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چکیده
آبشویی از اراضی کشاورزی از مهمترین منابع نقطهای نیتروژن محسوب میشود که باعث آلودگی آبخوانهای طبیعی میشود .اگرچه نیتروژن یکی
از مهم ترین عناصر غذایی در تکمیل فرآیند رشد گیاه است ،اما کوددهیِ بدون مدیریت و فراتر از حد نیاز گیاه ،باعث افزایش آبشویی نیتروژن بهه منهابع
آب زیرزمینی شده و منتج به ناپایداری زیستمحیطی میشود .این مساله به ویژه در کشت دیم به دلیل وقوع بارندگیهای ناخواسهته کهه ممکهن اسهت
بیشتر از ظرفیت نگهداشت آب در خاک باشد ،از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .به همین دلیل در این پژوهش ،سطح بهینهی کهود نیتهروژن در
کشت ذرت دیم در استان مازندران تعیین شد .بدین منظور ،ابتدا مدل  HYDRUS-2Dبا استفاده از دادههای جمعآوری شده طی تحقیقی دو سهاله در
مزرعه ذرت ،برای پارامترهای هیدرولیکی و شیمیایی واسنجی و صحتسنجی شد .سپس ،از مدل برای شبیهسازی میزان آبشویی نیترات ،نیتروژن جذب
شده و نیتروژن باقیمانده در خاک در  9سناریوی شدت کودی شامل تیمارِ بدون کود (تنها در نظر گرفتن  10کیلوگرم در هکتار نیتروژن اولیه در خاک)،
 350 ،300 ،250 ،200 ،150 ،100 ،50و  400کیلوگرم در هکتار استفاده شد .در نهایت ،ضمن تحلیل این پارامترها ،از معیارهای کارآیی مصرف نیتروژن
و نسبت عملکرد محصول به شدت کود نیتروژن ،بهترین سطح کوددهی در کشت دیم ذرت تعیین شد .اگرچه بر اساس معیارهای جهذرمیانگین مربعهات
خطا ( 0/8-1/18میلیمتر برای رطوبت 0/38-7/95 ،میلیگرم در لیتر برای غلظت نیترات و 3/96-96/8کیلوگرم در هکتار برای میزان نیتهروژن جهذب
شده بهوسیلهی گیاه) ،مدل  HYDRUS-2Dاز دقت مقبولی در شبیه سازی انتقال آب و امالح در خاک برخوردار است ،اما ،تغییرات کهمتهر رطوبهت و
غلظت امالح در الیههای پایینی خاک در طول فصل رشد سبب شد تا دقت مدل در شبیهسازی حرکت آب و امالح در این الیهها بیشتر از الیههههای
سطحی باشد .بر اساس نتایج شبیهسازی شده با مدل معلوم شد به ازای هر  50کیلوگرم در هکتار افزایش در میزان کود تا  200کیلوگرم در هکتار ،میزان
جذب به طور متوسط  20کیلوگرم در هکتار افزایش مییابد ،اما پس از آن ،به ویژه برای سطوح باالتر از  250کیلوگرم در هکتار ،میزان جذب کمتر از 15
درصد افزایش مییابد .همگام با کاهش جذب نیتروژن به وسیلهی گیاه ،میزان آبشویی نیتروژن از محدودههای عمقی مختلف خاک نیز افزایش یافتهه و
باعث خروج عناصر غذایی از الیههای سطحی و تجمع آن در الیههای زیرین در انتهای فصل رشد میشود .شاخص کارآیی مصرف کود بیشترین مقدار
خود را در سطح کوددهی  150کیلوگرم در هکتار داشته و در سطوح باالتر ،ثابت مانده و یا کاهش مییابد .این در حالی است کهه افهزایش شهدت کهود
نیتروژن همواره باعث کاهش میزان عملکرد تولیدی به ازای واحد کود مصرفی شد.
واژههای کلیدی :آبشویی نیترات ،جذب نیتروژن ،عملکرد ذرت دیم،کارآیی مصرف کود ،مدلHYDRUS-2D
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نیتروژن ( ،)Nاز عناصر غذایی مهم برای تکمیل فرآیند رشد گیاه
محسهوب شهده ( )Jia et a1., 2014; Wienhold et al., 1995و
بخش مهمی از کلروفیل ،پروتیین و دیگر اجزا حیاتی ملکولی در گیهاه
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه زابل
 -2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه زابل
 -3مربی گروه مهندسی آب ،دانشگاه زابل
)Email: Karandish_h@yahoo.com
(*  -نویسنده مسئول:

