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پژوهش و سازندگي  ۲

                    

پژوهش و سازندگي 
در زراعت و باغباني 

شماره ۶۰ ، پاييز ۱۳۸۲
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اثر شيرابه كمپوست بر عملكرد
و تركيب شيميائي ذرت و اثر باقيمانده

 آن بر بعضي خصوصيات خاك 
• اكبر گندمكار، عضو  هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول 

• محمود كلباسي، استاد دانشگاه صنعتي اصفهان 
• اصغر قرآني، سازمان بازيافت اصفهان

چكيده
شيرابه كمپوست كه در فرآيند تبديل زباله هاي شهري به كمپوست توليد مي شود حاوي مقدار قابل مالحظه اي مواد آلي ، عناصر 
غذائي ، امالح محلول و مقداركمي از بعضي عناصر سنگين مي باشد . اضافه كردن شيرابه كمپوست به خاك گرچه مي تواند باعث 
ارتقاء سـطح باروري خاك شـود ولي در عين حال ممكن اسـت موجب شـوري و آلودگي خاك  بند گردد. اثر شـيرابه كمپوست بر 
عملكرد و جذب عناصر غذائي ضروري و عناصر سـنگين به وسـيله ذرت در يك آزمايش مزرعه اي در اصفهان با سـه تيمار اصلي 
( صفر ، ۴۰۰ ، ۸۰۰ تن شـيرابه در هكتار ) و دو تيمار فرعي (آبشـوئي و بدون آبشـوئي) با سـه تكرار در قالب طرح كرتهاي يكبار 
خردشـده مطالعه گرديد. بنابر مشـاهدات صورت گرفته اضافه كردن شيرابه باعث كاهش سله و افزايش قابل مالحظه جوانه زدن و 
رشد ذرت در كليه مراحل رشد و نمو گياه شد.عملكرد علوفه ذرت در اثر اضافه نمودن شيرابه به خاك از ۶/۸ به ۱۱/۲۴ و ۸/۹۸ تن 
در هكتار به ترتيب براي تيمارهاي ۴۰۰ و ۸۰۰ تن شـيرابه در هكتار نسـبت به شاهد افزايش يافت.كاربرد شيرابه در خاك همچنين 
باعث افزايش جذب ازت ، فسفر ، پتاسيم ، منيزيم ، منگنز و مس به وسيله گياه ذرت گرديد. غلظت عناصر سرب ، كادميم ، كروم، 
كبالت و نيكل در قسـمت هوائي گياه ذرت ، در اثر تيمارهاي شـيرابه كمپوست،افزايش معني دار نشان نداد. در اين تحقيق مصرف 
شـيرابه با كاهش pH ، افزايش مواد آلي و هدايت الكتريكي و مقدار قابل جذب ازت ، فسـفر ، پتاسـيم ، آهن ، منگنز ، روي و مس 
در خاك همراه بود. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه شـيرابه كمپوسـت داراي پتانسـيل باالئي به عنوان كود آلي مايع بوده 
و ميتواند جهت ارتقاء سـطح باروري خاك ، به ويژه در خاكهاي غير شـور و براي گياهان غير حسـاس به شـوري،متناوبًا وبا كنترل 

تركيب آن مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي : شيرابه كمپوست ، كود مايع ، اثر باقيمانده ، ذرت،عملكرد،عناصرسنگين،خصوصيات خاك.
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Effect of compost leachate on yield and chemical composition of corn and the effects of leachate residual on soil 
characteristics
By: A.Gandomkar   Member of Scientific Staff of Safi-Abad Agric. Res. Ctr. Dezful, Khuzestan. ,M. Kalbasy Pro. of 
Isfahan Technical University, Respectively ,A. Ghorani, Head of Compost Recycling org of Isfahan.  
The moisture content of urban soild wastes in Iran is very high. A large volume of Leacahate is , therefore, produced 
in the process of converting these wastes into compost.The leachate contains relatively large amounts of organic 
matter , plant nutrients , soluble salts as well as small amounts of some heavy metals.The effects of urban solid waste 
leachate on growth and yield of corn and heavy metals and nutrients concentrations in plant as well as the effects of 
leachate residual on soil were studied in field trial conducted in one site (Zeinal ) in central Iran(Isfahan).The treatments 
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و سازندگي ۳پژوهش

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره

included applications of 0 , 400 and 800 metric tons of leachate/ha as the main plots and two leaching treatments (0 
and 15 cm water height)as the sub-plots in a split plot design.Application of the leachate decreased crust formation and 
greatly improved germination and growth of corn.Biological yield of corn increased from 6.8 to 11.4 and 8.9 tons/ha for 
400 and 800 tons/ha of leachate applications (as compared to the control field ),respectively.Leaching increased corn 
yield.Uptakes of N , P , K , Fe , Mn , Zn and Cu by corn increased as a result of leachate application.Concentrations of 
Fe , Mo , Zn , Cu and Cr in plant tissues also increased but no toxic symptoms were observed in plants.Concentrations 
of Pb, Cd, Cr, Co , and Ni in aerial tissues of corn did not increase as a result of leachate application.The residual 
effects of leachate application on soil were a decrease in pH and coresponding increases in organic matter content, in 
electrical conductivity and in available amounts of N,P,K, Fe , Mn , Zn , and Cu.It is concluded that compost leachate 
has the potential to be used as an organic liquid fertilizer and soil amendment to improve soil productivity at least for 
a limited period of time. 
Keywords:Garbage Leachate,Corn composition,Yield,Liquid fertilizer,Heavy metals, Residual, Soil characteristics.

