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 چکیده

یافته است .  بحران آب از مسائل اساسی مناطق خشک مانند ایران است که به تازگی به دلیل خشکسالی های پی در پی شدت

متعارف، در مناطقی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است یکی از این بنابراین استفاده از آب های نا 

منابع ، پساب شهری است که می تواند نیاز غذایی گیاه را نیز تامین کند و در صورتی که تاثیر منفی بر خاک و آب نداشته 

اثرات فاضالب تصفیه شده شهری بر در این تحقیق  لذا باشد، می توان در آبیاری توأم با طرح های بیابان زدایی استفاده شود

برخی خصوصیات خاک در اراضی اطراف شهرستان تاکستان مورد بررسی قرار گرفت . به منظور بررسی این اثرات، نمونه های 

ده با سانتی متر از دو منطقه مطالعاتی شامل منطقه شاهد و منطقه آبیاری ش 51-00سانتی متر و  0-51خاک از دو عمق 

تجزیه تحلیل داده ها . برای و جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل گردید فاضالب تصفیه شده در محدوده تصفیه خانه برداشت شد

جذب  نتایج نشان داد استفاده از فاضالب تصفیه شده باعث کاهش میزان مواد آلی، نسبت استفاده شد. SPSSاز نرم افزار 

فسفر،اسیدیته و فلزات  نیتروژن، پتاسیم، به منطقه شاهد شده است اما میزان آهک، سدیم و هدایت الکتریکی خاک نسبت

کادمیوم( در مناطق تحت تأثیر پساب نسبت به منطقه شاهد افزایش داشته است . استفاده از و سنگین خاک)نیکل،سرب،روی

 .فاضالب اثری بر بافت خاک نداشت

 

 تاکستان،پساب فاضالب ،بحران آب، نامتعارفآب های ، کلمات کلیدی: فاضالب تصفیه شده

 

 

 مقدمه:

کمبود آب مهم ترین تهدید برای بقای بشر، اکوسیستم طبیعی و تکوین تمدن هاست. امنیت غذایی، بهداشت و اقتصاد کالن 

 جزء که را ما کشور آبی، نیاز افزایش و جمعیت رشد(7831)دانش و علیزاده، تحت تاثیر کمبود آب به شدت صدمه می بینند.

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:m.talaeian@yahoo.com
mailto:m.talaeian@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

2 

 

امروزه  که است هایی چالش از یکی آب کمبود .است داده قرار آب بحران شرایط مرز در شود می محسوب جهان خشک مناطق

 متعارف مانند غیر های آب از اصولی استفادة به را مسئوالن و توجه محققان آبی منابع محدودیت .است شده مواجه آن با جهان

 گیاه را غذایی نیاز تواند می آب تأمین بر عالوه شهری پساب .ساخته است معطوف صنعتی و شهری پساب و شور های آب

در کشورهای در حال توسعه معموالً سه عامل را در آلودگی آب ها موثر می دانند که   (7831سوری و الوندی، کند.) تأمین

استفاده از پساب می تواند موجب فراهم  باشد.شامل رشد بی رویه جمعیت، توسعه ماشین آالت و پایین بودن آب بها می 

نمودن یک منبع آبی ارزان و دائمی گردد و باعث آزاد سازی بخشی از منابع با کیفیت خوب برای سایر مصارف شود بهره 

برداری درست از فاضالب شهری، مشکل آلودگی آب های سطحی را برطرف می کند و نه تنها باعث حفظ منابع آب می شود 

به علت وجود عناصر غذایی در آن، برای رشد گیاهان بسیار سودمند است. در بسیاری از کشورها پساب فاضالب، بخش بلکه 

مهمی از منابع آب تجدید شونده را شامل می شود. جهت کنترل بیابان زایی و نیز جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت خاک 

 (7831کلی و طباطبایی، نیز استفاده از پساب می تواند مفید واقع شود. )تو

 

 مناطق در خاک، بر آن آثار و آبیاری درامر فاضالب جمله از نامتعارف های آب از استفاده زمینة در تحقیقات زیادی تاکنون

با کاربرد فاضالب تصفیه شده طی یک فصل رشد در مزارع گوجه  (Aiello et al,2007) .صورت گرفته است  جهان مختلف

آبیاری قطره ای، کاهش هدایت هیدرولیکی، خلل و فرج، ظرفیت نگهداشت آب و افزایش چگالی ظاهری  فرنگی با خاک شنی و

بیان کردند در مطالعه ای (Castro et al,2011) سانتی متری خاک نسبت به مقدار اولیه گزارش کردند. 3-83خاک را در عمق 

. به عقیده آنها استفاده ه است رد مطالعه در تحقیق آنها شدآبیاری با فاضالب منجر به افزایش غلظت سدیم در گونة گیاهی مو

. آنها هم چنین ه است اما شوری و سدیم خاک به مقدار قابل توجهی افزایش یافت هاز فاضالب اثر منفی بر اسیدیتة خاک نداشت

بکارگیری روش های آبیاری  اظهار داشتند فاضالب به دلیل تأمین فسفر و مواد آلی مورد نیاز گیاه با اعمال مدیریت دقیق و

به بررسی تاثیر آبیاری با فاضالب خام و تصفیه  (Kiziloglu et al,2008) .مناسب، می تواند منبع تأمین آب در کشاورزی باشد

شده بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک آهکی در کشور ترکیه پرداختند و دریافتند که آبیاری با فاضالب به طور معنی داری 

الب سبب سانتیمتری( تحت تاثیر قرار داده است به طوری که آبیاری با فاض 83ویژگی های شیمیایی خاک را در عمق )صفر تا 

فسفر قابل دسترس گیاه و ، افزایش شوری، میزان مواد آلی خاک، کاتیون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم تبادلی خاک 

 آنها.کاربرد فاضالب اثرات سوئی همچون آلودگی خاک به فلزات سنگین را در بر نداشته استوکاهش اسیدیته خاک شده است 

خام میتوان برای زمین های کشاورزی در کوتاه مدت استفاده نمود در حالی که از  گزارش کردند که از فاضالب همچنین

اثرات آبیاری با فاضالب  تصفیه  (Rusan et al,2008)در تحقیقی  .کردفاضالب تصفیه شده می توان برای مدت طوالنی استفاده 

شده را بر خاک و خصوصیات گونة گیاهی رز بررسی کردند و گزارش کردند استفاده از فاضالب مواد مغذی مورد نیاز گیاه را 

تأمین کرده است و گیاه هیچ گونه واکنش منفی نسبت به پساب نداشته است. به عقیدة آنها فاضالب تصفیه شده منجر به 

فاضالب می تواند در آبیاری این ، اد غذایی و نمک ها در خاک شده است و با بکار گیری روش های مدیریتی مناسب افزایش مو

در تحقیقی به (Klay et al,2010) نوع پوشش گیاهی بکار گرفته شود و حداقل اثرات منفی را بر سیستم گیاه خاک داشته باشد.

