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چکیده
برای بررسی تأثیر سطوح مختلف لجن فاضالب پرتوتابی نشده و شده ،بر جذب عناصر غذایی کممصرف (مس،
روی ،آهن ،نیکل و منگنز) و فلزهای سنگین (سرب و کادمیم) در ریشه و شاخساره ریحان ،آزمایشی در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد .تیمارها شامل کاربرد لجن فاضالب در سطوح صفر 33 ،11 ،و  03گرم
بر کیلوگرم خاک بود که در معرض پرتوتابی گاما با دوزهای صفر 13 ،1 ،و  73کیلوگری قرار گرفته بودند .نتایج نشان
داد افزودن  11و  33گرم لجن فاضالب بر کیلوگرم با هر دز پرتوتابی باعث افزایش وزن ریشه و شاخساره خشک و در
سطح  03گرم بر کیلوگرم باعث کاهش آنها گردید .با کاربرد تمام سطوح لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده ،جذب مس،
نیکل ،سرب ،روی ،منگنز و آهن ریشه و شاخساره نسبت به شاهد افزایش یافت .بیشترین مقدار جذب فلزهای مس ،روی،
آهن ،منگنز ،سرب ،کادمیم و نیکل ریشه و مس ،روی ،سرب و کادمیم شاخساره از کاربرد  33گرم بر کیلوگرم لجن
فاضالب پرتوتابی شده با دوز  73کیلوگری حاصل گردید .بیشترین مقدار جذب آهن ،منگنز و نیکل شاخساره نیز از کاربرد
 33گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده بهترتیب با دوز  1 ،1و 13کیلوگری مشاهده شد .نتایج نشان داد که گیاه
دارویی ریحان توان باالیی در جذب فلزهای سنگین از خاک و انتقال آنها به شاخساره دارد .لذا ،مصرف گیاهان ریحان
تیمار شده با لجن فاضالب بهصورت تازهخوری و ادویهای باید با احتیاط انجام شود.
واژههای کلیدی :آالینده ،پرتو گاما ،جذب ،لجن فاضالب ،گیاه دارویی
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Abstract
To evaluate the effects of different levels of gamma irradiated and non-irradiated sewage sludge on
uptake of micronutrients (copper, zinc, iron, nickel and manganese) and heavy metals (cadmium and lead) in
root and shoot of basil, a greenhouse experiment was conducted in a completely randomized design with three
replications. The treatments consisted of 0, 15, 30 and 60 g.kg-1 of sewage sludge exposed to gamma radiation
at doses of 0, 5, 10 and 20 kGy. The results showed that addition of 15 and 30 g sewage sludge kg-1 soil with
each irradiation dose increased root and shoot dry weights and reduced their at 60 g.kg-1. The application all
levels of irradiated and non-irradiated sewage sludge increased the uptake of copper, nickel, lead, zinc,
manganese and iron in root and shoot compared to the control. The maximum uptake of copper, zinc, iron,
manganese, lead, cadmium and nickel in root and copper, zinc, lead and cadmium in shoot was obtained in 30
g. kg-1 sewage sludge irradiated with 20 kGy absorbed dose. The maximum uptake of iron, manganese and
nickel in shoot was revealed in 30 g.kg-1 sewage sludge irradiated with 5, 5 and 10 kGy, respectively. The
results showed that the basil herb has the high ability to absorb and transfer of metals to shoot. Therefore, the
use of basil plants treated with sewage sludge in human nutrition as fresh and spicy should be done with
caution.
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مقدمه

.)7311 درصد گزارش شده است (سماوات و همکاران

، درصد اراضی زیر کشت ایران03 در بیش از

تمرکز مراکز جمعیتی و صنعتی در نقاط مختلف باعث

میزان مواد آلی کمتر از یک درصد و در بخش

شکلگیری حجم زیادی از فاضالب شده که تصفیه آنها

 درصد میباشد (نجفی و3/1 قابلتوجهی کمتر از

 بهطوریکه عدم،منجر به تولید لجن زیادی شده است

 این در حالی است که مقدار بهینه مواد.)7317 همکاران

 دشواریهای،توجه به یافتن بهترین شیوههای دفع آنها

،آلی با توجه به نقش آن در بهبود ویژگیهای فیزیکی
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زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده است (پارسافر و

که پرتو گاما در گندزدایی لجن فاضالب نسبت به باریکه

همکاران  .)7311منابع تأمین مواد آلی برای خاکهای زیر

الکترون استفاده گستردهتری داشته باشد (چمیلوسکی

کشت ایران محدود بوده و جوابگوی نیاز روزافزون

 .)7337سازوکار کلی پرتوهای یونیزان بر اساس

بخش کشاورزی به کودهای آلی نیست .بنابراین ،در

رادیولیز یا یونیزه شدن مولکولهای آب مواد در معرض

سالهای اخیر کاربرد لجن فاضالب در خاکهای

پرتوتابی و تشکیل مجموعهای از رادیکالهای آزاد

کشاورزی بهدالیل غنی بودن آنها از مواد آلی و عناصر

اکسنده ]رادیکال هیدروکسیل )  (OH.و پراکسید

غذایی مورد توجه قرار گرفته است (نجفی و همکاران

هیدروژن ( [)H2O2و کاهنده ]هیدروژن )  (H.و الکترون

7317؛ عسگری لجایر و همکاران .)7310

هیدارته ](e−aq ) 7بر اثر جذب انرژی پرتو میباشد (وانگ

روشهای متداول تصفیه فاضالب یا تثبیت
لجن مانند لجن فعال ،هضم هوازی و بیهوازی ،تثبیت
قلیایی ،کمپوست کردن ،خشک کردن از طریق هوا یا
حرارت و غیره ،قادر به حذف کامل عوامل بیماریزا،
مواد شیمیایی آلی پیچیده و دیگر آالیندهها نیست .لیکن
بهدلیل ناتوانی روشهای متداول استفاده شده در تثبیت
لجن،

لجن

حاوی

انواع

باکتریها،

ویروسها،

پروتوزوآها ،انگلها و سایر ریزجانداران بیماریزا و یا
فلزهای سنگین ،آالیندههای آلی سمی و غیره بوده و
استفاده از اینها میتواند برای محصوالت کشاورزی،
انسان و دام خطرناک باشد و میبایست قبل از
استفادههای کشاورزی و یا دفع در محیط زیست
گندزدایی شوند (عسگری لجایر و همکاران  .)7311در
حال حاضر ،با توجه به معایب روشهای متداول
گندزدایی لجن فاضالب از قبیل عدم گندزدایی کامل ،رشد
مجدد بیماریزاها و غیره ،برای تصفیه و گندزدایی بهتر
این مواد ،فناوری گندزدایی با پرتوهای یونساز پیشنهاد
شده است (واتانیبل و تاکاهیسا 1784؛ پاندیا و همکاران
1787؛ ال-موتایم  .)7330گزارش شده است که از
پرتوهای یونساز ،پرتوهای گاما و باریکه

