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مطالعة اليسيمتری انتقال باکتری فکال کلیفرم در آبياری قطرهای
3

فروغ عباسی تشنيزی* ،1فريبرز عباسی ،2مهدی کوچکزاده

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 .3دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت1393/2/8 :ـ تاریخ تصویب)1393/7/15 :

چکيده
کمبود منابع آب شیرین یکی از نگرانی های رو به فزونی در سراسر جهان است .کمبود آب برای کشاورزی از دغدغههـای
بسیار مهم در نواحی خشک و نیمهخشک به شمار میرود .فاضالبهای شهری تصفیهشده منبعی مهم برای این منظورند.
فاضالب حتی پس از تصفیه ممکن است حاوی انواع مختلف میکروارگانیسمها باشـد کـه بـرای انسـان و محـیت زیسـت
خطرناکاند .بنابراین ،پتانسیل انتقال آلودگی مسئله ای جدّی در زمینة استفاده از فاضالب تصـفیهشـده بـرای کشـاورزی
است .بدین منظور میتوان از روشهای نوین آبیاری در ارتباط با فاضالب تصفیهشده برای کشـاورزی بهـره بـرد .در ایـن
پژوهش انتقال فکال کلیفرم موجود در پساب تصفیهشده در ستونهای آزمایشـگاهی بـه ططـر داخلـی  30و ارتفـاع 60
سانتیمتر ،که یکی به سیستم آبیاری ططرهای سطحی ( )DIو دیگری به سیستم آبیاری ططرهای زیرسطحی ( )SDIمجهز
بودند ،ارزیابی شدند .بدین منظور پس از هر بار آبیاری از زهاب خروجی و محلول خاک در هر ستون نمونهبـرداری شـد.
نتایج نشان داد در هر دو ستون جمعیت باکتری بیشتر میشود .با این حال ،تفاوتی معنادار بین میزان بـاکتری در زهـاب
خروجی از دو ستون وجود نداشت .همچنین میزان آلودگی الیة  15سانتیمتری زیر سطح خاک در ستون  SDIنسبت به
ستون  DIکمتر بود.
کليدواژگان :آبیاری ططرهای زیرسطحی ،آبیاری ططرهای سطحی ،آلودگی میکروبی ،ستون خاک.

مقدمه

*

کمبود منابع آب شیرین یکـی از نگرانـیهـای رو بـه فزونـی در
سراسر جهان ،بهویـژه در خاورمیانـه و شـمال افریقـا ،اسـت .در
بسیاری از کشورهای خشک و نیمهخشـک منـابع آب بـهشـدت
کاهش یافته است .برنامهریزان به هر منبع آبی که ممکـن اسـت
استفادة اطتصـادی داشـته باشـد توجـه کـرده و آن را گسـترش
دادهاند .با توجه به رشد آگاهی از محدودیتهای طبیعی در ایـن
مناطق ،استفادة مجدد از فاضالبها اهمیت بیشتری پیـدا کـرده
است ( .)Pescod, 1992استفاده از فاضالب شهری تصفیهشده ،به
منزلة یک منبع آب جایگزین ،در سراسر دنیـا گسـترش یافتـه و
رویکرد جهانی نشاندهندة افزایش روزافزون استفاده از این منبع
غیر متعارف در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه اسـت .از
آنجا کـه فاضـالبهـا حـاوی نمـک و ترکیبـات فلـزی سـمی و
پاتوژنها هستند ،استفادة بدون برنامه از آنهـا مـیتوانـد بـرای
خــاک و منــابع آبــی مدــر باشــد .بــرای حــداطلکــردن تــ یر
فاضالبهای شهری و همزمان استفاده از آنها در کشاورزی باید
* نویسندة مسئولforoogh.abbassi@modares.ac.ir :

