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چکیده
تخمینهای کمی و قابل اعتماد از فرآیندهای تخریب خاک برای بهینه کردن و همینطور موثر بودن عملیات مدیریت اراضی
و پایداری سامانههای کشاورزی امری ضروری است .در سالهای اخیر ایزوتوپهای پلوتونیوم )032+042Pu( 032+042-به
عنوان ردیاب جدید در تحقیقات فرسایش خاک و رسوب پیشنهاد شده است .ایزوتوپهای  032+042Puمزایایی از جمله نیمه
عمر باال ،قابل دسترس بودن در محیط ،دقت مناسب روشهای اندازهگیری و یکنواخت بودن مقدار آنها در نقاط مرجع را
نسبت به دیگر ایزوتوپهای موجود دارا میباشد .برای تبدیل مقدار ایزوتوپهای پلوتونیوم )032+042Pu( 032+042-به
میزان جابجایی خاک ،مدلهای تبدیلی مناسب مورد نیاز میباشد .تاکنون تحقیقات اندکی در مورد کاربرد ایزوتوپهای
پلوتونیوم در فرسایش خاک صورت گرفته است و از این رو تنها تعداد محدودی مدل برای محاسبه فرسایش خاک با استفاده
از پلوتونیوم پیشنهاد شده است که هر کدام از این مدلها با محدودیتهایی همراه هستند .این مقاله با هدف بررسی مزایا و
محدودیتهای مدلهای موجود جهت تبدیل فعالیت ایزوتوپهای پلوتونیوم )032+042Pu( 032+042-به میزان جابجایی
خاک و تعیین مدل مناسب در این زمینه تهیه گردید .با توجه به مزایایی از قبیل مستقل بودن از نوع کاربری اراضی ،تعیین
دقیق شکل پروفیل خاک اندازهگیری شده ،شبیهسازی رفتار دقیق رادیونوکلوئیدهای ریزشی تحت شرایط مختلف و قابل
دسترس و قابل ویرایش بودن کد مدل  MODERNدر مقایسه با سایر مدلهای موجود ،این مدل به عنوان مدل مناسب
جهت تخمین میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از این نوع از رادیونوکلوئیدها توصیه میگردد.

واژههای کلیدی :تخریب اراضی ،رادیوایزوتوپها ،فرسایش خاک

 1آدرس نویسنده مسئول :پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده کشاورزی هستهای ،کرج ،ایران.
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فرسایش خاک هستند (زاپاتا و نگیون .)7010 ،در  00سال

مقدمه
امروزه فرسایش خاک یکی از نگرانیهای اصلی
برای کیفیت خاک و پایداری تولید محصول میباشد.
فرسایش خاک باروری خاک را از طریق هدررفت عناصر
غذایی و ماده آلی خاک ،تخریب سالمت خاک ،کاهش
حاصلخیزی ،قابلیت تولید و فعالیت بیولوژیکی ،تخریب
ساختمان خاک ،افزایش فرسایشپذیری خاک و کاهش
ظرفیت نگهداری آب خاک کاهش میدهد (مک هوق،
7002؛ تیواری و همکاران7002 ،؛ ولنتین و همکاران،
 .)7002از این رو پایش مداوم میزان خاک فرسایش یافته
جهت اعمال استراتژیهای حفاظت خاک امری ضروری
است .ارزیابی کمی فرسایش خاک یک عمل آسان نمیباشد
و روشهای مختلفی در این زمینه معرفی شده است .تمامی
این روشها دارای مزایا و همینطور معایبی میباشند.
روشهای مرسوم برای ارزیابی میزان جابجایی خاک
کشاورزی شامل تکنیکهای پایش و مدلسازی (برای مثال
میخهای فرسایشی ،شبیهسازی فرسایش ،کرتهای
فرسایشی ،شناسایی و ثبت رسوب ،اندازهگیری رسوبات
معلق ،تلههای فرسایش بادی) دارای محدودیتهایی در
مورد اعتبارسنجی ،بهدست آوردن دادهها و هزینههای
مربوطه میباشد (مبیت و همکاران.)7012a ،
روشهای جدید جهت ارزیابی جابجایی خاک
توجه محققان را برای استفاده از ردیابهای
رادیونوکلوئیدی ریزشی )FRN( 1به خود جلب کرده است.
استفاده از رادیونوکلوئیدها به عنوان ردیاب جابجایی خاک
در اواخر دهه  1290شروع شد و در دهه  1220به یک
حالت معمولی رسید (مبیت و همکاران .)7012b ،این
ردیابها اطالعات مفیدی در مورد مقدار و الگوی فرسایش
و رسوبگذاری در اختیار محققان قرار میدهد (آلوول و
همکاران7012 ،7012 ،؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی،
7012؛ مبیت و همکاران7012 ،7012 ،7002 ،؛ تیلور و
همکاران ،7012 ،والینگ .)7012 ،از دهه  1290تأیید شد
که رادیونوکلوئیدها ردیابهایی قوی برای مشاهده
)Fallout Radionuclides (FRN

