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 تحتانی و یسطح عمق دو در غیرمتعارف های آب با آبیاری تأثیر تحت خاک خصوصیات بررسی

 

 *2خسروی حسن ،2جعفری محمد ،2زهتابیان غالمرضا ،4ارست مینا

 اکوتوریسم و جغرافیا گروه زمین، علوم و طبیعی منابع دانشکدة کاشان، دانشگاه کاشان، .1

 یکوهستان و خشک مناطق یایاح گروه یعی،طب منابع دانشکدة تهران، دانشگاه ،تهران .2
 (22/12/39 :رشیپذ خیتار -11/11/39 :افتیدر خیتار)

 

 چکیده
 های سال در وضعیت این .است ایران مانند خشک نیمه و خشک مناطق اساسی مسائل از یکی آب بحران
 ریتأث مقایسة و یابیارز هدف با پژوهش نیا .است شده تر بحرانی خشکسالی پدیدة وقوع دلیل به اخیر

 کخا الکتریکی هدایت و اسیدیته محلول، کلر آهک، درصد تغییرات بر شور لب آب و شور آب پساب،
 و پساب ،شور لب شور، های آب با آبیاری شاهد، شامل مطالعاتی مکان پنج ،منظور بدین .گرفت انجام

 مورد مارهایتی با ماه شش مدت به شدهتعیین مزارع .شد گرفته ظردرن شور آب و پساب تلفیقی آبیاری
-91 و 91 -1 عمق دو از نمونه دو پروفیل هر از و شد حفر پروفیل پنج ،مناطق این در .شدند آبیاری نظر
 نشان را معناداری تغییرات ،شده اعمال تیمارهای بین در اسیدیته میزان نتایج .شد برداشت متر سانتی 11

 کاهشی روند نمایانگر شور آب تیمار در عمق دو بین زیاد بسیار اختالف الکتریکی هدایت در .نداد
 ةتجزی .بود ثابت پساب و شور لب آب تیمارهای در روند این اما ،است عمق به سطح از الکتریکی هدایت

 که سطحی نقاطی در خاک در محلول کلر و آهک مقدار داد نشان درصد 33 احتمال در ها نمونه واریانس
 .است داشته زیادی افزایش ،شور لب و شور آب های نمونه برخالف است، شده آبیاری پساب با
 

 .خاک محلول کلر قم، دشت خاک، آهک درصد آب، بحران شور، آب با آبیاری شور، لب آب :کلیدی هایواژه

  

 هدف و مقدمه .4
 برداری بهره اوج به شدننزدیک حالدر جهان کشورهای اکثر
 دسترسی بالطبع و هستند خود سطحی آب موجود منابع از
 در کشاورزی برای مناسب کیفیت با و مرغوب آب منابع به

 است مانده باقی آنچه و است کاهش به رو خشک مناطق
 شور های آب ،ها پساب مانند پایین کیفیت با هایی آب

 [.1] ستها آب زه و زیرزمینی
 1431 سال در مترمکعب میلیارد 314 ایران در بارندگی

 و مزارع در آن مترمکعب میلیارد 334 که است شده برآورد
 فقط .شودمی تبخیر هابارندگی این از بخشی و جذب هازمین
 منابع کل از .است استحصالقابل آن مترمکعب میلیارد 141

 99 است، مترمکعب میلیارد 39 حدود که آب استحصالی
 میلیارد 5/7 کشاورزی، بخش در آن مترمکعب میلیارد

 مترمکعب میلیارد 1/3 و بهداشت و شرب بخش در مترمکعب
 مصرف بیشترین درنتیجه، .شودمی مصرف صنعت بخش در

 آب درصد 33 حدود که است کشاورزی بخش رد همواره
 این وجود با است بدیهی .دهد می تشکیل را استحصالی

 وارد موجود آب منابع به یا اندازه از بیش فشار شرایط
 منابع به دسترسی به محققان توجه ،شرایط این در .شود یم

