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 ، لجن پتروشیمیاک نیمه خشک، شاخص های بیولوژیکخ، کننده خاکاصالح کلید واژه ها:

 چکیده:

صـر  ـیایی از های اخیر در بسیاری از کشورها به عنوان یک کـود للـی ارزان قیمـ  و  نـی از عنالجن فاضالب در سال

های مناطق خشک و نیمه خشک ایران به عل  لهکی بـودن اهمی  قابل توجهی برخوردار گردیده اس . بعالوه، در خاک

باال، قابلی  جیب برخی عناصر  یایی مثل فسفر و لهن ضعیف اس . بهترین راه حل این مسأله استفاده از اصالح  pHو 

باشد. هدف از ایـن تحقیـق بررسـی تـألیر لجـن بیولوژیـک لجن فاضالب میهای سهل الوصول و ارزان قیم  مثل کننده

هـا، کـربن بیومـا ، شامل تعداد کل میکروارگانیسـ های شیمیایی و بیولوژیک کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی شاخص

گیری با قابل عصاره ، کربوهیدراتنیتروژنکل، نسب  کربن به  نیتروژنتنفس پایه، تنفس تحریک شده با بستره، کربن للی، 

( و نیز تغییرات لنها با گیش  زمان در یک خاک منتخب از مزرعـه ECو هدای  الکتریکی ) pHلب داغ، کربنات کلسی ، 

های ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بود. لزمایش گلخانه

گـرم  44/44و  33/33، 22/22، 11/11جام شد. فاکتور اول مقادیر لجن شامل صـفر )شـاهد(، کامل تصادفی با سه تکرار ان

های انکوباسـیون تن در هکتار( و فاکتور دوم زمان 100و  75، 50، 25خشک )به ترتیب معادل صفر،  برکیلوگرم خاک هوا

درصـد ررفیـ   75گـراد و رطوبـ  تیدرجه سـان 22 ± 4 روز بودند. انکوباسیون تیمارها در دمای 180و  90، 30شامل 

(، TNکـل ) نیتـروژن(، OCماه انجام گرف . نتایج نشان داد که کلیه مقادیر مصرفی لجن، کربن للی ) 6ای، به مدت مزرعه

ها، کربن بیومـا  میکروبـی، (، تعداد کل میکروارگانیس ECگیری با لب داغ، هدای  الکتریکی )کربوهیدرات قابل عصاره

 53و  38، 87، 23، 105، 58، 138، 60تنفس تحریک شده با بستره  را به ترتیب و بـه طـور متوسـط حـدود  تنفس پایه و

نیتـروژن و نسب  کـربن بـه  pH( ، CCEدار افزایش و متوسط کربنات کلسی  معادل )طور معنیدرصد نسب  به شاهد به

(C/N را به ترتیب حدود )دار کاهش داد. همچنین الر زمان انکوباسیون بر نیطور معدرصد نسب  به شاهد به 25و  4، 5/2

 90تـا  30دار گردید. با گیش  زمـان از ها، در سطح احتمال یک درصد معنیکلیه پارامترها بجز تعداد کل میکروارگانیس 

بطـور روز در الر تجزیه میکروبی  180روز کربن للی به عل  لزاد شدن از ترکیبات للی لجن فاضالب افزایش و سپس در 

بـا گیشـ  زمـان بطـور  pHروز به عل  کـاهش نسـبی  180تا  30دار کاهش یاف . کربنات کلسی  معادل خاک از معنی

 دار کاهش یاف .معنی

 ج
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 مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
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 مقدمه -1-1

 کلیات -1-1-1

گیرد که معموالً در مراحل مختلف تجزیه یعنی از و حیوانی منشأ می ماده للی از پسماندهای گیاهی     

(. 1381مواد تازه اضافه شده تا هومو  کامالً تجزیه شده هستند )معزاردالن و لواقبی فیروزلبادی، 

از جمله الرات  .شودههای مختلف سبب بهبود و یا افزایش رشد گیاهان میافزودن مواد للی به خاک از را

باشد، ای لن که حاصل حضور اکثر عناصر  یایی مورد نیاز گیاه میتوان به خاصی  تغییهی میمواد لل

 (.1373، و همایی )ملکوتی اشاره نمود

های مناطق خشک و نیمه خشک ایران به عل  کمبود پوشش گیاهی و بازگش  ک  بقایای خاک     

بسیاری از گیاهان در  ،در نتیجه باشند.ی میکی داشته و عموماً لهکبه خاک، مقدار ماده للی اند گیاهی

، فسفر، لهن، روی، مس و نیتروژن ها با مشکل تغییه عناصر پر مصرف و ک  مصرف ماننداین خاک

های افزایش مقدار قابل جیب این عناصر در خاک استفاده از مواد منگنز روبرو هستند. از جمله روش

خشک و های مناطق خشک و نیمهمبود مواد للی در خاکبا توجه به ک (.1376 ،للی اس  )عرفان منش

تواند الرات مفیدی بر همچنین الرات سوء ناشی از کشاورزی فشرده، استفاده از کودهای للی مناسب می

