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 چكيده

قرار گرفته  kGy 20و  10، 5گرم بر کیلوگرم خاک که در معرض پرتو گاما با دزهای صفر،  60و  30، 15فاضالب در سطوح صفر،  اثر لجن
بودند، بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه و شاخساره گیاه ریحان بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضالب پرتوتابی 

گرم بر کیلوگرم خاک سبب افزایش جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم ریشه و شاخساره و  30و  15شده و نشده در سطوح 
گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده و نشده با دزهای پرتوتابی مورد استفاده در این پژوهش بر  60نیتروژن شاخساره گردید. کاربرد 

اره و ریشه، نیتروژن شاخساره و کلسیم ریشه تأثیر معناداری نداشت اما باعث کاهش معنادار جذب فسفر، پتاسیم، منیزیم و سدیم شاخس
ترین جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه و نیتروژن شاخساره از جذب کلسیم شاخساره نسبت به شاهد گردید. بیش

ترین جذب سدیم ریشه و شاخساره نیز از کاربرد حاصل گردید. بیش kGy 20گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده با دز  30کاربرد 
کارگیری لجن پرتوتابی شده نسبت به پرتوتابی نشده در هر ه مشاهده شد. با ب kGy 10گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی شده با  30

 .سطح، مقدار جذب تمام عناصر مورد مطالعه در ریشه و شاخساره افزایش یافت
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Abstract 
Effects of 0, 15, 30 and 60 g per kg of sewage sludge exposed to gamma irradiation at doses of 0, 5, 10 
and 20 kGy were investigated on macronutrients and sodium uptakes in the basil root and shoot. The 
results showed that using 15 and 30 g sewage sludge per kg soil increases the uptake of phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, and sodium in the root and shoot, as well as the nitrogen of the shoot. 
The application of 60 g irradiated and non-irradiated sewage sludge with the irradiation doses used in 
this study per kg of soil did not cause significant effects on phosphorus, potassium, magnesium, and 
sodium absorption in the shoot and root, nitrogen in the shoot, and calcium in the root. However, it 
significantly decreased the calcium absorption of shoots. The maximum uptake of phosphorus, 
potassium, calcium and magnesium in the root and shoot and nitrogen in the shoot was obtained in 30 g 
per kg sewage sludge irradiated with 20 kGy absorbed dose. The maximum uptake of sodium was 
revealed in 30 g per kg sewage sludge irradiated with 10 kGy absorbed dose. With application of 
irradiated sewage sludge relative to non-irradiated in each level, the absorption of all studied elements 
increased in the basil root and shoot. 
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 مقدمه  .1

ها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و تصفیه فاضالب

لجن همراه بوده است. طبق تعریف، لجن مواد جامدی است که 

های معلق و آالیندههای مختلف تصفیه برای حذف در روش

محلول از فاضالب از طریق جداسازی مواد جامد از مایع، یا 

خانه های زیستی در تصفیهترکیب شیمیایی و یا فعالیت

فرایندهای تثبیت لجن شامل  .[1آید ]دست میفاضالب به

 هوازی، تثبیت قلیایی، کمپوست کردن وهضم هوازی و بی

های . روش[2]باشد خشک کردن از طریق هوا یا حرارت می

شده برای تصفیه و تثبیت لجن به اندازه، نوع و  کار بردهبه

ها، خانه، عملیات واحدهای موجود در آن، ویژگیموقعیت تصفیه

 اردمقدار جامدات و باالخره به روش دفع نهایی لجن بستگی د

های مختلفی وجود داشته که استفاده . برای دفع لجن روش[3]

. استفاده از لجن در زمین یکی از [2]ها است مجدد یکی از آن

های استفاده مجدد بوده که شامل کاربرد در ترین روشمهم

های احیای اراضی، ها و مراتع، محلی، جنگلهای کشاورززمین

زارها، نوارهای سبز ها، چمنهای عمومی مانند پارکمکان

[. اگرچه لجن 4] باشدها میها، علفزارها و باغچه خانهبزرگراه

کننده فاضالب دارای مواد غذایی مفید برای گیاه بوده و اصالح

های متداول دلیل ناتوانی روشاست، با این حال به  خاک

ها، شده در تثبیت لجن، لجن حاوی انواع باکتریاستفاده

ها و سایر ریزجانداران مولد بیماری ها، پروتوزوآها، انگلویروس

های آلی سمی و غیره بوده و لزات سنگین، آالیندهف و یا

محصوالت کشاورزی،  تواند بالقوه برایها میاستفاده از این لجن

های بایست قبل از استفادهانسان و دام خطرناک باشد و می

[. 5] شوند 1زیست گندزداییکشاورزی و یا دفع در محیط

مدت، داری درازگندزدایی لجن ممکن است به روش نگه

وریزه ، پاست2زنی، تثبیت هوازی در شرایط ترموفیلیکآهک

[. گزارش شده است که از بین 1و پرتوتابی انجام شود ] 3کردن

های مختلف گندزدایی لجن فاضالب، بهترین روش برای روش

زا، استفاده از پرتوهای یونیزان حذف ریزجانداران بیماری

ایی باشد. از بین پرتوهای یونیزان، فقط گاما و الکترون توانمی

استفاده برای اهداف گندزدایی لجن را دارند. مزایای پرتو گاما 

 نسبت به بیم الکترون از جمله قدرت نفوذ عالی )حدود 

                                                           
1. Disinfection 

2. Thermophylic 

3. Pasteurization 

mm 300 به مواد با خروجی و ورودی پرتو برابر و امکان )

صورت فله( باعث تر از لجن )بهمقطع ضخیمپرتودهی سطح

نسبت به پرتو شده که پرتو گاما در گندزدایی لجن فاضالب 

[. اگرچه 6، 1تری داشته باشد ]الکترون استفاده گسترده

جامعی در مورد اثر پرتوهای یونیزان بر روند تغییرات  گزارش

های های شیمیایی لجن وجود ندارد، با این حال گزارشویژگی

های شیمیایی مانند ضد و نقیضی در مورد تغییر برخی ویژگی

مصرف و پرمصرف و فلزات سنگین در غلظت عناصر غذایی کم

 شده برای گندزدایی لجن وجود دارددزهای پرتوتابی استفاده

های زیستی و شیمیایی لجن پس از ویژگی[. لذا تغییر 7-9]

تواند اثرهای متفاوتی بر رشد و عملکرد گیاهان پرتوتابی می

 [. 11، 10نشده داشته باشد ]نسبت به لجن پرتوتابی

ی بر های وزارت جهاد کشاورزی مبنبا توجه به توصیه

تر کودهای شیمیایی برای پیشگیری از آلودگی مصرف کم

های زیست و با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاکمحیط

ایران، بررسی کاربرد پسماندهای آلی مانند لجن فاضالب 

ها، در عنوان کود با در نظر گرفتن استانداردهای مربوط به آنبه

ی دارد. از طرف مورد اکثر محصوالت کشاورزی اهمیت زیاد

دیگر، مصرف لجن فاضالب در خاک یک راه ایمن برای دفع 

این مواد زاید است. در بین محصوالت کشاورزی، کشت گیاهان 

شده با های آلوده به فلزهای سنگین یا تیماردارویی در خاک

کودهای آلی آلوده از قبیل کمپوست، لجن فاضالب و غیره اوالً 

های ثانویه( عاری از فلزها، تابولیتدلیل تولیدات نهایی )مبه

ها و عدم مشکل وارد شدن اقتصادی بودن تولیدات ثانویه آن

های این فلزها به زنجیره غذایی در صورت مصرف متابولیت

دلیل مقاومت باالی این گیاهان به تنش فلزهای ثانویه و ثانیاً به

 های ثانویه و نقش ایندلیل دارا بودن متابولیتسنگین به

ها در تحمل به تنش، بر سایر گیاهان دارای متابولیت

های درختی و توده باال مانند گیاهان خوراکی، گونهزیست

از جمله  4[. گیاه ریحان12شود ]ای ترجیح داده میدرختچه

واسطه اثرهای دارویی از دیرباز توجه گیاهان دارویی است که به

پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. مصرف این گیاه به 

های مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی موجب برتری این شکل

س [. جن13گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی شده است ]

Ocimum  ها گونه گونه است که در میان آن 30شامل 

                                                           
4. Ocimum Basilicum L. 
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O. basilicum تر ترین گونه اقتصادی بوده و در بیشمهم

صورت خشک و مناطق کشور ایران برای مصرف تازه و ندرتاً به

طور [. از اسانس این گیاه به14شود ]تولید اسانس کشت می

دهنده و تهیه لوازم عنوان طعمدر مواد غذایی به ایگسترده

[. اگرچه در مورد اثر دزهای 15شود ]بهداشتی استفاده می

مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب در گیاهان زراعی 

[، اما رفتار 17، 16، 11، 7ها تحقیقاتی انجام شده ]و سبزی

گیاهان دارویی در چنین شرایطی به خوبی مطالعه نشده است. 

چنین، تاکنون در خصوص جذب عناصر غذایی پرمصرف و هم

ثر مصرف لجن فاضالب پرتوتابی سدیم توسط گیاه ریحان بر ا

المللی تحقیقاتی انجام نشده شده و نشده در سطح ملی و بین

است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف 

لجن فاضالب و دزهای مختلف پرتوتابی گاما با بر جذب عناصر 

گیاه دارویی  1غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه و شاخساره

 ای انجام شد.لخانهریحان در شرایط گ

 

 ها. مواد و روش2

 های آنای و تعيين ویژگیتهيه خاک برای کشت گلخانه 1 .2

 30ای از عمق صفر تا خاک مورد نظر برای کشت گلخانه

ای متری مزرعه پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هستهسانتی

درجه  35واقع در روستای رَمنده، ساوجبالغ با طول جغرافیایی 

دقیقه شرقی برداشته  44درجه و  50شمالی و  دقیقه 49و 

متری، میلی 2شد. پس از هوا خشک شدن و عبور از الک 

های فیزیکی و شیمیایی آن از جمله بافت خاک بعضی از ویژگی

صد کربن آلی به روش اکسایش [، در18] 2به روش هیدرومتری

 [، رطوبت خاک اشباع، کربنات کلسیم معادل خاک به19تر ]

[، ظرفیت 20سازی با اسید و تیتر کردن با سود ]روش خنثی

در عصاره گل  ECو  pH[، 21تبادل کاتیونی به روش باور ]

[، 23] 3[، نیتروژن کل خاک به روش هضم کجلدال22اشباع ]

موالر به روش  5/0کربنات سدیم استخراج با بیفسفر قابل

نرمال  4روش استات آمونیم جذب به[، پتاسیم قابل24اولسن ]

جذب به [ و مقدار روی، مس، آهن، منگنز و کادمیم قابل22]

 (. 1[ تعیین گردید )جدول 25] DTPAروش 

                                                           
1. Shoot 
2. Hydrometry 

3. Kjeldahl 

4. Acetate Ammonium 

 ای تهيه لجن فاضالب برای کشت گلخانه 2 .2

خانه فاضالب شهری از تصفیهلجن فاضالب مورد استفاده 

جنوب تهران، پس از مرحله آبگیری با دستگاه بلت فیلتر 

، تهیه شد. با توجه به بررسی منابع، حذف ریزجانداران 5پرس

زای باکتریایی از لجن فاضالب نیازمند اعمال شاخص بیماری

[. لذا، بررسی روند 26-28( ]≤kGy 5باشد )دزهای باال نمی

پذیر بوده و در دزهای باال ها در دزهای کم امکانتغییرات آن

ریزجانداران شاخص باکتریایی برای بررسی روند تغییرات وجود 

های شیمیایی چنین بررسی تغییرات ویژگینخواهد داشت. هم

و مشاهده روند تغییرات  (>kGy 5در دزهای باال مقدور بوده )

[. با توجه به 32-29باشد ]ها نیازمند اعمال دزهای باال میآن

شده، تیمارهای مربوط به اعمال دزهای مختلف  مطالب بیان

زیست شده سازمان حفاظت محیطبراساس مقادیر توصیه

[ و با در نظر گرفتن مشاهده روند تغییرات 27کا ]آمری

های زیستی و شیمیایی لجن پس از پرتوتابی گاما بود. ویژگی

شده، مقدار دوم مقدار توصیهبنابراین، لجن با دزهای یک

شده سازمان حفاظت شده و دو برابر مقدار توصیهتوصیه

( پرتوتابی شد. kGy 20و  10، 5ترتیب یست آمریکا )بهزمحیط

و با  Ci 8677پرتوتابی با دستگاه گاماسل با فعالیت ویژه 

در  6شده با دزیمتر فریک، کالیبرهGy.min 124-1آهنگ دز 

ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 د. سازمان انرژی اتمی ایران واقع در تهران انجام ش

های آزمایش زیستی لجن در ظروف بعد از پرتوتابی، نمونه

تر ای استریل و در شرایط درجه حرارت کمای در سمبادهشیشه

به آزمایشگاه انتقال داده شدند. شمارش کلی  C˚4از 

در لجن فاضالب به روش  8های گرماپایرمفو کلی 7هاکلیفرم

سازمان حفاظت  1680مطابق با روش  9ایلولهتخمیر چند

چنین، باقی [. هم33زیست آمریکا انجام گردید ]محیط

های لجن فاضالب، پس از هوا خشک شدن، کوبیدن، و نمونه

های متری، برای انجام تجزیهمیلی 2عبور یافتن از الک 

ای در ظروف ت گلخانهها در کششیمیایی و استفاده از آن

 داری شدند. اتیلنی نگهپلی

                                                           

5. Belt Filter Press 

6. Fricke 
7. Total Coliforms 

8. Fecal Coliforms 

9. Multiple-Tube Fermentation 
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 ای.مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در کشت گلخانه .1جدول 

 مقدار ویژگی خاک    مقدار ویژگی خاک

 7/11 (kg ccmol -1ظرفیت تبادل کاتیونی ) 3/28 رس )%(

 350 (mg.kg -1نیتروژن کل ) 0/18 سیلت )%(

 4/3 (mg.kg -1جذب )فسفر قابل 7/53 شن )%(

 261 (mg.kg -1جذب )پتاسیم قابل لوم رسی شنی کالس بافت خاک

 3/12 ( mg.kg-1جذب )آهن قابل  Typic Haploxerepts بندی خاکطبقه

pH 2/7 منگنز قابل( 1جذب- mg.kg) 8/2 

 8/0 (mg.kg -1جذب )مس قابل 98/0  ( dS.m-1)قابلیت هدایت الکتریکی 

 4/0 (mg.kg -1جذب )روی قابل 53/6 کربنات کلسیم )%(

 22/0 ( mg.kg-1جذب )کادمیم قابل 37/0 کربن آلی )%(

   1/18 ای )%(رطوبت ظرفیت مزرعه

 

 ایگلخانهکشت  3 .2

این آزمایش به صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده 

 های پالستیکی با قطر دهانهای، در گلدانکشاورزی هسته

cm 5/15  و ارتفاعcm 18  و گنجایشkg 4  .خاک اجرا گردید

تیمار  13صورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و آزمایش به

در خاکی با بافت  1395ن گلدان در پاییز و زمستا 39جمعاً 

شده ای، خاک تهیهانجام شد. برای کشت گلخانه 1لوم رس شنی

متری عبور داده شد. لجن میلی 4شده ابتدا از الک تهیه

و  kGy 20و  10، 5شده با دزهای فاضالب پرتوتابی

گرم بر کیلوگرم  60و  30، 15نشده، به میزان صفر، پرتوتابی

تار( قبل از کشت به تن در هک 120و  60، 30)معادل حدود 

صورت جداگانه افزوده شده و خوب مخلوط گلدان بهخاک هر 

گردید. پس از اعمال تیمارهای لجن فاضالب، خاک گلدان برای 

مدت دو هفته برای رسیدن به تعادل نسبی، در رطوبت نزدیک 

داری شدند. در ای )از طریق توزین روزانه( نگهبه ظرفیت مزرعه

طور متناوب انجام م زدن خاک هر گلدان بهطول دو هفته، به ه

گردید تا فرایند مخلوط لجن با خاک و رسیدن به تعادل نسبی 

بهتر انجام شود. انتخاب سطوح لجن فاضالب براساس نتایج 

پس از  [ انجام شد. بذرهای ریحان34محمودی و همکاران ]

تهیه از شرکت پاکان بذر اصفهان، در داخل سینی نشاء کشت 

گیاهچه یکنواخت به هر  4شد و در مرحله سه برگی، تعداد 

ها با آب گلدان منتقل شد. تا پایان آزمایش، آبیاری گلدان

ای به درصد ظرفیت مزرعه 80تا  70مقطر پس از  رسیدن به 

                                                           
1. Sandy Clay Loam 

طور تصادفی بر روی هها هر هفته بروش وزنی انجام شد. گلدان

هفته  12دهی کامل )جا شدند. در مرحله گلمیز گلخانه جابه

 هاشاخساره آنپس از کاشت(، گیاهان از محل طوقه قطع و 

دقت از خاک خارج گردید. برای ها بهبرداشت شد. سپس ریشه

ها روی های مویین، شستشوی ریشهجلوگیری از هدررفت ریشه

گیری ان در هر گلدان برای اسانسالک انجام شد. نصف گیاه

جدا و برای حفظ کمیت و کیفیت اسانس، در سایه و دمای 

محیط خشک شدند. نصف دیگر شاخساره نیز پس از ثبت وزن 

ها هوا خشک تر با آب مقطر شستشو داده شد و همراه ریشه

 72مدت ها پس از قرار گرفتن در پاکت کاغذی، بهگردید. نمونه

قرار داده شدند تا  C˚70 دار در دماییهساعت در آون تهو

های خشک ها به مقدار ثابتی برسد. نمونهخشک شده و وزن آن

شده، پس از توزین، با استفاده از آسیاب دارای تیغه استیل پودر

اتیلنی متری عبور داده شده و در ظروف پلیمیلی 5/0از الک 

  داری شدند.های شیمیایی نگهبرای تجزیه

 

 های شيميایی لجن فاضالب و گياهگيری ویژگیاندازه 4 .2

گیری غلظت فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم برای اندازه

های گیاهی و غلظت مس، روی، آهن، در لجن فاضالب و نمونه

ها با منگنز، سرب، کادمیم و نیکل در لجن فاضالب، هضم آن

از  g 5/2انجام شد. برای این کار،  2سوزانیروش خشک

از  g 1های لجن فاضالب و شاخساره گیاه ریحان و نمونه

توزین و در  (g 001/0±) های ریشه گیاه ریحان با ترازوینمونه

                                                           
2. Dry Ashing 



  اله نجفی، ابراهیم مقیسه . . .بهنام عسگری لجایر، نصرت                                                                                                                      155

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 91, No 1, 2020, P 151-166                                                                                                              166-151، ص 1399، بهار 1، شماره 91 جلد

ها در کوره الکتریکی قرار داده های چینی ریخته شد. بوتهبوته

 C˚490 شدند و دمای کوره در مدت پنج ساعت به تدریج به

داری ساعت در این دما نگه 24مدت ها بهرسانده شد. نمونه

شدند تا کامالً خاکستر شده و به رنگ سفید درآیند. پس از 

از محلول اسید  mL 10ها از کوره، خارج کردن نمونه

 غلیظ و  HCl از mL 300کلریدریک و اسید نیتریک )

mL 100  3ازHNO  غلیظ که مجموعاً با آب مقطر به حجم

 C˚100یک لیتر رسانده شد( به آن اضافه شد و در دمای 

دقیقه حرارت داده شد و از خشک شدن آن  30مدت به

جلوگیری شد. پس از سرد شدن، محتویات بوته چینی با 

 25به داخل بالن  42استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 

[. 35قطر به حجم رسانده شد ]لیتری صاف و با آب ممیلی

تعیین نیتروژن شاخساره و لجن فاضالب با روش کجلدال و 

pH  وEC  آب به لجن فاضالب  1:5لجن فاضالب در نسبت

فاضالب و  های تهیه شده خاک، لجن[. در عصاره36انجام شد ]

مصرف و فلزهای سنگین با گیاه، غلظت عناصر غذایی کم

ساخت شرکت  AA-6300استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل 

Shimadzu 1وانادومولیبدوفسفریک ژاپن، غلظت فسفر به روش 

 ساخت شرکت SU6100اسید با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

Philler Scientific  آمریکا و سدیم و پتاسیم با دستگاه فیلم

انگلستان تعیین  Corningساخت شرکت  410فتومتر مدل 

وجود آمدن اثر رقت، دلیل بهگردید. بررسی غلظت عناصر به

رسد؛ بنابراین، جذب عناصر برحسب گاهی متناقض به نظر می

میکروگرم در گلدان از حاصلضرب ماده خشک ریشه یا 

گرم در گرم( گلدان( و غلظت عنصر )میلیشاخساره )گرم در 

 تعیین شد.

