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مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمیکمپوست و ویناس
سیدحمیدرضا صادقی* ،زهرا هاشمی آریان ،زینب کریمی
نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة منابع طبیعي ،گروه مهندسي آبخیزداري
(تاریخ دریافت -39/21/12 :تاریخ پذیرش)39/19/12 :

چکیده
استفاده از مواد افزودني در سطح خاک براي مهار و جلوگیري از ضرورت بازیافت آب و خاک ضروري
است؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت کاربرد روشهاي دوستدار محیط زیست ،پژوهش حاضر با هدف تعیین
تأثیر ترکیب ورميکمپوست ( 19گرم) با ویناس نیشکر ( 11سيسي) بر مهار رواناب و هدررفت خاک بود
که در شرایط آزمایشگاهي ،در سطح پالت در خاکهاي حساس به فرسایش جنوب غربي استان مازندران
و در مقایسه با شرایط شاهد و نیز کاربرد ورميکمپوست بهتنهایي انجام گرفت .در این پژوهش ،از قابهایي
کوچک به ابعاد  1/5 × 1/5متر و ارتفاع  1/9متر ،با شیب  91درصد در سه تیمار و سه تکرار در قالب طرح
آماري کامالً تصادفي استفاده شد .براي انجامدادن پژوهش حاضر ،بعد از گذشت  94ساعت از زمان اشباع
تا اعمال تیمارها ،بارش با شدت  41میليمتر بر ساعت با دوام هشت دقیقه با شبیهساز باران روي کرتها
شبیهسازي شد و نمونهبرداريهاي مربوط به رواناب و رسوب انجام گرفت .نتایج آزمون آماري ،تأثیر
معنيدار ( )p=1/113کاربرد افزودني ترکیبي ورميکمپوست و ویناس براي مهار هدررفت خاک را تأیید کرد.
حال آنکه اثر کاهندة کاربرد تیمار مزبور بر تولید رواناب و کاهش ضرورت بازیافت آب غیر معنيدار
( )p=1/135ارزیابي شد.
واژههای کلیدی :افزودنيهاي خاک ،بازچرخاني آب ،تولید رسوب ،خاک فرسایشپذیر ،شبیهساز باران،
مدیریت آب.
 .1مقدمه و هدف
خاک بهعنوان مرکز توجه در مدیریت کشاورزی و یکی از
باارزشترین ثروتهای ملی هر کشور است که پدیدة فرسایش 1به
هدررفت آن منجر میشود .در زمینة مهار فرسایش خاک،
روشهای بسیار متنوعی معرفی شد ،اما استفاده از روشهایی که
بتواند مانع جداشدن ذرات خاک در مراحل اولیة فرسایش شود از
اهمیت ویژهای برخوردار است [ .]1کودهای شیمیایی از عوامل
اصلی حفظ حاصلخیزی خاک بهشمار میروند ،ولی کاربرد زیاد
آنها بههمراه عملیات مدیریتی نامناسب از جمله سوزاندن کاه و
کلش ،مقدار مادة آلی خاک را بهشدت کاهش میدهد و این

* نویسندة مسئول:

موضوع بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر
میگذارد و خطر فرسایشپذیری خاکها را افزایش میدهد [.]2
همچنین ،استفاده از پسماندها و مدیریت آنها یکی از مسائل
مطرح در سطح جهان و ایران است بهنحوی که کمترین آسیب را
به محیط زیست برساند .ویناس 2از جمله پسماندهای کشت و
صنعت نیشکر است که به لحاظ اقتصادی نیز قابلیت کاربرد را در
سطح گسترده دارد .ویناس مادهای آلی است که بیش از  04درصد
آن را آب تشکیل میدهد و بهعنوان پسماند و مادهای زائد پس از
تبدیل مالس به الکل و سایر مشتقات آن از کارخانه خارج میشود
[ .]5بهطور متوسط برای تولید هر لیتر الکل  12لیتر ویناس تولید

تلفن411-00335141 :

