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چكيده
 قرار گرفته20 kGy  و10 ،5 ، گرم بر کیلوگرم خاک که در معرض پرتو گاما با دزهای صفر60  و30 ،15 ،اثر لجن فاضالب در سطوح صفر
 نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضالب پرتوتابی. بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه و شاخساره گیاه ریحان بررسی شد،بودند
 منیزیم و سدیم ریشه و شاخساره و، کلسیم، پتاسیم، گرم بر کیلوگرم خاک سبب افزایش جذب فسفر30  و15 شده و نشده در سطوح
 گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با دزهای پرتوتابی مورد استفاده در این پژوهش بر60  کاربرد.نیتروژن شاخساره گردید
 نیتروژن شاخساره و کلسیم ریشه تأثیر معناداری نداشت اما باعث کاهش معنادار، منیزیم و سدیم شاخس اره و ریشه، پتاسیم،جذب فسفر
 کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه و نیتروژن شاخساره از، پتاسیم، بیش ترین جذب فسفر.جذب کلسیم شاخساره نسبت به شاهد گردید
 بیشترین جذب سدیم ریشه و شاخساره نیز از کاربرد. حاصل گردید20 kGy  گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده با دز30 کاربرد
 با به کارگیری لجن پرتوتابی شده نسبت به پرتوتابی نشده در هر. مشاهده شد10 kGy  گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده با30
. مقدار جذب تمام عناصر مورد مطالعه در ریشه و شاخساره افزایش یافت،سطح
 گیاه دارویی، عناصر غذایی پرمصرف، پرتوهای یونساز، پسماندهای آلی:کليدواژهها
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Abstract
Effects of 0, 15, 30 and 60 g per kg of sewage sludge exposed to gamma irradiation at doses of 0, 5, 10
and 20 kGy were investigated on macronutrients and sodium uptakes in the basil root and shoot. The
results showed that using 15 and 30 g sewage sludge per kg soil increases the uptake of phosphorus,
potassium, calcium, magnesium, and sodium in the root and shoot, as well as the nitrogen of the shoot.
The application of 60 g irradiated and non-irradiated sewage sludge with the irradiation doses used in
this study per kg of soil did not cause significant effects on phosphorus, potassium, magnesium, and
sodium absorption in the shoot and root, nitrogen in the shoot, and calcium in the root. However, it
significantly decreased the calcium absorption of shoots. The maximum uptake of phosphorus,
potassium, calcium and magnesium in the root and shoot and nitrogen in the shoot was obtained in 30 g
per kg sewage sludge irradiated with 20 kGy absorbed dose. The maximum uptake of sodium was
revealed in 30 g per kg sewage sludge irradiated with 10 kGy absorbed dose. With application of
irradiated sewage sludge relative to non-irradiated in each level, the absorption of all studied elements
increased in the basil root and shoot.
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 .1مقدمه

 )300 mmبه مواد با خروجی و ورودی پرتو برابر و امکان

تصفیه فاضالبها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و

پرتودهی سطحمقطع ضخیمتر از لجن (بهصورت فله) باعث

لجن همراه بوده است .طبق تعریف ،لجن مواد جامدی است که

شده که پرتو گاما در گندزدایی لجن فاضالب نسبت به پرتو

در روشهای مختلف تصفیه برای حذف آالیندههای معلق و

الکترون استفاده گستردهتری داشته باشد [ .]6 ،1اگرچه

محلول از فاضالب از طریق جداسازی مواد جامد از مایع ،یا

گزارش جامعی در مورد اثر پرتوهای یونیزان بر روند تغییرات

ترکیب شیمیایی و یا فعالیتهای زیستی در تصفیهخانه

ویژگیهای شیمیایی لجن وجود ندارد ،با این حال گزارشهای

فاضالب بهدست میآید [ .]1فرایندهای تثبیت لجن شامل

ضد و نقیضی در مورد تغییر برخی ویژگیهای شیمیایی مانند

هضم هوازی و بیهوازی ،تثبیت قلیایی ،کمپوست کردن و

غلظت عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف و فلزات سنگین در

خشک کردن از طریق هوا یا حرارت میباشد [ .]2روشهای

دزهای پرتوتابی استفادهشده برای گندزدایی لجن وجود دارد

بهکار برده شده برای تصفیه و تثبیت لجن به اندازه ،نوع و

[ .]9-7لذا تغییر ویژگیهای زیستی و شیمیایی لجن پس از

موقعیت تصفیهخانه ،عملیات واحدهای موجود در آن ،ویژگیها،

پرتوتابی می تواند اثرهای متفاوتی بر رشد و عملکرد گیاهان

مقدار جامدات و باالخره به روش دفع نهایی لجن بستگی دارد

نسبت به لجن پرتوتابینشده داشته باشد [.]11 ،10

[ .]3برای دفع لجن روشهای مختلفی وجود داشته که استفاده

با توجه به توصیههای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر

مجدد یکی از آنها است [ .]2استفاده از لجن در زمین یکی از

مصرف کمتر کودهای شیمیایی برای پیشگیری از آلودگی

مهمترین روشهای استفاده مجدد بوده که شامل کاربرد در

محیطزیست و با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاکهای

زمینهای کشاورزی ،جنگلها و مراتع ،محلهای احیای اراضی،

ایران ،بررسی کاربرد پسماندهای آلی مانند لجن فاضالب

مکانهای عمومی مانند پارکها ،چمنزارها ،نوارهای سبز

بهعنوان کود با در نظر گرفتن استانداردهای مربوط به آنها ،در

بزرگراهها ،علفزارها و باغچه خانهها میباشد [ .]4اگرچه لجن

مورد اکثر محصوالت کشاورزی اهمیت زیادی دارد .از طرف

فاضالب دارای مواد غذایی مفید برای گیاه بوده و اصالحکننده

دیگر ،مصرف لجن فاضالب در خاک یک راه ایمن برای دفع

خاک است ،با این حال به دلیل ناتوانی روشهای متداول

این مواد زاید است .در بین محصوالت کشاورزی ،کشت گیاهان

استفادهشده در تثبیت لجن ،لجن حاوی انواع باکتریها،

دارویی در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین یا تیمارشده با

ویروسها ،پروتوزوآها ،انگلها و سایر ریزجانداران مولد بیماری

کودهای آلی آلوده از قبیل کمپوست ،لجن فاضالب و غیره اوالً

و یا فلزات سنگین ،آالیندههای آلی سمی و غیره بوده و

بهدلیل تولیدات نهایی (متابولیتهای ثانویه) عاری از فلزها،

استفاده از این لجنها میتواند بالقوه برای محصوالت کشاورزی،

اقتصادی بودن تولیدات ثانویه آنها و عدم مشکل وارد شدن

انسان و دام خطرناک باشد و میبایست قبل از استفادههای

این فلزها به زنجیره غذایی در صورت مصرف متابولیتهای

کشاورزی و یا دفع در محیطزیست گندزدایی 1شوند [.]5

ثانویه و ثانیاً بهدلیل مقاومت باالی این گیاهان به تنش فلزهای

گندزدایی لجن ممکن است به روش نگهداری درازمدت،

سنگین بهدلیل دارا بودن متابولیتهای ثانویه و نقش این

آهکزنی ،تثبیت هوازی در شرایط ترموفیلیک ،2پاستوریزه

متابولیتها در تحمل به تنش ،بر سایر گیاهان دارای

کردن 3و پرتوتابی انجام شود [ .]1گزارش شده است که از بین

زیستتوده باال مانند گیاهان خوراکی ،گونههای درختی و

روشهای مختلف گندزدایی لجن فاضالب ،بهترین روش برای

درختچهای ترجیح داده میشود [ .]12گیاه ریحان 4از جمله

حذف ریزجانداران بیماریزا ،استفاده از پرتوهای یونیزان

گیاهان دارویی است که بهواسطه اثرهای دارویی از دیرباز توجه

میباشد .از بین پرتوهای یونیزان ،فقط گاما و الکترون توانایی

پژوهشگران را به خود معطوف داشته است .مصرف این گیاه به

استفاده برای اهداف گندزدایی لجن را دارند .مزایای پرتو گاما

شکلهای مختلف دارویی ،غذایی و بهداشتی موجب برتری این

نسبت به بیم الکترون از جمله قدرت نفوذ عالی (حدود

گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی شده است [ .]13جنس
 Ocimumشامل  30گونه است که در میان آنها گونه

