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 چكيده

 بیرج،   گییا   و خیا   در پرمصیر   عناصیر  غلظیت  بیر  شییمیایی  کود و شهری زباله کمپوست درازمدت کاربرد تأثیر بررسی منظور به

 منیاب   و کشیاورزی  علیو   داجشگا  تحقیقاتی مزرعه در کودی  تیمار 14 و تکرار 3 در تصادفی کامل هایبلو  طرح قالب در آزمایشی

 تیمیار  آلیی،   کیود  و شییمیایی  کود مصر  )بدون شاهد تیمار شامل کودی تیمارهای گردید. اجرا 1393 زراعی سال در ساری  طبیعی

 کود 4/3 و 4/2  4/1 با همرا  و ساد  صورت به هکتار در شهری زباله کمپوست تن 45 و 30  15 تیمارهای خا ،  آزمون )طبق کودی

 پرمصیر   عناصیر  برخیی  غلظیت  دارمعنیی  افیزای   موجیب  شیهری  زبالیه  کمپوست ساله هفت کاربرد داد جشان جتای، بودجد. شیمیایی

 غلظیت  بیشیترین  گردیید.  شیاهد  تیمیار  بیا  مقایسه در درصد یک احتمال سطح در برج، گیا  داجه و خا  در پتاسیم، و فسفر )جیتروژن 

 غلظیت  کیه  آمید  دسیت  بیه  شییمیایی  کیود  درصد درصد، 75) 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 45 تیمار در خا  در پرمصر  عناصر

 شیاهد  تیمیار  بیه  جسیبت  پتاسییم  غلظت و درصد 230 شاهد تیمار به جسبت فسفر غلظت درصد  68/73 شاهد تیمار به جسبت جیتروژن

 درصید  75 + شیهری  زبالیه  کمپوسیت  تن 45 تیمار در برج، گیا  داجه در پتاسیم عنصر غلظت بیشترین داد. جشان افزای  درصد 74/30

 بیود.  شییمیایی  کیود  تیمیار  و شیاهد  تیمیار  به مربوط برج، گیا  و خا  در پرمصر  عناصر غلظت ترینکم آمد. دست به شیمیایی کود

 گییا   و خیا   در پرمصر  عناصر برخی غلظت افزای  برای شیمیایی کود همرا  به شهری زباله کمپوست تلفیق از توانمی درمجموع 

 کرد. استفاد  برج،

 جیتروژن شیمیایی  کود آلی  کود فسفر  پتاسیم  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 میاد   مقیدار  لحاظ از ایران های خا  اغلب اینکه به باتوجه

