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ط يخاک در شرا شيمياييات يس بر خصوصيليلتر سيبا ف يرسطحيز يا قطره ياريکاربرد آب تأثير 

  استفاده از پساب
  

  ٤يئحسن طباطبا ديس و ٭٣زهره ناظم ،٢يام نجفي، پ١انييساناز اجل لو
  
  

  چکيده
  

 واحد ياسالم آزاد دانشگاه مزرعه خاک در شيميايي اتيخصوص بر پساب با يا قطره ياريآب اثر يبررس هدف با قيتحقاين 
. بود متر بر منسيز يدس ٦ پساب و ١٩/٤ منطقه چاه آب يکيالکتر تيهدا  .شد انجام يلوم بافت يدارا يخاک با خوراسگان

 به يسطح ريز يا قطره ياريآب و يسطح يا قطره ياريآب شامل ،ياريآب روش ياصل ماريت دو با  ليفاکتور طرح قالب در شيآزما
 يساز قيرق از حاصل( پساب و چاه ياريآب آب منبع شامل  ،يفرع ماريت دو و ها چکان قطره اطراف در سيليس لتريف کاربرد همراه
 ٣ هر ،خاک  يها بررسي و يبردار نمونه. شد انجام ماه ٩ مدت به تکرار ٤  در) مزرعه چاه آب با اصفهان يآل کود کارخانه رابهيش
، pH ،OC يدار يمعن شيافزا سبب ماه ٩ از پس پساب با ياريآب ةادام. گرفت صورت استاندارد يها روش اساس بر بار کي ماه
EC ،SO4

2- ،NO3
- ،PO3

-،Cl- ،Ca ،Mg ،Na ،K از ريغ به HCO3
 ياريآب آب کاربرد عمق اثر. شد ها چکان قطره اطراف خاک در -

K ،NO3 جز به ذکرشده يپارامترها يتمام که داد نشان
 متقابل اثر نيانگيم. داشتند يدار يمعن تجمع يسطح خاک در PO3-  و -

 کاهش سبب سيليس لتريف وجود  .بود دار يمعن  OCاز ريغ به  خاک يبررس مورد يها شاخص يتمام بر ياريآب نوع و عمق ،زمان
 .ديگرد يسطح ريز يا قطره ياريآب ستميس ييکارا شيافزا و خاک به ورود از قبل پساب ةيتصف و امالح زانيم
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  قدمهم
 ينواح ءخاص، جز ييايت جغرافيخاطر موقع ران بهيا 

ت يفيمنابع آب با کخشک در جهان با  مهيخشک و ن
به ). ٢٠١٠گردد (هنرجو و همکاران،  يمحدود محسوب م

مجبور به استفاده  يارياز آب آبيرفع ن يبرا ،همين جهت
شور،  ينيرزميز يها مانند آب ،نييت پايفيبا ک ييها آب  از

و  يباشد (جالل يشده م هي، پساب تصفيکش آب زه
نده از يحذف آال يبرا يافتن راهکاري). ٢٠٠٧همکاران، 

تواند  يت ميفيها با توجه به منابع محدود آب با ک پساب
ها داشته  نهيو کاهش هز يات کشاورزيدر عمل ينقش مهم

  .باشد
درصد آن  ۹/۹۹است که حدود  يبيپساب ترک ،يکلطور هب
جمله مواد معلق، از  ،ر موادياز سا يآن مخلوط ۱/۰ب و آ

درپور و يباشد (ح يها م يا باکتري، گازها و يمواد آل
ش يها به خاک سبب افزا ). افزودن پساب۲۰۰۷همکاران، 

، سولفات و فسفات در خاک  کربنات يد، بيکلرا يها ونيآن
واالن در   اكي ميلي ۴-۳بيشتر از (كربنات  سطح بيشود.  يم

خاك شود  pH  تواند باعث افزايش  آب آبياري مي در) ليتر
. باشد مؤثرپذيري خاك  تواند بر نفوذ و همراه با كربنات مي

حرکت آب  تأثيرخاک تحت  يها هيال ييايميات شيخصوص
درپور ي(ح استموجود در آب  ييايميبات شيو غلظت ترک

 يا قطره ياريآب ياياز مزا يکي). ۲۰۰۷و همکاران، 
 ةيبات موجود در اليش انتشار آب و ترکيافزا، يرسطحيز

   ).۲۰۰۹، يو نجف ييباشد (طباطبا يخاک م يسطح
 ي ها چکان ) گزارش کردند که قطره۲۰۰۲اور و کولهو (

و  ياريآب يش بازدهير سطح خاک موجب افزايشده ز نصب
 در مقايسةشود.  يآب در خاک م يش نفوذ عمقيافزا

گزارش شد كه راندمان آبياري   سطحي و جويچه آبياري زير
SDIةزيرا سطح ناحي ؛باشد مي  سه برابر بيشتر از جويچه ١ 
 يوچ( باشد مي بيشتر از جويچه  SDIشده در آبياري  خيس

تبخير و تعرق زان يم ،SDIدر آبياري  ). ۲۰۰۴و همکاران، 
به حداقل سطحي  يا قطره ياريآب در مقايسه با سيستم

