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 تاثیر کمپوست زباله شهری بر جذب سرب و نیکل در ریشه و اندام هوایی گیاه ذرت
 (Zea mayz .L) 

 2عبداالمیر بستانی ،1ندا صفاری انارکی

 چکیده
سرب و نیکل در ریشه و اندام هوایی گیاه برتجمع و تعداد اعمال آن به منظور بررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری 

 انجام شد. با سه تکرارو دو عامل، (RCBD)تصادفی های کامالًآزمایشی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ،ذرت
وست تعداد افزودن کمپ عامل دومتن بر هکتار( و 60و  30، 15کمپوست زباله شهری )صفر، عامل اول سطوح مختلف

 کلیغلظت سرب و ن یکمپوست زباله شهر شیکه با افزا . نتایج نشان داددر نظر گرفته شد)یک سال یا دوسال افزودن( 
تری از فلزات مذکور را ریشه غلظت بیش .افتی شیشاهد افزا ماریذرت در تمام سطوح نسبت به ت ییو اندام هوا شهیدر ر

ترین افزایش در میزان سرب و نیکل جذب شده توسط ریشه و اندام بیش .در مقایسه با اندام هوایی جذب کرده است
تن بر هکتار و با اعمال دو مرتبه افزودن کمپوست، است . بنابراین با  60هوایی ذرت، در مقایسه با شاهد مربوط به تیمار 

ح باالی کمپوست باید احتیاط های طوالنی مدت با سطوکه مقدار این تجمع کمتر از حد بحرانی است  ولی در استفادهاین
 کرد.

کمپوست زباله شهری، ذرت،سرب،اندام هوایی،ریشه کلمات کلیدی:  

Abstract 
For study the effects municipal solid waste compost application (MSW) and number of times 
application compost, on accumulation of lead and nickel in maize plant(Zea mays.L), a factorial 
experiment based on a randomized complete block design with three replications was used. In the 
experiment consists of four levels: 0, 15, 30 and 60 tons of compost per ha as the first factor and the 

second factor was the number of compost (once or twice). The results showed that MSW significantly 

increased lead and nickel concentration in maize root and shoot in all treatment  relative to the 

control (P≤0.01). Higher concentrations of these metals in roots than shoots has attracted. The 

greatest increase in the amount of lead and nickel uptake by root and shoot of maize, concerned to 60 

tons ha-1 treatment and apply the twice Adding compost. So the value is less than the critical 
concentration but Caution should be used in long-term high levels of compost . 
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 قدمهم
 

 ذرت .اند زده نیتخم سال 80000 بایتقر را آن قدمت که است انیگندم نوع از و هیپا کی یاهیگ ذرت
 محصوالت نیترمهم از افتهی توسعه یهاکشور در که است کسالهی و نهیگرام خانواده از اهیگ نیترپرمحصول

 به جهان در یزراع محصوالت نیب را سوم مقام برنج و گندم از بعد ز،ین دیتول مقدار نظر از. باشدیم انسان ییغذا
 عیصنا در آنها کاربرد و فراورده 1500 حدود استخراج (.1380 ،یریوغد انیدیمج) است داده اختصاص خود

 به نیسنگ فلزات ورودی اصل منابع ه خود اختصاص دهد.ب را غالت سلطان لقب ذرت تا شده باعث مختلف
 و یشهر زباله جامد کمپوست ،فاضالب لجن کمپوست از استفاده شامل عمده طور بهی کشاورزی هاخاک

 & ,Carbonell , Miralles de Imperial, Torrijos , Delgado) باشدیم باپسابی اریآب

Rodriguez, 2011). دری جد مشکل کی یکشاورزی هاتیفعال خاطر به نیسنگ فلزات با هاخاکی آلودگ 
 در فلزات نیا شیافزا باعث تواندیم که است یشهر زباله کمپوست در نیسنگ فلزات وجود. است ریاخی هاسال

 یدسترس باال یهاغلظت در .برساند بیآس محصول عملکرد و رشد دانه، یزن جوانه به و شود اهیگ و خاک
 ،یآل یماده مقدار ،PH مثل خاک یکیزیف و ییایمیش یهافاکتور به وابسته اهانیگ یبرا عناصر نیا یستیز

