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ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل HYDRUS-1D
4

ﻋﺎﻃﻔﻪ آزادي ﻓﺮ ،*1اﻣﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪي ،2ﻫﺎدي ﻣﻌﺎﺿﺪ ،3اﺣﻤﺪ ﻓﺮﺧﯿﺎن ﻓﯿﺮوزي
 .1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
 .2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
 .3اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
 .4اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ -1394/9/8 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/2/25 :

ﭼﮑﯿﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺟﺪي ﺑﺮاي آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪاي درﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﯾﺰ
در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل  40 ،20و  80ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻠﻮل
ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻻﯾﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  160ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺧﺎك
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﺧﺮوﺟﯽ در ﺣﺠﻢﻫﺎي
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺘﻮن رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ذرات ﺧﺎك
اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي
ﻧﯿﺘﺮات ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي
ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ از  30/50ﺗﺎ  42/55ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  57/06ﺗﺎ  68/51ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ  68/08ﺗﺎ 97/26
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎي ﻣﺪل ) (Erدر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي رﯾﺰ
ﮐﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ) (R2در آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪاي درﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻗﺖ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺘﺮات در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي رﯾﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ ،ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪاي ﻫﻤﮕﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي درازﻣﺪت  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬي ﮐﻮدي و ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮد در رواﻧﺎب اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي و
ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ازت
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮدﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎك وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﮐﺸﺎورزان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
 .(2012) Moradzadeh et alﻧﯿﺘﺮات ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ازت در ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮدﻫﺎي
ازﺗﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺘﺮات اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ،ﭼﺮﺧﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ
آنﻫﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺎك اﺳﺖ.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلa.azadifar@yahoo.com :

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از ﺧﺎك ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺧﺎك ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠ ﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﮏﻫﺎ در ﺧﺎك ﺑﺎ ﺳﻪ
ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮدهاي ،1ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ 2ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و اﻧﺘﺸﺎر

ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ 3اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮنﻫﺎ و ﻧﻤﮏﻫﺎ در ﺧﺎك ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯾﮏ

ﺑﻌﺪي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ – اﻧﺘﺸﺎر (CDE) 4ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻫﻤﮕﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
1. Mass flow or convection
2. Diffusion
3. Hydrodynamics dispersion
4. Advection - Dispersion
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ﺑﯿﻦ  0/ 94ﺗﺎ  0/ 97ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (2012) Moradzadeh et al .ﺑﺎ
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ﮐﻪ در آن :D ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ) ،(M2. L-1

 :Cﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﯾﺎ ﯾﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ )  :z ،(M.L-3ﻓﺎﺻﻠﻪ ):v ،(L
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ آب )  (L.T-1و : tزﻣﺎن ) (Tاﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺪلﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ – اﻧﺘﺸﺎر ) (CDEﺑﺮاي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﺑﺪون واﮐﻨﺶ )ﭘﺎﯾﺪار( در آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰي ﺷﺪهاﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪل -1D

 HYDRUSاﺷﺎره ﮐﺮد .از ﻣﺪل  HYDRUS -1Dدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﺷﻮري ﺧﺎك و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )Forkutsa et al, 2009؛
Simunek et al, 2008؛ Jacques et al, 2008؛ Dontsova et al
2009؛ Jiang et al, 2009؛ Al-Tabbaa et .(Xie et al, 2011
) al (2000در ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،(2008) Sayyad et al .از ﻣﺪل HYDRUS-1D

ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،ﻣﺲ ،ﺳﺮب و روي در ﯾﮏ
ﺧﺎك آﻫﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﮔﻠﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ
از روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﺰات در ﺧﺎك اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪه
)ﺑﺮازش دادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل  (HYDRUS-1Dﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات
ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﻮد (2010) Derakhshannejad et al .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ از ﻣﺪل HYDRUS-1D
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ از روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪه )ﺑﺮازش دادهﺷﺪه( ﺗﻮﺳﻂ آن از ﻣﯿﺰان
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدZhi-Ming et al .
) (2012در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﺳﺘﻮنﻫﺎي
ﺧﺎك ﺑﺎ ﻃﻮل  50ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  12/5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ – اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎدﻣﯿﻮم
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ) (Dﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎك
واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي دارد (2013) Asadian feli .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﯿﺘﺮات در ﯾﮏ ﺧﺎك ﻟﻮم ﺷﻨﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ زﺋﻮﻟﯿﺖ از ﻧﺮماﻓﺰار
 HYDRUS-1Dاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك دارد .داﻣﻨﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار HYDRUS-1D

