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 چكيده 

هاي شهري، صنعتي و همچنين لجن حاصل از تصفيه ضمن کاهش خطرات زيست محيطي، مديريت و استفاده از پساب

شهري و صنعتي و همچنين اين پژوهش با هدف ارزيابي و مقايسه تاثير استفاده از پساب ها را نيز در پي دارد.  وري آن افزايش بهره

 و 25)، كود حيواني (لجن در هكتار تن 055 و 52، 25 ،52)فاضالب شهري ، لجن NPKكوددهي هاي مختلف از جمله کاربرد کود

بر رشد رويشي و زايشي و همچنين ميزان جذب عناصر سنگين در انگور صورت گرفت. نتايج نشان داد کاربرد  (تن در هكتار 055

هاي رشد  نتايج بررسي پارامترپساب صنعتي تاثير بيشتري نسبت به پساب شهري بر افزايش مواد مغذي و رشد انگور داشته است. 

تر موثر بوده ن لجن فاضالب شهري در هکتار تا حدودي در تحقق عملکرد باالت 52که اعمال تيمار  دادنشان  انگوررويشي و زايشي 

و كاربرد  NPKها به طور ميانگين در اين تيمار نسبت به تيمار شاهد،  . به گونه اي كه وزن تر و خشك خوشه ها و تعداد خوشهاست

هاي شيميايي تواند جايگزين مناسبي براي کودربرد لجن ميافزايش نشان داد. بنابراين كا 2/0و  3/0، 0/5و  5/0، 2/0، 4/5كود حيواني 

  .هاي آتي است تر اين موضوع نيازمند تداوم تحقيق در سالهر چند بررسي دقيق به شمار رود.

 .NPKپساب، رشد رويشي و زايشي ، لجن، عناصر سنگين، کود  :ها كليد واژه
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 مقدمه  -1

ها به عنوان يک منبع با ارزش آبياري در مناطقي است که دسترسي به آب مشکل و دفع پساب استفاده از پساب

هاي هاي باالي درمانهزينههاي شيميايي و باالي کودهاي ها، هزينهضروري است. همچنين مواد مغذي باال در پساب

ها در سطح جهاني استفاده از پسابهاي کاربردي ديگر سبب شده تا ه منظور کاربرد پساب براي برنامهپيشرفته مورد نياز ب

درختان انجام  . تحقيقات زيادي در ارتباط با کاربرد پساب براي آبياري]5، 0[در بخش کشاورزي و باغباني افزايش يابد 

در زمينه کاربرد پساب براي آبياري درخت گريپ فورت،  ]3[توان به تحقيقات مورر و ديويسها ميشده از جمله آن

ها براي آبياري کاربرد پساب ]2[کاربرد پساب براي آبياري درختان مرکبات و موندوزا اسپينوسا و همکاران  ]4[مورگان 

 درصد شد اشاره کرد. 55به ميزان درخت انگور که سبب افزايش محصول 

براي تأمين  .]6[دهي يک مديريت مهم براي بهبود حاصلخيزي خاک و افزايش عملکرد محصول است کود

هاي معدني، توانند مورد استفاده قرارگيرند اما به دليل افزايش قيمت کودهاي آلي يا معدني ميمواد مغذي خاک کود

هاي آلي از جمله لجن و کاربرد کودها کاهش يافته است ها استفاده از آنکيفيت ميوه ها بر محيط زيست واثرات مضر آن

 .]9، 8، 5[تر در بسياري از نقاط جهان به تصويب رسيده است فاضالب به عنوان يک منبع ارزان

هاي نهاي دور به دليل حفاظت از محيط زيست و دارا بودن مواد مغذي در زميپساب و لجن فاضالب از گذشته

حلي قابل قبول و  فاضالب در اراضي کشاورزي به راه هاي اخير کاربرد لجن طي دهههمچنين  کشاورزي استفاده شده است.