خواص فیزیکی و تأمین مواد  یایی مورد نیاز گیاه بگیارد. این خاکها عمومًا دارای ماده للی کمتر از یک 

های ضعیف باعث ناپایداری ساختمان خاک در این سأله به عل  تشکیل خاکدانهدرصد هستند که این م

 (. 2002؛ شیرانی و همکاران، 2000؛ حاج عباسی و هم ، 1996مناطق گردیده اس  )اقبال و همکاران، 
 

های کشاورزی از یک سو و تولید انبوه مواد زاید و مشکالت زیس  کمبود مواد للی در خاک     

کند که این مواد به نحو مطلوب و لگاهانه به عنوان کود از لنها از سوی دیگر، ایجاب می محیطی حاصل

تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف نشان  (.1385للی مورد استفاده قرار بگیرد )حجتی و همکاران، 

 ب دارای ارزش کودی باالییداده که پسماندهای للی مانند کودهای حیوانی، کمپوس  و لجن فاضال
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 در این بین، لجن فاضالب به دلیل ارزان بودن و دارا بودن اکثر (.1981، 1و کینگ 1987)افیونی،  هستند

(. بعالوه 1985 ،3و گوئین 1992، 2ای برخوردار اس  )اسمی مورد نیاز گیاهان از اهمی  ویژه عناصر

زی خاک نیز می میایی و حاصلخیمواد للی موجود در لجن فاضالب باعث بهبود خواص فیزیکی، شی

از سوی دیگر با افزایش جمعی  و تولید روز افزون پسماندهای للی،  (.1992و همکاران  4د )برولییرگرد

ترین راه برای پیشگیری از محیطی مطمئناز نظر زیس  ترین، و نند لجن فاضالب احتماالً عاقالنهما

(. لجن 1379 )رضایی نژاد و افیونی، های کشاورزی اس انباشته شدن این مواد، افزودن لنها به زمین

ر سنتی فاضالب به عنوان محصول تصفیه فاضالب حاوی مواد للی و عناصر  یایی زیاد بوده و به طو

رود. کاربرد لجن فاضالب در کار میبه های کشاورزیتوده زمینزیس  ءو ارتقا برای بهبود حاصلخیزی

درصد اس  مفید گزارش شده اس   7/1ز مناطق خشک و نیمه خشک که مواد للی خاک کمتر ا

جود در خاک، (. لجن فاضالب عالوه بر تألیر بر  لظ  عناصر  یایی مو2005 و همکاران، 5)کاسادووال

یارد. از گ، هدای  الکتریکی و ررفی  تبادل کاتیونی نیز الر می pHاز قبیل  بر خواص شیمیایی خاک

های فیزیکی خاک از جمله هدای  لجن فاضالب، ویژگیماده للی در ترکیب  طرفی وجود مقدار فراوان

بخشد )افیونی ها، تهویه و رطوب  خاک را برای رشد بهتر گیاهان بهبود میهیدرولیکی، پایداری خاکدانه

 (.1992؛ اسمی  ، 1992، 6؛ بایر و بلک1377 و همکاران،

لنها و لهک  pHبه باال بودن توان های مناطق خشک و نیمه خشک ایران میاز دیگر مشکالت خاک     

لهن و روی توسط گیاه می اشاره کرد که باعث کاهش قابلی  جیب برخی از عناصر  یایی مثل فسفر،

طرف کردن نیاز گیاهان به (. مصرف لجن فاضالب در برخی موارد در بر1373گردد )ملکوتی و همایی، 

، برای مثال رفع کمبود روی در ذرت به عناصر ک  مصرف بسیار مؤلرتر از سایر منابع عمل کرده اس 

 (.1977، 7وسیله لجن فاضالب بسیار مؤلرتر از مصرف سولفات روی بوده اس  )سامر 

های مفید لجن فاضالب به عنوان کود للی، به دلیل وجود مقادیر نسبتًا زیاد فلزات به ر   جنبه     

ز باشد و باعث انباشته شدن بیش از حد ساسنگین در لجن، کاربرد لن در کشاورزی ممکن اس  مشکل

                                                 
1- King   2- Smith             3- Gouin                4- Brollier 

5- Casado-Vela  6- Bauer and black 7- Sommers 
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فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم، مس و روی در خاک گردد. للودگی خاک به این عناصر موجب 

، 1گردد )برتی و جاکوبسورود لنها به زنجیره  یایی از طریق جیب به وسیله گیاه و ایجاد سمی  می

ات سنگین برای رشد بیولوژیک الزم اس ، ولی (. اگرچه برخی از فلز1998همکاران،  و 2، هیون1996

تواند برای حیات گیاهی و جانوری بسیار خطرلفرین باشد. ها میهای کمی بیش از حد لستانه لن لظت

که هنگام استفاده از لجن فاضالب در اراضی کشاورزی باید  سائل عمده زیس  محیطیبنابراین یکی از م

و  4گرا ؛ مک 1997و همکاران،  3می به خاک اس  )چانگمورد توجه قرار گیرد، افزایش عناصر س