 ریتاث تحت اهیگ توسط فلزات جذب.  است رس مقدار و خاک بافت ،یونیکات تبادل تیظرف داکس،یر لیپتانس
 ,Prabpai)ستینی بررس قابلی راحت به و استی ادهیچیپ موضوع که باشدیم زین اهیگ خودی هافاکتور

Charerntanyarak, Siri , Moore, & Noller, 2009) . تواندیم کمپوست مکرر کاربرد حال هر به 
 چرخه نیبنابرا و شوند جذب اهیگ وسطت توانندیم ابیکم عناصر. شود هاخاک در نیسنگ فلزات تجمع باعث

 کمپوست مصرفی برای مانع توانندیم فلزات نیا. باشند کننده دیتهد انسان سالمتی برا و کرده آلوده رایی غذا
ی شهر زباله کمپوست کاربرد که داد نشان( 1386)زادهی عباس .گردندی کشاورزی هانیزم دری شهر زباله

 دانه نبود، کسانی اهیگ مختلفی هااندام در تجمع نیا البته. شد ذرت اهیگ در نیسنگ فلزات جذب شیافزا باعث
 مقدار که دارندیم اظهار ،(2004) همکاران و رلسیم. کرد رهیذخ را فلزات نیا ساقه و شهیر از کمتر وهیم و

 (2008)همکاران وی امبارک . داردی بستگ خاک در هاآن جذب قابل ریمقاد به اهیگ توسط نیسنگ فلزات جذب
 ونجهی اهیگ رشد بر را ریتاث حداکثر کود مقدار نیا که افتندیدر خاک به کمپوست هکتار بر تن 40 افزودن با

ی هابافت دری رو و سرب مس، مثلی نیسنگ فلزات تجمع کمپوست مقدار نیا که داشتند اظهار آنها داشت
 .نداشتی پ در را مجاز محدوده از شیبی اهیگ
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به دلیل اهمیت جذب فلزات سنگین توسط گیاه ذرت در خاکی که با کمپوست زباله شهری تیمار شده است، این 
 تحقیق صورت گرفته است. 

 

 هاروش کار ویافته
 هامواد وروش

نیکل(،آزمایشی در به منظور بررسی سطوح مختلف کمپوست زباله شهری تهران، بر تجمع فلزات سنگین )سرب، 
های کامل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک

انجام شد. عامل اول چهار سطح تیمار کمپوست شامل  90-91و  89-90تصادفی، در سه تکرار، در سال زراعی 
دو ساله در نظر گرفته شد. به این صورت که تن بر هکتار و عامل دوم کاربرد یکساله و  60و  30، 15شاهد، 

کرت اصلی در سال اول مشخص و سطوح مختلف تیمار به آن افزوده شد و در سال دوم هر کرت به دو قسمت 
های مساوی تقسیم و تنها به یک سمت آن همان تیمار سال قبل افزوده شد. عملیات آماده سازی و افزودن تیمار

کرت صورت گرفت. ابعاد 24( در 704و در تیرماه کشت ذرت )سینگل گراس  مذکور در اردیبهشت انجام شد
متر مربع تعیین شد. کشت به صورت دستی و طبق اصول به زراعی و  6و در سال دوم  12کرت در سال اول 

 کی ویی هوا اندام از مرکب نمونه کی کرت هر از اهیگبرداری نمونهی برا .آبیاری به صورت منظم انجام شد
 با و شده خشک کامال هانمونه مقطر، آب و ندهیشو عیما با شستشو از پس و برداشت شهیر از مرکب نمونه

 با هضم)  تر هضم روش با اهیگ در کلینو  سرب نیسنگ فلزات نییتعی برا. دیگرد زیآنال آماده کردن ابیآس
 Analyticمدلی اتم جذب دستگاه با عصاره در عناصر غلظت و کردهی ریگعصاره(  کیپرکلر و کیترین دیاس

Jena Contra AA300  شدی ریگاندازه(Rayan, Estefan, & Rashid, 2001) .آمده بدستی هاداده 
 .شد میترس Exell افزار نرم با هانمودار و لیتحل و هیتجز Mstatc افزار نرم با

 هایافته
 در ریشه ذرتونیکل  تجمع سرب

 

غلظت سرب جدول یک تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و تعداد اعمال کمپوست را بر 
دهد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و تعداد بار اعمال و نیکل در ریشه ذرت نشان می

این نتایج با نتایج وارمن و دیگران . (p<.01)داری داردآن، بر تجمع سرب و نیکل در ریشه ذرت تاثیر معنی
 مطابقت دارد. (2004)
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نتایج حاصل از اثر بر همکنش سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و تعداد اعمال آن، در شکل یک مشخص 
 30تن بر هکتار سال اول و همچنین  30تن سال دوم و  15های دهد که بین تیمارشکل یک نشان می شده است.