مقدمه
ــبب س و به ــت، به كمپوس ــهري ش هاي ــل زباله تبدي ــد فرآين در
توليد ــيرابه ش زيادي مقدار در ايران ، ــي خانگ هاي زياد زباله ــت رطوب
تن ۷۰۰ روزانه تبديل با اصفهان آلي كود كارخانه مثال ــود.براي مي ش
توليد شيرابه ليتر ۱۲۵۰۰۰ حدود ــط متوس طور به ــت، كمپوس به زباله
در ليتر ۲۵۰۰۰۰ حدود و تابستان در بهار ــيرابه ش توليد مي كند.مقدار
زباله تمامي تبديل ــراي ب ضمنًا ــت، اس ناچيز ــتان زمس و پائيز و در روز
ظرفيت كارخانه كارخانه با ۴۰ به نياز كمپوست ايران به شهري در هاي
ليتر ميليون حدود ۵ روزانه اين صورت در كه اصفهان ميباشد آلي كود
آلي كود كارخانه در شيرابه توليدي خواهد شد. توليد كشور در ــيرابه ش
تبخير هدايت استخرهاي به زياد هزينه صرف با حاضر حال در اصفهان ،
استفاده قابل غير و سخت ، لجن بسيار آن آب تبخير از پس كه ميگردد

مي ماند. جاي بر اي
 ، پيشرفته كشورهاي ويژه به كشور ها اغلب در ــهري ش هاي زباله
كمپوست، كود به تبديل آنها در نتيجه در و كم بوده بسيار رطوبت داراي
در تحقيقاتي در اين كشورها نتيجه در توليد نمي شود. چنداني شيرابه
اي گسترده عوض تحقيقات نشده است.در كمپوست انجام شيرابه مورد
در صنعتي و شهري هاي فاضالب پساب يا از فاضالب ــتفاده اس مورد در
فاضالب هر به نسبت شيرابه تركيب است.اگرچه گرفته انجام كشاورزي
بين نيز هائي شباهت وجود اين با ولي است متفاوت ــاب فاضالب پس يا

دارد. ماند وجود نوع پس دو اين
ــاب  هكتار پس در تن ۳۲۰ كردن اضافه ، ــاله س دو مطالعه  در يك
عملكرد دار معني افزايش موجب خشك ماده درصد ۲/۴ با دامداري يك
ننمود ايجاد گياه ــد رش براي محدوديتي حاصل ــوري ش و گرديد ذرت
پسآب آبياري با نمودند كه (۱۱) گزارش و همكاران Davis . (۲۱، ۲۰)
مي سبزيها عملكرد رشد و افزايش موجب فاضالب شهري ثانويه تصفيه
همين عملكرد ــاب معادل ــده با اين پس ش آبياري گياهان گردد.عملكرد

.پسماندها است بوده پتاسه فسفره و ، كودهاي ازته از استفاده با گياهان
بخشي از نياز كم دست ميتوانند ، مصرف پر غذائي عالوه بر عناصــــر
به و نموده مرتفع را نيز مس و موليبدن ، روي منگنز ، ، آهن به گياهان
كمبود ۱۲).رفع ، ۱۱، ۸) گيرند قرار استفاده مورد كامل كود يك عنوان
كمپلكس قدرت علت ، به آلي مواد ــيله وس به كم مصرف غذائي عناصر
عناصر غذائي كمبود رفع از متعددي است،گزارشهاي مواد كنندگي اين
لجن و (۱۹) مرغداريها فضوالت ،(۲۰) دامي كودهاي توسط مصرف كم

. است دست در (۱۵) فاضالبها
باعث  ممكن است خاك باروري تقويت براي ــماندها پس از استفاده
ــود. اين ش اين عناصر به گياه و انتقال ــاك خ در ــنگين عناصر س تجمع
استفاده صنعتي فاضالبهاي لجن از كه مي افتد اتفاق زماني عمومًا وضعيت
خاك زباله به كمپوست مانند آلي كودهاي از زيادي مقادير يا گردد(۷) و
فاضالب لجن ،(۴) زباله شيرابه زيادي مقدار كردن اضافه .(۲) شود اضافه