 

 هاتحليل آماری داده 5 .2

و مقایسه  1/9نسخه  SASافزار ها با نرمتحلیل آماری داده 

 ای دانکن در سطح احتمالها با آزمون چند دامنهمیانگین

 درصد انجام شد. 5

 

 

 

 
                                                           
1. Vanado-Molybdo Phosphoric Acid 

 . نتایج و بحث3

 های خاک و لجن فاضالبویژگی 1 .3

های های فیزیکی و شیمیایی خاک و برخی ویژگیویژگیبرخی 

زیستی و شیمیایی لجن فاضالب مورد استفاده در آزمایش 

ه شده است. خاک یارا 2و  1های ترتیب در جدولای بهگلخانه

خنثی و غیرشور  pHمورد استفاده دارای بافت لوم رس شنی با 

 هایرمفکلی و هابود. نتایج حاصل از شمارش کلی کلیفرم

گرماپای لجن و مقایسه آن با استاندارد سازمان حفاظت 

 kGy 20دهد که فقط در دز زیست آمریکا نشان میمحیط

 Aهای زیستی در کالس پرتو گاما، لجن فاضالب از نظر ویژگی

 قرار گرفت ولی در بقیه موارد، مقادیر موجود باالتر از استاندارد

یکا بود. کاهش زیست آمرسازمان حفاظت محیط Aکالس 

و  هازای شاخص مانند شمارش کلی کلیفرمعوامل بیماری

زای عنوان شاخص عوامل بیماریهای گرماپای بهرمفکلی

ها نیز گزارش باکتریایی پس از پرتوتابی گاما در سایر پژوهش

پایش زیستی و بررسی وجود همه  [.11، 5گردیده است ]

زایی در انسان دارند، در لجن ریزجاندارانی که پتانسیل بیماری

فاضالب مورد استفاده برای اهداف کشاورزی اهمیت زیادی 

زا دلیل مشکالت تعیین نوع و تعداد عوامل بیماریولی به، دارد

تجهیزات آزمایشگاهی، پرسنل و غیره، های زیاد مانند هزینه

ای مانند شمارش کلی تعدادی از ریزجاندارن با منشأ روده

عنوان شاخصی برای برآورد های گرماپای بهرمفو کلی هاکلیفرم

ای بررسی زای رودهو تعیین سرنوشت ریزجاندارن بیماری

های زیست آمریکا ویژگیحفاظت محیط [. سازمان37] شوندمی

آل برای پایش زیستی در جامدات یک جاندار شاخص ایده

زا، باال بودن تعداد زیستی را مرتبط بودن با منبع عوامل بیماری

ها به اندازه کافی برای اطمینان از تجزیه کمی دقیق، قابلیت آن

زان و های ساده، قابل اطمینان، دقیق و ارگیری با روشاندازه

های کننده و تنشتوانایی مقاومت در برابر مواد گندزدایی

زای حاضر ذکر کرده ترین جاندار بیماریمحیطی به اندازه مقاوم

چنین سازمان مذکور پیشنهاد داده است که برای است. هم

ها، کاربرد لجن فاضالب در زمین باید شمارش کلی کلیفرم

، کلستریدیوم 2اپایهای گرماپای، استرپتوکوک گرمرمفکلی

 عنوان جاندارهـا بـاژهـاکتریوفـاز بر ـو برخی دیگ 3پیرفرینگنس

                                                           
2. Fecal Streptococci 

3. Clostridium Perfringens 
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  های شیمیایی و زیستی لجن فاضالباثر پرتوتابی بر ویژگی .2جدول 

 *بیشینه غلظت مجاز دز جذبی )کیلوگری( ویژگی لجن

 20 10 5 صفر

 شمارش کلی کلیفرم 

 (dw.1- MPN. g) 
a 410×5/3±610×4/2 b 210×9/6±410×1/2 c 210×3/2±310×2/5 d 110×3/1±210×8/8  

 کلیفرم گرماپای 

(dw.1- MPN. g) 
a410×0/3±510×9/1 b 210×0/2±310×9/6 c 210×0/1±310×0/2 d 110×1/5±210×3/5 

†310×0/1≤ 

††610×0/2≤ 

 a75/0±8/36 a2/0±35/36 a1/1±35 a6/1±8/34 420 (mg.kg -1نیکل ) 

 a8/3±1495 a9/7±1491 a4/4±1483 a1/13±1472 7500 (mg.kg -1روی )

 a1±2/164 ab1/1±8/161 bc95/1±3/157 c7/2±7/154 4300 (mg.kg -1مس )

 a3/1±3/117 a8/1±4/115 a3/3±3/111 a3/6±9/108 840 (mg.kg -1سرب )

 a18/0±03/3 a11/0±76/2 a13/0±68/2 a12/0±62/2 85 (mg.kg -1کادمیم )

  a4/14±5750 a9/28±5725 a1/74±5683 a3/58±5583 (mg.kg -1آهن )

  a1/2±149 a16/0±16/149 a85/2±2/145 a2/2±8/145 (mg.kg -1منگنز )

  a12/0±5/4 a13/0±6/4 a26/0±6/4 a22/0±4/4 (mg.kg -1منیزیم )

  a8/0±9/33 a2/2±2/34 a6/1±8/37 a4/1±2/37 (mg.kg -1کلسیم )

  a08/0±13/1 a06/0±03/1 a05/0±10/1 a06/0±16/1 (mg.kg -1سدیم )

  a06/0±03/2 a08/0±07/2 a11/0±90/1 a11/0±90/1 (mg.kg -1پتاسیم )

  a01/0±42/2 a04/0±53/2 a02/0±45/2 a05/0±51/2 (mg.kg -1فسفر )

  b98/0±7/26 ab49/0±7/28 ab65/1±6/30 a59/1±31 (mg.kg -1نیتروژن )

) pH 1:5) a02/0±91/6 ab06/0±75/6 ab08/0±68/6 b12/0±66/6  

EC  )1:5 )(1- ds.m)  a04/0±97/2 ab12/0±75/2 ab08/0±7/2 b12/0±62/2  

 ای دانکن تفاوت معنادار ندارند.چنددامنههای دارای یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون در هر سطر، میانگین
 [39]حدود مجاز آالینده در جامدات زیستی برای کاربرد در زمین *

 (Bکالس )محدودیت در برخی موارد ( و Aکالس ) زاهابدون محدودیت استفاده از لحاظ بیماریترتیب به ††و  †

 

کلی، بر اساس قوانین طور[. به38شاخص در نظر گرفته شود ]

زیست آمریکا، ریزجانداران سازمان حفاظت محیط 503بخش 

های رمفزای باکتریایی، کلیشاخص برای بررسی عوامل بیماری

و شاخص آلودگی انگلی، تخم آسکاریس  1و سالمونال گرماپای

هنوز برخی پژوهشگران با  [.39] باشدمی 2لومبریکوئید

شده توسط سازمان حفاظت جانداران شاخص مشخص

گرماپای و استرپتوکوک  رمفویژه کلیزیست آمریکا بهمحیط

ش گندزدایی جامدات عنوان جانداران شاخص پایگرماپای به

زاهای زیستی مخالف بوده و عقیده بر التزام پایش بیماری

های سالمونال، ، گونه5، آدنوویروس4، رئوویروس3انتروویروس

، 8، کاندیدا آلبیکانس7های سودوموناس، گونه6های شیگالگونه

                                                           
1. Salmonella 

2. Ascaris Lumbricoides 

3. Enterovirus 

4. Reovirus  

5. Adenovirus 

6. Shigella 

7. Pseudomonas 

8. Candida Albicans 

، آسکاریس 10، انتاموبا هیستولیتیکا9آسپرژیلوس فومیگاتوس

 12و گونه شیستوزوما 11های کرم کدو یا تنیاگونهلومبریکوئید، 

ها مستلزم تجهیزات پیچیده و گیری آندارند و مسلماً اندازه

چنین، مقاومت در داخل هر گروه . هم[38باشد ]پرهزینه می

جاندار هم متفاوت بوده و به گونه و نژاد جاندار بستگی دارد؛ 

های گرماپای نسبت رمفها کلیان مثال در داخل باکتریعنوبه

تری های سالمونال و استرپتوکوک گرماپای مقاومت کمبه گونه

[ با 41. واتانیبل و تاکاهیسا ][40]دهند به پرتودهی نشان می

شده( با پرتو گاما )لجن آبگیری بررسی گندزدایی کیک لجن

ها به پرتوتابی نسبت به گزارش کردند که مقاومت کل باکتری

که برای کاهش طوریتر بود، بهها در کیک لجن بیشکلیفرم

تا  30ها به زیر حد تشخیص به دز پرتوتابی تعداد کل باکتری

kGy 50 توان شده میمورد نیاز بود. با استناد به مطالب ذکر

                                                           
9. Aspergillus Fumigatus 

10. Entamoeba Histolytica 

11. Taenia 

12. Schistosoma 
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های آتی آلودگی مواد خام بیان نمود که الزم است در پژوهش

شده با های تیمارشده در خاکها یا سایر گیاهان کشتسبزی

زاها و یا اثر شده و نشده به انواع بیماریلجن فاضالب پرتوتابی

ها انجام شود، زیرا پرتوتابی بر سایر ریزجاندارن مانند ویروس

شده با های تیمارشده در خاکتآلوده بودن احتمالی گیاه کش

 زاها مانندشده به برخی بیماریلجن فاضالب پرتوتابی

ها، ممکن است سالمت و بهداشت عمومی مردم را در ویروس

 معرض خطر قرار دهد.

بوده و با  pH=9/6لجن فاضالب مورد استفاده دارای 

تواند می pHتر شد. این کاهش آن کم pHافزایش دز پرتوتابی، 

اسیدی برای لجن فاضالب  pHاهمی فلزها را افزایش دهد. فر

[ و کاهش آن با 42علیلو و همکاران ]های کاظمدر پژوهش

[ و پروین و 43وسیله گو و همکاران ]افزایش دز پرتوتابی به

[ نیز گزارش شده است. مقادیر فلزات سنگین در 32همکاران ]

شده و نشده از حدود مجاز اعالم شده لجن فاضالب پرتوتابی

[. 39تر بود ]زیست آمریکا کموسیله سازمان حفاظت محیطبه

روی، مصرف و فلزهای سنگین )نیکل، غلظت عناصر غذایی کم

سرب، کادمیم، آهن و منگنز( لجن فاضالب پس از پرتوتابی 

گاما )در تمام سطوح( تغییر معناداری نکرد اما غلظت مس با 

طور نشده بهافزایش دز پرتوتابی نسبت به لجن پرتوتابی

دهنده پتانسیل آلودگی کم معناداری کاهش یافت، که نشان

شده و جنبه مثبت نشده در مقایسه با پرتوتابیلجن پرتوتابی

شده در استفاده از آن در کشاورزی لجن فاضالب پرتوتابی

شده و چنین نتایج نشان داد که لجن پرتوتابیباشد. هممی

نشده مقادیر منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر تقریباً 

شده که مقدار نیتروژن در لجن پرتوتابیبرابری داشتند، درحالی

طور (. به2نشده بود )جدول تر از پرتوتابیطور معناداری باالبه

جامعی در مورد اثر پرتوتابی بر روند تغییرات  کلی، گزارش

های شیمیایی لجن وجود ندارد. نتایج پاندیا و همکاران ویژگی

بر حذف [ نشان داد که پرتوتابی لجن فاضالب عالوه 44]

های زا ممکن است منجر به تغییر ویژگیاریریزجانداران بیم

شده از فیزیکی و شیمیایی لجن شود؛ بنابراین، لجن پرتوتابی

های تصفیه معمولی لحاظ کیفیت با لجن حاصل از روش

[ مزایای لجن فاضالب 45متفاوت بود. مگناواکا و گراینو ]

کاربرد کشاورزی بررسی و گزارش کردند شده را برای پرتوتابی

های موجود در لجن، کشکه پرتوتابی باعث تجزیه آفت

سازی بذور های هرز )دز غیرفعالغیرفعال کردن بذر علف

تر از دز کاربردی برای گندزدایی است(، تولید معموالً پایین

های معدنی نیتروژن و به تبع آن افزایش فراهمی نیتروژن شکل

[ گزارش کرد که پرتوتابی 10شود. مگناواکا ]یاهان میبرای گ

لجن خشک و مایع باعث آزاد شدن آمونیم و به تبع آن افزایش 

سازی، با کاربرد مقادیر دلیل نیتراتغلظت نیترات در خاک به

نشده گردید. شده در مقایسه با پرتوتابیکم لجن پرتوتابی

تنها [ گزارش کردند که پرتوتابی نه9پیریدارشینی و همکاران ]

بر ارزش غذایی لجن اثر منفی نداشت، بلکه سبب افزایش 

غلظت عناصر غذایی فسفر، آهن و نیتروژن و کاهش غلظت فلز 

[ تأثیر پرتو گاما با دز 46سنگین سرب شد. چو و همکاران ]

های فیزیکی و را بر ویژگی kGy 25و  20، 15، 10، 5صفر، 

شده از مخزن هوازی بررسی و شیمیایی لجن فاضالب تهیه

گزارش کردند که پرتوتابی منجر به متالشی کردن توده لجن و 

سلولی به های برونساکاریدها و آنزیمها، پلیآزادسازی پروتئین

شده از توده که پروتئین آزادطوریل توده محلول شد؛ بهداخ

ساکاریدها بوده و در نتیجه غلظت تر از پلیلجن بسیار بیش

کربن آلی، فسفر و نیتروژن کل بعد از پرتوتابی افزایش یافت. 

از طریق  O 2Nیا 2Nبعد از پرتوتابی بر اثر تبدیل نیترات به گاز 

سرعت رون هیدراته غلظت نیترات بههای کاهشی با الکتواکنش

افزایش و بعد از آن  kGy 9غلظت آمونیم تا دز  کاهش یافت.

که آمونیم شکل عمده نیتروژن طوریاندکی کاهش داشت، به

معدنی بود. علت احتمالی افزایش غلظت آمونیم، تغییر شکل 

های تر نیتروژن آلی )بخش پروتئین سلولی( از سلولکم

اهش آن نیز، اکسایش آمونیم با الکترون هیدراته شده و کتجزیه

[ لجن 7در دزهای باالی پرتوتابی عنوان شد. راتد و همکاران ]

و  kGy 4تا  3 شده با دزصورت مایع و پرتوتابیفاضالب به

 1نشده را پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن فاضالب گایسبالچ

ها در های شیمیایی آنهند، در مزرعه آفتاب خشک و ویژگی

دهنده تفاوت اندک لجن خشک را تعیین کردند. نتایج نشان

شده و نشده های شیمیایی لجن فاضالب پرتوتابیبین ویژگی

تر از شده بیشبود. مقدار نیتروژن در لجن پرتوتابی

سفر در که مقدار پتاسیم و فنشده بوده، درحالیپرتوتابی

[ در تحقیقی 8تر بود. راتد و همکاران ]نشده بیشپرتوتابی

 kGy 4تا  3شده با دز بین دیگر، لجن فاضالب مایع و پرتوتابی

و نشده را پس از تهیه از مرکز پرتوتابی لجن فاضالب وادودارا 

عبور دادند. هند، در مزرعه محل کشت خشک، خرد و از الک 

                                                           
1. Geiselbullach 
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لجن خشک با مخلوط دو اسید، اسید نیتریک و پرکلریک با 

شده و در عصاره حاصل، غلظت عناصر غذایی هضم 2:1نسبت 

مصرف )آهن، روی، پرمصرف فسفر و پتاسیم و عناصر غذایی کم

منگنز و مس( و فلزهای سنگین )سرب، کادمیم، نیکل و 

لجن فاضالب  کبالت( تعیین شد. نتایج آنان نشان داد که

شده و نشده مقدار نیتروژن و فسفر تقریباً برابری پرتوتابی

جز برخی های فیزیکی شیمیایی لجن بهداشتند. اکثر ویژگی

مصرف و فلزات سنگین بعد از پرتوتابی بدون عناصر غذایی کم

تغییر باقی ماندند. مس، روی، منگنز و سرب در لجن 

نشده بود. آنان دلیل آن وتابیتر از پرتشده بسیار بیشپرتوتابی

جذب فلزات ناشی از تخریب های قابلرا افزایش شکل

 های آلی محلول پس از پرتوتابی گاما دانستند. کمپلکس

های گزارش کرده است که فلزات سنگین شکل [5موتایم ]-ال

شده با مواد ، کمپلکسمختلفی )مانند محلول، تبادلی، کربناتی

مانده و شده با اکسیدهای آهن و منگنز، باقیآلی، کمپلکس

ها در خاک و قابلیت استخراج غیره( دارند که در پویایی آن

شده وسیله گیاهان مختلف تأثیر دارد. با استناد به مطالب ذکربه

توان بیان نمود دلیل کاهش غلظت مس و یا افزایش غلظت می

کن است تأثیر پرتوتابی بر توده لجن، آزاد شدن نیتروژن مم

های مختلف مس از های معدنی نیتروژن، تغییر شکلشکل

تبع آن کاهش قابلیت استخراج جذب و بهجذب به غیرقابلقابل

گیر مورد استفاده باشد. از طرف دیگر، در مورد ها با عصارهآن

تأثیر های شیمیایی لجن فاضالب تحت عدم تغییر اکثر ویژگی

توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه لجن پرتو گاما می

های مختلف فاضالب ساختار شیمیایی پیچیده از نظر آالینده

تواند به رقابت بین آلی، معدنی و زیستی دارد، این امر می

شده با رادیولیز آب شامل رادیکال های آزاد تولیدرادیکال

ته و غیره برای واکنش با هیدروکسیل، هیدروژن، الکترون هیدرا

های آلی و معدنی موجود در لجن، کاهش دسترسی مولکول

های مختلف های آزاد حاصل از رادیولیز آب به مولکولرادیکال

رادیکال و  -های بازترکیبی رادیکالموجود در لجن  با واکنش

های مختلف و محصوالت فرعی حاصل از رقابت بین مولکول

 [.47ها نسبت داده شود ]رادیکالها برای واکنش با آن

 

جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزیم و سدیم  3.2

 شاخساره

(، نشانگر معنادار شدن اثر 3نتایج تجزیه واریانس )جدول 

تیمارها بر جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و 

باشد دهم درصد میسطح احتمال یکسدیم شاخساره در 

(001/0P≤  نتایج .)های مربوط به اثر تیمارها مقایسه میانگین

 2و  1های شاخساره در شکل نیتروژن، فسفر، پتاسیمبر جذب 

شده و نشده لجن فاضالب پرتوتابی گزارش شده است. کاربرد

سبب افزایش جذب گرم بر کیلوگرم  30و  15در سطوح 

پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم شاخساره  نیتروژن، فسفر،

تیمارها نسبت گردیده است، هرچند که این افزایش در برخی 

رسد علت افزایش جذب به شاهد معنادار نبوده است. به نظر می

لجن فاضالب  g 30و  15عناصر مذکور در شرایط مصرف 

و افزایش ماده ها فراهم آوردن سطوح مناسبی از آندلیل به

های متابولیسمی گیاه از یک طرف و افزایش فعالیتخشک 

تبع گیاه و تأمین انرژی مورد نیاز برای جذب فعال عناصر به 

چنین کاربرد آن افزایش غلظت عناصر از طرف دیگر باشد. هم

شده و نشده با هر دز مورد گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابی 60

و پتاسیم آزمایش، بر جذب فسفر، منیزیم، سدیم، نیتروژن 

تأثیر معناداری نداشتند ولی باعث کاهش معنادار جذب کلسیم 

 نسبت به شاهد گردید. 