 بیه  خصیو   بیه  آلیی  ماد  کردن اضافه باشند می فقیر آلی

 مثبیت  اثر گیا   عملکرد افزای  ضمن شد  کمپوست شکل

 خییا  شیییمیایی و فیزیکییی خصوصیییات بییر مفیییدی و

 دسیتر   قابیل  عناصر اصلی منب  خا  آلی مواد گذارد. می

 کیفییت  کیه  باشیند میی  میکروبی شکل تغییر طریق از گیا  

 جگهیداری  ظرفییت  افیزای   سیبب  بخشید   بهبود را خا 

 و خا  حاصلخیزی سالمت  حفظ خا   در غذایی عناصر

 زیاد حجم امروز  .]10[ شوجدمی درازمدت در پایدار تولید

 پرجمعییت  منیاطق  در خصیو   بیه  شهری هایزباله اجواع

 سیمت  بیه  جیاگزیر  را مربوطه ریزانبرجامه و اجدرکاراندست

 یکی و است داد  سوق زباله دف  صحیح و اصولی مدیریت

 میواد  تبدیل فرآیند راستا این در استفاد  مورد هایروش از

 کمپوسیت  اختصیار  بیه  ییا  آلی کود به زباله در موجود آلی

 طیر   ییک  از شهری زباله کمپوست تولید فرآیند باشد.می

 از کنید. میی  کمک شهری هایآالیند  از محیط پاکسازی به

 عناصیر  از تیوجهی  قابل مقادیر داشتن دلیل به دیگر  طر 

 اسیتفاد   قابیل  کشیاورزی  در آلی کود یک عنوان به غذایی

 کودهیای  بیا  شید   غنیی  شهری زباله کمپوست .]27[ است

 را پرمصیر   عناصیر  دسترسیی  قابلیت مزرعه در شیمیایی

 و حاصیلخیزی  افزای  موجب و داد  افزای  گیاهان برای

  .]35[ شودمی خا  تولید قابلیت

 میواد  برخیی  مییزان  افیزای   سیبب  کمپوسیت  مصر 

 روی آهین   پتاسیم  فسفر  جمله از گیاهان موردجیاز غذایی

 قابلییت  افیزای   موجیب  همچنیین  و شد  خا  در مس و

 کیاربرد  بررسیی  .]7[ شید  گییا   برای غذایی عناصر جذب

 جشان گند  مزرعه در شیمیایی کود و شهری زباله کمپوست

 و فسیفر  جیتروژن  میزان و داجه عملکرد خشک  وزن که داد

 کمپوسیت  مقیدار  افزای  با گیا   توسط شد  جذب پتاسیم

 تیمار گیاهان در پتاسیم و فسفر جذب میزان یافت. افزای 

 کیود  بیا  شید   تیمیار  گیاهیان  از تیر  بی  کمپوست با شد 

 کمپوسیت  مختلی   مقادیر اثر بررسی با .]16[ بود شیمیایی

 در غیذایی  عناصیر  غلظیت  و خصوصییات  بر شهری زباله

 مقییدار افییزای  ای  علوفییه ذرت عملکییرد و رشیید خییا  

 غلظیت  افیزای   موجیب  خیا   در شیهری  زباله کمپوست

 .]2[ برد باال را خا  آلی ماد  درصد و شد پتاسیم و فسفر

 قابیل  عناصیر  کوتیاهی  زمیان  در شهری زباله کمپوست

 تحرییک  را میکروبیی  فعالییت  و کنید می فراهم را دستر 

 و غذایی عناصر مخازن حفظ موجب درازمدت در و جمود 

 زبالیه  کمپوسیت  همچنیین  .]18[ گیردد میی  خا  آلی مواد

 قابلییت  مزرعیه  در شییمیایی  کودهیای  با شد  غنی شهری

 داد افزای  محصوالت توسط را پرمصر  عناصر دسترسی

 شید  خیا   تولیید  قابلیت و حاصلخیزی افزای  موجب و

 هییایزمییین در شییهری زبالییه کمپوسییت کییاربرد بییا .]35[

 محصییوالت تولییید در مهمییی جقیی  تییوانمییی کشییاورزی

 مجمیوع  از .]33[ جمیود  ایفا پایدار کشاورزی اصول براسا 

 در کمپوست کاربرد که جمود گیریجتیجه چنین توان می جتای،

 کیه  شید  خا  آلی ماد  افزای  سبب سو یک از خا  داخل

 سوی از همچنین و داشت همرا  به را فیزیکی خوا  بهبود

 گییا   جیاز مورد غذایی عناصر افزای  سبب حدودی تا دیگر

 رشید  بیرای  را مناسیبی  شیرایط  مجموع در که شد  خا  در

 خیاجواد   بیه  متعلیق  بیرج،  .]1[ کیرد  فیراهم  گیاهیان  مساعد

Panaceas (Gramineae، قبیلییه و Oryzeac 12[ باشییدمییی[. 

 هفیت  پیشیینه  کیه  اسیت  زراعی گیاهان ترینقدیمی از برج،

 شیرقی  جنیوب  آسیای آن پیدای  مبدأ اولین دارد  هزارساله

 آن بیه  را بیرج،  پیدای  که دیگری منطقه است. شد  گزارش

 محیل  بایسیتی  را منطقیه  دو ایین  است  آفریقا اجدداد  جسبت

 غیالت  تیرین مهم از یکی برج، جمود. محسوب برج، پیدای 

 بشیری  جوامی   موردجییاز  کالری و اجرژی تأمین جظر از جهان

 اییران  در وییه   بیه  جهان جقاط از بسیاری در دیرباز از و بود 

 میاد   تیرین مهیم  گنید   از پیس  بیرج،  .]8[ است شد  کشت

 .]11[ رودمی شمار به ایراجیان جزد غذایی
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 و بیود   یکیدیگر  ملزو  و الز  شیمیایی و آلی کودهای

 کیود  جیوع  دو هیر  گیاهیان  رشد مناسب شرایط ایجاد برای

 تیدری،  به کمپوست غذایی عناصر .]37[ باشد می جیاز مورد

 گیرجید   میی  قرار گیا  دستر  در و آزاد خا  در پیوسته و

 و اسیت  زراعیی  فصیل  ییک  از بی  آن سودمندی درجتیجه

 عناصر آبشویی میزان و است کمتر آن غذایی عناصر تلفات

 سیبب  آلیی  مواد تدریجی تجزیه .]22[ داد کاه  را غذایی

 ایین  اثیر  شیدن  ماجیدگار  و غیذایی  عناصر راجدمان افزای 

 خصوصییات  و گیاهیان  عملکرد بر سال چندین تا ترکیبات

  .]23[ گردید خا 

 درازمیدت  تأثیر بررسی حاضر  پهوه  اججا  از هد 

 بیر  شییمیایی  کودهای و شهری زباله کمپوست ساله، )هفت

 پتاسییم،  و فسیفر  )جیتروژن  پرمصر  عناصر برخی غلظت

 .بود برج، گیا  و خا  در

 