شده بعد از آبياري به  سطح خيس رو، از اين ؛رسد يم
 طيمحيابد و با گذشت زمان،  سرعت افزايش مي

كننده  شوري محدود ،در واقع. يابد شده افزايش مي خيس
جوز ). ۲۰۰۲وس و همکاران، ي(ساک الر استريشه  ةناحي

را  يرسطحيز يا قطره ياريستم آبي) س٢٠٠٥و همکاران (
شتر از يب ييکارا يفارو دارا ياريستم آبيسه با سيدر مقا

                                                
1- Sub Drip Irrigation 

 يابيط دستيدر شرا ياري% آب آب٢٥% همراه با کاهش ٦٥
 ييکارآها  آناعالم کردند.  يکشاورز يبه عملکرد باال

ت، نوع يريبه مد را يرسطحيز يا قطره ياريستم آبيس
ک ي ،يدانستند. از طرفوابسته  ياريخاک و فصل آب

سه با يدر مقام مقا يرسطحيز يا قطره ياريستم آبيس
عناصر  شويي آباز  يريفارو سبب جلوگ ياريستم آبيس
و  يع آب سطحيمنا يآلودگ ش خاک وي، فرساييغذا
  شود. يم ينيرزميز
سه  يکه بر رو يقاتي) در تحق۲۰۱۴و همکاران ( يپاتيتر
سک يب شن به همراه ديلتر ترکيسک و فيلتر شن، ديف

 ييتوانا يبيلتر ترکيدند که فيجه رسين نتيانجام دادند به ا
 و ميزيم، منيدر حذف ذرات جامد معلق، کلس ييباال
کاهش سرعت  گر داشت.يلتر ديدو ف کربنات نسبت به يب

ات يش زمان عمليها اگرچه سبب افزا چکان ان قطرهيجر
ن امر سبب کاهش يا يول ؛شود يبا پساب م ياريآب
  . شود يبات پساب ميترک

در پساب منجر به  يآل ريو غ يوجود ذرات جامد معلق آل
ها  چکان قطره يها شدن سوراخ سک بستهيش ريافزا
کاربرد  ،به همين جهت ).۲۰۰۹و نصر،  ي(نجف شود يم
 ؛رسد ينظر مه ب يس ضرروريليمختلف مانند س يلترهايف
از  يکي، ها چکان قطره يها را مسدودشدن سوراخيز

 ياريستم آبيس ةدر کاربرد و توسع يسمشکالت اسا
با  ييها که از پساب يژه در مناطقيو بهباشد؛  مي يا قطره
). ۲۰۰۹و نصر،  ي(نجفشود  ين استفاده مييت پايفيک

است که  ييايميش يبيترک ،سيليا سي ٢ميسيليد سياکس
 يها يب در کانيترک صورت بها يخالص و  صورت به
ن را يدرصد پوسته جامد زم ۹۰کاته در مجموع يليس

کن به يلين سيس از واژه التيليسدهند. نام  يل ميتشک
ا سنگ چخماق گرفته يزنه  سنگ سخت، سنگ آتش يمعن

  شده است. 
 يسطح يا قطره ياريستم آبيس ياجرا ،قين تحقيهدف ا
ک ي ياجرا برايس يليلتر سيبا استفاده از ف يسطح ريو ز
 .استه مکمل يتصف

  
  ها مواد و روش

 واحد خوراسگان يدانشگاه آزاد اسالمق در مزرعه يتحق
 ٣٢ ييايطول جغراف يدارا (گورت)  واقع در شرق اصفهان

 ٤٨درجه و  ٥١ ييايقه و عرض جغرافيدق ٣٩درجه و 
                                                
2- SiO2 
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ار يبسم خشک ي، اقلمتر ١٥٥٥ا يارتفاع از سطح در ، قهيدق
متوسط به روش کوپن،  خشک يها ناگرم با تابست

 ١٥٧١انه ير و تعرق ساليتبخ متر، يليم ٤/١٢٢ يبارندگ
گراد انجام  يدرجه سانت ١٦ساالنه  دمايمتوسط متر،  يليم

با سولز  يديار ةرد وگلشهر  ياز سر خاک منطقه .شد
   .)١٣٨٧پور،  انيفيباشد (شر يم يبافت لوم
ماه زمان  ٤اصفهان (همراه با  يرابه کارخانه کود آلياز ش

 عنوان بهبا آب چاه منطقه  ٤: ١ يساز قيماند) با نسبت رق
 كارگيري به برايمتعارف،  ريغ ياريک منبع آب آبي
ماه (سه دوره سه ماه)  ٩مختلف به مدت  يمارهايت

ليتر  ١٠ها  چکان استفاده شد. متوسط دبي خروجي قطره
ن يدر ساعت با دور آبياري يک روز در ميان انجام گرفت. ا

ه يل با طرح پايش فاکتوريک آزماي صورت بهق يتحق
 با سه تکرار انجام شد که در آن يکامل تصادف يها بلوک

 ياريمار آبيشامل دو ت ،يا قطره ياريفاکتور اول روش آب
که  است يسطح ريز يا قطره ياريو آب )S(  يسطح يا قطره
لتر يبه همراه ف يمتر يسانت ٣٠ها در عمق  چکان قطره
ت يفيک يمارهايو فاکتور دوم تنصب شدند ) SS( س يليس

