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چکیده
 تیمار9  پژوهشی با،بهمنظور بررسی اثرات کمپوست و نیتروژن بر ویژگیهای کمی ذرت علوفهای و پروتئین دانه و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
 انجام1393 در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی بهصورت فاکتوریل در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال
200  و100، تن در هکتار) و سه سطح مصرف نیتروژن خالص بهصورت اوره (صفر20 و10 ، تیمارها شامل سه سطح مصرف کمپوست پسماند (صفر.شد
 مصرف کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنیدار. اثر کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد معنیدار شد.کیوگرم در هکتار) بودند
 سبب، همچنین مصرف کمپوست زباله. روی قابل جذب خاک و کاهش معنیدار واکنش خاک شد، آهن قابل جذب خاک، نیترات،هدایت الکتریکی خاک
 بنابراین در.بهبود برخی ویژگیهای فیزیکی خاک از جمله کاهش معنیدار جرم ویژه ظاهری و افزایش ظرفیت مزرعه و درصد آب قابلاستفاده خاک شد
 کیلوگرم نیتروژن از200  مصرف، تن در هکتار21/44  برای دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه خشک به میزان،خاکهایی مشابه شرایط خاک آزمایش حاضر
. تن در هکتار کمپوست پسماند شهری توصیه میشود20 منبع اوره همراه با مصرف
. هدایت الکتریکی خاک، نیترات، کربن آلی، ظرفیت زراعی، روی قابل جذب:کلیدواژهها
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Abstract
In order to investigate the effects of compost and nitrogen on quantitative and protein content of forage corn and some physical and chemical
properties of soil, a factorial experiment with 9 treatments in a factorial randomized complete block design has been conducted in the farm of
Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center during 2014. The treatments include three levels of residual
compost (0, 10, and 20 Ton.ha-1) and three levels of nitrogen (0, 100, and 200 kg.ha -1) as urea. The effect of municipal waste and nitrogen
compost on yield and yield components has been significant. The use of municipal solid waste compost has significantly increased the
electrical conductivity of soil, nitrate, iron, and zinc uptake, while significantly decreasing soil reaction. Waste compost application has also
improved some soil physical properties. Bulk density is significantly reduced and field capacity and soil available water are increased.
Therefore, in the similar soil conditions of this ersearch, the use of 200 kg.ha -1 of pure nitrogen from the urea source with 20 Ton.ha -1 of
municipal solid waste compost is recommended to achieve the maximum dry forage yield of 21.44 tons per hectare.
Keywords: Available Zinc, electrical conductivity, field capacity, nitrate, organic carbon.
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 .1مقدمه

ظاهری ،ظرفیت نگهداری آب خاک میشود (

امروزه حفظ حاصلخیزی خاک ،بهطور عمده توسط

.)Hejazi, 2004; Astaraei, 2006; Sumner, 2000

& Beigi

کودهای شیمیایی صورت میگیرد و مصرف زیاد کودهای

در سالهای اخیر ،کمپوست حاصل از مواد زائد جامد

شیمیایی بههمراه روشهای نامناسب کشت و کار ،مانند

شهری بهطور گستردهای در بخش کشاورزی بهعنوان

آتشزدن کاه و کلش ،مقدار ماده آلی خاک را کاهش داده

بهبوددهنده خاک و نیز بهعنوان کود استفاده میشود

که خطر از بینرفتن این خاکها را بههمراه خواهد داشت

( .)Hargreaves et al., 2008باتوجه به اینکه میزان ماده

(.)Yongjie & Yangsheng, 2005

آلی خاک یکی از مؤلفههای مهم حاصلخیزی خاک است،

از طرف دیگر ،روشهای کشاورزی متداول امروزی

کاربرد کمپوست زباله شهری باعث افزایش میزان ماده آلی

موفقیت قابلقبولی در زمینه استفاده از منابع نداشته و با

خاک میشود .بسیاری از ترکیبات اسیدهای آلی موجود در

اتکای بیش از حد به نهادههای مصنوعی مانند کودها ،باعث

کمپوست پسماند شهری بهصورت اسیدهیومیک است

Roberts,

( .)Soumare et al., 2003aبه همین دلیل ،استفاده مکرر از

 .)2008به گونهای که روند فزاینده تخریب محیط زیست

کمپوست پسماند شهری باعث افزایش ماده آلی خاک و

در اثر مصرف بیرویه کودهای شیمیایی بهویژه کودهای

کاهش نسبت  C/Nخاک میشود (

حاوی نیتروژن و مسأله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب

 .)2006همچنین کمپوست پسماند شهری باعث بهبود

برای جمعیت روزافزون جهان از سوی دیگر ،تغییر جهت

ویژگیهای فیزیکی خاک از جمله ظرفیت نگهداری آب،

به سمت کشاورزی پایدار را ضروری ساخته است که الزمه

تهویه خاک ،قابلیت نفوذ آب و ریشه در خاک و

( Avis

ویژگیهای شیمیایی مانند اسیدیته ،ظرفیت تبادل یونی،

ایجاد اکوسیستمهای زراعی ناپایدار شده است (

آن ،مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی میباشد
.)et al., 2008; Fageria & Baligar, 2005

Montemurro et al.,

تعادل عناصر و قابلیت دسترسی عناصر غذایی میشود ،که

به همین منظور ،استفاده از انواع مواد آلی از جمله

این امر منجر به افزایش پایدار عملکرد میشود (

کمپوست پسماند شهری بهمنظور بهینهسازی مصرف

Vaca et

.)al., 2011; Marinari et al., 2000

کودهای شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است

کمپوستکردن زباله جامد شهری بهعنوان روش

( .)Seilsepour, 2017کمپوست پسماند شهری یک کود

اقتصادی در مدیریت زباله شناخته شده و محصول نهایی

آلی با ارزش است و غنی از عناصر غذایی پرمصرف و

بهعنوان ماده اصالحی خاک مورد استفاده قرار میگیرد.

