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 چکیده
 درپي پي های خشكسالي دليل  به تازگي به که است ایران مانند خشك مناطق اساسي مسائل از آب بحران
 دسترس در مناسب کيفيت با آب که مناطقي در نامتعارف، های آب از استفاده بنابراین. است یافته شدت

 تأمين نيز را گياه غذایي نياز تواند مي که است شهری پساب منابع، این از یكي. است فزوني به رو نيست،
 های طرح با توأم آبياری در تواند مي باشد، نداشته آب و خاک بر منفي ثيرأت که صورتي در و کند

 در خاک خصوصيات برخي بر شهری ةشد تصفيه فاضالب آثار ،تحقيق این در .شود استفاده زدایي بيابان
 00-30و  30-0 عمق دو از خاک های نمونه منظور، این به .شد بررسي یزد شهر خانة تصفيه محدودة

 پوشش بدون منطقة نيز و پساب با شده آبياری و شده درختكاریاز سه منطقة شاهد، منطقة  متر سانتي
 مناطق در شوری و SAR آلي، مواد که داد نشان نتایج .شد برداشت ،(شده رها اراضي) پساب از متأثر گياهي
 پتاسيم، غلظت اما ،بود شاهد منطقة از کمتر درصد 14/0 و 00/111 ،54/0 حدود ترتيب به پساب از متأثر

 ppm111 ، ppm03/11 ،005/0 حدود ترتيب به پساب از متأثر مناطق در خاک اسيدیتة و ازت فسفر،
 منطقة از بيشتر درصد 41/0 مقدار به شده رها اراضي در آهك. بود شاهد منطقة از بيشتر 5/0 که بوددرصد 
 . بود شاهد منطقة از کمتر درصد 0/1 مقدار بهبا پساب  دهش   ياریو آب یو در منطقة درختكار بود شاهد

 .یزد شده،  تصفيه فاضالب آب، بحران آبياری، نامتعارف، های آب: کلیدی های واژه

 

 مقدمه .1
کشور ما را که جزء مناطق  ،آبي نياز افزایش و جمعيت رشد

بحران آب قرار  یطدر مرز شرا شود يخشك جهان محسوب م
]داده است  است که امروزه  یيها از چالش یكي. کمبود آب [

توجه  يمنابع آب یتجهان با آن مواجه شده است. محدود
 متعارف غير های آب از اصولي استفادةبه  را مسئوالن و محققان

 ساخته معطوف صنعتي و شهری پساب و شور های آب مانند
 گياه غذایي نياز تواند مي آب تأمين بر عالوه شهری پساب. است

 مقياس در پساب و فاضالب از استفاده های طرح. کند تأمين را
. ستاجرا حال در توسعه حال در و صنعتي کشورهای در وسيع
 یادیمصرف آب، مقدار ز یشو افزا شهرها توسعة يلبه دل

به عنوان  تواند يفاضالب م ینکه پساب ا شود يم يدفاضالب تول
محسوب شود،  ياهيسطح پوشش گ یشمنبع باارزش در افزا یك

 مناسب تصفيةاز آن به همراه  اصولي استفادةشرط آنكه  به
]پساب باشد  را  ياریاستفاده از فاضالب در آب ،واقع در. [

 نظر درجبران کمبود آب قابل دسترس  برای یراهكار توان يم
کاربرد فاضالب  يامدهایپ يبررس ،راستا این در. گرفت
خاک در  يميایيو ش يزیكيف های یژگيبر و یشهر ةشد تصفيه
]است  یضرور یامر ياراض یداریپا یراستا ] . 

 که است موضوعي متعارف، غير آبي منابع از گيریبهره لزوم
 برای ویژه هب ناپذیر اجتناب ضرورت یك عنوان هب را خود امروزه
 از استفاده کارشناسان برخي .است ساخته نمایان ما کشور
 راه عنوان هب را سبز فضای و کشاورزی در خانگي های پساب
] دانندمي فاضالب دفع برای مناسب حلي  يقاتتحق تاکنون. [

نامتعارف از جمله فاضالب در  یها از آب استفاده زمينةدر  یادیز
بر خاک، در مناطق مختلف جهان صورت  آن آثارو  ياریامر آب
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 فسفر، یكي،الكتر یتهدا يزانم افزایش مجيری. است گرفته
 آهن ،کادميم یم،سد کلر، پتاسيم،کل،  يتروژنن ي،مواد آل درصد

