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چکیده

پدیدهوقوعدلیلبهاخیرهايسالدروضعیتاین. استایرانمانندخشکنیمهوخشکمناطقاساسیمسائلازیکیآببحران
نیست،دسترسدرمناسبکیفیتباآبکهجاییدر،(پساب)نامتعارفهايبآازاستفادهبنابراین.استشدهخشکسالی حادتر

نیزراگیاهغذایینیازبخشی ازتواندمیآبتأمینبرعالوهکهاستهاي تصفیه شده پساباین منابع،ازیکی.استافزایشبهرو
هاي شیمیایی بر ویژگیدر سایت ذوب آهن اصفهان داماکن موجوپژوهش حاضر جهت ارزیابی اثر آبیاري با فاضالب.نمایدتأمین

عرصه دو م پژوهش حاضر، به انجام رسید. جهت انجاهاي این منطقهنگلکاريجدر گونه کاج الدار کشت شده خاك و رشد 
جنگل . پس از قرار گرفتندانتخابند موردشده بودو فاضالب شهري آبیاريآب چاه نوعبا دو سال 15که به مدت جنگلکاري 
و یک قطعه از چاهشده با آب آبیاري یک قطعه از قطعات ، قطعاتیق مشخصات جغرافیایی و توپوگرافیتعیین دقگردشی و 

. در پیاده شدمتر 100طول بهانتخاب و در هر یک از آنها ترانسکتی به صورت تصادفی تصفیه شدهفاضالبآبیاري باقطعات تحت 
و0ـ 25هايعمقاز هاي خاك نمونههمچنیناندازه گیري شد. تاج درختان قطرو برابر سینهمذکور ارتفاع، قطرهاي ترانسکت

سبب افزایش اماکنبرداشت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاري با فاضالب خاك سانتیمتري جهت آنالیز 50-25
داري در ویژگی هاي شیمیایی خاك آبیاري با پساب تاثیر معنیاین در حالی است کهشود.میکاج الدار دار رشد درختان معنی

افزایشدرتوجهیقابلنقشتواندمیاستفاده از پساب با تصفیه جزئی،خشکمناطقدرآبتأمینمشکلبهتوجهبانداشت.
.باشدداشتهمناطقاینبیولوژیکاحیاءکمک به وآبیاريهزینه هايکاهشگیاهان،رشد
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کارخانه ذوب آهن اصفهان،کاج الدارآبیاري ،پساب فاضالب، جنگلکاري،: کلمات کلیدي

مقدمه

مهمهايدغدغهازمختلفمصارفبرايآبتامینکهاستهاییکشورجملهازایرانوبودهانسانیجوامعتوسعهعواملرینتضروريازآب
قراراستفادهموردکیفیت پایین،دلیلبهکشورآبیمنابعازتوجهیقابلحجمکنونتا.شودمیمحسوبپایدارتوسعهراستايدردولتمردان

کمکیفیمشکالتکهمنابعاینازکه بخشیاستاینباوراما.استنگردیدهلحاظمحیطیزیستمعیارهايوضوابطآنهاازادهاستفدریاونگرفته
هايبرنامهدرمحیطیزیستمسایلنظرگیريدرباید باباشد،میاغماضقابلمناسبکاربرديهايروشاتخاذباآنهامشکالتیاداشتهتري

آندربایدبعدهاينسلوامروزنسلکهزیستمحیطاساسی، حفاظتقانونپنجاهماصلمطابق..شوندگنجاندهآبمنابعوريبهرهوتوسعه
. باشدمیممنوع،کندپیدامالزمهزیستمحیطتخریبوآلودگیباکههاییو فعالیتشدهتلقیومیعموظیفهباشند،داشتهرشديبهروحیات

بامرتبطهايموضوعازیکیآنهاازبرداريبهرهریزيبرنامهشود،ضفرآالیندهمنبعیکعنوانمحیط بهبههاپسابوفاضالبتخلیهاگربنابراین
ریزيبرنامهبرگشتی،هايآبوصنعتیشهري،هايپسابتوجهقابلحجمبهتوجهباراستاایندر.آیدمیبه شماراساسیقانونپنجاهماصل