خاك شود. شوري باعث افزايش (۲) ميتواند كمپوست يا (۱۲) و
ــط  توس مصرفي مواد نوع ــر ب بنا ــب زباله تغييرتركي ــت عل ــه ب
باشد.تركيب نمي ثابت ــال در طول س شيرابه ــهروندان،خصوصيات ش
در كمپوست هاي شهري به زباله تبديل ــت حاصل از كمپوس ــيرابه ش
قرار مطالعه مورد دوره يكساله يك طي ، در اصفهان آلي كود كارخانه
هدايت ، pH= ۵/۶ متوسط داراي طور كمپوست به ــيرابه (۴).ش گرفت
۵ آلي ــك،ماده خش ماده درصد برمتر،۴ زيمنس ــي دس ۲۶ الكتريكي
ترتيب ۱۰۲ و ۱۰۷ به ــفر فس و ــيم درصد، پتاس ۲/۵ ازت كل درصد ،
به و كروم نيكل ، سرب ، مس منگنز، ، روي ، آهن و ليتر گرم در ميلي
گرم در ليتر ميلي ۰/۴۸ و ۰/۷۲ ، ۰/۹۲ ، ۰/۱۹ ، ۱۰ ، ۱۸ ترتيب ۱۳ ،
است ، بسيار وسيع سال در فوق پارامترهاي ــد.طيف تغييرات مي باش
عملكرد بر كمپوست ــيرابه ش اثر مطالعه ، حاضر انجام تحقيق از هدف
همچنين و ذرت ، ــيله وس به ــنگين و عناصر س عناصر غذائي جذب و

ــد. ميباش خصوصيات خاك بعضي بر باقيمانده آن اثرات
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بر... كمپوست شيرابه اثر

سازندگي و پژوهش ۴

و روشها مواد
زينل  گردنه ــان (منطقه اصفه آلي كود كارخانه ــه مزرع ــش در آزماي  
كمپوست تيمار شيرابه ــه گرديد.س اجراء اصفهان) ــرق ش كيلومتري ۲۰ در
۲۰ ۱۰ و ، صفر معادل ــب ترتي به كه ( هكتار در ــن ت ۸۰۰ ۴۰۰ و ــر، (صف
آبشوئي تيمار دو بود با ( ــاتيمتر س ۳۰ عمق تا ) ــطحي س خاك درصد وزن
طرح كرتهاي يك در ، آبشوئي) آبياري و بدون آب سانتيمتر ۱۵ (آبشوئي با
جهت آبشوئي شد.تيمار آزمايش گذارده ، به تكرار ــه س ــده با ش خرد يكبار

گرديد. منظور عملكرد گياه زياد شيرابه بر احتمالي شوري اثر بررسي
كاشت  ۵ رديف ــامل ش ، ( متر ۴×۴) متر مربع كرت ۱۶ ــاحت هر  مس
ترتيب به فرعي و اصلي كرتهاي فاصله بين و ــانتيمتر س ۷۵ به فاصله هاي
و محاسبه كرت شيرابه هر حجم ، كرتها بندي مرز از بود. پس متر ۳ و ۱/۵

گرديد. پخش كرت در تمامي سطح يكنواخت صورت به
شد،  تقسيم مساوي دو قسمت به كرت هر ماه ، يك گذشت از پس  
بدون آبشوئي ديگري و گرديد ــوئـي آبش سانتيمتر آب ۱۵ با ــمت قس يك
تمامي كرتها ، مناسب به رطوبت از رسيدن شد.پس ــته گذاش خود به حال

اندازه شيرابه داخل ــتقيمًا در مس متر pH و ــنج س هدايت دستگاه ــيله وس
و (۱۷) سرد اكســايش روش از استفــاده با شيرابه آلي مواد شدند. گيري
درجه ۷۵ ( دماي آون در ــيرابه ش گرم ۱۰ قرار دادن با ــك درصد ماده خش

گرديد. تعيين ساعت ۲۴ مدت به ( سانتيگراد
مس  ، روي ، منگنز ، ، آهن پتاسيم ، ، سديم منيزيم ، كلسيم غلظت  
جذب دستگاه وسيله به شيرابه عصاره در كادميم و كروم ، نيكل ، ــرب س ،
وسيله به با تيتراسيون كربنات بي غلظت پركين المر(۶)، ۳۰۳۰ مدل اتمي
با روش فسفر و نيترات نقره ــط توس تيتراسيون با كلر ، ــولفوريك ــيد س اس
+ نيتراتي ازت ) معدني ازت و كل آمدند.ازت بدست (۱۰) موليبدات فسفو

گرديدند. گيري اندازه كجلدال دستگاه توسط شيرابه آمونياكي) ازت
 ۳۰ عمق تا ) سطحي از خاك ، ذرت از برداشت پس و كاشت از قبل  
گل pH خاك هاي نمونه در ــد. ش برداري كليه كرتها نمونه ( ــانتيمتري س
، ( سرد اكسايش روش ) آلي ماده ، اشباع عصاره الكتريكي هدايت ، اشباع
كلسيم كربنات ( pH= ۸/۲ سديم ، ــتات ( روش اس كاتيوني تبادل ظرفيت
، نرمال) يك پتاسيم كلريد وسيله به ــده ش ــتخراج اس معدني( ازت ، معادل