فاضالب سرشار از عناصر غذايي مثل نيتروژن، فسفر و مقادير    ها تبديل شده است. لجنرو به افزايش در مديريت پسماند

کاربرد منطقي آن در اراضي کشاورزي موجب بهبود خصوصيات فيزيکي، شيميايي و آلي بوده و   قابل توجهي از مواد

، افزايش قابليت دسترسي به عناصر غذائي، کاهش اسيديته خاک، افزايش عناصر غذايي مورد نياز گياه، حاصلخيزي خاک

حذف  ،ها کش و آفت شيميايي کاهش مصرف کود، زي مفيد افزايش موجودات خاک، حفاظت خاک از فرسايش

 .]05، 00، 05، 5[ شود ميعملکرد محصول همچنين افزايش و  ضايعات آلي از محيط

و  و درختانمرتع وري بهره افزايش سبب تواندمي لجن فاضالب مانند کودهاي آلي کافي از مقاديراستفاده از 

گزارش كرد افزودن لجن فاضالب به خاك جنگلي داراي درختان كاج  ]11[. براميد ]13[ها شود آن تنوع زيستي ترويج

 با هدف ]13[دار رشد گياه شد. فريو دومينگز و همکاران  باعث افزايش غلظت عناصر غذايي در خاك و افزايش معني

به اين  عيان مرترشد درخت( بر بر هکتارنيتروژن  کيلوگرم 155، 055، 155) لجن فاضالب هاي مختلفدوزاثر  ارزيابي

بر  N کيلوگرم 055نتيجه رسيدند که مقادير باالتر لجن سبب افزايش بيشتر ارتفاع و رشد درخت شدند و در مجموع مقدار 

با هدف بررسي اثر لجن بر رشد درخت انگور گزارش کرد كه لجن جايگزين  ]10[پينامونتي  هکتار را توصيه کردند.

صباق و -باشد بدون اين كه اثر منفي بر رشد و عملكرد و كيفيت انگور داشته باشد. الهاي شيميايي مي مناسبي براي كود

هاي ويژه کود نيتروژن براي کاهش آلودگيهاي شيميايي بهکنترل استفاده از کودگزارش کردند که  ]11[همکاران 

هاي بيولوژيک در کاشت کودبيان کردند استفاده از زيست محيطي و به دست آوردن غذاي سالم بسيار مهم است و 

درصد شوند بدون اين که اثر نامطلوبي بر رشد انگور  05تواند سبب کاهش استفاده از کود نيتروژن تا درخت انگور مي

ها ها و پروتئينهاي زيستي سبب تشديد فعاليت سنتز کربوهيدراتبيان کرد که نيتروژن آلي و کود ]1[داشته باند. مسعود 

 سبب افزايش تقسيم سلولي و بهبود رشد انگور و افزايش تعداد خوشه در بوته و بهبود کيفيت آن شده است.شده و اين امر 
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 پيراماون  تحقياق  هااي داماي در کشاور،   هاي کشور از مواد آلي و محدود بودن کودبا توجه به فقير بودن خاک

بدين منظور تحقيق حاضر با هدف  است. ضروري شهري زباله کمپوست و فاضالب لجن مانند آلي ديگر منابع از استفاده

هاي مختلف کاوددهي بار رشاد و عملکارد درخات انگاور صاورت        بررسي اثر دو پساب صنعتي و شهري و همچنين رژيم

 گرفت.

 مواد و روشها  -0

دقيقه و  10درجه و  14به مختصات جغرافيايي، طول  در محدوده فضاي سبز ذوب آهن اصفهان قيتحق نيا

به نحوي انتخاب شد كه به خط لوله فاضالب صنعتي به مدت سه سال انجام گرفت. اراضي دقيقه  00درجه و  35عرض 

دسترسي داشته باشد. )پساب شهري( سمي و همچنين به خط لوله انتقال فاضالب تصفيه شده شهري ذوب آهن اصفهان غير

مربع، انتخاب شد. زمين مورد تحقيق پيش از اين تحت كشت و متر 1415هر يك به وسعت  منظور دو قطعه زمين به اين

 آمده است. 0و  1جدول و پساب به ترتيب در  خاکفيزيکي و شيميائي آبياري نبوده است. خصوصيات 
 

 متر سانتي 95 عمق تا خاک اتيخصوص .0 جدول

 عمق

(cm) 

 بافت

 خاك

EC 
dS/m 

SA

R 

pH CaCO

3 
(mg/l) 

Pb 
(mg/k

g) 

