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Today, due to legal restrictions on the methods burying
sewage sludge, environmentalists recommend using it as
a fertilizer as a fertilizer in agriculture to get rid of the
problems caused by sludge produced in treatment plants.
Sewage sludge can be the best and cheapest organic
fertilizer for agricultural lands due to its high content of
organic compounds and nutrients required by the plant.
But at the same time toxic factors such as heavy metals in
sludge are the most important limiting factor for its use.
The purpose of this study was to investigate the effect of
sewage sludge application on some soil chemical
properties and heavy soil metals. This study was carried
out in the Aburaihan Campus Research Greenhouse of
Tehran University with three levels of sewage sludge for
anaerobic and dehydrated anaerobic wastewater treatment
plant south of Tehran containing 0, 10 and 20 g/kg soil, in
three replications in a completely randomized block
design on Helianthus annuus. After finishing the growing
season, the Soil of control and treated pots were sampled.
After physical and chemical tests on soil samples, it was
observed that application of sewage sludge in soil
significantly increased Organic Matter (O.M), Cation
Exchange Capacity (CEC), Salinity (EC), total nitrogen,
potassium and Heavy metals Pb, Ni, Cd concentrations,
and There was a significant decrease in pH in the treated
soils compared to the control treatment. Also, treatment
of 20 g of sewage sludge per kg soil had the best effect on
soil chemical properties.
Keywords: Heavy Metals, Helianthus Annuus, Reuse of

امروزه بهدلیل محدودیتهای قانونی در مورد روشهای دفن لجن
 متخصصین محیطزیست برای رهایی از مشکالت ناشی از لجن،فاضالب
 استفاده از آن را بهعنوان کود در کشاورزی،تولیدی در تصفیهخانهها
 لجن فاضالب بهدلیل داشتن مقادیر زیادی از ترکیبات.توصیه میکنند
آلی و عناصر غذایی موردنیاز گیاه میتوانند بهترین و ارزانترین کودهای
آلی برای اراضی کشاورزی باشد؛ اما عوامل سمی مانند فلزات سنگین
. مهمترین فاکتور محدودکننده استفاده از آن است،موجود در لجن
هدف از این پژوهش بررسی اثر کاربرد لجن فاضالب روی خصوصیات
 این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی.شیمیایی و فلزات سنگین خاک است
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با سه سطح لجن فاضالب مربوط به
تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران و تهیه شده بهروش بیهوازی و
 در سه تکرار و، گرم در کیلوگرم خاک20  و10 ،0  شامل،آبگیری شده
در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی بر روی گل آفتابگردان زینتی
 از خاک گلدانهای شاهد و تحت، پس از اتمام دوره رشد.انجام شد
 پس از انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی.تیمار نمونهبرداری انجام شد
 مشاهده شد که کاربرد،روی نمونههای خاک و تجزیه و تحلیل آماری
 گنجایش تبادل،لجن فاضالب در خاک باعث افزایش معنیدار ماده آلی
، پتاسیم و فلزات سنگین سرب، غلظت نیتروژن کل، شوری،کاتیونی
 در خاکهای تحت تیمار نسبتpH نیکل و کادمیوم و کاهش معنیدار
 گرم لجن فاضالب در کیلوگرم20  ضمن اینکه تیمار.به تیمار شاهد شد
.خاک بهترین تأثیر را بر مشخصات شیمیایی خاک داشت