را تشکیل میدهد .میزان نیتروژن در بافتهای گیاهی اغلب بیشتر از
میزان فسفر و پتاسیم در آنها میباشد .نیتروژن روی کمیت و کیفیت
محصوالت زراعی و باغی تاثیر باالیی داشته و بهه عنهوان یها مهاده
غذایی اصلی برای گیاه محسوب میشود .کمبود این مهاده غهذایی در
خاک ،انگیزهی الزم برای کوددهی در راستای رفع ایهن محهدودیت و
در نتیجه ،افزایش محصول را در کشاورزان ایجاد مینماید .علهیرغهم
اهمیت باالی نیتروژن در افزایش محصول ،مصرف آن همواره خطری
جدی برای آلودگی آبها محسوب مهیگهردد ( ;Groffman., 2000
 .)Davies., 2000زیرا کود نیتروژن به صورت ساالنه و گاها یاجها
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در اختیار گیاه قرار میگیرد ،اما فعالیتههای میکروبهی در خهاک قهادر
نخواهد بود تا تمام نیترات موجود در محلول خاک را استخراج نمایهد،
بنابراین بخشهی از آن از دسهترس گیهاه خهارج شهده و بهه منهابع آب
زیرزمینی میپیوندد.
اعمال بیش از مقدار مشخصی از کود نیتروژن در خاک از یاسو
و افزایش بارندگیها و یا آبیاری فراتر از نیاز در طول فصل کشت گیاه
میتواند موجبات آبشویی نیترات را فهراهم آورد ( ;Hallberg, 1989
.)Pratt, 1985به همین دلیل ،بسیاری از محققان ،به بررسی مدیریت
تلفیقی سطح کود و آب مصرفی در کشتهای آبی بها ههدف ارتقهای
بهرهوری آب و کود پرداختند ( Haverkort et al., 2003; Daudén
;et al., 2004; Alva et al., 2006; Barton et al., 2006
Hutton et al., 2008; Wei et al., 2009; Gheysari et al.,
 .)2009; Jia et al., 2014نتایج این تحقیقات نشان داد که گیهاه در

شرایط مواجه با تنش آبی ،به سطح کود کمتهری نیهاز داشهته و عهدم
اصالح سطح کود بر اساس حجم آب آبیاری میتواند کارآیی مصهرف
کود را کاهش دهد .اما ،سطح مطلوب کود در یا کشت معین همواره
یکسان نبود و به نهوع اسهتراتژی آبیهاری اعمهال شهده بسهتگی دارد
(.)Karandish and Simunek., 2017
مدیریت کوددهی به ویژه در فصولی کهه گیهاه بهه صهورت دیهم
کشت شده و میزان بارش فراتر از نیاز آبی گیاه است (مانند بعضهی از
مناطق شمال ایران) ،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و عهدم اتخهاذ
تدابیر مدیریتی سازگار با این نوع کشت ،میتواند به دلیل عدم کنتهرل
میزان آبشویی نیترات ،کشاورزی پایدار را به مخاطره بینهدازد .منهاطق
شمال ایران ،به دلیل داشتن باالترین متوسط بارش ساالنه و وقوع آن
در فصول پاییز و زمستان ،مستعد کشت دیم هستند .بهر اسهاس آمهار
منتشر شده توسط سازمان جهاد کشاورزی ،مجموع سطح تحت کشت
دیم در سه استان مازندران ،گیالن و گلستان در فصل زراعی -1394
 ،1393حدود  1/3میلیون هکتار بهوده کهه ایهن مقهدار ،در حهدود 24
درصد از کل اراضی تحت کشت دیهم در کشهور را شهامل مهیشهود.
مجموع تولید از اراضی تحت کشت دیم در سه استان مذکور در سهال
زراعی مشابه ،حدود  1/7میلیون تن بوده کهه ایهن مقهدار ،معهادل 27
درصد از کل تولید اراضی دیم کشور مهیباشهد .ایهن مسهاله ،اهمیهت
اعمال مدیریتهای بهینهی زراعی در کشت دیم ،به ویژه در اسهتان-
های شمالی کشور را به اثبات میرساند.
علیرغم لزوم توجه به کشت دیم در مناطق پربارش برای استفاده
بهینه از آب سبز و کاهش فشار بهر منهابع آبهی محهدود ،بهه ویهژه در
کشورهایی مانند ایران که از بحران آب در بخشهای وسیعی از کشور
در طول یا سال آبی رنج میبرند ،تعیین سطح مطلوب کود نیتروژن
در کشت دیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است .کاراندیش و همکاران
طی پژوهشی در برخی از اراضهی تحهت کشهت در اسهتان مازنهدران
دریافتند که عدم توجه به مدیریت کهوددهی در ایهن اراضهی ،مقهادیر

نیترات آب زیرزمینی را از حد مجاز فراتر برده و احتمال بیمهاریههای
ناشی از آشامیدن آبههای آلهوده توسهط بشهر را در حهد معنهیداری
افهزایش داده اسهت ( .)Karandish et al., 2017همچنهین ،درزی
نفت چالی و همکهاران ،بهه تخریهب اراضهی تحهت کشهت و آلهودگی
آبخهوانهههای کههمعمهق در نتیجهههی اعمههال فعالیهتهههای ناصههحیح
کشاورزی در برخی از مناطق استان مازنهدران را خاطرنشهان سهاختند
(.)Darzi-Naftchali et al., 2017از سههویی دیگههر ،انجههام چنههین
پژوهشهایی در سطح مزرعه ،حتی در کشتهای آبی ،به دالیلی هم-
چون محدودیت هزینهها و زمان ،اغلب شهامل تیمهار محهدود بهوده و
امکان تعیین سطح بهینهی واقعهی کهود را بهر اسهاس نتهایج حاصهل
غیهرممکن مههیسههازد .اسههتفاده از مههدلههای تههوانمنههدی هههمچههون
 ،HYDRUS-2Dعالوه بر صهرفهجهویی در زمهان و هزینهه ،امکهان
تحلیل سناریوهای مدیریتی متعدد را فرآهم میآورد .به همین دلیل در
پژوهش حاضر ،ضمن واسنجی و صحتسنجی ایهن مهدل در تحلیهل
حرکت آب و امالح بر اساس دادههای جمعآوری شده طهی دو فصهل
زراعی ،به تعیین سطح مطلوب کوددهی در کشت دیم ذرت در اسهتان
مازندران پرداخته شد.

