مرتضی سیدیان ،1معصومه فراستی ،*2علی حشمت پور ،3اکبر رسولی

4

 7استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد ،ایران
 0استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد ،ایران
 0استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد ،ایران
.4دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله5931/2/8 :

؛ تاریخ پذیرش5931/1/51 :

زمینه و هدف :با افزایش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذا ،امروزه کشاورزان به استفااهه از انتاا کاهاتای نیفراتته،
آلی و آفت کشاا روی آورهه اند .کاربره بی رویه این نهاههاا بدون هر نظرگرففن اثترا جتان ی آن ،مشتالت فراوانتی
چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر ستمفی انساناا به امراه میآوره .این ترکی ا از طریق بارندگی یتا آبیتاری از
محلال خاک واره منابع آب سطحی و زیرزمینی میشاند .ادف از این تحقیق تعیین میزان انفقال نیفرا هر ختاک رستی
و ش یهسازی آن با اسفااهه از نرم افزار  HYDRUS 2Dمیباشد.
روش بررسی :پس از آماهه کرهن سفانهای خاک رسی و نیفرا با غلظت  05میلی گرم برلیفر ،از باالی ستفان ختاک،
محلال نیفرا تهیه شده به ارتاا  05سانفیمفر اضافه شد و تا پایان آزمایش این ارتاا با اضتافه کترهن محلتال ،ثابتت
نگه هاشفه شد .امزمان با شرو آزمایش ،نمانه برای اندازه گیری غلظت تهیه میشد .اولین قرائتت هر زمتان  t=5انجتام
شد .بدین منظار ضخامتاای مخفلف سفان خاک  05 ، 05 ،25و  05سانفی مفر تهیه و ماره بررسی قرار گرفت .برای
ش یهسازی انفقال نیفرا هر خاک از مدل  HYDRUS 2Dاسفااهه گرهید.
یافتهها :با تاجه به نفایج به هست آمتده ،بتا افتزایش ضتخامت ختاک ،اختفتف بتین مقتاهیر غلظتت خروجتی هاههاتای
آزمایشگاای و نفایج ش یهسازی  HYDRUS 2Dبیشفر شده است.
نتیجهگیری :با افزایش ضخامت خاک اخفتف نفایج  HYDRUS 2Dو هاههاای آزمایشگاای بیشتفر شتد و بتا افتزایش
ضخامت ،مد زمان بیشفری برای انفقال نیفرا سپری شد.
کلمات کلیدی  :انفقال نیفرا  ،ضخامت خاک ،HYDRUS 2D ،خاک رسی
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بررسی میزان انتقال نیترات در خاک رسی

ای) عه منظور آناویز نیترا

مقدمه
یکی از شااص

هاای مها آواودگی منااع آب سا

ی،

زیرزمینی و زه آب جاری در شبکه های زهکشای کشااورزی،
حضااور نیتاارا

ماایعاشااد کااه عراااار کااارعرد انااواک کودهااای

شیمیایی ،آوی (دامی و انسانی) ،تجزیاه گیاهاان و دیگار عاا ی
ماندههای آوی در صاک و تخلیه نامناسب فاضابب عاه وجاود
کشاورزی عاعث مشکب

زیست م ی ی فراوانی شده اسات.

در شااماآ آمریکااا نشااان داده کااه آوااودگی آعهااای

ت قیقااا

زیرزمینی ،عه علت کارعرد عیش از حاد کودهاای شایمیایی در
زمینهای کشاورزی میعاشد.0
در روشهای ص یح کشت معموال از مفار

مقاادیر عایش از

حد کود شیمیایی اجتناب میگردد ،زیرا کارعرد عی رویه عاعث
افزایش ترکیبا
افقهای س
م اوعا

نیتروژن دار در آب زهکشی مایشاود کاه از
ی عه طر

پایین حرکت میکند .عاا ایان وجاود

نشان داده که کاارعرد کودهاای شایمیایی عاا رو

و

مقدار مناسب ،نقش چش گیری در افزایش کیفیت و عملکارد
م فوآ زراعی داشاته و آعشاویی نیتارا