Sewage Sludge, Soil Properties,
Wastewater Treatment Plant.
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کاتیونی خاک با مقدار ماده آلی خاک نسبت مستقیم دارد .با
افزودن  240تن در هکتار لجن فاضالب به خاکی که گنجایش
تبادل کاتیونی آن بین  0/055تا  0/064سانتیمول ( )+بر
کیلوگرم خاک بود به  0/154سانتیمول ( )+بر کیلوگرم خاک
رسید .رضایینژاد و افیونی ( )1379و زائری ( ،)1380گزارش
کردند که افزودن لجن فاضالب در حجمها و تعداد سالهای
مختلف ،افزایش معنیدار ماده آلی و گنجایش تبادل کاتیونی
خاک را بهدنبال داشت .یگانه ( )1383به بررسی تأثیر کاربرد لجن
فاضالب بر پروفیل شوری خاک آهکی پرداخت و مشاهده کرد که
افزودن لجن فاضالب منجر به افزایش معنیدار  ECدر همه
تیمارها و در همه اعماق گردید.
فتحالعلومی و همکاران ( ،)1394بهمنظور بررسی اثرات لجن
فاضالب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی
صفات زراعی گندم تحقیقی انجام داده و مشاهده کردند که کاربرد
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار نیتروژن کل ،فسفر قابل
استخراج و پتاسیم قابل استخراج در خاک زیر کشت گندم شد.
) ،Latare et al. (2014نشان دادند که کاربرد لجن فاضالب به
مقدار  40تن در هکتار باعث افزایش معنیدار عناصر پرمصرف
خاک زیر کشت گندم شد .واثقی و همکاران ( )1380اثر لجن
فاضالب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگیهای شیمیایی
خاک را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که لجن فاضالب
باعث افزایش معنیدار فسفر و پتاسیم قابل جذب ،نیتروژن کل،
درصد کربن آلی ،هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
میشود و  pHخاک نیز کاهش معنیداری پیدا میکند.
) Wu et al. (2017یک آزمایش گلخانهای با اضافه کردن
مقادیر متفاوتی از لجن فاضالب به خاک و کاشت پنج گیاه زینتی
Aphelandra
ruellia,
Syngonium
( podophyllum,

لجن فاضالب ،مواد جامد ،نیمه جامد یا مایع تولید شده در طی
فرآیند تصفیه است که شامل آب ،مواد جامد قابل رسوب و عمدت ًا
مواد آلی است که طی فرآیندهای تصفیه دفع میشوند ( Water
 .)Security Agency, 2004در حال حاضر فقدان مدیریت اصولی
بر لجنهای دفعی از تصفیهخانههای فاضالب در کشور موجب
شده است که در بیشتر موارد این لجنها بهصورت خام و تثبیت
نشده به محیط راه یافته و خسارات زیادی را بر سالمت انسان و
منابع محیطزیست وارد نمایند (فرزاد کیا .)1378 ،لجن فاضالب
دارای مقادیر فراوانی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است و می-
تواند بهعنوان یک کود آلی در کشاورزی مصرف شود (افیونی و
همکاران .)1379 ،بهطور متوسط  30میلیون تن لجن فاضالب
ساالنه در جهان تولید میشود ،که حدود  21میلیون تن آن
بهعنوان کود به زمینهای کشاورزی اضافه میشود (واثقی و
همکاران .)1380 ،پـژوهشهـا نـشان داده اسـت کـه لجـن دارای
عناصر پرمصرف مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و عناصر کم
مصرف مانند آهن ،مس ،روی و منگنز است که میتوانند باعث
افزایش بـاروری و حاصـلخیزی خـاک شـده و از آن طریق در
افـزایش رشـد و عملکرد گیاه نقش به سزایی داشته باشند (افیونی
و همکاران1379 ،؛ زائری.)1380 ،
نکته مهمی که در کاربرد لجن فاضالب در کشاورزی باید به
آن توجـه شـود ،غلظـت بـه نسبت زیاد برخی عناصر سنگین
مانند سرب ،کادمیوم و نیکل در آنها است .وجـود عناصـری نظیر
سرب و کادمیوم همراه با عناصر کممصرف در محیط ریزوسفر،
سبب انتقال این عناصر به زنجیره غـذایی انسان و حیوان میشود
که میتواند پیامدهای خطرناکی را به دنبال داشته باشـد ( Bolan
 .)et al., 2003ایراد اصلی فلزات سنگین این است که در بدن
متابولیزه نمیشوند و بهتدریج در بافتهای بدن انباشته میشوند
و همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی در بدن
میشود .از جمله مهمترین مضرات فلزات سنگین اختالالت عصبی
(پارکینسون ،آلزایمر ،افسردگی ،اسکیزوفرنی) ،انواع سرطانها،
برهم خوردن تعادل هورمونها ،سقط جنین ،اختالالت تنفسی و
قلبی -عروقی ،آسیب به کبد ،کلیهها و مغز ،آلرژی و آسم ،اختالل
در عملکرد آنزیمها ،ناباروری ،کمخونی ،خستگی ،تهوع ،سردرد،
تضعیف سیستم ایمنی بدن ،تخریب ژنها ،کاهش حافظه ،پوکی
استخوان ،بیخوابی و مرگ است ( ;Geravandi et al., 2014
.)Sadat Taghavirad et al., 2014
) ،Epestein et al. (1976ثابت کردند که گنجایش تبادل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Schefflera odorata, Alocasia macrorrhiza, and Dianella