شاهد  عنوان بهبا آب چاه مزرعه  ياريآب شامل ،ياريآب آب

  )Nرابه بايش يساز  قيحاصل از رق شده  ) و پساب ساخته 
 dS/m٦ EC = )T1 (باشد.  يم  

 ٦٠تا  ٣٠و  ٣٠تا  ٠ات خاک مزرعه از دو عمق يخصوص
رابه يش ييايميب شيو ترک  ١ در جدول   يمتر يسانت

مار دوم يت عنوان بهساخت پساب  براي  يکارخانه کود آل
  آمده است.  ۲، در جدول ياريمنبع آب آب

 

خاک قبل از  ييايميو ش يکيزيمشخصات ف يبرخ -١جدول 
شيانجام آزما  

عمق 
)cm(  

OC  
  pH  EC  بافت  (%)

(dS/m)  
OM 
(%)  

T.N.V 
(%)  

  ٥٩  ٢٠١/٠  ٩١/٨  ٨٩/٧  لومي  ٢٥/٢٦  ٠-٣٠
  ٦٤  ١٣٤/٠  ٧٨/٧  ٩/٧  لومي  ٦٢/١٠  ٣٠-٦٠

 

 ةالكتريكي عصار ، هدايت pHشامل  ،خاک يها تحليل
روش اولسن و توسط دستگاه  بهفسفر قابل جذب   اشباع،

ون تر، يداسيبه روش اکس ياسپکتروفوتومتر، کربن آل
درومتر طبق يبافت به روش ه و ترات به روش کجلدال ين

 تحليل). APHA, 1998استاندارد انجام گرفت ( يها روش
 توسط آزمون دانکن  SAS افزار با استفاده از نرم يآمار

  انجام گرفت.
  

  شده در پساب مورد استفاده و آب چاه يريگ از عناصر اندازه ين غلظت برخيانگيم -٢جدول 

  ياريمنبع آب آب
EC  pH N  P  Ca  Mg  K  Na  Cl  HCO3

-  SO4
2-  

dS/m  - Meq/L  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣/٧  ٧/٠  آب چاه

  ٦٧٨  ١١٤  ١٤٠٩  ٣٨١  ٣٢٦  ٧٥  ٣٣٨  ٢٧  ١٤  ٣/٦  ٣/١  آمده دست بهپساب 
                        
  نتايج و بحث

) از اطراف يمتر يسانت ٣٠-٠( يج خاک سطحينتا
 و خاک Sن يبا حرف الت يسطح يها چكان قطره
 يها چکان ) از اطراف قطرهيمتر يسانت ٦٠- ٣٠( يرسطحيز
نمودارها نشان داده  يروبر  SSبا حرف  يرسطحيز

  .اند شده
 ق نشان داد که مصرف پساب در خاک،ين تحقيج اينتا

يته ديدن به دامنه اسيته خاک و رسيديباعث کاهش اس
شد  ٥/٧-٤/٧ يته خنثيدي) به اس٨/٧ف (يضع ييايقل

ته خاک در خاک يديرات کاهش اسيي). روند تغ٣(جدول 
 ٩و  ٦ز بود و فقط پس ا يخاک سطح شتر ازيب يسطح ريز

شده  با پساب ساخته يارياز زمان شروع آب ياريماه آب
دار توسط  ي% معن٥در سطح احتمال  ياريآب آب عنوان به

کاهش سرعت تبادالت  ،ن امريل اياز دالآزمون دانکن بود. 
ه ياز تجز يک ناشيگاز کربن يشتريو تجمع مقدار ب يگاز

و  ياريبآآب  عنوان بهرابه مورد استفاده يش يمواد آل
درصد) در خاک و به  ٥٩( اديوجود مقدار آهک زن يهمچن

 جيکه با نتا بودخاک  يباال يبافر تيدنبال آن ظرف
منش  گفتار خوش ،)١٣٧٥( )، گندمکار١٣٧١( يميرح

و  ي) مطابقت داشت. واثق٢٠١١( يريو مج) ١٣٧٧(
 يآل يدهايد اسيتول يآل  ه مواديز تجزي) ن١٣٨٥همکاران (
با پساب  ياريدر خاک در اثر آب را کيوميه ديمانند اس

با پساب اگرچه در  يارين امر دانستند. آبيگر ايل ديدل
 يول ؛ته خاک شوديدياس يه سبب کاهش موقتيمراحل اول
ته يديخاک سبب بازگشت مجدد اس يت بافريوجود ظرف

  د. شو يه خود ميول خاک به مقدار ا
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در اثر را ته خاک يدي) کاهش اس٢٠١٣همکاران (مناجم و 
 يبه خاطر محتوا يکروبيت ميش فعالياز افزا يپساب ناش

کربن و  دياکس يد گاز ديها و تول پساب يمواد آل يباال
 ،يوم موجود در پساب دانستند. از طرفيون آمونيداسياکس
شدن  معلق و بسته خاطر حضور مواد با پساب به ياريآب

در سطح خاک  يسبب کاهش تبادالت گازمنافذ خاک، 
جه يو در نت يسرعت تبادالت گاز يد که خود بر روشو يم
شده با پساب اثرگذار  ياريته خاک آبيديرات اسييتغ
  ).٢٠٠٣نتر و گوتز، يباشد (و يم