 هاروش و مواد

 زراعیی  سیال  در و شید  شروع 1387 سال از حاضر تحقیق

 مناب  و کشاورزی علو  داجشگا  تحقیقاتی مزرعه در 1393

 طول و دقیقه 13 و درجه 53 شمالی عرض با ساری طبیعی

 سیطح  از متیر  16 ارتفاع در و دقیقه 42 و درجه 36 شرقی

 کامیل  هایبلو  طرح قالب در معتدل  هوای و آب با دریا

 شد. اججا  تکرار سه در تیمار 14 با تصادفی

 )بیدون  شیاهد  - 1 از: عبارتنید  استفاد  مورد تیمارهای

 توصیه شیمیایی کود - 2 آلی،  کود و شیمیایی کود مصر 

 کیود  هکتیار  در کیلوگر  150 خا   آزمون )براسا  شد 

 و تریپیل  سوپرفسیفات  کیود  هکتار در کیلوگر  100 اور  

 تین  15 - 3 پتاسیم،  سولفات کود هکتار در کیلوگر  100

 کمپوسیت  تین  15 - 4 هکتیار   در شیهری  زباله کمپوست

 تین  15 - 5 شییمیایی   کیود  4/1 + هکتیار  در شهری زباله

 - 6 شییمیایی   کود 4/2 + هکتار در شهری زباله کمپوست

 کییود 4/3 + هکتییار در شییهری زبالییه کمپوسییت تیین 15

 - 8 هکتار  در شهری زباله کمپوست تن 30 - 7 شیمیایی 

 کییود 4/1 + هکتییار در شییهری زبالییه کمپوسییت تیین 30

 + هکتیار  در شیهری  زبالیه  کمپوست تن 30 - 9 شیمیایی 

 در شیهری  زباله کمپوست تن 30 - 10 شیمیایی  کود 4/2

 زبالیه  کمپوسیت  تین  45 - 11 شیمیایی  کود 4/3 + هکتار

 در شیهری  زبالیه  کمپوست تن 45 - 12 هکتار  در شهری

 زبالیه  کمپوسیت  تین  45 - 13 شیمیایی  کود 4/1 + هکتار

 تیین 45 - 14 و شیییمیایی کییود 4/2 + هکتییار در شییهری

 شیمیایی. کود 4/3 + هکتار در شهری زباله کمپوست

 شیهری  زبالیه  کمپوسیت  شییمیایی  خصوصییات  برخی

 و فیزیکیی  خصوصیات برخی و طرح این در استفاد  مورد

 آمید   ]1[ جیدول  در آزمیای   اجرای محل خا  شیمیایی

 عمیق  از کودی تیمار اعمال و آزمای  اججا  از پی  است.

 گیل  اسییدیته  شید.  بیرداری  جموجیه  خا  متری ساجتی 30-0

 اشیباع  عصیار   الکتریکی هدایت و متر pH دستگا  با اشباع

 روش به آلی کربن .]36[ شد گیری اجداز  متر EC وسیله به

 رقیم  مورداسیتفاد   برج، .]32[ شد گیریاجداز  بال  والکی

 بیرج،  کیفیی  ارقیا   ترینمرغوب و بهترین از که بود  طار 

 بیه  برگیی  4 مرحلیه  در بیرج،  روز  35 جشیاهای  باشید. می

 شیدجد.  جشیا  اصیلی  زمیین  در متریساجتی 25 در 25 فاصله

 باشد.می متر 3 × 6 استفاد  مورد هایکرت

 پتاسییم  و فسفر جیتروژن  عناصر میزان گیری اجداز  برای

 متیری ساجتی 0-30 عمق از محصول برداشت از پس خا  

 داد  عبیور  متیری میلیی  5/0 الک از و و برداری جموجه خا 

 فسفر غلظت  ]43[ کجلدال روش به جیتروژن غلظت و شد

 ]33[ اسیپکتروفتومتر  دستگا  با اولسن روش به جذب قابل

 ]43[ فتیومتر  فییلم  دسیتگا   با جذب قابل پتاسیم غلظت و

-جموجیه  بیرج،  داجیه  از برج، برداشت مرحله در شد. خواجد 

 گییاهی  هیای جموجه سازیآماد  از پس آمد. عمل به برداری

 فسیفر  غلظت کجلدال  روش به گیا  جیتروژن عنصر غلظت

 غلظیت  و اسیپکتروفتومتر  دسیتگا   بیا  اولسن روش به گیا 
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 بیرای  شید.  گییری اجیداز   فنومتر فیلم دستگا  با گیا  پتاسیم