خصوصيت واحد اندازه گيري مقدار
در تن تيمار ۴۰۰ در خاك به اضافه شده مواد

(kg/ha)٭ هكتار
pH - ۵/۹ -
EC ds/m ۲۶/۳ ٭٭۹۷۵۷

خشك ماده ٪ ۴/۳ ۱۷۲۰۰
آلي ماده ٪ ۲/۷۵ ۱۱۲۵۰
كل ازت ٪ ۰/۱۲ ۴۸۰
كلسيم ٪ ۰/۳۳ ۱۳۲۰
سديم ٪ ۰/۳ ۱۲۰۰
پتاسيم ٪ ۰/۴ ۱۶۰۰
منيزيم ٪ ۰/۲۲ ۸۸۰
سولفات ٪ ۰/۰۳ ۱۲۰

كلر ٪ ۱/۵۱ ۶۰۴۰
كربنات بي ٪ ۰/۱۳ ۵۲۰

فسفر mg/l ۱۰۷ ۴۳
معدني ازت mg/l ۱۰۲ ۴۱

آهن mg/l ۱۳ ۵/۲
منگنز mg/l ۱۰ ۴
روي mg/l ۱۸ ۷/۲
مس mg/l ۰/۲ ۰/۰۸
سرب mg/l ۰/۹۲ ۰/۳۷
نيكل mg/l ۰/۷۲ ۰/۳
كروم mg/l ۰/۴۸ ۰/۲

كادميم mg/l - ناچيز

ازت به كربن نسبت - ۱۳ -

 

خاك شده به اضافه مواد و عناصر مقادير و استفاده شده كمپوست شيرابه شيميائي جدول۱- تركيب

خاك. به اضافه شده مقادير ميباشد.٭٭ كل امالح اين دو برابر ، هكتار در ۸۰۰ تن خاك در تيمار به شده اضافه ٭مواد

تبديل پشته و جوي به و ــد ش زده بيل
گرديد.

كراس  سينگل رقم ذرت  بذر
بود در ــده ش ضدعفوني قبًال ــه ۷۰۴ ك
ــته پش طرف يك ــانتيمتري س ۵ عمق
ــته كاش ــانتيمتر س ۲۰ فواصل و با ــا ه
و انجام روز ۷-۱۰ فاصله به آبياري شد.
پارشال از ــتفاده اس با آبياري آب مقدار
ــدن ش ــبز س از گرديد.پس فلوم كنترل
تعداد ، ــي برگ دو ــه در مرحل و ــا بذره
ــت به يك عدد كاش محل هر در ــاه گي
گياه دوره رشد طول داده شد.در كاهش
سم و الزم از قبيل وجين هاي مراقبت
دو ماه گرديد . انجام ــي عليه آفات پاش
اندازه گيري ــور منظ ــت،به كاش از پس
ــهاي هوائي بخش بيولوژيكي، ــرد عملك
با ، ــرت ك هر مياني ــط خ ــه س از گياه
سر دو از حاشيه ــانتيمتر رعايت ۷۵ س
ــك شدن خش و پس از ــت ، برداش خط
مدت ــيوس به سلس درجه ۶۵ در دماي
نمونه همچنين شد. توزين ، ساعت ۴۸
گياهان هوائي قسمتهاي از گياهي هاي
تركيب عناصر ــن تعيي ــراي ب كرت هر
ــيرابه ش نمونه ــد. ش ــت برداش گياه در
ــانتريفيوژ س ــيله به وس ــتفاده اس مورد
ــدت م ــه و ب ــه دقيق در دور ۴۵۰۰ در
ها كاتيون ــت غلظ صاف و ــه ۲۰ دقيق
عناصر و ــي غذائ عناصر ــا ، ه ــون آني ،
گرديد تعيين شيرابه عصاره در سنگين
به ــيرابه ش pHو الكتريكي هدايت .(۴)
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، روي منگنز ، مقدار آهن و (۹) جذب قابل پتاسيم ، (۱۶) جذب فسفر قابل
دستگاه با و عصاره گيري D TPA (۱۳) ــيله وس به ــتخراج اس مس قابل و
مورد S AS افزار از نرم داده ها با استفاده ــدند. ش گيري اندازه اتمي جذب

قرار گرفت. آماري تحليل تجزيه و

بحث و نتايج
كمپوست شيرابه تركيب

مزرعه و  در مورد استفاده كمپوست شيرابه نمونه هاي   جدول۱تركيب
۴۰۰ افزودن اثر كه در را غذائي عناصر و آلي مواد امالح ، مقدار ــن همچني