1

گذشته رادیونوکلوئیدهای ریزشی ( )FRNاز قبیل سزیم-
 122و پلوتونیوم 722+720-مصنوعی ،سرب 710-طبیعی
و بریلیم 2-کیهانی به طور گستردهای به عنوان ردیاب خاک
جهت فراهم نمودن تخمینهایی از میزان فرسایش خاک
تحت شرایط محیطی مختلف استفاده شدهاند (ریتچی و مک
هنری1220 ،؛ والینگ و هی1222 ،؛ ریتچی و ریتچی،
7001؛ زاپاتا7007 ،؛ مبیت و همکاران .)7002 ،ارزیابی
میزان جابجایی خاک با استفاده از رادیونوکلوئیدهای
ریزشی ( )FRNاطالعات مفیدی در مورد  )1ارزیابی اثرات
گوناگون فرسایش خاک  )7درک صحیح فرآیندهای کلیدی
محرک فرسایش  )2تایید مقادیر جابجایی خاک پیش بینی
شده بوسیله مدلها و  )2ارائه استراتژیهای موثر و علمی
در اجرای برنامههای حفاظت خاک را فراهم میکند (مبیت
و همکاران.)7012a ،
توزیع مکانی رادیونوکلوئیدهای ریزشی در
طبیعت ،مقدار کل جابجایی خاک (فرسایش ویژه و
ناخالص و رسوبگذاری) برای دورههای زمانی مختلف
شامل کوتاه مدت (با استفاده از بریلیم )2-تا  90سال (با
استفاده از سزیم 122-و پلوتونیوم )722+720-و بیش از
 100سال (با استفاده از سرب )710-را نشان میدهد (مبیت
و همکاران .)7002 ،در مقایسه با اندازهگیریهای مرسوم،
مقادیر جابجایی خاک بهدست آمده با استفاده از
رادیونوکلوئیدهای ریزشی نیازمند تنها یک بررسی مزرعهای
است که از نظر زمانی و استفاده از منابع به صرفه است.
همانند

سایر

روشها،

روشهایی

که

براساس

رادیونوکلوئیدهای ریزشی هستند دارای محدودیتها و
مزایایی میباشند .عالوه بر این ،آنها براساس یکسری
فرضیات کلیدی (برای مثال توزیع مکانی اولیه یکنواخت و
جذب سریع و محکم به ذرات خاک) میباشند که نیاز است
برای تعیین قابلیت اعتماد نتایج حاصله در نظر گرفته شود
(مبیت

و

همکاران،

.)7012b

تبدیل

مقدار

رادیونوکلوئیدهای ریزشی به میزان فرسایش خاک و
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رسوبگذاری با مدلهای تبدیلی انجام میشود که مناسب-

پلوتونیوم )722+720Pu( 722+720-به میزان جابجایی خاک،

بودن مدل مورد استفاده بستگی به رادیونوکلوئید انتخابی،

مدلهای تبدیلی مناسب مورد نیاز میباشد.

وضعیت خاک (شخم خورده یا نخورده) و حرکت خاک
(فرسایش یا رسوبگذاری) دارد (آراتا و همکاران.)7019a ،

مالحظات موردنیاز در اندازهگیری رادیونوکلوئیدهای

از آنجایی که توزیع عمقی رادیونوکلوئیدهای ریزشی به

پلوتونیوم

طور قابل توجهی وابسته به روشهای کشت و کار به ویژه

مشابه سزیم ،اندازهگیری فرسایش خاک با

شخم است ،از اینرو مدلهای مختلفی برای خاکهای

استفاده از پلوتونیوم به عنوان ردیاب ریزشی ،نیازمند

شخم خورده و بدون شخم طراحی شده است .این مدلها

پذیرش یکسری اصول میباشد که از جمله آنها میتوان

فعالیت کل رادیونوکلوئید در واحد سطح (موجودی) در

به )1( :پلوتونیوم  722و  720عمدتاً باید حاصل از

یک مکان نمونهبرداری مشخص را با یک مکان مرجع دست

آزمایشات سالحهای هستهای باشد که به میزان زیادی از

نخورده جایی که هیچگونه فرآیند جابجایی خاک از زمان

سال  1202تا اواسط  1290انجام شده است )7( ،ریزش

ریزش اصلی در آن اتفاق نیافتاده باشد مقایسه میکند (آراتا

پلوتونیوم  722و  720از لحاظ محلی و مکانی یکنواخت

و همکاران .)7019b ،ایزوتوپهای پلوتونیوم از دهه 1220

باشد )2( ،پلوتونیوم  722و  720بعد از تهنشین شدن روی

تولید شده و به درون اتمسفر آزاد شدند.

سطح خاک بهطور محکم جذب ذرات خاک شده و انتقال

تولید و آزادسازی این ایزوتوپها به خاطر
فعالیتهای هستهای شامل آزمایش سالحهای هستهای

1

( ،)NWTعملیات و انفجارات تاسیسات هستهای)NPPS( 7

بعدی آنها در خاک به طور عمده در اثر فرآیندهای
فرسایش خاک و رسوبگذاری باشد (تیمز و همکاران،
 ،)7010اشاره کرد.