تدابیر الزم اندیشیده شود .با توجه به اینکه بسـته بـه نـوع روش
آبیــاری ممکــن اســت مســیرهای مختلفــی بــرای حرکــت
میکروارگانیسمهای آب در خاک وجود داشته باشد ( Huysman
 ،)and Verstraete, 1993تکنیکهای مختلف آبیاری مـیتواننـد
در استفاده از فاضالب تصفیهشـده بـه کـار رونـد ( Oron et al,
 .)1991عملکرد باالی سامانههای نوین آبیاری ،از طبیـل آبیـاری
ططرهای سطحی و زیرسـطحی ،)SDI( 1سـبب کـاهش برخـی از
این مشکالت می شود و راندمان استفاده از آب را نیز نسـبت بـه
روشهای آبیـاری سـنتی افـزایش مـیدهـد ( Kandelous and
 .)Simunek, 2010; Yao et al, 2011آبیاری زیرسطحی روشـی
است که در آن آب از طریق نیـروی مـویینگی بـه سـمت بـاال و
محیت رشد گیاه حرکت میکنـد .ایـن روش آبیـاری مقـدار آب
مورد نیـاز بـرای تولیـد گیاهـان بـا کیفیـت بـاال و تلفـات آب و
شسته شدن مواد مغذی را در مقایسه با روشهای آبیاری سـنتی
کـاهش مـیدهـد ( Schmal et al, 2011; Siyal and Skaggs,
 .)2009باید توجه داشت حتی بعد از تصـفیه نیـز ممکـن اسـت
1. Subsurface Drip Irrigation
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فاضالب حاوی انواع مختلفی از میکروارگانیسمها باشد که بـرای
انســان بیمــاریزا هســتند .بنــابراین ،پتانســیل انتقــال آلــودگی
مسئله ای جدّی در زمینة استفاده از فاضالب تصـفیهشـده بـرای
کشاورزی است (.)Crook, 1998
سرنوشت و بقای باکتریها در محیت متخلخل پیچیدهتـر
از انتقال باکتریها در محلولهاست .فرایندهای مختلف بـر ایـن
موضوع ت یر میگذارند .از این فرایندها میتوان به فیلتراسـیون،
پــاالیش فیزیکــی ،رســوب ،جــذب و واجــذب ،رشــد ،و کــاهش
(مرگومیر) اشاره کـرد ( .)Simunek et al, 2009بـه طـور کلـی
میتوان این مکانیسمها را در سه دستة انتقال (جریان تـودهای و
انتشار) ،تبادل بین فاز مایع و جامد (به علت جذب و واجـذب) و
رشد ،غیر فعال شـدن و مـرگومیـر بـاکتری طبقـهبنـدی کـرد
(.)Tufenkji, 2007
نتایج پـژوهش  )2004( Kouzentsov et alنشـان داد ،در
مقایسه با آبیاری سطحی ،سه میکروارگانیسـم فکـال کلـیفـرم،
 ،Somatic Coliphageو  F-Specific RNAدر آبیـاری زیرسـطحی
زودتر میمیرند .همچنین آنهـا اعـالم کردنـد آبیـاری ططـرهای
زیرسطحی آلودگی کمتری بر خاک ایجاد میکندForslund et .
 )2011( alوجــود ویــروس و بــاکتری را در زهــاب خروجــی از
مخزنهای حاوی خاک در آبیاری ططـرهای زیرسـطحی بررسـی
کردند .نتایج نشان داد بیست و هفت روز پس از تزریق ویروس و
باکتری بـه آب آبیـاری ،در زهـاب مخـزن حـاوی شـن درشـت
ویروس وجود دارد؛ در حالی که در زهاب مخـزن بـا خـاک لـوم
شنی ویروس و باکتری مشـاهده نمـیشـود .همچنـین آنهـا در
پایان دورة دویست و دوازده روزة آزمایش هیچگونـه آلـودگی در
زهاب خروجی از هر دو نوع خاک مشاهده نکردندAssadian et .
 )2005( alمشاهده کردند بیسـت و هشـت روز پـس از آخـرین
آبیاری ستون خاک لوم رسی تحت آبیاری ططرهای زیرسطحی با
فاضالبْ ویروس در اطراف و باالی ططرهچکان وجود دارد.
هدف این پژوهش بررسی انتقال باکتری فکال کلیفـرم در
ستونهای خاک تحت آبیاری ططرهای سطحی و زیرسطحی بود.
با توجه بـه کـاربرد روزافـزون پسـابهـا در کشـاورزی ،مطالعـة
آلودگی میکروبی خاک و منابع آبی ضروری به نظر مـیرسـد .در
این پژوهش ،وضعیت باکتری فکال کلـیفـرم موجـود در پسـاب
تصفیهشده در سـتونهـای خـاک در دو روش آبیـاری ططـرهای
سطحی و زیرسطحی بررسی شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر به مـدت شصـت و دو روز بـر سـتونهـای خـاک
دستخـورده بـه ارتفـاع  60و ططـر داخلـی  30سـانتیمتـر ،در
آزمایشگاه آبیاری دانشکدة کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مـدرس،
انجام شد .خاک استفاده شده در ایـن پـژوهش دارای بافـت لـوم

