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مقاله علمی-پژوهشی

طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرینگل با استفاده از روشهای
هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیهسازی زیستگاه
محمدحسن نادری -1مهدی ذاکرینیا -*2میثم ساالری

جزی۳

تاریخ دریافت1397/12/15 :
تاریخ پذیرش1399/01/24 :

چکیده
در مطالعات برنامه ریزی توسعه پایدار منابع آب در حوضه های آبخیزز در ،تویزیو ط اراحزژ ر یزی نریزاش نمز م بزژ در برعزراری تعزاد
فرآیندهای هیدرطلو یکژ ط اکولو یکژ ط تداطم حیات اکوسیستیهای رطدخانه ای دارد .نریزاش اکولزو یکژ پایزه ط اسزاا ح اززز ات تیسزتهاا ماهیزاش
رطدخانه ای ط ات ارکاش مدیریز اکوسیستی رطدخانه اسز که بایستژ به رسبیز شناخته شود امزا بزداش اهبیزز خایزژ دادا نبزژشزود .پزای نریزاش
تیسزمحیطژ در او رطدخانه برای اابیناش ات انتما ط توتیع نریاش مطلوب اکولو یکژ مورد نیات به اکوسیستیهای آبژ پاییندسز ضرطری اسز .ات
این رط در پژطه حاضر به منظور ایجاد شرایط پایدار اکولو یک در رطدخانه ترین گل استاش گلستاش اژ محاسبات گام به گام تحلیزل اکوهیزدرطلیکژ
تیستهاا گونه سیااماهژ ) Capoeta gracilis (Keyserling, 1861ط تحلیل نریاش اکولو یکژ بزا اسزت ادا ات رط هزای هیزدرطلو یکژ تنانزز ط
انتما منحنژ تداطم نریاش ط مد شبیه ساتی تیستهاا مورد بررسژ عرار گرفز .نتایج نشاش داد با انجام شبیهساتی هیزدرطلیکژ ط آنزالیز سزری تمزانژ
دبژ -فیزیک تیستهاا با است ادا ات منحنژهای شاخص مطلوبیز محدطدا ر یی نریاش موردنیات برای تأمین پتانسیل اکولو یکژ تیستهاا گونه شزاخص
بین  2/49ط  0/58مترمکعب برثانیه به ترتیب در مااهای فرطردین ط آباش با میانهین دبژ ساالنه  1/25مترمکعب برثانیه (معاد  59درید نریاش ابیعژ
رطدخانه) مژ باشد .هبچنین ممایسه میزاش تخصیص آب برای تأمین نریاش تیسز محیطژ با رط تنانز در رطدخانزه مزورد مطالعزه نشزاش داد کببزود
نریاش در فصو تابستاش ط تمستاش (نریاش رطدخانه کبتر ات نریاش تیسزمحیطژ اسز) مشاهدا مزژ شزود .در ن ایزز ایزن نتیجزه بزه مبزل آمزد کزه
رط های دیهر تأمین نریاش تیسزمحیطژ (انتما منحنژ تداطم نریاش ط شبیهساتی تیستهاا) ممادیر باالتر ات  30دریزد میزانهین نریزاش سزاالنه را
فراهی مژکند که محافظز ب تر نریاش را برای تیستهاا رطدخانه فراهی مژکنند .بر اساا نتایج ایزن مطالعزه توتیزع مطلوبیزز تیسزتهاهژ در ازو
رطدخانه ترین گل تحز تأثیر پارامترهای هندسژ هیدرطلیکژ ط میزاش دبژ نریاش بیزانهر شزرایط مطلزوب تیسزتهاهژ گونزه سزیاامزاهژ در محزدطدا
پاییندسز ط شرایط ضعیو در محدطدا باالدسز رطدخانه مژباشد .در ن ایز رطیکرد مد اکوهیدرطلیکژ شبیهسزاتی تیسزتهاا نسزبز بزه رط هزای
هیدرطلو یکژ بسیار انعطافپذیرتر بودا ط مژتواند برای تجزیه ط تحلیل های میزاش مطلوبیز تیسزتهاا ماهیزاش در مزدیریز اکوسیسزتی رطدخانزه مزورد
است ادا عرار گیرد.
واژههای کلیدی :نریاش تیسزمحیطژ رطدخانه ترینگل سیااماهژ مساحز عابل است ادا طتنژ مطلوبیز تیستهاا

مقدمه

1

ات م یترین ایو در یکپارچهساتی موضومات مربوط به مدیریز
اکوسیستیهای رطدخانه ای ط ر یی نریاش آب برعراری تعاد پایدار در
شرایط اکولو یکژ رطدخانه ها ط در حداعل نههداشتن آسزیب طاردا بزه

 2 1ط  -3بهترتیب دان آموخته کارشناسژ ارشزد م ندسزژ منزابع آب دانشزیار ط
استادیار گرطا م ندسژ آب دانشهاا ملوم کشاطرتی ط منابع ابیعژ گرگاش
)Email: mzakerinia@gau.ac.ir
(* -نویسندا مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.79294

بخ های محیطتیستژ آبژ اسز .ر یی هیزدرطلو یکژ نریزاش یزک
مامل کنتر کنندا پارامترهای کلیدی تیستهاا رطدخانه مانند مبز ط
سرمز آب بودا ط هبچنین نم کلیدی در شکلگیری تنوعتیستژ ط
ح زز سززومز ط پایززداری اکوسیسززتی رطدخانززه دارد ( 8 5ط .)29
نریاشهای تیسزمحیطژ رطدخانه به منواش م یتزرین انززای ر یزی
اکولو یکژ مژباشند .نریاش تیسززمحیطزژ را مزژتزواش ابززاری بزه
منظور امبا مدیریز یحیح تیسزمحیطژ کنتر آلودگژ منابع آب
ط ح اکوسیستی رطدخانه در چ ارچوب مدیریز نزامع حوضزههزای
آبخیززز در نظززر گرفززز ( 15 4ط  .)25بززرای تخبززین حزز آبزز
تیسزززمحیطززژ رطدخانززههززا در مززدیریز پایززدار منززابع آب ط ح ز
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اکوسیستیهای مونود در حوضههای آبخیز رط های مختلزو بزا در
نظززر گززرفتن شززرایط هیززدرطلو یکژ اکولززو یکژ ط هیززدرطلیکژ ط
انعطافپذیری ط ساتگاری با منطمه مورد بررسژ عرار مژگیزرد (25 4
ط  .)26با تونه به اثرات تیاشبار تغییزرات ر یزیهزای ابیعزژ نریزاش
رطدخانهها توسط سدها ط دیهر ساتاهای آبژ ط ت دید اکوسیستیهزای
آبژ طابسته به ر یی نریاش رطدخانه نیات به یزک رااحزل نزامع بزرای
مدیریز اکوسیستبژ رطدخانزه مزژ باشزد .نیزات دینامیزک اکوسیسزتی
رطدخانه پایه گذار ملی ندیدی تحز منواش اکوهیدرطلیک شدا اسز.
تحمیمات حوتة اکوهیدرطلیک در تمینه تحلیل ارتبااات پیچیدا میزاش
موامل مختلو تأثیرگذار بر اکوسیستی آبژ در ،ط مدلساتی مبلکزرد
شبکه رطدخانهای به منواش راهرطهای تیسزمحیطژ بزرای م زانرت
گونههای ماهیاش مبلیات آتمایشزهاهژ ط میزدانژ بزرای ایجزاد یزک
چارچوب یکپارچه اکوهیدرطلو یکژ برای ح اززز ات تنزوع تیسزتژ در
حوضه رطدخانه تاکنوش پیشرفز داشته اسز ( 17 16 6ط .)23
محممزین بسززیاری بززه تحلیززل مباحززه مربززوط بززه شززبیهسززاتی
تیستهااهای رطدخانه ای ط بزرآطرد نریزاش تیسززمحیطزژ در ن زاش
پرداختهاند .در ادامه به نبونههزایژ ات مطالعزات انجزام شزدا پرداختزه
مژشود .در پژطهشژ بورگیس ط هبکاراش ( )8رابطزه بزین پزراکن ط
مساحز عابل است ادا طتنژ 1ماهژ عز آال در رطدخانه کاتاماراش برط،
کانادا را با مد شبیهساتی فیزیکژ تیستهاا 2مورد بررسژ عرار دادنزد.
نتایج پژطه ایشاش نشاش داد با انرای سناریوهای مختلزو نریزاش
حداکثر مساحز عابل است ادا طتنژ در تیسزتهاا هزای مختلزو در 85
درید متوسط نریزاش سزالیانه 3مزژباشزد .در تحمیمزژ دیهزر طای ط
هبکاراش ( )28با مد ساتی مطلوبیز تیسزتهاا آبزیزاش بزا اسزت ادا ات
مد یک بعدی شبیه ساتی فیزیکژ تیسزتهاا ( )PHABSIMنشزاش
دادند در پرط اهای احیا ط باتتنداساتی تیستهاا 4رطدخانه بزا ارتیزابژ
شاخص مطلوبیز تیستهاا در مراحل مختلو تنزدگژ گونزه شزاخص
بایستژ اعدامات التم ن ز تنظیی نریاش اکولو یکژ را بزهمبزل آطرد.
ناکاطاچارا ط هبکاراش ( )19در مطالعه ارتیابژ نریزاش تیسززمحیطزژ
رطدخانه ناخوش نایو ،تایلند با اسزت ادا ات رط هزای هیزدرطلو یکژ
هیدرطلیکژ ط مد شبیهساتی تیستهاا بیاش کردند بزرای ح اززز ات
تیستهاا رطدخانزه رطیکردهزای هیزدرطلو یکژ ط هیزدرطلیکژ ر یزی
نریاش تیسز محیطژ را خیلژ تیاد ط یزا خیلزژ کزی بزرآطرد کزردا در
حالژکه مد شبیه ساتی تیستهاا نیاتهای اکولو یکژ را با تونزه بزه
شرایط بیولو یکژ ط تعاموت مونودات آبزی در رطدخانه پیشن اد دادا
1- Weighted Usable Area: WUA
2- Physical HABitat SIMulation: PHABSIM
3- Mean Annually Flow: MAF
4- Habitat Restoration Projections

اسز .طانگ ط هبکاراش ( )27ات مد شبیهساتی فیزیکژ تیسزتهاا بزا
است ادا ات حداکثر مساحز عابل اسزت ادا طتنزژ بزرای تعیزین نریزاش
تیسزمحیطژ در پاییندسز رطدخانه یانگتسه چزین بزرای دا گونزه
شاخص ماهژ بومژ اسزت ادا کردنزد .نتزایج ایشزاش نشزاش داد ر یزی
اکولو یکژ مورد نیات بدسز آمدا ات این رط معاد  2395مترمکعب
بر ثانیه برای تأمین ط ح ازز ات تیستهاا رطدخانه مژباشد.
در ایراش نیز مطالعات اندکژ در مورد کزاربرد رط هزای مختلزو
هیدرطلو یکژ هیزدرطلیکژ ط نیزز مزد اکوهیزدرطلیکژ شزبیهسزاتی
تیستهاا رطدخانهای در تحلیل ر یی نریزاش تیسززمحیطزژ رطدخانزه
انجام شدا اسز :ات نبله نیزکعلزب ط هبکزاراش ( )20بزرآطرد ر یزی
اکولو یکژ نریاش رطدخانه کازیرطد طاعع در ننوبغربژ دریزای خززر
بزرای مزاهژ ترداپزر  Luciobarbus capitoبزا رط شزبیهسزاتی
تیسززتهاا یززدی کیززا ط هبکززاراش ( )23شززبیهسززاتی اکولززو یکژ-
هیدرطلیکژ تیستهاا ماهژ عزز آالی خزا عرمزز  Salmo truttaدر
رطدخانههای الزرم آب سز ید ط دلیچزای طاعزع در پزار ،ملزژ الر در
حوضه ننوبژ دریای خزر با مد شبیهساتی فیزیکژ تیستهاا نادری ط
هبکاراش ( )15بکارگیری مزد شزبیه سزاتی تیسزتهاا PHABSIM
ن ز تأمین حزداعل شزرایط تیسزتهاا گونزه سزیاامزاهژ Capoeta
) gracilis (Keyserling, 1861در رطدخانه عراسو اسزتاش گلسزتاش
مصط وی ط یاسژ ( )14تعیین حداعل نریاش تیسزمحیطژ با است ادا
ات رط های اکوهیدرطلو یکژ به منظور ح ازز ات اکوسیستی رطدخانه
باراندطتچای ترمکانژ ط شکوهژ ( )29معرفژ ر یی نامع اکولزو یکژ
رطدخانه آتارطد در حوضه چالوا با رط انزای ساتندا یدی کیزا ط
هبکاراش ( )22برآطرد نریاش تیسزمحیطژ حوضه آبخیز سیبیندشز
استاش ت راش با ایوح رط تنانز ط محیط خیس شدا ط اسبامیلژ ط
هبکاراش ( )10برآطرد حمابه محیط تیستژ رطدخانه گرگانرطد با است ادا
ات رط های هیدرطلو یکژ مژتواش اشارا کرد.
با تونه به ندید بودش ملی مد ساتی تیستهااهای رطدخانهای در
ن اش مطالعات اندکژ در تمینه تعیین ر یی نریاش تیسزمحیطزژ بزا
مززد هززای اکوهیززدرطلیکژ ط شززبیهسززاتی تیسززتهاا رطدخانززهای
( )PHABSIMدر کشور ایراش یورت گرفته اسز .بر این اسزاا در
پژطه حاضر ن ز برنامزهریززی ط مزدیریز اکوسیسزتبژ رطدخانزه
ترینگل استاش گلستاش سعژ مژشود ضزبن پیزاداسزاتی ط ارتیزابژ
ر یی نریاش تیسزمحیطژ با رط های مختلو هیدرطلو یکژ (تنانزز
ط انتما منحنژ تزداطم نریزاش) ط مزد اکوهیزدرطلیکژ شزبیهسزاتی
تیستهاا راهژ نو را بر اساا نتایج این تحمی دعی تر ط ساتگارتر بزا
شرایط نریاش رطدخانهای معرفژ نباید.

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه
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حوض آبخیز ترینگل بهمنواش حوضهای مراوب در ننوبشرعژ
ش رستاش ملژآبادکتو استاش گلستاش در مختصزات نغرافیزایژ "30
' 36˚ 43تززا " 36˚54' 30مززرش شززبالژ ط " 54˚53' 10تززا "36
' 55˚11او شرعژ گستردا شدا اسزز (شزکل  .)1ایزن حوضزه بزا
حداکثر ط حداعل ارت اع  2997ط  280متر با میزانهین ارت زامژ 1535
متر ات سطح دریا دارای شیب متوسط  12دریدی مژباشزد .رطدخانز
ترینگل به منواش یکژ ات سرشاخههای گرگانرطد به او  22کیلومتر
ط با بستر سنهژ-شزنژ ات ارت امزات سزرخاش مزیوش آعنزد ط کبزر
سرچشبه گرفته ط در حوالژ رطسزتای باغزهیلبزهسزالیاش بزه رطدخانز
گرگانرطد مژپیوندد.
رطدخان ترینگل ات نبله رطدخانههای دائبژ استاش گلستاش اسز
که ات آبدهژ مناسب ط سیوب باالیژ برخوردار اسز ط در اطاخر فصزل
تمستاش ط اطایل ب ار فصل به ملز بار های فصلژ باراش ط هبچنین
ذطب برفها در ماا های اس ند ط فرطدین عابلیز سیوبژ شدش را دارد
( 16ط  .)17رطدخان ترین گل با تونه به دانه بندی ذرات بستر ات نبله
رطدخانههای با بستر درشزدانه اسز ط دارای پراکن گونهای مختلو
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ماهیززاش بززومژ منطمززه مززژباشززد ( 12 11ط  .)24بززر اسززاا آمززار ط
ااومات دطرا  42ساله ( )1353-1395ایستهاا هیدرطمتری ترینگزل
ات شرکز آب منطمهای استاش گلستاش کزه در  36درنزه ط  52دعیمزه
مرش شبالژ ط  54درنه ط  57دعیمه او شرعژ طاعزع شزدا اسزز
متوسط آبدهژ ساالنه حداکثر ط حداعل دبژ به ترتیزب معزاد 2/11
 5/93ط  1/05متر مکعب بر ثانیه مژباشد.
روشهای استفاده شده درتعیین جریان زیستمحیطی
روشهای هیدرولوژیکی

تنانز ( )26نریاشهای مشخصزژ کزه هزر یزک معزرف کی یزز
تندگژ ماهیاش بودند را در غالب سه پزارامتر مبز سزرمز ط دریزد
محیط خیس شدا هبراا با موحظات بیولو یکژ ط ت رج برای تنزدگژ
ماهیاش به یزورت تیسزتهاا بمزای کوتزاا مزدت تیسزتهاا حیزاتژ ط
تیستهاا مالژ برای بماء تعریو کرد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی و ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه زرینگل
Figure 1- Location of the study area and sampling stations in Zarrin-Gol river
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تیستهاا حیاتژ کوتاامدت بزا ح ز  10دریزد نریزاش متوسزط
ساالنه باعژ مژماند .تیسزتهاا حیزاتژ در  30دریزد نریزاش متوسزط
ساالنه ط تیستهاا مالژ برای حیات در نریاشهای بزی ات  60دریزد
متوسط ساالنه احرات مژشوند ( 26 20ط .)29
رط انتما منحنژ تداطم نریاش 1برای اطلین بار توسط اسبختین
ط آنپوتاا ( )25بهمنظور ارتیزابژ نریزاش تیسززمحیطزژ در سزامانه
رطدخانه معرفژ شدا اسز .در برآطرد نریاش تیسززمحیطزژ در رط
انتما منحنژ تداطم نریاش ات داداهای دبژ نریاش ماهیانزه رطدخانزه
است اداشدا ط بر مبنای منحنژ تداطم نریاش ابیعژ ط مونود رطدخانه
منحنژ تداطم نریاش تیسزز محیطزژ بزرای هزر کزوا مزوردنظر ات
مدیریز تیسزمحیطژ تعیین مژگزردد ( .)14بزرای محاسزبه نریزاش
تیسز محیطژ ات رط تغییر منحنزژ تزداطم نریزاش ات اطلزین نسزخه
نرمافزار  GEFC2است ادا مژشود .در این رط چ زار مرحلزه ایزلژ
طنود دارد که مبارت اند ات )1 :شبیهساتی طضعیزهای هیزدرطلو یکژ
مونود  )2تعریزو کزواهزای مزدیریز تیسززمحیطزژ  )3تولیزد
منحنژهای تداطم نریاش تیسزمحیطژ ط  )4تولید سری تمانژ نریاش
تیسزمحیطژ ماهیانه ( 14ط .)25
روش شبیهسازی زیستگاه

شبیهساتی تیستهااهای رطدخانهای یکژ ات ننبزههزای م زی در
ملی هیدرطلیک تیستژ محسوب مژگردد .اطلین مد تجاری م زی در
تمینه شبیهساتی تیستهاا مد هیدرطلیکژ-تیستهاهژ PHABSIM
مژباشد PHABSIM .یک مد اکوهیدرطلیکژ اسز که مجبومهای
ات ابزار را برای مد ساتی هیدرطلیکژ مطلوبیز تیستهااهای ماهیزاش
فراهی مژنباید که توسط مرکز مطالعات ئوفیزیزک آمریکزا در دهزه
 1970ارائه شد ( 15 6ط  .)23مبلکرد مد به این یورت اسز که در
ابتدا ااومات هیدرطلیکژ مربوط به رطدخانزه شزامل دبزژ مبز ط
سرمزنریاش ط هبچنین هندسه ممااع معرف رطدخانه طارد نزرمافززار
مژشوند ( 20 3ط  .)27تیرمد هیدرطلیکژ نرمافزار بزه کبزک ایزن
ااومات عادر اسز شرایط نریاش را برای دبژهای دلخواا شبیهساتی
نباید .در منابعژ مانند ( )15( )6ط ( )17شرح ت صیلژ این مزد آمزدا
اسز .با انجام شبیهساتی هیدرطلیکژ ط تیستهاهژ منحنژهای دبزژ
–فیزیک تیستهاا برای گون هزدف در بزاتة مزورد مطالعزه ط در دطرة
تیستژ مورد بررسژ استخراج مژشود ط با داداهای سری تمانژ دبزژ
نریاش رطدخانه ترکیب ط در ن ایزز منحنزژ تزداطم فیزیزک تیسزتهاا
ایجاد مژ شود .با تونه به منحنژ تداطم فیزیک تیسزتهاا سزناریوهای
مختلو مدیریز نریاش عابل انزرا بزودا ط تزأثیر ر یزیهزای مختلزو
1- Flow Duration Curve Shifting: FDC Shifting
2- Global Environmental Flow Calculator

نریاش بر میزاش تیستهاا در دسترا مزورد بررسزژ عزرار مزژگیزرد.
خرطنژ مد  PHABSIMمنحنژ های مساحز عابل است ادا طتنزژ
اسز .با داشتن دبژ میزاش مساحز عابل است ادا طتنژ بزرای تبزامژ
دطراهای هیدرطلو یکژ عابل استخراج خواهد بود (رابطه .)1
()1
()2

(∑n
) 𝑖𝐼𝑆𝐶× 𝐼𝐴 i=1

] ∗ 1000

L

[ = WUA

𝑏𝐼𝑆 × 𝑣𝐼𝑆 × 𝑑𝐼𝑆 = 𝐼𝑆𝐶

که در رطابط فوق :Ai :سطح هر سلو تیستهاهژ  CSIiشاخص
مطلوبیز ترکیبژ 3هر سلو  Lازو بزاتا ( WUAمسزاحز عابزل
است ادا طتنژ) تابعژ ات ( Qدبژ نریاش) ط  SIiشاخص مطلوبیز 4هزر
متغیر مژباشند.
پارامترهای هیدرولیکی و ژئومورفیکی زیستگاه رودخانه

شکل بستر رطدخانه تزأثیر مشخصزژ بزر رطی تبزری بسزتر ط در
نتیج مماطمز نریاش دارد .در طاعع شکل بستر تابعژ ات دبژ مبزوری
ئومورفولو ی منطمه ط نیرطی هیدرطدینامیک رطدخانه اسز ( 7ط .)13
اشکا مختلو بستر رطدخانه به یورت خیزاب 5ط گزوداب 6مزژباشزد
(شکل  .)2بسترهای شامل توپوگرافژ گوداب  -خیزاب محل پزرطر
ط تخیریزی آبزیاش ات نبله ماهژهزا مزژباشزد ( 5 2ط  .)17ماهیزاش
رطدخانززهای بززر اسززاا سززاتگاریهززای رفتززاری فیزیولززو یکژ ط
مورفولولو یکژ تیستهاا خایژ را ترنیح مزژدهنزد کزه بزرای بمزا ط
پایداری افراد ط نبعیزها حائز اهبیز مژ باشزند ( 13ط  .)30شزرایط
هیدرطلو یکژ ط ئومورفولو یکژ رطدخانه ها پیوسته در حا تغییر بودا
ط تیستهااهای متنومژ را برای ماهیاش ط دیهر آبزیاش فراهی مژساتد.
شکل بستر گوداب شکل ابیعژ بستر رطدخانه اسزز ط بزا مبز
تیاد ط سرمز کی شناسایژ مژ شزوند ط یزک تیسزتهاا حیزاتژ بزرای
مونودات آبزی ط ماهیاش بهشبار مژرطند ( 6 5ط  .)9این نوع بسزترها
نامتمارش بودا ط در مجاطرت تپههای شنژ عرار دارند .هبچنین گوداب
ها در دبژ های پایین سرمز کبژ دارند .تیستهاا خیزاب مناا کزی
مب رطدخانه هستند ط در رطدخانههای با شزیب تنزد تزا مویزی ط در
دشزهای سیوبژ کاموً توسعه یافته بین خبیدگژها ایجاد مژشوند ط
یکژ ات خصوییات رطدخانههای شزنژ محسزوب مزژشزوند ( .)18در
محل پیچ رطدخانزه مبومز ًا بزه دلیزل فرسزای در ممطزع رطدخانزه
تیستهاا گودآب تشکیل خواهد شد در حالژکه در ممزااع عبزل پزیچ
رطدخانه که دارای پوش اغلب علوا سنهژ هستند تیسزتهاا خیززآب
تشکیل مژشود (.)6
3- Combined Suitability Index
4- Suitability Index
5- Riffle
6- Pool
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شکل  -2نمایش توالیهای گوداب و خیزاب ()16
)Figure 2- Shows pool -riffle sequence (16

ضریب تبری برای بررسژ ننبههای اکولو یک یزک رطدخانزه در
شبیهساتی شرایط نریاش مرتبط با تیستهاا مناسب نیز م ی مژباشزد
( .)13ضریب تبری مبدتاً منعکس کننزدا مماطمزز رطدخانزه در برابزر
نریاش اسز که به ن ز موثر بودش بر رطی شزرایط نریزاش رطدخانزه
(ترات سطح آب ط سرمز) م ی مژباشد .ممدار ضریب تبزری مانینزگ
با تونه به دانه بندی مصالح بستر رطدخانه ترینگزل ات اریز باتدیزد
میدانژ ط رطابط تجربژ در رط چاط (که به عطر ذرات تشکیل دهنزدا
ندار ط بستر آبراهه بستهژ دارد) در او رطدخانه مورد مطالعزه ط در
ایستهااهای انتخابژ بین  0/029تا  0/05مت اطت مژباشد ط با تونزه
به اینکه مواملژ هبچوش نامنظبژ کناراها ط هبچنین طنزود پوشز
گیاهژ تبری کناراها را افزای مژدهزد ط دیهزر شزرایط حزاکی بزر
رطدخانه در ممااع مختلو هبچوش درنزه نزاهبواری طنزود موانزع ط
شکل مسیر با است ادا ات نداط تعیزین ضزریب تبزری طنتزژ چزاط ط
تطبی آش با مشاهدات میزدانژ بزهمبزل آمزدا در بزاتة پزاییندسزز
مطالعاتژ ممدار این پارامتر در عسبزهای انت ایژ ایستهااهای مزورد
مطالعه بهدلیل طنود پوش گیاهژ در بستر رطدخانه  0/035منظزور ط
به مد معرفژ گردیدا اسز.

منحنژهای مطلوبیز با باتدیدهای میزدانژ ط ب زرامنزدی ات نظزرات
متخصصززاش اکولززو ی آبزیززاش داداهززای مززورد نیززات ن ززز بززرات
منحنژ های مطلوبیز تیسزتهاا م یزا شزد .سزنج ط انزداتا گیزری
پارامترهای محیطژ ط هیزدرطلیکژ (ممزااع مرضزژ رطدخانزه شزامل
فایله هر ممطع ات ممطع پاییندسز موععیزز نغرافیزایژ ط ارت زاع ات
سطح دریا مب مرش ط سرمز آب ساختار بستر) ط نبونهبرداری ات
ماهیزاش (ن زز تخبزین سزن ط مرحلزه تنزدگژ آش) ات اریز یززید
الکتریکژ 2ن ز تولیزد منحنزژهزای شزاخص مطلوبیزز در فصزو
مختلو سا  1396ات  12ایستهاا نبونهبرداری (ندط  1ط شزکل )1
با حضور تیی مبلیزاتژ (متشزکل ات پژطهشزهراش اکولزو ی آبزیزاش ط
م ندسژ آب) ات پاییندسز رطدخان تریزنگزل بزه سزبز باالدسزز
انجام شد .در انتخاب ایستهاا مطالعاتژ ط نبونهبرداری میکرطتیستهاا
فاکتورهایژ شامل عرار داشتن مرتهای محدطدا مطالعاتژ تحز تزأثیر
ر یی نریاش (بزا بررسزژ نمشزه توپزوگرافژ ط نیزز سیسزتی ااومزات
نغرافیایژ  GISط الحاعیه  )HEC-GeoRASدارا بودش هیزدرطگراف
یکسززاش در نززواحژ دارای شززرایط مشززابه هیززدرطلو یکژ تنززوع در
ریخزشناسژ رطدخانه (مرش کی رطدخانه گودا های مسیر رطدخانه
تیستهااهای سزنهوخژ ط ایسزتهااهزای گیزاهژ حاشزیه رطدخانزه) ط
عطعهبندی نواحژ هیدرطلو یکژ به تیزر نزواحژ ئومورفولزو یکژ کزه
دارای هیدرطگراف یکساش طلزژ شزیب مت زاطت باشزند مزدنظر عزرار
گرفتند .در مجبوع ات  12ایستهاا نبونزهبزرداری رطدخانزه تریزنگزل
گونههای سیااماهژ خیااه سگمزاهژ نویبزاری ط گاطمزاهژ شزنژ
خزری یید گردید (ندط  .)2ندط  3فراطانژ ماهیاش (عطعه در هزر
متر مربع) در ایستهااهای نبونهبرداری را نشاش مژدهد.

1- Habitat Suitability Curves: HSC

2- Electrofishing

مطالعات میددانی انددازهگیدری پارامترهدای هیددرولیکی و
اکولوژیکی

بهازور کلزژ شزاخص هزای اکوهیزدرطلیکژ رطدخانزه مبارتنزد ات
شاخص هایژ ات هیدرطلیک رطدخانزه کزه بزر حیزات آبزیزاش رطدخانزه
مخصویاً ماهیاش ط شرایط اکولو یکژ رطدخانزه مزرثر هسزتند .بزرای
برعززراری رابطززه میززاش فرآینززدهای هیززدرطلو یکژ مورفولززو یکژ ط
اکولو یکژ در اکوسیستیهای رطدخانهای نیات به منحنژهای شزاخص
مطلوبیززز تیسززتهاا 1اسززز ( 28 17 16ط  .)30بززهدلیززل نیززات بززه
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جدول  -1موقعیت جغرافیایی و مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه زرینگل
Table 1- Geographic location and characteristics of sampling stations in Zarrin-Gol river
موقعیت جغرافیایی Geographical Location
پارامترهای محیطی Environmental Parameters

فرم مورفولوژی بستر
Form morphology
substrate
Pool
Pool
Pool
Pool
Riffle
Riffle
Pool
Riffle
Pool
Riffle
Riffle
Riffle

عرض

عمق

سرعت

ارتفاع از سطح دریا

Width

Depht

Velocity

Above Sea Level

)(m

)(m

)(m/s

)(m

Latitude

3.93
3.81
3.93
5.25
4.85
4.64
4.28
4.81
5.93
5.81
5.65
5.18

0.48
0.41
0.61
0.51
0.45
0.48
0.57
0.41
0.38
0.53
0.58
0.51

0.82
0.71
0.63
0.44
0.54
0.66
0.54
0.53
0.72
0.92
1.14
1.13

261.9
296.3
352.7
496.2
567.1
639.8
667.1
721.9
848.5
916.7
985.2
1067.2

"36˚ 90' 41
"36˚ 89' 98
"36˚ 88' 68
"36˚ 88' 18
"36˚ 87' 46
"36˚ 87' 14
"36˚ 85' 91
"36˚ 85' 29
"36˚ 84' 75
"36˚ 81' 67
"36˚ 81' 45
"36˚ 81' 78

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی
Longitude
"54˚ 93' 07
"54˚ 93' 47
"54˚ 94' 65
"54˚ 95' 13
"54˚ 95' 43
"54˚ 95' 55
"54˚ 96' 67
"54˚ 96' 93
"54˚ 97' 02
"55˚ 02' 28
"55˚ 03' 15
"55˚ 03' 49

ایستگاه
Station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول  -2فراوانی (قطعه در متر مربع) ماهیان در فصول مختلف نمونهبرداری رودخانه زرینگل
Table 2- Frequency (Piece /m2) of fishs in sampling different stations Zarrin-Gol river

سیاهماهی

ماهی خیاطه

سگماهی جویباری

گاوماهی شنی خزری

Capoeta gracilis (Keyserling,
)1861
0.7

Albernoides
eichwaldii
0.7

Paracobitis
malapterura
0.15

Neogobius fluviatilis
pallasi
0.07

1.11

0.98

0.45

0.09

2.6

1.67

0.54

0.36

0.03

1.25

0.48

0.36

0.36

0.05

کل
Total
1.62
2.63

فصل/گونه
Species/Season

ب ار ()Spring
تابستاش()Summer
پاییز ()Autumn
تمستاش ()Winter

جدول  -3راوانی (قطعه در متر مربع) ماهیان درایستگاههای مختلف نمونهبرداری رودخانه زرینگل
Table 3- Frequency (Piece /m2) of fishs in sampling different seasons Zarrin-Gol river
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0.001

0.047

0.01

0.01

0.099

0.227

0.234

0.215

0.074

0

0

0

0

0.003

0.004

0.056

0.04

0.229

0.888

0.097

0.05

0

0.099

0.017

0.002

0.063

0.017

0.185

0.044

0.028

0.057

0.072

0.015

0

0

0

0

0

0

0

0

0.001

0.131

0

0

0

0.099

0.017

0.003

0.113

0.031

0.251

0.184

0.564

1.309

0.384

0.139

ایستگاه/گونه
Species /Station

سیااماهژ

انتخاب مدل بیولوژیک

مطالعه فراطانژ سیااماهژ در فصو ط ایسزتهااهزای مختلزو بزه
خوبژ نشاش مژدهد این گونه در اکثر ایسزتهااهزای مطالعزاتژ عابزل
مشاهدا اسز که خود گواهژ بر عزدرت تحبزل طسزیع سزیاامزاهژ ط

Capoeta gracilis (Keyserling,
)1861

ماهژ خیااه
Albernoides eichwaldii

سگماهژ نویباری
Paracobitis malapterura

گاطماهژ شنژ خزری
Neogobius fluviatilis pallasi

کل
Total

عابلیز شنای باالی این ماهژ برای م زانرتهزای درطش رطدخانزهای
اسز .گون سیااماهژ ) Capoeta gracilis (Keyserling, 1861ات
خانوادا کپورماهیاش ط یکژ ات گونههای غالب ط بزومژ حوضز آبخیزز
ننوبژ دریایخزر ط ات لحزا ح ز ذخزایر نتیکزژ یزید طرتشزژ ط

طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اكولوژیکی رودخانه زرینگل با استفاده از روشهاي ...

مطالعه نغرافیای نانوری حائز اهبیز اسز ( 1ط  .)24حزداکثر ازو
کل سیااماهژ  35سانتژمتر ط بیشزینه طتش آش  225گزرم ط میزانهین
او کل  22سانتیبتر ط میانهین طتش آش  75گزرم اسزز .تولیزدمثل
سیااماهژ مبدتاً در فصل ب ار ات اس ندماا تا تیرماا یورت مزژگیزرد.
تخیریزی در  30تا  60سانتژمتری آب در شن ط ماسه ط بر رطی تخته
سنگها رخ مژدهد .تخیریزی در حزا حرکزز در داخزل آب ات زاق
افتادا ط تخیها توسط شن ط ماسه ط یاسزنگهزای کوچزک پوشزاندا
مژشوند ( 1ط .)2بالغین این ماهژ هرساله ن ز تخیریززی در داخزل
رطدخانه محل تیسز خود م انرتهای تولیزدمثلژ دارنزد ط ات عسزبز
پاییندسز به باالدسز م انرت مژکنند ط پس ات تخیریزی دطبارا به
سبز پاییندسز مرانعز مژکنند ( .)15هبچنین ات مونودات ک زی
الر حشزرات ط گیاهزاش آبززی تغذیزه مزژکننزد .تزرنیح تیسزتهاهژ
سیااماهژ امباق میانه با سرمز نسبتاً آرام ط بسترهای سنهژ با انداتا
کوچک تا متوسط مژباشد ( .)5در این مطالعه گونز سزیاامزاهژ بنزا
به دالیل ذکر شدا ط هبچنین پراکن طسزیع در رطدخانز تریزنگزل
بهمنواش گون هدف انتخاب گردید.

ط  5ط ممادیر توتیع نریاش تیسزمحیطژ ماهانه این رط ها در ندط
 6ارائه شدا اسز .در رط تنانز پیشن اد شدا اسز کزه پزایینتزرین
حد مبکن برای نیات آب تیسزمحیطژ مطاب با شرایط بسیار ضزعیو
یک اکوسیستی رطدخانهای  10درید متوسزط نریزاش سزاالنه بزرای
مااهای م ر تا اس ند ط  30درید متوسط نریاش ساالنه برای مااهای
فرطردین تا ش ریور در نظرگرفته شدا عادر به ح طضعیزهای بمای
نسبتا عابل عبو اسزز .نتزایج پیشزن ادی حایزل ات رط تنانزز در
دریززدهای مختل ززژ ات متوسززط نریززاش سززاالنه بززه منززواش نریززاش
تیسز محیطژ رطدخانه ترینگل در ندط  4ارائه شدا اسز .مطزاب
ندط  4برای آنکزه طضزعیز مادالنزهای (عابزل عبزو ) در رطدخانزه
ترینگل برعزرار باشزد در شز مزاا اط سزا (بزرای فزرطردین تزا
ش ریور) باید نریانژ معاد  0/63متر مکعب برثانیه ط در شز مزاا
دطم سا (برای م رماا تا اس ند) دبژ برابر  0/21متر مکعزب برثانیزه
با میانهین  0/48متر مکعب برثانیه در رطدخانه ترینگل برعرار باشد.
رط انتما منحنژ تداطم نریاش به منزواش یزک رط ترکیبزژ
هیدرطلو یکژ -اکولو یکژ به منظور ح الهزوی کلزژ تغییرپزذیری
نریزاش نریزاش تیسززمحیطزژ را بزر اسزاا دیزد اکولزو یکژ در
کواهای مدیریز تیسزمحیطژ مختلو با تونه به شرایط تیسزتژ
رطدخانه ط با است ادا ات آمار دبزژهزای ماهیانزه ایسزتهاا هیزدرطمتری
مونود بر رطی رطدخانه ارائه مژکند.

نتایج و بحث
با کاربرد دط رط هیدرطلو یکژ تنانزز ط انتمزا منحنزژ تزداطم
نریززاش نریززاش تیسزززمحیطززژ رطدخانززه تریززنگززل در ایسززتهاا
هیدرطمتری ترین گل محاسبه گردید که خویه نتایج آش در ندط 4

جدول  –4جریان زیستمحیطی رودخانه زرینگل در ایستگاه هیدرومتری زرینگل با استفاده از روش تنانت
Table 4- Environmental Flow of Zarrin-Gol river hydrometry station using tennant method

جریان پیشنهادی
)Proposed flow (m3/s
فروردین -شهریور
مهر -اسفند
April- September

October- March

521

روش تنانت
(Tennant method )% MAF
مهر -اسفند
فروردین -شهریور
April- September

شرح جریان
Description of flows

October- March

4.22

200

1.26-2.11

60-100

شستشوی سریع
Flushing

محدطدا ب ینه
Optimum range

1.26

0.84

60

40

1.05

0.63

50

30

0.84

0.42

40

20

0.63

0.21

30

10

0.21

0.21

10

10

>0.21

>0.21

>10

>10

بسیارمالژ
Outstanding

مالژ
Excellent

خوب
Good

عابل عبو
Fair or degrading

ضعیو
Poor or minimum

بسیار ضعیو
Severe degradation
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جدول  -5کالسهای مدیریت زیستمحیطی در روش انتقال منحنی تداوم جریان
Table 5- Environmental Management Classes in FDC Shifting method

نیاز آبی زیست محیطی
Environmental Water Requirement
()% MAF

شرایط اكولوژیکی

كالسهاي مدیریت زیستمحیطی

Ecological Condition

Environmental Management Classes

75.4

طبیعی

53.9
40.2
35.5
31.1
24.6

A

Natural

اندک تغییر یافته
Slightly Modified

نسبتاً تغییر یافته
Moderatly Modified

B
C

تا حد زیادی تغییریافته

D

آسیبدیدگی زیاد زیستگاه طبیعی

E

تغییرات در سطح بحرانی

F

Largely Modified
Seriously Modified
Critically Modified

نتایج این رط در ش کوا مدیریز تیسزمحیطژ محاسزبه
شدا در ندط  5نشاش دادا شدا اسز .با تونزه بزه نزدط  5بزرای
ح رطدخانه ترینگل در کوا ( Aابیعزژ)  75/4دریزد متوسزط
نریاش سالیانه در کوا ( Bانزدکژ تغییزر یافتزه)  53/9دریزد در
کوا ( Cنسبتا تغییر یافتزه)  40/2دریزد ط در کزوا ( Dتزا حزد
تیادی تغییر یافته) که حداعل کوا عابل عبو اسز  35/5دریزد
متوسط نریاش سزالیانه موردنیزات اسزز .بزا بررسزژ منزابع مطالعزاتژ
مختلو با تونه به ابمزه بنزدی رطدخانزه بزه کزواهزای مزدیریز
تیسزمحیطزژ مختلزو چزوش کزوا  Cات نظزر اکولزو یکژ دارای
شرایط متوسط ط مطلوبژ بودا ط در این کوا دینامیک تیستهااها ط
انزای نوامع تندا آبزی نسبتاً تغییر یافته طلزژ مبلکردهزای اساسزژ
اکوسیستی هنوت دسز نخوردااند ( 14ط  )25در این تحمی به منزواش
کوا مدیریز مطلوب تیستژ انتخاب شزدا اسزز .در رط انتمزا
منحنژ تداطم نریاش هر چه کوا مدیریز تیسزمحیطژ ب تر باشد
میزاش نریاش تیسزمحیطژ نیز بیشتر خواهد بود.
مصززط وی ط یاسززژ ( )14ط اسززبامیلژ ط هبکززاراش ( )10نیززز در
برآطرد نریاش تیسزمحیطژ رطدخانه های موردمطالعهشاش کوا C
در رط انتما منحنژ تداطم نریزاش را بزه منزواش حزداعل طضزعیز
اکولو یکژ عابل عبو گززار کردنزد .ات نبلزه مزایزای رط هزای
هیدرطلو یکژ در برآطرد ر یی نریاش تیسزمحیطزژ اکوسیسزتیهزای
آبژ کی هزینه ط سریع بودا ط ب ترین ط شاید تن ا انتخاب کارشناساش
در ارتیابژ نریاش تیسزمحیطژ تحز شرایط کببود دادا مژباشند .در
حمیمز تن ا نیات تبام رط های هیدرطلو یکژ داداهای دبژ رطدخانه
مژباشد ( 17 14 10ط  .)26معایب این رط هزا دعزز کزی تعیزین
ممداری ثابز برای نریاش مورد نیزات تیسززمحیطزژ در فصزو آبزژ
بدطش درنظر گرفتن تغییرات ابیعژ نریاش ط نوع ط طضعیز مونزودات

تندا رطدخانه ط نیاتهای اکولو یکژ در مراحل مختلزو تنزدگژ گونزه
هدف مژباشد (.)29
در ادامه به منظور بررسژ شرایط اکولو یکژ رطدخانه ترینگل بزا
تونه به مشاهدات میدانژ برای گرطا سنژ بالغ ط نواش سزیاامزاهژ
منحنژهای مطلوبیز فیزیک تیستهاا بر ابز رط اکزوب توسزعه
دادا شد ( .)21در شکل  3منحنژهای مطلوبیز تیستهاهژ در مراحل
مختلو تندگژ گونه هدف برای هر  3پارامتر ایلژ مب سزرمز ط
انداتا ذرات بستر نشاش دادا شدا اسز .در تمسییبندی سزاختار بسزتر
با تونه به عطر سنگهای غالب انداتاگیری شدا رطدخانزه در مطالعزه
میدانژ در محدطدة شن متوسط ( 8-16میلژمتر) شن درشز (-128
 16میلژمتر) ط شن بسیار درشز ط شبیه علواسنگ ( 128-256میلزژ
متر) بودند.
هباشاور که در شکل  3نشاش دادا شدا اسز با افززای سزن
ماهژ ط در دطرا بالغ گونه هدف امباق ط سرمزهای بیشتری را نسبز
به گرطا سنژ نواش ترنیح مژدهد .یکژ ات دالیل ایزن امزر نیزات بزه
پوشز بزرای ایزن گزرطا سزنژ بزه منزواش پناههزاا اسزتراحتهاا ط
ایستهااهای تغذیه مژباشد که با افزای مب توربوالنس سطحژ ط
تیرالیهای که شامل مواد درشزتر مژباشد فراهی مژشود ط طضعیز
مطلوبیز تیستهاا ب تر شدا اسز .با افزای مب ط سزرمز نریزاش
مطلوبیز تیستهاا گرطا سنژ نواش کاه مژیابد ط این گزرطا سزنژ
امباق ط سرمزهای کیتر را ترنیح مزژدهنزد تیزرا سزرمز بزاالی
نریاش آب سبب یرف انر ی ماهیاش برای ممابله با شزدت نریزاش ط
ح تعاد ط شناطری در آب مژشود .در حالزز کلزژ مناسزبتزرین
محدطدا که احتبا ایجزاد کزیتزرین آسزیب را بزه میززاش مطلوبیزز
تیستهاا در دسترا خواهد داشز محدطدا مب  40تا  60سانتژمتر ط
سرمز  0/5تا  0/7متر بر ثانیه اسز.
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شکل  -3منحنیهای مطلوبیت زیستگاهی (عمق ،سرعت و شاخص کانال) سیاهماهی در رودخانة زرینگل
Figure 3- Habitat Suitability Curves (Depht, Velocity and Substrtes Index) of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river

نتایج مطالعات دیهر نشاش مژدهد که فاکتور سزرمز ط مبز دط
فاکتور غالب ط موثر در پراکن ط فراطانژ افراد گونه هزای ماهیزاش در
تیستهاا اسز .این در حالژ اسز که تأثیرات متغیر سرمز در تزرنیح
تیستهاهژ ماهیاش بیشتر ات مبز اسزز ( 11 5 2ط  .)17هبچنزین
ارتباط مثبز شاخص بین شاخص مطلوبیز تیستهاا با عطزر متوسزط
سنگ بستر نشاش دهندا نم مثبز عطعات سنهژ بزرگ در افززای
تعداد گونه سیااماهژ در رطدخانزه تریزنگزل اسزز .مطالعزات نشزاش
دادا اند که نوع ط انداتا مواد تشکیل دهنزدا بسزتر ط سزرمز نریزاش
فاکتورهای م بژ در انتخزاب تیسزتهاا بزودا ط انتبامزات بزرگزژ ات
آبزیاش به شدت با ترکیب بسزتر ط در نتیجزه سزرمز نریزاش مزرتبط
هسززتند ( 23 12ط  .)30ذرات شززن متوسززط بززه دلیززل اینکززه بززرای
تخیریزی سیااماهژ ایداآ اسز دارای مطلوبیز کبزژ بزرا ماهیزاش
بالغ اسز .در هبین حا شن متوسط با تونه به تخزیریززی نکزردش
ماهیاش نواش هیچ مطلوبیتژ برای این گرطا سنژ سزیاامزاهژ نزدارد.
باالتر بودش مطلوبیز بسترهایژ که عطعات سزنهژ بززرگ دارنزد بزه

دلیل این اسز که عطعات بزرگ سنهژ مژ توانند به منزله پناههزاهژ
در برابر دبژ تیاد نریاش است ادا شوند ط به ملز ایجاد سطح بزرگتر ط
فضای مردا بیشتر در پشز سنگ تراکی بیشتری ات مواد غذایژ آبزی
دارند که در تیر سنگهای بستر رشد مژکنند.
با تولید ط توسع منحنژ های شاخص مطلوبیزز تیسزتهاا ط طرطد
آش به مد  PHABSIMمساحز عابل است ادة طتنژ برای گرطاهای
سنژ سیااماهژ استخراج گردید ط بزرای دبزژهزای مختلزو در مزد
 PHABSIMمنحنژ دبژ فیزیک تیستهاا در تیستهااهای خیزاب ط
گوداب استخراج گردید .ت اطت بین حداعل ط حداکثر ممزادیر مسزاحز
عابل است ادا طتنژ با تونه به دبژ نریاش در تیستهااهزای مختلزو ط
مراحل تندگژ سیااماهژ نشاش مژدهد که نیات به تجزیه ط تحلیلهای
دعی مبتنژ بر مطلوبیز تیستهاا در تبامژ مراحل تندگژ ایزن گونزه
داریی .با یک ارتیابژ کلژ ات طضعیز تیستهاهژ سیااماهژ در رطدخان
ترینگل مژتواش شرایط تیستهاهژ را تحلیل کرد .اب منحنژ دبژ-
فیزیک تیستهاا (شکل  )4کاه نریاش در هر دط تیستهاا خیززاب ط
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گوداب به میزاش کیتر ات حداعل میانهین دبژ نریاش رطدخانه که برابر
با  1/05متر مکعب بر ثانیه مژباشد نیز بامه کاه میزاش مسزاحز
عابل است ادا طتنژ برای گرطا سنژ بالغ شدا اسز .در گرطا سنژ بالغ
با افزای دبژ شرایط فیزیک تیستهاا در حالزز ب ینزه عزرار خواهزد
گرفز .ات منحنژ دبژ– فیزیک تیستهاا گزرطا سزنژ بزالغ (شزکل )4
مژتواش نشاش داد که در دبژ معاد  8مترمکعب بر ثانیه ط حدطد 380
درید میانهین دبژ ساالنه حداکثر مسزاحز عابزل اسزت ادا طتنزژ در
تیستهاا گوداب برای سیاا ماهژ بالغ اسز .هبچنین مشزاهدا گردیزد
که برای سیاا ماهژ بالغ در تیستهاا گوداب مطلوبیز تیستهاا بیشزتر
ات خیزآب مژباشد.
در شززکل  4مکززسالعبززل گززرطا سززنژ نززواش سززیاامززاهژ در
تیستهاا های مختلو نسبز به تغییرات دبژ مت اطت مژباشزد .ابز
منحنژ دبژ-فیزیک تیستهاا (شکل  )4در دبزژهزای بزاال ط شزرایط
سیوبژ میزاش مساحز عابل است ادا برای گرطا سنژ نواش گون هدف
کاه مژیابد تیزرا سزیوبهزا مورفولزو ی ط شزرایط تیسزتهاهژ
رطدخانه را تحز تأثیر عرار مژدهد بهاوریکه سیوبهزای بززرگ ط
متوالژ فریز باتسزاتی تیسزتهااهزا را ات رطدخانزه گرفتزه ط تنزدگژ
ماهژها را دچار مخاارا مژکند .مکسالعبل گزرطا سزنژ نزواش نیزز
نسبز به تغییرات دبژ در تیستهاا های گزوداب ط خیززاب ابتزدا کزی
بودا ط سپس با افزای دبژ شرایط تیستهاهژ برای این گرطا سزنژ
ب بود مژیابد .افزای نریاش به میزاش بی ات حداکثر میزانهین دبزژ
ماهانه رطدخانه (معاد  5/93مترمکعب برثانیه) بامه کزاه میززاش
تیستهاا برای گرطا سنژ نواش خواهد شد .هبچنین حداکثر مساحز

عابل است ادا طتنژ برای سیااماهژ نواش در محدطدا نریاش میزانهین
دبژ ساالنه (معزاد  2/11متزر مکعزب برثانیزه) در تیسزتهاا خیززاب
مژباشد .شایاش توضیح اسز که در شکلهای  4ط  5ممادیر مساحز
عابل است ادا طتنژ با تمسیی بر بیشترین میزاش تیستهاا در دسترا در
هر گرطا سنژ ط در تیستهااهای گوداب ط خیزاب بزژ بعزد شزدا ط در
محور مبود سبز راسز منحنژها نشاش دادا شدا اسز.
برای محاسزبه ر یزی نریزاش اکولزو یکژ ات رط شزبیه سزاتی
تیستهاا با تونه به توضیحات ارائه شدا دربارا مساحز عابل است ادا
طتنژ ط میزاش تیسزتهاا در دسزترا بزرای گونزه هزدف در رطدخانزه
ترین گل هبچنزین موحظزات اکولزو یکژ ط میززاش دریزد کزاه
تیستهاا تا ممداری که حداعل تیستهاا برای گون شاخص ح شود
معاد  50درید حداکثر مساحز عابل است ادة طتنژ ط به تبزع آش 75
درید حداکثر مساحز عابل است ادا طتنژ به منزواش سزطح ح زازتژ
متوسط در تحلیل اکولو یک در نظر گرفته مژشود .با تونه بزه شزرح
رط تحمی ز دادا شززدا نتززایج تحلیززل ر یززی اکولززو یکژ ماهانززه
پیشن ادی مد اکوهیدرطلیکژ  PHABSIMدر ممابل میانهین نریاش
ماهانه در ندط  6استخراج شدا اسز .مطاب بزا نزدط  6محزدطدا
نریاش تیسز محیطژ برآطرد شدا برای گون سیااماهژ بزا اسزت ادا ات
رط شبیهساتی تیستهاا بین  0/58تا  2/49متر مکعب بر ثانیزه (بزه
ترتیب در مااهزای آباش ط فرطردیزن) بزا میزانهین  1/25متزر مکعزب
برثانیه (معاد  59درید نریاش ابیعژ رطدخانه) که بایستژ در داخزل
رطدخان ترین گل برای ح حیات اکوسیستی ط ح اززز اکولزو یکژ
گون سیااماهژ (معاد سطح ح ازتژ متوسط) برعرار باشد.

شکل  -4منحنی دبی -فیزیک زیستگاه در زیستگاههای گوداب و خیزاب گروه سنی بالغ سیاهماهی
Figure 4- Flow-Habitat Physics Curve in Pool and Riffle Habitats age stage Adult of C. capoeta gracilis
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شکل  -5منحنی دبی -فیزیک زیستگاه در زیستگاههای گوداب و خیزاب گروه سنی جوان سیاهماهی
Figure 5- Flow-Habitat Physics Curve in Pool and Riffle Habitats age stage Juvenile of C. capoeta gracilis

جدول  -6توزیع ماهانه جریان زیستمحیطی رودخانه زرینگل
Figure 6- Monthly distribution environmental flow of Zarrin-Gol river with different methods
ماه
MMF
QTennant
QFDC-Shifting
QPHABSIM
)(m3/s
)(m3/s
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1.16
0.21
0.56
0.64
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1.05
0.21
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0.61

0.55

0.21
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آذر December- November

0.72

0.57

0.21

1.17

دی January- December

1.23

0.73

0.21

1.52
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1.88
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0.21

2.69
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2.49

1.79

0.63

5.93

فرطردین April- March

2.2

1.43

0.63

4.47

اردیب شز May- April

1.81

0.96

0.63

2.34

خرداد June- May

1.34

0.74

0.63

1.57

تیر July- June

0.77

0.57

0.63

1.24

مرداد August- July

0.74

0.56

0.63

1.19

ش ریور September- August

1.25

0.85

0.42

2.11

میانهین Average

هباشاور که در ندط  6موحظه مزژشزود مزد شزبیهسزاتی
تیستهاا ر یی نریاش اکولو یکژ را در هبه مااها بیشتر ات رط های
هیدرطلو یکژ تنانز ط انتما منحنژ تداطم نریاش ط بر اسزاا میززاش
مطلوبیز تیستهاا ط مرحله تندگژ گونه شاخص پیشزن اد دادا اسزز.
ممایسه نتایج نریاش برآطرد شدا تیسززمحیطزژ (نزدط  )6ات رط
انتما منحنژ تداطم نریاش بزا نتزایج رط تنانزز بزهرطشزنژ نشزاش
مژدهد که رط انتما منحنژ تداطم نریاش در هبه مااهای سا بزه
استثنای مااهای مرداد ط ش ریور ممدار نریاش تیسزمحیطژ را بیشتر
ات رط تنانز برآطرد کردا اسز .رط تنانز را مژ تزواش بزه منزواش
مدلژ ن ز توسعه سطوح نریاش حداعل در سطح برآطرد اطلیه حوضه
آبریز در ایراش (به نز نواحژ خشک ط نیبه خشک ط آبراهههزایژ کزه

برای چندین ماا خشزک اسزز) بکزار بزرد ( 20 15ط  .)22ایزوح ط
منطمه ای کردش رط تنانزز در ایزراش مسزتلزم مبلیزات یزحرایژ
گستردا ط نیاتمنزد نبزعآطری داداهزای بیولزو یکژ ط هیزدرطلو یکژ
حوضه های مزورد مطالعزه بزرای فزراهی کزردش رطابزط بزین دبزژ ط
مطلوبیز ط عابلیز تیستهاا فیزیکژ مژباشد ( 22ط  .)23بزا تونزه بزه
ندط  6تحلیل اساسژ بر نریاش تیسزمحیطژ در رطدخانه ترینگل
مژتواش ارائه داد .در رطدخانه تریزنگزل بزا تونزه بزه اخزتوف میزاش
مساحز مطلوب تیستهاهژ در دطراهای کیآبژ (م ر آبزاش ط آذر) تزا
پرآبژ (فرطردین) مژتواش اینگونزه نتیجزهگیزری کزرد کزه برداشزز
کبتری ات آب رطدخانزه تریزنگزل امکزاشپزذیر اسزز ط در دطراهزای
کیآبژ شرایط بحرانژ در میزاش مساحز مطلزوب تیسزتهاهژ طنزود
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دارد ط برداشز بی ات حزد آب رطدخانزه در مصزارف مختلزو ماننزد
کشاطرتی مبوً رطدخانه را در بحراش اکولو یکژ فرط خواهد بزرد ط در
مدیریز رطدخانه باید تب یدات ط برنامهریزیهزایژ را لحزا کزرد .بزا
تونه به نزدط  6ایزن نتیجزهگیزری بزه مبزل مزژآیزد کزه مزد
 PHABSIMعادر به ارائه ر یی اکولو یکژ رطدخانزه ات دط نمطزهنظزر
ملبژ ط مبلژ مژ باشد که با نتایج تحمی طانزگ ط هبکزاراش ( )27ط
طای ط هبکاراش ( )28مطابمز دارد .آرماا طارگاا ط هبکاراش ( )3در
مطالعه ر یزی نریزاش تیسززمحیطزژ در پزاییندسزز رطدخانزه دطرط
مکزیززک بززا اسززت ادا ات مززد  PHABSIMط منحنززژهززای دبززژ –
مساحز عابل است ادا طتنژ برای  5گونه ماهژ میانهین نریاش تیسز
محیطژ ایداآ ط مطلوب را برای مااهای آطریل تا طئزن بزه ترتیزب
بین  5تا  11/5مترمکعب برثانیه ط برای مااهای نوالی تزا اکتبزر بزه
ترتیب بین  7/5تا  20مترمکعب برثانیه بزرآطرد کردنزد .نتزایج ایشزاش
نشاش داد ر یی نریاش تیسزمحیطژ اختصاص یافته عادر به ح ازز
ات  80دریززد ر یززی نریززاش ابیعززژ بززرای نه ززداری ات ارت هززای
اکولو یکژ رطدخانه ط استمرار شرایط مطلوب برای تیستن گونزههزای
آبزی مژباشد .نیکعلب ط هبکاراش ( )20نزادری ط هبکزاراش ( )15ط
نادری ط هبکاراش ( )17در تعیزین دبزژ موردنیزات بزرای ادامزه چرخزه
ابیعژ تندگژ ماهیاش رطدخانههای مورد مطالعهشاش با است ادا ات مد
میکرطتیستهاهژ  PHABSIMاین مد را به منزواش ابززاری بزرای
معرفژ یک ر یی نریاش مطلوب عابل امتباد دانستند.
در ادامه امتبار مد  PHABSIMمورد بررسژ عرار گرفز .بدین
منظور ترات سطح آب ط سرمز شبیهساتی شدا با داداهای انداتاگیری
شدا در ممااع کنتر (ایستهااهای نبونزهبزرداری) مزورد طاسزنجژ ط
سپس امتبارسنجژ یورت گرفز .بر این اساا یحز ط دعز نتزایج
ممادیر مشاهدا ط پی بینژ شدا در سطح  5درید اابیناش مورد تایید
مژباشزد کزه ایزن نشزاشدهنزدا توانزایژ مزد  PHABSIMبزرای
طاسنجژ داداهای طرطدی ط عابلیزز امتبزاد مزا ط هزای هیزدرطلیکژ
 MANSQ STGQیا  WSPبرای شبیهساتی اسز .هبچنین ت اطت
بین ممادیر شبیهساتی شدا ط انداتاگیری شدا فیزیک تیستهاا بین 3
تا  21درید بودا ط در دبژهای کی ت اطت بین نتایج مد ط داداهزای
انداتاگیری شدا کی مژباشد .اختوف کی خطا بزین ممزادیر مشزاهدا
شدا ط شبیه ساتی شدا پی بینژ مبلکرد خوب مزد PHABSIM
توانززایژ آش را در شززبیهسززاتی پارامترهززای فیزیززک تیسززتهاا تأییززد
مژنباید.
در شززکل  6ط  7توتیززع مکززانژ مطلوبیززز تیسززتهاهژ در اززو
رطدخانه ترین گل برای دبژ متوسط ساالنه ( 2/11متر مکعب بر ثانیه)
برای دط گرطا سنژ سیاا ماهژ نشاش دادا شدا اسز .محور مبودی در
این شکلها شاخص مطلوبیز ترکیبژ اسز که در رابطه  2نشاش دادا
شدا اسز .با تونه به شکل  6ط  7مشاهدا مژ شود میزاش مطلوبیزز
و مت زاطتژ دارد .توتیزع
تیسزتهاهژ در ازو رطدخانزه شزرایط کزام ً

مطلوبیز تیستهاهژ در دبژهای مختلو نشاش داد که بزه ازور کلزژ
محدطدا باالدسز رطدخانه بزه لحزا مطلوبیزز پارامترهزای فیزیزک
تیستهاا در دبژهای مختلزو دارای ضزعیوتزرین شزرایط بزودا ط در
محدطدا پاییندسز رطدخانه شرایط مطلوبتری مشاهدا مژشود .دلیل
آش نیز کاه شیب رطدخانه ط در نتیجه کاه سرمز نریاش رطدخانه
ط افزای مب به سبز پاییندسز رطدخانه مژباشد .هباشاور که در
شکلهای مربوط به بررسژ توتیع مطلوبیز در ازو رطدخانزه دیزدا
مژشود نوسانات مشاهدا شدا در پراکن سیااماهژ در ایستهااهای
مختلو نیز به دلیل تغییر در شزرایط هندسزژ ط هیزدرطلیکژ در ازو
رطدخانه مژباشد که دادا های میزدانژ مونزود در رابطزه بزا تعزداد ط
پراکن سیااماهژ در ایستهااهای مختلزو رطدخانزه تریزنگزل نیزز
یحز این مطلب را تأیید مژکند .هبچنین مطاب با تحمیمات اسزدی
ط هبکاراش ( )5علژتادا ط هبکاراش ( )11نزادری ط هبکزاراش ( )16ط
ائو ط هبکاراش ( )30فراطانژ گونههای مختلو ماهژ طابسته به توتیع
تیستهااهای مطلوب در او رطدخانه مژباشد ط با افزای مطلوبیزز
تیستهاا تعداد ماهژ نیز افزای خواهد یافز.
خصوییات رطدخانهها ات اهبیز تیادی در تعیزین شزرایط کی زژ
آب نوع گونه ماهژ ط پراکن مزاهژ دارد .انزداتاگیزری پارامترهزای
فیزیکژ ط هیزدرطلیکژ در رطدخانزه تریزنگزل نشزاشدهنزدا تنزوع در
ایستهااهای نبونهبرداری مژباشد .بر ایزن اسزاا در ازو سزا در
اکثر ایستهااها سگمزاهژ نویبزاری ط سزیاامزاهژ طنزود داشزتند ط
بی ترین فراطانژ ط پراکن مربوط به این دط گونه بود که مزژتزواش
ملز آنرا به اشترا ،در میداش اکولو ی 1دانسز ( .)9میداش اکولزو ی
نبایانهر مبل یک مونود تندا در اکوسیستی مژباشد .عرار گزرفتن دط
گونه در یک تیستهاا را ایل ارد رعابتژ مژنامند بدین م زوم کزه
دط گونه ات مونود تندا مزژتواننزد هزیآشزیاش باشزند ( .)28بزرطش ط
هبکاراش ( )9به این موضوع کزه در اکثزر گرادیزاشهزای اکولزو یکژ
بیشتر گونهها بهنظر مژآید که ات یک سو نسبز بزه شزرایط فیزیکزژ
طاکن نشاش مژ دهند ط ات سوی دیهر تحز تأثیر شرایط بیولزو یکژ
باشند اشارا کردند .تنوع تیستهااهزای رطدخانزهای مزژتوانزد اثزرات
مطلوب مختل ژ رطی ترکیب گونههای ماهیاش داشته باشد ( 17ط .)28
در ایستهااهای پاییندسز رطدخانه ترینگزل پوشز گیزاهژ آش ط
سایه ناشژ ات آش کبتر ات ایستهااهای باالدسز مژباشد .کزی بزودش
پوش گیاهژ ط سایه ناشژ ات آش مبز کزی ط پزایین بزودش شزدت
نریاش منجر به رسیدش نزور کزافژ بزه بسزتر رطدخانزه شزدا (انزر ی
خورشیدی بیشتری را دریافز مژ کند) ط نسبز بزاالیژ ات گونزههزای
ماهیاش را در این باتا مشاهدا مژنبائیی.

1- Ecological Niche
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شکل  -6توزیع مطلوبیت زیستگاهی برای گروه سنی بالغ سیاهماهی در رودخانه زرینگل
Figure 6- Habitat suitability distribution for age stage Adult of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river

شکل  -7توزیع مطلوبیت زیستگاهی برای گروه سنی جوان سیاهماهی در رودخانه زرینگل
Figure 7- Habitat suitability distribution for age stage Juvenile of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river

ر یی نریاش رطدخانه نم م بژ در تیستهااهزای پزاییندسزز
دارد ط بامه ایجاد تغییر در مورفولو ی ط کی یز آب در عسبز پزایین
دسز مژشود .ماهیاش برای تولیدمثل ات فضای بین ذرات درشز دانزه
است ادا کردا ط در محیط شنژ فضای مناسبژ برای تخیگذاری فراهی
مژ گردد .به ملز فرآیند رسوبگذاری در اثر کاه سرمز نریزاش
ذرات ریزدانه در فضای بین ذرات درشز دانه تهنشین شزدا ط در دطرا
تخیگذاری ماهیاش مخااراآمیز خواهزد بزود ( 19ط  .)29لزذا بایسزتژ
نریانژ در نظر گرفته شود کزه ایزن ذرات ریزدانزه را شستشزو دادا ط

شرایط ابیعژ را به رطدخانه برگرداند .به هبین دلیل برای آماداساتی
محیط رطدخانه نیات اسز که تماش ط شدت نریانات در مطالعات تیسز
محیطزژ منطمزه مشززخص گزردد .بزه اززور خزاص چنزین تغییززرات
مورفولو یکژ اکوسیستیهزای آبززی را تغییزر مزژدهزد ط در نتیجزه
مطلوبیز تیستهاا ط تیستهااهای تخیریزی گونههای آبزی را افزای
مژدهد ( 17ط  .)30نتایج پژطه های متعزدد دیهزری نیزز در مزورد
اهبیز ر یزی نریزاش هزای عزوی (سزیوب هزای بززرگ) در سزاختار
تیستهااهای رطدخانهای نشاش مژدهد بر اساا تغییرپزذیری مبز ط
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سرمز نریاش ط شاخص اکوهیدرطموفولو یکژ با طعوع سزیل ابیعزژ
در امتداد رطدخانه فریتژ را بزرای تزأمین ط ب بزود شزرایط مناسزب
تیستهاا رطدخانه بونود مزژ آطرد ( 27 19 17ط  .)29یکزژ ات م زی
ترین مزیزهای رطیکرد شبیهساتی تیستهاا این اسز کزه مزژتوانزد
تغییرات ر یی نریاش مانند تغییرات فصلژ ط یا سیوب را درنظر بهیرد
ط ات نریانات سیوبژ در تأمین نیاتهای بیولو یکژ است ادا کند .نتزایج
مطالعات نشاش مژدهد رط های شبیهساتی تیستهاا ات امتبار باالیژ
در سطح ن اش برخزوردار مزژباشزند ( 20 17 16 3ط  .)27ملیزرغی
تحمیمات اوالنژ مدت در مزورد اسزت ادا ات مزد هزای شزبیهسزاتی
تیستهاا برای پی بینژ پاسخ اکولو یکژ ماهیاش به تغییرات فیزیکزژ
تیستهاا کاربرد مبلژ آن ا در ارتیابژ نریاشهای تیسز محیطزژ بزه
دالیلژ مبدتا مرتبط با هزینه-اثربخشژ ب راطری در تماش تخصزص
مورد نیات ط در دسترا بودش ااومات محدطد شدا اسز .بزارتتزرین
نکته مونود در پژطه حاضر این اسز که انتخاب ط انزرای ممزادیر
دبژ تیسزمحیطژ در اختیار مدیر حوضه آبخیز رطدخانه اسز که کدام
یک ات ممادیر گزار شدا توسط رط های مورد مطالعه را برگزینزد.
در ن ایز دستاطرد پژطه حاضر ایجزاد شزرایط مطلزوب ط مناسزب
برای تأمین سومز اکوسیستی رطدخانه ترین گل ات نظر فراهی نبودش
تیستهاا مونودات تندا با امبا میزاش نریاش اکولو یک که بیشترین
تشابه را با الهوی ابیعژ نریاش رطدخانه دارد مژباشد.

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر تخصیص نریاش تیسزمحیطژ تنظیی ممدار ط
تماش بندی آش با تونه به نم مرثری که در ادامه فعالیزهای مونود
در تیسز بوم بونود آطردش شرایط مناسب برای تخیریززی آبزیزاش ط
احیا اکوسیستی رطدخانه دارد مورد محاسبه ط ارتیابژ عزرار گرفزز .در
این تحمی مد شزبیه سزاتی تیسزتهاا  PHABSIMرا بزه منزواش
رطیکردی نو در مدیریز نامع تیستهاهژ رطدخانزه تریزنگزل مطزرح
مژکند .با است ادا ات این مد مژ تواش منزاا ب ینزه بزرای تیسزز
ماهژ را با تونه بزه تزأثیر موامزل غیرتیسزتژ (فیزیزک تیسزتهاا) در
رطدخانززه تعیززین کززرد ط ات آش بززرای مززدیریز اکوسیسززتی رطدخانززه ط
تخبین نریانات اکولو یک ب را گرفز .بر اساا نتایج ایزن تحمیز

حداعل ط حداکثر نریاش تیسزمحیطژ رطدخانه ترینگل با اسزت ادا ات
مد  PHABSIMبه ترتیب برای ماا آباش ط فرطردین معاد  0/58ط
 2/49متر مکعب برثانیه با میانهین دبژ ساالنه  1/25متر مکعزب بزر
ثانیه بایستژ در او رطدخانه ترینگل برای ح شزرایط مطلزوب ط
محافظز ات انزای اکوسیستی رطدخانه برعرار باشد .نتایج بررسژهزای
این پژطه نشاش داد ترنیح تیستهاهژ گونه سیاامزاهژ در رطدخانزه
ترینگل مناا گوداب ط نریاشدار مژباشد ط بر این اسزاا حزداکثر
میزاش تیسزتهاا در دسزترا بزرای سزیاامزاهژ بزالغ در دطرا پرآبزژ
رطدخانه معاد  9787متر مربع بر متر ط بزرای سزیاامزاهژ نزواش در
متوسط نریاش ساالنه برابر  5782متر مربع بر متر مزژباشزد .تحمیز
حاضر نزط اطلین پژطه های انجام شدا در تمینه توسع شاخصهای
اکوهیدرطلیکژ -اکوهیدرطموفولو یکژ در رطدخانههای حوضز ننزوب
شرعژ دریای خزر اسز .در این راستا اسزت ادا ات مزد PHABSIM
برای شبیه ساتی تیستهاا رطدخانه ط هبچنین تجزیزه ط تحلیزلهزای
دعی مبتنژ بر مطلوبیز تیستهاا گون هدف مژتواند به پزی بینزژ
دینامیززک تیسززتهاا بززرای محافظززز ات تیسززتهاا مناسززب مززاهژ در
اکوسیستیهای رطدخانهای مدیریز اکوسیستی رطدخانه ط برنامهریززی
منابع آب در برخژ ات حوضههای آبخیز کبک کند .هبچنزین بررسزژ
رطیکرد رهاساتی سیوب مدیریز شدا برای ح شرایط هیدرطلیکژ
تیستهاا ط ح تعاد فرآیندهای هیزدرطلو یکژ ط اکولزو یکژ ط نیزز
مد ساتی پیشرفته اکوهیدرطلیکژ برای ارتیابژ نریاش تیسزمحیطژ
ط ح ازز تیستهاا ماهیاش در رطدخانههزای تنظزیی شزدا بزه منزواش
مطالعات آیندا پیشن اد مژگردد.

سپاسگزاری
نویسندگاش مماله ات راهنبایژهای ارتندا امضای هیئز ملبژ
گرطا شیوت دانشهااهای ملوم کشاطرتی ط منابع ابیعژ گرگاش ط
گنبدکاططا هبچنین ات هب کریهای سرکارخانی دکتر محبوبه حانژ
اسبامیلژ ط نناب آعای م ندا سعید نیکعلب هبراهژ ط هبکاری
تیی مطالعات میدانژ ط نیز ات نمطهنظرات ط پیشن ادات داطراش گرامژ
که بامه ارتمای پژطه حاضر گردید کبا تشکر ط عدردانژ را دارند.
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Introduction: The field of ecohydraulics is rapidly growing as the society requires a better understanding of
the interrelations amongst the dynamics of the physical processes pertaining to aquatic ecosystems and the
modifications observed in their habitat as well as the biological responses of the organisms. Environmental flow
science is a common tool for assessing the consequences of changing the flow regime of aquatic ecosystems and
providing a minimum flow of aquatic species protection. Environmental Flows assessment is a global challenge
involving a number of tangible and intangible segments of hydrology, hydraulics, biology, ecology,
environment, socio-economics, and several other branches of engineering including water resources
management. River impoundment (dams, weirs), water diversions and consequent modifications to flow regimes
have highly destructive effects on aquatic species and ecosystems.
Materials and Methods: In this research, two most common hydrologic methods Tennant and FDC Shifting
were compared with a habitat simulation method i.e. PHABSIM. Tennant method is the most popular
hydrological method in rivers and is based on the historic flow data. Investigation of the relationship between
hydrologic approaches and physical habitat simulation approach and presentation of new recommendations
based on the ecological and hydrological data can be very useful for estimating environmental flow in planning
phase of river projects. We used river habitat simulation program to model the depth and velocities around
boulder clusters to evaluate the habitat for Capoeta habitat in Zarrin-Gol River. The Zarrin-Gol River is one of
the rivers in Golestan province in northern Iran. The statistics required for hydrologic calculations were also
collected from Zarrin-Gol hydrometry station during the 42-year statistical period (1353-1395). In this regard,
after the field studies and the development of the habitat suitability model for the target species, the Habitat
simulation of the flow was carried out and eventually the ecological flow regime was extracted. In order to
identify the important habitat variables and assess their impact, the life pattern of fish species was divided into
juvenile and adult life stages.
Results and Discussion: Based on ecological assessment, the environmental water requirement of
Gharahsoo river is 30% of mean annual flow for spring and summer and 10% of mean annual flow for autumn
and winter seasons. It was found that application of Tennant and FDC Shifting methods led to dramatically low
discharges as fixed minimum environmental flows, while habitat simulation method gave an acceptable
estimation of ecological regime. However, habitat simulation technique assesses the allowable value of
extraction from river flow dynamically, considering the ecological condition and average intermediate values.
River conditions including flow velocity, water depth and river bed substrate are combined to form unique
habitats facilitating the survival and growth of fish species populations. Habitat forms are observed in a wide
range of rivers depending on the diet and the river type such as Pool, Riffle and Run. The destruction of the
Riffle substrate causes disruption and impacts the biological integrity of the current. According to the Q-WUA
curve of the Riffle habitat in high waters and flood conditions, the area available for juveniles of the target
species decreases because of the flood, morphology and habitat of the river, so large and continuous floods
inhibit the opportunity to rebuild habitats from the river and endanger the lives of fish. One of the factors
limiting the desirability of the habitat and thus reducing the available habitat in low river flows is the low flow
velocity, as well as high stream flow flows. The maximum and minimum flow regime, required to maintain the
Zarrin-Gol river ecosystem according to ecological needs, was 2.49 and 0.58 m3/s in April and November,
respectively, with an average value of 1.25 m3/s (59 % of natural stream of the river). In the next step, habitat
suitability distribution along the stream was investigated. This was performed for the full range of discharges.
Habitat suitability distribution along the stream at different discharges indicated that the upstream part of the
stream had the poorest habitat condition and moving towards the downstream parts, the habitat suitability
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condition was improved.
Conclusion: Application of the Tennant method based on a hydrological system can be an inappropriate
choice for determining the minimum flow to maintain the ecological environment of the river. According to the
results, the PHABSIM model can simulate flow, habitat suitability of target species and the habitats dynamics
accurately, which is highly required to protect the proper habitat of fish in river ecosystems.
Keywords: Environmental flow, Habitat simulation, Hydrological methods, Zarrin-Gol river
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چکیده
امروزه فعالیتهای انسانی در بخش کشاورزی بهخصوص در نواحی خشک و نیمهخشک برروی چرخه و انتقال آب سطحیی و زررزمییطی ثطا یر بطه
سزاری داشته است .از ارنرو ،بررسی وضعیت میابع آب زررزمییی دارای اهمیت است .ثخمینهای میاسب و قابلاعتمطاد ثذیرطه ناشطی از آبیطاری بطر آب
زررزمییی میثواند در ارن امر مو ر باشد .به میظور بررسی ثأ یر آبیاری بر ثذیره آبخوان ،رک مزرعطه نیطد  ،دو مزرعطه وطو و سطه مزرعطه چذیدرقیطد در
شهرستان میاندوآب و دو مزرعه نید در شهرستان مهاباد در حوضه درراچه ارومیه ثیت مدرررت کشاورزان انتخاب شدند .شبیهسازی نفوذ با اسطتفاده از
مدل  HYDRUS-1Dدر طول دوره رشد میصوالت میکور انجا شد .با پارش رطوبت خاک در ارن مزارع ،مدل با رطوبتهای خاک اندازهنیری شده
از طررق حل معکوس ،واسیجی و صیتسیجی شد .دقت مدل بعد از انجا مراحل واسیجی و صیتسیجی در ثخمین ورران آب در داخل خاک میاسب
به دسطت آمطد .ضطررب ثعیطین و
بود .مقادرر ضررب ثعیین و خحای ویر میانگین در مرحله واسیجی به ثرثیب بین  0/6ثا  0/85و  0/17ثا 0/033
خحای ویر میانگین مربعات در مرحله صیتسیجی نیز به ثرثیب بین  0/62ثا  0/88و  0/002ثا ( 0/023

) به دست آمطد .پط

از واسطیجی مطدل،

ثذییرات رطوبت در اعماق مختلف خاک ثا سحح آبخوان ثوسط مدل شبیهسازی شد .پیشروی رطوبت در عمق خاک از عمطق  0/7ثطا  4/7ثوسطط مطدل
برآورد شد .آب آبیاری سبب ثذیره آب زررزمییی در مزارع مورد محالعه شد که ارن میزان ثذیره در ا ر آبیاری و بارندنی ،بسته به نوع خاک ،نوع کشت و
مدرررت آبیاری در مزارع مختلف متفاوت بود .بیشتررن ثذیره در مزرعه  H3با خاک لو رسی شیی به مقدار  221میلی متر از  789میلطی متطر مجمطوع
آبیاری و بارندنی ( 28درصد) در طول فصل کشت نیاه وو بدست آمد.
واژههای کلیدی :آبیاری ،ثذیره ،سحح آبخوان ،شبیهسازیHYDRUS-1D ،

مقدمه
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در سالهای اخیر میابع آب زررزمییی حوضه درراچه ارومیه ثیطت
ثیش آبی شدرد قرار نرفته است .برای آنطاهی از وضطعیت میطابع آب
زررزمییی ،برنامهررزی و مدرررت بهییه آن الز است بررسی دقیقی از
 -1دانشآموخته کارشیاسی ارشد ،نطروه آبیطاری و زهکشطی ،دانشطکده کشطاورزی،
دانشگاه ثربیت مدرس
 -2دانشیار ،نروه مهیدسطی و مطدرررت آب ،دانشطکده کشطاورزی ،دانشطگاه ثربیطت
مدرس
)Email: mirlat_m@modares.ac.ir
(* -نورسیده مسئول:
 -3دانشیار ،نروه مهیدسی آبیطاری و آبطادانی ،پطردر کشطاورزی و میطابع طبیعطی،
دانشگاه ثهران
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.80020

بیالن آب زررزمییی انجا شود .میزان مصرف آب در حوضه درراچطه
ارومیه به طور چشمنیری روبه افزارش است ،کطه بخطش عمطدهای از
ارن مصارف مربوط به بخش کشاورزی اسطت .از طرفطی دشطتهطای
اطراف درراچه ارومیه به عیوان رکی از میاطق مهم ثولیدات زراعطی و
باغی به شمار میروند ،اما بخاطر پارین بودن راندمان آبیاری و ضطعف
مدرررت میابع آب در ارطن بخطش ،میطزان آب مصطرفی کشطاورزی در
آن ها زراد است .با ثووه به اریکه میطزان ثلفطات آب در مطزارع ثیطت
آبیاری زررحوضه آبررز درراچه ارومیه درصد باالری از آبیاری را شطامل
میشود (راندمان آبیاری  38درصد ( ،))2ارن احتمال می رود که پارین
بودن راندمان ناشی از نفوذ عمقی زراد در مزارع میحقه مطورد محالعطه
باشد .نفوذ عمقی آب آبیاری در صورثی که وارد میطابع آب زررزمییطی
شود و کیفیت آب را هدر ندهد ،وزء آب هطدر رفتطه حسطاب نشطده و
باعث ثذیره آبخوان میشود .بیابرارن رکی از مهم ثررن پطارامتر هطای
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مدرررتی در بیالن آب زررزمییی ،دانسطتن میطزان ثذیرطه سطاالنه ارطن
میابع است که کمک بسیاری در مدرررت بهره بطرداری از آنهطا مطی
کید .سوالی که در اریجا محرح میشود ارن است که آرا آبیاری میجطر
به نفوذ عمقی و در نتیجه ثذیره به آبخوان در حوضه درراچطه ارومیطه
میشود؟ روشهای مختلفی را برای میاسبه نفطوذ عمقطی مطی ثطوان
بکار برد .اکثر روش های ثجربی بطه صطورت معطادالت سطاده بطوده و
ثخمییی از شدت نفوذ را فراهم میکیید .از بین روشهای فیزرکطی در
بططرآورد نفططوذ ،حططل معادلططهی عمططومی وررططان در میططیطهططای
غیراشباع(ررچاردز) رکی از روشهاری است که بسیار مورد ثووه قطرار
نرفته است .مدل  HYDRUS-1Dرکی از مدلهای با حطل عطددی
معادله ررچاردز شبیهسازی نفوذ را میسر نموده اسطت ( .)16از ثوانطاری
های ارن مدل میثوان به ثخمین خصوصطیات خطاک بطه روش حطل
معکوس اشاره کرد ( .)1میققین بسیاری از ارن مدل در برآورد ثذیرطه
استفاده کطرده انطد ( 11 ،5و  .)13لطو و همکطاران ( )12بطرای بدسطت
آوردن ثخمین بهتری از ثذیره در دشت هبی چین ،پیج نقحه را در آن
به عیوان نماریده کل حوضه برای بررسی ا رات آبیاری و بارنطدنی در
ثذیرططه آبهططای زررزمییططی انتخططاب کردنططد .بططا اسططتفاده از مططدل
 HYDRUS-1Dثذیره به طور متوسطط در حطدود  175میلطیمتطر در
سال در دشت کوهپارهای غطرب و  133میلطیمتطر در سطال در دشطت
میاسبه شد .آسفا و همکاران ( )5به میظور مدل کردن ثذیره آبخطوان
در حوضه اوکانانان در کانادا ،از ثرکیب مدل هاردروس رطک بعطدی و
 ArcGISTMاستفاده کردند .پ از ارزرابی عملکرد مدل با اسطتفاده
از داده های میدانی و پارامترهای هیطدرولیکی خطاک بدسطت آمطده از
مدل نقشه های زمانی و مکانی ثذیره در سراسر حوضطه آبررطز ،ثولیطد
شد .ثیلیل نتارج حاصل از  25سال ثذیره آبخوان در نقاط مختلف در
سراسر حوضه ،نشان داد که متوسطط ثذیرطه آبخطوان77/8 ± 50/8 ،

میلی متر در سال میباشد .پورهمت و همکاران ( )14در ثیقیقطی بطه
بررسی ثا یر انواع سیستمهای آبیاری بطرروی ثذیرطه آبزررزمییطی در
میحقه کرج پرداختید .نتارج نشان داد کطه حطدود  0/14 ،14/83و 0/8
درصد از آب آبیاری و بارندنی به ثرثیب در سیستمهای آبیطاری فطارو،
قحرهای و بارانی صرف ثذیره به آبخوان شده اسطت .رطو و همکطاران
( )21در ثیقیقی ثأ یر عوامل مختلف در نوسطانات سطحح ارسطتابی در
شمال چین مورد بررسی قرار نرفت .نتارج نشان داد کطه نفطوذ ناشطی
آبیاری  92درصد از ثذیره آب های زرر زمییی را شامل میشود .هدف
از ارن پژوهش برآورد ثذیره و نوسانات سحح ارستابی ناشی از اعمطال
مدرررتهای مختلف آبیاری با در نظر نرفتن شطرارط اقلیمطی میحقطه
میاندوآب است .بدرن میظور در ابتدا مدل  HYDRUS-1Dبا استفاده
از دادههای رطوبت خاک که به صورت میدانی در شماری از مزارع بطا
کشت نید  ،وو و چذیدرقید در شهرستانهای میانطدوآب و مهابطاد در
ویوب حوزه درراچه ارومیه ومعآوری شده بود واسیجی نردرد .پ از
آن بططا اسططتفاده از مططدل واسططیجی شططده  HYDRUS-1Dثذیرططه و
نوسانات سحح ارستابی برای هرکدا از مزارع برآورد شد .الز به ذکر
است ثمامی اراضی مورد استفاده در پژوهش ثیت مدرررت کشاورزان
بوده است.

مواد و روشها
ارن ثیقیق در سال زراعی  1393-94برای دو کشت نید و وطو
پاریزه و چذیدرقید بهاره در  8مزرعطه در شهرسطتانهطای میانطدوآب و
مهاباد با مدرررت کشاورزان میحقه وهت محالعه انتخاب شد (ودول 1
و شکل  .)1آبیاری در ثمطامی مطزارع بطه روش کرثطی انجطا شطد و
کشاورزان ،کرتهای آبیاری را با انتهای بسته آبیاری میکردند.

جدول  -1اطالعات عمومی مزارع در شهرستان میاندوآب و مهاباد.
Table 1- Genereal information of farms in Miandoab and Mahabad regions

منبع تامین آب

مساحت

تاریخ کشت

Sourse of
water

(هکتار)
Area
0.74

Date of
planting

Kind of planting

93/08/26

نید )(Wheat

للکلو )(Lalakloo

0.48

93/08/24

وو )(Barley

نظا آباد )(NezamAbad

N1

0.55

93/08/23

وو )(Barley

حاج حسن )(hajhasan

H3

Yutm

Xutm

4099363

581199

4100936

583402

رودخانه )*(River

4101995

4101995

رودخانه )*(River
کانال )(Canal

چاه )(Well

کد مزرعه

ردیف

نوع کشت

نام روستا
Village name

Farms
code

Row

L2

1
2
3

4099377

565033

**

0.92

93/08/13

نید )(Wheat

خورخوره )(khorkhore

M1

4

4092432

565072

کانال )(Canal

**

5.5

93/08/15

نید )(Wheat

خورخوره )(khorkhore

M2

5

4099802

583887

رودخانه )*(River

0.4

94/01/15

چذیدرقید )(Sugarbeet

نظا آباد )(NezamAbad

T1

6

4100172

579256

چاه )(Well

0.62

94/01/15

چذیدرقید )(Sugarbeet

ثازه کیدللکلو

T2

7

4100019

579833

چاه )(Well

0.78

94/01/15

چذیدرقید )(Sugarbeet

T3

8

* زرریه رود ** .شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد.

)(Tazekandlalakloo

ثازه کیدللکلو
)(Tazekandlalakloo
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شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Case study

به میظور اندازهنیری پارامترهای بیالن آب در مزرعههطای مطورد
محالعه ثذییرات رطوبت خاک به صورت دورهای در طول فصل رشد با
استفاده از رطوبتسیج  PR2که رطوبت را در اعماق مختلف ثا عمطق
 105سانتی متری اندازهنیری مطینمارطد انطدازه نرفتطه شطد .روانطاب
سحیی مزارع با ثووه به بسته بودن انتهای آنها صفر در نظر نرفتطه
شد .ثبخیر-ثعرق نید  ،وو و چذیدرقید در میحقه از طررق مطدل 8.0

 CROPWATمیاسبه شد.
بافت خاک هر رک از مزارع ثا عمق  105سانتی متری بطه روش
هیدرومتری در آزمارشگاه ثعیین نردرد (وطدول  .)2بافطت الرطههطای
مختلف خاک از عمق رک متری ثا سحح آبخوان از لوگ حفاری ثهیه
شده ثوسط شرکت مهاب قدس و محالعات خاکشیاسی شبکه آبیطاری
زهکشی دشت زرریهرود استفاده شد.

جدول  -2مشخصات بافت خاک مزارع مورد مطالعه
Table 2- Soil texture of the farms in the case study

شن

سیلت

رس

بافت خاک

عمق خاک

کد مزرعه

)Sand (%
23
31
30
34
26
27
55
64
71
62
74
66
25
23
43
40
49
58
26
12
14
13
16
14

)Silt (%
46
41
61
46
48
53
25
20
19
20
18
21
36
36
34
54
46
35
66
84
81
51
41
45

)Clay (%
30
28
9
20
26
20
20
16
10
18
8
13
39
41
23
6
5
7
8
4
5
36
43
41

Soil texture
Silty clay loam
Clay loam
Silty loam
Clay Loam
Clay Loam
loam
Loam
Sandy clay loam
Sandy loam
Sandy clay loam
Sandy loam
Sandy clay loam
Clay loam
Clay
Loam
Loam
Loam
loam
Silty loam
Silty loam
Silty loam
Silty clay
Silty clay
Silty clay

)Soil depth (cm
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100
0-30
30-70
70-100

Farm code
L2

N1

H3

M1

M2

T1

T2

T3
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جدول  -3تاریخ ،دبی و عمق آبیاری در طول فصل رشد
Table 3- Date, Flow and irrigation depth during growing season

عمق

ساعت آبیاري

(میلیمتر)

(ساعت)

(لیتر در ثانیه)

Irrigation date

Depth
260

Irrigation time
79

Flow
6.98

2015/20/04

250

78

8.7

2015/17/05

250

78

8.7

2015/02/06

133

3.5

51.78

2015/29/04

133

3.5

51.7

2015/06/05

142

13

16.7

2014/20/10

142
150
98
88
92
188
207
120

13
14
15
6.5
6.5
16
17
9

16.7
16.7
10.2
34.95
36.34
34
37
14.24

2015/17/04
2015/07/05
2015/26/05
2015/06/05
2015/31/05
2015/05/06
2015/31/05
2015/22/07

130
188
155
250
277
193

9
8
20
47
25
30

16.69
27.24
12.92
8.87
18.58
14.33

2015/18/08
2015/05/09
2015/01/08
2015/18/08
2015/04/09
2015/05/07

132

20

14.33

2015/27/07

317

43

15.96

2015/18/08

173

26

14.33

2015/10/09

عمق آبیاری

به میظور اندازهنیری عمق آبیاری فلو های ثیط  4و WSC 5
در ابتدای مزارع نصب نردرد .بطا پطارش ارثفطاع آب در فلطو و رابحطه
مربوطه ( )6دبی و در نتیجه عمق آبیاری بدست آمد (ودول .)3
ثبخیر-ثعرق نیاهی با وارد کطردن اطالعطات هواشیاسطی میحقطه
میاندوآب به مدل کراوپوات بدست آمد .همچیین رطوبطت خطاک بطه
صورت ادواری در طول دوره رشد نیاه میاسطبه شطد .در ادامطه بطا در
نظرنرفتن رک ستون خاک دو متری برای هر مزرعه به کمطک مطدل
 HYDRUS-1Dو وارد کردن اطالعت بیالن آب در مقیاس مزرعطه،
نفوذ عمقی و ثذیره به آبخوان ثوسط مدل میکور برآورد شد .الز بطه
ذکر است که رواناب انتهاری با ثووه به بسته بطودن انتهطای کطرت در
مزارع مورد محالعه ،صفر لیاظ شد.

مدل

دبی

تاریخ آبیاری

HYDRUS-1D

مدل  HYDRUS-1Dرکی از مدلهطای پیشطرفته در ارثبطاط بطا

کد مزرعه
Farm
code

L2

N1

H3

M1
M2

T1

T2

T3

حرکت رک بعدی آب ،امالح و نرما در خطاک بطوده کطه شطامل حطل
عددی معادله ررچاردز برای بررسطی حرکطت آب در خطاک و معادلطه
انتقال -انتشار برای بررسی حرکت نرما و آب در خاک مطیباشطد .در
ارن مدل برای ثوصیف مشخصات هیطدرولیکی خطاک نظیطر میییطی
رطوبتی و هدارت آبی غیر اشباع روابط متعطددی ثعررطف شطده اسطت.
معمولثررن آنها رابحه وان نیوختن-معلم ( )20میباشد.
شرایط اولیه و مرزی

با ثووه به ووود بارش و آبیاری و ووطود ثبخیطر-ثعطرق ،شطرارط
مرزی باالدست ورران اثمسفری در نظر نرفتطه شطد .شطرارط مطرزی
پارین دست ،در دو حالت به مدل ثعررف شده و مدلسازی انجا شطد.
در حالتی که هدف ،برآورد ثذیره به آبخوان بود ،با فرض ارن کطه آب
از زرر ناحیه ررشه عبور کید ،شرارط مرزی پاریندست زهکشی آزاد در
نظر نرفته شد .در شرارحی که هدف از محالعه ،ثعیین نوسانات سطحح
ارستابی باشد ،شرط مرزی پارین دست در میاطق با آب زررزمییی کطم

بررسی تأثیر مدیریت آبیاري بر نوسانات سطح آب زیرزمینی كم عمق...

عمق ،ورران ابت با فالک صفر به مدل اعمال شد .از آنجطاری کطه
سحح آب زررزمییی در میحقه مورد محالعه  ،نزدرک بطه سطحح زمطین
بود ،شرط مرزی پارین دست ورران با فالک صفر در نظر نرفته شد
( .)5شرارط اولیه مدل رطوبت بیرانی را رطوبت خاک قبل از آبیطاری
فرض شد.
پارامترهای هیدرولیکی خاک

مدل خصوصیات هیدرولیکی خطاک را براسطاس بافطت خطاک ،بطا
استفاده از رابحه وان نلوختن-معلم ( )20برآورد میکید .به ارن صورت
که با وارد کردن درصطد رس ،شطن و سطیلت خطاک طبطق اسطتاندارد
 ،USDAمدل  HYDRUS-1Dپارامتر های هیدرولیکی خاک ثوسط
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مدل  ROSETTAکه مدلی واقع در مدل  HYDRUS-1Dمیباشد،
ارن پارامترها بدست آمد.
تبخیر-تعرق گیاه

از روش پیمن مانتیث ( )3برای بدست آوردن ثبخیر-ثعرق مروطع
استفاده شد .با داشتن ططول دوره رشطد هطر نیطاه در میحقطه و مقطدار
ضررب نیاهی بدست آمده از ارن مدل (شکل  ،)2مقدار ثبخیر-ثعطرق
پتانسیل هر نیاه طبق شکل  3میاسبه شد .الز بطه ذکطر اسطت کطه
ضررب نیاهی با استفاده از رابحه اصالح ضرارب نیطاهی نشطرره فطا و
 )4( 56اصالح و به مدل  CROPWAT 8.0داده شد.

شکل  -2ضریب گیاهی مربوط به گیاه گندم ،جو و چغندر با استفاده از مدل کراپ وات
Figure 2- Wheat, barley and sugar beet crop coefficient estimated using CROPWAT model

Evapotranspiration

شکل  -3تبخیر-تعرق گیاه گندم ،جو و چغندر با استفاده از مدل کراپ وات
Figure 3- Wheat, barley and sugar beet evapotranspiration estimated using CROPWAT model

ثبخیر-ثعرق (میلی متر در روز)

زمان (روز)
)Time (day
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واسنجی مدل

واسططیجی مططدل  HYDRUS-1Dاز طررططق ثذییططر ضططرارب
هیدرولیکی خاک در حد قابل قبول ،برای نزدرک نمطودن پارامترهطای
شبیهسازی شده از ومله رطوبطت در عمطقهطای مختلطف بطه مقطادرر
مشاهداثی انجا مطینیطرد ( .)10ارطن کطار از طررطق ثذییطر ضطرارب
هیدرولیکی خاک معادله وان نیوختن-معلم (رطوبت باقیمانده ،رطوبت

اشباع ،ضرارب ثجربی و هدارت آبی اشباع) ثا عمق  105سانتیمتطری
ثوسط مدل  HYDRUS-1Dانجا شد .برای ارزرابی کاراری واسیجی
و اعتبارسیجی مدل از نمارههای آماری استفاده شد .ارطن نمارطههطای
آماری شامل ضررب ثعیین ( ) ( ،)19وطیر میطانگین مربعطات خحطا
( )7( )RMSEو ویر میانگین مربعات خحای نرمال شده ()NRMSE
می باشد که در ادامه رابحه هر رک آورده شده است.

( )2(، )1و ()3

مقطادرر انطدازهنیطری شطده رطوبطت خطاک،
در ارن رابحه
مقادرر
میانگین مقادرر اندازهنیری شده رطوبت خاک،
شبیهسازی شده ثوسط مدل ،میانگین دادههای شطبیهسطازی شطده
و  Nثعداد کل مشاهدات میباشد .همچیین با ثووه به اریکه دادهها در
دو نروه مستقل بودند ،از نر افزار  SPSS 19.0و آزمون  tبطه میظطور
مقارسه آماری دادههای واسیجی شده و اندازهنیری شده استفاده شطد.
الز به ذکر است که اندازهنیری رطوبت در مطزارع مطورد محالعطه ،از
ثاررخ  94/02/02ثا  94/04/12انجا شد 60 .درصد دادههطای انطدازه
نیری شده در ارطن مزرعطه بطه میظطور واسطیجی و بقیطه بطه میظطور
صیتسیجی مدل استفاده شد.
نوسانات سطح ایستابی و برآورد تغذیه در هر مزرعه

با بررسی رطوبت شبیهسطازی شطده ثوسطط مطدل در عمطقهطای
مختلف ،ثذییرات رطوبت در طول فصل کشت در حالت ووطود و عطد
ووود بارش (آبیاری و بارندنی) مشخص شد .در صورثی کطه رطوبطت
در هر رک از اعماق باالی سحح آبخوان در انتهای فصل کشت به حد
اشباع رسیده باشد ،ارن عمق نشان دهیده بطاال آمطدن سطحح آبخطوان
خواهد بود .بارد به ارن نکته ثووه کرد که چه مقدار از افزارش رطوبت
در عمقی که به حد اشباع رسیده است مربوط به خیطز مطو ییگی مطی
باشد .ارن موضوع با بررسی ثذییرات رطوبت در حالت بدون آبیطاری و
بارندنی مشخص خواهد شد .شطبیهسطازی نفطوذ بطا اسطتفاده از مطدل
 HYDRUS-1Dدر سال  1393-94به صطورت روزانطه انجطا شطد.
سپ نتارج ثذیره روزانطه ناشطی از بارنطدنی و آب آبیطاری در مطزارع
ثوسط مدل برآورد شد .عمق ثوسعه ررشه نیاهان مورد محالعه در ارن
ثیقیق ،حداکثر رک متر در نظر نرفته شد .بیابرارن به میظطور بطرآورد
میزان ثذیره ناشی از آبیاری و بارندنی ،با در نظر نرفتن ستون خطاک
دو متری برای هر مزرعه و با ارن فطرض کطه وررطان عبطور کطرده از
انتهای ستون خاک دو متری پ از مدثی به آبخطوان بطر مطینطردد،
میزان ورران عبور کرده از انتهای ارن ستون خاک بطه عیطوان ثذیرطه
ناشی از آبیاری و بارندنی به آبخوان در نظر نرفته شد و شرط مطرزی
پارین دست در مدل ،زهکشی آزاد در نظر نرفته شد (.)5

نتایج و بحث
واسنجی و صحتسنجی

بططا ثووططه بططه مقارسططه نتططارج مططدل بعططد از واسططیجی و دادههططای
اندازهنیری شده ،میزان ضررب ثعیین ( ) و خحطای وطیر میطانگین
مربعات ( )RMSEبه ثرثیب بطین  0/6ثطا  0/85و  0/017ثطا 0/033
( ) بدست آمد .از مقارسه پارامترهای آماری قبل و بعد از واسیجی،
مشخص است که واسیجی مدل باعث نزدرطک شطدن رطوبطت شطبیه
سازی شده ثوسط مدل در اعماق مختلف ثا  0/65متری به دادههطای
رطوبت اندازه نیری شده ثوسط دستگاه رطوبت سیج شده است .بطرای
اطمییان از نتارج حاصل از واسیجی مدل ،نیاز به صطیتسطیجی داده
های بدست آمده میباشد .دقت مدل به وسیله رطوبتهای مشاهداثی
بدست آمده از دستگاه رطوبتسیج  PR2از میحقه مورد محالعه پ از
واسیجی ،مورد ارزرابی قرار نرفت .با مقارسطه نتطارج مطدل در مرحلطه
صیتسیجی و دادههای اندازهنیری شده ،میزان ضررب ثعیطین ( )
و خحای ویر میانگین مربعات ( )RMSEبه ثرثیب بین  0/62ثا 0/88
و  0/002ثا  ) ( 0/023بدست آمد .با بررسی رطوبت پیشبییی شده
و اندازهنیری شطده در ثمطامی مطزارع ثفطاوت معیطاداری بطین دادههطا
مشاهده نشطد ( .)P-value> 0.05بیطابرارن کمتطررن میطزان ضطررب
ثعیین در مزرعه  T3بطا خطاک لطومی رسطی و بیشطتررن مقطدار آن در
مزرعه  H3با خاک لو شیی بدست آمد .بطه ططور کلطی ،مطدل دقطت
بیشتری در شبیهسازی رطوبت در خاکهای سبک و متوسطط داشطت.
سالمتی و همکطاران ( )16از مطدل  HYDRUS-1Dدر شطبیهسطازی
انتقال آب در آبیاری وورچهای استفاده کردنطد .نتطارج ضطررب ثعیطین
میزان رطوبت مشاهده ای و شطبیه سطازی شطده  62/7نطزارش شطد.
ابراهیمیان و همکاران ( )7از داده های مشاهده ای و شبیهسازی شده
مدل  HYDRUSبعد از واسیجی در آبیاری وورچطه ای متیطاوب72 ،
درصد برآورد شد .نتارج حاصل از واسطیجی و صطیتسطیجی در ارطن
محالعه در مقارسه با پژوهش های پیشین از دقت خوبی برخوردار بود.

بررسی تأثیر مدیریت آبیاري بر نوسانات سطح آب زیرزمینی كم عمق...

نتایج تغییرات رطوبت خاک در عمقهاای مختلا

توساط

مدل و حجم آبخوان

نتارج ثذییرات رطوبت خاک در عمقهای مختلف در حالت ووطود
و عد ووود بارش (آبیاری و بارنطدنی) شطبیهسطازی شطد (شطکل .)4
همانحور که مشاهده میشود ،ثذییرات رطوبت در عمقهطای مختلطف
خاک ،بسته به مقدار به مدرررت آبیاری اعمطال شطده ثوسطط کشطاورز
متفاوت می باشد؛ چیانچه در مزارع  M1 ،N1و  M2نفوذ عمقی ناچیز
بططود و در نتیجططه ثذییططرات رطوبططت خططاک در طططول فصططل رشططد در
عمقهای مختلف در مزرعه اول و دو ثا عمق  1متطری و در مزرعطه
سو ثا عمق  0/7متری ثوسط مدل شبیهسازی شد.
در مزرعه  H3ثذییرات رطوبت خاک در عمقهای مختلف ثا 3/5
متری برآورد نردرد .سحح آبخوان در ارن مزرعطه در عمطق  5متطری
بود .ازآنجاریکه وبهه رطوبت ناشی از آبیاری و بارنطدنی حطداکثر ثطا
عمق  3/5متری پیشروی کرد (مزرعه  ،)H3بطا ثووطه بطه میطزان آب
مصرفی در ارن مزرعه ( 789میلی متر) و مقارسه آن با ثبخیر-ثعطرق
پتانسیل نیاه در میحقه (برای نیاه وو  430میلیمتر) ،اضافه آبیاری در
ارن مزرعه مشاهده شد ،اما پیشروی وبهه رطوبتی ناشی از آبیطاری و
بارندنی ثا سحح آبخوان ادامه نداشت .در مزرعه  L2با کشطت نیطد ،
مقدار نفوذ عمقی زراد بوده بهطوریکه افزارش رطوبت خاک در فصل
بطوده و
کشت در ارن مزرعه در عمق  3/9متری از  0/3به 0/43
رطوبت خاک در ارن عمق به حطد اشطباع رسطید .رطوبطت بطه اعمطاق
پارینثر از عمق  3/9متری نیز رسید .بیابرارن درصطورثیکطه مطدرررت
آبیاری ارن مزرعه در کل میحقطه مطورد محالعطه اعمطال شطود ،سطحح
آبخوان  1/1متر باال خواهد آمد (سطحح آبخطوان در عمطق  5متطری).
البته شرارحی مانید برداشت از چاهها و وررطان آب زررزمییطی در ارطن
بررسی در نظر نرفته نشده است .ثذییرات رطوبت خاک در مزرعه T1
در عمق  4/7متری ارن نکته را نشان میدهد که رطوبت خاک در ارن
عمق به حد اشباع رسید و پیشروی وبهطه رططوبتی در ا طر آبیطاری و
بارندنی ثا ارن عمق ادامه داشت .در مزرعه  T2در کشطت چذیدرقیطد،
ثذییرات رطوبت خاک در طول فصل کشت ثا عمق  6متری مشطاهده
شد و رطوبت خاک در ارن عمق بطه حطد اشطباع رسطید .درنهارطت ،در
مزرعه  T3افزارش رطوبت خاک در عمقهای مختلف در ا طر آبیطاری
ثا عمق  5متری ادامه داشت .رکی از دالرل نفوذ عمقی باال در مطزارع
 L2و  T2عمق آبیاری باال (بهثرثیب  260و  277میلیمتر) در مزرعه
بود .الررجانی و همکاران ( )11در محالعهای ا ر آبیطاری را بطر سطحح
آبخوان در میحقه هشتگرد مورد محالعه قرار دادند .نتارج نشان داد که
در آبیاری سحیی با ثووه به اریکه عمق زرادی از آب رکباره به زمین
داده میشود ،ثلفات نفوذ عمقی زراد است
در ادامه به میظور بررسی ثطأ یر خیطز مطو ییگی در بطاالی سطحح
آبخوان ،مدل در شرارط بدون آبیاری و بارندنی اوطرا شطد و ثذییطرات
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رطوبت در اعماق باالی سحح آبخوان در مطزارع مطورد بررسطی قطرار
نرفت .نتارج نشان داد که بدون آبیاری و بارندنی در مزرعه  L2خیطز
سحح ارستابی ثا عمق  4متری انجطا مطینیطرد (شطکل  .)5بیطابرارن
آبیاری و بارندنی  26سانتی متر در افزارش سحح آبخوان ثأ یر داشطته
است با اورای مدل در شطرارط بطدون بطارش (آبیطاری و بارنطدنی) در
مزرعه  H2ارن نتیجه را می ثوان نرفت که ارن مقدار افزارش رطوبت
خاک در ا ر آبیاری و بارندنی بوده است .نتارج در حالت ووطود بطارش
در مزرعه  T1نشان داد که رطوبت خاک ثا عمق  4/7متطری بطه حطد
اشباع رسید .در حالتی که مدل بدون اعمطال آبیطاری و بارنطدنی اوطرا
رسید که
شد ،رطوبت خاک در عمق  4/7متری از  0/35به 0/37
نشاندهیده ثأ یر خیطز مطو ییگی بطود .درحطالیکطه بطاووود آبیطاری و
بطود و
بارندنی ،میزان افزارش رطوبت خطاک از  0/35بطه 0/41
رطوبت در ارن عمق به حد اشباع رسید.
با بررسی نتارج مدل در عمقهای مختلف عمیقثر از عمق  6متر
ثا سحح آبخوان در مزرعه ( T2آبخوان در عمق  9متری) مشاهده شد
که ثأ یر خیزمو ییگی در ارن مزرعه ثا عمق  7/3متری اثفاق افتطاد در
حالی که طبق شکل  ،3نوسانات سحح ارستابی با ووود بارش ثا عمق
 6متری ادامه داشت و رطوبت در ارطن عمطق از  0/35بطه 0/43
افزارش پیدا کرد .با بررسی رطوبت خاک در شرارط با و بطدون بطارش
در مزرعه  T3مشخص شد که ثأ یر خیز مو ییگی ثا  5/5متری اثفطاق
افتاده و رطوبت خاک را ثا ارن عمق به حد اشباع رسانده ،درحالیکه با
اعمال شرارط بارش در مدل ،عمق  5متری نیز به حطد اشطباع رسطید.
بیابرارن درصورثی که ارن مدرررت آبیاری در ثما مزارع حوضه اعمال
شود ،آبیاری و بارندنی  50سانتیمتر باعطث افطزارش سطحح آبخطوان
خواهد شد .فرارید آبیاری در مزارع دارای سحح آب زررزمییی کمعمق
ثا یر بیشتری در ثذیره به آبخوان دارد (.)15
تغذیه ناشی از آبیاری در مزارع

میزان ثذیره ناشی از آبیاری و بارنطدنی ،ثبخیطر-ثعطرق واقعطی و
ثبخیر-ثعرق پتانسیل مزارع به صورت ماهانه در شطکل  6ارا طه شطده
است .مقدار ثبخیر-ثعطرق واقعطی و پتانسطیل نیطاه ،از مطدل فطدس و
همکاران ( )8بدست آمد .اختالف بین میطزان ثبخیطر-ثعطرق واقعطی و
پتانسیل نشان دهیده ثیش وارد شده به نیاه میباشد .با ثووه به شکل
 6میثوان نفت در ثمامی کشت ها ،بیشتررن مقدار ثذیره زمانی اثفاق
افتاد که میزان ثبخیر-ثعرق کمتر بطود .میطزان ثذیرطه در مطزارع ،N1
 M1و  M2بسیار ناچیز بود که ارن بهدلیل کم آبیاری زارعین بوده که
مجموع آبیاری آنها از نیاز آبی نیاه کمتر بود (عمطق خطالص آبیطاری
برای نید  ،وو و چذیدرقید در میحقه میاندوآب طبطق میاسطبات نطر
افزار  ،CROPWAT8.0بطه ثرثیطب  273 ،308و  736میلطیمتطر در
فصل رشد بدست آمد).