 بیه  گییا   هضیم  از حاصل عصار  گیا   پتاسیم میزان تعیین

 منحنییی ترسیییم از پییس و شیید داد  فتییومترفیییلم دسییتگا 

 مربوطه جقاط بین از مستقیم خط بهترین برازش با استاجدارد

 افیزار  جیر   از اسیتفاد   بیا  هاداد  .]21[ شد تعیین آن غلظت

Statistix قیرار  آمیاری  تحلییل  و تجزیه مورد ،0/8 )جسخه 

 سیطح  در LSD آزمون براسا  میاجگین مقایسات و گرفت

  گردید. اججا  درصد 5 احتمال

 

 آزمایش اجرای محل خاک و شهری زباله كمپوست شیمیایی خصوصیات برخی . 1 جدول

 بافت خصوصیات
 الکتریکی هدایت

(dS/m، 
 اسیدیته

 آلی کربن

،%( 

 جیتروژن

،%( 

 فسفر

 جذب قابل

(mg/kg، 

 پتاسیم

 جذب قابل

(mg/kg، 

 00/230 20/12 19/0 00/2 70/7 09/2 سیلتی ر  خا 

 4/7636 0/4200 7/1 7/15 1/7 3/3 - کمپوست

 

 بحث و نتایج

 خاک

  زبالیه  کمپوسیت  اثیر  کیه  داد جشیان  وارییاجس  تجزیه جتای،

 

 و فسفر )جیتروژن  پرمصر  عناصر برخی غلظت بر شهری

 داریمعنیی  تفیاوت  درصید  ییک  احتمال سطح در پتاسیم،

 ،.2 )جدول داشت

  پرمصرف عناصر برخی غلظت بر شهری زباله كمپوست اثر مربعات( )میانگین واریانس تجزیه . 2 جدول

 خاک در پتاسیم( و فسفر )نیتروژن،

 پتاسیم فسفر جیتروژن آزادی درجه تغییرات مناب 

 ns006/0 ns636/19 ns05723/0 2 تکرار

 25230/2** 499/167** 004/0** 13 تیمار

 59495/0 758/6 0008/0 26 خطا

 77/7 90/11 2/11 - )%، تغییرات ضریب

      درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی - **

ns -  دارمعنی تفاوت عد 
 

 میییزان بیشییترین کییه داد جشییان میییاجگین مقایسییه جتییای،

 شیهری  زباله کمپوست تن 45 تیمار به مربوط خا  جیتروژن

 بیه  جسیبت  کیه  بیود  شیمیایی کود درصد درصد، 75) 4/3 +

 تیمیار  ایین  البته داد. جشان افزای  درصد 68/73 شاهد تیمار

 شییمیایی  کود سطوح سایر با کمپوست  تن 45 سطح سایر با

 بیا  همچنیین   جداشیت.  داریمعنیی  تفیاوت  آجهیا  بدون جیز و

 خیا   جیتروژن غلظت شهری زباله کمپوست سطوح افزای 

 تین  45 و 30  15 تیمارهای در که طوری به داد  جشان افزای 

  22/0 ترتییب  به خا  جیتروژن غلظت شهری زباله کمپوست

   ،.3 )جدول یافت افزای  درصد 29/0 و 25/0
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 خاک در پتاسیم( و فسفر )نیتروژن، پرمصرف عناصر برخی غلظت بر شهری زباله كمپوست اثر میانگین مقایسه . 3 جدول

