فصلنامه اکوسيستم هاي طبيعي ايران  ،سال نهم  ،شماره اول  ،پياپي ،31بهار  ، 1397صفحات43..............................................................52-43

بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب خام کارخانه قند و تنش کم-
آبی
یحیی چوپان ،1سمیه

امامی*2

تاريخ دريافت 96/10/03 :تاريخ پذيرش97/02/23 :

چکیده
نياز روز افزون به منابع آبي و به دنبال آن کمبود آب ،ضرورت استفاده از آب هاي نامتعارف بهخصوص
پسابها را افزايش داده است .در پژوهش حاضر به بررسي خصوصيات شيميايي خاک تحت آبياري با
پساب خام کارخانه قند و تنش کمآبي با به کارگيري سه روش آبياري شامل آب چاه ( ،)T1پساب خام
کارخانه قند ( ،)T2ترکيب آب و پساب (با نسبت اختالط  1به  )T3( )7با دو سطح آبياري کامل ()L1
و اعمال  %75تنش کم آبي ( )L2بهصورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار
( )Rبهصورت آزمايشات مزرعهاي در اراضي شهرستان مياندوآب در سال زراعي  1395-96پرداخته
شد .نتايج حاصله نشان داد تنش کمآبي و نوع آب آبياري بر يونهاي پتاسيم ،فسفر ،ازت کل و شوري
در سطح احتمال يک درصد ،و بر ميزان اسيديته در سطح احتمال  5درصد تأثير معنيدار داشته
است .بيشترين و کمترين مقدار يون پتاسيم به ترتيب در تيمارهاي  T2L2و  T3L1با مقادير 289
کيلوگرم و  112کيلوگرم حاصل شد .هم چنين بيشترين و کمترين مقدار اسيديته به ترتيب در
تيمارهاي  T2L2و  T2L1با مقادير  7/5و  6/9مشاهده شد .در حالت کلي ميتوان اظهار داشت که
آبياري با پساب خام کارخانه قند به طور تقريبي خصوصيات شيميايي خاک را بهبود ميبخشد و با
توجه به کمبود منابع آبي جايگزين مناسبي براي آبياري مزارع جو منطقه مورد بررسي توصيه مي
گردد.
واژههای کلیدی :آب هاي نامتعارف ،پساب خام ،تنش کمآبي ،خصوصيات شيميايي خاک.

 - 1دانشجوي دکتري دانشگاه علوم کشاورزي گرگان
 2نويسنده مسئول :گروه مهندسي آب دانشگاه تبريز somayehemami70@gmail.com ،
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مقدمه
رشد روزافزون جمعيت جهان و در نتيجه نيااز
بيشتر به توليدات کشاورزي از مساالل مهماي
اسات کااه امااروزه بشار بااا آن روبروساات و در
اينمياان آب يکاي از اصاليتارين نهاادههااي
توليدات کشاورزي است که بيش از  %90حجم
آب مصرفي را به خود اختصاص ميدهاد .ايان
مسئله هنگامي به يک چاالش بازر جهااني
تبديل شده است که پيشبيناي مايشاود ،در
سال  2050تعداد  65کشور جهان با جمعيتي
بالغ بار  7ميلياارد نفار باا کمباود آب مواجاه
خواهند باود (سپاساخواه و همکااران.)1385 ،
فاضالب هاي خانگي خالص تشکيل شده اند از
فاضالب دستگاه هاي بهداشتي خانه هاا مانناد
توالت ها  ،دستشولي ها ،حمام ها ،ماشين هاي
لباسشولي  ،پسآب آشپزخانه هااو ياا فاضاالب
بدست آمده از شستشوي قسمت هاي گوناگون
خانه .خواص فاضالب هاي خانگي درسطح يک
کشور تقريبا يکسان و تنها غلظت آنها بسته به
مقدار مصرف سرانه آب در شهرها تغييار ماي
کناد  .آنچااه در شاابکه جمااع آوري فاضااالب
شهري بنام فاضالب خانگي جريان دارد عاالوه
برفاضااالب خااانگي خااالص داراي مقااداري
فاضالب بهدست آمده از مغازهها ،فروشاگاههاا
،رستورانها ،تعميرگاهها و مؤسسههايي مانناد
آنها نيز ميباشدکه مجبور هساتند در ساطح
شهر و بهطور پراکنده واردکانالهاي جمعآوري
فاضااالب ماايگردنااد .دراياان پسااابهااا انااواع
موجودات ريز ،ميکروبها و ويروسهاا و چناد