ها زا و پروتوزولهای بیماریتواند محتوی باکتریاز سویی دیگر لجن فاضالب می(. 2000 ،همکاران

ها بیانگر لن وجود این گزارش ، حیوانات و گیاهان اس .های خطرناک برای انسانبیماری عامل باشد که

موجود در لجن و همچنین سمی  و محتوای فلزات سنگین در  بیماریزای دادی از موجوداتاس  که تع

ثل کمپوس  کردن، توانند قبل از مصرف لجن در مزارع با انجام اقدامات اختصاصی بر روی لن ملن می

(. عالوه براین، 2004، 5پتابه طور مطمئنی کاهش پیدا کنند )گو، تصفیه بیولوژیکی های شیمیاییروش

از طریق الرات لب و هوایی بر  ،زایی موجود در لجن بعد از مصرف لن در خاکماریکاهش خطرات بی

 همچنین (.2002، 6)هاروتا باشدبا گیش  زمان امکانپییر میهای خاک روی لن و وجود میکروارگانیس 

تحرک و حاللی  فلزات سنگین در هنگام افزوده شدن به خاک زیاد اس  ولی با گیش  زمان و ایجاد 

هایی مانند جیب سطحی، کربناته شدن، تبادل یونی، کالته شدن، ل بین فلز و خاک بر الر واکنشتعاد

ها رسوب، اکسایش و کاهش و واکنش با هیدروکسیدها و اکسیدهای لهن و منگنز و ورود به شبکه کانی

شود تبدیل می لبا انحالل پییری باال به اشکال ک  محلو شود و از حال استفاده لن کاسته میاز قابلی  

 (.1992همکاران،  و 8؛ بنر1991و همکاران،  7)بل

شایان ذکر اس  که رفتار فلزات سنگین افزوده شده به خاک از طریق لجن فاضالب، تح  تألیر      

اساساً رفتار و دسترسی  pHاشاره کرد.  خاک pH توان بهترین لنها میعوامل مختلفی اس  که از مه 

 pHکند. قابلی  دسترسی فلزات سنگین رابطه معکو  با ات سنگین در خاک تعیین میگیاهان را به فلز

                                                 
1- Berti and Jacobs  2- Hyun   3- Chang  4- McGrath 

5- Gupta    6- Haruta  7- Bell   8- Benner 



 5 

، 1شود )لیندسیبار از حاللی  روی کاسته می 100 تقریباً pHخاک دارد به طوریکه با افزایش هر واحد 

ب (. بسیاری از پژوهندگانی که جیب فلزات سنگین و رفتار خاک را درباره استفاده از لجن فاضال1992

تواند نتیجه استفاده از مقادیر زیاد لجن فاضالب اند عقیده دارند که سمی  عناصر سنگین میبررسی کرده

 ،2کند )کاباتا و پندیا خاک تا حدود زیادی از بروز سمی  جلوگیری می pHباشد، ولی زیاد بودن 

ند که سمی  و های کشاورزی باید در سطحی بما(. بدیهی اس  ذخیره عناصر  یایی در خاک1992

کننده نداشته باشد. همچنین، قابلی  دسترسی و تحرک فلزات سنگین در احتمال خطر برای مصرف

 ،خاک توجه خاص کرد )والقی و همکاران pHهای للوده باید کنترل گردد در این زمینه باید به الر خاک

1382 .) 

در اندازه معمولی مصرف لنها در  اصواًل لجن حاوی درصد قابل توجهی از فلزات سنگین اس  که     

رساند ولی مصرف مقدار زیادی از لن موجب افزایش فلزات های کشاورزی لسیبی به گیاهان نمیخاک

های شود بنابراین الزم اس  مصرف ساالنه لجن در خاکسنگین در خاک و از بین رفتن گیاهان می

، 5؛ دهرتوق1978، 4گردند )برمنر و کمپلکشاورزی کنترل شود زیرا سال به سال در خاک انباشته می

(. برای پیشگیری از جیب بیش از حد فلزات سنگین توسط گیاه برخی از کشورها و همچنین 1985

اند و حدودی را نیز برای سازمان حفار  محیط زیس  و سازمان بهداش  جهانی قوانینی وضع کرده

(. از 1994، 6ینسا؛ سینق و است1989 5د )چانیانها مقرر نمودههای مختلف پساب لظ  عناصر و ویژگی

های لهکی از نظر للودگی فلزات سنگین خطر کمتری دارد، کاربرد لجن فاضالب در خاکسویی دیگر 

 ها همچون لهن، مس و روی میضمن اینکه در رفع کمبود شماری از عناصر ک  مصرف این گونه خاک

 (. 1382لر باشد )والقی و همکاران، ؤتواند م

 اهداف این پایان نامه عبارت بودند از:     

                                                 
1- Lindsay   2- Kabata and Pendias  3- Bremner and Campbell 

4- Dehertogh   5- Chaney   6- Singh and Steinnes 
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نیتروژن (، OCسی تألیر لجن بیولوژیکی بر خواص شیمیایی خاک بر مبنای پارامترهای کربن للی )برر -1