 تيدار هدا يش معنيبا پساب سبب افزا ياريآب ،ياز طرف
با گذشت زمان در  يسطح ريو ز يخاک سطح يکيالکتر 

). ٣زمون دانکن شد (جدول آ% توسط ١سطح احتمال 
 يمتر يسانت ٣٠- ٠در عمق  يکيالکتر تيش هدايافزا
بودن  يکافناانگر ين خاک بود که بيريشتر از عمق زيب

 يا قطره ياريستم آبيس کاربرد علت به شويي آبمقدار آب 
س يليلتر سيکاربرد ف شتر از سطح خاک،ير بيشدت تبخ و

 يو تفاوت در الگو يرسطحيز يها چكان قطرهدر اطراف 
و  يسطح يها چكان قطرهع رطوبت در اطراف يتوز
با پساب در هر سه نوبت  ياريآب ،نيبود. همچن يرسطحيز

خاک نسبت به  يش شوريو در هر دو عمق باعث افزا
 يل ج صالح و حسنيچاه شد که با نتا يبا آب معمول ياريبآ
  ت.) مطابقت داش١٣٩٣(

(از  يسطح در خاک  يآل ةرات مقدار مادييتغ يروند کل
از  ( يرسطحيشتر از خاک زي%) ب٧٣/٠% به ٢/٠ه يمقدار اول
با  ،ني%) مشاهده شد. همچن ٥٥/٠% به ١٣٤/٠ه يمقدار اول

 يماده آل ين سه تا چهار  برابريش بيگذشت زمان، افزا
 يا قطره ياريماهه آب سهسه دوره  كارگيري بهخاک پس از 

متناسب با  يش ماده آلي). افزا p≤0.01) (٣رخ داد (جدول 
)، ١٣٧١( يميج رحيبود که با نتا يزان پساب مصرفيم
ز مطابقت ي) ن٢٠١١( يري) و مج٢٠٠٤و همکاران ( يچو

قات خود ي) در تحق٢٠٠٩( يو نجف ييداشت. طباطبا
ر و ييجاد حجم تغياعامل خاک را  يش تجمع مواد آليافزا

ن يگونه که در ا خاک دانستند. همان يکروبيتبادالت م
خاک با  يش مواد آليسرعت افزا ،شدز مشخص يق نيتحق
 ي). پساب دارا٣ده است (جدول يکمتر گرد ياريآب ةادام

 ياريآب آب عنوان بهکاربرد آن  ؛است ييباال يدرصد مواد آل
شود. درصد مواد  يخاک م يآل ش درصد مواديسبب افزا

 يها سميکروارگانيشتر ميت بيفعالعلت   يخاک سطح يآل
ن يب يشتر ذرات مواد آليرافتادن بيها و گ آن يترشحات آل

ش يدرصد افزا ،به همين جهت ؛شتر استيمنافذ خاک ب
خواهد  يرسطحيشتر از خاک زيب يخاک سطح يمواد آل

  بود.
و  يدياس pH علت بهبا پساب  ياريآب ،قيتحق نيا در

محلول همراه  مياز آهک خاک و کلس يانحالل بخش
 جيمحلول خاک شد. نتا ميمقدار کلس شيپساب، باعث افزا
 هيخاک نسبت به ال يسطح هيدر ال ميغلظت باالتر کلس

 ) مطابقت داشت١٣٨٦( ياصفهان نصر جيخاک با نتا نيريز
)p≤0.01 در اطراف  سيليس لتريف ود). وج١) (شکل

مرحله اضافه در  کيسبب  يسطح ريز يها چکان قطره
 جيکه با نتا ديگرد يسطح ريز هيال ميکاهش غلظت کلس

  ) مطابقت داشت.٢٠٠٧و همکاران ( درپوريح
شويي و  واسطة آب ش عمق، بهيم با افزايدر واقع، کلس

  يابد. يواکنش با کربنات و سولفات خاک کاهش م
مقايسة ميانگين اثرهاي متقابل تيمارهاي مختلف عمق و 

کارگيري پساب با گذشت زمان، يعني  د که بهزمان نشان دا
هاي دوم و سوم انجام آزمايش، غلظت کلسيم  در دوره

% توسط ١داري در سطح احتمال  طور معني محلول را به
  ). ٣دهد (جدول  آزمون دانکن افزايش مي

) و S( ي، عمق کاربرد پساب سطح١بر اساس شکل 
کاهش ) در  p≤0.01( يدار ي) تأثير معنSS( يرسطحيز

آب  عنوان بهاز کاربرد پساب  يم همراه ناشيغلظت کلس
  دارد. ياريآب

 ٩/١٦( يافته در خاک سطحي  م تجمعيزيغلظت من
 ٧/١٥( يرسطحيشتر از خاک زيتر) بيواالن بر ل ياک يليم
  ). کاربرد٢شکل ) ( p≤0.01تر) بود (يواالن بر ل ياک يليم

غلظت  يواحد ١٤/٢ش يپساب با گذشت زمان سبب افزا
 ياريماهة آب ٩ يها دروه يه در طيم از مقدار اوليزيه منياول