ميدهد. نشان را است شده اضافه خاك هكتار يك به شيرابه تن
، مقدار ماده آلي مقداري ، باال نسبتًا شوري ، pH اسيدي شيرابه داراي
عناصر بعضي از كمي غلظت ــاه و گي غذائي ضروري از اغلب عناصر ــادي زي
روي و منگنز آهن، ، ــيم پتاس ، ازت نظر از به ويژه شيرابه . ــت اس ــنگين س
كود يك عنوان به مي توان را ــيرابه ش ترتيب اين باشد. به غني مي ــيار بس
آن ضعف نقطه تنها كه حساب آورد به و معدني آلي مواد حاوي مايع كامل
شيميائي كودهاي آن است ( ــنگين در س عناصر مقدار كمي و زياد ــوري ش
مقاديركمي حاوي مصرف نيز كم ــر كودهاي عناص ــفره و فس نظير كودهاي
معلق قابل ماده آلي و وجود اسيدي pH در عوض مي باشد). عناصر سنگين
تا آهكي خاكهاي در مايع كود يك ــوان به عن آنرا ارزش ، ــيرابه توجه در ش
ــت اس ممكن كه موقتي اثرات بر چون عالوه ، دهد مي افزايش زيادي ــد ح
خاك آلي سله را در مواد وجود علت به ــد، ــته باش خاك داش pH كاهش بر
، آهن مانند مصرف كم غذائي عناصر از ــي حداقل بخش و دهد ــش مي كاه
اضافه بوده و آلي ــواد م با كمپلكس صورت به در آن ــز و منگن ــس م ، روي
مي عناصر اين ــذب و قابليت ج ــث افزايش تحرك باع خاك ــردن آن در ك

شود.
عصاره الكتريكي هدايت ،pH=۷/۵،ــهر گلش سري آزمايش محل خاك
تبادل ــت ــاده آلي،ظرفي م برمتر،۰/۵۲درصد ــس ــي زيمن ۱/۵دس ــباع اش
معادل، ــيم كلس درصد كربنات ــار بركيلوگرم،۳۵ ب مول ــانتي كاتيوني۱۵س
در ــيرابه ش ۴۰۰ تن ــد. افزودن ميباش ــي رس بافت و ــنگريزه س ۶۵ درصد
۱۶۰۰ ، ازت كيلوگرم ۴۸۰ ــي، آل ماده ۱۱/۲ تن ــدن ش اضافه باعث هكتار
روي كيلوگرم ۷ ، آهن كيلوگرم ۵ ، ــفر فس ۴۳ كيلوگرم ــيم، پتاس كيلوگرم
خاك هكتار ــر ه به ديگر غذائي ــر عناص ــداري و مق ــز منگن ــرم ۴ كيلوگ ،
طور به را گياه نياز ــورد م غذائي عناصر تأمين ــا توانائي تنه نه كه ــده گردي
و شده خاك باروري ــطح س تواند باعث ارتقاء مي كامل دارد(جدول۲)،بلكه
جدول۳). گيرد ( قرار استفاده مورد بعدي كشتهاي براي نيز باقيمانده آن

غلظت و غذائي عناصر جذب عملكرد، بر شيرابه اثر
ذرت  گياه در سنگين عناصر  بعضي

جوانه مانند رشد پارامترهاي كه داد نشان رشد دوره طول در مشاهدات
همچنين نر و ماده و آذين ، توليد گل و برگ ساقه رشد طولي ، قطر ، زدن
به مراتب ، ــيرابه شده با ش كرتهاي تيمار بوته ها در ــبزي سرس و ــادابي ش
زيادي سله شاهد كرتهاي سطح در حالي كه در بود. ــاهد ش كرتهاي از بهتر
بود ذرت زني بذرهاي جوانه بي نظمي ناچيز و آن ــه پيامد ك گرديد، ايجاد
تشكيل شده بسيار كمتر سله بودند كرده دريافت ــيرابه ش كرتهائي كه در ،
گرفت. انجام تر منظم و تر سريع ذرت نهالهاي ــدن ــبز ش س و زدن جوانه و

و شيرابه در آلي موجود مواد دليل به ــله ــكيل س تش بر كاهش ــيرابه ش اثر
پايداري افزايش ، با شيرابه آلي مواد است. اسيدي شيرابه واكنش همچنين
در موجود ــيد اس و آبياري ، موقع در آنها تخريب جلوگيري از و ها خاكدانه

.(۱۴ ، ۵ ، گردند(۴ سله تشكيل كاهش باعث شيرابه ميتوانند
عملكرد علوفه  بر را خاك ــوئي آبش و ــيرابه ش تيمارهاي اثر ۲ جدول  
همچنين مس و و روي منگنز ، ، آهن ، پتاسيم فسفر ، ، جذب ازت ، ذرت
به خاك كردن شيرابه اضافه ميدهد. نشان سنگين از عناصر غلظت تعدادي
عملكرد كه طوري ــرد گرديد. به عملك دار و معني ــمگير باعث افزايش چش
۳۲ هكتار ۸۰۰ تن در ــار ودر تيم ۶۶ درصد هكتار در ــن ت ۴۰۰ ــار تيم در
نداشت عملكرد معني داري بر اثر خاك ــوئي آبش داد. ــان نش درصد افزايش
خاك در زيادي شوري هكتار در ــيرابه ش تن ۸۰۰ و يعني تيمارهاي ۴۰۰ ،

