان منبع
مهم داده ،مورد استفاده ارار گیرد .بهسبب توالی زمانی برداشرتهرای
تصاوير در مجموعه ماهوارههای لندست ،میتوان آنهرا را بره صرورت
سری زمانی در اختیار مدلهای ایشبینی يا ما ول ایشبینی نرمافرزار
 ENVIارار داد و بر اساس روشهايی مانند زنجیره مارکف ،تغییررات
احتمالی کالسهای کاربری اراضی و شاخصهرای گیراهی منطقره را
برای دورههای آتی و بر اساس الگوهای ایشین ،ایشبینی نمرود (،19
 29و  .)53بنابراين ،ایشنهاد میشود برای منطقه مورد مطالعه ،ضرمن
استفاده از اطالعات ثبت شده توس ساير سنجندهها ،از الگوريتم ایش
بینی تغییرات کاربری اراضی اسرتفاده شرده و ضرمن مقايسره نترايج،
الگوی تغییرات احتمالی آتی نیز تعیین گردد .اين کار میتواند عالوه بر
ارائه ديدی کلی از وضعیت آسیباذيری منطقه ،بهمنظور مديريت بهتر
منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستم منطقه ( ،)57بسیار حرائز اهمیرت
باشد.
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Land Use Classification and Determining the Pattern of Changes for 2014-2017,
using OLI Sensor’s Data
S.B. Hosseini1- A. Saremi2*- M.H. Noori Gheydari3- H. Sedghi4- A.R. Firoozfar5
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Introduction: Land use is an aggressive process applying to human activities and different uses
accomplished over land. It can be argued that human actions can lead to significant changes in current state of
earth’s surface. Changes in surface cover (land cover change) may in turn lead to alternations in balance of
energy, water, and geochemical fluctuations at local, regional or global levels. Thus, studies on different land
uses changes seem necessary in general environmental evaluation. LULC change detection include
implementing multi-temporal Remote Sensing (RS) knowledge to analyze the historical LULC data (maps) and
therefore helps in determining the trend of changes associated with LULC properties.
Materials and Methods: Image processing and performing supervised image classiﬁcation helps to extract
information from imageries. In this study, ENVI 5.3 software was used for processing two selected imageries in
this project (2014 and 2017). Five LULC classes were established as forest, bare land, vegetation, mountain and
water body. For each LULC class, 500 samples were collected at least and used for the supervised classification
of images in ENVI. About half of these samples, which were used as “training samples” were collected from the
study area through Land Surveying Geographical Positioning System GPS (ground truth data) and Google Earth
images. The first step in pre-processing of LANDSAT 8 OLI data in this study referred to the collection of
training samples for each class and validating the geometric accuracy of Landsat images, while the next step
belonged to the conversion of DNs into At-Satellite radiance using algorithms such as FLAASH. Two dated
Landsat images were compared via the supervised classification technique. In this classification technique, two
or more images with different dates are independently classified. Maximum Likelihood Classification (MLC)
algorithm as a supervised classification method was carried out using training areas and test data for accuracy
assessment in ENVI 5.3 and accuracy assessment was done for both images using ENVI v5.3.
Results and Discussion: In order to recognize the past land use pattern of Tarom, researchers ﬁrst focused
on imagery of Landsat 8 ETM+ for the year 2014. Summary of supervised classiﬁcation accuracy for the 2
different time frames (2014 and 2017) found from accuracy assessment showed that the highest accuracy was
found for 2014 supervised classiﬁcation (92.16% accuracy). Kappa value is also used to check accuracy in
classiﬁcation and having a Kappa value (0.81–1.00) denotes almost perfect match between the classiﬁed and
referenced data. Different LULC classes had been recognized and used as the base map. From the identiﬁed
LULC classes, Mountain area by 3524 km2 (62.75% of total land area) was the highest category, after which,
came bare land areas with 1295 km2 (24.0%) coverage and vegetation area with 194.6 Km2 (3.7%). Forest was
the next class with (2.7%) coverage whereas, water body (1.4%) and unknown pixels 8 km2 (0.15%) specified
the least amount of coverage, respectively. Based on the 2017 image classiﬁcation results, the highest category
belonged to mountain area (3532 Km2, sharing 67.7% of total area). The remaining land uses were bare land
(23.21%), forest (2.73%), vegetation (4.3%), and water body (1.75%). The unknown and uncategorized pixels
were identiﬁable in this stage that shared 0.31% of the total area. The relative changes in land use and land cover
from 2014 and 2017 images showed some irregular patterns in the study area. Land-use change from this period
showed positive changes in most of the categories. About 31.4 Km2 of vegetation area had increased in 2014–
2017 period which showed a positive change of (+16.14%). While a negative decrease (83 Km2, -6.4%) in bare
land category. The results showed that the extraction of adequate samples from different classes of land
cover/land use would increase the possibility of correct distinction of image pixels received from the satellite and
accurate extraction of LULC classes. Thus, obtaining accurate results from the classification of images via the
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maximum likelihood method is depending on adequate and appropriate training samples. The trend of land-use
changes found in this study, especially percentage increase in forest land and a decrease in bare lands will be
helpful for policymakers to make appropriate decisions.
Conclusion: Land cover is the physical material at the earth’s surface and an essential variable which links
the physical environment by human activities, and land use is the description of how the land has been utilized
for the socio-economic activities purposes. Population growth increases the demand for food, water, and energy,
which causes a prompt change in land cover and pattern of land-use. The mentioned process depends on the
social and economic development of the nation. In order to have appropriate and unrestrictive management of
natural resources (water and soil), it is necessary to have complete information about the pattern of land use and
its alteration pattern over time. Thus, it can be concluded that remote sensing is a proper technique to investigate
the land-use changes using satellite imagery. Spatiotemporal analyses of LULC help us to manage the
environmental changes, which are an appropriate tool for decision-makers on water resources’ to enhance their
decisions. In the presented study, LULC map for Tarom basin, Iran, acquired from OLI sensor data sets
(Landsat-8) by applying a pixel-based classification method (MLC) with the aid of remote sensing technology.
The results that are presented in this study proved the usefulness, effectiveness and also convenience of the MLC
technique for generating land-use maps by using a free archive of Landsat data and processing the digital images
through the ENVI software. Accuracy assessment using overall accuracy and kappa coefficient for 2014 and
2017, shows the performance of the used algorithm. What matters most in this regard is the accuracy, speed, and
quality of land-use maps. In the present study, it was shown that due to high speed and accuracy in generating
land-use maps of Tarom, MLC method, would act as the best classification method in this area. However, it is
suggested to classify the data by using other methods and compare the results with image outputs provided by
Landsat 8 satellite.
Keywords: ENVI, Kappa coefficient, LANDSAT 8, Sattelite imagery, Tarom basin
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ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتریهای تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاکهای جنگلی
مازندران ،ایران
الناز قدیری -1نفیسه سادات نقوی -*2کامران

قائدی3

تاریخ دریافت1397/10/12 :
تاریخ پذیرش1398/11/07 :

چکیده
هدف این پژوهش ،غربالگری باکتریهای تجزیه کننده سلولز از خاک مناطق جنگلی مازندران و ردیابی ژن رمز کننده آنزیم اندوگلوکاناز در جدایه
واجد باالترین فعالیت سلوالزی بوده است .جدایه های مولد سلوالز با استفاده از رنگ کنگورد در محیط کشت کربوکسی متیل سللولز انتبلاد دلدند و
میزان فعالیت اندوگلوکانازی آنها با روش سنجش میزان قند احیای آزاد دده با معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید اندازهگیری دد .دناسایی گونه باکتریها
از طریق تکثیر و توالی یابی  16S rDNAانجام دد .همچنین ،تولید آنزیم در جدایه منتبب در درایط رددی مبتلف مورد ارزیابی قرار گرفت .سلس
در بانک ژنی توالیهای ژن اندوگلوکاناز در سویه های مبتلف گونه باکتریایی که واجد باالترین فعالیلت انلدوگلوکانازی بلود جسلتجو دلد و بلر اسلا
اطالعات به دست آمده اقدام به طراحی پرایمر جهت تکثیر ژن گردید .توالی قطعه تکثیر دده در بانک ژنی با توالیهای موجلود ماایسله دلد .سلنجش
فعالیت آنزیم نشان داد که باالترین فعالیت اندوگلوکانازی به ترتیب متعلق بله جدایلههلای باسلیلو سلوبتیلی  ،)1/92 U/min.ml( A2باسلیلو
سوبتیلی  )1/65 U/min.ml( B2و باسیلو سرئو  )1/51 U/min.ml( H3بود .ارزیابی مولکولی ژن انلدوگلوکاناز در باسلیلو سلوبتیلی B2
مشابهت  77درصدی با ژن اندوگلوکاناز ( )elgSباسیلو سوبتیلی زیر گونه سوبتیلی را نشلان داد .همچنلین بیشلترین تولیلد انلدوگلوکاناز جدایله
باسیلو سوبتیلی  B2در غلظت  8گرم در لیتر کربوکسی متی سلولز pH ،برابر با  7و فادان نمک کلرید سدیم بود .توالی ژن اندوگلوکاناز این جدایه
توانمند به عنوان یک توالی جدید در این مطالعه تکثیر و خالص دد و میتواند به منظور اهداف کلونینگ مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی :اندوگلوکاناز ،باسیلو

مقدمه

سوبتیلی  ،باکتریهای خاکelgS ،

21

سلوالزها کمسلک هلای آنزیملی بلا  3جلز انلدو  1و  4بتلا دی
گلوکانلللاز (اندوسللللوبیوهیدروالز) ،اگلللزو 1و  4بتلللا دی گلوکانلللاز
(اگزوسلوبیوهیدروالز) و بتا گلوکوزیداز میبادد .تمامی این سه جز به
صورت همافزایی عم میکنند تا پلیمر سللولز را بله طلور کامل بله
مونومرهای گلوکز تبدی کنند .اندو  1و  4بتا دی گلوکاناز به صلورت
تصادفی بین فیبرهای سلولزی عم کرده ،انتهاهای احیلا کننلده یلا
غیر احیا کننده ایجاد میکند کله توسلط اگزوسللوبیوهیدروالز ملورد
 1و  -2بللهترتیللب دانشللجوی کاردناسللی اردللد میکروبیولللوژی و اسللتادیار ،گللروه
میکروبیولوژی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
)Email: naghavi@iaufala.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3استاد ،گروه زیستدناسی سلولی و مولکولی و میکروددناسی ،دانشکده علوم و
فناوریهای زیستی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.77293

حمله قرار میگیرد و سلوبیوز آزاد میدود .سللوبیوز در نهایلت توسلط
بتاگلوکوزیداز به مونومرهای گلوکز هیدرولیز میدود (.)16
سلوالزها دومین آنزیم از آنزیمهای صنعتی بزرگ مورد استفاده در
تجارت هستند که کاربردهای صنعتی مبتلفی مانند صلنعت نسلاجی،
تولید دترجنتها ،تولید غذای حیوانات و انسان ،صنعت کاغذ و صنعت
سوخت زیستی دارند .پتانسی تجاری سلوالز در کارایی تبدی سللولز
به مونومرهای آن نهفته است .دهرت سلوالزها بله عللت فعالیلت در
مسیر تولید اتانول از لیگنوسلولز میبادلد .اتلانول زیسلتی بله عنلوان
جایگزین برای سوخت فسیلی در نظر گرفته میدود .بلا اینکله روش
های مبتلفی برای تبدی توده سلولزی بله اتلانول وجلود دارد ،روش
آنزیمی به علت سازگاری با محیط زیست و پایلداری از معلروفتلرین
روشها میبادد .بزرگترین مشلک در راه کلاربرد صلنعتی سللوالزها
قیمت باال و راندمان کم تولید آنها میبادد .بنابراین هنوز مطالعات و
تحایاات بر روی سلوالز و یافتن سویه هایی با تولیلد سللوالز بلاالتر
ادامه دارد .همچنین با ترکیب دانش مهندسی ژنتیک انتظار میرود که
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سلوالزها در مادار فراوان تولید دوند و در بسلترهای ارزان قیملت در
زیست پاالیی به کار روند ( 5و .)16
منابع اصلی تولید کننده سلوالز ،قارچها و بلاکتریهلا ملیبادلند.
میکروارگانیسمهای زیادی قادر به تولید سلوالز هستند اما تنهلا تعلداد
کمی از آنها ماادیر قاب توجهی از این آنزیم را تولید میکنند .در میان
بلاکتری هلای هلوازی تجزیله کننلده سللولز ،بیشلترین مطالعله روی
سلولومونا و کلستریدیوم انجام دده است ( .)7ایلن در حلالی اسلت
که باسیلو سوبتیلی از مهمترین باکتریهایی است که برای تولید
سلوالز به کار گرفته ددهاند .همچنین بیان سلوالز در برخلی از گونله
های باکتریایی از قبی گونههای باسیلو  ،سودومونا فلئورسلن ،
رالستونیا آتروپا و زیمومونا موبیلی و همچنین برخی از گونههلای
مبمر از قبی ساکارومایس سرویسیه و پیشیا پاستوری و برخلی از
گونههای قارچی از قبی آسسرژیلو و تریکودرما گزارش دلده اسلت
( .)9خاکهای جنگلی به دلی غنی بودن از نظر ملواد آللی سللولزی
محیط مناسبی برای جداسازی میکروارگانیسمهلای هتروتلروف موللد
سلوالز بودهاند .به عنوان مثال در ایران در برخی مطالعلات قبللی بله
غربالگری سویههای میکروبلی در میلان جمعیلتهلای هتروتروفلی
جداسازی دده از خاکهای جنگلی پرداخته دده اسلت و جدایلههلای
توانمنلدی بله دسلت آملدهانلد ( 1و  )12للذا هلدف پلژوهش حا لر
غربالگری باکتری های تجزیه کننده سلولز از خاک های جنگلی استان
مازندران که بیشترین جمعیت هتروتروفلی را دارا بودنلد و ردیلابی و
تکثیر ژن اندوگلوکاناز در جدایههایی با بیشترین فعالیت آنزیمی بود.

مواد و روشها
نمونه برداری :به منظور جملعآوری بلاکتریهلای تولیلد کننلده
سلوالز از خاکهلای جنگل هلای منلاطق مبتللف اسلتان مازنلدران
نمونه گیری به عم آمد .پ از کنار زدن سطح رویی خاک ،از عملق
 2-3سانتیمتری خاک از ایستگاههای مبتلف نمونه تهیله دلد و بله
آزمایشگاه منتا گردید .جهت دمارش باکتریهای هتروتلروف ابتلدا
 10گرم از هر نمونه خاک به  90میلیلیتر سرم فیزیولوژی ا افه دلد
و به خوبی مبلوط گردید تا سوسسانسیونی با رقت یک دهم به دسلت
آید .از سوسسانسیون حاص رقتهای مبتلف در سرم فیزیولوژی تهیه
دد و  0/5میلیلیتر از هر رقت به طور جداگانه در سطح محلیط آگلار
غذایی پبش گردید .محیطهای کشت به مدت  24سلاعت در دملای
 30درجه سانتیگراد گرمبانه گذاری دد .سس کلنیهای باکتریلایی
حاص دمارش دد و میانگین واحدهای تشکی دهنده کلنلی در هلر
گرم ( )Cfu/gاز هر نمونه خاک با احتساد رقت و حجم مایهزنی دده
محاسبه گردید .سس از خاکهایی که بیشترین جمعیت هتروتروفی
را دارا بودند برای جداسازی باکتریهای مولد آنلزیم سللوالز اسلتفاده
دد.

جداسازی باکتری های تجزیه کننده سلولز :بلرای جداسلازی
باکتریهای مولد آنزیم سلوالز ،نمونهها به محلیط کشلت کربوکسلی
متی سلولز ( )CMCبراث با ترکیب  6گرم کربوکسلی میتل سللولز،
 0/5گرم عصاره مبمر 0/5 ،گرم آمونیوم سولفات و  0/2گرم کلسلیم
کلرید در  1000میلی لیترآد ماطر ( )1انتاال یافت .محیطهای کشت
به مدت  72ساعت در دمای  30درجه سانتیگراد با سرعت تکان 160
دور در دقیاه گرمبانهگذاری دد .سس کشتهلای ملایع بله محلیط
کشت جامد کربوکسی متی سلولز حاوی  %1آگلار و  %0/01کنگلورد
( )CMC+CRجهت خالصسازی انتاال یافت و به ملدت  48سلاعت
در دمای  30درجه سانتیگراد گرمبانه گذاری دد .پ از طی دلدن
زمان انکوباسیون ،کلنی هایی که در اطراف آنها هاله بلیرنلگ ایجلاد
دده بود برای آزمایشهای بعلدی انتبلاد دلدند ( .)14جدایلههلای
غربال دده از نظر خصوصیات میکروسکوپی ،واکلنش گلرم و آزملون
های بیودیمیایی اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند (.)4
سنجش فعالیت اندوگلوکاناز :باکتریهای تولید کننده سللوالز
که قبالً انتباد دده بودند ،در محیط کربوکسلی متیل سللولز بلراث
کشت داده ددند و به مدت  72ساعت در دمای  30درجه سانتیگلراد
با تکان  160دور در دقیاه ردد یافتند .سس محیطهای کشت با دور
 10000در دقیاه به مدت  10دقیاه سانتریفیوژ گردیلد و ملایع رویلی
آنها جهت سنجش فعالیت آنزیم جمعآوری دد .سنجش فعالیت آنزیم
اندوگلوکاناز بر اسا اندازهگیری میزان تولید قند احیا از سوبسلترای
کربوکسی متی سلولز صورت گرفت ( .)10به این ترتیب که  1میللی
لیتر از مایع رویی با  1میلی لیتر محلول کربوکسی متیل سللولز یلک
درصد و  1میلیلیتر از محلول بافر سیترات  0/1موالر با  pHبرابلر بلا
 4/5مبلوط دد و به مدت  30دقیاه در بنماری بلا دملای  45درجله
سللانتیگللراد گذادللته دللد .سللس  2میلللیلیتللر از محلللول دی
نیتروسالیسیلیکاسید ) ،(DNSبلا ترکیلب  10گلرم سلود 3/5 ،گلرم
 2 ،DNSمیلیلیتر فن و  0/5گرم سولفیت سلدیم در یلک لیتلر آد
ماطر ،برای توقف فعالیت آنزیم به هریک از لولهها ا لافه دلد و بله
منظور ایجاد رنگ مناسلب در بلن ملاری جلوش بله ملدت  5دقیاله
قرارگرفت .پ از آن  5میلیلیتر آد ماطر به هر مبلوط ا افه دد و
جذد نوری در طول موج  540نلانومتر قرائلت گردیلد .در نهایلت بلا
مراجعه به منحنی استاندارد جذد نوری غلظلتهلای مبتللف گللوکز
سنجش دده با روش باال ،میزان قند آزاد دده در هلر مبللوط انلدازه
گیری دد .هر میکرومول گلوکز آزاد دده در واحد دقیاه به عنوان یک
واحد فعالیت آنزیم در هر میلیلیتر محللول آنزیملی ) (U/min.mlدر
نظر گرفته دد ( .)8جدایه بلا بلاالترین فعالیلت انلدوگلوکانازی بلرای
ردیابی ژن رمزکننده آنزیم انتباد دد.
شناسایی مولکولی باکتریهای تولیدکنندده سدلو:ز :بلرای
دناسایی دقیق گونه باکتریهای مولد انلدوگلوکاناز از تکثیلر و تلوالی
یابی ژن رملزکننلده  16SrRNAاسلتفاده دلد .اسلتبراج  DNAبلا
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استفاده از کیت درکت پیشگامان انتاال ژن (ایران) با دماره کاتالوگ
 DV01100انجلام دللد .ژن  16SrDNAبللا اسللتفاده از آغازگرهللای
عمللومی  )5′-AGAGTTTCCTGGCTCAG-3′( 27Fو 1492R
( )5′-ACGGCTACCTTGTTACGATT-3′در واکنش زنجیلره
پلیمراز با برنامه حرارتی دام یک دوره دمای  95درجه سلانتیگلراد
به مدت  5دقیاه و پ از آن  30دوره بلا مراحل حرارتلی  95درجله
سانتیگراد به مدت  33ثانیه 59/9 ،درجه سانتیگراد به مدت  35ثانیه
و  72درجه سانتیگراد به مدت  90ثانیه انجلام دلد .ایلن برنامله بلر
اسا دمای ذود آغازگرها بهینهسازی گردید .قطعله تکثیلر دلده در
ژل آگارز  %1الکتروفورز دد و باند تشکی دده پ از استبراج از ژل
با استفاده از کیت درکت کیاژن (آمریکا) با دلماره کاتلالوگ ،28704
جهت توالییابی به درکت ژن فناوران ارسال گردید .تعیین تلوالی بله
صللورت یللک طرفلله انجللام دللد .تللوالی ژن در بانللک جهللانی داده
بیوتکنولوژی ( )NCBIبا توالیهای موجود ماایسه دد و گونه باکتری
جداسازی دده مشبص گردید.
مطالعات آنزیمشناسی :با توجه به این که منبلع کلربن pH ،و
نمللک از جمللله تگثیرگللذارترین عوام ل بللر روی بیللان سلللوالزهای
باکتریایی معرفی ددهاند ( 2و  ،)13تگثیر این عوامل بلر روی میلزان
تولید آنزیم در باکتری منتبب مورد مطالعله قلرار گرفلت .بله منظلور
بررسی اثر منبع کربن pH ،و نمک کلرید سدیم بر تولید انلدوگلوکاناز
توسط جدایه منتبب ،از محیطهای کشت کربوکسی متی سلولز مایع
به ترتیب با غلظتهای  8 ،6 ،4 ،2و  10گرم در لیتر کربوکسی متیل
سلولز به عنوان منبع کلربن ،مالادیر ،7/5 ،7 ،6/5 ،6 ،5/5 ،5 ،4 pH
 9/5 ،9 ،8/5 ،8و  10و غلظتهلای  10 ،5 ،2 ،0و  15گلرم در لیتلر
کلرید سدیم در ارلنهای جداگانه استفاده گردید .به هر محیط کشلت
تعداد  1/5 108باکتری مایهزنی دد و به مدت  72سلاعت در دملای
 30درجه سانتیگراد بلا سلرعت تکلان  160دور در دقیاله گرمبانله
گذاری دد .در پایان آزملایش میلزان فعالیلت آنلزیم در عصلارههلای
سلولی پ از سانتریفوژ اندازهگیری دد .کلیه آزمایشهلا در  3تکلرار
انجام دد و بلرای بررسلی اخلتالف میلانگینهلا آزملون ناپلارامتری
کروسکال -والی مورد استفاده قرار گرفت .در تمام آزمونهلا سلطح
خطای  5درصد در نظر گرفته دد.
تکثیر ژن اندوگلوکاناز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی:

پ از دناسایی گونه باکتریایی که واجد بلاالترین فعالیلت سللوالزی
بود ،توالی ژن اندوگلوکاناز در سویههای مبتلف آن در بانلک جهلانی
داده بیوتکنولوژی ( )NCBIجستجو دد و توالی ژنها با درصد بلاالی
تشابه به دست آمد .سس بر اسا اطالعات به دست آمده ،آغازگرها
در برنامه  Oligo7همراه با جایگاه بردلی  BamHIو  HindIIIروی
اداپتورهای پالسمیدی طراحی ددند تا بتلوان در تحایالات بعلدی از
قطعه تکثیر دده برای همسانهسازی نیز استفاده نمود .این آغازگرهای
اختصاصللللللللللللللللللی دللللللللللللللللللام 5′-( F-endoG
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 )GGATCCGAAACGTTCTATCTCTATC-3′و
( )5′-AAGCTTGTTCGGTTCGGTAC-3′در واکنش زنجیلره
پلیمراز با برنامه حرارتی دام یک دوره دمای  95درجه سلانتیگلراد
به مدت  5دقیاه و پ از آن  35دوره بلا مراحل حرارتلی  95درجله
سانتیگراد به مدت  60ثانیه 60 ،درجه سانتیگراد به مدت  50ثانیه و
 72درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه و در نهایت یک دوره دمای 72
درجه سانتیگراد به مدت  5دقیاه انجام دلد .ایلن برنامله بلر اسلا
دمای ذود آغازگرها بهینهسازی گردید.
R-endoG

نتایج و بحث
شمارش و جداسازی باکتریها :نتایج دلمارش بلاکتریهلای
هتروتروف نشاندهنده وجود بیشترین تعداد باکتریهای هتروتروف در
ایستگاه  Bجنگ سیاکال بود (جدول  .)1پ از آن ایستگاه  Aجنگ
نانواکال و ایستگاه  Gجنگ سیسلنگان بله ترتیلب بیشلترین تعلداد
باکتریهای هتروتروف را دارا بودند.
از  8ایستگاه جنگلی منتبب که در جدول  1مشاهده دد ،تعداد 8
جدایه برتر تولید کننده سلوالز در محیط کشلت  CMC+CRانتبلاد
ددند که مح جداسازی ،مشبصات و میزان فعالیلت انلدوگلوکانازی
آنها در جدول  2آمده است .نتایج نشان دهنده باالترین فعالیت آنلزیم
اندوگلوکانازی به ترتیب در جدایههای  A2 ،B2و  H3بود.
شناسایی مولکولی جدایههای منتخب :تکثیر ژن 16SrRNA
منجر به تشکی باند  1500جفت بازی پ از الکتروفورز بر روی ژل
آگارز گردید (دک  .)1نتایج تلوالی یلابی محصلوالت  PCRخلالص
سللازی دللده از ژل و جسللتجوی تللوالیهللا در بانللک جهللانی داده
بیوتکنولللوژی ( )NCBIنشللان داد جدایللههللای  B2و  A2بللا %99
مشابهت متعلق به گونه باسیلو سوبتیلی بودنلد .همچنلین جدایله
 H3با  %99مشابهت متعلق به گونه باسلیلو سلرئو بلود .قرابلت
جدایهها در نرم افزار  MEGA-6به صورت درخت فیلوژنی بله دسلت
آمد (دک .)2
شناسایی مولکولی جدایههای منتخب :تکثیر ژن 16SrRNA
منجر به تشکی باند  1500جفت بازی پ از الکتروفورز بر روی ژل
آگارز گردید (دک  1الف) .نتایج توالی یابی محصوالت  PCRخالص
سللازی دللده از ژل و جسللتجوی تللوالیهللا در بانللک جهللانی داده
بیوتکنولللوژی ( )NCBIنشللان داد جدایللههللای  B2و  A2بللا %99
مشابهت متعلق به گونه باسیلو سوبتیلی بودنلد .همچنلین جدایله
 H3با  %99مشابهت متعلق به گونه باسلیلو سلرئو بلود .قرابلت
جدایهها در نرمافزار  MEGA-6به صورت درخت فیلوژنی بله دسلت
آمد (دک .)2
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جدول  -1شمارش کل باکتریهای هتروتروف در ایستگاه های جنگلی مورد مطالعه
Table 1- The results of total heterotrophic bacterial count in the studied forest stations with maximum heterotrophic
population

نام ایستگاه
سه هزار

سی سنگان

ایزدشهر

نور

نمک آبرود

سومعه سرا

سیاکال

نانواکال

Sehezar
)(H

Sisangan
)(G

Izadshahr
)(F

Noor
)(E

Namakabroud
)(D

Someesara
)(C

Siakla
)(B

Nanocla
)(A

1.07×106

2.34×106

1.21×106

1.01×108

1.41×106

1.95×106

1.77×108

2.53×106

جنگلی
The name
of forest
station

میانگین دمارش
The mean
count
()Cfu/g

جدول  -2باکتریهای تولید کننده سلو:ز غربال شده در محیط کشت CMC+CR
Table 2- Cellulase producing bacteria screened by congo red screening and their characteristics

فعالیت اندوگلوکانازی

تولید اسید از
گلوکز
Acid
production
from glucose

حرکت

کاتا:ز

اکسیداز

Motility

Catalase

Oxidase

1.65

+

+

+

+

1.16

-

-

+

-

1.40

-

+

+

-

1.92

+

+

+

+

1.12

-

+

+

-

0.98

+

+

+

-

1.21

+

+

+

-

1.51

+

+

+

+

Endoglucanase
activity
()U/min.ml

در مطالعات دیگر در خاکهلای جنگللی ایلران بلرای جداسلازی
باکتریهای تولید کننده سلوالز ،جن باسیلو از جمله باکتریهایی
با بیشترین فعالیت آنزیم سلوالز بوده اسلت .در پژوهشلی کله توسلط
پاست و همکاران ( )12بر روی  40باکتری جدا دده از خلاک نلواحی
مازندران انجام دد ،تعداد  24باکتری جلدا دلده در جلن باسلیلو
دناسایی ددند که در محیط کربوکسی متی سلولز قادر به تولید آنزیم
سلوالز بودند .همچنین ،آساره و همکاران ( )1باکتریهای ترموفیل و
مزوفی تولید کننده سلوالز را از خاک جنگللی چیتگلر واقلع در دلهر
تهران در حضور سلولز میکروکریستالی به عنوان تنها منبع کلربن ،بلا
استفاده از تکنیک زایموگرام در پلیت جداسازی و خالصسازی کردنلد
و جدایههای دارای بیشترین فعالیت آنزیم سللوالز را از طریلق تلوالی

شکل و واکنش گرم
The shape and Gram
reaction

باسی گرم مثبت
Gram-positive rod

کوکسی گرم مثبت
Gram-positive cocci

کوکسی گرم مثبت
Gram-positive cocci

باسی گرم مثبت
Gram-positive rod

کوکسی گرم منفی
Gram-negative cocci

باسی گرم منفی
Gram-negative rod

باسی گرم منفی
Gram-negative rod

باسی گرم مثبت
Gram-positive rod

نام جدایه
Isolate number

A2
A4
B1
B2
E1
F1
H4
H3

یابی ژن  16SrRNAدناسایی نمودند .این جدایههلا بله جلن هلای
جئوباسللیلو  ،باسللیلو و کریسللئوباکتر تعلللق دادللتند .فعالیللت
اندوگلوکانازی باسیلو سلوبتیلی جدایله  B2در بررسلی حا لر در
حدود  1/92واحد در یتر در دقیاه بود که نسلبت بله بیشلتر مطالعلات
قبلی باال می بادد .ستی و همکاران ( )15باکتریهای مبتلف تولیلد
کننده سلوالز از جمله باسیلو سوبتیلی را از خاک جداسازی کردند
و بیشترین فعالیت سلوالزی آنها را در حدود  0/9واحد در میلیلیتلر در
دقیاه گزارش کردند .لیانگ و همکاران ( )6باکتریهای مبتلف موللد
سلوالز را از خاک جداسازی کردند .برترین جدایه مولد سلوالز متعللق
به جن بورخولدریا با بیشترین فعالیت سلوالزی  0/2واحلد در میللی
لیتلر در دقیاله بلود .پنلدی و همکلاران ( )11فعالیلت انلدوگلوکانازی
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باسیلو سوبتیلی جداسازی دده از خاک را برابلر بلا  2/8واحلد در
میلیلیتر در دقیاه گزارش کردهاند .مطالعه ما نشان داد جنگ های نور
از جمله بهترین مکان ها برای جداسازی سویههای توانمند باکتریلایی
مولد سلوالز میبادند.
ردیابی ژن کد کننده اندوگلوکاناز در جدایه منتخب :با توجه
به این که باکتری باسیلو سوبتیلی جدایله  B2بیشلترین فعالیلت
اندوگلوکانازی را نشان داد ،ژن سلوالز در این بلاکتری ردیلابی دلد و
بلللللللرای تکثیلللللللر آن جفلللللللت پرایمرهلللللللای F-endoG
( )GGATCCATGAAACGTTCTATCTCTATCو R-
 )AAGCTTCTAGTTCGGTTCGGTAC( endoGطراحللللی
گردید.
تکثیر ژن اندوگلوکاناز در باسیلو سوبتیلی جدایه  B2منجر به
حصول قطعه  1507جفت بازی گردید که تصویر ژل الکتروفورز آن در
آگارز  %1در دک  1د مشاهده میدود .توالییلابی ژن انلدوگلوکاناز
تکثیر دده و ماایسه توالی آن در بانک  ،NCBIمشابهت  77درصدی
با ژن اندوگلوکاناز ( )eglsباسیلو سوبتیلی زیر گونه سوبتیلی (با
دماره دسترسی  NC_000964.3در  )NCBIنشان داد که توسط بلدا
و همکاران ( )3در ک ژنوم باسیلو سوبتیلی زیر گونه سلوبتیلی
ثبت دده است .این توالی در بانک جهانی داده بیوتکنولوژی ()NCBI

الف ()A
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با دماره دسترسی  MK158077ثبت گردید .پندی و همکلاران ()11
توالی  35اندوگلوکاناز باکتریایی را در بانک  NCBIمورد بررسی قلرار
دادند و از بین آنها توالیهای انلدوگلوکاناز ثبلت دلده در سلویههلای
باسیلو را برای طراحی پرایمر انتباد کردند .توالی به دست آمده در
مطالعه حا ر با اندوگلوکاناز دیگری از جمله انلدوگلوکاناز ثبلت دلده
توسط پندی و همکاران ( )11مشابهت نشان نداد.
تأثیر منبع کربن pH ،و نمدک بدر تولیدد انددوگلوکاناز در
جدایه منتخب :به دلی این کله جدایله  B2بیشلترین تولیلد آنلزیم

اندوگلوکاناز را در میان باکتریهلای جداسلازی دلده دارا بلود ،سلعی
گردید تولید آنزیم توسط این جدایه با تغییر درایط ردلد ارتالا یابلد.
نتایج بهینهسازی غلظتهای منبع کربن و نمک کلرید سلدیم جهلت
تولید اندوگلوکاناز در جدایه منتبب  B2در نمودار دک های  4 ،3و 5
مشاهده میدود.
جدایه  B2در غلظتهای مبتلف کربوکسی متی سلولز به عنوان
منبع کربن قادر به ردد بلود املا بیشلترین فعالیلت انلدوگلوکانازی در
غلظت  8گرم در لیتر با اختالف معنیداری نسبت به سایر غلظلتهلا
مشللاهده دللد کلله بیشللتر از ماللدار مللورد اسللتفاده در محللیط کشللت
کربوکسی متی سلولز براث ( 6گرم در لیتر) میبادد (.)1

ب ()B

شکل  -1الف :ژل الکتروفورز محصول  PCRژن  16SrRNAبر روی ژل آگارز  .%1چاهک  :ladمارکر  100جفت بازی ،چاهک ( :)1نمونه باند تکثیر
شده .ب :نتیجه ژل الکتروفورز جهت بررسی محصول  PCRژن اندوگلوکاناز بر روی ژل آگارز  .%1چاهک  :ladمارکر  100جفت بازی ،چاهک (:)1
کنترل منفی ،چاهک ( :)2باند تکثیر شده با پرایمرهای اختصاصی ژن اندوگلوکاناز
Figure 1- A: Gel electrophoresis of 16SrRNA gene PCR product on agarose 1% gel. Lad well: 100bp marker, well 1: a sample
of the amplified band. B: The result of gel electrophoresis for analysis of endoglucanase gene PCR product on agarose 1%
gel. Lad well: 100bp marker, well 1: negative control, well 2: the amplified band using specific primers for endoglucanase
gene
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ز که شامل گونههای باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس سرئوس میباشند: درخت فیلوژنی جدایههای باکتری مولد سلو-2 شکل
Figure 2- Phylogenic tree of the cellulase producing bacterial isolates including Bacillus subtilis and Bacillus cereus

 در محیط کشت کربوکسی متیل سلولزB2  تأثیر غلظتهای مختلف منبع کربن کربوکسی متیل سلولز بر تولید اندوگلوکاناز توسط جدایه-3 شکل
براث
.)p>0/05)  از لحاظ آماری معنیدار نیست،اختالف میانگین بین گروههایی که حروف آماری مشترک دارند
Figure 3- The effect of different concentrations of carboxymethyl cellulose carbon source on endoglucanase production rate
by B2 strain in carboxymethyl cellulose broth medium
No significant differences were seen between the groups showed with the same letters.
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شکل  -4تأثیر  pHمحیط کشت بر تولید آنزیم اندوگلوکاناز توسط جدایه  B2در محیط کشت کربوکسی متیل سلولز براث
اختالف میانگین بین گروههایی که حروف آماری مشترک دارند ،از لحاظ آماری معنیدار نیست ).)p>0/05
Figure 4- The effect of culture medium pH on endoglucanase production rate by B2 strain in carboxymethyl cellulose broth
medium
No significant differences were seen between the groups showed with the same letters.

شکل  -5تأثیر غلظتهای مختلف نمک کلرید سدیم بر تولید آنزیم اندوگلوکاناز توسط جدایه  B2در محیط کشت کربوکسی متیل سلولز براث
اختالف میانگین بین گروههایی که حروف آماری مشترک دارند ،از لحاظ آماری معنیدار نیست ).)p>0/05
Figure 5- The effect of different concentrations of sodium chloride salt on endoglucanase production rate by B2 strain in
carboxymethyl cellulose broth medium
No significant differences were seen between the groups showed with the same letters.

بهترین  pHبلرای تولیلد سللوالز ،در در محلدوده  7بلا اخلتالف
معنیداری نسبت به سایر ماادیر  pHبود و تولیلد آنلزیم در محلدوده
 pHبرابر با  6/5تا  75درصد حفظ میدلد .ایلن در حلالی اسلت کله
جدایههای باسیلو جداسازی دده از خاک جنگلی چیتگر در تهلران
نیز در  pHبرابر با  7/1بهترین عملکرد را نشان دادند ( .)1باسلیلو

آمیلولیکوئی فاسین جداسازی دده توسط یی و همکاران ( )18نیز در
 pHبرابر با  7باالترین تولید اندوگلوکاناز را نشان داده است .همچنین
در مطالعه حا ر نمک کلرید سدیم در غلظتهای بیش از  2درصد به
طور معنیدار موجب کاهش دهنده تولید اندوگلوکاناز توسط باسلیلو
سوبتیلی جدایه  B2دد .بهطوریکه باکتری جداسازی دده قادر بله
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 اسیدی عیفpH  خنثی بود و تولید آنزیم در محدودهpH ) در1/92
 همچنین باکتری جداسلازی دلده قلادر بله. درصد حفظ میدد75 تا
 درصد از65  درصد نمک به میزان5 ادامه تولید اندوگلوکاناز در غلظت
تولید در محیط بدون نمک بود کله اهمیلت اسلتفاده از ایلن بلاکتری
جهت حذف باقیماندههای سلولزی در محیطهای دور را نشلان ملی
 ژن اندوگلوکاناز به دست آمده از این بلاکتری در بررسلی حا لر.دهد
دارای توالی جدیدی میبادلد و محصلول آن دارای فعالیلت مناسلبی
 با افلزایش بیلان ایلن.نسبت به سایر اندوگلوکانازهای باکتریایی است
ژن در همین سویه یا سویههای باکتریایی دیگر میتلوان از آن بلرای
.تولید باالی اندوگلوکاناز در صنعت انرژی زیستی استفاده کرد
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 درصد نمک بهترتیب بله5  و2 ادامه تولید اندوگلوکاناز در غلظتهای
 مطالعلات. درصد از تولید در محیط بلدون نملک بلود65  و75 میزان
مبتلفی بر روی تولید سلوالزها در محیطهای نمکی انجام دده است
) از جملله تحایالاتی17( که در میان آنها مطالعه ونلگ و همکلاران
است که در آن باالترین تولید و فعالیت سلوالز در گونهای از بلاکتری
 بله.سالینوویبریو در محیط حاوی کلرید سدیم اندازهگیری دده اسلت
 کلرید سدیم مشاهده%5 طوری که بیشترین تولید و فعالیت در حضور
 به%25 دده است و این مادار با افزایش نمک سدیم کلرید تا غلظت
. تولید اولیه کاهش یافته است%24
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Introduction: Cellulase enzymes are the second largest group of the enzymes with many industrial
applications such as in textile industries, production of detergents, animal and human food processing, paper
industries and biofuel production. Many microorganisms are capable for production cellulases, but only a small
number of them produce significant amounts of this enzyme. The main sources of cellulases production are
microorganisms including fungi and bacteria. Among the cellulose degrading aerobic and anaerobic bacteria,
most of the studies have been done on Cellulomonas spp. and Clostridium spp., respectively. Also Bacillus spp.
has been used for production of cellulase in a homologous manner. Expression of cellulases in some bacterial
genera such as Bacillus, Pseudomonas, Ralstonia and Zymomonas, as well as some yeast species such as
Saccharomyces cerevisiae and some fungal genera such as Aspergillus and Trichoderma has been reported too.
Low levels of cellulase production has always been a major concern that leads to researches for finding of highly
active microorganisms strains and employing biological technologies for identification of their enzyme coding
genes suitable for probable transformation other organisms. The purpose of this study was the screening of the
cellulose degrading bacteria in Mazandaran forest soils and detection of the enzyme coding gene in the isolate
with the highest cellulase activity.
Materials and Methods: In order to isolate cellulase producing bacteria, soil samples were obtained from
different regions of Mazandaran province forests including Nanoacla (A), Siaocla (B), Someesara (C),
Namakabroud (D), Noor (E), Izadshahr (F), Sisanghan (G) and Sehezar (H) forests. Cellulase producing isolates
were selected on carboxymethyl cellulose agar using congo red dye and the amount of their endoglucanase
activities was measured by assessment of released glucose using dinitrosalicylic acid reagent. Each micromole of
released glucose in 1 ml of enzyme solution per minute was considered as an enzyme activity unit (U/min.ml).
Identification of bacterial species was performed by amplification and sequencing of a 1500 bp length fragment
in 16S rDNA by using 1492R and 27F universal primers. Enzyme production by the selected isolates was also
detected in different growth conditions. In order to investigate the effect of carbon source concentration, the
amounts of 2-10 g/L of carboxymethyl cellulose were added to bacterial growth culture media. The effect of
growth pH values in the range of 4 to 10 and sodium chloride at concentrations of 0 to 10 g/L were studied on
endoglucanase production by the selected isolates in carboxymethyl cellulose media. Then the endoglucanase
coding sequences in different strains of the bacterial sp. with the highest endoglucanase activity were
investigated in Gen Bank and the primers were designed based on the obtained data for the gene amplification.
Results and Discussion: The results of heterotrophic bacteria counting showed the highest number at station
B (Siakla forest). Subsequently, station A (Nanocla forest) and station G (Sisangan forest) had the highest
number of heterotrophic bacteria, respectively. From the eight selected forest stations, eight top cellulase
producing isolates were selected in carboxy methyl cellulose broth medium. The highest endoglucanase
activities were belonged to the isolates A2 (1.92 U/min.ml), B2 (1.65 U/min.ml), and H3 (1.51 U/min.ml),
respectively. The amplification of the 16SrRNA gene resulted in the formation of a 1500 bp band after
electrophoresis in agarose gel electrophoresis. Sequencing results of the purified PCR products showed that B2
and A2 isolates belonged to Bacillus subtilis with 99% similarity. H3 isolate also belonged to Bacillus cereus
with 99% similarity. In other studies in the forest soils of Iran for isolation of cellulase producing bacteria,
Bacillus had been one of the most active cellulase enzyme producers. The present study showed that Noor
forests are among the best places to isolate bacterial cellulase-producing strains. PCR amplification protocol was
1 and 2- M.Sc. in Microbiology and Assistant Professor, Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: naghavi@iaufala.ac.ir)
3- Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and
Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.77293

83

 ایران،ردیابی ژن اندوگلوكاناز در باكتريهاي تجزیه كننده سلولز غربال شده از خاكهاي جنگلی مازندران

designed and the total sequence of endoglucanase with 1072 bp length was amplified. Molecular evaluation of
endoglucanase gene in Bacillus subtilis (B2) showed 77% similarity to the endoglucanase gene (elgS) in Bacillus
subtilis subsp. subtilis. Since the strain B2 had the highest production of endoglucanase among the isolated
bacteria, it was attempted to enhance the production of the enzyme using this strain by changing the growth
conditions. The isolate B2 was able to grow at different concentrations of carboxymethyl cellulose as a carbon
source, but the highest endoglucanase activity was observed at the concentration of 8 g/L with a significant
difference compared to other concentrations. The pH equal to 7 and the absence of sodium chloride salt was also
led to significant highest endoglucanase production by this isolate.
Conclusion: The endoglucanase gene obtained in this study was reported for the first time with a new
sequence. The enzyme showed more sustainable activity than other aerobic bacterial endoglucanases which had
previously been studied. This sequence can be introduced into high expressional bacterial strains and used to
produce high amounts of endoglucanase for bio-energy industries applications.
Keywords: Bacillus subtilis, Endoglucanase gene, Soil bacteria
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توزیع مکانی جیوه در خاکهای اطراف کارخانه سیمان کرمان
مریم یوسفیفرد -1اعظم

جعفری*2

تاریخ دریافت1398/01/26 :
تاریخ پذیرش1398/10/07 :

چکیده
خاکها به دلیل دریافت رسوبات ،شاخصهای معتبری از پدیده آلودگی هستند .اطالعات کمی در زمینه توزیع جیوه در خاکهاای منااطص عانعتی
بویژه در ایران موجود است .به منظور بررسی توزیع مکانی جیوه و همچنین وسعت آلودگی جیوه در خاک ،مطالعهای در خاکهای اطراف کارخانه سیمان
کرمان طراحی و اجرا گردید .تعداد  103نمونه خاک سطحی جمعآوری و غلظت کل جیوه خاک تعیین گردیاد .شااخصهاای ارزیاابی میااان آلاودگی،
محاسبه و نقشههای پراکنش مکانی جیوه تهیه شد .همچنین نقش فاکتورهای محیطی در توزیع جیوه بررسی گردیاد .غلظات کال جیاوه در خااک در
محدوده  6/7تا  341میکروگرم در کیلوگرم با میانگین  164/1میکروگرم در کیلوگرم به دست آمد .مقایسه مقادیر این عنصر باا میاانگین جهاانی آن در
خاکها نشان میدهد فعالیت های عنعتی در منطقه باعث افاایش غلظت جیوه در خاک شده است .نتایج حاعل از شاخص زمین انباشاتگی نموناههاای
خاک نشان داد که خاک های مورد مطالعه از نظر آلودگی جیوه در محدوده غیرآلوده تا آلودگی متوسط و براساس فاکتور آلودگی ،سطوح آلاودگی کات تاا
آلودگی قابل مالحظه جیوه مشخص گردید .نقشه توزیع مکانی غلظت کل جیوه نشان میدهد بیشترین غلظت جیوه در اطراف کارخانه و به سمت جنوب
و جنوب شرقی منطقه مشاهده میشود .غلظت های باالی جیوه در مناطص کت ارتفاع و کت شیب روی شیب جنوبی منطقه مشاهده میشود .نتایج نشاان
داد هر چند غلظت این آالینده در منطقه مورد مطالعه حاد نمی باشد ولی با توجه به نادیک بودن منطقه عنعتی به محل مسکونی ،برناماهریاای جهات
کنترل انتشار این فلا و آالیندههای دیگر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :شاخص آلودگی ،غلظت جیوه ،کارخانه سیمان ،متغیرهای محیطی

مقدمه

21

آلودگی عنعتی از علل عمده تخریب محیط زیست است .در حال
حاضر مطالعات متعدد نشان میدهند که مناطص مجاور با فعالیتهاای
عنعتی با آلودگی قابل توجاه هاوا ،خااک و آب مواجاه شادهاناد .)7
مسائلی از قبیل آلودگی خاک ،کاهش کیفیت خاک و اراضی طی چند
دهه اخیر تبدیل به تهدیدات جدی برای جوامع بشری شادهاناد .ایان
خطرات زیست محیطی و کاهش امنیت غذائی سبب نیاز بیش از پیش
به شناخت خاک شاده اسات .یکای از مهمتارین خصوعایات خااک،
غلظت فلاات سنگین است که از اهمیت زیادی به ویژه از نظر تأثیر بر
سالمت موجودات زنده برخوردار است .فلاات سنگین یکای از عوامال
 -1استادیار ،گروه مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشاگاه پیاام
نور ،تهران ،ایران
 -2استادیار بخش علوم خاک ،دانشکده کشااورزی ،دانشاگاه شاهید بااهنر کرماان،
کرمان ،ایران
)Email: a.jafari@uk.ac.ir
* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.79689

ایجاد اختالل در محیط زیست میباشد که به دلیل غیر قابال تجایاه
بودن و اثرات مضر بر موجودات زنده در غلظتهاای کات باا اهمیات
شناخته شدهاند  .)10حضور فلاات سنگین در خاک در مرحله اول باه
نوع و جنس مواد مادری خاک بساتگی دارد ،چارا کاه خااک از ماواد
مادری زیرین خود تشکیل میشود .بنابراین خااک در حاال تشاکیل،
عمده عناعر خود را از مواد مادری به ارث میبرد مگر اینکاه در طای
زمان فرایندی یا فعالیتی نامتعارف اتفاق افتد .فعالیاتهاای انساانی از
جمله فعالیتهایی هستند که باعث تغییر روند یک فرایناد طبیعای در
خاک میشوند ،از جمله منجر به افاایش بیش از حاد غلظات فلااات
سنگین در طبیعت میشاوند .از باین فلااات سانگین ،جیاوه  )Hgاز
سمیترین عناعر منتشر شده توسط فعالیتهاای عانعتی اسات کاه
میتواند تاثیرات منفی بر سیستت عصبی و مجاری تنفسی در انسان و
حیات وحش داشته باشد .جیوه به اشاکال عنصاری ،فلاای و آلای در
طبیعت یافت میشود که در هر سه شکل سمی میباشد .)1
انتشار جیوه به اتمسفر هت در اثر فرایندهای طبیعی و هات در اثار
فعالیتهای انسانی اتفاق میافتاد .انتشاار جیاوه در اثار فعالیاتهاای
انسانی به دلیل تبخیر جیوه در اثر استفاده از جیاوه فلاای و ترکیباات
حاوی جیوه در فرایندهای گرمایی و احتراق است .قسمت عمده انتشار
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جیوه از فرایندهای احتراق سوختهاای فسایلی و فراینادهای پخات
سنگ معدن در عنایع آهن ،فاوالد و تولیاد سایمان اسات  .)9منباع
اعلی انتشار جیوه به اتمسفر احتراق سوخت است که منجار باه ورود
 26تن جیوه به اتمسفر میشود .فرایندهای احتراق زغالسنگ مسئول
رهاسازی تقریباً  60درعد از کل جیوه منتشر شده به اتمسفر هساتند.
مقدار انتشار جیوه از منابع دیگر از جمله فرایند تولید سیمان و استفاده
از المپهای فلورسنت ،باهترتیاب  17و  6/5درعاد از کال جیاوه را
شامل میشود  .)14ماده اعلی سیمان ،سنگ اهک درشتدانه است.
به ازاء هر تن سیمان 1/25 ،تن سنگ آهک 0/23 ،تن رس 0/04 ،تن
سنگ سیلیس و  0/03تن سرباره با هت مخلوط و خشاک مایشاوند،
سپس در یک کوره سیمان حرارت داده میشوند  1500-1400درجه
سانتیگراد)  .)3با فرض اینکه مقدار میانگین جیاوه در سانگ آهاک
 0/16میکروگرم بر گرم باشد و کل آن به اتمسفر انتشار یاباد ،مقادار
جیوه رها شده به اتمسفر در جهان تقریبا  140تن بر ایکر یاا 345/94
تن بر هکتار است  .)9آلودگی جیوه در اعال باه دلیال فعالیاتهاای
انسانی است 60 .تا  90درعد جیوه کل در برخی منااطص عانعتی باه
دلیل انتشار جیوه در اثر فعالیتهای انسان است .در سالهای  1990تا
 ،1995انتشار جیوه در اثر فعالیتهای انسان از تقریبا  30درعد انتشار
کل جهانی تاا  56درعاد افااایش یافات .کونکاو و همکااران  )5در
مطالعهای در اکراین ،میانگین غلظت جیوه را در نمونههای خاک تهیه
شده از زمین باازی و فضااهای عماومی در فاعاله  12کیلاومتری از
مرکا عنعتی 12 ،میلیگرم بر کیلوگرم گاارش کردند.

اطالعات کمی در زمینه توزیع جیوه در خاکهای مناطص عانعتی
بویژه در ایران موجود است .مطالعه حاضار ،باا هادف بررسای توزیاع
مکانی جیوه و همچنین وسعت آلاودگی جیاوه در خااکهاای اطاراف
کارخانه سیمان کرمان طراحی و اجرا گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه ،محدوده کارخانه سیمان کرمان با عرضهای
جغرافیای " 30°12' 38/45و " 30°15' 36/25شامالی و طاولهاای
جغرافیااایی " 56°52' 43/49و " 56°55' 41/27شاارقی در جنااوب
شرق ایران و در  32کیلومتری بارگاراه کرماان-رفسانجان قارار دارد
 40کیلومتری شمال غرب کرمان) .ایان کارخاناه در ساال  1381باا
ظرفیت تولید  3300تن کلینکار در روز معاادل یاک میلیاون تان در
سال) با هدف تولید سیمان تأسیس شده است .این کارخاناه مسااحتی
حدود  82هکتار را به خود اختصاص داده است و ارتفااع آن از ساط
دریا  1754متر است شکل .)1
میانگین دمای سااالنه شاهر کرماان  17/4درجاه ساانتیگاراد و
حداقل و حداکثر دماا در شابانهروز باه ترتیاب  -12/8و  40/8درجاه
سانتیگراد است .همچنین متوساط بارنادگی ساالیانه  153میلایمتار
گاارش شده است.

Kerman
Cement plant
کارخانه سیمان

Study area
منطقه مورد مطالعه

Sampling points
نقاط نمونهبرداری
شکل  -1منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری
Figure 1- Study area and sampling points
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زمینشناسی منطقه مورد مطالعه عمدتاً شامل سنگ آهک و مواد
آبرفتی سخت نشده اسات شاکل  .)2کااربری اراضای شاامل مرتاع
 49/10درعااد) ،رخنمااون ساانگی  8/14درعااد) ،مسااکونی 1/39
درعد) ،کشاورزی  2/75درعد) و مابقی کاربری عنعتی میباشد.
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از هر نموناه خااک ،مقادار  0/5گارم تاوزین و بعاد از هضات باا
اسیدنیتریک  13و  ،)17غلظت کل جیوه با دستگاه جذب اتمی مجها
به کورة گرافیتی ) )6 Graphite furnace (GFAAتعیین شد.
شاخصهای زیستمحیطی

نمونهبرداری خاک و اندازهگیری برخی خصوصیات خاک

شاخص زمین انباشتگی

تعداد  103نمونه خاک سطحی از عمص  0تا  20سانتیمتاری باه
عورت آشیانهای از اطراف کارخانه سیمان جمعآوری شد .بعاد از هاوا
خشک کردن نمونهها در دمای محیط ،نمونهها از الک دو میلیمتاری
عبور داده شدند و نمونههای خاک برای انجام برخی از آزماایشهاای
فیایکی و شایمیایی از جملاه بافات خااک pH ،و شاوری خااک باه
آزمایشگاه منتقلشده و به شرح زیر اندازهگیری شدند pH :نمونههاای
خاک در گل اشباع به وسیله  pHمتر ،قابلیت هدایت الکتریکی عصاره
اشباع به وسیله هدایت سنج و بافت خاک باه روش هیادرومتر انادازه
گیری شد.

یکی از شاخصهای مفید برای مطالعاه وضاعیت تجماع عناعار
سنگین در خاک ،استفاده از شاخص ژئوشیمیایی ماولر مایباشاد کاه
اساس آن بر فرمول  )1استوار است :)15
)1

)

𝑛𝐶

(

𝑛𝐵Igeo =𝑙𝑜𝑔21.5

در این رابطه Igeo ،شاخص تجمع و یا شاخص شدت آلودگی در
خاک 𝑙𝑜𝑔2 ،لگاریتت در پایه دو 𝐶𝑛 ،غلظت آالینده موردنظر در نمونه
خاک 𝐵𝑛 ،غلظت زمینه یا مرجاع عنصار ماورد نظار و ضاریب ،1/5
ضریب تصحی تأثیر لیتوژنیکی مقدار غلظت زمینه میباشد.

شکل  -2نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه
Figure 2- Geology map of the Study area
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جدول  -1کالسهای شاخص تجمع ()Igeo
Table 1- The Igeo classes
مقدارIgeo
کالس آلودگی خاک
Igeo amount
Soil pollution class
غیر آلوده )Clean
≥0
غیرآلوده تا آلودگی متوسط )Clean to medium pollution
1-2

آلودگی متوسط )Medium pollution
آلودگی متوسط تا آلودگی زیاد )Medium to high pollution
آلودگی زیاد )High pollution
آلودگی زیاد تا بسیار زیاد )High to very high pollution
آلودگی بسیار زیاد )Very high pollution

پس از محاسبه شاخص ژئوشیمیایی مولر ،برای طبقهبندی کیفیت
خاک میتوان از جداول استاندارد شاخص فوق استفاده نماود جادول
.)12 )1
ارزیابی پتانسیل آلودگی خاک با استفاده از فاکتور آلودگی

جهت تعیین پتانسیل آلودگی خاک به عناعار سانگین از فااکتور
آلودگی استفاده میگردد .براساس این فاکتور میتوان مقدار عناعار را
نسبت به مقدار طبیعی خود سنجید و میاان آالیندگی خااک را تعیاین
کرد .این فاکتور از رابطه  )2محاسبه میشود:
𝐧𝐂

)2

𝐧𝐁

=CF

در رابطه فوق CF ،فاکتور آلاودگی Cn ،غلظات عنصار در نموناه
آلوده و  Bnغلظت همان عنصر در نمونه استاندارد ،پوسته زماین و یاا
غلظت زمینه طبیعی منطقه میباشد .خاکها براساس فااکتور آلاودگی
مطابص با جدول  2به هفت کالس تقسیت میشوند.

نتایج و بحث
غلظت کل جیوه در خاکهای سطحی

نتایج مربوط به آناالیا آمااری غلظات کال جیاوه در خااکهاای
سطحی اطراف کارخانه سیمان کرمان در جادول  3نشاان داده شاده

کالس Igeo
Igeo classes
1
2

2-3

3

3-4

4

4-5

5

5-6

6

>6

7

است .غلظت کل جیوه در خاک در محدوده  6/7تا  341میکروگرم در
کیلوگرم با میانگین  164/1میکروگرم در کیلوگرم به دست آمد.
جیوه به طور طبیعی در غلظتهای بسیار کت در خاک وجود دارد.
غلظت این عنصر در خاکهای سراسر جهان در محدوده باین  0/01و
 0/5میلیگرم در کیلوگرم است  .)1میانگین غلظت جیاوه در پوساته
زمین 80 ،میکروگرم در کیلوگرم گااارش شاده اسات  .)19مقایساه
مقادیر این عنصر در منطقه مورد مطالعه با مقادیر آن در پوسته زماین
و میانگین جهانی آن در خاکها نشان میدهد فعالیتهای عانعتی در
منطقه باعث افاایش غلظت جیوه در خاک شده است .در واقع غلظت
جیوه باالتر از مقادیر پوسته زمین نشان دهنده شاروع آلاودگی در اثار
فعالیتهای مختلف عنعتی است.
سلگی و همکاران  )18در بررسی میاان آلودگی جیاوه در خااک
شهرکهای عنعتی اراک ،غلظت جیوه کل را در محادوده  68/43تاا
 137/03میکروگرم در کیلاوگرم باا میاانگین  102/07میکروگارم در
کیلوگرم گاارش کردند.
لیو و همکاران  )11میانگین غلظت جیوه در خاکهاای منطقاه
عنعتی بیجینگ چین را  4/85میلیگرم در کیلوگرم تعیین و گااارش
کردند که  100درعد نمونههای خاک غلظتی بایش از غلظات قابال
قبول یا حد آستانه جیوه  0/2میلیگرم در کیلوگرم) را دارا هستند.

جدول  -2کالسهای مقادیر فاکتور آلودگی ()9
)Table 2- The classification levels of contamination factor (9

درجه آلودگی

مقدار فاکتور

Degree of pollution
غیر آلوده )Clean

()CF
0

غیرآلوده تا آلودگی متوسط )Clean to medium pollution
آلودگی متوسط )Medium pollution
آلودگی متوسط تا قوی )Medium to high pollution
آلودگی قوی )High pollution
آلودگی قوی تا خیلی قوی )High to very high pollution
آلودگی خیلی قوی )Very high pollution

1
2
3
4
5
6
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جدول  -3خالصه نتایج آماری غلظت کل جیوه (میکروگرم در کیلوگرم) در خاک سطحی اطراف کارخانه سیمان کرمان
Table 3- Descriptive statistics of total concentration of Mercury (ppb) in surface soils around the Kerman cement plant
Element
N Minimum
Maximum
Mean
)Coeff. Variation (CV
Skewness Kurtosis
Hg
103
6.700
340.963
164.061
0.549
0.165
-1.084

ضریب تغییرات غلظت جیوه در خاک  55درعد به دست آمد کاه
برطبص تقسیتبندی پیشنهاد شده توساط ویلادینگ و همکااران )20
تغییرپذیری باالیی  )CV≥35%را نشان میدهد .ضریب تغییرپذیری
باال ،توزیع ناهمگن و غیریکنواخت ویژگی را نشان میدهاد .بار ایان
اساس ،غلظت باالی عنصر جیوه در برخی موقعیتهای منطقه وجاود
دارد .به عبارت دیگر ،خاک در برخی مناطص تحات تاأثیر فاکتورهاای
بیرونی 1آلوده شده است .مطالعه بوساکه و همکااران  )4در رساوبات
پایینی و خاک شهر پوزنان لهستان باه منظاور بررسای توزیاع مکاانی
جیوه عورت گرفت .نتایج حاعل از این مطالعه نشاان داد کاه توزیاع
جیوه در نمونههای آب و رسوبات پایین جمعآوری شده از مکانهاای
مختلف در پوزنان ،نسابتاً یکنواخات اسات .بارخالف رساوبات و آب
غلظت جیوه در نمونههای خاک تغییرپذیری بیشتری نشان داد.
براساس استانداردهای پاکسازی خاک برای جیاوه در خااکهاای
مورد استفاده برای اهداف عنعتی در برخی کشورها جادول  ،)4هماه
نمونههای خاک منطقه مورد مطالعه دارای غلظت جیوه بسیار کمتر از
مقادیر استاندارد دارند .به عبارت دیگر اگر چه فعالیت کارخانه سایمان
باعث افاایش غلظت جیوه در خاک شده است ،اما میتواند به فعالیات
عنعتی خود ادامه دهد ،منتهی باید برنامهریای جهت کنتارل انتشاار
این فلا و آالیندههای دیگر را مورد توجه جدی قرار دهد.
جدول  -4استانداردهای پاکسازی خاک برای جیوه برای کاربری

جدول  -5شاخص زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی
Table 5- Geo-accumulation index and contamination
factor

میانگین

حداکثر

حداقل

Mean

Max

Min

0.15

1.51

-4.16

2.05

4.26

0.08

شاخص زمینانباشتگی
)Geo-accumulation index (Igeo

فاکتور آلودگی
)Contamination factor (CF

نتایج حاعل از شاخص زمین انباشتگی نمونههای خاک نشان داد
که خاکهای مورد مطالعه از نظر آلودگی جیوه در محادوده غیرآلاوده
تا آلودگی متوسط قرار دارند .باه عباارت دیگار ،شاروع آلاودگی را در
برخی مناطص شاهد هستیت .مقادیر بسیار کمی بارای شااخص زماین
انباشتگی در مطالعه سلگی و همکاران  )18به دست آمد که نشاان از
عدم آلودگی و یا آلودگی کت خاکهای مورد مطالعه داشت.
سااطوح الااودگی کاات  )CF<1تااا آلااودگی قاباال مالحظااه
 )3.00≤CF<6.00جیوه براساس فااکتور آلاودگی مشااهده گردیاد.
نتایج پیشنهاد میکند منابع آنتروپوژنیک ،غلظت عنصر جیوه در خااک
را کنترل میکنند .میانگین فااکتور آلاودگی بارگتار از یاک )CF>1
نشاندهنده این است که خاکهای این منطقاه دچاار آلاودگی جیاوه
شدند.

صنعتی در کشورهای مختلف ()16
Table 4- Overview of the soil cleanup standards for Hg
)(mg/kg) for industrial land use in various countries (16

کاربری صنعتی

کشور

Industrial land
30
80
600
7
480
50
310

Country
Belgium
Germany
France
Sweden
Great Britain
Canada
USA

شاخص زمینانباشتگی و فاکتور آلودگی برای نموناههاای خااک
مورد مطالعه محاسبه و نتایج در جدول  5ارائه شده است .برای غلظت
زمینه از متوسط جهاانی پوساته زماین  80میکروگارم در کیلاوگرم)
استفاده گردید .)19
1- Extrinsic factors

توزیع مکانی جیوه در منطقه مورد مطالعه

نقشه توزیع مکانی غلظت کل جیوه در شکل  3ارائه شاده اسات.
حداقل مقدار غلظت جیاوه  7و حاداکثر  341میکروگارم در کیلاوگرم
میباشد .بیشترین غلظت جیوه خاک بین  200تاا  341میکروگارم در
کیلوگرم میباشد که در اطراف کارخاناه و باه سامت جناوب شارقی
منطقه مشاهده میشود .به عبارتی ،باالترین غلظت جیاوه در اطاراف
کارخانه مشاهده گردید و با دور شدن از آن کاهش مییابد شکل .)4
بنابراین ،وسعت پراکندگی و گستردگی غلظت باالی جیوه در اطاراف
کارخانه و جنوب شرقی کارخانه میباشد.
انتشار جیوه در محایط زیسات مرباوط باه فراینادهای طبیعای و
فعالیتهای انسانی میباشد .انتشار جیوه در اثار فعالیاتهاای انساانی
عمدتاً در اثر احتراق سوختهای فسیلی ،فراینادهای پاردازش سانگ
معدن آهن ،عنعت فوالد و کارخانههای سیمان است  .)9در کارخاناه
های سیمان ،سنگ آهک جاء اعلی سیمان اسات .در ماورد غلظات
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جیوه در سنگ آهک ،گاارشهای متعددی وجود دارد که غلظت آن از
 )4 0/01تا  0/16میکروگرم در گرم  )2تغییر میکند .باید توجه کرد
این مقادیر مربوط به غلظت جیاوه در سانگ آهاک باه عناوان مااده
مادری خاک میباشد .میانگین مقادار جیاوه در خااکهاای ساطحی
اطراف کارخانه سیمان کرمان از  7تا  341میکروگرم در کیلوگرم تغییر
میکند جدول  .)1براساس نقشه زمینشناسی منطقاه ماورد مطالعاه
شکل  ،)2مواد مادری سنگ آهک در قسامت شامال غربای منطقاه
وجود دارد که در واقع ماده اعلی مورد استفاده برای تهیاه سایمان در
کارخانه سیمان کرمان است .همچنین طبص نقشه مکانی توزیع عنصر
جیوه شکل  ،)3غلظت این عنصر به سمت مواد مادری کاهش مای-

یابد و در حدود  20میکروگرم در کیلوگرم یعنای  0/02میکروگارم در
گرم) است .بنابراین غلظت آن در محدوده غلظتهاای ارائاه شاده در
گاارشهای مربوطه میباشد .این درحالی است کاه غلظات جیاوه در
اطراف کارخانه و در قسمت جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه افاایش
یافته و به مقدار  200تاا  340میکروگارم در کیلاوگرم  0/2تاا 0/34
میکروگرم در گرم) میرسد .احتماالً فعالیتهای کارخانه باعث تجمع و
افاایش غلظت جیوه و در نهایت آلودگی خاکهای منطقه شده اسات.
همانطور که نتایج حاعل از شاخص زمینانباشتگی و فاکتور آلاودگی،
احتمال آلودگی را در برخی نقاط منطقه مورد مطالعه نشان داد.

شکل  -3نقشه توزیع مکانی غلظت کل جیوه در خاک سطحی اطراف کارخانه سیمان کرمان
Figure 3- Spatial distribution map of Hg total concentration in the surface soils around Kerman cement plant
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آنچه که مورد توجه است دامنه گسترش و توزیع جیوه در منطقاه
است که دارای غلظت باالیی در جنوب شرقی منطقه ،یعنی در قسمت
پایین دست کارخانه میباشد .به نظار مایرساد احتمااال فاکتورهاای
محیطی از جمله توپوگرافی منطقه در توزیع آن تأثیر داشته باشد.
توزیع غلظت جیوه خاک تحت تأثیر شیب ،ارتفااع و جهاتهاای
شیب مختلف بررسی و آنالیا گردید و در شاکل  4نماایش داده شاده
است .غلظتهای باالی جیوه در ارتفاعاات و شایبهاای کمتار و در
جهت جغرافیایی جنوب مشاهده گردید .درعد شیب جناوبی و جناوب
شرقی منطقه کمتر از شیب شمالی و غربی است و منطقه کات ارتفااع
این قسمت ،مستعد دریافت رسوب است .دوآن و همکااران  )8نقاش
متغیرهای محیطی را در توزیع مکانی عناعر کروم ،نیکل ،مس ،رویاو
سرب را در حوزه ابخیا رودخانه آپر رد  )Upper Redدر جنوب غربی
چین بررسی کردند .این محققین غلظتهای باالی عناعار ماذکور را
در مناطص کت ارتفاع و کتشیب گاارش کردند و نتیجه گرفتند غلظات
فلاات سنگین در خاک سطحی توسط فاکتورهای توپوگرافی و خااک
کنترل میشود.
همانطور که در شکل  3نشان داده شده ،غلظتهای باالی جیاوه
در اطراف کارخانه و حوزه گسترش آن به سمت جنوب و جنوب شرقی
است ،جاییکه شیب و ارتفاع منطقه هت کاهش پیدا میکند .این نتایج
با شکل  4همخوانی دارد که غلظتهای بیشتر جیوه در شیب کمتر از
 2درعد ،ارتفااع کمتار از  1750متار و در جهات جغرافیاایی جناوبی
مشاهده گردید.
با در نظر گرفتن اطالعات محیطی منطقه ماورد مطالعاه و نقشاه

پراکنش مکانی جیوه شکل  ،)3شاید بتوان نتیجه گرفت که عالوه بر
فعالیاات کارخانااه کااه باعااث آلااودگی خاااک اطااراف کارخانااه شااده،
پارامترهای محیطی به توزیع جهتدار این آلودگی کمک کردند.

