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چکیده
پسماندها متشکل از بقایای گیاهی و ضایعات محصوالت کشاورزی ،از منابع کود آلی بشمار میروند که کاربرد
آن از قدمت تاریخی برخوردار است .بر اساس آمار موجود از مجموع  632هزار تن پسته خشک تولید شده در سال ،1353
بیش از  722هزار تن پسماند تولید شده است که بخش اعظم آن در باغها مناطق پستهخیز به عنوان کود آلی مصرف
میشود .هدف این تحقیق بررسی اثرات مثبت و منفی مصرف پسماند پسته به عنوان کود آلی طی دو سال متوالی بود.
نتایج نشان داد چنانچه پسماند پسته بدون گندزدایی انباشته شود ،محیط بسیار مستعدی برای رشد و فعالیت قارچهای
تیره  Aspergillusو  Penicilliumاست .وجود آفالتوکسین  G2به میزان  2/260میکروگرم در  122گرم پسماند پسته
تایید شد ،ولی این آلودگی در خاک باغی که پسماند به آن اضافه شده بود وجود نداشت .افزودن پسماندها به خاک بطور
معنیداری باعث کاهش هدایت الکتریکی ( )ECو اسیدیته ( )pHشد ،در مقابل میزان عنصر روی (672 )Znدرصد ،فسفر
( 155 )Pدرصد و پتاسیم ( 05/5 )Kدرصد نسبت به شاهد افزایش یافت ،با این حال بین تیمارها از نظر میزان عنصر بُر
( )Bاختالف معنیداری وجود نداشت .از نتایج حاصل چنین استنباط میشود که افزودن ضایعات پسته باعث غنی شدن
خاک از عناصری میگردد که مستقیماً توسط درختان پسته قابل جذب هستند ،ولی الزم است تا پسماندها قبل از استفاده
توسط قارچکش مناسب گندزدایی شوند تا آلودگی توکسینی ایجاد نگردد .همچنین برای بازیابی توان تجزیه پذیری خاک،
کاربرد پسماند با فواصل دو یا سه سال یکبار در باغها قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :آفالتوکسین ،ضایعات کشاورزی ،عناصرماکرو و میکرو ،کود آلی ،هدایت الکتریکی
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Abstract
Plant residuals and waste products of agricultural crops form organic fertilizer sources that are traditionally
used as organic manure. From 230000 t of dry pistachios produced in 2014, more than 766000 t waste was
generated and a large part was to pistachio orchards in fertile regions to be used as organic manure. This study
investigated the positive and negative effects of the used of pistachio waste as organic fertilizer over two
consecutive years in the form of statistical designs for compound decomposition (overtime). The results
indicate that if pistachio waste accumulates without being disinfected, it is a suitable environment for the
growth and activity of Aspergillus and Penicillium fungi. The presence of aflatoxin G2 was confirmed in the
pistachio waste (0.028 μg), but this contamination did not exist in the soil of the orchard to which the pistachio
waste was added. The addition of waste to soil significantly reduced the EC and pH and increased the levels
of Zn, P, and K by 270%, 195%, and 89.5%, respectively, in comparison with the control. The level of B did
not differ significantly at between treatments. The results suggest that adding pistachio waste to soil enriches
it with elements that are directly absorbable by pistachio trees, but it is necessary for the waste to be disinfected
with proper fungicides to prevent development of toxin contamination. Furthermore, to recover the
decomposability of soil, application of waste to orchards with intervals of twice or three times a year is
recommended.
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ضریب کربن آلی و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی
.)6222 مؤثر است (باستیدا و همکاران

مقدمه
از مهمترین مشکالت مناطق پستهکاری کشور

،در چند دهه اخیر به سبب افزایش نسبی قیمت پسته

 سالمت و،کمبود مواد آلی خاک است که میزان تولید

 مقاومت،روند رو به رشد تقاضا از بازارهای جهانی

 از جمله.باروری درختان را تحت الشعاع قرار میدهد

درختان به کم آبی و شوری سطح زیر کشت پسته ایران

،راهکارهای صحیح و عملی برای بهبود این وضعیت

به1376  هزار هکتار در سال622  درصد افزایش از80 با

کاربرد مدیریت شده پسماندهای گیاهی است به طوریکه

 رسیده است (فائو1356  هزار هکتار در سال328 حدود

اضافه کردن این مواد به خاک مزارع و باغها در تثبیت و

 پسته خشک تنها، بر اساس تحقیقات انجام شده.)6218

 افزایش، افزایش عناصر غذایی،پایداری خاکدانهها
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 65تا  35درصد وزن پسته تازه را شامل میشود ،در

