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 عملکرد و خاك رطوبتی هیدرولیکی، فیزیکی،هاي ویژگی بر شهري زباله کمپوست شیرابه اثر

 ذرت گیاه

  

  1افیونی مجید و *فارسانی ترابی بامداد
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  چکیده

 شـود. مـی  تولیـد  کمپوسـت  کود به شهري هايزباله تبدیل در که است آلی مواد بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی، تجزیه از حاصل کمپوست شیرابه

 تـر  وزن بـر  شیرابه تأثیر همچنین است. خاك رطوبتی مشخصه منحنی و هیدرولیکی فیزیکی،هاي ویژگی بر شیرابه اثر بررسی پژوهش، اصلی هدف

 رسـم  شد. اضافه شنی رسی لوم و رسی لوم بافت با ییهاكخا به جرمی درصد 5/2 و 25/1 صفر، سطوح در شیرابه شد. بررسی ذرت هوایی اندام

 رسـی  لـوم  خـاك  در شـیرابه  شـد.  انجام RETC افزارنرم توسط کوري و بروکس و ونگنوختن مدل پارامترهاي تخمین و رطوبتی مشخصه منحنی

 افـزایش  را دسـترس  قابـل  آب شنی رسی لوم خاك در شیرابه درصد 25/1 سطح تنها داد. کاهش را دسترس قابل آب و افزایش را ظاهري چگالی

 لـوم  خـاك  و کاهش را رسی لوم خاك اشباع هیدرولیکی هدایت شیرابه دادند. کاهش را شنی رسی لوم خاك ظاهري چگالی شیرابه، سطح دو داد.

 شنی رسی لوم خاك در شیرابه ینبنابرا بود. تر موفق ذرت هوایی اندام تر وزن افزایش در شنی رسی لوم خاك در شیرابه داد. افزایش را شنی رسی

 شـد؛  سبب خاك دو در شیرابه داد. افزایش را خاك دو گریزيآب شیرابه بود. بهتر درصد 25/1 تیمار خاك این در و بود مفیدتر رسی لوم به نسبت

  کنند. پیدا افزایش شاهد به نسبت کوري و بروکس و ونگنوختن مدل پارامترهاي
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  مقدمه

 تولیـد  نـرخ  کـه  شـده  باعث صنعت پیشرفت و شهرنشینی رشد

 افـزایش  .شـود  زیـاد  سرعتبه صنعتی و شهري جامد زائد مواد

 تاس هشد شیرابه توجهی ابلق مقادیر ایجاد به منجر زباله، تولید

 شیرابه و مواد این از حاصل محیطیزیست آلودگی شدت .)24(

 را جهـان  اجرایـی  و علمـی  منـابع  توجـه  که است ايگونهبه آن

 کـود  بـه  خـانگی  آلی پسماندهاي تبدیل ).16( است کرده جلب

 شـهري  پسـماندهاي  ازدیـاد  بـا  مقابله هايراه از یکی کمپوست

    است.

