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بررسي مقدار جذب نيترات از چهار کود نيتروژنه و شبيهسازي حرکت آن در
خاک لومي شني با نرمافزار هايدروس يک بعدي
مريم بيات ورکشي ، *1حميد زارع ابيانه 2و شهريار مهدوي
(تاریخ دریافت4331/33/44 :

3

تاریخ پذیرش)4331/42/45 :

چکيده
در این تحقیق ،آزمایشي به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کامالً تصادفي در یک خاک لومي شني تحت کشت سیب
زمیني با نرم افزار هایدروس با دو فاکتور نوع کود نیتروژن در  1سطح (اوره ،نانوکيلیت نیتروژن ،نانوکيلیت نیتروژن
گوگرددار و اوره با پوشش گوگردی) و مقدار نیتروژن در  3سطح ( 32 ،14و  431کیلوگرم نیتروژن در هکتار) صورت
گرفت .نتایج برازش مدل فروندلیچ بر دادههای نیترات خاک نشان داد که این مدل در هر سه سطح کود مصرفي با
کمترین مجموع مربعات ( ،)SSQدادههای تیمارهای نانوکيلیت نیتروژن و نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار را توصیف
مينماید .بیشترین مقدار ضریب  Kdفروندلیچ در سطح  14کیلوگرم نیتروژن به کود نانوکيلیت نیتروژن معادل ،3/41
در سطح  32کیلوگرم معادل  3/41به کود نانوکيلیت نیتروژن و در سطح  431کیلوگرم نیتروژن برابر  3/43بهدو کود
نانوکيلیت نیتروژن و نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار تعلق داشت .ضمن آنکه افزایش مقدار کود مصرفي در همه
تیمارها منجر به افزایش ظرفیت جذب نیترات خاک شد .نتایج شبیهسازی حرکت نیترات نشان داد که کمترین مقدار
خطا ( )NRMSE =3/31و بیشترین ضریب تبیین ( ،)R2 = 3/333بهسطح  431کیلوگرم نیتروژن در هکتار مربوط به
تیمار کود نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار بود .باالترین  NRMSEو کمترین  R2در شبیهسازی حرکت نیترات هر سطح
تیمارهای کودی به تیمار کود اوره تعلق داشت .در مجموع نتایج نشان داد استفاده از نانو کودهای نیتروژن باعث
شستشوی کمتر نیترات و افزایش نگهداشت آن در خاک ميشود.
کلمات کليدي :اوره ،اوره با پوشش گوگردی ،فروندلیچ ،نانوکيلیت نیتروژن

 -4استادیار مهندسي منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر (مکاتبه کننده)
 - 2دانشیار گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلي سینا
 -3استادیار گروه خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر
*پست الکترونیکm.bayat.v@malayeru.ac.ir :
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سالهای اخیر مدلهای شبیهساز گوناگوني ارئه شده
که نرمافزار هایدروسیکي از این مدلهای تحت ویندوز
برای شبیهسازی انتقال امالح در محیط متخلخل خاک
است .مدلسازی انتقال نیتروژن در منطقه وسیعي از
ناحیه جریان غیراشباع در مجاورت یک سیستم
فاضالب توسط هیتول و کرای ( Heatwole & Cray,
 )2007بهوسیله نرمافزار هایدروس 4صورت گرفت.
نتایج حاکي از توانایي نرمافزار مذکور در تخمین
نیترات آبشویي به آبهای زیرزمیني و سرعت
دنیتریفیکاسیون با فاصله اطمینان بیش از  35درصد
بود .شبیهسازی انتقال آب و نیتروژن در یک مزرعه
پیاز بهروش آبیاری شیاری معمولي و متناوب توسط
کرویزر و همکاران ( )Crevoisier et al., 2008انجام
گرفت .نتایج نشان داد که استفاده از نرمافزار
هایدروس برای بررسي و شبیهسازی انتقال نیترات در
سیستم کودآبیاری ضروری است و نرمافزار هایدروس
در صورت کالیبره شدن صحیح ،امکان بررسي اثرات
نوع روش آبیاری ،آبشویي و زهکشي نیتروژن در
شرایط مزرعه را دارد .توانایي نرمفزار هایدروس در
شبیهسازی حرکت آب در خاک و آبشویي نیترات در
مطالعه سیلوا و همکاران ( )Silva et al., 2005بررسي
شد .نتایج نشان داد که این مدل بهخوبي قادر به
تفسیر رابطه آبشویي نیترات با ویژگي خاکها ،در
کاربریهای متفاوت اراضي بود .فونتز و همکاران (
 )Fuentes et al., 2008کاربرد نرمفزار هایدروس در
حرکت نیترات فاضالب در یک خاک آتشفشاني و
خاکستر آنرا بررسي کردند .نتایج نشان داد خاکهای
آتشفشاني توانایي حفظ نیترات و آزادسازی تدریجي
آن را دارند .جاللي و همکاران ()Jellali et al., 2010
برای ارزیابي خطر استفاده از فاضالب در تغذیه
آبهای زیرزمیني ،جذب آمونیوم را در ستونهایي از
خاک مطالعه و با نرمافزار هایدروس یک بعدی بهعنوان
یک ابزار مناسب شبیهسازی نمودند .مرادزاده و
همکاران ( )Morad Zadeh et al., 2013به بررسي
کارایي نرمافزار هایدروس یک بعدی در شبیهسازی

مقدمه
نیتروژن از جمله عناصر غذایي است که زیادی مصرف
آن موجب آلودگي آبهای سطحي و زیرزمیني و
کمبود آن سبب محدودیت رشد گیاهان زراعي
ميشود .بهرغم پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
مصرف بهینه نیتروژن نتایج بسیاری از گزارشها حاکي
از هدررفت نیتروژن ،از راه نیتراتزدایي ،تصعید و
آبشویي است ( Zare Abyaneh & Bayat Varkeshi,
 .)2015محققان اعتقاد دارند بهکارگیری کودهایي با
ساختار جدید مانند نانوکودها و پوششدار کردن آنها
از اثرات نامطلوب آلودگي محیط زیست ،خاک و آب
ميکاهد ( Naderi & Danesh Shahraki, 2010و
 .)Ziaeyan & Keshavarz, 2011نانوکودها با
ساختاری نانوسفری و کودهای پوششدار با ساختاری
پوستهای عالوه بر نقش تغذیهای بهواسطهی رهایش
کند ،مانع آبشویي ميشوند (،Kandil et al., 2010
 .)Jafarzade et al., 2013 ،Cui et al., 2006عابدی
کوپایي و همکاران ()Abedi-Koupai et al., 2008
نوعي کود کممصرف با پوشش پلیمری اتیلین وینیل
استات جهت آزادسازی آهسته یون آهن در محیط
خاک ایجاد کردند .زارع ابیانه و بیات ورکشي
( )Zareabyaneh & Bayat Varkeshi, 2014با کاربرد
کود نانوکيلیت نیتروژن و کود اوره در کشت گلخانه-
ای سیبزمیني دریافتند ،عملکرد بیشتر محصول و
آبشویي کمتر نیترات در کود نانوکيلیت نیتروژن
نسبت به کود اوره معنيدار بود .رستمزاده و همکاران
( )Rostamzadeh et al., 2013با مقایسه مصرف
کودهای اوره ،اوره با پوشش گوگردی ،نیترات آمونیم و
سولفات آمونیم در رشد و عملکرد خیار سبز در شرایط
گلخانه ،دریافتند بیشترین عملکرد میوه ،طول میوه و
تعداد میوه از مصرف کود اوره با پوشش گوگردی
حاصل گردید .آنان دلیل این امر را کاهش آبشویي و
تبخیر نیتروژن از منبع کود اوره با پوشش گوگردی
عنوان نمودند.
شبیهسازی عددی و تجزیه و تحلیل توزیع مواد
غذایي بهکمک مدلهای مرتبط نیز یک روش موثر در
بهینهسازی مدیریت نیتروژن در مزرعه است .در