م بود يم مشابه کلسيزيغلظت من يشيافزا يشد. روند
  ).٣(جدول 

پساب،  يرسطحيد كه کاربرد زشو يمشخص م ٢از نمودار 
كند: کاهش  به دو دليل به كاهش غلظت منيزيم كمك مي

لتر ير آب خالص همراه پساب و کاربرد فيسرعت تبخ
  .يسيليس

 يشيروند تغييرات يون سديم و پتاسيم با گذشت زمان افزا
دار در سطح احتمال  يش معنيافزا يز آماريج آنالينتا بود.
  ). ٣% توسط آزمون دانکن نشان داد (جدول ١
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  يا قطره يارياز ماه آبپس  يخاک مورد بررس يها ج شاخصينتا - ٣جدول 
  ماه ٩پس از   ماه ٦پس از   ماه ٣پس از   خاکه در يغلظت اول  )متر يسانت( عمق خاک  شاخص

pH  
٨٩/٧  ٣٠-٠ a ٦٨/٧ a ٥٦/٧ ab ٤٩/٧ b 

٩/٧  ٦٠-٣٠ a ٦٤/٧ a ٤٩/٧ b ٤١/٧ b 

  )dS/m( يکيالکتر تيهدا
٩١/٨  ٣٠-٠ d ٧/١٠ c ٣٥/١١ b ٢٣/١٣ a 

٧٨/٧  ٦٠-٣٠ cd ٢/٨ c ٣٥/٩  b ٢/١١ a 

  (%) يماده آل
٣٠-٠  ۲۰/۰ c ٤٧/٠ b ٦٤/٠ b ٧٣/٠ a 

١٣٤/٠  ٦٠-٣٠ c ١٨/٠ c ٣٥/٠ b ٥٥/٠ a 

  )meq/Lم محلول (يکلس
٨/١٩  ٣٠-٠ c ١/٢٣ b ٤٨/٢٥ ab ٦٢/٢٨ a 

١٩  ٦٠-٣٠ cd ٢/٢٠ c ٣١/٢٣ b ٩/٢٥ a 

  )meq/Lم محلول (يزيمن
٢/١٣  ٣٠-٠ c ٣٤/١٥ b ١٦/١٦ a ٩/١٦ a 

١/١٣  ٦٠-٣٠ bc ٧/١٣ b ١٤b ٧/١٥ a 

  )meq/Lم محلول (يپتاس
٦٦/٧  ٣٠-٠ d ٨٢/١٠ c ٥٠/١٢ b ٨٣/١٣ a 

٦٩/٦  ٦٠-٣٠ d ٩ c ٧/١٠ b ٥٤/١٢ a 

  )meq/L(  م محلوليسد
٩٩/٤٧  ٣٠-٠ c ٣٩/٥٦ b ٨١/٥٧ ab ٣٨/٦٠ a 

٦٠-٣٠  ۸/۴۵ c ٥/٤٩ b ١/٥٤ a ٥/٥٥ a 

  )meq/Lکربنات محلول ( يب
٥١/٥  ٣٠-٠ b ٦٥/٥ ab ٨٦/٥ a ٩٦/٥ a 

١/٦  ٦٠-٣٠ b ٢٢/٦ ab ٣٩/٦  a ٤٥/٦ a 

  )meq/Lسولفات محلول (
٤٤  ٣٠-٠c ٢/٥٣ b ٦٣/٥٤ b ٦٥/٥٧ a 

٤١  ٦٠-٣٠c ١/٤٣ bc ٧/٤٧ b ٦٨/٥١ a 

  )meq/Lد محلول (يکلرا
٦/٣٤  ٣٠-٠ c ١٨/٤٣ b ١/٤٤ b ٨٨/٤٧ a 

٣٢  ٦٠-٣٠cd ١/٣٤ c ٢/٣٩ b ٣/٤٢ a 

  )mg/Kgsoilازت (
٥/٢١  ٣٠-٠ d ٥/٢٥ c ٤/٣٥ b ٢/٤٢ a 

٦٠-٣٠  ۶/۳۰ d ٢/٤٢ c ٦/٥٦ b ٢٤/٦٠ a 

  )mg/ Kgsoilفسفر (
٣٠-٠  ۳۵/۵ c ٢٨/١٣ b ٠٥/٢٣ a ٣٥/٢٣ a 

٦٠-٣٠  ۴/۴ d ٨٥/٩ c ٥/١٥ b ٨/٢٣ a 

  

 
 م خاکيبر کلس يارياثر پساب در دو روش آب -  ١ شکل 

  
: آبياري SSمتري)  سانتي ۳۰- ۰( اي سطحي : آبياري قطرهSدر کليه نمودارها: 

: N  : آبياري با پساب ساخته شدهT1متري)  سانتي ۶۰- ۳۰اي زيرسطحي ( قطره
  معمولي آبياري با آب

  

  
  م خاکيزيبر من يارياثر پساب در دو روش آب - ٢شکل 

  
م يون سديحضور  ياريت آب آبيفيک يطبق رهنمودها

بر  يبينقش تخر ياريون همراه با آب آبيک کاتي عنوان به
 يها ونيم به کاتيزدن نسبت سد هم ساختمان خاک با به

