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ررسی اثر فاضالب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهب  

 

  یرجندآب داشگاه ب یگروه علوم و مهندس یار: استادیوکیس یعباس خاشع   

  یرجندآب دانشگاه ب یگروه علوم و مهندس یار: دانشیدیشه یعل

  یحیی چوپان: کارشناس ارشد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

87473339190 abbaskhashei@birjand.ac.ir 

 

 چکیده:

 شهرستان در خواص شیمیایی خاک تحت کشت محصول پنبه بر شهری شده تصفیه فاضالب پساب با آبیاری اثرات به منظور بررسی

 آزمایشات صورتبه  (R) تکرار سه و تیمار پنج با تصادفی بلوک کامال طرح صورت به تحقیق این. تحقیقی انجام شد حیدریه تربت

 فاضالب پساب ،T1 چاه شامل آب که تیمار پنج تحقیق این تیمارهای. شد سانتی متری خاک انجام 8-18برای عمق  ای مزرعه

 و T4 فاضالب و آب میان در یک آبیاری ،T3 شده تصفیه فاضالب پساب% 78 و چاه آب%78 ترکیب ، T2 شهری شده تصفیه

 در شاهد عنوان به چاه آب تیمار و باشند می T5 (منطقه کشاورزان استفاده مورد) شده صفیهت فاضالب% 66 و چاه آب% 33 ترکیب

مختلف و همچنین تیمارهای دارای پساب در پارامتر درصد مواد  تیمارهای در فسفات و پتاسیم کلسیم، های پارامتر .شد گرفته نظر

رصد مواد آلی، کلر، سولفات، منیزیم، نیترات و سدیم در گروه ، شوری، دpHپارامتر های  گرفتند. قرار آماری گروه یک در آلی

 واالنت اکی میلی 70/39 مقدار با شاهد تیمار در کلر مقدار های مختلف آماری قرار گرفتند و تفاوت معنی داری مشاهده شد. بیشترین

 شوری بیشترین. آمد بدست 4/13 و 0/48 ،9/0 با ترتیب به T3 تیمار در سدیم و سولفات منیزیم،  عناصر برای مقدار بیشترین و لیتر بر

. شد مشاهده متر بر زیمنس میکرو 3489 مقدار با T4 تیمار برای مقدار کمترین و متر بر زیمنس میکرو 3034 مقدار با T3 تیمار برای

ر خاک اثر مخربی نداشته همه پارامتر ها در حد استاندارد برای آبیاری محصوالت می باشند ، پس پساب فاضالب تصفیه شده شهری ب

 است.

 ، شوری، عناصر خاکpHخواص شیمیایی خاک، پساب،  کلید واژه:
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 مقدمه:

 حیات انواع برای فرد به منحصر محیطی نیز و گیاه کشت اصلی بستر عنوان به که است پایه منابع مهم اجزای از یکی خاک

 می اهمیت حائز كشاورزی در پایدار منابع از یكـی نوانع به فاضالب پساب از مجدد استفاده امروزه .شود می محسوب

 در بلکه نیست کافی گیاه توسط ها آن جذب وضعیت بینی پیش برای خاک، در سنگین فلزات غلظت تنها[. 4]باشـد

 احیاء و اکسایش وضعیت ،pH قبیل از) خاک شیمیایی های ویژگی به بایستی خاک -گیاه پیچیده سیستم آلودگی بررسی

 با آبیاری اثرات بررسی منظور به  [.3]داشت توجه نیز زراعی عملیات و گیاهی گونه فلز، نوع ،(آلی مواد نوع و انمیز و

 -شـور خـاك نوع دو روی بر تحقیقاتی زیرزمینی، آب به ها نمك شستشوی و خاك كیفـی خـصوصیات بـر فاضالب

 كاتیون با سدیم تبادل فاضالب، كـاربرد نتیجـه در كـه شـد همشاهد و رسید انجام به لوم سیلت بافت دارای شـور و سـدیمی

 كاربرد مدت در خاكها تبادل قابل سدیم درصد میانگین و پیوست وقوع به( منیزیم و كلسیم پتاسیم،) خاك تبادل قابل های