الکترون1

میتوانند برای اهداف گندزدایی لجن فاضالب استفاده
شوند (ترووسکی و ماتای 7330؛ ال-موتایم .)7330
مزایای پرتو گاما نسبت به باریکه الکترون مانند قدرت
نفوذ عالی به مواد (حدود  333میلیمتر) ،امکان پرتودهی
سطح مقطع ضخیمتر از لجن (بهصورت فله) باعث شده
Electron beam-1

و چو .)7310
در بین محصوالت کشاورزی ،کشت گیاهان
دارویی در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین یا تیمار
شده با کودهای آلی آلوده از قبیل کمپوست ،لجن
فاضالب و غیره بر سایر گیاهان دارای زیستتوده باال
مانند گیاهان خوراکی ،گونههای درختی و درختچهای
ترجیح داده میشود .دالیل این ترجیح ،اوالً تولید
متابولیتهای ثانویه عاری از فلزها ،عدم مشکل وارد
شدن این فلزها به زنجیره غذایی در صورت مصرف
متابولیتهای ثانویه و اقتصادی بودن بازار خرید و
فروش متابولیتهای ثانویه و ثانیاً مقاومت باالی این
گیاهان به تنش فلزهای سنگین بهدلیل دارا بودن
متابولیتهای ثانویه و نقش این متابولیتها در تحمل به
تنش ذکر گردیده است (عسگری لجایر و همکاران .)7317
در ایران لجن فاضالب عمدتاً بهدلیل ارزانی قیمت این
فراورده در کشت گیاهان دارای خامخوری بهویژه
سبزیها استفاده میشود (بوستانی و همکاران .)7311
ریحان ( )Ocimum basilicum L.از سبزیهای برگی و
گیاهی دارویی از خانواده نعناعیان بوده ،در چند چین
برداشت و استفاده میشود (ازکان و همکاران  .)7331این
گیاه علفی ،یکساله ،معطر و مهمترین گونه اقتصادی از
جنس  Ocimumبوده که در بیشتر مناطق کشور برای
تولید اسانس ،مصرف تازه و خشک کشت میشود
(حمزهزاده و همکاران  .)7311بررسی منابع نشان داد که
Hydrated electron-2
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اگرچه مطالعاتی در مورد تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی

ظرفیت تبادل کاتیونی به روش باور (باور  pH ،)1717و

شده بر ویژگیهای رشد و جذب عناصر غذایی توسط

 ECدر عصاره گل اشباع (پیج و همکاران ،)1787

غالت ،لگومها و سایر گیاهان انجام شده است (راتد و

نیتروژن کل خاک به روش هضم کجلدال (بریمنر و

همکاران 7311 ،7337؛ لیمام و همکاران  ،)7318اما چنین

مولوانی  ،)1787فسفر قابلاستخراج با بیکربنات سدیم

مطالعهای در داخل کشور در مورد تأثیر لجن پرتوتابی

 3/1موالر به روش اولسن (اولسن و همکاران ،)1787

شده بر رشد گیاهان و جذب عناصر غذایی کممصرف و

پتاسیم قابلجذب به روش استات آمونیوم نرمال (پیج و

فلزهای سنگین توسط آنها انجام نشده است .لذا ،با توجه

همکاران  )1787و مقدار روی ،مس ،آهن ،منگنز و کادمیم

به افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در راستای

قابلجذب به روش ( DTPAلیندزی و نورول )1787

تأمین نیاز روزافزون دنیا از یک طرف و عدم مستندات

تعیین گردید (جدول .)1

علمی کافی در زمینه تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی شده و

لجن فاضالب مورد استفاده از تصفیهخانه

نشده بر جذب عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین

فاضالب شهری جنوب تهران ،پس از مرحله آبگیری با

در گیاه دارویی ریحان از طرف دیگر ،این پژوهش در

دستگاه بلت فیلتر پرس ،تهیه شد (شکل  .)1با توجه به

شرایط گلخانهای بر روی گیاه دارویی ریحان اجرا گردید.

بررسی منابع ،ریزجانداران شاخص بیماریزا در لجن
فاضالب در دوزهای پرتوتابی کم حذف میشوند (اتزل

مواد و روشها

و همکاران 1707؛ ویکرامایاکا و اسپرول 1773؛ ال بشیر

برای بررسی اثر سطوح مختلف لجن فاضالب

و همکاران  .)7333لذا ،بررسی روند تغییرات آنها در

پرتوتابی شده و نشده بر جذب عناصر غذایی کممصرف

دوزهای کم امکانپذیر بوده و در دوزهای باال

و فلزهای سنگین در ریشه و شاخساره ریحان ،آزمایشی

ریزجانداران شاخص برای بررسی روند تغییرات وجود

بهصورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و  13تیمار

نخواهد داشت .همچنین ،بررسی تغییرات ویژگیهای

جمعاً  37گلدان در پاییز و زمستان  1371در خاکی با

شیمیایی در دوزهای باال مقدور بوده و مشاهده روند

بافت لوم رسی شنی در پژوهشکده کشاورزی هستهای

تغییرات آنها نیازمند اعمال دوزهای باال میباشد

انجام شد .برای کشت از گلدانهای پالستیکی با قطر

(چایچیان و همکاران 1778؛ باسفر و رحیم 7337؛

دهانه  11/1و ارتفاع  18سانتیمتر و گنجایش  4کیلوگرم

طاهری و همکاران 7313؛ پروین و همکاران  .)7311با

خاک استفاده گردید .خاک مورد نظر برای کشت

توجه به مطالب مذکور ،تیمارهای مربوط به اعمال

گلخانهای از عمق صفر تا  33سانتیمتری مزرعه

دوزهای مختلف بر اساس مقادیر توصیه شده سازمان

تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی هستهای واقع در

حفاظت محیط زیست آمریکا (ویکرامایاکا و اسپرول

روستای رَمنده ،ساوجبالغ با طول جغرافیایی  31درجه

 )1773و با در نظر گرفتن مشاهده روند تغییرات

و  47دقیقه شمالی و  13درجه و  44دقیقه شرقی برداشته

ویژگیهای زیستی و شیمیایی لجن پس از پرتوتابی گاما

شد .پس از هوا خشک شدن و عبور از الک  7میلیمتری،

بود .لذا ،لجن با دوزهای یک دوم مقدار توصیه شده،

بعضی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن از جمله بافت

مقدار توصیه شده و دو برابر مقدار توصیه شده سازمان

خاک به روش هیدرومتری (بویوکوس  ،)1707درصد

حفاظت محیط زیست آمریکا (بهترتیب  13 ،1و 73

کربن آلی به روش اکسایش تر (والکی بلک ،)1734

کیلوگری) پرتوتابی شد .پرتوتابی با دستگاه گاماسل با

رطوبت اشباع خاک ،کربنات کلسیم معادل خاک به روش

فعالیت ویژه  8077کوری و با آهنگ دوز  174گری بر

خنثیسازی با اسید و تیتر کردن با سود (گوپتا ،)7333

دقیقه ،کالیبره شده با دوزیمتر فریک در پژوهشکده
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کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،
سازمان انرژی اتمی ایران واقع در تهران انجام شد.

