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ارزیابی ویژگیهای شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب خام صنعتی و پساب فاضالب
تصفیه شده شهری
یحیی چوپان ،1سمیّه
تاریخ دریافت97/02/17 :

امامی*2

تاریخ پذیرش97/6/2:

چکیده
بهمنظور بررسی اثرات آبیاری با پساب خام صنعتی (کارخانه قند) و پساب فاضالب تصفیه شده شهری
بر خواص شیییمیایی خا  ،پژوهشییی بهصییورت میایسییهای در اراضییی کشییاوروی روسییتای بوریآباد
شییهرسییتان تربت حیدریه صییورت فرفت .پژوهش حاضییر در قالب آومایشهای مزرعهای با طرح بلو
کامل تصادفی بهترتیب با پنج تیمار ((آب چاه ) ،(T1پساب فاضالب تصفیه شده شهری ) ،(T2ترکیب
 33%آب چاه و  %66پساب تصفیه شده فاضالب شهری ) ،(T3پساب خام صنعتی ) (T4و ترکیب آب و
پساب خام صنعتی (با درصد اختالط یک به هفت ) )(T5و سه تکرار ) (Rدر عمق  0-40سانتیمتری
خا طی سیییال وراعی  1395-96انجام شی ید .نتایج بهدسیییت آمده او تحلیلهای آماری نشیییان داد
پارامترهای اسیییدیته ،شییوری ،نیتروفن ،فسییفر و پتاسیییم در فروههای مختلف آماری قرار فرفتند که
دارای تفاوت معنیداری بودند  ،ولی همه پارامترها در حد اسیییتاندارد برای آبیاری محصیییو ت وراعی
میبا شند .بیشترین و کمترین میدار شوری خا تحت تیمارهای پژوهش حا ضر ،در تیمارهای  T4و
 T5به ترتیب با میادیر  4/2و  3/9دسیییی ویمنس بر متر شییید .همچنین بیشترین میادیر نیتروفن،
پتاسیم و فسفر بهترتیب با میدار  1/06میلیفرم بر کیلوفرم 490 ،میلیفرم بر کیلوفرم در تیمار  T2و
 7/85میلیفرم بر کیلوفرم در تیمار  T3م شاهده شد .با توجه به نتایج میای سههای صورت فرفته،
میتوان بیان نمود که آبیاری با پساب خام صنعتی و پساب فاضالب تصفیه شده شهری بر خصوصیات
شیمیایی خا منطیه مورد مطالعه ،تأثیر مخربی ندارد.
کلمات کلیدی :آبیاری ،پساب صنعتی ،فاضالب شهری ،خواص شیمیایی خا .

 -1دانشجوی دکتری فروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاوروی و منابع طبیعی فرفان
 -2نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فروه علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز Email: somayehemami70@gmail.com
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مقدمه
خ صو صیات اقلیمی حاکم بر مناطق خ شک و
نیمییهخشییییک ایران ،شیییرای حسییییا و
شکنندهای را در این منطیه ایجاد کرده ا ست.
کاهش کم یت و کیف یت م نابع آب و خا ،
خشکسالیهای پیاپی و او طرفی تولید مضاعف
فا ضالبهای تولیدی ،موجبات لزوم ا ستفاده او
پ سابهای صنعتی و پ ساب فا ضالب ت صفیه
شییده شییهری تولیدی بهخصییوص در مناطق
خشییک و نیمهخشییک را فراهم نموده اسییت.
پسییابها بسییته به نوم منبع تولید آن نه تنها
حاوی ع ناصیییر یذایی و مواد آلی بوده ،بل که
حاوی عناصییر سیینگینی هسییتند که میتوانند
برای مدت طو نی در خا باقی ما نده و با
فذشییت ومان یلظت آنها در خا ویاد شییود
( .)18چنانچه حتی قسییمتی او فاضییالبهای
صیینعتی با فاضییالب شییهری ادیام شییوند ،به
نسیییبت میزان آلودفی و نوم صییینعت ،ممکن
اسیییت عناصیییر و مواد سیییمی فونافونی وارد
فاضییالب شییهری شییده و او کیفیت آن برای
آبیاری ارا ضی کا سته فردد .تنها یلظت فلزات
سییینگین در خا  ،برای پیشبینی وضیییعیت
جذب آنها توس ی فیاه کافی نیسییت ،بلکه در
بررسییی آلودفی سیییسییتم پیییده فیاه خا
بایسیییتی به ویژفیهای شییییمیایی خا  ،نیز
توجه داشییت .بنابراین کاربرد فاضیییییییالب در
کیشاوروی ،هر چنید باعیث ورود عناصر کودی
مورد نیاو فیاه به خا مییییفیییردد ،لییییکن
ممکین اسیت برخیی مخیاطرات بهداشییتی را
ب یههمراه داشته باشد .بههمین دلی یل ت یصفیه