مواد و روشها
منطقهی مطالعاتی و جمعآوری دادهها

محدودهی مطالعاتی ،مزرعهی تحقیقاتی واقهع در دانشهگاه علهوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود .این منطقه بر اساس طبقهبنهدی
دومارتن ،دارای اقلیم مرطوب بوده و میانگین بلندمدت مجموع بهارش
ساالنه و میانگین دمای حداقل و حداکثر ساالنه در آن به ترتیب 616
میلیمتر -6 ،و  38/9درجهی سانتیگراد میباشد .بخش اعظم بهارش
در حد فاصل ماههای آبان تا بهمن رخ داده بنابراین امکان کشت دیم
در فصول پاییز و زمستان را فرآهم میآورد.خاک مزرعهی منتخهب در
الیهی سطحی ( 0-20سانتیمتر) دارای بافت لوم رسی-شنی بهوده و
تا عمق  100سانتیمتری بافت لوم-رسی دارد .ویژگیههای فیزیکهی
خاک در مزرعهی منتخب در جدول  1ارایه شد.
معرفی مدل  HYDRUS-2Dو تحلیل سناریوها
معرفی مدل و شرایط مرزی و اولیه

مدل  )simůnek et al., 2008( HYDRUS-2Dیکی از مدل-
های توانا در شبیهسازی جریان دوبعدی آب ،امهالح و گرمها در خهاک
است که میتواند در محدودهی وسیعی از شرایط مرزی به کار گرفتهه
شود .جریان آب در این مدل ،با معادلهی ریچاردز شبیهسازی میشهود
(رابطه .)1
∂θ
∂
∂h
∂
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)= (K x ) + (K z ) − − WU(h, x, z
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جدول  -1ویژگیهای نیمرخ خاک در مزرعهی آزمایشی
شن
)(%
49
40
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بافت خاک
لومرسی-شنی
لومرسی
لومرسی
لومرسی
لومرسی

سيلت
)(%
22
25
36
30
28

ظرفيت مزرعه
)(%
30
32
32
32
32

رس
)(%
27
35
34
33
34

کههه در آن θ،رطوبههت حجمههی ( k ،)L3L-3هههدایت هیههدرولیکی
غیراشباع ( h ،)LT-1فشار رطوبت خاک ( x ،)Lفاصهلهی افقهی (z ،)L
فاصلهی عمودی ( t ،)Lزمان ( )Tو) WU(h, x, zجذب آب بهوسیلهی
ریشه ( )LT-1را نشان میدهد WU .با رابطهی  2محاسبه میشود.
U(h, x, z) = γ(h)RDF(x, z)WTpot
()2
که در آن γ(h) ،تابع بدون بعد تنش رطوبتی در خاک ( Feddes
 RDF ،)et al., 1978توزیههع جههذب آب نرمههال شههده (Tpot ،)L-2
حداکثر شدت تعهر ( )LT-1و  Wعهر سهطحی از خهاک ( )Lکهه
تعر از آن صورت میگیرد .در این پژوهش ،از تابع ورگت و همکاران
( )Vrugt., 2001برای توصیف توزیع ریشهه در خهاک اسهتفاده شهد.
میزان نحوهی تخمین Tpotدر پژوهش کاراندیش و سهیمیونا ارایهه
شد (.)Karandish and Simůnek., 2016
برای شبیهسازی حرکهت امهالح در خهاک ،از معادلههی انتقهال-
انتشار ( )CDEاستفاده شد .شکل کلی این معادله در فضای دوبعهدی
به صورت رابطه  3در مدل گنجانده شده است.
+
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که در این معادله c ،غلظت نمها ( ،)ML-3و qxو  qzبهه ترتیهب
شدت جریان حجمی آب در راستاهای افقی و عمودی ( Dxx ،)LT-1و
 Dzzو  Dxzضرایب پخشیدگی در راستاهای مختلف ) (L2T-1و  Scترم
تخلیه نما از خهاک )(ML-3T-1مهیباشهد .میهزان  Scبها اسهتفاده از
معادلهی  4تخمین زده میشود.
)Sc = Cs . WU(x, z, h
)(4
که در آن Cs ،غلظت نما جذب شده بهوسیلهی ریشههی گیهاه
) (ML-3است که خود تابعی از غلظت نمها مهورد نظهر در خهاک و
) (Cs,maxحداکثر غلظت قابل جذب بهوسیلهی ریشه میباشد.
شرایط اولیه در محدودهی مدلسازی به صورت میزان رطوبهت و
غلظت نیتروژن نیتراتی در الیهههای مختلهف خهاک تعریهف شهد .در
شبیهسازی جریان آب ،مرز باالدست در محل قطرهچکانها به صورت
جریان متغیر و در سایر نقاط به صورت شرایط مرزی اتمسفری تعریف
شد .در مرز پاییندست ،زهکشی آزاد و در سایر مزرهها در محهدودهی

نقطه پژمرگي
)(%
15
14
14
14
14

چگالي ظاهري
)(g cm-3
40/1
38/1
35/1
37/1
37/1

محدوده عمقي
)(cm
20-0
40-20
60-40
80-60
100-80

شبیهسازی ،شرایط "بدون جریان" تعریف شهد .در انتقهال امهالح ،در
مرز باالدست که درگیر ورود نما به خاک است ،و در مرز پایینی که
زهکشی آزاد نما از آن صورت میگیهرد ،شهرایط مهرزی نهوع سهوم
تعریف شد.
واسنجی و صحتسنجی مدل