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که خاکها در محادوده کارخاناه سایمان
کرمان به جیوه آلوده شدند .مقادیر جیوه درخاک منطقه مورد مطالعه از
مقدار زمینه و مقادیر میانگین جهانی باالتر است که تأییدکننده نقاش
فعالیتهای انسانی در آلوده ساختن این منطقاه مایباشاد .همچناین
براساس شاخص زمین انباشتگی درجه آلودگی خاک توسط این عنصر
در همه نمونهها در حد خاکهای غیرآلوده تاا متوساط تشاخیص داده
شد و بر اساس فاکتور آلودگی ،سطوح آلودگی کت  )CF<1تا آلودگی
قابل مالحظه  )3.00≤CF<6.00مشاهده گردید .توزیع مکانی جیاوه
نشان میدهد غلظت جیوه در اطاراف کارخاناه دارای مقاادیر بااالیی
است و با فاعله از کارخانه کاهش مییاباد .اگرچاه آلاودگی جیاوه در
منطقه مورد مطالعه شدید نیسات ،خااکهاای ساطحی باه مادیریت
زیستمحیطی دقیقی نیاز دارند چرا که تجمع جیوه غالبا به عماص -0
 80سانتیمتری خاک محدود میشود .بهتر است با انجاام تحقیقاات
بیشتر ،اطالعات بیشتری در مورد غلظت این آالینده در محیط زیست
منطقه و الگوی پراکندگی آنها در اجاای مختلف محایط زیسات و باه
خصوص در افرادی که به طور مستقیت تحت تاأثیر قارار دارناد را باه
دست آوریت.
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Introduction: In recent decades, industrial and technological advancements have led to the gradual increase
of heavy metal concentrations. As such, this phenomenon of heavy metals being present in the environment at
high concentrations causes deleterious effects on various terrestrial creatures and human beings. Mercury (Hg) is
one of the most toxic elements and can cause renal and neurotoxicity to humans and wildlife. It has been
identified as a priority toxic substance in many countries. It is, however, rare to find information on Hg in soils
from industrialized areas of Iran in literature. In order to ascertain the distribution of Hg, as well as the extent of
contamination with Hg, and to provide policymakers with remediation measures for the affected soils, a study of
surface soils was conducted in areas around of Kerman cement plant.
Materials and Methods: Soil samples were collected from the depth of 0 to 20 cm. 103 samples were taken
and analyzed. Mercury concentration in soil samples were determined by atomic adsorption method coupled
Graphite furnace. Statistical analysis and indices calculation were performed by SPSS and EXCEL, respectively,
and distribution maps were prepared by kriging method in ArcGIS software. For evaluating pollution,
Geoaccumulation index, enrichment factor and contamination factor were also calculated and interpreted.
Results and Discussion: The mercury concentration in soil samples ranged from 6.70 to 340.96 μg/kg, with
a mean value of 164.06 μg/ kg. Mercury is naturally present in very low concentrations in the soil. The
concentration of this element in soils ranges from 0.01 to 0.5 mg/kg around the world. The average Hg
concentration in the earth crust is reported to be 80 μg / kg. In soils of the study area, the Hg concentration was
higher than most of the reported values for soils worldwide and earth crust. This indicates that industrial
activities have increased the concentration of mercury in the soil. In fact, the concentration of mercury more than
the amount of earth crust indicates the onset of contamination due to various anthropogenic activities. The
coefficient of variation of mercury concentration in the soil was 55%, which shows a high variability (CV≥ 35%)
according to the classification proposed by Wilding et al. (19). The high variability coefficient shows the
heterogeneous and non-uniform distribution of the property. Therefore, there is a high concentration of mercury
in some areas of the study region. In other words, soil was affected by external factors in some areas. Based on
the cleaning standards of soil for mercury in soils used for industrial purposes in some countries, all soil samples
in the studied area have a much lower concentration of mercury than standard values. In other words, although
the activity of the cement plant has increased the concentration of mercury in the soil, it can continue its
industrial activity. The plant’s managers should, however, take a close look at the release of this metal and other
pollutant. According to the results derived from Igeo, Hg was graded as unpolluted to moderately polluted. Low
levels of contamination (CF <1) to significant contamination (3.00 ≤ CF <6.00) of mercury were observed based
on the contamination factor. The results suggest that anthropogenic sources control the concentration of mercury
in the soil. The average contamination factor more than one (CF> 1) indicates that the soils of this region have
been exposed to mercury contamination. Spatial distribution map indicates that the highest concentration of
mercury in the soil is between 200 and 341 μg/kg, which was observed around the factory and south-east of the
region. Release of mercury in the environment is related to natural processes and human activities. Mercury
release due to human activities is mainly due to combustion of fossil fuels, iron ore processing, steel industry and
cement plants. Considering the high concentrations of mercury in the southeastern part of the region, the lower
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part of the plant, it seems that environmental factors such as the topography of the area may affect its
distribution. The high concentrations of Hg were observed at low elevations, on the south side, and over the
areas with relatively low slope gradients.
Conclusion: The results demonstrated that the concentration of Hg was higher than most of the reported
values for soils worldwide and earth crust. This indicates that industrial activities have increased the
concentration of mercury in the soil. According to the results derived from Igeo, Hg was graded as unpolluted to
moderately polluted. In addition, the level of contamination was identified to be low to high, based on the
contamination factor (CF). The spatial distribution map of the total concentration of mercury shows that the
highest concentration of mercury was observed around the factory and to the south and southeast of the region.
The high concentrations of this metal were at low elevations and on the south side of the catchment and in areas
with relatively low slope gradients. It is concluded that although the concentration of this pollutant is not critical
in the study area, due to the close proximity of the industrial area to the residential area, planning to control the
release of this metal and other pollutants should be seriously considered.
Keywords: Cement factory, Environment variables, Hg concentration, Pollution index
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تأثیر حذف ماده آلی بر شاخصهای پسماند فسفر در خاکهای آهکی
معصومه مهدیزاده -1عادل ریحانیتبار -*2شاهین

اوستان3

تاریخ دریافت1398/02/09 :
تاریخ پذیرش1398/10/30 :

چکيده
جذب و واجذب از فرآیندهای مهم اثرگذار بر شیمی فسفر در خاکها میباشند .این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر حذف ماده آلی خااک باا محلاو
هیپوکلریت سدیم بر شاخصهای پسماند فسفر در  12نمونه خاک آهکی ایران با ویژگیهای متفاوت انجام گرفت .برای این منظور  4گرم از نمونههاای
خاک در لولههای سانتریفیوژ  50میلیلیتری ریخته شد و پس از افزودن  40میلیلیتر محلو هیپوکلریات سادیم ( 6 )NaOClدرصاد حجمای در pH
برابر  ،8به مدت  6ساعت در دمای اتاق قرار داده شد .سپس سوسپانسیون سانتریفیوژ شده و محلو زال رویی دور ریخته شد .بالفاصله  40میلیلیتر از
محلو هیپوکلریت سدیم  6درصد اضافه و سوسپانسیون دوباره به مدت  6ساعت در دمای اتاق قرار داده شد .این چرخه اکسایش  3بار ادامه یافت .بعاد
از حذف ماده آلی ،به منظور شست و شوی محلو هیپوکلریت سدیم اضافی ،به بقایای خاک تیمار شده از مراحل فوق  40میلیلیتر محلو زمینه کلریاد
کلسیم  0/01موالر افزوده و سوسپانسیون تکان داده شد و پس از سانتریفیوژ محلو زال رویی دور ریخته شد و این چرخه  3بار اداماه یافات .پاس از
انجام مراحل فوق ،خاک ها هوا خشک گردیدند .همدمای جذب فسفر در خاکها با به تعاد رساندن خاکها با محلاو هاایی باا ظلظاتهاای متفااوت
فسفر( 80 ،60 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5و  100میلیگرم فسفر بر لیتر) از منبع منو کلسیم فسفات و در محلو زمینه  0/01موالر کلرید کلسیم به دست آماد.
بهمنظور توصیف همدمای جذب و واجذب در خاکها از مد فروندلیچ استفاده شد .بر طبق نتایج حاصله در همه خاکها پدیده پسماند مشاهده و جاذب
فسفر بعد از حذف ماده آلی برگشتناپذیر شد .متوسط مقادیر فسفر واجذبشده در خاکها بعد از حذف ماده آلی  40درصد کاهش یافت.نتایج نشاان داد
که مقادیر شاخص چهارم پسماند که از ضریب توزیع ) (Kdمحاسبه شده بود با درصد رس ) (r= 0.69, p<0.05و کربنات کلسیم فعا (r= p<0.05
 )0.7,همبستگی مثبت و معنیدار داشت .بر طبق نتایج به دست آمده از بین هفت شاخص پسماند ،شاخص چهارم ( )HI4میتواند بهعنوان شاخص برتر
معرفی شود.
واژههای کليدی :اکسایش ،جذب ،واجذب ،همدما ،هیپوکلریت سدیم
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ظلظت فسفر در محلو خاک و در نتیجاه قابلیات اساتفاده از آن
برای گیاه ارتباط نزدیکی با فرآیندهای جذب سطحی بهوسیله اجازای
خاک دارد .این ارتباط را میتوان بهوسیله همدماهای جاذب توصایف
کرد ( .)41واجذب فرآیندی به مراتب دشوارتر از جذب است و معماوال
همه آنچه جذب سطحی میشود آزاد نمیگردد .بهعبارتدیگر به نظار
میرسد که این قبیال واکانشهاا ظیرقابال برگشات هساتند .چناین
برگشتناپذیری ظاهری معموال تحت عنوان پسماند 4نامیده مایشاود
 2 ،1و -3بهترتیب دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خااک ،دانشایار و اساتاد
گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(Email: areyhai@tabrizu.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.80192
4- Hysteresis

( .)43عوامل متعددی مانند تغییرات شیمیایی در سااختمان کاانیهاا،
نحوه آرایش فضایی اتمها ،فرآیندهای نامتعاد  ،تورم مواد جذبکننده،
تغییرات در استحکام بلورها ،تثبیات ظیرقابال برگشات مولکاو هاای
جذب شده در منافذ ریز و تخمین زمان تعااد کمتار از مقادار واقعای
منجر به پدیده پسماند میشوند ( .)47هوانگ و همکاران ( )18گزارش
کردند که پدیده پسماند در مورد ترکیبات آلی آبگریاز ،در نتیجاه باه
دام افتادن مولکو های جذبشده در منافذ متوسط و ریاز کاانیهاای
موجود در داخل خاکدانههای خاک و ظیریکناواختی منافاذ مایباشاد.
پخشیدگی کم این ترکیبات آلی از ساختار منافذ متوسط یا ریز موجاود
در کانیهای خاک به خارج از این ساختار ،میتواناد پدیاده پساماند را
ایجاد نماید ( .)9از شاخصهای متعاددی بارای کمای کاردن پدیاده
پسماند استفاده میشود و این شاخصها بر اساس یکی از ماوارد زیار
طبقهبندی میشوند (جدو .)39( )1
 )1مقدار ماده جذبشده ).q (mol.kg-1
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 )2توان معادله فروندلیچ .N
 )3ضریب توزیع ظاهری ).Kd (L.Kg-1
 )4سطح بین همدمای جذب و واجذب و
 )5شیب همدمای واجذب نسبت به همدمای جذب.
با این وجود استفاده از این شاخصها با محدودیتهای زیر مواجه
هستند (:)39

الف) متکی بودن به یک مد همدمای خاا(( باهطاور معماو
مد فروندلیچ) ،ب) وابسته بودن به نسبت خاک به محلاو یاا رقات
استفاده شده در همدمای واجذب ،پ) استفاده از فار هاای ناامعتبر
مانند خطی بودن رابطه بین یک نقطه جذب و نقطه واجاذب متنااظر
آن ،و ت) معمااوال ایاان شاااخصهااا مناسااب هماادمای واجااذب
تکمرحلهای بوده و برای واجذب چندمرحلهای مناسب نیستند.

جدول  -1شاخصهای پسماند ( )HIمورد استفاده در این تحقيق
Table 1- Hysteresis indices (HI) used in this study
شماره
مراجع

فهرست عالئم و اختصارات

معادله

شاخص مبتنی بر:

References

Nomenclature

Equation

Index based on

()27

M axq desorb  q sorb  :
حداکثر اختالف بین منحنیهای جذب و واجذب
Maximum difference between the sorption
and desorption branch.

Maxq desorb  q sorb 
HI1 
q sorb

شاخص
(Index
)No

1
ظلظت جذبشده

qsorb, qdesorb:
()17

ظلظت جذبشده و واجذب شده در آزمایشهای جذب و
واجذب.

q
q
HI2  desorb sorb
q sorb

Nsorb, Ndesorb:

N sorb
HI3  desorb
N

Adsorbed and desorbed concentrations
for sorption and desorption experiments.

()6

توان فروندلیج
Freundlich exponent.

Adsorbed
concentration

2

توان فروندلیچ
Freundlich
exponent

3

Kd (L kg_1):

ضریب توزیع ظاهری وابسته به ظلظت

()24

concentration-dependent apparent
distribution coefficient; m:

تعداد مراحل واجذب

1k id  k id1
m



m

i

HI4 

ضریب توزیع ظاهری
Apparent distribution
coefficient

4

total number of desorption step

Asorb , Adesorb:
()52

مساحت زیر همدمای جذب و واجذب
areas under the sorption and desorption
branch of the isotherm.

 c, f desorb

c :
f sorb
مشتق او تابع توصیف کننده منحنی جذب و واجذب

()5

first derivatives of the functions
describing the adsorption and
desorption branches of the isotherm.

()39

واریندرپا و همکاران ( )49گزارش کردند که مواد آلای ،جاذب
فسفر ،حداکثر ظرفیت بافری و انرژی پیوندی فسفر به اجزای خااک

A desorb  A sorb
HI5  100
Asorb

 c   f desorb
 c 
f sorb
 c 
fsorb

N desorb
N sorb

HI6 

سطح بین شاخههای جذب و
واجذب
Area between sorption/
desorption branch of the
isotherm

شیب
Slope

5

6

توان فروندلیچ

HI7  1 

Freundlich exponent

7

را کاهش و ظلظت فسفر را در محلو خاک افازایش داد ،زیارا ماواد
آلی و اسیدهای آلی حاصل از تجزیه آن ،ساطو کربناات کلسایم را

تأثیر حذف ماده آلی بر شاخصهاي پسماند فسفر در خاكهاي آهکی

اشغا و از تشکیل رسوب هیدروکسای آپاتیات جلاوگیری مایکنناد
( .)20روش های متعددی برای حذف ماده آلی خاک وجاود دارد کاه
می توان به استفاده از آب اکسیژنه ( )45( )H2O2و هیپوکلریت سدیم
( )30( )NaOClاشاره کرد .در خاکهای ظنی از کاانیهاای بلاورین
استفاده از محلو  6( NaOClدرصد حجمی) در  pHبرابر ( 8دماای
اتاق 3 ،باار تکارار) کمتار از  3درصاد آلومینیاوم و سیلیسایم قابال
استخراج با سیترات دیتیونات را حل کارد درحاالیکاه تاأثیری بار
انحال آهن نداشت ( .)42این یافتاههاا نشاان داد کاه اکسایدهای
بلورین و سیلیکاتها تحت تاأثیر تیماار  NaOClقارار نمایگیرناد.
بررسی منابع نشان میدهد که  NaOClدر حذف مواد آلی ماثثرتر از
 H2O2میباشد .این موضوع بهویژه در خاکهاای آهکای باه دلیال
تشکیل اگزاالت کلسیم مقاوم در برابر اکسایش با  H2O2حائز اهمیت
است.
باوجود اینکه پژوهش هاای متعاددی در ماورد جاذب فسافر در
خاکهای آهکی ایران انجام شده است ،ولی اطالعات منتشر شده در
مورد کمی کردن پدیده پسماند و تأثیر مااده آلای بار شااخصهاای
پسماند فسفر در خاک های آهکی ایران وجود ندارد .لذا این پاژوهش
با هدف اندازهگیری شاخص های پسماند فسفر ،تأثیر حذف ماده آلای
بر شاخصهای ماذکور و بررسای ارتبااط شااخصهاای پساماند باا
ویژگیهای خاک انجام گرفت.

مواد و روشها
در این پژوهش ،چندین نمونه مرکب خاک آهکای (صافر تاا30
سانتیمتری) جمعآوری شد .نمونههای خاک پس از هوا خشک شدن
از الک  2میلی متری عبور داده شدند و برخی ویژگیهای فیزیکای و
شیمیایی نظیر بافت خاک به روش هیدرومتری  4زمانه ( pH ،)12در
نسبت  1:2آب:خاک ( ،)46کربن آلی خااک باه روش اکساایش تار
( ،)33درصد کربنات کلسیم معاد ( )CCEبه روش خنثیساازی باا
اسید کلریدریک ( ،)1قابلیت هادایت الکتریکای ( )ECدر نسابت1:2
آب:خاک ( ،)37فسفر قابل استفاده با محلو بیکربنات سدیم ( )34و
کربنات کلسیم فعا ( )ACCEبهروش اگزاالت آمونیوم ( )25انادازه
گیری شدند .پس از اندازهگیری خصوصیات فیزیکی و شایمیایی12 ،
نمونه خاک آهکی با دامنه مناساب ویژگایهاا بارای اداماه تحقیاق
انتخاب شدند (جدو  .)2ماده آلای خااکهاا باا اساتفاده از محلاو
هیپوکلریت سدیم ( 6درصد حجمی ،pH=8 ،دمای اتاق) حذف شاد.
برای این منظور  4گرم از نمونههای خاک در لولاههاای ساانتریفیوژ
 50میلیلیتری ریخته شد و پاس از افازودن  40میلایلیتار محلاو
هیپوکلریت سدیم ( 6 )NaOClدرصاد حجمای در  pHبرابار  ،8باه
مدت  6ساعت در دمای اتاق قرار داده شد .سپس سوسپانسایون باه
مدت  5دقیقه در  1500دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و محلو زال

99

رویی دور ریخته شد .بالفاصله  40میلیلیتار از محلاو هیپوکلریات
سدیم  6درصد اضافه شد و سوسپانسیون دوباره به مدت  6ساعت در
دمای اتاق قرار داده شد .این چرخه اکسایش  3بار ادامه یافت .بعد از
حذف ماده آلی ،بهمنظور شست و شوی محلاو هیپوکلریات سادیم
اضافی ،به بقایای خاک تیماار شاده از مراحال فاوق  40میلایلیتار
محلو زمینه کلرید کلسیم  0/01موالر افزوده و سوسپانسیون تکاان
داده شد و پس از سانتریفیوژ محلو زال رویی دور ریخته شد و این
چرخه  3بار ادامه یافت .پس از انجاام مراحال فاوق ،خااکهاا هاوا
خشک گردیدند ( .)42برای انجام آزمایش جذب فسفر 2 ،گرم خااک
(قبل و بعد از حذف مااده آلای) در داخال لولاههاای ساانتریفیوژ 50
میلیلیتری ریخته شد .به هر یک از لولاههاا  20میلایلیتار محلاو
 0/01موالر کلرید کلسیم حااوی  80 ،60 ،40 ،30 ،20 ،15 ،10 ،5و
 100میلاایگاارم فساافر باار لیتاار از منبااع منااو کلساایم فساافات
[ ]Ca(H2PO4)2.H2Oخالص اضافه گردید (دامنه ظلظت اولیه فسفر
از پیش آزمایشهای انجام شده تعیین شاد) .بارای کااهش فعالیات
میکروبی به هر لولهی سانتریفیوژ دو قطره تولوئن اضافه گردید (.)38
لولههای سانتریفیوژ تا رسیدن به حالت تعاد ( 48ساعت ،تعیین شده
در پیش آزمایش) در دمای  25درجه سلسایوس در شایکر انکوبااتور
تکان داده شدند .سپس در  4000دور در دقیقاه باه مادت  5دقیقاه
سانتریفیوژ و به منظور حصو اطمینان از زال بودن محلو رویی از
کاظذ صافی واتمن  41عبور داده و ظلظت فسفر در این محلو ها ،به
روش آبی (اسید آسکوربیک) و با استفاده از دساتگاه اساپکتروفتومتر
( )Spectronic 100, Shimadzu, Japanو در طااو مااوج 730
نانومتر تعیین گردید ( .)38تفاوت بین ظلظت فسافر محلاو اولیاه و
نهایی برابر با مقدار فسفر جذبشده بهوسیله خاک در نظر گرفته شد.
آزمایش واجذب در ادامه آزماایش جاذب در بااالترین ظلظات اولیاه
فسفر انجام گرفت .به این ترتیب که  15میلایلیتار از محلاو زال
رویی برداشت شد و  15میلیلیتر محلو کلرید کلسایم  0/01ماوالر
اضافه گردید .سپس لولهها تا رسیدن به زمان تعااد واجاذب فسافر
( 24ساعت ،حاصل از پیش آزماایش واجاذب) ،در دماای  25درجاه
سلسیوس در شیکر انکوباتور تکان داده شدند .پس از آن به مادت 5
دقیقه در  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ و  15میلایلیتار از محلاو
زال رویی برداشته شده و مجددا  15میلیلیتر از محلو  0/01موالر
کلرید کلسیم به لولهها افزوده شد و مراحل فوق تاا  9مرحلاه اداماه
یافت ( .)2درنهایت ظلظت فسفر به روش ماورفی و ریلای ( )31و باا
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طاو ماوج  730ناانومتر تعیاین
گردید .مقدار فسفر اندازهگیری شده در این محلو ها بهعنوان مقادار
فسفر واجذبشده از خاک در نظر گرفته شد .در ایان تحقیاق مقادار
نگهداشت فسفر از رابطه زیر محاسبه شده است (:)38
()1
Pret  Psorb  Pdesorb 
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که در آن  : Pretمقدار فسافر نگهداشات شاده : Psorb ،مقادار فسافر
جذبشده و  : Pdesorbمقدار فسفر واجذبشده که به واحد میلایگارم
بر کیلوگرم خاک بودند .برای تعیین ویژگیهای نگهداشات فسافر از
مااد فروناادلیچ اسااتفاده گردیااد .شااکل ریاضاای معادلااه فروناادلیچ
بهصورت زیر میباشد.

تغییرات از تقسیم انحراف معیار بر میانگین محاسبه شاد کاه بازر
بودن این ضریب نشاان دهناده فاصاله اعاداد در خااکهاای ماورد
استفاده میباشد 12 .خاک انتخاب شده از تنوع خوبی در درصد شان
و رس ،درصد ماده آلی ،کربنات کلسیم معااد فعاا و فسافر قابال
جذب برخوردار بودند.

1

()2
q  Kf c n
که در آن  qمقدار ماده جذب یاا واجاذب شاونده در واحاد وزن
جذبکننده (میلیگرم فسفر بر هر کیلوگرم خاک) c ،ظلظات تعاادلی
جذب یا واجذب شونده (میلیگرم بر لیتر) Kf ،و  nدو ثابات تجربای
مایباشااند .از ناارمافاازار  )1995-2008( DataFit 9.0.59باارای
برازش ظیرخطی فروندلیچ به دادههای جذب ( )7و از آزمون  tجفات
شده برای مقایسه میانگین شاخصهای پسماند استفاده شد .ضارایب
همبسااتگی بااا اسااتفاده از ناارمافاازار  SPSSنسااخه  16محاساابه و
نمودارها در نرمافزار  Excelرسم شدند.

نتایج و بحث
برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی  12خاک مورد اساتفاده در
این تحقیق در جدو  2ارائه شاده اسات .در ایان پاژوهش ضاریب

اکسایش مواد آلی خاکها با استفاده از محلول هیپوکلریت
سدیم ()NaOCl

کارایی حذف مواد آلی خاکهاا در جادو  3ارائاه شاده اسات.
همان طور که مشاهده می شود محلو هیپوکلریات سادیم توانسات
بهطور میانگین  90درصد مواد آلای را در خااکهاای ماورد مطالعاه
حذف کند و در هیچ کدام از خاکها این حذف به  100درصد نرسید.
کارایی حذف ماده آلی با محلو هیپوکلریت سدیم باه ویژگایهاای
فیزیکی و شیمیایی خاکهاا بساتگی دارد .میکوتاا و همکااران ()30
عواملی از قبیل کمیت و ماهیت کربناتهاا ،ترکیباات آلای مقااوم و
محافظت مواد آلی توسط سطو ذرات خاک را مسئو حذف نااقص
کربن آلی از خاکها بیان کردند.

جدول  -2برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاکهای مورد مطالعه
Table 2- Some physical and chemical characteristics of 12 used soils in this study
Olsen - P
( mg/kg

EC:1:2

**pH

*ACCE

CCE

Clay

Silt

Sand

OM

)soil

شماره خاك
Soil No.

dS.m-1

%

19.48

4.04

7.95

5.88

16.20

41.00

34.45

24.55

2.75

1

4.89

1.86

8.38

3.63

18.45

16.86

22.02

61.12

0.27

2

9.70

2.47

7.63

2.94

8.75

17.35

15.59

67.06

0.96

3

9.17

2.70

7.65

1.47

7.00

25.48

26.50

48.02

0.96

4

11.84

1.34

8.06

1.47

23.50

28.89

26.66

44.45

3.17

5

5.65

1.58

8.34

2.94

30.00

12.39

25.64

61.96

0.37

6

8.02

1.79

8.05

3.68

25.50

41.82

37.63

20.55

1.18

7

6.49

1.94

8.05

10.78

35.00

39.57

41.25

19.18

2.81

8

9.85

2.25

8.35

2.45

27.00

16.80

29.72

53.47

2.37

9

7.26

1.07

7.77

9.31

33.00

39.17

32.88

27.95

1.96

10

3.67

1.51

8.25

6.13

31.50

25.14

25.69

49.17

1.58

11

11.23

2.71

8.15

8.58

17.14

38.15

43.24

18.61

3.29

8.94

2.11

8.05

4.94

22.75

28.55

30.11

41.34

1.81

46.60

38.14

3.25

64.04

40.78

38.66

26.88

44.01

61.04

12
میانگین
Mean
ضریب تغییرات
(*(CV%

 ACCE ,CCE ،OMبهترتیب ظلظت ماده آلی ،کربنات کلسیم معاد و کربنات کلسیم معاد فعا میباشند * .در عصاره  1به  2خاک و آب
)OM, CCE, ACCE are organic matter, CaCO3-eq, and active CaCO3-eq concentration, respectively. * Coefficient of variation (CV
was calculated by dividing the standard deviation to mean .

تأثیر حذف ماده آلی بر شاخصهاي پسماند فسفر در خاكهاي آهکی

101

جدول  -3کارایی حذف ماده آلی با استفاده از محلول هيپوکلریت سدیم در خاکهای مورد مطالعه
Table 3- Efficiency of organic matter removal with sodium hypochlorite (NaOCl) soluion in the studied soils

کارایی حذف ()%

ماده آلی ()%

Removal
)efficiency (%

شماره خاک

)Organic matter (%

Soil No.

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

After SOM removal

Before SOM removal

90.18

0.27

2.75

1

81.48
94.79
91.66
97.16
86.48
89.83
86.83
94.93
93.36

0.05
0.05
0.08
0.09
0.05
0.12
0.37
0.12
0.13

0.27
0.96
0.96
3.17
0.37
1.18
2.81
2.37
1.96

2
3
4
5
6
7
8
9
10

93.03

0.11

1.58

11

90.88

0.30

3.29

90.88

0.11

1.81

12
میانگین
Mean

کایسر و گوگنبرگر ( )21گزارش کردند گروههای عاملی موجود در
مواد آلی از طریق اتصا چنددندانه باه ساطو کاانیهاای خااک در
مقابل تخریب شیمیایی محافظت می شاوند .فیلیپاو و همکااران ()10
گزارش کردند کاه کاانیهاای رسای از ماواد آلای در برابار تخریاب
محافظت میکنند .گزارش شده است که هیپوکلریات سادیم ترجیحاا
مواد آلی لبایل را حذف میکند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر ماواد
معدنی بلورین گذارد ( .)51اینگرید و همکاران ( )19گزارش کردند که
استفاده از هیپوکلریت سدیم به منظور اکسایش ماواد آلای 19 ،تاا 62
درصد از کربن موجود در خاک را حذف کرد و کارایی حاذف باهطاور
متوسط  41درصد بود .زیمرمن و همکااران ()51گازارش کردناد کاه
استفاده از هیپوکلریت سدیم  6درصد در دمای  105درجاه سلسایوس
 63تا  91درصد کربن موجود در بخش رس و سیلت خااک را حاذف
کرد .مرزادوری و همکاران ( )28کارایی حذف کربن آلی با اساتفاده از
هیپوکلریت سدیم  7درصد در دماای  80درجاه سلسایوس را 94-88
درصد گزارش کردند .بهطورکلی کارایی حاذف مااده آلای باا محلاو
هیپوکلریت سدیم به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاکها بساتگی
دارد.
همدمای جذب و نگهداشت فسفر در خاکهای مورد مطالعه

نمودار جذب و نگهداشت فسفر در مقابل ظلظت تعادلی(قبل و بعد
از حذف ماده آلی) بهعنوان نمونه در شکل  1ارائه شده اسات .هماان
طور که در شکل  1مالحظه میشود ،جذب فسفر توساط خااکهاای
مورد مطالعه بعد از حذف ماده آلی افزایش یافت .در ظلظتهای پایین
روند جذب سطحی در نمونههاای خااک تقریباا مشاابه باود ولای باا

افزایش ظلظت تعادلی فسافر ،اخاتالف بیشاتری در میازان جاذب در
نمونههای خاک دیده شد که میتوان آن را به تفاوت در حداکثر میزان
جذب سطحی و یا تفاوت در انرژی جذب نسابت داد .ایان نتیجاه باا
یافته مرزادوری و همکاران ( )28برای جذب بور مطابقت میکند .ایان
محققان ضمن حذف ماده آلی ساه خااک باا اساتفاده از هیپوکلریات
سدیم ،گزارش کردند که میزان جذب عنصر بور افزایش یافات .آناان
دلیل این امر را افزایش میزان آهن و آلومینیوم استخراج شاده توساط
بافر اگزاالت بعد از حذف ماده آلی عناوان و در نهایات چناین نتیجاه
گیری کردند که قسمتی از اکسیدهای آهن و آلومینیوم و شااید ساایر
اجزای خاک توسط ماده آلی پوشانده و یا آمیخته شده و بعد از حاذف
ماده آلی فعا میشوند.
پرزناو و و همکااران ( )35باا حاذف مااده آلای توساط پراکسااید
هیدروژن در خاک گزارش کردند که جذب عناصر کم مصرف ماس و
روی توسط خاک کاهش یافت .تواناایی آنیاونهاای آلای در کااهش
جذب فسفات بساتگی باه سااختار مولکاولی و  pHدارد .اکسااالت و
سیترات میتوانند مشابه فسفات جذب سطو شوند و اثر مثبات ماواد
آلی بر کاهش جذب فسفر هام از ایان طریاق اسات ( .)13هااولین و
همکاران ( )15گزارش کردند که مواد آلی با ایجاد پوشش محااف در
سطح ذرات سازکویی اکساید ظرفیات تثبیات کننادگی ایان ذرات را
کاهش میدهند.
در این مطالعه همدمای نگهداشت در همه خاکها به دلیل وجاود
پدیده پسماند ،بر همدمای جذب منطبق نشد .محققان به دلیل وجاود
پسماند بر این اعتقادند که ظرفیت بافری خاک مربوط به همادماهای
نگهداشت معتبرتر از همدماهای جذب است ( .)11مکگچان و لوئیس
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بعد از پر شدن مکانهای جذبی پرانرژی بخش عمدهای از عنصار بار
روی مکانهای جذب کم انرژی جذب میشود که به آسانی قابل آزاد
شدن خواهد بود (.)32

( )29گزارش کردند که واکنشهاای واجاذب ،کناد و برگشاتناپاذیر
هستند .وگا و همکاران ( )50بیان کردناد کاه واکانشهاای جاذب و
واجذب اظلب بهطور کامل برگشتپذیر نمیباشند که بهعناوان پدیاده
پسماند شناخته میشود .در پژوهش حاضر نیز بعد از حذف مااده آلای
واجذب فسفر در خاکهای ماورد مطالعاه کااهش یافات (شاکل  1و
جدو  .)4هاولین و همکاران ( )14گزارش کردند که مواد آلی با ایجاد
پوشش محاف در سطح ذرات سزکویی اکسید ظرفیت تثبیتکننادگی
این ذرات را کاهش میدهد .بهطاورکلی بخاش کمای از مکاانهاای
جذب در سطو کانیها پرانرژی هستند .در ظلظتهاای اولیاه  ،ابتادا
این مکانها شروع به جذب میکنند و آزادسازی عنصر جاذبشاده از
این مکانهای پر انرژی کم میباشد .درحالیکه در ظلظاتهاای زیااد

برازش مدل فروندلیچ به دادههای جذب فسفر

معادله فروندلیچ به دلیل ماهیت تجربی و لگاریتمی در اکثر ماوارد
توصیف قابل قبولی از دادههای جذب فسفر داشاته و در ایان مطالعاه
مد جذب فروندلیچ بهخوبی ارتباط فسفر محلو و فسفر جذبشده را
توصیف میکند.

شکل  -1همدمای جذب و نگهداشت فسفر در خاک  ،1قبل ( )Bو بعد ( )Aاز حذف ماده آلی
Figure 1- P sorption and retention isotherm in soil 1, before (B) and after (A) organic matter removal
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1

شکل  -2مقادیر فسفر واجذبی در هر مرحله از فرآیند واجذب در دو خاک مورد مطالعه ،قبل ( )Bو بعد ( )Aاز حذف ماده آلی
)Figure 2- P desorption concentration in each stage of the desorption process in two studied soils, before (B) and after (A
removal of organic matter
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جدول  -4درصد واجذب فسفر در خاکهای مورد مطالعه قبل و بعد از حذف ماده آلی
Table 4- Percentage of P desorption in studied soils before and after the removal of organic matter

بعد از حذف ماده آلی ()%

قبل از حذف ماده آلی ()%

شماره خاک

)After SOM removal (%
Desorption
20.1
61.4
21.6
31
27.2
26.2
36.8
29.7
28.1
16.6
23.8
24.8

)Before SOM removal (%
Desorption
31.4
64.1
32.6
49
45.6
34.9
44.4
43.4
38.5
29.7
35.5
37

Soil No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28.9

40.5

میانگین

شکل  3برازش معادله فروندلیچ به دادههای جذبی فسفر در خاک
شماره  1را قبل ) (Bو بعد ) (Aاز حذف مااده آلای نشاان مایدهاد.
میانگین پارامترهای برآورد شده بارای معادلاه فرونادلیچ در جادو 5
ارائه شده است .پارامتر  nکه تقریبا نشان دهنده شادت جاذب اسات،
قبل از حذف ماده آلی در دامنه  1/32تا  1/96با متوساط مقادار 1/63
بود .بیشترین مقدار  nدر خاک  11و کمترین مقدار آن در خاک  3بود.
ضریب  Kفروندلیچ نشان دهنده میزان جذب در ظلظت تعادلی فسافر
بوده و تا حدودی ماهیت فیزیکی دارد ( .)22قبل از حذف ماده آلی در
دامنااه  17/02تااا  88/72بااا متوسااط  56/32لیتاار باار کیلااوگرم بااود.
بیشترین مقدار این ضریب در خاک  10باا بیشاترین کربناات کلسایم
معاد و کمترین آن در خاک  6با درصد شن باال باود .بعاد از حاذف
ماده آلی پارامتر  nدر دامنه  2/08 -1/46با متوسط مقدار  1/85تغییار
کرد .ضریب  Kبعد از حذف ماده آلی در دامنه  26/96تاا  130/55باا
متوسط  83/39لیتر بر کیلوگرم به دست آمد .ضریب  Kفروندلیچ بعاد

Mean

از حذف ماده آلی حدود  48درصد افزایش نشان داد ولی این افازایش
برای ضریب  nفروندلیچ تنها حدود  13درصد بود .این نتایج باا نتاایج
بارو ( )3مطابقت دارد.
برازش مدل فروندلیچ به دادههای نگهداشت فسفر

مطابق شکل  4و جدو  ، 6مد فروندلیچ به دلیل ضریب تبیاین
( )r2مناسب توصیف قابل قبولی از دادههای نگهداشت فسافر داشات.
پارامتر  nاین معادله در خاکهای مورد مطالعه قبل از حذف ماده آلای
در دامنه  3/1تا  11/4با متوسط  7/2بود .بعد از حذف ماده آلی پارامتر
 nدر دامنه  5/0تا  18/7با متوسط  12/5محاسبه شاد .ضاریب  Kدر
معادله فروندلیچ در دامنه  147/1تا  502/1با متوسط  315/8لیتار بار
کیلوگرم به دست آمد .ضریب  KFبعاد از حاذف مااده آلای در دامناه
 168/9تا  660/6با متوسط  430/8لیتر بر کیلوگرم به دست آمد.

شکل  -3برازش معادله فروندليچ به دادههای جذبی فسفر در خاک شماره  1قبل ( )Bو بعد ( )Aاز حذف ماده آلی
Figure 3- Freundlich equation fitting to the P sorption data in the soil 1, before (B) and after (A) removal of organic matter
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جدول  -5مقادیر ضرایب معادله فروندليچ برای جذب فسفر توسط خاکهای مورد مطالعه قبل (  )Bو بعد (  )Aاز حذف ماده آلی
Table 5- Freundlich sorption isotherm coefficients in used soils, before (B) and after (A) removal of organic matter
R2

)KF (L.kg -1

nF
)+( %

)+( %

A

B

)+( %

A

B

+ 17.82

0.94

0.92

+ 2.04

1.46

1.32

+ 17.82

+ 154.40

0.99

0.97

+ 37.87

2.08

1.96

+ 154.40

130.55

+ 1.06

0.96

0.95

+ 13.49

1.85

1.63

+ 48.06

83.39

A

B

26.96

17.02
88.72
56.32

کمترین
Min

بیشترین
Max

میانگین
Mean

شکل  -4برازش مدل فروندليچ به دادههای نگهداشت فسفر در خاک شماره  1قبل ( )Bو بعد ( )Aاز حذف ماده آلی
Figure 4- Freundlich equation fitting to the P retention data in the soil 1, before (B) and after (A) removal of organic matter

جدول  -6ثابتهای مدل فروندليچ برازش یافته به دادههای نگهداشت فسفر قبل (  )Bو بعد (  )Aاز حذف ماده آلی
Table 6- Freundlich equation fitting to the P retention data, before (B) and after (A) removal of organic matter
R2

)KF (L.kg -1

nF

)+( %

A

B

)+( %

A

B

)+( %

A

B

+24.46

0.87

0.70

+ 19

5.0

3.1

+ 15

168.9

147.1

+1.02

0.99

0.98

+ 171

18.7

11.4

+ 95

660.6

502.1

+1.02

0.96

0.95

+ 74

12.5

7.2

+ 36

430.8

315.8

بعااد از حااذف مااواد آلاای ضااریب  Kمحاساابه شااده از دادههااای
نگهداشت فسفر حدود  36درصد افزایش نشان داد و این افزایش برای
ضریب  nفروندلیچ حدود  74درصد بود و لذا تغییرات  nبیشاتر از KF
بود .میانگین ثابت  KFاین معادله برای همادمای واجاذب بایش از 5
برابر همدمای جذب بود که حاکی از برگشتپذیری کم فسافر جاذب
شده است .همچنین میانگین ثابت  nفروندلیچ برای همدمای واجاذب
حدود یک ششم همدمای جذب بود که میتواناد نشااندهناده تاأثیر
فسفر جذبشده بر افزایش ناهمگنی سطح جاذب کنناده باشاد .ایان

کمترین
Min

بیشترین
Max

میانگین
Mean

نتیجه با یافته خدری و همکاران ( )23بارای جاذب پتاسایم مطابقات
دارد.
محاسبه شاخصهای پسماند

شاخص :1
 HI1بر اساس مقدار ماده جذبشده در شاخههای جذب و واجذب
بر طبق رابطه  3محاسبه شد (:)27
Maxq desorb  q sorb 
()3
HI1 
q sorb
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کااه در آن  :qsorbمقاادار فساافر جااذبشااده و  :qdesمقاادار فساافر
واجذبشده که به واحد میلیگرم بر کیلوگرم خااک مایباشاند .ماا و
همکاران ( )27حداکثر اختالف موجود در همدمای جذب و واجاذب را
در یک ظلظت معین با استفاده از رابطه  4محاسبه کردند:
1

K
 Nso rbNd eso rb
N
c   desorb desorb 
()4
 K sorb N sorb 
که در آن  Kو  Nبه ترتیب ثابت تجربی و توان معادله فرونادلیچ
میباشد .با ورود رابطه دوم در رابطه او شاخص پسماند باه صاورت
رابطه  5محاسبه میشود.

 N

HI1   sorb  1
()5
 N desorb 
از رابطااه ( )5محققااان مختلااف ( 48و  )44باارای کماای کااردن
پسماند استفاده کردهاند .ما و همکاران ( )27گزارش کردند که شاخص
پسماند محاسبه شده از رابطه ( )5با افزایش زمان انکوباسیون بهطاور
خطی ( )r2=0.92افزایش یافت درحالیکه ظلظتهای اولیاه اساتفاده
شده در همدمای جذب تأثیر معنیداری بر شااخص پساماند نداشاتند.
این محققان نشان دادند که این شااخص باهشادت باه زماان تعااد
وابسته است .بهدلیل مطالعه زمان تعاد جذب و واجاذب فسافر و باه
تعاد رسیدن جذب فسفر در  48ساعت احتماال پسماند مشاهده شاده
در این تحقیق از نوع حقیقی بوده و احتما وقوع پساماند ظیرحقیقای
ناچیز میباشد .پسماند ظیرحقیقی یا ظاهری بهطور عمده ناشای از باه
تعاد نرسیدن واکنش های واجاذب باه دلیال کنادی سارعت بارای
رسیدن به تعاد حقیقی است ( )39زیرا واکنش در جهت برگشت نیاز
به انرژی فعا سازی بیشتری دارد ( .)50در جدو  7مقاادیر شااخص
پسماند او ( )HI1به دست آمده از رابطه ( )5در حالت قبال و بعاد از
حذف ماده آلی برای خاک های مورد مطالعه ارائه شده است .میاانگین
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شاخص پسماند بارای قبال از حاذف مااده آلای برابار  3/53باوده و
بیشترین و کمترین آن بهترتیب برابر  7/08و  1/21بود که باهترتیاب
در خاک شماره  3با مقادیر شن بیشتر ( 67درصد) و خاک شماره  2باا
مقادیر کمتر مواد آلی ( 0/27درصد) مشااهده شاد .میاانگین شااخص
پسماند برای حالت بعد از حذف ماده آلی برابر  5/9بود که  85درصاد
افزایش را نشان داد و بیشترین و کمترین آن بهترتیاب برابار  11/8و
 1/94بودند که بهترتیب در خاکهای  3و  2مشاهده شدند.
شاخص : 2
 HI2بر مبنای مقدار ماده جذبشده به شکل زیر قابال محاسابه
است ( 17و :)36
q desorb  q sorb
q sorb

()6

HI2 

در این رابطه فقط از یک مرحله واجذب (اولین مرحلاه) بارای باه
دست آوردن میزان پسماند استفاده میشود .درصورتیکه این شااخص
صفر و یا منفی باشد پسماند وجود ندارد ( .)17از این معادله باهمنظاور
حذف تأثیر ظیرخطی بودن همدما بر پسماند اساتفاده مایشاود (.)12
هوانگ و همکاران ( )17گزارش کردند ظیرخطی بودن همدمای جذب
و واجذب وقوع پدیده پسماند را تشدید مایکناد .در جادو  8مقاادیر
شاخص پسماند دوم ( )HI2به دست آمده از رابطه ( )6در حالت قبل و
بعد از حذف ماده آلی برای خاکهای مورد مطالعه ارائاه شاده اسات.
بیشترین و کمترین مقدار آن بهترتیب برابر  7/65و  2/47بود کاه باه
ترتیب در خاکهاای شاماره  3و  2مشااهده شاد .میاانگین شااخص
پسماند برای حالت قبل از حذف ماده آلی برابر  5/39بود .بیشاترین و
کمترین این شاخص بعد از حذف ماده آلی باهترتیاب برابار  11/09و
 2/56بود که بهترتیب در خاکهای شماره  10با مقدار ماده آلی بیشتر
و خاک شماره  2با مقدار ماده آلی کمتر مشاهده شد.

جدول  -7مقادیر شاخص پسماند اول ( )HI1برای خاکهای مورد مطالعه
Table 7- The value of first hysteresis index (HI1) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%

After SOM removal

Before SOM

+ 7.2

1.94

1.21

+ 281.5

11.80

7.08

+ 67.1

**5.90

**3.53

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد
  The significant difference using t-test at p< 0.01

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean
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جدول  -8مقادیر شاخص پسماند دوم ( )HI2برای خاکهای مورد مطالعه
Table 8- Second hysteresis index values (HI2) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%

After SOM removal

Before SOM

+ 3.1

2.56

2.47

+ 148.8

11.09

7.65

+ 42.2

**7.66

**5.39

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد

  The significant difference using t-test at p< 0.01

شاخص : 3
 HI3بر مبنای توان معادله فروندلیچ از رابطه  7محاسبه مایشاود
(:)6
sorb

N
N desorb

()7

HI3 

در جدو  9مقادیر شاخص پسماند سوم ( )HI3به دسات آماده از
رابطه ( )7ارائه شده است .در این شاخص  Nsorbو  Ndesorbباهترتیاب
توان معادله فروندلیچ بارای همادمای جاذب و واجاذب هساتند .اگار
 Nsorb=Ndesorbباشد پساماند وجاود نادارد و اگار 1> Ndesorb/Nsorb
پسماند مثبت و اگر  1<Ndesorb/Nsorbپسماند منفی خواهد بود .در 12
خاک آهکی مورد مطالعه میانگین شاخص پسماند قبل از حاذف مااده
آلی  4/53بود و بیشترین و کمترین مقدار آن بهترتیاب برابار  8/08و
 2/21بود که بهترتیب در خااکهاای شاماره  3و  2مشااهده شادند.
میانگین شاخص پسماند برای حالت بعد از حذف ماده آلای نیاز برابار

 6/89بود که نسبت به حالت قبل از حذف ماده آلی  52درصد افزایش
یافت .افزایش مقدار میانگین به دسات آماده از ایان شااخص بعاد از
حذف ماده آلی نشاندهنده کاهش آزادسازی فسفر جذبشده از کاانی
هاست .احتماال بعد از حذف ماده آلی ،فسفر به شادت جاذب ساطو
کانیها شده و پارامتر  Nsorbصورت کسر معادله که نشاندهنده شدت
جذب فسفر میباشد بعد از حذف ماده آلی افزایش یافتاه و در نتیجاه
منجر به افزایش این شاخص پسماند شده است .بیشاترین و کمتارین
این شاخص بعد از حذف ماده آلی بهترتیب برابر 12/80و  2/94بود که
باهترتیاب در خاااکهاای شاماره  3و  2مشاااهده شادند .شاایروانی و
همکاران ( )40مقادیر این شاخص پسماند را بارای جاذب کاادمیم در
پالیگورسااکیت ،سااپیولیت و کلساایت بااهترتیااب  22/9 ،4/2و 13/4
گزارش نمودند.

جدول  -9مقادیر شاخص پسماند سوم ( )HI3برای خاکهای مورد مطالعه
Table 9- Third hysteresis index values (HI3) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%
+ 6.02

After SOM removal
2.94

Before SOM
2.21

+ 157.3

12.80

8.08

+ 52

**6.89

**4.53

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد
  The significant using t-test at p< 0.01

تأثیر حذف ماده آلی بر شاخصهاي پسماند فسفر در خاكهاي آهکی

شاخص :4
 HI4با استفاده از ضریب توزیع ظاهری شاخههای جذب و واجذب
از رابطه  8قابل محاسبه است (:)24
1k id  k id1

()8

m




m

i

HI4

در جدو  10مقادیر شاخص پسماند چهارم ( )HI4به دست آماده
از رابطه ( )8در حالت قبل و بعد از حذف ماده آلای بارای خااکهاای
مورد مطالعه ارائه شده است .میانگین شاخص پساماند بارای قبال از
حذف ماده آلی برابار  125/89باوده و بیشاترین و کمتارین آن برابار
 338/62و  25/65بود کاه باهترتیاب در خااکهاای شاماره  10و 2
مشاهده شدند .میانگین شاخص پسماند برای حالت بعد از حذف مااده
آلی برابر  261/41بود که حدود دو برابر افزایش پسماند را نشاان داد.
این نتایج نشان میدهند که مواد آلی نقاش مهمای در انارژی جاذب
فسفر در خاکهای آهکی کشور ماا دارناد .بیشاترین و کمتارین ایان
شاخص برابر  767/52و  33/88بود که بهترتیب در خاک شماره  10با
مقدار رس نسبتا زیاد ( 39درصد) و خاک شماره  2با مقدار مااده آلای
کم ( 0/27درصد) مشاهده شد .در این تحقیق میانگین ضرایب توزیاع
محاسبه شده از همدمای واجذب بزر تر از همدمای جاذب باود کاه
نشان میدهد تمایل سطو خاک برای جذب فسفر در جهت واجاذب
بیشتر بوده و دلیل این امر به دالیل وقوع پدیده پساماند برمایگاردد
(اعداد مربوط ه باه دلیال محادودیت در تعاداد صافحات مقالاه ارائاه
نشدهاند) ( .)8الرد و همکاران ( )24گزارش کردناد کاه تیماار کاردن
رس خاک با پراکسید هیدروژن مقادیر ضریب توزیع ( )Kdرا در بخش
درشاات ( ،)2-0/2متوسااط ( )0/2–0/02و ریااز (< )0/02رس خاااک
برحسب میکرومتر بهترتیب  20 ،62و  18درصد کاهش داد که نشاان
میدهد مقدار قابلتوجهی از پسماند همدمای جذب و واجذب به ماواد
آلی موجود در بخش درشت رس و مقدار کم آن به بخاش متوساط و
ریز رس مرتبط است .این محققان گزارش کردند که مواد آلی موجاود
در رس درشت نسبت به مواد آلی موجاود در بخاش متوساط و ریاز،
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انرژی پیوندی بیشتر ،ظرفیت تباد کاتیونی باال و گروههای عاملی با
واکنشپذیری زیاد دارد که نشان میدهد جذب شیمیایی بهعنوان یک
مکانیسم اصلی پیوندی با مواد آلی در رس درشت بوده ،درحالیکاه در
بخش رس ریز جذب فیزیکی مکانیسم ظالب است .در این تحقیق نیز
تیمار کردن خاکها با هیپوکلریت سدیم منجار باه افازایش شااخص
پسماند محاسبه شده از طریق ضریب توزیع شاد و بیشاترین افازایش
 157درصد بود .بر طبق نتایج الرد و همکاران ( )24و به دلیل آهکای
بودن خاکهای مورد مطالعه این نتایج قابلانتظار باود .احتمااال ماواد
آلی موجود در رس درشت به دلیل واکنشپذیری باال با کااتیونهاای
کلسیم موجود در محلو باعث کاهش فعالیت این یاون در محلاو و
کاهش رسوب فسفات کلسیم میشود ولی بعد از تیمار کردن خاکهاا
با هیپوکلریت سدیم ،ماده آلی حذف و فعالیت یون کلسیم در محلاو
افزایش و منجر به واکنش با فسفر میشود.
شاخص :5
 HI5با استفاده از سطح بین شاخههای جذب و واجذب از رابطه 9
محاسبه شد (:)52
A desorb  A sorb
Asorb

()9

HI5  100

در این شاخص  Asorbو  Adesorbباهترتیاب مسااحت زیار نماودار
همدمای جذب و واجذب هستند .میانگین شاخص پسماند پنجم قبال
از حذف ماده آلی برابر  37/65و کمترین و بیشترین آن نیز باهترتیاب
برابر  24/42و  57/13به دست آمدند (جدو  .)11میاانگین شااخص
پسماند بعد از حذف مااده آلای  42/94محاسابه شاد کاه نسابت باه
وضعیت قبل از حاذف مااده آلای  14/0درصاد افازایش نشاان داد و
کمترین و بیشترین مقدار نیز بهترتیب برابر 33/11و  59/94بودند کاه
بهترتیب در خاکهای  8و  3مشاهده شادند .زو و سالیم ( )52از ایان
شاخص برای محاسبه پسماند اساتفاده و گازارش کردناد کاه مقادار
واجذب به ظلظت اولیه بستگی داشت.

جدول  -10مقادیر شاخص پسماند چهارم ( )HI4برای خاکهای مورد مطالعه
Table 10- Fourth hysteresis index values (HI4) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%

After SOM removal

Before SOM

+ 32.1

33.8

25.6

+ 181.9

767.5

338.6

+ 107.6

**261.4

**125. 9

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد

  The Significant difference using t-test at p< 0.01

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean

108

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1399

جدول  -11مقادیر شاخص پسماند پنجم ( )HI5برای خاکهای مورد مطالعه
Table 11- Fifth hysteresis index values (HI5) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%
24.42

After SOM removal

Before SOM

33.11

24.42

59.94

57.13

**42.94

**37.65

57.13
**14.05

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد

  The significant difference using t-test at p< 0.01
جدول  -12مقادیر شاخص پسماند ششم ( )HI6برای خاکهای مورد مطالعه
Table 12- Sixth hysteresis index values (HI6) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%

After SOM removal

Before SOM

+ 1.1

0.67

0.52

+ 53.8

1.00

0.95

+ 12.1

*0.83

*0.74

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد
  The Significant difference using t-test at p< 0.01

شاخص 6
 HI6با استفاده از شیب همدماهای جذب و واجذب میزان پساماند
را از رابطه زیر برآورد میشود (:)5
()10

 c   f desorb
 c 
f sorb
 c 
fsorb

HI6 

 c
 fsorbو  f deso rbcبهترتیب مشتق تابع جذب و
در این شاخص
واجذب هست .در این پژوهش بیشترین و کمترین مقدار پسماند ششم
( )HI6بهترتیب برابر  0/95و  0/52برای قبل از حذف مااده آلای باود
(جدو  .)12میانگین شاخص پسماند برای قبال از حاذف مااده آلای
برابر  0/74بود .بیشترین و کمترین این شاخص بعد از حذف ماده آلی
بهترتیب برابر  1و  0/67بودند .میانگین شاخص پسماند بارای حالات
بعد از حذف ماده آلی  0/83به دست آمد که نسبت باه قبال از حاذف
ماده آلی  12/1درصد بیشتر بود .بریدا و همکاران ( )5از این شااخص
برای کمی کردن پدیده پسماند در مطالعاه جاذب بنازن توساط ذرات
زظا سنگ استفاده و گزارش کردناد کاه پساماند موجاود باه علات
فرآیندهای تخریبی ،اثرات کلوئیدی و سرعت پخشیدگی نبوده بلکه به
دلیل تغییر شکل برگشت ناپذیر منافذ به علت انبساط و انقباا باود.

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

میانگین
Mean

این محققان گزارش کردند که دالیل پدیده پسماند مشاهده شاده باه
شر زیر است )1 :ورود مواد جذب شده در طی مرحله جذب به داخال
جاذب به گونهای که هیچگونه تماس ترمودینامیکی با محلو نداشاته
باشد )2 ،انبساط برگشتناپاذیر منافاذ و  )3انقباا منافاذ در طاو
مرحله واجذب و به دام افتادن ماده جذبشاده در داخال سااختار فارو
پاشیده.1
شاخص 7
 HI7با استفاده از توان معادله فرونادلیچ در شااخههاای جاذب و
واجذب میزان پسماند را از رابطه زیر برآورد میکند (:)39
N desorb
()11
N sorb
در جدو  13مقادیر شاخص پسماند هفتم ( )HI7به دست آمده از
HI7  1 

رابطه ( )11در حالت قبل و بعد از حذف مااده آلای ارائاه شاده اسات.
همانطورکه مشاهده میشود میانگین شاخص پساماند بارای قبال از
حذف ماده آلی  0/73بود و بیشترین و کمترین مقدار آن نیز بهترتیاب
برابر  0/87و  0/55بودند.
1- Collapsed structure

تأثیر حذف ماده آلی بر شاخصهاي پسماند فسفر در خاكهاي آهکی
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جدول  -13مقادیر شاخص پسماند هفتم ( )HI7برای خاکهای مورد مطالعه
Table 13- Seventh hysteresis index values (HI7) for the studied soils
شاخص پسماند ()HI

 %افزایش

بعد از حذف ماده آلی

قبل از حذف ماده آلی

)Increase (%
+ 1.2

After SOM removal
0.66

Before SOM
0.55

+ 67.3

0.92

0.87

+ 13.7

**0.83

**0.73

کمترین
Min.

بیشترین
Max.

 ،  اختالف معنیدار با آزمون  tدر سطح  1درصد

میانگین
Mean

  The Significant difference using t-test at p< 0.01

میانگین شاخص پسماند برای حالت بعد از حذف ماده آلای 0/83
به دست آمد که  13/7درصاد افازایش یافات .همچناین بیشاترین و
کمترین آن نیز بهترتیب برابر  0/92و  0/66بودناد کاه باهترتیاب در
خاکهای  3و  2با مقدار شن نسابتا زیااد باه دسات آمدناد .ساندر و
همکاران ( )29گزارش کردند که این شاخص یاک ابازار مفیاد بارای
کمی کردن پسماند بوده و به درک مکانیسمهای پسماند جذبی کمک
میکند و درصورتی که پسماند به علت تشکیل یک وضعیت کمثباات1
باشد پسماند محاسبه شده از این شاخص انرژی آزاد موالر جذبی را در
این وضعیت اندازهگیری میکند .مطالعاات آیناده مایتواناد بار تاأثیر
تغییرات سیستماتیک ویژگیهای جاذب شاونده و جااذب و همچناین
تأثیر ظلظت جذب شونده بر پساماند محاسابه شاده از ایان شااخص
تمرکز نماید.
همبستگی شاخصهای پسماند با ویژگیهای خاک

ضرایب همبستگی بین ویژگیهاای خااک و پارامترهاای معادلاه
فروندلیچ در برازش به دادههای جذب و واجذب با شاخصهای پسماند
در جدو  14نشاان داده شاده اسات .در مناابع معماوال هار یاک از
شاخصهای پسماند که بیشترین همبستگی معنیدار را با ویژگیهاای
خاک و پارامترهای معادله فرونادلیچ نشاان دهاد باه عناوان بهتارین
شاخص برای کمی کردن پدیده پسماند معرفی شدهاند .بهعنوان مثا
سندر و همکاران ( )39پسماند هفتم را در مطالعه جذب و واجاذب دی
کلرو بنزن بهعنوان شاخص برتر معرفی کردناد .اماا در ایان پاژوهش
شاخص پسماند چهارم محاسبه شاده از رابطاه ( )8همبساتگی مثبات
معنیداری را باا درصاد رس ) (r= 0.69,p<0.05و کربناات کلسایم
معاد فعا ) (0.7, p<0.05نشان داد .اگرچه رواباط آمااری علات و
معلولی نیستند ولی این امر بیانگر نقش احتمالی بافت خاک و کربنات
1- Metastable States

کلسیم معاد در افزایش جذب و کاهش قابلیات دسترسای فسافر در
این خاکها میباشد .همچنین شاخص پسماند چهاارم باا (r= Kfsorb
) 0.9, p<0.01و  (p<0.01, r= 0.77 ) Kfdesorbهمبستگی مثبات و
معنیداری داشت که نشان مایدهاد باا افازایش انارژی پیونادی در
هماادمای جااذب و واجااذب بااه دلیاال باارهمکنش قااوی بااین ماااده
جذبشونده و سطح جاذب مقدار واجذب کاهشیافته و در نتیجه باعث
افزایش این شاخص پسماند میشود .این شاخص پسماند با مقدار ماده
آلی همبستگی معنیدار نشان نداد .این احتما وجود دارد کاه رقابات
فسفر با ماده آلی برای جذب شدن به مکاانهاای جاذبی بیشاتر باه
ماهیت ماده آلی بستگی دارد .هیو و همکاران ( )16گزارش کردند کاه
کاهش مقادیر جذب فسفر در حضور اسیدهای آلی مختلف میتواند به
نوع اسید مرتبط باشاد .در ناوع او  ،سایترات و مااالت کاه باهطاور
قابل مالحظه ای مقدار جذب فسفر را کاهش میدهناد .اماا ناوع دوم،
مانند تارترات ،بنزوات و استات هیچ تأثیر واضحی بار جاذب فسافات
نداشتند .این امر نشان میدهد که توانایی اسیدهای آلی برای کااهش
جذب فسفر به تعداد گروه عاملی کربوکسیلیک موجود در هر مولکاو
اسید آلی وابسته است .ترتیب کاهش مقدار فسفر جذبشده در حضور
اساایدهای مختلااف از تااوالی تااریکربوکساایلیک اساایدها> دی
کربوکسیلیک اسیدها> منوکربوکسیلیکاسیدها پیروی مایکناد (.)11
این موضوع شاید نشان دهد خاکی که مقدار پسماند بیشاتری داشاته
احتماال مقدار اسید آلی از توالی تریکربوکسیلیک آن بیشتر باوده کاه
بعد از حذف ماده آلی فسفر بهشدت جذب سطو خاک شاده و مقادار
واجذب آن کم و در نتیجه شاخص پسماند آن زیاد شده است.

نتيجهگيری
نتایج این تحقیاق نشاان داد کاه همادمای نگهداشات فسافر در
خاکهای مورد مطالعه به دلیل وجود پدیده پسماند ،بر همدمای جذب
منطبق نشد .معادله ظیرخطی فروندلیچ به دادههاای جاذب و واجاذب
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 مصرف ماواد،به افزایش مقادیر شاخص پسماند بعد از حذف ماده آلی
آلی و یا حداقل جلوگیری از کاهش آن میتواند سبب افزایش کاارایی
.مصرف فسفر شود

سپاسگزاری
 معاونات محتارم810 هزینه این پژوهش از محل گرنات شاماره
پژوهشی دانشگاه تبریز تأمین شده کاه بدینوسایله از دانشاگاه تبریاز
.تشکر میشود
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 حذف مواد آلی خاکها سابب افازایش تماام.برازش خوبی نشان داد
، از بین شاخص های پساماند ماورد اساتفاده.شاخصهای پسماند شد
شاخص چهارم به دلیل اینکه نزدیکترین همبستگی را با ویژگیهای
 شااخص پانجم.خاک نشان داد بهعنوان شااخص برتار معرفای شاد
 از ایان. همبستگی مثبت و معنیدار داشتKfdesorb  وKfsorb پسماند با
موضوع چنین نتیجهگیری شد که پس از حاذف مااده آلای باه دلیال
 انارژی پیوناد،برهمکنش قوی بین ماده جذبشونده و ساطح جااذب
مکان های جذب افزایش یافته و مقدار واجذب کاهش در نتیجاه ایان
 درنهایت پیشبینی میشود که با توجاه.شاخص پسماند افزایش یافت

) همبستگی پيرسون بين برخی ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه با شاخصهای پسماند (قبل از حذف ماده آلی-14 جدول
Table 14- Pearson correlation between calculated hysteresis indices and characteristics of studied soils (Befor removal of
organic matter)
کربناتکلسيم معادل فعال
ویژگیهای خاک
رس
شن
Kfsorb Kfdesorb
ACCE
Soil characteristics Clay
Sand
HI4
0.69* - 0.61*
0.7*
0.77**
0.9**
 درصد5  و1  در سطحt  اختالف معنیدار با آزمون  و 

  ،  The Significant difference using t-test at p< 0.01 and p< 0.05
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Introduction: Sorption and desorption are important processes that influence phosphorus (P) chemistry in
soil. Desorption is a process more complex than sorption and usually not all that is adsorbed is desorbed. This
indicates that adsorption and desorption mechanisms are not similar and it seems that such reactions are
irreversible. Such irreversibility is usually called hysteresis. Major factors such as chemical changes in the
structure of minerals, non-equivalent processes, inflation of adsorbent material, changes in the strength of
crystals, irreversible fixation of adsorbed molecules in fine pores and equilibrium time less than its true value
lead to hysteresis phenomenon. The concentration of phosphate in soil solution and thus its availability for plant
are closely related to sorption processes by soil components. This relationship can be explicated by sorption
isotherms. Soil organic matter (SOM) especially in arid and semiarid regions is one of the important indices of
soil quality and plays important role in phosphate chemistry and fertility. Organic matter could decrease P
sorption, maximum buffering capacity, and bonding energy and could increase P concentration in calcareous
soils solution. Organic matter and organic acids resulted from its decomposition may coat calcium carbonate
surfaces and prevent the formation of apatite precipitation. There are several methods to remove soil organic
matter including using hydrogen peroxide and sodium hypochlorite solutions. It has been reported that H2O2 is
penetrated into the interlayer spaces of phlogopite and vermiculite through exchange with water and cations and
decomposes into H2O and O2. Therefore, this study was conducted to quantify the hysteresis indices, to
investigate the effect of organic matter removal on phosphorus (P) hysteresis indices and to evaluate the
relationship between hysteresis indices and soil characteristics and selection of index with the close correlation .
Materials and Methods: This study was carried out to obtain soil organic matter (SOM) removal with
sodium hypochlorite solution (NaOCl, pH=8) effects on P hysteresis indices in 12 calcareous soils of Iran with
different characteristics. For experiment of P sorption, 2 gr of soil subsamples was placed in separate 50 mL
centrifuge tubes, to which were added 20 ml of monocalcium phosphate containing 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80
and 100 mg P L-1, which had been prepared in 0.01 M CaCl2 solution as background. Centrifuge tubes were
shaken in a shaker incubator for 48-hour period to reach an equilibrium. Then, they were centrifuged at 4000
rpm for 5 minutes. The supernatant was filtered through a filter paper and the P concentration of filtrates
determined using a spectrophotometer. The difference between initial and final P concentrations was assumed to
be the amount of P adsorbed by the soil. Desorption experiments were assumed at the end of sorption
experiments at the highest initial concentration of P with 0.01 M CaCl2 solution. The tubes were shaken to reach
phosphate desorption equilibrium time (24 hours) at 25 °C in incubator shaker. Then, it was centrifuged for 5
minutes at 4000 rpm and 15 ml of the supernatant solution was pipetted and then 15 ml of solution of 0.01 M
CaCl2 was added to tubes and the above steps continued to 9 steps. Freundlich model was used to describe the
sorption – desorption isotherms data. DataFit 9.0.59 software (1995-2008) was used for nonlinear fitting of
Freundlich to sorption data.
Results and Discussion: According to the results, P sorption and desorption data showed hysteresis which
indicates adsorption and desorption mechanisms are not the same. As expected, nonlinear Freundlich equation
showed a best fit (R2=0.96) to the data. The mean value of desorbed P in studied soils after SOM removal was
decreased by 40%, so it was concluded that P sorption was more irreversible. In NaOCl treated soils, the mean
values of seven studied hysteresis indices (HI) increased. Regression analysis indicated that the fourth hysteresis
index, obtained from the distribution coefficient (Kd), had close relation with clay (r = 0.69, p < 0.05) and active
calcium carbonate (r = 0.7, p < 0.05) concentration. Moreover, this hysteresis index showed significant (p<0.01)
1, 2 and 3- Ph.D. Student, Associate Professor and Professor, Department of Soil Science, University of Tabriz, Tabriz,
Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: areyhani@tabrizu.ac.ir)
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positive correlation with Kfsorb and Kfdesorb, which suggests that increasing bonding energy in sorption and
desorption isotherms decreased desorption amount due to the strong interaction between adsorbed P and
absorbent surface, increasing this hysteresis index.
Conclusion: It was concluded that among seven used hysteresis indices, HI4 can be introduced as the best
index for the studied calcareous soils. It is predicted that using organic matter or preventing its reduction in arid
and semi-arid calcareous soils may increase the efficiency of P fertilizer, given an increase in hysteresis index
after the removal of the organic matter.
Keywords: Desorption, Hypochlorite, Isotherm, Oxidation, Sorption
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چکیده
با توجه به نقشهای مهم ماده آلی خاک در اکوسیستم ،ضروری است که وضعیت آن در شرایط مختلف محیطی مورد بررسی قررار ییرردب برر ایر
اساس مطالعه حاضر در زیر حوضه کلیبرچای سفلی از جنگلهای ارسباران با مطالعه پنج خاکرخ شاهد در بخشهای محیطی متمایز شده برمبنای توزیع
تیپهای جنگلی در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی انجام شدب ضم تجزیههای مرسوم خاک ،شناسایی نوع آن و مطالعه وضعیت ماده آلی ،برهعنروان هرد
اصلی تحقیق ،با بررسی مقدار ماده آلی خاک ،توان ترسیب کرب آلی آن و مطالعه میکرومرفولوژیک شکلهای بقایای آلی تکمیل یردیدب نتایج بیرانیرر
تغییر نوع خاک از انتیسول ،اینسپتیسول و آلفیسول به مالیسول با کاهش ارتفاع بودب در روندی مشابه ،همگام با افزایش تکامل خاک میزان ترسریب
کرب آلی آن نیز افزایش یافت امّا مقدار ماده آلی روندی عکس به دلیل نوع فرآیندهای دخیل در تجزیه بقایا در نواحی مختلف نشران دادب برا توجره بره
امکان روی دادن انواع فرآیندهای فیزیکی و بیوشیمیایی تحت شرایط مختلف محیطی ،در نواحی مرتفع شکلهای دستنخوررده بقایای آلری برهعنروان
شکل غالب شناخته شدند امّا با کاهش ارتفاع غالبیت در اختیار شکل های کامالً تجزیه شده بودب در محدوده و مقیاس مورد مطالعه عامل ارتفاع با توجره
به اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود بهعنوان اصلیتری فاکتور محیطی کنترل کننده وضعیت ماده آلی خاک تشخیص داده شدب در نهایت نتیجه شرد برا
توجه به ارتباط بی نوع خاک ،مقدار ماده آلی ،توان ترسیب کرب آلی خاک و شکلهای بقایای آلی میتروان از شناسرایی خراکهرا و توزیرع آنهرا در
مدیریت منطقهای کرب آلی خاک نیز استفاده نمودب
واژههای کلیدی :ارسباران ،بقایای آلی ،ترسیب کرب  ،رده خاک ،نیمرخ ارتفاعی

مقدمه

1

ماده آلی یکی از بخشهای مهم خاک اسرت کره شرامل بقایرای
بافتی ییاهی و جانوری ،اجزا تجزیه نشده تا جزئی تجزیه شده آنران و
ریزجاندارن مرده میباشد ()61ب بخرش آلری خراک ضرم دارا برودن
نقشهای مثبت اکولوژیکی همچون حفظ رطوبت خاک ،تأمی عناصر
غذایی ،حمایت فیزیکی از ییاهان ،فیلتر کردن مواد سمی مصرنوعی و
آالینرردههررای طبیعرری بررا تررأثیر بررر خصوصرریات فیزیکرری ،شرریمیایی،
بیولوژیکی و مرفولروژیکی نقرشهرای متنروعی در انرواع فرآینردهای
خاکسازی و میزان تکامل خاک دارد ( 13و )33؛ بنرابرای مراده آلری
 2 ،1و  -4بهترتیب استادیار ،استاد و دانشیار یروه علوم و مهندسی خراک ،دانشرکده
کشاورزی ،دانشگاه تبریز
)Email: hosseinrezaei@tabrizu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار یروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه
 -5دانشیار یروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده برنامرهریرزی و علروم محیطری،
دانشگاه تبریز
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.80633

عموماً نقشی مهم در پایداری اکوسیستمها داشرته و بره همری دلیرل
بررسی جنبههای مختلف آن یکی از ضرورتها و پایههرای اصرلی در
مطالعات کیفیت خاک ،چرخه کرب و تغییرات اقلریم اسرت ( 38 ،21و
)60ب
براساس یافتههای ینی ( )32فاکتورهرای خراکسرازی منجرر بره
شرایط محیطی متنوعی میشروند کره مقردار ،محتروا ،نروع ،نقرش و
تحوالت ماده آلی خاک را تحت تأثیر خود قرار میدهند و در ای بی
توپویرافی و پوشش ییاهی از اصلیتری فاکتورهای مؤثر در تغییررات
ماده آلی میباشند ( 40 ،8و  )63که در ای تحقیق نیز مورد توجه قرار
یرفتهاندب از جمله عوامل متعددی که تغییرات مراده آلری خراک را در
کنترل دارند پوشش ییاهی و بقایای ناشی از آن است کره بره عنروان
منبع اصلی ماده آلی خاک نقش مستقیمی در ترکیرب و تحروالت آن
دارند ( 43و  ،)45چنانچه تحقیقات پیشی ارتباط نوع پوشش ییاهی با
شاخصهای مختلف ماده آلی خاک را نشران دادهانرد ( 47 ،46و )62ب
اجزای توپویرافی شرامل ارتفراع ،جهرت و شریب از طریرق ترأثیر برر
فرآیندهای خاکسازی نقش مستقیمی در مقردار و تکامرل مراده آلری
خاک دارند ( 24 ،14و )58ب همچنی توپویرافی نقش غیرمستقیمی با
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کنترررل توزیررع مکررانی پوشررش ییرراهی در تحرروالت مرراده آلرری در
اکوسیستمهای طبیعی دارد ()21ب براساس مطالرب فروو و تحقیقرات
پیشی در مورد تشکیل خاک ،شرایط محیطری مختلرف (فاکتورهرای
خاکسازی) منجر به تشکیل انواع خاکها با محتوای مختلفی از ماده
آلی میشوند؛ بنابرای چنی بهنظر میرسد که مطالعه بخرش آلری در
انواع خاکها بره عنروان نتیجره عمرل شررایط محیطری ارتبراط بری
خصوصیات ماده آلی خاک با شرایط محیط را نیز نشان خواهد دادب
میکرومرفولوژی بهعنوان یکی از شاخههای علروم خراک مکمرل
مطالعات پیدایش ،طبقهبندی و مردیریت خراک ( 48و  )56مریتوانرد
جهت ارزیابی بهتر وضعیت ماده آلی خاک در کنار مطالعرات فیزیکری،
شیمیایی و بیولوژیکی بهکار رود که اولی یامها در ایر خصرود در
دهه  1970میالدی برداشته شد ( 1و )2ب بررسری میکرومرفولروژیکی
ماده آلی خاک تأثیر شرایط و فاکتورهای محیطی بر تکامرل خراک را
که در فرآیندهای خاکسازی اخیر روی داده نشان میدهد ()36ب ایر
روش با قابلیتهای خود ای امکان را میدهد که تمامی شرکلهرای
قابل رؤیت ماده آلی در خاک در هر مرحلهای از پیدایش و تغییر شکل
مررورد بررسرری قرررار ییرررد ()41ب هرچنررد ترراکنون تحقیقررات محرردود
میکرومرفولوژیک مستقیم و محض در خصود تحروالت مراده آلری
خاک با استفاده از ای روش صورت یرفته اما بررسی منابع بیان مری
کند که نمودهای مرتبط به ماده آلی یکی از اصرلیترری شراخصهرا
برای تشریح و تفسیر صور مختلف در بررسی میکرومرفولوژیک خاک
هستند ( 47 ،34 ،4و )67ب لذا با توجه به ویژیریهرای منحصرربهفررد
مطالعات میکرومرفولوژیک و توجه کم به آن جهت بررسی مراده آلری
خاک ،ای روش بایستی بررای روشر شردن جنبرههرای جدیردی از

