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آثار استفاده از فاضالب صنعتي تصفيهنشده در آبياری کلزا
(مطالعة موردي :فاضالب خام کارخانة خميرمايه)
*
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داود کاهفروشان  ، 1سونيا عادلي

 .1تبریز ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،دانشکدة مهندسی شیمی ،مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست
 .2تبریز ،سردرود ،کلینیک گیاهپزشکی سردرود
(تاریخ تحویل - 39 /40 /22 :تاریخ پذیرش)39 /43 /40 :

چکيده
تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر استفاده از فاضالب تصفیهنشدة صنعتی (فاضالب کارخانة خمیرمایه) بر
رشد گیاه کلزا -در کنار دو گونة غالب از علفهاي هرز این زراعت به نامهاي خردل وحشيی و گيارس-
صورت گرفت .تحقیق در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانهاي و بر پایة آزمایش فاکتوریيل در االيب حير
کامالً تصادفی اجرا شد .عامل هاي آزمایش شامل غلظتهاي فاضالب در شش سطح :شاهد و غلظتهياي
 50 ،04 ،20و  144درصد از فاضالب و آبیاري یک در میان فاضالب با آب معمولی به عنوان عامل اول و
تیمارهاي گیاهی نیز در سه سطح شامل :کلزا ،کلزا به همراه گارس و کلزا به همراه خردل وحشی به عنوان
عامل دوم بودند .نتایج نشان داد که اثر استفاده از فاضالب بر تمام صفات رشدي کليزا معنيیدار اسيت .در
شرایط استفاده از فاضالب خالص ،بوتهمیري  144همة تیمارهاي گیاهی مشاهده شد و در غلظت فاضالب
 04به باال درصدهاي مختلف بوتهمیري صورت گرفت .علف هرز خردل وحشی با درصد بوتهمیري بیشتر،
حتی در غلظتهاي کم فاضالب ،در مقایسه با گارس آستانة تحمل کمتري به فاضالب نشان داد.
واژههای کليدی :آبیاري ،استفادة مجدد ،خاک ،فاضالب صنعتی ،محصوالت کشاورزي.
 .1مقدمه
نياز مبرم به آب در بخش کشاورزي ،رشد روزافزون جمعيت
و قرارگرفتن اي ران در ناحي ة خش و نيم هخش دني ا،
بحران آب را در کشور تشديد کرده است.
بحران کمآبی و نياز ضروري به آب از يک طرف به
دليل عامل اصلی توليد کشاورزي و رشد روزافزون جمعيت و
از طرف ديگر به دليل قرارگرفتن کشورمان در ناحية خشک و
نيمهخشک دنيا تشديد شده است .با توجه به محدوديت
منابع آبی و افزايش تقاضا براي مصرف آب ،بهرهگيري مطلوب
و بهينه از آبهاي غير متعارف از جمله فاضالب و پسابها
امري غير قابل اجتناب بوده و به عنوان مهمترين راه حل
منطقی براي توسعة منابع آبی مطرح میشود ] .[1استفاده از
فاضالب به عنوان منبع آبياري در کشاورزي بهويژه در مناطق
خشک که با محدوديت منابع آب مواجهاند ،با توجه به
* نويسندة مسئول:

