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Introduction
Management of municipal wastes as well as their reuse is one of major concerns of researchers in recent
decades due to the expansion of urbanization and increase in production of municipal waste. Composting and use
of municipal waste is one of the solutions used in the management of these materials. Implementation of various
additives to enrich and improve the properties of the produced compost is one of the common methods to
increase the efficiency of produced compost. Different organic and inorganic compounds are used to enrich the
produced compost. The aim of this study was to investigate the effect of two organic compounds (blood powder
and bone powder) and a mineral compound (phosphate soil) on the composting properties of municipal waste . It
was also our goal to find the effect of these treatments on growth characteristics and concentration of nutrients in
shoot of spinach was evaluated.

Materials and Methods
This research was conducted in two stages. The purpose of the first part was to investigate the effect of
organic and inorganic additives on the properties of municipal waste compost. Experimental factors included
four types of composts including control compost (without additives); compost plus 1% blood powder; compost
plus 1% bone powder and compost plus 5% phosphate soil. After sieving the waste and removing the waste
leachate, about 60 kg of waste was weighed for each treatment and placed in plastic barrels with a volume of 100
liters for better control of aeration conditions. The compost ripening factors were stable after 90 days, when it
was screened and materials were separated, then some of its properties include acidity, electrical conductivity,
organic carbon, total nitrogen, C/N ratio, iron, humic acid, fulvic acid, and other parameters including
humification ratio, humification index and degree of polymerisation were measured. In the second phase, the
effect of compost enriched with blood powder, bone powder and phosphate soil treatments was compared with
control treatment (without compost) on growth characteristics and nutrient concentrations in spinach shoots in a
greenhouse experiment. For this purpose, pots (with a diameter of 25 cm and a height of 30 cm) were packed
with 8 kg of soil in which enriched composts was mixed in 5 g compost/kg of soil ratio. After preparing the pot,
the humidity reached 65% of the field capacity and after 25 days, 6 spinach seeds (Spinacia oleracea L.) were
planted. After 50 days of planting, the plants were harvested and parameters such as shoot dry weight, leaf area,
nitrogen, iron and phosphorus were measured.

Results and Discussion
Results of enriched compost showed that the highest amount of reduction in EC (with 14.5%) and OC (with
8.9%) was resulted in phosphate soil treatment and the highest reduction in C/N ratio (with 46.8%) was related
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to blood powder treatment. Regarding to the other variables, the highest N and Fe concentrations was related to
the blood powder treatment with 2.5% and 706.6 mg/Kg and the highest P content with 1.66% was observed in
phosphate soil treatment which had a significant difference with control. Regarding to the Humification indices
the highest difference with the control treatment in Fulvic acid content with 24.5% was related to bone powder
treatment, that of Humic acid content with 32.4% and Polymerization rate with 43% was related to phosphate
soil. In this experiment, the amount of organic carbon was expected to increase in blood powder and bone
powder treatments, which was not the case. This may be due to the effect of these treatments on increasing
microbial activity such as microbial respiration and increasing the decomposition of organic carbon which
ultimately leads to a decrease in the amount of organic carbon. The increase in EC in organic treatments
compared to inorganic treatments may be due to weight loss of organic matter and release of various mineral
salts. The effect of experimental treatments in the greenhouse section also showed that highest difference in plant
dry weight compared to the control was related to the blood powder treatment with 59% increase and regarding
to the leaf area with 31.9% increase through application of the blood powder and phosphate treatments. The
highest amount of Fe and N absorption in spinach shoots was also observed in blood powder treatment with
1177 mg/Kg and 3.13% respectively. Phosphate soil with high amounts of phosphorus increased the amount of
this element in the shoots of spinach. The two combinations of blood powder and bone powder caused a
significant increase in these elements in the compost and in most of the measured parameters, due to their high
amounts of nitrogen and iron. These two organic substances were significantly different from the control.

Conclusion
The results of this study showed that the enrichment of municipal waste compost using organic and
inorganic additives can compensate for the lack of some elements in the compost and further increase the growth
of spinach. Adding blood powder increased the concentration of iron and nitrogen in the shoot and decreased the
C/N ratio compared to the control treatment. Also, the positive effect of phosphate soil and bone powder are
effective in increasing the phosphorus content of compost. In addition, the combination of phosphate soil with
municipal waste compost due to the formation of more stable materials such as humic acid and folic acid
prevents their subsequent wastage. Finally, it can be concluded that in this experiment, two treatments of blood
powder and phosphate soil have the best effect on enrichment and they had increased growth characteristics of
spinach and in general, and blood powder was selected as the best treatment.
Keywords: Blood powder, Bone powder, Municipal waste compost, Phosphate soil, Spinach
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چکیده
استفاده از افزودنیهای مختلف جهت غنیسازی و بهبود خصوصیات کمپوست تولید شده از جمله روشهای مرسوم میباشد .در این تحقیق هدد
بررسی تاثیر دو ترکیب آلی (پودر خون و پودر استخوان) و یک ترکیب معدنی (خاک فسفات) بر خصوصیات کمپوست زباله شهری و همچنین تاثیر ایدن
تیمارها بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج میباشد .این تحقیق در دو بخش جداگانه انجام شد .هد بخش اول بررسی تداثیر
افزودنیهای آلی و معدنی بر خصوصیات کمپوست زباله شهری بود .فاکتورهای آزمایشی شامل چهار نوع کمپوست شداهد(بدون افزودندی)ه همدراه بدا 1
درصد پودر خونه با  1درصد پودر استخوان و با  5درصد خاک فسفات بودند .در بخش دوم این تحقیق و در یدک آزمدایش گلخاندهای تداثیر تیمارهدای
حاصل از کمپوست غنی شده بعالوه یک تیمار شاهد (بدون کمپوست) بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در اندام هوایی گیداه اسدفناج مدورد
بررسی قرار گرفت .نتایج دادههای کمپوست غنی سازی شده نشان داد که تیمارهای آزمایشی باعث کاهش هدایت الکتریکی و کربن آلی مدیگدردد کده
بیشترین کاهش در تیمار خاک فسفات به ترتیب با  11/5درصد و  8/9درصد نسبت به تیمدار شداهد مشداهده شدد .کمتدرین نسدبت  C/Nبدا  8/62و
بیشترین مقادیر نیتروژن با مقدار  6/5درصد در تیمار پودر خون بدست آمد .تیمار خاک فسفات باعث افزایش مقدار فسفر  615درصددی در مقایسده بدا
شاهد شد .اضافه کردن پودر خون باعث افزایش مقدار آهن شد بطوری که میزان آن به  602/2میلیگرم بر کیلوگرم رسید .میزان اسید هیومیکه شاخص
هوموسی شدن و درجه پلیمریزاسیون در تیمار خاک فسفات به ترتیب با  5/66درصد ه  68/18و  52/51دارای بیشترین مقادیر در مقایسه با سایر تیمارها
بودند .تاثیر تیمارهای کمپوست غنیسازی شده در کشت گلخانه نیز نشان از تاثیر مثبت این تیمارها بر وزن خشک گیاه بدود .بده ردوری کده بیشدترین
افزایش در تیمار پودر خون با مقدار  59درصد نسبت به تیمار شاهد مشاهده شده و بیشترین میزان جذب فسفر در تیمار خاک فسفات با  86/5درصد رشد
نسبت به تیمار شاهد مالحظه گردید .بیشترین مقادیر جذب آهن و نیتروژن در اندام هوایی به ترتیب در تیمار پودر خون با  1166میلیگدرم در کیلدوگرم
وزن خشک گیاه و  1/11درصد بود .در این تحقیق پودر خون به عنوان بهترین تیمار در غنیسازی کمپوست زباله شهری مشخص شد.
واژههای کلیدی :اسفناجه پودر استخوانه پودر خونه خاک فسفاته کمپوست زباله شهری

مقدمه

1

نگرانیهای زیادی در مورد پایداری و اثربخشی کدوددهی مبتندی
بر استفاده از کودهای شیمیایی وجود دارد کده مهد تدرین آنهداه آزاد
1ه 6ه  1و  -1بهترتیب دانشجوی دکتریه دانشیاره استاد و دانشیار گروه
مهندسی علوم خاکه دانشگاه فردوسی مشهده مشهده ایران
)Email: astaraei@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.72864.1097