تحوالت ماده آلی خاک کره توسرط روشهرای معمرول بیوشریمیایی
کشف نشده بیشازپیش مورد توجه قرار ییردب
براساس نقشهای مهم ماده آلی خاک در طبیعرت ،هرد اصرلی
ای تحقیق ارزیرا بی مقردار مراده آلری ،میرزان ترسریب کررب آلری و
تحوالت ماده آلی خاک در بخشهای مختلف محیطی برا انرواع تیرپ
های جنگلی در امتداد نیمرخ ارتفاعی میباشدب

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و مطالعات صحرایی

جنگلهای ارسباران در شمال غرب ایران با دارا بودن یونرههرای
ییاهی منحصربهفرد و شرایط اکولوژیک خاد و بکر بهعنوان یکی از
ذخیرهیاههای زیستکره جهان شناخته شده ( ،)59که ای امر موجرب
انجام مطالعه حاضر در زیر حوضره کلیبرچرای سرفلی از جنگرلهرای
ارسباران شد (شکل )1ب تکامل زمی شناسی منطقه طری دوران سروم
صورت یرفته و شامل مجموعهای از سنگهای آذریر -رسروبی مری
باشد ()17ب اقلیم منطقه با دارا بودن متوسط بارش و دمای سالیانه بره
ترتیب  407/13میلیمترر و  12/54درجره سرانتییرراد ،نریممرطروب
معتدل بوده و رژیم رطوبتی و حرارتی خاک منطقه نیز بهترتیب زریک
و مزیک است ( 3و )30ب درختان بلوط ،ممرز ،افرا ،یردو ،زغرال اختره،
سیاهتلو و انار یونههای چوبی معمول منطقه هستند که تحت تیپها و
تودههای اصلی درختان بلوط و ممرز طبرق پرراکنش ارتفراعی خراد
حضور دارندب

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Geographic position of study area

وضعیت ماده آلی خاك در تودههاي جنگلی ارسباران
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شکل  -2الگوی جداسازی بخشهای محیطی براساس پراکنش تیپهای جنگلی در امتداد نیمرخ ارتفاعی منطقه مورد مطالعه
Figure 2- Separation pattern of environmental parts based on forest types along altitudinal profile in study area

پس از عملیات جنگل یردشی اولیره و بررآورد شررایط محیطری،
منطقه براساس تیپ و تودههای جنگلی که دارای توزیع ارتفاعی بودند
به پنج بخش محیطی تقسیم و مطالعه در امتداد یک نیمررخ ارتفراعی
صورت یرفت (شکل )2ب بهمنظور نمونهبرداری ،خاکرخهای شراهد در
هر بخش براساس روش استاندارد حفر و تشرریح شرده و نمونرههرای
دستخورده و دستنخورده از هر افق خاکرخ جهت انجام آزمایشهای
فیزیکی ،شیمیایی و میکرومرفولوژیکی تهیه شدند ()50ب شرایان ذکرر
است تفسیر نتایج براساس شمارههای پنجیانه بخشهای محیطی یرا
شماره خاکرخهای شاهد معادل آن صورت یرفتب
مطالعات آزمایشگاهی و تفسیر دادهها

در ای مرحله پس از آمادهسازی نمونرههرا ،توزیرع انردازه ذرات و
بافرت بره روش هیرردرومتر ،جررم مخصرود برراهری برا اسررتفاده از
استوانههای فلزی ،شوری و اسریدیته برا کراربرد Ecسرنج و pHمترر،
کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسریون بریشرتی ،برفیرت تبرادل
کاتیونی به روش باور و ماده آلی خاکها به روش ترر سروزانی انردازه
ییری شدند ()53ب
شناسایی و ردهبندی خاکهای مطالعه شرده برا اسرتفاده از نترایج
مطالعات مرفولروژیکی و تجزیرههرای فیزیکری و شریمیایی خراکهرا
براساس کلید ردهبندی خاک آمریکایی ( )54تا سطح خرانواده صرورت
یرفتب
میزان ترسیب کرب آلی خاک برا اسرتفاده از نترایج تجزیرههرای
فیزیکی و شیمیایی طبق روش اوریندلک و والی ( )22برای هر افق با
استفاده از رابطه  1تعیی و سپس میانگی وزنی آن براساس ضخامت
افقها جهت تعیی میزان ترسیب کرب آلی هر خاکرخ در بخشهرای
مختلف محیطی بهکار رفتب

رابطه 1
میزان ترسیب کرب آلی خاک )  =(Ton haکرب آلی خاک ()%
× جرم مخصود باهری ) × (g cm-3عمق خاک )100 × (m
بهمنظور تکمیل بررسریهرا از آنجراییکره خراک سرطحی دارای
حداکثر مقدار ماده آلی با انواع شکلها بوده و نیز متأثرتری الیه خاک
از شرایط محیطی است ،تجزیه واریانس ماده آلی خاک سرطحی نیرز
براساس طرح کامالً تصادفی طی  5تکرار در شرایط مختلف محیطری
با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  18انجام و مقایسه میرانگی هرا برا
روش دانک صورت یرفتب
از آنجاییکه تشریح اجزای آلی در بررشهرای نرازک خراک اثرر
شرایط اکولوژیک محیط بر روی تجزیه بقایای آلری و تحروالت مراده
آلی خاک را نشان میدهد ( 12و  ،)57بررسی کیفی وضعیت ماده آلی
خاک با استفاده از مطالعات میکرومرفولوژیرک انجرام شرد کره بردی
منظور جهت تهیه برشهای نازک ،نمونههای خاک دستنخورده تهیه
شده توسط جعبههای کوبیانا پس از هوا خشک شدن ،تلقیح ،سرفت و
سابیده شدند ()42ب برشهای نازک تهیه شده تحرت دو نرور پالریرزه
ساده و متقاطع با استفاده از میکروسکوپ پالریرزان برر اسراس نظرام
واژیان استاندارد ( 56 ،12و  )57تشریح و مطالعه شدندب
-1

نتایج و بحث
خصوصیات کلی و طبقهبندی خاکهای مطالعه شده

نتایج حاصل از بررسی کلی خصوصیات خاکرخهای شاهد مطالعه
شده در پنج بخش محیطی نشان داد که افقهای سطحی دارای رنگ
تیره بوده و با افزایش عمق از تیریی آنها کاسته میشرودب سراختمان
غالب در افقهای سطحیتر از نوع کروی است که در افقهای زیری
به مکعبی و در پایی تری افق به حالت فاقد ساختمان تبدیل میشودب
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خاکهای مطالعه شده دارای اسیدیته خنثی و وضعیت غیر شرور مری
باشندب با کراهش ارتفراع ذرات اولیره خراک ریزترر شرده و بافرت آن
سنگی تر شده استب هرچند مقادیر متفاوتی از آهک در تمام خاکرخها
دیده میشود اما خاکرخهای بخشهای کم ارتفاع دارای حداکثر مقدار
آن میباشندب حضور حجم باالی بقایای ییاهی در اکوسیستم جنگلری
موجب شده تا خاکهای منطقه دارای مقادیر باالی کرب آلی باشرندب
حداکثر مقدار کرب آلی در افقهای سطحی خراکرخهرا اسرت کره برا
افزایش عمق از مقدار آن کاسته میشرود امرا برهدلیرل توانراییهرای
متفاوت انواع خاکهای مطالعه شده در نگهداری و تجزیه مرواد آلری،
شیب تغییرات عمقی آن در بخشهای مختلرف متفراوت اسرتب جررم
مخصود باهری و برفیرت تبرادل کراتیونی خصوصریاتی از خراک
هستند که عمدتاً تحت تأثیر بافت و ماده آلی میباشند لرذا تغییررات و
توزیع مقدار آنها در هر خاکرخ متأثر از دو فاکتور یاد شده است و بره
دلیل پیچیدییهای ارتباط بری فاکتورهرای مرذکور نمریتروان رونرد
خاصی را برای تغییرات ای دو ویژیی از خاک بیان نمودب
جمعبندی مطالعات ژنتیکی خاک ،در انطباو برا اصرل ینری ()32
مبنی بر تأثیرپذیری خصوصیات و تکامرل خراک از شررایط محیطری،
نشان داد که خاکهای متفاوتی در بخشهای مختلف منطقره حضرور
دارند که براساس شواهد ناشی از روی دادن انرواع فرآینردهای خراک
سازی ،توپویرافی و پوشش ییاهی را میتروان برهعنروان مهرمترری
فاکتورهای محیطی دخیل در ای امر دانست (جدول )1ب
براساس یافتههای تحقیق ،خاکهای جروان در ارتفاعرات حضرور
دارند و با کاهش ارتفاع ،تکامل خاکها افزایش مییابدب علّرت چنری
وضعیتی امکان روی دادن انرواع فرآینردهای خراکسرازی در شررایط
مختلف محیطی استب عدم مشاهده افق مشخصه خاد در خراکرخ 1
(بلوط سیاه) و تنها افق مشخصه کمبیک در خراکرخ ( 2ممررز-بلروط
سیاه) ،روی دادن فرآیندهای خاکسازی سادهای همچون هوادیردیی،
تشکیل ساختمان و تجمع بقایای آلری در بخرشهرای  1و  2را تأییرد
میکنند که منجر به تشکیل انتیسول و اینسرپتیسرول برهترتیرب در
بخشهای مذکور شدهاندب مشاهده شواهد انتقال رس و پوشرشهرای
ناشی از آن در خاکرخهای ( 3ممرز) و ( 4ممرز-بلوط سفید) و برهتبرع
آن شناسایی افق مشخصه آرجیلیک حکایت از تشکیل آلفیسولها در
بخشهای  3و  4داردب همچنی مشاهده افق مشخصه کلسیک همراه

با آرجیلیک در خاکرخ  4تکامل نسبی ای خاکرخ نسبت به خراکرخ 3
را نشان میدهدب شناسایی مالیسولها در پایی تری بخش از منطقره
مورد مطالعه بهواسطه رؤیرت شرواهد افرق مشخصرههرای مالیرک و
آرجیلیک در خاکرخ ( 5بلوط سفید) بیان میکند که در کنار فرآیندهای
خاکسازی روی داده در بخشهای مرتفعترر ،تحروالت مراده آلری از
طریق فرآیندهایی همچرون تجمرع بقایرای آلری ،هوموسری شردن و
مالنیزه شدن از اصلیتری فرآیندهای دخیل در توسعه و تکامل بیشتر
ای خاکها نسبت به سایر نواحی هستند ( 13و )54ب
بررسی وضعیت ماده آلی در خاکهای مطالعه شده

بررسی هد اصلی مطالعه که تحلیل وضعیت ماده آلی خاکهای
جنگلی با شرایط محیطی متفاوت بود ،روندی مشابه با تنوع خراکهرا
در شرایط مختلف برای ماده آلی خاک نشان دادب
بهدلیل اهمیت تأثیرپذیری مقدار ماده آلی خاک سطحی از شرایط
محیطی ،تجزیه واریانس آن در خراک سرطحی بخرشهرای مختلرف
انجام و نتایج همچون یافتههای فالحتکار و همکاران ( )23نشرانیرر
مقادیر متفاوت معنیداری از ماده آلی در بخشهای مختلرف برهدلیرل
تأثیرپذیری از شرایط محیطی بود (جدول )2ب حرداکثر مقردار متوسرط
ماده آلی در بخش  2دیده شد که تفاوت معنیداری در سطح احتمرال
یک درصد با سایر بخشها داشتب هر چنرد بخرشهرای  1و  3دارای
مقادیر متفاوتی از ماده آلی در خاک سرطحی بودنرد امرا تجزیرههرای
آماری اختال معنیداری در مقایسه ای دو بخش در سرطح احتمرال
یک درصد نشان ندادب مشرابه همری وضرعیت بررای خراک سرطحی
بخشهای  4با  5نیز وجرود داشرت امرا مقایسرات آمراری حکایرت از
معنیدار بودن اختال آماری بی بخشهای  1و  3برا  4و  5داشرت
(شکل )3ب
در مطالعات صحرایی مشاهده شد که بهدالیرل اکولروژیکی رشرد
درختان با افزایش ارتفاع کاهش مییابد و از آنجاییکه پوشش ییاهی
منبع اصلی ماده آلی خاک است انتظار بر ایر برود کره مراده آلری در
بخشهای فوقانی کراهش یابرد ( 16 ،10و  ،)27امّرا نترایج همچرون
مطالعات هانسوالت و ویتاکر ( ،)29ویلکه و همکاران ( )66و الهروتی
و همکاران ( )37وضعیت معکوسی را نشان دادب

جدول  -1ردهبندی خاکهای بخشهای محیطی مطالعه شده
Table 1- Soils classification of studied environmental parts

خانواده خاک (سیستم آمریکایی )2014

خاکرخ شاهد

بخش محیطی

)Soil family (S.T. 2014
Loamy, mixed, superactive, nonasid, mesic Lithic Xerorthents.
Fine loamy, mixed, superactive, mesic Typic Haploxerepts.
Fine, mixed, active, mesic Typic Haploxeralfs.
Fine, mixed, active, mesic Calcic Haploxeralfs.
Fine, mixed, active, mesic Typic Argixerolls.

Control Profile
1
2
3
4
5

Environmental parts
1
2
3
4
5

وضعیت ماده آلی خاك در تودههاي جنگلی ارسباران

119

جدول  -2تجزیه واریانس ماده آلی خاک سطحی در بخشهای محیطی مختلف
Table 2- Variance analyses of surface soil organic matter in different environmental parts
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
معنیداری
منابع تغییر
df
Sum of squares Mean square
F
Sig.
*0.000

221.2

160.24

640.97

4

0.72

14.48

20

بخش محیطی
Environmental parts

خطا
Error

* معنیداری در سطح احتمال  1درصد ()p<0.01ب

شکل  -3مقایسه میانگین مقدار ماده آلی خاک سطحی در بخشهای محیطی به روش دانکن در سطح احتمال %1
Figure 3- Mean comparison of surface soil organic matter (%) in environmental parts (By Dunkan's Multiple Range Test,
)p<0.01

جدول  -3میزان ترسیب کربن آلی خاک در بخشهای محیطی
Table 3- Soil organic carbon stocks in environmental parts
5

4

3

2

1

274.8

101.3

101

89.24

64.33

که علّت را میتوان در اثریذاری شرایط محیطی بهخصرود هرر
بخش بر روی تحوالت ماده آلی خاک همچون کاسته شدن از سرعت
فرآیندهای شیمیایی و کند شدن تجزیه میکروبی در نواحی مرتفع بره
دلیل سرد و مرطوب شدن ریزاقلیم دانستب با توجه به اهمیت خاک و
پوشش ییاهی در محتوای مراده آلری خراک ،نروع و وضرعیت آنهرا،
سرعت ورود و کیفیت ماده آلی خاک را کنترل میکنند ( 31و  ،)52لذا
حضور انواع خاکها و تیپهای جنگلی با شرایط ویژه در بخرشهرای
مختلف مقادیر متفاوت ماده آلی در منطقه را توجیه میکنندب
بررسی میزان ترسیب کرب آلی خراک در منطقره نشران داد کره
بخشهای مختلف دارای مقادیر متفاوتی از آن بوده بهنحوی که روند
افزایشی مقدار ترسیب کرب آلی خراک برا کراهش ارتفراع در امترداد
نیمرخ ارتفاعی منطقه دیده میشود (جدول )3ب

بخش محیطی
Environmental parts

میزان ترسیب کرب آلی خاک (ت بر هکتار)
)Soil organic carbon stocks (t.ha-1

ای وضعیت در مقایسه با خاکهای تشکیل شده در بخرشهرای
مختلف منطقه اشاره دارد به ارتباط مقدار ترسیب کرب آلی خراک برا
نوع خاک بهعنوان یکی از برآیندهای شرایط محیطی که در تحقیقات
پیشی نیز بدان اشاره شرده اسرت ( 62 ،28 ،19و )65ب برا توجره بره
افزایش مقدار ترسیب کرب آلی خاک از انتیسرول ،اینسرپتیسرول و
آلفیسول به مالسول در منطقه میتروان نتیجره یرفرت کره تکامرل
خاک ،بهویژه تکاملهای ناشی از فرآیندهای خراکسرازی مررتبط برا
ماده آلی ،منجر به افزایش مقدار ترسیب کرب آلی خاک مییردد چرا
که در خاکهای متکامل ،تمامی افقهای موجود محتروای مراده آلری
زیادی دارند درحالیکه در خاکهای نابالغ تنها تجمعی از بقایای آلری
عموماً در افقهای سطحی روی داده استب همچنی میتروان نتیجره
یرفت که کیفیت و تحوالت ماده آلی خاک در کنرار مقردار آن بررای
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بررسی مقدار ترسیب کرب آلی خاک بایسرتی مردنظر قررار ییرردب از
ای رو چنی بهنظر میرسد که بی نوع خاک و میزان ترسریب کررب
آلی آن و نیز بی ماده آلی خاک و تکامرل خراک همبسرتگی براالیی
وجود دارد ( 5و  )6بهطوریکه خاکهای تکامل یافته نسبت به تکامل
نیافته توانایی باالیی در حفظ مراده آلری دارنرد ()14ب برر ایر اسراس
ویدوجویچ و همکاران ( )62میزان ترسیب کرب آلی خاک را با توجره
به نقشه خاکهای صربستان تهیه و نظریات فوو را تأیید نمودندب
ایرچه نوع خاک و فرآیندهای تشکیل آن پیشتر بهعنوان نتیجره
و برآیند شرایط محیطی توجیه کننده مقادیر متفاوت ترسیب کرب آلی
خاک در بخشهای مختلف بود ،امّا نباید نقرش پوشرش ییراهی ،کره
یکی از اجزای محیط است ،بهعنوان منبع ماده آلی خراک را فرامروش
کردب بقایای پوشش ییاهی با مقادیر ،منبرع ،نروع و درجره هوادیردیی
متفاوت پیامدهای مختلفی بر نروع ،شرکل ،مقردار تجمعرات و درجره
تجزیه بقایای آلی در خاک دارد ( 45 ،12و )47؛ بنابرای در نتیجرهای
مشابه با دیجوکیرک و همکراران ( )20و یرونبرر و همکراران ()28
سرنوشت متفاوتی از بقایای آلی در انواع شررایط محیطری متشرکل از
منشأ (نوع تیپ جنگلی) و خاک محل تحوالت ،دیده میشودب
مطالعه برشهای نازک خاک تهیه شده از بخشهای مختلف بره
موازات نتایج حاصل از بررسیهای صحرایی و تجزیههای فیزیکری و
شیمیایی خاک ،خواد میکرومرفولوژیکی متفاوتی بررای خراکهرای
توسعه یافته در نواحی مختلف نشان دادب از آنجاییکه اکثر خصوصیات
میکرومرفولوژیکی تحت تأثیر ماده آلی خاک قرار میییرند و بررسری
ماده آلی خاک هد اصلی ای مطالعه برود ،ترکیبرات آلری بره دقّرت
تحت مطالعه میکروسکوپی قرار یرفتندب مشراهدات بیران کردنرد کره
شکلهای مختلفی از بقایای آلی در هر بخش بسته به شرایط محیطی
غالب هستندب
در مطالعه برشهای نازک خراک تمرامی بخرشهرای محیطری،
بقایای سالم اندامهای ییاهی از قبیل برر  ،ریشره ،سراقه ،پوسرت و
غیره مشاهده شدند بهنحویکه نسبت آنها به انواع تجزیره شرده برا
افزایش عمق در هر بخش کاهش مییافت (شرکل  -4الرف ،ب ،پ،
ت ،ث ،ج)ب رؤیت ای نمودهای سالم از بقایای آلی داللت بر تخریرب
فیزیکی و مکانیکی بقایای آلی دارد که منجر به تجمع مقدار زیادی از
آنها تحت عنوان قطعات آلی و شکلهای فیبرری شرده اسرت ( 25و
)39ب مقایسه نسبی میزان نوع سالم بقایرای آلری برا تجزیره شرده در
بخشهای مختلرف نشران داد کره بخرشهرای  1و  2دارای بقایرای
دستنخورده و سالم بیشتری نسبت به سایر بخشها بوده و نمودهای
بارز میکرومرفولوژیک چندانی که حاصل تحوالت بقایرای آلری باشرد
علیرغم مقدار باالی ماده آلی در ای بخشها دیده نمیشودب بر ایر
اساس نتیجه میشود که برهمروازات محردودیتهرای تکامرل خراک،
تخریب مکانیکی فرآیند غالب تجزیره در بخرشهرای مرتفرع بروده و
قطعات آلی فرم غالب ماده آلی خاک در ای بخشهرا هسرتندب چنری
بهنظر میرسد که شرایط اقلیمی سخت و توسعهیافتگی کم خراک در
بخشهای مرتفع ( 1و  )2محدودکنندهتری فاکتورها در تجزیه بقایای

آلی در ای بخشهرا مریباشرندب مشراهده الگروی پرراکنش ارتبراطی
پورفیریک همراه با درجه هوادیدیی کم قطعات سنگی در بررشهرای
نازک خاک مربوط به ای بخشها ،ضم تأیید عردم مخلروط شردن
مناسب قطعات آلی با بخش معدنی خاک در مقایسره برا شرکلهرای
فاسد شده بقایای آلی ،تأیید کننرده شررایط محیطری نامناسرب بررای
تحوالت بخش آلی خراک اسرت ()44ب از سرویی مشراهده نمودهرای
مرتبط با فضوالت جانوری 1و فرآیندهای شیمیایی هر چند بره مقردار
جزئی در برشهای نازک خاک بخش  2حکایت از بهبود نسبی شرایط
تحول ماده آلی بخش  2نسبت به  ،1هر چند بهمقدار جزئی ،همچرون
تکامل خاک دارد؛ بنابرای با توجه به شرایط موجود در بخشهای  1و
 2انتظار بر ای است که مقدار ماده آلی خاک در بخش  2نسبت به 1
در نتیجه تجزیه و تحوالت بیشتر بقایای آلی کمتر باشد ،لیک نترایج
تجزیههای شیمیایی و مقایسه آمراری مقردار مراده آلری بخرشهرای
مختلف که پیشتر بحث شد در تناقض با ای امر استب ایر شررایط
استثنا می تواند توسط اثر نوع تیپ جنگل بر تکامل و تحول ماده آلری
خاک تفسیر شودب هر چند چنی بهنظر میرسرد در بخرش  2شررایط
محیطی برای تجزیه بقایای آلی نسبت به بخش  1قردری مناسربترر
است امّا تیپ جنگلی آمیخته با تراکم و تنوع بیشتر منجرر بره ریرزش
مقدار زیاد بقایای آلی با منشأ متفاوت شده که نیاز به تنروع زیرادی از
فرآیندهای شیمیایی و فعالیتهای بیولوژیکی تجزیهیر در مقایسره برا
تیپ خالص بخش  1دارد که ای شرایط در ای بخرش مهیرا نیسرت
( 51 ،49 ،18و )64ب مشاهده بقایای آلی با درجره تجزیره متوسرط در
شکلهای مختلف بیان میکند که در بخشهای محیطی مربروط بره
ای نمودها در کنار تخریب مکانیکی فرآینردهای تجزیره شریمیایی و
بیولوژیکی نیز روی داده است (شکل  -4چ ،ح ،خ ،د ،ذ)ب جهش بزر
در تغییر میزان بقایای آلی از سالم به متوسط تجزیه شده در مشاهدات
میکروسکوپی بخش  3داللت برر شرروع جردی تجزیره بیوشریمیایی
بقایای آلی از ای بخش دارد که شرواهد پوشرشهرای آلری ناشری از
تجزیه ریشههای مرده و نیز بقایای جانوران خاکزی در کانالها مؤیرد
ای امر میباشند ( 7و )9ب مشاهده الگوی پراکنش ارتباطی انولیرک و
چیتونیک در برشهای نازک خاک بخش  3نیز بیانیر وجرود شررایط
مساعد برای تجزیه بقایای آلی و روی دادن انواع فرآینردهای تجزیره
میباشد ()55ب بهطورکلی مشاهده همره شرکلهرای بقایرای آلری برا
فراوانی نسبتاً یکسان در بخش  3بیانیر سرعت متوسط تجزیه بقایای
آلی در آن استب
فرم غالب ترکیبات آلی در بخشهرای کرم ارتفراع ( 4و  )5انرواع
مختلفی از بقایای خوب تجزیه شده از قبیل بقایای آلی ریز بیشکل،2
منقوطهها و رنگدانه آلی است که مقرادیر و شرکلهرای متفراوتی برا
بخشهای محیطی مرتفع نشان میدهرد (شرکل  -4ر ،ز)ب هرر چنرد
1- Excrement pedofeatures
2- Amorphous organic fine material
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بخشهای  3و  4دارای رده خاک یکسانی هستند امّا شرایط ماده آلی
در ای دو بخش متفاوت استب با وجود تیپ جنگلی آمیخته متراکم در
بخش  ،4از غیبت افق  Oو حضرور افرق  Aدر سرطح خراک ،چنری
استنباط میشود که سرعت تجزیه بقایای آلی در ای بخرش بریش از
بخشهای مرتفعتر استب مطالعه بررشهرای نرازک خراک بخرش 4
کاهش نمودهای خاکساختی مرتبط برا آبشرویی و تجمرع رس را بره
عنوان فرآیند اصرلی خراکسراز ایر بخرش نشران داد ،درحرالیکره
نمودهای خاکساختی مرتبط با بخش آلی در آن افزایش یافتهاندب ای
شواهد نشان از روی دادن فرآیندهای هوموسی شدن ،مالنیزه شدن و
معدنی شدن با شدت مناسب بهواسطه شررایط بهینره محیطری بررای
روی دادن انواع فرآیندهای تجزیه بقایای آلی در کنار فرآیندهای روی
داده در بخشهای مرتفع دارد؛ بنابرای نتیجه میشود در ایر بخرش
سرعت تجزیه بقایای آلی بیش از میزان ورودی آن اسرتب برهعرالوه
شناسایی شکلهای تجزیه شده بقایای آلی همچون مواد ریز بیشکل،
پوششهای آلی و ساپریک همراه با حالتهای انولیک و چیتونیک بره
عنوان الگوی پراکنش ارتباطی غالب و حفراتی بهشکل غالرب کانرال،
و و منافذ بسته شرایط بهینه تجزیه بقایای آلی در ای بخش نسبت
به بخشهای مرتفعتر را تأیید میکنند ( 25و )55ب همچنی مشاهدات
میکروسکوپی نمودهای فضروالت جرانوری سرالم و کهنره بیشرتر در
بخش  4نسبت به بخشهای مرتفعتر بیانیر شرایط محیطی مناسب
از قبیل رطوبت ،دما و منبرع غرذایی بررای زیسرت تروده میکروبری و
فعالیت جانداران خاکزی است که منجر به باال رفت شدّت فرآیندهای
بیولوژیک مرتبط با تحوالت ماده آلری و مشراهده شرکلهرای کرامالً
تجزیه شده بقایای آلی در ای بخش شده است ( 15 ،11و )35ب
تشریح برشهای نازک خاک پایی ترری بخرش منطقره غالبیرت
خصوصیات میکرومرفولوژیک خاکهای مالیسول از جمله ریزسراختار
خوب توسعه یافته ،بیفابریک تفکیک نشده و الگوی پراکنش ارتباطی
انولیک و چیتونیک را نشان میدهد که همره شرواهد مرذکور حاصرل
حضور مواد آلی خوب تجزیه شده و آمیخته شدن آنها با مرواد خراک
معدنی است ()16ب مقایسره میرزان و کیفیرت شرواهد بقایرای آلری در
بخشهای  4و  ،5علیرغم وجود فرآیندهای مشترک تجزیره بقایرای
آلی در ای بخشها ،شدّت باالی آنها در بخش  5را نشان میدهردب
همچنی مقدار باال و کیفیت تازه نمودهای فضوالت جانوری عالوه بر
اشاره به جمعیت باالی اریانیسمهای خراک در ایر بخرش ،نشران از
تنوع باالی آنها دارد که ای امر خود در تجزیه و تحرول بقایرای آلری
نقش مثبت دارد؛ بنابرای با توجه به موارد ذکر شرده بهترری شررایط
محیطی برای حداکثر سرعت تجزیه و تحوالت بقایای آلی در بخرش
 5در کل منطقه دیده میشودب
جانداران خاکزی عموماً در جاهایی حضور مییابند که تجمع مواد
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آلی اتفاو میافتد و نمودهای فضوالت جانوری 1مرتبطتری مورد بره
حضور آنها میباشند که شکلهای تازه و تجزیه شده ای نمودها برا
مقادیر متفاوت در برشهای نازک خاک بخشهای محیطری مختلرف
بهواسطه حضور بقایای آلی دیده میشود (شکل  -4ژ ،س ،ش)ب ایر
نمودها خود میتوانند در تشریح وضعیت مراده آلری خراک در شررایط
محیطی مختلف به کار روند که در مواردی در بحثهای پیشتر مورد
استفاده قرار یرفتند ،لیک در بررسی کلری آنهرا مشرخص شرد کره
مقدارشان در تمامی خاکرخهرا برا افرزایش عمرق کراهش مرییابنردب
همچنی مقایسه بخشهای محیطی مختلف در ای خصود بیانیرر
روند افزایشی نمودهای فضوالت جرانوری از بخرشهرای مرتفرع بره
نواحی کم ارتفاع است و ای تغییرات در تطابق با تغییرات نسبت بری
انواع سالم و کهنه بقایای آلی در بخشهای مختلف است و اشاره بره
نقررش جانررداران خرراکزی در تجزیرره بقایررای آلرری طرری فرآینرردهای
بیولوژیکی داردب

نتیجهگیری
در محدوده و مقیاس مورد مطالعه ،ارتفاع بهعنوان یکی از عوامرل
اصلی کنتررل کننرده شررایط محیطری برا اثرر برر ریرزاقلیم ناشری از
توپویرافی و پیامدهای آن بر توزیرع تیرپهرای جنگلری ،فرآینردهای
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک موجبات به وجرود آمردن بخرش
های محیطری متنروعی را فرراهم نمروده کره در آنهرا بقایرای آلری
سرنوشت متفاوتی دارندب
بهبود شرایط محیطی با کاهش ارتفاع ،برهدلیرل افرزایش تنروع و
سرعت فرآیندهای خاکسازی ،منجر به توسعه و تکامرل خراک و بره
موازات آن تحوالت بیشتر ماده آلی خاک شده استب مقدار مراده آلری
خاک ،توان ترسیب کرب آلی آن و شکلهای بقایرای آلری متنروع در
شرایط محیطی مختلف بیانیر تأثیر شرایط محیطی بر توزیرع بخرش
آلی خاک است که در ای بی با توجه به هرمخروانی تنروع خراک برا
وضعیت ماده آلی آن در بخشهای مختلف ،نوع خاک بهعنوان برآینرد
اثر فاکتورهای محیطی میتواند یک راهنمای مناسرب بررای تحلیرل
وضعیت بخش آلی خاکهای نواحی مختلف باشد؛ بنابرای توصیه برر
استفاده از نقشه خاک برای مدیریت ماده آلی خاک در نرواحی مشرابه
است که نقشه ماده آلی آن تهیه نشده استب

1- Excrement pedofeatures
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 بقایای- ب،)PPL  نور،1  خاکرخA  بقایای آلی سالم پوست (افق- الف: تصاویر میکروسکوپی از ماده آلی در بخشهای محیطی مختلف-4 شکل
 بقایای آلی- ت،)PPL  نور،2  خاکرخA  بقایای آلی سالم بافت برگ (افق- پ،)PPL  نور،2  خاکرخBw1 دستنخورده از هیفهای قارچی (افق
Bt2  بقایای آلی سالم ریشه (افق- ج،)XPL  نور،4  خاکرخA1  بقایای آلی سالم سوزنچهها (افق- ث،)PPL  نور،3  خاکرخA1 سالم ساقه (افق
 مقطع عرضی-) حPPL  نور،2  خاکرخA  بقایای آلی متوسط تجزیه شده همراه با نمودهای فضوالت جانوری (افق-) چPPL  نور،5 خاکرخ
 بقایای-) دPPL  نور،4  خاکرخA1 بقایای متوسط تجزیه شده برگها (افق- خ،)PPL  نور،3  خاکرخA1 هوادیده بخش درونی قطعه آلی (افق
 بافت متوسط تجزیه- ذ،)PPL  نور،3  خاکرخA2 متوسط تجزیه شده توسط ارگانیسمهای خاکزی و نمودهای فضوالت جانوری ناشی از آنها (افق
،)PPL  نور،5  خاکرخBt1  ماده آلی خوب تجزیه شده (افق- ز،)PPL  نور،4  خاکرخA2  رنگدانه آلی (افق- ر،)PPL  نور،4  خاکرخA2 شده (افق
 نمودهای فضوالت- ش،)PPL  نور،4  خاکرخA2  نمودهای فضوالت جانوری (افق- س،)PPL  نور،3  خاکرخA  نمودهای فضوالت جانوری (افق-ژ
)PPL  نور،5  خاکرخA جانوری تازه (افق
Figure 4- Thin section micrographs of soil organic matter in different environmental parts; A- whole organ residues of bark
(P1-A by PPL), B- intact mass of interlaced hypha (P2-Bw1 by PPL), C- intact tissue residues of leaves (P2-A by PPL), Dwhole organ residues of stem (P3-A1 by PPL), E- whole organ residues of needles (P4-A1 by XPL), F- whole organ residues of
root (P5-Bt2 by PPL), G- moderate decomposed residues with black excrement (P2-A by PPL) H- cross section of inner
alteration of organ fragment (P3-A1 by PPL), I- moderate decomposed leaves (P4-A1 by PPL), J- moderate decomposed
organ by organisms activity and their excrement (P3-A2 by PPL), K- moderate decomposed tissue (P4-A2 by PPL), L- black
organic pigment (P4-A2 by PPL), M- well decomposed organic matter (P5-Bt1 by PPL), N- excrement pedofeature (P3-A by
PPL), O- excrement pedofeatur (P4-A2 by PPL), P- fresh excrement pedofeature (P5-A by PPL)
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Introduction: According to important ecological roles of soil organic matter in stabilizing ecosystems, it is
essential to consider soil organic carbon condition for managements of worldwide problems such as soil quality,
carbon cycle and climate change. Also, organic matter is one of the main component of soil which have vital
impress on its evolution. Therefore, assessing soil organic matter fate in various environmental conditions and its
relation with environmental factors will be useful for management decisions. Determining soil organic carbon
content, stocks and forms by the physico-chemical and micromorphological studies may respond to the question
about soil organic matter evolution from the different point of views. Based on mentioned reasons, our research
work focused on soil organic matter content, stocks and forms under various environmental condition of the
forest ecosystem to find new aspects of its relation with environmental factors.
Material and Methods: This research work was carried out in Arasbaran forest, northwest of Iran, which
recognized as a part of the international network of biosphere reserves and has unique species of plants with
special ecological properties. Sampling was carried out in a Kaleybar Chai Sofla sub-basin as a part of Arasbaran
forest with eastern longitude of 46º 39´ to 46º 52´ and northern latitude of 38º 52´ to 39º 04´. Based on the
Amberje climate classification, the climate of the region is semi-humid and moderate. The soil moisture and
temperature regimes are Xeric and Mesic, respectively. Hornbeam (Carpinus betulus) and Oak (Quercus petraea
and Quercus macranthera) were identified as the main woody species in this area and volcano-sedimentary
rocks were the geological structure. Primary site surveying showed 5 forest stand types such as Oak (Quercus
macranthera), Hornbeam-Oak (Carpinus betulus-Quercus macranthera), Hornbeam (Carpinus betulus),
Hornbeam-Oak (Carpinus betulus-Quercus petraea), Oak (Quercus petraea) along altitudinal transects, that
used as environmental parts with different conditions. In each environmental part, a soil profile was described
and sampling was done for physical, chemical and micromorphological analysis. After preparing soil samples in
the laboratory, soil physico-chemical routine analyses were carried out by standard methods and then the studied
soils were classified on the basis of 12th edition of soil taxonomy. To achieve the main aim of the study, various
aspects of soil organic matter evolution were assessed. Soil organic matter content was determined according to
the Walkley–Black wet oxidation method and using alteration factor f = 1.724 recommended by USDA.
Variance analysis and means compare of soil organic matter content in surface horizons of different
environmental parts were performed by using the SPSS software package and Dunkan's multiple range test,
respectively. Soil organic carbon stocks were calculated for each soil horizon and weighted average based on
profile depth was used to calculate this index for each soil profile. The prepared thin section for
micromorphological study was examined under both plane-polarized light (PPL) and cross-polarized light (XPL)
using a polarized microscope and explained based on standard terminology to identify various forms of soil
organic matter all over the study area.
Results and Discussion: Results revealed increasing of soil evolution with decreasing of elevation. Entisols,
Inceptisols, Alfisols and Mollisols with different families were the soil observed along altitudinal transects by
decreasing elevation. According to the obtained results, environmental effects caused different soil organic
matter content and evolution with various soil organic carbon stocks in each part. Improvement of environmental
condition by decreasing elevation resulted in more evolution of soil organic matter, dominant of decomposed
forms of organic matter and rise of soil organic carbon stocks from the highest part to the lowest one. Soil
1, 2 and 4- Assistant Professor, Professor and Associate Professor, Soil Science and Engineering Department, Faculty of
Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: hosseinrezaei@tabrizu.ac.ir)
3- Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia,
Iran
5- Associate Professor, Remote Sensing and GIS Department, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University
of Tabriz, Tabriz, Iran
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.80633
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organic matter content in soil surface increased by elevation, although the main source of soil organic matter
have better condition in lower parts due to ecological reasons. This inverse statue can be explained by special
environmental conditions causing limited organic remnants decomposition in the highest parts. In the same trend
with soil evolution, soil organic carbon stocks increased by decreasing of elevation. This trend refers to the
relation of mentioned index ability with various soil-forming processes. Micromorphological study showed that
organic intact remnants were the dominant forms in upper parts which changed to well-decomposed forms in the
lowest parts. This observation revealed the occurrence of mechanical decomposition processes of organic
remnants in high elevation while biochemical ones happen in the lower parts. Also, this distribution of soil
organic matter decomposition processes can explain soil organic carbon content and stocks all over the study
area.
Conclusion: Elevation was identified as an important environmental factor controlling soil organic matter in
the studied scale. Generally, results confirm the same trend for soil organic matter evolution and soil organic
carbon stocks with soil development, especially in pedogenesis processes in relation to organic matter. Thus, it
can be recommended to use soil map for management of soil organic matter under various environmental
conditions in large-scale studies.
Keywords: Altitudinal transect, Arasbaran, Carbon stock, Organic remnants, Soil order
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پیامد باکتریهای باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغنکشی در یک
خاک آهکی
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چکیده
پسماندها دارای مواد آلی باال و عن اصر غذایی از جمله فسفر هستند .این پژوهش با هدف بررسی فسفر قابل دسترس خاک پس از افزوود پسزماند
جامد کارخانه روغنکشی به خاک انجام شد .باکتری باسیلوس بومی با توا انحالل فسفر جداسازی شد .خاک با سطوح مختلف پسماند ( 2و  4درصزد
مخلوط شد و باکتریهای باسیلوس بومی و باسیلوس پرسیکوس ( 106یاخته در گرم مخلوط به آنها مایهزنی شد .سطوح صفر پسماند و مایهزنی نشده با
باکتری هم به عنوا تیمارهای شاهده در آزمایش گنجانده شد .خاکها در دمای آزمایشگاه و رطوبت  0/7 FCبه مزد  6مزاه انکوباسزیو شزده و در
زما های صفر 146 ،116 ،86 ،56 ،42 ،28 ،14 ،7 ،2 ،و  176روز از آنها نمونهبرداری شد .ویژگزیهزایی ماننزد  ،pHکزربن آلزی ( ، OCتزنفس پایزه
میکروبی ( ، BRفسفر قابل دسترس ( Pavaو فعالیت آنویم فسفاتاز در خاکها اندازهگیری شد .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل
و در سه تکرار انجام شد .پیامد پسماند ،باکتری ،زما و برهمکنش آ ها بر بیشتر ویژگیهای اندازهگیری شده معنیدار بود ( p<0/05بود .پسماند سبب
افوایش  Pava ،OCو  BRشد و  pHرا کاهش داد .مایهزنی خاک با باکتریها سبب کاهش  Pava ،OCو  BRشد .باالترین مقدار  Pavaدر خاکهزای
دارای  %4پسماند مایهزنی نشده با باکتریها ( 142/7 mg Kg-1به دست آمد اما در بین خاکهای دارای  %2پسماند ،خاک مایهزنی شزده بزا بزاکتری
باسیلوس بومی Pava ،باالتری داشت .در کل ،کاربرد پسماند جامد کارخانه روغنکشی سبب بهبود ویژگزیهزای زیسزتی خزاک و افزوایش فسزفر قابزل
دسترس شد.
واژگان کلیدی :آنویم فسفاتاز ،باکتریهای حلکننده فسفر ،تنفس میکروبی ،کربن آلی

مقدمه

1

فسفر یکزی از عناصر غذایی پرمصرف برای رشد و نمو گیاهززا
اسزت .کمبود فسفر به طور گسترده در بسیاری از مناطﻖ دنیا به ویزژه
زمینهای خزشﮏ و نیمزهخززشﮏ بززه دلیززل مقادیر باالی کربنا
کلسیم گوارش شده است ( . 24در واقع در بیشتر خاکهای کشاورزی
در پی کاربرد پیوستهی کودهای شیمیایی ،ذخیرهی فسفر وجزود دارد،
اما تثبیت شد و رسوب آ سبب کمبود فسفر در فاز محلول شزده و
رشد گیاها محزدود مزیشزود ( . 19فسفر آلی نقش مهمی در تﻐذیه
گیاها به ویژه در خاکهای آهکی با توا تثبیت باالی فسفر دارد.
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی سابﻖ کارشناسی ارشد و استادیارا گزروه علزوم و
مهندسی خاک ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیال
Email: M.farhangi@guilan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.80353

فسفر آلی خاک از مواد آلی ناهمگنزی تشکیل شده اسززت و شکلهای
مختلف آ پیامزززدهای متفاوتی بر حاصلخیزززوی و کیفیت خاک دارند
( . 12رهاسازی فسفر از بقایای آلی ،تبادل فززززززز زسفر جذب شده با
اکسیآنیو هزا ،کمززﭙلکس شززد کلسیم و افوایش حاللیت فسفا
هزززای کلسزززیم ،دینامیﮏ فسفر در خاکهزززای آهکی تیمار شده با
پسماندهای آلی را تحت تﺄﺛیر قزرار داده و از ایزن راه سزبب افزوایش
قابلیت دسترسی فسفر در خاک میشوند (. 35
ترکیبی از عوامل محیطی و زیستی در سرعت معدنیشززد فسفر
آلی در خاک نقش دارند .ریوجاندارا خاک عامل اصلی در فروزینگزی
بقایای آلی هستند .به دیگزر سزخن ،یکزی از روشهزای تامین فسفر
مورد نیاز گیاها بهرهگیزززری از توا زیستی خاک و استفاده از ریزززو
جاندارا حلکننده فسفر است ( . 18استفاده از باکتریهای حلکننزده
فسفر برای افوایش فراهمی زیستی عناصر معدنی خاک ،تثبیت زیستی
نیتززرو ، ،فروزینگ زی ترکیززبهززای آلی پیﭽیده و کنترل بیماریهای
گیاهی نﻈر پژوهشگرا را به خود جلب کرده است ( . 32سویههزایی
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از جنس باسزیلوس ،1سزودوموناس 2و رایووبیزوم 3از مهزمتزرین حزل
کنندگا فسفر هستند (. 4
باکتریهای حلکننده فسفر قابلیت دسترسی فسفر را از راه
تراوش اسیدهای آلی و تولید آنویمهای فسفاتاز افوایش میدهند ،که
بهترتیب سبب انحالل فسفر معدنی و معدنی شزد فسزفر آلزی شزده
و تﻐذیزه فسفری گیاه بهبود مییابد ( . 12باکتریهای باسزیلوس بزه
دلیل توانایی تولید آنزویمهزایی ماننزد پروتئزاز ،آمزیالز و فسزفاتاز ،در
فروزینگی مواد آلی در خاک کارآمزد بزوده و نقزش بسزیار مهمزی در
چرخههای بیوشیمیایی دارند ( . 30این باکتریها چزو تزوا سزاخت
اندواسﭙور دارند در برابر تزنشهزای محیطززی پایزدار بزوده و شزرای
نامساعد را تحمل میکنند ،بنابراین در سیستمهزای کشزاورزی بسزیار
مهماند (. 11
افوایش مصرف کودهای شیمیایی فسزفر در چنزد سزال گذشزته،
نز زه تنهززا عملکرد محصوال کشاورزی را چندا افوایش نداده ،بلکه
در مزززواردی سزززبب بر هم خزززورد تعادل عناصزززر غذایی و کاهش
محصزول نیزو شده است .با آشکار شد پیامدهای نامناسب استفادهی
بیرویه از این کودها ،گرایش به کزاربرد کودهزای آلزی و روشهزای
زیستی بیشتر شده است ( . 10ضمن اینکه توجه به کشاورزی پایزدار
و راهکارهای زیستی برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی در ایزن
زمینه نقش برجستهای داشزته اسزت ( . 34در ایزن راسزتا اسزتفاده از
بقایای آلی دارای فسفر مانند پسماندها و باکتریهای حلکننده فسزفر
راهگشا هستند.
کاربرد پسماند جامد کارخانههای روغن خوراکی ،افزوو بر کمﮏ
به دفع این فززززراورده فرعی در صنعت تولید روغن ،میتوانززززد سبب
بازگشت عناصر غذایی خارج شده از خاک در فراینزد کشزاورزی شزود
( . 20اصالح خاک با پسماندهززای کارخانه روغنکشززی در دورههززای
کوتاه و میا مد سبب افوایش کربن آلی ،نیترو ،کل ،فسفر و
پتاسیم قابل دسترس خاک و افوایش پایداری خاکدانههزای آ مزی
شود ( . 25پسماندهای جامد کارخانه روغنکشی معموالً اسیدی بزوده
و دارای کربن و پتاسیم زیاد ،کلسیم ،منیویم و آهن قابلتوجه و مقدار
فسفر و نیترو ،متوس میباشند ( . 8بنابراین این پژوهش بزا فزر
اینکه پسماند جامد کارخانه روغنکشی دارای مواد آلی و فسفر قابزل
توجه است و ورود آ به خاک موجب تحریﮏ رشزد میکروبزی و آزاد
کرد فسفر آ میشود و بزا هزدف -1 :بررسزی سزطف فسزفر قابزل
دسترس در خاک پزس از افزوود پسزماند جامزد مایزهزنزی شزده بزا
باکتریهای باسیلوس به خاک و  -2مقایسه توانایی باکتری باسیلوس
بومی خاک با باکتری باسیلوس پرسیکوس در آزادسازی فسزفر انجزام
1- Bacillus
2- Pseudomonas
3- Rhizobium

شده است.

مواد و روشها
آمادهسازی خاک و پسماند

یﮏ نمونه خاک مرتعزی (عمزﻖ  0-30سزانتیمتزری از منطقزه
لوشا واقع در استا گیال نمونهبرداری شزد .خزاک بزه آزمایشزگاه
منتقل و پس از هوا خشﮏ شد از الﮏ  2میلیمتری عبور داده شزد.
برخی از ویژگیهای فیویکی و شزیمیایی خزاک شزامل بافزت pH ،و
قابلیت هدایت الکتریکی ،کربن آلی ،کربنا های کلسیم معادل ،فسزفر
قابل دسترس و فسفر کل ( 9اندازهگیری شد.
پسماند جامد از کارخانه روغنکشی زیتو گنجه رودبزار واقزع در
استا گیال تهیه شد و پس از انتقال به آزمایشگاه ،خشﮏ کزرد و
کوبید از الﮏ  2میلیمتری عبور داده شزد .در ایزن کارخانزه بیشزتر
تصفیه روغن زیتو انجام میشود نه روغنگیری و پسماند از حوضﭽه
تصفیه کارخانه تهیه شد .ویژگیهای پسزماند شزامل کزربن بزه روش
سوختن در کوره ( ، 22فسفر کل ،کربنا های کلسیم معزادل ،قابلیزت
هدایت الکتریکی و ( pHدر سوسﭙانسیو  1به  10انزدازهگیزری شزد
(. 9
جداسازی باسیلوس حل کننده فسفر از خاک

جداسازی باکتری باسیلوس در آزمایشگاه بیولو،ی خاک دانشگاه
گیال انجام شد .برای این کار از هما خاک مرتعی سوسﭙانسیونی در
آب مقطر سترو تهیه شد و به مد  20دقیقه در بن ماری با دمزای
 80درجه سلسیوس قرار گرفت .با این کار ریخت رویشی باکتریها از
بین رفته و تنها اسﭙورها زنده میماننزد .از ایزن سوسﭙانسزیو پزس از
خنﮏ شد در محی کشت نوترینت آگار ،کشت به صور پخش در
پلیت انجام شد .چند نمونه از باکتریهای رشد کرده در سزطف پتزری
با ویژگی تیﭙیﮏ کلنی باسیلوس به روش خطی جداسازی شزدند و بزا
آزمایشهایی مانند رنگآمیوی گرم ،اسﭙور ،آزمزو کاتزاالز و تحزرک
( 17باسیلوس بود آنها تﺄیید شد.
بززرای سززنجش تززوا حززلکننززدگی فسززفر 20 ،میکرولیتززر از
سوسﭙانسیو باسیلوسهای جدا شده با روش قطرهگزذاری در محزی
جامد اسﭙربر( 4شامل  10گرم گلوکو 0/5 ،گرم عصاره مخمر 0/1 ،گرم
 0/25 ،CaCl2گرم  2/5 ،MgSO4.7H2Oگرم تری کلسزیم فسزفا
( Ca3(PO4)2و  15گرم آگار در یﮏ لیتر کشت داده شدند .پلیتهزا
به مد  7روز در دمای  28درجه سلسیوس انکوباسیو شزدند .قطزر
منطقه شفاف (هاله احاطه شده اطزراف کلزونیهزا و همﭽنزین قطزر
4- Sperber
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کلونی پس از  4 ،2و  7روز در سه تکرار انزدازهگیزری شزد .شزاخ
انحالل فسفر PSI( 1به عنوا نسبت قطر هاله ( mmبه قطر کلونی
( mmمحاسبه شد ( 17و باکتری که دارای باالترین نسبت بود برای
ادامه آزمایش انتخاب شد .باکتری شزاخ باسزیلوس 2نیزو از گزروه
زیستشناسی دانشگاه گیال تهیه شد و توا حلکننزدگی فسزفر آ
نیو سنجیده شد.
آزمایش انکوباسیون خاک

برای هر تیمار مقدار  600گرم خزاک در یزﮏ سزینی بزا سزطوح
مختلف پسماند (صفر 2 ،و  4درصد به طور کامل مخلوط شد .پس از
آماده شد مخلوط خاک-پسماند ،غلﻈت مشخصی ( 106سلول در هر
گرم مخلوط از زادمایهی باکتریها (باسیلوس بومی جدا شده از خاک
و باسیلوس پرسیکوس در حدود  100ملیلیتر آب مقطزر سزترو بزه
مخلوطها مایهزنی شد .سﭙس رطوبت مخلوطها بزه حزدود  70درصزد
گنجایش زراعی خاک رسانده شد .پزس از آ مخلزوطهزا در رزروف
پالسززتیکی ریختززه شززده و در دمززای آزمایشززگاه (حززدود  25درجززه
سلسیوس به مد  6ماه انکوباسیو شدند .در طول دوره انکوباسیو
تالش شد تا رطوبت آمیختههزا بزا روش وزنزی در حزدود  70درصزد
گنجایش زراعی حفظ شود .در زمزا هزای صزفر،42 ،28 ،14 ،7 ،2 ،
 146 ،116 ،86 ،56و  176روز از مخلززوطهززا نمونززهبززرداری شززد .در
نمونهها  ،pHکربن آلی و غلﻈت فسفر قابل جذب به روش بیا شزده
در باال و تنفس پایه میکروبی ( 3و فعالیزت آنزویم فسزفاتاز بزه روش
رنگ سنجی و به کمﮏ سوبسترای پارانیتروفنل فسزفا ( 33انزدازه
گیری شد.
آنالیز آماری

آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل و در سه
تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل پسماند جامد در سه سزطف
(صفر 2 ،و  4درصد  ،مایهزنی با باسیلوس در سه سزطف (بزدو مایزه
زنی ،مایزهزنزی بزا باسزیلوس بزومی و مایزهزنزی شزده بزا باسزیلوس
پرسیکوس و زما نمونهبرداری در  11سزطف (صزفر،28 ،14 ،7 ،2 ،
 146 ،116 ،86 ،56 ،42و  176روز بودند .دادهها با نزرمافزوار SAS
 9.4آنالیو شدند و مقایسه میانگینها نیو با آزمو چند دامنهای دانکن
در سطف  5درصد انجام شد .برای رسم نمودارها نیو از نرمافوار Excel
استفاده شد.

1- Phosphorus Solubilizing Index
2- Bacillus persicus
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نتایج و بحث
در جدول  1ویژگیهای خاک و پسماند مورد مطالعه آمزده اسزت.
خاک مورد استفاده در این پژوهش دارای بافت لوم pH ،کمی قلیایی،
فسفر قابل دسترس متوس و کربن آلی کم بود .ضمن اینکه کربنا
کلسیم معادل خاک باال بود که امکا تثبیت فسفر در خاک را افوایش
میدهد .پسماند به کار رفته در این پژوهش نیو دارای مقزادیری قابزل
توجه از کربن آلی و فسفر کل بود و امکا استفاده از آ در کشاورزی
طبﻖ استاندارد محی زیست برای استفاده از پسماندها و پسابها وجود
دارد ( . 7در پژوهشها ( 8گوارش شزده کزه  pHپسزماندها معمزوالً
اسیدی است .اما از آنجا که پسزماند اسزتفاده شزده در ایزن پزژوهش
پسماند ناشی از حوضﭽه تصفیه روغن بود ،بنابراین ممکزن اسزت بزه
دلیل فرایندهای تصفیه روغن زیتو  pHآ باالتر از  7شده باشد.
در جدول  2نتایج تجویه واریانس پیامد سطوح پسماند ،بزاکتری و
زما انکوباسیو بر ویژگیهزای خزاک آمزده اسزت .پیامزد پسزماند،
باکتری ،زما و برهمکنش آنها بر  ،pHتنفس پایه و کربن آلی معنزی
دار بود ( . p>0/01اما پیامد پسماند بر فعالیت آنویم فسزفاتاز و پیامزد
باکتری بر غلﻈت فسفر قابل دسترس معنیدار نبود (. p<0/05
پیامد برهمکنش پسماند در باکتری برر ویگیر هرای مرورد
مطالعه

مقایسه میانگین پیامزد بزرهمکزنش سزطوح مختلزف پسزماند در
باکتری بر  ،pHتنفس پایه میکروبی ،کربن آلی و فسفر قابل دسترس
خاک در شکل  1نشا داده شده است.
pH

در شکل -1الف دو روند مشخ در تﻐییرا  pHدیده میشزود:
نخست اینکه افوود پسماند به خاک موجزب کزاهش  pHآ شزده
است و دوم اینکه بزاکتری باسزیلوس بزومی جزدا شزده از خزاک در
مقایسه با باکتری باسیلوس پرسیکوس در هر  3سطف پسزماند  pHرا
بیشتر کاهش داده است که البته تفزاو  pHدر خزاک دارای ایزن دو
باکتری ،تنها در خاک بدو پسماند چشمگیر بزود ( . p<0/05شارما و
همکارا ( 30گوارش کردند که بزاکتریهزای حزل کننزده فسزفر از
طریﻖ تولید و فروزینگی انواع اسیدهای آلی pH ،خاک را کاهش مزی
دهند و از این راه سبب افوایش دسترسی به این عنصر میشوند.
تنفس پایه میکروب و کربن آل

باالترین مقدار میانگین تنفس پایه میکروبزی در تیمارهزای دارای
 %4پسماند بود که نسبت به تیمارهای دارای  %2پسماند  1/24برابر و
نسبت به تیمارهای بدو پسماند  1/73برابر افوایش یافته بود (شزکل
-1ب .

132

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1399

جدول  -1برخی ویژگیهای شیمیایی خاک و پسماند جامد مورد مطالعه
Table 1- Some chemical characteristics of the studied soil and solid waste

قابلیت هدایت
اسیدیته

الکتریکی

pH

Electrical
)conductivity (EC

-

dS.m-1

کربناتهای
کلسیم معادل

کربن آلی

فسفر کل

Organic
carbon

Total
phosphorus

فسفر قابل
دسترس

Calcium
carbonates
equivalent
-------------- g.100g-1--------------

7.80

0.2

36

0.6

0.11

7.70

1.34

23.3

37

1.55

Available
phosphorus
mg.Kg-1
خاک (Soil

14.6
-

پسماند (Waste

جدول  -2تجزیه واریانس پیامد سطوح پسماند ،باکتری و زمان انکوباسیون بر ویژگیهای خاک
)Table 2- Analysis of variance for soil properties as affected by waste (W), bacteria (B) and incubation time (T

فسفاتاز

تنفس پایه

فسفر

کربن آلی

اسیدیته

درجه آزادی

منابع تغییر

Phosphatase

Basal
respiration

Phosphorus

Organic
carbon

pH

Degree of
freedom

Sources of variation

0.88ns

**0.947

**238725

**88.09

**2.89

2

پسماند (Waste

**3.24

*0.039

548.78ns

**0.50

**0.13

2

باکتری (Bacteria

**103.82

**0.217

**40078.14

**11.66

**1.51

10

زما (Time

**2.53

*0.028

*2344.32

**0.33

**0.05

4

پسماند× باکتری (Waste×Bacteria

**1.57

**0.074

**8893.37

**0.74

**0.05

20

پسماند× زما (Wate×Time

**0.94

**0.033

**1294.19

**0.42

**0.06

20

باکتری× زما (Bacteria×Time

**1.06

**0.019

**1017.01

**0.20

**0.02

40

پسماند× باکتری× زما

0.39

0.010

198.39

0.10

0.01

(Waste×Bacteria×Time
198

خطا (Error

ns

اعداد نشا دار شده با *و** به ترتیب در سطف احتمال  5و  1درصد معنیدار هستند و بیانگر معنیدار نبود در سطف احتمال  5درصد است
Values marked by * and ** are significant at 5% and 1% probability levels, respectively, and values marked by ns, are not significant
at 5% probability level.

کمترین مقدار تنفس هم در تیمار بدو پسماند مایهزنی شزده بزا
باکتری باسیلوس پرسیکوس بود که با سایر تیمارهای بزدو پسزماند
تفاو آماری چشمگیری نداشت (. P<0/05
نتیجه به دست آمده در این پژوهش با یافتههای مکی و همکارا
( 21همسو است .آنها گوارش کردنزد کزه افزوود پسزماندهای آلزی
سبب افوایش فعالیت تنفسی خاک میشود .سییزرا و همکزارا (31
افوایش میانگین تزنفس پایزه در خزاکهزا را پزس از افزوود پسزاب
کارخانه زیتو گوارش نمودند و علزت آ را افزوایش فعالیزت و رشزد
ریوجاندارا میکروبی بومی و همچنین توانایی ریوجاندارا در استفاده
و فروزینگی ترکیبهای آلی قابل دسزترس مختلزف پسزاب گزوارش
کردند .کریستن و همکارا ( 14نیو تﻐییزرا مزاده آلزی خزاک را در
ارتباط با دیاکسیدکربن اندازهگیری نمودند و مشخ شد که رابطه-
ی مثبت چشمگیری بین افوایش ماده آلی و باال رفتن تنفس خزاک و

کربن زیست توده میکروبی وجود دارد.
در شکل -1ج مقایسه میانگین پیامد بر همکنش سطوح مختلزف
پسماند در باکتری بر کربن آلی خاک نشا داده شده است .با افوایش
درصد پسماند از صفر به  4درصد ،کربن آلی خاک افوایش یافته است
که این امر ناشی از مقدار باالی ماده آلی پسماند است .باالترین مقدار
کربن آلی در تیمار با پسماند  4درصد و بدو باکتری ( 3/21بود کزه
با تیمارهای دارای باسزیلوس بزومی ( 2/95و باسزیلوس پرسزیکوس
( 2/96تفاو آماری چشمگیزری داشزت ( . p<0/05اگرچزه تفزاو
کربن آلی در ایزن دو تیمزار بزا یکزدیگر چشزمگیزر نبزود (. P<0/05
کمترین مقدار کربن آلی نیو در تیمار بدو بزاکتری و بزدو پسزماند
( 1/13دیده شد در حالیکزه بزین  3سزطف بزاکتری در تیمزار بزدو
پسماند تفاو چشمگیری وجود نداشت (. P<0/05

پیامد باكتريهاي باسیلوس در آزادسازي فسفر از پسماند جامد كارخانه روغنكشی در یک خاك آهکی
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شکل  -1پیامد برهمکنش سطوح مختلف پسماند در باکتری بر الف)  pHو ب) تنفس پایه میکروبی ،ج) کربن آلی و د) فسفر قابل دسترس خاک.
 W4 ،W2 ،W0به ترتیب بیانگر سطوح صفر 2 ،و  4درصد پسماند و  Bi ،Bnو  Bpبه ترتیب بیانگر خاک مایهزنی نشده ،و مایه زنی شده با باسیلوس بومی و باسیلوس
پرسیکوس است .حروف متفاو در روی ستو ها در هر شکل نشا دهنده بود تفاو آماری معنیدار در سطف  %5است .نوارهای خطا انحراف از معیار میباشند (. n=3
)Figure 1- Effect of solid waste and bacteria interactions on A) pH, B) basal microbial respiration, C) organic carbon and D
available phosphorus in soil
W0, W2, and W4 denote 0, 2 and 4% solid waste levels respectively, and Bn, Bi, and Bp denote uninoculated soil and soil inoculated
with native Bacilus sp. and Bacillus persicus respectively. In each figure, different letters on columns indicate significant differences
at p< 0.05 and error bars are deviations from the criteria (n=3).

به نﻈر میرسد افوود پسماند به خزاک سزبب تحریزﮏ جامعزه
میکروبی خاک شده است و با افوایش تجویه پسماند مواد آلزی خزاک
افوایش یافته است .مکی و همکزارا ( 21نیزو گزوارش کردنزد کزه
افوود پسماندهای آلی به طور قابل مالحﻈهای محتزوای مزاده آلزی
خاک را افوایش میدهد .اما مایهزنی باسیلوسها به خاک در هر سطف
پسماند سبب کاهش کربن آلی خاک شد .به نﻈر مزیرسزد مایزهزنزی
خاک با باسیلوس سبب اُریبی جامعه میکروبی شده و باتوجه به تراوش

مواد آنتی میکروبی توس باسیلوسها به ویژه مواد ضد قارچی ،دامنزه
فعالیت قارچها کم شده و در پیِ آ تجویه ماده آلی توس قارچها که
هتروتروفهای توا مندی هستند ،کم شده است .تولید آنتزیبیوتیزﮏ
توس باکتریهای مفید افواینده رشزد گیاهزا ماننزد باسزیلوسهزا و
سودوموناسها و حتی کنترل بیماریهای گیاهی توس آنها از دیربزاز
توس پژوهشگرا زیادی شناسزایی شزده اسزت ( . 6 ،15در سزوی
دیگر ،باکتریها افوو بر تولید آنتیبیوتیﮏ بزا تولیزد سزیدروفور هزم
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سبب جلوگیری از رشد قارچها میشوند که گفته شده این سزازوکار در
بززازداری رشززد قززارچ از تولیززد آنتززیبیوتیززﮏ هززم نیرومنززدتر اسززت.
چاکرابورتی و همکارا ( 5تولید سیدروفور توس باسیلوس مگزاتریوم
را عامل کنترل بیماریهای قارچی در ریشه گیاه چای معرفی کردند.
فسفر قابل دسترس و فسفاتاز

در شکل -1د مقایسه میانگین پیامد برهمکزنش سزطوح مختلزف
پسماند و باکتری بر فسفر قابل دسترس خاک نشا داده شده است .با
افوایش سطف پسماند جامد ،مقدار فسفر قابل دسترس خزاک افزوایش
معنیداری یافت به طوری که بیشترین مقدار فسفر خزاک مربزوط بزه
تیمار دارای پسماند  4درصد و بدو مایهزنی باکتری بزود کزه تفزاو
آماری چشزمگیزری بزا تیمزار دارای باسزیلوس بزومی خزاک نداشزت
( . P<0/05با افوایش درصد پسماند از صفر به  4مقزدار فسزفر قابزل
دسترس افوایش یافت که این امر میتواند ناشی از مقدار باالی فسفر
موجود در پسماند باشد.
با بررسی پیامد باکتریها در هر سطف پسزماند دیزده شزد کزه در
خاک بدو پسماند باکتری باسیلوس پرسیکوس در رهاسزازی فسزفر
کارآمد بوده ،اگر چه اندازهی فسفری کزه ایزن بزاکتری آزاد کزرده در
مقایسه با باسیلوس بومی جدا شده از خاک و خاک مایهزنی نشزده بزا
باکتری (شاهد تفاو آماری چشمگیری نداشته است .در خاک بزدو
پسماند بیشتر فسفر قابل دسترس اندازهگیزری شزده از منزابع معزدنی
فراهم شده است و از آ جزا کزه زیسزتگاه اصزلی بزاکتری باسزیلوس
پرسیکوس آبهای شور الیگوتروف 1است ،انتﻈار میرود که در تﻐذیه
از منابع معدنی فسفا کارآمد بوده و در شرای طبیعزی سزخت (کزم
بود غذا موفﻖتر باشد .بزا افزوایش سزطف پسزمانداز صزفر بزه ،%2
باسیلوس بومی جدا شده از خاک کارآمدتر بود ،اگرچه فسفر آزاد شزده
توس آ تفاو آماری چشمگیری با فسفر آزاد شده توس باسزیلوس
پرسیکوس نداشته است ( . P<0/05این یافته سازگاری بزاکتریهزای
بومی خاک به استفاده از مواد آلی در شرای افوود بقایزای آلزی بزه
خاک را نشا میدهد که معموالً در خاکهای با شرای مناسب مقدار
بقایای آلی خاک پیرامزو همزین  %2اسزت کزه در ایزن پزژوهش از
پسماند تامین شده است .با افوایش سطف پسماند از  2به  4درصد ،که
تا حدی در خاکها غیرعادی اسزت ،هزر دو بزاکتری از دامنزه رقابزت
خارج شده و خاکی که در آ باکتری مایهزنزی نشزده و تعزادل شزمار
ریوجاندارا آ به هم نخورده و احتماال قارچها کنترل کننده هسزتند،
در رهاسازی فسفر کارآمدتر بزوده اسزت .ایزن امزر اهمیزت همکزاری
باکتریها در فروزینگی بقایای آلی را نشا میدهد که در منابع به آ
مکرر اشاره شده است ( 29و  . 36چشمگیر نبود تفاو مقدار فسزفر
1- Oligotrophic

در خاک دارای پسماند  %4و بدو مایهزنی باکتری و همین خاک کزه
با با باسیلوس بومی مایهزنی شده هم میتواند تاییزدی بزر توانمنزدتر
بود باکتریهای بومی در فروزینگی بقایای آلی افووده شده به خاک
باشد .به هر روی ،در خاک دارای  2و  4درصد پسماند ،میانگین مقدار
فسفر قابل دسترس به ترتیب حدود  2/4و  3/5برابر خاک شاهد بود.
رگنی و همکارا ( 23پیامد مثبت کاربرد ضایعا جامد کارخانزه
روغنکشی زیتو بر فعالیت رویشی و بازدهی میوه زیتو را وابسته به
معدنی شد آ و در نتیجه آزادسازی مواد غذایی مانند پتاسیم ،فسفر،
کلسیم ،منیویم و آهن دانسزتند .ریوجانزدارا خزاکزی بزا اسزتفاده از
منابع کربنی ترکیبهای آلی دارای فسفر ،موجب معدنی شزد فسزفر
آلی میشوند (. 27
اگرچه فعالیت آنویم فسفاتاز خاک نقش مهمی را در معدنی شزد
فسفر آلی بازی میکند اما در این پزژوهش تیمارهزا تزاﺛیر زیزادی بزر
فعالیت این آنویم نداشتند .یعنی اینکه تفاو بزین تیمارهزا در مقزدار
آنویم فسفاتاز معنیدار نبود .به هر روی ،بیشترین مقدار فعالیت آنزویم
فسفاتاز ( 16/21 mg PNP.g Soil-1h-1در تیمار بزا پسزماند صزفر و
مایهزنی شده با باکتری باسیلوس پرسیکوس به دست آمد و کمتزرین
مقدار فعالیزت ایزن آنزویم ( 15/36 mg PNP.g Soil-1h-1در تیمزار
بدو باکتری و بدو پسماند (شاهد دیده شد .در نتیجه میشود گفت
باکتریهای حلکننده فسفا نقش مهمی در تﻐذیزه فسزفر خزاک بزا
افوایش میوا دسترسی گیاها از طریزﻖ آزادسزازی از منزابع آلزی و
معدنی فسفرخاک توس فرآینزدهای انحزالل و معزدنی شزد دارنزد
(. 13
پیامد برهمکنش باکتریها در زمان برر ویگیر هرای مرورد
مطالعه
تنفس پایه میکروب و کربن آل

در شکل  2پیامد برهمکنش باکتریهای مزورد مطالعزه در زمزا
های مختلف بر مقدار تنفس پایه و کربن آلی نشا داده شزده اسزت.
مقایسه میانگین پیامد باکتری در زما بزر کزربن آلزی خزاک نوسزا
زیادی نداشت .نمودارهزا در هزر سزه تیمزار زنگولزهای شزکل بزود و
باالترین مقدار کربن در هر سه تیمار در روز  28به دست آمد و تا مزاه
دوم (روز  56ادامه یافت .کمترین مقدار کربن خاک هزم در روز 146
تیمار با باکتری باسیلوس بومی به دست آمد .بزاالترین مقزدار تزنفس
پایه خاک در روز  116و در تیمار مایهزنی شده بزا بزاکتری باسزیلوس
بومی دیده شد که با روز  7هما سطف باکتری و تیمزار شزاهد و روز
 116تیمار مایهزنی شده با باکتری باسیلوس پرسیکوس تفاو آمزاری
چشمگیری نداشت ( . P<0/05در نتیجه میتوا گفت که بین سطوح
باکتری در روند تنفس پایه میکروبی تفاوتی وجود ندارد.
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شکل  -2مقایسه میانگین پیامد برهمکنش باکتری در زمان (روز) بر تنفس پایه میکروبی و کربن آلی خاک
 Bi ،Bnو  Bpبه ترتیب بیانگر خاک مایهزنی نشده ،و مایهزنی شده با باسیلوس بومی و باسیلوس پرسیکوس است.
Figure 2- Effect of bacteria and time interactions on microbial basal respiration and organic carbon in soil
Bn, Bi, and Bp denote uninoculated soil and soil inoculated with native Bacilus sp. and Bacillus persicus respectively.