چنینهموکمبودهااینازبخشیجبرانجهتمناسبراهکاريعنوانبهمحیطیزیستهايجنبهکردنلحاظبامنابعاینازاستفادهجهت
.)14و 12و1(باشدمیتوجهها موردآلودگیکاهش

حالدرتوسعهحالدروصنعتیکشورهايدرجهت استقرار فضاي سبزوسیعمقیاسدرپسابوفاضالبازاستفادههايطرح
گونهصحیحانتخابلذا.باشدمیگیاهیپوششافزایشبیابانزایی،بامبارزهجهتمهمبسیارهايراهازیکی).17(استاجرا
تأمینوطرفیکازمناسبگیاهیپوششو ایجاداحیاراستايدربیابانیاکوسیستمشرایطبامقاوموگیاهی سازگارهاي

.)9(است ضروريامريدیگر،طرفازآنهاتقراراسجهتارزان قیمتآبمنابع

کهآنجاییازوباشدداشتههواتلطیفدرمؤثرينقشتواندمیجنگلیسبزکمربنداحداثویژهبهوسبزفضايایجادواقعدر
کمربندایجادوجنگلکاریهاتوسعهبرايمیتواندشهريفاضالببنابراین;استسبزفضايتوسعهکنندهمحدودعاملآبکمبود
ازاراضیآبیاريدرفاضالبجملهازغیرمتعارفآبهايانواعازاستفادهزمینهدرمحلیتحقیقاتامروزه). 2(باشدمفیدجنگلی
درتفاوتهاوجوددلیلبه.استشدهانجاممختلفمناطقدرزمینهایندروسیعیتحقیقاتوباشدمیبرخورداربسزاییاهمیت
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حتیودیگرمنطقهبهايمنطقهازفاضالبخصوصیاتبودنمتغیروخاكکیفیتفرهنگی،اجتماعی،گیاهی،اقلیمی،شرایط
وبودهاشتباهجهانمناطقدیگردرشدهارائههايدستورالعملکارگیريبهبرکردنتکیهتنها) 15(محلیکدرزمانطولدر
).4(سازدیمواردآبیوخاکیمنابعبرناپذیريجبرانصدماتدرازمدتدر

Pinus eldericaالدار با نام علمی کاج Medw از خانوادهPinaceae از نظر سرعت رشد و تولید چوب گیاهی است که
صنعتی، با اهمیت هستند و سهم زیادي از جنگلکاري هاي بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. ارتفاع رویشگاههاي این کاج 

هاي آن عمیق است که درخت را . ریشهبه مراتب بیشتر از ارتفاع رویشگاههاي زادگاه این گونه می باشداز ایران در قسمتهاي زیادي 
سازد. پذیر میبرداري از رطوبت ژرف خاك را در مناطق براي درخت امکاندارد و بهرهدر مناطق بادخیز در جاي خود استوار نگه می

العاده این اند و هم توان فوقدرجه شمالی واقع41هاي پایین تر از یشگاههاي ایران در مداراین سازگاري ناشی از آن است که هم رو
با توجه به بحران کم آبی در پذیر ساخته است. درخت به تحمل سرماي شدید، رویش و بالندگی آن را در ارتفاعات بیشتر امکان

ي ها در سطح کشور تبدیل کرده ازگارترین گونه ها در امر جنگلکاراین خصوصیات ویژه این گونه را به یکی از بهترین و سایران،
.)6و4و3(است

پساب اثرشده،تصفیهپسابازاستفادهامکانبررسیهدفو باآبیاريآبمیزانکاهشدرپسابنقشبهتوجهبابنابراین
.گرفتقراربررسیموردکاج الدارگیاهبرمذکور

روشهاومواد

مطالعهموردمنطقهالف)

و انواع گونه هاي درختی از جمله کاج الدار ،سرو نقره اي شهرکرد واقع می باشد-منطقه مورد مطالعه در حاشیه جاده زرین شهر
با گونه کاج الدار انجام قطعه از قطعات جنگلکاري شده در دو مطالعه حاضر،اقاقیا، ارغوان و ... در این منطقه جنگلکاري شده است. 