 و شـیمیایی  فیزیکی، تجزیه از حاصل مایع پوستکم شیرابه   

 به شهري هايزباله تبدیل فرایند در که است آلی مواد بیولوژیک

 بیـان  )23( همکـاران  و میرزایـی  شـود. مـی  تولید کمپوست کود

 سرعت کاهش باعث خاك به کمپوست شیرابه افزودن که کردند

 زانمیـ  خـاطر بـه  تواندمی که است شده رسی لوم خاك در نفوذ

   باشد. کمپوست شیرابه در موجود معلق مواد زیاد

 لنـدفیل  شیرابه تأثیر پژوهشی، در )35( جاستین و زوپانک   

 کردنـد.  بررسـی  خـاك  هـاي ویژگـی  بر را کمپوست شیرابه و

 ظرفیـت  يدارمعنی طوربه لندفیل شیرابه که دادند نشان ایشان

 شافـزای  درصـد  52 از بیشـتر  را لـوم  خـاك  دسترس قابل آب

 و کلسـیم  جملـه  از هاییکاتیون را یافته این دلیل آنها دهد.می

 فولکولـه  سـبب  کـه  داننـد می لندفیل شیرابه در موجود منیزیم

 درحالی اند.شده خاك آب ظرفیت افزایش و خاك ذرات شدن

 47 تـا  25 را دسـترس  قابـل  آب ظرفیـت  کمپوست شیرابه که

 موجـود  بیشتر حامال دلیلبه تواندمی کهدهد می کاهش درصد

 گریـزي آبگیري اندازه با پژوهشگر دو این باشد. ماده این در

 هـاي شـیرابه  که کردند بیان آب ةقطر نفوذ زمان روشبه خاك

 و آب ةقطر نفوذ زمان افزایش سبب دو هر کمپوست و لندفیل

 شیرابه میان این در شوند،می خاك گریزيآب افزایش درنتیجه

 آنهـا  اسـت.  داده افـزایش  بیشـتر  را خاك گریزيآب کمپوست

 جملـه  از هـا شـیرابه  در موجـود  گریزآب مواد را امر این دلیل

 آب دفـع  سـبب  خاك منافذ در تجمع با که انددانسته آلی مواد

  شوند.می

 تخلخـل  کـاهش  دلیـل به که کردند گزارش )21( همکاران و لی

 کـاهش  سـبب  زبالـه  شـیرابه  خاك، به شیرابه نفوذ از ناشی مؤثر

 شـده  زبالـه  دفن مکان در فشرده رسی خاك هیدرولیکی هدایت

 کـاهش  بیشـتر  شـاخص  ایـن  شـیرابه  غلظت افزایش با که است

 هـدایت  کـه  ندکرد بیان )9( نیگالتشتا و فرانسیسکا است. یافته

 کـه  است یافته کاهش زباله شیرابه نفوذ اثر در خاك هیدرولیکی

 گرفتگی و خاك در ریزجانداران رشد تواندمی آن دالیل از یکی

 مقـادیر  افزودن با )25( همکاران و نایاك باشد. آنها توسط منافذ

 کـه  کردنـد  گـزارش  خـاك  بـه  شیرابه جرمی درصد 15 ،10 ،5

 افزایش شیرابه کاربرد اثر در خاك تخلخل و هیدرولیکی هدایت

 شـیرابه  بـین  شـیمیایی  واکنش را یافته این دلیل آنها است. یافته

      کردند. بیان رسی هايکانی و اسیدي

 دلیـل بـه  و کمپوسـت  بـه  شـهري  هايزباله تبدیل فرایند در   

 شـیرابه  زیـادي  مقـدار  ایـران،  در خانگی هايزباله زیاد رطوبت

 کـه  کردنـد  گـزارش  )12( همکـاران  و هاشـمی  شـود. می تولید

 اصفهان آلی کود ۀکارخان کمپوست شیرابه خروجی دبی میانگین

بـه  زمسـتان)  پـاییز،  تابسـتان،  (بهار، لسا گوناگون هايفصل در

 دلیـل بـه  کـه  است ثانیه بر لیتر 35/0 ،55/0 ،41/0 ،63/0 ترتیب

 بهـار  در مقـدار  ایـن  تر، پسماندهاي و بهاره هايآبروان وجود

 شیرابه لیتر 150 زباله تن هر ازايبه کارخانه این در است. بیشتر

در  کارخانـه  بـه  روز در زبالـه  تـن  1100 ورود شـود. مـی  تولید

 تولیـد  میزان شود.می تولید روز در شیرابه لیتر 165000مجموع 

 سراسـر  در آلـی  کـود  هـاي کارخانه گسترش با کمپوست شیرابه

   برسد. توجهی قابل مقدار به تواندمی ایران کشور

 منـابع  کمبـود  به توجه (با کمپوست شیرابه از دوباره استفاده   

 یـابی راه یـا  کشاورزي) هايمینز در شیرابه زیاد آلی ماده و آب

 هـاي تأثیر توانـد می طبیعت، به زباله هايشیرابه سایر و ماده این

 فـرض  پـژوهش  این در باشد. داشته زیست محیط بر گوناگونی

 هــدایت کــاهش ســبب کمپوســت شــیرابه کــه اســت ایــن بــر

 به توجه با شود.می خاك دسترس قابل آب و اشباع هیدرولیکی

 بـر  کمپوسـت  شـیرابه  اثر درباره کمی هايهشپژو تاکنون اینکه

 انجـام  ایـران  در ویژهبه خاك هیدرولیکی و فیزیکیهاي ویژگی
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 بـر  مـایع  ایـن  اثـر  بررسی پژوهش این لیصا هدف است؛ شده

 قطـر  وزن نیمیـانگ  گریـزي، آب ظـاهري،  چگـالی هـاي  ویژگی

 هـدایت  دسـترس،  قابـل  آب مهـم،  رطـوبتی  نقـاط  هـا، خاکدانه

  است. رطوبتی مشخصه منحنی ویژهبه و باعاش هیدرولیکی

  

  هاروش و مواد

 دانشـگاه  کشـاورزي  دانشـکده  پژوهشی گلخانه در پژوهش این

 کــامالً طــرح قالــب در فاکتوریــل آرایــش بــا اصــفهان، صــنعتی

(بـه  شهري زباله کمپوست شیرابه شد. انجام تکرار 4 با تصادفی

 درصــد 5/2 و 25/1 ، صــفر ســطوح در اصــلی) فــاکتور عنــوان

 مـورد  هکتـار  در تـن  105 و 5/52 ، صـفر  برابر ترتیببه جرمی

 لـوم  هـاي بافـت  بـا  خـاك  دو بر آنها تأثیر و گرفت قرار استفاده

 گیـاه  رشـد  و فرعـی)  فـاکتور  عنـوان (به شنی رسی لوم و رسی

 و رطوبتی مشخصه منحنی رسم گرفت. قرار بررسی مورد ذرت،

 و معلـم)  دودیتمحـ  (بـا  ونگنـوختن  مـدل  پارامترهـاي  تخمین

 افـزار نـرم  توسـط  آزمایش مورد خاك دو براي کوري و بروکس

RETC  افـزار نـرم  از استفاده با آماري تحلیلوتجزیه شد. انجام 

SAS 9.4  روشبـه  میـانگین  مقایسـه  آزمـون  و LSD سـطح  در 

  شد. انجام درصد 5 آماري

 ۀمنطقـ  در واقـع  لـورك  مزرعـه  از رسـی  لـوم  بافت با خاك   

 صـنعتی  دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی (مزرعه دآبانجف

 )E 2/25 23 °51( و )N 5/4 32 °32( مختصات به اصفهان)

 بـه  تیـران  منطقـه  از شـنی  رسـی  لـوم  بافت با خاك شد. فراهم

 شد فراهم )E 3/46  13 °51( و )N 20  40  °32( مختصات

ـ متـر  سانتی 30 تا صفر هاخاك بردارينمونه (عمق  شـیرابه  ود).ب

 از کمپوسـت  کود سازيآماده حین در که شهري زباله کمپوست

 تهیـه  اصـفهان  آلی کود ۀکارخان از است شده ایجاد شهري زباله

   شد.

 بـراي  دلیـل  همـین بـه  دارد زیـادي  شوري کمپوست شیرابه   

 از کـدام  هـر  بـه  خـاك  با بهتر شدن همگن و شوري اثر کاهش

 برابـر  سه مقدار شد. اضافه مقطر آب برابر سه شیرابه، تیمارهاي

 330 مکـش  در خـاك  رطوبـت  تیمار، سطح حداکثر به توجه با

دسـت  بـه  گلـدان  کف از تیمارها خروج عدم و )FC(متر سانتی

   آمد.

 کیلـوگرم  5 داراي گلدان هر در تیمار اعمال از پس هفته دو   

 ايهفتـه  دو زمـان  شد. کاشته ماکسیما) (رقم ذرت بذر 5 خاك،

 شـوري  تـنش  ایجـاد  عدم و خاك در تیمار شدن پایدار نظورمبه

 طول در آبیاري شد. گرفته درنظر ذرت، بذرهاي براي آن توسط

 تـا  شـد  انجام ايگونهبه و شهري آب از استفاده با کاشت مدت

 از پـس  روز 70 باشـد.  نداشـته  وجود هاگلدان کف از خروجی

 هـوایی)  م(انـدا  ذرت گیاهـان  زایشـی)،  مرحله از (پیش کاشت

  شد.گیري اندازه آنها تر وزن و شدند برداشت

  

  شیمیایی هايآزمایش

 و 65% نیتریـک  (اسـید  تـر  هضم روشبه شیرابه از گیريعصاره

 توسـط  کـل  پتاسیم و سدیم ).31( گرفت صورت اکسیژنه) آب

 دسـتگاه  توسـط  کـل  منیزیم و کلسیم )،28( فتومتر فلیم دستگاه

 Perkin-Elmer( مدل اتمی جذب  شـده  آماده ةعصار در )3030

ــه شــیرابه کــل نیتــروژن و کمپوســت شــیرابه از ــدال روشب  کل

 تیمار در تر اکسیداسیون روشبه آلی ماده ).17( شدگیري اندازه

 در مسـتقیم  طـور بـه  pH و EC ).19( شـد گیـري  اندازه خاك و

گیـري  اندازه اشباع گل عصاره در خاك براي و کمپوست شیرابه

 و )28( فتـومتر  فلـیم  دسـتگاه  با خاك محلول مسدی مقدار شد.