1. Disinfection
2. Thermophylic
3. Pasteurization
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 O. basilicumمهمترین گونه اقتصادی بوده و در بیشتر

 2 .2تهيه لجن فاضالب برای کشت گلخانهای

مناطق کشور ایران برای مصرف تازه و ندرتاً بهصورت خشک و

لجن فاضالب مورد استفاده از تصفیهخانه فاضالب شهری

تولید اسانس کشت میشود [ .]14از اسانس این گیاه بهطور

جنوب تهران ،پس از مرحله آبگیری با دستگاه بلت فیلتر

گستردهای در مواد غذایی بهعنوان طعمدهنده و تهیه لوازم

پرس ،5تهیه شد .با توجه به بررسی منابع ،حذف ریزجانداران

بهداشتی استفاده میشود [ .]15اگرچه در مورد اثر دزهای

شاخص بیماریزای باکتریایی از لجن فاضالب نیازمند اعمال

مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب در گیاهان زراعی

دزهای باال نمیباشد ( .]28-26[ )≥5 kGyلذا ،بررسی روند

و سبزیها تحقیقاتی انجام شده [ ،]17 ،16 ،11 ،7اما رفتار

تغییرات آنها در دزهای کم امکانپذیر بوده و در دزهای باال

گیاهان دارویی در چنین شرایطی به خوبی مطالعه نشده است.

ریزجانداران شاخص باکتریایی برای بررسی روند تغییرات وجود

همچنین ،تاکنون در خصوص جذب عناصر غذایی پرمصرف و

نخواهد داشت .همچنین بررسی تغییرات ویژگیهای شیمیایی

سدیم توسط گیاه ریحان بر اثر مصرف لجن فاضالب پرتوتابی

در دزهای باال مقدور بوده ( )<5 kGyو مشاهده روند تغییرات

شده و نشده در سطح ملی و بینالمللی تحقیقاتی انجام نشده

آنها نیازمند اعمال دزهای باال میباشد [ .]32-29با توجه به

است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف

مطالب بیان شده ،تیمارهای مربوط به اعمال دزهای مختلف

لجن فاضالب و دزهای مختلف پرتوتابی گاما با بر جذب عناصر

براساس مقادیر توصیهشده سازمان حفاظت محیطزیست

غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه و شاخساره 1گیاه دارویی

آمریکا [ ]27و با در نظر گرفتن مشاهده روند تغییرات

ریحان در شرایط گلخانهای انجام شد.

ویژگی های زیستی و شیمیایی لجن پس از پرتوتابی گاما بود.
بنابراین ،لجن با دزهای یکدوم مقدار توصیهشده ،مقدار

 .2مواد و روشها

توصیهشده و دو برابر مقدار توصیهشده سازمان حفاظت

 1.2تهيه خاک برای کشت گلخانهای و تعيين ویژگیهای آن

محیطزیست آمریکا (بهترتیب  10 ،5و  )20 kGyپرتوتابی شد.

خاک مورد نظر برای کشت گلخانهای از عمق صفر تا 30

پرتوتابی با دستگاه گاماسل با فعالیت ویژه  8677 Ciو با

سانتیمتری مزرعه پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هستهای

آهنگ دز  ،124 Gy.min-1کالیبرهشده با دزیمتر فریک 6در

واقع در روستای رَمنده ،ساوجبالغ با طول جغرافیایی  35درجه

پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،

و  49دقیقه شمالی و  50درجه و  44دقیقه شرقی برداشته

سازمان انرژی اتمی ایران واقع در تهران انجام شد.

شد .پس از هوا خشک شدن و عبور از الک  2میلیمتری،

بعد از پرتوتابی ،نمونههای آزمایش زیستی لجن در ظروف

بعضی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن از جمله بافت خاک

شیشهای در سمبادهای استریل و در شرایط درجه حرارت کمتر

به روش هیدرومتری ،]18[ 2درصد کربن آلی به روش اکسایش

از  4˚Cبه آزمایشگاه انتقال داده شدند .شمارش کلی

تر [ ،]19رطوبت خاک اشباع ،کربنات کلسیم معادل خاک به

کلیفرمها 7و کلیفرمهای گرماپای 8در لجن فاضالب به روش
چندلولهای9

مطابق با روش  1680سازمان حفاظت

روش خنثیسازی با اسید و تیتر کردن با سود [ ،]20ظرفیت

تخمیر

تبادل کاتیونی به روش باور [ pH ،]21و  ECدر عصاره گل

محیطزیست آمریکا انجام گردید [ .]33همچنین ،باقی

اشباع [ ،]22نیتروژن کل خاک به روش هضم کجلدال،]23[ 3

نمونههای لجن فاضالب ،پس از هوا خشک شدن ،کوبیدن ،و

فسفر قابلاستخراج با بیکربنات سدیم  0/5موالر به روش

عبور یافتن از الک  2میلیمتری ،برای انجام تجزیههای

اولسن [ ،]24پتاسیم قابلجذب به روش استات آمونیم 4نرمال

شیمیایی و استفاده از آنها در کشت گلخانهای در ظروف

[ ]22و مقدار روی ،مس ،آهن ،منگنز و کادمیم قابلجذب به

پلیاتیلنی نگهداری شدند.

روش  ]25[ DTPAتعیین گردید (جدول .)1
1. Shoot

2. Hydrometry
3. Kjeldahl
4. Acetate Ammonium
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5. Belt Filter Press
6. Fricke
7. Total Coliforms
8. Fecal Coliforms
9. Multiple-Tube Fermentation
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جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در کشت گلخانهای.
ویژگی خاک

مقدار

ویژگی خاک

مقدار

رس ()%

28/3

-1

11/7

ظرفیت تبادل کاتیونی ( )cmolc kg
-1

سیلت ()%

18/0

نیتروژن کل ( )mg.kg

350

شن ()%

53/7

فسفر قابلجذب ()mg.kg -1

3/4

کالس بافت خاک

لوم رسی شنی

پتاسیم قابلجذب ()mg.kg -1

261

طبقهبندی خاک

Typic Haploxerepts

7/2

pH

قابلیت هدایت الکتریکی

(- 1

آهن قابلجذب ()mg.kg -1
منگنز قابلجذب ()mg.kg -1
-1

12/3
2/8

0/98

مس قابلجذب ( )mg.kg

0/8

کربنات کلسیم ()%
کربن آلی ()%

6/53
0/37

روی قابلجذب ()mg.kg -1
کادمیم قابلجذب ()mg.kg -1

0/4
0/22

رطوبت ظرفیت مزرعهای ()%

18/1

)dS.m

 3.2کشت گلخانهای

روش وزنی انجام شد .گلدانها هر هفته بهطور تصادفی بر روی

این آزمایش به صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده

میز گلخانه جابهجا شدند .در مرحله گلدهی کامل ( 12هفته

کشاورزی هستهای ،در گلدانهای پالستیکی با قطر دهانه

پس از کاشت) ،گیاهان از محل طوقه قطع و شاخساره آنها

 15/5 cmو ارتفاع  18 cmو گنجایش  4 kgخاک اجرا گردید.