و قطعه دوم در عرض جغرافیایی شمالی32°25ًطول جغرافیایی شرقی و51°21ًدر محدوده )آب چاهاول (گرفت. قطعه 
1376تا 1375این منطقه بین سالهاي عرض جغرافیایی شمالی قرار دارد.32°24ًطول جغرافیایی شرقی و۵١°22ًمحدوده

و همچنین ذوب آهن اصفهانا هدف ایجاد فضاي سبز در اطراف کارخانه) به جنگلکاري گونه کاج الدار ب76تا بهار 75(زمستان 
کاهش آلودگی هاي صنعتی آن منطقه اختصاص یافته است.

یات قطعات انتخابی در دو منطقه جنگلکاري شده با گونه کاج الدارئجز) 1(جدول 
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کاشت)m2(مساحت قطعهارتفاع از سطح دریاقطعهفازمنطقه
76تا بهار75زمستان1113174619500آب چاه

76تا بهار75زمستان173174567500پساب اماکن

روش نمونه برداريب)

که گونه مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه به صورت قطعه بندي با انواع مختلف گونه هاي کشت شده می باشد. با توجه به این
پس از این گونه نیز داراي تعداد قطعات زیاد در سنین و نوع آبیاري مختلف بود در نتیجه  این تحقیق گونه کاج الدار می باشد و

17تا15در کاج هاي آبیاري با پساب)(قطعه دوم (آبیاري با آب چاه) و قطعه اولتعیین دقیق مشخصات جغرافیایی و توپوگرافی 
ترانسکت هاي . در پیاده شدمتر 100در هر یک ترانسکتی با طول انتخاب وهر رژیم آبیاريدریک قطعه ، به صورت تصادفی ساله

پسوسانتیمتري50تا25و25تا0عمقدوازخاكهاينمونهاندازه گیري شد.و مساحت تاج درختان برابر سینهمذکور ارتفاع، قطر
شدمنتقلبه آزمایشگاهوشدهدادهقرارپالستیکیيهاکیسهداخلدرهانمونه.شدبرداشتترکیبیصورتبهالشبرگیالیهزدنکناراز
و )آب چاه( اول عدد آن ها در قطعه4شد که تعداد پروفیل خاك در قطعات مورد نظر اجرا 10در کل تعداد ).24و22و16(
.بودبا آبیاري پساب اماکن عدد از پروفیل ها در قطعه6عداد ت

آزمایشگاهیبررسیج)

ازوآسیابها،ناخالصیسایروسنگها،ریشهجدا کردنوهاکلوخهنمودنخردازبعدوخشکآزادوايهدرخاكهاينمونه
تغییرات وزن هیدرو متري بایکاس که بر مبناي تئوريبا استفاده از روش بافت خاك .شددادهعبور)20مش(میلیمتري2الک

بهخاكاسیدیته).7تعیین گردید(ري پایه گذاري شده است،مخصوص (وزن در واحد حجم) مخلوط خاك و آب طی رسوب گذا
مترECدستگاه ازاستفادهباواشباعگلةعصاردرالکتریکیهدایتالکترونیکی،مترpHدستگاهطریقازپتانسیومتريروش

مبنايو برسردروشازاستفادهباآلیکربنوآلیمادة.شدانجامدستگاه کجلدالباخاكکلازتتعیینوالکترونیکی
درصد .شدگیرياندازه) H2SO4اسیدي( کامالًمحیطدر)K2Cr2O7( پتاسیم بیکربناتکمکبهآلیکربناکسیداسیون

، غلظت فسفر قابل جذب خاك با استفاده از روش اولسون اندازه گیري شد. براي اندازه )8(نیتروژن با استفاده از روش کجلدال
یزیم از روش تیتراسیون و پتاسیم و سدیم خاك نیز به روش فیلم فتومتري مورد محاسبه قرار گرفت.گیري کلسیم و من

محاسباتد)

هادادهبودننرمالابتداحجم و سطح تاج،ارتفاع،ی اندازه گیري شده از درختان مانند قطر برابر سینه،براي آنالیز خصوصیات کم
)آب چاه و آب فاضالب(براي مقایسه میانگین دو گروه.گرفتقراربررسینه اي موردیک نمواسمیرنوف-کولموگروفآزمونبا
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استفاده(ANOVA)طرفهیکواریانستجزیهازهاهتودبررسیموردهايمشخصهکلیمقایسۀبرايمستقل استفاده شد.tنیز از آزمون 
.ندرسم شدExcelبا نرم افزار نیزها نمودار.شد

