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  چکیده

رود که منجر شمار میبرخی از کشورها به يه و مشکل جدي براهاي سطحی و زیرسطحی، یک مسئلهاي اخیر آلودگی میکروبی آبدر سال

ها در خاك اثر داشته مانی باکتريجایی و یا زندهتواند بر میزان جابه. شوري خاك و آب آبیاري میشده استهاي خطرناك بیماري جادیبه ا

ـ دسی 6و  5/2، 5/0 یکیالکتر تیهدا تیاثر سطوح مختلف شوري آب آبیاري با قابل تحقیقباشد. در این  شـامل   یزیمنس بر متر و کود آل

خـورده بـه   هاي خـاك دسـت  تن در هکتار بر حرکت باکتري اشرشیاکلی در ستون 10میزان مرغی، گاوي و مخلوط مرغی و گاوي بهکود 

آب خروجـی  کلی در زهغلظـت بـاکتري اشرشـیا    و ماندگار بررسـی شـد  شرایط رطوبتی غیر در ،مترسانتی 10متر و قطر سانتی 30ارتفاع 

 5/0و  5/2هاي زیمنس بر متر، کمتر از آب با شوريدسی 6هاي خاك تیمار شده با شوري آب آب ستونگیري شد. شدت آلودگی زهاندازه

ود هاي تیمار شده با کآب ستون، شدت آلودگی زههمچنینشد.  داردرصد معنی کیزیمنس بر متر بود که این اختالف در سطح آماري دسی

بود. اثر متقابل تیمارهاي مختلف شوري بر غلظت بـاکتري   ياز کود گاو شتریب ،زیازکود مخلوط و کود گاوي و کود مخلوط ن شتریمرغی ب

 يکـه غلظـت بـاکتر    دهـد یمطالعه نشان م نیا جیدار شد. نتادرصد معنی یکاشرشیاکلی در تیمارهاي کودي مختلف نیز در سطح آماري 

  .ابدییکاهش م يغلظت باکتر يقرار گرفته و با افزایش شور يآب آبیار يورش ریتحت تأث ،یخروج
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   مقدمه