اﯾﺰوﺗﺮمﻫﺎي ﺟﺬب و ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺖﺧﻮرده ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺧﺎك ،ﺑﺮآورد ﻣﺪل  CDEﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد (2001) Vrugt et al .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ دﻗﯿﻖ
ﺧﺎك ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻠﺰات در ﺧﺎكﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ (2007) Heatwole and Mccary .ﻣﺪل
 HYDRUS-1Dرا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺪل در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺘﺮات
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮد (2005) Moradi et al .اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎدﻣﯿﻮم را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي  HYDRUS-1Dو  MACROﺷﺒﯿﻪ-
ﺳﺎزي ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ دو
ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻧﺮماﻓﺰار  MACROﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،(2006) Simunek et al .ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل HYDRUS-1Dﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه آﺑﺸﻮﯾﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮابﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه آورد اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺧﻮاص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ،(2008) Simunek et alﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ آب و
اﻣﻼح را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  HYDRUS-1Dاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي درﺷﺖداﻧﻪ ﮐﺎﻣ ﻼً
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﺗﻮده ﺧﺎك ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ،(2010) Jellali et al .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  HYDRUS-1Dاﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﺳﺘﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
 (2011) Ramos et alدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﺑﺮاي
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﺎك )اﻧﺘﻘﺎل و واﮐﻨﺶ ﻧﻤﮏ
ﻧﯿﺘﺮوژن در ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ Saifadeen and Gladnyeva
) ،(2012ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼح ﻏﯿﺮ
واﮐﻨﺶﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن آب و اﻣﻼح در ﻣﻮارد ﺑﺪون ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﺧﺎكﻫﺎي
درﺷﺖداﻧﻪ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (2014) WenZhi et al .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي آب و ﻧﻤﮏ در ﺧﺎك ﺑﭙﺮدازد .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه
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اندازه ذرات و فاصله انتقال در خاکهای ماسهای همگن در
شرایط اشباع با مدل  HYDRUS-1Dبود .لذا در پژوهش حاضر
با اندازهگیری غلظت یون نیترات خروجی از ستونهایی با بافت و
فاصله انتقال مختلف و رسم منحنیهای رخنه (BTC) 1مربوط
به نیترات به بررسی انتشارپذیری این یون در خاک اشباع
پرداخته شد.

مواد و روشها
آزمایشها در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوکهای کام ً
ال
تصادفی شامل دو تیمار فاصله انتقال و دانهبندی ذرات خاک در
سه تکرار انجام شد .اغلب خاک تشکیلدهنده آبخوانها ماسه-
هایی هستند که هنوز تحکیم نشدهاند ،لذا در این تحقیق از
خاک ماسهای در سه اندازه درشت ،متوسط و ریز استفاده
گردید .از دالیل اصلی انتخاب خاک ماسهای عدم وجود
واکنشهای شیمیایی در این خاکها برای رسیدن به نتایج
دقیق است .در بیشتر مطالعات آزمایشگاهی انتقال امالح از
آالیندههای پایدار ،خنثی و غیر جذبی استفاده میشود .در
خاکهای ماسهای امکان جذب عناصر و ترکیبات بسیار اندک
است ،بهنحویکه مقدار جذب عناصر در این خاکها تقریباً صفر
فرض میشود .بنابراین استفاده از آالینده پایدار برای مطالعه
جنبههای مختلف انتشارپذیری کفایت مینماید .به دلیل
مخاطرات بهداشتی ناشی از نیترات ،سازمان جهانی بهداشت
( 2)WHOحداکثر غلظت مجاز یون نیترات در آب آشامیدنی را
 22میلیگرم بر لیتر توصیه کرده است ،لذا در این پژوهش از
محلول نمک خالص نیترات پتاسیم (مرک آلمان) با غلظت 162
میلیگرم بر لیتر بهعنوان آالینده پایدار مصنوعی استفاده گردید.
خاک ماسهای درشت دارای ذرات با قطر کوچکتر از  2میلیمتر
و بزرگتر از  2/82میلیمتر ،خاک ماسهای متوسط دارای ذرات
با قطر کوچکتر از  2/6میلیمتر و بزرگتر از  2/2میلیمتر و
خاک ماسهای ریز دارای ذرات با قطر کوچکتر از  2/2میلیمتر
(عبوری از الک شماره  )82بود .در این تحقیق قطر متوسط
ذرات خاک ماسهای درشت حدود سه برابر خاک ماسهای
متوسط و  11/2برابر خاک ماسهای ریز و قطر متوسط ذرات
خاک ماسهای متوسط حدود  4برابر خاک ماسهای ریز میباشد،
بدین ترتیب اثر اندازه ذرات روی انتشارپذیری در آزمایشها
قابلمشاهده میباشد .ویژگیهای خاک مورداستفاده در جدول
( )1ارائه گردیده است.
1. Breakthrough curve
2. World Health Organization

