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تأثیر خاک ،پساب و لجن فاضالب بر خصوصیات رشد گیاهان سیاهتاغ و
قرهداغ
رحیم رضایی ،1حمیدرضا کریمزاده ،2شهباز مهرابی ،*3سمیه حیدرنژاد

تاریخ پذیرش5931/1/53 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر نوع خاک ،لجن و پساب فاضالب بر خصوصیات رویشی (شامل ارتفاع ،تعداد سرشااخه و
وزن تر) گیاه سیاهتاغ و قرهداغ است .بدین منظور از سه تیمار لجن ،دو نوع بافت خاک و چهارسطح آبیاری اساففاده و دادههاا
با نرمافزار  SPSS 18تجزیه و تحلیل شد .نفایج نشان داد که خصوصیات رویشی دو گیاه ،در خااک زرا ای افازایش بیشافری
نسبت به خاک دشت سجزی دارد .با افزایش سطح پساب و لجن ،ارتفاع در گیاه سیاهتااغ کااهش یاففاه و در گیااه قارهداغ باا
توجه به نوع خاک مففاوت است .تعداد سرشاخه در گیاه سیاهتاغ با افزایش سطح لجان کااهش و در ساطوخ مففلاا پسااب
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تاریخ دریافت5931/9/5 :

4

تأثیر مففاوتی را نشان میدهد .در گیاه قرهداغ سطوخ مففلا پساب در هر دو نوع خاک تأثیر معنیداری ندارد .افزایش سطوخ
لجن در خاک زرا ی افزایش تعداد سرشاخه و در خاک سجزی تأثیر معناداری را نشان نمیدهد .اثر سطوخ مففلاا لجان بار
وزن تر در گیاه سیاهتاغ کاهشی بوده و سطوخ مففلا پساب تأثیر مففاوتی را نشان میدهند .اما در گیاه قارهداغ ،تاأثیر پسااب
مییابد.
کلمات کلیدی :آبهای نامفعارف ،گیاه سیاهتاغ ،قرهداغ ،مطالعه گلفانه.
 .1کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعفی اصفهان
 .2دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعفی اصفهان
 .3دانشجوی دکفری بیابانزدایی ،دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،نویسنده مسئولEmail: sh.mehrabi2011@gmail.com /

 .4دانشجوی دکفری بیابان زدایی ،دانشکده منابع طبیعی و لوم زمین ،دانشگاه کاشان
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معنیدار نیست .در خاک سجزی با افزایش لجن وزن تر کاهش و در خاک زرا ای باا افازایش ساطح لجان وزن تار افازایش
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گی ااهی سااازگار ماننااد تاااغ 1و قاارهداغ 2اساات (شااهریاری و

مقدمه
میانگین بارندگی ساالنه در ایران ،حدود  242میلیمفر است که

همکاران218 ،؛ ترابی و قربانیان.)2818 ،

از یکسوم بارش ساالنه در دنیا (حدود  068میلایمفار) کمفار

اسففاده از آبهای نامفعارف برای کشات گیاهاان احیاایی

است ( ابدی کوپائی و همکااران .)2881 ،بحاران کمباود آب

مقبولیت بیشفری دارد .باا توجاه باه مشاکالت کمباود آب در

یکی از چالشهایی است که امروزه جهان با آن مواجاه اسات.

مناطق خشک و نیمهخشک از دیرباز توجه به اینگوناه آبهاا

در مناطق خشک و نیمهخشک مانناد ایاران اساففاده مجادد از
فاضالب میتواند راهکاری برای جباران کمباود آب باشاد .باا
توجه به خشکسالیهای اخیر در ایران ،رشاد ساریع جمعیات،

در فعالیتهای احیایی بیولوژیکی اهمیت داشافه اسات (ثاابفی،
 .)1796بهطوریکه جلبای ( ،)2880در پژوهشای بار روی دو
2

1

گیاه درمنه و آتریپلکس به این نفیجه رسیدند که طاول بار

توسااعه شهرنشااینی و صاانعفی شاادن ،اسااففاده از فاضااالب

این گیاهان در کرتهای دارای لجن پساب نسبت به کرتهای

تصفیهشده به نوان یک منبع پایدار ،بیش از پیش مورد توجه و

شاهد به طور معنیداری بزر تر است .در اروپا اسففاده از لجن

اهمیت قرار گرففه است ( لی خاصای و کوچاکزاده.)2818 ،

برای احیای زمینهای آسیبدیده یکای از بهفارین روشهاای

محدودیت منابع آب توجه محققاان را باه اساففادۀ اصاولی از

زیستمحیطی محسوب میشاود؛ ازایانرو باا اساففاده از ایان
3

صنعفی جلب کرده اسات .باهدلیال توساعۀ شاهرها و افازایش

از لجن برای غنی نمودن خاک اسففاده و مفلاوطی از درخفاان

مصرف آب ،مقادیر زیادی فاضالب تولید میشاود کاه پسااب

جنگلی ،چمان و گیاهاان در آن کاشافه شاده اسات .در حاال

این فاضالب را میتوان به نوان یک منباع باا ارزش باهمنظاور

حاضر ،این مکان محل سکونت پرنادگان و حیواناات وحشای
3

افزایش سطح پوشاش گیااهی باهشامار آورد ،باهشار آنکاه

زیادی است (جبلی .)2880 ،روساان و همکااران ( ،)2886باا

اسففادۀ اصولی از آن باا تصافیۀ مناساب پسااب هماراه باشاد.