کنند  یزندگ یقادرند در جاهای ،یدلیل تنوع متابولیکبه هايباکتر

در آن  یدیگـر قـادر بـه زنـدگ     يهـا که اغلـب میکروارگانیسـم  

دانیم، معموالً تعداد ها را استثنا بها نیستند. چنانچه ویروسمکان

ها بیشتر است. ها در خاك نسبت به سایر میکروارگانیسمباکتري

 يبـاکتر  4000خـاك ممکـن اسـت بـیش از      نمونهتنها در یک 

). نتـایج  37بـا هـم متفاوتنـد (    ییافت شود که از لحـاظ ژنتیکـ  

ــ  ــل از بررسـ ــایحاصـ ــت    هـ ــه غلظـ ــت کـ ــان داده اسـ نشـ

 یدر میـزان آلـودگ   یامد يموجود در کودها يهامیکروارگانیسم

). غلظت بـاکتري  28 و 13( کندیرا ایفا م ینقش مهم یمنابع آب

ــو  زايبیمــار ــوع میکروارگانیســم، تعــداد     عبــه ن حیــوان، ن

میکروارگانیسم، سن حیوان، روش ذخیـره کـود، مـدت ذخیـره     

(میزان تجزیه قبل از اضافه شدن بـه خـاك) و روش اسـتفاده از    

انـدازه  بسـتگی بـه   ي. انتقال بـاکتر )24 و 20دارد ( یکود، بستگ

)، بافـت  26سلول میکروارگانیسم، خصوصـیات سـطح سـلول (   

ـ   ،ي)، نفوذپذیر38و  19( ذراتخاك و اندازه  و  یدرجـه همگن

محلـول،   pHبـه   همچنـین ) دارد. این انتقال 3خاك ( يمینرالوژ

). 31 و 4دارد ( یبســتگ يو تحــرك خــود بــاکتر یقـدرت یــون 

ـ ی)، ک36و همکاران ( تی)، ت11ران (مطالعات جربا و همکا و  یب

)، 30و همکـاران (  ي)، رد5و همکـاران (  نی)، کر17همکاران (

ــ)، موبر9و همکــاران ( تفاوســ و  ي)، انتــر23و همکــاران ( وی

) نیـز نشـان دادنـد کـه     39و همکـاران (  نیورج و )7همکاران (

 يهـا یژگیدر خاك تحت تأثیر و يجذب (ابقا) و یا انتقال باکتر

، درجه حرارت، مقـدار و خصوصـیات   pHچون رطوبت،  خاك

و بافـت (توزیـع انـدازه ذرات)     یمـواد غـذای   یفراهم ،یکود آل

 آبشــوییاســت. میــزان رطوبــت خــاك بــر ســرعت حرکــت و 

) 14). هاگـدورن و همکـاران (  27، 15هـا مـؤثر اسـت (   باکتري

کمتـر   هـا يدریافتند که در شرایط غیر اشباع، عمق حرکت باکتر

تـا   30به  تواندیکه در شرایط اشباع متر است، در حالیاز یک م

 يکه برا یمایش) در آز10و همکاران ( پیلیمتر هم برسد. ف  60

چند میکروارگانیسم در خـاك اشـباع انجـام     يتعیین قابلیت بقا

مدت بـیش از   يبرا یاشرشیاکل يدند که باکترکردادند، مشاهده 

ـ  درجه سانتی 10 يروز در دما 100 . نتـایج  مانـد یمـ  یاقگـراد ب

 یاشرشیاکل ي) نشان داد که یک گونه باکتر18کدوا و همکاران (

روز در خاك حـاوي   630مدت به یحت E.coli O157:H7نام به

تـر از  نداشت، در دمـاي پـایین   یکه تهویه مناسب يکود گوسفند

. روش کـوددهی در خـاك   مانـد یمـ  یگراد بـاق درجه سانتی 23

ع یا جامد)، نوع خاك و نوع کشـت دارد  بستگی به نوع کود (مای

صورت مایع به خاك تزریق شود، نسـبت  ). زمانی که کود به13(

ــه ز ــانیب ــش مــ      م ــاك پخ ــود در ســطح خ ــه ک ــود،یک  ش

خورشـید از بـین    uvتوسـط اشـعه    يکمتـر  يهامیکروارگانیسم

روند. از طرف دیگر، تزریـق کـود بـه خـاك، امکـان جـذب       می

ـ  میکروارگانیسم یسطح خـاك   يسـطوح کلوییـد   يرو رهـا را ب

) نشان دادند که 1و همکاران ( یمی). زندسل22( دهدیافزایش م

ثر اسـت.  ؤشـده در خـاك مـ   آزاد يبر مقدار بـاکتر  ینوع کود آل

 يبـاکتر  زانی) نشان دادند که م32و همکاران ( ایسپهرن نیهمچن

