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 چکیده

آلی و عناصر پرمصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و  لجن فاضالب به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی مواد

های کشاورزی  ترین کودهای آلی برای زمین عناصر کم مصرف مانند آهن، مس، روی و منگنز به عنوان یکی از بهترین و ارزان

 گزینه قتصادی،ا های برتری داشتن بر عالوه كشاورزی های زمین در كود عنوان به فاضالب از لجن استفادهباشد.  مطرح می

ترین  اما وجود عوامل سمی از قبیل فلزات سنگین در لجن، مهم .است فاضالب لجن مدیریت مشكل رفع برای نیز مناسبی

در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر کاربرد لجن فاضالب شهری بر رشد  آید. فاکتور محدودکننده استفاده از آن به شمار می

و  55، 50، 55، 0تیمار سطوح مختلف لجن فاضالب) 5ای با  آزمایشی گلخانه (.Lactuca sativa L) و عملکرد گیاه کاهو 

تکرار اجرا شد. در پایان فصل رشد خصوصیات مختلف گیاه  4های کامل تصادفی با  تن در هکتار(  در قالب طرح بلوک 000

گیری گردید. نتایج نشان داد  یشه گیاه اندازهشامل ارتفاع گیاه، عملکرد تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و طول ر

گیری شده  دار )در سطح احتمال پنج درصد( تمام پارامترهای اندازه که افزایش میزان کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش معنی

 تن در هکتار لجن فاضالب دارای بهترین اثر بر خصوصیات گیاه کاهو بود. 000در گیاه شد و  تیمار 

 کاهو، لجن فاضالب، عملکرد و اجزای عملکرد :اه کلید واژه

 

 

 

 مقدمه

لجن فاضالب رسوباتی است تشکیل شده از مواد معدنی و آلی که در مراحل مختلف تصفیه فاضالب به 

 واحدهای احداث و فاضالب های خانه تصفیه با توسعه لجن، مدیریت مروزهشود. ا های غلیظ جدا می صورت توده
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 00 متوسط طور . به[0] است شده تبدیل محیطی زیست ترین موضوعات بحرانی از یكی به جدید، های خانه تصفیه

های  زمین به كود عنوان به آن تن میلیون 50 حدود كه شود، می تولید جهان در ساالنه لجن فاضالب تن میلیون

گیاه )آهن، روی،  نیاز مورد غذایی از عناصر بودن غنی دلیل به فاضالب لجن .[5] گردد می اضافه كشاورزی

 از ناشی مشكالت رفع مؤثری در نقش تواند می عمل این كه .است گرفته قرار توجه مورد مس، منگنز(، بسیار

مراحل  .[0] باشد داشته محصوالت سطح واحد در عملكرد افزایش دنبال آن به و غذایی عناصر آلی، مواد كمبود

است. تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی رشد گیاه و تولید بیشینه، تابع متغییرهای زیادی 

آید. کودهای آلی نظیر لجن فاضالب به علت غنی بودن از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و مواد  محصول به شمار می

لجن  تحقیقات نشان داده است که کاربرد مقادیر مناسب شوند. آلی در بیشتر موارد باعث افزایش عملکرد گیاه می

شود و  فاضالب در خاک موجب بهبود شرایط فیزیکی خاک و تأمین مقادیر قابل توجهی از مواد غذایی گیاه می

آور است و باعث کاهش  دهد در حالی که مصرف بیش از حد آن زیان کمیت و کیفیت محصول را افزایش می

بررسی های خود دلیل کاهش  . برخی پژوهشگران در[5[ ]4] گردد عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی می

[ 6]دانند  کیفیت و عملکرد محصوالت را در کاربردهای مقادیر باالی لجن فاضالب وجود فلزات سنگین در لجن می

سازی فلزات سنگین از لجن و تجمع فلزات سنگین در  محدودیت اصلی استفاده از لجن فاضالب پتانسیل آزاد. [5]

 خطرات ها و برتری پتانسیل بررسی ( با5000اگراوال ) و سینگ [.8] سطوح سمی در بخش فوقانی خاک است

