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بررسي اثر آبیاری آفتابگردان روغني با پساب تصفیهشدة شهری بر رشد
و عملکرد گیاه و کیفیت خاک
گاگیك بدلیانس قليکندی ،1شروین جمشیدی ،2علي ابریشمي
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 .1تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة مهندسی عمران ،آب و محیط زیست
 .2تهران ،مؤسسة تحقیقات آب وزارت نیرو ،مرکز تحقیقات آب و فاضالب
 .3تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران  -آب و فاضالب
(تاریخ دریافت -39/11/52 :تاریخ پذیرش)49/39/52 :

چکیده
در این پژوهش ،رشد و عملکرد آفتابگردان روغنی و تغییرات مشخصات کیفی خاک تحت شرایط تیمار
کامل از پساب ،آب چاه و مخلوط یکسان این دو بررسی و مقایسه شد .بهاینمنظور ،این تحقیق بهصورت
گلدانی ( 13لیتر) و در قالب طرح کامالً تصادفی چندمشاهدهای و در سه تکرار انجام گرفت .نتایج نشان
داد میزان رشد و وزن خشک اندامهای مختلف گیاه ،بهعنوان تابعی از شرایط تیمار در مرحلة زایش تا
برداشت نهایی دارای تفاوت معنیداری است؛ بهعبارت دقیقتر ،مقدار متوسط وزن دانه ،ارتفاع بوته ،قطر
طبق و بازده محصول در هر گلدان تحت شرایط آبیاری با پساب بهترتیب تا  22 ،49 ،21و  94درصد
نسبت به تیمار آب چاه باالتر است .همچنین ،میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم جذبشده در گیاه مطابق با
شرایط آبیاری بهترتیب در اندامهای برگ ،دانه و ساقه تفاوت معنیداری داشت .نتایج آزمایشهای خاک
نشان داد کاهش کیفیت شایان توجه نبود و آبیاری با پساب موجب مغذیشدن و افزایش باروری خاک
شد؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت استفادة ایمن از پساب تصفیهشدة خروجی از واحد لجن فعال
تصفیهخانة شهرک محالتی میسر است ،هرچند مخلوط آن با آب چاه برای آبیاری پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :آفتابگردان ،استفادة مجدد از پساب ،پساب شهری ،خاک ،عملکرد محصول.
 .1مقدمه و هدف
درحال حاضر ،حدود  49درصد از كل آب مصرفي كشور صرف
آبياري اراضي زراعي با وسعتي در حدود  8/2ميليون هكتار
ميشود و سهم شرب و صنعت بهترتيب  2/8و  4/5درصد است
] .[4در عين حال ،در ایاالت متحدة آمریكا بهطور متوسط ميزان
تخصيص كل منابع آب به بخش كشاورزي حدود  94درصد
است كه در ایالتهاي غربي نظير كاليفرنيا و كلرادو به  84درصد
افزایش ميیابد ] .[5پتانسيل فاضالب خانگي توليدي در سطح
كشور براساس آمار سرشماري رسمي سال  4982درمجموع به
 9944ميليون متر مكعب ميرسد و پيشبيني ميشود تا سال
* نویسندة مسئول:

 4944بهدليل رشد جمعيت ،توسعة شهري و تأسيسات آبرساني
درمجموع با  52درصد افزایش به بيش از  2ميليارد متر مكعب
برسد ] .[5این درحالي است كه ایران در منطقهاي خشک و
نيمهخشک قرار دارد و درحال حاضر عالوهبر مشكالت كمي با
مسائلي مانند آلودگي منابع آب سطحي و زیرزميني و شوري
خاک نيز مواجه است .این مسئله ممكن است بر شيوه و بازده
تخصيص آب بين بخشهاي مختلف كشاورزي و شرب اثرگذار
باشد ] .[9مدیریت صحيح استفادة مجدد از پساب براساس
عوامل اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي عالوهبر مطالعات
امكانسنجي و آناليز هزینه حائز اهميت است ] .[9همچنين ،بر
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یكپارچگي مدیریت و تخصيص پساب تصفيهشده بنا بر نيازهاي
ذينفعان و ارائة دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري بر این اساس
تأكيد شد ] .[6 ،2در همين راستا و براساس سامانههاي پویا ،كه
قادر به بررسي مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز هستند چنين
برآورد ميشود كه با گذشت زمان یكي از عوامل مؤثر و پایدار كه
ميتواند مستقل از رشد جمعيت و نياز تأمين مواد غذایي،
همواره در دسترس و موجب كاهش فشار وارد بر كميت منابع
آبي شود ،استفادة مجدد از پساب است ].[8 ،1
تحقيقات سالهاي اخير نشان ميدهد بهرهگيري از پساب
خروجي از واحدهاي تصفية ثانویة فاضالب مانند لجن فعال ،در
بخش كشاورزي توانست قسمتي از مشكالت كمآبي و معضالت
زیستمحيطي ناشي از مصرف بيرویة كودهاي شيميایي را
كاهش دهد ][44 ،4؛ براي نمونه در تحقيقات مشابه از طریق
آبياري زمينهاي زراعي و باغات در كشور یونان و در مدت
شش ماه تابستان مشاهده شد استفادة مجدد از پساب
تصفيهشده تأثير بسزایي بر رشد سبزیجات و درختان انگور و
زیتون داشت .درضمن ،برداشت آب خام براي آبياري زمينهاي
تحت كشت حدود  9درصد معادل  44ميليون متر مكعب
كاهش یافت ] .[44در جزیرة سيسيل در حوزة مدیترانه با
شرایط آب و هوایي نيمهخشک نيز نتایج ارزیابي تأثير آبياري
گوجهفرنگي و بادنجان با فاضالب تصفيهشده نشان داد افزایش
 54درصدي در عملكرد محصول قابل دسترسي است ] .[45در
ایران نيز ميزان تأثير استفادة مجدد از پساب تصفيهشدة شهري
در افزایش عملكرد گوجهفرنگي حدود  98درصد در مقایسه با
آبياري متعارف این محصول با آب چاه گزارش شد ][49؛
بنابراین ،با درنظرگرفتن سهم شایان توجه بخش كشاورزي از
مصرف آب ،در تحقيقات مختلف پيشنهاد شد آبياري فضاي
سبز شهري ،زمينهاي زراعي و باغات با استفاده از پساب
تصفيهشدة شهري بهعنوان منبعي دائمي ،مطمئن و البته غني
از مواد مغذي صورت پذیرد ،زیرا ميتواند در مواقع بحراني ،آب
و بخشي از كود مورد نياز گياه را تأمين كند ].[46-49
عالوهبر كاهش مصرف آب و وجود مواد مغذي در پساب،
بهكارگيري پساب و اختالط آن با سایر منابع آب موجود مانند
آب زیرزميني ،زمينهساز ارتقاي كيفي زراعي و بازده محصوالت
ميشود ][41؛ براي نمونه ،در مناطقي كه سفرههاي آب
زیرزميني شور دارند ،ممكن است ميزان امالح پساب پایينتر از
ميزان امالح آبهاي زیرزميني استفادهشده در بخش كشاورزي
باشد؛ بنابراین ،از آنجاكه بازده محصوالت تابع غلظت امالح و
آستانة تحمل گياه است ،در كنار سایر مزایا ،استفاده از پساب