بررسی تأثیرات درازمدت آبیاری محصوالت لوفهای با پساب

اسففادۀ صحیح از پسابهای شهری الوه بر گسفرش پوشاش

بر روی پارامفرهاای کیفای گیااه و خااک نشاان دادناد کاه در

گیاهی ،از یک طرف از آلودگیهای زیستمحیطای جلاوگیری

صاورت مادیریت صاحیح رشاد گیااه ،حاصالفیزی خااک و

میکند و از طرف دیگر با دارا بودن ناصر مغا ی ،االوه بار

بهرهوری به لت افزایش میزان مواد آلی و معدنی بهبود مییابد.

کاهش آلودگی آبهاای ساطحی و زیرزمینای ،با ا

کااهش

هزینههای مصرف کودهای شیمیایی میشود .به هماین لات،
اسففاده از پساب در آبیاری باه ناوان مناابع ارزانقیمات آب و
کاود مااورد توجااه قارار گرففااه اساات .طارخهااای اسااففاده از

4

آلوز و همکاران ( )2886مقادیر مففلا ماق آب آبیااری باا
پساب تصافیهشاده ( 643 ،585 ،395و  901میلایمفار) را بار
خصوصیات الیاف گیاه پنبه مورد بررسای قارار دادناد .در ایان
تحقیق ،اثر مق آب آبیاری بر طول الیاف معنیدار و اسففاده از

حال توسعه در حال اجراست (شهریاری و همکااران.)2818 ،

نداشت .فیضی و همکاران ( )2818با بررسی اثرات آبیااری باا

طبق آمار و گزارشات سازمانهای مربو  ،سالیانه حادود یاک

پسابهای خانگی تصفیهشده بر کمیت و کیفیت ارزن لوفهای

میلیون هکفار از اراضی کشاور باهسامت بیاباانی شادن پایش

نشان دادند که ملکرد لوفۀ تر و ملکرد ماادۀ خشاک ارزن

میرود و گاهی برای نشان دادن مق فاجعه ،آن را باهصاورت

تحت تأثیر تیمار پساب از نظر آماری افزایش معنایداری دارد.

هکفار در ثانیه بیان میکنند (زهفابیان و همکاران .)2886 ،یکای

همچنین مشفص شد آبیاری با پساب تصافیهشاده در شارایط

از راههااای جلااوگیری از گساافرش رصااههااای بیابااانی دارای

این آزمایش ،آثار سوئی از لحاظ بهداشافی و آلاودگی ناصار

شنهای روان ،تثبیت بیولوژیکی آنها با اساففاده از گوناههاای

1. Haloxylon spp
2. Nitraria schoberi
3. Rusan
4. Alves
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فاضالب و پساب در مقیاس وسیع در کشورهای صانعفی و در

پساب تصفیهشده تأثیر منفی بر خصوصایات فنای الیااف پنباه
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آبهای غیرمفعارف مانند آبهای شور و پسابهای شاهری و

روش در محل اسکیزر اسکاتلند ،جنگلهای مصنو ی ایجاد و
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سنگین در خاک و گیاه نادارد .شاهریاری ( )2818تاأثیر تاوام

شد .پس از حصول اطمینان از توزیع نرمال دادهها برای انجاام

پساب تصفیه شده شهری و بافت خاک را بر رشاد و ملکارد

آنالیز واریاانس و آزماون مقایساۀ میاانگین  LSDاز نارمافازار

گیاه قرهداغ تحت شرایط گلفانهای مورد بررسای قارار دادناد.

 SPSS 18اسففاده شد.

نفایج نشان داد که کاربرد پساب در مقایسه با آب معماولی بار
طول ساقه ،وزن تر و خشک گیاه اثر مثبت دارد.

نتایج

با توجه به سوابق پیشین ،ضارورت مهاار بیاباانزایای در

جاادول ( )1خصوص ایات فیزیک ای و ش ایمیایی خاااک دشاات

مناطق خشک و نیمهخشک کشاور باا اساففاده از روشهاای

سااجزی و خاااک زرا ای شاار اصاافهان را نشااان م ایدهااد.

بیولوژیکی و همچنین بحران کمآبی گریبانگیر کشور ،کاربرد

همانطور که مشاهده میشود خاک زرا ی از هدایت الکفریکی

پساب و فاضالب در طرخهاای بیاباانزدایای بایسافی ماورد

 ECو  pHپایینتری برخوردار است .با توجه به اینکاه شاوری

بررسی قرار گیرد؛ ازاینرو پژوهش حاضر باا هادف بررسای

یکی از وامل محدودکنندۀ رشد گیاهان اسات ،رشاد گیااه در

ملکرد گلفانهای دو گونۀ گیاهی سیاهتاغ و قرهداغ به ناوان

منطقۀ سجزی مشکلتر است .مواد آلی با تأثیر بر خصوصایات

گونههای مناسب در طرخهای بیابانزدایای تحات تیمارهاای

ش ایمیایی و فیزیک ای خاااک باااروری آن را تحاات تااأثیر قاارار

مففلا خاک ،سطوخ مففاوت پساب و لجن انجام شد.

میدهند .همانگونه که مشاهده میشاود خااک زرا ای شار
اصفهان دارای مادۀ آلی بیشفری نسبت به خاک منطقاۀ ساجزی

تحقیق حاضر در قالب طرخ فاکفوریل با ساه تکارار در مادت

ولی میزان شوری و قلیائیات دشات ساجزی بسایار بیشافر از

زمان دو ماه ،در گلفانۀ تحقیقاتی دانشگاه صنعفی اصفهان اجرا

خاک زرا ی است و اخفال این دو خاک با

تعدیل شوری

شد .در این بررسی ،از تیمارهای سه سطح لجان (صافر 28 ،و

و قلیائیت خاک شده و شرایط بهفری را برای رشد و نمو گیااه

2

فراهم میکند .از طرفی خاک منطقۀ سجزی مدتاً از ذرات در

و و چهار سطح آبیاری با پساب ( 58 ،25 ،8و  )%188اساففاده

اندازۀ شن تشکیل شده و بافت آن شنیا لومی و سابک اسات.