وبحثنتایج

.ذکر شده اندخاكدو عمق مختلف درد اندازه گیريمورتعدادي از مهمترین پارامترهايدر جدول ذیل 

آزمایششروعازبعدخاكهايپارامترگیرياندازهنتایج) 2جدول (

کمی درختانصفاتبر رژیم آبیاريي اثر دو نوع مقایسه 

بهرانتهکاجدرختانحجموتاجمساحت،ارتفاعبرابرسینه،قطرهايمشخصهکهاستمطلباینمبینحاضرتحقیقنتایج
درفاضالبازاستفادهطورکلیبه.استچاهآبباشدهآبیاريعرصهازبیشترفاضالبباشدهآبیاريعرصهدرداريمعنیطور
).20و 13و 12و 10(باشدگیاهنیازموردمغذيعناصرازسرشارمنبعیعنوانبهتواندمیآبیاريامر

). جدول 4رامترهاي خاك نسبت به آبیاري با آب چاه  شده است (جدول شمارهآبیاري با پساب باعث بهبود و افزایش بیشتر پا
نشان می دهد که هیچ یک از خصوصیات شیمیایی خاك هایی که با  پساب اماکن آبیاري شده است معنی دار نشده است 4شماره 

است.آبیاري با این پساب تاثیر معنی داري در ویژگی هاي شیمیایی خاك نداشته و به طور کلی 

OC
%

Sp
%

EC
(µs)

PH
عصاره

K
(Meq L-1)

Na
(Meq L-1)

Ca+Mg
(Meq L-1)

P
Mg kg-1)(

N
(Meq L-1)

عمق
)cm(

پروفیلنوع آب

1هچا82.37.78767.874.5244.28103.86122.25-0
2چاه22.53.3720407.838.335002061.032.50-25

3چاه1.2536.458947.844.04102.94823.66184.25-0
4چاه1.2542.517857.74.7665.9818.4184.50-25
5پساب اماکن1.2532.4632607.7811.78541.663617.6184.25-0
6اماکنپساب1.0843.0416327.967.66388.88141.42159.50-25
7اماکنپساب1.5129.325978.364.04126.4746.61223.25-0
8اماکنپساب82.65.8314538.195444.4487112.50-25

9اماکنپساب1.2554.9627808.0712.8514.16154.57184.25-0
10اماکنپساب1.2557.4830707.9513.2114.16154.184.50-25



۶

بر صفات کمی مورد ارزیابی گونه کاج الدار) آب چاه و پساب اماکن (رژیم هاي آبیارياثر ) 3جدول (

نوع رژیم آبیاريتحت دو گونه کاج الدارمیانگین صفات کمی مورد ارزیابی )1(شکل

مقایسهTمیانگینگروهصفت
a-8.3658.073آب چاهقطر برابر سینه

b-12.3558.073پساب اماکن
a-4.63511.272آب چاهارتفاع

b-6.61311.272پساب اماکن
a-011.10.575آب چاهحجم

b-032.10.575پساب اماکن
a-3.20910.087آب چاهمساحت تاج

b-6.41710.087اماکنپساب
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دیگرمطالعاتدر.شودمیخاكدرعناصراینتجمعبسبچاه،آببهنسبتفاضالبدرايتغذیهعناصرغلظتبودنزیاد
عناصرزیادغلظتبهگیاهترراحتدسترسیوفاضالبباآبیارياثردرخاكايتغذیهعناصرافزایشکهاستشدهمشخص

تغذیهرعناصمقدارکهگفتتوانمیواقعدر). 23(شودمیدرختانرشدمیزانافزایشسبب،فاضالبمیکرووماکرومغذي
بهنسبترابیشتريگیاهیبیوماستوانندمیشرایطایندردرختانبنابرایناست،گیاهاننیازازبیشترشهريفاضالبدراي

برگتعدادافزایشنتیجهدروبرگدهیتسهیلسببفاضالبباآبیاريواقعدر). 21(کنندتولیدچاهآبباشدهآبیاريدرختان
میاتفاقگیاهرشدافزایشنتیجهدروشودمیخورشیدانرژيبیشترجذبوگیاهدر)فیزیولوژیکریانجبرتأثیرطریقاز(