آبياری منطقةخاک در  متری يسانت 10-0 عمق در را روی و
] کرد گزارش شاهد منطقة به نسبت پساب با شده   و ليوی. [

و حضور مواد  یميسد ی،شور ترکيبي آثارکردند  بيان همكاران
خاک  يدروليكيه یتبر هدا شده تصفيهمحلول در فاضالب  يآل
خاک  ياتخصوص شده، تصفيهفاضالب  يفيتک بهاست و  يچيدهپ

] دارد بستگيموجود در خاک  یطو شرا و  آشتياني مسعودی. [
بهبود ساختمان خاک و افزایش ظرفيت نگهداری آب همكاران 

به دليل وجود ترکيبات  رابا فاضالب  شدهآبياریدر خاک 
 گزارشمنيزیم(  زیادمختلف شيميایي و آلي )از جمله غلظت 

]کردند  فاضالب  يرکردند تأث گزارشو همكاران  يان. اسالم[
 يزراع یها بر خاک يفصل زراع یكو خام در  شده تصفيه

 هب خاک آلي مواد افزایش موجبآباد اصفهان  شهرستان نجف
 و خاک ساختمان بهبود درصد، 0/50 به 5/11 از متوسطصورت 
] شد خاک آب نگهداشت ظرفيت افزایش  با همكاران و آیيلو. [

فصل رشد در مزارع  یك در شده تصفيهکاربرد فاضالب 
 هدایت کاهش ای، قطره آبياری و شني خاک با فرنگي  گوجه

 چگالي افزایش و آب نگهداشت ظرفيت فرج، و خلل هيدروليكي،
خاک نسبت به  متری يسانت 30-0 عمق در را خاک ظاهری

]گزارش کردند  يهمقدار اول  ایدة ،همكاران و صالحي تحقيقات. [
 تأمين برای مهمي منبع عنوان به شهری فاضالب از برداری بهره
 يبانيو پشت یتتقو يشاز پ يشرا ب کاریجنگل نياز مورد آب
 یيغلظت عناصر غذا یشافزا یایها گو آن يقات. تحقکرد

با  شده آبياریدر خاک  يزیمو من يمکلس يم،فسفر، پتاس يتروژن،ن
]با آب چاه بود  شده آبيارینسبت به خاک  یفاضالب شهر ] .

با پساب  ياریاثر آب يبررس در همكاران و شهرکي روحاني
خاک در شمال اصفهان،  يميایيو ش يزیكيفاضالب بر خواص ف

 و FCدر  يشترکمتر، درصد رطوبت ب یجرم مخصوص ظاهر

 مزرعة به نسبت پساب با شده آبياری زمين در را کمتر نهایي نفوذ
] کردند گزارش چاه آب با شده آبياری مجاور  از صابر. [

 يتشهر قاهره، تنها ظرف يشن یها خاک يزیكيف های یژگيو
کرد و نشان داد که با کاربرد  يآب خاک را بررس ینگهدار

 یژگيو ینسال ا 00تا  یكبه مدت  يفاضالب به روش غرقاب
]کرده است  يداخاک بهبود پ ]. 

 خشك و گرم اقليم دارای یزد استان اینكه به توجه با
 نيازمند و دارد قرار بادی فرسایش معرض در ،است بياباني

 بررسي به تحقيق این در بنابراین .است زدایي بيابان های طرح
 شدة تصفيهفاضالب  یبيتخر یاو  ينقش اصالح یابيو ارز

 امكان و یزد شهر در خاک مهم خصوصيات برخي بر شهری
در  زدایي يابانب یها در طرح شده  تصفيهفاضالب  کارگيری هب

 پرداخته شد.  یزد
 

 ها روش و مواد .2
 مواد .2.1
 شده مطالعهمنطقة  .2.1.1

 Eو  N 101101/31 یيايجغراف تيموقعدر  یزد ةخانيهتصف
 واقع زدی شهرستان شمال یلومتريک چهاردر  و 301111/45

 )شكل استمتر  1154 ایاز سطح در آنرتفاع ا است و شده
و در حال  شد یاندازراه 00 ةده یلاز اوا خانه هيتصف نیا(. 1

