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 چکیذٌ

ت امريزٌ ضىاخت بُتریه ترکیب برای بستر رضذ گیاٌ کٍ در عیه تأمیه ویازمىذی َای گیاٌ از وظر اقتصادی مقرين بٍ صرفٍ ویس باضذ از ايلًی

زائذات .اوذازٌ َای متفايت استفادٌ کرد  ررات درکمپًست ضذن برای بُبًد ضرایط بستر کطت میتًان از فرایىذ . گلخاوٍ داران است 

وظر برای َر یک از اجساء بستردر  ريزٌ 150کمپًست ضذن ديرٌ یک  میلیمتر تفکیک ي 10-20ي  5-10،  0-5در سٍ سایس  درخت خرما

اختالف معىی داری بیه .  اوذازٌ گیری ضذ OC ي EC  ،pHاوتُای ديرٌ، ومًوٍ گیری َا برای َر سایس اوجام ضذ ي در ابتذا ي . گرفتٍ ضذ

EC  ،pH ،OC  در َمٍ سایس َا . دیذٌ ضذ % 5در سطح ي اثرات متقابل در دي زمان ابتذا ياوتُا ي اوذازٌ رراتpH  ٌدر ابتذای دير

در تمام سایس  .دیذٌ ضذ  mm 5-0با  20mm-10ي 10-5ي اختالف معىی داری بیه اوذازٌ َای  بیطتر از اوتُای ديرٌ بًدکمپًست ضذن 

دیذٌ ضذ ي در َر دي زمان کربه آلی در سایس میلیمتر  5-0کاَص یافتٍ ي بیطتریه اختالف در سایس  OC  َا از ابتذا بٍ سمت اوتُای ديرٌ

 .یافتبا کاَص سایس در ابتذا ي اوتُای ديرٌ افسایص   ECدرحالی کٍ بًدمیلیمتر  5-0میلیمتر بیطتر از  20-10ي  5-10

 ، اوذازٌ ررات زائذات درخت خرماکمپًستیىگ ،  بستر کطت ، :ياشگان کلیذی

 مقذمٍ

پشٍسؽ گیبّبى دس ثؼتشّبی کـت ثِ دلیل هضایبی ثؼیبسی چَى کٌتشل تغزیِ گیبُ، افضایؾ ػولکشد، تَلیذ هحصَل ثْذاؿتی ٍ 

. کویت ٍ کیفیت هحصَل ًؼجت ثِ کـت خبکی دس حبل گؼتشؽ اػت استقبءیکٌَاخت، کبّؾ ثشٍص ثیوبسی ّب ٍ آفبت ٍ 

 خصَصیبت هَاد هختلف هَسد اػتفبدُ ثِ ػٌَاى ثؼتش کـت، ثِ عَس هؼتقین ٍ غیش هؼتقین، ثش سؿذ گیبُ ٍ تَلیذ هحصَل اثش هی

ّضاس ّکتبس  181ثش اػبع آهبس هٌتـش ؿذُ ثیؾ اص . ؿَد ًخل خشهب یکی اص هحصَالت هْن دس ثبغجبًی کـَس هحؼَة هی .گزاسد

.  ثبیؼت ّشع ؿًَذ ثشگ اص یک دسخت هی 25تب  15دس عَل یک ػبل قشیت ثِ  .ثبؿذ  اساضی کـَس صیش کـت ایي هحصَل هی

 3تب  2ٍصى هتَػظ ّش ثشگ خشهب (. ػول تکشیت)ثبیؼت حزف ٍ ّشع ؿًَذ  قبػذُ ثشگ ٍ الیبف اعشاف آى ًیض هی ,افضٍى ثش آى

خَاّذ ثَد کِ دس حبل حبضش هذیشیت صحیح صهَادصائذ اثٌبثشایي تؼوین ایي هقذاس ثِ چٌذ هیلیَى اصلِ، حدن صیبدی . ثبؿذ کیلَگشم هی

ایي صائذات سا هی تَاى ثِ ػٌَاى ثؼتش کـت دس کـت ّبی گلخبًِ ای هَسد  .ای دس ثْشُ ثشداسی اص ایي ثقبیب ٍخَد ًذاسد ٍ ثْیٌِ

