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 چکیدٌ

اًس ٍ ایي زر  فیشیىی ذبن زارًس یىی اس اروبى هْن ثبرٍری ذبن ضٌبذتِ ضسُ ٍ ذػَغیبت ضیویبیی ثز هَاز آلی ثِ زلیل اثزات هثجتی وِ

ثبضس وِ ًمص  آلی زارًس هبزُ آلی ضبهل تزویجبت هرتلفی هیزرغس ذبوْبی ایزاى ووتز اس یه زرغس هبزُ  60حبلی است وِ ثیص اس 

ایي .تبثیز هَاز آلی ثز ثزذی اس ٍیژگیْبی ذبن زر فَالز هجبروِ اغفْبى هی ثبضس ّسف اس ایي تحمیك. وٌٌس هتفبٍتی را زر ذبن ایفب هی

تیوبرّب ضبهل ضبّس ، . ِ تىزار اًجبم ضسزر س ٍهطبلؼِ زر ثبؽ گًَِ ضٌبسی هجتوغ فَالز هجبروِ اغفْبى ثػَرت طزح اسپلیت پالت 

 3هرلَط لجي فبضالة ٍ ووپَست ٍ هرلَط وَزگبٍی ٍ ووپَست زر  ، وَز گبٍیلجي فبضالة، وَزگبٍی، هرلَط لجي فبضالة ٍ 

 .حی جوغ آٍری گززیسهطرع تؼیي ضس ٍ ًوًَِ ثززاری اس ذبن سط سطح

 خاک، ست،کًد گايی، کمپًلجه فاضالب،  ،  مًاد آلی:ياشگان کلیدی

 مقدمٍ

تَاى ثهِ سهِ زسهتِ تمسهین      ایي هَاز را هی. وٌٌس ثبضس وِ ًمص هتفبٍتی را زر ذبن ایفب هی هبزُ آلی ضبهل تزویجبت هرتلفی هی

 :وزز

 ثمبیبی تبسُ ٍ ًیوِ تجشیِ ضسُ گیبّی ٍ حیَاًی  -1

 تزویجبت حبغل اس تجشیِ وبهل ثمبیبی آلی  -2

 (1380وَچىی ٍ ّوىبراى،)زر ثزاثز تجشیِ ثسیبر همبٍم ٍهَاز َّهَسی ثب جزم هلىَلی ثبال -3

راتهبى ٍ  )ثبضهس   ّبش، هْوتزیي ضبذع ویفیت ذبن، زرغس هبزُ آلی هی -ٍ ثؼس اس ح هی ثبضس هبزُ آلی زر ذبن پَیب        

رػَغهی  هَاز آلی ذبن اس ػٌبغز غذایی ثزای گیبّبى ّستٌس ٍ زارای ذػَغهیبت فیشیىهی ٍ ضهیویبیی ه   (. 2005ّوىبراى، 

هٌجهز ثهِ   ذهزٍ  وبههل ثمبیهبی گیهبّی     ٍ تزاونههسیسریت سراػی ًبهٌبست اس جولِ وطت  .(2007لیَ ٍ ّوىبراى،. )ثبضٌس هی

رٍ هسیسریت هَاز آلی ذبن ثزای ثْجَز ویفیت ذبن ضزٍری است ٍ هیشاى تهثثیز آى   هَاز آلی ذبن ضسُ است، اس ایي وبّص 

ثهِ طهَر   (. 1999هبًسرٍ ثزٍسبرز، . )ثبضس بًساراى ذبن ٍ ضزایط هحیطی ٍاثستِ هیثِ ػَاهلی چَى ویفیت هَاز آلی، فؼبلیت ج

ووپَسهت   (.1380وَچىی ٍ ّوىهبراى، )، وَز حیَاًی، اًَاع ووپَست ٍ لجي فبضالة استسجشولی وَزّبی آلی ضبهل وَز 

وَز زاهی، ػالٍُ ثز (. 2004براى، ولیه ٍ ّوى)ّبی ضْزی زر همبیسِ ثب وَز ضیویبیی زارای همبزیز سیبزی هَاز آلی است سثبلِ