 )ensifoliaانجام دادند .نتایج نشان داد که افزودن لجن ،بهطور
قابلتوجهی قدرت حاصلخیزی و رطوبت خاک و نیز محتوای
کادمیوم ،سرب ،مس و روی در خاک و رشد نسبی گیاهان و جذب
مواد مغذی را افزایش داد ،Yang et al. (2018) .یک آزمایش
مزرعهای طوالنی مدت با یک سیستم چرخش ذرت-گندم برای
بررسی تجمع فلزات سنگین در یک خاک آهکی با مقادیر مختلف
اصالح لجن فاضالب انجام دادند .با افزایش یک تن لجن کاربردی
در هکتار در سال در خاک ،محتوای روی ،مس ،سرب و کادمیوم
در خاک بهترتیب  49/2 ،92/9 ،619و  0/5میکروگرم بر کیلوگرم
افزایش یافت ،Guoqing et al. (2019) .با آزمایشی دو ساله برای
تعیین تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر رشد صنوبر ،به این نتیجه
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گلدانهای استکانی کاشته شد .به اینصورت که در گلدانها شش
بذر کاشته شد .پس از گذشت 15روز از کاشت بذرها ،نشاء بوتهها
تنک شدند و در هر گلدان سه بوته که از بقیه بوتهها مقاومتر بود
نگهداشته شد تا فضای کافی برای رشد گیاه وجود داشته باشد و
یک هفته بعد هریک از گیاهچهها به یک گلدان بزرگتر انتقال
داده شد .در این مطالعه از گلدانهای پالستیکی به ارتفاع  30و
قطر  20سانتیمتر با ظرفیت تقریبی  3کیلوگرم خاک استفاده
شد .بهمنظور آماده کردن تیمارها ،نمونههای خاک خشک شده
در هوا ،از الک شش میلیمتری و لجن فاضالب پس از کوبیده
شدن از الک یک میلیمتری عبور داده شد و سپس در سطح صفر،
 10و  20درصد وزنی خاک با آن مخلوط شد .قبل از پر کردن
گلدانها با تیمارهای خاک ،در کف هر گلدان مقداری شن درشت
بهعنوان زهکش ریخته شد و گلدانها با تیمارهای تهیه شده ،پر
شدند .در مدت رشد گیاهان در گلخانه ،وجین علفهای هرز با
دست انجام شد و جز لجن اضافه شده از کود دیگری استفاده
نشد .آبیاری گلدانها با آب شهر و تقریباً هر چهار الی پنج روز
یکبار تا حد ظرفیت زراعی خاک که بهصورت وزنی با وزن کردن
گلدانها صورت میگرفت ،انجام شد.
جدول  ،1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و
لجن فاضالب مورداستفاده را نشان میدهد .طبق این جدول،
مقایسه مقادیر عناصر مذکور در لجن مورد آزمایش با
استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ( USEPA,
 ،)1993نشان میدهد که غلظت این عناصر در این لجن فاضالب
در محدوده مجاز بوده و از پتانسیل آلودگی کمی برخوردار است؛
اما با این وجود ،کاربرد طوالنی مدت لجن میتواند موجب انباشته
شدن این عناصر در خاک شود.