شد .لجن از تصفیهخانۀ شاهینشاهر تهیاه شاد .خااک رسایا

این در حالی است که خاک زرا ی مربو یک خااک سانگین

لااومی در منطقااۀ دشاات سااجزی اصاافهان از مااق  8تااا 98

است؛ بنابراین اخفال این دو خاک با یکادیگر با ا

تعادیل

سانفیمفری با اسففاده از مفه بهصورت مفلاو برداشات شاد.

بافت خاک سجزی خواهد شد.

 48تن در هکفار) ،دو بافت خاک لومیا شنی 1و رسیا لاومی

خاک لومیا شنی از اراضی کشاورزی منطقۀ شار اصافهان از

جدول ( :)5خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه سجزی و

مق  8تا  38سانفیمفری برداشت و مورد اسففاده قرار گرفات.

خاک زراعی شرق اصفهان

ب ر گیاه سیاهتاغ و قرهداغ از ایسفگاه تحقیقاتی بیابانزدایی تهیه

ویژگی

واحد

خاک سجزی

خاک زرا ی

EC

)(dSm-1

44/6

31/62

برای جوانهزنی بهفر از خاک شنی تاا ماق یاک ساانفیمفاری

رس

()%

7/76

سیلت

()%

6/73

26/46

سااطح گلاادان اسااففاده شااد و سااپس باا ور در مااق یااک

و برای جوانهزنی بهمادت  40ساا ت در آب قارار داده شاد.

شن

()%

03/87

41/17

سانفیمفری از سطح خاک کاشفه شدند .پس از باهدساتآوردن

بافت

-

شن لومی

لوم رسی

مجموع کلسیم و منیزیم

))Meq/li

143

24

دادههای خام مربو باه امالهاای پوشاش گیااهی و خااک،

کلسیم

))Meq/li

38

7

نرمال بودن توزیع دادهها باا آزماون اندرساونا دارلینا

و باا

اسففاده از آزمون بارتلت ،همگنی واریانس بین گروههاا کنفارل
1. Lomay Sand
2. Clay Loam

منیزیم

))Meq/li

113

15

سدیم

))Meq/li

1144/76

66/47

ماده آلی

()%

8/33

8/74

پفاسیم

Ppm

098

412

SAR

-

135/48

17/17
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Ph

-

0/86

9/99
32/34
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مواد و روشها

است .نفایج نشان میدهد که هر دو خاک شور و قلیاا هسافند،
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جدول ( )2برخی ویژگیهای شیمیایی پساب مورد اسففاده
را نشان میدهد .بررسی ویژگیهای پساب بهکاررففه و مقایسۀ

مناسب و مفید بوده و در صاورت مادیریت صاحیح ،با ا
ارتقای حاصلفیزی خاک میشود.

آن با اسافاندارد فاائو بارای آبیااری فضاای سابز (خیامباشای،
 )1779نشان داد که میزان اسیدیفه پساب برای اسففاده به ناوان
آب آبیاااری در محاادودۀ نرمااال قاارار دارد و از ایاان نظاار،

جدول ( :)9ویژگیهای شیمیایی لجن مورد استفاده
ویژگی

واحد

لجن شاهین شهر مقادیر معمول

هدایت الکفریکی ،کل مواد محلاول ،سادیم محلاول و نسابت

رطوبت

()%

35

38-58

جامدات کل

()%

64/5

58-98

ج ب سدیم پساب بهکاررففه بیش از حد مفعارف بوده و برای

مواد آلی

()%

49/5

25-58

آبیاری نامناسب است .با درنظرگرففن دامنۀ مجاز تعیینشده در

مواد معدنی

اسفاندارد م کور ،اسففاده از پسااب باهکاررففاه در زماینهاای

(خاکسفر)

()%

52/5

2-65

کربن

()%

66

0-58

صورت گیرد .اماا ایان ساطح کیفیات ،بارای آبیااری گیاهاان

ازت

()%

2/23

/1-3/5

فسفر

()%

2/51

/3-3/5

شورپسند در مناطق بیابانی بالمانع است.

سدیم

()%

1/29

/2-/5

پفاسیم

()%

/37

/1-2/0

C/N

-

28/4

28

محدودیفی برای اسففاده از پساب برای آبیااری وجاود نادارد.

زرا ی مشکلزا بوده و بایسفی ملیاات پایشتصافیه روی آن

جدول ( :)2ویژگیهای شیمیایی پساب مورد استفاده برای آبیاری
اسیدیفه
6/7

هدایت

کل مواد

الکفریکی

محلول

(dSm-1

11/5

سدیم محلول

نسبت ج ب
سدیم

)(g/lit

))meq/li

)(meq/li

اثر خاک ،پساب و لجن فاضالب بر ویژگیهای رویشـی

9/4

1732/949

247/5166

گیاه سیاهتاغ

میزان
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3

فائو

جدول ( )4نفایج حاصل از مقایسۀ میانگین تیمارهای مففلا
خاک ،لجن و پساب را بر برخی ویژگایهاای رویشای گیااه

جدول ( )3برخی از ویژگیهای شیمیایی لجن پسااب را

سیاهتاغ نشان میدهد .همان طور که دیده میشود ،ارتفاع گیاه

نشان میدهد .میانگین مقاادیر  ،pHرطوبات ،جامادات کال،

در خاک زرا ی نسبت به خاک سجزی در تیمارهای مففلا

مواد آلی و مواد معدنی همگی در محدودۀ معمول قرار دارند.

