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 ، لجن فاضالب   DTPAهای شیمیایی، ای، شکلگیری دنبالهعصاره هاي كليدي:واژه

 29-417-47طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 مطلق، سمیه سفیدگر، سلیمه باغبانیمجتبی بارانی نویسنده)گان(:

 ها توسط گندم در شرایط گلخانهروی در خاک و جذب آن اثر لجن فاضالب صنعتی بر قابلیت جذب مس و عنوان:

 29-417-47 شماره:

 92/11/1427  تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 اهميت موضوع

کاربرد لجن فاضالب در اراضی کشاورزی در سراسر دنیا در حال افزایش است. مشخص شده است که لجن 

. بااین وجود، پتانسیل فلزات فاضالب حاوی مقادیر مفیدی از عناصر غذایی بوده و اثرات سودمندی در خاک دارد

گیری های مختلف عصارههای گذشته، روشمحیطی به همراه دارد. در طی دههسمی در لجن فاضالب نگرانی زیست

ای اطالعاتی در مورد جزءبندی فلزات سنگین گیری دنبالههای عصارهاند. کاربرد روشای بسط و توسعه یافتهدنباله

های تیمار شده با لجن های شیمیایی در خاکشکل بین فرم ی، تحرک و تغییرفراهمدر محیط زیست و زیست

ها در بین مصرف، غالبیت آنعنوان عناصر کمدلیل ارزش کشاورزیشان بهروی و مس به گذارد.فاضالب در اختیار می

عنوان فلزات سنگین در ها بهمحیطی آنفلزات سنگین در لجن فاضالب و نگرانی گسترده در مورد اهمیت زیست

  هنگام تجمع در خاک، مورد مطالعه قرار گرفتند.

 مقدمه )شرح مساله(

های ژئوشیمیایی مورد استفاده ای برای جزءبندی فلزات سنگین در خاک به شکلهای عصاره گیری دنبالهروش

گیرند. این روش یک تکنیک با ارزش برای بررسی سرنوشت فلزات سنگین پس از کاربرد لجن فاضالب در قرار می

جزء محلول و  5های مورد استفاده است که فلزات سنگین را به ترین روش. روش تسیر از گستردهخاک است

مانده جداسازی صورت اختصاصی جذب شده، پیوندیافته با اکسیدها، پیوندیافته با مواد آلی و باقیتبادلی، به

در یک خاک آهکی تیمار شده با فراهمی روی و مس ها و ارزیابی زیستکند. هدف از این تحقیق، تعیین شکلمی

 ای بود.گیری دنبالهلجن فاضالب با استفاده از روش عصاره

 هاترین یافتهمهم

 دار یافت. با کاربرد لجن فاضالب افزایش معنی DTPAمقدار روی و مس قابل استخراج با  ◄

های روی و مس گردید. بیشترین افزایش مربوط به دار همه شکلکاربرد لجن فاضالب موجب افزایش معنی ◄

 شکل کربناتی بود.

ولی غلظت مس کمتر از محدوده در اثر کاربرد لجن فاضالب غلظت روی در گندم بیشتر از محدوده مجاز  ◄

 مجاز بود.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

دار یافت. با کاربرد لجن فاضالب افزایش معنی DTPAنتایج نشان داد مقدار روی و مس قابل استخراج با 

های روی و مس گردید. بیشترین افزایش مربوط به شکل مه شکلدار هکاربرد لجن فاضالب موجب افزایش معنی

 ایگونههای مختلف روی گردید. بهکربناتی بود. با این وجود، کاربرد لجن فاضالب سبب تغییر ترتیب و نسبت شکل

 >ی پیوند یافته با ماده آل >روی کربناتی  >که، در خاک شاهد، اجزاء مختلف روی بدین ترتیب بود: روی تبادلی 

مانده. در مقابل، ترتیب اجزا ناشی از اعمال تیمارهای لجن فاضالب باقی >پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز 

پیوند یافته با اکسیدهای آهن و  >روی کربناتی  >پیوند یافته با ماده آلی  >صورت زیر تغییر یافت: روی تبادلی به

 >مس کربناتی  >صورت، مس تبادلی ه های مس در خاک شاهد ب(. فراوانی شکل1مانده )جدول باقی >منگنز 

 تن در هکتار با 29، 75، 5/99مانده بود. در تیمارهای باقی >اکسیدهای آهن و منگنز  >پیوند یافته با ماده آلی 

و  189ی گیری شده افزایش یافت. ولی در تیمارهاوجود اعمال تیمارها ترتیب اجزا تغییر نکرد و تنها مقادیر عصاره

میزان بیشتری قابل استخراج تن در هکتار مس پیوند یافته با ماده آلی نسبت به اکسیدهای آهن و منگنز به 469

بود. نتایج همچنین نشان داد در اثر کاربرد لجن فاضالب غلظت روی در گندم بیشتر از محدوده مجاز ولی غلظت 

  مس کمتر از محدوده مجاز بود.

  گرم بر کیلوگرم(.های مختلف روی در خاک )میلیهای اثر کاربرد تیمارهای مختلف لجن فاضالب بر شکلگینمقایسه میان -1 جدول

 ماندهباقی آلی اکسیدهای آهن و منگنز روی کربناتی روی تبادلی تیمار

 4/41d 4/4f 49/58e 2/84e 914/85c شاهد

5/99 7/96dc 94/66e 64/6d 19/59de 946c 

75 7/84dc 92/71d 41/59d 15/95dc 974/94c 

29 6/45c 75/67c 85/44c 18/66c 956/44bc 

189 2/14b 61/52b 115/78c 98/84b 982/7b 

469 15/44a 48/79a 149/15a 42/94a 424/94a 

  باشند.دار میفاقد تفاوت معنی (LSD )به روش درصد 5در هر ستون اعدادی که دارای حروف یکسان هستند، در سطح احتمال 