Soil moisture (m^3/m^3)

)m^3/m^3( رطوبت خاک
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)فصل رشد (روز
Growing season (day)

 تغییرات رطوبت خاک در اعماق مختلف در مزارع-4 شکل
.)(شکل سمت راست با اعمال بارش و سمت چ بدون اعمال بارش میباشد
Figure 4- Soil moisture variations at various soil depths in the farms
(The right side figure is with precipitation and the left side figure is without precipitation).
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)فصل رشد (روز
Growing season (day)

 تغییرات رطوبت خاک در اعماق مختلف خاک در مزارع-4 ادامه شکل
.)(شکل سمت راست با اعمال بارش و سمت چ بدون اعمال بارش میباشد
Figure 4- Soil moisture variations at various soil depths in the farms
(The right side figure is with precipitation and the left side figure is without precipitation).
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شکل  -5نوسانات سطح آبخوان در طول فصل کشت در دو حالت با وجود بارش و بدون وجود بارش
Figure 5- Aquifer level fluctuations during the growing season with and without precipitation

با ثووه به نیاز خالص و آب مصرفی نید در مزرعه  ،N1راندمان
کاربرد آبیاری ارن مزرعه  70درصد برآورد شد .بیابرارن نفوذ عمقطی و
درنتیجه ثذیره به آبخوان بسیار ناچیز بود .بیشترری دصدتت ذیهیته
مربوط به مزصعه  T2و  H3مت باشتت هته بته ذرذیت  28و 27
دصدت از آب آبیاصی و باصنتگ صا شامل م شود .بافت ستک دص
ناحیه صیشه یک از دالیل مقتاص نفتو عققت زیتاد و دصنری ته
ذیهیه دص مزصعه  H3م باشت .همچیین طوالنی بودن کرت آبیطاری
در مزرعططه  T2دلیططل مططو ر در افططزارش ثذیرططه بططه آبخططوان بططود.
نرادفرامططرزی و همکططاران ( )9ثذیر طه آب زررزمیی طی را در زررحوضططه
کرون در میحقه اصفهان مورد بررسی قرار دادند.
نتارج نشان داد بسیاری پارامترها مانید خصوصطیات خطاک ،عمطق
سحح ارستابی ،مقدار بارش ،ثبخیر-ثعرق و عمق سطحح ارسطتابی بطر
میزان آب نفوذ رافته به صورت ثراوش عملی میجر به ثذیرطه خواهطد
شد مو رند و به دلیل وابسته بودن ارن پارامترهطا بطه عوامطل مختلطف
نامعلو در ثخمین آن روش های مختلطف ثذیرطه بطه نتطارج مختلفطی
میجر می شود.
ویمز مارثییز و همکاران ( )10بطه میظطور میاسطبه آب برنشطتی
ناشی از آبیاری دو مزرعه کاهو و خربزه در کطامپو کارثاویطا در ویطوب
شرقی اسپانیا ،از مدل  HYDRUS-1Dاستفاده کردنطد .نتطارج نشطان
داد که  22ثا  % 68از آب آبیاری صرف ثذیره در ارن حوضه مینردد.
آن ها میزان ثذیره در کشت ثابستان را کمتر از کشت زمستان نزارش
نمودند .در ثیقیق مشطابهی کطه در میحقطه کطرج ثوسطط پورهمطت و
همکاران ( )18انجا شد ،ثذیره آب زررزمییی در اراضی ثیت آبیطاری
سحیی بین  19ثا  228میلیمتر برآورد شد که به مقادرر بدست آمطده
در ارن پژوهش نزدرک بود.
در شکل  7عوامل ثأ یرنیار بر میزان ثذیره نشان داده شده است.
با ثووه به شکل ،روند میحقی در ثأ یر افطزارش ططول کطرت و بافطت

خاک بر روی ثذیره مشاهده شد ،بهططوریکطه هطر چطه ططول کطرت
آبیاری در مزارع بیشتر بود میزان نفطوذ عمقطی و درنتیجطه ثذیرطه بطه
آبخوان افزارش پیدا کرد .همچیین هرچطه بافطت خطاک ناحیطه ررشطه
سبک ثر بود میزان ثذیره بیشتر بود .شکل  7نشان میدهطد کطه ثیهطا
عمق آبیاری بر ثذیره مؤ ر نیست ،بلکه عواملی مانیطد بافطت خطاک و
طول کرت نقش دارند .مثال در مزرعه  T3عمق آب آبیاری زراد است
اما بافت خاک سیگین میباشد.

نتیجهگیری
کشاورزی بخش عظیمی از آب زررزمییی را مصرف مطی کیطد .در
سال های اخیر میابع آب زررزمییی در حوضه درراچه ارومیه بطه دلیطل
استفاده زراد از ارن میبع ثیت ثیش آبی شدرد قطرار نرفتطه اسطت .در
ارن محالعه سعی شده با برآورد میزان ثذیره به آبخوان های کم عمق
در ا ر آبیاری شیاخت بیشتری نسبت به ثا یر ارطن میبطع بطر آبهطای
زررزمییی حاصل شود .عطالوه بطر ارطن ثطا یر مطدرررت کشطاورزان در
اراضی خورده مالکی و اراضی ثیت شبکه آبیطاری در ثذیرطه آبخطوان
مورد بررسی قرار نرفت .به همین میظور  8مزرعه در ویطوب حوضطه
درراچه ارومیه در شهرستانهای میاندوآب و مهاباد انتخاب شد .شطبیه
سازی نفوذ با استفاده از مطدل  HYDRUS-1Dدر ططول دوره رشطد
میصوالت میکور انجا نرفت .واسطیجی مطدل  HYDRUS-1Dدر
مزارع ،با استفاده از پارش رطوبت خاک به صورت میدانی انجطا شطد.
پیشروی وبهه رطوبتی در عمق پروفیل خاک ثا سحح آبخوان ثوسطط
مدل میکور شبیهسازی شد .همچیین میزان ثذیره به آبخوان در طول
فصل کشت در مزارع مختلف برآورد شد .با مقارسه نتارج مدل بعطد از
واسیجی و دادههطای انطدازهنیطری شطده رطوبطت خطاک در روزهطای
مشخصی از فصل کشت ،میزان ضررب ثعیین و خحای ویر میطانگین
به دست آمطد.
مربعات به ثرثیب  0/6ثا  0/85و  0/017ثا 0/033
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با مقارسه نتارج مدل در مرحله صیتسیجی و دادههای انطدازهنیطری
شده ،میطزان ضطررب ثعیطین ( ) و خحطای وطیر میطانگین مربعطات
( )RMSEبه ثرثیب بین  0/62ثا  0/88و  0/002ثا  ) ( 0/023بطه
دست آمد .بیشتررن مقدار آن در مزرعه  H3با خطاک سطیدی لطو بطه
دست آمد .دقت مدل بعد از انجا مراحل واسیجی و صیتسطیجی در
ثخمین ورران آب در پروفیل خاک میاسب بود .مدل دقطت بیشطتری
در برآورد رطوبت خاک در خاکهای سبک و متوسط داشت.
نتارج نشان داد که ثذیره در مزارعی که آبیاری در زمطان میاسطب
انجا شده بود (مانید مزارع  M1 ،N1و  M2به مقدار  8 ،1و  2میلطی
متر در طول فصل کشت) کمتر از مزارعی بود که آبیاری زمان و مقدار
آبیاری در آنها نامیاسب بود (مانید مزرعه  H3به مقطدار  221میلطی-

متر) .البته مدرررت زارع در ارن امر بی ثا یر نبود .همچیین بافت خاک
ثا یر زرادی در ثذیره به آبخوان داشت؛ چیانچه در مزرعه  H3و  T2با
خاک سبک و متوسط ،ثذیره ناشطی از بطارش بطهثرثیطب  221و 540
میلیمتر از مجموع آبیاری و بارندنی ( 789و  2000/2میلیمتر) بطود.
با ثووه به برنامهررزی میاسب کشاورز در مزارع  M1و  M2و اعمطال
به اندازه و به موقع آبیاری نفوذ عمقی کم بود و در نتیجطه ثذیرطه بطه
سحح آبخوان ناچیز بود ( 3و  0/35کل بارش) .نتارج بدسطت آمطده از
ارن ثیقیق در ثا یر آبیاری در ثذیره به آبخوان ،ضرورت درنظر نرفتن
ثلفططات نفططوذ عمقططی در ثذیرططه آب زررزمییططی و لیططاظ کططردن آن در
مدرررت میابع آب را نشان داد .همچیین نفوذ عمقی بارد در مزارع بطه
دلیل مسا ل زرست مییحی (مانید آبشوری کود) به حداقل رساند.

)Evapotranspiration (mm

ثبخیر-ثعرق ()mm

)Irrigation, rainfall and recharge (mm

Figure 6- Monthly variation of groundwater recharge, irrigation, rainfall, potential evapotranspiration and actual
)evapotranspiration depth (mm

آبیاری  ،بارندنی ،ثذیره ()mm

شکل  -6تغییرات ماهانه تغذیه ،آبیاری  ،بارندگی ،تبخیر-تعرق پتانسیل و تبخیر-تعرق واقعی ()mm
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 عمق آبیاری در طول فصل و بافت خاک از سبک به سنگین، درصد تغذیه در مزارع بر اساس طول کرت-7 شکل
Figure 7- Percentage of groundwater recharge according to lengths of borders, Seasonal irrigation depths and soil texture
from light to heavy texture

مشارکت ووامع میلی در استقرار کشاورزی پاردار و حفاتطت از ثیطوع
.زرستی در معرض خحر با حمارت مالی دولت هاپن انجا نرفته است

سپاسگزاری
ارن پژوهش با حمارت و پشتیبانی ططرح حفاتطت از ثطاالبهطای
ارران و در قالب پطروهه همکطاری در احیطاء درراچطه ارومیطه از طررطق
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Introduction: Agriculture consumes a large portion of groundwater resources. In order to understand the
status of groundwater resources in a basin and to optimize its management, it is necessary to carry out an
accurate examination of the fluctuations in the groundwater levels. Recharging groundwater aquifers is one of
the main strategies for water resources management which its accurate estimation plays a crucial role in the
proper management of ground water resources. That portion of the excess irrigation water which becomes in the
form of deep percolation should not be considered as wasted water, if its quality is not adversely reduced and it
enters and recharges groundwater aquifers. The question is whether deep percolations resulting from irrigating
farms with low application efficiencies and poor irrigation management in the Urmia basin would finally
recharge ground water aquifers or not. In order to provide a solution to the aforementioned question, after
calibrating HYDRUS-1D model, it was used to estimate the fluctuations of the levels of the water tables as a
results of irrigations or rainfalls in a number of wheat, barley and sugar beet fields located in Miandoab and
Mahabad regions where all agricultural practices were managed and carried out by the local farmers.
Materials and Methods: In order to ascertain the effects of irrigation on the groundwater recharge, the
required field data was collected from nine agricultural fields including one wheat farm, three barley farms, and
three sugar beet farms, all located in the Miandoab region and two wheat fields located in the Mahabad region.
All the water balance parameters for each one of the fields were measured in the studied fields, including the
depth of irrigation at each irrigation event by using WSC flumes. The Surface runoff from the studied farms was
considered as negligible, since all the fields were irrigated using closed end borders. The evapotranspiration of
wheat, barley and sugar beet were calculated in the regions using the CROPWAT8.0 model.
The soil texture of each of the study fields were determined by hydrometric method in the laboratory and
then soil hydraulic parameters were estimated by ROSETTA model. The soil moisture of all the fields during the
growing season were measured using a PR2 moisture meter instrument measuring soil moisture at various depths
up to 105 cm below the soil surface. The amount of deep percolation occurring during the growing season was
simulated by the HYDRUS-1D model. The soil water content measured by PR2 (Delta-T Device) probe were
used for HYDRUS-1D model calibration and validation using the inverse solution method. Because of the
occurrence of rainfall, irrigation and evapotranspiration, the atmospheric boundary condition was selected as the
upper boundary condition and free drainage was considered as the lower boundary condition in order to estimate
the groundwater recharge, assuming that water passes through and below the root zone. In areas with shallow
ground water depth, constant flow with zero flux was chosen as the lower boundary condition in order to
determine the fluctuations of the ground water level. Since the groundwater level in this case study was shallow,
zero flux was considered as the lower boundary condition. The soil moisture content before irrigation was
selected as the modelling initial condition.
Result and Discussion: The HYDRUS-1D model was calibrated by comparing the model estimated soil
moisture contents with the corresponding measured values which indicated the coefficient of determination (R 2)
and root mean square error (RMSE) values ranging from 0.6 to 0.85 and 0.17 to 0.033 (
), respectively.
Another set of measured soil moisture data which was collected by using PR2 instrument and was not used for
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calibrating the model, was applied to verify the model simulation of the soil moisture content. Comparing the
measured and simulated soil moisture contents at this verification stage resulted in coefficient of determination
(R2) and root mean square error (RMSE) values ranging from 0.62 to 0.88 and 0.002 to 0.023 (
),
respectively. There was no significant difference between the predicted and measured soil moisture data in all
the fields (P-value> 0.05). The minimum and the maximum coefficient of determinations in the validation stage
were obtained in the T5 field with a silty loam soil and in the H3 field having a sandy loam soil. The accuracy of
the model performance after it was calibrated and verified using the collected field data, was appropriate for
estimating the soil water content during the growing season. The model was used to simulate the soil water
contents from the soil surface to the depth of the water table during the growing season to evaluate the degree of
aquifer recharge if any happened. The soil moisture front advanced to a depth of 0.7 m below the soil surface in
the M1 field and to 4.7 m in the T1field. The amount of groundwater recharge varied from field to field
depending on each field’s soil type, cultivation and irrigation management including the depth and the time of
the irrigations. The amount of groundwater recharge increased by decreasing crop evapotranspiration. The
percentage of ground water recharge in N1, M1 and M2 fields due to limited availability of water resources
which resulted in deficit irrigation was very low. The irrigation water requirements estimated by the CROPWAT
model for the aforementioned fields were more than the depths of the irrigation water applied by the farmers.
The CROPWAT model estimated the irrigation water requirements during the growing season for wheat, barley
and sugar beet in the Miandoab region to be 308, 273 and 736 mm, respectively. However, the depths of
irrigation applied to such farms ranged from 306 to 500 mm.
Conclusion: This research was conducted to ascertain the effects of local farmer’s irrigation management
practices considered as poor management in some areas with plenty of water resources available and rainfall on
the amount of the groundwater recharge occurring in the regions studied located in the Lake Urmia basin. The
simulated groundwater recharge by the HYDRUS-1D model indicated that the amount of recharge varied from
field to field depending on soil type, cultivation and irrigation management practices. In all the fields, the highest
amount of groundwater recharge occurred when the crop evapotranspiration was low and therefore, enhancing
deep percolation to take place. The highest percentage of groundwater recharge was 28% of the sum of the
irrigation and rainfall depths which occurred in the barley field (H3).
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اثر توأم رژیمهای آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانهای با
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رژیمهای آبیاری قطرهای و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای ()SC 704
و تغییرات رطوبت خاک در استان کرمان طی سالهای زراعی  1391-1393انجام گردید .طرح آزمایشیی بیه صیورت کیرتهیای خیرد شیده در قالی
بلوکهای کامل تصادفی شامل سه تیمار اصلی رژیمهای آبیاری ( I2=80 ،I1=100و  )I3= 60%ETcو پنج تیمار فرعی سطح کیود نیتروژنیه = N1
) N4= 150 ،N3= 100 ،N2= 50 ،0و  N5= 200کیلوگرمبرهکتار) اجرا شد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکیرد ( 8/85تین در هکتیار) بیه
تیمار  I1اختصاص یافت .کاربرد نیتروژن بیش از اندازه تأثیر منفی در عملکرد دانه ذرت داشت .مصرف بیشترکود نیتروژن موجب طوالنی شدن دوره
رشد رویشی ،افزایش شاخ و برگ گیاه و متعاقب آن موجب افزایش عملکرد بیولوژیک گیاه می¬شود و این امر مـیتوانـد موجـب کـاهش
عملکرد دانه ذرت گردد .همچنین در خاکهایی که کمبود نیتروژن دارند با افزودن نیتروژن عملکرد دانه ذرت افزایش مییابد ولی پس از رسیدن بیه
حداکثر عملکرد افزودن نیتروژن تاثیری نداشته و باعث کاهش عملکرد میشود .اثرات متقابل تیمارها نشان داد که تیمارهای  I1N4بیشترین ( 10/6تین
در هکتار) و تیمار  I3N1کمترین ( 1/24تن در هکتار) عملکرد دانه ذرت را داشتند .بیشترین و کمترین اجزای عملکرد ذرت به ترتی در تیمارهای I1N4
و  I3N5مشاهده شد .بیشترین میزان کارایی مصرف آب ( 1/268کیلوگرم بر متر مکع ) در تیمار  I2N4و کمترین آن ( 0/068کیلوگرم بر متر مکع ) در
تیمار  I3N1بدست آمد .رطوبت باقیمانده در خاک با کاهش مقدار آب آبیاری و کود نیتروژن در  20روز پس از کشت کیاهش یافیت .در  45روز بعید از
کاشت و در عمق  0-10سانتیمتری ،رطوبت باقیمانده در خاک برای تیمارهای  I2 ،I1و  I3به کمتر از نقطه پژمردگی دائم رسیدند .نتایج حاصل از این
پژوهش این مهم را به ما نشان میدهد که تحت شرایط تنش آبی ،امکان دسترسی به میزان عملکرد و کارایی مصرف آب بیشیتر محصیول بیه همیراه
شرایط رطوبتی مساعد و مطلوب ،با اعمال میزان مناس سطوح کودی امکانپذیر است و و تیمار  I2N4میتواند گزینه کاربردی مناسبی باشد.
واژههای کلیدی :رژیم آبیاری ،رطوبت خاک ،سطوح مختلف کودی ،قطرهای سطحی
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خشکی یکی از عواملی است که عملکرد محصوالت کشاورزی به
ویژه ذرت را در اکثر نقاط جهان تهدیید مییکنید ( .)1تینش خشیکی
اثرات منفی بر روی رشد و عملکرد گیاه دارد که از جمله میتیوان بیه
کاهش سطح برگ ،ارتفاع گیاه ،رشد ساقه ،عملکرد دانیه اشیاره کیرد
( 20و  .)25تحت شرایط کمبود آب ،اثربخشی و کارایی مصیرف کیود
کاهش مییابد ،به ویژه اگر مصرف کود با رشد رویشی گیاهان سازگار
نباشد .در میان کودها نیتروژن از مهمترین عناصیر غیذایی میوردنییاز
ذرت به شمار میرود و مدیریت مصرف این کود به منظور موفقیت در
افزایش تولید ذرت از اهمیت باالیی برخوردار مییباشید .بنیابراین ،در
شرایط کمبود آب ،مصرف متعادل و بهینه کود در راستای دستیابی بیه
افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب باید مورد توجه قیرار گییرد ( 5و
 .)10با توجه به اینکه تقاضا و جذب نیتروژن تیابعی از رشید ریشیه و
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ساقه هستند ،از اینرو ،بهینه سیازی مقیدار  Nبیر اسیا مقیدار آب
موجود برای بهبود تولید ذرت در سطح محلیی و منطقیه ای ضیروری
است .پاسخ گیاه ذرت به کاربرد کود نیتروژن از واریته به واریته ،مکان
به مکان و همچنین بسته به در دستر بودن مواد مغذی متغیراست.
نتایج تحقیقات نشان داده است که ارقام مختلف ذرت در واکینش بیه
کود نیتروژن به طور قابیلتیوجهی تفیاوت داشیتند ( 11و  .)18نتیایج
تحقیقات مختلف کودی بر روی ارقام ذرت هیبریدی نشاندهنده نیاز
به مقدار کودی باال ( 240کیلوگرم در هکتار) بیرای عملکیرد مطلیوب
بود ( .)21اما باید در نظر داشت کیه کیاربرد نامناسی و فیراوان کیود
نیتروژن اثرات نامطلوبی را در نتیجه تجمط نیترات در محیط ریشه بیه
دنبال دارد ( .)26در تحقیق دیگری سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد
ذرت مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داد که بیشترین میزان عملکیرد
و اجزای عملکرد ذرت در تیمار  150کیلوگرم در هکتار بدسیت آمید و
این سطح کودی برای رسیدن به باالترین عملکرد و اجیزای عملکیرد
بهترین اثربخشی را به دنبال دارد ( .)2افزایش سطوح کودی نیتیروژن
تا  260کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش قابلتوجه عملکرد دانه رقم
 Sc.640شد ،اما در سایر رقمها ( Sc.704و )DKC6589 ،Mobeen
افزایش کود نیتروژن تا  180کیلوگرم در هکتار باعث کاهش عملکیرد
دانه شد ( .)16در تحقیقی توسط مدحج و مجدم ( )15باالترین کارآیی
مصرف آب به تیمار آبیاری مطلیوب همراه با کاربرد کود نیتیروژن بیه
میزان 240کیلوگرم در هکتار اختصاص یافت .همچنین ایین محققیان
گزار کردند که تحت شرایط تنش خشکی شدید ،عیالوه بیر اینکیه
نمییتیوان از طریق افزایش میزان نیتروژن مصیرفی ،خسیارت هیای
مربوط به عملکرد دانه را کاهش داد ،بلکه عیدم تیاثیر سیطوح بیاالی
نیتروژن بر عملکیرد دانیه ممکین است به افزایش هدرروی نیتیروژن
در اثر عدم جذب آن نیز منجر شود ( .)15در تحقییق دیگیری نییز در
شرایط استفاده از سطوح مختلف کود نیتروژن بیان کردند که مصیرف
کود نیتروژن به میزان  500کیلیوگرم در هکتیار و اسیتفاده از هیبریید
 S.C 704برای به دست آوردن حداکثر عملکرد بسیار توصیه میشود
( .)9دیگر یافتهها نیز نشان داد که باالترین عملکرد بیومیا ذرت در
شرایط بدون کمآبیاری در طی دو سال زراعیی بیه ترتیی بیا مییزان
سطوح کود نیتروژن برابر با  160 ،120کیلوگرم در هکتیار بیه دسیت
آمد .همچنین در شرایط کمبود آب خاک ،میزان استخراج آب از خاک
در شرایط سطوح کیودی نیتیروژن برابیر بیا  120و  160کیلیوگرم در
هکتار باالتر بود ( .)19محققان گزار کردند که بین رطوبت موجیود
در خاک و قابلیت استفاده از مواد مغذی موجود در خاک رابطه نزدیکی
وجود دارد به طوریکه میتوان اینگونه بیان کیرد کیه بیازدهی قابیل
قبول کاربرد کود را میتوان حاصل از شیرایط آبیی موجیود در خیاک
دانست ( .)8همچنین یافتههای حاصل از تحقیقیات در نقیاط مختلیف
جهان حاکی از وجود همبستگی مثبت بین میزان آبیاری و کیوددهیی
هستند و بیان کردند که کوددهی در شرایط مطلیوب آبیی نسیبت بیه

شرایط تنش آبی کارایی بیشتر و قابیلقبیولتیری را دارد ( 6و  .)14از
آنجاییکه تحت شرایط کمبود آب در خاک ،جذب عناصیر غیذایی بیه
ویژه نیتروژن کاهش مییابد ،بنیابراین لیزوم برقیراری تناسی مییان
رطوبت موجود در خاک و نیتروژن مصرفی ضروری به نظیر مییرسید
( .)3باید توجه داشت که اعمال درست میزان کود نیتیروژن بیه گییاه
ذرت باعث میشود که آب به طور مؤثرتری به مصرف گییاه برسید و
ظرفیت ریشههای گیاه را برای جذب میزان بیشتر رطوبیت از خلیل و
فرج خاک افزایش میدهد .اعمال میزان بهینیه آب میوردنییاز گییاه و
مصرف عناصر غذایی کافی به خصوص نیتروژن در گستر سیسیتم
های ریشهی عمیقتر و وسیطتر گیاه در طی فصل رشد اهمیت زیادی
دارد .از آنجاییکه بهرهبرداری درسیت از مییزان آب موجیود در خیاک
ارتباط نزدیکی با رشد ریشه دارد ،در نتیجه در شیرایطی کیه رطوبیت
موجود در خاک کمتر از حد مطلوب باشد تغذیه مناس و بهینیه گییاه
میتواند اثر مثبتی بر روی افزایش عملکرد و کیارآیی مصیرف آب بیه
همراه داشته باشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات تیومم رژییم-
های مختلف آبیاری همراه با سطوح مختلف کود نیتروژن نیتروژن بیر
میزان عملکرد ذرت دانهای ( )SC 704و تغییرات رطوبت خاک تحت
سامانه آبیاری قطرهای تیی در شیرایط آب و هیوایی اسیتان کرمیان
انجام گردید.

مواد و روشها
مشخصات کلی محل اجرا

این پژوهش طی دو سیال زراعیی  1391-1392و 1392 -1393
در ایستگاه شهید زنده روح جوپار متعلق بیه مرکیز تحقیقیات و منیابط
طبیعی استان کرمان بیا موقعییت طیول جغرافییایی ˊ ،57˚14عیر
جغرافیایی ˊ 31˚7و ارتفیاع  1749متیری از سیطح انجیام شید .بنیابر
اطالعات ایستگاه هواشناسی کرمان ،ایین منطقیه دارای اقلییم نیمیه
خشک با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل است .میانگین درجه
حرارت  17درجه سلسیو  ،متوسط تبخیر ساالنه آن از تشتک تبخیر
کال  2792 ،Aمیلیمتر ،متوسط رطوبت نسبی هیوا  31/5درصید و
متوسییط بارنییدگی سییاالنه آن  124میلیییمتییر میییباشیید .دادههییای
هواشناسی موردنیاز شامل دمای حیداقل و حیداکثر ،مقیدار بارنیدگی،
سرعت باد و ساعات آفتابی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کرمان در
 15کیلومتری محل آزمایش ،اخذ شد (جدول .)1
طبق نشریه  56فائو ( )4عمق توسیعه ریشیه ذرت  0/7-1/7متیر
اعالم شده است که در این پژوهش بهمنظور تعیین خصوصیات خیاک
و با توجه به شرایط خاک ،نمونه¬برداری¬ها تا عمق 90سانی¬متری
به ترتی از اعماق  30-60 ،0-30و  60-90سانتیمتری خاک انجام
شد که نتایج آن در جدول  2و  3ارایه شده است.

اثر توأم رژیمهاي آبیاري و كود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاك و عملکرد ذرت دانهاي...
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جدول  -1اطالعات هواشناسی محل اجرای پژوهش
Table 1- Meteorological information of the tested site
1391-1392

1392-1393

2012-2013

2013-2014
ساعات

دمای

دمای

رطوبت

سرعت باد

بارش

)U2 (m/s

)P (mm

مینیمم

ماکزیمم

نسبی

Tmin
)(°C

Tmax
)(°C

RH
)(%

3.51

0

14.7

33.06

21.75

12.11

3.48

0.0003

19.28

37.02

16.9

11.42

3.85

3.76

0

18.77

37.89

17.75

12.08

3.72

0

3.60

0.245

16.25

35.27

23.58

10.93

3.64

0

14.25

3.075

0

12.58

34.03

18.6

10.86

3.32

0.1

12.53

آفتابی

ساعات

دمای

دمای

رطوبت

مینیمم

ماکزیمم

نسبی

Tmax
)(°C

RH
)(%

17.09

9.8
10.75

آفتابی

Sunshine
duration
)(h

سرعت باد

بارش

)U2 (m/s

)P (mm

Tmin
)(°C

4.02

0

14.85

32.25

0

15.76

32.98

22.2

18.43

35.92

23

11.17

33.72

22.74

11.96

31.31

27.51

9.87

Sunshine
duration
)(h

ماه
Month

خرداد
June

تبر
July

مرداد
August

شهریور
September

مهر
October

جدول  -2بافت خاك محل مورد آزمایش
Table 2- Soil texture of the tested site

پژمردگی دائم

ظرفیت زراعی

سیلتی

شنی

رسی

بافت خاك

عمق خاك

)pw (%
5.8
6.6
7.3

)FC (%
16.3
16.5
17.2

)Silt (%
8
9
11

)Sand (%
86
81
80

)Clay (%
6
10
9

Soil texture
Silty clay loam
Silty clay loam
Silty clay loam

)Soil depth (cm
0-30
30-60
60-90

جدول  -3مشخصات فیزیکی خاك محل مورد آزمایش
Table 3- Physicochemical properties of the studied soil

آنیونها و کاتیونهای محلول (میلی اکی واالن در لیتر)
)ECe (dS/m

pH

SAR

0.85
0.9
0.78

8
7.59
7.53

1.65
2.13
1.78

)Soluble anions and cations (meq/lit
SO4-2 HCO3- Cl- Na+
Mg+2 Ca+2
8.63
2.8
8
5.21
10
10
7.9
4
4
4.78
4
6
5.52
4
2
4.93
10
4

عمق خاك
Soil depth
)(cm
0-30
30-60
60-90

جدول  -4خصوصیات شیمیایی و کیفی آب آبیاری
Table 4- Chemical and qualitative properties of the irrigation water



Mn
0.014



کاتیونها

آنیونها

)Cations (meq/lit

)Anions (meq/lit

Fe
0.078



Na
3.2



K
-

2

Ca
1.4

2

Mg
2.4

آبیاری کلیه کرتها در داخل مزرعه به صورت قطرهای با استفاده
از نوارهای پالستیکی ( )Tapeبا فاصله نازلهای  20سانتیمتر ،فشیار
اسمی  0/6اتمسفر و دبی خروجی  6لیتر بر ساعت در طول یک متر از
نوار انجام شد .به منظور تعییین خصوصییات شییمیایی آب بیه لحیا
بررسی کل امالح محلول در آب  ،pH ،EC ،کلسیم ،سدیم و منیزیم ،
دو نمونه آب از هیدرانت واقط در محل طرح برداشت گردید که نتیایج

2

SO4
1.6



Cl
2



HCO 3
3.2

2

EC
)(dS/m
CO 3
-

0.63

pH
7.9

تجزیه آن در جدول  4ارائه شده است.
این پژوهش بصورت کرتهای خرد شده در قال طرح بلوکهای
کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .تیمار اصیلی شیامل سیه رژییم
آبیاری ( I2=80 ،I1=100و  )I3=60% ETcو تیمیار فرعیی شیامل 5
سیییطح کیییود نیتروژنیییه ) N4=150 ،N3=100 ،N2=50 ،N1=0و
 N5=200کیلوگرم بر هکتار) بود .تعداد کرت در هیر بلیوک  15عیدد،
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تعداد خیط در هیر کیرت  4و طیول هیر خیط  6متیر بیه فاصیله 75
سانتیمتر بین ردیفها در نظر گرفته شد .فاصله کشت روی پشته 17
سانتیمتر و در نتیجه تراکم کشت برابر با  78000بوته در هکتار بیود.
فاصله بین تکرارها  2متر در نظر گرفته شد .تعداد تیمارها برابر بیا 15
و کل کرتهای آزمایشی با احتساب تکرارها برابر با  45کرت بود .مقدار
کودهای شیمیایی دیگر به غیر از نیتیروژن براسیا آزمیون خیاک و
توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور شامل  150کیلوگرم
سوپرفسفات تریبل و  100کیلوگرم پتاسیم بود .عملیات کیوددهی نییز
بر اسا نتیجه آزمون خاک صورت گرفت .برای محاسیبه حجیم آب
مصرفی ،تبخیر  -تعرق پتانسیل ( )EToبا استفاده از اطالعات روزانیه
هواشناسی و با رو پنمن -مانتیث ) (PMتعیین گردید ( ،)4سپس با
استفاده از ضری گیاهی ) )Kcبرای ذرت در دورههای مختلیف رشید،
تبخیروتعرق گیاه مطابق رابطه ( )1بدست آمد:
()1
در این رابطه  :ETcتبخیر و تعرق روزانه گیاه (:ETo ،)mm/day
تبخیر و تعرق گیاه مرجیط ( :Kc ،)mm/dayضیری گییاهی روزانیه
ذرت در دورههای مختلف رشد بیرای منطقیه کرمیان بیا اسیتفاده از
دستورالعمل نشریه شماره  56فائو ( )4تعیین شد (جدول .)5
جدول  -5ضریب گیاهی ذرت در مراحل مختلف رشد ()4
Table 5- The Corn crop coefficient at different growth
stages

پایانی

میانی

توسعه

اولیه

Late

Middle

Development

Initial

0.5

1.1

0.7

0.4

مراحل رشد
Growth stage

عمق خالص آب آبیاری ) (dnبراسا  ETcو بیا احتسیاب سیطح
سایهانداز و دور آبییاری (دو روز در مییان) محاسیبه شید ( .)13عمیق
ناخالص آبیاری ) (dgبر حس ( )mmاز رابطهی ( )2به دست آمد:

طول بالل ،قطر بالل ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در ردیف ،ردیف دانیه
و عملکرد دانه اندازهگیری شد .برای اندازهگیری عملکرد دانه دو خیط
وسط هر کرت پس از حذف حاشیهها برداشت و رطوبت دانه بر مبنای
 14درصد محاسبه شد .سایراندازهگیریهیا شیامل قطیر بیالل ،طیول
بالل ،قطر چوب بالل ،وزن هزار دانه ،تعیداد ردییف دانیه در بیالل و
تعداد دانه در ردیف بر روی  10بالل که بطور تصادفی انتخاب شیدند
اندازهگیری گردیدند .کارآئی مصرف آب ( )WUEبر حس )(Kg/m3
از تقسیم میزان دانه تولید شده در هر کرت بر میزان آب مصرف شده
در هر کرت بر مبنای کیلوگرم دانه بر متیر مکعی آب مصیرفی و بیا
استفاده از رابطه  3به دست آمد (:)22
()3
که در این رابطه = Y ،کل عملکرد محصول ( )Kg/haو  = Iکل
آب مصرف شده ( )m3/haاست.
در این پژوهش عالوه بر ارزیابی عملکرد و اجیزای عملکیرد ذرت
میزان رطوبت خاک در سال اول پژوهش نیز اندازهگییری شید .بیرای
اندازه گیری رطوبت در اعماق مختلف خیاک (اعمیاق ،10-20 ،0-10
 20-30و  )30-40و در زمانهای مختلف از فصیل کشیت (،45 ،20
 75و  105روز پس از کشت) از رو نمونه برداری وزنی استفاده شد.
نمونههای خاک به وسیله اگر دستی از عمقهای میوردنظیر برداشیته
شده و سپس با اسیتفاده از فرمیول زییر درصید رطوبیت هیر ییک از
نمونههای خاک به دست آمد:
()4
که در آن  =Өدرصد رظوبت خاک :W1 ،وزن خالی ظیرف (،)gr
 :W2وزن ظرف  +خیاک مرطیوب ( :W3 ،)grمجمیوع وزن ظیرف و
خاک خشک (.)gr
به منظور آنالیزهای آماری و همچنین مقایسه میانگینهای اثرات
اصلی و فرعی از نرمافزار  MSTATCاستفاده گردید.

()2
مقدار راندمان آبییاری میوردانتظیار در سیسیتم آبییاری قطیرهای
زیرسطحی  95درصد تعیین و در محاسبه عمق ناخالص آبیاری اعمال
شد .حجم آب ورودی به کرتها با استفاده از کنتیور حجمیی کنتیرل
گردید .الزم به ذکر است که آبیاری تمام تیمارهای آزمایشی تا زمیان
جوانه زدن و سبز شدن گیاه (تقریباً  10روز پیس از کشیت) بیه طیور
یکسان و به رو سطحی صورت گرفته است و پس از مرحلیه سیبز
شدن گیاه آبیاری بر اسا رژیمهای آبیاری ( I2=80 ،I1=100و =I3
 )60%ETcاعمال شد و اندازهگیری اولین نمونههای رطوبتی خاک از
هر کدام از تیمارها در زمان  20روز پس از کشت صورت گرفیت کیه
این مقادیر شرایط رطوبتی اولیه هر کدام از تیمارها را نشان میدهد.
به منظور ارزیابی عملکرد و اجیزای عملکیرد صفات گیاهی شامل

نتایج و بحث
بررسی اثر مستقل و متقابل رژیم هما آبیمار و سموح
مختلف کحد بر میزان عملکرد و اجزا عملکرد

نتایج نشان داد که اثر مستقل رژییمهیای مختلیف آب آبییاری و
سطوح مختلف کودی بر مییزان عملکیرد ،اجیزای عملکیرد و کیارایی
مصرف آب در سطح یک درصد اخیتالف معنییدار داشیت .همچنیین
اثرات متقابل رژیمهای مختلف آب آبیاری و سطوح مختلیف کیودی
نیز بر میزان عملکرد ،اجزای عملکرد و کارایی مصیرف آب در سیطح
یک درصد اختالف معنیدار داشت .تأثیر سال در اثرات متقابل رژییم-
های مختلف آب آبیاری و سطوح مختلف کودی بیر مییزان عملکیرد،
اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب نیز اخیتالف معنییداری نداشیت

اثر توأم رژیمهاي آبیاري و كود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاك و عملکرد ذرت دانهاي...

(جدول .)6
نتایج مقایسه میانگین اثر رژیمهای آبییاری بیر مییزان عملکیرد ذرت
نشان داد که باالترین میزان عملکرد با مقدار  8/85تن در هکتیار بیه
تیمارهای  I1اختصیاص یافیت (جیدول  .)7بیاالترین وزن هیزار دانیه
( 254/1گرم) در تیمار  I1و کمترین مقیدار آن ( 99/6گیرم) در تیمیار
I3حاصل شد .یافته هیای دیگیر محققیان نییز نشیان داد کیه رابطیه
مستقیمی بین کاهش محصول و کاهش آب مورد نییاز گییاه در کلییه
مراحل رشد محصول وجود دارد .اکثر فرآیندهایی که در گییاه صیورت
میگیرد ،چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به وجود آب بستگی
دارد ( .)23همچنین کاهش طول دوره پر شیدن دانیههیا ،اخیتالل در
فتوسنتز و جریان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی نیز باعث کیاهش وزن
دانهها میشود (.)7
بیشترین تعداد دانه در ردیف بالل ( )50/63در تیمار  I1بهدست آمید و

کمترین آن ( )32/06مربوط به تیمیار  I3بیود .کیاهش تعیداد دانیه در
شرایط تنش خشکی ،به خصوص تینش شیدید بیه دلییل اخیتالل در
گرده افشانی و تشدید پدیده عقیمی و درصد سقط جنین قابیل توجییه
میباشد ( .)17بیشترین تعداد ردییف ( )14/90در تیمیار  I1و کمتیرین
تعداد ( )12/16در تیمار  I3بهدست آمد .افزایش تعداد ردیف همیراه بیا
افزایش آبیاری حاکی از این است که مقادیر مختلف آبییاری دریافیت
مواد فتوسنتزی توسط مقاصید فیزیولیوژیکی را تحیتتیأثیر قیرار داده
است .همچنین این صفت تحتتأثیر تیمار کودی نیز قیرار گرفیت .بیا
کاهش مقدار آب مصرفی طول بالل کاهش یافت و بیشیترین مییزان
طول بالل ( 21/02سانتیمتر) با تیمار  I1بهدست آمد که با تأمین 80
درصد نیاز آبی گیاه (تیمار  )I2اختالف خیلی کمیی داشیت و کمتیرین
میزان آن ( 12/78سانتیمتر) مربوط به تیمار  I3بود (جدول .)7

جدول  -6تجزیه واریانس خصوصیات اندازهگیری شده گیاه ذرت و کارایی مصرف آب
)Table 6- Variance analysis of measured characteristics of corn and water use efficiency (WUE

کارایی

تعداد

تعداد دانه

ردیف

در ردیف

دانه

بالل

Number
of kernels
row

Number of
kernels per
cob row

Thousand
grain weight

0.001 ns

1.496 ns

7.056 ns

0.900 ns

5.378 ns

.613.126

مصرف
آب
water use
efficiency
)(kg/m3

قطر بالل
Cob
Diameter

طول بالل
Cob length

وزن هزار دانه

عملکرد دانه
df

منبع تغییرات
Sources of changes

ns

Grain yield

187250.899 ns

1

0.007

18.130

2.396

2.756

14.711

361.513

674423.636

4

**5.107

*843.242
*

**148.265

*71.244
*

3005.744
**

169376.350
**

484503082.648
**

2

0.002 ns

0.012 ns

0.569 ns

0.133

0.011 ns

36.918 ns

90005.851 ns

2

0.001

0.193

0.728

0.106

0.344

29.481

85796.546

8

**0.428

*264.360
*

**96.147

*21.139
*

*833.928
*

*34433.757
*

**22929531.685

4

0.000 ns

0.021 ns

26.816 ns

0.150 ns

0.239 ns

3.032 ns

13172.278 ns

4

**0.017

**82.163

**24.925

**1.606

**29.411

**1258.190

**854858.292

8

0.000 ns

0.072 ns

14.155 ns

0.050 ns

0.539 ns

1.443 ns

42607.988 ns

8

0.000

0.057

3.788

0.142

0.119

2.503

52777.839

48

1.55

0.49

9.97

2.7

0.79

0.79

36.72

ns
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سال
()Year

تکراردر سال
)(Repeat *Year

رژیم آبیاری
)(Irrigation regime

سال در رژیم آبیاری
(Year* Irrigation
)regime

خطا
)(Error

کود
)(Fertilizer

سال در کود
)(Year* Fertilizer

رژیم آبیاری در کود
*(Irrigation regime
)Fertilizer

سال در کود در رژیم
آبیاری
* (Year* Fertilizer
)Irrigation regime

خطا
()Error

** معنیداری در سطح * ،%1معنیداری در سطح  %5و  nsغیر معنیدار
**Significant level1%,* Significant level 5%, ns: Non-significant.

% CV
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جدول  -7مقایسه میانگینهای اثر مستقل رژیم آبیاری و سطوح مختلف کودی بر میزان عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت و کارایی مصرف آب
Table 7- Averages comparison of irrigation regime and different rates of fertilizer on corn yield, components and WUE

کارایی
قطر بالل

طول بالل

Water use
efficiency
)(kg/m3

Cob
)diameter(mm

Cob
)length(cm

0.91a
1.06a
0.28b
0.57d
0.62c
0.85b
0.94a
0.78bc

51.13a
50.75a
35.27b
43.82c
45.39bc
46.75ab
48.37a
44.26c

21.02a
20.74a
12.78b
17.08c
17.53bc
18.88a
19.40a
18.00b

مصرف آب

تعداد

تعداد دانه

وزن هزار

ردیف دانه

در ردیف

دانه (گرم)

Number
of
kernels
row
14.90a
14.76a
12.16b
12.50d
13.38c
13.94b
15.33a
14.56b

Number
of
kernels
per row
50.63a
47.83a
32.06b
34.11d
38.50c
47.44b
49.61a
47.88b

Thousand
grain
weight
)(gr
254.1a
240.4a
99.6b
165.6d
178.4c
206b
227.5a
212.8b

عملکرد
دانه

تیمارها

Grain
yield
)(ton/ha
8.85 a
8.35a
1.60b
5.33d
5.69d
6.76b
7.43a
6.13c

Treatments

I1
I2
I3
N1
N2
N3
N4
N5

رژیم آبیاری
)(Irrigation regime

سطوح مختلف کودی
)(Different rates of fertilizer

اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند در سطح  1درصد دارای اختالف معنیدار میباشند.
Numbers with non-like characters have a significant difference at 1% level.

بیشترین میزان کارایی مصرف آب ( 1/06کیلوگرم بر متر مکع )
در تیمار آبیاری  I2مربوط به  80درصد نیاز آبی گیاه بیهدسیت آمید و
کمترین آن ( 0/28کیلوگرم بر متر مکع ) مربیوط بیه تیمیار  I3بیود.
همچنین تیمار سطوح مختلیف کیود نییز تیاثیر معنییداری در سیطح
احتمال  1درصد داشته امّا همان طور که در جدول  7مشیخص اسیت
کاربرد نیتروژن بیش از اندازه تاثیر منفی در عملکرد داشته به طیوری
که بین دو سطح کاربرد کود  N4=150و  N5= 200کیلوگرم نیتروژن،
عملکییرد تیمییار  N4بیشییتر از  N5گردیییده اسییت .مصییرف بیشییترکود
نیتروژن موج طوالنی شدن دوره رشد رویشی ،افزایش شاخ و بیرگ
گیاه و متعاق آن موج افزایش عملکرد بیولوژیک گییاه مییشیود و
این امر مییتوانید موجیی کییاهش عملکیرد دانیه ذرت گیردد (.)24
محققان مختلفی در نقاط مختلف جهان نیز به نتایج مشابه با تحقییق
حاضر دست یافتند و عالوه بر آن تابط عملکیرد محصیول را در برابیر

سطوح مختلف کود نیتروژن رسم کردند ( .)26در این مقاله نییز تیابط
عملکرد محصول در برابر سیطوح مختلیف کیودی در هیر دو شیرایط
آبیاری کامل و نیز شرایط تنش آبی گیاه رسم گردید (شکل  1و )2
بهطور معمول ،در خاکهایی که کمبود نیتروژن دارند بیا افیزودن
نیتروژن عملکرد دانه ذرت افزایش مییابید ولیی پیس از رسییدن بیه
حداکثر عملکرد اضافه کردن نیتروژن یا بر عملکرد تأثیری نداشته و یا
باعث کاهش عملکرد میشود .با افزایش کود نیتروژن تیا حید مییزان
توصیه شده وزن هزار دانه افیزایش یافیت و بیا افیزایش بیشیتر کیود
نیتروژن وزن هزار دانه کیاهش یافیت (جیدول  .)7محققیان گیزار
کردند که با مصرف بهینه نیتروژن ،برگهیا در میدت زمیان کمتیری
نسبت به عدم مصرف نیتروژن رشد خود را تکمییل مییکننید و میواد
فتوسنتزی مازاد را ذخیره کرده و بعد از گردهافشانی به دانه منتقل می
کنند (.)12

شکل  -1عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در شرایط آبیاری کامل ) (I1=100%ETcدر طول فصل رشد (میانگین دو سال)
)Figure 1- Grain yield as affected by N rates under I1 irrigation regime (average of two years
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شکل  -2عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش آبی گیاه در طول فصل رشد (میانگین دو سال)
)Figure 2- Grain yield as affected by N rates and plant water stress during growing season (average of two years

محققان گزار کردند که علیت کیاهش وزن هیزار دانیه در اثیر
کاربرد مقادیر زیاده از حد کود نیتروژن نسبت به مصرف مقدار توصییه
شده آن را میتوان به این دالیل ربط داد که که افزایش بیش از حید
کود نیتروژن با تمدید رشد رویشی ،فاز زایشی گییاه را بیه تیأخیر میی
اندازد در نتیجه طول دورهی پر شیدن دانیه کیاهش یافتیه و دانیههیا
فرصت زمان کمتری برای تجمط آسمیالتهیای فتوسینتزی خواهنید
داشت ( .)24کمترین میزان تعداد دانه در ردیف ( )34/11از پایینترین
سطح کود ) (N1و بیشترین آن ( )49/61در تیمار کاربرد کود برابیر بیا
 150کیلوگرم ) (N4بهدست آمد و با افزایش بیشتر کود کاهش یافیت
(جدول  .)7بیشترین تعداد ردیف دانه ( )15/33در تیمار  N4و کمترین
آن ( )12/5در  N1بهدست آمد .به نظر میرسید صیفت فیوق صیفتی
ژنتیکی بوده هر چند که مییتوانید تحیتتیأثیر محییط قیرار بگییرد.
همچنین سطوح مختلف کود نیتروژن تأثیر معنیداری روی طول بالل
داشت .با افزایش کاربرد کود نیتروژن تا حد  150کیلیوگرم در هکتیار
طول بالل افزایش یافت بهطوریکیه بیشیترین طیول بیالل (19/40
سانتیمتر) در این تیمار کودی مشاهده شد ،در حالیکه کاربرد کود به
میزان بیشتر از نیاز گیاه طول بالل را کاهش داد .همیان طیور کیه از
جدول  7مشخص است تیمار  N4بیشترین قطر بالل را داشته است و
تیمارهای  N3و  N2نیز تقریبیا در ییک رده قیرار دارنید .نکتیه جالی
کاهش قطر بالل در برابر افزایش کود بود به طیوری کیه تیمیار N5
(حداکثر تیمار کودی) در رده آخر قرار گرفت .بیشترین مییزان کیارایی
مصرف آب ( 0/94کیلوگرم بر متر مکع ) در تیمار کودی  N4بهدست
آمد و کمترین آن ( 0/57کیلوگرم بر متیر مکعی ) مربیوط بیه تیمیار
کودی  N1بود.
اثر متقابل تیمار رژیمهای مختلف آبیاری و سطوح مختلف کودی
نشان داد که تیمار  I1N4بیشترین ( 10/6تن در هکتار) و تیمیار I3N5

کمترین ( 1/24تن در هکتار) عملکرد داشتهاند .آنچنان که در جیدول
 8مشخص است افت شدیدی در تیمارهای  I3با سایر تیمارها مشاهده
می گردد .از نکات قابیل توجیه همسیطح بیودن عملکیرد تیمیار I2N4
نسبت به تیمار  I1N3می باشد که با اینکه آب کمتیری مصیرف شیده
است امّا کاربرد بیشتر کود توانسته عملکرد را تا حدی افیزایش دهید.
همانطور که در جدول  8مشاهده میکنیم اگر ما تیمیار رژییم آبییاری
بدون تنش (I1( 100% ETرا بیا تیمیار تینش آبیی (I2) 60% ETc
مقایسه کنیم مشاهده میکنیم که اگر ما دو سطح متفیاوت کیودی را
تحت این دو شرایط رژیم آبیاری به خاک اضافه کنیم مشاهده میکنیم
که اعمال بیشتر سطوح کودی میتواند به میزان برابیر ییا بیشیتری از
عملکرد در مقایسه با شرایط بدون تنش منجر شود .برای نمونه میزان
عملکرد در شرایط رژیم آبییاری ( I1بیدون تینش) و مییزان کیود 50
کیلوگرم بر هکتار  8/13تن بر هکتار میباشد و با اعمال بیشیتر کیود
مثال  150کیلوگرم بر هکتار تحت شرایط تنش آبیی رژییم  I2مییزان
عملکرد به  9/86تن بر هکتار میرسد .مقایسه ایین دو حالیت کیامالً
نشان میدهد که در تنش آبی اعمال مقادیر بیشتری کود نیتیروژن در
مقایسه با شرایط بیدون تینش بیه عملکیرد بیشیتر منجیر مییشیود.
اثرمتقابل تنش خشکی و نیتروژن بر وزن هزار دانه معنییدار بیود .در
مقایسه میانگینها به رو دانکن مشخص شید کیه وزن هیزار دانیه
تحتتأثیر ترکیبات متفاوت تیماری در کال های متفاوت آماری قرار
میگیرد .حداکثر میزان وزن هزار دانه مربوط به دو تیمار  I1N4وI2N4
به ترتی با مقادیر  287/2و  284/1گرم به دسیت آمید .حیداقل وزن
هزار دانه ( 90/18گرم) در تیمار تنش شدید خشکی و حیداکثر مقیدار
کود ) (I3N5بهدست آمد (جدول .)8
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جدول  -8مقایسه میانگینهای اثرات متقابل دو طرفه رژیم آبیاری وسطوح مختلف کودی بر میزان عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت و کارایی مصرف
آب
Table 8- Comparison of bilateral interactions effects of irrigation regimes and different rates of fertilizer on corn yield,
components and WUE

کارایی
مصرف آب

تعداد
قطر بالل

طول بالل

ردیف دانه

تعداد دانه در

وزن هزار دانه

عملکرد

ردیف

(گرم)

دانه

Number of
kernels per
row

Thousand
grain weight
)(gr

Grain
yield
)(ton/ha

treat
ments

213.4f

7.568 e

I1*N1

8.136 d

I1*N2
I1*N3

تیمارها

Cob
Diameter
)(mm

Cob
)length(cm

0.77e

49.97d

19.67d

Number
of
kernels
row
13.17e

42.16f

0.84cd

50.52cd

19.95d

14.33d

46.66d

234.7e

0.98bc

51.23bc

21.85c

15.17c

5316b

262.4c

9.597 b

1.09b

53.15a

22.15a

16.33a

55.50a

287.2a

10.600 a

I1*N4

0.86cd

50.80cd

21.48bc

15.05bc

54.66ab

272.7b

8.391 d

I1*N5

0.87cd

48.37e

19.43d

13.83de

39.33h

187.5h

6.875 f

I2*N1

0.93c

49.87d

19.95d

14.50d

44.00e

201.8g

7.320 e

I2*N2

1.14ab

51.32bc

21.42bc

1450.d

51.33c

253.2d

8.963 c

I2*N3

1.26a

52.58ab

22.03ab

15.33b

52.33bc

284.1a

9.869b

I2*N4

1.12ab

51.62bc

20.88c

15.67b

51.16c

275.5b

8.759 c

I2*N5

0.068i

33.12i

12.15gh

12.33fg

26.83k

95.87k

1.559g

I3*N1

0.10h

35.80h

12.70g

12.50f

41.00g

98.68jk

1.637g

I3*N2

0.44f

37.70g

13.38f

12.17fg

37.83i

102.4j

1.738g

I3*N3

0.46f

39.38f

14.02e

11.33g

36.83j

111.1i

1.836g

I3*N4

0.36g

30.37j

11.63h

10.50h

23.83l

90l.18l

1.246h

I3*N5

water use
efficiency
)(kg/m3

اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند در سطح  1درصد دارای اختالف معنیدار میباشند.
Numbers with non-like characters have a significant difference at 1% level

بیشترین تعداد دانه در ردیف ( )55/5مربوط به تیمیار تیأمین نییاز
کامل آبی و کیاربرد نیتیروژن برابیر بیا  150کیلیوگرم ) (I1N4بیود و
کمترین آن ( )23/83در تیمار تنش شدید خشکی و حداکثر نیتیروژن
) (I3N5بهدست آمد (جدول  .)8بیشترین تعداد ردیف دانه ( )16/33در
تیمار  I1N4مشاهده شد و کمترین آن ( )10/50مربوط به تیمار I3N5
بود .روند تغییرات طول بالل در سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن
نشاندهندهی تأثیر معنیدار در سطح یک درصد این فاکتورها بر طول
بالل است .بیشترین طول بالل ( 22/15سیانتیمتیر) در تیمیار I1N4
مشاهده شد و کمترین آن ( 11/63سانتیمتر) مربوط بیه تیمیار تینش
شدید خشکی و باالترین سطح نیتروژن ) (I3N5بود .با توجه به نتیایج
مشاهده میشود که تیمار  I1N4بیشترین قطر بالل ( 53/15میلیمتیر)
را به خود اختصاص داد و کمترین آن ( 30/37میلییمتیر) مربیوط بیه
تیمار  I3N5بود .بیشترین میزان کارایی مصرف آب ( 1/26کیلوگرم بیر
متر مکع ) در تیمار  I2N4و کمتیرین آن ( 0/068کیلیوگیرم بیر متیر
مکع ) در تیمار  I3N1بدست آمد.

تأثیر تحأم رژی ها مختلف آبیار و سوح مختلمف کمحد
نیتروژن بر میزان رطحبت باقیمانده در خاک

شکل  3رطوبت باقیمانده در خیاک را بیرای تیمارهیای مختلیف
رژیم آبیاری و کاربرد سیطوح مختلیف کیود نیتیروژن در عمیقهیای
مختلف خاک و در مرحله  20روز بعد از کاشت را نشان مییدهید .بیر
طبق این نمودار در عمق  0-10سانتیمتری ،رطوبیت بیاقیمانیده در
خاک برای تیمار  I1و تیمارهای مختلف کود نیتروژن یک اخیتالف 5
درصدی بین کمترین و بیشترین مقدار مشاهده میگردد با ایین حیال
برای همه تیمارهای کودی رطوبت باقی مانده در حد نقطه پژمردگیی
دائم است .در تیمار  80درصد نیاز آبی اختالف کمی بیشتر ( 6درصید)
می باشد امّا مقدار رطوبت باقیمانده در خاک برای همه تیمارهیا کیود
نیتروژن کمی کمتر از تیمار  I1است .با توجیه بیه کیاهش بیشیتر آب
آبیاری در تیمار  I3اختالف بیین کمتیرین و بیشیترین مقیدار رطوبیت
باقیمانده در خاک نسبت به دو تیمار دیگر نیاز آبی کمتیر ( 4درصید)
است .امّا کاهش شدید مقدار رطوبت در تمامی تیمارهای کود نیتروژن
نسییبت بییه سییایر تیمارهییای دیگییر مشییاهده شیید .در عمییق 10-20
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سانتیمتری رطوبت باقیمانده در خاک در تیمار نیاز آبی  I1بین  20تا
 21درصد میباشد این در حالی است که رطوبت باقیمانیده در خیاک
در تیمار  I2بین  17/5تیا  19/5درصید و در تیمیار  I3بیین  14تیا 16
درصد میباشد (شکل  .)3آنچنان که مشیخص اسیت دامنیه اخیتالف
رطوبتی خاک در حدود  2درصد بین تمامی تیمارهیای کیود نیتیروژن
وجود داشت امّا اختالف بین تیمارهای نیاز آبی بین  2/5تیا  3درصید
مشاهده گردید.
در مرحله  45روز بعد از کاشت مشاهده میشود که در عمق -10
 0سانتی متری رطوبت باقی مانده در خاک برای هر سه تیمار  I2 ،I1و
 I3به ترتی با مقادیر رطوبتی بین  5/3تا  4/3 ، 6/5تا  4/6و  2/6تیا
 3/6درصد همگی به زیر نقطه پژمردگی دائم رسیدهاند .در عمق -20
 10سانتیمتیری دو تیمیار  I1و  I2تقریبیاً وضیعیت مشیابهای از نظیر
رطوبت باقی مانده در خاک و اختالف انیدک بیین تیمارهیای کیودی
دارند (شکل  .)4در این عمق تیمار  I3با کاهش شدید رطوبت در خاک
مواجه گشته و اختالف بین تیمارهای کود نیتروژن نییز بسییار انیدک
است .رطوبت باقی مانده در خاک در عمیق  20-30سیانتیمتیری در
تیمار  I3کمترین مقدار را نسبت به دو تیمار  I1و  I2دارد.
در شکل  5رطوبت باقیمانده در خاک بیرای تیمارهیای مختلیف
نیاز آبی و کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در عمیقهیای مختلیف
خاک و برای مرحله  75روز بعد از کاشت مشاهده میگیردد .در عمیق
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 0-10سانتیمتری در هر سه تیمار نیاز آبیی اخیتالف انیدک رطوبیت
باقیمانده در خاک بین تمامی تیمارهای کود نیتروژن مشاهده گردید،
به خصوص در تیمار  I3این اختالف در بین تیمارهای کیودی بیه 0/3
درصد رسید .در این الیه رطوبت بیاقیمانیده در خیاک بیرای تمیامی
تیمارها تقریباً به کمتر از  5درصد رطوبت رسیید کیه نشیان از جیذب
باالی ریشهها از این عمق دارد .در عمق  10-20سیانتیمتیری در دو
تیمار  I1و  I2شاهد اختالف اندکی در رطوبت باقیمانیده در خیاک در
تیمارهای کود نیتروژن بودیم .این اختالف در حدود  2درصد اسیت در
حالی که برای تیمارهای مختلف کود نیتروژن در تیمار  I3تنها اختالف
 0/5درصدی وجود داشت .در این الیه رطوبت بیاقی مانیده در خیاک
برای تمامی تیمارهای کودی با نیاز آبی  100درصد بین  7تا  9درصد،
برای تمامی تیمارهای کودی با نیاز آبی  80درصد بین  5تا  7درصد و
برای تمامی تیمارهای کودی با نیاز آبی  60درصد در حیدود  5درصید
متفاوت بودند.
در عمق  20-30سانتیمتری اختالف رطوبت باقیمانده در خیاک
برای تیمارهای مختلف کود نیتروژن برای دو تیمیار  I1و  I2بیشیتر از
الیه قبلی بود و تقریباً بین کمترین و بیشترین مقدار رطوبت اخیتالف
 4درصدی وجود داشت امّا در تیمار  60درصد نیاز آبی اختالف بسییار
کم و در حدود  2درصد بود (شکل .)5

شکل  -3رطوبت باقیمانده در خاك را برای تیمارهای مختلف رژیم آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در عمقهای مختلف خاك و برای
مرحله  20روز بعد از کاشت
Figure 3- Residual moisture at different depths under irrigation regimes and different amounts of nitrogen fertilizer
)treatment at 20 days after planting (20 DAP
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رطوبت حجمی…
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شکل  -4رطوبت باقیمانده در خاك را برای تیمارهای مختلف رژیم آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در عمقهای مختلف خاك و برای
مرحله  45روز بعد از کاشت
Figure 4- Residual moisture at different depths under irrigation regimes and different amounts of nitrogen fertilizer at 45
)days after planting (45 DAP

در این الیه رطوبت باقیمانده در خیاک بیرای تمیامی تیمارهیای
کود نیتروژن و نیاز آبی کمتر از  15و بیشتر از  10درصد بود .با توجیه
به گرمای زیاد هوا و نیاز شدید آبی گیاه در این مرحلیه (تولیید بیالل)
مشاهده میکنیم که در هر  3الیه رطوبت های بیاقیمانیده در خیاک
کمتر از  15درصد میباشند .در عمق  30-40سیانتی متیری اخیتالف
رطوبت باقیمانده در خاک در دو تیمار  I1و  I2برای تمامی تیمارهیای
کودی بیشتر از الیه قبلی است .نکتیه قابیل توجیه در شیکل  5رونید
افزایشی رطوبت باقیمانده در الیههیای مختلیف خیاک و در تمیامی
تیمارهای کود نیتروژن و نیاز آبی است .امّیا وضیعیت فیوق در عمیق
 30-40سانتیمتری در تیمار  I3فرق کرده و کیاهش رطوبیت بیاقی
مانده در این الیه نسبت به الیه قبل از آن مشاهده میگیردد .کمبیود
شدید آب در طول دوره رشد ،کاهش تراکم ریشه ،نیاز شدید گییاه بیه
آب در این مرحله از رشد و نیاز گیاه به مواد مغذی احتماالً باعث شده
است که ریشهها تا حد امکان از  3الیه فوقیانی آب و میواد مغیذی را
جذب کنند در نتیجه رطوبتی که بیه الییه آخیر رسییده اسیت کمتیر
میباشد .البته میتواند به خاطر عدم کفایت آبیاری و عدم نفوذ آب به
عمقهای مدنظر طبق برنامه آبیاری باشد ،چرا کیه اگیر برنامیهرییزی
آبیاری درست باشد ،اصوالً بایید تیا عمیق ریشیه گییاه کیه قطعیاً 40
سانتیمتری برای ذرت را شامل میشود ،مرطوب نماید و علیت کمتیر
بودن رطوبت در این عمق احتماالً ناکافی بودن مییزان آبییاری بیوده
است.
در مرحله  105روز بعد از کاشت مشاهده میشود و که نییاز آبیی

گیاه کمتر شده ،دمای هوا خنکتر گشته و ریشهها بیه حیداکثر رشید
خود رسیدهاند (شکل  .)6مطابق شکل در عمق  0-10سانتیمتری در
تیمار  ،I1اختالف 6درصدی در رطوبت بیاقی مانیده در خیاک در بیین
تمامی تیمارهای کود نیتروژن مشاهده گردید ،این در حالی اسیت کیه
در تیمارهای  I2و  I3این اختالف رطیوبتی در بیین تیمارهیای کیودی
بسیار کم بود .امّا از عمق  20تا  40سانتیمتری کیه در ایین الییههیا
تراکم ریشیههیای جیذبکننیده آب وجیود دارنید بیه جیزء عمیق 20
سانتیمتری در تیمار  ، I3اختالف در رطوبت بیاقیمانیده در خیاک در
تیمارهای نیاز آبی و بین تیمارهای کود نیتروژن وجود داشیت (شیکل
 .)6که ایین اخیتالف در دو عمیق  30و  40سیانتیمتیری و در بیین
تیمارهای  N4و  N1دیده شد .در الیه آخر تقریبا رطوبیت بیاقیمانیده
برای تمامی تیمارها نزدیک به هم بود .نکته قابلتوجیه رطوبیتهیای
باالی خاک در دو تیمار  I1و  I2و در دو الیههای آخری (اعمیاق -20
 20و  30-40سانتیمتر) است که به  25درصد نییز رسیید .ظیاهراً در
مراحل آخر رشد ،نیاز آبی گییاه کیم شیده و آب میازاد بیه الییههیای
پایینتر نفوذ کرد .که این اختالف در دو الیه  30و  40سانتیمتیری و
در بین تیمارهای  N4و  N1دییده شید .در الییه آخیر تقریبیا رطوبیت
باقیمانده برای تمامی تیمارها نزدیک به هیم بیود .نکتیه قابیلتوجیه
رطوبتهای باالی خاک در دو تیمار  I1و  I2و در دو الیههای آخیری
است که به  25درصد نیز رسید .ظاهراً در مراحل آخر رشد ،نییاز آبیی
گیاه کم شده و آب مازاد به الیههای پایینتر نفوذ کرد.
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شکل  -5رطوبت باقیمانده در خاك را برای تیمارهای رژیم آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در عمقهای مختلف خاك و برای مرحله 75
روز بعد از کاشت
Figure 5- Residual moisture at different depths under irrigation regimes and different amounts of nitrogen fertilizer at 75
)days after planting (75 DAP

شکل  -6رطوبت باقیمانده در خاك را برای تیمارهای رژیم آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در عمقهای مختلف خاك و برای مرحله
 105روز بعد از کاشت
Figure 6- Residual moisture at different depths under irrigation regimes and different amounts of nitrogen fertilizer at 105
)days after planting (105 DAP
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نتایج بدست آمده نشان مییدهید کیه همیانطیوری کیه مییزان
عملکرد ذرت تحت تأثیر هر کدام از تیمارهیای سیطوح کیودی دارای
مقادیر مختلفی قرار گرفت و بیشترین میزان عملکرد ذرت بیه ترتیی
در تیمارهای  N2 ،N3 ،N4 ،N5و  N1مشاهده گردید .با مقایسه میزان
تغییرات رطوبتی باقیمانده در خاک ما نیز شاهد این رونید بیرای همیه
تیمارهای کودی در همه رژیمهای آبیاری بیودیم .همیانطوری کیه در
شکلهای  2تا  6ارائه شده است بیشترین میزان رطوبت باقیمانده در
خاک به ترتی در تیمارهای  N2 ،N3 ،N4 ،N5و  N1اختصیاص یافتیه
است .در نهایت نتایج این را به ما نشیان مییدهید کیه بیا مصیرف و
انتخاب میزان بهینه کود میتوان به میزان عملکرد بیشیتر بیا داشیتن
شرایط رطوبتی مساعد و مناس تر نسبت به دیگر سطوح کودی دست
یافت.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که کیاربرد نیتیروژن بییش از انیدازه
تأثیر منفی در عملکرد داشته به طوری که بین دو سطح کیاربرد کیود
 N4=150و  N5= 200کیلوگرم نیتروژن ،عملکرد تیمیار  N4بیشیتر از
 N5گردیده است .بهطور معمول ،در خاکهیایی کیه کمبیود نیتیروژن
دارند با افزودن نیتروژن عملکرد دانه ذرت افزایش مییابد ولی پس از
رسیدن به حداکثر عملکرد اضافه کردن نیتروژن یا بر عملکرد تیأثیری
نداشته و یا باعث کاهش عملکرد میشود .مصرف کودهیای نیتروژنیه
زیادتر از نیاز گیاه باللدهی را به تأخیر انداختیه و فاصیله بیین گیرده
افشانی و ظهور بالل را افزایش میدهد و طول دوره پرشدن دانه را 3
تا  4روز کاهش میدهد و در نتیجه ظرفیت و عملکیرد دانیه کیاهش
مییابد .از نکات قابل توجه همسطح بودن عملکرد تیمار  I2N4نسبت
به تیمار  I1N3می باشد که علیالرغم این که آب کمتری مصرف شده
است امّا کاربرد بیشتر کود توانسته عملکرد را تا حدی افزایش دهد .با
افزایش کود نیتروژن تا حد میزان توصیه شده وزن هزار دانه افیزایش
یافت و با افزایش بیشتر کود نیتروژن وزن هزار دانه کاهش یافیت .در
رابطه با کاهش وزن هیزار دانیه در اثیر کیاربرد مقیادیر زییاده از حید
نیتروژن نسبت به مصرف مقدار توصیه شده میتوان گفت که افزایش
بیش از حد کود نیتروژن با به تاخیر انداختن رشد رویشی ،مرحلیه
زایشی گیاه را به تأخیر میاندازد در نتیجه طول دورهی پر شدن دانیه
کاهش یافته و دانهها فرصت زمان کمتری برای تجمط آسمیالتهای
فتوسنتزی خواهنید داشیت .کمتیرین مییزان تعیداد دانیه در ردییف از
پایینترین سطح کود و بیشترین آن در تیمار کاربرد کود برابر بیا 150

کیلوگرم بر هکتار ) (N4بهدست آمد و با افزایش بیشیتر کیود کیاهش
یافت .بیشترین تعداد دانه در ردیف ،ردیف دانه ،طول و قطر بیالل در
تیمار آبیاری مطلوب و مقدار  150کیلوگرم نیتروژن ) (N4مشاهده شد
و کمترین آن مربوط به تیمیار تینش شیدید خشیکی) (I3و بیاالترین
سطح نیتروژن ) (N5بود .همچنین نتیایج پیژوهش حیاکی از کیاهش
رطوبت باقیمانده در خاک در اثیر کیاهش مقیدار آب آبییاری و کیود
نیتروژن در در  20روز پس از کشت میباشد .در مرحله  45روز بعید از
کاشت مشاهده میشود که در عمق  0-10سانتیمتری رطوبت بیاقی
مانده در خاک برای هر سه تیمار  I2 ،I1و  I3همگی به کمتر از نقطیه
پژمردگی دائم رسییدهانید .در مرحلیه  75روز بعید از کاشیت ،دالیلیی
همچون کمبود شدید آب در طول دوره رشد ،کاهش تراکم ریشه ،نیاز
شدید گیاه به آب در این مرحله از رشد و نییاز گییاه بیه میواد مغیذی
احتماالً باعث شده است که ریشهها تا حد امکان از  3الیه فوقانی آب
و مواد مغذی را جذب کنند در نتیجه رطوبتی که به الیه آخیر رسییده
است کمتر میباشد .لذا پیشنهاد مییشیود در شیرایط تینش میدیریت
کاربرد نیتروژن باید مورد توجیه قیرار گییرد .همیانطوری کیه مییزان
عملکرد ذرت تحت تأثیر هر کدام از تیمارهای سطوح کودی مختلفیی
قرار گرفت و بیشترین میزان عملکرد ذرت به ترتی در تیمارهای ،N4
 N2 ،N5 ،N3و  N1مشاهده گردید .با مقایسه میزان تغیییرات رطیوبتی
باقیمانده در خاک ما نیز شاهد این روند برای همه تیمارهیای کیودی
در همه رژیمهای آبیاری بودیم .بیشترین میزان رطوبت باقیمانیده در
خاک به ترتی در تیمارهیای N2 ،N3 ،N4 ،N5و N1اختصیاص یافتیه
است .در نهایت نتایج این را به ما نشیان مییدهید کیه بیا مصیرف و
انتخاب میزان بهینه کود میتوان به میزان عملکرد بیشیتر بیا داشیتن
شرایط رطوبتی مساعد و مناس تر نسبت به دیگر سطوح کودی دست
یافت .نتایج حاصل از این پژوهش این مهم را به ما نشان میدهد که
تحت شرایط تنش آبی  ،امکان دسترسی به میزان عملکیرد و کیارایی
مصرف آب بیشتر محصول به همراه شرایط رطوبتی مساعد و مطلوب،
با اعمال میزان مناس سطوح کودی امکانپذیر است و و تیمار I2N4
میتواند گزینه کاربردی مناسبی باشد.

سپاسگزاری
امکانات و تسهیالت موردنیاز بیرای انجیام ایین پیژوهش توسیط
مرکز تحقیقات و منابط طبیعی استان کرمان فراهم گردیده اسیت کیه
در اینجا از کلیه همکاران این مرکز قدردانی به عمل میآید.
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Introduction: Drought is one of the factors that threatens the performance of agricultural products,
especially corn in most parts of the world. Under conditions of water scarcity, the effectiveness and efficiency
of fertilizer use is reduced, especially if fertilizer application is not consistent with plant growth. Among
fertilizers, nitrogen is one of the most important nutrients for corn, and consumption management of this
fertilizer has great importance in order to succeed in increasing the production of corn. Therefore, in conditions
of water shortage, balanced and optimal use of fertilizer should be considered to achieve increased yield and
water use efficiency.
Materials and Methods: This study was conducted to investigate the effect of drip irrigation regimes and
different levels of nitrogen fertilizer on yield and yield components of corn and soil moisture changes at the
Shaheed Zendrh Rouh Jupar in Kerman province during the years of 2012-2014. The experiment was arranged
as a split-plot design based on randomized complete block design with five irrigation regimes (I1 = 100, I2 = 80
and I3 = 60% ETc) as the main-factor and five nitrogen fertilizer level N1 = 0, N2 = 50, N3 = 100, N4 = 150 and
N5 = 200 kg/ha) as sub-factor. According to the Kerman Meteorological Station, this region has a semi-arid
climate with warm summers and mild winters. To calculate the volume of water consumed, potential
evapotranspiration (ETo) was determined using daily meteorological information and Penman-Monteith
method (PM). A sampling method was used to measure moisture at different depths of soil.
Results and Discussion: The results showed that the highest yield was due to I1 treatments with 8.85 t/ha,
and there was a direct relation between crop reduction and water requirement reduction at all stages of crop
production. High nitrogen application had a negative effect on yield. Typically, in soils that lack nitrogen, corn
grain yield increased with nitrogen addition. However, after reaching the maximum yield, nitrogen addition has
no effect on increase or yield may reduce. The interactions of different levels of water and fertilizer showed
that I1N4 and I3N1 treatments had the highest (10.6 ton/ha) and lowest (1.24 ton/ha) value of corn yield,
respectively. The highest and lowest grain yield components (thousand grain weight, number of kernels row,
number of kernels per row, cob length, cob diameter) were observed in N 1 and N3 I1 treatments, respectively.
The highest water use efficiency (1.26 kg/m3) was observed in I2N4 treatment and the lowest (0.068 kg/m3) in
I3N1 treatment. The results of this study showed that the remaining moisture content in soil decreased by
decreasing amount of irrigation water and nitrogen fertilizer in 20 days after planting. At 75 days after planting,
reasons such as severe water shortages during growth, reduced root density, high water requirement at this
stage of growing season, and the plants need to nutrients have probably caused the roots to absorb as much as
possible of the top three water and nutrient. As a result, the moisture that reaches the last layer is less. The
results showed that in the last stages of growth compared to other stages, the plant water requirement is
reduced and excess water penetrates the lower layers.
Conclusion According to the results of this study, nitrogen fertilizer at 150 kg/ha with 100% water
requirement is the best combination for corn farming in semi-arid climates.
Keywords: Different fertilizer levels, Irrigation regime, Soil moisture, Surface drip
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چکیده
آب نقشی مهم برای رفاه انسانها و محیطزیست دارد .مردم برای مصارف کشاورزی ،صنعتی و خانگی از آب رودخانه استفاده میکنند .عالوه بر این،
برآورده شدن نیاز زیست محیطی اکوسیستم رودخانه بسیار مهم خواهد بود .کمبود آب یک محدودیت اصلی و جدی برای توسعه اقتصادی-اجتمااعی در
کشورهای در حال توسعه و یک خطر برای معیشت مردم در نقاط مختلفی از جهان شده است .در سالهای اخیر دریاچه ارومیه که در شمال غرب ایاران
واقع شده است با کمبود جدی آب مواجه شدهاست .زرینهرود یکی از مهمترین رودخانههایی است که آب دریاچه را تامین میکند .در این مطالعه براساس
دادههای ماهانه کمیت آب از سال 5631تا  5631ایستگاه نظامآباد رودخانه زرینهرود ،نیاز جریان زیستمحیطی با روش تنانات محاسابه شاد .همنناین
دادههای کیفی و کمی آب و نیاز جریان زیستمحیطی برای ارزیابی کمبود آب به وسیله شاخص  SQQEمورد بررسی قرار گرفات .نتااین نشاان داد کاه
متوسط نیاز جریان زیستمحیطی برابر  011 ×513مترمکعبدرسال و برابار باا  66/55متوساط جریاان ساا نه جهات مادیریت اکولاو یکی و حفا
اکوسیستم رودخانه در سطح خوب میباشد .شاخصهای کمی و کیفی به ترتیب  5/10و  5/10محاسبه شدند .محاسبات نشان میدهند ،شاخص کمای،
همان شاخص اسمختین ،میباشد .این مقادیر نشان میدهند که هر دو شاخص کمی و کیفی با ی حد  5هستند و در نتیجه این ایستگاه در حال تحمل
کمبود آب مربوط به کمیت و کیفیت برای مقدار معین نیاز جریان زیستمحیطی میباشد .بنابراین چارهاندیشی مدیریتی مناسب ،ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :ردپای آب ،زرینه رود ،کمبود آب ،کیفیت آب ،نیاز جریان زیستمحیطی

مقدمه

1

در سالهای اخیر تقاضایآب به علت رشد جمعیت و توسعههاای
اقتصادی-اجتماعی آن افااای یافتاه اسات .در ایان راساتا فعالیات
انسانها بر محیطهای زیست آبی و تناو زیساتی رودخاناههاا تااریر
داشته است ( .)63بنابراین توجه به نیاز جریان زیستمحیطی و کمبود
آب رودخانااههااا ضااروری بااه نظاار ماایرسااد ( .)51بررساای نیاااز آب
زیستمحیطی اولین بار توسط سرویس حیات وح آمریکاا از ساال
 5301تا  5331در این کشور انجام گرفت و قانون رسمی جریاان آب
زیسااتمحیطاای در سااال  5331بااه عنااوان نتیجااه در دسااتورالعمل
سیاستگذاری ملی زیستمحیطی و سند برنامهریای منابع آب (بویژه
رودخانهها) به ربت رسید .ارزیابی جریان زیستمحیطی میتواند یاک
اباار مهم برای ارزیابی منابع آب و مدیریت مخان و احیای اکوسیستم
رودخانهای باشد (.)0
 0 ،5و  -6بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاد و دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه
ارومیه
(* -نویسنده مسئول)Email: behjat.sarcheshme@gmail.com :
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.82187

جریان رودخانه شامل جریاان اصالی و جریاان ساریع مایباشاد.
جریان اصلی از یک آبخوان هیدرولیکی مرتبط باا رودخاناه یاا مناابع
تأخیری دیگر مانند ذخیره زیرسطحی یا دریاچههاست .جریاان ساریع
پاسخ سریع یک حوضهآبریا به بارش یا ذوب برف را نشان میدهد.
جریان اصلی و جریان سریع هر دو میتوانند به عنوان ساهمی از
جریان متوسط سا نه طو نیمدت در یک رودخانه مطرح شوند (.)00
نیاز جریان زیستمحیطی تعیین کننده مقدار برداشت ممکان از یاک
رودخانه و مقدار آب زم برای حف اکوسیستم رودخانه میباشاد (.)0
رابطه بین آب در دساترس ،آب مصارفی و نیااز آب زیساتمحیطای
توسط شاخص کمبود آب تعریف میگردد .مناطقی که دارای مصاارف
بی از حد مجاز میباشند به اکوسیستم رودخانه آسیب مایرساانند و
به عنوان مناطق بحرانی از لحاظ زیستمحیطی شناساایی مایشاوند
(.)00
در رودخانه ،کل آب در دسترس متوسط آورد سا نه رودخانه بوده
و آب در دسترس برای انوا مختلف مصارف ،مجمو مصارف کل در
مسیر رودخانه و نیاز جریان زیستمحیطی مقدار آب زم جهت حفا
رودخانه ،میباشد .رابطه میان آب در دسترس ،مجمو مصارف و نیااز
آب زیستمحیطی با شاخص بدون بعادی بارای ارزیاابی کمباود آب
توسط اسمختین ارائه شد (.)03

655

نشریه آب و خاك ،جلد  ،43شماره  ،4مرداد  -شهریور 3499

شکل  -1ارتباط بین کل منابع آب ،برداشتهای آب و نیاز آب زیستمحیطی رودخانه ()82
الف -نیاز آب زیستمحیطی رودخانه در امنیت  ،شکل  -1ب -کمبود نیاز آب زیستمحیطی
)Figure 1- Relationships between total water resources, total present water withdrawals, and EWR in environmentally safe (a
)and environmentally water scarce (b) river basins (28

شکل  -5الف -نشان میدهد که تامین آب برای مصارف مختلف
کنترل شده و نیاز جریان زیستمحیطی و اکوسیستم در امنیت اسات.
شکل  -5ب -نشان میدهد که در ارر برداشت و مصرف بی از حد،
نیاز جریان زیستمحیطی با کمبود روبارو شاده و اکوسیساتم آسایب
دیده است.
در کشورهای در حال توسعه ،کمباود دادههاا و نباود کارشناساان
مجرب ،چالشی باار در حفا اکوسیساتم رودخاناهای اسات (.)61
کمبود دادههای طاو نی مادت ،مادیریت منطقاهای مناابع آب و باه
حساب آوردن حداقل جریان رودخانه به عنوان نیاز آب زیستمحیطای
رودخانه ،موجب بیتوجهی به جریان زیساتمحیطای رودخاناه شاده
اساات ( .)5بررساای منااابع نشااان ماایدهااد کااه حاادود  013روش
منحصااربااهفاارد (مسااتقل) در  00کشااور باارای ارزیااابی نیاااز جریااان
زیستمحیطی مورد استفاده قرار گرفته است ( 50و  .)53نیااز جریاان
زیست محیطای توساط روشهاای مختلفای کاه در  0گاروه شاامل
روشهای هیدرولو یک ،هیدرولیکی ،شبیهسازی زیستگاه و روشهای
جامع و کلینگر و بر اساس دادههای ورودی ماورد نیااز طبقاهبنادی
شدهاند ،ارزیاابی مایشاود ( 03 ،06 ،3و  .)60ارزیاابی کمباود آب باا
روشهااای متفاااوتی همنااون روشهااای فااالکن مااار  ،موسسااه

بینالمللی مدیریت آب  ،IWMIشاخص فقر آبی و  ....انجام میگیرد
( 61و  .)0در اغلب محاسبات کمبود آب ،نیاز جریاان زیساتمحیطای
رودخانه و کیفیت آب نادیده گرفته مایشاد ( .)53اوایال دهاه ،0111
دانشاامندان تکنیااکهااای ارزیااابی کمبااود آب را بااا در نظاارگاارفتن
خصوصیات بیشتر آب توسعه دادند .از آنجاییکه در صحیح و واقعای
از کمبود آب نیازمند تحلیال ردپاای آب و ارارات زیساتمحیطای آن
میباشد .در اغلب روشها تالش شده تا خصوصایات بیشاتری از آب
مانند ردپای آب ،کیفیت آب و نیاز جریان زیستمحیطی ترکیب شوند.
ابتدا مفهوم ردپای آب ،با اصطالح آب پنهان (آب مجاازی) بارای آب
استفاده شده در تولید کا های وارداتای مطارح شاد .ساتس ،توساط
هاکسترا ( )51به عنوان یک شاخص تجربی برای مصارف مساتقیم و
غیر مستقیم آب ارائه شد .این مفهوم نشان دهنده کل حجم آب مورد
نیاز مصرف شده توسط یک نفر یا بیشتر و یا یک شرکت یاا ملات در
مناطق خاص در واحد زمان میباشد .البته ردپای آب باا برداشات آب
متفاوت است .برداشت آب شامل آبهای برگشتی نیا میتواناد باشاد
ولی ردپای آب شامل آبهای برگشاتی نیسات .بناابراین ردپاای آب
اغلب کمتر از میاان آب برداشت شده است .هاکسترا ( )55برداشت یاا
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مصرف آب و ردپای آب را مورد تحلیل قرار داد و جریانهای مورد نیااز
جهت پایداری عملکردهای مهم زیستمحیطی را نیا باه عناوان نیااز
جریان زیستمحیطای وارد محاسابات نماود .ردپاای آب شاامل ساه
قسمت ،ردپای آب سبا ،حجم آب باران تبخیر شده و یا آب تلف شده
از طریق تبخیر-تعرق در طول رشد گیاه ( )06است .ردپاای آب آبای،
حجم آب سطحی و زیرزمینی تبخیر شده یاا مصارف شاده در تولیاد
محصول و یا انتقال یافته به حوضهای دیگار اسات ( .)06ردپاای آب
خاکساتری حجام آب ماورد نیااز بارای رقیاق ساازی آ یناادگی آب
براساس کد استانداردهای کیفیت آب میباشد ( .)00فیستر و همکاران
( )01محاسبه ردپاای آب را روشای مهام بارای ارزیاابی مصارف آب
مرتبط با اررات مصرف کا ها و خدمات معرفی کردند .ایشان دو روش
ارائه شده توسط انجمن شبکه ردپای آب  (WFN)5و انجمن ارزیاابی
چرخه زندگی  (LCA)2مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .نتاین نشاان
داد روشهای مذکور بسایار شابیه هام عمال نماوده و هاردو روش،
مصرف آب و اررات آن را بررسی میکنند .نیلسا ب و همکاران ()01
ضرورت محاسبه نیاز آب زیستمحیطی ،به عنوان جاء ضروری بارای
حف و نگهداری منابع آب در محاسبات تقاضاای آب مطارح کردناد.
نتاین تحقیق نشان داد که آب زیستمحیطای باه عناوان قسامتی از
ردپای آب باید در محاسبات شاخص کمبود آب در نظار گرفتاه شاود.
همننین نیلسا ب و همکاران ( )05تغییرات جائی در معادله شاخص
کمبود آب ارائه شده توسط فیستر ( )00ایجاد کردناد .بارای محاسابه
شاخص کمبود آب ،نیاز آب زیستمحیطی را یکباار بعناوان تقاضاای
جداگانه همراه با دیگر تقاضاهای انسانی در نظر گرفتند .بار دیگر نیااز
آب زیستمحیطی را بعنوان آب ذخیره شده برای محیط زیسات کناار
گذاشتند .روش دوم روشی محافظهکارانه برای حف محیطزیست بود.
روش اول انعطافپذیری برای اولویتبندی تخصیص آب را نشان داد.
بدین ترتیب شاخصی جدیاد معرفای کردناد و از ایان شااخص بارای
ارزیابی تااریر مصارف آب روی مناابع آب در ارزیاابی چرخاه زنادگی
استفاده کردند .نیلسا ب و همکااران ( )00در یکای از حوضاههاای
آبریا تایلند با دو روش ارائه شده در تحقیق قبلای خاود کمباود آب را
محاسبه کردند .نتاین نشان داد حوضه مورد مطالعه با مشاکل کمباود
آب مواجه شده است .بدین ترتیب نشان دادند که اولویات تخصایص
آب در هر منطقه ،کلید انتخاب شاخص کمبود آب میباشاد .محققاان
ارزریابی چرخه زندگی کمباود آب حوضاهآبریاا را هماان ردپاای آب
مصرفی حوضه معرفی کردند .هاکسترا ( )50نقد مفصالی کاه بیاانگر
وجود فاکتورهای فراوان دیگر ،عالوه بار ردپاای آب ،جهات بررسای
کمبود آب ارائه نمود .یانگ و همکااران ( )05بارای حفاتات از تناو
1- WFN: Water Footprint Network
2- LCA: Life Cycle Assessment

655

زیستمحیطی و توسعه پایدار بر تامین آب زیستمحیطی با کیفیات و
کمیت قابل قبول تاکید کردند .تعریف و مفهوم کاملی بارای نیااز آب
زیستمحیطی و روشهاای تخماین و طبقاهبنادی آن ارائاه کردناد.
حداقل نیاز آبی سه رودخانه و کمبود آب مرتبط با نیازهای آبای ماورد
تقاضا را تعیین کردند .و نیاز آب زیستمحیطی سالهای ،0161 ،0151
 0111را برای سه رودخانه مورد مطالعاه بارآورد کردناد .اسامختین و
همکاران ( )00در مقالهای تحت عنوان ارزیاابی جهاانی نیازهاای آب
زیستمحیطی و کمبود آن روشی جهت برآورد حجام آب ماورد نیااز
برای حف و نگهداری اکوسیستمهای وابسته به آب شیرین در مقیاس
جهانی ارائه کردند .در این روش نیاز آب زیساتمحیطای باه صاورت
ترکیبی از نیاز حداقل و حداکثر جریاان در نظار گرفتاه شاد .نیااز آب
زیستمحیطی حدود  500حوضه رودخانهای را بارآورد کردناد .نتااین
نشان داد ،تقریبا  01-11درصد متوسط جریان ساا نه رودخاناههاای
مختلف باید برای حف و توسعه اکوسیساتمهاای آبای یاا نگهاداری
اکوسیستمهاا در شارایط نسابتا خاوب اختصااص یاباد .باکیساانرام و
همکاران ( )1در منطقه  Mae Moh Mineتایلند ،یک مدل آبی برای
مدیریت کمیت و کیفیت آب و کاه ردپای زیستمحیطای و حفا
محاایطزیساات ارائااه کردنااد .یانااگ و همکاااران ( )00تاااریر تغییاار
خصوصیات هیدرولو یک تا ب ،بر اجااای زناده ،سااختار و عملکارد
اکوسیستم تا ب ،مورد مطالعاه و بررسای قارار دادناد .ضارورت وارد
کردن نیاز آب زیست محیطی به محاسبات آب مورد نیااز مناابع آبای
(تا بها) را مطرح کردند .روش جدید ضریب سطح آب اکولو یکی را
برای محاسبه نیاز آب زیستمحیطی تا بها پیشانهاد کردناد .نتااین
نشان داد که تغییرات سا نه نیاز آب زیستمحیطی تا بها باا تغییار
اقلیم و تغییر خصوصیات هیدرولو یک مطابقت دارد .سان و همکااران
( )65روشی برای تعیین کمیت و کیفیت جریانهای زیستمحیطی در
محل ورودی رودخانه زرد چین ارائه کردند که اهداف زیستمحیطی و
اکولو یکی متعددی را تاامین ماینماود .اکسایا و همکااران ( )01باا
بررسی عملکرد آب رودخانه و کاربردهای آن روشی یکتارچه و جاامع
برای جای دادن نیاز آب زیستمحیطی  (EWR)3در رابطه مادیریت
کیفی و کمی آب در حوضه رودخاناه زرد چاین ارائاه کردناد .مفهاوم
عملکاارد اکولااو یکی  (IEFRW)4را باارای حوضااه رودخانااه مااورد
مطالعه ،که با افاای جمعیت و دسترسای کام باه مناابع آب و زوال
اکولو یکی روبرو بود ،ارائه کردند .ساان و همکااران ( )60یاک روش
جامع چند منظوره برای ارزیابی جریان زیساتمحیطای ارائاه کردناد.
نتاین تحقیق نشان داد که تغییرات زیساتباومی و گوناههاای باومی
3- EWR: Environmental Water Requirement
4- IEFRW: Intensity of Ecological Function of River
Water
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فاکتوری مهام در تعیاین عکاس العمال اکوسیساتمهاا باه تغییارات
هیدرولو یک میباشد .ساندوال و همکاران ( )03با مطالعه بار حوضاه
مرزی مشتر بین دوکشور آمریکا و مکایک  Rio Grandeباه ایان
نتیجه رسیدند که جریان زیستمحیطی به عنوان قسمتی از مادیریت
منابع آب در حوضه مورد نظر ،مورد توجه قرار نگرفته است .مااکایمم
حجم آب در دسترس برای جریانهای زیستمحیطی بدون تاریر بشر،
بدون نیاز به آبهای بینالمللی و بدون افاای خطر سیل برآورد شد.
برآورد جریانهای زیستمحیطی بر اساس آنالیا هیدرولو ی تغییارات
مخازن آب رودخانه انجام گرفت .در نهایت یک مدل برای شبیهسازی
سیستم تخصیص آب طراحی و ارائه گردید .یک طارح بهارهبارداری
مجدد از مخازن برای تامین جریانهای زیستمحیطی پیشانهاد شاد.
بدین ترتیب نیاز جریان زیستمحیطی رودخانه وارد محاسبات گردیاد.
زو و همکاران ( )01برای محاسبه تقاضای آب زیستمحیطی و ردپای
آب آبی رودخانه  ،Dalingheروش حداقل روانااب متوساط ماهاناه و
متوسط غلظت رسوب ماهانه را پیشنهاد کردند .آداما ( ،)5ساه کشاور
استرالیا ،آفریقای جنوبی و آمریکا را توسعه دهندههای اصلی روشاهای
تعیین نیاز آب زیستمحیطی رودخانهها معرفی کرد .نشان داد که اگار
چه بیشتر روشها در دسترس می باشند ولی اجرای آنها کناد اسات و
نیاز به ساختار مدیریتی قوی و مشارکت توافقی و هماهنگ دارد .زنگ
و همکاران ( )00برای ارزیابی کمبود آب روش ساادهای باا توجاه باه
ردپای آب آبی و ردپای آب خاکستری توسعه دادناد .لیاو و همکااران
( )53با در نظر گرفتن همامان نیاز جریان زیستمحیطی ،ردپاای آب
آبی و ردپای آب خاکستری ،کمبود آب را با ارائه روش جدیدی تحات
عنوان  (SQQE)1برای حوضه رودخانه  Huangqihaiدر چین ارزیابی
نمودند .با توجه به کاربرد روش ارائه شده در منااطق خشاک و نیماه
خشک در تحقیق حاضر نیا به کار گرفته میشود .لیو و همکاران ()50
در توسعه تحقیقات قبلی خود به مقایساه خصوصایات شااخصهاای
ارزیابی کمبود آب پرداختند .نتاین نشان داد که روش منتخب در ایان
مقاله خصوصیات بیشتری را بررسی نموده و عملکرد بهتری نسبت به
سایر روشها دارد .خشک شدن دریاچه ارومیه بهطور عمده باه کااه
جریان رودخانههای منتهی به دریاچه و تغییر خصوصیات هیدرولو یک
منطقه و کیفیت آبهای ورودی مرتبط اسات .منااطق طبیعای مهام
دریاچه ارومیه در ارر کمبود کمی و کیفی جریانهای زیساتمحیطای،
در معرض خطر و تهدید قرار دارند .جریانهای ورودی دریاچه ارومیاه
به طور عمده توسط چهارده رودخانه اصلی تامین مایشاود .زریناهرود
طو نیترین رودخانه و تامین کننده حادود  05جریاانهاای ورودی
سطحی دریاچه میباشد .سد شهید کاتمی بوکان باه عناوان کنتارل
کننده جریان بر روی این رودخانه قرار دارد .با توجه به جریان کنتارل
1- SQQE: Scarcity Quantity-Quality-Environmental

شونده و افاای مصرف در مسیر رودخانه ،جریان منتهی باه دریاچاه
روبهکاه میباشد .به دلیل اهمیت با ی دریاچاه ارومیاه ،تاامین و
مدیریت آب ورودی دریاچه ضروری به نظار مایرساد .بادین منظاور
جهت بررسی و ارزیابی کمبود آب ورودی به دریاچه ،در تحقیق حاضر
کمبود آب ایستگاه نظامآباد زرینهرود ،محاسابه خواهاد شاد .شااخص
کمی ،کیفی ،زیستمحیطی  ،SQQEکمبود آب را با در نظر گرفتن نیاز
جریااان زیسااتمحیطاای رودخانااه و بااا محاساابه ردپااای آب آباای و
خاکستری ،و تعیین نق کمیات و کیفیات آب ،محاسابه ماینمایاد.
شاخص ارائه شده توسط اسمختین کمبود آب را با محاسبه ردپای آب
آبی تحلیل نموده و با شاخص مورد مطالعه ،مقایسه خواهد گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رودخانه زرینهرود یکی از مهمترین و طو نیترین رودخاناههاای
مستقل ،دائمی و پرآب حوضهآبریا دریاچة ارومیاه شاکل  0محساوب
میشود .این رودخانه از کوههاای چهالچشامه کردساتان سرچشامه
گرفته و با حوضةآبریا به وسعت  55111کیلومتر مربع و طول تقریبی
 031کیلومتر جریان دارد .در مسیر خود از شهرهای مریوان و ساقا در
استان کردستان و شهرساتانهاای شااهیند و میانادوآب در اساتان
آذربایجانغربی عبور میکند .در نهایت با میاان آبدهی متوسط سا نه
 5010میلیون متر مکعب در سال و متوساط دبای حادود  60/61متار
مکعب در رانیه از ایستگاه نظامآباد عباور کارده و باه دریاچاه ارومیاه
میریاد (شکل .)6
در این تحقیق نیاز جریان زیساتمحیطای رودخاناه زریناهرود در
ایستگاه نظامآباد واقع در پاییندست سد شاهیدکاتمی بوکاان تقریباا
نادیکترین ایستگاه به دریاچه ارومیه ،باا روش تنانات ،آساانتارین و
سریعترین روش محاسبه شد .ستس ارزیاابی کمباود آب باا محاسابه
ردپای آب آبی و خاکستری و در نظرگرفتن همامان کیفیت و کمیات
آب و نیاز جریاان زیساتمحیطای رودخاناه انجاام گرفات .موقعیات
جغرافیایی ایستگاه نظامآباد در جدول  5ارائه شاده اسات .در ایساتگاه
نظامآباد کاربرد آب رودخانه کشاورزی میباشاد .در جادول  0مقاادیر
نیترو ن و تقاضای اکسیژن شیمیایی در فصول مختلف سال به عنوان
مهمترین و موررترین آ یندهها از اندازهگیریهای مستقیم پارامترهای
مذکور در ایستگاه نظامآباد توسط خلیفه و خوشنظر ( )56اخذ گردید.
روش تنانت

تنانت در سال  )66( 5333روشی به نام تنانت (مونتانا) را معرفای
کرد ،که رایانتارین روش هیادرولو یک اسات .ایان روش در اغلاب
کشورهای جهان ،برای ارزیابی نیاز جریان زیستمحیطی رودخاناههاا
بهکار برده میشود ( .)60روش تنانت آسان ،سریع ،ارزان و بر اسااس
روابط تجربی بین درصاد پیشانهادی متوساط جریاان ساا نه اسات.
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شرایط اکولو یکی رودخانه برای استفاده در این روش مشاخص شاده
اساات ( .)53در ایاان روش باارای توضاایح سااطوح مختل اف شاارایط
اکولو یکی جریان مرتبط با ماهیگیری ،حیات وح  ،تفریحی و منابع

زیستمحیطی ،دو دوره مختلف  3ماهه (فصولی با جریاان آب زیااد و
کم) درصدی از متوسط جریان سا نه ،بهکار میبرد (()63جدول .)6

شکل  -8موقعیت کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ایران
Figure 2- Location of Urmia lake basin in Iran

شکل  -3موقعیت سد شهید کاظمی بوکان و منطقه مورد مطالعه زرینهرود
Figure 3- Location of case study area of Zarrinehrood river basin

جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه نظامآباد
Table 1- The geographical location of Nezamabad station

ارتفاع
Height
1283

عرض جغرافیایی
Y
´37˚03

655

طول جغرافیایی
X
´45˚56

ایستگاه
Station

نظامآباد
Nezamabad
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جدول  -8مقادیر نیتروژن و تقاضای اکسیژن شیمیایی در ایستگاه نظامآباد
)Table 2- The values of Nitrogen and Chemical Oxygen Demand (COD

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

فصل /آلودگی

Winter

Autumn

Summer

Spring

Pollution / Season

1.6

0.7

1.1

2

22

35

26

30

نیترو ن (میلیگرم /لیتر)
)Nitrogen (mg/l

تقاضای اکسیژن شیمیایی (میلیگرم /لیتر)
)COD (mg/l

جدول  -3شرایط اکولوژیکال رودخانه بر اساس روش تنانت (مونتانا )1791
)Table 3- The ecological condition of river based on Tennant (Montana) method (1976

جریان پیشنهاد شده (درصد متوسط جریان ساالنه)
رده جریان یا کیفیت زیستگاه

)Recommended flow (% of MAF

مهر -اسفند

فروردین -شهریور

October-March
200

April-September
200

ماکایمم Maximum

Flow category or habitat quality

60-100

60-100

بهینه Optimum

40

60

ممتاز Outstanding

30

50

عالی Excellent

20

40

خوب Good

10

30

متوسط تخریب شده Moderately degraded

≥10

≥10

به شدت تخریب شده Severely degraded

بر اساس جدول تنانت (جادول  )6بارای حفا ساطوح مختلاف
شرایط زیستگاه درصدهای متوسط جریان سا نه دارای تغییرات زمانی
میباشند.
نیاز جریان زیست محیطی

دبی سالهای  5631تا  5631ایستگاه نظامآباد جهت محاسبه نیاز
جریان زیستمحیطی براساس روش تنانت بهکاربردهشاد .بارای ایان
منظور از دو معادله ( )5و ( )0استفاده شد.
()5
()0
در معاد ت با  j ،نشاندهنده سطح کیفیت زیستگاه (مااکایمم،
بهینه ،ممتاز ،عالی ،خوب ،متوسط ،مینیمم ،خیلی کم) i ،نشاندهناده
ماه eij ،نشاندهنده نیااز جریاان زیساتمحیطای در مااه  iو ساطح
کیفیت زیستگاه ( jبرحسب مترمکعب) ni ،معرف تعداد روزهاای مااه
iام Qi ،معرف متوسط جریان در ماه iام (برحسب مترمکعب بر رانیه)
و  Pijدرصااد متوسااط جریااان سااا نه در ماااه iام و سااطح کیفیاات
زیستگاه  jو  EFRjنشاندهنده نیاز جریان زیستمحیطی سا نه یک
رودخانه (برحسب متر مکعب بار ساال) در ساطح کیفیات زیساتگاه j
میباشد (.)53
در این مطالعه ،سطوح مختلف نیاز جریان زیساتمحیطای بارای

حف سطوح مختلاف کیفیات زیساتگاه تعیاین شاده در روش تنانات
محاسبه شد .بخشی از منابع آب آبی ماورد نیااز بارای حفا کیفیات
زیستگاه در سطح خوب به عنوان ( EFRنیاز جریان زیساتمحیطای)
مناسب در نظر گرفته شد .اگر نیاز جریان زیستمحیطی کمتر از ایان
حد باشد ،کیفیت زیستگاه ضعیف خواهد بود.
شاخص کمبود آب )(S QQE

شاخص کمبود آب  S QQEبر اساس معاد ت ( )6و ( )0و ( )1زیر
محاسبه میشود (.)53
()6
()0
()1
 S QQEیک شاخص جامع برای نشاندادن کمباود آب باا در نظار
گرفتن شاخصهای کمیت و کیفیت آب و نیاز جریان زیساتمحیطای
میباشد.
1
 S Quantityشاخص کمبود کمی آب را نشاان مایدهادBWF , .

