نشریه دانش آب و خاک  /جلد  31شماره  4صفحههای  39تا  /53سال 1400
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اثر هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده به مس در
شرایط گلخانهای
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چکیده
برای کاهش بار میکروبی و سرعت تجزیه لجن فاضالب میتوان این پسماند آلی را به هیدروچار تبدیل و در خاک
مصرف کرد .برای بررسی تأثیر سطوح مختلف لجن فاضالب و هیدروچار آن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک
آلوده به مس ،یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در  3تکرار با  3عامل ماده آلی در سه سطح
(شاهد 10 ،گرم لجن فاضالب و  10گرم هیدروچار لجن فاضالب بر کیلوگرم خاک) ،نیتروژن ( )Nدر دو سطح (صفر و
 250میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع اوره) ،مس در سه سطح (صفر 10 ،و  250میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع مس
سولفات ) در شرایط گلخانه انجام شد .نتایج نشان داد که با مصرف لجن فاضالب و هیدروچار آن ،ماده خشک
شاخساره و ریشه ،تعداد پنجه ،تعداد خوشه ،تعداد برگ ،طول برگ ،عرض برگ ،ارتفاع گیاه و قطر ساقه در محل طوقه
نسبت به شاهد به طور معنادار افزایش یافت و میزان این افزایش در حضور لجن فاضالب بیشتر از هیدروچار آن بود.
همچنین ،مصرف  250میلیگرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک باعث افزایش معنادار صفتهای مذکور نسبت به شاهد گردید.
آلودگی خاک با مس باعث کاهش معنادار تعداد پنجه ،تعداد خوشه ،تعداد برگ ،وزن ماده خشک ریشه نسبت به شاهد
شد .مصرف هیدروچار لجن فاضالب و کود اوره با کاهش غلظت مس در شاخساره گیاه برنج اثر سمیت مس را کاهش
و تحمل گیاه را در برابر سمیت مس افزایش داد .برای دستیابی به رشد مطلوب برنج در هر دو شرایط آلوده و غیرآلوده
به مس ،مصرف  10گرم لجن فاضالب یا هیدروچار آن و  250میلیگرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک میتواند در شرایط
مشابه توصیه شود.
واژههای کلیدی :آلودگی ،اوره ،برنج ،لجن فاضالب ،مس ،هیدروچار.
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Abstract
In order to reduce the microbial load and the decomposition rate of sewage sludge this
organic waste could be converted to hydrochar and be used in the soil. To evaluate the effects of
different levels of sewage sludge and sewage sludge-derived hydrochar on growth characteristics of
rice in a Cu-spiked soil a factorial experiment was performed based on a completely randomized
design with three replications and three factors of organic matter at three levels (control, 10 g
sewage sludge, and 10 g sewage sludge-derived hydrochar per kilogram soil), nitrogen (N) at two
levels (0, and 250 mg per kilogram soil as urea), and copper (Cu) at three levels (0, 10, and 250 mg
Cu per kilogram soil as copper sulfate) under greenhouse conditions. The results showed that by
applications of sewage sludge and its hydrochar, leaf length, leaf width, plant height, stem diameter,
shoot and root dry matter weights, and tillers, spikes, and leaves numbers were significantly
increased as compared to the control and the amounts of these increases in the presence of the
sewage sludge were greater than those of the hydrochar, respectivly. Also, using 250 mg N per
kilogram soil significantly increased the mentioned characteristics relative to the control. The soil
Cu contamination significantly reduced the tillers, spikes, and leaves numbers, and root dry matter
weight as compared to the control. The use of sewage sludge-derived hydrochar and N fertilizer
reduced the Cu toxicity and increased the rice tolerance to Cu toxicity by reducing the Cu
concentration in rice shoot. To achieve rice optimum growth in the both Cu contaminated and noncontaminated conditions, the use of 10 g sewage sludge or sewage sludge-derived hydrochar and
250 mg N per kilogram soil can be recommended at similar conditions.
Keywords: Contamination, Copper, Hydrochar, Rice, Sewage Sludge, Urea
مقدمه
 عنصبببرهای غبببذایی و زیسبببتتوده،مبببواد آلبببی

برنج غذای اصلی نیمی از مردم جهان و اغلببب مببردم

 سبببب بهبببود حاصببلخیزی و فعالیتهببای،میکروبهای خاک

 سطح زیر کشت این گیاه در.کشورهای در حال توسعه است

 رشد و عملکببرد آن،آنزیمی خاک شده و شدت فتوسنتز گیاه

 میلیون هکتببار و منبببع اولیببه غببذا و کببالری147 جهان حدود

، بااینحببال.)2004 را افببزایش میدهببد (اقبببال و همکبباران

 باتوجهبببه کمبببود.)2013 برای بشر اسببت (خببان و همکبباران

درصورتیکه لجن فاضالب بهطور مستقیم بببه خبباک افببزوده

 مصببرف،مواد آلی در خاکهای مناطق خشببک و نیمهخشببک

، میکروبهببای بیمبباریزا، بهعلت داشتن فلزهای سنگین،شود

 شیمیایی و زیسببتی،ماده آلی سبب بهبود ویژگیهای فیزیکی

 ورود نیتببرات و فسببفات بببه آبهببای،ترکیبهای آلببی سببمی

خاک و تأمین عنصرهای غببذایی مببورد نیبباز گیبباه مببی شببود

سطحی و زیرزمینی و متصبباعد کببردن آمونیبباک و گازهببای

 لجن فاضالب یک پسماند آلی اسببت.)2019 (نجفی و همکاران

گلخانهای ممکن اسببت مشببکالت متعببددی در محیطزیسببت و

 توسببعه شهرنشببینی و صببنایع،که باتوجهبه افزایش جمعیببت

 اما با تبدیل این مبباده بببه،سالمتی انسان و دام بهوجود آورد

 افزودن لجببن فاضببالب. تولید آن رو به افزایش است،مختلف

، خطرهببای احتمببالی آنهببا از نظببر بهداشببتی،هیببدروچار

به خاک یک راه ایمن برای دفن این پسماند بوده و با افزایش
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اثر هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده . . .
کشبباورزی و محیطزیسببت بببه حببداقل میرسببد (لیببارد و

معنادار نداشت اما تلفیق آن با کود سوپرفسفات تریپل سبببب

همکاران  .)2010همچنین ،سرعت تجزیه لجن فاضببالب زیبباد

افزایش معنادار ماده خشک شاخساره و جببذب فسببفر نسبببت

است اما با تبدیل آن به هیدروچار سرعت تجزیببه آن کبباهش

به شاهد گردید.