 

 تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در شاخساره گیاه ریحان.. 3جدول 

 منبع تغییر
درجه 

 آزادی

 مربعاتمیانگین 

 فسفر منیزیم کلسیم  سدیم   پتاسیم نیتروژن

 45/386*** 91/1668*** 97/57926*** 22/478** 01/35301*** 91/7843*** 12 تیمار

 04/20 95/93 58/2917 42/91 44/2967 62/536 26 خطا

 86/16 27/23 47/16 73/34 65/17 60/16  ضریب تغییرات )%(

 درصد 1/0و  1دار در سطح احتمال معناترتیب ** و *** به
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 ای دانکن تفاوت معنادار ندارند(.دارای یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های )در هر عنصر غذایی، میانگین اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب فسفر، منیزیم و سدیم در شاخساره گیاه ریحان .2 شكل

 ای دانکن تفاوت معنادار ندارند(.دارای یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنه

 

[ طی پژوهشی به 34در همین راستا محمودی و همکاران ]

گرم لجن فاضالب بر  g 60و  30این نتیجه رسیدند مصرف 

کیلوگرم خاک در شرایط کمبود متوسط و شدید آب در خاک 

ای( منجر به افزایش ظرفیت مزرعه 34/0-50/0و  75/0-56/0)

 معنادار غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 

چنین، چو و علوفه یونجه نسبت به سطح شاهد شد. هم

 [ در یک آزمایش گلدانی، با گیاه 48] همکاران

Mangifera persiciforma  کشت شده تحت تیمار لجن

درصد وزنی خاک  100و  60، 30، 15فاضالب به مقادیر صفر، 

توده و ترین ارتفاع گیاه، عملکرد زیستگزارش کردند که بیش

درصد وزنی لجن  30جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم با کاربرد 

فاضالب )نسبت معقول کاربرد لجن( حاصل شد. نجفی و 

[ نیز گزارش نمودند با کاربرد کود دامی و لجن 49همکاران ]

گرم بر کیلوگرم خاک( و افزایش  30و  15فاضالب )صفر، 

ها، جذب و غلظت فسفر در ریشه و شاخساره، سطح مصرفی آن

جذب کلسیم در ریشه و شاخساره و جذب و غلظت سدیم 

اخساره با شاخساره افزایش یافت. جذب و غلظت کلسیم در ش

کاربرد کود دامی و افزایش سطح مصرفی آن افزایش یافت ولی 

[، 50با مصرف لجن فاضالب کاهش یافت. آساگی و یوئِنو ]

های رشد، عملکرد و جذب تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر شاخص

 N15را با استفاده از روش غیرمستقیم  1عناصر غذایی گیاه کلزا

بررسی و با تیمارهای کود شیمیایی )کلرید آمونیوم( و شاهد 

مقایسه و گزارش کردند که غلظت فسفر، کلسیم و منیزیم در 

های گیاهان رشد کرده در تیمار لجن فاضالب نسبت به برگ

                                                           
1. Brassica Campestris 
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کود شیمیایی و شاهد، افزایش معناداری داشت. در پژوهشی 

[ تأثیر کاربرد مقادیر مختلف 51دیگر، بزگورت و یاریلقاچ ]

کیلوگرم بر هر درخت(  60و  40، 20، 10لجن فاضالب )صفر، 

کیلوگرم بر درخت( بر عملکرد میوه، رشد  25و کود دامی )

تغذیه و تجمع فلزهای سنگین در درختان سیب را بررسی 

اک کردند. نتایج نشان داد که مصرف لجن فاضالب در یک خ

آهکی، موجب افزایش معنادار عملکرد میوه، رشد بخش هوایی 

و غلظت نیتروژن، منیزیم، آهن، منگنز و روی شد. مقادیر 

تر از افزایش در پارامترهای مذکور برای تیمار کود دامی کم

لجن فاضالب بود. کاربرد لجن فاضالب و کود دامی، نتوانست 

ت فسفر، پتاسیم، تغییر معناداری در قطر تنه درختان و غلظ

کلسیم، نیکل، کروم و کادمیم در برگ گیاهان، ایجاد کند. 

ای تأثیر [ نیز در یک آزمایش گلخانه52چنگ و همکاران ]

مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضالب را روی گیاه چاودار 

درصد  20تا  5ساله بررسی و اعالم کردند که مقادیر چند

ترین جرمی کمپوست لجن فاضالب منجر به تولید بیش

عملکرد علوفه و حداکثر جذب عناصر غذایی در هر سه چین، 

طور کلی، در مورد تغییرات در مقایسه با تیمار شاهد شد. به

توان بیان نمود جذب عناصر غذایی در شاخساره گیاه ریحان می

و ماده که با توجه به محاسبه جذب از حاصلضرب غلظت 

گرم بر کیلوگرم  30و  15خشک، افزایش جذب در سطوح 

لجن فاضالب ناشی از افزایش غلظت عناصر و افزایش ماده 

دلیل فراهم آوردن شرایط خشک گیاه با مصرف لجن فاضالب به

مصرف و پرمصرف بهتر برای رشد از لحاظ عناصر غذایی کم

رم گرم بر کیلوگ 60چنین افزایش جذب در سطح است. هم

ناشی از افزایش غلظت این عناصر در شاخساره با وجود کاهش 

باشد. در مورد افزایش غلظت عناصر در ماده خشک آن می

توان گفت که این امر شاخساره تحت تیمار لجن فاضالب می

باشد. در ناشی از افزایش فراهمی این عناصر در خاک می

تحت های مختلفی به افزایش فراهمی عناصر غذایی گزارش

[. در واقع 56-53تأثیر لجن فاضالب در خاک اشاره شده است ]

عنوان یک کود آلی کندرها عمل کرده و به لجن فاضالب به

کند. تدریج تجزیه شده و عناصر غذایی را به گیاه عرضه می

[ گزارش کردند که تغییرهای 57اران ]دهقان منشادی و همک

دنبال استفاده از لجن فاضالب شیمیایی و زیستی در خاک به

فرایندهای مهمی بوده که بر معدنی شدن و فراهمی عناصر 

غذایی برای گیاه نقش مهمی دارند. طبق این گزارش، کاربرد 

تن  40و  20تن در هکتار و  40 و 20لجن فاضالب در سطوح 

درصد کود شیمیایی باعث افزایش میزان کربن آلی،  50+

های فسفاتاز قلیایی و اسیدی تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم

نسبت به شاهد گردید ولی میزان افزایش فعالیت آنزیمی و 

تنفس خاک در در مقادیر باالی مصرف لجن فاضالب روند 

دهنده میزان در بی خاک نشانکاهشی داشت. تنفس میکرو

ها تر آنزیمدسترس بودن مواد آلی خاک و فعالیت بیش

دهنده باال بودن فعالیت ریزجانداران و افزایش سرعت نشان

تبع آن افزایش جذب توسط فرایند معدنی شدن عناصر و به

ای با هدف العه[ در مط56باشد. سینگ و آگراوال ]گیاه می

های عملکرد، ارزیابی اثر کاربرد لجن فاضالب بر رشد، پاسخ

ای در لوبیا، مشاهده کردند که کاربرد مقادیر کیفیت تغذیه

خاک  ECو افزایش  pHمختلف لجن فاضالب، منجر به کاهش 

جذب و غلظت آهن کل شد. کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل

 لجن فاضالب افزایش یافت.خاک در تمام تیمارهای دارای 

[ در بررسی تأثیر کاربرد سه مقدار 53کاسادو ـ وِال و همکاران ]

کیلوگرم کمپوست  9و  6، 3مختلف کمپوست لجن فاضالب )

ای بر ای و مزرعهبر مترمربع( همزمان در دو شرایط گلخانه

آهکی زیر کشت گیاه  های فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی

و  EC، بیان کردند که کاربرد کمپوست لجن فاضالب، 1فلفل

آن را کاهش داد. سطوح  pHماده آلی خاک را افزایش و 

نیتروژن کل و نیترات، یک روند افزایشی متناسب با مقادیر 

مطالعه اثر [ برای 58کمپوست، نشان دادند. سینگ و آگراوال ]

، یک آزمایش گلدانی با 2گر لجن فاضالب بر گیاه چغندراصالح

( در w/wدرصد ) 40و  20مصرف لجن فاضالب در مقادیر 

خاک کاهش یافت  pHخاک انجام دادند. نتایج نشان داد که 

که قابلیت هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، درحالی

م تبادلی در خاک جذب، سدیم، پتاسیم و کلسیفسفر قابل

اصالح شده با لجن فاضالب در مقایسه با خاک شاهد، افزایش 

دهد که کاهش ماده خشک یافتند. شواهد موجود نشان می

آن تبع گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب و به 60گیاه در سطح 

تواند ناشی از افزایش شوری کاهش جذب عناصر غذایی می

[. تأثیر منفی سطوح باالی لجن 34محلول خاک باشد ]

                                                           
1. Capsicum Annuum Var. Annuum 

2. Beta Vulgaris L. 
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[ در 59فاضالب بر رشد گیاه در مطالعات لَخدار و همکاران ]

[ در گیاه یونجه نیز 34و محمودی و همکاران ] 1گیاه گندم

 گزارش شده است. 

ذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، فسفر و منیزیم ترین جبیش

شده با دز گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی 30از کاربرد 

kGy 20  کاربرد همان سطح لجن از سدیم ترین جذب بیشو

حاصل شد. در تیمارهای مذکور جذب  kGy10 با دز پرتوتابی 

نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم و سدیم نسبت به 

درصد  489، 213، 141، 120، 134، 181ترتیب شاهد به

دست آمده مشهود است که چنین از نتایج بهافزایش یافت. هم

شده در هر سطح نسبت به با کاربرد لجن فاضالب پرتوتابی

نشده جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم و پرتوتابی

در اکثر  سدیم افزایش یافته است، هرچند که این اثر مثبت

که نیتروژن، پتاسیم، طوریتیمارها معنادار نبوده است. به

، 19، 6/28ترتیب افزایش کلسیم، سدیم، منیزیم و فسفر به

، g 15 ،2/30 ،26درصد در سطح  5/31و  4/15، 5/37، 4/29

، 2/40، 2/58و  g 30درصد در سطح  25و  30، 5/39، 1/31

لجن فاضالب  g  06درصد در سطح 3/50، 3/37، 3/24، 24

نشده نشان نسبت به پرتوتابی kGy 20شده با دز پرتوتابی

دادند. در مورد تأثیر مثبت )هرچند غیرمعنادار( لجن 

توان گفت که شده نسبت به نشده بر جذب عناصر میپرتوتابی

اگرچه تغییرات بارزی در غلظت اکثر عناصر خود لجن فاضالب 

زای ی ریزجانداران بیماریسازایجاد نشده است ولی با غیرفعال

های گرماپای ها و کلیفرمخطرناک )کاهش شمارش کلی کلیفرم

از  Aعنوان ریزجانداران شاخص باکتریایی به شرایط کالس به

( kGy 20های زیستی لجن فاضالب در دز پرتوتابی نظر ویژگی

تواند تبع آن افزایش ماده خشک میهای رشد و بهو بازدارنده

وسیله گیاه در تیمارهای دارای لجن هجذب عناصر ب

های شده افزایش دهد. بنابراین، این نتایج با یافتهپرتوتابی

[ و لیمام و 17احمد و همکاران ] [،45مگناواکا و گراینو ]

[ نشان 60خوانی دارد. پاندیا و همکاران ]هم [11همکاران ]

دادند که لجن پرتوتابی نشده باعث کاهش معنادار طول ریشه و 

تر و خشک گیاه نخود در مقایسه با شاهد شد، ولی با وزن

ی رشد اد سمی بازدارندهشده، موکاربرد لجن فاضالب پرتوتابی

[ بیان کردند که مقدار 61زو و همکاران ] در لجن حذف گردید.

                                                           
1. Triticum Durum L. 

های تیمار شده با لجن شده در خاکنیتروژن معدنی

نشده در مقایسه با پرتوتابی kGy 5شده با دز پرتوتابی

، زیرا تر بودمخصوصاً در پنج هفته اول بعد از کاربرد بیش

های دلیل تخریب کمپلکسو احتماالً به پرتوتابی با تغییر شکل

های نیتروژن آلی، باعث افزایش معدنی شدن و پایدار ترکیب

زیست فراهمی عناصر غذایی و افزایش عملکرد محصوالت 

شده گردد. عملکرد گندم و برنج با مصرف لجن پرتوتابیمی

نشده )افزایش عملکرد ابیتر از لجن پرتوتطور معناداری بیشبه

تر درصد در برنج( و کم 10تر از درصد در گندم و کم 30تا  10

از کودهای معدنی بود. آنان افزایش عملکرد با لجن 

شده را به افزایش معدنی شدن نیتروژن آلی، تشکیل پرتوتابی

های بر اثر شکستن بخش تری از مواد آلی محلولمقادیر بیش

د مواد آلی محلول و افزایش فراهمی عناصر با وزن مولکولی زیا

 غذایی نسبت دادند.

[ نیز با بررسی قابلیت جذب 62ال ـ موتایم و همکاران ] 

نیتروژن از منابع کود سولفات آمونیم، لجن فاضالب و خاک 

افزایش کردند که  فرنگی بیاندر گیاه گوجه N 15با شدهدارنشان

ماده خشک، عملکرد و بازیابی نیتروژن با کاربرد لجن فاضالب 

نشده بود. مقدار تر از لجن فاضالب پرتوتابیشده بیشپرتوتابی

عدم حضور لجن فاضالب  فرنگی دربازیابی نیتروژن توسط گوجه

تا  17نشده که در حضور لجن پرتوتابیدرصد، درحالی 14تنها 

درصد بود. لیمام و  39تا  21شده درصد و پرتوتابی 34

 بر mL 5تا  1های مختلف )[ با کاربرد حجم11همکاران ]

g 30 تا  5/0شده با دزهای هوازی پرتوتابیخاک( از لجن بی

kGy 5/4 تا  1کارگیری گاما گزارش نمودند که بهmL 3  لجن

رشد گیاه باقال  kGy 5/4 و 5/3شده با دزهای فاضالب پرتوتابی

را نسبت به شاهد )عدم کاربرد لجن و یا کاربرد لجن 

لجن  mL  5که استفاده ازنشده( افزایش داد، درحالیپرتوتابی

[ با 10شده تفاوت معناداری با شاهد نداشت. مگناواکا ]پرتوتابی

بررسی کارایی مصرف نیتروژن و فسفر به کمک رادیوایزوتوپ 

N15  وP32 شده و نشده بیان داشتند که در لجن پرتوتابی

شده، فراهمی نیتروژن برای گیاه علف چاودار در لجن پرتوتابی

ولی پرتوتابی  نشده بود،تر از لجن پرتوتابیدرصد بیش 60حدود 

در گیاه نیشکر نیز لجن تأثیری بر فراهمی فسفر نداشت. 

شده، شده در مقداری معادل با نیتروژن توصیهفاضالب پرتوتابی

نشده که لجن پرتوتابیباعث افزایش عملکرد گیاه شد، درحالی
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هیچ اثری نداشت. آنان دلیل آن را به تأثیر پرتوتابی بر مقدار 

تن بر هکتار  7طور کلی، کاربرد نیتروژن لجن نسبت دادند. به

تن بر هکتار لجن  5/3اثری مشابه با نشده پرتوتابیلجن 

 شده داشت.پرتوتابی

 

 جذب فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزیم و سدیم ریشه 3 .3

تجزیه واریانس اثر تیمارها بر جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، 

منیزیم و سدیم نشان داد که تأثیر تیمارها بر جذب فسفر، 

ریشه در سطح احتمال  پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در

مقایسه (. 4( )جدول  ≥001/0P) دهم درصد معنادار بودیک

لجن  g 30و  15با کاربرد سطوح  ها نشان داد کهمیانگین

خاک در این پژوهش،  kgشده و نشده بر فاضالب پرتوتابی

جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم ریشه نسبت به 

، هرچند این افزایش در (4و  3های )شکلشاهد افزایش داشت 

 برخی تیمارها نسبت به شاهد معنادار نبود.