Cd 
(mg/kg

) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

35-5 SCL 0/5 52/0 9/5 20 9/3 55/5 50/5 2/5 4/5 05 54/3 

65-35 SCL 5/5 52/5 8/0 46 2/3 55/5 55/5 4/5 52/5 9 54/5 

95-65 SCL 3/5 52/0 5/5 62 5 55/5 52/5 32/5 4/5 9/8 54/5 

 شيآزما مدت طول در پساب اتيخصوص نيانگيم .5 جدول

 
EC pH TSS 

SARadj SI 
SARi

w 
Na Ca Mg CO2-

3 
HCO-

3 

SO4
-2 

 dS/m - mg/l - - - meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l واحد

 0/3 6/4 4/5 3/0 5/5 3/05 3/5 5/0 0/06 064 0/8 5/5 شهري

 6/06 5/5 5 5/3 4/6 5/06 3/5 5/0 5/06 54 5/8 5 صنعتي

 5 جدول ادامه

 Cl- 
N-NO3 N-NH3 Norg N-NO2 Mn Fe Pb Cd Cr Cu 

 meq/l mg/l mg/kg mg/l mg/l mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg واحد

 ne 4/5 50/5 55/5 ne 00/5 8/5 2/59 5/4 3/03 3/5 شهري

 ne 55/5 02/5 40/5 54/5 0/5 550/5 2/8 6/2 5/4 3/05 صنعتي

 
ميلي متر به واحد  005فاضالب صنعتي پس از پمپاژ به وسيله ي پمپ خانه مركزي به وسيله يك انشعاب با لوله 

. پس از ايستگاه پمپاژ شد متر به قطعه زمين انتخابي منتقل ميلي 63يك خط لوله  يجا به وسيله انتقال و از آن SDIتصفيه 

متر به  ميلي 005د، از طريق يك لوله يگرد هاي ذخيره پساب براي فضاي سبز پمپ فاضالب تصفيه شده شهري كه از استخر

 (.0شکل داده شد )متر به قطعه انتخابي انتقال  ميلي 63به وسيله يك لوله سپس و  يافتانتقال  SDIواحد تصفيه 
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 P2در قطعه نحوه استقرار درختان ( ب( پالن عمومي محل اجراي طرح و الف .0شکل 

 باشد. درخت انگور مي P3اي ، درخت سرو نقره P2درخت کاج،  P1در شکل فوق 
 

الب قدر  (Split-Split Plot design)يابي به اهداف اين تحقيق، يك طرح اسپليت اسپليت پالت براي دست

(، لجن NPK) NPK(، كوددهي Ctrlهاي كودي شامل بدون كود )طرح پايه بلوك كامل تصادفي طراحي گرديد تيمار

(، لجن S50) تن لجن در هكتار 25(، لجن فاضالب شهري با ميزان S25) گرم لجن در هكتاركيلو 52فاضالب شهري با ميزان 

(، كود S100) تن لجن در هكتار 055(، لجن فاضالب شهري با ميزان S75) تن لجن در هكتار 52فاضالب شهري با ميزان 

 8( انتخاب شدند. براي هر قطعه BF100) تن در هكتار 055و كود حيواني با ميزان  (BF50تن در هكتار ) 25حيواني با ميزان 

ي هاي كوددرخت براي دو قطعه منظور شد. به منظور اجراي تيمار 555عدد درخت و مجموعا  365تكرار ،  9تيمار كه با 

اصفهان و معادل همين مقدار كود حيواني به محوطه خانه جنوب  تن لجن فرآوري شده فاضالب شهري از تصفيه 33/3

هاي در نظر گرفته شده لجن و كود براي هر درخت توزين شده و با خاك آزمايشي انتقال يافت. سپس متناسب با تيمار

  برداري شده كامال مخلوط شد.گود

قطعات براي هر يك از يه در کل 0شکل مطابق در اين تحقيق درختان کاج و سرو نقره اي و انگور کشت گرديد. 