مییابد .زمان پایداری هیدروچار در خاک حدود  4تا  29سال

مصرف کود نیتببروژن باعببث بهبببود کمیببت و کیفیببت

گببزارش شببده کببه بیشتببر از زیسببتتوده اولی به اسببت (لع بل

محصولهای کشاورزی میشود (هاولین و همکبباران .)2017

 .)2000همچنین ،برای گندزدایی لجببن فاضببالب از پرتوتببابی

محصول دانه برنج تا حد زیادی به شببرایط خبباک و فراهمببی

گاما استفاده شده است اما این روش در همه جا در دسببتر

عنصببرهای غببذایی ازجملببه نیتببروژن بسببتگی دارد .کمبببود

نیسببت و در دوزهببای پرتوتببابی بببان ،هزینببه زیبباد میشببود

نیتروژن در هر مرحله از رشد برنج ،باعث کبباهش محصببول

(عسگری لجایر و همکاران .)2019a

دانببه بببرنج میشببود (مببودهج و همکبباران  .)2008براتببی و

برای تولید هیدروچار از فرایند کربونیزه شدن

همکاران ( )2006گزارش کردند که مصرف نیتروژن تا سطح

گرمآبی 1استفاده میشود .کربونیزه شدن گرمآبی یک روش

 100کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش محصول دانببه بببرنج

گرماشیمی 2با تغییرات پیچیده فیزیکی و شیمیایی در

شد .مصطفویراد و همکاران ( )2006مشاهده کردند که کببود

ساختمان زیستتوده میباشد که در طی آن ،زیستتوده در

اوره بیشترین محصول دانه ،تعداد پنجه بارور ،ارتفاع بوتببه،

حضور حالل (آب یا غیرآب) ،در دمای بان ( 160تا )250 °C

تعداد دانه در خوشه و درصد پروتئین دانه را در بببین سببایر

و فشار بان (حدود  20اتمسفر) ،در مدت  1تا  12ساعت به

منابع نیتببروژن داشببت .عباسببی و همکبباران ( )2012گببزارش

مواد جامدی به نام هیدروچار تبدیل میشود (لیبرا و

کردند که با مصرف  20و  40گرم لجن فاضالب بر کیلوگرم

همکاران  .)2011پژوهشگران از مواد مختلف مانند کودهای

خبباک بببا و بببدون  50درصببد کببود شببیمیایی مبباده خشببک

دامی و انسانی ،لجن فاضالب ،بقایای محصولهای

شاخسبباره بببرنج افببزایش یافببت .باتوجهبببه اینکببه نیتببروژن

و

موجود در کودهای آلی مختلف بببرای رشببد مطلببوب گیاهببان

کشاورزی (سویال و همکاران  ،)2011مواد آلی (کرو
همکاران  ،)2013بامبو (سان و همکاران  ،)2014باگا

کافی نیست نزم است کودهببای آلببی ماننببد لجببن فاضببالب و

نیشکر ،چوب درختان و پوست بادامزمینی (فانگ و همکاران

هیببدروچار آن بببه همببراه کببود نیتببروژن مصببرف شببوند

 )2015برای تولید هیدروچار استفاده و در خاک مصرف

(احمدینژاد و همکبباران  ،2012کببا مزاده و همکبباران ،2014

کردند.

نجفی و همکاران ،)2019
بررسیها نشان داده است که مصرف هیببدروچار در

آلودگی خبباک بببه فلزهببای سببنگین یکببی از مهمتببرین

خبباک سبببب بهبببود رشببد ،عملکببرد و کیفیببت محصببولهای

مشببکالت محیطزیسببت در بسببیاری از نقبباا جهببان اسببت.

کشاورزی میشود (عظیمزاده و همکبباران  .)2021بااینحببال،

فلزهای سنگین از طریق فعالیتهای بشر ازقبیببل کشبباورزی،

اثر آن بر رشد گیاه به سطح مصرفی آن بسببتگی دارد .بببرای

سببوختهای فسببیلی ،اسببتخراا معببادن ،فرسببایش طبیعببی،

مثال ،توفیقرضا و همکاران ( ،)2014اثر هیدروچار چغندرقند

فاضالبهای شهری ،آفتکشها ،مواد رنگی و غیره میتوانند

با سطوح  30 ،20 ،10 ،4 ،2و  80درصببد (حجمیجحجمببی) را

به محیطزیست وارد شوند .مس در غلظتهای کم برای رشد

بر عملکرد ریشه و ساقه گیبباه قاصببدک بررسببی و مشبباهده

گیاهان بهعنوان یببک عنصببر غببذایی ضببروری اسببت ،امببا در

کردند که عملکرد ریشببه و سبباقه بببا مصببرف سببطوح  2و 4

غلظتهای زیبباد بببهعنوان یببک فلببز سببنگین ،فراینببدهای مهببم

درصد هیدروچار تغییر معنادار نکرد اما بببا مصببرف سببطوح

یاختهها مثل فتوسنتز و تنفس را مختل کرده و باعببث کبباهش

 30 ،20 ،10و  80درصد افزایش یافت .عظیمزاده و همکبباران

رشد گیبباه میشببود (تورهببات  .)2004باتوجهبببه اینکببه عببدم

( )2019bگزارش دادند که مصرف هیدروچار بببه میببزان یببک

کشت برنج در خاکهای آلوده به مس امکانپذیر نیست ،بایببد

درصد (جرمیججرمی) بر مبباده خشببک شاخسبباره ررت اثببر

از روشهایی استفاده کرد کببه جببذب مببس بهوسببیله گیبباه را
کاهش و تحمل گیبباه را در برابببر سببمیت مببس افببزایش دهببد

Hydrothermal carbonization
Thermochemical

1
2

(پینگ و همکاران  .)2008انتظار این اسببت کببه بببا تلفیببق کببود
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نیتروژن با لجن فاضالب یا هیدروچار آن ،بتوان تحمببل گیبباه

اوره و مس سببولفات بببر ویژگیهببای رشببد گیبباه بببرنج ،یببک

برنج را در برابر سمیت مببس افببزایش داد .باتوجهبببه مطالببب

آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کببامالً تصببادفی

رکرشببده ایببن پببژوهش بببرای بررسببی اثببر لجببن فاضببالب،

بببا  3عامببل مبباده آلببی در سببه سببطح (شبباهد 10 ،گببرم لجببن

هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیبباه

فاضالب و  10گببرم هیببدروچار لجببن فاضببالب بببر کیلببوگرم

برنج در یک خاک آلوده به مس در شببرایط گلخانببهای انجببام

خاک) ،مس در سه سطح (صفر 10 ،و  250میلیگرم مببس در

شد.

کیلوگرم خاک از منبع  )CuSO4.5H2Oو نیتروژن در دو سببطح

مواد و روشها

(صفر و  250میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع اوره) و در 3

خبباک مببورد اسببتفاده در ایببن پببژوهش از ایسببتگاه

تکرار انجببام شببد .لجببن فاضببالب و هیببدروچار آن بببا خبباک

تحقیقات کشاورزی خلعتپوشان دانشگاه تبریز انتخبباب و از

مخلوا و خوب بههمزده شد تا بهطور یکنواخت توزیع شود.

عمببق صببفر تببا  25سببانتیمتر نمونببهبرداری شببد .بعببد از

سپس سولفات مس در حجم معینی آب مقطببر حلشببده و بببه

هواخشک شدن و عبببور از الببک دو میلیمتببری ،ویژگیهببایی

خاک افزوده و خوب بههمزده شد .کببود اوره در طببول دوره

مانند بافت خبباک بببهروش هیببدرومتری  4زمانببه (گببی و اور

رشد و در پنج نوبت و هر نوبت  50میلیگرم نیتروژن به هببر

 pH ،)2002و  ECدر عصاره اشباع خبباک و درصببد رطوببت

کیلوگرم خاک افزوده شد .برای افزایش اثربخشببی نتیببروژن،

اشباع خاک  24ساعت بعد از تهیه گل اشباع اندازهگیری شببد.