 و بازیافتی فاضالب از حاصل ،پایین کیفیت با ،نامتعارف آب
 .[1] دشو یم جلب گیاهی اصلی غذایی عناصر از برخی دارای

 نیآخر براساس ایران در یدیتول یخانگ فاضالب لیپتانس
 و ییروستا ،یشهر کیکتف به (1495 سال) یرسم یسرشمار

 مترمکعب لیونیم 4771 ،737 ،3311 معادل بیترت به لک
 یویسنار اساسبر دهند یم نشان اه همحاسب .است سال در

 ییروستا و یشهر جوامع در یبرگشت پساب حجم ،معمول
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 ونیلیم 934 و 3473 معادل بیترتبه 1311 سال در شورک
 در مترمکعب ونیلیم 5131 معادل درمجموع و مترمکعب

 در یبرگشت پساب حجم مطلوب یویسنار اساسبر و سال
 معادل بیترت  به ییروستا جوامع و شهرها در هدف سال

 مترمکعب ونیلیم 5933 معادل درمجموع و 1114 و 3713
 و است خانگی فاضالب به مربوط فقط ارقام این که است

 است نشده منظور آن در کشاورزی و صنعتی یها فاضالب
 در هعمدطور به اکنون هم فاضالب از وسیع حجم این .[3]

 دفع تصفیه بدون کاذب یها چاه طریق از تولید محل
 رشدروبه نیازهای از یا عمده بخش است ممکن که شوند یم

 ،1333 سال در .باشند صنعتی و تفریحی شهری، یها بخش
 از مجدد ةاستفاد طریق از مترمکعب  یلیونم 153 حدود فقط
 .[4] تاس شده تأمین بازیافتی آب

 بیولوژیکی، مختلف یاهتأثیر نامتعارف یها آب ،کلدر
 تأثیرها این .دارد انسان زیست یطمح بر شیمیایی و فیزیکی

 ستها آن فیزیکوشیمیایی نامطلوب کیفیت از ناشی هعمدطور به
 کشتزیر اراضی خاک فیزیکی شرایط در سوء آثار صورت به که

 )ماکرو، عناصر جذب میزان و (ساختمان و نفوذپذیری )بافت،
 فاضالب دور های زمان از اما ،دشو یم ظاهر (نادر و میکرو

 گذشت با .شد یم استفاده زراعی های ینزم تقویت منظور به
 که است رسیده حدی به آب مصرف شهرها، ةتوسع و زمان
 تبدیل آبیاری آب ةکنند ینتأم منابع از یکی به فاضالب دیگر
 یقاتیتحق و یعلم های هربتج از ای خالصه ،ادامهدر .است شده

 بیان شورک سطح در یبرگشت های آب و ها پساب از استفاده
 .دشو می

 پساب با یاریآب امدیپ (1473) ها رسولی حاج و سنجانی
 برخوار ناحیة های خاک ییایمیش های ویژگی از یبرخ بر

 بررسی را ونجهی اهیگ در عناصر از یبرخ یشتگاانب و اصفهان
 با یاریآب سال فته داد نشان ها آن یاه همشاهد .کردند
 منطقه یمیسد و شور های زمین است شده موجب پساب
 یشاورزک یبرا مناسب یکخا به یگرید ماریت چیه بدون
 میسد همچنین و یتبادل و محلول سدیم یشور و دشو لیتبد
 مسعودی .[3] دهد اهشک گیریچشم ةانداز به را کخا لک

 شیافزا و خاک ساختمان بهبود (1431) همکاران و آشتیانی
به را فاضالب با شدهیاریآب خاک در آب ینگهدار تیظرف
 غلظت جمله )از یآل و ییایمیش مختلف باتیترک وجود لیدل
 (1497) همکاران و طبری .[5] کردند گزارش م(یزیمن یباال
 این به چاه آب و شهری فاضالب با کاج درختان آبیاری طی