رسی 1بود که از تصفیهخانة فاضـالب جنـوب تهـران تهیـه شـد.
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک استفادهشده در جدولهای
1و  2می آید .فاضالب استفاده شده از تصفیهخانة فاضالب جنوب
شــهر تهــرانـ واطــع در شــهرری ،اتوبــان شــهید آوینــی ،مجــاور
روستای عمادآور ـ ت مین شد .برای تهیة ستونهـای خـاک از دو
لولة  PVCبه ططر داخلی  30و ارتفـاع  75سـانتیمتـر اسـتفاده
شد .به منظور زهکشی مناسب ستون خاک ،در انتهای هر ستون
تا ارتفاع  5سانتیمتر شن درشت ریخته شد و برای جلوگیری از
خروج خاکْ انتهای لولهها با توری فلـزی بسـته شـد .لولـههـای
یادشده به صورت طائم ،با فاصلة  75سانتیمتر از زمین ،طرار داده
شدند .بدین ترتیب جمعآوری زهاب ستونهای خاک بـهآسـانی
امکان پذیر شـد .بـه منظـور جلـوگیری از جریـان ترجیحـی ،بـا
استفاده از ذرات ماسـه و چسـب ،دیـوارة داخلـی سـتون زبـر و
کنــارههــای ســتون خــاک بــا اســتفاده از میلــه متــراکم شــد.
همچنین برای اینکه ستونهای خاک تا حدودی شرایطی مشابه
ــاهری
خــاک مزرعــه داشــته باشــند بــا جــرم مخصــو
) ) b  1/5 gr/cm3مشابه خاک مزرعه پر شدند.
برای آبیاری ستونهای خاک از پمپی با حداکثر آبدهـی
 40لیتر بر دطیقه استفاده شد .به منظـور تزریـق پسـاب داخـل
ستونهای خـاک از لولـههـای  16میلـیمتـری ططـرهچکـاندار
استفاده شد .ططرهچکانها از نـوع تنظـیمکننـدة فشـار ،بـا دبـی
 3/78تا  4لیتر بر ساعت و فشار کاری  0/5تا  2اتمسـفر ،بودنـد.
در هر دو ستون ططرهچکان در وست سـطح مقطـع سـتون و در
ستونی که از آبیاری ططرهای زیرسطحی استفاده شـد ،طـرار داده
شــد .لولــه نیــز در عمــق  25ســانتیمتــری ســتون خــاک
( )Kouzentsov et al, 2004; Assadian et al, 2005و در ستون
دیگر روی سطح خاک طرار داده شد .بـرای نمونـهبـرداری از آب
خاک ،در ستون دارای سیستم آبیاری ططرهای زیرسطحی ،پـس
از سوراخکردن جـدارة سـتون ،دو کپسـول مکـش در عمـق 15
سانتیمتر زیر و باالی ططرهچکان و در ستون دیگر یک کپسـول
مکش در عمق  15سانتیمتری زیر ططرهچکـان طـرار داده شـد.
همچنین زهاب خروجی از انتهـای سـتونهـا بـه روش حجمـی
اندازهگیری شد.
در آبیاری اول به اندازة کمبود رطوبتی خـاک تـا رفیـت
زراعی به ستونها آب داده شد و در ادامه هر یک از سـتونهـای
خاک جداگانه و به مـدت  30تـا  40دطیقـه آبیـاری شـدند .دور
آبیاری بین  3تا  7روز متغیر بود؛ به گونهای که با گذشت زمـان
و پایینآمدن دمای آزمایشگاه دور آبیاری بهتدریج افزایش یافت.
در هر بار آبیاری حدود  2تا  3لیتر پساب مصرف شد.
1. Clay Loam
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عمق خاک
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جدول  .1مشخصات شيميايی خاک استفادهشده در آزمايش
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جدول  .2مشخصات فيزيکی خاک استفادهشده در آزمايش

عمق خاک ()cm
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31
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لوم رسی

حجــم پســاب مصــرفی در زمــانهــای مختلــف از شــروع
آزمایش بت شد .به محض مشاهدة زهاب خروجی از سـتونهـا
در هر آبیاری زمان آن بت و حجم زهاب خروجی نیز بـا زمـان
اندازهگیری شد .باکتری فکال کلیفرم 1باکتری شاخص آلـودگی
آب انتخاب شد .فکال کلیفرم از خانوادة باکتریهای گرم منفی،
فاطد اسپور ،مقاوم به گرمـا ،بـیهـوازی ،و دارای ططـر  0/3تـا 1
میکرومتر و طول  0/6تا  6میکرومتر است ( Horan, 2003; Pang
 .)et al, 2008برای تعیین غلظت بـاکتری در پسـاب ورودی ،در
هر نوبت آبیاری ،حجمی حدود  200تا  250میلیلیتر از پسـاب
برای تجزیه داخل بطری ریخته و تا زمان انتقال به آزمایشگاه در
دمای  4درجة سانتیگراد در یخچـال نگهـداری مـیشـد .بـرای
تعیین غلظت باکتری زهاب خروجی ستونها نیـز  150تـا 200
میلیلیتر از زهاب خروجی نمونهبـرداری و تـا زمـان انتقـال بـه
آزمایشگاه در دمای  4درجة سـانتیگـراد در یخچـال نگهـداری
می شد .در هر بار آبیاری امکان تهیة یک یـا دو نمونـه از زهـاب
خروجی ستونهای مـورد مطالعـه وجـود داشـت .بـرای تعیـین
غلظت باکتری در محلول آب خاک از عمقهـای  15سـانتیمتـر
باال و زیر ططرهچکان در ستون زیرسطحی ،با استفاده از سـرن،،
از کپسولهای مکش نمونهبرداری شد .در ستون آبیاری ططرهای
سطحی از کپسول مکش نصبشـده در عمـق  15سـانتیمتـری
نمونهبرداری شد .همة نمونههای آب تا زمان انتقال به آزمایشگاه
برای تجزیه در یخچال نگهداری شدند .در برخی آبیاریها امکان
تهیة یک نمونة محلول آب خاک از کپسولهای مکش میسر بود
و در برخی آبیاریها نیز امکان تهیة محلول کـافی بـرای تجزیـة
باکتری فکال کلیفرم وجود نداشت .هنگام انتقـال نمونـههـا بـه
آزمایشگاه از روف حاوی یخ استفاده می شد .همة نمونـههـا در
آزمایشگاه معتمد سـازمان محـیت زیسـت بـرای بـاکتری فکـال
کلیفرم تجزیه شدند.
1. Fecal Coliform