کود با سرنگ  50میلیلیتری و بهصببورت محلببول بببه داخببل

کربن آلی بببه روش اکسببایش تببر (نلسببون و سببامرز ،)1982

خاک (عمق حببدود پببنج سببانتیمتر) در نقبباا مختلببف گلببدان

درصد کربنات کلسیم معادل بهروش خنثیسازی بببا اسببید و

تزریق شد .دو کیلوگرم خاک داخل هر یک از گلدانها ریختببه

تیترکردن با سود (آلیسون و مودی  ،)1965فسفر قابلجببذب

شد .خاک داخل گلببدانها بهمببدت دو هفتببه بببرای رسببیدن بببه

با روش اولسن (اولسببن و سببامرز  ،)1982پتاسببیم و سببدیم

تعادل نسبی به حالت غرقاب با حببدود یببک سببانتیمتر آب در

قابلجذب با عصارهگیر استات آمونیوم یک مونر (نلسببون و

سطح خاک نگهداری شد.

سامرز  ،)1982نیتروژن کل بهروش کجلدال (جببونز  )2001و

بذرهای برنج ( )Oryza sativa L.رقم گوهر از مؤسسه

مببس ،آهببن ،روی و منگنببز قابلجببذب بهوسببیله عصببارهگیر

تحقیقات برنج کشببور در رشببت تهیببه شببد .بببرای جداسببازی

( DTPAلیندزی و نورول  )1978اندازهگیری شدند و نتایج در

بذرهای سالم از بذرهای ناسالم و ضدعفونی آنها از محلول

جدول  1ارائه شد.

 4درصد نمک سدیم کلرید استفاده شد .پس از شستن محلول

لجن فاضالب مورد استفاده از تصببفیهخانه فاضببالب

نمک از سطح بذرها ،بذرهای سالم و یکنواخت برنج انتخاب و

شهر میانه ،استان آرربایجان شببرقی تهیببه شببد .بببرای تولیببد

برای ضدعفونی سطحی ،بهمدت  30ثانیه در الکببل اتیلیببک 97

هیدروچار ،مقدار مشخصببی از زیسببتتوده (لجببن فاضببالب)

درصد و سپس بهمدت  2دقیقه در محلول سدیم هیپوکلریت 5

بببههمراه مقببدار مشخصببی آب مقطببر بببه درون واکنشجببای

درصد قرار داده شدند .بذرها بببا آب مقطببر شستهشببده و در
°

(رآکتور) دستگاه هیدروچار ریختببه و درب آن محکببم بسببته

انکوباتور در دمببای  24تببا  26 Cنگهببداری شببدند تببا جوانببه

شد .نمونه زیستتوده در داخل دستگاه در دمای  180درجببه

بزنند .پس از رسیدن طول ریشهچه به 0ج 1تا 5ج 1سانتیمتر،

و فشار  21اتمسفر بهمدت  12ساعت حببرارت داده

بذرهای جوانهدار شده بببه خبباک داخببل گلببدان منتقببل شببدند.

شد .سپس بخش مایع و جامد هیدروچار توسط کاغذ صببافی

هشت عدد بذر جوانهدار شببده بببرنج انتخبباب و در خبباک هببر

از هم جدا شد .در شببکل  1دسببتگاه هیببدروچار و هیببدروچار

گلببدان کاشببته شببد .بعببد از اطمینببان از اسببتقرار گیاهچببهها،

تولید شده نشان داده شده است .در بخش جامببد هیببدروچار

گیاهان به چهار عدد در هر گلدان تنک شدند.

سلسیو

برخی ویژگیهببای فیزیکببی و شببیمیایی مهببم نظیببر عملکببرد،

پس از سه ماه رشد ،قبل از برداشت گیاهان،

درصد خاکسببتر EC ،pH ،و غلظببت ،Fe ،Mg ،Ca ،Na ،K ،P ،N

ویژگیهایی ازقبیل تعداد پنجه در بوته ،تعداد خوشه در بوته،

 Cu ،Mnو  Znاندازهگیری و نتببایج در جببدول ( )2ارائببه شببد.

تعداد برگ سالم در بوته ،تعداد برگ در بوته شمارش شدند.

برای بررسی اثر لجببن فاضببالب ،هیببدروچار لجببن فاضببالب،

بلندترین ارتفاع گیاه در هر گلدان و طول برگ در هر بوته

اثر هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده . . .
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بهوسیله متر و عرض برگ و قطر ساقه در محل طوقه به

و در آون بهمدت  72ساعت در دمای  70°Cقرار گرفتند و

ازای چهار بوته در هر گلدان بهوسیله کولیس اندازهگیری

سپس وزن ریشه و شاخساره خشک اندازهگیری شد .در

شدند .شاخساره و ریشه برنج از محل طوقه بریده شده و

شکل  1گیاهان برنج در تیمارهای مختلف  100روز پس از

ابتدا با آب شهری و سپس با آب مقطر شسته شده و با

کشت در گلخانه مشاهده میشود .تحلیل آماری دادهها با

دستمال کاغذی تمیز آب اضافی آنها گرفته شد و سپس با

نرمافزار  MSTATCو مقایسه میانگینها با آزمون

ترازوی دیجیتالی (001gج )±0توزین شدند و وزن ریشه و

چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام و

شاخساره تر تعیین شد .پس از آن به پاکتهای کاغذی منتقل

نمودارها با نرمافزار  Excelرسم شد.

شکل  -1نمایی از گیاهان برنج در تیمارهای مختلف  100روز پس از کشت در گلخانه (راست) ،هیدروچار لجن فاضالب (وسط) و دستگاه
هیدروچار مورد استفاده در این پژوهش (چپ)

فاضالب اولیه و اسیدی بود pH .هیدروچار بببهوسببیله غلظببت

نتایج و بحث
برخی ویژگیهببای فیزیکببی و شببیمیایی خبباک مببورد

عنصرهای معدنی زیستتوده کنتببرل مببیشببود (پارشببیتی و

استفاده در این پژوهش در جدول  1آورده شده اسببت .خبباک

همکاران  .)2014کاهش  pHهیببدروچار ممکببن اسببت بببهعلببت

pH

وجببود برخببی اسببیدهای آلببی در سبباختار هیببدروچار و یببا

خنثی بود .غلظت فسفر ،منگنز و روی قابلجذب خاک کمتر از

خاراشدن بخشببی از عنصببرهای قلیببایی ( Naو  )Kو قلیببایی

سطح بحرانی ،غلظت آهن در حد مطلببوب و غلظببت پتاسببیم و

خاکی ( Caو  )Mgاز ساختار آن باشد (عظیمزاده و همکبباران

مس بیشتر از سطح بحرانی برای گیاه برنج بود (دوبببرمن و

 .)2019aبا تبدیل زیستتوده مببورد بررسببی بببه هیببدروچار،

فیرهورست  .)2000نتایج برخی ویژگیهای لجن فاضببالب و

غلظت برخی از عنصرها در آن افزایش و برخی دیگر کبباهش

هیدروچار آن در جدول  2ارائببه شببده اسببت .عملکببرد کمتببر

یافببت و برخببی نیببز تغییببر قابلمالحظببهای نکببرد (جببدول .)2

هیدروچار لجن فاضالب نسبت به زیستتوده اولیببه ،احتمببانً

عاملهایی که بر غلظت عنصرها در هدروچار اثر دارند شامل

بهعلت حلپذیری بیشتر لجن فاضالب در طی کربونیزه شدن

حلشدن ،تجزیه مواد آلی و آزادشدن عنصرهای موجببود در

گرمآبی و خارا شدن امالح معدنی و برخی ترکیبهببای آلببی

آنها و جذبشدن مجدد یونها بهوسیله هیببدروچار میباشببد.