 پتاسیم

(mg/kg، 

 فسفر

(mg/kg، 

 جیتروژن

،%( 
 تیمار

d9/246 f97/9 f19/0 T1 - شاهد 

bcd4/275 ef68/12 ef21/0 T2 - شیمیایی کود 

bcd4/275 ef29/13 def22/0 T3 - 15 شهری زباله کمپوست تن 

cd8/274 df72/14 def24/0 T4 - 15 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

bcd7/284 d59/18 def24/0 T5 - 15 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

bcd7/284 d91/18 def24/0 T6 - 15 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

bc3/303 d02/19 cde25/0 T7 - 30 شهری زباله کمپوست تن 

bc9/303 c24/24 cde25/0 T8 - 30 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

bc2/313 bc84/25 bcd26/0 T9 - 30 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

bc2/313 bc94/26 abc29/0 T10 - 30 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

bc2/313 ab09/29 abc29/0 T11 - 45 شهری زباله کمپوست تن 

bc5/313 ab31/29 abc29/0 T12 - 45 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

b8/313 ab17/30 ab30/0 T13 - 45 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

a8/322 a00/33 a33/0 T14 - 45 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

 باشند. می LSD آزمون براسا  درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت عد  دهند  جشان باشند  مشایه حر  یک حداقل دارای که تیمارهایی ستون  هر در
 

 حاصیلخیزی  در آلیی  میواد  هایجق  ترینمهم از یکی

 برای جیتروژن فراواجی مقدار تواجدمی که است این در خا 

 عنصیر  بیرای  اجبیاری  منزلیه  به و کند عرضه گیا  رشدوجمو

 زبالیه  کمپوسیت  از اسیتفاد   .]5[ شیود می محسوب حیاتی

 و ]38[ متیوالی  سال 4  ]13[ متوالی سال 5 مدت به شهری

 خیا   کل جیتروژن سطح افزای  سبب ]39[ الیامتو سال 2

 کیاربرد  اثیر  در جیتروژن تدریجی آزادسازی علت به که شد

 جیتیروژن  .]24[ بود شهری ضایعات کمپوست مدت طوالجی

 شیاهد  تیمیار  با مقایسه در کمپوست کاربرد با خا  در کل

 شیهری  زبالیه  کمپوسیت  کیه  ایین  به باتوجه یافت. افزای 

 افیزای   گفیت  تیوان میی  اسیت   فراواجیی  آلیی  مواد دارای

 داشتن دلیل به کمپوست دارای تیمارهای در خا  جیتروژن

 خا  به آلی پسماجدهای افزودن .]25[ بود فراوان آلی مواد

 .]41[ شد خا  جیتروژن افزای  موجب

 تیمیار  بیه  مربوط خا  جذب قابل فسفر غلظت بیشترین

 کیود  درصد درصد، 75) 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 45

 افیزای   درصید  230 شیاهد  تیمیار  به جسبت که بود شیمیایی

 بیا  کمپوسیت   تین  45 سطح سایر با تیمار این البته داد  جشان

 داریمعنیی  تفیاوت  آجهیا  بیدون  و شیمیایی کود سطوح سایر

 فسفر غلظت شهری زباله کمپوست سطوح افزای  با جداشت.

 تیمارهیای  در که طوری به یافت  افزای  خا  در جذب قابل

 قابیل  فسیفر  غلظیت  شهری زباله کمپوست تن 45 و 30  15

 کیلوگر  بر گر میلی 09/29 و 02/19  29/13 ترتیب به جذب

 اثر در خا  دستر  قابل فسفر میزان افزای  ،.3 )جدول بود

 هیای یافته با متوالی سال 7 طی شهری زباله کمپوست افزودن
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 بیا  همرا  کمپوست مصر  .]40 و 30[ دارد مطابقت محققین

 فسیفر  غلظیت  افزای  سبب فسفر  کود ویه  به شیمیایی کود

 شرایط به زیادی بستگی خا  در فسفر حرکت .]6[ شد خا 

 شیدن  معیدجی  مسئول هایآجزیم و دارد خا  غیرزجد  و زجد 

 خیا    در موجیود  هیای میکروارگاجیسم از است ممکن فسفر

 .]39[ آیید  دسیت  بیه  آلیی  کودهای مناب  از یا و گیاهان ریشه

 افیزای   و خیا   در فسفر تثبیت موجب آلی کودهای کاربرد

 افیزای   موجیب  درجهاییت  که گردید خا  میکروبی فعالیت

 دالییل  از یکیی  .]19[ شد گیاهان برای فسفر دسترسی قابلیت

 حضیور  کمپوسیت   افیزودن  درجتیجیه  فسفر حاللیت افزای 

 فسفوهیومیک هایکمپلکس تشکیل و کمپوست در زیاد فسفر

 خیا   در فسیفر  تثبییت  فرآینید  شدن کند موجب که باشدمی

 در خا  در فسفر استفاد  قابلیت حداکثر .]28 و 25[ شودمی

pH 9[ بود 5/6 تا 6 بین[.  

