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چکيده
بر  را  شيميايی  كود  با  تلفيق  و  جداگانه  صورت  به  شهری  زباله  كمپوست  ازجمله  مختلف  آلی  كودهای  مثبت  تأثير  پيشين  مطالعات 
مزرعه  آزمايش  يک  ها،  بررسی  اين  ادامه  در  است.  داده  نشان  ساله(  دو  و  يک  )كاربرد  ذرت  و  ساله(  يک  )كاربرد  كرد سويا  عمل  و  رشد  بهبود 
)رقم  ذرت  روی  بر  تکرار  سه  در  عامل  دو  با  تصادفي  كامل  هاي  بلوك  طرح  قالب  در  شده  خرد  كرت هاي  صورت  به   1387 زراعی  سال  در  ای 
زباله  كمپوست  شيميايي،  كود  شيميايي(،  و  آلي  كود  مصرف  )بدون  شاهد  شامل  كودي  تيمار  شش  اصلي  عامل  شد.  انجام   )704 كراس  سينگل 
دو ساله   ،)1385( يک ساله  كاربرد  تفاوت  نيز  فرعي  عامل  بود.  شيميايی  كود  نصف  با  همراه  و  جداگانه  صورت  به  هکتار  در  تن   40 و   20 شهری 
و  مصرفي  كود  مقدار  و  نوع  آمده،  دست  به  نتايج  به  استناد  با  شد.  می  شامل  را  كودي  تيمارهاي   )1385  -1387( ساله  سه  و   )1385  -1386(
مدت مصرف آن بر عمل كرد دانه و اجزای عمل كرد تأثير معني داري داشت. هم چنين تأثير بر همکنش كود و كاربرد ساليانه آن بر تمامي صفت 
های مورد مطالعه به جز تعداد رديف معني دار گرديد. افزايش زمان مصرف تيمارهاي كودي از يک سال به سه سال موجب افزايش ماده خشک 
متوالي )1387- 1385(  به مدت سه سال  در هکتار  تن   20 از مصرف كمپوست  دانه  كرد  بيشينه عمل  كه  به طوری  دانه گرديد،  كرد  و عمل   كل 
در  تن   40 و   20 شده  غنی  كمپوست  و  هکتار  در  تن   40 كمپوست  شيميايي،  كود  ساله  سه  مصرف  های  باتيمار  كه  آمد،  دست  به 
كمپوست  مدت  دراز  كاربرد  كه  داد  نشان  پيشين  يافته های  تأييد  با  آمده  دست  به  نتايج  نداشت.  معني داري  آماری  اختالف  هکتار 
مصرف  موجبات  ذرت  عمل كرد  اجزای  و  عمل كرد  بر  افزايشی  تأثير  ضمن  می تواند  شيميايی  كود  كاهش يافته  مقادير  با   همراه 

كم تركودهای شيميايی را نيز فراهم سازد. 
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In our previous studies the positive effects of organic fertilizers such as municipal solid waste compost either alone or plus with inor-
ganic fertilizer on growth and yield of soybean (one year application) and corn (one and two year applications) were reported. According 
to our previous studies, a field experiment arranged in split plot based on randomized complete block design with three replications 
on corn cv. SC704 during 2008. Main plots were considered six fertilizer levels (consisting of control, recommended chemical fertil-
izer, 20 and 40 tons per hectar municipal solid waste compost alone or plus half recommended chemical fertilizers and sub plots were 
considered one, two and three years application of those fertilizers. According to results, type of fertilizer and application period had 
significant effect on grain yield and yield components. Also, interaction effect of two factors was significant for all studied traits except 
for row number. Increasing of application period from one to three years significantly increased total dry matter and grain yield in which 
the maximum grain yield recorded when 20 tons per hectare MWC CF, 40 tons per hectare MWC or 20 and 40  tons per hectare MWC 
plus chemical for three continuous years were applied. These results not only confirmed our pervious studies but also indicated that 
long-term application of MWC plus reduced amount of inorganic fertilizer could improve grain yield and yield components as well as 
reduction of over application of chemical inputs.

