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  يورز مختلف خاكيها تحت سیستمی سیلتی برمید در یک خاك لوم رسی آبشویيسازشبیه

  

1حسین شیرانی
3 و عباس همت2عباسی محمدعلی حاج ،2مجید افیونی، 

  

  

  چکیده

، مقـدار   يورزخـاك، مـدیریت خـاك      يهـا یثیر ویژگ هاي زیرزمینی، تحت تا    انتقال مواد شیمیایی از خاك به آب      

ها مفید بوده و ممکـن اسـت در           ها و اعمال مدیریت   ها اصوالً براي پژوهش     مدل. آبشویی و سرعت فرایندهاي انتقال است     

این تحقیق در دو سال متوالی  در یـک زمـین            . اي در مورد حرکت آب و امالح استفاده شوند          هاي ویژه   ریزي آزمایش   طرح

دو دیسک سـطحی بـه   + ورزي شامل شخم با دیسک سطحی  هاي خاك  صحرایی، تیماريهای بررسدر. مشخص انجام شد  

عنـوان  دو دیسک سطحی بـه    + دار  و شخم با گاوآهن برگردان     ) T1) (متر   سانتی 15 يورزعمق خاك (ورزي    خاك  عنوان کم 

هـاي کامـل      در قالـب طـرح بلـوك         ذکر شده    يها  تیمار. بودند) متر   سانتی 30 يورزعمق خاك  ) (T2(ورزي مرسوم     خاك

- حرکت برمید در خاك، برمیـد پتاسـیم بـه   ی بررس ي برا .. تکرار و تحت کشت ذرت در دو سال اعمال شدند          3 با   یتصادف

.  گرم در لیتر حدود یک ماه پس از کشت به سطح خاك اضافه شد              67/16پاش با غلظت      نواخت توسط آب  صورت کامالً یک  

 ي آبیـار  10 و   5،  2متـر پـس از      ی سـانت  90 تا   60 و   60 تا   30،  30 تا   15،  15 صفر تا    يهاعمقسپس مقدار برمید در خاك در       

 يهاحرکت یون برمید در خاك توسط مدل      .  شد يگیراندازه) متری میل 630 و   315،  126ترتیب معادل    به يمقدار آب آبیار  (

 رطوبت متحـرك و     يا، مدل دوناحیه  )DCDE  ،SCDEترتیب  به( معین و نامعین     يا توده -یحرکت امالح، معادله پخشیدگ   

 مرکـز  ینتایج نشان داد، با افزایش آبـشوئ   .  گردید یبینپیش) SRM( نامعین   ياو مدل انتقال منطقه   ) MIM(غیر متحرك   

 ي مرسـوم بـا شـدت بیـشتر    يورزاین حرکت رو به پائین در سیـستم خـاك  .   انتقال یافت  يترجرم برمید به عمق پائین    

گیـري شـده، نـشان داد کـه            با مقادیر اندازه   CDEسه برآورد توزیع غلظت برمید در خاك توسط مدل          مقای. مشاهده شد 

CDE   معین DCDE) (   نسبت بهCDE   نامعین (SCDE) در سیـستم   . دهـد  می تري از حرکت برمید نشان       دقیق یبین پیش

در مقابل در  . گیري شده نشان داد     دازههاي ان   تري بر داده     برازش ضعیف  CDE، مدل     ورزي با افزایش آبشویی برمید      خاك  کم

 پس از   . ارائه نمود  ياهاي مشاهده   برازش خوبی بر داده   ) متر آب ی میل 630( آبیاري   10 پس از    CDEورزي مرسوم مدل      خاك

ورزي بهتر از تیمـار       خاك   بر حرکت برمید در خاك در تیمار کم        CDEبرازش مدل   ) متر آب ی میل 315 و   126 (ي آبیار 5 و   2

ـ   به . برازش مطلوبی بر روند حرکت برمید در خاك نشان ندادند          SRM و   MIM يهامدل. رزي مرسوم بود  و  خاك  یطـور کل

  . بر حرکت برمید داشتي دیگر برازش بهتريها معین نسبت به مدلCDEمدل 

  

  ، برمید، مرکز جرم، مدليورز، خاكيسازشبیه: ي کلیديهاواژه

  

  

  

  

  

  

                                                
.، رفسنجانعصر رفسنجانی، دانشگاه ولي، دانشکده کشاورزیشناس، گروه خاكاستادیار. 1

  . اصفهان، اصفهانیدانشگاه صنعت، ي، دانشکده کشاورزیشناسگروه خاكان استاد. 2
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  مقدمه

هاي  انتقال مواد شیمیایی از خاك به آب

 خاك، مدیریت خاك، يهایزیرزمینی، تحت تاثیر ویژگ

مدت زمان آبشویی و سرعت فرایندهاي انتقال است 

اگرچه آلودگی ). 1995 و همکاران، یکوئیانگوئیس(

 فرایندهاي تواند از وسیله نیترات میهاي زیرزمینی به آب

این آلودگی در   شود، ولی عامل اصلی افزایشیطبیعی ناش

دار هاي کشاورزي و مصرف کودهاي نیتروژن اثر فعالیت

ثیر عوامل مختلف ابه دلیل ت). 1997ساتیا و یاداو، (است 

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک بر حرکت برخی امالح به 

 تحت هاویژه نیترات در خاك، بررسی چگونگی حرکت آن

 يهابنابراین، پژوهش. تأثیر نفوذ آب در خاك دشوار است

زیادي انجام گرفته است تا بتوان از یونی که رفتاري شبیه 

 بررسی حرکت و رفتار نیترات ينیترات در خاك دارد، برا

هاي مناسب  یکی از آنیون. ها استفاده نمود و دیگر آنیون

 خاك، ها و خصوصاً نیترات در بررسی حرکت نمکيبرا

  ).1992برگر، مارتنز و فرانکن(باشد  می) Br (1یون برمید

ها در نیمرخ خاك تحت تأثیر نفوذ حرکت نمک

-هاي متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته و به آب، از دیدگاه

.  تفسیر گردیده استی گوناگونی ریاضيهاوسیله مدل

ترهایی ها، تخمین پارام  کاربرد مدليهايیکی از دشوار

 و یا 3ها کار رفته و اغلب تعداد آناست که در مدل به

دلیل به). 1983آموزگار و همکاران، (باشد  بیشتر می

 يا رایانهيافزارهاها، نرم این مدلی حل تحلیليدشوار

  .ها ارائه شده است آني حل عددي برایمختلف

دقت برآورد مدل را معموالً توسط انحرافاتی که در 

. کنند  رفتار پدیده مورد نظر دارد، ارزیابی میبینی پیش

خطاهاي به وجود آمده ممکن است مربوط به برآورد مدل 

گیري رفتار پدیده و دقت  هاي اندازه و یا مربوط به روش

هاي تحلیلی اغلب الزم است  براي تهیه مدل. ها باشدآن

ها،  این فرضیه .اي استفاده شود که از فرضیات ساده کننده

 باعث سهولت استفاده از مدل و  برآورد نتایج اگرچه

ایجاد محدودیت و در نتیجه خطا در  گردند، ولی سبب  می

کننده از مدل بایستی شوند و شخص استفاده مدل می

  ).1988جینز و همکاران، (ها واقف باشد  این محدودیت به

                                                
1. Bromide

گزارش کردند که حرکت ) 1994(لی و قدرتی 

، )شدت جریان کم(کم هاي  ها در خاك در سرعتنمک

-توده- ی، معادله پخشیدگ)SM2(توسط سه مدل نامعین 

 رطوبت متحرك و غیر ياناحیه  و مدل دوCDE(3 (يا

مدل . بینی است خوبی قابل پیشبهMIM(4(متحرك 

CDE شرایط جریان ماندگار با مقدار رطوبت ثابت  در

رود و بر اساس سرعت جریان آب در  کار میخاك به

دهنده مجموع نشان (Dمنافذ خاك و ضریب پخشیدگی 

 یضرایب پخشیدگی هیدرودینامیکی و پخشیدگ

این . کند عمل می) مولکولی نمک مورد نظر در آب خاك

 يا برCDEاند که مدل گران گزارش نمودهپژوهش

نخورده مناسب  ها در خاك دستبررسی حرکت نمک

کار هاي همگن به باشد، به شرطی که در مورد خاك می

گزارش کردند که ) 1997(واندربرت و همکاران . رود

نواخت برازش بهتري از هاي یک  در خاكCDEمدل 

) 1994(و همکاران یاسودا. آورد عمل میها به داده

کشت گندم بررسی حرکت برمید در خاك را تحت 

 تعادلی در CDEنتایج نشان داد که مدل . نمودند

تري بر   غیرتعادلی برازش ضعیفCDEمقایسه با 

العبیدي و همکاران . دهد گیري ارائه می اندازه هاي  داده

ها در خاك را بدون استفاده از حرکت نمک) 1993(

 الکتریکی ی قابلیت رسانایيگیرردیاب و تنها با اندازه

هاي  برازش داده.  کردندیه اشباع خاك بررسعصار

 نشان داد 5SRM و CDEهاي  گیري شده با مدل اندازه

هاي باالیی برآورد خوبی از   در عمق(CDE)که مدل اول 

 در SRMکه مدل دهد، در حالی حرکت امالح انجام می

ها بینی مناسبی را از حرکت نمک ها پیش تمامی عمق

بیان داشتند ) 1984(کاسبی و همکاران . نمایدیارائه م

ها در بینی حرکت نمک  توانایی پیشMIMکه مدل 

هاي ترجیحی را دارد و در  هاي زیاد یا جریان سرعت

چنین،  هم. گیرد این مدل پدیده مذکور را در نظر می واقع

تواند پدیده کشیدگی  این مدل می ها گزارش کردند کهآن

 را در حرکت امالح در خاك توصیف 6دار شدن لهیا دنبا

اي  کند که دلیل آن در نظر گرفتن فرآیند انتقال توده

                                                
2. Stochastic model
3. Convection-dispersion equation
4. Two-region mobile and immobile model
5. Stochastic regional model
6. Tailing
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ناکابه و . باشد  بین دو ناحیه رطوبتی می1پخشیده

انتقال یون برمید در یک خاك لوم ) 1999(همکاران 

اي و غرقابی تحت  هرسی شنی را در دو تیمار آبیاري قطر

 2مرکز جرم. ورزي مطالعه نمودند خاك  سیستم بی

در روش . برومید در دو روش آبیاري قابل مقایسه بود

اي  آبیاري غرقابی مرکز جرم در مقایسه با آبیاري قطره

 90تر از  باالتر، ولی آبشویی برمید به عمق پایین

  . بودمتر تحت آبیاري غرقابی بیشتر سانتی

چه گفته شد، حرکت امالح در خاك بر اساس آن

 یثیر عوامل مختلفاتواند تحت تیم) از جمله یون برمید(

 يورز از این عوامل نوع عملیات خاكیقرار گیرد که یک

 اندك در زمینه انتقال يهابا توجه به پژوهش. است

 مدت و در شرایط مزرعه یصورت طوالنویژه بهها بهیون

ها در  حرکت آنیبین پیشيها برا از مدلو استفاده

 در ایران، يورز مختلف خاكيهاخاك تحت مدیریت

بینی حرکت برمید در  هدف از انجام این تحقیق، پیش

 انتقال یهاي حرکت امالح و بررس خاك توسط مدل

  .ورزي بود هاي مختلف خاك مرکز جرم تحت تیمار

  