آزمایشهای این پژوهش در ستونهای پلیاتیلن به قطر
داخلی  12/2سانتیمتر و ارتفاع  52 ،22و  112سانتیمتر که
به ترتیب تا ارتفاع  42 ،22و  82سانتیمتر از ماسه پر شدند
انجام گرفت .یک ستون خاک و اتصاالت آن بهصورت شماتیک
در شکل ( )1نشان داده شده است.
نیروی موردنیاز برای تزریق آب (آب مقطر) و آالینده از
اختالف سطح ایجادشده در محل خروج آب و آالینده اعمال
میشد .برای تنظیم سطح آب و ثابت نگهداشتن بار آبی روی
ستون یک سرریز در باالی ستون تعبیه شده بود .دبی خروجی با
استفاده از حجمسنجی و ثبت زمان انجام میشد .برای تأمین
فشار مخازن آب (برای اشباع نمودن خاک از پایین بهمنظور
اطمینان کامل از خروج حبابهای هوا و تزریق پالس محلول
زمینه) و مخزن آالینده (برای تزریق پالس آالینده) در ارتفاعی
باالتر از مدل و با اختالف حدود  2متر قرار گرفت .برای تنظیم
دبی خروجی از مخزن ،ارتفاع مخازن متغیر و قابل تنظیم بود.
روش انجام آزمایشها به این صورت بود که در ابتدا خاک ماسه-
ای را مرطوب کرده و سپس بهتدریج از باال بهطور یکنواخت به
ستون اضافه میگردید و سپس سعی میشد تا حد ممکن و تا
قرارگیری کامل ذرات در منافذ خاک بهطور یکنواخت کوبیده
شوند .این روش پس از افزودن ماسه تا رسیدن به ارتفاع
موردنظر ادامه مییافت .پیش از شروع آزمایش ،یکنواختی
جریان خروجی بررسی میشد .پس از آن مخزن آب و آالینده
در جای خود قرار داده شدند .سپس تزریق محلول زمینه (آب
مقطر) به ستون خاک آغاز شده و پس از مدتی جریان در
خروجی ستون ظاهر میگردید .کمکم بر میزان آب خروجی
افزوده شد تا شدت جریان ورودی و خروجی برابر شود .پس از
به تعادل رسیدن خاک با محلول زمینه ،شیر مخزن تزریقکننده
آب بسته و شیر مخزن آالینده باز میشد .در اینجا با تزریق
آالینده به محیط متخلخل آزمایش شروع شده و پس از گذشت
زمانی مشخص در بازههای زمانی معینی (با توجه به بافت و
فاصله انتقال در هر ستون خاک مورد آزمایش) نمونهگیری
صورت میگرفت .بعد از تزریق با توجه به بافت و فاصله انتقال،
حدود  2تا  3حجم تخلخل (تعداد حجم تخلخل= حجم کل
تقسیمبر یک حجم تخلخل) شیر مخزن آالینده بسته و شیر
مخزن آب با شدت جریان مشابه باز میشد .انتخاب شدت
جریان مشابه آب و آالینده برای احتراز از ایجاد تالطم در محیط
ناشی از تغییر در تراز آب در باالدست و پاییندست بود.
نمونهگیری در ظرفهای نمونهگیری  82میلیلیتری انجام می-
شد .برای جلوگیری از تبدیل نیترات به آمونیوم و ایجاد خطا در
نمونهها ،نمونهها سریعاً به یخچال (در دمای زیر  4درجه سانتی-
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( )Hach DR500اندازهگیری میشد.

گراد) منتقل میشد .بعد از اتمام آزمایش غلظت نیترات در
نمونه¬ها در آزمایشگاه و با دستگاه اکسپکتروفوتومتر مدل

جدول  -3مشخصات خاک مورداستفاده در پژوهش

نوع خاک

جرم مخصوص ظاهری
()g.cm-3

ماسه درشت
ماسه متوسط
ماسه ریز

1/32
1/32
1/56

اندازه متوسط ذرات خاک

هدایت هیدرولیکی اشباع

سرعت دارسی

)D50(mm

)(cm.sec-1

)(cm.sec-1

تخلخل
(درصد)

1/68
2/28
2/12

2/12
2/14
2/222

2/23
2/22
2/21

21
22
33



شکل  -3شماتيک ستونهای ماسه مورداستفاده
مدل HYDRUS -1D

این مدل یکی از مدلهای پیشرفته با قابلیت شبیهسازی حرکت
یکبعدی آب ،امالح ،حرارت و جذب آب توسط ریشه و
همچنین رشد ریشه در شرایط اشباع و غیراشباع در خاک می-
باشد .این مدل توسط سیمونیک و همکاران در آزمایشگاه شوری
خاک آمریکا بسط داده شده است (.)Simunek et al, 1998
مدل  HYDRUS -1Dاز معادله جابهجایی – انتشار ()CDE
برای بررسی حرکت امالح و گرما در خاک استفاده میکند .در



این مدل معادله ریچاردز اصالحشده برای بررسی حرکت آب در
خاک بهصورت عددی ( )Simunek et al, 2008حل میشود که
بهصورت معادله ( )2بیان میگردد:
  
 h

(رابطه )2

k  θ    cos    s
t t 

x


که در آن  :θرطوبت حجمی ( :t ،)L3.L-3زمان (،)T

( :K)θهدایت هیدرولیکی غیراشباع ( :h ،)L.T-1مکش ماتریک
( :β ،)Lزاویه بین مسیر جریان و محور عمودی (برای حرکت

آزاديﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺬﯾﺮي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك 769 ...