 از اسـتفاده  با تیتراسیون روشبه محلول منیزیم و کلسیم مجموع

 در )EDTA( ةکننـد  تیتـر  و )EBT( تـی بلـک  کروم اریو معرف

 نسـبت  پایـان  در ).20( شـد  گیرياندازه خاك اشباع گل عصاره

 براي ).3( شدگیري اندازه خاك در )SAR( محلول سدیم جذب

بـه  و کرده وزن را آن از گرم 10 شیرابه خشک مادهگیري اندازه

 شـد  داده قـرار  گـراد سانتی ۀدرج 75 دماي در ساعت 24 مدت

)10.(   

  

  خاك هیدرولیکی و فیزیکی هايآزمایش

 اسـتوانه  روشبـه  ظـاهري  چگالی و پیپت روشبه خاك بافت

 از خـاك  گریـزي آبگیـري  اندازه براي ).19( شدگیري اندازه
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 از منظور این براي )؛30( شد استفاده ذاتی پذیريجذب روش

 و هالـت  پیشـنهادي  متـر میلـی  4 قطـر  با نفوذسنج ریز دستگاه

 پایـداري گیـري  انـدازه  بـراي  ).11( شد استفاده )1999( یانگ

نمونه کردن الک (زمان شد استفاده تر الک روش از هاخاکدانه

   .)14( شــــد) گرفتــــه درنظــــر دقیقــــه 5 آب در هــــا

 شـد گیـري  انـدازه  ثابـت  بار روشبه اشباع هیدرولیکی هدایت

)18.(  

  

  خاك رطوبتی ۀمشخص منحنی

 هـا گلـدان  از شده تهیه نخوردهدست هاينمونه رطوبت مقدار

 اشـباع  را هانمونه ابتدا شد.گیري اندازه گوناگون هايمکش در

 صــفر مکــش (معــادل شــدگیــري انــدازه آنهــا وزن ســپس و

 ،10 ،5 هـاي مکـش  در هانمونه رطوبت آن از پس ).مترسانتی

 گیـري انـدازه  شن ۀجعب دستگاه توسطمتر سانتی 80 و 40 ،20

 و 100 هـاي مکـش  در خـاك  هاينمونه رطوبت همچنین شد.

مکـش  در و کائولین - شن ۀجعب دستگاه توسطمتر سانتی 330

متـر  سانتی 15000 و10000 ،5000 ،3000 ،1000 ،500 هاي

 (مکـش  شـد گیـري  انـدازه  فشـاري  صـفحات  دستگاه ۀوسیلبه

 پـس  است). bar1 با برابر آبمتر سانتی 1000ن وز از صلحا

 105 دمـاي  در و شـده  منتقل آون به هانمونه مکش آخرین از

 شـده  وزن سپس و خشک ساعت 24 مدتبه سلسیوس درجه

 منحنـی  مکـش،  هـر  در حجمـی  رطوبـت  مقـدار  محاسبه با و

  شد. یمترس خاك رطوبتی ۀمشخص

  

   خاك رطوبتیهاي ویژگی از برخی

 رطوبـت  ):PWP و FC( دائمی پژمردگی ۀنقط و زراعی ظرفیت

 و مزرعـه  ظرفیـت  معـادل متـر  سـانتی  330 مکـش  برابر حجمی

 نقطـه  معـادل متـر  سـانتی  15000 مکـش  برابـر  حجمی رطوبت

 مقـدار  ):AWC( دسـترس  قابل آب ).34( است دائمی پژمردگی

 بین اختالف از که باشد دسترس قابل گیاه يبرا تواندمی که آبی

 دائمـی  پژمردگـی  ۀنقطـ  و مزرعـه  ظرفیـت  در حجمـی  رطوبت

  ).4( آمددست به

  RETCافزار نرم

 )USSL( شـوري  پـژوهش  آزمایشـگاه  توسـط  RETCافـزار  نرم

ــاورزي وزارت ــاالت کش ــده ای ــراي )USDA( متح ــرآورد ب  ب

 هـدایت  و رطـوبتی  مشخصـه  منحنی رایج يهامدل پارامترهاي

 RETentionت عبـار  مخفـف  و شـد  آمـاده  خـاك  هیدرولیکی

Curve  33( اســت خــاك آب نگهداشــت منحنــی مفهــوم بــه.( 

RETC بـا  ونگنوختن و کوري و بروکس مانند ییهامدل از )m 

 خاك رطوبتی مشخصه منحنی برآورد براي وابسته) و متغیر n و

 شـامل:  که است رپارامت پنج نیازمندافزار نرم این کند.می استفاده

 و )rθ( مانـده بـاقی  رطوبت درصد مقدار یعنی مستقل پارامتر دو

 ،n، m( وابسـته  پارامترهـاي  و )sθ( اشـباع  رطوبت درصد مقدار

α( ت اس)33و 32، 8، 1.(         

   معلم) (مدل

)1  (                           m=1-1/n  

    :)33و 32( )1980( ونگنوختن پیشنهادي ۀمعادل

)2  (                 m-]n(αh) + )[1rθ – s(θ + rθ = θ θ   

 رطوبــت h ، sθ )3-cm 3(cm معــادل مکــش در خــاك رطوبــت

ــده رطوبــت cm 3(cm )rθ-3 و اشــباع  n هســتند. خــاك باقیمان

 توزیـع  از (شاخصـی  m خـاك)،  منافـذ  پیوسـتگی  از (شاخصی

 منحنـی  شـکل  کـه  هسـتند  ضـرایبی  نیز α و خاك) منافذ ةانداز

 عکـس  با مرتبط α مقدار نند.کمی مشخص را رطوبتی مشخصه

  است. منحنی عطف نقطه در ماتریک مکش

 رابطـه  توصـیف  براي را زیر تجربی رابطه کوري و بروکس   

  ):8( اندداده ارائه ماتریک مکش و رطوبت مقدار بین

)3  (                    λ-) (αh)rθ – s+ (θ rθ = θ  

      شرط   به   r s r

s

  –     h       h  1

                                   h  1

        

   

 

  

λ هـاي داده بـرازش  طریق از هک است ضریبی h و θ  دسـت  بـه

 منحنـی  شـیب  و خـاك  منافـذ  اندازه توزیع ةدهندنشان و آیدمی

 نقطـه  در ماتریـک  مکـش  عکـس  بـا  برابر تقریباً α مقدار است.

