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اثرورمیکمپوستغن 

اينتحقيقباهدفبررسی
کمپوستغنیشدهبا0و5


مگاگرمدرهکتارورمی
بهکادميومانجامگرفت.تيمارهایآزمايشیشاملکاربرد15،0و30
یگرمکادميومدرکيلوگرم
درصدوزنیآهنخالصازسربارهفوالدمبارکهاصفهاندرخاکیبامقادير10،5،0و15ميل 
یشدهباسربارهاز0به15و
)بودهاست.افزايشکاربردورمیکمپوستغن 

وهمراهبارشدگياهذرت(سينگلکراس704
30مگاگرمدرهکتاردرخاکآلودهبه10ميلیگرمکادميومدرکيلوگرمخاکبهترتيبباعثافزايش13و22برابری
درمقدارآهنقابلعصارهگيریبا DTPAشد.مشابهايننتيجه،غلظتآهنشاخسارهگياهنيزبعداز60روزازشروع
آزمايش ،به ترتيب  4/17و   14/4برابر افزايش يافت .نتايج اين تحقيق حاکی از آن است که کاربرد ورمیکمپوست
یهای فيزيکی -شيميايی خاک از قبيل پی اچ و
غنیشده با  5%آهن خالص احتماالً توانسته است با تأثير بر ويژگ 

کهنقشورمیکمپوست

گنجايشتبادلکاتيونیخاک،باعثافزايشقابليتدسترسیآهندرخاکوگياهشود،هرچند
درکاهشقابليتدسترسیکادميومدرخاکوگياهوبهدنبالآنافزايشقابليتدسترسیآهندرگياهذرتنبايستی
ناديدهگرفتهشود.
یشده،آهن
کادميوم،سربارهآهن،ورمیکمپوستغن 
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مقدمه

کممصرف میباشد که ضرورت آن برای ادامه
آهن اولين عنصر 
شکلگيری

حيات گياهان مشخص شده است .از آنجا که
کلروفيل بدون حضور آهن ممکن نيست ،بنابراينگياهان ،کمبود
رنگپريدگی و زردی (کلروزه شدن)
يا غيرفعال شدن آهن را با 
برگهای خود نشانمیدهند.چون آهن در گياه عنصری غير پويا

برگها و شاخههای
یباشد ،کلروز آهن ابتدا روی 
کمتحرک) م 
( 
رگبرگها

جوان ظاهر میشود .در مراحل اوليه ،فضای مابين
سرشاخهها

شروع به زرد شدنمیکند و در مراحل پيشرفته رشد
متوقف میشود .برگهای جوان در کمبود شديد ممکن است
کامالً بیرنگ شده و در نهايت ريزش يابند و يا اينکه کل برگ
لکههای نکروزهای روی آن بهوجود آيد
سفيد و کوچک شود و 
سرشاخهها

( .)Martínez-Cuenca, et al., 2013کاهش در رشد
در گياهان مبتال به کمبود آهن،به علت تشکيل نشدن کلروفيل
برگها در اثر کمبود آهن و کاهش ميزان فتوسنتز گياه
در 
یباشد ،همچنين مشخص شده است که در شرايط کاهش آهن
م
*نويسندهمسئول a-baghaie@iau-arak.ac.ir:

قابلجذب خاک برای گياه ،رشد ريشههای اصلی کم شده و تعداد

میيابد (Sánchez-
ريشههای جانبی به مقدار زيادی کاهش 
 .)Rodríguez, et al., 2013
کلروز آهن میتواند به دليل غيرفعال شدن آهن و کم شدن
فرم فعال آهن نسبت به غلظت کل آن و عدم شرکت آن در
متابوليسم گياه باشد .اين حالت معموالً در گياهان رشد يافته در
خاکهای آهکی و دارای بيکربنات باال در خاک و آب آبياری
مهمترين
ايجاد میگردد (  .)Tagliavini and Rombolà, 2001
عامل ايجاد کمبود آهنپیاچ باالی خاک است که خود در اثر
یشود .اکثر خاکهای
وجود کربنات کلسيم در خاک ايجاد م 
مهخشک ازلحاظ مقدار کربنات کلسيم غنی
مناطق خشک و ني 
هستند و به همين دليل کمبود آهن نيز غالباً در همين نواحی
مشاهده میشود( .)Díaz, et al., 2010
امروزهبرطرف کردنکمبودآهنبهدليلنقشواهميت

حياتی آن در زندگی گياهان از اهميت خاصی برخوردار است.
میتوانبه
یشود  
ازجمله ترکيباتیکهبهاينمنظوراستفادهم 
نمکهای معدنی آهن ( ،)He, et al., 2013امالح اسيدزا

( ،)Heidari, et al., 2011ضايعات و توليدات جانبی صنايع
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( )Wang and Cai, 2006وکالتهایآهن( Hasegawa, et al.,

بهکاررفته،ترکيبات
 )2011اشارهکرد.ازبين ترکيباتمختلف 
معدنی آهن به دليلی حالليت کم تأثير چندانی در قابليت
مهخشک مرکزی
دسترسیآهنخصوصاً درمناطقخشکوني 
کالتهای مصنوعی آهن
کشور نداشته است ولی استفاده از  
بهعنوان روشمؤثری دردرمانکمبودآهنشناخته شده است

( .)Martínez-Cuenca, et al., 2013اين مواد از ترکيب يک
عاملکالتکنندهبافلزتشکيلمیشود.اصوالًپايداریفلزبا

بهعنوان حامل
نکننده قابليت استفاده کالت  
کالت اغلب تعيي 
یباشد .بااينوجوداستفادهازاينروشدربسياریمواقع
فلزم 
میتوان
یباشد.ازترکيباتديگرمورداستفاده  
بهصرفه نم 
مقرون 

