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 با نیشکر باگاس از بیوکمپوست سریع تولید سازيبهینه هدف با حاضر پژوهش

 چهار بود. دسترس قابل پسماندهاي سایر و بومی هايرهریزسازوا از استفاده

 تولید و کشت بهینه شرایط در هیدروالزي باالي فعالیت با بومی باکتریایی سویه

 کمپوسترهاي در تصادفی کامالً آماري طرح قالب در کمپوست تولید شدند.

 و کیک فیلتر باگاس، شاهد)، (بجز تیمارها همه در شد. اجرا آزمایشگاهی

 میکروبی بوستر نیز کدام هر در و شدند استفاده پایه مواد عنوان به یناسو

 شامل تیمارها شد. استفاده اوره یا مرغی کود پسماند)، گرم در سلول 106- 107(

 میکروبی، بوستر و اوره کود - 3 کودمرغی، - 2 میکروبی، بوستر و کودمرغی - 1

 میزان بیشترین که داد نشان نتایج بودند. (شاهد) باگاس فقط - 5 و اوره، کود - 4

 تیمار در EC و )9/15( C/N کاهش میزان بیشترین و درجه)، 58 (تا دما افزایش

 کل نیتروژن %)،1 ( پتاسیم %)، 1/1( فسفر محتویات میزان باالترین داد. روي 1

 آمونیوم میزان ترینپایین همچنین و کیلوگرم) در گرممیلی 210( نیترات و %)2(

 بررسی شد. مشاهده 2 و 1 تیمارهاي در ترتیب به کیلوگرم) در مگرمیلی 67(

- سریع که داد نشان نیز ترتیزك بذر زنیجوانه بر تیمارها نهایی کمپوست سمیت

 ارتفاع، شد. مشاهده 2و 1 تیمار کمپوست در زنیجوانه میزان بیشترین و ترین

 بطور 1 تیمار از حاصل کمپوست در شده کشت گندم گیاهان تر و خشک وزن

 مرغی کود و میکروبی يها سویه حضور لذا بود. تیمارها سایر از بیش يدار معنی

 کودي کیفیت افزایش و کامل بلوغ فرایند، زمان دار معنی کاهش به منجر

   است. شده نیشکر پسماندهاي از تولیدي کمپوست

  

 فیلتر مرغی، کود کمپوست، میکروبی، بوستر باگاس، کلیدي: هايهواژ

  .ویناس کیک،

   

  

The objective of the present study was to optimize fast 
production of enriched biocompost from sugarcane bagasse 
using native effective microorganisms and also other available 
materials. Four native bacterial strains with high hydrolase 
activities were produced at their optimized fermentation 
conditions. The compost production experiments were 
performed in the format of completely randomized design 
(CRD). Bagasse, filter cake and vinasses were used as base 
materials in all treatments (exception for control). The 
microbial cocktail (106-107 cells/g waste), chicken manure or 
urea was used as improvers. The treatments were as follows: 
T1- chicken manure and microbial cocktail, T2-chicken 
manure, T3- urea and micronial cocktail, T4- urea, and T5- 
control (only bagasse). The maximum temperature increase 
(upo to 58°C), the maximum C/N ratio (15.9) and EC 
reductions was observed for T1, followed by T2. The highest 
phosphorous (1.1%), potassium (1%), total nitrogen (2%) and 
nitrate (210 mg/kg) and also the lowest ammonia (67 mg/kg) 
contents were observed in T1. Evaluation of the phytotoxicity 
effects of the produced composts on cress (Lepidium sativum) 
seeds germination showed that the fastest and maximum 
germination was observed for T1 and T2, respectively. The 
wheats cultured on the compost produced from T1 showed 
significantly higher height, and fresh and dry weights 
compared to other treatments. So, the results of the present 
study showed that the presence of microbial strains ans 
chicken manure enhanced a significant reduction inprocess 
period, compost maturity and finally production of high 
quality compost from sugarcane wastes.  
 
Keywords: Bagasse, Compost, Chicken manure, Effective 
microorganisms, Filter cake, Vinasses. 

  

  

   نیشکر باگاس از شدهغنی کمپوست سریع تولید سازيبهینه
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  مقدمه

 شکر صنعت در که زراعی مهم محصوالت از یکی

 سطح .دباش می نیشکر کند، می ایفا مهمی نقش دنیا

 و هکتار میلیون 25 از بیش آن جهانی کشت زیر

 است تن میلیارد 6/1 حدود نیز آن جهانی تولید میزان

)Chandel et al., 2012.( این کشت زیر سطح 

 دباش می هکتار هزار 100 حدود انایر در محصول

)Hemayati et al., 2011.( مشکالت مهمترین از 

 پسماندهاي تولید آن، جانبی صنایع و نیشکر تولید

 ویناس و کیک، فیلتر مالس، باگاس، قبیل از مختلف

 از خاصی استفاده بودن، ارزش با رغم علی که است

 متعدد مشکالت بروز باعث عموماً و نشده آنها

 اي ماده باگاس ند.شو می زیستی محیط و ریتیمدی

 از شکر استخراج از پس که است (تفاله) فیبري

 زرد رنگ به و چوب تراشۀ ریز قطعات صورت نیشکر

 را آن وزن درصد 32 تا 30 حدوداً آمده، بدست کاهی

 50-55 حدود رطوبت داراي عموماً و دهد می تشکیل

 ساختار ).Hemayati et al., 2011( باشدمی درصد

 %)،24( سلولز همی %)،35( سلولز از متشکل باگاس

 سایر حاوي خاکستر درصد 20 حدود و %)22( لیگنین

 .)Rezende et al., 2011( باشد می معدنی مواد

 تن میلیون 500 حدود دنیا در باگاس تولید میزان

)Chandel et al., 2012; Rezende et al., 2011( و 

 6 حدود از که دباش می تن میلیون 2 حدود ایران در

 ماندمی باقی کشور تولیدي نیشکر تن میلیون

)Hemayati et al., 2011.( از زیادي بخش سفانهمتأ 

 بصورت عموما و نداشته اياستفاده تولیدي باگاس

 که صورتی در د،شو می سوزانده عمدي یا خودبخودي

 مختلفی ارزش با مواد تولید براي تواندمی پسماند این

 تولید دام، علوفه نئوپان، بیواتانول، کمپوست، قبیل از

 و هارنگ حذف زایالن، فعال، کربن نانوسلولز، ،کاغذ

 Chandel et( شود برده کار به موارد سایر و هاآلودگی

al., 2012; Li et al., 2012; Said et al., 2012;. 