مقدمه
ذرت ).Zea mays L) یکي از مهم ترین گیاهان زراعي بوده و از لحاظ 
میزان تولید بعد از گندم رتبه دوم و از لحاظ سطح زیر کشت بعد از گندم 
و برنج، مکان سوم را دارد )کاظمی اربط، 1387(. در سال های اخیر نیز 
کشت ذرت در ایران از اهمیت بیش تري برخوردار گردیده است. اهمیت 
تطابق  قدرت  به علت  نبات  این  زیر کشت  بودن سطح  باال  و  محصول 
عمده ترین  جزء  جهت  بدین  مي باشد.  اقلیمي  گوناگون  شرایط  با  آن 
محصوالت مناطق معتدله، معتدله گرم، نیمه گرمسیر و مرطوب به شمار 
جهان،  نقاط  از  بسیاری  در   .)1384 همکاران،  و  )نورمحمدي  مي رود 
ذرت از مهم ترین منابع غذایی و یکی از کاراترین محصوالتی است که 
 Oktem et al,(مقدار ماده خشک تولیدی آن در واحد سطح، باال است
در  باال  عمل کرد های  که  است  داده  نشان  تحقیقات  طرفي  از   )2004
اراضي  در  حتي  دامي  و  شیمیایي  کودهاي  مصرف  بدون  ذرت  زراعت 
حاصل خیز امکان پذیر نمي باشد )مظاهری و مجنون حسینی، 1389(. 
معتقدند که کودهاي شیمیایي عالوه  از محققان  برخي  از طرف دیگر 
بر تخریب کربن آلي و هوموسي باعث تخریب ساختمان خاک شده و 

مسمومیت گیاهي ایجاد مي نمایند )روبرتز، 2009(.
به  کشاورزي  اراضي  در  کمپوست  کود  از  استفاده  امروزه 
تدبیر  بهترین  عنوان  به  آن  از  که  است  توجه  مورد  عمومي   طور 
زیست محیطي عملي یاد شده است )کبیري نژاد و همکاران، 1388(. 
کمپوست ها بهترین جایگزین براي کودهاي شیمیایي بوده و مي توانند 
اثرات معني داري در بهبود ویژگی های فیزیکي و شیمیایي خاک داشته 
بهبود خاک هاي  افزایش دهند، موجب  را  ها  آن  فعالیت هاي  و  باشند 
 .)Eghbal and Barbaric, 2006( شوند  کم بازده  یا  و  یافته  فرسایش 
کمپوست با افزایش کارایي گیاه در استفاده از آب و هم چنین با رهاسازي 
عناصر غذایي موجب افزایش رشد و عمل کرد گندم مي شود )کاظمیني 
و عدالت، 1387(. کمپوست زباله شهري در مدت زمان کوتاهي عناصر 
در  و  نموده  تحریک  را  میکربی  فعالیت  کرده  فراهم  را  دسترس  قابل 
درازمدت موجب حفظ مخازن عناصر غذایي و مواد آلي خاک مي گردد 
کودهاي  با  شده  غني  شهري  زباله  کمپوست   .)Robin et al., 2001(
پرمصرف  عناصر  را  محصوالت  دسترسي  قابلیت  مزرعه،  در  شیمیایي 
می  دهد ارتقا  را  خاک  تولید  قابلیت  و  خیزی  حاصل  و  داده  افزایش 
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گسترش  دیگر،  طرف  از   .)Ramadass and Palaniyandi, 2007(  
توسعه(،  حال  در  کشورهاي  در  ویژه  )به  شدن  صنعتي  و  شهرنشیني 
انباشت حجم عظیمي از زباله هاي شهري را در پي داشته است. تولید 
زباله هاي شهري قاره آسیا )با نرخ رشد 3-2 و 4-3/2 درصد به ترتیب در 
کشور های در حال توسعه و توسعه یافته( در سال 1998، 0/76 میلیون 
 تن در هر روز بوده است )Madrid et al., 2007(. در ایران نیز در صورت 
جمع آوري تمامی زباله هاي شهري و تبدیل آن ها سالیانه 2/5 میلیون 
تن کمپوست تولید خواهد شد، که کمک چشم گیری به افزایش مواد 
کمپوست  کاربرد   .)1375 )کلباسي،  مي نماید  زراعي  هاي  خاک  آلي 
هزینه  کاهش  چون  هم  محیطي  و  اقتصادي  عوامل  بر  شهري  زباله 
استفاده  کاهش  زیست،  محیط  قوانین  از  حمایت  زباله،  دفن  و  انتقال 
است مؤثر  زراعي  هاي  خاک  خصوصیات  بهبود  و  معدني  کودهاي   از 