کمترین مقدار تنفس پایه نیو مربوط به روز صفر تیمزار مایزهزنزی
شده با باسیلوس بومی بود که بازهم بزا بسزیاری از تیمزارهزا تفزاو
آماری چشمگیری نداشت ( . P<0/05به طور کلزی میزانگین تزنفس
میکروبی تیمارها به ترتیب در خاک شاهد ،مایهزنی شده با باسزیلوس
بومی و پرسیکوس 0/39 ،0/36 ،و  0/35میلیگرم دی اکسزید کزربن
در گرم خاک خشﮏ در روز بود.
فسفر قابل دسترس و فسفاتاز

در شکل  3پیامد برهمکنش باکتریهای مزورد مطالعزه در زمزا
های مختلف بر مقدار فسفر قابل دسزترس و فعالیزت آنزویم فسزفاتاز
نشا داده شده است .بیشترین مقدار فسزفر خزاک در روز  146تیمزار
بدو مایهزنی باکتری و کمترین مقدار آ نیو در روز صفر همین تیمار
به دست آمد که با روزهای صزفر و  2دو تیمزار دیگزر تفزاو آمزاری
چشمگیری نداشت ( . P<0/05در تیمار شاهد رهاسازی فسفر از منابع
آلی و معدنی بیشتر تحت تاﺛیر قارچها بزوده و رونزد افوایشزی داشزته
است .احتماالً مایهزنی خزاک بزا بزاکتریهزا سزبب اُریبزی در جامعزه
میکروبی و کاهش جمعیت قارچها شده و روند آزادسازی فسفر تحزت

تﺄﺛیر قرار گرفته است .به هر روی ،میانگین فسفر آزاد شده از خاک در
 6ماه انکوباسیو در خاک مایهزنی شده با بزاکتری باسزیلوس بزومی
بیشتر از باسیلوس پرسیکوس و آ هم بیشتر از خاک شاهد بود.
باالترین مقدار فعالیت آنویم فسفاتاز مربوط به روز  14خاک شاهد
بود هر چند که بزا بسزیاری از تیمارهزا تفزاو چشزمگیزری نداشزت
( . P<0/05در واقع بود فسفاتازها در خاک که فسفر را از فاز آلی به
شکل محلول درمیآورند ،شاخصی از حاصلخیوی خاک است (. 2
پیامد برهمکنش سطوح پسماند در زمران برر ویگیر هرای
مورد مطالعه
تنفس پایه میکروب و کربن آل

در شکل  4پیامد برهمکنش سطوح پسماند در زما های مختلزف
بر مقدار تنفس پایه و کربن آلی نشا داده شده است .رونزد تﻐییزرا
کربن آلی خاک با گذشت زما نوسا زیادی نداشت بزه طزوری کزه
نمودارها در هر سه تیمار زنگولهای شکل بودند و باالترین مقدار کربن
در هر سه تیمار در روز  28به دست آمد (که برای تیمار  %4با تفزاو
آماری چشمگیر از همه باالتر بود .
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شکل  -3مقایسه میانگین پیامد برهمکنش باکتری در زمان (روز) بر مقدار فسفر قابل دسترس و فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک
 Bi ،Bnو  Bpبه ترتیب بیانگر خاک مایهزنی نشده ،و مایهزنی شده با باسیلوس بومی و باسیلوس پرسیکوس است.
Figure 3- Effect of bacteria and time interactions on available phosphorus and phosphatase activity in soil
Bn, Bi, and Bp denote un-inoculated soil and soil inoculated with native Bacilus sp. and Bacillus persicus respectively.

یعنی اینکه باالترین اندازهی فروزینگی پسماند و رهاسازی کربن
آ در ماه اول بوده است .سآدی و همکارا ( 26نیو گزوارش کردنزد
که بیشترین مقدار فروزینگی در پسماند زیتو افووده شده به خزاک و
از دسززت رفززتن دیاکسززید کززربن در  8روز اول رخ داده و شززد
فروزینگی تابعی از فعالیت میکروبی و رطوبت خاک بوده است .کزربن
آلی خاک در طول ماه دوم انکوباسیو هم در هما محدودهی مقزدار
کربن به دست آمده در ماه اول و باال بود .پس از آ کربن آلی خزاک
همزما با افوایش تنفس کاهش یافته است .مقایسزه ایزن نمزودار بزا
روند تنفس ناشی از افوود پسماند در طول زما به خوبی بیانگر این
رخدادهاست .روند تﻐییرا تنفس انزدازهگیزری شزده در طزول زمزا
انکوباسیو نیو بیانگر این است که  48ساعت پس از افوود پسزماند
به خاک ،تنفس پایه افوایش چشمگیر یافته است که نشزا از شزوک
اولیه ورود منبع کربن به خاک و بهینزه بزود شزرای خزاک از نﻈزر
رطوبت و دما است .این روند میتواند با مصزرف مزواد سزاده تجویزه
شززوندهی پسززماند توسزز ریوجانززدارا فرصززتطلززب در مززاه اول
انکوباسیو و در ادامه با فروزینگی پسماند توس باکتری باسیلوس با
شد تجویه پایین توجیه شود.

در این رابطه اجمی و همکارا ( 1بیا داشتند رابطه خطی مثبت
میا تزنفس میکروبزی بزا مزاده آلزی خزاک وجزود دارد .کریسزتن و
همکززارا ( 14نیززو تﻐیی زرا مززاده آل زی خززاک را در ارتبززاط بززا دی
اکسیدکربن اندازهگیری نمودند و مشزخ شزد کزه رابطزهی مثبزت
چشمگیری بین افوایش ماده آلی و باال رفتن تنفس خاک وجود دارد.
فسفر قابل دسترس و فسفاتاز

در شکل  5پیامد برهمکنش سطوح پسماند در زما های مختلزف
بر مقدار فسفر قابل دسترس و فعالیت آنویم فسفاتاز نشزا داده شزده
است .مقدار فسفر خاک در تیمارهای صفر و  4درصزد پسزماند تزا روز
 14انکوباسیو و در تیمار  %2پسماند تا روز  42روند افوایشی داشته و
پس از آ دچار نوسا شده است .به طوریکه در خاک بدو پسزماند
در ماههای  5و  6نمونهبرداری افت کزرده اسزت .بنزابراین ،مزیتزوا
گفت دلیل اصلی افوایش فسفر خاک ،فسفر قابزل اسزتفاده موجزود در
پسززماند و همﭽنززین معززدنی شززد فسززفر آلززی آ در مززد زمززا
انکوباسیو است .فعالیت آنویم فسفاتاز نمایهای از رهاسازی فسفر آلی
است .با توجه به نمودار مشخ است کزه بزا گذشزت  48سزاعت از
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انکوباسیو فعالیت فسفاتاز در خاک افوایش چشمگیر پیدا کرده و پس
از آ هم کم و بیش روند افوایشی داشته است .اما شیب این افزوایش
در خاک دارای پسماند  %4بیشتر است .به طوریکزه بیشزترین مقزدار
فعالیت آنویم فسزفاتاز در روز  176تیمزار دارای پسزماند  4درصزد بزه
دسززت آمززد .کورتززف و همکززارا ( 16گززوارش کردنززد کززه افوود
پسماندهای گیاهی بزه خزاک مززیتوانززد موجززب افززوایش فعالیت
آنویمی در خاک شود که نتایج این پژوهش نیو با آ همسو است.

نتیجهگیری
در این پژوهش پیامد افوود پسماند کارخانه روغنکشی بر یزﮏ
خاک لوم آهکی در حضور باکتریهای باسیلوس بررسی شد .افزوود
پسماند و مایهزنی باسیلوسها به خزاک سزبب کزاهش  ،pHافزوایش
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فسفر قابل دسترس و آنویم فسفاتاز قلیزایی شزد .در رونزد آزادسزازی
فسفر با زما دیده شد که خاکهزای دارای پسزماند  %4و مایزهزنزی
شده با باسیلوس بومی باالترین شیب آزادسازی را در بین خزاکهزای
نﻈیر خود داشتند .بنابراین از پسماند جامد کارخانه روغنکشی میتوا
در بهبود شرای زیسزتی خزاک و افزوایش سزطف عناصزر غزذایی آ
استفاده کرد .پسماند با دارا بود کربن آلی بزه عنزوا منبزع کزربن و
انر،ی میتواند برای فعالیت ریوجاندارا خاک استفاده شود و شزرای
زیستی خاک را بهبود بخشد .ضمن اینکه پسماند افوو بزر ایزن کزه
خود دارای عناصر غذایی مانند فسفر است ،میتوانزد بزا پزایین آورد
 pHو افوایش فعالیت ریوجانزدار خزاک سزبب فزراهم شزد فسزفر
تثبیت شده در خاکهای آهکی شود .اگرچه در این راستا به پزژوهش
های بیشتر با حضور گیاها نیاز است.

شکل  -4مقایسه میانگین پیامد برهمکنش پسماند در زمان (روز) بر تنفس پایه میکروبی و کربن آلی خاک
 W4 ،W2 ،W0به ترتیب بیانگر سطوح صفر 2 ،و  4درصد پسماند است.
Figure 4- Effect of solid waste and time interactions on basal microbial respiration and organic carbon in soil
W0, W2, and W4 denote 0, 2 and 4% solid waste levels respectively.
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 مقایسه میانگین پیامد برهمکنش پسماند در زمان (روز) بر مقدار فسفر قابل دسترس و فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک-5 شکل
. درصد پسماند است4  و2 ، به ترتیب بیانگر سطوح صفرW4 ،W2 ،W0
Figure 5- Effect of waste and time interactions on available phosphorus and phosphatase activity in soil
W0, W2, and W4 denote 0, 2 and 4% solid waste levels, respectively.
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Introduction: Due to the increasing development of edible oil processing industries, large amounts of
wastewater and solid wastes (SW) are inevitable in these industries. Organic wastes can be used as soil
conditioners in agriculture due to the high content of organic matter and nutrient loads. Phosphorus solubilizing
bacteria including Bacillus spp., Pseudomonads and Rhizobium spp. can release phosphorus from insoluble
organic and mineral sources in soil. Most soils in the semi-arid regions, including southern parts of Guilan
province, have low organic matter content and do not support plant cultivation due to the low fertility and
instability of soils. Hence, industrial wastes can be applied as a suitable and low-cost source of organic materials
and nutrients in these soils. As phosphorus is one of the most important essential nutrients in plant nutrition
which is also present in oil refinery soild wastes and P solubilizing bacteria can release phosphorus from the
organic phase of the wastes and make it available in the soil solution, this study aimed to investigate the
available phosphorus (Pava) content of soil after simultaneous addition of olive refinery-solid wastes and P
solubilizing Bacillus spp.
Materials and Methods: the solid waste obtained from Ganje Rudbar oil refinery plant (located in Rudbar,
Guilan province) and a soil sample was collected from a surface layer (0-30 cm) of a pasture, located in
Lowshan area (Guilan province). A native strain of Bacillus sp. was isolated from the sampled soil based on its
P-solubilizing ability in Sperber medium. An indicator strain, Bacillus persicus was also included in the
experiments. P-solubilizing ability of the indicator strain was also evaluated in Sperber medium. The experiment
was conducted in a completely randomized design based on factorial arrangement and three replications. Factors
included three levels of solid waste (0, 2 and 4%), three levels of inoculated bacteria (no bacteria, native Bacillus
sp. and Bacillus persicus) and eleven sampling times (0, 2, 7, 14, 28, 42, 56, 86, 116, 146, and 176 days).
Different levels of solid waste were added to the soil, inoculated with bacteria (10 6 cell/g), and incubated at
laboratory condition (~25 ºC) for six months. The moisture content of the soil mixtures fixed around 0.7 FC and
kept constant during the incubation period. Sampling was done at desired times. The pH, organic carbon (OC),
soil Basal Respiration (BR), available phosphorus concentration (P ava), and phosphatase enzyme activity were
measured in soil samples. Data analysis and means comparison were done by Duncans’ test using SAS software
package.
Results and Discussion: The studied soil was loam in texture, and had slightly alkaline pH, moderate Pava,
and low OC content. The studied solid waste contained considerable OC and total P load. The effect of solid
waste (SW), bacteria, sampling time and their interactions were significant on most of the measured
characteristics (p < 0.05). SW application decreased soil pH and mixtures inoculated with native Bacillus sp. had
lower pH values compared to those inoculated with Bacillus persicus, probably due to the greater effect of
Bacillus spp. on SW decomposition compared with B. persicus. The highest average BR was attained in mixtures
contained 4% SW which was 1.24 and 1.73 times greater than that in mixtures contained 2 and 0% SW,
respectively. While the effect of SW on soil BR was obvious, bacteria inoculation had different impact on soil
organic material decomposition and the lowest BR was measured in soil (0% SW) inoculated with Bacillus
persicus. OC content of mixtures increased with SW application. The highest OC level (3.21 g 100g -1) was
obtained in uninoculated mixture contained 4% SW, which was significantly greater than OC levels in mixtures
inoculated with bacteria (p < 0.05). The lowest OC level (3.21 g 100g-1) was observed in uninoculated soil (0%
SW). SW application significantly increased Pava. The greatest Pava concentration (142.77 mg Kg-1) was attained
in uninoculated mixture contained 4% SW which was not significantly different from P ava concentration in 4%
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SW-mixture inoculated with native Bacillus sp. (P > 0.05). In control treatments (0% SW), Bacillus persicus was
efficient in P release from soil native organic carbon and/or phosphate minerals. However, among the soils
contained 2% SW, those inoculated with native Bacillus sp. had the highest Pava concentration. The average Pava
concentration in the 4% SW-mixtures was 136.33 mg Kg-1 which was 3.5 times greater than that in control
treatment (0% SW). Although soil Pava was related to phosphatase enzyme, this enzyme activity was not affected
by treatments. In the P-releasing trend, it was found that 4% SW-mixtures had the highest Pava concentration
after 6 months of incubation, and bacteria inoculation made the P-release trend to be flatter compared to control.
Conclusion: The application of oil refinery plant-solid waste improved the basal respiration of the studied
soil and increased available phosphorus concentration. The comparison of applied solid waste levels showed that
the inoculation of soil with Bacillus bacteria had a positive effect on available phosphorus concentration only at
2% solid waste level.
Keywords: Microbial respiration, Organic carbon, Phosphatase, Phosphate solubilizing bacteria
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جداسازی باکتریهای کارا در رسوب زیستی کربناتکلسیم ( )MICPو ارزیابی توانایی آنها در
کنترل فرسایش بادی خاکهای شور اطراف دریاچه ارومیه
مریم معین فر -1میرحسن رسولی صدقیانی -2محسن برین -*3فرخ

اسدزاده4

تاریخ دریافت1398/04/17 :
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چکیده
در این پژوهش ،بهمنظور شناسایی و جداسازی باکتریهای بومی با توانایی رسوب زیستی کربناتکلسیم ( 25 ،)MICPنمونه خاک از جنوب استان
آذربایجانغربی جمعآوری شدند .بعد از مراحل غربالگری اولیه باکتریها ،پنج باکتری بومی با توانایی باالی هیدرولیز اوره و همچنین مقااو باهشاوری
جداسازی شد .جهت بررسی کنترل فرسایش بادی آزمونی به صورت فاکتوریل در قابل طرح کامالً تصادفی در دو فاکتور و سه تکرار کاه فااکتور اول در
هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده ( )U40 ،U35 ،U16 ، U8 ،U3و باسیلوس پاستهاوری (شاهد مثبت) ،تیماار بادون بااکتری و بادون
عامل سیمانی (بهصورت موهومی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی و فاکتور دو شامل غلظتهای مختلف محلول کلریدکلسیم بههمراه اوره
در سه سطح ( 0/5 ،0/1و  1موالر) ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که جدایههای  U3و  U16دارای بیشترین مقدار هیدرولیز اوره و از نظار تحمال
بهشوری  U16دارای کمترین مقدار و  U3بیشترین تحمل به شوری بود .نتایج حاصل از آزمون تونل باد نشان داد که آستانه فرسایش باادی در نموناه
های شاهد منفی در حدود  9/4 m/sو برای نمونههای ( MICPرسوب میکروبی کربنات کلسیم) بسیار باالتر از سرعت دستگاه تونالبااد ( 25متار بار
ثانیه) بود .حداکثر میزان مقاومتفروروی در نمونه تیمار شده با جدایه  U3و سطح یک موالر کلریدکلسیم  13/5 MPaو نمونههای شاهد منفی و دارای
مواد سیمانی بهترتیب  0MPaو  0/97بدست آمد .چنین استنباط میشود که میتوان از فرایند  MICPو باکتریهای بومی توانمند در این پدیاده بارای
برای کاهش فرسایش بادی استفاده نمود .که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده ( ،)U40 ،U35 ،U16 ،U8 ،U3باسیلوس
پاستهاوری (بهعنوان شاهد مثبت که از مرکز کلکسیون میکروبی ایران تهیه گردید) ،تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (شاهد منفی) و تیمار بدون
باکتری و دارای عامل سیمانی) و فاکتور دو در سه سطح شامل غلظتهای مختلف محلول کلرورکلسایم باه هماراه اوره ( 0/5 ،0/1و  1ماوالر) ماورد
ارزیابی قرار گرفت.
واژهای کلیدی :باکتری تولید کننده اورهآز ،سیمانی کننده بیولوژیکی ،فرسایش بادی ،مقاومت فروروی

مقدمه

1

فرسایش بادی از مشکالت مهم زیستمحیطی در مقیاس جهانی
است که نمود آن در مناطق خشک و نیمهخشک آشاکار باوده و آثاار
سوء بسیاری مانند تشکیل طوفانهای گرد و غبار ،حرکات شانهاای
روان ،کاهش حاصلخیزی خاکها از طریاق تخلیاه ذرات و همچناین
مشکالت مربوط به افازایش آلاودگیهاای زیساتمحیطای و شایو
بیماریها را در پی دارد .در اقلیمهاای خشاک و نیماه خشاک مانناد
 3 ،2 ،1و  –4بهترتیب فارغالتحصیل کارشناسای ارشاد ،اساتاد ،اساتادیار و دانشایار
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
)Email: m.barin@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.69069

ایران به دلیل پاایین باودن محتاوای رطاوبتی ،خااکهاا در معار
فرسایش بادی بوده و اثرات مخرب فرسایش بادی جوامع ساکن شهر
و روستا در مناطق مختلف ایران را مورد تهدید قرار میدهد ( 5و .)29
بررساای ویژگاایهااای اقلیماای ،خاااکشناساای ،زمااینشناساای،
ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی در محدودهی جغرافیایی کشور نشاان
میدهد که مجمو سطوح بیابانی برابر  907293کیلومتر مرباع اسات
که این مقدار  55درصد از مساحت کال ایاران را دربرمایگیارد (.)12
توجه به مساحت سطوح بیابانی و همچنین مشاهدات بصاری اهمیات
توجه به پدیدهی فرسایش بادی و جستجوی راهکارهاای مناساب در
راستای مهار آن در کشور ما را اجتنابناپذیر میسازد.
مرور منابع نشان میدهد که تاکنون راهکارهاای متعاددی بارای
کنترل فرسایش بادی در مناطق مختلف ارائه شده اسات ،کاه پایاهی
اصلی این راهکارها بر مبنای استفاده از روشهای زراعای باه شاکل
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افزایش پوشش گیاهی و همچنین افزودن بقایای زاعی به خاک ،ایجاد
موانااع مکااانیکی در مقاباال جریااان باااد و در نتیجااه کاااهش قاادرت
فرسایندگی آن و در نهایت تثبیت الیهی سطحی خاک باا اساتفاده از
انوا تثبیتکنندههای شیمیایی و مواد پلیماری مختلاف اسات (،7 ،3
 22 ،13 ،10و .)23
روشهای اشاره شده بهرغم کارایی در مهار فرسایش بادی ،خالی
از اشکال نبوده و معایبی نیز به همراه دارند و یا اینکاه در بسایاری از
مناطق قابل اجرا نیستند .برای نمونه استفاده از روشهای زراعای باه
دلیل نبود آب کافی در سطح وسیعی از اراضی مستعد فرسایش باادی
قابل اجرا نیستند ( .)27روشهای مکانیکی و احداث بادشکن نیاز باه
دلیل هزینههای اقتصادی بسیار بااال فقاب باه صاورت ماوردی و در
مقیاس کوچک برای حفاظت از محصوالت و یا صنایع بسیار ارزشمند،
مقرون به صرفه هستند ( .)20در رابطه با استفاده از تثبیت کنندههاای
شیمیایی نیز بایستی اشاره کرد که این تثبیت کنندهها در بیشتر ماوارد
آثار سوء زیست محیطی نیز دارند که استفاده از آنهاا را محادود مای
نماید که در این رابطه میتوان به طور مشخص به اثار زیستمحیطی
مالچهای نفتی اشاره نمود ( 15و .)16
در بین روشهاای مختلاف کنتارل فرساایش باادی ،اساتفاده از
روشهایی که بتوانند مقاومت الیه سطحی خاک را در مقابال جریاان
باد افزایش داده و مانع از حرکت ذرات خاک شاوند ،اهمیات ویاژهای
داشته و عامل کلیدی در کنترل فرسایش بادی اسات .نکتاه مهام در
این زمینه استفاده از روشهایی است که همزمان با افزایش مقاومات
برشی الیهی سطحی خاک ،آثار زیستمحیطی کمی نیز داشته باشند.
در سالهای اخیر یک فناوری بیولاوژیکی سابز و ساازگار باا محایب
زیست با نا رسوب میکروبی کربنات کلسیم به منظور بهسازی خااک
و افزایش مقاومت برشی آن پیشنهاد شده است .در این روش بهسازی
خاک از باکتریها در جهت رسوب کربنات کلسیم و کاهش فرساایش
بادی در خاک استفاده میشود (.)14
در فرآیند رسوب زیستی کربنات کلسیم ،سلولهای باکتریاایی باا
استفاده از تولید انزیم اورهآز به عنوان کاتالیزور ،یاونهاای کربناات و
آمونیو را از منبع اوره آزاد مینمایند .یونهای کربنات تولیاد شاده در
محیب در حضور یک منبع کلسیم به آسانی به کربنات کلسایم تبادیل
شده و در بین ذرات خاک رسوب مینمایند این رسوب کربنات کلسیم
همچون سیمانی طبیعی ذرات خاک را به هم متصل نموده و مقاومات
برشی و استحکا ان را افازایش مایدهناد .ایان فرآیناد باه صاورت
خالصه طی دو واکنش زیر قابل نمایش است ( 11 ،2و .)26
()1

CO(NH2)2+ H20 → CO3-2+2NH4

()2

Ca + CO3→ CaCO3
+2

در این روش وجود باکتریهاای هیادرولیز کنناده اوره (از طریاق

تولید آنزیم اورهاز) اهمیت ویژهای داشته و مقدار آنزیم تولید شده مای
تواند سرعت و مقدار تشکیل رسوب زیستی را تحت تأثیر قارار دهاد.
سونگ ( )21براساس تحقیقات انجاا شاده بیاان داشاته اسات کاه،
میکروارگانیسااامهاااای متعاااددی شاااامل ( )Bacillus pasteurii
 Bacillus ،Planococcaceae ،Sporosarcinaو
pasteurii
 Clostridiumدر فرایند رسوب زیستی کربنات کلسیم میتوانند نقش
داشته باشند .بهرغم مطالعات بسیار صورت گرفتاه در رابطاه باا روش
رسوب میکروبی کربنات کلسیم ،تاکنون کمتر به اساتفاده از پتانسایل
باکتریهای بومی خاک برای انجا ایان روش پرداختاه شاده اسات.
استفاده از میکروارگانیسمهای مفید خاکزی کااه تااوان تولیااد اورهآز را
داشته باشند ،در عین حال که میتوانند فرآیند رسوب زیستی کربناات
کلسیم را بهبود بخشند ،برای محیب زیست نیز سودمند باوده کمترین
بار منفی زیستمحیطی را بر اکوسیستم وارد مینمایند .از سوی دیگار
باکتریهای بومی خاک به دلیال ساازگاری بهتار باا محایب کاارایی
بیشتری نیز خواهند داشت ( 24و .)25
در سال های اخیار باا تشادید فرآیناد خشاکی دریاچاه ارومیاه و
پیدایش عرصههای بیابانی در بستر این دریاچه ،کانونهای متعدد گرد
و غبار در جای جای استان آذربایجان غربی به وجود آمدهاند که توجه
به این مناطق و مهار فرسایش بادی در آنها امری ضروری اسات .در
این پژوهش تالش شده تا کاارایی روش رساوب میکروبای کربناات
کلسیم در کاهش فرسایش بادی و افزایش مقاومت خااک باا کااربرد
باکتریهای بومی جدا شده از خاک منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روشها
نمونهبرداری خاک

به منظور جداسازی باکتریهای تجزیهکننده اوره 25 ،نمونه خاک
از استان آذربایجانغربی با کاربریهاای مختلاف شاامل خااکهاای
ماسااهای ریزدانااه ،لااو سایلتی اطااراد دریاچاه ارومیااه ،خاااکهااای
کشاورزی ،خاکهای مستعد باه فرساایش باادی و خااکهاای شاور
برداشت شده و باه آزمایشاگاه بیولاوژی واقاع در گاروه علاو خااک
دانشگاه ارومیه انتقال داده شدند .نمونهها تا زمان انجا آزمایشهاا در
دمای  -4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
غنیی سییا ی کروریبیی ی ازاسییا ی ی خییا

سییا ی

باکتریهای تو رزکننزه ایرهآ

برای افزایش تعداد بااکتریهاای اورهآزی نموناههاای خااک ،از
محلول غنیسازی که شامل  10گر بر لیتر عصارهی مخمار 1 ،گار
بر لیتر پپتون 13/6 ،گر بر لیتر استاتسدیم 1 ،گار بار لیتار سادیم
کلرید بود ،استفاده شد .بعد از استریل کردن محیب ،یک گر از نمونه

جداسازي باكتريهاي كارا در رسوب زیستی كربناتكلسیم

خاک را داخل ارلن مایر محتوی  50میلیلیتر از محیب مذکور اضافه و
داخل شیکرانوباتور در دمای  28درجه سلسیوس و سرعت تکان دادن
( 120 rpmدور بر دقیقه) به مدت  36ساعت انکوبه شد.
بعد از مرحلاهی غنای ساازی ،بارای جداساازی و خاالصساازی
باکتریهای بومی اورهآزی اقدا به تهیه سری رقت از نمونهها شاد و
از رقتهای مناسب ( 10-2تا  )10-4به میزان  100میکرولیتر بار روی
محیبکشت جامد اختصاصی انتقال داده شد .محیبکشت اختصاصای
شامل  5گر بر لیتر پپتون 3 ،گر بر لیتر بیفاکساترکت 3 ،گار بار
لیتر سدیمکلرید 20 ،گر بر لیتر آگار و  %2اوره میباشد ( .)2پلیتهاا
در دمای  28درجه سانتیگراد انکوبه شدند .پس از گذشت  24سااعت
کلونیهای با ویژگی متفاوت از نظر مورفولوژی و تغییر رناگ محایب
جدا شده و در محایبکشات اختصاصای کشات داده شادند .در طای
کشتهای متوالی به روش کشت خطی 44 ،تک کلاونی جداساازی و
خالصسازی گردیدند.
انتخاب سویههای برتر

با توجه به اهمیت ترشح آنازیم اورهآز توساب بااکتری در پدیاده
 ،MICP1میزان فعالیت آنزیم اورهآز با اندازهگیری میزان هیدرولیز اوره
ارزیابی میشود .بدین منظور برای انتخاب مناسبترین جدایه از محایب
کشت مایع استفاده شد .ابتدا باکتریهای مورد نظر روی محیب کشت
جامد نوترینت آگار کشت داده شدند ،سپس از تک کلنی برای مایهزنی
محیب مایع شامل ترکیبات  20گر بر لیتر عصاره مخمر 10 ،گر بار
لیتر کلریدآمونیو  ،گر بر لیتار ماایع مغاذی و  0/024گار بار لیتار
کلریدنیکل با  8/5 ،pHمیباشد استفاده شد .محیب کشات در دماای
 28درجه سلسیوس با دور  200 rpmبه مدت  12ساعت انکوبه شاد.
سپس  1میلیلیتر از محلاول سوسپانسایون بااکتری باه  9میلایلیتار
محلول اوره  11/1موالر افزوده شاده و هادایت الکتریکای آن بعاد از
گذشت  5دقیقه قرائت شده و فعالیت اورهآزی با رابطه (معادله  )1زیار
محاسبه گردید ( 11و .)28
 × 11/1هدایت الکتریکی( = )dSm-1فعالیت اورهآزی ()mM urea min-1

آ کون بروشرمرای سویههای برتر

آزمونهای بیوشیمیایی مانناد آزماایشهاای رناگآمیازی گار ،
متحرک بودن باکتری ،آزمون اکسیداسیون یاا تخمیارگلاوکز (،)O/F
آزمون استفاده از سیترات ،آزمون هیادرولیز نشاساته ،آزماون کاتااالز،
آزمون تحمل به شوری و آزمون فلورسانس بودن باکتریها بر جدایاه
های برتر مورد بررسی قرار گرفت.
)1- Microbial induced calcite precipitation (MICP

145

تعررن کنحن رشز سویههای برتر

برای تهیه منحنی رشد ،کشت شبانهای از جدایههای برتر از نظار
فعالیت اورهآزی تهیه و به مقدار یاک درصاد در محایب کشات ماایع
مغذی ( رفرنس محیب گذاشته شود) ،افزوده و روی شیکرانکوباتور باا
سرعت  200دور بر دقیقه در دمای  28درجه سانتیگاراد گرماگاذاری
شد .سپس رشد باکتری (کدورت) با قرائت جاذب ناور در طاول ماو
 600نانومتر توسب دستگاه اسپکتروفتومتر به صورت هر سااعت یاک
بار برای  24ساعت مورد سنجش قرار گرفت.
بررس ی ت یأثرر سییویههییای باکتریییای در کییاه
فرسای

کریینان

بادی (آ کون تونل باد)

جهت بررسی تأثیر سویههای باکتریایی در کاهش میزان فرسایش
بادی ،میزان مقاومتفروروی و نیز انتخاب جدایههای مناسب باکتری،
آزمونی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی باا دو فااکتور،
که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پانج بااکتری جداساازی شاده
( ، )U40 ،U35 ،U16 ،U8 ،U3باسیلوس پاستهاوری (بهعنوان شاهد
مثبت که از مرکز کلکسیون میکروبی ایران تهیه گردید) ،تیمار بادون
باکتری و بدون عامل سیمانی (باهصاورت موهاومی) و تیماار بادون
باکتری و دارای عامال سایمانی و فااکتور دو در ساه ساطح شاامل
غلظتهای مختلف محلول کلرورکلسیم به هماراه اوره ( 0/5 ،0/1و 1
موالر) مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از جداسازی باکتریها باه منظاور آزماون تاأثیر  MICPبار
افزایش مقاومت فروروی خاک در برابر فرساایش باادی ،یاک نموناه
خاک شنی و کامال فرسایشپاذیر از اطاراد دریاچاه ارومیاه و محال
کانونهای گرد و غبار تهیاه شاد و در اداماه پاژوهش بررسایهاا باا
استفاده از این نمونه صورت گرفت .نمونه ماورد نظار در ساینیهاای
مخصوص به ابعاد  30×20×5سانتیمتر ریخته شادو ساطح آن بطاور
کامل صاد و یکنواخت گردید .پاس از بارآورد ،چگاالی ظااهری باه
میزان  1/2گر بر سانتیمتر مکعب و همچنین ،متناساب باا تخلخال
( )0/54نمونههای ماسه درون سینی آمادهسازی و سپس محلولپاشی
صورت گرفت (شکل  .)2حجم محلول سیمان کنناده و سوسپانسایون
باکتری برابر با حجم تخلخل بود ،بهطوری که بتواند آنرا کامال اشبا
کند .نحوه تزریق بصورت ( محلول باکتری  +محلول سیمانتاسیون
 +نیم ساعت استراحت  +محلول باکتری  +محلول سیمانتاسیون)
بود.
در کف ظرد نمونه چند سوراخ بهمنظور زهکش تعبیه شد و یک
کاغذ صافی بهمنظور فیلتر در داخل آن قرار میگیرد .شایان ذکر است
در دو تیمااار شاااهد منفاای (دارای محلااول باااکتری و باادون محلااول
سیمانی کننده) و تیمار بادون بااکتری و دارای ماواد سایمانی کنناده
تزریق به همان روال ذکر شده صورت گرفت ولی به ترتیاب محلاول
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پاشی با همان حجم به جای محلول سایمانی کنناده در تیماار شااهد
منفی و در تیمار بعدی به جای محلول باکتریایی باه هماان نسابت از
آب استریل استفاده شد .و سپس به منظور خشک شدن نمونه ،ساینی
ها در هوای آزاد قرار گرفتند (.)21
مقاومت فروروی الیهی سطحی خاک بهعنوان یک شاخص ساده
از مقاومت در برابر فرسایش بادی محسوب میشود .بهمنظور بررسای
اثر  MICPبرروی مقاومت فروروی نمونههاا از دساتگاه ریزفروسانج
اتوماتیک مدل  MP11استفاده شاد .ایان دساتگاه دارای یاک میلاه
کوچک با نوک مخروطی است که مقادار فشاار الز بارای فارورفتن
میله مذکور در نمونه را ثبت میکند .مقاومت فروری نمونههاا در ساه
نقطه از سطح هر نمونه تعیین شده ،و باهمنظاور مقایساه میاانگین از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده شد.
بهمنظور بررسی اثر فرایند  MICPدر افزایش مقاومت نمونهها در
مقابل فرسایش بادی از دستگاه تونل باد استفاده و سرعت آستانه بااد
برای حرکت ذرات خاک تعیین گردید .تونل باد مورد اساتفاده در ایان
فرآیند از نو تونل باد مدار باز دمنده بوده کاه دارای حاداکثر سارعت
 25متر بر ثانیه و با طول  4متر بود .اتاق آزمون ،دیفیوزر ،ناازل ،اتااق
آرامش و فن از جمله اجزای اصلی تونل بااد بودناد .در ایان آزماایش
سینیهای حاوی نمونههای درون دستگاه تونل باد قرار داده شد و باه

مدت  5دقیقه در معر جریان باد قرار گرفات .کااهش جار نموناه
پس از جریان باد بهعنوان مقدار خاک فرسایش یافته در نظار گرفتاه
شد (.)2

نتایج و بحث
غربا گری ،ازاسا ی ی انتخاب سویه برتر ایرهآ ی

در این پژوهش از  25نمونه خاک مورد مطالعه  44جدایه بااکتری
جداسازی و غربالگری شد (شکل  .)1از باین جدایاههاای مختلاف5 ،
جدایااه باااکتری ( )U40 ،U35 ،U16 ،U8 ،U3دارای حااداکثر تااوان
فعالیت آنزیم اورهآزی بودند (جدول  .)1در بین بااکتریهاای مختلاف
جدایه  U16دارای پتانسیل اورهآزی باالتری ( 5/7189میلیماول اوره
بر دقیقه) نسبت به باسیلوس پاسته اوری (شاهد مثبت) بود (شکل .)1
جدایه  U40با وجود اینکه از نظر هیدرولیز اوره با برخای از جدایاههاا
مانند ( )U33 ،U32 ،U18 ،U17 ،U14تقریبا یکسان بود اما به دلیل
اینکه از خاکهای مستعد به فرسایش بادی جداسازی شده بود ،ماورد
آزمون قرار گرفته است .هرچه مقدار فعالیت باکتری باالتر باشد رسوب
در زمان کمتری تشکیل میشود و به عبارتی دیگر به محض ترکیاب
مواد واکنش دهنده عمل رسوبگذاری آغاز مایشاود ( 18 ،8 ،6و .)28

شکل  -1باکتریهای غربال شده بر اساس هیدرولیز اوره ( )mMurea.min-1و هدایت الکتریکی ()dS.m-1
 U1الی  U44جدایههای باکترییایی می باشند
)Figure 1- Screened bacteria in terms of urea hydrolysis (mMurea.min-1) and electrical conductive (dS.m-1
U1 until U44 are bacteria isolation.
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جدول  -1باکتریهایی با توانایی باالی هیدرولیز اوره (انتخاب شده از شکل )1
U40

)Table 1- Highly ability bacteria in terms of urea hydrolysis (selected from Figure 1
B. pasteureii
U3
U8
U16
U35

0.122

0.3634

0.520

0.1857

0.342

0.3505

1.342

3.997

5.719

2.043

3.763

3.855

هدایت الکتریکی
)EC(dS.m-1

هیدرولیز اوره
)(mM urea. min-1

 U35 ،U16 ،U8 ،U3و  U40جدایههای باکتری با توانایی باالی هیدرولیز اوره
U3, U8, U16, U35 and U40 bacteria isolation with highly ability in urea hydrolysis

آ کون بروشرمرای ازایههای برتر

پس از غربالگری اولیه ،برخی صفات بیوشیمیایی جدایههای برتار
مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به اینکه خاکهای حاشیه دریاچه که
در اثر خشکی دریاچه در معر فرسایش بادی قرار دارند ،اغلب شاور
هستند ،بنابراین باکتریها از منظر تحمل به شاوری در چهاار ساطح
( 6 ،3 ،1/5و  10درصد) مورد ارزیاابی قارار گرفتناد .ایان جدایاههاا

توانایی تحمل به شاوری بااال ( )50 dS.m-1را داشاتند .جدایاه ()U3
نسبت به بقیه جدایهها (حتی باسیلوس پاستهاوری) ،تحمل باهشاوری
باالیی ( )115 dS.m-1داشته است (تا  )%10که میتوان از این جدایه
در مناطق مستعد به فرسایش باادی و همچناین شاور اساتفاده نماود
(جدول .)2

جدول  -2آزمونهای بیوشیمیایی جدایههای باکتری
Table 2- Biochemical Tests of isolated bacteria
U40

U35

U16

U8

U3

آزمونها

B. pasteureii

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

Tests
1/5%

آزمون تحمل به
3%
6%

شوری
Salt tolerance
test

10%

آزمون سیترات
Citrate test

آزمون هیدرولیز
نشاسته
Starch
hydrolysis test

رنگآمیزی گرم
Gram staining

آبی

زرد

سبز

زرد

زرد

سبز

Blue

Yellow

Green

Yellow

Yellow

Green

 O/Fبدون
پارافین
Without
parafilm
O/Fبا

آبی

زرد

سبز

سبز

سبز

آبی

پارافین

Blue

Yellow

Green

Green

Green

Blue

With
parafilm

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

آزمون
اکسیداسیون یا
تخمیر ()O/F
(O/F) test

آزمون کاتاالز
Catalase test

آزمون
فلورسانس
Fluorascance
test
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آزمون سیترات نشان داد که همهی جدایهها بجز ) (U3تواناایی
تجزیه سیترات را داشته و با قلیاایی کاردن محایب کشات در حضاور
معرد  ،BTBمحیبکشت از رنگ سبز به رنگ آبی تغییر کرد .بررسی
آزمون نشاسته گویای آن بود که در هیچ یک از موارد هالهای کادر در
اطراد جدایهها مشاهده نشد .نتایج حاصل رنگآمیزی گر نشاان داد
که همه جدایهها بجز جدایه (  ،)U3گر مثبت بوده با مشاهده جدایهها
در زیر میکروسکوپ ،تما جدایهها باه شاکل باسایل بودناد .آزماون
کاتاالز نشان میدهد که تمامی جدایهها هوازی بودند .نتایج حاصل از
فلورسانس بودن جدایهها نشان داد که بعد از کشت باکتری در محیب
 King Bو قرار دادن در نور المپ  UVهیچ تغییر رنگ مشاهده نشد
و بیانگر عد وجود خاصیت فلورسانس در جدایهها میباشاند (جادول
.)19( )2

کنحن رشز ازایههای برتر

منحنی رشد جدایههای باکتریهای مورد بررسی نشان داد (شکل
 )2که بیشترین میزان فعالیت و جمعیات میکروبای در باازهی زماانی
 16-13ساعت است که بیانگر بهترین زمان مورد اساتفاده از محلاول
باکتریایی در فرآیند  MICPمیباشد .نکته قابل توجه در این امر ایان
است که افزایش فعالیت آنزیم اورهآزی وابسته به حضور خود آنازیم و
در حقیت وابسته به وجود باکتری در محیب است .منحنی رشد باکتری
نشان میدهد که رشد و فعالیت باکتری در چه بازهی زماانی حاداکثر،
در چه زمانی حداقل و در چه بازهای وارد فاز مرگ میشود که با توجه
به این اطالعات میتوان مشخص کرد که در چه بازهی زمانی فعالیت
آنزیم اورهآز در حداکثر مقدار خود قرار میگیرد (.)1

شکل  -2منحنی رشد جدایههای میکروبی
Figure 2- Growth curve of microbial isolates

بررس کقایکت فریریی ی آ کون فرسای

داده شده است .خاک مورد استفاده دارای بافت شن ،غیر شاور (1/68
دسیزیمنس بر متر) pH ،حدود خنثی و باا مقادار کاربن آلای (0/43
درصد) کم بود.

بادی

برخی ویژگیهاای فیزیکای و شایمیایی بساتر ماورد اساتفاده در
بررسی مقاومت فروروی و آزمون فرسایش باادی در جادول  3نشاان

جدول  -3برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بستر مورد استفاده
شن

Table 3- Some physical and chemical peroperties of the studied soil
pH
بافت خاک
هدایت الکتریکی
تخلخل
رس
سیلیت

Sand

Silt

Clay

Prosity

EC

%

%

%

%

)(dS.m-1

100

0

0

54

1.68

Soil
texture
7.1

شنی Sandy
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ا ف) کقایکت فریریی

نتایج حاصل از مقاومت فروروی نشان داد (جدول  )4که اثر اصلی
تیمار میکروبی و غلظت کلرید کلسیم و اثر متقابل آنها بر مقاومت باه
فروروی در سطح  1درصد معنیدار شد .در همه سطوح اساتفاده از دو
محلول باکتری و عامل سیمانی تأثیر معنیداری در افازایش مقاومات
فروروی نسبت به شاهد داشتند (جدول  .)5افزایش مقاومات فاروروی
در نمونه حاوی  MICPمیتواناد باه دلیال تشاکیل رساوب کربناات
کلسیم در الیه سطحی خااک باشاد ( .)9مقاومات فاروروی در تیماار
شاهد (بدون باکتری و بادون محلاول سیمانتاسایون) بطاور میاانگین
 0/0001مگاپاسکال و همچنین در تیمار (بادون بااکتری ولای دارای
محلول عامل سیمانی( بطور میانگین  0/97مگاپاسکال در غلظت 0/1
موالر برآورد شد .همچنین در غلظت  0/1موالر جدایاه  U8بیشاترین
مقاومت را داشته که مناسب برای خاکهایی با شوری کم مایباشاد.
در غلظت  0/5موالر جدایه  U40دارای بهترین عملکرد و مقاومت به
فروروی ( 13/24مگاپاسکال) و در غلظتهاای  1ماوالر جدایاه ،U3
بهترین پاسخ را داشت ( 13/56مگاپاسکال) که میتاوان یاک جدایاه
مناسب برای خاکهای مناطق شور باهویاژه منااطق اطاراد دریاچاه
ارومیااه در نظاار گرفاات .زمااانیکااه مااواد غااذایی مناسااب باارای
میکروارگانیسمها فرآهم باشد مایتوانناد در زیرساطح ،واکانشهاای

شیمیایی را کاتاالیز کنناد و در نتیجاه ماواد معادنی را رساوب داده و
خصوصیات مکانیکی خاک را دچار تغییر سازند ولی در غیر اینصورت
با افزایش عمق ،میزان مقاومت و نیز درصد کربناات کلسایم تشاکیل
شده کاهش مییابند .همچنین نتایج نشان داد که دو محلول بااکتری
با اوره و کربنات کلسایم در کناار هام تاأثیر چشامگیری در افازایش
مقاومت و کاهش فرسایش بادی داشتند .همچناین افازایش مقاومات
ناشی از بهسازی زیستی تنها به مقدار کلسیت تشاکیل شاده بساتگی
ندارد بلکه محل تشکیل رسوب ،تعداد پیوندها و ساایر متابولیاتهاای
آزاد شده در اثر فعالیت باکتری نیز مؤثرند (.)17
ب) فرسای

بادی

نتایج مربوط به مقدار خاک فرسایش یافته در تیمارهای مختلف و
همچنین در سرعتهای مختلف بااد حاصال از تونال بااد نشاان داد
(شکل  )3که با افازایش سارعت بااد از  1تاا  9متار برثانیاه ،میازان
فرسایش بادی در همه نمونه یکسان و صفر بوده است اما با افازایش
سرعت باد از  9/4متر بر ثانیه ،در نمونه شاهد (بدون باکتری و بدون
عامل سیمانی) فرسایش بادی اتفاق افتاد و باد با این سرعت توانسات
ذرات ماسه را حرکت دهد پس میتوان نتیجه گرفت کاه حاد آساتانه
فرسایش بادی برای این تیمار  9/4متر بر ثانیه بود.

جدول  -4تجزیه واریانس مقاومت فروروی
Table 4- Analysis of variance of soil penetration resistance

میانگین مربعات

درجه آزادی

منبع تغییر

df

S.O.V

Mean square

مقاومت فروروی
Penetration resistance
**175.37

7

**37.62
**15.36
0.21

2
14
48

تیمار میکروب )a( Microbial treatment
غلظت )b( Concentration
a×b
اشتباه Error

 nsو ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد
ns and **, non- significant and significant at 1% probability levels
جدول  -5نتایج حاصل از مقاومت فروروی (بر حسب مگاپاسکال) در  5سانتیمتری از سطح خاک
Table 5- The results of soil penetration resistance at 5 cm of soil depth
سطوح مختلف کلرید کلسیم به همراه اوره (موالر)
)Different levels of calcium chloride and urea (molar
1
6.27g
13.56a
6.04g
1.21ij
1.87i
11.16b
0.0001k
0.0001k

0.5
9.03e
10.26cd
10.7bcd
5.83g
10.84bc
13.24a
0.0001k
1.13ij
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باکتری
Bacteria
0.1
7.29f
9.08e
12.94a
4.63h
6.56fg
9.99d
0.0001k
0.97j

B. pasteureii
U3
U8
U16
U35
U40
Control
Cementation agent
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همچنین تیمار بدون باکتری اماا باا محلاول عامال سایمانی ،باا
افزایش سرعت باد از  12/3متر بر ثانیه ،فرسایش بادی شارو شاد و
باد با این سرعت توانست ذرات ماسه را حرکت دهاد پاس مایتاوان
نتیجه گرفت که حد آستانه فرسایش بادی برای این تیماار  12/3متار
بر ثانیه بود (شکل  .)3میزان ذرات ماسه از دست رفته در اثر فرسایش
بادی در نمونه شاهد (بدون باکتری و بدون محلول سایمانیکنناده) و

تیمار بدون باکتری اما با محلول عامال سایمانی باه ترتیاب  2542و
 2057گر بر متر مربع در دقیقه بدست آمد .این در حالی است که در
نمونههای  ،MICPپس از انجا آزمون تونل باد ،میزان تلفاات خااک
برابر صفر گر بر متر مربع در دقیقه بود (شکل  .)4پس میتوان بیان
داشت که سرعت آستانه فرسایش بادی برای نمونههای  MICPباالتر
از حداکثر سرعت تونل باد ( 25متر بر ثانیه) میباشد ( 8و .)9

شکل  -3حد سرعت آستانه فرسایش بادی ( )ms-1و میزان تلفات خاک ( )gm-2.min-1در سطوح مختلف تیمار میکروبی
)Figure 3- Limit speed of the wind erosion threshold (ms-1) and Soil losses (gm-2.min-1
at different levels of microbial treatments

A

B

شکل  -4نتایج حاصل از تونل باد؛  :Aنمونه شاهد :B ،نمونه ،MICP
الف :سرعت باد ، . ms-1ب :سرعت باد ( 9/4 ms-1باد آهسته)،ج :سرعت باد
( 25ms-1باد شدید)
Figure 4- Result of the wind tunnel; A: control samples, B: MICP samples,
)a: wind speed (0 ms-1), b: wind speed (9/4 ms-1), c: wind speed (25 ms-1
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 فعل و انفعااالت شایمیایی و،تواند به دلیل فعالیت جدایههای باکتری
تشکیل رسوب کربنات کلسیم در بین حفرات خااک باشاد کاه سابب
 همچنین مقاومت بهدسات آماده باا.ایجاد یک الیه سخت شده است
 بیانگر ایان مطلاب اسات کاه،استفاده از باکتریهای جداسازی شده
میکروارگانیسمهاای ناشاناخته بسایاری وجاود دارناد کاه مایتوانناد
سیمانتهشدن زیستی به واسطه رسوب میکروبی کربنات کلسیم را هار
چه بهتر و مقاو تر حتی نسبت به باسیلوس پاستهاوری انجا دهناد و
 استقرارپذیری بهتاری خواهناد داشات،احتماالً با توجه به بومی بودن
 کاه از بااکتری،)1391( این در حالی است کاه کاهاانی و همکااران
باسیلوس پاستهاوری بهمنظور بهسازی زیستی کربنات کلسیم اساتفاده
 که از طریق تزریق تک فازی محلولهای باکتری و،استفاده کرده بود
 روز میزان مقاومت فروروی نمونههاا28 سیمانتاسیون و بعد از گذشت
.)1391 ، کیلااو پاسااکال گاازارش کردنااد (کاهااانی و همکاااران800
 کاه توسابMICP همچنین میزان مقاومت فروروی در نموناههاای
 کیلاو56  برابر با،) صورت گرفته است1394( ملکی کالکر و همکاران
.پاسکال گزارش شد

نتیجهگیری
 تفاوت در مقدار فرسایش بین تیمارهاای،طبق نتایج بدست آمده
 تیماار بادون،)شاهد (بدون باکتری و بادون محلاول عامال سایمانی
 (حضاورMICP باکتری ولی با محلاول عامال سایمانی و تیمارهاای
باکتری و محلول سیمانی کننده) ارتباط مستقیمی باا حضاور محلاول
 بهطاوریکاه مقادار فرساایش خااک در تیماار.باکتری در خاک دارد
 متر در ثانیه به صافر رسایدکه ایان نشاان25  در سرعت بادMICP
 در کنترل فرسایش بادی باهویاژهMICP دهنده تأثیر بسیار چشمگیر
در سرعتهای باالی باد دارد در حالیکه جعفری شالکوهی و همکاران
 که از مواد پلیمری (نظیر پلیمار امولسایون سالولوزی) بارای،)1394(
،تثبیت ریزدانهها برای مقابله با فرسایش باادی اساتفاده کارده بودناد
 گار بار متار در دقیقاه152 میزان فرسایش خاک بهطاور میاانگین
 اعماال تیمارهاای، همچنین با توجه به نتایج بدست آمده.گزارش شد
 در سطح خاک عالوه بر اینکه مقاومات آن را در برابار تانشMICP
 مقاومت خاک در مقابل نیروی فروروی،برشی جریان باد افزایش داده
 مایMICP  افزایش مقاومت فروروی تیمارهای.را نیز باال برده است
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Isolation of Efficient Bacteria in Microbial-induced Calcite Precipitation and
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Introduction: Dust is one of the most important destructive phenomena in the world, that annually causing
damage to human health and the environment. This issue ranks after two major challenges of climate change and
water scarcity as the third most important challenge facing the world in the 21st century that is considered.
Microbial-induced calcite precipitation (MICP) is a relatively green and sustainable soil improvement technique.
It utilizes biochemical process that exists naturally in soil to improve engineering properties of soils. The calcite
precipitation process is uplifted by the mean of injecting higher concentration of urease positive bacteria and
reagents into the soil. In this process, the enzyme present in the bacteria hydrolyzes the urea in the environment
and through reacting with the calcium ion, leads in the deposition of calcium carbonate. The main objective of
this study is isolation native ureolytic bacteria from different soil of around Urmia Lake and then, the evaluation
their efficiency in the MICP for stabilization of sandy soils and reduce windy erosion.
Materials and Methods: In order to isolate ureolytic bacteria, 25 soil samples were taken from different
land use in West Azarbaijan province, Iran. To increase the number of ureolytic bacteria in soil samples were
used from the enrichment solution and then ureolytic bacteria were isolated and purified. These isolates were
subjected to various biochemical tests, as well as the growth curve and urease activity were determined. In order
to investigate the potential for soil improvement, a factorial experiment was conducted based on a completely
randomized design with two factors including microbial treatment in eight levels (including five isolated bacteria
(U3, U8, U16, U35 and U40) and Bacillus pasteurii (as control Positive), non-bacterial and non-cementation (as
control negative) and non-microbial but with cementation solution treatments) and another factor including
different concentrations of calcium chloride solution with urea at three levels (0.1, 0.5 and 1 molar), in three
replications. After injection of cementation solution and bacterial solution to soil, penetration resistance and
windy erosion rates in sandy soil were assessed
Results and Discussion: In study, overall 45 isolates of the bacteria were isolated and purified. Among of 44
isolates, five bacterial isolates (U3, U8, U16, U35 and U40) had the highest urease activity. The growth curve of
bacterial isolates showed that the highest urease activity and microbial population were in the time period of 13
to 16 hours after microbial culture, which it is represents the best time use bacterial solution in the MICP
process. According to the results of soil improvement tests, the amount of soil erosion in the MICP treatment at a
wind speed of 25 m/s was zero and the rate of penetration resistance was averaged over 13 MPa, which has a
very impressive impact on MICP in controlling wind erosion, especially at high speeds of wind. The results
showed that U3 and U16 isolates had the highest amount of urea hydrolysis and also U16 and U3 had the lowest
and the highest tolerance to salinity, respectively. The results of the wind tunnel showed that the wind erosion
threshold in negative control samples (non-bacterial and non-cementation) were 9.4 m/s and for MICP samples
(including five isolated bacteria and Bacillus pasteurii ) were much higher than the wind tunnel speed in the
wind tunnel machine in Urmia university (25 m/s). The maximum penetration resistance (13.5 MPa) was
obtained in the sample treated with U3 isolate and 1 molar calcium chloride, but negative control treatments
(non-bacterial and non-cementation) as well non-microbial but with cementation solution treatments were 0 and
97.0 MPa, respectively.
Conclusion: The amount of soil wind erosion was zero in MICP treatment with the wind tunnel speed 25 m/s
that indicates very important effects MICP to control wind erosion of sandy soils to compare control treatments
(non-bacterial and non-cementation and non-microbial but with cementation solution) in high wind speeds. The
application of MICP treatment in the soil, in addition to increasing its wind erosion resistance, also increased
penetration resistance in the soil. Increasing the penetration resistance of MICP treatments (including five
1, 2, 3 and 4- Gratuated M.Sc., Professor, Assistant Professor and Associate Professor Department of Soil Science,
Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.barin@ urmia.ac.ir)
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.69069

1399  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاک

154

isolated and Bacillus pasteurii) can be due to the activity of bacterial isolates, chemical interactions, and the
formation of calcium carbonate precipitation into soil cavities, which causes to form a hard layer in soil. Also,
obtained resistance by using isolated bacteria indicates that there are many unknown microorganisms that can
carry out MICP better than Bacillus pasteurii and probably they will be better compatible and establish because
they are native.
Keywords: Biological cementation, Penetration resistance, Ureolytic bacteria, Windy erosion
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اثر برخی تنظیم کنندههای رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم
سمیرا کشاورز -1رضا قاسمی

فسایی*2

تاریخ دریافت1398/04/17 :
تاریخ پذیرش1398/11/16 :

چکیده
کاربرد تنظیم کنندههای رشد و سورفکتانت میتواند روش مؤثری برای مقابله با تنشهایی مانند آلودگی فلزات سنگین باشد .به منظور بررسیی اثیر
تنظیم کنندههای رشد و سورفکتانت بر رشد و غلظت عناصر و شاخصهای گیاهپاالیی در گیاه گلرنگ ،آزمایشی گلخانهای در قالب طرح کامال تصیادفی
و به صورت فاکتوریل  4×3شامل سه سطح سورفکتانت (شاهد 2/5 ،و  5میلیمول در کیلوگرم) و چهار سطح تنظیم کننده رشد گیاه (شیاهد ،ییررلیی
اسید ،ایندول استی اسید و بنزیل آمینوپورین) با سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد اضافه کردن سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشید باعیا افیزایش
معنیدار وزن خش اندام هوایی ،ضریب تجمع زیستی ،شاخص یذب ،غلظت و یذب کروم در اندام هوایی شدند .افیزدون سیورفکتانت باعیا کیاهش
غلظت و یذب آهن در غیاب تنظیم کنندههای رشد شد ،اما در حضور تنظیم کنندههای رشد گیاهی غلظت آهن افزایش مییابد .کاربرد  5میلیمیول بیر
کیلوگرم سورفکتانت میانگین غلظت منگنز ،مس و روی را کاهش داد .درحالیکه اضافه کردن  2/5میلیمول بر کیلوگرم سیورفکتانت غلظیت فلیزات را
افزایش داد .اگرچه افزودن  5میلیمول بر کیلوگرم سورفکتانت وزن خش را افزایش میدهد اما اثر مطلوبی روی افزایش غلظت عناصر در گییاه نیدارد.
بنظر میرسد که استفاده از تنظیم کنندههای رشد گیاه مقاومت گیاه را به سمیت کروم افزایش میدهد که احتماال از طریق افزایش یذب عناصر است .با
تویه به نتایج استفاده از سورفکتانت به همراه تنظیم کنندههای رشد گیاه میتواند عالوه بر افزایش توانایی گلرنگ در مقابله با سمیت کروم ،گیاهپیاالیی
را نیز افزایش دهد.
واژههای کلیدی :ایندول استی

مقدمه

اسید ،بنزیل آمینوپورین ،تویین ،80ییررلی
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با افزایش یمعیت کره زمین آلودگیهای ایجاد شده توسط انسان
نیز زیادتر میشود .یکی از آلودگیهای خطرناک محیط زیست آلودگی
خاک توسط فلزات سنگین است .فلزات سنگین به گروهیی از فلیزات
( 53عنصر) با یرم مخصوص بیش از پنج گرم بر سیانتیمتیر مکعیب
اطالق میشود .برخی فلزات سنگین مانند آهن ،منگنیز ،روی ،میس،
کرالت و مولیردن برای رشد مویودات زنده ضروری هسیتند و برخیی
همچون نیکل در سیستم آنزیمی برخی مویودات زنده نقش دارند .در
این میان فلزاتی همچون سرب ،کادمیوم ،اورانیم ،تالیم ،کروم ،نقیره و
ییوه سمی میباشند ( .)1فلز سنگین کروم در صنایع فیوالد ،نسیایی،
رنگسازی ،صیقل و همچنین به عنوان کاتالیزور در کارخانهها استفاده
میشوند ( .)4آبیاری مداوم گیاهان بیا آبهیای آلیوده صینعت باعیا
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار بخش علوم خاک ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه شیراز
)Email: ghasemif@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81521

اسید ،عناصر کم مصرف

افزایش آلودگیهای آلی و غییر آلیی خیاک مییشیود ( .)16در اییران
عالوه بر استفاده از کروم در صنعت ،این فلیز سینگین در سیازندهای
افیولیتی ویود دارد و منابع آب و خاک منطقه را آلوده مییکنید ،و بیه
دنرال آن سالمت انسان و محیط زیست را با خطیر مواییه مییکنید.
کروم یکی از مهمترین فلزات سنگین است که در طریعت بیا ررفییت
های ( )-1-+6دیده میشود و خطر سمیت آن نیز اصوال به وضیعیت
اکسیدی آن بستگی دارد ( .)10به عنوان مثیال Cr+3بیه عنیوان یی
عنصر ضیروری بیرای متابولیسیم گلیوکز و لیویید و بیه عنیوان یی
کوفاکتور برای افزایش فعالیت انسولین است ( ،)2اما  Cr+6با حاللییت
بیشتر از ،Cr+3فلزی سرطانزا است و مویب بافت مردگی ،برونشیت،
آسم و درماتیت در انسان میشود ( .)15کیروم حتیی در غلظیتهیای
پایین نیز خطرناک است و گیاهان را با کاهش یوانهزنی بذر ،کیاهش
رشد ریشه و ساقه ،و کاهش تولید ماده خش مواییه مییکنید (.)18
این اختالالت در رشد گیاه ممکن است ناشی از اختالل در فرآیندهای
فیزیولوژیی طریعییی مثییل فتوسیینتز ،نسییرت آب ،عناصییر غییذایی ،و
فعالیتهای آنزیمی توسط  Cr+6باشد (.)32
خاک تمایل زیادی به ارتراط و تشکیل کمولکس با فلزات سنگین
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و کاهش حاللیت آنها دارد ،به منظور از بین بیردن ایین محیدودیت و
افزایش دسترسی فلزات سنگین استفاده از تیمارهای شیمیایی امییدوار
کننده است ( .)8اخیرا محققیان زییادی کیارایی سیورفکتانتهیا را در
حذف ترکیریات آلیی و فلیزات سینگین میورد مطالعیه قیرار دادهانید.
سورفکتانتها معمیوال ترکیریات آلیی هسیتند کیه دارای گیروههیای
هیدروفوبی (آبگریز) و گروههای هیدروفیلی (آبدوست) هستند کیه
باعا افزایش حاللیت فلزات سنگین در محلول آبی و تسیهیل ییذب
آنها به ترکیرات آبگریز میشود .سورفکتانتها بر اساس نوع بار گیروه
های عامل تقسیم بندی مییشیوند .سیورفکتانتهیای غییر ییونی در
قسمت سر خود بیبار هستند ،اگر بار منفی باشد سورفکتانت آنیونی و
اگر مثرت بود سورفکتانت کاتیونی و گاهی قسمت سر دارای هر دو بار
مثرت و منفی است که به آن آمفوتری مییگوینید ( .)27اسیتفاده از
سورفکتانت میتواند ییذب فلیز روی سیطح خیاک را کیاهش داده و
مویب تحرک بیشتر آنها شود ( .)23اما اسیتفاده از سیورفکتانتهیای
کاتیونی به علت یذب توسط بار منفیی ررات خیاک مناسیب نیسیت.
سورفکتانتها یذب فلزات از خاک را بهرود میبخشند ( )5پیس میی
توانند به منظور گیاه پاالیی مورد استفاده قرار گیرند .بنظر میرسد که
فلزات سنگین عمیدتا از طرییق ترکییب بیا پراکسییدهای میرترط بیا
سورفکتانت و تریادل ییونی از خیاک حیذف مییشیوند ( .)36بررسیی
پاالیش مس کادمیوم و سرب از خاک با اسیتفاده از سیدیم دو دسییل
سولفات آنیونی ،سدیم دی اکتیل سولفو سوکسینات آنیونی و تریتییون
غیییر آنیییونی نشییان داد کییه سییدیم دو دسیییل سییولفات مییؤثرترین
سورفکتانت در برطرف کیردن آلیودگی فلیزات بیود و پیاالیش میس،
کادمیوم و سرب را بیه ترتییب  28/8 ،5/5و  29/1برابیر افیزایش داد
( .)29تویین  80ی سورفکتانت غیر یونی اسیت کیه بیرای افیزایش
حاللیت ترکیرات آلی اسیتفاده مییشیود .ایین سیورفکتانت بیه علیت
پتانسیل حاللیت باال ،قیمت نسرتا ارزان و قطریت مناسب اسیت (.)13
بررسی اثر گیاه پاالیی بیه همیراه سیورفکتانت در شیرایط مختلیو و
تعیین سطح بهینه آن برای گیاه پاالیی حائز اهمیت است (.)7
امروزه محلولپاشی برگی عناصیر غیذایی ،آمینیو اسییدها ،اسیید
هیومی  ،اسید فولوی  ،عصاره یلر های دریایی و تنظیم کنندههای
رشد گییاهی مثیل ییررلیی اسیید ،اینیدول اسیتی اسیید و بنزییل
آمینوپورین با اهداف مختلفی همچون افزایش محصول ،کاهش میواد
شیمایی مضر و افزایش مقاومت گیاه در تنشهای شیوری ،خشیکی و
فلزات سنگین مورد استفاده قرار میگیرنید .تنظییم کننیدههیای رشید
گیاهی که در حال حاضر در دنیا دارای کاربردهای عملی متعدد و مهم
در کشاورزی هستند شامل اکسیینهیا ،سیایتوکینینهیا ،ییریرلینهیا،
آبسزی اسید ،براسینواستروییدها و یاسموناتهیا هسیتند ( .)24ایین
مواد دارای طیو وسیعی از اثرات بیر گیاهیان هسیتند و فعالییت آنهیا
بستگی به غلظیت میورد اسیتفاده و عوامیل محیطیی دارد ( .)12ایین
ترکیرات به عنوان فرستندههیای شییمیایی بیرای تنظییم فرآینیدهای

فیزیولوژیکی طریعی گیاهان ،باعیا افیزایش پاییداری گییاه در برابیر
تنشهای زیستی و غیر زیستی و کاهش اثر سمیت فلزات سنگین بیر
روی گیاهان میشوند ( .)20کاربرد بیولوژی تنظیم کنندههیای رشید
گیاهی میتواند سمیت کروم در گیاهان را تعدیل کند که احتمیاال بیه
وسیله حفظ تعادل هورمونی گیاهان تحت تنش فلزات سینگین اسیت
( .)19ییررلی اسید یکی از مهمترین تنظیم کنندههای رشد است که
پاسخ گیاهان را به تنشهای بیرونی محیطی تنظیم کرده و تعدادی از
ژنهای تحری کننده تنش را کنترل میکنید ( .)28ییررلیی اسیید
تنش کروم را با بهرود سطح آنتی اکسیدانها و پایداری فعالیت آنزیمی
برای یذب نیتروژن باعا افزایش رشد گیاه میشود .بنیابراین ممکین
است کاربرد خاریی ییررلی اسیید باعیا تنظییم تعیادل هورمیونی
داخلی گیاهان در وضعیت تنش کروم شود و به دنرال آن باعا بهریود
رشد و عملکرد گیاه مورد نظر شود ( .)32فراوانتیرین اکسیین طریعیی
ایندول استی اسید است .ایندول استی اسیید طوییل شیدن سیلول
گیاهی ،آغاز ریزش یانری و رشد و نمو گیاهیان را تحیت تیأثیر قیرار
میدهد ( .)6بنزیل آمینوپورین یزو سایتوکینینها بوده که بیه عنیوان
مفیدترین و مؤثرترین سایتوکینین یهت تکثیر شناخته شده و میتواند
غالریت انتهایی را کاهش و باعا یلیوگیری از افیزایش انتهیایی روی
یوانههای یانری و تحری تکثیر شاخسارههای یانری از این یوانهها
شود ( .)9با برگپاشی تنظیم کنندههای رشید ماننید اینیدول اسیتی
اسید ،بنزیل آمینوپورین و سالسیلی اسید ،یذب سیرب توسیط گییاه
ررت به طور معنییداری افیزایش یافیت ( .)33اضیافه کیردن تنظییم
کنندههای رشد یکی از روشهایی است که باعا افزایش کارایی گیاه
پاالیی گیاهان و افزایش تحمل گیاه به تنش میشوند ( .)16بیه طیور
کلی ممکن است استفاده از تنظیم کنندههیای رشید در گییاه پیاالیی
کروم نیز مؤثر باشند.
در میان روشهای بیولوژیکی گیاه پاالیی ی روش مؤثر سازگار
با محیط زیست است که اساس آن استفاده از انرژی خورشیدی است.
در سالهای اخیر استفاده از گیاه پاالیی به همیراه سیایر افزودنییهیا
(مییواد) مییورد تویییه محققییان قییرار گرفتییه اسییت ( .)17گلرنییگ
( )Carthamus tinctorius L.ی گیاه اقتصادی است که در قیدیم
از گل آن به عنوان ی منرع رنگ بیرای رنیگآمییزی غیذا و پارچیه
استفاده میشده است .بعدها از آن به عنیوان روغین خیوراکی ،غیذای
حیوانات مانند پرندگان ،استفادههای داروییی و سیوختهیای زیسیتی
مورد استفاده قرار گرفته است ( .)35مطالعات نشان میدهد که سیطح
آستانه آسیب گیاه گلرنگ در خاکهای آلیوده بیه فلیزات سینگین 60
میلیگرم در کیلوگرم است و برای کاشت آن در خاک آلوده به فلیزات
سنگین باید اقدامات کنترلی مناسب همچون استفاده از اصالح کننیده
ها انجام شود ( .)21این مطالعه عمدتا بر دو نوع از اصیالح کننیدههیا
تمرکز دارد تنظیم کننیدههیای رشید و سیورفکتانت تیویین  .80ایین
مطالعه در دریه اول پتانسیل گیاه پاالیی گلرنیگ در خیاک آلیوده بیه

اثر برخی تنظیم كنندههاي رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاك آلوده به كروم

کروم مورد بررسی قرار میدهید و در درییه دوم اثیرات سیورفکتانت،
تنظیم کنندههای گیاهی و استفاده همزمان تنظیم کنندههیای رشید و
سورفکتانت را مورد ارزیابی قرار میدهد.

مواد و روشها
یهت انجام این پژوهش از الیه  0تا  30سانتیمتر خاک از سری
دانشکده کوی اساتید واقع در استان فارس منطقیه بایگیاه بیا عیر
یغرافیایی  29دریه و  44دقیقه و  50ثانیه شمالی و طول یغرافییایی
 52دریه و  34دقیقه و  10ثانیه شرقی با نیام علمیی Fine, mixed,
 (calcareous), mesic, Typic calcixerepتهیه شید .خیاک هیوا
خش شده و از ال دو میلیمتر عرور داده شد و برخی ویژگییهیای
فیزیکی و شیمیایی آن اندازهگیری شد .بافت خاک با روش هییدرومتر
( ،)11مقدار پهاش در خمیر اشراع به وسییله پهیاش متیر ،قابلییت
هدایت الکتریکی در عصاره اشراع به وسییله هیدایتسینج الکتریکیی
( .)31ماده آلی به روش اکسایش با بیکرومات پتاسیم و تیتر کردن با
فروسولفات آمونیوم ( ،)30غلظت آهن ،روی ،مس و منگنیز بیه روش
عصارهگیری با دی تی پی ا ( )25اندازهگیری شد (یدول .)1
آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی و به صورت فاکتوریل 4×3
شامل سه سطح سورفکتانت (شاهد 2/5 ،میلییمیول در کیلیوگرم و 5
میلی میول در کیلیوگرم) و چهیار سیطح تنظییم کننیده رشید (شیاهد،
ییررلی اسید ،ایندول استی اسید و بنزیل آمینوپورین) با سه تکیرار
و تعداد نهایی  36گلدان انجام شد .سورفکتانت غیر ییونی تیویین 80
( )Polyethylene glycol sorbitan monooleateبییا فرمییول

شیمیایی  C64H124O26و وزن ملکولی  1310گرم بر میول تهییه شید
( .)3پس از اعمال تیمار سورفکتانت ی کیلوگرم خاک عرور یافتیه از
ال دو میلیمتر در هرکدام از گلدانها ریخته شد و به منظور یریران
کمرود احتمالی برخی عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک اضافه
شدند ،بدین صورت که  50میلیگیرم نیتیروژن در کیلیوگرم خیاک از
منرع اوره  46درصد 10 ،میلیگرم منگنیز در کیلیوگرم خیاک از منریع
سولفات منگنز 5 ،میلیگرم روی در کیلوگرم خیاک از منریع سیولفات
روی 2/5 ،میلیگرم در کیلوگرم خاک آهن از منرع سکسترین آهین 6
درصد و  2/5میلیگرم در کیلوگرم مس از منرع سولفات مس به خاک
اضافه شد .کل گلدانها در سطح  5میلییگیرم در کیلیوگرم بیا کیروم
آلوده شدند و به مدت یی میاه انکوباسییون شیدند .در طیول زمیان
انکوباسیون نمونههای خاک با آب مقطر استریل در حد ررفیت مزرعه
نگهییداری شیید .بییذرهای گلرنییگ از رقییم گلدشییت ( Carthamus
 )tinctorius L.پس از ضدعفونی با هیووکلرید سدیم  10درصد ،سیه
بار با آب مقطر شست و شو داده شد و برای کاشت آمیاده گردیید .در
هر گلدان پنج بذر گلرنگ کاشته شد .گلدانهیا در گلخانیه بیا شیدت
روشنایی  10000لوکس و  10:14ساعت دوره روشنایی و دمیای -15
 28دریه سلسیوس نگهداری شدند و روزانیه بیا آب مقطیر در حیدود
ررفیت مزرعه با وزن کردن هر گلیدان و افیزودن آب مقطیر آبییاری
شدند .تیمار تنظیم کنندههای رشد بیه صیورت محلیولپاشیی در سیه
مرحله  30 ،20و  40روز با غلظت یی میلییمیوالر پیس از کاشیت
اعمال شدند.