کممصرف بوده و از طریق سازوکارهای مختلف مانند

پژوهشگران به اثرات مفید استفاده از کمپوست بر خواص

تشکیل کالت ،فراهمی عناصر غذایی موجود در خاک را

خاک و تولید گیاه اشاره کردهاند (

افزایش میدهند ( .)Najafi et al., 2013کمپوست پسماند

 .)2000کاربرد کمپوست تأثیر معنیداری بر ارتفاع گیاه

شهری بهعنوان یک کود آلی مقرونبهصرفه و با ارزش

ذرت داشته است .در آزمایشی که چهار تیمار کمپوست

میتواند در کشاورزی پایدار از جایگاه ویژهای برخوردار

شامل  45 ،30 ،15و  60تن در هکتار اعمال شده بود ،بین

باشد ( )Yongjie & Yangsheng, 2005عالوه بر این ،این

تیمارهای  45و  60تن در هکتار تفاوت معنیداری مشاهده

ترکیب موجب ارتقای کیفیت خاک از طریق اصالح

نشد و بین بقیه تیمارها اختالف معنیدار وجود داشت.

ویژگیهای فیزیکی خاک مانند تخلخل ،جرم ویزه

همچنین تأثیر کمپوست بر وزن خشک اندام هوایی و
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عملکرد علوفهی ذرت معنیدار شد ( .)Memari, 2004در

عملکرد در پایینترین سطح نیتروژن بهدست آمد و

آزمایشی دیگر میزان جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاهان

عملکرد از سطح صفر تا  320کیلوگرم نیتروژن در هکتار

تیمارشده با کمپوست بسیار بیشتر از گیاهان تیمارشده با

افزایش نشان داد و در سطح  360کیلوگرم در هکتار

کود شیمیایی بود که این افزایش در اثر مصرف کمپوست

کاهش یافت (.)Oktem et al., 2010

زباله شهری بهدلیل وجود این عناصر در ترکیب آن و

همچنین نتایج پژوهشهای پژوهشگران نشان می

آزادسازی تدریجی این عناصر که مانع از آبشویی و تثبیت

دهد که درصد پروتئین ذرت با مصرف نیتروژن افزایش

این عناصر در خاک میشود ،باعث بهبود قابلیت دسترسی

مییابد (

این عناصر برای گیاه میشود (.)Mutegie et al., 2012

 .)2008در آزمایش دیگری کاربرد تلفیقی کود آلی

همچنین نتایج پژوهشها نشان داده است که جذب فسفر و

بههمراه کود شیمیایی موجب افزایش درصد نیتروژن

پتاسیم توسط گیاهان تیمارشده با کمپوست بسیار بیشتر از

جذبشده در ذرت در مقایسه با کود شیمیایی به تنهایی

گیاهان تیمارشده با کود شیمیایی بوده است ،همچنین

شد ( .)Mutegi et al., 2012نتایج پژوهشها نشان داده

افزایش فرم قابل جذب آهن و روی خاک با مصرف

است که مقدار نیتروژن قابل دسترس برای گیاه در سال

کمپوست پسماند شهری گزارش شده است ( Angin et al.,

اول 30 ،درصد کل نیتروژن کمپوست است که به عوامل

.)2012; Shakarami et al., 2015

مختلفی از قبیل شرایط خاک ،اقلیم ،نوع کود دامی ،مرحله

Cox & Chereney, 2001; Lesting et al.,

در سیستمهای تولید گیاهان زراعی ،قابلیت دسترسی

پوسیدگی کود بستگی دارد و کاربرد تلفیقی کمپوست

نیتروژن در خاک یکی از عوامل مهم و محدودکننده رشد،

پسماند با کود شیمیایی نیتروژن میتواند مؤثر واقع شده و

نمو و عملکرد گیاهان میباشد (.)Bredemeier, 2005

موجب کاهش مصرف کود شیمیایی شود (

نیتروژن عنصری ضروری در تغذیه گیاهان بهحساب

 .)al., 2001با توجه به لزوم افزایش ماده آلی خاکهای

میآید ،زیرا یکی از اجزای مهم ترکیبات آلی مانند

کشور و اعمال سیستمهای تلفیقی تغذیه گیاه ،این پژوهش

پروتئین ها ،آنزیمها و کلروفیل میباشد .همزمانی تأمین

با هدف ارزیابی کاربرد تلفیقی ماده آلی و نیتروژن بر

نیتروژن با نیاز گیاه نقش مهمی در افزایش کارایی این

عملکرد گیاه و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

عنصر دارد که کودهای آلی میتوانند نقش بسیار مهمی را

صورت پذیرفت.