به محصوالت جانبی و ضايعات فرآيندهای صنعتی
( )Abbaspour, et al., 2004اشارهکردکهحاویمقدارزيادی
آهنمیباشند،هرچندکهشرايطفيزيکوشيميايیخاکتاحدود
یتواندقابليتدسترسیعناصرريزمغذیازجملهآهنرا
زيادیم 
تحتتأثيرقراردهد .
کودهای آلی عالوه بر بهبود شرايط فيزيکی -شيميايی
خاک با تأمين اغلب عناصر ضروری ،باعث افزايش عملکرد
گياهان میشوند ( ،)Iqbal, et al., 2015هرچند که در بعضی
مواقع اين کودهای آلی فقير از آهن میباشند ( Melali and
مهمترين ترکيباتی
 .)Shariatmadari, 2008مواد آلی يکی از  
آنها درتغذيهگياهی
هستندکهباتوجهبهاثراتمفيدومؤثر 
آنهابرایافزايش
وبهبودخواصفيزيکیوشيميايیمیتواناز 
پايدار محصول و اصالح خصوصيات نامطلوب خاکها استفاده
کرد ( ،)Sharifi and Renella, 2015هرچند که در بسياری
یتواندخطرورودفلزات
مواقعاستفادهازايننوعکودهایآلیم 
یها را به خاک افزايش دهد ( Hei, et al.,
سنگين يا بيمار 
 .)2016همچنين با پيشرفت صنعت و تکنولوژی ،آلودگی
خاکها بهفلزاتسنگينخصوصاًدرشهرهایصنعتیمدامرو

بهافزايشاستکه باتوجهبهاثربرهمکنش فلزاتسنگينو
ساير عناصر غذايی مديريت تغذيه عناصر غذايی ازجمله آهن
یتواندتحتتأثيرقرارگيرد .
م
کرمهای خاکی
فرايند کمپوست شدن با استفاده از 
بهعنوان يکفناوری
کمپوستکننده ،برای تهيه ورمیکمپوست ،
آسان و يک فرايند حامی طبيعت برای به دست آوردنکودهای
آلی از مواد زائد ،بسيار موردتوجه قرار گرفته استودربسياری
مواقع غنیسازی اين ترکيبات توانسته است نقش مؤثری در
افزايش قابليت دسترسی عناصر غذايی در خاک و گياه داشته
باشد،هرچند کهدراينمياننقشبرهمکنشعناصرنبايستی
ناديدهگرفتهشود .

مهخشک
وجودويژگیهای آبوهواینسبتاًخشکوني 
درمنطقهمرکزیکشور(شهرستاناراک)ازجمله کمبودمواد
خاکها به
خاکهایمنطقهوآلودهبودن 
آلی،پیاچنسبتاًباالی 
فلزات سنگين ازجمله کادميوم ( ،)Solgi, et al., 2012قابليت
دسترسی عناصر ريزمغذی را تا حدود زيادی تحت تأثير قرار
دادهاست.باتوجهبهحجمزيادضايعاتآلیازجملهکوددامی،
زبالهشهری،لجنفاضالب،بقايایگياهیوتوليدمقاديرفراوان
ضايعاتآلیحاویآهنمعدنیازجملهضايعاتکارخانجاتآهن
و فوالد در کشور ،پتانسيل مناسبی برای توليد کودهای آلی
یرسد استفاده از
یسازی شده از آهن وجود دارد .به نظر م 
غن 
اين ترکيبات نقش مؤثری در تغذيه آهن در گياه و افزايش
کيفيت کودهای آلی جهت بهبود حاصلخيزی خاک ايفا کند.
یسازیکودهایآلیتوسطترکيباتمعدنیازقبيلسربارهو
غن 
زيادمیتواندباعثکالتهشدنوافزايش

بهاحتمال
لجنکنورتور 
حالليت آهن در اثر واکنش با مواد آلی شودMelali and ( .
 ،)Shariatmadari, 2008هرچند که ويژگیهای فيزيکی-
شيميايی خاک از قبيل اثر برهمکنش عناصر ( Alidadi
یتواند نقش مؤثری در مديريت
 )Khaliliha, et al., 2016م 
تغذيهای عناصرريزمغذی درخاکداشتهباشد .باتوجهبهاثر
احتمالی برهمکنش فلزات سنگين با عناصر ريزمغذی
(،)Rezvani, et al., 2012; Alidadi Khaliliha, et al., 2016
ورمیکمپوست با
یسازی  
اين تحقيق با هدف بررسی نقش غن 
سرباره شرکت فوالد مبارکه اصفهان در جهت مديريت تغذيه
آهنبرایگياهذرتدريکخاکآلودهبهکادميومدرشرايط
گلخانهصورتپذيرفت .

مواد و روش
بهصورت يک آزمايش گلدانی با هدف بررسی اثر
اين پژوهش  
ورمیکمپوست با سرباره آهن بر تغيير قابليت
یسازی  
غن 
گلخانهای در

دسترسیآهندريکخاکآلودهبهکادميومدر
شهرک مهاجران واقع در بيست و پنج کيلومتری شهر اراک
بهصورت يک آزمايش
انجام پذيرفت .طرح آزمايشی موردنظر  
فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
ورمیکمپوستدرسه
اجراشد.تيمارهایآزمايشیشاملکاربرد 
سطح(V15)15،(V0)0و(V30)30مگاگرمدرهکتار( Rahimi
 )and Hashemi, 2016به ترتيب معادل  5/5 ،0و  11گرم
ورمیکمپوست برکيلوگرمخاکوکاربردسربارهآهنبهميزان

 (S0) 0و  (S5) 5درصد وزنی بهصورت آهن خالص از ترکيب
سرباره فوالدسازی ( )Melali and Shariatmadari, 2008و
آلودگیخاکبهفلزسنگينکادميومازمنبعنيتراتکادميومدر

باقری و همکاران :اثر ورمي کمپوست غني شده با سرباره آهن 773 ...

یگرم
سطوح  (Cd10) 10 ،(Cd5) 5 ،(Cd0)0و  (Cd15) 15ميل 
کادميوم در کيلوگرم خاک ( ;Rezakhani, et al., 2013
یباشد .جهت بررسی نقش
 )Mansouri, et al., 2016م 
یسازی ورمیکمپوست با سرباره آهن بر افزايش قابليت
غن 
دسترسی آهن در خاک و گياه ذرت ،خاکی با چهارده درصد

کربناتکلسيممعادلوکربنآلینسبتاًپائينازروستایپاکل
یهای فيزيکی و
واقع در  30کيلومتر اراک برداشت شد .ويژگ 
شيميايی خاک مورداستفاده و همچنين ويژگیهای
ورمیکمپوستمورداستفاده بهترتيبدرجدولشماره( 1و)2

ذکرشدهاست .