کيفيت آن میتواند مفيد يا مضر باشد و بايد آثار آن بر خاك،
گياه ،دام و انسان ارزيابی شود .بهکارگيري مناسب فاضالب در
بخش کشاورزي به داليل متعددي از جمله :صرفهجويی و
دوام منابع آبی موجود ،جلوگيري از تخلية فاضالبها به
محيط زيست بهويژه رودخانهها ،کاهش مصرف کودهاي
شيميايی و آلی به دليل وجود عناصر غذايی در برخی
فاضالبها و در نتيجه جلوگيري از آثار تخريبی ناشی از
مصرف کودهاي شيميايی به محيط زيست و  ...با فوايد زيادي
توأم است .اگر اين امر بدون برنامهريزي دقيق و اعمال
مديريت و نظارت صحيح انجام گيرد ممکن است آثار مخربی
را در پی داشته باشد ].[2 ،3
به دليل امکان آاليندهبودن پسابهاي شهري يا صننعتی،
عالوه بر نگرانیهاي مبنی بر احتمال ورود آاليندههناي آلنی و
Email: kahforoushan@sut.ac.ir
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معدنی (آلودگیهاي ميکروبی ،عناصر شورکنندة خاك ،فلزات
سنگين و )...به خاك و در نتيجنه تييينر کيفينت آن ،امکنان
تأثيرگذاري بر پارامترهاي کشناورزي از جملنه شنرايط رشند
گياهان زراعی و همچنين امکان تأثير بر کيفيت رشد گياهنان
وجود دارد .بنابراين بررسنی ابعناد کشناورزي (خناك و گيناه
زراعننی) متننأثر از اسننتفادة پسنناب ،بننراي بننهحننداقلرسنناندن
آلودگیها ،جلوگيري از تخريب کيفيت خاك و ايجناد شنرايط
بهينه براي رشد گياهان زراعی امري ضروري است ] .[5 ،4در
سالهاي اخير ،تحقيقات زيادي دربارة آثار نامطلوب اسنتفاده
از فاضالبها بر خاك و گياه صورت گرفته است ،امنا در اکرنر
اين تحقيقات به آثار فاضالبهاي شهري توجه شنده اسنت و
فاضالبهاي صنعتی کمتر ارزيابی شدهاند .اين در حالی اسنت
که  22درصد آب توليدي جهنان در بخنش صننعت اسنتفاده
میشود و در مقايسنه بنا  7درصند اسنتفادهشنده در مصنارف
شهري ،رقمی قابل مقايسه است [ .]6همچنين ،از نظر گياهی
نيز تمرکز تحقيقات و مقالههناي علمنی فقنط در زميننة اثنر
استفاده از فاضالبها روي گياهان زراعی و باغی مفيد بنوده و
به آثار ناشی از فاضالبها بر نحوة رشند علن هناي هنرز اينن
مزارع کمتر پرداخته شده است ].[7-11
بنننابراين ،در ايننن تحقيننق هنندف ارزيننابی دقينق قابليننت
استفاده از فاضالب صنعتی براي آبياري محصوالت کشناورزي
(گياه کلزا 1و عل هاي هنرز آن ،خنردل وحشنی 2بنه عننوان
نمايننندهاي از پهنننبننر هننا و گننار  3بننه عنننوان نمونننة
باريکبر ها) و بررسی آثار آن بر رشد آنهاسنت .بنراي اينن
منظور به صورت موردي ،فاضالب کارخانة ايرانمايه به عنوان
نمونة فاضالب صنعتی انتخاب شد .فاضالب اينن واحند بندون
تصفيه وارد رودخانه و آبهاي سطحی مناطق همجوار شده و
به عنوان منبع آبيناري زراعنتهناي اراضنی مجناور اسنتفاده
میشود که گندم ،کلزا ،يونجه ،جو ،باقال و  ...است.
 .2روش تحقيق
اين تحقيق در دو بخش آزمايشنگاهی و گلخاننهاي و بنر پاينة
آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصنادفی اجنرا شند .در
بخنش آزمايشنگاهی ،بنراي ارزينابی اثنر فاضنالب منذکور بننر
جواننهزننی بنذور ،تيمارهنناي آزمايشنی عبنارت بودننند از :آب
استفادهشده در  5سطح شامل :آب معمولی بنه عننوان شناهد
1. Brassica napus L.
2 .Sinapis arvensis
3. Eremopyrum bonaepartis