 تیمار یه مربوط خا  جذب قابل پتاسیم میزان بیشترین

 درصید  درصید،  75) 4/3 + شیهری  زباله کمپوست تن 45

 درصید  74/30 شیاهد  تیمیار  به جسبت که بود شیمیایی کود

 بقیه با تیمار این بین همچنین ،.3 )جدول داد جشان افزای 

 pH افیزای   بیا  داشیت.  وجود داریمعنی اختال  تیمارها

 و اکسییید منفییی بییار خنثییی  حالییت از بییی  بییه خییا 

 جییذب افییزای  موجییب و یافتییه افییزای  هیدروکسیییدها

 خیا   محلول پتاسیم کاه  درجتیجه و پتاسیم یون سطحی

 ایین  در خیا   در پتاسییم  مییزان  افزای  بنابراین  .]9[ شد

 کاه  و کمپوست در پتاسیم فروان مقدار دلیل به آزمای 

pH متوالی سال 3 کاربرد بود. کمپوست از استفاد  درجتیجه 

 و N  P شیمیایی کود با همرا  و تنها شهری زباله کمپوست

K خیا   تبیادلی  پتاسیم سطح برج،  کشت تحت خا  در 

 افیزای   دارپتاسییم  معیدجی  و آلیی  کودهیای  کاربرد اثر در

 کمپوسیت  مصیر   هایسال افزای  با افزای  این و یافت

 زبالیه  کمپوسیت  سیطوح  افیزای   بیا  .]17[ داشت مطابقت

 خیا   پتاسییم  غلظیت  ذرت کشیت  تحت خا  در شهری

 مقیادیر  کیه  وقتیی  خیا   پتاسیم غلظت .]3[ یافت افزای 

 افیزای   شود  مصر  شهری زباله کمپوست از کمی خیلی

 بیود  کمپوسیت  در موجیود  پتاسیم جذب علت به که یافت

 کییاربرد بییا خییا  در پتاسیییم سییطح گزارشییی طبییق .]26[

 بیشیتر  شیمیایی کودهای با شد  غنی شهری زباله کمپوست

 همیرا   شیهری  زباله کمپوست مصر  و بود شاهد تیمار از

  جسبت را پتاسیم مقدار حداکثر خا  در شیمیایی کودهای با

  .]35[ داد جشان شهری زباله کمپوست جداگاجه مصر  به

 

  گياه

 شیهری  زباله کمپوست اثر که داد جشان واریاجس تجزیه جتای،

 پتاسییم،  و فسفر )جیتروژن  پرمصر  عناصر برخی غلظت بر

 داریمعنیی  تفیاوت  درصید  ییک  احتمیال  سیطح  در داجه در

 کییه داد جشییان میییاجگین مقایسییه جتییای، ،.4 )جییدول داشییت

 تیین 45 تیمییار بییه مربییوط داجییه جیتییروژن غلظییت بیشییترین

 کییود درصیید درصیید، 75) 4/3 + شییهری زبالییه کمپوسییت

 افیزای   درصد 83/16 شاهد تیمار به جسبت که بود شیمیایی

 کمپوست  تن 30 و 45 تیمارهای با تیمار این البته داد. جشان

 تیین 15 همچنییین و آن بییدون و شیییمیایی کییود مصییر  بییا

 ییک  در شییمیایی  کیود  مختل  سطوح مصر  با کمپوست

 زبالیه  کمپوسیت  سطوح افزای  با داشتند. قرار آماری سطح

 در کیه  طیوری  بیه  یافت  افزای  خا  جیتروژن غلظت شهری

 غلظیت  شیهری  زبالیه  کمپوست تن 45 و 30  15 تیمارهای

 ،.5 )جدول بود درصد 22/2 و 10/2  01/2 ترتیب به جیتروژن

 گیا  رشد دوران تما  برای کمپوست در شد  معدجی جیتروژن

 شیمیایی کودهای در موجود جیتروژن اما است  دستر  قابل

 گیا  رشد اجتهایی مراحل برای زیاد تحر  و حاللیت دلیل به

 کمپوسیت  مخلوط دیگر  طر  از بود. جخواهد دستر  قابل

 و کند آزادسازی منب  یک عنوان به تواجدمی شیمیایی کود با

 هیای دور  جییاز  میورد  جیتروژن و جماید عمل جیتروژن سری 

 .]31[ جماید فراهم را گیا  رشد مختل 
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  پرمصرف عناصر برخی غلظت بر شهری زباله كمپوست اثر مربعات( )میانگین واریانس تجزیه . 4 جدول