شکل  -1تصویر محل نمونهبرداری لجن از تصفیهخانه فاضالب جنوب شهر تهران

بعد از پرتوتابی ،نمونههای آزمایش زیستی

صورت جداگانه افزوده شده و خوب مخلوط گردید .پس

لجن در ظروف شیشهای درسمبادهای استریل و در

از اعمال تیمارهای لجن فاضالب ،خاک گلدان برای مدت

شرایط درجه حرارت کمتر از  4درجه سلسیوس به

دو هفته برای رسیدن به تعادل نسبی ،در رطوبت نزدیک

آزمایشگاه انتقال داده شدند .شمارش کلیفرم کل و

به ظرفیت مزرعهای (از طریق توزین روزانه) نگهداری

گرماپای در لجن فاضالب به روش تخمیر چند لولهای

شدند .در طول دو هفته ،برهم زدن خاک هر گلدان پیوسته

مطابق با روش  1083سازمان حفاظت محیط زیست

انجام گردید تا فرآیند تعادل لجن با خاک بهتر انجام شود.

آمریکا انجام گردید (سازمان حفاظت محیط زیست

انتخاب سطوح لجن فاضالب بر اساس نتایج محمودی و

آمریکا  .)7313همچنین ،باقی نمونههای لجن فاضالب،

همکاران ( )1374انجام شد .بذرهای ریحان پس از تهیه

پس از هوا خشک شدن ،کوبیدن ،عبور یافتن از الک 7

از شرکت پاکان بذر اصفهان ،در داخل سینی نشاء کشت

میلیمتری ،برای انجام تجزیههای شیمیایی و استفاده از

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

آنها در کشت گلخانهای در ظروف پلیاتیلنی نگهداری

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

شدند .تعیین برخی ویژگیهای شیمیایی لجن فاضالب

آب مقطر پس از رسیدن به  73تا  83درصد ظرفیت

مانند  pHو  ECو نیتروژن کل بر اساس روش پیترز

مزرعهای بهروش توزین روزانه و افزودن آب انجام شد.

( )7333انجام شد.

گلدانها هر هفته بهطور تصادفی بر روی میز گلخانه

برای کشت گلخانهای ،خاک تهیه شده ابتدا از

جابهجا شدند .در مرحله گلدهی کامل ( 17هفته پس از

الک  4میلیمتری عبور داده شد .در این آزمایش از

کاشت) ،گیاهان از محل طوقه قطع و شاخساره برداشت

گلدانهای پالستیکی  4کیلوگرمی از جنس پلیاتیلن

شد .سپس ریشهها بهدقت از خاک خارج گردید .برای

استفاده گردید .لجن فاضالب پرتوتابی شده با دوزهای

جلوگیری از هدررفت ریشههای مویین ،شستشوی

 13 ،1و  73کیلوگری و پرتوتابی نشده ،به میزان صفر،

ریشهها روی الک انجام شد .نصف گیاهان در هر گلدان

 33 ،11و  03گرم بر کیلوگرم (معادل حدود  03 ،33و

برای اسانسگیری جدا و برای حفظ کمیت و کیفیت

 173تن در هکتار) قبل از کشت به خاک هرگلدان به

اسانس ،در سایه و دمای محیط خشک شدند .نصف دیگر
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شاخساره نیز پس از ثبت وزن تر با آب مقطر شستشو

فیلم فتومتر مدل  413ساخت شرکت  Corningانگلستان

داده شد و همراه ریشهها هوا خشک گردید .نمونهها پس

تعیین گردید .بررسی غلظت عناصر بهدلیل بهوجود آمدن

از قرار گرفتن در پاکت کاغذی ،بهمدت  77ساعت در آون

اثر رقت ،گاهی متناقض به نظر میرسد؛ لذا ،جذب عناصر

تهویهدار در دمای  73درجه سلسیوس قرار داده شدند

بر حسب میکروگرم در بوته از حاصلضرب ماده خشک

تا وزن آنها به مقدار ثابتی برسد .نمونهها پس از توزین،

ریشه یا شاخساره (گرم در بوته) و غلظت عنصر

با استفاده از آسیاب دارای تیغه استیل پودر شده ،از الک

(میکروگرم در گرم) تعیین شد .تحلیل آماری دادهها با

 3/1میلیمتری عبور داده شده و در ظروف پلیاتیلنی

نرمافزار  SASنسخه  7/1و مقایسه میانگینها با آزمون

برای تجزیههای شیمیایی نگهداری شدند .برای

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد انجام شد.

اندازهگیری غلظت فسفر ،پتاسیم ،سدیم ،کلسیم ،منیزیم،
آهن ،منگنز ،روی ،مس ،نیکل ،سرب و کادمیم در لجن

نتایج و بحث

فاضالب و نمونههای گیاهی ،هضم آنها با روش

ویژگیهای خاک و لجن فاضالب

خشکسوزانی انجام شد .برای این کار 7/1 ،گرم از

خاک مورد استفاده در این پژوهش ،از نظر بافت

نمونههای لجن فاضالب و شاخساره گیاه ریحان و  1گرم

متوسط (لوم رسی شنی) ،دارای طبقهبندی خاک Typic

از نمونههای ریشه گیاه ریحان با ترازوی ()±3/331 g

 ،Haploxereptsفاقد مشکل شوری یا قلیائیت با مواد آلی

توزین و در بوتههای چینی ریخته شد .بوتهها در کوره

کم بود (جدول  .)1برخی ویژگیهای شیمیایی و زیستی

الکتریکی قرار داده شدند و دمای کوره در مدت پنج

لجن فاضالب مورد استفاده در جدول  7ارائه شده است.

ساعت به تدریج به  473درجه سلسیوس رسانده شد.

