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چکیده:
آلودگی میکروبی یکی از انواع آلودگی منابع آب است که با سالمت جانداران در ارتباط است .در این پژوهش انتقال باکتری ایشریشیاکولی در شرایط
کمآبیاری و در حضور جریانهای ترجیحی بررسی شده است .سطوح آبیاری  80 ،100 ،120و  60درصد ظرفیت زراعی و تعداد دفعات آبیااری  5مرتباه
انتخاب شدند .یک مجرای جریان ترجیحی از شن ریزدانه در وسط ستونهای خاک با بافت لوم شنی به صاورت منانوعی ایجااد شاد .ساویه بااکتری
استاندارد  ATCC-25922به صورت سوسپانسیون به سطح خاک تزریق شد .تعداد باکتری الیههای مختلف خاک به روش شمارش زنده تعیاین شاد.
نتایج نشان داد با کاهش سطح آبیاری ،میزان عمق انتقال باکتری کاهش مییابد و بیشترین تجمع باکتری در سطح خاک اتفاق میافتد به طوری که در
تیمار با سطح آبیاری  60درصد ظرفیت زراعی حدود  70درصد میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتری خاک مشاهده شد .از ایان رو در شارایط
کمآبیاری برای جلوگیری از انتقال آلودگی باکتریایی به آب های سطحی ،باید توجه ویژه گردد .سطح ویژه و پتانسیل ماتریک بیشتار در اطارا ناحیاه
جریان ترجیحی ،سبب افزایش میزان غلظت باکتری در مرز بین خاک با اطرا ناحیه ترجیحی شد .متوسط میزان غلظت باکتری در الیه سطحی خااک
(پنج سانتیمتری) در سطوح آبیاری 120و  100درصد در شرایط جریان ترجیحی در محل نزدیک به جریان ترجیحی حدود  25و  14درصاد نسابت باه
تیمار نظیرش در حالت بدون جریان ترجیحی بیشتر شد.
واژههای کلیدی :آلودگی آب ،ایشریشیاکولی ،کمآبیاری ،پیکره خاک.
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اطالع از وضعیت حرکت و تجماع آالینادههاا در خااک و پیاماد
انتقال آنها به منابع آبهای زیرزمینی و چرخه غذایی انسان ،از جمله
مسائل مهمی است که پژوهشهای زیادی را در دهه اخیر متوجه خود
ساخته است .آالیندههای میکروبی از جمله آلودگیهای است کاه بار
سالمت جانداران اثرگذار است و از طریق پساب و کودهاای دامای در
کشاورزی به منابع آب وارد شده و باا تجماع در ساطح خااک سابب
انتقال باکتریهاا باه محایط اطارا مایشاوند ( Bradford et al.,
 .)2014استفاده از فاضالب برای آبیاری بایاد مطاابق باا اساتانداردها
باشد تا بارآلودگی میکروبی سابب آلاودگیهاای آبهاای ساطحی و
زیرزمیناای نشااود ( .)Tabatabaei et al., 2020عاماال اصاالی
بیماریهای میکروبی در آب پاتوژنها هستند .عمومیترین راه انتقاال
 -1دانشااجوی دکتااری ،گااروه آبیاااری و زهکشاای ،دانشااکده کشاااورزی ،دانشا اه
شهرکرد
 -2دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانش اه شهرکرد
 -3استادیار ،بازنشسته گروه میکروبیولوژی دانش اه شهرکرد
)* -نویسنده مسئول)Email: Zahmadimoghadam2014@gmail.com :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.8.9

پاتوژنهاا باه بادن موجاودات زناده از طریاق آب آشاامیدنی اسات.
پاتوژنهای موجود در فاضالبهای خاام را مایتاوان باه ساه دساته
باکتریها ،ویروسها ،پروتوزوا وکرمهای رودهای تقسیم کرد ( Talon
 .)et al., 2005کلیفارمهاای رودهای گاروه بزرگای از بااکتریهاای
بیهوازی اختیاری ،گرم منفی ،بدون اسپور و میلهای شکل هستند این
دسته از باکتریها ناشی از مدفوع جانوران خون رم هستند .وجود ایان
باکتری در آب نشاندهنده ناکاافی باودن فرآیناد تنافیه و همچناین
آلودگی آب به مدفوع انساان و حیاوان هساتند .انادازهگیاری غلظات
عوامل بیماریزای میکروبی اغلب مشاکل اسات باه هماین دلیال از
ریزجانداران شاخص برای سنجش آنها استفاده می شود ریزجاناداران
شاخص به نحوی انتخاب میشوند که اندازهگیری آنها آسان است و
به وفور در فضوالت انسانی و حیوانی وجود دارند و احتمال وجود آنها
نشاندهنده حضور پاتوژن ها است .از جمله مهمترین آنها میتوان به
ایشریشیاکولی اشاره کرد.
ویژگیهاای خااک مانناد ظرفیات ن هاداری رطوبات در خااک،
اسیدیته خاک ،دما ،بافت و سااختمان خاک،رطوبات خااک ،اسایدیته
خاااک و مااواد آلاای در خاااک نقااش اساساای در دوام و ن هداشاات
ریزجانداران همچون باکتریها دارد .هر چه میازان ماوادآلی در خااک
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نسبت به مواد معدنی بیشتر باشد بقای باکتریهای کلیفرم مادفوعی
افزایش مییابد ( .)Tate, 1978در خااکهاای دساتنخاورده چاون
ساختمان خااک حفا مایشاود میازان انتقاال بااکتری بایشتار از
خاکهای دستخورده است (زند سالیمی و همکااران .)1385 ،دماا و
اسیدیته خاک از عوامل موثر بر میزان رشاد بااکتری هساتند و نتاایج
نشان داده است که در محیط اسیدی میزان زندهمانی بااکتری کام تار
است ( .)Kemp et al., 1992قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض نور
خورشید سبب از بین رفتن عوامل بیماریزا ،به ویاژه در ساطح خااک
میشود .گرمای بیش از حد نور خورشید با اثر روی اسیدهای نوکلئیک
ریزجانداران سبب کاهش زندهمانی آنها میشاود (.)Wiliam, 2012
اثر دما به هدایت حرارتای خااک وابساته اسات در خااکی کاه دارای
هدایت حرارتی بیش تری است نسبت به خاک با هدایت حرارتی کم تر
سریعتر سرد و گرم میشود در خاکهاای باا بافات سابک ایان امار
مشهودتر است چون خاکهای با بافت سبک دارای هادایت حرارتای
بیشتری هستند ( .)Bonan,2002ترکزباان و همکااران ( )2008باا
برسی اثار میازان رطوبات خااک و شادت جریاانهاای مختلاف بار
ن هداشت باکتری بیان کردند با کااهش میازان محتاوای آب میازان
احتباس باکتری در خاک افزایش مییابد و باا افازایش میازان شادت
جریان ،ن هداشت باکتری در خاک کمتر میشود( Torkzaban et al.,
 .)2008نتایج نشان دادهاست که میزان باکتری با گذر زمان در خااک
کاهش مییابد و تجمع بااکتری در الیاه ساطحی خااک بایشتار از
اعماق است ( .)Stocker et al., 2015در شرایط رطوبتی نزدیک باه
اشباع تعداد باکتریها و میازان زنادهماانی آنهاا نسابت باه شارایط
غیراشباع بیشتر است (مقنودی 1388 ،و .)Mubiru et al., 2000
منافذ بزرگ فضاهای خالی هستند که راهها و معابری برای
جریان پیشرو فراهم میکنند ( .)Skopp, 1981خروج آب یا زهکشی
از منافذ درشت خاک بسیار سریعتر از منافذ با قطر کوچک انجام
میشود ( .)Ehlers and Goss, 2003در شرایطی که خاک در حالت
اشباع باشد احتمال ایجاد جریانهای ترجیحی بیشتر است .منافذ
درشت میتوانند در طی فرایندهای فیزیکی و زیستی در خاک ایجاد
شوند از فرایندهای فیزیکی میتوان به انجماد و انبساط آب و از
فرایندهای زیستی سوراخ شدن خاک در اثر فعالیتهای موجودات زیر
خاکی و همچنین نفوذ ریشهها در درون خاک اشاره کرد .نقش اساسی
جریانهای ترجیحی این است که میتوانند حجم زیادی از آب را در
پیکره خاک وارد کنند و با حرکت عمیقتر ،آالینده را در درون محیط
پیستونی شکل در پروفیل خاک انتقال دهند (and Goss, 2003
 .)Ehlersدر حضور جریانهای ترجیحی به دلیل سرعت بیشتر
میزان انتقال باکتری بیشتر است .تغییرات سرعت جریان میان منافذ
درشت و پیکره خاک یا میان الیههای خاک با هدایت هیدرولیکی
متفاوت عامل مهم انتقال آالیندهها در سیستمهای جریان ترجیحی
است ) .(Allaire et al., 2002a and 2002bجریان ترجیحی اغلب

