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بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آبهای غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی
مینا ارست ،4غالمرضا زهتابیان ،2محمد جعفری ،2حسن خسروی

*2

 .1کاشان ،دانشگاه کاشان ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین ،گروه جغرافیا و اکوتوریسم
 .2تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکدة منابع طبیعی ،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
(تاریخ دریافت -39/11/11 :تاریخ پذیرش)39/12/22 :

چکیده
بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمهخشک مانند ایران است .این وضعیت در سالهای
اخیر بهدلیل وقوع پدیدة خشکسالی بحرانیتر شده است .این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسة تأثیر
پساب ،آب شور و آب لبشور بر تغییرات درصد آهک ،کلر محلول ،اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک
انجام گرفت .بدینمنظور ،پنج مکان مطالعاتی شامل شاهد ،آبیاری با آبهای شور ،لبشور ،پساب و
آبیاری تلفیقی پساب و آب شور درنظر گرفته شد .مزارع تعیینشده به مدت شش ماه با تیمارهای مورد
نظر آبیاری شدند .در این مناطق ،پنج پروفیل حفر شد و از هر پروفیل دو نمونه از دو عمق  91 -1و -91
 11سانتیمتر برداشت شد .نتایج میزان اسیدیته در بین تیمارهای اعمالشده ،تغییرات معناداری را نشان
نداد .در هدایت الکتریکی اختالف بسیار زیاد بین دو عمق در تیمار آب شور نمایانگر روند کاهشی
هدایت الکتریکی از سطح به عمق است ،اما این روند در تیمارهای آب لبشور و پساب ثابت بود .تجزیة
واریانس نمونهها در احتمال  33درصد نشان داد مقدار آهک و کلر محلول در خاک در نقاطی سطحی که
با پساب آبیاری شده است ،برخالف نمونههای آب شور و لبشور ،افزایش زیادی داشته است.
واژههای کلیدی :آب لبشور ،آبیاری با آب شور ،بحران آب ،درصد آهک خاک ،دشت قم ،کلر محلول خاک.
 .4مقدمه و هدف
اکثر کشورهای جهان درحال نزدیکشدن به اوج بهرهبرداری
از منابع موجود آب سطحی خود هستند و بالطبع دسترسی
به منابع آب مرغوب و با کیفیت مناسب برای کشاورزی در
مناطق خشک رو به کاهش است و آنچه باقی مانده است
آبهایی با کیفیت پایین مانند پسابها ،آبهای شور
زیرزمینی و زهآبهاست [.]1
بارندگی در ایران  314میلیارد مترمکعب در سال 1431
برآورد شده است که  334میلیارد مترمکعب آن در مزارع و
زمینها جذب و بخشی از این بارندگیها تبخیر میشود .فقط
 141میلیارد مترمکعب آن قابلاستحصال است .از کل منابع
استحصالی آب که حدود  39میلیارد مترمکعب است99 ،
میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی 7/5 ،میلیارد
* نویسندة مسئول:

مترمکعب در بخش شرب و بهداشت و  3/1میلیارد مترمکعب
در بخش صنعت مصرف میشود .درنتیجه ،بیشترین مصرف
همواره در بخش کشاورزی است که حدود  33درصد آب
استحصالی را تشکیل میدهد .بدیهی است با وجود این
شرایط فشار بیش از اندازهای به منابع آب موجود وارد
میشود .در این شرایط ،توجه محققان به دسترسی به منابع
آب نامتعارف ،با کیفیت پایین ،حاصل از فاضالب بازیافتی و
دارای برخی از عناصر غذایی اصلی گیاهی جلب میشود [.]1
پتانسیل فاضالب خانگی تولیدی در ایران براساس آخرین
سرشماری رسمی (سال  )1495به تفکیک شهری ،روستایی و
کل بهترتیب معادل  4771 ،737 ،3311میلیون مترمکعب
در سال است .محاسبهها نشان میدهند براساس سناریوی
معمول ،حجم پساب برگشتی در جوامع شهری و روستایی