Dantas et al., 2013; Jayapal et al., 2013;. 

Zayed and Abdel Motaal, 2005(.  

 و باگاس از استفاده راهکارهاي مهمترین از یکی

 است بیوکمپوست تولید کشور، در نیشکر پسماندهاي

 کودهاي جایگزین و آلی کود عنوان به تواند می که

 شود. استفاده مزارع و باغات ها، گلخانه در شیمیایی

 پسماندهاي از بیوکمپوست تولید مشکالت مهمترین

 فرایند زمان بودن طوالنی باگاس، بیلق از کشاورزي

 بدلیل آن پایین کیفیت و سال) یک تا ماه 6 (بین

 اقتصادي عدم نتیجه در و فرایند کامل بلوغ عدم

 فرایند، بودن طوالنی دلیل .باشد می آن تولید بودن

 و باگاس ترکیب در موجود عناصر و مواد تعادل عدم

 موثر میکروبی فعالیت و جمعیت بودن کم همچنین

 Ellahi, 2005; Mohammadi ،( دباش می فرایند در

Goltapeh, 1997; Meunchang et al., 2005;. 

Zayed and Abdel-Motaal, 2005 Ismayana et . 

al., 2013;.( فرایند یک سازي، کمپوست فرایند 

 را نقش ترین کلیدي آن در که باشدمی زیستی

 هايزسازوارهری چه هر .دارند عهده بر هاریزسازواره

 باالتر کنندگی تجزیه قدرت لحاظ از فرایند در موجود

 تولیدي کمپوست و ترکوتاه فرایند زمان مدت اشند،ب

 فرایند طی در .بود خواهد کاملتري بلوغ داراي

 آلی مواد ها،ریزسازواره و رطوبت حضور در کمپوست،

 شده کنترل شرایط و هوازي محیط در )وکلش کاه(

 درجه 75 الی 60 حدود دمایی و شده تجزیه

 شدن کامل صورت در .نمایندمی تولید سلسیوس

 و بوده پایدار کافی اندازه به تولیدي کمپوست فرایند،

 داشته پی در محیطی زیست عوارض که آن بدون

 .باشدمی آلی کود عنوان به شدن مصرف قابل باشد،

 فرایند در عوامل مهمترین از یکی کهاین به توجه با

 فرایند در موجود میکروبی جمعیت ،کمپوست ولیدت

 بسیار نقش تواند می میکروبی فلور نوع لذا ،باشد می

 به .باشد داشته تولیدي کمپوست کیفیت در مهمی

 تعیین خصوص در متعددي تحقیقات دلیل همین

 کمپوست به پسماندها بدیلت در مهم هايریزسازواره

 تولید فرایند طی در اینکه به توجه با است. شده انجام

 رسد،می لسیوسس درجه 60 باالي به دما ،کمپوست



 51  ... سازي تولید سریع کمپوست غنی شده ازبهینه :سر کمریان و همکاران  

 یا و اکستریموفیل نوع از فعال هايمیکروب اکثر

 ,.Tian et al., 2013; Ishii et al( باشند می مزوفیل

2000; Atkinson et al., 1996; Pepe et al.,. 

 با توان می که است داده نشان اخیر تحقیقات .)2013

 تنظیم همچنین و موثر هايسازوارهریز افزودن

 در کمپوست فرایند سرعت اولیه، ترکیبات

 و کرده زیاد را کشاورزي مختلف پسماندهاي

 Kavitha( نمود تولید پایدار و کیفیت با کمپوستی

and Subramanian, 2007; Xi et al., 2002;. 

Singh and Sharma, 2002; Formowitz et al.,. 
2007; Jusoh et al., 2013.(    

 در کشور، در باگاس تولید باالي سطح رغم علی

 کیک فیلتر و باگاس از کمپوست تولید خصوص

 است نگرفته صورت زیادي تحقیقات نیشکر

)Torkashvand et al., 2012; Mohammadian 

Fard and Askari, 2013.( المللی بین سطح در 

 تولید سازي بهینه خصوص در بیشتر تحقیقات

 هاي میکروارگانیسم شناسایی ،باگاس از کمپوست

 تاثیر و باگاس کمپوست فرایند در موثر مختلف

 باغات و مزارع حاصلخیزي بر باگاس کمپوست

 ترکیبات سایر مثل است. بوده مختلف گیاهان

 یکی نیشکر باگاس از کمپوست تولید لیگنوسلولزي،

 براي آلی کود تولید جهت در مناسب راهکارهاي از

 کمپوست تولید اما باشد. می خاك صلخیزيحا افزایش

 قابل غیر و لیگنوسلولوزي ساختار بدلیل نیشکر از

 طوالنی قبیل از متعددي مشکالت داراي آن محلول

 و فرایند تکمیل عدم کمپوست، فرایند زمان بودن

 موجود ازت میزان بودن پایین همچنین و کامل بلوغ

 این باشد. می آن کیفیت بودن پایین نتیجه در و آن در

 شود می آن بودن اقتصادي عدم به منجر موارد

)Meunchang et al., 2005; Zayed and Abdel-

Motaal, 2005; Ismayana et al., 2013.( توجه با 

 تولید حاضر تحقیق اجراي از هدف فوق، موارد به

 با نیشکر باگاس از شده غنی بیوکمپوست سریع

 همچنین و بومی موثر هايریزسازواره از استفاده

  است. بوده پسماند ورودي مواد تنظیم

 