شدن سریع عناصر غدذایی از ایدن کودهدا مدیباشدد (.)FAO, 2009
بنابراینه در دهه اخیر تحقیقاته استفاده از بیوتکنولوژیهای کشاورزی
برای افزایش کمیت و کیفیت محصوالت بدا در نظدر گدرفتن کمبدود
عنصر و مشکالت محیطی و اقتصادی در زمدان اسدتفاده از کودهدای
شیمیایی را جز اولویتهای خدود قدرار دادهاندد .در ایدن بدین یکدی از
امیدوار کنندهترین روش ها برای جبدران کمبدود مداده آلدی و عناصدر
غذایی در خاکه استفاده از کمپوست است که میتواند به عنوان یدک
منبع آلیه عالوه بر تامین عناصر غذایی بر فعالیت میکروارگانیس های
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خاک نیز تاثیر مثبت داشته باشد (.)Pergola et al., 2018
در شهر بزرگی مانند مشهد روزانه  1600تن زباله تولید مدیشدود
( .)Fallah et al., 2014تهیده کمپوسدت از پسدماندهای آلدی جامدد
شهری به سرعت در حال رشد بوده و نقدش مهمدی در جدایگزینی و
کاهش مصر کودهای شیمیایی پر خطر دارد .کمپوست زباله شدهری
با دارا بودن مقدار زیاد کربن آلیه جرم مخصدو اداهری کد و بدا
نسبت  C/Nمناسب و آلدودگیهدای آلدی و غیدر آلدی خیلدی کد (در
کمپوستهای شهری بدا کیفیدت) مدیتواندد موجدب بهبدود وضدعیت
فیزیکیه شیمیایی و بیولوژی خاکه با هزینه کمی بشدود ( Soumare
; Lakhdar et al., ; Hargreaves et al., 2007et al., 2003

2009ه) .تحقیقات نشان داده که بدا کداربرد  60و  80تدن بدر هکتدار
کمپوست زبالده شدهری جامدد در خداکه اسدید هیومیدک موجدود در
کمپوست زبالههای شهری به فرمهای ترکیبی اسید هیومیک در خاک
تبدیل می شود (16ه  .)61تداوم کاربرد کمپوست زباله شهری به ردور
مداوم موجب افزایش مقدار ماده آلدی خداک و افدزایش نسدبت C/N
خاک تا مقدادیر بیشدتر از خداک فاقدد کمپوسدت زبالده شدهری شدد
(Montemurro ; Walter et al., 2006;Crecchio et al., 2004
.et al., 2006).
در حال حاضره چندین استراتژی بدرای بهبدود فرآیندد کمپوسدت
زبالههای آلدی و رفدع مشدکالت مشدترک مربورده از جملده کداهش
محتوای مواد مغذیه انتشار گاز گلخانهایه تخریدب سدریع مداده آلدی
موجود در دسترس و تجزیه ناقص اسیدهای آلی و ترکیبات لیگنین به
کار برده میشوند (.)Cesaro et al., 2019
یک کیلوگرم خون دارای  60-10گرم آهن است که بده صدورت
 Fe2+در گروه ه از مولکول هموگلوبین می باشدد و مندابع مناسدبی
برای تامین آهن برای گیاه توصیه میشود (.)Yunta et al., 2008
استخوان از مه ترین ضایعات تولید شده در کشتارگاهها است که
منبعی غنی از فسفر میباشد و بدا تبددیل شددن بده پدودر اسدتخوان
میتواند به منظور تأمین نیاز گیاهان به عنوان کود آلی به جدای کدود
شیمیایی استفاده شود .تجزیه و تحلیل شیمیایی پودر استخوان نشدان
می دهد که حاوی مقادیر قابل تدوجهی از مدواد آلدی اسدت و عناصدر
همچون نیتروژنه فسفر و کلسی بودهه بنابراین میتواند بهعنوان یدک
کود مناسب محسوب شود (.)Jeng et al., 2007
افزودن سوبستراهای معدنیه به ویژه مواد غنی از فسدفر در دهده
گذشته به دلیل عملکرد عالی آنها در فرآیند کمپوست سازی و تولیدد
یک محصول غندی از فسدفر بسدیار مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت
( .)Barthod et al., 2018افزودن سنگ فسفات و محصوالت مشتق
شده از آن در فرآیند کمپوست کردن ه به ردور مدوثر باعدث افدزایش
فعالیت میکروبی می شدود ( .)Jeng et al., 2007اقبدال و همکداران
( )Iqbal et al., 2010با کداربرد سده مداده معددنی سدنگ فسدفاته
سولفات آهن و آهک به کمپوست زبالههدای شدهری و بعدد از دو روز

مخلوط کردن آن با  6درصد فاضالب خانگی مشداهده کردندد میدزان
آهن و فسدفر قابدل دسدترس افدزایش یافدت (.)Iqbal et al., 2010
مطالعات نشدان داده کده  10تدا  50درصدد از کدل فسدفر موجدود در
کمپوست زباله شهری در هدر دو سدال اول و دوم بعدد از کداربرد آنه
قابل دسترس میباشد (; Hargreaves et Soumare et al., 2003
.)al., 2007
گیاه اسفناج بدا ندام علمدی  Spinacia oleracea L.از خدانواده
 Chenopodiaceaeبومی منارق مرکزی آسدیا و بده احتمدال قدوی
ایران است .اسفناج به عنوان یدک سدبزی برگدی بدوده و بدر هدا و
ساقه های اریف آن به هر دو صورت خدام و فدرآوری شدده مصدر
می شود .مصر این سبزی در غذاهای ایرانی نیز زیاد بدوده اسدت .از
نظر میزان تولید ایدن سدبزیه کشدور چدین در جایگداه اول و ایداالت
متحده آمریکا در رتبه دوم قرار دارد .میزان تولیدد سداالنه اسدفناج در
ایران نیز حدود  10000تن میباشد (.)FAO, 2009
افزایش عملکرد در اثر کاربرد کمپوست در اسفناج توسط محققان
مختلفی از جمله اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010گزارش شده
است .با توجه به مطالب بیان شده و از ررفی افزایش روز افزون زباله
شهریه به نظر میرسد که کمپوست کردن و استفاده از این ترکیبدات
در بهبود خصوصیات خاک از جمله راهکارهای موثر در کاهش اثدرات
سوء این ترکیبات و همچنین کداهش میدزان مصدر کدود شدیمیایی
باشد .لذا در این تحقیق هد بررسی اثر غنی سازی کمپوسدت زبالده
شهری بر خصوصدیات خداک و همچندین بهبدود رشدد گیداه اسدفناج
میباشد.

مواد و روشها
مرحله اول :به منظور بررسی تاثیر غنی سدازی کمپوسدت زبالده
شهری با استفاده از پودر خونه پودر استخوان (تهیه شده از کشدتارگاه
صنعتی مشهد) و خاک فسفات (تهیه شده از شرکت کیمیا مهر پدارس
از معدن فسفات اسفوردی بافق یزد) آزمایشدی در قالدب ردرا کدامال
تصادفی در سه تکرار در سال  1192در مجتمع بازیافت مواد سدازمان
مدیریت پسماند مشهد انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل  )1شداهد
(پسماند بدون اضافه کردن مواد اصالحی)ه  )6پودر خون (یک درصدد
وزنی)ه  )1پودر استخوان (یک درصدد وزندی) و  )1خداک فسدفات (5
درصد وزنی) بود که سطوا وزنی این تیمارها بر اسداس وزن خشدک
زباله محاسبه و اضافه شد .در ابتدا پس از مرحله سرند کدردن زبالده و
حذ شیرابه زبالهه مقادیر یکسانی زباله به میزان  20کیلوگرم تهیده و
سپس و بهمنظور کنتدرل بهتدره هدر یدک از تیمارهدا در بشدکههدای
پالستیکی به حج  100لیتر ریخته شده به روری که یک سوم حج
باالیی بشکه خالی بود .در ری مدت آمدادهسدازی تیمارهداه هدوادهی
کمپوست توسط پمپ و مخلوط نمودن توده بهوسیله غلطانددن و زیدر
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رو کردن بشکهها هر دو روز یکبار صورت گرفت.
پس از اتمام دوره کمپوست شدن ( 90روز) و ثبات در فاکتورهای
رسیدگی کمپوسته بعد از سرند و جداسازی مواده از هریدک از آنهدا
نمونه تهیه و سپس در آزمایشگاه برای مدت  18ساعت در دمدای 60
درجدده سددانتیگددراد خشددک و آسددیاب شددده و پددس از آن برخددی از
خصوصیات آن شامل اسدیدیته و هددایت الکتریکدی (در نسدبت 1:10
کمپوست و آب مقطر)ه کربن آلی به روش والکلی و بلک ( Walkley
)and Black, 1934ه نیتددروژن کددل بدده روش برمنددر و مولددوانی
()Bremner and Mulvaney, 1982ه نسبت C/Nه فسدفر بده روش
اولسن و سامرز ( )Olsen and Smmers, 1982ه آهن با روش میکل
و با اسدتفاده از دسدتگاه جدذب اتمدی (مددل )PerkinElmer 2080
()Michael et al., 1983ه اسدید هیومیدک ( )HAبده روش کدی و
همکاران ( )Qi et al., 2004و اسید فولویک ( )FAبه روش جدورج و
الئوچلی ( )George and Lauchli, 1985و سدایر پارامترهدا شدامل
نسبت هوموسی شدن ( )HRو شاخص هوموسی شدن ( )HIو درجده
پلیمراسیون به روش امیر و همکاران ( )Amir et al., 2008بهترتیب
از رابطههای 1ه 6ه و 1اندازهگیری شدند.
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قالب ررا کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای این مرحله
شامل  1تیمار مرحله قبل و یک تیمار شاهد (بدون کمپوسدت) بودندد.
بدین منظور گلدانهایی (با قطدر دهانده  65سدانتیمتدر و ارتفداع 10
سانتیمتر) با  8کیلوگرم خاک تهیه شده و به هر یک از گلدان ها بدر
اساس  5گرم بر کیلوگرم خاک از هریک تیمارها به آنها اضافه شدد.
پس از آماده سازی گلدانها رروبدت بده  25درصدد ارفیدت زراعدی
رسانده شده و پس از  65روز تعداد  2عددد بدذر اسدفناج ( Spinacia
 )oleracea. Lدر فواصل یکسان در گلدانها کاشته و میزان کاهش
آب به صورت وزنی و روزانه تامین (هر  1روز یکبدار) شددند .پدس از
مرحله  1برگی تعداد بوتهها به سه عدد در هر گلدان کداهش یافدت و
پس از  50روز از زمان کاشت( در مرحله  10-9برگی)ه انددام هدوایی
(شامل بر و ساقه سال ) از سطح خاک برداشت شده و درون پاکدت
کاغذی به آزمایشگاه منتقل گردید .بعد از اندازهگیری سدطح بدر بدا
استفاده از ( Leaf area meterمدل  ) Li3100در ادامه گیاهان پدس
از شستشو با آب مقطدر بده مددت  18سداعت و در دمدای  25درجده
سانتی گراد در آون نگهداری شدده و سدپس وزن خشدک انددامهدای
هوایی اندازهگیری شده و پس از آسیاب کردن میزان نیتروژن به روش
کجلداله آهن به روش هض خشک و بدا اسدتفاده از دسدتگاه جدذب
اتمی (مدل  )Perkin Elmer 2080و فسفر بده روش رندگ سدنجی
( )Emami, 1996اندازهگیری شد.
به منظور تجزیه آماری دادههدا از ندرمافدزار آمداری MSTATC
استفاده شده و مقایسه میانگین دادههای آزمایشی با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