( از گلخانه به صورت )انگور هاي دوساله نهالسپس برداري انجام شد. متر گود سانتي 65و شعاع  85درختان به عمق 

الزم به ذکر است که به دليل حجم زياد هاي طراحي شده کشت گرديد. پالستيكي به مزرعه انتقال يافت و در محل

ها در وضعيت رشد درخت انگور . به منظور بررسي اثر تيمارايج مربوط به گياه  انگور ارائه شداطالعات در اين مقاله فقط نت

 گرفته صورت هاي گيرياندازه کههاي زايشي انگور در سال سوم کشت مطالعه شد. هاي رويشي و اندامميزان رشد اندام

-کوتاه و بلندترين طول خوشه، وزن خوشه، تعداد ، جانبي شاخه طول شاخه، بلندترين طول شامل رشد هايپارامتر لحاظ به

-کوچک و ترينبزرگ وزن خوشه، ترينکوتاه و بلندترين وزن خوشه، کوتاهترين و بلندترين در حبه تعداد خوشه، ترين

 . باشندمي حبه وزن و باسک ترين

نمونه  065تعداد هاي انگور برداشتي همچنين به منظور بررسي ميزان جذب و تجمع عناصر سنگين در نمونه

در ابتداي دوره . ]05[ با استفاده از دستگاه جذب اتمي تعيين گرديدها آنغلظت فلزات سنگين در  و گياهي برداشته شده

ها تا عمق برداري شد. همچنين در پايان طرح )سه سال بعد( از محل تيماررشد گياهان از خاک اوليه در نقاط مختلف نمونه

، شوري به وسيله ي ELMETRON CP-501 مدل متر pHخاك با استفاده از  pHبرداري انجام شد. متري نمونهسانتي 95

 الف
 ب
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خاك  معادل کلسيم کربناتها ا بالك،  ، درصد كربن آلي خاك به روش واكليJenway 4010 مدل سنج هدايتدستگاه 

سديم با استفاده از  SARبراي محاسبه گيري شد. همچنين اندازه تيتراسيونو کلر با روش  برگشتي تيتراسيونبا استفاده از 

 دستگاه از استفاده با خاك عصارة در سنگين عناصر غلظت .گيري شدتيتراسيون اندازه روش با ميزيمن و ميکلس ،فليم فتومتر

 .]08[گيري شد اندازه اتمي جذب

 دانکن آزمون با هانيانگيم سهيمقا. گرديد استفاده SPSS آماري برنامة از ها داده پردازش و تحليل و تجزيه براي

 .گرفت صورت درصد 2 احتمال سطح در
 

 گيري بندي و نتيجه جمع -3

 . رشد رويشي درختان0. 3

نشان و صنعتي در شرايط پساب شهري آزمايش هاي تيماردرخت انگور در رشد رويشي  3و  0هاي شکلدر 

دار اما اين اختالف معني بيشترين مقدار بوده S75 تيماردر  ارديبهشت 09در  انگور رويشيرشد در پايلوت شهري . داده شد

در  مشاهده شد. S100 تيمار دار دررشد رويشي شاخه جانبي با اختالف معنيهمچنين  خرداد و 35ولي رشد رويشي در  نشد.

داري مشاهده نشد. از نظر خرداد داشته اما اختالف معني 35بيشترين ميزان رشد رويشي را در  S100پايلوت صنعتي تيمار 

 NPKو  S100هاي از نظر طول شاخه جانبي تيمارو  NPKو  S100 ،CTRLهاي ارديبهشت تيمار 09طول بلندترين شاخه در 

بيشترين ميزان رشد رويشي را در هر  S100. و در كل داري نبوداختالف معني ترين سطح را در پايلوت صنعتي داشتند اماباال

کيلوگرم  155و  055، 155، 5با کاربرد مقادير مختلف لجن ) ]13[فريودومينگز و همکاران دو پايلوت مورد مطالعه داشت. 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار سبب افزايش قطر و  055نيتروژن در هکتار( به اين نتيجه رسيدند که افزايش مقدار لجن تا حد 

قطر و ارتفاع  افزايش ]7[ارتفاع درخت شده و بعد از آن کاهش در رشد درخت مشاهده شد. مسکيورا لوسادا و همکاران 

ها در بسياري از لجنو آهن نيز در  ريزمغذي مانند روي، مسدرخت کاج را در اثر کاربرد لجن گزارش کردند. عناصر 