آفالتوکسین موجود در محیط باغ قادر است از طریق

نتیجه  25تا  75درصد محصول پسته را پوست سبز،

شکاف پوسته سبز ،میوه را آلوده کند (شاکر اردکانی و

خوشه و میوههای پوک و نارس تشکیل میدهد .به این

همکاران  .)6216نتایج تحقیقات عراقی و همکاران ()6225

ترتیب از مجموع  632هزار تن پسته خشک تولیدی در

نشان داده که اسپور این قارچها حتی تا  8ماه پس از

سال  ،1353بیش از  722هزار تن پسماند بجا مانده است

خشک شدن محصول هم قدرت جوانهزنی و رشد دارند.

(دانشمندی  .)6213این پسماندها یا در اطراف

هر چه میزان آلودگی محیط بیشتر باشد ،احتمال آلوده

ترمینالهای ضبط پسته رها شده و یا به عنوان کود آلی

شدن محصول افزایش مییابد .بنابراین ،فزونی اسپور

به خاک باغ اضافه میشوند .یافتههای سایر محققین

گونههای مولد آفالتوکسین در باغها ،بخصوص در دوره

نشان میدهد که فرایند تجزیه پسماندها و سرعت معدنی

بلوغ و رسیدگی میوه ،میتواند خطر آلودگی محصول را

شدن آن به عوامل مهمی مانند ترکیب شیمیایی مواد

افزایش دهد.

(لکزیان و یزدانپناه  ،)6227جمعیت ریزجانداران

علیرغم انتقال بسیاری از ضایعات ترمینالهای ضبط

هتروتروف خاکزی (رئیسی  ،)6222سطوح آنزیمهای

پسته به باغها ،تاکنون هیچ تحقیقی در راستای بررسی

هیدرولیز کننده (مایکل و جاشوآ  ،)6223قدرت و سطح

اثرات مثبت یا منفی کاربرد پسماند پسته تازه ،ارزش

تنفسی خاک (آقاباالیی و رئیسی  )6227و شرایط محیطی

تغذیهای آن،عوامل آلوده کننده محیط و یا احتمال انتقال

و اکوسیستمی خاک هدف بستگی دارد .هر چه میزان

آن به افراد در حین جابجایی یا توزیع پسماندها در خاک

آلودگی محیط بیشتر باشد احتمال آلوده شدن محصول

باغها گزارش نشده است .لذا این پژوهش جهت اهمیت

افزایش مییابد .معموالً این ضایعات ماهها تلنبار میشوند

موضوع و بررسی موارد فوق در منطقه فیضآباد

تا در پائیز به خاک باغها افزوده شوند که این امر سبب

مهوالت (سومین قطب تولید پسته کشور) برنامه ریزی و

تخمیر و فساد پسماند ،هجوم حشرات و ایجاد محیطی

اجرا گردید.

بسیار مستعد برای رشد و تکثیر میکروارگانسیمها از
جمله قارچهای مخمر میشود (شکل  .)1آسپرژیلوس 1از
خطرناک ترین قارچهای مولد آفالتوکسین بوده و قادر
است در کودهای حیوانی و بقایای گیاهی زمستان گذرانی
کرده و در سال زراعی بعد انبوه کلونی تولید شده را در
محیط باغ رها سازد (مرادی  .)6223بررسی
کلونیزاسیون مواد زائد حاصل از فرآوری محصول و
برگ درختان نشان داده که گونههای آسپراژیلوس
میتواند این بقایا را به عنوان منبع اینوکولوم کلونیزه کند
و سپس اسپور آن در محیط باغها منتشر و تکثیر شود
(مرادی و همکاران  .)6225اسپور قارچهای مولد