  ها مواد و روش

 دانشکده یاین پژوهش در مزرعه پژوهش

 يکشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستا

 کیلومتري جنوب غربی 40آباد در  نجف) لورك(جوزدان 

 در عرض یمنطقه مورد بررس. اصفهان انجام گردید

 دقیقه شمالی و طول 32 درجه و 32جغرافیائی 

ارتفاع .  دقیقه شرقی قرار دارد23 درجه و 51جغرافیائی 

بندي   متر و بر اساس تقسیم1630آن از سطح دریا 

هاي خنک و  خشک با تابستان کوپن داراي اقلیم نیمه

- سالیانه منطقه بهيمتوسط بارندگی و دما. خشک است

. باشد گراد می  درجه سانتی5/14متر و   میلی140ترتیب 

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه  برخی از ویژگی

  . نشان داده شده است1 در جدول یآزمایش

ن پژوهش در یک قطعه زمین که چهار سال ای

صورت آیش بود و سال پیش از به) پیش از اجراي طرح(

در  .آیش کشت ذرت در آن انجام گرفته بود، اجرا شد

                                                
1. Diffusive mass transfer
2. Mass center

ورزي در دو سطح استفاده  این پژوهش از عامل خاك

 3ورزي خاك  کم-1:ورزي شامل تیمارهاي خاك. شد

 15عمق شخم ( دیسک شامل شخم سطحی توسط

پس از ) سبک(همراه با دو دیسک سطحی ) متر سانتی

هاي  شخم به منظور تسطیح زمین و خرد کردن کلوخه

 شامل شخم عمیق 4ورزي مرسوم  خاك-2 و (T1)خاك 

) متر  سانتی30عمق شخم (دار آهن برگردان توسط گاو

طیح زمین و خرد منظور تسهمراه با دو دیسک سبک به

  .بود (T2)هاي خاك  کردن کلوخه

این پژوهش در دو سال متوالی  در یک زمین 

 با سه یهاي کامل تصادف مشخص و در قالب طرح بلوك

در سال دوم نیز . تکرار تحت کشت ذرت انجام گردید

ها به  ها و کرت تیمارها همانند سال اول در همان بلوك

ها در هر   صل بین کرتفوا.  یکسان اعمال گردیدياگونه

 متر در نظر گرفته 3ها    متر و فواصل بین بلوك2بلوك 

  متر و هر بلوك در امتداد 5  ×10ها   ابعاد کرت. شد

) ورزي خاك مرسوم و کم(ورزي  طولی داراي دو نوع خاك

ها به صورت ردیفی کشت   سپس بذر ذرت روي پشته. بود

 30ه عمق شخم دار کآهن برگردان در تیمار گاو. گردید

متر بود، پس از تبدیل خاك به جوي و پشته،  سانتی

متر کاهش و   سانتی10عمق خاك نرم در کف جوي 

. متر افزایش یافت  سانتی10ارتفاع خاك نرم پشته حدود 

 که پس از تبدیل زمین به جوي و پشته، در يابه گونه

دار، عمق خاك نرم از کف جوي آهن برگردان تیمار گاو

متر و در تیمار دیسک به   سانتی40ر روي پشته  و د20

پیش از .  شديگیرمتر اندازه  سانتی25 و 10ترتیب 

، 60 تا 30، 30 تا 15، 15هاي صفر تا  اجراي طرح از الیه

هاي خاك در  متر نمونه  سانتی120 تا 90  و 90 تا 60

 براي تعیین يگیرسه نقطه از مزرعه توسط مته نمونه

غلظت اولیه  .ه در خاك برداشت شدغلظت برمید اولی

متر  گرم در سانتی  میکرو3حدود (برمید در خاك ناچیز 

در گوشه . و تقریباً برابر خطاي دستگاه بود) مکعب خاك

 2 × 2هاي کوچکی به ابعاد  هر کرت در سال دوم، کرت

جدا شد که براي بررسی حرکت امالح )  متر مربع4(متر 

  .در نظر گرفته شدند

                                                
3. Reduced tillage
4. Conventional tillage
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 قبل از اجراي طرحی خاك مزرعه تحقیقاتهاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی: 1جدول 

(%)آهک OM (%)ECe (dS m-1)pHبافت خاك)cm(الیه 

56/05/36/712لوم رسی سیلتیصفر-15

36/08/25/715لوم رسی سیلتی30-15

20/05/25/712رسی سیلتی50-30

  

هـاي    بدیهی است که تمام عملیاتی که روي کرت       

، روي  ) ورزي و کـشت گیـاه       مانند خاك (اصلی انجام شد    

هـاي   تر نیز انجام گرفت و فقط به کـرت    هاي کوچک   کرت

 گـرم برمیـد پتاسـیم بـراي بررسـی           200کوچک مقـدار    

ایـن مقـدار معـادل      . حرکت برمید در خاك اضافه گردید     

 کیلـوگرم در    500( کیلوگرم در هکتار برمید خالص       336

برمیـد پتاسـیم در کـف      . باشـد   مـی ) هکتار برمید پتاسیم  

بـا  (صورت کامالً یکنواخت و بـه فـرم محلـول           ها به   جوي

. پـاش اضـافه شـد       توسط آب )  گرم در لیتر   67/16غلظت  

براي کنترل دقیق مقدار آب در بررسـی حرکـت برمیـد،            

پـاش بـا    توسـط آب  )  متر 2 ×2(هاي کوچک     بیاري کرت آ

. صورت دسـتی و یکنواخـت انجـام گردیـد    حجم معین به  

مقدار تبخیر روزانه و متوسط تبخیر در طول فـصل رشـد    

پس از اضافه کردن برمید به خاك توسط تـشتک تبخیـر     

بـراي بررسـی حرکـت برمیـد در خـاك،           . تعیین گردیـد  

ترتیـب   آبیـاري بـه    10 و   5،  2برداري در سه نوبت،       نمونه

 در طـول    يمتر آب آبیـار      میلی 630 و   315،  126معادل  

 تا  30،  30 تا   15،  15فصل رشد ذرت از پنج الیه صفر تا         

متر از کف جوي انجام    سانتی 120 تا   90 و   90 تا   60،  60

گیري مقدار برمیـد و      هاي خاك براي اندازه     گرفت و نمونه  

هاي خاك پـس از       هنمون. رطوبت به آزمایشگاه منتقل شد    

متـر عبـور     میلی 2خشک شدن در هوا ، کوبیده و از الک          

 گرم خاك توزین و بـه هـر نمونـه           10سپس  . داده شدند 

لیتـر نیتـرات پتاسـیم      ی میلـ  2لیتر آب مقطر و     ی میل 50

اضـــافه و ) بـــراي تثبیـــت قـــدرت یـــونی( مـــوالر 5/2

.  دقیقـه تکـان داده شـد       30مدت  سوسپانسیون حاصل به  

 ساعت در آزمایشگاه به حالـت سـکون         24ت  مدسپس به 

قرار داده شد و پـس از آن سـانتریفوژ گردیـد و محلـول               

. گیـري غلظـت برمیـد جـدا شـد           صاف رویی براي انـدازه    

 برمیـد،  1گـر غلظت برمید با اسـتفاده از الکتـرود انتخـاب         

                                                
1.Bromide selective electrode

گاه از  گیري برمید توسط این دست      دامنه اندازه . تعیین شد 

 میکرومول در لیتر تا یک مول در لیتـر و زمـان تعـادل      5

دســتگاه مـورد اسـتفاده پــس از   . باشـد   دقیقـه مـی  1آن 

طور اتوماتیک غلظت یون برمیـد را مـستقیماً           واسنجی به 

کلیه محاسبات درون دسـتگاه     . گیرد  در محلول اندازه می   

هـاي بـافر برمیـد بـا         انجام شده و واسنجی توسط محلول     

  .  موالر انجام گردید1 و 1/0 ، 01/0هاي صفر ،  غلظت

مرکز جرم مختصات منحنی توزیع غلظت برمید 

به این گونه که مقدار . در برابر عمق خاك محاسبه شد

 و عمق خاك xعنوان متغیر  برمید به2ماندهغلظت باقی

ظور تعیین مرکز به من . در نظر گرفته شدyعنوان متغیر به

توان سطح زیر نمودارها را به چند شکل هندسی  جرم می

 سپس تقسیم نمود،) مثلث، مستطیل، دایره و غیره(مشخص 

، با Ai  مرکز جرم هر شکل با مساحت y و  x  مختصات

 و ينقو(گردد یاستفاده از فرمول زیر محاسبه م

در  ینویسالبته این محاسبات با برنامه). 1384همکاران، 

  . انجام شدExcelافزار نرم




i

ii

A

Ax
x    ,     




i

ii

A

Ay
y

xi   وyi هاي تقسیم شده هستند و  مختصات مرکز جرم شکل

 که اگر ینبدین مع. باشدی شکل مي مربوط شمارهiاندیس 

 تقسیم شود، اندیس ی شکل هندس5 به یمساحت زیر منحن

i به ی، سطح زیر منحن1در شکل . نمایدی تغییر م5 تا 1 از 

 تقسیم شده است که به عنوان مثال، ی منظم هندسيهاشکل

 و A2 مساحت ي یک ذوزنقه است که دارا2شکل شماره 

ز باشد و با استفاده ای مy2 و x2مختصات مرکز جرم 

ها و روابط باال، مختصات مرکز جرم مشخصات این شکل

  .آیدیدست م بهیسطح زیر منحن

  

                                                
2. Residual bromide concentration
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 شکل شماتیک محاسبه مرکز جرم سطح زیر :1شکل 

  ییک منحن
  

مانده در پس از تعیین غلظت برمید باقی

-هاي مختلف نمونه هاي مورد نظر خاك در زمان عمق

دست آمده براي هر تیمار و هر زمان هاي به برداري، داده

سپس . گیري بر اساس عمق خاك پردازش شدند نمونه

دست آمده با استفاده از برنامه کامپیوتري هنتایج ب

CXTFIT2افزار قادر است این نرم.  برازش گردیدند

صورت حل  حرکت امالح در خاك را بهیچگونگ

چهار .  تجزیه و تحلیل نماید2 و حل معکوس1مستقیم

مدل حرکت امالح در این برنامه گنجانده شده است که 

گیري شده مورد برازش قرار  هاي اندازه ها دادهتوسط آن

 مدل - 1:هاي مورد استفاده عبارت بودند از مدل. گرفتند

CDE 3 معین یاDCDE ،2 - مدل CDE نامعین یا 
4SCDE ،3-اي رطوبت متحرك و رطوبت  ناحیه مدل دو