از آن میباشببد (لیببائو و همکبباران  .)2013درصببد خاکسببتر

اگر در مورد عنصری دو عامل اول بر عامل سوم غلبببه کنببد،

هیدروچار به عملکرد آن و میببزان حلپببذیری و خببارا شببدن

غلظت عنصر در هیدروچار نسبت به زیستتوده اولیه کاهش

عنصرها از لجببن فاضببالب بسببتگی دارد .بنببابراین ،مببیتببوان

می یابد اما اگر عامل سوم بر دو عامل اول غلبببه کنببد ،غلظببت

درصد خاکستر بیشتر هیدروچار لجن فاضببالب در مقایسببه

عنصر در هیدروچار افزایش مییابببد (عظببیمزاده و همکبباران

با زیستتوده آن را به بیشتربودن غلظت عنصرهای معببدنی

.)2019a

آهکی و غیرشور و دارای بافت لوم شنی ،ماده آلی کببم و

در آن مربوا دانست pH .هیدروچار تولید شده کمتر از لجن
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش گلخانهای
کربن آلی

کربنات کلسیم

pH

EC

بافت

()%

معادل ()%

()1:1

()dS m-1

کال
لوم شنی

79ج0

7ج30

59ج7

57ج2

غلظت عنصرها ()mg kg-1
نیتروژن فسفر

پتاسیم

سدیم

آهن

منگنز

مس

روی

80ج4

1188

19

13ج2

3ج7

56ج0

65ج0

05ج0

جدول  -2ویژگیهای لجن فاضالب و هیدروچار حاصل از آن
نوع

عملکرد خاکستر

pH

غلظت عنصرها ()g kg-1

)EC(1:5

-1
( )dS m ( )1:1نیتروژن فسفر پتاسیم کلسیم

ماده آلی

()%

()%

لجن فاضالب

-

6ج33

7ج6

هیدروچار

2ج43

6ج41

5ج6

منیزیم

سدیم

آهن

منگنز

72ج1

7ج42

8ج22

43ج2

5ج16

1ج1

79ج2

80ج2

14ج13 0ج39 0ج0

09ج1

4ج33

6ج14

52ج1

4ج21

80ج1

93ج0

51ج3

14ج20 0ج27 0ج0

ماده خشک شاخساره

مس روی

لجن فاضالب بر کیلوگرم خاک ،ماده خشک گیاه ررت افزایش

مقایسه میانگینها نشان داد که مصرف لجن فاضالب

یافت .عسگری لجایر و همکاران ( )2019bگزارش کردنببد کببه

و کود نیتروژن ،ماده خشببک شاخسبباره بببرنج را نسبببت بببه

افزودن  15و  30گرم لجن فاضالب بببر کیلببوگرم خبباک بببا و

شاهد بهطور معنادار افزایش داد .با افزایش سطح مس ،مبباده

بدون پرتوتابی با گاما باعث افزایش مبباده خشببک شاخسبباره

خشک شاخساره برنج در شرایط مصببرف نیتببروژن و عببدم

گیاه ریحان شد و دلیببل آن را آزادسببازی عنصببرهای غببذایی

مصرف ماده آلی کبباهش یافببت کببه بببا نتببایج زو و همکبباران

کممصرف و پرمصببرف در طببول دوره رشببد گیبباه و بهبببود

( )2006مطابقت داشت .آنان مشاهده کردند کببه مبباده خشببک

تغذیه گیاه بیان کردند .عباسببی و همکبباران ( )2012مشبباهده

شاخساره برنج در سطوح مس بیشتببر از  100میلیگببرم در

کردند که مصرف کودهای شببیمیایی ازجملببه اوره در سببطح

کیلوگرم خاک کبباهش یافببت .مصببرف کببود اوره در شببرایط

 20گرم لجن فاضالب ماده خشک شاخساره برنج را بببهطور

آلودگی مس باعث افزایش ماده خشک شاخساره برنج گردید

معنادار افزایش داد ،اما در سطح  40گببرم لجببن فاضببالب بببر

(شکل  .)2این نتایج نشان میدهد که کود نیتروژن تحمل گیاه

کیلوگرم خبباک اثببر معنبباداری نداشببت .میرزایببی و همکبباران

را در برابببر آلببودگی مببس افببزایش میدهببد .شبباید ایببن اثببر

( )2009گزارش کردند که مصرف کودهای آلببی میببزان مبباده

نیتببروژن بببه افببزایش غلظببت آنتیاکسببیدانهای آنزیمببی و

خشک شاخساره و ریشببه گوجببهفرنگی را نسبببت بببه شبباهد

غیرآنزیمببی مربببوا باشببد کببه نیتببروژن بببرای تشببکل آنهببا

افزایش داد .مصرف کودهای آلی منجر به افزایش مببواد آلببی

ضروری است .این آنتیاکسببیدانها در شببرایط تببنش سببمیت

خاک و فراهمی عنصرهای غببذایی مببورد نیبباز گیبباه و بهبببود

مس ،گونههای فعببال اکسببیژن را از یاختببهها حببذف میکننببد

فعالیت میکروبها و افزایش عملکرد گیاه میشببود .محمببودی

(مارشنر  .)2011قانیم ( )2008مشاهده کرد کببه مبباده خشببک

و همکاران ( )2014گزارش کردند که ماده خشببک شاخسبباره

شاخساره برنج با مصرف کودهای شیمیایی ( )NPKو بقایای

یونجه با مصرف  30گرم لجن فاضالب بر کیلببوگرم افببزایش

آلی پوسیده افزایش یافت .یزدانببی مطلببق و همکبباران ()2014

معناداری نسبت به شاهد داشببت ،درحالیکببه بببا مصببرف 60

گزارش کردند که مبباده خشببک بخببش هببوایی گیبباه بببرنج در

گرم لجن فاضالب بر کیلوگرم ،بهدلیل افزایش شوری محلول

سطح  75میلیگرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک6 ،ج 45درصد و

خاک ،بهطور معناداری کبباهش یافببت .کببا معلیلو و همکبباران

در سببطح  150میلیگببرم نیتببروژن بببر کیلببوگرم خبباک 8ج63

( )2018گزارش کردند که مصرف 7ج 56تن لجن فاضببالب در

درصد نسبت به شاهد افببزایش یافببت .محمببدنژاد و همکبباران

هکتار در شرایط آبیاری مطلوب و محدود سبب افزایش ماده

( )2015گزارش کردند که با مصرف  15یا  30گرم کمپوسببت

خشک گیاه آفتابگردان نسبت به شاهد شد.
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شکل  -2اثر متقابل ماده آلی × مس × نیتروژن بر ماده خشک شاخساره ( )aو ریشه ( )bبرنج.

مقایسه میانگینها نشان داد که بین سه سطح مس در

افزایش معنادار ماده خشک شاخساره گیاه خردل هندی شببد.