ــدر زه ــتون یآب خروج ــاس ــاو    يه ــود گ ــا ک ــاك ب در  يخ

مقـدار   نیبـود. کمتـر   یاز کود مرغ شتریمختلف ب يهاومیپوروال

 يبود. افزودن کودها يشامل کود گوسفند يهادر ستون يباکتر

محلـول خـاك و فشـرده     یسبب باال رفتن قدرت یون ،یآلمایع 

. این عمل سبب نزدیک شـدن  شودیشدن الیه دوگانه پخشیده م

لذا با افزایش غلظـت محلـول    شود،یها به سطح خاك مباکتري

هـا در خـاك کنـدتر    باکتري آبشوییانتقال و  رودیتظار مکود، ان

جذب  توانندیموجود درکود، م يهاباکتري ی). از طرف35شود (

انتقـال و   تواندیکود و خاك شوند. این عمل م يسطوح کلویید

 ،يانتقال زیـاد ذرات کلوییـد   یدلیل توانایها را بهحرکت باکتري

منافذ ریز خاك را مسـدود و   توانندیآسان کند. البته این ذرات م

ــاکتري ــت ب ــااز حرک ــوگیر يه ــد (کن يدیگــر جل ــ6ن  ی). برخ

سـطح   يزیـ گرکه رطوبت خـاك و آب  اندها نشان دادهپژوهش

پـاتوژن در   يهـا يثر بر حرکت بـاکتر ؤاز عوامل مهم م ،يباکتر

  ).  12خاك هستند (

مختلف متفـاوت اسـت.    يهاها در خاكانتقال باکتري عمق

) عمـق انتقـال   2( يو هـارو  تـون ی)، ب14همکاران (هاگدورن و 

  انـد کـه  متـر گـزارش کـرده     83تا  1درعمق خاك را از  يباکتر
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  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه. برخی ویژگی1 جدول

  مقدار  ویژگی

  شنی  بافت

  83/6  درصد رس

  34/3  درصد سیلت

  83/89  درصد شن

  10  درصد کربنات کلسیم معادل

  5/1  زیمنس بر متر)ت هدایت الکتریکی (دسیقابلی

  34/0  درصد کربن آلی

  31/19  )متر بر ساعتسانتی( هدایت هیدرولیکی اشباع

  5/1  متر مکعب)گرم بر سانتیجرم مخصوص ظاهري (

  7/2  متر مکعب)گرم بر سانتیجرم مخصوص حقیقی (

  

 آبشوییو درجه اشباع خاك و طول زمان  يبه نفوذپذیر یبستگ

 مناسـب،  یبـا منافـذ درشـت و زهکشـ     یهایکود دارد. در خاك

) سـرعت  30و همکـاران (  ي). رد34بیشتر است ( يانتقال باکتر

مناسب و ضـعیف را   یدر دو خاك با زهکش یحرکت اشرشیاکل

قرار دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـرعت       یمورد ارزیاب

تر از حرکت باکتري اشرشیاکلی در خاك با زهکشی مناسب بیشـ 

ضعیف بود، دلیل این امر را به باال بودن منافـذ   یخاك با زهکش

  مناسب نسبت دادند. یدرشت در خاك با زهکش

 يهادر ستون یلاکیاشرش يحرکت باکتر یاز چگونگ یآگاه

 یبر چـونگ  ياریآب آب يشور ریتأث یخورده و بررسخاك دست

 ياریـ  یوانیـ ح ياستفاده از کودها تیریحرکت آن، ما را در مد

 ياثـر شـور   یمطالعه با هدف بررسـ  نیرو ا نیخواهد کرد. از ا

آزاد شـده از سـه نـوع     یلاکیاشرش يبر حرکت باکتر ياریآب آب

  انجام گرفت.  ،خوردهکود در خاك دست

  

  هاو روش مواد

پــژوهش در شــرایط آزمایشــگاهی و تحــت جریــان غیــر   ایــن

و  30 خـورده بـه ارتفـاع   هاي خاك دستروي ستونماندگار، بر

متر انجام شد. خاك مورد اسـتفاده از عمـق صـفر    سانتی 10قطر 

ــا    متــري از مزرعــه دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه  ســانتی 20ت

ولی عصر (عج) رفسنجان بـا بافـت شـنی تهیـه شـد. برخـی از       

آورده شده  )1( جدولفیزیکی و شیمیایی خاك در  صوصیاتخ

  است.

