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  ٣٢١  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  ايشاورزي بر عملكرد كاهوي گلخانهکمپوست ضايعات کاربرد ک اثر
 

Effect of the Application of agricultural waste compost on 
greenhouse lettuce yield 

 
  فاطمه مستوري حسندخت ومحمدرضا 

  گروه علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران

  اييکقي پاداشت دهمحمدن

  ز تحقيقات گل و گياهان زينتي، الهيجان، ايرانکمر
  

  چكيده

. كمپوست كردن ضايعات آلي كشاورزي روشي پايدار براي استفاده مجدد از اين ضايعات است

وشيميايي کنترل شده مواد آلي قادر به اصالح خصوصيات فيزيکمپوست به عنوان فراورده نهايي تجزيه ک

شاورزي، کمپوست ضايعات کبه منظور بررسي تاثير دو نوع . رد گياهان استکد و عملو بهبود رش کخا

) Tree Bark Compost(مپوست پوست درختان کو ) Tea Waste Compost(مپوست ضايعات چاي ک

اشت بهينه براي آن، کاهو و نيز تعيين بستر کرد محصول کبر رشد و عمل کنندگان خاک، به عنوان اصالح 

ه در آن تاثير سطوح مختلف کرار پياده شد کامل تصادفي با چهار تکهاي  کقالب طرح بلو آزمايشي در

تيمارهاي مورد بررسي عبارت . اي مورد بررسي قرارگرفت اهوي گلخانهکرد کمپوست بر رشد و عملک

،  SOIL ،1TWC+3SOIL ،1TWC+1SOIL، 3TWC+1SOILشت شامل کيب بستر کبودند از نه تر

1TBC+3SOIL ،1TBC+1SOIL ،3TBC+1SOIL ،1TW+1TB  1وTW+1TB+1SOIL . نتايج

مپوست تاثير مثبتي در زودرسي گياهان داشت به کاربرد ک. مپوست بودکنشانگر بهبود رشد با افزايش ميزان 

نسبت به ساير تيمارها زودرس تر بودند، اما ) 1TW+1TB( کاشت بدون خاکه محصول در بستر کطوري 

مپوست رابطه مثبت و معني کاربرد کرد و کبه عالوه بين عمل. ديررس تر بودند گياهان دو هفته کدر خا

بين . ردکاشت، ميزان محصول نيز افزايش پيدا کمپوست بستر کبه عبارتي با افزايش نسبت  ،داري ديده شد

 ه ازکرد در تيمارهايي کعمل ،مپوست مورد استفاده هم رابطه معني داري ديده شدکرد گياه و نوع کعمل

TWC  ه از کاشت استفاده شده بود در مقايسه با تيمارهايي کبراي اصالح بسترTBC  براي اصالح بستر

مپوست کرد باالي گياهان در بستر داراي کبا توجه به زودرسي و عمل. اشت استفاده شده بود بيشتر بودک

  . شوداهو توصيه ميکاشت کضايعات چاي، استفاده از آن براي بستر 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٢٢

  خاك، كمپوست ضايعات چاي، كمپوست پوست درخت، زودرسي، عملكرد: يواژگان كليد
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  ٣٢٣  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  مقدمه

مشكل دفع ضايعات آلي كشاورزي، چه به صورت بقاياي گياهي و يا ضايعات ناشي از فراوري 

از طرفي دفع اين ضايعات . آن مواجهندمحصوالت كشاورزي يكي از مشكالتي است كه فعاالن در اين بخش با

دوش توليد كنندگان بوده و از طرف ديگر، در صورتيكه اين ضايعات به درستي دفع نشوند ميبار اقتصادي بر 

تواند به محل چرا كه محل دفع اين ضايعات مي. توانند خطرات زيست محيطي جدي را به دنبال داشته باشند

ر مواجه كند و ها تبديل شده و سالمت محيط زيست و جوامع انساني را با خطتجمع حشرات موذي و پاتوژن

سازي راه كمپوست). ۲۰۰۱اران، کاورستارازو و هم(ضمنا آلودگي منابع آب و خاك را هم به دنبال داشته باشد 

كند و از طرف حلي پايدار براي برخورد با اين ضايعات است، چرا كه از طرفي مشكل دفع ضايعات را منتفي مي

