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ارزیابی آثار آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر برخی خصوصیات خاک
اعظم ابوالحسنی زرجوع ،1غالمرضا زهتابیان ،2ناصر مشهدی  ، 1حسن خسروی ،* 2مهدی سلطانیگردفرامرزی
 . 1تهران ،دانشگاه تهران ،مرکز تحقیقات بینالملل بیابان ،گروه همزیستی با بیابان ،محیط زیست و منابع طبیعی
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 . 2تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة منابع طبیعی ،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
 . 3یزد ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
(تاریخ تحویل – 93/04/31 :تاریخ پذیرش) 93/10/15 :

چکیده
بحران آب از مسائل اساسي مناطق خشك مانند ایران است که بهتازگي به دليل خشكساليهای پيدرپي
شدت یافته است .بنابراین استفاده از آبهای نامتعارف ،در مناطقي که آب با کيفيت مناسب در دسترس
نيست ،رو به فزوني است .یكي از این منابع ،پساب شهری است که ميتواند نياز غذایي گياه را نيز تأمين
کند و در صورتي که تأثير منفي بر خاک و آب نداشته باشد ،ميتواند در آبياری توأم با طرحهای
بيابانزدایي استفاده شود .در این تحقيق ،آثار فاضالب تصفيهشدة شهری بر برخي خصوصيات خاک در
محدودة تصفيهخانة شهر یزد بررسي شد .به این منظور ،نمونههای خاک از دو عمق  30-0و 00-30
سانتيمتر از سه منطقة شاهد ،منطقة درختكاریشده و آبياریشده با پساب و نيز منطقة بدون پوشش
گياهي متأثر از پساب (اراضي رهاشده) ،برداشت شد .نتایج نشان داد که مواد آلي SAR ،و شوری در مناطق
متأثر از پساب به ترتيب حدود  111/00 ،0/54و  0/14درصد کمتر از منطقة شاهد بود ،اما غلظت پتاسيم،
فسفر ،ازت و اسيدیتة خاک در مناطق متأثر از پساب به ترتيب حدود 0/005 ،11/03 ppm ،111ppm
درصد بود که  0/5بيشتر از منطقة شاهد بود .آهك در اراضي رهاشده به مقدار  0/41درصد بيشتر از منطقة
شاهد بود و در منطقة درختكاری و آبياریشده با پساب به مقدار  1/0درصد کمتر از منطقة شاهد بود.
واژههای کلیدی :آبهای نامتعارف ،آبياری ،بحران آب ،فاضالب تصفيهشده ،یزد.
 .1مقدمه
رشد جمعيت و افزایش نياز آبي ،کشور ما را که جزء مناطق
خشك جهان محسوب ميشود در مرز شرایط بحران آب قرار
داده است ] .[1کمبود آب یكي از چالشهایي است که امروزه
جهان با آن مواجه شده است .محدودیت منابع آبي توجه
محققان و مسئوالن را به استفادة اصولي از آبهای غير متعارف
مانند آبهای شور و پساب شهری و صنعتي معطوف ساخته
است .پساب شهری عالوه بر تأمين آب ميتواند نياز غذایي گياه
را تأمين کند .طرحهای استفاده از فاضالب و پساب در مقياس
وسيع در کشورهای صنعتي و در حال توسعه در حال اجراست.
به دليل توسعة شهرها و افزایش مصرف آب ،مقدار زیادی
فاضالب توليد ميشود که پساب این فاضالب ميتواند به عنوان
یك منبع باارزش در افزایش سطح پوشش گياهي محسوب شود،
* نویسندة مسئول:

به شرط آنكه استفادة اصولي از آن به همراه تصفية مناسب
پساب باشد ] .[2در واقع ،استفاده از فاضالب در آبياری را
ميتوان راهكاری برای جبران کمبود آب قابل دسترس در نظر
گرفت .در این راستا ،بررسي پيامدهای کاربرد فاضالب
تصفيهشدة شهری بر ویژگيهای فيزیكي و شيميایي خاک در
راستای پایداری اراضي امری ضروری است ].[3
لزوم بهرهگيری از منابع آبي غير متعارف ،موضوعي است که
امروزه خود را به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر بهویژه برای
کشور ما نمایان ساخته است .برخي کارشناسان استفاده از
پسابهای خانگي در کشاورزی و فضای سبز را به عنوان راه
حلي مناسب برای دفع فاضالب ميدانند ] .[4تاکنون تحقيقات
زیادی در زمينة استفاده از آبهای نامتعارف از جمله فاضالب در
امر آبياری و آثار آن بر خاک ،در مناطق مختلف جهان صورت
Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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گرفته است .مجيری افزایش ميزان هدایت الكتریكي ،فسفر،
درصد مواد آلي ،نيتروژن کل ،پتاسيم ،کلر ،سدیم ،کادميم ،آهن
و روی را در عمق  10-0سانتيمتری خاک در منطقة آبياری
شده با پساب نسبت به منطقة شاهد گزارش کرد ] .[5ليوی و
همكاران بيان کردند آثار ترکيبي شوری ،سدیمي و حضور مواد
آلي محلول در فاضالب تصفيهشده بر هدایت هيدروليكي خاک
پيچيده است و به کيفيت فاضالب تصفيهشده ،خصوصيات خاک
و شرایط موجود در خاک بستگي دارد ] .[6مسعودیآشتياني و
همكاران بهبود ساختمان خاک و افزایش ظرفيت نگهداری آب
در خاک آبياریشده با فاضالب را به دليل وجود ترکيبات
مختلف شيميایي و آلي (از جمله غلظت زیاد منيزیم) گزارش
کردند ] .[3اسالميان و همكاران گزارش کردند تأثير فاضالب
تصفيهشده و خام در یك فصل زراعي بر خاکهای زراعي
شهرستان نجفآباد اصفهان موجب افزایش مواد آلي خاک به
صورت متوسط از  11/5به  50/0درصد ،بهبود ساختمان خاک و
افزایش ظرفيت نگهداشت آب خاک شد ] .[7آیيلو و همكاران با
کاربرد فاضالب تصفيهشده در یك فصل رشد در مزارع
گوجهفرنگي با خاک شني و آبياری قطرهای ،کاهش هدایت
هيدروليكي ،خلل و فرج ،ظرفيت نگهداشت آب و افزایش چگالي
ظاهری خاک را در عمق  30-0سانتيمتری خاک نسبت به
مقدار اوليه گزارش کردند ] .[8تحقيقات صالحي و همكاران ،ایدة
بهرهبرداری از فاضالب شهری به عنوان منبع مهمي برای تأمين
آب مورد نياز جنگلکاری را بيش از پيش تقویت و پشتيباني
کرد .تحقيقات آنها گویای افزایش غلظت عناصر غذایي
نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم ،کلسيم و منيزیم در خاک آبياریشده با
فاضالب شهری نسبت به خاک آبياریشده با آب چاه بود ].[1
روحاني شهرکي و همكاران در بررسي اثر آبياری با پساب
فاضالب بر خواص فيزیكي و شيميایي خاک در شمال اصفهان،
جرم مخصوص ظاهری کمتر ،درصد رطوبت بيشتر در  FCو

نفوذ نهایي کمتر را در زمين آبياریشده با پساب نسبت به مزرعة
مجاور آبياریشده با آب چاه گزارش کردند ] .[9صابر از
ویژگيهای فيزیكي خاکهای شني شهر قاهره ،تنها ظرفيت
نگهداری آب خاک را بررسي کرد و نشان داد که با کاربرد
فاضالب به روش غرقابي به مدت یك تا  00سال این ویژگي
خاک بهبود پيدا کرده است ].[10
با توجه به اینكه استان یزد دارای اقليم گرم و خشك
بياباني است ،در معرض فرسایش بادی قرار دارد و نيازمند
طرحهای بيابانزدایي است .بنابراین در این تحقيق به بررسي
و ارزیابي نقش اصالحي و یا تخریبي فاضالب تصفيهشدة
شهری بر برخي خصوصيات مهم خاک در شهر یزد و امكان
بهکارگيری فاضالب تصفيهشده در طرحهای بيابانزدایي در
یزد پرداخته شد.
 .2مواد و روشها
 .1.2مواد
 .1.1.2منطقة مطالعهشده