گیری با لب داغ، کربنات کلسی  ، کربوهیدراتهای قابل عصاره(C/N) نیتروژن(، نسب  کربن به TNکل )

 (.ECی )و هدای  الکتریک pH(، CCEمعادل )

سی تألیر لجن بیولوژیکی بر خواص بیولوژیک خاک بر مبنای پارامترهای تعداد کل برر -2

 ها، کربن بیوما  میکروبی و فعالی  تنفسی.میکروارگانیس 

ن مؤلر بودن لجن بیولوژیکی از طریق بر میزا در زمانهای مختلف بررسی الر احتمالی انکوباسیون -3

 وژیکی خاک مورد لزمایش.میایی و بیولشیدنبال کردن بهبود وضعی  

 
 اهمیت و ضرورت انجام طرح -1-1-2

های کشاورزی در ایران تخریب یافته و رویه از کودهای شیمیایی زمینامروزه به دلیل استفاده بی     

با توجه به محدود  (.2007لمده اس  )نقوی مرمتی و همکاران، ساختمان خاک به شکل نامطلوبی در

های للی دیگر های دامی و شیمیایی، استفاده از منابع ارزان قیم  و سهل الوصول کودبع کودبودن منا

؛ 1981و همکاران،  1پاگلیای ؛1387؛ کسرایی و همکاران، 1381مند و همکاران، بهرهنظیر لجن فاضالب )

ای مناطق ههای ذکر شده در خاکهای مدیریتی در جه  کاهش محدودی ( از جمله شیوه1990، 2تستر

های اخیر مورد توجه قرار گرفته اس . که این مسأله در ایران نیز در دههباشد خشک و نیمه خشک می

های کشاورزی از لحاظ اقتصادی و از طرف دیگر مصرف لجن فاضالب شهری و صنعتی در خاک

رای سوزاندن ای برخوردار اس . هزینه زیاد بمحیطی نیز در بسیاری از کشورها از اهمی  ویژهزیس 

 عاملی برای افزایش مصرف لجن در خاکاین ماده فزون تجمع و افزایش روزا همچنین لجن فاضالب،

( اشاره کرد 1991) 3توان به گزارش چاندر و بروکسلید. در این زمینه میهای کشاورزی به حساب می

شود. بر اورزی مصرف میهای کشمیلیون تن لجن در خاک 18که تنها در کشور انگلستان سالیانه حدود 

گرم لجن فاضالب خشک توسط هر  100( روزانه در حدود b2001و همکاران ) 4اسا  گزارش للبیاچ

                                                 
1- Pagliai  2- Tester   3- Chander and BrooKs  4- Albiach 
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های مناطق خشک و نیمه خشک که میزان ماده شود که به کارگیری لن در خاکنفر در جهان تولید می

لجن بیولوژیکی  باشد.میللی لنها به خاطر کش  و زرع فشرده سریعًا در حال کاهش اس  سودمند 

حاصل از فاضالب پتروشیمی تبریز که در این تحقیق بکار رفته در حال حاضر پس از انجام عملیات 

شود. به کارگیری این روش نه ای سوزانیده میهای ویژهدر کوره 1لبگیری در تأسیسات تصفیه فاضالب

لودگی محیط زیس  از   بلکه باعث لهای زیادی برای از بین بردن لجن استنها مستلزم صرف هزینه

گردد. بنا به های سمی وارد شده به هوا و نیز فرونشس  فلزات سنگین از هوا به خاک میلالیندهطریق 

رود که دلیل میاکرات شفاهی با کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان لذربایجان شرقی، احتمال می

ن منطقه پس از احداث کارخانه پتروشیمی تبریز، مربوط به رهور برخی بیماریهای فیزیولوژیک در درختا

بر  های للیکنندهاصالح  همین مسأله باشد که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد. با توجه به اینکه الر

ها بر اصالح کنندهخصوصیات خاک قلیایی و لهکی مزرعه بابالن بررسی نگردیده و مطالعه در زمینه الر 

از لجن  بررسیدر این باشد لیا سایر خاکها نیز بسیار اندک می و بیولوژیک یاییشیمخصوصیات 

بیولوژیک کارخانه پتروشیمی تبریز به عنوان یک اصالح کننده احتمالی خاک در منطقه میکور استفاده 

های خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک بسیار ضروری به نظر این موضوع از لحاظ رفع محدودی  شد

 رسد.می

 
 نامهسازماندهی فصول پایان -1-1-3

مروری بر " و "مقدمه"باشد. فصل اول در دو بخش کلی نامه مشتمل بر چهار فصل میاین پایان     

اهمیت و ضرورت انجام "، "کلیات"لورده شده اس . که مقدمه لن به سه قسم   "گذشته تحقیقات

قسم  بررسی منابع ، به بررسی برخی از تقسی  شده و در "نامهسازماندهی فصول پایان"و  "طرح

تحقیقاتی که تاکنون در مورد تألیر لجن فاضالب و سایر مواد للی بر خصوصیات شیمیایی، بیولوژیکی، 