1- BWF: Blue Water Footprint

بررسی كمبود آب با درنظرگرفتن همزمان كمیت و كیفیت آب و جریان زیستمحیطی زرینهرود

 BWA1, BWR2به ترتیب نشاندهناده رد پاای آب آبای ،آب آبای
قابل دسترسی و منابع آب آبی برحسب متر مکعب W ،مقدار برداشت
آب آبی برحسب متر مکعاب و  Rنسابت مصارف آب مایباشاندS .
 Quantityاز تقسیم ردپای آب آبی بر آب آبی قابل دسترسای باهدسات
میآید.
اگر  S Quantityکوچکتر و مساوی یک باشد ،به این معنی است که
آب کافی برای نیازهای مصارف آب وجاود دارد .ولای اگار S Quantity
بارگتر از یک باشد ،به این معنی است که آب شیرین قابل دسترسای
برای مصرف آب حوضه کافی نیست و حوضه در حال تحمال کمباود
آب ناشی از کمیت آب میباشد.
 :Pنشاندهنده درصد نیاز جریان زیست محیطی در کل منابع آب
آبی میباشد و مربوط به نیاز جریان زیستمحیطی زم جهات حفا
کیفیت زیستگاه در یک سطح خوب میباشد.
 S Qualityنشاندهنده شاخص کمبود آب ایجاد شده در ارر آلودگی
است .این شاخص از تقسیم ردپای آب خاکستری بار مناابع آب آبای
حاصل میشود .ردپای آب خاکستری مقدار آب مورد نیاز برای از بین
بردن غلظت آلودگیهای فاضالب جهات رسایدن باه اساتانداردهای
کیفیت آب زیستمحیطی میباشد.
اگر  S Qualityکوچکتر و مساوی یک باشد ،به این معنی است کاه
آب کافی برای از بین بردن غلظت آلودگیها وجاود دارد .اماا اگار S
 Qualityبارگتر از یک باشد ،به این معنی است که آب کاافی جهات از
بین بردن غلظت آلودگی آب و رسیدن به سطح استاندارد کیفیت مورد
نظر وجود ندارد و حوضه در حال تحمل کمبود آب ناشی ازکیفیت آب
میباشد (.)51
ردپای آب آبی و ردپای آب خاکستری

ردپای آب آبی شامل هر دو آب سطحی و زیرزمینی مصرف شاده
است ( .)51در حوضاه رودخاناه زریناهرود ،ردپاای آب آبای ایساتگاه
نظامآباد با حاصلضرب برداشت آب و نسبت مصرف آب محاسبه شد.
کاربرد نسبت مصرف به این دلیل است که مقداری از آب برداشتی به
جریان برگشته و مصرف شده واقعی نیست ،بلکه به رودخانه برگشته و
دوباره توسط کاربران پاییندست مصرف میشود ( 6و .)3
برای محاسبه ردپای آب خاکستری معادله  3به عنوان یک روش
عمومی بهکاربرده میشود (.)51

() 3
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طبیعی آب را بر حسب میلیگرم بر لیتر نشان میدهد.
از آنجاییکه غلظت طبیعای آلاودهکننادههاا دردساترس نیسات،
بنابراین  Cnat =0فرض میشود ( .)3کاربرد مقادار صافر بارای Cnat
نشان میدهد که این روش ،بهطور محتاطاناه عمال کارده و موجاب
افاای احتمال جریان زیستمحیطی کافی برای از بین بردن غلظات
آلودگی و رسیدن سطح آلودگی به سطح قابل قبول میگردد.
غلظت تقاضای اکسیژن شیمیایی و نیترو ن دو عامل مهم بارای
محاسبه ردپای آب خاکستری هستند .از آنجاییکاه اغلاب مصاارف در
ایستگاه نظامآباد کشاورزی است در این تحقیق ردپای آب خاکساتری
باارای بخ ا کشاااورزی محاساابه شااد .باارای محاساابه ردپااای آب
خاکستری تقاضای اکسیژن شیمیایی و کال نیتارو ن باه ترتیاب باه
عنوان آ ینده اصلی خانگی و صنعتی و نیاا مهامتارین آلاوده کنناده
کشاورزی و دامتروری انتخاب شدند ( .)60بارای محاسابه ردپاای آب
خاکستری ،بر اساس استاندارد کیفیت آب ایران برای آبهای سطحی،
ماکایمم غلظت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی 0 ،میلیگرم بر لیتر و
ماکایمم غلظت برای کل نیترو ن  61میلیگرم بر لیتر جهت ارزیاابی
کیفیت آب کشاورزی به کار برده شد (.)63
روش اسمختین

اسمختین ( )03شاخصی برای ارزیابی بحران آب ارائه نمود که باا
معادله  3نشان داده میشود:
()3

= WSI

که در آن  :WSIشااخص بایبعاد کمباود آب:Withdrawals ،
برداشات ساا نه از رودخاناه برحساب مترمکعابدرساال ،مایباشااد.
 :MAR3میاانگین آورد سااا نه رودخاناه و  :EWRنیاااز آب زیساات
محیطی سا نه رودخانه برحسب متر مکعب در ساال مایباشاد .اگار
شاخص کمبود آب اسمختین از یک بیشتر باشد رودخانه دچار کمباود
آب بوده و قادر به تامین نیاز آب زیستمحیطی نیست .اگر بین  1/3و
 5باشد رودخانه دارای تن میباشد .اگر بین  1/6و  1/3باشد شرایط
برداشت از رودخانه متوسط است .اگر کمتار از  1/6باشاد رودخاناه از
نظر تامین آب زیستمحیطی امنیت دارد و دچار هیچ کمبودی نیسات
(.)03

نتایج و بحث

 :Lمقدار آلودگی را با واحدکیلوگرم درسال نشان میدهد:C max ،
ماکایمم غلظت پذیرفته شاده کیفیات آب و  :C natغلظات آلاودگی

با توجه به معادلاه اسامختین ،محاسابات انجاام گرفتاه باا روش
اسمختین ،همان شاخص کمی مورد استفاده در شاخص مورد مطالعاه
این تحقیق میباشد .روش اسمختین کمبود آب را فقط از نظار کمای

1- BWA: Blue Water Availability
2- BWR: Blue Water Resources

3- MAR: Mean Annual Runoff
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مورد سنج قرار میدهاد و ارزیاابی کیفای صاورت نمایگیارد .در
شاخص کمی ،کیفی و زیستمحیطی مورد مطالعه این تحقیق ،کمیت
آب با محاسبه ردپای آب آبی همانند روش اسمختین محاسبه میشود.
نیاز زیستمحیطی رودخانه با روش تنانت و کیفیت آب نیا با محاسبه
ردپای آب خاکستری وارد محاسبات میگردد.
شکل  0نشان میدهد ،که از ابتدای نمودار (شرو ساال آبای) باا
افاااای ناااو ت جااوی نمااودار جریااان رودخانااه و نیاااز جریااان
زیستمحیطی صعودی و افاایشی است .از فروردین ماه به بعد نمودار
حالاات ناولاای و کاهشاای دارد .بیشااترین جریااان رودخانااه از دیماااه
( )Januaryتا خردادماه ( )Juneمیباشد .از تیرماه ( )Julyتا آذرمااه
( )Decemberجریان بسیار ضعیفی برقرار است .با توجه به معااد ت
( )5و ( ،)0نیاز جریان زیستمحیطی براساس جریان ماهاناه رودخاناه

محاساابه گردیااد .اخااتالف بااین ایاان دو نمااودار آب قاباال اسااتفاده
(دردسترس) برای مصاارف کشااورزی ،صانعتی و خاانگی مایباشاد.
نمودار نشان میدهد که در مااههاای تیار تاا آذر باا کااه جریاان
رودخانه ،نیااز جریاان زیساتمحیطای و آب دردساترس بارای ساایر
مصارف نیا کاه مییابد .در ماههای دی تا خرداد با افاای جریاان
رودخانه ،نیاز جریان زیستمحیطی رودخاناه و آب در دساترس بارای
سایر مصارف نیا افاای مییابد .طبق محاسبات ،مقدار کل منابع آب
آبی در ایستگاه نظامآباد زرینهرود (  ) 5010 *513متر مکعاب درساال
است .برای حف سالمت زیستگاه رودخاناه زریناهرود در یاک ساطح
خوب ،باید (  ) 011*513متر مکعب درسال آب در رودخانه رها شاود.
بنابراین نیاز جریان زیستمحیطی( 66/55 ،حادود یاک ساوم) کال
منابع آب آبی سا نه است.

شکل  -4نیاز جریان زیستمحیطی و متوسط جریان ساالنه ایستگاه نظام آباد زرینهرود
Figure 4- Environmental flow requirement (EFR) and mean annual flow (MAF) for the (Nezamabad station) Zarrinehrood
river basin; EFR shows the proposed flow for the good level specified in Table 3

شکل  1شرایط نیااز جریاان زیساتمحیطای ایساتگاه نظاامآبااد
زرینهرود را با استفاده از جدول تنانت و شرایط مشخص شده از خیلای
کاام تااا ماااکایمم ،نشااان ماایدهااد .در ایاان ایسااتگاه نیاااز جریااان
زیستمحیطی از ( )31*513در سطح خیلی کم سالمت زیساتگاه ،تاا
( )0011* 513در سطح ماکایمم سالمت زیستگاه متغیر اسات .بارای
حفاا شاارایط سااالمت زیسااتگاه زرینااهرود در سااطح خااوب بایااد
( )011*513متر مکعب آب سا نه در رودخانه رها شاود .نیااز جریاان
زیستمحیطی تابعی از جریان رودخانه میباشد .با توجه به شرو سال
آبی از مهرماه و افاای ناو ت جوی و جریان رودخانهها ،نیاز جریان
زیستمحیطی در تمام سطوح تنانت افاای یافته و در فاروردین مااه
به نقطه اوج خود میرسد .از فروردین ماه نیاز جریان زیساتمحیطای
شرو به کاه میکند و با گرم شدن هوا و افااای برداشات از آب

رودخانه در شهریور ماه به کمترین حد خود میرسد .زم است مقادیر
برداشت به صورتی کنترل گردد که شرایط ساالمت زیساتگاه در حاد
خوب حف شود.
ردپای آب آبی و آب آبی قابل دسترسی این ایساتگاه باه ترتیاب
برابر با ( )061* 513و ( )010 * 513متر مکعب در سال محاسبه شاد
که ردپای آب آبی حادود  5/10برابار آب آبای قابال دسترسای ایان
ایستگاه میباشد ،بنابراین شاخص اسمختین و  S Quantityشاخص مورد
مطالعه این تحقیق برابر  5/10خواهد بود.
3
ردپای آب خاکساتری کال ایان ایساتگاه حادود ( )5610 * 51
محاسبه شد که  5/10برابر منابع آب آبی کل است ،بنابراین S Quality
برابر  5/10خواهد بود.
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شکل  -5تفاوت سطوح نیاز جریان زیستمحیطی کل در ایستگاه نظامآباد زرینهرود
Figure 5- Different levels of total environmental flow requirement (EFR) in the (Nezamabad station) Zarrinehrood river

شاخص اسمختین یا همان  S Quantityایستگاه نظامآباد زریناهرود،
 5/10و  5/10 ، S Qualityبه دست آمد .مقدار هردو با ی حد استاندارد
 ،5و نشانگر آن بود که ایستگاه مورد مطالعه از نظر کمیات و کیفیات
دچار کمبود میباشد .شااخص کمباود آب  SQQEبارای ایان حوضاه،
 5/10)66/55 (|5/10میباشد.
میتوان نتیجه گرفت که  66/55کل مناابع آب آبای رودخاناه،
تحت عنوان نیاز جریان زیستمحیطی برای حف شرایط اکولاو یکی
زیستگاه در سطح خاوب زم اسات .درصادهای دیگار نیااز جریاان
زیستمحیطی بارای نشاان دادن دیگار شارایط ساطوح اکولاو یکی
زیستگاه به کار برده میشوند.
در این ایستگاه ،درحالیکه نیاز جریان زیستمحیطی تامین بوده و
شرایط اکولو یکی خوبی برای زیستگاه فراهم آورده اساتS Quantity .
نشان میدهد که مصرف آب  5/10برابر آب آبیقابل دسترسی است و
 S Qualityنیا نشان میدهد که جهت از بین بردن آلودگی آب و داشتن
کیفیت آب استاندارد  5/10برابر منابع آب آبی ،آب زم است.
دیگر روشهای تعیین نیاز جریاان زیساتمحیطای باه دادههاای
طو نی مدت مختلفی نیاز دارند .تنها روشی کاه فقاط باا اساتفاده از
دادههای هیدرولو یک میتواند نیاز جریان زیستمحیطای را محاسابه
نماید روش تنانت است .کمبود داده در این حوضاه موجاب شاد نیااز
جریان زیستمحیطی با روش تنانت محاسابه شاود .بعاد از محاسابه
کمبود آب با شاخص اسمختین و شاخص  S QQEاین شاخصها را باا
هم مقایسه شدند .روش اسمختین کمباود آب را فقاط از نظار کمای
بررسی مینماید .شاخص اسمختین معادل  5/10و با تر از حد معاین
 5میباشد و کمبود کمی در ایستگاه مورد نظر مشااهده مایشاود .باا

بررسی دقیقتر با روش  SQQEنتیجه میشود که ایستگاه مورد مطالعه
عالوه بر کمبود کمی از نظر کیفی با داشاتن شااخص کیفای معاادل
 5/10و با تر از حد معین  ،5دچار کمبود کیفی آب نیا میباشد.
هر چند شاخص  S QQEاز نظر محاسبه ،در و تعمایم دادن باه
سایر مناطق بسیار آسان اسات اماا محادودیتهاایی نیاا دارد .بارای
ارزیابی کاملتر باید اطالعات بیشتری در نظر گرفته شود .محادودیت
بارز شاخص  S QQEعادم کااربرد ردپاای آب سابا در محاسابه ایان
شاخص میباشد.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،کمبود آب با در نظر گرفتن هماماان کمیات آب،
کیفیت آب و نیاز جریان زیستمحیطی در حوضاه رودخاناه زریناهرود
ایران ارزیابی شد .و با روش اسامختین باه عناوان یاک روش دیگار
ارزیابی کمبود آب مقایسه شد ،شاخص اسمختین کمبود آب حوضه را،
فقط از نظر کمی ،ولی شااخص  S QQEاز نظار کمای ،کیفای و نیااز
جریان زیستمحیطی ارزیابی و ارائه مینماید .نتاین نشان میدهد که
منطقه مورد مطالعه از هر دو مسئله کمبود آب کمی و کیفی رنن می-
برد .نیاز جریان زیستمحیطی برای حف سطح اکولو یکی خاوب ،در
بعضی از ماههای سال کافی نیست .آلودگی آب نق اساسی در ایجاد
کمبود آب در حوضه رودخانه دارد .این نشان میدهد که حال مشاکل
کمبود آب ،تنها با کاه مصرف آب میسر نیست .توجاه باه کااه
آلااودگی آب و حفاتاات کیفاای آب نیااا زم اساات .روش  S QQEدر
مناطقی که با کمبود دادههای هیدرولو یک مواجه هستند نیا میتواند
به کار برده شود.
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Introduction: Drying Urmia Lake, located in northwest of Iran, is mainly related to the reduction in rivers
flowing into the lake and hydrological parameters changes. Considering the importance and critical ecological
conditions of Urmia Lake, the purpose of this research is to accommodate the environmental water requirement
in managing rivers leading to the lake, including Zarrinehrood as the largest river to the lake. Moreover, water
scarcity was assessed by QQE approach in this basin.
Materials and Methods: Tennant method is easy, rapid, inexpensive, and is based on empirical relationships
between the recommended percent of the MAF. The ecological conditions of the river have been determined for
use in this method. In this study, different levels of EFR were calculated to protect the relevant levels of habitat
quality defined in the Tennant method. Also the fraction of Blue Water Resources (BWR) required to protect a
“good” level of habitat quality was considered as the suitable EFR. If it is less than the lower limit, the habitat
quality will be in degraded status.
,
SQQE is a complete index to demonstrate water scarcity by considering water quantity and quality and EFR
indicator.
,
,

The Smakhtin method provided an indicator for assessing the water scarcity.
WSI =
Where WSI is the index of water scarcity, MAR is the mean annual flow and EWR is the environmental
water requirement of river. If the water scarcity index is more than one, the river would suffer from water
shortage and not be able to meet the environmental water requirement. When the water scarcity index is between
0.6 and 1, the river would be under stress, and if it is between 0.3 and 0.6 Harvesting conditions from the river is
moderate, and if it is less than 0.3 the river is ecologically safe and has no shortage.
Results and Discussion: According to the Smakhtin method, can be noticed that the calculations of this
method are the same quantitative index of the other method used in this research. Only the quantitative
conditions are evaluated in the Smakhtin method. However, in addition to the quantity (blue water footprint),
environmental requirement and water quality are also included in the other method used in this research. Figure
1 shows the mean annual flow (MAF) and environmental flow requirement (EFR). As shown in figure 1, the
majority river flow has been conducted from January to June and the rest from July to December. The annual
BWR in the Nezamabad station was equal to 1208 × 10 6 (m3/year). To protect the habitat health of Zarrinehrood
river at a good level, 400×106 (m3) of water must be left in the river per year. Therefore EFR was equivalent to
33.11% of the annual BWR. It is about one-third of total BWR.
In this station, EFR ranged from 60×106 (m3/year) as severely degraded to 2400×106 (m3/year) as maximum
habitat health situation by using the Tennant table (Fig 2).
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EFR (m3)

Figure 1- Environmental flow requirement (EFR) and mean annual flow (MAF) for the (Nezamabad station) Zarrinehrood
river basin

Maximum
Optimum
Outstanding
Excellent
Good
Moderately degraded
Severely degraded

Figure 2- Different levels of total environmental flow requirement (EFR) in the (Nezamabad station) Zarrinehrood river.
Habitat quality levels with the flows shown in table 3 (Tennant) have be matched

The BWF and the BWA for the studied station were calculated 830×10 6 and 808×106 (m3/year), respectively.
The BWF is 1.02 times the BWA. Therefore, the WSI Smakhtin and S Quantity will be 1.02.
The total GWF in this station was 1.08 times the BWR. Thus, the S Quality will be 1.08.
P is a demonstrator that shows the percentage of EFR in total BWR. It is related with the EFR to protect the
habitat quality in a “good” level.
As you know, the number in the bracket shows that 33.11% of the total BWR of the basin is required as EFR,
for maintaining the ecological habitat condition at the ‘good’ level. Other percentages of EFR are used to
represent other ecological levels of habitat condition.
The S Quantity and S Quality for the Nezamabad station in Zarrinehrood river basin were obtained 1.02 and 1.08,
respectively. Both indices are above the threshold (1.0), and the basin suffer from both qualitative and
quantitative deficiencies. Thus, the final water scarcity indicator, SQQE, is 1.02 (33.11%) |1.08.
Conclusion: The EFR for protecting the good ecological level is not enough in some months during a year.
Water scarcity was evaluated by simultaneously considering water quantity, water quality and EFR in the
Zarrinehrood river basin in Iran. Compared with the Smakhtin method as another method of water scarcity
assessment, the Smakhtin Index is only quantitatively, but the SQQE Index provides a comprehensive assessment
of the water scarcity. The results imply that the studied region is suffering from both water quantity, water
quality problems. The water pollution has a big role in causing the water scarcity in the river basin. This shows
that only aiming on reducing water consumption cannot help impressive reduce the water scarcity. It is necessary
to pay attention to reduce water pollution and water conservation. Even in the areas that the hydrological and
ecological data are rare, the QQE approach as a holistic method could be used.
Keywords: Environmental flow requirement, Water quality, Water footprint, Water scarcity, Zarrinehrood
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شبيهسازي عملكرد ،تبخيرتعرق ،نياز آبی و كارآيی مصرف آب گندم با استفاده از مدل
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چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی مدل  CERES-WHEATبرای برآورد تبخیرتعرق ،نیازآبی ،عملکرد و کارایی مصرف آب محصولل ندودد در د و
هرکرد اس  .تحقیقات مزرعهای برای انتخاب مداسبترین روشهای کا یا برآورد محصلل معملال هزیده بر بلده و نیاز به زمان طلالنی دارد .مدل
های بیهسازی ر د محصلل مداسبترین روش برای کم کردن این هزیده و زمان میبا دد .مدل  CERES-WHEATیکی از کارآمدترین مدلهوا
برای بیهسازی ر د نیاه نددد اس  .برای تعیین کارایی و انتخاب مدل بهیده برآورد تبخیرتعرق و عملکرد محصلل نددد از دادههوای الییویمتر تبو
ده اییتگاه تحقیقات کشاورزی استفاده د .آنالیز حیاسوی روش هوای بورآورد تبخیرتعورق ووانل ودمن ملنتیوس و رسوتلی تیلولر مودل CERES-
 ،WHEATمشخص کرد که روش وانل -دمن-مانتیس با مقادیر  MADبرابر  MSE، 0/95برابر  RMSE ، 0/95برابور  1/57و ضوریب همبیوتگی
هرکرد اس  .نتایج آزملن آماری نشان داد که عملکرد محصولل بوا ایون روش
 0/97روش بهیدهای برای برآورد تبخیر تعرق محصلل نددد در د
دارای حداقل خطا با دادههای مشاهداتی بلد .خروجیهای مدل نشان داد روش وانل -دمن-ملنتیس مدل  CERES-WHEATکوارایی بواالیی بورای
بیهسازی ر د و برآورد تبخیر تعرق نددد در رایط آبوهلایی هرکرد دارد.
واژههای کلیدی :رستلی-تیللر ،تبخیرتعرق ،وانل -دمن-ملنتیس ،الیییمترDSSAT-CERES-WHEAT ،
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آب به عدلان مهمترین و محدودکدددهتورین عامول تللیود ،نقو
اصلی در وعالی های زراعی ایفا میکدد .تبخیرتعرق به عدلان یکوی از
اجزای مهم چرخه آب نق بارزی در مدیری مدواب آب و نیواز آبوی
نیوواه دارد .اوووزای مقوودار تبخیرتعوورق از ایوون جه و ی و مشووکل
ویزیلللژیکی برای نیاه به حیاب میآید که تعرق بوی تور از جو ب
آب بوولده و در نتی ووه بووازدهی محصوولل را کووم موویکدوود .اعمووال
محدودی های آبیاری امل استفاده از آب کم و به حوداقل رسواندن
تبخیرتعرق در طی مراحل بحرانی ر ود ،بورای بوه حوداکرر رسواندن
محصلل از جمله تالشهای صلرت نروته برای مقابله با این مشوکل
بلده اس  .بدابراین آناهی دا تن از مقدار تبخیرتعرق نیاه نامی ملتر

 -1دانش لی دکتری ر ته آب و هلا داسی کشاورزی ،دانشگاه اصفهان
 2و  -3دانشیاران نروه جغراویای طبیعی ،دانشگاه اصفهان
)Email: d.rahimi@geo.ui.ac.ir
(* -نلییدده میئلل:
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.84847

در مدیری مزرعه اس .
نددد نیتردهترین محصللی اس که در جهان کشو موی ولد.
تغییرات آبوهلا و خشکیالیهای ی در ی باعس تشودید تود هوای
آبی ،اوزای نیاز آبی و آسیب یری این محصلل ده اس  .بدوابراین
مدیری مداب و نهادههای کشاورزی (آب ،خاک ،ب ر ،کولد و )..بورای
ر د این محصلل ضروری به نظر میرسد.
معملال برای یاوتن بهترین راهکارهای زراعی تحقیقات مزرعهای
ان اد می یرد. .این تحقیقات با هدف اوزای عملکرد در واحد سطح،
مدیری آب ،بهنژادی و  ،...معملال نیاز به زمان و هزیدوه زیوادی دارد.
ل ا مدلهای بیهسازی ر د ابوزار ارز ومدد و مهموی بورای ارزیوابی
عملکرد محصلل بوا تلجوه بوه دادههوای ورودی ،علامول محیطوی و
یلههای مدیریتی اس  .مدلهای آماری و بیهسازی عددی به طلر
نیتردهای برای تشخیص روابط بین آبوهلا و محصلالت کشاورزی
استفاده می لد .اما تأتیر علامل غیر آبوهلایی (ماندد تغییرات رقوم و
کلد) بر عملکرد محصلل نادیده نروته می لد ( .)7بوه هموین دلیول،
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موودلهووای دیدووامیکی ووامل ،WOFOST2 ،EPIC1 ،SOCRUS
 DSSAT4 ،APSIM3در زمیده واکود محصولل بوه تغییورات آب،
نیتروژن و آبوهلا ملرد استفاده قرار مینیرند .در بین این مودلهوا،
 DSSATدارای مدلهای جدانانه برای محصلالت مختلو اسو و
میتلاند ر د و تللید محصلالت زراعی سواالنه را بوه صولرت کموی
ی بیدی کدد.
در رابطه با تبخیرتعرق ،نیاز آبی و مدلسازی محصولالت زراعوی
امل نددد ( 5و  )7دبه ( 11و  ،)17ذرت ( 22 ،20 ،4و  )23للبیا (،)9
برنج ( )13و غیره مدل  DSSATبطلر نیوتردهای در سراسور جهوان
مولرد اسووتفاده قوورار نروتووه اسو  DSSAT .از وویلههووای مختلو
مدیریتی و رایط مختل آبوهلایی ( 13، 22و  ،)18مدیری آبیاری،
ووی بیدووی عملکوورد ( 2 ،26 ،8و  ، )31تغییوور آبوهوولا ( 27و ،)19
مدیری کلد ( 33و  )21و غیره را برای مدلسازی محصلالت زراعوی
در نظر مینیرد.
این مطالعات تاب کردند که  DSSATابزاری مفید و قابل اعتماد
برای بیهسازی ر د ،عملکرد ،تبخیرتعرق و آب ملرد نیواز محصولل
اس .
در مطالعات ان اد ده در ایوران بوا اسوتفاده از مودل ،DSSAT
ژوهشگران بیشتر عملکرد و ر د محصلل ،رطلب خاک و آبیاری را
ارزیابی کوردهانود ( 6 ،29 ،28 ،12 ،16 ،14و  .)3تحقیقوات در زمیدوه
کارایی مدل  DSSATبرای برآورد تبخیرتعرق و نیازآبوی بیویار کوم
بلده اس .

مواد و روشها
هرکرد در  32درجه و  29دقیقه
ملقعی جغراویایی مدطقه:د
تا  32درجه و  38دقیقه عرض جغراویایی و  50درجه و  47دقیقوه توا
 50درجه و  55دقیقه طلل جغراویایی نیترده ده و ارتفاع آن 2066
متر از سطح دریا میبا د ( کل .)1
ملاد :در این ژوه از دادههای  20ساله ( )2017-1999اییتگاه
هلا داسوی کشواورزی وهرکرد و نیوز از دادههوای  2سواله (-1375
 )1377اییووتگاه الییوویمتر مرکووز تحقیقووات هلا داسووی کشوواورزی
هرکرد استفاده نردید .الیییمتر در قطعه زمیدی بوه میواح 1600
متر مرب به قطر  3متر نصب و در کدار الیییمتر چاه اندازهنیوری
زهک به میاح  2متر مرب و عمق  3/5متر از سطح زمین احداث
1- Erosion Productivity Impact Calculator
2- WOrld FOod STudies
3- Agricultural Production Systems sIMulator
4- Decision Support System for Agrotechnology
Transfer

نردید .قبل از کا نیاه خاک درون الییویمتر آبیواری نردیود و دو
روز بعد کا و نیواه ان واد ود .تبخیرتعورق نیواه ندودد از طریوق
الیییمتر با استفاده از رابطه تعادل آبی زیر به دس آمد:
تبخیرتعرق واقعی نیاه در دوره هفتگی بر حیوب
که در آن
میلیمتر ،آب آبیاری بر حیب میلویمتور در دوره هفتگوی ،میوزان
بارش بر حیب میلیمتر در دوره هفتگوی ،آب زهکو بور حیوب
رطلب خاک زمان ن ته بر حیوب
میلیمتر در دوره هفتگی،
رطلب خاک زمان حال بور
میلیمتر (رطلب خاک هفته قبل)،
حیب میلیمتر (رطلب خاک هفته بعد)(.)15
ضریب همبیتگی یرسلن یکی از روشهوایی اسو کوه بورای
طبقه نیتردهای از روابط بین متغیرها استفاده می لد .این ضریب بر
اساس ماتریس کلواریانس دادهها ،اسوتحکاد رابطوه بوین دو بوردار را
ارزیابی میکدد:

واریوانس و
کلواریانس،
که در آن
واریانس اس .ضریب همبیتگی یرسلن مقداری بین
 +1و  -1نشان می دهد +1 .به معدی همبیوتگی کامول مربو و -1
مدفی به معدی همبیتگی کامل مدفی اس .)34( .
در ادامه برای محاسبه میزان خطای نتایج هور کوداد از مودلهوا
نیب به دادههای الییویمتر از روش ریشوه میوانگین مربعوات خطوا
( ،)RMSEمتلسط قدر مطلق خطا ( )MADو خطای میانگین مربعات
( )MSEاستفاده د.

که در آن  nتعداد مشاهدات،
میبا د (.)35

که در آن  nتعداد مشاهدات،

مدل ایه و

متغیر میتقل و

مدلهای وابیته

متغیر وابیته

اس (.)25

که در آن  nتعداد مشاهدات،
اس (.)1

متغیر میتقل و

متغیر وابیته
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت شهرکرد و مزرعه تحقیقاتی
Figure 1- Geographical location of Shahrekord plain and research farm

برای ان اد این تحقیق ،از مدل  CERES1- Wheatاستفاده
این مدل از نروه مدلهای  DSSAT4.7میبا د که برای غالت تهیه
ده اس .
سییتم شتیبانی تصمیمنیری بورای انتقوال ودواوری کشواورزی
( )DSSATبرای بیهسازی ر د ،تلسعه و عملکرد محصلل در یو
مدطقه یکدلاخ  ،و همچدین تغییرات آب ،کربن و نیتروژن خاکی کوه
در طی دوره کا تح سییتم کش قرار مینیرند ،مولرد اسوتفاده
قرار مینیرد .این مدل بیهسوازی ر ود و عملکورد  42محصولل را
ان اد میدهد .دادههای ورودی ملرد نیاز برای ایون مودل وامل داده
های آب و هلا داسی (کمیده و بیشویده دموا ،رطلبو نیوبی ،تواب
خلر ید ،بواران و ،)...دادههوای مودیری خواک و مودیری محصولل
(تدلع ،واصله ردی  ،جمعی نیاه ،کلد و تواری مصورف آن و میوزان
آبیاری) میبا د (.)32
برای استفاده از مدل ،الزد اس که دادههای ملرد نیاز برای بیه
سازی ،تح وایلهای خاصی سازماندهی و به مدل ارانه ولند .ایون
وایلها هر کداد جدبه خاصی از ر د و نمل نیاه و یا رایط محیطی را
نشان میدهدد .وایل  Xامل اطالعات مدیری زراعی میبا ود کوه
تلسط زیر مدل  XBIULDبه مدل ارانه می لد .برای ساخ وایول
د.

1- Crop Estimation through Resource and Environment
Synthesis

خاکشداسوی از زیور مودل  SBUILDاسوتفاده موی ولد .اطالعوات
هلا داسی باید حداقل مشتمل بور درجوه حورارت حوداکرر و حوداقل،
تشعش خلر ویدی و میوزان بارنودنی با ودد کوه تلسوط زیور مودل
 Weather Manبرای مدل تعری می لد (.)12

نتایج و بحث
نتایج آزمایش مزرعه

این آزموای در اییوتگاه تحقیقوات چهارتختوه وهرکرد ان واد
نردید .ویژنیهای یمیایی خاک مزرعه به همراه اطالعات عملکورد
محصلل و مقدار تبخیرتعرق در جداول  1-3آمده اس  .قبل از کا
نیاه خاک درون الیییمتر آبیاری نردید 2 .روز بعد از آبیاری اقداد بوه
کا  120000بلته در هر هکتار نردید.
مقدار تبخیرتعرق نددد از زمان کا ( 28مهر) تا زمان بردا و
محصلل ( 23تیر)  611.24میلیمتر بلد .بارش در طلل وصل زمیتان
کم ولی مداود و به مقدار  127میلیمتر میبا د که معادل تبخیرتعرق
در این زمان از ر د می با د.در وصل نرد سال یو چهوارد تبخیور
تعرق از طریق بارندنی تامین موی ولد .متلسوط تبخیرتعورق وصول
زمیتان برابر  0.87میلیمتر در روز و در وصل روی  4میلویمتور در
روز میبا د .از زمان کا تا بردا نیز  2.42میلیمتر در روز اس
که حداکرر آن  7.8و حداقل آن  2.32میلیمتر در روز تب ده اس .
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0.42و وزن هر دانه داخل خل وه  1.5نورد در هور خل وه مویبا ود
(جدول .)2
راندمان تللید کل محصلل برابر  2.03کیللنرد بر متور مکعوب و
راندمان تللید دانه معادل  0.830کیللنرد بر متر مکعب آب اسو  .بوه
ازای هر  492لیتر آب ی کیللنرد کل محصلل و هر  1204لیتر آب
ی کیللنرد دانه تللید می لد .راندمان مصورف آب  91درصود موی
با د.

مقدار کل آب زهکشی ده در طلل دوره ر د  76.04میلیمتر اسو
که معادل  8.8درصد کول بارنودنی اسو  .ایون نشوان مویدهود آب
زهکشی خارج ده از خاک رقم اییدی اس و آبیاری راندمان بواالیی
دا ته اس .
میزان عملکرد کول محصولل برابور  14460کیلولنرد در هکتوار،
میزان عملکرد دانه برابر  5560کیللنرد در هکتار و میزان عملکرد کاه
و کل  8900کیلولنرد در هکتوار بولد .واخص بردا و محصولل

جدول  -1تبخیرتعرق به دست آمده از الیسیمتر نصب شده در مزرعه تحقیقاتی (میلیمتر در روز)
)Table 1- Evapotranspiration obtained from the LySimeter installed at the research farm (mm/day

الیییمتر
Lysimeter
0.50
0.43
1.68
2.33
3.75
6.30
5.52
2.37

ژانلیه
January

ولریه
February

مارس
March

آوریل
April

می
May

ژونن
June

جلالی
July

آنلس
August

سپتامبر
September
2.10
1.39
0.70

اکتبر
October

نلامبر
November

دسامبر
December

جدول  -2میزان عملکرد محصول در مزرعه الیسیمتری
Table 2- Performance of the product in the lysimeter farm

مقدار عملکرد
Performance

Crop performance

amount
5560
8900
15
0.42

عملکرد دانه (کیللنرد در هکتار)
)Grain yield (kg / ha

عملکرد کاه و کل

(کیللنرد در هکتار)

)Chaff yield (kg/ha

وزن هر دانه (کیللنرد در هکتار)
)Weight of each grain (kg / ha

اخص بردا
Harvest index
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جدول  -3اطالعات شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی
Table 3- Chemical data of soil research farm

پتاسیم قابل

فسفر قابل

ازت

جذب

جذب

Absorbab
le
potassium
ppm

Phosphor
absorbable
PPM

Total
)N (%

384
293

8.15
7.7

7
7.2

کل ()%

کربن آلی
()%

مواد خنثی شونده

واکنش کل

هدایت الکتریکی

()%

اشباع

()dS/m

Organic
carbon
)(%

Neutralizing
)material (%

0.55
0.48

40.4
38

نتایج واسنجی مدل DSSAT-CERES-Wheat

به مدظلر واسد ی مدل  DSSAT-CERES-Wheatبرای نددد
هرکرد ،از نتایج آزمای مزرعوه ای اسوتفاده نردیود .ابتودا
در د
دادههای اقلیمی ملرد نیاز وارد مدل د .از آن ا که برای اجرای مودل
دادههای تشعش خلر ید ملرد نیاز اس  ،با معروی دادههای مربلط به
ساعات آوتابی به مدل و مشخص کردن تشعش خلر وید بوه عدولان
داده از دس روته ،این سد ه محاسبه و برای نوروتن خروجوی مولرد
استفاده قرار نرو  .هدگاد وارد کوردن اطالعوات مزرعوه (جودول ،)3
تد آبی برای دوره ر د محصلل در نظر نروته د و با انتخاب هور
دو روش محاسبه تبخیرتعرق (وانل دمن ملنتیس ،1رستلی تیلولر ،)2دو
تیمار برای مدل در نظر نروته د و نتایج زیر به دس آمد.
مقدار تبخیرتعرق ندودد در طولل دوره ر ود محصولل از طریوق
روش وانل دمن مانتیس  413.51میلیمتر و از طریق روش رسوتلی-
تیللر  489.53میلیمتر بلد (جدول  4و نگاره  2و  .)3بوارش در طولل
وصل زمیتان کم ولی مداود و به مقدار  127میلیمتر مویبا ود کوه
معادل تبخیرتعرق در این زمان از ر د میبا د .در وصول نورد سوال
ی چهارد تبخیرتعرق از طریوق بارنودنی توامین موی ولد .متلسوط
تبخیرتعرق وصل زمیوتان براسواس روش  F.P.Mو  P.Tبوهترتیوب
برابر  0.86و  1.23میلیمتور در روز و در وصول رویو  2.98و 3.11
میلیمتر در روز میبا د .از زمان کا تا بردا متلسط تبخیرتعرق
 1.59میلیمتر در روز برای روش  F.P.Mاس که حداکرر آن  6.61و
حداقل آن  0.37میلیمتر در روز و  1.88میلیمتور در روز بورای روش
 P.Tاس که حوداکرر آن  5.64و حوداقل آن  0.45میلویمتور در روز
تب ده اسو  .مقودار کول آب زهکشوی وده در طولل دوره ر ود
 10.6.3میلیمتر بر اساس روش  F.P.Mو  90.2بر اساس روش P.T
اس .
میزان عملکرد محصلل با تلجه به تیمارهای در نظر نروته وده
در جدول  5آمده اس  .بور اسواس روش  F.P.Mعملکورد محصولل
)1- FAO Penmam_Monteithe )F.P.M
)2- Priestley-Taylor (P.T

درجه اشباع

عمق

Total
saturation
reaction
PH

Electric
conductivity
)(ds / m

Saturation
degree

Depth
)(cm

8.07
8.08

0.35
0.32

45
52

0-30
30-60

 5369کیللنرد در هکتار و بر اسواس روش  3235 P.Tکیلولنرد در
هکتار میبا د .عملکرد وزن دانه برابر  1.7نورد دانوه در هور خل وه
اس  .عملکرد کاه و کل بر اساس روش  2436، F.P.Mکیللنرد در
هکتار و بر اساس روش  1580 ،P.Tکیللنرد در هکتار اس (جودول
 .)5این مقادیر نیب به نتایج مزرعه بییار ایین هیتدد.
نتایج صحتسنجی مدل DSSAT-CERES-Wheat

نتایج صح سد ی خروجی  DSSATبا نتایج آزمای مزرعوهای
با استفاده از روشهای همبیوتگی و واخصهوای ارزیوابی خطوا در
جدول  6آمده اس  .همبیتگی بین اطالعات مزرعه بوا روش F.P.M
مدل  CERES-Wheatبییار باال بلد و مقدار  0.97را نشان داد .ایون
مقدار برای روش  0.92 P.Tبه دس آمود .مقوادیر  MSE،MADو
 RMSEبرای روش  F.P.Mبوه ترتیوب برابور  0.95، 0.95و  1.57و
برای روش  P.Tبه ترتیب  1.47 ، 0.97و  1.21میبا د .با تلجوه بوه
مقادیر همبیتگی و  MSE،MADو  RMSEمشخص موی ولد کوه
مدل تلانایی باالیی در بیهسوازی تبخیرتعورق و عملکورد محصولل
دارد .در بین روشهای تعیین تبخیرتعرق روش  F.P.Mبا همبیوتگی
باال و مقودار خطوای وایین دقیوقتور از روش  P.Tمویبا ود .روش
 F.P.Mبرای برآورد مقدار تبخیرتعرق از  8مللفه مرل تواب خوالص،
سرع باد ،دمای هلا ،یب مدحدی وشار ،وار نرموای خواک ،وشوار
بخارآب ا باع ،وشار بخار واقعی برای برآورد مقدار تبخیرتعرق استفاده
میکدد .روش  P.Tعالوه بر تاب خالص ،ار نرمای داخل خواک و
یب مدحدی وشار از نرمای نهان تبخیر و ضریب رطلبتی نیوز بورای
برآورد تبخیرتعرق استفاده میکدد .این روش مللفههای میانگین دموا،
میانگین سرع باد و وشار بخارآب را که بیویار مهوم و تاتیرنو ار در
رویداد تبخیرتعرق اس در نظر نمینیرد .بدابراین مقدار تبخیرتعرق به
دس آمده از این روش خطای بیشتری نیوب بوه دادههوای واقعوی
الیییمتر نشان میدهد.
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جدول  -4خروجی واسنجی مدل  DSSAT-CERES-Wheatبرای تبخیرتعرق (میلیمتر در روز)
)Table 4- Calibration output of DSSAT-CERES-Wheat model for evapotranspiration (mm/day

(پرستلی-تیلور)

(فائو.پنمن.مانتیث)

PriestleyTaylor

FAO PenmanMonteith

0.62

0.62

1.23

1

1.01

0.93

2.14

1.65

2.06

2.81

4.56

3.92

3.68

3.55

1.17

1

2.07

0.96

1.29

0.67

ژانویه
January

فوریه
February

مارس
March

آوریل
April

می
May

ژوئن
June

جوالی
July

آگوست

*

August
*

سپتامبر

September

* این ماهها ایان بردا

اکتبر
October

نوامبر
November

دسامبر
December

محصلل هیتدد به همین دلیل مدل خروجی برای آنها تب نمیکدد.

جدول  -5خروجی  DSSAT-CERES-Wheatبرای عملکرد محصول
Table 5- DSSAT-CERES-Wheat Output for product performance

(پرستلی-تیلور)

(فائو.پنمن.مانتیث)

Priestley-Taylor

FAO PenmanMonteith

3235
1580
17
0.73

5369
2436
17
0.73

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Grain yield (kg/ha

عملکرد کاه و کلش (کیلوگرم در هکتار)
)Chaff yield (kg/ha

وزن هر دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Weight of each grain (kg/ha

شاخص برداشت
Harvest index
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شکل  -2مقدار کل تجمعی تبخیر تعرق
Figure 2- Total Cumulative Evapotranspiration

شکل  -3میانگین روزانه تبخیر تعرق
Figure 3- Daily Average Evapotranspiration

مدل عملکرد محصلل را بییار نزدی به مقدار اندازهنیری وده
نشان میدهد .میزان عملکرد دانه بر اساس اطالعات مزرعوه  5560و
بر اساس نتایج مدل  5369کیللنرد در هکتار میبا د .نتایج عملکورد
وزن دانه نیز بییار نزدی به مزرعه و برابور  1.7دانوه در هور خل وه

اس  .اما عملکرد کاه و کل بییار کمتر از مزرعه بلد .به دلیل ایدکه
وقط استرس آب برای محصلل در نظر نروته ده و از نظر کلد ا ی
و  ...بیهسازی ان اد نشده اسو  .همچدوین هویگ نلنوه آوو و یوا
بیماری برای محصلل در طلل دوره ر د در نظر نروته نشده اس .

جدول  -6مقادیر شاخص های آماری صحتسنجی مدل CERES-Wheat
Table 6- Values of statistical indicators for CERES-Wheat validation
الیسیمتر و )DSSAT(F.P.M
الیسیمتر و )DSSAT(P.T

شاخص

& DSSAT(P.T) Lysimeter
0.95

)Lysimeter & DSSAT(F.P.M
0.95

Index
MAD

1.47
1.21
0.92

0.95
1.57
0.97

MSE
RMSE
R
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شبیهسازی کارایی مصرف آب

نملدارهای  4و  5و جدول  7مقودار آب در دسوترس نیوب بوه
تقاضا و مقدار ج ب آب نیب به تقاضای نیواه را نشوان مویدهود.
نیب ج ب آب و دسترسی به آب اخصوی بورای تعیوین مطلولب
بلدن استفاده از آب میبا ود .مقوادیر مربولط بوه آب در دسوترس و
ج ب آب نیب به تقاضا نشان میدهدد که چدد برابر تقاضای نیواه

بوورای آب ،آب در دسووترس یووا قابوول ج و ب در خوواک وجوولد دارد.
 DSSATمقدار دسترسی باالی  100و ج ب بواالی  15را محاسوبه
نمیکدد ( 100دسترسی مطللب و  15ج ب مطللب) .مقادیر ایین تر
از  1در آب قابل ج ب نیب به تقاضا تد خشکی بورای نیواه بوه
حیاب میآید.

جدول  –7فاکتور آب برای رشد محصول گندم
Table 7- Water factor for growth of wheat crop

آب قابل جذب نسبت به تقاضا
Water uptake to demand ratio
F.P.M
1
3.04
7.18
12.62
15
0.28
8.48
14.13
15
14.59
15
15
15
15

P.T
1
1.44
2.96
4.8
7.59
0.09
5.4
12.41
14.7
15
15
15
15
15

آب در دسترس نسبت به تقاضا
Water available to demand ratio
F.P.M
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
9.94
3.87
10.11
14.03
19.54
23.33
27.91
36.58
52.9

آب در دسترس نسبت به تقاضا

بر اساس نملدار  4تا  150روز بعد از کش محصلل ،مقدار آب در
دسترس نیب به تقاضای نیاه باال بلده اسو  .در ایون مودت ،نیواه
مرحله اولیه ر د را به ایان رسانده و در مراحول ایوانی تلسوعه قورار
دارد .مرحله اولیه از زمان کش روع وده و توا رسویدن بوه مقودار
نیاهی  10درصد ادامه مییابد .در این مرحله برگهوای اولیوه
ل
 10درصد روع ده و تا
ظاهر می لند .مرحله تلسعه نیاه از ل
کامل ملتر ادامه مییابد .نیاه در این مرحلوه وروع بوه
زمان ل
د هزنی میکدد و ساقه روی نیاهان روع موی ولد .مرحلوه میوانی
کامل تا رسیدن محصلل ادامه مییابد .خل وهدهوی و
ر د از ل
روع نلدهی ،خمیری دن و روع ر دن دانه در این مرحله اتفاق
میاوتد .اغلب ،با السیدنی نیاه یعدوی زرد یوا السویدن و
ریزش برگ تا حدی که تبخیرتعرق نیاه نیب به تبخیرتعرق
یابد ،مرحله رسیدن محصلل ظاهر می لد.
مرج کاه
کمبلد آب در هر ی از مراحل ر د باعس کاه تعداد خل هها،
طلل خل ه ،تعداد دادنه در هر خل ه و به طلر کلی کواه عملکورد

P.T
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
3.83
2.45
7.84
12.01
14.82
18.45
23.94
31.87
58.72

مقدار آبیاری (میلیمتر)
)Irrigation value (mm

34.3
24.2
13.1
25.3
25
36.6
40.7
43.4
42.8
29.4
52.6
54.7
60.4
58.2
55.8

روز بعد از کاشت
Day after planting
8
23
30
37
44
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273

محصلل می لد .کمبلد آب در مرحله تلسعه و میانی ر د در مقاییه
با مراحل ابتدایی و رسیدن محصلل باعس کاه بیشتر عملکرد نددد
می لد .او عملکرد به واسطه کمبلد آب در ایون مرحلوه در مراحول
دیگر با تامین رطلب خاک جبران نمینردد.
همانطلر که در نملدار  4مشخص اس  177روز بعد از کشو  ،از
مقدار آب در دسترس نیاه به تدریج کم می لد .در این ملق روزهای
نرد سال آغاز ده ،تبخیرتعرق باال روته و از مقدار بارندنیها کاسوته
ده اس  .همچدین به دلیل رسیدن نیاه به مرحله ر ود وعوال خولد
مقدار مصرف آب باال روته در نتی ه مقدار نیاز آبی نیاه اووزای موی
یابد .تد آب در این مرحله باعس ر د دانههای چروکیده و الغر و در
نتی ه کاه وزن دادنه و کاه عملکرد محصلل می لد.
بر اساس روش رستلی-تیلولر کمتورین میوزان آب در دسوترس
محصلل  2.3برابر تقاضای نیاه بلده اسو کوه در  208اموین روز از
کش محصلل مشاهده ده اس  .در این روز مقدار آب در دسوترس
بر اساس روش وانل دمن ملنتیس  2.5برابر تقاضا بولده اسو  .از روز
 177اد تا روز  216حیاسترین مرحله ر د نیاه به حیاب میآید .بر
اساس خروجی  DSSATدر ی دوره  25روزه (روز  -196تا 216اد)

شبيهسازي عملكرد ،تبخيرتعرق ،نياز آبي و كارآیي مصرف آب گندم

آب در دسترس به دت کم ده و نیواه ممکون اسو دچوار تود
خشکی لد .یشدهاد می لد در این ملق از ر د کمبولد آب کمبولد
آب در این دوره باید با اوزای زمان و مقدار آبیاری جبران لد.
همانطلر که از نملدار مشخص اسو مقودار آب در دسوترس بور
اساس روش رستلی-تیلولر بوه دلیول ایدکوه ایون روش تبخیرتعورق
بیشتری برآورد میکدد ،زودتر کاه مییابد.
آب قابل جذب نسبت به تقاضا

کل  5نملدار آب قابل ج ب را نیب به تقاضای آبی کوه نیواه
دارد ،نشان میدهد .در هفته اول کش مقدار آب قابل جو ب  1برابور
تقاضای نیاه بلده اسو  .در ایون دوره کلتواه نیواه در آسوتانه تود
خشکی اس و به مقدار آبیاری باالیی نیاز دارد .وس از ایون دوره توا
روز  39اد مقدار آب قابل ج ب در حال اووزای اسو  .ایون دوره 39
روزه با مرحله اولیه ر دنیاه همزمان اس  .در مرحله اولیه ر د آبیاری
از اهمی باالیی برخلردار اس  .آبیاری قبل از کش نددد یا بالواصله
س از کش باعس می لد که ب ر نددد با کمبولد آب ملاجوه نشولد.
ر د بهتری ان اد بدهد و بتلاند در مراحل بعدی از عملکورد بیشوتری
برخلردار با د .تامین آب کاوی در این مرحله از ر د باعس می لد در
وصل زمیتان در خاک آب کاوی ذخیره لد و خصلصاً در مداطق کم
آب احتماالً تا مرحله متلرد دن به آب اضاوی نیاز نخلاهد بلد.
مقدار آب قابل ج ب از روز اول تا  39روز بعد به تودریج اووزای
یاوته و تا روز  167اد کا به  15برابر تقاضای نیاه مویرسود .ایون
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مرحله از ر د از نظر رایط آب و هلایی در زمانی قرار دارد که دمای
هلا در مدطقه ایین روته و در بیشتر ملاق سال در محودوده  0درجوه
سانتینراد و ایین تر اس  .در این مرحله نیز کمبلد آب باعوس تعوداد
خل ه ،طلل خل وه و کواه تعوداد دانوه در هور خل وه موی ولد.
همچدین بیشتر بارشها بصلرت برف میبا د .به دلیول دموای وایین
هلا در این دوره حدودا  120روزه نیاه در مرحله خلاب به سر میبوارد
و نیازآبی آن کم میبا د.
س از این دوره  120روزه مقدار آب قابل ج ب نیب به تقاضوا
ایین میآید .در این زمان نیاه به مرحله تلسعه ر ود خولد رسویده و
مقدار نیازآبی آن اوزای مییابد .اما با کاه بارنودنیهوا و اووزای
تبخیرتعرق دسترسی به آب کمتر می ولد .بور اسواس روش رسوتلی
تیللر از روز  190اد کش توا روز  210اد مقودار آب قابول حو ب بوه
کمترین مقدار خلد نیب به تقاضای نیاه میرسود .روز  210اد آغواز
اوزای تبخیرتعرق نیاه میبا د .در این دوره مقدار آب قابل ج ب در
خاک کمتر از  1برابر تقاضای نیاه بلده اس  .همانطلر که قبال عدلان
د انر مقدار آب قابل ح ب کمتر از  1برابر تقاضای نیاه با د ،نیواه
دچار تد خشکی می لد .این دوره تد بر اساس روش وانل ودمن
ملنتیس بین روز  203اد تا  210اد بلده اس  .در این دوره نیاه مرحله
خل هدهی و نلدهی خلد را سپری کرده و تود آب در ایون مرحلوه
باعس ر د دانههای چروکیده و الغر و در نتی ه کواه وزن دانوه و
کاه عملکرد محصلل می لد .کمبولد آب بایود از طریوق اووزای
آبیاری جبران نردد.

شکل  -4نمودار آب در دسترس به نسبت تقاضا
Figure 4- Water available to demand ratio graph
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 نمودار آب قابل جذب به نسبت تقاضا-5 شکل
Figure 5- Water uptake to demand ratio graph

 تلانوایی بواالیی در،CERES-Wheat م ملع نتایج نشان داد مودل
 ارزیابی کوارایی.بیهسازی تبخیر تعرق و عملکرد محصلل نددد دارد
مصرف آب در کش نددد با استفاده از نملدارهای آب در دسوترس و
 با تلجه بوه.آب قابل ج ب در خاک نیب به تقاضای نیاه ان اد د
دادههای مشاهداتی مربلط به برنامه آبیاری محصلل مشخص د که
عملکرد کشاورزان از نظر مدیری مقدار آب ملرد نیاز برای محصولل
 در نتی وه تود خشوکی. در مراحل مختل ر د مطللب نبلده اس
DSSAT  وبیهسوازی.برای مراحل تلسعه و میانی ر د مشاهده د
نشان داد که مدیری بهیده آبیاری با تدظیم زمان و مقدار آب آبیواری
 اسوتفاده از آب آبیواری را بوه،با تلجه به تبخیرتعرق واقعی و نیاز آبی
.طلر قابل تلجهی بهبلد خلاهد بخشید

نتیجهگیری
 ازCERES-Wheat هدف از این مطالعه ارزیوابی کوارایی مودل
 برای محاسوبه تبخیرتعورق و عملکورد وDSSAT4.7 بیته نرداوزار
 بورای.مدیری بهیده آبیاری محصلل ندودد در د و وهرکرد بولد
 از نتایج آزمای مزرعهای در اییتگاه هلا داسوی کشواورزی،ارزیابی
 مقاییوه نتوایج واسود ی مودل و.چهارتخته هرکرد بهره نروته د
اطالعات مزرعهای در ملرد تبخیرتعرق و عملکرد محصلل نشوان داد
.که همبیتگی باالیی بین اطالعات مزرعه و خروجی مدل وجولد دارد
همچدین مقدار خطای بین نتایج مدل و اطالعات اییوتگاه الییویمتر
 از بین روشهایی که بورای محاسوبه تبخیرتعورق در.بییار ایین بلد
مدل استفاده می لد روش وانل ودمن ملنتیوس بیشوترین همبیوتگی
 در.) و کمترین مقدار خطا را با آزمایشوات و نتوایج مزرعوه دارد0.97(
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Introduction Statistical models and numerical simulations have been widely used to detect relationships
between the climate and crops. However, the influence of non-climatic factors (such as cultivar and fertilizer
changes on yield crop needs to be eliminated. For this reason, dynamic crop models include the SUCROS,
Erosion Productivity Impact Calculator(EPIC), WOrld FOod STudies (WOFOST), Agricultural Production
Systems sIMulator (APSIM), and Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) have been
used in water, nitrogen and weather responses. Among these models DSSAT contains separate models for
different crops and can quantitatively predict the growth and production of the annual field crops.
Materials and Methods: In this study, the data of Shahrekord Agricultural Meteorological Station and the
data of Lysimeter Station were used to evaluate the correlation between the research results and Lysimeter data
from Pearson correlation coefficient, and the RMSE, MAD and MSE are applied in order to calculate the error.
Results and Discussion: Lysimeter: The wheat evapotranspiration amount from the planting (20 of
Octobers) to the harvest time (14 of July) is recorded as 611.24 mm. Precipitation during the winter is low but
continuous and it is 127 mm that equivalent to the evapotranspiration at this time of growth. In the warm season,
a quarter of the evapotranspiration is provided by rainfall. The average of winter evapotranspiration is 0.87 mm
per day and in the growth season is 4 mm per day. Also from planting to harvest is 2.42 mm per day that is
recorded its maximum 7.8 mm and its minimum 2.32 mm per day. The total amount of drained water during the
growth is 76.04 mm that 8.8% of the total rainfall. It indicates that drainage water from the soil is low and
irrigation has a high efficiency.
CERES-WHEAT: Wheat evapotranspiration amount during the growth period is 413.51 mm by FAO
Penman-Monteith and 489.53 mm by Priestley-Taylor. Precipitation during the winter is low but continuous and
it is 127 mm that equivalent to the evapotranspiration at this time of growth. In the warm season, a quarter of the
evapotranspiration volume is provided through rainfall. The average of winter evapotranspiration based on the
F.P.M and P.T methods are 0.86 and 1.23 mm/day and in the growing season 2.98 and 3.11 mm/day,
respectively. During the experiment, the evapotranspiration average is 1.59 mm/day for the FPM method that the
maximum is 6.61, and the minimum is 0.379 mm/day. This amount is 1.88 mm/day for P.T method which the
maximum is 5.64 and the minimum is 0.45 mm per day. The total amount of drained water during the growing
period is 106.3 mm, based on the F.P.M method and 90.2 mm based on the P.T method.
The correlation between farm data and the data obtained through the F.P.M method of CERES-Wheat model
is 0.97, which for the P.T method is 0.92. The MAD, MSE and RMSE values obtained between the F.P.M
method and farm data are 0.95, 0.95 and 1.57, respectively, and for the P.T method, 0.97, 1.47 and 1.21,
respectively. With respect to correlation and MAD, MSE and RMSE value, it is found that the model is highly
capable in simulating evapotranspiration and crop performance. Among the methods applied in determining
evapotranspiration, the F.P.M method with high correlation and lower error value is more accurate than the P.T
method.
Water Factor: From the day 177 to 216 is considered the most sensitive stage of plant growth. Based on
DSSAT output over a 25-day period (196 to 216 days) the water available is severely depleted and the plant may
experience drought stress. At this stage of the growth, water deficiency should be offset by increasing the time
and the amount of irrigation.
Day 210 is the beginning time of the increase in evapotranspiration of the plant. During this period, the
amount of water which is uptake from the soil was less than 1 time the plant demand. This period of stress was
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based on the FAO Penman- Monteith method between the 203rd and 210th days. During this period, the plant
goes through its clustering and flowering stages, and water stress at this stage causes the growth of wrinkled and
lean grain, resulting in reduced grain weight and reduced crop yield. Water scarcity must be compensate by
increased irrigation.
Conclusion: Comparison of model calibration results and farm data indicates that there is a high correlation
between farm data and model output. The error between the model results and the Lysimeter station data is low.
Among the methods used to calculate the evapotranspiration in the model, FAO Penman- Monteith method is the
highest correlation and the lowest error value with the farm experiments and results. In general, the results
indicated that the CERES-Wheat model has a high ability to simulate evapotranspiration and wheat yield.
Regarding observed data for crop irrigation program indicates that farmers' performance in managing the amount
of water needed for the crop at various stages of the growth was not optimal. Consequently, drought stress was
observed for developmental and mid-growth stages. The DSSAT simulation indicated that the optimal irrigation
management adjusts the time and value of irrigation water according the actual evapotranspiration and water
requirement would significantly improve irrigation water use.
Keywords: DSSAT-CERES-WHEAT, Evapotranspiration, FAO Pennman Monteith, LySimeter, PriestleyTaylor
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کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پاالیش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت
نرگس محراب -*1مصطفی چرم -2مجتبی نوروزی
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تاریخ پذیرش1399/03/10 :

چکیده
با توجه به پیامدهای آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست ،آلودگیزدایی این فلزات از اهمیت باالیی برخوردار است .در این تحقیق کارایی کالت-
کننده نیتریلوتریاستیکاسید ( )NTAبر آبشویی کادمیوم و جذب آن توسط گیاه ذرت در یک خاک آلوده در آزمایشی گلخانهای بررسی گردید .در اینن
مطالعه از سه سطح کادمیوم ( 25 ،0و  50میلیگرم بر کیلوگرم خاک) و سه سطح کالت  15 ،0( NTAو  30میلیمول در لیتر در گلدان  8کیلنوگرمی)
در خاکی با بافت لومی در کشت و عدم کشت گیاه ذرت و تحت شرایط سه دور آبیاری استفاده گردید NTA .طی سه مرحله بصورت محلول به گلدانها
اضافه گردید .نتایج نشان داد که با افزایش سطح آلودگی کادمیوم و مقدار  NTAمصرفی ،میزان کادمیوم زهآب و همچنین جذب کادمیوم توسنط گیناه
ذرت افزایش یافت .سطوح مختلف کادمیوم و  NTAدر دور اول آبشویی اختالف معنیداری در کادمیوم شسته شده نشان دادند و در دو دور بعدی تفاوت
قابل مالحظهای دیده نشد .میزان کادمیوم آبشویی شده از خاک گلدانهای بدون کشت گیاه در تیمار  50میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم بنا کناربرد  15و
 30میلیمول  NTAنسبت به عدم کاربرد  NTAبه ترتیب  8و  15/4برابر افزایش داشت .درصورتی که در تیمارهای مشابه در حضور گیاه ذرت ،میزان
آبشویی کادمیوم در خاک به ترتیب  5/8و  6برابر نسبت به عدم کاربرد  NTAافزایش نشان داد .کادمیوم جنذب شنده توسنط گیناه ذرت در تیمارهنای
حاوی  50میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم در کاربرد  30میلیمول  NTAحداکثر بوده و این مقدار  57درصد بیش از عدم کاربرد  NTAاندازهگیری شند.
 NTAبا کاهش در  pHخاک و انحالل کربنات کلسیم از خاک بر افزایش کادمیوم آبشویی شده و کادمیوم جذب شده توسط گیاه اثر معنیداری نشنان
داد .این نتایج بهخوبی اثر توأم  NTAو گیاه ذرت در پاالیش کادمیوم از خاک آلوده را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :آبشویی ،کادمیوم ،گیاهپاالیی ،نیتریلوتریاستیکاسید ()NTA

مقدمه

1

در عصر مدرن با صنعتی شدن کشنورها ،جلنوگیری از ورود منواد
سمی شیمیایی و فلزات آالینده به محیط زیست غیرممکن است .این
فلزات بر خالف آالیندههای آلی ،توسط عوامل زیسنتی قابنل تجزینه
نمیباشند و به همین علت ،برای مدت طنوالنی در محنیط بناقی منی
مانند ( .)31تجمع فلزات سنگین در خاکهای کشناورزی و مننابع آب
به دلیل خطر بالقوه ورود آنها به زنجیره غذایی تهدیدی بزرگ بنرای
سالمت انسان محسوب میگردد ( .)31فلز کادمیوم به دلیل تحرک و
پویایی زیاد در خاک و جذب توسط گیاه و سنمیت قابنل توجنه دارای
اهمیتی خاص است ( .)26کادمیوم یکی از خطرناکترین آالیندههای
خاک است با تجمع در محصنوالت زراعنی مهنم و متعاقبنا ورود بنه
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاد و استادیار گروه علوم و مهندسی خاک،
دانشگاه شهید چمران اهواز
)Email: narges_mehrab@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.78046

زنجیرههای غذایی ،معضالت بسیار جدی را برای سالمت و بهداشنت
انسانها و حیوانات ایجاد میکند ( .)24در سراسر جهنان بنیش از 20
میلیون هکتار از زمینهای آلوده به فلزات سنگین آرسنیک ،کنادمیوم،
کروم ،سرب و غیره وجود دارد که غلظت این فلزات از سطح استاندارد
جهانی باالتر است .تکنیکهای مختلفی برای بهبود محلهنای آلنوده
به فلزات سنگین ارائه شده است .از جمله این تکنینکهنا شستشنوی
خاک ،استخراج الکتروکینتیک ،تثبیت ،گیاهپناالیی و غینره منیباشند
(.)21
گیاهپاالیی که دربرگیرندهی استفاده از گیاهان برای زدودن ،انتقال
دادن ،تثبیت کردن و یا تقلیل آلودگیها در خاک ،رسوبات و آب است،
به مجموعه متنوعی از فنآوریهای گیاه بنیان اطالق میشود کنه از
گیاهان طبیعی موجود و ینا گیاهنان ایجناد شنده از طرینق مهندسنی
ژنتیک جهت پاکسنازی محنیطهنای آلنوده اسنتفاده منیکننند (.)35
مهمترین فاکتور محدودکننده در گیاهپاالیی فلزات سننگین از خناک،
زیست فراهمی اندک آنها برای گیاه است که موجنب کناهش بنازده
پاالیش گیاهی میشود .افزودن کالتهای طبیعی و یا مصننوعی بنه
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خاک ،موجب افنزایش زیسنت فراهمنی فلنزات سننگین و در نتیجنه
افزایش جذب آنها به وسیله گیاهان میشود ( .)9در دهههای گذشته،
ترکیبات شنیمیایی مختلنف بنه عننوان کنالتکنننده در فرآینندهای
شستشوی خاک استفاده شده است .کالتکنندهها نسنبت بنه اسنیدها
اثرات مضر کمتری بر ویژگیهنای فیزیکنی ،شنیمیایی و بیولنوژیکی
خاک دارند و همچنین سبب حاللینت بناالتری از فلنزات سننگین در
محلول خاک میشوند ( 17و  .)23اما با این وجود اسنتفاده از عوامنل
کالتکننده با تجزیهپنذیری کنم نظینر  1EDTAمنیتوانند موجنب
آبشویی فلزات به درون آبهای زیرزمینی شده و در نتیجه بقاینای آن
ها منبع آلودگی جدیدی را ایجاد خواهند نمود ( .)39ممکن اسنت کنه
کاربرد هدفمند (مانند تزرینق در ناحینه ریشنه) مقنادیر انندک عوامنل
کالتکننده تجزیهپذیر نظیر  2NTAیا  3 EDDSموجب کاهش خطر
ورود فلزات به آبهای زیرزمینی تنا سنطوح قابنل قبنول شنود .لنن و
همکاران ( )19به مطالعنه اثنرات تجزینه زیسنتی کنالتکننندههنای
( NTA ،EDDSبا سطوح  1 ،0و  2میلیمول بنر کیلنوگرم خناک) و
 0/07 ،0( 4APAMو  0/14میلیمنول بنر کیلنوگرم خناک) در گیناه
پاالیی خاکهای آلوده به کادمیوم (با سطوح  10و  100میلیگنرم بنر
کیلوگرم خاک) در  pH=7پرداختند .آنها بینان کردنند کنه بیشنترین
میزان جذب کادمیوم توسنط گیناه در تیمنار  2میلنیمنول  NTAبنر
کیلوگرم خاک بوده و  NTAدر ایجاد کالت با کادمیوم موفقتنر از دو
کالتکننده دیگر عمل کرد .عالوه بر این خرینداری  NTAاز لحنا
اقتصادی هزینه کمتری نسبت به  EDDSدارد .کالتکنننده طبیعنی
 NTAزمان تجزیه زیستی کوتاهی دارد و به شندت دوسنتدار محنیط
زیست است و حداکثر پس از دو هفته به  CO2و  NH3تجزیه میشود
( .)5بنابراین  NTAدارای پایداری کوتاه مدت در محیط خاک اسنت.
 NTAمیتواند یونهای فلزی را از شکل محلول با تشکیل کمپلکس
جدا کند و یک عامل کالتکننده مهم با کناربرد صننعتی اسنت .اینن
کالتکننده به عنون یک کربوکسیلیک اسید از یک نمنک بنا برخنی
یونهای فلزی (سدیم ،پتاسیم و  )...تشکیل شده است .اما ینونهنای
فلزی زیادی میتوانند از طریق گروه عامنلهنای  NTAبنا آن پیونند
برقرار کنند (.)25
در مقاالت مختلف نشانداده شده است که  NTAجهت افنزایش
انحالل فلزات سنگین ،استخراج و آبشویی آنها در  pHمتفاوت خاک
قابل استفاده است ( 30 ،19 ،1و  ،)33با بررسنی اثنر کنالت  NTAو
اسیدسیتریک روی جذب کادمیوم توسط گیاه خردل هندی در خاک بنا

 pH=5/8نشان دادند که این ترکیبات دسترسی گیاه به کادمیوم و در
نتیجه جذب آن را افزایش منیدهنند .آنهنا ،گنزار نمودنند کنه در
حضور  10میلیمول بر کیلوگرم کالت  NTAمقندار کنادمیوم جنذب
شده توسط گیاه خردل هندی دو برابر و مقدار کادمیوم عصنارهگینری
شده از خاک هشت برابر نسبت به حالت بدون کالت افزایش مییابد.
سلیمانی و همکاران ( ،)33از  NTA ،EDTAو اسید هومینک جهنت
شستشوی فلزات کنادمیوم ،منس و سنرب از خناک آهکنی اینران در
 pH=7/5استفاده نمودند .آنها گنزار نمودنند کنه مینزان آبشنویی
کادمیوم بیشترین و سرب (به دلیل تشکیل کمپلکسهای قنویتنر بنا
اجزای خاک) کمترین مقدار بود .نتایج پنژوهش آنهنا نشنان داد کنه
میزان آبشویی فلزات توسط  EDTAو  NTAمشنابه بنوده و اینن دو
کالتکننده در استخراج فلزات سنگین بنویژه کنادمیوم موفنق عمنل
کردند ،در حالی که میزان استخراج با اسید هومیک بسیار کمتنر از آن
دو بوده است .مطالعات مختلفی بنر تنیثیر رو هنای کناربرد کنالت
کنندهها بر کاهش آبشویی فلزات سنگین و افزایش جذب آنها توسط
گیاهان انجام شده است .شن و همکاران ( )32تیثیر رژیمها و شنیوه-
های متفاوت کاربرد  EDTAرا برای کاهش خطر آبشنویی سنرب در
گیاهپاالیی گونه  B. rapa Lمورد مطالعه قنرار دادنند .اینن محققنان
اظهار داشتند که کناربرد  EDTAبصنورت سنه بنار متنوالی حنداکثر
فراهمی سرب را در اندامهای گونه منورد مطالعنه و حنداکثر کناهش
آبشویی سرب را در مقایسه با کاربرد بصورت ینک ینا دو بنار متنوالی
داشت.
تاکنون مطالعات زیادی روی حذف و استخراج فلزات سننگین بنا
کمک کالت  EDTAانجام شده است ولی اطالعات کمنی در رابطنه
با استخراج فلزات سنگین با دیگر کالتکنندهها وجنود داردEDTA .
یک کالت مصنوعی است که با توجه به ویژگیهایی کنه قنبال ذکنر
گردید ممکن است سبب آلودگی محنیط زیسنت گنردد در حنالی کنه
 NTAبه عنوان یک کالت طبیعی و دوستدار محیط زیست میتوانند
با عنصر آالینده کادمیوم پیوند کمپلکس ایجناد کنند و از اینن طرینق
قابلیت جذب آن توسط گیاه را افزایش میدهد و یا سبب آبشویی اینن
فلز از خاک میگردد .بنابراین اهداف اصلی در این پژوهش عبارتند از:
 )1ارزیابی روند آبشویی کادمیوم از خاک آلوده در حضور کالت NTA
در شرایط کشت و عدم کشت گیاه ذرت )2 ،بررسنی نقنش  NTAدر
جذب و پاالیش کادمیوم از خاک آلوده توسط گیاه ذرت و اثرات آن بر
برخی خصوصیات شیمیایی خاک و زهآبها.

مواد و روشها
1- Ethylenediaminetetraacetic acid
2- Nitrilotriacetic acid
3- Ethylenediaminedisuccinic acid
4- Anionic Polyacrylamide

جهت انجام این تحقیق ،خاک کافی از عمق صفر تنا  30سنانتی
متری مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز جمعآوری
و پس از خشک کردن خاک در هنوا و عبنور از النک دو میلنیمتنری
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برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شنامل بافنت خناک (،)8
 ،pHهدایت الکتریکی عصاره اشنباع ( ،)ECeدرصند منواد آلنی (،)37
رطوبت ظرفیت زراعی (رو وزنی) ،درصد اشباع (رو وزننی) (،)41
ظرفیت تبادل کاتیونی ( ،)34نیتروژن کل ( ،)6فسفر قابل جنذب گیناه
( ،)28کلسننیم و منیننزیم محلننول در خنناک بننه رو تیتراسننیون و
همچنین سدیم و پتاسیم مورد انندازهگینری قنرار گرفنت (جندول .)1
خاک جمعآوری شده به فلز کادمیوم آلوده گردید .جهت آلنوده کنردن
خاک از نمک کلرید کادمیوم ( )CdCl2.2.5H2Oمحلولهایی حناوی
 25و  50میلیگرم کادمیوم در لیتر تهیه شد و به مرور و طی چند روز
به هر کیلوگرم از خاک به میزان یک لیتر اسپری گردید ( .)18پنس از
تهیه خاک آلوده ،خاکها در کیسههای پالسنتیکی بسنتهبنندی و بنه
مدت سه هفته جهت طی کردن دوره خوابانیدن در اتاق دمنای ثابنت
در دمای  25درجه سانتیگراد در رطوبنت  70درصند ظرفینت زراعنی
نگهداری شدند ( 15و  .)36پس از طی شدن دوره خوابانیندن ،نموننه
های خاک جهت انجام آزمایشنات کشنت گلخاننهای ذرت و بررسنی
آبشویی کادمیوم در گلدانهای  8کیلوگرمی قرار داده شدند.
این پژوهش با طرح آمناری فاکتورینل در قالنب طنرح آزمایشنی
کامال تصادفی با فاکتورهای؛  -1حضور گیاه ذرت (کشت گیاه و عندم
کشت گیاه) -2 ،آلودگی فلز کادمیوم (در سه سطح  25 ،0و  50میلنی
گرم بر کیلوگرم خاک) و  -3کالتکننده ( NTAدر سه سنطح 15 ،0
و  30میلیمول در لیتر در گلدان  8کیلوگرمی) تحت شنرایط سنه دور
آبیاری انجام شد .بنابراین این پژوهش شامل  18تیمار بنود کنه در 4
تکرار انجام گردید .جهت سهولت در انجنام تجزینه آمناری و تحلینل
دادهها تیمارها به دو دسته تقسیم گردید ( 9تیمار گلندانهنای کشنت
شده و  9تیمار گلدانهای کشت نشنده) .کودهنای شنیمیایی ()NPK
مورد نیاز از منبع اوره ،سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بر اسنا
آزمون خاک و نیاز غذایی گیاه ذرت به گلدانهایی که مورد کشت قرار
گرفتننند اضننافه گردینند .کشننت گینناه ذرت در نیمننه اسننفند تننا اواخننر
اردیبهشت سال  96تحت شنرایط کنتنرل دمنا و رطوبنت در گلخاننه
دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد .در هر گلدان  10بذر گیناه ذرت
کشت شد که پس از جوانهزنی ،تعنداد گیناه در هنر گلندان بنا حنذف
گیاهچههای ضعیفتر به  3بوته تقلیل داده شد .رطوبت گلندانهنا در
طی دوره رشد گیاه از طریق وزنی نزدیک به  80درصد ظرفیت زراعی
نگهداشته شد ( 15و  .)29الزم به ذکر است که یک تکرار از گلدانها
جهت کنترل رطوبت به عنوان گلدانهای تخریبی استفاده شد.
از آنجا که  NTAدارای نیمه عمر پایین است و بسته بنه شنرایط
هوازی سریعا تحت تجزیه میکربی قرار میگینرد ( )45و از طرفنی در
این بازه زمانی کوتاه گیاه قادر به جذب بخش زیادی از فلزات کنه بنه
شکل محلول در آمدهاند نیست ،زائو و همکاران ( )45پیشننهاد دادنند
که  NTAدر طول دوره رشد گیاه به چند بخنش تقسنیم شنده و بنه
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خاک اضافه گردد .مطابق اظهارات آنها بهترین رو بنرای افنزایش
جذب فلزات سنگین توسط گیاه و کاهش آبشویی آنها اضافه کنردن
 NTAطی چند مرحله میباشد .از این رو از کنالتکنننده  NTAبنه
مقدار مورد نیاز محلول با غلظت  15و  30میلیمول در لیتر تهیه شد و
به میزان یک لیتر طی  3مرحله همراه بنا آب آبیناری بنه هنر گلندان
اضافه گردید .در این تحقیق از کالت  NTAمرک آلمنان بنا فرمنول
شیمیایی ( )C6H9NO6با وزن مولکولی  191/14گرم بر مول اسنتفاده
گردید NTA .یک آمینوتریکربوکسیلیک اسید با نقطنه ذوب 241/5
درجه سانتیگراد است .حاللیت  NTAدر آب بنا دمنای  22/5درجنه
سانتیگراد ،برابر با  1/28گرم در لیتر میباشد .همچننین  pHمحلنول
اشباع  NTAبرابر  2-3میباشد (.)13
به منظور جمعآوری زهآب ،گلدانها بر روی سهپایههایی قرار داده
شدند و در انتهای هر یک از گلدانها یک ظرف برای جمعآوری زهآب
قرار داده شد .جهت آبیاری از آب تصفیه موجود در گلخانه بنا شنوری
 350میکرومو بر سانتیمتر استفاده شد .پس از افزودن هنر مرتبنه
آب آبیاری همراه با کالت کالتکنننده  NTAبنه گلندانهنا ،در دور
بعدی آبیاری میزان  20درصد بیش از مقدار رطوبت اشباع به گلدانها
آب داده شد تا مقداری آب بصورت زهآب از گلدانها خارج گنردد ،در
این پژوهش  3مرتبه عمل آبیاری به منظنور جمنعآوری زهآب صنورت
گرفنت و زهآب در هنر مرحلنه بنرای انجنام آزمایشنات مربوطنه بنه
آزمایشگاه منتقل گردید .در فاصله زمانی بین آبیاریها رطوبت گلندان
ها در حدود  70تا  80درصد ظرفیت زراعنی نگنه داشنته شند .اولنین
مرحله اضافه کردن کالت  NTAبه گلدانها پس از گذشت  4هفته از
جوانهزنی گیاه انجام شد و با فاصله زمانی منظم  14روز کالت NTA
در دو مرحله دیگر به گلدانها اضافه گردیند .آبشنویی گلندانهنا هنر
مرتبه پس از گذشت  7روز از اضافه کردن  NTAانجنام شند .زمنان
آبشویی گلدانها با توجه به زمان تجزیه زیستی  NTAپس از اضنافه
کردن به خاک که مطابق منابع بطور متوسنط  2تنا  7روز منیباشند،
انتخاب گردید ( 1و .)19
دوره رشد گیاهان  10هفته (تا قبل از گلدهی) در محنیط گلخاننه
انجام شد و پس از گذشت این زمان بخنش هنوایی گیناه و ریشنه از
خاک جدا شد ( .)29سپس گیاهان با دقت با آب شستشنو شندند و در
آون به مدت یک ساعت در دمای  105درجه سانتیگراد و سنپس 24
ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد خشک گردیدند .گیاهان پنس از
خشک و آسیاب شدن با استفاده از اسید نیتریک و آباکسیژنه هضنم
شده و برای اندازهگیری میزان کادمیوم در بافت گیاهی آماده گردیدند
( .)44همچنین خاک هر گلدان پس از برداشت گیاه و اعمال دورهای
آبشویی خشک شد و از الک  2میلنیمتنری عبنور داده شند و جهنت
اندازهگیری درصد کربنات کلسیم ( ECe ،pH ،)22و مینزان کنادمیوم
قابل جذب (قابل استخراج با  )2( )DTPAبه آزمایشگاه منتقل گردید.
در ادامه غلظت کادمیوم زهآبها ،کادمیوم قابل جذب در خناک (قابنل
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مقادیر  pHو  ECخاکهای آلوده به کادمیوم (در دو سنطح  25و
 50میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خناک) بعند از دوره خوابانیندن سنه
هفته و همچنین  pHو  ECمحلولهای  NTAتهیه شنده ( 15و 30
میلیمنول در لیتنر) در جندول  2قابنل مشناهده اسنت .پنس از دوره
خوابانیدن خاک آلوده pH ،این خاکها کاهش و  ECافنزایش داشنته
است .همچنین مشاهده میشود که محلنولهنای  NTAتهینه شنده
دارای  pHشدیدا اسیدی و  ECنسبتا باال هستند (جدول .)2

استخراج با  )DTPAو همچنین میزان کادمیوم گیاه با دستگاه جنذب
اتمی (مدل  )Analytikjena contract AA 300منورد انندازهگینری
قرار گرفت .تجزیه و تحلیل آماری دادهها به کمنک ننرمافنزار SPSS
صورت گرفت و از آزمون چند دامنهای دانکن جهت مقایسه مینانگین
ها در سطح  5درصد استفاده گردید .رسم نمودارها با استفاده از ننرم-
افزار  Excelصورت گرفت.

نتایج و بحث
نتایج بررسی زهآبها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک اولیه مورد مطالعه در جندول
 1قابل مشاهده است .خاک مورد مطالعنه دارای بافنت لنومی ،درصند
کربنات کلسیم باال ( 41درصد) و درصد مواد آلی پایین ( 0/71درصند)
بود .همچنین مقدار کادمیوم قابل استخراج با  DTPAدر خناک اولینه
 0/47میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود که پس از آلوده کنردن خناک و
در انتهای دوره خوابانیدن خاک آلوده به کادمیوم ،میزان کادمیوم قابل
استخراج با  DTPAبا دستگاه جذب اتمی در دو خاک با آلودگی  25و
 50میلیگرم بر کیلوگرم خاک به ترتینب معنادل  15/2و  30/1میلنی
گرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد.

در جدول  3نتایج تجزیه واریانس مربوط به کنادمیوم EC ،pH ،و
بیکربنات زهآبهای جمعآوری شده از تیمارهای کشت شده و کشنت
نشده نشان داده شده است.
اثرات متقابل تیمارها در دورهای مختلف آبیاری در خناک تحنت
کشت در شکل  1قابل مشاهده اسنت .نتنایج نشنان داد کنه افنزایش
استفاده از کالتکننده بصورت منثثری آبشنویی کنادمیوم از خناک را
افزایش میدهد.

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در این مطالعه
Table 1- Physical and chemical properties of soil used in this study

هدایت

ظرفیت تبادل

رطوبت

رطوبت

الکتریکی

کاتیونی

ظرفیت

اشباع

ECe

CEC

_

dS m-1

cmolc kg-1

7.7

2.45

12.6

pH

کادمیوم قابل استفاده
DTPAextractable Cd

زراعی θFC

θS

معادل CCE

OM

Sand

Silt

Clay

Property

واحد

%

27.5

کادمیوم
کل

منیزیم
محلول

Cdtot

Soluble Mg

Unit

35.0

41.3

کلسیم محلول

سدیم محلول

پتاسیم محلول

Soluble Ca

Soluble Na

Soluble K

0.71

meq L-1

mg kg-1
0.47

کربنات کلسیم

مواد آلی

شن

سیلت

رس

ویژگی

1.05

10.5

5.8

40.6

38.0

فسفر قابل جذب
NaHCO3extractable
P

21.4
نیتروژن کل

mg kg-1

4.9

3.2

مقدار

13.5

Ntot

Value

عناصر
دردستر
Elements
available

g kg-1

0.6

واحد
Unit

مقدار
Value

جدول  -2میزان  pHو  ECدر خاکهای آلوده به کادمیوم پس از دوره خوابانیدن و  pHو  ECمحلواهای  NTAمورد استفاده
Table 2- The amount of pH and EC in Cd-contaminated soils after incubation period, and pH and EC of NTA solution used
pH
)EC dS m-1
( )Cd25کادمیوم (-1soil
25
)
mg
kg
7.32
2.63
خاک آلوده به کادمیوم

2.95
2.24
3.42

7.28
2.61
2.58

( )Cd50کادمیوم (50 )mg kg-1soil

Cd-contaminated soil

)15 )mg mol ( NTA (NTA15
)30 )mg mol L-1( NTA ((NTA30

محلول NTA
NTA solution

L-1

كارایی نیتریلوتري استیک اسید در آبشویی و پاالیش كادمیوم از خاك توسط گیاه ذرت
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جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر دور آبیاری ،کادمیوم و  NTAبر کادمیوم EC ،pH ،و بیکربنات زهآب خاک کشت شده و کشت نشده
Table 3- Variance analysis of effect irrigation round, Cd and NTA on Cd, pH, EC and HCO3- in drainage water of cultured
and non-cultured soil

خاک کشت نشده
Cd

Non-cultured soil
EC
HCO3-

خاک کشت شده

درجه

Cultured soil
EC
HCO3-

آزادی
pH

df

pH

Cd

**68.4

**2.02

2

**39.26

**6.7

**74.4

**2.22

**10.11

**26.5

0.03ns

2

**11.6

0.17ns

**7.3

0.03ns

**4.32

0.2ns

**9.7

2

**12.95

**42.9

**1.1

**1.02

**4.66

**43

**2.2

**1.02

منبع تغییرات
S.O.V

دور آبیاری ()I
Irrigation round
کادمیوم
Cd
NTA
Cd × I

**11.1

0.7ns

0.45 ns

0.15ns

**4.04

0.8ns

0.02ns

0.14ns

4

**13.18

**1.5

0.14 ns

*0.21

**2.93

*1.7

0.05ns

*0.21

4

NTA × I

3.59ns

0.15ns

*0.17

0.01ns

**1.51

0.2ns

*0.11

0.01ns

4

NTA × Cd

3.46ns

**1.4

0.12ns

0.05ns

**1.17

*1.6

0.1ns

0.05ns

8

NTA × Cd × I

1.79

0.4

0.37

0.08

0.21

0.7

0.37

0.07

54

خطا

13.45

2

1.38

0.42

9.01

1.8

1.56

0.41

_

Error

ضریب تغییرات (درصد)
Coefficient of
)variation (%

 nsعدم وجود اختالف معنیدار* ،معنیداری در سطح احتمال  5درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  1درصد
ns Not significant,* Significant at 5% probability level, ** Significant at 5% probability level

با کناربرد  30میلنیمنول  NTAدر هنر گلندان بیشنترین مقندار
کادمیوم در زهآب خاک کشت شده مشاهده گردید کنه در آلنودگی 50
میلیگرم در کیلوگرم خاک این مقدار به حداکثر خود رسید (شنکل .)1
کاربرد  30میلیمول  NTAدر مرحله سوم آبشنویی نسنبت بنه عندم
کاربرد  NTAدر این مرحلنه موجنب اسنتخراج کنادمیوم بیشنتری در
خاکهای با آلودگی  25و  50میلیگرم گردید و این افزایش در سطح
آلودگی  50میلیگرم کادمیوم معنیدار بنود (شنکل  .)1اینن نتنایج بنا
یافتههای وانگ و همکاران ( )38و زو و همکاران ( )46مطابقنت دارد.
آنها نشاندادند که مقدار فلزات سنگین استخراج شده عالوه بر ننوع
فلزات سنگین به مقدار این فلزات در خاک نیز بستگی دارد .همچننین
مطالعات مختلف افزایش معنیدار انحالل کادمیوم با کناربرد  NTAرا
گننزار نمودننند .اختننر و آیننرام ( )1و نقننیپننور و همکنناران ( )27بننا
آزمایشات خود روی  EDTAو  NTAنشان دادند که با وجنود اینکنه
 EDTAکالتهکننده قویتری برای فلزات سنگین است ولی در منورد
فلز کادمیوم  NTAکالتکننده بهتری دینده شند و مقندار اسنتخراج
کادمیوم با  NTAبیشتر از  EDTAبود .نقیپنور و همکناران ( )27در
آزمایش ستونی روی خاک لوم رسی جهت اسنتخراج فلنزات سننگین
کادمیوم ،سرب و روی با استفاده از دو کالتکنننده  NTAو EDTA
نشان داند که اسنتخراج فلنزات سننگین بنرای  NTAو  EDTAبنه
ترتیب  Cd > Zn > Pbو  Pb > Cd > Znبوده است.
اثر متقابل دور آبیاری و سطوح کادمیوم و همچنین دور آبیناری و
سطوح  NTAدر خاک کشت نشده در شکلهای  2aو  2bنشنانداده
شده است .همانطور که مشاهده منیشنود در دور اول آبیناری مینزان

کادمیوم زهآب در تیمار سطح  25و  50میلنیگنرم کنادمیوم بصنورت
معنیداری بیشتر از دورهای دوم و سنوم آبشنویی بنود (شنکل  )2aو
نتایج مشابهی در کادمیوم زهآب با کاربرد تیمارهای  NTAدینده شند
(شکل  .)2bبا توجه به اینکه مقندار  NTAمصنرفی بنه سنه بخنش
تقسیم شده و قبل از هر مرحله آبشویی یک سوم  NTAکل مصنرفی
به گلدانها اضافه شده است ،با این وجود دیده شد که افزودن کنالت
کننده  NTAبه گلدانها فقط در دور اول آبشویی منثثر بنود و در دور
دوم و سوم آبیاری تنیثیر چشنمگیری بنر افنزایش آبشنویی کنادمیوم
نداشت (شکل  1و  .)2احتماال این امر به دلینل شسنته شندن بخنش
زیادی از کادمیوم قابل استخراج از خاک در دور اول استفاده از کنالت
کننده  NTAاست .مقدار حنداکثر کنادمیوم شسنته شنده نسنبت بنه
کادمیوم قابل استخراج با  DTPAخاک اولیه حدود  8درصد از خناک
کشت شده و  15درصد از خناک کشنت نشنده در تیمنار آلنودگی 50
میلیگرم کادمیوم و کاربرد  30میلیمول  NTAبود .احتماال بنه دلینل
آهکی بودن خاک با گذشت زمان میزانی از کادمیوم در حضور کربنات
کلسیم باالی خاک رسوب کرده و در دورهای بعندی آبشنویی مینزان
کمتری از کادمیوم از خاک شسته شده است .یانایی و همکناران ()41
گزار نمودند که در خاکهای آهکی مناطق خشک رسوب کنادمیوم
توسط  CaCO3و از طرفی  pHباالی خناک سنبب کناهش انحنالل
کادمیوم و جذب آن توسط گیاه میشود .همانطور که در ابتدای بخش
نتایج گفته شد با آلوده کردن خاک به کادمیوم در دو سنطح  25و 50
میلی گرم در کیلنوگرم خناک و پنس از سنه هفتنه خوابانیندن مقندار
کادمیوم قابل استخراج با  DTPAدر این خاکها بنه ترتینب  15/2و
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 30/1میلیگرم بر کیلوگرم خاک انندارهگینری شند و از آنجنا کنه در
فواصل دورهای آبیاری شرایط رطوبتی و دمایی گلندانهنا مناسنب و
نزدیک به دوره خوابانیدن نگه داشته شد (رطوبت در طی کشت حدود
 70-80درصد ظرفیت زراعی بود) ،لذا عنالوه بنر خنروج کنادمیوم در
خاک طی آبشویی ،احتمنال تبنادل و تغیینر در کنادمیوم باقیماننده در
خاک وجود داشته است و  NTAقادر به محلول کردن کادمیوم نبنوده
است .مطابق یافتههای هوانگ و همکاران ( )12و جاللی و روسنتایی
( ) 14با افنزایش زمنان خوابانیندن از اشنکال محلنول و قابنل تبنادل
کادمیوم کاسته شده و به شکل باقیمانده در خاک افزوده میگنردد .در
آزمایش حاضر نیز احتماال با گذشت زمان  NTAاستفاده شده قادر به
محلول کردن کادمیوم و استخراج آن نبوده است.
اثرات متقابل مربوط به دور آبیاری و سنطوح  NTAمصنرفی بنر
 pHزهآب اثر معنیداری نشان داد (شکل  )3و با افنزایش دور آبیناری
میزان  pHزهآبها در هر دو خاک کشت شده و کشنت نشنده تحنت

تیثیر  NTAمصرفی بصورت معنیداری افنزایش یافنت (شنکل  3aو
 .)3bمطابق مطالعات هنتریچ و همکاران ( NTA )10که یک کالت
سه دندانه است قادر است با کلسیم کالت نسبتا قوی را تشکیل دهد.
همچنننین اندرسننون و همکننارن ( )3اظهارداشننتند کننه  NTAقنندرت
کالتکنندگی یونهای کلسیم و منیزیم را دارد هر چنند اینن کنالت
کنندگی با قدرت کمتری نسبت به فلزات کادمیوم ،روی ،منس ،آهنن
صورت میپذیرد .بنابراین افزایش  pHدر زهآبهنا بنا افنزایش NTA
مصرفی را میتوان اینگونه توجیه کرد که  NTAبا تجزیه و محلنول
کردن کربنات کلسیم خاک و سپس تشکیل کالت بنا کلسنیم سنبب
انتقال آن به زهآب و افزایش  pHدر زهآب شنده اسنت .از طرفنی بنا
افزودن کالت  NTAبه خاک یون بیکربننات بصنورت معننیداری در
زهآبها افزایش یافت (شکل  )4و سبب افزایش معنیدار  pHدر اینن
تیمارها شده است.

Cd0NTA0
Cd0NTA15

a

Cd0NTA30

4

Cd25NTA0
Cd25NTA15

3

c

Cd25NTA30

2
cd

d

Cd50NTA0

de e e
e e e e e

Cd50NTA15

1
e e e e

e e e e e e e e e

0

Cd50NTA30

دوم

سوم

کادمیوم زه آب

b

b

)Cd of drainage water (mg L-1

5

اول

دور آبیاری
Irrigation round

شکل  -1تأثیر متقابل دور آبیاری ،سطوح کادمیوم و  NTAبر غلطت کادمیوم زهآب خاک کشت شده
Figure 1- Contrast effect of irrigation round, Cd and NTA levels on Cd concentration in drainage water of cultured soil
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شکل  -2تأثیر متقابل دور آبیاری ،سطوح کادمیوم ( )aو  )b( NTAبر غلطت کادمیوم زهآب خاک کشت نشده
Figure 2- Contrast effect of irrigation round and Cd (a) and NTA (b) levels on Cd concentration in drainage water of noncultured soil

كارایی نیتریلوتري استیک اسید در آبشویی و پاالیش كادمیوم از خاك توسط گیاه ذرت

با افزایش کاربرد  NTAمصنرفی و آلنودگی بنه کنادمیوم خناک،
مقدار بیکربنات در زهآب افزایش یافت و در دور سوم آبیاری به حداکثر
خود رسید (شکل  a4و  .)b4تفاوت بین تیمارهای مختلف بر بیکربنات
زهآب در دورهای آبیاری مختلف از خاک کشت شده نسبت بنه خناک
کشت نشده بیشتر مشهود بود (شکل  a4و  .)b4احتماال حضور ریشنه
گیاه در اینن تیمارهنا و شنرایط خناص ریزوسنفر از جملنه ترشنحات
اسیدهای آلی و تغییر اسیدیته در آنهنا نسنبت بنه تیمارهنای کشنت
نشده سبب تشدید انحالل کربنات کلسیم در خاک شده و به دنبال آن
یونهای بیکربنات در زهآب این تیمارها افزایش بیشتری داشته است.
مطالعه نتایج  ECدر زهآبها نشان دارد که  ECتیمارهای کشنت
شده (شکل  )a5بیشتر از کشت نشده (شکل  )b5بنود .احتمناال دلینل
افزایش  ECدر این تیمارهنا اسنتفاده از کودهنای  NPKدر خناک و
همچنین فعالیت ریشه و تبادالت یونهای مختلف توسط ریشنه گیناه
است .بنابراین پس از آبشویی بخشی از کودها و عناصر مختلف دیگر،
 ECافزایش یافته است .مطابق شکل  5دلیل افزایش شوری زهآبهنا
با افزایش مقدار سطوح آلودگی به کنادمیوم و  NTAرا منیتوانند بنه
شوری ایجاد شده از محلولهنای کنادمیومی و  NTAنسنبت داد .بنه
دلیل استفاده از نمک کلریند کنادمیوم جهنت آلنوده کنردن خناک در
تیمارهای  25و  50میلیگنرم در کیلنوگرم ،مینزان  ECدر زهآب اینن

تیمارها افزایش یافته است .از طرفی مقادیر  ECنسبتا باالی محلنول
های  NTAمصرفی (جدول  ،)2مقادیر  ECزهآبها را بصورت معنی-
داری افزایش داده است .بنابراین آنچه سبب افزایش  ECدر زهآبهنا
شده است استفاده از محلول های  15و  30میلیمول در لیتر  NTAو
همچنین وجود نمک  CdCl2در تیمارهای آلنوده بنه کنادمیوم اسنت.
عالوه بر شوری ناشی از این ترکیبات NTA ،قنادر بنه کنالتکنردن
کلسیم و منیزیم و برخی کاتیونهای دیگر موجود در خاک است ()25
و با افزایش آنها در زهآب  ECافزایش مییابد .همچنین بنا افنزایش
دور آبیاری و احتماال افزایش آنیونها و کاتیونهای شسته شده مقندار
شوری زهآبها افزایش یافته است .قابل ذکر است کنه کنالت NTA
پس از تجزیه تولید  CO2و  NH3میکند ( )5که در محیط حاوی آب
احتمال تشکیل یون بیکرینات و آمونیوم وجود دارد و این ینونهنا بنر
افزایش  pHو  ECزهآبها مثثر هستند.
نتایج پاالیش کادمیوم توسط گیاه ذرت

با توجه به جدول  ،4اثنرات اصنلی و اثنرات متقابنل پارامترهنای
کادمیوم و  NTAبر میزان کنادمیوم و وزن خشنک بخنش هنوایی و
ریشه گیاه معنیدار هستند.

b
a a
NTA0

a

b

pH

NTA30

6

8

b ab
c

c c c

NTA0

7

NTA15

6.5

NTA30

6
سوم

اول

7.5

pH

b b b

7

NTA15

دوم

c

7.5
6.5

سوم

a a

8

a a
b

599

اول

دوم

دور آبیاری

دور آبیاری

Irrigation round

Irrigation round

شکل  -3تأثیر متقابل دور آبیاری و سطوح  NTAبر  pHزهآب خاک کشت شده ( )aو کشت نشده ()b
)Figure 3- Contrast effect of irrigation round and NTA levels on pH in drainage water of cultured soil (a) non-cultured soil (b

جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر کادمیوم و  NTAبر غلظت کادمیوم و وزن خشک اندامهوایی و ریشه
Table 4- Variance analysis of effect Cd and NTA on Cd concentration and dry weight in shoot and root
غلطت کادمیوم
وزن خشک
منبع تغییرات
درجه آزادی
Cd concentration
Dry weight
اندامهوایی
ریشه
اندامهوایی
ریشه
S.O.V
df
Root
**51.6
**6.7
**0.98
0.2

Shoot
**521.6
**24
*4.8
1.6

Root
**119057.8
**8968.2
**3495.9
76.6

Shoot
**15541.2
**1862.2
**619.1
0.69

2
2
4
18

NTA
NTA × Cd
خطا ( ) Error

1.2

1.1

1

0.3

_

ضریب تغییرات (درصد)

کادمیوم ()Cd

)Coefficient of variation (%

 nsعدم وجود اختالف معنیدار* ،معنیداری در سطح احتمال  5درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  1درصد
ns Not significant,* Significant at 5% probability level, ** Significant at 5% probability level.

600

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،3مرداد -شهریور 1399
Cd0NTA0

a

Cd0NTA15

ab
de

Cd25NTA15

cd

ab

cd cd cd

cd
ef

ab

cd bc

de

fg
ge

Cd25NTA30

cd

6

de

4
e

e

2

Cd50NTA0

بیکربنات زه آب

Cd25NTA0

cd bc

abab

abab

)HCO3- (meq L-1

Cd0NTA30

ab

a

8

0

Cd50NTA15

سوم

Cd50NTA30

اول

دوم

دور آبیاری
Irrigation round

شکل  -4تأثیر متقابل دور آبیاری ،سطوح کادمیوم و  NTAبر بیکربنات زهآب خاک کشت شده ( )aو کشت نشده ()b
Figure 4- Contrast effect of irrigation round, Cd and NTA levels on HCO3- in drainage water of cultured soil (a) non-cultured
)soil (b
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شکل  -5تأثیر متقابل سطوح کادمیوم و  NTAبر  ECزهآب خاک کشت شده ( )aو کشت نشده ()b
)Figure 5- Contrast effect of Cd and NTA levels on EC in drainage water of cultured soil (a) non-cultured soil (b

تیثیر متقابنل تیمارهنای کنادمیومی و  NTAدر افنزایش غلظنت
کادمیوم گیاه نشان داد که کاربرد  NTAبنا افنزایش سنطوح آلنودگی
کادمیوم موجب افزایش معنیداری بر غلظت کادمیوم گیاه شده اسنت
(شکل  .)6میزان کادمیوم در اندامهوایی و ریشه در تیمارهایی با مقدار
 15و  30میلننیمننول  NTAو در سننطح آلننودگی  50میلننیگننرم در

کیلوگرم کادمیوم نسبت به تیمار بدون کاربرد  NTAدر همنان سنطح
کادمیوم بصورت معننیداری بیشنتر اسنت (شنکل  a6و  .)b6غلظنت
کادمیوم در اندامهوایی و ریشه گیاه در کناربرد  30میلنیمنول NTA
نسبت به عدم کاربرد  NTAبه ترتیب  2و  1/8برابنر افنزایش نشنان
داد .با توجه به اینکه در افزایش جنذب کنادمیوم توسنط گیناه برخنی

كارایی نیتریلوتري استیک اسید در آبشویی و پاالیش كادمیوم از خاك توسط گیاه ذرت

خصوصیات خاک نظیر  pHو غلظت کل فلز بر کارایی منواد بهسناز و
کالتکننده مثثر هستند ( ،)20بنابراین این نتایج را میتوان به سنطح
باالی کادمیوم در خاک نیز نسبت داد .مطالعات ونزل و همکاران ()40
نشان داد که اضافه کردن  NTAباعث میشود که گیاه کلنزا مینزان
روی و کادمیوم بیشتری را در خود ذخیره کنند .زائنو و همکناران ()45
نیز بیان کردند با بیشترین مقدار  NTAمصرفی در آزمایش آنها (15
میلیمول در هر کیلوگرم خاک) و در طی سه مرحله به خاک بیشترین
جذب کادمیوم در گیاه و کمترین میزان آبشویی آن از خناک مشناهده
شده است .کایسر و همکناران ( )16بنا مطالعنه اثنر تزرینق  NTAدر
محیط ریزوسفر گیاه طی گیاهپاالیی در خاکهای آهکی بینان کردنند
که مقدار جذب کنادمیوم ،روی و منس در گیناه بنا اسنتفاده از NTA
افزایش مییابد.
مقادیر وزن خشک اندامهوایی و ریشه با افزایش کنادمیوم جنذب
شده در گیاه کاهش یافته اسنت (شنکل  .)7بطنوریکنه وزن خشنک
اندامهوایی و ریشه در تیمار  50میلیگرم بر کیلوگرم کادمیوم با کاربرد

 30میلیمول  NTAنسبت به شاهد به ترتیب  30و  40درصد کاهش
نشانداد (شکل  a7و  .)b7مطالعات نشان داده است کنه کنادمیوم از
تقسیم و رشد سلولهای منطقه مریستمی جلوگیری میکنند و سنبب
چوبیشدن دیواره سلولهای واقع در منطقه رشد و به دنبال آن کاهش
رشد ریشه میشود و در نهاینت سنبب کناهش وزن خشنک ریشنه و
اندامهوایی گیاه میگردد ( .)42رشد یکی از بهترین شاخصهنا بنرای
ارزیابی پاسخ گیاه به تنشهای محیطی میباشد .کاهش وزن خشنک
گیاه ناشی از سمیت کادمیوم به علت کاهش فتوسنتز و تنفس ،کاهش
متابولیسم کربوهیدرات و ایجاد کلروز است و همچننین منیتوانند بنه
دلیل جلوگیری از جذب عناصر و اختالل در سیستم غشایی ریشه باشد
( .)42به دنبال کاهش رشد ریشه ،میزان جذب آب و یونهای معندنی
کاهش مییابد .بابوال و همکاران ( )4گنزار نمودنند کنه کنادمیوم
باعث برهمخوردن تعادل آبی و به دنبال آن احتماال سنبب اخنتالل در
ویژگیهای تغذیهای سلول شده که اینها یکنی از مهمتنرین دالینل
کاهش وزن خشگ گیاه میباشد.
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شکل  -6تأثیر متقابل سطوح کادمیوم و  NTAبر غلطت کادمیوم در اندام هوایی ( )aو ریشه ()b
Figure 6- Contrast Effect of Cd and NTA levels on Cd concentration in shoot and root
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شکل  -7تأثیر متقابل سطوح کادمیوم و  NTAبر وزن خشک اندام هوایی ( )aو ریشه ()b
Figure 7- Contrast Effect of Cd and NTA levels on dry weight of the shoot and root
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جدول  -5تجزیه واریانس تأثیر کادمیوم و  NTAبر کادمیوم قابل جذب EC ،pH ،و کربنات کلسیم معادل در خاک کشت شده و کشت نشده
Table 5- Variance analysis of effect Cd and NTA on DTPA-extractable Cd, pH, EC and CCE of cultured and non-cultured
soil

خاک کشت شده

خاک کشت نشده
Non-cultured soil

کادمیوم قابل

Cultured soil

کادمیوم قابل

کربنات

جذب

کلسیم

EC

DTPAextractable Cd
**434.97

CCE
)(%
**0.25

**0.23

*0.02

**2.59

**14.8

*0.04

**0.03

*0.79

*0.05

*0.03

**0.02

0.245

0.03

0.01

0.01

1.34

0.08

1.6

0.08

درجه

کربنات

آزادی

جذب

کلسیم

EC

DTPAextractable Cd
**255.28

CCE
)(%
**0.54

**0.8

**0.06

**0.22

**0.34

0.07ns

*0.03

**0.62

*0.27

*0.02

**0.02

4

0.024

0.08

0.01

0.01

18

0.6

0.15

3.01

0.2

pH

منبع تغییرات
S.O.V

pH

df

2

کادمیوم ()Cd

2

NTA
NTA × Cd

خطا ( ) Error
ضریب تغییرات (درصد)

_

Coefficient of
)variation (%

 nsعدم وجود اختالف معنیدار* ،معنیداری در سطح احتمال  5درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  1درصد
ns Not significant,* Significant at 5% probability level, ** Significant at 5% probability level.