نتایج حاصل از شمارش باکتریهای کلیفرم کل و

نمونهها بهمدت  74ساعت در این دما نگهداری شدند تا

گرماپای و مقایسه آن با استاندارد سازمان حفاظت

کامالً خاکستر شده و به رنگ سفید درآیند .پس از خارج

محیط زیست آمریکا نشان میدهد که فقط در دوز 73

کردن نمونهها از کوره 13 ،میلیلیتر از محلول اسید

کیلوگری پرتو گاما ،لجن فاضالب حائز شرایط کالس A

کلریدریک و اسید نیتریک ( 333میلیلیتر  HClغلیظ و

از نظر ویژگیهای زیستی گردید ولی در بقیه موارد،

 133میلیلیتر  HNO3غلیظ که مجموعاً با آب مقطر به

مقادیر موجود در کالس  Bطبقهبندی سازمان حفاظت

حجم یک لیتر رسانده شد) به آن اضافه شد و در دمای

محیط زیست آمریکا بوده است .چون مقادیر آنها بیشتر

 133درجه سلسیوس بهمدت  33دقیقه حرارت داده شد

از  1333و کمتر از  7میلیون  MPNبر گرم وزن خشک

و از خشک شدن آن جلوگیری شد .پس از سرد شدن،

جامدات کل لجن بود .کاهش عوامل بیماریزای شاخص

محتویات بوته چینی با استفاده از کاغذ صافی واتمن

مانند کلیفرم کل و گرماپای بهعنوان شاخص عوامل

شماره  47به داخل بالن  71میلیلیتری صاف و با آب

بیماری زای باکتریایی در لجن پس از پرتوتابی گاما در

مقطر به حجم رسانده شد (وسترمن  .)1773در

سایر پژوهشها نیز گزارش گردیده است (ال-موتایم

عصارههای تهیه شده خاک ،لجن و گیاه ،غلظت عناصر

7330؛ لیمام و همکاران  .)7318لجن فاضالب مورد

غذایی کممصرف و فلزهای سنگین با استفاده از دستگاه

استفاده دارای  pH=0/7بوده و با افزایش دوز پرتوتابی،

جذب اتمی مدل  AA-6300ساخت شرکت Shimadzu

 pHآن کمتر شد .این کاهش  pHمیتواند فراهمی فلزها

ژاپن ،غلظت فسفر به روش وانادومولیبدوفسفریک اسید

را افزایش دهد pH .اسیدی برای لجن در پژوهشهای

با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  SU6100ساخت شرکت

کاظمعلیلو و همکاران ( )7318و کاهش آن با افزایش دوز

 Philler Scientificآمریکا و سدیم و پتاسیم با دستگاه

پرتوتابی بهوسیله گو و همکاران ( )7338و پروین و
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تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در ریحان
همکاران ( )7311نیز گزارش شده است .مقادیر نیکل،

سطوح) تغییر معناداری نکرد اما غلظت مس با افزایش

مس ،روی ،سرب و کادمیم لجن فاضالب از حدود مجاز

دوز پرتوتابی نسبت به لجن پرتوتابی نشده بهطور

اعالم شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

معناداری کاهش یافت ،که نشان دهنده پتانسیل آلودگی

کمتر و از نظر مصرف در خاکهای کشاورزی مناسب

کم لجن پرتوتابی شده در مقایسه با پرتوتابی نشده و

بود (سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا .)1773

جنبه مثبت لجن فاضالب پرتوتابی شده در استفاده از آن

غلظت عناصر غذایی نیکل ،روی ،سرب ،کادمیم،

در کشاورزی میباشد.

آهن و منگنز لجن فاضالب پس از پرتوتابی گاما (در تمام
جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در کشت گلخانهای
ویژگی خاک

مقدار

مقدار

ویژگی خاک
-1

رس ()%

78/3

نيتروژن کل ( )mg.kg

313

سیلت ()%

18/3

فسفر قابلجذب ()mg.kg-1

3/4

شن ()%

13/7

پتاسيم قابلجذب ()mg.kg-1

701

pH

7/7

آهن قابلجذب ))mg.kg-1

17/3

قابلیت هدایت الکتریکی )(dS. m-1

3/78

منگنز قابلجذب ))mg.kg-1

7/8

کربنات کلسیم ()%

0/13

مس قابلجذب ))mg.kg-1

3/8

کربن آلی ()%

3/37

روی قابلجذب ))mg.kg-1

3/4

رطوبت وزنی ظرفیت مزرعهای ()%

18/1

کادميم قابلجذب ))mg.kg-1

3/77

ظرفيت تبادل کاتيونی )(cmolc. kg-1

11/7

جدول  -2اثر پرتوتابی بر ویژگیهای زیستی و شیمیایی لجن فاضالب
ویژگی لجن

حداکثر غلظت

دوز جذبی (کیلوگری)

مجاز

*

صفر

1

13

73

7/4×130±3/1×134 a

7/1×134±0/7×137 b

1/7×133±7/3×137 c

8/8×137±1/3×131 d

1/7×131±3/3×134a

0/7×133±7/3×137 b

7/3×133±1/3×137 c

1/3×137±1/1×131 d

نیکل )(mg kg-1

30/8±3/71a

30/31±3/7a

31±1/1a

34/8±1/0a

473

روی )(mg kg-1

1471±3/8a

1471±7/7a

1483±4/4a

1477±13/1a

7133

مس )(mg kg-1

104/7±1a

101/8±1/1ab

117/3±1/71bc

114/7±7/7c

4333

سرب )(mg kg-1

117/3±1/3a

111/4±1/8a

111/3±3/3a

138/7±0/3a

843

کادمیم )(mg kg-1

3/33±3/18a

7/70±3/11a

7/08±3/13a

7/07±3/17a

81

آهن )(mg kg-1

1713±14/4a

1771±78/7a

1083±74/1a

1183±18/3a

منگنز )(mg kg-1

147±7/1a

147/10±3/10a

141/7±7/81a

1411/8±7/7a

)1:1) pH

0/71±3/37a

0/71±3/30ab

0/08±3/38ab

0/00±3/17b

)dS.m-1( )1:1) EC

7/77±3/34a

7/71±3/17ab

7/7±3/38ab

7/07±3/17b

کلیفرم کل
)(MPN g-1 dw
کلیفرم گرماپای
)(MPN g-1 dw

† ≤1/3×13
3

††≤7/3×130

میانگینهای دارای حداقل یک حرف التین مشترک در هر سطر در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنادار ندارند
*حدود مجاز آالینده در جامدات زیستی برای کاربرد در زمین )(USEPA, 1993
† و †† بهترتیب بدون محدودیت استفاده از لحاظ بیماریزاها (کالس  )Aو محدودیت در برخی موارد (کالس )B
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گزارش جامعی در مورد اثر پرتوتابی بر روند

عناصر غذایی بهویژه نیتروژن و فسفر نسبت دادند .در

تغییرات غلظت عناصر غذایی کممصرف و فلزهای

همین راستا چو و همکاران ( )7317طی پژوهشی به این

سنگین وجود ندارد ،ولی به هرحال گزارشهای ضد و

نتیجه رسیدند کاربرد لجن فاضالب سبب بهبود

نقیضی در مورد تغییر برخی از آنها در دوزهای

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مانند مواد آلی،

پرتوتابی استفاده شده برای گندزدایی لجن وجود دارد.

تخلخل ،غلظت کل و قابلجذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم،

پیریدارشینی و همکاران ( )7314گزارش کردند که غلظت

مس و روی شده و باعث بهبود رشد رویشی گیاه

فلز سنگین سرب پس از پرتوتابی گاما بهطور معنادار

 Mangifera persiciformaشد .سینگ و آگراوال ()7313

کاهش یافت .راتد و همکاران ( )7311در پژوهشی دیگر،

در مطالعهای با هدف ارزیابی اثر کاربرد لجن فاضالب

با بررسی اثر پرتو گاما با دوز  3تا  4کیلوگری بر غلظت

بر رشد ،پاسخهای عملکرد ،کیفیت تغذیهای در لوبیا،

عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین گزارش

مشاهده کردند که کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضالب،

نمودند که مس ،روی ،منگنز و سرب در لجن پرتوتابی

منجر به کاهش  pHو افزایش  ECخاک شد .کربن آلی،

شده بسیار بیشتر از لجن پرتوتابی نشده بود .آنان دلیل

نیتروژن کل ،فسفر قابلجذب و غلظت آهن کل خاک در

آن را افزایش شکلهای قابلجذب فلزها بر اثر تخریب

تمام تیمارهای دارای لجن فاضالب افزایش یافت.

