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آثار پساب بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
در پروژههای بیولوژیکی احیای مراتع
(مطالعة موردی شرق اصفهان)

 حسین بشری*؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا صنعتی اصفهان
 مصطفی ترکش اصفهانی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا صنعتی اصفهان
 طیبه شاهآبادی؛ کارشناسارشد بیابانزداییی دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا صنعتی اصفهان
 محمدرضا مصدقی؛ دانشیار گرو خاکشناسیی دانشکدة کشاورزیی دانشگا صنعتی اصفهان

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی پیامدهای کاربردِ پساب شهری بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شییییایی خیاد در مراتی
منطقة سگزی واق در شرق اصفهان انجام شد .شش سایت مطالعاتی با توجه به نوع پوشش گیاهی دستکاشت (گونههای
تاغ ،قرهداغ) و روش آبیاری (شیاری ،غرقابی ،و بدون آبیاری) انتخاب شد و در هر سایت حداقل چهار و حیداکرر دوازده
تکرار انتخاب شد و از الیههای  ۰ی ۱۰و  ۱۰ی ۳۰سانتیمتری خاد نیونهبرداری شید .بافیت ،مقیدار میادة آلیی ،اسییدیته،
رسانایی الکتریکی ،میزان سدیم ،کلسیم ،و منیزیم محلول ،و پایداری ساختیان خاد (رس قابل پراکنش) بیرای  94نیونیة
خاد بررسی و با استفاده از تجزیة واریانس و تجزیة مؤلفههای اصلی تحلیل شد .بر اسیاس نتیایج ،اسیتفاده از پسیاب بیا
شستوشوی نیکهای محلول خاد و انتقال آنها به عیق خاد و افزودن مواد آلی و معدنی تغییراتی در خاد ایجاد کرد.
رسانایی الکتریکی خاد در سایتهای بدون آبیاری ( ۰ی ۱۰سانتیمتری) یا آبیاری به شیوة شیاری ( ۱۰ی ۳۰سیانتیمتیری)

به طور معنیداری ( )α=۰/۰5بیش از سایتهایی با آبیاری غرقابی بود .کاربرد پساب موجب افزایش میزان مادة آلی خیاد،

نسبت به مناطق بدون آبیاری ،شد و میزان پایداری خاددانهها نیز به طور معنیداری ( )α=۰/۰5افزایش یافیت .اسیتفاده از

پساب به کاهش سدیم محلول خاد منجر شد و ،در نتیجه ،میزان رس قابل پراکنش کاهش یافت و بر پاییداری سیاختیان
خاد افزوده شد .در مجیوع ،استفاده از پساب در پروژههای احیای مرات  ،با توجیه بیه اینکیه خطرهیای زیسیتمحیطیی
کیتری نسبت به کاربردِ آن در عرصههای کشاورزی دارد ،توصیه میشود.
واژگان کلیدی :احیا ،پایداری خاددانهها ،پساب شهری ،رس قابل پراکنش ،شوری خاد.
* .نويسندة مسئول :تلفن031-33913569 :

Email: hbashari@iut.ac.ir
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مقدمه

دیاگاه منابآ طبیتی یژوهشههای چنهاانی دربهارة آن

کمبود آب یکی از چالشهای اساسی مناطق خشک و

انجام نگرفت اس ا در یک مطالتة گلخان ای ،کهاربردِ

در

یساب موجب افزایش متنیدار رسهانایی الکتریکهی و

سالهای اخیر به دلیه ککهرار یایهاة خشهکسهالی

گنجایش نگ داش

آب خا شها ،ولهی بهر چگهالی

حادکر شاه اس ا بنابرای  ،کاربردِآب های نامتتهار ،

ح ی ی و نفوذیهذیری خها

ماننا یسابهای شهری ،در جایی که آب بها کیفیه

[]25ا کاربردِ مااومِ فاضالب ها ،ب منزلة آب آبیهاری،

نیم ه خشههک ماننهها ای هران اس ه ا ای ه وضههتی

[،22

مناسب در دسترس نیس  ،رو ب فزونهی اسه

میزان شوری ،نسب

کهأثیر چنهاانی نااشه

جذب سای ( ،)SARنیتهروژن-

]24ا کاربردِ ایه منهابآ آبهی در کشهاورزی سهاب ای

نیتراکی ،فسفر -فسفاکی ،کرب آلی ک  ،و همچنی دو

دیرینه دارد و به چنها دهه یهیش از قهرن نههوزده

فلز سهنگی نیکه و کهادمی خها را افهزایش داد و

برمهیگهرددا امهروزه ،در کشهور چهی بهیش از 1/33
میلیون هکتار از زمی های کشاورزی کح

آبیاری بها

همچنی باعه

کهاهش اسهیایت در اعمها مختلهف

نی رخ خا شا []20 ،12 ،4ا با بررسهی کهأثیر انهواع
فاضالب بر برخی ویژگهیههای شهیمیایی خها نیهز