 یا يا مدل انتقال منطقه- MIM 4غیر متحرك یا 

SRM که چهار مدل فوق در نرم افزار CXTFIT 

ین است معین ا معین با ناCDEفرق مدل . موجود است

صورت یک مقدار که در اولی ضریب پخشیدگی ثابت و به

افزار  شود، ولی در دومی، خود نرم معین به مدل داده می

هاي  با توجه به پارامترهاي دیگر داده شده و داده

در . زند گیري شده، بهترین مقدار را تخمین می اندازه

در محیط متخلخل به دو ) محلول(فاز مایع  MIMمدل 

حرکت . شود حرك و غیر متحرك تقسیم میبخش مت

ماده مورد نظر بین این دو بخش محلول بر اساس شیب 

                                                
1. Direct solution
2. Inverse solution
3. Deterministic convection dispersion equation
4. Stochastic Convetion Dispersion Equation

شود فرایند  چنین، فرض می هم. گیرد غلظت انجام می

جذب در دو محیط متحرك و غیر متحرك نیز به صورت 

اگر در . باشد ناگهانی بوده و جذب به صورت خطی می

 در نظر انتشار را صفر-ی ضریب پخشیدگSCDEمدل 

 فرض شده و مدل ياصورت تودهبگیریم، حرکت امالح به

تر  شرح مفصل. شودی تبدیل ميابه انتقال منطقه

ها در  آني پارامترهايگیرهاي مذکور و روش اندازه مدل

 مدل ي تعیین پارامترهايمنابع آورده شده است که برا

؛ 1377صیاد، (ها استفاده گردید در این پژوهش از آن

گنوختن و ویرنگا،  وان و1378، یپور شهرستاننشعبا

 مدل ي ورودي مقادیر پارامترها2در جدول ). 1976

  .اندآورده شده

  

  نتایج و بحث

ثیر پدیده آبشویی بر مختصات مرکز جرم برمید در تا

ورزي دو تیمار خاك

مختصات مرکز جرم برمید را در سه  3جدول 

  م کمبرداري تحت سیست مرحله آبیاري و نمونه

 نشان دهنده غلظت  xلفهوم. دهد ورزي نشان می خاك

با . باشد گر عمق مرکز جرم می نمایانyلفه وبرمید و م

 در مقایسه xلفه و، م افزایش تعداد آبیاري در مرحله دوم

، ولی این کاهش  با مرحله اول آبیاري کاهش یافته است

 در مقابل. دار نبود  درصد معنی5از نظر آماري در سطح 

 بار آبیاري در مرحله 5پس از ) عمق مرکز جرم (yلفه وم

)  آبیاري2(داري نسبت به مرحله اول  طور معنیدوم به

بنابراین، با افزایش مقدار آب آبیاري در . افزایش یافت

مرحله دوم از غلظت ردیاب در پروفیل خاك کاسته شد 

داري  معنی%) 5در سطح (که این کاهش از نظر آماري 

 مرکز جرم يچنین، عمق یا مختصات عمود هم. نبود

ردیاب همراه با افزایش دفعات آبیاري به سمت اعماق 

در مرحله سوم . رخ خاك حرکت کرده استتر نیم پایین

 نسبت به xلفه ونیز م)  آبیاري10پس از (برداري  نمونه

، در  داري پیدا نکرده است مراحل قبلی کاهش معنی

داري در مقایسه با دو   افزایش معنیyلفه وکه محالی

 بار 10بدین معنی که پس از .  استمرحله قبلی داشته

تر انتقال یافته  آبیاري مرکز جرم ردیاب به اعماق پایین

  .است
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 اشباع یبمانده همان مقدار رطوبت هواخشک است و هدایت آیرطوبت باق(ها  مدلي مهم ورودي پارامترها:2جدول 

) شديگیرخاك به روش بار ثابت اندازه

  رطوبت اشباع

)یحجم(% 

- یرطوبت باق

  مانده

)یحجم(% 

 یهدایت آب

اشباع 

)cm/hr(

غلظت برمید 

  اضافه شده

)g/L(

  یمقدار آب آبشوی

)mm(  

ي آبیار10          ي آبیار5        ي آبیار2

متوسط تبخیر 

روزانه 

)mm/day(

4635/67/161263156305/6

  

*ورزي خاك  مرحله آبشویی تحت سیستم کم3مقایسه میانگین مختصات مرکز جرم برمید در خاك در : 3جدول 

)cm(  عمقy)g cm-3µ(  غلظتxمرحله آبشویی

a5/14a41 آبیاري2

a1/12b48 آبیاري5

a3/10c1/54 آبیاري10

%).5 يآزمون دانکن در سطح آمار(داري ندارند  باشند، اختالف معنی به میهایی که داراي حروف مشا  در هر ستون میانگین*

  

مختصات مرکز جرم برمید در سه مرحله آبیاري 

 نشان داده 4ورزي مرسوم در جدول  تحت سیستم خاك

  . شده است

  

مقایسه میانگین مختصات مرکز جرم برمید : 4جدول 

 مرحله آبشویی 3در ) ه صورت دو به دوب(در خاك 

*ورزي مرسوم تحت سیستم خاك

مرحله آبشویی
xغلظت   

)g cm-3µ(
y عمق )cm(

a2/16a3/40 آبیاري2

a7/13b5/47 آبیاري5

  b1/7  c5/60 آبیاري10
باشند،  هایی که داراي حروف مشابه می  در هر ستون میانگین*

%).5 يآزمون دانکن در سطح آمار (داري ندارند اختالف معنی

  

 xلفه وم)  آبیاري5(برداري  در مرحله دوم نمونه

مرکز جرم ردیاب در مقایسه با مرحله اول کاهش یافته 

. دار نیست است که این کاهش از نظر آماري معنی

داري در مقدار  چنین، در این مرحله افزایش معنی هم

به عبارت . دشو  نسبت به مرحله اول دیده میyلفه وم

دیگر با افزایش مقدار آبیاري از غلظت برمید کاسته شده 

 بار 10پس از . و عمق مرکز جرم افزایش یافته است

شود و   دیده میxلفه وداري در م ، کاهش معنی آبیاري

به ) مرحله اول و دوم( نیز نسبت به مراحل قبلی yلفه وم

ه بدین مفهوم ک. داري افزایش داشته است گونه معنی

داري در   بار آبیاري کاهش معنی10غلظت ردیاب پس از 

 بار آبیاري داشته و از طرف دیگر مرکز جرم 5مقایسه با 

تري در نیمرخ خاك انتقال یافته  برمید به عمق پایین

نشان داد که ) 1992( آگوس و کاسل يهاپژوهش. است

با افزایش مقدار آب به کار رفته به منظور آبیاري، عمق 

  .رم برمید افزایش یافتمرکز ج

دهد که در سیستم  نتایج فوق نشان می

ورزي مرسوم حرکت مرکز جرم ردیاب به سمت  خاك

تر خاك در مقایسه با سیستم  هاي پایین عمق

به . باشد  بار آبیاري بیشتر می10ورزي پس از  خاك کم

 630عبارت دیگر با افزایش مقدار آب آبیاري تا حد 

دار عمق مرکز جرم اوآهن برگردان، در سیستم گ متر میلی

ردیاب در مقایسه با دیسک سطحی افزایش قابل 

در صورتی که در مراحل اول و . اي داشته است مالحظه

-تفاوت چشم) متر آب  میلی315 و 126(دوم آبیاري 

ورزي از نظر عمق مرکز جرم  گیري بین دو سیستم خاك

دند نشان دا) 1992(آگوس و کاسل . برمید وجود ندارد

متر آب تفاوت چندانی از   میلی300که با کاربرد حدود 

ورزي سطحی  نظر عمق مرکز جرم برمید بین خاك

ورزي عمیق دیده نشد، ولی با افزایش  و خاك) دیسک(

متر و بیشتر، این   میلی500مقدار آب آبیاري تا حد 

 که عمق مرکز جرم ياگونهبه. گیر شداختالف چشم

ورزي  رزي عمیق بیشتر از خاكو ردیاب در سیستم خاك

  .سطحی بود
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 در سیستم CDE حرکت برمید توسط مدل یبینپیش

  ورزي خاك کم

 مقادیر ضریب تبیین و مجموع مربعات 5جدول 

 مقادیر مختلف ي و برايورزخطا را در هر دو تیمار خاك

برازش ، يورزخاكدر تیمار کم. دهدی نشان ميآب آبیار

 در (DCDE) و معین (SCDE) نامعین  CDEهاي مدل

 123برداري و یا پس از آبیاري با  اولین مرحله نمونه

مدل .  نشان داده شده است2متر آب در شکل  میلی

DCDE گیري  هاي اندازه برآورد بسیار خوبی از داده

 نزدیک به یک بوده و R2 که ياگونه به،داشته است

نیز در مقایسه با مدل  (SSQ)مجموع مربعات خطا 

SCDE اگرچه مقدار . بسیار کمتر استR2  در مدل

SCDE  ولی مقدار  نسبتاً باال بود ،SSQ  برابر 24حدود 

معین  CDEبنابراین مدل . دست آمدبه DCDEمدل 

برازش بسیار بهتري از حرکت برمید در مقایسه با مدل 

CDE نامعین ارائه کرده است.  

 پخشیدگی - بر اساس ضریب انتشار CDEمدل 

عمل ) ار هیدرودینامیک و پخشیدگی مولکولیانتش(

اند که این مدل براي  کند و محققان گزارش کرده می

هاي همگن مناسب است  بررسی حرکت امالح در خاك

 داراي یخاك مورد بررس). 1994، ی و قدرتیل(

، زیرا از نظر بافت در تمام  یکنواختی نسبتاً خوبی بود

 ریزبافت بوده و  نیمرخ خاك تقریباً مشابه ويهاالیه

در . باشد اي در خاك می داراي ساختمان متراکم و توده

خوردگی خاك کم بوده و   هم تیمار دیسک سطحی نیز به

ها  برازش مطلوبی از داده DCDEرود که مدل  انتظار می

 315( آبیاري در مرحله دوم 5پس از  .داشته باشد

برازش خوبی از روند حرکت  SCDEمدل ) متر آب میلی

در این مرحله نیز . رومید در خاك ارائه ننموده استب

-، به بهتر بود SCDEدر مقایسه با  DCDEبرازش مدل 

حدود  SSQ درصد و 60حدود  R2 که مقدار ياگونه

در مرحله سوم ). 2شکل (باشد  نصف مدل اول می

 هر دو مدل از روند یبینپیش)  آبیاري10(برداري  نمونه

 دو مدل یبین پیش4کل ش. حرکت برمید ضعیف بود

برداري و تحت سیستم  مذکور را در مرحله سوم نمونه

ها ذکر در برخی از پژوهش. دهد ورزي نشان می خاك کم

، برازش مدل  شده که با گذشت زمان و افزایش آبیاري

CDE باترز و (شود  تر می گیري ضعیف هاي اندازه بر داده

ایش آبشویی در این پژوهش نیز با افز). 1989همکاران، 

برازش مدل با خطاي ، DCDEبه ویژه در مورد مدل 

  .بیشتري مواجه گردید
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  ي آبیار2 پس از يورز خاكدر سیستم کم DCDEو  SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینپیش: 2شکل 
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  ي آبیار5 پس از يورز خاكدر سیستم کم DCDEو  SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینپیش: 3شکل 
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   ي آبیار10 پس از يورزخاكسیستم کمدر  DCDEو  SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینپیش: 4شکل 