1- Hydrus
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آبشویي یون نیترات در یک خاک لوم شني تیمار
شده با زئولیت پرداختند .نتایج نشان داد ،افزودن
زئولیت پتاسیمي به خاک باعث کاهش شستشوی

مواد و روشها
بهمنظور شبیهسازی حرکت نیترات و ارزیابي ماندگاری
آن در خاک ،آزمایش گلخانهای با دو فاکتور نوع کود
نیتروژن در  1سطح ،مقدار نیتروژن در  3سطح در
مقایسه با تیمار بدون اعمال کود (شاهد) و سه تکرار
در دانشگاه بوعلي سینا طي سال  4332صورت
پذیرفت .غدههای سیبزمیني رقم آگریا در  34عدد
الیسیمتر بهقطر  55سانتيمتر و ارتفاع  33سانتيمتر
در اول تیرماه ،در عمق  43سانتيمتری خاک کشت و
برداشت آنها با رعایت دور آبیاری  1روزه با 44
مرحله آبیاری در اول آبان ماه سال  4332انجام شد.
کودها بهصورت اوره ( ،)Uنانوکيلیت نیتروژن
( ،)NNCنانوکيلیت نیتروژن گوگرددار ( )SNNCو
اوره با پوششگوگردی ( )SCUبه شکل کودآبیاری بر
سطح خاک در دو نوبت زمان کاشت و زمان گلدهي
داده شدند ( .)Parvizi et al., 2010نانوکيلیت
نیتروژن و نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار هر یک حاوی
 21درصد نیتروژن ،اوره با پوشش گوگردی  34درصد
نیتروژن و اوره  14درصد نیتروژن در سه سطح ،14
 32و  431کیلوگرم نیتروژن در هکتار بودند .بدین
منظور  314 ،413و  544لیتر در هکتار کودهای نانو،
 254 ،421و  313کیلوگرم در هکتار اوره پوششدار و
 233 ،433و  333کیلوگرم بر هکتار اوره بهکار گرفته

نیترات و افزایش نگهداشت آن در خاک ميشود.
چوتپانترات و همکاران ()Chotpantarat et al., 2011
نرمفزار هایدروس یک بعدی را برای شبیهسازی انتقال
عمودی نیترات در اراضي شالیزاری با موفقیت مورد
آزمون قرار دادند .آنان همچنین گزارش نمودند که
بخش غیراشباع خاک نقش مهمي در انتقال و
جابجایي نیترات از الیههای باال به الیههای زیرین
دارد.
نیتروژن ،از اجزای مهم چرخه رشد گیاهان و شکل
نیترات آن شاخصي از وقوع سمیت در تولیدات
کشاورزی و آلودگي آبهای زیرزمیني است .انتقال و
تبدیل نیتروژن به شکلهای نیترات ،نیتریت و آمونیوم
بهعوامل متعددی بستگي دارد که متفاوت بودن
ساختار کودها بهواسطه تفاوت رفتاری آنها اهمیت
زیادی دارد .در مقایسه با کود اوره ،مطالعات اندکي در
مورد جذب نیتروژن در کودهای پوششدار و نانوکودها
شده است .بنابراین مطالعه رفتار جذب ،کمينمودن
رفتار جذب و مدلسازی رفتار جذب نیتروژن با
نرمافزار هایدروس یک بعدی برای چهار کود اوره ،اوره
با پوشش گوگردی ،نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار و
نانوکيلیت نیتروژن از اهداف مورد بررسي در این
پژوهش است .با توجه به ضرورت توصیه غذایي در
اکثر کشتها و تحقیقات محدود در رابطه با کارایي
نانوکودها بهویژه نانوکودهای نیتروژن ،انتظار ميرود،
نتایج این مطالعه در انتخاب نوع و مقدار کودهای
نیتروژنه مناسب ،نقش بسزایي داشته باشد.

شد .سطوح نیتروژن مورد استفاده براساس توصیه
محققین جهت کشت سیبزمیني در منطقه مورد
مطالعه بود ( Parvizi et al., 2010, Yazdan Douste
 .)Hamedani, 2003ابعاد نانوکيلیت نیتروژن و
نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار بر اساس تاییدیه اداره
ثبت اختراعات آمریکا با شماره ،US20120100372
 43نانومتر بود .کودهای نانوکيلیت از مرکز تحقیقات
صدور احرار شرق (سهامي خاص) تهیه گردید .طیف-
سنجي مادون قرمز ( )IRکودهای نانوکيلیت نیتروژن
که نشانه ویژگيهای اپتیکي و وجود گروههای آلي
است در شکل  4آمده است.
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الف

ب

شکل  -1تصوير طيفسنجي مادون قرمز نانوکيليت نيتروژن (تصوير الف) و نانوکيليت نيتروژن گوگرددار (تصوير ب)
)Fig.1. The IR image of NNC (up) and SNNC (down

متر از  23سانتيمتری کف تا  43سانتيمتری لبه
باالیي روی بدنه الیسیمترها ایجاد شد .در قسمت
تحتاني هر الیسیمتر یک لوله زهکش از جنس
پلياتیلن با پوششي از شن و یک الیه ژئوتکستایل
تعبیه گردید (شکل .)2

بافت بستر لومي شني ،حاصل ترکیبي از خاک و ماسه
به نسبت  5به  3بهعنوان بافتي سبک بود که پس از
آمادهسازی به الیسیمترها انتقال یافت .هدف از تهیه
این بستر ،ایجاد شرایط مناسب برای رشد بهتر غده-
های سیبزمیني بود .برای پایش نفوذ عمقي نیترات
خاک در فصل رشد ،سوراخهایي بهفاصله  45سانتي-
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شکل  -2مشخصات اليسيمترهاي مورد استفاده
Fig.2. The used Lysimeters characteristics