Email: sadeghi@modares.ac.ir
1. Erosion
2. Vinasse
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میشود .ویناس مادهای با رنگ قهوهای تیره و بوی شکر سوخته
است که غنی از پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و مقادیری نیتروژن و
فسفر است [ .]0همچنین ،حجم عظیمی از ضایعات آلی در مراکز
دامپروری تولید میشوند که با بهرهگیری مفید از این ضایعات آلی
میتوان امکان بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی و حفظ
حاصلخیزی خاک را فراهم کرد [ .]6 ،3همچنین ،مواد آلی مربوط
به فرایندهای صنعتی میتواند منبع شایان توجهی برای تأمین
مواد آلی خاک کشاورزی باشد .امروزه از کرمهای خاکی برای
تبدیل این ضایعات استفاده میکنند .کرمهای خاکی ضمن مصرف
1
مواد آلی ،بخش وسیعی از این مواد را بهشکل مادة آلی سیاهرنگ
دفع میکنند که به کمپوست حاصل از فعالیتهای کرم خاکی
ورمیکمپوست 2میگویند [ .]7برای انجامدادن این فعالیت از انواع
کرمهای خاکی استفاده میکنند که کرم  Eisenia foetidaبهعلت
توانایی باال در تبدیل پسماندها به کود ،بیشترین کاربرد را دارد.
تغییرات شیمیایی و فیزیکی و تغییر میکروفلورای مواد دفعی
ورمیکمپوست از ویژگیهای منحصربهفرد رشد گیاه بهحساب
میآید و نسبت به سایر کودهای آلی و کمپوستها بهتر عمل
میکند [ .]8افزایش فرایند معدنیشدن بهدلیل نقشهای
تحریککنندة کرمهای خاکی در فرایندهای تجزیه و تبدیل مواد
است و درنهایت ورمیکمپوست بهدستآمده ترکیبی پایدار و
یکنواخت است و آلودگیهای کمتری نسبت به مواد اولیه دارد.
همچنین ،ورود مواد آلی به خاک با افزایش مقدار و قابلیت جذب
عناصر غذایی توسط گیاه ،سبب افزایش حاصلخیزی خاک میشود
[ .]0ورمیکمپوست دارای ویژگیهای بسیاری مانند تخلخل زیاد،
تهویه و زهکشی مناسب ،قدرت جذب و نگهداری زیاد رطوبت،
سطح جذب زیاد برای آب و مواد غذایی است و استفاده از آن در
کشاورزی پایدار برای بهبود وضعیت تخلخل خاک و درنتیجه
فراهمکردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ،بسیار مفید است .درواقع،
برتری ورمیکمپوست نسبت به سایر کودهای آلی این است که به
خوبی تغییر ساختار مییابد و تعداد ریز موجودات بیماریزای
گیاهی در آن بهشدت کاهش مییابد [.]14
تاکنون مطالعات زیادی ،استفاده از افزودنیها با اهداف
مختلف در بخش کشاورزی را بررسی کردهاند .از آن جمله
میتوان به ارزیابی آثار کاربرد ورمیکمپوست بر خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک [ ]15 -11 ،8و بهویژه استفاده از
ورمیکمپوست در بخش کشاورزی در سطح کشور []13 ،10
اشاره کرد .همچنین ،در پژوهشهایی به بررسی استفاده از