رسوليها،  حاجم دارد (يزيم و منيمانند کلس يديکلوئ
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سبب کاهش س يليلتر سيو ف يا ر قطرهيز ياريآب). ١٣٨٢
   ).٣(شکل  شدن خاک يريه زيدر ال ميسد يبياثرات تخر

) نشان دادند که کاربرد پساب به ٢٠٠٩و نصر ( ينجف
، -EC، OC%، SO42 شيسبب افزا يا قطره ياريروش آب

Ca2+، Na+  وCl- و در مقابل سبب کاهش  شود يخاک م
 شتريتجمع ب علت به تخلخل خاکو  يکيدروليه تيهدا

  . شد خاک شويي آبکاهش راندمان  در اثرامالح 
م محلول در يه پتاسيبا گذشت زمان، متوسط غلظت اول

تر در شروع يواالن بر ل ياک  يليم ٦٦/٧خاک از  يه سطحيال
ان دوره سوم نشان يدر پا يواحد ١٥/٦ش يش، افزايآزما

م محلول خاک در يش پتاسي). افزا٤) (شکل p≤0.01داد (
) و ١٣٧٥ج گندمکار (يشده با نتا قيرابه رقيبا ش ياريآب اثر 

ون در ين يغلظت ا ) مطابقت داشت.١٣٧٤ا (ين يمحمد
 ٥٤/١٢تر به يواالن بر ل ياک  يليم ٦٩/٦از  يسطح ريخاک ز

با  ياريتر پس از سه دوره سه ماه آبيواالن بر ل ياک يليم
 يشيچه روند افزا). اگر٤) (شکل p≤0.01پساب بود (
 اک) کندتر از خSS( يرسطحيم خاک زيغلظت پتاس

  بود. يسطح
  

  م خاکيبر سد يارياثر پساب در دو روش آب - ٣شکل 
  

  
  م خاکيبر پتاس يارياثر پساب در دو روش آب - ٤ شکل

واالن بر  ياک  يليم ٦/٣٤د از يبا گذشت زمان، متوسط کلرا
دار در  يمعن يواحد ٢٨/١٣ش يدوره، افزا يتر در ابتدايل

افت يدوره  ي% توسط آزمون دانکن تا انتها١سطح احتمال 
 را شده با پساب ياريد خاک آبيش کلرايافزا ). ٣(جدول 

م در يد سديبات مثل کلراياز ترک يبه حضور برخ توان يم
 ).٢٠١١، يري(مج  پساب نسبت داد

انجام  ،به مرور زمان .بود يک بار منفي يد دارايعنصر کلرا
ها  س اطراف قطره چکانيليلتر سيو کاربرد ف ياريند آبيافر
ج يگردد که با نتا يم يد از خاک سطحيب خروج کلرابس
  ).٥(شکل  رد) مطابقت دا٢٠٠٩و نصر ( ينجف

 

  
  خاک دياکلر ونيبر  ياريدو روش آبدر  پساباثر  -  ٥شکل 

  
 يساز قيشده از رق با پساب ساخته ياريبا گذشت زمان و آب

نسبت   شيواحد افزا ٦/٠کربنات  يرابه زباله، متوسط بيش
) p≤0.05( ش از خود نشان داديآزما ةدور يبه ابتدا
که  شدق مشخص ين تحقيدر ا ،ني). همچن٣(جدول 
 دليل به يسطح ريه زيکربنات در ال يون بيش يمقدار افزا
ه يکربنات از ال يون بيآن شويي آبپساب و  ينفوذ عمق

و جذب کمتر توسط  يبه خاطر بار منف يسطح
 ؛همراه پساب بود يها ونيخاک نسبت به کات يدهاييکلوِ

ها سبب  چكان قطرهس در اطراف يلياگرچه کاربرد س
 شدون در خاک ين آنيا شويي آبکاهش سرعت و روند 

)p≤0.05 زان يم كه شدج مشخص ي). از نتا٦) (شکل
 يها ونيکربنات کمتر از آن يون بيتحرک و غلظت آن

کربنات  يون بياز  يچراکه قسمت است؛د يسولفات و کلرا
ز يدروليکربن و آب ه دياکس يان عبور آب به ديدر جر

  شود. يم
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  کربنات خاک يب بر يارياثر پساب در دو روش آب - ٦شکل 

  
ها، مانند  چکان س در اطراف قطرهيليلتر سيکاربرد ف

سبب تجمع کمتر ، يمورد بررس يها ونيها و آن ونيرکاتيسا
د. غلظت سولفات محلول يگرد يرسطحيه زيسولفات در ال
واالن بر  ياک  يليم ٦٥/٥٧شتر و برابر يب يدر خاک سطح

) و در يته خاک سطحيديل کاهش اسياز دال يکيتر (يل
تر پس از نه يواالن بر ل ياک  يليم ٦٨/٥١ يسطح ريخاک ز
ع آب ک منبي عنوان بهشده  با پساب ساخته ياريماه آب

  ).  p≤0.01(  )٧(شکل  بودمتعارف  ياريآب
خاک با  ياري) گزارش کرد در آب١٣٨٦( ياصفهان  نصر

ستم يش غلظت سولفات در سيزان افزيم يپساب شهر
 يسطح ريز يا قطره ياريدو برابر آب باًيتقر يسطح ياريآب