نتایج بررسی خاک

با توجه به جدول  ،5سطح معنیداری اثرات اصلی و اثرات متقابل
غلظت کادمیوم و  NTAبر میزان کادمیوم قابل جذب (استخراج شنده
با  EC ،pH ،)DTPAو درصد کربنات کلسیم خاک قابل مشاهده است.
کادمیوم قابل جذب (استخراج شده بنا  )DTPAتحنت تنیثیر اثنر
متقابل کادمیوم و  NTAدر خاک کشت شده و کشت نشده به ترتیب
در شکلهای  a8و  b8نشان داده شده اسنت .پنس از کشنت گیناه و
عمل آبشویی ،حداکثر میزان کادمیوم قابل جنذب خناک در تیمنار 50
میلیگرم کادمیوم در عدم کاربرد  NTAمشاهده گردید .در حنالی کنه
با کاربرد  15و  30میلی مول بر لیتر  NTAدر همین سطح از آلودگی،
کاهش معنیداری در کادمیوم قابل جذب خاک مشاهده گردید (شکل
 .)a8مشابه همین نتایج در خاک در عدم حضور گیناه دینده شند و در
سطح آلودگی  50میلیگرم کنادمیوم و عندم کناربرد  NTAبیشنترین
کادمیوم قابل جذب اندازهگیری گردیند (شنکل  .)b8در خناک کشنت

شده به دلیل جذب بخشی از کادمیوم قابل جذب توسط گیناه ،مینزان
کادمیوم قابل جذب باقیمانده در خاک کمتر بوده است NTA .به دلیل
اثری که بر روی کاهش  pHخاک داشنته (شنکل  )9و همچننین بنه
دلیل تشکیل کالت با کادمیوم سبب شده است که کادمیوم با سهولت
بیشتری به فرم محلول تبدیل شده و جذب گیاه شود و یا طنی عمنل
آبشویی از خاک خارج گردد و به همین دلیل در تیمارهای کناربرد 30
میلیمول  NTAکمترین میزان کادمیوم قابل جذب در خاک مشناهده
شد .بنابراین میتوان گفت که کالت  NTAدر افزایش انحنالل فلنز
سنگین کادمیوم موفق عمل کنرده اسنت و قابلینت دسترسنی عنصنر
کادمیوم در خاک را افزایش داده است .این نتایج با مطالعات سنلیمانی
و همکاران ( )33مطابقت دارد .آنها بیان کردند که با افزایش سنطوح
 NTA ،EDTAو اسید هومیک مصرفی میزان کادمیوم ،سرب و مس
شسته شده از خاک افزایش مییابد.

b

a

NTA15

eee

NTA30

0
50

25

0

کادمیوم قابل جذب

NTA0

5

DTPA-extractable Cd
)(mgkg-1soil

d

c c

10

ab
c

10

dee

NTA0
NTA15

5
f f f
0

NTA30

50

25

تیمارهای کادمیوم

تیمارهای کادمیوم

Cd treatments

Cd treatments

کادمیوم قابل جذب

b

aa

15

15

DTPA-extractable Cd
)(mgkg-1soil

20

20

0
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)Figure 8- Contrast effect of Cd and NTA levels on DTPA-extractable Cd in cultured soil (a) non-cultured soil (b
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با توجه به نتایج شکل  ،a10در خاک کشت شده کمترین درصند
کربنات کلسیم با  36درصد در تیمار  30میلنیمنول  NTAدر سنطح
آلودگی  50میلیگرم کادمیوم دیده شد که نسبت به تیمار عدم کاربرد
 NTAو بدون آلودگی کادمیوم (با  40درصد کربنات کلسنیم) مینزان
 10درصد کاهش نشان داد .این نشاندهنده انحنالل بیشنتر کربننات
کلسیم خاک در استفاده از سطوح باالی تیمارهای مورد استفاده است.
نتایج مشابه در شکل b10مربوط به خاک کشت نشده دیده شد با این
تفاوت که کربنات کلسیم در این تیمارها کناهش کمتنری نشنان داد.
این نتایج را میتوان به عدم حضور ریشه گیاه در این تیمارهنا نسنبت
داد .احتماال ریشه گیاه با ترشحات خود و اسیدیتر کردن محیط خاک
شرایط انحالل کربنات کلسیم و آبشنویی آن را فنراهم منینمایند .در
خاک کشت نشده نینز کمتنرین کربننات کلسنیم بنا  37/5درصند در
تیمارهای  15و  30میلیمول  NTAدر سطح آلنودگی  50میلنیگنرم
کادمیوم مشاهده گردید .کالت  NTAدر افزایش انحالل فلز سننگین
کادمیوم موفق عمل کرد و قابلیت دسترسی عنصر کنادمیوم در خناک
آهکی را با افزایش انحالل رسوبات آهکی به دنبال داشت (شکل .)10
این مواد به دلیل داشتن کربوکسیل و آمین در ساختار خود با یونهای
فلزی موجود در خاک پیوند برقرار میکنند که به آزادسازی یونهنای
 H+منجر میشود ( ،)11بنابراین میتوان کاهش  pHبا کاربرد NTA
در خاک را به دلیل رهاسازی بیشتر یون هیدروژن نسبت داد.
نتایج تغییرات  pHو  ECخاک در پایان آزمایشها نشنان داد کنه
کمترین  pHدر تیمارهای  50میلیگرم کادمیوم بنا کناربرد  30میلنی
مول  NTAمشاهده گردید که نسبت به تیمار شاهد حدود  0/6واحند
در هر دو خاک کشت شده و کشت نشده کاهش داشنت (شنکلهنای
 a9و  .)b9در حالیکه در مورد تغییرات  ECخاک عکنس اینن نتنایج

دیده شد و  ECدر تیمارهنای  50میلنیگنرم کنادمیوم بنا کناربرد 30
میلیمول  NTAنسبت به خاک شاهد در خاک کشت شده  1/5واحند
و در خاک کشت نشده  1واحد افزایش نشان داد (شنکلهنای  a11و
 .)b11بطور کلی خاک کشت شنده دارای  pHکمتنر و  ECبیشنتری
نسبت به خاک کشت نشده بود .مقدار  pHکمتر تیمارهای کشت شده
را میتوان به فعالیت ریشه گیاه و ترشح اسیدهای آلی در خاک نسبت
داد و همچنین  ECباالتر اینن تیمارهنا احتمناال بنه دلینل کنوددهی
تیمارهای تحت کشت است .با توجه به سه مرحله آبشویی تفاوتهای
 pHو  ECخاک در بین تیمارهنای کشنت شنده بنا کشنت نشنده در
انتهای آزمایشها کمتر شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد کنه
 pHو  ECخاک در فراهمی و جذب فلنزات سننگین توسنط گیاهنان
مثثر هستند ،بطوری که قابلیت دسترسی کادمیوم بعد از کاربرد NTA
و مراحل آبشویی خاک تحت تآثیر کناهش  pHخناک افنزایش یافتنه
است .وجود پیوندهای آلی-فلزی در ترکیبات کنالت و فلنزات سنبب
مننیگننردد کننه فلننزات کمتننر در معننر ،کلوئینندها ،هیدروکسننیدها و
اکسیدها قرار گیرند و در نتیجه مانع رسوب و تثبینت آنهنا در خناک
میشوند .از طرفی کالتها توسط ریشه گیاهان قابل جذب هسنتند و
میتوانند فلزات را از فاز جامد و غیرمحلول به فازهای تبنادلی انتقنال
دهند ( )7و از این طرینق جنذب فلنزات توسنط گیاهنان و همچننین
پتانسیل آبشویی فلزات را در خاک افزایش دهنند .بننابراین منیتنوان
گفت یکی از راهکارهای اثرگنذار در افنزایش جنذب فلنزات از خناک
توسط گیاه ،کاهش  pHخاک اسنت .بنه عبنارتی برخنی خصوصنیات
خاک نظیر  pHو غلظت کل فلز ،کارایی مواد بهساز را افنزایش منی-
دهد (.)20
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شکل  -11تأثیر متقابل سطوح کادمیوم و  NTAبر  )dS m-1( ECدر خاک کشت شده ( )aو کشت نشده ()b
)Figure 11- Contrast Effect of Cd and NTA levels EC (dS m-1) in cultured soil (a) non-cultured soil (b

نتیجهگیری
حذف و استخراج فلز سمی کادمیوم از خاک بسنتگی بنه غلظنت
کالتکننده مورد اسنتفاده ،غلظنت فلنز سننگین و دور آبیناری (ننر
آبشویی) دارد .با افزایش دور آبیناری مینزان کنادمیوم شسنته شنده از
خاک کاهش یافت .به دلیل تحرک باالی کادمیوم در خناک و بنویژه
استفاده از کالتکننده  NTAدر دور اول آبشنویی در مقایسنه بنا دور
دوم و سوم آبشویی مقندار کنادمیوم بیشنتری در زهآب مشناهده شند.
بدین صورت که در دور اول آبیاری  9/13و  3/88میلنیگنرم در لیتنر
کادمیوم بنه ترتینب در عندم حضنور گیناه و شنرایط حضنور گیناه در
تیمارهای دارای سطح کادمیوم  50میلیگرم در کیلنوگرم و  30میلنی
مول  NTAشسته شد که این مقادیر به ترتیب معادل  18درصند و 8
درصد کادمیوم کل خاک ( 50میلیگرم در کیلوگرم) اسنت .در سنطح
کادمیوم  50میلیگرم با کاربرد  30میلیمول  NTAنسنبت بنه عندم
کاربرد  NTAجذب کادمیوم توسط گیاه  57درصد افزایش یافت ولنی
سبب کاهش شدید عملکرد وزن خشک گیناه شند .بطنوری کنه وزن
خشک اندامهوایی و ریشه به ترتیب  30و  40درصد کاهش نشانداد.
این سطح باالی جذب کادمیوم و کاهش عملکرد میتواند بنرای گیناه

خطرناک باشد و از ادامه رشد گیاه جلوگیری نماید .بنا توجنه بنه اینن
نتایج میتوان پیشنهاد کرد برای فلزات سنگین با تحنرک بناال ماننند
کادمیوم در خاک با کاربرد کالتکننده  NTAو بنا ینک دور آبیناری،
بخشی از کادمیوم خاک را شسته و با کمک زهکش از منطقنه خنارج
نمود و همزمان شرایط جذب کادمیوم توسط گیاه طی گیناهپناالیی را
نیز فراهم نمود .ولی قابل ذکر اسنت کنه در سنطوح بناالی آلنودگی
کادمیوم میتوان با کاربرد  NTAبه میزان کمتنر ( 15میلنیمنول) در
گیاهپاالیی کادمیوم در خاک افزایش قابل مالحظهای مشاهده نمنود و
از طرفی از پرداخت هزینههای اضافه جهت خرینداری مقنادیر بیشنتر
 NTAبرای نر مصرف باالتر جلنوگیری کنرد .ولنی چنانچنه هندف
آبشویی و استخراج کادمیوم از خاک باشند ،بسنته بنه مقندار آلنودگی
استفاده از مقادیر باالتر  NTAتوصیه میگردد .مطابق نتایج  NTAاثر
پاالیش کادمیوم توسط گیاه ذرت را در خاک افزایش داد و باعث خارج
ساختن کادمیوم از خاک از طریق آبشویی شد .بدین صورت با کمنک
 NTAکه یک کالتکننده طبیعی و دوستدار محنیط زیسنت اسنت و
دارای قابلیت تجزیه پذیری کمتر از  7روز در خناک اسنت منیتنوان
کادمیوم خاک را از طریق آبشویی خارج نمود و یا راندمان پاالیش فلز
سنگین کادمیوم در رو های گیاهپاالیی را افزایش داد.
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Introduction: Decontamination of heavy metals (HMs), especially cadmium (Cd) which has high mobility
in the soil, is very important due to the effects of HMs pollution on the soil, environment, and human. Numerous
efforts have been made to develop technologies for the remediation of contaminated soils, including ex-situ
washing with physical-chemical methods, and the in-situ immobilization of metal pollutants. These methods of
clean up are generally very costly, and often harmful to properties of the soil (i.e., texture, organic matter,
microorganisms). Recently, the phytoremediation of HMs from contaminated soils has attracted attention for its
low cost of implementation and many environmental benefits. Several chelating agents, such as DTPA, EDTA,
and NTA, have been studied for their ability to dissolve metals, leach heavy metals, and enhance the uptake of
metals by plants. Although many researchers have reported that EDTA is excellent solubilizing agents for HMs
from contaminated soils, it is quite persistent in the environment due to the low biodegradability. Hence recently
the easily biodegradable chelating agent NTA has been proposed to enhance the uptake of HMs in
phytoremediation as well as the leaching of HMs from the soil. Therefore, in the present study attempts are made
to investigate the effect of applicability NTA in Cd leaching and the refining of Cd from contaminated-soil by
maize.
Materials and Methods: In this research, the effect of NTA on Cd leaching and its absorption by maize in
contaminated-soil in a greenhouse experiment were investigated. The experiment was a factorial experiment
based on a completely randomized design. The treatments consisted of three levels of Cd contamination (0, 25
and 50 mg kg-1soil) and three levels of NTA (0, 15 and 30 mmol per pot) in loamy soil and in the cultured and
non-cultured conditions under three irrigation conditions. The soil was contaminated with cadmium chloride
(CdCl2.2.5H2O). Nitrogen, phosphorus, and potassium (in the form of urea, triple superphosphate and potassium
phosphate, respectively) were added to the pots. NTA was added in three steps to the pots. The first step of
adding NTA was beginning 4 weeks after cultivation, occurring approximately once in 14 days. Also, 7 days
after adding NTA, the pots were irrigated with an amount corresponding to 20% more water than the moisture of
soil saturation condition. The drainage water collected from each irrigation event was kept in a refrigerator at
5°C prior to Cd analysis. The plants were cut about 5 mm above the soil surface after 10 weeks of maize growth
and were dried for analyzing Cd in the plant. Analysis of variance was used to study the effects of different
treatments of Cd and NTA on Cd contents in drainage water, plant, and soil. Statistical analysis were performed
using SPSS. Means of treatments were compared using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) and the graphs
were plotted in Excel.
Results and Discussion: The contrasting impact between irrigation rounds and Cd treatments, as well as
NTA treatments on Cdtotal leached was significant (P<0.05). The highest Cd leached was in 50 mgCd kg-1soil
(Cd50) and 30 mmol NTA (NTA30) in the first irrigation round. In the next two rounds, the Cd leached from the
soil was inconsiderable. Different levels of Cd and NTA showed a significant difference in Cd concentration in
the first round of leaching. In non-cultivated pots, the amount of Cd leaching in Cd50NTA15 and Cd50NTA30
treatments increased by 8 and 15 times, respectively than that in Cd50NTA0 treatment. In the case of similar
treatments in the presence of maize, the Cd leaching rate increased by 5.8 and 6 times, respectively, than that in
(NTA0). Cd absorbed by maize in (Cd50, NTA30) was maximum and that measured 58% more than that in
(Cd50, NTA0), while dry weight decreased significantly (30% in the shoot and 40% in the root). After the
cultivation and leaching process, the maximum amount of DTPA-extractable Cd was observed in (Cd50, NTA0).
While using (NTA15, NTA30) at the same level of Cd-contamination (Cd50), there was a significant decrease in
DTPA-extractable Cd (due to the increase in Cd dissolved, Cd leached and Cd absorbed by plants). Due to pH
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between 2-3 and EC about 2.5-3.5 in NTA solutions, the application of NTA in soil decreased pH and increase
EC in the soil. On the other hand, the decrease in pH of soil increased solubility of calcium carbonate equivalent
(CCE), thereby reduced CCE in the soil. The results of this study showed that the soil pH was effective on HMs
absorption by plants, therefore the availability of Cd after the use of NTA may be due to the decrease of
alkalinity in the soil. The presence of organic-metal bonds in chelate-metal compounds causes metals to be less
exposed to colloids, hydroxides, and oxides thus will prevent their stabilization in the soil. So it can be said that
one of the effective methods for increasing the absorption of HMs from the soil by the plant is to reduce the pH
of the soil. Some of the soil properties, such as pH and total heavy metal concentration, improves the efficiency
of the chelator agent.
Conclusion: The results showed that an increase in the amount of Cd contamination and NTA applied
increased Cd content in drainage water and Cd which was uptake by maize. Also, results showed well, the
combined of maize planting and the use of NTA is successful in refining Cd from contaminated-soil. It seems
that Adding NTA as a natural chelator in Iranian calcareous soils can increase the dissolution of Cd and extract it
from the soil during a leaching period without contamination of the environment, as well as increase the
efficiency of removing Cd by maize.
Keywords: Cadmium, Leaching, NTA, Phytoremediation
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نقش ورمیکمپوست در تغییر مؤلفههای فیزیکی ،شیمیایی ،هیدرولیکی و آبشویی یک خاک
لومیشنی
حسین باقری -1حمید زارع ابیانه -*2عزیزاهلل

ایزدی3

تاریخ دریافت1398/03/22 :
تاریخ پذیرش1399/03/10 :

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ورمیکمپوست بر ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی ،هیدرولیکی و آبشویی امالح و کلوئیددهای اداا اسدته بدهمنظدور
اصالح ااا 1/45 ،درصد وزنی ورمیکمپوست با ااا طبیعی مخلوط و ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و هیددرولیکی دو اداا طبیعدی و اداا دارای
ورمیکمپوست تعیین گردیده سپس ،ستونهایی با طول و قطر  20و  5/95سانتیمتر تهیه و با  10سانتیمتر ااا پر شد تا عمد آبشدویی بدهمدد 24
ساعت در حالت اشباع بهدرون آنها انجام شوده محلولهای اروجی در زمانهای مختلف جمعآوری و مقادیر سدیم ،نیترا  ،کدربن آلدی محلدول ،کد
امالح محلول ( )TDSو کلوئید پس از اندازهگیری به صور تجمعی تا  6و  24ساعت آبشویی محاسبه و مقایسه میانگینها در سدط  %5انجدام شدده
ورمیکمپوست ،از ویژگی های شیمیایی ماده آلی ،کربن آلی ،نیترا قاب استخراج ،سدیم محلول ،سددیم محلدول و تبدادلی EC ،و  TDSرا بدهانددازه
 109/4 ،44/48 ،80/43 ،118/96 ،12/9 ،12/42و  109/4درصد افزایش و  pHرا  2/35درصد کداهش داده کداهش  3/81درصددی گگدالی هداهری،
افزایش  7/25 ،1/38و  5/6درصدی تخلخ  ،هدایت هیدرولیکی و سرعت آبحفرهای و جابجایی منحنی رطوبتی به سمت رطوبتهای بیشتر در اطراف
نقطه اشباع و پژمردگی دائم از دیگر اثرا ورمیکمپوست استه طبق نتایج آبشویی ،ورمیکمپوست موجب آبشویی معنیدار سدیم ،نیترا  ،کدربن آلدی،
 TDSو کلوئید ااا در سط احتمال  5درصد و کاهش نرخ آنها در زمانهای طوالنیتر شده علیرغم نتایج مثبدت کداربرد ورمدیکمپوسدت ،فرآیندد
آبشویی 24ساعته بهسبب اروج تنها  8درصد از  TDSبخش ورمیکمپوست ااا ،نقش موثری در کاهش شوری ااا نداشت در حالی که سبب اروج
 44/6درصد از نیترا ورمیکمپوست ااا شد که میتواند نگرانکننده باشده با توجه به اینکه این مطالعه تنها بر روی یک ااا شنیلدومی در شدرای
آزمایشگاهی انجام شده لذا نتایج آن قاب تعمیم به دیگر اااها نبوده و برای اااهای با بافت متفاو انجام مجدد این مطالعا توصیه میگردده
واژههای کلیدی :آبشویی کربن آلی محلول ،آبشویی نیترا  ،آبشویی کلوئید ،ضرایب هیدرولیکی ااا ،منحنی رطوبتی ااا

مقدمه

1

ورمیکمپوست حاص فعالیت بیولوژیکی نوعی کرم اداکی اسدت
که با تغذیه مواد آلی موجود در طبیعدت ،کدود آلدی بیولوژیدک بدرای
کشاورزی تولید می نمایده این کود با داشتن مقدادیر بداالی نیتدروژن،
فسددفر و پتاسددیم در افددزایش کمددی و کیفددی مح ددوال و پایددداری
کشاورزی مدوثر اسدت ()25ه ندادا و همکداران ( )33افدزایش هرفیدت
نگهداشت آب و مواد غذایی و تخلخ کد اداا را از ویژگدیهدای
 1و  -2بهترتیب دانشآمواته دکتری و استاد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب،
دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
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(* -نویسنده مسئول:
 -3محقق پژوهشی منابع آب ،مرکز تحقیقا آب ،دانشگاه سلطان قابوس ،عمان
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.80755

ورمی کمپوست برای بهبود ا وصدیا سدااتمانی اداا مدیدانندده
داشتن کلسیم و منیزیم قاب جذب گیاه و رهاسدازی تددریجی کدربن
آلی ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از مزایای زیستی ورمیکمپوسدت اسدت
( 37و )28ه در مطالعده شددته و همکداران ( )41نیددز آزادسدازی کندددتر
ترکیبا نیتروژنه در ورمی کمپوسدت نسدبت بده سدایر کودهدای آلدی
گزارش شده استه میرزائی تختگاهی و قمرنیا ( )31ورمیکمپوست را
به علت داشتن ماده آلی و تخلخ زیداد ،تهویده و زهکشدی مناسدب و
افزایش سطوح جاذب مواد مغذی ااا توصیه کردنده ماده آلی موجود
در ورمیکمپوست با همآوری و ثبا رسها بهویژه کلوئیدهای اداا
از فرسایش عمودی ااا و مهاجر رسها جلوگیری مینماید ()28ه
فانون ( )17انتقال عوام آالینده منابع آب ،توس کلوئیدها و رسها و
بوالن و همکاران ( )9اطر آبشویی کربن آلی و تاثیرا آن بر انتقدال
آفتکشها و فلزا سنگین به آبهای زیرزمیندی را گدزارش کردندده
کانیهای رسی بهدلی برادورداری از سدط ویدژه و هرفیدت تبدادل
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کاتیونی باال ،نقش مهمی در ایجاد اشکال پایدار با ماده آلی و تشکی
ااکدانه دارندد ()15ه تداثیرا پایددار ورمدیکمپوسدت در مقایسده بدا
کودهای معدنی به دلی م رف کمتر و استفاده بهینهتر توس گیاه در
درازمد موجب تجمع کمتر نیترا در ااا و کاهش اطدر آبشدویی
به منابع آب زیرزمینی میشوده مواد آلی با افدزایش ضدرایب انتشدار و
تاایر یون نیترا سبب تمای به جذب داالی در کلوئیدهای اداا و
آبشویی کمتر به آبهای زیرزمینی است ()23ه تغییر هیدرولیک جریان
ااا متاثر از ورمیکمپوست شام افزایش هدایت هیدرولیکی اشدباع
و جابهجایی منحنی رطوبتی به سمت پتاسی های بیشتر گزارش شدده
که مبین افزایش معنیدار ضریب  αو کاهش ضدریب  nونگندواتن
بوده است ()34ه منحنی رطوبتی ااا و ضرایب آن بهدلی وابسدتگی
به اندازه و نحوه توزیع حفرا در توده ااا تا حد زیادی بیدانکنندده
رفتار ااا در عبور سیال و توان پخش آلودگی استه مقادیر بزرگتدر
ضرایب  αو  nدر منحنی رطوبتی مبین هدایت هیددرولیکی بیشدتر و
افزایش جریان تودهای امالح است ()1ه نتایج برای مطالعا نشان داد
جابجایی منحنی رطوبتی ااا از طریق تغییر توزیدع انددازه حفدرا ،
میزان تخلخ  ،تعداد ااکدانههای درشت و فیزیک سااتمان ااا بدر
جریان آب در ااا و فع و انفعاال شیمیایی ااا تاثیر داشته (29
و  )42و سبب توزیع متفاو آب و امدالح درون حفدرا شدده اسدت
()52ه
علددیرغددم فوایددد مددذکور و تدداثیرا پایدددار ورمددیکمپوسددت در
غنی سازی ااا ،افزایش شوری ااا جدز مشدکال رایدج کداربرد
ورمیکمپوست اسدت ()2ه یداری و همکداران ( )53نیدز نشدان دادندد
افزودن کمپوست موجب کاهش اندا  pHو افزایش معنی دار شوری
شده لذا ،استفاده از ورمیکمپوست نیاز بده مالحظدا آبشدویی بدرای
اطمینان از کیفیت ااا و حفد عملکدرد گیداه و مالحظدا زیسدت
محیطی برای بررسی اطر آبشویی نیترا  ،کدربن آلدی و کلوئیددهای
ااا جهت سالمت منابع آب را ایجاب میکنده بنابراین هدف مطالعه
حاضر بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکدی و
هیدرولیکی ااا و نقش آنها در آبشویی مقادیر ک امدالح محلدول،
سدیم ،نیترا  ،کربن آلی محلول و کلوئیدهای رسی ااا استه

مواد و روشها
نمونه ااا مورد آزمایش از الیه  0-20سانتیمتری زمین زراعی
دانشگاه بوعلی سینا در مخت ا جغرافیایی  34درجه و  47/91دقیقده
عرض شمالی و  48درجه و  28/89دقیقه طول شرقی در ارتفاع 1860
متری از سط دریا در جنوب غربی شهر همدان برداشت شدده مقددار
 1/45درصد وزنی ورمیکمپوسدت معدادل  17/68تدن در هکتدار بده
 2000گرم ااا هوا اشک عبوری از الدک  2میلدیمتدری اضدافه و
به طور یکنواات با آن مخلوط گردیده این مقدار جز محدوده نرخهدای

معمول م رف ورمیکمپوست است ()45ه بدین ترتیب دو نمونه ااا
طبیعی و ااا دارای ورمیکمپوست جهت مطالعه آماده گردیده بافدت
ااا مورد مطالعه براساس درصدد انددازه ذرا شدن ( 59/2درصدد)،
سددیلت ( 23/4درصددد) و رس ( 17/4درصددد) ،شددنی لددومی اسددته
ورمی کمپوست مورد استفاده حاوی  0/012درصدد نیتدروژن محلدول،
 1310/8میلیگرم بر لیتر سدیم محلدول 25/31 ،درصدد کدربن آلدی،
 43/6درصد ماده آلی 4902/19 ،میلدیگدرم بدر لیتدر  ،TDSهددایت
الکتریکی  9/34دسیزیمنس بر متر و  7/5 pHبدوده کده مطدابق بدا
روش های موسسه استانداردها و تحقیقا صنعتی ایدران ( )22تعیدین
گردیده مقادیر رطوبت ااا طبیعی و ااا دارای ورمدیکمپوسدت در
فشارهای مختلف صفر تا  15کیلوپاسکال به وسیله دسدتگاه صدفحا
فشاری تعیین و منحنی رطوبتی آن ترسیم شده شدبیهسدازی منحندی
رطوبتی با مدل معلم-ون گندواتن طبدق رابطده  1در محدی برنامده
 RETCانجام و ضرایب آن تعیین گردیده
()1
که در آن θs ،رطوبت اشباع (  θr ،)cm cmرطوبت بداقیماندده
( )cm3 cm-3و  n ،αو  mضرایب تجربی استه
در این مطالعه ،درصد اندازه ذرا بهروش هیدرومتر بهدست آمد و
ک رسهای قاب استخراج در آزمایش هیدرومتری برابر  174گرم بر
کیلوگرم ااا بود که به عنوان مقدار کلوئید اولیه برای آزمدایشهدای
آبشویی لحاظ گردید ()17ه هدایت هیدرولیکی اشدباع اداا بدهروش
آزمایشگاهی بار ثابت ،گگالی هداهری بده روش سدیلندر ،تخلخد بدا
روش اشددباع آب و سددرعت آب حفددرهای از نسددبت سددرعت دارسددی
(هاهری) بر تخلخ ااا برای هر دو نمونه ااا تعیین شده سرعت
دارسی حاص نسبت دبی جریان ریزشی در سدتون بدر سدط مقطدع
ستون ااا استه مقادیر کدربن و مداده آلدی هدر دو نمونده بدهروش
والکددی-بلددک و مقدددار نیتددرا قاب د اسددتخراج از نسددبت  1بدده 5
سوسپانسیون ااا به محلول  2موالر کلرید پتاسیم بدا اسدپکتوفتومتر
مدل  Varian, Cary 100اندازهگیری شدده مقددار سددیم محلدول و
تبادلی از سوسپانسیون ااا به محلدول  1مدوالر اسدتا آمونیدوم بدا
نسبت  1به  5و سدیم محلول EC ،و  pHاز نسبت  1بده  5اداا بدا
آب مقطر بهروش شعله سنجی با دستگاه فلیمفتدومتر مددل عقربدهای
فاطرالکترونیک EC ،J-405 ،سنج و  pHسنج قرائت شد ()13ه مقدار
ک امالح محلول )TDS( 1بدر حسدب میلدیگدرم بدر لیتدر از رابطده
) 524.86×EC(dS m-1محاسدبه گردیدد کده در آن مقددار 524/86
ثابت دستگاه استه
-3

3

1- Total Dissolved Solute
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شکل  -1شماتیک آبشویی ستونهای خاک
Figure 1- Schematic view of the soil columns leaching

برای انجام آزمدایشهدای آبشدویی 6 ،سدتون پلدیونید کلرایدد
( )PVCبهطول  20سانتیمتر با قطر داالی  5/95سدانتیمتدر تهیده و
انتهای آن ها جهت جلوگیری از اروج ذرا درشدت اداا بدا تدوری
سیمی ،کاغذ صافی  10میکرونی و بست فلزی تجهیز شده سدتونهدا
پس از آماده سازی و پر کردن با  350گرم ااا بهمد  24ساعت در
هرف آب قرار داده تا از پایین به باال اشباع شونده سپس جهت شدروع
عملیا آبشویی ،ستونهدا روی قیدف و سده پایدههدای فلدزی جدای
گرفتنده دبی آب ورودی به ستونهای ااا به کمک بطری مداریو
مشابه شک ( )1بهگونه ای تنظیم شد که در طی  24ساعت آبشدویی،
ارتفاع آب روی سط هر دو ااا یکسان و ثابدت باشدده در نهایدت،
شد جریان تغذیه و اروجی برای ستون ااا طبیعدی  2/6و بدرای
ستون ااا ورمیکمپوستدار  2/79سانتیمتر مکعب بدر دقیقده شدده
مقدار  10سانتیمتر از ستونها به ااا و  10سدانتیمتدر بده فیدای
االی جهت ارتفاع آب آبشویی اات اص یافته برای جمدعآوری زهآب
اروجی از ستونها ،هروف نمونهگیر در پایین قیف قرار داده شدنده
مقدار کلوئید نمونههای اروجی زهآب از هر سدتون در گدامهدای
زمانی  2تا  120دقیقه از ابتدا تا انتهای آزمایش بهوسیله کدور سدنج
مدل  HANNA Ins., Microprocessor, HI 93703انددازهگیدری
شده هم گنین مقادیر نیترا  ،کربن آلی محلول ،کد امدالح محلدول،
سدیم محلول و تبادلی هر نمونه آبشویی تعیین گردیده در انتها مقادیر
تجمعی کلوئید آبشویی و دیگر مولفههدای انددازهگیدری شدده از هدر
ستون برای  6ساعت و  24ساعت محاسبه و مقایسه میدانگینهدا بدر
اساس آزمون گند دامنهای دانکن در سط آماری  5درصد انجام شدده

کلیه آزمایشا در سه تکرار اجرا گردیده

نتایج و بحث
طبق هدایت الکتریکی  9/34دسی زیمنس بر متر ورمیکمپوست،
اعمال  17/67تن ورمیکمپوست در هکتدار محددودیتی نداشدته ولدی
نسبت سدیم به ک امالح محلدول در ورمدیکمپوسدت برابدر 26/74
درصد از سط مجاز  25درصد بیشتر بوده که بهلحاظ اطدر افدزایش
سدددیم ادداا مددیتوانددد نگددرانکننددده باشددد ()39ه االصدده براددی
ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و ضرایب هیددرولیکی اداا طبیعدی و
ااا دارای ورمیکمپوست در جدول  1آمده استه
همانگونه که از جدول  1مالحظه میگردد مقدادیر مداده آلدی در
ااا طبیعی و ااا دارای ورمدیکمپوسدت بدهترتیدب  1/61و 1/81
درصد ،کربن آلدی  0/936و  1/052درصدد و نیتدرا  38/4و 84/08
میلی گرم بدر لیتدر اسدته بدهعبدارتی افدزودن  17/68تدن در هکتدار
ورمی کمپوست به اداا طبیعدی ،موجدب افدزایش  12/42 ،12/42و
 118/96درصدی ماده آلی ،کربن آلی و نیترا ااا شدده در مطالعده
احمدآبادی و همکاران ( )2افزایش غلظت کربن آلدی اداا ناشدی از
افددزودن  20تددن در هکتددار ورمددیکمپوسددت و در مطالعدده کلیددک و
همکاران ( )19افزایش ماده آلی متداثر از کداربرد بدیش از  10تدن در
هکتار کمپوست فرآوری شده در ااا گزارش شده افزایش کربن آلدی
بهدلی وجود مواد آلی و تجزیده آنهدا در اثدر فرآینددهای زیسدتی در
ورمیکمپوست و افزایش نیترا بهدلی لعاب و تراوههای نیتدروژندار
ناشی از فعالیت کرم ااکی استه
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جدول  -1اثر ورمیکمپوست بر ویژگیهای شیمیایی ،فیزیک و هیدرولیکی خاک
Table 1- The effect of vermicompost on the soil chemical, physical and hydraulic properties

درصد تغییرات

خاک دارای ورمیکمپوست

خاک طبیعی

ویژگی

Change percent

Vermicompost-containing soil

Natural soil

Property

12.42

1.81

1.61

ماده آلی ()%

12.42

1.052

0.936

118.96

84.08

38.4

80.43

10.88

6.03

)Organic matter (%

کربن آلی
)Organic carbon (%

نیترا قاب استخراج
)Extractable nitrate (mg l-1

سدیم محلول
)Soluble sodium (mg l-1

سدیم تبادلی و محلول

44.48

48.14

33.32

109.4
109.4
-2.35

2.66
1396.13
7.91

1.27
666.57
8.10

)Exchangeable and soluble sodium (mg l-1
)EC (dS m-1
)TDS ( mgl-1
)pH (-

-3.81

1.16

1.206

گگالی هاهری

1.38

58.9

58.7

7.25

0.074

0.069

5.6

0.227

0.215

1.38
12.28
43.75
3.76

0.587
0.128
0.023
2.508

0.579
0.114
0.016
2.417

از دیگر نتدایج جددول  1کداهش  2/35درصددی  pHاز  8/1بده
 7/91در ااا ورمیکمپوسدت دار بده واسدطه نیتدروژنزایدی و تولیدد
پروتون بدوده کداهش  pHفراینددی مهدم در حفد نیتدروژن و عددم
هدررفت آن از طریق ت عید گداز آمونیداا بدوده کده متداثر از تولیدد
اسیدهای آلی حاص از تجزیه ترکیبا آلی و تشکی  H2CO3نشدا
گرفته از فعالیت میکروبی ورمیکمپوست است ( 11و )24ه ضدمنا ،بدا
توجه به ماهیت آلی کود ورمیکمپوست و حذف مواد آلی طی فرآیندد
تعیین بافت ااا ،کاربرد ورمیکمپوست موجب تغییر بافت ااا نشد
( 7و )13ه
جدول  1نشان میدهد مقدار سدیم محلول ااا طبیعی و اداا
دارای ورمیکمپوست با  80/43درصد تغییر از  6/03میلیگرم بر لیتدر
به  10/88میلیگرم بر لیتر و مجموع سدیم محلدول و تبدادلی نیدز بدا
 44/48درصد تغییر از  33/32به  48/14میلیگرم بر لیتر جابجدا شدده
وجود  1310/8میلیگرم بر لیتر سدیم در ورمیکمپوسدت و رهاسدازی
آن به فاز محلول در رقابت با کاتیونهای گندهرفیتی موجب افدزایش
سدیم محلول و تبادلی ااا ورمیکمپوستدار شد ()35ه
مطابق جدول  1مقدار نیترا و  ECدر اداا طبیعدی بدهترتیدب

)Bulk density (gr cm-3

تخلخ
)Porosity (%

هدایت هیدرولیکی اشباع
)Saturated hydraulic conductivity (cm min-1

سرعت آب حفرهای
)Pore water velocity (cm min-1
)θs (cm3 cm-3
)θr (cm3 cm-3
)α (cm-1
)n (-

 38/4میلیگرم در لیتر و  1/27دسیزیمنس بر متر است که با افزودن
ورمیکمپوست ،به  84/08میلیگرم بر لیتر و  2/66دسدیزیمدنس بدر
متر افزایش یافته هدایت الکتریکی از پارامترهددای مهدم در ارزیدابی
شوری و مقدار یونهای موجود در محلول اشددباع اداا مدیباشدددد
که بهطور مستقیم با مجموع آنیدونهدا و کداتیونهدا مدرتب اسدت و
شاا ی مناسب برای شناسایی مقادیر ک نمکها در ع داره اشدباع
ادداا اسددته یکددی از اثددرا فعالیددت کددرمهددای ااکددددی در تولیددد
ورمیکمپوست افزایش حاللیت و تحرا یونهدای حاصد از تجزیده
مواد آلی و فرآیند معدنی شدددن آنها است که موجب افزایش هدایت
الکتریکی میگردده بدهعبدارتی آزادسدازی نمدکهدای معددنی مانندد
فسفا  ،آمونیوم و پتاسیم از طریق ورمیکمپوسدت ،موجدب افدزایش
 ،ECدرصد نیتروژن ک و نیترا محلول در ااا شدد ()23ه تجزیده
دائمی ورمیکمپوست توس ریزجانداران اداا در گدذر زمدان سدبب
رهاسازی مجدد نیترا  ،سهولت دسترسی ریشه به آن ،رشدد پیوسدته
گیاه ،کاهش اطر آبشویی نیترا و کاهش آلدودگی مندابع آب اسدت
()30ه کاهش گگالی هاهری ااا بهمیدزان  3/81درصدد و افدزایش
تخلخدد ادداا بددهمیددزان  1/38درصددد نیددز از دیگددر تغییددرا
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ورمیکمپوست در ااا بود (جدول )1ه گگالی پایین ورمدیکمپوسدت
در کوتاهمد به سبب افزایش درصد منافذ ااا و در بلندمد با تاثیر
بر دانهبندی ااکدانهها موجب کاهش گگالی هاهری ااا مدیشدوده
کاهش گگالی هاهری ااا بدهواسدطه افدزودن ورمدیکمپوسدت در
مطالعا میرزایی تختگداهی و قمرنیدا ( ،)31افدزایش تخلخد اداا
به علت درجه تورم بیشتر ورمی کمپوسدت و افدزایش تخلخد مدوئین
ااا حاوی ورمیکمپوست نسبت به ااا طبیعی در مطالعه حقیقدت
و همکاران ( )20آمده استه رابطه منفدی بدین مدواد آلدی بدا گگدالی
بهدلی فرآیندهای مختلف رقیقسازی ،ااکدانهسازی و اادتالط مدواد
آلی با ماتریس ااا میباشد ()43ه از دیگدر اثدرا ورمدیکمپوسدت،
افزایش  7/25درصددی هددایت هیددرولیکی اشدباع و  5/6درصددی
سرعت آبحفره ای است (جدول )1ه کاهش گگالی هاهری و افزایش
تخلخ ناشی از افزودن ورمیکمپوست ،موجب تعدد حفدرا  ،درشدت
شدن مجاری و افزایش توان انتقال هیدرولیکی ااا شده
از نتایج دیگر کاربرد ورمیکمپوسدت مطدابق جددول  ،1افدزایش
ضرایب منحنی رطوبتی ونگنواتن شدام  α ،θr ،θSو  nبدهمیدزان
 43/75 ،12/28 ،1/38و  3/76درصد بوده افزایش در ضدرایب  θrو α
بیشتر و در ضرایب  θSو  nکمتر اسدته افدزایش  θSدر اداا دارای
ورمیکمپوست سبب هرفیت بیشتر انتقال آب و امالح ااا در حالدت
اشباع استه اضافه شدن رطوبت معادل اشباع ( )θSو باقیماندده ()θr
در ااا دارای ورمیکمپوست ،بده دلید ازدیداد مقددار کدربن آلدی و
تشکی ژل های حاص از تجزیه بقایدای آلدی و ترشدحا میکروبدی
میباشد ()20ه ضمن آنکه تغییدرا افزایشدی در انددازه ذرا اداا،
اندازه ال و فرج و ااکدانه سازی نیز سبب افزایش رطوبت در حالدت
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اشباع و باقیمانده استه امامی و آستارایی ( )16ضدمن مدوثر دانسدتن
اصالحکنندههای آلی بر ضریب  ،θSتغییر ویژگیهای سااتمانی ااا
را دلی افزایش آن عنوان کردندده تغییدرا بیشدتر  θrنسدبت بده θS
نشاندهنده تاثیرپذیری بیشتر  θrاز افزایش کسر کدربن و مداده آلدی
ااا به واسطه دارا بودن سط ویژه زیاد و افزایش تخلخ ریز اداا
است ()5ه افزایش قاب مالحظه  αناشی از افزایش تخلخد بدهویدژه
تخلخ درشت و افزایش هدایت هیدرولیکی اشدباع بدوده کده عامد
تغییرا منحنی رطوبتی در رطوبتهدای اطدراف نقطده ورود هدوا بده
ادداا و تخلیدده سددریعتددر رطوبددت در حفددرا درشددت ادداا دارای
ورمی کمپوست استه در این راسدتا ،ورور و همکداران ( )46ارتبداط
مستقیم بین هدایت هیدرولیکی اشباع و  αو اصغری و همکداران ()6
تاثیرپذیری مستقیم  αاز منافذ درشت ااا را گزارش کردنده ضدریب
 nمبین شیب منحنی رطوبتی ااا بوده و نزدیکی  nااا طبیعی به
ااا ورمیکمپوستدار بیانگدر مشدابهت شدیب منحندیهدا بدهازای
تغییرا شدید در بازه پتانسی  15سانتیمتر تا  450سانتیمتدر اسدته
علیرغم وجود تشابه در شیب منحنیهدای رطدوبتی ،نتیجده افدزایش
اندا ضریب  nدر ااا دارای ورمیکمپوست ،تشدید فع و انفعاال
شددیمیایی ادداا و بهبددود فیزیددک سددااتمان ادداا جهددت انتقددال و
جابجددایی مددواد درون آن اسددت ( 24و )52ه سددوگیتا و گیلهددام ()44
افزایش انتشار و پخشیدگی امدالح درون حفدرا را بدهواسدطه تغییدر
اندازه و تنوع حفرا ااا گزارش نمودندده در همدین راسدتا منحندی
رطوبتی مربوط به هر دو نمونه اداا براسداس مددل ونگندواتن در
محی نرمافزار  RETCترسیم و در شک  2نشان داده شده استه

شکل  -2منحنیهای رطوبتی خاک طبیعی و خاک دارای ورمیکمپوست
Figure 2- Water retention curves of natural and vermicompost-containing soils
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مطابق مشاهدا شک  ،2منحندی هدای رطدوبتی هدر دو اداا
یکدیگر را در دو مکش  15/5و  445سانتیمتر بهگونهای قطع نمودند
که میزان رطوبت ااا دارای ورمیکمپوست در دو بازه نقطه اشباع تا
مکش  15/5سانتیمتر و بازه مکدش  445تدا  15000بدیش از اداا
طبیعی و در محدوده مکش  15/5تا  445سدانتیمتدر کمتدر از اداا
طبیعددی اسددته منحنددی رطددوبتی ادداا دارای ورمددیکمپوسددت در
مکشهای کم یا نزدیک حالدت اشدباع بدا وابسدتگی بده ا وصدیا
سااتمانی ااا تحت تاثیر کاهش گگالی هاهری و افزایش تخلخد
بوده که ضمن افزایش هرفیت آبپذیری سبب جابجایی آن به سدمت
رطوبتهای بیشتر شد ( 1و )12ه در مقاب در مکشهای زیاد منحندی
رطوبتی به ا وصیا ذاتی ااا وابسته بوده و افزایش سدط ویدژه
ااا متاثر از افزایش ماده آلی ورمیکمپوست تا  1/81درصد ،موجدب
افزایش نگهداشت رطوبدت شدد ()32ه کداهش رطوبدت اداا دارای
ورمیکمپوست در بازه  15/5تا  445سانتیمتر نشاندهنده افدزایش α
و  ،nتاثیر فزونی تخلخ درشت بر تخلیه سدریعتدر رطوبدت اداا و
بهبود وضعیت زهکشی و هوادهی ااا استه ضدمن اینکده کداهش
قدر نگهداری رطوبت در این بازه جز معایب کاربرد ورمیکمپوسدت
در ااا های سبک بافت از جمله ااا مورد مطالعه استه طبق نتایج
ممدوف و همکاران ( )29و ویلسون و همکاران ( )50افدزایش ضدریب
 αمتاثر از درشت شدن ااکدانهها و حفدرا سدبب افدزایش آبشدویی
استه در این حالت مقدار مکش الزم برای ورود هدوا بده تدوده اداا
کاهش مییابد که بیان گر بزرگ شدن اندازه حفرا توده ااا اسدته
بهعبار دیگر با بزرگتر شدن شعاع حفرا ااا و تعددد آنهدا کده
جابجایی منحنی رطوبتی گواه این موضدوع اسدت ارتبداط مدوثر بدین
حفرا افزایش یافته و در نتیجه مکشهای پایینتدری بدرای تخلیده
رطوبت این حفرا الزم است ()38ه در مجموع منحنی رطوبتی ااا
ورمیکمپوست دار در مقاب منحنی ااا طبیعی این واقعیت را نشدان
میدهد که با افزودن ورمیکمپوست همگرایدی ذرا اداا بیشدتر و
بهتبع اندازه حفرا بزرگتری حاص شدده اسدته لدذا مقددار مکدش
کمتری برای تخلیه رطوبت حفرا بزرگ تر متناهر بدا اداا طبیعدی
الزم استه بهگونهای که شک  2نشان میدهدد نقطده ورود هدوا بده
ااا طبیعی و ااا دارای ورمیکمپوست بدهترتیدب در مکدشهدای
 4/52و  3/47سانتیمتر رخ داده استه همگنین ،برای تخلیه رطوبدت
اشباع تا مقدار  0/2سانتیمتر مکعب بدر سدانتیمتدر مکعدب ،نیرویدی
معددادل پتانسددی ماتریددک  202سددانتیمتددر در ادداا طبیعددی و 150
سانتیمتر در ااا ورمیکمپوستدار الزم استه ضمنا ،در مکشهدای
بیش از  2000سانتیمتر ،مقدار رطوبت بداقیماندده در اداا طبیعدی
 0/116سددانتیمتددر مکعددب بددر سددانتیمتددر مکعددب و در ادداا
ورمیکمپوستدار  0/129اسدت کده نشداندهندده نگهداشدت بیشدتر
رطوبت در این بازه ناشی از تغییدر ماهیدت فیزیکدی-شدیمیایی اداا

بهواسطه مواد آلی ورمیکمپوست استه از دیگر نتایج شک  2افزایش
میزان رطوبت نزدیک به اشباع در ااا ورمیکمپوستدار نسدبت بده
ااا معمولی است که نشانه افزایش هرفیت پذیرش رطوبدت اسدته
بددهطددور کلددی نتددایج حاصدد از تغییددرا منحنددی رطددوبتی ادداا
ورمیکمپوسدتدار گدواه افدزایش تخلخد درشدت ناشدی از افدزایش
هرفیت نقطه اشباع و کداهش پتانسدی نقطده ورود هدوا بده اداا و
افزایش تخلخ ریز بهدلی افزایش هرفیت رطوبدت باقیماندده اسدته
ضمن آن که ،هدایت هیدرولیکی بیشتر ااا ورمدیکمپوسدت دار نیدز
افزایش حجم تخلخ درشت موثر را تایید میکند (جدول )1ه
در آارین مرحله نتایج آبشدویی امدالح هدر دو اداا بدهصدور
تجمعی پس از  6ساعت و  24سداعت انددازهگیدری ،ضدمن مقایسده
میانگینها در سط آماری  5درصد در قالب جددول شدماره  2تنظدیم
گردیده
از جدول  2مالحظه می گردد بیشترین مقدار تجمعی مولفدههدای
آبشویی در هر دو ااا پس از  6و  24ساعت مربوط بده مولفده کد
امالح محلول ااا با نمایه  TDSاسدته بررسدی آبشدویی  TDSدر
جددول  2نشددان داد طددی  6و  24سدداعت از ادداا طبیعددی  240/9و
 655/6میلیگرم بر کیلوگرم برابدر  7/23و  19/67درصدد و از اداا
دارای ورمیکمپوست  491/4و  946/3میلیگرم بدر کیلدوگرم معدادل
 7/04و  13/56درصد آبشویی شده همگنین ،نرخ آبشویی  TDSطدی
 6و  24ساعت در ااا طبیعی بهترتیب  0/67و  0/46میلدیگدرم بدر
دقیقدده و در ادداا دارای ورمددیکمپوسددت  1/36و  0/66اسددت کدده
ورمیکمپوست آن را بهطور معنیداری تا  2/03و  1/43برابر افدزایش
داده بدین ترتیب ،ورمیکمپوست مقادیر آبشویی امالح ااا را بهعلت
مقدار  TDSاولیه باالتر (جدول  )1بهطور معنیداری افزایش و درصدد
آبشویی آن را نسبت به مقدار اولیه ااا ورمیکمپوستدار (جددول )1
در  6و  24ساعت به  7/04و  13/56درصد کاهش داد ،بهگونهای کده
از لحاظ آماری ااتالف معنیداری بدین درصدد آبشدویی  6سداعته دو
ادداا وجددود نداشددته بخشددی از ک د امددالح محلددول در ترکیبددا
ورمیکمپوست ،انواع کاتیونهای گندهرفیتی بوده کده بدهمقددار کدم
آبشویی شده و عام آبشدویی کداتیونهدای تدکهرفیتدی و کداهش
غلظت ک امالح در محلول آبشویی است ()35ه فزونی سطوح جداذب
به واسطه افزایش ماده آلی اداا و افدزایش تخلخد ریدز در کداربرد
ورمیکمپوست سبب نگهداشت امالح به ویژه کاتیونهای گندهرفیتی
در ااا است ()5ه در این راستا ،وبر و همکاران ( )49اثر ماده آلدی در
برقراری ارتباط بین ماتریکس ااا و امالح واکنشی را دلی آبشدویی
کمتر آنها دانستنده با این وجود ،انتظار میرود در گذر زمدان ،تجزیده
مواد آلی ورمیکمپوست توس ریزجانداران و اثرا کال کنندگی آن
موجب افزایش امالح قاب ح درون اداا و محلدولهدای آبشدویی
گردد ()40ه

نقش ورمیكمپوست در تغییر مؤلفههاي فیزیکی ،شیمیایی ،هیدرولیکی و آبشویی یک خاك لومیشنی
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جدول  -2اثر ورمیکمپوست بر آبشویی  6و  24ساعته امالح خاک طبیعی و خاک دارای ورمیکمپوست
Table 2- The effect of vermicompost on the 6 and 24-hrs solute leaching of natural and vermicompost-containing soils

متوسط نرخ
آبشویی

درصد آبشویی

مقدار آبشویی

مدت آبشویی

Leaching rate
mean
()mg min-1

Leaching
)percent (%

Leaching amount
)(mg Kg-1

Leaching
)duration (hr

0.67b
0.46c
1.36a

7.23c
19.67a
7.04c

240.9d
655.6b
491.4c

6
24
6

0.66b

13.56b

946.3a

24

Vermicompostcontaining soil

0.033bc
0.011c
0.18a

7.11b
9.42b
27.10a

11.84b
15.69b
65.22a

6
24
6

ااا طبیعی

0.05b

29.98a

72.16a

24

Vermicompostcontaining soil

0.056c
0.031d
0.324a

10.46d
23.17c
27.76b

20.08d
44.48c
116.71b

6
24
6

ااا طبیعی

0.102b

34.79a

146.26a

24

Vermicompostcontaining soil

0.064b
0.041c
0.138a

0.25d
0.62b
0.47c

23.2d
58.34b
47.68c

6
24
6

ااا طبیعی

0.066b

0.90a

95.11a

24

Vermicompostcontaining soil

0.042b
0.02d
0.069a

0.009c
0.017b
0.014b

15.11c
29.39b
24.86b

6
24
6

ااا طبیعی

0.029c

0.024a

41.97a

24

خاک

مولفه

Soil

Parameter

ااا طبیعی
Natural soil

ک امالح محلول

ااا دارای ورمیکمپوست

Total dissolved solute

Natural soil

سدیم محلول و تبادلی

ااا دارای ورمیکمپوست

Exchangeable and soluble
sodium

Natural soil

نیترا

ااا دارای ورمیکمپوست

Nitrate

Natural soil

ااا دارای ورمیکمپوست

کربن آلی محلول
Dissolved organic carbon

Natural soil

ااا دارای ورمیکمپوست
Vermicompostcontaining soil

کلوئید
Colloid

میانگینهای با حروف متفاو برای هر مولفه آبشویی در سط آماری  ،0/05با یکدیگر ااتالف معنیداری دارنده
Means with dissimilar letters for each of leaching parameters have significant differences at the statistical level 0.05.

طبق جدول  ،1ورمیکمپوست مقدار  729/56میلیگدرم بدر لیتدر
نمک ( )TDSمعادل  3648میلی گرم بر کیلوگرم را بده اداا افدزوده
درحالیکه ،با انجام آبشویی طی  24سداعت ،تنهدا  10/4درصدد آن از
ااا اارج شده لذا ،توصیه می شود با توجه به نوع ااا ،نرخ م رف
ورمیکمپوست کاهش یافته و یدا روشهدای آبشدویی مددیریت شدده
برای تعدی شوری ااا جهت کشت گیاهان اعمال گردده
مطابق جددول  ،2کمتدرین مقددار مولفده آبشدویی تجمعدی طدی
زمانهای  6و  24ساعت به سدیم محلول و تبادلی به مقدادیر 11/84
و  15/69میلی گرم بر کیلوگرم از ااا طبیعدی معدادل  7/11و 9/42
درصد و مقادیر  65/22و  72/16میلیگرم بر کیلوگرم از اداا دارای
ورمیکمپوسدت معدادل  27/10و  29/98درصدد تعلدق دارده بندابراین
مقدار آبشویی سدیم طی  6و  24ساعت بدهترتیدب تدا  450/8و 360
درصد از ااا دارای ورمیکمپوست بهطور معنیداری افدزایش یافدت

که نشاندهنده اروج  72و  76/2درصدی سدیم محلدول و تبدادلی از
سااتار ورمی کمپوست استه مقایسه آمداری ندرخ آبشدویی سددیم دو
ااا نشاندهنده ااتالف معنیدار طی  6و  24سداعت آبشدویی و در
نتیجه تسریع آبشویی سددیم در اداا دارای ورمدیکمپوسدت اسدته
اروج کم سدیم و نرخ پایین آبشویی آن در ااا طبیعدی وابسدته بده
شوری کم ااا (جدول  )1و کمی نسبی کاتیونهای گنددهرفیتی در
رقابت با سدیم ،جهت جذب در مکانهای تبادلی استه مقددار و ندرخ
آبشویی زیاد سدیم در اداا دارای ورمدیکمپوسدت بدهعلدت حیدور
مقادیر سدیم TDS ،زیاد ،کاتیون های گند هرفیتی کلسیم ،منیدزیم و
آهن در ورمی کمپوست بوده که به موجب تبادل کاتیونی بدا سددیم در
سطوح تبادلی سبب رهاسازی آن به محلول آبااا و آبشویی بیشتر
شد ()35ه در همین راستا ،نتدایج ندادا و همکداران ( )33نشداندهندده
افزایش هرفیت تبادل کاتیونی ااا متاثر از کداربرد ورمدیکمپوسدت
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بوده که با جذب بیشتر کاتیونهای کلسیم و منیزیم منجر به واجدذب
سدیم شده افزایش هدایت هیدرولیکی و جریان تودهای انتقال امالح و
کدداهش  pHدر ادداا دارای ورمددیکمپوسددت (جدددول  )1از عوام د
تسهی کننده آبشویی سدیم است ()15ه در عدین حدال عددم آبشدویی
سدیم افزوده شده به ااا و تجمع آن میتواند مشکالتی در فیزیدک
سااتمان ااا و کاهش ااکدانههدا ایجداد نمایدد کده جدز میدرا
ورمیکمپوست میباشد ()29ه
مقادیر و نرخ آبشویی نیترا در جدول  2آمده اسدته مطدابق آن
طی  6و  24ساعت از اداا طبیعدی  20/08و  44/48میلدیگدرم بدر
کیلوگرم نیترا برابر  10/46و  23/2درصد بدا ندرخ  0/056و 0/031
میلیگرم بر دقیقه و از ااا دارای ورمیکمپوست  116/71و 146/26
میلی گرم بر کیلوگرم برابر  27/76و  34/79درصدد بدا ندرخ  0/324و
 0/102میلیگرم بر دقیقه آبشویی شده لذا ،مقدار ،درصد و متوس نرخ
آبشدددویی طدددی هدددر دو زمدددان  6و  24سددداعت در اددداا دارای
ورمیکمپوست بهطور معنی داری نسبت به ااا طبیعدی بیشدتر بدوده
ضمن آنکه از ااا دارای ورمیکمپوست در مقایسه با ااا طبیعدی
طی  6و  24ساعت  396/4و  205/5درصد نیترا بیشتر اارج گردیده
وجود ترکیبدا نیتروژنده در ورمدیکمپوسدت موجدب تغلدی نیتدرا
اروجی و افزایش هدایت هیدرولیکی و سرعت آبحفدرهای ناشدی از
ورمی کمپوست سبب افزایش جریان تدودهای و تسدریع آبشدویی شدد
(جدول )1ه با توجه به اهمیت بیشتر ردیابی نیترا در مطالعدا آب و
ااا بهجهت حف حاص ایزی ااا و کنترل درجه آالیندگی مندابع
آب و ااا ،تعیین کسر آبشویی نیترا از دانههدای ورمدیکمپوسدت
موجود در ااا ضروری استه لذا ،در ااا ورمیکمپوستدار ،طدی 6
و  24ساعت بهترتیب  93/2و  101/78میلیگرم بدر کیلدوگرم معدادل
 40/81و  44/56درصددد از نیتددرا قاب د اسددتخراج ورمددیکمپوسددت
آبشویی شده و  135/2و  126/62میلیگرم بر کیلوگرم برابر  59/19و
 55/44درصد آن در ااا تثبیت شده در حالیکه طبق مطالعه بداقری
و زارع ابیاندده ( ،)7در آبشددویی کددود شددیمیایی نیتراتدده بددا غلظددت 62
میلیگرم بر لیتر ،تنها  0/34میلیگرم نیتدرا در هدر کیلدوگرم اداا
نگهداشته شده این مقدار بر اساس مطالعده حمددی و همکداران ()21
برابر  0/04-0/02میلیگرم بر کیلوگرم استه علیرغم واکدنش نداگیز
نیترا با ماتریکس ااا ،تثبت نیترا در ااا ورمیکمپوسدتدار را
میتوان ناشی از نقش مواد آلی ورمی کمپوست و پیوندهای شدیمیایی
اولیه نیترا با آن دانسته کفی و همکاران ( )23بیان کردند هر گده
میزان مواد آلی ااا باالتر باشد ،مقدار یون بیشتری میتواندد جدذب
ااا شود و بههمین دلی  ،در زمان مسداوی درصدد کمتدری از یدون
نیترا آبشویی میشوده بهعالوه ،طی آبشویی در زمانهای طوالنیتر،
کاهش مقدار امالح محلول ااا ،موجب قطور شدن الیه پخشدیدگی
دوگانه اطراف کلوئیدها ناشی از وجود بار مثبت در الیدههدای دروندی
آنها شده و بر نگهداشت یونهدای بدا بدار منفدی نیتدرا و کداهش

آبشویی آن موثر استه همگنین ،آزادسدازی زمدانبدر مقدادیر حبسدی
نیترا باقیمانده در بخش ریزدانه اداا ،تحدرا کمتدر آن متداثر از
مواد آلی ااا و جذب موقتی آن در رقابت با دیگر آنیونهای افزایش
یافته ااا از عوام دیگر کاهش آبشویی نیترا است ( 8و )36ه
از دیگر نتایج مطالعه حاضدر طبدق جددول  ،2تغییدرا آبشدویی
کربن آلی محلول ااا استه مقادیر آبشویی کربن آلی محلول طی 6
و  24ساعت از ااا طبیعی  23/2و  58/34میلدیگدرم بدر کیلدوگرم
معادل  0/25و  0/62درصد و از ااا دارای ورمیکمپوسدت  47/68و
 95/11میلددیگددرم بددر کیلددوگرم معددادل  0/47و  0/9درصددد اسددته
ورمیکمپوست طی  6و  24ساعت نرخ آبشویی کربن آلی را بهترتیدب
تا  0/138و  0/066میلیگرم بر لیتر بهطور معنیداری افدزایش داده و
منجر به اروج  75/2و  57/9درصد کربن آلی بیشتر شد که بیدانگدر
تفاو معنی دار با مقادیر آبشویی از ااا طبیعی استه مقدار ماده آلی
و کددربن آلددی اضددافه شددده بدده ادداا و افددزایش تخلخد و هدددایت
هیدرولیکی متاثر از کاربرد ورمیکمپوست (جدول  )1از عوام افزایش
غلظت و نرخ آبشویی کربن آلی اداا بدوده کده در راسدتای مطالعده
آرانکددن و همکدداران ( )3اسددته مقایسدده آبشددویی  6و  24سدداعته
نشان دهنده اروج مقدار قاب توجهی از کربن آلدی پدس از  6سداعت
ابتدایی نسبت به نیترا و سدیم است (جدول )2ه وجود کسر زیادی از
کربن در سااتمان جامد مواد آلی ااا ،نیداز بده زمدان جهدت تولیدد
کربن آلی محلول از مواد آلی ،وابستگی حرکدت آن بده ذرا معددنی
دارای بددار از قبید اکسددیدها و هیدروکسددیدهای آهددن و آلومینیددوم و
تاثیرپذیری جذبی آن از کاتیونهای گندهرفیتی کلسیم و آلومینیوم از
عوام زمانبر بودن آبشویی کربن آلی محلول است ( 4و )18ه
از معایب عم آبشویی ،مهاجر عمدودی رسهدا و کلوئیددهای
ااا به عنوان سطوح نگهدارنده مدواد مغدذی بدوده کده نتدایج آن در
جدول  2آمده اسدته طدی  6و  24سداعت آبشدویی از اداا طبیعدی
 15/11و  29/39میلی گرم بر کیلوگرم کلوئیدد برابدر  0/009و 0/017
درصد و از ااا دارای ورمیکمپوست  24/86و  41/97میلیگدرم بدر
کیلدددوگرم معدددادل  0/014و  0/024درصدددد آبشدددویی شدددده لدددذا،
ورمیکمپوست طی  6و  24ساعت سبب ادروج  64/5و  42/8درصدد
کلوئید بیشتر با ندرخ آبشدویی  0/069و  0/028میلدیگدرم بدر دقیقده
گردیده طبق جدول  ،2ااتالف مقدار ،درصدد و ندرخ آبشدویی  6و 24
ساعته رسها بین ااا طبیعی و ااا دارای ورمیکمپوست معنیدار
بوده که ناشی از افدزایش دافعده کلوئیدد-کلوئیدد و کلوئیدد -سدطوح
دانههای ااا دارای ورمیکمپوست متاثر از تولید بیشدتر کدربن آلدی
محلول و تشکی اسیدهای آلی و افزایش رقابت آنها با کلوئید جهت
جذب در مکانهای جذبی است ()47ه در این راستا ،بهعالوه ،افدزایش
تخلخد و هدددایت هیددرولیکی ادداا دارای ورمدیکمپوسددت سددبب
افزایش پتانسی جابجایی کلوئیدهای با قطر بزرگتر ،افدزایش غلظدت
سدیم سبب پخشدیدگی ،آزادسدازی و دفدع آنهدا و افدزایش سدرعت

نقش ورمیكمپوست در تغییر مؤلفههاي فیزیکی ،شیمیایی ،هیدرولیکی و آبشویی یک خاك لومیشنی

آبااا موجب انتقال و آبشویی بیشتر کلوئیدها شدد ( 27 ،10و )48ه
آبشدویی بیشددتر کلوئیددها در آبیدداریهدای اولیدده بدهعلددت سددااتمان
دست اورده ااا ،وجود ااکدانه های ضعیف و شکننده بها وص در
اااهای درشت بافت و اثر پخشکنندگی سددیم رخ داده و تشدکی
ااکدانههای قوی و بزرگتر در گذر زمدان متداثر از پیونددهای آلدی-
معدنی و کاهش سدیم طی آبشویی منجر به ثبا کلوئید اواهد شده
علیرغم تاثیر مستقیم  ،TDSسدیم ،نیتدرا و مدواد آلدی بداالتر
ااا دارای ورمیکمپوست بر آبشویی بیشتر آنها ،افدزایش تخلخد ،
هرفیت رطوبت اشباع ( )θsو هدایت هیدرولیکی اشباع بهعلت تاثیر بر
جریان توده ای و تسریع تغییرا گرادیان امالح بدین منافدذ اداا در
ابتدای آبشویی ،سبب افزایش مقادیر مولفههای آبشویی شده بهعدالوه
ضرایب  αو  nبیشدتر در منحندی رطدوبتی اداا ورمدیکمپوسدتدار
نشاندهنده انتقال سریع تر رطوبت و امالح در بخش بیشتری از منافذ
ااا بوده که از عوام افزایش مقدار آبشویی استه نتایج عباسی ()1
گواه توان بیشتر انتقال مدواد درون حفدرا اداا دارای  αبدزرگتدر
استه در این راستا نتایج برای مطالعا بیانگر افزایش انتقال امدالح
و فع و انفعاال شیمیایی در ااا با ضرایب  αو  nبدزرگتدر اسدت
( 29 ،51و )26ه
از دیگر جنبههای مورد بررسی جددول  ،2مقایسده آمداری مقددار
درصد و نرخ آبشویی امالح طی  6و  24ساعت برای هر ااا اسدته
بر این اساس ،ااتالف مقدار و درصد آبشویی بدین  6و  24سداعت در
هر دو ااا برای  ،TDSنیترا  ،کربن آلی محلول و کلوئید معندیدار
و برای سدیم بیمعنی استه آزادسازی سریعتر سدیم ناشی از تبادال
و دفع کاتیونی درون محلول ااا و زمانبدر بدودن دفدع کدربن آلدی
ناشی از نیاز به تولید آن درون ااا و وابستگی تحدرا آن بده ذرا
معدنی ااا ،نیترا به علت رهاسازی تاایری از ترکیبا آلی ،کلوئید
متاثر از تغییرا زمان بر قدر یونی و مقدار امالح ااا طی آبشدویی
و  TDSبهسبب دربرداشتن ک امالح محلول ااا شام کاتیونهای
گندهرفیتی با تحراپذیری کمتر استه ااتالف آماری ندرخ آبشدویی
بین  6و  24ساعت تنها برای سدیم در ااا طبیعی غیرمعنیدار و در
دیگر موارد معنیدار بوده
از نگاه دیگر ،نسبت مقادیر مولفههای آبشویی  6به  24سداعته در
ااا طبیعی و ااا ورمیکمپوستدار بهترتیب 36/7 ،و  51/9درصد
برای  75/5 ،TDSو  90/4درصد برای سدیم 45/1 ،و  80درصد برای
نیترا  39/8 ،و  50درصد برای کدربن آلدی محلدول و  51/4و 59/2
درصد برای کلوئید است (جددول )2ه ایدن نسدبت بدرای اداا دارای
ورمیکمپوست بیشتر از ااا طبیعی بوده کده نشداندهندده آبشدویی
بیشتر در  6سداعت ابتددایی نسدبت بده  18سداعت بعددی در اداا
ورمیکمپوستدار استه این تغییرا بهعلت فعالیدت مجداری درشدت
ااا دارای ورمیکمپوست در افزایش جریان تودهای ناشی از تخلخ
و هدایت هیدرولیکی بیشتر بوده که بر آبشویی در زمانهدای ابتددایی

617

موثر واقع شدده و ادروج امدالح باقیماندده بدا اثرگدذاری فرآینددهای
پخشیدگی و انتشار و نقش جذبی مواد آلی زمانبر اسدته ایدن نتیجده
مشابه نتایج گاگنتی و همکاران ( )14مبنی بر اروج بیشدتر امدالح از
ااا رسیلومی اصالح شده با کودهای آلدی در زمدانهدای کوتداهتدر
استه بهنظر می رسد این پیآمد متاثر از اثدرا شدویندگی زیداد جبهده
پیشروی اولیه باشده وجود امالح بیشتر در ااا دارایورمی کمپوسدت
موجددب گردیددد تددا مطددابق مطالعدده یاندد( و همکدداران ( ،)51شددد
فرآیندهای واجذب نسبت به جذب طی عم آبشدویی افدزایش یابدده
گفتنی است تغییر درجه ناهمگنی ااا متاثر از کداربرد اصدالحکنندده
نیز از دالی تغییر شد فرآیندهای جذب/واجدذب اسدت ()55ه نتدایج
مطالعه ژان( و سلیم ( )54نیز تغییرا زیاد آزادسازی امالح دو اداا
شنی لومی و سیلتی در زمان کوتاه و رهاسازی کدم آن در زمدانهدای
طوالنی متاثر از فرآیندد پخشدیدگی را تاییدد نمدوده در همدین راسدتا،
سوگیتا و گیلیهام ( )44بیان کردند تغییرا اندازه و تنوع حفرا ااا
از دالی افزایش انتشار و پخشیدگی امالح درون ااا استه

نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ورمدیکمپوسدت در تغییدر برادی
ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و هیدرولیکی یک اداا شدنیلدومی و
نقش آن در آبشویی شدوری ،سددیم ،نیتدرا  ،کدربن آلدی محلدول و
کلوئیدهای ااا استه ورمیکمپوسدت ویژگدیهدای شدمیایی اداا
شام ماده آلی ،کربن آلی ،نیتدرا قابد اسدتخراج ،سددیم محلدول،
سدیم تبدادلی EC ،و  TDSرا افدزایش و  pHرا کداهش داده در ایدن
راستا حیور امالح زیاد از قبی سدیم ،نیترا و وجود مواد آلی باال در
ترکیبا ورمیکمپوست دلی این تغییرا استه آزاد شددن اسدیدهای
آلی متاثر از ورمیکمپوست ،تشکی  H2CO3بهواسطه هوموسی شدن
و تجزیه مواد آلی توس ریزجانداران عام کداهش  pHاداا اسدته
کاهش اندا گگالی هداهری و تخلخد بدهعلدت مدد زمدان کدم
آزمایش و عدم ااکدانه سازی در ااا درشت بافت از دیگر پیامدهای
افزودن ورمیکمپوست بوده که با تعدد و قطور شدن لولههدای مدوئین
ااا موجب بیشتر شدن هدایت هیدرولیکی اشباع و سدرعت حرکدت
آبحفرهای شده ورمیکمپوست عام افزایش ضرایب هیددرولیکی ،θs
 n ،α ،θrو جابجایی منحنی رطوبتی به سمت رطوبتهدای بیشدتر در
مکشهای کم بهعلت افزایش تخلخ و در مکشهای زیداد بدهدلید
افزایش ماده آلی ،سطوح جذب و تخلخ ریدز اسدته نتدایج آبشدویی
امالح نشان داد مقادیر معنیداری از سدیم ،نیترا  ،کربن آلدیTDS ،
و کلوئید از ااا دارای ورمیکمپوست نسبت به ااا طبیعی بهعلدت
داشتن امالح قاب ح زیاد و هدایت هیدرولیکی بیشتر اارج شده این
اصالح کننده با افزایش سدیم ااا سدبب پخشدیدگی کلوئیددها و بدا
افزایش تخلخ سبب آبشویی بیشتر آنها در مدد آزمدایش گردیدده

1399  شهریور-  مرداد،3  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

ورمیکمپوست قب از م رف و کاهش ندرخ اعمدال ورمدیکمپوسدت
جهت حف کیفیت ااا و جلوگیری از اطر احتمدالی آلدودگی مندابع
آب با نیترا استه با توجه به اینکه این مطالعده تنهدا بدر روی یدک
ااا شنیلومی در شرای آزمایشگاهی انجام شده لذا نتایج آن قابلیت
تعمیم به دیگر ااا ها در شرای متفداو را نددارده بندابراین توصدیه
میگردد برای اااهای با بافت متفاو نیز این قبی مطالعا انجدام
گردده
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 اددداا متددداثر ازTDS  درصددددی109/4  افدددزایش،علدددیرغدددم
 سداعت آبشدویی مدداوم از24  درصد آن طدی8  تنها،ورمیکمپوست
ااا اارج شده در حالی که این مقدار برای آبشویی سددیم و نیتدرا
 درصدد44/6  و76/2 قاب استخراج در ورمیکمپوست بهترتیب برابدر
است که نشاندهنده تاثیرپذیری کم شدوری اداا در مقابد فرآیندد
 کاربرد ورمیکمپوست با افزایش کربن آلدی و،آبشویی استه از اینرو
نیترا سبب حاص ایزی ااا و با افزایش هدایت الکتریکدی سدبب
 اصدالح،مشک شوری شده کده نیازمندد تغییدر روش هدای آبشدویی
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Introduction: Vermicompost is a type of biological organic fertilizer obtained from earthworm activity.
Vermicompost is used in sustainable agriculture due to its beneficial effects on diversity of plant nutrients and
physical-hydraulic modification of soil. However, high presence of solutes in the structure of vermicompost
causes soil salinity, increases soil sodium content and changes soil pH. Soil flushing is one of the well known
strategies to minimize the mentioned disadvantages of vermicomposting. Although flushing can reduce the soil
salinity and sodium content, it leads to transportation of some soil substances such as nitrate, dissolved organic
carbon and colloids which their tracing is necessary because of soil quality monitoring and possibility of water
resources pollution. The objective of the current study was to investigate the effects of vermicomposting on soil
chemical, physical and hydraulic properties and its role on the amount of soil total dissolved salts (TDS),
sodium, nitrate, dissolved organic carbon and leaching behavior of colloids.
Materials and Methods: To treat the soil, 1.45 weight percent of vermicompost (17.68 tones/hectare) was
mixed with regular soil. Physical, chemical and hydraulic properties of soil were determined. PVC columns with
length of 20 cm and internal diameter of 5.95 cm were used and filled with soil to perform leaching during 24
hrs in saturated condition experiment. The effluent of columns were collected at various interval times, and their
sodium, nitrate, dissolved organic carbon, TDS and colloid contents were measured and the cumulative amounts
of them were calculated at 6 and 24 hrs. All experiments were carried out in three replications, and the mean
comparison of leaching parameters was done according to Duncan's multiple range test at probability level of
5%.
Results: Vermicompost increased the studied soil chemical properties i.e, organic matter, organic carbon,
extractable nitrate, soluble sodium, soluble and exchangeable sodium, EC and TDS to 12.42, 12.9, 118.96,
80.43, 44.48, 109.4 and 109.4 %, respectively and decreased soil pH to 2.35 %. Soil bulk density reduction to
3.81 % and enhancement of soil porosity, saturated hydraulic conductivity and the pore water velocity to 1.38,
7.25 and 5.6 %, respectively are the other results of vermicompost application. The used vermicompost fertilizer
caused displacement of soil water retention curve to more moisture around of saturated and permanent wilting
points and reduction of air entry potential. In this regard, vermicomposting increased all of soil hydraulic
coefficients of van Genuchten model including θr, θs, α and n, and its effect was specially more on θr and α. The
result of leaching experiments showed that the amounts of leached TDS, sodium, nitrate, dissolved organic
carbon and colloid in vermicompost-containing soil during 6 hrs were 491.4, 65.22, 116.71, 47.68 and 24.86, and
during 24 hrs were 946.3, 72.16, 146.26, 95.11 and 41.97 mg/Kg, respectively. For the natural soil, these
amounts during 6 hrs were 240.9, 11.84, 20.08, 23.2 and 15.11, and during 24 hrs were 665.6, 15.69, 44.48,
58.34 and 29.39 mg/Kg, respectively. Therefore, vermicompost significantly increased the amounts of leached
TDS, sodium, nitrate, dissolved organic carbon and colloid, because of containing more contents of solute,
sodium, nitrate and organic matter in its structure. It also increased the porosity and hydraulic conductivity of
soil, and made changes in soil water retention curve (P<0.05). The presence of more sodium in vermicompost
together with its effect on soil porosity enhancement increased the colloid dispersion and consequently its
leaching. In addition, the leaching rate of all of parameters at 24 hrs in comparison to 6 hrs decreased
significantly due to high amount of solute leaching through mass flow at initial time of leaching experiment and
leaching residual solute by time-consuming process of diffusion.
Conclusion: Although vermicompost can enriched the soil due to increasing nitrate and organic matter
contents, it leads to soil salinity and increases sodium contents. Flushing the soil treated by vermicompost
1 and 2- Ph.D. and Professor in Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,
respectively.
(*- Corresponding Author Email: Zare@basu.ac.ir)
3- Research Scientific in Water Resources Management, Water Research Center, Sultan Qaboos University, Muscat,
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removed the amounts of TDS, sodium, nitrate to 10.4, 76.2 and 44.6 % during 24 hrs. Therefore, leaching had a
considerable effect on soil sodium reduction and a little effect on soil salinity reduction. Moreover, in
comparison to chemical fertilizers, the high nitrate fraction of applied vermicompost resulted in sustainability of
soil fertility. It is expected soil salinity and nitrate leaching fraction of vermicompost will be reduce by managing
leaching methods, treating vermicompost before using and reducing fertilizer application rate. Thus, the results
of current study warn the farmers who used vermicompost in soil to control the soil salinity, ground water
pollution and vertical colloid migration.
Keywords: Colloid leaching, Dissolved organic carbon leaching, Nitrate leaching, Soil hydraulic
coefficients, Soil water retention curve
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مقاله علمی-پژوهشی

قابلیت طیفسنجی مرئی-مادون قرمزنزدیک ) )VIS-NIRدر پیشبینی درصد ذرات خاک با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی
الهام مهرابی گوهری -1حمید رضا متین فر -*2روح اهلل تقی زاده مهرجردی -3اعظم

جعفری4

تاریخ دریافت1398/03/22 :
تاریخ پذیرش1398/11/02 :

چکیده
طیفسنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک ( )VIS-NIRبه طور گستردهای برای تخمین خصوصیات فیزیکی خاک و اخیرا برآورد بافت خاک استفاده
میشود .مطالعه حاضر با هدف پیشبینی احتمالی بافت خاک با استفاده از اندازهگیریهای طیفی و مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حدداق
مربعات جزئی انجام گرفته است .بر اساس تکنیک هایپرکیوب ،مح  115پروفی شناسایی و سپس نمونهبرداری از افقهای خاک انجام گرفت ،درصدد
شن و رس و سیلت نمونههای خاک اندازهگیری شد .رگرسیون حداق مربعات جزئی ( )PLSRو شبکه عصدبی مصدنوعی ( )ANNبدرای مددلسدازی
درصد رس ،شن و سیلت خاک مقایسه شدند .نتایج این بررسی نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون حداق مربعدات جزئدی کدارایی
بهتری داشت ،برای هر دو مدل از محدوده خاصی از طول موج (بین  2450- 400میکرون با اعمال پیشپردازشها و حذفیات یکسان) اسدتفاده گردیدد.
هنگامی که مدل رگرسیون مربعات جزئی اجرا شد ،دقت بسیار پایینی داشت ( ،)R2 ~0.1-0.3در مقاب  ،روش شبکه عصدبی-مصدنوعی مقددار  R2بده
ترتیب برای رس ،شن و سیلت 0/76 ,0/70و  0/73بود و میانگین ریشه مربعات خطا به ترتیب  5/54 ،9/14و  7/01گرم بر کیلوگرم براساس دادههدای
آزمون ( 20درصد) به دست آمد که نشان دهنده دقت باالتر و خطای کمتر مدل شبکه عصبی-مصنوعی میباشد .از آنجایی که رابطه بدین درصدد ررات
خاک و بازتاب طیفی خاک خطی نیست ،به نظر میرسد روش شبکه عصبی-مصنوعی برای بررسی و تجزیه و تحلی رابطه بین اجدزای بافدت خداک و
دادههای طیفی مناسب باشد.
واژههای کلیدی :پیشبینی ،رگرسیون حداق مربعات جزئی ،شبکه عصبی مصنوعی ،طیفسنجی مرئی ،مادون قرمز ،مدلسازی

مقدمه

4321

بافت خاک مهمترین متغیر محیطی است زیرا در قابلیت اراضی و
فرایندهای انتقال آب ،کنترل کیفیدت خداک و حاصدلخیزی آن نقدش
بسددیار مهمددی دارد .همچنددین در بسددیاری از خصوصددیات فیزیکددی و
شیمیایی خداک و نیدز رفتارهدایی همچدون ظرفیدت نگهدداری آب و
عناصر غذایی خاک ،هدایت هیدرولیکی ،شکنندگی و مقاومت خاک به
عملیات کاشت نیز اثرگذار است .از سویی اطالعدات توزید مکدانی و
تغییرپذیری اجزای بافت خاک به منزله پارامتر ورودی بده مددلهدای
 -1استادیار ،گروه کشاورزی،دانشگاه پیام نور و دانش آموختده دکتدری علدوم خداک
دانشگاه لرستان
 -2دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان
)Email: matinfar.h@lu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی و مناب طبیعی ،دانشگاه اردکان
 -4استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
DOI: 10.22067/.v34i2.80806

اکولوژیکی ،هیدرولیکی ،اقلیمدی و دیگدر مددلهدای زیسدتمحیطدی
شناخته شدهاند .همچنین ،نیاز مبرمی بدرای تعیدین و تخمدین دقیدق
روابط بین هر یک از اجزای بافت خاک با پارامترهای کلیددی زیسدت
محیطی (همچون اقلیم ،توپوگرافی ،مواد مدادری ،و  )...جهدت بهبدود
مدیریت پایدار ،اقتصادی و مکانی احساس میشدود ( .)6از دیگدر سدو
اجزای بافت خاک پایه و بنیان مددلهدای تخمدین زنندده محیطدی و
نقشدهبدرداری رقدومی خداک اسدت ( .)9از سدویی خداکهدا مسدتعد
تغییرپذیری زمانی و مکانی معنیداریاند که تشدخی پهندهبنددی و
پایش آنها با روشهای نموندهبدرداری سدنتی و تحلید آزمایشدگاهی
معمول بسیار هزینه بر و وقتگیر است .در نتیجه ،توسدعه روشهدایی
که برای تحلی و بررسی خاک و جم آوری اطالعات آن از هر نظر به
صرفه باشد ،به اولویت تبدی شده است (.)28
یکی از شیوههای موثر در تجزیه و تحلی خاک و کاربردهدای آن
طیفسنجی مرئی-مادون قرمز است .این روش روشی ساده و تحلیلی
است که از ان میتوان برای افزایش یا جدایگزین نمدودن روشهدای
عادی تحلی خاک استفاده کرد .ایدن روش بدرای غلبده بدر برخدی از
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محدودیتهای روشهای عادی آزمایشی ،موثر است و ممکدن اسدت
برای پیشبینی مشخصات متعدد خاک استفاده شود ( .)7طیفسدنجی
مرئی-مادون قرمز به عنوان روشی مدوثر بدرای تحلید خصوصدیات
خاک توسط کاربران است و نشان داده شده است که این روش ،اشاره
به دادههای دقیقی در مورد مشخصات شیمیائی و فیزیکی خداک دارد
که برای نقشهبرداری رقومی خاک ،مفید میباشند ( .)13اگرچه طیدف
سنجی مرئی-مادون قرمز ،نمونهبرداری سری و مقدرون بده صدرفه و
دقیق را تامین یا ممکن میسازد ،اما محققان به برخی از کاستیهایی
پرداختهاند که در ارتبدا بدا بدیثبداتی اسدتفاده از وسدای در شدرایط
محیطی مانند نور ،دما و غیره ،کالیبراسیون در بین ابزارهای مختلدف،
مشکالت مرتبط به مقیاس یا سنجش مدل در سطوح جهانی ،قارهای،
منطقهای ،کشوری ،محلی و میدانی در برابر دقت و دیگر مسائ است
(.)21
معموالً سنجش و بررسی پارامترهای خاک با اسدتفاده از فنداوری
های ابر طیفی (اعم از آزمایشگاهی یا سیار ،زمینی یا هوایی/فضدایی)
بر مبنای رفتارها و عالئم طیفی است که خاکها از خدود نشدان مدی
دهند .روی هم رفته رفتارهای طیفدی خداک و بدالطب منحندیهدای
بازتابی طیفی خاک از کروموفورهدای 1خداک (عوامد فعدال رنگدی /
طیفی) تاثیر میپذیرد .بر این اساس کروموفورهای خاک کده در واقد
عوام فعال اثرگذار در رفتارهای طیفی خاک به شمار میآیندد بده دو
دسددته تقسددیم مددیشددوند :شددیمیایی و فیزیکددی ( .)4کروموفوروهددای
شیمیایی شام آن موادیاند کده تدابش ورودی را در سدطوح اندرژی
مجزا جذب میکنند .به طوریکه همه پدیدهها در دامنه طیفی مرئی-
مادون قرمز عالئم طیفی مشخصی دارند .در خاکهدا سده کروموفدور
شددیمیایی غالددب شددناخته شدددهانددد-1 :کددانیهددا (غالبداً شددام رس،
اکسیدهای آهن ،کانیهای اولیه فلدسپار ،نمکها و مواد مقاوم به ح
شدن ،همچون کربناتها و فسفاتها) -2مواد آلی (تدازه و یدا تجزیده
شده)  -3آب (جامد ،مای و گاز) .کروموفورهای فیزیکی خصوصدیاتی
هستند که در ک دامنه طیفی و نیز موقعیت باندهای ویژه اثرگذارندد.
نمونههایی از این نوع کروموفورها شام تغییدرات انددازه ررات خداک
(بافت) و شاخ های انکساری مواد است که از یک شرایط تابشی به
شرایط دیگر تغییر میکنند ( .)4اجزای بافت خاک از نظر دانش طیدف
سنجی حد واسط کروموفورهای فیزیکی و شیمیایی به حساب میآیدد
که باید بیشتر آن را مطالعه کرد .بر این اساس توانایی و قابلیت برآورد
مقادیر اجزای رسی با استفاده از دورسنجی مادون قرمدز نزدیدک نیدز
مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نظدر اسدتنبر و همکداران ))22
جزء رس از مهمترین اجزای بافتی خاک است که پدیددههدای جدذبی
قاب تشخیصی در طول موجهای مرئی و مدادون قرمدز نزدیدک دارد.

همچنین کوانگ و همکاران ( )14بیان داشتهاند که اجزای رسی را به
دلی پاسخ طیفی مستقیم کدانیهدای رسدی در دامنده طیفدی حددود
 2300-2200نانومتر مدیتدوان سدنجش و آشکارسدازی کدرد .البتده
استنبر و همکاران ( )22اخطار دادهاند کده موقعیدت ایدن بانددهای
جذبی ممکن است بر اساس ترکیبات آنها فرق کند.
برای مدلسازی روابدط پیچیدده بدین نشدانههدای طیفدی و نیدز
مشخصات خاک ،روشهای رگرسیون چند گانه نسبت به روابط سداده
دو متغیری برتری دارند ( .)21رگرسیون حداق مربعات جزئدی شدای
ترین روش در حال حاضر برای مدلسازی روابط میان شددت طیفدی
مادون قرمز اجزای خاک و خواص خاک از طریق بارگذاریها ،نمدرات
و ضرایب رگرسیون مشتق شده از حداق مربعات جزئی میباشد (.)11
اگرچه ایدن روش بده عندوان روش رگرسدیون خطدی اسدت ،امدا بده
مشخصهای بنام غیر خطی بودن ،توسط فاکتورهای اضدافی PLSR2
یا تاب پیش پردازش غیر خطی نسبت داده میشدود ( .)11رگرسدیون
حداق مربعات جزئی مجموعه ای از اجزاء یا بردارهای پنهدان را پیددا
میکند که به طور همزمان کاهش یا تجزیهی  Xو  Yرا به وجود می
آورد به طوریکه این مولفهها تا حد ممکن کوواریانس بین  Xو  Yرا
توضیح میدهد ( .)26یکی از مزایای رگرسیون حداق مربعات جزئدی
در مقایسه با سایر روشها ،مانند تحلی رگرسیون مولفه اصلی ،امکان
تفسیر برخی از متغیرهای پنهان اول است ،زیدرا آنهدا ارتباطدات بدین
مقادیر ویژگیهای اندازهگیری شده و ویژگیهای طیفی را نشان مدی
دهند .بلیناسو و همکارانش ( )2در سال  2010پی بردندد کده تحلید
مولفهی اصلی ،خاک هدای ناشدی از مدواد مشدابه اصدلی را بدا برخدی
تمایزات بر اساس دامنه و ارتفاع دستهبندی میکند .محققان مختلفدی
نشان دادند که رگرسیون حداق مربعات جزئی مدیتواندد بدا عملکدرد
باالیی مدلسازی را ارائه دهد ( .)24این روش در خاک ،برای بررسدی
خواص متفاوت مربو به مقدار رطوبت و مداده آلدی ،از جملده مقددار
کربن و نیتروژن و یا ظرفیت تبادل کداتیونی بکدار مدیرود ( .)20ایدن
روش در ایران توسط خیامیم و همکاران ( )12برای برآورد مقدار ماده
آلی ،کربنات و گچ خاکهای سطحی اصدفهان اسدتفاده شدده اسدت.
تحقیقات نشان داده است که در گستره مرئی و مادون قرمدز نزدیدک
( ،VIS-NIRطول موج  400تا  3000نانومتر) و مدادون قرمدز میدانی
( ،MIRطول موج  3000تا  30000نانومتر) میتوان مقدار مداده آلدی
خاک را مورد مطالعه قرار داد ( .)5سامرس و همکاران ( )23با بررسدی
 300نمونه خاک در منطقه جندوب اسدترالیا بده ارزیدابی روش طیدف
سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک در بدرآورد کدربن آلدی ،مقددار رس،
اکسیدهای آهن و کربناتهای خاک پرداختند .آنها نتیجه گرفتندد کده
ضریب تبیین برای درصد رس ،کربن آلی ،اکسید آهن و کربناتهدای

1- Soil Choromophores

2- Partial Last square regression

قابلیت طیفسنجی مرئی-مادون قرمزنزدیک ) )VIS-NIRدر پیشبینی درصد ذرات خاك...

خاک به ترتیب  0/61 ،0/57 ،0/66و  0/69میباشد و مقادیر RMSE

نیز به ترتیب  0/23 ،0/35 ،3/13و  2/9درصدد گدزارش شدده اسدت
( .)23با این حال ،محققان دیگر گزارش دادند که سایر تکنیدکهدای
مدلسازی ،مانند شبکه عصبی-مصنوعی ،میتوانند دقدت پدیشبیندی
بیشتری را نسبت به رگرسیون حداق مربعات جزئی ارائه دهندد (.)13
روش شبکه عصبی-مصنوعی میتواند برای حد و بررسدی واکدنش
های طیفی غیر خطی نسدبت بده رگرسدیون حدداق مربعدات جزئدی
موثرتر باشد و به عنوان روشی با دسترسی به دقدت زیداد پدیشبیندی
تعریف شده است ( .)26زائو و همکاران ( )27از شدبکه عصدبی بدرای
پیشبینی توزی مکانی بافت خاک اسدتفاده کردندد .همچندین ایشدان
مدل خود را در منطقهای مشابه آزمدون کردندد و نتدایج قابد قبدولی
گرفتند .زو و همکاران ( )29نشان دادند که استفاده از شدبکه عصدبی
مصنوعی کارایی باالتری نسبت به رگرسیون خطی چند متغیره و مدل
هایی بدا رابطده تدوانی در پدیشبیندی غلظدت رسدوب دارد .مدوازن و
همکاران ( )16به این نتیجه رسیدند که بهترین دقت پیشبینی بدرای
درصد کربن آلی خاک با شبکه عصبی -مصنوعی بر اساس دادههدایی
در مورد متغیرهای پنهان رگرسیون حداق مربعات جزئی کسب شدده
است .تاکنون مطالعهای برای مقایسه روش رگرسیون حداق مربعدات
جزئی و روش شبکه عصبی-مصنوعی بدرای بررسدی تخمدین بافدت
خاک صورت نگرفته است .فرضیهی این مطالعه این است کده شدبکه
عصبی-مصنوعی نتایج موثری را برای پیشبینی درصدد رس ،شدن و
سیلت خاک ارائه میدهد .هدف این مطالعه مقایسه نمودن روشهدای
رگرسیون حداق مربعات جزئی و شبکه عصبی-مصنوعی برای مددل
سازی دادههای طیفی در براورد درصد ررات رس ،شن و سدیلت مدی
باشد.

مواد و روشها
تشريح محدوده مطالعاتي

منطقه مورد مطالعه در جنوب شدرق ایدران ،تقریبداً در فاصدله 70
کیلومتری شهر کرمان بدین عدرج جغرافیدایی ' 30◦ 40تدا '31◦ 00
درجه شمالی و طول جغرافیایی ' 56◦ 10تا ' 56◦ 50درجه شرقی قرار
گرفته است .این منطقه مساحتی حدود  100000هکتار را میپوشاند و
شهرستان زرند را نیز در بر میگیرد .شهرسدتان زرندد در شدمالغدرب
اسددتان کرمددان قددرار دارد و از شددمال و شددمالغددرب بددا اسددتان یددزد
(شهرستان بافق) ،از شمالشرق و شرق بدا شهرسدتان راور ،از جندوب
شرق با شهرسدتان کرمدان و از جندوبغدرب و غدرب بدا شهرسدتان
رفسنجان هممرز است .ارتفاعات این شهرستان در دو راسدتا بدا روندد
کلی شمالغرب به جنوبشرق کشیده شده است که دشت زرندد را بدا
همین روند احاطه کردهاندد .لنددفرمهدای اصدلی ایدن منطقده شدام
مخرو افکنههای قدیمی و جدید ،سطوح رسی (دق) و تپههای شدنی
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میباشد .متوسط ساالنه بارندگی ،درجهحدرارت و تبخیدر و تعدرق بده
ترتیب  61میلیمتر 17 ،درجه سانتیگراد و  1750میلیمتدر مدیباشدد
( .)1در منطقه مورد مطالعه بر اساس تکنیک هایپرکیوب ،محد 115
پروفی شناسایی و سپس نمونهبرداری از افقها انجام گرفت .به ایدن
شک که برای هر نقطه مطالعاتی اطالعات الزم اعم از مح پروفی
در زمین نما ،نوع واحد ژئومورفیک و نوع مواد مادری یادداشتبرداری
و از افقهای هر پروفی نمونهبرداری شد .سپس در کلیده نموندههدای
سطحی خاک پس از هوا خشک شدن و عبور از الدک  2میلدیمتدری
بافت خاک به روش هیدرومتری ،اندازهگیری شد.
آنالیز طیفي

به منظور اندازهگیری بازتاب طیفی نمونههدای خداک ،از دسدتگاه
اسپکترو رادیومتر زمینی 1استفاده شد .نمونه های خاک بدرای کداهش
آثار مزاحم رطوبت و تداخ ساختاری خاک در رفتار طیفدی نموندههدا
هوا خشک و الک شدند و سپس در یک پتریدیش به قطر تقریبی ده
سانتیمتر قرار گرفتند و با کاردک سدطح آنهدا همدوار شدد و سدپس
جهت بررسیهای طیفی به اتاق تاریک منتق شدند .هر نمونه چهدار
بار (به ازای هر چرخش نود درجهای متوالی) برای حذف آثار تغییدر در
هندسه تابش مورد سنجش طیفی قرار گرفت .هندسه تابش قادر است
در تاب توزی بازتاب دو جهته اثر بگذارد بنابراین الزم اسدت کده آثدار
تغییر هندسه تابش بر بازتابهای سنجش شدده بده کمتدرین میدزان
برسد .پیش از آغاز نمونهبرداری طیفی از گزینه جریان تاریدک بدرای
افزایش نسبت سیگنال به نویز و نیز از مرج سفید اسپکترالون به طور
تقریب به ازای هر نیم ساعت نمونهبرداری طیفی برای کالیبره کدردن
انعکاس طیفی بهره برده شد .بدین طریق ،نمونههای خاک اسکن شد
و بازتاب های مطلق در دامنه طیفی  350-2500ندانومتر و بدا قددرت
تفکیک طیفی یک نانومتر سبب تولید  2150نقطه داده طیفی به ازای
هر نمونه خاک شد .منحنیهای به دست آمدده بالفاصدله و بده طدور
خودکار با استفاده از نرمافزار  RS3موجود بر روی رایانده قابد حمد
متص به دستگاه میانگینگیری شده و به صورت یک منحنی طیفدی
به نمایش در آمد .برای هر نمونه  5تکرار ثبت گردید.
تحلیل آماری-طیفي

جهت ساخت مدل مناسب بدرای پدیشبیندی درصدد رس ،شدن و
سیلت خاک روش کمترین مربعات جزئی با تعدداد فداکتور  1تدا  10بدا
استفاده از نرمافزار آن اسکرمب  2و مدلسدازی روش شدبکه عصدبی
مصنوعی ( )ANNبا استفاده از نرمافزار  JMPبه کار گرفته شد.

1- FieldSpec®3, ASD, FR, USA
2- Unscrambler
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعاتي و نحوه پراکنش مکاني داده های خاك
Figure 1. Location of study area and selected site.

( PLSRرگرسیون حداق مربعات جزئدی) از معمدولتدرین روش
های آماریسنجی چند متغیره است که با هدف کالیبراسیون طیفدی و
تخمین خصوصیات خاک به کار برده میشود ( .)8رگرسدیون حدداق
مربعات جزئی سبب استخراج ترکیبات خطی متوالی از تخمینگرها می
شود که تغییرات پاسخ و تغییرات تخمینگر را هم زمان مدورد بررسدی
مطلوب قرار میدهد ( .)9افزون بر آن روشی است که از طریق بهدره
گیری از تکنیک تحلی مولفههای اصلی ( )PCAو رگرسدیون خطدی
چند گانه ( ،1)MLRبر مشکالت چند هم خطیگری و خود همبستگی
بین متغیرهای طیفی و نمونهها غلبه میکند و مجموعهای از اجدزا یدا
بردارهای پنهان را مییابد کده سدبب کداهش و یدا تجریده مداتریس
1- Multiple Linear Regression

متغیرهای طیفی تخمینگر ( )xمیشود و تا انجا که امکان دارد سدبب
همبستگی بین متغیرهای پاسخ ( )yبا متغیرهای مستق ( )xمیشدود
( .)23اگر چه رگرسیون حداق مربعدات جزئدی دارای مزایدای بسدیار
مانند سادگی ،اطمینان ،قابلیت پیشبیندی ،دقدت و توضدیحات کمدی
آشکار و واضح است ،اما ضعف اصلی این مدل این اسدت کده رابطده
بین متغیرهای پیشبینی کننده و متغیرهای پاسدخ را بده خدوبی بیدان
نمیکند و مجددا از الگوریتمهای مدل بین ابزارهای مختلدف اسدتفاده
نمیکند ( .)15در مقاب روش شبکه عصبی-مصنوعی به طور معمول
در الیهها سازماندهی شده است و این الیدههدا از تعددادی گدرههدای
متص شده تشکی شدهاند که دارای یدک تداب فعدال هسدتند (.)15
دراین تحقیق شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون با یک الیه مخفی که
دارای تاب فعالسازی سیگموئید درالیه مخفی و تاب فعالسازی خطی
درالیه خروجی بوده و تعداد نرونهای آن از دو تا  10نرون متغیر بوده

قابلیت طیفسنجی مرئی-مادون قرمزنزدیک ) )VIS-NIRدر پیشبینی درصد ذرات خاك...

و بهترین تعداد نرون به صورت سعی و خطا تعیین شد ،مدورد بررسدی
قرار گرفت .همچنین به علت کارایی ،سادگی و سدرعت بداال در ایدن
تحقیق الگوریتم آموزشی لونبر مارکوارت استفاده شد.

توان دردو رده اریدی سول و انتی سول طبقهبندی کرد.
ويژگيهای طیفهای خاک

اعتبارسنجي مدلها

پارامترهایی که در این تحقیق برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد
 )1:ریشه میانگین مربعات خطای پیشبینی میباشد که این مقددار از
رابطه  RMSEبه دست میآید )2 .ضریب تبیین  R2بین مقادیر اندازه
گیری شده توسط روشهای آزمایشگاهی و پیشبینی شده توسط مدل
میباشد .الزم به توضیح است که برای پیشبینی ،دادهها به دو دسدته
آموزش(  80درصد از دادههای نمونهبرداری شده) و آزمون ( 20درصد
از دادههای نمونهبرداری شده) به طور تصادفی تقسیم شدند.
2
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RMSE  


 :0متغیرهای کمی مشاهده شده :e ،متغیرهای کمدی تخمدین
زده :0 ،میانگین متغیرهای مشداهده شدده :e ،میدانگین متغیرهدای
کمی برآورد شده و  nتعداد دادهها میباشد.

نتایج و بحث
خالصه آماری دادهها

در جدول  1خالصه آماری رس ،سیلت و شدن خداکهدای تحدت
مطالعه آمده است .مجموعه عوام سطوح مختلف ژئومورفیک و سطح
آب زیرزمینی باعث تمایز و تفکیک خاکها گردیده است که آنها را می

شک -2الف طیف انعکاسی محدوده مرئی -مادون قرمدز نزدیدک
اندازهگیری شده در ده نمونه خاک را نشان میدهد .شک کلی همده
طیفها در همه خاکها تقریباً مشابه است ،به طوریکه ویژگدیهدای
جذبی آب و رس در همه طیفها مشاهده میشود ،البته اختالفداتی در
میزان شدت انعکاس وجود دارد .ویژگی جدذبی آب در  1400و 1900
نانومتر به علت فرکانس ارتعاشدات پایده مولکدول آب شدام کشدش
متقارن و نامتقدارن پیوندد  H- Oو خمدش  O-Hمشداهده مدیشدود.
ویژگی جذبی رس در 2200نانومتر میباشد .کانیهای خاک نور را در
ناحیههای مرئی-مادون قرمز نزدیک و میانی جذب مدیکنندد .پاسدخ
طیفی کانیهای رسی در نتیجه ارتعاش مولکولهدای آب سداختمانی،
گروههای هیدروکسی  ،چارچوب سیلیکات و کاتیونهدای اکتاهددرال،
تتراهدرال و بین الیهای است .اکسیدهای آهدن در محددوده مرئدی و
کربناتها در  2300نانومتر قاب مشاهده هسدتند .مقدادیر انعکداس از
طریق رابطه ( )3به جذب تبدی شد .در رابطه ( A )3و  Rبه ترتیدب
مقادیر جذب و انعکاس بر حسب درصد را نشان میدهند .شک  -2ب
نمودارهای جذب طیف مرئی-مادون قرمز ده نمونه خاک را نشان مدی
دهد.
)A=log (1/R
()3
عملیات پیش پردازش طیفي

به دلی این که هنگام اندازهگیریهای طیفی و به ویژه در صحرا
این اندازهگیریها تحت تأثیر عوام ناخواسدته مثد رطوبدت خداک،
زبری سطح خاک ،بقایای آلی درشت ،آلودگی پروب بده علدت گدرد و
غبار ،تغییر فاصله حسدگر و خداک و تدأثیرات پرتدوافکنی جدوی قدرار
میگیرند ،پدیشپدردازش دادههدای طیفدی نقدش مدثثری در بهبدود
کالیبراسیون دارد (.)18

جدول  -1پارامترهای آماری مربوط به خصوصیات شن ،رس و سیلت
Table 1- Statistical parameters related to the characteristics of sand, clay and silt

درصد ذرات

حداقل

حداکثر

متوسط

انحراف استاندارد

Particle size
)distribution (%

Min

Max

Average

Standard deviation

) (Clayرس

3.00

42.65

18.59

8.91

) (Sandشن

27.97

94.88

64.10

15.13

) (Siltسیلت

2.00

42.15

17.26

9.58
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شکل  -2مقادیر انعکاس الف ،ب) جذب و ج) مشتق اول ،طیفهای محدوده مرئي-مادون قرمز نزدیک در ده نمونه خاك به صورت تصادفي
Figure 2a- Representative VNIR/SWIR spectra of 10 selected soil samples, 2b- Absorption spectra of VNIR/SWIR spectra of
10 selected soil samples, 2c- Savitzky–Golay plus the first derivative, of 10 selected soil sample randomly

به منظور انجام پیش پردازش طیفها ،ابتدا دو بخش نویزی ابتدا
و انتهای طیفها در محدوده  400-350و  2500-2450نانومتر حذف
گردید .به عالوه وقفه حاص از تغییر ردیاب در محدوده  900تا 1000
نانومتر نیز حذف شد ( .)25انواع روشهای پیشپردازش شام مشدتق
اول ،مشتق دوم به همراه فیلتر میانده و فیلتدر سداویتزکی 1و گدالی2
( ،)18تصحیح پخشیده چندگانه و متغییر نرمال استاندارد بدر روی داده
های طیفی به کمک نرمافزار  Unschambler 10.3انجام شد.

بازتاب برازش داده شد ،تولید شد .شک  4سمت راسدت ارتبدا بدین
مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینی شده برای اعتبارسنجی متقابد را
نشان میدهد .نتایج پیشبینی نشان داد که ریشه مربعات خطدا بدرای
جزء رس ،شدن و سدیلت بده ترتیدب  12/57 ،7/46و  8/80گدرم بدر
کیلوگرم به دست آمد .همچنین نتایج ضریب تبیین بده ترتیدب ،0/25
 0/18و  0/17به دست آمد.
نتايج مدلسازی مكااني باه كما تكنیا شابكه عصابي

مدلسازی مكاني

مصن عي

نتايج مدلساازی مكااني باه كما تكنیا رگرسای
كمترين مربعات جزئي

با استفاده از تجزیه و تحلی رگرسیون حداق مربعات جزئی طول
موجهایی برای پیشبینی درصد رس ،شن و سیلت خاک انتخاب شدد
)شددددددک  )3کدددددده 1937،2005،2178،2200،2245،2361،1
 1456،1844،1907،2396 ،344،1413،1419و  2404نانومتر بود .این
طول موجها میتواند به صورت طیفی بده  OHدر آب  1400و 1900
نانومتر ( ،)10و  Al-OHدر مدواد معددنی رس 2200و  2250ندانومتر
( )10اختصاص یابد .همچنین با استفاده از تجزیه و تحلی رگرسدیون
حداق مربعات جزئی ،بهترین مدل زمانی که اولین مشتق بده مقدادیر
1- Savitzky
2- Golay

توپولوژی شبکه یک فداکتور اساسدی در طراحدی شدبکه عصدبی
مصنوعی میباشد به علدت اینکده ایدن سداختار اثدر بدرروی سدرعت
یادگیری و صحت طبقهبندی نهایی تاثیرگذار است .تعدداد الیدههدای
مخفی و تعداد نرونها جزء اجزای اصلی شبکه پرسدپترون مدیباشدد.
بجز توپولوژی شبکه عصبی مصنوعی کده رکدر شدد تعدداد ندرون در
مرحله یادگیری بسیار حائز اهمیت میباشد .تعداد نرونها در الیههای
ورودی و خروجی ثابدت بدوده و بسدته بده تعدداد ورودی (متغیرهدای
کمکی) و خروجی (رس ،شن و سیلت( مدل به کار گرفتده شدده دارد.
الیده ورودی شدبکه شدام  17 ،19و  16ورودی بدرای رس ،شدن و
سیلت میباشد .الیه خروجی شام یک نرون میباشد .تعداد نرونها و
الیه های مخفی بستگی به پیچیدگی مسئله مورد نظر دارد .در اینجدا
یک الیه مخفی برای ایجاد شبکه پرسپترون مورد استفاده قرار گرفت.
تعداد نرونهای الیه مخفی و همچنین تعداد اپوک در فرآیند آموزش و

قابلیت طیفسنجی مرئی-مادون قرمزنزدیک ) )VIS-NIRدر پیشبینی درصد ذرات خاك...