ﻋﻤﻮدي آب در ﺧﺎك  ،β = ٠ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻘﯽ  β = 90و ﺑﺮاي

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮط ﻣﺮزي اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺧﺎك در ﺷﺮاﯾﻂ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ  0< β < 90ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( :s ،آب ﺟﺬبﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
رﯾﺸﻪ )  (L3.L-3.T-1و  :xﻓﺎﺻﻠﻪ ) (Lاﺳﺖ .در ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﯾﭽﺎردز
ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﻃﻮﺑﺘﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺧﺎك از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻮا و
ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ارﺗﻔﺎع ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺸﺎر در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ

و ﻫﺪاﯾﺖ آﺑﯽ رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ راﺑﻄﻪ ونﮔﻨﻮﺧﺘﻦ  -ﻣﻌﻠﻢ 1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ):(Abbasi et al, 2003

ﺳﺘﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد.

)راﺑﻄﻪ (3






n 1 


s  r

m
 r 
θ (h) = 
1   h n 


1
m  1  n

k (se )  ks sel [1  (1  se(1/ m) )m ]2
)راﺑﻄﻪ (4
در راﺑﻄﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ :θs ،ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع :θr ،ﻣﻘﺪار
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه :n ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺧﺎكﻫﺎي درﺷﺖﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺧﺎك در
آنﻫﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪي دارد ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﺎكﻫﺎي رﯾﺰﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ
) :Ks ،(Yiang et al, 2010ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺷﺒﺎع) :α ،(L.T-1
ﻋﮑﺲ ﻧﻘﻄﻪ ورود ﻫﻮا )  (1.L-1اﺳﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك دارد و در ﺧﺎكﻫﺎي داراي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج رﯾﺰ از
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :Se ،اﺷﺒﺎع ﻧﺴﺒﯽ 2ﯾﺎ درﺟﻪ
اﺷﺒﺎع ﻣﺆﺛﺮ :l ،3ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﮐﺜﺮ
ﺧﺎكﻫﺎ  0/ 5در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )  .(Mualem, 1976از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎكﻫﺎ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮازش ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻟﻮﻧﺒﺮگ  -ﻣﺎرﮐﻮاردت 4ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪل HYDRUS-
 1Dﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع و ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي،
ﺿﺮاﯾﺐ  nو  αﺣﺴﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل
اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ آنﻗﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهاي و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن آب

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼح

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪه )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  160ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺮط ﻣﺮزي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺮاي
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﮏﻫﺎ در ﻣﺪل ،ﺷﺮط ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﮏﻫﺎ (Jc) 7اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ:
Jc = qC
)راﺑﻄﻪ (5
-1
ﮐﻪ در آن :q ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺧﺎك )  (L.Tو :C
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ورودي در ﺳﺘﻮن ﺧﺎك )  (M.L-3ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ  160ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وارد ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺮط ﻣﺮزي ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪل ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﮏﻫﺎ ﺷﺮط

ﮔﺮادﯾﺎن ﺻﻔﺮ 8در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا از ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺧﺎك
ﺑﺎ ﻫﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺎﺳﻪ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻟﺬا ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات در ﺳﺘﻮن
ﺧﺎك )ﺻﻔﺮ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ در ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك )ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل  40 ، 80و  20ﺳﺎﻧﺘﯽ-
ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ  101ﮔﺮه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت
ورودي ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي و اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺧﺎك ،زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺤﻨﯽ
رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺧﺎك ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼح،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك )درﺻﺪ اﺟﺰاي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك،
ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺧﺎك ،ﻋﻤﻖ ﺧﺎك( ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎك ازﻧﻈﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼح ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،9ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار آنﻫﺎ،

در ﻣﺮز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن آب ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ 5در ﻧﻈﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ
زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﻓﺸﺎر دو ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺧﺎك
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺮز ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﺷﺮط ﻧﺸﺖ  6در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در ﻣﺪل  HYDRUS-1Dﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل

1. Van Genuchten and Mualem
2. Relative saturation
3. Effective degree of saturation
4. Levenberg-Marquardt
5. Constant Pressure Head
6. Seepage Face

اﻣﻼح و ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺒﻮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻧﻤﺎﯾﻪ
7. Concentration flux BC
8. Zero gradient
9. Sensitivity Analysis
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) 1(SSQﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎي ﻣﺪل  HYDRUS-1Dدر