رسیدند که لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار قطر و تقویت
رشد صنوبر شد .ضمن اینکه لجن فاضالب بهطور قابلتوجهی بر
تجمع کلسیم ،سدیم ،مس ،نیکل و سرب در قسمتهای هوایی
صنوبر و توزیع  Mg ،Ni ،S ،Nو  Pبین ریشه و برگ یا ساقه تأثیر
گذاشت.
با توجه به تحقیقات صورتگرفته ،لزوم بررسی کاربرد لجن
فاضالب در اراضی کشاورزی و اثر کشت گیاهان مختلف بر روی
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک ،امری ضروری بهشمار
میآید .لذا پژوهش حاضر به بررسی کاربرد لجن فاضالب توأم با
کشت گل آفتابگردان زینتی و تأثیر آن روی برخی خصوصیات
شیمیایی خاک میپردازد.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در سال  ،1397-1398در گلخانه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،بهصورت گلدانی در
قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه سطح کاربرد  10 ،0و
 20درصد وزنی خاک لجن فاضالب با سه تکرار انجام شد .خاک
مورد استفاده از عمق  30-0سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی برداشته شد و به محل انجام پژوهش ،انتقال
یافت .لجن فاضالب مورد استفاده مربوط به تصفیهخانه فاضالب
جنوب تهران از نوع هضمشده بهروش بیهوازی و آبگیری شده
بود.
در این تحقیق ،از گیاه آفتابگردان زینتی اسـتفاده شـد.
تعـداد گلـدانهـا با توجه به تعداد تیمار و تکرارها برابر  9عدد
گلدان بود .در اواخر تیر ماه بذرهای گیاه آفتابگردان زینتی در

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از اعمال تیمارها و لجن مورد استفاده
ویژگی

واحد

خاک

لجن فاضالب

حد مجاز استاندارد USEPA

بافت خاک

-

لوم شنی

-

-

اسیدیته )(pH

-

7/8

6/45

-

هدایت الکتریکی )(EC

dS/m

0/855

16/2

-

گنجایش تبادل کاتیونی

cmol+/kg

20/44

-

-

ماده آلی

%

0/49

40/47

-

نیتروژن کل

%

0/196

3/69

-

پتاسیم

mg/kg

105/55

328

-

سرب

mg/kg

0/71

61/35

300

نیکل

mg/kg

0/40

65/7

420

کادمیوم
mg/kg
 -1آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ()1993

0/057

1/1
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جذب اتمی (مدل  )Perkin Elmer 1100Bاندازهگیری شد.
در پایان آزمایش ،تأثیر استفاده از لجن فاضالب بر روی
پارامترهای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت .بعد از اینکه معنیدار بودن پارامترها
مشخص شد ،میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

برداشت گل آفتابگردان زینتی 60 ،روز بعد از کاشت و به گل
نشستن گیاه انجام شد .همزمان با برداشت گیاه ،از خاک گلدانها
نیز نمونهبرداری انجام شد .نمونههای خاک پس از هوا خشک
شدن و کوبیدن از الک دو میلیمتری گذرانده شده و برای بررسی
ویژگیهای شیمیایی خاک مورد آزمایش قرار گرفتند.
بافت خاک به روش هیدرومتری (،)Gee and Bauder, 1986
اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بهترتیب
توسط دستگاه  pHمتر و دستگاه هدایتسنج (،)McLean, 1982
درصد کربن آلی بهروش واکلی و بالک ( Walkley and Black,
 ،)1934گنجایش تبادل کاتیونی بهروش استات آمونیوم و استات
سدیم در  pH=8/2بهروش شعلهسنجی (،)Rhoades, 1982
نیتروژن کل با استفاده از دستگاه کجلدال ( )Westeman, 1990و
پتاسیم قابلدسترس بهروش شعلهسنجی ( Knudesh et al.,
 )1982اندازهگیری شد .برای اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در
خاک ،عصارهگیری از خاک با  DTPAانجام شد .غلظت فلزات
سنگین سرب ،نیکل و کادمیم در عصارههای خاک توسط دستگاه

 -3نتایج و بحث
 -1-3تأثیر لجن فاضالب بر برخی ویژگیهای شیمیایی و
غلظت عناصر پرمصرف خاک
جدول  2نتایج تجزیه واریانس و جدول  3مقایسه
میانگینهای اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی
و غلظت عناصر پرمصرف خاک را در پایان کشت و پس از برداشت
گلها نشان میدهد.