1. Aspergillus

مواد و روشها
 )1مکان و زمان آزمایش
این آزمایش در سالهای  1352و  1351در باغهای
پسته مثمر شهرستان فیضآباد مهوالت واقع در 622
کیلومتری جنوب شهر مشهد انجام شد .این شهرستان در
موقعیت جغرافیایی  50درجه و  65دقیقه تا  55درجه 5
دقیقه شرقی و  38درجه و  82دقیقه تا  35درجه و 62
دقیقه شمالی و ارتفاع  052متری از سطح دریا قرار دارد.
بیش از 86درصد از کل پسته تولیدی استان خراسان در
این شهرستان تولید میشود که از این حیث حائز رتبه
نخست در استان است (دانشمندی و همکاران .)6218
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شکل -1ایجاد کلونی قارچهای گندرو در پسماند پسته

 )2روش تهیه تیمارهای پسماند
تیمارها شامل پسماند تلنبار شده به مدت سه ماه،
خاک مخلوط با پسماند در سال اول ،خاک مخلوط با

بار آبیاری شدند .جهت تهیه نمونه شاهد ،از خاک سایر
قسمتهای باغ که فاقد هرگونه پسماند ،کود شیمیایی و
یا کود دامی طی دو سال متوالی بود ،استفاده گردید.

پسماند در سال دوم و نمونه خاک شاهد بود .بدین منظور
ابتدا در دهم شهریور سال1352مقدار پنج تن از پسماند

 )3آزمایشات پاتولوژیک

رقم بادامی سفید از ترمینال ضبط پسته بصورت

تشخیص رشد و نمو قارچهای گندرو به صورت

تصادفی جمع آوری و به مدت سه ماه (تا دهم آذر ماه

مورفولوژیکی و شناسایی کیفی و کمی آفالتوکسین با

 )1352در مکانی بدون هیچگونه گندزدایی شیمیایی

استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی

باال،1

انبارشد .پس از سپری شدن این مدت ،نمونهای از این

مدل  YOUNGLINساخت کره با ستون CT18-25Cm

پسماند جهت انجام آزمایشات جدا شد و باقیمانده آن پس
از انتقال به باغ پسته با نسبت  62تن در هکتار با خاک

و جذب ذرات  ،0.4μmدتکتور فلورسنت  1200و جذب
در

μm

 UV365-435انجام شد.

آن باغ مخلوط گردید (به وسیله شخم برگردان تا عمق
 32سانتیمتری خاک) .درختان پسته باغ هدف شامل

 )4آزمایشات شیمیایی

ارقام محلی و مثمر بادامی سفید و پسته قرمز با میانگین

میوههای نارس و پوست سبز پسته در پسماندها

عمر بیست و پنج تا سی سال بودند .یکماه پس از مخلوط

احتمال وجود روغن و مواد فنولی را افزایش میدهد ،لذا

کردن پسماند با خاک باغ (دهم دی ماه  ،)1352از خاک

جهت تشخیص مقدار روغن تیمارها از سیستم سوکسله

مخلوط شده با پسماند نمونه برداری شد .در نهایت

و برای حذف حالل از دستگاه روتاری درایر استفاده

یکسال بعد (دهم دی ماه  )1351نیز دقیقاً از همان نقاط

شد .میزان مواد فنولی تیمارها نیز به روش مالیک و

سال قبل نمونههای دیگری تهیه و به آزمایشگاه انتقال

سینگ ( )1502با اندکی تغییر تعیین گردید .بدین

داده شد .در طول این یک سال باغهای مورد نظر هشت

منظور 12،گرم از نمونه با  622میلیلیتر اتانول مخلوط

)1. High Performance Liquid Chromatography (HPLC
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گردید و به مدت  32دقیقه روی شیکر قرار گرفت و سپس

میانگین دادهها نیز بر اساس آزمون چند دامنه دانکن در

با عبور دو مرحلهای از کاغذ صافی واتمن شماره یک3،

سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

میلیلیتر از آن محلول جدا شده و با  1میلی لیتر معرف
فولین سیوکالتئو و  6میلیلیتر کربنات سدیم ( 62درصد
وزنی /حجمی) مخلوط گردید تا رنگ آبی مولیبدن ظاهر
شود .در نهایت میزان جذب در طول موج  252نانومتر
تعیین شد.