شامل منافذ درشت بوده و داللت بر جریان در میان منافذ نسبتاٌ بزرگ
شامل :کانالها ،شکا ها ،فضاهای نیمهبزرگ موجود در درون خاک
دارد .در این منافذ نیروی ن هداشت آب عمدتاً کمتر از نیروی ثقل
است ( .)Ehlers and Goss, 2003ابوآشور و همکاران انتقال باکتری
را در ستونهای خاک و با ایجاد جریان ترجیحی را بررسی کردندو
نتایج نشان داد تعداد باکتری خروجی از ستونی که منافذ درشت داشته،
نسبت به ستون دی ر بسیار بیشتر بود (.)Abu-Ashour et al., 1998
بردفورد و همکاران در پژوهشی انتقال باکتری ایشریشیاکولی را در
شرایط اشباع بررسی و بیان کردند وجود منافذ درشت و درز و شکا ها
مقدار ن هداشت فیزیکی را کاهش داده و سبب انتقال باکتری به الیه
های زیرین میگردد ( .)Bradford et al., 2006احتمال انتقال
باکتری در ماکروپورها در خاکهای مرطوب بیشتر است و به همین
دلیل باکتریهای معلق از قطر منافذ بزرگتر عبور خواهند کرد و
سبب انتقال باکتری به عمقهای پایینتر در شرایط اشباع نسبت به
شرایط غیراشباع میگردد ( ;Unc and Goss, Wang et al., 2014
 .)2003وانگ و همکاران اثر جریان ترجیحی را در انتقال باکتری
تحت شرایط محلولهایی با قدرت یونی مختلف بررسی کردند آنها
شکا هایی را به صورت مننوعی برای بررسی جریان ترجیحی ایجاد
کردند و نتایج نشان داد که جریانهای ترجیحی سبب انتقال بیشتر
باکتری میشوند و با افزایش میزان قدرت یونی میزان ن هداشت
باکتری در خاک بیشتر میگردد ( .)Wang et al., 2013اخوان و
همکاران ( )1398با بررسی اثر ماکروپورهای ایجاد شده در ستونهای
خاک به صورت مننوعی با قطر متفاوت دریافتند حضور جریانهای
ترجیحی سبب انتقال بیشتر باکتری در ستونهایخاک در شرایط
اشباع میشود .جریانهای ترجیحی به ساختمان خاک و پیوسته بودن
منافذ خاک وابسته است به گونهای که ممکن است خاکی سطوح
جذب باالتری داشته باشد ولی به دلیل ساختمان منسجم آن میزان
پاالیش باکتری کمتر باشد (زند سلیمی و همکاران .)1385 ،گلبداغی
( )1390دریافتند که گیاهان دارای ریشههای طول و قطر بیشتر
نسبت به گیاهان با ریشههای با عمقکمتر سبب ایجاد جریانهای
ترجیحی در محیط خاک میشوند و عمق انتقال باکتری را در شرایط
اشباع و غیراشباع افزایش میدهند.
فرایندهای مهم و اثرگذار بر ن هداشت بااکتری در خااک جاذب
( ،)Attachmentرهاساااازی ( )Detachmentو پااااالیش فیزیکااای
( )Strainingاست .پاالیش فیزیکی یکی از مکانیسامهاای مهام بار
ن هداشت کلوئیدها و پاتوژنها است و بیشتر در منااطق دارای لباه-
های تیز و دارای منافذ ریز که قادر به عباور یاک یاا چنادین کلوئیاد
هساتند ،اتفااق مایافتاد ( .)Sasidharan et al., 2015در شارایط
رطوبتی اشباع و نزدیک به اشباع انتقال باکتری به اعماق بیشتر است
و پاالیش فیزیکی باکتری در شرایط غیراشباع نسبت به شرایط اشباع
بیشتر است (.)Powelson and Mills, 2001
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یکی از راهکارهای مدیریتی در مواقع کمبود منابع آب اساتفاده از
روش کمآبیاری است .در واقع کمآبیاری کاهش میزان آب با پاذیرش
کاهش مقدار محنول است و اساتراتژی بهیناهساازی آب در مرحلاه
حساس رشد است .کمآبیاری سبب افزایش کارایی میزان منار آب
می گردد از مزایاای دی ار کامآبیااری مایتاوان کااهش شستشاوی
ریزمغذیها ،افازایش کیفیات محناول ،افازایش محناول در واحاد
سطح ،کاهش طول دوره کاشت و سازگاری گیاه با شرایط کامآبای را
نام برد ( .)Lehmann et al., 2011روشهای اعمال کامآبیااری باه
وسیله تغییرات در دور و حجم آبیاری نسبت باه آبیااری کامال قابال
اعمال است .انتخاب هر کدام از این روش ها بسات ی باه شارایط آب
هااوایی منطقااه ،نااوع مرحلااه رشااد گیاااه ،کیفی ات آب و خاااک دارد.
پژوهشهای کمی در زمینه اثر کمآبیاری بر انتقال باکتری انجام شده
است .لی و ون ( )2016به بررسی اثر مادیریت آبیااری باا پسااب بار
انتقال باکتری درشرایط کشت مختلف پرداخته و دریافتند که با اعمال
کمآبیاری میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتری سطح خااک
با آبیاری قطرهای سطحی افزایش غیرمعنیدار مییابد و اعالم کردناد
با اعمال کمآبیاری میزان آلودگی باکتری با روش آبیاری قطرهای زیار
سطحی نسبت به آبیاری ساطحی کااهش معنایداری دارد ( Li and
.)Wen, 2016
با توجه به کمبود منابع آب ،استفاده از روشهای کمآبیاری امروزه
در حال توسعه است ولی استفاده از این روشها باید در بررسی انتقال
آالینده نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثاار آن بار کیفیات خااک و آب
لحاظ گردد .جریانهای ترجیحای نیاز باه دالیال مختلاف در ساطح
مزرعه ایجاد میشوند و با توجه به اهمیت آنها در انتقال آالینادههاا
نیاز است در شرایط واقعی آبیاری در مزرعه و کمآبیاری مورد ارزیاابی
قرار گیرند .در پژوهش هایی که تاکنون انجاام شاده بایش تار انتقاال
باکتری در شرایط اشباع بررسی شده است و توجهی به شرایط آبیاری
واقعی در مزرعه و روشهای مدیریتی آبیاری صورت ن رفته است لاذا
در این پژوهش سعی شده اسات باا توجاه باه اهمیات جریاان هاای
ترجیحی با اعمال سطوح آبیاری مختلف ن هداشت باکتری در پروفیل
خاک و در شرایط جریان ترجیحی بررسی گردد.
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مواد و روشها
مشخصات خاک و ستونها