( ،)a1فاضننالب  25درصنند ( ،)a2فاضننالب  52درصنند (،)a3
فاضالب  75درصد ( )a4و فاضالب  122درصد ( )a5به عننوان
عامل اول و گونههاي گياهی کلزا ،خردل وحشی و گنار (دو
گونه از عل هاي هرز غالب زراعت کلزا) به عننوان عامنل دوم.
نتايج تست جوانهزنی نشان داد که فاضالب مذکور در تمنامی
غلظتها اثر ممانعتکنندگی جوانهزنی بذور را دارد ،به همين
دليل اعمال آبياري با فاضالب در بخش گلخاننهاي در مراحنل
بعد از جوانهزنی آغاز شد.
تحقيننق در بخننش گلخانننهاي نيننز بننر اسننا آزمننايش
فاکتوريل در قالب طرح کنامالً تصنادفی در سنه تکنرار انجنام
گرفت .تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از :آب استفادهشده در
 6سطح شامل :آب معمولی به عنوان شاهد ( ،)a1فاضنالب 25
درصد ( ،)a2فاضالب  52درصد ( ،)a3فاضالب  75درصد (،)a4
فاضنالب  122درصند ( )a5و آبيناري ينک در مينان فاضننالب
خالص و آب معمولی ( )a6بنه عننوان عامنل اول و تيمارهناي
گياهی نيز در پنج سنطح شنامل :کلنزا ( ،)b1کلنزا بنه همنراه
گار ( ،)b2کلزا به همراه خردل وحشی ( )b3به عنوان عامنل
دوم .تعداد ترکيبهاي تيماري بخش گلخاننهاي شنامل پننج
ترکيب گياهی و شش سطح آبی در سه تکرار ،در مجموع 02
گلدان را تشکيل دادند .خاك مورد نظر از ايسنتگاه تحقيقنات
دانشکدة کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبرينز انتخناب
شده و بدون افزودن هيچ کودي با نسبت دو به يک ،خاك بنا
ماسه مخلوط و سپس الک شنده اسنت و چنندينبنار بنا هنم
مخلوط شد تنا کنامالً يکنواخنت شنود .افنزودن ماسنه بنراي
تسهيل جمعآوري سيستم ريشهاي گياه و جداسازي راحتتر
آنها از خاك صورت گرفت .خناك آمنادهشنده بعند از تهينة
نمونهاي براي آناليز ،در گلدانهايی به ارتفاع  32سنانتیمتنر،
قطر دهانه و ک  22سانتیمتر و گنجنايش هشنت کيلنوگرم
خاك ريخته شد .براي آناليز خاك مورد نظر ،ابتدا آمادهسازي
خنناك ب نا خشننککننردن آن در هننواي آزاد ،دور از دسننتر
مستقيم آفتاب صورت گرفت .ذرات درشتتر خاك خرد شد و
در نهايت از الک دو ميلیمتر براي غربالکردن اسنتفاده شند.
خاك غربالشده براي تعيين  ،pHهندايت الکتريکنی بنا رو
تهيه  1:5عصنارة خناك ،منواد آلنی بنا رو والکنی -بلنک و
نيتنرات ازتنه بنا رو کجندال آزمنايش شند ] .[12فاضننالب
کارخانننة خميرمايننه نيننز در گننالنهنناي  22ليتننري از محننل
خروجی کارخانه به اراضی همجنوار و رودخاننه تهينه شنده و
نمونهبرداري از آن براي آناليز صورت گرفت .تهية فاضالب بنه
صورت هفتگی انجام شد تا حداالمکان فاضالب مشابه شنرايط
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واقعی آن در اختيار گياهان قرار گيرد .براي آناليز مشخصنات
فاضنالب اسنتفادهشنده از رو هناي اسنتاندارد انندازهگينري
ويژگیهاي آب و فاضالب استفاده شد ] .[13همچنين بنراي
اندازهگيري فلزهناي سننگين از دسنتگاه جنذب اتمنی ،مندل
 NOVAA300ساخت آلمان استفاده شد.
در مرحلننة کاشننت ،ده عنندد بنذر از هننر گيناه بننر اسننا
تيمارهاي آزمايشی در هر گلدان کاشته شد .بعد از جوانهزننی
با اعمال دو نوبت تنککاري تعداد بوته در هر گلندان بنه سنه
عدد رسنيد .پنس از کاشنت بنذور تنا مرحلنة اسنتقرار کامنل
گياهچه و رسيدن به ارتفاع ثابتی در هر سه نوع گياه( ،هفنت
سانتیمتري کلزا ،مرحلة چهاربرگی خنردل وحشنی و مرحلنة
دوبرگی گار ) ،آبياري با آب معمولی صورت گرفنت .سنپس
سطوح آبياري با غلظنتهناي مختلن فاضنالب اعمنال شند.
آبياري با توجه به نيازهاي آبی تيمارهاي گيناهی ،بنا فواصنل
متفاوت و در مجموع دورة رشدي در  23نوبت صورت گرفنت
که در هر نوبت مقدار فاضالب مصرفی بنراي گلندانهناي هنر
بلوك با استفاده از پيماننهاي مندر و بنه مينزان ،522 ،252
 75يا  122سیسی استفاده میشد.
يننک نوبننت سننمپاشننی عليننه آفننت شننته مننومی کلننزا بننا
حشرهکش دلتامترين (دسيس) با دوز مصنرفی ينک در هنزار
انجام گرفته و يک نوبت محلولپاشی کنود اوره (بنراي تنأمين
نيترات) با غلظت پنج درصد در طول دوره براي تمام گلدانها
صورت گرفت .بعد از گذشت دو و ننيم مناه از شنروع کشنت،
عالئم بوتهميري در گلدانهاي خردل وحشی تيمار آبياري بنا
فاضالب  122درصد آغاز شده و در نهايت درصند بوتنهمينري
براي آنها محاسبه شد.