از آنجایی که شبیهسازی دینامیها آب و نیتهروژن در خهاک بها
اسهتفاده از مههدل  HYDRUS-2Dبههه ترتیههب ،بههر اسههاس معادلهههی
ریچاردز و معادلهی انتقال -انتشار (در پژوهش حاضهر) صهورت مهی-
گیرد ،بنابراین تخمین دقیق ویژگیهای هیدرولیکی و شیمیایی خاک،
اساس افزایش دقت مدل در شبیهسازی خواهد بهود .همهانگونهه کهه
بسیاری از محققان پیشین اذعان نمهودهانهد ،چنهانچهه در مزرعههای،
ویژگیهای هیدرولیکی و شیمیایی خاک ،که اغلهب مسهتقل از زمهان
کشت (دیم یا آبی) است ،درست تخمین زده شود ،مهیتهوان از مهدل
برای شبیهسازی انتقال آب و امالح تحت سهایر سهناریوهای تهدوین
شده در همان مزرعه نیهز اسهتفاده نمهود ( ;Simůnek et al., 2008
.)Simůnek et al., 2016; Karandish and Simůnek., 2016ab
به همین دلیل ،در این پژوهش نیهز ابتهدا مهدل بهر اسهاس دادهههای
مزرعهای جمعآوری شده طهی دو فصهل کشهت در کشهت ذرت آبهی
واسنجی و صحتسنجی شد و پس از اطمینان از حصول دقت قابهل-
قبول برای مدل در تخمین صحیح مولفههای انتقهال آب و امهالح در
مزرعهی مورد نظر ،از آن برای سناریوهای تدوین شده در طول فصل
کشت ذرت دیم در همان مزرعه استفاده شد.
واسنجی و صحتسنجی ویژگیهای هیدرولیکی و شیمیایی خاک
در حرکت آب و امالح در مزرعههی منتخهب بها اسهتفاده از دادهههای
جمعآوری شده طی دو فصل زراعی در کشت ذرت آبی در سهالههای
 1389و  1390صورت گرفهت .شهکل  ،1شهماتیا مزرعههی تحهت
کشت آبهی ذرت و آرایهش سنسهورهای رطوبهتسهنج در محهدودهی
ریشهی گیهاه را نشهان مهیدههد .جزییهات اجهرای ایهن پهژوهش در
تحقیقهات کارانهدیش و سهیمیونا ( Karandish and Simůnek.,
 )2016ab, 2017ارایه شده است .بر اساس دادههای جمعآوری شهده
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در فصل کشت اول ،ویژگهیههای هیهدرولیکی بهر اسهاس دادهههای
مشاهدهای رطوبت خاک ،و ویژگیهای شیمیایی در انتقال امهالح بهر
اساس دادههای مشاههای غلظت نیتروژن نیتراتی در خهاک واسهنجی

شد .این ویژگیها بر اساس دادههای جمعآوری شده در فصهل کشهت
دوم صحتسنجی شد.

شکل  -1نحوهی آرایش گیاه و لولههای آبده در کشت آبی (الف) و آرایش سنسورهای رطوبتی در محدودهی ریشهی گیاه (ب)

در ابتدای فصل کشت و در طول فصل رشهد گیهاه و بهه صهورت
روزانه ،مقادیر رطوبت خاک در یها فضهای دوبعهدی در محهدودهی
ریشهی گیاه (شهکل -1ب) بها اسهتفاده از سنسهورهای رطوبهتسهنج
TRIME-FMاندازهگیری شد .عالوه بر آن در ههر یها از دو فصهل
کشت ،در  10نوبت ،میزان رطوبت خاک در جبههی پیشروی رطوبهت
در زمانهای قبل از آبیاری 72 ،48 ،24 ،12 ،6 ،2 ،و  96ساعت بعد از
آبیاری اندازهگیری شد .عالوه بر تعیین میزان غلظت نیتروژن نیتراتهی
در  25نقطه (در پنج فاصلهی افقی شامل پای بوته و فواصل  18/75و
 37/5سانتیمتر از دو طرف آن و در پنج محودهی عمقی شهامل -20
 60-80 ،40-60 ،20-40 ،0و  80-100سانتیمتری) ،غلظهت آن در
دیگر نمونههای خاک ،که به صورت هفتگی در طول فصل رشد گیهاه
از نقاط مذکور جمعآوری میشدند ،تعیین شد .در تاریخههای یکسهان،
میزان نیتروژن جذب شده به وسیلهی اندام گیاهی ،به تفکیا اجهزای
آن ،نیز تعیین شد.
سناریوهای مدیریتی و تحلیل آنها

پس از واسنجی و صهحتسهنجی مهدل  ،HYDRUS-2Dاز آن
برای تحلیل سناریوهای منتخب با هدف تعیین بهترین سطح کهود در
کشت دیم ذرت در منطقه استفاده شد .کاراندیش و هوکسهترا ()2017
در پژوهش خود به تناسب کشت ذرت دیهم در اقلهیم مرطهوب ایهران
تاکیهد داشهتند ( .)Karandish and Hoekstra, 2017نتهایج ایشهان
نشان داد که از میان گیاهان خانوادهی گروه غالت شامل گندم ،جهو،
ذرت و برنج ،گیاه ذرت دارای ردپای آب کمتهری بهه ازای ههر واحهد
محصول تولیدی بوده و توسعهی کشت آن ،به ویژه در شهرایط دیهم،
میتواند تا حد زیادی از میزان فشار بر منابع آبهی بکاههد .بهه همهین