کمپلکسهای آلی محلول تحت تأثیر پرتو گاما دانستند.

کاسادو -وِال و همکاران ( )7337در بررسی تأثیر کاربرد
سه مقدار مختلف کمپوست لجن فاضالب ( 0 ،3و 7

وزن ریشه و شاخساره خشک

کیلوگرم کمپوست بر مترمربع) همزمان در دو شرایط

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تیمارها

گلخانهای و مزرعهای بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

بر وزن ریشه و شاخساره خشک در سطح احتمال یک

خاک آهکی زیر کشت گیاه فلفل ( Capsicum annuum

درصد معنادار بود (جداول  3و  .)4مقایسه میانگینهای

 ،)var. annuumبیان کردند که کاربرد کمپوست لجن

وزن ریشه و شاخساره خشک برای اثر تیمارها در شکل

فاضالب EC ،و ماده آلی خاک را افزایش و  pHآن را

 7ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،افزودن

کاهش داد .سطوح نیتروژن کل و نیترات ،یک روند

 11و  33گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب با هر دوز

افزایشی متناسب با مقادیر کمپوست ،نشان دادند .سینگ

پرتوتابی باعث افزایش وزن ریشه و شاخساره خشک

و آگراوال ( )7337برای مطالعه اثر اصالحگر لجن

گردیده است ،هرچند که این افزایش در برخی تیمارها

فاضالب بر گیاه چغندر ( ،)Beta vulgaris L.یک آزمایش

نسبت به شاهد معنادار نبوده است .افزایش وزن ریشه و

گلدانی با مصرف لجن فاضالب در مقادیر  73و 43

شاخساره خشک با کاربرد لجن فاضالب میتواند بهعلت

درصد ( )w/wدر خاک انجام دادند .نتایج نشان داد که

آزادسازی عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف در

 pHخاک کاهش یافت در حالیکه قابلیت هدایت الکتریکی،

طول دوره رشد گیاه و بهبود وضعیت تغذیه معدنی باشد.

کربن آلی ،نیتروژن کل ،فسفر قابلجذب ،سدیم ،پتاسیم و

در واقع لجن فاضالب بهعنوان یک کود آلی کندرها عمل

کلسیم تبادلی در خاک اصالح شده با لجن فاضالب در

کرده و به تدریج تجزیه شده و عناصر غذایی را به گیاه

مقایسه با خاک شاهد ،افزایش یافتند .همچنین ،کاربرد 03

عرضه میکند (محمودی و همکاران  .)7311محمد و

گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب با هر دوز پرتوتابی ،بر

همکاران ( )7318نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند و

وزن ریشه و شاخساره خشک نسبت به شاهد اثر

علت افزایش ماده خشک گیاه آفتابگردان را فراهمی

بازدارنده داشت .کاهش وزن ریشه و شاخساره خشک

تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در ریحان
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در تیمار  03گرم بر کیلوگرم احتماالً ناشی از افزایش

دوز  1کیلوگری اشعه گاما بهدلیل غیرفعالسازی

شوری محلول خاک است (محمودی و همکاران .)7311

ریزجانداران بیماریزای خطرناک و بازدارندههای رشد،

تأثیر منفی سطوح باالی لجن فاضالب بر رشد گیاه در

عملکرد گیاه گندم را بهطور میانگین  7تا  73درصد نسبت

مطالعات لَخدار و همکاران ( )7313در گیاه گندم

به لجن پرتوتابی نشده افزایش داد .پاندیا و همکاران

( )Triticum durum L.و محمودی و همکاران ()7311

( )1788اثر لجن فاضالب شهری مرطوب پرتوتابی شده

در گیاه یونجه نیز گزارش شده است .بیشترین وزن

با دوز  1کیلوگری اشعه گاما را بر رشد و عملکرد گیاه

ریشه و شاخساره خشک از سطح  33گرم بر کیلوگرم

برنج در یک آزمایش گلدانی بررسی و گزارش کردند که

لجن فاضالب با دوز پرتوتابی  73کیلوگری (بهترتیب 17

وزن شاخساره خشک گیاه برنج با کاربرد لجن پرتوتابی

و  77/1درصد افزایش در وزن ریشه و شاخساره) و

شده نسبت به پرتوتابی نشده ،بهطور معناداری افزایش

کمترین میزان صفات مذکور از کاربرد سطح  03گرم بر

یافت .مگناواکا ( )7337نیز گزارش نمودند که در گیاه

کیلوگرم لجن فاضالب بدون پرتوتابی (بهترتیب  48/3و

نیشکر لجن فاضالب پرتوتابی شده در مقداری معادل با

 47/1درصد کاهش در وزن ریشه و شاخساره نسبت به

نیتروژن توصیه شده ،باعث افزایش عملکرد گیاه شد ،در

شاهد) حاصل شد .از طرف دیگر در این پژوهش

حالیکه لجن پرتوتابی نشده هیچ اثری نداشت .آنان دلیل

مشخص گردید که کاربرد  11و  33گرم بر کیلوگرم لجن

آن را به تأثیر پرتوتابی بر مقدار نیتروژن لجن نسبت

فاضالب پرتوتابی شده با هر دوز نسبت به پرتوتابی

دادند .بهطور کلی ،کاربرد  7تن بر هکتار لجن پرتوتابی

نشده ،بر وزن شاخساره خشک اثر معناداری نداشت،

نشده اثری مشابه  3/1تن بر هکتار لجن پرتوتابی شده

هرچند که در این سطوح با کاربرد لجن پرتوتابی شده،

داشت.