نوع مواد شيميايي معاين وجاود دارد کاه
عمدهترين آن آمونياک و نيز مقداري اوره مي
باشد .ايان فاضاالب هاا باياد از مساير هااي
سربسته به محل تصفيه هدايت گردند .جهات
خنثي سازي محيط قليايي اين فاضالب ها که
محاايط مناسااب بااراي رشااد و نمااو ميکااروب
هاساات از کلاار اسااتفاده ماايشااود (مناازوي،
.)1378
از نکته نظر غاذايي پسااب حااوي ساه عنصار
ضروري  N,P,Kميباشد و عالوه بر آن عناصار
ريزمغذي الزم براي رشد گياهان نيز اغلاب در
پساب وجود دارد .وجود اين عناصار در پسااب
از مزايااا و فاااکتورهاااي اسااتفاده از پساااب در
کشاااورزي تلقااي ماايشااود و صاارفهجااويي
قابل توجهي در مصرف کودهااي شايميايي در
مقابل استفاده از پساب صورت ميپذيرد .مقدار
ازت و پتاساايم موجااود در پساااب غالبااا نياااز
گياهان به اين عناصر را طي دوره رشد برآورده
مي نمايد .اما در بعضي مواقاع  Nو  Kموجاود
در پساااب بيشااتر از حااد مااورد نياااز گياهااان
مي باشد و بنابراين باعا رشاد بايش از حاد،
تااأخير در زمااان رساايدن و کاااهش کيفياات
محصول ميشود (السالم،1998 ،آسانو و لوينه،
 ،1996پاپااااادوپلوس و اسااااتيليانو،1988 ،
پاپادوپلوس و استيليانو .)1991 ،کيفيت باالي
پساااب خروجااي و مقايسااه آن بااا اسااتاندارد
آبياري جهت مصارف کشاورزي انگيزه استفاده
از پساب فاضالب در آبياري گياهان مورد توجه
قرار گرفته است (گاميتو و همکاران.)1999 ،
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در خصوص بررساي تاأثير پسااب و فاضاالب
مناطق مختلف (ايران وجهان) بر خصوصايات
شيميايي خاک ،تحقيقات مختلفي انجام شاده
است که برخي از آنها عبارتند از:
حنيفلو و معاضد ( )2007نشان دادند ضاريب
هدايت هيدروليکي اشاباع و نفوپپاذيري الياه
سطحي خاک در حالت آبياري با پساب شهري
شهر اهواز نسبت به آبياري با آب کاارون ،باه-
طااور معناايداري افاازايش يافاات (چوپااان و
همکاران.)1397 ،
آيلو و همکاران ( )2007به بررسي تأثير کاربرد
پساب تصفيهشده بر روي خصوصيات خاک باه
وسيله آبياري قطرهاي پرداختند .نتاايج نشاان
داد که استفاده از پساب تصفيهشده منجار باه
افزايش ميزان آلودگي ميکروبي ساطح خااک،
کاهش تخلخل و هدايت هيدروليکي مايشاود
(چوپان و همکاران.)1397 ،
حيدرپور و همکااران ( )2007باا بررساي اثار
اساااتفاده از پسااااب تصااافيهشاااده بااار روي
خصوصيات شيميايي خاک نتيجه گرفتند کاه
استفاده از آبيااري زيرساطحي باعا افازايش
هدايتالکتريکي ،ساديم و منيازيم محلاول در
اليه سطحي خاک مي گردد ،اگرچاه تغييارات
مشاااهده شااده در پارامترهاااي بافاات خاااک،
چگالي حقيقي ،تخلخال و نفاوپ آب معنايدار
نبود.
زو و همکاران ( ،)2010تأثير بلناد مادت (23
ساله) پساب فاضاالب تصافيهشاده را بار روي
خاکهاي کشاورزي بررسي کردند .آنها بياان
داشتند که استفاده از پسااب موجاب کااهش
pHو افزايش فلزات سنگين در سطح 1درصاد
شده است.