نیتروژن و فلزات  ،ویژگی های شیمیایی)همچون شوری، میزان کربن آلی خاکبررسی تأثیر آبیاری با فاضالب تصفیه شده بر 

سنگین( هفت پروفیل مختلف خاک پرداختند و دریافتند که طی آبیاری مکرر با فاضالب دارای شوری باال، شوری خاک و 

ررسی خصوصیات در ب(Hidayat and Ikhtiar ,2015) .میزان فلزات سنگینی چون کادمیوم و سرب افزایش یافته است

ژئوشیمیایی خاک در آبیاری با فاضالب تصفیه نشده جهت تولید محصوالت سالم در مناطق شهری اعالم کردند که میزان 

حدود  mg kg−1 22/21   ،Pbحدود  Znدر سه الیه خاک آلوده منطقه به ترتیب  Zn,Cu,Cd,Co,Pbفلزات سنگین از جمله 
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mg kg−1 2/3 ،Cu حدود mg kg−13/33،Cr حدود mg kg−1 11/ 21، Ni حدودmg kg−152/33،Cd  حدودmg kg−

 رابطهبرابر خاک غیر آلوده منطقه بودند. نسبت میزان فلزات سنگین در خاک و گیاه کلم  3،25،23،33،22،33 که 121/1

اظهار داشتند که محصوالت کاشته شده در طول مسیر فاضالب تخلیه  (Ashita et al,2016) داشت . با میزان فاضالب مستقیم

شده به محیط زیست باعث آلودگی سبزیجات شده است آنها اعالم کردند که گیاه اسفناج دارای بیشترین مقدار مس و کبالت 

، کبالت،مس،کادمیم در بین سایر سبزیجات بودند بیشترین میزان فلزات سنگین دریافت شده توسط سبزیجات به ترتیب آهن

در سبزیجات یافت شد که می تواند سالمت  mg kg−133/11و مس  mg kg−125وسرب  بود بیشترین میزان کادمیم با 

 جامعه را به خطر بیندازد. 

( با بررسی تاثیر کیفیت پساب در انباشتگی فلزات سنگین در خاک های جنوب تهران با آزمایش و تجزیه 7818،سهیلی )

خاک، گیاه و زه آب خروجی و اندازه گیری عناصر روی، سرب، کادمیوم و نیکل نتیجه گرفت که عناصر در زه آب شیمیایی 

خروجی نسبت به آبیاری با فاضالب  بسیار ناچیز بوده و به لحاظ استفاده طوالنی از فاضالب نهر فیروزه آباد به منظور آبیاری 

ن، روی، سرب، کادمیوم و نیکل در این خاک ها از حد استاندارد بیشتر خاک های منطقه جنوب تهران، میزان فلزات سنگی

( به بررسی 7811،خیامباشی و همکاران) سانتی متری خاک مشاهده نمود. 13-03است. بیشترین میزان تجمع را در عمق 

ه رسیدند که عملکرد فاضالب های شهری روی خاک و گیاه اسفناج پرداختند. در پایان به این نتیج لجناثرات استفاده از 

افزایش  تجمع آنهافاضالب افزایش چشمگیری مییابد. میزان فلزات نیکل، روی و مس تبادلی و  لجناسفناج با به کار بردن 

اروندی و  )تغییر چندانی مشاهده نشد.  هدایت الکتریکی و pHخاک،  اما در مقدار کادمیوم تبادلی و تجمع آن در یافته بود

(افزایش جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر، ارتقا سطح زندگی و  به موازات آن توسعه شهری، صنعتی 7810، همکاران 

حجم قابل ژه در مناطق خشک و نیمه خشک و همین طوربویب ها رویه از آ وکشاورزی، محدودیت منابع آبی و استفاده بی

از سوی دیگر، ضرورت استفاده دوباره ازفاضالبها را افزایش  فاضالبهای تولید شده در شهرها و لزوم دفع مناسب آنها ی  مالحظه

 . داده است

تا  073با توجه به اینکه شهرستان تاکستان دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و نیمه بیابانی است و میانگین بارندگی در آن 

یکی از  اًکمبود آب مطمئنوشرایط نیمه بیابانی در این گونه مناطق حاکم بودن  و از طرفیمیلی متر در سال می باشد.  083

افزایش جمعیت  .است  اتواضحاز فاضالب  ی خصوصاًضرورت استفاده بهینه از همه منابع آب و محدودیت های اصلی می باشد

ی در شهر تاکستان و با توجه به حجم باالی فاضالب تولید .این منطقه شده است در تاکستان باعث افزایش فاضالب شهری

در پی داشته باشد را فاضالب خروجی از این تصفیه خانه ممکن است ناخالصی هایی  ،عدم کارایی باالی تصفیه خانه تاکستان

لذا اندازه گیری پارامتر های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خروجی از تصفیه خانه  کند.که استاندارد های موجود را تبعیت ن

ن دهد که فاضالب تصفیه شده چه اثراتی را بر خاک بر جای خواهد گذاشت تا در پی آن به توان تصمیماتی اتخاذ می تواند نشا

زمین های کشاورزی و گیاهان  آبیاری برای از این فاضالب به توان تصفیه خانه نمود تا عالوه بر ارتقاء کیفیت فاضالب خروجی 

بررسی اثرات فاضالب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی در شهرستان این تحقیق از هدف  استفاده مناسب را نمود.

 تاکستان است .

 مواد و روش ها -2

 مطالعه مورد منطقه  2.2
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دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع  9درجه و  03دقیقه درازای شرقی و  94درجه و  94منطقه مورد مطالعه از نظرجغرافیایی در 

دقیقه عرض شمالی و  9درجه و  03تاکستان در موقعیت  ستانده است. تصفیه خانه شهرمتری از سطح دریا واقع ش 5431

راه اندازی  5004سال  در و شروع شد 00این تصفیه خانه از اوایل دهة  ساخت دقیقه عرض شرقی می باشد. 99درجه و  94

تاکستان را در استخر های هوازی و بی  ستاناز فاضالب خانگی شهر % 00بخشی حدود این تصفیه خانه در حال حاضر گردید. 

هزار نفر  500هکتار می باشد. ظرفیت نهایی آن برای 40در محدوده ای به مساحت . این تصفیه خانه  دمی نمایهوازی تصفیه 

هکتار می رسد. دبی فاضالب ورودی به آن  400پیش بینی شده است. زمین های تحت آبیاری این تصفیه خانه هم اکنون به 

( می توان 5در شکل شماره ) لیتر بر ثانیه می باشد. 40به طور متوسط   لیتر بر ثانیه و دبی خروجی آن 10کنون به هم ا

 موقعیت تصفیه خانه فاضالب را مشاهده نمود.