Eghball et

در افزایش کارایی نیتروژن ایفا کنند ،ضمن این که نقش
کودهای دامی و یا کمپوست حاصل از آن در بهبود کارایی

 .2مواد و روشها

نیتروژن را میتوان به باز چرخش عناصر غذایی و بهبود

بهمنظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف کمپوست

( Azam

زباله شهری و نیتروژن ،در زراعت ذرت علوفهای،

ویژگیهای فیزیکی و بیولوژیکی خاک نسبت داد

آزمایشی مزرعهای با  9تیمار و  3تکرار در قالب طرح

.)Shah et al., 2009
افزایش عملکرد ذرت با استفاده از نیتروژن توسط

آماری بلوکهای کامل تصادفی بهصورت فاکتوریل ،در

پژوهشگران گزارش شده است (.)Karasu et al., 2009

مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

در آزمایشی اثر کاربرد سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد

استان تهران واقع در شهرستان ورامین به طول شرقی

بالل تر ذرت شیرین معنیدار شد ،بهطوریکه کمترین

 51/39و عرض شمالی  25/19و ارتفاع از سطح دریا
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 1050متر ،در خاکی با بافت لوم اجرا شد .عامل کمپوست

(مرحله دو تا سه برگی و یکسوم در مرحله قبل از ظهور

پسماند شهری در سه سطح (صفر 10 ،و  20تن در هکتار

تاسل) درکلیه کرتهای آزمایش بهصورت برگپاشی

با رطوبت  22درصد وزنی) و عامل نیتروژن نیز در سه

مصرف شد (.)Malakouti & Gheibi, 2004
نیتروژن از منبع اوره در سه نوبت (یک سوم قبل از

سطح (صفر 100 ،و  200کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره

کاشت ،یک سوم در مرحله دو تا سه برگی و یک سوم در

در نظر گرفته شد.
قبل از کاشت ،از خاک محل اجرای آزمایش

مرحله قبل از ظهور تاسل) مصرف شد .کود کمپوست نیز

نمونهبرداری مرکب بهعمل آمد و ویژگیهای فیزیکی و

از کارخانه تولید کمپوست سازمان بازیافت شهرداری

شیمیایی خاک حاصله با روشهای متداول مؤسسه

تهران تهیه شد و مطابق مقادیر مندرج در طرح قبل از

تحقیقات خاک و آب (هدایت الکتریکی با استفاده از

کاشت به خاک کرتهای آزمایشی اضافه شده و با دیسک

دستگاه ECمتر pH ،با استفاده از دستگاه pHمتر ،استخراج

با خاک مخلوط و به عمق  15سانتیمتر برده شد .مراحل

کربن آلی ،با استفاده از روش سوزاندن تر با بیکربنات

آمادهسازی زمین شامل شخم اولیه و عملیات خاکورزی

پتاسیم در مجاورت اسید سولفوریک غلیظ ،استخراج

ثانویه شامل دو دیسک عمود بر هم ،تسطیح زمین توسط

فسفر قابل جذب گیاه با استفاده از روش اولسن ،استخراج

لِوِلِر و همچنین ایجاد جوی و پشته توسط فاروئر قبل از

پتاسیم قابل استفاده در خاک با کمک روش استخراج

کاشت بود .عملیات کاشت در  29خرداد بهصورت جوی

پتاسیم با استاتآمونیم و قرائت آن با دستگاه فلیمفتومتر،

و پشتهای و با دست با تراکم  80000بوته در هکتار

استخراج منگنز ،مس ،روی و آهن با  DTPAو قرائت آن

صورت گرفت .دو عدد بذر با فاصله کاشت  20سانتیمتر

با دستگاه جذب اتمی مدل  PinAAcle900Fساخت

از همدیگر کشت شد و پس از سبزشدن و دو برگیشدن،

شرکت پرکین المر آمریکا ،اندازهگیری آهک بهروش

به یک بوته تقلیل داده شد .برای کاشت از بذر ذرت رقم

خنثیسازی با اسید کلریدریک و بافت خاک ،با استفاده از

سینگل کراس  704استفاده شد که بذر آن از مؤسسه

& Aliehyaie

تحقیقات اصالح و تهیه نهال بذر در کرج تهیه شد .مبارزه

روش هیدرومتر اندازهگیری شد (

با علفهای هرز در مرحله هشت برگی و آبیاری نیز به

( )Behbahani Zadeh, 1992جدول .)1
پس از پایان اجرای آزمایش نیز از خاک کرتهای

روش جوی و پشتهای از تاریخ کاشت تا برداشت با دور

آزمایشی نمونهبرداری شد و پارامترهای ذکرشده ،مجددا

آبیاری هفت روز ادامه یافت .هر تکرار (بلوک) آزمایش

اندازهگیری شدند .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کمپوست

دارای زهکش مخصوص به خود بود تا آب بلوک باالیی

مورد استفاده نیز با روشهای رایج مؤسسه تحقیقات خاک

وارد بلوک پایینی نشود .ضمن آن که هر بلوک دارای

و آب اندازهگیری شد (جدول .)2کودهای پایه فسفر و

ورودی و جوی آبیاری مستقل و مخصوص به خود بود.

