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اثرات كوتاه مدت مصرف كمپوست زباله شهري در دو نوع خاك بر جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم و برخي 

   خصوصيات شيميايي خاك 
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  چكيده
اله شهري و نيز كاهش روز افزون مواد آلي خاكهاي كشور، موجب بروز مشكالت فراوان زيست محيطي و اقتصادي در دفع زب

بدين منظور آزمايشي به صورت فاكتوريل در . توليد و همچنين كاربرد بيشتر فراوردهاي كودي حاصل از زباله شهري شده است
گرم در  6يزان تيمارها شامل كمپوست زباله شهري آمل به م. قالب طرح بلوك كامال تصادفي بصورت گلداني انجام شد

كيلوگرم خاك بوده كه اثر آن در جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم خاك زير كشت سويا در دو كالس بافت خاك لومي شني و 
روي  هفته در گلخانه ايستگاه كشاورزي قراخيل قائمشهر بر 10آزمايش در سه تكرار به مدت . لومي مورد بررسي قرار گرفت

معني دار شد  ٪5ايج نشان دادند كه مصرف كود كمپوست زباله بر وزن خشك گياه سويا در سطح نت. گياه سويا، به اجرا در آمد
نتايج نشان داد كه مصرف . درصد وزني كود كمپوست حاصل شد 6و بيشترين وزن خشك گياه در خاك لومي از مصرف 

و كاهش پ هاش خاك كمپوست بطور معني داري باعث افزايش قابليت هدايت الكتريكي خاك و كربن آلي خاك 
همچنين در مجموع مصرف كود كمپوست در خاك لومي بهتر توانست ميزان جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم ). 2و1جدول(گرديد

   . افزايش دهد) P‹0/5(خاك را به طور معني داري
       كمپوست زباله شهري، نيتروژن، فسفر، پتاسيم، خصوصيات شيميايي خاك: كليدي واژگان

  
    مقدمه

افـزايش  . باروري و حاصلخيزي يك خاك عالوه بر وابسته بودن به مقدار عناصر غذايي به توازن و تعادل آنها نيز شديدا وابسته اسـت 
مواد آلي به خاك باعث بهبود وضعيت حاصلخيزي و تهويه خاك گرديده كه اين پديده افزايش فعاليت بيولوژيكي موجودات زنده ريز 

از جمله كودهاي آلـي  ).1381داوري نژاد وهمكاران، (اين عوامل افزايش عملكرد را در پي خواهد داشت را سبب مي گردد و مجموعه
كمپوست بدست آمده از زباله هاي شهري حاوي مقـادير فراوانـي   . را نام برد... مي توان كودسبز، كمپوست فاضالبها و زباله شهري و 
مـس  و  منگنـز  نيتـروژن،  پتاسيم، از مهم ترين اين عناصر فسفر، . ه ضروري استعناصر معدني است كه پاره اي از آنها براي رشد گيا

روزانه هزاران تن زباله شهري و ضايعات شهري در ايران توليد مي شودكه اگر اين مواد بـه حـال   ).1381داوري نژاد وهمكاران، (است
ضـمن جلـوگيري از    ايعات آلـي بـه كمپوسـت،   با تبـديل ضـ   د،نخود در طبيعت رها شوند مي توانند سبب آلودگي محيط زيست شو
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زباله هاي شهري از دو قسمت مـواد آلـي و     ).1379سماوات، (دادمي توان ميزان ماده آلي خاك را نيز افزايش  آلودگي محيط زيست،

طـرف و  زيسـت از يـك    محـيط  خطرات آلودگي ،با رشد فرهنگ شهرنشيني و به تبع آن افزايش توليد زباله. معدني تشكيل مي گردد
هدر رفت منابع مواد آلي از طرف ديگر باعث شده تا اقدامات اساسي در جهت بازيافت مواد مختلف از زباله وهمچنين دفع بهداشـتي  

در صنايع توليد كود آلي از زباله از اهميت ويژه اي  آن صورت گيرد و زباله خانگي به علت دارا بودن درصد بسيار بااليي از مواد آلي،
  ). 1367تاتارو، (ي باشدبرخوردار م

    مواد و روش ها
بمنظور بررسي اثرات كوتاه مدت مصرف كمپوست در دو نوع خاك تهيه شده از روستاي بايعكالي ساري، بر جذب نيتروژن، فسفر، 

ستگاههاي در گلخانه ايستگاه تحقيقات قراخيل قائمشهر از اي 15/3/87پتاسيم و برخي خصوصيات شيميايي خاك، آزمايشي در تاريخ 
كيلوگرمي و بصورت  7آزمايش در گلدانهاي .هكتار وسعت، اجرا شد 160تابعه مركز تحقيقات كشاورزي مازندران با بيش از 

تيمارها شامل كمپوست زباله شهري . روي گياه سويا، به اجرا در آمد فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامال تصادفي و با سه تكرار بر
در دو كالس ) JKرقم (كيلوگرم خاك بوده كه اثر آن در جذب نيتروژن، فسفر، پتاسيم خاك زير كشت سويا گرم در 6آمل به ميزان 

 5/2عدد بذر سويا بعد از تلقيح با باكتري ريزوبيوم در عمق  15تعداد . بافت خاك لومي شني و لومي مورد بررسي قرار گرفت
... ت رشد گياه، رسيدگي هاي الزم از قبيل مبارزه با علف هاي هرز ودر طول مد. سانتيمتري از سطح خاك گلدان ها كاشته شدند