تحت تاثیر آبیاری با پساب

مناسیب فاضیالب قبیل او کاربرد وراعی جهت
حصول استانداردهای مرتب بیا محیی وییست
و سالمتی ضرورت مییابد .میزان تییی ی صفیه
میییورد نییییاو و کیفییییت پساب تولیدی به نوم
مصییر  ،نوم محصییول کشییت شییده ،وضییعیت
خا  ،عمق آب ویرومین ی ی یی و سی ی ی یستم
آبییییاری انتخیییاب شیییده بیییستگی دارد
( .)7تاکنون بهمنظور بررسیییی اثرات آبیاری با
پسییاب خام و پسییاب فاضییالب تصییفیه شییده
شیییهری در مناطق مختلف ایران و جهان بر
خصیییوصییییات فیزیکی و شییییمیایی خا ،
مطالعات متعددی صورت فرفته است.
حیدرپور و همکاران ( )2007با بررسییی اثر
ا ستفاده او پ ساب فا ضالب ت صفیه شده بر روی
خصییوصیییات شیییمیایی خا او جمله ،هدایت
الکتریکی ،سیییدیم ،کلسییییم ،منیزیم محلول،
نیتروفن ،فسیییفر و پتاسییییم در دو نوم آبیاری
سطحی و ویرسطحی نتیجه فرفتند استفاده او
آب یاری ویرسیییطحی با عث افزایش هدا یت
الکتریکی ،سییییدیم و منیزیم محلول در یه
سیییطحی خییا فردیییده ،هرچنیید تغییرات
مشیییاهده شیییده در پارامترهای بافت خا ،
چ گالی حیییی ،تخل خل و نفوذ آب معنیدار
نبود.
کیوشیییالقی و هم کاران (  )2008فزارش
نمود ند که آب یاری اراضیییی کشییییاوروی با
پ سابهای ت صفیه ن شده سبب افزایش  20تا
 30درصدی ماده آلی خا و نیز سبب افزایش
یلظت عناصیییر سییینگین در خا میشیییود.
پژوهشهییای متعییددی بییهمنظور ارویییابی اثر
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کاربرد پسییاب بیییییر یلظت فلزات سیینگین در
خا و محصو ت مختلف انجام شده اسییییت
(.)2
نتایج مطالعهی ر ضاپور و همکاران ()2012
بییا عنوان واکنش خصیییوصییییییات فیزیکی و
شیمیایی خا پس او یک دورهی طو نیمدت
آبیاری با پسییاب در مناطق نیمهخشییک نشییان
داد به کارفیری پسیییاب بهمنظور آبیاری باعث
افزایش  80درصییدی هدایت هیدرولیکی350 ،
درصییدی کربنآلی 100 ،درصییدی نیتروفن و
 300درصیییدی پتاسییییم فردید .کریمواده و
همکاران ( )2012اظهار دا شتند که ا ستفاده او
پسییییاب در آب یاری مو جب کاهش هدا یت
هیییدرولیکی اشیییبییام خییا و افزایش وون
مخصیییوص ظاهری خا میفردد .کریمواده
( )2012در نتایج پژوهشی خود نشان داد تأثیر
آب یاری با پسییییاب بر میزان کاهش هدا یت
هیدرولیکیا شبام در خا در شتدانه کمتر او
خا ریزدانه میباشیید .دلیل این امر ناشییی او
فرفتگی م نا فذ ریز خا توسییی مواد معلق
موجود در پسییاب در خا های ریزدانه اسییت.
همچنین وی نتیجه فرفت در صورت ا ستفاده
او پسییییاب بییا یلظییت مواد معلق TSS=60
میلیفرم بر لیتر ،کاهش  Ksحتی در خا های
ریزدانه کمتر او  10در صد میبا شد .ساچت و
مارچنز ( )2015نتی جه فرفت ند آب یاری در
ک شاوروی در مناطق مواجه با تنش و کمبود
آب ،باعث کاهش فشییار بر منابع آب موجود
شییده و اجاوه میدهد تا منابع آب با کیفیت
جهت م صار دیگر و تو سعه ویر ساختهای
امنیت و سالمت اختصاص یابد.