پساب و لجن ،مقادیر بیشفری را به خود اخفصاص میدهاد؛

میانگین مقادیر سدیم و کربن باال باوده و خاارا از محادودۀ

برای مثال در سطح لجن  28تن در هکفار و ا مال تیماار 25

اسفاندارد قرار دارد .لت اصالی بااال باودن کاربن و مقاادیر

درصد پساب ،ارتفاع گیاه سیاهتاغ در خاک سجزی و زرا ای

نسبت کربن به نیفروژن ( ،)C/Nهضم و تغلایظ نااقص لجان

بهترتیب  8و  12/69سانفیمفر مشاهده شده است.
دربارۀ کاربرد لجن نفایج نشان مایدهاد باهازای افازایش

کربن با نیفروژن مقایسۀ مقدار کربن باا اسافاندارد باهتنهاایی

میزان لجن ارتفاع گیاه در تیمارهای مففلا خااک و پسااب

خیلای ارزشامند نیساات ،نسابت  C/Nپااارامفر بهفااری باارای

کاهش یاففه ،بهطوریکاه در تیمارهاای فاقاد لجان ،گیااه از

مقایسه است .میانگین  C/Nتقریباً در حاد اسافاندارد ()28/4

ارتفاع بیشفری برخوردار است .در خاک سجزی تیمار کاربرد

است .در مجموع ،ارزش کودی این لجن نسابفاً بااال باوده و

لجن مانع از جوانهزنی گیااه سایاهتااغ شاده اسات .برتای و
1

حاوی مقادیر قابل توجهی مواد مغ ی ضاروری بارای رشاد

ژاکوب ( )1776معفقدند در صورت اسففاده از لجن فاضالب

گیاهان و محصوالت است؛ بنابراین کاربرد آن به ناوان کاود

شاهری کاه غنای از ناصار کمیااب اسات ،ملکارد ذرت،
1. Berti and Jacobs
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تأثیر خاک ،پساب و لجن فاضالب بر خصوصیات رشد گیاهان...

سااورگوم ،سااودانگااراس و سااویا بااهدلیاال غلظااتهااای

فاقد لجن بر تعداد سرشاخه افازوده شاده و بیشافرین تعاداد

فیفوتوکسیک ،ناصر کمیاب خاک کاهش مییابد.

سرشاخه در سطح پساب 188درصد به تعداد  2دد مشاهده

همچنین افزایش سطح پساب سبب افزایش ارتفااع گیااه

میشود .در خاک زرا ی در تیمارهای مففلا لجن تا ساطح

میشود ،اما این تفاوت معنیدار نیست .بهطور کلی ،بیشافرین

پساب 25درصد بر تعداد سرشااخه گیااه افازوده شاده و در

ارتفاع گیاه سیاهتاغ در کلیه سطوخ پسااب مرباو باه خااک

سطوخ باالتر سبب کاهش سرشاخه گیاه شده اسات .باهطاور

زرا ی و تیمارهای فاقد لجان اسات .اضاافه شادن لجان در

کلی ،بیشفرین تعداد سرشاخه گیااه در هماۀ ساطوخ پسااب

افزایش شاوری خااک و قلیائیات در خااک

مربو به خاک زرا ی و تیمارهای فاقاد لجان اسات .نفاایج

شده که کاهش رشد و نمو گیاه را به همراه دارد .به بارتی با

تجزیۀ واریانس تأثیر خاک ،لجن و پساب نیز نشان مایدهاد

افزایش کاربرد لجن،گیاه دچار خشکی فیزیولوژیک میشاود.

که نوع خاک ،سطوخ مففلا لجن و اثر مفقابل خاک +لجان

صابر 1و همکاران ( )1778گزارش کردند که افزودن  08تان

در تعداد سرشاخه گیاه سیاهتاغ در سطح یک درصد اخافالف

لجن فاضالب در هکفار ،شوری خاک را به حدی باال میبارد

معنیدار ایجااد مایکناد و ساایر تیمارهاای انجاامشاده اثار

که جوانه زدن ب ر را تحت تأثیر قرار میدهد.

معنیداری بر تعاداد سرشااخه گیااه سایاهتااغ نشاان ندادناد

کوتاهمدت با

نفایج تجزیۀ واریانس تاأثیر خااک ،لجان و پسااب روی

(جدول .)5

خصوصیات رویشی گیاه سیاهتاغ در جادول ( )5ارائاه شاده

ج .وزن تر

و اثر مفقابل خاک  +لجن در ارتفاع گیااه سایاهتااغ در ساطح
یک درصد و تیمار لجن +پساب و خااک +پسااب در ساطح
پنج درصد اخفالف معنیدار ایجاد میکند.

تر گیاه سیاهتاغ دارد ،بهطوریکه گیاه در خاک زرا ای دارای
وزن تر بیشفری نسبت به خاک ساجزی اسات؛ بارای مثاال،
بیشفرین وزنتر گیاه سیاهتاغ در خاک زرا ی در تیماار بادون