 )Hargreaves et al., 2008; (. نکته قابل توجه در مورد مصرف کمپوست 
انتقال  نتیجه  در  و  آن  در  سنگین  فلزات  وجود  احتمال  شهري،  زباله 
این فلزات به خاک و محصوالت کشاورزي است. با افزایش طول مدت 
فرآوري کمپوست )که نتیجه آن کاهش نسبت کربن به ازت مي باشد( 
اثرات سمیت ایجاد شده احتماالً به دلیل کاهش اسیدهاي آلي کمپوست 
 .)Wong and Chu, 1985( به کمینه خود رسیده و یا متوقف مي شود
چرا که وجود اسیدهای آلی می تواند باعث افزایش حاللیت کانی های 
معدنی دارای عناصر سنگین و در نتیجه افزایش جذب این عناصر توسط 
گیاه گردد )Kalinowski et al., 2000). با این وجود به هنگام استفاده از 
این ماده باید توجه داشت که از هر گونه آلودگی میکروبي، شیمیایي و 
فیزیکي مضر براي محصوالت کشاورزي و خاک عاري باشد. لذا بایستی 
حدودی استانداردی براي کمپوست هاي تولید شده تهیه گردد تا بتوان 
با تجزیه و مقایسه محصوالت همواره آن ها را در حد مرغوب نگه داری 

نمود )مرجوي، 1382(. 
متقیان و همکاران )1386( در بررسی اثر مقادیر مختلف کودهای 
این  اثر کاربرد  افزایش عمل کرد دانه در  آلی غنی شده در گیاه سویا، 
کود های آلی ازجمله کمپوست زباله شهری به همراه کود شیمیایی را 
نشان  نیز در مطالعه ای  و همکاران )2010(  پیردشتی  گزارش کردند. 
به همراه کود شیمیایی،  فاضالب  دادند کاربرد 40 تن در هکتار لجن 
عملکرد دانه را در سویا افزایش داد و هم چنین کاربرد 40 تن در هکتار 
ورمی کمپوست غنی شده با 50 درصد کود شیمایی باعث افزایش تعداد 
گره در ساقه ی اصلی گیاه سویا شد. رضوان طلب و همکاران )1387 و 
1388( بیان کردند که در گیاه ذرت باالترین عملکرد دانه هنگامی به 
دست آمد که از لجن فاضالب 20 تن در هکتار به همراه 50 درصد کود 

شیمیایی به مدت دو سال استفاده شد.
به  آلی  ماده  بهتر مصرف  اثر  به ویژه  بیان شده  به مطالب  توجه  با 
صورت دو سال پیاپی )رضوان طلب و همکاران، 1387 و 1388(، هدف 
از این تحقیق ادامه بررسي تأثیر سطوح مختلف کود آلي کمپوست زباله 
شهري به تنهایي و به صورت تلفیق با کودهاي شیمیایي و تفاوت کاربرد 
یکساله، دو ساله و سه ساله این کود بر عمل کرد و اجزای عمل کرد ذرت 
به منظور کاهش استفاده از کودهاي شیمیایي در نظر گرفته شده است.