جدول  .1ويژگيهای فيزيکي -شيميايي خاک مورداستفاده در اين پژوهش
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جدول  .2ويژگيهای ورميکمپوست مورداستفاده در اين پژوهش
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بهوسيله آزمايشگاه
نتايج تجزيه شيميايی سرباره که  
مرکزیشرکتفوالدمبارکهانجامشدهاست(جدول)3نشان
یدهد کهبيشتراز 58/2درصدترکيباينسربارهرااکسيد
م
آهنازنوع  Fe2O3و 25درصد اينترکيبرااکسيدآهندو
ظرفيتیتشکيلدادهاستوعناصرکلسيموسيليسيمدردرجه
بعدی قرار دارد ،هرچند که کيفيت سرباره به نوع کوره و
بهکاربردهشدهبستگیداردوترکيبشيميايیآندر
تکنولوژی 
کارخانجاتمختلفمتفاوتاست (.)Abbaspour, et al., 2004
یسازی
باتوجهبهدرصدباالیآهنموجوددراينترکيب،غن 
یتواند قابليت دسترسی آهن در گياه
ورمیکمپوست احتماالً م 

ذرتراتحتتأثيرقراردهدکهدرادامهبهآناشارهشدهاست .
جدول  .3ويژگيهای شيميايي سرباره فوالد مبارکه مورداستفاده

عنصر

مقدار) (mg kg-1

Fe2O3
FeO
CaO
SiO2
MgO
Al2O3
P2O5

58/2
25
11
2/1
0/1
0/2
0/35

عنصر 
MnO
ZnO
V2O5
S
Na2O
K2O

مقدار) (mg kg-1
2
0/05
0/2
0/2
0/1
0/5

یشده
فوقالذکرباسربارهآهنغن 
ورمیکمپوستبامقادير 

وبهمدتسهماهدردمایاتاق()25ºCبهحالتخودرهاشد
( ،)Melali and Shariatmadari, 2008از سويی ديگر ،خاک
فوقالذکربهفلزکادميوم
مورداستفادهباروشاسپریدرمقادير 

کادميومکل 

آلوده شد .جهت رسيدن به تعادل نسبی ،نمونه خاکهای
آلودهشده بهکادميومنيزمدتيکماهبهحالتخودرهاشد

( .)Motesharezadeh and SavaghebI, 2011سپس
یشده در مقادير  15 ،0و  30مگاگرم در
ورمیکمپوست غن 

هکتار بهخاکآلودهبهکادميوماضافهشدهوخاکتيمارشده
بهمدت يکماه داخلگلدان پالستيکی 5کيلوگرمیبهحال
خودرهاشد ودراينمدتجهتبهتعادلرسيدنمرتباًخاک
تيمار شده تا حد رسيدن به ظرفيت زراعی مزرعه مرتباٌ تر و
خشکشد (.)Melali and Shariatmadari, 2008سپسداخل
هر گلدان  10عدد بذر کاشته شده و بعد از استقرار گياهان،
بهمنظورنزديککردنبه
بوتههابهچهارعددتنکگرديد .
شمار 
شرايط واقعی مزرعه سعی شد دمای گلخانه تقريباً متناسب با
دمایرشدگياهذرتدرطیفصلرشدگياهدرمحيطمزرعه
تنظيمگردد.سعیشددردورانرشدجهتکنترلحشراتو
چگونهسمیاستفادهنگرددوتنهاازطريقنصب
یهاازهي 
بيمار 
گلدانهاازبروزآفاتینظير

کارتهایزردچسبندهدرباالیسر

شتهها،مگسسفيدو...جلوگيریشد.همچنينبرایجلوگيری

یهارطوبتمحيطگلخانهتاحدممکنپائيننگه
وکنترلبيمار 
داشته شد .در طول دوره رشد گياه ،عمليات آبياری و وجين
بهطوريکنواختانجامشد.هرهفته
کبار 
علفهرز3تا4روزي 
گلدانها در

گلدانها کامالً جابجا شده تا تمامی 

کبار نيز 
ي 
شرايطمحيطیيکسان(نوروگرما)قرارگيرد .
برداشتبوتههایگياهذرت(رقمسينگلکراس60)704

همزمان بامرحله6
روزبعدازکاشت ( )Najafi, et al., 2013و 
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برگیانجامشد.پسازبرداشت،نمونههایگياهیابتدابا

تا 7
آبمعمولیوسپسباآبدوبارتقطيرشدهشستهشدند.ريشه
و اندام هوايی از محل طوقه جدا ،کامالً شستشو داده شده و
هرکدام جداگانه وزن و به داخل پاکت کاغذی منتقل گرديد.
نمونهها به مدت  48ساعت در دمای  65درجه سلسيوس در

سپسنمونههاتوسطآسياببرقیبه

خشککنقراردادهشد ،

نمونهها

پودرتبديلشده ودرظروف پالستيکینگهداریشد.
دردمای 480درجهسلسيوسخاکستروغلظت فلزاتسنگين
نمونههای با اسيدکلريدريک دو نرمال با
بعد از عصاره گيری  
استفاده از دستگاه جذب اتمی پرکين المر مدل 3030
اندازهگيریشد ( .)Lee, et al., 2015همچنينميزانکادميوم

کل موجود در نمونه خاک ( )Allen, et al., 1986و عناصر
)Westermanتوسطدستگاه

سنگينموجوددرورمیکمپوست(
جذباتمیتعيينشد .
گلدانهای تحتکشت

همزمان بابرداشتگياه،ازخاک

گياه ذرت جهت تعيين ويژگیهای فيزيکی -شيميايی خاک
نمونهبرداری شد .نمونههای خاک ،پس از هواخشک شدن و

یمتری گذراندهوجهتتجزيهموردنظر
کوبيدن،ازالک 2ميل 
بهآزمايشگاهمنتقلشدند.جهتاندازهگيریمقدارکربنآلیدر