به صورت سعی و خطا به دست آمدند .در این پژوهش ،تعداد نرون  2تا
 10مورد آزمایش قرار گرفت .برای تعیین بهترین ترکیدب از شداخ
ریشه مربعات خطا و ضریب تبیین استفاده شدد .نتدایج نشدان داد کده
تعداد نرون  9،8و  10دارای بهترین ترکیب برای پیشبینی رس ،شن
و سیلت خاک میباشند .نمودارهای شک  5سمت چپ بدا اسدتفاده از
رویکرد شبکه عصبی-مصنوعی ،مقادیر انددازهگیدری شدده در مقابد
پیشبینی شده از درصد رس ،شن و سیلت خداک را نشدان مدیدهدد.
نتایج ریشه مربعات خطا برای جزء رس ،شن و سیلت خاک به ترتیدب
 6/12 ،3/42و  4/38گرم بر کیلوگرم به دست آمدد .همچندین نتدایج
ضریب تبیین به ترتیب  0.83 ،0.84و  0.81به دست آمدد .بعدد از بده
دست آوردن ساختار بهینه در مرحله آموزش شبکه عصدبی مصدنوعی
که در باال توضیح داده شد ،شبکه آمدوزش دیدده را بدرروی دادههدای
آزمون آزمایش کرده تا دقت این مدل بدرای پدیشبیندی رس ،شدن و
سیلت خاک سطحی مشخ شود .نتایج ریشه مربعات خطا برای جزء
رس ،شن و سیلت  5/9،54/14و  7/01گرم بر کیلوگرم به دست آمدد.
همچنین نتایج ضریب تبیین به ترتیدب  0.76،0.70و 0.73بده دسدت
آمد .این نتایج نشان میدهد که مدل شبکه عصبی-مصنوعی به خوبی
سیستم را آموخته و تواناییهای تعمیم و ارزشیابی خوبی دارد.
نتايج مقايسه مدلها

جدول  2نتایج مقایسه انواع مدلها برای پدیشبیندی رس ،شدن و
سیلت را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،بهترین نتیجهی
پیشبینی برای رگرسیون حداق مربعات جزئی برای نمونه شن بدست
آمده است .اما آنچه بارز است نتایج این مطالعده نشدان مدیدهدد کده
عملکرد شبکه عصبی-مصنوعی بهتدر از رگرسدیون حدداق مربعدات
جزئی بوده و کارآمدتر است که منطبق با یافتههای موازن و همکاران
( )16و نیز ویسدکارا روسد ( )25اسدت .طبدق گفتدههدای اسدکپ و
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همکاران ( ،)19طراحی شبکه عصبی-مصنوعی نیازی به ندوع معادلده
خاصی ندارد و میتوان ارتبا مناسب بین دادههای ورودی و خروجی
را بدست آورد .با توجه به وجود روابط غیرخطی بین متغیرهای وابسته
و پیشبینی شده ،شبکه عصبی-مصنوعی عملکرد بهتری دارد .نتدایج
به دست آمده از این مطالعه با آنچه زائو و همکاران در چین به دسدت
آوردند ،سازگار است (. )26آنها نقشه دیجیتالی بافدت خداک را توسدط
یک شبکه عصبی-مصنوعی با دقت ک  ٪88تهیده کردندد .عملکدرد
عالی شبکه عصبی مصنوعی را میتوان به توانای این مدل برای رفتار
غیر خطی بافت خاک در طیفسنجی مرئدی–مدادون قرمدز ربدط داد.
نتایج مقایسه انواع مدلها برای پیشبینی رس ،شن و سیلت در جدول
 2آورده شده است .بنابراین به نظر میرسد که رابطدهی بدین درصدد
ررات رس ،شن و سیلت خاک و بازتاب خاک خطی نیست و به همین
دلی روش شبکه عصبی-مصنوعی بهتر آن را تحلی میکند .در واق ،
هنگام ارزیابی درصد ررات رس ،شن و سیلت بدراوردی توسدط مددل
رگرسیون حداق مربعات جزئدی یدا شدبکه عصدبی مصدنوعی بدرای
مجموعههای ناهمگن خاک ،محدوده طیفی بایدد بدا شناسدایی طدول
موجهایی که دادههای طیفی آن را بهترین رفتدار تحلیلدی مدینامندد،
کاهش یابد.
در این تحقیق ،بر اساس آزمون مارتین ،از طول موجهایی کده در
شک  3نشان داده شده است استفاده شد که بن دور و همکداران ()3
در مطالعهای که بر روی خاکهای اسرائی داشتند نتایج مشدابهی بده
دست آوردند .این نتیجه تایید میکند که میتوان انواع مختلف خداک
را با استفاده از دامنههای خاصی از طول موج مدلسازی کدرد .مزیدت
این مطالعه در این نکته است که هنگدام اسدتفاده از شدبکه عصدبی-
مصنوعی ،هیچ پیشپردازشی قب از اعمال مدل به دادههدای بازتداب
داده نشد.

ضرایب رگرسیون

طول موج

Regression
coefficients

Wavelength

شکل  -3ضرایب رگرسیون پذیرفته شده برای مدل عمومي (مجموعه اطالعات اعتبارسنجي متقابل)
)Figure 3- Accepted regression coefficients for the general model (mutual validation data se
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شکل  -4مقادیر اندازهگیری شده در مقابل پیشبیني شده از درصد رس ،شن و سیلت خاك حاصل از تجزیه و تحلیل شبکه عصبي-مصنوعي و
رگرسیون حداقل مربعات جزئي
Figure 4- Estimated values from clay, sand and soil silt as a result of neural network analysis and partial least squares
regression

جدول  -2نتایج مقایسه انواع مدلها برای پیشبیني رس ،شن و سیلت بر اساس دادههای آزمون
Table 2- Results of comparison of different models for predicting clay, sand and gravel based on test data
MODEL
R2
)RMSE(g kg−1

میانگین مربعات

ضریب

خطا

تبیین

مدل

 Clayرس

 Sandشن

 Siltسیلت

 Clayرس

 Sandشن

 Siltسیلت

5.54
7.46

9.14
12.57

7.01
8.80

0.76
0.18

0.70
0.25

0.73
0.17

)(ANN
)(PLSR

قابلیت طیفسنجی مرئی-مادون قرمزنزدیک ) )VIS-NIRدر پیشبینی درصد ذرات خاك...

از آنجایی که رابطه بین درصد ررات خاک (رس و شن و سدیلت)
و بازتاب خاک خطدی نیسدت ،روش شدبکه عصدبی-مصدنوعی بدرای
بررسی و تجزیه و تحلی رابطه بین خاکها بسیار مفید مدیباشدد .در
نهایت نقشه درصد رس ،شن و سیلت و نقشه بافت خاک توسط روش
شبکه عصبی مصنوعی در محیط جیایاس تهیده گردیدد (شدک .)5
همانطور که در شک  5دیده میشود بیشترین مقددار رس در قسدمت
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های مرکزی منطقه مورد مطالعه که دشتهای هموار رسدی هسدتند،
میباشد که البته دارای شوری باالتری نسبت به اطراف بودندد .مقددار
شن و سنگریزه در دامنهها و فدنهدای بدادبزنی شدک بداال و پدایین
منطقه بیشتر نشان داده شد.

شکل  -5نقشه رقومي ذرات رس ،شن و سیلت و نقشه بافت خاك با استفاده از مدل شبکه عصبي-مصنوعي
Figure 5- Map of clay, sand and silt particles prediction map and soil texture map using artificial neural network model

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که شبکه عصبی-مصنوعی نسبت به
رگرسیون حداق مربعات جزئی کدارایی بهتدری داشدته اسدت .نتدایج
نشان داد که ریشه مربعات خطدا در روش شدبکه عصدبی-مصدنوعی
برای جزء رس ،شن و سیلت  5/54 ،9/14و  7/01گرم بر کیلوگرم به
دست آمد .همچندین نتدایج ضدریب تبیدین بده ترتیدب  0/76 ،0/7و
0/73به دست آمد .زیرا احتماال از یک طرف کارایی تواب انتقدالی بده
دست آمده در مناطق مختلف با هم متفاوت هستند و از طرف دیگر در
طراحی شبکههای عصبی نوع خاصی معادالت الزم نیست و با ایجداد
ارتبا مناسب بین دادههدای ورودی و خروجدی مدیتدوان بده نتدایج
مناسب دست پیدا کدرد و بده علدت وجدود روابدط غیدر خطدی میدان

متغیرهای وابسته و پیشبینی شونده شدبکه عصدبی عملکدرد بهتدری
نسبت به رگرسیون حداق مربعات جزئی در پیش بیندی درصدد رس،
شن و سیلت داشته است .برای هر دو مدل از محدوده خاصی از طول
موج استفاده شد .مدلهای کالیبراسیون کده در ایدن مطالعده طراحدی
شده و مورد استفاده قرار میگیرند میتوانند برای استفاده با خاکهای
دیگر منتق شوند .هنگامی که مدل رگرسیون حداق مربعدات جزئدی
اجرا شد ،دقت بسدیار پدایینی داشدت ( ،)0/3- 0/1R2 ~ 0در مقابد ،
روش شبکه عصبی-مصنوعی دارای دقت باال و خطای کمتدری بدود.
توجه داشته باشید که هر چند مدلسدازی شدبکه عصدبی-مصدنوعی
نتایجی با دقت باال از بافت خاک برآورد میکندد ،هدر دو رویکدرد بده
انتخاب طول موجها بستگی دارد و بنابراین انتخاب طول موجها بایدد
قب از استفاده از هر  2مدل در نظر گرفته شود .رابطه معندیدار بدین
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مصنوعی نتایجی با دقت بداال از بافدت- مدلسازی شبکه عصبی.دهد
 هر دو رویکرد به انتخاب طول مدوجهدا بسدتگی،خاک برآورد میکند
 مددل2 دارد و بنابراین انتخاب طول موجها باید قب از استفاده از هر
 در نهایت رابطه معنیدار بین طدول مدوج انتخداب.در نظر گرفته شود
 شن و سیلت خاک در تحقیق حاضر نشان میدهد،شده و درصد رس
که ارزیابی بافت خاک توسط طیفسنجی بازتابی نه تنها امکدانپدذیر
. بلکه قاب اعتماد است،است
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 شن و سیلت خداک در تحقیدق،طول موج انتخاب شده و درصد رس
حاضر نشان میدهد که ارزیابی بافت خاک توسط طیفسنجی بازتابی
 در نهایت نتایج نشان. بلکه قاب اعتماد است،نه تنها امکانپذیر است
 به ویدژه شدبکه عصدبی بدرای طیدف،داد که تکنیکهای پدومتریک
گستردهای از رشتههای علمی میتواند روند نقشهبدرداری خداک را در
 روش سنتی را،مقیاس وسی و با هر گونه پیچیدگی طبیعی انجام دهد
 سرعت و کارایی نقشههدا را در انتقدال دادههدا افدزایش،بهبود بخشد
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Introduction: Soil texture is the most important environmental variable because it plays a very important
role in reducing the quality of land and water transfer processes, soil quality control and fertility. On the one
hand, soil texture components are the basis of environmental predictive models and digital mapping of soil and
on the other hand, soils are temporally and spatially variable, thus distinguish zoning and their monitoring with
traditional sampling methods and laboratory analysis is very costly and time consuming. As a result, the
development of methods for analyzing the soil and for required information has become very important. Visible
and near infrared spectroscopy (VIS-NIR) is widely used to estimate soil physical properties and estimate soil
texture. The present study aims to predict soil texture using spectral measurements and artificial neural network
models and partial least squares regression.
Materials and Methods: The study area in southeastern Iran is approximately 70 km from Kerman. In the
study area, based on the hypercube technique, 115 profiles were identified and then horizons were sampled. In
this way, for each point of study, the necessary information, including the location of the profile on the ground,
the type of geomorphic unit and the type of materiel, were recorded and taken from the horizons of each profile.
In all soil samples, after drying and passing through 2 mm soil, the soil texture was measured by hypercube.
Spectral radiometer was used to measure the spectral reflection of soil samples. The soil samples were air dried
and sieved and then placed in a petri dish with an approximate diameter of 10 cm and transferred to the dark
room for spectral analysis. Each specimen was tested four times (for each 90 degree sequential rotation) to
remove the effects of a change in the radiation geometry. Soil samples were scanned, and absolute reflections at
a spectral range of 2500-350 nm yielded 2150 spectral data points (SDPs) per soil sample with a spectral
resolution of one nanometer. Finally, to construct a suitable model for forecasting the percentage of clay, sand,
and silt, the least squares model was used with the number of factors 1 to 10 by Artificial Neural Network
(ANN) modeling using JMP software Work.
Results and Discussion: The reflectance spectrum of the visible range - near infrared - was measured for
specimens. Since preprocessing of spectral data has an effective role in improving the calibration, in order to
perform spectral preprocessing, two first nodes of the first and the end of the spectra were first removed in the
range of 350-400 and 2450-2500 nm. In addition, the interruption due to the change in the detector in the range
of 900 to 1000 nm was also eliminated. Types of preprocessing methods were performed on spectral data. Then,
using partial least squares regression analysis, the best model was produced when the first derivative was fitted
to reflection values. The explanation coefficients for this low and unacceptable model were obtained. Therefore,
using partial least squares regression analysis, the best wavelengths were selected to predict the percentage of
clay, sand, soil, and extracted from the model. Then it was used as input in the neural network model. To
determine the best combination, root error index and error coefficient were used. The results of artificial neural
network showed that the number of neurons 9.8 and 10 had the best composition for predicting clay, sand and
soil silt. The root-squared error results for clay, sand, and soil silt were 3.42, 6.94, and 4.383 respectively. Also,
the results of the explanatory factor were 0.84, 0.83 and 0.81, respectively. After obtaining the optimal structure
in the artificial neural network training phase described above, the trained network has been tested on the test
data to determine the accuracy of this model to predict clay, sand and silt of surface soil. The root-squared error
results for clay, sand and silt components were obtained at 5.54.9.14 and 7.01. Also, the results of the
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explanatory factor were 0.76.0.70 and 0.73 respectively. The best result of the prediction for partial least squares
regression was obtained for the sand sample. The results indicate that the neural network performance is better
than partial least squares regression, which is consistent with Mouazenet. al (2010) and also ViscarraRossel R.
et. al (2009). Acceptable performance of the artificial-neural network can be attributed to the ability of this
model for non-linear behavior of soil texture in visible spectroscopy. In this study, specific wavelengths, which
Ben Finder et al. (2003) obtained in the study on the soils of Israel, were used. This conclusion confirms that
various types of soil can be modeled using specific wavelengths. The advantage of this study is that, when using
the artificial neural network, no pre-processing of reflection data is required before applying the model. Since the
relationship between the percentage of soil particles (clay and gravel) and the reflection of the soil is not linear,
the neural network method is very useful for analyzing the relationship between soils. Finally, the map of clay,
sand and silt and map of soil texture was prepared by artificial neural network method in GIS environment.
Conclusion: The results of this study showed that the neural-dynamic network has a better performance than
partial least squares regression. Calibration models designed and used in this study can be transported for use
with other soils. When the partial least squares regression model was implemented, it had a very low accuracy
(R2 ~ 0.1-0.3); on the contrary, the neural network-based method had high accuracy and less error. Note that
although neural-dynamic modeling estimates higher precision results from soil texture, both approaches depend
on wavelength selections, and so wavelengths should be selected before using any of the two models. To be
finally, a meaningful relationship between the selected wavelengths and the percentage of clay, sand and silt in
the present study indicates that soil texture is not only possible but also reliable by reflection spectroscopy.
Keywords: Artificial neural network, Infrared, Modeling, Prediction, Partial least squares regression, Visible
spectroscopy
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چکیده
آگاهی از تاثیر اجزای مختلف خاک همانند ماده آلی و کربناتها بر قابلیت دسترسی فسفر در خاک جهت تغذیه گیاه و مدیریت حاصللخیزی خلاک
مهم است .در این مطالعه تاثیر حذف ماده آلی و کربنات ها بر رفتار جذب فسفر در شش نمونه خاک در سه تکرار و سه تیمار ( تیمار هیپوکلریلت سلدیم،
تیمار استات سدیم و خاک شاهد (بدون تیمار)) مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که معادالت النگمویر و فروندلیچ برازش خوبی بر دادههای جذب
فسفر نشان دادند .حذف ماده آلی باعث افزایش حداکثر جذب فسفر ( )qmaxبا دامنه  37تا  104میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به خاکهای تیمار نشده شد.
برعکس ،با حذف کربناتها از خاکها ،حداکثر جذب فسفر ( )qmaxدر محدوده  43تا  345میلیگرم بر کیلو گرم نسبت به خاکهای تیمار نشده کلاهش
نشان داد .ثابت انرژی پیوند ( )Klبعد از حذف مواد آلی و کربناتها به ترتیب  17/03درصد افزایش و  28/78درصد کاهش یافت .نیاز استاندارد فسفر در
خاکهای مورد مطالعه بعد از حذف مواد آلی  14/43درصد افزایش و حذف کربناتها از خاکهای مورد مطالعه نیاز آنها را به فسفر  40/5درصد کاهش
داد .جهت مدیریت کارامد فسفر در خاکهای کشاورزی توجه به میزان کربناتها و کاهش آن در خاک اهمیت زیادی دارد و همچنین افزودن مواد آللی
به خاک یا حداقل حفظ مواد آلی موجود در آن میتواند سبب افزایش کارایی مصرف فسفر در خاک شود.
واژههای کلیدی :جذب سطحی ،فسفر ،مواد آلی ،نیاز استاندارد ،همدما

مقدمه

21

واکنشهای جذب و رهاسازی ،رسوب و حل شدن فسفر در خاک
از جمله فرایندهای مهمی میباشلند کله ،فراهملی فسلفر در محللو
خاک را کنتر میکنند .این واکنشها نقش مهملی در عرهله فسلفر
برای گیاهان ،تعیین نیاز کودی و همچنلین تعیلین سرنوشلت زیسلت
محیطی فسفر و کیفیت آبهلای سلطحی و زیلر زمینلی دارنلد (.)41
اجزای مختلف خاک که در واکنشهای فسفر نقش دارند ،شامل ملواد
آلللی ،کربنللات کلسللیم ،اکسللیدهای آهللن و آلومینیللوم ،و کللانیهللای
سیلیکاته خاک میباشند ( .)26مطالعات نشان داده که فسفر میتوانلد
با مواد آلی خاک پیوند یابد ،درجهای که فسفر جذب مواد آلی میشود
تحت تاثیر شکلهلای فسلفر موجلود در خلاک و برخلی فاکتورهلای
بیوشیمیایی و زیست محیطی (همانند رطوبت خاک ،مواد آلی خلاک و
مقدار رس) قرار میگیرد ( .)48در برخی مطالعات گزارش شلده اسلت
 3 ،2 ،1و  -4به ترتیب دانشجوی دکتری و استادان گروه عللوم و مهندسلی خلاک،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
)Email: h.hosseini@agr.uk.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.81290

که مواد آلی می توانند منبع فسفر در خاک را غنی سلازند و همچنلین
یافت شده که مواد آلی به عنوان فاکتور مهم ،از طریق مکانیسمهلای
مختلف بر جذب و واجذب فسلفر در خلاک ملوثر هسلتند ( 44و .)46
مطالعات زیادی نشان داده است که قابلیت دسترسی فسلفر خلاک بلا
افزودن ماده آلی به خاک افزایش مییابلد( .) 5وریلدرپا و همکلاران
( )39گزارش کردند که کاربرد کودهای آللی ،جلذب فسلفر و حلداکثر
ظرفیت بافری و انرژی پیوند را کاهش داده و غلظت فسفر در محلو
را افزایش میدهد .همچنین مالوف و همکاران ( )22گزارش کردند که
افزایش سطح هیومیک اسید به خاک باعث کاهش ظرفیلت جلذب و
حداکثر ظرفیت بافری فسفر میشود .در مقابل یانگ و همکاران ()45
گزارش کردند حداکثر ظرفیت جذب فسفر با افزایش مقدار ملاده آللی
خاک افزایش یافت .به دلیل گزارش نتایج متفاوت تاثیر مواد آللی بلر
جذب و واجذب فسفر غیر شفاف بلاقی مانلده اسلت ( 5و  .)16عاملل
دیگری که بر واکنشهای جذب و واجذب فسفر در خاک ملوثر اسلت
میزان کربناتها است .در خاک های آهکی ،واکنشهای فسفر با خاک
متأثر از وجود کربنات کلسیم ( به عنوان کربنات غالب در خاک) اسلت.
واکنش فسفر با کربناتها اغللب شلامل دو فراینلد جلذب سلطحی و
رسوب است ( .)28در غلظلتهلای کلم ،مقلادیر انلدکی از یلونهلای
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فسفات در مکانهای ویژه در سطح کربناتها جذب سطحی میشوند.
با افزایش غلظت جذبشونده ،پوشش سطح زیادتر میشود تا جایی که
تعامالت جانبی بین یونهای جذب سطحی شده آغاز میشلود و ایلن
تعامالت سرانجام به تشکیل خوشههایی از یونهای فسفات در سلطح
کلسایت میانجامد .این خوشهها مراکزی است که از آنها رشد خود به
خودی کریستا فسفات کلسیم آغلاز ملیشلود ( .)10در خلاک نقلش
کربنات کلسیم در جذب فسفر بیشتر بله سلطح ویلژه (واکنشلگری) و
درصد این کانی کربناتی بستگی دارد .رفتار شیمیایی خاکهای آهکی
تحت تاثیر مقدار ،ماهیت و واکنشپذیری کربناتهای معلدنی موجلود
در خاک قرار میگیرد و کربناتهای خاک نگهلداری فسلفر را تحلت
تاثیر قرار میدهند .بر خلی مطالعلات نشلان داده اسلت کله کربنلات
کلسیم عامل مهم جلذب فسلفر در خلاکهلای آهکلی اسلت ( .)3در
خاکهای آهکی رسوب فسفاتهای کلسیم نامحلو عاملل اصللی در
کاهش قابلیت استفاده فسفر مصرف شده میباشد ،گرچه سهم نسلبی
فرآیندهای رسوب و جذب سطحی برای تثبیت فسلفر در خلاکهلای
آهکی به نظر میرسد که وابسته به مقدار فسفر مصرف شده باشد (.)1
هاولین و همکاران ( )14معتقدند که گرچله فسلفر در سلطک کربنلات
کلسیم جذب میشود ،بیشتر جذب بر روی ناخالصی اکسلیدهای آهلن
است .یکی از روشهای مطالعه اثر ماده آلی و کربناتهلا بلر شلیمی
فسفر خاک ،حذف آنها از خاک اسلت ( 12و  .)37مطالعلات کملی در
زمینله انجللام شلده اسللت ( 21و  .)38یوگللور ( )38بلا مطالعلله نقللش
کربناتها بر جذب فسفر در خاکهای آهکی گزارش کرد کله حلذف
کربناتها ظرفیت جذب فسفر را نسبت به خاک تیملار نشلده کلاهش
داد .مهدی زاده و همکاران ( )21گزارش کردند که مقدار جذب فسفر
بعد از حذف ماده آلی افزایش یافت .با توجه به این که اسلتان کرملان
یکی از استانهای مهم کشلور در زمینله تولیلد محصلوالت بلاغی و
زراعی است ،اطالعات منتشر شدهای در مورد تاثیر حذف کربناتهلا و
ماده آلی خاک بر ویژگیهای جذب فسلفر و نیلاز اسلتاندارد فسلفر در
خاکهای مختلف این استان وجود ندارد .بنابراین هدف این پلژوهش،
مطالعه تاثیر حذف ماده آلی و کربناتهای خلاک بلر جلذب فسلفر در
برخی خاکهای آهکی استان کرمان است.

مواد و روشها
برای این منظور شش نمونهی خاک از عمق 0تا 30سانتیمتلری
از اطراف مزارع مناطق برسیر  ،بافت و ارزوئیله از اسلتان کرملان ،در
جنوبشرق ایران تهیه شد .نمونههای خاک هوا خشکشده و از اللک
 2میلیمتر عبور داده شدند .برخی از ویژگیهای فیزیکلی و شلیمیایی
همانند ( pHتوسط  pHمتر در گل اشباع)( EC ،توسط هدایتسنج در
عصاره اشباع) ،کربن آلی به روش والکی و بلک ( ،)40مقلدار کربنلات
کلسیم معاد به روش خنثی سازی بلا اسلید کلریلدیک ( ،)2کربنلات

کلسیم فعا به روش اگلزاالت آمونیلوم ( ،)20بافلت خلاک بله روش
هیدرومتر ( ،)9ظرفیت تباد کاتیونی به روش استات سدیم در =8/2
 )31( pHو فسفر قابل استفاده با عصارهگیری بلا بلیکربنلات سلدیم
( )28اندازهگیری شد .پس از پایان آنالیزهای اولیه نمونههای خاک به
سه قسمت تقسیم شدند .یک قسمت برای تیمار با هیپوکلریت سلدیم
( )34جهت حذف ماده آلی استفاده شلد .قسلمت دوم بلهوسلیله بلافر
استات سدیم () pH=5جهت حذف کربنات-ها تیمار شد .قسمت سوم
به عنوان شاهد بدون تیمار مورد استفاده قلرار گرفلت .پلس از حلذف
مواد آلی بقایای خاکهای تیمار شده در  50میللیلیتلر آب مقطلر بله
صورت سوسپانسیون در آمد و  pHبرخی خاکها که اندکی باال رفتله
بود را با اهافه کردن مقدار کمی اسید اسلتیک رقیلق شلده روی pH
اصلی خاک (قبل از تیمار) تنظلیم شلد .پلس از انجلام مراحلل فلوق،
خاکها هوا خشک گردیدند.
راندمان حذف اجزا خاک (کربنات کلسیم معاد یا ملاده آللی) بلا
استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
 (%) = ((a – b) / a) ×100راندمان حذف
()1
 =aمیزان ماده آلی یا کربنات کلسیم معاد خاک قبل از تیمار.
 =bمیزان ماده آلی یا کربناتکلسیم معاد خاک بعد از تیمار.
مطالعه همدماهای جذب فسفر

دو گرم نمونه خلاک (اصللی و تیملار شلده) در داخلل لوللههلای
سانتریفیوژ  50میلیلیتری ریخته شد و به هر یک از لولهها  25میلی-
لیتر محلو  0/01موالر سدیمکلرید حاوی غلظتهای مشخص فسفر
از منبلع پتاسلیم دیهیلدروژن فسلفات اهللافه گردیلد .بله هلر لوللله
سانتریفیوژ دو قطره تولوئن جهت متوقلف نملودن فعالیلت میکروبلی
اهافه شد .جهت رسیدن به تعاد لولههای سانتریفیوژ  24سلاعت در
دمای  25درجه سلسیوس در انکوباتور تکان داده شدند .سپس نمونهها
به مدت  5دقیقه در  3500دور در دقیقله سلانتریفیوژ شلدند و جهلت
حصو اطمینان از زال بودن محلو رویی از کاغذ صافی واتملن 42
عبور داده و غلظت فسفر در این محلو ها بله روش رنلگسلنجی بلا
اسید آسکوربیک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-visibleدر
طو موج  880نانومتر تعیین گردید .برای هر سطح فسلفر نیلز یلک
نمونه شاهد (بدون خاک) جهت تصحیح میزان رسوب فسفر به وسیله
محلو زمینه و جداره لولهی سانتریفیوژ ملورد اسلتفاده قلرار گرفلت.
مقدار فسفر جذب شده از تفاوت بین غلظت اولیه این عنصر و غلظلت
نهایی موجلود در محللو محاسلبه و پارامترهلای جلذب بله وسلیله
معادالت النگمویر و فروندلیچ که در ادامه آورده شدهاند به کمک نلرم
افزار  Graph Pad Prism7.04مورد محاسبه قرار گرفت.
معادله النگمویر:
()2

𝑒𝐶 𝑙𝐾 𝑥𝑎𝑚𝑞
𝑒𝐶 𝑙𝐾 1 +

=𝑞
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 =qمقدار فسفر جذب شده()mgkg-1
 =qmaxحداکثر ظرفیت جذب فسفر ( )mgkg
 =Klانرژی پیوند ( )Lmg-1به عنلوان پلارامتر تمایلل خلاک بله
جذب فسفر
-1
 =Ceغلظت فسفر در محلو تعادلی ( )mgL
حداکثر ظرفیت بافری فسفر ،)PMBC(1بر پایه پارامترهای معادله
-1

النگمویر ( qmaxو  )Klتعیین شد ( .)22معادله فروندلیچ (:)3
𝑛𝑞 = 𝑘𝑓 𝑐𝑒 1/
()3
 qو  Ceهمللان مفللاهیم معادللله النگمللویر را دارنللد Kf .و 1/n
هرایب مد فروندلیچ که به ترتیب نشلان دهنلده ظرفیلت جلذب 2و
شدت جذب 3هستند (.)36
نیاز استاندارد فسفر )SPR(4در غلظت  0/3میلیگلرم بلر لیتلر بلا
استفاده از شیب معادله فروندلیچ محاسبه شد ( 19و .)35
خطای استاندارد تخمین در این پژوهش با اسلتفاده از رابطله زیلر
محاسبه شد:
()4
∑(𝑞 − 𝑞 ∗)2
√ = 𝐸𝐸𝑆
𝑛−2
 = qمقدار جذب اندازهگیری شده
*=qمقدار جذب پیشبینی شده با استفاده از معادالت
 = nتعداد اندازهگیریها

نتایج و بحث
برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای ملورد مطالعله در
جدو  1نشان داده شده است .کالس بافت خلاک از للومی شلنی تلا
سیلتیلوم pH ،خاکهای مورد مطالعله در محلدوه خنثلی تلا قلیلایی
هعیف بود .کمترین میزان کربن آلی مربلو بله خلاک شلماره  5بلا
 0/540درصد و بیشترین آن مربو به خاک شماره  2با  4/09درصلد
میباشد .مقدار کربنات کلسیم معاد در خاکهای مورد مطالعه از 5/5
تا  40/45درصد متغیر است.
اکسایش مواد آلی خاکها با استفاده از هیپوکلریت سدیم

نتایج اکسایش مواد آلی در جدو  2ارائه شده است .هیپوکلریلت
سدیم به دلیل  pHباال و ایجاد شرایط قلیایی و همچنین داشلتن یلون
سدیم باعث پراکنش خاکدانهها و متعاقباً آزاد شدن مواد آلی محبلوس
)1- Phosphorus Maximum Buffering Capacity(PMBC
2- sorption capacity
3- sorption intensity
)4- Standard Phosphorus Requirement(SPR
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بین آنها شده و کارایی باالیی در حذف مواد آللی خلاک دارد .هملان
طور که مشاهده میشود دامنه حذف مواد آلی با محللو هیپوکلریلت
سدیم در خاکهای مورد مطالعه از  73تا  96درصد متغیر بود (جلدو
 .)2میزان حذف مواد آلی در خاک میتواند به دالیلی همچون کمیلت
یا ماهیت کربناتها ،ترکیبات آلی مقاوم و محافظت مواد آللی توسلط
سطوح ذرات خاک باشد ( .)25همچنین فیلیپ و همکاران ( )7گزارش
کردند کانیهای رسی از مواد آلی در برابر تخریب محافظت میکننلد.
در مطالعهای مشابه مهدیزاده و همکلاران ( )21گلزارش کردنلد کله
استفاده از هیپوکلریت سدیم  6درصلد در  pH=8بلهطلور میلانگین 89
درصد مواد آلی موجود در خلاکهلای ملورد مطالعله را حلذف نملود.
همچنین زیملرمن و همکلاران ( )47گلزارش کردنلد کله اسلتفاده از
هیپوکلریت سدیم  6درصد در دمای  105درجه سلسلیوس  63تلا 91
درصد کربن آلی موجود در بخش سیلت و رس خاک را حذف کرد .در
مطالعه دیگر مشخص شد که کارایی حلذف ملواد آللی در خلاک بله
وسیله هیپوکلریلت سلدیم در دامنله  19تلا  62درصلد متغیلر اسلت.
هیپوکلریت سدیم ترجیحاً مواد آلی لبایل را حذف میکند بدون اینکله
تاثیر قابل توجهی بر مواد معدنی بلورین بگذارد (.)17
حذف کربناتها

استات سدیم ،کارآیی خوبی در حلذف کربنلاتهلا داشلت .دامنله
درصد حذف کربناتکلسیم معاد در خاکهای مورد مطالعه از  75تلا
 94درصد متغیر بود (جدو .)2
همدماهای جذب فسفر

همدماهای جذب فسفر در خاکهای تیمار شده به عنوان تابعی از
غلظت تعادلی فسفر در محلو خاک رسم شدند (شکل ،)1-با افزایش
غلظت فسفر در محلو تعادلی ،میزان جذب فسفر افزایش یافلت ،املا
شیب منحنی جذب کاهش یافت که میتواند به علت کلاهش مکلان
های جذب فسفر بر روی سطوح خاک باشد .با توجه به هرایب تبیین
) (R2باال و خطای استاندارد ) (SEپلایین دادههلای جلذب فسلفر در
خاکهای تیمار شده برازش خلوبی بلا هلمدماهلای النگملویر و هلم
فرونللدلیچ نشللان دادنللد (جللداو  3و  .)4تطللابق مللد النگمللویر و
فروندلیچ با دادههای جذب سطحی فسلفر در خلاک توسلط محققلان
گزارش شده است ( 43و  .)29نتایج مطالعه وولد و هایلل ( )43نشلان
داد که دو مد النگمویر و فروندلیچ توانستند توصلیف خلوبی از داده
های جذب سطحی فسفر داشته باشند .همچنین راشلمی و همکلاران
( )29دریافتنللد کلله معللادالت النگمللویر ( )0/96-0/99و فرونللدلیچ
( )0/95-0/99برازش خوبی با دادههای جذب سطحی فسفر در چهلار
رده خاک نشان داند .در مطالعه حاهر ،معادله النگملویر بلا بیشلترین
میانگین هریب تبیین ( )0/982و کمترین خطلای اسلتاندارد ()0/022
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( 0/540درصد) مشاهده شد .این نتایج بیانگر آن است کله ملاده آللی
اثر مهمی بر ظرفیت جذب فسلفر در خلاکهلای ملورد مطالعله دارد.
افزایش ظرفیت جذب فسفر در خاک بعد از حذف مواد آلی میتواند به
دلیل افزایش مکانهای فعا برای جذب سطحی فسفر باشد زیرا مواد
آلی همچون پوششی بر روی سطوح اکسلیدهلا ی آهلن و آلومینیلوم
عمل نموده و مانع از جذب فسفر توسط ایلن اجلزا خلاک ملیشلوند.
هاولین و همکاران ( )15گزارش کردند که مواد آلی با ایجلاد پوشلش
محافظ در سطح ذرات سزکویی اکسید ظرفیت تثبتکنندگی این ذرات
را کاهش میدهند.از طرف دیگر برخی محققان معتقدنلد کله رقابلت
آنیونهای آلی با یونهای فسفات برای مکانهای جذب فسفات سبب
کاهش جذب فسفات توسط خاک میشود .توانایی آنیونهلای آللی در
کاهش جذب فسفات بستگی به ساختار مولکولی و  pHدارد .گلاپی و
همکاران ( )12بیان داشتند که اکساالت و سیترات ملیتواننلد مشلابه
فسفات جذب سطوح شوند و اثر مثبت مواد آلی بر کاهش جذب فسفر
نیز از همین طریق است.

بهترین برازش را به دادههای جذب فسفر نشان داد .سرکار و همکاران
( )33با مطالعه تاثیر حذف ماده آللی و اکسلیدهای آهلن و منگنلز بلر
جذب سطحی بور دریافتند که دادههای جذب سطحی بلور در خلاک-
های اصلی و تیمار شده با همدمای النگمویر به خوبی قابلل توصلیف
هستند .همچنین تطابق مد النگمویر با دادههای جذب سطحی بلور
در خاکهایی که ماده آلی و کربناتها حذف شده اند نیز گزارش شده
است ( 11و .)23
تاثیر ماده آلی بر جذب فسفر

بعد از حذف ماده آللی ،افلزایش جلذب فسلفر در همله خلاکهلا
مشاهده شد .میزان افزایش جذب فسفر وابسته به نوع خلاک و مقلدار
ماده آلی متغیر بود .دامنه افزایش مقدار حلداکثر جلذب فسلفر ()qmax
بهدست آمده از معادله النگمویر در خاکهای ملورد مطالعله از  37تلا
 104میلیگرم بر کیلوگرم متغیر بود .بیشترین تاثیر حذف ماده آللی در
افزایش  qmaxدر خاک شماره  2مشاهده شلد زیلرا ایلن خلاک درصلد
باالیی ( 4/09درصد) از کربن آلی را دارا بود و کمترین اثر حذف ملاده
آلی بر ظرفیت جذب در خاک شماره  5با کمتلرین مقلدار کلربن آللی

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

کربنات

فسفر
اولسن

ظرفیت تبادل کاتیونی

کربن آلی

کلسیم

OlsenP
(mg/kg
)soil

)CEC (meq/100gsoil

%Organic
Carbon

فعال

4.75
12.25
7.41
8.38
7.08
12.9

8.35
25.04
15.4
13.54
18.35
20.12

0.662
4.09
1.17
0.732
0.540
3.12

کربنات
کلسیم
معادل

%active
CaCO3

%CaCO3

5.92
3.04
5.75
7.68
18.25
3.69

13
6.75
8.5
18.25
40.45
5.5

هدایت

pH

الکتریکی

گل

)EC(dS/m

اشباع

0.875
1.49
0.781
3.31
0.589
1.07

7.8
7.2
7.66
7.45
7.5
7.1

سیلت()%
)Silt (%

18.5
30.5
44.5
62.8
40.5
30.5

رس ()%
Clay
)(%

15
19
21
22.4
23
19

شن()%

شماره

)Sand (%

Soil
No.
66.5
50.5
34.5
14.8
36.5
50.5

جدول  -2کارایی حذف ماده آلی و کربنات کلسیم در خاکهای مورد مطالعه
Table 2- Efficiency of organic matter and calcium carbonate removal in studied soils

کربناتکلسیم معادل ()%

کربن آلی ()%

)Equivalent calcium carbonate (%

)Organic carbon(%

راندمان حذف ()%

بعد از حذف

قبل از حذف

راندمان حذف ()%

بعد از حذف

قبل از حذف

Removal efficiency
)(%
90
76
94.1
83.3
75.2
90.9

After
remove
1.25
1.5
0.5
3.05
10.02
0.5

Before
remove
13
6.25
8.5
18.25
40.45
5.5

Removal efficiency
)(%
96.2
78
96.6
89.3
92.5
73.1

After
remove
0.025
0.90
0.04
0.078
0.04
0.84

Before
remove
0.662
4.09
1.17
0.732
0.540
3.12

84.9

2.80

15.3

87.6

0.385

1.72

خاک

شماره خاک
Soil No.
1
2
3
4
5
6
میانگینMean

1
2
3
4
5
6
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شکل  -1ارتباط بین مقدار فسفر جذب شده ( )qو غلظت تعادلی فسفر ( )Ceدر خاکهای مورد مطالعه
Figure 1- The relationship between the amount of P adsorbed (q) and P equilibrium concentration (Ce) in the studied soils

مواد آلی همچنین از طریق بلوکله کلردن سلطوح معلدنی جلذب
کننده فسفات باعث کاهش تثبیت فسفات در خاک ملیشلوند .بعلد از
حذف مواد آلی انرژی جذب به طور میلانگین  17/03درصلد افلزایش
یافت .مهدیزاده و همکاران ( )21در مطالعهای مشابه دریافتند که بعد
از حذف مواد آلی انرژی جذب در مکلان او ( )K1بلهطلور میلانگین
 30/5درصد و در مکان دوم ) (K2حدود  10/3درصد افلزایش نشلان
دادند و مجموع  K1+K2محاسبه شده از  1/01به  1/31لیتر بر میللی

گرم خاک افزایش یافت که معاد  29/9درصد افزایش اسلت .برخلی
مطالعات انجام شده بر تاثیر ماده آلی بر جذب فسفر در خاک گلزارش
کردهاند که استفاده از مواد آلی در خاک باعث کاهش ظرفیلت جلذب
فسفر ( )22و کاهش انلرژی جلذب فسلفر ( )45و در نتیجله افلزایش
فسفر قابل استفاده در خاک شده است .این نتایج با یافتههای مطالعله
حاهر همخوانی دارد که حذف مواد آلی باعث افزایش ظرفیلت جلذب
فسفر و افزایش ثابت مربو به انلرژی پیونلد شلده اسلت .املا نتلایج
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داده شده است .با توجه به هرایب تبیین ،این معادله دادههلای جلذب
فسفر را به خوبی توصیف نموده است که میتوانلد بله دلیلل ماهیلت
تجربی و لگاریتمی این مد باشد .پارامتر  Kfدر معادلله فرونلدلیچ در
واقع میزان جذب در غلظت تعادلی است .مقدار ایلن پلارامتر در خلاک
های مورد مطالعه قبل از هر گونه تیمار در دامنه  70تلا  125لیتلر بلر
کیلوگرم متغیر بود .بیشترین مقدار این پارامتر در خاک  5بلا بیشلترین
مقللدار کربنللات کلسللیم و رس و کمتللرین مقللدار آن در خللاک  2بللا
بیشترین مقدار کربن آلی بود .هریب  Kfدر خلاکهلای تیمارشلده بلا
هیپوکلریت سدیم در دامنه  82تا  139لیتر بر کیلوگرم برآورد شد کله
 17/5درصد نسبت به خاک اصلی افزایش یافتله اسلت .پلارامتر  nدر
خاکهای مورد مطالعه قبل از حذف مواد آلی در دامنه  1/64تلا 1/92
بود که با حذف مواد آلی این پارامتر در دامنه  1/65تا  1/93متغیر بود.
این نتایج با یافته های-ریحانیتبار ( )30و مهدیزاده و همکاران ()21
مطابقت دارد.

مطالعه حاهر با یافتههای مطالعات دیگر ) 4و  )44مغایرت دارد .یلان
و همکاران ( )44دریافتند که مقدار مواد آلی تاثیر مستقیم بلر حلداکثر
جذب فسفر ندارد .دبیکا و همکاران ( )4در بررسی اثر حذف مواد آللی
خاک بر حداکثر جذب فسفر در خاکهای شنی دریافتند که تاثیر ملواد
آلی بر جذب فسفر در خاک بستگی به خصوصیات خاک هماننلد ،pH
درجه اشباع فسفر و ظرفیت جلذب فسلفر دارد کله اغللب ملرتبط بلا
کاربری استفاده از زمین است و حذف مواد آلی باعث کاهش ظرفیلت
جذب فسفر در بیشتر خاکهای مورد مطالعه شد و دیگلر خصوصلیات
خاک در کنتر جذب فسفر اهمیت بیشتری دارنلد .ایلن نتلایج مغلایر
احتماالً به دلیل اثرات فاکتورهایی از قبیل نوع خاک ،مقلدار رسpH ،
تعادلی و شکلهای شیمیایی آهن و آلومینیوم موجود در خاک ،که هر
یک از این عوامل میتواند بر ظرفیت جذب سطحی فسفر خاک ملوثر
باشد ( .)42تحقیقات بیشتری جهت بهبود دانش ما از فاکتورهای موثر
بر این پدیده نیاز است.
پارامترهای برآورد شده برای معادله فروندلیچ در جلدو  4نشلان
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Table 3- Parameters and coefficients of determination of Langmuir equation in control and treated soils
خاک تیمار شده با هیپوکلریت سدیم ()NaOCl
Soil treated with sodium hypochlorite
)(NaOCl

SE

R2

kl
-1
Lmg

0.009
0.014
0.015
0.023
0.038
0.036

0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.97

0.097
0.115
0.085
0.106
0.117
0.117

qmax
-1

mgKg

653
656
734
710
1062
682

خاک تیمار شده با استات سدیم
()NaOAC
Soil treated with sodium acetate
)(NaOAC

SE

R2

kl
-1
Lmg

0.017
0.018
0.011
0.012
0.026
0.029

0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97

0.054
0.068
0.063
0.067
0.055
0.076

qmax
-1

mgKg

500
507
628
550
680
569

خاک شاهد

شماره

Control soil

خاک
Soil
No.

SE

R2

0.022
0.018
0.013
0.037
0.036
0.030

0.99
0.99
0.99
0.97
0.98
0.97

qmax

kl

-1

-1

Lmg

0.088
0.090
0.072
0.097
0.104
0.094

mgKg

1
2
3
4
5
6

597
552
682
668
1025
612
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Table 4- Parameters and coefficients of determination of Freundlich equation in control and treated soils

خاک تیمار شده با هیپوکلریت سدیم

خاک تیمار شده با استات سدیم

()NaOCl
Soil treated with sodium hypochlorite
)(NaOCl

()NaOAC
Soil treated with sodium acetate
)(NaOAC

خاک شاهد

شماره

Control soil

خاک
Soil No.

SE

R2

kf

n

SE

R2

kf

n

SE

R2

kf

n

0.022
0.026
0.022
0.018
0.026
0.047

0.98
0.98
0.98
0.99
0.98
0.90

82
94
83
97
139
96

1.84
1.93
1.76
1.86
1.65
1.87

0.01
0.012
0.017
0.010
0.031
0.033

0.99
0.99
0.99
0.99
0.97
0.96

46
53
61
57
58
65

1.79
1.83
1.76
1.81
1.7
1.86

0.022
0.017
0.022
0.022
0.037
0.042

0.98
0.99
0.98
0.99
0.98
0.95

70
71
71
86
125
80

1.82
1.92
1.75
1.83
1.64
1.91

1
2
3
4
5
6
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تاثیر کربناتها بر جذب فسفر

بعد از حذف کربناتها ظرفیت جذب فسفر در همهی خلاکهلای
مورد مطالعه کاهش یافت .دامنه تغییرات حداکثر جلذب فسلفر ()qmax
بعد از حذف کربناتها از  500تا  680میلیگرم بر کیلوگرم برآورد شد.
مقادیر عددی بهدست آمده از کاهش  qmaxدر اثر حذف کربناتهلا در
مقایسه با خاکهای بدون تیمار در محدوده  43تا  345میللیگلرم بلر
کیلو گرم به ترتیب در خاک شماره  6با کمترین مقدار کربنات کلسلیم
فعا و در خاک شماره  5با بیشترین درصلد کربنلات کلسلیم فعلا و
معاد مشاهده شد .این نتایج نشان میدهد که کربناتها نقش مهمی
در ظرفیت جذب فسفر در خاک دارد و وقتی کربنات ها حلذف شلوند
جذب فسفر کاهش مییابد .یوگور ( )38با مطالعه نقش کربناتهلا بلر
جذب فسفر در خاکهای آهکی گزارش کلرد کله حلذف کربنلاتهلا
ظرفیت جذب فسفر را  33/9تا  68/3درصلد نسلبت بله خلاک تیملار
نشده کاهش داد .در خاکهای آهکی ،واکلنشهلای فسلفر بلا خلاک
تحت تاثیر کربنات کلسیم به عنوان کربنات غالب در خاک قلرار دارد.
در خاک نقش کربنات کلسیم در جذب فسفر بیشلتر بله سلطح ویلژه
(واکنشگری) و درصد این کانی کربنلاتی بسلتگی دارد ( .)37کربنلات
کلسیم از طریق جذب فسفر در سطح خود و همچنلین تغییلر محلیط
شیمیایی خاک به کاهش قابلیت استفاده فسلفر از خلاک ملیانجاملد.
توانایی کانیهای کربناته در جذب سطحی فسفات ناشی از گروههلای
عاملی  ≡CaOHو  ≡CO3Hروی سطح خارجی آنهاست .بلار ایلن
گروههای سطحی متغیر و وابسته به  pHو قدرت یلونی فلاز محللو
است .در نتیجه حذف کربناتها از خاک ،مکانهای فعا جذب فسلفر
کاهش یافته و منجر به کلاهش ظرفیلت جلذب فسلفر ملیشلود .در
مطالعه حاهر حذف کربناتها ،ثابت مرتبط با انرژی جذب فسفر ()Kl
را بهطور میانگین  28/78درصد کاهش داده است .ایلن نتلایج نشلان
میدهد که کربناتها نقش مهمی در انرژی جذب فسفر دارد .بلرازش
دادههای جذب فسفر در خاکهای تیمار شده با استات سدیم با معادله
فروندلیچ نشان داد کله ثابلت  kfدر حلدود  29/92درصلد نسلبت بله
خاکهای اصلی کاهش نشان داده است .در مطالعه مشابه ریحانیتبار
( )30گزارش کرد که حذف کربناتها از خاک منجر به کاهش ظرفیت
جذب روی در واحد وزن خاک شلده اسلت و ثابلت  35 Kfدرصلد در
واحد وزن خاک کاهش یافتله اسلت .کلسلیت ( )CaCO3یلک کلانی
فروان در لیتوسفر و هیدروسلفر اسلت ( )14کله پتانسلیل نگهداشلت
فسفات را دارد .بنابراین منجر به کاهش تحرک آن میشود .فربلودی
( )6با مطالعه قدرت جذب فسفر خاکهای آهکی کرج بیان کرد که در
خاکهای با میزان آهک پایین انرژی جلذب کمتلر از خلاکهلای بلا
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آهک بیشتر اسلت .ریلان و همکلاران ( )32رابطله معنلیداری میلان
کربنات کلسیم معاد و کربنات کلسیم فعا و حداکثر جذب فسلفر در
خاکهای آهکی لبنان یافتند.
حداکثر ظرفیت بافری فسفر ( )PMBCیک شاخص مهلم بلرای
ارزیابی ظرفیت تثبیت فسفر در خاک است که با استفاده از پارامترهای
معادله النگمویر محاسبه میشود PMBC .در خاکهای مورد مطالعه
در دامنه  49/1تا  106لیتر فسفر بر کیلوگرم خاک برآورد شد (جلدو
 .)6بیشترین مقدار این شاخص در خاک شماره  5با بیشلترین درصلد
رس و کربنات کلسیم معاد و کمترین مقلدار ایلن پلارامتر در خلاک
شماره  2با بیشرین درصد ماده آلی به دست آمد .جعفری و همکلاران
( )18در بررسی تعیین شاخصهای بافری و نیلاز اسلتاندارد فسلفر در
مناطق خشک و نیمه خشک ،محدوده این شاخص از ظرفیلت بلافری
فسفر را  59/52تا ( 232/56میلیلیتر فسفر بلر گلرم خلاک) گلزارش
کردند .در خاکهای آهکی شاخص ظرفیلت بلافری جلذب فسلفر در
ارتبا با کلسیم قابل عصارهگیری میباشلد ( .)24فینلک و همکلاران
( )8دریافتند که شاخص حداکثر ظرفیلت بلافری جلذب فسلفر اساسلاً
تحت تاثیر پهاش خاک ،توزیع اندازه ذرات خاک ،کانیشناسلی رس،
مقدار و نوع اکسیدهای آهن و آلومینیلوم و انلواع اکسلیدهای بللورین
خاک میباشد .حذف ماده آلی خاک  PMBCرا  26/36درصد افزایش
داد اما حذف کربناتها این پارامتر را بله طلور میلانگین  42/5درصلد
کاهش داد .نیاز استاندارد فسفر ( )SPRکه با استفاده از شلیب معادلله
فروندلیچ محاسبه شد ،به عنوان غلظتی از فسفر محلو تعریلف ملی
شود که محدود کننده برای رشد گیاه نباشد .هر چه مقدار این پلارامتر
در خاک بیشتر باشد نشان دهنده جذب باالی فسفر توسط آن خاک و
کاهش فراهمی فسفر آن خاک میباشد .مطالعات نشان داده است که
نیاز استاندارد فسفر تحت تاثیر میلزان رس ،آهلک و ظرفیلت بلافری
خاک است ( .)36به عبارت دیگر خاکهای حاوی مقادیر بیشتر رس و
کربنات کلسیم ،بهمنظور نگهداری غلظت فسفر در محللو خلاک در
یک حد مطلوب برای گیاه ،نیاز به افزودن فسفر بیشتری به ازای واحد
وزن خاک دارند .چنین خاکهایی توانایی زیادی در جذب فسفر دارنلد
( 18و  .)36این پارامتر در خاکهای اصللی بله طلور میلانگین 40/5
میلیگرم بر کیلوگرم خاک برآورد شد .حذف ماده آلی و کربناتها بله
ترتیب باعث افزایش 14/34و کاهش  40/45درصدی نیلاز اسلتاندارد
فسفر در خاکهای ملورد مطالعله شلد .مهلدیزاده و همکلاران ()21
گزارش کردند که حذف مواد آلی با استفاده از هیپوکلریت سلدیم نیلاز
استاندارد فسفر را  30درصد افزایش داد.
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 در خاکهای اصلی و تیمار شدهSPR  وPMBC  مقادیر-5 جدول
شماره خاک
Soil No.
1
2
3
4
5
6

Table 5- PMBC and SPR values in control and treated soils
)pH=5( خاک تیمار شده با استات سدیم
خاک تیمار شده با هیپوکلریت سدیم
Control soil
Soil treated with sodium acetate
Soil treated with sodium hypochlorite
PMBC SPR
PMBC
SPR
PMBC
SPR
52.5
30.5
27
22.4
63.3
36
49.1
34.2
34.1
25
75.4
43.7
49.8
35.2
39.5
25.7
62.4
35.6
64.8
45.7
36.8
27.3
75.2
48.8
106
61.1
37.4
14.3
124
69.9
57.5
36.2
43.2
30
79.8
43.8

خاک شاهد

های فعا برای نگهداشت فسفر در خاک شناخته شده است و حلذف
.آن از خاکها باعث کاهش ظرفیت جذب فسفر در این خاکهلا شلد
نیاز استاندارد فسفر در خاکهای مورد مطالعه بعد از حلذف ملواد آللی
 در نتیجه افزودن مواد آلی به خاک یا حداقل حفظ مواد،افزایش یافت
آلی موجود در آن میتواند سبب افزایش کارایی مصرف فسفر در خاک
 حذف کربناتها از خاکهای مورد مطالعه نیاز آنها را به فسلفر.شود
 حلذف و یلا کلاهش کربنلاتهلا از خلاکهلای، بنلابراین.کاهش داد
کشاورزی و همچنین افزودن مواد آلی به خاک بلرای بهبلود کلارآیی
.مصرف فسفر و مدیریت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد

نتیجهگیری
در این مطالعه تاثیر حذف ماده آلی و کربناتها بر ظرفیت جذب و
 نتلایج نشلان داد کله.نیاز استاندارد فسفر مورد بررسلی قلرار گرفلت
معادالت النگمویر و فروندلیچ برازش خوبی بر دادههای جلذب فسلفر
 حذف مواد آلی از خاک ظرفیت جذب فسلفر را بله دلیلل.نشان دادند
فعا شدن مکانهای موجود برای جلذب فسلفر (اکسلیدهای آهلن و
آلومینیوم و سطوح کانیهلای رسلی) درخلاک کله توسلط ملاده آللی
 به عبارت دیگر ماده آلی و فسفاتها،پوشیده شده بودند را افزایش داد
 کربناتها بله عنلوان مکلان.برای جذب بر سطوح خاک رقابت دارند
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Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous
Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province
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Introduction: The availability of the applied phosphorus (P) is controlled by sorption-desorption reactions in
soil. Since the sorption-desorption reactions are affected by physical and chemical properties of the soil, the
presence of organic matter (OM) and carbonates can also effect on the P sorption capacity in soil. The purpose of
this study was to investigate the effects of OM and carbonates on phosphorus sorption isotherms in some
calcareous soils of Kerman province.
Materials and Methods: Six surface soil composite samples (0-30) were collected from Kerman Province
located in southeast of Iran. The soils with a wide range of OM and calcium carbonate were selected for
sampling. Samples were air dried and passed through a sieve of 2 mm. Physicochemical properties of the soil
samples were determined according to the Soil Survey Laboratory Manual. Thereafter, the soil samples were
divided into three parts. One portion was used for treatment with sodium hypochlorite to remove organic matter.
The second part was treated with sodium acetate buffer (pH = 5) to remove carbonates. The third was used as a
control without any treatment. Batch experiments were carried out to determinthe P-sorption isotherms in soil.
The sorption behavior of P was studied by Langmuir and Freundlich isotherm models. All experiments were
conducted in three replications.
Results and Discussion: The results showed that organic matter and equivalent calcium carbonate, removed
from the studied soils with an average efficiency of 86.7% and 84.9%, respectively. Although the isotherms data
showed that both Langmuir and Freundlich equations fits to data,Langmuir equation with higher mean of
correlation coefficient (R2=0.982) and lower standard error (0.022) showed the best fit to P-sorption data for all
soil samples (with and without treatment). Removal of organic matter by sodium hypochlorite increased the
phosphorus adsorption capacity in the studied soils. After removal of soil organic matter, an increase in
phosphorus adsorption capacity in the studied soils. With respect to control, removing the organic matter
increased the adsorption capacity parameters (qmax and kf) about 37 to 104 mg.kg-1 and 11 to 23 L.kg-1,
respectively. These results indicate that Fe- and Al-oxides and other available adsorption sites on the mineral
surfaces are coated by organic matter and are activated after removal of OM . Removal of carbonates from the
soil significantly reduced the P-sorption capacity. qmax and kf were decreased by 17% and 32%, respectively,
compared to untreated soils. It is, therefore suggested that available P adsorbing surfaces decreases by removing
carbonates from the soil.Constants related with bonding energy increased by 17.03% and decreased by 28.78%
by removal of OM and calcium carbonate, respectively. The P maximum buffering capacity is an important
indicator for assessing phosphorus stabilization capacity in soil. The greater P buffering capacity, the fewer
ability of phosphorus replacement to soil solution. After removal of carbonates, this parameter decreased by an
average of 42.5%. The results suggested that carbonates is an important factor in availability of phosphorus in
soil. The required phosphorus standard increased by 14.43% by removing OM in the studied soils. However, the
removal of carbonates reduced the need of soil for phosphorus by 40.5%.
Conclusion: In this study was investigated the effect of removing organic matter and carbonates on
phosphorus sorption isotherms in some calcareous soils of Kerman province. The results of this study showed
that P sorption capacity is affected by the amount of carbonates and organic matter. Removal of organic matter
from the soil increased the sorption capacity of phosphorus due to Fe- and Al-oxides. Other available adsorption
sites on the mineral surface which are coated by the organic matter are active. Carbonates is known as an active
site for maintaining phosphorus in the soil and its removal from soils reduces the phosphorus adsorption
capacity. Applying/Preserving organic matters to/in soil can increases the efficiency of phosphate fertilizer
application and improves plant nutrition. The removal of carbonates from the studied soils reduced their need for
phosphorus. Therefore, as well as the addition of organic matter to soil, the removal or reduction of carbonates
1 and 2- Ph.D. Student and Professors, Department of Soil Science, Agriculture Faculty, Shahid Bahonar University of
Kerman, Kerman, respectively.
(*- Corresponding Author Email: h.hosseini@agr.uk.ac.ir)
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.81290
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from agricultural soils is important for improving phosphorus utilization efficiency and plant nutrition
management.
Keywords: Adsorption, Isotherms, Phosphorus, Organic matter, Standard requirement
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اثر تلقیح باکتریهای ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو
تحت تنش شوری
رضا خدادادی -1رضا قربانی نصرآبادی -*2محسن علمائی -3سید علیرضا موحدی

نائیینی4
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چکیده
از جمله روشهای مناسب برای مقابله با شوری ،تلقیح گیاهان زراعی با انواع مختلفی از باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه مییباشید بیدی
منظور آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار روی گیاه جو رقم کارون انجام شد تیمارهیای آزمیایش شیامل
چهار سطح تلقیح باکتری (بدون تلقیح (شاهد) ،ازتوباکتر ،آزوسپریلوم و تلقیح تلفیقی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم) و دو سطح شوری ( 8و  16دسی زیمنسبر
متر) بودند نتایج نشان داد که تنش شوری تاثیر منفی ودر مقابل ،تلقیح باکتری تاثیر مثبت و معنیداری بر ویژگیهای رشدی گیاه داشت کاربرد تلفیقی
باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بهینهتری تیمار شناخته شد تیمار تلفیقی سبب بهبود ویژگیهای رشدی گیاه و افزایش محتوی کلروفیل در هر دو
سطح شوری شد بر ای اساس ،محتوی کلروفیل  b ،aو کل در سطح شوری باال به ترتیب به میزان  117/136 ،86/49و 127/97درصد نسبت به شاهد
افزایش یافت همچنی تیمار تلفیقی به ترتیب افزایش  65/39و  55/94درصدی اسیدآمینه پرولی را نسبت به شیاهد در سیطوح شیوری  8و  16دسیی
زیمنسبرمتر به همراه داشت از سویی ،تیمار تلفیقی در هر دو سطح شوری تاثیر معنیداری بر افزایش غلظت عناصر غذایی اندام هوایی داشت بیر ایی
اساس در سطح شوری باال به ترتیب افزایش  80 ،81/97و  66/67درصدی غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در مقایسه با شاهد مشاهده شد تجمع ییون
سدیم در تمامی تیمارهای باکتریایی در هر دو سطح شوری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت ای یافتهها نشان دهنده اثر مثبت تلقیح باکتریایی بر رشد
و جذب عناصر غذایی جو تحت تنش شوری بود
واژههای کلیدی :باکتریهای محرک رشد ،پرولی  ،شوری ،کلروفیل

مقدمه

1

شوری  7درصد از اراضیی جهیان ،حیدود  930میلییون هکتیار را
تحت تاثیر قرار داده و روز به روز بر وسیعت آنهیا افیزوده مییشیود
مطالعات جهانی نشان میدهد که بهرهبرداری نامناسب از اراضی طیی
 45سال گذشته موجب شور شدن  6درصد از اراضیی جهیان گردییده
است ( )26حدود  20درصد کیل اراضیی کشیور ( 34میلییون هکتیار)
تحت تاثیر شوری قرار دارد ( )19عدم تعادل در جذب عناصر غیذایی،
سمیت یونی و کاهش جذب آب به علت فشار باالی اسمزی ناشیی از
تجمع زیاد امالح در محلول خاک از عوامل تاثیر گذار بیر رشید گییاه
تحت تنش شوری میباشد ( )47کاهش فعالیت فتوسینتزی ناشیی از
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری ،استادیار و دانشییاران گیروه علیوم خیاک،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
)Email: rgnasr@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.81093

کاهش رنگیزههیای فتوسینتزی و کیاهش جیذب دیاکسییدکیرب و
ظرفیت فتوسنتزی از دیگر اثرهای شوری بر گیاه میباشد ( )30یکیی
از راهکارهای مقابله با شوری ،تلقیح گیاهان زراعی با انواع مختلفی از
باکتریها و قارچهای مفید خاکزی میباشد ()20
باکتریهای محرک رشد گییاه بیا داشیت سیازوکارهای محیرک
رشدی سبب کاهش اثرات منفی شوری در گیاهان میشیوند ( )39از
مهمتری سازوکارهای ایی بیاکتریهیا مییتیوان بیه توانیایی تولیید
هورمونهای گیاهی ( ،)17تثبیت نیتروژن بیه صیورت غییرهمزیسیت
( ،)45حاللیت فسفات معدنی و پتاسیم معدنی ( ،)33مقابله بیا عوامیل
بیماریزای گیاهی از طریق تولید سیانیدهیدروژن و تولیید سییدروفور
( 10و  )4اشاره کرد نتایج پژوهشهای مختلف نشیان مییدهید کیه
تلقیح گیاه با باکتریهای محرک رشد سبب بهبود شاخصهای متعدد
رشدی ،فیزیولوژی و جذب عناصیر غیذایی در گییاه مییگیردد ()34
چادهری و همکاران ( )15در پژوهشی بر روی تلقیح گنیدم بیا جداییه
های متحمل به شوری ازتوباکتر در یی خیاک شیور افیزایش قابیل
توجهی در عملکرد و اجزای عملکرد و جذب عناصر غذایی در مقایسه
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با شاهد مشاهده کردند تلقیح گندم با آزوسپیریلیومسبب حفظ محتوی
کلروفیل ،افزیش سینتز پیرولی و افیزایش جیذب عناصیر غیذایی در
مقایسه با شاهد شد آنها ای مشاهدات را ناشی از بهبود خصوصیات
رشد و فیزیولوژی گیاه در نتیجهی کاربرد باکتریهای محرک رشد در
شرایط تنش شوری دانستند ( )51اثر همافزایی باکتریهای ازتوبیاکتر
و آزوسپیریلیوم بر گیاه ،از طریق افزایش جذب عناصیر غیذایی ،تولیید
هورمونهای محرک رشد گیاه نظیر اکسی و اثر بر مورفولوژی ریشیه
در شرایط تنش شوری به اثبات رسیده است رای و گاور ( )44در ی
آزمایش گلدانی اثرات ازتوباکترو آزوسپیریلیوم را بهتنهایی و به صورت
ترکیبی بر رشد و عملکرد گندم مورد مطالعه قراردادند آنهیا مشیاهده
کردند که کاربرد تلفیقی دوباکتری در مقایسه با تلقیح جداگانیه آنهیا
تاثیر بیشتری بر شاخصهای رشد ،عملکرد و اجیزای عملکیرد گنیدم
داشت ،که ای موضیوع را بیه اثیرات مثبیت هیمافزاییی ازتوبیاکتر و
آزوسپیریلیوم در نتیجهی کاربرد تلفیقی آنها نسبت دادنید بیه دلییل
گستردگی اراضی شور و اهمیت آن ،به کیارگیری روشهیای مناسیب
برای کاهش اثرات منفی شوری به امری اجتنیاب ناپیذیر بیدیل شیده
است ʀبا توجه به اهمیت استفاده از باکتریهیای سیازگار بیا شیرایط
اقلیمی و اکوسیستم خاکی هر منطقیه و نییز کیارایی کیاربرد ترکیبیی
باکتریهای محرک رشد ،ای پژوهش با هدف بررسی اثر باکتریهای
محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر ویژگیهای رشد و فیزیولوژی
گیاه جو رقم کارون ،به صورت کیاربرد منفیرد و ترکیبیی و همچنیی
درک مکانیسمهای همافزایی آنهادر دو سطح شوری ،آستانه کیاهش
عملکرد و  50درصد کاهش عملکرد گیاه انجام گرفت

مواد و روشها
بییه منظییور مطالعییه اثییر بییاکتریهییای  Azotobacter sp.و
 Azospirillum sp.بر ویژگیهای رشدی و فیزیولوژی گیاه جو تحت
تنش شیوری ،آزمایشیی در قالیب طیرح کیامال تصیادفی بیا آراییش
فاکتوریل در سه تکرار ،در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان انجام شد تیمارهای میورد بررسیی شیامل چهیار
سطح تلقیح باکتری (شاهد (بدون تلقییح بیاکتری) ،تلقییح ازتوبیاکتر،
تلقیح آزوسپیریلیوم ،تلقیح تلفیقی ازتوباکتر وآزوسپیریلیوم) و دو سیطح
شوری ( 8و  16دسیزیمنسبر متر) بود
به منظور تهیه جدایههیای باکترییایی ،تعیداد  15نمونیه خیاک از
اراضی شور استان گلستان تهیه و  32جدایه ازتوباکتر با انجام آزمون-
هییای فیزیولوژیی و بیوشیییمیایی و تولییید سیسییت در کشییت کهنییه
جداسازی گردید سپس توانایی رشد در غلظیتهیای مختلیف نمی ،
توان تحمل به تنش خشکی ،تولید پلیساکارید ،تولید اکسی  ،حاللیت
فسفر ،حاللیت پتاسیم ،تولید سییانیدهیدروژن و تیوان تثبییت زیسیتی
نیتروژن مولکولی جدایهها بررسی شد ( )28پس از انجام آزمونهیای
فیزیولوژی و محرک رشدی جدایههای باکترییایی جداییه  Az13بیه
عنوان جدایه برتر برای آزمون گلخانهای انتخیاب گردیید (جیدول )1
جدایه برتر آزوسپیریلیوم از بان میکروبی گروه علوم خیاک دانشیگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه گردید ،که خصوصیات آن
در جدول  1نشان داده شده است
همچنی  ،جهت آماده کیردن خیاک گلیدانهیا ،نمونیهبیرداری از
خاکهای شور منطقه آققال صیورت گرفیت و خیاکی بیا مشخصیات
جدول  2مورد استفاده قرار گرفت با توجه به هدف ای پیژوهش کیه
بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی در دو سیطح شیوری آسیتانه کیاهش
عملکرد و  50درصد کاهش عملکردگیاه جو بود ،خاکی بیا شیوری 16
دسیزیمنسبرمتر انتخاب گردید سپس با اعمال آبشویی میزان شوری
خاک به  8دسیزیمنسبرمتر ( آستانه کاهش عملکرد) کاهش یافیت
پس از اتمام آبشویی و رسیدن به شوری مورد نظر ،خاک از گلدانهیا
خارج شده و پس از هیوا خشی و کوبییده شیدن ،دوبیاره بیه داخیل
گلدانها انتقال داده شد برای تامی نیاز غذایی گییاه در طیول فصیل
رشد بر اساس نتایج آزمون خاک مقیادیر بهینیهای نیتیروژن ،فسیفر و
پتاسیم به ترتیب از منابع اوره ،سوپرفسفات تریپل و سیولفات پتاسییم
استفاده گردید

جدول  -1نتایج آزمونهای فیزیولوژیک و محرک رشدی جدایههای باکتری
Table 1- Results of physiological and growth stimulation tests of bacterial isolates

سیانید
تولید پلیساکارید

هیدروژن

تثبیت نیتروژن

Polysaccharide
production
()mg/l

Hydrogen
cyanide

Nitrogen
fixation
))nmolC2H4/h

آزادسازی

تولیداکسین

پتاسیم

IAA
production
()mg/l

Potassium
Release
()mg/l

انحالل فسفر
Phosphorous
solubility
()mg/l

رشد کیفی در
محیط %5نمک
Qualitative
growth in 5%
salt

جدایه
Isolate

5.2

+

7.04

28.3

61.2

215.5

+++

Azotobacter

----

-

9.24

5.34

35.4

78.45

++

Azospirillum
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 2- Physical and chemical properties of the studied soil

پتاسیم

فسفر

K
()mg/kg

P
()mg/kg

312.8

7.3

کربن آلی

نیتروژن

OC
()%

pH

EC
)(dS/m-1

Soil texture

0.07

0.85

7.8

16.5

Silty clay lome

N
()%

در ای پژوهش بذر جو رقم کارون مورد استفاده قرارگرفت تعداد
کافی از بذور سالم انتخاب شیدند و بیه میدت  30ثانییه در الکیل 96
درصد و سپس  1/5-2دقیقه در محلول سدیم هیپوکلریت  2/5درصید
ضد عفونی شدند و با آب مقطر استریل  7-8مرتبه شستشو شدند ()6
به منظور تهیه مایه تلقیح ابتدا باکتریهای مورد نظر در محیط پییش
کشت مایع مغذی رشد داده شدند و پیس از یکسیان سیازی جمعییت
باکتریایی به مقدار دو درصد حجمی به محیط کشت مایع مغذی تلقیح
انجام گرفت و بر روی شیکر انکوباتوردار ( 120دور در دقیقه) به مدت
 48ساعت در دمای  28/3درجه سانتیگراد تکان داده شیدند پیس از
رشد مناسب جدایههای باکتریایی بر روی هر بذر مقدار ی میلیلیتیر
باکتری تلقیح گردید در طول دوره رشد آبیاری با آب مقطر با شیوری
کمتر  1دسیزیمنسبرمتر صیورت گرفیت برداشیت گیاهیان پیس از
گذشت  70روز (اواخر دوره رشد رویشی) انجام شید سیپس شیاخص
های وزن خش اندام هوایی ،وزن خش ریشه ،ارتفاع گیاه ،کلروفیل
 b ،aو کلروفیل کیل گییاه ( ،)5پیرولی بیر ( )9و غلظیت عناصیر
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و سدیم در اندام هوایی ( )1انیدازهگییری شید

هدایت الکتریکی

بافت خاک

رس

سیلت

شن

Clay
()%

Silt
()%

Sand
()%

29

60

11

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه مییانگی
ها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانک در سطح احتمال پنج درصد
انجام شد

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس تیمارهیای آزمایشیی نشیان داد کیه اثیرات
اصلی و همچنی اثرات متقابل باکتری وشوری بر شاخصهای رشدی
گیاه در سطح احتمال ی درصد ( )P<0/01معنیی دار بودنید (جیدول
)3
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که در هر دو سطح شوری ( 8و
 16دسیزیمنسبرمتر) بیشتری مقدار وزن خشی انیدام هیوایی بیه
ترتیب با میانگی  5/82و  3/82گرم مربوط به تیمیار کیاربرد تلفیقیی
ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم بود همچنی کمتری مقدار وزن خش انیدام
هوایی در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول )4

جدول  -3تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیک گیاه
Table 3- Analysis of variance (ANOVA) for the effects of experimental treatments on plant growth and physiological
parameters

کلروفیل کل

کلروفیلb

کلروفیلa

Proline

Total
chlorophyll
()mg/g-1fW

Chlorophyll
b
()mg/g-1fW

Chlorophyll
a
()mg/g-1fW

پرولین

ارتفاع
گیاه

وزن خشک
ریشه

وزن خشک

درجه

اندام هوایی

منابع تغییر

آزادی
Degrees
of
freedom

Source of
variance

Plant
height
()cm

Root
dry
weight
()g/pot

Shoot
dry weight
()g/pot

**70.28

**91.72

**14.17

**33.88

**45

**12.95

**5.46

3

**257.67

**129.03

**19.08

**48.87

**69.83

**8.1

**21.64

1

*1.9

**16.54

**3.3

**5.21

**5.3

**0.34

**0.36

3

0.67

0.96

0.26

0.48

0.052

0.015

0.0025

48

4.53

9.08

11.33

11.13

1.39

0.8

1.38

mol/g-1
(fW)µ

باکتری
Bacteria

شوری
Salinity

باکتری×شوری
*Bactria
Salinity

خطا
Error

ضریب تغییرات
Coefficient
of
variation
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تیمارهای اصلی باکتری تاثیر متفاوتی بر وزن خش اندام هوایی
داشتند به طوری کیه در هیر دو سیطح شیوری بیشیتری مقیدار وزن
خش اندام هوایی مربوط به تیمار ازتوباکتر بود که تفاوت معنیداری
نسبت به آزوسپیریلیوم داشت (جدول  )4نهرا و همکاران ( )37گزارش
کردند که کاربرد باکتریهای محیرک رشید در گییاه سیبب افیزایش
معنیدار وزن تر و خش اندام هوایی نسبت به شاهد شد آنهیا ایی
موضوع را به خصوصیات محرک رشدی باکتریها به خصوص تثبییت
نیتروژن مولکولی نسیبت دادنید در گیاهیان تلقییح شیده بیا بیاکتری
محرک رشد ،جذب آب بیشتر و درنتیجه فشار تورژسانس باالتر رفته
و منجر به بهبود تغذیه و رشد بیشتر اندام هیوایی و ریشیه مییشیود
( )39بر اساس نتایج با افزایش سطح شوری میزان وزن خش ریشه
کاهش یافت (جدول  )4در شرایط تنش شیوری روزنیههیای هیوایی
بسته شده و میزان فتوسنتز کاهش مییابید و در نهاییت رشید ریشیه
متوقف میشود ( )2تلقیح باکتری سبب کیاهش معنییدار اثیر تینش
شوری بر وزن خش ریشیه گییاه شید بیه طوریکیه کیاربرد تلفیقیی
باکتریها سبب افیزایش معنییدار  178/24و  227/78درصیدی وزن
خش ریشه به ترتیب در سطوح شوری  8و  16دسیزیمنسبر متر در

مقایسه با شاهد شید (جیدول  )4اگیامبردیوا و هیافلی ( )17مشیاهده
کردند که کاربرد باکتری ریزوسفری محیرک رشید شیامل ازتوبیاکترو
آزوسپیریلیوم سبب افزایش وزن خش ریشه نخود در مقایسه با شاهد
شد ،بیشتری میزان افزایش در تیمار تلفیقیازتوبیاکتر و آزوسیپیریلیوم
مشاهده گردید که با نتایج حاضر مطابقت دارد ناروال و همکاران ()36
در پژوهشی پیرامون کاربرد ازتوبیاکتر و آزوسیپیریلیوم در گنیدم بییان
داشتند که کاربرد تلفیقی باکتریها سبب افزایش شاخصهای رشد از
جمله وزن خش ریشه نسبت به تیمار شاهد شید کیه ایی موضیوع
ناشی از ویژگیهای محرک رشدی و تولید اسمولیتهای آلی و معدنی
توسط جدایههای باکتریایی بوده است
سطوح شوری اثرات متفاوت و معنیداری بر ارتفاع گییاه داشیتند
با افزایش شوری میزان ارتفاع گیاه به طور معنیداری کیاهش یافیت
(جدول  )4برخی از محققی علت ای کاهش را به کاهش جیذب آب
و عناصرغذایی به دلیل بر هم خوردن تعیادل عناصیر غیذایی نسیبت
دادهاند و برخی دیگر افزایش تولید اتیل در شرایط تنش شیوری را از
دیگر علل کاهش ارتفاع گیاه دانستهاند ( 7و )22

جدول  -4مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخصهای رشد و فیزیولوژیک گیاه
Table 4- Mean comparison for the effects of experimental treatments on plant growth and physiological parameters

وزن
پرولین
Prolin
e
Mol/g-1
(fW)µ

کلروفیل کل
Total
chlorophy
ll
(mg/g-
)1fW

کلروفیلb
Chlorophy
ll b
()mg/g-1fW

کلروفیلa

ارتفاع

Chloroph
yll a
(mg/g-
)1fW

گیاه
Plant
height
()cm

وزن خشک

خشک

ریشه

اندام

باکتری

Dry
weight
root
()g/pot

هوایی

Bacterial

Dry
weight
shoot
()g/pot

شور
ی
Salt

10.98e

13.72 c

5.67 d

8.05 c

15.4d

2.16f

3.08 d

Control

15.86d

20.61 b

9.06 b

11.55 b

18.56b

4.83b

5.05a

Azotobacter

14.55d

19.69 b

8.44 c

11.24 b

18.39b

4.71c

4.71b

Azospirillum

18.16c

24.3 a

10.65 a

13.64 a

20.25 a

6.01 a

5.82 a

15.91d

6.4 e

2.8 f

3.59 e

9.4e

1.26 g

1.50 g

Control

23.16b

12.24 d

5.12 e

7.12 d

16.54c

3.84 e

2.81 e

Azotobacter

21.88b

11.57 d

4.78 e

6.78 d

16.36c

3.82e

2.52 f

Azospirillum

24.81a

14.59 c

6.1 d

8.49 c

17.77c

4.13d

3.82 c

Azot×Azos

S1

Azot×Azos

S2

 :Azot×Azosتیمار تلفیقی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم :S1 ،شوری 8دسیزیمنسبرمتر :S2 ،شوری  16دسیزیمنسبرمتر
Salinity 16 ds/m:S2 ,Salinity 8 dS/m :S1,Combined treatment of Azotobacter and Azospirillum:Azot×Azos
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0/01نمیباشند)- Numbers with common letters in each column were not significantly different (P <0.01
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بر اساس نتایج حاصل از ای مطالعه ،بیشتری میزان ارتفاع گییاه
در هر دوسطح شوری ( 8و  16دسیزیمنسبر متر) مربیوط بیه تیمیار
کاربرد تلفیقی ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم بود که بیه ترتییب بیا مییانگی
 20/25و  17/77سانتیمتر ،افزایش معنیدار  89/04 ،31/49درصدی
را نسبت به شاهدها نشان دادند پس از تیمار تلفیقی باکتریایی ،تیمیار
اصلیازتوباکتر بیشتری میزان ارتفاع گیاه نسبت به شاهد را در هیر دو
سطح شوری به خود اختصاص داد ای در حیالی بیود کیه تیمارهیای
اصلی ازتوباکتر و آزوسپیریلیومدر ی گروه آماری قرار گرفتند (جیدول
 )4پسرکلی و همکاران ( )41ارتفاع گیاه را از صفات رایج برای تعیی
میزان تحمل به شوری و یکی از مهمتری شیاخصهیای رشید گییاه
معرفی کردند دوبالری و همکاران ( )16افزایش ارتفیاع گییاه در اثیر
کاربرد باکتریهای ازتوباکتر و آزوسیپیریلیوم را در مقایسیه بیا شیاهد
گیییزارش کردنییید آنهیییا بییییان داشیییتند کیییه اثیییر هیییم افزاییییی
ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم سبب تحری رشید گییاه بیه خصیوص تولیید
فیتوهورمونها و افزایش تولید مواد فتوسنتزی بیشتر در گیاه شده کیه
ای مواد شرایط مناسبی را برای طویل شدن سیاقه فیراهم مییکنید
باکتریهای محرک رشد با کاهش سیطح هورمیون گییاهی اتییل در
گیاه منجر به تغییرات رشد و نمو گیاه و افزایش ارتفاع گیاه مییشیوند
()24
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصیلی و همچنیی اثیر
متقابل تیمارهای باکتری و شوری بر میزان محتوی کلروفیل گییاه در
سطح احتمال ی درصد ( )P<0/01معنیدار بودند (جدول  )3افزایش
شوری تاثیر منفی معنیداری بر محتوی کلروفیل  b،aو کلروفیل کیل
بر داشت و سبب کاهش محتوی کلروفیل در گییاه گردیید (جیدول
 )4پاریهار و همکاران ( )40بیان داشتند که شوری با کاهش جیذب
عناصرغذایی منجر به کاهش محتوی کلروفییل گییاه مییشیود ایی
کاهش ممک است نتیجیه تشیکیل آنیزیمهیای پروتئولیتیی نظییر
کلروفیالز باشد که باعی تجزییه کلروفییل مییگیردد و بیه سیسیتم
فتوسنتزی آسیب میرسیاند تلقییح بیاکتری سیبب افیزایش محتیوی
کلروفیل گیاه در مقایسه بیا شیاهد ،در هیر دو سیطح شیوری گردیید
(جدول  )4نتایج مقایسه میانگی نشیان داد کیه در سیطح شیوری 8
دسیزیمنسبر متر بیشتری میزان کلروفییل  b،aو کلروفییل کیل در
تیمار کاربرد تلفیقی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم به ترتیب با میانگی های
 10/65 ،13/64و  24/3میلیگرم در گرم وزن تر بر مشیاهده شید
کییه در مقایسییه بییا شییاهد افییزایش معنیییدار 77/11 ،87/83 ،69/44
درصدی را نشان داد بیشتری میزان کلروفیل  b،aو کلروفیل کیل در
سطح شوری  16دسیزیمنسبرمتر نیز مربوط به تیمارکیاربرد تلفیقیی
ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بود کیه بیه ترتییب بیا مییانگی ،6/1 ،8/49
 14/59میلیگرم در گرم وزن تیر بیر  ،افیزایش معنییدار ،136/49
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 117/86و  127/97درصدی را نسبت به شاهد نشان دادند (جدول )4
نتایج نشان داد که بعد از تیمیار تلفیقیی ازتوبیاکتر×آزوسیپیریلیوم بیه
عنوان تیمار بهینه تیمار اصلی ازتوباکتر منجر به بییشتیری محتیوی
کلروفیل در هر دو سطح شوری گردید ،اگر چه تفیاوت آمیاری معنیی
داری را با تیمار آزوسپیریلیوم نشان نداد (به جیز در میورد کلروفییل b
سطح ی شوری) (جیدول  )4بیاکتریهیای ریزوسیفری بیا داشیت
خصوصیات محرک رشدی سبب بهبود وافزایش جیذب عناصیرغذایی
در گیاه شده که در نتیجهی آن محتوی کلروفیل و بالطبع فتوسنتز در
گیاه افزایش مییابد ( )8بهبود محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل
در اثر تلقیح با باکتریهای محرک رشید در شیرایط تینش شیوری در
گیاهانی همچون آفتابگردان ( )32و سویا ( )23گزارش شده است کیه
با نتایج حاضر مطابقت دارد
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد کیه اثیر اصیلی تیمارهیای
باکتری و شوری در سطح ی درصد آماری ( )P<0/01و اثیر متقابیل
باکتری× شوری در سطح  5درصد ( )P<0/05بر مییزان پیرولی گییاه
معنیدار بودند (جدول  )3بر اساس جدول  ،4با افزایش میزان شوری،
میزان پرولی در گیاه افزایش یافت همچنی  ،نتایج مقایسه مییانگی
دادهها نشان داد که در هر دو سطح شوری ( 8و  16دسییزیمینسبیر
متیییر) بیشیییتری مییییزان پیییرولی مربیییوط بیییه تیمیییار تلفیقیییی
ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم بود که به ترتییب بیا مییانگی هیای  18/16و
 24/81میکرومول بر گرم وزن تر افیزایش معنییدار  65/39و 55/94
درصدی را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (جیدول  )4اسیید آمینیه
پرولی از ترکیبات تنظیم کننده اسمزی اسیت کیه غلظیت آن تحیت
شرایط تنشهای محیطی مانند شوری افزایش مییابد ( )42انباشتگی
پییرولی در گیییاه در شییرایط تیینش شییوری ،بییه افییزایش آنییزیمهییای
سنتزکننده پرولی و یا کاهش آنزیمهای اکسییدکننده آن نسیبت داده
شده است ( )43باکتریهای محرک رشد از طریق کم به افیزایش
سنتز پرولی  ،در کاهش خسارات ناشی از رادیکیالهیای آزاد و تینش
اکسایشی در گیاهان تحت تنش شوری نقش ایفا میکنند ()29
نتایج تجزیه واریانس تیمارهیای آزمایشیی نشیان داد کیه اثیرات
اصلی باکتری و شیوری در سیطح یی درصید آمیاری و همچنینیاثر
متقابل باکتری و شوری در سطح پینج درصید ( )P<0/01بیر غلظیت
نیتروژن اندامهوایی معنیدار شدند (جدول  )5شیوری سیبب کیاهش
معنیدار غلظت نیتیروژن انیدامهیوایی گردیید (جیدول  )6پسیرکلی و
همکاران ( )41بیان کردند که کاهش میزان نیتروژن در نتیجیه تینش
شوری از عوامل مهم کاهش رشد گیاهیان بیه شیمار مییرود ،آنهیا
گزارش کردند که در شرایط تنش شیوری ،از جیذب و آسیمیالسییون
نیترات ممانعت به عمل میآید نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تلقیح
باکتری سبب افزایش غلظت نیتروژن اندام هوایی نسبت به شاهد شد

654

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،3مرداد -شهریور 1399

جدول  -5تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت عناصر غذایی گیاه
Table 5- Analysis of variance (ANOVA) for the effects of experimental treatments on plant nutrients concentration

سدیم

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

Na

K

P

N

درجه آزادی

منابع تغییر

()%

()%

()%

()%

Degrees of
freedom

Source of
variance

**0.108

**0.52

**0.039

**1.15

3

باکتری

**0.00019

**1.068

**0.026

**0.87

1

**0.09

**0.055

**0.0007

*0.36

3

0.00011

0.003

0.0003

0.003

48

0.67

4.5

2.82

4.47

Bacterial

شوری
Salt

باکتری×شوری
Bactria* Salinity

خطا
Eroor

ضریب تغییرات

بر اساس نتایج بیشتری غلظت نیتروژن در هر دو سطح شوری 8
و  16دسیییزیمیینسبرمتییر مربییوط بییه تیمییار تلفیقییی ازتوبییاکتر
×آزوسپیریلیوم بود که به ترتیب با میانگی هیای  2/97و  2/22درصید
افزایش معنیدار  120و  81/97درصدی را نسبت به شاهد نشان دادند
(جدول  )4نتایج جدول  2حاکی از مطلوب بودن ویژگیهای محیرک
رشدی (تثبیت بیولوژی نیتروژن ،اکسی و )جدایههیای باکترییایی
مورد استفاده در ای پژوهش میباشد بر ایی اسیاس احتمیاال علیت
افزایش غلظت نیتروژن گیاه در تیمارهای تلقیح باکتری بیه خصیوص
کاربرد تلفیقی آنها میتواند تاثیر مثبت باکتریهای محیرک رشید در
تثبیت بیولوژی نیتروژن و همچنی افزایش جذب نیتروژن از خاک -
باشد هوفلی و همکاران ( )25بیان کردند که افزایش میزان نیتروژن
گیاه در اثر تلقیح توام باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در شیرایط
تنش شوری ناشی از اثرات مثبت همافزایی ای باکتریهیا در تثبییت
زیستی نیتروژن میباشد همچنی مقایسه میانگی دادههیا نشیان داد
که در سطح شوری پیایی تیر ( 8دسییزیمینسبرمتیر) پیس از تیمیار
تلفیقی ،تیمار اصلی آزوسپیریلیوم بیشتری مقدار غلظت نیتروژن گییاه
را سبب شد در حالی که در سطح شوری باالتر ( 16دسیزیمنسبرمتر)
بیشتری مقدار نیتروژن مربوط بیه تیمیار اصیلی ازتوبیاکتربیود ایی
موضوع احتماال مربوط به قابلیت باالی ای جدایه برای سیازگاری در
شرایط شور و بهینهبودن فاکتورهای محیرک رشید در شیرایط تینش
شوری میباشد (جدول  )2که توانسته در شوری باالتر تاثیر مطلیوب-
تری بر جذب عناصر غذایی در گییاه داشیته باشید در هیر دو سیطح
شوری تیمارهای اصلی باکتری در ی گروه آماری قرارگرفتند (جدول
 )6سانتی و همکاران ( )45بیان کردند کیه در شیرایط تینش شیوری
باکتریهای محرک رشد از طریق محدود نمودن جیذب کلیر موجیب
افزایش جذب نیترات در گیاه میشیوند کائو و همکیاران ( )27رقابیت

Coefficient of
variation

یونهای کلر ونیترات در فرایند جذب توسط گیاه تحت تنش شوری را
مورد بررسی قرار دادند و بیان نمودند که رقابت موجود بی یونهیای
مذکور به پتانسیل منفی سلولهای ریشه ،بار منفی ای ییونهیا (کلیر
ونیترات) و جذب یونها توسط سیستمهای ناقل یکسان ،مربوط می-
گردد بر اساس نتایج آزمیونهیای محیرک رشیدی بیاکتری ،جداییه
ازتوباکتر مورد استفاده در ای پیژوهش دارای بیشیتری مییزان تولیید
هورمون رشد (اکسی ) بود (جدول  )2طبیق نظیر باشیان و همکیاران
( )11افزایش کارایی جذب عناصرغذایی توسط گیاهان تلقیح شیده بیا
باکتریهای مولد هورمون اکسی میتوانید بیه دلییل افیزایش سیطح
جذب ریشه در اثر تلقیح با ای باکتریها باشد چندراشیکار و همکاران
( )14بیان کردند که باکتریهای محرک رشد گیاه از طرییق افیزایش
تارهای کشنده و در نتیجه افزایش سطح ریشه ،نقش مهمی در عرضه
نیترات برای گیاه دارند ،ای نتیجه با نتایج حاصل از وزن خش ریشه
در ای پژوهش مطابقت دارد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای اصلی و همچنی
برهمکنش متقابل باکتری و شوری بر غلظیت فسیفر انیدامهیوایی در
سطح ی درصد آماری ( )P<0/01معنیدار بود (جدول  )5با افزایش
میزان شوری غلظت فسفر اندامهوایی به طور معنیداری کاهش یافت
(جدول  )6بارگز وهمکاران ( )12بیان کردند کیه بیا افیزایش شیوری
خاک فعالیت یون کلسیم زیاد شده و سبب تشکیل فسفاتهای کلسیم
با حاللیت کمتر میگردد وبه سبب آن ،بسیاری از گیاهان توان جیذب
فسفر را در خاکهای شور ندارند مقایسه میانگی دادهها نشان داد که
در هر دو سطح شوری ( 8و  16دسیزیمنسبر متر) بیشیتری غلظیت
فسفر مربوط به تیمار تلفیقی ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم بود که به ترتییب
با میانگی هیای  0/27 ،0/36درصید ،افیزایش معنییدار  56/52و 80
درصدی را نسبت به شاهد رقم زدند (جدول  )6علیرغم اینکیه کیود

اثر تلقیح باكتريهاي ازتوباكترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدي و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوري

فسفر به مقدار برابر در اختیار گیاه و تیمارهای آزمایشی قیرار گرفیت،
نتایج متفاوت و اختالف معنیدار بی تیمارها وجود داشت و ایی میی
تواند احتماال ناشی از توان انحیالل فسیفات معیدنی نیامحلول خیاک
توسط جدایههای باکتریایی باشد نصرتی و همکاران ( )38در بررسیی
حاللیت فسفر جدایههای ازتوباکتر بیان داشیتند کیه جداییه ازتوبیاکتر
وینلندی  o4بیشتری مقدار حاللیت فسفر به صورت کمیی (3/5±0/1
میلیگرم در لیتر) و کیفی ( 21/5میلیمتیر) از خیود نشیان داد نتیایج
مقایسه میانگی نشان داد که پس از تیمار کاربرد تلفیقی جداییههیای
باکتریایی ،تیمار اصیلی ازتوبیاکتر در هیر دو سیطح شیوری بیشیتری
غلظت فسفر اندام هوایی را سبب شد (جیدول  )6نتیایج خصوصییات
محرک رشدی جدایههیای باکترییایی نشیان دهنیدهی کیارایی بهتیر
ازتوباکتر نسبت به آزوسپیریلیوم در میزان حاللیت فسفات معدنی بیود
(جدول  )2ناروال و همکاران ( )36در ی آزمایش گلخانهای اثر تلقیح
ژنوتیپهای مختلف گندم را با سویههای مختلف ازتوبیاکترکروکوکوم
بررسی کردند آنها گیزارش نمودنید کیه غلظیت و جیذب فسیفر در
تیمارهای تلقیح شده در مقایسه با شیاهد بیه طیور معنییدار افیزایش
یافت آنها بیان داشتند که سویهای که بیشتری تیاثیر را در افیزایش
غلظت فسفر اندامهوایی داشت ،بیشتری میزان حاللیت فسفر از منبع
تریکلسیم فسفات را داشته که ای موضوع با نتیایج پیژوهش حاضیر
مطابقت دارد همچنی آنها بیان نمودند که سویهی باکتری احتمیاال
توانسییته بییا انحییالل فسییفر نییامحلول ریزوسییفر و همچنییی تولییید
فیتوهورمونهای رشدی (اکسی ) ،سبب انتقال بهتر فسیفر بیه بخیش
هوایی شود زارعی و همکاران ( )51گزارش کردند که تلقیح گندم بیا
آزوسپیریلیوم و قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا سبب افزایش مقدار جذب
عناصر غذایی به خصوص فسفر در مقایسه با تیمار شاهد شید ،آنهیا
بیان داشتند که ریزجانداران با کاهش  pHریزوسفر از طریق ساخت و
رهاسازی اسیدهایآلی سبب حلکردن کانیهیای فسیفره نیامحلول و
تبدیل آنها به فرم قابل جذب برای گیاه شده و از ای طرییق سیبب
افزایش میزان جذب فسفر در گیاه میشوند
بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر تیمارهای اصیلی و همچنیی
برهمکنش متقابل باکتری و شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم در سطح
ی درصد آماری ( )P<0/01معنیدار بود (جدول  )5مقایسه میانگی
دادهها نشان داد که درتمامی تیمارها با افزایش سطح شیوری غلظیت
سدیم افزایش یافت از طرفی در هر دو سطح شوری در گیاهان تلقیح
شده ،غلظت سدیم در مقایسه با شاهد کاهش معنیداری داشتند ،کیه
ای موضوع نشاندهنده تاثیر مثبت تلقیح باکتری در کاهش اثر منفیی
شوری میباشد (جدول  )6کمتری غلظت سدیم در انیدام هیوایی در
هر دو سطح شوری  8و  16دسیزیمینس بیر متیر مربیوط بیه تیمیار
تلفیقی ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم بودکه به ترتیب با میانگی های  1/05و
 1/15درصد ،کاهشهیای معنییدار  36/3و  39/15درصیدی غلظیت
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سدیم را نسبت به شاهدها نشان دادند افزایش غلظت سدیم میتوانید
به دلیل فراوانی یونهای سدیم در محیط ریشه و کاهش رشد گیاه در
اثر سمیت یون سدیم در سطوح شوری باال باشد بر اسیاس نتیایج در
هر دو سطح شوری  8و 16دسیزیمنسبرمتر بیشتری غلظت پتاسیم
در تیمار تلفیقی ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم به ترتیب با میانگی های 2/24
و  1/45درصد مشاهده شد که بیا افیزایش  85/12و  66/67درصیدی
نسبت به شاهد ،اختالف آماری معنیداری را نسبت به ای تیمار نشان
دادند (جدول  )6غلظت بیشتر سدیم نسبت به پتاسیم در محیط شور
و رقابت ای یون با پتاسیم در فرایند جذب توسط گیاه در خیاکهیای
شور سبب کاهش جذب پتاسیم ،سمیت سدیم و کاهش نسبت پتاسیم
به سدیم شده که ای موضوع کاهش رشد گیاه را به همراه دارد ()52
زاکی و همکاران ( )50نشان دادند که افزایش غلظیت پتاسییم در
شرایط تنش شوری میتواند اثرات مضر شوری بر رشد و عملکرد گیاه
را کاهش دهد باکتریهیای محیرک رشید گییاه از طرییق تغیییر در
انتخابپذیری یونهای سدیم و پتاسیم جهت جذب توسیط گییاه و در
نتیجه محدود نمودن جذب سدیم ،موجب افزایش جذب پتاسییم میی
شوند ( )22یلدریم و همکیاران ( )49بییان کردنید کیه بیاکتریهیای
محرک رشدی یون سدیم را در ریشه گیاه انباشت کرده و از انتقال آن
به اندامهوایی جلوگیری میکنند اشرف و همکاران ( )3گزارش کردند
که افزایش جمعیت باکتریهای مولد پلییسیاکارید بیرون سیلولی در
منطقه ریشه ،مقدار سدیم قابل دسترس برای جذب گیاه را کیاهش و
در نتیجه سبب افزایش مقاومت گیاه به تنش شوری میگردنید آنهیا
بیان داشتند که ای باکتریهای از طریق برقراری پیوند سدیم با پلیی
ساکاریدهای تولیدی سبب کاهش جذب سدیم توسط گیاه مییشیوند
بر اساس نتایج خصوصییات محیرک رشیدی جداییههیای باکترییایی
(جدول  )2جدایهی ازتوباکتر توانایی تولید اگزوپلیسیاکارید را از خیود
نشان داده ،که احتماال ای ویژگی تاثیر مثبتی در کاهش جذب سیدیم
و همچنی افزایش مقاومت گیاه به تنش شوری داشته است

نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از ای تحقیق نشان داد که با افزایش شیوری
خاک ،وزن خش اندام هوایی و ریشه ،ارتفاع گیاه ،محتوی کلروفییل
و غلظت عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسییم کیاهش و از طرفیی
میزان پرولی و همچنی غلظت سدیم اندام هوایی در گیاه جو به طور
معنیداری افزایش یافت تلقیح باکتریهای مقاوم به شوری ازتوبیاکتر
و آزوسپیریلیومسبب کاهش اثرات نامطلوب شوری بر فاکتورهای رشد
و فیزیولوژی گردیید ،کیه ایی اثیر در جداییه ازتوبیاکتر بییشتیر از
آزوسپیریلیوم بود
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 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت عناصر غذایی در گیاه-6 جدول
Table 6- Mean comparison for the effects of experimental treatments on plant nutrients concentration

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

سدیم

N

P

k

Na

Bacterial

)%(

)%(

)%(

)%(

Control

1.35 d

0.23 d

1.21 f

1.65 b

Azotobacter

1.99 b

0.32 b

2.06 b

1.23 e

Azospirillum

2.31 b

0.27 c

1.92 c

1.31 d

Azot×Azos

2.97 a

0.36 a

2.24 a

1.05 g

Control

1.22 e

0.15 f

0.87 g

1.89 a

Azotobacter

1.82 c

0.21 e

1.36 e

1.31 d

Azospirillum

1.67 cd

0.19 e

1.32 e

1.39 c

Azot×Azos

2.22 b

0.27 c

1.45 d

1.15 f

شوری

باکتری

Salt

S1

S2

 دسیزیمنسبرمتر16  شوری:S2 ،دسیزیمنسبرمتر8  شوری:S1 ، تیمار تلفیقی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم:Azot×Azos
Azot×Azos: Salinity 16 ds/m:S2 ,Salinity 8 dS/m :S1,Combined treatment of Azotobacter and Azospirillum.
) نمیباشندP<0/01( اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار- Numbers with common letters in each column were not significantly different (P <0.01).