و کود گاوي نیز  هاي خانگیمرغی مورد استفاده از مرغ کود

هـاي  هاي خانگی حومه رفسـنجان تهیـه شـدند. آب   از گاوداري

زیمـنس بـر متـر از    دسـی  6و  5/2، 5/0مورد استفاده با شـوري  

هاي اطراف رفسنجان تهیه شدند که آزمایش کشـت  موتور پمپ

سـازي  هـا منفی بود. پـس از آمـاده  بـاکتري اشرشیاکلی این آب

در هکتــار (برحســب وزن  تــن 10خــاك، میــزان  يهـــاســتون

  بــه ســطح خــاك اضــافه شــد ،خشــک) از هــر یــک از کودهــا

  آبهــایی بــا شــوري مــورد نظــر آبشــویی شــدند. زهو بــا آب 

ــه  ــع  ب ــده جم ــت آم ــق    يآوردس ــس از رقی ــد و پ ــرش   دنک

  روي محـیط کشـت ائـوزین    میـزان الزم، بـر  هـاي آب بـه  نمونه 

ــیلن بلـــو (  ــت  EMBمتـ ــت داده شـــدند. پلیـ ــاي) کشـ   هـ

   37سـاعت در انکوبـاتور بـا دمـاي      24مـدت  کشت بـه  محیط 

ــانتی ــه س ــدند ( درج ــرار داده ش ــراد ق ــت2گ ــیط کش   ). در مح

  کننـد گرم منفی زیادي رشـد مـی   يهاباکتري ،ائوزین متیلن بلو 

  هـاي  که براي تشـخیص بـاکتري اشرشـیاکلی از سـایر بـاکتري      

ــی، از محــیط  ــرم منف ــامل گ ــی دیگــري ش ــاي کشــت افتراق   :ه

TSI (Triple Sugar Iron Agar) ،SIM )(SH2 indole motility،  
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(Methyl red – Voges Proskauer) MR-VP    و سـیترات آگـار

روي محیط کشت،  ). تعداد کلونی رشد کرده بر29استفاده شد (

چنــین هــدایت روش شــمارش زنــده، شــمارش شــدند. هم بــا

  شد. گیريازهآب خروجی نیز اندالکتریکی زه

 و در قالـب طـرح کـامالً    لیـ رت فاکتورصـو پژوهش به نیا

، 5/0هـا ( تکرار انجام شد. فاکتور اول شوري آب سهبا  یتصادف

زیمنس بر متـر)، فـاکتور دوم نـوع کـود (مرغـی،      دسی 6و  5/2

افـزار  وسیله نـرم دست آمده بههاي بهگاوي و مخلوط) بود. داده

روش بـه  هـا تجزیه شدند و مقایسـه میـانگین   MSTATCآماري 

هـا  شکل ن،یدرصد انجام شد. همچن کیکن در سطح آماري دان

هـا،  نرمـال شـدن داده   يرسم شد و برا Excelافزار با کمک نرم

  انجام شد. یتبدیل لگاریتم

  