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
Table 1- Some physical and chemical characteristics of the used soil

مقدار/تعریف

ویژگی

Amount/difinition

Property

لوم رسی شنی

کالس بافت

Sandy clay loam

Soil textural class

7.6

اسیدیته

2.15
1.3
5.1
1.3
0.6
3
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pH

قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشراع (دسیزیمنس بر متر)
)EC (ds.m-1

ماده آلی
Organic matter

آهن قابل عصاره گیری بادی تی پی ا (میلیگرم درکیلوگرم)
)DTPA extractable Fe (mg.kg-1

روی قابل عصاره گیری بادی تی پی ا (میلیگرم درکیلوگرم)
)DTPA extractable Zn (mg.kg-1

مس قابل عصاره گیری بادی تی پی ا (میلیگرم درکیلوگرم)
)DTPA extractable Cu (mg.kg-1

منگنز قابل عصاره گیری بادی تی پی ا (میلیگرم درکیلوگرم)
))DTPA extractable Mn (mg.kg-1
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 60روز پس از کاشت گیاهان از محل طوقه برداشت شدند و اندام
هوایی با آب مقطر شسته شدند و در آون با دمای  65دریه سلسیوس
تا رسیدن به وزن ثابت خش شدند و آسییاب شیدند .غلظیت کیروم،
آهن ،روی ،مس و منگنز در اندام هوایی به روش خاکستر خشی بیا
اسید کلریدری دو نرمال و با دستگاه یذب اتمی مدل ( Shimadzu
 )AA-670اندازهگیری شد.
دادهها با نرمافزار آمیاری  SAS 9.4تجزییه و تحلییل و مقایسیه
میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصید
انجام گرفت.
1
برای محاسره ضریب تجمع زیستی ( )BACاز رابطه  1اسیتفاده
شد .شاخص یذب )UI( 2نیز از حاصلضرب ضیریب میاده خشی در
غلظت عنصر در اندام هوایی (میلیگیرم در کیلیوگرم) بیه دسیت آمید
(رابطه  .)2ضریب ماده خش از تقسیم وزن خش گیاه بیه حیداکثر
وزن خش به دست آمده در آزمایش محاسره گردید (رابطه .)34( )3
()1
()2
()3

نتایج و بحث
وزن خشک اندام هوایی

از نظر آماری سطوح سورفکتانت ،تنظیم کننیدههیای رشید و اثیر
متقابل آنها در سطح ی درصد بر وزن خش اندام هوایی اثر معنیی
دار دارند (یدول  .)2در این آزمایش ی تیمار شیاهد بیدون آلیودگی
کروم ویود داشت که با تویه به وزن خش آن ( 6/3گرم در گلیدان)
آلودگی کروم باعا کاهش رشد وزن خش شده است .به طور کلیی
کروم در خاک آلوده به علت الکترونگاتیوی باال با افزایش نفورپیذیری
غشاء باعا تخریب اندامهای سلولی ،پروتئین و نوکلئی اسیید میی-
شود .از دیگر اثرات کروم در گیاه میتیوان بیه کیاهش هیدایت میواد
تولیدی ،محتوای کلروفیل ،فعالیت فتوسنتزی و سیرعت تعیرق اشیاره
کرد که کاهش رشد گیاه را به دنریال دارد ( .)22گرچیه در تیمارهیای
بدون تنظیم کننده رشد سورفکتانت اثر معنیداری بر وزن خش اندام
هوایی ندارد اما استفاده توام سیورفکتانت و تنظییم کننیدههیای رشید
باعا بهرود وضعیت عملکرد میشود بدین صورت که استفاده از سطح
1- Biological Accumulation Coefficient
2- Uptake Index

 5میلیمول بر کیلوگرم سیورفکتانت در تمیامی تیمارهیای همیراه بیا
تنظیم کنندههای رشد وزن خش را نسرت بیه شیاهد هیر کیدام بیه
صورت معنیداری افزایش داد (یدول  .)3طرق گزارشات سیورفکتانت
تویین  80اثر سمیت بر گیاه ررت و یونجیه نداشیته اسیت ( 3و  .)7از
اثرات تویین  80که مویب افزایش رشد میشود میتوان بیه افیزایش
دسترسی کربن برای ریزیانداران و ییا افیزایش نفورپیذیری ریشیه و
یذب بیشتر عناصر غذایی از خاک اشیاره کیرد ( .)13یکیی از اثیرات
آلودگی فلزات سنگین به هم ریختن تعادل هورمونهای گیاهی است،
پس اضافه کردن تنظیم کنندههای گیاهی به طور مصنوعی میتوانید
راهکار خوبی برای یلوگیری از اثرات منفی فلزات سنگین باشد .طرق
مشاهدات نیز اضافه کردن تنظیم کنندههای رشد افزایش رشد گیاه را
مویب شدند .بیشترین افزایش عملکرد مربوط به برگپاشی ییررلی
اسید است که باعا افزایش  3/86برابری میانگین وزن خش نسرت
به شاهد شده است .ییررلی اسید با اثراتیی همچیون افیزایش کیل
محتوای پروتئین ،محتوای کل نیتروژن ،یذب آمونیوم ،فعالیت نیترات
رداکتاز و دی هیدرو آسکوربات باعا افیزایش رشید گییاه در آلیودگی
کروم میشود ( .)19همانطور کیه در ییدول مشیخص اسیت ،اضیافه
کردن سورفکتانت به تنهایی افزایشیی در وزن خشی ایجیاد نکیرده
است .در گزارش آگنلو و همکاران در سیال  2016نییز تیویین  80بیه
تنهایی با افزایش نفورپذیری ریشه منجر به اعمال سمیت در گیاه و به
دنرال آن اثر منفی بر رشد گیاه میشود ()3؛ اما میتوان با استفاده توام
سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد شرایط را برای رشد گیاه مناسیب
کرد.
غلظت و جذب کروم اندام هوایی

با تویه به نتایج تجزیه واریانس (ییدول  )2سیورفکتانت ،تنظییم
کنندههای رشد و اثر متقابل آنها در سطح ی درصد اثر معنییدار بیر
غلظت و یذب کروم در گیاه دارند .طرق گزارش اصیلیان و همکیاران
( )7اضافه کردن سطوح سیورفکتانت تیا سیطح چهیار میلییمیول بیر
کیلوگرم مویب افزایش غلظت و یذب سرب در اندام هوایی و ریشیه
شد .در پژوهش حاضر نیز اضیافه کیردن سیطوح سیورفکتانت باعیا
افزایش معنیدار غلظت و یذب کروم شد (یدول  .)4با اضافه کیردن
سطح پنج میلیمول در کیلوگرم سورفکتانت نسرت به سطح پیایینتیر
آن افزایش معنیداری در غلظت کروم مشاهده نشد اما باعا افیزایش
معنیدار یذب کروم شد که به علیت افیزایش وزن حاصیل از اضیافه
کردن  5میلیمول بر کیلوگرم سیورفکتانت اسیت (ییدول  .)3اضیافه
کردن تنظیم کنندههای رشد باعا افزایش معنیدار میانگین غلظت و
یذب کروم اندام هوایی شدند .از بین تنظیم کننیدههیای رشید بیرگ
پاشی ایندول استی اسید میانگین غلظت و یذب کروم را به ترتییب
 1/5و  7/6برابر کرد .شفیق و همکاران ( )33نیز گیزارش کردنید کیه

اثر برخی تنظیم كنندههاي رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاك آلوده به كروم

برگپاشی برخی تنظیم کنندههیای رشید همچیون سالسییلی اسیید
باعا افزایش یذب سرب اندام هوایی شید .در گییاه آفتیابگردان نییز

برگپاشی سیتوکینین عالوه بر افزایش رشد گیاه غلظت فلیز سینگین
اندام هوایی را به طور معنیداری افزایش داد (.)37

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر سورفکتانت ،تنظیم کننندههای رشد و اثر متقابل آنها بر برخی خصوصیات اندازهگیری شده
Table 2- Results of ANOVA of effect of surfactant, plant growth regulators and interactions on some measured
parameters

خطا

سورفکتانت* تنظیم کنندههای رشد

Error

Surfactant* Growth
regulators

تنظیم کنندههای رشد

سورفکتانت

Growth regulators

Surfactant

منابع تغییرات
Source of
changes

24

0.301
11.5
265
179612

درجه آزادی

6

3

2

**6.43

**10.9

**45.3

**70.8

**85.4

**180

**3108

**5347

**22475

**850020

**1049134

**17284348

**2.83

**3.42

**7.21

**68.2

**117

**493

4010539

**11816020

57138

**849

*689

*856

**32304

**57820

**127634

**948

*500

**3489

1911

**6427

**7426

639

347

**18465

*3163

**9359

**8917

Degree of
freedom

وزن خش
Dry matter

غلظت کروم
Cr concentration

یذب کروم
Cr uptake

0.459

غلظت آهن
Fe concentration

ضریب تجمع زیستی

5.82
2072669
170
2155
144
865
288
1069
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Biological
accumulation
coefficient

شاخص یذب کروم

میانگین مربعات

Cr uptake index

Mean squars

یذب آهن
Fe uptake

غلظت منگنز
Mn concentration

یذب منگنز
Mn uptake

غلظت مس
Cu concentration

یذب مس
Cu uptake

غلظت روی
Zn concentration

یذب روی
Zn uptake

** معنادار در سطح  1درصد * ،معنادار در سطح  5درصد
**

Significant at 1%, *Significant at 5%

جدول  -3اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر وزن خشک اندام هوایی (گرم در گلدان)
)Table 3- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot dry weight (g.pot-1

میانگین

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

شاهد

سورفکتانت (میلیمول در کیلوگرم)

Mean
0.808C
1.30B
4.39A

Benzyl amino purine
0.883cd
1.42cd
4.18b

Indole acetic acid
0.883cd
1.35cd
6.53a

Gibberellic acid
0.750cd
1.88c
6.28a

Control
0.717cd
0.550d
0.557d

)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

2.16B

2.92A

2.97A

0.611C

میانگین
Mean

در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.
Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.
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جدول  -4اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر غلظت (میلیگرم در کیلوگرم) و جذب کروم (میکروگرم در گلدان) اندام هوایی

Table 4- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot’s Chromium concentration (mg.kg -1) and
)uptake (µg.pot-1

میانگین
Mean
13.6B
21.1A
18.8A

10.9C
27.2B
96.2A

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

Benzyl amino
purine
9.5c
24.1a
24.9a

20.6ab
18.9ab
21.6a

19.5A

20.3A

18.1A

8.17c
33.5c
100b

17.4c
25.5c
143a

10.6c
37.6c
122ab

47.3A

Indole acetic acid

شاهد

Gibberellic
acid
14.2bc
20.5ab
19.6ab

9.9c
20.9ab
9.4c
13.4B
7.33c
12.0c
5.17c

Control

سورفکتانت (میلیمول در
کیلوگرم)
)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین
Mean
0
2.5
5

میانگین

غلظت کروم
(میلیگرم در کیلوگرم)
Cr concentration
)(mg.kg-1

یذب کروم
(میکروگرم در گلدان)
Cr uptake
)(µg.pot-1

8.1B
56.9A
61.9A
Mean
در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.

Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.

ضریب تجمع زیستی ( )BACو شاخص جذب ( )UIکروم

طرق نتایج تجزیه واریانس سورفکتانت ،تنظیم کنندههای رشید و
اثر متقابل آنها در سطح ی درصد بر ضریب تجمع زیستی و شاخص
یذب کروم اثر معنیدار دارند (یدول  .)2مطابق ییدول  5بیهترتییب
اضافه کردن سطح  2/5و  5میلیمول بر کیلوگرم سیورفکتانت باعیا
افزایش معنیدار به ترتیب  55و  39درصدی میانگین ضیریب تجمیع
زیستی شده است .همچنین با اضافه کردن تنظییم کننیدههیای رشید
ضریب تجمع زیستی نسرت بیه مییانگین شیاهد افیزایش معنییداری
مشاهده شده است .برگپاشی تنظیم کننده رشد ایندول استی اسیید
و کاربرد خاکی پنج میلیمول سورفکتانت در کیلوگرم باعا بیشیترین

شاخص یذب کروم در گیاه شدند و کمترین شاخص یذب مربوط بیه
گیاه بدون برگپاشی تنطیم کننده رشد و کاربرد خاکی پنج میلیمیول
سورفکتانت است .شاخص ییذب نشیان دهنیده پتانسییل حیذف فلیز
سنگین از خاک است با تویه به یدول  5تنظییم کننیدههیای رشید و
سطوح سورفکتانت باعا افزایش معنییدار مییانگین شیاخص ییذب
کروم نسرت به میانگین شاهد شده است .صلحی و حیا عراسیی نییز
گزارش کردند در آلودگی سرب و روی به ترتیب استفاده از دی اتییلن
تری آمین پنتا استی اسید ( )DTPAو کیود کمووسیت شیده باعیا
افزایش شاخص یذب فلز سنگین در گیاهان آفتیابگردان و کلیزا میی
شود (.)34

جدول  -5اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر ضریب تجمع زیستی و شاخص جذب کروم

Table 5- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on Chromium’s biological accumulation coefficient
and uptake index

میانگین
Mean
2.71B
4.22A
3.77A

1.61C
4.02B
13.71A

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

Benzyl amino
purine
1.89c
4.82a
4.97a

4.11ab
3.78ab
4.31a

3.90A

4.07A

3.62A

1.21c
4.97c
14.80b

2.58c
3.78c
21.2a

1.57c
5.57c
18.1ab

7.00A

Indole acetic acid

شاهد

Gibberellic
acid
2.85bc
4.10ab
3.91ab

2.00c
4.18ab
1.88c
2.69B
1.09c
1.77c
0.77c

Control

سورفکتانت (میلیمول در
کیلوگرم)
)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین
Mean
0
2.5
5

میانگین

1.21B
8.43A
9.18A
Mean
در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.

Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.

ضریب تجمع زیستی
Biological
accumulation
coefficient

شاخص یذب
Uptake index
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161

غلظت و جذب منگنز اندام هوایی

غلظت و جذب آهن اندام هوایی

یکی از خطرات خاکهای آلوده به کروم دخالت در یذب و انتقال
عناصر غذایی ضروری مثل آهین منگنیز ،فسیفر ،میس و روی اسیت
( .)26طرق یدول  2سورفکتانت در سطح ی درصد بر غلظیت آهین
اندام هوایی مؤثر است اما تاثیر معنیداری بر یذب آهن انیدام هیوایی
نداشت .استفاده از سورفکتانت باعا کاهش معنیدار غلظت آهن اندام
هوایی شد .اصیلیان و همکاران ( )7نیز گزارش کردنید اضیافه کیردن
سورفکتانت اثر معنیداری بر یذب هیچکدام از عناصیر کیم مصیرف
نداشت و حتی در برخی تیمارها باعا کاهش این عناصر شد .با تویه
به یدول  4سورفکتانت باعا افزایش غلظیت کیروم شیده و ممکین
است در یذب و انتقال آهن دخالت کرده و باعا کاهش غلظت آهین
در اندام هوایی شود (یدول  .)6تنظیم کنندههای رشد اثر معنیدار بیر
غلظت و یذب آهن اندام هوایی دارند (یدول  .)2هر سه تنظیم کننده
رشد مورد استفاده باعا افزایش معنیدار غلظت و ییذب آهین انیدام
هوایی شدند .به عنوان مثال بنزیل آمینیو پیورین باعیا افیزایش 60
درصدی میانگین غلظت آهن اندام هوایی نسرت بیه مییانگین شیاهد
شده است (یدول  .)6بیشترین یذب آهن مربوط به تیمیار  2/5میلیی
مول بر کیلوگرم سورفکتانت به همراه برگپاشی ییررلی اسید اسیت
و کمترین یذب آهن را تیمار  5میلییمیول در کیلیوگرم سیورفکتانت
بدون برگپاشی تنطیم کننده رشد را بیه خیود اختصیاص داده اسیت.
ممکن است تنظیم کنندههای رشد بتواننید اثیر سیوء کیاهش غلظیت
عناصر کم مصرف در اثر استفاده از سورفکتانت را کاهش دهند.

مطابق یدول  2سورفکتانت و تنظیم کنندههیای رشید در سیطح
پنج درصد و اثر متقابل آنها در سطح ی درصد بر غلظت منگنز اندام
هوایی تأثیرگذار هستند .بیشترین غلظت منگنز مربوط بیه تیمیار 2/5
میلیمول در کیلوگرم سورفکتانت با برگپاشی ییررلی اسیید اسیت.
بهطور کلی برگپاشی ییررلیی اسیید باعیا افیزایش  44درصیدی
میانگین غلظت منگنز اندام هوایی نسرت به شاهد میشود.
طرق یدول  7استفاده از  2/5میلیمول در کیلیوگرم سیورفکتانت
باعا افزایش میانگین غلظت منگنز میشود اما غلظیت  5میلییمیول
آن اثر سوء بر غلظت منگنز اندام هوایی دارد و مویب کاهش معنیدار
 19درصدی میانگین غلظت منگنز نسرت به میانگین شاهد مییشیود.
مطابق یدول تجزیه واریانس سورفکتانت ،تنظیم کنندههای رشد و اثر
متقابل آنها در سطح ی درصد بر یذب منگنز اثر دارند (یدول  .)2با
افزایش سطح سورفکتانت مورد استفاده یذب منگنز نیز افیزایش میی
یابد ،افزایش در سطح  5میلیمول سیورفکتانت ممکین اسیت در اثیر
افزایش وزن خش ناشی از استفاده سورفکتانت باشد چیون مییانگین
غلظت منگنز در این سیطح کیاهش یافتیه اسیت .اسیتفاده از تنطییم
کنندههای رشد باعا افزایش میانگین یذب منگنز شدهاند و بیشترین
افزایش مربوط به استفاده از ییررلی اسید است که موییب افیزایش
 4/7برابری نسرت به میانگین شاهد شیده اسیت .طریق ییدول  7در
تیمارهای بدون سورفکتانت استفاده از ییررلی نه تنها باعا افزایش
یذب منگنز نشد بلکه آن را کاهش داد.

جدول  -6اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر غلظت (میلیگرم در کیلوگرم) و جذب آهن (میکروگرم در گلدان) اندام هوایی

Table 6- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot’s Iron concentration (mg.kg-1) and uptake
)(µg.pot-1

میانگین
Mean
2974A
1848B
575C

2427A
2513A
2564A

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

شاهد

Benzyl amino
purine
3961a
1606de
918ef

3171b
1660d
532f

2161A

1788A

1903A

3532a-c
2253b-d
3793ab

2710a-d
1944b-d
3391a-c

2002b-d
5027a
2870a-d

1465b-d
827cd
200d

3193A

2682A

3300A

831B

Indole acetic acid

سورفکتانت (میلیمول در
کیلوگرم)

Gibberellic
acid
2702bc
2552bc
456f

2062cd
1574de
395f
1344B

0
2.5
5

میانگین

Control

)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین

غلظت آهن (میلیگرم
در کیلوگرم)
Fe concentration
)(mg.kg-1

Mean

Mean

در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.
Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.

یذب آهن (میکروگرم
در گلدان)
Fe uptake
)(µg.pot-1
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رشد باعا افزایش معنیدار غلظت میس در انیدام هیوایی نسیرت بیه
شاهد شده است (یدول  .)8نتایج تجزیه واریانس ییذب میس نشیان
داد سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد اثیر معنییدار در سیطح یی
درصد بر یذب مس دارد .به طوریکیه اضیافه کیردن سیورفکتانت و
تنظیم کنندههای رشد مویب افزایش معنیدار ییذب میس شیدهانید
(یدول  .)2برگپاشی گیاه با بنزیل آمینوپورین باعا افزایش معنیدار
یذب مس اندام هوایی شده است ،به این صورت که بیشیترین ییذب
مس اندام هوایی مربوط به تیمار  5میلیمول بر کیلوگرم سیورفکتانت
به همراه برگپاشی بنزیل آمینوپورین است و نسرت به شیاهد ییذب
مس را  1.29برابر افزایش داده است (یدول .)8

اما برگپاشی ییررلی اسید و ایندول استی در تیمارهای دارای
 2/5و  5میلیمول سیورفکتانت بیه ترتییب باعیا افیزایش معنییدار
غلظت و یذب منگنز در اندام هوایی شده اند .در این آزمایش استفاده
از سورفکتانت به همراه تنظیم کنندههیای رشید (خصوصیا ییررلیی
اسید) در افزایش غلظت و یذب منگنز میتواند کاراتر عمل کند.
غلظت و جذب مس اندام هوایی

مطابق یدول  2سورفکتانت و اثر متقابیل سیورفکتانت و تنظییم
کنندههای رشد در سطح ی درصد و تنظیم کنندههای رشد در سطح
پنج درصد بر غلظیت میس تأثیرگذارانید .اسیتفاده از سیطوح  2/5و 5
میلیمول بر کیلوگرم سورفکتانت در تیمارهیای بیدون تنظییم کننیده

جدول  -7اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر غلظت (میلیگرم در کیلوگرم) و جذب منگنز (میکروگرم در گلدان) اندام هوایی

Table 7- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot’s Manganese concentration (mg.kg -1) and
)uptake (µg.pot-1

میانگین
Mean
62.7A
66.5A
50.3B

48.4C
89.2B
244A

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

سورفکتانت (میلیمول
شاهد

Benzyl amino
purine

Indole acetic acid

Gibberellic
acid

Control

69.6ab
41.9cd
34.4d

58.3b-d
69.2ab
55.9b-d

48.7b-d
91.4a
69.9ab

74.3ab
63.5bc
41.2cd

48.6B

61.2AB

70.0A

48.6AB

58.5cd
57.6cd
142bc

47.3d
93.7b-d
370a

36.0d
170b
437a

51.9cd
35.0d
25.5d

در کیلوگرم)
Surfactant
)(mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین
Mean
0
2.5
5

میانگین

37.5C
214A
170A
86.0B
Mean
در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.

غلظت منگنز (میلیگرم
در کیلوگرم)
Mn concentration
)(mg.kg-1

یذب منگنز (میکروگرم
در گلدان)
Mn uptake
)(µg.pot-1

Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.

جدول  -8اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر غلظت (میلیگرم در کیلوگرم) و جذب مس (میکروگرم در گلدان) اندام هوایی
Table 8- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot’s Copper concentration (mg.kg -1) and uptake
)(µg.pot-1

میانگین
Mean
49.1B
62.8A
28.9C

40.4B
83.3A
83.6A

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

Benzyl amino
purine
69.1a
62.3a
33.4b

62.6a
63.1a
12.0b

55.0A

45.9ab

37.2B

58.0b-d
88.1a-c
133a

53.4b-d
85.3a-d
78.6a-d

23.6d
125a
90.9ab

93.1A

Indole acetic acid

شاهد

Gibberellic
acid
31.9b
65.4a
14.3b

32.6b
60.2a
55.6a
49.5AB
26.5cd
34.8b-d
32.0b-d

Control

سورفکتانت (میلیمول در
کیلوگرم)
)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین
Mean
0
2.5
5

میانگین

31.1B
79.8A
72.4A
Mean
در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.

Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.

غلظت مس (میلیگرم
در کیلوگرم)
Cu concentration
)(mg.kg-1

یذب مس (میکروگرم
در گلدان)
Cu uptake
)(µg.pot-1

اثر برخی تنظیم كنندههاي رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاك آلوده به كروم

افزایش تجمع فلزات در قستهیای هیوایی گییاه یی مکانیسیم
دفاعی در برابر تنشها است که باعا افزایش مقاومت گیاه به تنشها
(مثل فلزات سنگین) میشود ،از سوی دیگر با افزایش ییذب عناصیر
غذایی سرعت تعرق نیز زیاد میشود و بیه دنریال آن ییذب و انتقیال
آالیندهها افزایش پیدا میکند که مویب کاهش خطر آبشویی آالینده-
ها و افزایش کارایی گیاه پاالیی خواهد شد (.)37
غلظت و جذب روی اندام هوایی

با تویه به نتایج تجزیه واریانس دادهها سورفکتانت در سطح ی
درصد بر غلظت و یذب روی مؤثر است .اما تنظیم کننیدههیای رشید
فقط اثر معنیدار بر یذب روی دارد (یدول  .)2بیا اضیافه کیردن 2/5
میلیمول بر کیلوگرم سورفکتانت ییذب و غلظیت روی بیه بیشیترین
مقدار میرسد اما اضافه کردن  5میلیمیول بیر کیلیوگرم سیورفکتانت
غلظت و یذب روی بهترتیب  71و  32درصد کاهش مییابد (ییدول
 .)9به طور کلی باید در اضافه کردن سطوح سورفکتانت دقت کرد زیرا
غلظت باالتر از حد بحرانی سورفکتانتهای غیر یونی باعا آسیب به
فسفولیویدهای غشا سلولی شده و ممکن است در یذب اختالل ایجیاد
کند ( .)14برگپاشی هیچ کدام از تنظیم کنندههای رشد مویب تغیییر
در غلظت روی نشدند ،اما همه آنها باعا افیزایش ییذب روی شیدند
که به علت افزایش وزن خش در اثر برگپاشی تنظییم کننیدههیای
رشد است .با اضافه کردن ییررلیی اسیید و بنزییل آمینیو پیورین در
سطح  2/5میلیمول بیر کیلیوگرم سیورفکتانت ییذب روی بیه طیور
معنیداری افزایش پیدا کرد .تاسی و همکاران ( )37نیز گزارش کردند
با اضافه کردن ییررلی اسید یا سیتوکینین به همراه  EDTAتجمیع
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روی و سرب افزایش پیدا کرد.

نتیجهگیری
با تویه به نتایج با استفاده از سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد
بخصوص ییررلی اسید میتوان اثرات مثریت در گییاه ایجیاد کیرد.
کاربرد این تیمارها ،با باال بردن یذب کروم ،ضریب تجمیع زیسیتی و
شاخص یذب مویب افزایش گیاه پاالیی و تحمیل گییاه بیه سیمیت
کروم شود .به این صورت که با افزایش غلظت سیورفکتانت و اضیافه
کردن تنظیم کنندههیای رشید بخصیوص ییررلیی اسیید و اینیدول
استی اسید وزن خش اندام هوایی به صیورت معنییداری افیزایش
پیدا کرد .استفاده از هر دو سطح سورفکتانت مویب افزایش غلظیت و
یذب کروم اندام هوایی شد اما سطح  2/5و  5میلیمول بیر کیلیوگرم
سورفکتانت اختالف معنیداری در غلظت کروم اندام هوایی نداشیتند.
از اثرات اضافه کردن تنظیم کنندههای رشد و سورفکتانت میتوان به
افزایش ضریب تجمع زیستی کروم اشاره کرد که نمایانگر اثیر مثریت
اصالح کنندهها بر گیاه پاالیی کروم است .اسیتفاده از سیورفکتانت در
تیمارهای بدون برگپاشی تنظیم کننیدههیای رشید ،باعیا افیزایش
معنیدار غلظت مس در اندام هوایی گردید .استفاده از سیطح  5میلیی
مول بر کیلوگرم سورفکتانت باعا کاهش معنییدار غلظیت منگنیز و
روی در اندام هوایی نسرت به میانگین شاهد و سطح  2/5میلیمول بر
کیلوگرم سورفکتانت شد .در خصوص عنصیر آهین بیا اضیافه کیردن
سورفکتانت غلظت آهن کاهش پیدا کرد اما بیا اضیافه کیردن تنظییم
کنندههای رشد این کاهش را میتوان یرران کرد.

جدول  -9اثر سطوح سورفکتانت و تنظیم کنندههای رشد بر غلظت (میلیگرم در کیلوگرم) و جذب روی (میکروگرم در گلدان) اندام هوایی

Table 9- Influence of surfactant levels and plant growth regulators on shoot’s Zinc concentration (mg.kg -1) and uptake
)(µg.pot-1

میانگین
Mean
94.8A
96.8A
27.9B

75.3B
126A
84.7B

بنزیل آمینوپورین

ایندول استیک اسید

جیبرلیک اسید

Benzyl amino
purine
102a
107a
19.2c

88.2ab
88.3ab
17.0c

76.1A

64.5A

73.5A

89.9b-e
151ab
77.0c-e

73.4c-e
116b-d
111b-d

69.1c-e
190a
118bc

106A

Indole acetic acid

شاهد

Gibberellic
acid
95.2a
106a
18.9c

94.9a
84.9ab
56.8b
78.8A
68.6c-e
48.6de
32.6e

Control

سورفکتانت (میلیمول در
کیلوگرم)
)Surfactant (mmol.kg-1
0
2.5
5

میانگین

غلظت روی (میلیگرم در
کیلوگرم)
Zn concentration
)(mg.kg-1

Mean
0
2.5
5

یذب روی (میکروگرم در
گلدان)

میانگین

)Zn uptake (µg.pot-1

49.9B
125A
100A
Mean
در هر ستون و ردیو اعدادی که دارای حروف مشابهی هستند از نظر آماری در آزمون دانکن معنیدار نیستند.

Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan,s multiple range test.
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 با استفاده از تنظیم کننیدههیای رشید.گلرنگ در آلودگی کروم داشت
 مس، منگنز، آهن، غلظت آهن و یذب کروم،وزن خش اندام هوایی
 بنابراین با ایجاد تعادل هورمونی بیا بیرگپاشیی.و روی افزایش یافت
تنظیم کنندههای رشد می تیوان تحمیل گییاه گلرنیگ بیه تینش فلیز
.سنگین کروم و پتانسیل گیاه پاالیی را افزایش داد
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به طور کلی اضافه کردن سورفکتانت تغییری در یذب آهن ایجاد
 افیزایش ییذب. مس و روی شد،نکرد اما باعا افزایش یذب منگنز
عناصر غذایی به عنوان ی مکانیسم دفاعی باعا افیزایش مقاومیت
 اگرچه.گیاه به تنش فلز سنگین کروم و کارایی گیاه پاالیی خواهد شد
سورفکتانت اثر مثرت بر تینش فلیز سینگین کیروم دارد امیا اسیتفاده
همزمان سورفکتانت و تنظیم کنندههیای رشید اثیر بهتیری بیر گییاه
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Introduction: Chromium (Cr) is one of the toxic metals widely used in leather tanning, alloy preparation,
electroplating, drilling mud, refractory steel and catalytic manufacture. Besides the toxicity of chromium to
human, it also disturbs the soil ecology and plant growth due to its toxic nature even at low concentration.
Phytoremediation is effective and can be viewed as a relatively low cost, solar energy driven process for the
management of contaminated soils. Hiwever the heavy metal toxicity adversely affects the plant growth and
development. We can use some chemical compounds to increase plant resistance to heavy metal and increase the
efficiency of phytoremediation. These days, foliar application of plant growth regulators such as Gibberelic acid
Indole acetic acid and Benzyl amino purine are considered for various purposes such as enhancing plant growth
and resistance to salinity, drought and heavy metals. Exogenous application of phytohormones can modulate the
toxicity of Cr on plants most probably by maintaining hormonal balance of plant under metal stress. surfactants
effectively enhance metal ion transfer to aqueous and hence increase their availability. Assessing surfactant
assisted phytoremediation is important in order to ascertain the extent of its effectiveness under different
conditions and to find its optimum level for metal phytoremediation. The application of plant growth regulators
and surfactants can be an effective way to cope with stresses such as heavy metal contamination. The objectives
of this study were to determine the effects of the growth hormones Gibberelic acid, Benzyl amino purine and
Indole acetic acid alone and combined with surfactant on plant growth, concentration and uptake of Cr, Fe, Mn,
Cu and Zn and some phytoremediation factor for Cr.
Material and Methods: The soil was air-dried and grounded to pass through a 2-mm sieve then was
analyzed to determine various soil physic-chemical properties using standard methods. A greenhouse experiment
was conducted in a completely randomized design with a factorial arrangement of 3 × 4 including three levels of
surfactant (control, 2.5 and 5 mmol kg-1 soil) and four levels of plant growth regulators (control, Gibberellic
acid, Indole acetic acid and Benzyl amino purine). All soils were contaminated by 5 mg/kg chromium and
incubated for 1 month. During incubation, the soil samples were maintained at field capacity by distilled water.
Safflower (Cartamus tinctorius L.) seeds were disinfested with 10% sodium hypochlorite, washed three time
with distilled water and planted in the pots. Growth regulators were sprayed at three stage of 30, 20 and 40 days
after planting at concentration of 1 mM. The plants were kept in the standard condition of greenhouse and the
soil moisture content was maintained at field capacity by distilled water. Sixty days after planting, the plants
were harvested and washed with distilled water, and then dried in oven at 65 Celsius until they reached a
constant weight. Afterwards, the over-dried plant samples were grounded. Then dry ashing and extracting with 2
normal hydrochloric acid, the concentration of Cr, Fe, Zn, Cu and Mn in shoot was determined by atomic
absorption (Shimadzu AA-670). The analysis of variance (ANOVA) was performed using a completely
randomized design. Significantly different treatment means were separated using Duncan test (P < 0.05).
Biological accumulation coefficient (BAC) and uptake index (UI) were calculated with a specific formula.
Results and Discussion: The results showed that addition of surfactant and growth regulators caused a
significant increase in shoot dry weight, biological accumulation coefficient, uptake index and chromium
concentration and uptake. Addition of surfactant reduced the concentration and uptake of iron in the absence of
growth regulators, but in the presence of plant growth regulators, application of tween 80 increased iron
concentrations. Application of 5 mmol kg-1of surfactant decreased mean concentration of manganese, copper and
zinc. While addition of 2.5 mmol kg-1 of surfactant increased metals concentrations. Although addition of 5
mmol kg-1 surfactant increased dry weight, it did not have a satisfied effect on increasing the concentration of the
1 and 2- Ph.D. Student and Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University,
Shiraz, Iran, respectively.
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elements in the plant. Plant growth regulators increased uptake of elements which is a protective mechanism
against stresses.
Conclusion: It appears that using plant growth regulators increased the resistance of the plant to chromium
toxicity probably through increasing absorption of the elements such as Fe, Mn, Cu and Zn. According to the
results, application of tween 80 along with plant growth regulators could increase safflower capability to cope
with chromium toxicity.
Keywords: Benzyl amino purine, Indole acetic acid, Gibberellic acid; Micro nutrient, Tween 80
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چکیده
آگاهی از تغییرات کربن آلی خاک ( )SOCیکی از مؤلفه های اصلی در ارزیابی کیفیت خاک است .با توجه به ماهیت کربناتی بسیاری از خاکهاای
ایران ،انتخاب روش مناسب اندازهگیری کربن آلی خاک ضروری به نظر میرسد .هدف از این پژوهش ،مقایسه روشهای مختلا انادازهگیاری مقادار
کربن خاکهای آهکی در کاربریهای مختل بود .به این منظور از منطقه رازان واقع در استان لرستان ،چهار کاربری جنگل ،مرتاع ،کاااورزی دیا و
کااورزی آبی انتخاب و از هر کاربری  10نمونه برداشته شد .جهت اندازهگیری مقدار کربن آلی و معدنی در خاکها از روش ارائه شده توسط دارمااتات
( )2016استفاده شد .روشهای والکلی-بلک ( )WBو  LOIبرای اندازهگیری مقادیر کربن آلی انتخاب و نتایج آنها با روش احتراق خاک باه نناوان
یک روش استاندارد مقایسه گردید .نتایج ناان داد که در مقایسه بین کاربریها ،کاربری جنگل بیاترین مقدار کربن و نیتارونن آلای و کمتارین مقادار
کربن غیر آلی را دارا بود .مقادیر  SOCبه دست آمده به روش  WBو  LOIو مقایسه آنها با روش احتراق خاک ،نااان داد کاه روش  WBنتاایج
نزدیکتری را با روش احتراق خاک داشته است .این مطالعه وجود همبستگی قوی ما بین  SOCCN ،SOCWBو  SOCLOIرا با کاربرد دمای 350°C
به مدت  16سانت در خاکهای آهکی استان لرستان را ناان داد .در این مطالعه همچنین استفاده از روش ترکیبی سوزاندن و آنالیز با دستگاه  ،CNباه
ننوان یک جایگزین مناسب برای تیمار با اسید در خاکهای آهکی ،معرفی میشود.
واژههای کلیدی :خاکهای آهکی ،روش احتراق خاک ،روش  ،LOIروش والکلی بلک

مقدمه

1

اندازهگیری مقدار کربن ذخیره شده در خاک برای اطالع از چرخه
کربن در اکوسیست های خاکی با اهمیت است .باه طاور کلای مقادار
کربن آلی ذخیره شده در خاک بیش از دو برابر مقدار کربن موجاود در
اتمسفر میباشد ( .)22افزایش نگرانیها در زمینة گرماایش جهاانی و
تغییر اقلی موجب شده است کاه باه خااک و قابلیات آن در ترسایب
کربن در سالهای اخیر توجه ویژهای شود (.)28
کالهچی و همکاران ( )16ترسیب کربن را باه نناوان بخاای از
 1و  -2بهترتیب داناجوی سابق دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک و دانایار گروه
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 -4پروفسور ،نضو هیات نلمی دپارتمان تغذیه گیاهان زرانی ،دانااگاه هوهنهاام،
اشتوتگارد ،آلمان
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82568

چرخة کربن ،برای تاریح تبادل کربن میان اتمسفر ،اقیانوس ،زیسات
کره خاکی و رسوبات زمینشناسی به کار برده و این وانه را به ذخیره
پایا یا باه نباارتی طاوننیمادت کاربن در اکوسیسات هاای زمینای،
زیرزمینی و اقیانوسها که منجر به کاهش یا تعدیل دیاکسید کاربن
اتمسفری میشود ،اطالق نمودند .در همین راستا ،مطالعات ناان داده
است که میتوان با نملیات مدیریتی مناسب مقدار قابلتوجهی کاربن
در مخازن گیاهی و خاک ذخیره و میزان اثرات منفی ناشی از افزایش
غلظت دیاکسید کربن اتمسفری را کاهش داد ( 26و .)21
ترسیب کربن در خاک نه تنها در کاهش میزان گازهای گلخانهای
مؤثر است بلکه در حفظ و افزایش کیفیات خااک مفیاد اسات .تغییار
کاربری زمین به همراه نملیات زرانی نامناسب میازان ذخاایر کاربن
آلی خاکها را دستخوش تغییر نموده و به نوبه خود چرخه جهاانی آن
را نیز متأثر سااخته اسات؛ بناابراین ،ارزیاابی ذخاایر کاربن خااک در
کاربریهای مختلا بارای شاناخت پویاایی کاربن در مقیااسهاای
مختل بسیار ضروری میباشد.
در بسیاری خاکها ،کربن آلای بخاش اصالی کاربن در خااک را
تاکیل میدهد ،در حالیکاه در خااکهاای منااطق خااک و نیماه
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خاک ،کربن معدنی نیز در خاک شایان توجاه اسات ( .)9در منااطق
خاک و به ویژه در خاکهای جنوب و جنوب غارب ایاران ،کلسایت
( )CaCO3و دولومیت ( )Ca Mg, CO3کانیهای غالب بخش معدنی
خاک را تاکیل میدهند .در نتیجه اندازهگیری هر دو منبع کربن آلای
( )SOCو معدنی ( )SICبرای اطالع از چرخه کربن در این خااکهاا
ضروری به نظر میرسد ( 14و .)22
از روشهای معمول اندازهگیری کربن آلای خااک روش احتاراق
خاک با دستگاه تجزیه کننده چندمنظوره  CNو روش اکسیداسایون
شیمیایی مانند روش والکلی-بلک هستند ( .)30روش احتراق خااک
به ننوان یک روش ساده و دقیاق معرفای شاده اسات .اماا ایراداتای
همچون هزینه بان و ماکالت استفاده از اسید برای حذف کربنات در
خاکهای آهکی نیز بار ایان روش وارد اسات ( .)5اساتفاده از اساید
ممکن است منجر به از دست رفتن مواد آلی خااک شاود و فرساایش
دستگاه را ه به دنبال دارد ( .)5روش والکلی-بلک نیز به ننوان یک
روش استاندارد برای تخمین مواد آلی خاک بسیار معمول مطرح است
و یکی از مهمتارین مزایاای ایان روش در مقایساه باا روش احتاراق
خاک ،هزینه پایین اجرای آن است ( .)20باا ایان وجاود ایان روش
مقادیر بازیافت متفاوتی را برای مواد آلی خاک ارائه میدهد ( 8و  )7و
به دلیل استفاده از دی کرومات پتاسای ممکان اسات موجاب ایجااد
سمیت کروم برای انسان و محیط زیست شود.
یکی دیگر از روشهایی که بهطور گستردهای برای تخمین SOC
بااه کااار ماایرود ،روش  1LOIاساات .بااا وجااود اینکااه هاای روش
استانداردی برای دما و زمان حرارت دادن وجود ندارد ،درجات حارارت
مختلفی از  150تا  900درجه سانتیگاراد باه مادت  2ساانت تاا 17
سانت ارائه شده است و روابط متغیری نیز بین  SOCLOIو  SOCباه
دست آمده با روشهای دیگر (روش والکلی-بلک یا آنالیز باا دساتگاه
تجزیهکننده چند منظوره کربن و نیترونن )2وجود دارد ( 29 ،32و .)27
از سوی دیگر فاکتور اصلی که روش  LOIرا تحت تأثیر قرار میدهد،
دما و رابطه آن با مواد آلی خاک اسات ( .)25بناابراین ،در ایان روش
انتخاب دمای به حد کافی بان برای حذف مواد آلای خااک و باه حاد
کافی پایین برای جلوگیری از اکسید شدن کربناتها و دهیدروکسایله
شدن ذرات رس ،بسیار حائز اهمیت است .مطالعات بسایاری گازارش
کردند که دمای 350°Cبه مدت  16-17سانت میتواند یک تخماین
دقیق از  SOCرا در بسیاری خاکها ارائه دهد ( 32و .)23
این مطالعه به منظور مقایسه چند روش برای تخمین ذخایر کربن
موجود در خاکهای آهکی منطقه رازان واقع در استان لرستان انجاام
گرفت.
1- Loss-on-ignition
2- Multi C/N analyser

مواد و روشها
نمونهها از خاکهای آهکی منطقه رازان واقع در اساتان لرساتان
جمعآوری شدند .اساس انتخاب محل نموناهبارداری بار وجاود چناد
کاربری مختل در یک منطقه استوار بود .شکل  1محل نمونهبرداری
را ناان مای دهاد .چهاار کااربری جنگال ،مرتاع ،کاااورزی دیا و
کااورزی آبی در منطقه رازان وجود داشت که از هر کاربری  10نمونه
برداشته شد .برای ناان دادن کامل ویژگیهای کاربری مورد نظر ،هر
کاربری به قطعات یکنواختی تقسی شدند .نموناهبارداری باه صاورت
نقطهای انجام گرفت .از هر قطعه یکنواخت تعداد  15تاا  20نموناه از
خاک سطحی ( 0تا  30سانتیمتر) ،هار کادام باه وزن تقریبای یاک
کیلوگرم برداشته و سپس این نمونهها را کامالً با ه مخلوط نماوده و
نمونه یک کیلوگرمی از آن به نناوان نموناه خااک آن قطعاه از هار
کاربری ،به آزمایاگاه ارسال شد .در مجموع  40نمونه برداشات شاد.
نمونهها هوا خاک و سپس خرد و الک شده و برای تجزیههای بعدی
نگهداری شدند.
آنالیز شیمیایی

بافت خاک باا اساتفاده از روش هیادرومتری بویکاوس ()151 H
قرائت شد .غلظتهاای کاربن ( )TCو نیتارونن کال ( )TNدر هماه
نمونههای خاک با استفاده از دستگاه تجزیه کننده چندمنظوره کربن و
نیترونن (روش احتراق خاک) ( )4اندازهگیری و قرائات شادند .روش
های والکلی-بلک ( )19( )WBو  )20( LOIبرای اندازهگیری مقاادیر
کربن آلی انتخاب و نتایج آنها با روش احتراق خاک به ننوان یاک
روش استاندارد مقایسه گردید.
روش احتراق خشک

جهت اندازهگیری محتویات کاربن آلای و معادنی در خااکهاا از
روش ارائه شاده توساط دارمااتات (( )4ارائاه شاده توساط انجمان
تحقیقات کااورزی آلمان) استفاده شد .به این منظور نمونههای خاک
در دمای  32درجه سانتیگراد در طول شب نگهداری شادند .در ابتادا
کربن کل ( )TCنمونهها با دستگاه اندازهگیری کربن و نیترونن قرائت
شد .برای اندازهگیری کربن معدنی ،باه مقادار  10گارم از هار خااک
توزین و در بوته چینی ریخته و در کوره تا دماای  500درجاه ساانتی
گراد به مدت  6سانت حرارت داده شاد .بادین ترتیاب مقادار کاربن
معدنی کل ( )TICدر نمونهها با روش ایزو  )12( 10694و با اساتفاده
از دستگاه اندازهگیری کربن و نیتارونن ( Vario-EL III elemental
 )analyser3قرائت شدند .کربن آلی ( )SOCمتعاقباً از تفاضال کاربن
کل خاک ( )TCو کربن معدنی کل ( )TICمحاسبه شد.
3- Elementar, Hanau, Germany
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی محل نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Geographic location of sampling in the studied region

روش والکلی-بلک

در این مطالعه برای اندازهگیری کربن آلی روش والکلی بلاک باا
اندکی اصالحات مورد استفاده قرار گرفت ( .)19بدینصورت که خاک
با اسیدسولفوریک غلیظ مخلوط و سپس با  5میلایلیتار بایکروماات
پتاسی  0/5مونر ( )K2Cr2O7ترکیب و به مادت  5دقیقاه در دماای
 160-150درجه سانتیگراد حارارت داده شاد .مخلاوط پاس از سارد
شدن با آب دی یونیزه به حجا  100میلایلیتار رساانده شاد .بارای
مااهده بهتر تغییر رنگ مخلوط از فیلتر نبور داده و سپس با سولفات
آهن  0/25مونر تیتر شد .کربن آلی از تفاضل سولفات آهان اساتفاده
شده برای نمونه خاک و شاهد به دست آمد.
روش )Loss-on-ignition( LOI

روش ارائه شده توسط نلساون و ساامر ( )20بارای انادازهگیاری
کربن آلی معرفی شد 5 .گرم از نمونههای خاک به بوتههای چینی که
از قبل حرارت داده شده و وزن شده بودند منتقل و در دماای105 °C
به مدت یک شب نگهداری شدند .وزن دقیق نمونه و بوته چینی پاس
از سرد شدن ثبت و به ننوان وزن اولیه در نظر گرفته شد .در مرحلاه
بعد نمونه در کوره تا دمای  350°Cبه مادت  16ساانت نگهاداری و
مجدداً وزن آنها پس از سرد شدن به نناوان وزن ثانویاه ثبات شاد.
مواد آلی خاک با محاسبه وزن از دست رفته در دو دماای  105و 350
درجه سانتیگراد به ننوان وزنهای اولیه و ثانویه و استفاده از فرماول

زیر به دست آمد.
 ×1000وزن اولیه(/وزن ثانویه  −وزن اولیه) = ) SOCLOI(g kg
آنالیز دادهها در مطالعه حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی انجاام
شد .تعداد کل  40نمونه از چهار کاربری متفاوت ماورد اساتفاده قارار
گرفت و دو تکرار در انجام آزمایاات لحاظ شد .مطالعات آماری شامل
تعیین ضرایب همبستگی اساپیرمن و آناالیز واریاانس در ساطح پانج
درصد برای بررسی اثر کاربری اراضی بر میزان کربن خاک با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  17انجام گرفت.
−1

نتایج و بحث
بر اساس نتایج به دست آمده ،مقدار پیاچ خاکها تا  ،7/9بافات
غالب خاکها  clay-loamمااهده شد (جدول  .)1نتایج آناالیز برخای
ویژگیهای نمونههای خاک در کاربریهای متفاوت در جدول  1آورده
شده است .بیاترین مقدار کربن کل ( )TCو کربن معدنی کل ()TIC
(به ترتیب  7/14و  4/41درصد) در کاربری کااورزی آبای باه دسات
آمد .بیاترین مقدار کاربن آلای و نیتارونن و کمتارین مقادار کاربن
معدنی ،در کاربری جنگل به دست آمد (جدول  .)1اختالف بین مقادیر
کربن و نیترونن به دست آمده در کاربریها از نظار آمااری معنایدار
بودند (جدول  .)2لتنز و همکاران ( )17میزان ذخیره کاربن آلای را در
اراضی جنگلی ،گراسلند و اراضی کاااورزی در بلژیاک را باه ترتیاب
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 6/4 ،6/6و  3/6کیلااوگرم در متاار مربااع گاازارش نمودنااد .واناااگ و
همکااااران ( ،)33نوناااگ و زو ( ،)34فانااگ و همکاااران ( )10در
تحقیقات خود ناان دادند کاه میازان  SOCدر کاربری جنگل و مرتع
بیاتر از اراضی کااورزی است و نلت آن را تبدیل پوشش طبیعی به
اراضی کااورزی و تأثیر شخ در نرخ تجزیه مواد آلی بیاان نمودناد.
خطیرپاشا و همکاران ( )13در بررسی خاکهای شهرساتان قائمااهر،
کمترین مقدار کربنات کلسی را در کاربری جنگل و بیاترین مقدار را
در کاربری کااورزی گزارش کردند.
ایوبی و همکاران ( )2و سیلیک ( )6پایین باودن کربناات کلسای
معادل در کاربری جنگل نسبت به زرانی را به انتقال نمقای کربناات
کلسی معادل و تاکیل کربنات ثانویه در کاربری جنگلی نسبت دادند.
زیاد بودن میزان نیترونن کل در توده جنگلی در ارتباط با مقادار ماواد

آلی غنی از نیترونن میباشد که به واسطه نشهریزی به خاک اضاافه
میشود .مواد آلی که منجر باه افازایش محتاوی ماواد مغاذی خااک
گاته ،از جمعیت میکروارگانیس های غنیکننده نیترونن خاک حمایت
کرده و در نتیجه بانث افازایش مقادار ایان ماخصاه در خااک ایان
نرصه میگردد ( .)11خطیر پاشا و همکاران ( )13نتیجه ماابهی را در
خصوص وجود نیترونن بیاتر در خااکهاای جنگلای در مقایساه باا
کااورزی گزارش کردند .کیانی و همکاران ( )15با مطالعه خاکهاای
استان گلستان مااهده کردند که نیترونن بار اثار تبادیل جنگال باه
اراضی کااورزی ،بهطور تقریبی به مقدار یک سوم کاهش یافته است.
این پژوهاگران بیان کردند که به نظر میرسد تجزیه ریاه و جاذب
توسط گیاهان ،تأثیر بهسزایی بر میزان نیترونن کل در خاک دارد.

جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاکهای مورد مطالعه
Table 1- Some of physical and chemical soil properties in the studied soils

کشاورزی آبی

کشاورزی دیم

مرتع

جنگل

ویژگی خاک

Irrigated farming
7.24

Dry farming
7.09

Range
7.95

Forest
7.17

Soil properties
اسیدیته ()pH

Clay loam

Clay loam

Loam

Clay loam

32.65

32.75

23.25

9.37

7.14

4.18

4.50

4.09

0.29

0.11

0.20

0.44

4.41

3.60

2.70

1.64

2.73

0.94

1.80

3.05

بافت خاک ()Texture
کربنات کلسی معادل )CaCO3 (%
کربن کل (TC)%
نیترونن کل (TN)%
کربن معدنی کل (TIC) %
کربن آلی کل (TOC)%

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس ذخایر کربن خاک بین کاربریهای مختلف
Table 2- The results of analysis of variances of Carbon pools between different land uses
مجموع مربعات
میانگین مربعات
درجه آزادی
معنیداری
F
ویژگی خاک

()Sig

محاسباتی

()DF

()MS

()SS

Soil properties

*0.00

14.8

1

14.07

42.22

کربن کل )(TC

کربن معدنی کل

*0.004

4.75

1

3.05

9.15

*0.00

361.47

1

18.38

55.15

)(TIC
کربن آلی کل )(TOC

*0.004

4.78

1

0.18

0.55

نیترونن کل )(TN

* اختالف در سطح  5درصد معنیدار است.
differences at 0.05 level..

* significantly

جدول  -3میانگین درصد کربن آلی به دست آمده در کاربریهای مختلف با استفاده از روش والکلی-بلک ( )SOCLOI( LOI ،)SOCWBو دستگاه
اندازهگیری کربن و نیتروژن ()SOCCN
Table 3- Mean organic carbon contents in different land uses measured by Walkley-Black (SOCWB), LOI (SOCLOI) and CN
analysis (SOCCN) methods

کشاورزی آبی

کشاورزی دیم

مرتع

جنگل

Irrigated farming
2.12 ab
2.65 ab
2.72 a

Dry farming
0.83 c
0.52 c
0.93 c

Range
1.27 b
1.98 b
1.80 b

Forest
2.30 a
4.52 a
2.54 a

SOCWB
SOCLOI
SOCCN

انداد با حروف ماترک در هر ردی دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند.
Numbers followed by the same letter are not significantly differences (P<0.05).
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر کاربری اراضی بر کربن آلی ( )SOCبه دست آمده به روشهای مختلف
Table 4- Analysis of variance of land use on Carbon pools measured by different methods
معنیداری ( F )Sigمحاسباتی درجه آزادی ( )DFمیانگین مربعات ( )MSمجموع مربعات ()SS
*0.00
*0.00
*0.00

40.11
50.07
159.6

8.11
6.54
17.05

1
1
1

24.34
19.63
51.17

SOCWB
SOCLOI
SOCCN

* اختالف در سطح  5درصد معنیدار است.
differences at 0.05 level.

در جدول  3مقادیر کربن آلی خاک ( )SOCاندازهگیری شاده باه
روشهای والکلی-بلک ( LOI ،)WBو دستگاه اندازهگیاری کاربن و
نیترونن ( )CNارائه شده است .نتایج تجزیه واریانس نیز در در جدول
 4آورده شده که حاکی از وجود اختالف معنایدار باین کااربریهاای
مختل است .در خصوص تأثیر کاربری اراضی ،ایان نتیجاه ماااهده
شد که روش احتراق خاک ،اختالف معنیداری را بین مقاادیر SOC
به دست آمده در کاربریهای جنگل و کات آبی ناان نداد.
بیاترین مقدار  )4/52%( SOCدر کاربری جنگل و کمترین مقدار
آن ( )0/52%در کااورزی دیا هار دو باا اساتفاده از روش  LOIباه
دساات آمااد .در روش  ،WBمقااادیر  SOCدر دامنااه  0/8تااا  ،2/3در
روش  0/52 LOIتا  4/52و در روش احتراق خااک  0/93تاا 2/72
متغیر بود .کااورزی دی  ،کمترین مقادیر کربن آلی به دست آمده باه
روشهای مختل را ناان داد .نتایج مقایسه روشهای مختل بارای
اندازهگیاری کاربن آلای خااک در ایان مطالعاه نااان داد کاه روش
والکلی-بلک همراه با حرارت دادن مستقی با آنالیز با دستگاه  CNدر
خاکهای آهکی اساتان لرساتان ،همبساتگی خاوبی را ارائاه داد .باا
مقایسه بین مقاادیر  SOCباه دسات آماده باه روش  WBو  LOIو
مقایسه آنها با روش احتراق خاک به نناوان یاک روش اساتاندارد،
آشکار شد که روش  WBنتایج نزدیکتری را با روش احتراق خااک
ناان داده است .ونگ و همکاران ( )31در بررسی خااکهاای آهکای
شمال غرب چین ،در مقایسه سه روش والکلی بلاک LOI ،و احتاراق
خاک ،روش والکلی بلک را به ننوان یک روش دقیاق بارای انادازه
گیری کربن آلی گزارش کردند .همچنین آنها روش  LOIبا اساتفاده
از دمای  375 °Cبه مدت  17سانت را برای تخمین دقیق کربن آلی
و ادامه سوزاندن در دمای  800°Cبه مدت  12سانت را برای تخمین
کربن غیرآلی مناسب گزارش کردند .اگرچه در برخی مطالعات ،گزارش
شده است که کاربرد روش والکلی-بلک در خاکهای دارای مواد آلای
پایین ،ممکن است مقادیر کربن آلی خااک را بیااتر از مقادار واقعای
تخمین بزند ( .)7این امرممکن است به دلیال واکانش  K2Cr2O7باا
تاکیالت غیرآلی خاک باشد ( .)25در ایان مطالعاه بارای اولاین باار
ترکیبی از سوزاندن در دمای 500°Cبا آنالیز با دساتگاه  CNدر ماورد
خاکهای آهکی استان لرستان که حاوی کلسیت و دولومیات بودناد،

* significantly

انجام گرفت .نتایج ناان داد که این ترکیب آزمایااات مایتواناد باه
ننوان یک روش مناسب برای تخمین کاربن آلای ( )TOCو معادنی
کل ( )TICدر خاکهای آهکی معرفی شود .روشهای معماول دیگار
اغلب شامل یک مرحله حذف کربناتهای خاک بهوسیله اسید هستند
که ممکن است اکسید شدن ماواد آلای را باه هماراه داشاته باشاد و
همچنین موجب فرسایش دستگاه میشود (.)5
در جدول  5نتایج ضرایب همبستگی بین کربن آلی به دست آمده
به روشهای مختل و خصوصیات خاک آورده شده است .نتاایج ایان
مطالعه وجود همبستگی قوی ما باین  SOCCN ،SOCWBو SOCLOI
با کاربرد دمای  350°Cبه مدت  16سانت در خاکهای آهکی استان
لرستان را ناان داد .بین مقادیر کربن و نیترونن کل ،رس و سیلت باا
 SOCضرایب همبستگی مثبت در دامناه  0/11تاا  0/92وجاود دارد.
همچنین بین  TICو مقادیر شن نمونهها با  SOCبه دست آماده باه
همه روشها ،همبستگی منفی مااهده شد که میتواند ناااندهناده
این موضوع باشد که مقدار کربن آلی در بخش مقاوم خاک در مقایسه
با کربن معدنی پایینتر است .نتایج حاصل از روشهای والکلی-بلک و
 LOIهمبستگی قوی با روش احتاراق خااک نااان دادناد .هرچناد
مطالعاتی همبستگی خوبی بین مقادیر اندازهگیری شده کربن آلای باه
روش  LOIدر دمای  375 °Cباه مادت  17ساانت و روش احتاراق
خاک را در برخی گاروههاای خااک گازارش کردناد ( 18 ،32و .)3
مقادیر  SOCبانی به دست آمده برای کاربریهای جنگل و مرتع به
روش  ،LOIمیتواند به دلیل کاهش وزن به دلیل سوزاندن موادی به
غیر از مواد آلی خاک باشد .یکی از انتقااداتی کاه باه ایان روش وارد
اسات ایان اسات کااه در روش  LOIممکان اسات آب ساااختمانی و
کربناتها خارج شود و به ننوان کربن آلی در نظر گرفتاه شاود (.)29
این اتالف وزن غیر آلی خاک ،بهویژه در خاکهاای دارای ماواد آلای
پایین و رس بان ،میتواند بهطور معنایداری تخماین  SOCرا تحات
تأثیر قرار دهد .در خاکهای دارای مواد آلی ک  ،دهیدروکسیله شادن
رسها بسیار محتمل اسات ( .)1در نتیجاه در اساتفاده از روش ،LOI
انتخاب درجه حرارت مناسب میتواند تأثیر بسیاری در نتایج به دسات
آمده داشته باشد.
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) به دست آمده به روشهای مختلفSOC(  ضرایب همبستگی اسپیرمن بین ویژگیهای خاک و کربن آلی-5 جدول
Table 5- Spearman correlation between soil properties and organic carbon obtained by different methods
TIC
TC
TN
Clay Silt
SOCWB SOCCN SOCLOI سیلت رس کربن نیتروژن کل کربن معدنی

کل

SOCCN

0.88**

SOCLOI

0.86** 0.73**

TIC

) (کربن معدنی کل-0.08
TN

)(نیترونن کل
TC

-0.16

کل

-0.30

0.76** 0.92** 0.74**

0.06

)(کربن کل

0.33

0.30

0.11
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حساسیتهایی در مورد ندم تداخل اندازهگیری کاربن آلای و معادنی
 بنابراین این مطالعه اساتفاده از روش ترکیبای ساوزاندن و.وجود دارد
 را به ننوان یک جایگزین مناسب برای تیماار بااCN آنالیز با دستگاه
 در دماهاایLOI  روش. معرفای مایکناد،اسید در خاکهای آهکای
مختل نیز میتواند به ننوان یاک روش ارزان و سااده بارای انادازه
.گیری کربن آلی و معدنی خاکهای آهکی مورد آزمایش قرار گیرد

نتیجهگیری
- دو روش والکلای،CN با توجه به هزینه بانی آنالیز با دساتگاه
 میتوانند روشهای مناسبی برای اندازهگیری کربن آلی،LOI بلک و
 میتواناد باه نناوان یاکLOI  روش.خاک در مناطق خاک باشند
 نیاز در خااکهاا ماوردTIC  برای انادازهگیاری،روش ساده و ارزان
، ولی با توجاه باه ماهیات کربنااتی ایان خااکهاا.مطالعه قرار گیرد
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Introduction: Nowadays, because of climate change, there is a great interest in carbon cycle. In most of the
soils, the main part of carbon is held as soil organic carbon (SOC) whereas, in soils of the arid and semiarid
regions, inorganic carbon, primarily carbonate, is the majority of carbon in the soils. The major minerals found
in the soils of arid regions of Iran are calcite (CaCO3) and dolomite (Ca Mg, CO3) which mainly exist in the soils
of the southern and southwestern Iran. Thus, quantifying both SOC and soil inorganic carbon (SIC) is essential
to know the way of occurrence of the carbon cycle in the soils. The aim of this study was to compare different
methods for the determination of organic carbon in calcareous soils under different land uses of Lorestan
province.
Materials and Methods: The study area is located in the Polhoro region of Khorram Abad district, Lorestan
Province in western Iran. The sampling area spanned sides of the Polhoro region, which has various land uses,
including forest land, cropland, and grassland. Dry and irrigated farming were between cultivated lands. In each
land uses, a study plot was chosen. At each sampling point, five subsamples were taken at a depth of 0–30 cm
(root zone) and mixed to form a composite sample including one central point and four other points by the
distance of 15 m in the four cardinal directions. A total of 40 soil samples were taken across an agroecological
region in southwest Iran. The soils had a clay-loam and sandy-clay-loam texture classes and pH above 7.
Representative samples were analyzed for SOC and SIC measurements by different procedures. The procedures
were included the modified traditional Walkley-Black method (WB) for SOC, Loss-on-Ignition (LOI) Procedure
given by Nelson and Sommers (1982) for SOC, and CN analyzer (Vario-EL III) for SOC and SIC. The method
presented by Boden, VDLUFA-Verlag, Darmstadt (2016) was chosen for organic carbon and carbonate
measurement. This method was used as a reference method to compare results of different methods.
Results and Discussion: In the present study, the soil samples of forest land showed the highest values for
TOC and TN, but lowest values for TIC. The measured SOC concentration by WB, LOI and CN analysis
methods in the top soil varied among land uses. The highest C concentration (4.52%) was observed in the forest
land while the lowest concentration (0.52%) was for dry farming land both by the use LOI method. SOC values
varied from 0.8 to 2.3 in modified WB, 0.52 to 4.52 in LOI and 0.93 to 2.72 in CN analysis methods between
different land uses. The differences in C concentrations between rangeland, forest, irrigated and dry farming
lands were statistically significant and showed the following order for the WB and LOI methods: forest land >
irrigated farming > rangeland > dry farming. As expected, C concentrations of LOI and WB were highest in the
forest, intermediate in irrigated farming and rangeland and lowest in the dry farming. The relative content of
SOCLOI differed significantly across forest and irrigated farming land uses while the difference was not
significant in the other two methods. A significant difference also observed in the SOC of forest and irrigated
farming with dry and range lands obtained by all three methods. The results of the correlation between the bulk
soil and SOC in different methods from the Spearman correlation analysis showed that there was a positive
correlation between the TN, TC, clay, and silt of the bulk soil with SOC in the separated methods with the
correlation coefficient ranging from 0.1 to 0.92. Conversely, the negative correlation was found between TIC
and sand content of the bulk soil with the SOC in the different methods. It can be concluded that calcareous
nature of these soils could be one of the reasons for low organic carbon in this research. By comparison between
the SOC values measured by WB and LOI methods with CN analysis as a reference method, the WB method
1 and 2 - Ph.D. Former Student and Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Lorestan
University, Khorrm Abad, Iran, respectively.
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showed the results were more near to CN analysis than LOI. The high SOCLOI values for the forest and range
land in this research may be related to weight loss from some non-SOM. The results of this study demonstrate
that the CN method with combination of dry combustion is a potent method for the accurate estimation of SIC
and SOC in calcareous soils. The common approach often involves pretreatment with acid to remove carbonate,
which may cause remove organic matter in soil samples and also erosion the instrument. Thus, the combustion
method could be a good substitute for acid treatment of soil samples.
Conclusion: Three methods were applied for determinations of SOC concentrations in calcareous soils of
Polhoro region and the results were compared. There was a wide range of values in soil properties, but in
general, TIC was more than SOC. The results show that the Walkley-Black method with external heating can
provide precise estimation for soil organic carbon for these soils. This study illustrates that the WB and LOI
technique could be comparable with the CN analysis method and regarded as potent methods to produce accurate
results for estimating of organic carbon in arid soils. The results supported the elemental analysis as a precise
method to the estimation of SOC and TIC in calcareous soils. Further study is suggested for testing TIC by LOI
approach on a wider range of arid and semi-arid soils.
Keywords: Calcareous soils, Dry combustion, Organic carbon, Walkley-Black method
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برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روشهای رگرسیون خطی و درختی
یاسر استواری -1سید علی اکبر موسوی -*2حسن

مظفری3

تاریخ دریافت1398/06/11 :
تاریخ پذیرش1398/10/14 :

چکیده
برای انجام فعالیتهای حفاظتی در برابر فرسایش خاک دانستن میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک بسیار ضروری است .از اینرو ،پژوهش حاضر
با هدف تعیین میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک به روش ضخامت و بر اساس معادله پرکاربرد اسکیدمور و توسعه توابع انتقالی رگرسیونی در برروورد
این ویژگی در حوضه باالدست سد درودزن انجام شد .برای این منظور تعداد  60نیمرخ خاک با دستگاه بیل مکانیکی حفر و عالوه بر اندازهگیرری عمر
خاک ،برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی ( 0تا  30سانتیمتر) نیز در وزمایشگاه و صحرا اندازهگیری شرد .از روش رگرسریونی خطری
چندگانه و رگرسیون درختی برای توسعه توابع انتقالی استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش اسرکیدمور برا
میانگین  1/04تن در هکتار در سال از حداقل  0/29تا حداکثر  2/25تن در هکتار در سال متغیر بود .ماده ولی خاک با داشتن بیشترین ضریب اسرتاندارد
شده ( )Beta=0/64و بیشترین همبستگی ( )-0/77با حد قابل تحمل هدررفت خاک مهمترین ویژگی در بروورد این شراخ خراک برود .برر اسراس
ومارههای ارزیابی ،روش رگرسیون درختی با میانگین برووردی حد قابل تحمل هدررفت خاک  1/08تن در هکتار در سال و داشتن ضریب تعیین باالتر در
هر دو مجموعه داده واسنجی ( )R2=0/96و اعتبارسنجی ( )R2=0/78و مقدار خطای کمتر در داده واسنجی ( 0/26تن در هکترار در سرال= )RMSEو
اعتبارسنجی ( 0/13تن در هکتار در سال = )RMSEکارویی بیشتری در مقایسه با روش رگرسیونی چندگانه چندگانه با میرانگین بررووردی حرد قابرل
تحمل  1/13تن در هکتار در سال داشت.
واژههای کلیدی :توابع انتقالی ،خاکهای وهکی ،رگرسیون چندگانه ،روش اسکیدمور ،فرسایشپذیری خاک

مقدمه

321

فرسایش خاک 4از مسائل بسیار مهم و خطری جدی برای امنیت
غذایی و در نتیجه حیات بشر بهشمار مریرود ( 21 ،19و  .)25اهمیرت
پدیده فرسایش زمانی مشخ میشود که مقدار فرسرایش خراک برا
مقدار حد قابل تحمل ون مقایسه شرود .حرد قابرل تحمرل فرسرایش
خاک )T-value( 5شاخصی بررای قاراوت در مرورد پتانسریل خطرر
فرسایش خاک و کاهش تولید محصوالت کشاورزی است .در واقع حد
قابل تحمل هدررفت خراک میرزان پتانسریل خطرر فرسرایش خراک،
کاهش بهرهوری و تولید از دست رفته و معیار نهایی از مهار فرسایش
خاک و تخریب اراضری اسرت ( 23و  .)32از نظرر ریاضری ،اسرتمی و
اسمیت ( )27حد قابل تحمل هدررفت خراک ( )Tرا میزانری از تغییرر
 2 ،1و  -3بهترتیب پژوهشگر پسادکتری ،دانشیار و دانشجوی دکترری گرروه علروم
خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(Email: aamousavi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82129
4- Soil erosion
5- Tolerable soil erosion

خاک سطحی بدون کاهش میزان تولید محصول در نظرر گرفتنرد .در
حال حاضر روشهای مبتنی بر ضخامت خاک بر اساس قابلیت ونهرا
در بروورد میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک بیشترر اسرتفاده مری
شود .در تابع ریاضی مبتنی بر ضرخامت خراک توسرعه یافتره توسر
اسکیدمور ،)26( 6حد قابل تحمل هدررفت خاک بر اساس عم فعلی
خاک ،کمترین و بیشترین عمر مناسرب خراک بررای رشرد پایردار
محصوالت زراعی و حد باالی مقدار فرسایش قابل تحمل در تطاب با
محی بروورد میشود (.)8
اخیرررات تعیررین حررد قابررل تحمررل هرردررفت خرراک مررورد توجرره
پژوهشگران در دنیا قرار گرفته است .به عنوان نمونه ،روزانف ( )22برا
در نظر گرفتن نفوذپذیری خاک ،اندازه خاکدانهها و مادهولی روشی را
در بروورد مقاومت خاک به فرسرایش ارائره کررد .ایرن روش برهطرور
موفقیتومیزی در استپهای جنگلی شمال روسیه بهکرار گرفتره شرد.
ژینگوو و همکاران ( )33دو عامل ضخامت خراک و فرسرایشپرذیری
خاک را بهعنوان معنیدارترین عاملهای مرؤثر برر حرد قابرل تحمرل
هدررفت خاک معرفی نمودند .چاندل و هادا ( )5به ارزیابی حرد قابرل
6- Skidmore
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تحمل هدررفت خاک در هندوسرتان پرداختنرد .در ایرن پرژوهش ،دو
روش میزان تشکیل خاک و روش ضرخامت بررای تعیرین حرد قابرل
تحمررل هرردررفت خرراک اسررتفاده شرردند .نتررایج نشرران داد کرره روش
ضخامت خاک از کارویی مناسبی برای تعیین حد قابل تحمل هدررفت
خاک برخوردار است .دوون و همکاران ( )7معادله اسکیدمور ( )26را با
نگرش مبتنی بر حفاظت از تولید خاک در منطقه رودخانه سررخ چرین
اصالح کردند .ونان سه عامل حداقل حرد قابرل تحمرل تولیرد خراک،
پتانسیل تولید کنونی و حد بهینه تولید خاک را بره معادلره اسرکیدمور
( )26اضافه کردند .در زمینه حد قابل تحمل هدررفت خراک در ایرران
مطالعات محدودی انجام شده است .از جمله گوهردوست و همکراران
( )10با بهکارگیری سامانه اطالعرات جغرافیرایی و معادلره اسرکیدمور
( )26حد قابل تحمل هدررفت خراک در حوضره وبخیرز چهرل-چرای
استان گلستان را بررسی و گزارش کردند بیش ترین مسراحت منطقره
(حدود  43/7درصد) دارای حد قابل تحمل  5/37تن در هکتار در سال
و مساحتی حدود  0/5درصد از منطقه دارای حد قابل تحمل  2/22تن
در هکتار در سال است .غفاری و همکاران ( )8نیز بر اساس روشهای
مبتنی بر عم و کیفیت خاک به ارزیابی حد قابرل تحمرل فرسرایش
خاک در حوضه وبخیز حاجی قوشان استان گلستان پرداختند و گزارش
کردند مقدار حد قابل تحمل فرسایش خاک برهدسرت ومرده برا روش
مبتنی بر عم ( 9/2تن در هکتار در سال) و کیفیت خاک ( 10/2ترن
در هکتار در سال) بسیار بههم نزدیک میباشد.
از ونجائیکه تعیین حرد قابرل تحمرل خراک برا اسرتفاده از روش
ضخامت خاک و معادله اسرکیدمور (معادلره  )1نیازمنرد صررف وقرت،
هزینه و انرژی زیاد برای ایجاد نیمرخ خاک و تعیین پارامترهای مردل
اسکیدمور (معادله  )1است ،لذا پژوهشگران سعی در بروورد حرد قابرل
تحمل خاک با استفاده از توابع انتقالی و ویژگیهای زودیافت خاک به
کمک روشهای رگرسیونی دارند .رگرسیون خطی چندگانه بره دلیرل
محاسبات ساده یکی از متداولترین روشها در توسرعه توابرع انتقرالی
خاک است .هردف ایرن روش بررسری و مردلسرازی رابطرهی برین
متغیرهاسررت کرره در ون متغیررر وابسررته برره شررکل تررابعی ریاضرری از
متغیر(های) مستقل تعریف میشود (.)10
یکی دیگر از پرکاربردترین روشهای رگرسیونی در علوم محیطی
روش رگرسیون درختی است .این روش یکی از روشهای دادهکراوی
بر مبنای وشکار کردن ساختار دادهها است که مزایای ارزشمندی مانند
سادگی در نتایج ،عدم نیاز به نرمال بودن توزیع دادهها و تفسیر راحت
نتایج را به همراه دارد .روش رگرسیون درختی ،نقطه بهینه جداسرازی
متغیرهای مستقل را تعیین و ونها را به گروههایی که تا حد ممکن از
نظر متغیر همگن باشد تفکیک مریکنرد .تراکنون از روش رگرسریون
خطی چندگانه و درختی در بروورد حد قابل تحمل خاک استفاده نشده
است هرچند این روشها در برورود سایر ویژگیهای خاک بکار گرفته
شدهانرد .مکنرزی و جکروییر ( )21و دهقرانیبانیرانی و همکراران ()6
روشهای رگرسیون درختی و رگرسیون خطی چندگانه را در تخمرین

هدایت وبی اشباع ارزیابی و مقایسه کردند .نتایج ونران نشران داد کره
روش رگرسیون درختی تخمینهای واقعی و دقی تری ارائه مریکنرد.
استواری و همکاران ( )16و استواری و همکاران ( )17از این دو روش
بهترتیب برای بروورد فرسایشپذیری خاک و ظرفیت تبرادل کراتیونی
استفاده کردند.
شهرستان مرودشت در نزدیکی مرکز استان فارس یکی از مناط
بسیار مهم در زمینه تأمین محصوالت راهبردی کشاورزی مانند گندم،
ذرت و چغندرقند در سطح کشور است .در این شهرستان سد مخزنری
درودزن در منطقه کامفیروز برر روی رودخانره کرر احردا شرده کره
تأمینکننده  28درصد وب شرب شرهر شریراز و  70درصرد وب شررب
شهرستان مرودشت و هزاران هکتار از اراضی کشاورزی پراییندسرت
است .با توجه به اینکه در جنوب ایران (از جمله در مرودشت و حوضه
وبخیرز درودزن) ،تراکنون مطالعررهای بررای تعیرین حررد قابرل تحمررل
هدررفت خاک بهعنوان اولین گام در مطالعات فرسایش خراک انجرام
نشده است ،لذا هردف از ایرن پرژوهش  )1تعیرین حرد قابرل تحمرل
هدررفت خاک در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت کره منطقرهای
بسیار مهم از نظر کشاورزی و تولید برنج و زیر حوضه اصلی متصل به
دریاچه سد درودزن است؛ و  )2توسعه توابع انتقالی برروورد حرد قابرل
تحمل هدررفت خاک با استفاده از ویژگیهای زودیافرت خراک و بره
کمک روش رگرسیونی خطی چندگانه و رگرسیون درختی است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه وبخیز کامفیروز با مساحت  422کیلرومتر مربرع در منطقره
نیمهخشک و با میانگین بارش ساالنه  443میلیمتر و میانگین دمرای
ساالنه  14درجه سانتیگراد از زیر حوضههای سرد درودزن و یکری از
بخشهای پنجگانه شهرستان مرودشت در استان فرارس برین عرر
هرررای جغرافیررررایی 52°20′ 30″و  52°10′ 01″و طرررولهررررای
جغرافیایی 30°14′ 03″تا  30°15′ 24″قرار دارد (شکل  .)1منطقره
مورد مطالعه قسمت مسطح حوضه با مساحت  120/5کیلومتر مربع برا
داشتن خاک حاصل خیز تحت کشاورزی بوده و به دریاچه سد درودزن
متصل است (شکل  .)1بهدلیل فعالیتهای کشاورزی (از جمله کشرت
های جو و گندم دیم در اراضی شیبدار مجاور) در منطقه مورد مطالعره
و کشت محصول برنج ،ساالنه مقدار زیادی از خراک فرسروده شرده و
حجم زیادی از رسوبات بهطور مستقیم و پس از پیمودن مسریر بسریار
کوتاهی وارد دریاچه سد درودزن مریشروند .سرد مخزنری درودزن برا
هسته رسی و با حجم ذخیره  993میلیون متر مکعب بر روی رودخانه
کر احدا شده که عالوه بر نیاز کشاورزی و صنعت ،بخش اعظم وب
شرب مورد نیاز شهرستانهای شیراز و مرودشت را نیز تأمین میکند.
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شکل  -1موقعیت حوضه آبخیز درودزن در استان فارس و ایران و مکان نیمرخهای حفر شده در منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of Doroudzan watershed in Fars province and Iran and locations of profiles in the studied area

تعيين حد قابل تحمل فرسايش خاک به روش ضخامت خاک

در پژوهش حاضرر ،تعرداد  60نریمرخ خراک برا اسرتفاده از بیرل
مکانیکی و کارگر حفر شرد (شرکل  .)2در روش مبتنری برر ضرخامت
خاک ( ،)26حد قابل تحمل هردررفت خراک برر اسراس عمر فعلری
خاک ،کمترین و بیشترین عمر مناسرب خراک بررای رشرد پایردار
محصوالت زراعی و حد باالی مقدار فرسایش قابل تحمل در تطاب با
محی تعیین میشود .معادله اسکیدمور ( )25بر اساس عم خاک بره
شرح زیر است:
()1

  ( Z  Z1 ) 
T( x , y ,t )  (T1  T2 ) / 2  (T2  T1 ) / 2cos 

 Z 2  Z1 

که در ون ) T(x,y,tحد قابل تحمل هدررفت خاک در مکان  y ،xو
زمان  T1 ،tحد پایین هدررفت (فرسایش قابل تحمل خراک) T2 ،حرد

باالی هدررفت (فرسایش قابل تحمل خاک) Z ،ضخامت فعلی خاک،
 Z1و  Z2به ترتیب کمترین و بیشترین عم مناسب خاک برای رشد
پایدار محصوالت زراعی هسرتند T1 .حرد پرایین مقردار قابرل تحمرل
فرسایش خاک است که در طول دورهی پایه بهرهوری برابر با میرزان
تشکیل خاک است .در واقع  T1مقدار خاک هدررفته معادل برا میرزان
تشکیل خاک است T(x,y,t) .برابر با  T1زمانی است که عم خراک در
حداقل قابل تحمل خود است و سبب کاهش تولید نمیشود (T2 .)25
حد باالی مقدار فرسایش قابل تحمل در تطاب با محی است کره در
مدت زمان طوالنی بهرهوری را کاهش نمیدهد T(x,y,t) .برابرر برا T2
زمانی است که خاک به حد کافی عمی باشد .مقادیر بر اساس مقادیر
پیشنهادی اسکیدمور ( )26و با مشورت کارشناس خبره کشاورزی و با
در نظر داشتن نوع محصول غالب منطقه تعیین شد.