ميتواند موجب افزایش بازده آن شود ] .[48همچنين ،این روش
ميتواند با آبشویي و كاهش ميزان شوري خاک ،به توسعة
پایدار كشاورزي حتي در مناطق خشک منتهي شود ].[44
ساختار شيميایي خاک نيز تأثير بسزایي بر رشد گياهان دارد
و ممكن است از شرایط آبياري تأثير بگيرد؛ بنابراین ،بررسي
تغييرات احتمالي خصوصيات خاک ناشي از آبياري با پساب
موجب شناخت محيط رشد گياهان در راستاي ارتقاي بهرهوري
خاک ميشود ] .[54 ،54بهاینمنظور ،بررسي موردي تأثير
آبياري با پساب خروجي از حوض تهنشيني ثانویة تصفيهخانة
فاضالب شهري در مقایسه با منبع آب متعارف بر تغيير
مشخصات شيميایي خاک و عملكرد آفتابگردان انجام گرفت؛
براي مثال ،مطابق تحقيقات فریدمن و همكاران ( ،)5441مقادیر
امالح ،بهویژه غلظت سدیم موجود در خاک ،تا عمق 94
سانتيمتري تغيير كرد و جذب بيشتري در مقایسه با كلسيم و
منيزیم داشت .همچنين ،تحت چنين شرایطي ،مقادیر بيشتري
از فسفر جذب برگ گياه شد ] .[55بهكارگيري دو منبع آب
متفاوت یعني پساب و مخلوط آب چاه و پساب براي آبياري
مركبات هيچگونه تفاوت معنيداري در تركيب گياه و مشخصات
كيفي خاک ایجاد نكرد ] ،[59درحاليكه آبياري درختان سيب با
استفاده از پساب موجب افزایش هدایت الكتریكي ،اسيدیتة خاک
و كربن آلي موجود ميشود و بهعنوان عامل افزایش ميزان
نيتروژن خاک گزارش شد ] .[59همچنين ،محققان در محيط
گلدان ،آثار درازمدت آبياري با پساب خروجي از حوض تهنشيني
ثانویه را بر رشد و عملكرد گونههاي گياهي آفتابگردان و كرچک
براي دو سال بررسي كردند .نتایج نشان ميدهد تغييرات شایان
توجهي در  pHو درصد مواد آلي خاک مشاهده نشد ،ولي فسفر
قابل جذب به ميزان معنيداري در الیههاي فوقاني خاک افزایش
یافت ] .[52شایان ذكر است نتایج تحقيقات بهویژه در زمينة
مشخصات كيفي خاک بيانگر آن است كه نوع گونههاي گياهي
در زمينة تغييرات احتمالي در مشخصات خاک و درنتيجه
بهكارگيري پساب حائز اهميت است ].[56
در این تحقيق ،آثار استفادة مجدد از پساب خروجي
تصفيهخانة فاضالب شهرک شهيد محالتي تهران بهصورت
موردي بر رشد و عملكرد آفتابگردان و خصوصيات فيزیكي و
شيميایي خاک تحت شرایط اعمال تيمارهاي متفاوت آبياري
بررسي شد .هدف از این پژوهش ،امكانسنجي و ارزیابي
شرایط كيفي پساب این تصفيهخانه براي كشت محصوالت در
محل تصفيهخانه بود .همچنين ،این پژوهش با بهرهگيري از
تجارب مطالعات پيشين و در مقياس آزمایشگاهي ،به مقایسة
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جامع تأثير استفادة مجدد از پساب تصفيهشدة شهري بر رشد
اندامهاي مختلف گياه بهتفكيک پارامترهاي پساب ميپردازد.
 .2مواد و روشها
 .1.2مشخصات آب و پساب