ثٌهسی را ثْجهَز    ثْجَز چزذِ ػٌبغز غذایی، ظزفیت ثبفزی ذبن را افشایص زازُ ٍ ذػَغیبت فیشیىی ذبن هبًٌس تزاون ٍ زاًِ

 (.1380سائزی، )یىی اس اثزات لجي فبضالة، افشایص هبزُ آلی ذبن است  (2005ولوٌتِ ٍ ّوىبراى،)ثرطس  هی
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 مًاد ي ريش َا

ای، زر لبلت طزح اسپلیت پالت  غَرت آسهبیص هشرػِ ثِ زر ثبؽ گًَِ ضٌبسی هجتوغ فَالز هجبروِ اغفْبى ٍ تحمیك ایي

گًَِ زرذتی وب  ایزاًی ٍ البلیب هؼوَلی ٍ زرذتچِ ارغَاى هؼوَلی  سِ ثب ّفت تیوبر ٍ سِ تىزار ثز رٍی( آسهَى ذبن)

پیزاهَى ّز گیبُ غَرت گزفت ٍ َّا ذطه ضسًس،پس ( 30-0)اس ػوك ًوًَِ ثززاری  1390زر فزٍرزیي هبُ سبل  .اًجبم ضس

ّبش،ّسایت -هیلیوتزی ػجَر زازُ ضسًس ٍ اس ذبن جوغ آٍری ضسُ؛جْت اًجبم تجشیِ ذبن؛ًظیز ح 2اس وَثیسى اس اله 

براهتزّبی فَق زر ٍزرآذز پس اس آًبلیش ًوًَِ ّب، پ ؛الىتزیىی،زرغس هَاز آلی ، زرغس وزثٌبت ولسین ٍ ثبفت استفبزُ گززیس

 .ًسترویي سزُ ضس LSDٍ ثب آسهَى SAS  فشاراٍ زر هحیط ًزم  ضسًسّز تیوبر ثزرسی ٍ همبیسِ 

 

 ي بحثوتایج 

 :سیز حبغل ضسًسزر ایي تحمیك ًتبیج 

 فت ذبن سجه ٍ لَهی ضٌی ثَزثب. 

 اذتالفی هطبّسُ  ثَز؛ّوچٌیي ثیي تیوبرّب؛هتؼلك ثِ تیوبر وَز زاهی سبیز تیوبرّبّبش زر ثیي -ثیطتزیي همسار ح

  (.1ضىل )ًطس

  (.2ضىل )هؼٌی زار ضسًس 0001/0ثَزٍ تیوبرّبی وَزی زر سطح هطَْز ّسایت الىتزیىی زر تیوبر ضبّس 

 ضىل )افشٍزى تیوبر وَززاهی ثِ ذبن هٌجز ثِ افشایص هؼٌی زار زرغس هبزُ آلی ذبن ًست ثِ سبیز تیوبرّب گززیس

3) 

 زرغس وزثٌبت ولسین زر همبیسِ ثب سبیز تیوبرّب جي فبضالة ٍ ووپَست ثبػث افشایص هؼٌی زار هػزف هرلَط ل

 (.4ضىل)گززیس
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ضَری زر تیوبر وَززاهی ووتزیي همسار را ثِ .ضسٍ تیوبر هرلَط لجي فبضالة ٍ ووپَست،زرغس وزثٌبت ولسین را ثبال ثزز

 .ذَز اذتػبظ زاز
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Evaluation the effect of organic matter on soil properties in 

mobarekeh Steel Company 

 

Organic matter due to the positive effects on soil chemical and physical properties have been 

recognized as one of the pillars of soil fertility And while more than 60 percent of Iranian soil 

are less than one percent Organic matter in soil containing various compounds that play a 

different role. The purpose of this study, the effect of organic matter on some soil properties 

in steel Mobarakeh . In this garden typology Mobarakeh Steel integrated and a split plot 

design with three replications .Treatments consisted: control, sewage sludge, cow manure, 

municipal solid waste compost, mixture of sewage sludge and cow manure, mixture of 

sewage sludge and municipal solid waste compost and mixture of cow manure and municipal 

solid waste compost and 3 levels were determined and the surface soil samples were 

collected. 

 

Keywords:Organic matter, swege sludge,cow manuar,compost,soil 
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