يافتهها و بحث
بررسی حرکت آب در ستونهای خاک

بـا انــدازهگیـری حجــم آب ورودی بــه سـتونهــای خــاک و آب
خروجی از آن ،وضعیت حرکت آب در خاک بررسی شـد .حجـم
پساب ورودی به ستون آبیاری ططرهای زیرسطحی در طول دورة
شصت و دو روزة آزمـایش  50لیتـر (معـادل  70سـانتیمتـر) و
حجم زهاب خروجی تقریباً  37لیتر (معادل  52سانتیمتر) بـود.
در طـول آزمـایش ،در چنـد مــورد تجمـع آب بـر سـطح خــاک
مشاهده شد؛ که احتمـاالً بـه دلیـل بیشـتربودن شـدت جریـان
خروجی از ططرهچکان نسبت به هدایت هیدرولیکی آبـی اشـباع
بوده است .شکل  1حجم تجمعی پساب ورودی به ستون خاک و
پساب خروجی از آن را نسبت به زمان نشـان مـیدهـد .نسـبت
حجم خروجی به ورودی در این ستون تقریباً  74درصـد اسـت.
گفتنــی اســت در انتهــای دورة آزمــایش ،بــه علــت گرفتگــی
ططرهچکان ،مقـدار آب خروجـی از ططـرهچکـان در ایـن سـتون
طدری کاهش یافت.
حجم پساب ورودی به ستون آبیاری ططـرهای سـطحی در
طول دورة آزمایش تقریبـاً  52لیتـر (معـادل  74سـانتیمتـر) و
حجم زهاب خروجی از ستون  39لیتر (معـادل  55سـانتیمتـر)
بود .نسبت حجم زهاب خروجی به پساب ورودی برابر  74درصد
به دست آمد .برای تخمین مقدار تبخیر از دادههای تشت تبخیر
کــالس  ،Aواطــع در گلخانــة پالســتیکی در محوطــة دانشــکدة
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،استفاده شد .به منظور بـرآورد
تبخیر از سطح ستونهـای خـاکْ دادههـای تبخیـر از تشـت در
ضریب ( 1ضریب تشت) ضرب شد .همچنین برای برآورد میـزان
تبخیر از سطح خاک لختْ مقادیر بهدستآمده از محاسـبة فـو
دوبـاره در ضـریب  0/7ضـرب شـد ( .)Ritchie, 1972عمـق آب
ذخیرهشده در خاک نیز با اسـتفاده از رطوبـت اولیـه و رفیـت
زراعی خاک تعیین شد:
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d r  ( FC  i )  l

(رابطة )1

  FCرطوبت حجمی در حد رفیت زراعی  i ،رطوبـت
حجمی اولیه l ،طول ستون خاک ،و  drعمق ذخیـره بـر حسـب
سانتیمتر اسـت .رطوبـت اولیـة خـاک آزمـایششـده  5درصـد
حجمی اندازهگیری شد.
شکل  2حجم تجمعی پسابی را که به سـتون وارد و از آن
خارج می شود ،نسبت به زمان ،نشان میدهد .در جدول  3بیالن
ورودی

آب حجم پساب ورودی به ستون خاک و خروجی از آن میآیـد.
خطای بیالن حجم ستونهای آزمایشی  8/9درصد بـود .یکـی از
عواملی که در بروز این مقـدار خطـا نقـش دارد خطـا در طرائـت
حجم اولیة آب به دلیل نوسان آب در حین پمپاژ است .همچنین
میزان تبخیر به صورت مسـتقیم از سـطح خـاک آزمـایش شـده
اندازهگیری نشد؛ که شاید دلیل دیگری باشد بـرای ایـن میـزان
خطا.
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شکل  .1حجم تجمعی پساب ورودی و خروجی از ستون آبياری قطرهای زيرسطحی
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شکل  .2حجم تجمعی ورودی و خروجی از ستون آبياری قطرهای سطحی
جدول  .3بيالن آب مقادير اندازهگيریشده در دورة آزمايش

پارامتر
مقدار

پساب ورودی ( )cmزهاب خروجی ()cm
74

عمق تبخیر ()cm

عمق ذخیره ()cm

خطا ()cm

درصد خطا

6/7

12/6

6/6

8/ 9

48/1

بررسی تغييرات غلظت باکتری در ستونهای خاک

با انـدازهگیـری تغییـرات غلظـت بـاکتری در پسـاب ورودی بـه

ستونهای خـاکْ و و زهـاب خروجـی از آن ،انتقـال بـاکتری در
طول ستونهای خاک بررسی شد.
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ستون آبياری قطرهای زيرسطحی

همــانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده مــیشــود ،در اوایــل دورة
آزمـایش تقریبـاً غلظــت بــاکتری ورودی بــیش از غلظــت آن در
زهاب خروجی است و این احتمال که باکتری جذب ذرات خاک
شده یا بین منافذ خاک گیر افتاده باشد وجود دارد .اما بهتـدریج
غلظت باکتری خروجی بـیش از مقـدار ورودی بـه سـتون شـده
است .علت این حالت میتواند مناسببودن شرایت محـیت بـرای
رشد باکتری باشد .زیرا در شرایطی که مـواد غـذایی مـورد نیـاز
باکتری و دما و رطوبت کافی در خاک وجود داشته باشد باکتری
شروع به رشد و تکثیر میکنـد .پـس از وطـوع بیشـترین غلظـت
بــاکتری در پســاب ورودی (روز شــانزدهم آزمــایش) ،در ســایر
نمونههای زهاب خروجی از ستون نیـز تعـداد بـاکتری خروجـی
نسبت به تعداد باکتری پساب ورودی بیشتر شـدLindqvist et .
 )1994( alو  )1994( Tan et alاعالم کردند بـا افـزایش غلظـت
باکتری ورودی به خاک انتقال باکتری افـزایش مـییابـد .آنهـا
علت این موضوع را کاهش مدت زمـان اشـباعشـدن مکـانهـای
جذب و به عبارتی کمبود مکان برای جذب بـاکتریهـا گـزارش
کردند .همچنین با افزایش غلظت باکتری در خاک میزان جـذب
کاهش مییابد .زیرا سلولهای جذبشده مانع جذب سلولهـای
آزاد موجود در فاز مایع میشوند.
همان طور که در شکل  4مشاهده میشود تعـداد بـاکتری
در محلول خاک  15سانتیمتـر بـاالی ططـرهچکـان ،بـه جـز در
روزهای سی و نهم و چهل و دوم آزمایش (کـه اخـتالف زیـادی
بین تعداد باکتری در محلول خاک و پساب ورودی وجـود دارد)،
از تعداد باکتری موجود در پساب ورودی کمتر اسـت .در سـتون
آبیاری ططرهای زیرسطحی ،با توجه بـه اینکـه منبـع آبیـاری در
عمق  25سانتیمتری سطح خاک طرار دارد و در این روش آب از
پساب ورودی

طریق نیروی مویینگی سطح خـاک را خـیس مـیکنـد ،نتیجـه
نشاندهندة کاهش تعداد باکتری به دلیل سرعت آرام جریان آب
و به دنبال آن افزایش مدت زمان تماس باکتری بـا ذرات خـاک
در الیة بـاالیی سـتون خـاک اسـت )2003( Enriquez et al .در
تحقیقــی اعــالم کردنــد حرکــت باکتریوفــاژ  MS-2در آبیــاری
ططرهای زیرسطحی به سمت پایین بیش از حرکت باکتریوفاژ بـه
سمت باالست و عمدة باکتریهـا اطـراف ططـرهچکـان متمرکـز
شدهاند )2005( Assadian et al .اعالم کردند در خاک لوم رسی
حرکت باکتریوفـاژ در الیـههـای بـاال و نزدیـک ططـرهچکـان در
ستونهای با آبیاری ططـرهای زیرسـطحی نسـبت بـه الیـههـای
زیرین ططرهچکان بیشتر است .ایـن مطلـب بـا نتیجـة آزمـایش
حاضر مطابقت ندارد .از علل این تفاوت میتوان به متفاوتبـودن
شدت جریان آبیاری اشاره کرد.
اخــتالف تعــداد بــاکتری در زهــاب خروجــی از ســتون و
محلول خاک عمق  15سانتیمتر باالی ططرهچکـان در شـکل 5
می آید .با توجه به این نمودار ،میتـوان گفـت در بیشـتر مـوارد
تعداد بـاکتری در زهـاب خروجـی بیشـتر از تعـداد بـاکتری در
محلول خاک باالی ططرهچکان است .علت این حالـت مـی توانـد
کمتربودن سرعت حرکت آب در الیة باالی ططرهچکان نسبت به
الیة پایین ططرهچکان باشد؛ که منجر به پاالیش و فیلتـر بیشـتر
باکتری در خاک مـیشـود )2004( Kouzentsov et al .گـزارش
کردند در خاک لوم رسی ،در ستونهای آزمایشی تحـت آبیـاری
ططرهای زیرسـطحی ،هفتـاد و دو سـاعت پـس از اتمـام آبیـاری
باکتری فکال کلیفرم فقت در اطراف ططرهچکان مشاهده شـد و
در الیة باالیی و زیرین ططرهچکان تعداد باکتری صفر بود (نتـایج
الیة  15سانتیمتر زیر ططرهچکان ارائه نشد).
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عمق  15سانتیمتر باالی ططره چکان
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شکل  .4تعداد باکتری در پساب ورودی و محلول خاک در  15سانتیمتر باالی قطرهچکان در آبياری قطرهای زيرسطحی
زهاب خروجی
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شکل  .5تعداد باکتری در محلول خاک در  15سانتیمتر باالی قطرهچکان و زهاب خروجی از ستون آبياری قطرهای زيرسطحی