پتاسیم از منابع سوپر فسفات تریپل ( 100کیلوگرم در

هر کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت به طول

هکتار  )P2O5و سولفات پتاسیم ( 100کیلوگرم در هکتار

شش متر و به فاصله  70سانتیمتر بود .عملیات آبیاری

 )K2Oبهصورت مصرف در خاک و عناصر کم مصرف

بهصورت فاروئی و براساس توصیه مؤسسه تحقیقات خاک

شامل آهن ،روی ،بور از منابع سولفات آهن ،سولفات روی

و آب انجام شد ( .)Farshi et al., 1997کلیه عملیات

و اسید بوریک هر یک با غلظت پنج در هزار در دو نوبت

زراعی از قبیل کاشت ،آبیاری ،کوددهی ،سمپاشی و ...
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بهطور همزمان و یکسان در کلیه پالتهای آزمایشی انجام

میزان پروتئین دانه با استفاده از رابطه ( )1بهدست آمد

شد .برداشت محصول در مهرماه بهصورت کفبر انجام شد

( .)Fowler et al., 1989اندازهگیری نیتروژن بهروش

و محصول توزین شد .برداشت محصول از چهار خط

کجلدال و با استفاده از دستگاه کجلدال انجام شد

وسط با حذف یک متر از ابتدا و انتهای هر کرت و

(.)Emami, 1996

بهصورت دستی صورت گرفت .برای اندازهگیری میزان

رابطه ()1

 ×5/7درصد نیتروژن دانه = درصد پروتئین دانه

عملکرد ،علوفه تَر به تفکیک برگ ،ساقه و بالل بالفاصله با

دادههای آزمایش با استفاده از آزمون  Fو استفاده از

ترازوی دقیق توزین و سپس بوتههای برداشتشده در آون

نرمافزار آماری ( SASنسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل

آزمایشگاه در دمای  90درجه سانتیگراد خشک گردید و

آماری قرار گرفتند .میانگین صفات مورد مطالعه با آزمون

عملکرد علوفه خشک محاسبه شد.

چنددامنهای دانکن گروهبندی شدند.

جدول .1نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش عمق صفر تا  30سانتیمتری
آزمایش

واحد

مقدار

آزمایش

واحد

مقدار

)(mg.kg-1

3

هدایت الکتریکی

)(dS.m-1

1/ 2

آهن قابل جذب

14/5

واکنش گل اشباع

-

7/ 8

منگنز قابل جذب

)(mg.kg-1

درصد اشباع

)(%

35

روی قابل جذب

)(mg.kg-1

0/ 6

کربن آلی

)(%

0/38

جرم ویژه ظاهری

)(g.cm-3

1/70

فسفر قابل جذب

)(mg.kg-1

6/ 4

رطوبت ظرفیت مزرعه

)(%

19

پتاسیم قابل جذب

)(mg.kg-1

200

رطوبت نقطه پژمردگی

)(%

10

جدول .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست پسماند شهری
واحد

پارامتر

مقدار

-1

مقادیر استاندارد ملی ایران

*

) (dS.m

4/ 6

( 14محلول  10درصد ماده خشک)

-

7/ 0

( 6-8محلول  10درصد ماده خشک)

کربن آلی

)(%

24/1

حداقل 15

رطوبت

)(%

22

حداکثر 35

نیتروژن کل

)(%

1/54

1-1/5

فسفر کل

)(%

0/39

0/3-3/8

پتاسیم کل

)(%

0/92

0/5-1/8

)(mg.kg-1

8109

هدایت الکتریکی (رقت ا به )10
واکنش (رقت ا به )10

آهن کل
منگنز کل
روی کل
مس کل

-1

) (mg.kg

95

-1

) (mg.kg

660

-1

) (mg.kg

204

* استاندارد ملی ایران ،شماره )Anonymous. 2010( 10716
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خاک مورد آزمایش بدون محدودیت شوری بوده و

که اثر کمپوست پسماند شهری و اثر نیتروژن بر صفات

واکنش آن کمی قلیایی میباشد .از نظر ماده آلی ،فسفر،

عملکرد بیولوژیک ،عملکرد ساقه ،عملکرد برگ ،عملکرد

آهن و روی فقیر بوده و پتاسیم در حد متوسط دارد.

بالل و درصد پروتئین معنیدار بود (جدول.)3
مقایسه میانگین اثرات کمپوست پسماند شهری و

نتایج تجزیه شیمیایی کمپوست مصرفی نشان داد

نیتروژن در جدول  4آورده شده است.

کمپوست مصرفی دارای تمامی ویژگیهای یک کمپوست
استاندارد است و از نظر کربن آلی در وضعیت بسار

 .1 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر عملکرد

مناسبی قرار دارد.