 بر عالوه زراعی های زمین در فاضالب لجن كاربرد نمودند، بیان كشاورزی های در زمین فاضالب لجن كاربرد

 و دفن به مربوط اقتصادی و زیستی محیط مسایل نموده، تأمین را گیاهان نیاز مورد عناصر ضروری كه این

( در یک پژوهش لجن فاضالب و لجن بیوچار را 5005و همکاران ) حسین .[9]سازد  می مرتفع را ن لجنسوزاند

برای محصول گوجه فرنگی به کار بردند و مشاهده کردند که بیشترین وزن خشک گیاه، تعداد میوه و عملکرد 

،  80د که افزودن لجن فاضالب )نشان دا( 5005موررا و همکاران ) قتحقی [.00]مربوط به تیمار لجن فاضالب بود 

داری نسبت به خاک شاهد افزایش داد  تن در هکتار(، میانگین وزن خشک آفتابگردان را به طور معنی 060و 000

 نشان دادند و نموده بررسی ماشك ذرت، عملكرد گندم، بر را فاضالب لجن تأثیر (5008الذوبی و همکاران ) [.00]

 داری معنی افزایش گندم مورد در اما گردید، ماشك و ذرت دار عملكرد معنی افزایش سبب فاضالب لجن افزودن

ای نشان داد که افزایش لجن  ( در یک مطالعه مزرعه0056باشی ) خیام [.05]نگردید  مشاهده گیاه عملكرد در

و  0/0از  دار عملکرد دو گیاه کاهو و اسفناج شد. عملکرد کاهو و اسفناج به ترتیب فاضالب موجب افزایش معنی

واثقی و  .[00]تن بر هکتار لجن خشک رسید  45تن در هکتار در تیمار  00و  5/0تن در هکتار در تیمار شاهد به  5/4

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که وزن خشک اندام هوایی اسفناج در خاک متناسب با  (0080همکاران )

تن در هکتار(، افزایش نشان داده است که این افزایش برای  500و 000، 50، 0افزایش سطح کاربرد لجن فاضالب )

 برخی بر فاضالب بررسی اثر لجن به منظور ( در پژوهشی0090زارع و همکاران ) .[5]دار بود  همه تیمارها معنی

 اثر زیتون نشان دادند که نهال فیزیولوژیکی خصوصیات و خاك ضروری غذایی عناصر و شیمیایی خصوصیات

 زیتون گیاه جدید های برگ تعداد و ریشه خشک وزن گیاه، طول های جدید، شاخه تعداد بر فاضالب لجن

رود استفاده از جامدات آلی به دلیل دارا بودن مقدار باالی نیتروژن و فسفر سبب  اگرچه انتظار می شد. دار معنی

برای گیاه و یا افزایش شوری ناشی افزایش عملکرد شود، اما وجود مقادیر باالی فلزات سنگین در آن و ایجاد سمیت 

( 0988گرات و همکاران ) در بررسی که توسط مک [.04]از کاربرد آن در خاک سبب کاهش محصول شده است 
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مانده لجن فاضالب به علت کاهش تثبیت نیتروژن در شبدر، کاهش عملکرد گیاه را در  صورت گرفت اثرهای باقی

ه از لجن فاضالب به دلیل افزایش بیش از حد شوری، موجب کاهش در آزمایش دیگری، استفاد [.05]پی داشت

به طور کلی، کاربرد لجن در اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر خصوصیات خاک و  [.06]عملکرد کاهو و یوالف شد 

گیاهان بستگی به عواملی از قبیل کیفیت لجن، نوع خاک، نوع گیاه و اقلیم دارد. به منظور استفاده از لجن در 

ای ضروری است. با توجه به نقش  تحقیقات منطقهشاورزی، باتوجه به متغییر بودن این عوامل در مناطق مختلف، ک

گیاه کاهو در رژیم غذایی مردم ایران و نیاز به مطالعه بیشتر کاربرد لجن فاضالب بر روی سبزی هایی که مصرف 

لذا این پژوهش با هدف   در منطقه خرم آباد، تازه خوری دارند و عدم اجرای تحقیق های ضروری در این زمینه