N

)راﺑﻄﻪ (6

SSQ   ( xiobs  xisim ) 2
i 1

ﮐﻪ در آن  xiobsو  :xisimﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﺲ از واردﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ ﻣﯽ-
ﭘﺮدازد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮآورد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ) (SSQﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮاي ﻣﺪل ،دوﺑﺎره ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه )ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪه( در ﻣﺪل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دوﺑﺎره اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ) (SSQﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪل واﺳﻨﺠﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻣﺪل HYDRUS-1D

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎي آﻣﺎري دﻗﺖ ﻣﺪل
 HYDRUS-1Dدر ﺑﺮازش ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ Esfandiari and

 (2001) Maheshwariو  (2012) Moradzadeh et alدر

ﺑﺮازش ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺧﻨﻪ ) (Erﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ
زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
)راﺑﻄﻪ (9

ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ  Erﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺘﺮات در
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  SASﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات در ﺟﺪول )(2
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل
)(cm
20
40
80

)(cm

SSQ
)(mg.l-1

68/08
74/02
97/26

0/27
0/05
0/07

ﻣﺘﻮﺳﻂ

20
40
80

57/06
62/93
68/51

0/05
0/11
0/02

رﯾﺰ

20
40
80

42/55
36/48
30/50

0/22
0/04
0/02

ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
درﺷﺖ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
)راﺑﻄﻪ (7

Xisim
Xiobs

Xisim = aXiobs

a

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ :Xisim ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه :Xiobs ،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و  :aﺷﯿﺐ ﺧﻂ ﺑﺮازش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  1 > aﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ
و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  1 < aﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  aﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ )،(R2
ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮازش ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ داده-
ﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ) (R2ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ ) (Ebrahimian and Liaghat, 2011؛
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
2

 N

  Xisim  Xisim Xiobs  Xiobs 
 i 1




)راﺑﻄﻪ (8



2





N





2

 Xisim   Xiobs  Xiobs
i 1

N

 Xi

R2 

sim

i 1

در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق  :Xisimو  :Xiobsﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
دادهﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. Sum of squares

Er  1  a  100

λ

ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن
ﻧﻤﺎﯾﻪ آﻣﺎري ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ) (SSQﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ از ﺿﺮاﯾﺐ
دارد .ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه و ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
Asadian ،(2005) Moradi et al ،(2012) Moradzadeh et al
 (2013) feliﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪاي درﺷﺖ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﯾﺰ )ﺟﺪول  ،(2ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻗﻄﺮ ذرات ﺧﺎك ،ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ( β  vL ) ،βﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل
D

ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  βﺑﯿﻦ 125
و  500ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢﺗﺮ از  125ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )Maroufpour et al, 2008؛ Al-Tabbaa et al,

 .(2000ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  βﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ

آزاديﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺬﯾﺮي ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات در ﺧﺎك ...

درﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ  βدر ﻣﺤﺪوده  45ﺗﺎ  60ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  40ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي
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4
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ﻏﻠﻈﺖ )( c/c0

0.8
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از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب در ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
اﺳﺖ ) (Al-Tabbaa et al, 2000و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ، β
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0

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  80ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي

1.0
0.8

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ  βﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ )ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  βدر ﻣﺤﺪوده  2ﺗﺎ  (145ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي رﺧﻨﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻋﺪدي

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  40ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي
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ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  40ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي
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ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  80ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي

زﻣﺎن )دﻗﯿﻘﻪ(

زﻣﺎن )دﻗﯿﻘﻪ(

ﻏﻠﻈﺖ )( c/c0

 (1974ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي آﻻﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪﯾﺪاً اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و اﯾﻦ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب در ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ و

0

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  20ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي

ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺪار
اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻻﯾﻨﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ

D

ﻏﻠﻈﺖ )( c/c0

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ( ،ﻫﻤﻪ ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل
در اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺪل

)  ( β  vLﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) Brigham,
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0
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جدول  -1تجزيه واريانس ضريب انتشارپذيری بهدستآمده مدل
HYDRUS-1D

درجه آزادی
()df

میانگین مربعات
()MS

بلوک

2

2/2251 ns

منابع تغییرات

**

1/22

بافت

2

فاصله انتقال

2

*

2/2122

بافت×فاصله انتقال

4

2/212 ns

خطای آزمایش ()e

16

2/2222
14/85

ضریب تغییرات ( )cv

 * ،nsو** به ترتیب غیر معنیداری ،معنیدار در سطح پنج درصد و
معنیدار در سطح یک درصد را نشان میدهند.