آب بهطور عمده بهصورت عمودی صورت گیرد .لذا با
فرض حرکت یک بعدی نیترات در خاک و از طرفي با
توجه به قابلیت باالی شبیهسازی نرمافزار هایدروس
یک بعدی در مطالعات آب و خاک توسط بسیاری از
محققین ،در این مطالعه نیز از این نرمافزار استفاده
گردید (Moradzadeh et al., Salamati et al., 2016
 .)2012,شبیهسازی تغییرات نیترات خاک با نرمافزار
هایدروس یک بعدی بر مبنای حل عددی معادله
ریچاردز به روش عناصر محدود در قالب معادله
جابهجایي-انتشار یک بعدی امالح ( )CDEجهت
تحلیل شرایط غیراشباعي خاک صورت گرفت .این
مدل توسط سیمونک و همکاران ( Simunek et al.,
 )1998از آزمایشگاه شوری خاک آمریکا برای بررسي
حرکت آب ،امالح و گرما در محیط خاک بسط و
توسعه یافت .بهمنظور طراحي ساختار نرمافزار
هایدروس یک بعدی ،ابتدا پارامترهای هیدرولیکي
خاک تعیین شد .جهت تخمین پارامترهای
هیدرولیکي خاک در ابتدا از مدل  Rosettaاستفاده
شد .اما هدایت هیدرولیکي تخمین زده شده توسط
این نرمافزار بسیار پایین بود که به نرمافزار هایدروس
یک بعدی اجازه نميدهد توصیف خوبي از توزیع

دور آبیاری  1روز و در مجموع  44مرحله آبیاری انجام
شد که در هر نوبت آبیاری  43لیتر آب بهروش غرقابي
با آبپاش دستي ،بهتدریج بهسطح خاک اضافه شد.
برای بررسي تغییرات ماهانه غلظت نیترات خاک در
طول فصل رشد با برداشت نمونه خاک در چهار عمق
 15 ،33 ،45و  43سانتيمتر ،از  21ساعت پس از کود
آبیاری تا اتمام دوره رشد ،مقادیر نیترات و رطوبت
خاک اندازهگیری گردید .برای جلوگیری از فعالیت
باکتریها و تاثیر بر مقدار نیترات ،نمونههای خاک به
سرعت به آزمایشگاه منتقل و عصاره اشباع آنها در
یخچال در دمای  1درجه سلسیوس نگهداری شدند.
اندازهگیری نیترات نمونهها حداکثر طي  1روز ،بهروش
رنگسنجي با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل U.V Jesco
 7800در طول موج  133میکرومتر انجام شد
( .)Mulvaney, 1996مقدار عملکرد نیز با برداشت
غدههای هر تیمار و توزین آنها در مساحت مشخص
الیسیمترها و تبدیل به واحد سطح بهدست آمد.
در این پژوهش بیشتر بودن ارتفاع الیسیمتر نسبت به
عرض (حدود دو برابر) ،سبک بودن بافت خاک و
پخش سطحي آب بهجای پخش نقطهای موجب
گردیده است که حرکت افقي آب کمتر شده و حرکت

53

بررسي مقدار جذب نیترات از چهار کود نیتروژنه و شبیهسازی...

درصد اندازه ذرات خاک از معادله ونگنوختن در
نرمافزار  Rossetaبهدست آمد .پارامترهای جذب آب
توسط گیاه سیبزمیني از معادله فدس و همکاران
( )Feddes et al., 1998از جعبه ابزار مدل تعیین شد.
جدول  ،4برخي خصوصیات خاک عصاره اشباع خاک
استفاده و جدول  2خصوصیات شیمیایي آب آبیاری را
نشان ميدهند.

نیترات در نیمرخ خاک ارائه دهد .زیرا  Rosettaفقط
براساس ویژگيهای بافت خاک محاسبات را انجام
ميدهد و نميتواند تخمین خوبي از هدایت
هیدرولیکي اشباع خاک در شرایط واقعي ارائه دهد
( .)Naghavi et al., 2012بنابراین مقدار هدایت
هیدرولیکي اشباع با تکرار سه نمونه از خاک محل
آزمایش به روش بار ثابت در آزمایشگاه خاکشناسي
تعیین شد .معادله منحني رطوبتي خاک براساس

جدول  -1ويژگيهاي فيزيکي ،شيميايي و هيدروليکي خاک مورد استفاده
Table 1: Chemical, physical and hydraulical characteristics of used soil
فیزیکي

شیمیایي

هیدرولیکي

Physical

Chemical

Hydraulical

شن

سیلت

رس

سدیم

منیزیم

کلسیم

بيکربنات

کلر

Sand

Silt

Clay

Sodium

Magnesium

Calcium

Bicarbonate

Chlorine

جذبي

سولفات

عصاره اشباع
نسبت سدیم

Electrical
conductivity
Sodium
absorption
ratio
Sulfate

اسیدیته
Acidity

Nitrate

Residual
moisture

Saturation
moisture

Distortion

Continuity of
pores

هدایت الکتریکي

نیترات

رطوبت باقیمانده

رطوبت اشباع

اعوجاج

پیوستگي منافذ

ضریب

37 19 21 60 Value

140 28

Coefficient

مقدار

SAR SO42- Cl- CO32+ Ca2+ Mg2+ Na+ C
4.04 31 132 42

NO3 pH ECe
1.7

4.708 1.4312 0.5 0.0207 0.315 0.0597 45.2 7.4

جدول  -2ويژگيهاي شيميايي آب آبياري مورد استفاده
Table 2: Chemical characteristics of used water
نماد
ویژگي
Symbol
Characterice
سدیم ()meq/l
Na+ Sodium
2+
منیزیم ()meq/l
Magnesium
Mg
2+ Calcium
کلسیم ()meq/l
Ca
بيکربنات ()meq/l
CO32+ Bicarbonate
کلر ()meq/l
Cl- Chlorine
2- Sulfate
سولفات ()meq/l
SO4
)
(
جذبي
نسبت سدیم
SAR
SAR
هدایت الکتریکي ()dS/m
EC EC
Acidity
اسیدیته ()-
pH
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Θr

θs

α

l

اشباع

نماد

n

Ks

()-( (cm−1) (cm3 cm−3) mg/Kg )-( )dS/m( )-

هدایت

واحد

Unit
S Symbol

%
Si

()meq/L

()-

)(cm h−1

هیدرولیکي

Characteric

hydraulic
conductivity

ویژگي

مقدار
Value
0.93
1.9
4.5
4.3
1.8
1.23
0.52
0.73
8.3
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با توجه به مطالعات قبلي ،ایزوترم جذب فروندلیچ
برای جذب نیترات در نظر گرفته شد ( Morad Zadeh
.)Moazed, 2008 ; et al., 2013
1
n