 

 تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه گیاه ریحان. .4جدول 

 منبع تغییر
درجه 

 ادیآز

 میانگین مربعات

 فسفر منیزیم کلسیم  سدیم   پتاسیم

 53/17*** 13/25*** 55/166*** 13/63*** 65/3299*** 12 تیمار

 28/2 61/2 14/20 29/8 13/202 26 خطا

 88/21 00/20 65/20 26/24 86/15  ضریب تغییرات )%(

 درصد 1/0دار در سطح احتمال *** معنا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های دارای اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب فسفر، منیزیم و سدیم در ریشه گیاه ریحان )در هر عنصر غذایی، میانگین .3 شكل

 ای دانکن تفاوت معنادار ندارند(.یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دارای عنصر غذایی، میانگین )در هر اثر دزهای مختلف پرتوتابی گاما و سطوح لجن فاضالب بر جذب کلسیم و پتاسیم در ریشه گیاه ریحان .4 شكل

 ای دانکن تفاوت معنادار ندارند(.یک حرف التین مشترک در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چنددامنه

d

cd

bc bc

ab

bcd

ab

a a

d
cd cd

cd

ef def

bcd cde

ab

de

abc a
a

f
ef ef

def

d cd

abc ab

a

cd

a a a

d
cd cd

bcd

0

5

10

15

20

25

0 5 10 20 kGy 0 5 10 20 kGy 0 5 10 20 kGy

Control 15 g SS/kg 30 g SS/kg 60 g SS/kg

صر
عن

ب 
جذ

شه
ری

در 
ی 

ذای
غ

(
ن

دا
گل

ر 
م ب

گر
ی 

يل
م

)

Na Mg P

kGy201050

g SS/kg60

kGy201050

g SS/kg30
kGy201050

g SS/kg15

25

20

15

10

5

0

cd

bc
ab

ab ab

bc

a
a

a

d

cd cd
cd

bc

b

a
a

a

b

a a
a

c c
c

bc

0

40

80

120

160

0

10

20

30

40

0 5 10 20

kGy

0 5 10 20

kGy

0 5 10 20

kGy

Control 15 g SS/kg 30 g SS/kg 60 g SS/kg

شه
 ری

در
م 

سی
پتا

ب 
جذ (

ان
لد

 گ
 بر

رم
ی گ

میل
شه(

 ری
در

م 
سی

کل
ب  

جذ (
ان

لد
 گ

 بر
رم

 گ
لی

می
)

Ca K

kGy201050

g SS/kg60

kGy20   10         5          0 

 g SS/kg 30 

kGy20    10         5          0 

 g SS/kg 15 

40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

160 

 
120 

 
80 

 
40 

 
0 



  اله نجفی، ابراهیم مقیسه . . .بهنام عسگری لجایر، نصرت                                                                                                                      163

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 91, No 1, 2020, P 151-166                                                                                                              166-151، ص 1399، بهار 1، شماره 91 جلد

ها نشان داده است اثر مثبت لجن فاضالب بر جذب بررسی

عناصر غذایی پرمصرف در ریشه ناشی از آزاد شدن تدریجی 

باشد. با جذب عناصر در خاک و جذب آن توسط گیاه می

لذا یابد. عناصر نه تنها غلظت آن بلکه رشد گیاه نیز افزایش می

جذب از طریق حاصلضرب غلظت و وزن ماده با محاسبه 

شک، مقادیر آن افزایش یافت. نتایج مشابهی توسط نجفی و خ

 g 30و  15گزارش شده است که با مصرف  [49]همکاران 

لجن فاضالب و کود دامی بر کیلوگرم خاک جذب فسفر و 

ترین میزان جذب عناصر کلسیم ریشه افزایش یافت. بیش

گرم بر کیلوگرم لجن  30مذکور در ریشه از کاربرد 

که افزایش طوریحاصل شد؛ به kGy 20شده با دز پرتوتابی

جذب در تیمار مذکور برای عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، 

درصد  180و  126، 105، 92، 162ترتیب منیزیم و سدیم به

بر لجن فاضالب عالوه  توان گفت کهدر این رابطه میباشد. می

نقش حیاتی ( و 2رشد گیاه )جدول  دارا بودن عناصر ضروری

اندازی بسیاری از فرایندهای این عناصر در ساختار و راه

های رشد دارای غلظت باالیی از بازدارنده ،[63]متابولیکی گیاه 

گیاه مانند ترکیبات آلی و معدنی سمّی از قبیل فلزات سنگین، 

های کلره، های آروماتیک حلقوی، هیدروکربنهیدروکربن

دلیل مقاوم ترکیبات فنلی، دیوکسین، فتاالت و سورفکتانت، به

لجن تجزیه در فرایندهای متداول تصفیه فاضالب و بودن و عدم

[. 5] باشدهوازی و غیره میآن از قبیل لجن فعال، هضم بی

جامعی در مورد اثر پرتوتابی بر روند تغییرات  هرچند گزارش

های شیمیایی لجن وجود ندارد، ولی به هرحال ویژگی

های های ضد و نقیضی در مورد تغییر برخی ویژگیگزارش

مصرف و پرمصرف و یی مانند غلظت عناصر غذایی کمشیمیا

شده برای گندزدایی فلزات سنگین در دزهای پرتوتابی استفاده

[ که پیش از این در قسمت جذب عناصر 37لجن وجود دارد ]

های لجن فاضالب مورد استفاده غذایی در شاخساره و ویژگی

موتایم و همکاران  -بر این، ال ذکر گردید. عالوه در این پژوهش

را با افزایش  kGy 10تا  1[ اثرهای پرتو گاما با دزهای 62]

kGy 1 های آلی لجن مرطوب و خشک بر تخریب آالینده

های بررسی و گزارش کردند که غلظت باالیی از  هیدروکربن

ی در لجن مرطوب در مقایسه با لجن خشک آروماتیک حلقو

وجود داشت. این ترکیبات با پرتوتابی حتی در دزهای پایین 

، غلظت کل ترکیبات kGy 10تا  2که دز طوریشده، بهتخریب

 63تا  26درصد در لجن مرطوب و از  75تا  53مذکور را از 

چنین، لجن فاضالب درصد در لجن خشک کاهش داد. هم

ها، زای مختلف گیاهی مانند ویروسبیماریشامل عوامل 

ها بوده که با پرتوتابی این ریزجاندارن بازدارنده ها، باکتریقارچ

[. 44، 37یابد ]رشد حذف و رشد و عملکرد گیاه بهبود می

ترین دست آمدن بیشبه یری نمود کهگتوان نتیجهبنابراین، می

گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب  30جذب عناصر غذایی در سطح 

دالیل حذف انواع تواند بهمی kGy 20شده با دز پرتوتابی

چنین کاربرد سطح همهای رشد گیاه باشد. مختلف بازدارنده

گرم بر کیلوگرم خاک( اعم از  60لجن فاضالب ) باالی

کاهش جذب عناصر کلسیم و  سببنشده شده و پرتوتابی

پتاسیم در ریشه نسبت به شاهد گردیده است. در مورد سایر 

عناصر مورد بررسی نیز مانند فسفر و سدیم فقط با کاربرد 

نشده و منیزیم در گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابی 60سطح 

نشده کاهش شده و پرتوتابیلجن پرتوتابی kGy 10 ≥دزهای 

ترین بازدارندگی در شاهد مشاهده گردید. بیشجذب نسبت به 

جذب عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم ریشه با 

نشده مشاهده گرم بر کیلوگرم لجن پرتوتابی 60کاربرد سطح 

، 1/27، 1/38، 4/29طوری که تیمار مذکور باعث کاهش شد؛ به

، ترتیب در جذب کلسیم، پتاسیم، منیزیمدرصد به 5/0و  5/1

 توان بیان نمود کهسدیم و فسفر شدند. با توجه به نتایج می

شده نسبت به نشده در سطح باال، اثرهای کاربرد لجن پرتوتابی

بازدارندگی در این سطح را تعدیل نموده است. در مورد اثر 

توان بیان گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب می 60کاهشی سطح 

باشد محلول خاک می دلیل افزایش شوریاین اثر بهنمود که 

که باعث کاهش رشد و توسعه گیاه و وزن ریشه خشک شده 

است. در تأیید نتایج حاضر، کاهش وزن ریشه خشک با مصرف 

سطوح باالی لجن فاضالب در مطالعات محمودی و همکاران 

 [ نیز گزارش گردیده است.34]

 

 گيرینتيجه. 4

کاربرد لجن فاضالب با توجه به نتایج، مشهود است که 

گرم بر کیلوگرم خاک  30و  15شده و نشده در سطوح پرتوتابی

سبب افزایش جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم 

ترین جذب بیش ریشه و شاخساره و نیتروژن شاخساره گردید.
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سفر، شاخساره و ف نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم

گرم بر کیلوگرم  30از کاربرد  پتاسیم، منیزیم و کلسیم ریشه

حاصل گردید.  kGy 20شده با دز لجن فاضالب پرتوتابی

کاربرد ترین مقدار جذب سدیم ریشه و شاخساره نیز از بیش

 kGy 10شده با گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی 30

رم لجن فاضالب گرم بر کیلوگ 60چنین کاربرد هممشاهده شد. 

شده و نشده با هر یک از دزهای مورد مطالعه در این پرتوتابی

بررسی بر جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و سدیم 

شاخساره و فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم ریشه تأثیر 

معناداری نداشت ولی باعث کاهش معنادار جذب کلسیم 

ترین بازدارندگی در بیش شاخساره نسبت به شاهد گردید.

گرم بر  60با کاربرد سطح عناصر در ریشه و شاخساره  جذب

با کاربرد لجن  نشده مشاهده شد.کیلوگرم لجن پرتوتابی

نشده در هر سطح، مقدار جذب شده نسبت به پرتوتابیپرتوتابی

تمام عناصر مذکور در ریشه و شاخساره افزایش یافت، هرچند 

 توان تیمارها معنادار نبود. میکه این اثر مثبت در اکثر 

بندی نمود که اگرچه بدون در نظر گرفتن هزینه پرتوتابی، جمع

شده با دز گرم بر کیلوگرم لجن فاضالب پرتوتابی 30کاربرد 

kGy 20 عنوان تیمار مناسب برای جذب بهینه تواند بهمی

عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان پیشنهاد شود. اما با توجه 

که افزایش دز پرتوتابی بر جذب عناصر غذایی تأثیر اینبه 

معناداری نداشت و از طرف دیگر هزینه پرتودهی لجن فاضالب 

عنوان دز بهینه به kGy 5باشد، لذا دز پرتودهی خیلی زیاد می

 .گرددپیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع
 

1. Study of the mechanisms of gamma rays in 
purification and disinfection of sewage sludge, J. 
Radiat. Nucl. Technol. 2(1), 9 (2015a). (In 
Persian).  

2. I.S. Turovskiy, P. Mathai, Wastewater sludge 
processing, (Wiley Interscience, New Jersey, 
2006). 

3. B. Bina, H. Movahedian, A. Amini, Evaluation 
of potentially harmful substances in dried sludge 
of Isfahan Wastewater Treatment Plants, J. 
Water. Wastewater 15(1), 34 (2004). (In 
Persian). 

4. Sh. Shafieepour, B. Ayati, H. Ganjidoust, Reuse 
of Sewage Sludge for Agricultural Soil 
Improvement (Case Study: Kish Island), J. 
Water. Wastewater 22(2), 85 (2011). (In 
Persian). 

5. R. El-Motaium, in: Proceedings of the 2nd 
Environmental Physics Conference, Application 
of nuclear techniques in environmental studies 
and pollution control, (Alexandria, Egypt, 2006),  
169-182 (2006).  

6. A. Chmielewski, Practical applications of 
radiation chemistry, Russ. J. Phys. Chem. A., 81, 
1488 (2007).  

7. P.H. Rathod et al. Recycling gamma irradiated 
sewage sludge as fertilizer: A case study using 
onion (Alium cepa). Appl. Soil. Ecol. 41 (2), 223 
(2009).  

8. P.H. Rathod, J.C. Patel, A.J. Jhala, Potential of 
gamma irradiated sewage sludge as fertilizer in 
radish: evaluating heavy-metal accumulation in 
sandy loam soil. Commun. Soil. Sci. Plant. Anal. 
42 (3), 263 (2011).  

9. J. Priyadarshini, P. Roy, A. Mazumdar, 
Qualitative and Quantitative Assessment of 
Sewage Sludge by Gamma Irradiation with 
Pasteurization as a Tool for Hygienization. J. 
Institut. Engine. (India): Series A 95 (1), 49 
(2014).  

10. C. Magnavacca, in: Irradiated sewage sludge for 
application to cropland, (International Atomic 
Energy Agency, Vienna, Austria, 2002). 

11. R.D. Limam et al. Assessment of the toxicity and 
the fertilizing power from application of gamma 
irradiated anaerobic sludge as fertilizer: Effect 
on Vicia faba growth. Radiat. Phys. Chem. 150, 
163 (2018). 

12. B. Asgari Lajayer, M. Ghorbanpour, S. 
Nikabadi, Heavy metals in contaminated 
environment: Destiny of secondary metabolite 
biosynthesis, oxidative status and 
phytoextraction in medicinal plants. Ecotoxicol. 
Environ. Saf. 145, 377 (2017).  