تصفيهخانة فاضالب شهرک شهيد محالتي ،در شمال شرقي
تهران و در ارتفاع  4144متري از سطح دریا واقع شد .این
تصفيهخانه براي ظرفيتي در حدود  94هزار نفر طراحي شد و در
سال  4918به بهرهبرداري رسيد .درحال حاضر ،دبي متوسط
ورودي به تصفيهخانه  544متر مكعب در ساعت و ميزان حداكثر
آن به  924متر مكعب در ساعت ميرسد .تصفية فاضالب در این
واحد ،پس از آشغالگيري و دانهگيري ،به روش لجن فعال از نوع
هوادهي گسترده صورت پذیرفت و در انتها با استفاده از كلر
گندزدایي ميشود ] .[58-51همچنين ،منبع آب متعارف نيز از
چاه آبياري فضاي سبز و گلخانة واقع در محلة شمسآباد تهران
برداشت شد .مشخصات كيفي پساب و آب چاه در طول مدت
تحقيق بهطور مستمر آناليز شد و مقادیر ميانگين آنها در
مقایسه با ضوابط استاندارد سازمان محيط زیست ایران در جدول
 4ارائه ميشود .این پارامترها شامل  ،pHهدایت الكتریكي
) ،4(ECبيكربنات ،ميزان اكسيژنخواهي بيوشيميایي )،5(BOD
اكسيژنخواهي شيميایي ) 9(CODو كل مواد جامد معلق
) ،9(TSSآنيونها و كاتيونها از جمله نيترات ،فسفات ،سولفات،
كلراید ،منيزیم ،سدیم ،كلسيم و پتاسيم طي نه ماه اندازهگيري
شد .تمام آزمایشها در آزمایشگاه مؤسسة تحقيقات آب مطابق با
روش استاندارد ذكرشده در مرجع معتبر ] [54صورت گرفت و با
نتایج آزمایشگاه تصفيهخانة اكباتان صحتسنجي شد .پيشتر در
مطالعاتي بهمنظور بررسي عملكرد این تصفيهخانه ،درصد حذف
این آالیندهها در مدتزمان مطالعه تعيين شد و پارامترهاي مورد
سنجش در پساب خروجي با معيارها و استانداردهاي زیست
محيطي سازمان حفاظت محيط زیست ایران ] [94براي استفادة
مجدد در فضاي سبز ارزیابي شد ].[58
 .2.2روش تحقیق

این تحقيق بهصورت گلداني (درمجموع دوازده گلدان) در
فضاي باز و در قالب طرح كامالً تصادفي )2(CRD
1. Electro-Conductivity
2. Biochemical Oxidation Demand
3. Chemical Oxidation Demand
4. Total Suspended Solids
5. Completely Randomized Design
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چندمشاهدهاي و در سه تكرار با كشت آفتابگردان روغني
انجام گرفت .بذرهاي آفتابگردان روغني از ارقام آزادگرده
افشان (مستر) حدود دوازده ساعت پيش از كاشت ،در
محيطي مرطوب و اشباع نگهداري شد و سرانجام در هر
گلدان ،چهار بذر كاشته شد ] .[94بوتههاي اضافي پس از
استقرار كامل در مرحلة چهاربرگي حذف شد و درنهایت دو
گياهچه در هر گلدان براي بررسي نگهداري شد .بهاینمنظور،
از گلدانهاي پالستيكي شماره  44با قطر دهانة 55
سانتيمتر و ارتفاع  94سانتيمتر (حجم تقریبي  44ليتر)
استفاده شد.
پس از استقرار كامل و تشكيل تراكم مناسب و بدون
افزودن كود شيميایي ،تيمارهاي آبياري بهتفكيک اعمال
شدند .اولين آبياري با هدف رساندن رطوبت خاک به 444
درصد نياز آبي انجام گرفت ( 44ليتر) و در ادامه ،رطوبت به
روش وزني و بهصورت  14تا  84درصد ظرفيت زراعي تأمين
شد .تيمارهاي اصلي نوع آبياري بهترتيب شامل سه تركيب
 .4آبياري كامل با آب چاه ( .5 ،)T1آبياري با مخلوط آب چاه
و فاضالب تصفيهشده -هركدام به ميزان  24درصد ( )T2و
 .9آبياري كامل با فاضالب تصفيهشده ( )T3هستند ]99-95
[كه به مدت چهار ماه (بازة زماني خرداد تا مهرماه) انجام
گرفت .همچنين ،خاک استفادهشده در كشت گلخانهاي داراي
بافت لوم رسي ،با  pHحدود  ،1/8هدایت الكتریكي 4/4
دسيزیمنس بر متر و وزن مخصوص ظاهري  4/9گرم بر
سانتيمتر مكعب است .سایر مشخصات فيزیكي خاک پيش از
اعمال تيمارهاي آبياري به همراه ميزان حداكثر مجاز
پيشنهادي ] [92در جدول  5ميآید.
 .9.2نمونهگیری و انجامدادن آزمایشها