  
و نامعین ) DCDE( معین CDE دو مدل يبرا) SSQ(و مجموع مربعات خطا ) R2(مقادیر ضریب تبیین  :5جدول 

)SCDE (ي و مقادیر آب آبیاريورز مختلف خاكيدر تیمارها

يورزتیمار خاك DCDEمدل  SCDEمدل 

يورزخاكکم R2 SSQ R2 SSQ

ي آبیار2 98/0 1/34 74/0 8/691

ي آبیار5 58/0 6/658 26/0 1123

ي آبیار10 23/0 5/163 41/0 4/217

 مرسوميورزخاك

ي آبیار2 75/0 5/256 25/0 1583

ي آبیار5 26/0 7/638 05/0 1760

ي آبیار10 71/0 8/25 83/0 9/44
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 در سیستم CDEط مدل  حرکت برمید توسیبینپیش

ورزي مرسوم خاك

 حرکت برمید در نیمرخ خاك یبینپیش 5شکل 

  SCDEمدل . دهد را پس از مرحله اول آبیاري نشان می

، به  برازش بسیار ضعیفی از حرکت برمید در خاك داشته

بیش از  SSQ درصد و 25 برابر  R2 که مقدار ياگونه

رد خوبی از برآو DCDEدر مقابل مدل . باشد  می1500

 درصد و 75برابر   R2حرکت ردیاب در خاك داشته که 

SSQ   در مرحله دوم .  گویاي این گفته است6/256برابر

برداري، برازش حرکت برومید در خاك توسط مدل  نمونه

SCDE که کمترین يا، به گونه  بسیار ضعیف بوده 

  را در بین تمام SSQ و بیشترین مقدار R2مقدار 

. انجام شده به خود اختصاص داده استهاي  برازش

نیز نتوانسته است روند حرکت  DCDEچنین، مدل  هم

خوبی برازش نماید، اگر چه نسبت برومید در خاك را به

 6شکل .  داشته استي بهتری کارایSCDEبه مدل 

  .دهد  آبیاري نشان می5برازش دو مدل فوق را پس از 
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  ي آبیار2 مرسوم پس از يورزخاك در سیستم DCDEو   SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینپیش: 5شکل 
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  ي آبیار5س از  مرسوم پيورزخاكدر سیستم  DCDEو  SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینپیش: 6شکل 
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 10پس از (برداري  در آخرین مرحله نمونه

برعکس مرحله قبلی هر دو مدل برازش خوبی را ) آبیاري

گیري شده غلظت برمید داشته و مقدار  هاي اندازه بر داده

R2   براي دو مدل SCDEو  DCDE به ترتیب برابر 

براي  R2د این که مقدار با وجو. باشد می% 70و % 80

 SSQمدل نامعین بیشتر از مدل معین است، ولی مقدار 

نشان دهنده انحراف کمتر از  DCDEکمتر مدل 

. ها است هاي واقعی و بنابراین برازش بهتر آن بر داده داده

 حرکت برومید در عمق یبیندهنده پیش نشان7شکل 

  .باشد  آبیاري می10خاك پس از 

یسک سطحی مشاهده گردید که در مورد تیمار د

 مدل یبینبا گذشت زمان با افزایش دفعات آبیاري، پیش

CDE در  . از حرکت ردیاب با دقت کمتري انجام گرفت

دار نیز به مرور با افزایش دفعات تیمار گاوآهن برگردان

، دقت مدل ) آبیاري5(برداري  آبیاري تا مرحله دوم نمونه

خاك کاهش یافت، ولی در برازش روند حرکت برمید در 

برداري   آبیاري  یعنی در آخرین مرحله نمونه10پس از 

دلیل این امر .  با دقت باالیی انجام گرفتیبیناین پیش

احتماالً مربوط به شستشوي بیشتر برمید در سیستم 

آبشویی زیادتر موجب . باشد ورزي مرسوم می خاك

هاي مختلف  یکنواختی بیشتر غلظت برمید در عمق

 که تجمع زیاد ردیاب يابه گونه. رخ خاك شده استنیم

شود و در واقع چولگی  در یک یا دو عمق معین دیده نمی

منحنی کم شده و برمید در طول نیمرخ خاك پخش 

احتماالً با توجه به یکنواختی غلظت در . شده است

 SCDE و DCDEهاي نیمرخ خاك، هر دو مدل  عمق

  .ها نشان دهند اند برازش خوبی بر داده توانسته

، برازش  ها داده R2 و SSQبا توجه به مقدار 

ها از حرکت برمید در خاك، تحت سیستم  مدل

ورزي بهتر و با دقت باالتري در مقایسه با  خاك کم

علت آن . ورزي مرسوم انجام گرفته است سیستم خاك

خوردگی و غیر یکنواختی بیشتر خاك توسط  هم شاید به

بدین . باشد) تریل شخم عمیقدلبه(ورزي مرسوم  خاك

ورزي  خاك ورزي مرسوم و کم مفهوم که در سیستم خاك

محل افزودن (خوردگی خاك از کف جوي  هم عمق به

گونه همان. باشد متر می  سانتی10 و 20ترتیببه) برمید

نخورده و همگن که قبالً ذکر شد، هر قدر خاك دست

تر بر حرکت ردیاب باال CDEباشد، دقت برازش مدل 

برداري، دقت برآورد  در مقابل در مرحله سوم نمونه. است

ورزي مرسوم نسبت به سیستم  مدل در خاك

ورزي بیشتر بود که علت آن شاید مربوط به  خاك کم

پخش و یکنواختی بیشتر غلظت برمید در عمق نیمرخ 

خاك و در نتیجه کاهش چولگی منحنی تحت سیستم 

نتیجه . اري باشد بار آبی10ورزي مرسوم پس از  خاك

ورزي و در  کلی دیگر این است که در هر دو تیمار خاك

برداري، برازش حرکت برمید در  هر سه مرحله نمونه

 SCDEنسبت به مدل  DCDEخاك توسط مدل 

  .تر و بهتر است دقیق
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  ي آبیار10 مرسوم پس از يورزخاك در سیستم DCDEو  SCDE يها حرکت برمید توسط مدلیبینشپی: 7شکل 
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و مدل انتقال  MIM حرکت برمید توسط مدل یبینپیش

اي منطقه

ورزي و در همه مراحل  در هر دو تیمار خاك

 برازش خوبی بر SRMو  MIMبرداري، دو مدل  نمونه

روند حرکت برمید در عمق خاك در این پژوهش نشان 

گیري با  هاي اندازه  که همبستگی دادهيا، به گونه ندادند

بسیار  (SSQ)دادهاي برازش یافته بسیار کم و انحرافات 

اظهار داشتند که مدل ) 1994(لی و قدرتی . زیاد بود

MIMاز رشد ریشه یهاي ناش  در صورت وجود کانال 

هاي ترجیحی برازش خوبی   بودن جریانگیاهان و حاکم

چنین،  هم. نماید از حرکت امالح در خاك ارائه می

گزارش کردند که مدل ) 1984(کاسبی و همکاران 

MIM هاي  بینی حرکت امالح را در سرعت توانایی پیش

در حالی که مدل . هاي ترجیحی دارد زیاد یا جریان

CDE حت بینی حرکت امالح در خاك ت به منظور پیش

. باشد هاي پایین و شدت جریان کم مناسب می سرعت

 نیز داراي بافت ریز و ساختمان یخاك مورد بررس

هاي  اي و یکنواخت بوده و فاقد جریان فشرده یا توده

پذیري   که نفوذيابه گونه. باشد سریع و ترجیحی می

سرعت حرکت آب در خاك کم (خیلی کمی داشته 

از طرفی . تر است بمناس CDEو بنابراین مدل ) است

، وقتی که توزیع امالح در خاك حالت  MIMمدل  

کشیدگی داشته باشد مناسب است، در حالی که مدل 

CDE توزیع سیگموییدي )S-خوبی برازش  را به) شکل

توزیع برمید در نیمرخ ). 1976گنوختن، وان(نماید  می

 نیز بیشتر حالت سیگموییدي داشت یخاك در این بررس

مدل انتقال . بهتر بودCDE ین برازش مدل و بنابرا

اي، مدلی است که حرکت امالح در خاك را  منطقه

جریان . گیرد اي در نظر می توسط جریان روان یا توده

گیرد که  روان امالح از منافذ درشت خاك انجام می

شوند  معموالً درصد کمی از کل منافذ خاك را شامل می

مقدار  SCDE اگر در مدل). 1979بوما و وستن، (

را نزدیک صفر در نظر بگیریم،  (D)ضریب پخشیدگی 

جریان امالح فقط به صورت جریان روان در نظر گرفته 

اي تبدیل  شود و بنابراین به مدل انتقال منطقه می

  ). 1378، یپور شهرستانشعبان(شود  می

در این پژوهش خاك داراي بافت ریز و ساختمان 

یجه مقدار منافذ درشت و ضعیف و متراکم بوده و در نت

باشد و جریان روان چندان  پیوسته در این خاك کم می

 فوق انتظار يهاپس با توجه به گفته. ارجحیت ندارد

بینی دقیق و  اي پیش رود که مدل انتقال منطقه می

در کل . مناسبی از حرکت برومید در خاك نداشته باشد

ژه در ویهاي واقعی به برآورد این مدل نسبت به داده

  .   هاي سطحی بسیار نامناسب بود عمق

  

  گیري  نتیجه

محاسبه مرکز جرم برمید در دو سیستم 

ورزي نشان داد که با افزایش مقدار آب آبیاري،  خاك

 yکاهش و مؤلفه ) غلظت برمید( مرکز جرم xمؤلفه 

مقدار کاهش مؤلفه . افزایش یافته است) عمق(مرکز جرم 

x و افزایش مؤلفه y ورزي  جرم در سیستم خاك  مرکز

-ورزي بیشتر بود که نشان خاك مرسوم در مقایسه با کم

ورزي مرسوم  دهنده شستشوي بیشتر برمید در خاك

 توزیع غلظت برمید در خاك یبینمقایسه پیش .باشد می

گیري شده نشان داد   با مقادیر اندازهCDEتوسط مدل 

 نسبت به نامعین آن (DCDE)که نوع معین این مدل 

(SCDE)تري از حرکت برمید انجام داد  برازش دقیق .

، مدل  ورزي با افزایش آبشویی برمید خاك در سیستم کم

CDEگیري شده  هاي اندازه تري از داده  برازش ضعیف

 پس CDEورزي مرسوم مدل  در برابر در خاك. نشان داد

گیري شده  هاي اندازه  آبیاري برازش خوبی از داده10از 

برداري، برازش  در مراحل اول و دوم نمونه .ارائه نمود

 بر حرکت برمید در خاك تحت تیمار CDEمدل 

مدل . ورزي مرسوم بود ورزي بهتر از تیمار خاك خاك کم

MIMاي برازش مطلوبی از روند   و مدل انتقال منطقه

 با توجه یطور کل به.حرکت برمید در خاك ارائه ندادند

 ي تأثیر زیادیت آبشویتوان گفیبه نتایج این پژوهش، م

 یهای یونيشاخص برا( مثل برمید یهایبر حرکت آنیون

 يها خاكي براCDEدارد و مدل ) مثل نیترات و کلرید

ها مناسب  حرکت نمکیبینمنظور پیشیکنواخت به

  .است
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Simulation of Bromide Leaching in a Silty Clay Loam Soil Under Different Tillage 
Systems

Shirani1, H., Afyuni2, M., Hajabbasi2, M. A. and Hemmat3, A.