و اجزای عملکرد ذرت علوفهای

 .3نتایج و بحث

اثر کمپوست و اثر نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک معنیدار

خالصه نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد

بود (جدول .)3

جدول  .3تجزیه واریانس صفات عملکرد ،اجزای آن و میزان پروتئین دانه
درجه آزادی

عملکرد بیولوژیک

عملکرد ساقه

عملکرد برگ

عملکرد بالل

درصد پروتئین دانه

منابع تغییرات
تکرار

2

22ns

6/7ns

1/72ns

0/78ns

0/59ns

عامل کمپوست

2

**

**

**

121

25

**

9/19

8 /7

**

3 /8

عامل نیتروژن

2

**91

**16

*12/4

**4

**4/0

اثر متقابل کمپوست و یتروژن

4

0/49ns

0/61ns

0/13ns

0/06ns

0/5 ns

خطا

12

0/38

0/18

0/14

0/06

0/ 4

ضریب تغییرات

-

10/2

9/ 8

8/ 7

8/ 4

5/ 2

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و غیر معنیدار.

جدول .4میانگین صفات عملکرد ،اجزای آن و میزان پروتئین
اثر اصلی

عملکرد بیولوژیک خشک
-1

عملکرد ساقه خشک

عملکرد برگ خشک

-1

عملکرد بالل خشک

-1

-1

درصد پروتئین دانه

کمپوست

( )Ton.ha

( )Ton.ha

( )Ton.ha

( )Ton.ha

()%

C0

11/18c

5/70 c

2/75 c

2/71

10/36 c

C10

14/95 b

7/41b

3/62 b

3/91

11/23 b

C20

18/52 a

9/07a

4/84 a

4/67

11/65 a

اثر فرعی نیتروژن
N0

11/56c

5/99c

2/49 c

3/07

10/38 c

N100

15/20 b

7/57b

3/81 b

3/81

11/13 b

N200

17/89a

8/63a

4/84 a

4/41

11/73 a

حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن میباشد.
بدون مصرف کمپوست ( ،)C0مصرف  10تن در هکتار کمپوست ( ،)C10مصرف  20تن در هکتار کمپوست ()C20
بدون مصرف نیتروژن ( ،)N0مصرف  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن (، )N100مصرف  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن (.)N200
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مصرف کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنیدار

افزایش میگذارد .افزایش محتوی نیتروژن گیاه در نتیجه

عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شد .بهطوریکه

اعمال تیمارهای مربوط به کود شیمیایی خالص و تیمار

عملکرد بیولوژیک در تیمار  20تن در هکتار کمپوست

تلفیقی کود دامی و شیمیایی را میتوان با تحریک سطح

نسبت به شاهد 39 ،درصد افزایش داشت .مصرف

فتوسنتزکننده و رشد رویشی ذرت و در نتیجه جذب

نیتروژن نیز باعث افزایش معنیدار عملکرد در مقایسه با

نیتروژن مرتبط دانست .در یک پژوهش این موضوع در

شاهد شد .بهطوریکه عملکرد بیولوژیک در تیمار 200

مورد زیره سیاه به اثبات رسیده است ،به گونهای که این

کیلوگرم در هکتار نیتروژن نسبت به شاهد 35/7 ،درصد

تحریک منجر به افزایش وزن خشک گیاه در واحد سطح

افزایش داشت .اثر کمپوست و اثر نیتروژن بر عملکرد

شده است ( .)Mollafilabi et al., 2010از طرف دیگر،

برگ ،ساقه و بالل معنیدار بود (جدول  .)3مصرف 20

نیتروژن از عناصر اصلی تشکیلدهنده اسیدهای نوکلئیک

تن در هکتار کمپوست پسماند شهری عملکرد برگ ،ساقه

بوده و این اسیدها نقش مهمی در میزان مواد انتقالیافته به

و بالل را بهترتیب  36/6 ،76و  74درصد نسبت به شاهد

دانهها بهعهده دارند ( .)Zhao et al., 2007عالوه بر این،

افزایش معنیدار داد .مصرف نیتروژن نیز موجب افزایش

کود آلی کمپوست با بهبود خواص فیزیکی خاک مانند

معنیدار عملکرد برگ ،ساقه و بالل شد ،به گونهای که

افزایش ظرفیت نگهداری آب ،کاهش چگالی ظاهری و نیز

عملکرد این صفات با مصرف  200کیلوگرم در هکتار

افزایش تخلخل خاک منجر به افزایش ظرفیت نگهداری

نیتروژن بهترتیب  31/3 ،94و  92درصد افزایش نشان

عناصر در خاک و افزایش عملکرد میشود (

دادند (جدول .)4

 .)2011; Marinari et al., 2000همچنین ،مصرف کمپوست

Vaca et al.,

نتایج بهدستآمده از این پژوهش با نتایج سایر

از طریق سازوکارهای مختلف مانند تشکیل کالت ،فراهمی

پژوهشگران مطابقت داشت .افزایش عملکرد ذرت با

عناصر غذایی موجود در خاک را افزایش میدهد

( Najafi

استفاده از نیتروژن توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده

.)et al., 2013

است ( .)Karasu et al., 2009در آزمایشی اثر کاربرد سطوح
مختلف نیتروژن بر عملکرد بالل ذرت شیرین معنیدار شد،