در زمينة آفتابگردان بررسيشده ،مشخصات مربوط به ارتفاع
ساقة گياه ،تعداد برگ ،اندازه و قطر ساقه و طبق ،وزن
مخصوص خشک برگ ،ساقه و طبق در طول انجامدادن
تحقيق اندازهگيري شد .بهمنظور بررسي روند رشد ،اندامهاي
گياه ،برگ ،ساقه و طبق از یكدیگر تفكيک و درون كيسههاي
نخي در آون و در دماي  14درجة سانتيگراد بهمدت 98
ساعت خشک شد و وزن آنها با ترازو بهدقت یک هزارم گرم
توزین شدند .مراحل نمو آفتابگردان مطابق روش طبقهبندي
اشنایتر و ميلر ] [96و براساس جدول  9از طریق بررسيهاي
مستمر تعيين شد.
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جدول  .1میانگین مشخصات کیفي آب چاه و پساب تصفیهشده و مقایسة آن با حداکثر مجاز یا بازة پیشنهادی استاندارد ][94
واحد

آب چاه

پساب

مقدار مجاز آبیاری

مقدار مجاز تخلیه به آبهای سطحی

پارامتر

-

1 /8

1 /2

6/2-8/2

6/2-8/2

هدایت الکتریکی ()EC

ds/m

4/48

4/14

5/2-1/2

-

)(BOD5

mg/L

*ND

49/4

444

94

COD

mg/L

ND

51/1

544

64

TSS

mg/L

ND

48/1

444

-

نیترات
فسفات
سولفات
کلراید
بیکربنات
منیزیم
سدیم
کلسیم
پتاسیم
1
نسبت جذب سدیم )(SAR

mg/L

91/8

499/5

-

24

mg/L

4 /5

1 /8

24

6

meq/L

9/49

4/96

2 /5

9 /5

meq/L

5/46

9/48

6

46/4

meq/L

9/21

4/94

-

-

meq/L

9/94

5/49

8 /5

8 /5

meq/L

5/42

9/19

-

-

meq/L

99/9

9/14

-

-

meq/L

4/49

4/94

-

-

-

4/48

5/12

44

-

pH

*  NDمشاهده نشد.
جدول  .2مشخصات شیمیایي و فیزیکي خاک استفادهشده قبل از اعمال تیمارهای آبیاری
بافتخاک درصد ماسه درصد الی درصد رس پتاسیم قابل جذب

لوم رسی
حد مجاز

58
-

94
-

95
-

فسفر قابل

)(ppm

جذب)(ppm

482
924

44/2
42

پس از برداشت محصول نيز عملكرد كمي شامل وزن
هزاردانه ،ارتفاع بوته و قطر طبق تعيين شد .ارتفاع گياه با یک
متر پارچهاي و با احتساب قسمت خميدة ساقة گياه انجام
گرفت .سپس تمام مشخصات اندازهگيريشده شامل وزن
خشک برگ ،ارتفاع بوته و عملكرد دانه تجزیه و تحليل آناليز
واریانس شد و ميانگين آنها با آزمون چنددامنهاي دانكن در
سطح احتمال  2درصد مقایسه شد .درنهایت ،ضرایب
همبستگي بين صفات بررسيشده محاسبه شدند ] .[91براي
آناليز آماري دادهها از نرمافزار آماري  SPSSو براي ترسيم
نمودارها از نرمافزار اكسل استفاده شد .با توجه به اینكه
آفتابگردان روغني مصرف خام ندارد و پس از فرآوري استفاده
ميشود ،شمارش و تعيين كليفرمها انجام نگرفت ].[98
درنهایت ،عملكرد كيفي محصول شامل درصد عناصر
غذایي ماكرو تعيين شد .براي اندازهگيري عناصر غذایي در
نمونههاي گياهي ،از روش عصارهگيري به روش خاكستر

نیتروژن کل ()%

مواد خنثی

pH

مواد آلی()%

شونده()%

4/486
4/42

41/9
44

1 /8
6-8

4/48
-

خشک استفاده شد ] .[94سپس یک گرم از هر نمونه دانه و
اندام هوایي آسياب شد و با دقت یک هزارم گرم توزین شد و
به درون بوتههاي چيني انتقال داده شد .نمونهها در كورة
الكتریكي در دماي  224درجة سانتيگراد و بهمدت دو ساعت
خاكستر شدند .سپس  2ميليليتر اسيد كلریدریک  5نرمال
به نمونهها اضافه شد و محلول حاصل روي اجاق برقي حرارت
داده شد .در ادامه ،به كمک آب مقطر گرم و با استفاده از
كاغذ صافي واتمن  95درون بالن ژوژههاي  444ميليليتر
صافسازي شدند .ميزان جذب نيتروژن به روش كجلدال
] ،[94فسفر به روش رنگسنجي (اسپكتروفتومتري) و پتاسيم
با دستگاه فليم فتومتر و با استفاده از منحني استاندارد
كاليبراسيون انجام گرفت .همچنين ،پس از كوبيدن مخلوط
خاک و عبور از الک  5ميليمتري ،عصارة خاک تهيه و براي
محاسبة امالح و خواص آن به آزمایشگاه مرجع منتقل شد
1. Sodium Adsorption Ratio

بدلیانس قليکندی و همکاران :بررسي اثر آبیاری آفتابگردان روغني با پساب تصفیهشدة...