13. M. Ziaei et al. A Review on Ocimum basilicum L. 
Medicinal Plant with a Focus on the most 
Important Secondary Compounds and its 
Medicinal and Agronomic Properties, J. Med. 
Plant. 4 (52), 26 (2014). 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=zp7gXpzQLqmTjLsPjJePmAc&q=1.%09Study+of+the+mechanisms+of+gamma+rays+in+purification+and+disinfection+of+sewage+sludge%2C+J.+Radiat.+Nucl.+Technol.+2%281%29%2C+9+%282015a%29.+%28In+Persian%29.+&oq=1.%09Study+of+the+mechanisms+of+gamma+rays+in+purification+and+disinfection+of+sewage+sludge%2C+J.+Radiat.+Nucl.+Technol.+2%281%29%2C+9+%282015a%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DbFFjbFGCkG2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwic79n57vbpAhWpCWMBHYzLA3MQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?ei=8Z7gXpftLO7O1fAPxr-p2Ag&q=2.%09I.S.+Turovskiy%2C+P.+Mathai%2C+Wastewater+sludge+processing%2C+%28Wiley+Interscience%2C+New+Jersey%2C+2006%29.&oq=2.%09I.S.+Turovskiy%2C+P.+Mathai%2C+Wastewater+sludge+processing%2C+%28Wiley+Interscience%2C+New+Jersey%2C+2006%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg2RZoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjXqbCK7_bpAhVuZxUIHcZfCosQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=9Z7gXrDDMoSX1fAPndWviAM&q=3.%09B.+Bina%2C+H.+Movahedian%2C+A.+Amini%2C+Evaluation+of+potentially+harmful+substances+in+dried+sludge+of+Isfahan+Wastewater+Treatment+Plants%2C+J.+Water.+Wastewater+15%281%29%2C+34+%282004%29.+%28In+Persian%29.&oq=3.%09B.+Bina%2C+H.+Movahedian%2C+A.+Amini%2C+Evaluation+of+potentially+harmful+substances+in+dried+sludge+of+Isfahan+Wastewater+Treatment+Plants%2C+J.+Water.+Wastewater+15%281%29%2C+34+%282004%29.+%28In+Persian%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCj5QJYo-UCYP3qAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjwkaqM7_bpAhWESxUIHZ3qCzEQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=9Z7gXrDDMoSX1fAPndWviAM&q=3.%09B.+Bina%2C+H.+Movahedian%2C+A.+Amini%2C+Evaluation+of+potentially+harmful+substances+in+dried+sludge+of+Isfahan+Wastewater+Treatment+Plants%2C+J.+Water.+Wastewater+15%281%29%2C+34+%282004%29.+%28In+Persian%29.&oq=3.%09B.+Bina%2C+H.+Movahedian%2C+A.+Amini%2C+Evaluation+of+potentially+harmful+substances+in+dried+sludge+of+Isfahan+Wastewater+Treatment+Plants%2C+J.+Water.+Wastewater+15%281%29%2C+34+%282004%29.+%28In+Persian%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCj5QJYo-UCYP3qAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjwkaqM7_bpAhWESxUIHZ3qCzEQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=V5_gXv2kAcnS1fAP3tCv6AE&q=4.%09Sh.+Shafieepour%2C+B.+Ayati%2C+H.+Ganjidoust%2C+Reuse+of+Sewage+Sludge+for+Agricultural+Soil+Improvement+%28Case+Study%3A+Kish+Island%29%2C+J.+Water.+Wastewater+22%282%29%2C+85+%282011%29.+%28In+Persian%29.&oq=4.%09Sh.+Shafieepour%2C+B.+Ayati%2C+H.+Ganjidoust%2C+Reuse+of+Sewage+Sludge+for+Agricultural+Soil+Improvement+%28Case+Study%3A+Kish+Island%29%2C+J.+Water.+Wastewater+22%282%29%2C+85+%282011%29.+%28In+Persian%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg1g9oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi9rNa67_bpAhVJaRUIHV7oCx0Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=V5_gXv2kAcnS1fAP3tCv6AE&q=4.%09Sh.+Shafieepour%2C+B.+Ayati%2C+H.+Ganjidoust%2C+Reuse+of+Sewage+Sludge+for+Agricultural+Soil+Improvement+%28Case+Study%3A+Kish+Island%29%2C+J.+Water.+Wastewater+22%282%29%2C+85+%282011%29.+%28In+Persian%29.&oq=4.%09Sh.+Shafieepour%2C+B.+Ayati%2C+H.+Ganjidoust%2C+Reuse+of+Sewage+Sludge+for+Agricultural+Soil+Improvement+%28Case+Study%3A+Kish+Island%29%2C+J.+Water.+Wastewater+22%282%29%2C+85+%282011%29.+%28In+Persian%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg1g9oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi9rNa67_bpAhVJaRUIHV7oCx0Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=Wp_gXtjNC46N1fAPoMa56Aw&q=5.%09R.+El-Motaium%2C+in%3A+Proceedings+of+the+2nd+Environmental+Physics+Conference%2C+Application+of+nuclear+techniques+in+environmental+studies+and+pollution+control%2C+%28Alexandria%2C+Egypt%2C+2006%29%2C++169-182+%282006%29.+&oq=5.%09R.+El-Motaium%2C+in%3A+Proceedings+of+the+2nd+Environmental+Physics+Conference%2C+Application+of+nuclear+techniques+in+environmental+studies+and+pollution+control%2C+%28Alexandria%2C+Egypt%2C+2006%29%2C++169-182+%282006%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCT6wFYk-sBYMf1AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjY4pe87_bpAhWORhUIHSBjDs0Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=fJ_gXvexMrC91fAP5Nml0A8&q=6.%09A.+Chmielewski%2C+Practical+applications+of+radiation+chemistry%2C+Russ.+J.+Phys.+Chem.+A.%2C+81%2C+1488+%282007%29.+&oq=6.%09A.+Chmielewski%2C+Practical+applications+of+radiation+chemistry%2C+Russ.+J.+Phys.+Chem.+A.%2C+81%2C+1488+%282007%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFD5gQJY-YECYLKLAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj339nM7_bpAhWwXhUIHeRsCfoQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=oJ_gXpXUF-6Q1fAP5dSRwA8&q=7.%09P.H.+Rathod+et+al.+Recycling+gamma+irradiated+sewage+sludge+as+fertilizer%3A+A+case+study+using+onion+%28Alium+cepa%29.+Appl.+Soil.+Ecol.+41+%282%29%2C+223+%282009%29.+&oq=7.%09P.H.+Rathod+et+al.+Recycling+gamma+irradiated+sewage+sludge+as+fertilizer%3A+A+case+study+using+onion+%28Alium+cepa%29.+Appl.+Soil.+Ecol.+41+%282%29%2C+223+%282009%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCa4QFYmuEBYOnpAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiVpNTd7_bpAhVuSBUIHWVqBPgQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=v5_gXpioEZHfxgOXm7GoBg&q=8.%09P.H.+Rathod%2C+J.C.+Patel%2C+A.J.+Jhala%2C+Potential+of+gamma+irradiated+sewage+sludge+as+fertilizer+in+radish%3A+evaluating+heavy-metal+accumulation+in+sandy+loam+soil.+Commun.+Soil.+Sci.+Plant.+Anal.+42+%283%29%2C+263+%282011%29.+&oq=8.%09P.H.+Rathod%2C+J.C.+Patel%2C+A.J.+Jhala%2C+Potential+of+gamma+irradiated+sewage+sludge+as+fertilizer+in+radish%3A+evaluating+heavy-metal+accumulation+in+sandy+loam+soil.+Commun.+Soil.+Sci.+Plant.+Anal.+42+%283%29%2C+263+%282011%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDC5QFYwuUBYPTtAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjYg7Ls7_bpAhWRr3EKHZdNDGUQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=35_gXqIN05jV8A_viZ2oBA&q=9.%09J.+Priyadarshini%2C+P.+Roy%2C+A.+Mazumdar%2C+Qualitative+and+Quantitative+Assessment+of+Sewage+Sludge+by+Gamma+Irradiation+with+Pasteurization+as+a+Tool+for+Hygienization.+J.+Institut.+Engine.+%28India%29%3A+Series+A+95+%281%29%2C+49+%282014%29.+&oq=9.%09J.+Priyadarshini%2C+P.+Roy%2C+A.+Mazumdar%2C+Qualitative+and+Quantitative+Assessment+of+Sewage+Sludge+by+Gamma+Irradiation+with+Pasteurization+as+a+Tool+for+Hygienization.+J.+Institut.+Engine.+%28India%29%3A+Series+A+95+%281%29%2C+49+%282014%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCB4QFYgeEBYJrqAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwji-MH77_bpAhVTTBUIHe9EB0UQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=35_gXqIN05jV8A_viZ2oBA&q=9.%09J.+Priyadarshini%2C+P.+Roy%2C+A.+Mazumdar%2C+Qualitative+and+Quantitative+Assessment+of+Sewage+Sludge+by+Gamma+Irradiation+with+Pasteurization+as+a+Tool+for+Hygienization.+J.+Institut.+Engine.+%28India%29%3A+Series+A+95+%281%29%2C+49+%282014%29.+&oq=9.%09J.+Priyadarshini%2C+P.+Roy%2C+A.+Mazumdar%2C+Qualitative+and+Quantitative+Assessment+of+Sewage+Sludge+by+Gamma+Irradiation+with+Pasteurization+as+a+Tool+for+Hygienization.+J.+Institut.+Engine.+%28India%29%3A+Series+A+95+%281%29%2C+49+%282014%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCB4QFYgeEBYJrqAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwji-MH77_bpAhVTTBUIHe9EB0UQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=_p_gXrutBaPrxgOz1IPICQ&q=10.%09C.+Magnavacca%2C+in%3A+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&oq=10.%09C.+Magnavacca%2C+in%3A+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDI1AJYyNQCYILdAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi7pKuK8PbpAhWjtXEKHTPqAJkQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=LKDgXpsyorXV8A_axarAAw&q=11.%09R.D.+Limam+et+al.+Assessment+of+the+toxicity+and+the+fertilizing+power+from+application+of+gamma+irradiated+anaerobic+sludge+as+fertilizer%3A+Effect+on+Vicia+faba+growth.+Radiat.+Phys.+Chem.+150%2C+163+%282018%29.&oq=11.%09R.D.+Limam+et+al.+Assessment+of+the+toxicity+and+the+fertilizing+power+from+application+of+gamma+irradiated+anaerobic+sludge+as+fertilizer%3A+Effect+on+Vicia+faba+growth.+Radiat.+Phys.+Chem.+150%2C+163+%282018%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDzwAFY88ABYPfIAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwib-J2g8PbpAhWiWhUIHdqiCjgQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=RqDgXpn8OMqg1fAPqMi_sAo&q=12.%09B.+Asgari+Lajayer%2C+M.+Ghorbanpour%2C+S.+Nikabadi%2C+Heavy+metals+in+contaminated+environment%3A+Destiny+of+secondary+metabolite+biosynthesis%2C+oxidative+status+and+phytoextraction+in+medicinal+plants.+Ecotoxicol.+Environ.+Saf.+145%2C+377+%282017%29.+&oq=12.%09B.+Asgari+Lajayer%2C+M.+Ghorbanpour%2C+S.+Nikabadi%2C+Heavy+metals+in+contaminated+environment%3A+Destiny+of+secondary+metabolite+biosynthesis%2C+oxidative+status+and+phytoextraction+in+medicinal+plants.+Ecotoxicol.+Environ.+Saf.+145%2C+377+%282017%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDVuwFY1bsBYPLEAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiZt4mt8PbpAhVKUBUIHSjkD6YQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=RqDgXpn8OMqg1fAPqMi_sAo&q=12.%09B.+Asgari+Lajayer%2C+M.+Ghorbanpour%2C+S.+Nikabadi%2C+Heavy+metals+in+contaminated+environment%3A+Destiny+of+secondary+metabolite+biosynthesis%2C+oxidative+status+and+phytoextraction+in+medicinal+plants.+Ecotoxicol.+Environ.+Saf.+145%2C+377+%282017%29.+&oq=12.%09B.+Asgari+Lajayer%2C+M.+Ghorbanpour%2C+S.+Nikabadi%2C+Heavy+metals+in+contaminated+environment%3A+Destiny+of+secondary+metabolite+biosynthesis%2C+oxidative+status+and+phytoextraction+in+medicinal+plants.+Ecotoxicol.+Environ.+Saf.+145%2C+377+%282017%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDVuwFY1bsBYPLEAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiZt4mt8PbpAhVKUBUIHSjkD6YQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=YaDgXsKJGZPwxgPWrK2YDQ&q=13.%09M.+Ziaei+et+al.+A+Review+on+Ocimum+basilicum+L.+Medicinal+Plant+with+a+Focus+on+the+most+Important+Secondary+Compounds+and+its+Medicinal+and+Agronomic+Properties%2C+J.+Med.+Plant.+4+%2852%29%2C+26+%282014%29.&oq=13.%09M.+Ziaei+et+al.+A+Review+on+Ocimum+basilicum+L.+Medicinal+Plant+with+a+Focus+on+the+most+Important+Secondary+Compounds+and+its+Medicinal+and+Agronomic+Properties%2C+J.+Med.+Plant.+4+%2852%29%2C+26+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCcxgFYnMYBYI7NAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiCvtm58PbpAhUTuHEKHVZWC9MQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=YaDgXsKJGZPwxgPWrK2YDQ&q=13.%09M.+Ziaei+et+al.+A+Review+on+Ocimum+basilicum+L.+Medicinal+Plant+with+a+Focus+on+the+most+Important+Secondary+Compounds+and+its+Medicinal+and+Agronomic+Properties%2C+J.+Med.+Plant.+4+%2852%29%2C+26+%282014%29.&oq=13.%09M.+Ziaei+et+al.+A+Review+on+Ocimum+basilicum+L.+Medicinal+Plant+with+a+Focus+on+the+most+Important+Secondary+Compounds+and+its+Medicinal+and+Agronomic+Properties%2C+J.+Med.+Plant.+4+%2852%29%2C+26+%282014%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCcxgFYnMYBYI7NAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiCvtm58PbpAhUTuHEKHVZWC9MQ4dUDCAw


  اله نجفی، ابراهیم مقیسه . . .بهنام عسگری لجایر، نصرت                                                                                                                      165

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 91, No 1, 2020, P 151-166                                                                                                              166-151، ص 1399، بهار 1، شماره 91 جلد

14. M. Hamzezadeh et al. The effect of different 

irrigation water levels on Water Use Efficiency 

in Basil Plant (Ocimum Basilicum var. Keshkeny 

Levelu) Using Marginal Analysis Theory, J. 

Water. Soil. 25 (5), 953 (2011). 

15. M. Dadvand Sarab et al. Changes in Essential 

Oil Content and Yield of Basil in Response to 

Different Levels of Nitrogen and Plant Density. 

J. Med. Plant. 3 (27), 60 (2008). 

16. G.A. Pandya et al. Effect of gamma-irradiated 

sludge on the growth and yield of rice (Oryza 

sativa L. var. GR-3). Environ. Pollut. 51, 63 

(1988). 

17. S. Ahmed, M. Hossain, S. Rahman, Irradiated 

sewage sludge for application to cropland, 

(International Atomic Energy Agency, Vienna, 

Austria, 2002). 

18. G.J. Bouyoucos, Hydrometer method improved 

for making particle size analyses of soils. 

Agronomy. J. 54, 464 (1962).  

19. A. Walkley, I.A. Black, An examination of the 

degtjareff method for determining soil organic 

matter, and a proposed modification of the 

chromic acid titration method. Soil. Sci. 37 (1), 

29 (1934).  

20. P.K. Gupta, Soil, Plant. Water and Fertilizer 

Analysis, (Agrobios, New Delhi, India 2000). 

21. C.A. Bower, R.F. Reitmeir, M. Fireman, 

Exchangeable cation analysis of saline and alkali 

soils. Soil. Sci. 73, 251 (1952). 

22. A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney, Methods 

of Soil Analysis. Part 2. Chemical and 

Microbiological Properties. (American Society 

of Agronomy. Soil Science Society of America, 

Madison, Wisconsin, USA, 1982).  

23. J. Bremner, C. Mulvaney, Nitrogen total. 

Methods of soil analysis, Part 2. Chemical and 

microbiological properties. (American Society 

of Agronomy. Soil Science Society of America, 

Madison, Wisconsin, USA, 1982) 

24. S.R. Olsen, L.E. Sommers, Phsphorus. P 403-

430, In: A.L. Page (Ed.), Methods of Soil 

Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological 

Methods, 2nd ed. (American Society of 

Agronomy. Soil Science Society of America, 

Madison, Wisconsin, USA, 1982). 

25. W.L. Lindsay, W.A. Norvell, Development of 

DTPA Soil test for Zinc, Iron, Mangnese and 

Copper. Soil. Sci. Soc. Am. J. 42, 421 (1987).  

26. J. Etzel et al. BaneySewage sludge conditioning 

and disinfection by gamma irradiation. Am. J. 

Public. Health. Nations. Health 59 (11), 2067 

(1969).  

27. G.B. Wickramanayake, O.J. Sproul, 

Decontamination technologies for release from 

bioprocessing facilities. Part V. decontamination 

of sludge. Critical .Rev. Environ. Sci. Technol. 

19 (6), 515 (1990). 

 

 

28. M. Al-Bachir, M. Al-Adawi, M. Shamma, 

Synergetic effect of gamma irradiation and 

moisture content on decontamination of sewage 

sludge. Bioresour. Technol. 90 (2), 139 (2003).  

29. M. Chaychian et al. The mechanisms of removal 

of heavy metals from water by ionizing 

radiation. Radiat. Phys. Chem. 53 (2), 145 

(1998), 145-150.  

30. A. Basfar, F.A. Rehim, Disinfection of 

wastewater from a Riyadh Wastewater 

Treatment Plant with ionizing radiation. Radiat. 

Phys. Chem. 65 (4), 527 (2002). 

31. L. Tahri et al. Wastewater treatment using 

gamma irradiation: Tétouan pilot station, 

Morocco. Radiat. Phys. Chem. 79 (4), 424 

(2010).  

32. F. Parvin et al. Effect of gamma-irradiated textile 

effluent on plant growth. Int. J. Recycl. Organic. 

Waste. Agric, 4 (1), 23 (2015). 

33. USEPA, Method 1680: Fecal Coliforms in 

Sewage Sludge (Biosolids) by Multiple-Tube 

Fermentation Using Lauryl Tryptose Broth (Ltb) 

and Ec Medium, (United States Environmental 

Protection Agency, Washington DC, USA, 

2010). 

34. Sh. Mahmoudi, N. Najafi, A. Reyhanitabar, 

Effect of soil moisture and sewage-sludge 

compost on some soil chemical properties and 

alfalfa forage macronutrients concentrations in 

greenhouse conditions. J. Sci. Technol. 

Greenhouse. Culture 6 (22), 37 (2015). (In 

Persian).  

35. R.L. Westerman, Soil Testing and Plant 

Analysis. 3rd Edition, Book Series No. 3, (Soil 

Science Society of America, Washington DC, 

USA,1990) 

36. J. Peters, Recommended Methods of Manure 

Analysis. (University of Wisconsin Cooperative 

Extension Publication, Washington DC, USA, 

2003). 

37. H. Asgari Lajayer, N. Najafi, M. Moghiseh, 

Application of ionizing radiation effects on 

physical, chemical and biological properties of 

effluent wastewater. J. Land. Manage. 4 (1), 79 

(2016). (In Persian).  

38. S. Dumontet, H. Dinel, S. Baloda, Pathogen 

reduction in sewage sludge by composting and 

other biological treatments: A review. Biol. 

Agric. Hortic. 16, 409 (1999). 

39. USEPA, The standards for the use or disposal of 

sewage sludge. Code of Federal Regulation-Part 

503 Rule, Federal Register Nomber-9248–9415, 

(United States Environmental Protection Agency 

Press, Washington DC, USA, 1993).  

40. S. Borrely et al. Radiation processing of sewage 

and sludge, a review. Prog. Nucl. Energ. 33, 3 

(1998). 

41. H. Watanabe, M. Takehisa, Disinfection of 

sewage sludge cake by gamma-irradiation. 

Radiat. Phys. Chem. 24, 41 (1984). 