 یزدشهر  ياز فاضالب خانگ درصد( 30حاضر بخشي )حدود 
 بهو  کند مي يهتصف یهوازيبو  یهواز یرا در استخرها

 100که کند يم یتهداهكتار  100به مساحت  یامحدوده
 یرهاساز و فاضالب ةيتصف يپ در .استسبز  یهكتار آن فضا

شده  یجادا يطيدر مح يمصنوع يتاالب اطراف، طيمح در آن
 سهطول آن حدود  و نداشت ياهيپوشش گ که قبالًاست 

 . است لومتريک كیحالت  نیشتريو عرض آن در ب لومتريک

 
 یزددر استان  شده مطالعه منطقة یت. موقع1 شکل
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 13...      بر شده  تصفیه فاضالب با آبیاری آثار ارزیابی: و همکاران

 منطقه خاک خصوصیات .2.1.1.1

 ،يابانيب يدر اراض بودنواقع ليبه دل يمطالعات منطقة خاک
باال، از نظر  حرارت درجة نيو همچن ياهيکمبود پوشش گ

 اريبس آن در یيغذا عناصر غلظتبوده و  ريفق اريبس يمواد آل
 .است يخاک باال بوده و خاک از نوع آهك یشور. است زيناچ

 های محدودیت از ميكرو عناصر و آلي مواد رطوبت، کمبود
 است منطقه این در  خاک از کشاورزی برداری بهره اصلي

[11]. 
 
 منطقه گیاهی پوشش .2.1.1.2

 تبخير حرارت، درجة شدید نوسان اندک، بارش دليل به
 نامساعدبودن و زیرزميني های آب سطح بودنپایين شدید،
 درصد و روست هروب گياهي پوشش کمبود با یزد استان خاک،
 منطقة در. ندارد گياهي پوشش استان مساحت از زیادی

(، سالسوال )تاغ، يعيطب یا درختچه پوشش بر عالوه مطالعاتي
 یها شامل پوشش خانه هيتصف محدودةسبز موجود در  یفضا

 پتوس،يکاشت از جمله انار، سنجد، اکال مختلف دست ياهيگ
 یاريآب شدههيتصفتوسط فاضالب  که استو پده  تونیز
 .شود يم
 
 تحقیق روش .2.2
 خاک از برداری نمونه .2.2.1

آب خانة تصفيه محدودة در خاک خصوصيات بررسي برای
 شامل مطالعاتي منطقة سه ،1311در سال  یزد شهر وفاضالب

و  گياهي پوشش بدون) شده رها اراضي منطقة شاهد، منطقة
به  کهشد  انتخاب شده درختكاری( و منطقة پساب از متأثر

 شده آبياری شده  تصفيهفاضالب  با سال چهار تا سهمدت 
 30-0 عمق دو در تكرار چهار تعداد منطقه هر در. است

 همكاران، و جزی یان)شا متریسانتي 00-30و  متریسانتي
 یتسه سا يزن ياریدر منطقة آب .[11] گرفت صورت( 1301
( اکاليپتوس و سنجد انار، ياهيگ یها )پوشش يمطالعات
 در) گرفت صورت تكرار چهار سایت هر در و شد انتخاب
خاک توسط اوگر  یها خاک(. نمونه يلپروف 50 مجموع

 دوآزاد از الك  یدر هوا شدن خشكبرداشت شد و پس از 
مختلف  های یهو تجز آزمایش برایو  شد  داده عبور متری ميلي

 .شدآماده 
 

 آزمایشگاهی عملیات .2.2.2

بافت خاک )درصد  يریگ شامل اندازه يزیكيف های آزمایش
 يينشامل تع يميایيش های یش( و آزمايلتشن، رس و س

قابل جذب، فسفر قابل  يمپتاس یكي،الكتر یتهدا اسيدیته،
 . بود ازت و جذب قابل سدیم ميزانآهك،  آلي، مادةجذب، 

 صورت هيدرومتر روش از استفاده با خاک بافت تعيين
 ی. براشدو شن مشخص  يلترس، س تاذر درصد و گرفت

گل اشباع و  ةپس از تهيخاک،  يميایيش ياتخصوص يينتع
گيری  ، عصارهمتر اچ پي دستگاه باآن  ةگيری اسيدیت اندازه
سپس ميزان هدایت الكتریكي  گرفت،خاک انجام  های نمونه