شکل  -2حفر نیمرخهای خاک با استفاده از بیل مکانیکی و اندازهگیری عمق نیمرخهای خاک
Figure 2- Drilling of soil profiles using mechanical excavator and measurement of soil profiles depth
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پس از حفر نیمرخها با استفاده از بیل مکانیکی مؤلفه عم فعلری
خاک ( )Zبا استفاده از متر دستی اندازهگیری شد .عم فعلی خراک از
سطح زمین تا الیه محدودکننده مانند سنگ بستر و یا الیههای عمدتات
حاوی قلوهسنگ در نظر گرفتره شرد .در منطقره سرد درودزن بررنج و
گندم محصوالت عمده بوده و بخش وسیعی از منطقره تحرت کشرت
این دو گیاه است ،لذا برای تعیین مقرادیر  Z1و  Z2حرداقل و حرداکثر
عم خاک مناسب برای این گیاهان در نظر گرفته شد .مقردار  Z1برر
اساس مقدار پیشنهادی خواجهپور ( )11و نیز مشرورت برا کارشناسران
کشاورزی در منطقه از  0/25تا  0/5متر در نظر گرفته شد .مقدار  Z2با
توجه به حداکثر عم نیمرخ خاک و مقدار پیشنهادی اسرکیدمور ()26
و مشاوره با کارشناسان کشاورزی  2مترر در نظرر گرفتره شرد .بررای
مؤلفههای  T1و  T2نیز از مقادیر پیشنهادی اسکیدمور ( )26برهترتیرب
برابر  0/2و  2میلیمتر استفاده شد .هرچنرد بایسرتی توجره نمرود کره
عوامل مؤثر بر فرسایش و تشکیل خاک پویا هستند و درگرذر زمران و
با تغییر شرای تغییر میکنند بنابراین مقادیر حد قابل تحمل نیرز مری
توانند بسته به شرای تا حدودی دچار تغییر شوند که این موضوع نیرز
بایستی در پژوهشها و بهویژه در تصمیمگیریها مد نظر قرار گیرد.
عالوه بر اندازهگیریهای صحرایی ،از اف سطحی خاک ( 0تا 30
سانتیمتری) نمونهبررداری انجرام و برخری از ویژگریهرای خراک در
وزمایشگاه بهشرح زیر اندازهگیری شد :چگالی ظاهری خاک بره روش
کلوخه ،بافت خاک به روش هیدرومتری ( ،)2واکنش نمونههای خاک
به وسیله  pHمتر ،قابلیت هدایت الکتریکری بره وسریله هردایتسرنج
الکتریکی ،کربنات کلسریم معرادل بره روش تیتراسریون برگشرتی برا
اسیدکلریدریک  2نرمال و درصدکربن ولی خراک بره روش اکسرایش
خشک ( )2تعیین شد .میانگین وزنی قطر خراکدانرههرا ( )MWDدر
حالت مرطوب با سري الکهاي با قطر سوراخهااي 0/15 ،0/5 ،1
و  0/05ميليمتر در زمان  2دقيقه تعیین شد .نفوذپذیری خاک برر
اساس سرعت نهایی نفروذ وب در خراک برا اسرتفاده از روش اسرتوانه
دوگانه در فصل خشک سال (بررای کراهش اثرر رطوبرت پیشرین برر
سرعت نفوذ) اندازهگیری شد.
توسعه توابع انتقالی برای برآورد حد قابل تحمل هددررفت
خاک

قبل از تهیه توابع ،ومار توصیفی ویژگریهرای انردازهگیرری شرده
نمونههای خاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای ایرن منظرور،
نرمال بودن دادهها در سطح اطمینان  95درصد برا اسرتفاده از وزمرون
کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد .در این مطالعه دادههایی که خارج
از دامنه ∂( ±2انحراف معیار) بودند بهعنروان دادههرای پررت در نظرر
گرفته شدند (الزم به ذکر است بر اساس منحنی توزیع نرمرال زمرانی

که دادهای خارج از دامنه میانگین بهاضافه و منهای دو برابرر انحرراف
معیار باشد داده مورد نظر پرت به حساب میوید) (.)3
برای تهیه مدلهای رگرسیونی بروورد حد قابل تحمرل هردررفت
خاک اطالعات حاصل از  60نیمرخ خاک به دو قسرمت تقسریم شرد.
یک قسمت با داشتن دادههای  42نیمرخ ( 70درصد نیمرخهرا) بررای
واسنجی 1مدلها و دیگری با دادههای  18نیمرخ خراک ( 30درصرد
نیمرخها) برای اعتبارسنجی 2مدلهای رگرسیونی استفاده شد.
از ونجائیکه اگر بین متغیرهرای مسرتقل در رگرسریون چندگانره
رابطه خطی وجود داشته باشد به دلیل همراستایی بروورد متغیرهرا برر
مبنای مدل رگرسیون گمراهکننده است ،لذا در ابتدا هرمراسرتایی برین
متغیرها با استفاده از شاخ تورم واریانس 3بررسی شد:
1
()2
VIF 
2
1 R

که در ون VIFعامل تورم واریانس و  R2ضرریب تعیرین 4اسرت.
مقادیر  VIFبیش از پنج نشاندهنده وجود مسرئله هرمراسرتایی برین
متغیرهای مستقل است ( .)29در نهایت با استفاده از روش رگرسریون
چندگانه گام به گام به جلو 5مدل رگرسیونی به شکل رابطه ( )3تهیره
شد.
که در ون  X1تا  Xnمتغیرهرای ورودی (مسرتقل) a0 ،عرر از
مبدأ خ و a1تا  anضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل متنراظر مری
باشند .در این مطالعه متغیر وابسته حد قابل تحمل هردررفت خراک و
متغیرهای مستقل ویژگیهای خاک بودند.
از همرران ویژگرریهررای زودیافررت برره کارگرفترره شررده در روش
رگرسیون چندگانه بره عنروان ورودی در روش رگرسریون درختری در
بروورد حد قابرل تحمرل هردررفت اسرتفاده شرد .در روش رگرسریون
درختی ابتدا متغیرهای مستقل (پیوسته و کیفی) به نررمافرزار معرفری
میشوند .سپس نرمافزار متغیرهای مؤثر را انتخاب و ونها را بر اساس
اولویت به طور متوالی به دو گره تقسیم میکند .بر اساس این منط ،
یک ساختار شبیه درخت ایجاد میشرود .بنرابراین ،در نخسرتین گرره،
ویژگی دیریافت مد نظر به کمک متغیرری کره بیشرترین سرهم را در
توجیه تغییرات ون دارد به دو گره فرزندی که در واقع میانگین کلی از
متغیر دیریافت است تقسیم میشود ( 16و  .)17برای ایجاد رگرسریون
درختی از مدول رگرسیون درختی استاندارد نرمافزار STATISTICA
 8.0و با شرای زیر استفاده شد :برای جلوگیری از بزرگ شدن بریش
1- Calibration
2- Validation
3- Variance Inflation Factor
4- Coefficient of Determination
5- Forward Stepwise Regression
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از اندازه درخت رگرسیون ،حرداقل انردازهی نمونره در هرر گرره  28و
حداکثر تعداد گره  30تا و شرط شکستن گرههرا برر مبنرای واریرانس
گذاشته شد.
تجزیه و تحلیرلهرای ومراری شرامل مقایسره میرانگینهرای دو
مجموعه داده واسنجی و اعتبارسنجی با وزمون  ،tنرمال بودن دادههرا
با وزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،همبستگی دادهها و ایجاد مدلهرای
رگرسیونی چندگانه و درختی با استفاده از نررمافرزار STATISTICA
 8.0انجام شد.
ارزيابی و کارآيی مدلهای برآورد حد قابل تحمدل هددررفت
خاک

چنانچه گفته شد از دادههای  18نیمرخ خاک برای ارزیابی کارویی
مدلهای رگرسیونی در بروورد حد قابل تحمل هدررفت خاک اسرتفاده
شد .برای ارزیابی کارویی مدلهرا از ومرارههرای ضرریب تعیرین (،)R2
میررانگین خطررا )ME( 1و ریشرره میررانگین مربعررات خطررا)RMSE( 2
استفاده شد (:)1
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که در ونها  Piو  Oiبه ترتیب مقادیر بروورد شده و انردازهگیرری
شده حد قابل تحمل هدررفت خاک و  nتعداد دادهها میباشند .ومراره
 RMSEبیانگر میزان خطا است و هرچه به صرفر نزدیرکترر باشرد
کارویی مدل بیشتر است .وماره  MEبیانگر وجود اریبری اسرت و هرر
اندازه به صفر نزدیکتر باشد پیشبینی از اریبی کمتری برخوردار است
(.)3

نتایج و بحث
عمده نمونههای خاک به چهار کالس بافت خاک شرامل کرالس
های لوم ،لومرسی ،سیلتی رسری لرومی و رسری سریلتی تعلر دارنرد
(شکل  .)3جدول  1خالصه وماری ویژگیهای اندازهگیری شده خراک
در دو مجموعه داده واسنجی و اعتبارسنجی را نشان مریدهرد .نترایج
1- Mean Error
2- Root Mean Square Error
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وزمون  tنشان داد که میانگین ویژگیهای خاک اندازهگیرری شرده در
دو مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی تفاوت معنریداری وجرود نردارد.
سیلت با میانگین  45/22درصد بیشترین مقدار اجزای بافت خراک را
به خود اختصاص داد .میزان کربناتکلسیم معادل برا میرانگین 42/87
درصد از حداقل  15/25درصد تا  65/50درصرد متغیرر برود کره ایرن
میزان کربنات کلسیم در منطقه مورد مطالعه مشابه با خاکهای وهکی
سایر مناط ایران است.
میانگین ،حداقل و حداکثر ماده ولی خاک بهترتیب  1/57 ،2/93و
 5/06درصد است که با نتایج ارائه شده توسر اسرتواری و همکراران
( )17در منطقه سیمکان استان فارس و نزدیک به منطقه مورد مطالعه
با اقلیم مشابه همخوانی دارد .دامنه مقدار عامل فرسایشپذیری خراک
با میانگین  0/038تن هکتار ساعت بر هکترار مگراژول میلریمترر 3از
حداقل  0/029تا حداکثر  0/044تن هکتار ساعت بر هکترار مگراژول
میلیمتر متغیر است کره ایرن مقرادیر برا پرژوهشهرای انجرام شرده
هررمخرروانی دارد .واعظرری و همکرراران ( )31نیررز میررانگین عامررل
فرسایشپذیری خاکهای منطقه هشترود را  0/035تن هکتار سراعت
بر هکتار مگاژول میلریمترر گرزارش کردنرد .در مطالعره اسرتواری و
همکاران ( )17در خاکهای وهکی منطقه سیمکان استان فارس مقدار
فرسایشپذیری حاصل از کرتهای استاندارد با میرانگین  0/030ترن
هکتار ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر از حرداقل  0/015ترا حردکثر
 0/044تن هکتار ساعت بر هکتار مگاژول میلیمتر متغیر بود.
بددرآورد مقدددار حددد قابددل تحمددل هدددررفت خدداک بدده روش
اسکيدمور

در جدول  2خالصه وماری پارامترهرای مردل اسرکیدمور ( )26در
بروورد حد قابل تحمل هدررفت خاک ارائه شرده اسرت .عمر فعلری
خاک در بخشهای باالدسرت حوضره وبخیرز سرد درودزن از حرداقل
 0/40متر در حواشی و دشتهای دامنرهای ترا حرداکثر  1/80مترر در
مرکز دشت متغیر بود .حداقل و حرداکثر پرارامتر ( Z1کرمتررین عمر
مناسب خاک برای رشد پایردار محصروالت زراعری در منطقره مرورد
مطالعه) بر اساس عم فعلی خاک به ترتیب  0/25و  0/50مترر نظرر
گرفته شد.
حداکثر مقدار پارامتر ( Z2بیش ترین عم مناسب خاک برای رشد
پایدار محصروالت زراعری) در ایرن منطقره  2مترر (کره در بریشترر
پژوهشهای خاکشناسی توصیه شده است) در نظر گرفته شد و مقادیر
پیشنهادی اسکیدمور ( )26برای حداقل و حداکثر پارامترهای  T1و T2
در نظر گرفته شد .مقدار حد قابل تحمل هدررفت خراک برا میرانگین
 1/04تن در هکتار در سال از  0/29ترا  2/25ترن در هکترار در سرال
3- t ha h ha-1 MJ-1 mm-1
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متغیر است .در مطالعه گوهردوست و همکاران ( )11در حوضه وبخیرز
چهل چای استان گلستان متوس حرد قابرل تحمرل هردررفت خراک
 5/65تن در هکتار در سال گزارش شده که با مقدار بهدست ومرده در
این مطالعه تفاوت دارد کره مریتوانرد برهدلیرل شررای وب و هروایی
متفاوت و نیز تفاوت در زمینشناسی منطقه ،توپروگرافی و نروع خراک
باشد .در پژوهش حاضر میزان بارندگی دریافتی بسیار کمترر از شرمال
ایران بوده و خاکها نیرز مقرادیر زیرادی کربنرات کلسریم معرادل در
مقایسه با خاکهای شمال ایران دارند که میتواند فعالیتهای
خاکسازی و در نتیجه حد قابل تحمل خاک را تحرت ترأثیر قررار
دهد .ژینگوو و همکاران ( )33نیز مقدار حد قابل تحمل هدررفت خاک
برای خاکهای سیاه مناط پرباران شمال چین را از  68تا  358تن بر
کیلومتر مربع (با میانگین  141تن در کیلومتر مربرع) گرزارش کردنرد.
ونان دو عامل ضخامت خاک و حساسریت بره فرسرایش را برهعنروان
مهمترین عوامل مؤثر بر حد قابل تحمل هدررفت خاک معرفی کردند.
کوزنتساو و عبدالخانووا ( )12رابطهی اسکیدمور ( )26را در بروورد حرد
قابل تحمل هدررفت خاکهای چرنوزم اصالح و مقدار حداکثر  10تن
در هکتار در سال را برای خاکهای غیرفرسوده گزارش نمودند .ونران
همچنین بیان کردند حد قابل تحمل هدررفت خراک برر اسراس نروع
خاک ،درجه فرسایشپذیری و الگوی گیراهی متغیرر اسرت .غفراری و
همکاران ( )9نیز میانگین حد قابل تحمرل هردررفت خراک بره روش
عم خاک را برای حوضه وبخیز حاجی قوشان اسرتان گلسرتان 10/2

تن در هکتار در سال تعیین کردند.
تهيه مدل رگرسيونی برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک

در جدول  3همبستگی ویژگیهای مختلف خاک با یکدیگر و حد
قابل تحمل هدررفت خاک حاصل از روش اسکیدمور ( )26نشان داده
شده است .اجزای رس و شن خاک بهترتیب همبستگی منفی و مثبت
معنیدار با فرسایشپذیری خاک داشتند (جدول  .)3بر خالف مطالعره
حاضر ،در مطالعه کارلوس و همکاران ( )4با افزایش درصد شن خراک
مقدار فرسرایشپرذیری کراهش یافرت ( .)p>0/05, r =-0/38ونران
همچنین بین مقدار درصد رس و فرسرایشپرذیری همبسرتگی بسریار
ضعیف و غیرمعنیداری ( )r =0/03گزارش کردند .کارلوس و همکاران
( )4همچنین گزارش کردند اجزای رس بهدلیل انردازه کوچرک و نیرز
نیروی چسبندگی بین ذرات در برابرر فرسرایش ،حساسریت کرمترر و
مقاومت بیشتری در برابر جدا شردن توسر عامرل فرسرایشدهنرده
دارند .در بین اجزای بافت خاک ،سریلت ( )p<0/05, r =0/04رابطره
معنیداری با میزان فرسرایشپرذیری خراک و نیرز حرد قابرل تحمرل
فرسایش خاک نداشت .فرسایشپذیری بیشترین همبسرتگی (-0/65
=  )rرا با نفوذ وب در خراک داشرت .یرو و همکراران ( ،)34واعظری و
همکاران ( ،)31استواری و همکاران ( )17نیز همبستگی منفری معنری
دار نفوذ وب در خاک با فرسایشپذیری را گزارش کردند.

شکل  -3توزیع اندازه ذرات نمونههای خاک حوضه آبخیز درودزن در استان فارس
دایرههای تو خالی دادههای واسنجی و دایرههای توپر دادههای اعتبارسنجی هستند.
Figure 3- Particles size distribution of soil samples in Doroudzan watershed in Fars province
Hallow circles are calibration data and solid circles are validation data.
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برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاك با استفاده از روشهاي رگرسیون خطی و درختی

 خالصه آماری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای حوضه آبخیز درودزن در استان فارس-1 جدول
Table 1- Summary statistic of physical and chemical properties of Doroudzan watershed soils in Fars province
)n=45( دادههای واسنجی
)n=15( دادههای اعتبارسنجی
ویژگیهای خاک

واحد

Soil properties

Unit

( پهاشpH)

Calibration data (n=45)

Validation data (n=15)

انحراف

حداقل

حداکثر

میانگین

Min.

Max.

Mean

-

6.65

7.91

7.39

SD
0.27

dS m-1

0.60

4.02

1.62

%

15.2

65.5

mm

0.68

cm h-1

انحراف

حداقل

حداکثر

میانگین

Min.

Max.

Mean

7.05

7.86

7.38

SD
0.220

3.47

0.350

6.07

2.16

1.67

42.7 a

7.8

23.2

66.5

40.5 a

9.51

2.45

1.33 a

0.57

0.800

1.98

1.26 a

0.400

0.80

3.80

1.70 a

0.50

0.35

3.30

1.57 a

0.820

g cm-3

1.47

2.22

1.79 a

0.19

1.34

2.02

1.42 a

0.200

%

1.50

4.21

3.02 a

0.88

1.70

4.22

2.84 a

0.620

a

6.30

18.9

42.8

37.3 a

7.50

3.80

40.1

51.4

46.1 a

3.50

a

7.20

معیار

معیار

قابلیت هدایت
الکتریکی
(EC)

کربنات کلسیم معادل
(CCE)

میانگین وزنی قطر
خاکدانه
(MWD)

نفوذپذیری
(PE)

جرم مخصوص ظاهری
(BD)
( ماده آلیOM)

( رسClay)

%

23.7

56.8

38.5

( سیلتSilt)

%

32.2

54.6

45.4 a
a

( شنSand)

%

13.3

44.1

18.3

فرسایشپذیری خاک
(Soil erodibility)

t ha h ha-1 MJ-1
mm-1

0.029

0.044

عمق خاک

m

0.40

ton ha-1 year-1

0.29

(Soil depth)

7.50

12.2

35.4

21.1

0.030 a

0.002

0.027

0.046

0.031 a

0.003

1.80

1.04

0.350

0.45

1.75

1.10

0.038

2.25

1.14 a

0.52

0.35

1.95

1.03 a

0.43

حد قابل تحمل
هدررفت خاک
(Soil loss tolerance)

 چگالی، سرعت نفوذ وب در خاک، میانگین وزنی قطر خاکدانهها، کربنات کلسیم معادل، بهترتیب قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباعOM  وBD ،PE ،MWD ،CCE ،EC
.ظاهری و ماده ولی خاک هستند
EC, CCE, MWD, PE, BD and OM are electrical conductivity, calcium carbonate equivalent, mean weight diameter, water
infiltration rate, bulk density and organic matter, respectively.

 خالصه آماری پارامترهای مدل اسکیدمور در برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک در حوضه آبخیز درودزن در استان فارس-2 جدول
Table 2- Summary statistic of Skidmore model parameters in estimation of soil loss tolerance limit in Doroudzan watershed
in Fars province

پارامتر

واحد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

Parameter

Unit

Mean

Min.

Max.

SD

) (عم نیمرخ خاکZ

m

1.00

0.40

1.80

0.41

m

0.47

0.25

0.50

0.08

m

1.72

0.80

2.00

0.36

mm

0.20

0.20

0.20

0.00

mm

1.85

1.10

2.00

0.26

mm year-1

0.14

0.029

0.225

0.05

Z (soil profile depth)

) (کمترین عم مناسب خاک برای رشد پایدار محصوالت زراعیZ1
Z1 (the lowest soil proper depth for sustainable growth of crops)
) (بیشترین عم مناسب خاک برای رشد پایدار محصوالت زراعیZ2
Z2 (the most soil proper depth for sustainable growth of crops)
)T(x,y,t)  (حد پایین حد قابل تحمل هدررفت خاکT1
T1 (the low limit of soil loss tolerance limit, T(x,y,t))
)T(x,y,t)  (حد باالی حد قابل تحمل هدررفت خاکT2
T2 (the upper limit of soil loss tolerance limit, T(x,y,t))
) (حد قابل تحمل هدررفت خاکT
T (soil loss tolerance limit)
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جدول  -3ضرایب همبستگی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای حوضه آبخیز درودزن در استان فارس
Table 3- Correlation coefficient of physical and chemical properties of Doroudzan watershed soils in Fars province
ماده
آلی
))OM

کربنات
کلسیم
معادل
))CCE

شاخص فرسایش

میانگین

 (K-پذیری

هندسی

)factor

))dg

میانگین

جرم

قابلیت

مخصوص

هدایت

پهاش

ظاهری

الکتریکی

)(pH

))BD

))EC

نفوذپذیری

رس

سیلت

))PE

))Clay

))Silt

شن

وزنی قطر

)(Sand

خاکدانهها
))MWD
*

0.22

0.32

* -0.48

0.14

0.00

* -0.88

0.29

-0.20

-0.07

0.21

0.12

0.12

-0.04

0.20

-0.06

* 0.34

* -0.47

-0.09

-0.04

-0.18

0.12

0.11

0.15

0.01

0.03

* 0.31

-0.11

-0.22

0.17

-0.29

0.07

-0.03

0.23

* -0.89

* -0.31

* 0.94

-0.26

-0.05

0.10

0.00

* -0.65

* -0.52

0.04

* 0.48

* -0.31

شن
)(Sand

سیلت
))Silt
رس
))Clay
نفوذپذیری)
)PE

پهاش
)(pH

قابلیت
هدایت
الکتریکی
))EC
جرم
مخصوص
ظاهری
))BD
میانگین
هندسی
))dg
شاخ
فرسایش-
پذیری
(K)factor

کربنات
کلسیم
-0.17
* 0.41
-0.22
* -0.35
-0.12
-0.17
0.08
-0.22
* 0.34
* -0.32
معادل
))CCE
ماده ولی
* 0.41
-0.17
-0.06
0.22
-0.12
* 0.33
* 0.32
0.04
-0.15
0.24
-0.08
))OM
حد قابل
تحمل
-0.77
* -0.53
0.22
-0.10
-0.19
-0.21
-0.26
-0.16
-0.13
0.17
* -0.31
* -0.35
*
فرسایش
) (Tخاک
 OM ،CCE ،K-factor ،dg ،BD ،EC ، PE ،MWDو  Tبهترتیب میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،سرعت نفوذ وب در خاک ،قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع ،چگالی ظاهری ،میانگین
هندسی قطر ذرات ،فرسایشپذیری خاک ،کربنات کلسیم معادل ،ماده ولی و حد قابل تحمل فرسایش خاک هستند (* .معنیدار در سطح  5درصد).
MWD, PE, EC, BD, dg, K-factor, CCE, OM, and T are mean weight diameter, permeability, electrical conductivity of saturated extract, bulk density,
geometric mean weight diameter, soil erodibility, calcium carbonate equivalent, organic matter, and soil loss tolerance limit, respectively (*.
Significant at the probability level of 0.05).

بیشترین همبستگی حد قابل تحمل فرسایش خراک بره میرزان
 -0/77با ماده ولی است .مادهولی با تأثیر مثبت برر خراکدانرهسرازی،
احتماالت مقدار نفوذپذیری خاک را افزایش و در نتیجه پتانسریل شسرته

شدن و فرسایش خاک را کاهش میدهد (جدول  .)3سانتز و همکاران
( )27و تجادا و گنزالس ( )29نیز اثر معنیدار مادهولی و ذرات شرن در
کاهش مقدار فرسایش را گرزارش کردنرد .ویشرمایر و مانرینرگ ()32

برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاك با استفاده از روشهاي رگرسیون خطی و درختی

دریافتند که مقدار خاک موجود در رواناب رابطهی معکروس برا مقردار
مادهولی خاک دارد .محتوای کربنات کلسیم معادل با فرسرایشپرذیری
همبستگی منفی معنیدار دارد (جدول  .)3کربنات کلسریم برا ضررایب
همبسررتگی  -0/32و  -0/35بررهترتیررب بررا مقرردار حررد قابررل تحمررل
فرسایش و فرسایشپذیری خاک رابطه معنیدار دارد .کربنات کلسریم
معادل عالوه بر افزایش مقاومت خراک بره جردا شردن ذرات توسر
قطرات باران و رواناب ،با داشرتن اثرر معنریدار برر خراکدانرهسرازی
مقاومت خراک را افرزایش داده کره در نتیجره ون حرد قابرل تحمرل
فرسایش خاک افزایش مییابد ( 17و  .)25بین میزان فرسایشپذیری
خاک با میزان حد قابل تحمل هدررفت خاک رابطه معنیدار با ضریب
همبسررتگی  -0/31وجررود دارد کرره نشرران مرریدهررد بررا افررزایش
فرسایشپذیری خاک (حساسیت خاک به فرسایش) حد قابرل تحمرل
هدررفت خاک کاهش مییابد.
روش رگرسيونی چندگانه

بر اساس وزمون  ،tمیانگین ویژگیهای اندازهگیری شده و برروورد
شده در مجموعه دادههای اعتبارسنجی و واسنجی تفاوت معنیداری با
یکدیگر ندارند ( .)p<0/05از میان ویژگیهای زودیافرت خراک ،تنهرا
ضرایب چهار ویژگی نفوذ وب در خاک ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها،
 pHو ماده ولی معنیدار شد ( .)p>0/05مقدار شاخ تورم واریرانس
( )VIFبرای هر چهار پارامتر کمتر از  5شد که نشاندهنده عردم هرم
راستایی بین متغیرهرای ورودی اسرت .جزئیرات مردل تهیره شرده در
جدول  4و در رابطه ( )7ارائه شده است .در این جدول مشخ اسرت
که ماده ولی خاک با داشتن بیشترین ضریب استاندارد شده (= -0/64
 )Betaمهمترین ویژگی در بروورد حرد قابرل تحمرل هردررفت خراک
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است (مقدار پارامتر  βبرای ماده ولری بیشرتر از سرایر پارامترهاسرت).
دلیل معنیدار شدن ماده ولی تاثیر این ویژگی بر میزان خاکدانهسازی
و در نتیجه مقاومت خاک به فرسایش است.
چنانچه در جدول  3نشان داده شده است ماده ولری رابطره مثبرت
معنیدار با میانگین وزنی قطر خاکدانهها دارد .پس از ماده ولی سرعت
نفوذ وب در خاک بیشترین تأثیر را در بروورد حد قابل تحمل هردررفت
خاک دارد .حد قابل تحمل هدررفت خاک رابطه منفی به نسبت قروی
با میزان فرسایشپذیری خاک دارد .بره ایرن مفهروم کره برا افرزایش
فرسایشپذیری حد قابل تحمل هدررفت خاک کاهش مییابد .همران
گونه که در جدول  3نشان داده شده است فرسایشپذیری برا سررعت
نفوذ وب در خاک و میانگین وزنی قطر خاکدانههرا همبسرتگی منفری
معنیدار دارد .بهعبارتی خاکهای با سرعت نفوذ وب در خراک زیراد و
خاکدانههای پایدار ،فرسایشپذیری کمتر و در نتیجه حد قابل تحمل
هدررفت خاک بیشتری دارند .در مطالعره واعظری و همکراران ( )31و
استواری و همکاران ( )17نیز سررعت نفروذ وب در خراک مهرمتررین
عامل در بروورد فرسرایشپرذیری برود .الزم بره ذکرر اسرت تراکنون
مطالعهای در تهیه توابع انتقالی برای بروورد حد قابل تحمل فرسرایش
خاک در ایران انجام نشده است .در پژوهش الریا و همکاران ()2008
در مدلسازی تعیین حدقابل تحمل خاک پنج ویژگی مؤثر برر مقاومرت
خاک در برابر نفروذ و رشرد ریشره گیراه شرامل نفوذپرذیری ،چگرالی
ظاهری ،فرسایشپذیری خاک ،درصد کربن ولی و  pHدر نظر گرفتره
میشود .لذا  pHخاک با تأثیر بر قابلیت دسترسی عناصرر در خراک و
اثر بر رشد ریزجانداران خاک میتواند بر رشد ریشه گیاه و درنتیجه بر
حد قابل تحمل هدرفت خاک مؤثر باشد.

جدول  -4جزئیات روش رگرسیون گام به گام به جلو در برآورد حد قابل تحمل فرسایش خاک با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک در
حوضه آبخیز سد درودزن در استان فارس
Table 4- Details of forward stepwise regression method in estimation of soil erosion tolerance limit using soil easymeasured properties Doroudzan watershed in Fars province
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
شاخص تورم واریانس

معنیداری

Variance inflation index

Significance

Standardized
coefficient

Not standardized
coefficient

شاخص بتا

خطای معیار

Beta index

SE

B

16.25

6.50

2.12

0.00

-0.64

0.59

-4.58

1.16

0.03

-0.19

1.44

-3.08

3.35

0.00

-0.33

0.61

-2.44

2.25

0.03

-0.19

2.06

-4.75

0.00

مدل
Model

مقدار ثابت
Constant

ماده ولی
OM

پایداری
خاکدانه
MWD

نفوذ پذیری
PE

پهاش
pH
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R² = 0.81; p < 0.01

T  6.50  4.58 OM  2.44 PE  4.75 pH  3.08 MWD

که در ون  MWDمیانگین وزنی قطر خاکدانهها (میلیمتر)،
میزان ماده ولی (درصد) PE ،سرعت نفود وب در خاک (سانتیمترر برر
ساعت) و  Tحد قابل تحمل فرسایش خاک (ترن در هکترار در سرال)
است.
OM

روش رگرسيون درختی

شکل  4نمودار درختی در بروورد حد قابل تحمل فرسایش خاک با
استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک را نشان میدهد .همانگونه کره
در شکل نشان داده شده است اولین گره (گره مادری) بر اساس مراده
ولی به دو گره فرزندی تقسیم شد .باتوجه به همبستگی قوی و معنری
دار بین ماده ولی و حد قابل تحمل فرسایش خراک ( )r =-0/77ایرن
تقسیمبندی کامالت منطقی و صحیح به نظر میرسد .در مطالعه دهقانی
و همکاران ( )6و استواری و همکاران ( )16نیرز برهترتیرب در برروورد
هدایت هیدرولیکی اشباع و فرسایشپذیری خاک گره مرادری اول برر
ماده ولی و سرعت نفوذ وب در خاک که بیشترین همبستگی را با ایرن

ویژگیها داشتند به دو گره فرزندی تقسیم شد .گره مادری مراده ولری
به دو گره فرزنردی کروچکتر-مسراوی  2/7درصرد و بزرگترر از 2/7
درصد تقسیم شد .گره فرزندی سمت راست مجدد بر اساس ماده ولری
به گره فرزندی تقسیم میشود که اهمیت و ارتباط مراده ولری برا حرد
قابل تحمل فرسایش خاک را نشان میدهد .گره فرزندی سمت چرپ
در اولین تقسیمبندی بر اساس سرعت نفوذ وب در خراک بره دو گرره
فرزندی تقسیم شده است (شکل  .)4در جدول  4نشان داده شرده کره
سرعت نفوذ وب در خاک در تهیه تابع انتقالی رگرسیونی برای برروورد
حد قابل تحمل هدررفت خاک با داشتن ضریب استاندارد شده -0/33
اهمیت ویژهای دارد .با رفتن از گرههای ابتدایی بره سرمت گررههرای
فرزندی در پایین درخت رگرسیونی ،ویژگیهایی ظاهر مریشروند کره
اهمیت کمتر و همبستگی کم و غیرمعنریداری برا حرد قابرل تحمرل
فرسایش خاک دارند .از جمله این ویژگیها میتوان به قابلیت هدایت
الکتریکی عصاره اشباع خاک ( )ECاشاره کرد که در تابع تهیره شرده
خطی وارد نشده است.

شکل  -4نمودار درختی برآورد حد قابل تحمل فرسایش خاک در حوضه آبخیز درودزن در استان فارس ( :Tمیانگین حد قابل تحمل هدررفت خاک
(تن در هکتار در سال)؛  :OMماده آلی (درصد)؛  :MWDمیانگین وزنی قطر خاکدانهها (میلیمتر)؛  :ECقابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک
(دسیزیمنس بر متر)؛  :BDچگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب))
Figure 4- Tree diagram of soil loss tolerance limit estimation in Doroudzan watershed in Fars province (T: mean of soil loss
tolerance limit (ton ha-1 year-1); OM: organic matter (%); MWD: aggregates mean weight diameter (mm); EC: electrical
)conductivity in soil saturation extract (dS m-1); BD: bulk density (g cm-3

برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاك با استفاده از روشهاي رگرسیون خطی و درختی

اعتبارسنجی توابع انتقالی رگرسيونی خطی و درختی

شکل  5نمودار  1به  1مقادیر اندازهگیری شده حرد قابرل تحمرل
هدررفت خاک به روش اسکیدمور ( )25در مقابل مقادیر بروورد شده با
استفاده از روشهای رگرسیونی خطی چندگانه گام به گرام ()SMLR
و رگرسیون درختی ( )RTرا نشان میدهد .همانگونه که در شرکل 5
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نشرران داده شررده اسررت در هررر دو مجموعرره دادههررای واسررنجی و
اعتبارسنجی روش رگرسیون درختی کارویی بسیار بیشتری در مقایسه
با روش رگرسیون چندگانه دارد (پراکنش نقاط حول خطوط  1به  1در
روش رگرسیون درختی کمتر از روش رگرسیون چندگانه است).

شکل  -5نمودار  1به  1مقادیر اندازهگیری شده حد قابل تحمل هدررفت خاک ( )Tدر مقابل مقادیر برآورد شده با استفاده از روشهای رگرسیون
خطی چندگانه گام به گام ( )SMLRو رگرسیون درختی ( )RTبرای دو گروه داده واسنجی ( )Aو اعتبارسنجی ()B
Figure 5- 1 to 1 plot of measured soil loss tolerance values (T) versus estimated values using forward stepwise multiple linear
regression (SMLR) and tree regression (RT) methods for two calibration (A) and validation (B) data sets

جدول  -5آمارههای ارزیابی† روشهای رگرسیون خطی چندگانه ( )SMLRو رگرسیون درختی ( )RTبرای برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک
در دو مجموعه داده واسنجی و اعتبارسنجی
†

Table 5- Evaluation statistics of forward stepwise multiple linear regression (SMLR) and tree regression (RT) methods for
estimating soil loss tolerance limit in two calibration and validation data sets
RMSE
ME
R2
)(t ha-1 year-1
)(t ha-1 year-1

واسنجی

اعتبارسنجی

واسنجی

Calibration

Validation

Calibration

0.00
0.00

-0.086
-0.055

اعتبار
سنجی

واسنجی

اعتبارسنجی

Calibration

Validation

0.81
0.96

0.67
0.78

Validation
0.27
0.28
0.26
0.125
† RMSE :و  MEبهترتیب ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین خطا میباشند.

روشها
Methods
SMLR
RT

†: RMSE and ME are root mean square error and mean error respectively.

جدول  5ومارههای ارزیابی روشهای رگرسیون خطی چندگانره و
رگرسیون درختی در بروورد حد قابل تحمل هردررفت خراک را نشران
میدهد .بر اساس ومارههای ارزیابی ،روش رگرسیون درختی با داشتن
ضریب تعیین بیشتر در هر دو مجموعره داده واسرنجی ( )R2 =0/96و
اعتبارسرنجی ( ، )R2 =0/78کررمترررین مقردار خطررا در داده واسررنجی
( 0/259تن در هکتار در سال = ) RMSEو اعتبارسنجی  0/125ترن

در هکتار در سال= )RMSEو اریبی ناچیز از خ  0( 1:1تن در هکتار
در سال =  )MEدر هر دو مجموعه داده ،در مقایسه با روش رگرسیون
چندگانه کارویی بیشتری دارد (جردول  .)5رائرولز و پاچپسرکی ( )19و
پاچپسکی و رائولز ( )17کارویی بیشتر روش رگرسریون درختری بررای
بروورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک در برابر روش رگرسیون چندگانره
را گزارش کردند .دهقرانی و همکراران ( )6در پرژوهش خرود کرارویی

190

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1399

بسیار خوب روش رگرسیون درختی برای برروورد هردایت هیردرولیکی
اشباع خاک در مقایسه برا روش رگرسریون چندگانره را نشران دادنرد.
استواری و همکاران ( )15نیز گزارش کردند روش رگرسریون درختری
برای بروورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در مقایسه با روش رگرسیون
چندگانه کارویی بسیار بیشتری دارد.

نتیجهگیری
از ونجائیکه بخش عمدهای از منطقه مورد مطالعه تحت کراربری
کشاورزی و دشت سیالبی حاصل از رودخانره کرر اسرت ،خراک ایرن
منطقه از عم مناسبی برخروردار اسرت .عمر خراک از  0/4مترر در
مناط حاشیهای و دامنهی کوه در اطراف دشرت ترا حردود  2مترر در
مرکز دشت متغیر است .بر مبنای روش عم /ضخامت خاک و معادلره
پیشنهادی اسکیدمور حد قابل تحمل هدررفت خاک با میرانگین 1/04
تن در هکتار در سال از حداقل  0/29تن در هکتار در سرال در بخرش
های شمالی و دامنهها تا تا حداکثر  0/225تن در هکتار در سال دشت
جنوبی دشت (نزدیک به دریاچه سد درودزن) متغیر بود .بهطرور کلری
مقدار هدررفت خاک در حوضه وبخیز درودزن استان فارس بسیار کمتر
از مقدار حد قابل تحمل هدررفت گزارش شده توس فرائو (( )8یعنری
 12تن در هکتار در سال) است .در این مطالعه ماده ولی خاک به دلیل
داشتن بیشترین همبستگی ( )-0/77با حد قابل تحمل هدررفت خاک
مهمترین ویژگی در بروورد ایرن شراخ خراک انتخراب شرد .مردل

رگرسیونی تنها بر اساس چهرار ویژگری سررعت نفروذ وب در خراک،
میانگین وزنی قطر خاکدانهها pH ،و مراده ولری توسرعه یافرت .اثرر و
ارتباط ماده ولی با حد قابل تحمل هدررفت خاک در رگرسیون درختی
نیز با نمایان شدن در اولین تقسیم گره مرادری در درخرت رگرسریون
مشاهده شد .مقایسه دو روش رگرسیونی چندگانه و درختی نشران داد
که روش رگرسیون درختی (با میانگین بروورد  1/08ترن در هکترار در
سال) و با داشتن ومارههای ارزیابی بهتر در مقایسه با روش رگرسیونی
چندگانه (با میرانگین برروورد  1/12ترن در هکترار در سرال) ،کرارویی
بیشتری در بروورد حد قابل تحمل خاک دارد.
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مقاله حاضر بخشی از طرح پسادکتری نویسنده اول وقای دکتر
یاسر استواری با شماره  96007203تحت عنوان "تعیین حد قابل
تحمل هدررفت خاک در مناط کشاورزی باالدست سد درودزن در
استان فارس" است که در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور–ریاست جمهوری مصوب و با حمایت مالی این صندوق محترم
و در بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده
است .بدینوسیله نویسندگان از ون صندوق محترم و معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه شیراز به سبب حمایتها و فراهم ووردن امکانات
الزم برای انجام طرح ،صمیمانه سپاسگزاری مینمایند.

منابع
1- Abbasi Y., Ghanbarian-Alavijeh B., Liaghat A.M., and Shorafa M. 2011. Evaluation of pedotransfer functions for
estimating soil water retention curve of saline and saline-alkali soils of Iran. Pedosphere 21(2) :230–237.
2- Ball D.F. 1964. Loss-on-ignition as an estimate of organic matter and organic carbon in non-calcareous soils.
Journal of Soil Science 15: 84–92.
)3- Bazargan Lari A. 2012. Applied Statistics. Shiraz University press, Shiraz, Iran. (in Persian
4- Carlos B., Reyes J., and Magri A. 2012. Water erosion prediction using the revised universal soil loss equation
(RUSLE) in a GIS framework, central Chile. Chilean Journal of Agricultural Research 70(1): 159-169.
5- Chandel S., and Hada M.S. 2017. Assessment of soil loss tolerance. International Journal of Farm Sciences 7(1):
101-109.
6- Dehghani S., Ghorbani-Dashtaki S., and Khodaverdilu H. 2012. Comparing the Performance of Multiple Linear
Regression and Regression Tree to Predict Saturated Hydraulic Conductivity and the Inverse of Macroscopic
Capillary Length. Iranian Water Rresearch Journal 9: 199-210.
7- Duan X., Shi X., Li Y., Rong L., and Fen D. 2017. A new method to calculate soil loss tolerance for sustainable
soil productivity in farmland. Agronomy for Sustainable Development 37(2): 2-13.
8- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2015. Soil erosion: the greatest challenge for
sustainable soil management. Edition, Design & Publication Leadell Pennock (University of Saskatchewan,
Canada). 104 pages.
9- Ghafari H., Gorji M., ArabKhedri M., Rooshani Gh., and Heidari A. 2018. Evaluation of soil loss tolerance via
soil productivity and quality at a watershed scale: Haji-Ghushan watershed, Golestan province. Iranian Journal of
)Soil and Water Research 48: 985-994. (In Persian
10- Ghorbani-Dashtaki S., and Homaee M. 2004. Using geometric mean particle diameter to derive point and
continuous pedotransfer functions. In N. Whrle and M. Scheurer (Eds.). International Conference, 4-12 Sep. 2004.
EuroSoil, Freiburg, Germany.
11- Gohardoust A., Saad-o-din A., Onagh M., and Najafinejad A. 2011. Application of Geographic informations

191

1213141516171819202122232425262728293031323334-

برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاك با استفاده از روشهاي رگرسیون خطی و درختی

system and Skidmore equation in determination of soil erosion limit for programming soil conservation actions in
Chehel Chai- Golestan province. 1st National Conference on Modern Agricultural Science and Technologies, 1012 Sep. 2011. Zanjan University, Zanjan, Iran. (In Persian)
Khajehpour M.R. 2014. Principles and Fundamentals of Crop Production. Jahad Daneshgahi press, Isfehan, Iran.
(In Persian)
Kuznetsov M.S., and Abdulkhanova D.R. 2013. Soil loss tolerance in the central chernozemic region of the
European part of Russia. Eurasian Soil Science 46(7): 802-809.
Lakaria B.L., Biswas H., and Mandal D. 2008. Soil loss tolerance values for different physiographic region of
Central India. Soil Use and Management 24: 192–198.
McKenzie N.J., Jacquier D.W.1997. Improving the Field Estimation of SaturatedHydraulic Conductivity in Soil
Survey. Aust. Journal Soil Research 35: 803-825.
Ostovari Y., Asgari K., and Motaghian H.R. 2015. Assessment of tree and multiple linear regressions in estimation
of cation exchange capacity. Journal of Water and Soil 29: 683-694. (In Persian)
Ostovari Y., Ghorbani-Dashtaki S., Bahrami H., Naderi M., Dematte J., and Kerry R. 2016. Modification of the
USLE K factor for soil erodibility assessment on calcareous soils in Iran. Geomorphology 273: 385-395.
Pachepsky Y., and Rawls W.J. 2006. Hydropedology and pedotransfer functions. Geoderma 131(3–4): 308-316.
Pimental D. 2006. Soil erosion: A food and environmental threat. Environment, Development and Sustainability 8:
119-137.
Rawls W.J., and Pachepsky Y. 2002. Data mining and exploration techniques, p. 21-31. In Y. Pachepsky, and
M.G. Schaap (eds.). Developments in Soil Science. Chap. 2. Vol. 30. Development of pedotransfer functions in
soil hydrology, Elsevier Science.
Refahi H.Gh. 2006. Water Erosion and Conservation. University of Tehran Press, Tehran, Iran. (In Persian)
Rusanov A.M. 2006. The integrated assessment of soil erosion resistance. Eurasian Soil Science 39(8): 879-884.
Sadeghi S.H.R. 2017. Soil erosion in Iran: state of the art, tendency, and solutions. Agriculture and Forestry 63(3):
33-37.
Sadeghi S.H.R., Moatamednia M., and Behzadfar M. 2011. Spatial and temporal variations in the rainfall erosivity
factor in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 13: 451-464.
Santos F.L., Reis J.L., Martins O.C., Castanheira N.L., and Serralheiro R.P. 2003. Comparative assessment of
infiltration, runoff and erosion of sprinkler irrigated soils. Biosystems Engineering 86: 355–364.
Skidmore E.L. 1984. Soil loss tolerance. p. 87–93. In M.K. David (ed.), Determinants of soil loss tolerance. ASA
Spec. Publication., vol. 45. ASA, Madison.
Stamey W.L., and Smith R.M. 1964. A conservation definition of erosion tolerance. Soil Science 97: 183–186.
Stine R. 1995. Graphical Interpretation of Variance Inflation Factors. The American Statistician 49(1): 53-56
Tejada M., and Gonzalez J.L. 2006. The relationships between erodibility and erosion in a soil tratedwith two
organic amendments. Soil and Tillage Research 91: 186–198.
Vaezi A.R., Bahrami H.A., Sadeghi S.H.R., and Mahdian M.H. 2010. Spatial variability of soil erodibility factor
(K) of the USLE in North West of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology 12: 241–252.
Vaezi A.R., Sadeghi S.H.R., Bahrami H.A., and Mahdian M.H. 2008. Spatial variations of runoff in a part of
calcareous soils of semi-arid region in North West of Iran. Agriculture and Natural Resources 15: 213–225.
Wischmeier W.H., and Mannering J.V.1969. Relation of soil properties to its erodibility. Proceedings. Soil
Science Society of America 33: 131–137.
Xingwu D., Xie Y., Liu B., Liu G., Feng Y., and Gao X. 2012. Soil loss tolerance in the black soil region of
northeast China. Journal of Geographical Sciences 22(4): 737-751.
Yu D.S., Shi X.Z., and Weindorf D.C. 2006. Relationship between permeability and erodibility of cultivated
Acrisols and Cambisols in subtropical China. Pedosphere 16: 304-311.

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 1, March-April 2020, p. 179-193

صنایع
خاكو (علوم
نشریه آب و
1399  اردیبهشت- كشاورزي)فروردین
،1  شماره،34
 وجلد،خاك
نشریه آب
192
179-193 . ص،1399  فروردین – اردیبهشت،1  شماره،34 جلد

Estimating the Soil Loss Tolerable (T-value) Using Linear and Regression Tree
Methods
Y. Ostovari 1– A.A. Moosavi 2*– H. Mozaffari3
Received: 02-09-2019
Accepted: 04-01-2020
Introduction: Soil erosion is one of the most important and serious threats to food security and as a
consequence of human life. In order to perform soil protection activities against soil erosion, knowledge about
the amount of soil loss tolerable is very important. In fact, the soil loss tolerable is the potential for soil erosion,
loss of productivity and lost production, and the final criterion for controlling soil erosion and degradation of
land. Soil thickness methods, particularly Skidmore equation, based on their ability to estimate the tolerable
amount of soil loss have been widely used. In the mathematical function developed by Skidmore based on soil
thickness, the soil loss tolerable is calculated based on the soil's current depth, the lowest and maximum soil
depth for sustained growth of crops, and the upper limit of tolerable erosion in accordance with the environment.
Since the determination of soil loss tolerance by soil thickness method and the Skidmore equation requires time,
cost and energy, the researchers have tried to estimate the soil tolerance is supported by regression methods
using pedotransfer functions and easily available soil properties. Therefore, the present study was carried out
with the aims of determining the tolerable tolerance of soil loss by thickness method and the development of
regression pedotransfer functions for estimating this property in the upstream of the dam.
Materials and Methods: The study is place on Kamfiruz Watershed with an area of 422 km2, an average
annual precipitation of 443 mm and an average annual temperature of 14 °C. It is closed to the Dorudzan Dam
sub-basins and is considered as one of the five parts of Marvdasht plain in Fars province. For this work, 60 soil
profiles were excavated by excavating machine. In addition to measuring the depth of soil, some physicochemical soil properties were measured from the surface layer (0-30 cm) including; soil texture, organic matter,
salinity, percentage calcium carbonate, mean weight diameter in the laboratory and filed. In order to develop
regression models for estimating the tolerable soil loss, information from 60 soil profiles was divided into two
data-sets. One set of the data with 42 samples (70% of whole samples) was used for developing the models and
another set of the data with 18 soil samples (30% of whole samples) was used for validation. Multiple linear
regression was used to develop the linear models. The same soil properties used in the multiple regression
method were considered as inputs in the tree regression method to estimate the tolerable amount of loss.
Results and Discussion: The results showed that the minimum and maximum Z1 parameters (the lowest soil
depth for stable growth of crops in the study area) were considered as 0.25 and 0.51 m based on the current depth
of soil. Organic matter of the soils with the highest standardized coefficient (Beta = 0.44) and the highest
correlation (-0.77) with soil loss tolerance was the most important soil properties for estimating the soil loss
tolerance. In the regression model, only the coefficients of four characteristics of permeability, soil aggregate
stability, pH and organic matter appeared among the soil grazing characteristics and entered into the model.
Based on the evaluation statistic, tree regression method with the highest determination coefficient in both
calibration data sets (R2 = 0.96) and validation (R2 = 0.78) and the lowest error value in the validation data
(RMSE= 0.29 ton ha-1 year-1) and validation (RMSE = 0.125 ton ha-1 year-1) were more efficient than the
multiple regression method in estimating the tolerable soil loss.
Conclusion: Soil loss tolerance was estimated using regression methods (multiple linear regression and
regression tree) in Doroudzan Watershed, Fars province. The soil loss tolerable determined using Skidmore
method, was 1.04 tons per hectare per year ranging from 0.29 to 2.25 ton ha -1 year-1. The soils of this area are
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Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran, respectively.
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slightly deep and their depth varies from 0.4 m in the marginal areas in the upstream parts of the catchment area
of the dam and the slope of mountain up to 2 meters in the center of the plain with agricultural lands uses. In
general, the tree regression method had a better performance than linear regression method for estimating the soil
loss tolerance based on the statistical indices.
Keywords: Calcareous soils, Erosion, Multiple regression, Skidmore method, Soil erodibility, Transfer
functions, Tree regression
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تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنيهاي انتقال و نگهداشت
نانوذرات  CMC-nZVIدر محيط متخلخل اشباع
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چکیده
فهم انتقال و نگهداشت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ( )nZVIدر محیط زيرسطحی براي طراحی سیستمهااي صفافیو و احیااي در محا آ هااي
زيرزمینی ضروري است .در اين مطالعو از آزمايشهاي اشباع ستون ماسو براي بررسی اثرات همزمان غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسو بر میزان انتقاال
و نگهداشت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پوشش داده شده با کربوکسی متی سلولز ( )CMC-nZVIاستفاده شد .بدين منظور 12 ،آزمايش با صرکیبی از
 4غلظت متفاوت نانوذره ( )C0= 10 ،200 ،3000 ،10000 mg/lو سو اندازه ماسو ( )d= 0/35-0/5 ،0/5-1 ،1-2 mmصورت گرفت .غلظت ناانوذره
آهن در محلول خروجی از ستون و همچنین بر روي ماسوها اندازهگیري شد .سپس ،منحنیهاي رخنو ( )BTCsو پروفی هاي نگهداشات رسام شادند.
نتايج نشان می دهد کو پديده رايپنینگ و استرينینگ نقش مهمی را در کاهش انتقال نانوذرات با کاهش اندازه ماسوها و افزايش غلظت ،در مرحلو صزريق
نانوذره دارند .اما در مرحلو فال شینگ( ،صزريق آ ديونیزه) نقش چالو حداق انرژي ثانويو و نیروهاي هیدرودينامیکی در انتقال ماوثرصر مایشاود و ايان
عوام سبب افزايش انتقال نانوذرات با کاهش اندازه ماسو در غلظتهاي باالي نانوذره ( 10000 mg/lو  )3000میگردد .برخالف نتايج بدست آماده از
سوسپانسیونهاي با غلظت باال ،نتايج پروفی هاي نگهداشت در غلظتهاي پايین ( 200 mg/lو  ،)10از صئوري فیلتراسیون کلوئید صبعیت میکند.
واژههای کلیدی :انتقال ،اندازه ذرات ماسو ،غلظت نانوذره ،نانوذرات  ،CMC-nZVIنگهداشت

مقدمه

1

از میان آسیبهاي زيستمحیطی ،آلودگی منابع آ يکی از مهام
صرين مواردي است کو بو علت صوسعو بیرويو بشر ،جهان امروز با آن
دست بو گريبان میباشد .در اين بین ،آ هاي زيرزمینی کو مهمصرين
قسمت منابع آ دنیا را شام میشود ،داراي اهمیت بیشاتري اسات.
در کشور ايران ،افزايش مفرف آ  ،محدوديتهاي فزاينده و پرهزينو
بودن صوسعو منابع آ سطحی در سالهاي اخیر ،منجر باو فشاارهاي
مضاعفی بو منابع آ زيرزمینی شده است .در شرايط کناونی ،بخاش
قاب مالحظواي از مفارف آ کشور ،بوخفاو در بخاش شار ،
صوسط منابع آ زيرزمینی صأمین میگردد .از ايان رو ،ماديريت بهیناو
اين منابع از مهمترين مسائ قاب صوجو در کشور ما میباشد.
 1و  -2بوصرصیب دکتري و اساتاد هیادروژئولوژي ،دانشاکده علاوز زماین ،دانشاگاه
خوارزمی صهران
)Email: Amirsaberinasr@yahoo.com
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امروزه ،صوسعو روز افزون شهرنشینی بو خاطر افازايش جمعیات و
همچنین دگرگون کردن محیط زيست بر حسب نیازهاي متناوع بشار
مث صخريب بیرويو جنگ ها و مراصع ،دفع فاضاال هااي شاهري و
صنعتی ،رهاسازي آاليندههاي مراکز صنعتی و صجاري بو اصمسفر ،دفع
زبالوهاي شهري ،عفونی ،سمی و راديواکتیو ،استفاده از حشرهکشهاا،
آفااتکااشهااا و کودهاااي شاایمیايی کشاااورزي و غیااره ،ساابب ورود
آاليندههاي مختلفی بو منابع آبی زيرزمینی شده است .اگار بار مقادار
اين آاليندهها کنترل مناسبی صورت نگیرد ،بو طوريکو از حد ظرفیت
میرايی طبیعی منطقو غیراشباع صجاوز کند ،آلاودگی آ زيرزمینای رخ
میدهد .از روشهاي مختلفی براي پاکسازي منااطق آلاوده اساتفاده
میشود کو میصوان آنها را بو دو دساتو کلای پاکساازي در محا و
خارج از مح صقسیم کرد.
يکی از روشهاي اولیو و قديمی براي صففیو آ هااي زيرزمینای
آلوده روش پمپاژ و صففیو است .در اين روش آ هاي زيرزمینی آلوده
از طريق چاهها يا صرانشوها باو ساط زماین (خاارج از محا ) پمپااژ
میشود و سپس در سط زمین با فرآيندهايی مث زدودن هوا ،جاب
کربنی ،راکتورهااي بیولاوژيکی ياا رساو گاباري شایمیايی صفافیو
میشود .اما از آنجايیکو اجراي عملیات پمپاژ و صففیو (روش خارج از
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مح ) بسیار هزينوبار و زماانبار اسات ،اساتفاده از صکنولاوژيهااي
پاکسازي در مح در حال افزايش است .استفاده از روش پاکسازي در
مح  ،از صافر در ساال هااي  1982-1986باو  %31در ساال 2005
افزايش يافت .اما استفاده از روش پمپااژ و صفافیو ،از حادود  %80در
سالهاي قب از  1992بو  %20در ساالهااي  2001-2005کااهش
يافت (.)1
از انواع روشهاي پاکسازي در مح میصوان بو سدهاي واکنشی
نفوذپاابير ،1پاکسااازي حرارصاای ،اکسیداساایون شاایمیايی و پاکسااازي
بیولوژيکی اشاره کرد .اين روشها نیز اغلب نیازمند عملیات گسترده و
طوالنی مدصی هستند و در ضمن هزينوهااي اجرايای آنهاا هام باو
شدت باالست ( .)2براي مثال در روش صجزيو بیولوژيکی درجاا باراي
آاليندههاي هیادروکربنی ،باو صاورت محلای میکرووارگانیسامهاا را
افزايش داده و آنها را صقويت میکنند صا اين آاليندههاا را باو ماوادي
بیضرر مث آ و دي اکساید کاربن صجزياو کنناد .اجاراي عملیاات
صجزيو بیولوژيکی بو منظور صففیو آ بو دلیا دوره طاوالنی مادت
براي ايجاد شارايط پاکساازي بهیناو و باراي اينکاو میکارو هاا باا
آاليندههاي نامناسب سازگار شوند ،معموالً چندين سال زمان نیاز دارد.
در اين روش بو صزريق پی در پی اکسیژن و مواد مغبي نیاز است (.)2
در سالهاي اخیر ،روش جديدي با اساتفاده از ناانوذرات مختلا
براي پاکسازي و احیاي در مح آبخوانها ( 5 ،4 ،3و  )6مورد استفاده
قرار گرفتو است .اين نانوذرات هم بو عنوان يک کاهناده شایمیايی و
هم بو عنوان يک کاصالیزور براي کااهش آلاودگی باو کاار رفتاواناد.
استفاده از نانوذرات ،بو لحاظ افزايش نسبت ساط باو حجام ،باعا
می شود کو سرعت واکنشها بو طور قاب مالحظواي افزايش ياباد و
در پی آن راندمان حبف افزايش پیدا کند .عالوه بر اين ،اندازه کوچک
و پوششهاي سطحی جدياد باو دور ناانوذرات ،سابب مایشاود کاو
نانوذرات بو منافب ريز در محیط متخلخ نفوذ کنند و در آ زيرزمینی
معلق بمانند و نسبت بو ذرات بزرگتر ،مسافت بیشتري را طی کارده و
بیشااتر در محاایط پراکنااده شااوند ( .)7از نااانوذرات مختلفاای ماننااد
اکسیدهاي فلزي ،نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ،فیبرها و نانو لولوهااي
کربنی و فلورين ،میس ها (ذرات کلوئیدي باردار آلای) ،فلازات نجیاب
مختل (معموالً در ناانوذرات دو فلازي) ،ناانوذرات مغناطیسای و دي
اکسید صیتانیم براي احیاي آبخوانها استفاده شده است .بادون صردياد،
نانوذرات آهن صفر ظرفیتی از پرکاربردصرين نانوذرات باراي پاکساازي
در مح آ هاي زيرزمینی هساتند .مطالعاات آزمايشاگاهی گساترده
نشان دادهاند کو اين نانوذرات ،صوانايی حبف طی وسیعی از آاليندهها
را دارند .اما با وجود کاربرد فراوان نانوذرات در پاکسازي آ زيرزمینی،
رفتار اين ذرات ،زمانی کو بو محیط رها میشوند ،هنوز ناشناختو است
1- Permeable Reactive Barrier

( .)8از اين رو ،فهم نحوه حرکت ،انتقال و سرنوشتشان در محیط براي
طراحی سیستم پاکسازي بسیار مهم است .از سوي ديگر ،نانوذراصی کو
براي پاکسازي استفاده نمیشوند نیز مایصوانناد در طاول فرآينادهاي
صولید ،مفرف و دفع بو صورت صفادفی وارد محایط شاوند .ايان ناانو
مواد ممکان اسات وارد سیساتمهااي آ آشاامیدنی ياا زماینهااي
کشاورزي شده و بنابراين سالمتی بشر و اکوسیستم را بو خطر بیندازد.
صاثیر عوام مختلفی نظیر اندازه نانوذرات ،اندازه لختوهااي ناانوذرات،
شیمی سط نانوذرات ،شیمی سیال منفبي و سرعت سیال در انتقال و
نگهداشت ناانوذرات آهان صافرظرفیتی در مطالعاات متعاددي ماورد
مطالعو قارار گرفتاو اسات ( 11 ،10 ،9و  ،)12اماا صاأثیر انادازه ذرات
محیط و همچنین غلظت باالي نانوذرات (معموالً براي اهداف صفافیو
درجاي آ زيرزمینی ،غلظتهاي  g/lموررد استفاده قرار میگیرد) بار
مکانیسم هاي انتقال و نگهداشت اين ناانوذرات کمتار ( 14 ،13و )15
مورد صوجو قرار گرفتو است .عالوه بر ايان ،انتقاال محادود ناانوذرات
آهن بدون پوشش در محیطهاي متخلخا يکای از مواناع اصالی در
کاربرد گسترده آنهاا باراي احیاا و پاکساازي درجااي آ زيرزمینای
است( 16و  .)17برخی از مطالعات نشان داده اند کاو ناانوذرات پايادار
شده با پلیمر نیز ،زمانی کو در کاربردهاي صحرايی مورد استفاده قارار
میگیرند ،در نزديکی نقطو صزريق باقی میمانناد ( 18و )19؛ بناابراين
درک مکانیسمهاي متعدد نگهداشتی کو باو صوزياع مکاانی ناانوذرات
پايدار شده با پلیمر در محیط متخلخ نسبت داده مایشاوند و نقاش
اندازه ذرات محیط در چنین نگهداشتی بسیار مهم است.
بر اساس صئوري فیلتراسیون ( 20و  ،)21اگر همو عوام موثر بار
انتقال نانوذرات ثابت نگهداشاتو شاوند ،افازايش انادازه ذرات محایط
میصواند منجر بو کاهش در بازده اصفال ( )αگردد .اين مسئلو بو دلی
سط ويژه کمتر براي صونشینی در ذرات بزرگتر میباشد؛ اما فنارات و
همکاران ( )13نشان دادند کو در صعلیقهااي غلایغ غلظات خروجای
 nZVIبا کاهش در اندازه ذرات محیط افزايش مایياباد .باو عباارت
ديگر ،صعلیقهاي غلیغ  nZVIصفحی شده با پلیمار ( )< 30 mg/lاز
صئوري فیلتراسیون صخطای مای کنناد .ايان پدياده باو اثار نیروهااي
هیدرودينامیک (بوويژه برش سیال) بر لختو شدن و جدايش لختوها و
اصفال و انففال آنها نسبت داده شده بود .پس از آنها ،رايچودهااري و
همکاران ( )14اثر اندازه ذرات ماساو ( 250 ،510 ،775 μmو  )150و
غلظت نانوذرات ( 350 ،1700 mg/lو  )85را بار انتقاال و نگهداشات
 CMC-nZVIدر ستون ماسو بررسای کردناد .نتاايج نشاان داد کاو
غلظت  CMC-nZVIخروجی باا ريزصار شادن انادازه ذرات کااهش
می يابد .آنها چنین الگوي کاهشی را بر اساس پیوند شایمیايی CMC
با  nZVIصوجیو کردند .اين محققاین اظهاار داشاتند کاو اگار CMC
همزمان با سنتز نانوذرات  nZVIبا آن پیوند دهاد (مانناد پیوناد باین
 CMCو  nZVIدر مطالعو خودشان) قويتر از زماانی اسات کاو ايان
پیوند بعد از صشکی ( nZVIمانند مطالعو فنرات و همکااران) صشاکی
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شود .بنابراين با صوجو بو اثر متفاوت اندازه ذرات محایط در صحقیقاات
مطرح شده ،بو مطالعات بیشتري در اين زمینو نیاز است .هدف مطالعو
حاضر ارزيابی صاثیر اثرات اندازه ذرات محیط و غلظت نانوذره بر رفتاار
انتقال و نگهداشت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پايدار شده با پلیمار در
محیط متخلخ اسات صاا بتاوان پایش از انجااز عملیاات صاحرايی
پرهزينو بو منظور پاکساازي ،باو درک صاحیحی از مسائلو انتقاال و
نگهداشت اين ذرات در زيرزمین رسید.