برداشت شد .سپس ریشهها بهدقت از خاک خارج گردید .برای

آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و  13تیمار

جلوگیری از هدررفت ریشههای مویین ،شستشوی ریشهها روی

جمعاً  39گلدان در پاییز و زمستان  1395در خاکی با بافت

الک انجام شد .نصف گیاهان در هر گلدان برای اسانسگیری

لوم رس شنی 1انجام شد .برای کشت گلخانهای ،خاک تهیهشده

جدا و برای حفظ کمیت و کیفیت اسانس ،در سایه و دمای

تهیهشده ابتدا از الک  4میلیمتری عبور داده شد .لجن

محیط خشک شدند .نصف دیگر شاخساره نیز پس از ثبت وزن

فاضالب پرتوتابیشده با دزهای  10 ،5و  20 kGyو

تر با آب مقطر شستشو داده شد و همراه ریشهها هوا خشک

پرتوتابینشده ،به میزان صفر 30 ،15 ،و  60گرم بر کیلوگرم

گردید .نمونهها پس از قرار گرفتن در پاکت کاغذی ،بهمدت 72

(معادل حدود  60 ،30و  120تن در هکتار) قبل از کشت به

ساعت در آون تهویهدار در دمای  70˚Cقرار داده شدند تا

خاک هر گلدان بهصورت جداگانه افزوده شده و خوب مخلوط

خشک شده و وزن آنها به مقدار ثابتی برسد .نمونههای خشک

گردید .پس از اعمال تیمارهای لجن فاضالب ،خاک گلدان برای

پس از توزین ،با استفاده از آسیاب دارای تیغه استیل پودرشده،

مدت دو هفته برای رسیدن به تعادل نسبی ،در رطوبت نزدیک

از الک  0/5میلیمتری عبور داده شده و در ظروف پلیاتیلنی

به ظرفیت مزرعهای (از طریق توزین روزانه) نگهداری شدند .در

برای تجزیههای شیمیایی نگهداری شدند.

طول دو هفته ،به هم زدن خاک هر گلدان بهطور متناوب انجام
گردید تا فرایند مخلوط لجن با خاک و رسیدن به تعادل نسبی

 4 .2اندازهگيری ویژگیهای شيميایی لجن فاضالب و گياه

بهتر انجام شود .انتخاب سطوح لجن فاضالب براساس نتایج

برای اندازهگیری غلظت فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلسیم و منیزیم

محمودی و همکاران [ ]34انجام شد .بذرهای ریحان پس از

در لجن فاضالب و نمونههای گیاهی و غلظت مس ،روی ،آهن،

تهیه از شرکت پاکان بذر اصفهان ،در داخل سینی نشاء کشت

منگنز ،سرب ،کادمیم و نیکل در لجن فاضالب ،هضم آنها با

شد و در مرحله سه برگی ،تعداد  4گیاهچه یکنواخت به هر

روش خشکسوزانی 2انجام شد .برای این کار 2/5 g ،از

گلدان منتقل شد .تا پایان آزمایش ،آبیاری گلدانها با آب

نمونههای لجن فاضالب و شاخساره گیاه ریحان و  1 gاز

مقطر پس از رسیدن به  70تا  80درصد ظرفیت مزرعهای به

نمونههای ریشه گیاه ریحان با ترازوی ( )±0/001 gتوزین و در

1. Sandy Clay Loam

2. Dry Ashing

مجله علوم و فنون هستهای
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بوتههای چینی ریخته شد .بوتهها در کوره الکتریکی قرار داده

 .3نتایج و بحث

شدند و دمای کوره در مدت پنج ساعت به تدریج به 490˚C

 1 .3ویژگیهای خاک و لجن فاضالب

رسانده شد .نمونهها بهمدت  24ساعت در این دما نگهداری

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و برخی ویژگیهای

شدند تا کامالً خاکستر شده و به رنگ سفید درآیند .پس از

زیستی و شیمیایی لجن فاضالب مورد استفاده در آزمایش

خارج کردن نمونهها از کوره 10 mL ،از محلول اسید

گلخانهای بهترتیب در جدولهای  1و  2ارایه شده است .خاک

کلریدریک و اسید نیتریک ( 300 mLاز  HClغلیظ و

مورد استفاده دارای بافت لوم رس شنی با  pHخنثی و غیرشور

 100 mLاز  HNO3غلیظ که مجموعاً با آب مقطر به حجم

بود .نتایج حاصل از شمارش کلی کلیفرمها و کلیفرمهای

یک لیتر رسانده شد) به آن اضافه شد و در دمای 100˚C

گرماپای لجن و مقایسه آن با استاندارد سازمان حفاظت

بهمدت  30دقیقه حرارت داده شد و از خشک شدن آن

محیطزیست آمریکا نشان میدهد که فقط در دز 20 kGy

جلوگیری شد .پس از سرد شدن ،محتویات بوته چینی با

پرتو گاما ،لجن فاضالب از نظر ویژگیهای زیستی در کالس A

استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره  42به داخل بالن 25

قرار گرفت ولی در بقیه موارد ،مقادیر موجود باالتر از استاندارد

میلیلیتری صاف و با آب مقطر به حجم رسانده شد [.]35

کالس  Aسازمان حفاظت محیطزیست آمریکا بود .کاهش

تعیین نیتروژن شاخساره و لجن فاضالب با روش کجلدال و

عوامل بیماریزای شاخص مانند شمارش کلی کلیفرمها و

 pHو  ECلجن فاضالب در نسبت  1:5آب به لجن فاضالب

کلیفرمهای گرماپای بهعنوان شاخص عوامل بیماریزای

انجام شد [ .]36در عصارههای تهیه شده خاک ،لجن فاضالب و

باکتریایی پس از پرتوتابی گاما در سایر پژوهشها نیز گزارش

گیاه ،غلظت عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین با

گردیده است [ .]11 ،5پایش زیستی و بررسی وجود همه

استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل  AA-6300ساخت شرکت

ریزجاندارانی که پتانسیل بیماریزایی در انسان دارند ،در لجن

وانادومولیبدوفسفریک1

فاضالب مورد استفاده برای اهداف کشاورزی اهمیت زیادی

اسید با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  SU6100ساخت شرکت

دارد ،ولی بهدلیل مشکالت تعیین نوع و تعداد عوامل بیماریزا

 Philler Scientificآمریکا و سدیم و پتاسیم با دستگاه فیلم

مانند هزینههای زیاد تجهیزات آزمایشگاهی ،پرسنل و غیره،

فتومتر مدل  410ساخت شرکت  Corningانگلستان تعیین

تعدادی از ریزجاندارن با منشأ رودهای مانند شمارش کلی

گردید .بررسی غلظت عناصر بهدلیل بهوجود آمدن اثر رقت،

کلیفرمها و کلیفرمهای گرماپای بهعنوان شاخصی برای برآورد

گاهی متناقض به نظر میرسد؛ بنابراین ،جذب عناصر برحسب

و تعیین سرنوشت ریزجاندارن بیماریزای رودهای بررسی

میکروگرم در گلدان از حاصلضرب ماده خشک ریشه یا

میشوند [ .]37سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ویژگیهای

شاخساره (گرم در گلدان) و غلظت عنصر (میلیگرم در گرم)

یک جاندار شاخص ایدهآل برای پایش زیستی در جامدات

تعیین شد.

زیستی را مرتبط بودن با منبع عوامل بیماریزا ،باال بودن تعداد

 Shimadzuژاپن ،غلظت فسفر به روش

آنها به اندازه کافی برای اطمینان از تجزیه کمی دقیق ،قابلیت
 5 .2تحليل آماری دادهها

اندازهگیری با روشهای ساده ،قابل اطمینان ،دقیق و ارزان و

تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  SASنسخه  9/1و مقایسه

توانایی مقاومت در برابر مواد گندزداییکننده و تنشهای

میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

محیطی به اندازه مقاومترین جاندار بیماریزای حاضر ذکر کرده

 5درصد انجام شد.