 

 

 موقعیت مکانی تصفیه خانه فاضالب شهرستان تاکستان(1)شکل

 

 خصوصیات خاک منطقه  2.2.2

دانه با رسوب گذاری رودهای شمالی دشت قزوین و خر رود به وجود آمده است. این نوع خاک این خاک از آبرفت های ریز 

اراضی کشاورزی محسوب می شود. کمبود رطوبت، مواد آلی و عناصر میکرو از  خاک برای از مساعدترین عمیق با بافت ریز

 .محدودیت های اصلی بهره برداری کشاورزی از خاک این منطقه است

 ش گیاهی منطقه پوش  2.2.2

تنوع و توزیع گونه های گیاهی به عواملی همچون شرایط اقلیمی، نوع خاک و وضعیت توپوگرافی و دسترسی  به منابع آب 

تصفیه خانه شامل پوشش های گیاهی عمدتاً درخت انگور می  منطقه فضای سبز موجود در محدوده ی  بستگی دارد. مطالعه

 باشد که برخی از باغات توسط فاضالب تصفیه شده آبیاری می شود.

 

 

 روش تحقیق  2.2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

بوده و  شامل نمونه برداری از دومنطقه یکی شاهد)آبیاری شده با آب چاه( و دیگری نمونه )آبیاری شده با فاضالب تصفیه شده(

 طالعات ،عملیات صحرایی و انجام آزمایشات به صورت زیر می باشد.شامل جمع آوری ا

 نمونه برداری از خاک  2.2.2

سانتی متر صورت گرفت . مجموعاً  51-00سانتی متری و  0-51تکرار در دو منطقه مورد نظر در دو عمق  0برداشت خاک با 

های خاک جهت تقلیل تعداد نمونه ها برای آنالیز نمونه از خاک در هر  تیمار از دو عمق ذکر شده بدست آمد نمونه  49

نمونه از دو عمق در هر تیمار بدست آمد . نمونه ها پس از خشک شدن در  3شیمیایی با هم مخلوط و همگن شدند. بنابراین 

 هوای آزاد جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه منتقل شدند.

 عملیات آزمایشگاهی  2.2.2

. می باشدکه توسط بویکس طرح گردیده است   )سیلت و رس درصد شن،( خاک بافت گیری اندازه شامل فیزیکی های آزمایش

 قابل پتاسیم اسیدیته، تعیین شامل شیمیایی های آزمایش  (0)برای تعیین نام بافت از مثلت بافت خاک استفاده گردید شکل

 از استفاده با خاک بافت تعیین .بود فلزات سنگیننیتروژن و  جذب قابل سدیم میزان آهک، آلی، مادة قابل جذب، فسفر جذب،

 خاک، شیمیایی خصوصیات تعیین برای .شد مشخص شن و سیلت رس، ذرات درصد و صورت گرفت ی بویکسهیدرومتر روش

 سپس گرفت، انجام خاک های نمونه گیری عصاره متر، اچ پی دستگاه با آن اسیدیتة گیری و اندازه اشباع گل تهیة از پس

 عصارة در موجود منیزیم و کلسیم مجموع و کلسیم میزان .شد قرائت هدایت سنج دستگاه با الکتریکی عصاره هدایت میزان

 فلیم روش جذب قابل پتاسیم و خاک سدیم محلول تعیین برای .شد محاسبه 1EDTAمحلول توسط با تیتراسیون نیز اشباع

 محاسبه لیتر در گرم واالن اکی میلی حسب بر وپتاسیم سدیم مقدار ها، عصاره کردن رقیق از پس و شد کارگرفته به فتومتری

 روش به نیز خاک نیتروژن مقدار .شد گیری اندازه )کلسیمتری( سنجی حجم روش با خاک در موجود میزان آهک .شد

 برای اندازه نیز مرطوب روش به احتراق طریق از .بود و تیتراسیون تقطیر هضم، بخش سه شامل که شد گیری اندازه کجلدال

 صورت فتومتریروروش اسپکت با نیز خاک فسفر گیری اندازه .شد خاک استفاده آلی مواد میزان نهایت در و آلی کربن گیری

 نیز توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی )با شعله( اندازه گیری شد.  (Cd,Zn,Pb,Ni)فلزات سنگین .گرفت

 

 

 مثلث بافت خاک (2)شکل

 

                                                           
1EDTA= Ethylene Diamine Tetra Aatic Acid 
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 تجزیه و تحلیل آماری  2.2.2

پس از انجام آزمایشهای الزم و تعیین پارامترهای مورد نظر در نمونه های خاک، تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح فاکتوریل 

صورت گرفت. پارامترهای اندازه گیری شده در نمونه های خاک به عنوان فاکتور وابسته به عوامل  03ورژن   SPSSنرم افزار  با

منطقه و عمق نیز به نرم افزار معرفی شد. داده ها در قالب طرح فاکتوریل و با استفاده از روش تی تست مورد تجزیه و تحلیل 

 قرار گرفت.

 . نتایج8

 خاکبافت  2.2

نوع منطقه تآثیری روی بافت خاک نداشت اما تحت تاثیر عمق، ، با توجه به نتایج آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

بافت خاک تفاوت معنی داری را نشان داد. بافت در عمق سطحی به طور معنی داری ریزتر از بافت خاک در عمق تحت االرض 

 بود

 آهک : -2-2

د درصد آهک در اراضی که با پساب آبیاری می شود نسبت به منطقه شاهد کاهش یافته و همچنین نتایج آزمایش ها نشان دا

( مقایسه میانگین آهک برای 7نمودار ) نتایج آزمون های آماری نشان داد عمق خاک تاثیر معنی داری بر آهک خاک نداشت.

 طحی و تحتانی را نشان می دهد.تیمارهای یک و دو در اراضی آبیاری شده با آب چاه و پساب در اعماق س

 

 

 مقایسه میانگین آهک در اراضی آبیاری شده -(1نمودار )

 

 مواد آلی :-3.3

نتایج آزمون ها نشان داد درصد مواد آلی در منطقه شاهد کمتر از مناطق تحت تاثیر پساب بود . با توجه به تجزیه و تحلیل 

( مقایسه میانگین مواد آلی برای تیمارهای 0نمودار ) .درصد مواد آلی نداشتآماری داده ها فاکتور عمق تاثیر معنی داری بر 

 یک و دو را نشان می دهد.

22.03
19.67

17.1517.29

22.12
20.04

16.9917.15

آبیاری شده با آب چاه در اعماق سطحی

(7تیمار)و تحتانی 

آبیاری شده با آب چاه در اعماق سطحی

(0تیمار )و تحتانی 

و آبیاری شده با پساب در اعماق سطحی

(7تیمار )تحتانی

و آبیاری شده با پساب در اعماق سطحی

(0تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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 مقایسه میانگین مواد آلی در اراضی آبیاری شده -(2نمودار )

 

 پتاسیم : -2-4

نشان داد غلظت پتاسیم خاک در مناطق تحت تاثیر پساب بیشتر از منطقه شاهد بود و فاکتور عمق  ها نتایج آزمایش

برای تیمارهای یک  پتاسیم( مقایسه میانگین 8نمودار )تآثیرمعنی داری روی غلظت پتاسیم خاک در منطقه مورد نظر نداشت. 