)1( HR = [(HA + FA)/TOC] ×100
)6( HI = (HA/TOC) ×100
)1( Degree of polymerization = HA/FA
مرحله دوم :به منظور مطالعده تداثیر کمپوسدت تولیدد شدده در
مرحله اول بر عملکدرد و جدذب عناصدر توسدط گیداه اسدفناج کشدت
گلخانهای (با پوشش پالستیک و در شرایط دمدای قابدل کنتدرل) در

جدول  -1خصوصیات شیمیایی پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات
Table 1- Chemical properties of blood meal, bone meal and phosphate soil
اسیدیته
pH

هدایت
الکتریکی

خاکستر
Ash

نیتروژن
N

EC

نیتروژن
کل

تیمارهای
سدیم

فسفر

پتاسیم

Na

P

K

C/N

آهن

روی

مس

Fe

Zn

Cu

TN
(mg.kg1
)

(mg.kg1
)

(mg.kg1
)

4905

60

4

100

10

2

1.3

)(dS.m-1

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

7.9

17.89

6

29.4

8.3

0.55

0.05

0.09

3.55

6.7

18.65

43

33.7

5.1

2.29

6.18

0.23

6.61

709

8.1

3.62

99

0.11

0.007

0.02

19.5

17

0

22.5

آزمایشی
Experimental
treatment

پودر خون
Blood meal

پودر استخوان
Bone meal

خاک فسفات
Phosphate soil
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش

pH

Table 2- Physical and chemical properties of tested soil
ماده آلی
نیتروژن کل
ارفیت تبادل کاتیونی
OM
N
CEC

هدایت الکتریکی
EC
()dS.m-1

()C mol(c).kg-1

1.2

14.8

7.2

)(%

اسیدیته ) (pHکمپوست غنی شده

نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهدای آزمایشدی بدر  pHاخدتال
معنیداری نداشت (جدول  )1و در عین حدال دامنده آن در تیمارهدای
مختلف بین  6/61تا  6/58متفاوت بود .عدم تغییرات اسدیدیته در اثدر
اعمال تیمار پودر خاک فسفات با کمپوست شاهد با یافتههای وندگ و
فاندگ ( )Wong and Fang, 2000و همچندین محمدد و همکداران
( )Muhammad et al., 2010مطابقت دارد.
هدایت الکتریکی ) (ECکمپوست غنی شده

تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تغییرات هددایت الکتریکدی در سدطح
احتمال  1درصد معنیدار بود (جددول  .)1بیشدترین و کمتدرین مقددار
 ECبه ترتیب در دو تیمار شاهد ( 2/86دسیزیمنس بر متدر) و خداک
فسفات ( 5/68دسی زیمنس بر متر) مشاهده شد .در ابتدا باید بده ایدن
نکته توجه کرد که دامنه مقادیر  ECکمپوستها بدین  1/29تدا 6/19
دسیزیمنس بر متر گزارش شده اسدت (.)Brady and Weil, 2002
سه تیمار پودر خونه پودر استخوان و خاک فسفات در مقایسه با شاهد

0.91

مس
Cu

()mg.kg-1

)( %

0.05

نتایج و بحث

فسفر
P

آهن
Fe

پتاسی
K

روی
Zn

4

7.6

287

7.8

2.3

باعث کاهش 8/5ه  1و  15/8درصدی  ECکمپوست شدند (جدول .)1
هو و همکاران ( )Hu et al., 2021در آزمایشی خود مشاهده نمودندد
که تیمارهای غنی شده کمپوست با سنگ فسدفاته  ECپدایین تدری
نسبت به تیمار شاهد داشت .میزان کاهش در دو تیمدار پدودر خدون و
پودر استخوان به مراتب کمتر از خاک فسفات بود .به رور کلی انتظار
میرفت که در تیمارهای مورد مطالعه به دلیل حل شددن تددریجی و
همچنین تجزیه و آزاد شدن عناصر میزان  ECنمونهها نیز در مقایسه
با شاهد افزایش پیدا کند که روند اینگونه نبوده و نتایج این تحقیق با
گزارش خلیل و همکاران مطابقت نداشت ( .)Khalil et al., 2019از
ررفی در مورد مقایسه بین تیمارهای آلدی و معددنی در ایدن تحقیدق
اینگونه می توان گفت که افدزایش مقددار  ECدر تیمارهدای آلدی در
مقایسه با معدنی ممکن است به علدت کداهش وزن مدواد آلدی و آزاد
شدن نمکهای معدنی مختلف باشد ; Suthar, Garg et al., 2006
) .)2007دلیل دیگر باال بودن مقدار هددایت الکتریکدی در تیمارهدای
آلی در مقایسه با معدنی مقدار زیاد این پارامتر در زمدان تجزیده اولیده
این ترکیبات میباشد (جدول .)1

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) غنیسازی کمپوست زباله شهری تحت تاثیر کاربرد پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات
Table 3- ANOVA (mean squares) for municipal waste compost enrichment under application of blood meal, bone meal and
phosphate soil
هدایت

کربن

الکتریکی
EC

آلی کل

کل

TOC

TN

**0.69

**2.07

**2.5

**1.99

0.038

0.074

0.135

0.03

0.36

679

2.6

4.2

1.7

1.2

4.3

1

اسیدیته
pH

0.059n
s

نیتروژن
C/N

نسبت

شاخص

درجه

اسید

اسید

HA

FA

شدن
HA/H
F

هوموسی

پلیمرا

شدن
HI

سیون
HR

*0.035

**0.749

**42.7

**53.7

3

0.08

1.819

2.476

8

6.9

5.8

5.4

هیومیک

فولویک

فسفر

آهن

P

Fe

180391
**

**0.73

**1.145

0.01

0.062

0.008

11.8

5.1

7.5

هوموسی

 nsو *و ** -به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, *, **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respective
درجه پلی میراسیون()HRه شاخص هوموسی شدن ()HIه نسبت هوموسی شدن ()HRه کربن آلی کل ()TOC

درجه

منابع

آزادی
df

تغییرات
S.O.V

تیمار
Treatmen
t

خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

آهوي و همکاران ،ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج...