آزمایشها درون ستونهایی از جنس (پی وی سی) با قطر  160و
طول  300میلیمتر در فضای باز دانش اه شهرکرد انجام شدند .بارای
جلوگیری از جریان های جانبی در جداره های ستون ،دیواره های ستون
با پارافین مایع آغشته شدند .کف ستونها با توری پوشانده شد و کمی
شن با توجه به دانه بندی خاک به عنوان زهکاش در کاف ساتون هاا
ریخته شد .خاک با بافت لوم شنی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش از
اراضی دانش اه شهرکرد تهیه شد و ابتدا خاک هوا-خشک گردیاد و از
الک  2میلایمتار عباور داده شاد .برخای از ویژگایهاای فیزیکای و
شیمیایی خاک شامل :بافت خااک باا روش هیادرومتری ( Gee and
 ،)Bauder, 1986جارممخناو ظااهری باه روش اساتوانههاای
نمونهبردار ( ،)Black and Hartge, 1986جرم مخنو حقیقی باه
روش پیکنومتر pH ،به وسیله دسات اه pHسانج ،ظرفیات زراعای و
رطوبت نقطه پژمردگی دائم با دست اه صفحات فشاری ،مااده آلای باا
روش اکسیداسایون تار ) ،(Walkly and Black, 1983قطار ذرات
خاک با روش دانه بندی ،سطح ویاژه ذرات باا روش  BETو هادایت
هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت ( )KLute, 1986تعیین شدند.
برخی از ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک مورد مطالعاه در
جدول  1ارائه شده است .میزان رطوبت ظرفیتزراعی و پژمردگی دایم
آن به ترتیب  27و  10درصاد حجمای ،تخلخال  43درصاد و میازان
هدایت هیدرولیکی  0/30سانتیمتر بر دقیقه به دست آورده شد .میزان
ایشریشیاکولی در خاک قبل از انجام آزمایشها اندازه گیاری شاد کاه
خاک فاقد باکتری ایشریشیاکولی باوده اسات .در جادول  2برخای از
ویژگیهای شیمیایی خاک آورده شده اسات .آب بارای آبیااری از آب
شرب دانش اه شهرکرد تأمین شاد کاه منباع آن آب شاهری اسات و
دارای میزان هدایت الکتریکی  0/3دسیزیمنس بر متر و واکنش 7/5
است.

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک و شن مورد مطالعه
مکان

بافت

ظرفیت

رطوبت در نقطه

چگالی

هدایت

استفاده

خاک
لوم شنی

زراعی
درصد حجمی
27

پژمردگی دایم
درصد حجمی
10

ظاهری

هیدرولیکی

3

-1

1/5

شنی

18

5

1/8

پیکره خاک
ناحیه
ترجیحی

g/cm

سطح

قطر متوسط

ویژه

cm.min

%

m .g

0/30

2/1

6/2

ذرات
میلی متر
0/12

درصد
43/2

4

0

-

1

30/7

موادآلی

-1

2

تخلخل
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جدول  -2ویژگیهای شیمایی خاک مورد مطالعه
pH

هدایت الکتریکی

Mg2++Ca2+
-1

Cl-1

Na+
-1

-

dS/m

meq. L

meq. L

meq. L

6/97

0/23

0/8

0/2

1/08

برقراری جریان ترجیحی

چون بررسی و تحلیل شرایط جریان ترجیحی در شارایط واقعای
سخت و خیلی پیچیده است مکانهای جریاان ترجیحای باه صاورت
مناانوعی ایجاااد ماایشااوند ازجملااه ماایتااوان بااه پااژوهش خالااد و
همکاران( ،)2018وانگ و همکاران ( )2013اشاره کرد در این پژوهش
نیز جریانهای ترجیحای باه صاورت منانوعی ایجااد شادند .بارای
برقراری جریان ترجیحی ستون ها از کف در ظر آبی قرار داده شدند
و لوله به قطر  16میلیمتر و ارتفاع  300میلیمتر در وسط ستون جای
گذاری گردید و خاک لوم شنی در لوله خارجی با قطر  160میلایمتار
ریخته شد .خاک در ستونها به صورت الیه الیه ریخته شد که بارای
هر الیه پنجسانتیمتری با توجه به میازان جارم مخناو ظااهری
خاک ،جرم خاک برای پرکردن پنج سانتیمتری ستون محاسبه گردید
و پس از تعیین جرم خاک مورد نیاز ،دقیقاً همان مقدار خاک به وسیله

SAR

1/7

ترازو توزین و داخل استوانه ریخته شد و پس از پهن کردن خااک در
کف ستون ،به سطح خاک به وسیله کوبهای ضربه زده شد ،تاا ساطح
خاک فقط به اندازه  5سانتیمتر از کف باال آمده باشد پس ستونهاا از
داخل آب برداشته میشود و بعد از خارج شادن آب اضاافه از انتهاای
ستون و تثبیت خاک در لوله با قطر  160میلی متر ،لوله  16میلیمتار
به ارتفاع  300میلیمتر به آرامی بیرون کشیده میشود تا خاک اطرا
آن ریزش پیدا نکند و سپس با شن ریزدانه باا کماک یاک قیاف پار
گردید (( )Wang et al., 2013شکل -1الف) .ستونها در محیط قرار
داده شدند تا میزان رطوبت اولیه آن ها به رطوبت سهل الوصول برساد.
در ستونهایی هم بدون شرایط جریان ترجیحی از خااک باه صاورت
الیه الیه پر شدند (شاکل-1ب) و رطوبات اولیاه ایان ساتونهاا باه
رطوبت مرز پایین رطوبت سهلالوصول رسانده شد.