                         هاروش و مواد 

  کمپوستر تهیه

 آزمایشگاهی، کمپوسترهاي ساخت منظور هب

 7/0×7/0×1 اندازه با اي حجره دو چوبی هاي جعبه

 حجره هر که بنحوي شد ساخته و طراحی مترمکعب

 این شد. استفاده آزمایشگاهی کمپوستر یک عنوان به

 این که بوده فلزي توري به مجهز طرف 5 از ها جعبه

 طی در را سیستم بهتر هوادهی زمینه ویژگی

  نماید. می فراهم کمپوستینگ
  

  میکروبی هايسویه تهیه

 از شده جداسازي بومی باکتري سویه چهار تعداد

 ,Brevibacillus formosus شامل کمپوست فرایند

Bacillus licheniformis, Geobacillus. 

thermodenitrificans, Brevibacillus agri در که 

 و (سلوالز قوي هیدروالزي فعالیت قبلی مطالعات

 تایید کمپوست فرایند در آنها مثبت اثرات و زایالناز)

 ,.Pourmazaheri et al( شدند استفاده بود، شده

 میلی 250 هايارلن درها  سویه از یک هر ).2013

 شرایط در )NB( براسنوترینت کشت محیط رد لیتري

 در G. thermodenitrificans (سویه خود دمایی بهینه

 درجه 30 دماي درها  سویه سایر و درجه 60 دماي

 rpm دور با انکوباتور در ساعت 24 مدت به سلسیوس)

 در سلول 109 میزان به غلظت به رسیدن تا 150

 از یک هر ،هاسویه رشد از پس شدند. کشت لیتر میلی

 در باگاس گرم در سلول 106-107 میزان به هاسویه

   شدند. استفاده کمپوست فرایند

  

 به کربن نسبت و رطوبت میزان گیرياندازه

   اولیه )C/N( ازت

 مورد باگاس اولیه C/N نسبت و رطوبت مرحله این در

 رطوبت میزان .شد گیري اندازه تحقیق در استفاده

 وزن از آن کسر و تر وزن يگیر اندازه با تیمارها
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 در باگاس نمونه نگهداري روز سه از (پس خشک

 شد. يگیر اندازه سلسیوس) درجه 70 دماي تحت آون

 خاکستر درصد ابتدا در کربن، درصد گیري اندازه براي

 از مقداري خاکستر درصد محاسبه براي شد. مشخص

 درجه 550 دماي در الکتریکی کوره در خشک نمونه

 درصد شد. داده قرار ساعت 8 مدت به سلسیوس

 میزان از احتراق از بعد نمونه وزن تفریق از خاکستر

 بر نتیجه تقسیم و احتراق از قبل خشک نمونه وزن

 100 در ضرب احتراق از قبل خشک نمونه وزن

 میزان خاکستر درصد محاسبه از پس آمد. بدست

 خاکستر درصد میزان با است مساوي کربن درصد

 Tiquia, 2005; Wu( 8/1 بر تقسیم 100 در ضرب

et al., 2001(. روش از کل ازت گیرياندازه براي 

    شد. استفاده کجلدال

  

  هاتوده تیماربندي و کمپوست فرایند اجراي

 صنعت و کشت شرکت از شده آوريجمع باگاس ابتدا

 سه مدت به اهواز شهر اطراف در شده واقع کبیر امیر

 از بیش به اولیه رطوبت میزان ات شد خیسانده آب در روز

 در لوگرمیک 20 حدود ماریت هر یینها وزن برسد. 70

 و کیک فیلتر ،باگاس مقدار آن در که شد گرفته نظر

 صورت صورته ب نیشکر پسماندهاي عنوان به ویناس

 شد. گرفته نظر در کیلوگرم 3 و 3، 10 ترتیب به و ثابت

 فوق شده اشاره فرمول به توجه با نیز مواد سایر میزان

 و بومی هايریزسازواره از تیمارها در شد. محاسبه

 و مرغی کود شامل دسترس قابل مواد سایر همچنین

 ساختار کننده اصالح و کننده غنی مواد عنوان به اوره کود

 ازت به کربن نسبت میزان تا شدند استفاده کمپوست

 تنظیم جهت همچنین برسد. 30 حدود به انتظار مورد

pH، تیمارها از هرکدام به بهتر هواي و گاز تبادل 

 قالب در تحقیق شد. اضافه گچ سنگ گرم 500 مقدار

 در تکرار سه و تیمار 5 با تصادفی کامالً آماري طرح

 شد اجرا ماه یک مدت به آزمایشگاهی کمپوسترهاي

 هر ها نمونه رطوبت فرایند، اجراي طی در ).1 (جدول

 نیاز صورت در و يگیر اندازه باریک روز سه

 %70 تا 60 حدود در آن حفظ جهت دهی رطوبت

 ها جعبه داخل هاي توده همزدن و هوادهی شد. انجام

   شد. انجام بار یک روز پنج هر نیز

  

  تحقیق در استفاده مورد ترکیبات نسبت و تیمارها .1 جدول

  تیمار  شماره
 باگاس

)Kg(  

 کودمرغی

)Kg(  

 اوره

)Kg(  

 فیلترکیک

)Kg(  

 ویناس

  یتر)(ل
  میکروب

  +  3  3  -   4  10  باگاس+کودمرغی+فیلترکیک+ویناس  1

  -   3  3  -   4 10  باگاس+کودمرغی+فیلترکیک+ویناس+میکروب  2

  +  3  3  0.5  -  10  باگاس+اوره+فیلترکیک+ویناس  3

  -   3  3  0.5  -  10  باگاس+اوره+فیلترکیک+ویناس+میکروب  4

  -   -   -   -   -  10  باگاس  5

  