کاربرد تلفیقی جدایه ازتوباکتر و آزوسیپیریلیوم روشیی مناسیب جهیت
،استفاده در آزمایشهای گلدانی با خاکهای شور است در عی حیال
 انجام آزمایشهای مزرعهای در خیاک،برای کاربردی شدن ای نتایج
های شور به منظور ارزیابی اثر ای جدایه های باکترییایی در افیزایش
رشد و بهبود خصوصیات فیزیولوژی و تولید گیاه توصیه میشود

همچنییی نتییایج ای ی پییژوهش نشییان داد کییه کییاربرد تلفیقییی
،ازتوباکتر×آزوسپیریلیوم اثر قابلتوجهی بر افزایش وزن خشی ریشیه
 میزان کلروفیل و غلظت عناصیر، ارتفاع گیاه،وزن خش اندام هوایی
 فسفر و پتاسیم) و کیاهش غلظیت سیدیم در هیر دو،غذایی (نیتروژن
 دسییزیمینسبیر متیر) در مقایسیه بیا کیاربرد16  و8( سطح شوری
،باکتریها به صورت انفرادی داشت بیر اسیاس نتیایج ایی تحقییق
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Introduction: Worldwide studies have shown that inappropriate land uses over the past 45 years have
resulted in salinization of 6% of the world's land. Salinity has negative effects on soil physicochemical properties
and microbial activities. The imbalance in nutrient uptake, ion toxicity and decreasing water consumption due to
high osmotic pressure are resulted from high accumulation of solutes in soil solution. One of the strategies to
mitigate soil salinity is the inoculation of crops with different types of beneficial soil bacteria and fungi. Plant
growth promoting bacteria (PGPB) are a diverse group of bacteria capable of promoting growth and yield of
many crops. The most important growth promoting mechanisms of bacteria are the ability to produce plant
hormones, non-symbiotic nitrogen fixation, solubilization of insoluble phosphate and potassium, biocontrol of
plants pathogens through producing hydrogen cyanide and siderophore production. Plant inoculation with
growth promoting bacteria causes an increase in several indices such as shoot fresh and dry weight, root dry
weight and volume as well as chlorophyll content. The synergetic effect of Azotobacter and Azospirillum on the
plant has been documented by increasing the absorption of nutrients, production of hormones that stimulate plant
growth such as auxin, and influencing the root morphology. Due to the wide area of saline soils, appropriate
methods to reduce the negative effects of salinity are of great significance. Given the importance of using
bacteria adapted with climatic conditions and soil ecosystems in each region, as well as the efficiency of the
combined application of growth promoting bacteria, this study was conducted to investigate the effect of growth
promoting bacteria as a single and combined application at two levels of salinity calculated based on the
threshold of barley yield reduction (Karoon cultivar) and 50 % reduction in barley yield.
Materials and Methods: In order to record the Azotobacter isolates, 15 soil samples were collected from salt
affected lands of Golestan province. Thirty two Azotobacter isolates were isolated by physiological and
biochemical tests and cyst production in old culture. Then, their ability to grow in different concentrations of
salinity, drought stress tolerance, polysaccharide production, auxin production, phosphorus and potassium
solubilization, hydrogen cyanide synthesis and biological fixation of molecular nitrogen were investigated.
Based on physiological and growth stimulation tests, Az13 isolate was selected as the superior isolate of
Azotobacter for greenhouse test. Azospirillum superior isolate was then prepared from the microbial bank of Soil
Science Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. A soil with 16 dS/m
salinity was selected to determine the effects of experimental treatments at two threshold salinity levels of yield
reduction and 50 % reduction of barley yield. Then, soil salinity was reduced to 8 dS/m (yield reduction
threshold) by leaching. After reaching to the desired salinity, the soil was removed from the pots and air dried.
The sample was sifted through a 2 - mm sieve and again transferred to the pots. The barley seeds, Karoon
cultivar, were used. To prepare the inoculum, firstly the bacterial isolates were grown in the pre-culture nutrient
broth medium, and then incubated at 120 rpm in a shaking incubator at 28°C for 48 hours. Afterwards, each seed
was inoculated with one milliliter of the bacterial inoculant with a population of 10 9 CFU/ml. This experiment
was conducted as factorial in a completely randomized design with three replications in the greenhouse at
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The treatments included four levels of
bacteria (without inoculation, Azotobacter inoculation, Azospirillum inoculation, combined inoculation of
Azotobacter and Azospirillum) and two levels of salinity (8 and 16 dS/m). After 70 days (late vegetative growth
period), some growth and physiological indices and concentration of nutrients uptake were measured.
Results and Discussion: The results showed that salinity stress had a significant (p < 0.01) negative effect
on growth and physiological traits and nutrient uptake of the plant. The combined application of Azotobacter and
1, 2, 3 and 4- Ph.D. Student, Assistant Professor and Associate Professors Department of Soil Science, Gorgan
Universitu of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: rgnasr@yahoo.com)
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Azospirillum bacteria showed a positive significant influence (p < 0.01) on growth, dry weight, and root dry
weight in the plant under salinity stress. The combined application of bacteria increased the chlorophyll a, b and
a + b content at a salinity level of 16 dS/m by 136.49, 117.86 and 127.97 %, respectively. The combined
application of bacteria resulted in a 65.39 and 55.94 % increase in proline amino acid content at salinity levels of
8 and 16 dS/m, respectively. The results revealed that nitrogen, phosphorus and potassium levels increased by
81.97, 80 and 66.67%, respectively, at 16 dS/m salinity level in combined application of both bacteria. Sodium
ion accumulation in all bacterial treatments decreased in both salinity levels compared to control treatment and
the highest reduction was observed in combined bacterial inoculation. These findings underline the positive
effect of bacterial inoculation, particularly their combined application, on the growth and nutrients uptake of
barley under salt stress.
Conclusion: Our results indicate that increasing salinity level significantly decreased shoot dry weight, root
dry weight, plant height, chlorophyll content and nutrient concentrations of barley. Inoculation of salt-resistant
bacteria, including Azotobacter and Azospirillum, reduced the adverse effects of salinity on growth and
physiological traits, which was more pronounced in Azotobacter than Azospirillum. The combined application of
Azotobacter and Azospirillum had a significant effect on root dry weight, plant height, chlorophyll content,
increasing nutrient concentration efficiency (nitrogen, phosphorus, and potassium) and decreased sodium
concentration at both salinity levels (8 and 16 dS/m) compared with the individually inoculated bacteria. Hence,
the application of Azotobacter and Azospirillum isolates is an appropriate method for pot experiments with saline
soils. To apply these results, field experiments in saline soils must be carried out to evaluate the effect of these
bacterial isolates on the crop growth, yield and physiological characteristics.
Keywords: Chlorophyll, Plant growth promoting, Proline, Salinity
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ارزیابی تأثیر نسبتهای مختلف اجزاء کود زیستی بر انحالل پتاسیم توسط باکتری
Pseudomonas fluorescens
ساناز اشرفی سعیدلو -1عباس صمدی -2میرحسن رسولی صدقیانی -*3محسن برین -4ابراهیم

سپهر5

تاریخ دریافت1398/06/11 :
تاریخ پذیرش1398/11/20 :

چکیده
افزایش ساالنهی قیمت کودهای شیمیایی پتاسیمی و نیز اثرات مخرب این کودها بر محیطزیست ،اتخاذ راهکاری بررای اسرتدادا از پتاسریو برومی
خاک را ضروری نمودا است .استدادا از کودهای زیستی حاوی ریزجانداران سودمند از جمله این راهکارها محسوب میشود .این مطالعه برا هرد مرد
سازی و بررسی تأثیر نسبتهای مختلف ورمیکمپوست ،فلوگوپیت و گوگرد بر میزان انحال و آزادسرازی پتاسریو توسرط براکتری Pseudomonas
 fluorescensو ارائه سطوح مطلوب این متغیرها برای تهیه کود زیستی کارآمد انجام گرفت .بر این اساس تعداد  20آزمایش با استدادا از روش سرطح
پاسخ بر مبنای طرح مرکب مرکزی تعریف شد و اثر مقادیر مختلف متغیرهای ورمیکمپوست ،کانی فلوگوپیت و گوگرد در چهرار سرطح کدبنردی شردا
( -1 ،0 ،+1،+αو  )-αبر میزان انحال پتاسیو بررسی گردید .نتایج نشاندهنردای کارآمردی براالی (  RMSE =0/8و  )R2 =0/949مرد طررح
مرکب مرکزی در برآورد انحال پتاسیو بود .بر اساس نتایج ،برهوکنش ورمیکمپوست با گوگرد (  )p >0/0338و بررهوکرنش فلوگوپیرت برا گروگرد
( )p >0/0083نسبتاً زیاد و معنیدار بود .نتایج تحلیل آماری ضرایب مد طرح مرکب مرکزی حاکی از اثر مثبت و افزایندای ورمیکمپوست ( )X1و اثر
مندی و کاهندا فلوگوپیت ( )X2و گوگرد ( )X3بر افزایش انحال پتاسیو بود .بطوریکه با افزایش مقدار گروگرد از  10/25بره  39/75درصرد ،انحرال
پتاسیو تقریباً  31/61درصد کاهش یافت .بر اساس پیشبینی شرایط بهینه برای انحال پتاسیو ،مقادیر  41/78درصرد ورمریکمپوسرت 24/35 ،درصرد
فلوگوپیت و  10/25درصد گوگرد منجر به بیشترین انحال پتاسیو ( 109/27میلیگرم بر لیتر) توسط باکتری سودوموناس فلورسنس میشود.
واژههای کلیدی :مد سازی ،کود زیستی ،ورمیکمپوست ،روش سطح پاسخ

مقدمه

54 32 1

تغذیه جمعیت در حا افزایش جهان نیازمند کشاورزی مترراکو و
پایدار و افزایش قابلتوجه تولیدات کشاورزی است .با این حا  ،تولیرد
مواد غذایی در کشاورزی عموماً نمیتواند پایردار باشرد ،مررر ایرنکره
عناصر غذایی به دلیل افزایش تولید محصو از خاک خارج شروند .برا
توسعه کشاورزی متراکو و معرفی ارقام با عملکرد باال و هیبریردها در
طو انقالب سبز ،عناصر غذایی پرمصر خاک از جملره پتاسریو برا
سرعت باالیی تخلیه میشوند .برهطروریکره بسریاری از خراکهرای
کشاورزی فاقد مقادیر کافی از یک یا چند عنصر غذایی ضروری برای
گیاا هستند و کمبود نیتروژن ،فسردر و پتاسریو قابرلدسرترس گیراا،
 4 ،3 ،2 ،1و  -5بهترتیب دانشجوی دکتری علوم خاک ،اسرتادان ،اسرتادیار و اسرتاد
گروا علوم خاک ،دانشکدا کشاورزی ،دانشراا ارومیه
)Email: m.rsadaghiani@urmia.ac.ir
(* -نویسندا مسئو :
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.82161

فاکتورهای اصلی محدودکنندا برای تولید مواد غرذایی در بسریاری از
خاکهای کشاورزی محسوب میشوند ( .)50لرذا بررای جلروگیری از
این مشکل و به دست آوردن عملکردهای باالتر ،کشراورزان برهطرور
افزاینداای به منابع کودهای شیمیایی وابسته شدااند ( .)21علریرغرو
اینکه کودهای شیمیایی به رشد گیراا کمرک مرینماینرد ،ترأثیری در
بهبود خواص خاک ندارند و استدادا مداوم از آنها اثررات مخربری برر
محیطزیست دارد ( .)1از اینرو ،کاهش اسرتدادا از مرواد شریمیایی در
تولید محصوالت کشاورزی سالو ،بره عنروان اولویرت بسریار مهرو در
تحقیقات امروزی درنظر گرفته شدا است.
کودهای زیستی 6یکی از مهوترین ارکان کشراورزی ارگانیرک یرا
آلی 7و پایدار 8را تشکیل میدهند که استدادا صحیح و مناسب از آنها
6- Biofertilizer
7- Organic Farming
8- Sustainable Agriculture
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میتواند ضمن افزایش عملکرد کمی و کیدی محصوالت کشراورزی و
کاهش مصر بخش قابلتوجهی از انواع کودهرای شریمیایی ،حدر
محریط زیسرت را نیرز بره دنبرا داشرته باشرد .ایرن کودهرا حراوی
فرموالسیونی از ریزجانداران زندا (باکتریها و قارچهای سرودمند) یرا
متابولیتهای تولیدی آنها میباشند کره از طریرر روشهرایی ماننرد
تثبیت نیتروژن ،انحال فسدات ،رهاسازی پتاسیو ،تأمین آهن و دیرر
عناصر به بهبود تغذیه گیاا کمک نمرودا و عرالوا برر آن برا کراهش
بیماریها ،بهبود ساختمان خاک و سایر اثررات مدیرد باعرح تحریرک
بیشتر رشد گیاا شدا و افزایش کمیت و کیدیت محصو را بره دنبرا
دارند ( .)5عالوا بر موارد ذکر شدا ،این ریزجانداران میتواننرد ضرمن
برقراری ارتباط همزیستی با ریشههرای گیاهران ،توانرایی آنهرا را در
جذب آب و مرواد غرذایی افرزایش دادا و مقاومرت گیاهران در برابرر
تنشهای زندا و غیر زندا را بهمیزان قابل مالحظهای بهبود بخشرند.
کودهررای زیسررتی نیتروژنرری و فسررداتی در بخررش کشرراورزی دارای
بیشترین استدادا هستند .جنس و گونههرای رایرج PGPRای رایرج و
غالب به کار بردا شدا در تولید این نوع کودها ،عمردتاً شرامل جرنس
های سودوموناس ،باسیلوس ،آزوسپیریلوم و ازتوباکتر میباشرند (.)36
استدادا از عنصر گروگرد در فرموالسریون کودهرای میکروبری باعرح
افزایش اثرات محرک رشدی آن بر روی گیاا شدا و لذا به نظر مری-
رسد این عنصرر بایسرتی بره عنروان بخرش ثابرت ،در فرموالسریون
کودهای میکروبی در نظر گرفته شرود ( .)24البتره ممکرن اسرت اثرر
گوگرد در کود میکروبی با توجه به ریزجاندار به کار بردا شدا متداوت
باشد ولی در کل بایستی بیان نمود که کاربرد گوگرد بره دلیرل اثررات
مستقیو (اثر تغذیهای بر گیاا) و غیر مستقیو (تأثیر بر قابلیت دسترسی
عناصر غذایی از طریر کاهش  )pHدر فرموالسریون کرود میکروبری
میتواند کامالً مدیرد باشرد .اکسیداسریون گروگرد عنصرری از طریرر
کاهش  pHموجب بهبود حاللیت عناصر نامحلو در خاکهای آهکی
شدا و افزایش جذب عناصر توسط گیراا را بره دنبرا دارد ( .)11لرذا
کاربرد گوگرد در کنار باکتریهای حلکنندای عناصر غذایی مختلرف،
نه تنها باعح اصالح خرواص خراک و افرزایش عملکررد محصروالت
زراعی میگردد ،بلکه موجب افزایش راندمان کودهای کومصر نیرز
میشود ( .)12خوشرو و همکاران ( )24در مطالعرهای ترأثیر کراربرد و
عرردم کرراربرد گرروگرد را در فرموالسرریون کررود میکروبرری فسررداته
سودوموناس فلورسنس را بررسی کردا و گزارش نمودند کره افرزودن
گوگرد نه تنها اثر مندری برر براکتری سرودوموناس فلورسرنس مرورد
استدادا در فرموالسیون کود میکروبی نداشته بلکه اثر مثبت این کرود
را تشدید نمودا است.
ورمیکمپوست نیز که محصو نهایی فرآیند تجزیه مرواد آلری در
حضور کرمهای خاکی کمپوستساز میباشد ،به دلیرل کراهش سرطح
آالینداها و داشتن سطح باالی جمعیت میکروبی و عناصر غرذایی ،در
حا حاضر به عنوان یکی از بهترین کودهرای زیسرتی مطررح اسرت

( .)35در طی فرآیند تولید ورمیکمپوست قسمت عمدای مادا آلی بره
صورت دی اکسید کربن ،آمونیراک و آب ،معردنی مریشرود و بخرش
باقیماندا نیز به مواد رسیدا و پایردار تبردیل مریگرردد کره از لحرا
شیمیایی بره مرواد هیومیرک خراک شرباهت زیرادی دارد ( .)10مرواد
هیومیک به طرور مسرتقیو نقرش مهمری در انتشرار آهسررته مرررواد
مغررذی و بهبرود ظرفیرت تبرراد کراتیونی ،pH ،ظرفیرت برافری و
بسیاری از واکرنش هرای دیرر دارند ( .)38اخیرراً غنریسرازی ورمری
کمپوست با باکتریهای حلکنندا عناصرر غرذایی مرورد توجره قررار
گرفته است ( .)2افزایش جمعیت میکروبی ،افزایش اسرید هیومیرک و
کاهش  ،pHکاهش نسربت  C:Nدر ورمریکمپوسرت غنریشردا برا
تیمارهای باکتریایی گزارش شدا است (.)23 ،15
بعد از نیتروژن و فسدر ،پتاسیو مهوترین عنصر غذایی اسرت کره
در رشد ،متابولیسو و توسعه گیاهان نقرش کلیردی ایدرا مریکنرد (.)3
اگرچه پتاسیو به وفور در خاک وجود دارد ،اما تنهرا  1ترا  2درصرد آن
برای گیاهان قابل دسترس میباشد .بسته بره نروع خراک 90 ،ترا 98
درصد پتاسیو خراک در سراختار کرانیهرای مختلدری نظیرر فلدسرپار
(اورتوکالز و میکروکلین) و میکا (بیوتیت و موسکویت) قرار دارد 1 .ترا
 10درصد پتاسیو خاک نیز به شکل غیرتبادلی برین الیرههرای انرواع
مشخصی از کانیهای رسی قرار گرفتره اسرت ( .)44غلظرت پتاسریو
محلو  ،که بهصورت مستقیو توسط گیاهان و میکرروبهرا در خراک
جذب شدا و در معرض آبشویی نیز قرار میگیرد ،در خاکهای زراعی
بین  2تا  5میلریگررم در لیترر متغیرر اسرت ( .)43مصرر نامتعراد
کودهای شیمیایی ،افزایش قابل توجره عملکررد محصروالت (تخلیره
پتاسیو محلو خاک) و تخلیه پتاسیو در سیستو خاک باعح شدا کره
مقادیر باالیی از پتاسیو در خاک به شکل تثبیرت شردا وجرود داشرته
باشد .در نتیجه کمبود پتاسیو در بسیاری از گیاهان گزارش شدا است
( 27و  .)49افزایش ساالنهی قیمت کودهای شیمیایی پتاسیمی (470
دالر به ازای هر تن از سا  )2011و نیز اثرات مخرب این کودهرا برر
محیطزیست ،پیدا کردن راهکاری برای استدادا از پتاسیو بومی خراک
را ضررروری نمررودا اسررت ( .)27مطالعررات حرراکی از آن هسررتند کرره
میکروارگانیسوهای مدید خاک شامل باکتریهای ساپروفیت ،قارچهرا
و اکتینومیستها قادرند از طریر تولید اسیدهای آلری و معردنی ،پلری
ساکاریدها ،کالتسازی و واکنشهای تبادلی منجر به انحال پتاسیو
نرامحلو خراکهرا شروند ( .)18 ،9در برین ایرن میکروارگانیسروهررا،
باکتریها از اهمیت زیادی برخوردار بودا و میتوانند بهشرکل مررثری
ذخایر معدنی و نامحلو پتاسیو کل خاک را حل نمایند ( 32 ،6و .)37
فعالیتهای متابولیکی ریزجانرداران و در نتیجره توانرایی انحرال
پتاس ریو توسررط آنهررا تحررت تررأثیر متغیرهررای فیزیکری و شریمیایی
گوناگونی نظیر منابع کربن و نیتروژن ،دمرا ،طرو دورا انکوباسریون،
 ،pHشرایط تهویره ،نروع و مقردار کرانی اسرت ( .)47امرروزا ،بررای
تشخیص شرایط بهینه برای فعالیت متابولیکی باکتریها از روشهای

ارزیابی تأثیر نسبتهاي مختلف اجزاء كود زیستی بر انحالل پتاسیم توسط باكتري…

آماری نظیر روش سطح پاسخ ( 1 )RSMبهعنوان ابزار مدیردی بررای
مد سازی کمی اثر توأم تعدادی متغیر در برخی فرایندهای میکروبری
جهت نیل به حداکثر کارآیی این ریزجانداران اسرتدادا مریشرود (.)45
 RSMبه عنوان یکی از روشهای مد سرازی تجربری مطررح اسرت
( .)14این روش مجموعهای از روشهای ریاضی اسرت کره رابطرهی
بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مرورد مطالعره)
تعیین میکند ( .)48در این روش سعی میشود با استدادا از یک طرح
آزمایش مناسب ،راهی برای تخمین برهوکنشها ،اثرات درجره دوم و
حتی شکل موضعی سطح پاسخ مورد مطالعه یافته شود .در این میران
اهدا خاصی به طور جردی دنبرا مریشروند کره از مهمتررینشران
می توان به بهبود فرآیند با یافتن ورودیهای بهینه ،رفرع مشرکالت و
نقاط ضعف فرآیند و پایدارسازی آن اشارا کرد (.)4
اگرچه باکتریهای حلکنندا پتاسیو میتوانند به عنوان تکنولوژی
جایرزین در انحال اشکا نامحلو پتاسیو عمرل نماینرد ،امرا عردم
آگاهی کشاورزان در مورد کودهای زیسرتی و ترأثیر آهسرته کودهرای
میکروبرری پتاسرریمی بررر عملکرررد گیرراا ،تمایررل محققرران برره توسررعه
تکنولوژی کودهای زیستی پتاسیمی را کاهش دادا و کراربرد آنهرا را
در کشاورزی محدود نمودا است ( .)18از اینرو ،این مطالعه برا هرد
بررسی تأثیر نسبتهای مختلرف ورمریکمپوسرت ،فلوگوپیرت (منبرع
پتاسرریو) و گرروگرد بررر میررزان انحررال و آزادسررازی پتاسرریو توسررط
باکتری Pseudomonas fluorescensو ارائره سرطوح مطلروب ایرن
متغیرها برای تهیه کود میکروبی کارآمد انجام گرفت.

مواد و روشها
تهیه مایه تلقیح

باکتری  Pseudomonas fluorescensاز بانک میکروبی گرروا
علوم خاک دانشراا ارومیه تهیه شد و در محیط کشت جامد نوترینت
آگررار )NA( 2بازکشررت گردیررد .پررس از گذشررت  48سرراعت از رشررد
باکتری ،یک لوپ از کشت تازا جدایه به درون ارلن حراوی  25میلری
لیتر محیط نوترینت براث )NB( 3مایهزنی و سپس به مدت  24ساعت
در شیکر برا سررعت  120دور در دقیقره ( )rpmدر دمرای  28درجره
سانتیگراد تکان دادا شد .برای تلقریح محریط اصرلی مایره تلقریح2 ،
میلیلیتر از محیط کشرت دارای براکتری ،بره درون ارلرن  250میلری
لیتری که حاوی  100میلیلیتر از محیط  NBبود ،مایرهزنری و جهرت
یکنواخت شدن بره مردت  24سراعت برا سررعت  120دور در دقیقره
)1- Response Surface Methodology (RSM
2- Nutrient Agar
3- Nutrient Broth
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( )rpmدر دمای  28درجه سانتیگراد تکان دادا شد.
آمادهسازی نمونهها و اندازهگیری پتاسیم محلول

ابتدا ورمیکمپوست ،فلوگوپیت و گوگرد از الک  140مرش عبرور
دادا شدند .ظرفیت نرهداشت آب آنها تعیین گردید ،بره طروری کره
مقدار  100گرم از هر یک از مواد فوقالذکر داخل سیلندرهایی کره در
انتهای آنها صافی پارچهای قرار داشت ریخته شد و تا اشرباع کامرل
نمونهها ،آب به آنها اضافه گردید در ادامه نمونهها به مدت یک شب
به حا خود رها شدند تا آب اضافی خارج گردد .هر یرک از سریلندرها
پس از توزین ،به آون با دمای  70درجه سرانتیگرراد منتقرل شردند و
پس از  24ساعت مجدداً توزین انجام گرفرت و در نهایرت مقردار آب
الزم برای خیس کردن نمونهها با استدادا از معادله  1محاسبه گردیرد
( .)42در ادامه بر اساس طرح آزمایشری ارائره شردا توسرط نررمافرزار
مقادیر مختلدی از هر یک از این مواد با هو ترکیب و تعداد  20نمونره
آمادا شدا (جدو  )2و در اتوکالو با دمرای  121درجره سلسریوس و
فشار  1/5اتمسدر استریل شدند ( .)42در پایان مقدار آب استریل مورد
نیاز تعیین شدا برای هر نمونره ،همرراا برا  1میلریلیترر مایره تلقریح
باکتریایی (با جمعیت حدود  2/49×108سلو باکتری در هر میلیلیترر
از محلو در جذب نور ( )1/56با طو موج  600نرانومتر) داخرل هرر
بسته ریخته و دهانه بستهها پرس گردید .نمونهها به مردت  2مراا در
دمای  28±2درجه سانتیگراد در انکوباتور قررار دادا شردند .در پایران
زمان آزمایش ،به منظور اندازاگیری مقدار پتاسیو محلو  ،مقردار 2/5
گرم از هریک از نمونهها همراا با  50میلیلیتر آب مقطرر (برا نسربت
 )20:1به مدت  30دقیقه تکان دادا شرد و پرس از  24سراعت عمرل
تکان دادن مجدداً تکرار گردید .نمونهها پس از سانتریدیوژ با اسرتدادا
از کاغذ صافی واتمن (شمارا  )41صا شدا و در عصاراهای بدسرت
آمدا مقدار پتاسیو با استدادا از دسرتراا فلریوفترومتر مرد Corning
 480قرائت شد (.)16
 = (W1 - W2) × 100%درصد رطوبت
()1
W2

که  W1و  W2در آن بهترتیب نشاندهنردای وزن نمونره قبرل از
آون و پس از خشک شدن در آون میباشند.
مدلسازی انحالل پتاسیم

بمنظور مد سازی و نیز ارزیابی تأثیر مقادیر متغیرهرای مررثر برر
میزان انحال پتاسیو توسط براکتری Pseudomonas fluorescens
از طرح مرکب مرکزی استدادا شد .طراحی آزمایشها با ترکیب مقادیر
مختلف هر یک از متغیرهای مستقل با استدادا از روش سطح پاسخ و
بر مبنای طرح مرکب مرکزی انجام شد .دامنهی متغیرهای مورد نظرر
شامل مقادیر ورمیکمپوست ،فلوگوپیت و گروگرد ،برر اسراس مقرادیر
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واقعی و همچنین مقادیر کد شردا ( )-α ،-1 ،0 ،+1،+αدر جردو 1
ارائه شدا است .با توجه به جدو  1مقدار  x0برای متغیرهرای ورمری
کمپوست ،فلوگوپیت و گوگرد به ترتیب برابر برا  45 ،28و  25درصرد
بود .الزم به ذکر است که تجزیه تحلیلهای مربوط بره طررح مرکرب
مرکزی با استدادا از نرمافزار  Design Expert 10صورت گرفت.

فلوگوپیت و گوگرد و نیز تعیین سطوح بهینرهی ایرن متغیرهرا ،جهرت
دستیابی به بیشرترین انحرال پتاسریو توسرط براکتری سرودوموناس
فلورسنس از طرح مرکب مرکزی اسرتدادا گردیرد .طررح آزمایشری و
نتایج حاصل ،در جدو  2ارائه شدا است .بر اسراس نترایج ،بیشرترین
انحال پتاسریو ( 117/2میلریگررم در لیترر) مربروط بره سرطوح -1
فلوگوپیت و گوگرد ،و سرطح  +1ورمریکمپوسرت برود (آزمرایش ،15
جدو .)2

نتایج و بحث
بهمنظور مطالعهی برهوکنشهای بین متغیرهای ورمیکمپوست،

جدول  -1دامنه مقادیر متغیرهای مورد مطالعه در مدلسازی
Table 1- Range of studied variables amounts in modeling

دامنه و مقادیر
-α

Range and amounts
+α
+1
0
-1

مقدار کد شدهی متغیر

متغیر مستقل

Coded amount of variable
Xi

Independent variable

ورمیکمپوست (درصد)
5

14.43

28

41.57

51

X1

))(Vermicompost (%

10

24.35

45

65.65

80

X2

فلوگوپیت

0

10.25

25

39.75

50

X3

))(Phlogopite (%

گوگرد (درصد)
))(Sulfur (%

جدول  -2ماتریس مقادیر متغیرهای کد شده در مدلسازی روش طرح مرکب مرکزی
Table 2 – Matrix of coded variables amounts in central composite design modeling

مقادیر کدشدهی متغیرها

غلظت پتاسیم
Potassium concentration
)(mg.l-1
82.63
70.29
67.82
43.13
70.29
33.26
72.76
67.82
67.82
45.60
72.76
72.76
70.29
62.88
117.2
80.16
38.20
20.92
67.82
62.88

(Amounts of coded variables

گوگرد
Sulfur
-1
1
0
1
0
-1
0
0
0
1.68
0
0
1
-1
-1
-1.68
1
0
0
0

فلوگوپیت Phlogopite
1
-1
0
-1
0
1
0
1.68
0
0
-1.68
0
1
-1
-1
0
1
0
0
0

شماره آزمایش

ورمیکمپوست

Experiment
number

Vermicompost
1
1
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
1.68
1
-1
1
0
-1
-1.68
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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جدول  -3ضرایب تابع چندجملهای طرح مرکب مرکزی برای پیشبینی غلظت پتاسیم حل شده
Table 3– Coefficients of central composite design multi variable function for predicting dissolved potassium
آماره F
آماره p
بخش مدل
پارامترهای مدل
ضریب

()p-Value

()F-Value

Coefficient

>0.0001

20.88

68.07

>0.0001

112.1
10.74
31.31

18.31
-5.66
-9.67

0.0033

14.72

-6.46

0.3024
0.6501
1.0000
0.0338
0.0083

1.18
0.22
3.059E-009
6.04
10.74

1.83
-0.787
0.000125
-5.54
7.41

0.0083
0.0002

ثابت مد

ضرایب تابع چندجملهای به همراا آماراهای  pو  Fبا اسرتدادا از
طرح مرکب مرکزی در جدو  3نشان دادا شدااند .در بخرش خطری،
اثر تمام متغیرهای مورد مطالعه ( )p > 0.001بر مقدار انحال پتاسیو
معنیدار بود .در بخش درجه دو نیز علیرغو اثر غیرمعنیدار فلوگوپیت
و گوگرد ،ورمیکمپوست تأثیر معنیداری بر انحال  Kتوسط باکتری
داشت .در ارتباط با اثرات متقابل متغیرهای مستقل ،با توجه به مقادیر
آمارا  ،pبرهوکنش ورمیکمپوست با گوگرد (  )p > 0.0338و بررهو
کنش فلوگوپیت با گوگرد ( )p > 0.0083نسبتاً زیاد و معنیدار اسرت
(جدو .)3
با توجه به نتایج جدو  3و با در نظر گرفتن متغیرهای دارای اثرر
معنیدار بر انحال  ،Kتابع پیشبینیکنندا مقردار پتاسریو حرل شردا
توسط باکتری بر اساس مقدار کد شدای متغیرهای مستقل بهصرورت
معادله ( )2قابل ارائه است.

()2

Model parameters

Part of model

 Dissolved K (mg.l-1) = 68.07 + 18.31X15.67X2 - 9.68X3 – 5.54X1X3 + 7.41X2X3 – 6.46
X12
R2 = 0.949
R2adj = 0.904
در این معادله  X2 ،X1و  X3بهترتیب مربوط به مقادیر کرد شردا

ورمیکمپوست ،فلوگوپیت و گوگرد میباشند .معادله  2کره برر مبنرای
نتایج تحلیل آماری ضرایب مد طرح مرکب مرکرزی خالصره شردا
است ،حاکی از اثر مثبت و افزایندا ورمیکمپوست ( )X1و اثر مندری و
کاهندا فلوگوپیت ( )X2و گوگرد ( )X3بر انحال پتاسریو هسرتند .در
شکل  1به منظور ارزیابی کارایی مد حاصل از طرح مرکب مرکرزی،
مقدار پتاسیو اندازاگیری شدا در آزمایشهای طرح مرکب مرکزی در
مقابل میزان پتاسیو پیشبینی شدا با مد طرح مرکب مرکزی رسرو
شدا است .این شکل بهروشنی نشان میدهد که مرد طررح مرکرب
مرکزی با دقت قابل قبولی ( RMSE = 0/80و  )R2 = 0/949مقردار

Constant of
model
Vermicompost
Phlogopite
Sulfur
× Vermicompost
Vermicompost
Phlogopite × Phlogopite
Sulfur × Sulfur
Vermicompost × Phlogopite
Vermicompost × Sulfur
Phlogopite × Sulfur

خطی
Linear

درجه دو
Second order

برهوکنش
Interaction

پتاسیو را در آزمایشهای  20گانه برآورد نمودا است .بر اساس مقردار
 ،R2میتوان گدت که  94/9درصد از تغییرات انحال پتاسریو توسرط
باکتری با استدادا از این مد قابل تبیین است.
بهمنظور تدسیر بهتر نتایج مد و رتبهبندی اثر پارامترهرای مرد
طرح مرکب مرکزی در معادله  ،1درصد اثر هر یک از این پارامترها با
استدادا از تحلیل پارتو 1و با کاربرد معادله  3محاسبه گردید (.)3
()3
که در آن؛  Piدرصد اثر هر یک از متغیرهای طرح مرکب مرکرزی
و  βiنیز ضرایب معادله چندجملهای (جدو  )3است .درصد اثر هر یک
از پارامترهای مد طرح مرکب مرکزی در شرکل  2نشران دادا شردا
است .از بین متغیرهای مستقل بررسی شدا بهترتیب ورمیکمپوسرت،
گوگرد ،برهوکنش بین فلوگوپیت و گوگرد و توان دوم ورمیکمپوست
بیشترین تأثیر را بر میزان انحال پتاسیو مشاهداای دارند .برهطروری
که درصد اثر این  4متغیر بهترتیرب برابرر برا  9/27 ،15/79 ،56/62و
 7/05بودا و مجموع درصد اثرات ایرن  4متغیرر نیرز برابرر برا 83/73
درصد است.
اثر توأم متغیرها بر انحال پتاسیو توسرط براکتری سرودوموناس
فلورسنس با استدادا از نمودارهای سه بعدی رسو شرد (شرکل  .)3در
این نمودارها تأثیرات دو متغیر بهطور همزمان نشان دادا شدا و متغیر
سوم در سطح مرکزی خود ثابت نره داشته شدا است .شرکل  3الرف
نشاندهندای اثر ترکیبی ورمیکمپوست و فلوگوپیت بر مقدار انحال
پتاسیو در حضور مقدار  25درصد گوگرد (سطح مرکزی ،کرد برابرر برا
صدر) است.
1- Pareto analysis
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شکل  –1غلظتهای اندازهگیری شده و پیشبینی شده پتاسیم حل شده با استفاده از مدل طرح مرکب مرکزی
Figure 1– Measured and predicted concentration of dissolved potassium by central composite design model

50

30
15.79
9.27

7.05

5.18
0.0

0.1

0.56

20
5.41

تأثیر هر اكتور

40

Effect of each factor

56.62
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شکل  -2نتایج تحلیل پارتو برای مقایسه اثر پارامترهای مدل طرح مرکب مرکزی بر انحالل پتاسیم
Figure 2 –Pareto analysis results for comparison of the effects of central composite design parameters on potassium
dissolution

همانطورکه در شکل مشاهدا میشرود ،افرزایش ورمریکمپوسرت
باعح افزایش قابل توجه میرزان انحرال پتاسریو مریشرود .افرزایش
فلوگوپیت منجر به تغییرات محسوسی در مقدار انحال پتاسیو نشردا
است .بر اساس نتایج بدست آمدا ،میزان انحرال پتاسریو در حضرور
مقادیر مختلف گوگرد نیز متداوت است .بطوریکه برا افرزایش مقردار

گروگرد از  10/25درصرد بره  39/75درصرد ،انحرال پتاسریو تقریبراً
 31/61درصد کاهش یافته است (شکل  3ب و پ).
تجزیه کانیها در اثر کاهش  pHمحیط (به دلیل تولید اسریدهای
آلی) ،تشکیل کمپلکس با کراتیونهرای سرطحی کرانی (بره واسرطه
اسیدهای آلی و سیدروفور تولید شدا) و پلیساکاریدهای تولیرد شردا

ارزیابی تأثیر نسبتهاي مختلف اجزاء كود زیستی بر انحالل پتاسیم توسط باكتري…

توسط باکتریها که به طور غیرمسرتقیو در آزادسرازی عناصرر نقرش
دارند از مکانیسوهای اصلی باکتریها در رهاسازی پتاسریو محسروب
میشوند .پلی ساکاریدها ،اسیدهای آلری و سریدروفورها را بره شردت
جذب کردا و منجر بره تشرکیل غلظرت براالیی از اسریدهای آلری و
سیدروفورها در نزدیکی سطح کانی شدا و با اکسید سیلیسیو موجود در
سطح کانی کمپلکس ایجاد مینمایند ،به این ترتیب عناصر از سرطح
کانی آزاد شدا و وارد محیط کشت محلو مریشروند ،از طرفری پلری
ساکاریدهای موجود در محیط کشت با جذب سیلیسیو باعح بره هرو
خوردن تعاد سیلیسیو بین کانی و فاز مایع میشوند و از این طریرر
منجر به آزاد شدن عناصری نظیر پتاسیو و آهن میگردنرد ( 25و .)26
توانایی سویهها برای کاهش  pHمحیط بهعنوان شاخصری از اسریدی
نمودن محیط در نظر گرفته میشود .بهعبارت دیرر ،فررض مریشرود
میکروارگانیسوهای حلکنندا پتاسیو 1که پتاسیو نامحلو را حل مری
کنند ،قادرند مقادیر قابرلتروجهی از اسریدهای آلری را تولیرد نماینرد.
اسیدهای آلی ناشی از فعالیت متابولیکی میکروارگانیسوهرا منجرر بره
کاهش  pHشدا و از طریر افزایش اسیدیته کل ،ظرفیرت آزادسرازی
کاتیونهایی نظیر پتاسیو را افزایش میدهند ( .)40 ،8این مطلرب برر
اساس یافتههای چندین محقرر اسرتوار اسرت کره گرزارش نمودنرد،
 ،KSMsاسیدهای آلی مونو ،دی و تری نظیرر گلوکونیرک ،اسرتیک،
اگزالیک ،فوماریک ،تارتاریک و سیتریک تولید میکنند و برای ترأمین
نیاز خود به  Si4+و  ،K+ساختار کانی را شکسته و این یرونهرا را وارد
فاز محلو نمودا و از این طریر منجر به کاهش  pHمریشروند (،20
 22و  .)27تولید  H+در طو هیدرولیز کانی موجود در ترکیب کود نیز
دلیل دیرر کاهش  pHمیباشد ( .)28علیرغو تأثیر مثبتی که کاهش
 pHدر افزایش قابلیت انحال عناصر نامحلو دارد با توجه به این که
محرردودا بهینرره  pHبرررای برراکتریهررایی نظیررر سررودوموناسهررا و
باسیلوسها  5تا  8است لذا کاهش  pHبه کمترر از آسرتانهی تحمرل
باکتریها منجر به کاهش کارآیی آنها خواهد شد ( .)17با توجره بره
اینکه گوگرد عنصری ،خاصیت اسیدزایی دارد لرذا منجرر بره کراهش
 pHمیگردد ( .)29بنرابراین کراهش میرزان انحرال پتاسریو در اثرر
افزایش مقدار گوگرد میتواند ناشی از آن باشد کره گروگرد  pHرا بره
کمتر از آستانه تحمل باکتری کاهش دادا و درنتیجه رشد براکتریهرا
متوقف و به این ترتیب میزان رهاسازی پتاسیو توسرط آنهرا کراهش
یافته است ( .)25اشرفی و همکاران ( )7اثرر ریزجانرداران حرلکننردا
سیلیکات بر آزادسازی پتاسیو از کانیهای پتاسیودار را بررسی کردا و
گزارش نمودند که تلقیح میکروبی منجر به افزایش رهاسازی پتاسریو
شد و پتاسیو محلو در نمونرههرای تلقریحیافتره برا  Bacillus sp.و
 Aspergillus nigerبهترتیب  92/3و  92/8درصد نسبت به نمونره-
)1- K- solubilizing microorganisms (KSMs
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های شاهد افزایش یافت .نتایج پژوهش بین ( )13نیرز نشران داد کره
میزان پتاسیو آزاد شدا از فلدسپار و ایالیت در اثرر تلقریح براکتری در
محیط کشت به ترتیب  8و  16درصد افزایش یافت .احتما دادا مری
شود واکنشهایی نظیر تولیرد اسرید ،تشرکیل کمرپلکس توسرط پلری
ساکاریدهای برونسرلولی و تغییرر و تبردیالت آنزیمری در آزادسرازی
پتاسیو از کانیها دخیل باشند.
مطالعات نشان دادند که عوامل مختلدی از قبیرل منرابع کرربن و
نیتررروژن ،دمررا ،pH ،ش ررایط تهویرره و دورا انکوباسرریون در کررارآیی
حلکننداهای پتاسیو نقش دارند ( 33و  .)46با توجه به اینکه کرربن
یکی از منابع غذایی اولیه برای رشد و فعالیت متابولیکی ریزجانرداران
تلقیح شدا میباشد و وجود آن برای تولید اسیدهای آلی ضروری است
لذا تعیین منبع کربنی مناسب برای میکروارگانیسوهای حلکنندا حائز
اهمیت میباشد ( 34 ،19و  .)39ورمیکمپوست کره حراوی محتروای
کربن و عناصر غذایی پرمصر و کومصر باالیی میباشد از طریر
عرضه مقادیر باالیی از عناصر غذایی ،رشد و فعالیتهرای مترابولیکی
میکروارگانیسوها را افزایش دادا و منجر به بهبود فعالیت حلکننردگی
آنها میشود ( 30و  .)41فلوگوپایت (بره عنروان منبرع پتاسریو) جرز
میکاهای تریاکتاهیدرا میباشرد و از سراختمان ضرعیدی برخروردار
اسررت .بررا توجرره برره اینکرره پتاسرریو در میکاهررا توسررط نیروهررای
الکترواستاتیک نرهداری میشود لذا آنیرون حاصرل از اسریدهای آلری
تولید شدا توسط باکتری قادر به انحال آلومینیروم ورقره اکتاهیردرا
بودا و میتواند پتاسیو بینالیهای را آزاد نماید .در میکاهای تریاکترا
به دلیل فاصله کمتری که بین گرواهای هیدروکسیل الیه اکتاهیدرا
وجود دارد ،پتاسیو بین الیهها دارای پایرداری کمری مریباشرد و لرذا
آزادسازی پتاسیو بیشتر اتداق میافتد ( .)43کراهش تردریجی انحرال
پتاسیو در اثر افزایش مقدار فلوگوپیت را میتوان به جذب و یا تثبیرت
دوبارا پتاسیو رها شدا از کانی در طو مدت زمان انکوباسیون نسبت
داد (.)31
بر اساس پیشبینی شرایط بهینه برای انحرال پتاسریو مشراهدا
میشرود کره مقرادیر  41/78درصرد ورمریکمپوسرت 24/35 ،درصرد
فلوگوپیت و  10/25درصد گوگرد منجر به بیشرترین انحرال پتاسریو
( 109/27میلیگرم بر لیتر) توسرط براکتری سرودوموناس فلورسرنس
میشود (شکل .)4

نتیجهگیری
در این پژوهش اثر نسبتهای مختلف ورمیکمپوست ،فلوگوپیرت
(منبع پتاسیو) و گوگرد بر میزان انحال و آزادسرازی پتاسریو توسرط
سودوموناس فلورسنس مورد بررسی قرار گرفرت .نترایج ایرن مطالعره
نشاندهنردا ی ترأثیر مطلروب ترکیرب کرودی اسرتدادا شردا (ورمری
کمپوست  +فلوگوپیت  +گروگرد) برر توانرایی حرلکننردگی براکتری
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سودوموناس فلورسنس در مقیاس آزمایشراهی بود .برر اسراس نترایج
این پژوهش ،ترکیب  41/78درصرد ورمریکمپوسرت 24/35 ،درصرد
فلوگوپیت و  10/25درصد گوگرد مریتوانرد از طریرر فرراهو نمرودن
شرایط مطلوب برای فعالیت باکتری ،کود زیسرتی پتاسریمی خروبی را
ایجاد نماید که در کنار فعالیتهای حلکنندگی باکتری ،بهدلیل وجرود

گوگرد pH ،خاک را کاهش دادا و از این طریر نیز منجر به افزایش
فراهمی و پایداری عناصر غذایی در این خاکها شود .پیشنهاد میشود
کارآیی این ترکیب کودی (با استدادا از مقادیر بهینه مواد) در مقیراس
گلخانهای و مزرعهای نیز ارزیابی گردد.

شکل  -3نمایش سهبعدی تغییرات مقدار پتاسیم در مقابل متغیرهای ورودی مدل طرح مرکب مرکزی
Figure 3– 3 dimensional present of K amount against central composite design variables
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 بهینهسازی مقادیر پارامترهای ورودی مدل برای کسب بیشینه غلظت پتاسیم محلول-4 شکل
Figure 4– Optimization of input parameters of the model for obtaining maximum soluble potassium concentration
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Introduction: Potassium (K) is abundant in soil, however, only 1 to 2 % of Potassium is available to plants.
Depending on soil type, 90 to 98% of soil K is in the structure of various minerals such as feldspar (orthoclase
and microcline) and mica (biotite and muscovite). About 1 to 10 % of soil K, in the form of non-exchangeable K,
is trapped between the layers of certain types of clay minerals. The concentration of soluble K, which is directly
taken up by plants and microbes in the soil and is exposed to leaching, varies from 2 to 5 mg l-1 in agricultural
soils. Imbalanced use of chemical fertilizers, a significant increase of crop yield (depletion of soil soluble K),
and the removal of K in the soil system result in a large rate of K fixation in the soil. As a result, K deficiency
has been reported in most plants. The annual increase in the price of K fertilizers and the destructive effects of
them on the environment have made it necessary to find a solution for the use of indigenous K of soil. The use of
biofertilizers containing beneficial microorganisms is one of these strategies. Although K solubilizing bacteria
can be an alternative and reliable technology for dissolving insoluble forms of K, lack of awareness among
farmers, the slow impact of K biofertilizers on yield, less willingness of researchers to develop K biofertilizers
technology and deficiencies of technology in respect to carrier suitability and proper formulation, are the major
reasons for why potassium solubilizing microorganisms and K biofertilizers draw low attention.
Material and Methods: The purpose of this study was modeling and evaluating the effects of different
vermicompost, phlogopite and sulfur ratios on the solubility and release of K by Pseudomonas fluorescens and
indicating the optimized levels of these variables for efficient biofertilizer preparation. 20 experiments were
carried out using the response surface methodology (RSM) based on the central composite design and the effect
of different values of vermicompost, phlogopite and sulfur variables, in the four coded levels (+α, +1, 0, -1 and α), was evaluated on K dissolution. The applied vermicompost, phlogopite and sulfur in the experiment were
ground and filtered through a 140 mesh sieve and their water holding capacity were determined. According to
experimental design, different amounts of mentioned materials were combined and samples were sterilized in
autoclave. The required amount of water along with 1 ml of bacterial inoculant were added to the samples. The
samples were kept in incubator for 2 months. At the end of experiment, amount of soluble K were measured by
the flame photometer.
Results: The analysis of variance (ANOVA) depicted the reliable performance of the central composite
predictive model of K dissolution (R2= 0.949 and RMSE=0.8). Based on the results, the interaction of
vermicompost with sulfur (p < 0.038) and the interaction of phlogopite with sulfur (p < 0.0083) were relatively
high and significant. Sensitivity analysis of the central composite design revealed that the vermicompost (X1),
phlogopite (X2) and sulfur (X3) had positive and negative impact on potassium dissolution, respectively.
Therefore, when sulfur content increased to 91.70%, K dissolution decreased to around 31.61%. According to
the prediction under optimized condition, maximum potassium dissolution was obtained at the presence of 41.78,
24.35 and 10.25% of vermicompost, phlogopite and sulfur, respectively.
Conclusion: The results indicated that the applied fertilizer composition (vermicompost + phlogopite +
sulfur) had a desirable impact on Pseudomonas fluorescens solubilizing ability on a laboratory scale. Due to the
fact that Iran soils are often calcareous, there are high amounts of insoluble and unavailable nutrients. Under
these unsuitable conditions, the application of these nutrients chemical fertilizers cannot reduce deficiencies.
Therefore, we must use the ability of efficient microorganisms to dissolve and mobilize soil native elements. A
combination of 41.78% vermicompost, 24.35% phlogopite and 10.55% sulfur could create a proper potassium
biofertilizer by providing favorable conditions for bacterial activity. Along with solubilizing activities of
1, 2, 3, 4 and 5- Ph.D. Student of Soil Science, Professors, Assistant Professor and Professor, Department of Soil
Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.rsadaghiani@urmia.ac.ir)
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.82161
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bacteria, the presence of sulfur reduces soil pH and thereby nutrients availability and stability increase in these
soils. Because of its acidity, sulfur has a significant effect on nutrients dissolution such as phosphorus, nitrogen
and potassium, and micronutrients. On the other hand, the presence of vermicompost in this fertilizer, while
meeting the carbon and energy requirements of bacteria and acting as a suitable carrier, improves the
physicochemical properties of the soil, increases the biodiversity of the microbial community and, as a result,
promotes the soil quality and health. The evaluation of this fertilizer composition efficiency (using optimal
amounts of materials) at the greenhouse and field scales is suggested.
Keywords: Biofertilizer, Modeling, Response Surface methodology, Vermicompost
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برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در
گیاه خیار ()Cucumis sativus cv. Kish F1
جعفر نیکبخت -*1وحید عشقی -2طاهر برزگر -3علیرضا

واعظی4

تاریخ دریافت1398/08/20 :
تاریخ پذیرش1399/01/16 :

چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر کود اوره و آب مغناطیسی بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار بررسیی دی پیژوهش بی ویورآ آامیایش
کرآ های خرد د ه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با س تکرار در مزرع تحقیقاتی دانشگاه انجیا در سیا  1397انجیا گرفی تیمارهیای
آامایش دامل سطوح کود نیتروژ اا منبع اوره در  5سطح (وفر 75 ،50 ،25 ،و  100درو نیاا کودی اوره) و آب آبیاری (مغناطیسی و غیرمغناطیسیی)
بودن آبیاری با سیستم قطرهای-نواری و کوددهی ب وورآ کودآبیاری تقسیطی انجا گرف نتایج نشا داد اثر سیطوح کیود اوره بیر عملکیرد مییوه،
کارایی مصرف آب و کود ،تع اد میوه ،سطح برگ و داخص کلروفیل معنیدار بود تیمار آب مغناطیسی بر کلی وفاآ مورد ارایابی بجز داخص کلروفیل
اثر معنی داری داد اثر متقابل تیمارهای آامایش بر وفاآ کارایی مصرف آب و کود اوره و تع اد میوه معنیدار د بر اساس یافت ها ،متوسط عملکرد،
کارایی مصرف آب و کود اوره تیمار آب مغناطیسی ب ترتیب  13 ،14/9و  110/5درو بیشتر اا آب غیرمغناطیسی د نتایج نشا داد بهتیری سیطح
کود اوره 75 ،درو نیاا کودی اوره بود ک در درایط استفاده اا آب مغناطیسی نسب ب آب غیرمغناطیسی عملکیرد ،کیارایی مصیرف آب و کیود را بی
ترتیب  18/4 ،18/4و  78/0درو افزایش داد
واژههای کلیدی :آب مغناطیسی ،خیار ،کارایی مصرف آب ،کارایی مصرف کود اوره ،کودآبیاری

مقدمه

1

در مناطق خشک و نیم خشک مانن ایرا  ،عالوه بر کمبود آب و
کمبود عناور غذایی قابل جذب خاک توسط ریش  ،ب عنیوا عوامیل
مح ودکنن ه رد گیاه میباد ( )20نیتروژ پرمصیرفتیری عنصیر
غذایی در تغذی گیاها محسوب میگردد ( )22ک در مناطق میذکور،
اکثر گیاها با کمبود ای عنصر غذایی مواج میبادن کی در طیو
دوره رد گیاه اا طریق کودهای دیمیایی حاوی نیتروژ  ،ای کمبیود
جبرا میگردد ( )29یکی اا مسائل اویلی در مصیرف کیود ،سیطح
بهین مصرف آ میباد مصرف بیش اا نیاا کودی ،باعث طوالنیتر
 1و  -2ب ترتیب دانشیار و دانشآموخت کاردناسی ارد  ،گروه مهن سی آب،
دانشک ه کشاورای ،دانشگاه انجا
)Email: nikbakht.jaefar@znu.ac.ir
(* -نویسن ه مسئو :
 -3دانشیار گروه علو باغبانی ،دانشک ه کشاورای ،دانشگاه انجا
 -4استاد گروه خاکشناسی ،دانشک ه کشاورای ،دانشگاه انجا
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.83971

د دوره ی رد گیاه و تأخیر در رسی محصو  ،کیاهش عملکیرد
کل ،افزایش هزین های تولی و مسائل ایس محیطی ماننی آلیودگی
منابع آب میگردد ( )22بنابرای مصرف بهین کود مییتوانی کیارایی
مصرف آب و کود را افزایش دهی ( )35پیژوهشهیای متعی دی بی
منظور تعیی سطح بهین مق ار کود نیتروژ در تولی گیاه انجا گرفت
اس بر اساس نتایج بررسی آکیار و همکیارا ( ،)2بهتیری عملکیرد
کییاهو در تیمییار  100کیلیوگر نیتییروژ در هکتییار حاوییل دی و در
تیمارهای  200و  300کیلوگر در هکتار ،با وجود مصرف کود بیشیتر،
ب عل مسمومی گیاه یا ع جیذب نیتیروژ توسیط آ  ،عملکیرد
کاهش یاف بررسی تأثیر سطوح و منیابع کیودی متفیاوآ نیتیروژ
توسط رستمااده و همکارا ( )33نشیا داد بیشیتری عملکیرد مییوه
خیار ب میزا  640/2گر در بوت اا تیمیار  600کیلیوگر در هکتیار
کود اوره با پودش گوگردی حاول دی در پژوهشیی دیگیر عیالی و
همکارا ( )1مشاه ه کردن اثر متقابل مصرف کود نیتیروژ در گییاه
خیار ب وورآ کاربرد خاکی و تغذی برگی ،بیر ویفاآ عملکیرد کیل
میوه ،تع اد کل میوه و طو بوت معنیدار و بر درو ماده خشک میوه
و بوت معنیدار نش در ای تحقیق ،مصرف  100کیلیوگر در هکتیار
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نیتروژ و محلو غذایی اوره با غلظ  7/5گیر در هیزار ،بیاالتری
عملکرد را داد و بهتری تیمار دناخت د بر اساس یافت های ایی
تحقیق ،مصرف کود بیشتر اا  70درو نییاا کیودی باعیث افیزایش
هزین های تولی و آلودگی ایس محیطی میگردد نتایج بررسیی اثیر
متقابل مقادیر متفاوآ کودهای اوره و پتاسییم بیر عملکیرد خربیزه در
برایل توسط سیلوا و همکارا ( )38نشا داد با افزایش مصرف کیود
اوره اا وفر تا  150کیلوگر در هکتار ،میانگی عملکرد نیز ب وورآ
خطی افزایش یاف بیشتری و کمتری میانگی عملکرد (ب ترتییب
 75و  59ت در هکتار) با کاربرد  150و وفر کیلیوگر در هکتیار اوره
حاول د در ای پژوهش ،بیش تیری مییانگی عملکیرد خربیزه بیا
کاربرد  50کیلوگر در هکتار کود پتاسیم حاول د و با کیاربرد 150
کیلوگر در هکتار کود پتاسیم ،میانگی عملکرد  64/2تی در هکتیار
بود نتایج بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتیروژ ( 250 ،150و 350
کیلوگر در هکتار) و تراکم بوت ( 1/25 ،2/5و  0/62بوت در مترمربع)
در ک وی تخم کاغذی نشا داد بیشتری و کیمتیری عملکیرد (بی
ترتیب  1197/28و  79/05کیلوگر در هکتار) بی ترتییب در مصیرف
 250و  350کیلوگر کود اوره در هکتار و تراکم  2/5و  0/62بوتی در
هکتار (ب ترتیب) بود در تیمارهای  150و  350کیلوگر در هکتار کود
اوره ،بیش تیری عملکیرد (بی ترتییب  1015و  750/29کیلیوگر در
هکتار) در تراکم  2/5بوت در هکتار بود ( )25سعی و همکیارا ()34
در پژوهشی گل انی ،اثر کودهای دییمیایی (اوره  46دروی ) ،ایسیتی
(ااتوباکتر) و ترکیب آنهیا (ااتوبیاکتر  1 2اوره) را در خییار گلخانی ای
بررسی کردن بر اساس نتایج ،بییشتیری و کیمتیری عملکیرد (بی
ترتیب  5343/4و  4298/3کیلیوگر ) در تیمارهیای ترکییب کودهیا و
داه ب دس آم میزا عملکرد تیمارهای کود ایسیتی و دییمیایی
ب ترتیب  4340/6و  4387/2کیلوگر بود ک اا نظیر آمیاری بیا هیم
تفاوآ معنی دار ن اد بررسی اثر کاربرد کود گاوی ( 12کیلیوگر در
کرآ) ،کود دیمیایی اا منبع اوره ( 391گر در کرآ) و ترکییب آنهیا
( 6کیلوگر کود گاوی و  196گر کود اوره) بیر خصووییاآ خیاک و
عملکرد خیار توسط نوک و نسانیا ( )30نشا داد بیشتری و کمتری
میییانگی عملکییرد ( 8/29و  3/21کیلییوگر در کییرآ) ب ی ترتیییب در
تیمارهای کاربرد ترکیبی کودهیا و دیاه بیود مییانگی عملکیرد در
تیمارهای کود گاوی و کود اوره ب ترتیب  4/29و  6/04کیلیوگر بی
دس آم حمزهئی و بابایی ( )10طی تحقیقی تأثیر دور آبیاری (،9 ،6
 12و  15روا) و میییزا کییود نیتییروژ (وییفر 180 ،120 ،60 ،و 240
کیلوگر بر هکتار اوره) بر عملکرد و اجزای عملکرد در ک وی پوسی
کاغذی را در دانشگاه بوعلی سینای هم ا بررسی کردن بیر اسیاس
نتایج ،بیشتری و کم تری میزا عملکرد بیذر (بی ترتییب  84/84و
 25/26گر در مترمربع) در دور  6و  15روا و با کیاربرد  180و ویفر
کیلوگر در هکتار کود اوره حاول د در ای پیژوهش در دورههیای

آبیییاری  9 ،6و  12روا بیییشتییری میییزا عملکییرد اا مصییرف 180
کیلوگر در هکتار اوره و در دور  15روا اا مصیرف  240کیلیوگر در
هکتار اوره حاول د
فناوری مغناطیسی یکی اا ج ی تر و میثثرتری روشهیا بیرای
استفاده بهین اا آب در کشاورای اس آب مغناطیسی ،آبی اس کی
اا یک می ا مغناطیسی ثاب ک طبق محاسباآ معینی ایجیاد دی ه،
عبور کن عبور آب اا می ا مغناطیسی باعث تغیییر و بهبیود خیوا
فیزیکی و دیمیایی آ میدود ( )14یافت های پیژوهشهیای متعی د
اثراآ مثب کاربرد آب مغناطیسی در کشاورای را نشا میده نتایج
پژوهش عیسی و همکارا ( )18نشا داد کاربرد آب مغناطیسی برای
آبیاری بوت های خیار ب همراه محلیو پادیی آمینوآلکسیی  ،متوسیط
تع اد برگ در بوت  ،سطح برگ ،وا خشک ساق  ،تعی اد گیل ،تعی اد
میوه در بوت و وا میوه در بوت را ب ترتیب ،8/0 ،39/6 ،30/0 ،6/2
 22/0و  3/4درو نسب ب آب غیرمغناطیسی افزایش داد بر اسیاس
نتایج پژوهش وورآ گرفتی توسیط محمیودی و همکیارا ( )23در
دانشگاه فردوسی مشه  ،قرار داد بیذر نخیود در میی ا مغناطیسیی
موجب افزایش معنیدار ماده خشک ب میزا  26درو نسب ب بذور
عادی و آبیاری بیا آب مغناطیسیی ،حی ود  25دروی نسیب بی آب
معمولی میزا ماده خشک تولی ی نخود را افزایش داد اثراآ متقابیل
تیمارها نشا داد ک اعمیا میی ا مغناطیسیی بیر بیذر نخیود و آب
آبیاری سبب افزایش  31درو عملکرد دان د نتایج تحقیق داهی
و همکارا ( )37در دانشگاه قاهره مصر نشا داد دروی جوانی انیی
گیاها گوج فرنگی ،بادمجا  ،خیار و ک و با آب معمیولی بی ترتییب
 59 ،52 ،56و  57درو و در آب مغناطیسی  88 ،77 ،80و  87درو
بود ضرابی و همکارا ( )39مشاه ه کردن بییشتیری قطیر سیاق ،
عرض برگ ،ارتفاع بوت و داخص سبزین بیرگ گیاهیا ترآ تحی
آامایش ،مربوط ب گیاها تیمار آب مغناطیسی در درایط ب و تنش
(ب ترتیب  1/87سانتیمتر 5/92 ،سانتیمتر 126 ،سانتیمتر و )45/97
بود در پژوهش دیخ و همکارا ( ،)7درو جوان انی بیذرهای خییار
تیمار د ه با آب مغناطیسی بیشتر بود هم چنی سرع جوانی انیی
بذرها برای می ا مغناطیسی با د آهای  0/29و  0/5تسیال نسیب
ب آب معمولی ب ترتیب  13و  40درو در  18روا افزایش داد
هی ف اا پیژوهش حاضیر ،بررسییی تیأثیر کودآبییاری اوره بییا آب
مغناطیسی بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار بود

مواد و روشها
پژوهش حاضر ب وورآ آامایش کرآهای خیرد دی ه در قالیب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با س تکرار اا خرداد تا آبا میاه 1397
بیر روی گییاه خیییار رقیم  Kish F1در مزرعی تحقیقیاتی دانشییک ه
کشاورای دانشگاه انجا انجا گرفی مختصیاآ جغرافییایی محیل

برهمکنش مصرف كود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و كارایی مصرف آب و كود در گیاه خیار

آامایش ״ 50׳ 36˚ 41عرض دمالی و ״ 18׳ 48˚ 24طو دیرقی و
ارتفاع  1570متر اا سطح دریا بود تیمارهای آامیایش دیامل سیطوح
متفاوآ کود نیتروژ اا منبیع اوره در  5سیطح (ویفر 75 ،50 ،25 ،و
 100درو کود اوره مورد نیاا گیاه) و آب آبیاری عبیور یافتی و عی
عبور اا می ا مغناطیسی بود تیمار سطح کیود اوره ویفر دروی آب
غیرمغناطیسی ب عنوا تیمار داه در نظر گرفتی دی خصووییاآ
فیزیکو دییمیایی خیاک مزرعی در جی و  1و آب میورد اسیتفاده در
ج و  2نشا داده د ه اس
در هر کرآ ،بذرهای خیار در عمق  2تا  3سانتیمتری بیا فاویل
 125سانتیمتر بی ردیف های کش و  30سانتیمتر بیر روی ردییف
کش گردی جه ممانع اا تأثیر تیمارها بر یک یگر ،بی تیمارها و
تکرارها  1/5متر فاول در نظر گرفت د برای آبیاری بوت ها اا روش
آبیاری قطره ای-نواری استفاده د پس اا چی ما لولی هیای اویلی
آبیاری ،ب منظور توایع دقیق تیمارهای کود ،یک ع د دیر در ابتی ای
هر کرآ آامایشی بر روی لول آبرسیا نصیب و در نهایی نوارهیای
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آبیاری بر روی امی و در کنار ردیفهیای کشی قیرار داده دی بی
منظور ایجاد می ا مغناطیسی اا یک دسیتگاه الکترومغنیاطیس می
 MVR/100سییری  MEG1300سییاخ گییروه مهن سییی مهییرآب
استفاده د سیمپیچ دستگاه دور لول با قطر  2اینچ پیچی ه د ه بود و
ق رآ می ا مغناطیسی ایجاد د ه 0/1 ،تسال بود (دکل  )1دسیتگاه
در ابت ای مسیر لول های آبیاری ب سیستم متصل د قبیل اا انجیا
آبیاری ،برق دستگاه مب وول مید در طی فصل ردی  ،عملییاآ
داد دامل کنتر علفهای هرا ب وورآ مکانیکی (کن با دس
و بیلچ ) و مباراه با آفاآ با روش محلو پادی انجیا دی نییاا آبیی
بوت های خیار ب وورآ رواانی و بیا اا اسیتفاده دادههیای بی هنگیا
هوادناسی ایستگاه سینوپتیک انجا و بر اساس روابط  1و  2محاسب
د با جمع نیاا آبی رواان  ،میزا آب آبیاری هر دور آبیاری محاسیب
د ه و در اختیار گیاه قرار میگرف دور آبییاری لحیاش دی ه در ایی
پژوهش  3روا بود مجمیوع آب داده دی ه بی گیاهیا  2848/2متیر
مکعب در هکتار بود

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
Table 1- Physical and chemical properties of farm soil

رس

سیلت

شن

بافت خاک

)Clay (%

)Silt (%

)Sand (%

Soil texture

37

38

25

Clay Loam

K
)OM(%
0.94

1

Ca

Na
1

1

EC

N
1

( ) mg.kg

( ) mg.kg

( ) mg.kg

)(%

( ) dS.m

200

130

120

0.1

1.49

pH
7.42

جدول  -2نتایج تجزیه شیمیایی آب چاه مورد استفاده
Table 2- Results of chemical analysis of well water used
Cl
Mg
Ca
K
Na

EC

SAR

Co3

HCo3

pH

( ) dS.m 1

(meq.L1 )0.5

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

( ) mgr.L1

6.5

2.35

0.66

50

0.0

258.45

103.7

582.2

0.0

195.2

شکل  -1دستگاه الکترومغناطیس مورد استفاده در آزمایش
Figure 1- The Electromagnetic device used in the research
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()1

()2

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،3مرداد  -شهریور 1399

ETc  K c .ET0
900
0.408(R n  G )  
) u 2 (e a  e d
)(T  273
ET0 
)    (1  0.34u 2

 ETcتبخیر-تعرق گیاه خیار K c ،ضریب گیاهی ET0 ،تبخیر-
تعرق گیاه چم ( ) mm day 1؛  : R nتشعشع خالص در سیطح گییاه
( ) MJ m2 d 1؛  : Gدییار گرمییایی خییاک ( ) MJ m2 d 1؛ : T
متوسط درج حرارآ هوا در ارتفاع  2متری ( ) o C؛  : u 2سیرع بیاد
در ارتفاع  2متری ( ) m sec 1؛  : ea  edکمبود فشار بخار در ارتفاع
 2متری ( ) kpa؛  : دیب منحنیی فشیار بخیار ( ) Kpa o C1؛ : 
ضریب سایکرومتری ( ) Kpa o C1؛ :900ضریبی بیرای گییاه مرجیع
( ) KJ 1kgK d 1؛  :0/34ضریب باد برای گییاه مرجیع ( ) m sec 1
()5
کارآیی مصرف نیتروژ ب مق ار ایادی تح تأثیر میزا  ،دفعاآ
مصرف (تقسیط) ،منبع ،اما و روش مصرف قرار دارد مصیرف ییک
باره نیتروژ  ،موجب ه ر رفت ای عنصیر غیذایی پراهمیی دی ه و
کارآیی آ را کاهش داده و سیبب آلیوده دی آبهیای اییرامینیی
میدود ( )31در ای آامایش کوددهی در طیو دوره ردی گییاه بی
وورآ محلو در آب (کودآبیاری) و همامیا بیا عملییاآ آبییاری در
چهار مرحل (تقسیطی) ب وورآ  30 ،30 ،15و  25دروی کیود اوره
مورد نیاا گیاه انجا گرف مرحل او کوددهی 45 ،روا بع اا دروع
کش و مراحل بع ی در فواول امانی  10روا بع اا مرحل او انجا
گرف ( )24میزا کود اوره مورد نیاا برای تیمار  100درو بر اساس
درو نیتروژ خاک مزرعی (جی و  ،)1نییاا کیودی گییاه خییار بی
نیتروژ و دروی نیتیروژ کیود اوره ( 46دروی ) 450 ،کیلیوگر در
هکتار تعیی د ( )33میزا کود اوره سایر تیمارها (ویفر 50 ،25 ،و
 75درو ) بر اساس میزا کود اوره تیمار  100درو محاسب د در
هر نوب کوددهی بر اساس تع اد کرآ هر تیمار کیودی ،سیطح کیود
اوره تیمار و درو اوره در نظر گرفت د ه در تقسیط ،مق ار کیود اوره
مورد نیاا برای توایع محاسب د ه و در داخل تانک کود ریخت د ه و
با آب مخلوط می گردی سپس دیر ورودی ابت ای کیرآهیای تیمیار
کودی باا د ه و هماما با عملیاآ آبیاری ،کوددهی انجا میگرف
ب منظور بررسی تأثیر تیمارهای آامایش بر گیاه ،با حذف ردیفها
و بوت های حادی  ،تع اد  3بوت در هیر تیمیار و تکیرار معیی دی ه و
ان ااه گیری وفاآ در طیو دوره ردی و در انتهیای فصیل اا آ هیا
وورآ گرف
ان ااه گیری داخص کلروفیل برگ بوت های خییار در وسیط دوره
رد با استفاده اا دستگاه  SPADم  CCM-200سیاخ دیرک

 Opti Sciencesامریکا انجا د در طو فصل رد  ،در چی هیای
متوالی ،میوه های خیار با درایط بااارپسن ی مناسب (با وا ح ود 80
تا  120گر ) اا بوت های معی د ه برداد  ،سپس تع اد و وا آ ها
با ترااوی دیجیتا با دق  1گر ان ااهگیری و ثبی دی در انتهیای
فصل ،با تجمیع تع اد میوه چی ه د ه در برداد هیای متیوالی و وا
آ ها ،عملکرد هر بوت (تع اد و وا ) ب دس آم جه تعیی سطح
برگ ،در انتهای فصل رد  ،یکی اا بوت ها اا محل طوقی بیرش داده
د ه و پس اا حذف دمبرگ ها ،سطح بیرگ بیا کمیک اسیکنر نیوری
تعیی د پس اا اتما فصل کش و ان ااهگیری عملکرد بوتی هیای
هر کرآ ،مق ار کارایی مصرف آب و کود اا روابط  3و  4محاسب د
()3

Y
W

WUE 

 :Yوا خیار بر حسب کیلیوگر  :W ،مقی ار آب مصیرفی بیرای
تولی یک کیلوگر عملکرد بر حسیب متیر مکعیب و  :WUEکیارایی
مصرف آب بر حسب کیلوگر بر متر مکعب ()28
()4

YF  YNF
 100
F

FUE 

 :FUEکارایی مصیرف کیود اوره (کیلیوگر بیر کیلیوگر ):YF ،
عملکرد گیاهانی ک کیود اوره دریافی کیردهانی (کیلیوگر ):YNF ،
عملکرد گیاهانی ک کود اوره دریاف نکردهان (تیمار داه ) (کیلوگر )
و  :Fمیزا کود اوره مصرف د ه برای هر تیمار (کیلیوگر ) ( )33در
نهای تجزی و تحلیل دادههای جمعآوری دی ه بیا کمیک نیر افیزار
 SAS 9.3وورآ گرف مقایس میانگی هیا بیا کمیک آامیو چنی
دامن ای دانک در سطح احتما  5درو انجا د

نتایج و بحث
ج و  3نتایج تجزی واریانس وفاآ مورد ارایابی و جی او  4و
 5مقایس میانگی اثراآ سطوح متفاوآ کودآبییاری و آب مغناطیسیی
بر آنها را بر اساس آامو چن دامنی ای دانکی در سیطح احتمیا 5
درو نشا میده تأثیر تیمار سطوح متفاوآ کود اوره بیر عملکیرد،
کارایی مصرف آب ،تع اد میوه و سطح بیرگ در سیطح ییک دروی ،
داخص کلروفیل در سطح یک درو و کیارایی مصیرف کیود اوره در
سطح  5درو معنیدار د تیمار آب مغناطیسی بر کلی وفاآ میورد
ارایابی بجز داخص کلروفیل (تأثیر غیرمعنیدار) در سطح یک دروی
اثر معنی داری داد اثیر متقابیل تیمارهیای سیطوح کیود اوره و آب
مغناطیسی بر وفاآ کارایی مصرف آب ،کیارایی مصیرف کیود اوره و
تع اد میوه در سطح یک درو معنی دار بیود و بیر سیایر ویفاآ اثیر
معنیدار را نشا ن اد
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برهمکنش مصرف كود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و كارایی مصرف آب و كود در گیاه خیار

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی در خیار رقم kish-F1
Table 3- Results of analysis of variance mean squares of traits evaluated in cucumber cv Kish F1

تعداد میوه در
سطح برگ

شاخص کلروفیل

بوته

کارایی مصرف

کارایی مصرف

کود

آب

درجه

منابع تغییرات

Water use
efficiency

Fruit yield

آزادی()df

S.O.V.

345424.6ns

2

تکرار

4

عملکرد میوه

Leaf area

Chlorophyll
index

Number of
fruits per
plant

Fertilizer use
efficiency

53.2ns

15.3ns

192.5ns

3337.7ns

36.9ns

***61634.0

**41.0

***61.7

*620.1

***20.7

***210108.8

1.1

3.1

3.3

77.3

0.3

8426.0

6

***37623.1

1.6ns

***57.1

***5664.2

***39.2

***356997.0

1

8183.8ns

8.2ns

**16.0

**1379.4

**2.5

14683.0ns

4

3564.3

3.9

2.5

67.7

0.5

8506.1

10

4.7

4.9

5.8

19.0

4.9

5.8

-

Replication
سطح اوره ()a
)Urea level (UL
خطای ()a
)Error (a

آب مغناطیسی
Magnetized
)water (MW

آب مغناطیسی×سطح
اوره
UL×MW

خطای کل
Total error

ضریب تغییراآ ()%
Cross validation

 :nsغیرمعنیدار؛ *** ** ،و * :ب ترتیب ،معنیدار در سطح  1 ،0/1و  5درو
ns: no significant; *, ** and ***: significant at 0.1%, 1% and 5% respectively.

شاخص کلروفیل برگ

بر اساس یافت هیای پیژوهش مشیاه ه دی کی اا نظیر آمیاری
میانگی داخص کلروفیل تح تأثیر تیمار آب مغناطیسی با یکی یگر
اختالف معنی دار ن اد (ج و  )5دلیل اولی کاهش کلروفیل برگ
(در اثر تخریب و تجزی ) ،وارد د تنش خشکی بی گییاه مییبادی
( )28ک در تحقیق حاضر ایی تیمیار وجیود ن ادی نتیایج تحقییق
نیکبخ و همکارا ( )28نشا داد داخص کلروفیل برگ در گیاها
ترآ تیمار د ه با آب مغناطیسی  10/7درو نسب بی تیمیار دیاه
بیشتر بود
کودآبیاری بوت ها موجیب گردیی بییشتیری مییانگی دیاخص

کلروفیل برگ در تیمارهای  100و  75درو کیود اوره حاویل دیود
(ج و  )4ک بطور معنیداری نسب بی تیمیار دیاه (سیطح ویفر
درو کود اوره) ب ترتیب  7/3و  19/8( 4/4و  11/9درو ب ترتیب)
بیش تر د افزایش محتیوی نیتیروژ خیاک سیبب افیزایش مییزا
نیتروژ برگ میدود و پاسخ فتوسنتز برگ ب تیابش تیا حی اییادی
وابست ب میزا نیتیروژ بیرگ مییبادی اییرا کلروفییل موجیود در
کلروپالس ب و حضور نیتروژ یا کمبود آ قادر بی سینتز نبیوده و
فعالی فتوسنتز و کلروفیل با کمبود نیتروژ کاهش مییاب بنیابرای
نیتروژ تأثیر مستقیم بر فتوسنتز دارد ()32

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات کودآبیاری بر صفات اندازهگیری شده در گیاه خیار
Table 4- Comparison of the mean effects of fertigation on measured traits in cucumber

شاخص کلروفیل
Chlorophyll
index

Leaf area

Yield
) ( t ha

31.9a
30.1a
26.9b
25.8bc
24.1c

33.3b
41.4ab
40.6ab
57.4a
---

16.7a
16.3a
14.6b
13.1c
12.5c

47.4a
46.4a
41.6b
38.9b
35.6c

تعداد میوه

میانگی های دارای حروف مشترک در هر ستو  ،در سطح احتما  5درو تفاوآ معنیدار ن ارن
Numbers followed by the same letter in the colmens, are not significantly differentns (P<0.05).

Treatment
100%
75%
50%
25%
0%

سطح اوره

) ( cm 2
1427.4a
1294.7b
1269.4b
1233.7b
1149.6c

Number of
fruits

Fertilizer use
) efficiency ( kg kg

Water use efficiency
) ( kg m 3

تیمار

Urea level

41.1ab
44.0a
40.0b
40.5b
36.7c

سطح برگ

کارایی مصرف کود

کارایی مصرف آب

عملکرد
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرات آب مغناطیسی بر صفات اندازهگیری شده در گیاه خیار
Table 5- Comparison of the mean effects of magnetized water on measured traits in cucumber

کارایی مصرف کود

کارایی مصرف آب

عملکرد

Chlorophyll
index

Leaf area
) ( cm 2

Number of
fruits

Fertilizer use
) efficiency ( kg kg

Water use efficiency
) ( kg m 3

Yield
) ( t ha

40.7a

1310.4a

29.1a

58.5a

15.8a

44.9a

40.2a

1239.5b

26.4b

27.8b

13.5b

39.1b

شاخص کلروفیل

سطح برگ

تعداد میوه

تیمار
Treatment

آب مغناطیسی
Magnetized
water

آب غیرمغناطیسی
No magnetized
water

میانگی های دارای حروف مشترک در هر ستو  ،در سطح احتما  5درو تفاوآ معنیدار ن ارن
Numbers followed by the same letter in the columns are not significantly differentns (P<0.05).

بیگی و همکارا ( )6طی آامایشی بر روی خیار مشیاه ه کردنی
کاربرد سطوح مختلف نیتیروژ و مولیبی محلیو  ،باعیث افیزایش
معنی دار داخص کلروفیل برگ د نتیایج اثیر متقابیل دور آبییاری و
مق ار نیتروژ مصرفی در ک وی تخم کاغیذی نشیا داد در هیر دور
آبیاری ،میزا کلروفیل برگ گیاها با افزایش مییزا کیود نیتیروژ
مصرف د ه ،افزایش یاف ()10
با توج ب نتایج ج و  ،4مشاه ه میدود افیزایش مییزا کیود
اوره مصرفی تا سطح  75درو  ،موجیب افیزایش مییزا کلروفییل و
سبزینگی برگ د اما بع اا آ (سطح  100درو کود اوره) ،افزایش
مصرف کود نیتروژ باعث کاهش  7درو دیاخص کلروفییل بیرگ
د بر اساس نتایج ج و  ،3چنی نتیج میگردد ک کیود نیتیروژ
اضافی مصرف د ه بعی اا سیطح  75دروی  ،موجیب افیزایش ردی
رویشی گیاه گردی ()19
نتایج برهم کنش تیمار آب مغناطیسی و سطوح متفاوآ کیود اوره
بر میانگی داخص کلروفیل برگ نشا داد (دیکل  )2در هیر سیطح
کود اوره ،متوسط دیاخص کلروفییل بیرگ در تیمیار آب مغناطیسیی
نسب ب آب غیرمغناطیسی افزایش یاف در مقایس بیا تیمیار دیاه
(سطح کود اوره وفر درو آب غیرمغناطیسی) ،بییش تیری افیزایش
معنیدار در تیمار  75دروی کیود اوره آب مغناطیسیی ( 7/7ییا 21/1
درو ی ) و کییمتییری افییزایش ،در تیمییار وییفر درو ی کییود اوره آب
مغناطیسی ( 0/2یا  0/4درو ) حاول د در تیمار وفر دروی کیود
اوره آب مغناطیسی ،با وجود ع کودآبیاری بوت های خیار ،اما متوسط
داخص کلروفیل بیرگ بییشتیر دی در اثیر نییروی القیایی میی ا
مغناطیس یی ،نی یروی کشییش س یطحی آب کییاهش یافت ی  ،سیییالی و
خاوی تر کنن گی آ بییشتیر مییدیود در ایی دیرایط حاللیی
عنصرهای غذایی قابل دسترس برای گیاه نیز بیشتر د ه ،در نتیجی
جذب آب و مواد غذایی توسط ریش گیاه افزایش میییابی ( 26و )12
ک درایط اخیر باعث افزایش جذب نیتروژ در تیمیار آب مغناطیسیی
د

سطح برگ

آبیاری بوت های خیار با آب مغناطیسیی موجیب افیزایش متوسیط
سطح برگ ب میزا  70/8سانتیمتر مربع ( 5/7دروی ) دی (جی و
 )5آبیاری با آب مغناطیسی سبب افیزایش جیذب آب و میواد غیذایی
توسط ریش گیاه میدود احتماال با افزایش جذب آب ،آماس سلولی و
در نتیج پتانسیل فشاری آب در سلو  ،افزایش یافت بنابرای تقسییم
سلولی در باف های برگ بیشتر میدود هم چنی در نتیج افزایش
جذب آب و مواد غذایی میزا پروتئی باف ها افزایش یافت و فعالی
هورمو هایی ک باعث رد  ،تقسیم و کشی گی سیلو هیا مییگیردد،
بیشتر میدود در نهای تعی اد بیرگهیا و سیطح کیل بیرگ گییاه،
افزایش مییاب ( )28 ،27نتایج آامایش دسواا و همکارا ( )8نشیا
داد قرار داد بذر گوج فرنگی در می ا مغناطیسی متوسط سطح کل
برگ و عملکرد گوج فرنگی را ب طور قابل توجهی افزایش داد
در پژوهش حاضر ،بیش تری میانگی سطح بیرگ در تیمیار 100
درو کود اوره ( 1427/4سانتی متر مربع) حاول د کی نسیب بی
تیمار داه ( 1149/6سانتی متر مربع) 277/8 ،سیانتیمتیر مربیع (24
دروی ) اخییتالف دادی (جی و  )4اخییتالف متوسییط سییطح بییرگ
بوت های خیار در سایر تیمارهای کیود اوره ( 50 ،75و  25دروی ) بیا
یک یگر معنیدار نش ولی با تیمار داه ای اختالف معنیدار بود (بی
ترتیب  119/8 ،145/1و  84/1سانتیمتر مربع ییا  10/4 ،12/6و 7/3
درو ) افزایش سطح برگ خیار در اثر مصرف کود اوره را میتوا ب
نقش نیتروژ در سیاخت دی پیروتئی آنیزیمهیا مربیوط دانسی
پروتئی های آنزیم ،در تشکیل سلو های مریستمی و تقسییم سیلولی
دخال دارد بنابرای هر چ میزا نیتروژ در گیاه بیشتر باد  ،مق ار
بیشتری پروتئی تولی میدود در نتیج برگها بزرگتر خواه دی
( )36بیگی و همکیارا ( )6نتیجی گرفتنی اعمیا سیطوح مختلیف
نیتروژ بر گیاه خیار باعث تأثیر معنیداری بر سطح برگ د

برهمکنش مصرف كود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و كارایی مصرف آب و كود در گیاه خیار
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مغناطیسی بر شاخص کلروفیل

مغناطیسی بر سطح برگ

Figure 2- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on Chlorophyll Index

Figure 3- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on leaf area

بییر اسییاس نتییایج پییژوهش مییرادی مرجان ی و همکییارا (،)25
بیش تری داخص سطح برگ کی وی تخیم کاغیذی در تیراکمهیای
کش  1/25 ،2/5و  0/62بوت در مترمربع ب ترتیب بیا کیاربرد ،250
 150و  250کیلییوگر در هکتییار کییود نیتییروژ ( 3/2 ،4/2و  0/8ب ی
ترتیب) حاول د در کلی تراکمها ،کمتری داخص سطح بیرگ بیا
کاربرد  350کیلوگر در هکتار نیتروژ حاول د در پژوهش آقیایی
و احسا ااده ( )4مقادیر داخص سطح برگ ک وی تخیم کاغیذی بیا
کاربرد وفر 120 ،و  220کیلوگر در گر در هکتار بی ترتییب ،1/16
 1/83و  2/50حاول د
با توج ب نتایج دکل  ،3در کلی سطوح کود اوره ،متوسط سطح
برگ تیمار آب مغناطیسی بیش تر اا تیمار آب غیرمغناطیسی بیود کی
ای افزایش در سطوح  75 ،100و  50درو کیود اوره معنییدار و در
سطوح  25و وفر درو کیود اوره غیرمعنییدار دی کی بییشتیری
اختالف بی دو تیمیار آب مغناطیسیی و غیرمغناطیسیی در تیمیار 25
درو کود اوره ( 155/8سانتیمتر مربع ییا  13/5دروی ) و کیمتیری
اختالف در تیمار وفر درو کود اوره ( 143/6سانتیمتر مربع یا 13/3
درو ) بیود متوسیط سیطح بیرگ تیمیار ویفر دروی کیود اوره آب
مغناطیسی ب میزا  65/6سانتیمتر مربیع ( 5/7دروی ) اا تیمیار 25
درو کود اوره آب غیرمغناطیسی بییشتیر دی جیذب آسیا آب و
نیتروژ توایع د ه در تیمار آب مغناطیسی مییتوانی دلییل افیزایش
سطح برگ در ای تیمار در هر سطح کود اوره باد
تعداد میوه در بوته

در تیمار آب مغناطیسی ب طور متوسط  29/1ع د میوه اا بوت هیا
برداد د ک نسب ب تیمار آب غیرمغناطیسیی ( 26/4عی د)2/8 ،
ع د ( 10/5درو ) بیشتر د (ج و  )5قنبیری و همکیارا ( )9در

بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و دوری بیر عملکیرد خییار بوتی ای
گزارش دادن ک عبور داد آب آبییاری اا میی ا مغناطیسیی باعیث
افزایش  82درو ی تع اد میوه در بوت نسب بی آب غیرمغناطیسیی
د در آامیایش دیاهی و همکیارا ( )37تعی اد مییوه خییار در هیر
مترمربع در تیمار بذر غیرمغناطیسی آبیاری د ه با آب غیرمغناطیسیی
 35ع د و در تیمار بذر مغناطیسی آبیاری دی ه بیا آب مغناطیسیی 42
ع د ب دس آم
مقایس نتایج میانگی تع اد میوه خیار تح تأثیر کیاربرد سیطوح
متفاوآ کود نیتروژ (اوره) نشا داد (ج و  ،)4بیشتیری مییانگی
تع اد میوه خیار در تیمار  100درو کیود اوره ( 31/9عی د) بیود کی
نسب ب تیمار داه ( 24/1ع د) 7/9 ،ع د ( 32/8درو ) افیزایش را
نشا داد هم چنی بی تیمارهای  100و  75درو کود اوره اختالف
معنیداری حاول نش با مصرف نیتیروژ  ،کلروفییل بیرگ افیزایش
مییاب و در نتیج فتوسنتز بیش تر د ه و رد رویشی ،سطح برگها
و تع اد دیاخ هیای فرعیی افیزایش میییابی و ایی افیزایش باعیث
کرب گیری بیشتر می دود در نتیج میزا مواد غذای سیاخت دی ه
افزایش یافت ک باعث گلدهی بیشتر و تولی میوههای بییشتیر در
بوت خیار میدود ( )36رستمااده و همکارا ( )33گزارش دادنی کی
بیش تری تع اد میوه خیار در بوت های تیمار  600کیلوگر نیتروژ در
هکتار ب دس آم ک نسب ب تیمار داه  ،افزایش قابل تیوجهی را
داد دادمهر و همکار ( )36بیشتری تع اد میوه در بوت خییار را
در سطح کودی  400کیلوگر نیتروژ در هکتار و کمتری تع اد میوه
دمارش د ه را در تیمار دیاه بی دسی آوردنی بیر اسیاس نتیایج
پژوهش حمزه ئی و بابایی ( ،)10در دورهای متفاوآ آبیاری (12 ،9 ،6
و  15روا) بیشتری و کمتری تع اد میوه در بوت های ک وی پوسی
کاغذی با کاربرد  180و وفر کیلوگر بر هکتار اوره حاول د
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مقایس نتایج برهمکنش تیمارهای آب مغناطیسی و سیطوح کیود
اوره بر میانگی تع اد میوه خیار در بوتی نشیا داد (دیکل  )4در هیر
سطح کود اوره ،آبیاری بوت ها با آب مغناطیسی باعث افزایش میانگی
تع اد میوه در بوت د ک ای افزایش در سطوح  75و  25درو کیود
اوره معنی دار بود و در بقی سطوح افزایش معنیدار نشی بییشتیری
متوسط تع اد میوه خیار در تیمار  75دروی کیود اوره آب مغناطیسیی
( 32/8ع د) حاول د ک نسب ب تیمار دیاه ( 22/2عی د)10/6 ،
ع د ( 47/7درو ) افزایش داد
عملکرد کل

نتایج پژوهش حاضر نشا داد با وجود تیأمی یکسیا آب میورد
نیاا بوت های خیار ،مییانگی عملکیرد مییوه در تیمیار آب مغناطیسیی
( 44/9ت در هکتار) نسب ب تیمار آب غیرمغناطیسیی ( 39/1تی در
هکتار) 5/8 ،ت در هکتار ( 14/9درو ) بیشتر د (ج و  )5در اثر
عبور آب اا می ا مغناطیسی کشش سطحی آ کاهش یافت و دکل
امالح اا حال یونی ب مولکولی تغییر مییابی بی همیی دلییل نییز
نیروی اسمزی آب کاهش مییاب در نتیجی ریشی هیا بی و ویرف
انرژی بیش تر برای مقابل با نیروی اسمزی ،آب و مواد غیذایی را بی
راحتی اا خاک جذب میکن ( )17با افزایش جذب آب و مواد غیذایی
توسط ریش گیاه ،مییزا پیروتئی بافی هیا افیزایش یافتی  ،فعالیی
هورمو هایی ک باعث رد  ،تقسیم و کشی گی سیلو هیا مییگیردد
بیشتر میدود پس تع اد برگها و سطح برگ گیاه افزایش مییابی
در ای درایط میزا دریاف نور خوردی و عمل فتوسنتز توسط گییاه
افزایش یافت  ،عملکرد و تولی محصو بییشتیر مییگیردد ( )27بیر
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اساس یافت های داهی و همکارا ( )37عملکرد خیار در تیمار بیذر و
آب آبیاری غیرمغناطیسی  4/71کیلوگر در مترمربیع و در تیمیار بیذر
آب آبیییاری مغناطیسییی  5/88کیلییوگر در مترمربییع بییود هییواای و
عب والقادوس ( )15گزارش کردن عملکرد بیولوژیک نخود در اثر تیمار
آب مغناطیسی نسب ب آب معمولی  39درو افزایش داد هواای
و عب والقادوس ( )16طی پژوهشی نتیج گرفتن آبیاری گنی بیا آب
مغناطیسی باعث افزایش تع اد دان ( 33/3درو ) ،مییزا کیاه (24/6
درو ) و میزا محصو بیولوژیکی هر بوت ( 28/2درو ) نسب بی
آب غیرمغناطیسی د
تیمار بوت های خیار بیا سیطوح متفیاوآ کیود اوره باعیث گردیی
متوسط عملکرد کل خیار در تیمارهای  100و  75درو کود اوره (بی
ترتیب  47/4و  46/4ت در هکتار) نسب ب تیمار داه ( 35/6ت در
هکتار) ب ترتیب  11/8و  10/8ت در هکتار ( 33/2و  30/4درو بی
ترتیب) افزایش یاب اما اختالف متوسط عملکرد ای دو سطح کیودی
معنیدار نش هادمآبادی و کادی ( )13در بررسی اثر سطوح مختلیف
کود نیتروژ بر خیار پائیزه نتیج گرفتن عملکرد تیمار  180کیلیوگر
نیتروژ خالص در هکتار نسب بی تیمیار دیاه  66دروی افیزایش
یاف رستمااده و همکارا ( )33باالتری عملکیرد خییار را اا کیاربرد
 600کیلوگر نیتروژ در هکتار ب میزا  330/995گر در بوتی بی
دس آوردن عالی و همکارا ( )1بیش تری عملکرد خیار را در تیمار
کودی  100کیلوگر نیتروژ در هکتار ب میزا  26/26ت در هکتیار
و کمتری عملکرد را در تیمار داه و تیمار  50کیلیوگر نیتیروژ در
هکتار ب میزا  21/403ت در هکتار مشاه ه کردن
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شکل  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره و آب مغناطیسی
بر تعداد میوه در بوته
Figure 4- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on number of fruits per
plant
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شکل  -5مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره و آب
مغناطیسی بر عملکرد میوه
Figure 5- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on yield
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آقایی و احسا ااده ( )4مشاه ه کردن بیشتری عملکرد مییوه و
دان (ب ترتیب  46515و  987کیلوگر در هکتار) در تیمار داه (وفر
کیلوگر کود نیتروژ در هکتار) و کمتری عملکرد مییوه و دانی (بی
ترتیب  35864و  714کیلوگر در هکتار) با کاربرد  220کیلوگر کیود
نیتروژ در هکتار حاول د بر اساس نتایج پژوهش مرادی مرجان و
همکارا ( )25بیشتری و کم تری عملکرد میوه ک وی تخم کاغذی
(ب ترتیب  59714و  57760کیلوگر در هکتار) در تیمارهیای  150و
 350کیلوگر کیود نیتیروژ در هکتیار (بی ترتییب) و بییشتیری و
کم تری عملکرد دان ک وی تخم کاغذی (ب ترتیب  538/1و 373/9
کیلوگر در هکتار) در تیمارهای  250و  350کیلوگر کود نیتروژ در
هکتار (ب ترتیب) حاول د
نتایج اثر متقابل آب مغناطیسی و سیطوح کیود اوره بیر مییانگی
عملکرد کل میوه خیار در هکتیار (دیکل  )5نشیا داد در هیر سیطح
کودی ،استفاده اا آب مغناطیسی برای آبیاری بوت هیا باعیث افیزایش
متوسط عملکرد کل نسب ب آب غیرمغناطیسی د ک ایی افیزایش
بجز سطح  100درو کود اوره در بقی سطوح کودی ،معنییدار بیود
بیشتری متوسط عملکرد کل میوه خیار در تیمار  75درو کیود اوره
آب مغناطیسی حاول د ک نسب ب تیمار داه (وفر دروی کیود
اوره آب غیرمغناطیسی) 17/9 ،ت در هکتار ( 55/1درو ) بیشتر بود
متوسط عملکرد کل تیمار  75درو کود اوره آب مغناطیسی با وجیود
ع اختالف معنیدار بیا تیمارهیای  100کیود اوره آب مغناطیسیی و
غیرمغناطیسی ،ولی نسب ب آ ها ب ترتییب  2و  3/8تی در هکتیار
( 4/1و  8/2درو ب ترتیب) بیش تر د در حال کلی بیا توجی بی
دکل  5چنی نتیج می دود ک با کودآبیاری مغناطیسیی بوتی هیای
خیار در سطح  75درو کود اوره ،عالوه بر  25درو ورف جیویی در
مصرف کود اوره ،متوسط عملکرد کل کاهش معنیدار نخواه یافی
کاهش میزا کود اوره مصرفی ،عالوه بیر ویرف جیویی اقتصیادی و
افزایش سود خالص ،اا بروا مشکالآ ایسی محیطیی نییز ممانعی
میکن
کارایی مصرف آب

در مناطق خشک و نیم خشیک کی کمبیود آب وجیود دارد ،هیر
راهکاری ک ب ااای واح آب مصرفی ،تولی محصو را بیشتر نمای
باعث افزایش کارایی مصرف آب خواه د بیا توجی بی جی و ،5
مشاه ه می دود با کاربرد میزا آب ثاب برای کلی تیمارهیای میورد
آامایش ،متوسط عملکرد محصو در آب مغناطیسی موجیب افیزایش
معنیدار متوسط کارایی مصرف آب ( 2/3کیلوگر بر متر مکعب یا 13
درو ) نسب ب تیمار آب غیرمغناطیسی دی نیکبخی و همکیارا
( )27گزارش دادن آبییاری ترآ بیا آب مغناطیسیی سیبب افیزایش 9
درو ی متوسط کارایی مصرف آب نسب ب آب معمولی د
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تیمار بوت های خیار با سطوح متفیاوآ کیود اوره باعیث افیزایش
متوسط کارایی مصرف آب نسب ب تیمار داه د ک ایی افیزایش
در تیمارهای  75 ،100و  50درو کود اوره مصرفی (ب ترتییب ،4/2
 3/8و  2/1کیلوگر بیر متیر مکعیب ییا  30/4 ،33/2و  16/8دروی )
معنیدار و در تیمار  25درو کود اوره ،افزایش ( 0/6کیلوگر بر متیر
مکعب یا  4/7درو ) غیرمعنی دار بیود (جی و  )4چنانچی مشیاه ه
می گردد میانگی کارایی مصیرف آب در دو سیطح  100و  75دروی
کود اوره در یک سطح آماری قرار گرف افزایش مصرف نیتیروژ در
درایط آبیاری مطلوب ،اا طریق رد سریع برگهیا ،سیرع تکامیل
سطح سای ان اا گیاه را افزایش میده و موجب بی حی اقل رسیان
تصعی آمونیو و کیاهش تلفیاآ آب اا سیطح خیاک مییدیود ایی
وضعی باعث افزایش عملکرد محصو و بهبود کیارایی مصیرف آب
میگرد ( )21حمزه ئی و همکارا ( )11طی پژوهشی با کاربرد سطوح
متفاوآ کود اوره (وفر390 ،260 ،130 ،و  520کیلوگر در هکتار) بر
روی گیاه ک و تخم کاغذی مشیاه ه کردنی کیمتیری و بییشتیری
کارایی مصرف آب در تولی دان (ب ترتیب  0/76و  1/17کیلوگر بیر
میلیمتر) و در تولی مییوه (بی ترتییب  44/78و  65/88کیلیوگر بیر
میلیمتر) با کاربرد وفر و  390کیلوگر در هکتار کود اوره (ب ترتیب)
حاول د
تأثیر متقابل آب مغناطیسی و سطوح متفاوآ کود اوره بیر مقیادیر
متوسط کارایی مصرف آب و هم چنی رونی تغیییراآ آ (دیکل )6
نشا داد در هر سطح کود اوره کاربرد آب مغناطیسی باعیث افیزایش
متوسط کارایی مصرف آب د ک ای افزایش در تیمارهیای ،50 ،75
 25و وفر درو کود اوره مصرفی معنیدار بود بیشتری افزایش در
سطح کود اوره  25درو ( 4/1کیلوگر بر متر مکعب یا  37/1درو )
ب دس آم رون تغییراآ متوسط کارایی مصرف آب نشا داد ک در
تیمار آب غیرمغناطیسی ،با کاهش میزا کود مصرفی ،متوسط کارایی
مصرف آب نیز کاهش یاف ک ای کاهش در تیمارهیای  25و ویفر
درو کود اوره غیرمعنیدار بیود امیا در تیمیار آب مغناطیسیی ،رونی
تغییراآ افزایش متوسط کارایی مصرف در تیمار  75دروی کیود اوره
نسب ب تیمار  100درو را نشا داد ک نسب بی تیمارهیای 100
درو کود اوره آب مغناطیسی و غیرمغناطیسی ب ترتییب  0/7و 2/7
کیلوگر بر متر مکعب ( 4/1و  18/4درو ) بیش تر دی بنیابرای بیا
توج ب نتایج حاول ،با عبور داد آب آبییاری اا میی ا مغناطیسیی
میتوا  25درو در مصرف کود اوره برای تولیی خییار کیاهش داد
افخمی ( )3گزارش داد تیمار محلو پادی کود مغناطیسیی نسیب بی
تیمار محلو پادی غیرمغناطیسی سبب افزایش متوسط کارایی مصرف
آب در وا تر و خشک ترآ (ب ترتیب  4و  6/5درو ) د
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کارایی مصرف کود اوره

یافت های پژوهش حاضر نشا داد کودآبیاری مغناطیسی ب علی
اثراآ مثب می ا مغناطیسی بر جذب آب و نیتروژ محلیو  ،باعیث
افزایش معنی دار متوسط کیارایی مصیرف کیود اوره بی مییزا 30/7
کیلوگر بیر کیلیوگر ( 110/5دروی ) دی (جی و  )5افخمیی ()3
مشاه کرد ک محلو پادی کود مغناطیسی باعث  40درو افیزایش
معنیدار کارایی مصرف کود د
مقایس مقادیر میانگی کارایی مصرف کود در سطوح متفاوآ کود
اوره (ج و  )4نشا داد بیش تری متوسط کارایی مصیرف کیود اوره
( 57/4کیلوگر (اختالف عملکرد میوه نسب ب دیاه ) بیر کیلیوگر
(کود اوره مصرفی) در تیمار  25درو کود اوره و کیمتیری مییانگی
کارایی مصرف کود اوره با مق ار  33/3کیلوگر بر کیلیوگر در تیمیار
 100نیاا کود اوره حاول د ای مق ار در تیمارهای  50و  75درو
کود اوره ب ترتیب  40/6و  41/4کیلوگر بر کیلوگر ب دسی آمی
بنابرای بر اساس یافت های ای آامایش چنی نتیج میگردد کی بیا
وجود افزایش عملکرد میوه خیار با افزایش میزا کیود اوره داده دی ه
ب آ  ،ولی کارایی مصرف کود اوره با افزایش میزا کیود اوره تواییع
د ه کاهش یاف در حال کلی در ای تحقیق ،بهتری سطح مصرف
کود اوره در تولی خیار 75 ،درو نیاا کود اوره حاول د بر اسیاس
نتایج آامایش حمزه ئی و همکارا ( )11بر روی کی و تخیم کاغیذی،
بیشتری و کم تری کارایی مصرف کود اوره در تولی دان (ب ترتییب
 1/24و  0/81کیلوگر بر کیلوگر ) بیا مصیرف  390و  520کیلیوگر
کود اوره در هکتار حاول د
نتایج مقایس میانگی های کارایی مصرف کیود اوره تحی تیأثیر
متقابل آب مغناطیسی و سطوح کود اوره و رون تغییراآ آ در دیکل
 7آورده د ه اس یافت های آامایش نشا داد در هر سطح کود اوره،
کاربرد آب مغناطیسی باعث افزایش متوسط کارایی مصیرف کیود اوره

نسب ب آب غیرمغناطیسی د اخیتالف ایجیاد دی ه بیی متوسیط
کارایی مصرف کود اوره دو تیمار آب ،با کاهش سطح کود اوره بیشتر
گردی ک بیشتری اختالف در سطح  25درو کیود اوره بی مییزا
 74/3کیلوگر بر کیلوگر ( 367درو ) ب دس آم هم چنی نتایج
نشا داد در تیمار آب غیرمغناطیسی ،متوسط کارایی مصرف کود اوره
در تما تیمارهای کودآبیاری اختالف معنییدار بیا یکی یگر ن ادی و
رون تغییراآ اا سطح  100درو کود اوره ب  50درو  ،کاهشیی بیا
دیب مالیم و اا  50ب  25درو کود اوره با دیب د ی بیود (دیکل
 )7ک کمتری متوسط کارایی مصرف کود اوره نیز در تیمار  25درو
سطح کود اوره ( 20/2کیلوگر بر کیلوگر ) حاول دی امیا در تیمیار
آب مغناطیسی رون تغییراآ برعکس تیمار آب غیرمغناطیسی بود و اا
تیمار  100درو کود اوره ب  25درو  ،مقادیر متوسط کارایی مصرف
کود اوره افزایش یاف بیشتری متوسط کارایی مصرف کیود اوره در
تیمار آب مغناطیسی ،در سطح کود اوره  25درو ( 94/6کیلوگر بیر
کیلوگر ) و کم تری کارایی مصرف کود اوره در تیمار  100درو کود
اوره ( 35/3کیلوگر بر کیلوگر ) بی دسی آمی ( 59/2کیلیوگر بیر
کیلوگر یا  167/9درو افزایش معنیدار)

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تیأثیر توممیا آب مغناطیسیی و کودآبییاری بیا
سطوح متفاوآ کود اوره بر عملکرد و کارایی مصیرف آب و کیود اوره
مورد بررسی و پژوهش قرار گرف نتایج نشا داد تح تیأثیر تیمیار
آب مغناطیسی ،میانگی سطح برگ ،تع اد میوه در بوت  ،عملکرد خیار،
کارایی مصرف آب و کارایی مصیرف کیود اوره نسیب بی تیمیار آب
غیرمغناطیسی افزایش معنیدار یاف
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Figure 6- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on water use efficiency

Figure 7- Mean comparison of interaction effects of urea
fertilizer levels and magnetized water on urea fertilizer use
efficiency
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) بهتری سطح کودآبیاری با کود اوره در منطق مورد مطالعی (انجیا
 درو نیاا کودی گیاه خیار ب کود اوره حاول د کی اسیتفاده اا75
 منجر ب افزایش معنی دار تیأثیر کیود اوره اسیتفاده،می ا مغناطیسی
 گردی،د ه

تیمار گیاها خیار با سطوح متفاوآ کود اوره بر کلی وفاآ مورد
ارایابی تأثیر معنی داری گذاد بر اساس نتایج بیرهمکینش سیطوح
 عبیور آب، در هر سیطح کیود اوره،متفاوآ کود اوره و آب مغناطیسی
آبیاری اا می ا مغناطیسی باعث افزایش میانگی وفاآ ان ااهگییری
،د ه در ای پژوهش د با توج ب نتایج کلی حاول اا ای پژوهش
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Introduction: In arid and semi-arid regions such as Iran, water shortage and soil absorbable nutrients
deficiency are limiting factors of plants growth. Nutrient deficiencies are compensated by chemical fertilizers.
The main issue in fertilizer consumption is to use the optimal amount of fertilizer that increases water and
fertilizer use efficiency. One of the newest and most effective approach for efficient use of water in agriculture is
to magnetize the irrigation water. For producing magnetized water, it is crossed through a permanent magnetic
field. By crossing water through a magnetic field, its physical and chemical properties improve. The aim of
current research was, investigating the effect of urea fertigation by magnetized water on yield, water and
fertilizer use efficiency in cucumber cv. Kish F1.
Materials and Methods: This study was performed as split plot experiment based on completely
randomized block design with three replications from June to November 2018 on cucumber cultivate Kish F1 at
the Research Farm of Agricultural Faculty, University of Zanjan, Iran. The treatments consisted nitrogen
fertilizer levels at 5 levels from urea source (0%, 25%, 50%, 75% and 100% crop fertilizer requirement) and
irrigation water (magnetized and no magnetized water). The treatment of 0% urea fertilizer and no magnetized
water were considered as control. For crops irrigation, tape-drip irrigation system was used and for magnetizing
of water, an electromagnetic field with 0.1 tesla was used. The crop water requirements were calculated by FAOPenman-Monteith Approach on a daily basis using on-time weather parameters data of Zanjan Station. The
irrigation frequency was 3 days. During the growth period, fertilization was done as fertigation approach on four
times (15%, 30%, 30% and 25% of total crop urea fertilizer requirement). The first fertilization was applied 45
days after planting and the rests was carried out as 10-day periods after first fertilization.
Results and Discussion: The effect of urea fertilizer levels were significant at 0.1% level on yield, water use
efficiency, number of fruits and leaf area, at 1% on chlorophyll index and at 5% on fertilizer use efficiency.
Magnetized water was significant at 0.1% level on the all evaluated traits, except chlorophyll index. Treatment
interaction effects were significant on water use efficiency, urea fertilizer use efficiency and number of fruits at
1% and no significant effect on the rest of traits. Compared with control, the highest and lowest increase in mean
chlorophyll index were in 75% and 0.0% urea fertilizer level and magnetized water (21.1% and 0.4%
respectively). At any urea fertilizer level, mean leaf area in magnetized water treatment was greater than no
magnetized water treatment. Maximum and minimum difference between magnetized and not magnetized water
treatments were in 25% and 0.0% urea fertilizer level (155.8 and 143.6 cm2, respectively). Based on treatments
interaction, maximum mean of fruits number, achieved in 75% urea fertilizer level-magnetized water (32.8
number). It was 47.7% more than control. Maximum mean of cucumber yields with 50.3 t/ha, were in 75% urea
fertilizer level-magnetized water that it increased 17.9, 2 and 3.8 t/ha compared with control, 100% urea
fertilizer level-magnetized and no magnetized water, respectively. Results showed that application of magnetized
water to irrigate plants, increased water use efficiency. Maximum water use efficiency achieved in 25% urea
fertilizer level and magnetized water as much as 17.7 kg/m3. The trend of variations in mean water use efficiency
showed, in no magnetized water, by reducing the application amount of urea fertilizer, averages of water use
efficiency decreased but in magnetized water treatment, the trend of variations were incremental from 100% to
75% urea fertilizer level. On results, at each level of urea fertilizer treatment, using magnetized water for plant
irrigating, increased mean of fertilizer use efficiency compared no magnetized water treatment. Maximum
difference between means of urea fertilizer use efficiency at magnetized and no magnetized water was achieved
in 25% urea fertilizer level as 74.3 Kg/Kg (367%). The results also showed, the trend of variations in mean urea
1 and 2- Associate Professor and M.Sc. Graduated of Water Engineering, Department of Water Engineering, Universiry
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fertilizer use efficiency at no magnetized water were decreasing from 100% to 25% urea fertilizer level but at
magnetized water, the trend was increasing.
Conclusion: based on results of the current research, the optimum urea fertilizer level in Zanjan Region for
cucumber is 75% urea fertilizer requirement, which by applying magnetized water to irrigate cucumber plants,
mean of yield increases. In this case, in addition to save 25% of urea fertilizer amount, it is also prevented
environmental problems.
Keywords: Cucumber, Fertigation, Fertilizer use efficiency, Magnetized water, Water use efficiency
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کاربرد دو تکنیک دادهکاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک
(مطالعه موردی :کرانه شرقی دریاچه ارومیه)
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چکیده
در این پژوهش ،از دو مدل جنگل تصادفی و کیوبیست به عنوان یکی از پرکاربردترین تکنیکهای نوین دادهکاوی برای تهیه نقشهه روهومی کهربن
آلی خاک در ساحل شروی دریاچه ارومیه استفاده شد .بدین منظور با استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی مرته شهده در منهقههای بهه وسهتت 055
کیلومترمربع تتداد  131نمونه خاک سهحی (عمق  5-15سانتی متری) و از دوسایت جداگانه برداشت شد .متغیرهای کمکی مورداستفاده در این تحقیهق
شامل شش باند مستقل برگرفته از تصویر  OLIماهواره لندست ( 8باندهای  2تا  ،)7تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAبانهدها و همننهین تتهداد 11
شاخص ترکیبی مربوط به تیرماه سال 1331میباشد .نتایج پیشبینی مدل در مرحله آزمون ( 20درصد دادهها) نشان داد که مدل جنگل تصادفی با مقادیر
( RMSE =5/11 ، R2 =5/83و  )ME =5/51صحت و کارایی باالتری نسهبت بهه مهدل کیوبیسهت ( RMSE =5/21 ، R2 =5/80و )ME =5/53
دارد .همننین نتایج رتبهبندی اهمیت متغیرهای کمکی برای پیشبینی کربن آلی خاک نشان داد که پارامترههای شهاخص مر هی مقاومهت اتمسهفریک
( ،)VARIشاخص گیاهی نرمال شده ( ،)NDVIشاخص سنگی شده آهک دو ( )CRI2و شاخص سنگی شهده آههک یهک ( )CRI1دارای بیشهترین
تأثیر و شاخص گچ ( )GIو برخی باندهای مستقل از جمله باند  )B5( 0و باند  )B3( 3اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخصها دارند .بهطور کلی نتهایج
نشان داد که مدل جنگل تصادفی در مقایسه با مدل کیوبیست به نحو مهلوبی وادر به مدلسازی و پیشبینی پراکنش مکانی کربن آلی خاک در منهقهه
مورد مهالته بوده است.
واژههای کلیدی :جنگل تصادفی ،کیوبیست ،متغیرهای کمکی ،مدلسازی ،نقشهبرداری روومی

مقدمه
خاکها به عنوان یکی از عوامل اصلی و ارکهان مههد در توسهته
پایدار و تولید محسوب میشوند بهطوری کهه آگهاهی از ویژگهیهها و
چگونگی توزیع آنها از جمله پهایش و ارزیهابی تغییهراک کهربن آلهی
خاک 1به عنوان یک شاخص مهد در ارزیهابی حاصهلزیزی ،تزریه
اراضی ،مهالتاک زیسهتمحیههی و کهاهش اثهراک تغییهراک اولیمهی
می تواند در مدیریت مناس آنها مؤثر واوع شود ( .)30بهعالوه بیشتر
برنامههای عمرانی کشور نیازمند شناسایی دویق منابع خاک میباشهد،
 3 ،2 ،1و  -1بهترتی دانشجوی دکتری ،دانشیار و استادان ،گروه علوم و مهندسهی
خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
)Email: shahbazi@tabrizu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -0استاد ،دانشکده علوم محیهی و کشاورزی ،دانشگاه سیدنی ،سیدنی ،استرالیا
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.84154

لذا پژوهشهای انجام گرفتهه در خهاکههای منهاطق مزتلهك کشهور
می تواند منجر به ایجاد یک پایگاه داده از خهاکهها شهده و نیازههای
کاربران مزتلك را تأمین نماید.
در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به اطالعاک و نقشههههای
خاک با دوت و صحت باالتری نیاز میباشد و برای تهیه نقشههایی با
ودرک تفکیک مکانی باال و یا حتهی کمهی نمهودن مهدیریت اراضهی
بایستی از تحول روومی شدن بههره گرفهت ( .)11اصهال و مهدیریت
اصولی منابع خهاک و همننهین تهیهه نقشههههای پوشهش گیهاهی و
خصوصیاک مزتلك خاک نیاز به اطالعاک کمی ،به روز و دویق دارد و
این امر با کاربرد تصاویر ماهوارهای که وابلیت زیهادی دارنهد بهیش از
پیش آسان شده است .تهیه چنین نقشههایی بها اسهتفاده از دادهههای
سهلالوصول برگرفته از تصاویر ماهوارهای در مقایسهه بها روشههای
سنتی و متمول بهعنوان الیه اطالعاتی در محهی سهامانه اطالعهاک
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جغرافیایی 1با صرف هزینه و ووت کمتر و با دوت بیشتر انجام میشود
( .)10برای غلبه بر محدودیتهای روشهای نقشههبهرداری سهنتی و
رایج که عمدتاً بر وابلیتهای فردی و میزان فهد و درک کارشناس از
رواب خاک و محی استوار میباشند و در اغل موارد نیهز بها خههای
زیادی همراه میباشند ( ،)11مک براتنی و همکاران ( )31بها مهالتهه
مدلهای مزتلك برآورد مکانی خصوصیاک مزتلك خاک و با توجه به
اطالعاک کلیدی آنها ،یک چارچوب تتمید یافتهه (مهدل اسهکورپن)2
برای تزمین و برآورد مکانی خصوصیاک خاک از طریق کمیسازی و
بهههرهگیههری از مههدل روههومی ارتفهها  3و سههنجش از دور 1و سههایر
تکنیکهای پهنهبندی ارا ه نمودند .مدل اسکورپن در حال حاضر پایه
و اساس نقشهبهرداری نهوین خهاک را تشهکیل مهیدههد و بهه طهور
گستردهای در تحقیقاک نقشهبرداری روومی خاک مورد اسهتفاده وهرار
میگیرد.
تقیزاده مهرجردی و همکاران ( )01در منهقه بانه برای بهدسهت
آوردن اطالعاک و دادههای دویهق و پیوسهته از کهربن آلهی خهاک بها
استفاده از نقشهبهرداری روهومی خهاک و شهاخصههای دورسهنجی و
مشتقاک  DEMنقشههای پراکنش کهربن آلهی خهاک در عمهقههای
مزتلك خاک را تهیه کردند .شهبازی و همکاران ( )18نیز نقشه توزیع
مکانی نیتروژن ،فسفر و بور در عمقهای مزتلك خاک را با استفاده از
مشتقاک  DEMو شاخصهای دورسنجی و همننین کاربرد مدلهای
جنگل تصادفی و کیوبیسهت در محهی  Rرا تهیهه و ضهمن گهزارش
ارجحیت مدل کیوبیسهت ،مشهاهده کردنهد کهه وسهمتههای غربهی
محدوده مهالتاتی مستتد به آلودگی بور میباشد .بهرای پهیشبینهی و
برآورد ویژگیها یا کالسهای خاک نیز مهدلههای مزتلهك دیگهری
مورد بررسی ورار گرفتهاند که از آن جمله میتهوان بهه سیسهتدههای
تزصصههی 03( 0و  )08طبقهههبنههدی نظههارکنشههده )07( 1و ماشههین
یادگیری )12( 7اشاره نمود.
در سالهای اخیر انوا مزتلفی از روش ماشهین یهادگیری بهرای
نقشهبرداری روومی خاک استفاده شده است که از آن جمله میتهوان
به روشهای درختی شامل مدل درخت تصمیدگیهری 8و رگرسهیون و
همننین مدلهای جنگل تصادفی 3و کیوبیست 15اشاره کهرد .امهروزه
)1- Soil Organic Carbon (SOC
)1- Geographic Information System (GIS
2- SCORPAN
)3- Digital Elevation Model (DEM
)4- Remote Sensing (RS
5- Expert systems
6- Unsupervised classification
7- Machine learning
)8- Decision Tree (DT
)9- Random Forests (RF

کاربرد تکنیکها و مدلهای مبتنی بر دادهکاوی 11و روشهای ماشین
یادگیری با توجه به دارا بودن نتایج دویقتر در فراینهد نقشههبهرداری
روومی خاک رواج گستردهای یافته و مورد توجه محققان مزتلفی ورار
گرفته اسهت .در مهالتههای ور و همکهاران ( )12روشههای مزتلهك
ماشین یادگیری شهامل رگرسهیون بهردار پشهتیبان ،12شهبکه عصهبی
مصنوعی 13و جنگل تصادفی را در پیشبینی مقدار کهربن آلهی خهاک
مورد مقایسه و بررسی ورار دادند نتایج نشان داد کهه روش رگرسهیون
بردار پشتیبان با توجه به مقدار ریشه مربتاک میانگین خهها 11بهتهرین
روش در بین روشهای بکار رفته بود .گهرید و همکهاران ( )13مهدل
جنگل تصادفی را برای پیشبینی کربن آلی خاک در نواحی گرمسیری
استفاده نموده و دریافتند که جنگل تصادفی یک ابزار نیرومند و وهوی
بههرای تزمههین مکههانی و درک ارتباطههاک خههاک-زمههین نمهها اسههت.
اسرینیواس و همکاران ( )01کربن آلی و غیرآلی خاک را تا عمق یک
متری در سراسر هندوستان با استفاده از  1138نمونهه خهاک و بههره-
گیری از روش جنگل تصادفی مدلسازی و نشهان دادنهد کهه ضهری
تتیین 10برای کربن آلی و غیرآلی به ترتیه  5/82و  5/81مهیباشهد.
وایسه و الگاچری ( )11نقشهه خصوصهیاک خهاک ماننهد رس ،شهن،
سیلت ،کربن آلی خاک ،اسیدیته و ظرفیت تبادل کاتیونی خهاک را در
فرانسه در سهح  27231کیلومتر مربع با استفاده از  2521نمونه خاک
با چهار روش مزتلك مدلسازی نمهوده و مشهاهده کردنهد کهه روش
جنگل تصادفی با داشتن ضهری  R2برابهر بها  5/33دوهت بیشهتری
نسبت به سایر روشها داشته است .همننین در این مهالته ،مشهتقاک
 DEMبا ودرک تفکیک مکانی  35متر بهه عنهوان عامهل مهمهی در
فرایند مدلسازی مترفی شدند .برونگارد ( )11از روش جنگل تصادفی
برای پیشبینی مکانی کالسها و خصوصیاک خاک اسهتفاده کهرده و
آن را به عنوان روشهی مفیهد بهرای پهیشبینهی کهالسههای خهاک،
خصوصیاک خهاک و توزیهع پوشهش گیهاهی مترفهی نمهود .الیه و
همکاران ( )31از روش جنگل تصادفی با موفقیهت بهرای پهیشبینهی
توزیع بافت خاک استفاده کرده و دوت باالی آن را در مقایسه با روش
درخت رگرسیون گزارش کردند .پهلهوانراد و همکهاران ( )15از روش
نمونهبرداری مکت التین شرطی 11و مهدل جنگهل تصهادفی جههت
بهروزرسانی نقشههههای خهاک در اسهتان گلسهتان اسهتفاده کردنهد و

)10- Cubist (Cu
11- Data mining
)12- Support Vector Regression (SVR
)13- Artificial Neural Network (ANN
(14- Root Mean Square Error (RMSE
)15- Determination of coefficient (R2
)16- Conditioned Latin Hypercube Sampling (cLHS
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مشاهده کردند که روش مهذکور از وابلیهت بهاالیی بهرای پهیشبینهی
کالسهای مزتلك خهاک برخهوردار اسهت .در سهالههای اخیهر نیهز
شهبازی و همکاران ( )13با استفاده از برخی تکنیکهای دادهکهاوی و
به کمک شاخصهای دورسنجی نقشه روومی آهن متبلور را در ساحل
شروی دریاچه ارومیه تهیه و گزارش نمودند که مدل رگرسیون خههی
چندگانه برای پیش بینی مقهدار رس خهاک و مهدل کیوبیسهت بهرای
پیشبینی تراکد آهن کل خاک و اکسید آهن متبلور مناس میباشد.
بهطور کلی از آنجایی که دادهکاوی بهعنهوان مفههومی از شهکل
پیشرفته پشتیبانی از فرایند تصمید بهشمار میرود که بها پایگهاهههای
دادههای بزرگی آمیزته شده اسهت و درصهورتی کهه بههطهور دویهق
استفاده شود وادر خواهد بود به ابزار تحلیل پینیدهای تبدیل شود و به
دنبال استزراج اطالعاک مفید و ناشناخته از دادهههای خهام و اولیهه و
کشك الگوهای مزتلك بپردازد .عالوه بهر ایهن بها توجهه بهه اهمیهت
روشهای جنگل تصادفی و کیوبیست به عنوان یکی از تکنیکهها و
روشهای نوین و کارآمد و نسهبتاً جدیهد دادهکهاوی در نقشههبهرداری
روومی خاک که در سالهای اخیر کارایی و انتهافپهذیری مهلهوب و
وابل وبولی در تفسیر نتایج نسبت به روشهای متمول و ودیمیتر پیدا
کردهاند لذا این پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابی وابلیت ههر یهک از
این دو مدل برای پیشبینی مقدار و تغییراک کربن آلی خاک در ساحل
شروی دریاچه ارومیه انجام گرفت.