وچٌیي دسآهذ ػبلیبًِ ًخل هصشف قشاس دادُ ٍ ّضیٌِ ّبی تَلیذات گلخبًِ ای سا کبّؾ ٍ اص خشٍج اسص اص کـَس خلَگیشی ًوَدُ ٍ ّ

 . اػتفبدُ کشد  کوپَػت ؿذىثشای ثْجَد ؿشایظ ثؼتش کـت هیتَاى اص فشایٌذ  . (2111ثشخی ٍ ّوکبساى،) داساى سا افضایؾ داد

فشایٌذی اػت کِ اًَاع هیکشٍاسگبًیؼن ّبی َّاصی ثشای ثذػت آٍسدى اًشطی ٍ هَادغزائی هَسد ًیبص ثشای سؿذ ٍ تَلیذ  کوپَػت ؿذى

هحصَالت پبیذاس ایي تدضیِ ؿبهل صیؼت تَدُ ّبی هیکشٍاسگبًیؼن ّبی هشدُ ٍ صًذُ ٍ ثخؾ . ل، هَاد آلی خبم سا تدضیِ هی کٌٌذ هث

، ثشای ػولکشد ٍ حیبت خَد ثِ  کوپَػت ؿذىاسگبًیؼن ّبی هؼئَل . ّبی غیش قبثل تدضیِ اص هَاد خبم کِ کوپَػت ًبهیذُ هیـَد 

سؿذ . آًْب ًیبص ثِ هقذاس کبفی ػٌبصش غزائی پش هصشف ٍ کن هصشف ، اکؼیظى ٍ آة داسًذ . بص داسًذ تغزیِ ٍ ؿشایظ هحیغی خبصی ًی

اًذاصُ رسات ثؼتش هیتَاًذ .  (2111گشاٍص ٍ ّوکبساى،) ٍ  دهب هوکي اػت  pHهغلَة ایي اسگبًیؼن ّب تٌْب دس هحذٍدُ خبصی اص 
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ٍ  پشاػبد. اثش ثگزاسد ٍ ًیض ثشخی ٍیظگی ّبی ؿیویبیی ثش ّؼتٌذسٍی خصَصیبتی اص ثؼتش کِ دس تأهیي آة ٍ َّای سیـِ هَ

هخلَط اًَاع پیت ّب پیذا کشدًذ  دسهیلیوتش ٍ خلل ٍ فشج پش ؿذُ اص َّا ًؼجت  1ساثغِ خَثی سا ثیي رسات کوتش اص  (2114)ًیکَلیي

ثشسػی خصَصیبت .  هَسد ًظش ثبؿذ ایي کبس هی تَاًذ اثضاسی خْت اػتفبدُ ثشای ایدبد تشکیت هَسد ًظش ثشای تخلخل َّایی

ّذف اص ایي هغبلؼِ ثشسػی .  ؿیویبیی کوپَػت ثؼتش ّبی کـت دس ثْجَد ؿشایظ کـت هحصَالت گلخبًِ ای حبئض اّویت هی ثبؿذ

 .ثش تغییش ثشخی خصَصیبت ؿیویبیی صائذات خشهب اػت  کوپَػت ؿذىاًذاصُ ّبی هتفبٍت رسات دس فشایٌذ 

 

 مًاد ي ريش َا 

ایي اًذاصُ ّب . ػِ ػبیض تفکیک ؿذ، صائذات خشد ؿذُ دس ( غشثبل  )ت دسخت خشهب تَػظ کوجبیي خشد ٍ ػپغ ثب هؾ صائذا  

دس ًظش  کوپَػت ؿذىثشای ّش یک اص اخضاء ثؼتش خْت دٍسُ سٍص  151دٍسُ صهبًی . هی ثبؿذ وتشهیلی 11-21ٍ  5-11،  1-5ؿبهل 

پغ اص هخلَط کشدى ، ّش . ذیدسصذ تأهیي گشد 61-71یک اص ًوًَِ ّب دس حذ  ثشای ؿشٍع دٍسُ  ، سعَثت ٍصًی ّش . گشفتِ ؿذ

ّش پالػتیک دسخِ ػبًتیگشاد ًگْذاسی ؿذ ٍ سٍی  25-31هتشهکؼجی سیختِ ٍ دس هحل گشم ثب دهبی یک تشکیت ثِ دسٍى پالػتیک 