 و دو را نشان می دهد.

 

 

 در اراضی آبیاری شدهمقایسه میانگین پتاسیم  -(3نمودار )

 

 فسفر :-2-5

نتایج آزمایش ها نشان داد غلظت فسفر درمناطق تحت تاثیر پساب نسبت به منطقه شاهد افزایش داشت. همچنین نتایج 

حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به فسفر نشان داد عمق و اثر متقابل عمق تاثیر معنی داری بر غلظت فسفر 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد. فسفر( مقایسه میانگین 4نمودار )خاک نداشت. 

0.050.06

0.170.18

0.05
0.07

0.180.18

آبیاری شده با آب چاه در اعماق 

(7تیمار)سطحی و تحتانی 

آبیاری شده با آب چاه در اعماق 

(0تیمار )سطحی و تحتانی 

آبیاری شده با پساب در اعماق 

(7تیمار )سطحی و تحتانی

آبیاری شده با پساب در اعماق 

(0تیمار )سطحی و تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

250.35
276.99

325.7325.7

247.34
278.26

323.64323.64

آبیاری شده با آب چاه در اعماق 

(7تیمار)سطحی و تحتانی 

آبیاری شده با آب چاه در اعماق 

(0تیمار )سطحی و تحتانی 

آبیاری شده با پساب در اعماق 

(7تیمار )سطحی و تحتانی

آبیاری شده با پساب در اعماق 

(0تیمار )سطحی و تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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 مقایسه میانگین فسفر در اراضی آبیاری شده -(4نمودار )

 

  نیتروژن :-3-6

نتایج آزمایش ها گویای افزایش غلظت نیتروژن در مناطق تحت تاثیر پساب نسبت به منطقه شاهد بود. همچنین نتایج حاصل 

نمودار  .تاثیر معنی داری بر غلظت نیتروژن خاک نداشت و تحلیل آماری داده های مربوط به نیتروژن نشان داد عمقاز تجزیه 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد. نیتروژن ( مقایسه میانگین1)

 

 

 مقایسه میانگین نیتروژن در اراضی آبیاری شده -(5نمودار )

 

 اسیدیته : -3-7

نتایج آزمایش ها نشان داد اسیدیته در منطقه شاهد نسبت به مناطق تحت تاثیر پساب مقدار زیادی کاهش داشته است. نتایج 

نشان داد فاکتورهای عمق و اثر متقابل عمق تاثیر معنی داری براسیدیته  pHتجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد. اسیدیته ( مقایسه میانگین1نمودار ) نداشت.

8.51
10.03

20.4320.38

7.97
10.25

20.2320

آبیاری شده با آب چاه در
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

0.000130.00013

0.00042
0.00048

0.00016

0.00037

0.000470.00046

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

 

 مقایسه میانگین اسیدیته در اراضی آبیاری شده -(6نمودار )

 

 ( :  2SARنسبت جذب سدیم ) -3-8

نتایج آزمایش ها نشان داد نسبت جذب سدیم در مناطق تحت تاثیر پساب نسبت به منطقه شاهد مقدار زیادی کاهش داشته 

است. نتایج تجزیه ی آماری داده ها نیز نشان داد که عوامل عمق و اثر متقابل عمق تاثیر معنی داری بر میزان نسبت جذب 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد. SAR ( مقایسه میانگین1نمودار )سدیم نداشت. 

 

 

 در اراضی آبیاری شده SARمقایسه میانگین  -(7نمودار )

                                                           
2 SAR= Sodium Absorption Ratio 

8.34
8.48

7.727.66

8.27
8.43

7.697.66

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
مار تی)اعماق سطحی و تحتانی

1)

آبیاری شده با پساب در 
مار تی)اعماق سطحی و تحتانی

2)

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

7.9
8.54

3.863.48

7.78
8.45

3.473.41

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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 : (3EC)هدایت الکتریکی -3-9  

، هدایت الکتریکی خاک در منطقه شاهد بیشتر از مناطق تحت تاثیر پساب بود. نتایج تجزیه  اتمطابق نتایج حاصل از آزمایش

 ( مقایسه میانگین3نمودار )آماری داده ها نشان داد فاکتورهای عمق تاثیر معنی داری بر هدایت الکتریکی خاک نداشت. 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد.هدایت الکتریکی 

 

 مقایسه میانگین هدایت الکتریکی در اراضی آبیاری شده -(8نمودار )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیکل:-3-01  

نتایج آزمایش ها نشان داد درصد نیکل در اراضی که با پساب آبیاری می شود نسبت به منطقه شاهد تأثیر معنی داری نداشت، 

برای نیکل  ( مقایسه میانگین0)نمودار  اما نتایج آزمون های آماری نشان داد عمق خاک تاثیر معنی داری بر خاک داشت.

 تیمارهای یک و دو را نشان می دهد.

                                                           
3 EC= Electrical  Conductivity 

0.1730.1520.157

1.5

0.170.150.146

1.49

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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 مقایسه میانگین نیکل در اراضی آبیاری شده -(9نمودار )

 : کادمیم-3-00

، کادمیم خاک در منطقه شاهد تاثیر معنی داری نسبت به مناطقی که تحت تاثیر پساب بود  اتمطابق نتایج حاصل از آزمایش

نمودار نداشت اما نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد فاکتورهای عمق و اثر متقابل عمق تاثیر معنی داری بر خاک داشت. 

 .برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهدکادمیم  ( مقایسه میانگین73)

 

 مقایسه میانگین کادمیم در اراضی آبیاری شده -(11نمودار )

 

 سرب:-3-01

نتایج آزمایش ها نشان داد درصد سرب در اراضی که با پساب آبیاری می شود نسبت به منطقه شاهد تأثیر معنی داری نداشت. 

نمودار همچنین نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد فاکتورهای عمق و اثر متقابل عمق نیز تاثیر معنی داری بر خاک نداشت. 