وزن ریشه خشک افزایش معناداری داشت؛ ولی در مورد

همچنین ،عدم معنادار شدن تغییرات وزن ریشه

کاربرد سطوح باالی لجن ( 03گرم بر کیلوگرم) ،وزن

و شاخساره خشک در هر سطح لجن فاضالب میتواند

ریشه و شاخساره خشک با کاربرد لجن پرتوتابی شده

بهدلیل عدم تغییرات ویژگیهای شیمیایی لجن تحت

تغییر معناداری نداشت .در مورد تأثیر مثبت لجن

دوزهای پرتوتابی باشد (جدول  .)7بنابراین ،این نتایج

پرتوتابی شده نسبت به پرتوتابی نشده بر وزن ریشه و

میتواند با یافتههای راتد و همکاران ( 7337و )7311

شاخساره خشک میتوان بیان نمود که نتایج این پژوهش

همخوانی داشته باشد .راتد و همکاران ( )7337لجن

با مطالعات الموتایم و ابوالسعید ( )7337در گیاه رازیانه،

فاضالب بهصورت مایع و پرتوتابی شده با دز 3-4

احمد و همکاران ( )7337در گیاه گندم ،پاندیا و همکاران

کیلوگری و نشده پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن

( )1788در گیاه برنج همخوانی داشت .الموتایم و

فاضالب گایسبالچ هند ،در مزرعه آفتاب خشک و

ابوالسعید ( )7337اثر سطوح صفر 03 ،43 ،73 ،و  83تن

ویژگیهای شیمیایی آنها در لجن خشک تعیین شد .نتایج

بر هکتار لجن فاضالب پرتوتابی شده با دوز  0کیلوگری

نشاندهنده تفاوت اندک بین ویژگیهای شیمیایی لجن

گاما و پرتوتابی نشده را بر تولید گیاه دارویی رازیانه در

فاضالب پرتوتابی شده و نشده بود .مقدار نیتروژن در

دو مرحله رویشی و گلدهی در خاک شنی بررسی و

لجن پرتوتابی شده بیشتر از پرتوتابی نشده بوده ،در

گزارش کردند که وزن شاخساره خشک و عملکرد دانه

حالیکه مقدار پتاسیم و فسفر در پرتوتابی نشده بیشتر

با کاربرد لجن پرتوتابی شده نسبت به پرتوتابی نشده

بود .راتد و همکاران ( )7311در پژوهشی دیگر ،لجن

بهطور معناداری افزایش یافت .احمد و همکاران ()7337

فاضالب بهصورت مایع و پرتوتابی شده با دز  3تا 4

گزارش کردند که کاربرد لجن فاضالب پرتوتابی شده با

کیلوگری و نشده پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن
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فاضالب وادودارا هند ،در مزرعه محل کشت خشک ،خرد

داد که لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده مقدار

و از الک عبور گردید .لجن خشک با مخلوط دو اسید،

نیتروژن و فسفر تقریباً برابری داشتند .اکثر ویژگیهای

اسید نیتریک و پرکلریک با نسبت  7:1هضم شده و در

فیزیکی شیمیایی لجن به جزء برخی عناصر غذایی

عصاره هضم ،عناصر فسفر ،پتاسیم ،عناصر غذایی

کممصرف و فلزهای سنگین بعد از پرتوتابی بدون تغییر

کممصرف (آهن ،روی ،منگنز و مس) و فلزهای سنگین

باقی ماندند.

(سرب ،کادمیم ،نیکل و کبالت) تعیین شد .نتایج آنان نشان
جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر ماده خشک و جذب فلزهای سنگین و عناصر غذایی کممصرف در شاخساره ریحان
منبع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی ماده خشک

مس

روی

آهن

نیکل

سرب

کادمیم

منگنز

تیمار

17

**0/88

**187/7

**8370/7

**71133

**773/1

**14/7

**3/37

**717/1

خطا

70

0/07

33/7

1313/1

3141/7

17/7

7/7

3/331

187/31

61/77

74/70

17/07

77/77

71/73

31/71

77/11

77/13

ضریب تغییرات ()%

** معنادار در سطح احتمال  1درصد می باشد.

جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر ماده خشک و جذب فلزهای سنگین و عناصر غذایی کممصرف در ریشه ریحان
منبع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی وزن خشک

مس

روی

آهن

نیکل

سرب

کادمیم

منگنز

تیمار

17

**0/07

**134/7

**7337/34

**147333/7

**173/77

**113/3

**3/37

**4773/1

خطا

70

3/334

8/7

777/41

11474/8

7/3

0/3

3/31

788/1

10/11

17/07

71/11

18/77

18/31

10/81

70/11

11

ضریب تغییرات ()%

** معنادار در سطح احتمال  6درصد می باشد.

مقدار جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز ،آهن و

میانگینها نشان داد که مصرف لجن فاضالب پرتوتابی

کادمیم در شاخساره

شده و نشده ،مقدار جذب مس ،نیکل ،سرب (شکل ،)3

تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر

روی ،منگنز (شکل  )4و آهن (شکل  )1را نسبت به شاهد

جذب مس ،منگنز ،نیکل ،سرب ،روی ،آهن و کادمیم در

بهطور معنادار افزایش داد؛ بهطوریکه افزایش جذب

سطح احتمال یک درصد معنادار بود (جدول  .)3مقایسه

فلزهای مذکور در شاخساره با کاربرد سطوح  11و 33
گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده
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تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در ریحان
0.8
a

a

b
b
bc

c

c

b

0.4

c

0.2
0
3
ab

ab

abc
bcd

bcd

bcd

ef

ef

f

f

20 kGy

10

5

0

1
0

60 g SS/kg

20 kGy

10

5

0

30 g SS/kg

20 kGy

10

5

15 g SS/kg

0

(گرم بر بوته)

cd
ed

2

وزن شاخساره خشک

a

(گرم بر بوته)

a

وزن ریشه خشک

a

a
a

0.6

Control

شکل  -2اثر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده بر وزن ریشه و شاخساره خشک گیاه ریحان
در هر اندام گیاه ،میانگینهای دارای حروف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنادار
ندارند.

نسبت به  03گرم بر کیلوگرم بیشتر بود .بهعبارت دیگر،

فراهمی فلزها در خاک و جابهجایی آنها از ریشه به

با کاربرد سطح باالتر لجن فاضالب ( 03گرم بر کیلوگرم)

شاخساره ،افزایش مییابد (سینگ و آگراوال 7337؛

روند تغییرات جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز و آهن

غفوری و همکاران 7311؛ هائوالن و زیوالن .)7317

نسبت به سطوح دیگر نزولی گردید ،ولی جذب همچنان

مطابق نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعه لَخدار و همکاران

نسبت به شاهد بیشتر بود .این در حالی است که کاربرد

( )7313نیز غلظت فلزهای سنگین نیکل ،سرب ،مس و

لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده در سطوح  11و 33

روی در شاخساره گیاه گندم با کاربرد لجن فاضالب

گرم بر کیلوگرم بر جذب کادمیم شاخساره اثر مثبت و

(صفر 733 ،133 ،43 ،و  333تن در هکتار) افزایش یافت.

در سطح  03گرم بر کیلوگرم اثر منفی داشت (شکل .)1

در مورد عوامل مؤثر بر جذب ،انتقال و توزیع عناصر

با توجه به محاسبه جذب از حاصلضرب غلظت و ماده

غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در قسمتهای مختلف

خشک میتوان نتیجهگیری نمود که افزایش جذب در

گیاه گزارشهای زیادی وجود دارد (لیاو و همکاران

سطوح  11و  33گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب ناشی از

7333؛ کاباتا-پندیاس7331 ،؛ عسگری لجایر و همکاران

افزایش غلظت فلزها و افزایش ماده خشک گیاه با مصرف

 .)7311جذب بیشتر عناصر غذایی کممصرف و فلزهای

لجن فاضالب بهدلیل فراهم آوردن شرایط بهتر برای

سنگین در گیاه با دو سازوکار فعال و غیرفعال انجام

رشد از لحاظ عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف

میشود .جذب غیرفعال از طریق جذب الکترواستاتیکی

است .همچنین افزایش جذب در سطح  03گرم بر کیلوگرم

یونهای فلزها بر دیواره سلولهای ریشه گیاه انجام

ناشی از افزایش غلظت این فلزها در شاخساره با وجود

میشود و فعالیتهای متابولیکی گیاه بر آن تأثیری

کاهش ماده خشک آن میباشد .گزارشهایی وجود دارد

ندارند .شواهد موجود نشان میدهد که جذب مس ،روی،

که با کاربرد لجن فاضالب در خاک ،غلظت فلزهای سنگین

منگنز ،آهن ،نیکل و غیره عمدتاً فعال و از طریق

و عناصر غذایی کممصرف در شاخساره بر اثر افزایش

فعالیتهای متابولیکی گیاه کنترل میگردد .با این حال ،در

922

عسگری ،نجفی و ...