 صورت گرفت.بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کاهو با کاربرد لجن فاضالب شهری 

 

 ها مواد و روش

ای با کاربرد سطوح مختلف لجن فاضالب و کشت گیاه کاهو در قالب طرح  این پژوهش گلخانه

تحقیقاتی  مزرعه تریم سانتی 00-0 عمق استفاده از مورد ك. خاتکرار به انجام رسید 4های کامل تصادفی با  بلوک

 از برخی متر، میلی 4 الك از عبور و نمودن خشك هوا از پس و تهیهلرستان   دانشگاه دانشکده کشاورزی

 به آلی كربن ،[05]روش هیدرومتری  به خاك (. بافت0)جدول گردید تعیین آن شیمیایی و فیزیكی مشخصات

  pH خاك توسط دستگاه هدایت سنج و اشباع عصاره در الكتریكی هدایت ، قابلیت[08]بالك  و واكلی روش

اسپکتروفتومتر سنجی با دستگاه  ، فسفر به روش اولسن و با استفاده از روش رنگ[09]متر  pHخاک توسط دستگاه 

خانه شهری  ده از تصفیهلجن مورد استفا .گیری شد، اندازه[50]و نیتروژن کل با استفاده از دستگاه کجلدال  [50]

هوازی بود.  لجن پس از هوا خشک  آباد تهیه شد، سیستم تصفیه لجن هضم شده به روش بی فاضالب شهرستان خرم

سطوح  (. 5گیری شد )جدول  متری عبور داده شد و برخی از مشخصات شیمیایی لجن نیز اندازه میلی 4شدن از الک 

کیلوگرم خاک اضافه شد. داخل  0هایی شامل  تن در هکتار به گلدان 000و  55، 50، 55مختلف لجن شامل صفر، 

ها تنک شدند تا فضای کافی  روز از کاشت نشاها بوته 50عدد نشای کاهو کشت شد و پس از گذشت  0هر گلدان 

ر برای رشد گیاه وجود داشته باشد، به این ترتیب که در هر گلدان یک بوته نگه داشته شد. در مدت رشد گیاهان د

 كود شیمیایی، گونه هیچ از كشت طول درگلخانه، عملیات آبیاری و وجین علف های رشد با دست انجام شد. 

پس از برداشت،  روز بعد از کاشت انجام شد. 60برداشت گیاه  .نگردید استفاده كش حشره و سم كش، علف

حل طوقه جدا شده و هر کدام جداگانه های گیاهی با آب معمولی شسته شدند. ریشه و اندام هوایی گیاه از م نمونه

درجه سلسیوس در آون تا رسیدن به  55ساعت در دمای  55وزن و به داخل پاکت کاغذی منتقل شدند و به مدت 

گیری  وزن ثابت قرار داده شدند. برای تعیین عملکرد تر و خشک گیاه وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه اندازه

 «SAS»فزار رمن از استفاده اب مطالعه مورد روی صفات برلجن فاضالب از راستفادهتأثی آزمایش، پایان در شد. 

 استفاده با ها نمیانگی شد، مشخص پارامترها بودن دار یمعن که این از گرفت بعد قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد

 .شدند مقایسه درصد پنج احتمال سطح در دانكن آزمون از

 

 نتایج وبحث
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های کشاورزی بستگی زیادی به خصوصیات  اثر کاربرد لجن فاضالب در زمین د استفاده:خصوصیات لجن مور

 در لجن برای اسیدی  pH(.  = 90/6pH)  است اسیدی مطالعه كمی مورد لجن pH لجن مورد استفاده دارد.