را عاه میازان اعال

توجهی کاهش میدهد.0
نیتروژن عه شکل نیترا  ،در عیشتر موا از طریق فعاویتهاای
کشاورزی وارد آعهای زیرزمینی میشود .در ضامن چااههاایی
که میزان نیترا
مناطقی وا
نیترا

در آنها از  72میلی گرم در ویتر عیشتر عاود در
است که دارای مزارک کشاورزی میعاشند .وجود

عبوه عر مفار

کودهای شیمیایی میتواناد از طریاق

دام و مرات نیز عاشد.4

فضوال

روشهای آعیاری نیز در میازان انتقااآ نیتارا

در صااک نقاش

دارد .در م اوعه ای که در پایگاه ت قیقاتی دانشگاه کشااورزی
پاکستان انجام شاد ،از  4رو
سنتی (کرتی و نواری) و دو رو
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♦

آعیااری مشاتمل عار دو رو
ت ت فشار(عارانی و اره
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نتایج نشان داد تجم نیترا

در همه عمقها در آعیااری سانتی

عاال عوده و در آعیاری ت ات فشاار فقار در عماقهاای اوویاه
در آعیااری غر ااعی

تجم یافته است .همچنین تجم نیتارا

عیش از حد آستانه و در آعیاری ت ت فشاار زیار حاد آساتانه
5

میعاشد  .عناعراین یافتن معیاری عرای مقایساه انتشاار پايیری
نیترا

و عررسی آن در انواک صاکهاا عارای عاه دسات آوردن
7

پتانسیل آووده شدن آعخوانها ضروری عنظر میرسد  .عرصای از
مدآ های ماورد اساتفاده شاامل  LEACHN ،MACRO،SOILو
 HYDRUSمیعاشند که عا استفاده از آنها میتوان نیترا

شسته

شده ،انتقااآ آن عاه آبهاای زیرزمینای و همچناین مادیریت
نیتاارا

را ت اات شاارایر مختلا

پایش عینای نمااود .6ماادآ

هایدروس دو ععدی) (Hydrus-0Dیکی از مدآ های توانمناد
در امر شبیه سازی حرکت آب ،امبح و گرما می عاشد کاه عار
پایه حل عددی معادوه ریچاردز عمل مای کناد .ایان مادآ در
ساآ7889توسر آزمایشگاه شوری صاک آمریکا ارائه گردید و
تا کنون نسخه های اصبحی آن در اوب مدآ هایدروس یا
ععدی ،دوععدی و سه ععدی دراصتیارم ققین رارگرفته اسات.
آعشویی نیترا

در صاکهای تیمار شده عا وجن فاضبب ،کود

گاوی و کودهای شیمیایی را در دو نوک صاک ووم رسی و واوم
از وجن فاضبب و کود آوای

شنی نشان داد که آعشویی نیترا

در صاک ووم رسی عیشترین و کود شیمیایی در صاک ووم شانی
کمترین تجم نیترا

77

در صاک را داشت  .نتاایج ت قیقاا

در زمینه تاایر منبا کاود نیتراتای و دور آعیااری عار آعشاویی
نیترا

و توزی آن در نیمرخ صاک نشان داد که در آعیاری اوآ

غلظت نیترا

عاه طاور معنایداری عیشاتر از ساایر دورهاای

آعیاری عود و عیشترین میزان نیترا

نیز مرعوط عاه تیماار کاود

اوره عود.
همچنین عیشترین میزان نیترا

ععد از عبور  2/5حج منفايی

از جریان آب مشاهده شد .عابوه عار ایان توزیا نیتارا

در
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عای روی اه کودهااای ش ایمیایی در

در اعماا مختلا

اساتفاده شاد.
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ستون صاک نشان داد که از سا ح تاا عماق  02ساانتی متاری

در آزمایشگاه کیفیت آب دانشکده کشاورزی نفب شادند و

از آن کااهش یافات.6در

انتهای ستونهای صاک درون وووه مسادود شاده و آب

صاک مقدار نیتارا

افازایش و پا

سپ

ت قیقی اار فاصاله انتقااآ عار انتشاارپيیری کلریاد سادی عاا

عه داصل آن تا ارتفاک کمی عاالتر از ارتفاک ماورد نظار اضاافه

استفاده از نرم افزار هایدروس دوععدی پرداصته شد .نتایج عاه

میشد .سپ

از صاک های تهیاه شاده عاه تادریج از

دست آمده از نرم افزار هایادروس نشاان داد کاه عاا افازایش

عاالی ستون صاک اضافه میشد تا عه ارتفاک مورد نظار عرساد.