درصد کربن آلی کل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تداثیر تیمارهدای آزمدایش بدر
مقدار کربن آلی کمپوست در سدطح احتمدال  1درصدد معندیدار بدود
(جدول  .)1سه تیمار مورد استفاده باعث کاهش معنیدار مقدار کدربن
آلی کمپوست شدند .این مقدار کاهش در سه تیمار پدودر خدونه پدودر
استخوان و خاک فسفات بده ترتیدب معدادل 2/1ه  5/1و  8/9درصدد
بودند (جدول  .)1با توجه به ترکیب دو ماده آلی با کمپوست کده خدود
دارای مقدار کربن آلی زیادی بودهه انتظار میرفت که مقدار کربن آلی
در تیمارهای پودر خون و پودر استخوان افدزایش یابدد کده ایدنگونده
نبوده و مقدار کربن آلی در مقایسه با شاهد کاهش یافدت .ایدن اتفدا
احتماال می تواند به دلیل تاثیر این تیمارهدا بدر افدزایش فعالیدتهدای
میکروبی مانند تنفس میکروبی و افزایش تجزیه کربن آلدی شدده کده
این امر نهایتا منجر به کاهش مقدار کربن آلدی شدده اسدت .در مدورد
تیمار خاک فسفات نیز می توان گفت که احتماال با توجه به تاثیر فسفر
بر فعالیت میکروارگانیس ها و تغییر فعالیت میکروبدی در پدی افدزایش
مقدار فسفر آزاد شده از خاک فسفاته مواد آلی موجود تجزیده شدده و
در مقایسه با شاهد روند کاهشی مشاهده شدد .توجالنددر و همکداران
( )Toljander et al., 2008افزایش فعالیت و تنوع جامعده میکروبدی
در پی افزایش میزان فراهمی فسفر را گزارش کردندد .در مدورد تداثیر
مواد آلی مختلف بر فعالیدت میکروارگانیسد هدا نیدز نتدایج تحقیقدات
مختلف نشان داد که به دلیل باال بودن مقدار نیتدروژن و کدربن مدواد
آلی فعالیت میکروارگانیس ها افزایش مییابد (; Oleszczuk , 2007
 .)Anastasia et al., 2009تحقیقات دیگر نیز نشان داده اسدت کده
خاک فسفات افزایش دما را تسریع ( )Li et al., 2020و تجزیه مدواد
آلی و آزاد سازی اسیدهای آلدی را تسدهیل مدیکندد ( Zhou et al.,
.)2018
نیتروژن کل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر مقدار
نیتروژن کل کمپوست غنی شده در پایان آزمایش در سطح احتمدال 1
درصد معنی دار بود (جدول  .)1به ترتیب بیشترین و کمترین نیتدروژن
کل کمپوست غنی شده در تیمارهای پودر خدون و خداک فسدفات بدا
مقادیر  6/5و  1/12درصد مشاهد شد (جدول  .)1کودهای آلی بهویدژه
کمپوست زباله شهری و دامی در مقایسه با کودهدای شدیمیایی دارای
مقادیر زیادی مواد آلی هستند و میتوانند به عنوان منابع غنی عناصدر
غذایی به ویژه نیتروژنه فسفر و پتاسی ه آنهدا را بده مدرور زمدان در
اختیار گیداه قدرار دهندد ( .)Khandan and Astaraei, 2005وجدود
پروتئین بیشتر در بافتهای حیوانی در مقایسه با بافتهای گیاهیه حضور
آنها در کمپوست تولید شدده از ضدایعات حیدوانی منجدر بده افدزایش
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سطوا نیتروژن در تیمارهای حاوی خون خشک شده است (
 .)et al., 2020خون به دلیل دارا بودن نیتروژن زیاد یک فعال کننده
زیستی در ساخت کمپوست است .وجود خون در کمپوست بده کمدک
میکروارگانیس ها با افزودن مقدار مناسب نیتروژن باعدث تحریدک و
تکثیر میکروارگانیس ها شدهه که به نوبده خدود بده افدزایش تسدریع
تجزیه کود کمک می کند و کیفیت کود را بهبود میبخشد .عالوه بدر
اینه خون حاوی عناصر  Pو  Kاسته به روری که افزودن خدون بده
کمپوست در نهایت باعث افزایش محتوای عناصر  N , Pو  Kدر کود
ساخته شده میشود (.)Ginting, 2020
در تیمار خاک فسفات نیدز درصدد نیتدروژن کدل معدادل 0/006
درصد شده که به ربع تاثیری بر این فاکتور نداشته اسدت .از آنجدایی
که منابع نیتروژنی در توده کمپوست نقش تعیین کنندهای بر افدزایش
فعالیت های میکروبی دارند و در این تحقیدق مندابع پدودر خدون (8/1
درصد) و پودر استخوان ( 5 /1درصدد) دارای مقدادیر نیتدروژن نسدبتا
باالیی هستنده بنابراین این دو ترکیب نقش تعیین کننده و موثری بدر
افزایش نیتروژن کل در فرآورده نهایی کمپوسدت غندی شدده داشدتند
( .)Felton et al., 2004چانددنا و همکداران ( Chandna et al.,
 )2013نیز گزارش کردند که کاربرد مواد اصالحی با مقددار نیتدروژن
مناسب و مواد حج دهنده مغدذی در کمپوسدت و پروسده کمپوسدت
سازی منجر به تولید کمپوست با کیفیت خوب میشود .کاهش نسبت
 C/Nمیتواند به دلیل افت کربن به دلیل تولید  CO2در رول تجزیده
ماده آلی و افزایش در تولید نیتروژن به دلیل معددنی شددن ترکیبدات
آلددی نیتروژنددی باشددد ( .)Saber et al., 2011چاندددنا و همکدداران
( )Chandna et al., 2013نشان دادند که در ری پروسده کمپوسدت
سازیه در مقادیر کربن آلیه نیتروژن کل و نسبت  C/Nتغییرات قابدل
مالحظهای ایجاد میشوده بنابراین با کاهش کربن آلیه نیتدروژن کدل
در مرحله پایانی کمپوست تولیدی افزایش می یابد .اقبدال و همکداران
( )61نتیجه گیری کردند که پروسه نیتریفیکاسیون در کمپوسدت زبالده
شهری حاوی خاک فسفات موثرتر بوده که منجر به کاهش در مقدار
 N- NH +و افددزایش در مقدددار N- NO -در پایددان آزمددایش
Askari

4

3

شده است.
نسبت کربن به نیتروژن ) (C/Nکمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس تیمارها بر  C/Nنشان داد که هر سه تیمار
آزمایشی تاثیر معنیداری در سطح احتمال  1درصدد بدر نسدبت C/N
داشتند (جدول  .)1بیشترین و کمتدرین مقددار  C/Nبده ترتیدب در دو
تیمار شاهد ( )15/51و پدودر خدون ( )8/62مشداهده شدد (جددول .)1
نسبت  C/Nدر ری مرحله کمپوست شدن بده دلیدل از دسدت رفدتن
ترکیبات کربنی کاهش مییابد که این تغییرات منعکس کننده تجزیده
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ترکیبات آلی میباشد .که این موضوع میتواند به دلیدل پدایین بدودن
درصد کربن در خاک فسفات و یا تاثیر موثر این ماده بدر جلدوگیری از
تلفات نیتروژن باشد .کمپوست حاوی خاک فسفات منجر بده تشدکیل
فسفوپروتئین شده که حساسیت کمتری نسبت به پروتئین در رابطه با
تلفات نیتروژن به صورت تصاعد گازی میباشد .حضور فسفات موجب
نگهداری و محافظت نیتروژن در نتیجه کاهش تعداد بداکتری نیتدرات
زدا شده و ترغیب و تشویق کننده رشد میکدروبهدای تثبیدت کنندده
نیتروژن می شود .تداثیر خداک فسدفات در بهبدود کیفیدت و رسدیدگی
کمپوسدت توسدط هدانین و هدامینین ( Hanninen and Himanen,
 )2009و اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010گزارش شده که بدا
نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
در پروسه کمپوست سازی نسبت  C/Nمهمترین پدارامتر در نظدر
گرفته می شوده زیرا که این نسبت نشان دهنده وسعت نقل و انتقاالت
زیستی است که در بخش های شیمیایی کمپوست انجدام شدده اسدت
( .)Saber et al., 2011در ابتدای پروسه کمپوست سازی نسبت C/N
ضایعات کشاورزی  11بوده که در انتهای پروسه کمپوست سازی بده
 11/1کاهش داشته است .این کاهش ممکن است به دلیل افت کربن
باشد که در حقیقت بدلیل تولیدد  CO2در ردول تجزیده مداده آلدی و
افزایش در تولید نیتروژن بدلیل معدنی شدن ترکیبدات آلدی نیتروژندی
است .بریتو و همکاران ( )Brito et al., 2008نیز کاهش نسبت C/N
از  12به  11در پایان پروسه کمپوست سازی را گزارش کردند .نسبت
 C/Nدر  68روز اولیه سریعا کاهش یافت و به مقدار نهایی  11/66در
روز 52ام در کمپوست تیمار شده رسید (.)Brito et al., 2008