] .[94از نمونههاي خاک گل اشباع تهيه شد و ميزان هدایت
الكتریكي و  pHتوسط دستگاه هدایتسنج رقومي قرائت شد
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و ميزان مواد آلي خاک نيز با روش سوزاندنتر مشخص شد
].[95

جدول  .9مراحل نمو آفتابگردان براساس طبقهبندی اشنایتر و میلر ][93
نماد اختصاری

مرحلة نمو

VE

آغاز مرحلة رویشی با جوانهزنی بذر (سبزشدن)

V15

تکمیل مرحلة رویشی با پیدایش پانزده برگ حقیقی

R1-R4

آغاز مرحلة زایشی تا ظهور گلهای شعاعی

R5-R8

آغاز مرحلة گردهافشانی ،ریزش گلهای شعاعی و درنهایت تغییر رنگ تدریجی پشت طبق

R9

مرحلة رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه

 .9نتایج و بحث
 .1.9مقایسة میزان رشد و عملکرد گیاه

در این پژوهش ،بهمنظور بررسي مقایسهاي تأثير شرایط
مختلف تيمار و ميزان رشد و عملكرد آفتابگردان ،مقدار وزن
خشک اندامهاي هوایي و عملكردي مانند برگ ،ساقه ،طبق و
دانه (بهصورت هزاردانه) بررسي شد .مطابق شكل  ،4ميزان
متوسط رشد نهایي تمام اندامهاي گياه در دورة برداشت در
شرایط آبياري كامل با پساب خروجي تصفيهخانه ،بيشتر از
هزاردانه

ساقه

آب چاه بود؛ بهعبارت دیگر ،نه تنها آبياري با پساب مانع از
رشد گياه نشد بلكه به افزایش آن و باروري بيشتر گياه
منتهي شد .این موضوع در تأیيد نتایج مطالعات پيشين
احتماالً ميتواند ناشي از مقادیر تقریباً باالتر تركيبات نيتروژن
و فسفر موجود در پساب خروجي تصفيهخانه باشد ] ،[95زیرا
ميزان رشد اندامهاي مختلف و افزایش وزن خشک آنها به
عنوان تابعي از غلظت مواد مغذي در آب شناخته ميشود
]. [99-99
برگ

طبق

گرم gr

شکل  .1متوسط میزان وزن خشك اندامهای گیاه بهتفکیك شرایط آبیاری در دورة برداشت

شایان ذكر است نتایج مطالعات آماري و تجزیة واریانس
صورتگرفته بيانگر این است كه متوسط وزن خشک تمامي
اندامهاي گياه و در شرایط آبياري مختلف ،تفاوت معنيداري
بهویژه بين آب چاه با نمونههاي آبياريشده با پساب ،با بازة

اطمينان  2درصد دارد؛ یعني ميزان رشد گياه و اندامهاي
مختلف آن كامالً وابسته به كيفيت آب براي آبياري و احتماالً
حضور مواد مغذي و آلي در پساب است .نتایج مجموع
مربعات و تحليل آماري در جدول  9نشان داده ميشود.
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جدول  .1نتایج تجزیة واریانس وزن خشك اندامهای مختلف گیاه
منابع تغییرات

درجة آزادی

تیمار اصلی
اثر متقابل تیمار و تکرار
خطای نمونهبرداری

2
6
3

مجموع

71

میانگین مربعات
وزن خشک برگ

وزن خشک ساقه

وزن خشک طبق

*3/39
3/12
3/19

*3/93
3/36
3/19

*31/22
2/23
2/22

* معنيداربودن در سطح احتمال  5درصد

توجه به این نكته حائز اهميت است كه معموالً جذب
بيشتر آب (پس از گردهافشاني) و مواد غذایي ممكن است
موجب افزایش فعاليت فتوسنتز و درنهایت توليد مادة خشک
بيشتر شود .همچنين ،در مرحلة پرشدن دانه ،مواد غذایي
بيشتري به دانهها منتقل و موجب افزایش وزن هزاردانه
ميشود ] .[92مطابق نتایج ،مشاهده شد شرایط تيمار با
پساب ،بيشترین وزن خشک برگ و ساقه را نسبت به سایر
موارد دارد؛ بنابراین ،دور از انتظار نيست كه در مرحلة رشد
زایشي ،بهدليل تراكم بافت بيشتر برگها براي انجامدادن
عمل فتوسنتز و حضور مواد اساسي در ساقه و انتقال مجدد
آنها به دانه ،وزن خشک طبق و هزاردانه در شرایط آبياري
با پساب ،نسبت به سایر تيمارها بيشتر باشد .بهطور كلي ،در
انتهاي دورة برداشت مشاهده شد متوسط قطر طبق ،ارتفاع

بوته و وزن محصول نهایي آفتابگردان حدود  49 ،51و 54
درصد نسبت به شرایط تيمار با آب چاه بيشتر است (جدول
 .)2نتایج بهدليل مشابهت در روند جذب و اندامهاي اساسي،
تأیيدي بر نتایج مطالعات پيشين است ].[99
براساس نتایج تجزیه و تحليل آماري ،در مدتزمان
آزمایش تفاوت موجود پيرامون قطر طبق در سطح احتمال 2
درصد معنيدار است و تيمارهاي آبياري با پساب و آب چاه
در گروههاي كامالً جداگانه قرار ميگيرند (جدول )6؛
بنابراین ،نتایج نشان ميدهد تيمار با پساب موجب افزایش
عملكرد آفتابگردان در توليد محصول ميشود .بهطور متوسط
در انتهاي دورة مطالعه ،ميزان عملكرد محصول بهتفكيک
تيمارهاي آبياري با آب چاه ،مخلوط و پساب بهترتيب به
ميزان  65/4 ،96/5و  69/9گرم در گلدان است.