   ).33و  8( است خاك به هوا ورود

   تکنیـک  یک از آماري هايمتغیر برازش براي RETC برنامه   
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  کمپوست مورد استفاده هاي شیرابه. ویژگی1جدول 

pH EC   نیتروژن کل  کربن آلی  ماده خشک  Ca  Mg  Na K SAR C/N 

 )dS/m( (%)  درصد در ماده خشک  g/L   

2/4  3/22  3/5  2/20  5/4  8/2 6/0 26  1/3  2/11  5/4  

SARغیر از نیتروژن کل میزان بقیه عناصر در یک لیتر شیرابه گزارش شده است.: نسبت جذب سدیم محلول، بهC/N      نسـبت کـربن بـه نیتـروژن :

  است.

  

ــدمتغیره رگرســیونی ــتفاده غیرخطــی و چن ــی اس ــدم ــه کن    ک

 به SST 1Squares of Sum Total)( کل مربعات مجموع درآن

ــ دو ــوع ۀمؤلفـــ ــات مجمـــ ــیون مربعـــ   (SSR)رگرســـ

2Squares of Sum Regression  باقیمانده مربعات مجموع و 

 شـود. می تقسیم SSQ 3Squares of Sum Residual)( (خطا)

بزرگ چه هر که است SST از نمادي )2R( همبستگی ضریب

 ترینمطمئن شد. خواهد بیشتر رگرسیونی مدل دقت باشد تر

  نشـان  را رگرسـیونی  مـدل  یک دقت میزان که آماري پارامتر

 تـر دقیـق  مـدل  باشـد  کمتـر  چـه  هر که است SSQ ،دهدمی

  ).32( بود خواهد

)4   (              
j 2

ic imi 1
(C C )

SSQ
J 1








  

icC و imC گیـري  انـدازه  و مـدل  بـا  شده برآورده مقادیر ترتیب به

  است. شدهگیري اندازه رطوبتی نقاط تعداد با برابر J هستند. شده

  

   بحث و نتایج

  کمپوست شیرابه

 مـاده  در کل نیتروژن و آلی کربن توجهی قابل مقدار داراي شیرابه

 بر مثبت اثر بتواند شاید شیرابه در موجود آلی کربن است. خشک

 آلـی  ماده کمبود که ایران مرکز يهاخاك ویژهبه باشد داشته خاك

 (جدول است باال SAR و شوري اسیدي، pH داراي شیرابه دارند.

 درنظـر  شـیرابه  منفی ویژگی دو توانمی را باال SAR و شوري ).1

 الکتیـک،  اسـید  جملـه  از موادي وجود دلیلبه اسیدي pH گرفت.

 ايماده شیرابه بنابراین ).5( باشد تواندمی آمینه اسید استیک، یداس

  است. منفی) و (مثبت دوگانههاي ویژگی با

  

    خاك pH  بر کمپوست شیرابه اثر

 خاك در درصد 5/2 و خاك دو در درصد 25/1 سطح در شیرابه

 و صـمدي  اسـت.  شـده  pH دارمعنـی  کـاهش  سـبب  رسی لوم

 شـیرابه  از اسـتفاده  اثر بر را خاك pH  کاهش نیز )29( رضاپور

 دلیلبه تواندمی خاك pH کاهش دالیل از یکی اند.کرده گزارش

pH شیرابه آلی ماده زیستی تجزیه همچنین باشد. شیرابه اسیدي 

 خـاك  pH کـاهش  و آلی اسیدهاي تشکیل به منجر نیز خاك در

 شـنی  رسی لوم خاك در شیرابه درصد 5/2 سطح ).22( شودمی

 )4 (جـدول  اسـت  شده شاهد خاك به نسبت pH فزایشا سبب

 ماننـد  بـازي  هـاي کـاتیون  بیشتر شدن افزوده دلیلبه تواندمی که

 تغییـرات  باشـد.  خـاك  به شیرابه توسط منیزیم و کلسیم سدیم،

pH کـه  چنـد  هـر  اسـت  اندك شیرابه با شده تیمار خاك دو در 

 آهکی يهاكخا زیرا ؛دهدمی نشان دارمعنی تفاوت آماري آنالیز

  دارند. زیادي بافري ویژگی ایران

  

    خاك SAR و شوري بر کمپوست شیرابه اثر

 رسی لوم خاك شوري دارمعنی افزایش سبب سطح، دو در شیرابه

 شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در شـیرابه  درصد 5/2 سطح است. شده

 اسـت  شـده  شاهد به نسبت خاك شوري دارمعنی افزایش موجب

    باشد. شیرابه زیاد شوري دلیلبه تواندیم یافته این ).4 (جدول

 میسـد  جـذب  نسبت دارمعنی افزایش سبب خاك دو در شیرابه   

  در دو  رابهیدرصـد شـ   5/2) شده است. سـطح  SARخاك ( محلول



   1400بهار /  اولشماره /  پنجمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 
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  هاي مورد بررسیهاي خاكویژگی .2جدول 

  
pH  

EC  
 

(dS/m)  

  ماده آلی

(%)  

  نیتروژن کل

(%)  
SAR  

  چگالی ظاهري

)3g/cm(  

  شن

(%)  

  رس

(%)  

  سیلت

(%)  

  بافت خاك

  لوم رسی  7/45  4/32  9/21  36/1  5/9  1/0  6/1  3/1  5/8  مزرعه لورك

  لوم رسی شنی  1/17  8/30  1/52  44/1  0/2  03/0  4/0  6/0  6/7  تیران

EC  وpH گیري شده استگل اشباع اندازه ةدر عصار  

  

  ایی خاك مورد بررسی و عملکرد گیاه ذرتهاي شیمیتجزیه واریانس اثر شیرابه کمپوست بر برخی ویژگی .3ل جدو

  

  منبع

  تغییرات

  

  درجه

  آزادي

  مربعات میانگین

pH  
  

 شوري

 )dS/m(  
SAR  

     

 ماده آلی

)%(  

 وزن تر اندام هوایی ذرت

  (گرم) 

55/0  2  شیرابه ** 76/0 ** 51/30 ** 21/0 ** 87/209 ** 

08/2  1  خاك ** 83/4 ** 37/268 ** 06/9 ** 45/11404 ** 

  2  خاك× شیرابه 

18  

21/0 ** 15/0 ** 81/0 ** 02/0 * 94/98 * 

007/0  خطا  003/0  08/0  006/0  40/24  

  ت.درصد اس 1دار بودن در سطح آماري معنی ةدهندنشان **درصد، 5دار بودن در سطح آماري معنی ةدهندنشان*

  

  ایی و ذرتهاي شیمی. مقایسه میانگین اثر متقابل شیرابه کمپوست با خاك بر برخی از ویژگی4جدول 

