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مقاله پژوهشی

اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبانگنجشک
5

آیدا معزیپور ،1کامبیز پورطهماسی ،2بابک متشرعزاده ،*3رضا اوالدی ،4احمد رمضانی سعادتآبادی
 .3دانش آموخته دکتری ،گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .2استاد گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .4دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 .5استاد دانشکدة مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف.
(تاریخ دریافت3232/2/33:؛ تاریخ پذیرش)3232/5/32:

چکیده
در این تحقیق تأثیر آبیاری با شیرابۀ زبالۀ شهری بر مقدار عناصر شیمیایی بافت اندام هوایی درختان صنوبر و زبانگنجشک بررسکی شکد.
تیمارها شامل غلظت های مختلف شیرابه (صفر 05 ،57 ،25 ،و  377درصد) بود .نتایج بررسی اثر متقابل گونکه و غلظکت شکیرابۀ زبالکه بکر
مقدار عناصر شیمیایی در بافت اندام هوایی درختان نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله مقدار عناصر غذایی میکرو بهجز عنصر روی،
همچنین مقدار عناصر غذایی ماکرو و فلز سنگین سرب افزایش یافت .از طرفی مقدار آهن ،روی و کلسیم در بافکت انکدام هکوایی درختکان
صنوبر بهطور معنیداری از زبانگنجش بیشتر بود که علت آن تندرشد بودن و میزان جذب بیشتر صنوبر نسبت به زبکانگنجشک اسکت.
نتایج آنالیز خاک نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله ،مقدار عناصر فسفر ،روی ،نیتروژن ،آهن و منگنز در خاک بستر رشد ،بهطکور
معنیداری یافت .در مجموع ،کاربرد شیرابه در آبیاری درختان سبب افزایش مقکدار برخکی از عناصکر غکذایی در خکاک و در انکدام هکوایی
درختان شد ،اما تا غلظت  05درصد شیرابه اثری از مسمومیت در درختان مشاهده نشد ،بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که شیرابه دارای
پتانسیل زیادی بهعنوان کود مایع است و مقدار فلزات سنگین آن در حد قابل تحمل برای درختان صنوبر و زبانگنجش بکوده اسکت و از
اینرو در صورت مدیریت صحیح و پایش مداوم ،میتوان از آن بهعنوان نوعی کود برای تقویت خاک و برخی گونههای درختی بکهخصکوص
در شرایط محدودیت منابع آبی استفاده کرد.
واژههای کلیدی :آلودگی خاک ،عناصر غذایی ،فضای سبز شهری ،فلزات سنگین.

مقدمه
توسککعۀ صککنعت و گسککترش ترافیکک شککهری و
بکرونشکهری و همچنکین افکزایش جمعیکت ،آلکودگی
شدید خاک ،آب و هوا را در پی داشته است .بکا توجکه
به آثار زیانبار پدیدة آلودگی محیط زیست بر سکممت
 نویسندة مسئول

