
 شنی خاکتاثیر شوری و اندازه ذرات کود گاوی بر توزیع و انتقال آلودگی باکتریایی در 

 

 چکیده 

استفاده  ،( استE-Coli) ایکوالیزای منبع غنی از باکتری بیماریکه  از کودهای گاوی وری بیشتردر کشاورزی پایدار برای بهره

در  ایکوالیکودگاوی و شوری آب آبیاری، بر نگهداشت باکتری بندی هدف از این پژوهش بررسی اثر همزمان دانه شود.می

، 1-2بندی مختلف از کود گاوی )باشد. برای این منظور چهار دانهسانتیمتر تحت جریان اشباع می10ستون شن به ارتفاع  اعماق

فه شد، سپس آبشویی با تن در هکتار اضا 30به مقیاس  میلیمتر( به سطح ستون شن <25/0و کوچکتر از  25/0 -5/0، 5/0 -1

 12و  6، 3، 0از اعماق ، سپس حجم منفذی انجام گرفت 10زیمنس بر متر( تا دسی 10و  5، 5/2، 5/0، 0ی مختلف )هاشوری

ونه با روش شمارش زنده مشخص شد. نتایج نشان در هر نمی موجود هابرداری شد. تعداد باکتریسانتیمتری عمق خاک نمونه

شوری بر . دبو داردرصد معنی 5همچنین اثرات متقابل آنها بر نگهداشت باکتری در خاک در سطح  تغییر ومنابع  تمامداد اثر 

در هر  د باکتریادعت)حاصل تقسیم اکتریبترتیب بیشترین و کمترین مقدار غلظت نسبی نگهداشت باکتری اثر منفی داشت، به 

 با کم  ینهمچن .بودزیمنس بر متر دسی 10و  0تیمارهای شوری  در تیمار کود مورد نظر( به تعداد اولیه باکتری در عمق خاک

اعماق مورد  یدر تمام ینگهداشت باکتر یحی،منافذ ترج یو مسدودساز یزیآبگر یشافزا یلبه دل ی،شدن اندازه ذرات کود گاو

متر( میلی 1-2بندی )دانه بزرگترین تیمار دربه ترتیب بیشترین و کمترین نگهداشت باکتری در خاک  .فتیا خاک کاهش یبررس

 0-3. به عالوه بیشترین غلظت نسبی باکتری در خاک مربوط به عمق ودبمیلیمتر(  25/0بندی ) کمتر از و کوچکترین دانه

  شد.یداری دیده نمسانتیمتری بود و در سایر اعماق اختالف معنی

 .ری در خاکمنحنی نگهداشت باکتگاوی، بندی کود دانه ،E-Coli یکوالیا باکتری، آبگریزیهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

استفاده از کود گاوی به عنوان بهبود دهنده خاک در کشاورزی یک اقدام معمول بوده که هم مقرون به صرفه است و هم یک 

در کود گاوی مقادیر باالیی  (.29) باشداز پسماندهای جانوری می مغذیروش مدیریت کارآمد برای بازیافت مواد 

-E) یکوالتوان به ایزای موجود در فضوالت دامی میهای بیماریود دارد، از باکتریزا برای انسان وجهای بیماریوبمیکر

Coli)، های مدفوعیکلیفرم (Fecal Coliforms)، سالمونال (Salmonella)، شیگال (Shigella)، کامپیلوباکتر (Campylobacter) 



شده  یعتوز یکودها .(41) اشاره کرد (Giardia) ردیاژیاو  (Cryptosporidium) یومو پرتوزاهای پرخطری مثل کریپتواسپورد

 یآزاد م یاریآب یدادهایو رو یدر اثر بارندگ یباکتر یسلول ها یراهستند ز یاییباکتر یآلودگ یمنبع اصلروی سطح خاک 

ه صورت سلول تواند در رواناب بکود میهای منتشر شده از باکتری. (12) شوندیم یرزمینیو ز یسطح ید آب هاراو و شوند

زا از طریق انتقال ریزجانداران بیماری(. 15) آزاد، یا سلول متصل به ذرات خاک و یا سلول متصل به ذرات کود انتقال یابند

تعیین  های پایش کیفیت آب به دنبالآزمایش (.22) باشددگی منابع آب میآلو ممه لیهای آب زمینی یکی از دالکود در جریان

شوری آب . (40)ها است ترین این شاخصشایعایکوالی باشند. دهنده آلودگی مدفوعی میانوجود ریزجاندارانی است که نش

(. بسیاری از 38) در خـاک شـود یکوالیامنجـر به جذب و پاالیش بـاکتری  تواندآبیاری یکی از عوامل مهمی است که می