https://www.google.com/search?ei=fKDgXouYK-qe1fAPveqSuA8&q=14.%09M.+Hamzezadeh+et+al.+The+effect+of+different+irrigation+water+levels+on+Water+Use+Efficiency+in+Basil+Plant+%28Ocimum+Basilicum+var.+Keshkeny+Levelu%29+Using+Marginal+Analysis+Theory%2C+J.+Water.+Soil.+25+%285%29%2C+953+%282011%29.&oq=14.%09M.+Hamzezadeh+et+al.+The+effect+of+different+irrigation+water+levels+on+Water+Use+Efficiency+in+Basil+Plant+%28Ocimum+Basilicum+var.+Keshkeny+Levelu%29+Using+Marginal+Analysis+Theory%2C+J.+Water.+Soil.+25+%285%29%2C+953+%282011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCQwQRYkMEEYPnHBGgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiLxtvG8PbpAhVqTxUIHT21BPcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=fKDgXouYK-qe1fAPveqSuA8&q=14.%09M.+Hamzezadeh+et+al.+The+effect+of+different+irrigation+water+levels+on+Water+Use+Efficiency+in+Basil+Plant+%28Ocimum+Basilicum+var.+Keshkeny+Levelu%29+Using+Marginal+Analysis+Theory%2C+J.+Water.+Soil.+25+%285%29%2C+953+%282011%29.&oq=14.%09M.+Hamzezadeh+et+al.+The+effect+of+different+irrigation+water+levels+on+Water+Use+Efficiency+in+Basil+Plant+%28Ocimum+Basilicum+var.+Keshkeny+Levelu%29+Using+Marginal+Analysis+Theory%2C+J.+Water.+Soil.+25+%285%29%2C+953+%282011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCQwQRYkMEEYPnHBGgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiLxtvG8PbpAhVqTxUIHT21BPcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=yKDgXsanL6yE1fAPoPqI6A8&q=15.%09M.+Dadvand+Sarab+et+al.+Changes+in+Essential+Oil+Content+and+Yield+of+Basil+in+Response+to+Different+Levels+of+Nitrogen+and+Plant+Density.+J.+Med.+Plant.+3+%2827%29%2C+60+%282008%29.&oq=15.%09M.+Dadvand+Sarab+et+al.+Changes+in+Essential+Oil+Content+and+Yield+of+Basil+in+Response+to+Different+Levels+of+Nitrogen+and+Plant+Density.+J.+Med.+Plant.+3+%2827%29%2C+60+%282008%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDQ7AFY0OwBYMz8AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjGq_7q8PbpAhUsQhUIHSA9Av0Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=6qDgXq2HHvCO1fAPltOH8A4&q=16.%09G.A.+Pandya+et+al.+Effect+of+gamma-irradiated+sludge+on+the+growth+and+yield+of+rice+%28Oryza+sativa+L.+var.+GR-3%29.+Environ.+Pollut.+51%2C+63+%281988%29.&oq=16.%09G.A.+Pandya+et+al.+Effect+of+gamma-irradiated+sludge+on+the+growth+and+yield+of+rice+%28Oryza+sativa+L.+var.+GR-3%29.+Environ.+Pollut.+51%2C+63+%281988%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCNowNYjaMDYM-sA2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwitpIj78PbpAhVwRxUIHZbpAe4Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=IqHgXuzxKJGZ1fAP6_mauAM&q=17.%09S.+Ahmed%2C+M.+Hossain%2C+S.+Rahman%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&oq=17.%09S.+Ahmed%2C+M.+Hossain%2C+S.+Rahman%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCC0wJYgtMCYPTeAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjsiu2V8fbpAhWRTBUIHeu8BjcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=IqHgXuzxKJGZ1fAP6_mauAM&q=17.%09S.+Ahmed%2C+M.+Hossain%2C+S.+Rahman%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&oq=17.%09S.+Ahmed%2C+M.+Hossain%2C+S.+Rahman%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCC0wJYgtMCYPTeAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjsiu2V8fbpAhWRTBUIHeu8BjcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=UKHgXvTJLqXaxgO9qqbYDw&q=18.%09G.J.+Bouyoucos%2C+Hydrometer+method+improved+for+making+particle+size+analyses+of+soils.+Agronomy.+J.+54%2C+464+%281962%29.+&oq=18.%09G.J.+Bouyoucos%2C+Hydrometer+method+improved+for+making+particle+size+analyses+of+soils.+Agronomy.+J.+54%2C+464+%281962%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCSiAJYkogCYKuQAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj0seqr8fbpAhUlrXEKHT2VCfsQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=dKHgXsfqLbuN1fAPgPi82AU&q=19.%09A.+Walkley%2C+I.A.+Black%2C+An+examination+of+the+degtjareff+method+for+determining+soil+organic+matter%2C+and+a+proposed+modification+of+the+chromic+acid+titration+method.+Soil.+Sci.+37+%281%29%2C+29+%281934%29.+&oq=19.%09A.+Walkley%2C+I.A.+Black%2C+An+examination+of+the+degtjareff+method+for+determining+soil+organic+matter%2C+and+a+proposed+modification+of+the+chromic+acid+titration+method.+Soil.+Sci.+37+%281%29%2C+29+%281934%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDcvgFY3L4BYKPFAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjH9P688fbpAhW7RhUIHQA8D1sQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=jqHgXv6HPI2M1fAPt8m0YA&q=20.%09P.K.+Gupta%2C+Soil%2C+Plant.+Water+and+Fertilizer+Analysis%2C+%28Agrobios%2C+New+Delhi%2C+India+2000%29.&oq=20.%09P.K.+Gupta%2C+Soil%2C+Plant.+Water+and+Fertilizer+Analysis%2C+%28Agrobios%2C+New+Delhi%2C+India+2000%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFC4lAJYuJQCYLqbAmgBcAB4AIAB7QGIAe0BkgEDMi0xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj-hsDJ8fbpAhUNRhUIHbckDQwQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=tKHgXsXFG96W1fAP-7i2-AQ&q=21.%09C.A.+Bower%2C+R.F.+Reitmeir%2C+M.+Fireman%2C+Exchangeable+cation+analysis+of+saline+and+alkali+soils.+Soil.+Sci.+73%2C+251+%281952%29.&oq=21.%09C.A.+Bower%2C+R.F.+Reitmeir%2C+M.+Fireman%2C+Exchangeable+cation+analysis+of+saline+and+alkali+soils.+Soil.+Sci.+73%2C+251+%281952%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDWvAJY1rwCYNnDAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjF767b8fbpAhVeSxUIHXucDU8Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=_KHgXv2MLILasAfRsJG4Cw&q=22.%09A.L.+Page%2C+R.H.+Miller%2C+D.R.+Keeney%2C+Methods+of+Soil+Analysis.+Part+2.+Chemical+and+Microbiological+Properties.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29.&oq=22.%09A.L.+Page%2C+R.H.+Miller%2C+D.R.+Keeney%2C+Methods+of+Soil+Analysis.+Part+2.+Chemical+and+Microbiological+Properties.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg7XZoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj9-un98fbpAhUCLewKHVFYBLcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=DaLgXpzrG6jnsAfi4YaYDQ&q=23.%09J.+Bremner%2C+C.+Mulvaney%2C+Nitrogen+total.+Methods+of+soil+analysis%2C+Part+2.+Chemical+and+microbiological+properties.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29&oq=23.%09J.+Bremner%2C+C.+Mulvaney%2C+Nitrogen+total.+Methods+of+soil+analysis%2C+Part+2.+Chemical+and+microbiological+properties.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCnmAJYp5gCYL2iAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjcpeeF8vbpAhWoM-wKHeKwAdMQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=NKLgXr5EjdWTBavds8AE&q=24.%09S.R.+Olsen%2C+L.E.+Sommers%2C+Phsphorus.+P+403-430%2C+In%3A+A.L.+Page+%28Ed.%29%2C+Methods+of+Soil+Analysis%2C+Part+2.+Chemical+and+Microbiological+Methods%2C+2nd+ed.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29.&oq=24.%09S.R.+Olsen%2C+L.E.+Sommers%2C+Phsphorus.+P+403-430%2C+In%3A+A.L.+Page+%28Ed.%29%2C+Methods+of+Soil+Analysis%2C+Part+2.+Chemical+and+Microbiological+Methods%2C+2nd+ed.+%28American+Society+of+Agronomy.+Soil+Science+Society+of+America%2C+Madison%2C+Wisconsin%2C+USA%2C+1982%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDW2QFY1tkBYNnfAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi-rpiY8vbpAhWN6qQKHavuDEgQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=UqLgXsv4B8idsAfG07Mo&q=25.%09W.L.+Lindsay%2C+W.A.+Norvell%2C+Development+of+DTPA+Soil+test+for+Zinc%2C+Iron%2C+Mangnese+and+Copper.+Soil.+Sci.+Soc.+Am.+J.+42%2C+421+%281987%29.+&oq=25.%09W.L.+Lindsay%2C+W.A.+Norvell%2C+Development+of+DTPA+Soil+test+for+Zinc%2C+Iron%2C+Mangnese+and+Copper.+Soil.+Sci.+Soc.+Am.+J.+42%2C+421+%281987%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFC0sAFYtLABYOu6AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjL6cam8vbpAhXIDuwKHcbpDAUQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=a6LgXrrSKoyUsAeZ8bmADw&q=26.%09J.+Etzel+et+al.+BaneySewage+sludge+conditioning+and+disinfection+by+gamma+irradiation.+Am.+J.+Public.+Health.+Nations.+Health+59+%2811%29%2C+2067+%281969%29.+&oq=26.%09J.+Etzel+et+al.+BaneySewage+sludge+conditioning+and+disinfection+by+gamma+irradiation.+Am.+J.+Public.+Health.+Nations.+Health+59+%2811%29%2C+2067+%281969%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDNuAFYzbgBYL3CAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj6s9-y8vbpAhUMCuwKHZl4DvAQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=haLgXvDmLsTTsAeT14P4CA&q=27.%09G.B.+Wickramanayake%2C+O.J.+Sproul%2C+Decontamination+technologies+for+release+from+bioprocessing+facilities.+Part+V.+decontamination+of+sludge.+Critical+.Rev.+Environ.+Sci.+Technol.+19+%286%29%2C+515+%281990%29.&oq=27.%09G.B.+Wickramanayake%2C+O.J.+Sproul%2C+Decontamination+technologies+for+release+from+bioprocessing+facilities.+Part+V.+decontamination+of+sludge.+Critical+.Rev.+Environ.+Sci.+Technol.+19+%286%29%2C+515+%281990%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCxzAFYscwBYOTSAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvZa_8vbpAhXEKewKHZPrAI8Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=oaLgXsTWOoiXkwXi9beAAg&q=28.%09M.+Al-Bachir%2C+M.+Al-Adawi%2C+M.+Shamma%2C+Synergetic+effect+of+gamma+irradiation+and+moisture+content+on+decontamination+of+sewage+sludge.+Bioresour.+Technol.+90+%282%29%2C+139+%282003%29.+&oq=28.%09M.+Al-Bachir%2C+M.+Al-Adawi%2C+M.+Shamma%2C+Synergetic+effect+of+gamma+irradiation+and+moisture+content+on+decontamination+of+sewage+sludge.+Bioresour.+Technol.+90+%282%29%2C+139+%282003%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDvmAJY75gCYMisAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiEq8_M8vbpAhWIy6QKHeL6DSAQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=yaLgXoLQF5CxkwXlu5eQAg&q=29.%09M.+Chaychian+et+al.+The+mechanisms+of+removal+of+heavy+metals+from+water+by+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+53+%282%29%2C+145+%281998%29%2C+145-150.+&oq=29.%09M.+Chaychian+et+al.+The+mechanisms+of+removal+of+heavy+metals+from+water+by+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+53+%282%29%2C+145+%281998%29%2C+145-150.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDu1AFY7tQBYJ_bAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjC2LXf8vbpAhWQ2KQKHeXdBSIQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=AaPgXtLdE4GckwXb2p24DA&q=30.%09A.+Basfar%2C+F.A.+Rehim%2C+Disinfection+of+wastewater+from+a+Riyadh+Wastewater+Treatment+Plant+with+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+65+%284%29%2C+527+%282002%29.&oq=30.%09A.+Basfar%2C+F.A.+Rehim%2C+Disinfection+of+wastewater+from+a+Riyadh+Wastewater+Treatment+Plant+with+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+65+%284%29%2C+527+%282002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg6BtoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiS4ov68vbpAhUBzqQKHVttB8cQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=AaPgXtLdE4GckwXb2p24DA&q=30.%09A.+Basfar%2C+F.A.+Rehim%2C+Disinfection+of+wastewater+from+a+Riyadh+Wastewater+Treatment+Plant+with+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+65+%284%29%2C+527+%282002%29.&oq=30.%09A.+Basfar%2C+F.A.+Rehim%2C+Disinfection+of+wastewater+from+a+Riyadh+Wastewater+Treatment+Plant+with+ionizing+radiation.+Radiat.+Phys.+Chem.+65+%284%29%2C+527+%282002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg6BtoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiS4ov68vbpAhUBzqQKHVttB8cQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=MqPgXoymFYX3kwXBq6jYBA&q=31.%09L.+Tahri+et+al.+Wastewater+treatment+using+gamma+irradiation%3A+T%C3%A9touan+pilot+station%2C+Morocco.+Radiat.+Phys.+Chem.+79+%284%29%2C+424+%282010%29.&oq=31.%09L.+Tahri+et+al.+Wastewater+treatment+using+gamma+irradiation%3A+T%C3%A9touan+pilot+station%2C+Morocco.+Radiat.+Phys.+Chem.+79+%284%29%2C+424+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg7RJoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiMh7yR8_bpAhWF-6QKHcEVCksQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=NqPgXrysCP2Bi-gPmNSPyA8&q=32.%09F.+Parvin+et+al.+Effect+of+gamma-irradiated+textile+effluent+on+plant+growth.+Int.+J.+Recycl.+Organic.+Waste.+Agric%2C+4+%281%29%2C+23+%282015%29.&oq=32.%09F.+Parvin+et+al.+Effect+of+gamma-irradiated+textile+effluent+on+plant+growth.+Int.+J.+Recycl.+Organic.+Waste.+Agric%2C+4+%281%29%2C+23+%282015%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDw0gFY8NIBYOvbAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi8n6OT8_bpAhX9wAIHHRjqA_kQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=bqPgXoidIJGWsAevxbLAAQ&q=33.%09USEPA%2C+Method+1680%3A+Fecal+Coliforms+in+Sewage+Sludge+%28Biosolids%29+by+Multiple-Tube+Fermentation+Using+Lauryl+Tryptose+Broth+%28Ltb%29+and+Ec+Medium%2C+%28United+States+Environmental+Protection+Agency%2C+Washington+DC%2C+USA%2C+2010%29.&oq=33.%09USEPA%2C+Method+1680%3A+Fecal+Coliforms+in+Sewage+Sludge+%28Biosolids%29+by+Multiple-Tube+Fermentation+Using+Lauryl+Tryptose+Broth+%28Ltb%29+and+Ec+Medium%2C+%28United+States+Environmental+Protection+Agency%2C+Washington+DC%2C+USA%2C+2010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABggh9oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiIjJWu8_bpAhURC-wKHa-iDBgQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=bqPgXoidIJGWsAevxbLAAQ&q=33.%09USEPA%2C+Method+1680%3A+Fecal+Coliforms+in+Sewage+Sludge+%28Biosolids%29+by+Multiple-Tube+Fermentation+Using+Lauryl+Tryptose+Broth+%28Ltb%29+and+Ec+Medium%2C+%28United+States+Environmental+Protection+Agency%2C+Washington+DC%2C+USA%2C+2010%29.&oq=33.%09USEPA%2C+Method+1680%3A+Fecal+Coliforms+in+Sewage+Sludge+%28Biosolids%29+by+Multiple-Tube+Fermentation+Using+Lauryl+Tryptose+Broth+%28Ltb%29+and+Ec+Medium%2C+%28United+States+Environmental+Protection+Agency%2C+Washington+DC%2C+USA%2C+2010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABggh9oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiIjJWu8_bpAhURC-wKHa-iDBgQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=dKPgXu_QA4iRkwWw4o6wCA&q=34.%09Sh.+Mahmoudi%2C+N.+Najafi%2C+A.+Reyhanitabar%2C+Effect+of+soil+moisture+and+sewage-sludge+compost+on+some+soil+chemical+properties+and+alfalfa+forage+macronutrients+concentrations+in+greenhouse+conditions.+J.+Sci.+Technol.+Greenhouse.+Culture+6+%2822%29%2C+37+%282015%29.+%28In+Persian%29.+&oq=34.%09Sh.+Mahmoudi%2C+N.+Najafi%2C+A.+Reyhanitabar%2C+Effect+of+soil+moisture+and+sewage-sludge+compost+on+some+soil+chemical+properties+and+alfalfa+forage+macronutrients+concentrations+in+greenhouse+conditions.+J.+Sci.+Technol.+Greenhouse.+Culture+6+%2822%29%2C+37+%282015%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFC8ogJYvKICYISvAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjv2uaw8_bpAhWIyKQKHTCxA4YQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=dKPgXu_QA4iRkwWw4o6wCA&q=34.%09Sh.+Mahmoudi%2C+N.+Najafi%2C+A.+Reyhanitabar%2C+Effect+of+soil+moisture+and+sewage-sludge+compost+on+some+soil+chemical+properties+and+alfalfa+forage+macronutrients+concentrations+in+greenhouse+conditions.+J.+Sci.+Technol.+Greenhouse.+Culture+6+%2822%29%2C+37+%282015%29.+%28In+Persian%29.+&oq=34.%09Sh.+Mahmoudi%2C+N.+Najafi%2C+A.+Reyhanitabar%2C+Effect+of+soil+moisture+and+sewage-sludge+compost+on+some+soil+chemical+properties+and+alfalfa+forage+macronutrients+concentrations+in+greenhouse+conditions.+J.+Sci.+Technol.+Greenhouse.+Culture+6+%2822%29%2C+37+%282015%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFC8ogJYvKICYISvAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjv2uaw8_bpAhWIyKQKHTCxA4YQ4dUDCAw
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D35.%2509R.L.%2BWesterman%252C%2BSoil%2BTesting%2Band%2BPlant%2BAnalysis.%2B3rd%2BEdition%252C%2BBook%2BSeries%2BNo.%2B3%252C%2B%2528Soil%2BScience%2BSociety%2Bof%2BAmerica%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C1990%2529%26oq%3D35.%2509R.L.%2BWesterman%252C%2BSoil%2BTesting%2Band%2BPlant%2BAnalysis.%2B3rd%2BEdition%252C%2BBook%2BSeries%2BNo.%2B3%252C%2B%2528Soil%2BScience%2BSociety%2Bof%2BAmerica%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C1990%2529%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFCLjwVYi48FYLyYBWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGPLHgvcFIhkA8aeDS-2BOtj1-voqvVsf7Nds_lrjvNfcMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D36.%2509J.%2BPeters%252C%2BRecommended%2BMethods%2Bof%2BManure%2BAnalysis.%2B%2528University%2Bof%2BWisconsin%2BCooperative%2BExtension%2BPublication%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B2003%2529.%26oq%3D36.%2509J.%2BPeters%252C%2BRecommended%2BMethods%2Bof%2BManure%2BAnalysis.%2B%2528University%2Bof%2BWisconsin%2BCooperative%2BExtension%2BPublication%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B2003%2529.%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFCoKVioKWCeMGgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGKPIgvcFIhkA8aeDS1uGMk8tqeDBgDZ7BgpoPD_hs9qqMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D37.%2509H.%2BAsgari%2BLajayer%252C%2BN.%2BNajafi%252C%2BM.%2BMoghiseh%252C%2BApplication%2Bof%2Bionizing%2Bradiation%2Beffects%2Bon%2Bphysical%252C%2Bchemical%2Band%2Bbiological%2Bproperties%2Bof%2Beffluent%2Bwastewater.%2BJ.%2BLand.%2BManage.%2B4%2B%25281%2529%252C%2B79%2B%25282016%2529.%2B%2528In%2BPersian%2529.%2B%26oq%3D37.%2509H.%2BAsgari%2BLajayer%252C%2BN.%2BNajafi%252C%2BM.%2BMoghiseh%252C%2BApplication%2Bof%2Bionizing%2Bradiation%2Beffects%2Bon%2Bphysical%252C%2Bchemical%2Band%2Bbiological%2Bproperties%2Bof%2Beffluent%2Bwastewater.%2BJ.%2BLand.%2BManage.%2B4%2B%25281%2529%252C%2B79%2B%25282016%2529.%2B%2528In%2BPersian%2529.%2B%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFCdFVidFWCLHmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGP7IgvcFIhkA8aeDSyBXVf8LwEpZSGsc-XKnGRtF1UfzMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3DBiol.%2BAgric.%2BHortic%26oq%3DBiol.%2BAgric.%2BHortic%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDDIGCAAQFhAeUJElWJElYO4uaAFwAHgAgAHfAYgB3wGSAQMyLTGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGKfMgvcFIhkA8aeDS21o1jXitS18rqGvl75L_0DjcaDJMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3DBiol.%2BAgric.%2BHortic%26oq%3DBiol.%2BAgric.%2BHortic%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDDIGCAAQFhAeUJElWJElYO4uaAFwAHgAgAHfAYgB3wGSAQMyLTGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGKfMgvcFIhkA8aeDS21o1jXitS18rqGvl75L_0DjcaDJMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D39.%2509USEPA%252C%2BThe%2Bstandards%2Bfor%2Bthe%2Buse%2Bor%2Bdisposal%2Bof%2Bsewage%2Bsludge.%2BCode%2Bof%2BFederal%2BRegulation-Part%2B503%2BRule%252C%2BFederal%2BRegister%2BNomber-9248%25E2%2580%25939415%252C%2B%2528United%2BStates%2BEnvironmental%2BProtection%2BAgency%2BPress%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B1993%2529.%2B%26oq%3D39.%2509USEPA%252C%2BThe%2Bstandards%2Bfor%2Bthe%2Buse%2Bor%2Bdisposal%2Bof%2Bsewage%2Bsludge.%2BCode%2Bof%2BFederal%2BRegulation-Part%2B503%2BRule%252C%2BFederal%2BRegister%2BNomber-9248%25E2%2580%25939415%252C%2B%2528United%2BStates%2BEnvironmental%2BProtection%2BAgency%2BPress%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B1993%2529.%2B%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFDtFVjtFWD0H2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGN7MgvcFIhkA8aeDSyc-0zttgE5TJcIH07EVkpd8YcPAMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D39.%2509USEPA%252C%2BThe%2Bstandards%2Bfor%2Bthe%2Buse%2Bor%2Bdisposal%2Bof%2Bsewage%2Bsludge.%2BCode%2Bof%2BFederal%2BRegulation-Part%2B503%2BRule%252C%2BFederal%2BRegister%2BNomber-9248%25E2%2580%25939415%252C%2B%2528United%2BStates%2BEnvironmental%2BProtection%2BAgency%2BPress%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B1993%2529.%2B%26oq%3D39.%2509USEPA%252C%2BThe%2Bstandards%2Bfor%2Bthe%2Buse%2Bor%2Bdisposal%2Bof%2Bsewage%2Bsludge.%2BCode%2Bof%2BFederal%2BRegulation-Part%2B503%2BRule%252C%2BFederal%2BRegister%2BNomber-9248%25E2%2580%25939415%252C%2B%2528United%2BStates%2BEnvironmental%2BProtection%2BAgency%2BPress%252C%2BWashington%2BDC%252C%2BUSA%252C%2B1993%2529.%2B%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFDtFVjtFWD0H2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGN7MgvcFIhkA8aeDSyc-0zttgE5TJcIH07EVkpd8YcPAMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D40.%2509S.%2BBorrely%2Bet%2Bal.%2BRadiation%2Bprocessing%2Bof%2Bsewage%2Band%2Bsludge%252C%2Ba%2Breview.%2BProg.%2BNucl.%2BEnerg.%2B33%252C%2B3%2B%25281998%2529.%26oq%3D40.%2509S.%2BBorrely%2Bet%2Bal.%2BRadiation%2Bprocessing%2Bof%2Bsewage%2Band%2Bsludge%252C%2Ba%2Breview.%2BProg.%2BNucl.%2BEnerg.%2B33%252C%2B3%2B%25281998%2529.%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFCIFliIFmCPHmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGIjNgvcFIhkA8aeDS-j_VdJ8rVZjZuOHdqZ5KcyZVAYfMgFy
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fei%3DnKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA%26q%3D41.%2509H.%2BWatanabe%252C%2BM.%2BTakehisa%252C%2BDisinfection%2Bof%2Bsewage%2Bsludge%2Bcake%2Bby%2Bgamma-irradiation.%2BRadiat.%2BPhys.%2BChem.%2B24%252C%2B41%2B%25281984%2529.%26oq%3D41.%2509H.%2BWatanabe%252C%2BM.%2BTakehisa%252C%2BDisinfection%2Bof%2Bsewage%2Bsludge%2Bcake%2Bby%2Bgamma-irradiation.%2BRadiat.%2BPhys.%2BChem.%2B24%252C%2B41%2B%25281984%2529.%26gs_lcp%3DCgZwc3ktYWIQDFC1F1i1F2CjH2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA%26sclient%3Dpsy-ab%26ved%3D0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw&q=EgROJsEbGKjNgvcFIhkA8aeDS6nBhgSHdCxfRIJQZP7JGpyfwv9-MgFy