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه

منهقه مورد مهالته بزشی از اراضی ساحل شروی دریاچه ارومیهه
با وستتی حدود  055کیلومتر مربع است که بین مزتصاک جغرافیهایی
ʺ 37° 11ʹ 08تهها ʺ 38° 7ʹ 12عههرش شههمالی و ʺ22ʹ 18
 10°تا ʺ 11° 7ʹ 17طول شروی واوع شده است (شکل  .)1بر اساس
دادههای هواشناسی در یهک دوره  25سهاله ( )1371-1331میهانگین
ساالنه دمای منهقه  15/83درجه سلسیوس و میانگین بارنهدگی ایهن
منهقه نیز  310/37میلیمتر در سال است ( .)28رژیدهای رطهوبتی و
حرارتی خاک منهقه بهترتی زریک و مزیک میباشد ( .)1اراضی این
منهقه از نظر فیزیوگرافی بر روی دشت رسوبی با شی مالیهد واوهع
شدهاند .مواد مادری خاکهای این منهقه بر اساس نقشه زمینشناسی
ارومیه ( )05از نو رسوباک کواترنر متشکل از پهنههای رسهی نمکهی
میباشند که به دلیل تجمع بسیار زیاد نمک ناشی از دریاچه ارومیه به
صورک اراضی غیروابل کشت درآمده و به عنوان مرتهع فصهلی مهورد
استفاده ورار میگیرند.
نمونهبرداری و تجزیههای آزمایشگاهی

روند کلی چگونگی انجهام تحقیهق در شهکل  2نشهان داده شهده
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است .بر این اساس ابتدا بر روی نقشهههای پایهه محهدوده دو سهایت
مورد نظر (سایتهای مورد مهالته برای نقشهبرداری و مدلسازی) به
ترتی هر یک به مساحت  223و  270کیلومترمربهع واوهع در سهاحل
شروی منهقه مورد مهالته بر اساس تکنیهک نمونههبهرداری تصهادفی
مرت شده 1مووتیت نقاط نمونهبرداری مشهزص گردیهد و سهپد در
مجمو تتداد  131نمونه خاک سهحی از عمهق  5-15سهانتیمتهری
برداشت گردید .سپد تمامی نمونههای مورد نظر پهد از هواخشهک
کردن ،از الک  2میلیمتری عبور داده شده و مقدار کربن آلی خاک بهه
روش والکی -بلک اصال شده ( )38اندازهگیری شد.
انتخاب متغیرهای کمکی دورسنجی

در این مرحله برای تهیه نقشه روومی کربن آلی خاک بهر اسهاس
مدل اسکورپن ،عالوه بر دادههای بهدست آمده از اندازهگیهری کهربن
آلی نمونههای خاک مورد بررسی به عنوان دادههای زمینی نیاز بهه دو
سههری داده کمههی از جملههه دادههههای کمکههی مسههتزرج از تصههاویر
ماهورهای سنجنده  2 OLIلندست  8با ودرک تفکیک مکانی  35متر و
مدل روومی ارتفا میباشد .الزم به ذکر است که با توجهه بهه اینکهه
منهقه مورد مهالته دارای شرای توپوگرافی یکنواختی میباشد لهذا از
مشتقاک  DEMبه عنوان دادههای کمکهی در ایهن تحقیهق اسهتفاده
نشد .در ادامه پد از انجام پیشپردازشهای اولیه از دادههای کمکهی
مربوط به ماه جوالی ( 2517تیرماه  )1331این مهاهواره بهرای انجهام
مدلسازی و نقشهبرداری روومی کربن آلی خاک استفاده شد .در ایهن
بزش برخی از مهدترین شاخصهای دورسنجی و متغیرهای کمکهی
مربوط به منهقه مورد مهالته از جمله شاخص نسهبت گیهاهی نرمهال
شده ،)7( 3شاخص مر ی مقاومت اتمسهفریک ،)21( 1شهاخص نسهبت
گیاهی ،)7( 0شاخص گیاهی تتدیل کننده اثهر خهاک ،)25( 1شهاخص
اصال شده گیاهی تتدیل کننهده اثهر خهاک ،)10( 7شهاخص نسهبت
رطوبتی نرمال شده ،)02( 8شاخص اصال شده نسبت رطوبتی نرمهال
شده ،)13( 3شاخص کمی شدک سوختن اراضی یک ،)12( 15شهاخص
کمی شدک سوختن اراضی دو،)12( 11
1- Stratified random sampling
)2- Operational Land Imagery (OLI
)3- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
)4- Visible Atmospherically Resistant Index (VARI
)5- Ratio Vegetation Index (RVI
)6- Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI
)7- Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI
)8- Normalized Difference Moisture Index (NDMI
9- Modified Normalized Difference Water Index
)(MNDWI
)10- Normalized Burn Ratio (NBR
)11- Normalized Burn Ratio2 (NBR2

096

نشریه آب و خاك ،جلد  ،43شماره  ،4مرداد  -شهریور 3499

شکل  -1الف -موقعیت دریاچه ارومیه و محدوده مطالعاتی در ایران ،ب -مناطق مطالعاتی انتخاب شده برای نقشهبرداری و مدلسازی در ساحل
شرقی دریاچه ارومیه همراه با نقاط نمونهبرداری (=131تعداد نمونههای خاک)
Figure 1-A: The location of Urmia Lake and study area in Iran; B: The selected locations of the study area for mapping and
)modelling in the east shore of Urmia Lake with sampling points (Number of soil samples= 131

شکل  -2روندنمای روش مورد استفاده برای نقشهبرداری رقومی خاک در این مطالعه
Figure 2- The flowchart of method used for digital soil mapping in this study
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شاخص نسبت شوری ،)31( 1شاخص گهچ ،)7( 2شهاخص سهنگی
شده آهک یک ،)7( 3شاخص سنگی شهده آههک دو )7( 1و شهاخص
کانیهای رس )7( 0با استفاده از نرمافزار  ArcGISو از ترکی باندها
محاسبه و تهیه گردید.
بهطور کلی در این مهالته از تتداد  21متغیهر کمکهی بهه عنهوان
الیههای اطالعاتی و ورودیهای مدل بهرای پهیشبینهی کهربن آلهی
خهاک بههره گرفتهه شهد .در نهایهت نیهز از مهدل جنگهل تصههادفی و
کیوبیست در محی نرمافزار  Rبا استفاده از دستوراک و کدهای مربوط
به اجرای هر یک از این مدلها برای مدلسازی و پیشبینی پهراکنش
مکانی کربن آلی خاک و همننهین بها بههرهگیهری از اطالعهاک ایهن
دادههای کمکی و همننهین دادهههای زمینهی حاصهل از  131نمونهه
خاک به عنوان مشاهداک نقههای استفاده گردید.
م د هددای شددی بینددی کنن د

بددا اسددتراد از رو هددای

داد کاوی

در این پهژوهش دو مهدل کهاربردی و متهداول دادهکهاوی بهرای
نقشهبرداری روومی خاک شامل جنگل تصادفی و کیوبیست به منظور
تهیه نقشه کربن آلی خاک سهحی (عمق  5-15سانتیمتهری) مهورد
بررسی و مقایسه ورار گرفت.
م

جنگل تصادفی

مدل جنگل تصادفی به عنوان روشی توسته یافته بهرای بهبهود و
بهسازی روشهای درخت طبقهبندی و درخت رگرسیون بهکار گرفتهه
میشود .این مدل دارای دوت و وابلیت انهباق و سازگاری تقویت شده
است و در انجام محاسهباک از سهرعت وابهل وبهولی برخهوردار اسهت.
همچنین در انجام فرایند مدلسازی بها جنگهل تصهادفی نیهازی بهه
نرمالسازی دادهها وجود ندارد ( )15لذا در این تحقیق نیز هیچ گونهه
عملیاتی برای نرمالسازی توزیع دادههای اصلی صهورک نگرفهت .بهه
منظور اجهرای مهدل جنگهل تصهادفی ،بسهته " "randomForestدر
نرمافزار  Rبازخوانی و نص گردید .پارامترهای اصهلی کهه مهیتهوان
تصحیح کهرد شهامل تتهداد درختهان بهرای سهاخت ( )ntreeو تتهداد
متغیرهای کمکی ( )mtryاست که به طور تصادفی به عنوان نمونه در
هر تقسید درخت تصمیدگیری جداشده (تفکیکشهده) نمونههبهرداری
میشوند .در این تحقیق ،دو پارامتر فوقالذکر بها تکرارکهردن مقهادیر
" "mtryاز  1تا  10برابر با تتداد کل متغیرههای کمکهی و همننهین
)1- Salinity Ratio (SR
)2- Gypsum Index (GI
)3- Carbonate Rock Index1 (CRI1
)4- Carbonate Rock Index2 (CRI2
)5- Clay Minerals Ratio (CMR
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مقهههادیر " "ntreeاز  155تههها  15555بههها افهههزایش  155مرتبههههای
بهینهههسههازی شههدند ( .)21در ایههن روش تکرارپههذیری ،میههزان دوههت
پیشبینیها براساس دادهههای خهارج از بسهته 1در ههر مهدل جنگهل
تصادفی به حداکثر میرسد .بنابراین مقدار  1555برای پهارامتر ntree
استفاده شد.
م

کیوبیست

مدل کیوبیست یک الگوریتد پیشرفته از روش درخهت رگرسهیون
است که مدلهای مزتلفی را از دادههای آموزشی ایجاد میکند (.)21
هر مدل متشکل از چندین واعده است و هر واعده در یک یها چنهدین
شرط خالصه میشود .ووتی همه شرای یک واعده تأمین مهیگهردد،
رابهه خهی مربوطه برای پیشبینی متغیر هدف بکار گرفته میشهود.
وواعد مهدل بهر اسهاس رونهد کاهشهی اهمیهت بهه وسهیله الگهوریتد
کیوبیست رتبهبندی میشود .این بدان متنی اسهت کهه اولهین واعهده
بیشترین و آخرین آن کمترین مشارکت را در دوت مدل دارا میباشهد.
بسته کیوبیست به صورک خودکهار اهمیهت متغیرههای کمکهی را بهه
شکل درصد مشارکت بیان و بر اساس متغیرهای مهؤثر مقهدار متغیهر
هدف را پیشبینی میکنهد و تتهداد وواعهد بهر اسهاس بهتهرین مهدل
رگرسیونی برازش داده شده تتیین میشود.
در ادامه بر اساس مهدلههای ذکهر شهده و بها اسهتفاده از نتهایج
واسنجی هر یک از این مدلها مقدار کربن آلی خهاک در  131نقههه
مشاهداتی با دادهها و اطالعاک حاصل از مهمترین متغیرهای کمکهی
در منهقه نقشه پیوسته کربن آلی خاک در نرمافزار  Rتهیه شد (.)11
انتخاب مؤثرترین داد ها و متغیرهای کمکی

برای انتزاب مؤثرترین متغیرهای کمکی در پیشبینی کربن آلهی
خاک در مدل جنگل تصادفی از دستور  varImpو در مدل کیوبیسهت
از بسههته  Cubistدر نههرم افههزار  Rاسههتفاده شههد ( .)11مههدل جنگههل
تصادفی در یک آنالیز درخت رگرسیون از متیهار افهزایش در میهانگین
مربع خها )15( 7و مدل کیوبیست بر اساس درصد مشارکت هر متغیهر
در وواعد مدل ( )1برای نمایش اهمیت و انتزاب مهمترین متغیرههای
کمکی استفاده میکند.
واسنجی و اعتبارسنجی م

برای ارزیابی میزان دوت هر مدل دادههای خاک بهه دو دسهته و
مجموعه داده تصادفی از کل دادههای مشاهدهای شامل آموزش ( 70
درصد) و آزمون (  20درصد) تقسید گردیدنهد .بههمنظهور واسهنجی و
)6- Out of Bag (OOB
)7- Mean Square Error (MSE
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اعتبارسنجی مدل (مدلهای جنگل تصادفی و کیوبیسهت بهرای سهال
 )2517از متیارهای آماری و دوتسنجی مزتلك مانند ضری تبیهین،
میانگین ریشه مربتاک خها (رابهه  )1و همننهین میهانگین خهها 1یها
همان متیار اری یا بیاس (رابهه ( )2به عنوان یهک عامهل متتهادل و
تنظیدکننده) بهه منظهور ارزیهابی و مقایسهه کهارایی ،بهیشبهرآوردی،
کدبرآوردی و اریبی پیشبینی هر یک از مهدلهها جههت پهیشبینهی
مقادیر کربن آلی خاک استفاده شد.
()1

نیمهخشک) و وضتیت خاک منهقه مورد مهالته از نظر ورارگهرفتن در
مترش فرسایش و تزری خاک سب کاهش میزان کربن آلی خهاک
میگردد .بهطور کلی وجود این شرای منجر به تغییراک شهدید کهربن
آلی در منهقه شده است .همننین نتایج بهترتی نشان دهنده مقهادیر
چولگی و کشیدگی برابر با  5/13و  -1/31برای کربن آلهی مهیباشهد
که بیانگر چولگی به سمت چپ کربن آلی در مجموعه دادههها اسهت.
در ادامه نیز در شهکل  3توزیهع پهراکنش دادههها بهه صهورک نمهودار
جتبهای نشان داده شده است.

()2

ارزیابی و مقایسه کارایی هر یک از م ها

به ترتی مقادیر مشاهده شهده
و
در این رابههها
(واوتی) و پیشبینی شده متغیر هدف توس مدل و یا برآوردگر آماری
و نیز تتداد مشاهداک است.

نتایج و بحث
توصیف آماری داد ها

در جدول  1خالصه توصیك آماری کربن آلی خاک در عمق -15
 5سانتیمتری آمده است .الزم به ذکر اسهت کهه بهر اسهاس آزمهون
کولموگروف -اسمیرنوف در نرمافزار  SPSSدادههای حاصل از کهربن
آلی دارای توزیع نرمال میباشند .مقادیر میانگین و میانه بهرای کهربن
آلی خاک بههترتیه برابهر  2/02و  2/11محاسهبه گردیهد .همننهین
مقادیر حداول و حداکثر آن نیز بهترتی برابر با  5/83تا  0/22درصهد
تتیین گردید .عالوه بر این ضری تغییراک کربن آلی برابر  07/31به-
دست آمد که نشاندهنده تغییراک زیاد و پویا بودن آن در منهقه مورد
مهالته میباشد که بر اساس دستهبندی فانگ و همکهاران ( )18ایهن
مقدار را میتوان در دسته متوس (بین  %15تا  )%35طبقهبندی کرد.
بر این اساس در منهقه مورد مهالته ما بهنظر میرسهد کهه جایگهاه و
نقش عامل زمیننما در توزیع مکانی رطوبت خاک و پوشهش گیهاهی
مؤثر باشد .بهعالوه بیشترین مقدار کربن آلی خهاک بهه میهزان 0/22
درصد در مناطق باتالوی (لجنزار) بهعلت داشتن دارای مقادیر بهاالی
بقایای آلی تازه و میزان نسبتاً کد تجزیه این بقایا در طی زمان که به
خاک وارد میشوند و کمترین آن در مناطق غیرباتالوی (غیهرلجنزار)
و دارای پوشش گیاهی ضتیكتر بهدلیل تجمع زیهاد نمهک حاصهل از
دریاچه ارومیه که در حدود  30سال اخیر به صورک اراضی غیهر وابهل
کشت درآمدهاند مشاهده شد و این عوامل همراه با دخیل بودن سهایر
عوامل از جملهه شهرای اولیمهی (وهرار گهرفتن در منهاطق خشهک و
(1- Mean Error (ME

نتایج ارزیابی و مقایسهه کهارایی ههر یهک از مهدلههای جنگهل
تصادفی و کیوبیست در مدلسازی و پیشبینی پراکنش مکانی کهربن
آلی خاک بر اساس دادههای آزمون ( 20درصد از دادههها) و دادهههای
آموزش ( 70درصد از دادهها) بتد از به دست آوردن ووانین مهرتب بها
هر یک از این مدلها در جدول  2خالصه و نشان داده شده است.
بهطور کلی مدلهای مهلوب و دارای دوت باالتر مقادیر  R2برابر
یا نزدیک به یک و  RMSEو  MEکوچکتر و نزدیک به صفر دارنهد.
نتایج نشان داد که در برآورد و پیشبینی کربن آلی خاک در دادهههای
واسنجی ،مدل جنگل تصهادفی دارای بیشهترین مقهدار  R2و کمتهرین
مقههدار  RMSEبههه ترتیه برابههر بهها  5/83و  5/11نسههبت بههه مههدل
کیوبیست است که نشان دهنده دوت بیشتر این مدل است .با توجه به
اندازهگیری عملکرد و مقادیر میانگین خها (اری ) و نزدیکی این متیار
به صفر هینگونه خهای اریبی در این مهالته مشاهده نشهد کهه ایهن
خود نیز بیانگر کارایی و دوت باالی این مدلها به ویژه مهدل جنگهل
تصادفی میباشد .بنابراین میتهوان نتیجهه گرفهت کهه مهدل جنگهل
تصادفی با بهترین عملکرد و با استفاده از شاخصهای طیفی سنجش
از دور به عنهوان متغیرههای کمکهی مهیتوانهد بههخهوبی و بهه طهور
موفقیتآمیزی کربن آلی خاک را در سراسر منهقه مورد مهالته پیش-
بینی و شبیهسازی کنند .بهطور کلی نتایج این بررسی با مقایسه نتایج
واسکیوس و همکاران ( )15که پهنج روش دادهکهاوی شهامل درخهت
تصمید ،شبکه عصبی مصنوعی ،ترکیه شهبکه عصهبی مصهنوعی -
الگوریتد ژنتیک ،رگرسیون الجیستیک چندجملهای و جنگل تصهادفی
را برای پیشبینی ماده آلی خاک و مونجون و همکاران ( )37که برای
پیشبینی واحد مزتلك خهاک از دو روش دادهکهاوی شهبکهعصهبی و
درخت تصمید و همننین لوتو و جرک ( )33کهه روشههای مزتلهك
دادهکاوی از جمله رگرسیون ،تصمیدگیری درختی و شبکه عصهبی را
برای نقشهبرداری سهو ژ ومورفیک در فنالند بهکار بردند مشهابهت
دارد که همه این موارد نشهان از کارآمهدی بهتهر روشههای مزتلهك
دادهکاوی در مقایسه با روشهای متمول دارد.
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جدول  -1توصیف آماری مقادیر کربن آلی خاک برای نمونهها مورد استفاده در این مطالعه ()n=131
)Table 1- Descriptive statistics of soil organic carbon for samples used in this study (n=131

ضریب

چارک

کشیدگی

چولگی

تغییرات

انحراف

Kurtosis

Skewness

Coefficient
of
variation

معیار
Standard
deviation

-1.34

0.43

57.94

1.46

سوم
Third
quintile

چارک
میانه

اول

Median

First
quintile

2.11

1.03

متوسط

حداکثر

حداقل

تعداد

Mean

Maximum

Minimum

Number

کربن آلی
خاک ()%
4.07

2.52

5.22

0.83

131

Soil
organic
carbon
)(%

شکل  -3نمودار جعبهای مقادیر کربن آلی خاک برای نمونههای مورد استفاده در این مطالعه (=131تعداد نمونههای خاک)
)Figure 3- Box plot of soil organic carbon values for samples used in this study (Number of soil samples= 131
جدول  -2کارایی مدل جنگل تصادفی و کیوبیست در مدلسازی و پیشبینی پراکنش مکانی کربن آلی خاک در این مطالعه ()n=131
Table 2- Performance of RF and Cubist models in modelling and predicting spatial distribution of soil organic carbon in this
)study (n=131

اعتبارسنجی (تعداد  33نمونه خارج از بسته)

واسنجی (تعداد  89نمونه داخل بسته)

Bias

Validation
RMSE

R2

Bias

Calibration
RMSE

R2

0.03

0.18

0.41

0.01

0.16

0.89

0.05

0.24

0.38

0.03

0.21

0.85

در سایر مهالتاک انجام شده نیز محققهین دیگهری از مهدلههای
مبتنی بر تکنیکهای دادهکاوی در نقشهبرداری روومی استفاده کردند.
از جمله ویر و همکاران ( )12با استفاده از روشهای جنگل تصهادفی،
رگرسههیون بههرداری پشههتیبان و شههبکه عصههبی مصههنوعی اوههدام بههه
نقشهبرداری روومی و پیشبینی ذخایر کربن آلی خاک در کنیا کردنهد
و به این نتیجه رسیدند که روش رگرسیون بهردار پشهتیبانی و شهبکه
عصبی مصنوعی کمترین میهزان ( RMSEبهه ترتیه  10/0و 11/3
مگاگرم کربن بر هکتار) و بیشترین مقادیر ضری  R2و برابر با  5/1را

مدل جنگل تصادفی
Random Forest model

مدل کیوبیست
Cubist model

داشته است و در نتیجه روش رگرسیون بردار پشهتیبان بهتهرین روش
در بین روشهای بکار رفته شناخته شد .این درحالی است که ایوبی و
همکاران ( )2با استفاده از دادههای تصهاویر مهاهوارهای لندسهت و دو
مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خهی چندگانهه ،کهربن آلهی
خاک را در دو منهقه سمیرم در استان اصهفهان و لردگهان در اسهتان
چهارمحال و بزتیاری پیشبینی کردند .نتایج آنها نشان داد که برای
دو منهقه سمیرم و لردگان مدل شبکه عصهبی مصهنوعی پرسهپترون
چند الیه (به ترتی با ضری  R2برابر با  5/33و  )5/81دارای کارایی
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باالتری نسبت به مدل رگرسیون خهی چندگانه (به ترتی با ضهری
 R2برابر با  5/ 77و  )5/01بود.
اهمیت متغیرهای کمکی

ازآنجایی که در اغل موارد بسیاری از ویژگیههای غیرمهرتب در
انتزاب متغیرهای کمکی کارایی الگوریتد یادگیری را کاهش میدهند
و در برخی موارد دوت و سرعت مدلسازی را پایین میآورند بنهابراین
اطال از میزان اهمیت متغیرهای کمکی مهؤثر در فراینهد پهیشبینهی
حا ز اهمیت است .در این بین مدل جنگهل تصهادفی میهزان اهمیهت
متغیرهای کمکی را نیز بر اساس اینکه اگر تتداد یک یها چنهد متغیهر
حذف شود چگونه پیشبینی انجام میشود را بهرآورد کهرده و نمهایش
میدهد ( .)11همننین مدل کیوبیست نیز میزان اهمیهت ههر یهک از
متغیرها و دادههای کمکی را به صورک درصد مشارکت نشان میدهد.
میههزان اهمیههت و رتبهههبنههدی هههر یههک از متغیرهههای بکههار رفتههه در
مدلسازی به صورک درصد برای پیشبینی پراکنش مکانی کربن آلی
خاک با استفاده از هر دو مدل در شکل  1نشان داده شده است.
نتایج رتبهبندی اهمیت متغیرهای کمکی در مدل جنگل تصهادفی
نشههان داد کههه شههاخصهههای  CRI2 ،NDVI ،VARIو  CRI1بههه

عنوان چهار شاخص مهد (دارای بیشترین اهمیهت) بهرای پهیشبینهی
کربن آلی خاک هستند (شکل -1الك) بهطوری کهه شهاخص VARI
به عنوان مؤثرترین متغیر کمکی در این مدل دارای تأثیری حهدود 13
درصد میباشد .همننین حضور متغیرهای کمکی مهد دیگهری ماننهد
 SAVI ،RVIو  MSAVIدر مدل جنگل تصادفی نشاندهنهده ایهن
امر است که پوشش گیاهی و خهاک یکهی از مههدتهرین فاکتورههای
خاکسازی در منهقه مورد نظر میباشد .چرا که پوشش گیاهی و خاک
هر منهقه یکی از ویژگیهای مهد و تأثیرگذار بر ویژگهیههای خهاک
آن منهقه از جمله کربن آلی خاک میباشد .نتایج پژوهشهای زیادی
بیانگر رابههه میهان پارامترههای زمهیننمها و تصهاویر مهاهوارهای بها
ویژگیهای خاک بهوده اسهت .از جملهه دای و همکهاران ( )17توزیهع
مکانی کربن آلی خاک را با استفاده از پارامترهای ورودی مدل شهامل
ارتفا  ،درجه حرارک ،بارنهدگی (رطوبهت) و شهاخص  NDVIو مهدل
شبکه عصبی مصنوعی -کریجینگ پیشبینی کردند .نتایج نشهان داد
که ضرای همبستگی بهین مهاده آلهی خهاک بها پارامترههای ارتفها ،
بارندگی ،درجهه حهرارک و شهاخص  NDVIبههترتیه ،5/11 ،5/23
 -5/21و  5/2بهدست آمد.

شکل  -4رتبهبندی اهمیت متغیرهای محیطی برای پیشبینی کربن آلی خاک در این مطالعه با استفاده از الف -مدل جنگل تصادفی و ب -مدل
کیوبیست
Figure 4- Covariate importance rankings for predicting soil organic carbon in this study using A: RF model and B: Cubist
model
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سایندای هبورا ( )01در مقایسه تکنیکهای مزتلك نقشهبهرداری
روومی خاک برای مقادیر کربن آلی و رس در فالک مرکزی بوروندی
از  11متغیر کمکی از جمله متغیرهای مشتق شده از نقشههای خهاک
موجود ،مشتقاک مهدل روهومی ارتفها و تصهاویر مهاهوارهای لندسهت
استفاده کردند و نشان دادند که بهتریت پارامترها در مدلسازی شامل
واحدهای سنگ شناسهی ،مشهتقاک مهدل روهومی ارتفها و شهاخص
 NDVIبود .تقیزاده و همکاران ( )01برای تهیه نقشه روومی کهربن
آلی خاک در منهقه بانهه کردسهتان ،از متغیرههای کمکهی دادهههای
سنجش از دور ،پارامترهای اراضهی و زمهیننمها و مهدلههای شهبکه
عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی ،رگرسیون لجستیک ،درخت تصمید
و الگوریتد ژنتیک استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین
متغیرهای کمکی جهت پهنهبندی کالسهای خاک و کربن آلی خاک
شاخص  ،NDVIشاخص رس ،شهی جههت شهی  ،انحنهای سههح،
شههاخص همههواری دره بهها درجههه تفکیههک بههاال 1و شههاخص خیسههی
توپوگرافی 2بودنهد .یکهی از اجهزای بها اهمیهت دیگهر در ایهن مهدل،
شاخصهای مربوط به آب و یا رطوبت از جمله  NDMIو MNDWI
است که این شاخصها نشانگر تأثیر و میزان تجمع رطوبت در خهاک
میباشد .بهطور کلی این شاخصهای رطهوبتی از تلفیهق بها شهاخص
 NDVIبرای بررسی وضتیت خشکسهالی و همننهین بهرآورد مقهدار
رطوبت خاک مورد استفاده ورار میگیرند .عالوه بر این بر اساس نتایج
رتبهبندی اهمیت متغیرهای کمکی در شکلهای -1الهك و -1ب ههر
دو شاخص مربوط به آب یا رطوبت ( NDMIو  )MNDWIبهعنهوان
متغیرهای کمکی مهد و با اهمیت در پیشبینی کربن آلهی در ههر دو
مدل جنگل تصادفی و کیوبیست شناخته شدند .البته در مهدل جنگهل
تصادفی شاخص  MNDWIبا تأثیر حدود  25درصد اهمیت بیشهتری
نسبت به دیگر شاخص مرتب با رطوبت یتنهی  NDMIنشهان داد .از
طرفههی دیگههر مهالتههه شههاخصهههای رطههوبتی و متغیرهههای اولیمههی،
ویژگیهای محیهی ،توپوگرافیکی و مواد مادری با میزان ذخیره کربن
آلی در مناطق مزتلك میتواند برای پیشبینی میزان کربن آلی خاک
و شبیهسازی اثرگذاری تغییراک متغیرهای کمکی بر میزان کربن آلهی
خاک مفید باشد .بر این اساس لیو و همکاران ( )32نیهز در مهالتههای
برای پیشبینی کربن آلی خاک شاخصهای مربوط به آب یا رطوبهت
( NDMIو  )MNDWIرا بهعنوان متغیرهای کمکی مهد و با اهمیت
در پیشبینی کربن آلی خاک یافتند و طهی ایهن مهالتهه خهاکههای
دارای مقادیر کربن آلی بیشتر را جهزو منهاطق مسهتتد بهرای دریافهت
رسوباک نشان دادند .در زمینهه نقهش خصوصهیاک خهاک در تتیهین و
)1- Multi-resolution Valley Bottom Flatness (MrVBF
)2- Topographic Wetness Index (TWI
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کنترل توان ذخیره رسهوباک و حفاظهت کهربن آلهی خهاک مهالتهاتی
صورک گرفته است .نتایج تحقیقاک مزتلك نشان داده است که تغییهر
در کربن آلی خاک با تغییراک ساختار و میزان ثبهاک خهاک در ارتبهاط
اسههت ( .)1بهههطههوری کههه طبیتههت پیونههدهای آلههی و مینرالههوژیکی و
همننین نحوه توزیع آن در ارتباط با خاکدانههای خاک میزان تثبیهت
شیمیایی آن را تتیین میکنند ( .)17طی تحقیقی در مراتع نیمهخشک
مدیترانه در کشور توند به بررسی ارتباط ویژگیهای خاک با میهزان
کربن آلی خهاک دو نهو خهاک رسهی و خهاک شهنی پرداختهه شهد.
یافتههای این مهالته بیانگر آن است که میزان کهربن آلهی ذخیهرهای
خاک با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مانند وزن مزصوص ظاهری،
میزان شن ،سیلت ،رس و اسیدیته در ارتبهاط اسهت و تفهاوک در نهو
خاک مهیتوانهد تفهاوک در ایهن ویژگهیهها را توجیهه کنهد ( .)3بهین
شاخصهای پوشش گیاهی ،میزان رطوبت خاک و دمای سهح اراضی
به مثلث جهانی 3متروف است .پوشش گیاهی و دمای سههح اراضهی
وابستگی پینیدهای با رطوبت خاک دارند .شاخصهای پوشش گیاهی
اطالعاتی در مورد وضتیت رشد و شرای پوشش گیاهی سهح اراضی
ارا ه میدهد و از طرفی دمای سهح اراضی نیز وضتیت رطوبت خاک
را منتکد میکند ،بنابراین ترکی این دو میتواند برای آشکار نمودن
وضتیت رطوبتی و میزان کربن آلی خاک رابههای مهلوب ارا ه کنهد.
عالوه بر این کارلسون و همکاران ( )13دریافتند که رابههه فراگیهری
بین مقدار رطوبت خاک بها شهاخص  NDVIدر منهاطق دارای تنهو
پوشش گیاهی (پوشش گیاهی متراکد ،تنک و خاک عاری از پوشهش
گیههاهی) و کههربن آلههی خههاک و دمههای سهههح اراضههی وجههود دارد.
همننانکه در رتبهبندی میزان اهمیهت متغیرههای کمکهی مشهاهده
گردید ،شهاخص  GIو برخهی بانهدههای مسهتقل از جملهه  B5و B3
اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخصهای ترکیبی دارا بودنهد (شهکل
-1الك) .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اهمیت شاخصهای طیفی
مستقل و ترکیبی برای پیشبینی پراکنش مکهانی کهربن آلهی خهاک
متفاوک است .همننین طبق شکل -1ب در انتزاب متغیرهای کمکی
مؤثر در مدل کیوبیست و پیشبینی کربن آلی خاک به ترتی و تقریباً
مشابه با مدل جنگل تصادفی شاخصهای مربوط به پوشش گیاهی و
خاک شامل  MSAVI ،RVI ،SAVI ،VARI ،NDVIو پهد از آن
شاخص رطهوبتی  NDMIاز اهمیهت بهاالتر و شهاخص  GIو برخهی
باندهای مستقل از جمله  B5 ،B3و  B6از اهمیت کمتری نسبت بهه
سایر شاخصها ترکیبی برخوردار هستند.

3- Universal Triangle
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نقشهبرداری رقومی و شهنهبند ی کدربن آلدی داط منطقده
مورد مطالعه

پد از مدلسازی نقشه پراکنش مکانی کربن آلهی خهاک بهرای
تیرماه سال  ،1331با استفاده از متغیرهای کمکی مربوطه و بها وهدرک
تفکیک مکانی  35متر با استفاده از دو روش جنگل تصهادفی (شهکل
-0الك) و کیوبیست (شکل -0ب) در محی  Rتهیه شد .پد از تهیه
نقشههای روومی ،میانگین مقادیر عددی پیکسلها که نشهان دهنهده
میانگین مقادیر پیشبینی شده کربن آلی خهاک بها اسهتفاده از ههر دو
مدل در منهقه مورد مهالته میباشد تتیین گردید (جدول .)3
بررسیهای بیشتر به کمک نقشههههای تهیهه شهده حهاکی از آن
است که مقدار متوس کربن آلی با استفاده از مدل کیوبیست با مقهدار
متوس واوتی نمونهها (جدول  )1همزوانی بیشتری داشته است ولهی
با استناد به متیارهای آماری مدلسازی بههدلیهل پهایین بهودن مقهدار
 RMSEدر این تحقیق مدل جنگل تصادفی به مراته مهدل بهتهری
مترفی گردید .همننین بر اساس نقشه روومی کربن آلی خاک (شکل

-0الك و شکل -0ب) بیشترین مقادیر کربن آلی خاک در وسمتهای
مرکزی ،شروی و جنوبی ورار دارد که این بزشها عمدتاً مناطق تحت
پوشش باتالق هستند که در اطراف دریاچهه وهرار گرفتههانهد و دارای
کربن آلی خاک باالیی هستند که علت این امر به دلیهل عهدم وجهود
شرای هوازی برای تجزیه میباشد .همننین میزان کربن آلی خهاک
در وسمتهای شمالی و غربی کاهش مییابد کهه دلیهل آن دارابهودن
پوشش گیاهی کمتر در مناطقی که بهعنوان مراتع فصلی برای چهرای
دام مورد استفاده ورار میگیرند میباشد .همننین دیدزار بودن اراضی
منهقه مورد مهالته میتواند مزید بر علت باشهد و بهه عنهوان عهاملی
منجر به کاهش کربن آلی خاک شهود .طبهق ایهن نتهایج و همننهین
بهعلت انتزاب نمونههای خاک از دو منهقه مجزا تغییراک کربن آلهی
خاک در سراسر منهقه مورد مهالته یکسان و یکنواخت نبهوده و ایهن
بدان متنا است که منهقه مورد مهالته بسیار پویا بوده و از بتد مکهانی
دچار تغییر و تحوالک ناشی از خشک و مرطوب شهدن متهوالی خهاک
شده است.

شکل  -5پیشبینی پراکنش مکانی کربن آلی خاک در منطقه مورد مطالعه با استفاده از الف -مدل جنگل تصادفی و ب -مدل کیوبیست
Figure 5- Predicted spatial distribution of soil organic carbon in study area using A: RF model and B: Cubist model

جدول  -3میانگین مقادیر پیش بینی شده همراه با انحراف معیار کربن آلی خاک با استفاده از مدل جنگل تصادفی و کیوبیست در سال 2112
Table 3- The mean predicted values associated with standard deviations of soil organic carbon using RF and Cubist models in
2017

مدل کیوبیست

مدل جنگل تصادفی

Cubist model

RF model

2.58

2.53

1.33

1.27

کربن آلی خاک ()%
)Soil organic carbon (%

انحراف متیار
*Standard deviation

* :انحراف متیار برای هر میانگین مقادیر پیشبینی شده کربن آلی خاک در این مهالته برای سال 2517
*: Standard deviation for each predicted mean value of soil organic carbon at the time scenario 2017.

كاربرد دو تکنیک دادهكاوي براي تهیه نقشه پراكنش مکانی كربن آلی خاك...
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در این راستا ها سه و همکاران ( )23به اهمیت نقشههای پراکنش
مکانی برای شناسایی و تشزیص فرایندهای مزتلك رخ داده در خاک
اشاره نمودهانهد .همننهین بونفهاتی و همکهاران ( )8در نقشههبهرداری
روومی خاک در جنوب برزیل بیان کردند که خاکهای تحت پوشهش
مراتع دارای مقادیر بهاالتر کهربن آلهی ( 250تهن کهربن بهر هکتهار)،
ریشههای عمیق سب تجمع کهربن آلهی تها عمهق خهاک مهیشهود.
خاکهای تحت کشت محصوالک زراعی و تاکسهتان کمتهرین مقهدار
کربن آلی ( 113تن کربن بر هکتار) را به دلیل کاهش ورود مواد آلهی
و افزایش تجزیه دارند .کومار و همکهاران ( )35نیهز در نقشههبهرداری
روومی کربن آلی خاک بها اسهتفاده از روش رگرسهیون کریجینهگ در
مقایسه میزان کربن آلهی ذخیهره در خهاک کهاربریههای مزتلهك در
پنسیلوانیا نشان داد که اراضی زراعی عموماً مقادیر پایینتهری ذخیهره
کربن آلی نسبت به ظرفیت بالقوه خود دارند .بهاتالقهها در پنسهیلوانیا
حدود  2/3درصد ( 5/527پتهاگرم) از مجمهو ( 1/12پتهاگرم) ذخهایر
کربن آلی خاک را به خهود اخصهاص مهیدهنهد .شهرای بهیههوازی
طوالنی مدک خاکها در باتالقها ،میهزان تجزیهه بقایهای آلهی را در
مقایسه با سایر کاربریها کاهش داده و باعث کاهش ذخیره کربن آلی
خاک در آنها میشود .کالیک ( )11هد در بررسی تغییر کهاربری بهر
میزان ماده آلی خاک در سه کاربری جنگهل ،مرتهع و اراضهی زراعهی
نشان داد که درصد ماده آلی خاک اندازهگیری شده در اراضی زراعهی
در الیه صفر تا ده سانتیمتر  11و  18درصهد و در الیهه صهفر تها 25
سانتیمتری  18و  05درصهد در مقایسهه بها کهاربری جنگهل و مرتهع
کاهش پیدا کرده است .نتایج برگرفته از این پژوهشها توجیهه کننهده
این نتیجه است که در وسمتهای باتالوی منهقه مورد مهالته هد به
علت عدم وجود شرای بیهوازی جهت تجزیه ،مقدار کربن آلی خاک
بههیش از وسههمتهههای دارای کههاربری مرتتههی مههیباشههد .شهههبازی و
همکاران ( )17نیز فراینهد رسهیدن خهاک 1در سهاحل شهروی دریاچهه
ارومیه را با استفاده از نقشههای روومی آهن بلهورین بههخهوبی نشهان
دادهاند .همننین اسهرینیواس و همکهاران ( )01در تحقیقهی گهزارش
کردند که به علت وابسهتگی شهدید کهربن آلهی بهه پوشهش گیهاهی،
نقشههای روومی پراکنش کربن آلی خاک میتوانند در زمینه چگونگی
اجرای عملیاک و شیوههای مدیریت اراضی بههکهار گرفتهه شهوند .بهر
اساس مشاهداک میدانی و شاخصهای  NDVIو  VARIمربهوط بهه
سههال ( 2517شههکل -1الههك و شههکل -1ب) بیشههترین مقههدار ایههن
شاخصها به ترتی به میزان  5/57و  5/53در وسمتههای مرکهزی،
شروی و جنوبی منهقه مهالتاتی کهه دارای پوشهش گیهاهی بیشهتری
میباشند مالحظه گردید و به همین دلیل با توجه به وجود همبستگی

مثبت بین کربن آلی خاک و مقدار پوشش گیاهی ،انتظار بر این اسهت
که مقادیر بیشتری از کهربن آلهی در ایهن نهواحی مشهاهده شهود کهه
نقشههای روومی تهیه شده و پهنهبندی کربن آلی خاک توسه مهدل
جنگل تصادفی و کیوبیست نیز مؤید این مهل مهیباشهد .همننهین
یک دلیل احتمالی برای افزایش مقادیر پیشبینی شده کهربن آلهی در
این زمان و در این مناطق را میتوان به همبستگی مثبت بهین کهربن
آلی با رطوبت ،کاربری اراضی و نو بافت خاک از جمله رسهی بهودن
خاک ( )1نسبت داد .از آنجایی که سهه مؤلفهه مههد و کنتهرلکننهده
میزان کربن آلهی خهاک تحهت تهأثیر عوامهل اولیمهی (میهزان دمها و
رطوبت) ،عوامل بیولوژیکی (ترکیه گیهاهی و اضهافه شهدن بقایهای
گیاهی) و عوامل و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ماننهد بافهت
خاک ،میزان رس ،کانیشناسی و اسیدیته میباشد ( .)13عموماً میزان
کربن آلی توس این عوامل کنترل میشود .اما در مناطق نیمهخشهک
میزان ماده آلی توس ویژگیهای خاک با توجهه بهه کمبهود برگشهت
بقایای گیاهی و دمای باالی این مناطق اتفاق میافتد ( .)3بههعبهارک
دیگههر در منههاطق اسههتوایی و گههرم و مرطههوب پوشههش گیههاهی و
کانیشناسی مهدترین عوامل کنتهرلکننهده میهزان مهاده آلهی خهاک
هستند درحالی که در مناطق نیمهخشک ماده آلی با توجه بهه کمبهود
برگشت بقایای گیاهی و الشبرگ و باال بودن دما بیشتر توس عوامل
فیزیکی و شیمیایی خاک کنترل میشهود ( .)0بهر ایهن اسهاس مقهدار
ذخیره کربن آلی خاک با مقهدار و درصهد پوشهش گیهاهی ،الشهبرگ،
رطوبت اشبا خاک رابهه مثبت و ووی دارد .همننهین مقهدار کهربن
ذخیره شده در اکوسیستدهای مزتلك بیشتر تحت تأثیر زیتوده ریشهه،
رس و نیتروژن خاک ،عامل ارتفها از سههح دریها و میهانگین بهارش
سالیانه ورار دارد ( .)3عالوه بر این مشزصهه درصهد رس و نیتهروژن
خاک ( )03و بافت خاک ،نیتروژن و نسهبت کهربن بهه نیتهروژن ()33
بهعنوان مهدترین اجزای تأثیرگذار خاک بر مقدار کربن آلهی گهزارش
شدهاند .عالوه بر این ماده آلی بهعنهوان عهاملی در ثبهاک و پایهداری
خاکدانهها نقش دارد ( .)11بهطوری که به نظر میرسهد تجزیهه مهاده
آلی خاک در خاکهای سهحی با بافت ریز کمتر از خاکهایی با بافت
درشت است و ذراک رس و سیلت ریز میزان باالیی از کربن آلی را در
خود حفظ میکنند ( .)23عالوه بر این عواملی ماننهد بارنهدگی ،دمها و
رس و بافت خاک در ارتباط با میزان کربن آلهی خهاک مههد ارزیهابی
شدهاند ( .)27بهطور کلی تغییراک کربن آلی خاک در ارتباط با عواملی
از جمله نو کاربری اراضی ،شکل اراضی ،پایداری زمیننما 2و نهو و
دامنه رفتارهای مدیریتی ورار دارد ( .)31همننین نو کاربری اراضی،
عوامل ژ ومورفولوژی ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی نیز به عنوان عوامهل

1- Soil ripening process

2- Landscape stability
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مؤثر بر تغییر مکانی کربن آلی خاک نقش دارند ( .)00با این توصیفاک
آشکار میشود میزان ذخیره کربن آلی خاک عمهدتاً بهه میهزان تولیهد
اولیه و نحوه تجزیه مهواد آلهی بسهتگی دارد و ههر دو مؤلفهه تولیهد و
تجزیه مواد آلی شدیداً توس آب و ههوا و ویژگهیههای خهاک ماننهد
بافت ،میزان مواد غذایی و آب وابل دسترس کنترل مهیگهردد کهه در
نهایت میزان جریان ماده آلی به داخل خاک و کیفیت و سرعت تجزیه
آن را کنترل میکند (.)13
در ادامه بررسی نقشههای پیشبینی کربن آلهی خهاک و نتهایج

حاصل از مقایسه مدلهای جنگهل تصهادفی و کیوبیسهت بهر اسهاس
دادههههای آزمههون و همننههین نمههودار پههراکنش مقههادیر کههربن آلههی
اندازهگیری شده (واوتی) در مقابل مقادیر پیشبینیشده نشان داد کهه
مدل جنگل تصادفی با داشتن ضری تتیین  5/83به عنهوان بهتهرین
مدل از وابلیت و دوت باالتری در پیشبینی و تزمین تغییهراک مقهدار
کربن آلی خاک نسبت بهه مهدل کیوبیسهت در منهقهه مهورد مهالتهه
برخوردار است (شکل .)7

شکل  -6الف -شاخص طیفی نسبت گیاهی نرمال شده ( ،)NDVIب -شاخص مرئی مقاومت اتمسفریک ( )VARIدر این مطالعه
Figure 6- A: Spectral indices normalized difference vegetation index (NDVI); B: Spectral indices visible atmospherically
resistant index (VARI) in this study

شکل  -2نمودار پراکنش مقادیر اندازهگیری شده (واقعی) و مقادیر پیشبینی شده کربن آلی خاک در منطقه مورد مطالعه با استفاده از الف -مدل
جنگل تصادفی و ب -مدل کیوبیست
Figure 7- Scatter gram of measured and predicted values of soil organic carbon in study area using A: RF model and B:
Cubist model
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تهیهه نقشههههای روهومی.در ساحل شروی دریاچه ارومیه نشهان دهد
پراکنش مکانی کربن آلی خاک توس مدل مذکور میتواند بههرهوری
استفاده از اراضی منهقه را بهبود بزشهد کهه نتهایج مشهابهی توسه
 بههطهور کلهی.)20  و15( برخی پژوهشگران نیز گزارش شهده اسهت
میتوان نتیجه گرفت کهه اسهتفاده از نقشههبهرداری روهومی خهاک و
دادههای سهلالوصول در ایران که با محدودیت دادهههای خهاک نیهز
روبرو میباشد نه تنها موج صرفهجویی در ووت و هزینهه مهیشهود
بلکه راهگشایی برای انجام سایر مهالتاک علمهی مهرتب بها خهاک و
.محی زیست نیز میباشد

نتیجهگیری
نتایج این بررسیهها نشهان داد کهه هرچنهد متغیرهها و دادهههای
کمکی اهمیت متفاوتی در پیشبینی پراکنش کربن آلی دارا بودند امها
بهطور کلی میتوان با یافتن ارتباط بین آنهها و کهربن آلهی خهاک از
طریق مدلهایی مانند مدل جنگل تصادفی و مهدل کیوبیسهت نقشهه
.روومی پیوسته کربن آلی خاک را بها دوتهی وابهل وبهول تهیهه نمهود
بنابراین میتوان بیان نمود که الگوریتد و مهدل جنگهل تصهادفی بهه
 کدهزینه و بها صهرف زمهانی انهدک و بها دوهت،عنوان راهحلی ساده
پیشبینی باال بهخوبی توانسته تغییراک و پراکنش کربن آلهی خهاک را
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Introduction: Soils are considered as one of the most important parameters to be achieved the sustainable
agriculture at any place in the world. Additionally, the digital environment needs to have a soil continuous maps
at local and regional scales. However, such information are always not available at the required scale and
mapping with high accuracy. Digital soil mapping (DSM) is a key for quantifying and assessing the variation of
soil properties such as organic carbon (OC) especially in un-sampled and scarcely sampled areas. Using
remotely sensed indices as an important auxiliary information relevant to the study area and data mining
techniques were the pathway to create digital maps. Previous studies showed that digital elevation model (DEM)
and remotely sensed data are the most commonly useful ancillary data for soil organic carbon prediction. the
importance of DEM and derivative data in soil spatial modelling, it was not carried out in our research because
there were no sharp differences in relief, and climate for that matter, across the study area. This research aims to
investigate the spatial distribution of soil organic carbon (SOC) in a study area in north-western Iran using 21
remotely sensed indices as well as two data mining techniques namely Random Forests (RF) and Cubist.
Materials and Methods: This study was performed on the east shore of Urmia Lake located in the east
Azerbaijan province, Iran. The area extension is about 500 km2. Based on the synoptic meteorological station
report, the average annual precipitation and temperature of the study area is 345.37 mm and 10.83°C,
respectively. Soil moisture and temperature regimes are Xeric and Mesic, respectively. Using stratified random
soil sampling method, 131 soil samples (for the depth of 0-10 cm) were collected. Soil organic carbon (SOC)
were then measured. The next step was to gather a suite of auxiliary data or environmental covariates thought to
be useful (and available) for predicting SOC within a DSM framework for the region studied. Then, a number of
remotely sensed imagery scenes from the Landsat 8-OLI acquired were collected in July 2017. The RF and
Cubist models were applied to establish a relationship between soil organic carbon and auxiliary data. Both
reflectance of the individual bands and indices derived from combinations of the individual bands were used.
Fourteen spectral indices relevant to four types of data including: i) vegetation and soil; ii) water; iii) landscape;
and iv) geology were gathered. Three different statistics was used for evaluating the performance of model in
predicting SOC, namely the coefficient of determination (R2), mean error or bias (ME) and root mean square
error (RMSE).
Results and Discussion: The results of the descriptive statistics of determined and calculated SOC for 131
soil samples showed that the mean and median values for SOC were 2.52% and 2.11%, respectively. Also, the
CVs was recorded 57.94%. Minimum and maximum recorded values for SOC were 0.83% and 5.22%,
respectively. The contents of SOC was left-skewed in the data set. The RF model prediction was quite good with
calibration (R2= 0.89, MSE = 0.16 and ME = 0.01). While, in the Cubist calibration data set, the Valve of RMSE
and ME were increased (R2= 0.85, MSE = 0.21 and ME = 0.03). In terms of R 2, The RF model showed the
higher value (0.89) compared with the Cubist model (0.85) for the validation dataset. Generally, the remote
sensing (RS) spectral indices can successfully predict various SOC across the study area. The covariate
importance rankings showed that VARI, NDVI, CRI2 and CRI1 were the four important covariates to predict
SOC in the study area. Accordingly, the changes in SOC over space were not uniform across the study area and
also it means that the study area is very dynamic and evolved over time.
Conclusion: The results of this study showed that although variables and auxiliary data had different
importance in predicting the distribution of SOC, in general it can be found by modelling the relationship
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between them and SOC through the model. The results revealed that the RF model was suitable for the target
variable. Accordingly, the auxiliary variables had different importance in predicting the spatial distribution of
SOC. Remote sensing imagery, particularly those encompassing the combined indices played an important role
in the prediction of SOC. The obtained results also indicated that the Visible Atmospherically Resistant Index
(VARI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were important to predict SOC. The current study
revealed that DSM using important environmental covariates can be successfully used in Iran which there is no
sufficient soil databases. This research also provided a pathway to start further works in the future such as DSM
relevant to the soil erosion, soil ripening, trace elements and so on.
Keywords: Cubist, Digital soil mapping, Environmental covariates, Modelling, Random Forest
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چکیده
تغییر کاربری اراضی و شیوههای مدیریتی زمین عالوه بر تأثیر فراوانی که بر ویژگیهای خاک دارد ،میتواند منجرر بره از د رف رفرتن بیریاری از
کاربردهای خاک گردد .بنابراین ،مطالعات در زمینه اثر مدیریفهای متفاوت روی ویژگیهای مختلف خاک و در جهف مدیریف پایدار منابع خاک اهمیف
فراوانی دارد .در این پژوهش اثر تغییر کاربری اراضی در کاربریهای شامل جنگل بکر ،باغ گردو ،زمین کشاورزی و جنگرل تخریر شرده برر برخری از
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیفیف خاک در منطقه بازفف ا تان چهارمحال و بختیاری با شرایط یکیان از نظر تأثیر فرآیندهای خراک رازی مرورد
برر ی قرار گرفف .برای این منظور از هر کدام از چهار کاربری مورد نظر  10نمونه خاک (در مجموع  40نمونه) از عمق صفر تا  30انتیمتری در قال
شبکه کامالً تصادفی جمعآوری و ویژگیهای مورد نظر تجزیه شدند .با توجه به نتایج به د ف آمده از این پژوهش میتوان بیان داشف که تغییر کاربری
تأثیر معنیدار روی تمام ویژگیهای مورد برر ی به غیر از درصد یلف دارد .به طور کلی تخری جنگل موج کاهش شدید کیفیف خاک میگرردد برا
این وجود تغییر کاربری از کشاورزی به باغ گردو منجر به بهبود کیفیف خاک میشود .بنابراین با توجه به حیاس و شکننده بودن اکو ییتمهای منطقه
زاگرس جلوگیری از جنگل زدایی به شدت توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :بازفف ،تغییر کاربری اراضی ،کیفیف خاک

مقدمه

1

کاربری اراضی و شیوههای مدیریف اراضی از جمله عوامرل مررثر
بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک میباشند .با این وجود عواملی
از قبیل رشد جمعیف ،افزایش شهرنشینی ،صنعتی شدن ،تغییر رب
زندگی و بهتبع آن مصرفگرایی بشر و تغییررات یا ری و اقتصرادی
جوامع به عنوان عوامل اصلی تغییر کاربری اراضری و تخریر خراک
مطرح میباشند ( .)2بنابراین یکی از نگرانیهای اصلی جوامع جهانی،
تخری خاک و تغییر چرخه مواد مغذی میباشرند کره خرود ناشری از
تغییر کاربری اراضی هیتند ( .)15برا اس نوع و شدت تغییر کراربری
 1و  -3بهترتی دانرشآموختره کارشنا ری ارشرد و دانشریار گرروه خراکشنا ری،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیف مدرس تهران
 -2ا تاد گروه خاکشنا ی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
)Email: mehsalehi@yahoo.com
(* -نویینده میئول:
 -4ا تادیار مر یه تحقیقرات خراک و آ  ،رازمان تحقیقرات ،آمروزر و تررویج
کشاورزی ،کرج ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.84914

اراضی ،در نهایف اکو ییتم با ایجاد روابط متقابل جدید و پیچیده بین
عناصر گیاهی ،خاک و اختار مواد مغذی عملکرد متفاوتی را منعکس
میکند ( .)35تغییر نادر ف کاربری اراضی با تأثیرگرذاری برر محریط
زییف ،المف و کیفیف خاک ( 11و  ،)35امنیرف غرذایی ،رالمتی
انیان ،تنوع زییتی ،مهاجرت و کیفیف آ ( 8و  )17در نهایف منجرر
به تخری خاک میشود ( 21و .)23
برر ی نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که تغییر کاربری
اراضی اثرات زیانباری بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دارد .به
عنوان مثال قطع درختان و تبدیل مراتع به اراضری کشراورزی رب
تخری اکو ییتمهای طبیعی و نیز کاهش ظرفیف تولید خراک مری
شود ( )1که در نهایف منجر به فر ایش ،کاهش حاصرلخیزی ،تغییرر
در رطوبف ،شور شدن و دیگر تغییرات مرثر بر خاک میشود.
با تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین کشراورزی ،میرزان رس و
یلف کاهش و درصد شن افزایش مییابد ( .)25در اراضی با پوشرش
جنگلهای طبیعی ،خاکدانههای با اندازه بزرگ غال میباشند با ایرن
وجود پس از تغییر کاربری این جنگلهرا بره جنگرل تخریر شرده و
اراضی کشاورزی دیم ،خاکدانههای متو رط و ریرز غالر مریگردنرد
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( .)27جنگلزدایی و تغییرر کراربری اراضری ترأثیر معنریدار برر جررم
مخصوص ظاهری ،مقاومف فروروی و تخلخل تهویرهای خراک دارد.
تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی به ترتی منجر به کراهش 11 ،55
و  40درصدی میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،تخلخل خاک و هردایف
هیدرولیکی خاک گردید ،در حالی که چگالی ظاهری خاک را به مقدار
 7درصد افزایش داد (.)39
جنگلهای منطقهی بازفف جزء ذخایر اکولوژیکی کشور محیو
میشوند .تخری بخش و یعی از پوشش گیاهی این منطقه میشرود
( )1که در نهایف منجر به فر رایش ،کراهش حاصرلخیزی ،تغییرر در
رطوبف ،شور شدن و دیگر تغییرات مرثر بر خاک میشود.
با تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین کشراورزی ،میرزان رس و
یلف کاهش و درصد شن افزایش مییابد ( .)25در اراضی با پوشرش
جنگلهای طبیعی ،خاکدانههای با اندازه بزرگ غال میباشند با ایرن
وجود پس از تغییر کاربری این جنگلهرا بره جنگرل تخریر شرده و
اراضی کشاورزی دیم ،خاکدانههای متو رط و ریرز غالر مریگردنرد
( .)27جنگلزدایی و تغییرر کراربری اراضری ترأثیر معنریدار برر جررم
مخصوص ظاهری ،مقاومف فروروی و تخلخل تهویرهای خراک دارد.
تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی به ترتی منجر به کراهش 11 ،55
و  40درصدی میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،تخلخل خاک و هردایف
هیدرولیکی خاک گردید ،در حالی که چگالی ظاهری خاک را به مقدار
 7درصد افزایش داد (.)39
جنگلهای منطقهی بازفف جزء ذخایر اکولوژیکی کشور محیو
میشوند .تخری بخش و یعی از پوشش گیاهی این منطقه به ویرژه
در  50ال اخیر منجر به تخریر و فر رایش خراک ،کراهش تنروع
زییتی ،خیارت به اراضی و منابع طبیعی ،افرزایش مشرکالتی ماننرد
زمینلغزه و افزایش یال ها در منطقه و نیز پر شدن دها و مخازن
در پایین د ف حوضه آبخیرز گردیرده ا رف .برا ایرن وجرود ،کمبرود
مطالعات کافی و تفصیلی جهرف کمری رازی اثررات تغییرر کراربری
اراضی بر ویژگیهای خاک کامالً مشهود ا ف .لرذا در ایرن پرژوهش
عی بر این بوده ا ف تا آثار تغییر کراربری اراضری برر جنگرلهرای
طبیعی که درگذر زمان پس از تبدیل به کاربریهای مختلف از جملره
اراضی کشاورزی و باغ گردو شدهاند با برر ی ویژگیهای فیزیکری و
شیمیایی مورد مطالعه قررار گیررد .از ایرن رو ،تحقیرق حاضرر جهرف
برر ی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی برخی از ویژگیهای فیزیکری
و شیمیایی خاک ،در چهار کاربری خاک شامل (جنگل طبیعی ،جنگل
تخری یافته ،اراضی کشاورزی و باغ گردو) صورت گرفته ا ف.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در حوضه آبخیز بازفف ،از زیر حوضههرای اصرلی

آبخیررز کررارون شررمالی ،واقررع در شررمال غررر ا ررتان چهارمحررال و
بختیاری انجام گرفف .این منطقه از لحاظ مرفولوژی بره شرکل یر
دره بییار بزرگ (نوار کمعرض  16کیلومتری ولی با طول نیبتاً زیراد
 135کیلومتری) در میان کوههای ر به فل کشیده در طرفین واقرع
شده ا ف ( .)28از نظر خاکشنا ری خاکهرای منطقره بازفرف بیشرتر
خاکهای انتی ول (خاکهای جوان و فاقد افق مشخص) میباشرند.
شی منطقه متغیر میباشد و بیشترین آن مربوط به کالس شی 40
تا  70درصد (معادل  46درصد از و عف کل حوزه) مریباشرد .از نظرر
زمررینشنا رری منطقرره در زون شکیررته زاگرررس قرررار دارد .جررنس
ازندهای زمینشنا ی منطقه بیشتر نگهای آهکری ،کنگلرومرای
بختیاری و مارن ا ف ( 3و  .)28اکثر و رعف ایرن منطقره را جنگرل
تشکیل میدهد که با رعف زیاد رط جنگرلهرا در حرال کراهش
ا ف .با مطالعه عکسهای هوایی و بازدیدهای صحرایی منطقه مرورد
مطالعه در نزدیکی منطقه میکونی تلورد با مختصرات جغرافیرایی ' 2
 50ºطول شرقی و '  32º 22عرض شمالی واقرع در حاشریه رودخانره
بازفف در نظر گرفته شد (شکل  .)1منطقه تلورد در فاصله تقریباً 176
کیلومتر از مرکز ا تان واقع شده ا ف .ارتفراع متو رط منطقره مرورد
مطالعه از ط دریا  1560متر و اقلیم منطقه بر ا راس طبقرهبنردی
دومارتن خیلی مرطو میباشد .چهار کاربری و مدیریف غال منطقه
شامل جنگل طبیعی با پوشش غال بلوط ایرانی ،جنگل تخری شده،
اراضی کشاورزی و کاربری باغ گردو جهرف انجرام پرژوهش انتخرا
گردید .به گفته کشاورزان بومی منطقه جنگرلهرای تخریر شرده از
تخری جنگلهای بکر طی  50ال اخیر ،اراضی کشاورزی برا قطرع
جنگلها در طی 30تا 40ال گذشته ،بره وجرود آمردهانرد .همچنرین
کشف در این اراضی کامالً نتی و بیشتر بره کشرف گنردم ،شربدر و
یونجه اختصاص یافته ا ف .کراربری براغ گرردو نیرز طری  30رال
گذشته با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلهای تخری شده به
وجود آمده ا ف.
به منظور برر ی اثر تغییر کاربری اراضی بر شاخصهای فیزیکی
و شیمیایی کیفیف خاک از هر کدام از چهرار کراربری مرورد نظرر 10
نمونه خاک (در مجموع  40نمونه) از عمق صفر تا  30انتیمتری در
قال شبکه کامالً تصادفی جمع آوری و پیش از انتقال بره آزمایشرگاه
مخلوط شدند ( .)14بررای کراهش ترأثیر عوامرل مختلرف برر خراک،
انتخا نمونه در قیمفهایی انجام گرفف که از نظر درجره ،جهرف و
شکل شی  ،نوع مواد مرادری ،حرداکثر مشرابهف را داشرتند ترا ترأثیر
عوامل خاک از بر آنها یکیان باشد .پس از خش شدن نمونرههرا
آنها با ال  4میلی متری ال گردیدند و پس با توجره بره آزمرایش
مورد نظر در صورت نیاز از ایر ال ها نیز عبور داده شدند.

تأثیر تغییر كاربري اراضی بر برخی از شاخصهاي فیزیکی و شیمیایی كیفیت خاك ،منطقه بازفت...
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شکل  -1موق عیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه الف) نقشه ایران ب) نقشه استان چهارمحال و بختیاری ج) تصویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه
(گوگل ارث)2018 ،
Figure 1- Geographical location of the study area A) Iran map B) Map of Chaharmahal Va Bakhtiari Province C) Satellite
)image of the study area (Google Earth, 2018

آنالیزهای آزمایشگاهی

اندازهگیری بافف خاک به رور هیدرومتری بویوکس ( )6و جرم
مخصوص ظاهری با رور یلندر ( )4انجام پذیرفف .درصد تخلخرل
خرراک بررا ا ررتفاده از رابطرره بررین وزن مخصرروص ظرراهری و وزن
مخصوص حقیقی محا به گردیرد ( .)10وزن مخصروص حقیقری یرا
چگالی خاک مقدار ثابف  2/65در نظر گرفته شرد ( .)31انردازهگیرری
پایداری خاکدانهها به رور ال تر صورت گرفرف .بردین منظرور 50
گرم خراک را روی رری الر در انردازه  0/25 ،0/5 ،1 ،2و 0/053
میلیمتر ،عبور داده شدند پس خاکدانهها به د تگاه ال ترر منتقرل
شدند .ال ها درون ا توانه به مردت  3دقیقره برا دامنره نو ران 1/3
انتیمتر و در هر دقیقه  34مرتبه باال و پایین حرکرف کردنرد .ذرات
باقیمانده روی ال ها با وزن معین درون ظرف فلزی در دمرای 110

درجه به مدت  24اعف خش و توزین گردیدند .پرس از جدا رازی
ذرات شررن بررا ا ررتفاده از فرمررول
میانگین هند ی قطر خاکدانهها محا به گردید (.)20
 MWDدر این رابطه میانگین وزنی قطر ذرات خاک Wi ،نیبف
وزن خاکدانهها در هر ال به وزن کل خاکدانهها Xi ،میرانگین قطرر
خاکدانهها باقیمانده روی ال میباشد.
اندازهگیری ویژگیهای شیمیایی خاک از قبیل  pHبه رور ()26
و هدایف الکتریکی خاک در عصاره گل اشباع تو ط د رتگاه هردایف
ررنج الکتریکرری در عصرراره اشررباع انرردازهگیررری گردیررد و پررس از
تصررحیحات الزم گررزارر هرردایف الکتریکرری در دمررای  20درجرره
انتیگراد گزارر شد ( .)30برای اندازهگیری میزان کربنرات کلیریم
معادل از رور تیترا یون با ا ید ا تفاده شد (.)29
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کرد.

پس از انجام آزمایش هرا و تجزیرههرای آزمایشرگاهی ،تجزیره و
تحلیل دادهها برا ا رتفاده از رور  Anovaیر طرفره ( One Way
 )Anovaو مقاییه میانگینها تو ط آزمون توکی در ط  5درصرد
آماری صورت گرفف.

مقاییه میانگین دادهها نشان از تفاوت درصد توزیع انردازه ذرات،
تحف اثر کاربریهای متفاوت دارد بهگونهای که درصد رس بره طرور
معنیداری در کاربری جنگل بکرر و براغ گرردو در مقاییره برا رایر
کاربریها باالتر ا ف و توزیع شن به گونهای ا ف که بیشترین میزان
شن در کاربری اراضی کشاورزی و کمتررین میرزان شرن در کراربری
جنگل میباشد (شکل .)2
برر ی اندازه ذرات خاک نشان داد که بافرف خراک در کراربری
جنگل ر ی و در باغ گردو لومی ر ی و ر ی میباشد ،دلیل این امرر
وجود پوشش گیاهی و برگشرف بقایرای گیراهی بره خراک در نتیجره
تیریع روند خاکدانه ازی و همچنین عدم تخریر خاکدانرههرا مری
باشد .با تغییر کاربری به اراضی کشاورزی از میزان رس خاک کا رته
و به میزان شن خاک افزوده میگردد .که دلیل آن ناشی از اعمرالی از
جمله عملیات کشاورزی (شخم شیار) ،چرای دام ،بوته کنی و عملیرات
مشابه مییاشد که پایداری خاکدانهها را کاهش میدهد .در نتیجه این
فرآیندها ،در نهایف جریانات رطحی ناشری از بارنردگی و آبیراری در
زمینهای کشاورزی موج آبشرویی ذرات ریرز شرده و میرزان شرن
افزایش مییابد .همچنین نتایج مقاییه میانگینها نشان میدهد توزیع
اندازه ذرات خاک در کاربریهای جنگل و باغ گرردو تفراوت معنریدار
آماری وجود ندارد .این امر احتماالٌ به دلیل کنترل چرای دام ،افرزایش
برگشف بقایای گیاهی به خاک ،ا تفاده از کودهرای دامری گیرترر
ریشه درختان و گیاهان کره در نهایرف موجر تشردید فعالیرفهرای
بیولوژیکی ،کاهش تخری خاک و موج بهبود فرآیندهای خاکدانره-
ازی در کاربری باغ گردو نیبف به اراضی کشاورزی گردیده ا ف.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادههای به د ف آمده از پژوهش حاضر در
جدول  1آورده شده ا ف .نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که اثرر
کاربری در ط احتمال  5درصد بر درصد ریلف ترأثیر مشرخص و
معنیداری نداشته ا ف ( .)P<0.05با این حال اثرر رایر متغیرهرای
برر ی شده در این پژوهش تحف تأثیر کراربری هرای مختلرف قررار
گرفف (.)P>0.05
توزیع اندازه ذرات خاک

شکل  2کالس توزیع اندازه ذرات خاک را نشان میدهد .با توجه
به اطالعات این نمودارها ،درصد شن و رس در مدیریفهای مختلرف
دارای تفاوت معنیدار آماری میباشند ( )P<0.05با این وجود تفاوت
معنیداری بین درصد یلف در کراربریهرای مختلرف مرورد برر ری
مشاهده نشد ( .)P>0.05نتایج به د ف آمده در پژوهش حاضر نشان
میدهد که در اثر تغییر کاربری اراضی میزان شن از  23/14درصد در
جنگل بکر به  36/52 ،28/52و  34/98درصد به ترتی در اراضی باغ
گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده ر ید .همچنرین میرزان
یلف نیز از  32درصد در جنگل بره  27/68 ،32/14و  27/96درصرد
در باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگلهای تخری شرده تغییرر پیردا

جدول  -1تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در انواع مختلف کاربری اراضی
Table 1- Analysis of variance of soil physicaland and chemical properties in different types of land use
ضریب تغییرات

پارامتر

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

)(CV %

F

()MS

()df

()SS

26.68

**9.18

380.21

3

28.05

0.55 ns

60.37

3

16.83

*4.72

160.96

39.55

**21.79

1.09

3

8.92

**10.17

89.96

3

6.87

**10.17

0.06

31.77

**15.46

0.13

3

3.76

** 12.36

0.17

3

18.96

**14.01

139.82

3

3

3

 nsعدم معنیدار * ،و ** به ترتی معنیداری در

پارامتر

) Sand(%شن
1140.64
یلف
)Silt(%
181
رس
)Clay(%
482.90
) MWD(mmمیانگین وزنی قطر خاکدانه ها
3.28
) Porosity(%تخلخل
269.87
) BD(g/cm3چگالی ظاهری
0.19
ا یدیتیه خاک
pH
0.38
) EC(dS/m-1هدایف الکتریکی
0.52
( CaCO3 )%کربنات کلییم معادل
419.46
ط  5درصد ) (P<0.05و در ط  1درصد )(P<0.01

ns:Non-significant, * and **; significant at 50/0 (P<0.05) and 10/0 (P<0.01) respectively.
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شکل  -2توزیع اندازه ذرات خاک در کاربریهای مختلف .الف) درصد رس .ب) درصد شن .ج) درصد سیلت
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 2- Soil particle size distribution in different land uses. A) Clay percentage. B) Sand percentage. C) Silt percentage
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

ووی و تیین ( )37نتایجی را مبنی بر عدم تفاوت معنرادار آمراری
بین جرزء ریلف در کراربریهرای متفراوت ارا ره دادهانرد .بروومن و
همکاران ( )7اظهار داشتند با به هرم خروردن تهویره خراک ،فعالیرف
موجودات خاکزی بیشتر شده و منجر به بیشتر شدن تجزیه مواد آلی
و متالشی شدن خاکدانهها شده و ذرات کوچ بهراحتی در آ شناور
شده و همراه با آ به الیهها پایینتر انتقال پیدا میکننرد ،یرا تو رط
روانا آ های طحی به شی های پایینتر حرکف میکنند.
روند تغییرات اجزای خاکدانه نشان میدهد روند خاکدانه ازی بره
شدت متأثر از نوع کاربری اراضی میباشد ،به گونرهای کره برا تغییرر
کاربری از جنگل بکر به ایر کراربریهرا از میرزان ذرات رس خراک
کا ته و به میزان شن آنها افزوده میگردد .در این پژوهش همچنین
مشخص شد توزیع اندازه ذرات خاک در جنگل تخری شرده شرباهف
زیادی به اراضی کشاورزی دارد که با توجه به بارندگی باال در منطقره
و فرآیند آبشویی و فر ایش خاک طحی به دلیرل تخریر خراک و
پوشش گیاهی ضعیف میتواند توجیه شود.
میانگین وزنی قطر خاکدانهها ()MWD

در این پژوهش میرانگین وزنری قطرر ذرات خراک ) (MWDبره

عنوان شاخص خاکدانه ازی مورد برر ی قرار گرفف .مطابق جردول
نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1تغییر کاربری بر میزان میانگین وزنی
قطر خاکدانهها مررثر ا رف ( .)P<0.001شرکل  3نشران مریدهرد
میانگین وزنی قطر خاکدانهها در جنگل بیشتر از ایر کاربریها برود،
به صورتی که میانگین وزنی قطر خاکدانههرا جنگرل  1/32میلریمترر
بود ،این میزان به ترتی  60/27،82/07و  35/35درصرد در کراربری
باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده کا ته شد.
در خاک جنگل به علف وجرود مراده آلری زیراد و عردم تخریر
اختمان خاک و همچنین توزیع اندازه ذرات خاک (میزان رس باالتر
و شن کمتر) دارای  MWDبراالتری هیرف .درحرالیکره در اراضری
کشاورزی ماده آلی کم چرای مفرط و شخم همچنین کراهش میرزان
رس و افزایش شن موج کاهش میرانگین وزنری قطرر خاکدانرههرا
گردیده ا ف .در جنگل تخری شده نیز وجود ماده آلی کرم و ترراکم
خاک میتواند از دالیل کاهش  MWDباشد .در حالی که در کراربری
باغ گردو برگشف بقایای آلی به خاک و عدم تخری خاکدانهها دلیرل
بیشتر بودن  MWDنیبف به اراضی کشاورزی میباشرد .بره عبرارت
اده وجود کربن آلی روند خاکدانه ازی را تیریع میکنرد و موجر
ایجاد خاکدانههای ماکرو و پایداری بیشتر خاکدانههرا مریگرردد و برا
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تغییر کاربری باعث افزایش جرم ویژه ظاهری به میزان 10/96 ،6/30
و  12/75درصد به ترتی در باغ گرردو ،اراضری کشراورزی و جنگرل
تخری شده نیبف به جنگل میشود .میتوان گفف با تغییر کراربری
از جنگل به کاربری کشاورزی و جنگل شده با افزایش شن و کراهش
میزان رس و در نتیجه تخلخل کمتر ،جرم مخصوص ظاهری افزایش
مییابد .همچنین با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به باغ گردو عکس
این فرآیندها رخ میدهد و ب کاهش جرم مخصروص ظراهری در
کاربری باغ گردو نیبف به اراضی کشاورزی میگردد..

کاهش رس و افزایش شن نیز پایداری و میانگین وزنی قطر خاکدانره
ها کاهش مییابد .نتایج این پژوهش نشان میدهد شاخص میرانگین
وزنی قطر خاکدانهها همبیرتگی مثبرف و قروی برا مراده آلری خراک
( )r=0/71داشف.
جرم ویژه ظاهری

نتایج تجزیه واریانس مقدار جرم ویرژه ظراهری در کراربریهرای
مورد نظر نشان میدهد اثر تغییرر کراربری اراضری در رط احتمرال
 0/001درصد بر جرم ویژه ظاهری مرثر ا ف (جدول  .)1نتایج مربوط
به مقاییه میانگینها در شکل  5آورده شده ا ف .نتایج نشان میدهد

c
d

0.5
0
اراضی کشاورزی
Farmland

جنگل تخریب شده
Destroyed
Forest

با گردو Walnut
Garden

جنگل بکر
Natural Forest

میانگین وزنی قطر خاکدانه ها

b
1

)Mean Weght Diameter (mm

a

1.5

کاربری اراضی
Land uses

شکل  -3تأثیر تغییر کاربری بر میزان میانگین وزنی قطر خاکدانهها
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 3- Effects of land use change on mean weight diameter of aggregates
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

1
²

2

1.5

R

1
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3

)Organic Matter (. g kg -1 Soil

4

میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
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شکل  -4همبستگی ماده آلی با میانگین وزنی قطر خاکدانهها
Figure 4- Correlation of soil organic matter with mean weight of aggregate diameter
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شکل  -5تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان چگالی اهری خاک
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند . (P<0.05
Figure 5- Effects of land use change on soil Bulk density
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

مقاییه جرم مخصوص ظاهری بین دو کاربری اراضی کشراورزی
و جنگل تخری شده نشان داد تفراوت معنریدار آمراری برین ایرن دو
کاربری وجود ندارد .دلیل آن میتواند ناشی از ماده آلی تقریباً یکیران
در این دو کاربری باشرد .در اراضری کشراورزی عملیرات خراکورزی
موج شکیته شدن خاکدانههرا و کراهش تخلخرل خراک بره علرف
قرارگیری ذرات ریز در خلل و فرج خاک میگردد ،در نهایف جرم ویژه
ظاهری خاک افزایش مییابد (.)8
افزایش جرم مخصوص ظاهری پرس از تغییرر کراربری اراضری
میتواند نشرانگر کرم شردن فعالیرف ریشره گیاهران مریباشرد (.)19
همچنین دالیل افزایش جرم ویرژه ظراهری را در کراربریهرای براغ
گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری شده نیبف به جنگرل را مری
توان تراکم خاک به دلیل چررای دام و ترردد ماشرین آالت ،عملیرات
کشاورزی ،همچنین کاهش ماده آلری خراک و کراهش فعالیرفهرای
بیولوژیکی دانیف.
تخلخل

نتایج جدول تجزیه واریانس مشاهده میگردد که اثرر کراربری در
ط احتمال  0/001درصد بر تخلخل خاک مرثر ا رف (جردول .)1
تخلخرل خراک در کرراربریهرای مختلرف در دامنرره  47/46و 40/74
درصد متغیر بود که بیشترین میزان تخلخل مربوط به کاربری جنگرل
بکر و کمترین میزان مربوط بره کراربری جنگرل تخریر شرده برود.
جنگل زدایی باعث کاهش  12/05 ،6/92و  14/16درصردی تخلخرل
به ترتی در کاربریهای باغ گردو ،اراضی کشاورزی و جنگل تخری
شده گردید .تغییر مدیریف از اراضی کشراورزی بره براغ گرردو باعرث

بهبود  6درصدی تخلخل خاک در باغ گردو گردیده ا ف .همچنین با
مقاییه روند تغییرات وزن مخصوص ظاهری و تخلخل (شکل  5و )6
نتایج نشان داد که با افزایش وزن مخصوص ظاهری از میزان تخلخل
خاک کا ته میگردد.
در رابطه با پایین بودن تخلخل در جنگل تخریر شرده و اراضری
کشاورزی میتوان دالیلی از جمله تردد دام و ماشرین آالت ،عملیرات
کشاورزی ،چرای شدید و ماده آلی کمتر در مقاییه با ایر کاربریهرا
را مطرح نمود .زیرا عملیات شخم و کشف وکار موج کراهش حجرم
منافذ ماکروپور و ایجاد ی الیه فشرده در زیر الیة گلخرا و نزدی
به ط زمین میگردد( 16و  .)21نتایج این تحقیق از نتایج گرزارر
یو فی فرد و همکاران ( )38پیروی میکنرد .بره گونرهای کره نترایج
تحقیق ایشان نشان داد که تغییر کاربری از مرتع برا پوشرش گیراهی
خو به مرتع با پوشش گیاهی ضعیف ،دیمزار و دیمزار رهاشده ب
تأثیر معنیدار آماری در ط احتمال  5درصد برر درصرد تخلخرل در
چهار کاربری مورد نظر میگردد.
واکنش خاک ()pH
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1مشاهده میگردد که
اثر کاربری در ط احتمال  0/001درصد برر ا ریدیتیه خراک مررثر
میباشد .ا یدیتیه خاک درکاربری جنگل نیبف به رایر کراربریهرا
دارای اختالف معنیدار ا ف (شکل  7الف) .افزایش ا یدیتیه خاک را
در اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی میتواند به دلیل کاهش بقایای آلی
خاک و فعالیفهای مردیریتی ازجملره کروددهی و نیرز اضرافه شردن
کودهای حیوانی در اثر چرای دام باشد (.)12
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شکل  -6تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان تخلخل خاک
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
Figure 6- Effects of land use change on soil porosity
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

بنابراین ،در منطقه مورد مطالعه ،جنگلزدا ری منجرر بره کراهش
برگشف الشبرگ ،بقایای گیاهی و کراهش مرواد آلری خراک گردیرده
ا ف .در کنار میئله تغییر پوشش گیاهی ،چرای دام ،بوته کنی و ایر
وء مدیریفها باعث افزایش  pHخاک در ایر کاربریها نیبف بره
کاربری جنگل گردیده ا ف .شکل ( ) 7نشان میدهد روند تغییرات

ا یدیتیه عکس روند تغییرات میزان ماده آلی در کاربریهای مختلرف
میباشد این دو پارامتر باهم رابطه منفی و قروی دارنرد (.)r= -0/70
روند افزایشی میزان  pHخاک طی تغییر کاربری اراضی در مطالعرات
دیگر نیز به اثبات ر یده ا ف (.)6

شکل  -7الف) نمودار تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان  pHخاک .ب) روند تغییرات میزان ماده آلی و  pHخاک در کاربریهای مختلف
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند )(P<0.05
B) Trends in soil organic matter content and pH changes in different land .Figure 7- A) Effects of land use change on soil pH
uses
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.
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میتوان به دلیل کاهش پوشش گیاهی و الشبرگ در اثر چررای دام و
بوته کنی به تبع آن افزایش تبخیرر از خراک رطحی توجیره نمرود.
چانتون و الوادو ( )9و جعفری و همکاران ( )18نیز گزاررهایی مبنی
بر افزایش  ECدر اثر کاهش پوشش گیاهی و افزایش تبخیر از خراک
طحی ارا ه نمودهاند .نتایج همچنین نشان میدهرد ،تغییرر کراربری
اراضی کشاورزی به باغ گردو منجر به کاهش هردایف الکتریکری بره
میزان  8/49درصد گردیده ا ف .دالیل احتمالی این کاهش می تواند
نبود خاکورزی شدید و از وی دیگرر کراهش دمرای خراک و تبخیرر
توجیه شود .بروالن و همکراران ( )5نیرز افرزایش  ECدر اثرر جنگرل
تراشی را گزارر نمودهاند.

قابلیت هدایت الکتریکی )(EC

نتایج تجزیه واریانس قابلیف هدایف الکتریکری در جردول  1در
کاربریهای مختلف آورده شده ا ف .طبق جدول مشاهده مریگرردد
که اثر کاربری در رط احتمرال  0/001درصرد ،برر میرزان هردایف
الکتریکی معنی دار ا ف .مقاییه میانگینها نشان مریدهرد ،کراربری
جنگررل تخری ر شررده و کشرراورزی دارای بیشررترین میررزان هرردایف
الکتریکی بودهاند و نیبف به کاربری جنگل و باغ گردو تفاوت معنری
دار آماری داشتند (شکل  .)8دلیل افرزایش  ECدر اراضری کشراورزی
احتماالً به دلیل کوددهی در اراضی کشاورزی و عملیات کشف و کرار
بوده ا ف ( .)9همچنین افزایش معنیدار  ECدر جنگل تخری شده را
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شکل  -8تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان هدایت الکتریکی
میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیدار ندارند ). (P<0.05
Figure 8- Effects of land use change on electrical conductivity
. Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05

کربنات کلسیم معادل (.(C CO3

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1بیانگر آن ا ف که اثرر کراربری
اراضی بر میزان کربنات کلییم معادل تأثیر معنیدار در ط احتمرال
 0/001داشته ا ف .مقاییه میانگینها نیز نشان میدهرد کره میرزان
کربنات کلییم معادل در کاربری کشاورزی بیشتر از ایر کراربریهرا
بوده ا ف (شکل  .)9ریاحی و همکاران ( ،)32دالیلی همچرون ریشره
کن کردن درختان جنگلی و عملیات کشف و کار که موجر اخرتالط

خاکهای زیرین که دارای آه بیشتر نیبف بره خراکهرای رویری
میباشند ،به عنوان دالیل احتمالی افزایش مقردار آهر خراکهرای
کشاورزی بیان نمودهاند .پایین بودن آه در خاکهای جنگلی نیز به
دلیل فراهمی رطوبف بیشرتر کره باعرث آبشرویی و انحرالل کربنرات
کلییم از افق رویری و تجمرع در افرق کلیری زیررین مریگرردد و
همچنین دیاکیید کربن ناشی از فعالیف بیولوژیکی میتوانرد تروجی
شود (.)8
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Figure 9- Effects of land use change on CaCO3 content.
Means with the similar latters are not significantly different at P<0.05.

در مدیریف باغ گردو نیز احتماال نبود خراکورزی شردید و بهبرود
اختمان خاک باعث گردیده میزان کربنرات کلیریم معرادل پرس از
تغییر کاربری کاهش معنیداری نیبف بره اراضری کشراورزی داشرته
باشد .نتایج این پژوهش از تحقیق قربانی و همکاران ( )18کره نشران
دادند ،تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی ب تفاوت معنریدار
در کربنات کلییم معادل نگردیده ا ف ،تبعیف نمیکند.

نتیجهگیری
نتررایج پررژوهش حاضررر نشرران داد کرره ویژگرریهررای فیزیکرری و
شیمیایی خاک تحف تأثیر تغییرر کراربری اراضری قررار مریگیررد .در
مجموع میتوان بیان کرد ،میرزان تغییررات بوجرود آمرده در کراهش
کیفیررف خرراک تحررف مرردیریفهررای انیررانی و نظررامهررای مختلررف

بهره برداری بیانگر عدم موفقیرف در مردیریف پایردار منرابع خراک در
منطقه مورد مطالعه میباشد .اما مقاییره برخری ویژگریهرا از جملره
درصد توزیع اندازه ذرات خاک ،میزان تخلخل خاک و کربنات کلیریم
معادل نشان میدهد که تفاوت معنیداری برین کراربری براغ گرردو و
جنگل بکر وجود ندارد .این نتایج نشان از بهبود فرآیندهرای خاکدانره
ازی ،کاهش تخری اختمان خراک و شردت گررفتن فرآینردهای
بیولوژیکی به تبع آن بهبود کیفیف خاک پس از تغییر کاربری اراضری
کشاورزی به باغ گردو میباشد .بر همین ا اس میتوان کاربری براغ
گردو را در مناطقی که امکان احیاء جنگلهای طبیعی وجود ندارد بره
عنوان بهترین مدیریف انتخا نمود .همچنین با توجه بره حیراس و
شکننده بودن اکو ییتمهای منطقه زاگرس جلوگیری از جنگل زدایی
بهشدت توصیه میگردد.
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Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil
Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)
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Introduction: The most important factor in environmental degradation and pressure on ecological resources
is rapid population growth combined with unsustainable exploitation of resources. Soil is one of the most
important and worthful natural resources of environment. Land use change and deforestation decrease soil
quality. Land use change also causes destruction of the evolved soils and decrease soil quality which result in
permanent destruction of land fertility. Therefore, studying land use management effects on the soil quality has
got an attention in recent years. Destroying the vegetation especially in the last 50 years resulted in important
problems like soil erosion, land slide as well as increasing flood in the Bazoft area . In this area, degradation of
the forests and their convert to other land uses like pasture, agriculture and urban or rural land use, occurs
annually at high extent, in which make high damages to natural resources. In this study, the effect of land use
change on soil quality indices in this area located at Chaharmahal-Va-Bakhtiari province was investigated.
Materials and Methods: In this research, four different managements with relatively similar conditions in
terms of the influence of soil producing processes were chosen. Then, 10 composite samples from 0-30 cm depth
of each land use (40 samples in total) were taken and different soil properties including soil texture, mean weight
diameter of aggregates (MWD), porosity, bulk density, soil acidity, electrical conductivity and calcium
carbonate equivalent were determined. One-way ANOVA was used to analyze the dataset. Tukey HSD test was
applied to compare the means at the probability level of 5%. The first land use includes the natural forest with
predominant cover of Iranian oak and the highest density and cover with the least human interference. Another
land use is the degraded forest, caused by deforestation over the last 50 years. The third land use is the
agricultural land which transformed from forest land use by deforestation in the last 50 years. The fourth land
use is the walnut garden which established from agricultural land about 20 years ago.
Results and Discussion: The results showed that land use change from natural forest to other uses had a
significant effect on most of the studied parameters. The percentage of particle size distribution was affected by
different land uses, so that the percentage of clay was significantly higher in the land use of natural forest and
walnut orchard than other land uses. The results also showed that the mean weight diameter of aggregates was
influenced by the land use change (P <0.001). Factors like soil compaction due to livestock grazing and
machinery traffic, agricultural operations and reduced biological activity increased the bulk density in all land
uses compared with the forest land use. Deforestation also resulted in 6.92%, 12.05% and 14.16% porosity
reduction in walnut orchard, agricultural land and deforestation, respectively. Changing management from
farmland to walnut orchards also improved soil porosity by 6 percent. In the study area, the problem of changing
vegetation, grazing, planting and other mismanagement increased soil pH in other land uses compared with the
forest land use. The comparison of means showed that degraded forest and agriculture land uses had the highest
rate of electrical conductivity which showed significant difference with natural forest land use and walnut
orchard. Analysis of variance indicated that the land use had a significant effect on calcium carbonate equivalent
at the probability level of 0.001. The comparisons also showed that the equivalent calcium carbonate content in
agricultural land was higher than the other land uses, and there was no significant difference between walnut
orchard and natural forest.
Conclusion: The results of the present study showed that the soil physical and chemical properties were
significantly affected by land use change. Overall, it can be stated that the rate of changes in soil quality under
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human management and different utilization systems indicates failure in sustainable management of soil
resources in the study area. Some characteristics such as soil particle size distribution percentage, soil porosity
and calcium carbonate equivalent shows that there is no significant difference between walnut orchard and
natural forest. However, the walnut orchards can be selected as the best management in areas where it is
impossible to restore natural forests. Also, the need for stopping deforestation in Zagros ecosystem is highly
recommended.
Keywords: Bazoft, Land use change, Soil quality
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چکیده
منطقه مورد مطالعه در بخش غربی استان خراسان رضوی قرار دارد و دربرگیرنده شهر ششتمد و دهستانهای آن است .تنوعی از واحدهای سننیی
رسوبی و آذرین که عمدتاَ منسوب به کرتاسه و یا جوانتر میباشد ،در این منطقه رخنمون دارند .وجود رخسارههای سنیی مختلف همراه با فعالیتهنای
معدنکاری ،صنعتی و کشاورزی میتوانند زمینههای الزم برای آلودگی خاک به عناصر سنیین را فراهم نمایند .در این مقاله بنا توجنه اهمینت سن مت
خاک از دیدگاه زیست محیطی ،حضور و پراکنش این عناصر در رسوبات منطقه مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این بررسی تعیین میناان و نحنوه
توزیع فلاات سنیین بر اساس نقشههای پهنهبندی عناصر و همبستیی بین آنها در محیط خاک بود .برای دستیابی به این هدف ،نتایج تجاینه شنیمیایی
 8421نمونه خاک و رسوب آبراههای با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و شاخصهای فاکتور غنیشدگی ( ،)EFزمینانباشنتیی ( ،)Igeoضنری
آلودگی ( )CFو شاخص آلودگی ( )PIمورد بررسی و تفسیر قرار گرفت .بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته ،کبالت با نیکل و کروم همبسنتیی خنوب و
مثبت نشان می دهد که حاکی از منشاء مشترک و احتماالً مرتبط با واحدهای سنیی مافیک است .عناصر سرب و روی نیا با یکدییر و همچنین با کبالت
و وانادیوم همبستیی مثبت نشان میدهند ،درحالیکه آرسنیک همبستیی منفی با اکثر این عناصر نشان میدهد که حاکی از منشاء جداگاننه بنرای اینن
عنصر در مقایسه با سرب و روی ،مس ،نیکل و کبالت است .بر اساس شاخص آلودگی ،آرسنیک در جنوب و بخشهایی از غنرب منطقنه دارای آلنودگی
باالیی بوده و در بقیه مناطق فاقد آلودگی است و یا آلودگی پایینی نشان میدهد .بر اساس ضری آلودگی ،بخشهای مرکنای و جننوب غنرب منطقنه
دارای آلودگی متوسط کروم است .بررسیهای انجام شده حاکی از خطر حضور آرسنیک باال در رسوبات رودخاننهای بخصنو در بخنشهنای جننوبی
منطقه است .عناصر مس ،وانادیوم ،آنتیموان ،سرب ،روی و کبالت فاقد آلودگی قابل توجه بوده و بعید است با غلظنت فعلنی مشنک ت زیسنتمحیطنی
خاصی را ایجاد نمایند .نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش حاکی از آن است که آلودگیهنای فلناات سننیین در منطقنه زمنینزاد و عمندتاً ناشنی از
سازندهای زمینشناسی است و آلودگیهای انسانزاد ،باستثنای فعالیتهای معدنکاری در رابطه با عنصر مس ،در دییر موارد نقش موثری نداشتهاند.
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مقدمه

2 1

بررسی منابع آلودهکنننده و چینونیی توزینع عناصنر سننیین در
خاک ،بهعنوان مهمترین پل ارتباطی بین موجودات زننده و غیرزننده،
همواره مورد توجه محققین مختلف علنوم زیسنتی بنوده اسنت ( 88و
 .)81فعالیننتهننای مختلننف انسننانی اعننم از صنننعتی ،کشنناورزی و
 4 ،8و  -3بهترتی دانشآموخته کارشناسی ارشد زمنینشناسنی زیسنتمحیطنی و
دانشیاران ،گروه زمینشناسی و مهندسی نفت ،واحد مشنهد ،دانشنیاه آزاد اسن می،
مشهد ،ایران
)Email: saeed.saadat@colorado.edu
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معدنکاری در کنار ویژگیهای سنگشناسی ،کانیسازی ،فراینندهای
زمینشناسی و هوازدگی در هر منطقهای منیتوانند سنب آزاد شندن
عناصر سنیین در خاک شود .عواملی نظیر بافت و دیینر خصوصنیات
فیایکوشیمیایی خاک نیا در تمرکا و یا کناهش غلظنت اینن عناصنر
میتوانند موثر باشند .این عناصنر بنهدلینل آنکنه توسنط فراینندهای
شیمیایی و زیستی قابل تجایه نبوده میتوانند در خاک انباشته شوند و
در زنجیره غذایی انسان و سایر موجودات اثرات منفی برجای گذارند.
از عناصر سنیین که اثرات زیانباری بر محیط دارند میتنوان بنه
آرسنیک ،سرب ،مس ،روی ،کروم ،نیکل ،کبالت ،آنتیموان ،استرانسیم
و وانادیوم اشاره کرد .برای مثال ،قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض
آرسنیک میتواند باعث بروز سرطان ،بیماری ریوی ،بیماریهای قلبی
عروقی و دیابت گردد .مطالعات بیشماری تأثیر منفی قرار گنرفتن در
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معرض آرسنیک بر رشد شناختی ،هوش و حافظه را نشان داده اسنت.
بر اساس تحقیقات انجام شده اولین ع ئم طوالنی مدت قرار گنرفتن
در معرض مقادیر زیاد آرسنیک (بهعنوان مثال از طریق آب آشنامیدنی
و مواد غذایی) معموالً در پوست مشاهده منیشنود و شنامل تغیینرات
رنگدانه ،ضایعات پوستی و لکههای سخت میباشد ( .)34شایان ذکر
است که ماندگاری عنصر آرسنیک در خاکهای طبیعنی حندود 2444
سال برآورد گردیده است ( .)42ترکیبات کروم شنش ظرفیتنی نینا در
رده مواد سرطانزا طبقهبندی میشوند ( .)33در مطالعاتی که بنر روی
انسان و حیواناتی که در طی مدت طنوالنی در معنرض مقنادیر زیناد
کروم شش ظرفیتی در آب آشامیدنی قنرار داشنتند ،خطنر بیشنتری از
تومورهای معده گاارش شده است .قرار گرفتن در معرض کروم ()VI
خطر ابت به بیماریهای تنفسی و سرطان را دارد و موجن افناایش
خطر مرگ و میر مربوط بنه رینه ،حنجنره ،مثاننه ،کلینه ،اسنتخوان و
تیروئید میشود (.)33
بننرای ارزیننابی آلننودگی فلنناات سنننیین در رسننوبات و خنناک،
روشهای متعددی بیان شده ( )48و شناخصهنای آلنودگی بنه طنور
گسترده برای ارزیابی جامع میاان آلودگی و تعیین نقش آلنودگیهنای
طبیعی (زمینزاد) و ناشی از فعالیتهای انسانی (انسانزاد) بکار گرفته
میشوند ( 44و  .)38برای مثال ،طاهری و همکاران ( )42با ارزینابی
شاخصهای آلودگی در خاکهای شهرستان زنجان ،آلودگی به فلناات
روی ،سرب و کادمیم را با احتمال منشا عوامل زمینشناختی مشخص
نمودند .نعیمی مرندی و همکناران ( )41بنا اسنتفاده از زمنینآمنار در
منشأیابی برخی فلاات سنیین در اصفهان ،گاارش کردند کنه توزینع
برخی فلاات سنیین در خاک در کنترل مشنترک عوامنل انسنانزاد و
زمینزاد است .برزین و همکاران ( )2با بررسی آلودگی برخنی فلناات
سنیین در خاکهای سطحی استان همدان ،نتیجه گرفتند که غلظنت
عناصر تحت کنترل عوامل طبیعی بوده ،ولی فعالینتهنای کشناورزی
بهدلیل مصرف بیش از حد کودهای دامی و شنیمیایی باعنث افناایش
بیشتر عناصر نیکل ،سرب ،مس و روی در خاک شده است .موسوی و
همکاران ( )42نیا توزیع مکانی مس ،کروم ،آنتیموان و آرسنیک را در
خاکهای سطحی استان همدان مورد بررسی قرار دادنند .نتنایج آنهنا
نشان داد که عناصر مورد مطالعه عمدتاً دارای منشنأ زمنینزاد بودنند.
مظهری ( )43به بررسی زمینشیمی خاکهای منطقه شنمال سنباوار
پرداخت که منجر به شناسایی آلنودگیهنای زیسنتمحیطنی عناصنر
کروم ،نیکل و کبالت با منشا زمینزاد گردید .عظیمزاده و خنادمی ()6
غنیشدگی و توزیع عناصر سنیین را در خاکهای استان مازندران بنا
استفاده از فاکتور آلودگی و شاخص بار آلودگی مورد بررسی قرار دادند
و نشان دادند که غلظت سرب ،روی و مس تحت تنأثیر فعالینتهنای
شهری و کادمیم و نیکل بیشتر تحت کنترل عوامل طبیعی بودند.
از دیدگاه ژئوشیمی زیستمحیطنی ،رسنوبات مهنمتنرین بخنش
سنگکره بهشمار میروند .بیش از  24درصد فلاات با ذرات معلنق در

بستر رود رسوب میکنند ( .)88ذرات دانهریا (رس و سیلت) نیا از نظر
شیمیایی بسیار فعال هسنتند .اینن ذرات بنا توجنه بنه قابلینت جنذب
سطحی باال ،عاملی برای جذب و تجمع فلناات سننیین در رسنوبات
بستر رودخانه بهشمار میآیند ( .)88در این پژوهش ،نتنایج حاصنل از
بالغ بر  8444نمونه از رسوبات رودخانه و خناکهنای محندودهای بنه
وسعت بیش از  4444کیلومترمربع بنا هندف ارزینابی میناان و نحنوه
توزیع مکانی عناصر سننیین و درجنه آالینندگی آنهنا در خناکهنای
منطقه مورد بررسی قرار گرفته است .برای دسنتیابی بنه اینن هندف،
ضمن توجه به سازندها و ساختارهای زمینشناسی ،اندیسهای معدنی
و توپوگرافی منطقه ،نقشههنای پهننهبنندی تهینه و همبسنتیی بنین
عناصر در محیط خاک بررسی و با استفاده از روشهنای آمناری چنند
متغیره و شاخصهای مختلف آلنودگی بنه صنورت کمینت عنددی و
نقشههای رقومی ،نقش عوامنل طبیعنی و انسنانی در تمرکنا عناصنر
سنیین در خاکهای این ناحیه مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است.

مواد و روشها
ناحیه مورد مطالعه

این ناحیه از نظر تقسیمات جغرافیایی در استان خراسنان رضنوی،
بین طنولهنای جغرافینایی  21° 34′تنا  21°شنرقی و عنرضهنای
جغرافیایی  32° 34′تا  36°شمالی قرار دارد (شکل  .)8شهر ششنتمد
مهمترین مرکا جمعیتی این ناحینه ،در فاصنله  32کیلنومتری جننوب
شهر سباوار واقع شده و دارای جمعیتنی بنالغ بنر  42444نفنر اسنت.
ششتمد شامل مجموع دهستانهای بیهق ،تکاب ،کوه میش ،شامکان
و ربع شامات است.
به لحاظ زمینشناسی این ناحینه بخشنی از زون اینران مرکنای
است که در توالی افیولیتی سباوار قنرار دارد ( .)2قندیمیتنرین واحند
سنیی رخنمون یافته در محدوده ورقنه ششنتمد (کرتاسنه زینرین) را
میتوان به سه واحد پیوسته و هم شی مارنی ،آتشفشنانی-رسنوبی و
آهکی تقسیم کرد .کرتاسه فوقانی مجموعه از واحدهای آتشفشنانی–
رسوبی تشکیل شده که بخش رسوبی آن شامل رسوبات دریایی نسبتاً
عمیق آهکی و قسمتهای آتشفشانی عمندتاً شنامل تنوف ،آنندزیت،
داسیت ،تراکی آندزیت و بعضاً آنندزیت بازالنت اسنت .رخنمنون اینن
مجموعه بیشتر در مناطق شمالغرب و جنوبشنرق دینده منیشنود.
تودههای نفوذی حدواسط تا مافیک در بخنش شنمالغنرب رخنمنون
دارند .بخش اعظم منطقه در نواحی مرکای و جنوبی توسط واحدهای
منسوب به سنوزوئیک شنامل ماسنهسننگ ،کنیلنومرا ،منارن ،آهنک
پوشننیده شننده اسننت ( .)81بننر اسنناس اط عننات مننندره در نقشننه
خاکشناسی ایران ( )1خاکهای منطقه شامل دو گروه عمده هسنتند.
گننروه اول شننامل خنناکهننای عصننر حاضننر ،دشننتهننای سننی بی
رودخانه های جدید ،رسوبات خاکسترهای آتشفشانی و ماسه های جدید

بررسی زیستمحیطی پراكنش آلودگی فلزات سنگین در خاكهاي منطقه ششتمد...