شود یکروبی، زیست توده میکروبی و تغییر ساختار جامعه میکروبی میث کاهش فعالیت ماند که شوری باعمطالعات نشان داده

مقدار باکتری  با افزایش شوری بیشینه وشود. همچنین منحنی رخنه باکتری میضریب تاخیر افزایش افزایش شوری باعث  (.4)

وصیات شـیمیایی محلول خاک )اسیدیته و خـصو  اندازه ذرات و منافذ، نوع کانی خـاک (.41) یابداهش مییافته ک لاانتق

سطح ذرات آبگریزی همچنین  (.42) باشدمی آثیرگذار بر جذب و انتقال باکتری در خاکتمل ز جمله عواا قدرت یونی(

دی داشت بیشتر ذرات کلوییهسبب نگآبگریزی  (.13) باشدخاک می ردزا های بیماریباکتری از عوامل مهم بر حرکت باکتری

هر ، به طوری که (37)باشد کود می . نگهداشت باکتری در خاک به وضوح تحت تأثیر اندازه ذراتشودر خاک میر منفی دبا با

ور کلی جریان آب در ط به .(39) شودهداشت باکتری در خاک بیشتر میچه اندازه ذرات کود گاوی کوچکتر باشد مقدار نگ

متخلخل دارد. به طوری که افزایش مقدار آب خاک و سرعت زیاد جریان  ها در این محیطخاک اثر مهمی بر سرنوشت باکتری

دهد که انتقال باکتری در شرایط اشباع نسبت به شرایط غیر های اخیر نشان میشود. یافتهآب سبب افزایش آبشویی باکتری می

ود. لوییدی کود و خاک جذب شتواند به سطوح ککود می های موجود دربه عالوه باکتری (.11) ر استتشیک بخا اشباع در

کند، البته ذرات کلوییدی تر ذرات کلوییـدی، تسهیل میها را به دلیل انتقال بهتر و راحتاین فرآیند، انتقـال و حرکت باکتری

انتقـال بـاکتری در  .(9)ر نیمرخ خاک شود ها دبوس شدن باکتریحماعث ن منافذ ریز خاک بممکن است به دلیل مسدود کرد

نیـز بـستگی دارد. از جملـه عوامل فیزیکی و شیمیایی، سرعت جریان  زیستی یکـی، شیمیایی و، بـه عوامل پیچیـده فیزخـاک

محلول خاک )اسیدیته و قدرت افذ، نوع کانی خـاک و خـصوصیات شـیمیایی اندازه ذرات و من آب، مقدار رطوبـت، توزیـع

که انتقال و سرنوشت باکتری را  زیستیشیمیایی و  بهتر اثر عوامل فیزیکی، تحقیقات بسیاری برای درک. (42) باشدیونی( می

ها ساز و کار و ماهیت به هم با وجود این پژوهش .(30و  41،37،31) صورت گرفته است ،کندو خاک کنترل می آبدر منابع 

 ور کامل شناخته نشده است.وز به طکند، هنل که نگهداشت و انتقال باکتری را در محیط متخلخل کنترل میمان عوپیوسته ای

در ایکوالی  چگونگی حرکت باکتری اندازه ذرات کود گاوی بر اثر شوری در سطوح مختلف و بررسی ژوهشپ هدف از این

 .دشابمی خاک به این آالینده میکروبی اعماق ودگیخاک و میزان آل

 هامواد روش

 هامشخصات خاک و ستون



-1400یاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال ی داخل ستون در آزمایشگاه آباین پژوهش به صورت آزمایشگاه

متری میلی 2ا شد. خاک مورد استفاده خاکی با بافت شنی و مواد آلی ناچیز بود که پس از هوا خشک شدن، از الک اجر 1399

لیمتر و می 50ز لوله پلی اتیلن با قطر داخلی زدایی در اتوکالو گذاشته شد. ستون آزمایش قسمتی اور داده و برای میکروبعب

های ترجیحی سطح برای جلوگیری از ایجاد جریانو  زداییکه با اسید کلریدریک رقیق میکروب (،37)میلیمتر بود 120ارتفاع 

های برخی از ویژگی (.37) شداشباع از کف های خاک به مدت دو روز اری شد. ستونکداخلی ستون با پارافین مایع روغن

های نمونه جرم مخصوص ظاهری به روش استوانه  (،5) وش هیدرومتریشیمیایی خاک مانند: بافت خاک به رفیزیکی و 

ی اشباع به روش ت هیدرولیکسنج، هدای pH، اسیدیته به کمک دستگاه (6)جرم مخصوص حقیقی به روش پیکنومتر  ،(6)بردار