()4

قبل از کشت بهعنوان شرایط اولیه به نرمافزار اعمال
گردید .شرط مرزی باال دست جریان شامل مرز با
عمق جریان معلوم در مدت زمان آبیاری و شرط مرزی
اتمسفری بعد از اتمام آبیاری تا ابتدای دور آبیاری
بعدی و برای امالح (نیترات) شرط مرزی کوشي 4یعني
شدت جریان نمکها 1بود .در مرز تحتاني شرط مرزی
زهکشي آزاد برای جریان ،شرط گرادیان صفر 1برای
امالح و در مرزهای جانبي شرط مرزی نفوذناپذیر
اعمال شد.
عملیات واسنجي نرمافزار هایدروس یک بعدی با
استفاده از دادههای واقعي اندازهگیری شده حاصل هر
تیمار انجام گرفت .برای این منظور اقدام به مقایسه
نتایج با مقادیر مشاهداتي تا عمق  43سانتيمتر
بهصورت دستي و با قضاوت مهندسي شد .بههمین
ترتیب از دادههای دو تکرار دیگر پس از تعیین و
تثبیت ضرایب واسنجي ،برای اعتبارسنجي مدل
استفاده شد .مقایسات کمي بهکمک معیارهای آماری
اختالف میانگین مربعات خطای نرمال )NRMSE( 3با
هدف کمینه شدن خطا و معیار ضریب تبیین)R2( 43
مطابق روابط زیر صورت گرفت:

qe  K d Ce

که در رابطه فوق  qeمقدار نیترات جذب شده برای
همدمای جذب ،در زمان تعادل برحسب میليگرم بر
سانتيمتر مکعب Ce ،غلظت تعادلي نیترات بر حسب
میليگرم بر لیتر Kd ،ضریب مدل فروندلیچ در شاخص
ظرفیت جذب n ،4ضریب مدل فروندلیچ مربوط به
شدت جذب 2است .ضرایب تجربي  nو  Kdوابسته به
فرآیند جذب و ضریب پخشیدگي )Dif( 3و انتشار1
( )Disاز گزینه حل معکوس در نرمافزار هایدروس یک
بعدی براساس الگوریتم بهینهسازی لونبرگ مارکوات
بهدست آمدند (Abbasi ; Chotpantarat et al., 2011
 .)et al., 2003برای این منظور پس از وارد کردن
مقادیر اولیه هر یک از متغیرها ایزوترم فروندلیچ،
نرمافزار با پردازش دادهها ،مقادیر  nو  ،Kdضرایب ،Dif
 Disو نمایه مجموع مربعات )SSQ( 5را برآورد ميکند.
پس از هر بار برآورد ،مجدداً مقادیر جدید برآوردی به
مدل اعمال و اجرای مدل برای برآورد مقادیری
جدیدتر ادامه ميیابد .مالک عمل برای پایاني قابل
قبول از حل معادله  ،2کمینه شدن است که برای هر
یک از سطوح نیتروژن مصرفي بهتفکیک هر چهار
تیمار کود بر حسب متغیر مجهول محاسبه شد.

()2

 Pi ) 2

N

 (O

i

0.5

()3

()1

SSQ 






 SUM Pi  Oi 2


N
NRMSE  
O

( Pi  P Oi  O ) 2
2

)  P  P  (O  O
2

i

i 1

در رابطه باال  Oiو  Piبهترتیب مقادیر مشاهده
شده آزمایشگاهي غلظت یون نیترات و مقادیر
شبیهسازی شده به وسیله نرمافزار ميباشند.
برای اجرای نرمافزار هایدروس یک بعدی مقادیر
رطوبت خاک و غلظت نیترات خاک اندازهگیری شده

R2 

i

که در آنها Pi :مقادیر پیشبیني (شبیهسازی)،
 Oiمقادیر مشاهداتي O ،و  Pمتوسط مقادیر
مشاهداتي و پیشبیني و  Nتعداد دادههاست.

6 - Cauchy
7 - Concentration flux BC
8 - Zero gradient
9- Normal Root Mean Square Error
10 - Coefficient of Determination

1- Sorption capacity
2 - Sorption intensity
3 - Diffusion
4 - Dispersion
5 - Sum of squares
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در انتها عالوه بر ارائه نتایج عددی در قالب جداول،
نمودارهای ترسیمي از مقادیر نیترات به تفکیک هر
یک از سطوح کودی برای هر تیمار در محیط Excel
ترسیم شد .هر نمودار از جانمایي مقادیر نیترات
مشاهداتي و شبیهسازی برحسب میليگرم بر لیتر در
محور افقي متناظر با عمق خاک بر حسب سانتيمتر
در محور عمودی بهدست آمد.

تجزیه واریانس دادهها ،با استفاده از برنامه آماری

نتايج و بحث
در جدول  3مقادیر نیترات خاک و نیترات آبشویي سه
تکرار از تیمارهای مختلف کودی و بههمین ترتیب
میانگین نیترات خاک ،نیترات آبشویي و نسبت
آبشویي برای هر چهار تیمار آمده است .الزم به ذکر
است هر تکرار ،میانگین سه سطح مقدار نیتروژن هر
تیمار ميباشد.

SAS

انجام شد و برای مقایسهه میهانگینهها از آزمهون چنهد
دامنهای دانکن در سطح  5درصد استفاده شد.
جدول  -3مقادير نيترات خاک (ميليگرم بر کيلوگرم) و آبشويي (ميليگرم بر ليتر) مشاهدهاي در تکرارهاي مختلف تيمارهاي
کودي
Table 3: Amount of soil (mg/kg) and leaching (mg/l) nitrate of observed in different repeat of treatments
نانوکيلیت نیتروژن
شاهد
اوره
اوره با پوشش گوگردی
نانوکيلیت نیتروژن
گوگرددار
Control
U
SCU
SNNC
NNC
آبشویي
خاک
آبشویي
خاک
آبشویي
خاک
آبشویي
خاک
آبشویي
خاک
تکرار
Repeat
Leaching
Soil
Leaching
Soil
Leaching
Soil
Leaching
Soil
Leaching
Soil
255.7
72.8
487.3
88.2
465.15
124.2
363.26
123
315.18
112.2
1
198.5
81.1
518.31
95.1
389.86
122.2
292.38
117.5
300.28
99.9
2
252.3
102.3
453.11
103.7
536.92
104.8
209.56
133.3
365.37
104.3
3
میانگین ()Ave
235.5
85.4
486.24
95.6
463.92
117.1
288.4
124.2
326.94
105.5

ميتواند حجم زیادی از نیترات خاک را بهصورت
آبشویي خارج سازد .لیکن در تیمارهای کود نانو با
توجه به ویژگيهای عنوان شده برای نانوکودها ،مانند
بهدام افتادن یون نیترات در ساختار قفس مانند آنها
موجب آبشویي کمتر نیترات نسبت به تیمار کود اوره
شده است .یکي از ویژگيهای مواد نانو تفاوت رفتاری
آنها با مواد درشت ساختار و میکروساختار است که
ناشي از اندازه کوچک ،سطح ویژه باال ،ساختار
کریستالي و واکنشپذیری زیاد نانوها است ( Rahmani
 et al., 2010و  .)Gao et al., 2012چوی و همکاران
( )Cui et al., 2006آبشویي کمتر نیترات در کودهای
تولید شده با فنآوریهای نوین و جعفرزاده و همکاران
( )Jafar Zadeh et al., 2013جذب سریعتر اندازه
ذرات در مقیاس نانو و پوششدار کردن کودها را
موجب آبشویي کمتر نیترات دانستهاند.
میانگین عملکرد سیبزمیني حاصل از کاربرد کودهای
نیتروژن مورد استفاده ،در پایان فصل رشد بر حسب