متوسر فاصله انتقاآ ،مقدار انتشارپيیری صاک افزایش یافته عه
طوری که عا نزدی

شدن غلظت نموناههاا عاه غلظات نهاایی

آالینده مقدار آن ااعت شده است.6شابیهساازی توزیا عمقای

ععد از ریختن ی

حج مشخ

از صااک ،عاه وسایله یا

تخته چوعی صاکها عه آرامای کوعیاده شادند تاا عاه حاداکرر
تراک طبیعی عرسند .عایستی بل از شروک آزماایش از صاار

عا مدآ HYDRUS-0Dنشان داد که توزی ایان مااده در

شدن حبابهای هوا م مئن شد .عرای ایان کاار ضارعاتی عاه

من نای عسایار ایادهآآ

عدنه ستون وارد شد .پ

از آماده شدن ستون صاک ،از عااالی

ستون صاک ،م لوآ نم

تهیه شده عاه ارتفااک  72ساانتیمتر

مراحل مختل

دوره رشد گیاه از یا

تبعیت میکند ،طوری که در یا

سیسات پیشارفته مایتاوان
این من نی طوری

اضافه شد و تا پایاان آزماایش ایان ارتفااک عاا اضاافه کاردن

انتظار چنین من نی را داشت .روند تغییرا

عود که از س ح صاک تاا ناحیاه توساعه ریشاه در هفتاههاای

م لوآ ،ااعت نگه داشته شد .همزمان عا شروک آزمایش ،نمونه

حاداکرر

t=2

مختل

سیر صعودی داشته و پ

از رسیدن عه یا

0

سیر نزووی را طی کرده است  .عا توجه عه م اواب ککار شاده
هد

از انجام این پژوهش عررسای میازان انتقااآ نیتارا

عرای اندازه گیری غلظت تهیه شد .اووین رائت در زماان
انجام شد.

در

صاک رسی و شبیهسازی آن عا  HYDRUS 0Dمیعاشد.

مدل

HYDRUS-2D

حرکت آب درصاک عر اساس اطبعا

میادانی عاا اساتفاده از

مدآ  HYDRUS-0Dشبیه سازی شد .معادواه حااک عرجریاان

مواد و روش ها
م ل اجرای طرح آزمایشاگاه کیفیات آب دانشاگاه رازی

آب درصاک معادوه دوععدی ریچاردز

میعاشد:

عود .از طریق آزمایش هیدرومتری عافت صاک تعیاین گردیاد.
 72 ،42 ،02و  92سانتی متار از ساتون

ضخامتهای مختل

صاک انتخاب گردید .هر آزمایش دارای  0تکرار و  72سانتی
متر فضای آزاد عود .فرضیه آزمایشها عرای شبیهسازی انتقااآ
امبح در مزرعه عبار

عودند از :تخلخل هر ی

از صاکهاا

ااعت است و م یر متخلخال صااک هاا همگان اسات .تنهاا
پارامتر متغیر در مد
نم

نیترا

آزماایش هاا ،ضاخامت صااک عاود از

پتاسی عرای تهیه  52میلی گرم عار ویتار نیتارا

استفاده گردید .پ

از آماده کردن ستون های صاک و نیتارا

عا غلظت  52میلی گرم عرویتر ،اعتدا ستونها عه صور

()4

عمودی

که درآن  θدرصدرطوعت حجمی ) h ،(L0L-0عار فشاار آب در
صاک ) t ، (Lزمان) K ،(Tهدایت هیدروویکی

-7

) (LT

 x ،جهت

افقی و  zجهت عمودی را نشان مایدهناد .همچناین  Sنشاان
دهنده مقدار جيب آب توسر ریشاه ازصااک مایعاشاد(ویتار
مکعب عر ویتر مکعب عر زمان.4
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مشخفا

صور نمی گیرد و مرز انتهایی مرز زهکش آزاد اسات .مادآ

هیدروویکی صاک عا استفاده از راع ه ونگنوصتن-

معل عه دست آمد.4

ميکور در حل معادواه جریاان و انتقااآ امابح شارایر مارزی

()5

مناسبی را در ارتباط عا اتمسفر و عخش زهکش در نظر

میگیرد.