نتایج و بحث
نتایج آزمایشات پاتولوژیک
نتایج آزمایشات مورفولوژیکی وجود پروپاگولها
و میسیلیوم قارچهای آسپرژیلوس و پنیسیلیوم 3در
پسماندها را تأیید کرد .در نمونههای خاک ،مخمرها و
میکروارگانیسمهای کلروفیلدار مانند سیانوباکترها

 )5آزمایشات کیفی خاک باغ
نمونههای خاک باغ هدف شامل نمونه خاک
سال( 1352پس از افزودن پسماند) ،نمونه خاک سال
 1351و نمونه خاک شاهد ( که طی دو سال هیچ نهادهای
بدان اضافه نشده بود) مورد آزمایش کیفی قرار گرفت.
این ارزیابی شامل تعیین عناصر ماکرو و میکرو ،واکنش
خاک ( ،)pHمیزان مواد آلی محلول ( 1)OCو هدایت
الکتریکی ( 6)ECخاک بود .اسیدیته نمونههای خاک در
گل اشباع به وسیله  pHمتر ( )McLean, 1982و هدایت
الکتریکی عصاره اشباع نیز با کمک هدایتسنج الکتریکی
تعیین شد.

مشاهده شد ،ولی میسیلیوم قارچی قابل مالحظهای در
آن وجود نداشت .نتایج میزان آلودگی توکسینی تیمارها
در جدول  1درج شده که بر اساس آن ،در نمونه پسماند
مورد آزمایش ،وجودآفالتوکسین نوع  G2تأیید شد.
نتایج حاصل از سیستم کروماتوگرافی مُبین عدم آلودگی
دو نمونه خاک مخلوط با پسماند مورد آزمایش بود
(شکل  .)6پسماندها واجد  2/60نانوگرم آفالتوکسین در
گرم نمونه بود ،در حالی که نمونه خاک مخلوط با پسماند
در هر دو سال عاری از آلودگی توکسینی بود .بر اساس
نتایج حاصل ذرات کلوئیدی خاک قدرت تجزیه این زهرابه
خطرناک را دارد و احتماالً زمان مورد نیاز برای تجزیه
آن خیلی طوالنی نیست .آنجل و واگنر ( )1501، 1502طی

 )6تجزیه دادهها و مقایسات آماری
برای انجام تجزیه مرکب دادههای مربوط به مراحل
یک تا چهار این تحقیق در چهار تیمار و سه تکرار و
مرحله پنجم (آزمایشات کیفی خاک) در سه تیمار و سه
تکرار ،از نرمافزار  SPSS-16استفاده شد .مقایسه

یکسری آزمایش در خاکهای مختلف به این نتیجه
رسیدند که قارچهای توکسینزا مانند آسپرژیلوس در
خاک قابل تجزیه هستند ،مشروط براینکه منبع این
ساپروفیت به طور کامل با خاک مخلوط شده باشد.

جدول  -1میزان آلودگی تیمارها به آفالتوکسین
مقدار آلودگی(نانو گرم/
نوع متابولیت
تیمار
*
یک گرم نمونه)
2/22b
-خاک شاهد
2/22b
-خاک مخلوط با پسماند در سال 1352
2/22b
-خاک مخلوط با پسماند در سال 1351
G2
2/60a
پسماند انباشته شده (به مدت سه ماه)
* -یک نانوگرم معادل یک قسمت در میلیارد( )ng/gو یا ()ppb
 -حروف مشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح پنج درصد است.

1

Organic Carbon
2. Electrical Conductivity

3. Penicillium
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شکل -2نتایج  :HPLCوجود آفالتوکسین نوع  G2در پسماند پسته ( )Aعدم آلودگی نمونه خاک به آفالتوکسین در سال
 )B( 09و .)C( 01

 )2آزمایشات بیوشیمیایی
بر اساس نتایج حاصل ،مقدار روغن موجود در
تیمارها از نظر آماری (در سطح  5درصد) متفاوت بود
(شکل .)3Aمیانگین درصد روغن پسماند پسته  7درصد

بود که این مقدار در نمونه خاک سال  52به  2/0درصد
و در نمونه خاک سال  51به کمتر از  2/25درصد کاهش
یافت.
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بین تیمارهای مورد آزمایش از نظر مواد فنولی

میشود پسماند پسته مانند سایر مواد بیولوژیکی توسط

اختالف معنیداری در سطح  5درصد وجود داشت

ذرات کلوئیدی و بافت خاک قابل تجزیه و تبدیل است.