 بین داری معنی اختالف تیمار دو این تحت که رسیدند نتیجه

 .است آمده وجودبه درختان این برگ غذایی عناصر غلظت
 شهری فاضالب با شده آبیاری گیاهان برگ و خاک ،همچنین
 غذایی عناصر از باالتری غلظت چاه، با آبیاری به نسبت

 افزایش (3111) همکاران و مجیری ،همچنین .[7] ندشتدا
 کلر، کل، نیتروژن آلی، مواد درصد الکتریکی، هدایت میزان
 31-1 عمق در را روی و منگنز آهن، نیکل، سدیم،
 به نسبت پساب با شده آبیاری منطقة در خاک متری سانتی
 و پور حسین ،عالوه به .[7] کردند گزارش شاهد منطقة

 و شارما و (1499) همکاران و آقابراتی ،(1497) همکاران
 ذرت و زیتون درخت درمورد هایی آزمایش (3117) همکاران

 و تصادفی صورت به فاکتوریل طرح قالب در کلم، از ای گونه و
 را خاک شیمیایی های ویژگی و دادند انجام تکرار سه با

 جذب نسبت شوری، مقدار افزایش گربیان نتایج .دکردن بررسی
 کربن فسفاتی، –فسفر نیتراتی، –نیتروژن ،1(آر آ اس) سدیم
 رخ نیم مختلف اعماق در اسیدیته افزایش چنینهم و کل آلی

 تأثیر بررسی با .بود ها فاضالب کاربرد استمرار دنبال به خاک
 نیز خاک شیمیایی های ویژگی برخی بر ها فاضالب نوع

 خام فاضالب تیمار در شوری مقدار میانگین شد مشخص
 ،ها آزمایش این در .است پساب از تربیش داری معنی طور به

 مقدار میانگین زمینة در داری معنی تفاوت ها فاضالب بین
 .[3 و 9] شدن مشاهده کادمیم و کل آلی کربن اسیدیته،
 در ،بیابانی خشک و گرم اقلیم به توجه با قم استان

 های طرح نیازمند و دارد قرار بادی فرسایش معرض
 یا اصالحی نقش تحقیق این در بنابراین، ؛است زدایی بیابان

 مهم خصوصیات برخی در شهری شدة تصفیه فاضالب تخریبی
 .شد ارزیابی و بررسی قم دشت در خاک
 

 ها روش و مواد .2
  مطالعه مورد منطقة جغرافیایی موقعیت .2.4

 ،13′ تا 51° ،43′ یجغرافیای موقعیت در قم دشت منطقة
 قرار شمالی عرض 43° ، 33′ تا 43° ،47′ و شرقی طول °51

 کیلومترمربع 34/173 مطالعه مورد منطقة مساحت .دارد
 (.1 )شکل است

                                                                                           
1. Sodium Adsorption Ratio (SAR) 



 419...       غیرمتعارف های آب با آبیاری تأثیر تحت خاک خصوصیات بررسیارست و همکاران:  

 

 
 (4:4111111 :یاس)مق ایران در قم، استان در مطالعه محدودة موقعیت .4 شکل

 
 ایدر سطح از متر 341 متوسط طوربه نظرمورد منطقة

 سال ماه نیسردتر حرارت ةدرج حداقل متوسط .دارد ارتفاع
 سال ماه ترین گرم حداکثر متوسط ،گراد سانتی ةدرج 5/17
 متر میلی 5/111 آن بارندگی میزان و گراد سانتی ةدرج 5/33

 منطقه دومارتن روش به گرفته انجام مطالعات اساسبر .است
 سرد بیابانی خشک ةآمبرژ روش براساس خشک، اقلیم دارای

 گرم و سرد   ا نسبت اقلیم در بیوکلماتیک جداول اساسبر و
 شناخته بیابانینیمه اقلیم کلدر و شود می بندی طبقه
  .شود می