نمونهخاکياورمیکمپوستازروشاکسيداسيونتر( Nelson
 )and Sommers, 1996وگنجايشتبادلکاتيونیخاکبهروش
اندازهگيری شد (.).Rhoades, 1982بافتخاکبه
کلريدباريم 
اندازهگيری شد
روش هيدرومتری (  )Gee and Bauder, 1986
اندازهگيریpHوECورمیکمپوستازنسبت1:5کودبه
برای 
آبودرموردنمونهخاکازعصارهاشباعخاکاستفادهشده
است ( .)Saadat and Barani Motlagh, 2013مقدار کربنات
یسازی بااسيد وتيتراسيوناسيد
کلسيممعادلبهروشخنث 
اضافی با سود ( )Nelson, 1982تعيين شد .مقدار نيتروژن
اندازهگيری شد.
ورمیکمپوست به روش کجلدال (  )Bremner

نرمافزار  SAS 9.1انجام
تجزيهوتحليلآماریدادههابهکمک 

نها باآزمونLSDدرسطحاحتمال
گرفتومقايسههایميانگي 

نرمافزار  MSTATCانجام و نمودارها با
 5درصد با استفاده از  
نرمافزار  Excelرسم شد ،ضمناً برای کليه صفات
استفاده از  
اندازهگيریشدهمدلرگرسيونبرازشدادهشدهاست .


نتايج و بحث
اثر باقيمانده تيمارهای مورد آزمايش

یدار بودن اثر ساده کاربرد
نتايج جدول ( )4حاکی از معن 
یباشد .کاربرد 15مگاگرمدر
ورمیکمپوستبرپیاچخاکم 

یدار 0/4
هکتار ورمیکمپوست به خاک باعث افزايش معن 

واحدی در پی اچ خاک نسبت به خاک فاقد کاربرد ورمی-
یداری بينکاربرد 15و
کمپوستشد،هرچند کهاختالفمعن 
 30مگاگرم در هکتار مشاهده نشد (شکل  .)1با توجه به باال
مدتزمان
بودنقدرتبافریخاکمقاديرزيادیازکودآلیو 
قابلتوجهی در پی اچ خاک
طوالنی الزم است تا تغييرات  
مشاهدهگردد(.)Karami, et al., 2009الزمبهذکراستکهاثر
برهمکنشتيمارهایورمیکمپوست،سربارهآهنوسرببر پی
اچخاکمعنیدارنشد(جدول .)4

اضافه کردن کود آلی در بسياری مواقع با تغيير
یهای فيزيکی و شيميايی خاک باعث افزايش قابليت
ويژگ 
یشود ،ولی از سويی ديگر
دسترسی عناصر غذايی در خاک م 
خاکهای آهکی مناطق خشک و
افزايش پی اچ خاک در  
مهخشک احتماالً تا حدودی میتواند مانع اين قابليت
ني 
بهوسيله گياهشود ( Jokar
دسترسیعناصرغذايیازجمله آهن 
لذاغنیسازیکودآلیدربسياریمواقع

،)and Ronaghi, 2015
یتواند عاملمهمیدرجهتافزايشقابليتدسترسی
احتماالًم 
عناصرغذايیخاکشود.
) Melali and Shariatmadari (2008در تحقيقی به اين
نتيجه رسيدند که غنیسازی کود دامی باعث افزايش آهن
قابلاستخراجباDTPAوبهعبارتديگرجذببيشترآنتوسط

گياهذرتشدهاست،هرچند کهدراينتحقيقکاشتگياهدر
يک خاک غير آلوده مورد بررسی قرار گرفته است .اثر ساده
کاربرد 15و 30مگاگرمورمیکمپوستبهترتيبباعثافزايش
گنجايش تبادل کاتيونی خاک از  11/9در خاک فاقد کاربرد
ورمیکمپوست به  13/8و  15/7سانتی مول بار بر کيلوگرم

خاکشد(شکل .)1مواد آلینقشبسزايیبرتأمينموادآلی،
اثر بر افزايش غلظت عناصر ريزمغذی ،افزايش گنجايش تبادل
کاتيونی و اصالح ساختمان خاک دارد (.)Das, et al., 2016
انهای ناشی از
استفاده از پسماندهای آلی عالوه بر تعديل زي 
کمبودمادهآلیخاک،سببکاهشمصرفکودهایشيميايی
قابلذکر استکهاثرسادهکاربرد 15و 30مگاگرم
یگردد .
م
درهکتارورمیکمپوستبه ترتيبباعث 0/4و 0/8درصددر

افزايشکربنآلیخاکشد .
اثر برهمکنش تيمارهای آزمايش بر مقدار آهن قابل عصاره
گيری با DTPA

نتايج جدول ( )4حاکی از معنیدار بودن اثر برهمکنش
کاربردورمیکمپوست،سربارهآهنونيتراتکادميومبرمقدار
یباشد.بيشترينميزانآهن
آهنقابلعصارهگيریباDTPAم 
قابل عصاره گيری با  DTPAدر تيمار  30مگاگرم در هکتار
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یگرم کادميوم در کيلوگرم
ورمیکمپوست و آلوده به  15ميل 

خاکاست)V0S0Cd15(.مشاهدهشد(جدول.)5

یشده با سرباره آهن در خاک غيرآلوده به
ورمیکمپوست غن 

کادميوم ( )V30S5Cd0و کمترين آن در خاک فاقد کاربرد

جدول  .4تجزيه واريانس اثر ورمي کمپوست ،سرباره آهن و کادميوم بر ويژگيهای شيميايي خاک و غلظت آهن در خاک و گياه