 قابـل مقـادیر و یافتـه افـزایش شـرایط این در نیز خاك شوری. [3]یافت افـزایش خـاك هـای ستون آبشویی و فاضالب

 خـاك در عناصر این تلفات. گردید خارج خاك هـای سـتون از شده زهكشی آب همراه به پتاسیم و منیزیم از توجهی

 باالتر شوری و سدیم مقادیر معموال که آنجا از فاضالب، با آبیاری بنابراین. بود بیشتر پایین، كاتیونی تبـادل ظرفیـت دارای

 اینكـه مهـم نكتـه. دهد افـزایش عمـق كـم زیرزمینی آب به را سدیم و شوری انتقال تواند می داراست، زیرزمینی آب از

 مناسب شاخصی عنوان به بنابراین، و است ارتبـاط در كـاتیونهـا و آنیونهـا مجموع با مستقیم طور به الكتریكی هـدایت

 نشان محققان تحقیقات .[1و  7،  6، 9] آیـد یمـ حـساب به آبیاری آب در موجود های نمك كل مقادیر شناسایی جهت

 این و کند تبدیل کشاورزی برای مناسب خاک یک به را سدیمی و شور های خاک است توانسته پساب با آبیاری که داد

 این که است شده خاک متری سانتی 18 تا صفر الیه جذب قابل فسفر و کل نیتروژن آلی، مواد چشمگیر افزایش باعث کار

 . [0] گیرند قرار شده کشت گیاهان استفاده مورد توانند یم مواد

 نسبت و pH الکتریکی، هدایت که داد نشان اصفهان شمال منطقه خاک بر چاه آب و فاضالب پساب تأثیر مقایسهدر 

 در وآهن مس منگنز، روی، سرب، قبیل از عناصری غلظت. دارد نزدیکی ارتباط مصرفی آب شوری با سدیم جذب

 اگر بود، چاه آب با شده آبیاری های خاک از بیشتر فاضالب پساب با شده آبیاری( متری سانتی 18 تا صفر عمق) خاک

 های سال افزایش با که داده نشان و شده آزمایش را مصر قاهره شنی های خاک های ویژگی در مصر .[7]نبود دار معنی چه

 سنکین عناصر کاتیونی، تبادل ظرفیت وفسفر، نیتروژن ،آلی کربن ، خاک در آب نگهداری گنجایش فاضالب، با آبیاری

 فاضالب بررسی بامحققان . [48]است داشته کاهش pH و افزایش ساله68 تا صفر دوره یک در مس و روی آهن، مانند

 آن نمودن رقیق به نیازی ها کشتزار آبیاری در ها آب این از برداری بهره برای که داد نشان هند مختلف نواحی شهری های

 تخلخل پذیری، نفوذ جمله از و فیزیکی وضعیت بهبود سبب کانال آب با مقایسه در  فاضالب از برداری بهره. [44]نیست ها

 نیتروژن آلی، مواد کاتیونی، تبادل ظرفیت و داده کاهش بیشتر را خاک pH و شوری همچنین. است شده خاک ساختمان و

 بررسی و توجه به نیاز صنعتی های لجن و پساب از استفاده البته. است داده افزایش را خاک کل وپتاسم محلول فسفر کل،

 حدودی تا سمی عناصر حضور و واگیردار های بیماری انواع انتشار پتانسیل بد، بوی دلیل به مواد این که چرا دارد بیشتری

 های ویژگی بر مفیدی اثرات توانند می نیتروژن و کربن بودن دارا دلیل به وجود این با اما باشند آفرین خطر میتوانند
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 عنوان به ها فاضالب بودن خطر بی و بودن موثر از اطمینان منظور به [.43] باشند داشته خاك بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی

 بر موادرا این اثر منظور همین به و است ضروری مواد این شیمیایی کیفیت بررسی و کنترل خاك، در کننده اصالح یک

 در کاربردی مواد گونه این اثر که خاك حساس کیفی های شاخص امروزه. کنند می گیری اندازه بیولوژیکی شاخصهای

 های پساب با کشاورزی اراضی آبیاری که نمودند گزارش محققان  [.43] است گسترش به رو کنند، می بازتاب را خاك

 می خاك در سنگین عناصر غلظت فزایشا سبب نیز و خاك آلی ماده درصدی 38 تا 38 افزایش سبب نشده تصفیه