فسفرکل کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس تیمارهای مختلف بر مقدار فسفر کمپوسدت
نشان داد که تیمارهای آزمایشی اختال معنیداری در سطح احتمدال
 1درصد بر فسفر نشان دادند (جددول  .)1بیشدترین و کمتدرین فسدفر
اندازه گیری شده به ترتیب در دو تیمار خاک فسفات و شاهد با مقدادیر
 1/21و  0/88درصد بود (جدول  .)1افزایش در سه تیمار پدودر خدونه
پودر استخوان و خاک فسفات در مقایسه با شاهد به ترتیب 60ه 66/5
و  665درصد بدود .نتدایج ایدن تحقیدق بدا نتدایج چانددنا و همکداران
( )Chandna et al., 2013مطابقت داشت .اقبال و همکاران ( Iqbal
 )et al., 2010نیددز بددا غنددیسددازی کمپوسددت بددا سددنگ فسددفات
نتیجهگیری کردند مقدار فسفر در کمپوست تیمار شده نسبت به تیمدار
نشده افزایش معنیداری داشت .همچنینه فلتون و همکاران ( Felton
 )et al., 2004گزارش کردند که در ردول پروسده کمپوسدت سدازی
فسفر کل افزایش داشت.
قرار گرفتن پودر استخوان در شرایط اسیدی به دلیل حضور مدواد
آلی میتواند سبب افزایش فراهمی فسفر گردد ( Ghorbanzadeh et
 .)al., 2009مقدار فسفر بدا افدزایش مددت زمدان کمپوسدت سدازی
افزایش می یابد و کمپوست زباله شهری رسیده حداوی مقدادیر فسدفر
معادل کودهای شیمیایی فسفات ساده بودهه اما بدا ایدن حدال ضدریب
معدنی شدن فسفر بالفاصله بعد از کاربرد کمپوست کاهش مدییابدد.
لیکن بعد از مدت زمان ماندگاری سه مداه کمپوسدت در خداک مقددار
مناسددب فسددفر قابددل جددذب بددرای رشددد گیاهددان تددامین مددیشددود
(.)Wolkowski, 2003

جدول  -4اثر پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر خصوصیات شیمیایی کمپوست زباله شهری
Table 4- The effect of blood meal, bone meal and phosphate soil on the chemical properties of municipal waste compost
نسبت
هیومیک فولویک
نیتروژن
کربن
هدایت
آهن
فسفر
تیمارهای
شاخص
C/N
هوموس
اسید
اسید
کل
الکتریکی آلی کل
درجه
Fe
P
آزمایشی
هوموسی
FA
HA
TN
TOC
EC
ی
پلیمراسیون
Experime
شدن
شدن
ntal
HR
(mg.kg
(mg.k
)(dS.m-1

)(%

6.87a

22.07a

1.42c

6.28bc

20.66b
c

2.50a

6.66ab

20.86b

1.97b

5.78c

20.10c

1.36c

)(%

15.5
4a
8.26
d
10.5
8c
14.7
7ab

)g - 1

)

-1

)(%

)(%

0.51c

653.2c

4.32b

1.06b

HA/H
F

HI

4.07b

19.59c

treatment
24.40c

شاهد

0.66c

706.6a

4.75b

1.17ab

4.10b

23.00b

28.64b

BL

0.88b

682.3b

4.53b

1.32a

3.44c

21.72bc

28.06b

B

1.61a

662.1b
c

5.72a

1.22ab

4.69a

28.48a

34.56a

FS

دادههای هر ستون با حداقل یک حر مشترک دارای اختال معنیدار در سطح احتمال  1درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند.
In each column, means with same letters have not significant difference at 5% of probability level by Duncan test.
پودر خون ()BLه پودر استخوان ()Bه خاک فسفات ()FSه نیتروژن کل ()TNه نسبت کربن به نیتروژن ()C/Nه کربن آلی کل ()TOCه درجه پلی میراسیون()HRه شاخص

هوموسی شدن ()HIه نسبت هوموسی شدن ()HR

آهوي و همکاران ،ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج...

آهن کمپوست غنی شده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کده اثدر تیمارهدا بدر مقددار آهدن
کمپوست غنی شده در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)1
سه تیمار در این تحقیق باعث افزایش مقدار آهن کمپوسدت شدد کده
این افزایش در سه تیمار پودر خونه پودر استخوان و خاک فسدفات در
مقایسه با شاهد به ترتیب 8/1ه  1/1و  1/1درصد بدود (جددول  .)1دو
ترکیب پودر خون و پودر استخوان به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد آهدن
باعث افزایش مقدار این عنصر در زمان غنیسازی کمپوسدت بدا ایدن
ترکیبات می باشد .خاک فسفات نیز در دو مقایسده بدا دو تیمدار دیگدر
مقادیر کمتری آهن داشت که این تاثیر پس از غنیسازی و بدا توجده
به اختال این تیمار با شاهد نیز قابل مشاهده است .در آزمایش دیگر
توسط یونتا و همکاران ( )Yunta et al., 2013عنوان داشدتند اثدرات
مثبت پودر خون در تأمین منبع نیتروژن همدراه بدا قابلیدت نگهدداری
آهن متصل به ترکیبات آلی پورفیرین سبب آن می شود کده بتدوان از
آن به عنوان کود آهن در کشاورزی ارگانیک استفاده نمود .قربانزاده و
همکاران ( )Ghorbanzadeh et al., 2009نیز در بررسی اثر افزودن
پودر خون به خاک مشاهده نمدود کده میدزان آهدن فراهمدی پدس از
گذشت  10روز افزایش و به بیشترین مقدار خود رسید .افزایش میدزان
آهن در تیمار پودرخون می تواند بدلیل تشکیل کالتهای آهدن در اثدر
فعالیت های میکروبدی در کمپوسدت باشدد .کد بدودن میدزان آهدن
فراهمی در تیمار پودر استخوان در مقایسه با پدودر خدونه مدی تواندد
بدلیل تجزیه کندتر آن نسبت به پودر خون و ه می تواندد جدایگزین
شدن یونهای کلسی ه منیزی ه روی و مس دوارفیتی بجای آهن سه
ارفیتی باشد (.)Singh and Sinha, 1977
اسید هیومیک و اسید فولویک در کمپوست غنی شده