تجزیه واریانس ضریب انتشارپذیری بهدستآمده مدل
 HYDRUS-1Dنشان میدهد که اثر بافت خاک بر ضریب
انتشارپذیری محاسبهشده در سطح احتمال یک درصد معنیدار
میباشد ،همچنین نشان میدهد اثر فاصله انتقال بر ضریب
انتشارپذیری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار و اثر متقابل
بافت و فاصله انتقال معنیدار نشده است (جدول  .)3مقایسه
میانگین مقدار ضریب انتشارپذیری محاسبهشده برای مدل
 HYDRUS-1Dدر شکلهای ( )3و ( )4نشان داده شده است.
100

a

80

b

60
40

انتشارپذیری ()cm

a

20
0

80cm

40cm

20cm

فاصله انتقال ()cm
شکل  -1بررسی اثر فاصله انتقال با مدل HYDRUS-1D

a
b

بافت درشت

بافت متوسط

انتشارپذیری ()cm

همانگونه که در شکلهای ( )2تا ( )4مشاهده میگردد
منحنیهای رخنه برازش دادهشده با مدل HYDRUS-1D
تطابق بسیار باالیی با مقادیر مشاهدهشده در آزمایشگاه از خود
نشان داد .در اکثر آزمایشها مقادیر غلظت برآورد شده توسط
مدل  HYDRUS-1Dکمتر از مقادیر مشاهدهشده در آزمایشگاه
بود )2010( Derakhshannejad et al .و Moradzadeh et al
( )2012نیز در پژوهشهای خود این مسئله را تأیید کردهاند.
نتایج حاصل از آزمون آماری دانکن در جدول ( )3ارائه شده
است.

a

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بافت ریز

شکل  -7بررسی اثر بافت خاک با مدل HYDRUS-1D

مقایسه میانگین تأثیر فاصله انتقال و بافت خاک به ترتیب
در شکلهای ( )3و ( )4نشان داده شده است .بیشترین مقدار
انتشارپذیری بهدستآمده برای بافت درشتدانه و فاصله انتقال
 82سانتیمتری و کمترین آن برای فاصله انتقال  22سانتی-
متری و بافت ریزدانه بهدست آمده است .همانگونه که در شکل
( )3و ( )4مشاهده میشود انتشارپذیری بهدستآمده برای
فاصله انتقال  22سانتیمتری تفاوت معناداری با فواصل انتقال
 82و  42سانتیمتری و مقدار انتشارپذیری بهدستآمده برای
بافت ریزدانه تفاوت معناداری با بافت درشت و متوسط دارد که
دلیل آن را میتوان تفاوت در سرعت حرکت آالینده و مقدار β
عنوان کرد .جدول ( )4نشاندهنده شاخصهای آماری بهکاررفته
در این پژوهش برای نتایج حاصل از اندازهگیری غلظت یون
نیترات برای مدل  HYDRUS-1Dمیباشد.
با دقت در جدول ( )4مشاهده میشود مدل HYDRUS-
 1Dتوانایی خوبی در شبیهسازی و پیشبینی غلظت یون نیترات
داشته است .بهطوریکه مقدار شاخص ضریب تعیین ( )R2مدل
بین  2/91و  2/98در نوسان میباشد .بهطورکلی برای سه خاک
ماسه ریز ،متوسط و درشت برای تمامی فواصل انتقال مقدار a
بین مقادیر  2/62تا  1/29در نوسان میباشد .مقادیر  aبیشتر
موارد کمتر از یک میباشد که نشان از این دارد که اکثر پیش-
بینیها توسط مدل  HYDRUS-1Dکمتر از مقادیر واقعی بوده
است .یکسان نبودن نتایج میتواند بهدلیل وجود خطاهای
آزمایشگاهی در روند اندازهگیری باشد که بهدلیل نزدیک بودن
بسیار زیاد پیشبینیها به مقادیر واقعی قابلقبول است .شاخص
مقدار درصد خطای پیشبینی ( )Erبین مقادیر  2/12و 34/36
در تغییر بوده است .مقدار ( )Erبرای خاک ماسهای ریز کمتر و
مقدار ( )R2در آن نسبتاً بیشتر از خاکهای ماسهای درشت و
متوسط میباشد که به معنای پایینتر بودن روند کلی مقدار
خطا و باالتر بودن دقت در شبیهسازی انتقال نیترات در این
مدل برای خاک ماسهای ریز میباشد)2013( Asadian feli .
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نیز در پژوهشی پایین بودن دقت مدل  HYDRUS-1Dرا در
خاکهای با خلل و فرج درشتتر گزارش کردهاند .مدل ()CDE
در شرایط پایدار رطوبتی بهویژه در حالت اشباع و همچنین در
خاکهای دستخورده کارایی باالیی دارد .در این پژوهش نیز به
دلیل دستخورده بودن نمونههای خاک ،مقادیر برآورد شده به

مقادیر مشاهداتی نزدیک بود .این مسئله در پژوهشهای پیشین
نیز تأیید شده است (Moradzadeh et al, 2012؛ Abbasi et al,
; .)2004بهطورکلی مقایسه تمامی شاخصهای آماری نشان
میدهد که شبیهسازی حرکت یون نیترات ،توسط نرمافزار
 HYDRUS-1Dخوب انجام شده است.