و گروه دوم شامل خاکهای شرایط آب و هوایی خشک بنا تجمعنات
آهک یا ژیپس و الیههای نمک است (شکل .)8پراکندگی آبراهههای
فصلی نیا در شکل  8مشخص شده که در بررسنی منشنا آلنودگی در
باالدست آبراههها اهمیت دارد .سیستم آبراهه بهخوبی مناطق مرتفعتر
در قسمت شمالغرب منطقه و انشعاب آبراههها را نشان میدهد.
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در محدوده ورقه زمینشناسی  8:844444ششتمد 8421 ،نمونه از
خاک و رسوبات آبراههای توسط کارشناسان شرکت جیانیسی کشنور
چین ،با همکاری سازمان زمینشناسی و اکتشنافات معندنی کشنور در
سال  8314برداشت گردید.

ب
b
الف
a

ج
c

شکل  -1الف) موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ،ب) نقشه زمینشناسی ساده شده و ج) نقشه توزیع آبراههها و نوع پراکندگی خاک (اقتباس
از  7و )11
Figure 1- a) Location and geographic map of study area, b) simplified geological map and c) drainage scattering and type of
)soil distribution map (Adapted from 7 & 18
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جدول  -1آمار توصیفی عناصر مورد مطالعه در منطقه (بر حسب گرم در تن)
)Table 1- Descriptive statistics of studied elements (mg kg-1
Pb
Cr
Ni
Cu
As
Sb
Co

Sr

V

Zn

Element

استرانسیم

وانادیوم

کبالت

آنتیموان

آرسنیك

مس

نیکل

کروم

سرب

روی

112.81

52.74

6.45

0.07

1.80

15.80

15.18

39.00

2.00

27.40

328.88

109.18

13.42

0.21

4.90

27.73

53.85

187.30

6.70

50.42

391.92

127.59

15.33

0.26

5.90

31.19

71.22

320.20

8.30

55.55

423.95

156.73

16.59

0.27

7.70

34.49

79.70

519.38

9.04

59.50

470.62

166.34

18.01

0.32

6.90

37.04

90.59

575.50

10.40

64.29

2955.00

1186.00

58.45

0.94

266.00

136.92

893.11

7481.90

36.50

211.19

عنصر
کمینه Min.
چارک اول1st Qu.
میانه Median
میانیین Mean
چارک سوم 3rd Qu.
بیشیینه Max.

جدول  -2میانگین غلظت عناصر سنگین در پوسته زمین و شیل جهانی (بر حسب گرم در تن)
)Table 2- Average concentration of heavy metals in the earth's crust and global shale (mg kg-1
Sample
Sr
Cu
Pb
Zn
Sb
Ni
Co
As
V
Cr

کروم

وانادیوم

آرسنیك

کبالت

نیکل

آنتیموان

روی

سرب

مس

استرانسیم

100

130

13

19

68

1.5

95

20

45

300

102

120

1.8

25

50

0.2

70

12.5

55

374

نمونهبرداری در شبکه به ابعاد  8/2در 8/2کیلومتر (شکل  )8انجام
شده است .از هر سنلول شنبکه 3 ،النی  2نموننه از عمنق حندود 44
سانتیمتری برداشت و آمادهسازی اولیه و جداسازی توسط کارشناسان
شرکت مذکور در محل انجام و سپس بنرای تعینین غلظنت کنل 41
عنصر با استفاده از دستیاه  ICP-MSبه کشور چین ،ارسنال گردینده
اسنت .متغیرهننای مننورد بررسننی در ایننن تحقیننق  84عنصننر شننامل
آرسنیک ،سرب ،روی ،مس ،کروم ،نیکل ،کبالت ،آنتیموان ،استرانسیم
و وانادیوم است .آمار توصیفی مقادیر عناصر مذکور در جندول  8ارائنه
شده است .همچنین برای تعیین ننوع رابطنه مینان متغیرهنا و میناان
وابستیی بین آنها ضری همبستیی پیرسون محاسبه و مورد اسنتفاده
قرار گرفت .به منظور ارزیابی توزیع مکانی این عناصر ،نتنایج آنالیاهنا
در نرم افناار  ArcGISفراخنوانی شنده و بنا روشهنای  Krigingو
 IDWپهنهبنندی غلظنت عناصنر انجنام شند .بنرای بررسنی درجنه
آالیندگی این فلاات سنیین از چهار شاخص فاکتور غنیشدگی (،)EF
شاخص زمینانباشتیی ( ،)Igeoضری آلودگی ( )CFو شاخص آلودگی
( )PIاستفاده گردید .نتایج بدست آمده با استانداردهای بینالمللی ()34
و غلظت فلاات سننیین در خناک و ینا متوسنط شنیل جهنانی منورد
مقایسه ( )82قرار گرفت (جدول .)4
فاکتور غنیشدگی)EF( 1

نمونه
شیل جهانی
Global shale

پوسته زمین
Earth crust

منشأ لیتوژنیک و آنتروپوژنیک آلودگی است ( .)3در این ضری ،
مقایسه غلظت عنصر در نمونه با غلظت آن عنصر در نمونه زمینه
طبق رابطه  8محاسبه میگردد.
)(8

در این رابطه EF ،ضری غنیشدگی Cx1 ،غلظنت عنصنر منورد
بررسی Cref1 ،غلظت عنصر مبنا (مرجع) Cx2 ،غلظت عنصر در محیط
مبنا (پوسته زمین) Cref2 ،غلظت عنصر مبننا (مرجنع) در محنیط مبننا
(پوسته زمین) میباشد .رایجترین عناصر مرجع در مطالعات آلومینینوم،
زیرکونیم ،آهن ،اسکاندیم ،تیتانیم ،منینا ،کروم و لیتیم هستند (84 ،1
و  .)41در این پژوهش از از عنصر لیتیم به عنوان عنصر مبنا (مرجنع)
استفاده شد .طبقهبندی ضری غننیشندگی در جندول  3ارائنه شنده
است .ضری غنیشدگی برای عناصر تحت بررسی شنامل آرسننیک،
کبالت ،کروم ،مس ،سرب ،نیکل ،آنتیموان ،استرانسیم ،روی و وانادیوم
ب نا اسننتفاده از نننرم افنناار  Excelمحاسننبه و در فضننای Arc GIS
پهنهبندی شد (شکل .)4
ضریب آلودگی)CF( 2

این ضری برای بیان میاان تأثیر عامل خارجی بر خاکها و
رسوبات استفاده میشود ( 38و  )32و روش مناسبی جهت تعیین تأثیر

شاخص فوق بیانیر میاان آلودگی رسوبات به عناصر سنیین است
و از تقسیم کردن غلظت عنصر در نموننه برداشنت شنده بنه غلظنت
همان عنصر در نمونه زمینه طبق رابطه  4به دست میآید ( 4و .)2

1- Enrichment Factor

2- Contamination Factor
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)(4

در رابطه فوق CF ،ضری آلودگی Csample ،غلظت عنصنر منورد
بررسی Cbackground ،غلظت عنصر در شیل جهانی میباشد .طبقهبندی
ضری آلودگی در جدول  3ارائه شده است.
شاخص زمینانباشت)Igeo( 8

این شاخص برای اولین بار توسط مولر ( )46بیان گردیند .از اینن
شاخص برای ارزیابی میاان آلودگی فلاات سنیین در رسوبات استفاده
میشود .شاخص مذکور از طریق رابطه ( )3محاسبه میگردد.
)رابطه (3
در شاخص زمینانباشتیی  Cnغلظت عنصر در نمونه Bn ،غلظنت
همان عنصر در نمونه زمینه میباشد .در این شاخص
ضننری  8/2بننرای حننذف احتمننالی زمینننه بننه علننت تننأثیرات
زمینشناختی اعمال میگردد ( 83و  .)82این شاخص از غیر آلنوده تنا
به شدت آلوده طبقهبندی شده است ( 44و ( )82جدول .)3
شاخص آلودگی)PI( 4

شاخص فوق با استفاده از رابطنه ( )2بدسنت منیآیند .در معادلنه
مذکور  Ciغلظت فلا سنیین در نمونه مورد بررسی Bi ،غلظت زمیننه
فلا سنیین در پوسته زمین و  Iتعداد فلاات سنیین اندازهگینری شنده
در نمونه است ( .)86طبقهبندی این شاخص در جندول  3ارائنه شنده
است.
PI=Ci/Bi
)(2

نتایج و بحث
بر اساس نتایج تجایههای شنیمیایی و بنا اسنتفاده از نتنایج آمنار
توصیفی ،وضعیت پراکندگی و گسنتره تغیینرات عناصنر سنرب ،روی،
مس ،کروم ،نیکل ،کبالت ،وانادیوم ،استرانسیوم ،آرسننیک و آنتیمنوان
در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)8
نتایج تجایه شیمیایی حاکی از آن است که مقادیر کروم و نیکنل
در رسوبات آبراههای منطقه ششتمد به ترتین  32تنا  1214و  82تنا
 123گرم در تن تغییر میکند .میانیین عناصر ذکنر شنده بنه ترتین
 282و  24گرم در تن است که باالتر از مینانیین شنیل جهنانی ()82
(برای کروم و نیکنل بنه ترتین  844و  61گنرم در تنن) منیباشند.
پراکندگی سطحی عنصر کروم با مقادیر باالتر از  1244گرم در تن در
آبراهههای بخشهای شرق ،مرکا و جنوبغرب منطقه و عنصر نیکل
1- Geoaccumulation Index
2- Pollution Index
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با مقادیر باالتر از  124گرم در تن در آبراهههای بخشهنای مرکنا و
شمال منطقه مشاهده میشود .گستره تغییرات عنصر کبالت از  6تا 21
گرم در تن گاارش شده است (جدول  .)8پراکنندگی سنطحی عنصنر
کبالت با مقادیر باالتر از  21گرم در تنن در آبراهنههنای بخنشهنای
مرکا ،شمال و جنوبغرب منطقه و عنصر وانادیوم با مقادیر بناالتر از
 12گرم در تن در آبراهههای بخشهای مرکا و جننوبغنرب منطقنه
است .بر اساس شاخص غنیشدگی محاسبه شنده ،کبالنت در شنمال
منطقه آلودگی در حد متوسط را نشان میدهد و جنوبشنرق و مرکنا
منطقه نیا آلودگی متوسط از کبالت دارند ولی بقیه قسمتهای منطقه
دارای آلودگی پایین است .غلظت نیکل در رسوبات منطقه از حدود86
تا  123گرم در تنن متغینر اسنت .نیکنل در شنمال و بخنشهنایی از
جنوبشرق غلظتهای غیرعادی تا  84برابنر متوسنط شنیل جهنانی
نشان میدهد و دارای آلودگی باال است (شکل  .)4بر اساس ضنرای
آلودگی ،عنصر کروم در بخشهای مرکای و جنوبغرب منطقه دارای
آلودگی متوسط است (شکل .)3
همانگونه که در شکل  8مشاهده میشنود ،واحندهای مافینک و
الترامافیک که به لحاظ ترکی سننگشناسنی منیتواننند منشنا اینن
عناصر باشند بیشتر در بخشهای شمالی منطقه رخنمون دارنند ،لنذا
انتظار میرفت که مقادیر باالی عناصر کروم ،کبالنت ،نیکنل در اینن
مناطق گاارش شود .درحالیکه نتنایج تجاینه شنیمیایی حناکی از آن
است در رسوبات و خاکهای بخشهای شرق و جنوبغرب نینا اینن
عناصننر دارای ناهنجنناری هسننتند .بننر اسنناس نقشننه سنناده شننده
زمینشناسی (شکل  ،)8این بخشها توسط ماسه سننگ ،کنیلنومرا و
مارنهای نسبتاً جوان پوشیده شده اسنت درحنالیکنه در نقشنههنای
زمینشناسی با جاییات بیشتر ،همراه با این واحدها رخنمنونهنایی از
میانالیههای پیروکسن آندزیت هم دیده میشود ( .)81وجنود چننین
واحد سنیی میتواند توجیهکننده حضور مقادیر بناالی عناصنر کنروم،
نیکل و کبالت در این مناطق باشد .از سوی دیینر ،برخنی از قطعنات
این کنیلومرا و یا ذرات تشکیلدهنده ماسهسنگ و مارن هم میتوانند
حاصل فرسایش سنگهای قدیمیتر منطقه باشند که ترکی مافینک
و الترامافیک داشته و به لحاظ عناصر فنوق غننی بنودهانند .بننابراین
مجموع این عوامل ،در کننار چنینخنوردگیهنا و گسنلش فنراوان در
منطقه ،توانستهاند در ایجاد این ناهنجاریهای ژئوشیمیایی نقش ایفنا
کرده باشند.
عنصر آرسنیک در نمونههای مختلف بین  8/1تا  466گرم در تن
متغیر و میانیین آن  1/1گرم در تن است (جدول  .)8بر این اساس در
مقایسه با شیل جهانی (با میانیین  83گرم در تن) اکثر نمونهها باالتر
از حد متوسط استاندارد هستند .پراکندگی سطحی عنصر آرسننیک بنا
مقادیر باالتر از  464گرم در تن در آبراهنههنای بخنشهنای جننوبی
منطقه مشاهده میشود .بر اساس شاخص غنیشدگی نیا آرسنیک در
جنوب و بخشهایی از غرب منطقه دارای آلنودگی بناالیی بنوده و در
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بقیه نقاط فاقند آلنودگی اسنت و ینا آلنودگی پنایینی دارد (شنکل .)4
پراکنش آرسنیک در قسمتهای جننوبی تنا حند زینادی بنا رخنمنون
سنگهای آذرین نفوذی با ترکی اسیدی تا حند واسنط انطبناق دارد
(شکل .)8
عناصر سرب و روی با گستره تغییرات به ترتی  4تا  36و  41تنا
 488گرم در تن و با میانیین به ترتین حندود  2و  62گنرم در تنن،
نشاندهنده آن است که تعدادی از نمونههنا بناالتر از مینانیین شنیل
جهانی و پوسنته زمنین هسنتند (جندول  8و  .)4بنر اسناس شناخص
غنیشدگی ،سرب در محدوده نقشنه عمندتاً فاقند آلنودگی و تنهنا در
بخشهای محدودی در جنوب غنرب منطقنه دارای ضنری آلنودگی
باالیی است.
عنصر وانادیوم نیا شبیه سرب در بخشهنایی از مرکنا و جننوب
غرب منطقه آلودگی مختصری نشان میدهد (شکل  .)4اینن منناطق
عمدتاً توسط سنگهای رسوبی تخریبی دانهریا نظینر شنیل و منارن
پوشیده شده است .عنصر روی با مقادیر باالتر از  484گنرم در تنن در

آبراهههای بخشهای مرکنای ،جننوب ،جننوبغنرب و شنمالغنرب
منطقننه حضننور دارد .بننر اسنناس شنناخص غنننیشنندگی بننه اسننتثنای
بخشهای محدودی در شمال غرب و جنوبغرب و همچننین مرکنا
منطقه ،اکثر مناطق تحت پوشش ورقه ششتمد فاقند آلنودگی از نظنر
حضننور عنصننر روی مننیباشنند (جنندول  .)2در مننناطق شننمالغربننی
سنگهای آذرین شامل دیوریت ،کوارتا دیورینت ،آنندزیت و داسنیت
رخنمون دارند .ناهنجاریهای سایر مناطق عمدتاً مرتبط بنر رخنمنون
سنگهای رسوبی تخریبی دانهریا نظیر شنیل و منارن اسنت کنه در
تمرکا فلاات سنیین نقش موثر دارند.
پراکندگی سطحی عنصر مس با مقادیر باالتر از  424گرم در تنن
در آبراهههای بخشهای شمال و شنمال غنرب منطقنه گناارش شنده
است .بر اساس شاخص غنیشدگی ،منس در شنمال ،شنمالغنرب و
جنوبشرقی منطقه آلودگی دارد .باال بنودن غلظنت منس در منناطق
شمالغرب اغل منطبق بنر رخنمنون سننگهنای دیورینت ،کنوارتا
دیوریت ،آندزیت و داسیت است.

جدول  -3طبقهبندی فلزات سنگین مطالعه شده بر اساس ضریب غنیشدگی ،شاخص زمینانباشتگی ،فاکتور آلودگی و شاخص آلودگی (،21 ، 11
 22و )21
Table 3- Classification of heavy metals evaluated with Enrichment Factor, Index of Geoaccumulation, Contamination Factor
)and Pollution Index (16, 21, 22 and 26
محدوده Range
توصیف
Description

بدون غنیشدگی
غنیشدگی اندک
غنیشدگی متوسط
غنیشدگی نسبتاً شدید
غنیشدگی شدید
غنیشدگی خیلی شدید
غنیشدگی بینهایت شدید
بدون آلودگی
بدون آلودگی تا آلودگی متوسط
آلودگی متوسط
آلودگی متوسط تا شدید
آلودگی شدید
آلودگی شدید تا بینهایت
آلودگی بینهایت
آلودگی پایین
آلودگی متوسط
آلودگی قابل توجه
آلودگی خیلی باال
آلودگی پایین
آلودگی متوسط
آلودگی باال

No enrichment

EF ≤ 1

Minor enrichment

1< EF ≤ 3

Moderate enrichment

3< EF ≤ 5

Moderately severe enrichment

5 < EF ≤ 10

Severe enrichment

10 < EF ≤ 25

Very severe enrichment

25 < EF ≤ 50

Extremely severe enrichment

EF > 50

Unpolluted

Igeo ≤ 0

0< Igeo ≤ 1 Unpolluted to moderately polluted
Moderately polluted

1 < Igeo ≤ 2

Moderate to strongly polluted

2 < Igeo ≤ 3

Strongly polluted

3 < Igeo ≤ 4

Strongly to extremely polluted

4 < Igeo ≤ 5

Extremely polluted

Igeo > 5

Low contamination

CF <1

Moderate contamination

1<CF<3

Considerable contamination

3<CF<6

Very high contamination

CF >6

Unpolluted, low level of pollution

PI ≤ 1

Moderate polluted

1< PI ≤ 3

Strong polluted

PI > 3
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شکل  -2پراکنش آلودگی عناصر نیکل ،آرسنیك ،وانادیوم و استرانسیوم در منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص ضریب غنیشدگی
Figure 2- Pollution distribution of nickel, arsenic, vanadium and strontium in the study area based on EF pollution index
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در این بخش به لحاظ زمینشناسی آثار کانیسازی مس در سطح
زمین رخنمون دارد .بنابراین ناهنجاری منس در رسنوبات رودخاننهای
شمال تا شمالغرب منطقه در ارتباط با کانیسازی مس است .با توجه
به اینکه در مناطق مجاور نیا کانیسازی منس گناارش شنده اسنت،
احتمال دارد بخشی از آلودگی مس مربوط به زونهای کنانیسنازی و
فعالیتهای معدنکاری در این منناطق بنوده کنه طنی زمنان در اثنر
فرسایش به دییر محیطهای سنگهای رسوبی تخریبی دانهرینا نینا
انتقال یافته است.
عنصر استرانسیم با مقادیر باالتر از  4244گرم در تن بنیشتنر در
آبراهههای بخشهای جنوب ،جننوبغنرب ،بخنش شنرقی در مرکنا
منطقه حضور دارد .بر اساس ضرای آلنودگی بخنشهنایی از شنمال،
غرب و مرکا منطقه آلودگی متوسطی از استرانسنیم نشنان منیدهنند
(شکل  .)4این عنصر به لحاظ ژئوشیمیایی رفتار مشنابه کلسنیم دارد،
بنابراین وجود رسوبات کربناته همراه بنا گن منیتوانند توجینهکنننده
حضور غیرعادی این عنصر در بخنشهنایی از منطقنه باشند .عنصنر
آنتیموان با مقادیر باالتر از  2گرم در تن در آبراهنههنای بخنشهنای
جنوبی و مرکای مشابه تمرکا استرانسیوم مشاهده منیشنود .مقنادیر
آنتیموان در مقایسه با شیل جهانی در حد استاندارد میباشد (جندول 8
و  .) 4بر اساس ضنرای آلنودگی نینا آنتیمنوان بنه اسنتثنای منناطق
محدودی در مرکا و جنوب منطقه در بقیه گستره نقشه آلودگی نشنان

نمی دهند .واننادیوم نینا بطنور محندود بنا میناان آلنودگی انندک در
بخشهایی از جنوبغرب و مرکا محدوده حضور دارد ،که این امر نیا
با توجه به تشابه رفتار ژئوشیمیایی اینن عنصنر بنا عناصنر همنراه بنا
کانیهای آهن و منیایمدار سنگهای مافیک و الترامافیک که قب ً در
مورد آنها توضیح داده شد همخوانی دارد (شکل  ،4جدول .)2
بررسی فاکتورهای مختلف آلودگی در منطقنه حناکی از آن اسنت
که نتایج حاصل از فناکتور غننیشندگی ( ،)EFبنا سنایر فاکتورهنای
آلودگی نظیر زمینانباشتیی ( ،)Igeoضنری آلنودگی ( )CFو شناخص
آلودگی ( )PIهمخوانی خوبی نشنان منیدهنند .بنرای مثنال مقایسنه
پراکنش آلودگی عنصر کروم در منطقه بر اساس شاخصهای ارزینابی
آلننودگی مختلننف در شننکل  3ارائننه شننده اسننت .جنندول شننماره ،2
خ صهای از وضعیت آلودگی عناصر مورد مطالعه و موقعیت آن همراه
با درصد مساحت آلودگی منطقه بنر اسناس شناخصهنای مختلنف و
منشاء احتمنالی آن در محندوده نقشنه  8:844444ششنتمد را نشنان
میدهد .دادههای ارائه شنده در اینن جندول حناکی از آن اسنت کنه
بهاستثنای آلودگی عنصر کروم ،در مورد بقینه عناصنر منورد مطالعنه،
سطوح تحت پوشش و میاان آلودگی اندک و یا اساسناً فاقند آلنودگی
است و منشا همین موارد محدود نیا ،به جا عنصر مس که در تمرکنا
غیرعادی آن فعالیتهای انسانی نیا نقش داشته ،اساسناً ویژگنیهنای
زمینشناختی لیتوژنیک موثر بوده است (جدول .)2

جدول  -4وضعیت آلودگی فلزات سنگین مورد مطالعه در گستره مورد مطالعه
Table 4- Contamination status of the heavy metals in the study area

عنصر
Element

درصد مساحت آلودگی منطقه بر اساس شاخص
Percentage of polluted area based
PI
Igeo
CF
EF

آرسنیک
As

5%

2%

3%

2%

روی
Zn

<1%

2%

<1%

<1%

مس
Cu

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

سرب
Pb

کروم
Cr

53 %

56 %

55 %

55 %

نیکل
Ni

3%

2%

2%

4%

کبالت
Co

<1%

<1%

<1%

<1%

وانادیوم
V

4%

3%

2%

4%

استرانسیوم
Sr

2%

2%

2%

<1%

آنتیموان
Sb

<1%

<1%

<1%

<1%

وضعیت

منشاء

Statues

Source

موقعیت آلودگی
Location of
pollution

آلودگی اندک

درون زاد

جنوب ،غرب

Low pollution

Lithogenic

فاقد آلودگی

درون زاد

S, W
-

No pollution

Lithogenic

فاقد آلودگی

درون زاد/برون زاد

No pollution

Lithogenic/
Anthropogenic

-

فاقد آلودگی

درون زاد

No pollution

Lithogenic

-

آلوده

درون زاد

شرق ،جنوب غرب ،مرکا

polluted

Lithogenic

E, SW, C

آلودگی اندک

درون زاد

شمال

Low pollution

Lithogenic

فاقد آلودگی

درون زاد

N
-

No pollution

Lithogenic

آلودگی اندک

درون زاد

جنوبغرب ،مرکا

Low pollution

Lithogenic

SW, C

آلودگی اندک
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بننرای تعیننین ارتبنناط عناصننر سنننیین بننا یکنندییر از منناتریس
همبستیی استفاده گردید (جدول  2و شکل  .)2بنر اسناس نتنایج بنه
دست آمده ،برخی عناصر بنا یکندییر همبسنتیی مثبنت داشنته کنه
میتواند حاکی از منشاء مشترک آنها باشد .برای مثال کبالت با نیکنل
و کروم همبستیی خوب و مثبت نشنان منیدهند کنه بندلیل منشناء
مشترک و احتماالً مرتبط با توزینع کنانیهنای آهنن و منینایمدار در
واحدهای سنیی مافیک منطقه اسنت (جندول  2و شنکل  .)2عناصنر
سرب و روی نیا یکدییر و هم چنین با کبالت و واننادیوم همبسنتیی
مثبت نشان میدهند ،درحالیکه نبود همبستیی و یا همبستیی منفنی
آرسنیک با این عناصر حاکی از منشاء جداگاننه بنرای اینن عنصنر در
مقایسه با سرب و روی ،مس ،نیکل و کبالت است (جدول  2و شنکل
 .)2حضور عنصر مس نیا با وجود همبستیی محدود با روی ،بنهنظنر
میرسد بطور مستقل و احتماالً بیشنتر بنا فراینندهای کنانیسنازی و
فعالیتهای معندنی در منطقنه منرتبط باشند (جندول  2و شنکل .)2
استرانسیوم تقریباً با اکثر عناصر رابطه منفی و بطور محدود با سنرب،
آنتیموان و آرسنیک رابطه ضعیف نشان میدهد (جدول  .)2این عنصر
به لحاظ شیمیایی به کلسیم شباهت زیادی دارد و ع وه بنر جانشنین
شدن در پ ژیوک زها ،در رسوبات کربناتنه همنراه بنا گن منیتوانند
حضور داشته باشد .این نتایج با پراکندگی سطحی عناصر و نقشههنای
زمینشناسی و نتایج حاصل از ضرای آلنودگی انطبناق بسنیار خنوبی
نشان میدهند.

حدواسط تا مافیک و سنگهای رسوبی شامل ماسهسنگ ،کنیلنومرا،
مارن و آهک پوشیده شده است .بر اساس اط عات منندره در نقشنه
خاکشناسی ایران خاکهای منطقه عمدتاً شنامل خناکهنای عصنر
حاضر ،رسوبات خاکسنترهای آتشفشنانی و خناکهنای شنرایط آب و
هوایی خشک با تجمعات آهک یا ژیپس و الیههای نمک است.
در ایننن پننژوهش ،بننا توجننه اهمیننت س ن مت خنناک از دینندگاه
زیست محیطنی ،میناان حضنور و نحنوه پنراکنش فلناات سننیین در
رسوبات این منطقه با توجه به نتایج تجایه شیمیایی قری بنه 8424
نمونه خاک و رسوب آبراههای مورد بررسی قرار گرفتنه اسنت .نتنایج
شاخصهای آلنودگی مختلنف نشنان منیدهند کنه عنصنر کنروم در
بخشهای مرکای و جنوبغرب منطقه آلودگی متوسط نشان میدهد
و شایسته است این امر مورد توجه کارشناسان ذیربط و ساکنین منطقه
قرار گیرد تا در آینده شاهد ورود کروم به چرخن زیسنتی و پیامندهای
احتمالی آن در منطقه نباشیم .سرب تنها در محدوده کوچکی از مرکنا
منطقه آلودگی قابل توجه نشان میدهد .اینن عنصنر یکنی از فلناات
سنیین بسیار سمی برای حیات انسان بهشمار میرود و بایست نواحی
متاثر از آن مورد توجه قرار گیرد .بررسیهنای انجنام شنده همچننین
حنناکی از حضننور آرسنننیک در رسننوبات رودخانننهای بخصننو در
بخشهای جنوبی منطقه است و ضروری است عن وه بنر توجنه بنه
کاربری خاک در این منناطق ،میناان و حوضن نفنود اینن عنصنر در
آبهای سطحی و زیرزمینی نیا مد نظر قرار گیرد .منس نینا تنهنا در
محدوده کوچکی از مرکا منطقه در حواشی فعالیتهنای معندنکناری
آلودگی کمی نشان میدهد .عناصر وانادیوم ،آنتیمنوان ،روی و کبالنت
فاقد آلودگی قابل توجه بوده و بعید است بنا غلظنت فعلنی مشنک ت
زیستمحیطی خاصی را ایجاد نمایند.

نتیجهگیری
منطقه مورد مطالعه بخشی از زون ایران مرکای است که توسنط
سنگهای منسوب به توالی افینولیتی ،سننگهنای ولکنانیکی شنامل
توف ،آنندزیت ،داسنیت و بعضناً آنندزیت بازالنت ،تنودههنای نفنوذی

جدول  -5ضرایب همبستگی عناصر مورد بررسی
Sr

V

استرانسیم

وانادیوم

1

Table 5- Correlation matrix for studied elements
Pb
Cr
Ni
Cu
As
Sb
Co

کبالت

آنتیموان

آرسنیك

277

مس

نیکل

کروم

سرب

Zn

Element

روی

عنصر

1

روی Zn

1

0.57

سرب Pb

1

0.54

0.49

کروم Cr

1

0.19

-0.1

0.04

نیکل Ni

1

0.15

-0.16

-0.04

0.44

مس Cu

1

-0.03

-0.07

-0.06

0.02

-0.05

آرسنیك As

1

0.2

-0.08

-0.02

0.34

0.58

0.24

آنتیموان Sb

1

0.15

-0.07

0.45

0.61

0.53

0.38

0.67

کبالت Co

1

0.65

0.26

-0.06

0.09

-0.06

0.67

0.67

0.76

وانادیوم V

0.05

-0.2

0.28

0.15

-0.21

-0.22

-0.04

0.31

-0.06

استرانسیمSr
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شکل  -3پراکنش آلودگی عنصر کروم در منطقه بر اساس شاخصهای ارزیابی آلودگی الف :ضریب غنیشدگی ،ب :شاخص زمینانباشت ،ج:
فاکتور آلودگی و د :شاخص آلودگی
Figure 3- Distribution of chromium contamination in the study area based on pollution indices, a: EF, b: Igeo, c: CF and d: PI
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شکل  -4ماتریس همبستگی عناصر مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه
Figure 4- Correlation matrix of the investigated elements in the study area

بر اساس ماتریس همبسنتیی کنه بنرای تعینین ارتبناط عناصنر
سنیین با یکدییر استفاده گردیند عناصنر کبالنت بنا نیکنل و کنروم
همبستیی خوب و مثبت نشان میدهند که حاکی از منشاء مشترک و
مرتبط با توزیع واحدهای سنیی مافیک در منطقه است .عناصر سرب
و روی نیا یکدییر و همچنین با کبالت و واننادیوم همبسنتیی مثبنت
نشان میدهند .حضور عنصر مس نیا به احتمنال زیناد بنا فراینندهای
کانیسازی و فعالیتهای معدنی در منطقه مرتبط باشد .استرانسیوم که
میتواند در رسوبات کربناته همراه با گ حضور داشته باشد تقریبناً بنا
اکثر عناصر رابطه منفی و یا بسیار ضعیف دارد .نتایج حاصل از ضرای
همبستیی با نقشههای پهنهبندی عناصر ،نقشههنای زمنینشناسنی و
نتایج حاصل از ضرای آلودگی ،انطباق بسیار خوبی نشان میدهند.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است کنه آلنودگیهنای
فلنناات سنننیین در منطقننه عمنندتاً ناشننی از سننازندها و سنناختارهای

زمینشناسی منطقه است و به عبارتی آلودگی منطقه عمندتاً زمنینزاد
میباشد و آلودگیهنای انسنانزاد ،بنهاسنتثنای فعالینتهنای محندود
معدنکاری در ارتباط با کانیسازی مس ،در منطقه نقش موثر ندارند.
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Introduction: Sheshtamad area is located in the western part of Khorasan Razavi province and includes
Sheshtamad city and its surrounding villages. A variety of sedimentary and igneous rock units, mainly belonging
to the Cretaceous or younger age, are found in the area. A series of orogenic movements, lithofacies changes and
magmatic activities led to the distribution of heavy elements that can cause environmental problems in the area.
This study aimed to assess the heavy metal contamination of the soil in the extent of the study area. It has been
attempted to investigate the origin of pollution and its impact on the environment using geochemical data.
Materials and Methods: In this study distribution and possibility of contamination from arsenic (As), lead
(Pb), zinc (Zn), copper (Cu), chromium (Cr), nickel (Ni), cobalt (Co), antimony (Sb), strontium (Sr) and
vanadium (V) were investigated. These variables were determined using chemical analysis of the sediments. For
this purpose, network sampling was carried out at 1.5×1.5 km and 3 to 4 samples were taken from each cell.
Throughout the study area (geological sheet of 1:100,000 Sheshtamad), 1248 samples of sediments were
collected by Jiangxi Company and analyzed by ICP-MS method. The analysis results were summarized in
ArcGIS software and elemental concentration zoning was performed by Kriging and Inverse Distance Weighting
methods. Some indices have been proposed to evaluate heavy metal contamination in sediments and soils. In
order to determine soil contamination with heavy metals, some parameters such as Contamination Factor and
Pollution Index were calculated. Multivariate statistical analyses such as correlation analysis have been applied
to identify the geochemical behaviors of different geochemical groups.
Results and Discussion: Surface distribution of As with values above 270 mg kg-1 was observed in the
drainages of the southern part of the study area. Sr and Sb were measured with values above 2900 mg kg -1 in the
drainages from south to eastern part, and above 4 mg kg-1 in south and central drainages, respectively. Surface
dispersion of Zn above 210 mg kg-1 was present in the drainages from central, south, southwest and northwestern
parts of the region. Cu and Pb were measured with values greater than 240 mg kg -1 in North and Northwestern
parts, and greater than 110 mg kg-1 in East, Central and southwest, respectively. Surface distribution of Co
element with values above 58 mg kg-1 from drainages in central, north and southwest and V with values higher
than 85 mg kg-1 in central and southwest part were also observed. Finally, distribution of Cr element with values
above 7400 mg kg-1 in east central and southwestern part and Ni with values higher than 890 mg kg -1 in center
and north section were found.
Pb had significant contamination only in a small area of the central part. Cu also showed little pollution only
in a small area of the center of the region on the fringes of mining activities. According to the Pollution Index,
As had a high pollution in the south and west parts. The central and southwestern parts of the study area show
moderate Cr pollution, based on the Contamination Factor. Based on the correlation matrix used to determine the
relationship of heavy elements with each other, some elements have a positive correlation with each other, which
may indicate their common origin. For example, Co had a positive correlation with Ni and Cr indicating a
common origin associated with the distribution of mafic rock units in the region. Pb and Zn have a positive
correlation with each other as well as with Co and V, whereas the absence or negative correlation of As with
these elements indicates a separate source for this element compared to Pb, Zn, V and Co. The presence of Cu
element, despite its limited correlation with zinc, appears to be independent and likely to be more closely related
to mineralization processes and mining activities in the region. Sr was negatively or very weakly correlated with
most elements. It is chemically similar to calcium and can be present in carbonate sediments with gypsum in
addition to substituting for plagioclases. The results of correlation coefficients with elemental zoning maps,
geological maps and results of pollution coefficients showed very good agreement. The results of this study
1, 2 and 3- M.Sc. Graduated in Enviromental Geology and Associate Professors, Department of Geology and Petroleum
Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran, respectively.
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indicated that heavy metal contamination in the region was mainly due to the geological characteristics of this
area. In other words, that was mainly “lithogenic”.
Conclusion: The results showed that Cr in the central and southwestern parts of the region had moderate
contamination and it should be considered by experts and residents of the area to prevent Cr entering the
biological cycle of the region in the future. It is one of the most toxic heavy metals and contaminated areas
should receive proper attention. Studies were also indicated the presence of As in the stream sediments,
especially in the southern parts of the region, and it is necessary to measure the permeability of this element into
groundwater and surface waters in addition to the soil. V, Sb, Zn and Co had no significant contamination and
specific environmental problems at current concentrations, is unlikely. Anthropogenic contamination, except
from limited mining activities, did not play a significant role in the contamination of this region.
Keywords: Environment, Heavy metals, Northeast of Iran, Pollution
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مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر باکتریهای محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم
سمانه عبداللهی -*1احمد گلچین -2فاطمه

شهریاری3

تاریخ دریافت1398/11/28 :
تاریخ پذیرش1399/02/16 :

چکیده
اسیدهای آلی از جمله ترکیبات طبیعی هستند که از ریشه گیاه ترشح میشوند و میتوانند حاللیت و جذب فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار دهند .به
منظور بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر تولید اسیدهای آلی و جذب فلزات سنگین توسط ارقام مختلف کلم یک آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلم (کلم زینتی ،کلم بروکلبی و کلبم ببر و
شش سطح تلقیح با باکتریهای محبرک رشبد گیباه شبامل ،Bacillus megaterium PTCC1656 ،Pseudomonas putida PTCC1694
 Azotobacter chroococcum ،Proteus vulgaris PTCC1079 ،Bacillus subtilis PTCC1715و یک تیمار بدون تلقبیح ببود .نتبای
تجزیه واریانس دادهها نشان داد که نوع رقم ،تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری در سطح احتمال یبک دردبد
( p>0/01بر غلظت اسیدهای آلی خاک ریزوسفری ،عملکرد تر و خشک گیاه ،غلظت سرب و کادمیوم ریشه و بخش هوایی گیاه کلم داشبتند .مقایسبه
میانگینها نشان داد که تولید اسیدهای آلی در منطقه ریزوسفری ،حاللیت و غلظت فلزات سنگین در گیاهان را افزایش داد .ببهطبوری کبه ببیشتبرین
غلظت اسیدمالیک و سیتریک در خاک ریزوسفری تلقیح شده با باکتری  P. putidaمشاهده شد .بیشترین غلظبت سبرب و کبادمیوم ریشبه و بخبش
هوایی گیاه کلم نیز در همین تیمار به دست آمد .همچنین بیشترین غلظت اسید استیک ،بیشترین عملکرد گیاه کلم ،ببیشتبرین غلظبت کبربن آلبی
محلول و کمترین اسیدیته خاک ریزوسفری مربوط به تیمار تلقیح شده با باکتری  B. megateriumبود.
واژههای کلیدی :اسیدآلی ،استیک ،ریزوباکس ،سیتریک ،مالیک

مقدمه
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آلودگی خاک و زوال محیط زیست به عنوان یک مشکل جبدی و
چالش برانگیز ،مخاطراتی را برای انسان بهوجود آورده است .افبزایش
جمعیت ،بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و فرسایش خاک ،آلودگی
بخشهای بزرگی از کره زمین را در طول قرن گذشته باعث شبدهانبد
( 4و  . 29از مهمترین و شناختهشدهترین آالیندهها که ورودشبان ببه
محیط زیست باعث بروز بیماریهای مختلف در انسان میشود ،فلزات
سنگین هستند که بهدلیل ماندگاری بسیار باال در محیط و عدم تجزیه
توسط ریزجانداران خاکزی و امکان ورود به چرخبه غبذایی انسبان از
اهمیت ویبههای برخوردارنبد ( . 57از میبان فلبزات سبنگین ،سبرب و
کادمیوم به دلیل سبمی ببودن ببرای انسبان و گیباه و نداشبتن نقبش
 1و  -2بهترتی دکتری و استاد گبروه علبوم خباک دانشبکده کشباورزی ،دانشبگاه
زنجان
(Email: samaneh.abdollahi87@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
DOI: 10.22067/jsw.v34i3.85068

فیزیولوژیک دارای اهمیت خادی هستند و می تواننبد از طریبگ گیباه
جذبی وارد چرخه غذایی انسان شوند ( 4و  . 29در ایبن راسبتا ،یبافتن
روشهائی به منظور کاهش غلظت این عنادر در خباکهبا ربروری
میباشد.
شرایط ریزوسفر و تعامل ریزجانداران ریزوسفری با گیباه ببهطبور
بالقوه زیست فراهمی فلزات و شبه فلزات را تحت تأثیر قرار میدهنبد
( . 82به طور کلی ،گسترش ریشه ،اسیدی شدن منطقه ریزوسفر ،تولید
کربن آلی محلول DOC( 4و تولید ترشحات ریشبه از مکبانیزمهبای
مهم گیاهان در جذب و تحمل به تنشهای محیطی بسیاری از فلزات
سنگین میباشد ( . 37اسیدهای آلبی ببا وزن مولکبولی کبم از جملبه
ترکیبات طبیعی هستند که از ریشه گیاه ترشح شده ،میتوانند حاللیبت
و گیاه فراهمی فلزات سنگین را تحت تأثیر قرار دهند ( . 50این ترکیبات
با تبأثیر ببر روی فعالیبت هبای میکروببی ریزوسبفر ،شبرایط منطقبه
ریزوسببفری را بهبببود مببیبخشببند ( 83و بببا فلببزات سببنگین ایجبباد
کمپلکس نموده و ریشبه را در براببر اثبرات سبمی فلبزات محافظبت
)4- Dissolved Organic Carbon (DOC
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میکنند ( 39و  . 69تفاوت تولید اسیدهای آلی بستگی به ویهگیهبای
ریزجانداران دارد؛ عالوه بر این ،نوع اسید تولیدی بهطور عمده وابسته
به منبع کربن خاک است ( . 71مین ( 51مشاهده کرد کبه اسبیدهای
آمینه میتوانند سمیت یونهبای فلبزی را کباهش دهنبد و بعزبی از
اسیدهای آلی و یون کادمیوم ،کمپلکس های غیر قابل دسترس ببرای
گیاهان تولید میکنند .لین و همکاران ( 40نشبان دادنبد کبه تجمبع
کمببپلکسهببای کببادمیوم بببا اکسببیدهای آهببن و منگنببز و برخببی از
اسیدهای آلی در ریزوسفر برن خیلی بیشتر از خباک غیرریزوسبفری
بود .لین و همکاران ( 41نیز تأثیر ترشحات ریشهای را بر جذب فلزات
سنگین (سرب و کبادمیوم مبورد مطالعبه قبرار دادنبد و بیبان کردنبد
ترشحات ریشه جذب و توزیع سبرب و کبادمیوم را در گیاهبان تحبت
تأثیر قرار دادند.
از سوی دیگر باکتریهای محرک رشد نه تنها در افزایش رشبد و
عملکرد گیاه ،جذب مواد غذایی از محیط و جلوگیری از بیمباریهبای
گیاهی مؤثر هستند ،بلکه به دورت همزیستی با گیاهان در بازسبازی
و ادالح خاکهای آلوده به فلبزات سبنگین نیبز کبارایی دارنبد (. 93
باکتریهای محرک رشد با تأثیر بر  pHخاک ،فبراهم کبردن آهبن از
طریگ تولید سیدروفور ،کاهش پاتوژنهای گیباهی ،افبزایش حاللیبت
فسفر ،تولید ایندول استیک اسید و انتقال فلز از خاک به گیاه میتوانند
کارایی گیاهپاالیی را افبزایش دهنبد ( . 1ایبن بباکتریهبا مبیتواننبد
قابلیتهای زیستی فلزات سنگین در خاک را از طریگ مکانیسبمهبای
مختلفببی ماننببد اسببیدی کببردن ،کالتببه کببردن ،کمببپلکس کببردن و
واکنشهای احیاء تغییر دهند ( . 45مثالً روی پیوند شده با اکسیدهای
منگنز در اثر ایجاد شرایط احیاء و حل شدن منگنز آزاد میشبود (. 47
همچنین تغییرات  pHمیتواند ببر روی گونبههبای شبیمیایی فلبز در
محلول خاک تأثیر بگذارد .تقریباً در تمامی تحقیقات انجام شده از pH
به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر جذب گیاهی فلزات سنگین یاد شده
است ،زیرا  pHخاک تمام مکانیزمهای جبذب سبطحی و جبزءبنبدی
فلزات را در محلول خاک کنترل میکند .بهطوری که رابطه معکوسبی
بین  pHو جذب فلزات توسط گیاه وجود دارد ( . 4کباهش در میبزان
 pHخاک منجر به افزایش میزان کادمیوم بخش محلول و در نتیجبه
منجر به افزایش کادمیوم قابل دسترس برای گیاه میشود ( 12و . 48
بسیاری از محققان نیز گزارش کردهاند کبه اسبتفاده از بباکتریهبای
محرک رشد باعث افزایش جذب کادمیوم توسط گیاه شده اسبت (,33
 74 ,66 ,61و  . 84این امر عمدتاً به افزایش زیست فراهمی کادمیوم
در خاک مربوط میشود ( 33و . 66
بعزی از اسیدهای آلی تولید شده توسط ریزجانبداران ببه راحتبی
می توانند در محدوده مجاور پخش شبوند و سبپس اشبکال نبامحلول
پتاسیم را از مواد معدنی مانند مسکوویت ،میکرولین و ارتبوکالز (، 75
فلدسپار و ایلیت ( ، 73فلدسپار ،بیوتیت و فیلوسلیکاتها ( 76آزاد و به
فرم محلول در آورند .بهطور کلی میتوان گفت کبه مکانیسبم ادبلی

باکتری های حل کننده پتاسیم ،تولید اسیدهای آلی است که منجر ببه
اسیدی شدن محیط اطراف ریشه شده و حاللیت مواد معدنی نامحلول
را افزایش میدهند ( . 2همچنین اسیدی شدن محیط ریشه از طریبگ
تولید اسیدهای آلی میتوانبد باعبث افبزایش محلبولسبازی فسبفات
معدنی شود ( . 81اگبر چبه مکبانیزم انحبالل فسبفر معبدنی توسبط
اسیدهای آلی به خوبی درک نشده است ،با این حبال مکانیسبمهبای
تشکیل کالت و کاهش  pHمهمتبرین فرآینبدهای مبؤثر در انحبالل
فسفات معدنی هستند ( . 72جونز و همکاران ( 20تواناییهای برخبی
از باکتری های محرک رشد را مورد بررسی قبرار دادنبد .نتبای آنهبا
نشان داد که ببیشتبرین مقبدار اسبیدهای آمینبه شبامل :آسبپارتات،
آسپاراژین ،گلوتامین ،پرولین و بیشترین مقدار اسیدهای آلبی شبامل:
مالونیک و اگزالیک در تیمار تلقیح شده با بباکتری B. megaterium
(باکتری حل کننده پتاسیم به دست آمد .در مطالعهای مشبخ شبد
که تمام ایزولههایی که توانایی باال در محلولسبازی پتاسبیم داشبتند
قادر به تولید اسیدهای آلی سبیتریک ،فرولیبک و کوماریبک بودنبد و
بعزی از ایزولهها قادر به تولید اسید مالیک بودند (. 71
در بسیاری از مناطگ کشور باالخ استان زنجان بهدلیل تمرکبز
فعالیتهای دنعتی مرتبط با سبرب و روی و وجبود معبادن فبراوان و
عملیات استخراج ،تغلیظ و حمل و نقل مواد معدنی ،آلودگی خباک در
سطح وسیعی اتفبا افتباده اسبت؛ ولبی تحقیقباتی کبه در آن تبأثیر
ریزجانداران بر تولید اسیدهای آلی و گیاه فراهمبی فلبزات سبنگین در
این منطقه مورد بررسی قرار گرفته باشند؛ کمتر دورت گرفتبه اسبت.
بههمین دلیل تحقیگ حارر با هدف تأثیر تلقیح با باکتریهای محرک
رشد گیاه بر تولید اسیدهای آلی و غلظت عنادر سبرب و کبادمیوم در
سه رقم کلم اجرا شد.

مواد و روشها
به منظور نیل به اهداف مورد نظبر ایبن پبهوهش ،یبک آزمبایش
فاکتوریل در قال طرح کامالً تصادفی در گلخانه تحقیقباتی دانشبگاه
زنجان اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی شبامل سبه رقبم کلبم (کلبم
زینتببی ( ، Brassica oleracea var. acephala L.کلببم بببر
( Brassica oleracea var. capitata L.و کلبببم بروکلبببی
( Brassica oleracea var. italica L.و شبش سبطح تلقبیح ببا
بباکتریهبای محبرک رشبد گیباه شبامل Pseudomonas putida
Bacillus ،Bacillus megaterium PTCC1656 ،PTCC1694
،Proteus vulgaris PTCC1079 ،subtilis PTCC1715
 Azotobacter chroococcumو یک تیمار بدون تلقیح بود .بنابراین
تعداد تیمارهای آزمایشی  18عدد ( 6 × 3و با لحاظ نمودن سه تکرار
در مجموع  54واحد آزمایشی بود.

تأثیر باكتريهاي محرك رشد بر تولید اسیدهاي آلی و غلظت سرب و كادمیوم در گیاه كلم
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در این مطالعه
واحد
)(Unit

Table 1- The physical and chemical properties of the soil used in this study
مقدار
واحد
صفت
مقدار
)(Quantity
)(Unit
)(Property
)(Quantity

)(mg kg-1

12.5

)(mg kg-1

240

)(mg kg-1

7.4

)(mg kg-1

636

)(mg kg-1

37

)(mg kg-1

560

)(mg kg-1

54

)(mg kg-1

7

)(mg kg-1

0.62

فسفر قابل جذب
)(Available P

پتاسیم قابل جذب
)(Available K

آهن قابل جذب
)(Available Fe

روی کل
)(Total Zn

روی قابل جذب
)(Available Zn

سرب کل
)(Total Pb

سرب قابل جذب
)(Available Pb

کادمیوم کل
)(Total Cd

کادمیوم قابل جذب
)(Available Cd

خاک مورد استفاده در این آزمایش یک خاک با آلبودگی متوسبط
به سرب و کادمیوم بود که از موقعیت جغرافیایی  36درجه و  32دقیقه
تا  36درجه و  35دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  36دقیقبه تبا 47
درجه و  40دقیقه طول شرقی (اطبراف کارخانبه سبرب و روی ایبران
واقع در  90کیلومتری جنوب غربی استان زنجان مجاور شهر دندی از
عمگ دفر تا  20سانتیمتری تهیه و پس از هوا خشک کردن و عببور
از الک دو میلیمتری برخی از ویهگیهای فیزیکوشیمیایی آن از قبیل
غلظت کبل سبرب و کبادمیوم ( 28و غلظبت قاببل جبذب سبرب و
کببادمیوم ( 42توسببط دسببتگاه جببذب اتمببی (Varian Spectra.
) pH ،AA20و قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره یک به پن
(خاک به آب ( ، 65مادهآلی خاک ( ، 80کربن آلبی محلبول )(DOC
( ، 79کربنات کلسیم معادل ( 27و بافت خاک ( 9اندازهگیری گردیبد
(جدول . 1
به منظور بررسی دقیگتر منطقه ریزوسفری از ریزوباکس اسبتفاده
( 87و سه عدد نشاء کلم در قسمت مرکزی هبر ریزوبباکس (منطقبه
ریزوسفری کشت گردید .هر ریزوباکس یک جعبه پالستیکی به طول
 ،200عببرض  120و ارتفبباع  200میلببیمتببر بببود کببه در آن خبباک
ریزوسفری با استفاده از توری فلزی با منافذ کوچکتر از  37میکرون از
خببباک غیرریزوسبببفری جبببدا شبببدند .ایزولبببه Azotobacter
 chroococcumاز موسسه تحقیقات خاک و آب کرج و سایر ایزولبه

%

55

%

27

%

18

%

0.66

)(g C/kg soil

0.21

%

13.66

%

19

%

0.21

)(dS m-1

0.926

)(1:5

7.69

صفت
)(Property

شن
)(Sand

سیلت
))Silt

رس
)(Clay

کربن آلی
)(OC

کربن آلی محلول
)(DOC

کربنات کلسیم معادل
)(TNV

رطوبت مزرعه
)(FC

نیتروژن کل
)(Total N

قابلیت هدایت الکتریکی
))EC

اسیدیته خاک
)(pH

باکتریها از سازمان پبهوهشهبای علمبی و دبنعتی ایبران (بخبش
کلکسیون میکروارگانیسمهای دنعتی ایران 1تهیه شد و پس از تکثیر
به مقدار مورد نیاز مورد استفاده قبرار گرفبت (جبدول  . 2از هبر نبوع
باکتری به میزان دو میلیلیتر با جمعیبت ) 107-108 (2cfu ml-1پبای
هر بوته و در منطقه ریشه ارافه شد .شبرایط گلخانبه از نظبر دمبایی
 15 -20درجه سانتی گراد و طبول روشبنایی  10 -12سباعت در روز
بود .در طی دوره رشد ،آبیاری گلدانها ببا آب مقطبر در حبد رطوببت
ظرفیت مزرعه انجام شد .برای این منظور گلدانها در فادبله زمبانی
هر دو روز یکبار توزین شده و آب از دست رفته تا رسیدن گلدانها به
وزن نهایی (رطوبت ظرفیت مزرعه به گلدانها ارافه گردید .پبس از
گذشت سه ماه ،گیاه کلم برداشت شبد .ریشبه و بخبش هبوایی گیباه
بهطور جداگانه داخل پاکتهای کاغذی قرار داده شبدند و در آون ببه
مدت  48ساعت در دمای  60درجه سانتیگراد خشک گردیدند .غلظت
نیتروژن بر براساس روش کجلبدال ( VELP scientifica UDK
 ، 15( 129 Kjeldahl Distillation Unitفسببفر بببا اسببتفاده از
دسبببتگاه اسبببپکتروفتومتر ( CE 292 Digital UV-Visible
15( spectrophotometer
1- PTCC - Persian Type Culture Collection
2- Colony forming unit
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جدول  -2برخی ویژگیهای باکتری های محرک رشد مورد استفاده در این مطالعه
Table 2- Characteristics of growth-promoting bacterial species used in this study

تولید سیانید

تولید ایندول

هیدروژن

استیک اسید

توانایی احیای

توانایی تثبیت

توانایی انحالل

توانایی انحالل

سولفات

نیتروژن

پتاسیم

فسفات معدنی

(Potassium
)solubilizing
+
+
-

(Phosphate
)solubilizing
+
-

(Nitrogen
(Sulfate
)(IAA
)(HCN
)fixation
)reduction
+
+
+
+
+
+
+
 +پاسخ مناسب به صفت مورد مطالعه - ،پاسخ نامناسب به صفت مورد مطالعه

گونه باکتریایی
)(Bacterial species
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

+: appropriate response to studied trait, -: lack of appropriate response to studied trait

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع رقم و باکتریهای محرک رشد گیاه بر غلظت برخی اسیدهای آلی خاک ریزوسفری و غلظت عناصر
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ گیاه کلم
Table 3- The Analyses of variance of data showing the effects of plant type and PGPR species on concentrations of organic
acids of the rhizosphere soil and concentrations of the N, P and K in the leaf of cabbage plant

اسید

غلظت فسفر

غلظت نیتروژن

)(K concentration

(P
)concentration

(N
)concentration

**5.54

**0.01

**0.28

**13747.87

**2.26

**0.01

**1.95

**2720.81

**24175.75

**0.13

**0.0005

**0.08

**752.23

**875.99

**7.86

0.004

0.00007

0.004

4.7996

24.8753

0.0184

36

4.93

3.87

3.06

8.89

4.48

7.18

-

غلظت پتاسیم

اسید استیک

اسید

سیتریک

درجه آزادی

منابع تغییرات

(Malic
(acid

)(df

)(Variables

**8144.00

**14.46

2

رقم کلم

**19.75

5

10

(Acetic
)acid

(Citric
)acid

مالیک

)(Cabbage varieties

گونه باکتری
)(Bacterial species

رقم کلم×گونه باکتری
× (Cabbage varieties
)Bacteria species

خطا
)(Error

رری تغییرات
(Coefficient of
)Variation (%

** و * به ترتی در سطح  1%و  5%معنیدار و  nsاختالف معنیدار نیست.
significant at 0.01 level, * significant at 0.05 level, ns, not significant.

و پتاسیم با استفاده از دستگاه فلیمفتومتر (
 15( Jenway PFP7در عصاره حادل از هزم تر و غلظت سرب و
کادمیوم در اندامهای هوایی و ریشه به روش آلبن و همکباران ( 3ببا
اسببتفاده از دسببتگاه جببذب اتمببی (Varian Spectra. AA20
اندازهگیری شد.
برای اندازه گیری اسیدهای آلی ،پن گرم خباک ریزوسبفری هبوا
خشک شده و عبور داده شده از الک دو میلیمتری توزین و داخل لوله
سانتریفوژهای  50میلی لیتری ریختبه شبد 25 .میلبی لیتبر آب مقطبر
دیونیزه ارافه و به مدت  30دقیقه شیک گردیبد .سبپس شبش گبرم
کلرور پتاسیم به لوله حاوی عصاره و نمونه خباک اربافه و نمونبههبا
مجدداً  30دقیقه شیک شدند و سپس  10دقیقه با  5000دور در دقیقه
flame photometer,

**

سببانتریفوژ (مببدل  Heraeusشببدند .محلببول رویببی از فیلتببر 0/42
میکرومتر عبور داده شد .عصاره حادل تا زمان قرائت اسبیدهای آلبی
در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری شد ( . 38استاندارد هر یبک
از اسیدهای آلی با غلظتهای دفر 250 ،100 ،و  500میلبیگبرم ببر
دسیلیتر تهیه و پس از کالیبره کردن دسبتگاه و قرائبت اسبتانداردها،
عصارههای خاک با مقدار  10میکرولیتر در هر بار تزریگ با اسبتفاده از
دستگاه  PDA detector, Agilent 1200( 1HPLC-DADقرائبت
و بر حس میلیگرم بر دسیلیتر عصاره خاک محاسبه گردید .تجزیبه
1- High performance liquid chromatography- Diode
Array Detector

تأثیر باكتريهاي محرك رشد بر تولید اسیدهاي آلی و غلظت سرب و كادمیوم در گیاه كلم

آماری دادهها توسط نبرمافبزار  ، 68( SAS 9.4مقایسبه میبانگینهبا
توسط آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال یک و پن دردد و
ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
تأثیر رقم و باکتری بر غلظت برخی سیییایای ی ی خیا
ریزویفری

نتای تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که نوع رقم ،تلقبیح ببا
باکتری و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری در سبطح احتمبال یبک
دردد ( p>0/01بر غلظبت اسبیدهای مالیبک ،اسبتیک و سبیتریک
داشت (جدول . 3
مقایسه میانگین های اثبرات متقاببل رقبم و بباکتری ببر غلظبت
اسیدهای آلی نشان میدهد که کمترین غلظت اسیدهای آلی مالیبک،
استیک و سیتریک در هر سه رقم کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر
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در خاک ریزوسفری تلقیح نشده (تیمار شاهد انبدازهگیبری شبد و ببا
تلقیح خاک با باکتری غلظت اسیدهای آلی افزایش یافت .بهطوری که
بببیشتببرین غلظببت اسببید مالیببک و اسببید سببیتریک بببه ترتی ب بببا
میانگینهای  9/59و  118/34میلیگرم بر دسیلیتبر عصباره ( 1:5در
خاک ریزوسفری کلبم بروکلبی ،تلقبیح شبده ببا بباکتری P. putida
اندازهگیری شد (جدول  . 4نتای حادل نشان میدهد در هر سه رقبم
کلببم خبباکهببای ریزوسببفری تلقببیح شببده بببا ببباکتریهببای B.
 megateriumو  B. subtilisدر مکانهای دوم و سوم قبرار گرفتنبد.
بببهطببوری کببه تلقببیح خبباک بببا ببباکتریهببای B. ،P. putida
 megateriumو  B. subtilisغلظببت اسببید مالیببک را در خبباک
ریزوسفری رقم کلم زینتی به ترتی  2/5 ،3/4و  2برابر ،در رقم کلبم
بروکلی به ترتی  2/8 ،10/5و  2/3برابر و در رقم کلم بر به ترتی
 2/3 ،3/4و  1/8برابر نسبت به خاک ریزوسفری تلقبیح نشبده (تیمبار
شاهد افزایش داد (جدول . 4

جدول  -4مقایسه میانگینهای اثرات متقابل نوع رقم و باکتریهای محرک رشد بر غلظت برخی اسیدهای آلی خاک ریزوسفری و غلظت عناصر
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ گیاه کلم
Table 4- The interactive effects of cabbage varieties and PGPR species on concentrations of organic acids of the rhizosphere
soil and concentrations of the N, P and K in the leaf of cabbage varieties
غلظت پتاسیم

غلظت فسفر

غلظت نیتروژن

اسید سیتریک اسید استیک اسید مالیک

K concentration

P concentration

N concentration

درصد

Malic acid Acetic acid Citric acid

گونه باکتری

رقم کلم

میلیگرم بر دسی لیتر عصاره ()1:5

PGPR species

Cabbage varieties

)(mg/dl 1:5

)(%
)0.40 (i
)1.27 (f
)0.62 (h
)0.61 (h
)1.57 (e
)0.71 (h

)0.16 (i
)0.20 (h
)0.25 (cd
)0.21 (gh
)0.20 (h
)0.21 (gh

)1.13 (i
)1.32 (h
)2.03 (ef
)2.03 (ef
)2.10 (def
)2.35 (c

Control
)0.61 (k) 21.03 (l
)2.29 (ij
Proteus vulgaris
)1.04 (hij) 71.69 (i) 7.52 (ghi
Pseudomonas putida
)2.09 (cd) 112.75 (ef) 30.36 (e
کلم زینتی
Bacillus subtilis
)1.21 (fghi) 120.44 (de) 8.36 (gh
Ornamental cabbage
Bacillus megaterium
)1.50 (ef) 149.44 (c) 12.18 (g
)Azotobacter chroococcum 1.02 (hij) 72.58 (i
)3.81 (hij

)0.73 (h
)1.31 (f
)0.94 (g
)0.95 (g
)1.83 (d
)0.93 (g

)0.16 (i
)0.24 (de
)0.30 (b
)0.20 (h
)0.22 (efg
)0.21 (gh

)1.40 (h
)1.86 (g
)1.89 (g
)2.07 (def
)2.06 (def
)2.68 (b

Control
)0.91 (ijk) 43.49 (k
)18.22 (f
Proteus vulgaris
)1.19 (fghi) 98.32 (gh) 45.91 (d
Pseudomonas putida
)9.59 (a) 141.30 (c) 118.34 (a
Bacillus subtilis
)2.12 (c) 179.96 (b) 57.45 (c
Bacillus megaterium
)2.54 (b) 233.88 (a) 69.28 (b
)Azotobacter chroococcum 1.12 (ghi) 104.96 (fg) 29.53 (e

)1.22 (f
)2.54 (b
)1.25 (f
)1.56 (e
)2.87 (a
)2.11 (c

)0.21 (gh
)0.24 (de
)0.32 (a
)0.23 (def
)0.26 (c
)0.23 (def

)1.17 (i
)1.95 (fg
)2.09 (def
)2.16 (de
)2.18 (d
)2.88 (a

Control
)0.78 (jk
Proteus vulgaris
)1.07 (hij
Pseudomonas putida
)2.69 (b
Bacillus subtilis
)1.43 (fg
Bacillus megaterium
)1.79 (de
)Azotobacter chroococcum 1.28 (fgh

)1.22 (j
)2.85 (ij
)19.33 (f
)5.69 (hij
)8.49 (gh
)2.51 (ij

)56.25 (j
)92.39 (h
)94.15 (gh
)128.22 (d
)189 50 (b
)92.46 (h

کلم بروکلی
Broccoli

کلم بر
Cabbage

میانگینها در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری ) (p<0.05با هم ندارند.
Different letters indicate significant differences at the 5% probability level.
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مقایسه میانگین های اثرات متقابل رقم و باکتری بر غلظت اسبید
استیک نشان میدهد که بیشترین غلظت اسید اسبتیک ببا میبانگین
 233/88میلببیگببرم بببر دسببیلیتببر عصبباره ( 1:5متعلببگ بببه خبباک
ریزوسفری کلم بروکلی تلقیح شده با بباکتری  B. megateriumببود
(جدول  . 4در هر سه رقم کلبم زینتبی ،کلبم بروکلبی و کلبم ببر ،
خاکهای تلقیح شده ببا بباکتریهبای  B. subtilisو  P. putidaدر
مکانهای دوم و سوم قبرار گرفتنبد .ببهطبوری کبه تلقبیح خباک ببا
بباکتریهبای  B. subtilis ،B. megateriumو  ،P. putidaغلظبت
اسید استیک را در خاک ریزوسفری رقم کلم زینتبی ببه ترتیب ،7/1
 5/7و  5/4برابر ،در رقم کلم بروکلی به ترتی  4/1 ،5/4و  3/2براببر
و در رقم کلم بر به ترتی  2/3 ،3/4و  1/7برابر نسببت ببه خباک
ریزوسفری تلقیح نشده افزایش داد (جدول . 4
توانببایی ببباکتریهببا بببرای کبباهش  pHبببه عنببوان نشببانهای از
اسیدی سازی محیط بر اثر تولید اسیدهای آلی اسبت ( . 71ببه خبوبی
شناخته شده است که اسبیدی شبدن محبیط ریشبه از طریبگ تولیبد
اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم توسط ریزجانداران نقش مهمبی در
انحالل مخازن فسفات معدنی و افزایش فسفر محلول در خاک دارنبد
( 70 ,58 ,35و  . 81جونز و همکاران ( 20در بررسی توانبایی برخبی
باکتریهای محرک رشد گیاه گزارش کردنبد کبه ببیشتبرین مقبدار
اسیدهای آلی مالونیک و اگزالیک در تیمار تلقیح شده ببا بباکتری B.
 megateriumبه دست آمد .می توان دلیل ایبن امبر را توانبایی ایبن
باکتری در انحالل پتاسیم و تولید اینبدول اسبتیک اسبید دانسبت .در
مطالعه دیگری گزارش شد که تمام ایزولههبایی کبه توانبایی بباال در
محلبولسبازی پتاسبیم داشبتند قبادر ببه تولیبد  130/42تبا 434/44
میلی گرم بر لیتر اسیدهای آلی سیتریک ،فرولیک ،کوماریک و مالیبک
بودند ( . 71به طور کلی می توان گفت که مکانیسم ادلی باکتریهای
حل کننده پتاسیم ،تولید اسیدهای آلی است که منجر به اسیدی شدن
محیط اطراف ریشه شده و حاللیت مواد معبدنی نبامحلول را افبزایش
میدهند ( . 2محققان دیگری نیز تولید اسیدهای آلی مختلف را توسط
باکتریهای حل کننده پتاسیم گزارش کردهاند؛ تولیبد اسبیدهای آلبی
اگزالیببک ،سببیتریک و گلوکونیببک ( ، 76اگزالیببک و تارتاریببک (، 73
اگزالیک ،سیتریک ،مالیک و تارتاریک ( 47و  60و سیتریک ،مالیبک،
فرولیک و کوماریک ( 71گزارش شده است.

بر گیاه کلم نشان میدهد که کبمتبرین غلظبت عنادبر نیتبروژن،
پتاسیم و فسفر در هر سه رقم کلم مربوط به تیمار شاهد (بدون تلقیح
با باکتری بود و تلقیح با باکتری ،غلظت این عنادر در بر را بهطور
معنیداری ( p>0/01افزایش داد .به طوری که بیشترین غلظتهای
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم با میانگینهبای  0/32 ،2/88و  2/87دردبد
مربوط ببه رقبم کلبم ببر و ببه ترتیب تیمارهبای تلقبیح شبده ببا
بباکتریهبای  P. putida ،A. chroococcumو B. megaterium
بود (جدول  . 4با توجبه ببه توانبایی بباکتریهبای مبورد اسبتفاده در
آزمبایش (جبدول  2ببه خبوبی مبیتبوان دریافبت کبه بباکتری A.
 chroococcumبا تثبیت نیتروژن سب افزایش نیتروژن قابل جبذب
برای گیاه شده و گیاه نیتروژن بیشتری جذب و به انبدامهبای هبوایی
انتقال داده اسبت .هبمچنبین بباکتری  P. putidaببه دلیبل توانبایی
انحالل فسفر نامحلول سب افزایش غلظت فسفر قابل جذب در خاک
شده و گیاه توانایی جذب فسفر بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشبته
است .باکتری  B. megateriumنیز با داشتن توانایی انحالل پتاسبیم
نامحلول توانسته است پتاسیم قابل جذب بیشتری ببرای گیباه فبراهم
کند .انحالل فسفاتهای نبامحلول و مبواد معبدنی حباوی پتاسبیم و
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن باعث افزایش دسترسی نیتروژن ،پتاسبیم و
فسفر و در نتیجه بهبود تغذیه گیاه و افزایش رشد گیاه میشبود ( 84و
. 93
بهطور کلی غلظت باالی فلزات سنگین در خاک با جذب عنادبر
غذایی گیاه مانند فسفر ،باعث کمبود فسفر قابل جبذب در خباک مبی
شود که این امر کاهش رشد گیاه را در پی دارد ( . 23کمبود فسبفر را
میتوان با برخی گونههای باکتریهای محرک رشد گیاه کبه توانبایی
حل کنندگی فسفات را دارا هسبتند جببران کبرد ( 22و  . 91جبونز و
همکاران ( 20بیان کردند تلقیح گیاه ببا بباکتریهبای محبرک رشبد
غلظت عنادر غذایی در گیاه را افزایش مبیدهبد .آنهبا ببیشتبرین
غلظت عنادر غذایی پر مصرف شامل :نیتروژن ،پتاسیم ،فسفر ،کلسیم
و منیزیم را در تیمار تلقیح شده با باکتری  B. megateriumگبزارش
کردند .محققان دیگری نیز افبزایش جبذب عنادبر غبذایی نیتبروژن،
پتاسیم ،فسفر ،کلسیم و منیزیم توسط گیاه را در اثر تلقیح با گونههای
باسیلوس گزارش کردهاند ( 56 ,24 ,17 ,10 ,11 ,8و . 78

()76 , 73 , 60

تأثیر رقم و باکتری بر غلظیت نیتیرون ،سفیفر و اتایییم
برگ کلم

نتای تجزیه واریانس دادهها نشان میدهبد کبه تلقبیح خباک ببا
باکتری تأثیر معنی داری در سطح احتمال یبک دردبد ( p>0/01ببر
غلظت عنادر پر مصرف (نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم در بر گیباه کلبم
داشت (جدول  . 3مقایسه میانگینهای غلظت عنادبر پبر مصبرف در

تأثیر رقم و باکتری بر غلظیت ییر و کیامییم ریشی و
بخش یمسی گیاه کلم

نتای حادل از تجزیه واریانس دادهها نشان مبیدهبد کبه رقبم،
تلقیح با باکتری و اثر متقابل آنها تأثیر معنیداری در سبطح احتمبال
یک دردد ( p>0/01ببر غلظبت سبرب و کبادمیوم ریشبه و بخبش
هوایی گیاه کلم داشت (جدول . 5
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع رقم و باکتریهای محرک رشد گیاه بر غلظتهای سرب و کادمیوم ریشه و بخش هوایی و عملکرد تر و
خشک گیاه کلم
Table 5- The analyses of variance of data showing the effects of plant type and PGPR species on concentrations of the Pb and
Cd in the root and shoot and fresh-dry biomass weight of cabbage plant

میانگین مربعات
)(Mean square

عملکرد خشک

عملکرد تر

)(Fresh biomass) (Dry biomass

غلظت کادمیوم

غلظت سرب

درجه

)(Cd concentration

)(Pb concentration

آزادی

بخش

ریشه

هوایی

))Root

)(Shoot

بخش
هوایی
)(Shoot

ریشه

)(df

منابع تغییرات
)(Variables

))Root

**6261.66285

**175236.4056

**1.44

**19.25

**495.88

**14940.92

2

**1517.48343

**44658.4806

**2.62

**39.78

**386.86

**2180.99

5

**200.26983

**5544.0095

**0.30

**5.65

**94.33

**285.84

10

4.03538

33.2278

0.02

0.17

4.33

15.00

36

5.956490

2.974132

2.18

4.58

3.69

4.52

-

رقم کلم
)(Cabbage varieties

گونه باکتری
)(Bacterial species

رقم کلم×گونه باکتری
(Cabbage varieties × Bacteria
)species

خطا
)(Error

رری تغییرات
)(Coefficient of Variation (%

** و * به ترتی در سطح  1%و  5%معنیدار و  nsاختالف معنیدار نیست.
significant at 0.01 level, * significant at 0.05 level, ns, not significant.

مقایسه میانگین های اثرات متقابل رقبم و تلقبیح ببا بباکتری ببر
غلظت سرب ریشه و بخبش هبوایی گیباه کلبم نشبان مبیدهبد کبه
بیشترین غلظت سرب ریشه و بخش هوایی به ترتی با میانگینهای
 120/20و  90/77میلیگرم بر کیلوگرم مربوط به رقبم کلبم زینتبی و
تیمار تلقیح شده با باکتری  P. putidaبود .همانطور که در جدول 6
مشاهده میشود بیشترین غلظبت سبرب ریشبه و بخبش هبوایی در
رقمهای کلم بروکلی و کلم ببر نیبز در تیمارهبای تلقبیح شبده ببا
باکتری  P. putidaاندازهگیری شد .بهطوری که تلقیح با این باکتری
سب شد غلظت سرب ریشه در رقمهای کلم زینتی ،کلبم بروکلبی و
کلم بر به ترتی  1/2 ،1/3و  1/3برابر و غلظت سرب بخش هوایی
در رقمهای کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر به ترتی  1/3 ،1/7و
 1/5برابر نسبت به تیمار شاهدشان (بدون تلقیح با بباکتری افبزایش
یابد (جدول. 6
مقایسه میانگین های اثرات متقابل رقبم و تلقبیح ببا بباکتری ببر
غلظت کادمیوم ریشه و بخش هوایی گیاه کلبم نشبان مبیدهبد کبه
بیشترین غلظت کادمیوم ریشه مربوط به رقم کلم زینتی و تیمارهای
تلقیح شده با باکتریهای  P. putidaو ( B. subtilisبا میانگینهبای
 9/01و  8/85میلیگرم بر کیلوگرم و رقم کلم بروکلی و تیمار تلقبیح
شده با باکتری  P. putidaبودند که از نظر آماری اختالف معنیداری
با هم نداشتند .همچنین بیش ترین غلظت کادمیوم بخبش هبوایی ببا
میانگین  8/18میلیگرم بر کیلوگرم مربوط به رقم کلم بروکلی و تیمار

**

تلقیح شده با باکتری  P. putidaبود (جبدول  . 6همبانطبور کبه در
جدول  6مشاهده میشود بیشترین غلظت کبادمیوم ریشبه و بخبش
هوایی کلم بر نیز مربوط به تیمار تلقیح شده با باکتری P. putida
بود .به طوری که تلقیح خاک ریزوسفری ببا ایبن بباکتری سبب شبد
غلظت کادمیوم ریشه رقم های کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر به
ترتی  1/2 ،1/3و  1/1برابر و غلظت کادمیوم بخش هوایی به ترتی
 1/4 ،1/5و  1/2برابر نسببت ببه تیمبار شاهدشبان (ببدون تلقبیح ببا
باکتری افزایش یابد (جدول . 6
براساس نتای حادل از این پهوهش مشاهده میشود کبه تلقبیح
با باکتریها ،سب شد غلظت سرب و کادمیوم ریشه و بخبش هبوایی
گیاه نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقیح با باکتری افزایش یابد .دلیبل
این امر را می توان به تولید اسیدهای آلی توسط باکتریها و حاللیبت
بیشتر فلزات سنگین در منطقه ریزوسفر مرتبط دانست که به مبوازات
آن گیاه مقدار بیشتری از فلزات سبنگین را جبذب و در گیباه انباشبته
کرده است .همان طور که در جدول  4نیز مشاهده میشود در هر سبه
رقبم مببورد بررسببی تیمارهببای تلقببیح شبده بببا ببباکتری P. putida
بیش ترین غلظت اسیدهای آلی مالیبک و سبیتریک را داشبتند .نکتبه
قابل توجه دیگر این است که بیشترین غلظت سرب ریشبه و بخبش
هوایی و کادمیوم ریشه در رقم کلم زینتی مشاهده گردیبد (جبدول 6
اما بیش ترین غلظت اسیدهای مالیک ،استیک و سیتریک در رقم کلم
بروکلی اندازهگیری شد (جدول . 4
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جدول  -6مقایسه میانگینهای اثرات متقابل نوع رقم و باکتریهای محرک رشد گیاه بر غلظتهای سرب و کادمیوم ریشه و بخش هوایی و عملکرد
تر و خشک گیاه کلم
Table 6- The interactive effects of cabbage varieties and PGPR species on concentrations of the Pb and Cd in the root and
shoot and fresh-dry biomass weight of cabbage plant

عملکرد خشک

عملکرد تر

غلظت کادمیوم

غلظت سرب

))Cd concentration

)(Pb concentration

) (Fresh biomass) (Dry biomassبخش هوایی ریشه بخش هوایی
)(Shoot
)(Root
)(Shoot

ریشه

گونه باکتری

رقم کلم

))Root

)(PGPR species

)(Cabbage varieties

میلیگرم بر کیلوگرم
)(mg kg-1

گرم در گلدان
)(g in the plot
)6.25 (i
)8.79 (hi
)11.49 (gh
)14.57 (fg
)17.59 (ef
)14.65 (fg

)41.88 (l
)59.64 (k
)78.03 (j
)95.80 (i
)109.59 (h
)95.16 (i

)4.79 (k
)6.15 (ij
)7.37 (bc
)6.45 (fghi
)6.50 (fgh
)6.27 (hij

)7.21 (b
)7.56 (b
)9.01 (a
)8.85 (a
)7.69 (b
)7.39 (b

)52.75 (e
)60.95 (bc
)90.77 (a
)59.77 (cd
)66.00 (b
)60.10 (cd

Control
)91.00 (d
Proteus vulgaris
)98.55 (bc
Pseudomonas putida
)120.20 (a
کلم زینتی
Bacillus subtilis
)95.45 (bcd
)(Ornamental cabbage
Bacillus megaterium
)100.22 (b
)Azotobacter chroococcum 95.00 (cd

)20.39 (e
)36.08 (d
)41.06 (c
)47.44 (b
)72.50 (a
)43.01 (bc

)115.19 (h
)228.64 (f
)251.57 (de
)253.13 (de
)397.11 (b
)230.10 (f

)5.98 (j
)6.69 (efg
)8.18 (a
)6.86 (cd
)7.05 (cd
)6.70 (efg

)7.27 (b
)7.45 (b
)8.76 (a
)7.77 (b
)7.92 (b
)7.68 (b

)45.88 (f
)53.47 (e
)62.05 (bc
)54.83 (de
)56.52 (cde
)54.22 (de

Control
)61.28 (h
Proteus vulgaris
)67.27 (fg
Pseudomonas putida
)77.63 (e
Bacillus subtilis
)66.02 (fgh
Bacillus megaterium
)67.95 (f
)Azotobacter chroococcum 67.50 (fg

)20.21 (e
)40.98 (c
)45.63 (bc
)46.42 (b
)76.96 (a
)43.03 (bc

)111.64 (h
)213.31 (g
)249.03 (e
)277.83 (c
)416.77 (a
)264.27 (d

)6.40 (ghi
)6.70 (efg
)7.51 (b
)7.09 (cd
)6.85 (de
)6.79 (def

)7.12 (b
)7.24 (b
)7.82 (b
)7.29 (b
)7.34 (b
)7.20 (b

)41.10 (f
)54.37 (de
)61.27 (bc
)54.27 (de
)52.97 (e
)53.52 (e

Control
)55.45 (i
Proteus vulgaris
)65.62 (fgh
Pseudomonas putida
)73.95 (e
Bacillus subtilis
)66.90 (fg
Bacillus megaterium
)62.38 (gh
)Azotobacter chroococcum 62.38 (gh

کلم بروکلی
)(Broccoli

کلم بر
)(Cabbage

میانگینها در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری ) (p<0.05با هم ندارند.
Different letters indicate significant differences at the 5% probability level.

شاید بتوان این تفاوت را به توانایی خود رقم کلم زینتی در جبذب
و انتقال فلزات سنگین به انبدام هبای هبوایی مبرتبط دانسبت .نیبو و
همکاران ( 54بیان کردند که ذخیرهسازی بیولوژیکی فلبزات سبنگین
در گیاه عالوه بر ویهگیهای ماده و عوامل محیطی ،ببه ویهگبیهبای
خود گیاه نیز بسبتگی دارد .محققبین دیگبری نیبز نتبای مشبابهی را
گزارش کرده اند ( 13و  . 49راجکومار و فریتس ( 62گبزارش کردنبد
تلقیح گیاه  Ricinus communisبا ایزولبههبای Pseudomounas
) (PsM6و ) Pseudomounas (PjM15سب افزایش غلظت فلزات
سنگین (بجز روی در ریشه ،ساقه و بخش هوایی گیاه گردیبد .نتبای
آنها نشان داد که ایزوله  PsM6کارآیی بیشتری در محلبول کبردن
فلز روی و ایزوله  PjM15در محلبول کبردن مبس و نیکبل داشبت.
کریمی و همکاران ( 32گزارش کردند کبه تلقبیح گیباه خبارپنببه ببا
باکتری های محرک رشد غلظت سرب ریشه و بخش هبوایی گیباه را
نسبت به تیمارهای بدون تلقیح افزایش داد.
()62

ریزجاندران با اسیدی کردن منطقبه ریشبه و افبزایش حاللیبت و
دسترسی فلزات سبنگین ،سبب افبزایش جبذب آن هبا توسبط گیباه
می شوند .برخی ویهگیهای باکتری های مورد استفاده در این پهوهش
مانند :توانایی انحالل فسفات معدنی ،انحبالل پتاسبیم ،تولیبد سبیانید
هیدروژن ،تولید ایندول استیک و نیز تولید اسبیدهای آلبی مبیتواننبد
دلیلی برای کاهش  pHو افبزایش حاللیبت فلبزات سبنگین سبرب و
کادمیوم در منطقه ریشه باشند .بسیاری از محققان نیز گزارش کردهاند
که استفاده از باکتریهای محرک رشد باعث افزایش جبذب کبادمیوم
توسط گیاه شده اسبت ( 74 ,66 ,61 ,33و  . 84ایبن امبر عمبدتاً ببه
افزایش زیست فراهمی کادمیوم در خاک مربوط میشود ( 33و . 66
تأثیر رقم و باکتری بر عملکرم تر و خشک گیاه کلم

نتای تجزیه واریانس دادهها نشان مبیدهبد کبه رقبم ،تلقبیح ببا
باکتری و اثر متقابل آنهبا تبأثیر معنبیداری در سبطح احتمبال یبک

تأثیر باكتريهاي محرك رشد بر تولید اسیدهاي آلی و غلظت سرب و كادمیوم در گیاه كلم

دردد ( p>0/01بر عملکرد تر و خشک گیاه کلم داشت (جبدول . 5
با مقایسه میانگینهای اثرات متقابل رقم و باکتری ببر عملکبرد تبر و
خشک گیاه کلم مشاهده گردید که ببیشتبرین مقبدار عملکبرد تبر و
خشک به ترتی با میبانگینهبای  416/77و  76/96گبرم در گلبدان
مربببوط بببه رقببم کلببم بببر و تیمببار تلقببیح شببده بببا ببباکتری B.
 megateriumو کم ترین میزان عملکرد تر و خشبک ببه ترتیب ببا
میانگینهای  41/88و  6/25گرم در گلدان مربوط به رقم کلم زینتبی
و تیمار شاهد (بدون تلقیح با باکتری بود (جدول . 6
همانطور که در جدول  6مشاهده می شود در هر سبه رقبم کلبم
(زینتی ،بروکلی و بر بیشترین مقدار عملکرد تر و خشک در تیمار
تلقیح شده با باکتری  B. megateriumبه دست آمد .ببهطبوری کبه
عملکرد تر کلم زینتی ،کلم بروکلی و کلم بر در این تیمار به ترتی
 3/5 ،2/6و  3/7برابر و عملکرد خشبک ببه ترتیب  3/8 ،2/8و 3/5
برابر نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقیح با باکتری افزایش داشبت .در
مرحلببه بعببد تیمارهببای تلقببیح شببده بببا ببباکتری  B. subtilisدارای
بیش ترین عملکرد تر و خشبک بودنبد .ببهطبوری کبه تلقبیح خباک
ریزوسفری با این باکتری سب شد عملکرد تر و خشک در رقبم کلبم
زینتی به ترتی  2/3و  2/3برابر ،در کلم بروکلی به ترتی  2/2و 2/3
برابر و در کلم بر به ترتی  2/5و  2/3برابر نسبت به تیمبار شباهد
(بدون تلقیح با باکتری افزایش یابد (جدول . 6
به خوبی شناخته شده است که شمار قابل تبوجهی از گونبههبای
باکتریایی که با ریزوسفر گیاه ارتباط دارند ،می توانند تبأثیر مثبتبی ببر
رشد گیاهان داشته باشند .استفاده از این باکتریها به عنوان کودهبای
زیستی در کشاورزی ،چندین سال است که مبورد توجبه قبرار گرفتبه
است .به نظر میرسد که تأثیر مثبت این باکتریها بر رشبد گیباه ببه
دلیل تولید تنظیم کنندههای رشبد گیباه ( 77 ,56 ,31 ,21 ,11و ، 78
امکان دسترسی بیشتر به مواد غذایی در خاک ( ، 55کنترل بیماریها
( 30 ,18 ,16و  36و تثبیت نیتروژن ( 14و  92توسط این باکتریها
باشد .بنابراین ،مبی تبوان نتیجبه گرفبت کبه تلقبیح گیاهبان توسبط
باکتری های محرک رشبد گیباه مبی توانبد از طریبگ تقویبت رشبد و
محافظت از گیاهان در برابر فلزات سنگین ،باعبث افبزایش کبارآیی و
راندمان گیاهان شود .نسبت سطح به حجم باکتریها بسیار زیاد است
( 6و ایببن ریزجانببداران از ظرفیببت ببباالیی بببرای جببذب فلببزات از
محلولهای خاک برخوردار هستند ( . 53همچنین باکتریهای محرک
رشد گیاه توانایی جذب بیولوژیکی و تجمع بیولوژیکی فلزات سبنگین
را دارا هستند که میتواند در کاهش اثرات سبمی فلبزات ببرای گیباه
نقش داشته باشد (. 90
مطالعات متعددی نشبان داده انبد کبه اسبتفاده از بباکتری هبای
محرک رشد ،باعث افزایش رشد ،توسعه ریشه و جذب فلزات سبنگین
در کلزا ( ، 74( Brassica napusخبردل (43( Brassica juncea
و کلزا و خردل ( 44گردید .ماروالندا-آگوری و همکاران ( 46گزارش
کردند که تلقیح با باکتری  B. megateriumباعبث افبزایش سبطح
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بر و ماده خشک کاهو شد .در مطالعهای تلقیح گیاه لوبیا با بباکتری
 Proteus vulgarisسب شد وزن تر و خشک گیاه به ترتیب 55/8
و  60دردببد نسبببت بببه گیبباه شبباهد افببزایش یابببد ( .(64) 51زی و
همکاران ( 85گزارش کردند که باکتری ( B. subtilis GB03وزن
تر و خشک گیاه شاهی گوش موشی ( Brassicaceaeرا ببه ترتیب
 58و  71دردد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد .سانترو و همکباران
( 67گزارش کردند که تلقیح گیاه نعناع فلفلی با باکتری B. subtilis
وزن خشک ریشه و بخش هبوایی گیباه را ببه ترتیب  3/5و  2براببر
نسبت به تیمار ببدون تلقبیح افبزایش داد .بهبارلویی و همکباران (5
گزارش کردند که تلقیح گیاه جو و کلزا با گونههای  P. putidaو P.
 fluorescensسب افزایش ماده خشک بخش هوایی گیاه گردید .یو
و لی ( 88اظهار داشتند که تولید ایندول استیک اسبید توسبط ایزولبه
( Proteus vulgaris JBLS202بهطور موثری باعث رشد گیاهچبه
کلم چینی شد .به طوری که وزن تر گیباه را  32/6دردبد نسببت ببه
تیمار شاهد افزایش داد .هم چنبین باتاچاریبا و همکباران ( 7گبزارش
کردند که تلقیح گیباه شباهی گبوش موشبی ببا ایزولبه (JBLS202
 Proteus vulgarisوزن تر گیاه را  75تا  80دردد نسبت ببه تیمبار
شاهد افزایش داد .آنها دلیل این امر را تولیبد اینبدول اسبتیک اسبید
توسط این ایزوله گزارش کردند .پاتیل ( 59در بررسی تبأثیر بباکتری
 B. subtilisبر رشد گیاه ذرت گزارش کرد کبه تلقبیح گیباه ببا ایبن
باکتری عملکرد تر و خشک گیاه را نسبت به گیاه شاهد (بدون تلقیح
افببزایش داد .هاریناتببان و همکبباران ( 25تببأثیر دو گونببه ببباکتری
) Bacillus (C2و ) Pseudomonas (C7را بر رشد و عملکرد گیباه
ارزن مورد بررسی قرار دادند .نتای آنها نشان داد که تلقبیح گیباه ببا
باکتری ) Bacillus (C2بیشترین تأثیر را ببر افبزایش ویهگبیهبای
فیزیولوژیکی گیاه داشت .محمدزاده و همکاران ( 52گبزارش کردنبد
که تلقیح گیاه آفتابگردان با باکتریهای محرک رشبد باعبث افبزایش
جذب آهن و روی در گیاه و افزایش زیست توده گیاه گردید .کشباورز
زرجببانی و همکبباران ( 34بیببان کردنببد کببه کبباربرد ببباکتری B.
 megateriumبیشترین وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه
را در گیاه گوجه فرنگی تولید کرد که نسبت به تیمار شاهد تبا 52/23
دردد افزایش نشان داد.
()88 , 85 , 67 , 59 , 34 , 25 , 7

تأثیر رقم و باکتری بر غلظت یر
جذ

سییایت و کربن ی

کامییم و سففر قابی

یحلمل خا ریزویفری بعیا س

برمسشت گیاه کلم

نتای تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که تلقبیح ببا بباکتری
تأثیر معنیداری در سطح احتمال یبک دردبد ( p>0/01ببر غلظبت
سرب قابل جبذب ،فسبفر قاببل جبذب و کبربن آلبی محلبول خباک
ریزوسفری داشته است .اما اثرات متقابل رقم و تلقبیح ببا بباکتریهبا
تأثیر معنیداری ببر غلظبت کبادمیوم قاببل جبذب و اسبیدیته خباک
ریزوسفری نداشت (جدول . 7
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جدول  -7نتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع رقم و باکتری های محرک رشد گیاه بر غلظت سرب ،کادمیوم و فسفر قابل جذب ،اسیدیته و کربن آلی
محلول خاک ریزوسفری بعد از برداشت گیاه کلم
Table 7- The Analyses of variance of data showing the effects of plant type and PGPR species on available concentration of
Pb, Cd and phosphorus, pH and DOC of the rhizosphere soil after harvest of cabbage plant

میانگین مربعات
)(Mean square

کربن آلی محلول

اسیدیته

فسفر قابل جذب کادمیوم قابل جذب سرب قابل جذب

درجه آزادی

منابع تغییرات

)(df

))Variables

خاک

)(Available P

)(Available Cd

)(Available Pb

**0.16

**0.15

**18.05

*0.006

**81.69

2

**0.60

**0.15

**230.47

*0.006

**170.01

5

**0.01

0.008ns

**7.70

0.004ns

**12.14

10

0.002

0.018

1.04

0.002

2.99

36

5.63

1.99

4.03

9.43

3.87

-

)(DOC

)(pH

رقم کلم
)(Cabbage varieties

گونه باکتری
)(Bacterial species

رقم کلم×گونه باکتری
(Cabbage varieties × Bacteria
)species

خطا
)(Error

رری تغییرات
)(Coefficient of Variation (%

** و * به ترتی در سطح  1%و  5%معنیدار و  nsاختالف معنیدار نیست.
significant at 0.01 level, * significant at 0.05 level, ns, not significant.

مقایسه میانگینهای تأثیر رقم ببر غلظبت کبادمیوم قاببل جبذب
خاک نشان داد که خاک ریزوسبفری رقبم کلبم بروکلبی ببیشتبرین
غلظت کادمیوم قابل جذب و خاک ریزوسفری رقم کلم زینتی کمترین
غلظت کادمیوم قابل جذب را پس از برداشت گیاه داشته است (شبکل
-1الف  .همچنین مقایسبه میبانگینهبای تبأثیر بباکتری ببر غلظبت
کادمیوم قابل جذب خاک نشان میدهد که کمترین غلظبت کبادمیوم
قابل جذب مربوط به تیمار تلقیح شده با بباکتری  B. megateriumو
بیشترین غلظت کادمیوم قابل جذب مربوط به تیمارهای تلقیح شده با
باکتریهای  A. chroococcumو  proteus vulgarisاست (شکل
-1ب  .همان طور که نتای حادل نشان میدهد تیمارهای تلقیح شده
بببا ببباکتریهببای  B. megaterium ،P. putidaو B. subtilis
بیش ترین غلظت اسیدهای آلی (جدول  4و بیشترین غلظت سرب و
کادمیوم ریشه و بخش هوایی (جدول  6را داشتند و کمترین غلظبت
ایببن عنادببر در تیمارهببای تلقببیح شببده بببا ببباکتریهببای A.
 chroococcumو  proteus vulgarisمشاهده گردید (جبداول  4و
 . 6بر این اساس میتوان گفت کبه ببه دلیبل جبذب کمتبر سبرب و
کادمیوم توسط گیاه در تیمارهبای تلقبیح شبده ببا بباکتریهبای A.
 chroococcumو  proteus vulgarisمقدار سرب و کبادمیوم قاببل
جذب بیشتری در خاک ریزوسفری ایبن تیمارهبا بباقی مانبده اسبت.
محققان دیگری نیز گزارش کردهاند تولید اسیدهای آلی ،کبالتهبای
آهن و سیدروفورها توسط باکتریهای محرک رشد گیاه ،سب کاهش

**

اسیدیته خاک و افزایش غلظت کادمیوم قابل جذب در خاک میشبود
( 66 ,61 ,33و . 86
مقایسه میانگینهای تأثیر بباکتریهبا ببر اسبیدیته خباک نشبان
میدهد که بیشترین اسیدیته مربوط ببه تیمبار شباهد (ببدون تلقبیح
باکتری بود و تلقیح خاک با باکتریها سب کباهش اسبیدیته خباک
ریزوسفری گردید (شکل -2ب  .ببه خبوبی شبناخته شبده اسبت کبه
ریشههای گیاه توسط چندین فرآیند از جملبه اکسیداسبیون و تبنفس،
تعادل کاتیون و جذب آنیون و آزاد سبازی آنیبون آلبی توانبایی تغییبر
اسیدیته خاک را دارند ( . 26امبا ،فراینبدهای ادبلی کنتبرل تغییبرات
اسیدیته خاک ریزوسفری رهاسازی  H+و  OH-از ریشههای گیباه ببه
محلول خاک ببرای جببران عبدم تعبادل ببار ناشبی از جبذب نبابرابر
کاتیونها و آنیونها توسط ریشههای گیاه است ( . 26عالوه ببر ایبن،
گزارش شده است که باکتریهای محرک رشد گیاه با کاهش اسیدیته
خاک ،آزاد کردن مواد کالت کننده ،انحالل فسفات نامحلول و تغییبر
پتانسیل احیاء خاک سب تغییر قابلیت دسترس ببودن مبواد مغبذی و
حمل و نقل فلزات سنگین و در نهایبت بهببود فرآینبد فیتواکسبیداتیو
میشوند ( . 63تأثیر اسیدیته خاک بر حاللیت فلبزات سبنگین توسبط
محققان دیگری نیز گزارش شده است (. 19
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الف )(A
ب )(B
شکل  -1تأثیر نوع رقم کلم (الف) و باکتریهای محرک رشد گیاه (ب) بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک ریزوسفری بعد از برداشت گیاه کلم
Figure 1- The main effects of cabbage varieties (A) PGPR species (B) on available concentration of the rhizosphere soil after
harvest of cabbage plant

الف )(A
ب )(B
شکل  -2تأثیر نوع رقم کلم (الف) و باکتریهای محرک رشد گیاه (ب) بر اسیدیته خاک ریزوسفری بعد از برداشت گیاه کلم
Figure 2- The main effects of cabbage varieties (A) PGPR species (B) on pH of the rhizosphere soil after harvest of
cabbage plant

مقایسه میانگین های اثرات متقابل رقبم و تلقبیح ببا بباکتری ببر
غلظت سرب قابل جذب خاک ریزوسفری بعبد از برداشبت گیباه کلبم
نشان میدهد که بیشترین غلظت سرب قابل جذب مرببوط ببه رقبم
کلم زینتی و تیمار شاهد (ببدون تلقبیح ببا بباکتری ببود و تلقبیح ببا
باکتریها در هر سه رقم کلم سب کاهش غلظت سرب قاببل جبذب
خاک شده است .بهطوری که کمترین غلظت سرب قابل جذب خباک
ریزوسفری مربوط به رقم کلم بر و تیمار تلقیح شده با بباکتری B.
 megateriumبود که  21/33دردد نسبت به تیمار شاهدش کباهش
داشت (جدول  . 8این کاهش غلظت سرب قابل جذب بعد از برداشبت
گیاه کلم را از یک سو می توان به جذب سرب توسط گیاه و انتقال آن

به اندامهای هوایی گیاه نسبت داد و از سبوی دیگبر مبیتبوان گفبت
فعالیت باکتری های محرک رشد سب تبدیل شدن اشکال قابل جذب
سرب به اشکال با قابلیت جذب پایینتر شده اسبت تبا امکبان جبذب
توسط گیاه کاهش یابد.
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود بیشترین غلظت فسفر
قابل جذب و کربن آلی محلول خاک ریزوسفری بعد از برداشبت گیباه
کلم مربوط به رقم کلم بر و به ترتیب تیمارهبای تلقبیح شبده ببا
باکتریهای  P. putidaو  B. megateriumبود که به ترتی 79/22
و  120دردد نسبت به تیمار شاهدش افزایش داشت (جدول . 8
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جدول  -8مقایسه میانگینهای اثرات متقابل نوع رقم و باکتریهای محرک رشد بر بر غلظت سرب ،کادمیوم و فسفر قابل جذب ،اسیدیته و کربن
آلی محلول خاک ریزوسفری بعد از برداشت گیاه کلم
Table 8- The interactive effects of cabbage varieties and PGPR species on available concentration of Pb, Cd and phosphorus,
pH and DOC of the rhizosphere soil after harvest of cabbage plant

کربن آلی محلول
)(DOC

فسفر قابل جذب

سرب قابل جذب

)(Available P

)(Available Pb

)(mg/kg soil

)(g C/kg soil

گونه باکتری

رقم کلم

)(PGPR species

)(Cabbage varieties

)0.54 (ij
)0.74 (gh
)0.83 (fg
)0.88 (ef
)1.28 (b
)0.68 (h

)15.08 (h
)23.64 (ef
)31.82 (b
)25.36 (de
)27.79 (c
)24.55(ef

)50.62 (a
)49.65 (ab
)48.52 (a-d
)38.67 (hij
)38.84 (hij
)49.55 (abc

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

)0.52 (j
)0.65 (hi
)0.81 (fg
)0.96 (de
)1.30 (b
)0.86 (ef

)19.31(g
)22.87 (f
)32.96 (ab
)22.77 (f
)27.01 (cd
)24.47 (ef

)48.01 (a-e
)47.81 (a-e
)50.00 (ab
)45.03 (def
)37.83 (ij
)46.20 (b-f

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

)0.65 (hi
)0.84 (efg
)0.89 (ef
)1.15 (c
)1.43 (a
)1.02 (d

)19.39 (g
)23.55 (ef
)34.75 (a
)28.88 (c
)28.84 (c
)23.78 (ef

)45.29 (c-f
)43.74 (efg
)46.18 (b-f
)40.31 (ghi
)35.63 (j
)42.10 (fgh

Control
Proteus vulgaris
Pseudomonas putida
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Azotobacter chroococcum

کلم زینتی
)(Ornamental cabbage

کلم بروکلی
)(Broccoli

کلم بر
)(Cabbage

میانگینها در هر ستون که حداقل یک حرف مشترک دارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری ) (p<0.05با هم ندارند.
Different letters indicate significant differences at the 5% probability level.

اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم تولید شده توسط بباکتریهبای
محرک رشد گیاه فسفات معدنی را حل میکنند و فسفر قابل دسترس
را افبببزایش مبببیدهنبببد ( . 89بببباکتریهببای  P. putidaو B.
 megateriumبا داشتن توانبایی انحبالل فسبفات معبدنی ،انحبالل
پتاسیم نامحلول و کاهش اسیدیته خاک سب افزایش غلظبت کبربن
آلی محلول در خاک شده اند که خود ایبن امبر در کباهش اسبیدیته و
افزایش دسترس بودن عنادر غذایی و افزایش رشد گیباه مبوثر ببوده
است.

نتیجهگیری
نتای حادل از این پهوهش نشان داد که تلقیح خاک ریزوسبفری
با باکتری های محرک رشد گیاه با توجه به توانایی باکتریها در تولید
ایندول استیک اسبید ،سبیانید هیبدروژن ،تثبیبت نیتبروژن ،حاللیبت
فسفات نامحلول و پتاسیم ،سب رشد و عملکرد بهتر ارقام کلم گردید.
افزایش تولید اسیدهای آلی ،کربن آلی محلول و اسیدی کردن منطقه

ریزوسفر از یک سو قابلیت دسترسی عنادر غذایی نیتبروژن ،فسبفر و
پتاسیم توسط گیاه را افزایش داد و از سبوی دیگبر ببه دلیبل کباهش
اسیدیته منطقه ریزوسفر حاللیبت فلبزات سبنگین سبرب و کبادمیوم
افزایش یافت .لذا افزایش حاللیبت فلبزات سبنگین در منطقبه ریشبه
سب افزایش جذب این فلزات توسط ارقام مختلف کلبم گردیبد .ایبن
امر از دو جنبه حائز اهمیت می باشد :اوالً در مورد ارقام خوراکی شامل
کلم بر و کلم بروکلی باید توجه داشت که کشبت ایبن گیاهبان در
خاک های آلوده به فلزات سنگین با توجه ببه توانبایی بباالیی کبه در
جذب این فلزات دارند ،پرخطر میباشد و میبایست در دورت کشبت
نیز قبل از استفاده و عرره به بازار مصبرف از لحباظ غلظبت فلبزات
سنگین در بافتهبای خبوراکی مبورد آزمبایش قبرار گیرنبد .ثانیباً در
خصوص رقم کلم زینتی ،با توجه به توانایی زیاد ایبن رقبم در جبذب
سرب و کادمیوم ،می توان این رقم را به منظور پباالیش خباک هبای
آلوده به این عنادر در فزاهای سبز و زمبینهبای آلبوده ببه فلبزات
سنگین کشت کرد.
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Introduction: Contamination of soils by heavy metals is one of the most serious environmental problems
that increases the risk of toxic metal entry into the food chains. When heavy metals enter the soil, they are
progressively converted to the insoluble form by reactions with soil components. A variety of mechanisms such
as absorption, ion exchange, co-precipitation and complexation incorporates heavy metals into soil minerals or
bounds them to various soil phases. Organic acids are natural compounds that are secreted from the root of the
plant and can affect the solubility and uptake of heavy metals.
Materials and Methods: To evaluate the effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on organic
acids production and heavy metal uptake by different cabbage varieties, a factorial pot experiment with
completely randomized design and three replications was performed under the greenhouse conditions. The
factors included (a) rhizosphere soils of three varieties of cabbage [Brassica oleracea var. acephala L.
(Ornamental cabbage), Brassica oleracea var. italica L. (Broccoli cabbage) and Brassica oleracea var. capitata
L. (Cabbage)] and (b) five species of PGPR consisting of Pseudomonas putida PTCC 1694, Bacillus megaterium
PTCC 1656, Proteus vulgaris PTCC 1079, Bacillus subtilis PTCC 1715 and Azotobacter chroococcum and
control (without rhizobacteria) used to inoculate the rhizosphere soils. The experiment had 18 treatments and
there were 54 experimental units and three seedlings of cabbage were planted in each pot. In all treatments
inoculated with rhizobacterial species, 2 ml of a bacterial suspension with 10 7-108 (cfu ml-1) were used to
inoculate the soil of root area. The data obtained in this study were statistically analyzed by SAS software
(version 9.4) and the mean comparison was performed by Duncan’s multiple range test at 1 and 5 percent
probability levels.
Results and Discussion: The analysis of variance (ANOVA) showed that the cabbage varieties, bacterial
inoculation and their interactions had significant effects (p < 0.01) on organic acids concentration, fresh and dry
biomass of plant, concentrations of Pb and Cd in root and shoot of cabbage plant. The results showed that
inoculation of the rhizosphere soils with PGPR species increased organic acids concentration of rhizosphere. The
highest concentration of malic and citric acids in rhizosphere soil (9.59 and 118.34 mg dl -1, respectively) was
obtained when the rhizosphere soils of the broccoli were inoculated with Pseudomonas putida PTCC 1694 and
the highest concentration of acetic acid in rhizosphere (233.88 mg dl -1) was determined when the rhizosphere of
broccoli were inoculated with Bacillus megaterium PTCC 1656. Inoculation of the rhizosphere with PGPR
species also increased the fresh and dry biomass of plant, and Pb and Cd concentrations in cabbage root and
shoot. The highest fresh and dry biomass of cabbage (416.77 and 76.96 g in the plot, respectively) were obtained
when the rhizosphere soils of cabbage were inoculated with Bacillus megaterium PTCC 1656, the highest
concentration of Pb in the root and shoot and Cd in the root of cabbage (12.20, 90.77 and 9.01 mg kg -1,
respectively) were obtained when the rhizosphere soils of the ornamental cabbage were inoculated with
Pseudomonas putida PTCC 1694. Inoculation of the rhizosphere soils of the ornamental cabbage, broccoli and
cabbage by B. megaterium PTCC1656 caused an increase in the DOC concentration by 137, 150 and 120%,
respectively, compared to uninoculated rhizosphere soils. Bacterial inoculation also increased the concentrations
of available phosphorus in the rhizosphere soils and the highest concentration of phosphorus was measured in
the treatments inoculated by P. putida PTCC1694. Furthermore, the concentrations of available phosphorus in
the rhizosphere soils of the ornamental cabbage, broccoli and cabbage increased by 79, 71 and 111%,
respectively, relative to uninoculated rhizosphere soils.
Conclusion: It is concluded that inoculation of Pb and Cd contaminated soils by PGPR species, especially
Bacillus megaterium PTCC 1656 and Pseudomonas putida PTCC 1694, enhances the tolerance of host plants,
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metal uptake performance and thus phytoremediation process by increasing the metal bioavailability and
biomass production of the plant. As the distribution and accumulation of heavy metals in plant tissues are
important factors for evaluation of plant role in phytoremediation of polluted soils, the PGPR inoculation of
rhizosphere soils can be used as a biotechnological tool to enhance biomass production and plant uptake and thus
the efficiency of phytoextraction.
Keywords: Acitic, Citric, Malic, Organic acid, Rhizobox
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