پس از تکميل مراحل رشدي گياهنان ،عملينات برداشنت
بعد از رسيدگی کامل آخرين بوتنة گيناه ميزبنان يعننی کلنزا
انجام شد .قبل از برداشت بوتهها صنفات ارتفناع بوتنه ،تعنداد
بر  ،تعداد سنبله يا خورجين در بوته و تعداد شاخه يا پنجنه
براي کلية بوتهها ثبت شده و براي برداشت اندامهناي هنوايی
بوتهها و جداسازي ريشههاي آنها به صنورت کامنل از خناك
اقدام شد .در اين مرحله ،نموننهبنرداري از بناقیمانندة خناك
گلدانهاي هر تيمار آبياري براي تجزيه و مقايسة آن با نتنايج
آناليز قبل از کاشت خاك و همچنين ارزينابی اثنر اسنتفاده از
فاضالب بر عناصر موجود در خاك صورت گرفت.
پس از خشنکاندن بوتنههنا ،سناير صنفات از جملنه :وزن
خشک بر  ،ساقه ،گل آذين ،اندامهاي هنوايی ،ريشنه ،طنول
خورجين ،تعداد دانه در خورجين ،تعداد داننه در بوتنه و وزن
دانه در بوته اندازهگيري شد .انتخاب صفات براي ارزينابی اثنر
استفاده از فاضالب بر مؤلفههاي رشدي گياهان مطالعه شده با
توجه به نوع آنها و همچنين بنر اسنا کارهناي تحقيقناتی
مشابه صورت گرفت [ .]1،11در مرحلنة انندازهگينري ،از هنر
گلدان سه بوته به شيوة تصادفی انتخاب شد .در گلندانهنايی
که کلزا به همراه عل هرز کشت شده بود ،سه بوته از هرکدام
بررسی میشد .اعداد حاصلشده براي آنناليز آمناري و تجزينة
دادهها با دو نرمافنزار  SASو  SPSSاسنتفاده شند و مقايسنة
ميانگين صفات بررسیشده بنا اسنتفاده از آزمنون دانکنن ،در
سطح احتمنال پننج درصند انجنام گرفنت .همچننين تجزينة
واريانس اين تحقيق به صورت سه آزمايش جداگانه فاکتورينل
در قالب طرح کامالً تصادفی ،براي گياه ميزبان و دو نوع علن
هرز صورت گرفت .مشخصات آناليز فاضالب اسنتفادهشنده در

جدول  .1مشخصات فاضالب تصفيهنشدة کارخانة ایرانمایه تبریز
عاملهای آزمايش
pH

pH

اکسیژن مورد نیاز واکنشهاي بیوشیمیایی
COD
اکسیژن مورد نیاز واکنشهاي شیمیایی
NH3-N
آمونیاک
NO3-N
نیترات
NO2-N
نیتریت
Ca
کلسیم
TDS
کل مواد جامد محلول
EC
هدایت الکتریکی
PO4-P
کل فسفات
SO4
سولفات
BOD

واحد

نتيجة آزمايش

حد مجاز مصارف کشاورزی

-

0/8
0444
98844
244
10
12
0444
2444
20944
054
1024

6 - 8/0
144
244
044

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µs/cm
mg/l
mg/l
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در جدول ،2نتايج آناليز مقدار فلزات سنگين موجود در
فاضالب استفادهشده آورده شده است .با آناليز مقدار فلزهاي
سنگين فاضالب ،تنها منگنز ،مس ،روي و آهن مشاهده شدند
که جزء ريزميذيهاي الزم براي گياهاناند.