 دهد افزایش را سنگین عناصر قابلیت دسترسی تواند می pH این [.50] [55]است  شده گزارش ها نیز پژوهش سایر

pH  و آلی مواد تخمیر از آمده دست به فراوان اسیدهای آلی حضور از ناشی تواند می فاضالب لجن پایین 

قابلیت هدایت الکتریکی  .[5]باشد  می پساب همراه انتقال فاضالب سیستم به شده وارد معدنی اسیدهای همچنین

لجن مورد مطالعه به ترتیب دارای  سازد. ا مطرح میلجن فاضالب نسبتًا زیاد بوده و احتمال وقوع خطر شوری ر

تواند سهم به سزایی در  که میباشد  گرم بر کیلوگرم نیتروژن و فسفر قابل استفاده می میلی 4/595درصد و  058/0

تأمین نیاز گیاه به این دو عنصر داشته باشد. هر چند بخش عمده نیتروژن به صورت آلی بوده که از طریق فرایندهای 

در کاربرد لجن فاضالب به عنوان کود، غلطت عناصر  گیرد. یستی به تدریج معدنی شده و در اختیار گیاه قرار میز

تواند موجب تجمع این عناصر  سنگین و کم مصرف مورد توجه بیشتری است، زیرا استفاده دراز مدت از این ماده می

مقایسه مقادیر عناصر مذکور در  و حیوان گردد. و در نهایت آلودگی خاک و سرایت آن به زنجیره غذایی انسان

دهد که   نشان می 5در جدول  (USEPA)لجن مورد آزمایش با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا 

زا نخواهد بود. با این حال باید  غلظت این عناصر در این لجن فاضالب در محدوده مجاز بوده و کاربرد آن مشکل

تواند موجب انباشته شدن این عناصر در خاک گردد.  طوالنی مدت و مقادیر زیاد لجن می توجه داشت کاربرد

 [55]گردد  دهد کاربرد لجن فاضالب شهری موجب افزایش مقادیر فلزات سنگین در خاک می ها نشان می گزارش

[9.] 

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش تعدادی از ویژگی -0جدول

 

 

 

سه غلظت برخی فلزات سنگین با های شیمیایی لجن مورد استفاده و مقای برخی ویژگی -5جدول

 USEPA503استانداردحدمجاز

 ارمقد واحد ویژگی

 لومی رسی ----- بافت خاک

pH ----- 40/5 

 dS/m 5/0 هدایت الکتریکی

 458/0 % کربن آلی

 065/0 % کل نیتروژن

 mg/kg 080 قابل جذب پتاسیم

 mg/kg 08/50 قابل جذب فسفر

 meq/lit 90/0 منیزیم

 meq/lit 50/5 کلسیم
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پارامتر اندازه گیری 

 شده

 USEPA503حدمجاز استاندارد  لجن مورد استفاده واحد

pH ----- 90/6 ---- 

 ---- dS/m 04/05 قابلیت هدایت الکتریکی

 ---- 60/05 % کربن آلی

 ---- 058/0 % نیتروژن

 ---- mg/kg 4/595 فسفر

 ---- mg/kg 490 یمپتاس

 ---- mg/lit 65/98 سدیم

 ---- mg/kg 89/000 آهن

 ---- mg/kg 45/050 منگنز

 mg/kg 60/0 09 کادمیم

 mg/kg 08/00 000 سرب

 mg/kg 04/69 5800 روی

 mg/kg 06/50 0500 مس

 

 
 وزن تر و خشک اندام هوایی

ندام هوایی کاهو در سطح احتمال پنج دار وزن تر و خشک ا کاربرد لجن فاضالب سبب افزایش معنی

تن در هکتار و کمترین مقدار مربوط به  000(. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در تیمار 0درصد شد )جدول

گرم در تیمار  49/00گرم در تیمار شاهد به  59/5(، به طوری که وزن خشک اندام هوایی از 5تیمار شاهد بود )شکل 

ر هکتار رسید و عملکرد وزن تر نسبت به تیمار شاهد چهار برابر افزایش نشان داد تن لجن فاضالب  د 000

(. این افزایش عملکرد احتماال به دلیل افزودن عناصر غذایی پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و نیز عناصر 4)جدول

 باشد. غذایی کم مصرف نظیر آهن، روی و منگنز از طریق لجن فاضالب می

 

 اریانس اثر سطوح مختلف لجن فاضالب بر  وزن تر و  خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشهتجزیه و -0جدول