نتددایج تجزیدده واریددانس نشددان داد کدده تیمارهددای آزمایشددی بددر
شاخصهای هوموسی شدن تاثیر معنیداری در سطح احتمال  1درصد
داشتند (جدول  .)1دو تیمار پودر خون و استخوان اختال معندیداری
با شاهد نداشتند و این در حالی است که بیشترین مقدار اسید هیومیک
در تیمار خاک فسفات مشاهده شده که باعث افزایش  16درصددی در
مقایسه با شاهد شد (جدول  .)1باال بودن درصدد اسدید هیومیدک بده
اسید فولویک میتواند به دلیل این مطلدب باشدد کده اسدید فولویدک
دارای ترکیبات اسیدآمینه و قندی بوده که نسبت بده اسدید هیومیدک
سریعتر تجزیده مدیشدوند ()Amir et al., 2008ه موضدوع افدزایش
درصد اسید هیومیک و فولویک با کاربرد خاک فسدفات و آهدک نیدز
توسط تحقیق دیگری تایید شده اسدت ( Satisha and Devarajan,
 .)2005غلظت اسید فولویک در ری فرآیند کمپوست سازی کداهش
می یابده در حالی که غلظت اسید هیومیدک از نظدر سداختاری پایددار
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نسبتا افزایش می یابد دلیل این تفاوت این بود اگر چه اسید فولویک و
اسید هیومیک هر دو در فرآیند هیومیک شدن تولید می شدوند لدیکن
اسید فولویک تولید شده توسط میکروارگانیسد هدا بده عندوان منبدع
انرژی و بستری برای تولید اسیدهیومیک در کمپوسدت بدالغ اسدتفاده
می شود (.)Zhang et al., 2018
اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2010نیز گزارش کردند که در
کمپوست غنی شده با سنگ فسفاته مقدار اسید هیومیک (گستره بین
 6/20تا  16/61درصد) در مقایسه بدا شداهد ( 5/8تدا  10/16درصدد)
افزایش داشت .درحالی که اسید فولویک در مخلوط کمپوسدت تدا 61
روز افزایش و سپس در روزهای بداقیماندده تدا پایدان دوره در هدردو
کمپوست تیمار شده و شاهد کاهش داشت .این محققان نتیجهگیدری
کردند که تیمار کردن کمپوست با خداک فسدفات و آهدک منجدر بده
تشکیل ه اسید هیومیک و ه اسید فولویک در مقایسه با کمپوست
تیمار نشده (شاهد) گردید که بدا نتدایج ایدن تحقیدق همخدوانی دارد.
همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایشدی
بر نسبت هوموسی شدن ( )HRو شاخص هوموسی شدن ( )HIنیز در
سطح  1درصد معندیدار بدود (جددول  .)1ایدن مطلدب نشدان دهندده
افزایش پیچیدگی در ساختمان ترکیبات هیومیکی اسدت کده احتمداال
بدلیل نسبتهای پایین تر ترکیباتی با شدت تجزیه بیشتر که میتواندد
شددامل اجددزای اسددید فولویددک باشددد ( .)Senesi, 1996نسددبت
پلیمریزاسدیون نیز نشدانگر افدزایش مولکدولهدای پیچیددهتدر اسدید
هیومیک به مولکولهای سادهتر اسید فولویک اسدت ( Amir et al.,
 .)2008این نسبت در تیمار خاک فسفات دارای بیشدترین نسدبت بده
سایر تیمارها بود .اسید فولویک فعالتدرین بخدش مدواد هوموسدی در
جذب مقادیر قابل توجه کلسی و آزاد کردن یونهای هیدروژن اسدت
که انحالل فسفر را تسهیل میکند اسدید هیومیدک نیدزه بدا تشدکیل
کمپلکس هایی از فسفر و کلسی زمینه را برای انحالل بیشتر ترکیبات
فسفره را فراه میآورد (.)Singh and Amberger, 1990
نتایج مرحله دوم
وزن خشک اندامهای هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک اندام هوایی گیداه
اسفناج پس از برداشت در تیمارهای مختلدف اخدتال معندیداری در
سطح  1درصد داشتَ (جدول  .)5بیشترین وزن خشک گیاه مربوط بده
تیمار پودر خون بود که اخدتال معندیداری بدا تیمدار شداهد داشدت
(جدول  .)2به رور کلی اثر مثبت ماده آلیه فسفر و نیتروژن موجود در
تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق بر رشد گیاهه باعث افزایش وزن
خشک این گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شده است .نتایج این تحقیق
بددا نتددایج قربددانزاده و همکداران ()Ghorbanzadeh et al., 2009
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مطابقت دارد .این محقق گزارش نمود که در صورت اسدتفاده از پدودر
خون در کشت گیاه ذرت بده میدزان  1/5تدا  1تدن در هکتدار سدبب
افزایش وزن خشک اندامهای هوایی گیاه میگردد .در آزمایش مشدابه
توسددط محصددلی و فربددود ()Mohasseli and Farbood, 2019
مشاهده نمودن که کاربرد پودر خون سبب افزایش میزان وزن خشک
بادرنجوبه به میزان  %66گردید .این موضوع مدی تواندد بددلیل تداثیر
بهبود شرایط تغذیدهای و نقدش مثبدت آهدن در فتوسدنتز و عملکدرد
فتوسیست های ندوری در افدزایش رشدد باشدد .پریتپندد و همکداران
( )Preetipande et al., 2007تداثیر مثبدت آهدن بدر عملکدرد مداده
خشک گیاهی به دلیل افزایش بیوسنتز اکسدینه فعالیدت فسدفواینوال
پیروات کربوکسیالز و ریبوزبی فسفات کربوکسدیالز و کدارایی جدذب
عناصر عنوان کردند.
در آزمایشی در خصو تاثیر توام پودر خون و پودر استخوان بدر
عملکرد گندم و جو بهاره مشخص شد با افزایش مقادیر این دو کدوده
عملکرد گندم بطور خطی افزایش یافته لیکن در خصدو گیداه جدو
اینگونه نبود ( .)Jeng et al., 2004افزایش وزن خشک اندام هدوایی
گیاه اسفناج در پی افزایش سطوا نیتروژن و فسفر در خاک در مطالعه
نمادودزی و همکاران ( )Nemadodzi et al., 2017تایید شده است.
فالا و همکاران ( )Fallah et al., 2014افزایش عملکرد اسدفناج در
سطوا باالی کمپوست زباله شهری را گزارش دادند .به نظر میرسدد
که تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق به دلیل ماهیدت آلدی خدود
عالوه بر تاثیر مثبدت بدر فعالیدتهدای زیسدتی خداکه باعدث بهبدود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شده که ایدن امدر باعدث بهبدود
رشد گیاه اسفناج شده اسدت .بهبدود خصوصدیات زیسدتی و شدیمیایی
خاک در پی کاربرد مدواد آلدی توسدط ژاندگ و یاندگ ( Zhang and
 )Yang, 2008نیز گزارش شده است.
سطح برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کده اثدر تیمارهدای آزمایشدی بدر
سطح بر گیاه اسفناج در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول
 .)5با توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی مشخص شدد
که کاربرد کمپوست به تنهایی و همچنین کمپوست غنی شده با پدودر
خون و استخوان و خاک فسفات باعث افزایش معنیدار سطح بر در
مقایسه با شاهد شدنده کده البتده بدین تیمارهدا بدا یکددیگر اخدتال
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2تاثیر تیمارهای آلی مدورد اسدتفاده
در این تحقیق بر سطح بر گیاه اسفناج مثبت بود .افزایش محتدوای
عناصر غذایی در گیاه در پی افزودن ترکیبات آلی به خاک میتواندد از
جمله عوامل بهبود خصوصیات رشدی از جمله سطح بر گیداه شدود
( .)66ریموند ( )15افزایش سطح بر گیاه را در پی استفاده از فسدفر
گزارش کردهه و علت این امر را افدزایش هددایت هیددرولیکی ریشده

بهواسطه فراهمی فسفر بیان کرده که منجدر بده جدذب آب بیشدتر از
خاک و در نتیجه حفظ پتانسیل آب بر شده و این امر باعث افزایش
سطح بر گیاه می شود .افزایش قابل توجه در میزان سطح بر گیاه
اسفناج در پی استفاده از سطوا مختلف نیتروژن و فسفر نیدز گدزارش
شده است ( .)Nemadodzi et al., 2017افزایش سدطح بدر گیداه
اسفناج در کابرد کود شیمیایی و ترکیب کود شیمیایی و کمپوست زباله
شهری در مطالعه انجام شده توسط فالا و همکاران ( Fallah et al.,
 )2014نیز گزارش شده است .این محققان دلیل این امدر را افدزایش
میزان عناصر غذایی همچون نیتروژنه پتاسی و فسفر در پدی کداربرد
کمپوست زباله شهری به خاک بیان کردند .در این تحقیق نیز به نظدر
میرسد که افزایش فراهمی عناصر غذایی باعث بهبدود رشدد گیداه و
افزایش فتوسنتز و به تبع آن افزایش میزان سطح بر شده است.
غلظت نیتروژن در اندام هوایی

مطابق با نتایج تجزیه واریانس (جدول )5ه اثر تیمارهای آزمایشی
بر غلظت نیتروژن اندام هوایی گیاه اسفناج در سطح  5درصد معنیدار
بود .بررسی مقایسه میانگین دادهها نیز نشان داد که تنها تیمدار پدودر
خون اختال معنیداری با شاهد داشته و این در حالی بود که اختال
بین سایر تیمارها و همچنین بین تیمارها با شاهد معنیدار نبود (جدول
 .)2گزارش شده است که پودر خون تنها کود آلی حاوی نیتروژن قابل
حل در آب میباشد که عالوه بر نیتروژنه آهنه فسفر و هورمونهدای
مفید در رشد گیاهان را نیز دارا مدیباشدد ( Koenig and Johnson,
 .)1999پودر خون در شرایط خاکهای آهکی آزادسدازی سدریعتدری
دارد و بر اثر تجزیه آنه  pHخاک نیز کاهش مییابد .لدذا زمدانی کده
پروتئین خون در خاک قرار می گیرد به دلیل انددازه کوچدک ذرات آن
تحت تاثیر فعالیت میکروارگانیس ها قرار گرفتده و در شدرایط گدرم و
مرروب خاک نیتروژن موجود در پودر خون به آمدونی تبددیل شدده و
تحت تاثیر باکتریهای نیتراتسداز بده نیتدرات تبددیل شدده و مدورد
استفاده گیاه قدرار مدیگیدرد ( .)Agehara and Warncke, 2005در
گزارش دیگری نیز بیان شده که استفاده از پودر خون باعدث افدزایش
میزان نیترات و آمونیوم در خاک به تبع آن افزایش نیتدروژن در انددام
هددوایی گیدداه شددده اسددت ( .)Mousa, 2004مونوزوگددا و همکدداران
( )Munoz-Vega et al., 2016نیز با کاربرد اندواع کودهدای آلدی از
جمله پودر خون گزارش دادند که این ترکیبات تاثیر مثبتی بر محتوای
نیتروژن اندام هوایی سه گونه بلوبری مورد مطالعه داشتند.
غلظت آهن اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهدای آزمایشدی بدر
غلظت آهن در اندام هوایی معنیدار در سطح احتمدال  1درصدد بدود.
(جدول  .)5کمترین و بیشترین مقدار آهن در اندام هدوایی بدا مقدادیر

آهوي و همکاران ،ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج...