جدول  -2تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر پرمصرف خاک
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات ()SM
pH
**0/59

تیمار

2

ns

EC
dS/m
*0/705
ns

CEC
cmol+/kg
*27/91
ns

N
%
**0/01

OM
%
**3/73

ns

ns

K
mg/kg
**4821/19
ns

تکرار

2

0/01

0/0018

0/65

0/06

0/0003

309/62

خطا

4

0/009

0/0044

1/62

0/12

0/0004

221/16

1/33

6/58

5/37

5/84

7/3

10/07

ضریب تغییرات

 :nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ** ،اختالف معنیدار در سطح یک درصد
جدول  -3مقایسه میانگینهای اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر پرمصرف خاک
تیمار

pH

CEC
cmol+/kg
20/44b

EC
dS/m
0/855c

شاهد

7/80a

 10گرم در کیلوگرم

7/21b

b

1/011

24/05

 20گرم در کیلوگرم

6/93c

1/162a

26/5a

a

OM
%
4/87c
b

N
%
0/2b

K
mg/kg
105/55b
a

6/09

a

0/28

152/1

7/1a

0/32a

185/36a

 b ،aو  :cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن ،تفاوت معنیداری ندارند.

است .نتایج این تحقیق با نتایج ) Navas et al. (1998و برجی و
همکاران ( )1390که گزارش کردند افزودن لجن به خاک باعث
کاهش  pHخاک شد ،همخوانی دارد.
کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش شوری خاک در سطح
احتمال پنج درصد شد (جدول  .)2همانطور که در جدول  3دیده
میشود ،با افزایش میزان لجن فاضالب به خاک ،شوری آن از
 0/855در تیمار شاهد به  1/162در تیمار  20گرم در کیلوگرم
لجن فاضالب افزایش یافت ،که دلیل آن باال بودن میزان امالح

 اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکیکاربرد لجن فاضالب باعث کاهش اسیدیته خاک در سطح
احتمال یک درصد شد (جدول  .)2بیشترین اسیدیته خاک در
تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم
بود ،بهطوری که اسیدیته خاک از  7/80در تیمار شاهد به 6/93
در تیمار  20گرم در کیلوگرم رسید (جدول  )3که این احتماال
بهدلیل اکسیداسیون مواد آلی اضافهشده در اثر لجن فاضالب بوده
که با تولید عوامل اسیدی منجر به کاهش  pHمحیط کشت شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سطح پنج درصد) داشته است ،اما تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .بیشترین مقدار
نیتروژن کل مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم با مقدار 0/32
درصد و کمترین مقدار آن هم در تیمار شاهد با  0/2درصد بود.
دلیل افزایش نیتروژن کل ،درصد باالی نیتروژن لجن فاضالب
است که به افزایش ماده آلی خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضالب
مرتبط است .نتایج این پژوهش با یافتههای فتحالعلومی و همکاران
( )1394که در پژوهش خود اثرات لجن فاضالب شهری را بر
غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی
گندم مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند استفاده از لجن
فاضالب باعث افزایش معنیدار نیتروژن کل در خاک زیر کشت
گندم شد ،مطابقت دارد.