 شويي آبکمتر،  يع آبدهين امر را توزيل ايشان دليبود. ا
به  ينگييحرکت امالح در اثر مو ر آب ويکمتر، تبخ

رت داشت يش مغايج آزماين دانست که با نتاييرو يها هيال
غلظت سولفات خاک در  يواحد ٥ باًيش تقريو شاهد افزا

  بود. يرسطحيز ياريبآستم يزمان کاربرد س
  

  
  خاک بر سولفات ياريپساب در دو روش آباثر  - ٧شکل 

 

اثر استفاده پساب ش غلظت فسفر قابل جذب در يروند افزا
 يشتر از خاک سطحيب يئبه مقدار جز يسطح ريدر خاک ز
) مطابقت داشت ٢٠١٣(ج مناچم و همکاران يبود که با نتا

  ). ٣(جدول 
شاهد  ،خاک با پساب يمارهايت ياريبا گذشت زمان و آب

 ٣٥/٥ه از يمتوسط غلظت فسفر اول يواحد ١٨ش يافزا
 ة). مقايس p≤0.01) (٨(شکل  بوديملوگرم يگرم بر ک يليم

که تيمار پساب با گذشت زمان فسفر  دادها نشان  ميانگين
آزمون  % براساس١داري  طور معني هقابل جذب خاک را ب

با  .تيمار آب چاه (شاهد) افزايش داد اب سهيدر مقادانکن 
 کشت و  يبودن عنصر فسفر برا  ياز و ضرورينبه توجه 
د محسوب يمثبت و مف ةديپد کي ،يشين روند افزايزرع، ا

بافت  ياست که خاک دارا ين در حاليالبته ا ؛دشو يم
 زاده ميق) باشد (کرين تحقيدر ا يار مناسب (بافت لوميبس

  ).١٣٩٥، و همکاران
  

  
بر فسفر قابل جذب  يارياثر پساب در دو روش آب -٨شکل 

  خاک
 

سو  کيخاک، پساب از  يسطح ريه زيکه در ال يدر حال
 يخاک و از طرف pHو کاهش  يديواکنش اس دليل به
ش فسفر قابل جذب ي، موجب افزايش ماده آليخاطر افزا به

ط يشرا موضوع، اين است كهن يل اياز دال يکيخاک شد. 
ک، يش فشار گاز کربنيسبب افزا يه ماده آليغرقاب و تجز

) و ١٩٨٦، ي(جودهور ت فسفر يش حالليو افزا pHکاهش 
از  يبخش يساز آهن و آزاد يتيظرف بات سهيترک ياياح

بات يترک د.شو ي) م١٩٧٥ست، ي(گر  شده تيفسفر تثب
 يها کردن محل تصرفبا  يه ماده آليحاصل از تجز

 يکننده فسفر در سطح ذرات خاک، جذب سطح جذب
و ضمن پوشاندن سطوح  دهند ميفسفر را کاهش 
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ها  م فسفاتين کلسيل اي، از تبد ميمختلف کلس يها فسفات
 يريدارتر جلوگيتر و پا نامحلول يها م فسفاتيکلسبه 
  ). ١٣٨٧ان، ي؛ زمان١٣٧٥(گندمکار،  کنند  يم

ان يدر پا يتروژن معدنيبا گذشت زمان، متوسط غلظت ن
در سطح  يدار يش معنيافزا ،ماه ٩ش پس از يدوره آزما
در  ). ٣% توسط آزمون دانکن داشت (جدول ١احتمال 

ت و به دنبال آن جذب و يتثبند يها فرا در خاک ،واقع
خاک و  يرس يها يکان ةليوس هب ياکيازت آمون ينگهدار

محلول  يها ت به همراه نمکيتريترات و نين يز انباشتگين
ش ازت کل در خاک يخاک در افزا ييباال يها هيگر در اليد

ن عنصر در ي). غلظت ا١٣٨٦، ياصفهان است (نصر مؤثر
 ٢/٤٢گرم به  لويگرم بر ک يليم ٥/٢١سطح خاک از 

 ٦/٣٠از  يسطح ريگرم و در خاک ز لويگرم بر ک يليم
د يگرم رس لويگرم بر ک يليم ٢٤/٦٠گرم به  لويگرم بر ک يليم

ش ي). افزا٣) (جدول  p≤0.01دو برابر) ( يبيش تقري(افز
بود که با  يزان پساب مصرفيمتناسب با م يتروژن معدنين
) مطابقت داشت. ٢٠٠٣( و همکاران گيزر-ج ابوينتا

بر انتقال و  مؤثرن عوامل يتر بافت خاک از مهم ،نيهمچن
). بر ١٣٩٥همکاران،   و يشاکرم د (شترات ذکر ين شويي آب

 يسه با خاکيشده، خاک لوم در مقا  قات انجامياساس تحق
دهد  يانتقال م را يشتريترات بين يلتيمانند لوم س

جه ي) که با نت٢٠١١و همکاران،  يجانيعمل الر کي(ن
ر خاک مطابت يه زيترات در اليشتر نيق و تجمع بيتحق