 161و  1166میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب در دو تیمار شاهد و پودر
خون مشاهده شد و بین دو تیمدار پدودر اسدتخوان و شداهد اخدتال
معنیداری مشاهده نشد (جدول  .)2در تیمار پودر استخوان نیز میدزان
جذب آهن کمتر از تیمار کمپوست غنی نشده بوده که این موضوع بده
دلیل اثرات بازدارندگی فسفر بر جذب آهن توسط ریشه گزارش شدده
است ( .)George and Lauchli, 1985در آزمایش انجام شده توسط
قربانزاده و همکاران ( )Ghorbanzadeh et al., 2009در اثر اعمدال
تیمار پودر خون میزان آزادسازی آهن فراه افزایش یافت و آنها علت
را افزایش فعالیت ریز جانداران به دنبدال مصدر پدودر خدون عندوان
نمودند.
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فسفر اندام هوایی گیاه اسدفناج بده ترتیدب در تیمدار خداک فسدفات
( 0/181درصد) و در شاهد ( 0/098درصد) مشداهده شدد (جددول .)2
تیمارهای مورد مطالعه با توجه به تاثیر مثبتدی کده بدر میدزان فسدفر
فراه در خاک داشتند؛ توانستند بر میزان غلظت این عنصدر در انددام
هوایی گیاه نیز موثر واقع شوند .خاک فسفات بدا توجده بده بیشدترین
مقدار فراهمی فسفر در خاکه بیشترین اختال با شاهد را نیز در ایدن
زمینه دارا بود .کاهش جذب فسفر در تیمار پودر خدون مدی تواندد بده
سبب اثر بازدارندگی آهن موجود در پودر خون بر جذب فسدفر توسدط
ریشه گیاه باشد .از سوی دیگر افزایش نیتروژن در این تیمدار موجدب
افزایش سطح بر و در نتیجه رقیق شدن یا کاهش در غلظت عناصر
درون بر شود ( .)Mortvedt, 1973عالوه بدر ایدن کداهش جدذب
فسفر در تیمار پودر استخوان می تواند بدلیل آزاد سازی آهسته فسدفر
در این تیمار در مقایسه با دو تیمار دیگر باشدد ( Ghorbanzadeh et
.)al., 2009

غلظت فسفر در اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت فسفر در انددام هدوایی
گیاه اسفناج در تیمارهدای مختلدف آزمایشدی اخدتال معندیداری در
سطح احتمال  1درصد داشتند (جدول  .)5بیشترین و کمتدرین غلظدت

جدول  -5تجزیه واریانس اثر کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر برخی صفات گیاه اسفناج
Table 5- ANOVA for the effectof municipal waste compost enriched by blood meal, bone meal and phosphate soil on some
traits of spinach plant
میانگین مربعات
منبع تغییرات
درجه آزادی
Mean squares
df
سطح برگ
وزن خشک اندام هوایی
آهن
فسفر
نیتروژن
S.O.V
N

P

Fe

Shoot dry weight

Leaf area

*0.2189

**1.003

**330142

**1.454

**0.0004

4

0.0621

0. 017

9688

0.1035

0.000073

10

9.33

7.96

14.67

8.94

7.38

تیمار
Treatment
خطا
Error

ضریب تغییرات
)CV (%

 nsو *و ** -به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد است
ns, *, **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respective
جدول  -6کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون ،پودر استخوان و خاک فسفات بر برخی صفات گیاه اسفناج
Table 6- The effectof municipal waste compost enriched by blood meal, bone meal and phosphate soil on some traits of
spinach plant

نیتروژن

فسفر

آهن

وزن خشک اندام هوایی

سطح برگ

N

P

Fe

Shoot dry weight

Leaf area

-1

)(%
2.50b
2.45b
3.13a
2.65b
2.61b

0.098d
0.112c
0.123b
0.108c
0.184a

) (mg.kg
373c
635b
1177a
385c
783b

-1

) (g.pot
2.90c
3.17c
4.63a
3.33c
3.95b

تیمارهای آزمایشی
Experimental
teratment

2

) (m
0.094b
0.115a
0.124a
0.123a
0.124a

شاهد
Co
BL
B
FS

دادههای هر ستون با حداقل یک حر مشترک دارای اختال معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن نمیباشند.
In each column, means with same letters have not significant difference at 5% of probability level by Duncan test
شاهد (بدون کمپوست)ه کمپوست غنی نشده ()COه پودر خون ()BLه پودر استخوان ()Bه خاک فسفات ()FS
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فولویک از هدر رفت بعدی آنهدای جلدوگیری مدینمایدده در نهایدت
می توان گفت که در این آزمایش دو تیمار پودر خون و خداک فسدفات
بهترین تاثیر در غنی سازی و افزایش خصوصیات رشدی گیاه اسدفناج
را نشان داده اند و در مجموع پدودر خدون بده عندوان بهتدرین تیمدار
.انتخاب می شود

سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری معاونت فندی و اجرایدی و مددیر محتدرم
مجتمع بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد کده امکدان
.این تحقیق را فراه نمودند قدردانی میشود
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پودر استخوان در میزان افزایش محتوی فسدفر کمپوسدت مدوثر مدی
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منابع
1- Askari A., Khanmirzaei A., and Rezaei S. 2020. Vermicompost enrichment using organic wastes: nitrogen content
and mineralization. Internaional Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 9: 151-160.
2- Agehara S., and Warncke D. 2005. Soil moisture and tempreture effects on nitrogen release from organic nitrogen
resources. Soil Science Society of American Journal 69: 1844-1855. https://doi.org/10.2136/sssaj2004.0361.
3- Amir S., Benlboukht F., Cancian N., Winterton P., and Hafidi M. 2008. Physico-chemical analysis of tannery solid
waste and structural characterization of its isolated humic acids after composting. Journal of Hazardous Materials
160: 448–455. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.017 .
4- Anastasi A., Coppola T., Prigione V., and Varese G.C. 2009. Pyrene degradation and detoxification in soil by a
consortium of basidiomycetes isolated from compost: role of laccases and peroxidases. Journal of Hazardous
Materials 165: 1229–1233. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.032.
5- Barthod J., Rumpel C., and Dignac M.F. 2018. Composting with additives to improve organic amendments. A
review. Agronomy for Sustainable Development 38: 17-30. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0491-9.
6- Brady N., and Weil R .2002. The Nature and Properties of Soils. Prentice, New Jersey, USA, 385, 495.
7- Bremner J.M., and Mulvaney C.S. 1982. Nitrogen-total, Methods of Soil Analysis. American Society of
Agronomy. Book Series: Agronomy Monographs 31: 595-624. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c37
8- Brito L.M., Coutinho J., and Smith S.R. 2008. Methods to improve the composting process of the solid fraction of
dairy cattle slurry. Bioresource Technology 99(18): 8955–8960. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.05.005.
9- Cesaro A., Conte A., Belgiorno V., Siciliano A., and Guida M. 2019. The evolution of compost stability and
maturity during the full-scale treatment of the organic fraction of municipal solid waste. Journal of Environmental
Management 232: 264-270. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.10.121.
10- Chandna P., Nain L., Singh, S and Kuhad, C. 2013. Assessment of bacterial diversity duringcomposting of
agricultural byproducts. BMC Microbiology 2: 99-106. https://doi.org/10.1186/1471-2180-13-99.
11- Crecchio C., Curci M., Pizzigallo M., Ricciuti P., and Ruggiero P. 2004. Effects of municipal solid waste compost
amendments on soil enzyme activities and bacterial genetic diversity. Soil Biology and Biochemistry 36: 1595–
1605. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.07.016.
12- Emami A. 1996. Plant analysis methods. First volume. Publication 982. Soil and Water Research Institute. 120 p.
(In Persian)
13- Fallah Nezhad M., Peyvast GH.A., Olfati J.A., and Sammak B. 2014. Effects of chemical fertilization and organic
fertilizer on spinach (Spinacia oleracea L.) yield and nitrate accumulation. Journal of Plant Production Research
21(1): 49-68. (In Persian with English abstract). 20.1001.1.23222050.1393.21.1.3.3.
14- FAO. 2009. World Soil Map, Revised Legend. Rome.
15- Felton G.K., Carr L.E., Prigge C.E., and Bouwkamp J.C. 2004. Nitrogen and phosphorous dynamics in
cocomposted
yard
trimmings
and
broiler
litter.
Comp
Sci
Utiliz
12(4):
349–355.
https://doi.org/10.1080/1065657X.2004.10702204.
16- Fracchia L., Dohrmann A.B., Martinotti M.G., and Tebbe C.C. 2006. Bacterial diversity in finished compost and
vermicompost: differences revealed by cultivation-independent analyses of PCR-amplified 16S rRNA genes.
Applied Microbiology and Biotechnology 71(6): 942–952. https://doi.org/10.1007/s00253-005-0228-y.
17- Garcia-Gil J.C., Ceppi S., Velasca M., Polo A., and Senesi N. 2004. Longterm effects of amendment with
municipal solid waste compost on the elemental and acid functional group composition and pH-buffer capacity of