دلیل سناریوهای مدیریتی برای این گیاه تعریف شد .بهدین منظهور9 ،
سطح کودی شامل بدون کود (تنهها در نظهر گهرفتن  10کیلهوگرم در
هکتار نیتروژن اولیه در خاک)350 ،300 ،250 ،200 ،150 ،100 ،50 ،
و  400کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد کهه طبهق روش رایهج در
منطقه ،در دو مرحله به زمین داده شد .الزم بهه ذکهر اسهت کهه ایهن
سطوح ،مقادیر خالص نیتروژن در کود هستند .سپس ،میهزان آبشهویی
نیترات ،نیتروژن جذب شده و نیتروژن باقیمانده در الیهههای عمقهی
 40-60 ،20-40 ،0-20و 60-80سانتیمتر با استفاده از مدل شهبیه-
سازی شد .در نهایت ،ضمن تحلیل این پارامترها ،از معیارهای کارآیی
مصرف کود نیتروژن (نسبت نیتروژن جذب شده توسط گیاه به میهزان
نیتروژن اولیهه و نیتهروژن ورودی از طریهق کهود) و نسهبت عملکهرد
محصول به سطح کود نیتروژن ،بهترین سطح کوددهی در کشت ذرت
دیم تعیین شد.
ارزیابی دقت مدل

مقادیر به دست آمده از مدل ،HYDRUS-2Dبر اساس سه معیار
ضریب کهارایی مهدل ( ،)EF1جهذر میهانگین مجمهوع مربعهات خطها
( )RMSE2و میانگین خطای انحراف ( )MBE3بها دادههای مشاهده-
ای مقایسهههه شهههد(Nash and Sutcliff, 1970; Ghorbani-
 .)Dashtaki., 2009مقادیر کمتر MBEو  RMSEو مقادیر نزدیا-
تر به یا برای EFنشانهی برتهری مهدل خواههدبود (روابهط  5تها )7
( ;Parchami et al., 2013; Ghorbani Dashtaki et al., 2009
)1- Efficiency (EF
)2- Root Mean Square Error (TMSE
3- Mean Bias Error
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)Nash and Sutcliffe, 1970
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که در آنها Oi ،و  Piبه ترتیب مقادیر اندازهگیریشهده و بهرآورد
شده میزان نفوذ (یا سرعت نفوذ) در زمهان iام Oi ،میهانگین مقهادیر
اندازهگیری شده میزان نفوذ (یا سهرعت نفهوذ) در زمهانiام و  nتعهداد
دادهها میباشد .مقادیر کمتر معیارههای MBEو  RMSEو همچنهین
مقادیر نزدیاتر به یا برای پهارامتر EFنشهاندهنهده برتهری مهدل
خواهد بود.

نتایج و بحث
دقت مدل HYDRUSدر شبیهسازی اجزای بیالن آب و خاک

جدول  2حد معیارهای ارزیابی در مقایسهی مقادیر مشهاهدهای و
شبیهسازی شدهی اجزای بهیالن آب و نیتهروژن بها اسهتفاده از مهدل
 HYDRUS-2Dدر حهین فرآینهدهای واسهنجی و صهحتسههنجی را
نشان میدهد .به لحاظ عمق معادل آب ،دقهت مهدل در شهبیهسهازی
رطوبت خاک در محهدودهههای عمقهی مختلهف بهین  0/28تها 1/18
میلیمتر بوده و میزان خطای انحهراف در بهازهی  0/48تها  1/2تغییهر
میکند .دقت  5-10میلیمتر در شبیهسازی رطوبت خاک در پژوهش-
های کندلوس و سیمیونا و وانگ و همکاران نیز گزارش شده است
(.)Kandelous and Simůnek, 2010; Wang et al., 2014
علیرغم دقت قابلقبهول مهدل در شهبیهسهازی رطوبهت خهاک ،ایهن
اختالف اندک در کم برآورد نمودن رطوبهت خهاک مهیتوانهد نشهات
گرفته از این واقعیت باشد که دادههای مشاهدهای رطوبت ،بهوسیلهی
سنسورهای رطوبتسنج در یا حجم معینی از خهاک گهزارش مهی-
شوند ،این در حالی است که مقادیر شبیهسازی شده منسوب بهه یها
1
المهان معهین در محهدودهی محاسهباتی بهود ( Mguidiche et al.,
.)2015