تلفن 1374-3334133 :نمابر1374-3333414 :

E-mail: akhosravi@ut.ac.ir
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کشور در سال  1311بهترتیب معادل  3473و  934میلیون
مترمکعب و درمجموع معادل  5131میلیون مترمکعب در
سال و براساس سناریوی مطلوب حجم پساب برگشتی در
سال هدف در شهرها و جوامع روستایی بهترتیب معادل
 3713و  1114و درمجموع معادل  5933میلیون مترمکعب
است که این ارقام فقط مربوط به فاضالب خانگی است و
فاضالبهای صنعتی و کشاورزی در آن منظور نشده است
[ .]3این حجم وسیع از فاضالب هماکنون بهطورعمده در
محل تولید از طریق چاههای کاذب بدون تصفیه دفع
میشوند که ممکن است بخش عمدهای از نیازهای روبهرشد
بخشهای شهری ،تفریحی و صنعتی باشند .در سال ،1333
فقط حدود  153میلیون مترمکعب از طریق استفادة مجدد از
آب بازیافتی تأمین شده است [.]4
درکل ،آبهای نامتعارف تأثیرهای مختلف بیولوژیکی،
فیزیکی و شیمیایی بر محیطزیست انسان دارد .این تأثیرها
بهطورعمده ناشی از کیفیت نامطلوب فیزیکوشیمیایی آنهاست
که بهصورت آثار سوء در شرایط فیزیکی خاک اراضی زیرکشت
(بافت ،نفوذپذیری و ساختمان) و میزان جذب عناصر (ماکرو،
میکرو و نادر) ظاهر میشود ،اما از زمانهای دور فاضالب
بهمنظور تقویت زمینهای زراعی استفاده میشد .با گذشت
زمان و توسعة شهرها ،مصرف آب به حدی رسیده است که
دیگر فاضالب به یکی از منابع تأمینکنندة آب آبیاری تبدیل
شده است .درادامه ،خالصهای از تجربههای علمی و تحقیقاتی
استفاده از پسابها و آبهای برگشتی در سطح کشور بیان
میشود.
سنجانی و حاجرسولیها ( )1473پیامد آبیاری با پساب
بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاکهای ناحیة برخوار
اصفهان و انباشتگی برخی از عناصر در گیاه یونجه را بررسی
کردند .مشاهدههای آنها نشان داد هفت سال آبیاری با
پساب موجب شده است زمینهای شور و سدیمی منطقه
بدون هیچ تیمار دیگری به خاکی مناسب برای کشاورزی
تبدیل شود و شوری سدیم محلول و تبادلی و همچنین سدیم
کل خاک را بهاندازة چشمگیری کاهش دهد [ .]3مسعودی
آشتیانی و همکاران ( )1431بهبود ساختمان خاک و افزایش
ظرفیت نگهداری آب در خاک آبیاریشده با فاضالب را به
دلیل وجود ترکیبات مختلف شیمیایی و آلی (از جمله غلظت
باالی منیزیم) گزارش کردند [ .]5طبری و همکاران ()1497
طی آبیاری درختان کاج با فاضالب شهری و آب چاه به این
نتیجه رسیدند که تحت این دو تیمار اختالف معنیداری بین