تصفيهخانة یزد در موقعيت جغرافيایي  31/101101 Nو
 45/301111و در چهار کيلومتری شمال شهرستان یزد واقع
شده است و ارتفاع آن از سطح دریا  1154متر است (شكل
 .)1این تصفيهخانه از اوایل دهة  00راهاندازی شد و در حال
حاضر بخشي (حدود  30درصد) از فاضالب خانگي شهر یزد
را در استخرهای هوازی و بيهوازی تصفيه ميکند و به
محدودهای به مساحت  100هكتار هدایت ميکند که 100
هكتار آن فضای سبز است .در پي تصفية فاضالب و رهاسازی
آن در محيط اطراف ،تاالبي مصنوعي در محيطي ایجاد شده
است که قبالً پوشش گياهي نداشت و طول آن حدود سه
کيلومتر و عرض آن در بيشترین حالت یك کيلومتر است.

شکل  .1موقعیت منطقة مطالعهشده در استان یزد
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ابوالحسنی زرجوع و همکاران :ارزیابی آثار آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر...
 .1.1.1.2خصوصیات خاک منطقه

خاک منطقة مطالعاتي به دليل واقعبودن در اراضي بياباني،
کمبود پوشش گياهي و همچنين درجة حرارت باال ،از نظر
مواد آلي بسيار فقير بوده و غلظت عناصر غذایي در آن بسيار
ناچيز است .شوری خاک باال بوده و خاک از نوع آهكي است.
کمبود رطوبت ،مواد آلي و عناصر ميكرو از محدودیتهای
اصلي بهرهبرداری کشاورزی از خاک در این منطقه است
[.]11
 .2.1.1.2پوشش گیاهی منطقه

به دليل بارش اندک ،نوسان شدید درجة حرارت ،تبخير
شدید ،پایينبودن سطح آبهای زیرزميني و نامساعدبودن
خاک ،استان یزد با کمبود پوشش گياهي روبهروست و درصد
زیادی از مساحت استان پوشش گياهي ندارد .در منطقة
مطالعاتي عالوه بر پوشش درختچهای طبيعي (تاغ ،سالسوال)،
فضای سبز موجود در محدودة تصفيهخانه شامل پوششهای
گياهي مختلف دستکاشت از جمله انار ،سنجد ،اکاليپتوس،
زیتون و پده است که توسط فاضالب تصفيهشده آبياری
ميشود.
 .2.2روش تحقیق
 .1.2.2نمونهبرداری از خاک

برای بررسي خصوصيات خاک در محدودة تصفيهخانة آب
وفاضالب شهر یزد در سال  ،1311سه منطقة مطالعاتي شامل
منطقة شاهد ،منطقة اراضي رهاشده (بدون پوشش گياهي و
متأثر از پساب) و منطقة درختكاریشده انتخاب شد که به
مدت سه تا چهار سال با فاضالب تصفيهشده آبياری شده
است .در هر منطقه تعداد چهار تكرار در دو عمق 30-0
سانتيمتری و  00-30سانتيمتری (شایانجزی و همكاران،
 )1301صورت گرفت [ .]11در منطقة آبياری نيز سه سایت
مطالعاتي (پوششهای گياهي انار ،سنجد و اکاليپتوس)
انتخاب شد و در هر سایت چهار تكرار صورت گرفت (در
مجموع  50پروفيل خاک) .نمونههای خاک توسط اوگر
برداشت شد و پس از خشكشدن در هوای آزاد از الك دو
ميليمتری عبور داده شد و برای آزمایش و تجزیههای مختلف
آماده شد.
 .2.2.2عملیات آزمایشگاهی