تغییر مقادیر جذر میهانگین مربعهات خطها در بهازهی 0/38-7/95
میلیگرم بر لیتر و مقهادیر ضهریب انحهراف در محهدودهی  -2/57تها
 4/91میلیگرم بر لیتر در جدول  2حاکی از توانایی مهدل در تخمهین
میزان غلظهت نیتهروژن نیتراتهی در محهدودهی ریشههی گیهاه حهین
فرآیندهای مختلهف شهبیهسهازی مهیباشهد .بهیشتهرین اخهتالف در
محدودههای عمقهی سهطحی ،کهه بهه دلیهل فرآینهدهایی ههمچهون
بارندگی ،آبیاری و کوددهی ،دستخوش تغییرات بیشتهری در میهزان
1- Element
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غلظت نیتروژن نیتراتی در طول فصل رشد گیاه میشوند مشاهده شد.
این در حالی است که همانند رطوبهت ،بهیشتهرین دقهت در تخمهین
غلظت نیتروژن نیتراتی در الیهی عمقی  60-80سانتیمتری مشاهده
شد که دلیل آن ،تغییرات کمتر غلطت نیتروژن نیتراتی در این الیه در
طول فصل رشد گیاه بود .یافتههای آلوا و همکاران ( )2006و هاتن و
همکاران ( )2007نیز مقادیر باالتر خطا در شبیهسازی غلظت نیتروژن
نیتراتی در الیههای سطحی خاک را نشهان مهیدههد ( Alva et al.,
 .)2006, Hotton et al., 2007با این وجهود ،مقایسههی معیارههای
ارزیابی در پژوهش حاضر بها مقهادیر گهزارش شهده در پهژوهشههای
مشابه پیشین ،قابلیت مدل در درک فرآیند انتقال امهالح در منطقههی
مطالعهاتی را بهه اثبهات مهیرسهاند ( ;Tournebize et al., 2012
.)Ramos et al., 2012; Ajdari etal., 2007تخمین میزان جهذب
نیتروژن با دقتهی فراتهر از  10کیلهوگرم در هکتهار نیهز ایهن یافتهه را
تصدیق میکند .در مجموع ،تحلیل یافتهههای گهزارش شهده در ایهن
بخش نشان میدهد که نتایج حاصل از مدل میتواند با دقت مقبهولی
در تحلیل سناریوهای مدیریتی با هدف یافتن بهترین سطح آب و کود
در مزرعهی منتخب مورد استفاده قرار بگیرد که این نتیجه بها یافتهه-
های محققان پیشین انطبا دارد ( Cote et al., 2003; Gärdenäs
;et al., 2005; Hanson et al., 2006; Ajdary et al., 2007
Simůnek and Hopmans, 2009; Phogat et al., 2013; Li
.)and Liu, 2011; Ramos et al., 2012

دینامیک نیتروژن در خاک تحت مدیریت سطح کود

شکل  2میهزان جهذب نیتهروژن در سهطوح مختلهف کهوددهی از
محدودههای عمقی مختلف خاک را نشان مهیدههد .اگرچهه افهزایش
سطح کوددهی همواره میهزان جهذب نیتهروژن بهه وسهیلهی گیهاه را
افزایش میدهد ،لکن این افزایش از شیب یکسانی تبعیت نمیکند .در
حد فاصل شدتهای  50تها  200کیلهوگرم در هکتهار ،میهزان جهذب
نیتروژن به وسیلهی گیاه به ازای هر  50کیلهوگرم افهزایش در میهزان
نیتروژن اعمال شده ،به طور متوسط  20کیلهوگرم در هکتهار افهزایش
مییابد .ارتقای سطح کهوددهی از  200بهه  250کیلهوگرم در هکتهار،
میزان جذب نیتروژن را  15کیلهوگرم در هکتهار افهزایش داده و از آن
پس ،افزایش شدت کوددهی تنها موجب  10تا  15درصد افهزایش در
میزان جذب نیتروژن در مقایسه با سطوح قبلی کوددهی خواههد شهد.
بنابراین میتوان دریافت که اعمال کود با شدتههای بهاالتر از -250
 200کیلوگرم در هکتار میتواند عواقهب زیسهتمحیطهی منفهی را در
کشت ذرت دیم به همراه داشته باشد ،زیرا در چنین شرایطی ،نیتروژن
باقیمانده در خاک افزایش یافته و میتواند به واسطهی بارنهدگی بهه
آبخوانهای محلی منتقل شده و از کیفیت آنها بکاهد.
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جدول  -2حد معیارهای ارزیابی در مقایسهی مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شدهی اجزای بیالن آب و نیتروژن در خاک
پارامتر

)SW (mm

)NO3--N (mg l-1
)N uptake (kg ha-1

عمق خاک ()cm
20-0
40-20
60-40
80-60
20-0
40-20
60-40
80-60
-

فصل زراعی

فصل زراعی

1390
RMSE MBE
18/1
089
38/0
12
48/0
08
41/0
0/75
82/4
9/1
66/5
26/0
61/6
57/2
51/2
25/2
96/3
86/1

1389
RMSE MBE
8/0
1/1
85/0
2/1
78/0
85/0
28/0
48/0
17/6
31/2
95/7
91/4
79/3
23/038/0
05/0
96/8
32/5-

شکل  -2میزان جذب (الف) ،آبشویی (ب) و باقیماندهی نیتروژن (ج) در محدودههای عمقی مختلف خاک تحت سطوح مختلف کود نیتروژن در
کشت دیم ذرت

همگام با کاهش جذب نیتروژن به وسیلهی گیاه ،میهزان آبشهویی
نیتروژن از محدودههای عمقیِ مختلهف خهاک نیهز افهزایش مهییابهد

(شکل  .)2مطابق با یافتههای دیگر محققان افزایش شدت کهوددهی،
میزان گذر نیتروژن از الیههای سطحی خاک را بیشتر از الیههههای
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زیرین متاثر مهیسهازد ( Jia et al., 2014; Daudén and Quilez.,

