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کمپوست زباله شهري بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاك و گیاه فلفل اثر شیرابه

 آستاراییرضایعل
*

و ابراهیم فتاحی کیاسري
 **

چکیده

، خاك لوم زراعی و پنج نسبت شیرابه کمپوست زباله شهري به )Capsicum annum(این تحقیق با استفاده از گیاه فلفل 

شیرابه در خاك استفاده از .  در شرایط گلخانه اجرا شدفاکتوریل طرح یکو سه تکرار در )  درصد100 و 60، 40، 20، 0(آب 

، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم قابل ازت خاك، افزایش مواد آلی و عناصر pHموجب افزایش هدایت الکتریکی، کاهش 

 درصد شیرابه موجب از بین رفتن 100 استفاده، شده رشد گیاسبب کاهش  استفاده از شیرابه در مقادیر زیاد. دسترس خاك شد

افزایش و  درصد سبب افزایش وزن خشک و تر اندام هوایی و وزن تر و خشک فلفل 20شیرابه در سطح استفاده . فلفل شدگیاه 

. ب مؤثر بودآ شیرابه به درصد 20 افزایش عملکرد فلفل، نسبت رايبنابراین ب. مقادیر عناصر پرمصرف در اندام هوایی فلفل شد

  . شدافزایش هدایت الکتریکی خاك سبب  شیرابه در خاك یشتر مقادیر بولی

 شیرابه حاصل از تولید کمپوست زباله شهري، فلفل، عناصر پرمصرف، خصوصیات خاك زراعی  :هاي کلیدي واژه

*

 ایران-، دانشگاه فردوسی، مشهد دانشکده کشاورزي، گروه خاکشناسی عضو هیأت علمی - 

**

 ایران-، دانشگاه فردوسی، مشهد دانشکده کشاورزي، خاکشناسیکارشناس ارشد گروه  - 
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  مقدمه 

به کود کمپوسـت    شهري  در فرآیند تبدیل زباله     

شیرابه حاوي  این  . شود  مقدار زیادي شیرابه تولید می    

تـوان   مـی از آن  که است غذاییمقادیر زیادي عناصر    

نیاز گیاهـان زراعـی   ر موردعناصمین أ تمنبعبه عنوان  

تخریـب  هـاي اخیـر     در سـال   .)2 و 1(استفاده نمود   

 عناصـر    طبیعـی  تعـادل  ساختمان خاك و اختالل در    

  در اثر استفاده مکرر از کودهاي شـیمیایی        آنغذایی  

اسـتفاده از   بدین لحاظ    .ورد توجه قرار گرفته است    م

 بـه کـود      شـهري  یند تولید زباله  آفرحاصل از   شیرابه  

ـ  اهم يتواند دارا یم کمپوست البتـه   .)19(ت باشـد    ی

ت یهـدا  در   تغییـر سـبب    در مقادیر زیـاد   استفاده آن   

و  ترکیبات سمی خاك شده و ممکن است       یکیالکتر

 تخریـب الیـه ازون   واتمـسفر    برآن  موجود در   ازته  

  زبالـه شیرابه کمپوسـت استفاده از    ).10 (ثر باشند ؤم

وري شـ  (اثرات مـضر شـیرابه    پیت   با   همراه شهري

  را تعـدیل   )هـا   زیاد و مقدار زیاد بعضی از آالینـده       

شـیرابه و لجـن     اسـتفاده مخلـوط     همچنین   .کند می 

 کـاهش   موجـب  توانـد   در خاك می  فاضالب شهري   

و  13،  12،  6 (غلظت عناصر سـنگین در گیـاه شـود        

ــر بعــضی از   .)14 ــر شــیرابه ب در تحقیــق حاضــر اث

 بررسی سبز   ل فلف و گیاه   خاك خصوصیات شیمیایی 

  . شده است

  