شکل  -1نمایی از ستونهای آزمایش

سطوح آبیاری

سطوح آبیاری  T80 ،T100 ،T120و  T60انتخااب شادند و باا
برقراری جریان با دبی ثابت در واحد سطح آبیاری شادند .تیماار 100
درصد تیمار شاهد بود که به اندازه رطوبت ظرفیت زراعی آبیاری شدند
و در تیمار  120درصد  20درصد بیشتر از تیمار  T100و تیمارهای
 60و  80درصد نیز به ترتیب  40و  20درصاد کمتار از تیماار T100
آبیاری شدند .رطوبت اولیه ستونها در آبیاری اول برابر با مرز پاایین
رطوبت سهل الوصول در تیمار  100درصد بود .برای سنجش رطوبات
خاک از دست اه رطوبت سنج  SM300استفاده شد کاه دارای میازان
دقت مطلوبی در مقایسه اندازهگیری با رطوبات باه روش وزنای باود.
ستونها پنج مرتبه آبیاری شادند و مبناای زماان آبیااری بار اسااس
رطوبت اولیه تیمار سطح آبیاری  100درصد ظرفیت مزرعه بود .زمانی
که متوسط رطوبت آن به مرز پایین رطوبت سهلالوصول نزدیک باود

آبیاری بعدی انجام میشد .تاریخ تزریق باکتری و اعمال آبیاریها 17
شهریور 21 ،شهریور 25 ،شهریور 29 ،شهریور و  2مهر سال  1398در
فضای باز دانش اه شهرکرد انجام شد.
سوسپانسیون باکتری

برای تهیه سوسپانسیون باکتری ایشریشیاکولی از سویه بی خطار
 ATCC-25922بااا قطاار متوسااط  3میکرومتاار و طااول حاادود 10
میکرومتر استفاده شد و ابتدا روی محیط کشت نوتریناتآگاار تزریاق
شد و این محیط کشتها در دمای  37درجه سلسیوس داخل انکوباتور
به مدت  24ساعت قرار گرفتند و سپس کلنیهای رشد کرده برداشاته
و داخل محلول  10میلیموالر کلرید سدیم ریخته شدن .بعاد از تهیاه
سوسپانسیون اولیه با دست اه اسپکتوفتومتر طول موج مااکزیمم بارای
غلظت باکتری ایشریشیاکولی در محلول سوسپانسیون تعیین شد و باا

اثر همزمان کمآبياري و جریان ترجيحي بر نگهداشت باکتري ایشریشياکولي در خاک

تکرار سوسپانسیونی تهیاه شاد کاه میازان اولیاه بااکتریهاا در هار
میلیلیتر آن دارای غلظت متوسط  1×108سلول باشد و باه ازای ایان
سوسپانسیون میزان چ االی ناوری ( )Optical Density, ODآن باا
دست اه اسپکتوفتومتر ) (Unico UV-1200قرائت شد تا بارای هار
مرحله تهیه سوسپانسیون نمونه ای از آن داخل دست اه اساپکتوفتومتر
قرار داده شود و اگر به میزان مورد نظر رسید تزریق باکتری به خااک
انجام میشد .پالس ورودی باکتری به میزان  60سیسای ( 10درصاد
حجم بیشترین سطح آبیاری) و قبل از هر آبیاری روی سطح خاک باه
صورت یکنواخت ریخته شد (.)Sepehrnia et al., 2018
بعد از آبیاریها با تقسیم ارتفاع ستون به شش الیه مساوی ،از هر
الیه برای شمارش باکتریهای ایشریشیاکولی باقیمانده نمونه بارداری
گردید .نمونهبرداری از ستونهای جریان ترجیحی در دو مکان داخال
پیکره خاک و نزدیک به موقعیت جریان ترجیحی انجام شد (شکل )1
و در ستونهای بدون جریان ترجیحی فقط نموناه از پیکاره خااک در
اعماق مختلف گرفته شد .اعماق نمونهبرداری ،17/5 ،12/5 ،7/5 ،2/5
 22/5و  27/5سانتیمتر انتخااب شادند و در صاورت زهآب خروجای
میزان غلظت باکتری در زه آب نیز سنجیده شد .برای تعیاین جمعیات
باکتری در نیمرخ خاک ،از روش شمارش زنده استفاده گردیاد .بادین
منظور یک گرم خاک از نمونه ها برداشته و به آن هاا  9سایسای آب
مقطر اضافه شد و هر نمونه به مدت  30دقیقه در شیکر قرار داده شاد
( .)Guber., 2005بعد از تهیه سریهای رقت از نموناههاای خااک،
 100میکرولیتر از رقتهای مختلف روی محیط کشات آئوزین متیلین
بلو ( )EMBکشت شد .پلیتها در دمای  37درجه سلسیوس به مادت
 24ساعت قرار گرفتند و سپس تعداد کلنیهاای بااکتری شامارش و
ثبت شد (.)Connie et al., 2011
سنجش بیالن جرم باکتری در پروفیل خاک

برای مقایسه بهتر نتایج از نسبت  S/C0استفاده شد که  Sمیازان
ن هداشت باکتری (کلنی در میلیلیتر) در هر عمق و  C0میزان غلظت
اولیه باکتری ورودی است .برای مقایسه میزان ن هداشت 1در اعمااق
مختلف پروفیل خاک در تیمارهاای مختلاف میازان کال بااکتری در
تیمارهای بدون جریان ترجیحی (چون فقط شامل یک منحنی توزیاع
باکتری در پروفیل خاک هساتند) باا محاسابه مسااحت زیار منحنای
محاسبه گردید و با نسبت گرفتن میزان ن هداشت در هر عمق ( )Sبه
میزان کل باکتری ورودی در خاک ،شاخص ن هداشت باکتری در هار
عمق محاسبه گردید:
()1
در این رابطه  S zسطح زیر منحنی ن

Sz
C0

SI z 

هداشت باکتری در عماق z
1- retention
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( کلنی )CFUو  C0کل باکتری ورودی به ستون خاک است.
ضریب پاالیش باکتری

میازان فیلتاار شاادن باااکتری در خاااک (در صااورت وجااود زهآب
خروجی) با محاسبه ضریب پاالیش سنجید که رابطه آن به شکل زیر
است .که در این رابطه  C0میزان غلظت بااکتری ورودی و  Cمیازان
غلظت باکتری در زهآب خروجی در عمق  Zاست (ماتس و همکااران،
.)1988
C 1
()2
)   Ln ( 0
z

C

f

نتایج و بحث
تغییرات رطوبتی در ستون هاای آزماایش و دماایی در محایط
آزمایش

متوسط ماکزیمم دما ،متوسط دما و متوسط حداقل دماا در محال
انجااام آزمااایش در طااول دوره پاانج آبی ااری  19/2 ،32/2و  6درجااه
سلسیوس بود .متوسط رطوبت خاک قبل از آبیاری در تیمارهای ،T60
 T100 ،T80و  17/8 ،17/0 ،15 T120و  19/2و بعااد آبیاااری در
تیمارهای  100 ،80 ،60و  120باه ترتیاب  28/03 ،25/82 ،22/07و
 31/5درصد حجمی بود.
انتقال باکتری (بدون جریان ترجیحی) بعد از آبیاری اول