غلظت عناصر غذایی برگ این درختان بهوجود آمده است.
همچنین ،خاک و برگ گیاهان آبیاریشده با فاضالب شهری
نسبت به آبیاری با چاه ،غلظت باالتری از عناصر غذایی
داشتند [ .]7همچنین ،مجیری و همکاران ( )3111افزایش
میزان هدایت الکتریکی ،درصد مواد آلی ،نیتروژن کل ،کلر،
سدیم ،نیکل ،آهن ،منگنز و روی را در عمق 31-1
سانتیمتری خاک در منطقة آبیاریشده با پساب نسبت به
منطقة شاهد گزارش کردند [ .]7بهعالوه ،حسینپور و
همکاران ( ،)1497آقابراتی و همکاران ( )1499و شارما و
همکاران ( )3117آزمایشهایی درمورد درخت زیتون و ذرت
و گونهای از کلم ،در قالب طرح فاکتوریل بهصورت تصادفی و
با سه تکرار انجام دادند و ویژگیهای شیمیایی خاک را
بررسی کردند .نتایج بیانگر افزایش مقدار شوری ،نسبت جذب
سدیم (اس آ آر) ،1نیتروژن– نیتراتی ،فسفر– فسفاتی ،کربن
آلی کل و همچنین افزایش اسیدیته در اعماق مختلف نیمرخ
خاک بهدنبال استمرار کاربرد فاضالبها بود .با بررسی تأثیر
نوع فاضالبها بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک نیز
مشخص شد میانگین مقدار شوری در تیمار فاضالب خام
بهطور معنیداری بیشتر از پساب است .در این آزمایشها،
بین فاضالبها تفاوت معنیداری در زمینة میانگین مقدار
اسیدیته ،کربن آلی کل و کادمیم مشاهده نشد [ 9و .]3
استان قم با توجه به اقلیم گرم و خشک بیابانی ،در
معرض فرسایش بادی قرار دارد و نیازمند طرحهای
بیابانزدایی است؛ بنابراین ،در این تحقیق نقش اصالحی یا
تخریبی فاضالب تصفیهشدة شهری در برخی خصوصیات مهم
خاک در دشت قم بررسی و ارزیابی شد.
 .2مواد و روشها
 .4.2موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

منطقة دشت قم در موقعیت جغرافیایی  51° ،43′تا ،13′
 51°طول شرقی و  43° ،47′تا  43° ، 33′عرض شمالی قرار
دارد .مساحت منطقة مورد مطالعه  173/34کیلومترمربع
است (شکل .)1

)1. Sodium Adsorption Ratio (SAR
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شکل  .4موقعیت محدودة مطالعه در استان قم ،در ایران (مقیاس)4:4111111 :

منطقة موردنظر بهطور متوسط  341متر از سطح دریا
ارتفاع دارد .متوسط حداقل درجة حرارت سردترین ماه سال
 17/5درجة سانتیگراد ،متوسط حداکثر گرمترین ماه سال
 33/5درجة سانتیگراد و میزان بارندگی آن  111/5میلیمتر
است .براساس مطالعات انجامگرفته به روش دومارتن منطقه
دارای اقلیم خشک ،براساس روش آمبرژة خشک بیابانی سرد
و براساس جداول بیوکلماتیک در اقلیم نسبتا سرد و گرم
طبقهبندی میشود و درکل اقلیم نیمهبیابانی شناخته
میشود.
 .2.2روش تحقیق
در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی تأثیر آبهای نامتعارف بر
تغییرات کلر محلول ،درصد آهک ،کربنات و بیکربنات
محلول ،اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک ،پنج مکان
مطالعاتی درنظر گرفته شد .این مکانها شامل بدون آبیاری،
آبیاریشده با آب شور ،آب لبشور ،پساب و آبیاری تلفیقی
پساب و آب شور است .در مناطق یادشده ،پروفیل حفر شد.
مزارع تعیینشده در سال به مدت شش ماه با تیمارهای
موردنظر آبیاری غرقابی میشدند ،پس از این مدت
نمونهبرداری انجام گرفت .گیاهان کشتشده ذرت و یونجه
بود .عمل کنترل بر مزارع انجام گرفت؛ بهعبارتی سعی شد
برای هر پنج نوع تیمار آبیاری با توجه به کشتهای مورد
مطالعه شرایط یکسانی درنظر گرفته شود .با توجه به صحبت
با کشاورزان و کارشناسان محلی ،سعی شد سایتها و
تیمارهایی برای مطالعه انتخاب شوند که شرایط اولیة آنها
یکسان باشد.