فیزیکی و همچنین تألیر بر حضور فلزات سنگین در خاک و به نتایج هر کدام از این تحقیقات پرداخته 

                                                 
1- Sewage treatment plants  
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نامگیاری شده و در لن انواع روشها و لنالیزهای  "هاشمواد و رو"خواهد شد. فصل دوم تح  عنوان 

افزاری که برای انجام این پژوهش مورد نیاز بوده ارائه ای و نرممختلف، اع  از لزمایشگاهی، مزرعه

و بررسی  بحث"و همچنین به  "ها و آزمایشهای انجام شدهنتایج آنالیز"خواهد شد. در فصل سوم 

 ارائه خواهد شد. "نتیجه گیری و پیشنهادات"شود و در فصل چهارم، میبدس  لمده، پرداخته  "نتایج

 مروری برتحقیقات گذشته -1-2

  نقش مواد آلی در خاک -1-2-1

لید مواد وجود میماندها و فضوالت حیوانی، گیاهی، انسانی و خاکروبه بهبه موادی که از الشه، پس     

مقداری از مواد  یایی  -1کنند: اساسی را در خاک بازی میشود. مواد للی عمدتًا دو نقش للی گفته می

خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی  -2کنند. مورد نیاز گیاهان و موجودات زنده خاک را فراه  می

(. مواد للی، ررفی  نگهداری لبِ خاک را افزایش داده 1373، و همایی کنند )ملکوتیخاک را اصالح می

ی مخصوصاً نیتروژن، گوگرد و فسفر برای گیاه، همچنین فراه  کننده انرژی و منبع چند عنصر ضرور

(.  تجزیه ماده للی، 1381باشد )معز اردالن و لواقبی فیروز لبادی، های خاک میبرای میکروارگانیس 

را ها را فراه  کرده و کربن مورد نیاز برای تولید مواد سلولی جدید رژی الزم برای رشد میکروارگانیس ان

لزاد شده یا در  2COدرصد کربن مواد اولیه به صورت  60-80کند. در شرایط هوازی،  الباً تأمین می

درصد باقیمانده مواد للی در ساخ  بیوما  میکروبی  20-40یابد. مقدار های زائد تجمع میفراورده

 (. 1385شود )علی اصغرزاده، مصرف می

تواند معدنی شود. مواد للی خاک نه تنها به عنوان خاک می درصد ماده للی 2-5در طول یک سال،      

های های حاصل از ر کند بلکه در تشکیل و پایداری خاکدانهها عمل میمواد  یایی میکروارگانیس 

ها (. مقدار ماده للی در خاک1385 شکل نیز اهمی  زیادی دارد )علی اصغرزاده،معدنی و کلوئیدهای بی

درصد وزن خشک اس  که در مراتع چرنوزوم  10-12و بیشترین مقدار لن بین بسیار متفاوت بوده 
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های کش  شده ممکن اس  به کمتر از یک درصد نیز برسد گزارش گردیده اس  و مقدار لن در زمین

 (.1385)فالح و همکاران، 

دهای خاک را مقدار ماده للی خاک به دلیل اینکه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و فراین     

و  1شود )اسپاسینیهای مه  کیفی  خاک محسوب میدهد، یکی از شاخصشدیداً تح  تالیر قرار می

لر از کاربری و مدیری  خاک مییندی وابسته به مکان و زمان و متأسازی فرا(. خاکدانه2004همکاران، 

های خاک، ترشحاتی از رگانیس های گیاهان و میکرواشود که ریشهتشکیل خاکدانه زمانی ل از می .باشد

معدنی می -کنند که باعث اتصال ذرات ر  به یکدیگر و در نتیجه تشکیل کمپلکس ماده للی خود لزاد

(. اگر چه سه  نیروهای فیزیکی مثل خشک و مرطوب شدن متوالی، تورم 1376 گردد )علی اصغر زاده،

تراک  نیز در این فرایند  یر قابل انکار و چروکیدگی، ذوب و انجماد، رشد ریشه، حرک  حیوانات و 

 (. 1378 اس  )حاج عباسی،

کودهای للی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگرند و برای ایجاد شرایط مناسب جه  رشد گیاه نیاز      

ب  شده رویه کودهای شیمیایی لاباشد. عوارض نامطلوب مصرف درازمدت و بیبه هر دو نوع کود می

درحالیکه  ،باشدها، کاهش باروری خاک به دنبال از بین رفتن هومو  میمترین لنیکی از مه واس  

کنند بنابراین کودهای للی و شیمیایی مکمل ه  بوده و طور  یرمستقی  هومو  تولید میکودهای للی به

 (.1373، و همایی کنند )ملکوتیهای یکدیگر را رفع میکاستی

 
 های طبیعیاصالح کننده -1-2-2

کودهای للی طبیعی به سه گروه حیوانی، گیاهی و زواید زندگی انسانی )لجن فاضالب و کمپوس (      