  داشت.
کاهش سطح  ند كه) گزارش کرد٢٠١٣مناجم و همکاران (

ون و يکاسيفيتريسبب کاهش ن يرسطحيژن خاک زياکس
ترات در خاک يشتر نيون و تجمع بيکاسيتروفيش دنيافزا
- تروژنيش فرم نيدر مقابل، سبب افزا ؛دشو يم يرسطحيز

و در  يتراتين -تروژنيمقارن با کاهش فرم ن يوميآمون
 علت به يتروژن در خاک سطحيشتر در نيجه تجمع بينت
  د.شو يخاک م يدهايئتوسط کلو يش جذب سطحيافزا
ن سطح يريه زيدر ال يتراتيشتر ازت نيل سوم تجمع بيدل

 يها جاد تناوب دورهيتواند ا يلتر، ميبا وجود ف يخاک حت
 ٣٠-٠خاک ( يمرخ سطحيخشک و مرطوب در ن

ر از سطح خاک يط تبخيجاد شرايا علت به) يمتر يسانت
ش حذف يو افزا يط هوازيچرا که سبب بهبود شرا ؛باشد
ستم در يس ييش کارايافزا ،جهيو در نتشود  ميترات ين

  ).١٣٩٥و همکاران،  ي(جوان را در پي داردترات يحذف ن

ها با  ندهير حذف آاليز مقادي، نيق مورد بررسيتحقدر 
 ٣پس از  ،اول ةگذشت زمان روند کاهش داشت. در مرحل

 ترتيب به ياريماه آب٩پس از  ،سوم ةو در مرحل ياريبآماه 
س در اطراف يليلتر سيترات توسط في% ن٦% و ٢٧
رات آن ييکه البته تغ شدحذف  ينيرزميز يها چكان قطره

د از لحاظ يبا پساب با ياريتر آب يطوالندر صورت ادامه 
از  يخروج يها ندهيس در حذف آاليليلتر سيف ييکارآرا
  رد. يتر قرار گ قيدق يها مورد بررس چكان قطره

  

 
  خاک يتروژن معدنيبر ن يارياثر پساب در دو روش آب - ٩شکل 

 
قات خود بر حذف ي) در تحق١٣٩٢ان و همکاران (يلياسماع

ربن فعال و ک زئوليت طبيعي كلينوپتيواليتترات توسط ين
جه ين نتيبه ا شده از چوب درخت ليمو با حفرات نانو تهيه
با افزايش ميزان جاذب ابتدا ميزان جذب در دند که يرس

 ةيابد كه اين نقط واحد جرم افزايش و سپس كاهش مي
. محل اين شود ميماكزيمم، نقطه حداكثر پتانسيل ناميده 

ب و آالينده بستگي دارد. افزايش غلظت نقطه به نوع جاذ
تا  ترتيب به تراتينآالينده سبب كاهش درصد حذف 

استفاده از پساب  ةادام ،جهيدر نت ؛شود مي ١١% و ٢/٢٤
شود که  يترات در خاک ميش تجمع نيسبب افزا يکشاورز
  ج مطابقت داشت.يبا نتا

  
  گيري نتيجه

اصفهان و آب  يرابه کارخانه کود آليدر مجموع، اختالط ش
و  يآل ، موادي، شورpHدار  يش معنيسبب افزا  چاه
م، يسد  م،يم، پتاسيزيم، منيمحلول مانند کلس يها ونيکات
خاک  يازت معدن  ن فسفات ويکربنات و همچن يد، بيکلرا
م، ي، کلسي، مواد آليکيالکتر تي، هداpH ،ني. همچنشد
خاک د، فسفر و سولفات يم، کلرايم، سديم، پتاسيزيمن

پس از  يرسطحينسبت به خاک ز يشتريش بيافزا يسطح
کربنات و  يکه ب يحال در ؛با پساب داشت ياريماه آب ٩
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نسبت به خاک  يشتريش بيافزا يرسطحيتروژن خاک زين
در خاک  يتروژن معدنيداشت. غلظت ن يرسطحيز
 يشتريش بيافزا  ونيکاسيفيتريعمل دن علت به يرسطحيز

ق نشان داد که يج تحقيداشت. نتا ينسبت به خاک سطح
در اطراف  يرسطحيه زيس در اليليلتر سيکاربرد ف

ها و  ونيه و حذف کاتيدر عمل تصف خوبي بهها  چکان قطره
رات ييروند تغ ،نيها توانا بوده است. همچن ها پساب ونيآن

تروژن و فسفر در طول يم، نيدرصد انتقال عناصر پتاس
ن خاک ثابت نبود و يريزه يدر ال ياريماهه آب ٩زمان 

 ير عناصر مورد بررسين ساين نوسانات را در بيشتريب
ک منبع آب ي عنوان بهشده  داشت. کاربرد پساب ساخته

ت خاک از نظر مواد يفيک يد باعث ارتقايقابل اعتماد و مف
ت و يجاد مسموميکشت بدون ا ياز برايمورد ن ييغذا
ه مواد يتجز، با گذشت زمان و يشود. از طرف يم يآلودگ
 فراهم ينيرزميز يها ن عناصر به آبي، امکان انتقال ايآل
 ؛باشد يمست خطرآفرين يز طيحمانسان و  يو برا شود مي

را  يحيت صحيريمددر اين زمينه بايد  ،به همين جهت
  كار بست. به
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