  Fمقادیر    

 وزن تر اندام هوایی وزن خشک ریشه هوایی اندام خشک وزن درجه آزادی منبع تغییرات

96/55 4 تیمار * *45/05 *66/505 

55/0 0 تکرار ns ns05/0 ns05/0 

خطای 

 آزمایش

05    

ns  دار در سطح احتمال پنج درصد دار و غیر معنی ه ترتیب معنیب *و 

 های وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، و وزن تر اندام هوایی مقایسه میانگین -4لوجد

 وزن تر اندام هوایی وزن خشک ریشه هوایی اندام خشک وزن تیمار
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 d 59/5  b 9/0  e 56/44  شاهد

 c59/6  b48/0  d46/009  تن در هکتار 55

 c 59/6  a 05/5  c90/009  تن در هکتار 50

 b 45/8  a 59/5  b 50/050   تن در هکتار 55

 a 49//00  a 84/5  a 00/055  تن در هکتار 000

 داری ندارند. هایی دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن تفاوت معنی در هر ستون، میانگین

 

. موررا و [5]ای روی گیاه کاهو نتایج مشابهی گزارش کردند  ( نیز در یک پژوهش گلخانه0080قی و همکاران )واث

که افزودن لجن های تیمار شده با لجن رشد دادند و مشاهده کردند  ( گیاه آفتابگردان را در خاک5005همکاران )

ایش داد که با نتایج تحقیق بت به خاک شاهد افزداری نس فاضالب، میانگین وزن خشک آفتابگردان را به طور معنی

به این نتیجه رسیدند که  0998ناواس و همکاران در تحقیق خود در سال همچنین  [.00]مطابقت دارد حاضر 

مناطق خشک بهبود بخشید و  (،gypsisols)های ژیپسیک  های کافی از کاربرد لجن، رشد گیاه را در خاک نسبت

داد که این محققین دلیل این افزایش عملکرد را افزایش در تعداد جوانه، ارتفاع گیاه و عملکرد گیاه را افزایش 

 [.56]بیومس گیاه بیان نمودند 

 
 اثر سطوح مختلف لجن بر وزن تر و خشک اندام هوایی کاهو -5شکل     

 
 وزن خشک ریشه

ب وزن خشک ریشه به ( نشان می دهد که با افزایش سطح لجن فاضال0جدول تجزیه واریانس )جدول 

( نیز نشان می 4داری در سطح احتمال پنج درصد افزایش یافت. مقایسه میانگین ها به روش دانکن )جدول طور معنی

دهد که با افزایش لجن فاضالب در همه تیمارهای دریافت کننده لجن وزن خشک ریشه افزایش یافت ولی این 

دار داشتند.  بیشترین وزن  ود، اما سایر تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنیدار نب تن در هکتار معنی 55افزایش در تیمار 

 (.0و شکل 4تن در هکتار و کمترین وزن خشک مربوط به تیمار شاهد بود )جدول  000خشک ریشه مربوط به تیمار 

شک ریشه ( نیز در پژوهش خود نشان داد که استفاده از کودهای آلی سبب افزایش عملکرد وزن خ0088شریفی )

 بهبود با رابطه مستقیمی ریشه خشک وزن عملکرد .[55]ذرت شد که نتایج تحقیق حاضر با آن همخوانی دارد 

به  است ممکن ماده خشک عملکرد افزایش همچنین. دارد خاك بهبود ساختمان و خاك غذایی عناصر وضعیت
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 یابد می افزایش نتیجه تولید در و گیاه ریشه رشد آن به دنبال که باشد آلی خاك کربن و نیتروژن افزایش دلیل

[58.] 

 

 
 اثر سطوح مختلف لجن فاضالب بر وزن خشک ریشه کاهو -0شکل

 
 ارتفاع گیاه و طول ریشه

دهد اثر لجن فاضالب بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال پنج  ( نشان می5جدول تجزیه واریانس )جدول

دهد که با افزایش لجن فاضالب  ( نشان می6روش دانکن )جدول  ها به دار می باشد. مقایسه میانگین درصد معنی

 000در تیمار  65/50در تیمار شاهد به  58/06ارتفاع گیاه در همه تیمارها افزایش یافت. به طوری که ارتفاع گیاه از 

ب و کمترین تن در هکتار لجن فاضال 000(. بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار 6تن در هکتار افزایش یافت )جدول

تواند به دلیل  می پژوهش این در لجن فاضالب کاربرددلیل افزایش ارتفاع با  ارتفاع مربوط به تیمار شاهد بود.