  و بحث نتایج

تیمارهاي کود بر منحنی رخنـه بـاکتري اشرشـیاکلی در     اثر

  هاي مختلفشوري

آب، ی زهاثر تیمارهاي کـود بـر آلـودگ    )3و  2، 1(هاي شکل در

زیمنس بر متر نشان داده دسی 6و  5/2، 5/0ترتیب در شوري به

هاي تیمار شـده بـا کـود    آب ستونشده است. شدت آلودگی زه

مرغی بیشتر از کودهاي مخلوط و گاوي بود که دلیل آن احتماالً 

در کود مرغی است کـه   هوجود مقادیر زیاد کربن آلی قابل تجزی

زیـادي بـاکتري اشرشـیاکلی شـده     تعـداد   تیباعث رشد و فعال

در کود گاوي مقادیر زیادي کـاه و کلـش حاصـل از     یاست. ول

مانند لیگنـین   ناپذیر تجزیهبستر دام وجود داشت که داراي مواد 

و سلولز است و ایـن ترکیبـات مناسـب بـراي رشـد و فعالیـت       

زاي هـاي بیمـاري  . غلظـت بـاکتري  سـتند یباکتري اشرشـیاکلی ن 

روش مقـدار زیـادي بسـتگی بـه نـوع حیـوان،       کودهاي دامی به

داري کود و میزان تجزیه آن پیش از افزودن بـه خـاك دارد   هنگ

شود که تیمارهاي کـودي گونـاگون،   بینی می). بنابراین پیش25(

  ).32آب داشته باشند (اي بر آلودگی زهاثرهاي غیر مشابه

زیمنس بر متر (کمترین شوري)، دسی 5/0شوري آب  تحت

ها در هر سه آوري شده از ستوناکتري اشرشیاکلی جمعغلظت ب

تقریبـاً   آبشـویی  ينوع کود مرغـی، گـاوي و مخلـوط در ابتـدا    

شویی، غلظت باکتري ). با افزایش میزان آب1یکسان بود (شکل 

تیمار  هايآوري شده حاصل از ستونآب جمعاشرشیاکلی در زه

  شده با کود گاوي، کاهش یافت.

توسـطی  زیمنس بر متر که تقریبـاً شـوري م  دسی 5/2شوري  در

آوري شـویی غلظـت بـاکتري اشرشـیاکلی جمـع     است، در ابتداي آب

هاي تیمار شده با هر سـه کـود تقریبـاً یکسـان     آب ستونشده در زه

غلظـت بـاکتري    ،پوروالیـوم  چهـار شـویی تـا   است و بـا ادامـه آب  

غلظـت   بیشتر، آبشوییبا  ی). ول2 یابد (شکلاشرشیاکلی افزایش می

آب کود گاوي کاهش یافته، تا جایی کـه از  باکتري اشرشیاکلی در زه

رسـد. غلظـت بـاکتري    غلظت به صـفر مـی   ،پوروالیوم به بعد شش

ــز از  آب جمــعاشرشــیاکلی در زه ــوط نی ــود مخل ــا ک آوري شــده ب

شـدت  یابد که البته این کـاهش بـه  به بعد کاهش می ششپوروالیوم 

که روند غلظـت بـاکتري   ، درحالیکاهش در مورد کود گاوي نیست

  اشرشیاکلی در کود مرغی ثابت و یکنواخت است.  

زیمنس بر متـر، نیـز هماننـد    دسی شششوري زیاد یعنی  در

شویی، غلظت باکتري اشرشیاکلی دو شوري دیگر در ابتداي آب

). در کود گاوي از همان ابتـدا و بـا   3تقریباً یکسان است (شکل 

اکتري اشرشیاکلی روند کاهشی نشان شویی، غلظت بافزایش آب

رسـید. در   رپوروالیوم غلظت بـه صـف   هشتداد، تا جایی که در 

کود مخلوط غلظت باکتري اشرشیاکلی حاصـل از آب زهکشـی   

پوروالیوم ماکزیمم مقدار خود را دارد و بعد از آن  چهارشده در 

پوروالیـوم   10یابد تـا جـایی کـه در    سرعت کاهش میغلظت به

رسد. در مورد کود مرغی با افـزایش آبشـویی   صفر میغلظت به 

رونـد غلظـت بـاکتري اشرشـیاکلی افزایشـی       ،پوروالیوم ششتا 

مـاکزیمم غلظـت بـاکتري     ،پوروالیوم ششکه در طورياست، به

. اما با افزایش آبشویی، غلظت بـاکتري  شودیاشرشیاکلی دیده م

  .دکنیاشرشیاکلی در این کود نیز کاهش چشمگیري پیدا م

  

ــر ــا اث ــف شــور يتیماره ــار يمختل ــر غلظــت  يآب آبی ب

  یآب خروجاشرشیاکلی در زه

  تیمارهاي شوري مختلف بر غلظـت بـاکتري اشرشـیاکلی در    اثر
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  زیمنس بر متردسی 5/0منحنی رخنه باکتري اشرشیاکلی در شوري  .1 شکل

  

  
   ترزیمنس بر مدسی 5/2. منحنی رخنه باکتري اشرشیاکلی در شوري 2 شکل

  

  
 زیمنس بر متردسی 6. منحنی رخنه باکتري اشرشیاکلی در شوري 3 شکل



  ۱۳۹۷ستان تاب/ دو/ شماره  دوسال بيست و /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۳۳۸  

  
  