ستون آبياری قطرهای سطحی

تعداد باکتری فکال کلیفرم موجود در پسـاب ورودی بـه سـتون
آبیاری ططـرهای سـطحی و و زهـاب خروجـی از آن در شـکل 6
میآید .همانطور که در شکل  6مشاهده میشود تعداد بـاکتری
در زهــاب خروجــی بیشــتر از پســاب ورودی اســت و خــاک در
پاالیش باکتری نقش چندان مؤ ری ندارد .علت افزایش بـاکتری
خروجی نسبت به ورودی میتواند مهیابودن شرایت بـرای رشـد
باکتری در خاک باشد .از سوی دیگر ،با توجه به باالبودن شـدت
جریان ورودی به ستون ،میتوان گفت فرصت کافی برای انتقـال
باکتری از فاز مایع بـه فـاز جامـد وجـود نـدارد .مطالعـات and
 )1993( Huysman Verstraeteنیز مؤید این مطلب است.
همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،تعـداد بـاکتری
در محلول خاک عمق  15سانتیمتر زیر ططرهچکـان نسـبت بـه
تعداد اولیة باکتری در پساب ورودی نسبتاً زیاد است .با توجه به

وجود مواد غذایی در پساب ورودی به ستون و کمبودن فاصلهای
که باکتری در خاک طی میکند و همچنـین نزدیـکبـودن ایـن
نقطه به منبع آبیاری ،میتوان نتیجه گرفـت خـاک زمـان کـافی
برای پاالیش و جذب بـاکتری نداشـته اسـت و بـه همـین علـت
باکتری زیادی در نمونة محلول خاک مشاهده شده استCrane .
 )1981( et alشدت مرگومیر فکال کلیفرم را پـس از کـاربرد کـود
 0/29بر روز اعالم کردند و علت کمبودن شدت مرگ باکتری را وجـود
مواد غذایی در محیت گزارش کردند.

همانطور که در شکل  8مشاهده میشـود در اوایـل دورة
آزمایش تعداد باکتری در زهاب خروجی بیشتر از تعداد آنها در
محلول خاک در  15سانتیمتر زیر ططرهچکـان اسـت و بـاکتری
بیشتری از نیمرخ خاک عبـور کـرده اسـت .در یـک دوره ،بـین
تعــداد بــاکتری در محلــول خــاک و زهــاب خروجــی بــینظمــی
مشاهده شده و از روز سیاُم آزمایش تعـداد بـاکتری در محلـول
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خاک عمق  15سانتیمتـر زیـر ططـرهچکـان نسـبت بـه زهـاب
خروجی بیشتر شده است؛ یعنی در ایـن حالـت احتمـال حـذف
باکتری در نیمرخ خاک وجود داشته است.
اختالف سطح زیر دو نمـودار محلـول خـاک در عمـق 15
سانتیمتر زیر ططـرهچکـان و زهـاب خروجـی از سـتون آبیـاری
ططرهای سطحی در اوایل دورة آزمایش نشاندهندة عـدم حـذف
باکتری بین دو الیه و به عبارت دیگر رشد و تکثیر باکتری است.
اما در ادامة آزمایش مشـاهده شـد تعـداد بـاکتری در عمـق 15
سانتیمتری زیر ططرهچکان نسـبت بـه زهـاب خروجـی بیشـتر
میشود .این حالت بیانگر حذف و فیلتراسیون باکتری در نـیمرخ
خاک به دلیل جذب و پاالیش فیزیکی در فاصلة بین دو موطعیت
نمونهبرداری اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،بیشـترین میـزان حـذف
باکتری در نیمرخ خاک از اواست دورة آزمایش و تقریباً همزمـان
با افزایش فاصلة بین آبیاریها بوده اسـت .ایـن نتیجـه بـا نتـایج
 )2010( Mosaddeghi et alدر جریـان اشـباع و غیـر اشـباع در
خاک لومی دستنخـورده مطـابق اسـت Mosaddeghi et al .در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتنـد کـه در فاصـلة بـین دو
عمق  20و  40سانتیمتر پاالیش فیزیکـی در سـتون خـاک رخ
داده و غلظت باکتری در عمق  40سانتیمتر کمتـر از عمـق 20
پساب ورودی