است .همچنین سازمان مذکور پیشنهاد داده است که برای
کاربرد لجن فاضالب در زمین باید شمارش کلی کلیفرمها،
کلیفرمهای گرماپای ،استرپتوکوک گرماپای ،2کلستریدیوم
پیرفرینگنس 3و برخی دیگـر از بـاکتریوفـاژهـا بـهعنوان جاندار

1. Vanado-Molybdo Phosphoric Acid

مجله علوم و فنون هستهای
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تأثیر پرتوتابی لجن فاضالب بر جذب عناصر غذایی پر مصرف . . .
جدول  .2اثر پرتوتابی بر ویژگیهای شیمیایی و زیستی لجن فاضالب
ویژگی لجن

بیشینه غلظت مجاز

دز جذبی (کیلوگری)
صفر

5

10

20

2/4×106±3/5×104 a

2/1×104±6/9×102 b

5/2×103±2/3×102 c

8/8×102±1/3×101 d

6/9×103±2/0×102 b

2/0×103±1/0×102 c

5/3×102±5/1×101 d

36/35±0/2a
1491±7/9a
161/8±1/1ab
115/4±1/8a
2/76±0/11a
5725±28/9a
149/16±0/16a
4/6±0/13a
34/2±2/2a
1/03±0/06a
2/07±0/08a
2/53±0/04a
28/7±0/49ab
6/75±0/06ab
2/75±0/12ab

35±1/1a
1483±4/4a
157/3±1/95bc
111/3±3/3a
2/68±0/13a
5683±74/1a
145/2±2/85a
4/6±0/26a
37/8±1/6a
1/10±0/05a
1/90±0/11a
2/45±0/02a
30/6±1/65ab
6/68±0/08ab
2/7±0/08ab

34/8±1/6a
1472±13/1a
154/7±2/7c
108/9±6/3a
2/62±0/12a
5583±58/3a
145/8±2/2a
4/4±0/22a
37/2±1/4a
1/16±0/06a
1/90±0/11a
2/51±0/05a
31±1/59a
6/66±0/12b
2/62±0/12b

شمارش کلی کلیفرم
()MPN. g -1.dw
کلیفرم گرماپای
1/9×105±3/0×104a
()MPN. g -1.dw
36/8±0/75a
نیکل ()mg.kg -1
1495±3/8a
روی ()mg.kg -1
164/2±1a
مس ()mg.kg -1
117/3±1/3a
سرب ()mg.kg -1
3/03±0/18a
کادمیم ()mg.kg -1
5750±14/4a
آهن ()mg.kg -1
149±2/1a
منگنز ()mg.kg -1
4/5±0/12a
منیزیم ()mg.kg -1
33/9±0/8a
کلسیم ()mg.kg -1
1/13±0/08a
سدیم ()mg.kg -1
2/03±0/06a
پتاسیم ()mg.kg -1
2/42±0/01a
فسفر ()mg.kg -1
26/7±0/98b
نیتروژن ()mg.kg -1
6/91±0/02a
)5:1) pH
2/97±0/04a
)ds.m -1( )5:1) EC

*

†≤1/0×103
††≤2/0×106
420
7500
4300
840
85

در هر سطر ،میانگینهای دارای یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنهای دانکن تفاوت معنادار ندارند.
*حدود مجاز آالینده در جامدات زیستی برای کاربرد در زمین []39
† و †† بهترتیب بدون محدودیت استفاده از لحاظ بیماریزاها (کالس  )Aو محدودیت در برخی موارد (کالس )B

شاخص در نظر گرفته شود [ .]38بهطورکلی ،بر اساس قوانین

آسپرژیلوس فومیگاتوس ،9انتاموبا هیستولیتیکا ،10آسکاریس

بخش  503سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ،ریزجانداران

لومبریکوئید ،گونههای کرم کدو یا تنیا 11و گونه

شیستوزوما12

شاخص برای بررسی عوامل بیماریزای باکتریایی ،کلیفرمهای

دارند و مسلماً اندازهگیری آنها مستلزم تجهیزات پیچیده و

گرماپای و سالمونال 1و شاخص آلودگی انگلی ،تخم آسکاریس

پرهزینه میباشد [ .]38همچنین ،مقاومت در داخل هر گروه

لومبریکوئید 2میباشد [ .]39هنوز برخی پژوهشگران با

جاندار هم متفاوت بوده و به گونه و نژاد جاندار بستگی دارد؛

جانداران شاخص مشخصشده توسط سازمان حفاظت

بهعنوان مثال در داخل باکتریها کلیفرمهای گرماپای نسبت

محیطزیست آمریکا بهویژه کلیفرم گرماپای و استرپتوکوک

به گونههای سالمونال و استرپتوکوک گرماپای مقاومت کمتری

گرماپای بهعنوان جانداران شاخص پایش گندزدایی جامدات

به پرتودهی نشان میدهند [ .]40واتانیبل و تاکاهیسا [ ]41با

زیستی مخالف بوده و عقیده بر التزام پایش بیماریزاهای

بررسی گندزدایی کیک لجن (لجن آبگیریشده) با پرتو گاما

انتروویروس ،3رئوویروس ،4آدنوویروس ،5گونههای سالمونال،

گزارش کردند که مقاومت کل باکتریها به پرتوتابی نسبت به

گونههای شیگال ،6گونههای سودوموناس ،7کاندیدا آلبیکانس،8

کلیفرمها در کیک لجن بیشتر بود ،بهطوریکه برای کاهش

1. Salmonella
2. Ascaris Lumbricoides
3. Enterovirus
4. Reovirus
5. Adenovirus
6. Shigella
7. Pseudomonas
8. Candida Albicans

مجله علوم و فنون هستهای
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تعداد کل باکتریها به زیر حد تشخیص به دز پرتوتابی  30تا
 50 kGyمورد نیاز بود .با استناد به مطالب ذکرشده میتوان
9. Aspergillus Fumigatus
10. Entamoeba Histolytica
11. Taenia
12. Schistosoma
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بیان نمود که الزم است در پژوهشهای آتی آلودگی مواد خام

معموالً پایینتر از دز کاربردی برای گندزدایی است) ،تولید

سبزیها یا سایر گیاهان کشتشده در خاکهای تیمارشده با

شکلهای معدنی نیتروژن و به تبع آن افزایش فراهمی نیتروژن

لجن فاضالب پرتوتابیشده و نشده به انواع بیماریزاها و یا اثر

برای گیاهان میشود .مگناواکا [ ]10گزارش کرد که پرتوتابی

پرتوتابی بر سایر ریزجاندارن مانند ویروسها انجام شود ،زیرا

لجن خشک و مایع باعث آزاد شدن آمونیم و به تبع آن افزایش

آلوده بودن احتمالی گیاه کشتشده در خاکهای تیمارشده با

غلظت نیترات در خاک بهدلیل نیتراتسازی ،با کاربرد مقادیر

لجن فاضالب پرتوتابیشده به برخی بیماریزاها مانند

کم لجن پرتوتابیشده در مقایسه با پرتوتابینشده گردید.

ویروسها ،ممکن است سالمت و بهداشت عمومی مردم را در

پیریدارشینی و همکاران [ ]9گزارش کردند که پرتوتابی نهتنها

معرض خطر قرار دهد.