 ارهای یک و دو را نشان می دهد.برای تیم ( مقایسه میانگین سرب77)

0.73
0.63

0.740.72

0.520.51
0.620.64

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

1.211.231.211.22

0.850.88

0.71

1.22

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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 مقایسه میانگین سرب در اراضی آبیاری شده -(11نمودار )

 روی: 3-03

نتایج آزمایش ها نشان داد درصد روی در اراضی که با پساب آبیاری می شود نسبت به منطقه شاهد تأثیر معنی داری نداشت 

( 70نمودار ) و اثر متقابل عمق تاثیر معنی داری بر روی خاک داشت.اما نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد فاکتورهای عمق 

 برای تیمارهای یک و دو را نشان می دهد. مقایسه میانگین روی

 

 مقایسه میانگین روی در اراضی آبیاری شده -(12نمودار )
 

 

 

 

 

 

 

  نتیجه گیریبحث و  .4

بکارگیری فاضالب تصفیه شده یکی از راهکارهای اساسی  طرح ، شهرستان تاکستان با توجه به حاکم بودن شرایط نیمه بیابانی

جهت جبران کمبود آب بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که در سال های اخیر به دلیل خشک سالی های پی 

0.02

0.1

0.14
0.15

0.04

0.09

0.130.13

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 

3.443.513.44
3.2

1.76
2.162.021.98

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(1تیمار)

آبیاری شده با آب چاه در 
اعماق سطحی و تحتانی 

(2تیمار )

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(1تیمار )تحتانی

آبیاری شده با پساب در 
اعماق سطحی و 

(2تیمار )تحتانی

15cm-0عمق  30cm-15عمق 
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ز بقایای سموم، آفت کش ها و کودهای شیمیایی ا در پی توجه بسیاری از مسئولین را به خود جلب کرده است. شوری زیاد و

آب های برگشتی و زه آب ها و هم چنین فلزات سنگین در پساب های صنعتی در صورت استفاده غیر صحیح و راهیابی به 

منابع آب موجب تخریب زیست بوم های آبی می گردد.. مهم ترین عامل محدود کننده ی استفاده از پساب بویژه زه آب 

وری این منابع می باشد که با مدیریت مناسب می توان این مشکل را کشاورزی در احیای اراضی و زیست بوم های بیابانی، ش

مورد  ستان تاکستانبرطرف کرد. در همین راستا اثرات فاضالب شهری تصفیه شده بر برخی خواص خاک در اراضی اطراف شهر

 بررسی قرار گرفت. در ذیل به بررسی تغییرات صورت گرفته در برخی خصوصیات خاک پرداخته شده است. 

 بافت:  -4-0

با توجه به نتایج حاصل شده می توان اظهار داشت که استفاده از پساب در منطقه مورد نظر تاثیری بر نوع بافت خاک نداشت. 

اندکی  یراتیتغ به طور کلی بافت خاک در محدوده ی مطالعاتی در هر دو منطقه تقریباً مشابه بوده و فقط تحت تاثیر عمق،

اندک در بافت عمق  یراتیتغحی به طور معنی داری ریزتر از بافت خاک در عمق تحتانی بود. این داشته است و در عمق سط

روحانی )سطحی و تحتانی خاک ممکن است در پی جا به جایی یا فرسایش رخ داده باشد. در این زمینه نتیجه تحقیقات 

 ( با نتیجه بدست آمده در این پژوهش همخوانی دارد. 7834 ،شهرکی و همکاران

 آهک :-4-1

در تحقیق حاضر، مقدار آهک محدوده تصفیه خانه که با فاضالب تصفیه شده آبیاری می شود نسبت به منطقه شاهد کاهش 

استفاده از پساب  داشته است. در واقع میزان آهک خاک که فاکتوری تخریبی می باشد با حضور پوشش گیاهی در منطقه و

دی اکسید کربن جهت آبیاری کمتر شده است و باعث بهبود شرایط خاک گردیده است. این نتیجه ممکن است در پی افزایش 

( افزایش عناصر غذایی از جمله کلسیم و منیزیم را در نتیجه 7831 ،صالحی و همکاران)خاک با حضور گیاه رخ داده باشد. 

 خاک گزارش کردند. آبیاری با فاضالب شهری در 

 مواد آلی:  -4-3

و دارای منشأ گیاهی،  هحدود نیمی از مواد موجود در فاضالب، مواد آلی می باشد. عمده ی این مواد آلی از نوع ناپایدار بود

انسانی و حیوانی است که در صورت آبیاری با فاضالب به خاک اضافه می شود. در این صورت خاک به عنوان صافی یا فیلتر 

عمل می کند که قادر است بخش اعظم مواد آلی قابل تجزیه را که به صورت محلول و معلق در فاضالب وجود دارد از آن جدا 

اتصال خاک دانه ها را سبب می شود و موجبات جابجایی بهتر آب و  ،را در مقابل فرسایش حفظ می کند کند. ماده آلی، خاک

 در خاک فراهم می نماید. این نکات، دلیل انتخاب هوموس  به عنوان فاکتور اصالحی خاک می باشد. را حفظ هوا 

ر مواد آلی فقیر می باشند )کمتر از یک درصد( بلکه به در ایران با اقلیم غالب خشک و نیمه خشک نه تنها خاک ها عمومًا از نظ

جهت باال بودن دما، ثابت نگه داشتن و حفظ مقدار ماده آلی خاک بسیار دشوار است )کربن آلی به دلیل قرار بودن در محیط 

 ه نسبت به خشک زودتر از خاک خارج می شود(. در این تحقیق درصد مواد آلی در خاک آبیاری شده با فاضالب تصفیه شد
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منطقه شاهد افزایش داشته است. بسیاری از تحقیقات انجام شده در این زمینه گویای افزایش مواد آلی خاک طی فرآیند 

( افزایش میزان مواد آلی را در خاک آبیاری 7831 ،اسالمیان و همکاران)و  ) (Mojiri ,2011آبیاری بافاضالب خانگی بوده است. 

 د که این نتیجه با نتیجة تحقیق حاضر همخوانی دارد. شده با فاضالب گزارش کردن

 پتاسیم: -4-4

پتاسیم از مهم ترین عناصر مورد نیاز گیاه و جزء عنصرهای ماکرو درخاک می باشد. پتاسیم در شدت بخشیدن به سنتز و 

توجه به نتایج کسب شده  تحرک کربوهیدرات ها و ضخیم شدن دیواره سلولی گیاه و مقاوم شدن در برابر امراض نقش دارد. با

میزان پتاسیم در خاک آبیاری شده با فاضالب تصفیه شده نسبت به مقدار آن در خاک  که پژوهش می توان بیان کرداین در 

منطقه شاهد افزایش داشته است و در رابطه با این فاکتور، بکارگیری پساب منجر به بهبود بخشیدن وضعیت خاک شده است. 

 داشت.مطابقت )  (Mojiri ,2011و(  (Faryal et al,2007نتایج تحقیقات  این نتیجه گیری با

 فسفر:-4-5

نتایج بدست آمده در این پژوهش، شاهد افزایش یافتن فسفر خاک در نتیجه بکارگیری فاضالب تصفیه شده می باشد. افزایش 

( 7831 ،صالحی و همکاران)غلظت فسفر در اثر آبیاری با پساب به دلیل غلظت باالی این فاکتور در فاضالب شهری است. 