بيان داشت که عناصر غذايي  ]05[ماهيدا . ]17[تواند سبب افزايش رشد درختان شود که همين امر ميدسترس هستند 

 گيرد که اين امر سبب رشد بيشتر گياه خواهد شد.ه و در اختيار گياه قرار ميموجود در لجن فاضالب به تدريج آزاد شد

   
 رشد رويشي انگور در پايلوت صنعتي. 3شكل   رشد رويشي انگور در پايلوت شهري. 0شكل 

 
 . تعداد خوشه5. 3

داشت كه از نظر هترين عملكرد را از نظر تعداد خوشه ب S75 تيمار در شرايط پساب شهري 1 بر اساس شکل

در کاربرد پساب  کمترين مقدار را نشان داد. CTRLتيمار و همچنين  ها بودتيمار قيهداري با بآماري داراي اختالف معني
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دار شد. در معني BF50و  S25 ،CTRLهاي مشاهده شد که اختالف آن با تيمار S75صنعتي نيز بيشترين تعداد خوشه در تيمار 

سبب افزايش ولي کاربرد بيشتر از اين مقدار سبب  لجن در هكتار تن 90صنعتي کاربرد لجن تا حد  هر دو پايلوت شهري و

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که مخلوط کودحيواني و آلي اثر  ]01[کاهش تعداد خوشه شد. شاهن و همکاران 

 داري بر تعداد خوشه انگور نداشت.معني
 ها وزن تر و خشك خوشه. 3. 3

تن در هكتار لجن فاضالب(  90)كاربرد  S75تيمار  در هر دو پايلوت ها وزن تر و خشك خوشه مورد پارامتر در

در مورد وزن خشک نيز تيمار  دار نشان داد. ها اختالف معنيبهترين اثر را داشت. در مورد وزن تر اين تيمار با کليه تيمار

S75  (.0دار نشد )شکل صنعتي معنياثر بهتري داشته اما اين اختالف در پايلوت 

    
هاي كودي در شرايط پساب شهري تعداد خوشه در تيمار. 1شكل 

 و صنعتي

ها در تيمارهاي كودي در  وزن تر و خشك خوشه. 2شکل 

 صنعتي پايلوت شهري و

 تعداد حبه. 4. 3

با اختالف معني دار با ساير  S100و  S75نيز تيمارهاي ترين خوشه  ترين و كوتاهدر بلنداز لحاظ تعداد حبه  در پايلوت شهري

 (.1بيشترين تعداد حبه را دارد )شکل S75در پايلوت صنعتي نيز تيمار اند.  تيمارها باالترين مقدار را نشان داده
 ترين خوشه ترين و كوتاهوزن بلند. 0. 3

به لحاظ عددي با  هااختالف آن که بيشترين ميزان بوده NPK وS75 هاي در تيمارها  وزن بلندترين خوشهدر پايلوت شهري  

باالترين عملکرد را دارد و اين اختالف در  S75در پايلوت صنعتي از نظر وزن خوشه تيمار  .شد دارمعني BF100و  S100 ،BF50ي تيمارها

دار و مشخص بين ترين خوشه هيچ اختالف معني از نظر وزن كوتاهبود.  BF50و  S100هاي دار با تيماربلندترين خوشه همراه با اختالف معني

ه اين نتيجه رسيدند که اضافه کردن در تحقيق خود ب ]01[(. شاهن و همکاران 9)شکل  مشاهده نشددر دو پايلوت شهري و صنعتي تيمارها 

هاي بيولوژيك و اسيد هوميك را به  ها با كود داري بر وزن خوشه انگور نداشت و تركيب اين كودمخلوط کودحيواني و آلي اثر معني

 وري و توليد محصول با كيفيت را توصيه كردند. منظور بهبود بهره

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 1395شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

     
ترين خوشه در تيمارهاي  ترين و كوتاهحبه در بلند تعداد. 1شكل

 كودي در پايلوت شهري و صنعتي

 

ترين خوشه در تيمارهاي كودي  ترين و كوتاهوزن بلند. 9شكل 

 در پايلوت شهري و صنعتي
 

 ترين باسکترين و كوچکوزن بزرگ. 1. 3

ها بود. در پايلوت صنعتي اگر چه دار بيشتر از ساير تيماربا اختالف معني S75ترين باسک در تيمار در پايلوت شهري وزن بزرگ