مواد و روشها
محيط متخلخل

براي محیط متخلخ از ذرات کوارصز ( )SiO2اساتفاده شاد .ايان
ذرات از سازند کوارصزيت رأسی در شمال شاهر کارج بدسات آمدناد و
پس از خردايش ،با استفاده از الکهاي مختل بو اندازههاي بین mm
 0/5-1 mm ،0/297-0/5و  1-2 mmصقسیم شادند .از آنجاايیکاو
وجود ناخالفی هاي آلی و فلزي روي باار ساطحی محایط متخلخا
صاثیرگبارند و موجب صو نشینی کلوئیدها و ناانوذرات روي ساط ذرات
محیط و صاثیر در انتقال و نگهداشت آنهاا در محایط مایشاوند (،)22
بنابراين بو منظور صحت کنترل قرار دادن آزمايشها و بررسی مناساب
اثرات غلظت نانوذرات و همچناین انادازه ماساوهاا بار نحاوه انتقاال
نانوذرات ،ماسوها (ذرات کوارصز) ابتدا با آ شیر چند بار شستو شدند و
در ادامااو  72ساااعت در اسااید نیتريااک  %10و  48ساااعت در اسااید
کلريدريک  %5قرار گرفتند .در نهايت ماسوهاا چنادين مرصباو باا آ
ديونیزه شستو شدند و بو مدت  3ساعت با دمااي  550درجاو در آون
خشک شدند .پس از اين مراح و بو منظاور صعیاین میازان خلاو ،
آنالیز  XRFروي ذرات ماسو صورت گرفت کو نتايج آن در جادول 1
ارائو شده است .بر اساس ايان آزماايش مقادار  99/38 SiO2درصاد
صعیین گرديد.
نانوذرات آهن صفر ظرفيتي و پوششدار کردن آنها

در مطالعو حاضر از نانوذرات  ،nanofer STARمحفول شارکت
 NANOIRON s.r.oدر جمهوري چاک اساتفاده شاده اسات .ايان
نانوذرات بو صورت پودر سیاه رنگ باوده و باو دلیا وجاود پوشاش
سطحی  ،anorganicدر برابر اکسیداسیون ساريع پايدارناد .محفاول
مبکور حتی با وجود پوشش سطحی ،داراي واکنشپابيري باااليی در
آ میباشد.
براي پوششدار کاردن ناانوذرات  3 ،nZVIگارز از محفاول در
 100میلیلیتر محلول  1میلیموالر  NaHCO3ريختو شد و بو مادت
نیم ساعت با استفاده از  High Shear Mixerدر  2000 rpmهم زده
شد صا لختوهاي موجود در حد ممکن شکساتو شاوند و بعاد از آن باو
مدت يک ساعت در حماز التراسونیک قرار داده شد صا محلاول آبکای
همگنی با کمترين مقدار لختو و آگرگات صهیو شود .پلیمار نیاز در 50
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میلیلیتر محلول  1میلی موالر  NaHCO3حا شاد .ساپس محلاول
آبکی و پلیمري بو آرامی بو يک باالن  250میلایلیتاري ساو دهاناو
اضافو شدند کو در دهانو میانی آن از يک همزن مکانیکی با دور rpm
 100استفاده شده بود .نسبت پلیمر بو  2:1 nZVIقرار داده شادpH .
محلول در بالن سو دهانو بو وسیلو  NaOHباین  9-10ثابات شاد و
محلول بو مدت  144ساعت در شرايط دماي محیط و فاقاد اکسایژن
هم زده شد.
صست  FT-IRصکنیکی مناسب براي آناالیز ماواد در آزمايشاگاه و
شناسايی پوشش هاي پلیمري می باشاد ( .)23باا مقايساو ساو طیا
پلیمر ،نانوذره بادون پوشاش و ناانوذره پوشاش داده شاده باا پلیمار
میصوان بو پوششدار شدن نانوذره با پلیمر اطمینان حاصا نماود .باا
صوجو بو شک  1بو وضوح مشخص میگردد کو در مقايسو باا طیا
نانوذره بدون پوشش ،طی نانوذره پوششدار شده با کربوکسی متیا
سلولز ( )CMCداراي باندهاي جاببی در ،2303 ،2919 ،3402 cm-1
 1382 ،1467 ،1625و  1005است .وجود اين باندها در طی ناانوذره
پوششدار شده نشان میدهد کو پلیمر در ساط  nZVIجاب شاده
است.
1
صفوير  SEMناانوذرات  CMC-nZVIدر شاک  2ارائاو شاده
است کو از آن براي مشخص نمودن مورفولوژي سطحی ،اندازه ذرات
و اطالعات کلی درباره صرکیب نانوذرات استفاده می شود .هماانگوناو
کو در شک  2ديده میشود ،اندازه متوسط قطر نانوذرات  nZVIپايدار
شده در بازه  50صا  60نانومتر و ذرات بو شک خوشاوهااي شیشاواي
هستند .لختو شدن نسبی ديده شده در صفوير را نیز عمدصاً میصوان بو
برهمکنشهاي مغناطیسی بین ذرات فلزي نسبت داد.
آزمايشهای ستون
آزمايشها در لولو شیشواي از جنس پلگسیگالس باو طاول cm

 30و قطر  2/5 cmانجاز شد .طرح پايلوت آزمايشگاهی 2استفاده شده
در اين مطالعو در شک  3نشان داده شده است.
قب از هر آزمايش ،صماز صجهیزات شام ساتون ماساو ،شالنگ،
ظروف و  ...با اسید کلريدريک و آ ديونیزه صمیز شستو شدند و براي
جلوگیري از آلودگیهاي احتمالی قب از هر آزماايش ،ماساو صاازه باو
ستون وارد شد .در صماز آزمايشها سعی شد صا محایط در حاد ممکان
فشرده شود کو بدين منظور از ارصعاش و ضربو بو جداره ستون استفاده
شد ( .)14از دو صوري (با منافب  )100 μmبراي جلوگیري از جابجاايی
ماسوها در دو انتهاي ستون استفاده گرديد.

1- Scanning Electron Microscopy
2- Experimental setup
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 از ماسه شسته شده با اسیدXRF  آنالیز-1 جدول
Table 1- The chemical composition of acid washed sand by XRF analyze

اکسیدهای اصلی
Main Oxides

)%( درصد
Percent (%)

LOI

SiO2

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SO3

P2O5

TiO2

Cr2O3

0.23

99.38

0.12

<0.05

0.27

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

 افت حرارصی:LOI
LOI: Loss of Ignition

 نانوذره بدون پوشش و نانوذره پوشش داده شده با پلیمر، برای پلیمرFT-IR  طیفهای تست-1 شکل
Figure 1- FT-IR spectra of nZVI, CMC-nZVI and CMC

CMC  پوشش داده شده باnZVI  نانوذراتSEM  تصویر-2 شکل
Figure 2- SEM image of CMC-nZVI
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شکل  -3طرح شماتیک آزمایشهای ستون
Figure 3- Schematic of column experiments

براي صزريق محلول زمیناو و سوسپانسایون ناانوذرات نیاز پما
پريستالتیک ( )Shenchen, Chinaبو کار رفت .قبا از هار صزرياق،
سوسپانسیون بو مقدار مورد نیاز رقیق شد و باو مادت  120دقیقاو در
حماز التراسونیک قرار داده شد.
براي بررسی اثر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماساو بار انتقاال و
نگهداشت  ،Polymer-nZVIصعداد  12آزمايش با صرکیبی از  4غلظت
نانوذره ( 3000 ،200 ،10و  )10000 mg/lو سو اندازه ذره ماساو (-2
 0/5-1 ،1و  )0/35-0/5 mmانجاز گرديد .در هر آزمايش حاداق 4
برابر حجم منافب ( ،)4 PVsمحلول زمیناو (محلاول mM NaHCO3
 )1با سرعت جريان ثابت  ،0/0006 m/sابتدا بو محیط صزريق شاد صاا
جريان بو حالت پايادار برساد .ساپس باا اساتفاده از  NaClآزماايش
رديااابی انجاااز گرديااد و غلظاات کلاار خروجاای بااا روش صیتراساایون
اندازهگیري شد .بدنبال آزمايش رديابی 4 PVs ،محلول زمینو و بعد از
آن  ~4 PVsسوسپانسیون ( )200 ml( nZVIمرحلو صزريق) بو ستون
صزريق شد .در نهايت براي صکمی آزمايش  6 PVsآ ديونیزه (مرحلو
فالشینگ) باو ساتون پما گردياد .خروجای ساتون هار دو دقیقاو
جمع آوري و غلظت آهن در آن با اساتفاده از دساتگاه اساپکتروفتومتر
 UV-Visو روش فنانترولین اندازهگیري شد .پس از هر آزماايش نیاز
ماسوهاي موجود در ستون بو بخشهاي  3ساانتیمتاري صقسایم و از
ستون خارج شدند .اين بخشها در داخ ارلانهااي يکساانی ريختاو
شده و حجم  50میلیلیتر از آ ديونیزه و بو همراه چناد قطاره اساید
نیتريک ( )Ultrapureبو آنها افزوده شد .پس از انحالل کاما آهان،
غلظت آهن در اين نمونوها نیز با اساتفاده از دساتگاه اساپکتروفتومتر

 UV-Visو روش فنانترولین اندازهگیري شد.
تئوووری فيلتراسوويون کلوويووا و م اني وو هووای انتلووا و
نگهااشت

صئوري فیلتراسیون کلويید براي آنالیز کمی رسو ذره نسابت باو
مکانیسم هاي مختل انتقال (انقطااع ،1رساوبگباري ثقلای 2و انتشاار
براونین )3بو کار گرفتو می شود .بو بیانی ديگر ،ايان صئاوري موقعیات
ذرات در يک محیط متخلخ را در دو مرحلو متوالی نشاان مایدهاد:
انتقال از سیال بو دانوهاي محیط و اصفال بو دانوهاا ( .)24دو مرحلاو
متوالی بیان شده ،با بازده صماس منفرد–جمعکنناده 4و باازده اصفاال5
صوصی می شوند .بازده صماس منفرد–جمعکننده (( )η0بدون بعد) بیان
کننده فراوانی برخورد نانوذرات و ذرات محیط متخلخ اسات و باازده
اصفال (( )αبدون بعد) هم نسبت برخورد بین نانوذرات و ذرات محایط
است کو منجر بو اصفال می شود .بر اساس مطالعو برخی از محققاین
( 25 ،13و  ،)26صئوري رايج انتقاال (يعنای صئاوري فیلتراسایون الياو
صمیز 6نمی صواند فرآيندهايی ،مث جدا شدن لختوها ،انففال ،بالکینگ
و رايپنینگ را کو در مکانیسامهااي انتقاال و نگهداشات ناانوذرات و
1- interception
2- Gravitational sedimentation
3- Brownian diffusion
4- single-collector contact efficiency
5- attachment efficiency
6- Clean bed filtration theory
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کلوئیدها دخی هستند ،صوجیو کنند .در ايان صئاوري ،نارخ اصفاال ياا
صو نشینی نانوذرات روي سط کالکتورها ثابت درنظر گرفتو مایشاود.
اما اين فرضیو همیشو صادق نیست .با صوجاو باو نتاايج صاوفنکجی و
الیملچ ( ،)25صحت شرايط الکترواستاصیک دافعو ،يک رويکرد صونشینی
دوگانو اصفاق خواهد افتاد .آنها نتیجو گرفتناد کاو برخای از ناانوذرات
داراي يک نرخ صو نشینی سريع در چالو حداق انرژي ثانوياو و برخای
ديگر داراي يک نرخ صونشینی آهساتو در چالاو حاداق انارژي اولیاو
هستند .الزز بو ذکر است کو چالو حاداق انارژي اولیاو ،ساد انارژي
پتانسیلی دافعو و چالو حداق انرژي ثانويو ،سو ناحیواي هستند کو در
نمودار فاصلو جدايش در برابر منحنی انرژي برهمکنشی بین نانوذرات
و کالکتور (ماسو) مشخص میشوند ( 27و  .)28صونشینی ناانوذرات در
چالو حاداق انارژي ثانوياو و اولیاو باو صرصیاب باو وجاود همزماان
برهمکنشهاي مطلو و نامطلو کلوئیدي – شایمیايی نسابت داده
میشود .صونشینی ذرات در غیا انرژيهاي برهمکنش دافعو ،مطلو
در نظر گرفتو می شود؛ در صورصی کو صو نشینی نامطلو باو ماواردي
کو برهمکنشهاي دافعواي کلوئیدي غالب باشد برمیگردد (.)25
پايدار کننده هايی نظیر کربوکسیمتی سالولز( )CMCدافعاوهااي
الکترواستاصیک و استريکی فراهم مایکنناد کاو مایصواناد منجار باو
سدهاي انرژي بزرگتري براي صو نشینی در چالو حاداق انارژي اولیاو
گردد ( .)29در نتیجو ،لختو شدن و صونشینی صحت يک چالاو حاداق
انرژي ثانويو کم عمقصر اصفاق میافتد کو باا صغییار شارايط شایمیايی
محیط و يا بو دلی نیاروي برشای و انارژي باراونین ،لختاو شادن و
صونشینی ذرات در معرض جدا شدن لختوها و انففال قرار دارند ( 28و
.)29

نتایج و بحث
انتلا نانوذرات

همانطوريکو در بخش قب بیان گرديد ،بو منظاور بررسای اثار
غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسو بر انتقال و نگهداشت نانوذرات آهن
صعداد  12آزمايش در سرعت جرياان ثابات  0/0006 m/sانجااز شاد.
براي هر آزمايش ،منحنیهاي رخنو بو صورت غلظات آهان خروجای
نرمااليز شده ( )C/C0بو عنوان صابعی از حجم منافب (( )PVsشک )4
رسم شدند .با صوجو بو شک  ،4منحنیهاي رخناو در هایچ آزمايشای
يکنواخت نیست کو می صوان آن را بو حالتهاي مختلا پديادههااي
اصفال 1و انففال 2در طول مسیر نسبت داد.
با صوجو بو شک  ،4در صورصی کو اندازه ذرات ماسو ثابات باشاد،
در زمان صزريق نانوذره ( )~4 PVsباا افازايش غلظات ناانوذره از 10
1- Attachment
2- Detachment

میلیگرز بر لیتر بو  10000میلیگرز بر لیتار ،بیشاینو غلظات نسابی
( )C/C0در خروجی ستون کاهش می يابد .بیشاینو منحنای رخناو در
ماسوهاي ريز ( )0/297 –0/5 mmبا افزايش غلظت نانوذره از  10باو
 3000 ،200و  10000میلی گرز بر لیتار باو صرصیاب از  1باو ،0/084
 0/055و  0/02میرسد .در ماسوهاي با اندازه متوسط ()0/5 –1 mm
اين غلظت بیشینو با افزايش غلظت نانوذره بو صرصیب از  0/98بو ،0/3
 0/17و  0/08و در ماسوهاي درشت ( )1 –2 mmاز  0/99باو ،0/43
 0/19و  0/015کاهش میيابد .اين نتايج نشان میدهد کاو در طاول
زمان صزريق سوسپانسیون نانوذره باو محایط ،هرچاو غلظات ناانوذره
افزايش يابد برخورد بین نانوذرات با يکديگر و ناانوذرات باا ماساوهاا
بیشتر شده و بنابراين لختو شدن و اصفال ذرات بو محیط نیز افازايش
میيابد ( )23و اين مسئلو سابب کااهش انتقاال ناانوذرات در محایط
متخلخ میگردد ( .)30عالوه بر اين ،همانطوري کو در منحنایهاا
مشاهده میگردد و با صوجو بو اعداد فوقالبکر ،در زمان صزريق نانوذره،
در صورت ثابت بودن غلظت نانوذره ،با کاهش اندازه ماسوها ،بیشاینو
غلظت نسبی ( )C/C0در خروجی ستون کاهش میيابد .اين کاهش را
می صوان بو سط وياژه بیشاتر ماساوهااي رياز ()0/297 –0/5 mm
نسبت بو ماسوهاي درشتصر ( 0/5 –1 mmو  )1 –2 mmو احتمااالً
پديده استرينیگ 3نسبت داد ( .)14با افازايش ساط وياژه ،ساط در
دسترس براي صونشینی نانوذرات افازايش مایياباد؛ در نتیجاو ،باازده
صماس منفرد–جمعکننده افزايش میيابد .پديده استرينینگ نیز وابستو
بو قطر گلويی فضاي منفبي است کو بو نوبو خود وابساتو باو انادازه
ماسوها میباشد ( .)14با ريزصر شدن ماسوها ،قطر گلويی منافب کاهش
میيابد و لختو هاي موجود در سوسپانسیون ،منافاب ورودي را مسادود
میکنند و مانع عبور نانوذرات مایشاوند؛ در نتیجاو انتقاال ناانوذرات
کاهش میيابد.
نکتو ديگري کو در منحنیهاي رخنو ارائو شده در شک  4دياده
می شود اين است کو در طول زمان صزريق نانوذره ،در اغلب منحنیها
بعد از صقريبا  ،1 PVsغلظت نسبی بو بیشینو خود میرسد و بعد از آن
بو صدريج شروع بو کاهش میکند .علت اصلی اين مسئلو را مایصاوان
بو پديده رايپنینگ 4نسبت داد .پديده رايپنینگ زمانی رخ میدهاد کاو
انرژي برهمکنش بین ذرات بو صورت جاذبو باشد .در اثر ايان پدياده،
ذرات صو نشین شده صماي بو جب ذرات معلق را دارند .بناابراين ايان
پديده منجر بو افزايش صدريجی در سنتیک اصفال 5و درنتیجو افزايش
بیشتر و بیشتر غلظت نانوذرات اصفالی میشود ( .)31اين پديده در اثر
افزايش صزريق نانوذره می صواناد منافاب محایط متخلخا را باو کلای
مسدود کند.
3- Straining
4- Ripening
5- attachment kinetics
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شکل  -4منحنيهای رخنه مشاهده شده از آزمایشهای انتقال نانوذرات  CMC-nZVIدر سرعت منفذی  6×10-4 m/sو برای (الف) ماسههای ریز
(( )0/297-0/5 mmب) ماسههای متوسط ( )0/5-1 mmو (ج) ماسههای درشت ()1-2 mm
Figure 4- Experimental breakthrough curves for CMC-nZVI at different concentrations (10, 200, 3000, and 10,000 mg/l) and
grain sizes (350 – 500, 500 – 1000, and 1000 – 2000 μm). Pore velocity was 0.0006 m/s

در منحنیهاي رخنو (شک  ،)4پس از اصماز صزرياق ناانوذره و در
لحظو ابتدايی شروع صزريق آ ديونیزه (ابتداي مرحلو فالشینگ کو از
 ~4 PVsصا  ~10 PVsاست) يک پیاک در غلظات نسابی خروجای
مشاهده میگردد .با صوجو بو مطالعات اخیر ( 32 ،26و  )33ايان پیاک
میصواند در اثر انففال 1نانوذرات بو دلی کاهش قدرت يونی محلاول
صزريق شده بو ستون ماسو اصفاق بیفتد .بر اساس اين مطالعات ،زماانی
کو سوسپانسیون نانوذره بو محیط صزريق میگردد ،در اثر قدرت ياونی
باالي سوسپانسیون ،کاو ناشای از حا شادن نماک پلیماري (Na-
 )CMCو آزاد شدن يون  Na+در محلول آبکی نانوذره اسات ،ذرات و
لختوهاي نانو با اصفال ضعیفی روي سط ماسو صونشین مایشاوند و
سبب کاهش صخلخ محیط میشوند .بو بیاانی ديگار ،ذرات در چالاو
حداق انرژي ثانويو (نیروهاي  )DLVOصونشین میشوند .صاونشاینی
ذرات در چالو حداق انرژي ثانويو برگشتپبير بوده و با صغییر شارايط

فیزيکاای و شاایمیايی امکااانپاابير اساات .مکانیساام انففااال و
برگشت پبيري در چنین شرايطی ،در صحقیقات فرانکی و اوملیا ( )28و
هان و اوملیا ( )29گزارش شده است .بنابراين زمانی کاو آ دياونیزه
(قدرت يونی کم) بو ستون وارد میشود ،انففال ذرات صونشاین شاده
در مرحلو قب (مرحلو صزريق نانوذره) سبب ايجاد يک پیک ناگهانی در
منحنی رخنو میگردد کو اين موضوع صخلخ محیط را صا حد زياادي
بو حالت قب از صزريق نزديک می نمايد .با صوجو بو نمودارهااي ارائاو
شده در شک  ،4صا حدودي می صوان گفت کاو ارصفااع و عارض ايان
پیک با کاهش اندازه ذرات افزايش میيابد .بو عبارت ديگر با کااهش
اندازه ذرات ماسو ،حجم نانوذرات رها شده از سط ماساوهاا افازايش
میيابد .مورد اخیر بوخفاو در غلظاتهااي بااالي سوسپانسایون
( 3000و  10000میلیگرز بر لیتر) بو وضوح قاب مشاهده است.
نگهااشت نانوذرات

1- Detachment

مطالعو پروفی هاي نگهداشت نانوذرات کمک زيادي بو فهم رفتار
انتقال آنها و پیش بینی سرنوشتشاان مایکناد .نگهداشات ناانوذرات،
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پتانسی انتقال طاوالنی مادت آنهاا را صعیاین خواهاد کارد ،بناابراين
اطالعات اين پروفی ها براي صعیین مقفد نهاايی ناانوذرات ضاروري
است .بو منظور بررسی نگهداشت نانوذرات ،بعد از صکمی آزمايشهاي
انتقال ،محیط متخلخ بو بخاشهااي  3ساانتیمتاري ( 10بخاش)
صقسیم شاد و ساپس مقادار ناانوذره باقیماناده در ايان بخاشهاا باا
اسپکتروفتومتر و روش فنانترولین صعیین گرديد .در نهايت ،پروفی هاي
نگهداشت بو صورت درصد آهن باقیماناده در برابار فاصالو از ورودي
ستون رسم شد (شک  .)5با صوجو بو شک  ،5نتايج را میصوان در دو
بخش غلظت پايین سوسپانسایون ( 10و  200میلایگارز بار لیتار) و
غلظت باالي سوسپانسیون ( 3000و  10000میلیگرز بر لیتر) بررسی
نمود .در غلظت هاي پايین سوسپانسیون ،در صورصی کو اندازه ماسوها
ثابت باشد ،با افزايش غلظت ناانوذره مقادار نگهداشات نیاز افازايش
میيابد .در ضمن ،در غلظت  10میلی گرز بر لیتار ،باا کااهش انادازه
ماسو ها ،طبق صئوري فیلتراسیون کلوئید نگهداشت افزايش يافتو است
اما در غلظت  200میلیگرز بر لیتار روناد منظمای را شااهد نباوديم.
مطالعات گبشتو ( )34 ،12نشان دادهاند کو مقدار لختوشدن و آگلومره
شدن در غلظتهاي پايین ( )>30 mg/lناچیز است و انتقال از صئوري
فیلتراسیون کلوئید صبعیت میکند .الیملچ و همکاران ( )20نیز بر اساس
صئوري فیلتراسیون کلوئید نشاان دادناد کاو باا افازايش ذرات محایط
متخلخ  ،بو دلی کاهش سط ويژه براي رسوبگباري ،باازده اصفاال
کاهش و بنابراين نگهداشت کاهش میيابد.
با اين حال ،زماانی کاو از غلظات بااالي سوسپانسایون اساتفاده
میگردد ،نتايج متناقض میگردد .همانطوري کو در شک  5مشاهده
می گردد ،در يک اندازه ماسو ثابت (بو غیر از  )1-2 mmو در غلظات
باالي سوسپانسیون ،با افزايش غلظت نانوذره در سوسپانسایون مقادار
نگهداشت کاهش میيابد .باو عاالوه ،در ياک غلظات سوسپانسایون
ثابت ،با کاهش اندازه ماسو بووياژه از ماساو متوساط باو رياز مقادار
نگهداشت نیز کاهش پیدا میکند .چنین شرايطی بو دو دلی میصواناد
رخ دهد :اولی رها شدن ذرات صو نشین شاده در چالاو حاداق انارژي
ثانويو بو دلی صغییر شرايط شیمیايی محلول کو در ماساوهااي ريزصار
بیشتر از ماسوهاي درشتصر است و پیشصر در مورد آن صحبت شد ،و
دومی کاهش بازده اصفال در ماسوهاي ريزصر بو دلی صاأثیر نیروهااي
هیدرودينامیکی روي نانوذرات .مطالعات فنرات و همکاران ( 13و )35
نشان میدهد زمانی کو از غلظت باالي نانوذره اساتفاده مایشاود باا
کاهش اندازه ذرات محیط متخلخ  ،بازده اصفال هم کاهش میياباد.
آنها اين مسئلو را بو اثر نیروهاي هیدرودينامیکی روي آگلومره شادن1
و شکستن آگلومره 2و رسوبگباري 3و جداشدن 4رسو از ذرات محیط
1- Agglomeration
2- Disagglomeration
3- Deposition

نسبت دادند .براي مثال ،نیروي برش محلای سایال در منافاب محایط
متخلخ میصواند روي آگلومره شدن و شکستن آگلومره صأثیر گابارد.
آنها بیان کردند کو در يک سرعت ثابات ،هرچاو متوساط قطار ذرات
محیط کوچکتر باشد ،نیروي برش ظاهري در منافب بیشتر اسات .ايان
نیروي برش ،شکستن آگلاومرههاا را بااال مایبارد .در نتیجاو باراي
اليوهاي با خفوصیات جب مشابو در قدرت يونی و سرعت منفابي
ثابت ،اندازه آگلومرههاي پايدار ،در منافاب محایط متخلخا باا انادازه
ذرات ريزصر کوچکتر از منافب با اندازه ذرات درشتصر است؛ زيرا ،نیروي
بارش محلاای در اياان منافاب بیشااتر اساات .همچناین ،هرچااو اناادازه
آگلومره ها کوچکتر باشد ،نانوذرات مسافت بیشتري را طای مایکنناد.
بنابراين با کوچکتر شدن اندازه ذرات محیط ،انتقال ناانوذرات افازايش
می يابد .عالوه بر اين ،نیروي برش سیال می صواند روي رسوبگباري و
جداشدن رسو از ذرات محیط نیز صأثیر گبارد .زمانی کو ذرات محیط
متخلخ بزرگتر باشاند ،گشاتاور کششای هیادرودينامیکی 5کاو روي
آگلومرههاي رسو کرده عم میکند ،کمتر است و گشتاور اصفاال،6
ناشی از چالو حداق ثانويو (نیروهاي  ،)DLVOصوسط نیاروي بارش
سیال بی صأثیر می شود .بنابراين ،در يک اندازه آگلومره ثابات ،احتماال
جدا شدن رسو از ذرات محایط ،باراي ذرات ريزصار بیشاتر از ذرات
درشتصر است .کو اين مسئلو نیز نشان مایدهاد ،باا کاوچکتر شادن
اندازه ذرات محیط ،انتقال نانوذرات افزايش میيابد.

نتیجهگیری
در مطالعو حاضر ،اثر اندازه ماسوها و غلظت نانوذرات در انتقاال و
نگهداشت نانوذرات  CMC-nZVIدر محایط متخلخا اشاباع ماورد
مطالعو قرار گرفت .در طول زمان صزرياق ناانوذره و زماان فالشاینگ
رفتار انتقال و نگهداشت متفاوصی بار ناانوذرات  CMC-nZVIحااکم
بود .در طول زمان صزريق ،انتقاال ناانوذرات  CMC-nZVIاز صئاوري
فیلتراسیون کلوئید صبعیت می کرد .بو عبارت ديگار باا کااهش انادازه
ذرات ماسو ،انتقال نانوذرات حتی در صعلیقهااي (سوسپانسایونهااي)
غلیغ ،بو دلیا مکانیسام هااي مهام نگهداشات نظیار اساترينینگ،
رايپنینگ و صو نشینی در چالو حداق انرژي ثانويو کاهش يافت .اما در
طول زمان فالشینگ (مرحلو پس از صزريق نانوذره) انتقال نانوذرات از
صئوري فیلتراسیون کلوئید صخطی کرد .باا صغییار در شارايط شایمیايی
محلول ورودي در اين زماان (صزرياق آ دياونیزه) ،حجام زياادي از
نانوذرات صو نشین شده در مرحلو قب (صزريق نانوذره) ،رها مایشاوند.
اين موضوع نشان می دهد کو رها شادن ناانوذرات در مرحلاو بعاد از
4- Detachment
5- Hydrodynamic drag torque
6- Attachment torque
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 باو، در نتیجاو.درجاي آ هاي زيرزمینی در مناطق آلوده صقلیا ياباد
طور کلی و با صوجو بو منحنیهاي رخناو و پروفیا هااي نگهداشات
 ماایصااوان اظهااار داشاات کااو در اسااتفاده ازCMC-nZVI نااانوذرات
) کو عمدصاً براي صففیو درجايg/l غلظتهاي باالي نانوذرات (در حد
 کاهش اندازه ماسوها موجب،آ زيرزمینی مورد استفاده قرار میگیرند
.کاهش نگهداشت و در نتیجو افزايش انتقال آنها میگردد

صزريق سوسپانسیون نانوذرات بايد در مسائ صحرايی بو شدت ماورد
 در ماسوهاي ريزصار، بو نظر میرسد کو اثر اين پديده.صوجو قرار گیرد
 بو طوري کاو منجار باو،و در غلظت باالي نانوذرات برجستو صر باشد
.افزايش بیشتر انتقال نانوذرات در محایط متخلخا اشاباع مایگاردد
CMC-  در طراحی يک سیستم صففیو مبتنای بار ناانوذرات،بنابراين
 اين پديده بايد مدنظر قرار گیرد صا هزيناوهااي کلای صفافیو،nZVI

CMC-nZVI  پروفیلهای نگهداشت حاصل از آزمایشهای انتقال نانوذرات-5 شکل
Figure 5- the retention profiles of CMC-nZVI column experiments

منابع
1- U.S. EPA. 2008. FY 2007 Superfund Annual Report. Building on Success: Protecting Human Health and the
Environment.EPA 540-R-08-003. Washington, DC:U.S. Environmental Protection Agency. Available:
www.epa.gov/superfund/accomp/pdfs/sf_annual_report_2007.pdf [accessed 20 October 2009].
2- Jiemvarangkul P. 2012. Nanoparticles for Nonaqueous-phase liquids (NAPLs) Remediation. A Dissertation
presented to the graduate and research committee of Lehigh University in candidacy for the degree of Doctor of
Philosophy in Environmental Engineering.
3- Comba S., Di Molfetta A., and Sethi R. 2011. A Comparison Between Field Applications of Nano-, Micro-, and
Millimetric Zero-Valent Iron for the Remediation of Contaminated Aquifers. Water Air and Soil Pollution 215:
595–607.
4- Mueller N.C., Braun J., Bruns J., Černík M., Rissing P., and Rickerby Nowack B. 2012. Application of nanoscale
zero valent iron (NZVI) for groundwater remediation in Europe. Environmental Science and Pollution Research 19:
550–558.
5- He F., Zhao D., and Paul C. 2010. Field assessment of carboxymethyl cellulose stabilized iron nanoparticles for in
situ destruction of chlorinated solvents in source zones. Water Research 44: 2360–2370.
6- Wei Y.T., Wu S.C., Chou C.M., Che C.H., Tsai S.M., and Lien H.L. 2010. Influence of nanoscale zero-valent iron on
geochemical properties of groundwater and vinyl chloride degradation: A field case study. Water Research 44: 131–

1399  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

204

140.
7- Karn B., Kuiken T., and Otto M. 2009. Nanotechnology and in Situ Remediation: A Review of the Benefits and
Potential Risks. Environmental Health Perspectives 117(12): 1823-1831.
8- Seymour M. 2012. Transport of Engineered Nanomaterials in Porous Media: Groundwater Remediation Application
and Effects of Particle Shape. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate College at the University of
Nebraska in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Environmental
Engineering.
9- He F., Zhang M., Qian T., and Zhao D. 2009. Transport of carboxymethyl cellulose stabilized iron nanoparticles in
porous media: Column experiments and modeling. Journal of Colloid and Interface Science 334: 96–102.
9- Shi J., Wang J., Wang W., Teng W., and Zhang W. 2019. Stabilization of nanoscale zero-valent iron in water with
mesoporous carbon (nZVI-MC). Journal of Environmental Sciences. doi:10.1016/j.jes.2019.02.010.
10- Yu Z., Hu L., Lo I.M.C., 2018. Transport of the arsenic (As)-loaded nano zero-valent iron in groundwater-saturated
sand
columns:
Roles
of
surface
modification
and
As
loading.
Chemosphere.
doi:10.1016/j.chemosphere.2018.10.125.
11- Dong H., and Lo I.M.C. 2014. Transport of Surface-Modified Nano Zero-Valent Iron (SM-NZVI) in Saturated
Porous Media: Effects of Surface Stabilizer Type, Subsurface Geochemistry, and Contaminant Loading. Water Air
Soil Pollut 225: 2107.
12- Saleh N., Kim H.J., Phenrat T., Matyjaszewski K., Tilton R.D., and Lowry G.V. 2008. Ionic strength and
composition affect the mobility of surface-modified Fe0 nanoparticles in water-saturated sand columns.
Environmental Science & Technology 42: 3349–3355.
13- Phenrat T., Kim H.J, Fagerlund F., Illangasekare T., and Lowry G.V. 2010. Empirical correlations to estimate
agglomerate size and deposition during injection of a polyelectrolyte-modified Fe0 nanoparticle at high particle
concentration in saturated sand. Journal of Contaminant Hydrology 118: 152-164.
14- Raychoudhury T., Tufenkji N., and Ghoshal S. 2014. Straining of polyelectrolytestabilized nanoscale zero valent
iron particles during transport through granular porous media. Water Research 50: 80-89.
15- Soares A., Ramos S., Albergaria T., and Delerue-Matos C. 2018. Green zero valent iron nanoparticles dispersion
through a sandy column using different injection sequences. Science of the Total Environment 637–638: 935–942.
16- Zhu K., and Chen C. 2019. Application of nZVI and its composites into the treatment of toxic/radioactive metal
ions. Emerging Natural and Tailored Nanomaterials for Radioactive Waste Treatment and Environmental
Remediation- Principles and Methodologies, 281–330. doi:10.1016/b978-0-08-102727-1.00006-6.
17- Laumann S., Micic V., Lowry G.V, and Hofmann T. 2013. Carbonate minerals in porous media decrease mobility
of polyacrylic acid modified zero-valent iron nanoparticles used for groundwater remediation. Environmental
Pollution 179: 53-60.
18- Johnson R.L., Nurmi J.T., Johnson G.S.O., Fan D.M., Johnson R.L.O., Shi Z.Q., Salter-Blanc A.J., Tratnyek P.G.,
and Lowry G.V. 2013. Field-Scale transport and transformation of carboxymethylcellulose-stabilized nano zerovalent iron. Environ. Sci. Technology 47(3): 1573-1580.
19- Su C.M., Puls R.W., Krug T.A., Watling M.T., O’Hara S.K., Quinn J.W., and Ruiz N.E. 2013. Travel distance and
transformation of injected emulsiﬁed zerovalent iron nanoparticles in the subsurface during two and half years.
Water Research 47(12): 4095-4106.
20- Elimelech M., Gregory J., Jia X., and Williams R. 1995. Particle Deposition and Aggregation: Measurement,
Modeling, and Simulation, Butterworth-Heinemann, Boston.
21- Tufenkji N., Miller G.F., Ryan J.N., Harvey R.W., and Elimelech M. 2004. Transport of cryptosporidium oocysts in
porous media: role of straining and physicochemical filtration. Environmental Science & Technology 38: 59325938.
22- Litton G.M., and Olson T.M. 1996. Particle size effects on colloid deposition kinetics: evidence of secondary
minimum deposition. Colloids and Surfaces, A, Physicochemical and Engineering Aspects 107: 273-283.
23- Wang Y., Dave R.N., and Pfeffer R. 2004. Polymer coating/encapsulation of nanoparticles using a supercritical
anti-solvent process. The Journal of Supercritical Fluids 28: 85-99.
24- Elimelech M., and O’Melia C.R. 1990. Kinetics of deposition of colloidal particles in porous media. Environmental
Science & Technology 24: 1528-1536.
25- Tufenkji N., and Elimelech M. 2004. Deviation from the Classical Colloid Filtration Theory in the Presence of
Repulsive DLVO Interactions. Langmuir 20(25): 10818-10828.
26- Torkzaban S., Bradford S. A., Wan J., Tokunaga T., and Masoudih A. 2013. Release of Quantum Dot Nanoparticles
in Porous Media: Role of Cation Exchange and Aging Time. Environmental Science & Technology 47:
11528−11536.
27- Lin D., Tian X., Wu F., and Xing B. 2010. Fate and Transport of Engineered Nanomaterials in the Environment.
Journal of Environmental Quality 39: 1896-1908.
28- Franchi A., and O’Melia C.R. 2003. Effects of natural organic matter and solution chemistry on the deposition and
reentrainment of colloids in porous media. Environmental Science & Technology 37(6): 1122-1129.

205

...تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنيهاي انتقال و نگهداشت

29- Hahn M.W., and O’Melia C.R. 2004. Deposition and reentrainment of Brownian particles in porous media under
unfavorable chemical conditions: some concepts and applications. Environmental Science & Technology 38(1):
210-220.
29- Street A., Sustich R., Duncan J., Savage N., (Edts). 2014. Nanotechnology Applications for Clean Water: Solutions
for Improving Water Quality (Micro and Nano Technologies). Burlington: William Andrew (Elsevier Science).
30- Hosseini S.M., and Tosco T. 2013. Transport and retention of high concentrated nano-Fe/Cu particles through
highly flow-rated packed sand column. Water Research 47: 326-338.
31- Tosco T., Papini M.P., Viggi C.C., and Sethi R. 2014. Nanoscale zerovalent iron particles for groundwater
remediation: a review. Journal of Cleaner Production 77: 10-21.
32- Godinez I.G., and Darnault C.J.G. 2011. Aggregation and transport of nano-TiO2 in saturated porous media: Effects
of pH, surfactants and flow velocity. Water Research 45: 839-851.
33- Li Z., Sahle-Demessie E., Hassan A.A., Sorial G.A., 2011. Transport and deposition of CeO 2 nanoparticles in
water-saturated porous media. Water Research 45: 4409-4418.
34- Saleh N. 2007. An Assessment of Novel Polymeric Coatings to Enhance Transport and In situ Targeting of
Nanoiron for Remediation of Nonaqueous. Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
35- Phenrat T., Kim H., Fagerlund F., Illangasekare T., Tilton R.D., and Lowry G.V. 2009. Particle size distribution,
concentration, and magnetic attraction affect transport of polymer-modified Fe0 nanoparticles in sand columns.
Environmental Science and Technology 43: 5079-5085.

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 1, March-April 2020, p. 195-207

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
1399  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،34  جلد، نشریه آب و خاك206
195-207 . ص،1399  فروردین – اردیبهشت،1  شماره،34 جلد

The Effect of Particle Concentration and Sand Grain Size on Transport
Breakthrough Curves and Retention Profiles of CMC-nZVI Particles in
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Introduction: nZVI particles are strong reducing agents, capable of degradation and detoxification of a wide
range of organic and inorganic pollutants in contaminated aquifers. Understanding the transport and retention of
these nanoparticles in subsurface environments is required for treatment systems and in situ groundwater
remediation. During the last decade, several studies have been conducted to investigate the effect of different
physicochemical conditions on the transport and retention of nZVI in saturated porous media. This study aimed
to evaluate the effect of sand grain size and nanoparticle concentration on fundamental processes governing
CMC-nZVI nanoparticle transport and retention in saturated porous media.
Materials and Methods: nZVI (NANOFER STAR, NANOIRON, s.r.o. Czech Republic was employed in
this study. To prepare CMC-nZVI, nanoparticle, suspension and polymer solution was added by the relative dose
of CMC to nZVI mass 1:2, in a 250-ml flask reactor. pH was fixed at 9.5 by NaOH and the solution was mixed
for 144 h under ambient temperature condition at the absence of oxygen. Quartz sands with ∼ 99.38% SiO2 and
0.27 Fe2O3 based on XRF analysis, was used as the porous medium. The experiments were conducted using a
cylindrical Plexiglas column 30 cm in length and 2.5 cm in inner diameter. In order to capture the effect of
particle concentration and grain size, 12 tests were conducted with four different concentrations (C = 10, 200,
3000, 10000 mg/l) and three sizes of grain (dc = 0.297–0.5 mm, 0.5–1 mm, 1–2 mm). In each test, ∼4 PVs of
nZVI suspension were introduced into the columns and to complete the test, ∼6 PVs of deionized water were
flushed. The column effluent was collected every 2 min and analyzed for total Fe using UV-Vis. The normalized
effluent iron concentration (C/C0) for each transport test was plotted as a function of pore volumes. The spatial
distributions of retained CMC-nZVI in the sand columns were determined to right after the breakthrough
experiment. The quartz sand in each column was carefully excavated in ~3 cm increments, transferred into 50
mL vials and analyzed for total Fe. The concentration of retained CMC-nZVI in all the sand columns was also
plotted as a function of travel distance.
Results and Discussion: The breakthrough curves indicate that both grain size and nanoparticle
concentration had a relevant impact on CMC-nZVI mobility, even if the inﬂuence of nanoparticle concentration
was more evident. In all experimental conditions, the BTCs were not symmetrical, which indicates that
attachment and detachment phenomena occurred in different modes. The breakthrough curves can be interpreted
in two steps: injection and flushing times. The maximum relative concentration (C/C0) decreased, during
injection time, for three different grain sizes while influent concentration increased from 10 to 10,000 mg/L,
which can be attributed to the increase in particle-particle interaction (aggregation) and particle-sand interaction
(attachment). The breakthrough curves, after the initial increase, showed a strong decline, which is a clear
indication of the ripening phenomenon. This phenomenon affected the porous medium properties such as
porosity and hydraulic conductivity. Moreover, At higher influent CMC-nZVI concentration, Na+ ion and
subsequently ionic strength increases because of higher doses of Na-CMC. As a result, aggregation and
deposition will occur under a shallower secondary energy minimum well, that they are reversible. At the same
nZVI concentrations, the breakthrough curve decreased by a decrease in grain size. Decreases in grain size can
lead to an increase in surface area, decrease in pore throat size; and consequently, retention of nanoparticles by
straining phenomena. However, another behavior was governed during the flushing time. During the flushing
time, a narrow sharp increase in C/C0 was observed called flushing peak. In this study, CMC-nZVI aggregates
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deposited onto surfaces of sands due to secondary energy minimum were eventually released during the ﬂushing
period of the column with DI water. The results suggest that the grain size and particle concentration can have a
positive effect on this peak. The results of retention profiles demonstrate that the CMC-nZVI retention in low
concentration (10 mg/L) is consistent with filtration theory; whiles the highly concentrated polymer-modified
nZVI dispersions (especially 3000 and 10000 mg/l) contradicts filtration theory. Based on filtration theory
(Elimelech et al. 1995; Tufenkji et al. 2004), if all factors affecting the transport of colloids are kept constant,
grain size increase can lead to a decrease in surface area and attachment efficiency (α). The contradiction at high
concentration can be explained by considering the effect of hydrodynamic forces (especially fluid shear) on
agglomeration and disagglomeration and deposition and detachment. The size of stable aggregates formed in the
pores of finer sands is smaller than when they are formed in the pores of larger sands because the magnitude of
local shear is higher for narrower pores. This led to decreased retention in finer sand.
Conclusion: The results of this research show that during the injection time, ripening and straining
phenomena are key retention mechanisms of nanoparticles by decreasing the sand size and increasing particle
concentration. While during the flushing time, secondary energy minima and hydrodynamic forces play critical
roles in the deposition and transport mechanisms of CMC-nZVI. At high particle concentration (3000 and 10000
mg/l), these factors can lead to an increase in nanoparticle mobility by decreasing sand size. However, the results
of retention profiles were consistent with colloid filtration theory at low particle concentration (10 and 200 mg/l).
Keywords: CMC-nZVI Particles, Particle Concentration, Retention, Sand Grain Size, Transport
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چکیده
خاکها بهعنوان اجزای مهمی از مکانهای باستانی تشخیص داده میشوند و عموما بهعنوان نشانگرهای چینهشناسی مورد استفاده قرار میگیرندد
هدف از این مطالعه ،بررسی میکرومورفولوژی و کانیشناسی رس بخشی از مکانهای باستانی دقیانوس و گورستانهای باستانی کنارصندل (بستر قددی
و جدید هلیلرود) و ترکیب اطالعات بهدست آمده در زمینه خاکشناسی و باستانشناسی و نیز ه پوشانی مناسب اطالعات بهمنظور شناخت بهتر وقدای
گذشته میباشد به همین منظور تعداد سه خاکرخ در نقاط باستانی منطقه حفر شد و پس از نمونهبرداری از اعمدا مختلد  ،آزمدای هدای فیزیکدی و
شیمیایی ،میکرومورفولوژی و کانیشناسی رسی روی آنها انجام گرفت در بررسی نتایج کانیشناسی رس ،وجود کانیهدای کاوولینیدت ،ایلیدت ،کلریدت،
اسمکتیت و پالیگورسکیت تأیید شد نتایج میکرومورفولوژی ،حضور نوعی فسیل جلبک کاروفیت که نشاندهنده محیط آب شیرین تا لب شور در عصدر
دونین تا حال حاضر میباشد را در خاکرخ دقیانوس نشان داد ه چنین بررسی مقاط نازک ،وجود بلورهای گچ عدسی شکل و بهصورت صفحات دره
قفل شده در خاکرخهای کنار صندل ،بهویژه بستر جدید هلیلرود و عدم وجود گچ در خاکرخ دقیانوس را تأیید کردند این موضوع مدیتواندد بدهدلیدل
تأثیرپذیری منطقه کنار صندل از سازندهای نئوژن و گچی باالدست و رژی باالرونده آب زیرزمینی باشد وجدود پوشد هدای قدوی رس و کلسدیت در
اطراف حفرات ،بهترتیب نشانگر شرایط تکامل باالتر در خاکرخ دقیانوس و بستر جدید هلیلرود بود احتماال بهدلیل تأثیرات هلیلرود بر بستر قدی خود
در طی زمانهای طوالنی ،تکامل پایینتر این خاکرخ در منطقه مشاهده شد نتایج ردهبندی خاک در منطقه باستانی دقیانوس ،وجود افق آرجیلیک کده
نشاندهنده بیشتر بودن رطوبت قابل دسترس در گذشته است را اثبات نمود
واژههای کلیدی :آرجیلیک ،باستانشناسی ،ردهبندی خاک ،میکرومورفولوژی ،هلیلرود

مقدمه

21

اکثر باستانشناسان معتقدند که بین بقایدای فرهنیدی ،انسدانی و
خاکی که این بقایا در آن یافت میشود ،رابطه وجود دارد
عواملی از تشکیل خاک که در باستانشناسدی مدورد توجده قدرار
میگیرند بهطور ویژه شامل استفاده از خاکها بهعنوان شاخص سدن،
تغییرات آب و هوا و اقلی های گذشته میباشند این مفهوم که "مدت
زمانی باید بیذرد ،قبل از اینکه خاک تشکیل شود" ،احتمداال یکدی از
جنبههای مه خاکشناسی در باسدتانشناسدی اسدت ( )22در طدول
زمان ،عوامل خاکسداز بدهخصدو اقلدی و پوشد گیداهی تغییدر
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گروه علوم و مهندسی خداک ،دانشدکده
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یافتهاند بنابراین وضعیت خاکهای قدیمی ممکدن اسدت بدا شدرایط
فعلی سازگار نباشد بهعبارت دییر ،تفسیر شرایط اقلیمدی وابسدته بده
خاکهای قدیمی باقیمانده با مشکالتی همراه است؛ چرا که در طول
زمان ،تغییر اقلیمی رخ میدهد و این خاکهدا ممکدن اسدت چنددین
اقلی را تجربه کرده باشند بنابراین ،نمدیتدوان بدهطدور دقیدق اقلدی
اولیهای که خاک در آن تشکیل شده را بازسدازی کدرد؛ همچندین ،در
اینکه کدامیک از دورهها تأثیرگدذارتر بدوده اسدت ،ابهدام وجدود دارد
( )35در مجموع میتدوان نتیجده گرفدت کده خداکهدا ،آرشدیوی از
اطالعات ارزشمند میباشند زمانی که این اطالعات بهصورت مناسب
3
ترکیب شوند منجر به فه بهتر پیدای خاکهدا ،سدیمای اراضدی و
فعالیتهای انسان در گذشته میشود این روش با بهینه کردن ارتباط
بین دادهها و اطالعات منفدرد و کنتدرل آنهدا منجدر بده تفسدیرهای
3- Landscape
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جام تری میگردد ()28
فرپدددور ( )1389پژوهشدددی بدددا هددددف بررسدددی خصوصدددیات
میکرومورفولوژی ،فیزیکوشیمیایی ،کانیشناسی و ژووشیمی گدوگرد از
بخ های رخنمونشده در اثر زلزله و قبال مرمتشدده ار در مکدان
باستانی ار ب انجام داد نتایج نشان داد که اخیراٌ یدک خداک شدور
برای مرمت بهکار رفته است ،در حالیکه خاک غیرشور بهکدار رفتده در
ساخت خشتهای قدیمی احتماال توسط سازندگان اولیه ار از جدای
دییری به منطقه آورده شده است ()11
خدابخشددی و همکدداران ( )1391پژوهشددی بددهمنظددور مطالعدده
میکرومورفولوژی خاکهای گورستان عصدر آهدن در مکدان باسدتانی
مسدجد کبددود تبریددز انجددام دادنددد و نتیجدده گرفتنددد کدده :تفدداوت در
ویژگیهای میکرومورفولوژیکی ،بافتی و شیمیایی افدقهدای هدر سده
خاکرخ حفر شده وجود دارد اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی ،بدههد
خوردگی الیهها را تصدیق کرد و وجود مواد مصنوع در افقهای آنها
را نشددان داد ( )28آنجلددوچی ( )2003بددا اسددتفاده از بررسددیهددای
ژوومورفولوژی ،رسوبشناسی و تحلیلهدای میکرومورفولدوژیکی ،بده
1
مطالعه زمینباستانشناسی یکی از استقرارگاههای صدخرهای اسداانیا
پرداخت نتایج ،مؤید ارتباط بدین تغییدرات اقلیمدی و بده مدوازات آن،
تغییرات در فعالیتهدای انسدانی بدود ( )4هادیدان دهکدردی ()1395
مطالعه ای بدا هددف بررسدی خاکشناسدی مصدالی خشدتی تداریخی و
باستانی در مناطق مختل ایران انجام داد نمونههایی از خشدتهدای
استفاده شدده در محوطدههدای باسدتانی و بناهدای تداریخی را مدورد
مطالعات شیمیایی ( ،)XRFکانیشناسی ( )XRDو مکانیکی قدرار داد
نتایج نشان داد که خاک اسدتفاده شدده در سداخت خشدتهدا از ندوع
رسی-ماسهای و گاه همراه سیلت بدوده؛ همچندین ،بیشدترین اجدزای
ریزدانه و شدبهرسدی در آنهدا کلریدت ،مسدکویت و ایلیدت بدود ()18
سددوردویلت ( )2007میکرومورفولددوژی دو مکددان مهد باسددتانی غددار
گاردن و پناهیاه صخرهای سنت آلبان را مورد مطالعه قرار داد نتدایج،
ارتباط رسوبات را با نوسانات آب و هوایی نشان داد ()41
طی مطالعهای سنجری و همکداران ( )1389بده بررسدی شدواهد
میکرومورفولوژی خاکهای قدیمی جیرفت پرداختند نتدایج حداکی از
وجود پوش های رسی و کلسیتی قوی روی ذرات اولیه و مؤید وجود
اقلیمی با رطوبت بیشتر از زمان کنونی در زمدان تشدکیل خداکهدای
قدیمی منطقه جیرفت بود ( )38افرا و همکاران ( )1395نیز مطالعهای
با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهدای قددیمی در
مناطق باستانی جیرفت انجام دادند نتایج پژوه ایشان مؤیدد وجدود
افق آرجیلیک در منطقه و بنابراین وجود اقلیمی بدا رطوبدت بیشدتر از
زمان کنونی در زمان تشکیل این خاکها بدود ( )2موریدارتی ()2004
1- Geo archaeology

نمونددههددای گددچ جمدد آوری شددده در منطقدده باسددتانی التیرینددداد
دنوستروس در کشور گواتماال را مورد بررسی قرار داد و بیان نمدود بدا
اینکه این قطعات گچی بسیار شبیه ه هستند امدا از نظدر ترکیدب و
کاربرد با ه متفاوت میباشند این موضوع ممکن است به این دلیدل
باشد که فاکتورهای متعددی در طی فرآیندهای ساخت و ساز بدهطدور
معکوس با ه عمل کرده باشند ()33
منطقه جیرفت دارای دو مکان باسدتانی متمدایز دقیدانوس (دوران
اسالم) و کنار صندل (دوران ما قبل اسالم) مدیباشدد ( ،)3هد چندین
بستر قدی و جدید مسیر رود مه هلیلرود ،در دو طرف منطقده کندار
صندل قرار گرفته است با توجه به اهمیت این نقاط باستانی در تاریخ
و تمدن بشریت و عدم انجام تحقیقات با هدف مقایسه تکامدل خداک
در مکانهای باستانی مذکور ،لدزوم انجدام مطالعدهای بدرای بررسدی
تشکیل و تکامل ،کانیشناسدی و میکرومورفولدوژی خداک در منطقده
احساس گردید ه چنین تفسیر نتایج مطالعات بخ خداکشناسدی و
مقایسه و تلفیق آن با شواهد باسدتانشناسدی و تداریخی خداکهدای
مناطق باستانی میتواند در راستای شناخت شرایط گذشته مفید باشد

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شهر جیرفت با ارتفاع تقریبی  650متر از سدطی دریدا ،در جندوب
شرقی استان کرمان واقد شدده اسدت براسداس اطالعدات سدازمان
هواشناسی برای یک دوره آماری 18ساله (از  2000تا  )2018میانیین
بارندگی و دمای سالیانه این منطقه بهترتیدب  174میلدیمتدر و 25/8
درجه سلسیوس میباشد ( )5رژی های رطوبتی و حرارتی خداکهدای
منطقه نیز بهترتیب اریدیک و هایارترمیدک مدیباشدند ( )5موقعیدت
جغرافیایی نقاط مطالعاتی در محدوده عرض جغرافیایی ⁰28 23′ 47″تا
 ⁰28 39′ 43″شمالی و طول جغرافیایی  ⁰57 42′ 41″تدا ⁰57 47′ 24″
شرقی قرار دارد (شکل )1
از لحدداز زمددینشناسددی در شددمال جیرفددت ،رسددوبات آبرفتددی،
مخددروطافکنددههددای جددوان و قدددیمی و تددراسهددای آبرفتددی (دوره
کواترنری) وجود دارند غرب دشت جیرفت به مخروطافکنههای جوان
دوره کواترنر و ه چنین سنگهایی از قبیدل ماسدهسدنگ-کنیلدومرا
(نئوژن) محدود میشود شر دشت جیرفت نیدز از رسدوبات کدواترنر
پوشانده شده و شامل تدراس رودخاندهای و مخدروطافکنده اسدت در
جنوب دشت جیرفت ،رسوبات آبرفتی ماسهسنیی و کنیلومرای نئوژن
متعلق به دوره کواترنر وجود دارند و خروجی دشت جیرفدت محسدوب
میشوند ()37
در جیرفت اختالف ارتفاع شدید بهطدور کامدل مشدهود اسدت از
ارتفاع  4000متدری کدوههدای جبدالبدارز و اللدهزار تدا  369متدری
کنارههای هامون جازموریان به چش میخورد در این منطقده ،شدیب
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تند کوهستانها در بخ شرقی مشهود میباشد و در بخ شمالی و
غربی ،شیب بهطور نسبی مالی است بعد از نواحی کوهستانی شمالی
و غربی ،جلیهها و دشتهای وسیعی قرار دارند که ارتفاع آنها از حدود
 2400متر در ساردوویه تا  500متر در بهادرآباد و قسمت انتهایی دشت
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سوالن تغییر مدیکندد بندابراین جازموریدان از شدمال بده کدوههدای
جبالبارز و از جنوب به کوههای بشاگرد محدود اسدت و از شدر بده
کوههای مکران میپیوندد دو رود بماور در شر و هلیلرود در غرب،
این حوضه را در بر میگیرند ()9

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی به همراه سه خاکرخ حفرشده در آن
Figure 1- Location of study area along with three excavated soil pedons
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 برخی ویژگیهای مورفولوژیکی خاکرخهای مورد مطالعه-1 جدول
Table 1- Some morphological properties of studied pedons

رنگ

پایداری

Color

Consistency2

افق

مرز

Horiz
on

Boun
dary1

خشک

0-20
20-40
40-80
80-100
100-150
150-175
175-200
200-230
230-265

A
C
2Btn
2C
3Btn
3Bk1
3Bk2
3Bk3
3Bky

A, S
A, S
A, W
A, W
A, S
C, S
G, S
C, W
C, W

10YR 7/2
10YR 5/2
10YR 6/3
10YR 6/2
10YR 6/3
10YR 6/3
10YR 8/1
10YR 7/2
10YR 7/2

0-30

Az

C, W

10YR 6/3

10YR 3/4

SH

FI

30-40

Btn

G, W

10YR 7/3

10YR 4/6

SH

FR

40-75

Bw1

G, S

10YR 6/3

10YR 3/4

SH

FR

75-105
105-135
135-180
180-200
200-230
230-260

Bw2
Bw3
Bw4
Bw5
Bw6
Bw7

C, S
C, S
A, S
A, W
A, W
A, W

10YR 7/2
10YR 7/2
10YR 7/2
10YR 6/3
10YR 7/2
10YR 7/2

0-20
20-55
55-95
95-130

A
Bw
Bt1
Bt2

A, S
A, W
C, S
G, S

10YR 6/3
10YR 7/2
10YR 6/3
10YR 8/2

10YR 5/4
SH
10YR 4/4
SH
10YR 3/4
MH
10YR 4/4
MH
10YR 4/4
SH
10YR 4/4
SH
Pedon 3 3 خاکرخ
10YR 3/4
S
10YR 3/4
MH
10YR 3/4
MH
10YR 4/6
SH

130-165

Bt3

C, S

10YR 6/3

10YR 3/4

165-190
190-215
215-235
235-260
260-290
290-320

Btk
2Bw1
2Bw2
2Bw3
2Bk
2Bw

C, S
C, S
C, W
C, S
C, S
C, S

ضخامت
Thickness

Dry

مرطوب

خشک

Moist
Dry
Pedon 1 1 خاکرخ
10YR 4/4
S
10YR 3/2
L
10YR 4/3
S
10YR 3/2
S
10YR 4/3
S
10YR 4/4
SH
10YR 4/6
S
10YR 4/4
S
10YR 4/4
L
Pedon 2 2 خاکرخ

MH

مرطوب

ساختمان

تجمعات
3

Structure

FDC, TOT
FDC, TOT
f, 1, CAM, MAT
F, 2, RSB, MAT
f, 1, CAM, MAT
FDC, FDG, TOT
FDC, FDG, TOT
CAM, MAT
CAM, MAT

2, f, abk
sg
1, m, abk
0, m, abk
1, m, abk
1, m, abk
1, m, pl
1, f, , abk
1, f, abk

Concentrations

4

Moist
VFR
L
VFR
L
L
VFR
VFR
VFR
L

FR
FR
FR
VFR
FR
VFR
VFR
FR
FR
VFR
FR

f, 1, 2, CAM, SAM,
MAT
f, 1, CAM, SAM,
CBM, MAT
f, 1, SAM, CAM,
MAT
FDC, TOT
f, 1, SAM, MAT
FDC, TOT
FDC, TOT
FDC, TOT
FDC, TOT
FDC, TOT
FDC, TOT
f, 1, CBM, MAT
f, 1, CBM, MAT
f, 1, CBM, MAT,
FDS, TOT
f, 1, CBM, MAT
FDC, TOT
FDC, TOT
f, 1, CAM, MAT
FDC, TOT
FDC, TOT

10YR 6/3
10YR 3/4
SH
VFR
10YR 7/2
10YR 3/4
MH
FI
10YR 7/2
10YR 4/6
MH
FR
10YR 7/3
10YR 4/6
SH
VFR
10YR 6/3
10YR 4/4
SH
VFR
10YR 6/4
10YR 4/6
SH
VFR
)موجی-W ،صاف-S( :تدریجی)؛ توپوگرافی-G ،واضی-C ،ناگهانی-A(  وضوح:مرز

2, m, abk
2, m, abk
2, m, abk
1, m, abk
2, m, abk
2, m, pl
2, m, abk
1, m, abk
1, m, abk
2, f, abk
1, m, abk
2, m, abk
1, m, abk
1, m, abk
2, m, abk
2, m, abk
2. m, cpr
1, m, abk
1, m, abk
2, m, pl

1
)سفت-FI ،شکننده-F ،بسیارشکننده-VFR ،سست-L( سختی متوسط)؛ مرطوب-MH ،اندکیسخت-SH ،نرم-S ،سست-L(  خشک: پایداری2
- ،نمکهای ریز نا مشهود-FDS ،گچ ریز نا مشهود-FDG ،کربناتهای ریز نامشهود-FDC( متوسط)؛ نوع-2 ،کوچک-1( ک )؛ اندازه-f(  مقدار: تجمعات3
در ماتریکس (غیرتجمعی با-MAT( :غالفها و پوش های ریشه)؛ محلقرارگیری-RSB ،اجسام رسی-CBM ،تودههای نمک-SAM ،تودههای کربناتCAM
)سراسری-TOT ،)منافذ و خاکدانهها
)ستونی-cpr ،صفحهای-pl ،ذرات تکدانه-sg ،مکعبی زاویهدار-abk(  نوع،)متوسط-m ،ریز-f( متوسط)؛ اندازه-2 ، ضعی-1(  درجه: ساختمان4
1. Boundary: distinctness (A - abrupt, C - clear, G - gradual); topography (S - smooth, W- wavy)
2. Consistency: dry (L - loose, S - soft, SH - slightly hard, MH - moderately hard), moist (L - loose, VFR - very friable, FR - friable,
FI - firm)
3. Concentrations: quantity (f - few); size (1 - fine, 2 - medium); kind (FDC - finely disseminated carbonates, FDG - finely
disseminated gypsum, FDS - finely disseminated salts, CAM- carbonate masses, SAM - salt masses, CBM - clay bodies, RSB - root
sheaths); location (MAT - in the matrix (not associated with peds/pores), TOT - throughout).
4. Structure: grade (1 - weak, 2 - moderate); size (f - fine, m - medium); type (abk - angular blocky, sg - single grain, pl - platy, cpr Columnar).
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مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

محوطددههددای باسددتانی حاشددیه رودخاندده هلیددلرود از مهمتددرین
سددکونتگدداههددای بشددر محسددوب مددیشددوند برپایدده بررسددیهددای
باستانشناسی ،حوزه فرهنیی-جغرافیایی جیرفت دسدتکد از دوران
نوسنیی ،بستری مناسب برای استقرارهای انسانی بوده و پدس از آن،
هستههای تمددن از آغداز شهرنشدینی (تمددن کنارصدندل) تدا دوران
اسالمی (دقیانوس) در این حوزه شکل گرفتهاندد ( )3بندابراین جهدت
ارتباط بین مطالعات باستانشناسدی و خداکشناسدی ،اقددام بده حفدر
خاکرخ در گورستانهای متعلدق بده هدزاره سدوم پدی از مدیالد در
منطقه باسدتانی کنارصدندل و منطقده باسدتانی دقیدانوس گردیدد در
گورستانهای باستانی کنارصندل دو خاکرخ ،بهترتیب در بستر جدیدد
هلیلرود (محطوطآباد) و بستر قدی هلیلرود (ریگانبار) حفر شد کده
برای سهولت نوشتار بهترتیب به نام خاکرخ  1و  2و خاکرخ باستانی
دقیانوس به نام خاکرخ  3ندامگدذاری مدیشدوند (شدکل  )1سداس
نمونهبرداری از تمامی افقهای خداکرخهدای مدذکور انجدام گرفدت
نمونههای هواخشک شده ،کوبیده و از الک دو میلیمتر عبور داده شد
آزمای های فیزیکی و شیمیایی الزم شامل واکدن خداک در خمیدر
اشباع بهکمک دستیاه پهاشسدنج مددل  ،Jenwayقابلیدت هددایت
الکتریکی در عصداره اشدباع خداک بدهوسدیله دسدتیاه هددایتسدنج
الکتریکددی مدددل  ،Jenwayبافددت خدداک بدده روش هیدددرومتر (،)6
اندازهگیری گچ به روش ترسدیب اسدتون ( ،)34انددازهگیدری سددی
محلول از دستیاه نشر اتمی ( ،)19اندازهگیری کلسی و منیزی محلول
به روش تیتراسیون ( )32و کربناتکلسی معادل بده روش تیتراسدیون
برگشتی ( )32انجام گردید ساس ردهبنددی خداک منطقده بدر طبدق
سیست ردهبندی خاک آمریکایی ( )2014و سیست طبقهبندی جهدانی
( )WRBو با توجه به نتایج آزمایشیاهی و مشاهدات صحرایی انجدام
گرفت ()40
رخهای
تعداد  10کلوخه دستنخورده خاک از افقهای مختل خاک 
مورد مطالعه ،برای تهیه مقط نازک و بررسی میکرومورفولوژی انتخداب
شدند به این منظور از رزین سهجزوی بهمنظور اشباع کردن نموندههدای
خاک استفاده گردید نمونهها پس از گذشدت حددود  10روز ،در شدرایط
هوای آزاد سخت و خشک شدند ساس نمونههای اشباعشده برای تهیده
مقط نازک آماده گردید بهدلیل وجود گچ و سایر مدواد انحداللپدذیر در
نمونهها ،از نفدت بدرای سدای اسدتفاده شدد در پایدان ،مقداط ندازک
تهیهشده ،با استفاده از میکروسکوپ پالریزان مدل  BK-POL-TBدر دو
حالدت ندور پالریدزان صدفحهای(PPL) 1و متقداط  )XPL) 2بدر اسداس
راهنمای استوپس ( )2003مورد بررسی قرار گرفتند و از بخ های مورد
1- Plain Polarized Light
2- Cross Polarized Light
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عکسبرداری انجام شد ()44

نظر
برای تعیین نوع کانیهای رسی از روشهای جکسون ( )1975و
کیتریک و هوپ ( )1963بهمنظور حذف امالح محلول ،کربناتها ،مدواد
آلی و آهن و جداسازی ذرات رس اسدتفاده گردیدد ( )31 ،23افدقهدای
دارای پوش رس و پرشدگی و پوشد کلسدیت ،بدرای بررسدی ندوع
کانیهای مختل به آزمایشیاه کانیشناسدی بخد علدوم و مهندسدی
خاک دانشیاه شهرکدرد ارسدال گردیدد بندابراین الیدههدای ( )30-0و
( )200-180سانتیمتر در خداکرخ  2و الیدههدای ( )130-95و (-260
 )290سانتیمتر در خاکرخ  3برای این منظور انتخاب شدند پراش پرتو
ایکس نمونهها تحت تیمار اشباع با منیزی  ،اشباع با منیزی و تیمار اتیلن
گلیکول ،اشباع با پتاسی و اسالید پتاسی تیمدار شدده بدا حدرارت 550
درجه سلسیوس توسط دستیاه  BRUKERمدل  Dh Advanceساخت
کشور آلمان ،در ولتاژ  40 kvو آماراژ  30 mAمورد بررسی قرار گرفدت
()10

نتایج و بحث
خصوصییتات زتکی،یییم اییتوتایی و شحییوو شیی،ت و
ردوبندی خاک

ویژگیهای مورفولوژیکی خاکرخهای مورد مطالعه در جدول
 1و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نیز در جدول  2اراوه گردید
خاکرخ  1بهدلیل متدأثر بدودن از رسدوبات رودخانده هلیدلرود
دارای دو خاک جوان رویی و قدیمی زیرین میباشد با توجه بده مقدادیر
اراوه شده در جدول  ،2میزان شوری و نسبت جدذب سدطحی سددی در
خاک زیرین بیشتر از خاک رویی میباشد بر همین اساس خاک قدیمی
با بافت سنیینتر ،توسط انقطاع از خاک جوان جدا شده اسدت بندابراین
خاکرخ حفرشده در بستر جدید هلیلرود بهدلیل وجود افقهای ناتریک،
کلسدیک و جیاسدیک ،در سدطی زیرگدروه تیایدک ناترآرجیددز ( Typic
 )Natrargidsو در سیست طبقهبندی جهانی بدهصدورت Amphisalic
Solonetz (Amphicutanic, Amphiloamic, Hypernatric, Ochric,
) Amphirapticنامگذاری میشود در خاکرخهای  1و  2بهدلیل سدی

باال که منجر به پخشیدگی ذرات رس و انتقال آن از افقهای رویین بده
زیرین گردیده است ،شرایط برای تشکیل افق ناتریک مهیا شدده اسدت
سدی از کاتیونهای غالب در اقلی های خشک میباشد ( )29خاکرخ 2
در گورستان باستانی کنار صندل و بستر قدی هلیلرود حفر شده اسدت
عامل شوری و نسبت جذب سطحی سدی باال در الیدههدای سدطحی،
سبب تشکیل افق ناتریک میگردد بنابراین وجود افق ناتریک و کمبیک
سبب قرارگیدری ایدن خداکرخ در سدطی زیرگدروه تیایدک ناترآرجیددز
( )Typic Natrargidsو بددهصددورت Epihypersalic Epiabruptic
) Solonetz (Epicutanic, Katoloamic, Epihypernatricدر سیسدت
طبقهبندی جهانی میشود
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جدول  -2مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکرخهای مورد مطالعه
Table 2- Comparison of physical and chemical properties in studied pedons

کربنات
کلسیم
معادل
)CCE(%

گچ
Gypsum
)(%

SAR
(mmol
L−1)0.5

کالس
pH

EC
)(dS/m

بافت

1

Textural
class1

رس
Clay
)(%

سیلت

شن

(Silt )%

افق

(Sand )%

Horizon

ضخامت
Thickness
)(cm

خاکرخ Pedon 1 1
6
SL
5.8
7.2
13
1.1
14.5
4
S
5.9
7.7
8.8
0.05
7.7
14
SL
22.4
8.6
61
2.1
11
4
S
17.8
8.7
50
0.5
7.5
24
L
21.6
8.7
58
3.2
14.7
4
SL
21.4
8.5
58
3.2
18.5
10
SL
18.5
8.2
46
3.2
18.2
8
SL
18.7
8.1
57
2.2
16
8
L
17.3
8.1
46
5.2
15.7
خاکرخ Pedon 2 2
0-30
Az
18
60
22
SiL
39.6
8.3
154
1.1
6.7
30-40
Btn
20
37
43
C
30.6
8.3
120
0
6.7
40-75
Bw1
26
40
34
CL
20.4
8.5
96
0
5.7
75-105
Bw2
26
46
28
L
10.1
8.7
79
0
11.2
105-135
Bw3
22
48
30
CL
4.2
9.2
33
0
10.2
135-180
Bw4
32
46
22
L
5.4
9.0
64
0
5.25
180-200
Bw5
32
46
22
L
6.5
8.7
75
0
12.5
200-230
Bw6
26
50
26
L
5.9
8.6
45
0
12.7
230-260
Bw7
28
48
24
L
7.2
8.2
41
0
11.5
خاکرخ Pedon 3 3
0-20
A
56
24
20
SCL
1.2
7.4
1.3
0
3.5
20-55
Bw
56
32
12
SL
7.7
7.3
14
0
6.5
55-95
Bt1
24
40
36
CL
11.7
6.9
5.4
0
9.5
95-130
Bt2
18
40
42
C
8.9
7.0
6.7
0
12.2
130-165
Bt3
14
38
48
C
5
7.3
6.5
0
12.2
165-190
Btk
12
42
46
SiC
6.2
7.3
8.0
0
15.2
190-215
2Bw1
18
42
40
SiC
3.6
7.5
7.6
0
11.7
215-235
2Bw2
20
50
30
SiCL
2.7
7.5
5.7
0
12.5
235-260
2Bw3
26
42
32
CL
2.4
7.5
4.6
0
8.7
260-290
2Bk
20
48
32
CL
1
7.6
4.1
0
15.2
290-320
2Bw
24
48
28
CL
1
7.6
3.2
0
9.7
– 1. Textural classes: SL – sandy loam, S – sand, L – Loam, SiL – silt loam, C – clay, CL – clay loam, SCL – sandy clay loam, SiC
silty clay, SiCL – silty clay loam.
42
6
32
2
36
42
36
38
42

خدداکرخ  3دارای افددق آرجیلیددک بددوده و یددک خدداک قدددیمی و
1
چندتشکیلی محسوب میشود این موضوع میتواندد بدهدلیدل وجدود
رطوبت قابل دسترس در اقلی گذشته باشد بهعبارت دییدر ،رطوبدت
قابل دسدترس کدافی در دوران گذشدته ،باعدو خدرون کربنداتهدا از
افقهای باالیی و به دنبال آن ،انتقال رس و تشدکیل افدق آرجیلیدک
شده است بهطور کلی این خداکرخ دارای تندوع و خداکزایی اسدت و
دارای بافتی ریز و شوری و نسبت جذب سطحی سدی پایین میباشد
( 38 ،2و  )39بنابراین بهدلیل مشاهده افقهای کمبیک ،آرجیلیدک و
کلسیک در سطی زیرگدروه بدهصدورت تیایدک پیدلآرجیددز ( Typic
1- Polygenetic soil

52
90
54
94
40
54
54
54
50

A
C
2Btn
2C
3Btn
3Bk1
3Bk2
3Bk3
3Bky

 )Paleargidsو درسیسددت طبقددهبندددی جهددانی

0-20
20-40
40-80
80-100
100-150
150-175
175-200
200-230
230-265

Endoabruptic

) Luvisols (Katocutanic, Anoloamic, Ochricنامیددذاری
میشود
مت،رومورزولوژی خاک

در مطالعددات میکرومورفولددوژی خدداک منطقدده ذرات کلسددیت،
کانیهای اکسیدی آهندار ،کوارتز ،گچ ،زیرکن و فلدساار پالژیدوکالز
رؤیددت شدددند بدده دییددر سددخن ،کلسددیت ،گددچ ،اکسددیدهای آهددن و
پوش های رسدی از جملده عدوارض خداکی مهد مشداهده شدده در
مطالعات میکرومورفولوژیکی در خاکرخهای مورد مطالعه مدیباشدند
مکان باستانی کنار صندل در قسدمت پسدت دشدت جیرفدت و پدایین
دست ارتفاعات رابر و بافت قرار دارد وجود گدچهدای عدسدی شدکل
می تواند متأثر از انحالل سازندهای نئوژن باالدست و باال بودن سطی
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آب زیرزمینی در منطقه و در نهایت بروز خاصدیت مدویینیی و وهدور
کانیهای تبخیری مانند گچ باشد بهدلیل وجدود سددی بداال و بدروز
شرایط افق ناتریدک در خداکرخهدای  1و  2گداهی رس بدهصدورت
پخشیده در اطراف حفرات قرار گرفتده اسدت؛ بندابراین مدان تشدکیل
پوش قدوی رس اطدراف سدطی حفدرات مدیشدود ( )29کلسدیت،
پرشدگی گچ و پوش رس در قسدمت حفدرات خداکرخ  1مشداهده
گردید گچ در اشکال مختل منظ عدسی شکل ،صفحات دره قفل
شده و پرشدگی نیز در خاکرخ مذکور مشاهده شد (شدکل  2قسدمت
ال  ،ب ،پ ،ت ،ث) از سطی به عمق در میزان و اشکال گچ تفداوت
چش گیری رخ ندداد خدادمی و مرمدوت ( )1999نیدز اشدکال فیبدری
شعاعی و صفحات دره قفدل شدده گدچ را در خداکهدای اصدفهان
مشاهده نمودندد ( )27اسدتوپس و پدو( ( )1994بدا مطالعده اشدکال
میکرومورفولوژی گچ مرتبط با تکامدل افدق جیاسدیک دریافتندد کده
مراحل ابتدایی جیاسیفیکاسدیون شدامل تشدکیل پوشد و در ادامده
پرشدگی برخی منافذ بدا گدچ بدوده و در نهایدت تجمد فشدردهای از
بلورهای ریز و یا بلورهای درشت گچ در زمینه خاک مشاهده میگدردد
( )44در خاکرخ  2گچ در میزان ک بهصورت اشدکال عدسدیشدکل
وجود داشت (شکل  2قسمت ن) این موضوع میتواند بدهدلیدل قدرار
گرفتن خاکرخ در بستر قددی هلیدلرود باشدد بندابراین خداکرخ 2
بهدلیل تأثیرپذیری طوالنیمدت از هلیدلرود ،در شدرایط ناپایدداری و
عدم تکامل نسبت به خاکرخ  1قرار گرفته است و این موضوع ،سبب
جلوگیری از تجم رس و گچ قابل توجه در این قسدمت شدده اسدت
بلورهای گچ عدسی شکل و نامنظ  ،تکامل خیلی ضعیفی که بهعلدت
بارندگی ک  ،تبخیر زیاد و زیادی نمک است را نشدان مدیدهندد ()1
ناخالصیهایی نظیر مقادیر زیاد کلرورسدی بهعندوان یکدی از شدرایط
تشکیل گچ عدسی شکل محسوب میشود ( )16با توجده بده شدوری
نسبتا باالی خاکرخهای  1و  ،2وجود اشکال عدسدی شدکل گدچ در
مشاهدات توجیه میشود (جدول  )2پرشدگیهای گچ بهصورت ناقص
و کامل از عوارض مشاهده شده است که مربوط به آبشویی گچ ثانویده
است .بسیاری از پژوهشیران دریافتند که پرشدگیهای نمکی فضای
1
داخل منافذ کانالی و وگی را بهصورت جزوی یا کامل پدر کدردهاندد و
مورفولوژی و اندازه آنها تاب شکل و اندازه منافذ میزبان مدیباشدد بده
نظر میرسد که تبخیر و رسوب تدریجی نمک در این منافذ منجر بده
تشکیل این شکل تجمعات گردیده است ()1
مشاهدات صحرایی و تجزیههای آزمایشیاهی در خاکرخ  3وجود
گچ بهطور مشخص را نشان نداد در برخی از مطالعات ،تفاوت شدکل
گچ مرتبط با تفاوت سطوح ژوومورفیک دانسته شدده اسدت ( 21 ،46و
 )12خاکرخ  3در منطقه باستانی دقیدانوس و بدر روی سدطی پایددار
پدددیمنت پوشددیده از لحدداز ژوومورفیددک حفددر گردیددد؛ در حددالیکدده
1- Vughs
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خاکرخهای کنارصندل در سطی ناپایدار حد واسدط دشدت آبرفتدی و
پدیمنت قرار دارند ( )38پایداری این سطی دلیل تکامل بیشتر خاک و
تشکیل افق آرجیلیک قوی میباشد که مطالعدات میکرومورفولدوژیکی
مؤید آن است بررسی مقاط نازک نیز عدم وجود اشکال مختل گدچ
را تأیید کرد؛ در حدالیکده پوشد رس و کلسدیت و پرشددگیهدای
کلسددیت از عددوارض میکرومورفولددوژیکی مشددخص خدداکرخ مددذکور
میباشند (شکل  2قسمت خ ،د) توالی مشاهده شده از پوش رس و
کلسیت میتواند بهدلیل وجود دوره ترسالی و در نتیجه شسته شددن و
تجم رس در قسمت درونی حفرات و تجم پوش کلسیت بدر روی
پوش رس به دنبال بروز دوره خشکسدالی باشدد باتوجده بده منشدأ
غیرتجمعی رس مشاهداتی در شدکل  2قسدمت د ،تنداوب دورههدای
ترسالی و خشکسالی را نمیتوان نتیجه گرفت (شکل  2قسمت ( ،د)
خاکهای قدی عموما دارای پدیدههای میکرومورفولوژیک هستند که
بهنظر میرسد منشأ پدوژنیکی داشته باشند از مهمترین آنها میتدوان
به پوش رس اشاره کرد ( )24گایل و گروسمن ( )1968و ریتداالک
( )2001اعتقاد دارند حضور افقهای آرجیلیک پیشرفته با پوسدتههدای
رسی قوی در خاکهای مناطق خشک ،وجود دورههای مرطدوبتدر را
برای دوران گذشته این مناطق تدداعی مدیکندد ( 17و  )36یکدی از
شواهد میکرومورفولوژی موجود در خاکهای قدیمی مناطق خشدک و
نیمهخشک ،پوش های رسی روی خاکدانهها و بعضا روی ذرات شدن
و ذرات اولیه میباشد که بهعنوان ابزاری مهد بدرای تفسدیر شدرایط
اکولوژیکی گذشته قابل استفاده است ( 25و  )45خرمالی و همکداران
( )2006در بررسی پدیده رسوب اشدکال مختلد کربندات کلسدی در
خاکهای آهکی جنوب ایران نتیجه گرفتند که رطوبت قابل دسدترس
خاک ،بافت و دمای خاک ،پوش گیداهی و قابلیدت دسترسدی منبد
کربنات کلسدی مهمتدرین عوامدل کنتدرلکنندده ندوع و مورفولدوژی
عوارض کلسیتی میباشند بهعنوان مثال ،اندازه پوش ها و ندولهای
کلسیت با افزای رطوبت از رژی اریدیک به زریک افدزای یافتده و
دوباره به سمت رژی یوستیک کاه مدییابدد ( )30بندابراین عددم
مشاهده اشکال متنوع کلسیت در خاکهدای مدورد مطالعده مدیتواندد
بهدلیل مهیا نبودن شرایط مناسدب تشدکیلدهندده عدوارض کلسدیتی
باشد
ه چنین در بررسی میکرومورفولدوژی مقداط ندازک خداکرخ 3
فسیل جلبک کاروفیدت مشداهده شدد (شدکل  2قسدمت ( ،ح) ایدن
جلبک که در محیط لب شور زندگی می کند از اواول دوندین تدا عهدد
حاضر بر جای مانده است ( 15 ،14و  )42محل زنددگی ایدن فسدیل
آبهای ک عمق میباشد ( 14و  ،)15بنابراین احتماال این منطقده در
دوران خاصی در احاطه آبهای ک عمق و شدیرین قدرار داشدته اسدت
مشاهده این فسیل میتواند متأثر از رسوبات باالدست منطقه نیز باشد
با توجه به سال بودن فسیل میتوان عمر آن را به دوران کواترنری و
دوره پلیستوسن نسبت داد این موضوع مدیتواندد بدا پایدداری سدطی
ژوومورفیک منطقه و قدمت باالی خاک مذکور در ارتباط باشد
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شکل  -2مقایسه نتایج تصاویر میکرومورفولوژی در حالت نور متقاطع
ال  :خاکرخ  ،1افق  ;2Btب :خاکرخ  ،1افق  ;3Btnپ :خاکرخ  ،1افق  ;3Bk1ت ،ث :خاکرخ  ،1افق  ;3Bkyن :خاکرخ  ،2افق  :( ;Azخاکرخ  ،3افق  ;Bt1ح ،خ ،د:
خاکرخ  ،3افق Btk
)Figure 2- Comparison of micromorphology images (XPL
a: Pedon 1, horizon 2Bt; b: Pedon 1, horizon 3Btn; c: Pedon 1, horizon 3Bk1; d and e: Pedon 1, horizon 3Bky; f: Pedon 2, horizon
Az; g: Pedon 3, horizon Bt1; h, i and j: Pedon 3, horizon Btk.