و  يمکلس يزان. مدشسنج قرائت  هدایتدستگاه  باعصاره 
با  يزموجود در عصارة اشباع ن يزیمو من يممجموع کلس

تعيين سدیم برای محاسبه شد.  EDTAمحلول  يتراسيونت
فتومتری به کار  قابل جذب روش فليم يممحلول خاک و پتاس

 ومقدار سدیم  ،ها دن عصارهکر گرفته شد و پس از رقيق
 يزانواالن در ليتر محاسبه شد. م اکي حسب ميلي بر يمپتاس

( يمتری)کلس سنجي حجمآهك موجود در خاک با روش 
 یال به روش کلدا يزازت خاک ن مقدار. شد يریگ اندازه

و  يرشد که شامل سه بخش هضم، تقط يریگ کجلدال اندازه
 یبرا يزاحتراق به روش مرطوب ن یق. از طراست يتراسيونت

خاک  يمواد آل يزانم یتو در نها يکربن آل يریگ اندازه
 روش با نيز خاک فسفر گيری اندازهاستفاده شد. 
 .گرفت صورت اسپكتوفتومتری

 
 آماری تحلیل و تجزیه .2.2.1

مورد نظر  یپارامترها يينالزم و تع های یشاز انجام آزما پس
در قالب طرح  یآمار های يلو تحل یهخاک، تجز یها در نمونه

 آزمون ابتدا در. گرفت صورت SPSS افزار نرم با یلفاکتور
 و گرفت انجام( اسميرنوف -لموگروفوک) ها داده سازی نرمال

 تبعيت نرمال توزیع از کلي صورت به ها داده که شد مشخص
 استفاده با و فاکتوریل طرح قالب در ها داده سپس کردند، مي
 . شد تحليل و تجزیه دانكن آزمون از

 

 نتایج .1
 از استفاده که داد نشان ها داده آماری تحليل و تجزیه نتایج

 سبب خاک تحتاني و سطحي عمق در شده  تصفيه فاضالب
 به نسبت خاک الكتریكي هدایت و SAR آلي، مواد ميزان کاهش
 اسيدیتة و فسفر پتاسيم، ازت، ميزان اما است،  شده شاهد منطقة
 شده  تصفيه فاضالب با شده آبياری و درختكاری منطقة در خاک
 خاک آهك ميزان. بود شده رها اراضي و شاهد منطقة از بيشتر

 اما ،داشت افزایش شاهد منطقة به نسبت شده رها اراضي در نيز
 .شد مي دیده کاهش شده درختكاری منطقة در

 

 ابوالحسنی زرجوع
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 بافت .1.1

 های گونه نوع و اراضي کاربری فاکتوریل، طرح نتایج اساس بر
 از تأثير با اما ،نداشت خاک بافت بر داری معني تأثير گياهي

 ینا بهرا نشان داد.  داری يعمق خاک، بافت خاک تفاوت معن
 داری يمعن شكل هب سطحي عمق در خاک بافت که صورت

 يجةنت در تواند يکه م بود ياالرض از بافت در عمق تحت یزترر
 بهاطراف  یا ماسه های تپه ذراتخاک و حرکت  جایيجابه

 .باشدباد  همراه
 

 آهک .1.2

نشان داد که اثر  یلطرح فاکتور یجها و نتا داده یآمار تجزیة
آهك خاک در  درصدبر  ياراض نوعمتقابل عوامل عمق و 

و  يمطالعات ياراض نوع های عاملاما  ،نبود داری معني منطقة
آهك خاک در منطقه  درصد رب داری يمعن يرعمق خاک تأث

در  شده درختكاری يآهك در اراض درصدو  (1)جدول  داشت
 شود يم ياریآب شده تصفيهکه با فاضالب  خانه تصفيهمحدودة 

 ،رهاشده اراضي در و داشتنسبت به منطقة شاهد کاهش 
داشته  یشافزا ،استپساب  از متأثر و ندارد ياهيپوشش گ

 منطقةآهك در سه  درصد همچنين(. 1است )شكل 
 بود سطحي عمق از بيشتر خاک حتانيت عمق در مطالعاتي

 .(1 جدول ،5 و 3)شكل 
 

 خاک آهک درصد بر شده تصفیه فاضالب با آبیاری تأثیر نتایج. 1 جدول

 df F Sig تغییرات منبع

0/ 19/731 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 
0/ 5/515 1 خاک عمق 025 