; .)2004; Gasser et al., 2002; Mosier et al., 2002از
مهمترین پیامدهای منفی استعمال بیرویهی کودهای نیتروژن ،خروج
عناصر غذایی از الیههای سطحی به واسطهی بارندگی و یا آبیهاری و
تجمع آنها در الیههای زیهرین مهیباشهد .افهزایش میهزان آبشهویی
نیتروژن از الیههای سطحی خاک اهمیت بسیاری در کهاهش میهزان
کارآیی جذب نیتروژن به وسیلهی گیاه دارد ،زیرا بیشترین جهذب آب
و امالح از الیههای سطحی اتفا افتاده و حفظ عناصر غذایی در این
محدوده ،جذب پیوستهی امالح از خاک در زمهانههای مهورد نیهاز در
طول فصل رشد گیاه را تضمین مهیکنهد ( Phoghat et al., 2013,
.)Krandish and Simunek., 2017از سویی دیگر ،حفهظ نیتهروژن
در الیههای سطحی ،حتی اگر در طول فصل رشد گیهاه زمسهتانه نیهز
جذب نشود ،کشتهای بهاره را از کهوددهی اولیهه بهینیهاز سهاخته و
شرایط مطلوب برای رشد گیاه در روزهای آغازین را فهرآهم مهیکنهد.
این در حالی است که تجمع نیتروژن در الیهی زیرین حهین آبشهویی
در فصل رشد گیاه ،عالوه بر ایجهاد عواقهب منفهی ناشهی از کهاهش
موجودیت نیتروژن در خاک ،خطر آلودگی آبخوانها در خارج از فصهل
کشت را نیز افزایش میدهد .به ایهن ترتیهب ،تعیهین سهطح بهینههی
کوددهی ،عالوه بر حفظ منافع اقتصادی زارع ،همواره به عنهوان یها
استراتژی مناسب برای نیهل بهه پایهداری اگروهیهدرولوژیکی در نظهر
گرفته میشود .به عنوان مثال ،کورتزمن و همکاران دریافتند کهه 25
درصد کاهش در میزان کود مصرفی در سطح حوضه میتوانهد تها 50
درصد از میزان آالیندههای ورودی بهه آبخهوانههای تحهت پوشهش
بکاهد (.)Kurtzman et al., 2013
بهرهوری کود و نسبت عمکرد به کود مصرفی

از دیدگاه زارع ،میزان عملکرد محتمل محصول ،مهمترین عامهل
در پذیرش یا استراتژی جدید محسوب میشود؛ زیرا منافع اقتصادی
زارعان محلی کامال وابسته به درآمد حاصل از کشت بهوده و هرگونهه
خطر احتمالی در کاهش محصول مهیتوانهد درگیهریههای اجتمهاعی
بسیاری را حین توسعهی یا روش پیشنهادی به همراه داشهته باشهد
(.)Parades et al., 2014; Karandish., 2016به همین منظهور در
این پژوهش ،بر اساس رابطهی خطی توسهعه داده شهده در مزرعههی
منتخب توسط کاراندیش و سیمیونا ( Karandish and Simůnek,
 )2017برای تخمین میزان محصول بر اساس میزان نیتهروژن جهذب
شده ،ابتدا میزان محصول تحت هر یا از سطوح کهوددهی منتخهب
برآورد شد .سپس میزان بهرهوری کود به صورت نسبت نیتروژن جذب
شده به شدت کوددهی برای هر سهناریو محاسهبه شهد .در ادامهه ،بها
مقایسهی این دو معیار با یکدیگر ،بهترین سهطح کهوددهی بها ههدف
حفظ توامان منافع اقتصادی و زیستمحیطی تعیین شد.
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جدول  3نشان مهیدههد کهه افهزایش سهطح کهوددهی تها 150
کیلوگرم در هکتار میزان کارآیی کود را تا  15درصد افزایش میدههد؛
لکن بهرهوری کود نیتروژن در حهد فاصهل شهدتههای  150تها 250
کیلوگرم در هکتار تغییر چندانی نمیکند .این نتیجه موید آن است که
در ایههن حههد فاصههل ،اگرچههه آبشههویی در حههدی نخواهههد بههود کههه از
موجودیت نیتروژن در الیههای سطحی بکاهد ،لکهن کهود اضهافی در
محدودهی ریشه میزان جذب را در حد قابل توجهی متاثر نمیسازد .با
این وجود ،اسهتعمال کهود نیتهروژن در شهدتههای بهیشتهر از 250
کیلوگرم در هکتار ،به دلیل افهزایش کسهر بهاقیمانهدهی نیتهروژن در
خاک ،تا  16درصد از میزان بهرهوری کود در مقایسهه بها شهدتههای
پایینتر میکاهد .دیگر محققان نیز در یافتههههای خهود ،بهه کهاهش
کارآیی مصرف نیتروژن به وسیلهی گیهاه در صهورت اعمهال کهود در
سطوح باالتر از حد مورد نیهاز تاکیهد نمهودهانهد ( ;Jia et al., 2014
Daudén, and Quilez, 2004; Gasser et al., 2002; Mosier