 (.4دار نشد )شکل ها معنيترين باسک داشته اما اختالف ميان تيمارترين و كوچکبيشترين وزن را در بزرگ S75تيمار 
 ترين خوشه ترين و کوتاه طول بلند. 5. 3

هاي کودي در شرايط پساب شهري و صنعتي نشان داده شد. با توجه به ترين خوشه در تيمارترين و کوتاهبلندطول  7در شکل 

ترين مقدار را نشان داد. در مورد طول  دار بيشبا اختالف معني S75ترين خوشه، تيمار کودي  شکل در پايلوت شهري براي طول بزرگ

گونه اختالف  در شرايط پساب صنعتي هيچداري وجود نداشت. ها اختالف معنييک از تيمارترين خوشه از نظر آماري بين هيچ کوتاه

 (.7مشاهده نشد )شکل ترين خوشه بر اساس آزمون دانکن ترين و کوتاه لندطول بدر  درصد 0داري در سطح معني
 

   
هاي کودي  تيمارترين خوشه در  طول بلندترين و کوتاه. 9شکل 

 در پايلوت شهري و صنعتي

ترين باسک در تيمارهاي ترين و کوتاهوزن بزرگ .4شکل 

 كودي در پايلوت شهري و صنعتي
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 مقايسه بين ميزان رشد در شرايط پايلوت شهري و صنعتي . 8. 3

هاي مورد درخت انگور در شرايط استفاده از پساب صنعتي به خصوصيات پساب رشد رويشي و زايشي بيشتر

و  3/7تا  3/1در شرايط پساب شهري و صنعتي به ترتيب  pHها بر خاک مربوط مي شود. دامنه تغييرات استفاده و اثرات آن

سته عامل محدود کننده رشد به توندر شرايط پساب شهري اين امر مي pHبوده که با توجه به تغييرات شديد  1/4تا  0/0

خاک در دسترس بودن مواد مغذي براي جذب درخت انگور را به  pH( نيز بيان کردند، 9حساب آيد. بوالن و هلدي )

تواند محدوديت جذب عناصر غذايي را براي درخت اي که در شرايط قليايي ميدهد به گونهشدت تحت تاثير قرار مي

برابر( اما  0/1اگر چه ميزان سديم پساب صنعتي باالتر از پساب شهري بود ) 0توجه به جدول  انگور در بر داشته باشد. با

برابر پساب شهري بوده که همين امر در مجموع سبب افزايش  0/0و  1/0ميزان کلسيم و منيزيم در پساب صنعتي به ترتيب 

د کننده رشد در اين پايلوت نسبت به ( که يک عامل محدو3خاک در پايلوت شهري شده )جدول SARبيشتر ميانگين 

( 3دسي زيمنس بر متر بوده )جدول  0/0و  0باشد. ميانگين شوري پساب صنعتي و شهري به ترتيب پايلوت صنعتي مي

تواند شوري کمتر اين پساب باشد. الرينسون و بنابراين يکي از داليل رشد باالتر درخت انگور در شرايط پساب صنعتي مي

هاي فتوسنتزي، عدم هاي شورتر به دليل تخريب ساختار خاک، کاهش فعاليتگزارش کردند که در خاک ]00[همکاران 

 يابد.استفاده از مواد مغذي و ايجاد فشار اسمزي رشد انگور کاهش مي
 

 هاي مورد تحقيقهاي موجود در خاک پايلوتمقايسه ميزان پارامتر. 3جدول 

  EC(dS/m)  0.5(mmol/l)SAR  pH CaCO3 (mg/l)  آلي مواد (%)  (meq/l)Cl  

ک
عمق خا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

ي 
ب شهر

پسا
صنعتي 

ب 
پسا

 