 (.1373، و همایی گردد )ملکوتیتقسی  می

 
 کودهای حیوانی -1-2-2-1

                                                 
1- Spaccini 
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ها ( و کاه و کلش موجود در بستر داممایع )مدفوع و ادرار کودهای حیوانی شامل فضوالت جامد و     

ای کود مر ی )شامل فضوالت و پرهای داخل النه فند، بز، شتر و  یره( بوده و عده)اع  از گاو، گوس

ارزش  (.1374رند )لامنی، لومرغ، بوقلمون، کبوتر و  یره( را نیز جزء کودهای حیوانی به حساب می

 ها دارد. کودنگهداری دام  یایی کودهای حیوانی بستگی به نوع دام، علوفه مصرفی، نوع بستر و روش

که این درصد پنتااکسید فسفر و یک درصد پتاسی  دارد در صورتی 35/0، نیتروژندرصد  95/0گوسفندی 

(. فتح اله طالقانی و 1373، و همایی باشد )ملکوتیمی 45/0و  15/0، 6/0ارقام برای کود گاوی به ترتیب 

سسه تحقیقات ؤمایشی مکود دامی را در مزرعه لز تن در هکتار 60و  30، 0(، مقادیر 1385همکاران )

ش کردند که عملکرد ریشه در بکار بردند و گزار 1383تا  1379قند واقع در کرج، طی سالهای چغندر

تن در هکتار در تیمار  78/5دار افزایش یاف  و تولید شکر از قند با مصرف کود دامی بطور معنیچغندر

ن در هکتار کود دامی رسید همچنین در ت 60و  30تن در هکتار در تیمارهای  59/7و  73/6شاهد به 

 38/1در تیمار شاهد به  46/1متر از سانتی 0-20تیمارهای میکور وزن مخصوص راهری خاک در عمق 

تن در هکتار کاهش یاف  که نشان دهنده بهبود  60و  30متر مکعب در تیمار گرم بر سانتی 34/1و 

 شرایط فیزیکی خاک مزرعه بود.

بر خصوصیات یک خاک لوم شنی در کرمان بررسی  را (، تألیر کود گاوی1384ن )نقوی و همکارا     

 دسطح کو 3سانتی متر( از یک مزرعه لوم شنی انتخاب و  0-30کردند. برای این منظور خاک سطحی )

ها ذرت کاشته شد. شایان ذکر تن در هکتار به لن اضافه و در تمام کرت 60و  30صفر، شامل  دامی 

سه که نتایج نشان داد ایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. اس  این لزم

و  5/3تن در هکتار به ترتیب  60و  30ماه پس از افزودن کود گاوی درصد ماده للی خاک در تیمارهای 

 برابر شاهد شد. 5/5

 

 کود گیاهی )کود سبز( -1-2-2-2

که در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقوالت به  گویندد سبز میگیاه تازه دفن شده در خاک را کو     

-به عنوان کود سبز استفاده می نیتروژنهای قوی و قابلی  تثبی  دلیل رویش سریع و دارا بودن ریشه
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، نیتروژنها، افزایش مواد للی، افزایش فواید بسیاری دارد که مهمترین لنشود. دادن کود سبز به خاک 

باشد های خاک و افزایش قابلی  جیب عناصر  یایی خاک میهای میکروارگانیس ی ازدیاد فعال

(، به منظور بررسی تألیر مدیری  بقایای گیاهی و عمق شخ  1383حیدری ) (.1373)ملکوتی و همایی، 

( در یک خاک لوم 1381-1378بر عملکرد گندم و حاصلخیزی خاک، لزمایشی به مدت چهار سال )

( خرد کردن بقایا 1همدان انجام داد. در این تحقیق از چهار مدیری  بقایای ذرت شامل: رسی سیلتی در 

به ( خارج کردن بقایا 4( خرد کردن بقایا با روتیواتور و 3( خرد کردن بقایا با دیسک 2با ساقه خردکن 

لبی دو بار گندم -ایمتر استفاده شد. تناوب ذرت دانهسانتی 30و  20 متفاوت شخ  یعنی دو عمق همراه

طی چهار سال تکرار شد. بر اسا  نتایج حاصل، دستگاه ساقه خرد کن ذرت نسب  به دو دستگاه دیگر 

های ذرت نشان داد همچنین معلوم شد که بعد از ( تألیر بهتری در خرد کردن ساقه)دیسک و روتیواتور

ود، کربن للی خاک حدود ماه، در کرتهایی که بقایای ذرت به خاک بر گردانده شده ب 18گیش  حدود 

درصد افزایش یافته اس  در حالی که در کرتهایی که بقایای ذرت خارج شده بود کربن للی تغییری  2/7

سال لشکار شد که در کرتهایی که بقایای ذرت و گندم به  4همچنین بعد از گیش  حدود  .پیدا نکرد

تهایی که بقایای ذرت خارج و تنها درصد و در کر 25خاک بر گردانده شده بود کربن للی در حدود 

درصد افزایش یافته اس . تألیر مدیری   16بقایای گندم با خاک مخلوط شده بود کربن للی خاک حدود 

 1381دار نشد اما عملکرد گندم در سال بقایای گیاهی و عمق شخ  بر عملکرد گندم و دانه ذرت معنی