نفایج حاصل از مقایسۀ میانگین در جدول ( )4نشان میدهاد

است .تیمار لجن اثر کاهشی بر وزن تر گیاه سیاهتااغ داشافه،

کااه نااوع خاااک اثاار معن ایداری باار تعااداد سرشاااخه دارد،

بهطوریکه در هر دو نوع خاک در تیمارهای فاقد لجن ،گیااه

بهطاوریکاه گیااه سایاه تااغ در خااک زرا ای دارای تعاداد

از وزن تر باالتری برخوردار بوده و با افزودن لجن گیاه قاادر

سرشاخۀ بیشفری نسبت به خاک سجزی است؛ برای مثال در

به جوانه زدن نیست .سطوخ مففلا پساب اثار مففااوتی بار

تیمارهای فاقد لجن و ا مال سطح پساب  58درصد در خاک

وزن تر گیاه دارد .در خاک زرا ای در تیماار فاقاد لجان باا

سااجزی و زرا ای بااهترتی اب  1و  12اادد سرشاااخه دی اده

افزایش سطح پساب به میزان 25درصد وزن تر گیااه افازایش

میشود .درخصوص کاربرد لجن نفایج نشان میدهاد در هار

یاففه است ،بهطوریکاه بیشافرین وزن تار در ساطح پسااب

دو نوع خاک ،افزودن لجن سبب کاهش تعداد سرشاخۀ گیااه

25درصد به میزان  0/49گرم و کمفرین آن در ساطح پسااب

شده و همواره بیشفرین تعداد سرشاخه مربو باه تیمارهاای

58درصد به میزان  6/98گرم دیده شاده اسات .در تیماار 28

فاقد لجن است .کاربرد لجن در کوتااهمادت تاأثیر منفای بار

تن در هکفار بیشفرین وزن تر در سطح پسااب 25درصاد باه

رشااد و نمااو گیااه سایاهتاااغ داشاافه و بااا افاازایش لجاان باار

میزان  4/49گرم و کمفرین آن در این تیماار لجان در ساطح

محدودیت آن افزوده خواهد شاد .ساطوخ مففلاا پسااب،

پساب 188درصد به میزان  2/53گرم دیده میشاود .باهطاور

تأثیر مففاوتی بر تعداد سرشاخۀ گیاه سیاهتاغ نشان داده است،

کلی ،در خاک زرا ی ا مال پساب تا سطح 25درصاد سابب

بهطوری که در خاک سجزی با افزایش سطح پساب در تیمار

افزایش وزن تر گیاه در همۀ سطوخ لجن شاده و باا افازایش
مقدار پساب از وزن تر گیاه کاسفه میشود .در خاک ساجزی

1. Saber

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.9.9

ب .تعداد سرشاخه

لجن و سطح 25درصد باه میازان  0/40گارم مشااهده شاده
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در تیمار فاقد لجن بیشافرین وزن تار در ساطح پسااب 188

نوع خاک ،سطوخ مففلا لجن و اثر مفقابل خاک  +لجن در

درصد به میزان  8/93گرم و کمفرین وزن تر در سطح پسااب

وزن تر گیاه سیاهتاغ در سطح یاکدرصاد اخافالف معنایدار

 25درصد به میزان  8/39گرم مشاهده میشود .همچنین نفایج

ایجاد میکند .سایر تیمارهای انجامشده اثر معنیداری بر وزن

تجزیۀ واریانس تأثیر خاک ،لجن و پساب نشان میدهاد کاه

تر گیاه سیاهتاغ ندارند (جدول .)5

جدول ( :)4مقایسۀ میانگین تیمارهای مختلف خاک ،لجن و پساب فاضالب بر برخی ویژگیهای گیاه سیاهتاغ
میانگین صفات (سیاهتاغ)
سطح لجن

خاک

سطح پساب()%

ارتفاع گیاه

تعداد سرشاخه

)(cm

وزن تر

)(gr

(تن در هکفار)

8

8

5/33±2/66 bcd

a

1/88±8/50

25

5/33±2/66 bcd

a

1/88±8/59

a

1/33±8/69

8/53±8/87 a

7/69±8/33 ef

1/69±8/33 ab

8/93±8/39 ab

8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8/8±8/8 a

25

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8/8±8/8 a

58
188

48

8

زرا ی

28

a

58

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

188

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

25

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8/8±8/8a

58

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8/8±8/8a

188

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8/8±8/8a

8

12/5±8/96 fgh

11/69±1/69 e

e

0/83±1/31

25

14/19±8/19 gh

13/88±1/88 e

e

0/49±8/42

58

15/69±8/33 h

12/69±8/33 de

6/98±8/05 de

188

16/69±8/33 h

18/69±1/28 e

e

9/89±1/75

8

18/33±8/33 fg

5/33±8/33 cd

4/43±2/35 cd

25

12/69±8/73 fgh

6/69±8/33 cd

4/49±1/37 cd

58

14/19±1/45 gh

6/88±8/8 bc

3/26±8/60 bc

188

0/03±8/44 def

d

6/69±8/33

2/53±8/22 abc

8

4/69±2/33 bcd

4/69±2/33 cd

1/59±8/22 ab

25

5/69±8/33bcde

6/33±8/69 cd

2/63±8/3 bc

58

4/33±2/10 abc

3/69±2/83 bc

1/59±8/76 ab

188

1/69±1/69 ab

1/33±1/33 ab

8/99±8/99 ab

در هر ستون میانگینهایی که حروف مشترک دارند بدون تفاوت معنیدار در سطح احتمال  .51با آزمون دانکن هستند.
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تأثیر خاک ،پساب و لجن فاضالب بر خصوصیات رشد گیاهان...
جدول ( :)1تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اجزای عملکرد در گیاه سیاهتاغ
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات (سیاهتاغ)
ارتفاع گیاه