بازدهیافزایشوبیشتربیوماستولیدورشدبرايخاكفیزیکیشرایطبهبودباعثفاضالبدرموجودآلیمواد). 26(افتد
).19(شودمیگیاهانمحصول

پسابباشدهآبیاريمحصوالتعملکردمقدارکهدادندنشانو  آفتابگردانسورگومذرت،رويشیآزمایدر)، 25(ایسوزاومونت
وفاضالبکاربردتأثیربررسیبرايهندوستاندرکهايمطالعهچنیناست. همکودباهمراهشیرینآبباآبیاريازبیشتر
ازبیشترفاضالبپساب وانواعباآبیاريتحتگیاهانکردعملکهدادنشانصورت گرفت،زراعیمحصولچندعملکردبرپساب

توسطخاكعناصر غذاییشدناضافهبرعالوهکهشدهاشارهچنینهم. باشدکود می+شیرینآبباآبیاريتحتگیاهان
افزایشباعثوشدهزیهها تجمیکروارگانیزموسیلهبهورودازپسنیزآنهادرآلی موجودموادها،فاضالبوهاپسابباآبیاري

).18و17(شودمیخاكحاصلخیزيوشیمیایی–فیزیکیبهبود خواصنهایتدروخاكهوموس

گیرينتیجه

فاضالبازکهکردتوصیهتوانمیالدارکاجبرگسوزنیدرختانرشدبرفاضالبمثبتاثراتوشدهاشارهمطالببهتوجهبا
پایهبرالبتهاین مجموعه (حاشیهدرآنتوسعهوجنگلکاريهايپروژهانجامبراياصفهانوب آهن سایت ذدرشدهایجادعظیم

استفاده)المللیبینشدهارائهاستانداردهايباآنمیکروبیحتیوشیمیاییفیزیکی،خصوصیاتتطبیقصحیح،مدیریتیک
.شود

تشکر و قدردانی
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حترم گروه جنگلداري دانشگاه یزد جناب آقاي دکتر بهمن کیانی  و جناب آقاي دکتر محمد انجام این تحقیق بدون یاري و مساعدت اساتید م
سرپرست تحقیقات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست کارخانه ذوب آهن حسین ایران نژاد پاریزي و جناب آقاي مهندس رسول قربعلی 

هندس شاهمرادي،مهندس هاشمی و جناب آقاي عباسی و دیگر میسر نبود. همچنین بر خود الزم میدانم از همکاري هاي آقایان ماصفهان
دست اندر کاران فضاي سبز سایت ذوب آهن اصفهان که در این تحقیق ما را یاري کردند، تشکر نماییم. 

متغیر وابستهمنبع تغییردرجه آزاديمیانگین مربعات Fمقدارمعنی داري
ns388.

ns380.
آب868.69.1011

فرفس عمق897.71.3951
ns842.043.3.4511 عمق×آب

خطا79.6256------
ns251.1.612005.1آب
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اریانس متغیر هاي خاك در گونه کاج الداروتجزیه )4جدول (

ns–غیر معنی دار

ns239.1.712005.1ازتعمق
ns996.000.6.6671 عمق×آب

خطا003.6------
ns645.235.14112.1871آب

سدیم ns435.699.41945.4741قعم
ns643.238.14280.7741 عمق×آب

خطا59984.5066------
ns584.335.35.2671آب

کلسیم و منیزیم
ns942.006.600.1عمق
ns438.690.72.6001 عمق×آب

خطا105.2226------
ns187.2.21832.4581آب

پتاسیم ns796.073.1.0641عمق
ns541.419.6.1381 عمق×آب

خطا14.6346------
ns095.3.931140.1آب

اسیدیته ns622.270.010.1عمق
ns834.048.002.1 عمق×آب

خطا036.003.6---
ns952.004.1391.0531آب

هدایت الکتریکی ns677.191.68086.1431عمق
ns138.2.9331045160.1791 عمق×آب

خطا356300.0736------
ns532.439.52.4351آب

درصد رطوبت 
اشباع

ns100.3.771450.5111عمق
ns702.162.19.3011 عمق×آب

خطا119.4466------
ns229.1.797228.1آب

درصد کربن آلی ns249.1.628207.1مقع
ns978.001.000.1 عمق×آب

خطا762.6------
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