از قبیل حادثه چرنوبیل در سال  1229و حادثه فوکوشیما
در سال ( 7011اونیشی و همکاران7002 ،؛ موراماتسو و
همکاران7000 ،؛ ژنگ و همکاران7017 ،؛ اسچنیدر و
همکاران ،)7012 ،تولید و بازفرآوری سوخت هستهای و
همینطور دیگر انفجارات هستهای برای مثال حادثه کیشتیم
در روسیه در سال 1202؛ تصادفات هوایی در تیول گرینلند
در سال  ،1229پولومارز ،اسپانیا در سال  1299و ماهواره-
های  SNAP-9Aدر سال ( 1292آرکروگ و همکاران،
1222؛ بیسلی و همکاران1222 ،؛ اریکسون و همکاران،
 )7002بود .در میان  70ایزوتوپ پلوتونیوم ،پلوتونیوم722-
و پلوتونیوم 720-به ترتیب با نیمه عمرهای  72110و 9091
سال به خاطر سمیت رادیولوژی و پایداری بلند مدت در
محیط ،مهمترین ایزوتوپها هستند (سو و همکاران،
 .)7012این ایزوتوپها به عنوان ردیاب جابجایی خاک
استفاده شدهاند .برای تبدیل فعالیت ایزوتوپهای

اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیوم در نمونههای خاک و
رسوب
نمونههای خاک و رسوب باید خشک شده و از
الک دو میلیمتر عبور داده شوند و جهت حذف مواد آلی
در کوره قرار داده شوند .در مرحله بعد  727Puبه عنوان
ردیاب به نمونه اضافه شده و سپس به ترتیب عملیات
هضم ،خنکسازی و صاف کردن صورت میگیرد.
پلوتونیوم در محلول صاف شده با هیدرواکسیدهای آهن
جهت حذف ترکیبات جامد سانتریفیوژ میشود .سپس
تبدیل  Puبه ) Pu (IVصورت میگیرد .در مرحله بعدی
حذف اورانیوم و عناصر جامد انجام میگردد و در نهایت
ایزوتوپهای پلوتونیوم اندازهگیری خواهد شد (مورنو و
همکاران1222 ،؛ موموشیما و همکاران1222 ،؛ مونترو و
همکاران7000،؛ وارویک و همکاران7001 ،؛ تونوچی و
همکاران7007 ،؛ بولیگا و همکاران7002 ،؛ کترر و

)Nuclear Weapons Testing (NWT

1

)Nuclear Power Plants (NPPs

2
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همکاران7002 ،؛ جاکوپیک و همکاران7002 ،؛ کیو و

 )21Pدارد .این واسطهها میتوانند در اندازهگیری پلوتونیوم

همکاران.)7002 ،

مشکل ایجاد کنند .تشخیص این واسطهها و کمی کردن
آنها در روشهای سنتی از قبیل طیف سنجی جرمی
حرارتی -یونی ( )TIMSیا طیف سنجی جرمی جفت شده

روشهای اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیوم
به طور کلی دو دسته روش پرتوسنجی 1و طیف

القایی ( )ICP-MSدشوار میباشد .اندازهگیری پلوتونیوم

سنجی جرمی 7برای اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیوم

بوسیله روش طیف سنجی جرمی حرارتی -یونی ()AMS

وجود دارد .روشهای پرتوسنجی براساس شمارش واپاشی

دارای مزایایی میباشد ،از جمله آنها ارائه نتایج با دقت

میباشد و به دو روش طیف سنجی ذره آلفا 2و شمارش

آماری خیلی باال نسبت به دیگر روشها (فیفیلد )7002 ،و

سنتیالسیون مایع 2انجام میشود .روش طیف سنجی ذره

حساسیت فوق العاده باال نسبت به شمارش ذره آلفا میباشد

آلفا میتواند به خوبی برای اندازه گیری ایزوتوپ

(تیمز و همکاران7002 ،؛ فیفیلد .)7002 ،در روش طیف

پلوتونیوم 722-استفاده گردد اما ایزوتوپ های پلوتونیوم-

سنجی جرمی شتاب دهنده به جای اندازهگیری میزان

 722و پلوتونیوم 720-به خاطر دارا بودن انرژی های مشابه

واپاشی رادیواکتیویته اتمها ،به طور مستقیم اتمها شمارش

برای ذرات آلفا ( 0/19میلی الکترون ولت برای پلوتونیوم-

میشود .این موضوع از اهمیت قابل توجهی برخوردار

 722و  0/12برای پلوتونیوم )720-نمیتوانند با این روش

است ،چون که آزمایشات هستهای منجر به تولید شش برابر

حل شوند .برای زمانهای شمارش روز /هفته حد

اتمهای پلوتونیوم 722-و  720نسبت به اتمهای سزیم-

آشکارسازی  0/1میلی بکرل میباشد .به طور کلی این

 122گردیده است.