 افزایش سبب و داده بهبود گیاه ریشه نفوذ لحاظ از را خاك فیزیكی شرایطافزایش ماده آلی خاک باشد که 

گیاه ممکن است به دلیل افزایش عناصر غذایی پرمصرف و کم ، همچنین افزایش ارتفاع [59] است شده گیاه ارتفاع

ای گیاه برنج را در  ( که در پژوهشی گلخانه0095نتایج با تحقیق عباسی و همکاران) مصرف قابل جذب گیاه باشد.

 یک خاک آهکی رشد دادند و گزارش کردند با مصرف لجن فاضالب ارتفاع ساقه افزایش یافت، مطابقت دارد.

داری  دهد که با افزایش لجن فاضالب طول ریشه به صورت معنی ( نشان می5ل تجزیه واریانس )جدول جدو [.00]

تن در هکتار  000در سطح احتمال پنج درصد افزایش یافت. بیشترین و کمترین طول ریشه به ترتیب در تیمارهای 

 (.6لجن فاضالب و تیمار شاهد مشاهده شد )جدول 

 

 

 

 

 اثر سطوح مختلف لجن فاضالب بر تعداد برگ، ارتفاع گیاه، ارتفاع اندام هوایی و طول ریشه تجزیه واریانس  -5جدول

  Fمقادیر                               
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 ارتفاع ریشه ارتفاع گیاه درجه آزادی منبع تغییرات

 68/54* 46/89* 4 تیمار

 ns85/0 ns44/0 0 تکرار

   05 خطای آزمایش

ns  دار و غیر معنی دار در سطح احتمال پنج درصد نیبه ترتیب مع *و 

 

 های تعداد برگ، ارتفاع گیاه، ارتفاع اندام هوایی و طول ریشه کاهو مقایسه میانگین -6جدول

 طول ریشه ارتفاع گیاه تیمار

 e 85/06 c55/50 شاهد

 d55/45 b65/58 تن در هکتار 55

 c00/46 b05/59 تن در هکتار 50

 b65/48 a05/05 تن در هکتار 55

 a65/50 a55/00 تن در هکتار 000

 داری ندارند. هایی دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن تفاوت معنی در هر ستون، میانگین

 

 در ریشیه  طیول  افیزایش  باعیث   کودهای آلیی  مصرف که کردند گزارشنیز ( 5000) و همکاران ابراهیم

 افیزایش  و خیاك  و شییمیایی  فیزیکیی  هیای  ویژگیی  بهبیود  به را افزایش این آنان. [00]د ش گندم و برنج

، کیه نتیایج تحقییق حاضیر بیا آن      دادنید  نسیبت  آلیی  کودهیای  مصیرف  بر اثیر  غذایی عناصر جذب قابلیت

 [.05] همخوانی دارد

 
 اثر سطوح مختلف لجن فاضالب بر  ارتفاع گیاه و ارتفاع ریشه -4شکل

 

 یگیر نتیجه

دار ارتفاع گیاه، طول  نتایج این آزماش نشان داد که افزایش لجن فاضالب به خاک منجر به افزایش معنی

ریشه، وزن خشک ریشه و عملکرد تر و خشک اندام هوایی کاهو در مقایسه با تیمار شاهد شد. بیشترین مقدار رشد و 

با توجه به نتایج به دست آمده مالحظه گردید  تن در هکتار لجن فاضالب مشاهده شد. 000عملکرد کاهو در تیمار 
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توان از لجن فاضالب  آباد منجر به افزایش رشد گیاه کاهو گردید.  در نتیجه می خانه شهری خرم لجن فاضالب تصفیه

به عنوان یک کود مناسب با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی، حداقل برای یک دوره کشت استفاده کرد. به هر 

یادآوری است که این پژوهش بایستی در مزرعه تکرار و در طی چندین سال اثرات تجمعی استفاده از  حال الزم به

 لجن فاضالب بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی خاک بررسی گردد.
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