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آهن و اصر ریز مغذی )نبرخی ع تتأثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر غلظ
 منگنز( قابل دسترس، در خاک

 مریم فالحی مطلق، عبداالمیر بستانی و حشمت امیدی

 
 چكيده

غذایی را به تدریج در خاک آزاد می کند وکمبود عناصر غذایی را جبران می کمپوست، یک کود آلی است که عناصر 
 بصورت آزمایشی بر غلظت آهن، منگنز، در خاک، کاربرد کود کمپوست زباله شهری تاثير بررسی منظوربه  کند.

سطح  چهار ر شامل کمپوست زباله شهری د شد. تيمارها اجرا تكرار سه در کامل تصادفی بلوکهای قالب در فاکتوریل
کاربرد  .بود بار یا دوبار(مصرف)یک دفعات نيز دوم عامل و اول فاکتور به عنوان هكتار در تن 60و  30، 15، 0

همچنين نتایج نشان داد که در مقایسه با  .دار آهن و منگنز قابل دسترس برای گياه گردیدکمپوست موجب افزایش معنی
درصد افزایش یافته است. نتایج  33و  180تن بر هكتار به ترتيب  60تيمار شاهد، غلظت آهن، منگنز، در خاک در تيمار 

خاک کاهش و کربن آلی و ظرفيت  pHآناليز خاک پس از اعمال تيمار نشان داد که در تمامی سطوح اعمال کمپوست، 
 ونی افزایش یافت. تبادل کاتي

 زباله شهری، محيط زیست کمپوستمنگنز، ،آهن : کليدی کلمات
 

The evaluation of different amounts of municipal solid wastes (MSW) compost on 

concentration of available some micronutrient elements (Fe, Mn) in soil  
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Abstract 
Compost, an organic fertilizer that releases nutrients into the soil gradually compensates for 

the lack of nutrients. In order to Effect of municipal solid waste compost application on the 

concentration of iron, manganese, in soil, a factorial experiment in base randomized complete 

block design (RCBD) with three replications were conducted. The experiment factors 

consisted of four levels of municipal solid waste compost at 0, 15, 30 and 60 ton per ha and 

the first and second operating frequency (once or twice), respectively. The results showed that 

compost significantly increased DTPA concentration of these elements (available 

concentration's) in soil (p≤0.05). Also, results showed that compared with control treatment, 

the concentration of iron, manganese in soil per ha increased 180, 33, respectively, addition. 
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Overall, results of soil analysis after Appling treatments showed that in all levels of compost 

rate, soil pH decreased although organic carbon and cation exchange capacity (CEC) 

increased. 
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 مقدمه
 باز برای مناسبی روش خشک، نيمه و خشک مناطق در ویژه به کمپوست مانند آلی ضایعات از مجدد استفاده

محيط زیست و همچنين پاکسازی و حفظ  خاک به مصرف کم غذایی عناصر برخی و آلی مواد گرداندن
امروزه با افزایش جمعيت، توليد زباله های شهری افزایش یافته است. به همين دليل باید به  .(3) محسوب شود

 و بازیافت زباله، دفع مدیریت روشهای مناسب ترین از یكیفكر مدیریت صحيح و اصولی برای دفع زباله بود. 
(. بر اساس یک تعریف ایده آل، به هر 1381خوشگفتار منش و کلباسی، )است  کمپوست آلی کود به آن تبدیل

محصولی که تحت فرایند کمپوست شدن )که همان به پایداری رسيدن ترکيبات آلی تحت شرایط هوازی و 
کمپوست به عنوان اصالح توليد حرارت براثر فعاليت ميكروارگانيسم ها باشد( به کمپوست اطالق می شود. 