انسان و دیگر موجودات زنده ،این موضوع امروزه بسیار
مورد توجکه مسکئو ن و محققکان قکرار گرفتکه اسکت.
( .)Rahimi et al., 2012تولیکد شکیرابه از پیامکدهای
عملیات دفن زباله در محل دفن است ،بکهطکوری ککه
مککدیریت ش کیرابه از مهککمتککرین مسککا ل در طراح کی و
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بهرهبرداری از اماکن دفکن زبالکه ،اسکت .ایکن شکیرابه
بهصکورت مکایع در اثکر نفکو آب بکاران و فراینکدهای
بیولوژیکی و شکیمیایی از پسکماندها خکار مکیشکود.
مقدار و ترکیکب شکیرابۀ تولیکدشکده بکه فصکل سکال،
ترکیب زباله و مقدار بارندگی بستگی دارد .اما در ککل
بهدلیل آنکه دارای مواد آلی ،عناصکر غکذایی و عناصکر
نادر است ،از نظر تقویت خاک و آلودگی حا ز اهمیکت
است .غلظت عناصر غذایی ازت ،فسکفر ،پتکاس ،آهکن،
مس ،روی و منگنز در شکیرابه زیکاد اسکت .مکواد آلکی
بککهعلککت تککأثیرات سککازنده بککر خصوصککیات فیزیکککی،
شیمیایی و حاصلخیزی خاک ،از ارکان بکاروری خکاک
به شمار می رود .انبکوه زبالکه هکای شکهری و مشککمت
زیستمحیطی ناشی از آن ایجاب میکند که این مکواد
بهنحو مطلکوب در چرخکۀ حیکات قکرار گیکرد .بیشکتر
خککاکهککای منککاطق خش ک  ،آهکککی و دارای واکککنش
قلیاییاند .این شرایط همراه با فقر این خاک ها از نظکر
مواد آلی سبب میشود که بسیاری از گیاهکان در ایکن
خاک ها با کمبود عناصر غذایی کممصرف بهویژه آهن،
مس و روی روبهرو شوند .شیرابۀ زباله به طکور طبیعکی
حاوی مقادیر زیادی از عناصر یادشده است که بهدلیل
وجود مواد آلی زیاد بهصورت کمت های آلی درمی آیکد
و سبب افزایش حملیت و قابلیت جذب این عناصر در
خکاک مکیشکود ( .)Mohamadinia., 1995از طرفکی
شیرابه دارای عناصر سنگینی است که پتانسیل زیادی
در آلککودهسککازی خککاک و آبهککای زیرزمینککی دارنککد و
بهدلیل بار آلودگی زیاد شیرابۀ زبالۀ شکهری ،مکدیریت
صحیح در استفاده از آن باید صکورت پکذیرد .از سکوی
دیگر یکی از روش های مناسب پکا یش آلکودگیهکای
خاک و آب ،استفاده از گیاهان اسکت ککه گیکاه پکا یی
نامیده میشود .در این روش ،از گیاهان برای حذف یکا
کککاهش تککأثیرات آ ینککدههککا از آب و خککاک اسککتفاده
م کیشککود .گی کاهپککا یی نککوعی روش سککبز بککرای رفککع
مشکمت ناشی از آلودگیهکای فلکزات سکنگین اسکت
( .)Ghaemi & Majdedin., 2016البته در ایکن روش
باید از گیاهانی استفاده کرد که افزونبر توانکایی زنکده
ماندن در پی آبیاری با آب آلوده قادر به ادامۀ رشکد در
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این محیط باشند و آلودگیها را از خاک پا یش کنند
و وارد زنجیرة غذایی نشکوند .در ایکن میکان ،درختکان
صنوبر و زبانگنجش گزینه های مناسبی در پکا یش
محککیط آلککوده بککه شککیرابۀ زبالککه و آبیککاری توسککط آن
هسککتند ( .)Cicatelli et al., 2010در ایککن زمینککه
) Heidari et al., (2013به بررسی پتانسیل گیاهپا یی
برگ درخت صنوبر در خاک آلودة صکنعتی پرداختنکد.
آنها با بررسی غلظت فلزات سرب ،نیکل و ککادمیم در
خاک و بکرگ درخکت صکنوبر ،دریافتنکد ککه از میکان
فلزات بررسی شده در برگ درختان صنوبر ،فلکز سکرب
بیشترین تجمع را نشان می دهد که علت آن ،فراوانکی
این فلز در اطراف کارخانۀ سرب و روی زنجکان اسکت.
همچنین نتایج تحقیق نشکان داد ککه درخکت صکنوبر
قادر به تجمیع و جذب فلزات سرب ،نیککل و ککادمیم
در برگ خود است و این امر کم شایانی در بهسازی
مناطق آلوده و خکرو فلکزات از خکاک خواهکد ککرد.
همچنین ) Jalalipoor & Ghaemi., (2013به بررسی
امکککان اسککتفاده از گیککاه وتیککور در پککا یش دفککنگککاه
پسماندهای شهری پرداختند و دریافتند که وتیکور تحکت
آبیاری با شیرابۀ دفن گاه تا غلظت  27درصد دچکار هکی
مشکلی از نظر رشد نمیشود و نمونههکای تحکت آبیکاری
با غلظت  27درصد از همۀ نمونه ها رشد کمتری داشتند.
نتایج بیانگر آن است که از وتیور میتوان در دفنگاه هکای
قککدیمی و حاشککیۀ دفککنگککاههککای جککوان فاقککد سیسککتم
زهکشی ،بکهعنکوان پوشکش گیکاهی بکرای پیشکگیری از
آلککودگی و حفاظککت از منککابع آب و خککاک بککهطککور
مؤثر اسکتفاده ککرد ( ;Jalalipoor & Ghaemi., 2013
 .)Hoseinzade et al., 2014در زمینه کاربرد شکیرابه
در آبیاری درختان Zalesny & Bauyer., (2007) ،بکه
بررسی پروتکل هایی با هدف استفاده از کلون های برتر
صنوبر و بید بهعنوان پوشش گیاهی محکل هکای دفکن
زباله پرداختند .در ایکن مقالکه بکه ارزیکابی معیارهکای
موفقیت درخت ماننکد کلکون هکای مناسکب در زمینکۀ
کاربرد آنها بهعنوان پوشش گیاهی مراکز دفن زباله بکا
تأکید بر استفاده از شیرابه در آبیاری درختان پرداخته
شکده اسکت .همچنکین ) Smesrud et al., (2012در
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تحقیقی به مدیریت شوری برای آبیاری درختان صکنوبر
با شیرابه پرداختند .این تحقیق در مرکز دفنی در اورگن
غربی انجام گرفت .در این مرکز دفن از سکال  3332بکا
موفقیککت از شککیرابۀ زبالککه در آبیککاری درختککان صککنوبر
استفاده میشود؛ به این ترتیب که برای کنترل تکأثیرات
شوری در مرکز ،به طور پیوسکته اسکتفادة مکؤثر از آب و
مواد غذایی در هر فصل رویش مدیریت میشود .در این
پژوهش سابقۀ پانزدهساله ای از داده های ککاربردی ارا که
شده که مکیتوانکد توسکط دیگکر محققکان در مکدیریت
آبیاری با آب های شور برای درختان صنوبر بهکار گرفته
شککود .زمککانی کککه شککوری بککهخککوبی مککدیریت شککود،
سیستم های درختکی مکیتواننکد بکه فکراهم ککردن راه
حککلهککای مککدیریت پایککدار شککیرابۀ زبالککه در مراکککز
دفکککن کمککک کننکککد .در تحقیکککق دیگکککری نیکککز
) Zalesny et al., (2007به بررسی میزان رشکد و تولیکد
زیتوده در درختان صنوبر آبیاریشکده بکا شکیرابۀ زبالکه
پرداختند .هشت کلون مختلف بررسی شد .ایکن تحقیکق
نشان دهندة نرخ زنده مانی و رشد متفاوت در کلکون هکای
مختلف بود ،به طوری که برخی کلون ها در صورت آبیاری
با آب شهری رشد بهتری نشان دادند و برخی در صکورت
آبیاری با شیرابۀ زباله رشد بهتری داشکتند .در ایکران نیکز
در پککژوهش ) Kalbasi & Gandomkar., (1997بککه
بررسی اثر شیرابۀ زباله بر عملککرد و ترکیکب شکیمیایی
رت و اثر آن بر برخی ویژگیهای خاک پرداختکه شکد.
نتیجۀ تحقیق نشان داد که مصرف شیرابه با کاهش pH
و افزایش مواد آلی ،هدایت الکتریکی و مقدار قابل جذب
ازت ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،منگنز ،روی و مس در خکاک
همراه است .ایشان نتیجه گرفتند که شیرابۀ زباله دارای
پتانسیل زیادی بهعنوان کود آلی مایع است و مکیتوانکد
سبب ارتقای سطح باروری خاک بهویکژه در خکاکهکای
غیر شور شود و بکرای گیاهکان غیرحسکاس بکه شکوری
استفاده شود .هدف این تحقیق ،بررسی اثکر آبیکاری بکا
شیرابۀ زباله بر ویژگیهای شیمیایی درختکان صکنوبر و
زبان گنجشک اسکت .در واقکع در ایکن تحقیکق امککان
استفاده از شکیرابه بکهدلیکل محتکوای غنکی مکواد آلکی
بهعنوان نوعی ککود یکا منبکع غکذایی بکرای درختکان و

اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در...