 افزایش یاف . درصد 40دار بود و حدود معنی 1379نسب  به سال 

(، بقایای مختلف گیاهی را بر عملکرد گندم در یک خاک لومی شنی در 1385مسکرباشی و همکاران ) 

 (5بقایای گندم  (4( کاه گندم 3( بقایای گندم+جو 2کاه گندم+کلزا  (1اهواز بکار بردند که تیمارها شامل 

ن بقایای گندم بودند و گزارش دوب  (8بقایای گندم+کلزا  (7( سوزاندن بقایای گندم 6کاه گندم+جو 

 681/0و کمترین لن  )کاه گندم+ کلزا(درصد در تیمار  824/0کردند که بیشترین مقدار ماده للی خاک 

 درصد در تیمار )سوزاندن بقایای گندم( بود.

 
 زواید زندگی انسانی )لجن فاضالب و کمپوست(  -1-2-2-3
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های خاک حل بسیار مناسبی برای رشد و نمو میکروارگانیس کمپوس  با داشتن ماده للی فراوان، م     

 کنند )بهرهای بازی میها در بهبود ساختمان و تعدیل الر باف  خاک نقش عمدهاس . این میکروارگانیس 

شاهد  = 1T ،ای چهار تیمار شامل(، در یک تحقیق مزرعه1388کاران )(. قیامتی و هم1378مند و افیونی، 

 4Tتن در هکتار( و  20کمپوس  زباله شهری ) = 3Tپودر گوگرد )یک تن در هکتار(،  = 2T)بدون کود(، 

کمپوس  مصرفی( را در یک خاک لومی  %10کمپوس  زباله شهری+گوگرد )مخلوط گوگرد با نسب   =

 180، 80( به ترتیب 4T( و )3T) ،(2Tدر مشهد به کار بردند و گزارش کردند که کربن للی در تیمارهای )

 60و  70، 70کل نیز در این تیمارها به ترتیب نیتروژن درصد نسب  به شاهد افزایش نشان داد و  160 و

 درصد نسب  به شاهد افزایش داشتند. 

طور کلی فاضالب به ضایعات حاصل از مصرف لب روزمره انسان )مصرف صنعتی، کشاورزی و به     

باشد. بخش جامد درصد مواد جامد می 1/0و  درصد لب 9/99شود که دارای حدود خانگی( گفته می

 (.1376نژاد و ابراهیمی، کیشود )فاضالب بعنوان لجن و بخش مایع تح  عنوان پساب شناخته می

خواص  .شوند: فاضالب صنعتی و فاضالب شهریها معمواًل به دو گروه تقسی  میفاضالب     

های بسیاری اس ، ترکیب حاوی لالینده فاضالب صنعتی بستگی به نوع صنع  دارد. فاضالب شهری

باشد های مختلف از لب میاین فاضالب مطابق با تغییر فصل ممکن اس  تغییر کند که ناشی از استفاده

 (.1376نژاد و ابراهیمی، )کی

 

 ترین اجزای تشکیل دهنده فاضالبمهم -1-2-2-3-1

 بدن انسان، کا ی، پارچه و ذرات خاک میهای  یایی، فضوالت جامدات معلق عمدتاً شامل پسماند     

درصد( و  50تا  25ها )درصد(، کربوهیدرات 60تا  40ها )مواد للی فاضالب عمدتاً شامل پروتئین باشد.

ها ها عمدتاً اسیدهای لمینه هستند در حالیکه کربوهیدراتباشند. پروتئیندرصد( می 10ها )تقریبًا لیپید

ها، رو ن و گریس باشند و لیپیدها شامل چربیها و سلولز میقندها، نشاسته دربرگیرنده ترکیباتی مانند

های لجن عالوه بر کربن دارای نیتروژن باشند. پروتئینباشند که همه این مواد دارای جزء کربنی میمی

شامل  شوند کهنیز هستند. عالوه بر موارد میکور در فاضالب انواع عوامل بیماریزا با منشأ لبی یاف  می

 (.1376نژاد و ابراهیمی، باشند )کیها میها، پروتوزول و انگلها، ویرو باکتری
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     دفع لجن -1-2-2-3-2

 های متعددی وجود دارد. این روشهای فاضالب روشپس از تصفیه فاضالب برای دفع نهایی لجن     

های بهداشتی و تخلیه در معیار سازی، تخلیه در زمین با رعای ها عبارتند از: خشک کردن، خاکستر

های جدیدی نیز در های یاد شده، روش(. عالوه بر روش1376ها به عنوان کود )کی نژاد ابراهیمی، خاک

 کشعنوان ماده خام برای تولید لف هتوان استفاده از لجن باس  که میهای اخیر گسترش پیدا کردهسال

 (.2007و همکاران، 1ها اشاره نمود )یان

 

 های مصنوعیاصالح کننده -1-2-3

 )PAM( 2پلی آکریل آمید -1-3-2-1

های لکریل لمید ساخته شده اس . یک ترکیب شیمیایی اس  که از مقدار زیادی زیر واحدِ مولکول     