اسیم را در خاک تیمار شده با فاضالب شهری نسبت به خاک تیمار شده با آب افزایش غلظت عناصر غذایی فسفر، نیتروژن و پت

 چاه گزارش کردند که این نتایج در مورد پارامترها مورد نظر با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت. 

 نیتروژن : -4-6

ن عنصر غذایی خاک می نیتروژن مهترین عنصر مورد مطالعه در حاصل خیزی خاک و میکرو بیولوژیکی خاک است. نیتروژ

رشد گیاهان را محدود می کند .در این پژوهش آبیاری با فاضالب تصفیه شده منجر به افزایش  ،باشد که بیشتر از سایر عناصر

میزان نیتروژن خاک گردیده است. به طور کلی افزایش غلظت مواد مغذی خاک در پی آبیاری با پساب را می توان به دلیل 

قنبری و )فاضالب شهری و فاضالب واحد های تولیدی کوچک در طول مسیر نسبت داد. در این زمینه حضور این مواد در 

در تهران افزایش میزان نیتروژن کل خاک را گزارش کردند.  ( 7831 ،)صالحی و همکاران( در سیستان و7831 ،همکاران

(Boll et al,1986)   در پی داشته است. را که آبیاری مزارع با پساب، افزایش نیتروژن خاک ندنیز در مطالعات خود گزارش کرد 

 اسیدیته : -4-7

اسیدیته خاک از عوامل بسیار مهم در تغذیه گیاه می باشد و مدیریت آن بسیار سخت و پیچیده است. پایین بودن بارش ساالنه 

و شدت زیاد آن و در نتیجه عدم وجود فرصت کافی جهت نفوذ آب در خاک، میزان شستشوی اصالح را در خاک های مناطق 

کربنات و کلسیم . در نتیجه در این مناطق، شاهد اسیدیتة چشمگیر خشک و نیمه خشک با محدودیت مواجه نموده است

سولفات در افق های سطحی هستیم. حضور فعال امالح فوق، اسیدیته ی خاک را در حد باال نگه داشته و در کل مقدار آن 

 باالتر از هفت می باشد .

 pHدر خاک کمتر از چهار گرم در لیتر باشد،  خاک نیز همبستگی خاصی وجود دارد. اگر غلظت امالح ئیتبین شوری و قلیا 

چنین محلولی معموالً از هشت کمتر است. هر چه میزان امالح زیاد شود، قلیائیت رو به کاهش می گذارد. در منطقه مورد نظر 

در  نیز به دلیل کاهش یافتن شوری در مناطق تحت تأثیر پساب و هم چنین باال بودن درجه حرارت و عدم امکان نفوذ آب

 خاک  pHخاک و شستشوی کربنات ها و سولفات ها و در نتیجه تجمع این امالح در خاک، آبیاری با پساب باعث افزایش 
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نسبت به منطقة شاهد شده است. البته خاک منطقه به طور طبیعی قلیایی می باشد. با این وجود بکارگیری فاضالب نیز موجب 

دشت سگزی اصفهان کاهش اسیدیته خاک را در این رابطه گزارش کرد که با در   ) (Mojiri ,2011شده است.  pHافزایش 

( در اصفهان گویای افزایش میزان اسیدیته 7830، جزی و همکاران شایان )نتایج این پژوهش مغایرت داشت. نتیجه تحقیقات 

می توان گفت اثر فاضالب تصفیه خاک در اثر کاربرد پساب بود که با نتیجه اسیدیته این پژوهش همخوانی داشت. به طور کلی 

میزان تصفیه فاضالب )کیفیت فاضالب تصفیه شده( و  ،شده بر اسیدیته خاک با توجه به شرایط منطقه، ویژگی های خاک

 اسیدی یا قلیایی بودن آن متفاوت است .

 نسبت جذب سدیم :-4-8

ر خاک است، بیان کننده ی میزان شوری و نسبت سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم موجود د دهنده این فاکتور که نشان

بودن خاک می باشد. نتایج حاصل شده از این تحقیق گویای کاهش میزان نسبت جذب سدیم در اراضی تحت تأثیر  ئیقلیا

پساب ممکن است در نتیجه کاهش سدیم خاک رخ داده باشد. در واقع در اراضی مورد مطالعه میزان سدیم خاک در مناطقی 

مقدار زیادی نسبت به منطقه شاهد کاهش یافته بود و در نتیجه میزان نسبت به  ب تصفیه شده آبیاری شده بودند،که با فاضال

جذب سدیم در این در دو منطقه نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در این راستا نتیجه حاصل از این تحقیق با نتیجه تحقیقات 

 هم خوانی داشت. (7830، جزی و همکاران )شایان 

 هدایت الکتریکی:-4-9

هدایت الکتریکی از خصوصیات بسیار مهم خاک ها به شمار می رود و نشان دهنده ی مجموع امالح محلول در خاک است. در 

این پژوهش استفاده از فاضالب تصفیه شده موجب کاهش هدایت الکتریکی خاک نسبت به منطقه شاهد شده است. در واقع 

 ECمی باشد. کاهش سدیم در خاک و متأثر از آن کاهش  متناسب با مقادیر سدیم در خاکهدایت الکتریکی در هر دو عمق 

راستا نتیجه می تواند در اثر شسته شدن امالح از خاک طی فرآیند آبیاری و استفاده از فاضالب تصفیه شده باشد. در این 

در مورد تغییرات  ((Jemai et al, 2013))  ،Rusan et al, 2007 ، (7830، جزی و همکاران )شایان نتایج تحقیقات حاصل با 

و همکاران عالی نژادیان ) ،(7831، تقواییان و همکاران) .هدایت الکتریکی خاک در اثر استفاده از پساب همخوانی داشت 

 .عنوان کردند که افزایش هدایت الکتریکی خاک به دنبال کاربرد فاضالب شهری به طور گسترده ای شایع است (7803،

 فلزات سنگین: -4-01

تأثیر آبیاری با فاضالب روی تجمع فلزات سنگین خاک، بستگی به عوامل متعددی چون غلظت فلزات سنگین موجود در 

سال وقت الزم است تا سطح  13تا  73، بافت و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک دارد. در واقع  pHفاضالب، طول مدت آبیاری، 

نشان  ((Rattan et al, 2005فلزات سنگین خاک آبیاری شده با فاضالب به بیش از حد مجاز برسد. به طور مثال نتایج مطالعات 

سال غلظت فلزات  03، نیکل و سرب و به مدت سال غلظت فلزات سنگین روی، آهن 73داد که آبیاری با فاضالب به مدت 

رات عمقی فلزات سنگین در پروفیل خاک یسنگین آهن، سرب، روی، مس، منگنز و نیکل خاک را افزایش می دهد.بررسی تغی

 خاک در  Cd, Zn, Pb, Niدر هر توده مورد بررسی نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بود ، به طوری که غلظت فلزات سنگین 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 

 