حضور لجن فاضببالب و هیببدروچار آن ازنظببر اثببر بببر مبباده

کمترین ماده خشک شاخساره در تیمارهای بدون ماده آلی و

خشک شاخساره تفاوت معنادار وجود نداشت؛ اما در شرایط

 N0Cu250مشاهده شببد ،امببا بببا تیمارهببای بببدون مبباده آلببی و

بببدون مصببرف مبباده آلببی ،بببا افببزایش سببطح مببس بببه 250

 N0Cu0و  N0Cu10تفبباوت معنببادار نداشببت .بیشتببرین مبباده

میلیگرم در کیلوگرم (آلودگی مس) ،ماده خشببک شاخسبباره

خشببک شاخسبباره در تیمارهببای دارای لجببن فاضببالب،

برنج بهطور معناداری کاهش یافت (شببکل  .)2بببهعبارتدیگر،

 250N/kgو در هببر سببه سببطح مببس مشبباهده شببد کببه بببا

اثر آلودگی مس بر ماده خشک شاخساره برنج به حضور یببا

تیمارهبببای دارای هیبببدروچار لجبببن فاضبببالب N250Cu0 ،و

عدم حضور ماده آلی و نیتروژن بسببتگی داشببت .ایببن نتببایج

 N250Cu10و  N250Cu250تفاوت معنادار داشت (شکل .)2

نشان میدهد که هم لجن فاضالب و هم هیدروچار آن تحمببل

ماده خشک ریشه

mg

گیاه برنج را در برابر آلودگی مس افزایش میدهند که ناشببی

مقایسببه میانگینهببا نشببان داد کببه مصببرف لجببن

از تشکیل کمپلکس پایدار مس با مواد آلی اسببت؛ بهطوریکببه

فاضببالب ،هیببدروچار آن و نیتببروژن مبباده خشببک ریشببه را

ایببن کمببپلکس بببرای گیبباه قابلجببذب نیسببت (مارشببنر ،2011

نسبت به شاهد بهطور معنببادار افببزایش داد .بببین سببه سببطح

هاولین و همکاران  .)2017بههرحال ،شکل  2نشان میدهد که

مس هم تفاوت قابلمالحظهای ازنظر اثر بر ماده خشک ریشه

لجن فاضببالب در کبباهش اثببر سببمیت مببس بببر مبباده خشببک

وجود داشببت .بببا مصببرف  10mg Cu/kgمبباده خشببک ریشببه

شاخساره موفقتر از هیدروچار آن عمل کببرده اسببت .کمتببر

نسبت به شاهد بهطور معنادار افزایش یافت اما با سطح سوم

بودن ماده خشک برنج در تیمارهای دارای هیدروچار نسبببت

مس ( )250mg/kgتفبباوت معنببادار نداشببت .بببا اینحببال ،زو و

به لجن فاضالب ممکن است به حلشدن و خاراشدن بخشببی

همکاران ( )2006گزارش دادند که وقتی غلظت مس کل خبباک

از عنصرهای غذایی لجن فاضالب در بخش مببایع هیببدروچار

به بیشتر از  100میلیگرم بر کیلببوگرم رسببید ،مبباده خشببک

(عظببیمزاده و همکبباران  )2019aو کبباهش سببرعت تجزیببه

ریشه برنج کاهش یافت .همچنین ،تأثیر هر یببک از عاملهببای

هیدروچار (لعل  )2000و کاهش آزادسازی عنصرهای غذایی

مورد آزمایش (ماده آلی ،نیتببروژن و مببس) بببر مبباده خشببک

مربببوا باشببد .همچنببین ،هیببدروچار عنصببرهای غببذایی

ریشه به سطوح دو عامل دیگر بستگی داشببت .کمتببرین مبباده

پرمصببرف (نیتببروژن ،فسببفر و پتاسببیم) کمتببری از لجببن

خشک ریشه در تیمارهای بدون ماده آلی و  N0Cu250مشاهده

فاضالب دارد (جدول  )2که ممکن است بر رشد گیبباه و مبباده

شد که با تیمارهای بدون ماده آلی و  N0Cu0و  N0Cu10تفبباوت

خشک شاخساره آن اثر داشته باشببد .مکببرم آیببدینلو ()2015

معنادار نداشت .بیشترین مبباده خشببک ریشببه در تیمارهببای

گزارش کرد که افزودن کود دامی به خاک آلوده به مس سبب

دارای لجن فاضالب N250Cu10 ،و  N250Cu250مشاهده شد که با
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تیمارهبببای دارای هیبببدروچار لجبببن فاضبببالب N250Cu0 ،و

با مصرف لجن فاضالب و هیدروچار آن و همچنین مصببرف

 N250Cu10و  N250Cu250تفاوت معنادار داشت .در مجموع ،لجببن

نیتروژن ،رشد گیاه بهبود یافت و به دنبال آن تعداد پنجه نیببز

فاضالب در کاهش اثر سمیت مس بر رشد ریشه موفببقتر از

افزایش یافت .تحلیل همبسببتگیها نشببان داد کببه تعببداد پنجببه

هیدروچار آن بود (شکل  )2و دنیل آن پیش از این بحث شد.

همبستگی مثبت و معنبباداری بببا تعببداد خوشببه (**927ج،)r=0

قانیم ( )2008مشاهده کرد کببه مبباده خشببک ریشببه بببرنج بببا

تعداد برگ سالم (**941ج ،)r=0تعداد کببل بببرگ (**921ج،)r=0

مصببرف کودهببای شببیمیایی ( )NPKو بقایببای آلببی پوسببیده

ارتفاع گیاه (**858ج ،)r=0ماده خشک شاخساره (**844ج)r=0

افببزایش یافببت .نجفببی و مردمببی ( )2012گببزارش کردنببد کببه

داشت.

مصرف لجن فاضالب سبب افزایش ماده خشببک ریشببه گیبباه

بیندرا و همکاران ( )2000گزارش کردند که بیشترین

آفتابگردان شد .مکرم آیببدینلو ( )2015نیببز گببزارش کببرد کببه

اثر نیتروژن بر عملکرد برنج از طریق افزایش تعداد پنجه بود.

افزودن کود دامی به خاک باعث افزایش معنادار مبباده خشببک

چاتورودی و همکاران ( )2005مشاهده کردند که کاربرد کود

ریشه گیاه خردل هندی در شرایط بببا و بببدون آلببودگی مببس

نیتروژن سبب افزایش تعداد پنجببه در بوتببه بببرنج گردیببد .در

شد.