ميانگينمربعات 
منابعتغيير 

درجه
آزادی 

پیاچ
0/0353

گنجايشتبادل
کربنآلی 
کاتيونی 

بلوک 

3

 ns

 0/0030ns

کود 

3

1/8006

**

**

سرباره 

2

0/0722

ns

ns

کادميوم 

1

0/08402

سرباره×کود 

2

کود×کادميوم 

6

0/0976

سرباره×کادميوم 

 3/8417

 0/0009

0/0003ns

ns

0/0038

**

**

 2324/3362

**33/5526
**

43607/4643

742001/336

**

 82539/8450

5046240/909

ns

 **1545/03870

**91364/242

**5357/7345

ns

 **12/6612

**96245/963

*10136/9301

ns

 **41/4466

**2402/118

**607/0154

0/0144
0/0015

ns

 0/0016ns

0/0032

3

0/1145

ns

ns

0/0041

سرباره×کادميوم×کود   6

0/0978

ns

ns

ns

**

 **295/5053

ns

36337/5868

**

883/9994

21773/789

**

**

**

 6/5049

2385/478

384/5860

خطا 

 46

0/0478

 0/0009

0/0017

0/6118

25/834

2/7410

ضريبتغييرات 

 ---

 1/3

 1/1

 2/4

 3/6

 4/2

 3/8

7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7

a
b

ال

V30

a

15

b

14

پ

c

16

ب

ي اچ

ف

V15

0/0019

*

**

ns

ns

 0/0015

ns

1/0050

82/2515

 0/0010ns
 0/0005

DTPA

**254/201

**

**

0/0136

0/0928

مقدارآهنقابل
غلظتآهنشاخساره
عصارهگيریبا غلظتآهنريشهذرت 

ذرت 

13

c

12
11

V0

V30

V0

V15

تيمار

تيمار

*،nsو**بهترتيبغيرمعنیدار،معنیداردرسطحاحتمال5و1درصد 
شکل  .1اثر ساده کاربرد ورميکمپوست بر پ -هاش (الف) و گنجايش تبادل کاتيوني خاک (ب) خاک V15 ،V0 ،و  V30به ترتيب شامل کاربرد مقادير  15 ،0و  30مگا
گرم در هکتار ورميکمپوست ميباشد.


جدول  .5اثر کاربرد ورميکمپوست ،سرباره آهن و کادميوم بر مقدار آهن قابل عصاره گيری با DTPA

تيمار 
Cd0
 Cd5
 Cd10
 Cd15

V0S0
* 6/0q
 2/0r
 1/0r
 0/5r

 V0S5

 V15S0

f

n

 83/2
 78/4g
 65/8j
 56/1k

 23/1
 18/0o
 13/4p
 4/3q

V15S5
 98/2c
 90/9d
 76/0h
 68/3i

V30S0
 34/6l
 28/0m
 22/4n
 16/6o

 V30S5
a

 115/0
 102/0b
 87/1e
 76/0h

 V15 ،V0و  V30به ترتيب شامل کاربرد مقادير  15 ،0و  30مگا گرم در هکتار ورميکمپوست Cd10 ،Cd5 ،Cd0 ،و  Cd15به ترتيب شامل کاربرد مقادير  10 ،5 ،0و 15
ميليگرم کادميوم در کيلوگرم خاک S0 ،و  S5کاربرد مقادير  0و  5درصد وزني آهن خالص از ترکيب سرباره آهن ميباشد * .اعدادی که در هر ستون يا رديف دارای
حروف مشابه آماری ميباشند ازنظر آماری اختالف معنيداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد ندارند،

نتايججدول ( )5حاکیازآناستکهآلودگیخاکبه
یداری در کاهش قابليت
فلز کادميوم توانسته است تأثير معن 
دسترسیآهندرخاکداشتهباشد،بهنحویکهکاربرد 15و

یشده با  5درصد
ورمیکمپوست و غن 
 30مگاگرم در هکتار  
وزنی آهن خالص از ترکيب سرباره آهن فوالدسازی در خاک
یگرمکادميومدرکيلوگرمخاکنسبتبهتيمار
آلودهبه15ميل 

 776تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،4آذر و دی 1396

مشابهآندرخاکغيرآلودهبهکادميوم بهترتيبباعثکاهش
بهوسيله
 30و  39واحدی در مقدار آهن قابل عصاره گيری  
 DTPAشده است .همچنين کاربرد 15مگاگرم در هکتار
یشده و فاقد سرباره آهن در خاک آلوده به
ورمیکمپوست غن 

یگرمکادميومدرکيلوگرمخاک()V15S0Cd10نسبتبه
10ميل 
تيمار مشابه در خاک غير آلوده به کادميوم ( )V15S0Cd0به
ميزان  1/7برابری کاهش در مقدار آهن قابل عصاره گيری
نشاندهنده اثر
بهوسيله  DTPAشدهاستکهاينامراحتماالً 

یباشد ( Karami
قابلجذب م 
آنتاگونيستیبينکادميوموآهن  
ومیتواندمقدارآهنقابلعصارهگيری
  )and Ronaghi, 2016
بهوسيله  DTPAجهتتأمين نيازگياه،گياه راتحتتاثيرقرار

دهد Sharma, et al. (2003) .در تحقيقی گزارش کردند که
قابلدسترس خاک،
کاربرد کود آهن با افزايش مقدار آهن  
توانسته است موجب کاهش پيوند فلز سنگين با عوامل کالته
کننده (عوامل کالته کننده کهدر انتقال آهن در گياه نقش دارند
در شرايط کمبود آهن با فلز سنگين پيوند برقرار میکنند) و
یشود .
درنتيجهمقدارفلزسنگين کمتریجذبگياهم 
از سويی ديگر نتايج اين تحقيق حاکی از آن است که
کاربردکودآهنازمنبعشيميايیوآلیتوانستهاستنقشبه
سزايی در افزايش قابليت دسترسی آهن در خاک آلوده به
کادميوم داشته باشد ،به نحوی که کاربرد  5درصد وزنی آهن
خالص از ترکيبسربارهآهنفوالدسازی درخاکفاقدکاربرد
یگرم کادميوم باعث افزايش
ورمیکمپوست و آلوده به  10ميل 

بهوسيله DTPA
 77واحدی در مقدار آهن قابل عصاره گيری  
شدکهبادرنظرگرفتننقشمستقيمآهندرساختارکلروفيل
یتواند نقشمؤثری دررشدگياهداشتهباشدTafvizi .
گياهم 
) and Motesharezadeh (2014در تحقيقی گزارش کردند که
کاربردآهنازجذبفلزسنگينتوسطگياهجلوگيریوموجب
یشود .
کاهشاثراتآندرگياهم 
همانطورکهقبالًنيزاشارهشدکاربردمنبعآلیآهننيز

قابلدسترس خاکداشتهاست،
تأثير بهسزايیدرافزايشآهن 
ورمیکمپوست
بهنحویکهکاربرد 15و 30مگاگرمدرهکتار 