نمي كنند. توليد
تنها  نه ــيرابه كردن ش اضافه دنبال به توجه عملكرد افزايش قابل
، بلكه ( جدول۱) است شيرابه كامل ــبتًا غذائي نس عناصــر مفيد اثر معلول
هست(۴ نيز آن ــيدي pH اس همچنين و ــيرابه ش آلي مواد دليل به احتماًال
، ازت جذب دار معني ــش باعث افزاي به خاك ــيرابه ــزودن ش اف .( ۱۸ ، ۸ ،
وسيله ذرت مس به و روي ، ، منگنز ، آهن منيزيم كلسيم پتاسيم ، فسفر ،
دسي ۲/۱۲ هكتار تن در ۸۰۰ از تيمار ــوري باقيمانده ش گرديد(جدول۲).
داري را نشان معني افزايش ــاهد ش به نسبت ــد كه باش متر مي بر زيمنس
خاك باقيمانده در شوري ، هكتار در تن ۴۰۰ تيمار در آنكه دهد. حال مي

(جدول۳). دهد نشان نمي داري را معني افزايش
كيلوگرم  ۵۰۰ خاك حدود ــار هكت يك به ــيرابه ش تن ۴۰۰ افزودن  
كند مي خاك اضافه ــت به آلي اس به صورت آن اعظــم ــه بخش ك را ازت
گياه هوائي بخش ــيله وس ازت به جذب اين تيمار اعمال اثر در جدول۱). )
جدول۲) ، ) است يافته افزايش هكتار در گرم كيلو ۲۴۲ به كيلوگرم از ۷۱
۳۴ درصد حدود ذرت ــيله وس ظاهري ازت به بازيابي صورت اين كه در
در ازت آلي تمامي چون البته ميباشد. ( [(۲۴۲-۷۱) ۱/۵۰۰ ] ×۱۰۰)
استفاده براي آن از مالحظه اي قابل مقدار و نشده معدني فصل رشد طول
از ــتفاده گياهان اس بازده جدول۳) ، مانده ( خاك در بعدي هاي ــت كش در
گندم كشت ــد. ميباش مذكور مقدار باالتر از مراتب واقع به ــيرابه در ازت ش
نتايج ، كلباسي ) شيميائي اضافه كردن كود بدون و ذرت ــت برداش پس از
برابر دو حدود جذب ازت به و گندم عملكرد ــان داد كه نش ( نشده ــر منتش
براي عناصر ، مايع كود يك عنوان به شيرابه بازده درباره بحث افزايش يافت.
ــراي تيمارهاي ۴۰۰ ب ــفر فس ظاهري بازيابي ــت. تعميم اس قابل ديگر نيز
به ــبت نس كه بود درصد ۲۷ ۴۳ و به ترتيب هكتار در ــيرابه ش تن ۸۰۰ و
كشت در درصد ۱۰-۲۰ بين بازيابي عمومًا كه دار فسفر كودهاي شيميائي

. است تر (۵) بسيار زياد دارند اول
شيرابه در آلي مادة وجود احتماًال ــيرابه ش ــفر در فس بازده باالي علت
گوگرد مانند زا ــيد اس مواد و آلي كودهاي ــر ــت. اث اس آن pH ــن همچني و
شده گزارش اصفهان منطقه خاكهاي در ــفره فس كودهاي بازده در افزايش

.( است( ۱، ۳
كه ــد ميباش درصد ۵ حدود ــيرابه ش كاربرد با ــيم پتاس ظاهري بازيابي
در (۱۶۰۰ كيلوگرم خاك شده به اضافه بودن پتاسيم نياز از حد بيش بعلت
كيلوگرم ۲۷۷) گياه مصرف مقدار ــه با در مقايس در هكتار) تن ۴۰۰ تيمار
ميتواند به خاك شده اضافه پتاسيم كه است بديهي ــد. باش مي ( در هكتار

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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اثرات گيرد. قرار گياه استفاده مورد بعدي ــتهاي كش كشت يا براي
قابل پتاسيم كه ميدهد نشان ، (۴ (جدول خاك در شيرابه باقيمانده
كيلوگرم در گرم ۲۷۶ ميلي ــار در هكت تن ۴۰۰ در تيمار ــتفاده اس
گرم در ميلي ۳۸۳ ــار ــن در هكت ت ــار ۸۰۰ تيم در ــد) و درص ۸۳)