 .2 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر درصد

بهطوریکه کمترین عملکرد در پایین ترین سطح نیتروژن

پروتئین دانه

بهدست آمد و عملکرد از سطح صفر تا  320کیلوگرم

اثر عامل اصلی (کمپوست) و اثر عامل فرعی (نیتروژن) بر

نیتروژن در هکتار افزایش نشان داد و در سطح  360کیلوگرم

درصد پروتئین ذرت معنی دار بود (جدول  .)3درصد

در هکتار کاهش یافت ( .)Oktem et al., 2010در آزمایش

پروتئین دانه ذرت با مصرف  20تن در هکتارکمپوست

دیگری کاربرد تلفیقی کود آلی بههمراه کود شیمیایی موجب

افزایش معنیدار داشت و  13درصد نسبت به شاهد بیشتر

افزایش درصد نیتروژن جذبشده در ذرت در مقایسه با کود

بود .از طرف دیگر مصرف نیتروژن نیز باعث افزایش درصد

شیمیایی به تنهایی شد (.)Mutegi et al., 2012

پروتئین دانه شد و این صفت را  12/45درصد افزایش

نتایج پژوهشها نشان داده است که با افزایش میزان

معنیدار نسبت به شاهد ،داد (جدول  .)4نتایج پژوهشهای

نیتروژن در خاک ،جذب نیتروژن توسط گیاه افزایش

پژوهشگران نشان میدهد که درصد پروتئین ذرت با

مییابد و محتوای کل نیتروژن بوته بهطور معنیداری رو به

مصرف نیتروژن افزایش مییابد (.)Cox & Chereney, 2001
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همچنین گزارش شده است که با کاربرد کمپوست پسماند

 .3 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر

شهری ،پروتئین ذرت افزایش یافته است ( Lesting et al.,

خصوصیات شیمیایی خاک

نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادههای آزمایش نشان داد که

 .)2008عمده نیتروژن جذبشده گیاه برای تولید

اثر کمپوست پسماند شهری بر درصد کربن آلی خاک،

اسیدآمینه ،آمیدها و آنزیمها بهویژه آنزیمهای دخیل در

واکنش خاک ،هدایت الکتریکی ،محتوای نیترات ،آهن و

فتوسنتز مصرف میشود ،که این آنزیمها نقش مهمی در

روی خاک معنیدار است .همچنین اثر نیتروژن و اثر متقابل

فتوسنتز دارند .زمانیکه نیتروژن بیش از نیاز گیاه برای

نیتروژن و کمپوست ،تنها بر صفت محتوای نیترات خاک

تولید باشد ،درصد پروتئین در اثر افزایش مصرف نیتروژن
افزایش مییابد (

معنیدار بود (جدول  .)5مقایسه میانگین خصوصیات

;Sarmadnia & Koocheki, 2001

شیمیایی خاک در جدول ( )6آورده شده است.

.)Karasu et al., 2009

جدول . 5خالصه جدول تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات شیمیایی خاک
درجه آزادی

کربن آلی

واکنش خاک

هدایت الکتریکی

نیترات

آهن قابل جذب

روی قابل جذب

منابع تغییرات
تکرار

3

0/001

0/003

0/29

0/173

0/59

0/007

**

**

عامل کمپوست

2

0/136

0/121

**

6/4

**

**

91

عامل نیتروژن

2

0/0 ns

0/008 ns

0/04 ns

**115

اثر متقابل کمپوست و نیتروژن

4

0/0 ns

0/001 ns

0/04 ns

**

60

0/20 ns

**

2

0/041 ns

0/084 ns

0/030 ns

خطا

18

0/0

0/002

0/03

0/18

0/062

0/006

ضریب تغییرات

-

3/5

4/2

4/8

6/3

8/5

9/6

1/7

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و غیر معنیدار.

جدول .6اثر کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر میانگین خصوصیات شیمیایی خاک
هدایت الکتریکی

نیترات

آهن قابل جذب

روی قابل جذب

()dS.m-1

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()mg.kg-1

C0

c0/47

b7/44

c1/1

c7/4

c2/92

c0/52

C10

b0/63

a7/23

b2/3

b9/8

b6/22

b0/86

C20

a0/77

a7/26

a3/2

a13/9

a8/76

a1/95

اثر اصلی کمپوست

کربن آلی
()%

واکنش خاک

اثر فرعی نیتروژن
N0

a0/63

a7/3

a2/1

c6/4

a5/8

a1/05

N100

a0/63

a7/3

a2/2

b10/2

a6/0

a1/10

N200

a0/62

a7/3

a2/2

a14/6

a6/14

a1/16

حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن میباشد.
بدون مصرف کمپوست ( ،)C0مصرف  10تن در هکتار کمپوست ( ،)C10مصرف  20تن در هکتار کمپوست ()C20
بدون مصرف نیتروژن ( ،)N0مصرف  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن (، )N100مصرف  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن (.)N200
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 .4 .3کربن آلی خاک