حسییین و همکاران ( )2015نتیجه فرفتند
استفاده او پساب جهت آبیاری اراضی کشاوروی
یک اسییتراتژی مهم جهت بهبود و حفم منابع
آب در د ستر میبا شد .خدادادی و همکاران
( )1394با بررسییی اثر آبیاری با پسییابهای
شهری و صنعتی (به مدت هشت سال) و آب
رودخانه (بیسییت سییال) بر برخی ویژفیهای
فیزیکی خا در ومینهای ک شاوروی منطیه
ورین شهر لنجان فزارش کردند که آبیاری با
پ سابهای شهری و صنعتی موجب افزایش
جرم مخصیییوص ظاهری و همچنین باعث
کاهش هدایت هیدرولیکی خا  ،نفوذپذیری
و دوکو ها نه شیییدن منحنی رطوبتی خا
فردیده اسییت .فرمانیفرد و همکاران ()1396
تأثیر آبیاری بلند مدت با پسیییاب فاضیییالب
تصییفیه شییده شییهری کرمانشییاه بر برخی
خ صو صیات فیزیکی خا را مورد برر سی قرار
دادند .به این منظور ،خصوصیات خا شامل
هدایت هیدرولیکی اشییبام ،منحنی مشییخصییه
رطوبتی و نیییاط رطوبتی ،جرم مخصیییوص
حیییی و ظاهری و تخلخل خا در سه یه
تا عمق  90سانتیمتری ،در قالب طرح تجزیه
مرکب دو ساله و آومایش کرتهای خرد شده
در سه تکرار بررسی شد .نتایج نشان داد تحت
تأثیر آبیاری با پ ساب ،جرم مخ صوص ظاهری
یه سییطحی خا کاهش و جرم مخصییوص
حیییی آن افزایش یا فت .همچنین تخل خل
کل خا در یههای اول و دوم نسییبت به
تیمار شیییاهد کمتر بود ،ولی در یه 60-90
سانتیمتری افزایش نشان داد.
چوپییان و امییا می ( )1397بییا بررسیییی
خ صو صیات شیمیایی خا تحت تأثیر آبیاری
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با پسییاب خام کارخانه قند و تنش کمآبی بیان
دا شتند که آبیاری با پ ساب خام کارخانه قند و
اعمال تنش کمآبی ،بهطور تیریبی خ صو صیات
شیمیایی خا را بهبود میبخشد.
چوپان و همکاران ( )1397خصیییوصییییات
شییییمیایی خا تحت تأثیر آبیاری با پسیییاب
صنعتی تصفیه نشده را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج بهد ست آمده او تحلیلهای آماری ن شان
داد تنش آبی و نوم آب آبیییاری بر یونهییای
پتاسیییم ،فسییفر ،نیتروفن و شییوری در سییط
احتمال یک درصییید و بر میزان اسییییدیته در
سط احتمال  5در صد تأثیر معنیدار دا شته
است .بیشترین میدار یونهای پتاسیم ،فسفر،
نیتروفن ،شوری و میزان اسیدیته با میدار 354
کیلوفرم و  7/9و کم ترین میییدار یونهییای
پتاسیییم ،فسییفر ،نیتروفن و میزان اسیییدیته با
میدار  103کیلوفرم و  7/2مشاهده شد.
در مطالعات انجام شییده نشییان داده شییده
اسییت که اسییتفاده او پسییاب خام و نیز پسییاب
فاضییالب تصییفیه شییده شییهری منجر به بهبود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا میفردد.
شهر ستان تربتحیدریه با توجه به قرار فرفتن
در اقلیم خشیییک و سیییرد و در عین حال دارا
بودن ارا ضی م ستعد ک شاوروی ،با کمبود منابع
آب روبه روسییت ،لذا اسییتفاده او منابع آبهای
ییر متعار همانند پسیییاب ها ،در این منطیه
امری ضروری میباشد .در پژوهش حاضر ،نیش
اصالحی یا تخریبی پساب خام صنعتی و پساب
فاضیییالب تصیییفیه شیییده شیییهری بر برخی
خ صو صیات مهم خا در منطیه تربتحیدریه
مورد بررسیییی و ارویابی قرار فرفته اسیییت .با