ت تشکیت، صیش ٍ پغ اص تأهیي سعَث ًوَدُسا خبلی ّش ّفت سٍص یک ثبس هحتَیبت ّش کیؼِ . ذیایدبد گشدتؼذادی ػَساخ ثشای تٌفغ 

 سٍص 151ٍ ( اثتذای دٍسُ) سٍص15دس دٍ صهبى  .ؿذُ تب َّا ثِ دسٍى تَدُ ٍاسد ٍ اص فشآیٌذ ّبی غیش َّاصی خلَگیشی ؿَدٍ سٍ 

ی ثصَست کبهالً عشح آهبس .تکشاس ًوًَِ ّب هَسد آًبلیض قشاس گشفت  3ًوًَِ گیشی ّب ثشای ّش ػبیض اًدبم ؿذ ٍ ثب  ( اًتْبی دٍسُ)

هخلَط ٍ ( حدوی  -حدوی ) 2ثِ  1ًوًَِ َّا خـک ؿذُ سا ثب آة هقغش ثِ ًؼجت  pH   ٍECاًذاصُ گیشی  ثَد ٍثشایتصبدفی 

(  ECe)ّوچٌیي ّذایت الکتشیکی ػصبسُ اؿجبع . اًذاصُ گیشی ؿذ هتش pHثؼتشّب ثب اػتفبدُ اص  pHػپغ ػصبسُ گیشی ًوَدُ ٍ 

گشم ًوًَِ ّبی َّا خـک ؿذُ دس  2ثشای اًذاصُ گیشی کشثي آلی ، (. 2114آؿیب ٍ ّوکبساى ،) تؼییي ؿذتَػظ دػتگبُ ّذایت ػٌح 

تدضیِ آهبسی اعالػبت ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس دس ًْبیت . کَسُ ػَصاًذُ ٍ ػپغ هدذد تَصیي گشدیذ ٍ هیضاى کشثي آلی هحبػجِ ؿذ 

SPSS ثب اػتفبدُ اص  اًدبم پزیشفت ٍExell  گشدیذ سّب سػن ًوَدا. 

  

 وتایج ي بحث

 
 .اثر اوذازٌ ررات بر کربه آلی بستر در فرآیىذ کمپًست ضذن. 1ومًدار

 .درصذ با استفادٌ از آزمًن داوکه می باضذ 5يجًد حريف مطترک بیاوگر عذم اختالف معىی دار، در سطح 
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 ، 1ثش عجق ًوَداس . هـبّذُ ؿذ% 5دس ػغح  EC  ،pH  ،OCثب  کوپَػت ؿذىاختالف هؼٌی داسی ثیي اًذاصُ رسات دس عی دٍسُ    

دس ّش دٍ صهبى . هیلیوتش دیذُ ؿذ  5-1کبّؾ یبفتِ ٍ ثیـتشیي اختالف دس ػبیض  OCدس توبم ػبیض ّب اص اثتذا ثِ ػوت اًتْبی دٍسُ 

هَاد آلی ثیـتش  ثبال دس ػبیض سیض ، تدضیِ ٍیظُثِ دلیل ػغح . هیلیوتش ثَد 5-1هیلیوتش ثیـتش اص  21-11ٍ  11-5هیضاى کشثي آلی دس ػبیض 

دس تدضیِ َّاصی  .هیکشٍة ّب اػتفبدُ هی ؿَد ثي ثِ ػٌَاى یک هٌجغ اًشطی ٍ سؿذ کش.ؿذُ ٍ هیضاى کشثي آلی کبّؾ یبفتِ اػت 

کشثي  قذاسهآصاد ؿذُ ، دس حبلیکِ ثقیِ ثب ًیتشٍطى ثشای سؿذ هیکشٍثی تشکیت ؿذُ اػت دس ًتیدِ  CO2 صَستثخـی اص کشثي ثِ 

 . (2111گشاٍص ٍ ّوکبساى،) اػتتَدُ کوپَػت ثِ عَس هذاٍم دس حبل کبّؾ 

 بستردر فرایىذ کمپًست ضذن pHاثر اوذازٌ ررات بر .2ومًدار 

 .  درصذ با استفادٌ از آزمًن داوکه می باضذ 5يجًد حريف مطترک بیاوگر عذم اختالف معىی دار، در سطح 