جدول  -7مقايسه آماری غلظت يون نيترات اندازهگيری شده و برازش دادهشده بهوسيله مدل HYDRUS-1D

بافت خاک

فاصله انتقال ()cm

درشت

22
42
82

a
2/62
2/55
2/92

2/91
2/92
2/95

متوسط

22
42
82

2/85
1/22
2/82

2/96
2/98
2/95

13/22
2/22
2/12

ریز

22
42
82

2/96
1/29
1/22

2/96
2/96
2/95

4/22
9/22
2/22

نتيجهگيری
در این مطالعه برای بررسی انتشارپذیری یون نیترات و شبیه-
سازی توزیع غلظت آن در بافتها و فواصل انتقال مختلف از
نرمافزار  HYDRUS-1Dاستفاده شد .تحلیل حساسیت مدل
نشان داد که مدل  HYDRUS-1Dنسبت به مقادیر رطوبت
اشباع و ضریب انتشارپذیری و همچنین مقدار ضرایب  nو α
(ضرایب معادله ونگنوختن – معلم) حساس میباشد .نتایج نشان
داد با افزایش اندازه ذرات خاک انتشارپذیری افزایش مییابد.
همچنین با افزایش متوسط فاصله انتقال در ماسه درشت و
متوسط ،مقدار انتشارپذیری نیترات بیشتر شد .اما در ماسه ریز
مقدار انتشارپذیری با افزایش فاصله انتقال کاهش یافت .در اکثر

R2

Er

34/36
23/22
8/22

آزمایشها مقادیر غلظت برآورد شده توسط مدل
 1Dکمتر از مقادیر مشاهدهشده در آزمایشگاه بود .مقدار ()Er
برای خاک ماسهای ریز کمتر و مقدار ضریب تعیین ( )R2در آن
نسبتاً بیشتر از خاکهای ماسهای درشت و متوسط بهدست آمد
که به معنای پایینتر بودن روند کلی مقدار خطا و باالتر بودن
دقت در شبیهسازی انتقال نیترات در این مدل برای خاک
ماسهای ریز میباشد .بر اساس شاخصهای آماری دیده شد که
مدل  HYDRUS-1Dدر پیشبینی انتقال نیترات از کارایی
باالیی برخوردار است بهگونهای که مقدار شاخص ضریب تعیین
مدل بین  2/91و  2/98در نوسان بود.
HYDRUS-

REFERENCES
retention and transport nitrate in sandy-loam soil.
master thesis, Faculty of Water Sci, Shahid
)Chamran University of Ahvaz. (In Farsi
Brigham, W.E. (1974). Mixing equations in short
laboratory columns. Journal of society Petroleum
Engineering, 14, 91-99.
Derakhshannejad, Z., Sayyad, GH. and jafarnejadi, A.
R. (2010). Simulation of nitrate transportation in
a soils under sugarcane cultivation using
HYDRUS-1D solute transport model. First
National Conference on Sustainable agriculture
and healthy product production, Research Center
for Agriculture and Natural Resources of Isfahan,
)9-10 November.( In Farsi
Dontsova, KM., Pennington, JC., Hayes, C., Simunek.
J. and Williford. CW. (2009). Dissolution and

Abbasi, F., Feyen, J. and van Genuchten, M. Th.
(2004). Two dimensional simulation of water
flow and solute transport below furrows: Model
calibration and validation. Journal of Hydrology
)290 (1-2): 63-79. (In Farsi
Abbasi, F., Jacques, D., Simunek, J., Feyen, J. and
Genuchten, M. Th. (2003). Inverse estimation of
the soil hydraulic and solute transport parameters
from transient field experiments: heterogeneous
)soil.Trans, ASAE 46 (4), 1097–1111. (In Farsi
Al-Tabbaa, A., Ayotamuno, j.m. and R.J, Martin.
(2000). One- dimensional Solute transport in
stratified sands at short travel distances. Journal
of Hazardous Materials, 73, 1-15.
Asadian feli, Z. (2013). Effect of irrigation with
municipal wastewater and potassium zeolite to