 مختلف محصوالت و خاك در سنگین فلزات غلظت بـر پساب كاربرد اثر ارزیابی منظور به زیادی های پژوهش .[41]شود

 [46] است شده انجام زراعی فصل دو یـا یـك در و گلخانـه شـرایط در هـا پژوهش این از بسیاری. [47] اسـت شده انجام

 انباشت شاخص پساب، با شده آبیاری گیاهان و خاك در سنگین فلزات غلظت بر پساب با آبیاری دتدرازم اثر ولی

 جمله از مختلف كشورهای در صحرایی شرایط در و مزرعه در بهداشـتی خطـر شـاخص و گیـاه انتقـال شـاخص آلودگی،

 .است گرفته قرار توجه مورد كمتر ایران

 تحت خاک شیمیایی خواص برفاضالب تصفیه شده شهری  پساب تأثیر مورد در قیتحقی تاکنون دادند نشان ها بررسی

 شهری شده تصفیه فاضالب پساب تأثیر بررسی منظور به تحقیق این. است نشده انجامدر شهرستان تربت حیدریه  پنبه کشت

 .شد انجام ورامین رقم پنبه  کشت تحت خاک شیمیایی خصوصیات بر

 مواد و روش ها:

کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تربت حیدریه انجام شده  81در اراضی کشاورزی روستای سیوکی واقع در  این تحقیق

با توجه به وجود یک حلقه چاه، تانکر جهت ذخیره و تلفیق پساب فاضالب تصفیه شده شهری )کشاورزان از آن  است.

تصویر ماهواره ای محل انجام طرح  8شکل می گرفت. مورد نیاز آبیاری انجام  برای آبیاری استفاده می کنند(، در هر زمان

                        آزمایشی را نشان می دهد.

 

 : تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه8شکل 
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-0نقطه اصلی واقع در  ابتدا، وسط و انتهای زمین و از عمق   42قبل از پیاده کردن نقشه اجرایی طرح،  ابتدا تعداد 

. سانتی متری خاک برداشت گردیده و تحت انجام آزمایشات الزم برای تعیین پارامترهای شیمیایی خاک قرار گرفتند  20

 ارائه گردیده است. 8نتایج به دست آمده در جدول 

 : خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش8جدول

 مواد آلی آهک pH شوری ازت کل فسفر پتاسیم

Mg/Kg Mg/Kg % (dS/m) (PH) % % 

871 3/1 088/0 3/6 6/7 71/81 018/0 

 خاک از روش های زیر استفاده شده اند. های شیمیایی  تجزیهبرای انجام 

pH روش  ، سولفات باسنج یتدستگاه هدا ، شوری با استفاده ازنقره( یتراتروش موهر)ن با کلر، اچ سنج یدستگاه پ با

، یبداتبا فسفومول یمتریروش کولور  با فسفات، سوزاندن در کوره روش با کربن آلی، 240در طول موج  یمتریکولور

 پتاسیم، 115طول موج در  یروش اسپکتوفتومتر با سدیم، (EDTAبا یتراسیونتی)روش کومپلکسومتر کلسیم و منیزیم با

ا طرح پایه این تحقیق ب  .440در طول موج  یروش اسپکتوفتومتر با نیتراتو  766در طول موج یروش اسپکتوفتومتر با

، پسآب فاضالب تصفیه شده شهری T1تیمار های این آزمایش عبارتند از آب چاه اجرا شد.  R تکرار  3کامال تصادفی با  

T2   پسآب فاضالب تصفیه شده 10% آب و 10و ترکیب %T3  آبیاری یک در میان آب چاه و فاضالب تصفیه شده ،T4 

می باشند و تیمار آب چاه به  T5ده )مورد استفاده کشاورزان منطقه( % فاضالب تصفیه ش66% آب چاه و 33ترکیب و 

نتایج تجزیه شیمیایی آب چاه و پساب فاضالب شهری تصفیه شده آمده  3و  4در جدول  عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 

 است. 