موجود در لجن فاضالب است .این نتایج با تحقیقات Miller et

) al. (1986و یگانه ( )1383که ثابت کردند افزودن لجن فاضالب
به خاک ،قابلیت هدایت الکتریکی خاک را افزایش میدهد،
مطابقت دارد.
 گنجایش تبادل کاتیونی خاکجدول تجزیه واریانس (جدول  )2داللت بر این دارد که کاربرد
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار گنجایش تبادل کاتیونی
خاک در سطح پنج درصد شد .مقایسه میانگینها به روش دانکن
در جدول  3نشان میدهد که مصرف لجن فاضالب باعث افزایش
گنجایش تبادل کاتیونی خاک از  20/44سانتیمول ( )+بر
کیلوگرم در تیمار شاهد به  26/5سانتیمول ( )+بر کیلوگرم در
تیمار  20گرم در کیلوگرم شده است ،اما تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .بنابراین،
افزودن لجن فاضالب به خاک ،افزایش کربن آلی و بهدنبال آن،
افزایش گنجایش تبادل کاتیونی خاک را موجب شده است .نتایج
این پژوهش با یافتههای ) ،Epestein et al. (1976رضایینژاد و
افیونی ( )1379و زائری ( )1380که افزایش ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک را با کاربرد لجن فاضالب گزارش کردند ،همخوانی
دارد.

 پتاسیم خاکتیمارهای لجن فاضالب طبق جدول تجزیه واریانسها (جدول
 )2تأثیر معنیداری بر غلظت پتاسیم خاک داشتند .مقایسه
میانگینها به روش دانکن در جدول  3نیز نشاندهنده افزایش
معنیدار پتاسیم خاک (در سطح پنج درصد) بهدلیل استفاده از
لجن فاضالب نسبت به تیمار شاهد است؛ اما تفاوت معنیداری
بین تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .مصرف
لجن فاضالب باعث افزایش پتاسیم خاک از  105/55میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار شاهد به  185/36میلیگرم در کیلوگرم در
تیمار  20گرم در کیلوگرم شده است .دلیل این افزایش به محتوای
نسبتاً باالی پتاسیم در لجن فاضالب برمیگرددLatare et al. .
) ،(2014نشان دادند که کاربرد لجن فاضالب به مقدار  40تن در
هکتار باعث افزایش معنیدار عناصر پرمصرف مانند پتاسیم خاک
زیر کشت گندم شد ،این نتیجه مشابه نتایج حاصل از پژوهش
حاضر بود.

 ماده آلی خاککاربرد لجن فاضالب باعث افزایش ماده آلی خاک در سطح
احتمال یک درصد شد (جدول  .)2کمترین ماده آلی خاک در
تیمار شاهد و بیشترین آن مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم
بود ،بهطوری که ماده آلی خاک از  4/87درصد در تیمار شاهد به
 7/1درصد در تیمار  20گرم در کیلوگرم رسید (جدول  .)3لجن
فاضالب حاوی مواد آلی است که باعث افزایش ماده آلی خاک
میشود .این نتایج با تحقیقات )،Epestein et al. (1976
رضایینژاد و افیونی ( )1379و زائری ( )1380که نشان دادند
کاربرد لجن فاضالب ،مقدار کربن آلی خاک را افزایش میدهد،
همخوانی دارد.

 -2-3تأثیر لجن فاضالب بر غلظت فلزات سنگین در خاک
جدول  4نتایج تجزیه واریانس و جدول  5مقایسه
میانگینهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین
خاک را در پایان کشت و پس از برداشت گلها را نشان میدهد.
استفاده از لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار میزان سرب،
نیکل و کادمیوم خاک در سطح یک درصد شد .کمترین میزان
سرب ،نیکل و کادمیوم خاک در تیمار شاهد و بیشترین آنها
مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم بود ،بهطوریکه سرب ،نیکل
و کادمیوم خاک بهترتیب از  0/38 ،0/66و  0/055میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار شاهد ،به  1/18 ،2/84و  0/16میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار  20گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرد .با افزایش

 نیتروژن کل خاکنتایج تجزیه واریانس نیتروژن کل در جدول  2نشاندهنده
این است که استفاده از لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار مقدار
نیتروژن کل در سطح یک درصد شد .مقایسه میانگینها در جدول
 3نیز نشان میدهد که مقدار نیتروژن کل ،با افزایش لجن فاضالب
در هر دو تیمار خاک نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری (در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانهای گل آفتابگردان زینتی

میزان مواد آلی و کانیهای رسی ،بیشتر در سطح خاک ،تثبیت
میشود ( Wu et al. (2017) .)Sipos et al., 2005یک آزمایش
گلخانهای با اضافه کردن مقادیر متفاوتی از لجن فاضالب به خاک
و کاشت پنج گیاه زینتی انجام داده و نتایج نشان دادند که افزودن
لجن ،بهطور چشمگیری محتوای فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب،
مس و غیره) را در خاک افزایش داد .این نتایج با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.