 مواد شیمیاییفیزیکو هايشاخص يگیر اندازه

 پایان و حین در هاکمپوست همچنین و اولیه

  فرایند

 ازت محتویات شامل فیزیکوشیمیایی هايشاخص

 پتاسیم، فسفر، نیترات، آمونیوم، ،C/N نسبت کل،

 کمپوست فرایند حین در EC(، pH( الکتریکی هدایت

 شد. انجام یکبار روز ده هر مختلف تیمارهاي در

 ساعت در و روزانه صورت به نیز دما يگیر اندازه

 به محلول یک در pH میزان شد. انجام مشخص

 براي شد. يگیر اندازه آب و کمپوست 10 به 1 نسبت

 نسبت با را کمپوست از مقداري ابتدا EC يگیر اندازه

 از استفاده با سپس و کرده مخلوط آب با 10 به 1

 بر زیمنس دسی حسب بر EC مقدار متر EC دستگاه

 اشاره روش مطابق نیز C/N نسبت د.ش تعیین متر
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 میزان گیري اندازه براي شد. يگیر اندازه باال در شده

 و قوي اسیدهاي در هضم روش از فسفر و پتاسیم

 شد انجام اتمی جذب اسپکتروفوتومتر دستگاه با آنالیز

)Nishanth and Biswas, 2008( .با آمونیوم غلظت 

 به نانومتر 650 حذب در کلریمتر دستگاه از استفاده

 ).Baethgen and Alley 1989( شد يگیر اندازه روش

  شد. تکرار بار 3 حداقل گیرياندازه آزمایشات کل

  

 همچنین و تیزك تره گیاه براي سمیت ارزیابی

   گندم رشدي يها شاخص بر تاثیر

 تیزك تره گیاه بذرهاي از سمیت، تست آزمایش در

 شرایط و دما با فیتوترون در آزمایش شدو استفاده

 در گلدان 15 تعداد در آزمایش شد. انجام شده کنترل

 بررسی منظور به شد. انجام تکرار سه و تیمار 5 قالب

 در رویشی صفات بر کمپوست مختلف تیمارهاي تاثیر

 اي گلخانه آزمایشی گندم، گیاه هوایی هاي اندام

 ،5 مقادیر با تصادفی کامل طرح قالب در فاکتوریل

 تکرار 3 شامل کدام هر مپوست،ک درصد 20 و 10

 جهت برداري نمونه آن از پس و انجام کشت

 ها بوته خشک وزن و تر وزن ارتفاع، يگیر اندازه

  گرفت. صورت

  

  هاداده آماري تحلیل و تجزیه و بررسی روش

 SPSS افزار نرم از ها داده آماري تحلیل و تجزیه براي

 آزمون زا استفاده با هامیانگین مقایسه شد. استفاده

 با نمودارها پذیرفت، انجام دانکن اي دامنه چند

 از حاصله نتایج اساس بر و Excel برنامه از استفاده

  شد. رسم هامیانگین مقایسه

  

  بحث و نتایج

 فیزیکوشیمیایی خصوصیات ارزیابی اولیه آنالیز نتایج

 تحقیق در استفاده مورد کیک فیلتر و ویناس باگاس،

 جدول در کبیر) امیر نعتص و کشت شرکت (باگاس

 مذکور جدول در طورکه همان است. شده آورده 2

 داراي نیشکر اصلی پسماند سه دباش می مشخص

ه ب و ندباش می متفاوتی فیزیکوشیمیایی خصوصیات

 به توجه با باشند. هم کننده تکمیل ندتوان می نحوي

 مواد همچنین و مواد این فیزیکوشیمیایی خصوصیات

 (جهت اوره و مرغی کود شامل ردیگ دسترس قابل

 ازت) به کربن نسبت کاهش و ازت محتویات افزایش

 در موثر هايباکتري از استفاده عدم یا استفاده و

 بهینه براي مختلف تیمار 5 میکروبی)، (بوستر فرایند

   شد. اجرا و طراحی کمپوست تولید سازي

  تحقیق در استفاده مورد ناسوی و کیک فیلتر باگاس، فیزیکوشیمیایی خصوصیات .2 جدول
  فسفر  C/N  (%) کربن  (%) ازت   pH  (%) خاکستر  (%) رطوبت   ماده

  -   98  24.5  0.26  4.1  1.4  40.4  باگاس

 ppm 385  34.8  16  0.46  6.28  10.9  54.7  فیلترکیک

  mg/l 7  15.9  94.1  5.88  4.38  -   88  ویناس

  

 فرایند حین در دمایی تغییرات روند بررسی

 که داد نشان مختلف یمارهايت در کمپوست

 دادند نشان متفاوتی دمایی تغییرات مختلف تیمارهاي

 کودمرغی، باگاس،" حاوي که 1 تیمار در ).1 (شکل

 همچنین و "میکروبی بوستر و ویناس فیلترکیک،

 و کیک فیلتر مرغی، کود باگاس،" حاوي که 2 تیمار

 اول روزهاي در مزوفیل یا تاخیري فاز بودند، "ویناس

 داد رخ سلسیوس درجه 20- 40 دماي با و ششم تا

 بسیار شاهد، تیمار و دیگر تیمار دو به نسبت که

 12 الی 6 روزهاي در و تدریج به د.باش می تر سریع

 به 2 تیمار در و سلسیوس درجه 58 به 1 تیمار دماي

 دهد می نشان موضوع این رسید. سلسیوس درجه 55

 رخ 1 شماره تیمار در در دما افزایش میزان بیشتر که

 میکروبی بوستر و مرغی کود حاوي که است داده
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 کمتري زمان در است توانسته تیمار این و است بوده