(شکل .)3Bمخلوط پسماند حدود  252میلیگرم در122

نتایج تحقیقات لوپوی و همکاران ( )6228در مورد

گرم مواد فنولی داشت که این مقدار در نمونه خاک سال

کنجاله کلزا ،لمون اُرتگا و همکاران ( )6220در پسماند

 182، 52و در نمونه خاک سال  51کمتر از  12میلیگرم

گندم و درستکار ( )6212روی ضایعات سورگوم نیز

در 122گرم بود .بیشترمواد فنولی پسماند در پوست سبز

امکان تغییر یا هیدرولیز ضایعات و پسماند کشاورزی

پسته موجود است .چنانچه میزان مواد فنولی پوست سبز

توسط خاک را تأیید میکند ،با این حال نمیتوان این

ارقام کلهقوچی ،احمدآقایی و اوحدی در محدوده 1152تا

حقیقت را انکار کرد که کاربرد بیش از حد چنین

 1822میلیگرم گزارش شده است (افشاری و همکاران

پسماندهایی میتواند حتی قدرت تجزیه کنندکی خاک را

 ،)6225از اینرو بخش اعظم مواد فنولیکی پسماند ناشی

تحت الشعاع قرار دهد.

از پوست تازه پسته است .بر اساس نتایج استنباط

a

8

700

a

A

B

7

600

300
200

b

مواد فنولی (میلی گرم در صد گرم)

400

5
4
3
2

b

100

c

c

c

1

c

0

0
خاک شاهد

خاک 91

خاک 90

پسماند پسته

میزان روغن (درصد)

500

6

خاک شاهد

خاک 91

خاک 90

پسماند پسته

شکل -3تغییرات میزان روغن ( )Aو مواد فنولی ( )Bدر پسماند پسته و خاکهای مورد آزمایش

 )3نتایج آزمایشات کیفی خاک

بیشترین میزان پتاسیم ( )Kبه خاک سال  51مربوط بود

نتایج آزمایشات شیمیایی خاک در جدول  6ارائه شده

( 586پی پی ام) .میزان پتاسیم در خاک سال  52و  51به

است .نتایج آزمون کیفی پسماند نیز جهت اطالع در انتهای

ترتیب به میزان  11و  05/5درصد نسبت به تیمار شاهد

جدول  6درج گردیده است .بر اساس نتایج بهدست آمده

افزایش داشت .همچنین میزان عناصر کم مصرف خاکی

افزودن پسماندها به خاک بطور معنیداری باعث کاهش

که سال  52پسماند به آن اضافه شده بود بیشتر از خاک

هدایت الکتریکی ( )ECشد .اسیدیته ( )pHنمونه خاک

شاهد بود که این افزایش در مورد عنصر روی ( )Znبیش

سال  52و  51به ترتیب  5و 3/0درصد کمتر از تیمار

از سایر عناصر میکرو مشاهده شد .میزان روی در خاک

شاهد بود .بیشترین مقدار ازت ( )Nو فسفر ( )Pبه خاکی

سال اول آزمایش  672درصد بیشتر از تیمار شاهد بود،

که سال  52به آن پسماند اضافه شده بود اختصاص

ولی از نظر عنصر بُر ( )Bبین تیمارهای مورد آزمایش

داشت (به ترتیب  2/75درصد و 85/2پی پی ام) ،ولی

اختالف معنیداری وجود نداشت ،با این حال افزودن
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پسماند باعث کاهش عنصر بُر به میزان  12درصد در

شاهد شد .کاهش عنصر بُر از آنجایی اهمیت دارد که

خاک سال  52و  66درصد در خاک سال  51نسبت به

غالباً مناطق پسته خیز با سمیت این عنصر روبرو هستند.

