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 خصوصیات خاک برخی تاثیر افزودن کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب و
 2، حشمت امیدی1، مریم فالحی مطلق2عبداالمیر بستانی ،1ندا صفاری انارکی

 چکیده
 ودفعات اعمال آن برتجمع سرب وخصوصیات خاک، (MSW)به منظور بررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری

با سه تکرارو دو عامل، عامل اول  (RCBD)های کامل تصادفیآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک
تن بر هکتار( و عامل دوم دفعال اعمال کمپوست )یک سال یا  60،15و30کمپوست زباله شهری )صفر،  سطوح مختلف

جام شد. نتایج نشان داد که با افزایش کمپوست زباله شهری غلظت سرب کل در تمام سطوح نسبت به دوسال افزودن( ان
تن در  60درصد(در مقایسه با شاهد در تیمار  42ترین افزایش در میزان سرب کل )معادل تیمار شاهد افزایش یافت. بیش

خی خصوصیات خاک تحت تاثیر تیمار کمپوست هکتار وبا اعمال دو مرتبه افزودن کمپوست مشاهده گردید. همچنین بر
تغییر کرد به طوری که در تمام سطوح کمپوست زباله شهری، ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک افزایش و 

pH.خاک کاهش یافت  
 pHماده آلی،  کمپوست زباله شهری، سرب، خصوصیات خاک، کلمات کلیدی:

Abstract 

 
For study the effects municipal solid waste compost (MSW) application on accumulation of lead and 
some properties soil, 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 in comparison with control, MSW significantly increased total lead in soil in all 
treatment (P≤0.01). The Most of the increase in the total soil lead compared with control (42 percent) 

was observed in 60 ton ha-1 (addition of twice MSW) treatment. Also, some soil properties affected by 
MSW was changed so that in all levels of MSW, OM and CEC increased and soil pH was decreased. 
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  مقدمه
 60در اراضی خشک و نیمه خشک، مقدار ماده آلی خاک بسیار کم است، در ایران مقدار ماده آلی در بیش از 

و درصد آهک خاک نیز از عوامل تشدید کننده کمبود  pHدرصد است، باال بودن  1درصد اراضی کمتر از 
باشد. برای نیل به این عناصر ریزمغذی قابل جذب برای گیاهان است لذا افزودن ماده آلی به خاک ضروری می

های تامین ماده آلی خاک و بازیافت طبیعی این ترکیبات ترین راههدف استفاده از ضایعات آلی یکی از مهم
یکنواختی،کم قیمت بودن و استفاده آسان از کودهای ( 1389یونی وخوشگفتارمنش، است. )شریفی ،اف

های غلط مثل ها و برخی روششیمیایی، استفاده از منابع آلی را کاهش داده است، ولی استفاده زیاد از این کود
شده به طور  شود، از طرفی زباله شهری تولیدسوزاندن کاه و کلش باعث کاهش مقدار ماده آلی در خاک می

روزافزون در کل دنیا در حال بازیافت است تا به صورت کمپوست در کشاورزی استفاده شود که دارای چندین 
کاهش اسیدیته (Tejada, Benitez, & Gonzalez, 2001) مزیت به این شرح است: تأمین عناصر غذایی،

 ,Bengtson & Cornette)زیستهای شهری و متعاقبا کمک به محیط خاک، کمک به از بین بردن زباله

ترین آن، وجود فلزات باشدکه مهم. با وجود مزایای فوق کمپوست زباله شهری دارای معایبی نیز می(1973
خاک شود .از بین فلزات سنگین تواند باعث افزایش این فلزات در سنگین در کمپوست زباله شهری است که می

-باعث آلودگی چرخه غذایی و ایجاد سمیت می تر است وآرسنیک، جیوه، کادمیوم، سرب، کروم و نیکل مهم
.کاربرد کود  (Zhang, He, & Shao, 2008) باشدها میکروم وسرب از طریق پالستیکیشود.منبع 

-کمپوست زباله شهری باعث افزایش مقدار کل فلزات سنگین مثل سرب، روی ومس در خاک می
 (Baldantoni  et al., 2010; Warman, , , & . 2004; Zhang, et al., 2008)شود

دار آهن، روی، مس ، سرب و نیکل ( نیز در تحقیق مشابهی افزایش معنی1388اکبرنژاد،آستارایی و نصیری )
یقی پس از افزودن کمپوست طی سه سال، اگرچه مقدار کمپوست در تحق قابل دسترس در خاک را نشان داد.