یشده با  5درصد وزنی آهن خالص از ترکيب سرباره آهن
غن 
یگرم کادميومدرکيلوگرم
فوالدسازی درخاکآلودهبه 15ميل 
خاکنيزبهترتيبباعثافزايش 12/2و 20واحدیدرمقدار
بهوسيله  DTPAشد .همچنين کاربرد
آهن قابل عصاره گيری  
یگرم کادميومنيزبه
تيمارهایمذکوردرخاکآلودهبه 10ميل 
ترتيبباعثافزايش 10/2و 21/3واحدیدرمقدارآهنقابل
بهوسيله  DTPAشد که دليل احتمالی آن را
عصاره گيری  
یتوان به نقش کاربرد ورمیکمپوست در افزايش مقدار آهن
م
بهوسيلهDTPAدانست.ازسويیديگرکاربرد
قابلعصارهگيری 
یتواند با افزايش ويژگیهای جذبی
ورمیکمپوست احتماالً م 

خاک نظير افزايش گنجايش تبادل کاتيونی خاک (شکل )1
باعث کاهش قابليت دسترسی فلزات سنگين و درنتيجه باعث
بهوسيله  DTPAشود.
افزايش مقدار آهن قابل عصاره گيری  
) Sharifi et al., (2010درتحقيقیاثرکاربردکودگاویولجن
فاضالبرابرغلظتکادميمقابلدسترس درخاکمورد بررسی
قراردادندوبهايننتيجهرسيدندکهبخشمعدنیوآلیموجود
دراينترکيباتنقشمهمیدرکاهشقابليتدسترسیکادميم
دارد .همچنين  ) Molaei et al., (2016در تحقيقی گزارش
یداری برکاهشغلطت
کردندکهکاربردورمیکمپوستاثرمعن 

کادميومشاخسارهذرتداشتهاست .
همچنين نتايج جدول ( )6حاکی از معنیدار بودن مدل
دادهشدهبينتيمارهایبهکاربردهشدهدراينتحقيقو
برازش 
میباشد،قابلذکر است
مقدارآهنقابلعصارهگيریبا  DTPA
که 98درصدتغييرات مقدارآهنقابلعصارهگيریباDTPA
رامی توانبراساستيمارهایبهکاربردهشدهدراينتحقيقبر

اساسمدلذيلمیتوانتوجيهکرد:

 Yz= 11.46 + 0.69 Vi+13.54 Sk- 1.43 Cdj R2=0.98
کهدراينتحقيق  Sk ،Viو  Cd jبهترتيبشاملسطوح
ورمیکمپوست ،سرباره و کادميوم به کار برده شده در اين
نشاندهنده مقدار آهن قابل عصاره گيری با
تحقيق و   Yz
میباشد .
 DTPA

جدول  .6تجزيه رگرسيون اثر کاربرد ورميکمپوست ،سرباره و کادميوم بر صفات مورداندازهگيری در اين تحقيق

ميانگينمربعات 
منابعتغيير 

درجهآزادی 

رگرسيون 

3

**30804

خطا 

 68

18/25

مقدارآهنقابلعصارهگيریبا
DTPA

غلظتآهنريشهذرت 

غلظتآهنشاخساره
ذرت 

** 2250140

**46339

 5031/66

436/41

** معنيدار بودن در سطح احتمال يک درصد ميباشد.
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کادميوم ( )V30S5Cd0و کمترين آن در خاک فاقد کاربرد
یگرمکادميومدرکيلوگرمخاک
ورمیکمپوستوآلودهبه5ميل 

قابلذکر استکهغلظت
()V0S0Cd5مشاهدهشد(جدول .)7
آهن ريشهدرتيمارهایفاقدکاربردکودوسربارهدرخاکهای
بهوسيله
اندازهگيری  
قابل 
یگرم کادميوم  
آلوده به  10و  15ميل 
دستگاهجذباتمینبود .

غلظت آهن ريشه و شاخساره ذرت

یدار بودناثربرهمکنشکاربردورمی-
جدول()4حاکیازمعن 
کمپوست،سربارهآهنونيتراتکادميومبرغلظتآهندرريشه
گياه میباشد .بيشترين مقدار غلظت آهن در ريشه ذرت در
تيمار خاک تيمار شده با تيمار  30مگاگرم در هکتار
یشده با سرباره آهن در خاک غير آلوده به
ورمیکمپوست غن 


جدول  .7اثر کاربرد ورميکمپوست ،سرباره آهن و کادميوم بر غلظت آهن ريشه ذرت

تيمار 
Cd0
 Cd5
 Cd10
 Cd15

V0S0
* 50/4q
 30/4r
** ND
 ND

 V0S5
h

 511/4
 442/0i
 389/0j
 312/0k

 V15S0
m

 211/0
 181/0n
 164/3o
 122/3p

V15S5
 918/1b
 712/0e
 664/0f
 588/6g

V30S0
 305/0k
 251/6l
 217/2m
 189/0n

 V30S5
a

 1000/0
 925/3b
 831/1c
 782/3d

 V15 ،V0و  V30به ترتيب شامل کاربرد مقادير  15 ،0و  30مگا گرم در هکتار ورميکمپوست Cd10 ،Cd5 ،Cd0 ،و  Cd15به ترتيب شامل کاربرد مقادير  10 ،5 ،0و 15
ميليگرم کادميوم در کيلوگرم خاک S0 ،و  S5کاربرد مقادير  0و  5درصد وزني آهن خالص از ترکيب سرباره آهن ميباشد * .اعدادی که در هر ستون يا رديف دارای
حروف مشابه آماری ميباشند ازنظر آماری اختالف معنيداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد ندارند** : NDقابلاندازهگيری بهوسيله دستگاه جذب اتمي
نبود.