کاشیاناسی رس خاک

نوع کانیهای موجود در خداک اغلدب بیدانیر مرحلده هوادیددگی
خاک میباشند در بررسی کانیشناسی منطقه ،با توجه به پیدکهدای
چهار تیمار منیزی  ،منیزی و اتیلن گلیکول ،پتاسی در دمای معمولی و
پتاسددی در حددرارت  550درجدده سلسددیوس وجددود کددانیهددای رسددی
کاوولینیت ،ایلیت ،کلریت ،اسمکتیت و پالیگورسکیت تأییدد شدد ( 2و
)38
وجود پالیگورسکیت در خاک وابستیی زیادی به مدواد مدادری و

نیز اقلی منطقه دارد تشکیل پالیگورسکیت بهصورت خاکساز از تغییر
شکل کانیهای  2:1و یا نوتشکیلی در مطالعات متعددی گزارش شده
است این کانی برای اولین بار در رسوبات و خاکهدای ایدران توسدط
هندرسون و رابرتسون ( )1958و برنت و همکاران ( )1972گزارش شد
( )8 ، 20هر دو منشأ خاکسداز و بده ارث رسدیده پدالیگورسدکیت در
خاکهای ایران مرکزی توسط خدادمی و مرمدوت ( )1998و فرپدور و
همکاران ( )2002گزارش شده است ( 26و )13
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شکل  -3خاکرخ  2افق Az
Figure 3- Pedon 2, Horizon Az

شکل  -4خاکرخ  2افق Bw5
Figure 4- Pedon 2, Horizon Bw5

شکل  -5خاکرخ  3افق Bt2

شکل  -6خاکرخ  3افق 2Bk

Figure 5- Pedon 3, Horizon Bt2
Figure 6- Pedon 3, Horizon 2Bk
( :Mgاشباع با منیزی  :Mg-E ،اشباع با منیزی و اتیلن گلیکول :K ،اشباع با پتاسی  :K-550 ،اشباع با پتاسی در حرارت  550درجه سلسیوس

 :Smاسمکتیت :I ،ایلیت :Ka ،کاوولینیت :Pa ،پالیگورسکیت :Ch ،کلریت)
(Mg: Mg saturated, Mg-E: Mg saturated treated by Ethylene glycol, K: K saturated, K-550: K saturated heated to 550 °C.
)Sm: Smectite, I: Ilite, K: Kaolinite, Pa: Palygorskite, Ch: Chlorite

وجود گچ ،آب زیرزمینی شور و قلیا ،کلکریدت 1و کدالیچ 2مدیتواندد
شرایط مناسب را برای نوتشکیلی پالیگورسکیت از محلول خاک فدراه
نماید ( )29با توجه به وجود شرایط اقلیمی مرطوبتر گذشته ،کانی پالی-
گورسکیت در خاکرخ باستانی دقیانوس مشاهده نیردید ،زیرا این کانی
1- Calcrete
2- Caliche

در رطوبت باال ناپایدار است و به کانی اسمکتیت تبدیل مدیشدود ()39
(اشکال  3تا  )6منشاء کانیهای کلریت و ایلیت (کانیهای میکایی) مواد
مادری خاک میباشد ()29؛ اگرچه شواهدی مبنی بر تشدکیل پددوژنیک
میکا در مناطق خشک و نیمهخشک نیز گزارش شده است بدین صدورت
که این امکان وجود دارد که میکا در شدرایط خاصدی بدهواسدطه تثبیدت
پتاسی در الیههای اسمکتیت نیز حاصل شود ()7

تشکیل و تکامل خاكهاي رخنمون شده مناطق باستانی كنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت ،استان كرمان

219

جدول  -3فراوانی نسبی کانیها در افقهای مورد مطالعه بر پایه XRD
Table 3- Relative abundance of minerals within horizons based on X-ray diffraction

سایر

اسمکتیت

کلریت

Other
++

Smectite
++++

Chlorite

++++
++
+++

+++
+++
+++

+ <10%

+++
+++
++++
++++

++ (10-20)%

ایلیت

پالیگورسکیت

کائولینیت

افق

ضخامت

Thickness Horizon Kaolinite Palygorskite Illite
0-30
Az
+
++
++
180-200
Bw5
+
+
+
95-130
Bt2
+
++
260-290
2Bk
+
+
+++++ >50%
++++ (30-50)%
+++ (20-30)%

اسمکتیت موجود در خاکهای مناطق خشک میتواند منشاء ارثی
از مواد مادری داشته و یا حاصل فراینددهای خاکسدازی باشدد .کدانی
اسمکتیت در خاکهای منطقه بهصورت پدوژنیک توسدط سدنجری و
همکاران ( )39نیز گزارش شده است به نظر میرسد کده کدانیهدای
کلریت ،ایلیت و کاوولینیت مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه از مواد
مادری به ارث رسیدهاند ()39
براساس فراوانی نسبی کانیهای افقهای مورد مطالعه ،بدا توجده
به منشأ پدوژنیک اسمکتیت شددت پیدک کدانی مزبدور در افدقهدای
مختل افزای یافته است بهدلیل وجود مقادیر ک کاوولینیت و ایلیت
میتوان گفت کانیهای موجود در این خاکها از مواد مادری بده ارث
رسیده است (جدول )3

نتیجهگیری
با توجه به اقلی خشک فعلی ،وجود افق آرجیلیک در خاکرخ  3و
مشاهده پوش رس قوی در سطوح حفرات میتواند وجود اقلیمی بدا
رطوبت قابل دسترس بیشتر از زمان کنونی برای تأمین شرایط تجمد
و آبشویی رس در زمان تشکیل خداکهدای قددیمی منطقده باسدتانی
دقیانوس را اثبات کندد نتدایج حاصدل نشدانگدر چندتشدکیلی بدودن
خاکرخ مذکور میباشد پالیگورسکیت ،ایلیت ،کلریدت ،کاوولینیدت و
اسمکتیت مشاهده شده در منطقه ،کانیهای رسی اصدلی خداکهدا و
رسوبات موجود در مناطق خشک و نیمهخشک میباشدند البتده عددم
مشاهده کانی پالیگورسکیت در خاکرخ باستانی دقیانوس باتوجه بده
اثبات اقلی مرطوبتر حاک بر گذشته منطقه ،منطقی بهنظر میرسدد

اما نتایج آنالیزهای آزمایشیاهی و میکرومورفولوژی ،تکامل ضعی در
خاکرخهای کنارصندل و تکامل قویتر در منطقه باسدتانی دقیدانوس
را نشان میدهد این موضوع با توجه به قرارگیری خاکرخهای  1و 2
در سطی ناپایدار حدواسط دشدت آبرفتدی و پددیمنت و خداکرخ  3در
سطی پایدار پدیمنت پوشیده نیز تأیید میگدردد وجدود سدطی پایددار،
امکان تجم پوش های قدوی رس و کلسدیت در اطدراف حفدرات و
تشکیل افقهای آرجیلیدک و کلسدیک کده نشدانگدر تکامدل بداالتر
میباشند را فراه کرده است خاکرخ حفرشده در بستر قدی رودخانه
هلیلرود ،دارای شوری و نسبت جذب سدطحی سددی نسدبتا بداال در
مقایسه با سایر خاکرخها میباشد مطالعدات باسدتانشناسدی قددمت
تاریخی باالتر منطقه باستانی کنارصندل را نسبت به دقیدانوس اثبدات
میکند انسان در هزاره سوم قبل از مدیالد در منطقده باسدتانی کندار
صندل؛ که دارای شرایط اقلیمی ،اقتصادی و فرهنیدی بسدیار مناسدب
نسبت به مناطق اطراف خود برخوردار بوده ،زنددگی مدیکدرده اسدت
ساس با توجه به شواهد باستانشناسی و تاریخی ،زنددگی و حیدات از
بخ کنارصندل به منطقه باستانی دقیدانوس منتقدل مدیشدود؛ ایدن
موضوع میتواند تا حدی به قرارگیدری منطقده باسدتانی دقیدانوس در
سطی پایدارتر و مهیاتر بودن شرایط زندگی و تزلزل شرایط معیشتی و
زیست محیطی در کنار صندل ارتباط داشته باشد برای دستیابی بده
نتایج بهتر در تعیین قدمت و شرایط اقلیمی گذشته در منطقده ،انجدام
آنالیزهای ایزوتوپی مثل کربن ،اکسیژن و نیتدروژن در مطالعدات آتدی
پیشنهاد میشود
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Introduction: Several archaeologists believe that there is a relationship between cultural residuals, human
beings, and soil. Soil related factors such as age index, climate change, and paleoclimate are important in
archaeology. Soils could be accounted as records of invaluable information. Appropriate compiling of these data
cause better understanding of soil and landscape genesis, and human activities in the past. There are two
distinguished archeological sites of Daqyanous (Islamic Era) and Konarsandal (before Islamic Era) in Jiroft area.
Besides, Konarsandal site is surrounded by old and new Halilrood channels. Since no data about the comparison
of soil evolution in the mentioned archeological sites were available, the present research was conducted to
compare soil evolution of archaeological sites using soil classification, clay mineralogy, and micromorphology
in Jiroft area.
Materials and Methods: soil samples were collected from three different archaeological sites including new
channel of Halilrood (pedon 1), old channel of Halilrood (pedon 2) and, Daqyanous (pedon 3). The samples were
air-dried and sieved (2 mm). Routine soil physical and chemical analyses including pH, EC, soil textural class,
soluble sodium, calcium, and magnesium, and gypsum and calcite contents were performed. The studied pedons
were classified using Soil Taxonomy system according to morphology, laboratorial results, and field
observations. The clay minerals were determined by X-ray diffraction (XRD) method after carbonates, organic
matter, and Fe were removed using Jakson (1965) and Kittrik and Hope (1963) procedures. Ten undisturbed
samples were selected for micromorphology studies and thin section preparation.
Results and Discussion: Pedon 1 is affected by Halilrood River sediments, that is why an old soil together
with a young soil was formed. Salinity and SAR in the old soil were higher than the upper young soil. A textural
discontinuity was found between the old and the young soils. Natric, calcic, and gypsic horizons were found in
pedon 1 and caused a Typic Natrargid to be formed in new Halilrood channel. Natric horizon due to high Na
cation was formed in pedons 1 and 2. On the other hand, salic, natric, and cambic horizons formed a Typic
Haplosalid in pedon 2 (old Halilrood channel). High salinity and SAR in the upper layers caused salic and natric
horizons to be formed. Pedon 3 with argillic horizon is an old polygenetic soil. Available humidity in the past
caused removal of carbonates from upper layers that followed by clay illuviation and argillic horizon formation.
Salinity and SAR in this soil were low and a heavy texture was found in pedon 3. Since pedon 3 showed cambic,
argillic, and calcic horizons, it was classified as Arenic Haplargids. Calcium carbonate, gypsum, Fe oxides, and
clay coatings were among dominant micromorphological features observed in the studied pedons. Konarsandal
archeological site is located in the lowlands of Jiroft plain downward Rabor and Baft elevations. Lenticular
gypsum crystals could be attributed to the solution of upward Neogene formations and groundwater close to the
surface which evaporates due to capillary. Powdery calcite, Fe-oxides, and clay coating and infilling of gypsum
in pore spaces of pedon 1 were observed by micromorphological investigations. Diffused clay coating around
pore spaces is explainable by high sodium content and Natric horizon formation. Lenticular, interlocked plates,
and infillings of gypsum were observed in pedon 1. However, gypsum with irregular shapes and low content was
investigated in pedon 2. This is due to location of this pedon in Halilrood old channel. That is why pedon 2
affected by Halilrood during long periods of time is unstable and shows less evolution compared to pedon 1.
Irregular and lenticular forms of gypsum show weak soil development due to low rainfall, high evaporation, and
excess salt. High NaCl is reported as a requirement for lenticular gypsum formation. This form of gypsum is
supported by high salinity in pedons 1 and 2. High Na and natric horizon formation in pedons 1 and 2 caused
dispersion of clay and ceased formation of clay films around pore spaces. Gypsum was not found in pedon 3
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during filed and laboratory studies. Besides, gypsum was not observed by micromorphological observations.
Clay and calcite coatings and calcite infillings were among the micromorphological features observed in pedon
3. Calcite coating on clay coating in this pedon could be attributed to the climate with more available humidity in
the past followed by an arid climate. Carophyte algae fossil was only observed in pedon 3. Kaolinite, illite,
chlorite, smectite, and palygorskite clay minerals were determined by X-ray diffraction. Palygorskite is highly
related to the parent material and climate. Pedogenic palygorskite formation from transformation of 2:1 clay
minerals and/or neoformation is reported by several studies.
Due to the impact of paleoclimate with more available humidity, palygorskite was not found in Daqyanous
archeological site. It seems that higher humidity in the past did not allow palygorskite formation or transformed
it into smectite. Chlorite and illite are originated from parent material. Evidences of pedogenic mica minerals in
arid and semi-arid environments were also found which is due to K fixation among smectite layers. Smectite
with pedogenic origin is also reported by Sanjari et al. (29) in the study area. Chlorite, illite, and kaolinite clay
minerals seem to be originated from parent material in the present study.
Conclusion: Laboratories analyses and micromorphology observations clearly showed weak development in
Konarsandal pedons compared to high evolution of soils in Daghyanous archaeological site. The same results
were also found for unstable surfaces of pedons 1 and 2 compared to stable surface of pedon 3. The stable
surface provided the accumulation of clay and calcite coatings around the cavities and the formation of argillic
and calcic horizons indicating high soil development. Results of the study showed polygenetic formation in soils.
Soils in old Halilrood channel show high salinity and Na adsorption ratio compared to other two pedons under
study.
Keywords: Archaeology, Argillic, Classification, Halilrood, Micromorphology
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اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد
زهرا نوری -1علی طالبی -*2بابک
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چکیده
تغییر اقلیم اثرات قابل توجهی بر چرخه آبی دارد ،به گونهای که میتواند تهدیدی بزرگ برای سامانههای آبی در جهان قلمداد شود .هدف از این
مطالعه بررسی اثر احتمالی تغییر متغیرهای اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد است .برای این منظور با استفاده از مدل SDSM5.2
و سناریوی  RCP8.5خروجی مدل تغییر اقلیم  CanESM2ریزمقیاسنمایی و برای دوره  2017تا  2030شبیهسازی شد .از دادههای روزانه حداقل و
حداکثر دما در ایستگاه بروجن و بارش ایستگاه تنگ زردآلو برای دوره پایه  1984-2005به عنوان ورودیهای مدل اقلیمی استفاده شد .همچنین برای
شبیهسازی شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز از مدل  SWAT2012استفاده شد .عملیات واسنجی برای دوره  2004-2012و اعتبارسنجی برای دوره
 2013-2016با استفاده از الگوریتم  SUFI-2انجام شد .نتایج حاصل از ارزیابی مدل  SDSM5.2براساس معیارهای آماری  R2 ،NSو RMSE
نشان داد که مدل در شبیهسازی متغیر دما نسبت به بارش از دقت باالتری برخوردار بوده است .بر این اساس برای آینده کاهش  53/48درصدی بارش و
افزایش  0/84و  3/99درجه سانتیگراد بهترتیب برای حداقل و حداکثر دما پیشبینی شد .ضریب نش-ساتکلیف و ضریب تعیین برای رواناب در مرحله
واسنجی بهترتیب  0/69و  0/73و برای مرحله اعتبارسنجی بهترتیب  0/58و  0/71به دست آمدند .همچنین تغییراقلیم باعث کاهش  23/82درصدی
رواناب ،کاهش  26/03درصدی تبخیر و تعرق واقعی و افزایش  10/20درصدی تبخیر و تعرق پتانسیل خواهد شد.
واژههای کلیدی :بیالن آب ،تغییر اقلیم ،ریزمقیاسنمایی ،سناریوهای اقلیمی ،مدل SWAT

مقدمه

321

اقلیم کره زمین از زمان پیدایش جو بر روی این سیاره تغییر
کرده ،اما سرعت آن هیچگاه به اندازه عصر حاضر نبوده است .از نظر
پژوهشگران ،این مقدار شدت در تغییرات اقلیمی بهدلیل افزایش
گازهای گلخانهای در اتمسفر است که غالبا منشأ انسانی دارند (.)16
بر اساس گزارش ارزیابی پنجم ( )AR5هیئت بینالدول تغییر آب و
هوا ( ،)4IPCCدمای جهانی طی سالهای  1880تا  2012به میزان
0/85درجه سانتیگراد افزایش یافته است و در آینده تا سال  2100به
میزان  0/3تا  4/8درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت ( .)17تغییرات
آب و هوایی از طریق تغییر در زمان ،مقدار ،شکل بارش ،نرخ تبخیر و
 1و  -2بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری و استتاد ،گتروه
مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه یزد
)Email: talebisf@yazd.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دکتری ژئومورفولوژی ،مدیر دفتر برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب
منطقهای اصفهان
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.82329
4- Intergovernmental Panel on Climate Change

انتقال و رطوبت خاک ،رواناب بر چرخه هیدرولوژیکی تأثیر میگذارد
( .)23استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی همراه با مدلهای گردش
عمومی ( )5GCMSو یا مدلهای آب و هوایی منطقهای ()6RCMS
رایجترین روش برای ارزیابی تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر جریان
است ( 25و  )8در مطالعات هیدرولوژی باید توجه داشت که معموال
مساحت سلولهای محاسباتی مدلهای  7AOGCMبزرگتر از
وسعت منطقه مطالعاتی است بنابراین برای استفاده از نتایج این
مدلها در سطح حوضه ،باید خروجیهای مدل ریزمقیاس نمایی شوند
( .)14روشهای مختلفی بدین منظور وجود دارد که روشهای آماری
از روشهای مرسوم میباشد و نرمافزارهایی نیز در این رابطه توسعه
یافته است که از جمله آنها میتوان مدل  8 SDSMرا نام برد (.)15
شناخت و درک مفهوم بیالن آب یکی از پیش نیازهای ضروری در
راستای مدیریت پایدار منابع آب در سطح حوزههای آبخیز است.
5- General Circulation Models
6- Regional Climate Models
7- Atmosphere Ocean General Circulation Model
8- Statistical Down Scaling Model
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داد .اکبری و همکاران ( )4در پژوهشی اثر تغییر اقلیم بر رواناب
حوضه رودخانه ارس را با استفاده از مدل  SWATو سناریوهای
گزارش پنجم  IPCCمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشاندهنده
کاهش رواناب در سالهای بررسی شده است .گودرزی و همکاران
( )13در مطالعهای عدم قطعیت روشهای ریزمقیاسنمایی در تخمین
جریان آتی حوضه آبریز قرهسو تحت اثر تغییر اقلیم را بررسی کردند.
نتایج حاکی از برتری مدلهای  CanESM2و  Hadcm3برای هر دو
متغیر بارش و دما بود .در نهایت نتایج با هدف بررسی تغییرات رواناب
تحت تآثیر تغییر اقلیم به مدل هیدرولوژیکی معرفی شد .به طور کل
اکثر مدلها افزایش رواناب در فصل زمستان و کاهش آن در بقیه
فصول نسبت به دوره پایه را پیشبینی میکنند .نظر به اینکه حوزه
آبخیز مهرگرد در سالهای گذشته در وضعیت مطلوبی به لحاظ منابع
آبی قرار داشته است اما متأسفانه در چند سال اخیر بهواسطه تغییر
شرایط آب و هوایی ،وضعیت هیدرولوژیکی آن دستخوش تغییراتی
شده است بهنحوی که ساکنین حوزه آبخیز مذکور را به لحاظ
دسترسی به منابع آب با مشکل رو به رو کرده است .بنابراین با توجه
به اهمیت موضوع تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اجزاء مختلف کره زمین
بهخصوص چرخه هیدرولوژیکی ،این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده
از مدل هیدرولوژیکی  SWATو مدل اقلیمی  CanESM2که یکی
از مدلهای تغییر اقلیم جفت شده  CMIP5است تحت سناریو
 RCP8.5اثر تغییر متغیرهای اقلیمی را بر رواناب و تبخیر و تعرق
واقعی و پتانسیل حوزه آبخیز مهرگرد در آینده مورد بررسی قرار دهد.
برای این منظور از مدل آماری  SDSM5.2برای ریزمقیاسنمایی
دادههای اقلیمی بزرگ مقیاس پایگاه  2NCEPاستفاده شد .ضمن
اینکه مدل  SDSMتاکنون بیشتر برای ریز مقیاسنمایی دما و
بارش در مناطق مرطوب بهکار رفته است و در نواحی خشک و نیمه
خشک کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در
این حوزه آبخیز تاکنون هیچگونه مطالعهای از حیث بررسی اثر تغییر
اقلیم بر مؤلفههای بیالن آب صورت نگرفته است لذا این پژوهش
میتواند زمینهای را برای مطالعات گستردهتر در راستای مدیریت
هرچه بهتر منابع آب در حوزه آبخیز مذکور و حوزههای آبخیز با
شرایط مشابه فراهم کند.

مهمترین عناصر بیالن آب از دیدگاه مدیریت منابع آب شامل بارش،
تبخیر و تعرق ،رواناب سطحی ،جریان زیرزمینی و جریان جانبی
میباشند .بنابراین ،میتوان اجزاء منابع آب موجود در یک سیستم را
در دورههای زمانی مختلف ،مورد مقایسه قرار داد و درجه تأثیر هر
یک را در تغییرات بیالن آبی سیستمهای هیدرولوژیکی شناسایی کرد
( .)31امروزه برای مطالعه و برنامهریزی پایدار و مؤثر در مدیریت
جامع حوزههای آبخیز ،از مدلهای هیدرولوژیکی استفاده میشود.
ابزار ارزیابی آب و خاک ( )1SWATنمونهای از مدلهای
هیدرولوژیک با مبنای فیزیکی است که بر اساس ویژگیهای حوزه
آبخیز و شرایط اقلیمی آن به شبیهسازی در مقیاس بزرگ و همچنین
پایش فرایندهای مرتبط با چرخه آب میپردازد ( .)29با توجه به
اهمیت بحث اثر تغییر اقلیم بر منابع آب در این زمینه تحقیقات زیادی
انجام شده است .زو و همکاران ( )38در مطالعهای پاسخ هیدرولوژیکی
به تغییرات آب و هوایی در حوضه رودخانه  Weiچین را با استفاده از
مدل  SWATو  SDSMمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
میانگین رواناب ساالنه در دوره  2081-2100 ،2046-2065بهترتیب 12/4
درصد و  45درصد نسبت به دوره پایه  1961-2008افزایش مییابد .ژانگ
و همکاران ( )37در مطالعهای با استفاده از دو مدل  SWATو ،SDSM
جریانهای رودخانه  Xinدر چین را تحت تأثیر تغییرات اقلیمی
ارزیابی کردند .در ادامه از GCMهای مختلف )،BCC-CSM1.1
 CanESM2و  )NorESM1-Mتحت سه سناریو ( )RCPSاستفاده
کردند .بر این اساس درجهحرارت بهطور مداوم در منطقه افزایش
مییابد ،با این حال بارش آینده بسیار پیچیده و نامطمئن است .ملک
و آبگاز ( )22در مطالعهای اثر تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی
حوضه رودخانه  Gumaraرا با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT
و  SDSMمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشاندهنده آن است که
میانگین جریان ساالنه در آینده به میزان  17/8درصد افزایش مییابد.
آبراهام و همکاران ( )2در مطالعهای شرایط رواناب آینده تحت تأثیر
تغییر اقلیم را توسط دو مدل اقلیمی  CMIP5در دریاچه  ،Ziwayدره
ریفت اتیوپی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که حداقل و
حداکثر دما تحت سناریوهای  RCP8.5و  RCP4.5افزایش مییابد و
در مقابل بارش به شدت کاهش مییابد .قرمزچشمه و همکاران ()10
در پژوهشی تغییرات جریان تحت تأثیر اقلیم در حوضه رودخانه کن را
با استفاده از مدل هیدرولوژیکی  SWATو مدل
ریزمقیاسنمایی  SDSMمورد بررسی قرار دادند .در نهایت برای همه
ایستگاههای مطالعاتی افزایش دمای بیشینه و کمینه به ترتیب حدود
 1/3و  0/8درجه سانتیگراد و کاهش بارش پیشبینی شد .نتایج
حاصل از شبیهسازی رواناب ،کاهش آن را نسبت به دوره پایه نشان

حوزه آبخیز مهرگرد به طول جغرافیایی  51درجه و  47دقیقه و
 36ثانیه تا  51درجه و  19دقیقه و  8ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی

1- Soil and Water Assessment Tool

2- National Centers for Environmental Prediction

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد

 31درجه و  50دقیقه و  57ثانیه تا  31درجه و  24دقیقه و  19ثانیه
شمالی بهعنوان بخشی از حوضه آبریز کارون بزرگ با وسعت
 1275/59کیلومتر مربع ،در شمالیترین بخش شهرستان سمیرم
استان اصفهان واقع شده است (شکل  .)1کمترین ارتفاع محدوده
 2075متر مربوط به بخشهای خروجی حوزه آبخیز و بیشترین ارتفاع
محدوده  3688متر از سطح دریا مربوط به قسمتهای شمالی میباشد.
اقلیم حوزه آبخیز براساس اقلیم نمای آمبرژه نیمه خشک سرد و بر
اساس روش دومارتن نیمه خشک میباشد .بارندگی متوسط دشت در
این محدوده  339میلیمتر است .همچنین متوسط بارندگی در
ارتفاعات  368میلیمتر در سال براورد شده است (.)24
شبیهسازی شرایط اقلیمی آینده با استفاده از مدل
CanESM2

برای شبیهسازی شرایط اقلیمی آینده حوزه آبخیز مهرگرد از مدل
 CanESM2استفاده شد .این مدل از جمله مدلهای گردش عمومی
جو سری  CMIP5میباشد و چهارمین نسل از مدلهای آب و هوایی
است که توسط مرکز مدلسازی و تحلیل آب و هوای کانادا زیر نظر
سازمان محیط زیست این کشور توسعه یافته است .در این مدل کل
سطح زمین بهصورت  64×128سلول ،شبکهبندی شده است (.)6
همچنین در پژوهش حاضر برای ریزمقیاسنمایی از مدل SDSM
استفاده شد .این مدل یکی از مدلهای ریزمقیاسنمایی تابع انتقالی
آماری به شمار میآید ( .)36با توجه بهاینکه در چند سال اخیر
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بهواسطه تغییر شرایط آب و هوایی ،وضعیت هیدرولوژیکی حوزه آبخیز
مهرگرد دستخوش تغییراتی شده است مدلسازی میزان و نحوه
تغییرات متغیرهای اقلیمی حوضه برای دوره آتی از اهمیت باالیی
برخوردار است .بنابراین با توجه به هدف پژوهش ،بازه زمانی -2030
 2017به عنوان آینده نزدیک مبنای بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب و
تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل حوضه قرار گرفت .همچنین بهمنظور
بررسی اثر این تغییرات بر پارامترهای هیدرولوژیکی از دادههای روزانه
حداقل و حداکثر دما ایستگاه بروجن و بارش ایستگاه تنگ زردآلو
برای دوره پایه  1984-2005بهعنوان ورودیهای مدل اقلیمی
استفاده شد .بر این اساس با استفاده از مدل  ، SDSM5.2خروجی
مدل گردش عمومی  CanESM2بهوسیله دادههای مشاهداتی
ریزمقیاسنمایی و با در نظر گرفتن سناریوی  RCP8.5برای آینده
شبیهسازی شد .سپس  26متغیر اقلیمی بزرگ مقیاس از پایگاه داده
 NCEPدر قالب یک فایل فشرده شده از طریق لینک
climatiques.canada.ca/?page=pred-canesm
 https://scenariosدانلود و به عنوان دادههای ورودی به مدل

اقلیمی معرفی شد .پس از انجام تکرار فرایند آنالیز از بین  26متغیر
بزرگ مقیاس جو (پیشبینیکنندهها) ،متغیرهایی که بیشترین
همبستگی را با بارش و دمای حوزه آبخیز (پیشبینی شوندهها) داشتند
انتخاب شدند .برای اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده عملیات
واسنجی و اعتبارسنجی انجام شد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز مهرگرد در استان اصفهان و ایران
Figure 1- Location of the Mehrgerd watershed in Isfahan province and Iran
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همچنین برای ارزیابی کارایی مدل از یک سری معیارهای آماری
مانند  2R2 ،1 NSو  3RMSEاستفاده شد که در روابط  1تا  3به
ترتیب ارائه شده است (.)26

() 1

()2

() 3

در روابط  1تا 3

مقادیر مشاهده شده،

شده ،میانگین مقادیر مشاهده شده،
شده و  nتعداد سالهای آماری میباشد.

مقادیر شبیهسازی

میانگین مقادیر شبیهسازی

شبیهسازی شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از مدل
SWAT

مدل  SWATبه لحاظ مقیاس فضایی نیمه توزیعی و از نظر
زمانی مدلی پیوسته است .در مدل  SWATابتدا از روی مدل رقومی
ارتفاعی ( ،)4DEMحوزه آبخیز اصلی به تعدادی زیرحوضه تقسیم
میشود ،سپس بر مبنای نقشههای خاک و کاربری اراضی و شیب،
زیرحوضهها نیز به واحدهای کوچکتری تقسیم میشوند ،که به
هرکدام از این واحدها یک واحد پاسخ هیدرولوژیکی ()5HRU
میگویند .این واحدها باید تا حد امکان از نظر هیدرولوژیکی مشابه
باشند .در واقع باید در هر واحد هیدرولوژیکی ویژگیهای خاک،
توپوگرافی ،پوشش و کاربری اراضی تغییرات چشمگیری نداشته
1- Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient
2- Coefficient of Determination
3- Root Mean Square Error
4- Digital Elevation Model
5- Hydrologic Response Unit

باشند .خروجیهای مدل در هر زیر حوضه محاسبه شده برای هر واحد
هیدرولوژیکی ،به روش وزنی بهدست میآیند ( .)28پس از معرفی
نقشه  DEMبا دقت  20متر که از اداره آب منطقهای استان اصفهان
تهیه شده بود ،منطقه به  18زیرحوضه تقسیم شد .در ادامه شبکه
آبراهه ترسیم و موقعیت دو ایستگاه هیدرومتری تنگ زردآلو واقع در
نزدیکی خروجی حوزه آبخیز و پل بردکان در پایین دست سد و
همچنین موقعیت سد مخزنی قره آقاچ به مدل معرفی و مرز حوزه
آبخیز تعریف شد .در مراحل بعدی ،نقشه کاربری اراضی با استفاده از
الگوریتم طبقهبندی غیرپارامتریک ماشین بردار پشتیبان ( ،)6SVMدر
محیط نرم افزار  ENVI5.3تهیه شد .بر این اساس هفت نوع کاربری
اراضی برای حوزه آبخیز مهرگرد در نظر گرفته شد که شامل :کشت
آبی ( ،)AGRLکشت دیم ( ،)WWHTباغ ( ،)ORCDسطوح آبی
( ،)WATRمرتع ( ،)RNGEاراضی سنگالخی ( ،)ROCKاراضی
شهری ( )URBNو خاک با دو طبقه به کمک کدهایی به مدل
معرفی شد .به دلیل عدم وجود نقشه خاک حوضه مورد نظر از نقشه
خاک جهانی موجود در سایت مدل  SWATبه نشانی
 https://swat.tamu.eduاستفاده شد .همچنین نقشه شیب حوضه
بر اساس روش  SCSبه چهار طبقه تقسیم شد .در نهایت از تلفیق
این سه الیه ،نقشه واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی ( )HRUبه دست
آمدند .همچنین حد آستانه برای کاربری اراضی  10درصد ،خاک 10
درصد و شیب  5درصد در نظر گرفته شد .بر این اساس  54واحد پاسخ
هیدرولوژیکی برای کل حوضه بهدست آمد .با استفاده از این حدود
آستانه برای خاک و کاربری اراضی ،مناطقی که خاک و کاربری
اراضی در آنها کمتر از حد آستانه تعریف شده است توسط یک روش
میانگین گیری وزنی به خاک و کاربری اراضی که بیشترین مساحت را
در آن حوضه دارند تبدیل میشوند .بعد از آنکه از صحت دادههای
ورودی به مدل اطمینان حاصل شد نوبت معرفی اطالعات اقلیمی به
مدل است .در همین راستا با مراجعه به سازمان هواشناسی کل کشور،
اطالعات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده مدل  SWATبرای
بازه زمانی  2002تا  2016بر مبنای سال تأسیس و موجود بودن
دادهها تهیه شد (جدول  .)1بر این اساس بارش روزانه ،حداقل و
حداکثر دما ،سرعت باد ،رطوبت نسبی و تابش خورشیدی ایستگاههای
موجود در منطقه برای بازه زمانی مذکور در قالب فرمت  .TXTوارد
مدل شد .همچنین اطالعات دو ایستگاه سینوپتیک شهرضا و بروجن
به فایل  wgen. userموجود در پایگاه داده مدل معرفی شد .هدف از
انجام این مرحله استفاده از مولد داده اقلیمی ( )7WGENبرای
بازسازی دادههای مفقود میباشد.
6- Support Vector Machine
7- Weather Generator
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای مورد استفاده در مدل SWAT
Table 1- The characteristics of the stations used in the SWAT model

نام سازمان

ارتفاع ایستگاه (متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

نوع ایستگاه

نام ایستگاه

ردیف

Organization name

)Station height (meter

Latitude

Longitude

Station type

Station name

Row

هواشناسی

2470

´31o-25

´51o-34

سینوپتیک

سمیرم

Synoptic

Semirom

1

1845

31o

´-59

51o

سینوپتیک

شهرضا

Synoptic

Shahreza

2197

31o

´-57

51o

سینوپتیک

بروجن

Synoptic

Borujen

1580

´31o-31

´50 o-49

2270

´31o-40

´51o-55

2130

´31o-03

´51o-40

2230

31o

´-34

51o

2310

31o

´-12

51o

2274

´31o-09

´51o-49

2270

´31o-39

´51o-28

Meteorology

هواشناسی
Meteorology

هواشناسی
Meteorology

هواشناسی
Meteorology

هواشناسی
Meteorology

وزارت نیرو
Ministry of Power

وزارت نیرو
Ministry of Power

وزارت نیرو
Ministry of Power

هواشناسی
Meteorology

وزارت نیرو
Ministry of Power

بهمنظور براورد تبخیر و تعرق از روش هارگریوز-سامانی استتفاده
شد .همچنین دبی ماهانه خروجی از دو خط لوله انتقال آب در حوضته
و سد مخزنی قتره آقتاچ پتس از انجتام محاستبات اولیته بته همتراه
خصوصیات فیزیکی سد به مدل معرفی شد .در نهایت متدل SWAT
برای اجرا آماده شد.
واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT

منظور از واسنجی مدل ،بهینهسازی پارامترهای تأثیرگذار مدل
است بهطوری که خروجیهای شبیهسازی شده بتواند روند و تغییرات
دادههای مشاهداتی را در بازه مورد نظر توجیه کند .اعتبارسنجی
بررسی صحت مدل واسنجی شده در بازه زمانی دیگر میباشد
بهطوری که در آن متغیرهای شبیهسازی شده و مشاهداتی بدون
تصحیح هیچ پارامتری مقایسه شوند .برنامههایی به این منظور توسعه
پیدا کردهاند که میتواند بهطور اتوماتیک این عمل را در حوزههای
آبخیز بسیار بزرگ انجام دهند .الگوریتم  SUFI-2در بسته نرمافزاری
 SWAT-CUPیکی از این برنامهها میباشد که در منابع بسیاری از
آن استفاده شده است .واسنجی و تعیین میزان عدم قطعیت ،توسط
معیارهایی به نام  P-Factorو  R-Factorبررسی میشود ( .)1در این
پژوهش با توجه به اینکه دو سال برای آموزش مدل در نظرگرفته شد
بنابراین برای واسنجی مدل از بازه زمانی  2004تا  2012و برای
اعتبارسنجی از بازه زمانی  2013تا  2016مربوط به ایستگاه

´-50
´-18

´-31
´-44

سینوپتیک

لردگان

Synoptic

Lordegan

بارانسنجی

اسفرجان

Rain gauge

Esfarjan

بارانسنجی

تنگ سحری

Rain guage

Tange sahari

تبخیرسنجی

مهرگرد

Evaporation gauge

Mehrgerd

تبخیرسنجی

حنا

Evaporation gauge

Hana

کلیماتولوژی

شهید حمزوی

Climatology

Shahid hamzavi

هیدرومتری

تنگ زردآلو

Hydrometry

Tange zardaloo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

هیدرومتری تنگ زردآلو واقع در نزدیکی خروجی حوزه آبخیز استفاده
شد .در ابتدای اجرای مدل به منظور مشخص کردن پارامترهای مؤثر
بر رواناب منطقه ،آنالیز حساسیت با استفاده از روش هر بار یک پارامتر
( )OATبرای مدل انجام شد و پارامترهای حساس برای واسنجی
مدل تعیین شد .در این پژوهش تعداد دادههای مشاهداتی در خروجی
بهصورت ماهانه برای رواناب در مرحله واسنجی  108و در مرحله
اعتبارسنجی  48نمونه مورد استفاده قرارگرفت .برای واسنجی مدل
ابتدا  19پارامتر که بیشترین تأثیر را در شبیهسازی دبی حوزه آبخیز
مهرگرد داشتند انتخاب و بعد از انجام تحلیل حساسیت 10 ،پارامتر به
عنوان تأثیرگذارترین پارامترها به مدل معرفی شدند .برای این کار از
الگوریتم  SUFI-2استفاده شد.
الگوریتم  SUFI-2یک روش بهینهسازی معکوس است که درآن
تمام منابع عدم قطعیت در دامنه معرفی شده برای هر پارامتر لحاظ
میگردد .بهنحوی که محدوده اولیه پارامترها بعد از هر بار تکرار
بهوسیله محدوده جدید بهدست آمده توسط مدل ،جایگزین شده و یک
دامنه عدم قطعیت محدودتری از پارامترها بهدست میآید .این روند تا
زمانی که دو شاخص کمیسازی عدم قطعیت به حد مطلوب خود
برسند یعنی  P-Factorبه یک و  R-Factorبه صفر میل کند ادامه
پیدا میکند ( .)34ولی اکثرا به دلیل خطاهای گوناگون در دادهها و
عدم قطعیت مدلهای مفهومی ،هیچگاه این مقادیر برای دو پارامتر
ذکر شده بهدست نمیآید .بدین منظور مدل مجددا اجرا شد تا بازه
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 بهترین متغیرها برای کوچک مقیاس کردن،با انجام سعی و خطا
متغیرهای دما و بارش حوزه آبخیز مهرگرد انتخاب و به مدل معرفی
 پس از بازتولید و آنالیز دادههای تولید شده توسط مدل.)2 شد (جدول
،R2  برای ارزیابی توانایی مدل از معیارهای آماری مانند،SDSM
.)3  استفاده شد (جدولNS  وRMSE
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 به منظور ارزیابی عملکرد مدل.مناسب برای هر پارامتر بهدست آمد
 وP-Factor ،NS ،R2  از ضریب،در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی
. استفاده شدR-Factor

نتایج و بحث
SDSM شبیهسازی اقلیم آینده با استفاده از مدل

 پیش بینی کنندههای منتخب جهت ریزمقیاسنمایی بارش و دما-2 جدول
Table 2- Selection predictors for downscaling of precipitation and temperature

کوته نوشت

متغیر

متغیر پیشبینی کننده

Variable

Predictive variable

Wrote
short

ncepmslpgl.dat

Mslp

ncepp1_vgl.dat

p-v

ncepp8_ugl.dat

p8-u

ncepp8zhgl.dat

p8zh

nceps500gl.dat

p500

ncepp5_ugl.dat

p5_u

nceps500gl.dat

p500

حداقل دما

ncepp5thgl.dat

P5th

Minimum
temperature

ncepp5zhgl.dat

P5zh

ncepp8_ugl.dat

p8-u

nceptempgl.dat

temp

ncepmslpgl.dat

Mslp

ncepp5_ugl.dat

p5_u

nceps500gl.dat

p500

ncepp8_vgl.dat

p8-v

ncepshumgl.dat

shum

nceptempgl.dat

temp

بارش
Precipitation

حداکثر دما
Maximum
temperature

همبستگی
مفهوم پیش بینی کننده
Predictive concept

p آماره
Statistics p

فشار متوسط سطح دریا

0.01

0.1

0.02

0.08

0.01

0.1

0.3

0.04

0.2

0.09

0.03

0.4

0.15

0.2

0.3

0.18

0.006

0.5

0.00

0.16

0.21

0.2

0.00

0.3

0.02

0.04

0.13

0.2

0.5

0.4

0.04

0.03

0.5

0.1

Average pressure at sea level

باد نصف النهاری
Meridional wind
850 hpa باد مداری تراز
Wind orbital alignment hpa850
850 hpa واگرایی تراز
Alignment divergence hpa850
500hpa ارتفاع ژِئوپتانسیلی تراز
Geopotential height alignment
hpa500
500 hpa باد مداری تراز
Wind orbital alignment hpa500
500hpa ارتفاع ژِئوپتانسیلی تراز
Geopotential height alignment
hpa500
500 hpa جهت باد تراز
Wind direction alignment hpa500
500 hpa واگرایی تراز
Alignment divergence hpa500
850 hpa باد مداری تراز
Wind orbital alignment hpa850
 متر2 میانگین دمای تراز
Average temperature alignment 2
meter

فشار متوسط سطح دریا
Average pressure at sea level
500hpa باد مداری تراز
Wind orbital alignment hpa500

ارتفاع ژِئوپتانسیلی تراز
500 hpa
850hpaباد نصف النهاری تراز
Meridional wind alignment850hpa

رطوبت نسبی
Relative humidity

جزئی
Partial
correlation

 متر2 میانگین دمای تراز
Average temperatures alignment 2
meter
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جدول  -3معیارهای عملکرد مدل  CanESM2در مقایسه با مقادیر مشاهداتی
Table 3- Performance criteria for the CanESM2 model compared to observation values

حداکثر دما (درجه سانتیگراد)

حداقل دما (درجه سانتیگراد)

بارش (میلیمتر)

شاخصهای آماری

)Maximum temperature (° C

)Minimum temperature (° C

)Precipitation (mm

Statistical indicators

0.99

0.99

0.92

ضریب تعیین

0.21

0.16

5.81

0.99

0.99

0.39

R2

مجذور میانگین مربعات خطا
RMSE

ضریب نش-ساتکلیف
NS

شکل  -2مقایسه میانگین و انحراف معیار بارش ،حداقل و حداکثر دما مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی
Figure 2- Comparison of mean and standard deviation of precipitation, minimum and maximum temperature of observation
and simulation values

با توجه به نتایج موجود در جدولهای  2و  3مشخص شد که
دادههای درجه حرارت همبستگی بهتری با دادههای مشاهداتی در
مقایسه با دادههای بارندگی داشتهاند .به عبارتی تغییرپذیری دما نسبت
به بارندگی کمتر است و دما یک متغیر پیوسته است که کمتر تحت
تأثیر ناهنجاریهای زمانی قرار میگیرد .درحالیکه بارش تحت تأثیر
عوامل مختلفی در حوضه قرار میگیرد .از سوی دیگر ،بارندگی یک
متغیر گسسته است .نتایج بسیاری از مدلهای گردش عمومی جو و

مدلهای منطقهای نشان میدهد که مدلسازی بارش معموال همراه
با خطا صورت میگیرد .همچنین مدل  SDSMیک مدل
رگرسیونی است .این مدلها اکثرا با ایجاد روابط رگرسیونی بین
متغیرهای بزرگ مقیاس و ریزمقیاس تعریف میشوند .برای
شبیهسازی بارش ،ریزمقیاسنمایی وقایع حداکثر در آینده توسط
مدلهای رگرسیونی تا حدی مشکل است ( .)35الزم به ذکر است که
حوزه آبخیز مهرگرد ،کوهستانی است بنابراین بارش را به شدت تحت
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تأثیر قرار میدهد و احتمال بروز خطا را در این متغیر افزایش میدهد.
به بیان دیگر مدل  SDSMنسبت به شبیهسازی بارش از حساسیت
باالیی برخوردار بوده لذا هر عاملی که این متغیر را تحت تاثیر قرار
دهد امکان بروز خطا توسط این مدل را تشدید میکند .به همین علت
شاخص آماری نش-ساتکلیف در ارتباط با بارش نسبت به حداقل و
حداکثر دما پایینتر برآورد شده است .که با توجه به ماهیت مدل و
شرایط توپوگرافی حوزه آبخیز این حد از اختالف قابل قبول است .در
این راستا میتوان به مطالعاتی چون عساکره و اکبرزاده ( )5در
ایستگاه سینوپتیک تبریز ،نادری و همکاران ( )27در حوضه سیمره
اشاره کرد .بر این اساس شاخصهای آماری بهدست آمده برای حوزه
آبخیز مهرگرد در سطح قابل قبولی قرار دارند .در شکل  2به خوبی
واضح است که میزان بارش شبیهسازی شده برای آینده نسبت به
میزان بارش مشاهداتی بهطور قابل توجهی کاهش مییابد .همچنین
بیشترین اختالف در ارتباط با انحراف معیار بارش مربوط به ماههای
ژانویه و دسامبر به ترتیب به میزان  4/14و  4/37واحد کمتر از مقدار
انحراف معیار مقادیر مشاهداتی است .در ارتباط با دما ،که در برخی از
ماهها ،خصوصا در ماههای ژانویه و دسامبر درمورد دمای حداقل و در
ماههای ژانویه و نوامبر در مورد دمای حداکثر ،اختالف نسبتا کمی

بین انحراف معیار مقادیر مدلسازی شده و مشاهداتی وجود دارد با
این وجود مدلسازی دماهای حداقل و حداکثر به میزان بسیار خوبی با
دادههای مشاهداتی مطابقت دارد .نتایج ریزمقیاسنمایی مدل گردش
عمومی جو در این حوزه آبخیز نشاندهنده کاهش  53/48درصدی
بارندگی و افزایش حداقل و حداکثر دما به ترتیب به میزان  0/84و
 3/99درجه سانتیگراد در دوره شبیهسازی شده  2017- 2030نسبت
به گذشته است.
شبیهسازی شرایط هیدرولوژی منطقه با استفاده از مدل
SWAT

با توجه به اینکه ایستگاه هیدرومتری تنگ زردآلو به لحاظ
کیفیت و طول دوره آماری در حد مطلوبی قرار دارد بنابراین از
دادههای این ایستگاه برای واسنجی و اعتبارسنجی رواناب ماهانه
استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل 10 ،پارامتر
بهعنوان حساسترین پارامترها شناسایی شدند .که نتایج آن در جدول
 4ارائه شده است .همچنین نمودار همبستگی رواناب مشاهداتی و
شبیهسازی شده مربوط به دوره واسنجی و اعتبارسنجی ایستگاه تنگ
زردآلو در شکل  3ارائه شده است.

جدول  -4نتایج آنالیز حساسیت پارامترها برای دوره واسنجی ()2004-2012
)Table 4- Results of sensitivity analysis of parameters for the calibration period (2004-2012

مقدار بهینه

p-value

t-stat

53.74

0.07

1.80

41.73

0.03

-2.13

0.60

0.01

2.76

-0.04

0

-3.49

-0.40

0

-9.74

257.88

0

-4.10

0.81

0

6.73

0.39

0

8.92

0.56

0

13.77

297

0

70.59

Optimum amount

توصیف مؤلفه

نام پارامتر

ردیف

Component description
شماره منحنی  scsبرای شرایط رطوبتی II
Curve numbers scs for humidityII
ضریب  Revapآب زیرزمینی
Revap coefficient of groundwater

Parameter name

Row

V__CN2.mgt

1

V__REVAPMN.gw

2

V__HRU_SLP.hru

3

r__SOL_AWC(1).sol

4

متوسط تندی شیب
Average slope steepness

ظرفیت آب قابل دسترس خاک ()1
)Available water capacity of the soil (1) (mm/mm
ظرفیت آب قابل دسترس خاک ()mm/mm( )2
)Available water capacity of the soil (2) (mm/mm

حد آستانه آب در آبخوان کم عمق
Threshold shallow water aquifer
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شکل  -3نتایج واسنجی و اعتبارسنجی رواناب ماهانه ایستگاه تنگ زردآلو با استفاده از الگوریتم SUFI-2
Figure 3- Calibration and validation results of the monthly runoff in Tange Zardaloo station using the SUFI-2 algorithm

R- ،P-Factor

با توجه به نتایج موجود در شکل  3شاخص
 R2 ،Factorو  NSبرای دوره واسنجی  0/73 ،0/24 ،0/52و  0/69و
برای دوره اعتبارسنجی  0/71 ،0/29 ،0/45و  0/58بهدست آمد.
بنابراین درصد قابل قبولی از دادههای مشاهداتی در باند عدم قطعیت
 95درصد قرارگرفتند .همچنین نتایج نشاندهنده این است که مدل
بهصورت رضایت بخشی رواناب ماهانه حوزه آبخیز مهرگرد را
شبیهسازی کرده است .با مقایسه هیدروگراف شبیهسازی شده و
مشاهداتی به خوبی واضح است که در بعضی از ماههای سال (مِی
 2004و مارس  )2006برای دوره واسنجی و (مِی ،2013
مارس ،2014آوریل  2015و مارس )2016برای دوره اعتبارسنجی در
نقاط پیک ،تا حدودی همبستگی کمتری دارند .در این ارتباط میتوان
به مطالعات تولسون و شوماکر ( )33و چو و شیرمحمدی ( )7اشاره
کرد .دالیل این مسئله عبارت است از :کوهستانی بودن و وجود سنگ
آهک ،آهک مارنی و آهک دولومیتی مربوط به کرتاسه زیرین که از
ضخامت قابل توجهی برخوردار بوده و بخش عمده نواحی مرتفع را
تشکیل میدهند .بخشهایی از جریان که مدل با اختالف کمی نسبت
به هیدروگراف مشاهداتی شبیهسازی کرده است ،در اواخر زمستان و
اوایل بهار بهخصوص در ماههای (مارس ،آوریل و مِی) اتفاق افتاده
است .از عواملی که سبب افت هیدروگراف مربوط به دبی شبیهسازی

شده است ،برداشت آب با هدف تأمین آب شرب مناطق مجاور
همچون شهرضا و سمیرم با استفاده از خطوط انتقال آب و احداث سد
مخزنی قرهآقاچ جهت تأمین مصارف مختلف ساکنین حوزه آبخیز
میباشد.
بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب و تبخیر و تعرق

با توجه به شکل  4نتایج بهدست آمده از شبیهسازی اقلیم برای
بازه زمانی  2017تا  2030توسط مدل  SDSMحاکی از کاهش
بارندگی و افزایش دما در تمام ماههای سال در مقایسه با دوره پایه
میباشد .بر این اساس شبیهسازی رواناب حوزه آبخیز در دوره آتی و
مقایسه مقادیر آن با دوره پایه بیانگر کاهش متوسط رواناب ساالنه
درازمدت در دوره آتی به میزان  23/82درصد میباشد .همچنین پیک
رواناب از ماه آوریل به ماه مارس منتقل شده است .در شرایط اقلیمی
گذشته که رژیم غالب بارشهای زمستانه بهصورت برف بوده است به
دلیل شرایط دمایی گذشته بیشترین میزان رواناب در اوایل فصل بهار
همزمان با ذوب برف زمستانه و بارشهای بهاری اتفاق افتاده است.
درحالیکه در آینده نزدیک هرچند بارشها از نظر کمی نسبت به
گذشته کاهش مییابد ولی به دلیل تغییر رژیم بارشها ،نقطه اوج
رواناب از اوایل بهار به سمت اواخر زمستان منتقل میشود .این نتایج
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با مطالعات منصوری و همکاران ( )21در حوضه زرینه رود ،اکبری و
همکاران ( )4در حوضه رودخانه ارس و امیل سورو و همکاران ( )9در
حوضه  Bandamaمطابقت دارد .با توجه به اینکه تغییرات دمایی
عامل اصلی تغییرات اقلیمی شناخته شده است ،معادلههایی که بر پایه
پارامترهای دمایی باشند ،با توجه به پدیده گرمایش جهانی و تغییرات
اقلیمی قادر به پیشبینی میزان تبخیر و تعرق در دورههای آتی خواهد
بود لذا از روش هارگریوز-سامانی که روش دمایی است به دلیل
نیازمند بودن به دادههای ورودی کمتر و پاسخگو بودن به مسئله
پدیده گرمایش جهانی و محدود بودن دادههای ریزمقیاس شده در
حوضه برای بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تبخیر و تعرق استفاده
شد ( .)11بر این اساس نتایج نشاندهنده کاهش تبخیر و تعرق واقعی
آینده  2017تا  2030در مقایسه با دوره پایه  2004تا  2016است.
بهطورکلی نتایج نشاندهنده کاهش متوسط سالیانه تبخیر و تعرق
واقعی آینده در مقایسه با دوره پایه به میزان  26/03درصد میباشد.
این مسئله ناشی از کاهش بارش در آینده و عدم وجود آب کافی به
جهت انجام مکانیسم تبخیر و تعرق واقعی میباشد .بنابراین با توجه
به بحث افزایش دما و کاهش بارندگی برای دوره آینده و به دنبال آن
کاهش رواناب سطحی و زیرسطحی این مسئله خود کاهش رطوبت
خاک و در نتیجه کاهش مکانیسم تبخیر و تعرق واقعی را موجب
خواهد شد .با توجه به شرایط اقلیمی حوزه آبخیز مهرگرد ،بیشتر
بارشها در فصل زمستان بهخصوص دی و بهمن ماه اتفاق میافتد و

در فصل تابستان از میزان بارشها به شدت کاسته خواهد شد به
نحوی که کمترین میزان بارش مربوط به ماههای تیر و مرداد است.
این حوزه آبخیز بر اساس تقسیمبندی کوپن جزء مناطق معتدل سرد با
تابستانهای گرم و خشک و در ارتفاعات جنوبی جزء مناطق معتدل
سرد با تابستانهای خنک و خشک میباشد .همچنین رشد پوشش
گیاهی در این حوزه آبخیز از اواخر اسفند ماه شروع و در اواسط
اردیبهشت به حداکثر رشد رویشی خود میرسد ( 18 ،3و  .)30بر این
اساس بیشترین میزان تبخیر و تعرق واقعی در این حوزه آبخیز مربوط
به اواخر زمستان تا اواسط بهار بهخصوص ماههای فروردین و
اردیبهشت میباشد .علت این مسئله رسیدن پوشش گیاهی به حداکثر
رشد و وجود آب کافی است .در ارتباط با بحث تبخیر و تعرق پتانسیل
نیز باید گفت با توجه به ارتباط تنگاتنگی که میان تبخیر و تعرق
پتانسیل و دما وجود دارد بنابراین تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه نسبت
به دوره پایه به میزان  10/20درصد افزایش مییابد .بر این اساس
میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در حوزه آبخیز مهرگرد در فصل تابستان
با افزایش دما به حداکثر خود خواهد رسید . .نتایج بهدست آمده با
مطالعات سیفی و همکاران ( )32در ایستگاه کرمان ،کوهی و ثنایی
نژاد ( )19در حوضه رودخانه ارومیه ،گودرزی و همکاران ( )12در
حوضه کرخه و لیانگ و همکاران ( )20در حوضه رودخانه  Taoerدر
این باره همسو بود.

شکل  -4تغییرات رواناب  ،تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل تحت تأثیر تغییر اقلیم (2004-2016؛)2017-2030
)Figure 4- Runoff variations, actual evapotranspiration and potential affected by climate change (2004-2016, 2017-2030
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 اثرگذاری عوامل مختلف بر بارش همچون توپوگرافی،به بارش
ساتکلیف قابل-میتوان گفت که مقدار بهدست آمده برای ضریب نش
 در شبیهسازی بارش از دقتSDSM  به بیان دیگر مدل.قبول است
، R2  در بخش هیدرولوژیکی معیارهای آماری.کمتری برخوردار است
،0/73  برای دوره واسنجی به ترتیبR-Factor  وP-Factor ،NS
،0/58 ،0/71  و برای دوره اعتبارسنجی به ترتیب0/24 و0/52 ،0/69
SWAT  الزم به ذکر است که مدل. به دست آمد0/29  و0/45
بارش را با استفاده از متوسط دمای روزانه و بهصورت باران یا برف
 با توجه به ساز و کار مدل در ارتباط با شبیهسازی.تقسیمبندی میکند
رواناب ماهانه ماههای پس از فصل سرما که در طی آنها با گرم
 میتوان، ذوب میشود، برف باریده شده در فصل سرما،شدن هوا
نتیجه گرفت که مدل قادر به شبیهسازی خوب ذوب برف در برخی از
ماههای سال نبوده است و جریان حداکثر شبیهسازی شده تطابق
 در ادامه با هدف بررسی اثر تغییر.کمتری با مقادیر مشاهداتی دارد
 اقلیم شبیه،اقلیم بر رواناب و تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل حوضه
 پس از تحلیل. معرفی شدSWAT سازی شده برای آینده به مدل
 درصد23/82 نتایج مشخص شد که متوسط رواناب ساالنه به میزان
 همچنین تبخیر و تعرق واقعی به.روند رو به کاهشی داشته است
10/20  درصد کاهش و تبخیر و تعرق پتانسیل به میزان26/03 میزان
.درصد افزایش یافته است

نتیجهگیری
با توجه به آنکه آب و مسائل مربوط به آن از جمله دغدغههای
اصلی بشر در دورههای آتی به حساب میآید جهت مدیریت هرچه
 ضرورت دارد وقوع تغییرات اقلیمی و میزان تأثیرگذاری آن بر،بهتر
 در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از مدل.منابع آب ارزیابی گردد
 اثر تغییرSWAT2012  و مدل هیدرولوژیکیCanESM2 اقلیمی
متغیرهای اقلیمی در آینده بر بیالن آب حوزه آبخیز مهرگرد
بهخصوص رواناب و تبخیر و تعرق (واقعی و پتانسیل) مورد بررسی
.قرار گیرد
 مشخص شد که بارش درSDSM براساس خروجیهای مدل
 درصد کاهش و دمای53/48 مقایسه با دوره مشاهداتی به میزان
حداقل و حداکثر با اختالف کمی نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب
 نتایج حاصل. درجه سانتیگراد افزایش مییابد3/99  و0/84 به میزان
 متغیرهای اقلیمی،از معیارهای آماری حاکی از آن است که مدل
،R2  بر این اساس ضریب.حوضه را به خوبی شبیهسازی کرده است
 و0/39  و5/81 ،0/92  برای بارش به ترتیب معادلNS  وRMSE
 و0/99 ،0/16 ،0/99 برای حداقل و حداکثر دما به ترتیب معادل
ساتکلیف در- اگرچه ضریب نش. بهدست آمد0/99 ،0/21 ،0/99
 پایین براورد،ارتباط با متغیر بارش در مقایسه با حداقل و حداکثر دما
 حساسیت مدل نسبت،SDSM شده است اما با توجه به ماهیت مدل
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Introduction: In the past century, the climate has been changing on both regional and global scales over the
earth. It is also expected that such changes will continue in the near future. Climate change is due to increased
greenhouse gas emissions in the atmosphere. The concentration of these gases is directly related to the
temperature increase. Climate change affects the hydrological cycle through changes in time, amount, the shape
of precipitation, evaporation rates and transfer, soil moisture, runoff, etc. Today, the use of hydrological models
have been developed to have the factors affecting the hydrological cycle in the watershed. The Soil and Water
Assessment Tool (SWAT) is an example of these models. The common method of assessing the effects of
climate change on flow is using hydrological models along with general circulation models (GCMS) or regional
weather models (RCMS). The purpose of this study is to investigate the effect of climate change on runoff and
evapotranspiration (real and potential) of Mehrgerd Watershed using the SWAT hydrologic model and the
CanESM2 climatic model.
Materials and Methods: For modeling the change rate of regional climate parameters in the future period
(2017-2030) and the effect of these changes on hydrological parameters, the daily data of minimum and
maximum temperature of the Borujen station and precipitation of the Tange Zardaloo station for the base period
(1984-2005) were used as inputs of the CanESM2 model. Accordingly, using the model of SDSM5.2 under the
scenario of RCP8.5 was performed the downscaling operation. To evaluate the efficiency of the SDSM model
were used statistical criteria R2, RMSE, and NS. In the next step, the SWAT 2012 model was used to simulate
the hydrologic conditions. After introducing the DEM map with a precision of 20 meters, the region was divided
into 18 sub-basins. From the combination of land use maps, soil, and slope, 54 units of hydrological response
(HRU) were obtained. Then, climatic data including precipitation, minimum and maximum temperature, relative
humidity, wind speed, and solar radiation were introduced to the model. Due to the presence of the dam and the
two water transfer lines in the area, physical data and discharge were calculated and introduced into the model.
The calibration and validation of the model were done by Sufi-2 algorithm. The calibration process was
conducted for the period 2004 to 2012 while the validation process was from 2013 to 2016. In order to evaluate
the performance of the model, coefficients NS, R2, P-Factor and R-Factor were used. For this purpose, the model
was restarted to obtain the appropriate range for each parameter. After calibrating the hydrological model was
introduced the simulated climate to the SWAT model. Finally, the effect of climate change was investigated on
runoff and evapotranspiration (real and potential) of Mehrgerd Watershed.
Results and Discussion: The results of the downscaling of the climatic model in this region indicate a
decrease of 53.48% of precipitation and increase minimum and maximum temperatures for a future period
(2017-2030), 0.84 and 3.99%, respectively. Based on the results of the sensitivity analysis of the SWAT model,
10 parameters were identified as the most sensitive parameters. In the hydrological section, the statistical criteria
of R2, NS, P-Factor and R-Factor were obtained for the calibration period 0.73, 0.69, 0.52 and 0.24, respectively
and for the validation period, 0.71, 0.58, 0.45 and 0.29, respectively. Comparing runoff simulation in the future
period under the influence of climate change and comparison of its values with the base period showed a
decrease of 23.82% in an annual average of runoff. Climate change will also reduce actual evapotranspiration by
26.03% and increase potential evapotranspiration by 10.20%.
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Conclusion: Based on the results of the SDSM model, it was determined that the precipitation is strongly
reduced in comparison with the observation period, and the minimum and maximum temperatures increase with
a slight difference compared to the observation period. According to statistical criteria, the SDMS model has
succeeded in simulating the parameters for the future period. Accordingly, the values of R2, RMSE, and NS for
precipitation, were equal to 0.92, 5.81 and 0.39, respectively, and for the minimum and maximum temperatures
were obtained 0.99, 0.16, 0.99 and 0.99, 0.21, 0.99, respectively. In the hydrological section, the statistical
criteria were acceptable values for the calibration period and the validation. Finally, it was found that under the
influence of climate change, runoff decreases. Real evapotranspiration is also declining due to a lack of available
water, but potential evapotranspiration is increasing due to the close relationship with temperature.
Keywords: Climate change, Climate scenarios, Downscaling, SWAT Model, Water balance
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