3195  زمستان،7  شمارۀ،74  دورۀ، تحقيقات آب و خاک ايران447

transport of 2, 4-DN and 2, 6-DNT from M1
propellant in soil. Chemosphere, 77(4), 29-41.
Ebrahimian, H. and Liaghat, A. (2011). Field
evaluation of various mathematical models for
furrow and border irrigation systems. Soil and
Water Research, 6(2), 91–101.
Esfandiari, B.L. and Maheshwari. (2001). Field
evaluation of furrow irrigation models.
http://www.idealibrary.com on IDE.
Forkutsa, I., Sommer, R., Shirokova, Y.I., Lamers,
J.P.A., Kienzler, K., Tischbein, B., Martius, C.
and Vlek .P.L.G. (2009). Modeling irrigated
cotton with shallow groundwater in the Aral Sea
Basin of Uzbekistan: II. Soil salinity dynamics,
Irri. Scie 27, 319–330.
Heatwole, KK. and Mccary, JE. (2007). Modeling
potential vadose-zone transport of nitrogen from
onsite wastewater at the development scal.
Journal of Contaminant Hydrology, 91, 184-201.
Jacques, D., Simunek, J., Mallants, D. and Van
Genuchten, M. Th. (2008). Modelling coupled
water flow, salt transport and geochemical
reactions affecting heavy metal migration in a
podzol soil. Geoderma, 145, 449-461.
Jellali, S., Diamantopoulos, E., Kallali, H., Bennaceur,
S., Anane, M. and Jadidi, N. (2010 ). Dynamic
sorption of ammonium by sandy soil in fixed bed
columns: Evaluation of equilibrium and nonequilibrium transport processes. Journal of
Environmental Management, 91, 897-905.
Jiang, Sh., Pang, L., Buchan, GD., Simunek, J.,
Noonan, MJ. And Close, ME. (2009). Modeling
water flow and bacterial transport in undisturbed
lysimetrs under irrigation of dairy shed effluent
and water using HYDRUS-1D. Water Research,
44, 1050-1061.
Maroufpour, E., Kashcoli, H., Moazed, H. and Vali
samani, H.M. (2008). Comparative study of
mathematical models of Fried-Combernous
Brigham to dispersion of conservative pollutants
in the homogeneous sandy soil. Journal of
Agricultural Scientific, 30, 77-89. (In Farsi)
Moradi, A., Abbaspour, K. C. and Afyuni, M. (2005).
Modling field-scale cadmium transport below the
root zone of a sewage sludge amended soil in arid
region of central Iran. Journal of Contaminant
Hydrology, 42, 99-111.
Moradzadeh, M., Moazed, H. and Sayyad, GH .(2012).
Simulation of Nitrate Ion Leaching in a Sandy Loam Soil Treated with Zeolite using Hydrus-1D
Model. Journal of Science Soil and Water, 23,
(1), 95-107.(In Farsi)
Mualem , Y. (1976). A new model for prediction of the
hydraulic conductivity of unsaturated porous media.

Water Resources Research, 12 (3), 13–522.
Ramos, T.B., Simunk, J., Goncalves, M.C., Martins,
J.C., Prazeres, A., Castanheira, N.I. and Pereira.
(2011). Field evaluation of a multicomponent
solute transport model in soil irrigated with saline
water , Journal of Hydrology, 407, 129-144.
Saifadeen, A. and Gladnyeva, H. (2012). Modeling of
solute transport in the unsaturated zone using
HYDRUS-1D, paper 81.
Sayyad, GH., Mousavi, S.F., Abbaspoor, K. and Afuni,
M. (2008). Simulation of Cd, Cu, Pb and Zn
transport though an undisturbed calcarous soil
under wheat and safflower using HYDRUS-1D
solute transport model. Journal of Agricultural
Sciences in Iran, 39(1), 187-200. (In Farsi).
Simunek, J., D. Jacque., Van Genuchten, M. Th. and
Malleants,
D.
(2006).
Multicomponent
Geochemical Transport Modeling using Hydrus1D and HP1. Journal of the American water
resources Association, 42(6), 1537-1547.
Simunek, J., M Sejna and van Genuchten ,M. Th.
(1998). The HYDRUS-1D software package for
simulating the one-dimensional movement of
water, heat, and multiple solute in variably
saturated media, Version 2.0, IGWMC-TPS-70,
Int. Ground Water Modeling Center, Colorado
School of Mines, Golden, Co
Simunek, J., van Genuchten, M.Th. and Sejna, M.
(2008). Development and applications of the
HYDRUS and STANMOD software packages
and related codes. Vad. Zo. Jour, 7, 587–600.
Vrugt, J. A., Hopmans, J. W. and Simunek, J. (2001).
Calibration of a two-dimensional root water
uptake model, Soil Science Society of American
Journal, 65(4), 1027-1037
WenZhi , Z., XU, Ch., WU, J. and HUANG, J. (2014).
Soil salt leaching under different irrigation
regimes:HYDRUS-1D modelling and analysis,
Springer , 6(1), 44−58.
Xie, T., Liu, X. and Sun, T. (2011). The Effects of
Groundwater Table and Flood Irrigation
Strategies on Soil Water and Salt Dynamics and
Reed Water Use in the Yellow River Delta,
China. Ecological Modeling, 222, 241–252.
Yiang, M., Shaoyuan, F., Dongyuan, S., Guangyuo, G.
and Zailin, H. (2010). Modeling water infiltration
in a large layered soil column with a modified
Green–Ampt
model
and
HYDRUS-1D.
Computers and Electronics in Agriculture, 71,
40–47.
Zhi-Ming, Q. I., Shao-Yuan, F. and HELMERS ,M .J.
(2012). Modeling Cadmium Transport in Neutral
and Alkaline Soil Columns at Various Depths.
Pedosphere, 22(3), 273-282.