است. داشته (۱۵۷درصد) افزايش كيلوگرم
در  ، مصـــرف كم عناصـــر ظاهـــري بازيابــي چه ــر اگـــ
ــت اس پائين تر ــيار بس عمومًا مصــرف پر عناصـــر با ـــــه مقايس
در ــيرابه ش تن مصرف ۴۰۰ و آهن با ظاهري منگنز ــي بازيابي ول ،
احتماًال به دليل ميباشد،كه درصد ۲۱ و ۳۵ حدود ترتيب به هكتار

.(۱۸ ، ۸ ، ۴) است شيرابه pH اسيدي و زياد ماده آلي نسبتًا
ــت كمپوس لجن فاضالبها، از ــتفاده اس هاي محدوديت يكي از
و شيرابه و صنعتي شهري هاي و فاضالب ها پساب ، زباله از حاصل
ــنگين بعضي عناصر س وجود براي آبياري ، يا ــوان كود عن به ــه زبال
در عناصر اين باعث تجمع ــت اس ممكن كه ــت اس تركيبات اين در
،كبالت كروم سرب ، غلظت گردد. گياهان آنها توسط جذب و خاك
شده داده نشان ۳ جدول در هوائي ذرت بخش در كادميم و نيكل ،
غلظت اين دار ــبب افزايش معني س خاك به افزودن شيرابه ــت. اس
و كمتر پائين بسيار كادميم غلظت ــت. اس نگرديده ذرت در عناصر
سنگين عناصر است.اكثر بوده اتمي جذب دستگاه ــخيص تش از حد
شوند و مي تثبيت ــرعت جذب و س به كلوئيدهاي خاك ــيله وس به
دراز اثرات البته باشد(۲۰). محدود مي بسيار گياه توسط آنها جذب
مورد بايستي آن اثرات تجمعي همچنين شيرابه و از ــتفاده اس مدت

گيرد. قرار مطالعه
خاك شيميائي ويژگيهاي برخي بر شيرابه باقيمانده اثر

، پ-هاش را بر خاك آبشوئي و ــيرابه ش باقيمانده اثر جدول ۳
غذائي نشان عناصر قابل جذب مقدار و مواد آلي ، هدايت الكتريكي
است. گرديده خاك pH در كاهش موجب اندكي ــيرابه مي دهد. ش
زمان از ماه سه ــت باگذش ــت و از برداش پس pH كه اين به توجه با
به قدرت نظر همچنين و ــده ش گيري اندازه ــيرابه ش كردن ــه اضاف
كه كاهش گرفت ــه نتيج توان مي ، آهكي ــاي خاكه باالي ــري باف
در خاكهاي pH ــدن آم پائين ــت. ــتر بوده اس بيش خاك pHــه اولي
جذب قابليت بر مثبتي اثرات ــت ، موق و كم مقدار به حتي ــي، آهك

.(۵ ، ۴) دارد و منگنز روي ، آهن ، ويژه فسفر به عناصر غذائي
افزايش  و جدول۱) ) است باالئي نسبتًا داراي شوري ــيرابه ش  
وجود اين با نيست. انتظار از دور آن كاربرد نتيجه در خاك ــوري ش
شوري ، رشد فصل در طي ــده ش انجام ــوئي آبش دليل به احتماًال و
در تن ۸۰۰ در تيمار چه اگر ، ــت اس زياد نبوده در خاك باقيمانده

دار گرديده معني خاك شوري ، افزايش هكتار
خاكها به الكتريكي ــت افزايش هداي ــبب س امر ولي اين ــت اس
است ــده نش (ECe>۴ ds/ m) ناميد ــور را ش آنها بتوان كه حدي

جدول۳). )
در تيمار  ــه چ اگر ميدهد كه ــان نش ــني ــن نتايج به روش اي  
خاك اضافه هكتار هر ــه نمك ب ۹/۶ تن حدود هكتار در ــن ت ۴۰۰
در داري ــش معني افزاي ــد رش فصل پايان حال در اين با ــود، ميش
گردد. اين نمي تيمار مشاهده اين اثر خاكها در از ــوري هيچكدام ش
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و سازندگي ۷پژوهش

ايران باال در مزارع ــوئي آبش برخه و آبياري پائين بازده دليل به احتماًال امر
است.

و  مقدار زياد به ــيرابه افزودن ش ــت داش نظر در ــتي بايس حال هر در  
و احتماًال كاهش شوري خاك افزايش باعث ، ميتواند به خاك مكرر بصورت
بايستي ساله چند تناوبهاي ودر ــود ش ــوري ش به ــاس عملكرد گياهان حس

بكار رود.
۴۰۰ تيمارهاي ــت و در اس ــاده آلي م درصد ۳ حدود ــاوي ــيرابه ح ش
خاك هكتار يك به ماده آلي تن و ۲۲ ۱۱ ــب ترتي به هكتار در ــن ت ۸۰۰ و
در آلي ماده از اين مالحظه اي قابل بخش است بديهي ــت. اس نموده اضافه
به ازت آن كربن كه نسبت اين ويژه به ، ــود ش تجزيه مي ــد فصل رش طول
دار معني افزايش باعث اثرات باقيمانده شيرابه جدول۱). ــد( باش مي پائين