هفته گياهان كمي باالتر از طوقه قطع  10بعد از چهار هفته تعداد بوته ها در هر گلدان به سه عددكاهش داده شد و  بعد از . انجام شد
تجزيه بر روي نمونه . شش ميليمتري عبور داده شدند خاك گلدان ها را بعد از خشك كردن در هواي آزاد، كوبيده و از الك. گرديدند

  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت  MSTATCاطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار. هاي خاك هر گلدان انجام شد
   

  مشخصات شيميايي كود كمپوست زباله شهري مورد آزمايش - 1جدول
  

  نوع كود آلي
  

Ec 
 

PH O.C N    P  K  

(ds/m) 
 

       %)(درصد  

  7/0  3/0    47/1  27  5/6  1/7  كمپوست زباله
   5/2به  1اندازه گيري درعصاره * 

  مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك مورد مطالعه-2جدول 

sand silt  clay بافت  PH EC O.C  N  P  K  
  )(%         (ds/m) )(%    Mg/kg   
  177  8/21  19/0  3/1  6/1  2/7  لومي  13  42  48
  200  9/19  18/0  1/1  2/1    8/7  مي شنيلو  6  43  51

 

  نتايج و بحث 
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. نتايج نشان داد كه با افزايش كمپوست زباله به خاك، پ هاش خاك كاهش يافت) 2و1جدول(با توجه به خصوصيات شيميايي خاك

ر كمپوست قداتحقيقات نشان داد كه اضافه شدن كمپوست به خاك باعث افزايش شوري خاك شد كه ميزان اين شوري متناسب با م
در يك بررسي گزارش شده است كه اضافه كردن كمپوست زباله به خاك، موجب افزايش كربن آلي خاك وهمچنين . بكار رفته است

با توجه به ). 1374محمدي نيا، (افزايش شوري خاك شده است و با گذشت زمان از ميزان اين دو فاكتور كاسته مي شود
) P‹0/5(قابل جذب خاك در هر دو نوع خاك در سطح فسفرو  ازت كلكمپوست بر مقدار  نتايج نشان داد كه اثر) 3شماره(جدول

البته اين افزايش جذب در خاك لومي بيشتر . معني دار گرديد وسبب افزايش جذب اين دو عنصردر هر دو نوع خاك شد
رو افزودن اين كود به خاك باعث افزايش  كمپوست زباله و فاضالبها داراي مقدار زيادي فسفر و پتاس محلول مي باشند از اين.بود

نشان داد كه اثر كمپوست بر ) 3شماره(جدول). 2001خوشگفتار منش و كلباسي، (معني دار فسفر قابل جذب و پتاسيم خاك مي شود
نوع  معني دار گرديد و باعث افزايش جذب آن در هر دو) P‹0/5(مقدار پتاسيم قابل جذب خاك در هر دو نوع خاك نيز در سطح 

غني بودن كمپوست از اين عنصر و وجود مواد آلي كه . خاك گرديد كه اين افزايش در خاك لومي بيشتر از خاك لوم شني بود
  ). 1367تاتارو، (باالبرنده ظرفيت تبادلي خاك مي باشد، باعث افزايش غلظت پتاسيم در خاك شده است

  
 پتاسيم در دو نوع خاكاثر كودكمپوست بر جذب نيتروژن، فسفر و  -3جدول شماره

  
  پتاسيم  فسفر  نيتروژن  كود آلي  بافت خاك

    )گرم در گلدان(جذب      
  b         33/0    b032/0    b82/0  كمپوست زباله شهري  لومي شني
  a54/1   a72/2    a08/4 كمپوست زباله شهري  لومي

 

  نتيجه گيري كلي

مثبت و معني داري بجاي گذاشت و اميد است با مصرف روز افزون در مجموع كمپوست زباله در افزايش جذب عناصر خاك نتايج 
در اين آزمايش بافت . اين كودها هم از آلودگي محيط زيست كاسته شود و هم باعث افزايش توليد محصول در واحد سطح شويم
  . ن مصرف كود توجه داشتخاك لومي تاثير بيشتري در جذب بهتر عناصر داشت ولي بايد به بافت خاك به عنوان شاخصي براي ميزا
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Short-term effects of municipal compost use in soil type on uptake of nitrogen, 
phosphorus, potassium and some soil chemical properties 

 
Javad mohammad zadeh noori1, mohammad taher nezami2, zahra nemati 
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Abstract  
Numerous environmental problems and economic waste and reduce the increasing urban organic 
matter soils country, causing further production and use of urban waste from Fravrdhay Cody has. 
Thus factorial experiment in completely randomized block design was carried out as pot. 
Treatments consisted of municipal compost Amol rate was 6 g kg of soil and its effect on the uptake 
of nitrogen, phosphorus, potassium soil under soybean cultivation in two classes and loamy sandy 
loam soils was investigated. Three replicate experiments for 10 weeks in greenhouse farming 
station Qrakhyl Ghaemshahr on soybean plants, was carried out. Results showed that fertilizer 
waste compost on the dry weight of soybean plants at 5%, and most significantly in dry matter in 
the soil of loamy compost fertilizer consumption of 6 percent by weight was obtained. The results 
showed that consumption of compost significantly increased soil electrical conductivity and soil 
organic carbon and soil pH was reduced (Table 1 and 2). Also the total fertilizer compost loam soil 
better able to absorb the amount of nitrogen, phosphorus, potassium in the soil significantly (P <0 / 
5) increases. 
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