دار فلزات سنگین مصرفی در حد متوسط و مقدار فلزات کمپوست زیر حد بحرانی بود ولی باعث افزایش معنی
.از نظر زیست محیطی  (Madrid, Lopez, & Cabrera, 2007)در خاک، در مقایسه با شاهد شد .

ترین جز این زنجیره ایجاد آلودگی خاک به سرب، خطرات زیادی برای زنجیره غذایی و انسان به عنوان مهم
له شهری و زمان)یک سال یا دو سال کند لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زبامی

 کاربرد کمپوست( در تجمع فلز سرب و خصوصیات شاخص خاک ،صورت گرفته است. 
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 هاروش کار و یافته

 هامواد و روش
به منظور بررسی سطوح مختلف کمپوست زباله شهری تهران، بر تجمع فلزسنگین سرب آزمایشی در مزرعه 

های کامل تصادفی، در شاهد، به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
و  30، 15انجام شد. عامل اول چهار سطح تیمار کمپوست شامل شاهد،  90-91و  89-90سه تکرار، در سال 

تن بر هکتار و عامل دوم کاربرد یکساله  و دو ساله در نظر گرفته شد. به این صورت که کرت اصلی در سال  60
مشخص و سطوح مختلف تیمار به آن افزوده شد و در سال دوم هر کرت به دو قسمت مساوی تقسیم و تنها اول 

کرت در اردیبهشت ماه انجام 24های مذکور به به یک سمت آن همان تیمار سال قبل افزوده شد. افزودن تیمار
گذشت چند ماه که تعادل بین متر مربع تعیین شد .بعد از  6و در سال دوم  12شد. ابعاد کرت در سال اول 

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

عصاره تهیه شده  ش اسیدنیتریک، آب اکسیژنه و اسید کلریدریک شد. برای تعیین مقدار کل عنصر سرب از رو
(Gupta, 2000) های بدست آمده با نرم افزار دادهت انجام شد. ائو سپس با دستگاه جذب اتمی قرMstatc 

 تجزیه و تحلیل شده است.
 هایافته

 تاثیر کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک
دهد.نتایج نشان داد که در های فیزیکی و شیمیایی قبل وبعد از اعمال تیمار رانشان میجدول یک، برخی ویژگی

خاک کاهش یافت. این  pHمقایسه با شاهد ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد ماده آلی در تمام سطوح افزایش و 
های با یک مرتبه اعمال کمپوست بیشتر بود. های با دو مرتبه اعمال کمپوست در مقایسه باتیمارتغییرات در تیمار

(P<0.01) باتوجه به اهمیت .pH رسد کمپوست زباله و ماده آلی در قابلیت دسترسی عناصر غذایی به نظر می
 pH( اظهار داشتند که با کاهش یک واحد 1978ی و نوردل )شهری یک ترکیب بسیار مطلوب باشد. لینز

 .یابدمرتبه افزایش می 100مرتبه و روی و منگنز  1000قابلیت جذب آهن 
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 از کاربرد سطوح  مختلف کمپوست  قبل و بعد:  نتایج آنالیز خصوصیات خاک 1جدول

 CCE OC SP CEC* شن سیلت رس pH بافت خاک کمپوست دفعات تیمار

1-Ton ha - - 1 درصد-Cmol Kg 

رف
مص

بار 
ک 

ی
 

 83/11 35 17/1 5/11 36 40 24 2/8 لوم 0

 9/11 35 36/1 78/10 36 40 24 6/7 لوم 15

 72/12 35 46/1 34/11 36 40 24 5/7 لوم 30

 60/13 35 65/1 1/11 36 40 24 4/7 لوم 60

رف
مص

بار 
دو 

 