تحت تاثیر آبیاری با

توجه به مطالب ذکر شیییده دسیییتیابی به
پاسخهای ویر مدنظر میباشد :آبیاری با پساب
خام صیینعتی و پسییاب فاضییالب تصییفیه شییده
شیییهری چه تأثیری بر روی خصیییوصییییات
شیییمیایی خا منطیه داشییته اسییت و دیگر
این که کدام یک او این دو نوم آب یاری ج هت
ا ستفاده و بهبود خ صو صیات خا منا سبتر
است

روش تحقیق
پژوهش حاضییر در سییال وراعی  1395-96در
ارا ضی ک شاوروی رو ستای بوریآباد شهر ستان
تربت حیدریه انجام شیید .آبیاری توسیی یک
حلیه چاه ،تانکر جهت ذخیره و تلفیق پسیییاب
خام صیینعتی و پسییاب فاضییالب تصییفیه شییده
شیییهری در مواقع نیییاو صیییورت میفرفییت.
تیمارهای مورد اسییتفاده شییامل آب چاه )،(T1
پ ساب فا ضالب شهری ) ،(T2ترکیب  %33آب
چاه و  %66پساب فاضالب تصفیه شده شهری
) ،(T3پسییاب خام صیینعتی ( ،)T4ترکیب آب و
پسییاب خام صیینعتی (با درصیید اختالط یک به
هفت) ( )T5بودند.
هدا یت الکتریکی پسیییاب ،آب ،ترک یب آب و
پ ساب خام صنعتی و پ ساب فا ضالب ت صفیه
شده شهری با ا ستفاده او د ستگاه  ECمتر در
دمای  25درجه سانتیفراد ،اسیدیته با دستگاه
پی اچ سیینج ،کلر با روش موهر (نیترات نیره)،
شییوری با اسییتفاده او دسییتگاه هدایتسیینج،
سیییول فات با روش کولوریمتری در طول موج
 ،420کربن آلی با روش سیییووا ندن در کوره،
فسفات با روش کولوریمتری با فسفومولیبدات،
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همچنین با توجه به آن که معیار کشییت انجام
کشییت در منطیه مورد مطالعه به وسییعت ویاد
بود ،او اینرو ،به دلیل ک شت ویاد و ا ستفاده او
پسییاب جهت آبیاری و حصییول نتایج ،خا با
 58درصد شن جهت کشت اختصاص یافت .در
جدول  ،2آنالیز شیییمیایی و فیزیکی خا قبل
او انجام پژوهش در عمق ( )40-0سانتیمتری
او سط ومین برای محصو ت ویر کشت آورده
شده است.

کلسییییم و منیزیم با روش کومپلکسیییومتری
(تیتراسییییون با  ،)EDTAسییییدیم با روش
اسپکتوفتومتری طول موج در  589و پتاسیم با
روش اسیییپکتوفتومتری در طول موج  766و
نیترات با روش اسییپکتوفتومتری در طول موج
 220انداوهفیری شدند.
میییدار نیییاو آبی بییا اسیییتفییاده او نرمافزار
 NETWATمحا سبه و بهو سیله کنتور حجمی
و دقیق تحویل کرتها شیید .سیییسییتم آبیاری
مورد اسیییتفاده نیز بهصیییورت کرتی و فاصیییله
کرتها در هر دو نوم محصول یک متر و فاصله
بلو ها او ی کدیگر  2متر اخت یار فرد ید .در
جدول  ،1آنالیز شییییمیایی آب ،پسیییاب خام
صنعتی ،ترکیب آب و پ ساب ،آب چاه و پ ساب
فاضالب تصفیه شده شهری ارائه شده است.