 4.2.2نمونهبرداری از خاک

براساس مطالعات انجامگرفته در زمینة خاک منطقه ،مشخص
شد خاک منطقه لوم رسی است و شوری بسیار زیادی دارد.
بهمنظور ارزیابی تأثیر تیمارهای مورد نظر بر تغییرات
خصوصیات شیمیایی خاک ،در مناطق یادشده پروفیل در پنج
تکرار (براساس وسعت هر نقطه از زمینهای مشخصشده در
منطقه) حفر شد .از هر پروفیل سه نمونه از دو عمق سطحی
( 41-1سانتیمتر) و تحتاالرضی ( 71-41سانتیمتر)
برداشت شد [.]11
 .2.2.2اندازهگیری هدایت الکتریکی و اسیدیتة عصارة اشباع

پس از آمادهکردن گل اشباع و تهیة عصارة اشباع خاکها،
هدایت الکتریکی آنها با دستگاه هدایتسنج الکتریکی
برحسب دسی زیمنس بر متر در دمای  35درجة سانتیگراد
و اسیدیتة خاک با دستگاه پی اچ 1متر تعیین شد [.]11
 .9.2.2اندازهگیری درصد آهک و کلر خاک

آهک یکی از عاملهای اصالحی خاک است .برای محاسبة
میزان درصد آهک موجود در نمونههای برداشتشده از
منطقة مورد مطالعه ،از اسید کلریدریک نرمال و برای
تیتراسیون آن از سود  1/55نرمال استفاده شد.
برای اندازهگیری کلر محلول خاک نیز از روش موهر
استفاده شد.

1. pH
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جدول  .4ویژگی شیمیایی آبهای مورد استفاده برای آبیاری

معیار کیفی آب

واحد

شور

لبشور

پساب تصفیهشده

مقادیر مجاز توصیهشده در استاندارد ایران

pH

-

8/2

7/3

7/81

1-8/2

EC

ds/m

8/2

1/2

1/2

1/7-9

SAR

(mmol/Lit)/2

13/9

2/3

1/72

-

BOD

mg/Lit

-

-

112

111

COD

mg/Lit

-

-

191

211

 .9.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها

در پژوهش حاضر از روش خطی استفاده شد (بهدلیل گرادیان
کمتر از  .]13[ )4درنتیجه ،پس از اعمال روش خطی ،از
تجزیة مؤلفههای اصلی برای آنالیز دادهها با استفاده از
نرمافزار اس پی اس اس 1استفاده شد.
 .9نتایج و بحث
 .4.9ویژگیهای پساب مورد استفاده در منطقة مورد مطالعه

نتایج مقایسة ویژگیهای آبهای مورد مطالعه (پساب ،شور و
لبشور) با مقادیر استاندارد آب آبیاری در جدول  1ارائه شده
است.
 .2.9اسیدیتة خاک

نتایج تجزیة واریانس یکطرفه در عمق  41-1و 71-41
سانتیمتر در تمام نقاط مورد بررسی از نظر مقدار اسیدیتة
خاک اختالف معنیداری را بهجز در تیمار آبیاری با پساب
نشان ندادند (جدولهای  3و  .)4مشخص است آبیاریهای
انجامگرفته تأثیر زیادی بر قلیاییت خاک نداشته ،زیرا خاک
منطقه مقداری شوری داشته است .در زمینة آبیاری با پساب،
چون قلیاییت بیشتری داشته و این خصوصیت ضمن ترکیب
شدن با آب شور تشدید شده است و نسبت به سایر تیمارها
تغییر معنیداری از خود به جا گذاشته است ،درکل تأثیر
اندک بوده است.

هدایت الکتریکی کمتر از  3نسبت به سایر تیمارها و شاهد
پایینترین میزان  ECرا داشت.
جدول  .2نتایج تجزیة واریانس یکطرفة اسیدیتة خاک در عمق
 91 -1سانتیمتر
منابع تغییرات

درجة آزادی ()DF

آمارة ()F

تکرار

9

9/111

خطا

91

-

مجموع

99

-

ns

جدول  .9نتایج تجزیة واریانس یکطرفة اسیدیتة خاک در عمق
 01 -91سانتیمتر
آمارة ()F

منابع تغییرات

درجة آزادی ()DF

تکرار

9

خطا

91

-

مجموع

99

-

ns
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جدول  .1نتایج تجزیة واریانس یکطرفة هدایت الکتریکی خاک
در عمق  91 -1سانتیمتر
آمارة ()F