جدول  1ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود
 BODفاضالب خام کارخانه خميرمايه  5222ميلیگرم بر
ليتر بوده و در مقايسه با حد مجاز مصرف در کشاورزي
قابليت مصرف در اين بخش را ندارد.

جدول .2فلزات سنگين فاضالب کارخانة خميرمایه
فلزات سنگين

سرب
Pb

نقره

منگنز

آهن

روی

کبالت

مقدار()ppm

ناچیز

ناچیز

4/12

9/50

4/40

ناچیز

ناچیز

1

4/1

1

9

2

4/40

4/40

حد مجاز مصارف کشاورزي ()ppm

*

Ag

Fe

Mn

Zn

Co

کادميوم موليبدن

کروم

مس

4/10
4/2

Cr

Cd

Mo

ناچیز

ناچیز

4/41

2

Cu

* حد مجاز مصارف کشاورزي بر اساس استاندارد خروجی فاضالب سازمان محیط زیست ایران (جدول  )1است.

نيترات گياه بيشتر شنود .بنر اسنا نتنايج آنناليز خناك رونند
افزايشی مقدار نيترات ،از خاك بکنر تنا خناك آبيناريشنده بنا
فاضالب  52درصد سيري منطقی داشته ،ولنی در غلظنتهناي
 75درصنند و  122درصنند مقنندار آن کنناهش يافتننه اسننت .در
تيييرات نيترات ازته در خاك آبياريشده با فاضالب خميرماينه
ممکن است سه عامنل مقندار نيتنرات فاضنالب ،تييينرات pH
خاك (در  pHپايين ،آمونيوم موجود در خاك به نيترات تبنديل
میشود) و فعاليت باکتريهاي جذبکنندة ازت هوا بنهوينژه در
خاكهاي اسيدي ،مؤثر باشند .بنابراين توجينه دقينق تييينرات
مشاهدهشده در نيترات خاك بايد با مطالعه و بررسنی تنأثيرات
همزمان اين سه عامل يادشده صورت گيرد .شنايان ذکنر اسنت
که نيترات ،آنيون متحرکی در خناك اسنت و در نيمنر خناك
ممکن است به سهولت آبشويی شده و وارد آبهناي زهکشنی
شود [.]14

 .1نتایج و بحث
 .1.1تأثير فاضالب بر کيفيت خاک

تيييرات ايجادشده در پارامترهاي منتخب خاك ،در اثر کاشنت
گياهان و مصرف غلظتهاي مختل فاضالب در جدول  3ارائنه
شده است .مينزان هندايت الکتريکنی در عصنارة خناك نينز بنا
افزايش غلظت فاضالب ،بهتدريج افزايش يافت و به شورترشندن
خاك منجر شد .تشکيل نقاط سفيدرنگ بنر خناك نينز بينانگر
شورشدن آن بود که در تحقيق حاضر يکی از دليلهناي عمندة
بوتهميريهاي بهوجودآمده در غلظتهاي بيشتر فاضالب اسنت.
به دليل کمبودن  pHفاضالب pH ،خاك گلدانها نيز با افزايش
غلظت فاضالب کناهش يافنت و از مقندار اولينة  0بنه  8/21در
غلظت فاضالب  122درصد رسيد .همچنين به علت بيشتربودن
مقدار نيترات فاضالب مصرفشده انتظار میرفت که با افنزايش
غلظت فاضالب مصرفی ،مقدار نيترات خاك و به تبع آن مقندار

جدول .1تغييرات ایجادشده در پارامترهای منتخب خاک در اثر مصرف غلظتهای فاضالب
پارامترهای اندازه گيری شده در خاک
pH