جدول  -1آنالیز شیمیایی آب معمولی ،پساب و ترکیب آب و پساب خام صنعتی (با در صد اختالط یک به
هفت) و پساب فاضالب تصفیه شده شهری
نوم آومایش

واحد

آب معمولی

پساب خام صنعتی

ترکیب آب و پساب

پساب فاضالب شهری

هدایت الکتریکی
اسیدیته

dS/m
-

2/5
6/8

20
12/1

5
10/7

1/6
7/4

کلسیم

meq/lit

1/2

68

10

52/8

منیزیم

meq/lit

2/8

62

3/4

35/5

سدیم

meq/lit

18/4

65/2

25/74

39/24

کربنات

meq/lit

0

15

1/3

-

بی کربنات

meq/lit

3/4

8/5

3/4

-

کلر

meq/lit

10/5

57

30/5

60/8

سولفات

meq/lit

10/8

120/4

7/83

84/9
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جدول  -2آنالیز شیمیایی و فیزیکی خا
نوم آومایش
پتاسیم
فسفر
نیتروفن
شوری
اسیدیته
آهک
مواد آلی
شن
ر
سیلت
درصد اشبام

قبل او انجام تحییق در عمق ( )0 -40سانتیمتری او سط ومین
نتایج آومایش

واحد انداوهفیری
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m
%
%
%
%
%
%

175
5/3
1/1
6/3
7/6
18/75
0/081
58
9
33
27/9

تحت تیمارهای آومایشییی برای حالت آبیاری با
پ ساب فا ضالب ت صفیه شده شهری و پ ساب
خام صنعتی ارائه شده است.

نتایج و بحث
در جدول  ،3نتایج میایسیییه میانگین صیییفات
شییوری ،اسیییدیته ،فسییفر ،پتاسیییم و نیتروفن

جدول  -3میایسه میانگین آنالیز شیمیایی خا
اسیدیته
()-

تحت تاثیر آبیاری با

تحت تیمارهای آومایشی

شوری

پتاسیم

نیتروفن

فسفر

dS/m

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

8/92a

3/23d

500a

1/23a

7/88c

T1

8/7a

3/2d

486a

1/06b

7/85c

T2

8/82a

3/5c

490a

0/98c

8/03c

T3

7/2 c

4/2a

209/2b

0/82d

39a

T4

7/85b

3/9b

167/7 c

0/8d

19/2b

T5

اعداد با ضرایب مشتر

پارامتر
تیمار

در سط  0/05اختال معنادار آماری نشان ندادند.

نتایج حاصیییله نشیییان داد که تأثیر نوم آب
آبیاری بر یونهای پتاسیییم ،فسییفر ،نیتروفن و
شوری در سط احتمال یک درصد و بر میزان
ا سیدیته در سط احتمال  5در صد ،معنیدار
است .همچنین بر اسا نتایج جدول  ،3پساب
فاضالب تصفیه شده شهری بر خواص خا اثر
مخربی نداشیییته و کاتیونها و آنیونهای خا

تغییراتی در حد نرمال و مجاو اسییتاندار آبیاری
و کشییت فیاهان دارند (مطابق اسییتانداردهای
کیفی پ ساب فا ضالبهای ت صفیه شده مورد
استفاده در آبیاری ) (FAOارائه شده در جدول
 ،)4بهطوریکه پارامترهای نیتروفن ،پتاسیییم و
فسفر در تیمارهای مختلف در یک فروه آماری
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قرار فرف ته و اختال معنیدار بین تی مار های
پژوهش مشاهده نشده است.
جدول  -4استانداردهای کیفی پساب فاضالبهای تصفیه شده مورد
پارامتر
نیتروفن
فسفر
پتاسیم
شوری
اسیدیته

اسیدیته
مهمترین نیش اسییی یدی ته خا کنترل
حاللیت عناصییر یذایی در خا میباشیید .یک
خا را هنگامی میتوان اسیدی در نظر فرفت
که در بخش قا بل توجهی او ظرف یت ت بادل
کاتیونی آن ،آلومینیوم و ه یدروفن به جای
یونهای باوی کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سدیم
قرار فرفته با شند ( .)17جایگزینی آلومینیوم و
ه یدروفن به جای یون ها ،با عث میفردد این
یونها او پروفیل خا ش سته شده و به اعماق
پایینتر حرکت نمایند .خا های اسیدی دارای