 

 تحقیق روش .2.2
 بر نامتعارف های آب تأثیر ارزیابی منظور به ،پژوهش این در

 کربنات بی و کربنات آهک، درصد محلول، کلر تغییرات
 مکان پنج خاک، الکتریکی هدایت و اسیدیته محلول،
 آبیاری، بدون شامل ها مکان این .شد گرفته نظردر مطالعاتی
 تلفیقی آبیاری و پساب ،شور لب آب شور، آب با شدهآبیاری
 .شد حفر پروفیل ،یادشده مناطق در .است شور آب و پساب
 تیمارهای با ماه شش مدت به سال رد شدهتعیین مزارع
 مدت این از  پس ،شدند می غرقابی آبیاری نظرمورد
 یونجه و ذرت شده کشت گیاهان .گرفت انجام برداری نمونه
 شد سعی عبارتیبه گرفت؛ انجام مزارع بر کنترل عمل .بود
 مورد های کشت به توجه با آبیاری تیمار نوع پنج هر برای
 صحبت به توجه با .شود گرفته نظردر یکسانی شرایط همطالع

 و ها سایت شد سعی ،محلی کارشناسان و کشاورزان با
 ها آن ةاولی شرایط که شوند انتخاب مطالعه برای تیمارهایی

 .باشد یکسان

 خاک از برداری نمونه 2.2.4

 مشخص منطقه، خاک زمینة در گرفته انجام مطالعات براساس
 .ددار زیادی بسیار شوری و است رسی لوم منطقه خاک شد
 تغییرات بر نظر مورد تیمارهای تأثیر ارزیابی منظور به

 پنج در پروفیل یادشده مناطق در ،خاک شیمیایی خصوصیات
 در شده مشخص های زمین از نقطه هر وسعت براساس) تکرار
 سطحی عمق دو از نمونه سه پروفیل هر از .شد حفر (منطقه

 (متر سانتی 71-41) االرضی تحت و (متر سانتی 1-41)
 .[11] شد برداشت
 

 اشباع ةعصار ةاسیدیت و الکتریکی هدایت گیری اندازه .2.2.2

 ،ها خاک اشباع ةعصار ةتهی و اشباع گل کردنآماده از پس
 الکتریکی سنج هدایت دستگاه با ها آن الکتریکی هدایت
 گراد سانتی ةدرج 35 دمای در متر بر زیمنس دسی برحسب

 .[11] شد تعیین متر 1اچ پی دستگاه با خاک ةاسیدیت و
 

 خاک کلر و آهک درصد یریگ اندازه .2.2.9

 ةمحاسب برای .است خاک اصالحی های عامل از یکی آهک
 از شده برداشت یها نمونه در موجود آهک درصد میزان
 برای و نرمال کلریدریک اسید از مطالعه، مورد ةمنطق

 .شد استفاده نرمال 55/1 سود از آن تیتراسیون
 موهر روش از نیز خاک محلول کلر گیری اندازه برای
  .شد استفاده
 

                                                                                           
1. pH 
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 آبیاری برای استفاده مورد های آب شیمیایی ویژگی .4 جدول

 ایران استاندارد در شده یهتوص مجاز مقادیر شده تصفیه پساب شور لب شور واحد آب کیفی معیار

pH - 2/8 3/7 81/7 2/8-1 

EC ds/m 2/8 2/1 2/1 9-7/1 

SAR (mmol/Lit)/2 9/13 3/2 72/1 - 

BOD mg/Lit - - 112 111 

COD mg/Lit - - 191 211 

 
 ها داده آماری تحلیل و تجزیه .2.9

 گرادیان دلیلبه) شد استفاده خطی روش از حاضر پژوهش در
 از خطی، روش اعمال از پس درنتیجه،. [13] (4 از کمتر
 از استفاده با ها داده آنالیز برای اصلی های مؤلفه تجزیة
 .شد استفاده 1اس اس پی اس افزار نرم