Abstract
Transportation of chemicals from soil surface toward aquifers is influenced by soil properties, 

tillage management, leaching and the rate of transportation processes. Models substantially are 
useful for studying and applying management and it is possible to use them in planning special 
experiments on water and solute transport. The study was performed in two consecutive years. 
Different tillage treatments including disk harrowing + two disk harrowing as reduced tillage (15
cm plowing depth) (T1) and moldboard plowing + two disk harrowing as conventional tillage 
system (30 cm plowing depth) (T2) were used. The above mentioned treatments were done in a 
randomized complete block design with 3 replications and under corn cultivation for two years. To 
study bromide transport through the soil, potassium bromide with concentration of 16.67 g/l was 
sprayed uniformly on the soil surface. Then, bromide transport was predicted by solute transport 
models. The results showed that with increase of leaching, bromide mass center was moved to 
deeper layers and this kind of movement can be observed in T2 with more intensity. Comparison 
between the distributions of bromide concentration by deterministic convection-dispersion equation 
(DCDE) with measured data revealed that DCDE is more careful in prediction than stochastic CDE 
(SCDE). In T1, with increase of bromide leaching, CDE models fitted measured data poorly as well. 
On the opposite side, in T2, CDE models could present appropriate fitting of measured data (after 10
irrigations or 630 mm water). After second and fifth irrigation (126 and 315 mm water), the fitting 
of CDE models on bromide leaching in the soil under T1 was better than T2. Two-region mobile and 
immobile model (MIM) and stochastic regional model (SRM) did not present ideal fitting on the 
bromide transport in soil.
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چکيده

انتقال مواد شيميايي از خاك به آبهاي زيرزميني، تحت تاثير ويژگیهای خاك، مديريت خاكورزی، مقدار آبشويي و سرعت فرايندهاي انتقال است. مدلها اصولاً براي پژوهشها و اعمال مديريتها مفيد بوده و ممكن است در طرحريزي آزمايشهاي ويژهاي در مورد حركت آب و املاح استفاده شوند. اين تحقيق در دو سال متوالي  در يك زمين مشخص انجام شد. در بررسیهای صحرايي، تيمارهاي خاكورزي شامل شخم با ديسك سطحي + دو ديسك سطحي به عنوان كمخاكورزي (عمق خاکورزی 15 سانتيمتر) (T1 ) و شخم با گاوآهن برگرداندار + دو ديسك سطحي بهعنوان خاكورزي مرسوم (T2 ) (عمق خاکورزی 30 سانتيمتر) بودند. تيمارهای ذکر شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با 3 تکرار و تحت كشت ذرت در دو سال اعمال شدند.. برای بررسی حرکت برميد در خاک، برميد پتاسيم بهصورت كاملاً يكنواخت توسط آبپاش با غلظت 67/16 گرم در ليتر حدود يک ماه پس از کشت به سطح خاک اضافه شد. سپس مقدار برميد در خاک در عمقهای صفر تا 15، 15 تا 30، 30 تا 60 و 60 تا 90 سانتیمتر پس از 2، 5 و 10 آبياری (مقدار آب آبياری بهترتيب معادل 126، 315 و 630 ميلیمتر) اندازهگيری شد. حرکت يون برميد در خاک توسط مدلهای حرکت املاح، معادله پخشيدگی- تودهای معين و نامعين (بهترتيب DCDE، SCDE)، مدل دوناحيهای رطوبت متحرک و غير متحرک (MIM) و مدل انتقال منطقهای نامعين (SRM) پيشبينی گرديد. نتايج نشان داد، با افزايش آبشوئی مرکز جرم برميد به عمق پائينتری انتقال يافت.  اين حرکت رو به پائين در سيستم خاکورزی مرسوم با شدت بيشتری مشاهده شد. مقايسه برآورد توزيع غلظت برميد در خاك توسط مدل CDE با مقادير اندازهگيري شده، نشان داد كه CDE معين DCDE)) نسبت به CDE نامعين (SCDE) پيشبينی دقيقتري از حركت برميد نشان ميدهد. در سيستم كمخاكورزي با افزايش آبشويي برميد، مدل CDE برازش ضعيفتري بر دادههاي اندازهگيري شده نشان داد. در مقابل در خاكورزي مرسوم مدل CDE پس از 10 آبياري (630 ميلیمتر آب) برازش خوبي بر دادههاي مشاهدهای ارائه نمود. پس از 2 و 5 آبياری (126 و 315 ميلیمتر آب) برازش مدل CDE بر حركت برميد در خاك در تيمار كمخاكورزي بهتر از تيمار خاكورزي مرسوم بود. مدلهای MIM و SRM برازش مطلوبي بر روند حركت برميد در خاك نشان ندادند. بهطور کلی مدل CDE معين نسبت به مدلهای ديگر برازش بهتری بر حرکت برميد داشت.
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مقدمه

انتقال مواد شيميايي از خاك به آبهاي زيرزميني، تحت تاثير ويژگیهای خاك، مديريت خاك، مدت زمان آبشويي و سرعت فرايندهاي انتقال است (گوئيسکوئيانی و همکاران، 1995). اگرچه آلودگي آبهاي زيرزميني بهوسيله نيترات ميتواند از فرايندهاي طبيعي ناشی شود، ولي عامل اصلي افزايش اين آلودگي در اثر فعاليتهاي كشاورزي و مصرف كودهاي نيتروژندار است (ساتيا و ياداو، 1997). به دليل تاثير عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك بر حركت برخي املاح به ويژه نيترات در خاك، بررسي چگونگي حركت آنها تحت تأثير نفوذ آب در خاك دشوار است. بنابراين، پژوهشهای زيادي انجام گرفته است تا بتوان از يوني كه رفتاري شبيه نيترات در خاك دارد، برای بررسي حركت و رفتار نيترات و ديگر آنيونها استفاده نمود. يكي از آنيونهاي مناسب برای بررسي حركت نمکها و خصوصاً نيترات در خاك، يون برميد[footnoteRef:4] (Br) ميباشد (مارتنز و فرانکنبرگر، 1992). [4: . Bromide] 


حركت نمکها در نيمرخ خاك تحت تأثير نفوذ آب، از ديدگاههاي متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته و بهوسيله مدلهای رياضی گوناگونی تفسير گرديده است. يكي از دشواریهای كاربرد مدلها، تخمين پارامترهايي است كه در مدل بهكار رفته و اغلب تعداد آنها 3 و يا بيشتر ميباشد (آموزگار و همكاران، 1983). بهدليل دشواری حل تحليلی اين مدلها، نرمافزارهای رايانهای مختلفی برای حل عددی آنها ارائه شده است.

دقت برآورد مدل را معمولاً توسط انحرافاتي كه در پيشبيني رفتار پديده مورد نظر دارد، ارزيابي ميكنند. خطاهاي به وجود آمده ممكن است مربوط به برآورد مدل و يا مربوط به روشهاي اندازهگيري رفتار پديده و دقت آنها باشد. براي تهيه مدلهاي تحليلي اغلب لازم است كه از فرضيات ساده كنندهاي استفاده شود. اين فرضيهها، اگرچه باعث سهولت استفاده از مدل و  برآورد نتايج ميگردند، ولي سبب ايجاد محدوديت و در نتيجه خطا در مدل ميشوند و شخص استفادهكننده از مدل بايستي به اين محدوديتها واقف باشد (جينز و همکاران، 1988).

لي و قدرتي (1994) گزارش كردند كه حركت نمکها در خاك در سرعتهاي كم (شدت جريان كم)، توسط سه مدل نامعين (SM[footnoteRef:5])، معادله پخشيدگی-تودهای (CDE)[footnoteRef:6] و مدل دو ناحيهای رطوبت متحرک و غير متحرک (MIM)[footnoteRef:7] بهخوبي قابل پيشبيني است. مدل CDE در شرايط جريان ماندگار با مقدار رطوبت ثابت خاك بهكار ميرود و بر اساس سرعت جريان آب در منافذ خاك و ضريب پخشيدگي D (نشاندهنده مجموع ضرايب پخشيدگي هيدروديناميكي و پخشيدگی مولكولي نمك مورد نظر در آب خاك) عمل ميكند. اين پژوهشگران گزارش نمودهاند که مدل CDE برای بررسي حركت نمکها در خاك دست نخورده مناسب ميباشد، به شرطي كه در مورد خاكهاي همگن بهكار رود. واندربرت و همكاران (1997) گزارش كردند كه مدل CDE در خاكهاي يكنواخت برازش بهتري از دادهها بهعمل ميآورد. ياسودا و همكاران (1994) حركت برميد در خاك را تحت كشت گندم بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه مدل CDE تعادلي در مقايسه با CDE غيرتعادلي برازش ضعيفتري بر دادههاي اندازهگيري ارائه ميدهد. العبيدي و همكاران (1993) حركت نمکها در خاك را بدون استفاده از ردياب و تنها با اندازهگيری قابليت رسانايی الكتريكي عصاره اشباع خاك بررسی كردند. برازش دادههاي اندازهگيري شده با مدلهاي CDE و [footnoteRef:8]SRM نشان داد كه مدل اول (CDE) در عمقهاي بالايي برآورد خوبي از حركت املاح انجام ميدهد، در حاليكه مدل SRM در تمامي عمقها پيشبيني مناسبي را از حركت نمکها ارائه مینمايد. كاسبي و همكاران (1984) بيان داشتند كه مدل MIM توانايي پيشبيني حركت نمکها در سرعتهاي زياد يا جريانهاي ترجيحي را دارد و در واقع اين مدل پديده مذكور را در نظر ميگيرد. همچنين، آنها گزارش كردند كه اين مدل ميتواند پديده كشيدگي يا دنباله دار شدن[footnoteRef:9] را در حركت املاح در خاك توصيف كند كه دليل آن در نظر گرفتن فرآيند انتقال تودهاي پخشيده[footnoteRef:10] بين دو ناحيه رطوبتي ميباشد. ناكابه و همكاران (1999) انتقال يون برميد در يك خاك لوم رسي شني را در دو تيمار آبياري قطرهاي و غرقابي تحت سيستم بي خاكورزي مطالعه نمودند. مركز جرم[footnoteRef:11] بروميد در دو روش آبياري قابل مقايسه بود. در روش آبياري غرقابي مركز جرم در مقايسه با آبياري قطرهاي بالاتر، ولي آبشويي برميد به عمق پايينتر از 90 سانتيمتر تحت آبياري غرقابي بيشتر بود. [5: . Stochastic model]  [6: . Convection-dispersion equation]  [7: . Two-region mobile and immobile model]  [8: . Stochastic regional model]  [9: 6. Tailing]  [10: . Diffusive mass transfer]  [11: . Mass center] 


بر اساس آنچه گفته شد، حرکت املاح در خاک (از جمله يون برميد) میتواند تحت تاثير عوامل مختلفی قرار گيرد که يکی از اين عوامل نوع عمليات خاکورزی است. با توجه به پژوهشهای اندک در زمينه انتقال يونها بهويژه بهصورت طولانی مدت و در شرايط مزرعه و استفاده از مدلها برای پيشبينی حرکت آنها در خاک تحت مديريتهای مختلف خاکورزی در ايران، هدف از انجام اين تحقيق، پيشبيني حركت برميد در خاك توسط مدلهاي حركت املاح و بررسی انتقال مركز جرم تحت تيمارهاي مختلف خاكورزي بود.