واحد
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
dS/m
-

استفاده در آبیاری )(FAO
میدار حد مجاو
5
15
500
4-3/2
8-6/5

 pHکمتر او  5/6میبا شند ( .)4برا سا نتایج
آنالیز شیمیایی خا تحت تیمارهای پژوهش،
ا سیدیته در تیمارهای پژوهش حا ضر تغییرات
کمی داشیییته و در محدوده  7/2تا  8/82قرار
فرفته و مشکلی برای کشاوروی فیاهان و خا
تحت ک شت مح صو ت ایجاد نمیکند ( شکل
 .)1نتایج نشییان داد میزان اسیییدیته تیمارهای
پسییاب نسییبت به تیمار شییاهد با کاهش 1/1
درصییدی مواجه بودند که این امر ممکن اسییت
بهدل یل وجود امالح و مواد م عدنی در این نوم
منابع باشد.
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اسیدیته
a
b

10

a

a

تحت تاثیر آبیاری با

c

8

4

اسیدیته

6

2
0
T5

T3

T4

T1

T2

تیمارهای تحقیق

شکل  -1میدار اسیدیته در تیمارهای مورد بررسی

اصییلی بهوجود آمدن شییوری عنصییر سییدیم
میباشییید .بیشترین و کمترین میدار شیییوری
خا ت حت تی مار های پژوهش حاضیییر ،در
تیمارهای  T4و  T5به ترتیب با میادیر  4/2و
 3/9د سی ویمنس بر متر برای حالت ا ستفاده
او پساب خام صنعتی حاصل شد (شکل .)2

شوری
خا هایی که  ،ECآنها بیش او  4dS/mبا شد
جزو خا های شور طبیهبندی می شوند .عامل
شوری

5000

a
d

d

T2

T1

3000
2000
1000
0
T5

T3

T4

تیمارهای تحقیق

شکل  -2میدار شوری در تیمارهای مورد بررسی

برا سا جدول  5و نمودار ویلکا ( شکل ،)3
شیییوری خا در این م حدوده مانعی برای
کشاوروی ایجاد نمیکند.

شوری (دسی زیمنس بر متر)

b

c

4000
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شکل  -3نمودار ویلکا

آنالیز شیمیایی منطیه تربتحیدریه

جدول  -5طبیهبندی آب او نظر کشاوروی بر اسا
طبیه
250-0
750-250
2250-750
5000-2250

حدود

EC

عالی
خوب C2
متوس C3
ضعیف C4
C1

همچنین نتایج حاصیله نشیان داد که آبیاری با
پ ساب خام صنعتی شوری بیشتری ن سبت به
پساب فاضالب تصفیه شده شهری دارد .میزان
شوری تیمارهای پ ساب ن سبت به تیمار شاهد
با افزایش  30درصیییدی رو بهرو بود .احت ما
تغییرات شییوری تیمارهای پسییاب نسییبت به
تیمار شاهد ،بهدلیل وجود امالح و مواد معدنی

طبیه
10-0
18-10
26-18
32-26

معیار ویلکاکس
حدود

SAR

عالی
خوب S2
متوس S3
ضعیف S4
S1

در این نوم م نابع باشییید یا ویژفی های ذاتی
خا سییبب این تغییر فردد .نتایج حاصییل او
پژوهش حاضر با نتایج بهدست آمده او مطالعات
پژوهشیییگرانی همچون آقییابراتی و همکییاران
( ،)1388حسینپور و همکاران ( ،)1386شارما
و همکییاران ( )2007و چوپییان و ه مکییاران
( )1397همخوانی دارد (شکل .)4
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پژوهش حاضر
چوپان و همکاران()1397

تحت تاثیر آبیاری با پساب

a

b c

b

bc
c

d

d

T2

T1

4
3
2
1

شوری (دسی زیمنس بر متر)

a

bc

5

0
T5

T3

T4

تیمارهای تحقیق

شکل  -4میایسهی میداار شوری (پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر)

شیییوری خا به میزان  %45میدار اولیه خا
قبل او کشت فردید.