شکل  2میزان ن هداشت باکتری در پیکره خاک و در ستونهاای
بدون جریان ترجیحی را نشان میدهد .با توجه به شکل میزان غلظت
باکتری ایشرشیاکولی با افزایش عمق کاهش یافته و ایان کااهش در
تیمارهای کمآبیاری  T80و  T60قابل توجه است .بیشتارین تجماع
باکتری در تمامی تیمارها در الیه سطحی خاک اتفااق افتااده اسات.
میزان نسبت  S/C0در عمق  2/5سانتیمتری در تیمار  T60نسبت به
تیمار آبیااری  T100 ،T120و  T80باه ترتیاب  1/68 ،2/11و 1/25
برابر بیش تر بود .متوسط میزان ن هداشات بااکتری در الیاه آخار در
تیمارهای  T120و  T100بیشتر از تیمارهای کمآبیاری اسات چاون
در این تیمارها حجم آبیاری بیشتر بوده و سبب انتقال بیشتر باکتری
نسبت به دو تیمار دی ر شده است .نتایج نشان میدهد کاه در عماق
 22/5سانتیمتری خاک نسبت  S/C0در تیمار  T120در ستونها باه
ترتیاب  2/8 ،11/25و  1/9برابار نساابت باه تیمارهااای T80 ،T60و
 T100افزایش نشان داد.
خالاد و همکااران دریافتناد در شارایط جریاان غیراشاباع میازان
ن هداشت باکتری در خاک بیشتر است و تجمع بااکتریهاا در الیاه
سطحی خاک بیشتر از اعماق خاک است که با نتاایج ایان پاژوهش
همخوانی دارد (.)Khaled et al., 2017
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شکل  -2میزان نگهداشت باکتری در پیکره خاک با سطوح آبیاری مختلف در شرایط بدون جریان ترجیحی

بین افزایش عمق و میزان ن هداشات بااکتری رابطاه معکوسای
وجود دارد و علت غیریکنواختی در توزیع ن هداشت باکتری در خااک
نیز به دلیل پاالیش فیزیکی است که تابعی از اندازه ذرات و نیرو هاای
هیدرودینامیکی است میزان پاالیش فیزیکی باکتری ایشرشیاکولی باا
کاهش اندازه ذرات محیط متخلخل (افازایش منافاذ ریاز در خااک) و
کاهش سرعت جریان افزایش مییاباد و (.)Bradford et al., 2006
میتوان بیان کرد در شرایط غیراشباع و در تیمارهاای کامآبیااری باه
دلیل کاهش میزان سرعت جریان آب در پیکره خاک ،احتمال پاالیش
فیزیکی نسبت به تیمارهای دی ر بیشتر است و هر چه میزان رطوبت
به شرایط اشباع نزدیکتر باشد ،حرکت باکتری آسان تر شده و میازان
ن هداشت باکتری در طول پروفیل خاک کاهش مییابد ( Powelson
 .)and Mills, 2001از آنجائی که مکانیسم انتقال باکتری بیشاتر بار
مبنای انتقال تودهای ( )Advectionتا انتقال پخشیدگی است لاذا آب
نقش بسیار مهمی در انتقال بر عهده دارد و کمبود آب میتواند شادت
انتقال را کاهش دهد که نتایج این پژوهش نیز حاکی از آن است کاه
بیشترین انتقال باکتری توسط تیمار  T120و کمترین انتقاال بااکتری
توسط تیمار  T60انجام شده است .لی و ون دریافتند اعمال کمآبیاری
سبب می شود میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتاری ساطح
خاک با آبیاری قطرهای سطحی افزایش غیرمعنیداری یابد ( Li and
 .)Wen, 2016فرخیان فیروزی و همکااران بیاان کردناد در شارایط
غیراشباع عمده باکتریها در سطح خاک ن هداشته و با افزایش عماق
مقدار ن هداشت بااکتری کااهش ماییاباد ( Farrokhian Firouzi,
 .)2015در رطوبت های نزدیک باه اشاباع انتقاال بااکتری ساریع تار
صورت میگیرد و جذب باکتری در خاک درشتبافت کاهش ماییاباد
ولی به دلیل پاالیش فیزیکی تجماع و ن هداشات بااکتری در ساطح

خاک بیشتر است ( Powelson and Mills., 2001, Jiang et al.,

.( 2005
نگهداشت باکتری در شرایط وجود جریاان ترجیحای بعاد از
آبیاری اول

شکل  3میزان ن هداشت باکتری در نزدیک جریاان ترجیحای را
نشااان مایدهااد .متوسااط میازان ن هداشاات باااکتری در عمااق 2/5
سانتیمتری در تیمار  T60نسبت به تیمارهای  T100 ،T120و T80
به ترتیب  1/37 ،1/48و  1/30برابر بایش تار گردیاد و نتاایج نشاان
میدهد در شرایط جریان ترجیحای انتقاال بااکتری در ساطح خااک
بیشتر صورت گرفته است .نسبت میزان ن هداشت بااکتری در تیماار
 T60در ناحیه نزدیک به جریان ترجیحی نسبت باه هماین تیماار در
ستون بدون جریان ترجیحی  13درصد بیشتر است .در ستونهای باا
شرایط جریاان ترجیحای میازان ن هداشات بااکتری در عماق 22/5
سانتیمتری در تیمار T120به ترتیب 3/57 ،39/5و  1/25برابر نسبت
به تیمارهای T80 ،T60و  T100گردید که بیانگر این اسات کاه باا
کاهش سطح آبیاری میزان انتقال باکتری باه الیاههاای پاایینتار در
ستون خاک کاهش مییابد .در واقع میتوان بیان کرد اثر جریانهاای
ترجیحی در تیمارهای با سطح آبیاری باالتر بیشتر است زیرا حجام
زیادی از آب را در پیکره خاک وارد مایکنناد و باا حرکات پیساتونی
شکل سبب انتقال آلودگی به عمق بایشتار مایشاود ( and Goss,
 .)Ehlers 2003انناااری و همکاااران ( )1398و احماادیمقاادم و
همکاران ( )1397بیان کردند میزان هدایت هیادرولیکی اشاباع تاأثیر
زیادی بر انتقال امالح در خاک و بر منحنی رخنه دارد.
شکل  4میزان ن هداشت باکتری داخل ناحیه جریان ترجیحای را
در اعماق مختلف خاک نشان میدهد .بر اساس شکل میازان جاذب
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در ناحیه جریان ترجیحی ناچیز است به دلیل باال بودن میزان هادایت
هیدرولیکی درون ناحیه جریان ترجیحی شدت جریان بیشتر اسات و
سبب حرکت آب و آالینده به سمت پیکره خاک شده است .بر اسااس
شکل  4نیز میزان انتقال باکتری در تیمارهای با سطح آبیاری بااالتر،
بیش تر از تیمارهای کمآبیاری است به طوری کاه میازان ن هداشات
باکتری در عمق  27/5سانتیمتری در تیمار T120نسبت به تیمارهای
 T80 ،T100و T60به ترتیب  2/1 ،8/25و  4/5برابر بیشتر گردیاد.
وانگ و همکااران و اخاوان و همکااران نیاز باا بررسای اثار جریاان
ترجیحی بر انتقال باکتری دریافتند میزان ن هداشت باکتری در ناحیاه
مننوعی ایجاد شده جریان ترجیحای ،نااچیز اسات (Wang et al.,
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).2013, Akhavan et al., 2018
مقایسه شکلهای  3و  4نیز نشان مای دهاد میازان ن هداشات
باکتری در تمامی اعمااق در داخال ناحیاه ترجیحای کمتار از میازان
ن هداشاات در پیکااره خاااک اساات بااه طااوری کااه در عمااق 7/5
سااانتیمتااری میاازان ن هداشاات باااکتری در ناحیااه پیکااره خاااک در
تیمارهای  T80 ،T100،T120و  T60به ترتیاب  4/3 ،3 ،5/2و 1/9
برابر نسبت به تیمار نظیرشان در داخل ناحیه جریان ترجیحی اسات و
بیان ر انتقال بیشتر و جذب کمتر باکتریها در داخال ناحیاه جریاان
ترجیحی است.