می تواند به عنوان یک مالچ سطحی مؤثر، دانه بندی و ظرفيت نگهداری آب را سطح ویژه زیاد،  کننده خاک با
تحقيقات به  (. 1387در خاک بهبود بخشد و علف های هرز را سرکوب کند )اصغری پور و رفيعی شيروان، 

کی از عمل آمده در خصوص اثرات کود کمپوست از منابع مختلف بر روی محصوالت کشاورزی، همگی حا
مفيد بودن آن از نظر حاصلخيزی خاک و بهبود شرایط فيزیكی و شيميایی خاک می باشد که باعث افزایش 

کمپوست زباله شهری به عنوان یک منبع محصول و قابل کشت کردن بسياری از نقاط غير حاصلخيز شده است. 
لذا در نگاه اول، ارزش غذایی کود توليد مواد آلی، جهت بهبود فقر غذایی اراضی کشاورزی به حساب می آید. 

کمپوست مورد نظر می باشد در حالی که با عرضه این کود، عالوه بر جنبه های غذایی، ارتقا شرایط فيزیكی و 
بنابراین استفاده از (. و موجب پاکسازی محيط زیست می شود. 6و  4ميكروبی خاک نيز تامين می گردد )

می تواند به عنوان راهكاری مناسب برای پاکسازی و حفظ محيط  کمپوست به عنوان کود در بخش کشاورزی
 زیست محسوب شود.
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 مواد و روش ها
شهری به  پسماند کمپوست تن در هكتار کود 60و  30، 15صفر،  سطح سه آزمایشی، تيمارهای با آزمایش این

پژوهشی  درمزرعه تكرار سه با RCBD))های کامل تصادفی در قالب طرح پایه بلوک در فاکتوریلت صور
متر مربع( اضافه شد و در  12ها )به کرت 90دانشگاه شاهد انجام شد. مقادیر کمپوست، برای اولين بار در اسفند 

نيز هر کرت به دو قسمت مساوی تقسيم و به یک بخش معادل کمپوست اضافه شده در سال قبل،  91اسفند 
مپوست زباله شهری بر ویژگيهای خاک از هر بخش، نمونه به منظور بررسی تأثير ککمپوست اضافه گردید. 

متری خصوصيات فيزیكی و ميلی 2الک  از مرکب بصورت جداگانه برداشت و پس از آماده سازی و عبور
در عصاره اشباع، درصد ماده آلی به روش  pHشيميایی آن تعيين گردید. تعيين بافت خاک به روش هيدرومتری، 

تبادل کاتيونی به روش باور، قابليت هدایت الكتریكی با دستگاه هدایت سنج، کربنات  والكلی و بالک، ظرفيت
 کامل بلوکهای آماری طرح قالب در حاصل های دادهگيری شد. ، اندازهبه روش کلسيمتری کلسيم معادل

 گرفت.  انجام ای دانكنها توسط آزمون چند دامنهمقایسه ميانگين و SASافزار  نرم با تكرار سه در تصادفی
 

 نتایج و بحث  
نتایج آناليز خاک  ( برخی خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک مورد استفاده را نشان می دهد. 1جدول شماره )

و کربن آلی و  (p≤0.01)خاک کاهش pHپس از اعمال تيمار نشان داد که در تمامی سطوح اعمال کمپوست، 
کاربرد کمپوست در مقایسه با شاهد، سبب افزایش معنی دارآهن . (p≤0.05)ظرفيت تبادل کاتيونی افزایش یافت

ميلی گرم در کيلوگرم، مربوط به  50/11قابل جذب خاک شد بيش ترین مقدار آهن قابل جذب برابر با 
  تن درهكتار بود که آهن قابل جذب در این تيمار، تا حدود دو برابر شاهد افزایش یافت. 60تيمارکمپوست 
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( آورده شده است. نتایج 2واریانس اثر عوامل مختلف بر غلظت آهن و منگنز در خاک در جدول ) تجزیه نتایج
تجزیه واریانس اثر سطوح و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری بر غلظت این عناصر در خاک نشان داد که 

. این نتایج با  (p≤0.01)این عناصر در خاک داردکمپوست زباله شهری تأثير معنی داری بر غلظت قابل دسترس 
(، نيز در مطالعه ای که انجام دادند به 1381مرجوی و همكاران ) (، تطابق دارد.2007های لی و همكاران )یافته