جدول  .5متوسط مقادیر عملکرد آفتابگردان بهتفکیك شرایط آبیاری
وزن هزاردانه )(gr

ارتفاع بوته)(cm

قطر طبق)(cm

بازده محصول()gr/pot

آب چاه

26/4

468/6

44/9

96/5

مخلوط آب چاه و پساب

66/6

486/4

45/9

65/4

پساب تصفیهشده

14

446/8

49/8

69/9

شرایط تیمار

جدول  .3نتایج تجزیة واریانس عملکرد گیاه در مدتزمان اجرای طرح
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجة آزادی

تیمار اصلی

5

**941/99

اثر متقابل تیمار و تکرار

6

6/18

498/18

خطای نمونهبرداری

4

49/44

412/92

مجموع

12

وزن هزاردانه )(gr

ارتفاع بوته )(cm

قطر طبق )(cm

*4948/91

*9/46
9/65

* معنيداربودن در سطح احتمال  5درصد ** معنيداربودن در سطح احتمال  1درصد

بدلیانس قليکندی و همکاران :بررسي اثر آبیاری آفتابگردان روغني با پساب تصفیهشدة...

همچنين ،ميزان رشد گياه و اندامهاي مختلف آن طي
انجامدادن مطالعات آزمایشگاهي با یكدیگر مقایسه شد.
مطابق شكلهاي  9 ،5و  ،9بهترتيب در دورههاي مختلف
رشد مطابق جدول  ،9ميزان وزن خشک برگ ،قطر طبق و
ارتفاع بوته با گذر زمان افزایش ميیابد و تقریباً بهترتيب از
آغاز مرحلة زایشي ( )R1براي هركدام و وابسته به كيفيت
آبياري از یكدیگر متمایز ميشود .در این زمينه ،روند تغييرات
وزن خشک برگ در مدت مطالعه (شكل  )5نشان ميدهد در
تمام تيمارها (آب چاه و پساب) ،در ابتدا نرخ رشد كند است،

99

ولي پس از گذشت یک ماه ،تجمع مادة خشک برگ با سرعت
بيشتري انجام ميگيرد ،بهطوريكه در  12روز ،به حداكثر
ميزان خود ميرسد .پس از آن ،تا دورة برداشت ،نرخ رشد
وزن خشک برگ در نتيجة ریزش برگها و انتقال مواد مغذي
به دانهها كاهش ميیابد .در تمام دورة رشد ،تيمار آبياري با
پساب نسبت به سایر موارد ،وزن خشک بيشتري دارد (بين
 41تا  99درصد) كه بيانگر بهرهمندي مفيد گياه از منبع
آبياري و جذب بهتر مواد مغذي توسط ریشه است.

وزن خشک برگ ( گرم)

آب چاه
مخلوط آب چاه و پساب
پساب
روز پس از سبز شدن

شکل  .2روند تغییرات وزن خشك برگ در دورة مطالعه بهتفکیك شرایط آبیاری
آب چاه

قطر طبق (سانتی متر)

مخلوط آب چاه و پساب
پساب تصفیه شده

شکل  .9روند تغییرات قطر طبق در دورة مطالعه بهتفکیك شرایط آبیاری

مخلوط آب چاه و پساب
پساب تصفيه شده

شکل  .1روند تغییرات ارتفاع بوته در دورة مطالعه بهتفکیك شرایط آبیاری

ارتفاع بوته (متر)

آب چاه
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 .2.9مقایسة میزان جذب مواد مغذی

معموالً گياهان بهشكل طبيعي ،آب و مواد غذایي خود را از
محيط خاک و توسط ریشههایشان جذب ميكنند .سپس با
انتقال آنها از طریق آوندهاي موجود ،مواد غذایي را براي
رشد بيشتر خود و توليد محصول ،در اندامهاي مختلف بهویژه
برگ ذخيرهسازي ميكنند .این سازوكار در زمرة شش مرحلة
متعارف گياهپاالیي تحت عنوان استخراج گياهي شناخته
ميشود كه یكي از روشهاي طبيعي براي حذف آلودگي از
محيط آب و خاک بهشمار ميرود ] .[91-96بهاینترتيب،
بسياري از گياهان با جذب مواد مغذي (مانند نيتروژن ،فسفر
و پتاسيم) ،بهعنوان مهمترین عناصر غذایي موجود در پساب
بهتدریج رشد ميكنند و ميزان وزن خشک اندامهاي مختلف
آنها افزایش ميیابد ][98؛ بنابراین ،انتظار ميرود مطابق
نتایج پژوهشهاي موجود ،رشد اندام مختلف به جذب
تركيبات مغذي مرتبط باشد و از كيفيت آب تأثير پذیرد.
بهاینمنظور ،در دورة برداشت ،ميزان وزن تركيبات مغذي
در اندامهاي مختلف ،بهتفكيک شرایط آبياري ارزیابي
شد.شكلهاي  6 ،2و  1بهترتيب درصد جذب تركيبات
نيتروژن ،فسفر و پتاسيم را در اندامهاي آفتابگردان و به
تفكيک شرایط آبياري نشان ميدهد .همانطوركه قابل
مشاهده است ،شرایط آبياري با پساب در مقایسه با آب چاه،
بهدليل حضور مواد مغذي بيشتر ،ميزان جذب باالتري در
ساقه