سانتیمتر بوده اسـت )2004( Kouzentsov et al .در تحقیقـات
خود اعالم کردند بـاکتری فکـال کلـیفـرم در آبیـاری ططـرهای
سطحی دو و سـه روز ،پـس از اتمـام آبیـاری ،مـرگومیـر طابـل
توجهی دارد؛ به گونهای که سه روز پس از پایان آزمـایش فکـال
کلیفرم فقت در الیة  3تا  5سانتیمتری بـاالی خـاک مشـاهده
شده است.
با مقایسة تعداد باکتریها در پساب ورودی ،محلول خـاک
در عمق  15سانتیمتر زیر ططرهچکان ،و زهاب خروجی از ستون
مــیتــوان گفــت از اواســت دورة آزمــایش تــا انتهــای آن تعــداد
باکتریها در زهاب خروجی نسبت به محلول خاک در عمـق 15
سانتیمتری کمتـر اسـت .علـت ایـن موضـوع مـیتوانـد حـذف
باکتریها در طول این مسیر به علت جذب به سطح ذرات خاک
و سایر کاتیونهای موجود در خاک باشد .مشاهده مـیشـود کـه
در همین مدت تعداد باکتری موجود در عمق  15سـانتیمتـری
زیر ططرهچکان از تعداد بـاکتری در پسـاب ورودی بیشـتر شـده
است؛ که علت آن میتواند رشد و تکثیر باکتریها در این فاصـله
از ستون خاک باشد .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه ایـن نقطـه
نزدیک ططرهچکان بوده است ،تعـداد بیشـتری بـاکتری در ایـن
عمق وجود داشته است.
زهاب خروجی

250
تعداد باکتری ()MPN/100ml

200
150
100
50
0
70

50

60

40زمان (روز)30

20

0

10

شکل  .6تعداد باکتری در زهاب خروجی و پساب ورودی در ستون آبياری قطرهای سطحی
پساب ورودی
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شکل  .7تعداد باکتری در محلول خاک در عمق  15سانتیمتری زير قطرهچکان و پساب ورودی در ستون آبياری قطرهای سطحی
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شکل  .8تعداد باکتری در محلول خاک عمق  15سانتیمتر زير قطرهچکان و زهاب خروجی از ستون آبياری قطرهای سطحی
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شکل  .9تعداد باکتری در زهاب خروجی آبياری قطرهای زيرسطحی و سطحی

مقايسة تعدداد بداکتری در زهداب خروجدی و اليدة سدطحی
ستونهای آزمايشی

با مقایسة تعداد باکتریهای موجـود در زهـاب خروجـی سـتون
آبیاری ططرهای سطحی و زیرسـطحی (شـکل  )9بـا اسـتفاده از
آنالیزهای آماری به کمک نرمافزار  SPSSو آزمون تی استیودنت
جفتشده 1مشاهده شد اختالف معناداری در سطح  1درصد و 5
درصد بین دادهها وجود ندارد .این نتیجه با نتـایج آزمـایشهـای
 )2004( Kouzentsov et alسازگار نیسـت .آنهـا اعـالم کردنـد
آبیاری ططرهای زیرسطحی نسبت بـه آبیـاری ططـرهای سـطحی
توانایی بیشتری برای کاهش تعداد باکتری در خـاک دارد .علـت
این موضوع شدت جریان و مصـرف آب بیشـتر در ایـن تحقیـق
1. Paired Student's t-test

اعالم شد .آنها افزایش شدت مرگومیـر بـاکتری را بـا افـزایش
رطوبت در آزمایشهای پیمانهای خود نشان دادند و بیان کردنـد
که احتماالً همین مسئله در آزمـایشهـای سـتونی نیـز رخ داده
است .همچنین ا هـار کردنـد کـه علـل عمـدة حـذف بـاکتریْ
غیرفعالسازی و جذب به سطح مشـترک آبـ هـوا بـوده اسـت.
همانگونه که در شکلهـای پیشـین مشـاهده مـیشـود ،مقـدار
بـاکتری در الیـة نزدیــک بــه سـطح خــاک در آبیــاری ططــرهای
زیرسطحی نسبت به آبیاری ططـرهای سـطحی آلـودگی کمتـری
دارد .همچنــین مقایس ـة تعــداد بــاکتریهــا در عمــق  0تــا 15
سانتیمتر دو ستون خاک ،با استفاده از آزمـون تـی اسـتیودنت،
نشان داد در سطح  5درصد بین آبیـاری ططـرهای زیرسـطحی و
ططرهای سطحی از نظر آلـودگی الیـة سـطحی تفـاوتی معنـادار
وجود دارد.
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ضريب فيلتراسيون ( )  f
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جدول  .4مقادير ضريب فيلتراسيون در اعماق مختلف ستونهای آزمايشی

با اسـتفاده از ضـریب فیلتراسـیون مـیتـوان میـزان فیلترشـدن
بــاکتری را در الیــههــای مختلــف خــاک تعیــین کــرد .ضــریب
فیلتراسیون با رابطة  2محاسبه مـیشـود ( Mosaddeghi et al,
:)2010
 C0 avg   1
(رابطة )2