فاضالب کصفی میشود []15 ،2ا
یکی از راه های جلوگیری از گسترش عرص ههای

مشخص شا که میهانگی م هاار شهوری ،نیتهروژن-

بیابانی و نیز جلوگیری از وقوع گرد و غبارهای شایا

نیتراکههی ،SAR ،فسههفر -فسههفاکی ،و نیک ه خهها در

بیولوژیکی ایه عرصه هاسه ا در ایه میهان،

کیمار فاضالب خام ب طور متنیداری بیشتر از کیمهار

بهرهگیری از یساب فاضهالب شههری بهرای آبیهاری،

یساب اس  ،زیهرا برخهی از مهواد متلهق موجهود در

کثبی

که

فاضالب خام طی مرحلة ییش -کصهفی کها حهاودی

درخور بررسی و مطالت اسه ا اثهری که ایه گونه

میشود []20 ،12 ،4ا بنا بر گزارشها ،بهیش از

کوأم با طرحهای بیابهانزدایهی از مهواردی اسه

حذ

برجها

 33درصا از لج فاضالب کولیای در امریکها بهرای

میگذارنا ،در م ایس با کأثیری ک بر است رار گیاههان

به کهار مهیرود

آبها بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خها
و نیز میزان فرسایش خا

میگذارنا ،اهمی

فراوانی

داردا خا  ،محیطی اس

یویا ک ییوست کح

کهأثیر

کغییرات فیزیکی ،شیمیایی ،و زیستی قهرار مهیگیهردا
بایهی اس

ک کاربرد فاضالب شهری بر ویژگیهای

اصالح و افزایش حاص خیزی خا

[]27ا اگرچ لج فاضالب دارای مواد مغذی گیهاهی
مفیا اس

و میکوانا باعه

شههود ،ممکه اسه

اصهالح و بهبهود خها

دارای بههاکتریههها ،ویههروسههها،

یروکوزئرها (جانااران ککسلولی) ،و فلزهای سهنگی

گوناگون خا  ،از جمله ویژگهیههای شهیمیایی آن،

نیههز باشهها []26 ،17ا حههاود  99/9درصهها از وزن

کأثیر میگذاردا بنابرای  ،بایا در مناطق مختلف دربارة

فاضالب را آب و  0/1درصا ب یه را مهواد خهارجی،

ارزیابی کاربردِ یساب برای آبیاری بررسیههای دقیهق

شام مواد آلی و متانی ،کشکی داده اس

[]1ا مواد

انجام شودا

آلی ک ریباً  50درصا از بخش جاما لج فاضهالب را

در منابآ موجود ،کاربردِ یساب فاضهالب شههری
بیشتر از دیاگاه کشاورزی بررسی شاه اس  ،ولهی از

کشههکی مههیدهنها و عمومهاً باعه
فیزیکی خا

بهبههود وضههتی

می شونا []13ا لجه فاضهالب باعه
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کاهش چگالی ظاهری ،افزایش یایااری خا دان هها،
آب ،و نفوذیذیری خها

افزایش گنجایش نگ داش

میشودا افزودن لجه فاضهالب به خها
باع

ک در ای منط برای آبیاری محصهوتت کشهاورزی
از یساب شهری استفاده میشود ،اما در محاودهای ک

ریزبافه

ادارة ک منابآ طبیتی و آبخیزداری استان یهروژهههای

افزایش مادة آلی و نفوذیذیری و بهبود کخلخه

بیولوژیکی بیابانزدایی انجام داده اس  ،مات  6سهال

کهوی هة خهها مههیشههود []21ا همچنههی ،

و وضههتی

کههاربرد لجهه فاضههالب موجههب کههاهش م اومهه
مکانیکی خا

در برابر نفوذ ریش و افهزایش نسهب

حج ریش ب ساق میشود []6ا
اسیایت  ،رسانایی الکتریکی ،گنجایش کبهادل کهاکیونی
عناصر یُرمصر

آنیههونههها و کههاکیونههها و غلظه
و ک مصر

گون های دس کاش

میشودا روش آبیاری در ای منط نیهز به دو روشِ
منظور بررسی کأثیر کاربرد یسهاب شههری بهر برخهی
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خها

و عناصر سنگی کهأثیر

می گذاردا یژوهشها نشان داد در اثر مصهر

لجه ه

بست ب کرکیب و منبهآ لجه ه اسهیایتة خها

کغییهر

مکان نمونهبرداری

میکنا ،و برخی منابآ نیز کاهش  pHخا را گزارش
آن کولیا اسیا در هنگهام کجزیهة

لج گزارش شاه اس
باع

[]14ا افزایش لج فاضهالب

افزایش رسانایی الکتریکی و کاهش  pHخها

میشود []15ا افهزایش رسهانایی الکتریکهی خها در
نتیجة مصر

لج فاضالب نیز بیانگر افزایش غلظ

کاکیونها و آنیونهای خا اس
فاضالب می کوانا باع

در ایه منط ه

انجام شاا

روششناسی

کردنا [ ،]8ک عل

(زردکاغ و قره داغ) نیز اسهتفاده

شیاری و غرقابی اس ا بنابرای  ،یهژوهش حاضهر به

لج فاضالب بر ویژگیهای شیمیایی خا  ،ماننا
( ،)CECو غلظه

اس

که از یسهاب فاضهالب شههری بهرای آبیهاری

[]27 ،23 ،11ا لج

واقآ در دش

سگزی بها طهول جغرافیهایی ˝49΄ 16

˚ 51کها ˝ 52˚ 14΄ 09و عهر

جغرافیههایی ˝28΄ 21

˚ 32کا ˝ 32˚ 43΄ 52در جنوب جادة اصفهان -نهایی
و شمال رودخانة زایناهرود قرار داردا ایه منط ه بها
وست