آزمایشهای فيزیكي شامل اندازهگيری بافت خاک (درصد
شن ،رس و سيلت) و آزمایشهای شيميایي شامل تعيين
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اسيدیته ،هدایت الكتریكي ،پتاسيم قابل جذب ،فسفر قابل
جذب ،مادة آلي ،آهك ،ميزان سدیم قابل جذب و ازت بود.
تعيين بافت خاک با استفاده از روش هيدرومتر صورت
گرفت و درصد ذرات رس ،سيلت و شن مشخص شد .برای
تعيين خصوصيات شيميایي خاک ،پس از تهية گل اشباع و
اندازهگيری اسيدیتة آن با دستگاه پي اچ متر ،عصارهگيری
نمونههای خاک انجام گرفت ،سپس ميزان هدایت الكتریكي
عصاره با دستگاه هدایتسنج قرائت شد .ميزان کلسيم و
مجموع کلسيم و منيزیم موجود در عصارة اشباع نيز با
تيتراسيون محلول  EDTAمحاسبه شد .برای تعيين سدیم
محلول خاک و پتاسيم قابل جذب روش فليمفتومتری به کار
گرفته شد و پس از رقيقکردن عصارهها ،مقدار سدیم و
پتاسيم بر حسب ميلياکيواالن در ليتر محاسبه شد .ميزان
آهك موجود در خاک با روش حجمسنجي (کلسيمتری)
اندازهگيری شد .مقدار ازت خاک نيز به روش کلدال یا
کجلدال اندازهگيری شد که شامل سه بخش هضم ،تقطير و
تيتراسيون است .از طریق احتراق به روش مرطوب نيز برای
اندازهگيری کربن آلي و در نهایت ميزان مواد آلي خاک
استفاده شد .اندازهگيری فسفر خاک نيز با روش
اسپكتوفتومتری صورت گرفت.
 .1.2.2تجزیه و تحلیل آماری

پس از انجام آزمایشهای الزم و تعيين پارامترهای مورد نظر
در نمونههای خاک ،تجزیه و تحليلهای آماری در قالب طرح
فاکتوریل با نرمافزار  SPSSصورت گرفت .در ابتدا آزمون
نرمالسازی دادهها (کولموگروف -اسميرنوف) انجام گرفت و
مشخص شد که دادهها به صورت کلي از توزیع نرمال تبعيت
ميکردند ،سپس دادهها در قالب طرح فاکتوریل و با استفاده
از آزمون دانكن تجزیه و تحليل شد.
 .1نتایج
نتایج تجزیه و تحليل آماری دادهها نشان داد که استفاده از
فاضالب تصفيهشده در عمق سطحي و تحتاني خاک سبب
کاهش ميزان مواد آلي SAR ،و هدایت الكتریكي خاک نسبت به
منطقة شاهد شده است ،اما ميزان ازت ،پتاسيم ،فسفر و اسيدیتة
خاک در منطقة درختكاری و آبياریشده با فاضالب تصفيهشده
بيشتر از منطقة شاهد و اراضي رهاشده بود .ميزان آهك خاک
نيز در اراضي رهاشده نسبت به منطقة شاهد افزایش داشت ،اما
در منطقة درختكاریشده کاهش دیده ميشد.
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 .1.1بافت

بر اساس نتایج طرح فاکتوریل ،کاربری اراضي و نوع گونههای
گياهي تأثير معنيداری بر بافت خاک نداشت ،اما با تأثير از
عمق خاک ،بافت خاک تفاوت معنيداری را نشان داد .به این
صورت که بافت خاک در عمق سطحي به شكل معنيداری
ریزتر از بافت در عمق تحتاالرضي بود که ميتواند در نتيجة
جابهجایي خاک و حرکت ذرات تپههای ماسهای اطراف به
همراه باد باشد.