 C avg   Z


 C0 avg و  C avg به ترتیب متوسـت غلظـت بـاکتری در
پســاب ورودی و زهــاب خروجــی ( Z ،)MPN/mlضــخامت الیــة

 f  ln 

خاک ( ،)mو   fضریب فیلتراسیون ( )m-1اسـت .در جـدول 4
مقادیر ضریب فیلتراسیون برای دو عمق  15و  60سانتیمتـر در
آبیاری ططرهای سطحی و  10و  60سانتیمتر در آبیاری ططرهای
زیرسطحی می آید .مشاهده میشود که بیشترین مقـدار ضـریب
فیلتراسیون در  10سانتیمتـر ابتـدایی سـتون آبیـاری ططـرهای
زیرسطحی و کمترین مقدار آن در  15سانتیمتر ابتـدای سـتون
آبیاری ططرهای سطحی رخ داده است .مقادیر ضریب فیلتراسیون
در جدول  4مطالب بخشهای طبل را ت یید میکنـد  f .در 15
سانتیمتر ابتدای ستون خاک آبیاری ططرهای سـطحی کمتـرین
مقدار را دارد .همانگونه که طـبالً هـم گفتـه شـد ،در ایـن الیـه
باکتری رشد زیادی داشته است .همچنین مشاهده میشـود کـه
تفاوت زیادی بین مقادیر   fدر انتهای دو ستون بررسـیشـده
وجود ندارد .نکتة دیگـر اینکـه بیشـترین مقـدار بـاکتری در 10
سانتیمتر ابتدای ستون آبیاری ططرهای زیرسطحی حـذف شـده
است .همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،رشد بـاکتری
در ســتون آبیــاری ططــرهای زیرســطحی بعــد از  10ســانتیمتــر
ابتدایی رخ داده است .شدت جریان زیاد در مجاورت ططرهچکان
بهسرعت باکتریها را به الیههای بعدی میبرد و به همین دلیـل
پاالیش در الیة نزدیک ططرهچکان حداطل اسـت .ایـن نتیجـه بـا
نتــایج  )2010( Mosaddeghi et alمطابقــت دارد .آنهــا بیــان
کردند که شـدت جریـان زیـاد بـهسـرعت ذرات کـود را منتقـل
میکند و مقدار پـاالیش در الیـة اول را بـه حـداطل مـیرسـاند.
مقادیر منفی ضریب فیلتراسیون در جدول  3به این معنی اسـت
که رشد باکتری در برابر پـاالیش و فیلتراسـیون آن بـه گونـهای
بوده که ا ر پاالیش و فیلتراسیون در نیمرخ خاک نادیـده گرفتـه
شده است.

عمق نمونهبرداری
(سانتیمتر)
0-10
0-15
15-60
10-60
0-60

آبیاری ططرهای
سطحی
-2/13
1/15
0/39

( f )m-1

آبیاری ططرهای
زیرسطحی
7/38
-0/66
0/49

نتيجهگيری

در این مطالعه انتقال باکتری فکال کلیفرم در دو ستون آبیـاری
ططــرهای ســطحی و زیرســطحی مطالعــه شــد .نتــایج نشــان داد
افت وخیزهای زیادی در تعداد باکتریها در هر دو سـتون وجـود
دارد .از علل اصلی این افتوخیزها میتوان به مهیـابودن شـرایت
بــرای رشــد بــاکتری ،تغییــر در شــرایت جریــان ،جداشــدن
بــاکتریهــای جــذبشــده از ســطح ذرات جامــد و ورود بــه فــاز
محلول ،و وجود نقاط مختلف جذب برای باکتریها اشاره کرد .با
مقایسة ستون آبیاری ططرهای سطحی و زیرسطحی در پـژوهش
حاضر مشـاهده شـد اخـتالف معنـاداری بـین دو شـیوة آبیـاری
یادشده وجود ندارد .ولی در آبیاری ططرهای زیرسطحی نسبت به
آبیاری ططرهای سطحی باکتری کمتری در سطح خاک مشـاهده
شد .از این رو ،در صورت آبیاری بـا پسـاب در آبیـاری ططـرهای
زیرسطحی سطح خاک کمتر آلوده میشود .ولی در هر دو شـیوه
احتمال آلودگی آبهای زیرزمینی وجود خواهد داشت .بنابراین،
در صورت استفاده از پسـاب بـرای آبیـاری بایـد بـه نـوع خـاک
استفاده شده برای کشاورزی ،برنامة آبیاری (دور و مدت آبیاری)،
و شدت جریان توجه شود .نامناسببودن شدت و مـدت آبیـاری
موجب افزایش مقدار آب خاک میشود؛ بـه گونـهای کـه مقـدار
رطوبت نزدیک شرایت اشباع توانایی خـاک را بـرای نگـهداشـت
باکتریها کاهش میدهد و سبب انتقـال آنهـا بـدون حـذف از
نــیمرخ خــاک مــیشــود .از ســویی دیگــر ،مانــدگاری و انتقــال
باکتریها با جریـان آب جـای نگرانـی دارد و بایـد تـالش بـرای
بهبود فرایندهای تصفیة فاضالبهـا بیشـتر شـود .همچنـین ،در
صورت استفاده از فاضالب بـرای آبیـاری الزم اسـت بـه صـورت
دورهای خاک از نظر ویژگیهـای کیفـی و حاصـلخیزی ارزیـابی
شود تا از سالمت و موفقیت استفادة طوالنیمدت از فاضـالب در
آبیاری مطمئن شد.
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