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Abstract
The aim of this study was investigation the effects of garbage
leachate compost on concentration of some soil solution anions
in the different irrigation methods. The research was done by
Split Split plot statistical design in randomized complete blocks
design with three main treatments (irrigation) and two sub
treatments (depth) and three times in the six-month periods.
Main treatments include N: irrigation with well water such as
control, I: Periodicity of irrigation with leachate and well water,
C: mixing leachate and well water (25% leachate + 75% well
water) and sub treatments was including DI: surface drip
irrigation and SDI: sub-surface drip irrigation. For targeted
irrigation, in the plots building, planted the 36 Seedlings of
PlatanusOrientalis and Robinia Pseudoacacia Umbraculifera
with 2 years old randomly in the land with dimensions of 38 ×
10 meters to the edge of the earth, and every tree seedlings were
planted 2 meters and treatment operations began 4 months after
the plants. The results showed a significant difference between
periodicity and complex treatments with control one in the time
duration, depth of applied leachate and irrigation management at
the 5% level of Duncan test. The maximum amount of HCO3-,
SO42-, Cl- and Na+ in the mixing leachate and well water
treatment compared to control treatment respectively achieved
10.8, 45.5, 56.6 and 25.82 percentages. Test results also showed
that the amount of potassium in periodicity and complex
treatments respectively 3.5 and 1.5 times increased compared to
control. According to the results, the incorporation of compost
leachate with irrigation water in the root zone of the plant to
provide better environmental conditions, water and nutrition’s
need in this zone and soil quality modification in the land space
belt of cities with subsurface drip irrigation method seemed
appropriate.
Key Words: Drip irrigation, HCO3-, Mixing leachate,
Periodicity of irrigation, SO42-

ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان و ﻧﺤـﻮه ﻛـﺎرﺑﺮد ﺷـﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ زﺑﺎﻟـﻪ،ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻴﻮنﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺧـﺎك در روشﻫـﺎي
 آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻃـﺮح آﻣـﺎري اﺳـﭙﻠﻴﺖ اﺳـﭙﻠﻴﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ.ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎري ﺑـﻮد
ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺻﻠﻲ )آﺑﻴﺎري( و دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺮﻋـﻲ )ﻋﻤـﻖ( و ﺳـﻪ
 آﺑﻴﺎري ﺑـﺎ:N  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ.ﺗﻜﺮار در ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 اﺧـﺘﻼط ﺷـﻴﺮاﺑﻪ و:C ، آﺑﻴﺎري ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ و آب ﭼﺎه:I ،آب ﭼﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ
SS  وS  درﺻﺪ آب ﭼﺎه( و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ75 +  درﺻﺪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ25) آب ﭼﺎه
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن آﺑﻴـﺎري.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد
(Platanus  اﺻــﻠﻪ ﻧﻬــﺎل دو ﺳــﺎﻟﻪ ﭼﻨــﺎر36 در ﻛــﺮتﻫــﺎي اﺣــﺪاث ﺷــﺪه ﺗﻌــﺪاد
(Robinia

Pseudoacacia

 اﺻــــﻠﻪ ﻧﻬــــﺎل اﻗﺎﻗﻴــــﺎ36  وOrientalis)

 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻫﺮ ﻧﻬـﺎل از10×38  در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدUmbraculifera)
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از2 ﻛﻨﺎرهي زﻣﻴﻦ و ﻧﻬﺎلﻫﺎي دﻳﮕﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري.اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎلﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﺗﻴﻤﺎر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﻤﻖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷـﻴﺮاﺑﻪ، ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن،ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوب و اﺧﺘﻼط
 درﺻﺪ آزﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ روي ﻏﻠﻈـﺖ آﻧﻴـﻮنﻫـﺎ و5 و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﻴﺎري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل
 ﻛﻠـﺮ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﻛﺮﺑﻨﺎت.ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎك وﺟﻮد دارد
 و56/6 ،45/5 ،10/8 و ﺳﺪﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼط ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﺎ آب ﭼﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ. درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ25/82
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴـﺒﺖ1/5  و3/5 ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوب و اﺧﺘﻼط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 اﺧﺘﻼط ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑـﺎ آب آﺑﻴـﺎري در ﻋﻤـﻖ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻧﻴـﺎز آﺑـﻲ و ﻏـﺬاﻳﻲ در آن،ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ
ﻋﻤﻖ و اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم آﺑﻴـﺎري ﻗﻄـﺮهاي
.ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ
 ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺗﻨﺎوب آﺑﻴﺎري، ﺑﻲﻛﺮﺑﻨﺎت، اﺧﺘﻼط ﺷﻴﺮاﺑﻪ، آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮاي:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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یباش دد د ﻪﮐ ﻪﺑ
م مم 

ﺭﺩ ﺷ ــــ ﻪﺑﺍﺮﻴ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ

ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻡﻭﺍﺪﻣ ﺯﺍ ﻥﺁ ﺑ ــــ ﻱﺍﺮ
ﺭﺩ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺧـ ﮏﺸ

ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﮐ ،

ﺪﻨﭼ ﻪﺑ ﻞﻴﻟﺩ
ﻴﺑﺁ ــــ ﻱﺭﺎ

 BOD5/CODکه نشان دهندهی تجزیهههپ کیژولویب یریذ   
مواد آلی میباشد به ترتیب

 0/ 51 ،0/44و  0/ 55گ شراز

شد که نشان دهندهی بیش هب تبسن یلآ داوم ندوب رت

   

یباشد (ش و هوک
شیرابه محلهای دفن در دیگر کشورها م 
همکارا ،ن     .) 92 31میزا  ن ن تبس    

 BOD5/CODش هباری   
گردیددد

میزان آالیندههای فلزی موجود در شیرابه زباله شامل آهن،
روی ،نیکل ،منی بیترت هب زنگنم و میز     