نتایج جدول  ،3نشان ميدهد مقدار نیترات خاک و
نیترات آبشویي در همه تیمارهای کودی نسبت به
تیمار شاهد (بدون کود) افزایش داشته است که
بیانگر نقش کود اضافه شده ميباشد .از طرفي نتایج
نشان ميدهد در همه تیمارهای کودی مقدار نیترات
خاک و همچنین نیترات آبشویي نسبت به مقادیر
متناظر با تیمار شاهد به نسبتهای مختلفي افزایش
داشته است که نشاندهنده اثر نوع کودهای مصرفي
است .از جدول  3مالحظه ميگردد میانگین کمترین و
بیشترین مقدار نیترات خاک بهترتیب معادل  35/4و
 421/2میليگرم بر کیلوگرم به تیمار کود اوره و
نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار تعلق دارد .بههمین
ترتیب بیشترین نیترات آبشویي معادل 114/21
میليگرم در لیتر در تیمار کود اوره مشاهده شد که
آبشویي بیشتر آن با توجه به کمتر بودن نیترات خاک
(  35/4میليگرم بر کیلوگرم) ،در این تیمار منطقي
است .ضمن آنکه در تیمار کود اوره ،جریان تودهای
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 .)2005لیکن نانوکودها و کودهای پوششدار در
مقایسه با کودهای متداول شیمیایي قادرند بهصورت
مطلوب در نقطه مناسبي از رشد ،عناصر غذایي خود را
آزاد کنند که این عمل اثر معنيداری بر خصوصیات
رشدی گیاهان ایجاد ميکند .لیو و همکاران ( Liu et
 )al., 2006اعتقاد دارند نانو بودن ذرات کودی و
پوششدار کردن کودها باعث سهولت آزادسازی،
آزادسازی آهسته و مداوم عناصر غذایي و ایجاد قابلیت
تنظیم رهاسازی عناصر غذایي ميگردد.
در جدول  ،1ضرایب مربوط به ایزوترم فروندلیچ به
تفکیک سطوح نیتروژن مصرفي در هر تیمار کودی به
همراه آماره خطاسنجي  SSQآورده شده است .این
جدول برای سه سطح  32 ،14و  431کیلوگرم
نیتروژن مصرفي تنظیم شده است و میانگیني از سه
تکرار هر تیمار ميباشد.

وزن غدههای سیبزمیني نسبت به سطح کشت
برحسب تن بر هکتار بهدست آمد .نتایج نشان داد
میانگین عملکرد غده سیبزمیني تیمارهای
نانوکيلیت نیتروژن ،نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار،
اوره با پوشش گوگردی و اوره بهترتیب ،52/1 ،53/2
 54/3و  31/4تن بر هکتار اندازهگیری گردید .براین
اساس بیشترین عملکرد غده سیبزمیني به تیمارهای
نانوکيلیت تعلق دارد .در خصوص کمتر بودن میزان
عملکرد تیمار کود اوره نسبت به دیگر تیمارهای
کودی ميتوان چنین اظهار داشت که نیتروژن همواره
در معرض خطر آبشویي ،حرکت تودهای و عدم جذب
کامل قرار دارد .از طرف دیگر محدود بودن سیستم
ریشه گیاه سیبزمیني و کندی رشد آن موجب
ميشود تا گیاه سیبزمیني نتواند بهخوبي نیازها و
کمبودهای غذایي خود را مرتفع سازد ( Sharifi et al.,

جدول  -4ضرايب مربوط به ايزوترم جذب فروندليچ و ضريب پخشيدگي ( )Difو ضريب انتشار طولي ( )Disيون نيترات
Table 4: Coefficients of diffusion, dispersion and freundlich isotherm
SSQ
Dis
Dif
Kd
1/n
سطح نیتروژن
تیمار
Nitroge level
Traetment
mg/Kg
Cm2
Cm2/min
()-
()-
kg/ha
0.01045 0.4893c 0.3145 abc 0.14a 0.69 a
46
NNC
نانوکالت نیتروژن
e
ab
a
a
0.05529 0.1508
0.356
0.13
0.78
46
نانوکالت نیتروژن گوگرددار SNNC
0.2123
0.221d
0.338 ab 0.13 a 0.45 ab
46
SCU
اوره با پوشش گوگردی
e
ab
a
a
0.2077
0.102
0.433
0.11
0.84
46
U
اوره
0.06213 1.919b
0.276bc
0.17 a 0.61 ab
92
NNC
نانوکالت نیتروژن
0.06636 1.969b
0.281bc
0.16 a 0.50 ab
92
نانوکالت نیتروژن گوگرددار SNNC
ab
bc
a
b
0.3136 2.096
0.284
0.15
0.42
92
SCU
اوره با پوشش گوگردی
0.3537
1.182b
0.297bc
0.14 a 0.82a
92
U
اوره
0.01016 2.271 ab
0.172c
0.19 a 0.47 a
138
NNC
نانوکالت نیتروژن
0.01214 2.539ab
0.186c
0.19 a 0.59 ab
138
نانوکالت نیتروژن گوگرددار SNNC
ab
c
a
b
0.01832 2.425
0.186
0.18
0.40
138
SCU
اوره با پوشش گوگردی
0.03015 2.206 ab
0.199c
0.15 a 0.74 a
138
U
اوره

یونهای موجود در سطوح داخلي و خارجي جاذب
خاک است .اما از آنجایي که در این مطالعه اختالف
بین مقادیر  Kdسطوح مختلف تیمارهای کودی
معنيدار نیست لذا خطای مدلسازی نرمافزار
هایدروس یک بعدی و خطای مدل جذب فروندلیج نیز
محتمل است .بهطوریکه وجود مقادیر نمایه مجموع
مربعات ( )SSQدر جدول  ،1موید خطای توام