 د.ل جدول عوض شمده است.  مدآ (1دول ج)در  شد کهگیری اندازه (23)بار ثابت

 طالعهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد م .  برخی1جدول 

 EC شوری pH ویژگی

)1-mdS.( 

 هیدرولیکی هدایت

  )cm.h-1(اشباع

وزن 

مخصوص 

 ظاهری 

(g.cm-3) 

وزن 

مخصوص 

 حقیقی 

(g.cm-3) 

درصد 

 آلی  ماده

 درصد

 کربنات

 معادل کلسیم

 8/9 45/0 28/2 27/1 53/2 97/0 8/7 مقدار

 

 طرح آماری پژوهش 

رها شامل شوری آب آبیاری در  پنج با سه تکرار اجرا شد. فاکتو فاکتوریل در قالب کامال تصادفیین آزمایش به صورت ا

زیمنس بر متر بوده دسی 10و  5، 5/2، 5/0، 0مارهای شوری آب شامل سطح و اندازه ذرات کود گاوی در چهار سطح بود. تی

استفاده شد. به منظور تنظیم شوری  (با شوری باال صفهانا استان تهیه شده از منابع آب شور طبیعی)عی ب شور طبیکه از آ

 . متر، شوری مورد نظر قرائت شد ECی با آب مقطر مخلوط شد و با دستگاه مورد نظر آب شور طبیع

 آماده سازی تیمارهای کود و شوری

 .(37) ( به عنوان منبع باکتری استفاده شدتن در هکتار ) بر اساس وزن خشک30زان در این پژوهش از کود گاوی تازه به می

درصد  30تا  20ساعت قرار گرفت تا به رطوبت  72اتاق به مدت کود گاوی مورد استفاده به صورت تازه تهیه شد و در دمای 

بندی مورد نظر ای دانهد و تیمارهبور داده شع 60و  35، 18، 10های شماره ی رسید، سپس کود خشک شده، از الکوزن

ن و تغییر جمعیت میکروبی (. برای جلوگیری از خشک شد39) میلیمتر( به دست آمد 1-2و  1-5/0، 5/0-25/0،  <25/0)



ص جمع آوری و به صورت روزانه عملیات خشک شدن و کود، برای هر نوبت آزمایش کود مورد نظر از یک منبع مشخ

به یک  آزمایش هایبا توجه به نسبت سطح ستونتیمار  کود مورد نیاز برای هروزن  سپس. رفتگبندی کود انجام میدانه

 2 جدول .آزمایش اضافه شد سطح ستون به ستونآماده و ( بر اساس وزن خشک) تن در هکتار 30 در مقیاسو  هکتار 

نشان دهنده تیمار  Dمار شوری و نشان دهنده تی Sدر این جدول  دهد.صورت خالصه نشان می  ها برش ژوهرهای پتیما

ظر گرفته شد. در مجموع ر نتکرار د 3تیمار است که برای هر تیمار  20مورد بررسی  باشد. تعداد کل تیمارهایبندی میدانه

تن در  30بندی مورد نظر به مقیاس مشخص )سپس تیمار دانه .شداستفاده ژوهش این پبرای  خاک شنی ستون 60تعداد 

 دول عوض شد.شکل ج . ستون آزمایش اضافه شدح سطهکتار( به 

 تیمارهای پژوهش. 2جدول 

 ).mdS-1(شوری تیمارهای 

 10 5 5/2 5/0 0 بندیدانه گذارینام (mm) کودگاوی بندیدانه

1-2 D4 D4-S0 D4-S0.5 D4-S2.5 D4-S5 D4-S10 

1-5/0 D3 D3-S0 D3-S0.5 D3-S2.5 D3-S5 D3-S10 

5/0-25/0 D2 D2-S0 D2-S0.5 D2-S2.5 D2-S5 D2-S10 

25/0> D1 D1-S0 D1-S0.5 D1-S2.5 D1-5 D1-S10 

 

 برقراری جریان اشباع ماندگار و اجرای آزمایش 

سطح خاک میلیمتر روی  5ر بار آبی به اندازه برای برقراری جریان اشباع و ماندگا خاک مورد آزمایش دارای بافت شنی بود. 