روش مخصوص اندازهگیری ایزوتوپهای پلوتونیوم با نیمه
عمر نسبتاً کوتاه از قبیل پلوتونیوم 722-میباشد .روش

مدلهای تبدیلی فعالیت رادیونوکلوئیدها به میزان

شمارش سنتیالسیون مایع نیز روشی مناسب برای اندازه-

جابجایی خاک

گیری ایزوتوپ پلوتونیوم 721-میباشد (آلوول و همکاران،
.)7012

مدلهای تبدیلی مناسب جهت ارزیابی میزان
جابجایی خاک با استفاده از رادیونوکلوئیدهای ریزشی مورد

روشهای طیف سنجی جرمی 0که براساس

نیاز میباشد .این مدلها میزان فرسایش و رسوبگذاری را

شمارش اتم میباشد و خود به سه گروه به صورت زیر

به صورت کمی و با استفاده از فعالیت رادیونوکلوئیدهای

تقسیم بندی میشوند .الف) طیف سنجی جرمی حرارتی-

ریزشی تخمین میزنند .تاکنون مدلهای تبدیلی مختلفی در

یونی( )TIMS( 9بیسلی و همکاران1222 ،؛ کوپر و

این زمینه پیشنهاد شده است که به طور عمده تفاوت آنها

همکاران .)7000 ،ب) طیف سنجی جرمی جفت شده

در فرضیات و تعیین فرآیندهای انتقال رادیونوکلوئیدهای

القایی( )ICP-MS( 2وانگ و یامادا7000 ،؛ یامادا و

ریزشی میباشد (آژانس بین المللی انرژی اتمی.)7012 ،

دهنده2

مدلهای موجود در دامنهای از نسبتاً ساده تا خیلی پیچیده

(( )AMSاوقتون و همکاران7000 ،؛ اسکیپرود و همکاران،

میباشند .مدلهای تناسبی (والینگ و همکاران7007 ،؛

7002؛ تیمز و همکاران .)7002 ،از بین این سه روش ،روش

والینگ و همکاران ،)7012 ،مدل توزیع پروفیلی (والینگ و

طیف سنجی جرمی حرارتی -یونی ( )AMSمزیت قابل

کوین )1220 ،و مدل فعالیت (الل و همکاران )7012 ،مدل-

همکاران )7009 ،و پ) طیف سنجی جرمی شتاب

توجهی برای حذف واسطهها (برای مثال ،702Pb ،722UH
1

5

2

6

Radiometric Techniques
Mass Spectrometric Techniques
3 Alpha – particle spectrometry
)4 Liquid scintillation counting (LSC

Mass Spectrometric Techniques
)Thermal-Ionisation Mass Spectrometry (TIMS
7
)Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS
8
)Accelerator Mass Spectrometry (AMS
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های نسبتاً ساده هستند .از مدلهای خیلی پیچیده نیز می-

شده (کیلوگرم بر مترمربع) است .تغییر فعالیت پلوتونیوم

توان به مدل توازن جرمی و مدل انتشار و مهاجرت اشاره

( )Invchangeدر هر مکان نمونهبرداری نسبت به مکان مرجع

نمود (والینگ و همکاران .)7007 ،مدلهای مختلفی برای

با استفاده از معادله ( )7محاسبه میگردد:
100

Invref −Inv
×
Invref

2

= Invchange

تخمین مقادیر فرسایش خاک و رسوبگذاری در خاکهای

()7

شخم خورده و بدون شخم با استفاده از رادیونوکلوئیدهای

که در آن:

ریزشی وجود دارد (جدول  .)1فعالیت پلوتونیوم در

 Invreمقدار کل پلوتونیوم نقطه مرجع (بکرل بر مترمربع)

آزمایشگاه بر حسب بکرل بر کیلوگرم گزارش میشود که

و  Invمقدار کل پلوتونیوم در محل نمونهبرداری میباشد

با استفاده از جرم عمقی 1و طبق معادله ( )1به بکرل بر

(بکرل بر مترمربع) .مقادیر مثبت  Invchangeنشاندهنده

مترمربع تبدیل میگردد.

فرسایش و مقادیر منفی آن بیانگر رسوبگذاری در محل

Inv = Pu act × xm

()1

موردنظر میباشد.

که در آن:
 Invمقدار پلوتونیوم (بکرل 7بر مترمربع) Pu act ،فعالیت
پلوتونیوم (بکرل بر کیلوگرم) و  xmجرم عمقی اندازهگیری
جدول  -1مدلهای تبدیل فعالیت رادیونوکلوئیدها به میزان جابجایی خاک
خاکهای شخم خورده

مدلها

Cs

032+042

131

Pu

خاکهای شخم نخورده
012

Pb

Cs

131

032+042

Pu

012

Pb

مدل فعالیت)IM( 4

-

-

-

-

فرسایش

-

مدل تناسبی)PM( 5

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

-

-

-

مدل توزیع پروفیلی)PDM( 6

-

-

-

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

-

مدل موازنه جرمی)MBM( 7

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری*

فرسایش و
رسوبگذاری

-

-

-

مدل انتشار و مهاجرت)DMM( 8

-

-

-

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

مدل رسوبگذاری و

فرسایش9

()MODERN

فرسایش و
رسوبگذاری
فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری

فرسایش و
رسوبگذاری
فرسایش و
رسوبگذاری

*در مورد  039+042Puمدل موازنه جرمی ساده )MBM-S( 12استفاده میشود.