رضاپور و همکاران ( )2012گزارش کردند کاه
استفاده از پساب بهمنظور آبياري باع افزايش
 80درصدي هدايتهيدروليکي 350 ،درصدي
کربنآلي 100 ،درصدي ازت و  300درصادي
پتاسيم ميگردد.
کريمزاده ( ،)2012نشان داد آبياري باا پسااب
موجب کاهش هادايت هيادروليکي اشاباع در
خاک ريزدانه نسبت به خاک درشتدانه ماي-
شود .دليل اين امر ناشي از گرفتگي منافذ رياز
خاک توسط مواد معلاق موجاود در پسااب در
خاکهاي ريزدانه است.
حسن و همکاران ( ،)2015پي بردند که
استفاده از پساب براي آبياري يک استراتژي
ارزشمند جهت باالبردن منابع آب در دسترس
محسوب ميشود ،اما کيفيت و شرايط اين آب
ميتواند چالشهايي را در کشاورزي ايجاد
نمايد.
خدادادي و همکاران ( ،)1394با بررسي اثر
آبياري با پسابهاي شهري و صنعتي (به مدت
هشت سال) و آب رودخانه (بيست سال) بر
برخي ويژگيهاي فيزيکي خاک در زمينهاي
کشاورزي منطقه زرينشهر لنجان واقع در
اصفهان گزارش کردند که آبياري با پسابهاي
شهري و صنعتي موجب افزايش جرم
مخصوص ظاهري و همچنين ،باع کاهش
هدايت هيدروليکي خاک ،نفوپپذيري و
دوکوهانه شدن منحني رطوبتي خاک گرديده
است.
يزداني و همکاران ( ،)1393باا بررساي تاأثير
پساب فاضالب تصفيهخانه پرکند آباد مشهد بر
خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک گازارش
کردند که آبياري با پساب فاضالب بار چگاالي
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ظاااهري خاااک تااأثير گذاشاات و مقاادار آن را
کاهش داد .همچنين با افزايش تعداد آبياري با
پساب فاضالب ،مقدار يونهاي ساديم ،فسافر،
نيترات و نيکل افزايش يافت بهطوريکه بيش-
ترين افازايش در ياون نيتارات ( 38درصاد) و
سديم ( 84درصد) مشاهده شد.
چوپان و همکاران ( )1397با بررسي
خصوصيات شيميايي خاک تحت تأثير آبياري
با پساب صنعتي تصفيه نشده نتيجه گرفتند
که آبياري با پساب تصفيه نشده موجب بهبود
شرايط و خصوصيات شيميايي خاک ميگردد.
با توجه به تفاوتهاي بارز در نتايج حاصل از
تحقيقات انجام شده درخصوص استفاده از
پسابها به دليل عدم يکساني در خصوصيات
پساب مورد استفاده ،آب و هواي منطقه مورد
مطالعه ،مقدار آبياري و ...لزوم بررسيهاي
موردي در منطقه مورد مطالعه ،با توجه به
کمبود منابع آب ،استفاده از منابع آب غير
متعارف (نظير پسابها) امري ضروري مي-
باشد .در همين راستا در اين پژوهش براي
اولين بار به بررسي خصوصيات شيميايي خاک
اراضي شهرستان مياندوآب تحت آبياري با
پساب خام کارخانه قند در شرايط تنش کمآبي
پرداخته شده است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در سال زراعي  1395-96در
اراضي کشاورزي شهرستان مياندوآب تحت
کشت جو در يک خاک شنيلومي در قالب
طرح فاکتوريل بلوک کامل تصادفي در چهار
تکرار انجام شد .اين شهرستان چهارمين دشت

حاصلخيز کشور محسوب ميشود و يکي از
بزر ترين توليد کنندگان محصوالت
کشاورزي در منطقه آپربايجان ميباشد.
مساحت شهرستان مياند.اب  2694کيلومتر
مربع است و در طول جغرافيايي  46درجه و 6
دقيقهي شرقياز نصفالنهار گرينويچ و در
عرض  36درجه و  58دقيقه شمالي از خط
استوا با ارتفاع  1314متر از سطح دريا قرار
دارد .آب و هواي اين منطقه متغير بوده و
داراي تابستانهاي نسبتا گرم و زمستانهاي
مختصر سردي ميباشد .ميزان بارش متوسط
در منطقه  289ميليمتر ثبت شده است .در
زماني نه چندان دور دشت مياندآب يکي از
جلگههاي معروف کشت پنبه بوده و هماکنون
نيز کشت جو ،گندم و چغندرقند رواج دارد
(جهاد کشاورزي شهرستان مياندوآب).
شهرستان مياندوآب به دليل دارا بودن کارخانه
قند و استفاده کشاورزان از اين منبع آب
نامتعارف جهت کشاورزي انتخاب شد .آناليز
شيميايي آب ،پساب و ترکيب آب و پساب (با
درصد اختالط  1به  )7در جدول  ،1اراله شده
است .زمين مورد استفاده بهدليل آيش بودن
قبل از سال زراعي  ،1395-96از لحاظ مواد
آلي و ديگر عناصر مورد نياز گياه جهت رشد،
ضعيف تلقي شد.
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جدول  -1آنالیز شیمیایی آب معمولی ،پساب و ترکیب آب و پساب (نسبت اختالط  1به )7
نوع آزمايش