با میلیمتر باالتر از سطح خاک روی ستون ایجاد شد و  5ک شکافی با فاصله ناره ستون خاقرار گرفت. برای این منظور ک

ماندگار و یکنواخت برقرار گردید. جریان آب با شوری مورد نظر به صورت  میکروب زدایی شده کامال اتصاالت سرم پزشکی

مورد  ستونآبشویی  فرایند اتمامبعد از شد، انجام  حجم منفذی 10مربوطه به اندازه  سپس آبشویی هر ستون با تیمار شوری

به  سانتیمتری سطح خاک نمونه برداری صورت گرفت 12و  6، 3، 0د و از اعماق به آرامی تخلیه گردی سطح افقیظر روی ن

و با هم مخلوط شد. یک گرمی برداشته هر کدام یک نمونه طرف ستون  هارو چمرکز  ازاین ترتیب که از عمق مورد نظر 

 . اکتری انجام گرفتبم از مخلوط آماده شده برداشته شد و کشت گر 1سپس 



 کشت و شمارش باکتری

ابتدا یک گرم از نمونه  آگار استفاده شد.EMB (Eosin Methylene Blue )محیط کشت  برای شناسایی باکتری ایکوالی از

دست ب 1/0لوط کرده و به این ترتیب رقت ستریل موجود در لوله آزمایش خوب مخفیزیولوژی ا لیتر سرممیلی 9اک را با خ

دقیقه در شیکر گذاشته  30. برای یکنواختی بیشتر هر نمونه به مدت شدهای مورد نظر بر حسب نمونه تهیه آمد و غلظت

مربوط ریخته و باکتری به محیط کشت تلقیح شد.  )پلیت( EMBه روی محیط لیتر از نمونمیلی 1/0در مرحله بعد  .(14)شد

 37ساعت در محیط رشد)آنکوباتور( با دمای  24تا  18مان ز بسته شدن محیط کشت، پلیت برگردانده و برای مدت زپس ا

ش شمارش مستقیم، های ایجاد شده بر روی محیط کشت به روشد، پس از طی این مدت کلنیدرجه سانتیگراد قرار داده 

عکس رقت ضرب شد و تعداد باکتری در پ در لیپر های شمارش شده در هتعداد کلونی، سپس شد شمارش شد شمارش

در این مطالعه برای شمارش باکتری از روش شمارش زنده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  .(26) د نظر به دست آمدتیمار مور

بی که میت غلظت نسک زمقدار باکتری در اعماق مختلف خاک ا انجام گرفت. SPSSو  SASها با استفاده از نرم افزار داده

بندی، ولیه کود در همان دانهی در اعماق مختلف خاک بر تعداد باکتری در نمونه ااست از حاصل تقسیم تعداد باکتر عبارت

 (.1) استفاده شد

0C*=C/C 

*C :)غلظت نسبی باکتری در عمق مورد نظر)بدون واحد   

C:  1(غلظت باکتری در عمق خاک-L.mCFU( 

0C1(بندی کود انهر د: غلظت اولیه باکتری در تیما-LCFU.m( 

 

 

 

 آزمایش آبگریزی



 Water) زمان نفوذ قطره آب توان به آزمونهای مختلفی تشخیص کمی و کیفی آبگریزی وجود دارد، از جمله آنها میروش

(Drop Penetration Time (WDPT)(10)آزمون موالریته اتانولبا  گیری زاویه تماس آبزهندا، ا  Molarity of Ethanol) 

Droplet (MED)) (35،) روش صعود مویینگی Capillary Rise Method (CRM))) (25و روش قطره ثاب )ت Sessile Drop 

Method (SDM))) ن زمان نفوذ قطره آب فیت آبگریزی خاک، آزموکی اشاره کرد. پرکاربردترین روش در بررسی کمیت و

زمان نفوذ و یا زمان جذب قطره آب گیرد و ر میمی روی سطح خاک قراابتدا قطره به آرا است. در آزمون زمان نفوذ قطره آب

 کمدت زمان مشخصی روی سطح خاکند و اگر خاک آبگریز باشد، قطره آب در خاک نفوذ نمی (.10) شودگیری میاندازه

باشد. طوح میزمان نفوذ قطره آب به خاک نام دارد. این روش شاخص کیفی بررسی آبگریزی س ماند. این مدت زمان،یم

 .دهدحد آبگریزی سطوح را بر اساس زمان نفوذ قطره آب نشان می 3جدول 

 (.2003 رتیزما ( )دکر وWDPسطوح مختلف آبگریزی بر اساس روش زمان نفوذ قطره آب  ) -3جدول 

آبگریزی  آبگریزی شدید آبگریزی زیاد آبگریزی جزیی یبدون آبگریز درجه آبگریزی

خیلی 

 شدید

 >3600 600-3600 60-600 5-60 <5 )ثانیه( (WDPT)قطره آب  زمان نفوذ

 

 حلیل داده هات

های آزمایش شامل آنالیز تحلیل آماری بر داده انجام گرفت.  SPSSو  SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 انجام گرفت.  ،(LSDیا   icitDefLowest Significant)،  انس و پس از آن آزمون مقایسه میانگین  از روشواری

 

 نتایج و بحث 

 5دار در سطح بندی کود گاوی، عمق خاک، شوری آب و اثرات متقابل آنها دارای اثر معنیانهنتایج تحقیق نشان داد که د

 درصد بود.