 112167هکتار دارای میانگی شیب برابهر بها

 1/08درصا اس ا بر اساس آمار ایستگاه هواشناسهی

جانهااران

شر اصهفهان ،میهانگی بهارش سهالیانة منط ه 106

خا زی ،ماننها کهرم خهاکی و نماکهاها ،شهود ،که ،

میلههیمتههر ،میههانگی دمههای سههالیان  15/2درجههة

بالطبآ ،فتالی

افهزایش جمتیه

منط ة مورد بررسی در ایستگاه بیابهان زدایهی سهگزی

آنها باع

بهبهود ویژگیهای فیزیکی

خا میشود []9ا

 2201/5میلیمتر اس ا میانگی سرع

منط ة سگزی ،واقهآ در شهر اصهفهان ،یکهی از
کانونهای بیابانزایی و گرد و غبار در م یاس محلهی
در اطرا

شهر اصفهان اس

سانتیگراد ،و میانگی کبخیر یتانسی سالیان در منط

و ادارة ک منابآ طبیتی

و آبخیههزداری اسههتان در مراکهآِ ایه منط ه ایسههتگاه
بیابانزدایی احااث نموده اس ا مات مایهای اسه

منط  8متر بر ثانی و جه

وزش بهاد در

باد غالب شرقی -غربهی

اس ا بر اساس طب ه بنهای اقلیمهی دومهارک  ،اقلهی
منط از نوع خشک و بر طبق ک سی بنهای آمبهرژه از
نوع خشک و سرد اس ا
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الف

ج

ب

شکل  .1الف) موقعیت محدودة مورد مطالعه در استان اصفهان؛ ب) موقعیت جغرافیایی دشت سگزی؛ ج) تصویر ماهوارهای منطقة سگزی
اصفهان به همراه محل سایتهای نمونهبرداری (نقاط گرد روی تصویر)

سهگزی ،از درختچه ههای

کشتزارهای قایمی ک رها شاهانا ،نمک به صهورکی

در طرح بیابانزدایی دش

گهههز ،آکهههریتلک  ،کهههاغ و قهههرهداغ (به ه صهههورت

گسترده در سطش خا

کجمآ یافته اسه ا به طهور

دس کاش ) استفاده شاه اس ا در ایه ایسهتگاه به

کلی ،خا های ای منط از نظهر مهواد آلهی ف یهر و

مات  6سال اس

ک از یساب فاضالب شهری برای

آبیاری بخشی از یوشش گیاهی دس کاش

اسهتفاده

غالبههاً ریههزبافهه

اسهه

و در دو ردة انتههیسههولز 1و

اریایسولز 2طب بنای میشوناا

میشودا ب دلی شرایط نامساعا محیطی ،ماننا شوری
و قلیائی

زیاد در منط ة مهورد مطالته  ،بخهشههای

زیادی از منط عاری از یوشهش گیهاهی اسه

و در

بخشهایی برخهی از گیاههان م هاوم ،ماننها aphylla
harmala ،Anabasis

camelorum ،Peganum

 ،Alhajiو  ،Salsola tomentosaبهها سههطش یوشههش
کمتر از  10درصا دیاه مهیشهودا بخهش وسهیتی از
خهها هههای ای ه منط ه ب ه صههورت سههل بسههت بهها
شکا های عمیق یا سل های یفکهرده و چسهبناگی
زیاد اس ا عالوه بر ای  ،در بسیاری از مناطق ،ب ویژه

تیمارهای انتخابی و روش کار
ب ه منظههور بررسههی کههأثیر آبیههاری بهها فاضههالب بههر
ویژگیهای خا  6 ،سهای

مطالتهاکی ،بها کوجه به

کرکیب کیمارهای نوع یوشهش گیهاهی دسه کاشه
(گون های کهاغ و قهرهداغ) و روش آبیهاری (شهیاری،
غرقابی ،و باون آبیاری) ،کتیی شا و در ههر سهای
حااق  4و حااکثر  12ککرار ،بست ب وست

سهای

مطالتاکی ،انتخاب شا (جاول )1ا

جدول  .1تیمارهای انتخابی (سایتها) برای استقرار پالتها

21

شمارة سایتهای مطالعاتی نام گونة دستکاشت روش آبیاری تعداد تکرار
7
شیاری
تاغ
1
4
غرقابی
تاغ
2
12
بدون آبیاری
تاغ
3
4
شیاری
تاغ و قرهداغ
4
8
غرقابی
تاغ و قرهداغ
5
12
بدون آبیاری
تاغ و قرهداغ
6
1. Entisols
2. Aridisols
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سای