هدايت

الکتريکيds/m

نيترات-

نيتروژنppm

خاک بکر اولیه (ابل از کاشت گیاه و مصرف فاضالب)
خاک آبیاريشده با آب معمولی
خاک آبیاريشده یک در میان فاضالب و آب
خاک آبیاريشده با فاضالب  20درصد

3
8/3
8/49
8/8

1
4/00
0/0
9/8

8/83
10/02
19/56
20/43

خاک آبیاريشده با فاضالب درصد

8/0

0/1

90/56

خاک آبیاريشده با فاضالب  50درصد
خاک آبیاري شده بافاضالب 144درصد

8/2
8/41

0/9
0

22/80
3/32
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 .2.1اثر غلظتهای فاضالب بر رشد گياه زراعي کلزا

بر اسا نتايج تجزية واريانس ،اثنر غلظنتهناي فاضنالب بنر
کلية صفات اندازهگيريشده در کلزا معننیدار شندند ،اينن در
صورتی است که اثر متقابل غلظتهاي فاضالب در تيمارهناي
گياهی (سه نوع کشت متفاوت کلزا با حضنور و بندون حضنور
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عل هاي هرز) فقط بر صفاتی همچنون وزن خشنک ريشنه و
گل آذين ،تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين و
همچنين تعداد و وزن دانه در بوته معننیدار شنده و در بقينة
صفات غير معنیدار شد (جدول .)4

جدول  .4تجزیة واریانس تأثير غلظتهای فاضالب بر مؤلفههای رشدی کلزا
ميانگين مربعات

منابع تغييرات

درجة آزادی

غلظتهاي فاضالب )(A

0

***9044/301

تیمار گیاهی )(B

2

***062/348

6/612 ns

اثر متقابل)(A*B

14

60/214ns

9/606 ns

*4/138

خطا

96

04/208

2/110

4/430

12/40

26/59

168/501

ضریب تغییرات ( ) %

ارتفاع بوته

وزن خشک اندام هوايي

وزن دانه در بوته

***24/368

*4/282
4/120 ns

* ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  0درصد1 ،درصد و  4/1درصد ns ،غیر معنیدار
 .1درصد باالي ضریب تغییرات به علت وجود دادههاي صفر به وجود آمده است که با تبدیل دادهها نیز کاهش نیافت.

ارتفاع بوتة کلزا
اعمال تمام تيمارهاي اسنتفاده از فاضنالب نسنبت بنه شناهد
(آب) به کاهش ارتفاع بوته کلنزا منجنر شند .اينن کناهش در
استفاده از آبياري يک در مينان فاضنالب و آب معمنولی غينر
معنیدار و در بقية تيمارهاي استفاده از فاضالب معنیدار بود.
به اين ترتيب ،باالترين ارتفاع بوته معادل  75/7سانتیمتنر در

شرايط استفاده از آب معمولی و کمترين ارتفناع بوتنه معنادل
 26/8سانتیمتر در شرايط استفاده از فاضالب  122درصد بنه
دسننت آمنند .اسننتفاده از فاضننالب  75 ،52،25و 122درصنند
ارتفاع بوته را نسبت بنه شنرايط اسنتفاده از آب معمنولی بنه
ترتيب  53 ،35 ،21و  64درصد کاهش داد (شکل .)1

شکل  .1اثر غلظتهای مختلف فاضالب بر ارتفاع بوته کلزا

کشت کلنزا در حضنور علن هنرز گنار ( ،)b2اخنتالف
منطقننی در ارتفنناع بوتننه کلننزا ايجنناد کننرد و افننزايش ارتفنناع
بوتههاي کلزا را نسبت به کشت عاري از عل هرز کلزا ( )b1و
همچنين کشت کلزا با خردل وحشی ( )b3منجر شند (شنکل

 .)2به نظر میرسد دليل آن مربوط به نوع باريکبنر بنودن
عل هرز گار است که نه تنها رقابتی در اين صفت با گيناه
ميزبان نداشته و موجب کاهش رشد آن نشده ،بلکه شرايط را
براي بهبود رشد ارتفاع ميزبان فراهم کرده است.
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شکل  .2اثر تيمارهای گياهي بر ارتفاع بوته کلزا