-ندارد ولی سایر تیمارها دارای اختالف معنی داری وجودتن سال اول اختالف معنی 60تن بر هکتار سال دوم و 
تن سال دوم مشاهده شده است که نسبت به تیمار شاهد  60. بیشترین افزایش در تیمار (p<.05)دار هستند.

 درصد افزایش نشان داده است. 96
گیاه  نشان دهنده تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و دفعات اعمال آن بر غلظت نیکل در ریشه دوشکل 

داری وجود تن سال اول اختالف معنی 30تن سال دوم و  15دهد که فقط بین تیمار است. این شکل نشان می
با  .دار وجود دارداختالف معنیها و دفعات استفاده از تیمار به صورت یک یا دو سال تیمار رولی بین سایندارد. 

ت نیکل جذب شده در ریشه گیاه بیش از سرب آن توان فهمید که غلظتوجه به مقایسه بین شکل یک و دو می
تواند به دلیل تحرک و پویایی باالتر نیکل در مقایسه با سرب باشد به طوری که سرب در خاک است که این می

-تحرک شده و به مقدار کمتری وارد گیاه می کند و به همین علت کمهای فعالی ایجاد میبا مواد آلی کمپلکس
 .(Sposito, Lund, & Chang, 1982)شود

 
 

در سطوح مختلف ریشه ذرت میانگین مربعات مقادیر فلزات سنگین  تجزیه واریانس –1جدول 
 ست زباله شهری در دو سالکمپو

 mg kg )-1(سرب mg kg)-1(نیکل  درجه آزادی اتمنابع تغییر

 ns 0/891ns 0/321 2 تکرار

 **132/13 **754/13 3 کمپوست زباله شهری

 **47/52 **269/18 1 زمان کاربرد

 **5/35 **35/08 3 زمان ×کمپوست 

 0/5977 1/171 62 خطا

 7/284 6/375  ضریب تغییرات

 دارو غيرمعني درصد 1و  5به ترتيب معني دار در سطح احتمال  ns و**و *
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 در ریشه ذرت سرب : اثر سطوح کمپوست زباله شهری و زمان بر فراهمی1شکل 
 

 ندارنددرصد اختالف معنی دار  5های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار در سطح نگینامی
 
 

 
 

: اثر سطوح کمپوست زباله شهری و زمان بر فراهمی نیکل در ریشه ذرت2 شکل  

 

 درصد اختالف معنی دار ندارند 5های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار در سطح نگینامی
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 تاثیر کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب و نیکل در اندام هوایی ذرت
و سرب در اندام تجزیه واریانس اثر سطوح و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری بر غلظت نیکل نتایج جدول دو 

دهد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری و دفعات کاربرد تأثیر معنی داری بر غلظت را نشان می هوایی ذرت
 ( مطابقت دارد.2008دیگران)این نتایج با نتایج امبارکی و  .(p<.01)سرب و نیکل دارد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

در اندام  لاعمال کمپوست)زمان( را بر جذب نیکوح مختلف کمپوست زباله شهری و تعداد طتاثیر س سهشکل 
تن بر 30تن بر هکتار سال دوم و تیمار  15های که بین تیمار نتایج نشان داددهد، هوایی گیاه ذرت نشان می

درصد  5ها اختالف در سطح ولی بین سایر تیمار داری وجود نداردهکتار سال اول و سال دوم اختالف معنی
ترین افزایش در میزان نیکل جذب شده توسط اندام هوایی گیاه، مربوط به تیمار . بیش(p<.05)دار استمعنی
 برابر شده است.  9تن بر هکتار سال دوم است که نسبت به شاهد  60