همچنین واکنش درختکان زبکان گنجشک و صکنوبر در
برابر تکنش ناشکی از آبیکاری بکا شکیرابۀ زبالکه بررسکی
میشود.
مواد و روشها
این پژوهش در زمینکۀ بررسکی امککان اسکتفاده از
شیرابۀ زباله شهری مرکز دفکن حلقکهدره ککر  ،بکرای
آبیککاری درختککان و میککزان رشککد و مقاومککت درختککان
زبان گنجش و صنوبر آبیاریشده با شکیرابۀ زبالکه بکا
غلظتهای مختلف انجام گرفت .این مرککز زیکر نظکر
سازمان بازیافت شهرداری کر فعالیکت مکیکنکد و در
جنوب غربی شهر کر واقع شده است .مرکز دفن زبالۀ
حلقهدره ،محل دفن زبالههای شکهری ،بیمارسکتانی و
نخالههای ساختمانی کر است .جمعیت اطکراف ایکن
منطقه به مرور زمان افزایش یافته و تمرکز جمعیتی در
پیرامون مرکز زیاد شده است .شیرابه در حوضچههای
مخصوص جمکعآوری شکده و بکه مکرور زمکان آب آن
تبخیر میشود و بقیۀ آن در زمین فکرو مکیرود .بکرای
اجرای تحقیق ،شیرابۀ زبالکه از مرککز دفکن حلقکه درة
کر با تانکر به محل کاشت نهالهکا واقکع در پکردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کر ) منتقل
شده و در مخکزن  3777لیتکری ریختکه شکد .سکسس
بهمنظور تعیین ویژگیهای شکیمیایی از شکیرابۀ خکام
نمونه برداری شد .نمونه ها به آزمایشگاه آب و فاضکمب
دانشککگاه صککنعتی شککریف انتقککال یافککت .پککس از
بررسیهای صورتگرفته روی شیرابۀ خام بهدلیل زیاد
بودن مقدار گل و ی و درصد مواد جامد معلق ،شیرابه
در سه مرحله از فیلترهای غشایی عبکور داده شکد .بکه
این منظور از سکه فیلتکر بکا انکدازة منافکذ  5 ،3و 37
میکرون استفاده شد و شکیرابه بکا اسکتفاده از پمک از
فیلترها عبور داده شد تا رات درشت آن گرفته شکود.
همچنین بکهمنظکور ککاهش نسکبی  BODو  CODاز
پیشتیمار ،هوادهی روی شیرابه استفاده شد .بکه ایکن
منظور شیرابه توسط پم هوادهی بکا اسکتفاده از 37
سککن هککوا بککه قطککر  5سککانتیمتککر بککهمککدت  37روز
هوادهی شد و پس از آن ،دوباره از شیرابه نمونه گیری
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شککده و بککه آزمایشککگاه آب و فاضککمب انسککتیتو آب و
انرژی دانشگاه صنعتی شریف منتقل شد .ویژگیهکای
شیرابه براسکاس روش هکای اسکتاندارد انکدازه گیکری و
تعیین شد ( .)APHA., 2005در مرحلۀ بعد 35 ،عکدد
نهککال صککنوبر  Populus deltoidesو زبککانگنجش ک
 Fraxinus excelsiorسککهسککاله از نهالسککتان علککوم
دانشگاه تهران تهیه شد .در این مرحله تمش شد همۀ
نهال ها ،قطر و ارتفکاع بکه نسکبت برابکر داشکته باشکند.
نهال ها به محکل کاشکت انتقکال یافتنکد و در آنجکا بکا
رعایت فاصلۀ کاشکت مسکتقر و کاشکته شکدند .خکاک
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استفاده شده دارای کمس بافتی لومی رسی بود .برخی
نتایج خصوصیات مهم فیزیکی و شیمیایی خاک مکورد
نظککر ،در جککدول  4ارا ککه شککده اسککت .همککۀ نهککالهککا
بهمنظور استقرار مناسب در خکاک بکهمکدت دو هفتکه
تنها با آب شهری (صفر درصد غلظت شیرابه) آبیکاری
شدند .در این تحقیق از پنج تیمار آبیاری و سه تککرار
برای هر تیمار و از دو گونکه صکنوبر و زبکان گنجشک
بهعنوان متغیکر اسکتفاده شکد .ترکیکب آب تیمارهکای
مختلف در جدول  3آورده شده است.

جدول  -3ترکیب آب استفادهشده در آبیاری درختان صنوبر و زبانگنجش
تیمار (درصد)

درصد آب

درصد شیرابۀ زباله

7
25
57
05

377
05
57
25

7
25
57
05

377

7

377

مقدار آبیاری بکرای هکر درخکت  7لیتکر در هفتکه
بهصورت ی روز در میان بود و آبیکاری در یک دورة
ششماهه (ی فصل رویکش) انجکام گرفکت .بکهدلیکل
کاشت نهال ها در فضای باز ،سم پاشی و علف کشی نیکز
انجام گرفت .پس از پایان فصل رویکش قطکر درختکان
بهمنظور محاسبۀ رویش اندازه گیری شد .سکسس همکۀ
نهال ها برداشت شده و به قطعات ریزتر خکرد شکدند و
به کارگاه فکراورده هکای مرککب چکوبی گکروه علکوم و
صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران انتقال یافتنکد و بکا
دستگاه  chopperبهصورت خردهچکوب درآمدنکد و در
کوره با دمای  07درجۀ سلسیوس بهمدت یک هفتکه
قرار داده شدند تا خشک شکوند .سکسس نمونکههکا بکا
آسیاب به پکودر تبکدیل شکده و بکرای بررسکی مقکدار
عناصر غذایی و فلزات سکنگین بکه آزمایشکگاه شکیمی
دانشگاه صنعتی شریف منتقل شدند .بهمنظور تعیکین
غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو و فلکزات سکنگین
در بافت گیاهی ساقه و برگ درختان برای آماده سازی