مواد و روش ها
آزمایش در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  این 
عرض  در  منطقه  این  شد.  اجرا   1387 زراعي  سال  در  ساري  طبیعي 
جغرافیایي 34 درجه و 33 دقیقه شمالي و طول جغرافیایي 52 درجه 
از سطح دریا 16 متر است.  ارتفاع آن  و 6 دقیقه شرقي قرار گرفته و 
ترتیب  به  منطقه  این  در  رشد  فصل  در طول  بارندگي  و  دما  میانگین 
دست  به  نتایج  متراست.  میلي   135/9 و  گراد  سانتي  درجه   26/8
آمده از خصوصیات خاک نشان داد که خاک مزرعه دارای بافت رسی 
مجموع  در  و  ضعیف  قلیایی  واکنش  شوری،  محدودیت  بدون  سیلتی، 
خاکی مناسب و بدون محدودیت است )جدول 1(. خصوصیات کود آلي 
کمپوست زباله شهری در جدول 2 آورده شده است. برای بدست آوردن 
میزان قابل جذب بودن عناصر از حاصل ضرب عملکرد ماده ی خشک در 
غلظت آن عنصر استفاده شد )کاشانی و همکاران، 1392(. این آزمایش 
به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 
دو عامل در سه تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلي شش تیمار کودي شاهد 
زباله شهري(، کود شیمیایي  )بدون مصرف کود شیمیایي و کمپوست 
)سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل هر کدام به میزان 100 و اوره به 
مقدار 350 کیلوگرم در هکتار(، کمپوست زباله شهري 20 و40 تن در 
هکتار، کمپوست زباله شهري 20 و40 تن در هکتار همراه با نصف کود 
های شیمیایي فوق الذکر را در بر می گرفت، و عامل فرعي نیز تفاوت 
کاربرد یک ساله )1385(، دو ساله )1386- 1385( و سه ساله )1387- 
1385( تیمارهاي کودي را شامل می شد. ابعاد اولیه کرت ها 2×12 متر 
در نظر گرفته شد. اولین کود دهي در بهار 1385 انجام و در بهار سال 
1386 هر یک از کرت ها به دو قسمت نامساوي به ابعاد 2×4 و 2×8 متر 
تقسیم و تنها قسمت بزرگ تر )2×8 متر( به مقداری معادل با سال اول، 
کود دهي شد. در بهار سال سوم )1387( کرت 2×8 متر نیز به دو قسمت 
مساوي 2×4 متر تقسیم و تنها یک قسمت آن به مقدار مشابه با سال های 
قبل کود دهي گردید. مقادیر کودي بر اساس وزن خشک کودها محاسبه 
و با خاک مزرعه مخلوط شدند. ذرت )رقم سینگل کراس 704( مطابق 
با دستورالعمل هاي به زراعي، مجموعاً در 54 کرت کشت گردید. فاصله 
بین ردیف ها در هر کرت 70 سانتي متر در نظر گرفته شد. کشت به 
صورت هیرم کاري انجام شد و بذور سبزشده در مرحله دو برگي با فاصله 
به  مزرعه  آبیاري  گردیدند.  تنک  یک دیگر  از  سانتي متر  استاندارد 18 
روش باراني دو هفته بعد از کاشت بسته به نیاز ذرت و با توجه به شرایط 
جوي تقریباً به فاصله هر هفته یک بار انجام شد. مبارزه با علف هاي هرز 
و آفات و بیماري ها نیز مطابق با عملیات زراعي و متناسب با رشد ذرت 
صورت گرفت. در پایان فصل رشد از سه ردیف میاني هر کرت، سطحي 
از صفت های  ها  داده  و جمع آوری  برداشت  مربع  متر  دو  مساحت   به 
عمل کرد دانه، ماده خشک کل، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد 
دانه در بالل، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف انجام شد. تجزیه 
واریانس داده ها توسط نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با استفاده از 

آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.
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نتايج و بحث
عمل كرد دانه

نوع کود مصرفي و کاربرد سالیانه آن بر عمل کرد دانه تأثیر بسیار 
نوع کود و مدت  تغییر در  با  )p≤0.01( داشت )جدول 3(.  معني داري 
مصرف آن مقدار عمل کرد دانه نیز به طور معني داري تغییر نمود؛ به 
طوری که بیشینه عمل کرد دانه از مصرف 20 تن کمپوست در هکتار  
به مدت سه سال متوالی، حاصل شد که از لحاظ آماری با مصرف سه 
ساله کود شیمیایی، 40 تن کمپوست در هکتار، 20 و 40 تن کمپوست 
در هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایی اختالف معني داري نداشت 
)جدول 4(. کاربرد کودهاي آلي موجب افزایش عمل کرد گوجه فرنگي 
 ،)Marcote et al., 2001( جو ،)Sirpanomtanakorn  ( و آفتاب گردان 
 Volterrani et al.,( غده سیب زمیني ،)Speir et al., 2004( چغندرقند
 Pirdashti et al.,( و سویا )Sonmez and Bozkurt, 2006( کاهو ،)1996
2010( گردید. مصرف دو سال متوالي 20 تن کمپوست زباله شهري در 
هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایي، عمل کرد دانه را 28 درصد نسبت 
به شاهد، 26 درصد نسبت به مصرف یک ساله و 6 درصد نسبت به مصرف 
و همکاران، 1388(.  )رضوان طلب  داد  افزایش  ساله کود شیمیایي  دو 
بهبود خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي خاک در اثر استفاده از 
 کمپوست موجب افزایش عمل کرد دانه و رشد گیاه شد؛ و در درازمدت بر 
داشت معني  داري  تأثیر  گیاهان  کرد  عمل 
(Allievi et al., 1993; Sihag and Singh., 1997; Senesi et al., 2005)

بود  کرد  عمل  افزایش  این  علت  گیاه،  نیاز  مورد  غذایي  عناصر  تأمین 
تعداد  افزایش  به  توان  مي  را  کرد  عمل  افزایش   (Rees et al., 2001(.
ردیف، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن صد دانه و ماده 

خشک کل نسبت داد )جدول 6(. 
ماده خشک كل

اثر  و  نوع کود مصرفي و کاربرد یک ساله، دوساله و سه ساله آن 
متقابل نوع کود در کاربرد ساالنه آن بر ماده خشک کل بسیار معنی دار 
گردید )جدول 3(. بیشینه مقدار ماده خشک کل از تیمار کود شیمیایي 
به  مدت سه سال متوالي به دست آمد. کمینه این مقدار نیز مربوط به 
تیمار شاهد بود. مصرف سه ساله تمامي تیمارهاي کود کمپوست باعث 
افزایش معني دار ماده خشک کل نسبت به مصرف یک ساله و دو ساله 
آن شد )جدول 4(. افزایش ماده خشک کل را مي توان یکي از عوامل 

افزایش عمل کرد دانه به  شمار آورد )جدول 6(. بررسي اثر کمپوست در 
گندم نشان داده که این ماده موجب افزایش جوانه زني و ماده خشک 
تولیدي شده است )Mc Callum et al., 1998(. عمل کرد دانه از باالترین 
هم بستگي مثبت و معني دار )**r=0/99)، با زیست توده ذرت برخوردار 
ساله  دو  کاربرد  اثر  بررسي  به  که  پیشین  پژوهش  در   .)6 )جدول  بود 
از  دانه  کرد  عمل  که  شد  داده  نشان  بود  پرداخته  ذرت  بر  کمپوست 
باالترین هم بستگي مثبت و معني دار با ماده خشک کل برخوردار بود 