  5/2 %  25/1 %  شاهد    5/2 %  25/1 %  شاهد  ویژگی

  شنی رسی لوم    رسی لوم  

pH  8/5a 7/7c 8/30b  7/6d 7/4e 7/8c 

(dS/m شوري (   1/3c 1/6b 2/1a  0/6e 0/7ed 0/9d 

SAR  9/5c 10/1b 12/7a  2f 3/7e 6/4d 

 1/6c 1/8b 2a  0/4e 0/6d 0/6d ی (%)ماده آل

 75/1ab 82/3a 71/6b  25d 37/9c 35/3c  ذرت (گرم) وزن تر اندام هوایی

  .است LSDدرصد بر اساس آزمون  5دار در سطح آماري دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان   

  

 درصد 25/1 سطح به نسبت ،SAR دارمعنی افزایش سبب خاك

 ایـن  زیـاد  سدیم و SAR تواندمی افزایش، این دلیل است. شده

  ).4 (جدول باشد هماد

  

    خاك آلی ماده بر کمپوست شیرابه اثر

 (جـدول  شد آلی ماده دارمعنی افزایش سبب خاك دو در شیرابه

 و رسـی  لـوم  خـاك  دو در )13( رونقـی  و حاتم نتایج با که )،4

 5/2 بــه 25/1 از شــیرابه ســطح افــزایش دارد. همخــوانی شــنی

 شـد؛  آلـی  دهما دارمعنی افزایش سبب رسی لوم خاك در درصد

 يدارمعنـی  تفاوت شده یاد سطح دو شنی رسی لوم خاك در اما

 کـاربرد  اثـر  در آلـی  مـاده  افـزایش  ینبیشتر نداشتند. یکدیگر با

 اسـت  رسـی  لـوم  خـاك  در درصد 5/2 سطح به مربوط شیرابه،
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 قابـل  آلـی  کـربن  دلیـل به تواندمی آلی ماده افزایش ).4 (جدول

   ).1 (جدول باشد شیرابه توجه

  

  ذرت گیاه هوایی اندام تر وزن بر کمپوست شیرابه اثر

 وزن افزایش سبب رسی لوم خاك در شیرابه درصد 25/1 سطح

 نبـوده  دارمعنـی  شـاهد  بـه  نسـبت  افزایش این اما است شده تر

 تـر  وزن دارمعنـی  کـاهش  سبب شیرابه درصد 5/2 سطح است.

 امـا  اسـت  شـده  رسی لوم خاك در درصد 25/1 سطح به نسبت

 یافتـه  ایـن  اسـت.  نبـوده  دارمعنـی  شـاهد  بـه  نسبت کاهش نای

 کـاربرد  اثـر  در خـاك  SAR و شـوري  افزایش سبببه تواندمی

    باشد. شیرابه

 افـزایش  سـبب  شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در شیرابه سطح دو   

 نتـایج  بـا  یافتـه  این است. شده شاهد به نسبت تر وزن دارمعنی

 خـاك  یـک  در ذرت گیـاه  عملکرد روي )6( همکاران و آریابد

 یـک  در فلفل گیاه عملکرد بر )7( فتاحی و آستارایی و شنی لوم

 در شـنی  رسـی  لوم خاك در شیرابه دارد. همخوانی لومی خاك

بـه  توانـد مـی  یافتـه  این است. بوده ترموفق گیاه تر وزن افزایش

 شـیرابه  توسـط  خـاك  بـه  نیتروژن و آلی ماده شدن افزوده دلیل

 و آلـی  مـاده  لحـاظ  از بـاال  شـن  درصـد  با يهاخاك زیرا باشد؛

 عناصـر  و آلـی  مـاده  مقـداري  افزایش و هستند ضعیف نیتروژن

  باشد. داشته پی در را عملکرد افزایش تواندمی غذایی

  

  خاك ظاهري چگالی بر کمپوست شیرابه اثر

 دارمعنـی  افـزایش  سـبب  رسـی،  لـوم  خـاك  در شـیرابه  سطح دو

 بیشـترین  درصـد،  5/2 سـطح  و اسـت  شده خاك ظاهري چگالی

بـه  رسی لوم خاك در را شیرابه توسط شده ایجاد ظاهري چگالی

مـی  را شـیرابه  زیـاد  سدیم ).6 (جدول است داده اختصاص خود

 خـاك،  به شیرابه ورود از پس دانست؛ مرتبط موضوع این به توان

ــب و یکــدیگر از خــاك ذرات شــدن جــدا ســبب ســدیم  تخری

 تخریـب  از حاصل شده کندهپرا ذرات است. شده خاك ساختمان

 منافذ حجم کاهش باعث و شده خاك منافذ وارد خاك، ساختمان

 در شـیرابه  سـطح  دو شـوند. مـی  خـاك  ظاهري چگالی افزایش و

 شـده  ظـاهري  چگالی دارمعنی کاهش سبب شنی رسی لوم خاك

 شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در درصـد  5/2 و 25/1 هايسطح است.

 افـزایش  شـاید  ).6 (جـدول  رنـد ندا یکدیگر با يدارمعنی تفاوت

 )4 (جـدول  شـیرابه  کـاربرد  اثـر  در شنی رسی لوم خاك آلی ماده

 درنتیجـه  و کـل  تخلخل افزایش سازي،خاکدانه فرایند بهبود سبب

  است. شده ظاهري چگالی دارمعنی کاهش

  

  خاك گریزيآب شاخص بر کمپوست شیرابه اثر

 نسـبت  زي،گریـ آب دارمعنی افزایش سبب خاك دو در شیرابه

 در آب نقـوذ  شـدن  کـم  معنـاي به که )6 (جدول شد شاهد به

 نتـایج  بـا  یافتـه  ایـن  اسـت.  نفوذ) ابتدایی يهازمان (در خاك

 يگریـز آب افـزایش  دارد. همخـوانی  )35( جاستین و زوپانک

 جملـه  از شیرابه در گریزآب مواد وجود دلیلبه تواندمی خاك

 آب دفـع  سـبب  خـاك  منافذ در قرارگیري با که باشد آلی ماده

 شنی رسی لوم خاك در کلی طوربه گریزيآب ).35( شوندمی

 شـن  دلیـل بـه  توانـد می که است بوده رسی لوم خاك از بیشتر

 (جدول باشد شن ذرات کمتر ویژه سطح و خاك این در بیشتر

 يهاخاك شدن گریزآب سهولتبه نیز )27( ریتر و رگالدو ).6

 آلی مواد توسط خاك ذرات شدن ندهپوشا اثر در بافت درشت

 يهـا خـاك  با مقایسه در آنها کم ویژه سطح دلیلبه گریزآب و

   اند.هکرد اشاره ریزبافت

  