برگ

اندامهاي مختلف دارد .این نكته توسط مطالعات مشابه
پيرامون گياهان ذرت و آفتابگردان تأیيد شد [.[24 ،94 ،99
نتایج تحليل آماري نشان ميدهد تفاوت موجود در ميزان
جذب نيتروژن ،فسفر و پتاسيم بين شرایط آبياري با پساب و
آب چاه ،بهترتيب تنها در اندامهاي ساقه و برگ ،دانه و ساقه
معنيدار است .سایر مقادیر موجود تفاوت چشمگيري با
یكدیگر ندارند؛ بهعبارت دیگر ،كيفيت آب موجب شد جذب
نيتروژن در برگها ،جذب فسفر در دانهها و جذب پتاسيم در
ساقهها تفاوت شایان توجهي داشته باشد.
همچنين ،شایان ذكر است هرچند غلظت فسفر در آب
چاه و پساب تفاوت چشمگيري داشت ،اما مطابق نتایج تحليل
واریانس ،مقدار فسفر جذبشده در اندام گياه ،بهجز دانه،
تفاوت معنيداري تحت شرایط آبياري ندارد .این موضوع
ممكن است ناشي از قابليت خاک و محيط اطراف ریشه در
جذب و تثبيت فسفر باشد .این سازوكار با عنوان پاالیش
ریشهاي ،توسط مطالعات پيشين در آبياري مزرعة ذرت و
گونة علف وتيور با پساب تأیيد شد ][24-24؛ بنابراین،
هرچند ميزان جذب آالیندهها و رشد گياهان از غلظت مواد
مغذي ناشي ميشود ،اما بهویژه در زمينة فسفر ممكن است
بهدليل شرایط و خصوصيات فيزیكي و شيميایي و بافت خاک
تأثير پذیرد.

دانه

درصد جذب نیتروژن %

شکل  .5درصد جذب نیتروژن در اندامهای گیاه بهتفکیك شرایط آبیاری
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دانه

درصد جذب فسفر %

شکل  .3درصد جذب فسفر در اندامهای گیاه بهتفکیك شرایط آبیاری
ساقه

برگ

دانه

درصد جذب پتاسیم %

شکل  .2درصد جذب پتاسیم در اندامهای گیاه بهتفکیك شرایط آبیاری

 .9.9مشخصات خاک

با توجه به مقادیر هدایت الكتریكي و سایر مشخصات پساب
استفادهشده و براساس استانداردهاي سازمان خواربار جهاني ،به
نظر ميرسد احتمال تخریب بافت خاک و تأثير منفي بر
نفوذپذیري آن كم باشد ][25؛ بنابراین ،در این تحقيق در كنار
بررسيهاي مربوط به رشد و عملكرد گياه ،ارزیابي مشخصات
كيفي خاک نيز انجام گرفت .این مشخصات پيش از انجامدادن
مطالعات و پس از اتمام ،بهتفكيک انواع تيمار بههمراه حدود
مجاز در جدول  1ارائه ميشود .ميزان هدایت الكتریكي و SAR
خاک در نتيجة آبياري با پساب ،مشابه تحقيق پدررو و آلكارون
( )5444افزایش یافت ] ،[59اما همچنان در گروه خاکهاي
معمولي قابل ردهبندي است ] .[92این نتيجه برخالف نتيجة
خاکشناسي زرجوع و همكاران ] [29است ،زیرا با فرض
مشخصات كيفي یكسان فاضالب شهري ،بهنظر ميرسد
مشخصات اولية خاک در یزد با تهران متفاوت باشد و این عامل
در تعيين روند افزایش یا كاهش هدایت الكتریكي و شاخص
جذب سدیم مؤثر است .بهطور كلي ،فاضالب تصفيهشده با
توجه به ميزان هدایت الكتریكي آن ميتواند موجب آبشویي

نمکهاي احتمالي موجود در الیههاي باالیي خاک به الیههاي
پایينتر شود ،اما مشاهده ميشود این افزایش موجب ایجاد
تغييرات معنيداري در مشخصات كيفي خاک نشد كه ميتواند
ناشي از وجود مقادیر هدایت الكتریكي و  pHپساب در محدودة
مجاز باشد .این وضعيت براي سایر مؤلفههاي خاک ،بهجز
درصد نيتروژن كل و فسفر قابل جذب و مواد آلي ،قابل تعميم
است (جدول .)1
در زمينة پارامترهاي نيتروژن ،فسفر و كربن آلي كه
بيشتر از شيوة آبياري تأثير پذیرفتهاند ،باید ذكر شود كه
مقادیر درصد نيتروژن تقریباً معادل نتایج تحقيقات راهيل و
آنتوپولوس ( )5441است ] .[29در عين حال ،ميزان مواد آلي
و فسفر خاک حاصل به ميزان اندكي كمتر از نتایج پژوهش
بلندمدت دوسالة چاتزاكيس و همكاران است ] .[52با افزایش
ميزان مادة آلي موجود در خاک ،جذب فسفر توسط گياه
افزایش ميیابد ،زیرا در نتيجة تجزیة مادة آلي خاک ،بهویژه
تحت شرایط آنوكسيک و بيهوازي ،اسيدهاي آلي آزاد موجب
افزایش غلظت فسفات محلول در آب ميشود و ميزان فسفر
موجود براي جذب توسط گياه افزایش ميیابد ].[22
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با توجه به اینكه عملكرد گياه تحت شرایط آبياري با
پساب بيشتر از آب چاه بود و درمجموع محصول بيشتري
حاصل شد و درضمن تفاوت بارزي بين شرایط تيمار مخلوط
آب چاه و پساب و آبياري با پساب وجود نداشت ،پيشنهاد
ميشود براي حفظ مشخصات مجاز كيفي خاک و كاهش
احتمال آلودگي آن ،پساب خروجي تصفيهخانة شهرک شهيد
محالتي بهصورت مخلوط با آب چاه براي آبياري گياهان