 و دما کاهش دیگر طرف از شود. وارد ترموفیل فاز به

 در رسیدگی مرحله یا دوم مزوفیل فاز به شدن وارد

 دما کاهش با بعد به دوازدهم روز از 2 و 1 تیمارهاي

 بود. همراه سلسیوس درجه 20 حدود هب 55 از

 اوره، (باگاس، 3 تیمارهاي در دما يگیر اندازه

 (باگاس، 4 و میکروبی) بوستر و ویناس فیلترکیک،

 مزوفیل فاز که داد نشان ویناس) و فیلترکیک اوره،

 درجه 20- 35 دماي با هفدهم تا اول روزهاي در

 با 23 الی 18 روزهاي بین ترموفیل فاز و سلسیوس

 مرحله افتاد. اتفاق سلسیوس درجه 40- 45 دماي

 در نیز تیمارها این در دوم مزوفیل یا رسیدگی

 درجه 20 به 45 از دما کاهش با 35 الی 24 روزهاي

 نیز شاهد تیمار دمایی نتایج بود. همراه سلسیوس

 بسیار تغییرات روز 35 طی در تیمار این که داد نشان

 کردن طی براي زیادي زمان هنوز و داشته ناچیزي

 بالغ کمپوست یک به شدن تبدیل جهت الزم مراحل

 يگیر اندازه از حاصل نتایج به توجه با لذا دارد. نیاز را

 تیمار در کمپوست فرایند که نمود اعالمتوان  می دما،

 است شده تکمیل روزه 35 اي دوره در و کوتاه 2 و 1

 يتیمارها به نسبت تیمار دو این در آلی مواد تجزیه و

 برخوردار باالتري سرعت از شاهد و اوره حاوي

 Pandharipande et al., 2004; Dehghani( هستند

et al., 2011; Wadkar et al., 2013(.  

  

  
  مختلف. تیمارهاي کمپوست فرایند در سلسیوس) (درجه دمایی تغییرات روند .1 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:

  

 داد نشان ،C/N تغییرات بررسی از حاصل نتایج

 مورد تیمارهاي تمامی در شاخص این تغییرات که

 داشته کاهشی روندي شاهد تیمار به نسبت آزمایش

 کمترین آمده بدست نتایج طبق .)2 (شکل است

 این که بود 2 و 1 تیمارهاي به مربوط C/N میزان

 در میکروبی) بوستر و (کودمرغی 1 تیمار در میزان

 2 تیمار در و رسید 9/15 به 9/23 از روز 35 طی

 در همچنین رسید. 3/16 به 2/24 از نیز (کودمرغی)

 و 1/18 به 6/34 از میکروبی) بوستر و (اوره 3 تیمار

 یافت. کاهش 7/19 به 9/33 از (اوره) 4 تیمار در

 روز 35 گذشت با داد نشان نیز )5( شاهد تیمار نتایج

 بسیار C/N کاهش روند کمپوست فرایند شروع از

 آماري آنالیز نتایج د.باش می 98 حدود در و بوده ناچیز

 نشان نیز کمپوست نهایی محصول در C/N تغییرات

 باالترین و 1 تیمار در C/N میزان ترینپایین که داد

 تیمارهاي بین در ).3 (شکل است بوده 5 تیمار در میزان
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 که میکروبی) بوستر و (اوره 3 تیمار نیز، اوره يحاو

 به نسبت کمتري C/N نسبت داراي بود میکروب حاوي

 از C/N نسبت شاخص .)3 (شکل بود (اوره) 4 تیمار

 فرآیند در موثر پارامترهاي مهمترین و ترین اساسی

 ییغذا مواد زانیم دهنده نشان رایز است، کمپوست

 65 حدود معموالً .دباش یم یینها کمپوست در موجود

 به و شده مصرف سازيکمپوست طی در کربن درصد

 تشکیل در مابقی شود.می دفع CO2 گاز صورت

 این البته کند. می شرکت ازت با سلولی ساختمان

 پسماند C/N میزان که دهد می رخ هنگامی عملیات

 فرایند زمان مدت باگاس). (مثل باشد باال خیلی

 کربن اکسید دي ولیدت میزان همچنین و کمپوست

 که دارد اولیه پسماند C/N نسبت با مستقیم رابطه

 بیشتر آغازي C/N هرچه که است معنی بدان این

 تثبیت براي تري طوالنی زمان مدت بهاحتماالً  باشد

 به باکتریایی فاز تغییر همچنین و کمپوست مواد

 و 20 از کمتر C/N میزان عموماً است. نیازمند قارچی

 فرایند پایان در در باال ثبات و پایداري با 15 از بیشتر

 ,Chang and Hsu( دباش می کمپوست بلوغ نشانگر

2008; Raut et al., 2002; Ghaffari et al., 2011.( 

 بیشترین که دهد می نشان حاضر تحقیق نتایج لذا

   است. داده روي 2 و 1 تیمار در فرایند بلوغ میزان

  

  
   .مختلف تیمارهاي کمپوست فرایند طی در ازت به کربن بتنس تغییرات روند .2 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:

  

  
   مختلف. تیمارهاي در ماهه یک نهایی محصول در ازت به کربن نسبت میزان .3 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V ،کیک فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )49-64( 1394بهار ، نهمشماره  چهارم، سال، فناوري گیاهان زراعیمجله علمی ـ پژوهشی زیست     56

  

  

 pH مختلف، تیمارهاي در کمپوست فرایند طی در

 که طوري به داد. نشان تدریجی و ناچیز کاهشی روند

 2 تیمار در و ،91/7 به 98/7 اولیه مقدار از 1 تیمار در

 4 و 3 تیمارهاي در همچنین رسید. 94/7 به 97/7 از

 رسیده 98/7 به 01/8 از و 97/7 به 8 از ترتیب به

 گذشت با شاهد تیمار در شاخص این تغییرات است.