پلیآکریلآمید بهعنوان افزودنی غالب در کاهش رواناب و رسوب
[ ]27 -16و کاهش هدررفت مواد غذایی [ ]28 ،18 ،16پرداخته
شد .در سالهای اخیر ،استفاده از انواع مختلف پسماند ،بهویژه
پسماندهای دارای مواد آلی فراوان مانند کمپوست و ضایعات
شهری [ ،]20کمپوست پنبه ،ویناس چغندر و پنبه [ ]54و
ورمیکمپوست [ ]51نیز مؤید بهبود ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی خاک بود .همچنین ،اثر مثبت استفاده از
کودهای آلی بر بهبود ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
خاک در گزارشهای اینتری و همکاران [ ،]52گیوسکانی و
همکاران [ ،]55مارتین و همکاران [ ،]50پاسکال و همکاران
[ ]53اثبات شد .بهعالوه ،آثار مختلف استفاده از مواد افزودنی
برای کاهش میزان هدررفت خاک و رواناب از کمپوست میوه،
سبزیجات و زبالة شهری [ ،]56مالچ و کمپوست [،]57
محصوالت فرعی کشاورزی در جنوبغربی ایران [ ،]58کمپوست
مواد زائد شهری در جنوبشرقی فرانسه [ ،]50لجن فاضالب در
جنوبشرقی اسپانیا [ ،]04مالچ کاه و کلش در شرایط
آزمایشگاهی [ ،]01کمپوست مواد زائد شهری در مناطق
نیمهخشک پاتاگونیا [ ،]02لجن فاضالب در شمال شرق اسپانیا
[ ،]05پسماندهای آلی شهری در مناطق نیمهخشک اسپانیا
[ ،]20کمپوست و ویناس در  ،]00[ Sevilleپلیآکریلآمید،
پومیس و کمپوست زبالة شهری در ایران [ ]03گزارش شد.
در همین راستا ،تجدا و همکاران [ ]06از ویناس چغندرقند و
پسماند پنبه بهمنظور بررسی اثر آن بر ویژگیهای فیزیکی و
هدررفت خاک طی فرسایش آبی در یک خاک لومرسی در نزدیک
 Sevilleدر اسپانیا استفاده کردند .آنها نداشتن تأثیر مثبت
ویناس را بر همة ویژگیهای فیزیکی و هدررفت خاک گزارش
کردند ،ولی مطالعات معدودی تأثیر ترکیب ورمیکمپوست و
ویناس را بر خصوصیات خاک بررسی کردند .کارتنی و مولن []07
تأثیر دو نوع از کمپوست (قارچ و لجن فاضالب) را در میزان رشد
جو بررسی و بهبود رشد را برای کمپوست قارچ گزارش کردند.
همچنین ،تجدا و همکاران [ ،]08تجدا و گونزالز [ ]54 ،8تأثیر
ترکیب ورمیکمپوست و ویناس را بر خصوصیات خاک در Seville
بررسی کردند .نتایج آنها کاهش میزان هدررفت خاک را برای
خاک دارای ترکیب ورمیکمپوست و ویناس نسبت به تیمارهای
فقط ویناس و ورمیکمپوست نشان داد.
با توجه به پیشینة پژوهشهای مطالعهشده ،میتوان به این
نتیجه رسید که از انواع افزودنیها در سطح وسیع با اهداف مختلف
1. Cast
2. Vermicompost

صادقی و همکاران :مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد...

استفاده شد ،ولی کاربرد ورمیکمپوست و ویناس بهصورت مجزا
بیشتر در بخش کشاورزی و اثر آنها در تولید محصول مطالعه شد
و کمتر به بحث فرسایش خاک در بخش منابع طبیعی در ابعاد
کرت و شبیهسازی در آزمایشگاه با بارانساز پرداخته شد؛ بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ترکیبی ورمیکمپوست و ویناس
بر هدررفت خاک در خاکهای حساس به فرسایش جنوب غربی
استان مازندران برنامهریزی شد.
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وجود تشکیالت حساس به فرسایش و نیز امکان دسترسی تهیه
و آمادهسازی شد .ارتفاع محل نمونهبرداری از سطح دریا 1034
متر و در مختصات طول " 31˚ 20' 54شرقی و عرض "06
' 58˚ 28شمالی واقع شد .نمایی از موقعیت جغرافیایی منطقة
مطالعاتی در شکل  1ارائه میشود .همچنین ،خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک و مواد افزودنی مطالعهشده با استفاده
از روشهای استاندارد در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تربیت
مدرس تعیین و نتایج آن در جدولهای  1و  2ارائه میشود.

 .2مواد و روشها
خاک مورد نیاز از حواشی جادة مرزنآباد -کندلوس بهدلیل

راهنمای نقشه
نقطه نمونهبرداری
ارتفاع

شکل  .1موقعیت عمومی منطقة مطالعهشده و محل نمونهبرداری خاک آزمایش

در هوای آزاد آزمایشگاه خشک و پس از عبور از الک 0
میلیمتری داخل پالتهایی با ابعاد  4/3متر طول 4/3 ،متر
عرض و  4/5متر ارتفاع و مستقر روی چهارپایههای فلزی با
شیب  54درصد تعبیه شد [ .]25نمای کلی شرایط
آزمایشگاهی و کرتهای استفادهشده در شکل  2نشان داده
میشود.