 166                                                                                                            . . .تأثیر پرتوتابی لجن فاضالب بر جذب عناصر غذایی پر مصرف  
 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ايجله علوم و فنون هستهم
 Vol. 91, No 1, 2020, P 151-166                                                                                                              166-151، ص 1399، بهار 1، شماره 91 جلد

42. S. Kazemalilou et al. Effects of integrated 
application of phosphorus fertilizer and sewage 
sludge on leaf chlorophyll index and some 
growth characteristics of sunflower under water 
deficit conditions. J. Soil Manage. Sustain. Prod. 
7 (4), 1 (2018). (In Persian).  

43. Z. Guo et al. Gamma irradiation-induced Cd2+ 
and Pb2+ removal from different kinds of water. 
Radiat. Phys. Chem. 77 (9), 1021 (2008).  

44. G.A. Pandya et al., Inactivation of bacteria in 
sewage sludge by gamma radiation. Environ. 
Pollut. 43 (4), 281 (1987).  

45. C. Magnavacca, J. Graino, Additional 
advantages of irradiation treatment of sewage 
sludge for agriculture re-use. (International 
Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2000). 

46. L. Chu, J. Wang, B. Wang, Effect of gamma 
irradiation on activities and physicochemical 
characteristics of sewage sludge. Biochem. 
Engin. J., 54 (1), 34 (2011). 

47. M. Sánchez-Polo et al., Gamma irradiation of 
pharmaceutical compounds, nitroimidazoles, as a 
new alternative for water treatment. Water. Res 
43, 4028 (2009). 

48. S. Chu et al. Municipal sewage sludge compost 
promotes Mangifera persiciforma tree growth 
with no risk of heavy metal contamination of 
soil. Sci. Rep. 7, 13408 (2017).  

49. N. Najafi, S. Mardomi, Sh. Oustan, The effect of 
waterlogging, sewage sludge and manure on 
selected macronutrients and sodium uptake in 
sunflower plant in a loamy sand soil. J. Water. 
Soil. 26(3), 619 (2012). (In Persian).  

50. N. Asagi, H. Ueno. Determination of application 
effects of sewage sludge on growth, soil 
properties, and N uptake in komatsuna by using 
the indirect 15N isotope method. Commun. Soil. 
Sci. Plant. Anal. 39, 1928 (2008). 

51. M.A. Bozkurt, T. Yarilgac, The effect of sewage 
sludge application on the yield, growth, nutrition 
and heavy metal accumulation in apple trees 
growing in dry conditions. Turkish. J. Agric. 
Forest. 27, 285 (2003). 

52. H. Chenget al. Application of composted sewage 
sludge (CSS) as a soil amendment for turfgrass 
growth. Ecol. Engin, 29, 96 (2007). 

 
 

53. J. Casado-Vela et al., Effect of composted 
sewage sludge application to soil on sweet 
pepper crop (Capsicum annuum var. annuum) 
grown under two exploitation regimes. Waste. 
Manage, 27, 1509 (2007).  

54. Pascual et al. Effect of water deficit on microbial 
characteristics in soil amended with sewage 
sludge or inorganic fertilizer under laboratory 
conditions. Bioresour. Technol. 98, 29 (2007).  

55. A.H.A. Hussein, Impact of sewage sludge as 
organic manure on some soil properties, growth, 
yield and nutrient contents of cucumber crop. J. 
Appl. Sci. 9, 1401 (2009).  

56. R.P. Singh, M. Agrawal, Effect of different 
sewage sludge applications on growth and yield 
of Vigna radiata L. field crop: Metal uptake by 
plant. Ecol. Engin. 36, 969 (2010).  

57. H. Dehghan Manshadi et al., Effect application 
of sewage sludge and sewage sludge enriched 
with chemical fertilizer on the rate of organic 
carbon, respiration and enzyme activity of soil 
under basil cultivation. J. Water. Soil. 26(3), 554 
(2012). 

58. R.P. Singh, M. Agrawal, Effects of sewage 
sludge amendment on heavy metal accumulation 
and consequent responses of Beta vulgaris 
plants. Chemosphere 67, 2229 (2007). 

59. A. Lakhdar et al. Effect of municipal solid waste 
compost and sewage sludge use on wheat 
(Triticum durum): growth, heavy metal 
accumulation, and antioxidant activity, J. Sci. 
Food. Agric. 90, 965 (2010). 

60. G.A. Pandya, S. Sachidanand, V.V. Modi, 
Potential of recycling gamma-irradiated sewage 
sludge for use as a fertilizer: a study on chickpea 
(Cicer arietinum L.). Environ. Pollut. 56, 101 
(1989). 

61. L. Zhou et al. Irradiated sewage sludge for 
application to cropland, (International Atomic 
Energy Agency, Vienna, Austria, 2002). 

62. R. El-Motaium, S. Badawy, Irradiated sewage 
sludge for application to cropland, (International 
Atomic Energy Agency, Vienna Austria, 2002). 

63. H. Marschner, Mineral Nutrition of Higher 
Plants, (Academic Press, New York, 2011). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استناد به این مقاله
تأثیر پرتوتابی لجن فاضالب بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در )، 1399( ، جواد هادیانمحمد مسافري، ، ابراهیم مقیسهاله نجفینصرت، بهنام عسگري لجایر

 166-151، 91 ،ايریحان در شرایط گلخانه گیاه دارویی
DOI: 10.24200/nst.2020.1105 
Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1105.html 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  
as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://www.google.com/search?ei=nKPgXtaUDMjXkwWGgYrIDA&q=42.%09S.+Kazemalilou+et+al.+Effects+of+integrated+application+of+phosphorus+fertilizer+and+sewage+sludge+on+leaf+chlorophyll+index+and+some+growth+characteristics+of+sunflower+under+water+deficit+conditions.+J.+Soil+Manage.+Sustain.+Prod.+7+%284%29%2C+1+%282018%29.+%28In+Persian%29.+&oq=42.%09S.+Kazemalilou+et+al.+Effects+of+integrated+application+of+phosphorus+fertilizer+and+sewage+sludge+on+leaf+chlorophyll+index+and+some+growth+characteristics+of+sunflower+under+water+deficit+conditions.+J.+Soil+Manage.+Sustain.+Prod.+7+%284%29%2C+1+%282018%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCTG1iTG2CdKmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjW0vjD8_bpAhXI66QKHYaAAskQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=HKfgXrDQEsvSsAeIq6egDg&q=43.%09Z.+Guo+et+al.+Gamma+irradiation-induced+Cd2%2B+and+Pb2%2B+removal+from+different+kinds+of+water.+Radiat.+Phys.+Chem.+77+%289%29%2C+1021+%282008%29.&oq=43.%09Z.+Guo+et+al.+Gamma+irradiation-induced+Cd2%2B+and+Pb2%2B+removal+from+different+kinds+of+water.+Radiat.+Phys.+Chem.+77+%289%29%2C+1021+%282008%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABghAVoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwzp7v9vbpAhVLKewKHYjVCeQQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=HqfgXtycA82VsAe3kreQBg&q=44.%09G.A.+Pandya+et+al.%2C+Inactivation+of+bacteria+in+sewage+sludge+by+gamma+radiation.+Environ.+Pollut.+43+%284%29%2C+281+%281987%29.+&oq=44.%09G.A.+Pandya+et+al.%2C+Inactivation+of+bacteria+in+sewage+sludge+by+gamma+radiation.+Environ.+Pollut.+43+%284%29%2C+281+%281987%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDTrgFY064BYNC3AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjco4nw9vbpAhXNCuwKHTfJDWIQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=HqfgXtycA82VsAe3kreQBg&q=44.%09G.A.+Pandya+et+al.%2C+Inactivation+of+bacteria+in+sewage+sludge+by+gamma+radiation.+Environ.+Pollut.+43+%284%29%2C+281+%281987%29.+&oq=44.%09G.A.+Pandya+et+al.%2C+Inactivation+of+bacteria+in+sewage+sludge+by+gamma+radiation.+Environ.+Pollut.+43+%284%29%2C+281+%281987%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDTrgFY064BYNC3AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjco4nw9vbpAhXNCuwKHTfJDWIQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=NqfgXvS2JZGSkwW-roH4Cg&q=45.%09C.+Magnavacca%2C+J.+Graino%2C+Additional+advantages+of+irradiation+treatment+of+sewage+sludge+for+agriculture+re-use.+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2000%29.&oq=45.%09C.+Magnavacca%2C+J.+Graino%2C+Additional+advantages+of+irradiation+treatment+of+sewage+sludge+for+agriculture+re-use.+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2000%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDs8QFY7PEBYMv6AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj0qeT79vbpAhURyaQKHT5XAK8Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=NqfgXvS2JZGSkwW-roH4Cg&q=45.%09C.+Magnavacca%2C+J.+Graino%2C+Additional+advantages+of+irradiation+treatment+of+sewage+sludge+for+agriculture+re-use.+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2000%29.&oq=45.%09C.+Magnavacca%2C+J.+Graino%2C+Additional+advantages+of+irradiation+treatment+of+sewage+sludge+for+agriculture+re-use.+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2000%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDs8QFY7PEBYMv6AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj0qeT79vbpAhURyaQKHT5XAK8Q4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=fqfgXrDkOLHnsAfurK7YCw&q=46.%09L.+Chu%2C+J.+Wang%2C+B.+Wang%2C+Effect+of+gamma+irradiation+on+activities+and+physicochemical+characteristics+of+sewage+sludge.+Biochem.+Engin.+J.%2C+54+%281%29%2C+34+%282011%29.&oq=46.%09L.+Chu%2C+J.+Wang%2C+B.+Wang%2C+Effect+of+gamma+irradiation+on+activities+and+physicochemical+characteristics+of+sewage+sludge.+Biochem.+Engin.+J.%2C+54+%281%29%2C+34+%282011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg4W5oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwm6Ke9_bpAhWxM-wKHW6WC7sQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=fqfgXrDkOLHnsAfurK7YCw&q=46.%09L.+Chu%2C+J.+Wang%2C+B.+Wang%2C+Effect+of+gamma+irradiation+on+activities+and+physicochemical+characteristics+of+sewage+sludge.+Biochem.+Engin.+J.%2C+54+%281%29%2C+34+%282011%29.&oq=46.%09L.+Chu%2C+J.+Wang%2C+B.+Wang%2C+Effect+of+gamma+irradiation+on+activities+and+physicochemical+characteristics+of+sewage+sludge.+Biochem.+Engin.+J.%2C+54+%281%29%2C+34+%282011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg4W5oAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwm6Ke9_bpAhWxM-wKHW6WC7sQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=jqfgXqGbD-3isAfeyY-4Cw&q=47.%09M.+S%C3%A1nchez-Polo+et+al.%2C+Gamma+irradiation+of+pharmaceutical+compounds%2C+nitroimidazoles%2C+as+a+new+alternative+for+water+treatment.+Water.+Res+43%2C+4028+%282009%29.&oq=47.%09M.+S%C3%A1nchez-Polo+et+al.%2C+Gamma+irradiation+of+pharmaceutical+compounds%2C+nitroimidazoles%2C+as+a+new+alternative+for+water+treatment.+Water.+Res+43%2C+4028+%282009%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDw2ANY8NgDYOPiA2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwihmsml9_bpAhVtMewKHd7kA7cQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=zafgXpJ8xPKTBfXdjogP&q=48.%09S.+Chu+et+al.+Municipal+sewage+sludge+compost+promotes+Mangifera+persiciforma+tree+growth+with+no+risk+of+heavy+metal+contamination+of+soil.+Sci.+Rep.+7%2C+13408+%282017%29.+&oq=48.%09S.+Chu+et+al.+Municipal+sewage+sludge+compost+promotes+Mangifera+persiciforma+tree+growth+with+no+risk+of+heavy+metal+contamination+of+soil.+Sci.+Rep.+7%2C+13408+%282017%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCx3wFYsd8BYOHoAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjSlsDD9_bpAhVE-aQKHfWuA_EQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=7KfgXsbfDom1sAfWgKWIDQ&q=49.%09N.+Najafi%2C+S.+Mardomi%2C+Sh.+Oustan%2C+The+effect+of+waterlogging%2C+sewage+sludge+and+manure+on+selected+macronutrients+and+sodium+uptake+in+sunflower+plant+in+a+loamy+sand+soil.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+619+%282012%29.+%28In+Persian%29.+&oq=49.%09N.+Najafi%2C+S.+Mardomi%2C+Sh.+Oustan%2C+The+effect+of+waterlogging%2C+sewage+sludge+and+manure+on+selected+macronutrients+and+sodium+uptake+in+sunflower+plant+in+a+loamy+sand+soil.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+619+%282012%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCRsAJYkbACYMK6AmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjGhbLS9_bpAhWJGuwKHVZACdEQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=7KfgXsbfDom1sAfWgKWIDQ&q=49.%09N.+Najafi%2C+S.+Mardomi%2C+Sh.+Oustan%2C+The+effect+of+waterlogging%2C+sewage+sludge+and+manure+on+selected+macronutrients+and+sodium+uptake+in+sunflower+plant+in+a+loamy+sand+soil.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+619+%282012%29.+%28In+Persian%29.+&oq=49.%09N.+Najafi%2C+S.+Mardomi%2C+Sh.+Oustan%2C+The+effect+of+waterlogging%2C+sewage+sludge+and+manure+on+selected+macronutrients+and+sodium+uptake+in+sunflower+plant+in+a+loamy+sand+soil.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+619+%282012%29.+%28In+Persian%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCRsAJYkbACYMK6AmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjGhbLS9_bpAhWJGuwKHVZACdEQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=FajgXpPKLsH3kwXh75-ACw&q=50.%09N.+Asagi%2C+H.+Ueno.+Determination+of+application+effects+of+sewage+sludge+on+growth%2C+soil+properties%2C+and+N+uptake+in+komatsuna+by+using+the+indirect+15N+isotope+method.+Commun.+Soil.+Sci.+Plant.+Anal.+39%2C+1928+%282008%29.&oq=50.%09N.+Asagi%2C+H.+Ueno.+Determination+of+application+effects+of+sewage+sludge+on+growth%2C+soil+properties%2C+and+N+uptake+in+komatsuna+by+using+the+indirect+15N+isotope+method.+Commun.+Soil.+Sci.+Plant.+Anal.+39%2C+1928+%282008%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDIxAFYyMQBYJTKAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjTqJjm9_bpAhXB-6QKHeH3B7AQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=MajgXpG7BY7xkwX404HYCQ&q=51.%09M.A.+Bozkurt%2C+T.+Yarilgac%2C+The+effect+of+sewage+sludge+application+on+the+yield%2C+growth%2C+nutrition+and+heavy+metal+accumulation+in+apple+trees+growing+in+dry+conditions.+Turkish.+J.+Agric.+Forest.+27%2C+285+%282003%29.&oq=51.%09M.A.+Bozkurt%2C+T.+Yarilgac%2C+The+effect+of+sewage+sludge+application+on+the+yield%2C+growth%2C+nutrition+and+heavy+metal+accumulation+in+apple+trees+growing+in+dry+conditions.+Turkish.+J.+Agric.+Forest.+27%2C+285+%282003%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCFwQFYhcEBYKDHAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjRl5zz9_bpAhWO-KQKHfhpAJsQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=MajgXpG7BY7xkwX404HYCQ&q=51.%09M.A.+Bozkurt%2C+T.+Yarilgac%2C+The+effect+of+sewage+sludge+application+on+the+yield%2C+growth%2C+nutrition+and+heavy+metal+accumulation+in+apple+trees+growing+in+dry+conditions.+Turkish.+J.+Agric.+Forest.+27%2C+285+%282003%29.&oq=51.%09M.A.+Bozkurt%2C+T.+Yarilgac%2C+The+effect+of+sewage+sludge+application+on+the+yield%2C+growth%2C+nutrition+and+heavy+metal+accumulation+in+apple+trees+growing+in+dry+conditions.+Turkish.+J.+Agric.+Forest.+27%2C+285+%282003%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCFwQFYhcEBYKDHAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjRl5zz9_bpAhWO-KQKHfhpAJsQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=S6jgXsfgO4WwkwWM1YWwCA&q=52.%09H.+Chenget+al.+Application+of+composted+sewage+sludge+%28CSS%29+as+a+soil+amendment+for+turfgrass+growth.+Ecol.+Engin%2C+29%2C+96+%282007%29.&oq=52.%09H.+Chenget+al.+Application+of+composted+sewage+sludge+%28CSS%29+as+a+soil+amendment+for+turfgrass+growth.+Ecol.+Engin%2C+29%2C+96+%282007%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDFkwNYxZMDYKqcA2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiHsoWA-PbpAhUF2KQKHYxqAYYQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=gqjgXqbQDZDTkwXl6IOgCA&q=53.%09J.+Casado-Vela+et+al.%2C+Effect+of+composted+sewage+sludge+application+to+soil+on+sweet+pepper+crop+%28Capsicum+annuum+var.+annuum%29+grown+under+two+exploitation+regimes.+Waste.+Manage%2C+27%2C+1509+%282007%29.+&oq=53.%09J.+Casado-Vela+et+al.%2C+Effect+of+composted+sewage+sludge+application+to+soil+on+sweet+pepper+crop+%28Capsicum+annuum+var.+annuum%29+grown+under+two+exploitation+regimes.+Waste.+Manage%2C+27%2C+1509+%282007%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDE0AFYxNABYPLWAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwimmfSZ-PbpAhWQ6aQKHWX0AIQQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=gqjgXqbQDZDTkwXl6IOgCA&q=53.%09J.+Casado-Vela+et+al.%2C+Effect+of+composted+sewage+sludge+application+to+soil+on+sweet+pepper+crop+%28Capsicum+annuum+var.+annuum%29+grown+under+two+exploitation+regimes.+Waste.+Manage%2C+27%2C+1509+%282007%29.+&oq=53.%09J.+Casado-Vela+et+al.%2C+Effect+of+composted+sewage+sludge+application+to+soil+on+sweet+pepper+crop+%28Capsicum+annuum+var.+annuum%29+grown+under+two+exploitation+regimes.+Waste.+Manage%2C+27%2C+1509+%282007%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDE0AFYxNABYPLWAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwimmfSZ-PbpAhWQ6aQKHWX0AIQQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=n6jgXqvNAoiYsAfPjZOYDA&q=54.%09Pascual+et+al.+Effect+of+water+deficit+on+microbial+characteristics+in+soil+amended+with+sewage+sludge+or+inorganic+fertilizer+under+laboratory+conditions.+Bioresour.+Technol.+98%2C+29+%282007%29.+&oq=54.%09Pascual+et+al.+Effect+of+water+deficit+on+microbial+characteristics+in+soil+amended+with+sewage+sludge+or+inorganic+fertilizer+under+laboratory+conditions.+Bioresour.+Technol.+98%2C+29+%282007%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCu7AJYruwCYJL2AmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjrmNOn-PbpAhUIDOwKHc_GBMMQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=0KjgXrfBGcK4kwWz_Z-QBg&q=55.%09A.H.A.+Hussein%2C+Impact+of+sewage+sludge+as+organic+manure+on+some+soil+properties%2C+growth%2C+yield+and+nutrient+contents+of+cucumber+crop.+J.+Appl.+Sci.+9%2C+1401+%282009%29.+&oq=55.%09A.H.A.+Hussein%2C+Impact+of+sewage+sludge+as+organic+manure+on+some+soil+properties%2C+growth%2C+yield+and+nutrient+contents+of+cucumber+crop.+J.+Appl.+Sci.+9%2C+1401+%282009%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDT8QFY0_EBYLT_AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi36Zi_-PbpAhVC3KQKHbP-B2IQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=0KjgXrfBGcK4kwWz_Z-QBg&q=55.%09A.H.A.+Hussein%2C+Impact+of+sewage+sludge+as+organic+manure+on+some+soil+properties%2C+growth%2C+yield+and+nutrient+contents+of+cucumber+crop.+J.+Appl.+Sci.+9%2C+1401+%282009%29.+&oq=55.%09A.H.A.+Hussein%2C+Impact+of+sewage+sludge+as+organic+manure+on+some+soil+properties%2C+growth%2C+yield+and+nutrient+contents+of+cucumber+crop.+J.+Appl.+Sci.+9%2C+1401+%282009%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDT8QFY0_EBYLT_AWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi36Zi_-PbpAhVC3KQKHbP-B2IQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=LangXq3hPMKvkwXKk5KYCA&q=56.%09R.P.+Singh%2C+M.+Agrawal%2C+Effect+of+different+sewage+sludge+applications+on+growth+and+yield+of+Vigna+radiata+L.+field+crop%3A+Metal+uptake+by+plant.+Ecol.+Engin.+36%2C+969+%282010%29.&oq=56.%09R.P.+Singh%2C+M.+Agrawal%2C+Effect+of+different+sewage+sludge+applications+on+growth+and+yield+of+Vigna+radiata+L.+field+crop%3A+Metal+uptake+by+plant.+Ecol.+Engin.+36%2C+969+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABgsxJoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjtq-jr-PbpAhXC16QKHcqJBIMQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=WqngXvP8JsuwkwXg94KoCA&q=57.%09H.+Dehghan+Manshadi+et+al.%2C+Effect+application+of+sewage+sludge+and+sewage+sludge+enriched+with+chemical+fertilizer+on+the+rate+of+organic+carbon%2C+respiration+and+enzyme+activity+of+soil+under+basil+cultivation.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+554+%282012%29.&oq=57.%09H.+Dehghan+Manshadi+et+al.%2C+Effect+application+of+sewage+sludge+and+sewage+sludge+enriched+with+chemical+fertilizer+on+the+rate+of+organic+carbon%2C+respiration+and+enzyme+activity+of+soil+under+basil+cultivation.+J.+Water.+Soil.+26%283%29%2C+554+%282012%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABgnMECaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjzkY2B-fbpAhVL2KQKHeC7AIUQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=hangXqf8Bc-WkgWt3bqIAQ&q=58.%09R.P.+Singh%2C+M.+Agrawal%2C+Effects+of+sewage+sludge+amendment+on+heavy+metal+accumulation+and+consequent+responses+of+Beta+vulgaris+plants.+Chemosphere+67%2C+2229+%282007%29.&oq=58.%09R.P.+Singh%2C+M.+Agrawal%2C+Effects+of+sewage+sludge+amendment+on+heavy+metal+accumulation+and+consequent+responses+of+Beta+vulgaris+plants.+Chemosphere+67%2C+2229+%282007%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFClvQFYpb0BYLfEAWgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjn0qyV-fbpAhVPi6QKHa2uDhEQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=n6ngXorIJY-2kwXoo6m4Cw&q=59.%09A.+Lakhdar+et+al.+Effect+of+municipal+solid+waste+compost+and+sewage+sludge+use+on+wheat+%28Triticum+durum%29%3A+growth%2C+heavy+metal+accumulation%2C+and+antioxidant+activity%2C+J.+Sci.+Food.+Agric.+90%2C+965+%282010%29.&oq=59.%09A.+Lakhdar+et+al.+Effect+of+municipal+solid+waste+compost+and+sewage+sludge+use+on+wheat+%28Triticum+durum%29%3A+growth%2C+heavy+metal+accumulation%2C+and+antioxidant+activity%2C+J.+Sci.+Food.+Agric.+90%2C+965+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDbkgNY25IDYIKbA2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjKk_-h-fbpAhUP26QKHehRCrcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=n6ngXorIJY-2kwXoo6m4Cw&q=59.%09A.+Lakhdar+et+al.+Effect+of+municipal+solid+waste+compost+and+sewage+sludge+use+on+wheat+%28Triticum+durum%29%3A+growth%2C+heavy+metal+accumulation%2C+and+antioxidant+activity%2C+J.+Sci.+Food.+Agric.+90%2C+965+%282010%29.&oq=59.%09A.+Lakhdar+et+al.+Effect+of+municipal+solid+waste+compost+and+sewage+sludge+use+on+wheat+%28Triticum+durum%29%3A+growth%2C+heavy+metal+accumulation%2C+and+antioxidant+activity%2C+J.+Sci.+Food.+Agric.+90%2C+965+%282010%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDbkgNY25IDYIKbA2gBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjKk_-h-fbpAhUP26QKHehRCrcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=GKrgXq_BOIzgkgWJrrG4Cw&q=60.%09G.A.+Pandya%2C+S.+Sachidanand%2C+V.V.+Modi%2C+Potential+of+recycling+gamma-irradiated+sewage+sludge+for+use+as+a+fertilizer%3A+a+study+on+chickpea+%28Cicer+arietinum+L.%29.+Environ.+Pollut.+56%2C+101+%281989%29.&oq=60.%09G.A.+Pandya%2C+S.+Sachidanand%2C+V.V.+Modi%2C+Potential+of+recycling+gamma-irradiated+sewage+sludge+for+use+as+a+fertilizer%3A+a+study+on+chickpea+%28Cicer+arietinum+L.%29.+Environ.+Pollut.+56%2C+101+%281989%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABgvfgBaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwivrevb-fbpAhUMsKQKHQlXDLcQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=gqrgXubuBsKdkwXs1TA&q=61.%09L.+Zhou+et+al.+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&oq=61.%09L.+Zhou+et+al.+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABghxdoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjmt_-N-vbpAhXCzqQKHewqDAAQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=gqrgXubuBsKdkwXs1TA&q=61.%09L.+Zhou+et+al.+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&oq=61.%09L.+Zhou+et+al.+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna%2C+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABghxdoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjmt_-N-vbpAhXCzqQKHewqDAAQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=uargXoiYF8aBkwWUp6SgDA&q=62.%09R.+El-Motaium%2C+S.+Badawy%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna+Austria%2C+2002%29.&oq=62.%09R.+El-Motaium%2C+S.+Badawy%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCByQJYgckCYKzRAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI2Kyo-vbpAhXGwKQKHZQTCcQQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=uargXoiYF8aBkwWUp6SgDA&q=62.%09R.+El-Motaium%2C+S.+Badawy%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna+Austria%2C+2002%29.&oq=62.%09R.+El-Motaium%2C+S.+Badawy%2C+Irradiated+sewage+sludge+for+application+to+cropland%2C+%28International+Atomic+Energy+Agency%2C+Vienna+Austria%2C+2002%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFCByQJYgckCYKzRAmgBcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI2Kyo-vbpAhXGwKQKHZQTCcQQ4dUDCAw
https://www.google.com/search?ei=5argXsu7M5KzsAetqJf4BQ&q=63.%09H.+Marschner%2C+Mineral+Nutrition+of+Higher+Plants%2C+%28Academic+Press%2C+New+York%2C+2011%29.&oq=63.%09H.+Marschner%2C+Mineral+Nutrition+of+Higher+Plants%2C+%28Academic+Press%2C+New+York%2C+2011%29.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFDEhAJYxIQCYPaKAmgBcAB4AIAB9gGIAfYBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiLwsa9-vbpAhWSGewKHS3UBV8Q4dUDCAw
https://jonsat.nstri.ir/article_1105.html