مطالتاکی  3ب عنوان شاها برای سای های

 1و  2و همچنی سای

مطالتاکی  6ب عنهوان شهاها

در عصههارة اشههباع خهها بهها اسههتفاده از دسههتگاه
فلی فتومتر 2اناازهگیری شاا

برای سای های  4و  5درنظر گرفت شاا در مجمهوع،
 47سای

مطالتاکی بررسی شا و در هر سهای

یهک

همچنی  ،یایااری سهاختمان خها

در کیمارههای

انتخهههابی بههها انهههاازهگیهههری رس قابه ه یهههراکنش

یالت  10در  10متری ب شک کصادفی مست ر شا و

خودب خودی 3و مکانیکی 4خا

از چهار گوشة ای یهالتهها از دو تیهة  0ه 10و 10

رس قابهه یههراکنش ( )DCیکههی از شههاخصهههای

نمون برداری شاا ست ،

به عبهارت دیگهر،

ه 30سانتی متری سطش خا

اسه

نایایااری ساختمان خها

ارزیابی شهاا م هاار

نمون های خا هر تی ب عنوان نمونه ههای مرکهب

نایایااری واحاهای ساختمانی (خا دانه هها) سهبب

شا،

افزایش م اار  DCمیشودا برای انهاازهگیهری میهزان

کرکیب شاا در مجموع 94 ،نمونة خا

برداش

در هوای آزاد خشهک شها ،و به آزمایشهگاه منت ه

رس قاب یراکنش مکانیکی ( )MDCم هاار  50گهرم

گردیاا نمون برداری از تی های رویهی خها به دو

خا (نمون با حااق آسیب ب خا دان هها) کهوزی

دلیه انجههام شهها 1ا ههها

از ایه مطالته بررسههی

کغییرات ویژگیهای تیة رویهی خها در کیمارههای
مختلف اسه

2ا اگهر شهرایط فیزیکهی و شهیمیایی

تی ههای رویهی خها مناسهب باشها ،مهیکهوان در
صورت مهیابودن سایر شرایط محیطی و مهایریتی به
است رار نهالهای کاشت شاه در منط امیا داش ا

شا و ب یک بشر منت

گردیهاا به ههر بشهر م هاار

کافی آب م طر ب آرامی افزوده شا و سوستانسیون ب
مات دوازده ساع

(یک شب) برای کتادل به حهال

خود رها شاا ست  ،سوستانسیون آمادهشاه ب مهات
 1ساع
ی

با استفاده از دستگاه شیکر ککهان داده شهاا

از گذش

یک لیتری منت

ای مات زمان ،سوستانسیون ب مزور
شا و ب حج رساناه شهاا یه

اندازهگیری ویژگیهای خاک

گذش

نمون های خا کوبیاه شها و از الهک  2میلهیمتهری

برای ک نشینی ذرات ش و سیل

از

زمان کافی (حاود س کها سه ونهی سهاع )
(بهر اسهاس قهانون

گذراناه شاا نمون های خا کهی شهاه بهرای آزمهون

اسههتوکز) ب ه وس هیلة ییت ه

یایااری خا دانه (رس قابه یهراکنش) ،بها حهااق

سوستانسیون حج  25میلیلیتهر برداشه

ضرب و آسیب و باون کوبیهان ،از الهک  2میلهیمتهر

دمای  105درجة سهانتیگهراد به مهات  24سهاع

عبور داده شاا درصا ذرات اولیه (بافه ) خها به

خشک شاا ست  ،میزان رس قاب یراکنش مکهانیکی

روش هیارومتر ،م اار مادة آلی خا ب روش والکی
و بال ( 1اکسیااسیون کر) ،اسیایتة خا با استفاده از
دستگاه  pHمتر ،رسهانایی الکتریکهی کوسهط دسهتگاه
 ECمتر ،میزان کلسهی و منیهزی محلهول در عصهارة
اشباع خا

ب روش کمتلکسومتری ،و میهزان سهای
1. Walkley and Black

از عمههق  5سههانتیمتههری
شها و در

( )MDCبر اساس وزن ک خها و وزن رس خها
محاسههب شههاا بههرای انههاازهگیههری م ههاار رس قابه
یراکنش خودب خودی ( )SDCنیز همهة ایه مراحه
عیناً ککرار شاا کنها کفاوت آن بها روش انهاازهگیهری
2. Flame photometer
3. spontaneously dispersible clay
4. mechanically dispersible clay

6

نشریه مرتع و آبخیزداریی مجله منابع طبیعی ایرانی دورة  68ی شمارة 1ی بهار 1394

 MDCدر ای بود ک سوستانسهیون خها بها شهیکر

میدها ک اثر کیمارها (کرکیب گونهة گیهاهی و روش

ککان داده نمیشا []16ا

آبیاری) بر رسهانایی الکتریکهی خها در تیهة  0ه10
سانتیمتر متنیدار اس ا میزان رسانایی الکتریکی تیة

روش تجزیه و تحلیل

رویی ( 0ه 10سانتیمتر) خها در کیمارههای بهاون

ب منظور بررسی کأثیر یساب بر ویژگیهای فیزیکی و

آبیاری بیشتر از کیمارهایی با آبیاری اسه  ،در حهالی

از کجزیة واریان

شیمیایی خا

و کجزیهة دادهههای

چنامتغیره استفاده شاا کفاوتِ سای های انتخابشاه
از نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خا با استفاده
از کجزیة واریان