منابع تغییرات

درجة آزادی ()DF

تکرار

9

خطا

91

-

مجموع

99

-

*

199/392

جدول  .5نتایج تجزیة واریانس یکطرفة هدایت الکتریکی خاک

 .9.9هدایت الکتریکی

در عمق  01 -91سانتیمتر

با توجه به آنالیز یکطرفه (جدولهای  3و  )5و مقایسة
میانگین توکی (شکلهای  3و  ،)4هدایت الکتریکی در تمام
تیمارها بهجز تیمار تلفیقی آب شور و پساب اختالف معنیدار
در الیة  41 -1سانتیمتر وجود دارد .تیمار پساب با مقدار
1. SPSS
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شکل  .9هدایت الکتریکی خاک در عمق  01 -91سانتیمتر

 .1.9کلر محلول خاک

با توجه به آنالیز یکطرفه (جدولهای  7و  )7و مقایسة
میانگین توکی (شکلهای  3و  ،)5کلر محلول خاک در همة
تیمارها در عمق  41 -1اختالف معنیدار داشته است .در
تیمار آب شور به میزان  19/17میلیاکیواالن در لیتر دارای
بیشترین اختالف در بین تیمارها در هر دو عمق  41 -1و
 71-41بوده است .بهعالوه ،میزان کلر در نمونههای تیمار
تلفیقی نیز در درجة بعد از تیمار آب لبشور در هر دو عمق،
بیشترین مقدار را داشته است .در عمق  71 -41در بین همة
تیمارها بهاستثنای تیمار آبیاری با آب لبشور اختالف
معنیدار وجود دارد .در تیمار تلفیقی آب شور و پساب بین
دو عمق اختالف زیاد بوده است .نمونههای حاصل از تیمار
آبیاری با پساب نیز نسبت به تیمارهای آب شور و تلفیق آب
شور و پساب در هر دو عمق دارای کمترین میزان بود.

جدول  .0نتایج تجزیة واریانس یکطرفة کلر محلول خاک در عمق
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شکل  .5کلر محلول خاک در عمق  01 -91سانتیمتر

 .5.9درصد آهک خاک
با توجه به آنالیز یکطرفه (جدولهای  9و  )3و مقایسة
میانگین توکی (شکلهای  7و  ،)7آهک در همة تیمارها نسبت
به شاهد در عمق  41 -1دارای اختالف معنیدار است .در عمق
 71 -41بین تیمارهای تلفیق آب شور و پساب به میزان
 49/47و در تیمار آب شور به میزان  77/11درصد اختالف
معنیدار وجود دارد و بین سایر تیمارها نسبت شاهد اختالف
معنیداری مشاهده نشد .نمونههای حاصل از تیمارهای پساب
و ترکیب پساب و آب شور از عمق به سطح روندی افزایشی
داشته است و بهطورتقریبی دوبرابر شده است ،اما تیمارهای آب
شور و لبشور اعمالشده بر نمونههای خاک از عمق به سطح
روندی کاهشی داشته است.

جدول  .8نتایج تجزیة واریانس یکطرفة آهک محلول خاک در
عمق  91 -1سانتیمتر
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شکل  .7آهک خاک در عمق  01 -91سانتیمتر