 شیمیایی آب چاه تجزیه: نتایج  4جدول 

هدایت الكتریكی 

(dS/m) 
pH 

 (meq/lit)آنیونهای محلول  (meq/lit)كاتیونهای محلول
SAR 

  

كربنات  سولفات كلر پتاسیم كلسیم منیزیم سدیم

  وبیكربنات

4100 1/6 2/81 1/4 4/8 - 1/80 1/80 2/3 02/83 

 

 

 شیمیایی پساب فاضالب شهری تصفیه شده تجزیه: نتایج  3جدول 
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 آزمایش واحد اندازه گیری نتایج آزمایش

7/4 - pH 

3 PTC رنگ 

1044 mg/li کل جامدات محلول 

52/8 mg/li کلسیم 

35/5 mg/li منیزیم 

84/9 mg/li سولفات 

608 mg/li کلراید 

1 mg/li نیترات 

1/5 mg/li فسفات 

 

شده در  در هر مرحله از آبیاری با استفاده از  کنتور حجمی نصب NETWATبوسیله نرم افزار حجم آب مورد نیاز میزان 

 گیری شد. داد و با دقت لیتر اندازه آب که آب را در اختیار تیمارهای آزمایشی مورد نظر  قرار می ی انتقال مسیر لوله

مورد تجزیه و  SASو  EXCELبا استفاده از نرم افزار نتایج تجزیه خاک پس از جمع آوری اطالعات مورد بررسی از 

 تحلیل قرار گرفته و نمودار ها نیز ترسیم شده اند.

 نتایج و بحث:

براساس نتایج بدست آمده  آمده است. 1در جدول  یقتحق یها یمارخاک تحت ت یمیایی و تحلیل آماریش تجزیه تایجن

پساب تصفیه شده شهری بر خواص خاک اثر مخربی نداشته و کاتیون ها و آنیون های خاک تغییراتی در حد نرمال و مجاز 

های کلسیم، پتاسیم و فسفات در تیمارهای مختلف در یک گروه  استاندار آبیاری و کشت گیاهان دارند، بطوریکه پارامتر

 (.1های تحقیق مشاهده نشده است )جدولآماری بین تیمار معنی دارآماری قرار گرفته و اختالف 
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 آزمایشی تیمارهای تحت شیمیایی خاک تجزیه میانگین مقایسه:  1جدول

 پارامتر

 تیمار

pH 

(-) 

 کلسیم

Meq/li 

 شوری

µS/cm 

 کلر

Meq/li 

 پتاسیم

Meq/li 

 سولفات

Meq/li 

 نیترات

Meq/li 

 منیزیم

Meq/li 

 فسفات

Meq/li 

 سدیم

Meq/li 

 مواد آلی

% 

T1  a73/0 a1/33 c3337 a70/39 a788 b36/7 a33/4 b46/0 a00/9 c16/30 a77/8 

T2 ab9/0 a3/33 c3337 c49/38 a106 b7 b86/4 b3/0 a07/9 bc4/37 b7/8 

T3 b11/0 a37/33 a3034 b97/37 a173 a0/48 c71/8 a9/0 a0 a4/13 b17/8 

T4 a77/0 a33 d3489 c38 a783 c40/0 c73/8 a76/0 a06/9 d13/36 b7/8 

T5 a03/0 a13/33 b3731 b86/37 a178 b10/7 c70/8 ab3/0 a83/0 ab73/37 b17/8 

 ندادند. نشان آماری معنی دار اختالف 87/8 سطح در مشترک یبضرا با اعداد

pH :و شوری 

باشد که  یم 6-9 یاهانگ یشترب یمناسب برا pH. باشد یدر خاک م ییعناصر غذا یتخاک کنترل حالل pHنقش  ینتر مهم

شیمیایی خاک تحت تیمار  تجزیهبراساس نتایج کند.  یجادمشکل ا یاهگی تواند برا یم ،کمتر شود 1از  یا یشترب 7اگر از 

قرار گرفته و مشکلی برای  77/0تا  11/0غییرات کمی داشته و در محدوده در تیمارهای تحقیق ت pHهای تحقیق، 

 pH به خاك در سنگین عناصر های فرم توزیع بر آلی مواد تأثیرکشاورزی گیاهان و خاک تحت کشت ایجاد نمی کند. 

