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 تاثیر کمپوست زباله شهری بر تجمع نیکل و کادمیوم در خاک
 2، حشمت امیدی2عبداالمیر بستانی ،1ندا صفاری انارکی

 چکیده
 به آزمایشی ،و کادمیوم در خاکنیکل برتجمع  و دفعات اعمال آن به منظور بررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری

عامل اول سطوح  انجام شد. و دو عامل، با سه تکرار (RCBD) های کامل تصادفیصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک
اعمال کمپوست )یک سال یا  تتن بر هکتار( و عامل دوم دفعا 60و 30، 15کمپوست زباله شهری )صفر،  مختلف

های کمپوست و دفعات مصرف مقدار کادمیوم کمتر از که در تمام تیمارنتایج نشان داد. در نظر گرفته شددوسال افزودن( 
ترین ظت نیکل کل در تمام سطوح نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. بیشلحد تشخیص دستگاه جذب اتمی بود ولی غ

کتار و با اعمال دو بار افزودن تن بر ه 60درصد( در مقایسه با شاهد در تیمار  2/31افزایش در میزان نیکل کل )معادل 
( نیز با افزودن کمپوست در تمام DTPAکمپوست مشاهده گردید. نتایج نشان داد نیکل قابل دسترس )قابل استخراج با 

های داری بر برخی شاخصهمچنین نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری تأثیر معنی دار افزایش یافت.سطوح به طور معنی
  (p<0.01). ظرفیت تبادل کاتیونی و ماده آلی داشت ،pHخاک از قبیل 

 های خاکشاخص کمپوست زباله شهری، نیکل،کادمیوم، تیمار، کلمات کلیدی:
Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of municipal solid waste compost (MSW) 

application on accumulation of nickel and cadmium in soil. For this a factorial experiment based on a 
randomized complete block design with three replications was conducted. In the experiment consists of 
four levels: 0, 15, 30 and 60 tons of MSW ha-1 as the first factor and the second factor was the number 

of MSW Application (once or twice). The results showed that although in all treatments in both 

years, the amount of cadmium were below the detection limit of atomic absorption.Total 

nickel concentration in compared to control was increased. The Most of the increase in the total 

soil Nickel compared with control (31.2 percent) was observed in 60 ton ha-1 (addition of twice MSW) 

treatment. the results showed that compared with control, the DTPA extractable nickel, were 

increased in all treatments. Also the results showed a significant effect of (MSW) on some soil 

properties such as pH, CEC and organic matter (P≤0.01). 
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 مقدمه
-می استفاده کشاورزی اراضی در کود عنوان به گیاه نیاز مورد غذایی وعناصر آلی ماده داشتن دلیل به کمپوست

 محیطی، زیست نظر از صنعتی، و شهری ضایعات افزون روز تولید و جمعیت رشد به توجه با طرفی از. شود
 .(Perez et al., 2007)ی استکشاورز هایزمین به آن افزودن مواد، این شدن انباشته از پیشگیری راه ترینمطمئن

 عناصر برخی وجود شود، توجه آن به باید کشاورزی در فاضالب لجن و کمپوست کاربرد در که مهمی نکته
 آلودگی به منجر تواندمی ترکیبات این در نیکل و کادمیوم نظیر عناصری وجود. است ضایعات این در سنگین
 , Carbonell)کند مواجه خطر با را انسان و حیوانات سالمتی و شده غذایی زنجیره به آلودگی این انتقال و خاک

Miralles de Imperial, Torrijos , Delgado, & Rodriguez, 2011) .کمپوست در موجود مس و کلین ورود منبع 
 موثر ورود به منجر تواندیم کمپوست رهیذخ و انتقال ،یآور جمعی هاندیفرا تمام و است فلزات قیطر از

، افیونی نژادیی رضا ،یکرم .(Zhang, He, & Shao, 2008) گردد کمپوست به نیسنگ فلزات مثل هاندهیآال
 تواندیم زین بعدی هاسال در بلکه کاربرد، سال در تنها نه کمپوست افزودن که دادند نشان(1386)و شریعتمداری

 کمپوست، ساله چند کاربرد با رابطه در. باشد داشته دنبال به را ومیکادم و سرب جذب قابل فرم شیافزا خطر
ی شن لوم خاک سال، سه از بعد کهی طور به کند، جادیا رای متفاوت جینتا تواندیم که استی پارامتر خاک بافت