 .1جمعبندی
پساب مورد مطالعه حاوی مقادیر شایانتوجهی از عناصر غذایی
مورد نیاز گیاه بوده است که کاربرد این مواد در زمینهای
کشاورزی عالوهبر تأمین آب کافی در راستای آبیاری گیاهان،
برای تأمین نیاز گیاهان زراعی مفید است .تیمار پساب و تیمار
تلفیقی پساب و آب شور ،با بهبود ویژگیهای فیزیکی و
حاصلخیزی خاک ،سبب افزایش رشد و عملکرد گیاه
زیرکشت در اراضی مورد مطالعه میشود .هرچند کاربرد تیمار
پساب چه بهصورت تلفیقی و چه بهصورت تنها ،سبب بهبود
ویژگیهای خاک و نیز افزایش رشد و عملکرد گیاهان تحت
کشت شده است ،اما با توجه به مراحل تولید و تصفیة آنها،
ممکن است کاربرد این مواد در زمینهای کشاورزی دارای
پتانسیل آلودگیهای زیستمحیطی نیز باشد و اضافهکردن
مقادیر زیاد این مواد ممکن است خطر آلودگی زنجیرة غذایی
انسان را در پی داشته باشد .از اینرو ،با توجه به فواید کاربرد

این مواد در زمینهای کشاورزی ،توصیه میشود مطالعات
زیستمحیطی ،بررسی امکان آلودگی این مواد و جنبة شوری
خاک نیز بهصورت جداگانه انجام گیرد.
میزان پی اچ خاک یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و
بقای گیاه در خاک است؛ بنابراین ،یکی از ویژگیهای
شیمیایی برجستة خاک نیز بهشمار میرود .براساس نتایج،
تجزیة واریانس یکطرفه در اعماق تحت مطالعه از نظر مقدار
اسیدیتة خاک اختالف معنیداری را بهجز در تیمار آبیاری با
پساب نشان نداد .ممکن است این مسئله بهدلیل وجود
اسیدهای آلی و ترکیبات اسیدزا در لجن فاضالب باشد [.]13
با توجه به نمودار مقایسهای تیمارها دربارة اعماق مختلف ،با
افزایش عمق در همة تیمارها بهجز آبیاری با آب لبشور
میانگین اسیدیته افزایش یافته است .بهنظر میرسد کاهش
بیشتر اسیدیته در عمق سطحی با توجه به اینکه شرایط برای
ورود هوا به خاک در این عمق ( 41 -1سانتیمتر) مساعدتر
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است ،موجب افزایش سرعت تجزیة مواد آلی از جمله فرایند
نیترافیکاسیون شده است و فرایند کاهش پی اچ خاک را
بهدنبال دارد .زمانی بابگهری و همکاران ( )1493در بررسی
اثر لجن فاضالب کارخانة پلیاکریل بر ویژگیهای خاک ،با
کاربرد  35تن در هکتار از لجن فاضالب این کارخانه توانستند
اسیدیتة خاک را  1/9درصد در مقایسه با شاهد کاهش دهند،
اما تفاوت بهدستآمده معنیدار نبود [ .]14مقدار مادة آلی
تقریبا زیاد فاضالب اثر مطلوبی بر خواص فیزیکی و شیمیایی
خاک میگذارد و بهویژه بر خاکهای مناطق خشک ایران-
که از نظر مواد آلی فقیرند -این تأثیر بیشتر است [ .]13در
پژوهش مورائیتیس و همکاران ( ،)3111تأثیر فاضالب
کارخانة زیتون بر خاک در مزارعی از پلوپونهسه (یونان)
افزایش ای سی ،1سدیم و کربن آلی را در اثر استفاده از
فاضالب بههمراه داشت [.]15
زمینهای شور بخش عظیمی از ایران را دربرگرفتهاند ،اما
تاکنون پژوهشی درمورد شاخصهای هدایت الکتریکی خاک
این زمینها و همچنین زمینهای کشاورزی حاشیهای آنها
انجام نگرفته است .برایناساس ،تأثیر پساب و آبهای شور بر
زمینهای دشت قم بررسی و مقایسه شد .نتایج نشاندهندة
تأثیر معنیدار آبیاری با پساب بر منطقه ،از نظر آماری در سطح
یک درصد است بهطوریکه در مناطق آبیاری با این تیمار،
هدایت الکتریکی خاک به میزان شایانتوجهی نسبت به
نمونههای شاهد کاهش یافته است .این نتیجه مشابه با تحقیق
زمانی بابگهری و همکاران ( )1493در بررسی اثر لجن
فاضالب کارخانة پلیاکریل بر ویژگیهای خاک بود .کاهش
هدایت هیدرولیکی اشباع در اثر افزودن لجن فاضالب به خاک
بود .کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ممکن است
بهدلیل مسدودشدن خلل و فرج ریزخاک در اثر کاربرد لجن
فاضالب ،حاصل شده باشد .این موضوع عاملی منفی در
استفاده از لجن فاضالب کارخانة پلی اکریل بهعنوان
اصالحکنندة خاک محسوب شده است [ ،]17اما اپستین تأثیر
لجن فاضالب را بر برخی خواص فیزیکی خاک بررسی کرد و
نتیجه گرفت کاربرد لجن ،ابتدا هدایت الکتریکی خاک را
افزایش میدهد [ ،]17ولی  51تا  91روز پس از استفاده از
لجن فاضالب ،هدایت الکتریکی کاهش مییابد و مقدار آن در
خاک شاهد برابر میشود [ .]19کلی و همکاران ( )3111تأثیر
آبیاری با فاضالب تصفیهشده را بر خواص ژئوشیمیایی خاک در