الکتریکی خاک را افزایش دهد ( ;Zheljakov et al., 2006

نتایج نشان داد که تنها اثر عامل کمپوست پسماند روی

 .)Shanmugam et al., 2004دلیل افزایش میزان شوری

کربن آلی خاک معنیدار است .با افزایش میزان مصرف

در اثر مصرف کمپوست به عوامل گوناگون بستگی دارد،

کمپوست پسماند شهری به میزان  20تن در هکتار ،کربن

از جمله میتوان به افزایش میزان سدیم و کلر در خاک و

آلی خاک نیز افزایش پیدا کرد و به  0/77درصد رسید که

افزایش حاللیت عناصر اشاره نمود (.)He et al., 2007

نسبت به شاهد  64درصد افزایش معنیدار داشت (جدول

سایر یافتههای پژوهشهای انجامشده در خصوص کاربرد

 .)6نتایج بهدستآمده با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت

کمپوست پسماند شهری بر عملکرد گوجهفرنگی و

داشت ( .)Maho, 2000افزایش میزان کربن آلی خاک به

ویژگیهای شیمیایی خاک مؤید افزایش هدایت الکتریکی

محتوای ماده آلی کمپوست پسماند شهری بهعنوان بهساز

خاک در اثر کاربرد کمپوست پسماند شهری بوده است

خاک باز میگردد ()Montemurro et al., 2006

( .)Giannakis et al., 2012با این وصف ،گزارش شده
است که با گذشت زمان ،بهدلیل آبشویی پروفیل خاک،

 .5 .3واکنش خاک

رفتهرفته شوری خاک به حالت عادی برمیگردد

مصرف کمپوست پسماند شهری به میزان  20تن در

( Zhang

.)et al., 2006

هکتار ،باعث کاهش  2/7درصدی  pHخاک نسبت به
شاهد شد (جدول  .)6این نتیجه مطابق با نتایج

 .7 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر نیترات

بهدستآمده توسط سایر پژوهشگران است .بسیاری از

خاک

پژوهشهای انجامشده در دنیا حاکی از کاهش  pHخاک

اثر کمپوست ،اثر نیتروژن و اثر متقابل کمپوست و نیتروژن

در اثر مصرف کمپوست زباله شهری در اراضی کشاورزی

بر غلظت نیترات خاک معنیدار بود (جدول  .)5میزان

Mkhabela & Warman, 2005; Zhang et al.,

نیتروژن نیتراتی خاک در اثر مصرف کمپوست سیر

 .)2006اسیدهای آلی موجود در کمپوست پسماند شهری

صعودی نشان داد .مصرف  20تن در هکتار کمپوست،

موجب کاهش  pHخاک میشوند (.)Seilsepour, 2019

موجب شد تا غلظت نیترات خاک به  13/9میلیگرم در

است (

کیلوگرم برسد که مؤید  87/8درصد افزایش نسبت به
 .6 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر هدایت

شاهد بود .مصرف سطوح مختلف نیتروژن نیز باعث

الکتریکی خاک

افزایش معنیدار غلظت نیترات خاک شد و با مصرف

مصرف کمپوست پسماند شهری به میزان  20تن در

 200کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ،غلظت نیتروژن

هکتار ،هدایت الکتریکی خاک را به میزان  190درصد

به عدد  14/6رسید که مؤید  128درصد افزایش نسبت به

نسبت به شاهد افزایش داد (جدول  .)6نتایج یک پژوهش

شاهد بود.

اجمالی بر انواع کمپوست پسماند شهری تولیدشده در

بیشترین میزان نیترات نیز به میزان  18/33میلیگرم

آمریکا نشان میدهد که هدایت الکتریکی کمپوست بسیار

در کیلوگرم خاک نیز از مصرف  20تن کمپوست زباله

بیشتر از هدایت الکتریکی خاکهای کشاورزی است و

همراه با  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست آمد

کاربرد کمپوست در خاک میتواند بهطور مؤثری هدایت

(جدول  .)6یافتههای پژوهشها ،مؤید این مطلب است
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که افزودن کمپوست پسماند شهری به خاک موجب

 .9 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر

افزایش غلظت نیترات خاک میشود .این موضوع به

ویژگیهای فیزیکی خاک

نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادههای آزمایش نشان داد که

محتوای نیترات موجود در کمپوست پسماند شهری،
افزایش

معدنیشدن

نیتروژن

و

افزایش

میکروارگانیسم های نیتراتساز باز میگردد (

اثر کمپوست پسماند شهری بر جرم ویژه ظاهری خاک،

فعالیت

ظرفیت زراعی و آب قابلاستفاده خاک معنیدار است

He et al.,

(جدول  .)7مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی خاک در

.)2007; Sullivan et al., 2013

جدول ( )8آورده شده است.

 .8 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر غلظت
آهن و روی قابل جذب خاک