مواد و روشها

اين پژوهش در مزرعه پژوهشی دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در روستای جوزدان (لورك) نجفآباد در 40 كيلومتري جنوب غربي اصفهان انجام گرديد. منطقه مورد بررسی در عرض جغرافيائي 32 درجه و 32 دقيقه شمالي و طول جغرافيائي 51 درجه و 23 دقيقه شرقي قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دريا 1630 متر و بر اساس تقسيمبندي كوپن داراي اقليم نيمهخشك با تابستانهاي خنك و خشك است. متوسط بارندگي و دمای ساليانه منطقه بهترتيب 140 ميليمتر و 5/14 درجه سانتيگراد ميباشد. برخي از ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه آزمايشی در جدول 1 نشان داده شده است.

اين پژوهش در يك قطعه زمين كه چهار سال (پيش از اجراي طرح) بهصورت آيش بود و سال پيش از آيش كشت ذرت در آن انجام گرفته بود، اجرا شد. در اين پژوهش از عامل خاكورزي در دو سطح استفاده شد. تيمارهاي خاكورزي شامل:1- كمخاكورزي[footnoteRef:12] شامل شخم سطحي توسط ديسك (عمق شخم 15 سانتيمتر) همراه با دو ديسك سطحي (سبك) پس از شخم به منظور تسطيح زمين و خرد كردن كلوخههاي خاك (T1) و 2- خاكورزي مرسوم[footnoteRef:13] شامل شخم عميق توسط گاوآهن برگرداندار (عمق شخم 30 سانتيمتر) همراه با دو ديسك سبك بهمنظور تسطيح زمين و خرد كردن كلوخههاي خاك (T2) بود. [12: . Reduced tillage]  [13: . Conventional tillage] 


اين پژوهش در دو سال متوالي  در يك زمين مشخص و در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تكرار تحت کشت ذرت انجام گرديد. در سال دوم نيز تيمارها همانند سال اول در همان بلوكها و كرتها به گونهای يكسان اعمال گرديد. فواصل بين كرتها در هر بلوك 2 متر و فواصل بين بلوكها 3 متر در نظر گرفته شد. ابعاد كرتها 10 × 5  متر و هر بلوك در امتداد طولي داراي دو نوع خاكورزي (مرسوم و كمخاكورزي) بود. سپس بذر ذرت روي پشتهها به صورت رديفي كشت گرديد. در تيمار گاوآهن برگرداندار كه عمق شخم 30 سانتيمتر بود، پس از تبديل خاك به جوي و پشته، عمق خاك نرم در كف جوي 10 سانتيمتر كاهش و ارتفاع خاك نرم پشته حدود 10 سانتيمتر افزايش يافت. به گونهای كه پس از تبديل زمين به جوي و پشته، در تيمار گاوآهن برگرداندار، عمق خاك نرم از كف جوي 20 و در روي پشته 40 سانتيمتر و در تيمار ديسك به ترتيب 10 و 25 سانتيمتر اندازهگيری شد. پيش از اجراي طرح از لايههاي صفر تا 15، 15 تا 30، 30 تا 60، 60 تا 90  و 90 تا 120 سانتيمتر نمونههاي خاك در سه نقطه از مزرعه توسط مته نمونهگيری براي تعيين غلظت برميد اوليه در خاك برداشت شد. غلظت اوليه برميد در خاك ناچيز (حدود 3 ميكروگرم در سانتيمتر مكعب خاك) و تقريباً برابر خطاي دستگاه بود. در گوشه هر كرت در سال دوم، كرتهاي كوچكي به ابعاد 2 × 2 متر (4 متر مربع) جدا شد كه براي بررسي حركت املاح در نظر گرفته شدند.



		جدول 1: ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك مزرعه تحقيقاتی قبل از اجراي طرح



		لايه (cm)

		بافت خاك

		OM (%)

		ECe (dS m-1)

		pH

		آهک (%)



		15-صفر

		لوم رسي سيلتي

		56/0

		5/3

		6/7

		12



		30-15

		لوم رسي سيلتي

		36/0

		8/2

		5/7

		15



		50-30

		رسي سيلتي

		20/0

		5/2

		5/7

		12









بديهي است كه تمام عملياتي كه روي كرتهاي اصلي انجام شد (مانند خاكورزي و كشت گياه) ، روي كرتهاي كوچكتر نيز انجام گرفت و فقط به كرتهاي كوچك مقدار 200 گرم برميد پتاسيم براي بررسي حركت برميد در خاك اضافه گرديد. اين مقدار معادل 336 كيلوگرم در هكتار برميد خالص (500 كيلوگرم در هكتار برميد پتاسيم) ميباشد. برميد پتاسيم در كف جويها بهصورت كاملاً يكنواخت و به فرم محلول (با غلظت 67/16 گرم در ليتر) توسط آبپاش اضافه شد. براي كنترل دقيق مقدار آب در بررسي حركت برميد، آبياري كرتهاي كوچك (2 ×2 متر) توسط آبپاش با حجم معين بهصورت دستي و يكنواخت انجام گرديد. مقدار تبخير روزانه و متوسط تبخير در طول فصل رشد پس از اضافه كردن برميد به خاك توسط تشتك تبخير تعيين گرديد. براي بررسي حركت برميد در خاك، نمونهبرداري در سه نوبت، 2، 5 و 10 آبياري بهترتيب معادل 126، 315 و 630 ميليمتر آب آبياری در طول فصل رشد ذرت از پنج لايه صفر تا 15، 15 تا 30، 30 تا 60، 60 تا 90 و 90 تا 120 سانتيمتر از كف جوي انجام گرفت و نمونههاي خاك براي اندازهگيري مقدار برميد و رطوبت به آزمايشگاه منتقل شد. نمونههاي خاك پس از خشك شدن در هوا ، كوبيده و از الك 2 ميليمتر عبور داده شدند. سپس 10 گرم خاك توزين و به هر نمونه 50 ميلیليتر آب مقطر و 2 ميلیليتر نيترات پتاسيم 5/2 مولار (براي تثبيت قدرت يوني) اضافه و سوسپانسيون حاصل بهمدت 30 دقيقه تكان داده شد. سپس بهمدت 24 ساعت در آزمايشگاه به حالت سكون قرار داده شد و پس از آن سانتريفوژ گرديد و محلول صاف رويي براي اندازهگيري غلظت برميد جدا شد. غلظت برميد با استفاده از الكترود انتخابگر[footnoteRef:14] برميد، تعيين شد. دامنه اندازهگيري برميد توسط اين دستگاه از 5 ميكرومول در ليتر تا يك مول در ليتر و زمان تعادل آن 1 دقيقه ميباشد. دستگاه مورد استفاده پس از واسنجي بهطور اتوماتيك غلظت يون برميد را مستقيماً در محلول اندازه ميگيرد. كليه محاسبات درون دستگاه انجام شده و واسنجي توسط محلولهاي بافر برميد با غلظتهاي صفر ، 01/0 ، 1/0 و 1 مولار انجام گرديد.  [14: .Bromide selective electrode] 


مركز جرم مختصات منحني توزيع غلظت برميد در برابر عمق خاك محاسبه شد. به اين گونه كه مقدار غلظت باقيمانده[footnoteRef:15] برميد بهعنوان متغير x و عمق خاك بهعنوان متغير y در نظر گرفته شد. به منظور تعيين مركز جرم ميتوان سطح زير نمودارها را به چند شكل هندسي مشخص (مثلث، مستطيل، دايره و غيره) تقسيم نمود، سپس مختصات  x و  y  مركز جرم هر شکل با مساحت Ai، با استفاده از فرمول زير محاسبه میگردد (نقوی و همکاران، 1384). البته اين محاسبات با برنامهنويسی در نرمافزار Excel انجام شد. [15: . Residual bromide concentration] 






   ,     

xi  و yi مختصات مركز جرم شكلهاي تقسيم شده هستند و انديس i مربوط شمارهی شکل میباشد. بدين معنی که اگر مساحت زير منحنی به 5 شکل هندسی تقسيم شود، انديس i از 1 تا 5 تغيير مینمايد. در شکل 1، سطح زير منحنی به شکلهای منظم هندسی تقسيم شده است که به عنوان مثال، شکل شماره 2 يک ذوزنقه است که دارای مساحت A2 و مختصات مرکز جرم x2 و y2 میباشد و با استفاده از مشخصات اين شکلها و روابط بالا، مختصات مرکز جرم سطح زير منحنی بهدست میآيد.





شکل 1: شکل شماتيک محاسبه مرکز جرم سطح زير يک منحنی



پس از تعيين غلظت برميد باقيمانده در عمقهاي مورد نظر خاك در زمانهاي مختلف نمونهبرداري، دادههاي بهدست آمده براي هر تيمار و هر زمان نمونهگيري بر اساس عمق خاك پردازش شدند. سپس نتايج بهدست آمده با استفاده از برنامه كامپيوتري CXTFIT2 برازش گرديدند. اين نرمافزار قادر است چگونگی حركت املاح در خاك را بهصورت حل مستقيم[footnoteRef:16] و حل معكوس[footnoteRef:17] تجزيه و تحليل نمايد. چهار مدل حركت املاح در اين برنامه گنجانده شده است كه توسط آنها دادههاي اندازهگيري شده مورد برازش قرار گرفتند. مدلهاي مورد استفاده عبارت بودند از:1- مدل CDE معين يا [footnoteRef:18]DCDE، 2- مدل CDE نامعين يا [footnoteRef:19]SCDE، 3- مدل دوناحيهاي رطوبت متحرك و رطوبت غير متحرك يا MIM 4- مدل انتقال منطقهای يا SRM كه چهار مدل فوق در نرم افزار CXTFIT موجود است. فرق مدل CDE معين با نامعين اين است كه در اولي ضريب پخشيدگي ثابت و بهصورت يك مقدار معين به مدل داده ميشود، ولي در دومي، خود نرمافزار با توجه به پارامترهاي ديگر داده شده و دادههاي اندازهگيري شده، بهترين مقدار را تخمين ميزند. در مدل MIM فاز مايع (محلول) در محيط متخلخل به دو بخش متحرك و غير متحرك تقسيم ميشود. حركت ماده مورد نظر بين اين دو بخش محلول بر اساس شيب غلظت انجام ميگيرد. همچنين، فرض ميشود فرايند جذب در دو محيط متحرك و غير متحرك نيز به صورت ناگهاني بوده و جذب به صورت خطي ميباشد. اگر در مدل SCDE ضريب پخشيدگی-انتشار را صفر در نظر بگيريم، حرکت املاح بهصورت تودهای فرض شده و مدل به انتقال منطقهای تبديل میشود. شرح مفصلتر مدلهاي مذکور و روش اندازهگيری پارامترهای آنها در منابع آورده شده است که برای تعيين پارامترهای مدل در اين پژوهش از آنها استفاده گرديد (صياد، 1377؛ شعبانپور شهرستانی، 1378 و وانگنوختن و ويرنگا، 1976). در جدول 2 مقادير پارامترهای ورودی مدل آورده شدهاند. [16: . Direct solution]  [17: . Inverse solution]  [18: . Deterministic convection dispersion equation]  [19: . Stochastic Convetion Dispersion Equation] 