همچنین نتایج تحیییات صیییفریسییینجانی و
حاجیرسیییولیها ( ،)2001نیز نشیییان داد که
آبیاری با پ ساب باعث شده ا ست که خا های
شییور و سییدیمی ،به یک خا مناسییب برای
ک شاوروی تبدیل شده و این کار باعث افزایش
چشییمفیر مواد آلی ،نیتروفن کل و فسییفر قابل
جذب یه صفر تا  40سانتیمتری خا فردد.
بر اسا نتایج پژوهش حاضر ،آبیاری با پساب
فاضییالب تصییفیه شییده شییهری باعث کاهش

نیتروژن
میزان نیتروفن در خا های وراعی او  0/06تا
 0/5درصد متغیر است .نتایج نشان دادند عنصر
نیتروفن در م حدوده م جاو برای اسیییت فاده او
خا تحت تیمارهای پژوهش جهت ک شاوروی
مح صو ت ک شاوروی بوده و تأثیر نامطلوبی بر
فیاه نخواهد نداشتند (شکل .)5

نیتروژن
a
c

T5

T4

b
1

0.5

0
T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق

شکل  -5میدار نیتروفن در تیمارهای مورد بررسی

نیتروژن ()%

d

d

1.5
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رطوبییت و انحالل نیتروفن در خییا و عییدم
اسیییتفاده آن توسییی فیاه باشییید (آقابراتی و
همکییاران ،1388 ،حسیییینپور و همکییاران،
 ،1386شیییارما و همکاران 2007 ،و چوپان و
همکاران .)1397 ،ن شان داد که میزان نیتروفن
تیمارهای پساب نسبت به تیمار شاهد نسبت با
کاهش  13/8درصدی مواجه بود (شکل .)6

بیشترین و کمترین م یدار نیتروفن بهترت یب
در تی مار های  T2و  T5با م یادیر  1/06و 0/8
میلیفرم بر کیلوفرم م شاهده فردید .همچنین
میزان نیتروفن در تیمارهای پسیییاب و ترکیب
آب و پسییاب افزایش قابل توجهی رانشییان نداد
که میتوان ف فت پسییییاب بر نیتروفن خا
تأثیری نداشت .این امر میتواند بهدلیل کاهش

d

a

b

c
d

1.2
1

b

0.8
d

d

d

0.6
0.4
0.2

نیتروژن (میلی گرم بر کیلوگرم)

پژوهش حاضر
چوپان و همکاران ()1397

a

1.4

0
T5

T4

T2

T3

T1

تیمارهای تحقیق

شکل  -6میایسهی میدار نیتروفن (پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر)

عناصر فسفر و پتاسیم
نتایج میایسیییههای انجام فرفته نشیییان داد در
تیمارهای آبیاری با پسییاب خام صیینعتی ( T4و
 ،)T5م یدار یون های پتاسییییم و فسیییفر خا
تی مار های ت حت م طال عه در فروه های مختلف
آ ماری قرار فر فت (شییی کل ،5ب) .در حا لت

آبیاری با پ ساب فا ضالب ت صفیه شده شهری
ن سبت به آبیاری با پ ساب خام صنعتی ،میدار
پتاسییییم و فسیییفر به ترتیب روند افزایشیییی و
کاهشیییی داشیییتند و این امر میتواند به دلیل
میزان تغییرات میادیر عنصیییر های  Mgو Ca
در پساب باشد (شکلهای  7و .)8
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a

پتاسیم

تحت تاثیر آبیاری با

a

a

500

300
b
c

200
100

پتاسیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

400

0
T4

T5

T2

T3

T1

تیمارهای تحقیق

شکل  -7میدار پتاسیم در تیمارهای مورد بررسی
فسفر

a

40
30
25

b

20
c

c

c

T3

T2

T1

15
10
5

فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)