بر ارزش غذایی لجن اثر منفی نداشت ،بلکه سبب افزایش

لجن فاضالب مورد استفاده دارای  pH=6/9بوده و با
افزایش دز پرتوتابی pH ،آن کمتر شد .این کاهش  pHمیتواند
فراهمی فلزها را افزایش دهد pH .اسیدی برای لجن فاضالب
در پژوهشهای کاظمعلیلو و همکاران [ ]42و کاهش آن با
افزایش دز پرتوتابی بهوسیله گو و همکاران [ ]43و پروین و
همکاران [ ]32نیز گزارش شده است .مقادیر فلزات سنگین در
لجن فاضالب پرتوتابیشده و نشده از حدود مجاز اعالم شده
بهوسیله سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا کمتر بود [.]39
غلظت عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین (نیکل ،روی،
سرب ،کادمیم ،آهن و منگنز) لجن فاضالب پس از پرتوتابی
گاما (در تمام سطوح) تغییر معناداری نکرد اما غلظت مس با
افزایش دز پرتوتابی نسبت به لجن پرتوتابینشده بهطور
معناداری کاهش یافت ،که نشاندهنده پتانسیل آلودگی کم
لجن پرتوتابیشده در مقایسه با پرتوتابینشده و جنبه مثبت
لجن فاضالب پرتوتابیشده در استفاده از آن در کشاورزی
میباشد .همچنین نتایج نشان داد که لجن پرتوتابیشده و
نشده مقادیر منیزیم ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم و فسفر تقریباً
برابری داشتند ،درحالیکه مقدار نیتروژن در لجن پرتوتابیشده
بهطور معناداری باالتر از پرتوتابینشده بود (جدول  .)2بهطور
کلی ،گزارش جامعی در مورد اثر پرتوتابی بر روند تغییرات
ویژگیهای شیمیایی لجن وجود ندارد .نتایج پاندیا و همکاران
[ ]44نشان داد که پرتوتابی لجن فاضالب عالوه بر حذف
ریزجانداران بیماریزا ممکن است منجر به تغییر ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی لجن شود؛ بنابراین ،لجن پرتوتابیشده از
لحاظ کیفیت با لجن حاصل از روشهای تصفیه معمولی
متفاوت بود .مگناواکا و گراینو [ ]45مزایای لجن فاضالب
پرتوتابیشده را برای کاربرد کشاورزی بررسی و گزارش کردند
که پرتوتابی باعث تجزیه آفتکشهای موجود در لجن،
غیرفعال کردن بذر علفهای هرز (دز غیرفعالسازی بذور
مجله علوم و فنون هستهای
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غلظت عناصر غذایی فسفر ،آهن و نیتروژن و کاهش غلظت فلز
سنگین سرب شد .چو و همکاران [ ]46تأثیر پرتو گاما با دز
صفر 20 ،15 ،10 ،5 ،و  25 kGyرا بر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی لجن فاضالب تهیهشده از مخزن هوازی بررسی و
گزارش کردند که پرتوتابی منجر به متالشی کردن توده لجن و
آزادسازی پروتئینها ،پلیساکاریدها و آنزیمهای برونسلولی به
داخل توده محلول شد؛ بهطوریکه پروتئین آزادشده از توده
لجن بسیار بیشتر از پلیساکاریدها بوده و در نتیجه غلظت
کربن آلی ،فسفر و نیتروژن کل بعد از پرتوتابی افزایش یافت.
بعد از پرتوتابی بر اثر تبدیل نیترات به گاز  N2یا  N2Oاز طریق
واکنشهای کاهشی با الکترون هیدراته غلظت نیترات بهسرعت
کاهش یافت .غلظت آمونیم تا دز  9 kGyافزایش و بعد از آن
اندکی کاهش داشت ،بهطوریکه آمونیم شکل عمده نیتروژن
معدنی بود .علت احتمالی افزایش غلظت آمونیم ،تغییر شکل
کمتر نیتروژن آلی (بخش پروتئین سلولی) از سلولهای
تجزیهشده و کاهش آن نیز ،اکسایش آمونیم با الکترون هیدراته
در دزهای باالی پرتوتابی عنوان شد .راتد و همکاران [ ]7لجن
فاضالب بهصورت مایع و پرتوتابیشده با دز  3تا  4 kGyو
نشده را پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن فاضالب

گایسبالچ1

هند ،در مزرعه آفتاب خشک و ویژگیهای شیمیایی آنها در
لجن خشک را تعیین کردند .نتایج نشاندهنده تفاوت اندک
بین ویژگیهای شیمیایی لجن فاضالب پرتوتابیشده و نشده
بود .مقدار نیتروژن در لجن پرتوتابیشده بیشتر از
پرتوتابینشده بوده ،درحالیکه مقدار پتاسیم و فسفر در
پرتوتابینشده بیشتر بود .راتد و همکاران [ ]8در تحقیقی
دیگر ،لجن فاضالب مایع و پرتوتابیشده با دز بین  3تا 4 kGy
و نشده را پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن فاضالب وادودارا
هند ،در مزرعه محل کشت خشک ،خرد و از الک عبور دادند.
1. Geiselbullach
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لجن خشک با مخلوط دو اسید ،اسید نیتریک و پرکلریک با

مولکولهای آلی و معدنی موجود در لجن ،کاهش دسترسی

نسبت  2:1هضم شده و در عصاره حاصل ،غلظت عناصر غذایی

رادیکالهای آزاد حاصل از رادیولیز آب به مولکولهای مختلف

پرمصرف فسفر و پتاسیم و عناصر غذایی کممصرف (آهن ،روی،

موجود در لجن با واکنشهای بازترکیبی رادیکال -رادیکال و

منگنز و مس) و فلزهای سنگین (سرب ،کادمیم ،نیکل و

رقابت بین مولکولهای مختلف و محصوالت فرعی حاصل از

کبالت) تعیین شد .نتایج آنان نشان داد که لجن فاضالب

آنها برای واکنش با رادیکالها نسبت داده شود [.]47

پرتوتابی شده و نشده مقدار نیتروژن و فسفر تقریباً برابری
داشتند .اکثر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی لجن بهجز برخی

 2.3جذب نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم ،کلسيم ،منيزیم و سدیم

عناصر غذایی کممصرف و فلزات سنگین بعد از پرتوتابی بدون

شاخساره

تغییر باقی ماندند .مس ،روی ،منگنز و سرب در لجن

نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)3نشانگر معنادار شدن اثر

پرتوتابیشده بسیار بیشتر از پرتوتابینشده بود .آنان دلیل آن

تیمارها بر جذب نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و

را افزایش شکلهای قابلجذب فلزات ناشی از تخریب

سدیم شاخساره در سطح احتمال یکدهم درصد میباشد

کمپلکسهای آلی محلول پس از پرتوتابی گاما دانستند.

( .)P≤ 0/001نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به اثر تیمارها

ال-موتایم [ ]5گزارش کرده است که فلزات سنگین شکلهای

بر جذب نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم شاخساره در شکلهای  1و 2

مختلفی (مانند محلول ،تبادلی ،کربناتی ،کمپلکسشده با مواد

گزارش شده است .کاربرد لجن فاضالب پرتوتابیشده و نشده

آلی ،کمپلکسشده با اکسیدهای آهن و منگنز ،باقیمانده و

در سطوح  15و  30گرم بر کیلوگرم سبب افزایش جذب

غیره) دارند که در پویایی آنها در خاک و قابلیت استخراج

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سدیم شاخساره

بهوسیله گیاهان مختلف تأثیر دارد .با استناد به مطالب ذکرشده

گردیده است ،هرچند که این افزایش در برخی تیمارها نسبت

می توان بیان نمود دلیل کاهش غلظت مس و یا افزایش غلظت

به شاهد معنادار نبوده است .به نظر میرسد علت افزایش جذب

نیتروژن ممکن است تأثیر پرتوتابی بر توده لجن ،آزاد شدن

عناصر مذکور در شرایط مصرف  15و  30 gلجن فاضالب

شکلهای معدنی نیتروژن ،تغییر شکلهای مختلف مس از

بهدلیل فراهم آوردن سطوح مناسبی از آنها و افزایش ماده

قابلجذب به غیرقابلجذب و بهتبع آن کاهش قابلیت استخراج

خشک گیاه از یک طرف و افزایش فعالیتهای متابولیسمی

آنها با عصارهگیر مورد استفاده باشد .از طرف دیگر ،در مورد

گیاه و تأمین انرژی مورد نیاز برای جذب فعال عناصر به تبع

عدم تغییر اکثر ویژگیهای شیمیایی لجن فاضالب تحت تأثیر

آن افزایش غلظت عناصر از طرف دیگر باشد .همچنین کاربرد

پرتو گاما میتوان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه لجن

 60گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابیشده و نشده با هر دز مورد

فاضالب ساختار شیمیایی پیچیده از نظر آالیندههای مختلف

آزمایش ،بر جذب فسفر ،منیزیم ،سدیم ،نیتروژن و پتاسیم

آلی ،معدنی و زیستی دارد ،این امر میتواند به رقابت بین

تأثیر معناداری نداشتند ولی باعث کاهش معنادار جذب کلسیم

رادیکالهای آزاد تولیدشده با رادیولیز آب شامل رادیکال

نسبت به شاهد گردید.