 

 

 

 وامل مورد آزمایش. آنالیز واریانس ع4جدول 



 %5در سطح **معنی داری 

 بندی کودگاوی بر نگهداشت باکتری در خاک اثر دانه

دهد. در سانتیمتری سطح خاک نشان می 12و  6، 3، 0بندی ذرات کود گاوی بر نگهداشت باکتری در اعماق اثر دانه. 1شکل

قدار غلظت نسبی  سانتیمتری یا همان سطح خاک، به ترتیب بیشترین و کمترین م 0بررسی در عمق های مورد تمام شوری

 D4>D3>D2>D1. مقدار غلظت نسبی باکتری در سطح خاک  به ترتیب باشدمی D1 و D4بندی باکتری، مربوط به تیمار دانه

یابد .سایر نتایجی این اکتری در سطح خاک افزایش میباشد. به بیان دیگر با افزایش اندازه ذرات کود مقدار غلظت نسبی بمی

 یابد. به نظرتلف خاک کاهش میبندی کود، مقدار انتقال باکتری در اعماق مخشدن اندازه دانه زرگبا ه بدهد کشکل نشان می

 تری صورت مان کوتاههای بزرگتر به دلیل کاهش آبگریزی آزادسازی باکتری از سطح کود بیشتر و در زبندیرسد که در دانهمی

 بندی ریزتر بیشتر ه دانهبندی درشت تر در تمام اعماق خاک نسبت بنهبه همین دلیل مقدار غلظت نسبی باکتری دردا گیرد.می

 ب(  الف(

 F مربعات نیانگیم یآزاد درجه  رییتغ منابع

 عمق

 یشور

 یبند نهاد

 یشور × عمق

 یبند دانه × عمق

 یبند دانه × یشور

 یبند دانه × یشور × عمق

3 

4 

3 

12 

9 

12 

36 

10-5×432/8 

000/0 

10-5×063/5 

5- 10×587/1 
5-  10×013/1 

10-6×0190/8 

10-6×121/2 

**415/4616 
**417/2296 

**742/2774 

**903/869 

**084/555 

**496/439 

**268/116 

 



 د( ج(

 ه(                    

قطر : D1 بندی عبارتند ازثابت.تیمارهای دانهبندی بر نگهداشت باکتری در خاک در شوری . اثر دانه1شکل  .شداین شکل به طور کلی عوض 

 میلیمتر. 2تا  1قطر ذرات کود بین  D4:میلیمتر و  5/0 -1    قطر ذرات کود بین : D3 ، قطر ذرات کود   D2 :تر، لیممی 25/0از  رات کود کوچکترذ

وری ش (سی زیمنس بر متر، شکل دد 5/2شوری ( دسی زیمنس بر متر، شکل ج 5/0شوری  (دسی زیمنس برمتر، شکل ب 0شوری ( شکل الف

 یمنس بر متر.دسی ز 10شوری  (دسی زیمنس بر متر و شکل ه 10

شود که آبشویی باکتری از سطح ذرات ریز کود که آبگریزی بیشتری دارند، کمتر شود و تعداد همین امر سبب می باشد.می

به اعماق  ریزتر شدن ذرات کود مقدار باکتری انتقال یافتهشود در نتیجه با ی از سطح ذرات کود آبشویی میهای کمترباکتری

توان دریافت که با کاهش اندازه ذرات کود گاوی ( می2با توجه به نتایج آزمایشات ابگریزی )شکل . دیابخاک کاهش می

طریق  تری آن هم ازمقدار آب کم (،17) دلیل ناپایداری جبهه رطوبتیهای آبگریز به یابد، و چون در خاکآبگریزی افزایش می

مقدار باکتری کمتری نسبت به تیمارهایی که آبگریزی کمتری  یجهدر نت (،8) کندمسیرهای ترجیحی با سرعت بیشتر عبور می

مقدار باکتری انتقال یافته چه به صورت باکتری آزاد شده از ذرات دهد و نهایتا این امر سبب کاهش دارند را از خود عبور می

و کاهش ذخیره  (11) آبش نفوذ سبب کاه  عالوه بر آن آبگریزی د.شمیی انتقال یافته  به همراه ذرات کود کود و یا باکتر