وزن خشک اندام هوایي کلزا
آبياري يک در ميان در مقايسه با شناهد تفناوت معننیداري از
نظر وزن خشک اندام هوايی کلنزا داشنت ،بنه طنوري کنه وزن
خشک اندام هوايی کلزا را نسبت به شناهد 26 ،درصند افنزايش
داد .اثر غلظت  25درصند فاضنالب در مقايسنه بنا شناهد غينر
معنیدار شد ،امنا وزن خشنک انندام هنوايی کلنزا در وضنعيت

استفاده از ساير سطوح آبياري (غلظتهاي 75، 52و122درصند
فاضالب) اختالف معنیداري نسبت به شاهد داشته و بر خنالف
داشتن مواد آلی و ميذي بيشتر ،به دليل عوارض سوء ناشنی از
غلظت بيشتر فاضالب ،وزن خشک اندام هوايی کلزا را بنه طنور
متوسط  32درصد کاهش دادند (شکل .)3

شکل  .1اثر غلظتهای مختلف فاضالب بر وزن خشک اندام هوایي کلزا

وزن دانه در بوتة کلزا
بيشترين وزن دانة توليدي به مقدار  1/1گرم در تيمار گياهی
کلزا در حضور عل هرز گار با غلظت فاضنالب  25درصند
مشاهده شد که اين نتيجه اثر مربت حضور عل هنرز بارينک
بر گار را در زراعت کلزا بر بهبود عملکرد برخنی صنفات
نشان میدهد .در نتايج ،اختالف معنیداري بنين کشنت کلنزا
با گار در غلظت فاضالب  25درصد (با وزن دانه حداکرري)
نسبت به شنرايط اسنتفاده از آب معمنولی (شناهد) در تمنام
تيمارهاي گياهی و کشتهاي کلزاي خالص و کلزا بنا خنردل

وحشی در آبياري يک در ميان مشاهده نشد ،امنا اخنتالف آن
با غلظتهاي 75 ،52و  122درصد فاضالب در همة تيمارهاي
گياهی و همچنين کشتهاي کلزاي خالص و کلنزا بنا خنردل
وحشی در فاضالب  25درصد و کلزا با گار در آبيناري ينک
در ميان ،بر وزن دانه در بوتة کلزا معنیدار شند .غلظنتهناي
بيشتر فاضالب هماننند اغلنب صنفات ديگنر موجنب کناهش
معنیدار اين صفت نيز شد .اعمال تيمارهاي گيناهی بنه جنز
آبياري با فاضالب  25درصد اثر معنیداري بر تعنداد داننه در
بوته کلزا نداشت (شکل .)4
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شکل  .4تأثير غلظتهای مختلف فاضالب و تيمارهای گياهي بر وزن دانه در بوته کلزا

در تحقيق قنبري و همکناران ] [6بنر رونند رشند گنندم،
استعمال فاضالب موجب کاهش ارتفاع گيناه ،شناخص سنطح
بر  ،تعداد دانه و وزن هزار دانه دينده شند و نتنايج تحقينق
حاضر نيز با کاهش اغلب صنفات رشندي گياهنان در شنرايط
استفاده از فاضالب خالص ،آنها را تأييند کنرد .همچننين در
پژوهش ديگري که به بررسی اثر استفاده از پساب صنعتی در
آبياري دو گونة گياهی مربوط به فضاي سنبز پرداختنه اسنت،
نتايج نشان داد کنه اسنتفاده از تيمارهناي  52و  122درصند
پساب ،سبب ازبينرفتن گونههاي گياهی شنده در حنالی کنه
استفاده از تيمارهناي  12درصند پسناب جنذب عناصنر کلنر،
منيزيم ،سديم و سولفات را در گياه افزايش داده اسنت ].[15
در تحقيق حاضر ،غلظتهاي باالي فاضالب موجب ازبينرفتن
گونههاي گياهی شد.