; .)et al., 2002نگاهی به جدول  3همچنین نشان میدهد که میزان
محصهول تولیهدی بههه ازای واحهد کهود مصههرفی نیهز در شههدت 150
کیلوگرم در هکتار باالترین حد خود را دارد .بنابراین میتهوان دریافهت
که اعمال کود نیتروژن در کشت دیم ذرت در منطقههی مطالعهاتی بها
شدت  150کیلوگرم در هکتار میتواند شرایط الزم برای نیهل توامهان
به منافع اقتصادی و زیستمحیطی را فرآهم نماید.
کاراندیش و سیمیونا ( ،)2017سهطح کهودی  250کیلهوگرم در
هکتههار را بههه عنههوان بهتههرین سههطح کههودی در کشههت ذرت آبههی در
منطقهی مطالعاتی معرفی نمهودهانهد ( Karandish and Simůnek,
 .)2017علت این امر ،کنترل عمق آب آبیاری در کشت ذرت آبی بهر
اساس نیاز واقعی گیاه بهود ،ایهن در حهالی اسهت کهه بارنهدگیههای
غیرقابل پیشبینی در طول فصل کشهت ذرت دیهم ،مهیتوانهد خطهر
آبشویی را افزایش دههد .بهه همهین دلیل،اسهتعمال  250کیلهوگرم در
هکتار کود نیتروژن در کشت دیهم ذرت ،مهیتوانهد ضهمن کهاهش 6
درصد در میزان کارآیی مصرف کود ،و کاهش  18درصدی در میهزان
محصول تولیدی به ازای واحد کود مصرفی در مقایسه بها مقهدار ایهن
شاخصها در سطح کودی 150کیلوگرم در هکتار ،منهتج بهه افهزایش
مخاطرات زیستمحیطی از یا سو ،و تهدید منافع اقتصادی زارعهان
محلی از سویی دیگر شود .این مساله ،اهمیت اصهالح سهطح کهود در
فصهول کشهت دیهم بهه منظههور حفهظ آبخهوانههای طبیعههی از ورود
آالیندههای نیتروژن را به اثبات میرسهاند .ایهن در حهالی اسهت کهه
نگاهی به آمارهای جمعآوری شده در منطقهی مطالعاتی نشهان مهی-
دهد که اغلب زارعان محلی دانش کافی در زمینهی مدیریت کوددهی
مطابق با نیاز گیاه نداشته ،و بدون توجه به تفاوت کشت دیهم و آبهی،
سطح کودی یکسانی را در کشتهای دیم و آبی بهرای گیهاه در نظهر
میگیرند ( .)IMAJ., 2016به همین دلیل ،اغلب منابع آب زیرزمینی
در نواحی شمالی کشور از مشکل آلودگی در نتیجهی استعمال سهطوح

372

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،2جلد  ،12خرداد  -تير 1397

باالی کودهای معدنی رنج میبرند .گزارش مقادیر نیترات فراتر از حد
استاندارد در منابع آب زیرزمینی در محدودهی پژوهش نیهز گهواه ایهن

مدعا است (.)Karandish et al., 2016

جدول  -3تاثیر مدیریت کوددهی بر کارآیی مصرف کود و نسبت عملکرد به سطح کود مصرفی
سطح کوددهی (کیلوگرم بر هکتار)
پارامتر
400 350 300 250 200 150 100 50
0
)34/2 35/7 37/0 37/3 39/5 39/8 39/6 39/2 34/9 FUE (%
13/2 14/0 14/9 16/0 17/3 21/9 21/8 20/7
)Y/N (ds
*FUEکارایی مصرف کودY/N ،نسبت میزان محصول تولیدی به ازای واحد کود مصرفی ds ،بیبعد
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Abstract
Nitrogen (N) loss from the agricultural lands is one of the most important point-source of N which pollutes
natural aquifers. While N is one of the driving nutrition in fulfilling crop growth cycle, unmanaged fertilization
beyond crop demand leads to increased N leaching to groundwater resources and causes environmental
unsustainability. This issue is more highlighted in rainfed cultivation due to unexpected rainfall events which
might be beyond crop water requirement. Hence, we determined optimal N fertilizer rate under rainfed maize
cultivation in Mazandaran province. In this regard, HYDRUS-2Dwas first calibrated and validated for soil
hydraulic and chemical parameters based on data collected during a two-year maize field investigation. The
model was then used for simulating the amount of nitrate leaching, N uptake and N residual in soil under 9
fertilization levels treatments including no fertilization (only 10 kg ha-1 was considered as initial soil N
nitrogen), 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 and 400 kg ha -1. Finally, optimal fertilization rate for rainfed maize
was determined based on N use efficiency and the ratio of crop yield to N fertilization rate.While according to
RMSE (0.8-1.18 mm for water content, 0.38-7.95 mg l-1 for nitrate concentration, and 3.96-8.96 kg ha-1 for
crop N uptake),HYDRUS-2D was capable enough for simulating soil water and solute dynamics, the lower
variation in soil water content and solute concentration during the cropping cycle caused the model to be more
accurate for simulating soil water and solute dynamics in these layers compared to the surface layer.Based on the
simulated results, N uptake will increased by 20 kg ha-1 on average in response to every 50 kg ha-1 increase in N
fertilization rate beyond 200 kg ha-1. N leaching below different soil depths increased along with reduced crop N
uptake, which led to nutrient removal from the surface soil layers and its aggregation in underlying soil layers at
the end of the growing season. Fertilizer use efficiency had its highest value at fertilization rate of 150 kg ha -1,
while it remained unchanged at higher N rates. Nevertheless, increased N rate always lead to yield reduction per
unit applied fertilizer.
Keywords: Fertilizer use efficiency, Nitrate leaching, N Uptake, Rainfed maize yield, The HYDRUD2D
model
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