شکل  .2درصد آهک خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت به
منطقة شاهد

 .2.1آهک

تجزیة آماری دادهها و نتایج طرح فاکتوریل نشان داد که اثر
متقابل عوامل عمق و نوع اراضي بر درصد آهك خاک در
منطقة معنيداری نبود ،اما عاملهای نوع اراضي مطالعاتي و
عمق خاک تأثير معنيداری بر درصد آهك خاک در منطقه
داشت (جدول  )1و درصد آهك در اراضي درختكاریشده در
محدودة تصفيهخانه که با فاضالب تصفيهشده آبياری ميشود
نسبت به منطقة شاهد کاهش داشت و در اراضي رهاشده،
پوشش گياهي ندارد و متأثر از پساب است ،افزایش داشته
است (شكل  .)1همچنين درصد آهك در سه منطقة
مطالعاتي در عمق تحتاني خاک بيشتر از عمق سطحي بود
(شكل  3و  ،5جدول .)1

شکل  .1درصد آهک در اعماق سطحی خاک در مناطق مطالعاتی

جدول  .1نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر درصد آهک خاک
منبع تغییرات

df

F

Sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک* نوع اراضی

2
1
2

19/731
5/515
1/279

0/000
0/025
0/291

شکل  .4درصد آهک در اعماق تحتانی خاک در مناطق مطالعاتی

جدول  .2میانگین و انحراف معیار آهک در اعماق سطحی و تحتانی
نوع منطقه

دارای پوشش

اراضی رهاشده

شاهد

عمق

Mean

Std. Deviation

N

سطحی

21/49

1/044

12

تحتانی

22/39

1/206

12

کل

21/ 94

1/196

24

سطحی

24 /07

0/210

4

تحتانی

24 /06

0/ 398

4

کل

24 /06

0/294

8

سطحی

22/81

0/524

4

تحتانی

24/27

0/205

4

کل

23/54

0/865

8
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جدول  .4نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر مقدار پتاسیم

 .1.1مواد آلی

آناليزها نشان داد که نوع اراضي اثر معنيداری بر درصد مواد
آلي خاک داشت و مواد آلي در خاک آبياریشده با فاضالب
تصفيهشده نسبت به خاک منطقة شاهد کاهش داشت ،اما
عوامل عمق و اثر متقابل عمق و نوع اراضي تأثير معنيداری
بر ميزان مواد آلي خاک نداشت (شكل  ،4جدول  .)3مجيری؛
و نيز قنبری و همكاران افزایش ميزان مواد آلي را در خاک
آبياریشده با فاضالب نسبت به منطقة شاهد گزارش کردند
که با نتيجة تحقيق حاضر مغایرت دارد [.]13 ،4

موجود در خاک

منبع تغییرات

df

نوع اراضی مطالعاتی

2

0/000 31/212

عمق خاک

1

0/378 0/800

عمق خاک * نوع اراضی

2

0/617 0/490

f

Sig

 .5.1فسفر

تجزیه و تحليل آماری نشان داد که عوامل عمق و اثر متقابل
عمق و نوع اراضي تأثير معنيداری بر ميزان فسفر خاک
نداشت ،اما عامل نوع اراضي اثر معنيداری بر ميزان فسفر
خاک در منطقه داشت و ميزان فسفر در مناطق متأثر از پساب،
نسبت به منطقة شاهد افزایش داشت (شكل  ،1جدول .)4

شکل  .5درصد مادة آلی خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت به
منطقة شاهد
جدول  .1نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر مقدار مادة آلی خاک

منبع تغییرات

df

f

Sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک * نوع اراضی

2
1
2

5/722
3/424
3/133

0/009
0/076
0/060

شکل  .1تغییرات فسفر خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت به
منطقة شاهد
جدول  .5نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر مقدار فسفر
موجود در خاک

 .4.1پتاسیم

نتایج تجزیة آماری دادهها نشان داد ،عامل نوع اراضي تأثير
معنيداری بر ميزان پتاسيم قابل جذب خاک در منطقة
تصفيهخانه داشت و ميزان پتاسيم در مناطق متأثر از پساب
نسبت به منطقة شاهد افزایش داشت (شكل  ،0جدول .)5

منبع تغییرات

df

F

Sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک * نوع اراضی

2
1
2

14/730
1/427
1/574

0/000
0/241
0/222

 .6.1ازت

شکل  .6تغییرات پتاسیم خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت به
منطقة شاهد