هیدروکسیل ،هیدروژن ،الکترون هیدراته و غیره برای واکنش با
جدول  .3تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در شاخساره گیاه ریحان.
منبع تغییر
تیمار
خطا

میانگین مربعات

درجه
آزادی

نیتروژن

پتاسیم

سدیم

کلسیم

منیزیم

فسفر

12
26

***7843/91
536/62

***35301/01
2967/44

**478/22
91/42

***57926/97
2917/58

***1668/91
93/95

***386/45
20/04

16/60

17/65

34/73

16/47

23/27

16/86

ضریب تغییرات ()%

** و *** بهترتیب معنادار در سطح احتمال  1و  0/1درصد
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شكل  .1اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب نیتروژن ،پتاسیم و کلسیم در شاخساره گیاه ریحان (در هر عنصر غذایی ،میانگینهای
دارای یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنهای دانکن تفاوت معنادار ندارند).
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شكل  .2اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب فسفر ،منیزیم و سدیم در شاخساره گیاه ریحان (در هر عنصر غذایی ،میانگینهای
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در همین راستا محمودی و همکاران [ ]34طی پژوهشی به

فاضالب (صفر 15 ،و  30گرم بر کیلوگرم خاک) و افزایش

این نتیجه رسیدند مصرف  30و  60 gگرم لجن فاضالب بر

سطح مصرفی آنها ،جذب و غلظت فسفر در ریشه و شاخساره،

کیلوگرم خاک در شرایط کمبود متوسط و شدید آب در خاک

جذب کلسیم در ریشه و شاخساره و جذب و غلظت سدیم

( 0/56-0/75و  0/34-0/50ظرفیت مزرعهای) منجر به افزایش

شاخساره افزایش یافت .جذب و غلظت کلسیم در شاخساره با

معنادار غلظت نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم

کاربرد کود دامی و افزایش سطح مصرفی آن افزایش یافت ولی

علوفه یونجه نسبت به سطح شاهد شد .همچنین ،چو و

با مصرف لجن فاضالب کاهش یافت .آساگی و یوئِنو [،]50

همکاران [ ]48در یک آزمایش گلدانی ،با گیاه

تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر شاخصهای رشد ،عملکرد و جذب

 Mangifera persiciformaکشت شده تحت تیمار لجن

عناصر غذایی گیاه کلزا 1را با استفاده از روش غیرمستقیم

15N

فاضالب به مقادیر صفر 60 ،30 ،15 ،و  100درصد وزنی خاک

بررسی و با تیمارهای کود شیمیایی (کلرید آمونیوم) و شاهد

گزارش کردند که بیشترین ارتفاع گیاه ،عملکرد زیستتوده و

مقایسه و گزارش کردند که غلظت فسفر ،کلسیم و منیزیم در

جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم با کاربرد  30درصد وزنی لجن

برگهای گیاهان رشد کرده در تیمار لجن فاضالب نسبت به

فاضالب (نسبت معقول کاربرد لجن) حاصل شد .نجفی و
همکاران [ ]49نیز گزارش نمودند با کاربرد کود دامی و لجن
مجله علوم و فنون هستهای
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کود شیمیایی و شاهد ،افزایش معناداری داشت .در پژوهشی

غذایی برای گیاه نقش مهمی دارند .طبق این گزارش ،کاربرد

دیگر ،بزگورت و یاریلقاچ [ ]51تأثیر کاربرد مقادیر مختلف

لجن فاضالب در سطوح  20و  40تن در هکتار و  20و  40تن

لجن فاضالب (صفر 40 ،20 ،10 ،و  60کیلوگرم بر هر درخت)

 50+درصد کود شیمیایی باعث افزایش میزان کربن آلی،

و کود دامی ( 25کیلوگرم بر درخت) بر عملکرد میوه ،رشد

تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیایی و اسیدی

تغذیه و تجمع فلزهای سنگین در درختان سیب را بررسی

نسبت به شاهد گردید ولی میزان افزایش فعالیت آنزیمی و

کردند .نتایج نشان داد که مصرف لجن فاضالب در یک خاک

تنفس خاک در در مقادیر باالی مصرف لجن فاضالب روند

آهکی ،موجب افزایش معنادار عملکرد میوه ،رشد بخش هوایی

کاهشی داشت .تنفس میکروبی خاک نشاندهنده میزان در

و غلظت نیتروژن ،منیزیم ،آهن ،منگنز و روی شد .مقادیر

دسترس بودن مواد آلی خاک و فعالیت بیشتر آنزیمها

افزایش در پارامترهای مذکور برای تیمار کود دامی کمتر از

نشاندهنده باال بودن فعالیت ریزجانداران و افزایش سرعت

لجن فاضالب بود .کاربرد لجن فاضالب و کود دامی ،نتوانست

فرایند معدنی شدن عناصر و بهتبع آن افزایش جذب توسط

تغییر معناداری در قطر تنه درختان و غلظت فسفر ،پتاسیم،

گیاه میباشد .سینگ و آگراوال [ ]56در مطالعهای با هدف

کلسیم ،نیکل ،کروم و کادمیم در برگ گیاهان ،ایجاد کند.

ارزیابی اثر کاربرد لجن فاضالب بر رشد ،پاسخهای عملکرد،

چنگ و همکاران [ ]52نیز در یک آزمایش گلخانهای تأثیر

کیفیت تغذیهای در لوبیا ،مشاهده کردند که کاربرد مقادیر

مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضالب را روی گیاه چاودار

مختلف لجن فاضالب ،منجر به کاهش  pHو افزایش  ECخاک

چندساله بررسی و اعالم کردند که مقادیر  5تا  20درصد

شد .کربن آلی ،نیتروژن کل ،فسفر قابلجذب و غلظت آهن کل

جرمی کمپوست لجن فاضالب منجر به تولید بیشترین

خاک در تمام تیمارهای دارای لجن فاضالب افزایش یافت.

عملکرد علوفه و حداکثر جذب عناصر غذایی در هر سه چین،

کاسادو ـ وِال و همکاران [ ]53در بررسی تأثیر کاربرد سه مقدار

در مقایسه با تیمار شاهد شد .بهطور کلی ،در مورد تغییرات

مختلف کمپوست لجن فاضالب ( 6 ،3و  9کیلوگرم کمپوست

جذب عناصر غذایی در شاخساره گیاه ریحان میتوان بیان نمود

بر مترمربع) همزمان در دو شرایط گلخانهای و مزرعهای بر

که با توجه به محاسبه جذب از حاصلضرب غلظت و ماده

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک آهکی زیر کشت گیاه

خشک ،افزایش جذب در سطوح  15و  30گرم بر کیلوگرم

فلفل ،1بیان کردند که کاربرد کمپوست لجن فاضالب EC ،و

لجن فاضالب ناشی از افزایش غلظت عناصر و افزایش ماده

ماده آلی خاک را افزایش و  pHآن را کاهش داد .سطوح

خشک گیاه با مصرف لجن فاضالب بهدلیل فراهم آوردن شرایط

نیتروژن کل و نیترات ،یک روند افزایشی متناسب با مقادیر

بهتر برای رشد از لحاظ عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف

کمپوست ،نشان دادند .سینگ و آگراوال [ ]58برای مطالعه اثر
چغندر،2

یک آزمایش گلدانی با

است .همچنین افزایش جذب در سطح  60گرم بر کیلوگرم

اصالحگر لجن فاضالب بر گیاه

ناشی از افزایش غلظت این عناصر در شاخساره با وجود کاهش

مصرف لجن فاضالب در مقادیر  20و  40درصد ( )w/wدر

ماده خشک آن میباشد .در مورد افزایش غلظت عناصر در

خاک انجام دادند .نتایج نشان داد که  pHخاک کاهش یافت

شاخساره تحت تیمار لجن فاضالب میتوان گفت که این امر

درحالیکه قابلیت هدایت الکتریکی ،کربن آلی ،نیتروژن کل،

ناشی از افزایش فراهمی این عناصر در خاک میباشد .در

فسفر قابلجذب ،سدیم ،پتاسیم و کلسیم تبادلی در خاک

گزارشهای مختلفی به افزایش فراهمی عناصر غذایی تحت

اصالح شده با لجن فاضالب در مقایسه با خاک شاهد ،افزایش

تأثیر لجن فاضالب در خاک اشاره شده است [ .]56-53در واقع

یافتند .شواهد موجود نشان میدهد که کاهش ماده خشک

لجن فاضالب بهعنوان یک کود آلی کندرها عمل کرده و به

گیاه در سطح  60گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب و بهتبع آن

تدریج تجزیه شده و عناصر غذایی را به گیاه عرضه میکند.