مقادیر  Kdیا ظرفیت جذب نیترات به ازای هر واحد
غلظت تعادل ،برای کود اوره در سطوح  32 ،14و 431
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهترتیب  3/41 ،3/44و
 3/45بهدست آمد که کمتر از مقادیر متناظر با Kd
سایر تیمارهای کودی است (جدول .)1کمتر بودن
مقدار  Kdدر کود اوره نشاندهنده ظرفیت جذب کمتر
نیترات و ناتواني یونهای نیترات برای تبادل با
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سطح تیمار کود اوره نسبت بهسطوح متناظر دیگر
تیمارهای کودی بیشتر است که این امر حاکي از توان
کم خاک در جذب و نامتحرکسازی نیترات جذب
شده به سطح جاذب خاک است .در مقابل نزدیک
بودن آن به صفر نشاندهنده رفتار پسماندی خاک
یعني جذب بیشتر نیترات خاک بهواسطه قدرت
جذب 4باالتر و شرایط جذب مطلوب نیترات است که
در همهی تیمارهای کودی غیر اوره چنین است .لیکن
در تیمار کود اوره با پوشش گوگردی بایستي انتظار
داشت که جذب نیترات بهواسطه کمتر بودن مقدار
 ،4/nبیشتر باشد .درحاليکه کمتر بودن مقدار Kd
(ظرفیت جذب) و بیشتر بودن نسبت آبشویي آن در
مقایسه با  Kdو آبشویي دو تیمار کود یاد شده حاکي
از واجذب نیترات به محلول خاک و آبشویي آن است
(جداول  3و .)1بهنظر ميرسد علت این امر نازک
شدن و از بین رفتن الیه پوششي گوگرد در تیمار اوره
با پوشش گوگردی و آزادسازی ناگهاني نیترات باشد.
در این راستا با استناد به میانگین مقادیر نیترات
آبشویي در جدول  ،3ميتوان نزدیکي میانگین نیترات
آبشویي در هر سه سطح اوره با پوشش گوگردی
( 143/33میليگرم بر لیتر) را با میانگین هر سه سطح
اوره ( 114/21میليگرم بر لیتر) را موید آزادسازی
ناگهاني نیترات دانست .گوگرد ميتواند سبب کاهش
 pHخاک گردد و شرایط را به سمت اسیدی بودن
خاک هدایت کند .بهنظر ميرسد در pHهای کم،
سطح جاذب (خاک) دارای بار مثبت گردد و این عامل
باعث افزایش تمایل جاذب در جذب یونهای نیترات با
بارمنفي شود .اما بهنظر ميرسد در pHهای کم،
افزایش یون هیدروژن موجود در محلول باعث رقابت
بیشتر  H+با سطح جاذب خاک در واحد جذب نیترات
به محیط آب خاک ميشود .میانگین  pHاندازهگیری
شده طي دو سال در پایان فصل رشد برای تیمارهای
کودی نانوکيلیت نیتروژن ،نانوکيلیت نیتروژن
گوگرددار ،اوره با پوشش گوگردی و اوره بهترتیب ،1/2
 1/3 ،1/2و  ،1/5اندازهگیری گردید .مقایسه مقادیر

مدلسازی و نوع معادله جذب (فروندلیچ) در نرمافزار
هایدروس یک بعدی است که توسط مرادزاده و
همکاران ( )Morad Zadeh et al., 2013نیز گزارش
نمودهاند .بیشترین مقدار  Kdدر سطح  14کیلوگرم
نیتروژن به کود نانوکيلیت نیتروژن معادل  ،3/41در
سطح  32کیلوگرم معادل  3/41به کود نانوکيلیت
نیتروژن و در سطح  431کیلوگرم نیتروژن برابر 3/43
به دو کود نانوکيلیت نیتروژن و نانوکيلیت نیتروژن
گوگرددار تعلق دارد .این مقادیر بیان کننده این
حقیقتاند که کودهای نانو با توجه به واکنشپذیری
زیاد مواد نانو از طریق مکانهای تبادلي بین گروههای
عاملي با یونهای آزاد نیترات از ظرفیت جذب باالتری
برخوردارند .از طرف دیگر افزایش مقدار کود مصرفي
در همه تیمارها منجر به افزایش ظرفیت جذب نیترات
بر سطوح داخلي و خارجي جاذب خاک ( )Kdشد
(جدول  .)3بهطوریکه از جدول  ،1مالحظه ميگردد
ضریب  Kdدر سطح  14کیلوگرم تیمارهای کودی
نانوکيلیت نیتروژن ،نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار،
اوره با پوشش گوگردی و اوره بهترتیب از ،3/43 ،3/41
 3/43و  3/44میليگرم بر لیتر با افزایش  35/1درصد،
 35/1درصد 31/5 ،درصد و  34/1درصد به ،3/43
 3/41 ،3/43و  3/45میليگرم بر لیتر در سطح 431
کیلوگرم بر هکتار افزایش یافت .زارع ابیانه و بیات
ورکشي ( Zare Aabyaneh & Bayat Varkeshi,
 )2015کوچکتر بودن ابعاد کودهای نانو را موجب
جذب بیشتر و سریعتر مواد غذایي و بهتبع افزایش
کارایي در کودهای دارای ساختار نانو دانستهاند.
ضریب  4/nبیانگر نحوه توزیع ذرات مواد جذب
شونده (نیترات) متصل بهسطح جاذب خاک است که
اگر در دامنه صفر تا  4باشد نشاندهنده مناسب بودن
فرایند جذب براساس معادله ایزوترم فروندلیچ است که
مطابق نتایج جدول  ،1در همه سطوح تیمارهای
کودی قابل مشاهده است ( Shamsoddin et al.,
 .)2015مقدار  4/nدر سطوح  32 ،14و  431کیلوگرم
نیتروژن از تیمار کود اوره بهترتیب  3/12 ،3/11و
 3/11است که در سطح آماری  5درصد اختالف
معنيداری با یکدیگر ندارند .لیکن مقدار  4/nهر سه

1 - Sorption strength
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کود اوره نسبتبهسایر کودها در همه سطوح کودی
بیشتر است .براساس نتایج جدول  ،1اختالف معني-
داری بین مقادیر ضریب پخشیدگي تیمارهای کودی
وجود ندارد ،لیکن اختالف ضریب پخشیدگي بین
سطوح کودهای اعمال شده ،قابل مشاهده است .مقدار
ضریب پخشیدگي نیترات برای کود اوره در سطح 14
کیلوگرم نیتروژن در هکتار برابر  3/13سانتيمتر مربع
در دقیقه و برای سطوح  32و  431کیلوگرم نیتروژن
در هکتار  3/33و  3/23سانتيمتر مربع در دقیقه
بهدست آمد .در جدول  1مجموع مربعات ()SSQ
سطوح مختلف تیمارهای کودی برای ایزوترم فروندلیچ
نشان داده شده است .همانطور که در جدول ،1
مشاهده ميشود برآوردهای هر تیمار برای یون نیترات
در هر سطح کاربرد نیتروژن با توجه به نمایه SSQ
متفاوت است .در همین راستا از جدول  ،1مالحظه
ميگردد برآوردهای بهتر باتوجه به کمتر بودن آماره
 SSQدر سطح  32 ،14و  431کیلوگرم نیتروژن از
تیمار نانوکالت نیتروژن قابل انتظار است که با سطوح
متناظر نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار تفاوت خاصي
ندارند.
در شکل  ،3نتایج شبیهسازی نیترات خاک در
نرمافزار هایدروس یک بعدی برای هر یک از سطوح
نیتروژن مصرفي و نیترات اندازهگیری شده در خاک
آمده است .این شکل براساس میانگین غلظت نیترات
هر تیمار کودی در محور افقي به ازای چهار عمق
اندازهگیری در محور عمودی تنظیم شده است .در این
شکل همچنین مقایسهای از مقایر شبیهسازی شده با
مقادیر اندازهگیری شده براساس آماره  R2ارائه شده
است.