،0/ 68 ،0/1 ، 32

 11/5و  2/ 14میلیییگ ب و رتیل رب مرا رتال جم دح زا از     

تاریش  اگیاج زین تسوپمک هب اژیو ه ههههه ه هههههه های در ب نیا نی     
ﻪﺑ ﻞﻴﻟﺩ

یگ زگ رتیل رب مر ا شر گ نچمه .دیدر ی سن ن بببببببببببببب بببت
میل یی 

() .Amin et al, 2014., Magda et al, 2015در تحقیقی

یهای اخیر
تولید در واحد سطح از یک طرف و خشکسال 

ﺷﺍﺩ ـ ﻦﺘ

کمپوس ب دهشم تت ه بیترت         

 2/ 34 ، 18 4 17و 658 / 78

ی  0/ 64 – 0/8ان زاد ههگی یر
کمپوست زباله ش ره ی ی

هب شیازفا     

وادار به استفاده از پسماندها نموده است ،باعث

هناخراک ریمخت               

ﺖﻈﻠﻏ
ﻱﺮﻬﺷ  ،ﺭﺩ
ﻱﺎﻫﻦﻴﻣﺯ

ﻭ ﻤﻴﻧ ـــ ﻪ ﺧ ـــ ﮏﺸ  ،ﻳﺎﺑ ـــ ﺪ ﺭﺩ

ﺍﺭ ﻖﻴﻗﺭ ﮐ ﺩﺮ (.)Arora, and Ghibba, 1992

گزارش گردید (صا ،یحل

 .) 13 88نتای ججج مطالعات

      
ماجنا   

یده  مویمداک رادقم هک د وو وو ووووو
شده درکشور آلمان نشان می ی
س سوپمکرد بر تتتتتت مخل طو  ، ،،هش زا رتشیب ربارب ت       
یباشد .در طی ای دنیالآ تاعلاطم ن ههه هههههای
بیوکمپوست م 
فیزیکی از جمله شیشه ،پالس کیت  ،،فل تاز   ،،مرچ ووو غی هر
درصد ناچیزی را در بیوکمپوست حاصله دارا بوده اس تتت .
بر طبق پژوهشهای انجام شده بر کمپوست کارخانجات
موج  دو د رر ر ایران  ، ،،مش لصا لک یییی ی از دی تشادهب هاگد یییی ی-
محیطزیستی ،وجود مقادیر زیاد و باالتر از حد اس درادنات
یباشد ،به طوریکه عناصر
فلزات سنگین دراغلب آنها م 
تهای تولیدی به ترتیب
مس ،کادمیوم و روی در کمپوس 
یباشدpH .
شترین تفاوتها را با مقادیر استاندارد دارا م 
بی 
یباش كد ههه در pH
كمپوست در حالت ايدهآل بين  8-8/5می ی

باالتر اتالف ازت از طر قي انتشار آمونيا ككك بص رو تتت گاززز
زيادتر خواهد بود و در  pHپا يي نتر اس اهدي ييي آل ييي توليددد
شده و كمپوست كردن هوازي كاه ششش م ييييابددد .مخلو ططط
شروع كننده كمپوست بايد داراي  35تا  55درصد جامدات
در حالت ايده آل باشد (  45تا  65درصد رطوبت) .ولي در
كمپوست نها يي درصد جامدات كمپوست نها يي  05تا 60
درصد است  40تا  25درصد رطوب تتت دارد) .نس تب

C/N

بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری19 ...

يترين و مهمترين پارامترهاي مؤثر در فرايند
يكي از اساس 

محلول خاک شامل بیکربنات ،سولفات ،کلرات ،س و مید

ب ب زور
كمپوس تتت اس تتت كههه كاه ششش ييي ا اف ياز ششش آن سبب ب

پتاسیم در روشهای مختلف آبیاری بود.

مخاطراتي در تهيه كود م يييش سوپمك رد .دو تتتتتهاي ييي كههه

فرآیند پژوهش

ناش ييي از اس اهدي ييي

داراي نسبت باالي  C/Nباشند سم تي

يشود و اگر چنانچه نسبت  C/Nپا يی ننن باشددد
آلي ايجاد م 
سم تي

يافتد .در مراجع مختلف ف
ف
ناشي از آمونياك اتفاق م 

تهاي  C/Nمتفاوتي ارائه گرديده است كه به طور كلي
نسب 
در دامنه  35 - 19قرار دارد و تنظ مي اين نسبت حائز اهم تي
اس  ت ((( (فرمحم ،ناراکمه و ید         .) 86 31ﺩﺮﺑﺭﺎﮐ
ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ

) (pHدر

ﻪﺑ ﻞﻴﻟﺩ دارا ب  هتیدیسا ندو ی شنکاو ا       

مح هدود      ﺳﺍ ـــــ ﻱﺪﻴ  ،ﺭﺩ
ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ

ﻲﮑﻫﺁ

ﻱﺎﻫﮎﺎﺧ

ﻪﺑﺍﺮﻴﺷ

ًﻻﺎﻤﺘﺣﺍ ﺐﺒﺳ

ﻴﻠﺑﺎﻗ ـــ ﺖ ﺳﺍ ـــ ﻩﺩﺎﻔﺘ ﺻﺎﻨﻋ ـــ ﺮ ﻱﺭﻭﺮﺿ

ﻑﺮﺼﻣ

ﻢﮐ

محل مناسبی از مزرع  دازآ هاگشناد یتاقیقحت ه ا یمالس     
واحد خوراسگان ،واقع در ش  تهج ناهفصا قر ا رج ای     
پایلوت انتخاب و آزمایش به صورت طرح آماری اسپلیت
اسپلیت در قالب بلوکهای کامل تصادفی با تیما یلصا ر   
شامل :Nآبیاری با اونع هب هاچ بآ  ن ش  ا ده  :C،،،،،، ،،،،،تیمار
اختالط (آبیاری با باریش  هه هههای که  ECآن با هب هاچ بآ     
 6 dS/mرسیده است) :I ،تناوب آبیاری ب کی تروص ه    
دور آبیاری با شیرابهای که  ECآن به  6 dS/mرسید و یک
دور با آب چاه مزرعه و دو تیمار فرعی شا لم