( a ,b 7831 ، و همکاران آقابراتی)در همین راستا  بود. سانتی متری بیشتر از الیه های عمقی 3-71هر توده، در الیه سطحی 

نتایج مشابهی دست یافتند. غلظت کمتر فلزات سنگین در عمق های پایین تر خاک به علت، به نیز  ((Madejo et al, 2006و 

نتیجه حرکت ضعیف آنها به سمت الیه های پایینی خاک و آبیاری سطحی فاضالب شهری می پویایی کم این فلزات و در 

باشد. با  توجه به این که بافت خاک هر دو توده لومی رسی است و از طرفی چون هر چه بافت خاک سنگین تر باشد میزان 

الیه های زیرین خاک کم و این فلزات  نفوذ پذیری فلزات سنگین در خاک کاهش می یابد، احتمال انتقال فلزات سنگین به

 Zn, Fe, Cu, Mnبیشتر در الیه های باالیی خاک انباشته می شوند با وجود این، روند معکوسی در مورد برخی از فلزات سنگین

گزارش شده است که این روند معکوس می تواند به دلیل تفاوت در بافت خاک و درصد  ((Singh and Bhati, 2005توسط 

دریافتند که غلظت کادمیوم قابل دسترس در خاک هایی  ((Chen et al, 1994 پایین کربن آلی خاک در مطالعه یاد شده باشد.

 تحقیق بوده است.این  نتایج  که فاضالب دریافت کرده اند به طور معنی داری افزایش داشته است که هم سو با

 :  نتیجه گیری

آبیاری با فاضالب تصفیه شده منجر به افزایش غلظت عناصر غذایی نیتروژن ، فسفر ، مواد آلی و پتاسیم در خاک شده است از 

آنجا که این عناصر جز فاکتورهای امالح خاک محسوب می شوند استفاده از پساب باعث بهبود وضعیت خاک از لحاظ 

را  SARو ECدر منطقه نداشت بلکه  SARو ECه تنها اثرات تخریبی بر فاکتورهای مورد نظر شده است.استفاده از پساب ن

بافت خاک و درصد ذرات شن، رس و سلیت در اراضی آبیاری شده با پساب نسبت به منطقه شاهد تغییری  کاهش داده است.

 یش اسیدیته در خاک شدهآبیاری با فاضالب تصفیه شده منجر به افزا نداشت و آبیاری با پساب باعث تغییر در بافت خاک نشد.

 pHبا این وجود آبیاری با پساب باعث افزایش  .است 1/1حدوداً  pHقلیایی بوده و دارای  یخاک منطقه به طور طبیعی مقدار و

بیان گر این موضوع می  حاصل نتایج شده است. در واقع استفاده از پساب اثر منفی براسیدیته در منطقه داشت. 1/3تا حدود 

خطر نیست، لیکن ادامه روند آلودگی در دراز مدت خطرات زیست وجد م حال حاضرآلودگی خاک به فلزات سنگین درکه باشد 

استفاده از پساب برای اهداف توسعه اقتصادی فقط زمانی قابل اجرا خواهد بود که  محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

چنان چه استفاده از پساب بدون برنامه ریزی دقیق و  .کان پذیر باشدنگهداری طوالنی مدت منابع و نیز حفظ سالمت عموم ام

مدیریت و نظارت انجام پذیرد می تواند اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی حاد و متعددی را در پی داشته باشد که از 

سدیمی شدن  ،شور  یتولیدآن جمله می توان به عدم پذیرش از سوی مردم، عدم وجود بازار مناسب برای عرضه محصوالت 

تجمع عناصر سنگین و سایرعناصر سمی در خاک و گیاهان، آلودگی منابع ، خاک به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک

 آب سطحی و زیر زمینی و از همه مهم تر شیوع بیماری های مختلف اشاره نمود .

 :پیشنهادات

 پساب برخاک ، الزم است در بلند مدت خاک مورد آنالیز قرار گیرید. اتبه منظور ارزیابی دقیق تر اثر-7

 سانتی متر  83مطالعه تغییرات ویژگی های خاک در عمق بیشتر از  -0

 اندازه گیری فلزات سنگین موجود در پساب خروجی در طول ماههای مختلف سال  -8

 بهینه سازی سیستم تصفیه فاضالب  -4
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 :نابع م .5

مجموعه مقاالت اولین “. یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی. استفاده بهینه از فاضالب شهری(.”7810اب مقدس.ر )اروندی.س، کامی

  14تا 11اسفند ماه، دانشگاه کرمان، جلد اول، صفحات 70تا  0کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، 

تأثیر استفاده از پساب فاضالب در خاک  "(.7831علیرضا گوهری و محمد جواد زارعیان،) اسالمیان، سید سعید، بدری حجار زاده، سید

 .7831.دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج شهریور "های زراعی شهرستان نجف آباد

برگ و میوة تجمع فلزات سنگین سرب و روی در "(.a7831آقابراتی، اشرف، حسینی، سید محسن، اسماعیلی، عباس و مارالین، حبیب ) 

 .17-13، صفحات 41. مجلة محیط شناسی، سال سی هارم، شماره"درختان زیتون و خاک آبیاری شده با فاضالب شهری

تأثیر کاربرد فاضالب شهری بر  "(.b7831آقابراتی، اشرف، حسینی، سید محسن، اسماعیلی، عباس، بهرامی فر، نادر، مارالیان، حبیب) 

شمارة  71پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد –. فصلنامة علمی "یکل( در درخت زیتون و خاکتجمع عناصر سنگین ) کروم و ن

 .834-878،صفحات 0

تأثیر کاربرد فاضالب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات  "(.7831تقواییان، صالح، علیزاده، امین، و دانش، شهناز) 

 .40-17، صفحات7ایران، سال اول، شماره  . مجله آبیاری و زهکشی"شیمیایی خاک

آبیاری با فاضالب تصفیه شده. همایش جنبه های زیست محیطی استفاده از پساب در  "(.7813توکلی، محمود. طباطبایی، محمود) 

 .701-077. وزارت نیرو، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، تهران، صفحات "آبیاری

. خالصه مقاالت "اده از رسوبهای فاضالب شهری در آالیش و انباشت عناصر سنگین در خاک و گیاهاثر استف "(.7811خیامباشی، بابک)

پنجمین کنگره علوم خاک ایران، کرج. سازمان تحقیقات آموزش . ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب آموزشکده کشاورزی 

 .43کرج، انجمن علوم و خاک ایران، صفحه

آبهای بازیافتی و  اولین سمینار ملی جایگاه  "کاربرد پساب در کشاورزی، فرصت ها و چالش ها. "(.7831زاده،)دانش شهناز و امین علی

 پساب در مدیریت منابع آب.