)(cm

تعداد سرشاخه

وزن تر

)(gr

خاک

1

**1120/12

**095/81

**267/51

لجن

2

**447/26

**148/43

**58/84

پساب

3

4/60ns

3/02ns

2/40ns

خاک × لجن

2

**02/97

**91/26

**32/04

خاک × پساب

3

*12/12

5/35ns

3/83ns

لجن × پساب

6

*14/26

2/24ns

1/35ns

پساب × خاک × لجن

6

1/62ns

2/15ns

1/13ns

خطای آزمایش

46

4/85

2/85

2/18

** :در سطح  %1معنیدار است :* .در سطح  %5معنیدار است :ns .معنیدار نیست.

گیاه قرهداغ

فاضالب کااهش چگاالی ظااهری خااک ،افازایش پایاداری

الف .ارتفاع گیاه
نفایج حاصل از مقایساۀ میاانگین تیمارهاای مففلاا خااک،
لجن و پساب بر برخی از خصوصیات رویشای گیااه قارهداغ
در جدول ( )6ارائه شده است .نفایج حااکی از آن اسات کاه
گیاه در خاک زرا ی ارتفاع بیشفری نسبت به خااک ساجزی
دارد ،بهطوریکه بیشفرین ارتفاع گیاه در تیمار خااک زرا ای
در سطح پساب 188درصد با مقدار لجان  48تان در هکفاار
 17/33سانفیمفر است .این در حالی است که در همین تیمار
در خاک سجزی ،گیاه قادر به جوانهزنی نیست.
درخصوص کاربرد لجن هماانگوناه کاه در جادول ()6
دیده می شود ،بسافه باه ناوع خااک ماورد اساففاده ،ساطوخ
سجزی با افزایش سطح لجن از ارتفاع گیاه کاسفه شده است،
بهطوریکه کمفرین و بیشفرین ارتفاع به ترتیب در سطح لجن
 48تن در هکفار و تیمارهای فاقد مشاهده میشود .از طرفای
در خاک زرا ی ،بهازای افزایش سطح لجان بار ارتفااع گیااه
افزوده شده است .بیشفرین ارتفاع در سطح لجان  48تان در
هکفار به میزان  17/33سانفیمفر و کمفرین آن در تیمار فاقاد

نفوذپ یری خااک را به هماراه دارد .افزودن لجن فاضالب به
خاااک ریزبافاات با ا

افاازایش مااادۀ آل ای خاااک ،افاازایش

نفوذپ یری ،تفلفل و تهویاۀ خااک مایشاود (جانکساون و
کلینگر .)1778 ،1همچنین کاهش مقاومت خاک در برابر نفوذ
ریشه و افزایش نسبت حجم ریشه به ساقه را باه هماراه دارد
(بارتون .)1704 ،2واثقی و همکاران نیاز نفاایج مشاابهی را در
خصوص گیاه ذرت گزارش کردهاند .به نظر میرسد ناصار
غ ایی پر مصرف و کم مصرف موجود در لجن افزوده شده به
خاک در اخفیار گیاه قرار گرففه و ملکرد بیشفر گیاه را در پی
داشافه اسات (واثقای و همکااران .)2884 ،ساطوخ مففلاا
پساب در خاک سجزی اثرات مففاوتی بر ارتفاع گیااه داشافه
است ،بهطوریکه بیشافرین ارتفااع در تیماار فاقاد لجان در
سطح پساب 188درصد به میزان  4/33سانفیمفار و کمفارین
آن در سطح پساب صفر درصد به میزان  2سانفیمفر مشااهده
میشود .در خاک سجزی در تیماار  28تان در هکفاار لجان
بهازای افزایش پساب تا سطح 58درصد بر ارتفاع گیاه افزوده
1. Jakousen and Clinger
2. Barton

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.9.9

مففلا لجن اثرات مففاوتی بار ارتفااع گیااه دارد .در خااک

خاکدانهها ،افزایش گنجایش نگهداشت آب خااک و افازایش
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لجن به میزان  7/69سانفیمفر دیده مایشاود .مصارف لجان
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شده و در سطوخ باالتر (188درصاد) از ارتفااع گیااه کاسافه

همچنین نفایج تجزیه واریاانس تاأثیر خااک ،لجان و پسااب

میشود .این درحاالی اسات کاه در ساطح لجان  48تان در

نشان میدهد که نوع خاک ،سطوخ مففلا لجن و اثر مفقابل

هکفار گیاه قادر به جوانهزنی نیست .اما در خااک زرا ای باا

خاااک +لجاان در تعااداد سرشاااخۀ گی ااه قاارهداغ در سااطح

افزایش سطح پساب در تیمارهای مففلا لجان ،بار ارتفااع

یکدرصد اخفالف معنیدار ایجاد مایکناد .ساایر تیمارهاای

گیاه افزوده شده است ،بهطوریکه در ساطوخ مففلاا لجان

انجامشده اثر معنیداری بر تعداد سرشاخۀ گیاه ندارد (جدول

بیشفرین ارتفاع در سطح پساب 188درصد و کمفرین ارتفااع

 .)9بهطور کلی ،بیشفرین تعداد سرشاخۀ گیاه قرهداغ در هماۀ

در سطوخ فاقد پساب مشاهده میشود .نفایج تجزیۀ واریانس

سطوخ پساب مربو به خاک زرا ی و تیمارهای  48تان در

تأثیر خاک ،لجن و پساب نیز در جدول ( )9نشان میدهد که

هکفار لجن است .در خاک ساجزی در هماۀ ساطوخ پسااب

نوع خاک ،سطوخ مففلا لجن ،پساب ،اثار مفقابال خااک+

همواره بیشفرین تعداد سرشاخه مربو باه تیماار  28تان در

لجن و خاک +پساب بر ارتفااع گیااه قارهداغ در ساطح یاک

هکفار است.

درصد اخفالف معنیدار ایجاد میکند .و بهطور کلی ،میتاوان

ج .وزن تر

گفت که بیشفرین ارتفاع گیاه قرهداغ در همۀ ساطوخ پسااب
مربو به خاک زرا ی و تیمارهاای  48تان در هکفاار لجان
است.