 :Sآبیا یر

میشود .ﮐـ ﺩﺮﺑﺭﺎ ﮑﻣ ـــ ﺭﺮ ﺷ ـــ ﻪﺑﺍﺮﻴ ﺳﻮﭙﻤﮐ ـــ ﺖ ﻪﻟﺎﺑﺯ

ﻱﺮﻬﺷ

قطرهای سطحی و  :SSآبیاری قطرههای زی هک یحطس ر    

ﺖﻈﻠﻏ

ﺩﺎﻳﺯ

قطرهچکانها در عمق  30سانتیمتری قرار گرفتند بود .به

ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ

ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ،
ﻦﻴﮕﻨﺳ

ﺮﺻﺎﻨﻋ
ﺷ ـــــ ﻥﺪ

ﻲﺗﺭﻮﺻ

ﺭﺩ

ﺪﺷﺎﺑ  ،ﺭﺩ ﺯﺍﺭﺩ ﺕﺪﻣ
ﮎﺎﺧ

ﺮﺻﺎﻨﻋ

ﻪﺑ ﻦﻳﺍ

ﺪﻳﺎﺑ ﺎﺑ ﻁﺎﻴﺘﺣﺍ ﻭ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻓﺎﮐ
ﻪﮐ ﺭﺩ
ﻪﻟﺎﺑﺯ

ﻱﺎﻫﻝﺎﺳ
ﻱﺮﻬﺷ

ﺮﻴﺧﺍ
ﻪﺑ

ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻘﻴﻘﺤﺗ ـ ﺕﺎ

ﻥﺍﻮﻨﻋ

ﺩﻮﺷ  ،ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ

ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻳﺍ  ،ﺩﺮﺑﺭﺎﮐ

ﻴﺑ ـ ﻱﺮﺘﺸ

ﺑـﺮ میزان امالح محلول ﺭﺩ

ﻪﮐ

ﻲﻣ  ﺪﻧﺍﻮﺗ ﺳـ ﺐﺒ

ﻡﺎﺠﻧﺍ

ﺩﻮﮐ ﻊﻳﺎﻣ

ﻱﻭﺎﺣ

ﻟﺁ ـــ ﻩﺩﻮ

ﺩﺮﺑﺭﺎﮐ

ﻪﺑﺍﺮﻴﺷ

ﺩﻮﺷ  .ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻦﻳﺍ
ﻪﺑﺍﺮﻴﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ

ﺩﺭﻮﻣ ﻪﺟﻮﺗ

ﻊﻗﺍﻭ

ﻩﺪﺷ ،

منظور هدفمند شدن آبیاری ،نهالهای دو سالهههی اقاقیا و 
چنار در زمینی به ابعاد  10 ×83متر به صورتی که فاصلهی
هر نهال از کنارهی زمین و نهالهای دیگر  2مت هب دوب ر    
طور تصادفی کشت گردید (شکل .)1
S

+
+
*

ﺭﺩ ﺩﺭﻮﻣ ﺛﺍ ـﺮ ﺷـ ﻪﺑﺍﺮﻴ ﺳﻮﭙﻤﮐ ـﺖ
ﮎﺎﺧ ضروری به نظر میرسد.

+
*
+

در تحقیقا زین رگید ت زفا ا ویتاک تظلغ شی نننننننننننن نننها و 
آنیونهای خاک با اضافه نمودن شیرابه ،متناسب با دقم  ار   

+
*
*

شیرابه ،گزارش گردید (محمدینیا .) 1374 ،همچن اب نی   
افزودن  600تن در هکتار شیرابه زبال دودح کاخ هب ه     

*
+
+

میگردد .وی همچنین گزارش نم هرامیت هیلک هک دو ای     

*
+
+

 1192کیلوگرم در هکتار یون س تافلو

 کاخ هب ا هفاض     

شیرابه غلظت یون سولفات محلول خا  ار یحطس ک بب ب ببببه
یدهد .در واقع ب جو تلع ه ود    
طور معنیداری افزایش م 

+
+
*
 :Sآبیاری قطرهای سطحی

N

I

N

I

N

C

SS

SS

*
*

+
*
*

*
+
*

*
+
+

*
+
+

*
+
*

+
*
*

+
*
+

+
*
*

+
+
*

*
*
+

*
+
+

مقدار زیا ریش رد تافلوس د ا تافلوس تظلغ ،هلابز هب      

 :SSآبیاری قطرهای زیر سطحی

محلول خاک افزایش یافته است (خوشگفتارمنش.) 1377 ،

 :Cآبیاری با اختالط شیرابه و آب چاه به نسبت  1به 4

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی اثر میزان و نحوه کاربرد
شیرابه کمپوست زباله شهری اصفهان بر غلظت یونننهای

C

N

C

I

C

I

S
*
+
+
+
*
*
+
*
+
*
+
*
*
*
+
+
*
*

 :Nآبیاری با آب چاه به عنوان شاهد
 :Iتناوب آبیاری با شیرابه و آب چاه
* :نهال اقاقیا
 :+نهال چنار

شکل  .1نقشه طرح آماری

Fig 1. Statistical design plan
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ﺎﻔﻟﻮﺳ ت در ﺎﺧ ك ﻪﺑ روش ک ترود    

ا ﺪﻧ ازه ﺮﻴﮔ ي ﺖﻈﻠﻏ

ویژگیهای شیرابه تحت تأثیر سن شیرابه (ش و هزات هباری

سنجی ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ر ﻮﺳ ب ﻳـﻮن ﺳـ ﺎﻔﻟﻮ ت به شکل ﺎﻔﻟﻮﺳ ت

شیرابه کهنه) قرار دارد .به طوری که ای قحم ن ق  نا ن ناش    

ﺪﻘﻣ ار ﺎﻔﻟﻮﺳ ت ﺎﺑ ر ﻢﻳ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺷـﺪه در

یها
دادند ،بهجز  ،pHمقادیر اندازهگیری شده سایر ویژگی ی

ﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ـﻮن ﺑه ﺳﻮ ـ ﻪﻠﻴ اندازهگیری کدورت سوسپانسیون

(غلظ ویتاک ت نننن نها وینآ  ،نننن نها BOD ،EC    ،و  )CODدر

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﺎﺑ ر ﻢﻳ و ﺲﭙﺳ

انجام گرفت (( .)Page et al, 1986ان زاد ه هگی تظلغ یر
بیکربنات به روش تیتراسیون با کیردیرلک دیسا     

شیرابه تازه باالتر از شیرابه کهنه است .شیرابه کمپوست به
0/50

علت حضور اسیدهای آل نام ی ن دیسا و کیتسا دیسا د      

نرمال در حضور معرف متیل اورانژ و اندازهگیری غلظت

الکتیک ،همچنین اسیدهای آمینه که به وفور در میوهها و 

کلر به روش مور به وسیله تیتراسیون با رتین  ا رد هرقن ت   

غذاهای پخته یافت میشود و احتماًالًال اسیدهای معدنی که

حضور شناساگر کرومات پتاسیم انجام گرفت (( Page et

همراه زباله وارد کارخانه میشود دارای  pHاسیدی است.