0/ 1/279 2 ینوع اراض *خاک عمق 291 

پساب نسبت به  از متأثرآهک خاک در مناطق  درصد. 2 شکل

 منطقة شاهد

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

 

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

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

N Std. Deviation Mean منطقه نوع عمق 

 سطحی 21/49 1/044 12

 تحتانی 22/39 1/206 12 پوشش دارای

24 1/196 21/  کل 94

4 /0 210 24  سطحی 07/

0/ 4 رهاشده اراضی 398 24  تحتانی 06/

8 /0 294 24  کل 06/

4 /0  سطحی 22/81 524

0/ 4 شاهد  تحتانی 24/27 205

8 /0  کل 23/54 865
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 آلی مواد .1.1

مواد  درصدبر  داری ياثر معن ياراض نوعنشان داد که  آناليزها
 فاضالب با شده آبياریدر خاک  يخاک داشت و مواد آل يآل

 اما ،داشت کاهش شاهد منطقة خاک به نسبت شدهتصفيه
 داری يمعن يرتأث ياراض نوععوامل عمق و اثر متقابل عمق و 

 ؛يریمج (.3جدول  ،4خاک نداشت )شكل  يمواد آل يزانبر م
را در خاک  يمواد آل يزانم افزایشو همكاران  قنبری نيز و

 کردند گزارش شاهد منطقةبا فاضالب نسبت به  شده آبياری
 . [13، 4] دارد مغایرت حاضر تحقيق نتيجة با که

 

 
پساب نسبت به  از متأثرخاک در مناطق  آلی مادة درصد. 5 شکل

 منطقة شاهد
 

 خاک آلی مادة مقداربر  شده یهبا فاضالب تصف یاریآب یرتأث نتایج. 1 جدول

 df f Sig تغییرات منبع

0/ 5/722 2 مطالعاتی اراضی نوع 009 
0/ 3/424 1 خاک عمق 076 

0/ 3/133 2 ینوع اراض *خاک  عمق 060 
 

 پتاسیم .1.4

 تأثير اراضي نوع عامل ،داد نشان ها داده آماری تجزیة نتایج
 منطقة در خاک جذب قابل پتاسيم ميزان بر داری معني

 پساب از متأثر مناطق در پتاسيم ميزان و داشت خانه تصفيه
 (. 5جدول  ،0 شكل) داشت افزایش شاهد منطقة به نسبت

 
پساب نسبت به  از متأثرخاک در مناطق  یمپتاس تغییرات. 6 شکل

 منطقة شاهد

 پتاسیم مقدار بر شده تصفیه فاضالب با آبیاری تأثیر نتایج. 4 جدول

 خاک در موجود

 df f Sig تغییرات منبع

0/ 31/212 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 

0/ 1 خاک عمق 800 /0 378 

0/ 2 ینوع اراض *خاک  عمق 490 /0 617 
 

 فسفر .1.5

نشان داد که عوامل عمق و اثر متقابل  یآمار يلو تحل تجزیه
 خاک فسفر ميزان بر داری معني تأثير اراضي نوععمق و 

 فسفر ميزان بر داری معني اثر اراضي نوع عامل اما ،نداشت
 ،پساب از متأثر مناطق در فسفر ميزان و داشت منطقه در خاک

 (. 4جدول  ،1 شكل) داشت افزایش شاهد منطقة به نسبت
 

 
پساب نسبت به  از متأثرفسفر خاک در مناطق  تغییرات. 1 شکل

 منطقة شاهد
 

 فسفر مقدار بر شده تصفیه فاضالب با آبیاری تأثیر نتایج. 5 جدول

 خاک در موجود

 df F Sig تغییرات منبع

0/ 14/730 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 
0/ 1/427 1 خاک عمق 241 

0/ 1/574 2 ینوع اراض *خاک  عمق 222 
 

 ازت .1.6

 يزانبر م ياراض نوعاثر متقابل عمق و  داربودن يمعن دليل هب
 و گرفت انجام ANOVAها با روش  داده یةازت خاک، تجز

 بيشترین که داد نشان طرفهیك واریانس تجزیةآزمون  نتایج
( در متر سانتي 30-0) سطحي عمق به مربوط ازت ميزان
 يزمقدار ازت خاک ن ینبود. کمتر ياریو آب درختكاری یکاربر