 

 بحث و نتایج. 9
 مطالعه مورد منطقة در استفاده مورد پساب های ویژگی .9.4

 و شور پساب،) مطالعه مورد های آب های ویژگی مقایسة نتایج
 شده ارائه 1 جدول در آبیاری آب استاندارد مقادیر با( شور لب

 .است
 

 خاک اسیدیتة .9.2

 71-41 و 41-1 عمق در طرفه یک واریانس ةتجزی نتایج
 اسیدیتة مقدار نظر از بررسی مورد نقاط تمام در متر سانتی
 پساب با آبیاری یمارت در جز به را داری معنی اختالف خاک
 های آبیاری است مشخص (.4 و 3 های جدول) ندادند نشان
 خاک زیرا ،نداشته خاک قلیاییت بر زیادی تأثیر گرفته انجام
 پساب، با آبیاری زمینة در .است داشته شوری مقداری منطقه
ترکیب ضمن خصوصیت این و داشته بیشتری قلیاییت چون
 تیمارها سایر به نسبت و است شده تشدید شور آب با شدن
 تأثیر کلدر ،است گذاشته جا به خود از داری معنی تغییر
 .است بوده اندک

 
 الکتریکی هدایت .9.9

 مقایسة و( 5 و 3 های جدول) طرفه یک آنالیز به توجه با
 تمام در الکتریکی هدایت ،(4 و 3 های شکل) توکی میانگین
 دار معنی اختالف پساب و شور آب تلفیقی تیمار جزبه تیمارها

 مقدار با پساب تیمار. دارد وجود متر سانتی 41 -1 الیة در

                                                                                           
1. SPSS 

 شاهد و تیمارها سایر به نسبت 3 از کمتر الکتریکی هدایت
 . داشت را EC میزان ترین پایین
 

 عمق در خاک ةاسیدیت طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .2 جدول

 متر سانتی 91 -1

 (F) ةآمار (DF) آزادی ةدرج تغییرات منابع

 ns111/9 9 تکرار
 - 91 خطا

 - 99 مجموع

 
 عمق در خاک اسیدیتة طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .9 جدول

 متر سانتی 01 -91

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 ns129/1 9 تکرار
 - 91 خطا

 - 99 مجموع

 
 خاک الکتریکی هدایت طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .1 جدول

 متر سانتی 91 -1 عمق در

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 392/199* 9 تکرار
 - 91 خطا

 - 99 مجموع

 
 خاک الکتریکی هدایت طرفة یک واریانس ةتجزی نتایج .5 جدول

 متر سانتی 01 -91 عمق در

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 392/199* 9 تکرار
 - 91 خطا

 - 99 مجموع
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 متر سانتی 91 -1 عمق در خاک الکتریکی هدایت .2 شکل

 

 
 متر سانتی 01 -91 عمق در خاک الکتریکی هدایت .9 شکل

 
 خاک محلول کلر .9.1

 مقایسة و (7 و 7 های جدول) طرفه یک آنالیز به توجه با
 همة در خاک محلول کلر ،(5 و 3 های شکل) توکی میانگین
 در .است شتهدا دار معنی اختالف 41 -1 عمق در تیمارها
 دارای لیتر در واالن اکی میلی 17/19 میزان به شور آب تیمار
 و 41 -1 عمق دو هر در تیمارها بین در اختالف ترینبیش
 تیمار های نمونه در کلر میزان ،عالوه به .است بوده 41-71

 عمق، دو هر در شور لب آب تیمار از بعد درجة در نیز تلفیقی
 همة بین در 71 -41 عمق در .است داشته را مقدار ترینبیش

 اختالف شور لب آب با آبیاری تیمار یاستثنا به تیمارها
 بین پساب و شور آب تلفیقی تیمار در .دارد وجود دار معنی
 تیمار از حاصل های نمونه .است بوده زیاد اختالف عمق دو