 .)al, 1986غلظت سدیم و پتاسیم محلول نی هراصع رد ز   

قابلیت هدایت الکتریکی باالی شیرابه عالوه ب هب هکنیا ر    

اشباع خاک توس موتف میلف هاگتسد ط ت .دیدرگ نییعت ر       

وجود امالح محلول فراوان که به باقیماندهی غذاهای پخته

تجزيه و تحليل دادههای حاصل و بدست آوردن ض بیار

شده نسبت داده میشود ،به وجود م رد دایز یندعم داو   

همبس گت ی ی
ی با فتسا ا زا هد  مرن ا رازف         ،SASتعی حطس نی   

شیرابه که از فرایند معدنی شدن در طی تجزیه بیه یزاو

معنیدار بودن آنها توسط آزمون دانک  ن ووو ب میسرت یار   

یشود (Al-Yaqout et
یآید نیز مربوط م 
زبالهها به وجود م 

نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

يکربنا ،ت
 .)al, 2003تجزيه واريانس تيمارها بر غلظت ب 

نتایج و بحث

سولفات ،کلر ،سدیم و پتاسیم محلول نشان داد که اثر گذر
زمان و تيمارهاي مختلف آبياري بر صفات م هعلاطم درو   

نتایج تجزیه شیمیایی شیرابه ،آب چاه و خاک منطقه مورد
مطالع لوادج رد بیترت هب ه
ﻪﻳﺰﺠﺗ

ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ

معن ييي دار گردی قمع ریثأت .د

         1و  2آورده ش .تسا هد   

ﺮﻴﺷ ا ﻪﺑ ﺳﻮﭙﻤﻛ ـــ ﺖ ز ﻟﺎﺑ د ناشن هـ اد هک

زیرسطحی) بر مقدار کربنات خاک معنيدار نبود ول رب ي   

    

ﺷ ــــ ﺮﻴ ا ﻪﺑ داراي  pHاﺳ ــــ ﺪﻴ ي ( ﺮﺑ ا ﺮﺑ

 ،)5/ 85ﻮﺷ ري ز ﺎﻳ د

( )dS/m 24 /8و ﺪﻘﻣ ار زﻳ ـــ ﺎدي ﻤﻧ ـــ

ﻫﻚ ـــ ﺎي ﻠﺤﻣ ـــ ﻮل

مقدار سولفات و کلر معنيدار بود و می زفا ار نآ ناز ا شی
داد .همچنین استفاده از ش تظلغ نازیم تسوپمک هباری    
یداری در
سدیم و پتاسیم محلول خا نعم روط هب ار ک یییی یییی

اﺳ تـ  .خاک منطقه مورد مطالعه دارای  pHقلیایی وم  ،اد   

سطح  1درص د نومزآ د اا ااانک زفا ن ا شی

آلی کم و مقادیر زیادی آهک بوده و از نظر باف یمول ،ت   
یباش .د     Tatsi&Zoubulis, 2002نشا اد ن دند هک 
م یی 

اریش دربراک ب حطس( ه ی             ،

داد (ج لود

    

جدول  -1میانگین برخی از ویژگیهای شیرابه و آب چاه مورد استفاده

ع نصر

Table 1. The mean of some properties of leachate and well water
Cl- HCO3Na+
K+
Mg2+
Ca2+
P

N
mg.L-1

واح د
ش ی را ب ه 1

62

meq.L-1
531

آب چاه

کالس آبی

ش ی را ب ه 2

61/1

SO42-

pH

S1

35 / 21

84

32 /4

4/3

2/3

24 /2

82 / 76

41 / 79
0/8

9/38

11/ 2

11/ 28

28 /9

dS.m-1
198 / 42

7/ 73
3/2

33/2

11/6

4/33

5/ 85

7/1

57 /61

7/6

13 / 58

6/ 43

جدول  -2برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از انجام آزمایش

Table 2. Some physical and chemical properties of soil before the experiment
عمق

cm

بافت

EC

pH

dS/m

Sand

Silt

Clay

OM

T,N.V

%

HCO3-

SO42-

Cl-

Na+

K+

meq/L

0- 30

لومي

8/9

7/ 89

43 /7

30

26 /8

30 - 60

لومي

7/8

7/ 95

40

05

10

0/2
0/ 13

EC

59

5/6

41 /9

34 / 58

45 /83

9/4

64

5/1

40 /4

33/ 31

46 / 49

9/3

24 /8
1/7
7/ 53

.)3

بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری12 ...
جدول  .3نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارها بر غلظت برخی از آنیونها و کاتیونهای محلول خاک

Table 3. Treatments effect of variance analysis results on anions and cations in soil solution
میانگین مربعات
منبع تغ يي رات

HCO3-

درجه آزادي

م دل

17

زمان

2

عمق

SO42-

Cl-

Na+

K+

1/ 607

**

291 / 14

**

264 /830

**

291 / 09

**

17 / 98

**1/876

**

92 / 69

**211/77

**

74 / 57

**

93/ 91

**656 /33

**

364 / 21

**

973/ 79

**

4/ 594

**1887 /4

**

1760 / 96

**145 2/7

**

89 / 091

**

13 / 687

**

13 / 75

**

3/2 50

**

1/ 350

**

22/ 662

**8/214

**

69 / 698

**

**

29 / 859

**2/211

0/ 0016

0/ 0006

**

ns

1

0/ 0009

م .آ.

2

**2/817

زمان×عمق

2

**

0/ 062

زمان× م .آ.

4

**

0/ 204

**9/340

عمق× م .آ.

2

**

8/ 185

**

84 / 86

زمان×عمق×م .آ.