 .1.1درصد بوتهميری گياهان آبياریشده با فاضالب

همانطور که از نتايج آناليز خاك انتظار میرفنت ،در سنطوح
آبياريشده با غلظنت فاضنالب  122درصند و  75درصند بنه
ترتيب بيشترين بوتنهمينري مشناهده شند .از نظنر تييينرات
بهوجودآمده در خواص خاك مانند شورشدن خاك با افنزايش
غلظت فاضالب و ميزان  ، pHگياهان اين سطوح از آبياري را
تحمل نکرده و در مراحل پايانی رشد دچنار بوتنهمينري شندند.
درميننان تيمارهنناي گينناهی نيننز خننردل وحشننی بننا بيشننترين
درصدهاي بوتهميري حسا ترين گياه نسبت به غلظنتهناي
بيشتر فاضالب شناخته شد .در شنکل  ،5درصند بوتنهمينري
گياهان آبياريشده با غلظتهاي مختل فاضنالب نشنان داده
شده است.

شکل  .5درصد بوتهميری گياهان آبياریشده با غلظتهای مختلف فاضالب کارخانه خميرمایه

 .4جمعبندی
با توجه به اينکه فاضالب کارخانة خميرمايه غنی از مواد آلنی
بوده و منبعی از نيتروژن و برخی عناصر ريز ميذي مانند آهن
براي گياهان است ،انتظار میرفت در غلظتهاي کم از جملنه
 25درصد و همچنين آبياري يک در ميان که آثار سوء ناشنی

از غلظتهاي بيشتر مانند شوري ،اسنيديتنرشندن و تجمنع
برخی عناصر تا حد مسموميت در خاك کنم بنود ،گياهنان از
رشد بهتري برخوردار شدند .نتايج نشان داد که اين منورد در
زمينة عل هرز خردل وحشی در اکرر صفات از جمله ارتفناع
بوته و همچنين وزن خشک اندام هوايی صادق بود به طنوري
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که بوتههاي خردل وحشی آبياريشده با غلظنت فاضنالب 25
درصنند در اغلننب صننفات ،رشنند حننداکرري را نشننان دادننند.
ترکيبننات نيتننروژندار فاضننالب اسننتفادهشننده بننا کمننک بننه
سوختوساز گيناهی و تحرينک جواننههناي بنر و ، ...رشند
رويشی عل هرز خردل وحشی را نسنبت بنه شناهد افنزايش
داد ،اما تأثير کمتري بر اندامهاي زايشی اين گياه داشنت .بنه
طور کلی نتايج اين تحقيق نشان داد که در صورت استفاده از
فاضالب صنعتی کارخانة خميرماينه بوتنه مينري  122درصند
همة تيمارهاي گياهی مشاهده میشود و در غلظنت فاضنالب
 52درصد به بناال درصندهاي مختلن بوتنهمينري بناز قابنل
مشاهده است .عل هرز خردل وحشی بنا درصند بوتنهمينري
بيشتر (حتی در غلظتهاي کم فاضالب) ،در مقايسه با گار
و حتی گياه ميزبان (کلزا) ،آستانة تحمل کمتري بنه فاضنالب

نشان داد .استفاده از فاضالب با غلظتهاي کم ينا آبيناري بنه
صورت يک در ميان ،در شرايط کشت کلزا در حضور عل هاي
هرز گار و خردل وحشی ،افزايش غير معنیداري بر مينزان
توليد دانة کلزا داشت .با توجه به نتايج باال و همچنين مينزان
بوتننهميننريهنناي بيشننتر خننردل وحشننی در اثننر اسننتفاده از
غلظتهاي مختل فاضالب میتوان نتيجه گرفت کنه در اثنر
مصننرف فاضننالب ،علنن هننرز پهنننبننر خننردل وحشننی
واکنشهاي متفاوتتري نسبت به عل هرز باريکبر گار
نشان داد .به اين ترتيب که کاربرد فاضالب تأثير منؤثرتري در
برخی صفات خردل وحشی داشت و بنه افنزايش معننیداري
نسبت به شاهد منجر شد و اين گياه آستانة تحمل کمتري به
غلظتهناي بيشنتر فاضنالب نشنان داد و درصند بوتنهمينري
بيشتري در مقايسه با گار داشت.
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