نمونه ها از روش هضم خش اسیدی استفاده شد .بکه
این ترتیب که ابتدا حکدود  3تکا  2گکرم از هکر نمونکه
داخل ارلن ریخته شد .سسس برای بهدست آوردن وزن
خش  ،ارلکنهکا بکهمکدت  24سکاعت در دمکای 375
درجککۀ سلسککیوس در آون قککرار گرفتنککد .نمونککههککای
خش شده در ارلن بهمنظور تهیۀ خاکستر بهمدت 24
ساعت در کوره قرار گرفتند .در مرحلۀ بعکد بکهمنظکور
هضم اسیدی نمونه هکا بکه داخکل هکر ارلکن حکدود 5
میلیلیتر اسید نیتری  75درصد اضکافه شکد .سکسس
محلول ایجادشکده بکه منظکور تکمیکل عملیکات هضکم
خش ک روی هککاتپلی کت قککرار گرفککت .حککرارت دادن
نمونه ها تا تبخیر تمام اسید موجود در ارلکن هکا ادامکه
یافت .پس از تبخیر ،اسید توسکط آب دیکونیزه (دوبکار
تقطیر) حاوی یک درصکد اسکید نیتریک بکه حجکم
رسانده شد .در نهایت به منظور صاف ککردن نمونکه هکا
محلول های تهیهشده از کاغذ صکافی واتمکن 42عبکور
داده شده و درون بطریهایی که از قبل تکوزین شکده
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بودند ریخته شکد و در نهایکت دوبکاره وزن بطکریهکا
اندازهگیری شد ( .)Motesharezadeh., 2008در پایان
غلظککت همککۀ عناصککر توسککط دسککتگاه جککذب اتمککی
 ICP-OES-70-ES Varianدانشکدة شکیمی دانشکگاه
صنعتی شریف اندازه گیری شد و تجزیکهوتحلیکل هکای
آمکاری دادههککا بکا اسککتفاده از نکرمافککزار  SPSSانجککام
گرفت .بکرای ایکن منظکور از آزمکون تجزیکۀ واریکانس
دوطرفه برای قضاوت معنیدار بودن تأثیر تیمارهکا بکر
مؤلفه های تحت بررسی و از آزمکون دانککن در سکطح

اطمینان  35درصد برای مقایسۀ میانگین هکا اسکتفاده
شد.
نتایج
جدول  2مشخصات شیرابۀ زبالۀ خام برداشتشکده
از مرکز دفن زباله حلقه درة کر و مشخصات آن پکس
از عبور از فیلتر و هوادهی را نشان میدهد.

جدول  -2ویژگیهای شیرابۀ زباله قبل و بعد از فیلتر و هوادهی
ویژگی
pH
جامدات محلول
کل مواد معلق
رن
سختی کل (کربنات کلسیم)
بیکربنات
کلسیم
سدیم
پتاسیم
منیزیم
کلراید
نیترات
نیتروژن کل
فسفر
سولفات
سیلیسیم
چربی
COD
BOD
کادمیوم
مس
منگنز
روی
سرب
آهن
نیکل
جیوه
کروم
قابلیت هدایت الکتریکی

واحد
mg/L
mg/L
unit-pt-co
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ms/cm

شیرابه خام

شیرابه پس از فیلتر و هوادهی

7
27277
3277
300
32077
22577
2777
2277
2207
3357
2347
73
3257
307/3
277
7477
3257
44777
37277
7/72
7/4
34/44
3/43
2/7
50
3/52
7/75
7/24
30/4

5/7
32777
234
37
2777
2577
2547
2377
2377
277
2777
50
3377
357
045
7227
3707
22357
2327
7/72
7/23
32/03
3/70
2/4
45
3/2
7
7/02
35/7
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جدول  -2استانداردهای کیفی فاضمب تصفیهشدة مورد استفاده در آبیاری (محمدی)3224 ،
استاندارد
FAO
EPA
WHO
NAS
IRNDOE
JORDANIAN

Cu
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2

Cr
_
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3

Ni
7/2
7/2
7/2
7/2
2
7/2

Pb
5
5
5
5
3
5

چنانکه مشکاهده مکیشکود هکوادهی و فیلتراسکیون
شیرابه تأثیر چندانی بر ویژگیهای شیرابه نداشته است.
در کل شیرابه دارای هدایت الکتریکی زیادی است .بین
عناصر غذایی کمنیاز ،آهن بیشترین غلظت را در شیرابه
دارد ( 50میلیگرم در لیتر) .مقادیر مجکاز ویژگکیهکای
پسابهای مکورد اسکتفاده در آبیکاری در اسکتانداردهای
مختلف متفاوت است .بکه منظکور مقایسکۀ ویژگکیهکای
شیرابه با مقادیر مجاز تعریفشکده در اسکتاندارد حکدود
این ویژگیها برای استانداردهای ،WHO ،EPA ،FAO
 IRN DOE ،NASو  JORDANIANدر جکککدول 2
نشان داده شکده اسکت .بکا مقایسکۀ مقکادیر دو جکدول
میتوان گفت مقدار مس ،آهن ،منگنز و نیکل بیشکتر از
حد مجاز تعریفشده در همۀ استانداردهاسکت .ککروم و

Fe
5
5
5
5
2
5

Mg
_
25
_
_
377
77

Mn
7/2
7/2
7/2
7/2
3
7/2

Zn
2
3
2
2
2
2

COD

BOD

_
327

_
27

_
_
277
577

_
_
377
357

EC
7/0
7/0
7/0
-

منیزیم و  COD ،BODو  ECاز حد مجاز تعریکفشکده
در برخککی اسککتانداردها بیشککتر اسککت ،امککا در برخککی
استانداردها مانند  FAOبکرای ایکن عناصکر محکدودیتی
قا ل نشکده انکد .روی موجکود در شکیرابه کمتکر از حکد
تعیینشده در همکۀ استانداردهاسکت .مقکدار سکرب در
مقایسه با استاندارد ایران بیشتر از حد مجاز است.
مقدار رشد نهالها

متوسط مقدار رشد (اختمف قطر درخت در ابتدا و
انتهای فصل رویش) درختان صکنوبر و زبکان گنجشک
تحت آبیاری با غلظکت هکای مختلکف شکیرابه پکس از
گذشت  7ماه در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر میزان رشد درختان
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همان طور که در شکل مشاهده میشود ،مقدار رشد
نهال گونه های صنوبر نسبت بکه زبکان گنجشک بیشکتر
است .علکت آن ممککن اسکت تندرشکد بکودن درختکان
صککنوبر باشککد .میککان غلظککتهککای مختلککف شککیرابه در
هی کدام از گونهها اختمف معنیداری مشاهده نشد.

عناصر غذایی کممصرف (روی ،آهن ،مس و منگنز)

شکل  2نشاندهندة اثر متقابل گونه و غلظت هکای
مختلف شیرابه بر مقدار روی در اندام هکوایی درختکان
است.