پارامترهاي هیدرولیکی خاک
پارامترهای هیدروویکی صاک توسر مدآ ROSSETAکه در

()7

HYDRUS-0Dوا شده و عر اساس شبکه عفبی کار مایکناد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.3.4.313
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تعیین شد .عا وارد کردن داده های عافت صاک ،درصد دانه عندی
که درآن s :درصدآب صاک اشباک r ،درصدآب صاک عا یماناده،

دائ پارامترهای هیدروویکی صاک را تخمین زد که مقدار عددی

مکش ورودهوا درحاوت

ضروری مایعاشاد.

 Ksهدایت هیدروویکی اشباکα ،عک

این پارامترها عرای اجرای مدآ

اشباک و  m ،nو  Lپارامترهای واعسته عاه صااک هساتند کاه عاا
اساتفاده از عاراز

عرمعادواه ماوردنظر عاه دسات

این پارامترها در جدوآ 0ارائه شده است.

مایآیناد.

پارامترهای مدآ از بیل ویژگیهاای هیادروویکی صااک شاامل

نتایج و بحث

پارامترهااای من نای رطااوعتی صااک ونیااز پااارامتر هاادایت

عا توجه عه نتایج تجزیه فیزیکی صاک ،عافات صااک ماورد

هیدروویکی اشباک صاک) ،(Ksرطوعت عا یماناده)  (θrو رطوعات

م اوعه رسی عه دست آمد (جدوآ  .)7عا توجه عاه درصادهای

اشباک) (θsدرمدآ ونگنوصتن معل  ،عا استفاده از اطبعا تجزیه

مختل

) (Rosettaپیش عینی گردیدند.

صاک r ،رطوعت عا ی مانده صاک  ،و  nضرایب مرعوط عاه
تواع هیدروویکی صاک و  Ksضریب نفوکپيیری صاک درحاوت

شرایط اولیه و انتهایی داده شده به مدل
شرایر اوویه توزی نیتارا

کرا

شان ،سایلت و رس ،پارامترهاای هیادروویکی

جداگاناه عاه دسات آماد .درجادوآ ( s )0رطوعات اشاباک

مکانیکی صاک) عافت صاک ( وانادازه گیاری جارم مخفاو
ظاهری عه وسیله مدآ رزتا

HYDRUS

درصااک ،میازان نیتارا

اشباک میعاشد که توسر مدآ  ROSSETAتخمین زده شد

اوویاه

صاک در نظر گرفته شد .همچنین فرض شد از جوانب جریانی
جدول  :5مشخفا
درصد شن

درصد

درصد

سیلت

رس

50

00/60

فیزیکی و هیدروویکی صاک مورد م اوعه

بافت خاک

درصد رطوبت

درصد رطوبت حجمی

حجمی خاک

خاک درPWP

چگالی ظاهری

تخلخل

-3

( )gr cm

در FC

74/09
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♦

ووم رسی سیلتی
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صاک ،درصد رطوعت درحد ظرفیت زراعی و نق اه پژمردگای

جدول  :2پارامترهای هیدروویکی عه دست آمده از مدآ HYDRUS0D

پارامتر

2/7

2/08

2/258

عا زمان در ضخامت  02سانتی متر پ

از

7/49

7/07

2/5

شکل  7تغییرا

غلظت صروجی نیترا

عا زماان را عاا توجاه

نتایج عه دست آمده از دادههای آزمایشگاهی نشان میدهد.
شکل های  0تا  5تغییرا
در ضخامتهای مختل