	42. S. Kazemalilou et al. Effects of integrated application of phosphorus fertilizer and sewage sludge on leaf chlorophyll index and some growth characteristics of sunflower under water deficit conditions. J. Soil Manage. Sustain. Prod. 7 (4), 1 (2018...
	43. Z. Guo et al. Gamma irradiation-induced Cd2+ and Pb2+ removal from different kinds of water. Radiat. Phys. Chem. 77 (9), 1021 (2008).
	44. G.A. Pandya et al., Inactivation of bacteria in sewage sludge by gamma radiation. Environ. Pollut. 43 (4), 281 (1987).
	45. C. Magnavacca, J. Graino, Additional advantages of irradiation treatment of sewage sludge for agriculture re-use. (International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2000).
	46. L. Chu, J. Wang, B. Wang, Effect of gamma irradiation on activities and physicochemical characteristics of sewage sludge. Biochem. Engin. J., 54 (1), 34 (2011).
	47. M. Sánchez-Polo et al., Gamma irradiation of pharmaceutical compounds, nitroimidazoles, as a new alternative for water treatment. Water. Res 43, 4028 (2009).
	48. S. Chu et al. Municipal sewage sludge compost promotes Mangifera persiciforma tree growth with no risk of heavy metal contamination of soil. Sci. Rep. 7, 13408 (2017).
	49. N. Najafi, S. Mardomi, Sh. Oustan, The effect of waterlogging, sewage sludge and manure on selected macronutrients and sodium uptake in sunflower plant in a loamy sand soil. J. Water. Soil. 26(3), 619 (2012). (In Persian).
	50. N. Asagi, H. Ueno. Determination of application effects of sewage sludge on growth, soil properties, and N uptake in komatsuna by using the indirect 15N isotope method. Commun. Soil. Sci. Plant. Anal. 39, 1928 (2008).
	51. M.A. Bozkurt, T. Yarilgac, The effect of sewage sludge application on the yield, growth, nutrition and heavy metal accumulation in apple trees growing in dry conditions. Turkish. J. Agric. Forest. 27, 285 (2003).
	52. H. Chenget al. Application of composted sewage sludge (CSS) as a soil amendment for turfgrass growth. Ecol. Engin, 29, 96 (2007).
	53. J. Casado-Vela et al., Effect of composted sewage sludge application to soil on sweet pepper crop (Capsicum annuum var. annuum) grown under two exploitation regimes. Waste. Manage, 27, 1509 (2007).
	54. Pascual et al. Effect of water deficit on microbial characteristics in soil amended with sewage sludge or inorganic fertilizer under laboratory conditions. Bioresour. Technol. 98, 29 (2007).
	55. A.H.A. Hussein, Impact of sewage sludge as organic manure on some soil properties, growth, yield and nutrient contents of cucumber crop. J. Appl. Sci. 9, 1401 (2009).
	56. R.P. Singh, M. Agrawal, Effect of different sewage sludge applications on growth and yield of Vigna radiata L. field crop: Metal uptake by plant. Ecol. Engin. 36, 969 (2010).
	57. H. Dehghan Manshadi et al., Effect application of sewage sludge and sewage sludge enriched with chemical fertilizer on the rate of organic carbon, respiration and enzyme activity of soil under basil cultivation. J. Water. Soil. 26(3), 554 (2012).
	58. R.P. Singh, M. Agrawal, Effects of sewage sludge amendment on heavy metal accumulation and consequent responses of Beta vulgaris plants. Chemosphere 67, 2229 (2007).
	59. A. Lakhdar et al. Effect of municipal solid waste compost and sewage sludge use on wheat (Triticum durum): growth, heavy metal accumulation, and antioxidant activity, J. Sci. Food. Agric. 90, 965 (2010).
	60. G.A. Pandya, S. Sachidanand, V.V. Modi, Potential of recycling gamma-irradiated sewage sludge for use as a fertilizer: a study on chickpea (Cicer arietinum L.). Environ. Pollut. 56, 101 (1989).
	61. L. Zhou et al. Irradiated sewage sludge for application to cropland, (International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2002).
	62. R. El-Motaium, S. Badawy, Irradiated sewage sludge for application to cropland, (International Atomic Energy Agency, Vienna Austria, 2002).
	63. H. Marschner, Mineral Nutrition of Higher Plants, (Academic Press, New York, 2011).
	
	
	42. S. Kazemalilou et al. Effects of integrated application of phosphorus fertilizer and sewage sludge on leaf chlorophyll index and some growth characteristics of sunflower under water deficit conditions. J. Soil Manage. Sustain. Prod. 7 (4), 1 (2018...
	43. Z. Guo et al. Gamma irradiation-induced Cd2+ and Pb2+ removal from different kinds of water. Radiat. Phys. Chem. 77 (9), 1021 (2008).
	44. G.A. Pandya et al., Inactivation of bacteria in sewage sludge by gamma radiation. Environ. Pollut. 43 (4), 281 (1987).
	45. C. Magnavacca, J. Graino, Additional advantages of irradiation treatment of sewage sludge for agriculture re-use. (International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2000).
	46. L. Chu, J. Wang, B. Wang, Effect of gamma irradiation on activities and physicochemical characteristics of sewage sludge. Biochem. Engin. J., 54 (1), 34 (2011).
	47. M. Sánchez-Polo et al., Gamma irradiation of pharmaceutical compounds, nitroimidazoles, as a new alternative for water treatment. Water. Res 43, 4028 (2009).
	48. S. Chu et al. Municipal sewage sludge compost promotes Mangifera persiciforma tree growth with no risk of heavy metal contamination of soil. Sci. Rep. 7, 13408 (2017).
	49. N. Najafi, S. Mardomi, Sh. Oustan, The effect of waterlogging, sewage sludge and manure on selected macronutrients and sodium uptake in sunflower plant in a loamy sand soil. J. Water. Soil. 26(3), 619 (2012). (In Persian).
	50. N. Asagi, H. Ueno. Determination of application effects of sewage sludge on growth, soil properties, and N uptake in komatsuna by using the indirect 15N isotope method. Commun. Soil. Sci. Plant. Anal. 39, 1928 (2008).
	51. M.A. Bozkurt, T. Yarilgac, The effect of sewage sludge application on the yield, growth, nutrition and heavy metal accumulation in apple trees growing in dry conditions. Turkish. J. Agric. Forest. 27, 285 (2003).
	52. H. Chenget al. Application of composted sewage sludge (CSS) as a soil amendment for turfgrass growth. Ecol. Engin, 29, 96 (2007).
	53. J. Casado-Vela et al., Effect of composted sewage sludge application to soil on sweet pepper crop (Capsicum annuum var. annuum) grown under two exploitation regimes. Waste. Manage, 27, 1509 (2007).
	54. Pascual et al. Effect of water deficit on microbial characteristics in soil amended with sewage sludge or inorganic fertilizer under laboratory conditions. Bioresour. Technol. 98, 29 (2007).
	55. A.H.A. Hussein, Impact of sewage sludge as organic manure on some soil properties, growth, yield and nutrient contents of cucumber crop. J. Appl. Sci. 9, 1401 (2009).
	56. R.P. Singh, M. Agrawal, Effect of different sewage sludge applications on growth and yield of Vigna radiata L. field crop: Metal uptake by plant. Ecol. Engin. 36, 969 (2010).
	57. H. Dehghan Manshadi et al., Effect application of sewage sludge and sewage sludge enriched with chemical fertilizer on the rate of organic carbon, respiration and enzyme activity of soil under basil cultivation. J. Water. Soil. 26(3), 554 (2012).
	58. R.P. Singh, M. Agrawal, Effects of sewage sludge amendment on heavy metal accumulation and consequent responses of Beta vulgaris plants. Chemosphere 67, 2229 (2007).
	59. A. Lakhdar et al. Effect of municipal solid waste compost and sewage sludge use on wheat (Triticum durum): growth, heavy metal accumulation, and antioxidant activity, J. Sci. Food. Agric. 90, 965 (2010).
	60. G.A. Pandya, S. Sachidanand, V.V. Modi, Potential of recycling gamma-irradiated sewage sludge for use as a fertilizer: a study on chickpea (Cicer arietinum L.). Environ. Pollut. 56, 101 (1989).
	61. L. Zhou et al. Irradiated sewage sludge for application to cropland, (International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2002).
	62. R. El-Motaium, S. Badawy, Irradiated sewage sludge for application to cropland, (International Atomic Energy Agency, Vienna Austria, 2002).
	63. H. Marschner, Mineral Nutrition of Higher Plants, (Academic Press, New York, 2011).