گرديده است. خاك ماده آلي
شدن ۴۸۰ كيلوگرم  باعث اضافه هكتار يك شيرابه به افزودن ۴۰۰ تن  
شده هكتار خاك يك به پتاسيم كيلوگرم ۱۶۰۰ و فسفر ۴۳ كيلوگرم ، ازت
عملكرد بر مالحظه قابل اثر و تأمين نياز گياه بر عالوه كه ، ( جدول۱) است
شده كشت گياهان وسيله به تواند مي آن از مهمي بخش ، جدول۲) ) ذرت
باقيمانده پتاسيم و فسفر ، ازت مقدار گيرد. قرار استفاده مورد ذرت از پس
است. نشان داده آماري دار معني افزايش شيرابه نمودن با اضافه خاك در

اينكه  با توجه به ، باقيمانده ــفر فس دار معني مالحظه و قابل افزايش  
۴۳ شده ( اضافه خاك به ــيرابه ش كاربرد ــفر در اثر فس كمي ــبتًا مقدار نس
اين افزايش ــت. نيس توجيه قابل هكتار ) ، در تن ۴۰۰ ــار تيم در ــرم كيلوگ
و pH كاهش اثر در خاك بومي فسفر جذب قابليت رفتن باال اثر در احتماًال

.(۴ ،۳،۱ ) است شيرابه در آلي مواد وجود

ــت  زياد آن اس ــيار بس محلول ــيم پتاس ، ــيرابه ش ويژگيهاي از يكي  
كيلوگرم پتاسيم ۱۶۰ شيرابه تن چهل از استفاده كه طوري به (جدول۱) ،
ــيم پتاس ــد. ش خواهد عنصر اين نياز گياه به تامين احتماًال و هكتار هر ــه ب
تيمار و در برابر ۱/۵ حدود تن در هكتار ۴۰۰ تيمار در خاك ــده در باقيمان

ميدهد. نشان افزايش برابر ۳ حدود ۸۰۰
جذب  قابل مس و روي ، ، منگنز بر مقدار آهن ــيرابه  اثر باقيمانده ش
دار معني افزايش با شيرابه كاربرد . ــت اس ــده گنجانده ش جدول۳ در خاك
در مصرف كم غذائي ــت.عناصر اس بوده همراه اين عناصر ــدار باقيمانده مق
محدود كننده عوامل از جمله ، منگنز و آهن روي ، بويژه ، ــاي آهكي خاكه
بسيار عناصر اين از نظر كمپوست شيرابه گياهان ميباشند. از بسياري رشد
ــبب س زياد در آن و مواد آلي ــيدي اس pH دليل به عالوه به ــت و اس غني

شود. مي نيز قابل جذب باقيمانده اين عناصر مقدار افزايش

نتيجهگيري
pH و آلـي مـواد ، غذائـي عناصـر نظـر از شيرابـه تركيـب به توجـه بـا -۱
يك توان به عنوان را مي زباله ، شيرابه آمــده توجه به نتايــج بدســت با و

برد. به كار خاك تقويت براي مايع كامل كود
دو بين ــيرابه ، ش با افزودن خاك از عناصر غذائي جذب و ۲- عملكرد ذرت

مي يابد. افزايش سه برابر تا
كاربرد توجه آن قابل اثرات باقيمانده ــيرابه و ش زياد ــوري ش به توجه با -۳

نمي شود. خاك توصيه يك در از آن استفاده مكرر يا خاك و در زياد آن
حداكثر عملكرد به ــيدن رس براي نياز مورد ــيرابه ش حداقل تعيين براي -۴
نياز باقيمانده ، شوري اثرات ــانيدن به حداقـــــل رس اقتصادي و همچنين

خاك٭ عناصر غذائي قابل جذب مقدار و آلي مواد ، الكتريكي هدايت ، pH بر خاك آبشوئي و شيرابه باقيمانده اثر جدول۳-

تفاوت كوچك داري ندارند.حروف درصد تفاوت معني ۵ احتمال سطح در دانكن آزمون براساس حرف مشترك هستند يك كه در اعدادي ستون هر در ٭

ميدهد.   را نشان آبشوئي تيمارهاي بين تفاوت بزرگ حروف شيرابه و  بين تيمارهاي

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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سازندگي و پژوهش ۸

۴۰۰ تا كاربرد ولي ، محصول ميباشد براي هر ــتري تحقيقات بيش به انجام
به حساس گياهان غير براي و ــور در خاكهاي غير ش هكتار در ــيرابه ش تن

ميگردد. متوالي توصيه صورت غير به ، شوري

سپاسگزاري
، اصفهان شهرداري به مؤسسه كود آلي وابسته كاركنان از وسيله بدين
نبود ، عزيزان ممكن بدون حمايتهاي همهجانبه اين اين تحقيق كه انجام

ميشود. قدرداني و سپاسگزاري
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