یشدهبا5
مگاگرمدرهکتارورمیکمپوستغن 

کاربرد15و30
درصد آهن خالص از منبع سرباره آهن در خاک آلوده به 15
یگرمکادميومدرکيلوگرمخاکبهترتيبباعثافزايش1/8
ميل 
و  2/5برابری در غلظت آهن ريشه گياه شد .همچنين کاربرد
یگرم کادميومنيزبه
تيمارهایمذکوردرخاکآلودهبه 10ميل 
ترتيب باعث افزايش  1/7و  2/1برابری در غلظت آهن ريشه
یتوان به نقش کاربرد
گياه شد که دليل احتمالی آن را م 
بهوسيله
ورمیکمپوستدرافزايشمقدارآهنقابلعصارهگيری 

 DTPAوبهدنبالآنجذببيشترآهنتوسطريشهگياهذرت
دانست .از سويی ديگر کاربرد ورمیکمپوست احتماالً توانسته
است با افزايش ويژگیهای جذبی خاک باعث کاهش قابليت
دسترسیکادميومدرخاک ()Molaei, et al., 2016ودرنتيجه
افزايشقابليتدسترسیآهندرخاکودرنتيجه جذببيشتر
آهنتوسطريشهگياهشود .
همچنيننتايجاينپژوهشحاکیازآناستکهافزايش
آلودگی به کادميوم نقش مؤثری در کاهش غلظت آهن ريشه
گياه داشته است ،به صورتی که کاربرد  15و  30مگا گرم در
یشده با 5درصد وزنیآهنخالصاز
هکتار ورمیکمپوستغن 
یگرم
ترکيبسربارهآهنفوالدسازی درخاکآلودهبه 15ميل 
کادميومدرکيلوگرمخاکنسبتبهتيمارمشابهدرخاکآلوده
یدار  76و
به 10ميلیگرم کادميومبهترتيبباعثکاهشمعن 
 48/9واحدی در غلظت آهن ريشه گياه ذرت شده است که
یتوانبهنقشاثرآنتاگونيستیکادميومو
دليلاحتمالیآنرام 
آهندرکاهشغلظتکادميومريشهگياهدانست.نتايجمشابه

بهوسيله  DTPAنيز
مشاهدهدرمقدارآهن قابل عصارهگيری 
تأکيدیبراينادعااستAlidadi Khaliliha et al., (2016).در
کنشآهنوکادميومبررشدوجذبآنهادر

تحقيقیاثربرهم
شاهی را مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که
فلزات سنگين قابليت دسترسی و جذب آهن درآپوپالست ريشه،
سلولهای ريشه ،انتقال به ساقه و جذب و تحليل

جذب به درون
یدهد .ورمیکمپوست ،بيشترين
برگها را تحت تأثير قرارم 
در 
تمايل جذب سطحی را در بين فلزاتسنگين نسبت به کادميوم
گروههای عامل مواد
دارد .کمپلکس شدن عناصرسنگين توسط 
آلیوواکنشفلزاتسنگينباترکيباتمعدنیموجوددر ورمی-
کمپوست ،در کاهش جذب آنتوسط گياه مؤثر است ( Molaei,
.)et al., 2016
همزمان باکاربرد30
بيشترينمقدارآهنشاخسارهگياه 
یشده با  5درصد وزنی
مگا گرم در هکتار ورمیکمپوست غن 
آهن خالص از ترکيب سرباره آهن فوالدسازی در خاک غير
آلودهبهفلزسنگين()V30S5Cd0مشاهدهشد،اين درحالی
استکهکمترينمقدارآهنشاخسارهگياهدرخاکآلودهبه5
یگرم کادميوم و فاقد کاربرد ورمیکمپوست و سرباره آهن
ميل 
قابلذکر است که مقدار آهن
( )V0S0Cd5مشاهده شد  .
شاخساره گياه در تيمارهای فاقد کاربرد کود و سرباره در
اندازهگيری
قابل 
یگرم کادميوم 
خاکهای آلودهبه 10و 15ميل 

بهوسيله دستگاهجذباتمینبود (جدول.)7نتايجمشابهیدر

موردغلطتآهنريشهگياهتأکيدیبراينادعااست .
نتايج جدول ( )6حاکی از معنیدار بودن مدل برازش

 778تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،4آذر و دی 1396

بهکاربرده شدهدراينتحقيقو مقدار
دادهشده بينتيمارهای 

قابلذکر است که  95درصد
آهن ريشه گياه ذرت میباشد  ،
رامیتوانبر
تغييرات مقدارآهنقابلعصارهگيریبا  DTPA
بهکاربرده شده در اين تحقيق بر اساس مدل
اساس تيمارهای  
ذيلمیتوانتوجيهکرد:
 Yz= 52.66+11.52 Vi+105.89 Sk - 10.93 Cdj R2=0.95
کهدراينتحقيق  Sk ،Viو  Cd jبهترتيبشاملسطوح
بهکاربردهشدهدراينتحقيق
ورمیکمپوست،سربارهوکادميوم 
مقدارآهنريشهگياهذرتمیباشد .

وYz
کاربرد  15و  30مگا گرم در هکتار ورمیکمپوست در
یگرم کادميومبهترتيبباعثافزايش6/7
خاکآلودهبه 5ميل 
و 7/3برابریدرميزانآهنشاخسارهگياهشد(جدول)8که
بهنقشکاربردورمیکمپوستدر

یتوان 
دليلاحتمالیآنرام 
بهوسيله  DTPAو به
افزايش مقدار آهن قابل عصاره گيری  
دنبال آن جذب بيشتر آهن توسط ريشه و درنهايت شاخساره
کهنقشکاربردورمیکمپوستدر افزايش

گياهدانست،هرچند 
یهای جذبیخاکوبهدنبالآنکاهشقابليتدسترسی
ويژگ 
کادميومدرخاکودرنتيجه افزايشقابليتدسترسیآهندر

خاکنبايستیناديدهگرفتهشود.نتايجتحقيق Malekzadeh et

) al., (2012در مورد اثر برهمکنش کادميوم با عناصر غذايی
یتواندتأکيدیبراينادعاباشد .
م
یسازی ورمیکمپوست نيز نقش مؤثری در افزايش
غن 
یسازی 15و
غلظتآهنشاخسارهگياهداشت،بهنحویکهغن 
 30مگاگرم در هکتار ورمیکمپوست با  5درصد وزنی آهن
خالص از ترکيب سرباره آهن در خاک آلوده به  5ميلیگرم
کادميوم به ترتيب باعث افزايش  2/2و  2/6برابری در ميزان
یتوانبهنقش
آهنشاخسارهگياهشدکهدليلاحتمالیآنرام 
اثررقابتیآهنوکادميومدرقابليتدسترسیآهندرخاکو
بهدنبالآنجذبآهنتوسطريشهوشاخسارهگياهدانستکه
یتواند نکتهمثبتیدرمديريتتغذيهعناصرغذايیگياه
اينم 
خاکهای آلوده به شمار آيد .از سويی ديگر کاربرد
در  
ورمیکمپوست احتماالً توانسته است با افزايش ويژگیهای

جذبی خاک و کاهش قابليت دسترسی کادميوم در خاک
دادههانشاندادهنشدهاست)،باعثافزايشقابليتدسترسی
( 
آهندرخاکوبهدنبالآنجذبآهنبيشترتوسطريشهو
شاخسارهگياهشود .