4

**

0/ 304

**

14 / 91

خطا

0/ 0003

36

0/ 00079

**3/113
**

93/ 58

7/ 288

**3/541
0/ 0003

يدار نیستم :مدیریت آ :آبیاری
** و * به ترتیب درسطح  1درصد و  5درصد معنيدار است :ns .معن 

با توجه به نتایج تجزيه واريا رثا ،سن ا نامز لباقتم ت      ×
عمق ،زمان× مدیریت آبياري ،عمق× مدیریت آبيا و ير
زمان× عمق× م تیرید
س و تافلو

ب رادقم رب يرايبآ يييييييييييکربنا ،ت

خ رلک اک نعم ييييييييييدار ب .دو    کا بر ر  د شش ش شش یرابه

کمپوست موجب افزایش بیکربنات محلول خا ،دش ک   
طوری که اخ طالت

بآ اب هباریش ب هاچ ا  ثع ا شیازف      

 .)and Inskeep, 1986از این رو تعیین میزان بیکربنات
ناشی از مصرف شیرابه کمپوست حائز اهمیت
پژوهش طسوت هک ی    

رد .دوب   

De la Guardia and Alca´ntara

( )2 00 2صورت گرفت ،بیکربنات موجود در آب آبیاری
و محلول خاک باعث

و سم ،میساتپ تظلغ شهاک    
        

منگن ادنا رد ز مممم مها نوتیز )هخاش( ییاوه ی .دیدرگ

بیکربنات محلول خاک به میزان  12 /5درصد نسبت به

همچنین پهاش با  رثا تحت ال اف زززز زززززایش غلظت

شاهد گردید .در تیمار تناوب نی هک دنچ ره ز با ثع     

بیکربنات سبب کاهش قابلیت جذب عناصر روی ،مس

افزایش آن شد لیکن اختالف معنیداری با تیمار اختالط

و منگنز در گیاه انگور گزارش شده است ( Bavaresco et

نداشت .از طرف دیگر با طسوتم زین نامز تشذگ       
بیکربنات محلول در پایا هب موس هرود ن     مق راد 10 /8

 .)al, 1999تیمارهای بیکربنات س تظلغ اب مید   
 100میلیموالر نسبت به شاهد باعث

نوی   

 05و

یاوتحم شهاک    

د رص د ن سبت به ا بتدای آ زم ای ش ا فزای ش ن ش ا ن دا د .به طو ر

آب نسبی برگ ،افزایش پرولین و کاهش غلظت م و س

کلی بیکربنات محلول خاک متناس هباریش نازیم اب ب     

منگنز در اندام هوایی و ریشه گیاه پس هت ش  د ( (رجب و ی

مصرفی افزایش یافت (جدول  .)4از آنجایی که پهاش

هم ک ا را ن  .) 1931 ،ک اه ش ر شد گی اه ت ح ت ا فزای ش غ لظت

خاک تعیین کننده شکل غالب کربنات در خا  ک بب بببوده و

ب یی یکربنا طسوت ت       Alhendawiو همکارا  ن (( ( ،) 1997

چهار شکل کربنات شامل -1 :دی اکسید ک نبر
یکربنات
 -2اسید کربنیک ) -3 ،(H2CO3بی ی

)،(CO2

) (HCO3-و

 -4کربنات ) (CO32-وجود دارد و از طرفی عوامل اصلی

همکاران   

کس و یرو

همکارا  ن (( (  ،) 2007محم و یدو

( ،) 2009

 ) 2010 (Ahmad and Sharmaو  Collaو

همکاران (  ) 2010گزارش شده است .به طور کلی اغلب

یش انبرک رتشیب دنو تتتتتتتها و 
که باعث سدیمی ش م ند یی یی

اثرات سدیمی شدن بر رش رد شهاک قیرط زا هایگ د

بیکربناتها هس  دنت (( ،)Petersen, 1996ای نوینآ ود ن   

قابلیت حل عناصر از جمله مس و منگنز توسط اف شیاز

سیس ا یرفاب مت صصصص ص صص لی برا لرتنک ی       pHآب آبیا و یر

پهاش که به علت یون بیکربنات است ایجاد میش دو

د ( Lindsay and
یآیند د
محلول محیط کشت ب مش ه ا م ر ییی ییی

( .)Lindsay and Thorpe, 1954همچنین گزارش گردید

 .)Thorpe, 1954حتی در ش طیار

 pHنرما طیحم رد ل   

کشت ،یون بیکربنات با  نوتورپ  (( ((( )H+واک شن

و هداد

باعث افزایش  pHتا سطح نامطلوب میییش  دو (( Bloom

که غلظت باالی بیکربنات در محلول خاک باعث

  

ریغ   

ق اب ل ح ل کر د ن آهن در م ح لول م حی ط ک شت و ی ا ک اهش
ا نتق ال آ ه ن د ر گی اه شده و به د نب ال آ ن ب ا ع ث ک اه ش سنتز

 22فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم3931 ،

کلروفی و ل

یگ در ددد ( Bialczyk and
م هایگ دشر یییییییی یی

 0- 30سانتیمتر) بیشتر و برابر  58 / 65میلیاکیواالن بر

) .Lechowski, 1992., Mirzaei and Bahar, 2004غلظت
       

س ولحم تافلو ل دتبا رد  ا  ی ا جن ام مزآ ا شی

ح ی ( ع مق
لیتر و در خاک زیر سطح ح

41 /9

 30 - 60سا تن یییمتررر)

 51 / 68میلیاکیواالن بر لیتر به دست آمد .با هب هجوت     

میلیاکیواالن بر لیت ودج( دوب ر للل للللهای  2و  )5ک اب ه   

اینکه خاک منطقه م قبط رظن زا هعلاطم درو هههه هههههبن رد ید

گذشت زمان و متناسب با کا هباریش رتشیب مجح دربر     

ردهی  Typic alcigipsidsرق ار ربانب ،دراد  ا لکشم نی       

افزایش یافت طوری که متوسط غلظت این یون از 53 /2

یباش ثعاب هک یروط ،د    
گچی بودن خاک مش م دوه یی یی

میل یی یاک یی یواالن ب  یرایبآ لوا هرود نایاپ رد رتیل ر (((((((( (4

کاهش محتوای عناصر غذایی خاک میگردد و از طرفی
آ نازیم طسوتم نوچ هههههه ه ههه ک در خا یال ات ک هههههه ههی 60