615

... پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفناج، ارزیابي خصوصیات كمپوست زباله شهري غني شده با پودر خون،آهوي و همکاران

soil humic acid. Geoderma 121: 135–142. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2003.11.004.
18- Garg P., Gupta A., and Staya S. 2006. Vermicomposting of different types of waste using Eisenia foetida: A
comparative study. Bioresource Technology 97: 391-395. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.03.009.
19- George C.E., and Lauchli A. 1985. Phosphorus efficiency and phosphate-iron intraction in maize. Agronomy
Journal 77: 399-403. https://doi.org/10.2134/agronj1985.00021962007700030011x.
20- Ghorbanzadeh N., Haghnia G.H, Lakzian A, and Fotovat A. 2009. Phosphorus avallabilty in a soil amended with
bone meal. IR, Journal of Soil Reserch (Formerly Soil and Water Sci) 23(1): 69-77. (In Persian).
https://doi.org/10.22092/ijsr.2009.126657.
21- Ginting N. 2020. Utilization of blood meal, slaughterhouse waste and bio gas slurry into fertilizer. Indonesian
Journal of Agricultural Research 3(2): 105–115 https://doi.org/10.32734/injar.v3i2.4267.
22- Hanninen M., and Himanen K. 2009. Effect of commercial mineral-based additives on composting and compost
quality. Waste Management 29: 2265–2273. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.03.016.
23- Hargreaves J.C., Adl M.S., and Warman P.R. 2007. A review of the use of composted municipal solid waste in
agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment 3085: 1-14. https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.07.004.
24- Hu C., Yang O., Li-xia1 W., Bai-xing Y., Ying-xin L., and Da-wei D. 2021. Phosphate rock reduces the
bioavailability of heavy metals by influencing the bacterial communities during aerobic composting. Journal of
Integrative Agriculture 220(5): 1137–1146. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63300-7.
25- Iqbal M.K., Shafiq T., Hussain A., and Ahmed K. 2010. Effect of enrichment on chemical properties of MSW
compost. Bioresource Technology 101: 5969–5977. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.105.
26- Jeng A.S., Haraldsen T.K., Grønlund A., and Pedersen P.A. 2007. Meat and bone meal as nitrogen and
phosphorus fertilizer to cereals and rye grass. In Advances in integrated soil fertility management in sub-Saharan
Africa: challenges and opportunities (pp. 245-253). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-57601_21.
27-Jeng A., Haraldsen T.K., Grønlund A., Vagstad N., and Tveitnes S. 2004. Meat and bone meal as nitrogen
fertilizer
to
cereals
in
Norway.
Agriculture
Food
Science
13:
268–275.
https://doi.org/10.2137/1239099042643080.
28- Kakar K., Nitta, Y., Asagi N., Komatsuzaki M., Shiotau F., Kokubo T., and Xuan T.D. 2019. Morphological
analysis on comparison of organic and chemical fertilizers on grain quality of rice at different planting densities.
Plant Production Science 22: 510–518. https://doi.org/10.1080/1343943X.2019.1657777.
29- Khalil M.K., Muhammad D., Qureshi S.U.R., Nawaz S., and Ishaq F. 2019. Impact of phosphorite on pH,
electrical conductivity and water soluble phosphorous extracted from incubated citrus waste compost. Modern
Chemistry 7(4): 109-115. http:// doi: 10.11648/j.mc.20190704.14.
30- Khandan A., and Astaraei A.R. 2005. Effents of organic (Municipal Waste Compost, Manure) and fertilizers on
some physical properties of soil. Desert 10(2): 361 To 368. (In Persian with English abstact)
31- Koenig R., and Johnson M. 1999. Selection and using organic fertilizers. Utah State University.
32- Lakhdar A., Rabhi M., Ghnaya T., Montemurro F., Jedidi N., and Abdelly C. 2009. Effectiveness of compost use
in
salt-affected
soil. Journal
of
Hazardous
Materials 171(1-3):
29-37.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.132.
33- Li H., Zhang T., Tsang D.C.W., and Li G. 2020. Effects of external additives: Biochar, bentonite, phosphate, on
co-composting
for
swine
manure
and
corn
straw.
Chemosphere
248:
125927.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125927.
34- Michael L., Berrow and Stein M. 1983. Extraction of Metals from Soils and Sewage Sludges by Refluxing with
Aqua Regia. Analyst 108: 277-285. https://doi.org/10.1039/AN9830800277.
35- Montemurro F., Maiorana M., Convertini G., and Ferri D. 2006. Compost organic amendments in fodder crops:
effects on yield, nitrogen utilization and soil characteristics. Compost Sciece Utilization 14(2): 114–123.
https://doi.org/10.1080/1065657X.2006.10702272.
36-Mohasseli V., and Farbood F. 2019. The possibility of replacing blood powder instead of Fe EDDHA consumption
in Melissa Officinalis L. Iranian Journal of Field Crops Research 17(3): 457-465. (In Persian with English
abstract)
37-Mortvedt J.J. 1973. Micronutrient in agriculture. Chapter 11. P: 240-243.
38- Mousa S. 2004. Effect of blood meal on soil fertility, growth and yield of organic zucchini grown under
greenhouse in South of Morocco. Théses et Masters (CIHEAM).
39- Muhammad K.I., Tahira S., Anwar H., and Khurshed A. 2010. Effect of enrichment on chemical properties of
MSW compost. Bioresource Technology 101: 5969–5977. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.105.
40- Munoz-Vega P., Paillan, H., Serri H., Donnay D., Sanhueza C., Merino E., and Hirzel J. 2016. Effects of organic
fertilizers on the vegetative, nutritional, and productive parameters of blueberries’ Corona’,’Legacy’,
and’Liberty’. Chilean Journal of Agricultural Research 76(2): 201-212. http://dx.doi.org/10.4067/S071858392016000200010

1041  تابستان،2  شماره،63  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

615

41- Nemadodzi L.E., Araya H., Nkomo M., Ngezimana W., and Mudau N.F. 2017. Nitrogen, phosphorus, and
potassium effects on the physiology and biomass yield of baby spinach (Spinacia oleracea L.). Journal of Plant
Nutrition 40(14): 2033-2044. https://doi.org/10.1080/01904167.2017.1346121.
42- Oleszczuk P. 2007. Investigation on potentially bioavailable and sequestrated forms of polycyclic aromatic
hydrocarbons
during
sewage
sludge
composting.
Chemosphere
70:288–297.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.06.011.
43- Olsen S.R., and Sommers L.E. 1982. Phosphorus. In: Page, A.L., et al. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2:
Chemical and Microbiological Properties. ASA Monograph 9: 403–430.
44- Pergola M., Persiani A., Palese A.M., Di Meo V., Pastore V., D’Adamo C., and Celano G. 2018. Composting:
The
way
for
a
sustainable
agriculture. Applied
Soil
Ecology 123:
744-750.
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.10.016.
45-Preetipande M., Anwar S.C., Yadov V., and Patra, D. 2007. Optimal level of Iron and Zinc in relation to its
influence on herb yield and protection of essential oil in menthol mint. Communications in Soil Science and Plant
Analysis 38: 561-578. https://doi.org/10.1080/00103620701215627.
46- Qi B.C., Aldrich C., and Lorenzen L. 2004. Effect of ultrasonication on the humic acids extracted from
lignocellulose substrate decomposed by anaerobic digestion. Chemical Engineering Journal 98: 153–163.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2003.07.002.
47- Reymond M., Svistoonoff S., Loudet O., Nussaume L., and Desnos T. 2006. Identification of QTL controlling
root growth response to phosphate starvation in Arabidopsis thaliana. Journal of Plant, Cell and Environment 29:
115–25. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2005.01405.x.
48- Saber M., Mohammed Z., Badr-el-Din S., and Awad N. 2011. Composting certain agricultural residues to potting
soils. Journal of Ecology and the Natural Environment 3(3):78–84.
49- Satisha G.C., and Devarajan L. 2005. Humic substances and their complexation with phosphorous and calcium
during composting of pressmud and other biodegradable. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36:
805–818. https://doi.org/10.1081/CSS-200049454.
50- Senesi N., Miano T.M., and Brunetti G. 1996. Humic-like substances in organic amendments and effects on native
soil humic substances, in: Piccolo, A., (Ed.). Humic substances in terrestrial ecosystems; p. 531–593.
https://doi.org/10.1016/B978-044481516-3/50015-3.
51- Singh C.P., and Amberger A. 1990. Humic substances in straw compost with rack phosphate. Biodegradable
Wastes 31: 165-174. https://doi.org/10.1016/0269-7483(90)90156-M.
52-Singh R. and Sinha M.K. 1977. Reactions of iron chelates in calcareous soil and their relative efficiency in iron
nutrition of corn. Plant and Soil 46:17-29. https://doi.org/10.1007/BF00693111.
53- Soumare M., Tack F., and Verloo M. 2003. Characterisation of Malian and Belgian solid waste composts with
respect to fertility and suitability for land application. Waste Management 23: 517–522. https://doi:10.1016/s0956053x(03)00067-9
54- Suthar S. 2007, Vermicomposting potential of Perionyx sansibaricus (Perrier) in different waste materials. –
Bioresource Technology 98: 1231-1237. https://doi.org/10.1016/S0956-053X(03)00067-9.
55- Toljander J.F., Santos-González J.C., Tehler A., and Finlay R.D. 2008. Community analysis of arbuscular
mycorrhizal fungi and bacteria in the maize mycorrhizosphere in a long-term fertilization trial. FEMS
Microbiology Ecology 65(2): 323–338. https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2008.00512.x.
56- Walkley A., and IA Black. 1934. Chromic acid titration for determination of soil organic matter. Soil Science 63:
251.
57- Walter I., Martinez F., and Cuevas G. 2006. Plant and soil responses to the application of composted MSW in a
degraded, semiarid shrubland in central Spain. Compost Science Utilization 14(2): 147–154.
https://doi.org/10.1080/1065657X.2006.10702276.
58- Wolkowski R. 2003, Nitrogen management considerations for landspreading municipal solid waste compost.
Journal Environment Quality 32: 1844–1850. https://doi.org/10.1080/1065657X.2006.10702276.
59- Wong J.W.C., and Fang M. 2000, Effect of lime addition on sewage sludge composting process. Water Resource
34(15): 3691–3698. https://doi:10.1016/S0043-1354(00)00116-0.
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