60

30
شکل  -3نگهداشت باکتری نزدیک به ناحیه جریان ترجیحی

به دلیل عدم وجود بار منفی ذرات و هیچگونه ماده آلای در ناحیاه
جریان ترجیحی ،میزان باکتری در این ناحیه در اثر ن هداشت فیزیکی
است .بردفورد و همکاران بیان کردند اگر نسبت اندازه ذرات کلوئید به
اندازه ذرات خاک بزرگتر از  0/2درصد گردد احتمال پاالیش فیزیکای
افزایش ماییاباد .قطار متوساط ذرات شان در داخال ناحیاه جریاان
ترجیحی این پژوهش  1/0میلیمتر و قطر ذرات باکتری ساویه ماورد
بررسی  3میکرومتر است و نسبت آنهاا  0/25درصاد مایگاردد لاذا
ن هداشت فیزیکی میتواند نقشی در ن هداشت باکتری در این ناحیاه
داشته باشد (.)Bradford et al., 2003
نگهداشت باکتری در شرایط حضاور و عادم حضاور جریاان
ترجیحی بعد از آبیاری اول

در شکل  5میزان ن هداشت بااکتری را در پیکاره خااک (بادون
جریان ترجیحای  ،)Matrixدر نزدیاک ناحیاه جریاان ترجیحای (P-
 )vicinityو داخل ناحیه ترجیحی ( )P-Inمقایسه میکند .بار اسااس
شکل میزان ن هداشت باکتری در نزدیک جریان ترجیحی بایشتار از

30
شکل  -4نگهداشت باکتری در داخل ناحیه جریان ترجیحی

ستونهای بدون جریان ترجیحی شده و این میازان در تیمارهاایی باا
سطح آبیاری بیشتر مشهودتر است .علت افزایش بیشتار ن هداشات
باکتری در مجاورت ناحیه جریان ترجیحی نشان دهنده انتقال جارم از
سمت ناحیه جریان ترجیحی به پیکاره خااک اسات ( Wang et al.,
 )2013که شاید علت این امر به دلیل پتانسیل ماتریک بیشتر خااک
در اطرا ناحیه جریان ترجیحی و باالتر بودن میزان سطح ویژه خاک
با بافت لومشنی نسبت به خاک شنی دانست .همچنین بر اساس نتایج
پژوهشهای انجام شده انتقال باکتری در منافذ ماکرو زماانی صاورت
میگیرد که شرایط محیط متخلخل مرطوب باشد و باکتریها معلق در
این حالت از منافذ ماکرو عبور میکنند به همین دلیال میازان انتقاال
باکتری در شرایط اشباع نسبت به حالت غیراشباع بیشتر است ( Unc
 .)and Goss, 2003بر اسااس شاکل  ،5میازان انتقاال بااکتری در
نزدیک جریانهای ترجیحی به اعماق خاک بیشتار شاده اسات باه
طوری که میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتری خااک
تیمارها با سطح آبیاری  T100 ،T120و  T80به ترتیاب  15/9 ،11و
 7/3برابر نسابت باه تیمارهاای نظیرشاان در شارایط بادون جریاان
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ترجیحی شده است .در تیمار  T60در ستون بادون جریاان ترجیحای
میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتری خاک صفر بود در
حالی که در حالت جریان ترجیحی  2100کلنی باکتری مشااهده شاد.
بر اساس شکل در داخل ناحیاه جریاان ترجیحای در تماامی تیمارهاا
میزان ن هداشت باکتری در پروفیل خاک دارای روند تغییرات کمتری
نسبت به پیکره خاک در حالت بدون جریان ترجیحی و در نزدیک باه
ناحیه جریان ترجیحی است .گلبداغی ( )1390نیز بیان کرد در شارایط
0.1

S/C0
0.02 0.04 0.06 0.08

وجود جریان ترجیحی انتقال باکتری به اعماق پروفیل خاک بایشتار
است .زند سلیمی و همکاران ( )1385نیز دریافتند در خاکهای دسات
نخورده به دلیل حف ساختمان خاک و حضور جریاانهاای ترجیحای
میزان انتقال باکتری به عمق نسبت به خااک دساتخاورده بایشتار
است.
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شکل  -5مقایسه تغییرات نگهداشت باکتری بعد از آبیاری اول
در پیکره خاک ( ،)Matrixنزدیک به ناحیه جریان ترجیحی ( )P-Vicinityو درون ناحیه جریان ترجیحی ()P-In

تغییرات نگهداشت باکتری در الیه سطحی خاک

در شکل  6میزان ن هداشت باکتری باه غلظات ورودی بااکتری
( )S/C0در عمق  5سانتیمتری سطح خاک در چهار سطح آبیااری را
در ماتریکس ستونهای بدون جریان ترجیحی و جریاان ترجیحای را
نشان میدهند .چون مواد آلی در تیمارها ثابات باود اخاتال میازان
باکتریها در تیمارها بیش تر تحت تأثیر شرایط رطاوبتی قارار گرفتاه
است .بر اساس شکل اوج غلظت باکتری در آبیاری سوم در تیمارهای
 T120و  T100مشاهده میشود کاه بعاد از گذشات  8روز از شاروع
اولین آبیاری است .در تیمارهای با سطح آبیاری باالتر غلظت بااکتری

در سطح خاک با افزایش تعداد آبیاری بیشتر از تیمارهای کامآبیااری
شده است که بیان ر اهمیت میزان رطوبات خااک بار حفا و بقاای
باکتریها است .در تیمار  T60و  T80میزان باکتری در آبیااریهاای
مختلف تغییرات قابل توجهی را بعد از آبیاری دوم به بعد ندارد زیرا در
این تیمار به دلیل حجم آب کمتر ساطح خااک دارای رطوبات نسابتاً
کمتری از تیمارهای دی ر بودند و به دلیل رطوبات کمتار بااکتریهاا
بقای کمتری را داشتند .افزایش دمای باالی  20درجه سلسیوس سبب
افزایش میزان مرگ و میر باکتری میشود ( Taylor and Burrows,
 )1971, McFeters & Stuart., 1972و باکتریها در دمای پایینتر
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از  15درجاه سلسایوس دارای رشاد بهتاری اسات (
 .)1992در طول دوره آزمایش ایان پاژوهش حاداکثر دماای تماامی
روزها باالتر از  30درجه سلسیوس و متوسط دماای روزاناه  19درجاه
سلسیوس باود .باه دلیال بااالبودن دماای محایط و افازایش تبخیار
ن هداشت باکتریها در سطح خاک در تیمارهای کامآبیااری افازایش
قابلتوجهی را نداشته است .گرمای بیش از حد نور خورشید با اثر روی
اسیدهای نوکلئیک ریزجانداران سبب کاهش زندهمانی آنها مایشاود
به ویژه در خاکهای بابافت سبک که دارای هدایت حرارتی بااالتری
هستند (.)Brown, 2001
میازان ن هداشاات باااکتری در عمااق  5سااانتیمتااری خاااک در
تیمارهای با سطح آبیاری  T100 ،T120بعد از آبیاری پنجم در حالت
Kemp et al.,