 سرب، دسترس در غلظتی مصرف کمپوست مقدار به بسته و داده نشان را ومیکادم وی رو کل غلظت نیشتریب
 ,.Baldantoni  et al) بود کمتر ش،یافزا نیا کمی آل ماده بای رس خاک دری ول یافت شیافزا زینی رو و ومیکادم

( در پژوهشی بر روی تاثیر کمپوست زباله شهری بر تجمع فلزات سنگین، عنوان کرد که 2009اسمیت) .(2010
شکل قابل دسترس این فلزات از نظر زیست محیطی با اهمیت تر است چون به راحتی جذب گیاه شده و آلودگی 

  کند.ایجاد می
-اثرات جبران ناپذیر نیکل و کادمیوم در ایجاد سرطان در سالبه دلیل تولید انبوه کمپوست در تهران واز طرفی 

 های اخیر، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر افزایش این دو فلز در خاک صورت گرفت.
 

 هاروش کار ویافته
 ها مواد و روش

آزمایشی در  نیکل و کادمیوم،سنگین  به منظور بررسی سطوح مختلف کمپوست زباله شهری تهران، بر تجمع فلز
 امالا های کمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک
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 30، 15انجام شد. عامل اول چهار سطح تیمار کمپوست شامل شاهد،  91و  90 تصادفی، در سه تکرار، در سال
دو ساله در نظر گرفته شد. به این صورت که کرت اصلی در  ساله و تن بر هکتار و عامل دوم کاربرد یک 60و 

سال اول مشخص و سطوح مختلف تیمار به آن افزوده شد و در سال دوم هر کرت به دو قسمت مساوی تقسیم و 
در اردیبهشت ماه  کرت 24های مذکور به افزودن تیمارسمت آن همان تیمار سال قبل افزوده شد. قتنها به یک 
متر مربع تعیین شد .بعد از گذشت چند ماه که تعادل بین  6و در سال دوم  12عاد کرت در سال اول انجام شد. اب

متری خاک هر کرت یک نمونه مرکب برداشته و پس سانتی 25کمپوست و خاک ایجاد گردید از عمق صفر تا 
متری عبور داده میلی 2لک ها به صورت جداگانه کوبیده و از ااز انتقال به آزمایشگاه و هوا خشک شدن، نمونه

عصاره  از روش اسیدنیتریک، آب اکسیژنه و اسید کلریدریک نیکل و کادمیومبرای تعیین مقدار کل عنصر  .شد
و نیکل قابل  کادمیوم گیریبرای اندازه ت انجام شد.ائدستگاه جذب اتمی قر و سپس با (Gupta, 2000)تهیه شده 

های بدست آمده با نرم دادهوسپس  (Lindsay & Norvell., 1978) استفاده شد DTPA از روش نیز دسترس خاک
 .تجزیه و تحلیل گردیدSASافزار 

 هایافته

نتایج آنالیز خاک پس از اعمال تیمار  دهد.های فیزیکی و شیمیایی خاک را نشان میجدول یک برخی ویژگی
 و کربن آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش یافت (p≤0.01) کاهش pHنشان داد که در تمامی سطوح 

(p≤0.05). 

 

 منطقه مورد مطالعه خاك شیمیایي و فیزیکي مشخصات :1 جدول

 pH *CCE OC SP EC CEC بافت خاک

 ds m 1-kg cCmol-1 درصد - -

 834/11 10 35 17/1 3/14 28/8 لومی

 : کربنات کلسیم معادل *
 

تجزیه واریانس اثر سطوح و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری بر غلظت نیکل کل در خاک را جدول دو نتایج 
دهد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری و دفعات کاربرد تأثیر معنی داری بر غلظت کل این عناصر در نشان می

 تطابق دارد.( 2008( وزانگ و دیگران )2009های اسمیت)یافته این نتایج با .(p≤0.01) داردخاک 
یک یا دو بار کمپوست  اعمالنتایج حاصل از مقایسه میانگین مربوط به اثر سطوح کمپوست زباله شهری و نیز اثر 

آورده شده است. نتایج نشان داد  پنجتا  سهدر جداول  DTPAخراج با تزباله شهری بر غلظت نیکل کل و قابل اس
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-در مقایسه با تیمار شاهد بهبا دوبار اعمال کمپوست تن در هکتار  60و  30، 15غلظت نیکل کل در تیمار 
، 37به ترتیب DTPAخراج با ترصد افزایش یافت. این مقادیر برای نیکل قابل اسد 5/31و  7/22 ،2/14ترتیب.