یواالن ب یاپ رد رتیل ر ان    
ماههی اول) به  54 / 63میلیاکی ی
دوره دوم ( 4ماههی دوم) و این مقدار نیز در پایان دوره

یباش لودج( د     ،)4باعث
سانتیمتری  16/5درص م د یی یی

یواالن ب رتیل ر   
سوم ( 4ماههی سوم) به  57 / 65میلیاکی ی

میشود آن دسته از عناصر غذایی که متأثر از  pHو میزان

رسید (جدول  .)4از نظر مدیریت آبیا فالتخا زین یر    

آهک هستند مانند فسفر ،آهن ،روی ،م هب زنگنم و س    

معنیداری بین تیمارها وجود داشت طوری ک طسوتم ه   

شکل غیر قابل جذب برای گیاه درآیند .بنا دوجو نیارب   

مقدار این یون از  44میلی اک د رتیل رب نالاو ی ر رامیت     

مقدار باالی یون سولفات میتوان مز نیا رد د یی ییین دیفم ه   

شاهد به ترتیب به  56و  64میلیاک د رتیل رب نالاو ی ر   

وا قع گر د د  ،طو ری که ب ا ر طو بت مو جو د د ر خ اک واکن ش

تیمارهای تناوب و اخ طالت

زفا ا  هدافتسا .تفای شی از   

یداری در غلظت
شیرابه اختالف معنی ی
ع مق

یگ در د ثعاب هک    
داده و تبدیل به اسید س م کیروفلو یی یی

رد نوی نیا دو   

انحالل آهک و کاهش موضعی  pHخا و هدیدرگ ک رد   

    

نهایت عناصر موجود در خاک به شکل قاب رد بذج ل   

 0- 30و  30 - 60سا تن یی یمت د ناشن کاخ یر ا .د

آیند.

م ت و س ط غ ل ظ ت س و ل ف ا ت م ح ل و ل د ر خ ا ک س ط ح ی ( ع مق

ج د و ل  . 4م ق ا ی س ه م ی ا ن گ ی ن ا ث ر ت ی م ا ر ه ا ی م خ ت ل ف م د ی ر ی ت آ ب ی ا ر ی ب ر ص فا ت م و ر د م ط ا ل ع ه

Table 4. Compare the average effect of different treatments of irrigation management on the traits
بیکربنات

تی مار
زما ن

1

meqL-1
5/ 65 c

2

5/ 96

b

a

3
عمق

0- 30

(سانتیمتر)

30 - 60

N
مدیر یت آ بیا ری

C
I

d

4/ 78

1SS

5/ 11c

2SS

c

3S
3SS
SN

SC
عمق× م.آ

a

a

b
a

SI

d

SSN

b

SSC

c

SSI

b

58 / 65
51 / 68

c

44/ 26

a

64 / 57

b
ab
b

6/ 83b

b

57 / 65

b

5/ 51

6/ 61a

54 / 63

a

6/ 50a
b

53 / 21

b

6/ 31

a

2S

c

6/ 26

6/ 21

1S
زمان× عمق

a

سولفات

ab
b

5/ 32

56 / 66
96 / 97
49 / 45
58 / 82

05/ 44

60 /61a

6/ 69

ab

6/ 37

c

6/ 12

a

6/ 87

b

4/ 88

d

6/ 30

ab

5/ 45

c

6/ 14

55 / 14
48 / 17
65 / 71
62 / 07
40 / 35
63 / 64
51 / 24

کلر
c

43 / 18

b

44/ 06

a

47 / 89

a
b
c

47 / 64
42 /44

a
b
ab
b
ab
b

34 / 58
54 / 24

d
a
b
d
ab

53 /93a

c

10 / 87

57 / 71

12 /50b

60 /83

a

13 / 86

b

c
a

b
c
a

60 / 81
55 / 51
47 / 23
69 / 07

46 / 29

60 /83c

46 / 46

59 / 34

93/ 09
46 / 96
41 / 15

49 /05a
ab

سدی م

پتاسی م

46 / 27
35 / 85
55 / 91
51 / 15

b

c
ab
c
a
b
e
a
c

53 / 43
60 / 56
54 / 85
62 / 53

11/ 96

c

9/ 98

a

14 / 42

b

12 / 35

b
b

11/ 40
10 /33

ab
ab
a

12 / 40
11/ 70
13 / 82

49 / 08

9/ 99

70 / 81
62 / 54

52/ 58

67 / 32

41 /44c

b

58 / 24

33/ 31

d

12 / 54

13 /38a

45 /83f
b

a

53 / 82

b

a
a
b
a

**

14 / 26
13 / 37
9/ 96
14 / 58

11/ 33b

* :حروف یکسان نشان دهندهی عدم وجود اختالف معنیدار در تیمار مربوطه است.

اثرا فلتخم ياهراميت لباقتم ت م يبآ تیرید ا اب ير

        

عمقهای سطحی و زی هک داد ناشن یحطس ر طالتخا     

    

شیرابهی کمپوست

ولحم تافلوس ،بآ و ل رد دوجوم 

سطح خاک را نسبت به تيمارهاي تناوب و شاهد اف شياز

  

بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری23 ...

داد .همچنین اثرات متقابل تيمارهاي مختلف عمق و زمان

از متوسط   

نشان داد که کاربرد شيرابه کمپوست با گذشت زمان ،يعني

میلیاکیواالن بر لیتر در تیما بوانت ر   

    