فوق با مقدار  pHاولیه خاک نشان ميدهد که اضافه
شدن گوگرد بههمراه کود سبب کاهش موقت pH
خاک و بهتبع مثبت شدن سطح جاذب خاک و افزایش
جذب نیترات با بار منفي شده است .این مطلب در
مطالعات نائیج و همکاران ( )Naeej et al., 2012و
ازترک و بکتاس ( )Öztürk, & Bektaş, 2004نیز اشاره
شده است.
همانطور که در جدول  1نشان داده شده است،
مقدار ضریب انتشار طولي ( )Disیون نیترات در سطح
 32 ،14و  431کیلوگرم نیتروژن مصرفي از تیمار کود
اوره بهترتیب  4/41 ،3/4و  2/24سانتيمتر مربع است
که کمتر از مقادیر ضریب انتشار طولي دیگر تیمارهای
کودی ميباشد .کودهای نانو سطح ویژه و
واکنشپذیری باالیي دارند که با عنایت به بیشتر بودن
ضریب انتشار طولي یون نیترات آنها ،موجب
پراکندگي بیشتر نیترات ،افزایش زمان تماس و افزایش
فرصت و شانس برخورد یونهای نیترات با جاذب
خاک ،مقدار جذب را افزایش دهد (جدول .)1صحت
نتایج با مطالعات مرادزاده و همکاران ( Morad Zadeh
 )et al., 2013مبني بر افزایش ضریب انتشار طولي
برای یون نیترات و کاهش آبشویي نیترات در ستون-
هایي از خاک زئولیتدار نسبت به خاک فاقد زئولیت
مطابقت دارد .سرعت جذب نیترات در ابتدای فرایند،
نسبتاً باال بود که مربوط به وجود سطح آماده جاذب
در شروع فرایند یا بهعبارت دیگر وجود سایتهای
فعال جذب ميباشد که نیترات را سریع جذب
مينماید .با این حال تعداد سایتهای فعال جذب و
سرعت جذب بهتدریج با گذشت زمان و افزایش تعداد
یونهای نیترات جذبي ،کاهش ميیابد ،که منجر به-
شکلگیری تعادل در جذب ميشود .مطابق نتایج
جدول  ،1ضریب پخشیدگي ( )Difنیترات در تیمار
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ضرایب تابع جذب فروندلیچ در جدول  ،1اشاره داشت
که برای سطوح یکسان نیتروژن تیمارهای مختلف
کودی یکسان نبود .همچنین متفاوت بودن مقدار
آبشویي در در تیمارهای مختلف کودی و سطوح
مختلف در جدول  3نیز موید متفاوت بودن الگوی
توزیع نیترات در خاک است .بهعبارت دیگر تفاوت در
مقدار نیترات شبیهسازی شده و اندازهگیری شده در

از شکل  ،3مشاهده ميشود غلظت نیترات خاک در
سطوح یکسان نیتروژن تزریقي به خاک برای
تیمارهای مختلف کودی یکسان نميباشد .این مساله
به خاطر تفاوت در ساختار این کودها است ،که
نشاندهنده تفاوت مقدار نیترات تثبیت شده در خاک
در تیمارهای با سطوح یکسان نیتروژن مصرف شده
است .در تایید این تفاوت ميتوان به متفاوت بودن
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از محلول خاک افزایش ميیابد .در همین راستا
ظرفیت جذب ( )Kdمحاسبه شده در جدول  ،1نیز
موید این مطلب ميباشد که با افزایش مقدار نیتروژن
مقدار  Kdافزایش یافته است .بهنظر ميرسد با افزایش
نیتروژن احتمال برخورد جاذب با یونهای نیترات
افزایش یافته و سبب جذب آنها ميشود.
همانگونه که از نتایج تابع جذب فروندلیچ در جدول
 ،1مشهود بود نرمافزار در شبیهسازی مقدار نیترات
خاک در همه سطوح نیتروژن تیمار کود اوره از خطای
بیشتری برخودار است که در این شکل نیز کمترین
دقت و کمترین همبستگي در شبیهسازی به هر سه
سطح نیتروژن تیمار کود اوره تعلق دارد .کمتر بودن
مقادیر  NRMSEنشاندهنده واسنجي خوب نرمافزار
هایدروس و مناسببودن ضرایب معادله جذب فروندلیچ
به روش حل معکوس است .همچنین کمتر بودن
مقادیر  NRMSEدر تیمارهای کودی نانویي و کود
پوششدار نسبت به تیمار کود اوره نشان از واسنجي
خوب مدل برای این تیمارهای کودی دارد که به
تبعیت از دقت بیشتر برآورد ضرایب فروندلیچ
(جدول )1در تیمارهای کودی فوق است .این نتیجه
در مطالعات مراد زاده و همکاران ( Morad Zadeh et
 )al., 2013و نائیج و همکاران ()Naeej et al., 2012
نیز گزارش شده است .دامنه تغییرات ضریب  R2برای
شبیهسازی یون نیترات بین  3/45تا  3/333در نوسان
است (شکل .)3
یکي از مکانهای تثبیت نیتروژن وجود رسهای با بار
منفي هستند که بخشي از نیتروژن را به شکل یون-
های با بار مثبت مانند آمونیوم تثبیت مينمایند .علت
تثبیت آمونیوم هم اندازه بودن شعاع یوني آن با اندازه
حفرههای بین الیهای رسهای با بار منفي است که
بهعنوان نیروی جذب کننده عمل ميکنند .همچنین
کمتر بودن  pHخاک در تیمارهای غیر اوره نیز سبب
تثبیت بیشتر نیترات ميشود .در pHهای کم ،یون-
های مثبت بیشتری به فضای بین الیهای رسها
افزوده شده و سبب انبساط رسها و جذب بیشتر
نیترات بین الیهای ميشود .در تیمار کود اوره
پوششدار و نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار ،وجود