 اولیه مراحل با چندانی اختالف و ناچیز بسیار روز 35

 محققین سایر مطالعات به توجه با نداشت. کمپوست

pH باشد 9 تا 6 بین کمپوست براي مطلوب 

)Sundberg and Jönsson, 2008; Iqbal et al., 

2002; Pathak et al., 2012.( از 4 تا 1 تیمارهاي لذا 

 نهایی pH ند.باش می قبولی قابل حد در اسیدیته نظر

 تجزیه مراحل ،آلی مواد تأثیر تحت شدیداً کمپوست

 pH کاهش .است اصالحی مواد افزایش و کمپوست

 آلی اسیدهاي تولید دلیل به 4 تا 1 تیمارهاي در

 همچنین و فرآیند یط در ها ریزسازواره توسط

 دیگر طرف از .باشد آمونیوم کاهش از ناشی اسیدیته

 هاي باکتري نیتریفیکاسیون فرآیند طول در

 داخل به ازتی عامل آزادسازي با ازت کننده تثبیت

 Iqbal( شوند می ترکیب pH کاهش باعث کمپوست

et al., 2002; Pathak et al., 2012.(   

 هدایت ییراتتغ مراحل بررسی از حاصل نتایج

 که داد نشان کمپوستینگ مختلف مراحل در الکتریکی

 در اولیه مقدار به نسبت EC مقدار تیمارها تمامی در

 افزایش شاهد تیمار به نسبت و کاهشی روند مجموع

 EC از 2 و 1 تیمار دیگر طرف از ).4 (شکل است یافته

 از پس بودند. برخوردار 4 و 3 به نسبت تري پایین

 در و 83/4 با برابر 2 تیمار در مقدار این وزر 35 گذشت

 مقادیر بود. متر بر زیمنس دسی 91/4 با برابر 1 تیمار

 3 تیمار در و ،25/5 حدود (اوره) 4 تیمار در پارامتر این

 بر زیمنس دسی 9/5 با برابر میکروبی) بوستر و (اوره

 یک رسانایی قابلیت اصل در EC ).4 (شکل بود متر

 ها یون نوع و غلظت به که دهد می نشان را محلول

 میزان با مستقیمی ارتباط فاکتور این است. وابسته

 دارد. محلول داخل به الهضم سهل مواد رهاسازي

 کنندمی توصیه زمینه این در شده انجام قبلی تحقیقات

 باشد متر سانتی بر زیمنس میلی 3 و 2 بین باید EC که

 کشاورزي صنعت در کود عنوان به را آن بتوان تا

 ,.Fernández et al., 2008; Moore et al( کرد استفاده

 دسی 4 از باالتر EC با کودهاي از استفاده ).2009

 و شوري به حساس گیاهان براي متر بر زیمنس

   د.شو مین توصیه باال EC با قلیایی هاي خاك همچنین

  

  
   .)dS/m( مختلف تیمارها در الکتریکی هدایت تغییرات روند .4 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:
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 نشان فسفر درصد میزان تغییرات بررسی نتایج

 در کمپوست فرایند طی در فسفر غلظت میزان که داد

 داشت. افزایشی روند شاهد تیمار جزه ب تیمارها تمامی

 از باالتر مرغی کود حاوي هايتیمار در فسفر میزان

 ،1 تیمار در ).5 (شکل بود بیشتر اوره حاوي تیمارهاي

 به 6/0 از 2 تیمار در و 08/1 به 62/0 از فسفر غلظت

 از 3 تیمار در میزان این یافت. افزایش درصد 01/1

 رسید. 78/0 به 59/0 از 4 تیمار در و 73/0 به 57/0

 در روز 35 زمان مدت طی در فسفر تغییرات همچنین

   بود. 04/0 حدود در و ناچیز بسیار شاهد تیمار

 35 از (بعد نهایی محصول در فسفر میزان بررسی

 باالترین داراي 1 تیمار محصول که داد نشان روز)

   سپس و 2 تیمار و بوده فسفر محتویات میزان

 داشتند قرار بعدي هاي رتبه در 3 شماره تیمار

 مشاهده شاهد یمارت در هم میزان کمترین ).5(شکل

   شد.

  

  
   خشک). وزن درصد اساس (بر مختلف تیمارهاي نهایی کمپوست در فسفر محتویات میزان .5 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:

  

 نیز فرایند حین در پتاسیم محتویات میزان بررسی

 همه در پتاسیم میزان فرایند طی در که داد نشان

 در افزایش این میزان اما داشت افزایشی روند تیمارها

 سایر از بیش )3 و 1( میکروب حاوي تیمارهاي

 نهایی محصول در همچنین ).6 (شکل بود تیمارها

 شد مشاهده 1 شماره تیمار در پتاسیم میزان باالترین

 ختالفا تیمارها سایر همچنین و 2 تیمار به نسبت که

 عنصر غلظت میزان ).6 (شکل داد نشان دار معنی

 و آن بودن دسترس در دلیله ب کمپوست در پتاسیم

 بیوشیمیایی فرایندهاي در آن حیاتی نقش همچنین

 که ستا حالی در این د.باش می مهم بسیار گیاهان،

 در کل منیزیم و کلسیم فسفر، از بخشی تنها

 .باشد می هگیا استفاده قابل کمپوست هاي نمونه

 اي تغذیه نقش در دتوان می پتاسیم% 1 از بیش غلظت

 ,.Iqbal et al( باشد داشته اساسی نقش کمپوست

2002; Pathak et al., 2012 Nishanth and. 