 هـا خاکدانـه  قطـر  وزنـی  میـانگین  بـر  کمپوست شیرابه اثر

)MWD(  

 دارمعنـی  افـزایش  سـبب  رسـی  لـوم  خـاك  در شیرابه سطح دو

 افـزایش  ایـن  ).6 ول(جد اندشده هاخاکدانه قطر وزنی میانگین

 آلی ماده و )6 (جدول گریزيآب شدت افزایش دلیلبه تواندمی

 مـواد  پوشـش  باشـد.  شـیرابه  کـاربرد  اثـر  در )4 (جـدول  خاك

 ايدقیقه 5 زمان به توجه (با شده سبب هاخاکدانه روي گریزآب

 دیرتـر  و کنـد  نفـوذ  هـا خاکدانـه  درون بـه  کمتـر  آب آزمایش)

 خـاك  در شـیرابه  تیمار توسط خاك EC افزایش شوند. متالشی

ــوم ــی )،4 (جــدول رســی ل ــدم ــر توان ــی اث ــزایش منف    SAR اف
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  هاي مورد بررسیهاي فیزکی خاك. تجزیه واریانس اثر شیرابه کمپوست بر برخی ویژگی5ل جدو

  منبع

 تغییرات

 درجه

 آزادي

  میانگین مربعات

BD  
)3(g/cm 

RI  MWD 
(mm) 

FC  
%)3/cm3(cm  

PWP  
%)3/cm3(cm  

AWC 
%)3/cm3(cm  

KS  
(cm/h) 

004/0  2  شیرابه ** 46/0 ** 03/0 ** 83/12 ** 49/23 ** 65/1 ** 17/10 ** 

01/0  1  خاك  ** 18/0 ** 007/0 ** 68/412 ** 46/389 ** 33/0 * 13/95 ** 

02/0  2  خاك  ×شیرابه  ** 04/0 ** 03/0 ** 32/24 ** 17/30 ** 69/2 ** 63/16 ** 

0002/0  18  خطا  0009/0  0006/0  93/0  49/0  05/0  1/0  

)، شاخص BD( چگالی ظاهري درصد است. 1دار بودن در سطح  آماري معنی ةدهندنشان **درصد، 5دار بودن در سطح آماري معنی ةدهندنشان *

)، هـدایت  AWC(دسـترس  آب قابـل   ،)PWP(دائمـی  )، پژمردگـی  FC)، ظرفیت زراعـی ( MWD( )،  میانگین وزنی قطر خاکدانهRI( گریزيآب

  )KS( ولیکی اشباعهیدر

  

  هاي فیزیکی. مقایسه میانگین اثر متقابل شیرابه کمپوست با خاك بر برخی از ویژگی6جدول 

  

  ویژگی

  

 واحد
 لوم رسی شنی   لوم رسی

 5/2 %  25/1 %  شاهد    5/2 %  25/1 %  شاهد

 g/cm  1/36c 1/44b 1/52a  1/44b 1/36c 1/37c)3(  چگالی ظاهري

RI -  2e 2/5b 2/2c  2/1d 2/6a 2/6a 

MWD  mm 0/09d 0/2c 0/35a  0/24b 0/27b 0/24b 

FC  )%3/cm3(cm 31/2c 33/1b 36/6a  26/7d 24/1e 25/2e 

PWP  )%3/cm3(cm  21/8c 24/7b 28a  18/2d 14/6e 17/5d 

AWC  )%3/cm3(cm  9/4a 8/3b 8/5b  8/4b 9/4a 7/7c 

Ks cm/h  0/9d 0/3e 0/2e  1/6c 6/6a 5/1b 

  است. LSDدرصد بر اساس آزمون  5دار در سطح آماري تفاوت معنی ةدهندغیرمشابه در هر ردیف نشان حروف     

  

 خـاك  ساختمان پایداري بر را )4 (جدول تیمار این توسط خاك

 رسـی  لـوم  خـاك  در هـا خاکدانه قطر وزنی میانگین کند. تعدیل

 شـده  ترزیـاد  شـاهد  خـاك  بـه  نسبت شیرابه کاربرد اثر در شنی

 میـزان  بیشـترین  اسـت.  نبـوده  دارمعنـی  افـزایش  ایـن  اما ؛است

 شـیرابه  با شده تیمار يهاخاك در هاخاکدانه قطر وزنی میانگین

 آمـد دسـت  بـه  شـیرابه  درصـد  5/2 سـطح  و رسی لوم بافت در

 باشد خاك این در بیشتر آلی ماده دلیلبه تواندمی که )6 (جدول

 پایـداري  بر آلی ماده رتأثی که گفت توانمی واقع در )؛4 (جدول

 توجـه  قابـل  بیشتر کردن الک کوتاه يهازمان در خاك ساختمان

  ).15( است

 دائمی پژمردگی نقطه زراعی، ظرفیت بر کمپوست شیرابه اثر

   خاك

 نقطـه  دو دارمعنـی  افـزایش  سـبب  رسـی  لوم خاك در شیرابه

 بـا  اسـت؛  شـده  دائمـی)  پژمردگـی  و زراعی (ظرفیت رطوبتی

 رطـوبتی  نقاط این درصد 5/2 به 25/1 از یرابهش سطح افزایش

 را پدیده این دلیل ).6 (جدول اندکرده پیدا يدارمعنی افزایش

 افـزایش  دیگـر  سوي از داد نسبت آلی ماده افزایش به توانمی

 بـا  رسـی  لـوم  خـاك  در شـیرابه  توسـط  خاك ظاهري چگالی

 را خـاك  هاينمونه از آب خروج تواندمی منافذ، حجم کاهش

 تـر سـخت  گیرنـد، می قرار ايویژه مکش تحت در که نگامیه
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 دارمعنـی  کـاهش  سـبب  شـنی  رسـی  لوم خاك در شیرابه کند.

 سـطح  در دائمـی  پژمردگی ۀنقط و سطح دو در زراعی ظرفیت

 دلیلبه تواندمی کاهش این ).6 (جدول است شده درصد 25/1

 خـاك  در شیرابه کاربرد اثر در )،26( گریزيآب شدت افزایش

 زراعـی  ظرفیـت  بـین  يدارمعنـی  تفاوت باشد. شنی رسی لوم

 شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در شـیرابه  درصد 5/2 و25/1 سطوح

  ندارد. وجود

  