غلظت صروجی نیترا

را عاا زماان

صاک عا توجه عاه نتاایج شابیهساازی

توسر  HYDRUS-0Dنشان میدهد .در همه ضاخامت هاا تاا
مدتی پ

از شروک آزمایش هایچ صروجای دیاده نشاد و عاا

افزایش ضخامت صاک این زمان تااصیر افازایش یافتاه اسات
(شکل .)7
شکل :2تغییرا

غلظت نیترا

 4 ،0و  7ساعت از زمان آزمایش

در ستون صاک عا ضخامت  02سانتی متر پا
زمان  0ساعت ،نیترا

از گيشات

عا غلظات  52میلای گارم عرویتار تاا 8

سانتی متری ستون صاک پیشروی کارده اسات (شاکل  .)7عاا
توجه عه شکل  ،7پ

از  0ساعت غلظت صروجای عراعار 72

میلی گرم عر ویتر ،پ

از  4ساعت  09میلی گرم عر ویتر و پ

از  7/5ساعت غلظت صروجی  52میلی گرم عرویتر شده است.
در حاویکاه عااا توجاه عااه نتیجاه شاابیهسااازی ،HYDRUS-0D
غلظت نیترا

صروجی پ

عر ویتر شده است .پ

از دو ساعت عراعر  70میلای گارم

از  4ساعت ،غلظات نیتارا

 00میلی گرم عر ویتر و پ

شکل  :5تغییرا

غلظت صروجی نیترا

مختل

عا زمان در ضخامتهای

صاک (دادههای آزمایشگاهی)

صروجای

از  7ساعت  52میلای گارم عرویتار

شده است (شکل .)0
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 70 ،7و  79ساعت از زمان آزمایش

شکل :3تغییرا

غلظت نیترا

عا زمان در ضخامت  42سانتی متر پ

از

 9 ،4و  70ساعت از زمان آزمایش

پ
پ

از 7ساعت غلظت صروجی عراعر 5میلی گرم عار ویتار،
از70ساعت  75میلی گارم عار ویتار و پا

از  07سااعت

پ

از  4ساعت غلظت صروجی عراعر 6میلی گرم عر ویتر ،

غلظت صروجی  52میلی گرم عرویتر شده است (شاکل  .)7در

پ

حاویکه عا توجه عه نتیجه شابیهساازی  ،HYDRUS-0Dغلظات

غلظت صروجی  52میلی گرم عرویتر شده است (شاکل  .)7در

از  7ساعت عراعر  00میلی گارم عار ویتار

حاویکه عا توجه عه نتیجه شابیهساازی  ،HYDRUS-0Dغلظات

صروجی  40میلای

از  4ساعت عراعر  75میلی گارم عار ویتار

نیترا

صروجی پ

شده است .پ
گرم عر ویتر و پ

از70ساعت ،غلظت نیترا

از  79ساعت  52میلی گرم عرویتر شده است

(شکل .)4

نیترا

از 9ساعت  05میلی گرم عر ویتار و پا

صروجی پ

شده است .پ
گرم عر ویتر و پ
(شکل .)0
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از 9ساعت ،غلظت نیترا

از  70/5سااعت

صروجی  08میلای

از  70ساعت  52میلی گرم عرویتر شده است
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شکل  :4تغییرا

غلظت نیترا

عا زمان در ضخامت  72سانتی متر پ

از
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عین مقادیر غلظات صروجای دادههاای آزمایشاگاهی و نتاایج
شبیه سازی  HYDRUS-0Dعیشتر شده است .عا افازایش زماان
آزمایش ،نیترا

در ضخامت عیشاتری از ساتون صااک انتقااآ

یافته است .همچنین عا افزایش زماان آزماایش ،اصاتب
میزان انتقاآ نیترا

عاین

در صاک توسار دادههاای آزمایشاگاهی و

شبیهسازی کمتر شده است (شکلهای  7تا .)5
من نی های تعداد حج آب تخلخل عکار رفته را می تاوان
در شکل  7مشااهده نماود .در ایان نماودار ،م اور عماودی
عاا گيشات زماان مایعاشاد.