یکطرف  1بررسی شاا یهیششهر

ک در تیة زیری ( 10ه 30سانتیمتر) خا بیشهتری
رسانایی الکتریکی خا
کح

متتلق ب کیمار کاغ و قهرهداغ

آبیاری شیاری بوده اس ا
همچنههی  ،کجزی هة واریههان

دادههههای مربوط ه و

نرمالبودن دادهههای

آزمون م ایسة میانگی کوکی تیهة زیهری خها (10

بها اسهتفاده از

ه 30سانتیمتری) نشان می دها ک سای های ( 2کاغ،

آزمون انارسون -دارلینگ 2نرمهالبهودن دادههها و بها

آبیاری غرقابی)( 6 ،کاغ و قرهداغ ،باون آبیهاری) ،و 5

استفاده از آزمون کجزیة واریان
هر گروه و واریان

برابر گروههاس

اسههتفاده از آزمههون بارکل ه  3همگنههی واریههان

بههی

(کاغ و قره داغ ،آبیاری غرقهابی) در یهک گهروه قهرار

و آزمهون

میگیرنا و سای های ( 1کهاغ ،آبیهاری شهیاری) و 3

م ایسة میانگی کوکی از نهرمافهزار  Minitabاسهتفاده

(کاغ ،باون آبیاری) در گروه دیگهر قهرار مهی گیرنهاا

شههاا بههرای انتخههاب مناسههبکههری روش رجبنههای،

( 4کاغ و قره داغ ،آبیهاری شهیاری) بها

گروهها کنترل شاا بهرای کجزیهة واریهان

نخس

داده ها با استفاده از کجزیة  DCA4بررسی شا

و با کوج ب طول گرادیان محاسب شهاه (کمتهر از )3
روش رجبنههای خطههی کجزیههة مؤلفهه هههای اصههلی
 )PCA(5انتخههاب ش هاا بههای منظههور ،از نههرمافههزار
 Canocoبرای کجزیة رجبنای استفاده شاا

اختال

سای

سایر سای ها در سهطش احتمهال  1درصها متنهیدار
اس ا
نتههایج حاص ه از کجزیههة واریههان

یههکطرف ه و

م ایسة میانگی کوکی در هر دو تیة رویی و زیهری
اخههتال

متنههیداری از لحههام میههزان اسههیایت بههی

سای های مورد بررسی نشان نمی دههاا میهزان مهادة
آلی در تیة رویی خا بی کیمارهای مهورد بررسهی

نتایج
نتایج تجزی ة واری ان

اث ر تیماره ای م ورد

بررسی بر ویژگیهای خاک
نتایج کجزیة واریهان

یهکطرفه (جهاول  )2نشهان

1. One-way analysis of variance
2. Anderson-Darling Test
3. Bartlett’s Test
4. Detrended Correspondence Analysis
5 . Principal Component Analysis

اختال

متنی داری ( )α=0/01دارد ،در حهالی که در

تیة زیری ایه اخهتال
م اار مادة آلی خا
شیاری و کح

متنهیدار نیسه ا کمتهری

در تیة رویی در کیمهار آبیهاری

یوشش کش

مخلو کهاغ و قهرهداغ

دیاه شاا بر اساس کجزیه و کحلیه صهورتگرفته ،
یساب مورد استفاده کأثیر متنیداری در میزان کلسهی
و منیزی محلول خا نااش ا
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میهههزان رس قابه ه یهههراکنش مکهههانیکی ( )MDCو

نتایج کجزیة آماری داده های  MDCاس

خودب خهودی ( )SDCخها در تیه ههای رویهی و

در تیة  10ه 30سانتیمتری نیز نتایج ب دس آمهاه از

زیری اختال

متنیداری نشان میدهها (جهاول )2ا

کجزیة واریان

(جاول )2ا

یک طرف و آزمهون م ایسهة میهانگی

ب طور کلهی ،م هادیر  MDCبیشهتر از م هادیر SDC

کوکی (جاول  )2نشان مهیدهها که آبیهاری و نهوع

اسهه  ،زیههرا اعمههال انههرژی مکههانیکی در هنگههام

کأثیر

اناازهگیری آن باع

یوشش ایجادشاه در منط بر میزان  SDCخا

کخریب بیشهتر خها دانه هها و

دارد ،ب طوری ک سای های ( 3کاغ ،باون آبیاری) و

آزادشان رس میشهودا بهر اسهاس نتهایج حاصه از

( 6کههاغ و قههرهداغ ،بههاون آبیههاری) در یههک گههروه،

بهههرای ( MDCجهههاول  ،)2در

سای های ( 2کاغ ،آبیاری غرقابی) و ( 4کاغ و قرهداغ،

سای های ( 6کاغ و قرهداغ ،بهاون آبیهاری)( 1 ،کهاغ،

آبیاری شیاری) در گروه دوم ،و سهای ههای ( 1کهاغ،

آبیاری شهیاری) ،و ( 3کهاغ ،بهاون آبیهاری) اخهتال

آبیاری شیاری) و ( 5کاغ و قرهداغ ،آبیاری غرقابی) در

متنیداری دیاه نمیشود و در یک گروه طب ه بنهای

گروه سوم طب بنای میشونا (جاول )2ا

کجزیهههة واریهههان

میشهوناا و سهای ههای ( 4کهاغ و قهرهداغ ،آبیهاری
شیاری) و ( 2کاغ ،آبیاری غرقابی) نیز در یک گروه قرار
میگیرناا ولی سای
اختال