 حاللیت افزایش باعث تواند می فلزی -آلی های کمپلکس تشکیل باال pH با های خاك روی بر مطالعه در. است وابسته

میکرو زیمنس بر متر بدست آمد و در گروه  3088تا  3488شوری خاک تحت تیمار های تحقیق بین  [.49] شود فلزات این

% نسبت 47میکرو زیمنس بر متر، افزایش  3034ا مقدار ب T3های مختلف آماری قرار گرفته اند. بیشترین شوری برای تیمار 

مشاهده شد. % نسبت به شاهد  6/3و کاهش میکرو زیمنس بر متر  3489با مقدار  T4یمار و کمترین مقدار برای تبه شاهد 

در تیمار های  pH شوری خاک در این محدوده براساس جدول و نمودار ویلکاس مانعی برای کشاورزی ایجاد نمی کند.

T1, T2, T4, T5  و تیمار هایT1و T2  در یک گروه آماری قرار داشته و فاقد تفاوت معنی دار آماری شدند. شوری در
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و  pHتغییرات  کمترین مقدار شده است و این به دلیل آبشویی پساب توسط آب چاه در آبیاری بعدی می باشد.  T4تیمار 

 آمده است. 3و 3شوری برای تیمار های تحقیق به ترتیب در شکل های  

 

 در تیمار های تحقیق pH:     4شکل

 

 : شوری در تیمار های تحقیق   3شکل 
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 درصد مواد آلی:

 پساب مواد آلی خاک نقش بسزایی در تولید محصوالت و غنی سازی خاک دارند. نتایج نشان دادند تیمار های دارای

الف معنی دار آماری همگی در یک گروه آماری قرار گرفته و اخت (T5و   T2, T3, T4فاضالب تصفیه شده شهری )

% در پارامتر درصد مواد آلی در  47ندارند. بنابراین پساب فاضالب تصفیه شده شهری در این تحقیق باعث کاهش 

 آلی مواد می دهد.درصد مواد آلی را در تیمار های تحقیق نشان 1تیمارهای آبیاری دارای پساب فاضالب شده است. شکل 

 ترکیبات. گردد خاك در آنها تثبیت باعث تواند می نوعی به خاك در سنگین فلزات با پایدار های کمپلکس تشکیل با

 آلی، مواد با ارتباط در فرمهای به تبادلی و محلول های فرم از آنها انتقال و سنگین فلزات دوباره توزیع باعث توانند می آلی

 بر زراعی فصل یك طی در خام و شده تصفیه فاضالب تأثیر كردند گزارش محققان  [.40] شوند باقیمانده و کربناته

 بهبود درصد، 0/10 تا1/49 از متوسط طور به خاك آلی مواد افزایش باعث اصفهان، آباد نجف شهرستان زراعی خاكهای

 [.47]شد خاك آب نگهداشت قابلیت افزایش و خاك ساختمان

 

 : درصد مواد آلی در تیمار های تحقیق 2شکل 

 عناصر نیترات، سدیم، منیزیم، کلر و سولفات :
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نتایج نشان دادند عناصر سدیم، منیزیم، سولفات، کلر و نیترات همگی در محدوده مجاز برای استفاده از خاک تحت تیمار 

 یشپا یبه طور کلنامطلوبی بر گیاه نخواهد داشت. های تحقیق جهت کشاورزی محصوالت کشاورزی می باشد و تأثیر 

 آب یفیتافت ک ینخاک و همچن کیفیت کاهش سبب ها آن یادز یرمقاد یرااست ز یدر فاضالب ضرور ها یونمقدار آن

میلی اکی واالنت بر لیتر و کمترین  11/37بیشترین مقدار کلر در تیمار شاهد با مقدار  .گرددیم یرزمینیو ز یسطح های

میلی اکی واالنت بر لیتر مشاهده شد. بیشترین مقدار برای عناصر منیزیم، سولفات و  38با مقدار  T4دار کلر برای تیمار مق

 بدست آمد.  4/13و  0/48، 9/0به ترتیب با  T3سدیم در تیمار 

میلی اکی  1/30و  46/0، 40/0با مقدار T4و  T4  ،T1کمترین مقدار برای عناصر سولفات، منیزیم وسدیم در تیمارهای 

در یک گروه آماری قرار   T5و  T1. T2واالنت بر لیتر به ترتیب بدست آمد. برای عناصر سولفات و منیزیم تیمار های 

 شدن شور. كند تسریع نمك مقدار افزایش علت به را خاك شدن شور های فرآیند تواند می پساب از استفاده. گرفته اند. 