بر سانتیمتر مربع) در ستون خاک با استفاده از معادله ()2

مدل فعالیت ()IM

مدل فعالیت ( )IMبه طور عمده برای کاربرد

محاسبه میشود (الل و همکاران.)7012 ،

 722+720Puدر خاکهای شخم نخورده قابل کاربرد است

()2

(جدول  )1و بیان میکند که مقدار  Puبرحسب (میلیبکرل

که در آن:

Mass Depth

1

5

)Proportional Model (PM
)Profile Distribution Model (PDM
7
)Mass Balance Model (MBM
8
)Diffusion and Migration Model (DMM
9
Modelling Deposition and Erosion Rates with RadioNuclides
)(MODERN
10
)Simplified Mass Balance Model (MBM-S
6

 7بکرل ( )Becquerelنماد ( )Bqیکای فرعی  SIبرای بیان شدت
پرتوزایی است .این مقدار برابر تعداد هستههای واپاشی شده در ثانیه است.
واحد بکرل معادل وارون ثانیه ( )S-1است.
)Inventory Change (Invchange
)Inventory Method (IM

Z

Inv = ∫0 max N(z) dz

3
4
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 Invمقدار پلوتونیوم در ستون خاک (میلی بکرل بر سانتی-

مقدار ثابت  vبرابر با  0/90میباشد.

متر مربع)Zmax ،؛ عمق ستون خاکN(z) ،؛ غلظت پلوتونیوم

برای تبدیل میزان هدررفت خاک (( )Lسانتیمتر)

(میلی بکرل بر سانتیمتر مکعب) در عمق ( Zسانتیمتر)

به میزان فرسایش( )ER( 2تن در هکتار در سال) از معادله

میباشد.

( )10استفاده میشود.
هدررفت مقدار پلوتونیوم در مکان )Invloss( i

()10

L∙xm
) d∙(t1 −t0

× ER = 10

(بکرل بر مترمربع) اختالف بین مقدار  Puدر مکان مرجع

در اینجا  xmعمق جرمی مکان نمونهبرداری

( )Invrefو مقدار  Puاندازهگیری شده در مکان مورد نظر

(کیلوگرم بر مترمربع) d ،عمق کل در نظر گرفته شده در

میباشد که به صورت زیر بیان میشود:

مکان نمونهبرداری t1 ،سال نمونهبرداری و  t0سال مرجع

Invloss = Invref − Inv

میباشد .در مورد رادیونوکلوئیدهای مصنوعی مثل

در خاکهایی که در آنها عملیات شخم انجام نشده است،

پلوتونیوم سال مرجع ( )t0میتواند سال ریزش اصلی یا

الیههای مختلف خاک در اثر شخم با هم ترکیب نشده در

سالی باشد که شرایط زیست محیطی خاص (به عنوان مثال

نتیجه حالت یکنواختی در خاک وجود نداشته و پروفیل

تغییرات اصلی در کاربری اراضی) اتفاق افتاده باشد.

()2

توزیع عمقی پلوتونیوم بصورت نمایی میباشد که با نمای
 αنشان داده میشود .در این حالت برای تخمین هدررفت

مدل تناسبی ()PM

خاک از معادله ( )0استفاده میشود (الل و همکاران،
.)7012
()0

L
∫0 N(0)e−αz dz

=

L
∫0 N(z)dz

= Invloss

با توجه به اینکه
()9

Invref = N(0)/α

مدل تناسبی برای ارزیابی میزان جابجایی خاک
در خاکهای شخم خورده ایجاد شده و سادهترین و
متداولترین مدلی است به طور گستردهای توسط محققان
استفاده میشود (جدول  .)1این مدل براساس این فرض
است که کل رادیونوکلوئیدهای ریزشی با الیه شخم ترکیب

بنابراین میزان هدررفت خاک (( )Lبر حسب سانتیمتر) با

شده و نسبت خاک فرسایش یافته به طور مستقیم متناسب

استفاده از معادله ( )2محاسبه میگردد.

با کاهش مقدار رادیونوکلوئیدها در پروفیل خاک میباشد.

lnvloss
)
lnvref

1

L = − α ln (1 −

به عبارتی این مدل توزیع یکنواخت رادیونوکلوئیدها در

به دلیل اینکه فرآیندهای جابجایی خاک دارای

پروفیل خاک را در نظر میگیرد (ریتچی و مک هنری،

خاصیت انتخابی در انتقال ذرات هستند و ترجیحاً باعث

1220؛ والینگ و همکاران7007 ،؛ والینگ و همکاران،

انتقال ذرات ریز نسبت به ذرات درشت میشوند ،بنابراین

 .)7012مزیت قابل توجه این مدل این است که با تغییر

فاکتور تصحیح اندازه ذرات )P<1( 1نیز به معادله ( )2اضافه

اندکی در فرمول (جایگزینی  P′با  )Pمیتوان میزان

()2

شده در نتیجه معادله ( )2به دست میآید.

1
lnv
) − αP ln (1 − lnvloss
ref

رسوبگذاری را نیز تخمین زد P .فاکتور تصحیح اندازه
=L

ذرات برای مکانهای فرسایش یافته و  P′فاکتور تصحیح

محاسبه مقدار  Pاز سطح ویژه رسوباتSms 7

اندازه ذرات ویژه برای مکانهای رسوبگذاری میباشد.

(مترمربع بر گرم) و سطح ویژه خاک مادر( Ssl 2مترمربع بر

مقدار فرسایش ( )ERو رسوبگذاری )DR( 0با استفاده از

گرم) و طبق معادله ( )2انجام میشود.

معادلههای ( )11و ( )17محاسبه میگردد.