شکل  ،3از یکسو ناشي از رفتار متفاوت خاک در
مواجه با نوع کودها و سطح متفاوت کودها و از سوی
دیگر ناشي از رفتار متفاوت نرمافزار شبیهساز
هایدروس یک بعدی با شکلها و مقدارهای متفاوت
کود است .زارع ابیانه و همکاران ( Zare Abyaneh et
 )al., 2013نیز برآوردهای متفاوتي را از کاربرد سه
سطح کودی در هایدروس یک بعدی برای کود
نیتروژن گزارش نمودهاند و نتایج متفاوتي هم از
بهکارگیری ایزوترم فروندلیج در هایدروس یک بعدی
از سوی مرادزاده و همکاران Morad Zadeh et al.,
) )2013گزارش شده است .مطابق شکل ،2
شبیهسازیهای نرمافزار هایدروس یک بعدی ،با توجه
به کم بودن مقدار آماره ( NRMSEجدول  )1در همه
سطوح ،از دقت خوبي برخوردار است که با مقادیر
گزارش شده گارگ و همکاران ( )Garg et al., 2009و
سیلوا و همکاران ( )Silva et al., 2005همخواني دارد.
همانگونه که از شکل  3و جدول  1استنباط ميشود،
باالترین حد  NRMSEمعادل  3/454با ،R2=3/1
بهسطح  32کیلوگرم نیتروژن در هکتار تیمار کود اوره
و کمترین مقدار  NRMSEمعادل  3/31و =3/333
 ،R2به سطح  431کیلوگرم نیتروژن در هکتار تیمار
کود نانوکي¬لیت نیتروژن گوگرددار تعلق دارد .باتوجه
به نتایج مقادیر  NRMSEدر شکل  2در هر سه سطح
از تیمارهای کودی از  3/311برای سطح 431
کیلوگرم نیتروژن مصرفي در هکتار در تیمار کود
نانوکيلیت نیتروژن گوگرددار تا  3/454برای سطح
 32کیلوگرم نیتروژن مصرفي در هکتار برای تیمار کود
اوره در نوسان بوده است .شکل  3و جدول  ،1نشان
ميدهد باالترین  NRMSEو کمترین  R2در هر سطح
تیمارهای کودی به تیمار کود اوره تعلق دارد .نکته
جالب توجه اینکه کمترین مقادیر  NRMSEو
باالترین مقادیر  R2بهسطح  431کیلوگرم نیتروژن در
هکتار هر تیمار کودی تعلق دارد .در بیان توصیف این
واقعیت ميتوان اظهار داشت که با افزایش مقدار
نیترات (ماده جذب شونده) در شرایط برابر ،مکانهای
فعال و در دسترس برای فعل و انفعاالت بین جاذب
(خاک و ریشه گیاهان) و جزء جذب شونده (نیترات)
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گوگرد سبب کاهش اسیدیته و آزاد شدن عناصر
غذایي بیشتر ميشود که افزایش فعالیت باکتریهای
تثبیت کننده ازت را بهدنبال دارد ( Amani et al.,
 .)2008از دیگر عوامل موثر در عدم آبشویي نیترات،
جذب بیشتر و آسانتر آن توسط ریشه است .در
تیمارهای کود نانو بهعلت افزایش سطح تماس،
نیترات با سهولت بیشتری جذب ریشهها ميگردد که
این امر سبب کاهش غلظت آن در محلول اطراف
ریشه شده و نیترات از بخشهای با غلظت بیشتر به
اطراف ریشه با غلظت کمتر ،نقل مکان مينماید.
ضمن آنکه در تیمار کود اوره ،جریان تودهای ميتواند
حجم زیادی از نیترات خاک را بهصورت آبشویي خارج
سازد .لیکن در تیمارهای کود نانو با توجه به
ویژگيهای عنوان شده برای نانوکودها ،مانند بهدام
افتادن یون نیترات در ساختار قفس مانند آنها موجب
آبشویي کمتر نیترات نسبت به تیمار کود اوره شده
است .یکي از ویژگيهای مواد نانو تفاوت رفتاری آنها
با مواد درشت ساختار و میکروساختار است که ناشي از
اندازه کوچک ،سطح ویژه باال ،ساختار کریستالي و
واکنشپذیری زیاد نانوها است ( Rahmani et al.,
 2010و  .)Gao et al., 2012چوی و همکاران ( Cui et
 )al., 2006آبشویي کمتر نیترات در کودهای تولید
شده با فنآوریهای نوین و جعفرزاده و همکاران
( )Jafar Zadeh et al., 2013جذب سریعتر اندازه
ذرات در مقیاس نانو و پوششدار کردن کودها را
موجب آبشویي کمتر نیترات دانستهاند.

نتيجهگيري کلي
استفاده از نانوتکنولوژی با توجه به راندمان پایین
کودهای نیتروژنه و مضرات مصرف بیش از حد آنها
به محیط زیست ،امری ضروری بهنظر ميرسد .استفاده
از کودهای نیتروژن پوششدار و نانوکيلیت بهعنوان
روشي موثر برای بهحداقل رساندن نهاده و تلفات
کودهای نیتروژني در کشاورزی بهدلیل رهایش کند و
طوالني مدت و امکان جذب بیشتر مواد مغذی مورد
توجه است .نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد
فناوری نانو در ساختار کودهای نیتروژنه منجر به
افزایش نگهداشت نیترات در خاک طي دوره رشد گیاه
و کاهش آبشویي نیترات ميگردد .ضمن آنکه
بیشترین ضریب جذب حاصل از برازش معادله
فروندلیچ نیز به نانوکودهای نیتروژن تعلق داشت.
همچنین افزایش مقدار کود مصرفي در همه تیمارها
منجر به افزایش ظرفیت جذب نیترات شد .بهعالوه
بیشتر بودن ضریب انتشار طولي یون نیترات کودهای
نانو بهواسطهی باال بودن سطح ویژه و واکنشپذیری
نیز تایید شد .ارزیابي نتایج شبیهسازی غلظت نیترات
در اعماق مختلف خاک هر یک از تیمارهای کودی
نشان داد ،بیشترین خطای شبیهسازی مربوط به تیمار
کود اوره و کمترین آن نیز به تیمارهای نانوکيلیت و
پوششدار تعلق داشت .در مجموع با توجه به نتایج
حاصل ،کاربرد نانوکودهای نیتروژن بهدلیل اثرات
مثبت آبشویي کم نیترات و عملکرد باالی سیب
زمیني ،قابل توصیه ميباشد.
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Abstract
In this study, a factorial experiment based on completely in a sandy loam soil under potato
cultivation by Hydrus-1D with two factors of nitrogen fertilizer type in 4 levels (Nano- Nitrogen
Chelate (NNC), Sulphur Coated Nano- Nitrogen Chelate (SNNC), Sulphur Coated Urea (SCU)
and Urea (U)) and nitrogen amount in 3 levels (46, 92 and 138kg-N/ha) was desighned. The
results of Freundlich fiting on soil nitrate showed that this model in each three nitrogen levels
describes with minimum SSQ NNC and SNNC treatments. The maximum Kd in the 46 kgN/ha
belonged to NNC (0.14), in the 96 kgN/ha pertained to NNC (0.17) and in the 138 kgN/ha
belonged to NNC and SNNC (0.19). Furthermore, increasing using firtilizer in all treatments led
to increasing sorption capacity. The simulation results indicated that the minimum
NRMSE=0.07 and maximum R2=0.999 pertained to 138 kgN/ha SNNC. The maximum
NRMSE and the minimum R2 belonged to Urea treatment. Overall this study results displayed
using nano nitrogen firtilizers leads decreasing nitrate leaching and increasing its keeping in
soil.
Keywords: Freundlich, NNC, SCU, Urea
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