شکل  -2اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار روی در اندام هوایی درختان

در مورد عنصر روی طبق شکل  ،2مقدار آن در دو
گونۀ صنوبر و زبان گنجش اخکتمف معنکیدار دارد و
در صنوبر بیشتر از زبانگنجشک اسکت ککه علکت آن
زیاد بودن نرخ تعرق و جذب درختان صنوبر نسبت بکه
زبککانگنجش ک اسککت ،امککا مقککدار آن در درصککدهای
مختلف شیرابه تفاوت معنیداری ندارد و در هی ککدام

از نمونه ها مقدار آن به بکا ی حکد مجکاز مقکدار روی
( 37تا  377میلیگرم بر کیلوگرم) در گیاهان نرسیده
است ( .)Salardini., 1992شککل  2نشکاندهنکدة اثکر
متقابل گونه و غلظت های مختلکف شکیرابه بکر مقکدار
مس در اندام هوایی درختان است.

شکل  -2اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار مس در اندام هوایی درختان
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مطابق شککل ،بررسکی اثکر متقابکل گونکه و غلظکت
شیرابه بر مقدار مکس در انکدام هکوایی درختکان نشکان
مککیدهککد کککه مقککدار آن میککان دو گونککۀ صککنوبر و
زبانگنجش اختمف معنیداری ندارد ،امکا بکا افکزایش
غلظت شیرابه از صفر تا  377درصد به طکور معنکیداری
افزایش یافته است و این افزایش در هر دو گونۀ صکنوبر
و زبان گنجش نمایان است .گکروهبنکدی دانککن بکرای
داده های حاصل از بررسکی آمکاری اثکر متقابکل گونکه و
غلظککت شککیرابه بککر مقککدار مککس درختککان صککنوبر و
زبککانگنجش ک نشککان م کیدهککد کککه مقککدار آن بککرای
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غلظت های  25با  57درصد در یک گکروه و بکرای هکر
یک از تیمارهککای  05 ،7و  377درصککد در گککروههککای
جداگانه قرار میگیرد و با افزایش غلظت شیرابه رونکدی
افزایشی دارد .با توجه به اینکه حد مجاز مقدار مکس در
گیاهککان  2تککا  27درصککد اسککت (.)Salardini., 1992
مقدار آن در هی یک از دو گونکه بکه حکد مسکمومیت
برای گیاه نرسیده است .شکل  4نشاندهندة اثر متقابکل
گونه و غلظت های مختلکف شکیرابه بکر مقکدار آهکن در
ساقه درختان است.

شکل  -4اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار آهن در اندام هوایی درختان

چنانکه مشاهده میشود مقدار آهن میان دو گونکۀ
صنوبر و زبان گنجش اخکتمف معنکیداری دارد و در
گونۀ صنوبر بیشتر است .گروهبندی دانککن بکرای اثکر
متقابل گونه و غلظت شیرابه در نمودار نشان دادهشده
طبق نمودار میانگین مقدار آهن برای تیمار  57بکا 05
درصد و  05با  377درصد در ی گروه قرار میگیکرد
و هککر یکک از تیمارهککای صککفر و  25در گککروههککای
جداگانه ای قکرار مکیگیکرد و در ککل مقکدار مکس بکا
افزایش غلظت شیرابه این گروه هکا افکزایش مکی یابکد.
ضمن اینکه مقدار آن در هی ی از تیمارهای هکر دو
گونه به بیشتر از حد مجاز ( 47تا  277میلکیگکرم بکر
کیلوگرم) ( )Salardini., 1992نرسیده است .شککل 5

نشان دهندة اثر متقابکل گونکه و غلظکت هکای مختلکف
شیرابه بر مقدار منگنز در اندام هوایی درختان است.
چنانکه مشاهده میشود ،دربارة اثر متقابل غلظکت
شیرابه و گونه بر مقدار منگنز نیکز تفکاوت معنکیداری
بین دو گونۀ صنوبر و زبانگنجش مشاهده نمیشکود.
براساس گروهبندی دانکن ،مقدار منگنز تیمار صکفر بکا
 25و  57بککا  05و  05بککا  377در یکک گککروه قککرار
میگیرند و این گروه ها با هم اختمف معنیدار دارند و
روند آن با افزایش غلظت شیرابه افزایشی است .مقکدار
مجککاز منگنککز در گیاهککان  27تککا  377میلکیگککرم بککر
کیلککوگرم اسککت ( .)Salardini, 1992مقککدار متوسککط
منگنز در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان گنجشک
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کمتر از این مقدار است و درختکان دچکار مسکمومیت

نشدهاند.

شکل  -5اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار منگنز در اندام هوایی درختان

عناصر تغذیهای ثانویه

شکل  7نشان دهندة اثر متقابل گونه و غلظکت هکای
مختلف شیرابه بر مقدار کلسیم در اندام هوایی درختکان
است .همان گونه که در شکل  7مشاهده میشود مقکدار
کلسیم در درختان صکنوبر بکا زبکان گنجشک اخکتمف
معنککیداری دارد و در گونککۀ صککنوبر بیشککتر از گونککۀ
زبان گنجش است .براساس گروهبندی دانککن اثرهکای
متقابککل گونککه و غلظککت ش کیرابه ،مقککدار کلسککیم بککرای

تیمارهای صفر و  25درصد در ی گروه و غلظکتهکای
 05و  57درصد در ی گروه قرار میگیرنکد و اخکتمف
این گروهها با هم و با تیمار  377درصد معنیدار و روند
تغییککرات آن افزایشککی اسککت .ازآنجککا کککه مقککدار مجککاز
کلسیم در بافت گیاهی  37777تا  47777میلیگرم بر
کیلوگرم است ( )Salardini., 1992در هی ی از ایکن
دو گونه مسمومیت ناشی از کلسیم مشاهده نشد.

شکل  -7اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار کلسیم در اندام هوایی درختان

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،4زمستان  ،3232صفحۀ  453تا 405

شکل  0نشان دهندة اثر متقابل گونه و غلظت هکای
مختلککف شککیرابه بککر مقککدار منیککزیم در انککدام هککوایی
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درختان است.