5-35 5/5 09/5 55/5 66/0 45/5 38/5 23/5 69/5 23/5 69/5 26/0 25/0 

35-65 35/5 35/5 95/5 46/0 44/5 38/5 20/5 63/5 20/5 63/5 25/0 64/0 

65-95 39/5 45/5 95/0 82/0 45/5 35/5 46/5 49/5 46/5 49/5 25/0 60/0 

 29/0 23/0 65/5 25/5 65/5 25/5 32/5 45/5 62/0 52/5 35/5 35/5 متوسط

 
 مواد کمبود( که اين امر با توجه به 3درصد مواد آلي در خاک پايلوت صنعتي بيشتر از شهري است )جداول 

تواند عامل تقويت رشد در اين منطقه به شمار رود. مقادير اکثر فلزات سنگين بخصوص ( مي0) هاي منطقهدر خاک آلي

هاي ( و همين امر نيز با توجه به فقير بودن خاک1)جدول مس، روي ، منگنز و آهن در خاک پايلوت صنعتي بيشتر بوده 

بيان کرد که عناصر ريز مغذي مانند روي،  ]03[تواند سبب افزايش رشد انگور در اين پايلوت شده باشد. بوينتون منطقه مي

 خاک ي اکثرسيلهبه ونيز  و آهن روي، منگنز، مانندبور، منگنز و آهن براي رشد گياهان مورد نياز است. فلزات سنگين 

توانند به عنوان کود مورد استفاده گياهان قرار گيرند. است. بنابراين اين فلزات در خاک بي تحرک بوده و نمي شده ثابت

هاي زيادي به نيز بيان کرد کمبود آهن يکي از مشکالت اصلي فضاي سبز اصفهان بوده که ساالنه خسارت ]01[کلباسي 

 همراه دارد.

 هاي مورد تحقيقهاي موجود در خاک پايلوتمقايسه ميزان پارامتر .4جدول 

 Pb(mg/kg) Cd(mg/kg) Cr(mg/kg) Ni(mg/kg) Cu(mg/kg) Zn(mg/kg) Mn(mg/kg) Fe(mg/kg) 
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ک

عمق خا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
ي 

ب شهر
پسا

ي 
ب صنعت

پسا
 

5-35 06/4 85/2 56/5 56/5 52/5 56/5 22/5 52/5 95/0 85/3 85/0 64/3 85/0 64/3 54/8 54/05 

35-65 30/3 58/2 56/5 56/5 52/5 56/5 64/5 63/5 88/0 96/5 54/0 96/5 54/0 96/5 54/8 25/9 

65-95 03/3 25/5 56/5 56/5 52/5 56/5 24/5 39/5 25/0 69/5 36/0 39/5 36/0 39/5 5 59/6 

 50/9 96/5 33/5 63/0 33/5 63/0 48/5 58/0 29/5 25/5 56/5 52/5 56/5 56/5 23/4 23/3 متوسط

 
 ميزان عناصر سنگين جذب شده در انگور. 9. 3

شوند، بررسي مسائل زيست  كشاورزي افزوده ميهاي كه به اراضي  هاي مورد تحقيق در مورد كود يكي از جنبه

هاي  ي محصوالتي است كه در خاكها همانند ميزان جذب عناصر سنگين به وسيله محيطي مرتبط با استفاده از اين كود

گيري شد.  باشد. بدين منظور ميزان عناصر سنگين جذب شده در انگور اندازه گردند، ميتيمار شده با اين كود ها كشت مي

هاي آزمايش نشان داده شد. در مورد کادميوم، کروم و ميزان عناصر سنگين جذب شده در انگور در تيمار 2جدول  در

با تفاوت ناچيزي بيشترين مقدار را نشان داد. در  S100سرب مقادير ناچيز بوده و در مورد نيکل در هر دو پايلوت تيمار 

از نظر عددي مقادير باالتري را نشان داد. در مجموع  S75عتي تيمار و در صن S50مورد عنصر مس در پايلوت شهري تيمار 

ها به کار رفته ميزان جذب عناصر سنگين تا حدودي افزايش يافته است، هر چند افزايش کاربرد هايي که لجن در آنتيمار

 لجن لزوما افزايش ميزان عناصر جذب شده را به همراه نداشته است.