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  / 9تابستان 8921

غلظتهای زیاد این عناصر در خاک ممکن است به

با دوز  73کیلوگری ،آهن و منگنز از سطح  33گرم بر

صورت غیرفعال و بدون مصرف مستقیم انرژی ،از

کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده با دوز  1کیلوگری

طریق سازوکار پخشیدگی و تماس ریشهای توسط

و نیکل نیز از کاربرد همان سطح لجن با دوز پرتوتابی

گیاهان انجام میشود (کاباتا-پندیاس  .)7331بنابراین ،با

 13کیلوگری حاصل گردید .در تیمارهای مذکور جذب

توضیحات اشاره شده از یک طرف و وابستگی جذب

مس ،سرب ،روی ،کادمیم ،آهن ،منگنز و نیکل افزایش

فعال به فعالیتهای متابولیکی گیاه (فتوسنتز و تنفس) و

 771/0 ،117/1 ،87/0 ،170/7 ،371 ،337و  030درصدی

بهبود فعالیتهای متابولیکی با کاربرد لجن فاضالب

نسبت به شاهد داشتند .همچنین ،از نتایج بهدست آمده

بهدلیل افزایش غلظت و فراهمی عناصر غذایی ،میتوان

مشهود است که با کاربرد لجن پرتوتابی شده در هر

قضاوت نمود که هر دو فرآیند جذب فعال و غیرفعال در

سطح نسبت به پرتوتابی نشده جذب فلزهای مس ،نیکل،

فرآیند جذب دخیل بوده ،اگرچه سازوکار جذب فعال

سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم افزایش یافته است،

تأمین کننده عمده فلزهای مورد مطالعه میباشد .این

هرچند که این اثر مثبت در اکثر تیمارها معنادار نبوده

جذب در خالف جهت شیب غلظت و با مصرف مستقیم و

است .در مورد تأثیر سطوح  33گرم بر کیلوگرم لجن

یا غیرمستقیم انرژی همراه است .بنابراین ،همه عوامل

فاضالب بر جذب فلزها میتوان بیان نمود که بهدلیل

موثر بر سوخت و ساز و انرژی در دسترس گیاه بر

فراهم آوردن سطوح مناسبی از عناصر غذایی ،گیاه

جذب این فلزها تأثیر میگذارد (مارشنر  .)7311عوامل

دارویی ریحان هم عناصر غذایی بیشتری را جذب کرده

زیادی در قابلیت جذب عناصر غذایی کممصرف و

و هم انرژی خود را صرف تولید ماده خشک بیشتر

فلزهای سنگین توسط گیاهان دخالت دارند .عوامل خاکی

نموده و لذا مقدار فلزهای شاخساره در این تیمارهای

مختلفی از جمله میزان کربنات کلسیم ،pH ،درصد رس و

آزمایشی بیشترین افزایش را داشته است .از طرف دیگر،

مواد آلی ،درصد رطوبت و درصد اکسیدهای آهن و

ذکر نکته مهمی حائز اهمیت است و آن اینکه عالوهبر

آلومینیم و عوامل گیاهی از جمله ویژگیهای ریشه گیاه

مطلب فوق ،باید توجه داشت که با پرتوتابی لجن فاضالب

مانند سرعت رشد ریشه ،سرعت جذب عنصر توسط

اگرچه تغییرات بارزی در غلظت فلزهای لجن ایجاد نشده

ریشه ،طول کل ریشه و سطح جذب ریشه در جذب

است ولی با غیرفعالسازی ریزجانداران بیماریزای

عناصر غیرمتحرک در خاک دخالت دارند (پانده و

خطرناک (کاهش کلفیرم کل و گرماپای بهعنوان

همکاران 7337؛ کاکماک 7338؛ ایشیمارو و همکاران

ریزجاندار شاخص باکتریایی به شرایط کالس  Aاز نظر

 .)7311پس میتوان متوسط بودن بافت خاک ،داشتن

ویژگیهای زیستی لجن فاضالب در دوز پرتوتابی 73

ماده آلی کمتر و داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی کمتر،

کیلوگری) و بازدارندههای رشد و بهتبع آن افزایش ماده

تثبیت کمتر این عناصر در خاک و به طبع آن جذب و

خشک میتواند یکی از دالیل به دست آمدن باالترین جذب

انتقال این عنصر به شاخساره را دلیل دیگری بر جذب

فلزها در لجن پرتوتابی شده باشد .بنابراین ،این نتایج با

بیشتر این فلزها عنوان کرد.

یافتههای احمد و همکاران ( ،)7337زو و همکاران ()7337

بیشترین جذب مس ،سرب ،روی و کادمیم از
کاربرد  33گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده

و الموتایم و ابوالسعید ( )7337همخوانی دارد.
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در هر فلز ،میانگینهای دارای حروف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنادار ندارند.
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شکل  -5اثر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده بر جذب آهن و کادمیم در شاخساره گیاه ریحان
در هر فلز ،میانگینهای دارای حروف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنادار ندارند.

جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم در

افزایش غلظت فلزهای مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز،

ریشه

آهن و کادمیم در ریشه به افزایش جذب و در سطوح باال
تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر

( 03گرم بر کیلوگرم) از طریق تأثیر منفی بر ماده خشک

جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم در

به کاهش جذب فلزهای مذکور در ریشه منجر گردید .بر

سطح احتمال یک درصد معنادار بود (جدول  .)4مقایسه

اساس گزارشها ،مقادیر باالی لجن فاضالب بهسبب

میانگینها نشان داد که با کاربرد تمام سطوح لجن

افزایش شوری محلول خاک ،باعث مهار بسیاری از

فاضالب پرتوتابی شده و نشده در این پژوهش ،جذب

فعالیتهای متابولیکی و نیز اثر بر ماده خشک ریشه

مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم ریشه

میگردد (محمودی و همکاران  .)7311همچنین تأثیر

نسبت به شاهد افزایش داشت (شکلهای  0تا  .)8بیشترین

مثبت لجن پرتوتابی شده نسبت به نشده بر جذب عناصر

میزان جذب فلزهای مذکور در ریشه از کاربرد  33گرم

غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در ریشه به دالیلی

بر کیلوگرم لجن پرتوتابی شده با دز  73کیلوگری حاصل

مربوط است که پیش از این در قسمت جذب آنها در

گردید .بهطوریکه ،افزایش جذب در تیمار مذکور برای

شاخساره ذکر گردید.