  دار در سطح احتمال پنج درصد استحروف مشابه بیانگر نبود اختالف معنی .هاي مختلف بر غلظت اشرشیاکلی. اثر شوري4 لشک

  

 آب خروجیباکتري زه تجزیه واریانس تأثیر شوري آب آبیاري و نوع کود دامی بر غلظت نتایج. 2جدول 

  F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  0567/33٭٭  679/13  2  شوري

  3363/155٭٭  882/64  2  کود دامی

  6063/7٭٭  147/3  4  کود دامی× شوري 

  01/0داري در سطح احتمال معنی ٭٭

  

آورده شده است. نتـایج نشـان دادنـد کـه تیمارهـاي       )4(شکل 

ـ اکتري در سطح آمـاري  مختلف شوري بر غلظت ب درصـد   کی

). بیشترین غلظت باکتري اشرشـیاکلی در  2دار شد (جدول معنی

 5/0آوري شـده مربـوط بـه کمتـرین شـوري یعنـی       آب جمعزه

غلظـت   ،زیمنس بر متـر دسی 6بر متر و در شوري  زیمنسدسی

مطالعـات شـانگ و    جیباکتري کمترین مقـدار را دارا اسـت. نتـا   

کـه   دهـد ی) نشـان مـ  39و همکـارن (  نیورج و )33همکاران (

مؤثر  یاکلیاشرش يحرکت باکتر يروبر ،یزه آب خروج يشور

 يرفتــار تجمــع بــاکتر یمنحنــ ،ياریــاســت و در هــر نوبــت آب

نمــک ارتبــاط داشــته و  یرفتــار تجمعــ یبــا منحنــ یاکلیاشرشــ

مـورد   یاکلیاشرشـ  يمنظور مدل کـردن انتقـال بـاکتر   به تواندیم

    .ردیاستفاده قرار گ

زیاد اثر منفی بر غلظت باکتري اشرشـیاکلی دارد و باعـث    شوري

ـ  از بین رفتن این باکتري می شـوري زیـاد باعـث بـاال      نیشـود. همچن

رفتن قدرت یونی محلول خاك و فشرده شدن الیه دوگانـه پخشـیده   

)DDLهـا بـه   ). این عمل سبب نزدیـک شـدن بـاکتري   16( دشوی) م

بـراي جـذب بـاکتري     دروالنـ سطح ذرات خاك و غلبه نیروهـاي وا 

افزایش غلظت محلول، انتقـال   شود، لذا باروي سطح ذرات خاك می

  ).  21( ابدییها در خاك کاهش مشویی باکتريو آب

  

آب بر غلظت باکتري اشرشـیاکلی در زه  يتیمارهاي کود اثر

  یخروج

تیمارهاي کود بر غلظت بـاکتري اشرشـیاکلی در شـکل     اثر

ــر  نشــان داده شــده اســت )5( ــد کــه اث ــایج نشــان دادن . نت

تیمارهاي مختلف کودي بر غلظت بـاکتري اشرشـیاکلی در   

). کـود  2دار شـد (جـدول   درصـد معنـی   کیـ سطح آماري 

آوري آب جمـع مرغی داراي بیشترین غلظت بـاکتري در زه 

ــاوي کم   ــود گ ــود و ک ــده ب ــرینش ــود  ت ــدار را دارا ب   . مق
  

0.5                                 2.5                                      6  

  شوري آب آبیاري ( دسی زیمنس بر متر)



  ...در آزاد یاکلیاشرش يباکتر ییشوبر آب یکود دامو  ياریآب آب ياثر شور

  

339 

  
دار در سطح احتمال حروف مشابه بیانگر نبود اختالف معنی .آب خروجی. اثر تیمارهاي کودي بر غلظت باکتري اشرشیاکلی در زه5 شکل

  پنج درصد است

  

  
  حروف مشابه بیانگر .آب خروجیهاي مختلف آب آبیاري و کود بر غلظت باکتري اشرشیاکلی در زه. اثر متقابل شوري6 شکل

  دار در سطح احتمال پنج درصد استینبود اختالف معن 

  