Biswas, 2008(. دهد می نشان حاضر تحقیق نتایج 

 افزایشی روند تیمارها تمامی در پتاسیم و فسفر مقادیر

ها  نمونه تمامی در آمده بدست مقادیر این که داشته

 علت د.باش می ایران کمپوست ملی استاندارد با متناسب

احتماالً  کمپوست طی در پتاسیم و فسفر درصد افزایش

 فرایند طی در ازت یا و فرار کربن رفتن دست از دتوان می

 و کالته حالت از عناصر این شدن خارج یا و کمپوست

 براي استفاده قابل و آزاد و محلول فرم به شدن تبدیل

 بهاحتماالً  عناصر این شدن محلول دلیل د.باش می گیاه

 فرایند به شده اضافه میکروبی يها سویه فعالیت خاطر

 حتی و هاباکتري از بسیاري زیرا د،باش می کمپوست

 پتاسیم و فسفر کنندگی حل توانایی زيخاك هايقارچ

 ندشو می ادهاستف زیستی کود عنوان به عموماً و دارند را

)Jeong et al., 2012; Abbasi et al., 2015.(   
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   خشک). وزن درصد اساس (بر مختلف تیمارهاي نهایی کمپوست در پتاسیم محتویات میزان .6 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:

  

 تیمارها در کل ازت میزان ییراتتغ بررسی نتایج

 تیمار بجز تیمارها همه در میزان این که داد نشان

 پایان در و داشته افزایشی روند يدار معنی بطور شاهد

 محصول در میزان این درامد. ثابت شکل به فرایند

 و درصد) 96/1( مقدار بیشترین داراي 1 تیمار نهایی

 درصد). 92/1( داشت قرار بعدي رتبه در 2 تیمار

 و 88/1 مقادیر با ترتیب به 4 و 3 تیمارهاي همچنین

 يها نمونه به نسبت کمتري مقدار داراي درصد 83/1

 کل نیتروژن مقدار ).7 (شکل بودند مرغی کود حاوي

 بلوغ، سازي، کمپوست شرایط به بستگی ها کمپوست

 کل نیتروژن دارد. اولیه ماده نوع و انبارداري شرایط

 معدنی نیتروژن باضافه آلی وژننیتر از مجموعی

 مرغی، کود قبیل از پایین C/N نسبت با مواد است.

 آزاد و میکروبی رشد براي نیتروژن افزایش باعث

 گآز صورته ب دتوان می که ندشو می آمونیوم سازي

 Finstein and( شود تبخیر اتمسفر در آمونیاك

Morris, 1975.( باالي نسبت با مواد دیگر، طرف از 

C/N، را میکروبی رشد از حمایت براي کافی نیتروژن 

 آید. می پایین تجزیه سرعت لذا بود، نخواهند دارا

 تیمارها، ترموفیلیک فاز در ازت میزان افزایش

 بهتر فعالیت و دما بودن باالتر نتیجه دتوان می

 از باالیی درصد تجزیه باعث که باشد هاریزسازواره

 20 فقط که ستا حالی در این و ندشو می کربن

   د.شو می مصرف نیتروژن از درصد

  

  
   خشک). وزن درصد اساس (بر مختلف تیمارهاي نهایی کمپوست در کل ازت میزان .7 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH ویناس، :V کیک، فیلتر :F اوره، :U باگاس، :B اختصارات:
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 فرآیند يابتدا در تیمارها تمامی در آمونیوم مقدار

 کرد. پیدا داريمعنی کاهش فرآیند طول در و بوده زیاد

 بر گرممیلی 67 به 235 (از 1 تیمار در کاهش بیشترین

 بر گرممیلی 65 به 230 از ( 2 تیمار در و کیلوگرم)

 این 4و 3 تیمارهاي در همچنین شد. مشاهده کیلوگرم)