مطالعه یزدانی مطلق و همکاران ( )2014بیشترین تعداد پنجه

تعداد پنجه در بوته

در بوتببه گیبباه بببرنج بببا مصببرف  75میلیگببرم نیتببروژن بببر

مقایسببه میانگینهببا نشببان داد کببه مصببرف لجببن

کیلوگرم خاک مشاهده شد و با افزایش سطح نیتروژن تغییببر

فاضالب ،هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن تعداد پنجببه در

معناداری در تعببداد پنجببه در بوتببه حاصببل نشببد .عباسببی و

بوته را بهطور معنادار نسبت به شاهد افببزایش داد .بببین سببه

همکاران ( )2012گزارش کردند که بیشترین تعداد پنجه برنج

سطح مس هم ازنظر اثر بر تعداد پنجه در بوته تفاوت معنادار

با مصرف توأم لجن فاضالب و کودهببای شببیمیایی مشبباهده

وجود داشت .تعداد پنجه در بوتببه بببا مصببرف 10 mg Cu/kg

شد .به نظر آنان مصرف کودهببای شببیمیایی در سببطوح کببم

mg

کودهای آلی میتواند کمبود عنصرهای غذایی را جبببران کنببد

 250Cu/kgبببهطور معنببادار کبباهش یافببت .ویببو و همکبباران

و رشببد گیبباه ازجملببه تعببداد پنجببه را بهبببود بخشببد .ویببو و

( )2010گزارش دادند که سطوح کم مس (تا  200میلیگرم در

همکاران ( ) 2010گزارش دادند کببه مصببرف کببود مرغببی بببه

کیلوگرم خاک) سبب افزایش تعداد پنجه در بوته برنج شد اما

میزان یک درصد جرم خبباک ،سبببب افببزایش تعببداد پنجببه در

سطوح زیاد آن سبب کاهش این صفت شد .همچنین ،تأثیر هر

بوته برنج در شرایط آلودگی مس شد اما اثببر سببطوح بببانتر

یک از عاملهای مورد آزمایش (ماده آلی ،نیتروژن و مس) بر

آن ( 3درصد) به سطح آلودگی مس خاک بسببتگی داشببت .در

تعداد پنجه در بوته به سطوح دو عامل دیگببر بسببتگی داشببت.

شرایط نیتروژن کافی سهم لجن فاضالب در عرضه نیتروژن

کمتببرین تعببداد پنجببه در بوتببه در تیمببار بببدون مبباده آلببی و

به گیاه کببم شببده و مشببابه هیببدروچار میشببود .در شببرایط

نیتروژن در شرایط آلودگی مس ( )N0Cu250مشاهده شببد ،امببا

کمبود نیتروژن سرعت تجزیه لجن فاضببالب بببهدلیل افببزایش

با تیمارهای بدون ماده آلی و  N0Cu0و  N0Cu10تفاوت معنادار

نسبت  ،C/Nکم شده و اثر آن بر تعداد پنجه مشابه هیدروچار

نداشببت .بیشتببرین تعببداد پنجببه در تیمارهببای دارای لجببن

حاصل از آن میشود .بنابراین ،میتوان با مصببرف  10گببرم

فاضالب با مصرف  250mg N/kgو در هببر سببه سببطح مببس

بر کیلوگرم لجن فاضالب در هزینهها و انببرژی صببرفهجویی

مشاهده شد ،اما با تیمببار دارای هیببدروچار لجببن فاضببالب و

کرد؛ اما باتوجهبه اصالحگر بودن هیدروچار ،سببرعت کنببدتر

N250Cu0

تجزیه آن و نبود میکروبهای بیمبباریزا در آن ،مصببرف آن

نسبببت بببه شبباهد تغییببر معنببادار نکببرد امببا بببا مصببرف

 N250Cu0تفاوت معنادار نداشت .در شببرایط  N0Cu0و

میان لجن فاضالب و هیدروچار حاصل از آن تفاوت معنببادار

بهعنوان کود آلی توصیه میشود.

وجود نداشت ،درحالیکببه در سببایر تیمارهببا لجببن فاضببالب

تعداد خوشه در بوته

ازنظر اثر بر تعداد پنجه در بوته بر هیببدروچار حاصببل از آن

مقایسه میانگینها نشان داد که مصرف لجن فاضالب

برتری داشت .در شرایط با و بدون مصرف نیتروژن ،این دو

و نیتروژن تعببداد خوشببه بببرنج را نسبببت بببه شبباهد بببهطور

ماده آلی بر تعداد پنجه در بوته اثر مشابهی داشتند (شکل .)3

معنببادار افببزایش داد .بببین سببه سببطح مببس هببم تفبباوت
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اثر هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده . . .
قابلمالحظهای ازنظر اثر بر تعداد خوشهها وجود داشببت .بببا

نیتروژن و مس) بر تعداد خوشه در بوته به سطوح دو عامببل

مصرف 10 mgCu/kgتعداد خوشه تغییر معناداری نسبببت بببه

دیگر بستگی داشت .کمترین تعداد خوشببه در بوتببه در تیمببار

شاهد نکرد اما با مصرف  250mg Cu/kgتعداد خوشه نسبببت

بدون ماده آلی و  N0Cu250مشاهده شد ،اما با تیمارهای بدون

به شاهد و سطح  10mg Cu/kgبهطور معنببادار کبباهش یافببت.

ماده آلی و  N0Cu0و  N0Cu10تفاوت معنادار نداشت.

همچنین ،تأثیر هر یک از عاملهای مورد آزمایش (ماده آلببی،

شکل  -3اثر متقابل ماده آلی × مس × نیتروژن بر تعداد پنجه ( ،)aتعداد خوشه ( )bو تعداد برگ ( )cدر بوته برنج.

یشترین تعداد خوشه در تیمارهای دارای لجن

تحمل گیاه در برابر سمیت مس زیاد شد .اصفهانی و

فاضالب N250Cu0 ،و  N250Cu10مشاهده شد ،اما با تیمار دارای

همکاران ( )2004گزارش کردند که با مصرف نیتروژن ،تعداد

هیدروچار لجن فاضالب و  N250Cu0تفاوت معنادار نداشت.

سنبلچه در خوشه برنج افزایش یافت و مصرف  120کیلوگرم

ازنظر اثر بر تعداد خوشه برنج ،میان لجن فاضالب و

نیتروژن در هکتار بیشترین تعداد سنبلچه در خوشه را

هیدروچار آن فقط در شرایط  N0Cu10و  N250Cu250تفاوت

ایجاد کرد .هاری و همکاران ( )2000در یک آزمایش برای

معنادار وجود داشت و در سایر تیمارها بین این دو ماده آلی

بررسی پاسخ دو هیبرید برنج به نیتروژن مشاهده کردند که

تفاوت معنادار وجود نداشت (شکل  .)3پینگ و همکاران

مصرف  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش وزن

( )2008گزارش دادند که مصرف کود مرغی و پیت در خاک

دانه ،تعداد خوشهها در واحد سطح و محصول دانه برنج شد.

سبب کاهش جذب مس بهوسیله گیاه برنج و افزایش

تحلیل همبستگیها نشان داد که تعداد خوشه همبستگی مثبت

محصول دانه آن در یک آلوده به مس گردید .ویو و همکاران

و معناداری با تعداد برگ سالم (**898ج ،)r=0تعداد برگ

( )2010گزارش دادند که مصرف کود مرغی به میزان یک

(**891ج ،)r=0ارتفاع گیاه (**832ج )r=0و ماده خشک

درصد جرم خاک ،سبب افزایش تعداد پنجه در بوته برنج در

شاخساره (**789ج )r=0داشت.