نفایج حاصل از مقایسۀ میانگین در جدول ( )6نشان میدهاد
نوع خاک اثر معنیداری بر وزن تر گیاه دارد؛ بهطوریکه گیاه
در خاااک زرا ای دارای وزن تاار بیشاافری نساابت بااه خاااک

سرشاخه دارد و گیاه در خاک زرا ی دارای تعاداد سرشااخۀ

افزایش ساطح لجان باه  48تان در هکفاار وزن تار کااهش

بیشفری نسبت به خاک سجزی است ،بهطاوریکاه بیشافرین

مییابد .درحالیکه در خاک زرا ی بیشفرین وزن تر در تیمار

تعداد سرشاخه مربو به خاک زرا ی و تیمار لجان  48تان

 48تن در هکفار به میزان  6/19گارم و کمفارین وزن تار در

در هکفار به تعاداد  7ادد و کمفارین آن مرباو باه خااک

تیمارهای فاقد لجن به مقدار  1/58گارم مشااهده مایشاود.

سجزی و تیمار  48تن در هکفار است .در خااک زرا ای باا

سطوخ مففلا پساب بسفه باه تیمارهاای مففلاا خااک و

افزایش سطح لجن بر تعاداد سرشااخه افازوده شاده اسات.

لجن اثرات مففاوتی بر وزن تر گیاه قرهداغ داشافه ،اماا تاأثیر

مشابه این نفیجه توسط واثقی و همکاران ( )2884زمانی که از

این تیمار بر گیاه معنیدار نبوده است .باه نظار مایرساد کاه

لجن فاضالب شهری به میزان  58تا  288تن در هکفار بارای

ا مال تیمار پساب در صحرا بیشفر مؤثر اسات تاا در کشات

کشت کاهو و اسفناا اسففاده کردناد ،باهدسات آماد .در ایان

گلفانهای ،که لت آن را میتوان انجاام فرایناد آبشاویی در

افزایش

صحرا نسبت به کشت گلدانی دانست .همچنین نفایج تجزیاۀ

وزن خشک اندام هوایی کاهو و اسفناا شد (همانجا) .سطوخ

واریانس تأثیر خاک ،لجن و پساب نشاان مایدهاد کاه ناوع

مففلا پساب تاأثیر معنایداری بار سرشااخۀ گیااه قارهداغ

خاک ،سطوخ مففلا لجن و اثر مفقابل خاک  +لجن در وزن

نداشفه است ،تفاوت در تعداد سرشاخه در گیاه قره داغ بیشفر

تر گیاه قرهداغ در سطح یکدرصد اخافالف معنایدار ایجااد

مفأثر از تیمارهای خاک و لجن اسات؛ بارای مثاال در خااک

میکند .سایر تیمارهای انجامشده اثر معنایداری بار وزن تار

زرا ی در تیمارهای فاقد لجن در همۀ سطوخ پسااب تعاداد

گیاه قرهداغ ندارند (جدول )9

پژوهش ،سطوخ مففلا لجن فاضالب شهری با

سرشاخۀ گیاه برابر  1و در تیمار  48تن در هکفار نیز در همۀ
سطوخ پسااب تعاداد سرشااخۀ گیااه  7ادد مشااهده شاد.
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براساس نفایج جدول ( ،)6نوع خاک اثر معنیداری بر تعاداد

تن در هکفار لجن به میازان  2/49گارم مشااهده شاده و باا
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ب .تعداد سرشاخه

سجزی است .در خاک سجزی ،بیشفرین وزن تر در تیمار 28

15

تأثیر خاک ،پساب و لجن فاضالب بر خصوصیات رشد گیاهان...
جدول ( :)6مقایسۀ میانگین تیمارهای مختلف خاک ،لجن و پساب فاضالب بر برخی ویژگیهای گیاه قرهداغ
سطح لجن

خاک

میانگین صفات (قرهداغ)

سطح پساب ()%

(تن در هکفار)
8

25

b

4/58±8/27

a

1/88±8/8

1/19±8/89 abc

58

b

3/58±1/95

a

8/33±8/33

a

8/38±8/38

188

b

4/33±2/10

a

8/69±8/33

8/68±8/31 ab

8

b

3/88±8/27

a

1/88±8/8

2/49±8/09 cd

a

8/69±8/33

1/23±8/62 abc

58

b

3/88±1/53

a

8/69±8/33

8/69±8/34 ab

188

b

1/33±1/96

a

8/69±8/33

1/89±8/61 abc

8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

48

25

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

58

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

188

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

a

8/8±8/8

8

c

7/69±8/19

a

1/88±8/8

1/59±8/50 abc

8

25

cd

18/19±8/19

a

1/88±8/8

1/09±8/10 bc

58

cd

11/58±8/27

a

1/88±8/8

2/23±8/69 cd

188

d

12.58±8/27

a

1/88±8/8

1/58±8/21 abc

8

d

12/69±8/33

c

5/88±8/8

4/88±8/01 ef

28

25

e

15/33±8/69

c

5/33±8/69

5/89±8/59 fg

58

ef

16/69±8/33

b

4/88±8/59

3/38±8/39 de

زرا ی

188

fg

17/88±8/50

c

5/69±8/33

g

5/96±8/42

8

e

15/69±8/33

d

7/88±8/50

g

5/03±8/69

48

2±1

ab

25

efg

19/88±8/8

7/733±8/33 d

5/88±8/95 fg

58

efg

19/69±8/33

d

7/69±8/33

g

5/79±8/30

188

g

17/33±8/33

d

7/69±8/33

g

6/19±8/10

در هر ستون میانگینهایی که حروف مشترک دارند ،بدون تفاوت معنیدار در سطح احتمال  .51با آزمون  LSDهستند.
جدول ( :)7تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اجزای عملکرد در گیاه قرهداغ