تواند به شکل زنجیری طویل و محلول در لب درلید ای اس  که میکریل لمید ترکیب للی نسبتاً سادهل

(. پلی لکریل لمید حل شده در لب لبیاری چسبندگی بین ذرات خاک را افزایش 1994، 2ا)لنتز و سوجک

دهد این عمل به مقدار زیادی جداسازی و انفصال ذرات خاک را هنگام لبیاری کاهش داده بنابراین می

 ،3گردد )واال  و واال دهد و همچنین باعث افزایش نفوذپییری خاک میفرسایش را کاهش می

 لیتر در لانیه به جویچه 1، 8/0، 6/0(، لزمایشی با سه جریان ورودی 1384سهرابی و همکاران ) (.1986

ام و تیمار شاهد با سه تکرار در زمینی بدون کش  پیپی 10و  5ی اکریل لمید به ترتیب ها و دو تیمار پل

ن پلی اکریل کردند که افزودبا باف  لومی سیلتی از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام دادند و گزارش 

درصد و میزان کل نفوذ  78ها حدود لب لبیاری تلفات خاک را از جویچهام در پیپی 10لمید به میزان 

 دهد.ب  به تیمار شاهد افزایش میدرصد نس 46در جویچه ها را حدود 

 
 هیدروژل -1-2-3-2

                                                 
1- Yan 

2- Poly acryl amide                                   2- Lentz and Sojka            3- Wallace and Wallace 
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شوند، اما د که در محیط لبی متورم میهای سه بعدی از پلیمرهای جاذب لب هستنها شبکههیدروژل     

 .دارندشان نگه میبلکه جزئی از حالل را در ساختار به دلیل وجود اتصاالت عرضی در حالل حل نشده،

زه منافی خاک استفاده از هیدروژل پلیمری، منجر به نگهداری لب در خاکهای شنی، جابجایی توزیع اندا

طور گردد که بهین مواد به منظور حفظ رطوب  خاک استفاده میشود، بنابراین از الب می و کاهش تبخیر

 (.1385دهد )نادری و واشقانی فراهانی، ای میزان لب در دستر  گیاه را افزایش میقابل مالحظه

خاک، سه نوع هیدروژل تجارتی  یرطوبت منحنی به منظور بررسی (1385نادری و واشقانی فراهانی )     

بوسیله دستگاه  و با درصدهای مختلف ژل متورم شده خاک هایار بردند و نمونهکنمونه خاک ب 4را در 

Pressure Plate  و منحنی  گرفتنداتمسفر قرار  15و  5، 3، 1و  3/1و  1/0تح  فشارهایpF ها نمونه

، اتمسفر 3/1و  1/0ها در فشار مکش های حاصل، مخلوط خاک با هیدروژلرس  شد. بر طبق منحنی

 ای باال برد و مانع از اتالف لقلی لب گردید.را بطور قابل مالحظه رطوب  خاک
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Abstract: 

 

Recently, sewage sludge as a cheap organic matter and rich in nutrients has received 

considerable attention in many countries. Moreover, in arid and semiarid soils of Iran, 

availability of some nutrients such as P and Fe is low due to higher soil pH and lime in 

soil. The best solution for this problem is the use of readily available and cheap 

conditioners such as sewage sludge. The aim of this study was to determine the effects of 

Tabriz petrochemical Factory’s biological sludge on some chemical and biological indices 

such as the number of microorganisms, microbial biomass carbon, basal respiration, 

substrate-induced respiration, organic carbon, total nitrogen, C/N ratio, hot water-soluble 

carbohydrates, calcium carbonate equivalent, pH and electrical conductivity and as well as 

their temporal variations in a soil selected from Mohaghegh Ardabili University’s Research 

farm. The greenhouse experiment was done as a factorial randomized completely block 

design with three replicates. The first factor was the rates of used sludge as 0 (control), 

11.11, 22.22, 33.33 and 44.44 g/kg (0, 25, 50, 75 and 100 ton/ha) of air dry soil and the 

second factor was the incubation times of 30, 90 and 180 days. Incubation was done at 

temperature of 22±4 ◦C and the soil moisture of 0.75 field capacity for 6 months. The 

results indicated that the all rates of used sludge significantly increased soil organic carbon, 
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total nitrogen, hot water-soluble carbohydrates, electrical conductivity, number of 

microorganisms, microbial biomass, basal respiration, substrate-induced respiration 

respectively 60, 138, 58, 105, 23, 87, 38 and 53% while significantly decreased calcium 

carbonate equivalent, pH and C/N ratio at 2.5, 4 and 25%  respectively as compared to the  

control. Also, the effect of incubation time on all parameters except for the number of 

microorganisms was significant at P ≤ 0.01. Soil organic carbon was increased from 30 to 

90 days as a result of release from sewage sludge and then significantly decreased at 180 

days because of its microbial decomposition. The calcium carbonate equivalent of soil was 

significantly decreased during incubation from 30 to 180 days, because of the decrease in 

soil pH in this period. 
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