شرایط آلودگی مس (تا  400میلیگرم مس در کیلوگرم خاک)

تعداد برگ در بوته

شد اما در سطوح بانتر مس ( 600و  800میلیگرم مس در

مقایسه میانگینها نشان داد که مصرف لجن

کیلوگرم خاک) سبب کاهش این صفت شد .آنان مشاهده

فاضالب ،هیدروچار و نیتروژن تعداد برگ در بوته را نسبت

کردند که با مصرف کود مرغی (سطح یک درصد) در خاک

به شاهد بهطور معنادار افزایش داد .با مصرف250mg Cu/kg

آلوده به مس ،فراهمی مس (قابلاستخراا با  )DTPAو

تعداد برگ برنج نسبت به شاهد و  10mg Cu/kgبهطور

درنتیجه غلظت مس در دانه گیاه برنج کاهش یافت .درنتیجه،

معنادار کاهش یافت .مصرف لجن فاضالب و هیدروچار آن
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به همراه کود شیمیایی نیتروژن ،باعث افزایش رشد و سایر

 N250Cu250و  ،N250Cu10مصرف لجن فاضالب و هیدروچار آن

ویژگیهای رشد گیاه شد (شکل  .)3عباسی و همکاران

بر طول و عرض برگ اثر معنادار نداشت ،اما در شرایط

( )2012گزارش کردند که بیشترین تعداد برگ در بوته برنج

عدممصرف نیتروژن و سطوح مختلف مس ،مصرف لجن

با مصرف توأم لجن فاضالب و کودهای شیمیایی و کمترین

فاضالب و هیدروچار آن ،طول و عرض برگ را نسبت به

آن در شاهد مشاهده شد .یزدانی مطلق و همکاران ()2014

شاهد افزایش داد .کمترین طول و عرض برگ در تیمار بدون

گزارش کردند که مصرف کود اوره تعداد برگ در بوته برنج

ماده آلی و بدون نیتروژن و در شرایط آلودگی مس

را افزایش داد .بهطورکلی ،مصرف تلفیقی نیتروژن با لجن

( )N0Cu250مشاهده شد ،اما با تیمارهای بدون ماده آلی و

فاضالب و هیدروچار آن باعث افزایش معنادار تعداد برگ در

 N0Cu0و  N0Cu10تفاوت معنادار نداشت .بیشترین طول برگ

بوته برنج شد (شکل  .)3این افزایش را میتوان به بهبود

در تیمار دارای لجن فاضالب و  N250Cu250مشاهده شد که با

تغذیه نیتروژن گیاه ،کاهش نسبت  C/Nو افزایش سرعت

تیمار هیدروچار لجن فاضالب و  N250Cu250تفاوت معنادار

تجزیه این مواد آلی و افزایش سرعت آزادسازی عنصرهای

نداشت .بیشترین عرض برگ در تیمار دارای لجن فاضالب و

غذایی نسبت داد (مارشنر  ،2011هاولین و همکاران .)2017

 N250Cu0مشاهده شد و با تیمار هیدروچار لجن فاضالب و

آلودگی خاک به فلز مس سبب مختلشدن جذب عنصرهای

 N250Cu10و  N250Cu250تفاوت معنادار نداشت (شکل .)4

غذایی بهوسیله ریشه ،تولید گونههای فعال اکسیژن ،کاهش

محمدنژاد و همکاران ( )2015گزارش کردند که

رشد گیاه و کاهش تعد اد برگ شد (شکل  .)3نیتروژن بهدلیل

مصرف کمپوست لجن فاضالب شهری باعث افزایش طول و

نقشی که در ساختمان آنزیمها و آنتیاکسیدانها دارد باعث

عرض برگ گیاه ررت شد .نیتروژن در ساختمان دو

میشود اثر سمیت مس بر تعداد برگ گیاه کاهش یابد.

هورمون رشد (اکسین و سیتوکینین) شرکت میکند (چن و

ازاینرو گیاه در حضور کود نیتروژن رشد خوبی داشته و

همکاران  ،1998مارشنر  .)2011بنابراین ،باتوجهبه نقش این

تعداد برگهای آن افزایش مییابد .مقایسه میانگینها نشان

دو هورمون در رشد و توسعه یاختهها ،بهنظر میرسد

داد که تأثیر هر یک از عاملهای مورد آزمایش بر تعداد برگ

افزایش شاخصهای رشد گیاه ازجمله سطح برگ گیاه برنج

در بوته به سطوح دو عامل دیگر بستگی داشت .کمترین

در حضور کود نیتروژن ،لجن فاضالب و هیدروچار آن به

N0Cu250

این موضوع مربوا باشد .همچنین ،افزایش طول و عرض

N0Cu10 ،N0Cu0

برگ با مصرف لجن فاضالب و هیدروچار آن (شکل )4

و  N250Cu250تفاوت معنادار نداشت .بیشترین تعداد برگ در

عالوهبر نیتروژن به سایر عنصرهای غذایی موجود در این

تیمار دارای لجن فاضالب و با کاربرد  250mg N/kgو بدون

کودهای آلی نیز مربوا میباشد .برای مثال ،بهبود تغذیه

مس مشاهده شد که با تیمارهای لجن فاضالب،

روی گیاه با مصرف کودهای آلی میتواند غلظت هورمون

 N250Cu250 ،N250Cu10و  N0Cu250تفاوت معنادار نداشت (شکل

رشد اکسین در گیاه را افزایش دهد (مارشنر  ،2011هاولین و

.)3

همکاران  .)2017بین سه سطح مس در سطوح مختلف ماده

طول و عرض برگ

آلی و نیتروژن ،ازنظر اثر بر طول و عرض برگ تفاوت

تعداد برگ در بوته در تیمار بدون ماده آلی و
مشاهده شد ،اما با تیمارهای بدون ماده آلی،

طول و عرض برگ شاخصی است از سطح برگ.

معنادار مشاهده نشد .این نتایج نشان میدهد که حتی سمیت

هرچه برگ سطح بیشتری داشته باشد ،فتوسنتز گیاه و

مس بر طول و عرض برگ برنج اثر معنادار نداشت و گیاه

تولید ماده خشک آن بیشتر خواهد بود (مارشنر ،2011

برنج از این نظر به زیادی مس متحمل است .شاید یک دلیل

محمدنژاد و همکاران  .)2015مقایسه میانگینها نشان داد که

برای این نتیجه ،کاهش فراهمی مس بر اثر رسوب آن به

مصرف کود اوره طول و عرض برگ برنج را نسبت به شاهد

شکل کربنات مس و سولفید مس پس از غرقاب شدن خاک

بهطور معنادار افزایش داد .همچنین ،اثر مصرف لجن

باشد (دوتا و همکاران  )1986که سبب کاهش سمیت مس

فاضالب و هیدروچار آن بر طول و عرض برگ برنج به

میشود .در شرایط آلودگی خاک به مس ،مصرف کود اوره،

سطوح نیتروژن و مس بستگی داشت؛ بهطوریکه در شرایط

لجن فاضالب و هیدروچار آن ،سبب افزایش طول و عرض

اثر هیدروچار لجن فاضالب و نیتروژن بر ویژگیهای رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده . . .
برگ برنج شد (شکل  )4که نشاندهنده افزایش تحمل گیاه
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فاضالب و هیدروچار آن است.