 ياریآب یشده بود و کاربر رها يمربوط به منطقة شاهد و اراض
 حد مقدار دارای( متر يسانت 00-30) االرضي تحتدر عمق 

 (. 1و  0 های )شكل بود واسط
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پساب  از متأثردرصد ازت خاک در مناطق  تغییرات. 1 شکل

 (ینسبت به منطقة شاهد )عمق سطح
 

 
پساب نسبت  از متأثردرصد ازت خاک در مناطق  تغییرات. 3 شکل

 (تحتانی)عمق  به منطقة شاهد

 

 الکتریکی هدایت .1.1

و اثر  عمق های عاملها نشان داد که  داده یآمار یةتجز نتایج
 یتهدا يزانبر م داری يمعن يرتأث ،اراضي نوعمتقابل عمق و 

 ياراض نوع عاملاما  ،نداشت مطالعاتي منطقةدر  یكيالكتر
داشت و استفاده از  یكيالكتر یتبر هدا داری يمعن يرتأث

در منطقه  یكيالكتر یتبه کاهش هدا شده تصفيهفاضالب 
 (. 0جدول  ،10)شكل  شد منجر
 

 
 از متأثرخاک در مناطق  یکیالکتر یتهدا تغییرات. 12 شکل

 پساب نسبت به منطقة شاهد

 هدایت مقدار بر شده تصفیه فاضالب با آبیاری تأثیر نتایج. 6 جدول

 خاک در موجود الکتریکی

 df f sig تغییرات منبع

0/ 46/000 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 
0/ 1 خاک عمق 023 /0 880 

0/ 2 ینوع اراض *خاک  عمق 045 /0 956 

 

 اسیدیته .1.1

 اثر و عمق هایعامل دار معني تأثير نداشتن دهندة نشان نتایج
 در اسيدیته ميزان بر مطالعاتي اراضي نوع و عمق متقابل
 خاک اسيدیتة بر اراضي نوع اثر اما ،بود مطالعاتي منطقة
 افزایش موجب شده تصفيه فاضالب با آبياری و بود دار معني
 تحقيقات(. 1جدول  ،11)شكل  شد منطقه در pH ميزان

 یشافزا یای( در اصفهان گو1301و همكاران ) جزی یانشا
 این نتيجةدر اثر کاربرد پساب بود که با  خاک اسيدیتة

 .[12]داشت  يپژوهش همخوان
 

 
پساب نسبت  از متأثرخاک در مناطق  یدیتةاس تغییرات. 11 شکل

 به منطقة شاهد

 
 اسیدیتة بر شده تصفیه فاضالب با آبیاری تأثیر نتایج. 1 جدول

 خاک در موجود

 df F Sig تغییرات منبع

0/ 15/897 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 
0/ 2/638 1 خاک عمق 114 

0/ 2 ینوع اراض *خاک  عمق 989 /0 382 

 

 (SAR) سدیم جذب نسبت .1.3

 نوع عامل که داد نشان جذب قابل سدیم مورد در نتایج
 جذب قابل سدیم ميزان بر داری معني اثر مطالعاتي اراضي
 و عمق متقابل اثر و عمق عوامل اما ،داشت منطقه در خاک

 ،11 شكل) نداشت SAR ميزان بر داری معني تأثير اراضي نوع
 (. 0جدول 
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پساب نسبت به  از متأثرخاک در مناطق  SAR تغییرات. 12 شکل

 منطقة شاهد

 
 SAR بر  شده یهبا فاضالب تصف یاریآب یرتأث نتایج. 1 جدول

 موجود در خاک

 df f sig تغییرات منبع

0/ 13/017 2 مطالعاتی اراضی نوع 000 
0/ 1 خاک عمق 041 /0 841 

0/ 1/011 2 ینوع اراض *خاک  عمق 374 

 

 گیری نتیجه و بحث .4
 فاضالب کاربرد مدت طوالني و مدت کوتاه آثار بيني پيش در

 فاضالب کيفيت و خاک خصوصيات بررسي خاک، بر شهری
 شدة  تصفيه فاضالب کاربرد اثر نتایج. است مهم منطقه هر

 شهر در خاک شيميایي و فيزیكي خصوصيات برخي بر شهری
 :است زیر موارد گویای یزد

 يدر اراض يلتخاک و درصد ذرات رس، شن و س بافت
نداشت و  ييریبا پساب نسبت به منطقة شاهد تغ شده آبياری