منجر به کاهش نفوذ آب به درون منبع تواند امر می این شود که می (36) های مویینگی در نیمرخ خاکآب و کاهش جریان



دهد. همچنین با ریز را کاهش می ایحرکت توده از طریقباکتری انتقال  عالوهه بشود و )الیه کود سطح خاک( می باکتری

ن با خلل و ر صورت گرفته، در نتیجه ذرات کوچکتر با وارد شدتر و بیشتد انتقال آنها توسط جریان آب راحتشدن ذرات کو

به همین علت  کنندد و تا حدود زیادی مسیرهای ترجیحی خاک که مسدود میشوها میفرج ریز خاک سبب بسته شدن آن

 (.37) دباشدانه کمتر میه تیمارهای درشت انتقال باکتری در تیمارهای ریزدانه نسبت ب

 یگاو کود یزیآبگر بر ذرات یبنددانه اثر

 1دار است. شکلمعنی %5بندی کود گاوی بر آبگریزی ذرات این کود در سطح دهد که اثر دانهایج آنالیز واریانس نشان مینت

بیشترین  4با توجه به جدول  یابد.شود، آبگریزی آنها هم افزایش میکه هر چه ذرات کود گاوی کوچکتر می دهدنشان می

میلیمتر( و کمترین آبگریزی مربوط به تیمار  25/0طر ذرات کود گاوی کوچکتر از )ق D1بندی انهآبگریزی مربوط به تیمار د

D4  ک بدون آبگریزی ایشات آبگریزی بر خاک مورد بررسی نشان داد که خاباشد. آزممیلیمتر( می 2تا 1)قطر ذرات کود بین

 .است

 

قطر ذرات کود کوچکتر  :D1از:  بندی عبارتندتیمارهای دانه اثر اندازه ذرات کود گاوی بر آبگریزی-2شکل. به طور کامل عوض شدل شک

 میلیمتر. 2تا  1قطر ذرات کود بین   D4:و میلیمتر  5/0-1ود بین قطر ذرات ک :D3میلیمتر،   25/0-5/0قطر ذرات کود بین  :D2 میلیمتر، 25/0از

ه خاک اضافه ر با اندازه ذرات درشت و اندازه ذرات ریز بیوچاقاتی برای کاهش آبگریزی خاک دو گروه بدر تحقیهمچنین 

ر یوچابآب توسط علت این امر افزایش سطح جذب ، شد، نتایج نشان داد که ذرات ریزتر باعث کاهش بیشتر آبگریزی شد

ی در های. به عالوه بررسی(27) باشدچکترین دانه بندی خاک میبیشترین شدت آبگریزی مربوط به کو  .(16) ریزتر عنوان شد



و  5/0-25/0، 1-5/0، 2-1زمینه مقایسه آبگریزی در سه خاک مختلف مزرعه ذرت، علفزار و جنگل در چهار دانه بندی 

 (.33) دشبندی مشاهده هد که بیشترین مقدار آبگریزی در کوچکترین دانهدمیلیمتر نشان می 25/0-05/0

 کر شوری بر نگهداشت باکتری در خاثا

دهد. با توجه به شکل های متفاوت نشان میبندی مشخص در شوریغلظت نسبی باکتری در نیمرخ خاک در یک دانه  3شکل 

یابد. با توجه به نتایج جدول آنالیز واریانس و بی باکتری کاهش میبندی ثابت با افزایش شوری میزان غلظت نسدر یک دانه

داری ندارند و تقریبا مشابه هستند، اما در سایر زیمنس بر متر اختالف معنییدس 5/0و  0/0سبی باکتری در شوری غلظت ن

بندی امی تیمارهای دانهشود. به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت نسبی در تمداری مشاهده میسطوح شوری اختالف معنی

کاهش غلظت نسبی باکتری در یک  به عبارتی افزایش شوری سبب د.بوزیمنس بر متر دسی 10و  0مربوط به تیمار شوری 

شود. شوری آب آبیاری یکی از عوامل مهم در جذب و بندی کود گاوی در تمامی اعماق مورد بررسی میدانه تیمار دانه

آلوده با  داری سبب کاهش غلظت باکتری در زهاب خروجی از خاکاشد. شوری به صورت معنیبپاالیش باکتری در خاک می

شـود. دارد و باعـث از بین رفتن این باکتری می E-Coli(. شوری زیاد اثر منفی بر غلظت باکتری 38) شودکود دامی می