  و روشها مواد

 با ی بافت لوم رسداراي  آزمایش موردخاك

واقع در منطقه  Typic Haplocambid بندي رده

به متري   میلیدوپس از عبور از الک  که  بودمشهد

 کردن آمادهبراي  .شداستفاده همراه نمونه شیرابه 

در ظروف  مورد آزمایش خاك ابتدا تیمارها

، 20، صفرهاي  ه با نسبت ماسهپالستیکی به مدت 

شیرابه حاصل از درصد حجمی  100و  60، 40

 يهانمونه.  شدياریآب  و آب،شهري زبالهکمپوست

یک . ده شدیپس از هوا خشک کردن کوب  خاك

به  شیرابه نسبت پنجفاکتوریل با استفاده از آزمایش 

 گیاه فلفل در با درصد 100 و 60، 40، 20، آب صفر

ه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی تکرار در گلخانسه 

 سهمقدار  کاشت فلفل براي .مشهد اجرا شد

هر تیمار توزین و درون  براي کیلوگرم از خاك

 فلفل در ء نشاپنجتعداد سپس .  شداضافهها  گلدان

ها به   روز گیاهچههفتپس از  و  گلدان کشتره

 گیاهان به مدت . گردیدتنک عدد در هر گلدان سه

آبیاري در طی . گهداري شدندن ماه در گلخانه سه

 EC = 5/0  وpH  =7 (ی با آب معمولاین مدت

اندام هوایی سپس . انجام شد ) بر مترسیمنسی زد

ن یی تعگیاهان از سطح خاك برداشت و پس از

 آب مقطر با ي آنها شستشوو رشد گیاه يپارامترها

نتقل م هاي کاغذي مخصوص به آزمایشگاه پاکتدر

 ساعت در دماي 48 به مدت قاجاها در  نمونه. شد

پس از نمونه ها را . دش گراد خشک انتیه س درج70

ه و براي تعیین عناصر فسفر، کردآسیاب  توزین

گیري انجام   مراحل هضم و عصارهازتپتاسیم و 

 کل و معدنی ازتمقدار  پس از برداشت گیاه، .شد
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پتاسیم و  ، روش کلدالبا استفاده از ي خاكها نمونه

سنج شعلهو با دستگاه ها توسط هضم تر  فسفر نمونه

 روش با بافت خاك .دش نییتع، اسپکتروفتومترو 

با هاي خاك   نمونهpH ،)17 ( بایکاسيهیدرومتر

pH ،متر در گل اشباعECدستگاه باها   نمونه 

، پتاسیمسنج الکتریکی در عصاره گل اشباع،  هدایت

 روش باکلسیم و منیزیم قابل دسترس ، سدیم

 از طریق، آهک خاك سدیم کربنات گیري با بی عصاره

هاي  و کربن آلی نمونه )17 ( با اسید نمودنخنثی

گیري   اندازه)17 (بالك روش والکلیبا خاك نیز 

و آنالیز  MSTAT-Cافزار  توسط نرم ها  داده.شد

 ياها با استفاده از آزمون چنددامنه ن دادهیانگیم

. ه شدسی درصد مقاپنج نانیدانکن در سطح اطم

 خاك و شیرابه مورد هاي اولیه  تجزیهازحاصل نتایج 

   .شده استارایه  )2( و )1( ولا جداستفاده در

  