)رضوان طلب و همکاران، 1388(. 
شاخص برداشت

برداشت  شاخص  بر  آن  سالیانه  کاربرد  و  مصرفي  کود  نوع  تأثیر 
بسیار معني دار گردید؛ ولی اثر متقابل آن ها بر این شاخص معني دار 
تا   41 از  برداشت  شاخص  تغییرات  دامنه   .)3 )جدول  بود   )p≤0.05(
از 40 تن کمپوست در هکتار  بیشینه آن  بود، و  57/67 درصد متغیر 
همراه با 50 درصد کود شیمیایی حاصل شد )جدول 4(. در همین راستا، 
رضوان طلب و همکاران )1388( دریافتند که استفاده از کودهاي آلي به  
مدت یک سال و دو سال متوالي تأثیر معني داري بر شاخص برداشت 

ذرت داشت.
وزن صد دانه

اثر نوع کود و کاربرد یک ساله، دوساله و سه ساله آن و هم چنین 
اثر برهم کنش آن ها بر وزن صد دانه ذرت بسیار معني دار گردید )جدول 
3(. بیشینه وزن صد دانه از 40 تن کمپوست زباله در هکتار به مدت دو 
سال متوالي حاصل شد، که از لحاظ آماري با مصرف دوساله و سه ساله 
20 تن کمپوست در هکتار، مصرف دو ساله 20 تن کمپوست غني شده 
در هکتار، مصرف سه ساله 40 تن کمپوست در هکتار و40 تن کمپوست 
غني شده در هکتارتفاوت معني داري نداشت )جدول 4(. وزن صد دانه با 
صفت های عمل کرد دانه، ماده خشک کل، شاخص برداشت، تعداد دانه 
در ردیف و تعداد دانه در بالل همبستگي مثبت و معني داری داشت 
)جدول 6(. وزن هزار دانه گندم با کاربرد شیرابه و کمپوست زباله شهري 
نسبت به شاهد افزایش یافت )الماسیان و همکاران، 1385(، اما کاربرد 
کمپوست زباله شهري در گیاه دارویي اسفرزه )Plantago ovata( موجب 
افزایش معني دار وزن هزار دانه نگردید، که علت آن کیفیت نامناسب و 

نسبت باالی کربن به ازت کمپوست بود )آستارائي، 1385(. 
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تعداد رديف
تأثیر نوع کود و کاربرد سالیانه آن بر تعداد ردیف بسیار معني دار 
بود؛ اما اثر متقابل آن ها معنی دار نگردید )جدول 3(. تمامی تیمارهای 
کودی به جز 40 تن کمپوست ساده از تعداد ردیف باالتری نسبت به 
شاهد برخوردار بودند. هم چنین مصرف دو ساله و سه ساله کودها نسبت 
از خود  به مصرف یک ساله آن ها تفاوت معني داري در تعداد ردیف 
ندادند )جدول 5(. تعداد ردیف هم بستگي مثبت و معني داري  نشان 
با عمل کرد دانه )**r=0/66)، ماده خشک کل )**r=0/62)، تعداد دانه 
در ردیف )**r=0/39) و تعداد دانه در بالل )**r=0/75) داشت )جدول 
6(. در همین راستا، با مصرف کودهاي آلي در ذرت، هم بستگي مثبت 
کل،  خشک  ماده  دانه،  کرد  عمل  با  ردیف  تعداد  بین  معني داري  و 
گردید  مشاهده  دانه  وزن صد  و  برداشت  شاخص  بالل،  در  دانه  تعداد 