 گرممیلی 83 به 210 از و 80 به 200 از بترتیب میزان

 صورتیکه در داشتند، توجهی قابل کاهش کیلوگرم بر

 نیتروژن نشد. مشاهده شاهد تیمار در کاهشی روند این

NH4( آمونیومی
+-N(، ترکیب در که است نیتروژنی 

NH4( آمونیوم کاتیون بصورت کمپوست
 در و دباش می )+

 بکار نیتروژن فرد به منحصر منبع عنوان به صورتیکه

 آوردمی بوجود گیاهان از برخی در مسمومیت عالیم رود

)Dev et al., 2002.( نیترات میزان بالغ کمپوست در 

 متعادل C/N نسبت که هنگامی .است آمونیوم از بیشتر

 شرایط تحت و شده آزاد آمونیاك صورت به ازت باشد،

 د.شو می اکسیده NO3 صورت به آن از بخشی خاصی

 از شتربی آمونیوم هايغلظت با نابالغ هايکمپوست

 در محلول آمونیاك تواند می کیلوگرم بر گرممیلی 1000

 باالي غلظت ببرد. باال گیاه براي سمیت حد در را آب

 و ناپایداري، دهنده نشان کمپوست در آمونیومی نیتروژن

 کند تجاوز بالغ کمپوست در درصد 04/0 از نباید

)Zucconi and Bertoldi, 1987.(  

 نشان نیز نیترات یزانم در تغییرات بررسی نتایج

 آن از بعد و 1 تیمار در تغییرات میزان بیشترین که داد

 طی از پس نیترات مقدار است. داده رخ 2 تیمار در

 تیمار در و 210 حدود 1 تیمار در کمپوستینگ مراحل

 به نسبت که بود کیلوگرم بر گرممیلی 200 حدود 2

 مقادیر است. داشته چشمگیري افزایش اولیه مقدار

 کیلوگرم بر گرممیلی 180 مقدار به 3 تیمار در نیترات

 بود کیلوگرم بر گرممیلی 174 مقدار به 4 تیمار در و

 30 از کمتر شاهد تیمار در میزان این حالیکه در

  بود. کیلوگرم بر گرممیلی

 گیاه روي بر هاکمپوست سمیت بررسی آزمایشات

 یمرغ کود حاوي تیمارهاي که داد نشان تیزك تره

 یزن جوانه سرعت از آزمون این در )2 و 1 (تیمارهاي

 شده کشت بذور که طوري به بودند برخوردار باالتري

 بیش روز 3 گذشت از پس 1 تیمار کمپوست روي بر

 بیش يدار معنی بطور و داشتند یزن جوانه درصد 89 از

 نیز تیمار دو این از بعد ).3 (جدول بود 2 تیمار از

 کشت بذور پنجم روز در بودند. )4( و )3( تیمارهاي

 90 از بیش تیمار چهار محصوالت روي بر شده

 میزان بیشترین که داشتند زنی جوانه رشد درصد

 شاهد براي میزان کمترین و بود 1 تیمار به مربوط

   ).3 (جدول بود ی)زن جوانه درصد 72 (حدود

  

  روز 5 و 3 ذشتگ از بعد ترتیزك گیاه شده کشت بذور یزن جوانه درصد .3 جدول
  پنجم روز تا یزن جوانه درصد  سوم روز تا یزن جوانه درصد  تیمار

T1  89±5a 100a 

T2  85±4a 97±3ab 
T3  17±2b 95±3b 
T4  15±2b 93±4b 

T5 (control)  11±2b 72±3c 

  

 ترین حساس از یکی یزن جوانه شاخص

 کمپوست سمیت و پایداري بلوغ، ارزیابی هاي شاخص

 ).Wang et al., 2004; Oleszczuk, 2008( دباش می

 80 از بیش یزن جوانه شاخص وقتی که شده گزارش

 مواد گونه هر از عاري عمالً کمپوست باشد درصد

 Wei et( دباش می (فیتوتوکسیک) گیاهان براي سمی

al., 2000.( که داد نشان اي گلخانه آزمایشات نتایج 

 مرغی، (کود 1 تیمار از حاصل %10 کمپوست

 گندم ارتفاع میزان باالترین ایجاد به منجر وب)میکر

 بدون (اوره 4 تیمار %10 کمپوست آن از بعد شد



 )49-64( 1394بهار ، نهمشماره  چهارم، سال، فناوري گیاهان زراعیمجله علمی ـ پژوهشی زیست     60

 نیز ارتفاع میزان ترین پایین ).8 (شکل بود میکروب)

 کمپوست حاوي تیمارهاي بود. شاهد تیمار به مربوط

 ایجاد به منجر 2 و 1 تیمارهاي از حاصل 10%

 نیز تیمارها سایر شدند. گندم تر وزن میزان باالترین

 ترین پایین و شدند کمتري تر وزن ایجاد به منجر

 ).9 (شکل بود شاهد تیمار به مربوط تر وزن میزان

 (حاوي 1 تیمار از حاصل %10 کمپوست همچنین

 میزان باالترین ایجاد به منجر میکروب) و کودمرغی

 شکل به تیمارها سایر و شد گندم خشک وزن

   ).10 (شکل بودند میزان این از تر پایین يدار معنی

  

 
  ).cm( گندم گیاه ارتفاع بر مختلف تیمارهاي از حاصل هاي کمپوست تاثیر .8 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH اوره، :U اختصارات:

  

  
  گندم. گیاه تر وزن بر مختلف تیمارهاي از حاصل هاي کمپوست تاثیر .9 شکل

  میکروبی. بوستر :M و رغی،م کود :CH اوره، :U اختصارات:
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  گندم. گیاه خشک وزن بر مختلف تیمارهاي از حاصل هايکمپوست تاثیر .10 شکل

  میکروبی. بوستر :M و مرغی، کود :CH اوره، :U اختصارات:

  

 نمود اشارهتوان  می بندي جمع عنوان به پایان در

 با ترکیب در مرغی کود و میکروبی بوستر حضور که

 دار معنی کاهش به منجر توانست کرنیش پسماندهاي

 35 در کامل (فرایند کمپوست فرایند اجراي زمان

 دار معنی کاهش دمایی، تغییرات سریع افزایش روز)،

 نسبت افزایش ،EC و pH ازت، به کربن نسبت

 شامل مهم عناصر محتویات و آمونیوم به نیترات

 از شد. تولیدي کمپوست در پتاسیم و فسفر ازت،

 باعث مرغی کود و میکروبی بوستر حضور دیگر طرف

 از حاصل کمپوست کودي خصوصیات افزایش

 دار معنی افزایش به منجر و شده نیشکر پسماندهاي

 و تیزك تره بذر یزن جوانه يها شاخص در

  و  خشک  و  تر  وزن  شامل گندم رشد يها شاخص

  

   شد. آن ارتفاع همچنین
  

  سپاسگزاري

 پژوهشکده تحقیقاتی پروژه قالب در حاضر تحقیق

- 92103 مصوب شماره با ایران کشاورزي بیوتکنولوژي

 موسسه مالی حمایت و سفارش با و 4- 05- 05

 جانبی صنایع و نیشکر توسعه و آموزش تحقیقات،

 همکاران از نویسندگان بدینوسیله شد. انجام خوزستان

 صنایع و نیشکر توسعه و آموزش تحقیقات، موسسه

 و حمایت بابت شمیلی دکتر و مديح دکتر آقایان جانبی

 نویسندگان نمایند. می تشکر و تقدیر صمیمانه همکاري

 ابراهیم مهندس آقاي صمیمانه همکاري از همچنین

  کنند. می قدردانی و تشکر پروژه اجراي در کریمی
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