کاهش جذب عناصر غذایی میتواند ناشی از افزایش شوری

دهقان منشادی و همکاران [ ]57گزارش کردند که تغییرهای

محلول خاک باشد [ .]34تأثیر منفی سطوح باالی لجن

شیمیایی و زیستی در خاک بهدنبال استفاده از لجن فاضالب
فرایندهای مهمی بوده که بر معدنی شدن و فراهمی عناصر
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فاضالب بر رشد گیاه در مطالعات لَخدار و همکاران [ ]59در

نیتروژن معدنیشده در خاکهای تیمار شده با لجن

گیاه گندم 1و محمودی و همکاران [ ]34در گیاه یونجه نیز

پرتوتابیشده با دز  5 kGyدر مقایسه با پرتوتابینشده

گزارش شده است.

مخصوصاً در پنج هفته اول بعد از کاربرد بیشتر بود ،زیرا

بیشترین جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،فسفر و منیزیم

پرتوتابی با تغییر شکل و احتماالً بهدلیل تخریب کمپلکسهای

از کاربرد  30گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابیشده با دز

پایدار ترکیبهای نیتروژن آلی ،باعث افزایش معدنی شدن و

 20 kGyو بیشترین جذب سدیم از کاربرد همان سطح لجن

زیست فراهمی عناصر غذایی و افزایش عملکرد محصوالت

با دز پرتوتابی  10 kGyحاصل شد .در تیمارهای مذکور جذب

میگردد .عملکرد گندم و برنج با مصرف لجن پرتوتابیشده

نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم و سدیم نسبت به

بهطور معناداری بیشتر از لجن پرتوتابینشده (افزایش عملکرد

شاهد بهترتیب  489 ،213 ،141 ،120 ،134 ،181درصد

 10تا  30درصد در گندم و کمتر از  10درصد در برنج) و کمتر

افزایش یافت .همچنین از نتایج بهدست آمده مشهود است که

از کودهای معدنی بود .آنان افزایش عملکرد با لجن

با کاربرد لجن فاضالب پرتوتابیشده در هر سطح نسبت به

پرتوتابیشده را به افزایش معدنی شدن نیتروژن آلی ،تشکیل

پرتوتابینشده جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم و

مقادیر بیشتری از مواد آلی محلول بر اثر شکستن بخشهای

سدیم افزایش یافته است ،هرچند که این اثر مثبت در اکثر

با وزن مولکولی زیاد مواد آلی محلول و افزایش فراهمی عناصر

تیمارها معنادار نبوده است .بهطوریکه نیتروژن ،پتاسیم،

غذایی نسبت دادند.

کلسیم ،سدیم ،منیزیم و فسفر بهترتیب افزایش ،19 ،28/6

ال ـ موتایم و همکاران [ ]62نیز با بررسی قابلیت جذب

 15/4 ،37/5 ،29/4و  31/5درصد در سطح ،26 ،30/2 ،15 g

نیتروژن از منابع کود سولفات آمونیم ،لجن فاضالب و خاک

 30 ،39/5 ،31/1و  25درصد در سطح  30 gو ،40/2 ،58/2

نشاندارشده با  15Nدر گیاه گوجهفرنگی بیان کردند که افزایش

 50/3 ،37/3 ،24/3 ،24درصد در سطح  60 gلجن فاضالب

ماده خشک ،عملکرد و بازیابی نیتروژن با کاربرد لجن فاضالب

پرتوتابیشده با دز  20 kGyنسبت به پرتوتابینشده نشان

پرتوتابیشده بیشتر از لجن فاضالب پرتوتابینشده بود .مقدار

دادند .در مورد تأثیر مثبت (هرچند غیرمعنادار) لجن

بازیابی نیتروژن توسط گوجهفرنگی در عدم حضور لجن فاضالب

پرتوتابیشده نسبت به نشده بر جذب عناصر میتوان گفت که

تنها  14درصد ،درحالیکه در حضور لجن پرتوتابینشده  17تا

اگرچه تغییرات بارزی در غلظت اکثر عناصر خود لجن فاضالب

 34درصد و پرتوتابیشده  21تا  39درصد بود .لیمام و

ایجاد نشده است ولی با غیرفعالسازی ریزجانداران بیماریزای

همکاران [ ]11با کاربرد حجمهای مختلف ( 1تا  5 mLبر

خطرناک (کاهش شمارش کلی کلیفرمها و کلیفرمهای گرماپای

 30 gخاک) از لجن بیهوازی پرتوتابیشده با دزهای  0/5تا

بهعنوان ریزجانداران شاخص باکتریایی به شرایط کالس  Aاز

 4/5 kGyگاما گزارش نمودند که بهکارگیری  1تا  3 mLلجن

نظر ویژگیهای زیستی لجن فاضالب در دز پرتوتابی )20 kGy

فاضالب پرتوتابیشده با دزهای  3/5و  4/5 kGyرشد گیاه باقال

و بازدارندههای رشد و بهتبع آن افزایش ماده خشک میتواند

را نسبت به شاهد (عدم کاربرد لجن و یا کاربرد لجن

جذب عناصر بهوسیله گیاه در تیمارهای دارای لجن

پرتوتابینشده) افزایش داد ،درحالیکه استفاده از  5 mLلجن

پرتوتابیشده افزایش دهد .بنابراین ،این نتایج با یافتههای

پرتوتابیشده تفاوت معناداری با شاهد نداشت .مگناواکا [ ]10با

مگناواکا و گراینو [ ،]45احمد و همکاران [ ]17و لیمام و

بررسی کارایی مصرف نیتروژن و فسفر به کمک رادیوایزوتوپ

همکاران [ ]11همخوانی دارد .پاندیا و همکاران [ ]60نشان

15N

دادند که لجن پرتوتابی نشده باعث کاهش معنادار طول ریشه و

فراهمی نیتروژن برای گیاه علف چاودار در لجن پرتوتابیشده،

وزنتر و خشک گیاه نخود در مقایسه با شاهد شد ،ولی با

حدود  60درصد بیشتر از لجن پرتوتابینشده بود ،ولی پرتوتابی

کاربرد لجن فاضالب پرتوتابیشده ،مواد سمی بازدارندهی رشد

تأثیری بر فراهمی فسفر نداشت .در گیاه نیشکر نیز لجن

در لجن حذف گردید .زو و همکاران [ ]61بیان کردند که مقدار

فاضالب پرتوتابی شده در مقداری معادل با نیتروژن توصیهشده،

1. Triticum Durum L.
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هیچ اثری نداشت .آنان دلیل آن را به تأثیر پرتوتابی بر مقدار

پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سدیم در ریشه در سطح احتمال

نیتروژن لجن نسبت دادند .بهطور کلی ،کاربرد  7تن بر هکتار

یکدهم درصد معنادار بود (( )P≤ 0/001جدول  .)4مقایسه

لجن پرتوتابینشده اثری مشابه با  3/5تن بر هکتار لجن

میانگینها نشان داد که با کاربرد سطوح  15و  30 gلجن

پرتوتابیشده داشت.

فاضالب پرتوتابیشده و نشده بر  kgخاک در این پژوهش،
جذب فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سدیم ریشه نسبت به

 3.3جذب فسفر ،پتاسيم ،کلسيم ،منيزیم و سدیم ریشه

شاهد افزایش داشت (شکلهای  3و  ،)4هرچند این افزایش در

تجزیه واریانس اثر تیمارها بر جذب فسفر ،پتاسیم ،کلسیم،

برخی تیمارها نسبت به شاهد معنادار نبود.