تونس شرقیبررسی کردند .تیمارها در دورههای سه ماهه و دو
تا چهارده سال در الیههای مختلف خاک اعمال شد .نتایج
نشاندهندة افزایش شوری خاک ،ای سی در تمام دورههای
آبیاری نسبت به مزارع بدون آبیاری بود .بهعالوه ،افزایش
اسیدیتة خاک را بهویژه در الیههای عمقی بههمراه داشت.
درکل ،پایش مقدار آنیونها در فاضالب ضروری است،
زیرا مقادیر زیاد آنها سبب کاهش کیفیت خاک و همچنین
افت کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی میشود .انجامدادن
آبیاری با پساب به افزایش مقادیر تقریبا باالیی از کلر محلول
خاک نسبت به شاهد منجر شده است و دلیل این افزایش
مقدار ممکن است بهدلیل افزودن کلر در فاضالب ،هنگام
تصفیه باشد .مقدار این آنیون در پروفیلهای سطحی تیمار
پساب افزایش و در نمونههای عمقی آن کاهش یافته است،
اما تجمع کلر ،در این تیمار نسبت به تیمارهای آب شور و
تیمار تلفیقی شور و پساب مقدار کمتری بوده است و آن به
دلیل وجود امالح فراوان در آب شور است .برخالف سه تیمار
یادشده ،نمونة آب لبشور به مقدار کمی افزایش کلر را در
عمق سطحی نسبت به شاهد به همراه داشت و در عمق
تحتانی نیز آبشویی کمی داشت و بهدلیل وجود امالح کمتر
در آن ،میزان آن کمتر از شاهد بود .درنتیجه ،بهدلیل نبود
آبیاری در منطقة شاهد ،دمای باالی محیط و افزایش تبخیر
در سطح خاک ،تجمع کلر در این منطقه افزایش یافته است.
سنجانی و حاجرسولیها ( )1473براساس ارزیابی کیفیت
پساب تصفیهخانة شمال شهر اصفهان برای استفاده در
کشاورزی ،نتیجه گرفتند میزان کلر آن در مقایسه با
استاندارد فائو 3باالست و ممکن است با توجه به روش آبیاری
و نوع گیاه زیانآور باشد.
مقدار آهک محلول در خاک در نقاط سطحی که با پساب
آبیاری شده است ،برخالف نمونههای آب شور و لبشور،
افزایش زیادی را نشان داد .تغییرات آهک در پروفیلهای
سطحی تحت آبیاری با پساب و تیمار تلفیقی آن ،سبب
تجمع آهک نسبت به شاهد شد .دلیل این تجمع وجود مقدار
زیادی از آهک در پساب بود ،اما در مقابل آبیاری با آب شور و
لبشور سبب آبشویی آهک و انتقال آن شده است،
بهطوریکه تجمع آهک در پروفیل عمقی بیشتر از پروفیل
سطحی است.

)2. Food and Agriculture Organization (FAO

)1. Electrical Conduction (EC
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