 آب تلفیق و شور آب تیمارهای به نسبت نیز پساب با آبیاری
 .بود میزان ترینکم دارای عمق دو هر در پساب و شور

 عمق در خاک محلول کلر طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .0 جدول

 متر سانتی 91 -1

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 111/912* 9 تکرار

 - 91 خطا

 - 99 مجموع

 
 عمق در خاک محلول کلر طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .7 جدول

 متر سانتی 01 -91

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 111/912* 9 تکرار

 - 91 خطا

 - 99 مجموع
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 متر سانتی 91 -1 های عمق ترکیب در خاک محلول کلر .1 شکل

 

 
 متر سانتی 01 -91 عمق در خاک محلول کلر .5 شکل

 

 خاک آهک درصد .9.5
 مقایسة و (3 و 9 های جدول) طرفه یک آنالیز به توجه با

 نسبت تیمارها ةهم در آهک ،(7 و 7 های شکل) توکی میانگین
 عمق در .است دار معنی اختالف دارای 41 -1 عمق در شاهد به
 میزان به پساب و شور آب تلفیق تیمارهای بین 71 -41
 اختالف درصد 11/77 میزان به شور آب یمارت در و 47/49

 اختالف شاهد نسبت تیمارها سایر بین و دارد وجود دار معنی
 پساب تیمارهای از حاصل های نمونه .نشد مشاهده داری معنی

 افزایشی روندی سطح به عمق از شور آب و پساب ترکیب و
 آب تیمارهای اما ،است شده برابردو تقریبیطوربه و است داشته
 سطح به عمق از خاک های نمونه بر شدهاعمال شور لب و شور

  .است داشته کاهشی روندی
 
 

 

 در خاک محلول آهک ةطرف یک واریانس ةتجزی نتایج .8 جدول

 متر سانتی 91 -1 عمق

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 112/229* 9 تکرار

 - 91 خطا

 - 99 مجموع

 
 در خاک محلول آهک طرفة یک واریانس تجزیة نتایج .3 لجدو

 متر سانتی 01 -91 عمق

 (F) ةآمار (DF) آزادی درجة تغییرات منابع

 112/229* 9 تکرار

 - 91 خطا

 - 99 مجموع
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 متر سانتی 91 -1 عمق در خاک آهک .0 شکل

 

 
 متر سانتی 01 -91 عمق در خاک آهک .7 شکل

 

 بندی جمع .1
 ییغذا عناصر از توجهی شایان ریمقاد یحاو مطالعه مورد پساب
 های زمین در مواد نیا اربردک هک است بوده اهیگ ازین مورد

 ،گیاهان آبیاری راستای در کافی آب تأمین برعالوه یشاورزک
 تیمار و پساب تیمار .است دیمف یزراع اهانیگ ازین نیتأم ایبر

 و یکیزیف های ویژگی بهبود با ،شور آب و پساب تلفیقی
 اهیگ ردکعمل و رشد شیافزا سبب خاک، یزیخ حاصل

 تیمار اربردک هرچند .دشو می مطالعه مورد اراضی در کشتزیر
 بهبود سبب ،تنها صورتبه چه و تلفیقی صورتبه چه پساب
 تحت اهانیگ ردکعمل و رشد شیافزا زین و کخا های ویژگی
 ،ها آن ةتصفی و دیتول مراحل به توجه با اما ،است شده کشت
 یدارا یشاورزک های زمین در مواد نیا اربردک است ممکن
 ردنکاضافه و باشد زین محیطی زیست های آلودگی لیپتانس
 ییغذا ةریزنج یآلودگ خطر است نکمم مواد نیا ادیز ریمقاد
 اربردک دیفوا به توجه با ،رو این از .باشد داشته یپ در را انسان