 برنج گیاه دانه در پتاسیم( و فسفر )نیتروژن،

 پتاسیم فسفر جیتروژن آزادی درجه تغییرات مناب 

 ns005/0 ns00006/0 ns595/42 2 تکرار

 377/181** 00160/0** 02/0** 13 تیمار

 723/14 00010/0 003/0 26 خطا

 64/11 30/7 67/2 - )%، تغییرات ضریب

     درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی - **

ns -  دارمعنی تفاوت عد 
 

 برنج گیاه دانه در پرمصرف عناصر غلظت بر شهری زباله كمپوست اثر میانگین مقایسه . 5 جدول

 پتاسیم

(mg/kg) 

 فسفر

(mg/kg) 

 جیتروژن

،%( 
 تیمار

f50/0 h21/0 d96/1 T1 - شاهد 

ef58/0 h21/0 cd00/2 T2 - شیمیایی کود 

de73/0 gh23/0 bcd01/2 T3 - 15 شهری زباله کمپوست تن 

de73/0 gh23/0 abcd08/2 T4 - 15 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

cd79/0 fgh24/0 abcd09/2 T5 - 15 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

cd81/0 efg25/0 abcd09/2 T6 - 15 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

bcd87/0 def26/0 abcd10/2 T7 - 30 شهری زباله کمپوست تن 

bcd88/0 cde27/0 abcd15/2 T8 - 30 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

bcd89/0 cde27/0 abcd16/2 T9 - 30 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

bc93/0 cd28/0 abcd17/2 T10 - 30 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

bc93/0 bc30/0 abc22/2 T11 - 45 شهری زباله کمپوست تن 

bc95/0 bc30/0 abc22/2 T12 - 45 شیمیایی کود 4/1 + شهری زباله کمپوست تن 

b03/1 ab32/0 ab23/2 T13 - 45 شیمیایی کود 4/2 + شهری زباله کمپوست تن 

a09/1 a34/0 a29/2 T14 - 45 شیمیایی کود 4/3 + شهری زباله کمپوست تن 

 LSD آزمیون  براسیا   درصید  5 احتمیال  سیطح  در دارمعنی تفاوت عد  دهند  جشان باشند مشایه حر  یک حداقل دارای که تیمارهایی ستون  هر در

 باشند می
 ییا  غالت رشد فصل آخر در جیتروژجی کودهای حضور

 شید.  داجه پروتئین مقدار افزای  سبب گلدهی دور  از پس

 و شیود میی  جیتیروژن  آبشیویی  ماج  کمپوست که آججایی از

 گییا   اختییار  در تریطوالجی مدت برای را موجود جیتروژن
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 شیهری  زبالیه  کمپوسیت  افیزودن  بیا  بنابراین دهد می قرار