منبع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات (قرهداغ)
ارتفاع گیاه

)(cm

تعداد سرشاخه

وزن تر

)(gr

پساب

3

**28/75

8/37ns

8/62ns

خاک × لجن
خاک × پساب
لجن × پساب

3

**

152/28

*

7/59

**

124/54

ns

8/26

**

31/33

ns

8/74

پساب × خاک × لجن

6

18/88ns

8/35ns

1/34ns

6

2/65ns

8/41ns

1/30ns

خطای آزمایش

46

2/86

8/27

8/61

** :در سطح  %5معنیدار است :* .در سطح  %1معنیدار است :ns .معنیدار نیست.
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خاک
لجن

1
2

**2067/83
**29/95

**372/88
**78/10

**284/82
**23/30

2
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a

8/69±8/33

25

دشت سجزی

ab

2±1

تعداد سرشاخه

8/39±8/23 ab

8

28

ارتفاع گیاه

)(cm

وزن تر

)(gr
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نتیجهگیری

ا .در شرایط گلفانهای ،سطوخ مففلا پسااب بار گیااه

طبق نفایج بهدستآمده دربارۀ تأثیر تیمارهای مففلا خااک،

اثرگ ار بوده ،اما این تاأثیر معنایدار نیسات .لات آن ادم

لجن و پساب بر برخی خصوصیات گیاهی تحات کشات دو

آبشویی در خاکهای گلفانهای است.

گونه بیابانی سیاهتاغ و قرهداغ در شرایط گلفاناهای مایتاوان
بیان کرد:

چ .سطوخ مففلا لجن بسفه به نوع خاک مورد اساففاده
و نوع گیاه اثرات مففاوتی از خود بر جای گ اشات .باهطاور

الا .نوع گیاه و اجزای مففلا گیاه نسبت به تیمارهاای

کلی ،در خاک سجزی کاربرد لجن تأثیر منفی بر خصوصیات

مففلا ،ملکرد مففاوتی از خاود نشاان دادناد .در دو گیااه

رویشی مورد مطالعه نشان داد ،بهطوریکه در این نوع خااک

مورد مطالعه ،ارتفاع گیاه بیشفر تحت تأثیر تیمارهای مففلاا
قرار گرففه است.

در تیمارهای فاقد لجن گیاه از شرایط رویشای مناسابتاری
برخوردار باوده و باا افازودن لجان گیااه سایاهتااغ قاادر باه

ب .نوع خاک مورد اسففاده در هر دو گیاه ،اثر معنیداری

جوانهزنی نبوده است .گیاه در خاک زرا ی و تیمارهای فاقاد

در سطح یک درصد بر همۀ خصوصیات مورد مطالعه داشات

لجن از شرایط رویشی مناسبتری برخوردار بوده و افازودن

که نشان از اهمیت خاک در رشد گیااه دارد .هار دو گیااه در

لجن سبب کاهش ملکرد این گیاه میشود.

امر را میتوان به خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسبتر خاک

تیمارهای مففلا لجن و پساب تفاوت معنایداری مشااهده

زرا ی نسبت به خاک ساجزی نسابت داد .خااک زرا ای باا

نشد .در تیمار فاقد لجان ،گیااه سایاهتااغ وضاعیت رویشای

داشفن هدایت الکفریکی پایینتر (شاوری) ،اسایدیفۀ کمفار و

بهفری نسبت به گیاه قرهداغ داشت .لیکن در ساطح لجان 28

داشفن مادۀ آلی بیشفر شرایط بسفر مناسبتری را بارای گیااه

تن در هکفار ،گیاه قرهداغ ملکرد مناسبتاری نشاان داد .در

فراهم کرده است .شایان ذکر است که خااک زرا ای از نظار

هاار دو گی ااه در سااطح  288تاان در هکفااار لجاان بااه لاات

بافت خاک در وضعیت بسیار مناسبتاری نسابت باه خااک

محدودیت وضعیت رویشی قادر به جوانهزنی نبوده؛ ازاین رو

سجزی اسات و بافات خااک تاأثیر زیاادی در جواناهزنای،

میتوان بیان کرد مقدار لجن ماورد اساففاده از ماوارد مهمای

ریشهدوانی ،ظرفیت نگهداری و قابلیات دسفرسای آب بارای

است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گیاه خواهد داشت.
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Impact of soil, wastewater and sewage sludge on growth
characteristics of Haloxylon pp and Nitraria schoberi plant
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Abstract
The aim of this study is evaluation the effect of soil, sludge and wastewater on growth
characteristics (height, number of leaves and fresh weight) of and plant. For this purpose, 3
sludge treatment, 2 type of soil and 4 levels of irrigation and SPSS 18 were used. The results
showed that in all three characteristics of plant growth, increasing height in crop soil is more
than the Sejzy soil. In the Haloxylon pp plant, with increasing levels of waste water and
sludge, reduced height. And in plant varies according to soil type. Some of branches in the
Haloxylon pp plant by increasing sewage sludge levels is decreasing and it shows different
effect in different wastewater levels. But in the Nitraria schoberi plant different wastewater
levels in both of soil type hadn't significant impact. Increase sludge levels in crop soil;
increase the number of branches and Sjzy soil showed an insignificant effect. Effect of
different sludge on fresh weight in Haloxylon pp plant is decreasing and different effect in
different wastewater levels. But in the Nitraria schoberi plant, effluent impact is not
significant. In the Sejzy soil, increasing of sludge levels due to decreasing of fresh water and
in crop soil is opposite.
Keywords: Exotic water, Haloxylon pp plant, Nitraria schoberi plant and Greenhouse study.

1. Master of Science, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology
2. Assist. Proffossor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology
3. Ph..D Student, Department of salt plan, Semnan University
4. Ph..D Student, Department of Natural Resources and Earth Sciences وKashan University