هایی که دوبار کمپوست نشان داد که غلظت نیکل کل در تیمار دست آمد. همچنین نتایجدرصد ب 67و 39
 درصد افزایش یافت.  4/4اند هایی که یک بار کمپوست دریافت کردهاند نسبت به تیماردریافت نموده

 
 : تجزیه واریانس اثر سطوح و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری بر غلظت نیکل کل خاك2جدول 

 نیکل آزادیدرجه  اتمنابع تغییر

 0/1703 2 تکرار

 **130/44 3 کمپوست زباله شهری

 **23/86 1 کاربرد دفعات

 **3/13 3 دفعات کاربرد× کمپوست 

 0/565 62 خطا

 2/811  ضریب تغییرات

 داروغیرمعنیدرصد  1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال   nsو  **و*
 

 خاك نیکل کلمقایسه میانگین برهمکنش کاربرد کمپوست زباله شهری وزمان مصرف آن در تجمع  –3جدول

 کمپوست زباله شهری
 )تن در هکتار(

 mg kg)-1(نیکل زمان کاربرد

 شاهد
 e  35/23 سال اول 

 e  35/23 سال دوم 

15 
51/25 سال اول   d 

62/26 سال دوم   c 

30 
03/27 سال اول   c 

61/28 سال دوم   b 

60 
72/28 سال اول   b 

64/30 سال دوم   a 

 0/708 حداقل اختالف معنی دار

.ددرصد اختالف معنی دار ندارن 5میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنی دار در سطح   
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 خاك Total نیکلدر تجمع ی شهرمان کاربرد کود کمپوست زباله زمقایسه میانگین  –4جدول

 mg kg)-1(نیکل زمان کاربرد

 b 26/15 سال اول

 a 31/27  سال دوم

 0/354 حداقل اختالف معنی دار

 درصد اختالف معنی دار ندارند 5میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 

  
 در سطوح مختلف کمپوست زباله شهریاز خاك  DTPAاستخراج شده با  نیکلمقایسه میانگین غلظت  –5جدول

 کمپوست زباله شهری
 )تن در هکتار( 

 mg kg)-1(نیکل 

43/0 شاهد  c 

15 0/59 b 

30 0/60 b 

60 72/0  a   

034/0 اقل اختالف معنی دارحد  

 .درصد اختالف معنی دار ندارند 5مطابق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطحمیانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون 

 

 اثیر کمپوست زباله شهری بر کادمیوم کل و قابل دسترس خاكت
تر از حد تشخیص های مربوط به مقدار کل یا قابل دسترس آن کمهای مربوط به کادمیوم اعم از دادهتمام داده

 د ناشی از کم مقدار بودن کادمیوم در کمپوست به کار رفته باشد.تواندستگاه جذب اتمی بود این می
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 وپیشنهادات گیرینتیجه
یابد ولی در تمام سطوح و دفعات نتایج نشان داد که برخی خصوصیات خاک در اثر مصرف کمپوست بهبود می 

همچنین نتایج نشان . (p<.01)یابد دار افزایش میاعمال تیمار غلظت نیکل کل خاک نسبت به شاهد در حد معنی
ی از این نظر بین یابد ولداد که غلظت نیکل قابل دسترس نیز با افزایش سطوح کمپوست زباله شهری افزایش می

رسد که های فوق، به نظر میداری وجود ندارد. با توجه به یافتهتن بر هکتار تفاوت معنی 30و  15تیمارهای 
کادمیوم که از عناصر بسیار متحرک و قابل جذب برای گیاه است، بی خطر  کمپوست کاربردی از نظر آلودگی

باشد ولی نیکل که جز فلزات سنگین و آالینده محیط زیست و زنجیره غذایی است در اثر افزودن کمپوست می
اک زباله شهری در دو فرم قابل دسترس و کل افزایش یافته است و گرچه که این مقادیر زیر حد بحرانی برای خ

تواند نگران کننده باشد. فرم قابل دسترس نیکل از این جهت با قرار دارد لیکن کاربرد مقادیر زیاد و مکرر می
شود.الزم به ذکر است شود و زنجیره غذایی وابسته به گیاه آلوده میاهمیت تر است که به راحتی جذب گیاه می

های تری برای کاربرد در زمینتر باشد، کود مطمئنتر و درصد فلزات سنگین در آن کمکه هرچه کمپوست بالغ
 رود.کشاورزی به شمار می
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