هـا بـه سبب نزدیـک شـدن بـاکتری فرآینداین شود، میهمچنـین شـوری زیـاد باعـث بـاال رفتن قدرت یونی محلول خاک 

(، لذا با افزایش 18) شودبـرای جـذب بـاکتری روی سطح ذرات خاک میی سانـدروالسطح ذرات خاک و غلبه نیروهـای و

 (. 28) یابدها در خاک کاهش میها(، انتقـال و آبشویی باکتریها از جمله نمکغلظت محلول )افزایش غلظت آالینده
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: قطر D1بندی عبارتند از: تیمارهای دانه  یبندخاک برای تیمارهای دانهرخ نیمنمودار نگهداشت باکتری در  -3شکل . شکل کامال عوض شد

قطر   D4میلیمتر و : 5/0 -1 قطر ذرات کود بین  D3میلیمتر، :  25/0 -5/0قطر ذرات کود بین  D2:میلیمتر،   25/0 ذرات کود کوچکتر از

 میلیمتر. 2تا  1ذرات کود بین 

  خاک در یباکتر نگهداشت بر عمق اثر

دهد. با توجه به شکل بیشترین سانتیمتری سطح خاک نشان می 12و  6، 3، 0نگهداشت باکتری در خاک را در اعماق  .4شکل

داشت باکتری در ود. عمده نگهشسانتیمتری یا در سطح خاک مشاهده می 0مقدار غلظت نسبی باکتری در تمامی تیمارها عمق 

یت به باید و در نهابا کاهش عمق این مقدار به صورت چشمگیری کاهش میو ، افتدهای سطحی  اتفاق میخاک در الیه

 3دهد. کاهش محسوس غلظت نسبی باکتری در الیه صورت یکنواخت و با شیب بسیار کم روند کاهشی خود را ادامه می

ه بر انتقال ام شدنجا هایپژوهش دهد که بیشترین پاالیش در این الیه صورت گرفته است.می سانتیمتری سطح خاک، نشان

قسمت عمده  دهد کهاز کودهای گاوی و خوکی در خاک شنی لومی و سیلتی لومی در شرایط مزرعه نشان می یکوالیاباکتری 

 (. 41)دهد متری سطح خاک روی میسانتی 5باکتری در پالیش 

 بندی.در تمام تیمارهای شوری و دانهسانتیمتری سطح خاک  12و  6، 3، 0. نگهداشت باکتری در اعماق 4کلش. ض شدشکل به طور کامل عو

آزاد شده در خاک لومی رسی، به  ایکوالیدهند که با افزایش عمق خاک، مقدار پاالیش باکتری اما برخی مطالعات نشان می

 رشت بافتات در مورد انتقال و پاالیش باکتری در خاک د(. برخی مشاهد30)و  (21)یابد صورت معناداری افزایش می

سانتیمتر ابتدایی ستون خاک اتفاق  10دهد که عمده پاالیش باکتری در نشان می  (Bacillius Subtilis)باسیلیوس سابتیلیس 

بیشترین کاهش این در حالی است که . (20و ) (19) داری روی پاالیش باکتری نداردافتد و طول ستون خاک اثر معنیمی

افتد و در اعماق سانتیمتر اول ستون خاک اتفاق می 10شنی و شنی در های لومیاکدر خ ایکوالی یغلظت نسبی باکتر



ت بیشتری با در نظر مطالعارسد که در (. به نظر می2) باشدایی کمتر میتر، شیب کاهش غلظت به طور قابل مالحظهپایین

های صورت گرفته مشاهده شد که در بررسیتری بایستی انجام گیرد. بازه زمانی طوالنی تر خاک و درگرفتن اعماق پایین

تر عمال نگهداشت باکتری به صورت گیرد و در اعماق پایینهای سطحی خاک صورت میعمده نگهداشت باکتری در الیه

داری بیشتر از سطح خاک به صورت معنیدهد آلودگی باکتریایی در باشد. این امر نشان مییکاهشی و با شیب بسیار اندک م

ب شور در اراضی که آلودگی باکتریایی دارند، آتوان دریافت که با مدیریت صحیح باشد. نهایتا مییرین خاک میاعماق ز

 به منابع آب و اعماق خاک شد. لودگیآتوان سبب کاهش انتقال می

 گیرینتیجه 

بندی ی در چهار دانهآزاد شده از کود گاو یکوالیا نگهداشت باکتریدر این پژوهش آلودگی میکروبی خاک که در قالب 

زیمنس بر متر تحت جریان اشباع و در دسی 10و  5، 5/2،  5/0، 0مختلف در اثر آبشویی با آب شور در چهار سطح شوری 

ات کودگاوی درجه بندی و کاهش اندازه ذربا تغییر دانهفت. قرار گر ستون شن و در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی

ین امر موجب کاهش نفوذ آب به داخل خاک و در نتیجه کاهش مقدار باکتری انتقال یافته چه ابگریزی ذرات بیشتر شد و هم

بگریزی مربوط به تیمار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار آ به صورت سلول آزاد و چه به صورت متصل به ذرات کود شد.