  نتایج و بحث

  اثر شیرابه بر خصوصیات خاك پس از برداشت گیاهان 

تغییر سبب  خاك درشیرابه استفاده از 

 خصوصیات شیمیایی خاك پس از برداشت گیاهان

خاك شاهد و تیمار  pHتفاوت  .)P > 01/0(شد 

 واحد بود یکمعادل  درصد شیرابه 100آزمایشی 

 خاك pHثیر شیرابه بر تغییرات أتعموماً ).1شکل (

 شیرابه pHاگر.  شیرابه بستگی داردpHبه مقدار 

آن درازمدت استفاده  خاك باشد pHاز کمتر 

 pHچون ). 4 (شود خاك pHکاهش سبب تواند  می

ن آزمایش اسیدي بود، لذا شیرابه مورد استفاده در ای

ه تواند بمیکه  ستاانتظار قابل  خاك pHکاهش 

اسیدهاي معدنی و آلی نظیر اسید وجود علت 

  باشد و غیره هاالکتیک، اسید استیک، اسید آمینه

 خاك موجب افزایش درشیرابه ستفاده از ا. )3 و 1(

 .)P > 01/0 (هاي خاك شد هدایت الکتریکی نمونه

 در نمونه خاك شاهد به 86/0از  ECکه طوريبه

درصد  100زیمنس بر متر در تیمار   دسی8/22

 افزایش هدایت .)2 شکل(شیرابه افزایش یافت 

ناشی از الکتریکی خاك پس از برداشت گیاهان 

حاصل از ترکیب هاي آلی فلزي  ایجاد کمپلکس

ستفاده از ا). 4(ذرات و مواد آلی در خاك می باشد 

مواد کل و ازت افزایش مقدار  خاك سبب درشیرابه 

مقدار ازت . )P > 01/0 (هاي خاك شد آلی نمونه

گرم در کیلوگرم در خاك شاهد به   میلی472کل از 

گرم در کیلوگرم در تیمار خاك حاوي   میلی735

 ازت). 3شکل (درصد شیرابه افزایش یافت  100

درصد  20نیز تا تیمار ) نیترات و آمونیوم(معدنی 

افزایشی سریع داشت ولی در شیرابه روند 

در مقدار ازت معدنی تغییر شیرابه یشتر هاي ب نسبت

  سایر محققاننتایجمشابه  که  نبوددار ها معنی نمونه

کمپوست استفاده از ). 3 شکل( )15  و11( باشدمی

 کل، ازت خاك عالوه بر افزایش درلجن فاضالب 

 در خاك ازتشدن  موجب افزایش میزان معدنی

ه عالوه بر نیترات، سولفات و فسفات شود ک می

زیاد شدن . )15 (یابدافزایش مینیز معدنی خاك 

نیترات خاك به علت افزایش فعالیت 

اما مقادیر زیادتر . باشد هاي خاك می میکروارگانیسم
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شیرابه به علت اثرات سمی و ایجاد شرایط 

در خاك موجب ) فیزیکی و شیمیایی(نامطلوب 

  ها در خاك روارگانیسماختالل در فعالیت میک

کاهش فرآیندهاي طبیعی این امر سبب  .شودمی

). 17 و 15(شود   معدنی میازتآلی به ازت تبدیل 

 ازت کل به افزایش ازتشاید روند افزایشی مقدار 

ناشی از  شیرابه یشترهاي ب معدنی و در نسبت

نشان داد حاضر نتایج تحقیق .  آلی باشدازتافزایش 

موجب  درصد 60یرابه به آب تا که افزایش نسبت ش

).4شکل(افزایش مقدار کربن آلی خاك شد 

    

  

  

  

  شیمیایی خاك شاهد خصوصیات فیزیکی و - 1جدول 

  

  

  مقدار  واحد  پارامتر

  0315/0  درصد  ازت

  78/7  کیلوگرمگرم در میلی  فسفر

  68/78  گرم در کیلوگرم میلی  پتاسیم

  065/0  درصد  کربن آلی

  آهک

  

  8/11  درصد

CEC  26/11  مول در کیلوگرم خاك سانتی  

FC79/12  درصد رطوبت وزنی  

pH  -  84/7  

EC94/1  دسی زیمنس بر متر  

  38  درصد  شن

  38  درصد  سیلت

  24  درصد  رس
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 خــاك درلجــن فاضــالب شــهري اســتفاده از 

 ودشـ مـی معدنی خـاك     موجب افزایش کربن آلی و    

اسـتفاده از   نشان داد کـه     نتایج یک تحقیق    ولی  . )8(

موجـب تغییـر در مقـدار         خاك درکمپوست شهري   

فاضالب استفاده از لجن    . )11 (کربن آلی خاك نشد   

مقدار آب قابل نگهداري خـاك و       زیاد بودن   به دلیل   

درنتیجه افزایش تجزیه مواد آلـی در خـاك یکـی از            

  کـه عوامل کاهش کربن قابل دسترس در خاك است    

ن و افـزایش    موجـب کـاهش نیتریفیکاسـیو      این امـر  

توانـد اثـرات       می وشود    دنیتریفیکاسیون در خاك می   

  ).7(  بر رشد ریشه گیاه داشته باشدءسو

  

  

  

  شیرابه آزمایشی  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی- 2جدول 

  

  

  مقدار  گیري واحد اندازه  پارامتر

pH-  40/5  

EC  dS/m23  

  8/6  درصد  ماده خشک

TOC  5/1  درصد  

  15/0  درصد  ازت

  06/0  درصد   معدنیازت

  mg/l2/110  فسفر

  21/0  درصد  پتاسیم

  2/0  درصد  سدیم

  24/0  درصد  کلسیم

  06/0  درصد  منیزیم

C/N-  10  
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    تغییرات هدایت الکتریکی خاك- 2شکل                 برداشتهاي خاك پس از  نمونهpH تغییرات - 1 شکل

  

  

  

  

  

   آلی در خاكازت معدنی و ازت کل، ازت تغییرات -3شکل 
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  هاي خاك در اثر افزایش شیرابه  تغییرات سدیم و پتاسیم نمونه-6شکل
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استفاده از شیرابه در خاك