46 / 29

 34 / 58میل یی یاک یی یواالن ب هب رتیل ر

) (Iو به

54 / 24

لولحم   

ب با
میلیاکیواالن بر لیتر در تیمار اخ الت ططط ) (Cمتناسب ب

اليه سطحي خاک را نسبت به اليه زير سطحي تا 58 / 65

میزا ن شیرا به مصر فی ا فزایش ی ا فت  .ب ا تو جه به اینکه حد

در دورههاي دوم و سوم انجام آزما شي
میلی اکیواالن بر لیتر افزا شي
ﺮﻴﻏ آ ﻲﻟ

س تافلو

ی
داد (جدول  .)4آنیونننهای ی

ﻮﺟﻮﻣ د در ﻮﻠﺤﻣ ل ﺎﺧ ك ﺑ ـــ ﺎ ﺗ ـــ ﻞﻴﻜﺸ

مجاز غلظت یون کلر محلول در خاک  30میلیاکیواالن

ﻧﻮﻴﭘ ـــ ﺪ ﺎﺑ

بر لیتر میباشد و از آنجایی که در ابت زین شیامزآ یاد    

ﺗ ـــ ﺮﻴﺛﺄ

غ لظت ای ن یو ن د ر ای ن م ح د و د ه بو د ه ا ست  ،بن ا برای ن چو ن

ﺰﻠﻓ ات ﺳـ ﻦﻴﮕﻨ ﺟـﺬب آنﻫـﺎ در ﺧـﺎك را تحت
ﻗـﺮار میدهد (.)Aryabod et al, 2006

ک ا ر ب ر د ش ی ر ا ب ه ک م پ و س ت غ ل ظ ت آ ن ر ا ب ه ب ی ش ا ز  1 / 5ب را ب ر

در مطالعهای که  Rajkumarو همکا  نار (( )2 01 2و انجام

رسانده است ،لذا این مورد را باید در استفاده از ش هباری

  

رظن رد هباشم    

دادند ،دریافتند که غلظت

وی نن نننها و رلک ی

رد تافلوس

در این خاک و یا خاکی با خصوص تای

خاک و آب زیرزمین یلد هب ی ل  نازیم ندوب الاب  آآآآآآ آآآآآآآن در

گرفت و تمهیدات الزم اندیشیده شود .میزان کلر موجود

شیرابهی تولید شده به طور معنیداری تحت ت عیزوت ریثأ   

در آب زیرزمینی در شهر بنگلر در اثر استفاده شیرابه به

شیرابه کمپوست قرار دارد ،طوری که در مناطق نزدیک به

طور متوسط تا  243میلی گرم بر لیتر اف شیاز

محل دفن زباله غلظت این یونها باال بوده و چنانچه خاک

آزمایشی که از پساب ش رایبآ تهج یتعنص و یره ی     

منطقه از نظر رطوبت نیز محدودیتی نداشته باشد به خاطر

استفاده شد نیز یون کلرید در الیهههها شیازفا کاخ ی   

تحرک نسبت ًاًا باالی این یونها ،دارای توزیع زیادی ب و هدو

یافت ،این افزایش در الیهی سطحی بیشتر از الیهی زیر

انتشار مییابند .در خاکهای تیمار ش ولحم اب هد ل لل للللهای

سطحی (  60سانتیمتری) بود (نجفی و همکاران.) 94 31 ،

حاوی یونهای کلر و سولفات ،مقادیر کاتیون قابل تبا ،لد

کلر یکی از عناصر غذایی ض ور ررری براای گیاهاننن ب هدو

اسیدیته قاب و لدابت ل

    

روط هب ینویتاک لدابت تیفرظ   

ولی مقدار زیاد آن اث تار

.تفای

رد   

وس ئئئئئ ی در رش  د گگگیاهاننن دارد

معنیداری افزایش نشان داد .متوسط غلظت کل لولحم ر   

(ملکوتی و همایی .) 83 31 ،کلر در فتوس  رد زتن سسسیست ممم

در ابتدای انجام آزمایش  33/ 94میلیاکیواالن بر لیتر بود

نوری  IIدر چرخه و تحول اکسیژن نقش دارد ،همچنین

(جدولهای  2و  )5که کاربرد شیرابه کمپوست موجب

فشار اسمزی سلول را باال میبرد و بر تنظ ظظیم روزنهههها

افزایش کلر محلول خاک شد .با گذشت زما طسوتم ،ن   

ی را افزاایش
تأثیر میگذارد و آبگیری باف تتتهاای گیاهی ی

یواالن ب اب رتیل ر      0/ 88و 3/ 82
یاکی ی
کلر از  43 / 18میلی ی

میدهد (عاب ،وجرنه و ید     .) 82 31اس هباریش زا هدافت   

واحد به ترتیب به  44/ 06و  47 / 88میلیاکیواالن بر لیتر

 47 / 99میلی

در پایارود ن هه ههاو مود ی

یاربانب .دیسر موس ن دنور     

      

کمپوست موجب شد تا متوس زا میدس ط   

اکی واالن بر لیتر در شروع آزمایش به  57 / 81 ، 56 /93و

تغییرات یو ن ک لر ب ا گذ شت زم ا ن یک ر و ند ا فزای ش ی بو د.

 60 /83میلیاکیواالن بر لیتر در پایان دورههای اول ،دوم

اثر شیرابه بر یون کلر در دو عمق سطحی و زیر س یحط

و سوم ا فزای ش ی ا ب د .بن ا برای ن ر و ند تغییرات یو ن سدیم د ر

اختالف معنیداری در سطح  1درصد داشت ،طوری که

اثر کاربرد شیرابه با گذشت زمان یک روند افزایشی ب دو

غلظت این یون در سطح خاک  47 / 63میلیاکیواالن بر

و اینطور به نظر میرسد که با ادامه آبیاری توسط شیرابه،

لیتر و در خاک زیر سطحی  42 /44میلیاکیواالن بر لیتر

توانایی خاک برای ذخیرهی آن از بین رفته و با شهاک 

به دست آمد .تیمارها رایبآ تیریدم فلتخم ی ی زین 

    

افزایش معنیدار یون کلر را نسبت به تیمار شاهد نشان
دادند ،بدین صورت که کلر محلول در تیمار شا ده

)(N

غلظت کاتیونهای دیگر از محلللها و یلدابت ی

بذج    

سدیم همراه خواهد شد ک بجوم دنیارف نیا همادا ه      
تخریب ساختمان خاک میگردد .اثر شیرابه بر سدیم نیز

 24فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم3931 ،

در دو عمق سطحی و زیر سطحی اختالف معنیداری در
سطح  1درصد داشت ،طوری ک رد نوی نیا تظلغ ه
س کاخ حط     

برخوردار بود (جدول  ،)3طوری که غلظت این ی رد نو

  