ميزان عناصر غذایی مثل فسفر، پتاسيم، آهن، روی و مس به صورت معنی داری در خاک این نتيجه رسيدند که 
 مپوست زباله شهری بيشتر گردید. تيمار شده با ک

  
 : تجزیه واریانس آهن ومنگنز قابل دسترس خاک2جدول 

 منگنز آهن درجه آزادی منابع تغییرات

 2 تكرار
ns1241/1 1/845ns 

 3 کمپوست
**446/31 18/613** 

 1 دفعات تيمار
**182/88 37/697** 

 3 دفعات تيمار× کمپوست 
**923/10 4/308ns 

609/1 0862/1 14 آزمایشخطای   

77/8 84/17 - ضریب تغييرات)%(  

ns       1و  %5دار در سطح احتمال ترتيب معنیدار و * و ** بهغير معنی% 

 منطقه مورد مطالعه خاک شيميایی و فيزیكی مشخصات : 1 جدول

 CCE OC SP CEC* شن سيلت رس pH بافت خاک کمپوست دفعات تيمار

 
1-ha T   1 درصد-kg cCmol 

رف
مص

بار 
ک 

ی
 

0 loam 28/8 24 40 36 5/11 17/1 35 834/11 

15 loam 6/7 24 40 36 78/10 365/
1

35 9/11 

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

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

رف
مص

بار 
دو 

 

0 loam 28/8 24 40 36 5/11 17/1 35 834/11 

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

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

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

 کلسيم معادل: کربنات *
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در  غلظت آهن و منگنز در خاک،نتایج حاصل از مقایسه ميانگين مربوط به اثر سطوح کمپوست زباله شهری بر 
( آورده شده است. نتایج نشان داد که در مقایسه با تيمار شاهد، غلظت آهن و منگنز قابل دسترس در 3جدول )

 درصد افزایش یافته است. 33و  180تن بر هكتار به ترتيب  60خاک در تيمار 
 

 : مقایسه ميانگين اثر سطوح مختلف کمپوست بر آهن و منگنز قابل دسترس خاک3جدول 
 

 )تن بر هكتار(کمپوست 

 منگنز  آهن

(mg kg-1) 
 

(mg kg-1) 

0 2/77c  11/88b 

15 5/41b  14/80a 

30 7/38a  15/26a 

60 7/78a  15/84a 

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

ویژگی های شيميایی و تغذیه ای خاک  و دفعات اعمال کمپوست زباله شهری بر تجزیه واریانس اثر سطوحنتایج 
، اما دفعات اعمال (p≤0.01)دارد خاک ECو  O.Cو  pHنشان داد که کمپوست زباله شهری تأثير معنی داری بر 

 .، تاثير معنی داری نداشتpHکمپوست بر ميزان 
 

 ( ECو  pH ،O.C: تجزیه واریانس ویژگی های خاک )4جدول 
 pH O.C EC درجه آزادی منابع تغییرات

 2 تكرار
*28/0 0/004ns 0/82* 

 3 کمپوست
*29/0 0/34** 51/28** 

 1 دفعات تيمار
ns22/0 0/14** 5/41** 

 3 دفعات تيمار× کمپوست 
ns03/0 0/02** 0/69ns 

003/0 07/0 14 خطای آزمایش  28/0  

57/3 65/3 - ضریب تغييرات)%(  52/3  

ns       1و  %5دار در سطح احتمال ترتيب معنیدار و * و ** بهغير معنی% 
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مقایسه ميانگين اثر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر ویژگی های شيميایی و تغذیه ای خاک نشان داد که 
درصد کاهش یافت و مقدار کربن آلی و هدایت  6تن بر هكتار،  60، در خاک در تيمار pHکه مقدار 

 درصد افزایش یافت.   67و  47تن بر هكتار، به ترتيب،  60الكتریكی، در تيمار 
 خاک ECو  O.Cو  pH: مقایسه ميانگين اثر سطوح مختلف کمپوست بر 5جدول  

 pH کمپوست )تن بر هكتار(
 

O.C 
 

EC 

-  %  (dsm-1) 