()2

()2

v

S

) P = ( Sms
sl

()11

B×d×Invchange
P×(t′ −t)×100

ER = 10

1

)Erosion Rate (ER

4

2

)Sedimentation Rate (SR

5

)Particle size correction factor (P
)Specific surface area of mobilised sediment (Sms
) 3 Specific surface area of original soil (S
sl
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B×d×Invchange

()17

P′×(t′ −t)×100

DR = 10

سال با استفاده از معادله ( )10به دست میآید (والینگ و

که در آن:

کوین:)1220 ،

 ERو  DRبه ترتیب میزان فرسایش و رسوبگذاری (تن

()10

در هکتار در سال)  B ،جرم مخصوص ظاهری خاک

در اینجا  t′و  tبه ترتیب سال نمونهبرداری و سال شروع

(کیلوگرم بر مترمکعب) و  dعمق الیه شخم (متر) میباشد.

ریزش  )1202( Puمیباشد ،بقیه پارامترها قبالً تعریف

Invchange
10
− P×(t′ −t) [ln (1 − 100 )] h0

= ER

شدهاند.
مدل توزیعی پروفیل ()PDM

مدل توزیعی پروفیل که برای خاکهای شخم

مدل موازنه جرمی ساده ()MBM-S

نخورده طراحی شده است (پورتو و همکاران)7001 ،

مدل موازنه جرمی در خاکهای شخمخورده بکار

(جدول  .)7این مدل کاهش نمایی از توزیع عمقی

میرود و بیان میکند که غلظت رادیونوکلوئید پلوتونیوم

رادیونوکلوئیدها را در نظر میگیرد (والینگ و همکاران،

بعد از ترکیب شدن اولیه عمق کاشت ،ثابت باقی نمانده و

7012؛ آلوول و همکاران7012 ،؛ آراتا و همکاران:)7019a ،

عملیات شخم باعث رقیقتر شدن غلظت پلوتونیوم از طریق

Inv(xmr ) = Invref (1 − e

ترکیب کردن الیههای پایین که حاوی غلظت کم پلوتونیوم

()12

−xmr
⁄h
)0

هستند با الیههای باالیی میشود .در این حالت برای

که در آن:
 xmrعمق جرمی نقطه مرجع (کیلوگرم بر مترمربع) و h0

محاسبه هدررفت خاک از معادله ( )19استفاده میشود

(کیلوگرم بر مترمربع) ضریبی است که بیانگر شکل پروفیل

(ژانگ و همکاران:)1222 ،

است .هر چه مقدار  h0بزرگتر باشد ،عمق نفوذ

()19

رادیونوکلوئیدها در خاک بیشتر است (والینگ و همکاران،

که در آن:

.)7007
با توجه به اینکه در خاکهای شخم نخورده بین
غلظت (فعالیت) رادیونوکلوئیدها و عمق جرمی تقریباً یک
رابطه نمایی وجود دارد که به صورت معادله ( )10میباشد،
در نتیجه میتوان مقدار  h0را از معادله حاصل از برازش
تابع نمایی بین غلظت (کیلوگرم بر مترمربع) یا فعالیت
(بکرل بر مترمربع) رادیونوکلوئید و عمق جرمی تجمعی
(کیلوگرم بر مترمربع) تخمین زد.
()12

f(z) = f(0)e−Z⁄h0

که در آن:
) f(zغلظت یا فعالیت رادیونوکلوئید در عمق f(0) ،z؛

غلظت یا فعالیت رادیونوکلوئید در سطح خاک و  zعمق
جرمی تجمعی میباشد (پورتو و همکاران .)7002 ،در هر
نقطه فرسایشی (جایی که مقدار کل کمتر از مقدار مرجع
است) ،میزان فرسایش ( )ERبر حسب تن در هکتار در

1
Invloss t

))

Invref

(1 −

d∙t
(1 −
P

=L

 tزمان سپری شده از سال  1292میباشد .برای تبدیل
هدررفت خاک (( )Lسانتیمتر) به مقدار فرسایش ()ER
(تن در هکتار در سال) با استفاده از مدل فعالیت از معادله
( )10استفاده میشود.
مدلسازی شدت رسوبگذاری و فرسایش با استفاده از
رادیونوکلوئیدها ()MODERN

محققان مدل تبدیلی جدید  MODERNرا
پیشنهاد دادهاند که میتواند به آسانی و به طور جامع برای
رادیونوکلوئیدها ،کاربری اراضی و فرآیندهای مختلف
جابجایی خاک استفاده شود .این مدل نه تنها برای ارزیابی
میزان جابجایی خاک با استفاده از رادیونوکلوئیدهای
Pu

722+720

کاربرد دارد ،بلکه قابلیت استفاده در مورد

رادیونوکلوئیدهای دیگر از قبیل  122Csو  710Pbرا نیز دارا
می باشد (آراتا و همکاران7019a ،؛ آراتا و همکاران،
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7019b؛ موسبرگر و همکاران .)7019 ،عالوه بر این ،این

کل نقطه مرجع برابر با مقدار فعالیت کل مکان نمونهبرداری

مدل مزیتهای قابل توجهی نسبت به سایر مدلها دارا می-

( )Invاست .در این صورت رابطه به صورت معادله ()12

باشد که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

میباشد.