فصلنامه “.اثر ابیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک(.”7834روحانی شهرکی، فرزاد. مهدوی، رسول. رضایی، مرضیه )

 .08-87، صفحات 18فهان، سال شانزدهم، شماره آب و فاضالب اص

 بررسی امکان استفاده پساب های خانگی در کشاورزی، اولین همایش سازگاری با کم آبی."(.7831سوری، حمیدرضا، ولیال الوندی،) 

. "نوب تهرانتأثیر کیفیت پساب کیفیت پساب در انباشتگی و اشتغال فلزات سنگین در خاک های منطقه ج "(.7818سهیلی، محمد)

 .00پایان نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه تربیت مدرس،  صفحه

تأثیر استفاده از پساب در کشاورزی بر برخی خاص شیمیایی خاک، دومین  "(.7830شایان جزی، مینا، محمد فیضی و هادی قربانی ،)

 سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
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اثر آبیاری با فاضالب شهری بر خاک و رشد درختان  "(.7831صالحی، آزاده، طبری، مسعود، محمدی، جهانگیری، و علی عرب، علیرضا )

 .731-701، صفحات 0، شماره  71، جلد"پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران –. فصلنامه علمی "کاج تهران

تأثیر آبیاری با پساب فاضالب شهری شهرکرد بر برخی (.”7803) هانگرد،محمدی.ج هرا،غالمی.ز حمد،کریمی.ا فسانهعالی نژادیان.ا 

 کرمان.-اسفند 73الی  0پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت آب و خاک،“.خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

اضالب تصفیه شده شهری روی عملکرد و اثر آبیاری با پساب ف "(7831قنبری، احمد، جهانگیر عابدی کوپایی و جواد طایی سمیرمی،) 

 . علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شمار، چهارم )الف(."کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در سیستان

Aiello, R,Luigi  Cirelli, G. And Consoil, S.(2007)"Effects of reclaimed waste water irrigation soil and tomato 

fruits: A case study in Sicily (italy)." Agr. water manage. J.93:65-72 

Ashita ,Sh., Jatinder, K.,and Avinash, K., (2016). Heavy metals in vegetables:screening health risks involved in 

cultivation along wastewater drain and irrigating with wastewater, Sharma et al. SpringerPlus ,5:488 

 

Boll, R., Dernbach, H. and Kayser, R. (1986)" Aspects of land disposal of wastewater as experienced in 

Germany." J. Water Sci Technol. 18:383-390p. 

Castro, E, Manas, MP, Dc las Heras J,(2011)" Effects of wastewater irrigation on soil properties and turfgrass 

growth". Water sci. technol,2011. 63 (8): 1678-88. 

Chen, Z.S.,Lo, S.L and Wu, H.C. (1994)"Summary analysis and assessment of rural soils comntamianated with 

Cd in Taoyuan."Project of Scientific Technolohy Advisor Group (STAG), executive Yuna. Taipei, Taiwan 

Hidayat, U., Ikhtiar, K., (2015). " Effects of sewage water irrigation of cabbage to soil geochemical properties 

and products safety in peri-urban. " 

Peshawar, Pakistan Environ Monit Assess, 187: 126 

Jemai L, Ben Aissa N, Gallali T and Chenini F, (2013)" Effect of Municipal Reclaimed wastewater Irrigation on 

Organic and Inorganic Composition of soil and Ground water in Souhil Wadi Area". Hydrol Current Res, 2013, 

4:4. 

Kiziloglu F.M., Turan M., Sahin U., Kuslu Y., and Dursun A. (2008).“ Effects of untreated and treated 

wastewater irrigation on some chemical properties of cauliflower (Brassica olerecea L. var. botrytis) and red 

cabbage (Brassica olerecea L. var.rubra) grown on calcareous soil in Turkey. Agricultural”. Water Management. 

95:716-724. 

Klay S., Charef A., Ayed L., Houman B., and Rezgui F.( 2010).“ Effect of irrigation with treated wastewater on 

geochemical properties (saltiness, C, N and heavy metals) of isohumic soils (Zaouit Sousse perimeter)”, Oriental 

Tunisia. Desalination.253: 180–187 

M.A.M. Rusan, I, Bashabsheh, M, Safi,(2008)" Reuse of treated wastewater for cut flowers production and 

impact on soil and plant quality parameters". ICCBT 2008- D- (06)-pp63-73 

Madejo'n , P., Maran'o n , T., Murillo, J.M., (2006)."Biomonitoring of trace elements in the leaves and fruits of 

wild olive and holm oak trees. " Science of the Total Environment, 335:187-203. 

Mohmmad Rusan, M.J., Hinnawi, S. And Rousan, L.(2007)"Long term effect of wastewater irrigation of forage 

crops on soil plants quality parameters".Desalination. 215: 143-152 

Mojiri, Amin ,(2011)" Effects  of municipal wastewater on physical and chemical properties of saline soil". J. 

BIOL. ENVIRON. SCI., 2011, 5 (4).71-76 
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Rani Faryal, Feheem Tahir and abdul Hameed, (2007). " Effect of wastewater irrigation on soil along with its 

micro and macro flora, " Pak. J. Bot., 39(1): 193-204 

Rattan, R.K, Datta, S.P., Chhonkar, P.K, Suribabu, K., Singh, A.K.,(2005)."Long –term impact of irrigation with 

sewage effluents on heavy metals content in soils, crops and groundwater-A case study. " Agriculture, 

Ecosystems and Environment, 109:310-322. 

Singh, G., Bhati, M., (2005). " Growth of Dalbergia sissoo in desert regions of western India using municipal 

effluent and the subsequent changes in soil and the subsequent changes in soil and plant chemistry. " Bioresource 

Technology, 96(9): 1019-1028. 

 

Abstract:  

Water crisis is an important issue in arid and semi-arid regions like Iran. This situation has 

been exacerbated in recent years because of successive droughts. So the use of 

unconventional water is increasing in where there is no water with good quality. One of these 

resources is urban wastewater that can provide nutrient for plant in addition to supplying 

water. If municipal wastewater does not led to negative impact on physical and chemical 

properties of soil and water, it can be used for irrigation in desertification projects. So in this 

research the effect of reclimed urban wastewater on soil properties was assessed. For 

investigating the effect of reclaimed urban wastewater on soil in Takestan city, soil samples 

were taken from depths of 0-15 cm and 15-30 cm in two different regions consist of control 

area, area that is irrigated with reclaimed wastewater and is influenced by treated wastewater. 

Samples were dried and transported to the laboratory and were evaluated and then the results 

ware analyzed using SPSS software. 

The results showed that use of treated wastewater caused decrease of organic matter, SAR and 

EC but it caused an increase of nitrogen, phophorus, potassium,calcium carbonate, pH and 

heavy metals soil (cadmium, nickel, lead, zinc) in areas affected by reclaimed wastewater 

compared to the contorol area. The use of reclaimed wastewater had no effect on soil texture.    

 

 

Keywords: water crisis, irrigation, unconventional water, treated wastewater, Takestan 
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