ٍسُ ثَدُ ٍ اختالف ثیـتش اص اًتْبی د کوپَػت ؿذىدس اثتذای دٍسُ  pHدس ّوِ ػبیض ّب ّذُ هی ؿَد هـب 2ّوبى عَس کِ دس ًوَداس 

 5-1هیلیوتش ثیـتش اص  21-11ٍ  11-5ػبیض  pHػبیض ّبی هختلف دس اثتذای دٍسُ دیذُ ًـذ اهب دس اًتْبی دٍسُ   pHهؼٌی داسی ثیي

کبّؾ  pH ؿذُ ٍ اػیذّبی آلی ثیـتشی تَلیذسیض ، هَاد آلی ثیـتش تدضیِ ؿذُ ٍ ثبال دس ػبیض  ٍیظُثِ دلیل ػغح . هیلیوتش ثَدُ اػت 

 .(2111گشاٍص ٍّوکبساى،)اداهِ هی یبثذ   9تب  pH 5 عیفدس  کوپَػت ؿذى .یبفتِ اػتصیبدتشی 

 
 بستر در طی کمپًست ضذن  ECاثر اوذازٌ ررات بر . 3ومًدار 

 درصذ با استفادٌ از آزمًن داوکه می باضذ 5، در سطح يجًد حريف مطترک بیاوگر عذم اختالف معىی دار
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دس حبل افضایؾ اػت ٍ (ّش دٍ صهبى )ثب کبّؾ ػبیض دس اثتذا ٍ اًتْبی دٍسُ   ECهـبّذُ هی ؿَد ، هیضاى  3ّوبى عَس کِ دس ًوَداس 

کبّؾ داؿتِ  ECدس اثتذای دٍسُ .  ثِ صَست هؼٌی داس افضایؾ یبفتِ اػت ECدس اًتْبی دٍسُ ًؼجت ثِ اثتذای دٍسُ دس توبم ػبیض ّب 

هیلیوتش اختالف هؼٌی داسی ًذاؿتِ  11-5هیلیوتش هؼٌی داس ؿذُ ٍلی ایي دٍ ػبیض ثب ػبیض  21-11ٍ  5-1ٍلی ایي اختالف ثیي ػبیض 

ًذى ًوک ّبی کوپَػت ٍثبقی هب آة اضبفِ ؿذُ ثِ تَدُ ّوچٌیي تجخیش هشثَط ثِ هؼذًی ؿذى هَادآلی ٍ احتوبال ضایؾافایي  .اػت

 . آى هیجبؿذ

کلی گیری وتیجٍ
هـبّذُ % 5اثش داؿتِ اػت ٍ اختالف هؼٌی داسی دس ػغح  ، EC  ،pH  ،OCاًذاصُ رسات دس عی دٍسُ کوپَػت ؿذى ثش      

ْبی دٍسُ دس اثتذای دٍسُ کوپَػت ؿذى ثیـتش اص اًتْبی دٍسُ ثَدُ ٍ دس توبم ػبیض ّب اص اثتذا ثِ ػوت اًت pHدس ّوِ ػبیض ّب . گشدیذ

OC  کبّؾ یبفتِ ٍ ثب کبّؾ ػبیض رسات ، هیضاىEC افضایؾ یبفتِ اػت. 
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Abstract: 

Nowadays, recognizing the best combination for plant growth that provided plant needs and also 

economically, is priority from green house owners. For improving conditions of planting substrate 

could be used from composting process for different particle sizes. Date-palm waste were separated 

in three sizes( o-5mm ,5-10mm ,10-20mm), it was considered priod 150-days for composting of 

each size. At the beginning and end of period, sampling was conducted for each size and electrical 

conductivity (EC), pH, organic carbon (OC) were measured. Significant differences between the 

pH, EC ,OC particle size and intractions in two times was seen at 5% level. In all sizes pH of the 

compost at the beginning of the period more than the end of period. Significant differences were 

seen between the sizes of 5-10 and 10-20 mm with 5-10 mm. In all sizes reduce OC from beginning 

to end and greatest difference was seen in the size of 0-5 mm and in both time organic carbon in 5-

10 mm and 10-20 mm was more than 0-5 mm ,while the EC at the beginning and end of the period 

was increased with decreasing size. 
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