D1  وD4 دلیل آزاد شدن باکتری بیشتر از تیماری که  آن بیشترین مقدار نگهداشت باکتری در خاک به بود و در در نتیجه

( بود. به D1( و کمترین نگهداشت باکتری مربوط به تیماری که بیشترین آبگریزی را داشت )D4آبگریزی کمتری داشت)

ال تیمار آبشویی با آب شور سبب کاهش اعم نند مسیرهای حرکت ترجیحی آب را مسدود نمایند.تواعالوه ذرات ریزتر می

داری های مورد بررسی شد، با افزایش شوری به صورت معنیبندیبی باکتری در تمامی اعماق خاک و در تمامی دانهغلظت نس

شترین و کمترین نگهداشت باکتری در خاک در مقدار نگهداشت باکتری در خاک در تمامی اعماق کاهش یافت. به ترتیب بی

تواند سبب  آبیاری با آب شور می دهد که. این امر نشان میزیمنس بر متر مشاهده شددسی 10و  0/0ی شوری تیمارها

توان نتیجه گرفت که پاالیش باکتری توسط خاک برای کودهای گاوی ریزدانه و می. شودهای آلوده پاالیش باکتری در خاک

 شود.ای زیرزمینی میهبه اعماق خاک و نهایتا کاهش آلودگی آب الییکوا شود و سبب کاهش انتقال باکتری ثرتر واقع میمو

انجام گیرد.  دبایتری تر خاک و در بازه زمانی طوالنیرسد که مطالعات بیشتری با در نظر گرفتن اعماق پایینبه نظر می

در  .انجام شود نتقال باکتریبافت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر ااثر  مورددر مطالعات بیشتری بهتر است همچنین 

گیرد و در اعماق های سطحی خاک صورت میعمده نگهداشت باکتری در الیه گرفته مشاهده شد کههای صورت بررسی



دهد آلودگی باکتریایی در باشد. این امر نشان میتر عمال نگهداشت باکتری به صورت کاهشی و با شیب بسیار اندک میپایین

شور  بآافت که با مدیریت صحیح توان درینهایتا میباشد. داری بیشتر از اعماق زیرین خاک مینیسطح خاک به صورت مع

 لودگی به منابع آب و اعماق خاک شد.آتوان سبب کاهش انتقال می د،داردر اراضی که آلودگی باکتریایی 
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Effect of salinity and fractionation size of cattle manure on the distribution and transport of 

bacterial contamination in sandy soil 

 

 

 

In sustainable agriculture, cow manure is used for greater productivity, which is a rich source of E-Coli 

pathogenic bacteria. The purpose of this research is to investigate the simultaneous effect of 

fractionation size of cattle manure and irrigation water salinity on the retention of E-Coli bacteria in the 

depths of the sand column with a height of 10 cm under saturated flow. For this purpose, four different 

particle  fraction of cow manure (1-2, 0.5-1, 0.25-0.5 and smaller than 0.25 mm) were added to the 

surface of the sand column at the scale of 30 tons per hectare, then Leaching was done with different 

salinities (0, 0.5, 2.5, 5 and 10 dS/m) up to 10 pore volumes, then samples were taken from the depths 

of 0, 3, 6 and 12 cm. The number of bacteria in each sample were determined by live counting method. 

The results showed that the effect of all sources of change as well as their mutual effects on the 

retention of bacteria in the soil is significant at the level of 5%. Salinity had a negative effect on the 

retention of bacteria, respectively, the highest and lowest values of relative concentration of bacteria 

(the result of dividing the number of bacteria in each soil depth by the initial number of bacteria in the 

desired manure treatment) were in 0 dS/m and 10 dS/m salinity of leaching water. As the size of cow 

manure particles decreased, due to the increase in hydrophobicity and blocking of preferential pores, the 

retention of bacteria decreased in all investigated soil depths. Respectively, the highest and lowest 

retention of bacteria in the soil were investigated in the largest cow manure particle size (1-2 mm) and 

the smallest cow manure particle size (less than 0.25 mm). In addition, the highest relative concentration 

of bacteria in the soil was seen in the depth of 0-3 cm and no significant difference was seen in other 

soil depths. 
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