به دليل معنيداربودن اثر متقابل عمق و نوع اراضي بر ميزان
ازت خاک ،تجزیة دادهها با روش  ANOVAانجام گرفت و
نتایج آزمون تجزیة واریانس یكطرفه نشان داد که بيشترین
ميزان ازت مربوط به عمق سطحي ( 30-0سانتيمتر) در
کاربری درختكاری و آبياری بود .کمترین مقدار ازت خاک نيز
مربوط به منطقة شاهد و اراضي رهاشده بود و کاربری آبياری
در عمق تحتاالرضي ( 00-30سانتيمتر) دارای مقدار حد
واسط بود (شكلهای  0و .)1
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جدول  .6نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر مقدار هدایت
الکتریکی موجود در خاک
منبع تغییرات

df

f

sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک * نوع اراضی

2
1
2

46/000
0/023
0/045

0/000
0/880
0/956

 .1.1اسیدیته
شکل  .1تغییرات درصد ازت خاک در مناطق متأثر از پساب
نسبت به منطقة شاهد (عمق سطحی)

نتایج نشاندهندة نداشتن تأثير معنيدار عاملهای عمق و اثر
متقابل عمق و نوع اراضي مطالعاتي بر ميزان اسيدیته در
منطقة مطالعاتي بود ،اما اثر نوع اراضي بر اسيدیتة خاک
معنيدار بود و آبياری با فاضالب تصفيهشده موجب افزایش
ميزان  pHدر منطقه شد (شكل  ،11جدول  .)1تحقيقات
شایانجزی و همكاران ( )1301در اصفهان گویای افزایش
اسيدیتة خاک در اثر کاربرد پساب بود که با نتيجة این
پژوهش همخواني داشت ].[12

شکل  .3تغییرات درصد ازت خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت
به منطقة شاهد (عمق تحتانی)

 .1.1هدایت الکتریکی

نتایج تجزیة آماری دادهها نشان داد که عاملهای عمق و اثر
متقابل عمق و نوع اراضي ،تأثير معنيداری بر ميزان هدایت
الكتریكي در منطقة مطالعاتي نداشت ،اما عامل نوع اراضي
تأثير معنيداری بر هدایت الكتریكي داشت و استفاده از
فاضالب تصفيهشده به کاهش هدایت الكتریكي در منطقه
منجر شد (شكل  ،10جدول .)0

شکل  .11تغییرات اسیدیتة خاک در مناطق متأثر از پساب نسبت
به منطقة شاهد
جدول  .1نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر اسیدیتة
موجود در خاک
منبع تغییرات

df

F

Sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک * نوع اراضی

2
1
2

15/897
2/638
0/989

0/000
0/114
0/382

 .3.1نسبت جذب سدیم ()SAR

شکل  .12تغییرات هدایت الکتریکی خاک در مناطق متأثر از
پساب نسبت به منطقة شاهد

نتایج در مورد سدیم قابل جذب نشان داد که عامل نوع
اراضي مطالعاتي اثر معنيداری بر ميزان سدیم قابل جذب
خاک در منطقه داشت ،اما عوامل عمق و اثر متقابل عمق و
نوع اراضي تأثير معنيداری بر ميزان  SARنداشت (شكل ،11
جدول .)0
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شکل  .12تغییرات  SARخاک در مناطق متأثر از پساب نسبت به
منطقة شاهد
جدول  .1نتایج تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر SAR
موجود در خاک
منبع تغییرات