35

0
T5

T4

تیمارهای تحقیق

شکل  -8میدار فسفر در تیمارهای مورد بررسی

تجمع عناصییر  Mgو  Caدر خا  ،باعث بهبود
شییرای فیزیکی خا و رشیید فیاه شییده ،اما
موجبات ا ستفاده کمتر پتا سیم در واکنشهای
شییییم یایی و ف عال یت های درونی خا را نیز
فراهم مینماید .فسفر بهدلیل داشتن بار منفی،
با ایجاد واکنش با عناصییر  Mgو  Caموجود در
پساب ،در خا تثبیت میشود.
همچنین نتایج نشیییان داد که میزان پتاسییییم
تیمارهای پ ساب ن سبت به تیمار شاهد کاهش
 2درصییدی را دارا بود .میزان فسییفر تیمارهای

پ ساب نیز ن سبت به تیمار شاهد با افزایش 79
درصیییدی مواجه بود که این امر بهخاطر وجود
میادیر ویاد عناصیییر  Mgو  Caدر پسیییابها
میباشیید .نتایج حاصییله با نتایج پژوهشییگران
(آ قابراتی و هم کاران ،1388 ،حسیییینپور و
همکاران ،1386 ،شیییارما و همکاران،2007 ،
جاللی و همکاران 2008 ،و چوپان و همکاران،
 )1397همخوانی دارد.
با توجه به نتایج حا صل او آومایشهای صورت
فرف ته ،بیشترین و کمترین م یدار یون های
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پتاسیم و فسفر در تیمارهای پژوهش حاضر ،به
ترت یب در تی مار های  T3و  T2با م یادیر 490
میلی فرم بر کیلوفرم و  7/85میلی فرم بر
کیلوفرم مشیییاهده شییید (شیییکلهای  5و .)6
همچنین نتایج حاصیییله او پژوهش حاضیییر با
پژوهش حاضر
چوپان و همکاران ()1397

50
b

a

40
30

bd
e

20

c

c

c f

T3

T2

T1

10
0

T4

T5

فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)

a

ن تایج محییین (آ قابراتی و هم کاران،1388 ،
حسیییینپور و هم کاران ،1386 ،شییییار ما و
هم کاران ،2007 ،جاللی و هم کاران 2008 ،و
چوپییان و همکییاران )1397 ،هم خوانی دارد
(شکلهای  9و .)10

تیمارهای تحقیق

شکل  -9میایسهی میدار فسفر (پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر)
پژوهش حاضر

a

a

a

چوپان و همکاران ()1397
a

c c

400
b

b

300

b
d

200
100

پتاسیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

500

0
T5

T3

T4

T2

T1

تیمارهای تحقیق

شکل  -10میایسهی میدار پتاسیم (پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر)

نتیجهگیری
برا سا نتایج بهد ست آمده او پژوهش حا ضر،
در این تحییق آبیاری با پساب فا ضالب ت صفیه
شییده شییهری عالوه بر کاهش شییوری خا به
 45%میدار اولیه خا قبل او کشیییت ،باعث

افزایش نیتروفن ،ف سفر و پتا سیم شده که این
امر سییی بب بهبود وضیییع یت خا میفردد.
میایسههای انجام فرفته نشان داد که آبیاری با
پسییاب خام صیینعتی نیز باعث افزایش میادیر
پتاسیم و فسفر و عدم تغییر شوری و اسیدیته

تحت تاثیر آبیاری با
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شیییهری اثر مؤثرتری نسیییبت به پسیییاب خام
صییینعتی بر خییا منطیییه مورد مطییالعییه
(تربتحیدریه) داشییته اسییت و براسییا نتایج
م شکلی برای ک شاوروی مح صو ت ساقهدار را
 وم بهذکر ا ست این مطالعه.نا شی نمی شود
بر اسییا آمار و اطالعات جمعآوری شییده او
منط یهی تر بتح یدر یه ان جام فر فت و قا بل
.تعمیم برای سایر مناطق میباشد

 ولی میزان این افزایش عناصییر،خا میفردد
نسبت به آبیاری با پساب فاضالب تصفیه شده
 نتایج حاصل. درصد پایینتری میباشد،شهری
بیانگر این اسیییت که آبیاری با پسیییاب خام
صیینعتی و نیز پسییاب فاضییالب تصییفیه شییده
 باعث بهبود خصوصیات شیمیایی خا،شهری
 بر ا سا م شاهدات.مزارم تحت ک شت فردید
 در حالت کلی،صورت فرفته او پژوهش حا ضر
میتوان اظهار نمود پساب فاضالب تصفیه شده
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