  خاك دسترس قابل آب بر کمپوست شیرابه اثر

 خـاك  دسترس قابل آب دارمعنی کاهش سبب شیرابه سطح دو

 سـطح  دو ایـن  بـین  يدارمعنی تفاوت اما است شده رسی لوم

 نتـایج  بـا  دسـترس  قابـل  آب کـاهش  ).6 (جدول ندارد وجود

 توانـد مـی  امـر  ایـن  دارد. همخـوانی  )35( جاستین و زوپانک

 باشـد  رسـی  لـوم  خاك PWP نقطه در رطوبت افزایش دلیلبه

 کــاهش و )6 (جــدول ظــاهري چگــالی افــزایش ).6 (جــدول

 آب میـزان  رسـی  لـوم  خـاك  در شـیرابه  توسط خاك تخلخل

 سـبب  و داده افـزایش  را خـاك  بـافتی  و ریز منافذ در موجود

 25/1 سـطح  تنهـا  اسـت.  شـده  دسترس قابل آب میزان کاهش

 قابل آب میزان توانست شنی رسی لوم خاك در شیرابه درصد

 دلیـل  ).6 (جـدول  دهد افزایش يدارمعنی گونه به را دسترس

 بهبـود  و شـده  افـزوده  آلـی  مـاده  مثبـت  اثر به توانمی را این

 کمترین کرد. بیان شیرابه توسط شنی رسی لوم خاك ساختمان

 متعلق شیرابه با شده تیمار خاك دو در دسترس قابل آب میزان

 کـه  اسـت  شنی رسی لوم خاك در شیرابه درصد 5/2 سطح به

ــی ــدم ــه توان ــلب ــزایش دلی ــزيآب شــدت اف ــر در )2( گری    اث

 شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در بیشـتر  شن مقدار و شیرابه کاربرد

  باشد.

  

   خاك اشباع هیدرولیکی هدایت بر کمپوست ابهشیر اثر

 اشـباع  هیـدرولیکی  هـدایت  کـاهش  سـبب  شیرابه، سطح دو

 دلیـل  ).6 (جـدول  است شده شاهد به نسبت رسی لوم خاك

 کاهش و )6 (جدول ظاهري چگالی افزایش تواندمی امر این

 بـا  باشـد؛  تیمار این کاربرد دراثر رسی لوم خاك کل تخلخل

 خـاك  در تـر سـخت  آب خـاك،  منافذ تعداد و حجم کاهش

 شیرابه در معلق مواد حضور همچنین است. کرده پیدا جریان

 هــدایت کــاهش و خــاك منافــذ گرفتگــی ســبب توانــدمــی

 لی )،9( نیوگالتشتا فرانسیسکا شود. خاك اشباع هیدرولیکی

 هیدرولیکی هدایت کاهش )23( میرزایی و )21( همکاران و

   اند.کرده گزارش ابهشیر کاربرد اثر در را اشباع

 افـزایش  سـبب  شـنی  رسی لوم خاك در شیرابه سطح دو   

 (جـدول  است شده خاك اشباع هیدرولیکی هدایت دارمعنی

 آلـی  مـواد  مثبـت  تـأثیر  توانـد مـی  امر این دالیل از یکی ).6

 سـازي خاکدانـه  بهبـود  و شـیرابه  توسط خاك به شده افزوده

 چگـالی  کـاهش  بـا  شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در شیرابه باشد.

 عبور را آب توانندمی که را منافذي تعداد )6 (جدول ظاهري

 پیـدا  افزایش شاخص این بنابراین و است داده افزایش دهند

ــرده ــت. ک ــاك اس ــاران و نای ــزایش )25( همک ــدایت اف  ه

کرده گزارش شیرابه کاربرد اثر در را خاك اشباع هیدرولیکی

 سـطح  در شنی رسی لوم خاك اشباع هیدرولیکی هدایت اند.

معنـی  کاهش درصد 25/1 سطح به نسبت شیرابه درصد 5/2

 گرفتگـی  دلیـل بـه  توانـد می که )6 (جدول است داشته داري

 بیشـتر  کـاربرد  اثـر  در معلـق  مـواد  توسـط  خاك منافذ بیشتر

  باشد. شیرابه

  

  هیدرولیکی پارامترهاي بر کمپوست شیرابه اثر

ـ  در مـدل  دو دقـت  ،SSQ کم مقادیر اساس بر  منحنـی  رآوردب

 دقتها مدل و است بوده همبه نزدیک تقریباً رطوبتی مشخصه

 زده تخمـین  rθ پارامترهـاي  مقدار ).7 (جدول اندداشته خوبی

 خـاك  در کـوري  و بـروکس  و ونگنوختن مدل دو توسط شده

 شـیرابه  سـطح  دو کـاربرد  اثـر  بـر  شنی، رسی لوم و رسی لوم

 زده تخمین rθ جزه(ب است یافته افزایش شاهد خاك به نسبت

 شده تیمار شنی رسی لوم خاك در ونگنوختن مدل توسط شده

 زده تخمـین  sθ پـارامتر  مقـدار  شـیرابه).  درصد 25/1 سطح با

   تیمـار  شـنی  رسـی  لـوم  خاك در شده یاد مدل دو توسط شده
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  هاي تیمار شده با شیرابه کمپوستهاي منحنی مشخصه رطوبتی خاك. میانگین پارامترهاي حاصل از برازش دو مدل بر داده7جدول 

  بروکس و کوري      ونگنوختن با محدودیت معلم      

  پارامتر  خاك

rθ  

  5/2%  25/1% 0%    5/2%  25/1%  0%  واحد

  

  

  

  لوم رسی

3/cm3cm 11/0  144/0  182/0    001/0  083/0  118/0  

sθ  3/cm3cm  428/0  455/0  51/0    428/0  482/0  505/0  

α  1/cm 148/0  109/0  106/0    228/0  207/0  17/0  

n  
- 102/1  148/1  167/1    -  -  -  

λ - -  -  -    075/0  109/0  114/0  

SSQ  3/cm3cm 0021/0 0016/0  0015/0    0021/0  0016/0  0013/0  

2R 
- 96/0 97/0  98/0    95/0  97/0  98/0  

  

  

  

  لوم رسی شنی

rθ  3/cm3cm 086/0  079/0  134/0    063/0  07/0  121/0  

sθ  3/cm3cm  492/0  417/0  467/0    492/0  416/0  46/0  

α  1/cm 087/2  274/0  287/0    846/0  346/0  318/0  

n 
- 151/1  174/1  221/1    -  -  -  

λ  - -  -  -    133/0  155/0  198/0  

SSQ 3/cm3cm 0019/0 0027/0  0035/0    0018/0  0021/0  0025/0  

2R 
- 96/0 95/0  95/0    96/0  96/0  96/0  

(SSQ)  2باقیمانده (خطا) و (مجموع مربعاتR.ضریب همبستگی است (  

  