  . شوددر كشاورزي منجر مي اي ارزشمند براي استفادهديگر به توليد فراورده

كمپوست به عنوان فراورده نهايي تجزيه كنترل شده ضايعات آلي، خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك را 

ترين از مهم کدهد و ميزان مواد آلي خاكاربرد كمپوست ميزان مواد آلي خاك را افزايش مي. دهدبهبود مي

هاي زراعي  کفقر خا). ۲۰۰۴اران، کريورو و هم(ت هاي زراعي اس کيفيت و باروري خاکعوامل در تعيين 

اهش کرا در حد بحراني  کباروري خا) ۲۰۰۱اران، کوئدراگو و همک؛ ۱۳۷۸وتي، کمل(ايران از نظر مواد آلي 

، مقرر شده است تا در ۱۴۰۰با اين وصف در چشم انداز ايران . رده استکداده و امنيت توليد را با خطر مواجه 

بنابراين براي جامه عمل  ،)۱۳۷۸وتي، کمل(برسد  ۱%شور به حداقل کهاي زراعي  کواد آلي خااين سال، ميزان م

مپوست شده با منشاء ضايعات کاربرد مواد آلي ک، کپوشاندن به اين هدف يعني افزايش ميزان مواد آلي خا

ه تا ک) ۲۰۰۳ول، ؛ نونس و ره۲۰۰۱اران، کوئدراگو و همک(شورها کهاي زراعي، نظير ساير  کشاورزي در خاک

، کبدين ترتيب عالوه بر افزايش ميزان مواد آلي خا ،ند ضروري استکمي کمکحد زيادي به رفع اين معضل 

ه دفع آنها هزينه هنگفتي کهاي زراعي و افزايش پايداري توليد، از ضايعات غيرقابل مصرفي  کيفيت خاکبهبود 

  .ردکتوليد  کاي اصالح خااي ارزشمند بر توان فراوردهدر بر خواهد داشت، مي

وتاه مدت و بلند مدت بهبود داده، ضمن کرا در  کتواند ساختار خامي کوجود مواد آلي در خا

وتاه کبه اين ترتيب در . ندکند رها عمل ک، به عنوان منبع عناصر غذايي کاتيوني خاکافزايش ظرفيت تبادل 

مپوست در کاربرد کتاثير . ندکيداري توليد را تضمين مدت رشد و عملكرد گياه را بهبود داده و در درازمدت پا

، ميزان عناصر غذايي و کها، افزايش ظرفيت نگهداري آب خادانهکو افزايش پايداري خا کبهبود ساختار خا

اران، کا و همکاراواک ،۲۰۰۱اران، کوئدراگو و همک ،۲۰۰۰، کفيتزپاتري ،۲۰۰۰ساندر، کال( کميزان مواد آلي خا

ه کعالوه بر آن کمپوست به خاکه افزودن کدر ضمن نشان داده شده است . ررسي قرار گرفته استمورد ب) ۲۰۰۲

را  کبه آب را افزايش داده، مقاومت خا کدهد، نفوذ پذيري خار را بهبود ميکوشيميايي فوق الذکخواص فيزي

ه بويژه براي کرا  کبدين ترتيب كمپوست تهويه خا. دهدش و تهويه افزايش ميکاهش زهکم شدن و کبه مترا
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٢٤

پينامونتي و زورزي، (ند کگياهان گلخانه اي و گلداني از اهميت زيادي برخوردار است، در حد مناسب حفظ مي

و  ک، با بهبود و نگهداري ساختمان خاکمپوست به خاکبنابراين افزودن ).  ۲۰۰۴اران، کو هم کسلي ،۱۹۹۶

يفيت کدسترسي به عناصر غذايي رشد گياه، ميزان محصول و و افزايش  کايجاد تعادل بين مقدار آب و هواي خا

؛ لي ۲۰۰۲اران، ک؛ اورستارازو و هم۲۰۰۱اران، ک؛ ابوحديد و هم۲۰۰۰استرت، (دهد محصول را هم افزايش مي