 مطالعات شود می هیتوص ،یشاورزک های زمین در مواد نیا
 یشور ةجنب و مواد نیا یآلودگ انکام یبررس ،محیطی زیست
 .گیرد انجام جداگانه صورت به زین خاک

 و رشد رب یرگذارتأث عوامل از یکی خاک اچ پی میزان
 های ویژگی از یکی بنابراین، ؛است خاک در گیاه یبقا

 ،نتایج براساس .رود یم شماربه نیز خاک ةبرجست شیمیایی
 مقدار نظر از مطالعه تحت اعماق در طرفه یک واریانس ةتجزی

 با آبیاری تیمار در جزبه را داری معنی اختالف خاک ةاسیدیت
 وجود دلیل به مسئله نیا است ممکن .نداد نشان پساب

 .[13] باشد فاضالب لجن در دزایاس باتیترک و یآل یدهایاس
 با مختلف، اعماق دربارة تیمارها ای مقایسه نمودار به توجه با

 شور لب آب با آبیاری جز به تیمارها ةهم در عمق افزایش
 کاهش رسد می نظربه .است یافته افزایش اسیدیته میانگین
 برای شرایط اینکه به توجه با سطحی عمق در اسیدیته بیشتر
 مساعدتر (متر سانتی 41 -1) عمق این در خاک به هوا ورود
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1. Electrical Conduction (EC)    2. Food and Agriculture Organization (FAO) 

 یندافر جمله از آلی مواد ةتجزی سرعت افزایش موجب است،
 را خاک پی اچ کاهش فرایند و است هشد نیترافیکاسیون

 بررسی در (1493) همکاران و گهری باب زمانی .دارد دنبال به
 با خاک، های ویژگی بر اکریل پلی ةکارخان فاضالب لجن اثر

 توانستند کارخانه این فاضالب لجن از هکتار در تن 35 کاربرد
 ،دهند کاهش شاهد با مقایسه در درصد 9/1 را خاک ةاسیدیت

 آلی ةماد مقدار .[14] نبود دار معنی آمده دست به تفاوت اما
 شیمیایی و فیزیکی خواص بر مطلوبی اثر فاضالب زیاد        تقریبا 
 -ایران خشک مناطق های خاک بر ویژه به و گذارد می خاک
 در .[13] است تر بیش تأثیر این -ندفقیر آلی مواد نظر از که

 فاضالب تأثیر ،(3111) همکاران و مورائیتیس پژوهش
 (یونان) سه پلوپونه از مزارعی در خاک بر زیتون ةکارخان
 از استفاده اثر در را آلی کربن و سدیم ،1سی ای افزایش
 .[15] داشت همراه به فاضالب
 اما ،اند برگرفتهدر را رانیا از یمیعظ بخش شور های زمین
 خاک الکتریکی هدایت های شاخص مورددر یپژوهش تاکنون

 ها آن ای حاشیه یکشاورز های زمین نیهمچن و ها زمین نیا
 بر شور های آب و پساب تأثیر ،اساسینا بر .است هگرفتن انجام
 ةدهند نشان نتایج .شد مقایسه و بررسی قم دشت های زمین
 سطح در آماری نظر از منطقه، رب پساب با آبیاری دار معنی تأثیر
 ،تیمار این با آبیاری مناطق در که طوری به است درصد یک

 به نسبت توجهی شایان میزان به خاک الکتریکی هدایت
 تحقیق با مشابه نتیجه این .است یافته کاهش شاهد های نمونه
 لجن اثر بررسی در (1493) همکاران و گهری باب زمانی

 کاهش .بود خاک های ویژگی بر اکریل پلی ةکارخان فاضالب
 خاک به فاضالب لجن افزودن اثر در اشباع هیدرولیکی هدایت

 است ممکن خاک اشباع یکیدرولیه تیهدا کاهش .بود
 لجن کاربرد اثر در خاکزیر فرج و خلل شدنمسدود لیدل به