میزان لجن فاضالب در تیمارهای دریافتکننده لجن ،میزان سرب
و نیکل خاک ،افزایش معنیداری (در سطح پنج درصد) داشته
است؛ اما در مورد کادمیوم تفاوت معنیداری بین تیمارهای  10و
 20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .ضمن اینکه میزان فلزات
سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) در خاک نیز از حد مجاز
استاندارد ( )SEPA, 1995کمتر بود .فلز سرب بیشترین غلظت
را در بین سایر فلزات نیکل و کادمیوم دارا است؛ زیرا تحرک سرب
در خاک از دیگر عناصر پایینتر بوده و این عنصر بهعلت باال بودن

جدول  -4تجزیه واریانس اثرات لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) خاک پس از برداشت
میانگین مربعات ()SM

منابع

درجه

تغییرات

آزادی

تکرار

2

Pb
mg/kg
0/05 ns

Ni
mg/kg
0/007 ns

Cd
mg/kg
0/00019 ns

تیمار

2

** 3/57

** 0/48

** 0/009

خطا

4

0/022

0/015

0/00013

8/43

15/54

9/91

ضریب تغییرات

 :nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ** ،اختالف معنیدار در سطح یک درصد
جدول  -5مقایسه میانگینهای اثرات لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) خاک پس از برداشت
Pb
mg/kg
0/66 c

تیمار
شاهد
 10گرم در کیلوگرم
 20گرم در کیلوگرم
محدوده مجاز در خاک (1995

2)SEPA,

b

1/76

a

2/84
350

Ni
mg/kg
0/38 c
b

0/78

a

1/18
60

Cd
mg/kg
0/055 b
a

0/14

a

0/16
0/6

 b ،aو  :cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن ،تفاوت معنیداری ندارند.

لجن فاضالب باعث افزایش شوری خاک و زهآب خارج شده ناشی
از آبیاری میشود .بدین منظور پیشنهاد میشود که شوری خاک
و زهآب خروجی نیز بهطور مرتب کنترل شود.

 -4جمعبندی
نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن لجن فاضالب به خاک،
منجر به افزایش معنیدار برخی خصوصیات شیمیایی خاک مانند
هدایت الکتریکی ،گنجایش تبادل کاتیونی ،ماده آلی ،نیتروژن کل
و پتاسیم خاک و نیز کاهش معنیدار اسیدیته خاک شد که تمامی
این پارامترها باعث بهبود حاصلخیزی خاک میشوند .بنابراین
لجن فاضالب میتواند بهعنوان کود در خاکهای کشاورزی مورد
استفاده قرار گیرد .اما باتوجه به اینکه لجن فاضالب دارای عناصر
سنگین و شوری زیاد میباشد ،در کاربرد طوالنی مدت نیازمند
مالحظاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه تیمار  20گرم لجن فاضالب در کیلوگرم
خاک ،در این آزمایش نتایج بهتری را نشان داد ،توصیه میشود
که از این مقدار لجن برای بهبود خصوصیات خاک برای کشت
گل آفتابگردان زینتی در شرایط گلخانهای استفاده شود .افزودن
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -5پینوشتها
1- US Environmental Protection Agency
2- State Environmental Protection Administration China

 -6مراجع
افیونی ،م ،.و رضایی نژاد ،ی" ،)1379( ،.اثر مواد آلی بر خواص
شیمیایی خاک ،جذب عناصر بهوسـیله ذرت و عملکـرد آن"،
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.28-19 ،)4(4 .
برجی ،ح ،.امینی ،ح ،.و عسکری ،ا" ،)1390( ،.تأثیر تیمارهای
مختلف لجن فاضالب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و
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