بدون جریان ترجیحی نسبت به آبیاری اول باه ترتیاب  29/5و 10/8
درصد افزایش داشت ولای در تیماار  T60و  T80باه ترتیاب  11/6و
 6/31درصد کاهش داشاتند .میازان ن هداشات بااکتری در عماق 5
سانتیمتری خاک در تیمارهای  T100 ،T120بعاد از آبیااری پانجم
 22/2و  2درصد افزایش داشتند ولی در تیمار  T60و  T80به ترتیاب
 14و  8درصد کاهش داشت .بعد از آبیاری سوم در هر دو حالت میزان
باکتری در تیمار  T100کاهش یافته اسات و در تیماار  T120روناد
افزایشی غیرمعنیداری دیده میشود .استوکر و همکاران بیاان کردناد
که میزان بقای باکتری در الیه سطحی خاک با گذر زمان (بلند مدت)
در خاک کاهش مییابد و تجمع باکتری در الیه سطحی خاک بیشتر
از اعماق است (.)Stocker et al., 2015
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شکل  -6روند تغییرات نگهداشت باکتری بعد از هر آبیاری در سطح خاک در سطوح مختلف آبیاری

تغییرات نگهداشت باکتری در پروفیل خاک بعد از آبیاری پنجم

شکل  7توزیع باکتری در عماق هاای مختلاف خااک در ساطوح
آبیاری مختلف بعد از آبیاری اول و بعد از آبیاری پانجم در دو ناحیاه
نزدیک به جریان ترجیحی (ستونهای دارای شرایط جریان ترجیحی)
و ناحیه پیکره خاک (بادون جریاان ترجیحای) آورده شاده اسات .بار
اساس این شکلها ن هداشت باکتری در تیمارهاای  T60و  T80باه
ترتیب در عمق بیش تر از 17/5سانتیمتری خاک نسبت باه دو تیماار
دی ر در دو حالت کمترگردید .از دالیل آن میتاوان باه حجام کمتار
آبیاری (آبشویی) و نفوذ کمتر آب و آالینده به الیههای پاایینی خااک
اشاره کرد و همچنین میزان رطوبت اولیه این دو تیمار در آبیاریهاای
دوم به بعد کمتر از تیمارهای  T120و  T100بوده و کاهش رطوبات
این تیمارها سبب مرگو میر بیشتر باکتریها و کاهش انتقال بااکتری
در عمق نسبت به دو تیمار دی ر شده است .منحنایهاای ن هداشات
باکتری بعد از آبیاری پنجم در شرایط جریان ترجیحی مشاابه آبیااری
اول بیان ر این است که بعد از آبیااری پانجم میازان انتقاال بااکتری

بیشتر از ستونهای بدون جریان ترجیحی در نزدیک به ناحیه جریان
ترجیحی اتفاق افتاده است .بعد از آبیاری پنجم در تیمارهاای  T120و
 T100در عمقهایی مختلف در هار دو شارایط بادون و باا جریاان
ترجیحی ن هداشت باکتری افزایش یافته است و میتوان علات آن را
بقای باکتری به دلیال شارایط رطاوبتی بهتار نسابت باه تیمارهاای
کم آبیاری بیان کرد .زناده مانادن بااکتری ایشریشایاکولی تاابع دماا،
شرایط رطوبتی و میزان مواد غذایی است .اگر شارایط مناساب باشاند
باکتریهاا باه رشاد خاود اداماه مایدهناد ( Byappanahalli and
 .)Fujioka, 1998; Gagliardi and Karns, 2000در این پژوهش
تغییر شرایط رطوبتی خاک به ویژه در تیمارهای کم آبیااری و شارایط
دمایی زنده مانادن بااکتریهاا را تحات تاأثیر قارار داده اسات .عادم
سازگاری متابولیسم باکتریها با کمبود ماواد غاذایی در خااک سابب
کااهش طااول عمار آنهااا مایشاود کااه ایان ماورد باارای باااکتری
ایشریشیاکولی نیز صادق است ( .)Klein and Caida, 1967مایسانر
و همکاران نیز بیان کردند که نوساانات رطوبات خااک سابب ایجااد
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رویدادهای خشک و مرطوب میشود و بر فعالیت ریزجانداران اثر گذار
اساات ( .)Meisner et al., 2017در جاادول  3میاازان شاااخص
ن هداشت باکتری در اعماق مختلاف خااک در ساتون بادون جریاان
ترجیحی (پیکره خاک) بعد از آبیاری اول و آبیااری پانجم آورده شاده
P-5IR
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4
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است .بر اساس جدول  3میزان شاخص ن هداشت در عمقهاای 0-5
و  10-5بیشترین مقادیر را در تماامی تیمارهاا بعاد از آبیااری اول و
پنجم دارد و نشاندهناده میازان پااالیش بااال در عماق ساطحی ده
سانتیمتری خاک است.

1IR
1000

1

1

0
عمق (سانتيمتر)

5
10

عمق (سانتيمتر)

0
5
10
15
20
25
30

15
20
25
30

T120
تعداد کلني ()CFU*104/gr
10
100
1000

تعداد کلني ()CFU*104/gr
10
100

T100
1

1000

تعداد کلني ()CFU*104/gr
10
100

1

10
15
20

عمق (سانتيمتر)

5

5
10
15
20

25

25

30

30

عمق (سانتيمتر)

0

0

T60
T80
شکل  -7مقایسه تغییرات نگهداشت باکتری بعد از آبیاری اول و پنجم در پروفیل ستونهای خاک با سطوح آبیاری مختلف( IR1و IR5
در پیکره خاک بدون جریان ترجیحی بعد از آبیاری اول و آبیاری پنجم P-IR1 ،و  P-IR5نزدیک به جریان ترجیحی بعد از آبیاری اول و
پنجم)
جدول  -3میزان شاخص نگهداشت باکتری بر حسب درصد در عمقها و سطوح آبیاری مختلف (در پیکره خاک)
60
80
100
120
سطح آبیاری
عمق خاک
IR5
IR1
IR5
IR1
IR5
IR1
IR5
IR1
30/35 68.37 26/5 49/67 23/18
33
22/6
22/4
5-0
13/98
16
14/3
35/9
16
40
16/9
60/58
10-5
5/9
5/37
8/8
8/2
14/3
16/5 15/3 15/966
15-10
2/1
1/4
4/1
4
8/4
8 /5
9/75
0/83
20-15
0/08
0/09
0/8
0/4
2/6
0 /5
4/45
0/4
25-20
0/0
0/0
0/04
0/01
0/25
0/05 0/62
0/073
30-25
52/5
91/4 54/65
98
64/86
98
69/7
100
مجموع