 عبارتي بهدر بافت خاک نشد.  تغيير موجببا پساب  ياریآب
 در. نداشت بافت نوع بر اثری آبياری در فاضالب کارگيری هب

 باو همكاران  شهرکي يروحان يقاتتحق يجةنت ،زمينه این
 . [9]دارد  يپژوهش همخوان ینا يجةنت

با حضور  آبياری برای شده  تصفيهفاضالب  کارگيری هب
 يزاننظر، موجب کاهش م مورد منطقةدر  ياهيپوشش گ

خاک را بهبود  یطشرا ،عامل ینا زمينةآهك خاک شده و در 
 است. يدهبخش

 و زیاد حرارت درجةخشك،  يماقل بودن حاکم دليل هب
از  يعيطب صورت هب نظر مورد منطقة گياهي، پوشش نبودن

با پساب اثر  ياریحال آب ین. با ااست يرفق ينظر مواد آل
 يزانم یافتن کاهشدر منطقه داشت و به  يبر مواد آل یبيتخر

و  ،مجيری. شد منجرخاک نسبت به منطقة شاهد  يآل مواد
را در خاک  يمواد آل يزانم افزایشو همكاران  قنبری نيز

 کردند گزارش شاهد منطقةبا فاضالب نسبت به  شده آبياری
 .[13، 4] دارد مغایرت حاضر تحقيق نتيجة با که

غلظت عناصر  یشبه افزا شده تصفيهبا فاضالب  آبياری
است. از آنجا  شده منجردر خاک  يمازت، فسفر و پتاس یيغذا

 ،شوند مي محسوب خاک اصالحي هایعاملعناصر جزء  ینکه ا
 عواملخاک از لحاظ  يتوضع بهبود موجباستفاده از پساب 

 نتيجةخاک در  یيعناصر غذا یشنظر شده است. افزا مورد
و  يورود فاضالب خانگ دليل هب تواند مي پساب با آبياری

 یکوچك به فاضالب شهر يو صنعت يدتول یفاضالب واحدها
 و صالحي تحقيقات نتایج با ها یافته ینباشد. ا يردر طول مس

 . [15، 10، 4، 1] دارد مطابقت مهيدا و صابر ،مجيری ،همكاران

در  SARو  ECبر  تخریبي آثاراز پساب نه تنها  استفاده
خاک را کاهش داده و  SARو  ECمنطقه نداشته است بلكه 

 کاهش همكاران و صالحي. است شده یطشرا بهبود موجب
پساب را نسبت به  از متأثرقابل جذب در مناطق  یمسد

 جزی شایان تحقيقات نتایج. [1]منطقة شاهد گزارش کردند 
در  يزن  همكاران و یيلوآ و ،همكاران و جمای ،همكاران و

خاک در اثر استفاده از پساب  یكيالكتر یتهدا ييراتمورد تغ
 .[14، 11، 0] داشت يهمخوان يقتحق ینا یجبا نتا

در خاک  يدیتهاس یشبه افزا شده تصفيهبا فاضالب  آبياری
بوده و  يایيقل یمقدار يعيطب طور هب منطقه خاک. شد منجر

با پساب  ياریوجود آب یناست با ا هشت حدوداً pH یدارا
استفاده  ،واقع در. است شده 1/0تا حدود  pH افزایش موجب

 يزن و ؛يریدر منطقه داشت. مج يدیتهبر اس ياز پساب اثر منف
دشت  دررا در  خاک اسيدیتة کاهش همكاران و جمای

 پژوهش این نتایج با که اند کرده گزارشاصفهان  یسگز
 و جزی شایان تحقيقات نتيجة. [14، 4] داشت مغایرت

خاک در اثر  ةاسيدیت یشافزا یایاصفهان گو در همكاران
 يپژوهش همخوان این اسيدیتة يجهکاربرد پساب بود که با نت

 . [12]داشت 

 

 قدردانی و تشکر
و منابع  یکشاورز يقاتمرکز تحق یاریبدون  يقتحق این
 يغلمان یجناب آقا ینبود. از همكار يسرم یزداستان  يعيطب
  سپاسگزاریم نيز یزدشهر  وفاضالبآب خانة تصفيه یرمد
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