فلزهای مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم

بهطورکلی ،با توجه به نتایج این آزمایش

بهترتیب  173/3 ،73/8 ،137/0 ،300 ،413 ،108و 337/8

مشاهده میشود که در تمام تیمارهای مورد بررسی

درصد میباشد .نتایج این آزمایش نشان داد که لجن

مقدار جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز و آهن

فاضالب در سطوح ( 11و  33گرم بر کیلوگرم) اثر

شاخساره بیشتر از ریشه بود ولی در مورد کادمیم به

افزایشی و در سطح باال ( 03گرم بر کیلوگرم) اثر کاهشی

غیر از تیمارهای شاهد و کاربرد  11و  33گرم بر

بر جذب فلزهای مذکور در ریشه داشت .در این مورد

کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی نشده ،مقدار جذب ریشه

میتوان اظهار داشت که کاربرد سطوح  11و  33گرم بر

بیشتر از شاخساره بود .همچنین نتایج نشان داد که

کیلوگرم لجن از طریق تأثیر مثبت بر ماده خشک و

قسمت عمده فلزهای مذکور در ریشه تجمع یافته و انتقال

تأثیر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کممصرف و فلزهای سنگین در ریحان
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آنها به شاخساره به مقدار زیادی محدود گشته است

بخشهای خوراکی چغندر رشد کرده در مقادیر مختلف

(دادهها آورده نشده است) .لذا ،علیرغم وجود بیشترین

اصالح کننده لجن فاضالب از حدود مجاز استاندارد هند

غلظت فلزها در ریشه ،شاخساره بیشترین جذب این

تجاوز کرده بود .همچنین در مورد غلظت بیشتر فلزها در

عنصر را داشت ،علت این امر ماده خشک کمتر ریشه در

ریشه نسبت به شاخساره میتوان بیان نمود که این

مقایسه با شاخساره میباشد چون جذب از حاصلضرب

نتیجه تایید کننده این فرضیه میباشد که گیاه دارویی

غلظت در ماده خشک محاسبه شده است .مشابه نتایج

ریحان از طریق کاهش انتقال فلزها از ریشه به شاخساره

پژوهش حاضر ،زلجازکوف و همکاران ( )7330نیز غلظت

میتواند میزان سمیت آنها را در بخش هوایی کاهش دهد.

مس در ریشه گیاه نعناع فلفلی و ریحان با افزایش کاربرد

در گزارشهای زیادی دلیل تجمع بیشتر فلزها در ریشه

مس ،کادمیم و سرب (بهترتیب غلظتهای  13 ،133و 133

نسبت به شاخساره ،پیوند قوی این فلزها با دیواره

میلیگرم بر لیتر) افزایش یافت در حالیکه قسمت عمده

سلولهای ریشه ،ظرفیت انتقال کم از طریق آوند چوبی

مس ،کادمیم و سرب در ریشه تجمع یافته و انتقال مس

به شاخساره ،رقابت در محلهای جذب ریشه و انتقال

به قسمت هوایی به مقدار زیادی محدود شده بود .سینگ

عناصر به شاخساره ،غیرفعال شدن در دیواره

و آگراوال ( )7337نیز بیان داشت کاربرد لجن فاضالب

سلولهای ریشه به عنوان سامانه دفاعی را ذکر نمودهاند

در مقادیر  73و  43درصد ( )w/wدر خاک ،سبب افزایش

(کاباتا-پندیاس 7331؛ هال 7337؛ مارشنر 7311؛

معنادار غلظت سرب ،کروم ،کادمیم ،مس ،روی و نیکل

عسگری لجایر و همکاران .)7311 ،از آنجا که تنها برگ

در خاک شد که به تبع آن جذب و غلظت نیکل ،کادمیم،

و ساقههای گیاه دارویی ریحان به عنوان یک گیاه دارویی

مس ،کروم ،سرب و روی در بخش هوایی و ریشه گیاه

و تازهخوری استفاده میشود ،لذا انباشت بیشتر فلزهای

چغندرقند ،نسبت به گیاهان رشد کرده در خاک شاهد،

مورد مطالعه در ریشه به عنوان خطر جدی برای سالمتی

افزایش یافت .تجمع اغلب فلزهای سنگین در ریشه بیشتر

انسان مطرح نیست.

از بخش هوایی بود .غلظت کادمیم ،نیکل و روی در
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شکل  -8اثر لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده بر جذب آهن در ریشه گیاه ریحان
در هر فلز ،میانگینهای دارای حروف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنادار ندارند.

نتیجه گیری کلی

سطوح  11و  33گرم بر کیلوگرم کاهش یافت ،ولی جذب

بهطور کلی نتایج نشان داد که افزودن لجن

همچنان نسبت به شاهد بیشتر بود .کاربرد لجن فاضالب

فاضالب پرتوتابی شده و نشده به میزان  11و  33گرم

پرتوتابی شده و نشده در سطوح  11و  33گرم بر

بر کیلوگرم خاک باعث افزایش وزن ریشه و شاخساره

کیلوگرم بر جذب کادمیم شاخساره اثر مثبت و در سطح

خشک نسبت به شاهد گردید ،هرچند که در این سطوح

 03گرم بر کیلوگرم اثر منفی داشت .در تمام تیمارهای

لجن ،کاربرد لجن پرتوتابی شده با هر دوز نسبت به

مورد بررسی مقدار جذب مس ،نیکل ،سرب ،روی ،منگنز،

پرتوتابی نشده ،اثر معناداری بر وزن شاخساره خشک

آهن شاخساره بیشتر از ریشه بود .در مورد کادمیم به

نداشت ولی وزن ریشه خشک را بهطور معناداری

غیر از تیمارهای شاهد و کاربرد  11و  33گرم بر

افزایش داد .با کاربرد تمام سطوح لجن فاضالب پرتوتابی

کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی نشده ،مقدار جذب ریشه

شده و نشده در این پژوهش ،جذب مس ،نیکل ،سرب،

بیشتر از شاخساره بود .نتایج این بررسی نشان داد که

روی ،منگنز ،آهن و کادمیم ریشه نسبت به شاهد افزایش

گیاه دارویی ریحان در جذب و انتقال فلزهای مس ،نیکل،

داشت .بیشترین میزان جذب فلزهای مذکور در ریشه از

سرب ،روی ،منگنز ،آهن و کادمیم از ریشه به شاخساره

کاربرد لجن پرتوتابی شده با دوز  73کیلوگری به میزان

توان زیادی دارد .با توجه به اینکه گیاه دارویی ریحان

 33گرم بر کیلوگرم خاک حاصل شد .جذب مس ،نیکل،

عالوهبر کاربرد دارویی ،جنبه تازهخوری و ادویهای نیز

سرب ،روی ،منگنز و آهن شاخساره با کاربرد لجن

دارد ،لذا مصرف ریحان کشت شده در خاکهای تیمار

فاضالب به میزان  03گرم بر کیلوگرم خاک نسبت به

شده با لجن فاضالب بهعلت جذب و انتقال این فلزات به
شاخساره باید با احتیاط الزم انجام شود.
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