-1

در این مدل علیرغم سایر مدلهای ارائه شده

g(x) dx

()12

x∗ +d

∗Inv = ∫x

فرضیات خاصی در مورد پروفیل عمقی فعالیت

در این معادله x* ،میزان فرسایش یا رسوبگذاری (سانتی-

رادیونوکلوئیدها در نظر گرفته نمیشود ،اما به طور دقیقی

متر) و  dعمق پروفیل (سانتیمتر) میباشد .برای دستیابی

شکل پروفیل خاک اندازهگیری شده را برای هر

به تمام راه حلهای ممکن ،شماری از الیههای شبیهسازی

رادیونوکلوئید در نقطه مرجع تعیین میکند .مدل براساس

شده به باال یا زیر پروفیل مرجع اضافه میشود .این کار با

الگوریتمی میباشد که مستقل از نوع کاربری اراضی (شخم

هدف ارزیابی پتانسیل هدررفت یا افزوده شدن خاک

خورده و شخم نخورده) ،فعالیت رادیونوکلوئیدهای ریزشی

صورت میگیرد.

را به مقدار فرسایش و رسوبگذاری تبدیل میکند در حالی

پروفیل عمقی جدید که در نتیجه افزودن الیهها به باال یا

که مدلهای دیگر تنها برای یک نوع فرآیند جابجایی

زیر پروفیل مرجع ایجاد میشود ،با تابع انتگرالی ( Sمعادله

(فرسایش یا رسوبگذاری) طراحی شدهاند و وابسته به نوع

 )12بیان میشود.

کاربری اراضی میباشند (جدول .)1

()12

-0

این مدل قابلیت سازگاری برای شبیهسازی رفتار

g(x′) dx′

x+d

S(x) = ∫x

که در آن:

دقیق رادیونوکلوئیدهای ریزشی تحت شرایط مختلف

 Sفعالیت تجمعی  722+720Puمکان مرجع شامل الیههای

کشاورزی -زیست محیطی (به عنوان مثال فعالیتهای

اضافه شده میباشد .تابع  Sمیتواند از طریق تابع اولیه G

خاکورزی ،فرآیندهای فرسایش و رسوبگذاری ،بهم-
خوردگی مصنوعی) را دارا میباشد ،با این فرض که مکان
نمونهبرداری و نقطه مرجع هر دو در شرایط یکسانی بوده
باشند.
-3

از تابع توزیع ) g(xو از طریق معادله ( )12بدست آید.
)S(x) = G(x + d) − G(x

()12

مدل  MODERNنتایج هدررفت یا افزوده شدن
خاک را به صورت سانتیمتر محاسبه میکند .برای تبدیل

این مدل قابلیت کاربردی و سازگاری را برای

همه رادیونوکلوئیدهای ریزشی از جمله  722+720Puدارا می-

هدررفت یا افزوده شدن ساالنه خاک (( )Yبر حسب تن
در هکتار در سال) از معادله ( )10استفاده میشود.

باشد.
-4

کد مدل قابل دسترس و قابل ویرایش میباشد.

روش حل مدل MODERN

پروفیل عمقی رادیونوکلوئید به صورت یک تابع
مرحلهای ) g(xشبیهسازی میشود که برای هر فاصله عمقی
مقدار فعالیت مربوط به آن وجود دارد .این مدل به طور
دقیقی توزیع عمقی اندازهگیری شده مخصوص هر
رادیونوکلوئید را ارائه مینماید و در نهایت ،فعالیت کل
رادیونوکلوئید ( )Invمکان نمونهبرداری برای کل عمق
پروفیل ( )dمحاسبه میشود .این مدل مقدار *( xسانتیمتر)
را از * xتا  x*+dدر نظر میگیرد ،جایی که مقدار فعالیت

مطالعات انجام شده با استفاده از رادیونوکلوئیدهای
پلوتونیوم032+042 -
تاریخچه استفاده از پلوتونیوم به عنوان ردیاب
جابجایی خاک به سال  1222بر میگردد ،زمانی که مولر و
همکاران ارزیابی کیفی از میزان جابجایی خاک را با استفاده
از پلوتونیوم انجام دادند .یک دهه بعد ،فوستر و هاکونسون
( )1222در ایاالت متحده آمریکا از مقادیر فرسایش خاک
شبیهسازی شده برای ارزیابی میزان مهاجرت پلوتونیوم
استفاده کردند ،بعد از آن یک مطالعه دیگر در مورد استفاده
از پلوتونیوم به عنوان ردیاب جابجایی خاک توسط جوش
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و شوکال ( )1221انجام گرفت که هدف آن توسعه یک مدل
برای ارزیابی اثر آالیندههای اتمسفر بر روی کیفیت آبخوان

پیشنهادهای ترویجی

بود .بعد از گذشت یک دهه ،از ایزوتوپهای پلوتونیوم

تاکنون تحقیقات اندکی در مورد کاربرد

برای ارزیابی میزان جابجایی خاک در جنوب آلمان استفاده

ایزوتوپهای پلوتونیوم در فرسایش خاک صورت گرفته

شد (اسچیماک و همکاران.)7007 ،

است و تنها تعداد محدودی مدل برای محاسبه فرسایش

در دو دهه اخیر نیز تعداد اندکی مطالعه کاربردی

خاک با استفاده از پلوتونیوم پیشنهاد شده است .این تحقیق

با استفاده از پلوتونیوم به عنوان ردیاب جابجایی خاک انجام

با هدف بررسی مدلهای تبدیلی موجود و تعیین مدل

گرفته است و بیشتر آنها در نیمکره جنوبی بوده است.