0 7/94a  1/18d  10/07d 

15 7/6ab  1/45c  12/48c 

30 7/52b  1/59b  14/77b 

60 7/43b  1/74a  16/85a 

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

( همبستگی بين ویژگی های شيميایی خاک و آهن و منگنز قابل دسترس خاک را نشان می دهد. نتایج 6جدول )
و همبستگی مثبت و معنی داری با  pHنشان داد که همبستگی منفی و معنی داری بين منگنز قابل دسترس خاک با 

چنين همبستگی منفی و معنی وجود دارد هم %1کربن آلی، آهن قابل دسترس و هدایت الكتریكی در سطح 
و همبستگی مثبت و معنی داری با کربن آلی، آهن قابل دسترس و  pHداری بين آهن قابل دسترس خاک با 

 ( تطابق دارد. 1978وجود دارد که این نتایج با یافته های ليندزی و نورول ) %1هدایت الكتریكی در سطح 
 
 



  

7 

 

 

 

 

 
 
 
 

 منابع
. آزمون زیست سنجی سميت کمپوست زباله شهری در سبز شدن و رشد گياهچه های 1387اصغری پور، م. ر. رفيعی شيروان، م. . 1

  . 279-269، ص3، شماره 5گوجه فرنگی، فصلنامه )دانش کشاورزی ایران(، جلد 

 فنون و علوم. گندم عملكرد و رشد و خاک ویژگيهای بر شيرابه باقيمانده اثر . ۱۳۸۱ م. ،ا.کلباسی منش، . خوشگفتار2
 .۱۴۸ تا ۱۴۱ صفحه :۶ جلد طبيعی. منابع و کشاورزی

. اثر کاربرد لجن فاضالب کارخانه پلی اکریل، کمپوست زباله شهری و کود 1390. شریفی، م. افيونی، م. خوشگفتارمنش، ا. ح. 3
گاوی بر قابليت جذب آهن و روی در خاک و جذب آن ها توسط ذرت، یونجه و گل جعفری در شرایط گلخانه. مجله علوم و 

 . 152-141خاک، سال پانزدهم، شماره پنجاه و ششم، ص فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و 

. بررسی اثرات کمپوست شهری بر خصوصيات شيميایی خاک و صفات کمی و کيفی 1381مرجوی، ع.، ر. جهاد اکبر، م.، ر. . 4
 .21-3، ص 1، شماره 18چغندرقند، جلد 

 

5. Ben achiba, W., A. Lakhdar, et al. (2010). "Accumulation and fractionation of trace metals 

in a Tunisian calcareous soil amended with farmyard manure and municipal solid waste 

compost." Journal of hazardous materials 176: 99-108. 

6. carbonell, G,. Miralles de Imperial, R,. Torrijos, M,. Delgado, M,. Rodriguez, J, A,2011, 

Effects of municipal solid waste compost and mineral fertilizer amendments on soil properties 

and heavy metals distribution in maize plants (Zea mays L.), Chemosphere 85 (2011) 1614–
1623. 

7. Laboski, C. A. M. and J. A. Lamb. 2003. Change in soil test phosphorous concentration 

after application of manure of fertilizer. Soil. Sci. Soc. Amer. J. 67:544-554. 

 آهن و منگنز قابل دسترس . همبستگی پيرسون بين ویژگی های خاک و6جدول 

 پارامتر   واحد  ای خاکویژگيهای شيميایی و تغذیه

EC 
 Fe-

DTPA 
 OC  pH       

**70/0 
 

**89/0  
**81/

0 
 

**45/0
- 

 )soil
1-(mg kg Mn-DTPA 

**76/0 
 

1  
**86/

0 
 

**58/0
- 

 )soil
1-(mg kg Fe-DTPA 

 دار.غير معنی و  05/0،  01/0دار در سطح احتمال ترتيب معنیبه .n.s و  ** ، *  
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