نتايج و بحث

تاثير پديده آبشويي بر مختصات مركز جرم برميد در دو تيمار خاكورزي

جدول 3 مختصات مركز جرم برميد را در سه مرحله آبياري و نمونهبرداري تحت سيستم كم خاكورزي نشان ميدهد. مولفهx  نشان دهنده غلظت برميد و مولفه y نمايانگر عمق مركز جرم ميباشد. با افزايش تعداد آبياري در مرحله دوم، مولفه x در مقايسه با مرحله اول آبياري كاهش يافته است، ولي اين كاهش از نظر آماري در سطح 5 درصد معنيدار نبود. در مقابل مولفه y (عمق مركز جرم) پس از 5 بار آبياري در مرحله دوم بهطور معنيداري نسبت به مرحله اول (2 آبياري) افزايش يافت. بنابراين، با افزايش مقدار آب آبياري در مرحله دوم از غلظت ردياب در پروفيل خاك كاسته شد كه اين كاهش از نظر آماري (در سطح 5%) معنيداري نبود. همچنين، عمق يا مختصات عمودی مركز جرم ردياب همراه با افزايش دفعات آبياري به سمت اعماق پايينتر نيمرخ خاك حركت كرده است. در مرحله سوم نمونهبرداري (پس از 10 آبياري) نيز مولفه x نسبت به مراحل قبلي كاهش معنيداري پيدا نكرده است، در حاليكه مولفه y افزايش معنيداري در مقايسه با دو مرحله قبلي داشته است. بدين معني كه پس از 10 بار آبياري مركز جرم ردياب به اعماق پايينتر انتقال يافته است.



		جدول 2: پارامترهای مهم ورودی مدلها (رطوبت باقیمانده همان مقدار رطوبت هواخشک است و هدايت آبی اشباع خاک به روش بار ثابت اندازهگيری شد)



		رطوبت اشباع

(% حجمی)

		رطوبت باقیمانده

(% حجمی)

		هدايت آبی اشباع (cm/hr)

		غلظت برميد اضافه شده

(g/L)

		مقدار آب آبشويی

(mm)

2 آبياری        5 آبياری          10 آبياری

		متوسط تبخير روزانه (mm/day)



		46

		3

		5/6

		7/16

		126

		315

		630

		5/6







		جدول 3: مقايسه ميانگين مختصات مركز جرم برميد در خاك در 3 مرحله آبشويي تحت سيستم كمخاكورزي*



		مرحله آبشويي

		x غلظت (g cm-3µ)

		y عمق (cm)



		2 آبياري

		a5/14

		a41



		5 آبياري

		a1/12

		b48



		10 آبياري

		a3/10

		c1/54



		* در هر ستون ميانگينهايي كه داراي حروف مشابه ميباشند، اختلاف معنيداري ندارند (آزمون دانکن در سطح آماری 5%).









مختصات مركز جرم برميد در سه مرحله آبياري تحت سيستم خاكورزي مرسوم در جدول 4 نشان داده شده است. 



		جدول 4: مقايسه ميانگين مختصات مركز جرم برميد در خاك (به صورت دو به دو) در 3 مرحله آبشويي تحت سيستم خاكورزي مرسوم*



		مرحله آبشويي

		x غلظت
(g cm-3µ)

		y عمق (cm)



		2 آبياري

		a2/16

		a3/40



		5 آبياري

		a7/13 

		b5/47 



		10 آبياري

		b1/7  

		c5/60  



		* در هر ستون ميانگينهايي كه داراي حروف مشابه ميباشند، اختلاف معنيداري ندارند (آزمون دانکن در سطح آماری 5%).







در مرحله دوم نمونهبرداري (5 آبياري) مولفه x مركز جرم ردياب در مقايسه با مرحله اول كاهش يافته است كه اين كاهش از نظر آماري معنيدار نيست. همچنين، در اين مرحله افزايش معنيداري در مقدار مولفه y نسبت به مرحله اول ديده ميشود. به عبارت ديگر با افزايش مقدار آبياري از غلظت برميد كاسته شده و عمق مركز جرم افزايش يافته است. پس از 10 بار آبياري، كاهش معنيداري در مولفه x ديده ميشود و مولفه y نيز نسبت به مراحل قبلي (مرحله اول و دوم) به گونه معنيداري افزايش داشته است. بدين مفهوم كه غلظت ردياب پس از 10 بار آبياري كاهش معنيداري در مقايسه با 5 بار آبياري داشته و از طرف ديگر مركز جرم برميد به عمق پايينتري در نيمرخ خاك انتقال يافته است. پژوهشهای آگوس و كاسل (1992) نشان داد كه با افزايش مقدار آب به كار رفته به منظور آبياري، عمق مركز جرم برميد افزايش يافت.

نتايج فوق نشان ميدهد كه در سيستم خاكورزي مرسوم حركت مركز جرم ردياب به سمت عمقهاي پايينتر خاك در مقايسه با سيستم كمخاكورزي پس از 10 بار آبياري بيشتر ميباشد. به عبارت ديگر با افزايش مقدار آب آبياري تا حد 630 ميليمتر، در سيستم گاوآهن برگرداندار عمق مركز جرم ردياب در مقايسه با ديسك سطحي افزايش قابل ملاحظهاي داشته است. در صورتي كه در مراحل اول و دوم آبياري (126 و 315 ميليمتر آب) تفاوت چشمگيري بين دو سيستم خاكورزي از نظر عمق مركز جرم برميد وجود ندارد. آگوس و كاسل (1992) نشان دادند كه با كاربرد حدود 300 ميليمتر آب تفاوت چنداني از نظر عمق مركز جرم برميد بين خاكورزي سطحي (ديسك) و خاكورزي عميق ديده نشد، ولي با افزايش مقدار آب آبياري تا حد 500 ميليمتر و بيشتر، اين اختلاف چشمگير شد. بهگونهای كه عمق مركز جرم ردياب در سيستم خاكورزي عميق بيشتر از خاكورزي سطحي بود.

پيشبينی حركت برميد توسط مدل CDE در سيستم كمخاكورزي

جدول 5 مقادير ضريب تبيين و مجموع مربعات خطا را در هر دو تيمار خاکورزی و برای مقادير مختلف آب آبياری نشان میدهد. در تيمار کمخاکورزی، برازش مدلهايCDE  نامعين (SCDE) و معين (DCDE) در اولين مرحله نمونهبرداري و يا پس از آبياري با 123 ميليمتر آب در شكل 2 نشان داده شده است. مدل DCDE برآورد بسيار خوبي از دادههاي اندازهگيري داشته است، بهگونهای که R2 نزديك به يك بوده و مجموع مربعات خطا (SSQ) نيز در مقايسه با مدل SCDE بسيار كمتر است. اگرچه مقدار R2 در مدل SCDE  نسبتاً بالا بود، ولي مقدار SSQ حدود 24 برابر مدل DCDE بهدست آمد. بنابراين مدل CDE معين برازش بسيار بهتري از حركت برميد در مقايسه با مدل CDE نامعين ارائه كرده است.

مدل CDE بر اساس ضريب انتشار- پخشيدگي (انتشار هيدروديناميك و پخشيدگي مولكولي) عمل ميكند و محققان گزارش كردهاند كه اين مدل براي بررسي حركت املاح در خاكهاي همگن مناسب است (لی و قدرتی، 1994). خاك مورد بررسی داراي يكنواختي نسبتاً خوبي بود، زيرا از نظر بافت در تمام لايههای نيمرخ خاك تقريباً مشابه و ريزبافت بوده و داراي ساختمان متراكم و تودهاي در خاك ميباشد. در تيمار ديسك سطحي نيز بههم خوردگي خاك كم بوده و انتظار ميرود كه مدل DCDE برازش مطلوبي از دادهها داشته باشد. پس از 5 آبياري در مرحله دوم (315 ميليمتر آب) مدل SCDE برازش خوبي از روند حركت بروميد در خاك ارائه ننموده است. در اين مرحله نيز برازش مدل DCDE در مقايسه با SCDE بهتر بود، بهگونهای كه مقدار R2 حدود 60 درصد و SSQ  حدود نصف مدل اول ميباشد (شکل 2). در مرحله سوم نمونهبرداري (10 آبياري) پيشبينی هر دو مدل از روند حركت برميد ضعيف بود. شكل 4 پيشبينی دو مدل مذكور را در مرحله سوم نمونهبرداري و تحت سيستم كمخاكورزي نشان ميدهد. در برخي از پژوهشها ذكر شده كه با گذشت زمان و افزايش آبياري، برازش مدل CDE بر دادههاي اندازهگيري ضعيفتر ميشود (باترز و همکاران، 1989). در اين پژوهش نيز با افزايش آبشويي به ويژه در مورد مدل DCDE، برازش مدل با خطاي بيشتري مواجه گرديد.







شکل 2: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و DCDE در سيستم کم خاکورزی پس از 2 آبياری







شکل 3: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و DCDE در سيستم کم خاکورزی پس از 5 آبياری





شکل 4: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و DCDE در سيستم کمخاکورزی پس از 10 آبياری 



		جدول 5: مقادير ضريب تبيين (R2) و مجموع مربعات خطا (SSQ) برای دو مدل CDE معين (DCDE) و نامعين (SCDE) در تيمارهای مختلف خاکورزی و مقادير آب آبياری



		تيمار خاکورزی

		مدل DCDE

		مدل SCDE



		کمخاکورزی

		R2

		SSQ

		R2

		SSQ



		2 آبياری

		98/0

		1/34

		74/0

		8/691



		5 آبياری

		58/0

		6/658

		26/0

		1123



		10 آبياری

		23/0

		5/163

		41/0

		4/217



		خاکورزی مرسوم

		

		

		

		



		2 آبياری

		75/0

		5/256

		25/0

		1583



		5 آبياری

		26/0

		7/638

		05/0

		1760



		10 آبياری

		71/0

		8/25

		83/0

		9/44









پيشبينی حركت برميد توسط مدل CDE در سيستم خاكورزي مرسوم

شكل 5 پيشبينی حركت برميد در نيمرخ خاك را پس از مرحله اول آبياري نشان ميدهد. مدل SCDE  برازش بسيار ضعيفي از حركت برميد در خاك داشته، به گونهای كه مقدار R2  برابر 25 درصد و SSQ بيش از 1500 ميباشد. در مقابل مدل DCDE برآورد خوبي از حركت ردياب در خاك داشته كه R2  برابر 75 درصد و SSQ برابر  6/256 گوياي اين گفته است. در مرحله دوم نمونهبرداري، برازش حركت بروميد در خاك توسط مدل SCDE  بسيار ضعيف بوده، به گونهای كه كمترين مقدار R2 و بيشترين مقدار SSQ  را در بين تمام برازشهاي انجام شده به خود اختصاص داده است. همچنين، مدل DCDE نيز نتوانسته است روند حركت بروميد در خاك را بهخوبي برازش نمايد، اگر چه نسبت به مدل SCDE کارايی بهتری داشته است. شكل 6 برازش دو مدل فوق را پس از 5 آبياري نشان ميدهد.