 تغییرات کلسیم و منیزیم فراهم خاك -5شکل 

استفاده شیرابهدر اثر
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   اثر سطوح شیرابه بر مقدار فسفر قابل استخراج خاك-7شکل 

  

افــزایش  موجــب  خــاكدرشــیرابه اســتفاده از 

  ولـی  . قابل دسترس خاك شد    منیزیم  و مقدار کلسیم 

 دسـترس   قابـل م  یزیسه با من  یمقا در کلسیمزیاد شدن   

به مراتب بیشتر   مورد استفاده   شیرابه   ریمقادنسبت به   

یرابه شـ جـود در    وغلظـت کلـسیم م    ). 5شـکل   (بود  

جـدول  (آن بـود     در    منیزیم غلظت برابر   چهارتقریباً  

ك در اثـر     خـا  pHکـاهش قابـل مالحظـه       چون  ). 2

کربنـات  سبب کاهش قابلیت حل     شیرابه  از   استفاده  

ممکن است یکی از دالیـل  لذا ، شودمیکلسیم خاك  

 موجـب  خـاك    درشـیرابه   اسـتفاده از    . این امر باشد  

دار پتاســیم و ســدیم قابــل دســترس  افــزایش معنــی

  افـزایش فـسفر قابـل       موجـب  همچنینو  ) 6شکل  (

فـزایش  ا ).7شـکل   ( )P > 01/0( خاك شد    دسترس

ــصرف   ــیم، ازتفراهمــی عناصــر پرم ــسفر، پتاس ، ف

 در اثـر اسـتفاده از شـیرابه         سـدیم   و منیـزیم  ،کلسیم

، 2،  1(شـده اسـت      گزارش   توسط سایر محققان نیز   

  ).13 و 12، 3

  اه فلفلی گخصوصیات رشد و محصول رابه بریاثر ش

روز  10 شیرابه بعد از     درصد 100  تیمار انگیاه

بعـضی   در مورد    امر ینا. به طور کامل خشک شدند    

گزارش شـده   نیز   )ارزن و سورگوم  انند  م(از گیاهان   

هـدایت  ت افـزایش    ـــ دو عل به   تواندمی که   تــاس

ــی ــزایش و )18 و 13 ،12( الکتریک ــدنی ازت اف  مع

ــاك ــوم  (خ ــرات و آمونی ــد ) نیت ــن  .)21(باش در ای

ــدار موجــبشــیرابه ســتفاده آزمــایش ا  افــزایش مق

 برابر مقدار آن    25ش از   به بی خاك   هدایت الکتریکی 

 مـار یتشیرابه در   ولی استفاده از     .دش شاهد   خاكدر  

سـبب تغییـر     درصـد  20مار  یت نسبت به    درصد 100

ــ  معــدنی خــاكازتمقــدار  ــذا  .)P < 01/0(شد ن ل

هـدایت  رسـد افـزایش    باتوجه به این امر به نظر مـی   

ـ       در نمونه  الکتریکی از ثیر بیـشتري در  أهـاي خـاك ت

وزن خـشک و تـر      . ه اسـت   داشـت  رفتن گیاهـان   بین

 20شـیرابه تـا نـسبت    استفاده از با  هاي گیاهی     نمونه

استفاده از مقـادیر    ). 3جدول  (داشت  افزایش    درصد

 افـزایش مقـدار    موجـب مناسب شیرابه و کمپوسـت      

 علـت آن  کـه   وزن خشک و تر گیاهان شـده اسـت    

 و  ازتماننـد   (بعضی از عناصر پرمصرف     زیاد شدن   

 .)18  و 14،  13،  12 ،9 ،5( باشـد  یم )در خاك فسفر  
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 ازت خاك سبب افزایش مقادیر      درشیرابه  استفاده از   