واحد

آب معمولي

پساب

هدايت الکتريکي

dS/m

2/53

25

6/25

اسيديته

-

6/82

7.11

10/2

نسبتجذبسديم
کلسيم

meq/lit
meq/lit

12/90
1/1

8/1
53

8/88
10

منيزيم

meq/lit

2/6

60

3/2

سديم

meq/lit

17/5

67

24

کربنات

meq/lit

0

1/3

1/01

بي کربنات

meq/lit

3/02

8/2

3/1

کلر

meq/lit

10

52

28

سولفات

meq/lit

10/2

5/115

6/5

بر اساس آزمايشات خاک مقدار  35تن کود
حيواني 160 ،کيلوگرم کود اوره 220 ،کيلوگرم
کود فسفر و  40کيلوگرم سولفات پتاسيم براي
يک هکتار کشت جو توصيه شده و لذا براي
کليه تيمارها به ميزان يکسان جهت حفظ
شرايط برابر استفاده شد .آناليز شيميايي خاک
محل اجراي آزمايش و تعيين بافت خاک قبل
از انجام پژوهش در جدول ،2اراله شده است.

ترکيب آب و پساب
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جدول  -2آنالیز شیمیایی و فیزیکی خاک قبل از انجام تحقیق در عمق ( )0 -40سانتیمتری از سطح زمین
نوع آزمايش

واحد اندازهگيري

نتايج آزمايش

پتاسيم
فسفر
ازت کل
شوري
اسيديته
آهک
مواد آلي
شن
رس
سيلت
درصد اشباع

mg/Kg

150
5
0/09
6/01
7/5
18/75
0/07
52
8
30
25/1

mg/Kg
%
dS/m
%
%
%
%
%
%

تيمارهاي مورد استفاده در اين پژوهش ،شامل
آبياري با آب معمولي ( ،)T1پساب خالص ()T2
و ترکيب ( 1به  )7آب و پساب ( ،)T3که در دو
سطح بدون تنش کمآبي ( )L1و با اعمال %75
تنش کمآبي ( )L2ميباشند .هامچناين تيماار
 T1L1به عناوان شااهد در نظار گرفتاه شاد.
هدايت الکتريکاي پسااب ،آب و ترکياب آب و
پساب (اختالط بهصاورت  %87/5آب و %12/5
پساب در تانکر مخصوص پخيره آب انجام شد)
با اساتفاده از دساتگاه  ECمتار در دمااي 25
درجه سانتيگراد اندازهگيري شاد .هامچناين

مقاادار نياااز آبااي بااا اسااتفاده از ناارمافاازار
 NETWATمحاسبه و بهوسيله کنتور حجمي
و دقيق تحويل کرتهاا شاد .سيساتم آبيااري
مورد استفاده نياز باهصاورت کرتاي و فاصاله
کرتها از هم ياک متار و فاصاله بلاوکهاا از
يکديگر  2متر انتخااب گردياد .صافات ماورد
بررسي شامل ،شوري ،اسيديته ،فسفر ،پتاسايم
و ازت کل بود که دقيقا پا از اتماام اعماال
تيمارها مورد انادازهگياري و باهصاورت طارح
کامال تصادفي و با اساتفاده از نارمافازار SAS
مورد تحليل قرار گرفتند.