) نشـان داد کـه حرکـت    8و همکـاران (  یمطالعـه فرهنگـ   جینتا

زمـان   ریتحـت تـأث   يآزاد شده از کود گـاو  یاکولیاشرش يباکتر

ذرات کود حرکت کـرده   ،آبشویی است. با گذشت زمان آبشویی

اسـت.   از خـاك  يگذر باکتر يبرا یکه مانع بندندیو منافذ را م

کـه افـزودن کـود     د) نیز نشـان دا 6ارناولت و همکاران (نتایج د

هـاي خـاك، سـرعت انتقـال بـاکتري را کـاهش       گاوي به ستون

را مسـدود شـدن منافـذ ریـز توسـط ذرات       که دلیل آن دهدیم

در کود گاوي مقادیر زیاد  نیکلوییدي و آلی کود دانستند. همچن

ماننـد   کاه و کلش وجود دارد که داراي مـواد غیـر قابـل تجزیـه    

مناسب براي رشد و فعالیت  کیباتلیگنین و سلولز است. این تر

که در کود مرغی مقادیر زیاد حالیدر ستند،یباکتري اشرشیاکلی ن

تجزیه وجود دارد که باعث رشد و فعالیت تعـداد  کربن آلی قابل

). در کـود مخلـوط کـه    22شـود ( زیادي باکتري اشرشیاکلی می

گـاوي اسـت، میـزان آلـودگی و     مخلوطی از دو کـود مرغـی و   

  اشرشیاکلی بینابین دو کود دیگر است.   اکتريفعالیت ب

  

و کود بـر غلظـت    ياریمختلف آب آب يهايمتقابل شور اثر

  یآب خروجدر زه یاکلیاشرش يباکتر

ـ آبمختلـف آب   يهايشور يمارهایمربوط به برهمکنش ت جینتا  ياری

  ياریـ آب آبکـم   يآورده شده اسـت. شـور   )6(در شکل  یو کود دام
  

0.5                                 2.5                                      6  

  زیمنس بر متر)شوري آب آبیاري ( دسی



  ۱۳۹۷ستان تاب/ دو/ شماره  دوسال بيست و /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۳۴۰  

  نتایج تجزیه واریانس رگرسیون. 3جدول 

 F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  69/7٭٭  825/3  2  رگرسیون

    497/0  31  باقیمانده

      33  کل

  01/0داري در سطح احتمال معنی ٭٭

  

  . آزمون ضرایب4جدول 

  std± β  t  مدل

  802/0  211/1± 51/1  مقدار ثابت    

EC  054/0 ± 195/0 -  578/3٭٭-  

pH  221 /± 47/0  126/2 ٭  

  Log Concentration = 1.211 – 0.195 EC + 0.470 pH  مدل

  01/0/ و 05داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه ٭٭، ٭

  