جدول  -2تأثیر افزودن پسماند بر خصوصیات شیمیایی و عناصر ماکرو و میکروی خاک
تیمارها

pH

EC
ds/m

*O.C
%

N
%

P
ppm

K
ppm

Fe
ppm

Mn
ppm

Zn
ppm

Cu
ppm

خاک شاهد

0/6a

8/23a

2/55c

2/22c

12/0c

602c

6/62c

8/22a

2/22c

2/06b

1/0a

خاک سال 52

7/0b

6/12c

2/70a

2/75a

85/2a

312b

6/26a

3/52b

6/68a

1/22a

1/5a

خاک سال 51

7/5b

3/58b

2/25b

2/23b

61/6b

586a

6/32b

3/30c

2/26b

2/76c

1/8a

پسماند**

--

--

--

1/81

062

526

72

5

0

2

85

B
ppm

* -میزان مواد آلی محلول در خاک
** -عناصر موجود در پسماند که صرفاً جهت اطالع ارائه شدهاند و ارتباطی به تیمارها ندارند.
 -در ستونهایی که حروف مشابه هستند در سطح  5درصد اختالف معنیداری وجود ندارد.

نتایج کلی و پیشنهادات

اما گونههایی مانند  Aspergillusnigerقادر است حالت

کیفیتت خاک از عوامل موثر بر تولید محصتتتوالت

تهاجمی به خود گرفته و در شتتترایط مستتتاعد به دانه و

گیاهی استت و بهبود آن نه تنها بر عملکرد بهینه گیاهان،

میوههتای در حال رشتتتد حمله کند ،بنابراین این احتمال

بلکه در ستتالمت آن وبالطبع حفظ کیفیت محیط زیستتت

وجود دارد که پسماند پسته و حتی دانههای ریخته شده

نقش اساسی دارد .برگشت باقیمانده گیاهان تحت عنوان

در ستطح باغ عامل توالی تولید آسپراژیلوس و گسترش

کتود آلتی طتی فرآینتتدهتتای میکروبیولوژیکی بتتاعتتث

اسپور آن باشند.

آزادستتتازی عنتاصتتتر معدنی و افزایش ماده آلی خاک

از آنجایی که اغلب ،همه عوامل استتاستتی هیدرولیز

میشتتود .بر استتاس نتایج این تحقیق ،افزودن پستتماند

مواد در یک زمان و یک مکان فراهم نمیباشند ،لذا ایجاد

پستته به خاک باغها میتواند هدایت الکتریکی و اسیدیته

دوره بتازیتابی توان ختاک در فرایند تجزیه پستتتماندها

ختاک را کتاهش دهتد ،مشتتتکلی کته امروزه اکثر مناطق

اجتناب ناپذیر استتت .از طرفی مشتتخص شتتده استتت که

پستتهخیز کشتور با آن دست به گریبان است .عالوه بر

استتتتفتاده بیش از حتد از پستتتمتاند گیاهی میتواند اثر

این مصتترف پستتماند پستتته موجب غنی شتتدن خاک از

بازدارندگی رشتتدی ایجاد کند (آنگرز و همکاران،)1557

عناصتتری میگردد که مستتتقیماً توستتط درختان پستتته

لذا پیشتنهاد میشود کاربرد پسماند در باغهای پسته به

جذب میشتتتود و لذا میتواند راهکاری ستتتریع و فوری

صتتورت دو یا ستتته ستتال یکبار انجام شتتتود .همچنین

جهت تأمین عناصر مورد نیاز درختان پسته باشد.

پستتماندها قبل از ورود به باغ ابتدا در مکان مناستتب به

با این حال نباید از پتانستیل باالی پسماندها درایجاد

طور مرتب زیر و رو گردد تا رطوبت آن سریعتر کاهش

آلودگی قارچی و توکستتتینی غافل شتتتد .هرچند آلودگی

یابد .استتفاده از قارچکشهای مناسب جهت گندزدایی و

موجود در پستماندها توسط ذرات کلوئیدی خاک تجزیه

استتتتفاده کارگران از ماستتتک فیلتردار در هنگام انتقال

میگردد ،ولی نبتایتد خطرات توکستتتینهتا نادیده گرفته

پسماند به باغها و مخلوط نمودن کامل این مواد با خاک،

شتود .با اینکه اغلب قارچها خاصتیت ساپروفیتی دارند،

از دیگری موارد است که اکیداً توصیه میگردد.
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