  ).۲۰۰۴اران، کو هم

تن  ۶۰۰۰-۴۰۰۰و ) اکچو(اغذ ايران کارخانه چوب و کتن ضايعات پوست درخت در  ۱۰۵۰۰ساالنه 

شود كه به عنوان ضايعات آلي توانايي استفاده به عنوان هاي فراوري چاي توليد ميارخانهکچاي در ضايعات 

پاداشت دهكايي نشان داد كمپوست حاصل از اين ضايعات به عنوان . مواد اوليه كمپوست سازي را دارند

اين ضايعات به عنوان  با اين حال از. جايگزين پيت ماس توانايي استفاده در بستر كشت جعفري را داراست

در اين تحقيق ضمن بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي . اصالح كننده بستر كشت خاكي استفاده نشده است

سازي، توانايي آنها كمپوست ضايعات چاي و كمپوست پوست درخت توليد شده طي يك فرايند ساده كمپوست

  .رد مطالعه قرار گرفته استبراي استفاده به عنوان اصالح كننده بستر كشت خاكي كاهو مو

  

  روش مطالعه

دو نوع كمپوست مورد استفاده در اين آزمايش طي يك پروسه ساده كمپوست سازي در مركز تحقيقات 

، %۳۰ا ک، پوست توس%۳۰برگ شامل پوست صنوبر پوست درختان پهن. گل و گياهان زينتي الهيجان تهيه شد

، %۳، و پوست ساير درختان پهن برگ %۲، پوست انجيلي %۵ ، پوست بلوط%۱۰، پوست راش %۲۰پوست ممرز 

هاي هاي انتهايي، دمبرگ و رگبرگضايعات چاي شامل ساقه. تهيه شد) اکچو(اغذ ايران کاز كارخانه چوب و 

ماند براي اين تحقيق مورد هاي فراوري چاي شمال باقي ميارخانهکه در فرايند فراوري چاي سياه در کچاي 

 کهاي چوبي يامال خيسانده شده، در جعبهکمپوست سازي مواد اوليه کقبل از آغاز فرايند . ر گرفتاستفاده قرا

براي اطمينان از رطوبت درون توده در طي فرايند كمپوست سازي، . امال فشرده شدندکعبي ريخته شده و کمتر م

شد نشانه نگشتان جمع نميه هيچ آبي بين اکشد، در صورتيمشت از مواد بين انگشتان دست فشرده مي کي

په ثابت با کمپوست سازي روش کروش مورد استفاده براي . پاشي آن بودمبود رطوبت توده و نياز به آبک

مپوست سازي، از زير و رو کها در طي فرايند روارگانيزمکسيژن مورد نياز ميکبراي تامين ا. تهويه غير فعال بود

سيژن کا ، به اين ترتيب عالوه بر يكنواخت شدن توده. استفاده شد) ماه ۳به مدت (بار کماه ي کپه هر يکردن ک

مپوست سازي در ک. شد، تا از تخمير در توده جلوگيري شودهاي داخلي توده رسانيده ميمورد نياز به قسمت

براي انجام اين تحقيق نه بستر . مپوست شدکامل کطي سه ماه انجام شد و پس از آن دو ماه صرف رسيدگي 

مپوست ضايعات چاي به ک: کخاتيمارها شامل . ت به عنوان نه تيمار آزمايشي مورد استفاده قرار گرفتندكش
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  ٣٢٥  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

مپوست ضايعات چاي به نسبت ک: کخا،۱:۱مپوست ضايعات چاي به نسبت حجمي ک: ک، خا۳:۱نسبت حجمي 

به نسبت مپوست پوست درختان ک: کخا،۳:۱مپوست پوست درختان به نسبت حجمي ک: ک، خا۱:۳حجمي 

مپوست پوست ک:  مپوست ضايعات چايک، ۱:۳مپوست پوست درختان به نسبت حجمي ک: ک، خا۱:۱حجمي 

 ۱:۱:۱مپوست پوست درختان به نسبت حجمي ک: مپوست ضايعات چايک: ک، خا۱:۱درختان به نسبت حجمي 

  . بودند

آبياري دستي . شد شتکليتري  ۲به طور مستقيم در گلدان هاي " Great Lakes 118"اهو رقم کبذر 