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سطوح اندام هوایی ذرت تجزیه واریانس میانگین مربعات مقادیر فلزات سنگین  –1جدول 
 مختلف کمپوست زباله شهری در دو سال

 mg kg)-1 (سرب  mg kg )-1(نیکل درجه آزادی اتمنابع تغییر

 1/24ns 0/0004ns 2 تکرار

 **14/33 **303/80 3 کمپوست زباله شهری

 **12/20 **87/46 1 زمان کاربرد

 **1/96 **23/55 3 زمان ×کمپوست 

 0/16 0/97 62 خطا

 12/58 17/99  ضریب تغییرات

 و غیر معنی دار  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ns و **و *
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 : تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر فراهمی نیکل در اندام هوایی ذرت3شکل

 .درصد اختالف معنی دار ندارند 5هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار در سطح میانگین های دارای حروف مشترک در 
 

تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و تعداد مرتبه اعمال )زمان کاربرد( کمپوست را بر غلظت  4شکل 
ر کمپوست  سال دوم تن بر هکتا 30و 15های بین تیمار نتایج نشان داددهد، سرب در اندام هوایی ذرت نشان می

تن بر هکتار  15داری وجود ندارد.از طرفی بین تیمار شاهد و تن بر هکتار سال اول اختالف معنی 60و تیمار 
درصد  5دار در سطح ها دارای اختالف معنیشود ولی سایر تیمارداری دیده نمیسال اول نیز اختالف معنی

 2/1تار سال دوم و شاهد وجود دارد به طوری که غلظت سرب تن بر هک 60بیشترین اختالف بین تیمار  هستند.
توان های سه و چهار میتن سال دوم در مقایسه باشاهد افزایش یافته است. با مقایسه شکل 60برابر در تیمار 

دریافت که گیاه ذرت غلظت باالتری از نیکل را در مقایسه باسرب در اندام هوایی خود جذب کرده است به 
گرم بر کیلوگرم بوده است. میلی 1/13و برای نیکل  2/5تن بر هکتار جذب سرب  60ر تیمار طوری که د

 ,Bosea)شود، فاکتور انتقالفاکتور مهمی که در ارزیابی جذب عناصر از ریشه به اندام هوایی استفاده می

Anshul , Vivek Rai, & Ramanathana, 2008)  است که این فاکتور در مطالعه حاضر به ترتیب
دهد که گیاه درصد است این نتایج نشان می 50و  5/12تن بر هکتار سال دوم، 60برای سرب و نیکل در تیمار 

تر است.به عبارت دیگر تری برای نیکل از ریشه به ساقه دارد واین قابلیت برای سرب کمذرت قابلیت انتقال باال
 کند.ریشه همچون سدی از عبور سرب به اندام هوایی جلوگیری می
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 بر فراهمی سرب در اندام هوایی ذرت: تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و زمان 4شکل

 درصد اختالف معنی دار ندارند. 5میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار در سطح 
 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
 

نیکل در ریشه و نتایج نشان داد که در تمام سطوح و دفعات اعمال کاربرد کمپوست زباله شهری، غلظت سرب و 
، به طوری که در مورد هر دو عنصر باالترین مقدار جذب توسط ریشه اندام هوایی گیاه ذرت افزایش یافته است

است. ریشه گیاه  تن بر هکتار سال دوم )اعمال دو مرتبه افزودن کمپوست(  60و اندام هوایی  مربوط به تیمار 
درصد از  50ه با اندام هوایی ، جذب کرده است و در حدود ذرت مقادیر باالتری از سرب و نیکل را درمقایس

دهد که سیستم ریشه درصد از سرب جذب شده را به اندام هوایی منتقل کرده است.این نشان می 5/12نیکل و 
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-کند البته با توجه به نتایج به نطر میهای هوایی جلوگیری میذرت همچون سدی از انتقال فلزات سنگین به اندام
شود به علت اینکه گیاه منشا اصلی چرخه غذایی است ین کارایی ریشه برای سرب کاراتر باشد.پیشنهاد میرسد ا

و آلوده شدن آن، آلودگی چرخه غذایی را به همراه دارد در به کار بردن کمپوست در سطوح باال و کاربرد 
های مرغوب و بالغ استفاده وست های کشاورزی احتیاط کرد و همچنین از کمپطوالنی مدت و چندساله در زمین

 کرد.
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