شکل 5: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و  DCDE در سيستم خاکورزی مرسوم پس از 2 آبياری



شکل 6: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و DCDE در سيستم خاکورزی مرسوم پس از 5 آبياری



در آخرين مرحله نمونهبرداري (پس از 10 آبياري) برعكس مرحله قبلي هر دو مدل برازش خوبي را بر دادههاي اندازهگيري شده غلظت برميد داشته و مقدار R2   براي دو مدل SCDE و DCDE به ترتيب برابر 80% و 70% ميباشد. با وجود اين كه مقدار R2 براي مدل نامعين بيشتر از مدل معين است، ولي مقدار SSQ كمتر مدل DCDE نشان دهنده انحراف كمتر از دادههاي واقعي و بنابراين برازش بهتر آن بر دادهها است. شكل 7 نشاندهنده پيشبينی حركت بروميد در عمق خاك پس از 10 آبياري ميباشد.

در مورد تيمار ديسك سطحي مشاهده گرديد كه با گذشت زمان با افزايش دفعات آبياري، پيشبينی مدل CDE از حركت ردياب با دقت كمتري انجام گرفت. در  تيمار گاوآهن برگرداندار نيز به مرور با افزايش دفعات آبياري تا مرحله دوم نمونهبرداري (5 آبياري)، دقت مدل در برازش روند حركت برميد در خاك كاهش يافت، ولي پس از 10 آبياري  يعني در آخرين مرحله نمونهبرداري اين پيشبينی با دقت بالايي انجام گرفت. دليل اين امر احتمالاً مربوط به شستشوي بيشتر برميد در سيستم خاكورزي مرسوم ميباشد. آبشويي زيادتر موجب يكنواختي بيشتر غلظت برميد در عمقهاي مختلف نيمرخ خاك شده است. به گونهای كه تجمع زياد ردياب در يك يا دو عمق معين ديده نميشود و در واقع چولگي منحني كم شده و برميد در طول نيمرخ خاك پخش شده است. احتمالاً با توجه به يكنواختي غلظت در عمقهاي نيمرخ خاك، هر دو مدل DCDE و SCDE توانستهاند برازش خوبي بر دادهها نشان دهند.

با توجه به مقدار SSQ و R2 دادهها، برازش مدلها از حركت برميد در خاك، تحت سيستم كمخاكورزي بهتر و با دقت بالاتري در مقايسه با سيستم خاكورزي مرسوم انجام گرفته است. علت آن شايد بههمخوردگي و غير يكنواختي بيشتر خاك توسط خاكورزي مرسوم (بهدليل شخم عميقتر) باشد. بدين مفهوم كه در سيستم خاكورزي مرسوم و كمخاكورزي عمق بههمخوردگي خاك از كف جوي (محل افزودن برميد) بهترتيب20 و 10 سانتيمتر ميباشد. همانگونه كه قبلاً ذكر شد، هر قدر خاك دستنخورده و همگن باشد، دقت برازش مدل CDE بر حركت ردياب بالاتر است. در مقابل در مرحله سوم نمونهبرداري، دقت برآورد مدل در خاكورزي مرسوم نسبت به سيستم كمخاكورزي بيشتر بود كه علت آن شايد مربوط به پخش و يكنواختي بيشتر غلظت برميد در عمق نيمرخ خاك و در نتيجه كاهش چولگي منحني تحت سيستم خاكورزي مرسوم پس از 10 بار آبياري باشد. نتيجه كلي ديگر اين است كه در هر دو تيمار خاكورزي و در هر سه مرحله نمونهبرداري، برازش حركت برميد در خاك توسط مدل DCDE نسبت به مدل SCDE دقيقتر و بهتر است.







شکل 7: پيشبينی حرکت برميد توسط مدلهای SCDE و DCDE در سيستم خاکورزی مرسوم پس از 10 آبياری



پيشبينی حركت برميد توسط مدل MIM و مدل انتقال منطقهاي

در هر دو تيمار خاكورزي و در همه مراحل نمونهبرداري، دو مدل MIM و SRM برازش خوبي بر روند حركت برميد در عمق خاك در اين پژوهش نشان ندادند، به گونهای که همبستگي دادههاي اندازهگيري با دادهاي برازش يافته بسيار كم و انحرافات (SSQ) بسيار زياد بود. لي و قدرتي (1994) اظهار داشتند كه مدل MIM در صورت وجود كانالهاي ناشی از رشد ريشه گياهان و حاكم بودن جريانهاي ترجيحي برازش خوبي از حركت املاح در خاك ارائه مينمايد. همچنين، كاسبي و همكاران (1984) گزارش كردند كه مدل MIM توانايي پيشبيني حركت املاح را در سرعتهاي زياد يا جريانهاي ترجيحي دارد. در حالي كه مدل CDE به منظور پيشبيني حركت املاح در خاك تحت سرعتهاي پايين و شدت جريان كم مناسب ميباشد. خاك مورد بررسی نيز داراي بافت ريز و ساختمان فشرده يا تودهاي و يكنواخت بوده و فاقد جريانهاي سريع و ترجيحي ميباشد. به گونهای كه نفوذپذيري خيلي كمي داشته (سرعت حركت آب در خاك كم است) و بنابراين مدل CDE مناسبتر است. از طرفي مدل  MIM، وقتي كه توزيع املاح در خاك حالت كشيدگي داشته باشد مناسب است، در حالي كه مدل CDE توزيع سيگموييدي (S- شکل) را بهخوبي برازش مينمايد (وانگنوختن، 1976). توزيع برميد در نيمرخ خاك در اين بررسی نيز بيشتر حالت سيگموييدي داشت و بنابراين برازش مدل  CDEبهتر بود. مدل انتقال منطقهاي، مدلي است كه حركت املاح در خاك را توسط جريان روان يا تودهاي در نظر ميگيرد. جريان روان املاح از منافذ درشت خاك انجام ميگيرد كه معمولاً درصد كمي از كل منافذ خاك را شامل ميشوند (بوما و وستن، 1979). اگر در مدل SCDE مقدار ضريب پخشيدگي (D) را نزديك صفر در نظر بگيريم، جريان املاح فقط به صورت جريان روان در نظر گرفته ميشود و بنابراين به مدل انتقال منطقهاي تبديل ميشود (شعبانپور شهرستانی، 1378). 

در اين پژوهش خاك داراي بافت ريز و ساختمان ضعيف و متراكم بوده و در نتيجه مقدار منافذ درشت و پيوسته در اين خاك كم ميباشد و جريان روان چندان ارجحيت ندارد. پس با توجه به گفتههای فوق انتظار ميرود كه مدل انتقال منطقهاي پيشبيني دقيق و مناسبي از حركت بروميد در خاك نداشته باشد. در كل برآورد اين مدل نسبت به دادههاي واقعي بهويژه در عمقهاي سطحي بسيار نامناسب بود.   



نتيجهگيري

محاسبه مركز جرم برميد در دو سيستم خاكورزي نشان داد كه با افزايش مقدار آب آبياري، مؤلفه x مركز جرم (غلظت برميد) كاهش و مؤلفه y مركز جرم (عمق) افزايش يافته است. مقدار كاهش مؤلفه x و افزايش مؤلفه y  مركز جرم در سيستم خاكورزي مرسوم در مقايسه با كمخاكورزي بيشتر بود كه نشاندهنده شستشوي بيشتر برميد در خاكورزي مرسوم ميباشد. مقايسه پيشبينی توزيع غلظت برميد در خاك توسط مدل CDE با مقادير اندازهگيري شده نشان داد كه نوع معين اين مدل (DCDE) نسبت به نامعين آن (SCDE) برازش دقيقتري از حركت برميد انجام داد. در سيستم كمخاكورزي با افزايش آبشويي برميد، مدل CDE برازش ضعيفتري از دادههاي اندازهگيري شده نشان داد. در برابر در خاكورزي مرسوم مدل CDE پس از 10 آبياري برازش خوبي از دادههاي اندازهگيري شده ارائه نمود. در مراحل اول و دوم نمونهبرداري، برازش مدل CDE بر حركت برميد در خاك تحت تيمار كمخاكورزي بهتر از تيمار خاكورزي مرسوم بود. مدل MIM و مدل انتقال منطقهاي برازش مطلوبي از روند حركت برميد در خاك ارائه ندادند. بهطور کلی با توجه به نتايج اين پژوهش، میتوان گفت آبشويی تأثير زيادی بر حرکت آنيونهايی مثل برميد (شاخص برای يونهايی مثل نيترات و کلريد) دارد و مدل CDE برای خاکهای يکنواخت بهمنظور پيشبينی حرکت نمکها مناسب است.
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Abstract

Transportation of chemicals from soil surface toward aquifers is influenced by soil properties, tillage management, leaching and the rate of transportation processes. Models substantially are useful for studying and applying management and it is possible to use them in planning special experiments on water and solute transport. The study was performed in two consecutive years. Different tillage treatments including disk harrowing + two disk harrowing as reduced tillage (15 cm plowing depth) (T1) and moldboard plowing + two disk harrowing as conventional tillage system (30 cm plowing depth) (T2) were used. The above mentioned treatments were done in a randomized complete block design with 3 replications and under corn cultivation for two years. To study bromide transport through the soil, potassium bromide with concentration of 16.67 g/l was sprayed uniformly on the soil surface. Then, bromide transport was predicted by solute transport models. The results showed that with increase of leaching, bromide mass center was moved to deeper layers and this kind of movement can be observed in T2 with more intensity. Comparison between the distributions of bromide concentration by deterministic convection-dispersion equation (DCDE) with measured data revealed that DCDE is more careful in prediction than stochastic CDE (SCDE). In T1, with increase of bromide leaching, CDE models fitted measured data poorly as well. On the opposite side, in T2, CDE models could present appropriate fitting of measured data (after 10 irrigations or 630 mm water). After second and fifth irrigation (126 and 315 mm water), the fitting of CDE models on bromide leaching in the soil under T1 was better than T2. Two-region mobile and immobile model (MIM) and stochastic regional model (SRM) did not present ideal fitting on the bromide transport in soil.



Keywords: Simulation, Tillage, Bromide, Mass center, Model
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