برنج در برابر سمیت مس در حضور کود اوره ،لجن

شکل  -4اثر متقابل ماده آلی × مس × نیتروژن بر طول برگ ( )aو عرض برگ ( )bبرنج.
مشاهده شد ،اما با تیمار بببدون مبباده آلببی و  N0Cu250تفبباوت
معنادار نداشت .بیشترین ارتفبباع گیبباه در تیمببار دارای لجببن

ارتفاع و قطر ساقه برنج
مقایسه میانگینها نشببان داد کببه مصببرف کببود اوره

فاضالب یببا هیببدروچار آن و  N250Cu250مشبباهده شببد کببه بببا

سبب افزایش ارتفاع و قطر ساقه برنج در سطوح مختلف ماده

تیمارهببای لجببن فاضببالب یببا هیببدروچار آن و  N250Cu0و

آلی و مس شد .در شرایط عببدم مصببرف نیتببروژن ،مصببرف

 N250Cu10تفبباوت معنببادار نداشببت (شببکل  .)5محمببدنژاد و

لجن فاضالب و هیدروچار آن در سطوح مختلف مس ،ارتفبباع

همکبباران ( )2015گببزارش کردنببد کببه مصببرف کببود دامببی،

و قطر ساقه برنج را نسبت به شاهد افببزایش داد .در حضببور

کمپوست لجن فاضالب و کمپوست پسماند شببهری ارتفبباع و

کببود اوره ،مصببرف لجببن فاضببالب و هیببدروچار آن در دو

قطر ساقه ررت را نسبت به شاهد بهطور معنادار افزایش داد.

سطح  10و  250میلیگرم مس بر کیلوگرم خاک ،فقببط ارتفبباع

افزایش ارتفاع و قطر ساقه آفتابگردان پببس از مصببرف لجببن

ساقه برنج را نسبت به شاهد افزایش داد و اثر آنها بببر قطببر

فاضالب بهوسیله نجفی و مردمی ( )2012نیببز گببزارش شببده

ساقه معنادار نبود .مصببرف  10میلیگببرم مببس بببر کیلببوگرم

است .کببا معلیلو و همکبباران ( )2018گببزارش کردنببد ارتفبباع

خاک در شرایط عدم مصرف مواد آلی و نیتروژن ارتفاع گیاه

گیبباه آفتببابگردان بببا مصببرف تلفیقببی  200کیلببوگرم کببود

بببرنج را افببزایش داد امببا در سببایر شببرایط در اکثببر مببوارد

سوپرفسفات تریپل 7 +ج 56تببن لجببن فاضببالب در هکتببار در

غیرمعنادار بود .آلوده شدن خبباک بببه مببس در شببرایط عببدم

شرایط آبیاری مطلوب نسبببت بببه شبباهد  26درصببد افببزایش

عدم مصرف مواد آلببی و مصببرف کببود اوره ارتفبباع گیبباه را

یافت .محمودی و همکاران ( )2014گزارش کردند مصرف 30

بهطور معنببادار کبباهش داد امببا در حضببور لجببن فاضببالب و

گرم کمپوست لجن فاضالب در کیلوگرم خاک موجب افزایش

هیدروچار بر ارتفاع گیاه اثر معنادار نداشت .بببین سببه سببطح

معنببادار ارتفبباع بوتببه یونجببه نسبببت بببه تیمببار شبباهد شببد.

مس از نظر اثر بر قطر ساقه برنج در سطوح مختلف نیتروژن

رضوانی و شفیعیزاده ( )2015بیشینه ارتفاع بوته برنج را با

و ماده آلی تفاوت معنادار وجود نداشت.

مصرف  150کیلوگرم نیتببروژن در هکتببار و کمینببه آن را در

کمترین ارتفاع گیاه در تیمار

بدون ماده آلببی و N0Cu0

تیمار شاهد مشاهده کردند (شکل .)5

عبدالملکی ،نجفی. . . ،
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شکل  -5اثر متقابل ماده آلی × مس × نیتروژن بر ارتفاع و قطر ساقه در محل طوقه گیاه برنج.

کاویتا و سوبرامانیان ( )2007گزارش کردنببد کببه

نتیجهگیری کلی

مصرف کمپوست غنی شده بههمراه کودهببای شببیمیایی

نتببایج نشببان داد کببه بببا مصببرف لجببن فاضببالب و

باعث افزایش معنادار ارتفاع گیاه برنج شد .احمدینژاد و

هیدروچار آن بههمراه  250mg N/kgدر شرایط آلوده به مس

همکاران ( )2012گزارش دادنببد کببه مصببرف تببوأم کببود

و غیرآلوده ،اکثر ویژگیهای گیاهی مورد مطالعه شامل تعداد

اوره و لجن فاضالب سبب افزایش ارتفبباع و قطببر سبباقه

پنجه ،تعداد خوشه ،تعداد کل برگ ،طول بببرگ ،عببرض بببرگ،

گیاه گندم شد .عباسی و همکاران ( )2012گزارش کردند
که ارتفاع و قطر ساقه برنج با مصرف لجن فاضببالب در
خاک افزایش یافت .مکرم آیدینلو ( )2015گزارش کرد که
افزودن کود دامی به یک خاک آلوده مس باعببث افببزایش

ارتفاع گیاه ،قطر ساقه در محل طوقه ،ماده خشک شاخسبباره
و ریشه نسبت به شاهد را بهطور معنادار افزایش داد اگرچببه
میببزان ایببن افببزایش در حضببور لجببن فاضببالب بیشتببر از
هیدروچار آن بود .مصببرف  250mg Cu/kgنسبببت بببه سببطح
صفر مس باعث کاهش معنببادار تعببداد پنجببه ،تعببداد خوشببه،

ارتفاع گیاه خردل هندی شد اما بر قطر ساقه اثر معنادار

تعداد کل برگ و ماده خشک ریشه شد ،امببا اثببر آن بببر طببول

نداشت .افزایش ارتفاع و قطر ساقه برنج در حضور کود

برگ ،عرض برگ ،ارتفاع گیاه ،قطر ساقه در محل طوقه ،ماده

اوره ،لجن فاضالب و هیدروچار آن را میتوان به بهبود

خشک شاخساره معنادار نبود .نتایج نشببان داد کببه مصببرف

جذب عنصرهای غذایی مختلف ازجمله نیتببروژن و روی

هیدروچار لجن فاضالب و کود نیتروژن با کاهش غلظت مس

و نقببش داشببتن ایببن عنصببرهای غببذایی در تشببکیل

در شاخساره گیاه برنج میتواند اثر سمیت مببس را کبباهش و

هورمونهای رشد مانند اکسین و سیتوکینین و افببزایش

تحمل گیاه را در برابر سمیت مببس افببزایش دهببد .در هببر دو

غلظت این هورمونها در گیاه نسبببت داد (مارشببنر ،2011

شرایط آلوده و غیرآلوده به مس ،مصببرف لجببن فاضببالب و

هاولین و همکبباران  .)2017همچنین ،مصرف لجن فاضالب
یببا هیببدروچار آن میتوانببد مقببدار عنصببرهای غببذایی
قابلجذب گیاه در خاک را افزایش دهد (نجفی و همکاران
 )2012و از این طریق بر رشد گیبباه و ارتفبباع و قطببر آن
اثر داشته باشد.

هیببدروچار آن بببهمیزان  10g/kgو نیتببروژن بببهمیزان

mg

 250/kgمیتواند در شرایط مشببابه توصببیه شببود .باتوجهبببه
تفاوتهای شببرایط گلخانبهای و شببرایط مزرعببهای ،پیشببنهاد
میشود این آزمببایش در شببرایط مزرعببهای و در یببک خبباک
آلوده به مس نیز انجام شود.
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