جدول  .8اثر کاربرد ورميکمپوست ،سرباره آهن و کادميوم بر غلظت آهن شاخساره ذرت

تيمار 
Cd0
 Cd5
 Cd10
 Cd15

V0S0
* 8/0m
 5/0n
** ND
 ND

 V0S5

 V15S0

j

g

 31/0
 16/2l
 9/1m
 3/0n

 54/1
 41/0h
 32/6j
 26/4k

V15S5
 121/7d
 92/3e
 38/0i
 31/4j

V30S0
 67/0f
 54/0g
 42/1h
 32/0j

 V30S5
a

 162/1
 144/3b
 131/1c
 121/0d

 V15 ،V0و  V30به ترتيب شامل کاربرد مقادير  15 ،0و  30مگا گرم در هکتار ورميکمپوست Cd10 ،Cd5 ،Cd0 ،و  Cd15به ترتيب شامل کاربرد مقادير  10 ،5 ،0و 15
ميليگرم کادميوم در کيلوگرم خاک S0 ،و  S5کاربرد مقادير  0و  5درصد وزني آهن خالص از ترکيب سرباره آهن ميباشد * .اعدادی که در هر ستون يا رديف دارای
حروف مشابه آماری ميباشند ازنظر آماری اختالف معنيداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد ندارند : ND**،قابلاندازهگيری بهوسيله دستگاه جذب
اتمي نبود.

یداری رادرغلظت
افزايشآلودگیخاکنيزکاهشمعن 
همزمان باافزايش
آهنشاخسارهگياه نشانداد،بهنحویکه 
آلودگیخاکاز 5به 10ميلیگرم کادميومدرکيلوگرمخاک،
همزمان با کاربرد  15و 30
مقدار آهن شاخساره گياه ذرت  
یشده با5درصدوزنیآهن
مگاگرمدرهکتارورمیکمپوستغن 

خالصازترکيبسربارهآهنبهترتيب 2/4و 1/2برابرکاهش
يافت .نتايج مشابهی در خاک فاقد کاربرد ورمیکمپوست نيز
مشاهده شد ،به نحوی که با افزايش آلودگی خاک از  0به 5
یگرم کادميومدرکيلوگرمخاک،مقدارآهنشاخسارهگياه
ميل 
ذرت به ترتيب  1/6و  1/9برابر کاهش يافتKarami and  .
) Ronaghi (2016نيزآلودگیخاکبهکادميومراعاملمؤثری

درکاهشجذبآهنتوسطگياهيونجهدانستند.
نتايج جدول ( )6حاکی از معنیدار بودن مدل برازش
بهکاربرده شدهدراينتحقيقو مقدار
دادهشده بينتيمارهای 

قابلذکر استکه 82درصد
آهنشاخسارهگياهذرتمیباشد ،
تغييرات مقدار آهن شاخساره گياه ذرت را میتوان بر اساس
بهکاربرده شده در اين تحقيق بر اساس مدل ذيل
تيمارهای  
میتوانتوجيهکرد:

 Yz= 7.37+2.83 Vi+8.98 Sk – 2.63 Cdj R2=0.82
که دراينتحقيق  Sk ،Viو  Cd jبهترتيبشاملسطوح
بهکاربردهشدهدراينتحقيق
ورمیکمپوست،سربارهوکادميوم 
مقدارآهنشاخسارهگياهذرتمیباشد

وYz
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است باعث کاهش قابليت دسترسی فلز سنگين در خاک و با
قابليتدسترسیآهن،توجهبهاثراتبرهمکنشآهنباکادميوم
نتايجکلیاينتحقيقحاکیازآناست.درخاکافزايشيابد
یشده با
  مگاگرم در هکتار ورمیکمپوست غن30 که کاربرد
سرباره آهن باالترين راندمان قابليت دسترسی آهن در خاک
هرچندکهنقشميزانآلودگی.آلودهبهکادميومراداشتهاست
قابلذکراستکه
 .خاکدراينمياننبايستیناديدهگرفتهشود
بهسزايی در تغيير
  نوع منبع آلودگی خاک نيز میتواند تأثير
دستآمده
 به
 باتوجهبهنتايج.غلظتآهندرگياه داشتهباشد
دراينتحقيقتوصيهمیشودنتايجاينمطالعهدرمحيطمزرعه

یقرارگرفتهونقشغنیسازیورمیکمپوستبا

نيزمورد بررس
سربارهآهنبرعملکردواجزای عملکردگياهنيزموردبررسی
 .قرارگيرد

نتيجهگيری کلي
 مگاگرم30 و15نتايجاينتحقيقحاکیازآنبودکهکاربرد
در هکتار ورمیکمپوست احتماالً میتواند نقش مؤثری در
افزايش قابليت دسترسی آهن در خاک و گياه ذرت در خاک
آلودهبهکادميومداشتهباشدودراينميانکاربردنقشسرباره
ورمیکمپوست در جهت افزايش قابليت
  یسازی
 آهن در غن
هرچند،دسترسیآهنتوسطگياهذرتبسيارمؤثر بودهاست
کهاثربرهمکنشکادميوموآهنعاملمؤثری در ميزانآهن
 به نحوی که نتايج اين،قابلدسترس گياه ذرت بوده است

تحقيق نشان داد که افزايش آلودگی خاک به کادميوم باعث
 افزايش.کاهش قابليت دسترسی کادميوم در خاک شده است
یهای جذبی خاک از قبيل گنجايش تبادل کاتيونی
 ويژگ
کسو توانسته
  احتماالً ازي،ورمیکمپوستخاک
  درنتيجه کاربرد
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