مناسب جهت ارزیابی میزان جابجایی خاک با استفاده از

مطالعات انجام شده شامل استرالیا (تیمز و همکاران7010 ،؛

رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم )722+720Pu( 722+720-به

هو و همکاران ،)7011 ،شرق آسیا (سو و همکاران7010 ،؛

عنوان ردیاب جدید در تحقیقات فرسایش خاک و رسوب

ژانگ و همکاران ،)7019 ،جمهوری کره (موسبرگر و

تهیه گردید .در بین مدلهای موجود ،مدل فعالیت مدلی

همکاران )7019 ،و چند مورد در اروپا از جمله جنوب

نسبتاً ساده بوده و میزان فرسایش را در خاکهای شخم

آلمان (اسچیماک و همکاران )7007 ،و سوئیس (آلوول و

نخورده تخمین میزند .در این مدل فرض میشود توزیع

همکاران7012 ،؛ آراتا و همکاران )7019a ،میباشند.

عمقی رادیونوکلوئیدهای ریزشی در خاک از یک تابع نمایی

مطالعات اندکی نیز در مورد فرسایش بادی با استفاده از

تبعیت میکند در حالی که توزیع عمقی نمایی در مورد

ایزوتوپهای  722+720Puانجام شده است (وانپلت و کترر،

پلوتونیوم صدق نمیکند .مدل تناسبی سادهترین و متداول-

 .)7012یافتههای این محققان حاکی از آن بود که مزیتها

ترین مدل بوده و قادر به تخمین میزان فرسایش و

نسبت به

رسوبگذاری در خاکهای شخمخورده میباشد .مدلهای

رادیونوکلوئیدهای دیگر برای ارزیابی میزان جابجایی خاک

موازنه جرمی و توزیعی پروفیل به ترتیب برای تخمین

در اثر فرسایش بادی مشابه فرسایش آبی میباشد (آلوول و

فرسایش و رسوبگذاری در خاکهای شخمخورده و شخم

همکاران .)7012 ،عالوه بر این نیمه عمرهای طوالنیتر

نخورده استفاده میگردد .با توسعه مدل جدید MODERN

ایزوتوپهای پلوتونیوم و امکان استفاده از نسبت ایزوتوپی

محدودیتهای مدلهای قبلی برای تبدیل تغییرات فعالیت

برای شناسایی منبع ریزش منطقهای باعث شده است که

رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم به میزان جابجایی خاک

 722+720Puیک ردیاب ترجیحی برای جابجایی خاک در

برطرف شده است و تخمین میزان فرسایش خاک و

مطالعات فرسایش بادی باشد (آلوول و همکاران.)7012 ،

رسوبگذاری در هر شرایط ویژه مکانی (برای مثال شخم-

آراتا و همکاران ( )7019bبا مقایسه چهار مدل فعالیت،

خورده یا نخورده) با استفاده از این مدل تایید شده است؛

توزیعی پروفیل ،انتشار و مهاجرت و مدلسازی شدت

بنابراین مدل جدید  MODERNبه عنوان مدل مناسب

رسوبگذاری و فرسایش برای ارزیابی میزان جابجایی خاک

جهت ارزیابی میزان جابجایی خاک با استفاده از ایزوتوپ-

در سوئیس گزارش کردند که مدل مدلسازی شدت

های پلوتونیوم )722+720Pu( 722+720-پیشنهاد میگردد.

و محدودیتهای استفاده از Pu

722+720

رسوبگذاری و فرسایش نسبت به سایر مدلها مناسبترین
مدل جهت ارزیابی میزان جابجایی خاک با استفاده از
رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم 722+720 -میباشد.
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Abstract
Quantitative and reliable estimates of soil degradation processes are essential not
only for optimizing land management practices but also for ensuring and assessing
their effectiveness and the sustainability of the agricultural systems impacted.
Application of plutonium (239 + 240Pu) isotopes as new tracers in soil erosion and
sedimentation research is a recent development. Compared to other isotopes, these
offer such advantages as long half-life, availability in different environments,
relatively easy determination methods using highly sensitive techniques, and
consistent measurements at reference sites. However, appropriate conversion
models are needed to convert the inventory of plutonium (239 + 240Pu) isotopes into
soil redistribution rates. Given the few studies reported on the use of plutonium
isotopes in soil erosion research, it is natural that only a limited number of models
have been so far developed for computing soil erosion rates using plutonium, each
of which has its own limitations. This review study will identify and introduce an
appropriate model for converting (239 + 240Pu) inventories into soil redistribution
rates by exploring the advantages and limitations associated with the models
presently available. MODERN is, thus, selected from among the models reviewed
and recommended for estimating soil erosion and sedimentation based on its
advantages of independence from the type of land use, accurate determination of
redistribution in the soil profile, simulation of the exact behavior of fallout
radionuclides under different conditions, and its accessible and editable code, all of
which make it superior to rival models.
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