 .10 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر جرم

اثر کمپوست بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک

ویژه ظاهری خاک

اثر کمپوست بر جرم ویژه ظاهری خاک معنیدار بود

معنی دار بود (جدول .) 5با افزایش میزان کمپوست

(جدول  .) 7در اثر مصرف کمپوست پسماند شهری به

پسماند شهری ،غلظت آهن خاک افزایش یافت و به

میزان  20تن در هکتار ،جرم ویژه ظاهری خاک کاهش

 8/76میلی گرم در کیلوگرم خاک رسید که نشان دهنده

یافت و از  1/78گرم بر سانتیمترمکعب در شاهد به

 200درصد افزایش نسبت به شاهد بود .هم چنین ،با

 1/38گرم بر سانتی مترمکعب رسید که مؤید  22درصد

افزایش میزان کمپوست پسماند شهری ،غلظت روی

کاهش بود .نتایج پژوهش های دیگر نیز حاکی از کاهش

خاک افزایش یافت و به  1/95میلیگرم در کیلوگرم

جرم ویژه ظاهری خاک در اثر کاربرد کمپوست پسماند

خاک رسید که نشان دهنده  275درصد افزایش نسبت

شهری است ( .)Soumare et al., 2003aکاربرد

به شاهد بود (جدول .) 6نتایج مطالعات در خصوص

کمپوست پسماند شهری به عنوان یک ماده آلی موجب

مصرف کمپوست و اثر آن بر غلظت فرم قابل جذب

افزایش فعالیت ریشه و ماکروفون خاک از جمله کرم

آهن و روی در خاک نشان میدهد که بهدلیل وجود

های خاکی شده که در نهایت موجب افزایش تخلخل

ترکیبات کالت کننده در ترکیب کمپوست پسماند

خاک و کاهش جرم ویژه ظاهری خاک میشئذ

شهری ،غلظت آهن و روی در خاک افزایش

(.)Soumare et al., 2003b

چشمگیری می یابد که بیش ترین تأثیر از مصرف  50تن
در هکتار کمپوست پسماند شهری در یک خاک رسی

 .11 .3اثر کاربرد کمپوست پسماند و نیتروژن بر

بهدست آمده است ( .)Zhang et al., 2006از طرف دیگر

ظرفیت زراعی و ظرفیت آب قابل استفاده خاک

کاهش  pHخاک نیز نقش مهمی در افزایش قابلیت جذب
آهن و روی خاک دارد (

اثر کمپوست پسماند شهری بر ظرفیت زراعی خاک

Zheljazkov & Warman,

معنی دار شد (جدول  .) 7در اثر مصرف کمپوست

 .)2004نتایج سایر پژوهشها نیز مؤید افزایش غلظت
آهن قابل جذب خاک و روی قابل جذب خاک

پسماند شهری به میزان  20تن در هکتار ،ظرفیت

( Walter

زراعی خاک کاهش یافت و از  19/4درصد وزنی به

 )et al., 2006با مصرف کمپوست پسماند شهری بوده

 24/8درصد وزنی رسید که مؤید  27/8درصد وزنی

است (.)Gallardo-Lara et al., 2006

افزایش بود (جدول  .) 8اثر عامل کمپوست بر ظرفیت
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آب قابل استفاده معنی دار شد .در اثر مصرف کمپوست،

چندین برابر وزن خود آب جذب نمایند و موجب

ظرفیت آب قابل استفاده خاک افزایش نشان داد و از

افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک شوند

 9/4درصد وزنی در شاهد به  14/8درصد وزنی در

( .)Soumare et al., 2003aکمپوست شهری ظرفیت

تیمار مصرف  20تن کمپوست پسماند رسید که مؤید

نگهداری آب زیادی دارد که ویژگی مهمی برای خاک

 57/4درصد افزایش بود (جدول  .)8نتایج سایر

بهشمار میرود .بهعالوه ،کاربرد  30تا  60تن در هکتار

مطالعات پژوهش گران نیز نشان دهنده افزایش ظرفیت

کمپوست به علت داشتن مواد آلی و کلسیم باال،

مزرعه ای خاک با مصرف زباله شهری بوده است

استقامت خاکدانه ها را افزایش داده و از طریق ایجاد پل

( .)Maho et al., 2000نتایج پژوهش ها نشان داد که

کاتیونی بین ذرات رس به حفظ ساختار خاک کمک

مواد آلی موجود در کمپوست پسماند شهری میتوانند

میکند (.)Annabi et al., 2007

جدول  .7خالصه جدول تجزیه واریانس(میانگین مربعات) برخی ویژگیهای فیزیکی خاک
درجه آزادی

جرم ویژه ظاهری

ظرفیت زراعی

آب قابل ستفاده

منابع تغییرات
تکرار

3

0/009

5/778

5/778

عامل کمپوست

2

**0/374

**67/028

**67/028

عامل نیتروژن

2

0/003ns

0/583ns

583ns

اثر متقابل کمپوست و نیتروژن

4

0/004ns

0/986ns

0/986ns

خطا کل

18

0/006

0/421

0/421

-

4/ 9

2/ 9

5/ 2

ضریب تغییرات

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و غیر معنیدار.

جدول  .8اثر کاربرد کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر میانگین برخی ویژگیهای فیزیکی خاک
جرم ویژه ظاهری

ظرفیت زراعی

ظرفیت آب قابل استفاده

)(g.cm-3

)(%W

)(%W

C0

1/78 c

19/4 c

9/ 4 c

C10

1/57 b

22/8 b

12/9 b

C20

1/38 a

24/8 a

14/8 a

اثر اصلی کمپوست

اثر فرعی نیتروژن
N0

1/56 a

22/1 a

12/1 a

N100

1/57 a

22/6 a

12/7 a

N200

1/60 a

22/3 a

12/3 a

حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن میباشد.
بدون مصرف کمپوست ( ،)C0مصرف  10تن در هکتار کمپوست ( ،)C10مصرف  20تن در هکتار کمپوست ()C20
بدون مصرف نیتروژن ( ،)N0مصرف  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن ( ،)N100مصرف  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن (.)N200
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