رفته عرای ضخامت های مختل

معموال آزمایشهای انتقاآ امبح عا استفاده از من نیهای رصنه
و تعداد حج آب تخلخل عه کار رفته ارزیااعی مایشاوند .عاا
مقایسه من نیهای رصنه آزمایش ميکور مبحظه گردید که در
همه ضخامت ها ،من نیهای رصنه رس شده از حاوت متقارن

شکل :1تغییرا

غلظت نیترا

از

عا زمان در ضخامت 92سانتی متر پ

 70 ،7و  00ساعت از زمان آزمایش

صار شده است .در همه ضخامت های ساتون صااک بال از
غلظت نسبی  ،2/5حج آب تخلخل عراعر ی
نتیجه عه دست آماده عاا ت قیقاا
گزار

گردیده اسات.
9

آآ طباا و همکااران کاه

پ
پ

از  7ساعت غلظت صروجی عراعر 5میلی گرم عر ویتار،
از70ساعت  9میلای گارم عار ویتار و پا

از  05سااعت

کرده اند در فواصال انتقااآ کوتااه ،زماان رسایدن عاه

غلظت صروجی  52میلی گرم عرویتر شده است (شاکل  .)7در

حج آب تخلخل انجام نشده

حاویکه عا توجه عه نتیجه شابیهساازی  ،HYDRUS-0Dغلظات

علکه در نسبت کمتری اتفا میافتد م اعقت داشاته اسات .عاا

نیترا

از  7ساعت عراعر  02میلی گارم عار ویتار

مقایسه زمانهای رسیدن عه غلظتهای نسبی  2/77و  2/94در

شده است .پ

تمامی آزمایش ها مبحظه گردید که صاک رسی عا ضخامت92

گرم عر ویتر و پ

غلظت نسبی  2/5عا صرو ی

سانتی متر از مد

زمان عیشتری عرای رسیدن عه غلظت نسابی

عکار رفته را عه صود اصتفا

در ضخامتهای  02و  42سانتی متر من نیهای رصناه تقریباا
تا رسیدن عه غلظت نهایی عه موازا

ه میعاشد ،در حاوی که

این موضوک در من نیهای رصنه سایر ستونهای صاک صاد
نمیکند (شکل  .)7در همه ضخامت ها ،بل از غلظات نسابی
 ،2/5حج آب تخلخل عراعر یا

گردیاده اسات .عاا مقایساه

زمانهای رسیدن عه غلظتهای نسبی  2/77و  2/94در تماامی

از70ساعت ،غلظت نیترا

صروجی  44میلای

از  00ساعت  52میلی گرم عرویتر شده است

(شکل .)5

 2/77و  2/94عرصوردار عوده و عیشاترین حجا آب تخلخال
داده است .مشاهده گردیاد کاه

صروجی پ

عا توجه عه نتایج شکلهای 0تاا  ،5در ضاخامتهاای ،02
 72 ،42و  92سانتیمتر عه ترتیب غلظت صروجی نیترا
از مد

پا

زمان  79 ،70 ،7و  00سااعت عراعار غلظات ورودی

( 52میلی گرم عرویتر) شاده اسات .عاا توجاه عاه شاکل  ،7در
ضخامت های  72 ،42 ،02و  92ساانتیمتر عاه ترتیاب پا
مد

از

زمان  07 ،70/5 ،7/5و  05ساعت غلظت صروجی عراعر

 52میلی گرم عرویتر شده است.
در ی

زمان مشخ

عا افزایش ضخامت صاک ،اصاتب
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غلظت نسبی و م ور افقی تعداد حجا آب تخلخال عاه کاار