 افزایش باعث ترتیب بدین و شده خاك در هوا و آب عبور مسئول هایی¬ كانال و فرج و خلل تخریب سبب خاك،

 نهایت در و ریشه توسعه و رشد شده، محدود اكسیژناسیون فرآیند همچنین گردد،¬می خاك فرسایش آن تبع به و رواناب

 از و شده ها آالینده ویاییپ باعث توانند می محلول آلی مواد و ریز ذرات[. 38]شود می متوقف یا یافته كاهش گیاه رشد

 خاک در بور و سدیم است، ممکن خاک شدن شور دنبال به. گذارند تأثیر خاک شیمیایی و فیزیکی خواص بر رو،¬این

 آلی، مواد درصد الکتریکی، هدایت میزان افزایش .گردد شده جذب سدیم مقدار توجه قابل افزایش به منجر و یافته تجمع

 پساب با شده  آبیاری منطقه در خاک متری سانتی 8-38 عمق در را روی و منگنز آهن، نیکل، سدیم، کلر، کل، نیتروژن

 و ذرت و زیتون درخت روی بر [33] و[33] توسط هایی آزمایش عالوه به.   [34]کردند گزارش شاهد منطقة به نسبت

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

 کل آلی کربن فسفاتی،– فسفر نیتراتی،– نیتروژنسدیم ،  جذب نسبت شوری، مقدار افزایش بیانگر آمده بدست نتایج. شد

 در کل وژنترین شیافزا .بود ها¬فاضالب کاربرد استمرار دنبال به خاک رخ نیم مختلف اعماق در pH افزایش همچنین و

 كخا در دموجو کلر و میسد شیافزا. [31داد] نسبت بپسا در وژنترین مختلف لشکاا به را بپسا اب هشد ریایبآ كخا

 [.37]ندداد نسبت بپسا در معدنی ادمو دجوو به را، بپسا با هشد ریایبآ

 آمده است. 1، سولفات، کلر و نیترات در شکل مقادیر سدیم، منیزیم
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 یم و نیترات در تیمار های تحقیقسدیم، کلر، سولفات، منیز: عناصر  1شکل 

 نتیجه گیری کلی:

% مقدار اولیه خاک 17براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق پساب فاضالب شهری عالوه بر کاهش شوری خاک به 

وادآلی خاک قبل از کشت، باعث افزایش نیترات و سولفات خاک و همجنین عناصر اصلی خاک شده و افزایش درصد م

که نتیجتا بهبود وضعیت خاک را شامل شده است. پس پساب فاضالب شهری اثر مؤثری بر خاک داشته است و براساس 

 نتایج مشکلی برای کشاورزی محصوالت ساقه دار  نمی شود.
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Absteract: 

In order to evaluate the effect of irrigation with treated wastewater effluent on soil chemical 

properties under cotton crop cultivation was conducted in the city of Torbat Heydariyeh. 
Research in a completely randomized design with three replications of five treatments of 

irrigation. The study treatments of well water T1, wastewater T2, combining 50% water and 

50% wastewater T3, Irrigation water and wastewater between T4 and the combination of 33% 

water and 66% wastewater (used farmers) T5, and well water treatment were considered as 

control. Parameter calcium, potassium and phosphate in different treatments were compared in a 

group. The parameters of acidity, salinity, organic matter, chloride, sulfate, magnesium, sodium 

nitrate and various groups were statistically significant difference was observed. The greatest 

amount of chlorine in control with a Valant 37.58 milli liter and maximum value for 

magnesium, and sodium sulfate in the treatment T3, respectively 8.7, 8.1 and 1/42 respectively. 

Most salt with the 3831 micro moh  per meter for treatments T3 and T4 treatment with the least 

amount for 3107 micro moh  per meter was all parameters than standard products for irrigation, 

then Wastewater urban had a devastating effect on the soil. 

Keywords: chemical properties of soil, water, acidity, salinity, soil elements 
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