استفاده شود .شایان توضيح است نتایج این پژوهش ميتواند
به سایر تصفيهخانههاي فاضالب شهري تهران با توجه به
ارزیابيهاي كيفي فاضالب خام آنها تعميم داده شود كه از
فرایند لجن فعال استفاده ميكنند ،اما شهرهاي دیگر نظير
شهرهاي صنعتي (مانند اراک) و تصفيهخانههاي فاضالب
صنعتي ] [26نيازمند مطالعات موردي مشابه این پژوهش
هستند تا نتایج قابل بررسي و مقایسه باشد.

جدول  .2میانگین ویژگيهای شیمیایي و فیزیکي خاک قبل و بعد از آزمایش
واحد

پیش از کشت

T1

T2

T3

مقدار مجاز ][52

-

1 /8

8 /4

1 /1

1 /2

6-8

هدایت الکتریکی

ds/m

4 /4

4 /4

5/42

5 /5

9

نیتروژن کل

درصد

4/486

4/485

4/44

4/49

-

فسفر قابل جذب

ppm

44/96

1/99

44/14

45/18

42

پتاسیم قابل جذب

ppm

481

488/9

449/9

442/8

924

مواد آلی کربنی

درصد

4/48

4/41

4/99

4/29

4 /2

سولفات

meq/L

45/56

45/44

49/48

49/51

-

کلراید

meq/L

4/19

5/61

5/45

9/59

4

بیکربنات

meq/L

5/48

5/96

5/49

5/46

5

منیزیم

meq/L

2/95

9/89

9/81

9/19

6

سدیم

meq/L

2/42

6/21

6/84

1/66

8

کلسیم

meq/L

6/98

1/96

1/98

1/94

8

SAR

-

5/45

5/62

5/11

9/44

49

پارامتر
pH

 .1جمعبندی
هدف از این تحقيق ارزیابي ميزان رشد و عملكرد آفتابگردان
روغني در صورت آبياري با پساب خروجي از تصفيهخانة
فاضالب شهري شهرک شهيد محالتي تهران در مقایسه با
شرایط تيمار با آب چاه بود .نتایج نشان داد آبياري با پساب
تصفيهخانه در مدت چهارماه بدون ایجاد آثار منفي بر كيفيت
خاک موجب افزایش رشد و بهبود مشخصههاي عملكردي
گياه نسبت به شرایط تيمار با آب چاه ميشود .همچنين،
نتایج بررسيهاي مقایسهاي آماري نشان داد این برتري تقریباً
معنيدار است و ميزان رشد هر بخش از گياه وابسته به
پارامتر كيفي معيني است؛ بنابراین ،ميتوان پيشنهاد كرد

تصفيهخانههاي فاضالب شهري كه روشهاي تصفية تكميلي
براي حذف ازت و فسفر ندارند ،ميتوانند درصورت وجود
زمين كافي ،از پساب خود براي كشت محصوالت زودبازده
نظير آفتابگردان استفاده كنند و ضمن توسعة فضاي سبز و
استفادة بهينه از پساب ،به توليد محصوالت و كاهش
هزینههاي ساخت و بهرهبرداري مبادرت ورزند .در این
پژوهش ،تأكيد ميشود براي حفظ مشخصات خاک در
درازمدت بهتر است براي آبياري گياهان از مخلوط پساب و
آب چاه براي دستيابي به اثربخشي مطلوب استفاده كرد كه
ميتواند پس از عملياتيشدن در درازمدت بررسي مجدد
شود؛ بنابراین ،مطابق نتایج حاضر ،انتظار ميرود محصول
خروجي پس از یک دوره كشت تا  94درصد بيشتر از شرایط
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 براي، جناب آقاي دكتر اكبرزاده،تحقيقات آب و فاضالب
همكاري در انجامدادن آزمایشها و پرسنل بهرهبرداري
 آقایان مهندس،تصفيهخانة فاضالب شهرک شهيد محالتي
 مدیر محترم تصفيهخانة شهرک اكباتان و،اميدي و فریور
، همچنين. تهران سپاسگزاریم9  ناحيه9 شهرداري منطقه
الزم است از راهنمایيهاي جناب آقاي مهندس شویدي نيز
.در انجامدادن این پژوهش و اصالح متون قدرداني شود

 نتایج به این نكتة اساسي، همچنين.تيمار با آب چاه باشد
اشاره دارد كه توجه به نحوة استفاده از پساب باید بهعنوان
 طراحي و،شاخصي اصلي در انتخاب واحدهاي فرایندي
.ارتقاي تصفيهخانههاي فاضالب مد نظر قرار گيرد
تشکر و قدرداني
از آزمایشگاه مؤسسة تحقيقات آب و مدیر محترم مركز
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