( نشان داد که 6هاي مورد تحقيق و مقايسه آن با مقادير استاندارد )جدول ين در پايلوتميانگين ميزان عناصر سنگ

هاي انگور به طور متوسط در محدوده مجاز قرار داشته است. عناصر کادميوم، کروم، ميزان عناصر سنگين موجود در نمونه

هاي صنعتي بيشتر از جذب شده در نمونه سرب در محدوده حساسيت دستگاه نبود. همچنين در مجموع ميزان عناصر سنگين

( قابل توجيه است. 4ي خاک اين پايلوت )جدول هاي شهري بود که با توجه به جذب بيشتر عناصر سنگين به وسيلهنمونه

داري در ميزان فلزات سنگين در خاك و برگ درخت انگور مشاهده نکرد و اين  با كاربرد لجن اثر معني ]02[پينامونتي 

 هاي انگور ندارد. ن كرد كه كمپوست لجن تاثيري بر حركت فلزات سنگين از خاك به ارگانطور بيا
 

گرم بر  هاي كودي در پايلوت شهري و صنعتي )ميلي ميزان عناصر سنگين تجمع يافته در انگور شسته شده در تيمار. 2جدول 

 ليتر(

 تيمار      صنعتي      شهري    
Zn Mn Fe Cu Pb Ni Cr Cd Zn Mn Fe Cu Pb Ni Cr Cd 

2/5 20 550 4 ns 2 ns ns 5 56 045 3 ns 2/2 ns ns CTRL 

2 32 90 3 ns 2 ns ns 4 09 85 5 ns 3 ns ns NPK 

2 03 88 4 ns 8 ns ns 4 33 025 3 ns 2 ns ns S25 

6/9 59 022 6/6 ns 4/3 ns ns 9 35 045 6 ns 2/5 ns ns S50 

2/2 39 52 8 ns 2/2 ns ns 5 52 035 2 ns 6 ns ns S75 

2 35 058 4 ns 6 ns ns 6 39 000 4 ns 5 ns ns S100 

4/4 35 030 5/3 ns 8/3 ns ns 2 08 94 5 ns 4 ns ns BF50 

2/2 59 025 2/6 ns 3 ns ns 6 02 005 2 ns 2 ns ns BF100 

5/6 9/33 048 5/4 ns 4/2 ns ns 5/2 0/55 5/055 5/4 ns 5/4 ns ns ميانگين 
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 گرم بر ليتر(دامنه مجاز عناصر سنگين در بافت گياهي )ميلي. 6جدول 

Zn Mn Fe Cu Pb Ni Cr Cd عناصر 

 ]52[مجاز  دامنه 5.8-5/5 0-5/5 05-0 0-0/5 02-5 255-2 055-02 555-02

 

 گيري نتيجه. 4

 تن لجن فاضالب شهري  90که اعمال تيمار  دادهاي رشد رويشي و زايشي گياهان مورد تحقيق نشان  نتايج بررسي پارامتر

هاي تواند جايگزين مناسبي براي کودو کاربرد لجن مي تر موثر بوده استدر هکتار تا حدودي در تحقق عملکرد باال

 هاي آتي است. م تحقيق در سالتر اين موضوع نيازمند تداوهر چند بررسي دقيقشيميايي به شمار رود. 

  با توجه به نتايج خاک وگياه در مجموع عناصر سنگين يک عامل محدود کننده حداقل در طول دوره تحقيق به حساب

 ها به کار رفته بود ميزان جذب عناصر سنگين افزايش بيشتري داشت. هايي که لجن در آنآيند هر چند که در تيمارنمي

   در اکثر موارد تجمع عناصر سنگين در سطح خاک در پايلوت صنعتي بيش از پايلوت شهري بود. به عبارت ديگر حرکت

عناصر سنگين در پايلوت شهري بيشتر از پايلوت صنعتي مشهود است. به همين دليل ميزان عناصر سنگين جذب شده در 

 هاي شهري بود.هاي صنعتي بيشتر از نمونهنمونه

 هاي صنعتي مواد مغذي خاک فقير هستند بنابراين کاربرد پساب به ويژه پسابهاي منطقه از لحاظ به اين که خاک با توجه

ها و جلوگيري از حل مناسبي براي مهار اين پسابضمن اين که سبب افزايش رشد درختان اين منطقه خواهد شد راه

 د.روهاي زيرزميني و سطحي اين منطقه به شمار ميآلودگي آب
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