 لـذا   .)7 و   3هـاي   شـکل  (و فسفر خاك شده اسـت     

 شاید بتـوان یکـی از دالیـل افـزایش مقـادیر وزنـی             

در یـک تحقیـق      . دانـست  امراین  ناشی از   را   گیاهان

شیرابه و کمپوسـت    مشخص شد که تأثیر استفاده از       

نـسبت    کلـم بروکلـی   مقدار وزن خشک بر در خاك 

ایـن مطلـب    . )13 و   11( بیشتر اسـت     وزن تر آن  به  

دهد افزایش مقادیر عنـصري گیـاه تنهـا بـه             نشان می 

. دلیــل افــزایش در مقــدار آب گیاهــان نبــوده اســت

خـاك  شیرابه در    درصد 20 از   شیمقادیر ب استفاده از   

  فلفل شـد    گیاه سبب کاهش مقدار وزن خشک و تر      

تطـابق دارد     تحقیقـات  سـایر نتایج   که با    )3ل  جدو(

استفاده فرنگی  روي گیاه گوجه  در یک تحقیق     .)19(

شـیرابه در خـاك باعـث        درصـد  20 از   تربیشمقادیر  

 علـت   .)16( فرنگـی شـد    کاهش وزن خشک گوجه   

  دشـ اب یمـ  شـوري خـاك   به افزایشکاهش رشد این  

 شاید بتـوان دلیـل کـاهش وزن خـشک           .)18 و 16(

افـزایش غلظـت    ناشی از    را   حاضرآزمایش  فلفل در   

 داشـت  شـیرابه  اسـتفاده از در اثـر    هـاي خـاك     نمک

تعداد فلفل و وزن کل فلفـل گیـاه مؤیـد           . )2شکل  (

) درصـد  60(هـاي زیـاد       اثر منفی شـیرابه در نـسبت      

 20هـا در تیمـار        است ولی تعداد و وزن کـل فلفـل        

بـا   ).3جـدول    (حـداکثر شـد     بـه آب    شیرابه درصد

در  ، فسفر و پتاسیم خاك    ازتقادیر عناصر   افزایش م 

، فـسفر و    ازتر  یدامق  خاك، درشیرابه  استفاده از   اثر  

افزایش تغییر  . بیشتر بود هاي گیاهی نیز      پتاسیم نمونه 

شــیرابه  درصــد 60ایــن عناصــر در گیــاه تــا تیمــار 

 سایر گزارشـات تطـابق دارد     با نتایج   مشاهده شد که    

مورفولـوژیکی  خصوصیات  تغییرات بعضی از    . )22(

در شـیرابه در خـاك      استفاده  و شیمیایی فلفل در اثر      

   .نمایش داده شده است) 3(جدول 

  

   اثر شیرابه بر بعضی از خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی فلفل- 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فسفر گیاه 

mg/100g)(

ازت کل گیاه 

mg/100g)(

گیاه  پتاسیم

mg/100g)(

وزن تر فلفل 

(g) گیاه

تعداد فلفل  

در گیاه

وزن خشک اندام 

(g) هوایی گیاه

اندام وزن تر

(g) وایی گیاهه

نسبت شیرابه 

(%) آببه 

2/15
d

3/128
c

6/16
b

8/0
b

8/0
a

8/0
b

0/5
b

0

8/23
c

8/230
b

4/17
ab

7/2
a

3/1
a

4/1
a

0/6
a

20

3/63
a

0/245
b

6/18
a

1/2
ab

0/1
a

1/1
b

9/4
b

40

7/42
b

8/355
a

9/18
a

0/0
c

0/0
b

3/0
c

7/1
c

60

0/0 4/0 2/1 253/0 109/0 23/0 7/0 SEM±  
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Effect of Municipal Waste Compost Leachate Application on Some Soil 

Chemical Properties and Green Chili Plant

A. R. Astaraie 
٭

 and A. Fattahi Kiasari 
٭٭

Abstract

This study was conducted to evaluate the effect of Municipal waste compost leachate (MWCL) on Capsicum 

annum plant and chemical properties of a clay loam soil with five ratios of MWCL to irrigation water (0, 20, 40, 60 

and 100 percent) treatments each with three replications by using a completely randomized factorial design under 

greenhouse condition. Electrical conductivity, organic matter and concentration of available nutrients of N, P, K, 

Ca and Mg in soil increased with increasing percentage of MWCL, but pH of the soil was decreased. Increased 

concentrations of MWCL caused drastic decreases in plant growth. The MWCL of 100 percent treatment caused

the seedlings to be died off. The treatment with 20 percent MWCL increased plant fresh and dry weight, fresh and 

dry weight of green chili. Plant content of N, P and K increased with increasing concentrations of MWCL. The use 

of 20 percent MWCL seems to cause increasing green chili yield. A application of high concentrations of MCWL to 

soil is not recommended due to increase of EC of soil solution.

Key words : Green chili plant; Macro nutrients; MWC Leachate    
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