شکل  -0اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار منیزیم در اندام هوایی درختان

چنانکه مشاهده میشود مقدار منیکزیم در درخکت
صنوبر و زبکان گنجشک بکا هکم اخکتمف معنکیداری
ندارند .نتایج گروهبندی دانکن نشان میدهد که مقدار
منیزیم تیمارهای  05 ،57و  377درصد با هم در ی
گروه قرار میگیرند و با هر یک از تیمارهکای صکفر و
 25درصد اختمف معنیدار دارند و با افکزایش غلظکت
شیرابه افزایش می یابند .ازآنجا که مقدار مجکاز عنصکر

منیزیم برای درختان  3777تکا  0777میلکیگکرم بکر
کیلوگرم است ( )Salardini., 1992میتکوان گفکت در
هی ی از نمونه ها مقدار منیزیم به فراتر از حد مجاز
نرسیده است .شکل  2نشان دهندة اثر متقابکل گونکه و
غلظت های مختلف شیرابه بر مقکدار گکوگرد در انکدام
هوایی درختان است.

شکل  -2اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار گوگرد در اندام هوایی درختان
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چنانکه مشاهده میشود مقدار گکوگرد بکین گونکه
صنوبر و زبان گنجش اختمف معنیداری ندارد ،نتایج
حاصل از گروهبندی دانکن در شکل  2نشان مکیدهکد
که مقدار گوگرد برای تیمارهای صفر با  25درصکد در
ی گروه قرار میگیرند اما با گروههای دیگکر اخکتمف
معنیدار دارند و در مجموع با افزایش غلظکت شکیرابه
افزایش مییابند.

فلزات سنگین

بنابر نتایج آنالیز شکیرابه در میکان فلکزات سکنگین
سرب ،جیوه ،نیکل ،کروم و ککادمیم بیشکترین غلظکت
متعلق به سرب است .شکل  3نشان دهندة اثر متقابکل
گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بکر مقکدار سکرب در
اندام هوایی درختان است.

شکل  -3اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار سرب در اندام هوایی درختان

چنانکه مشاهده مکیشکود مقکدار سکرب در انکدام
هوایی درختان صنوبر و زبان گنجش با هکم اخکتمف
معنیداری ندارند ،اما با افزایش غلظت شکیرابه مقکدار
آن به طور معنکیداری افکزایش مکییابکد .گکروهبنکدی
دانکن در شکل  3نشان مکیدهکد مقکدار سکرب بکرای
تیمارهای  25با  57درصد در ی گروه قرار میگیکرد
و با گروه های دیگر اختمف معنیدار دارد .مقدار سرب
تا غلظت  57درصد کمتر از حکد مسکمومیت درختکان
است .شکلهای  37و  33نشاندهندة اثر متقابل گونه
و غلظت های شیرابه بر مقدار کروم و کبالکت در انکدام
هوایی درختان است.
مطابق شکل ،در مورد مقدار دو فلز سنگین ککروم و
کبالککت تفککاوت معنککیداری میککان دو گونککۀ صککنوبر و
زبککانگنجشکک مشککاهده نمککیشککود و اخککتمف بککین

تیمارهای مختلف غلظت شیرابه نیز به چشم نمی خورد.
چنانکه مشاهده میشود نمودارهای مربوط به تغییکرات
مقدار کبالت و کروم بکا افکزایش غلظکت شکیرابۀ مکورد
استفاده در آبیاری روند مشخصکی نکدارد .مقکدار مجکاز
کروم در بافت گیاه  7/35میلیگرم بکر کیلکوگرم اسکت
( )Rouniasi & Parvizi mosaed., 2016که در تمکام
نمونهها بیشتر از حد تعیینشده است ،اما با توجکه بکه
اینکککه رشککد درختککان آبیککاریشککده بککا شککیرابه در
غلظت های  25تا  05درصد افتی نشان نداده ،میتوان
گفت درختان در برابر تکنش آلکودگی ناشکی از ککروم
مقاومت کرده اند .در مورد عنصر کبالت مقدار مجاز آن
در بافت گیاهی  3تا  57میلیگرم بکر کیلکوگرم اسکت
( )Movahedi., 2008که در همکۀ درختکان در حکدود
مجاز است.
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شکل  -37اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار کروم در اندام هوایی درختان

شکل  -33اثر متقابل گونه و غلظتهای مختلف شیرابه بر مقدار کبالت در اندام هوایی درختان

اثرهای متقابل گونه و غلظتهای مختلف شییرابه
بر ویژگیهای خاک

جدول  4نشاندهنکدة ویژگکیهکای خکاک قبکل از
کاشت نهالها و پس از کاشت و آبیکاری بکا تیمارهکای
مختلف شیرابه است .در جدول گروه بندی دانکن برای
هر مورد مشخص شده است.
بنابر نتایج بهدستآمده از آنالیز اثکر متقابکل گونکه و
غلظت شیرابه بر ترکیب شیمیایی خاک میتکوان گفکت
با افزایش غلظت شیرابۀ زباله مقدار عناصر فسکفر ،روی،

نیتروژن ،آهن و منگنز خاک بهطور معنیداری افکزایش
یافتکه اسککت .در مککورد مقکدار مککس در خککاک اخککتمف
معن کیدار میککان تیمارهککای مختلککف ش کیرابه مشککاهده
نمیشود .غلظکت عناصکر روی ،فسکفر و آهکن بکهطکور
معنیداری در خاک کاشت گلدان هکای زبکانگنجشک
بیشتر از صنوبر است .میتوان علت ایکن موضکوع را بکه
بیشتر بودن مقدار جذب صکنوبر نسکبت داد .همچنکین
نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت شیرابه ،هدایت
الکتریکی خاک بهطور معنیداری افزایش مکییابکد ککه
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شیرابۀ استفادهشده در آبیاری است.