نتایج تجزیة چندمتغیره بر ویژگیهای خاک

( 5کاغ و قره داغ ،آبیاری غرقهابی)

نتایج ب دس آماه از کجزیة مؤلف های اصهلی ()PCA

متنیداری با سایر سای ها نشان میدهها و در

ک نوع آبیاری و نیهز نهوع گونه ههای

بیانگر آن اس

ی هک گههروه طب ه بنههای مههیش هودا در تی هة  10ه30

کش شاه کأثیر بسهزایی در ویژگهی ههای فیزیکهی و

و

مورد

سانتیمتری ،نتایج ب دس آماه از کجزیهة واریهان

شیمیایی خا

داش ا بر اساس  6 ،PCAسای

م ایسة میانگی کوکی (جاول  )2نشان مهیدهها که

مطالت ب خوبی در فضای رجبنای از یکهایگر مجهزا

سای ها از نظر م اار  MDCدر س گروه طب بنهای

شانا و بردارها بیانگر چگونگی کغییرات ویژگیههای

میشوناا نتهایج کجزیهة واریهان

و آزمهون م ایسهة

فیزیکی و شیمیایی خا

در سای های مختلف اس

میانگی کوکی در مهورد میهزان  SDCدر تیهة  0ه10

(شک )2ا در تیة رویی خها  ،رسهانایی الکتریکهی

سانتیمتر (جاول  )2نشان میدها ک بی سای ههای

بیشتری عام اثرگذار در کفکیک سای های مطالتاکی

( 1کاغ ،آبیاری شیاری)( 2 ،کهاغ ،آبیهاری غرقهابی)3 ،

بود و در سای هایی ک باون آبیاری بودنا بیشهتری

(کاغ ،باون آبیاری) ،و ( 6کاغ و قرهداغ ،باون آبیاری)

میزان رسانایی الکتریکی در تیة رویی دیاه شاا ای

متنیداری وجود ناارد و ب کرکیب با میانگی

اختال

یافت با نتایج ب دس آماه از کجزیة واریان

(جهاول

 ،2/53 ،2/37 ،3/89و  3/29درصهها در یههک گههروه،

 )2هماهنگی داردا همچنی  ،بیشتری میزان مواد آلهی

( 4کاغ و قرهداغ ،آبیاری شهیاری) به صهورت

متتلق ب کیمار کهاغ

سای

یک سای

حا واسط در گروه دوم ،و سای

( 5کهاغ

در تی های رویی و زیری خا
و قههرهداغ کح ه

آبیههاری غرقههابی اس ه ا همچنههی ،

و قرهداغ ،آبیاری غرقابی) در گروه سهوم طب ه بنهای

بیشههتری میههزان رسههانایی الکتریکههی خهها در تی هة

میشوناا نتایج کجزیة ای دادههای  SDCنیهز مشهاب

10ه 30سانتیمتری متتلق ب کیمار کاغ و قرهداغ کح
آبیاری شیاری اس ا
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ب

الف

شکل  .2تصویر نتایج تجزیة مؤلفههای اصلی ( )PCAبر روی عوامل ادافیکی و فضای نمونه :الف) الیة  ۰ـ 1۰سانتیمتر؛ ب) الیة  1۰ـ3۰
سانتیمتر)؛ اَشکال هندسی داخل تصویر پالتهای مختلف مربوط به سایتهای مورد مطالعه است؛ لـویی توخـالی (سـایت  ،)5مسـتطیل
توخالی (سایت  ،)4دایرة توخالی (سایت  ،)2دایرة توپر (سایت  ،)3مربع توخالی (سایت  ،)1مربع توپر (سایت  .)6فلشهـا ویگگـیهـای
خاک را معرفی میکنند ( ECرسانایی الکتریکی pH ،اسیدیته OM ،درصد مادة آلی Ca+Mg ،مجموع منیزیم و کلسیم محلـولMDC ،
درصد رس قابل پراکنش مکانیکی ،و  SDCدرصد رس قابل پراکنش خودبهخودی است).