منیزیم و سدیم نشان داد که تأثیر تیمارها بر جذب فسفر،
جدول  .4تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه گیاه ریحان.
میانگین مربعات
درجه
منبع تغییر
آزادی
منیزیم
کلسیم
سدیم
پتاسیم
***25/13
***166/55
***63/13
***3299/65
تیمار
12
2/61
20/14
8/29
202/13
خطا
26
20/00
20/65
24/26
15/86
ضریب تغییرات ()%
*** معنادار در سطح احتمال  0/1درصد

25
25

P

d
fd

00

10
55
10 20
20 kGy
kGy
SS/kg
6060ggSS/kg
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def
cd
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efcd

de
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cd
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00

00

جذب عنصر غذایی در ریشه
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bcd
abc

cdeab
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bc
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a
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a

a

Mg

ab

a
a

Na
20
20

ab

cd

21/88

a

a

a

فسفر
***17/53
2/28

Control

شكل  .3اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب فسفر ،منیزیم و سدیم در ریشه گیاه ریحان (در هر عنصر غذایی ،میانگینهای دارای
یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنهای دانکن تفاوت معنادار ندارند).
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شكل  .4اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب کلسیم و پتاسیم در ریشه گیاه ریحان (در هر عنصر غذایی ،میانگینهای دارای
یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنهای دانکن تفاوت معنادار ندارند).
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بررسیها نشان داده است اثر مثبت لجن فاضالب بر جذب

مذکور را از  53تا  75درصد در لجن مرطوب و از  26تا 63

عناصر غذایی پرمصرف در ریشه ناشی از آزاد شدن تدریجی

درصد در لجن خشک کاهش داد .همچنین ،لجن فاضالب

عناصر در خاک و جذب آن توسط گیاه میباشد .با جذب

شامل عوامل بیماریزای مختلف گیاهی مانند ویروسها،

عناصر نه تنها غلظت آن بلکه رشد گیاه نیز افزایش مییابد .لذا

قارچها ،باکتریها بوده که با پرتوتابی این ریزجاندارن بازدارنده

با محاسبه جذب از طریق حاصلضرب غلظت و وزن ماده

رشد حذف و رشد و عملکرد گیاه بهبود مییابد [.]44 ،37

خ شک ،مقادیر آن افزایش یافت .نتایج مشابهی توسط نجفی و

بنابراین ،میتوان نتیجهگیری نمود که بهدست آمدن بیشترین

همکاران [ ]49گزارش شده است که با مصرف  15و 30 g

جذب عناصر غذایی در سطح  30گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب

لجن فاضالب و کود دامی بر کیلوگرم خاک جذب فسفر و

پرتوتابیشده با دز  20 kGyمیتواند بهدالیل حذف انواع

کلسیم ریشه افزایش یافت .بیشترین میزان جذب عناصر

مختلف بازدارندههای رشد گیاه باشد .همچنین کاربرد سطح

مذکور در ریشه از کاربرد  30گرم بر کیلوگرم لجن

باالی لجن فاضالب ( 60گرم بر کیلوگرم خاک) اعم از

پرتوتابیشده با دز  20 kGyحاصل شد؛ بهطوریکه افزایش

پرتوتابیشده و نشده سبب کاهش جذب عناصر کلسیم و

جذب در تیمار مذکور برای عناصر فسفر ،پتاسیم ،کلسیم،

پتاسیم در ریشه نسبت به شاهد گردیده است .در مورد سایر

منیزیم و سدیم بهترتیب  126 ،105 ،92 ،162و  180درصد

عناصر مورد بررسی نیز مانند فسفر و سدیم فقط با کاربرد

میباشد .در این رابطه میتوان گفت که لجن فاضالب عالوه بر

سطح  60گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابینشده و منیزیم در

دارا بودن عناصر ضروری رشد گیاه (جدول  )2و نقش حیاتی

دزهای ≤  10 kGyلجن پرتوتابیشده و پرتوتابینشده کاهش

این عناصر در ساختار و راهاندازی بسیاری از فرایندهای

جذب نسبت به شاهد مشاهده گردید .بیشترین بازدارندگی در

متابولیکی گیاه [ ،]63دارای غلظت باالیی از بازدارندههای رشد

جذب عناصر فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سدیم ریشه با

گیاه مانند ترکیبات آلی و معدنی سمّی از قبیل فلزات سنگین،

کاربرد سطح  60گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابینشده مشاهده

هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی ،هیدروکربنهای کلره،

شد؛ بهطوری که تیمار مذکور باعث کاهش ،27/1 ،38/1 ،29/4

ترکیبات فنلی ،دیوکسین ،فتاالت و سورفکتانت ،بهدلیل مقاوم

 1/5و  0/5درصد بهترتیب در جذب کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم،

بودن و عدمتجزیه در فرایندهای متداول تصفیه فاضالب و لجن

سدیم و فسفر شدند .با توجه به نتایج میتوان بیان نمود که

آن از قبیل لجن فعال ،هضم بیهوازی و غیره میباشد [.]5

کاربرد لجن پرتوتابی شده نسبت به نشده در سطح باال ،اثرهای

هرچند گزارش جامعی در مورد اثر پرتوتابی بر روند تغییرات

بازدارندگی در این سطح را تعدیل نموده است .در مورد اثر

ویژگیهای شیمیایی لجن وجود ندارد ،ولی به هرحال

کاهشی سطح  60گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب میتوان بیان

گزارشهای ضد و نقیضی در مورد تغییر برخی ویژگیهای

نمود که این اثر بهدلیل افزایش شوری محلول خاک میباشد

شیمیایی مانند غلظت عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف و

که باعث کاهش رشد و توسعه گیاه و وزن ریشه خشک شده

فلزات سنگین در دزهای پرتوتابی استفادهشده برای گندزدایی

است .در تأیید نتایج حاضر ،کاهش وزن ریشه خشک با مصرف

لجن وجود دارد [ ]37که پیش از این در قسمت جذب عناصر

سطوح باالی لجن فاضالب در مطالعات محمودی و همکاران

غذایی در شاخساره و ویژگیهای لجن فاضالب مورد استفاده

[ ]34نیز گزارش گردیده است.

در این پژوهش ذکر گردید .عالوه بر این ،ال -موتایم و همکاران
[ ]62اثرهای پرتو گاما با دزهای  1تا  10 kGyرا با افزایش

 .4نتيجهگيری

 1 kGyبر تخریب آالیندههای آلی لجن مرطوب و خشک

با توجه به نتایج ،مشهود است که کاربرد لجن فاضالب

بررسی و گزارش کردند که غلظت باالیی از هیدروکربنهای

پرتوتابیشده و نشده در سطوح  15و  30گرم بر کیلوگرم خاک

آروماتیک حلقوی در لجن مرطوب در مقایسه با لجن خشک

سبب افزایش جذب فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و سدیم

وجود داشت .این ترکیبات با پرتوتابی حتی در دزهای پایین

ریشه و شاخساره و نیتروژن شاخساره گردید .بیشترین جذب

تخریبشده ،بهطوریکه دز  2تا  ،10 kGyغلظت کل ترکیبات
مجله علوم و فنون هستهای
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، کلسیم و منیزیم شاخساره و فسفر، پتاسیم، فسفر،نیتروژن
 گرم بر کیلوگرم30  منیزیم و کلسیم ریشه از کاربرد،پتاسیم
. حاصل گردید20 kGy لجن فاضالب پرتوتابیشده با دز
بیشترین مقدار جذب سدیم ریشه و شاخساره نیز از کاربرد
10 kGy  گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابیشده با30
 گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب60  همچنین کاربرد.مشاهده شد
پرتوتابی شده و نشده با هر یک از دزهای مورد مطالعه در این
 منیزیم و سدیم، پتاسیم، فسفر،بررسی بر جذب نیتروژن
 منیزیم و سدیم ریشه تأثیر، کلسیم، پتاسیم،شاخساره و فسفر
معناداری نداشت ولی باعث کاهش معنادار جذب کلسیم
 بیشترین بازدارندگی در.شاخساره نسبت به شاهد گردید
 گرم بر60 جذب عناصر در ریشه و شاخساره با کاربرد سطح
 با کاربرد لجن.کیلوگرم لجن پرتوتابینشده مشاهده شد
 مقدار جذب،پرتوتابیشده نسبت به پرتوتابینشده در هر سطح
 هرچند،تمام عناصر مذکور در ریشه و شاخساره افزایش یافت
 میتوان.که این اثر مثبت در اکثر تیمارها معنادار نبود
،جمعبندی نمود که اگرچه بدون در نظر گرفتن هزینه پرتوتابی
 گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابیشده با دز30 کاربرد
 میتواند بهعنوان تیمار مناسب برای جذب بهینه20 kGy
 اما با توجه.عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان پیشنهاد شود
به اینکه افزایش دز پرتوتابی بر جذب عناصر غذایی تأثیر
معناداری نداشت و از طرف دیگر هزینه پرتودهی لجن فاضالب
 بهعنوان دز بهینه5 kGy  لذا دز پرتودهی،خیلی زیاد میباشد
.پیشنهاد میگردد
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