نتایج و بحث
بر طبق نتايج اراله شده در جدول  ،3مشاهده
شد در سطح احتمال يک درصد ،اثر متقابل
نوع آب آبياري و تنش کمآبي براي يونهاي

پتاسيم ،ازت کل ،شوري و ميزان اسيديته ،از
لحاظ آماري معنيدار و براي يون فسفر اثر
معنيداري مشاهده نشد.
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جدول  :3میانگین مربعات تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (شوری ،اسیدیته ،فسفر ،پتاسیم و ازت کل)
منابع تغييرات

درجه آزادي

پتاسيم

فسفر

ازت کل

شوري

اسيديته

تکرار
تنش کم آبي
نوع آب آبياري
تنشآبي * نوع آب آبياري
خطا
ضريبتغييرات

3
1
2
2
12
_

260/2
**60811
**30220/1
**6223/1
4840/1
7/4

92/1
**225
**1690
16/80 ns
5/15
8/75

0/00001
**0/004
**0/0001
**0/0001
0/0003
7/5

0/04
**0/4
**0/51
**0/35
0/32
4/2

0/58
*0/15
*0/13
**0/50
0/02
3/1

 **، nsو*  :به ترتيب به معني عدم اختالف معنيدار** ،معنيدار در سطح احتمال  %1و * معنيدار در سطح احتمال
.5%

نتايج مقايسه ميانگين صفات شوري ،اسيديته،
فسفر ،پتاسيم و ازت کل تحت تيمارهاي
آزمايشي در جدول  ،4آورده شده است .نتايج

نشان داد که تأثير تنش کمآبي و نوع آب
آبياري بر يونهاي پتاسيم ،فسفر ،ازت کل و
شوري در سطح احتمال يک درصد و بر ميزان
اسيديته در سطح احتمال  5درصد معنيدار
بود.

جدول  :4مقایسه میانگین صفات شوری ،اسیدیته ،فسفر ،پتاسیم و ازت کل تحت اثر متقابل تیمارهای آزمایشی
تيمارهاي آزمايشي

پتاسيم()mg/Kg

فسفر()mg/Kg

ازت کل()%

شوري()dS/m

اسيديته()-

( T1L1شاهد)

112 d
215/4 b
201/1 b
289 a
158/1 c
200 b

7f
12/1 e
35 b
40 a
15/2 d
25 c

0/42 d
0/06 b
0/03 d
0/07 a
0/03 d
0/05 c

4/2 b
4bc
4/1bc
4/7 a
3/6 c
3/9 b

7/5 c
7/5 c
6/9 d
7/7 a
7/55 b
7/4bc

T1L2
T2L1
T2L2
T3L1
T3L2

حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معنيداري در بين تيمارها در سطح  5درصد است.

شوری
عنصر سديم عامل اصلي بهوجود آمدن شاوري
ماايباشااد .خاااکهاااي شااور داراي  ECباااالي
 4dS/mماايباشااند .نتااايج آزمايشااات صااورت
گرفته در پژوهش حاضر نشاان داد تيمارهااي
حاوي پساب (يعني تيمارهاي  T2L1و )T3L1

کاهش شوري را نشان دادند که اين امار ماي-
تواند به دليل جذب عناصري از جمله کلسيم و
منيزيم موجود در پساب و همچنين جايگزيني
ترکيااب آب و پساااب بااهجاااي سااديم باشااد.
تيمارهاي داراي پساب و تنش کمآباي (T2L2
و  )T3L2بهدليل رطوبات کامتار و در نتيجاه
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ايجاد محيطي شورتر در مقايسه باا تيمارهااي
بدون تانش و پسااب (  T2L1و  ،)T3L1داراي
شوري بيشتري بودناد .طباق نتاايج حاصاله،
بيشترين و کمترين مقدار شوري بهترتياب در
تيمارهاي  T2L2و  T3L1با مقادير  4/7و 3/6
دسيزيمن بر متر مشاهده شد که باا نتاايج
پژوهشااگراني هماننااد آقااابراتي و همکاااران
( ،)1388حسينپور و همکاران ( ،)1386چارما
و همکاران ( )2007و صفريسنجاني و حاجي-
رسوليها ( )2001همخواني دارد.
اسیدیته
خاکهاي اسيدي حاوي  pHکامتار از  5/6و
بهطور معمول کمتر از  5ميباشاند (کريگهاام،
.)2006
با توجه به آزمايشاات صاورت گرفتاه در ايان
پژوهش ،بيشترين و کمترين مقادار اسايديته
در تيمارهاي  T2L2و  T2L1با مقاادير  7/5و
 6/9و تيمااار شاااهد بااا مقاادار  7/1مشاااهده
گرديد .بهدليل خاصيت بافري خاک ،تيمارهاي
داراي پساب و ترکيب آب پسااب (جادول ،)1
در حالت خنثي از لحاظ اسيديته قرار گرفتند.
مياازان اساايديته تيمااار شاااهد در مقايسااه بااا
تيمارهاي  T2L2و  T2L1بهترتيب با کاهش 4
و افزايش  2/5درصدي مواجه بود.