یژوهش ،آبیاری اثر متنی داری در رسانایی الکتریکهی

بحث و نتیجهگیری
نتههایج بهه دسهه آمههاه از بررسههیهههای صههحرایی و
بررسی های آزمایشگاهی نمون ههای خها

و کجزیهة

آماری دادههای ب دس آماه (کجزیة واریان

و کجزیة

خا

داش

و در سای هایی ک باون آبیاری بودنها

(در تیة رویی ) یا آبیاری به شهیوة شهیاری بهود (در
تیة زیری ) رسانایی الکتریکی خا

به میهزان قابه

 )PCAنشان داد ک اسهتفاده از یسهاب شههری بهرای

کوجهی بیش از سای هایی بود که در آنهها آبیهاری

آبیاری نهالهای کش شاه در منط ة سهگزی (کهاغ و

ای کاهش رسانایی الکتریکی

غرقابی انجام شاا عل

قرهداغ) ب کغییرات متنهیدار در برخهی ویژگهیههای

خا

فیزیکی و شهیمیایی (به ویهژه در ویژگهیههای یویها)

بودنا آبشویی نمک های محلول از خها

تی های رویی و زیری خا منجر شاا ای کغییرات

آنجا ک خا ای سای ها اشباع شهاه و جریهان آب

ناشی از آبیاری با یسهاب بهود که بها شسه وشهوی

در خا زیاد بوده اس  ،شست شان نمکها بهیشکهر

برخی نمکهای محلول در خها و انت هال آنهها به

بود ،بنابرای  ،رسانایی الکتریکی در تیة رویی خها

عمق خا
باع

و با افزودن مواد آلی و متهانی به خها

ایجاد کغییراکی شاا بهر اسهاس یافته ههای ایه

در سای هایی ک آب بیشهتری دریافه

کاهش یاف

کهرده
اسه ا از

در برخی کح ی ات دیگر نیز همی دلی

برای کاهش رسانایی الکتریکی تیة رویی خا ذکهر

1۰
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شاه اس

[]19ا در مطالتة دیگری نیز نشان داده شها

می کوان کا حای ب یوشش کاجی که در ایه کیمهار

کاهش رسانایی الکتریکی

ورود فاضهالب به منط ه و نیهز

ک آبیاری با فاضالب باع

نسب

دادا ب عل

خا شور -سهایمی مهیشهود []2ا در مطالته ای در

ریزش اناام های ههوایی کهاغ و قهره داغه که درصها

منط ة بُرخوار اصفهان نیز ،نشان داده شا که آبیهاری

به سهطش انت هال

زیادی از نمک ها را از اعما خا

با فاضالب ن کنهها ههیم مشهکلی از لحهام شهوری و

میدهناه در ای سهای

سایمیشان خها ایجهاد نمهیکنها ،بلکه از میهزان

اس ا بنابرای  ،ب عل
سای

شوری خا نیز میکاها []18ا
کجزیهه و کحلیهه آمههاریِ دادهههها نشههان داد کهه

شهوریِ خها نسهبتاً بیشهتر
افزایش شوری خها در ایه

یوشش گیاهی جایا است رار نمییاباا
اگرچ کیمارهای مهورد بررسهی از لحهام آمهاری

الگوهههای مختلههف آبیههاری و گونهه هههای گیههاهی

اختالفی از نظر اسیایتة خا نشان ناادنها ،بیشهتری

کش شاه در میزان مادة آلی خا سای های مختلف

 pHخا

در سای ههای آبیهاریشهاه بها یسهاب به

کأثیر دارد و در جایی ک آبیاری انجام شاه اسه  ،به

صورت شیاری کح

عله

شهرایط مناسهبِ رطههوبتی خها  ،درصها کههاج

م اار  pHخا

کش

کاغ دیاه شا ،و کمتهری

در سای هایی با آبیاری غرقابی دیاه

یوشش گیاهان بیشتر شهاه و به همهی دلیه میهزان

شههاا کههاهش میههانگی  pHخهها بهها گذش ه

ب ایای برگشتی ب خا و در نتیج مادة آلی خا نیز

میکوانا ب دلی ورود م ادیر بیشهتر فاضهالب باشها،

افههزایش یافتهه اسهه ا بهها قرارگههرفت آب کههافی در

زیرا میانگی  pHفاضالب کمتر از  pHخها

اسه ا

دسترس گیاه ،ک یکهی از مهه کهری عوامه مهؤثر و

عالوه بر آن ،کجزیة مواد آلی موجهود در فاضهالب و

محاودکنناة رشا گیاههان در منهاطق خشهک اسه ،

خا

زمان و نیز مساعابودنِ شرایط بهرای

گیاههان قهادر به رشها و اسههت رار و کولیها زیکههوده

یایاة نیتراکیشان از جمل عواملی اس

با گذش

زمههان

ک میکوانها

میشونا و ب ای کرکیب بهر میهزان مهادة آلهی خها

باع ِ کاهش  pHخا

افزوده می شودا حاود نیمی از مواد جاما موجهود در

موارد در سطحی اس

یساب مواد آلی اس ا عماة ای مواد از نوع نایایهاار

بیابانی مناسب ،بلک برای کشاورزی نیز مجهاز اسه

و دارای منشأ انسانی ،حیهوانی ،و گیهاهی اسه
صورت آبیاری با فاضالب ب خا
در ای حال

شودا میزان  pHخا در همة