برداري نمونه. ها، آفات و يا تغذيه گياهان تا زمان برداشت انجام نشدنترل بيماريک. به صورت روزانه انجام شد

ه در هفته چهارم و هشتم پس از جوانه زني در هر کبه اين ترتيب  ،در طي فصل به صورت حذفي انجام شد

درجه  ۸۵ها در دماي سپس نمونه. ن تر آنها اندازه گيري شدگياه به عنوان نمونه برداشت شد و وز کتيمار ي

ه بين تيمارهاي مختلف از نظر زمان کاز آنجايي . گيري شدگراد خشك شدند و وزن خشك آنها اندازهسانتي

تجزيه و تحليل داده. رسيدن تفاوت وجود داشت، برداشت در هر تيمار با توجه به زمان رسيدن تجاري انجام شد

  . ها استفاده شدن براي مقايسه ميانگين دادهکاي دانانجام شد و آزمون چند دامنه SPSSستفاده از نرم افزار ها با ا

  

  نتيجه گيري و بحث

اشت وزن تر گياه افزايش کمپوست در بستر که با افزايش سهم کنتايج اندازه گيري وزن تر نشان داد 

كمپوست ضايعات چاي% ۷۵علق به تيمار داري تر در تمام نمونه گيري ها متباالترين وزن. يافت

)3TWC+SOIL ( در ضمن، ميانگين وزن تر در تيمارهاي . ي بودکمترين ميزان متعلق به تيمار خاکو

ه کمپوست پوست درختان در تمام طول دوره رشد باالتر بود و عليرغم آنکمپوست ضايعات چاي نسبت به ک

ي در تمام دوره باالتر بود، کست اصالح شده بودند نسبت به تيمار خامپوکه با کميانگين وزن تر در تيمارهايي 

مپوست پوست درختان کعلت اين پديده، پوسيدگي سريع . در زمان برداشت تجاري اين تفاوت معني دار نبود

در ). ۲۰۰۰ر، کبار ،ايي، مذاكرات شخصيکپاداشت ده(اشت است کم بستر کپهن برگ و به دنبال آن افزايش ترا

ل مهم رشد كم كاهو يميزان نيتروژن كم اين كمپوست نسبت به كمپوست ضايعات چاي هم از ديگر دالضمن 

  . در اين بستر است

روز پس  ۷۷(ترين محصول ه زودرسکبه طوري ،در ضمن كاربرد كمپوست بر زودرسي هم موثر بود

 3TWC+1Soilو  TWC+TBC+Soilتعلق داشت و بعد از آن تيمارهاي  کبه تيمار بدون خا) اشتکاز 

هفته پس از محصول تيمار  ۳ي، کترين محصول از بستر خاديررس. ترين محصول را توليد كرده بودندزودرس

  . به دست آمد کبدون خا
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٢٦

يب سازگار با محيط کتر کتواند به عنوان يمپوست ضايعات چاي ميکه کنتايج اين آزمايش نشان داد 

شت بدون کرد گياهان در بستر کدر ضمن مقايسه رشد و عمل. ار رودکاهو به ک اشتکزيست براي اصالح بستر 

اهو را ک کشت بدون خاکيب توانايي استفاده براي که اين ترکي نشان داد کو بستر خا) TWC+TBC( کخا

ور همانط. ار رودکاشت و يا حتي پيت ماس به کيبات مصنوعي بستر کتواند به عنوان جايگزين تردارا بوده و مي

نشان ) ايي، مصاحبه حضوريک، پاداشت ده۱۳۷۷ايي، کپاداشت ده(ه نتايج اين آزمايش و آزمايشات ديگر ک

 کشت بدون خاکو يا براي  کننده خاکمپوست پوست درختان پهن برگ به عنوان اصالح کاربرد کداده بود 

ه نتايج کبا اين حال همانطور . مپوست ضايعات چاي از توانايي ناچيزي برخوردار استکگياهان در مقايسه با 

اربرد آن در کارامد باشد؛ بنابراين کتواند مپوست ضايعات چاي ميکاربرد توام آن با کاين آزمايش نشان داد 

  . يبات قابل توصيه استکاشت همراه با ساير ترکيب در دسترس است به عنوان جزيي از بستر که اين ترکمناطقي 
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