 در یمنف یعامل موضوع نیا  .باشد شده حاصل فاضالب،
 عنوان به لیاکر یپل ةکارخان فاضالب لجن از استفاده
 تأثیر اپستین اما ،[17] است شده محسوب خاک ةکنند اصالح
 و کرد بررسی خاک فیزیکی خواص برخی بر را فاضالب لجن
 را خاک الکتریکی هدایت ابتدا لجن، کاربرد گرفت نتیجه
 از استفاده از پس روز 91 تا 51 ولی ،[17] دهد می افزایش
 در آن مقدار و یابد می کاهش الکتریکی هدایت فاضالب، لجن
 تأثیر (3111) همکاران و کلی .[19] شود می رابرب شاهد خاک
در خاک ژئوشیمیایی خواص بر را شدهتصفیه فاضالب با آبیاری

 دو و ماهه سه های دوره در تیمارها .کردند بررسیشرقی تونس
 نتایج .شد اعمال خاک مختلف های الیه در سال چهارده تا

 های هدور تمام در سی ای ،خاک شوری افزایش ةدهند نشان
 افزایش ،عالوه به .بود آبیاری بدون مزارع به نسبت آبیاری
 .داشت همراهبه عمقی های الیه در ویژه به را خاک ةاسیدیت
 ،است ضروری فاضالب در ها آنیون مقدار پایش ،کلدر
 همچنین و خاک کیفیت کاهش سبب ها آن زیاد مقادیر زیرا
 دادن انجام .شود می زیرزمینی و سطحی های آب کیفیت افت

 محلول کلر از باالیی        تقریبا  مقادیر افزایش به پساب با آبیاری
 افزایش این دلیل و است شده منجر شاهد به نسبت خاک
 هنگام فاضالب، در کلر افزودن دلیل به است ممکن مقدار
 تیمار سطحی های پروفیل در آنیون این مقدار .باشد تصفیه
 ،است یافته کاهش آن عمقی های نمونه در و افزایش پساب

 و شور آب تیمارهای به نسبت تیمار این در کلر، تجمع اما
به آن و است بوده تریکم مقدار پساب و شور تلفیقی تیمار
 تیمار سه برخالف .است شور آب در فراوان امالح وجود دلیل

 در را کلر افزایش کمی مقدار به شور لب آب ةنمون ،یادشده
 عمق در و داشت همراه به شاهد به نسبت سطحی عمق

 ترکم امالح وجود دلیلبه و داشت کمی آبشویی نیز تحتانی
 نبود دلیلبه درنتیجه، .بود شاهد از ترکم آن میزان آن، در

 تبخیر افزایش و محیط باالی دمای شاهد، ةمنطق در آبیاری
 .است افتهی افزایش منطقه این در کلر تجمع ،خاک سطح در

 تیفکی یابیارز براساس (1473) ها رسولی حاج و سنجانی
 در استفاده یبرا اصفهان شهر شمال ةخان تصفیه پساب

 با سهیمقا در آن لرک زانیم دگرفتن هیجنت ،یرزشاوک
 یاریآب روش به توجه با است ممکن و ستباال 3ئواف استاندارد

 .باشد آور زیان اهیگ نوع و
 پساب با که سطحی نقاط در خاک در محلول آهک مقدار
 ،شور لب و شور آب های نمونه برخالف است، شده آبیاری
 های پروفیل در آهک تغییرات .داد نشان را زیادی افزایش
 سبب ،آن تلفیقی تیمار و پساب با آبیاری تحت سطحی
 مقدار وجود تجمع این دلیل .شد شاهد به نسبت آهک تجمع
 و شور آب با آبیاری مقابل در اما ،بود پساب در آهک از زیادی
 ،است شده آن انتقال و آهک آبشویی سبب شور لب
 پروفیل از بیشتر عمقی پروفیل در آهک تجمع که طوری به

 .است سطحی
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