خاک سطحی از  8/ 63به  12 / 54میلیاکیواالن بر لیت و ر

 60 / 81و در خا یحطس ریز ک        55 /5

در خاک زیر سطحی از  6/ 69به

میلیاکیواالن بر لیتر به دست آمد .مدیریتهای مختلف

بر لیتر افزایش یافت .بنابراین هرچند غلظت ای رصنع ن

یدار س رامیت هب تبسن ار مید     
آ ب ی ا ر ی ن ی ز ا ف ز ا ی ش م ع نی ی
شاهد نشان دادند ،طوری ک زیم ه ا رد لولحم میدس ن
تیمار شاهد ) (Nاز متوسط

 47 / 23به

یواالن
یاکی ی
 11/ 96میلی ی

در سطح خاک زیاد اس سست ل زفا نکی ا نآ تظلغ شی

  

  
  

رد

خاک زیر س طساو هب یحط ههه ههههی روش آبیا ق یر طر هه هههای

 58 / 18و 69 / 07

زیرسطحی به مرات .دیدرگ یحطس کاخ زا رتشیب ب      

میلیاکیواالن بر لیتر در تیمارهای تناوب ) (Iو اخ طالت

تیمارهای مدیریت آبیاری نیز اف شیاز

) (Cرسید و افزایش سدیم محل  بسانتم ،لو ب نازیم ا     

محلول را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ،ط هک یرو   

یدار پتاس می
نعم یی یی
9/ 98

       ) (Nاز متوسط   

شیرابه مصرفی بود (جدول  .)4بنابراین با توجه به اینکه

پتاس ولحم می ل ش رامیت رد  ا ده

سدیم عنصری است که در صورت غال ثعاب ندوب ب   

یواالن ب هب بیترت هب رتیل ر
میلیاکی ی

تخریب ساختمان خاک میگردد ،الزم است در خاکهای

میلیاکیواالن بر لیتر در تیمارهای تناوب ) (Iو اخ طالت

 35 / 12و 14 / 42

   

غیر آ ه کی ب ا ا حتی ا ط بی شتری ا ز شیرا به کمپو ست ا ستف ا د ه

) (Cرسید و این عامل حاکی از تناسب اف شیاز

گر د د و طبق نت ای ج ای ن آ زم ای ش  ،ک ا ر بر د متن ا وب شیرا به و

محلول با میزان شیرابه مصرفی بود .با توجه به این نکته

آب آبیاری توصیه میگردد .میزان پتاسیم محل کاخ لو   

 که پت ا سیم عنصری ا ست که د ر کمیت و کیفیت م ح صول

رق ار .تفرگ 

نیز تحت تأثیر مصرف ش پمک هباری وووست
طوری که با گذشت زما نآ تظلغ طسوتم ،ن

نق ش م هم و ا س ا سی دا شته و شیرا به کمپو ست نیز مو جب
7/ 66

افزایش آن در محلول خاک میگ در د براک  ،ر رد اب نآ د   

   

یگ در د.
نظر گرفتن عوام ذگریثأت ل ا م هیصوت رگید ر ی یییی ییییی

 12 /50 ، 10 / 82و  13 /38میلیاکیواالن بر لیت نایاپ رد ر   

گندمکار (  ) 1375و محمدینیا (  ) 1374نیز دریافتن هک د   

دورههای اول ،دوم و سوم افزایش یافت (جدول  .)4اثر

کاربرد شیرابه کمپوست در خاک باعث افزایش معنیییدار

    

پت ا سیم ق ا ب ل جذب خ اک شده و مقدا ر ا فزای ش  ،ب ستگ ی به

میلیاکیواالن بر لیتر در ش عور

زا   

میساتپ   

هب بیترت هب شیامزآ

شیرابه ب ولحم میساتپ ر ل رد  دو ز و یحطس قمع یر
یداری در س حط
سطحی نی نعم فالتخا زا ز ییی ییی

 1درصد

نوع خ اک و مقدا ر شیرا به ا ض ا فه شده دا ر د.

جدول  -5مقادیر غلظت یونهای مورد مطالعه در خاک و مقایسهی آن با حد مجاز خاک زراعی

Table 5. Concentration of ions in the studied soil and compared with limit of the agricultural soil
حد مجاز
پایان آزمایش
قبل از انجام آزمایش
SO42-

Cl-

Na+

0- 30

5/6

41 /9

34 / 58

45 /83

6/ 69

60 /61

49 /5

62 / 53

30 - 60

5/1

40 /4

33/ 31

46 / 49

6/ 37

55 / 14

عمق

Cm

HCO3-

SO42-

Cl-

Na+

meq/L

HCO3meq/L

نتیجهگیری کلی
با ه ندوب ال د  تیا ا د یکیرتکل ر  تسوپمک هباریش  به        

SO42-

meq/L
46 / 27

58 / 24

10

20

30

40

و سدیم که در این تحقیق نیز م گ رارق هعلاطم درو ر تف    
    

واسطهی غلظت زیاد میزان کا ویت نننها وینآ و  نن نننها نآ رد 
میباشد ،آن دسته از کاتیونها و آنیونها که ج رصانع وز   
یآید ،هرچند
غذایی هستند از محاسن شیرابه به حساب م 
غلظت باالی اینگونه از یونها نیز باعث ایجاد مسمومیت
گیاه خواهد شد .از طرفی یونهای دیگر مانند بیکربنات

-1

HCO3-

Cl-

Na+

یگ در د زا نکیل    .
باعث ایجاد خسارتهایی م کاخ رد  ییی ییی
یطلب هک د   
آنجایی که جزو الینفک ش م هباری یی یییباش م ،د یی یی
استفاده از شیرابه با احتیاط بیشتر انجام پذیرد .در مجم عو
و بنا بر نتایج به دست آمده ،اختالط شیرابه کمپوست

رد

روش آبیاری قطرهای و کاربرد آن در عمق توس هشیر هع   
گیاه برای تأمین بهتر شرایط زیست محیط  نیمأت ،ی ن زای    

بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری25 ...

خ تیفیک حالصا ا رد ،ک      

رسوب دهندهي فلزات ،پایان نامه کارشناس ،دشرا ی   

آبی و غذایی در ای و قمع ن

فضای سبز کمربندی شهرها با انجام آبیا ق یر طر هه هههای به

رشته شیمی تجزیه ،دانشکده علوم پایه ،دانش مایپ هاگ   

یرسد.
روش زیر سطحی مناسبتر به نظر م 

نور 68 ،صفحه.
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