خـاك  شده با دو سطح شیرابه نسبت به شـاهد کـاهش و در   

). 7لوم رسی تیمار شده با شیرابه افزایش یافته است (جدول 

دو مدل مقـدار  کاربرد شیرابه در دو خاك سبب شده است تا 

   بزنند. تخمین شاهد خاكرا کمتر از  αپارامتر 

 افـزایش  معنـاي بـه  ونگنوختن مدل در α پارامتر رمقدا کاهش   

 مـدل  در و رطـوبتی  مشخصـه  منحنی عطف نقطه در خاك مکش

 اسـت  خاك به هوا ورود مکش افزایش معنايبه کوري و بروکس

 ویـژه بـه  را خاك به هوا ورود مکش افزایش ،1 شکل ).7 (جدول

 مـدل  (منحنـی دهـد  مـی  نشـان  خـوبی به شنی رسی لوم خاك در

 سـقوط  صـورت بـه  را خـاك  بـه  هوا ورود نقطه کوري و بروکس

 خـاك  دو در شـیرابه  کـاربرد  ).دهدمی نشان نقطه یک در ناگهانی

 شـاهد  از بیشـتر  را n پـارامتر  ونگنوختن مدل که است شده سبب

 مـدل  توسـط  کـه  λ پـارامتر  بـراي  نیـز  نتـایج  همین بزند. تخمین

  ).7 ل(جدو آمد دستبه است شده زده تخمین کوري و بروکس

 بـا  شـده  تیمـار  رسـی  لوم خاك در sθ و rθ بیشتر مقدار   

 کـه  اسـت  شـده  سـبب  )،7 (جدول شیرابه درصد 5/2 سطح

 ونگنـوختن  مدل با شده زده تخمین رطوبتی مشخصه منحنی

 (لـوم  شاهد از باالتر خاك این براي کوري و بروکس مدل و

 سـطح  با شده تیمار رسی لوم خاك شنی)، رسی لوم و رسی

 با شده تیمار شنی رسی لوم يهاخاك و شیرابه درصد 25/1

 مـاده  افزایش دلیلبه تواندمی که بگیرد قرار شیرابه سطح دو

  ).1 (شکل باشد خاك این در شیرابه توسط خاك آلی



   ...خاك و یرطوبت ،یکیدرولیه ،یکیزیف يهایژگیوبر  يکمپوست زباله شهر رابهیاثر ش

  

11 

  رسی) لومالف (

  

  رسی شنی) لومد (

  

  رسی) لومب (

  

  رسی شنی) لومهـ (

  

  رسی) لومج (

  

  رسی شنی) لومي (

  
  

  نگهداشت رطوبت خاك ةگیري شدهاي اندازه. مقایسه برازش دو مدل با یکدیگر بر میانگین داده1شکل 
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  گیرينتیجه

 جملـه  از مثبتـی  تغییـرات  سبب شنی رسی لوم خاك در شیرابه

 آب میـزان  افـزایش  سـطح،  دو در خـاك  ظاهري چگالی کاهش

 گیاه عملکرد افزایش و درصد 25/1 سطح در خاك استفاده قابل

 کـاربرد  رسـد مـی  نظربه طور این است. شده سطح دو در ذرت

 5/52 باشـد.  مفیـد  توانـد می بافت درشت يهاخاك در ماده این

 شـنی  رسـی  لـوم  خـاك  در درصـد)  25/1( شیرابه هکتار در تن

 دسـترس  قابـل  آب بیشـتر  افزایش و SAR کمتر افزایش دلیلبه

 مفیـدتر  درصـد)  5/2( هکتـار  در تـن  105 تیمار به نسبت خاك

 کمپوسـت  شیرابه کاربرد اثر در اینکه به توجه با البته است. بوده

 شـده  زیـادتر  شـنی  رسـی  لـوم  خاك اشباع هیدرولیکی هدایت

 پیـدا  راه زیرزمینی هايآب به طبیعت به ورود با تواندمی ت،اس

   کند.

 و خاك ظاهري چگالی و شوري افزایش جمله از پیامدهایی   

 خـاك  در استفاده قابل آب و اشباع هیدرولیکی هدایت کاهش یا

 شـیرابه  نبایـد  کـه  اسـت  نـامطلوبی  دالیلـی  جملـه  از رسی لوم

 پیـدا  راه طبیعـت  بـه  يشـهر  ۀزبال هايشیرابه سایر و کمپوست

  کنند.

 و ونگنوختن يهامدل در ترتیببه λ و n پارامتر دو افزایش   

 معنـاي بـه  خـاك،  دو در شـیرابه  کـاربرد  اثر بر کوري و بروکس

 خـاك  که است زمانی در رطوبتی مشخصه منحنی شیب افزایش

 پـارامتر  دو ایـن  چقـدر  هـر  و است شده خارج اشباع حالت از

 دائمی پژمردگی نقطه به زودتر خاك باشند تهداش بیشتري مقادیر

 دهندهنشان رسی لوم خاك در هوا ورود مکش افزایش رسد.می

 بافـت  داراي که شنی رسی لوم خاك در و خاك تخلخل کاهش

 تخلخل افزایش معناي به است دیگر خاك به نسبت تريدرشت

 افـزایش  تـر ریـز  منافـذ  شـنی  رسـی  لوم خاك در واقع در است

  ت.اس داشته

  دسـت  بـه  شـیرابه  تیمـاردهی  بـار  یـک  با پژوهش این نتایج   

ــده ــابراین اســت. آم ــا بن ــان گذشــت ب    از مکــرر اســتفاده و زم

 تشـدید  توانـد مـی  آن از استفاده منفی و مثبت پیامدهاي شیرابه،

  شود.
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Abstract 

Compost leachate is a liquid resulting from physical, chemical and biological decomposition of organic materials. The 
main objective of this study was to evaluate the influence of leachate compost on the physical, hydraulic and soil 
moisture characteristic curves. Also, the effect of leachate on the aerial organ fresh weight of corn was investigated. 
Leachate was added to clay loam and sandy clay loam soils at the rate of zero, 1.25 and 2.5 weight percent. The soil 
water characteristic curve and the estimation of the parameters of the van Gnuchten and Brooks and Corey models were 
performed using RETC software. Leachate increased the bulk density and decreased the available water of the clay 
loam soil. Only 1.25% of the leachate increased the available water in the sandy clay loam soil. Two levels of leachate 
decreased the bulk density of sandy clay loam soil. Leachate decreased the saturation hydraulic conductivity of the clay 
loam and increased this parameter of sandy clay loam soil. Leachate was more successful in increasing the aerial organ 
fresh weight of corn in the sandy clay loam soil. Therefore, leachate was more useful in sandy clay loam than in clay 
loam soil, and 1.25% treatment was better in the sandy clay loam soil. Also, the used leachate increased the repellency 
of both soils. Leachate caused the parameters of van Gnuchten and Brooks and Corey models to increase, as compared 
to the control in both soils.    

 
 
 

Keywords: Compost leachate, Soil moisture characteristic curve, Bulk density, Available water, Saturated hydraulic 
conductivity. 
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