ازت کل
در اين پژوهش ،در تيمارهاي پساب و ترکياب
آب و پسااب باهترتياب افازايش  7درصادي و

کاااهش  15درصاادي در مياازان ازت کاال در
مقايسه با تيمار شاهد در شرايط تنش کمآباي
مشاهده شد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که
تنش کمآبي منجر به افزايش ميازان ازت کال
خاک برخالف پساب ميشود.
بيشترين و کمترين مقدار ازت کل بهترتيب با
مقادير  0/07و  0/042در تيمارهااي  T2L2و
 T1L1حاصل شد .فقدان مقدار زياد ازت کال
در پساب ،عامل عدم تفااوت معنايداري باين
تيمار شاهد و تيمارهاي  T2L1و  T3L1بياان
شااد .باار خااالف تيمارهاااي داراي پساااب،
تيمارهاي حاوي تنش کمآباي (T2L2 ،T1L2
و  )T3L2بااهترتياااب افااازايش  35 ،60و 30
درصدي ازت کل را در مقايساه باا تيمارهااي
باادون تاانش ) T2L1 ،T1L1و  (T3L1نشااان
دادند که با نتايج مطالعات آقابراتي و همکاران،
 ،1388حسينپور و همکاران 1386 ،و شارما و
همکاران 2007 ،همخواني دارد.
فسفر و پتاسیم
نتايج نشان داد تيمارهااي داراي پسااب و نياز
ترکيب آب و پساب ،به دليل وجود مقادير زياد
عناصاار  Mgو  Caکااه باع ا بهبااود وضااعيت
خاک ميشوند ،حاوي مقدار بيشتري يونهاي
پتاسيم و فسفر بودند( .جدول  .)1هامچناين
در تيمارهاي داراي تحت تنش کمآبي )،T1L2
 T2L2و  (T3L2در مقايسه با تيمارهاي بدون
تنش کمآبي ) T2L1 ،T1L1و  (T3L1ميازان
يون فسفر افزايش نشان داد.
بيشترين و کمترين مقدار يونهاي پتاسايم و
فسفر بهترتيب در تيمارهاي  T2L2و  T1L1به
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مياازان  289و  112ميلاايگاارم باار کيلااوگرم
مشاهده شد که با نتايج پژوهشگراني همچاون
آقااابراتي و همکاااران ،1388 ،حسااينپااور و
همکاران ،1386 ،شاارما و همکااران 2007 ،و
جاللي و همکاران )2008 ،همخواني دارد.
نتیجهگیری
براساس نتايج مشاهده آناليز شايميايي پسااب
خام کارخانه قند در شرايط تنش کمآبي ،مي-
توان بيان کرد کاه عناصار موجاود در پسااب
همگي در محدوده قابل قبول و مورد اساتفاده
براي کشاورزي ماي باشاند .هامچناين نتاايج
نشان داد اسيديته آب آبياري بهدليل خاصايت
بافري خاک ،تأثيري بر اسيديته خاک نداشات.
کاربرد پساب و تنش کمآبي مقادير ياونهااي
پتاسيم و فسفر خااک را افازايش و شاوري و
اسيديته خاک را در حالت ثابات نگاه داشات.
بيشترين مقدار صافات ماورد اناداهگياري در
حالت کاربرد همزمان پساب خام و تنش کام-
آبي حاصل شد .بر اسااس بررسايهااي انجاام

شده در مطالعه حاضر ميتوان اظهار کارد کاه
آبياري با پساب خام کارخاناه قناد در شارايط
تنش کمآبي ،بر خصوصايات شايميايي خااک
اراضي منطقه مورد مطالعه اثرات منفي بر جاي
نگذاشت .قابل پکر است که صارفا باا بررساي
يکساله نميتاوان باه چناين نتيجاهاي دسات
يافت و لذا نتيجه قابل تعميم نيازمند مطالعات
طوالني مدت و چناد سااله مايباشاد .جهات
تصميمگيري در مورد ديگار محصاوالت سااير
محصوالت نيز بايستي تحقيقات چندين سااله
صورت گيرد تا به تأثيرات پسااب صانعتي بار
خاک و محصول مورد نظر پاي بارد .در حالات
کلي و بر طبق نتايج حاصل از پژوهش حاضار،
حالاات ترکيااب آب و پساااب جهاات آبياااري
محصوالت کشاورزي توصيه ميگردد.
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