ک ن کنها برای کش

گون های

و در

[]19ا البت  ،بایا ب ای نکت نیهز کوجه کهرد که آب

افزوده مهی شهودا

سگزی) آب

استفادهشاه در یژوهش حاضر (در دش

خا مث یهک صهافی یها فیلتهر عمه

فاضالب خام و باون هیمگون کصفی ای اس  ،اما در

بخش اعظمی از مواد آلی قابه

برخی یژوهشها ،آزمایشها کنترلشهاه و گلخانه ای

مینمایا و قادر اس

کجزیة محلول و متلق در فاضالب و یسهاب را از آن
جاا کناا ای عمه در نهایه

باعه

اس

و در آنها از یساب کصهفی شهاه بهرای آبیهاری

بهبهود شهرایط

استفاده شاه اس ا برخی از یژوهشها نیهز حهاکی از

خا

ب منظور رشا بهتر گیاههان مهی شهود []19 ،7ا

در اثر آبیاری با یساب در برخهی از

عل

در کیمهار آبیهاری

ک بودِ م اار مادة آلهی خها

شههیاری و یوشههش کشه

مخلههو کههاغ و قههرهداغ را

کاهش  pHخا
شرایط اس

[]7 ،5 ،2ا

آبیاری با فاضالب ،عالوه بر اینکه آب فاضهالب
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دارای م ادیر قاب کوجهی مواد آلی و عناصهر غهذایی

مینگرناا با کوجه به نتهایج ایه یهژوهش ،به نظهر

برای رشها گیهاه در

می رسا اسهتفاده از یسهاب در ایسهتگاه بیابهانزدایهی

مناطق خشک ،موجهب رشها بهتهر و بیشهتر گیاههان

بهبود اکثر ویژگیهای فیزیکهی و

اس  ،با رفآ محاودی

رطوب

میشود ای امر ب افزایش مادة آلی خا

نیهز منجهر

منط ة سگزی باع

شیمیایی مورد بررسی خا

شاا ولی ،به ههر حهال،

می شودا مادة آلی یکی از عوام مه خا دان سهازی

بررسی جنب های دیگهر موضهوع ،ماننها اثهر کهاربرد

اس ا از آنجهایی که رس

عناصر سنگی و سمّی و آتیناههای

و یایااری ساختمان خا

یساب بر غلظ

قاب یراکنش شاخصی از نایایااری سهاختمانی خها

میکروبی در خا  ،ضروری اس ا همچنی  ،ییشهنهاد

اس  ،کاربرد فاضالب با افزایش مادة آلی خا سبب

میشود ،برای بررسی دقیقکر رابطة بهی میهزان کهأثیر

افزایش یایااری ساختمان (یا کاهش م اار رس قابه
یراکنش) خا شاه اس

(جاول )2ا اکثر خا ههای

مناطق خشک مادة آلی کمتر از یک درصا دارنا ای
امر باع

کیفی

آبیاری بها یسهاب و ویژگهی ههای خها

و همچنهی

بررسی اثر نوع گونه ههای کشه شهاه بهر وضهتی
یوشش گیاهی ،کرت های یژوهشی دائمهی در منط هة

نامناسب فیزیکهی (به ویهژه از نظهر

مههورد مطالت ه ایجههاد شههود و در قالههب یههک طههرح

یایااری ساختمان خا ) ایه خها هها شهاه اسه ا

آزمایشی کح

شرایط کنترلشاه اثر م هادیر مختلهف

بنابرای  ،با افزایش مادة آلی خا های مناطق خشهک

یساب نیز بررسی شودا

بر میزان یایااری ساختمان آنها افهزوده مهیشهودا از
دیگر عوام مؤثر در میزان رس قاب یراکنش ،م هاار
سای محلول خا

اس ا سهای موجهبِ یراکنهاگی

سپاسگزاری
از مهناس کوشیار مختهاری به جهه

همکهاری در

خهها دان ه ههها و افههزایش رس قاب ه یههراکنش خهها

زمینههة کجزیههة نمونهه هههای خهها در آزمایشههگاه

میشودا استفاده از یساب ب کاهش میزان ای کهاکیون

خا شناسی دانشکاة منابآ طبیتهی دانشهگاه صهنتتی

منجر میشود ،در نتیجه  ،میهزان رس قابه یهراکنش

اصفهان ،مهناس خبات امام لی به جهه

کمهک در

کاهش مییابا و بر یایااری سهاختمان خها افهزوده

برداشهه هههای میههاانی ،و آقههای مهنههاس مههرادی،

میشود []17 ،10ا ب طور کلی ،ههر قهار میهزان رس

کارشناس محترم ادارة منهابآ طبیتهی اصهفهان ،بهرای

از یایهااری

همکاری در اجهرای ایه یهروژه صهمیمان قهاردانی

قاب یراکنش خها

کمتهر باشها ،خها

بیشتری برخوردار اس ا کاهش یونهایی چون سای
و افزایش مواد آلی خا ب افزایش یایااری ساختمان
خا منجر میشودا
امروزه ،به دلیه کمبهود شهایا آب ،به ویهژه در
منههاطق خشههک و نیمهه خشههک ،دیههاگاه متولیههان و
مسئوتن منابآ آبهی و یژوهشهگران به آب فاضهالب
کغییههر کههرده و ب ه آن ب ه منزلههة منب هآِ آب هیِ بههاارزش

میشودا
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