 مصییر  .]6[ یافییت افییزای  گنیید  داجییه پییروتئین درصیید

 گردیید  داجیه  جیتیروژن  افزای  سبب شهری زباله کمپوست

 کمپوسیت  هکتیار  در تین  19 تیمیار  دیگر تحقیقی در .]4[

 را بلبلیی  چشیم  لوبیا جیتروژن تجم  میزان جساجی ضایعات

  .]15[ داد افزای  شاهد با مقایسه در قبول قابل حد در

 تین  45 تیمیار  بیه  مربیوط  داجیه  فسیفر  غلظیت  بیشترین

 کییود درصیید درصیید، 75) 4/3 + شییهری زبالییه کمپوسییت

 درصید  90/61 شیاهد  تیمیار  بیه  جسبت که باشدمی شیمیایی

 تین  45 تیمیار  و تیمار این بین ،.5 )جدول داد جشان افزای 

 شییمیایی  کیود  درصید،  50) 4/2 + شیهری  زبالیه  کمپوست

 زباله کمپوست تلفیق است. جداشته وجود داریمعنی اختال 

 جذب فسفر درصد K و N  P حاوی شیمیایی کود با شهری

 افزای  عمد  دالیل از است. داد  افزای  را گیا  توسط شد 

 فعالییت  افیزای   را کمپوسیت  مصیر   اثیر  در فسفر جذب

 بیاال  و خیا   در معیدجی  فسفر کنند  حل هایمیکروارگاجیسم

 .]40 و 29[ شید  بییان  کمپوسیت  در عنصر این غلظت بودن

 را گیاهیان  دسیتر   قابل فسفر خا   در آلی مواد از استفاد 

 صیورت  به فسفات رسوب از غیرمستقیم طور به و داد افزای 

 شیکل  بیه  کیه  کلسییم  فسیفات  و آلومینییو   و آهین  فسفات

 .]20[ کیرد  جلیوگیری  اسیت   گیاهیان  بیرای  جذب غیرقابل

 در شییمیایی  کیود  و شیهری  زبالیه  کمپوست کاربرد بررسی

 مییزان  و عملکیرد  خشیک   وزن کیه  داد جشیان  گند  مزرعه

 افیزای   بیا  داجیه  توسط شد  جذب پتاسیم و فسفر جیتروژن 

 و فسفر جذب میزان همچنین یافت. افزای  کمپوست مقدار

 از بیشیتر  شیهری  زبالیه  کمپوست دارای تیمارهای در پتاسیم

  .]16[ بود شیمیایی کود با شد  تیمار گیاهان

 تین  45 تیمیار  بیه  مربیوط  داجیه  پتاسییم  میزان بیشترین

 کییود درصید  درصید،  75) 4/3 + شییهری زبالیه  کمپوسیت 

 درصید  118 شیاهد  تیمیار  بیه  جسیبت  که باشدمی شیمیایی

 اخیتال   تیمارهیا  بقییه  بیا  تیمار این بین داد. جشان افزای 

 منظیور  بیه  تحقیقی در ،.5 )جدول داشت وجود داریمعنی

 توسط پتاسیم جذب بر شهری زباله کمپوست تأثیر بررسی

 کمپوست مصر  اثر در که است شد  داد  جشان برج، گیا 

 هیوایی  اجدا  و داجه توسط پتاسیم جذب میزان شهری زباله

 از حاصل کمپوست مکرر مصر  .]17[ یافت افزای  گیا 

 در و داشته برگ پتاسیم میزان بر داریمعنی اثر شهری زباله

 گییا   ضیروری  غذایی عناصر کنند  تأمین کمپوست کود کل

 از اسیتفاد   بیا  رابطیه  در را داجیه  عملکرد افزای  .]42[ بود

 آلیی  میاد   بهبیود  دلییل  بیه  تیوان  می شهری زباله کمپوست

 و پتاسییم  فسیفر   جیتروژن  از استفاد  قابلیت افزای  خا  

  .]14[ داجست خا  pH کاه 

 

 گيرینتيجه

 افیزای   سیبب  شیهری  زبالیه  کمپوسیت  ساله هفت کاربرد

 اسیت.  شد  برج، گیا  داجه و خا  در غذایی عناصر غلظت

 تیمیار  بیه  مربوط خا  جذب قابل پتاسیم غلظت بیشترین

 درصید  درصید،  75) 4/3 + شیهری  زباله کمپوست تن 45

 خیا    فسیفر  و جیتیروژن  میورد  در باشد.می شیمیایی کود

 کیود  بیدون  و بیا  شیهری  زبالیه  کمپوسیت  تن 45 مصر 

 جتیجه چنین توانمی لذا بود. دارا را شرایط بهترین شیمیایی

 زبالیه  کمپوسیت  تن 45 چندساله کاربرد صورت در گرفت

 عمیالا  و بیود   جیاز پتاسه شیمیایی کود مصر  تنها شهری 

-جمیی  جیتروژجه و فسفر  شیمیایی کودهای مصر  به جیازی

 غلظیت  شیهری  زبالیه  کمپوسیت  سیطوح  افیزای   با باشد.

 یافیت.  افیزای   بیرج،  گییا   و خیا   در پرمصیر   عناصر

 غلظیت  بیر  داریمعنیی  تیأثیر  کمپوسیت   مصر  همچنین

 جیتروژن مورد در داشت. برج، گیا  داجه در پرمصر  عناصر

 اخیتال   شیمیایی کود 4/3 + کمپوست تن 45 کاربرد داجه

 تین  15 و شییمیایی  کیود  شیاهد   تیمارهیای  بیا  داریمعنی

 بیه  مربیوط  داجیه  فسیفر  غلظت بیشترین بود. دارا کمپوست

 بیود.  شییمیایی  کیود  3/4 و 4/2 + کمپوسیت  تن 45 تیمار
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 تین  45 تیمیار  در داجیه  پتاسییم  غلظیت  بیشیترین  همچنین

 درمجمیوع  آمید.  دسیت  بیه  شییمیایی  کود 4/3 + کمپوست

 عناصر غلظت افزای  سبب شهری زباله کمپوست مصر 

 مصیر   بیه  جییاز  و است شد  برج، گیا  و خا  در غذایی

 رساجد.می حداقل به را شیمیایی کودهای
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7(1:، 270-259. 
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