سانتی متر از مد

زمان عیشتری عرای رسیدن عه غلظت نسبی

صور

پیستونی حرکت نماید عایستی شد

جریاان انتقااآ و

 2/77و  2/94عرصوردار عوده اسات .همچناین سارعت انتقااآ

یا عه عبارتی سارعت دارسای در تماامی نقااط داصال م ایر

در ضخامت  92سانتی متر کمتر از ساایر ضاخامتهاا

عاا ها عراعار عاشاد،

نیترا

متخلخل و در هر نق ه در تمامی جها

عود (شکل  .)7من نی های رصنه مرعوط عاه ایان آزماایش هاا،

الزمه چنین موضوعی ،همگن عاودن و همگاون عاودن صااک

عیشترین چووگی را عه سمت راست داشته است .عاا توجاه عاه

است .ایجاد چنین م یر متخلخلی کاری مشکل و حتای غیار

من نی رصناه ،در ضاخامت  02ساانتی متار ساریعتر از هماه

ممکن میعاشد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.3.4.313

آزمایشها مبحظه شد که ساتون صااک عاا ضاخامت 92

سیمون

و همکاران 8عرای این که آالینده در داصل صااک عاه

غلظت صروجی عراعر غلظت ورودی گشته است کاه دویال آن
سایر ضخامتها میعاشد .عاا افازایش ضاخامت ساتون صااک
مد

زمان و تعداد حج آب عیشتری عرای عراعر شدن غلظت

صروجی و ورودی سپری شده است .م اوعا
نشان داده است که و تی شد

تجرعی متعادد

جریان آب در م یر متخلخل

ک عاشد پدیده عقب افتادگی از شد

عیشتری عرصوردار عوده

و من نی رصنه متناسب عا آن ،چووگی عه راست پیادا مایکناد
شکل  :6من نی رصنه مرعوط عه ضخامتهای مختل
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کمتر عودن ضخامت ستون صاک ( 02ساانتی متار) نسابت عاه
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غلظت صروجی عراعر غلظت ورودی گشته است که دویل آن
 سانتی متر) نسبت عه02( کمتر عودن ضخامت ستون صاک
، عا افزایش ضخامت ستون صاک.سایر ضخامتها میعاشد
زمان و تعداد حج آب عیشتری عرای عراعر شدن غلظت

مد
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.صروجی و ورودی سپری شده است

نتیجهگیري
عا

زمان مشخ

 در ی،عا توجه عه نتایج عه دست آمده

عین مقادیر غلظت صروجی

 عیشترHYDRUS 0D دادههای آزمایشگاهی و نتایج شبیهسازی
در ضخامت

 نیترا، عا افزایش زمان آزمایش.شده است

عین میزان انتقاآ

تقدیر و تشکر
عدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه گنبد عاعت
.حمایت ماوی این طرح تشکر میگردد

 اصتب،افزایش ضخامت صاک

عیشتری از ستون صاک انتقاآ یافته و اصتب

در صاک توسر دادههای آزمایشگاهی و شبیهسازی

نیترا

، من نیهای رصنه مرعوط عه این آزمایشها.کمتر شده است
 عا توجه عه.عیشترین چووگی را عه سمت راست داشته است
 سریعتر از همه، سانتی متر02  در ضخامت،من نی رصنه
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ABSTRACT
Background and purpose: With the increase in world population and the need to provide food,
farmers are now using a variety of chemical fertilizers, organic pesticides have turned. Indiscriminate
use of these inputs without considering its side effects, both environmental problems and brings in
terms of human health. Among these, organic fertilizers contain soluble compounds such as nitrate.
These compounds through precipitation or irrigation of the soil solution, groundwater and surface
water resources are. The purpose of this study was to determine the amount of nitrate transport in
clay and simulation software using HYDRUS0D.
Methods: In order to perform it, 5 different height of soil column 02, 42, 72, 92 and 722 cm selected.
In thicknesses of 02, 42, 72 and 92 cm respectively output levels after a period of 7, 70, 79 and 00 hours
to input the concentration of nitrate (52 mg/lit) is. In thicknesses of 02, 42, 72 and 92 cm, respectively,
after the time of 5/7, 5/70, 07, and 05-hour concentration of 52 mg/lit is output. In thickness 02, 42, 72
and 92cm, outlet concentration after 7, 70, 79 and 00 minutes inlet concentration (52mg/lit).
Results: The result showed that Hydrus software ability of simulates nitrate movement in soil and
result of Hydrus software and laboratory data near.
Conclusions: With increasing soil thickness difference HYDRUS0D results and experimental data
more and more time to transfer nitrate were spent with increasing thickness.
Keywords: Nitrate transport, Soil columns, HYDRUS 0D, Clay soil

1415  تابستان،3  شماره، سال سوم،مجله مهندسی بهداشت محیط

♦

422