 8/11 35 17/1 5/11 36 40 24 2/8 لوم 0

 60/13 35 56/1 1/11 36 40 24 4/7 لوم 15

 49/14 35 75/1 18/11 36 40 24 3/7 لوم 30

 38/15 35 95/1 1/11 36 40 24 1/7 لوم 60

 کربنات کلسیم معادل-*

 

 

 تاثیرکمپوست زباله شهری بر تجمع سرب کل در خاک
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح و دفعات اعمال کمپوست بر سرب کل و همچنین نتایج حاصل از 

اند. در جداول دو وسه آورده شده مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کمپوست و دفعات اعمال کمپوست به ترتیب
داری بر غلظت سرب کل ها تاثیر معنینتایج نشان داد که سطوح کمپوست، دفعات اعمال و اثرات متقابل آن

-. نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل )جدول سه( نیز نشان داد که اختالف معنی (p<.01) خاک دارد
 60و غلظت سرب کل خاک، وجود دارد. نتایج نشان داد که در تیمار داری بین سطوح کمپوست زباله شهری 

 42تن در هکتار کمپوست زباله شهری با دو مرتبه اعمال کمپوست، غلظت سرب کل خاک در مقایسه با شاهد، 
( مطابقت 2009( و آچیبا و دیگران)2007درصد افزایش یافته است. این نتایج با تحقیقات مادرید و دیگران)

 دارد. 
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در سطوح مختلف کمپوست ( خاک  Totalتجزیه واریانس میانگین مربعات مقادیر سرب کل )  –2جدول 
زباله شهری در دو سال

 سرب درجه آزادی اتمنابع تغییر

 ns 0/347 2 تکرار

 **400/66 3 کمپوست زباله شهری

 **95/65 1 دفعات کاربرد

 **18/47 3 دفعات کاربرد× کمپوست 

 1/007 62 خطا

 3/037  ضریب تغییرات

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

 اکخ مقایسه میانگین برهمکنش کاربرد کمپوست زباله شهری و زمان مصرف آن در تجمع سرب کل –3جدول

 کمپوست زباله شهری 
 )تن در هکتار(

 mg kg)-1(سرب زمان کاربرد

 شاهد 
32/27 سال اول   e 

32/27 سال دوم   e 

15 
77/28 سال اول   d 

70/33 سال دوم   c 

30 
60/34 سال اول   c 

92/36 سال دوم   b 

60 
90/36 سال اول   b 

86/38 سال دوم   a 

 0/946 حداقل اختالف معنی دار

ددرصد اختالف معنی دار ندارن 5اختالف معنی دار در سطح میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون مطابق آزمون حداقل   

 
 
 
 
 
 



  

6 

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج نشان داد در تمام سطوح و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری، غلظت سرب خاک نسبت به تیمار شاهد در 

شهری تاثیر مثبتی بر . همچنین نتایج نشان داد کمپوست زباله (p<.01)دار افزایش یافته است حد معنی
تن بر هکتار  60در تیمار  pHای که در مقایسه با تیمار شاهد، میزان کربن آلی و خصوصیات خاک دارد به گونه

رسیده است.(با توجه به توضیحات  1/7به  2/8درصد افزایش و یک واحد کاهش یافته است)از  72به ترتیب 
دهد و در از خاک را در دراز مدت تحت تاثیر قرار میفوق،کمپوست زباله شهری خصوصیات شیمیایی مهمی 

تواند تواند مفید واقع شود.از طرفی این کمپوست میهای ایران که اغلب آهکی و قلیلیای هستند، میخاک
دهد و از آنجایی که سرب یک فلز آالینده برای خاک، که جز مهمی از غلظت سرب را در خاک افزایش 

گرددکه درکاربرد کمپوست علی الخصوص کمپوست های شود.پیشنهاد میمحیط زیست است، محسوب می
های کشاورزی جوانب احتیاط رعایت شود. کاربرد متوالی و چند ساله نارس و با کیفیت پایین، در زمین

رسد تاثیر سطوح باالتر تواند خطر آلودگی به خاک را افزایش دهد گرچه به نظر میکمپوست زباله شهری نیز می
 وست بیش از تعداد افزودن کمپوست اثرگذار باشد. کمپ
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