متوسااط میاازان شاااخص ن هداشاات باااکتری در دو آبیاااری ده
سانتیمتر عماق ساطحی خااک در تیمارهاای  T100 ،T80 ،T60و
 T120به ترتیب به ترتیب  63 ،57 ،44/9و  64/42درصد گردید .بعد
از آبیاری پنجم در تیمارهای  T80و  T60میزان ن هداشات بااکتری

این الیه نسبت به آبیاری اول کاسته شده و در این دو تیمار نسبت به
تیمارهای  T120و  T100میزان انتقال باکتری به الیههای پایینتر از
 15سانتیمتری محدود شده است .از عماق  15ساانتیمتاری تاا 30
سانتیمتری در این دو تیمار میزان ن هداشت باکتری نسبت به آبیاری

اثر همزمان کمآبياري و جریان ترجيحي بر نگهداشت باکتري ایشریشياکولي در خاک

اول به دلیل آبشویی کمتر ،برخال تیمارهای  T100و  T120کاسته
شده است.
غلظت باکتری زهآب خروجی

بیش ترین سطح آبیاری ستون ها  120درصد نسابت باه ظرفیات
مزرعه بوده و رطوبت خاک ها به حد اشباع نرسایدند و زه آب خروجای
در تیمارها حتی در شرایط جریان ترجیحای مشااهده نشاد و تنهاا در
تیمار  120درصد ظرفیت مزرعه زهآب خروجی بعد از یک آبیااری رخ
داد و بیان ر این است که در شارایط آبیااری واقعای میازان پااالیش
فیزیکی در خاک نسبت به شرایط اشباع بیشتر است و انتقال باکتری
به اعماق پایینتر کاهش مییابد .در آبیاری سوم در تیمار  120درصاد
با جریان ترجیحی حدود  105سیسی خروجی داشت .میازان غلظات
باکتری در زهآب خروجی در آبیاری سوم  450کلنی در میلیلیتر شد و
سهم عمده جریان آب و آالینده در ناحیه جریان ترجیحای باه سامت
پیکره خاک اتفااق افتااده اسات .ضاریب ن هداشات رابطاه دوبرابار
39درصد محاسبه شد که نشاندهنده بااال باودن میازان فیلتراسایون
باکتری در خاک مورد مطالعه است.

نتیجهگیری
بر اساس این پژوهش ،یافتههای زیر به دست آمد:






میزان ن هداشت باکتری با افزایش عمق خاک کاهش مییاباد.
این موضوع نشان دهنده این است که خاک همانند یاک فیلتار
طبیعی در پاالیش آالینادههاای میکروبای عمال مایکناد .باا
افزایش میزان سطح آبیاری میزان ن هداشت باکتری در اعمااق
پایینتر خاک بیشتر میشاود باه طاوریکاه در تیماار T120
میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتاری در حالات
بدون جریان ترجیحی  11برابر بیشتر از تیمار  T60گردیاد و
در ناحیه جریان ترجیحی میازان ن هداشات بااکتری در عماق
 27/5سانتیمتری در تیمار T120حدود  4/5برابار بایشتار از
تیمار  T60در همین عمق بود.
با اعمال کم آبیاری در ستون هاایی باا رطوبات اولیاه یکساان،
انتقال باکتری کاهش و تجمع بیشتر باکتریها در سطح خاک
اتفاق میافتد به طوری که در تیمار با سطح آبیااری  60درصاد
( )T60متوسااط میازان تجمااع باااکتری در نزدیاک بااه ناحی اه
ترجیحی 1/28و در ساتون بادون جریاان ترجیحای  1/8برابار
نسبت به میزان ن هداشت باکتری در سطح آبیاری  120درصاد
شد .تجمع بیش از حد بااکتری در ساطح خااک احتماال ورود
آالینده به آب های سطحی و آلوده شده محناوالت کشااورزی
را افزایش میدهد.
در جریان غیراشباع و شرایط کمآبیاری بیشتار باودن هادایت
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هی ادرولیکی جری اان در ناحیااه جریااان ترجیحاای و همچنااین
باالبودن میزان پتانسیل ماتریک خااک اطارا ناحیاه جریاان
ترجیحی و سطح ویژه آن ،سبب افزایش غلظت آالینده در مارز
بین ناحیه جریان ترجیحی و پیکره خاک میشاود .در تیماار باا
ساطح آبیااری  120و  100درصااد متوساط میازان ن هداشاات
باکتری در الیه ساطحی خااک (پانج ساانتیمتاری) در محال
نزدیک به جریان ترجیحی حادود  25و  14درصاد نسابت باه
تیمار نظیرش در حالت بدون جریان ترجیحی بیشتر شاد .ایان
مسئله نشان میدهد وجود جریانهای ترجیحی در پیکره خااک
در مناطقی با حجم بارندگی زیاد (که احتمال اشباع شدن خااک
وجود دارد) اهمیت دارد و احتمال انتقال آالینده به اعماق خاک
را افزایش میدهد .بالعکس در مناطق باا بارنادگی کام ،نقاش
جریانات ترجیحی در انتقال آلودگی به اعماق بسایار کامرناگ
میشود و در عوض در نواحی نزدیاک باه جریاناات ترجیحای
تجمع باکتری وجود خواهد داشت.
 به دلیل کاهش رطوبت در سطح خاک باه ویاژه در تیمارهاای
کمآبیاری  T60و  T80انتقال آالینده و جریاان آب باه اعمااق
پایین تر از  17/5و  22/5سانتیمتر محادود مایگاردد و سابب
تجمع باکتری بیشتر در سطح خاک میگاردد باه طاوری کاه
تجمع باکتری در تیمار  T60حدود  70دصد و در تیمار  T80در
حدود  50درصد در عمق پنج سانتیمتری خاک شد.
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Abstract
Microbial contamination is one of the most important type of water resources contamination as associated
with the health of animal and human. In this study, E. coli retention under deficit irrigation conditions and
presence of preferential flow was investigated using a column study. The irrigation levels were 120, 100, 80, and
60% of soil field capacity (named T120, T100, T80, and T60, respectively) and the number of irrigation event
were five. One preferential pathway was artificially created in the middle of the soil columns. Cells were injected
from top of the soil surface. The number of bacteria after irrigation in different layers was monitored. The results
showed that by reducing the irrigation level from T120 to T60, bacterial transport decreased within the soil
profile. The highest accumulation of bacteria was observed on the soil surface. In the T60, about 70% of the
retention was at a depth of 5 cm. Therefore, deficit irrigation, could limit bacteria movement within the soil
profile so that may potentially result the surface water contamination. Preferential flow, caused greater retention
of bacteria in the vicinity of matrix as compared to the control columns. The bacterial retention in the vicinity of
preferential pathway in the 0-5 cm layer irrigation level T120 and T100 was about 25% and 15% higher than the
treatment similar to them in the non-preferential flow state.
Keywords: Escherichia coli, Matrix, soil Profile, Water pollution
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