df

f

sig

نوع اراضی مطالعاتی
عمق خاک
عمق خاک * نوع اراضی

2
1
2

13/017
0/041
1/011

0/000
0/841
0/374

 .4بحث و نتیجهگیری
در پيشبيني آثار کوتاهمدت و طوالنيمدت کاربرد فاضالب
شهری بر خاک ،بررسي خصوصيات خاک و کيفيت فاضالب
هر منطقه مهم است .نتایج اثر کاربرد فاضالب تصفيهشدة
شهری بر برخي خصوصيات فيزیكي و شيميایي خاک در شهر
یزد گویای موارد زیر است:
بافت خاک و درصد ذرات رس ،شن و سيلت در اراضي
آبياریشده با پساب نسبت به منطقة شاهد تغييری نداشت و
آبياری با پساب موجب تغيير در بافت خاک نشد .به عبارتي
بهکارگيری فاضالب در آبياری اثری بر نوع بافت نداشت .در
این زمينه ،نتيجة تحقيقات روحانيشهرکي و همكاران با
نتيجة این پژوهش همخواني دارد ].[9
بهکارگيری فاضالب تصفيهشده برای آبياری با حضور
پوشش گياهي در منطقة مورد نظر ،موجب کاهش ميزان
آهك خاک شده و در زمينة این عامل ،شرایط خاک را بهبود
بخشيده است.
به دليل حاکمبودن اقليم خشك ،درجة حرارت زیاد و
نبودن پوشش گياهي ،منطقة مورد نظر به صورت طبيعي از
نظر مواد آلي فقير است .با این حال آبياری با پساب اثر
تخریبي بر مواد آلي در منطقه داشت و به کاهشیافتن ميزان
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مواد آلي خاک نسبت به منطقة شاهد منجر شد .مجيری ،و
نيز قنبری و همكاران افزایش ميزان مواد آلي را در خاک
آبياریشده با فاضالب نسبت به منطقة شاهد گزارش کردند
که با نتيجة تحقيق حاضر مغایرت دارد [.]13 ،4
آبياری با فاضالب تصفيهشده به افزایش غلظت عناصر
غذایي ازت ،فسفر و پتاسيم در خاک منجر شده است .از آنجا
که این عناصر جزء عاملهای اصالحي خاک محسوب ميشوند،
استفاده از پساب موجب بهبود وضعيت خاک از لحاظ عوامل
مورد نظر شده است .افزایش عناصر غذایي خاک در نتيجة
آبياری با پساب ميتواند به دليل ورود فاضالب خانگي و
فاضالب واحدهای توليد و صنعتي کوچك به فاضالب شهری
در طول مسير باشد .این یافتهها با نتایج تحقيقات صالحي و
همكاران ،مجيری ،صابر و مهيدا مطابقت دارد [.]15 ،10 ،4 ،1
استفاده از پساب نه تنها آثار تخریبي بر  ECو  SARدر
منطقه نداشته است بلكه  ECو  SARخاک را کاهش داده و
موجب بهبود شرایط شده است .صالحي و همكاران کاهش
سدیم قابل جذب در مناطق متأثر از پساب را نسبت به
منطقة شاهد گزارش کردند ] .[1نتایج تحقيقات شایان جزی
و همكاران ،جمای و همكاران ،و آیيلو و همكاران نيز در
مورد تغييرات هدایت الكتریكي خاک در اثر استفاده از پساب
با نتایج این تحقيق همخواني داشت [.]14 ،11 ،0
آبياری با فاضالب تصفيهشده به افزایش اسيدیته در خاک
منجر شد .خاک منطقه به طور طبيعي مقداری قليایي بوده و
دارای  pHحدوداً هشت است با این وجود آبياری با پساب
موجب افزایش  pHتا حدود  0/1شده است .در واقع ،استفاده
از پساب اثر منفي بر اسيدیته در منطقه داشت .مجيری؛ و نيز
جمای و همكاران کاهش اسيدیتة خاک را در در دشت
سگزی اصفهان گزارش کردهاند که با نتایج این پژوهش
مغایرت داشت [ .]14 ،4نتيجة تحقيقات شایانجزی و
همكاران در اصفهان گویای افزایش اسيدیتة خاک در اثر
کاربرد پساب بود که با نتيجه اسيدیتة این پژوهش همخواني
داشت ].[12
تشکر و قدردانی
این تحقيق بدون یاری مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع
طبيعي استان یزد ميسر نبود .از همكاری جناب آقای غلماني
مدیر تصفيهخانة آبوفاضالب شهر یزد نيز سپاسگزاریم .
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