نشاندهندة شور شدن تدریجی خاک با افزایش غلظکت

جدول  -4اثر غلظت شیرابه بر ویژگیهای خاک کاشت
هدایت الکتریکی

مس()mg/kg

منگنز

روی
()mg/kg

آهن

فسفر

نیتروژن
درصد

dS.m-1

خاک قبل از کاشت

2

20/5

5/5

33

07/2

7/75

4/0

صنوبر7-

2/54

25/32a

4/73a

34/30a

53/7a

7/73a

4/27a

زبانگنجش 7-

2/7

20/22a

5/30a

32/22a

72/22a

7/57a

4/2a

صنوبر25-

2/2

23/70a

7/70a

30/70b

77/22b

7/73a

5/27b

زبانگنجش 25-

2/02

24a

0/32a

24/70b

22/70b

7/73a

4/07b

صنوبر57-

2

43b

37/2b

23/70c

70b

7/2ab

4/3b

زبانگنجش 57-

2/37

20/22b

32/22b

70c4/c

20/70b

7/75ab

5b

صنوبر05-

4/42

40c

32/30c

22/70d

02c

7/05b

5/2b

زبانگنجش 05-

4/3

42/22c

24c

47/70d

335c

7/3b

5b

صنوبر377-

2/27

57c

33/22d

27/22e

322/70d

3/0c

0/77c

زبانگنجش 377-

2/5

53/77c

25d

50/70e

355d

3/2c

2/5c

*صنوبر 25-بهمعنای خاکی است که در آن درخت صنوبر کاشته شده و با شیرابه با غلظت  25درصد آبیاری شده است.

بحث
با توجه به نتایج تحقیکق مکیتکوان گفکت شکیرابۀ
بررسی شده حاوی مواد مغذی و مفیکد بکرای حیکات و
رشد درختان نظیر گوگرد ،منیزیم و کلسکیم و عناصکر
تغذیه ای کممصرف مس ،روی ،آهن و منگنز است بکه
همین دلیل بکا افکزایش غلظکت شکیرابۀ زبالکه مقکدار
عناصر غذایی میکرو بهجز عنصر روی ،همچنین مقدار
عناصر غکذایی مکاکرو و فلکز سکنگین سکرب در انکدام
هوایی درختان افزایش می یابد .این نتیجه با یافته های
( Jalalipoor & Ghaemi., )2013مطابقکت دارد .در
واقع میتوان گفت شیرابۀ زباله به طور طبیعکی حکاوی
مقدار زیادی از عناصر یادشده است که بهعلکت وجکود
مواد آلی زیاد بهصورت ککمت هکای آلکی درمکی آیکد و
سبب افزایش حملیت و قابلیت جذب ایکن عناصکر در
خاک میشود .زیاد بکودن آهکن در انکدامهکای هکوایی
درختان آبیاریشده بکا تیمارهکای شکیرابه نسکبت بکه

شاهد احتما ً بهدلیل زیاد بودن مقدار آهکن شکیرابه و
کاهش  pHو کمته شدن آهن بهوسیلۀ مواد آلی بکوده
است .با افزایش غلظت شیرابه ،مقکدار جکذب آهکن در
گیاه بیشتر شده است .در مورد عناصکر روی و منگنکز
نیز همین روند مشاهده میشود .بهطور کلی مکیتکوان
گفت این عناصر غذایی مورد نیاز ،توسط درخت جذب
شده است Baldatoni et al., (2001) .نیز در تحقیقات
خود به نتایج مشابهی دست یافتند در تحقیکق ایشکان
نیز عناصر روی ،مس و آهن موجود در خاک بهخکوبی
در بافت درختان صنوبر تجمع یافتند .روی ی عنصکر
کمیککاب ضککروری بککرای گیاهککان اسککت کککه بککهعنککوان
فعالکننده و کوفاکتور برخی آنزیمهای حیاتی گیکاهی
از جملککه کربونیک آنهیککدرازها ،هیککدروژنازها ،آلکککین
فسککککفاتازها ،فسککککفولیسازها و  RNAپلیمرازهککککا در
متابولیسم پکروتئین هکا ،قنکدها ،اسکیدهای نوکلئیک ،
چربیها ،فتوسنتز گیاه و بیوسنتز اکسین به عنوان ی
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هورمککون محککرک رشککد ایفککای نقککش مککیکنککد
( .)Dehghan., 2015عناصر کلسیم ،منیزیم و گکوگرد
را عناصر پرمصرف غذایی ثانویه مینامنکد و گیکاه ایکن
عناصکککر را بکککه مقکککدار زیکککادی جکککذب مک کیکنکککد
( .)Mollahoseini et al., 2010گوگرد بهدلیل اهمیت
اساسی در تغذیۀ گیاه ،اصمح خاکهای آهکی ،شکور و
قلیا و افزایش بازده مصرف عناصر دیگر مانند نیتکروژن
و فسفر موجکب افکزایش عملککرد محصکول مکیشکود
( .)Khademi et al, 2014در مکورد فلکزات سککنگین،
مشاهده شد که مقدار سرب تا غلظت  57درصکد کمتکر
از حد مسمومیت بود و در غلظت  05درصد ککه مقکدار
جذب سرب بکه حکدود مسکمومیت گیکاه نزدیک بکود،
نشانه های مسمومیت در گیاهان و کاهش رشد مشاهده
نشد ،اما در غلظت  377درصد تا حدودی رشد درختان
صنوبر کاهش یافت و برگ درختان زبکانگنجشک زرد
شد که ممکن است ناشی از مسمومیت با سکرب باشکد.
سرب به طور طبیعی در همۀ گیاهان وجود دارد ،اما این
فلز هی گونه نقکش ضکروری در سکوختوسکاز گیاهکان
ندارد .سرب در سال های گذشته به عنوان نوعی آ ینکدة
فلزی عمده در محیط زیسکت و بکه عنکوان یک عنصکر
سمی برای گیاهان توجه زیادی را به خود جلکب ککرده
است Broyer et al., (1972) .این موضکوع را بررسکی
کردهاند و به این نتیجه رسیده اند که اگر سکرب بکرای
گیاهان ضروری باشد ،غلظت  2-7میلیگرم بر کیلوگرم
کافی است .سرب در گیاه میتواند از برخی فراینکدهای
حیاتی گیاه مانند فتوسنتز ،تقسیم سکلولی و جکذب آب
ممانعت کند و با نشانه های سمی بهصکورت بکرگ هکای
سبز تیره ،پژمردگی بکرگ هکای مسکن تکر ،توقکف رشکد
شاخه و برگ و ریشههای کوتکاه قهکوهای همکراه باشکد
( .)Dehghan., 2015نتککایج بککا یافتککههککای تحقیقککات
الشایب و همکاران و نیکز چلیک و همککاران مطابقکت
دارد (.)Alshayeb et al., 2001; Celik et al., 2005
در زبان گنجش نیز این نتایج بکا یافتکه هکای تحقیکق
فمکی و همککاران تطکابق دارد (.)Fami et al., 2016
علت بیشکتر بکودن مقکدار برخکی عناصکر در درختکان
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صککنوبر و همچنککین رشککد بیشککتر آن در مقایسککه بککا
درختان گونۀ زبکان گنجشک  ،تندرشکد بکودن و زیکاد
بککودن تعککرق و نککرخ جککذب گونککۀ صککنوبر اسککت
( .)Jordahl et al., 2003برپایۀ نتایج بهدسکتآمکده از
تجزیه وتحلیل خاک میتوان گفت بکا افکزایش غلظکت
شیرابۀ زباله مقدار عناصر فسفر ،روی ،نیتروژن ،آهن و
منگنز به طور معنیداری هم برای زبان گنجش و هکم
برای صنوبر افزایش یافته است .در مورد مس در خاک
کاشککت نهککالهککای صککنوبر اخککتمف معن کیدار می کان
تیمارهای مختلف شیرابه مشکاهده نمکیشکود ،امکا در
زبانگنجش اختمف معنیدار است .علکت آن ممککن
است جذب این عناصر در صنوبر در غلظت هکای زیکاد
باشد ،به طوری که اثر افزایش غلظت شکیرابه بکهدلیکل
جذب ایکن عناصکر در درخکت در نتکایج آنکالیز خکاک
مشهود نشده است .همچنکین مشکاهده مکیشکود ککه
غلظککت عناصککر مککس ،روی و آهککن در خککاک کاشککت
گلککدانهککای زبککانگنجش ک بیشککتر از صککنوبر اسککت.
میتوان علت این امر را به بیشتر بودن جکذب صکنوبر
بهعنوان گونۀ تندرشد نسبت داد.
در مجموع با توجه به نتایج میتوان گفکت ککاربرد
شیرابه در خاک سبب افزایش مقدار فسکفر ،نیتکروژن،
روی ،آهن و منگنز در خاک و مقدار عناصر غکذایی در
گیاه میشود ،اما تا غلظت  05درصد شکیرابه اثکری از
مسکمومیت در درختککان مشکاهده نشکد .بکا توجککه بککه
ترکیب شیرابه از نظر عناصر غذایی ،مواد آلکی و  pHو
با توجه به نتکایج بکهدسکتآمکده شکیرابه را مکیتکوان
بهعنوان کود مایع کامل برای تقویت خاک بهکار بکرد.
اما کاربرد مقدار زیاد آن در خاک یا اسکتفادة مککرر از
آن در ی خاک توصیه نمیشود .برای تعیین حکداقل
شککیرابۀ مککورد نظککر بککرای کککاهش آثککار شککوری بککه
تحقیقککات بیشککتری نیککاز اسککت بککهعنککوان مثککال
) ،Kalbasi & Gandomkar., (1997مقککدار کککاربرد
شیرابه تا  477تن در هکتار را برای خاکهای غیرشور
و گیاهان غیر حساس به شوری توصیه کرده اند .یککی
از محدودیت هکای تحقیکق ،دشکواری ککار در شکرایط

...اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در

.شوری در عمقهای مختلف خاک انکدازهگیکری شکود
همچنین پیشنهاد میشود پیش از اسکتفاده از شکیرابۀ
زباله با ایجاد تکا ب مصکنوعی ککه در آن از گیاهکانی
 که در گیاهپا یی موفکق عمکل ککردهانکد3مانند وتیور
استفاده شود و سسس شکیرابهای ککه بکا ایکن روش تکا
حدی پیشتصفیه شده برای آبیاری یا بکهعنکوان ککود
.بهکار رود
سپاسگزاری
 منظکر و فضکای سکبز شکهرداری،از سازمان سیما
 معاونت خدمات شهری شهرداری ککر و قطکب، کر
علمی مکدیریت ککاربردی گونکه هکای چکوبی تندرشکد
دانشگاه تهران بابت همکاری و حمایتهای مکالیشکان
.در اجرای این پروژه تشکر و قدردانی میشود
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 همچنین زمکان.آفات و نوسانهای شرایط اقلیمی بود
 یکی دیگر از محکدودیت هکای،طو نی اجرای پژوهش
تحقیق بود که پیشنهاد میشود بکهصکورت طکرح و در
 همچنین بخش.طول دورة چندساله اجرا و تداوم یابد
.اول تحقیق میتواند در شرایط گلخانهای طراحی شود
پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی به بررسی تعیکین
حد مناسب استفاده از شیرابه برای خاکها و گونههای
 پایش دا می، از نکات مهم دیگر.مختلف پرداخته شود
شرایط موجود در صورت استفاده از آبهای نامتعکارف و
 میانمدت و طو نیمدت، آثار کوتاهمدت.شیرابه است
.آن بر اکوسیستم و خکاک بایکد در نظکر گرفتکه شکود
بهمنظور بررسی آثکار زیسکتمحیطکی ککاربرد شکیرابه
پیشنهاد میشود تحقیق در دورة دست کم دوسکاله در
بستر مناسب انجکام گیکرد و مقکدار فلکزات سکنگین و
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Abstract
In this study, the effect of irrigation with landfill leachate on the chemicals concept of the tree
branches of Populous and Fraxinus was investigated. The treatments included different concentrations
of landfill leachate (0, 25, 50, 75 and 100%). The results of the interaction effect of kind of species
and concentration of landfill leachate on the chemicals concept of tree branches showed that increased
concentration of landfill leachate leads to increasing of the micro nutrient amounts except zinc, the
amount of macro nutrients and also heavy metal of plumbum. On the other hand, the amount of iron,
zinc and calcium in shoot of Populous was significantly higher than that of Fraxinus trees which was
resulted from being fasting growth and high level of absorbance of populous as compared to Fraxinus.
According to the results of soil analysis, it can be said that increased concentration of landfill leachate
resulted in the significant increasing of the amount of phosphorus, zinc, nitrogen, ferrus and
manganese in the soil. Overall, the results confirmed that utilization of landfill leachate for irrigation
of trees leads to increased amount of some nutrients in the soil and shoot trees but there have been no
sign of toxicity in trees until concentration of 75% of landfill leachate. So, it can be concluded that
landfill leachate has potential to be used as liquid fertilizer and its heavy metal concept is tolerable for
populous and fraxinus trees. With proper management it can be utilized as fertilizer for reinforcement
of soil and some of tree species.
Key worlds: Soil pollution, Nutrient element, Urban green space, Heavy metal
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