)رضوان طلب و همکاران، 1388(.
تعداد دانه در رديف

متقابل  اثر  و هم چنین  آن  سالیانه  کاربرد  کود مصرفی،  نوع  تأثیر 
آن ها بر صفت تعداد دانه در ردیف بسیار معنی دار گردید )جدول 3(. 
مدت  به  هکتار  در  کمپوست  تن   40 از  ردیف  در  دانه  تعداد  بیشینه 
کاربرد سه ساله  با  آماری  لحاظ  از  آمد؛ که  به دست  متوالی  سه سال 
و  رضوان طلب   .)4 )جدول  نداشت  معنی داری  اختالف  شیمیایی  کود 
همکاران )1388( نیز نشان دادند که کاربرد کودهاي آلي در گیاه ذرت 

تأثیر معني داري بر تعداد ردیف و تعداد دانه در ردیف داشت.
تعداد دانه در بالل 

اثر  و  بالل  در  دانه  تعداد  بر  آن  سالیانه  کاربرد  و  کود  نوع  تأثیر 
متقابل آن ها بر این صفت به ترتیب بسیار معني دار و معني دار گردید. 
هم چنین با تغییر در نوع کود و مدت مصرف آن، تعداد دانه در بالل نیز 
به طور معني داري تغییر یافت )جدول 3(. بیشینه تعداد دانه در بالل از 
کود شیمیایی به مدت سه سال متوالی حاصل گردید؛ که از لحاظ آماری 
با کاربرد سه ساله 20 تن کمپوست در هکتار، 20 و 40 تن کمپوست 
در هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایی اختالف معنی داری نداشت 
خاک هاي  که  دریافتند   )1388( همکاران  و  رضوان طلب   .)4 )جدول 

حاوي کمپوست زباله شهري همراه با کودهاي شیمیایي و یا به صورت 
معني داري  طور  به  ها(  آن  مصرف  مدت  گرفتن  نظر  در  )با  جداگانه 
تعداد دانه در بالل را افزایش دادند؛ به طوري که بیشینه تعداد دانه در 
بالل از مصرف یک ساله 40 تن کمپوست زباله شهري در هکتار همراه 
با 50 درصد کود شیمیایي و کمینه آن در تیمار شاهد به دست ْآمد. 
نشان  خانه اي  گل  آزمایش  یک  در  نیز   )1385( همکاران  و  الماسیان 
دادند که استفاده از کمپوست تأثیر افزاینده ای بر تعداد دانه در سنبله، 
طول سنبله و عمل کرد کاه و کلش گندم داشت. آن ها بیان داشتند که 
این افزایش احتماالً به دلیل افزایش ماده آلي و فراهمي مقادیر مناسب 
عناصر غذایي در خاک و هم چنین افزایش ظرفیت نگه داري رطوبت از 

طریق بهبود در خصوصیات فیزیکي خاک حاصل شده است.
نتيجه گيری نهايی 

نتایج نشان داد که مصرف کمپوست ساده و غنی شده زباله شهری 
در  را  بهتری  اثرات  توانند  می  شیمیایی  کودهای  درصد  همراه 50  به 
از  استفاده  دهند.  نشان  ذرت  عمل کرد  اجزای  و  عمل کرد  افزایش 
کود های آلی به مدت سه سال متوالی بهتر از مصرف یکساله آن بود، 
اما کاربرد متوالی آن در سال های طوالنی باید با بررسی های تکمیلی 
جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی و غلظت عناصر سنگین در خاک و 
گیاه صورت گیرد. الزم به ذکر است که استفاده از کمپوست های مذکور 
نسبت به کود های شیمیایی هزینه ی بیشتری را در پی دارد اما اثرات 
درازمدت آن بر خصوصیات خاک، تأمین عناصر غذایی کم مصرف و پر 
مصرف و حفظ بیولوژی خاک می تواند کاهش سود حاصله را جبران 
نموده و استفاده متوالی و بهینه از زمین های کشاورزی را ممکن سازد. 
در نهایت می توان بیان داشت که عالوه بر افزایش عمل کرد محصول، 
از کود های آلی به دلیل کاهش آلودگی های زیست محیطی  استفاده 

می تواند نقش بسزایی را در جهت نیل به کشاورزی پایدار ایفا کند.
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