 يبر متر، تنهـا بـر غلظـت بـاکتر     منسیزیدس 5/0 يشور یعنی

درصد  کیدر سطح  يداریاثر معن يآب کود گاواز زه یخروج

از  یخروجـ  يتربـر غلظـت بـاک    يریداشته است، اما تـأث  يمارآ

 5/2 يو مخلـــوط نـــدارد. در شـــور یمرغـــ يآب کودهـــازه

محسـوب   شیآزما نیمتوسط در ا يبر متر که شور منسیزیدس

ـ  ،يبین هر سه تیمار کود شود،یم در سـطح   يداریاختالف معن

 یآب خروجـ در زه یاکلیاشرش يدرصد از نظر غلظت باکتر کی

طورکه در شکل هم مشخص اسـت، اثـر   اما همان ،د داشتوجو

آب کـود  از زه یخروجـ  يکم و متوسط بر غلظت بـاکتر  يشور

 تیهدا تیامر باال بودن قابل نیا لیدل دینبود. شا داریمعن یمرغ

مقاومـت   شیباعـث افـزا   نیـ کـه ا  اسـت  یکود مرغـ  یکیالکتر

شـده  ادآز يهـا يشده و باکتر یرها شده از کود مرغ يهايباکتر

ـ توان زنده مانـدن در ا  ،کود نیاز ا انـد.  را داشـته  هـا يشـور  نی

ي بـر کـاهش غلظـت بـاکتر     ،بـر متـر   منسیزیدس شش يشور

اثـر داشـته اسـت.     يداریطور معناز هر سه نوع کود به یخروج

نیـز   یموجـود در کـود مرغـ    يهـا يغلظت باکتر يدر این شور

ـ     يطور چشمگیربه ز شـدت  کاهش یافـت. در کـود مخلـوط نی

و  یاز دو کود مرغـ  یلوطکاهش قابل مالحظه بود. این کود مخ

در  یکـه شـدت کـاهش در کـود مرغـ      یاست و از آنجای يگاو

زیاد قابل مالحظه بود، شاید بتوان این کـاهش جمعیـت    يشور

موجود  يهايدر کود مخلوط را به کاهش جمعیت باکتر يباکتر

موارد ذکر شده  نسبت داد. جدول تجزیه واریانس یدر کود مرغ

  است. شدهآورده  )2(جدول در 

آب هـا بیـان شـد شـوري زه    کـه در مـواد و روش  طورهمان

گیري شـد و رابطـه رگرسـیونی بـین غلظـت      خروجی نیز اندازه

آب خروجی برقـرار شـد.   زه pHو شوري و  یباکتري اشرشیاکل

  جـدول   جدول تجزیه واریانس رگرسیون و آزمـون ضـرایب در  

  شده است.آورده  )4و  3(

  

  گیرينتیجه

تواند منجـر  آب آبیاري یکی از عوامل مهمی است که می شوري

به جذب و پاالیش بـاکتري اشرشـیاکلی در خـاك شـود. نتـایج      

موجـب   يدارطـور معنـی  دست آمده نشان داد که شـوري بـه  به

کودهاي مختلـف   نیهمچن ،آب شددر زه يکاهش غلظت باکتر

 نیشـتر یي اشرشـیاکلی داشـتند. ب  نیز اثر متفاوتی بر غلظت باکتر

 مـار یغلظـت در ت  نیو کمتـر  یکود مرغ ماریدر ت يغلظت باکتر
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که بـین غلظـت    یرابطه رگرسیون نیهمچن ،شد دهید يکود گاو

آب برقـرار  زه يآب و شـور از زه یخروجـ  یاشرشـیاکل  يباکتر

 يبـا شـور   یرابطه منف یخروج يشد، نشان داد که غلظت باکتر

کـاهش   يکترغلظـت بـا   ،يا افزایش شورداشت و ب يآب آبیار

  یافت.
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Abstract 

In recent years, microbial contamination of surface and groundwater is a serious problem in some countries, leading to 
dangerous diseases. Soil salinity and irrigation water can affect the amount of transport or survival of bacteria in soil. In 
this study, the effect of different levels of salinity of irrigation water with EC: 0.5, 2.5, 6 ds/m and three manures 
including poultry manure, cow manure and the mixture of poultry and cow manure with 10 ton ha-1 on the transport of 
Escherchia coli was investigated in disturbed soil columns with 30cm height and 10cm diameter under unsteady-state 
water conditions. The concentration of Escherchia coli was measured. The severity of the effluent contamination of the 
treated columns with water salinity was 6 ds/m, which was less than that with the salinity of 2.5 and 0.5 ds/m. This 
difference was significant at the 0.01 probability level. Also, the effluent contamination of poultry manure-treated 
columns was greater than the cow manure and the mixed manure, and the contamination of mixed manure was greater 
than that of cow manure. The interaction of different salinity treatments on the concentration of Escherchia coli in 
different fertilizer treatments was significant at the 0.01 probability level. The results showed that the concentration of 
the released bacteria was affected by irrigation water salinity and with increasing the salinity, the concentration of the 
bacteria was reduced. 
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