 .1 .2آمادهسازی کرتهای فرسایشی

پس از شناسایی منطقه ،خاک نمونهبرداریشده از عمق 14
سانتیمتری برای شبیهسازی باران به محل آزمایشگاه شبیهساز
باران و فرسایش خاک دانشگاه تربیت مدرس منتقل شد .برای
انجامدادن پژوهش از روش کار کاکال و سرکار [ ]00و مشابه با
پژوهشهای پیشین [ ]26 ،23استفاده شد و خاک مورد نظر

بافت خاک

لومي رسي

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفادهشده در پژوهش
pH
هدايت الکتريکي
ساختمان خاک
درصد ذرات خاک
ماسه

الي

رس

22

99

91

(ميکروزيمنس بر سانتيمتر)

دانهاي

122/3

4/95

درصد کربن

وزن مخصوص ظاهري

آلي

(گرم بر سانتيمتر مکعب)

1/35

2/2
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بافت

جدول  .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست استفادهشده در پژوهش
pH
درصد مادة آلي
درصد کربن آلي
هدايت الکتريکي
(ميکروزيمنس بر سانتيمتر)

لومي شني

29/12

وزن مخصوص ظاهري
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

1/29

2/29

2/92

9/59

جدول  . 9خصوصیات شیمیایی ویناس استفادهشده در پژوهش
متغیر اندازهگیری

میزان

متغیر اندازهگیری

میزان
(درصد)

متغیر
اندازهگیری

میزان (درصد)

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)
اسیدیته
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (میلیگرم بر لیتر)
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (میلیگرم بر لیتر)

50/1
0/58
134444
10444

مادة آلی
رطوبت

2 /7
88
17
7

Na
Ca
Mg
Mn

26/3
24/0
20
4/40

برای شبیهسازی بهتر شرایط طبیعی ،یک الیه پوکة معدنی
(شکل  )2با دانهبندی تدریجی از بادامی تا ریزدانه (ساختار
فیلتری) به ضخامت  17سانتیمتر در کف پالتها تعبیه شد.
سپس نمونة خاک دستخورده برای رسیدن به وزن مخصوص
ظاهری  1/7گرم بر سانتیمتر مکعب در سه الیه ریخته شد و
بهصورت رفت و برگشتی  54مرتبه غلتک زده شد .همچنین،
بهمنظور تأمین شرایط رطوبت پیشین خاک متناسب با شرایط
طبیعی ،پالتهای آمادهشده به مدت  20ساعت در داخل
پالتهای بزرگتر به ابعاد  2متر در  1متر با عمق آب 13
سانتیمتر برای اشباعشدن قرار داده شد [ .]34سپس
تیمارهای مختلف شامل شاهد (خاک حساس به فرسایش و
بدون افزودنی) ،ورمیکمپوست ،ترکیب ورمیکمپوست و
ویناس روی  0پالت آمادهشده در سه تیمار [ ]23 ،08اجرا
شد .ورمیکمپوست به مقدار  20گرم بهدلیل توجیه اقتصادی
در کارهای منابع طبیعی [ ]08روی خاک حساس به فرسایش
استفاده شد .ویناس تهیهشده از شرکت تحقیقات و توسعة
نیشکر خوزستان نیز به مقدار  22سیسی و با توجه به مقادیر
استفادهشده در پژوهش حزباوی و همکاران [ ]23و
شریفیمقدم و همکاران [ ]34روی کرتهای فرسایش با
استفاده از دستگاه پخشکنندة دستی 1به ضخامت تقریبی 1
میلیمتر بهصورت توزیع (بدون غلتکزدن) پاشیده شد.
تیمارهای آمادهشده بعد از  20ساعت استقرار روی
چهارپایههای فلزی (شکل  ،)2تحت بارش مصنوعی با شدت

N
P

 84میلیمتر در ساعت و تداوم هشت دقیقه (با توجه به
منحنیهای شدت ،مدت و فراوانی منطقه) قرار داده شد [.]31
بهمنظور تعیین هدررفت خاک از سطح کرتهای مطالعاتی
پس از استفاده از افزودنیها در مدت هشت دقیقه بارش ،به
برداشت رسوب خروجی در فاصلة زمانی مشخص اقدام شد.
فاصلههای زمانی برداشت نمونههای رسوب از خروجی کرتها
بهصورت چهار تا دو دقیقه درنظر گرفته شد .سپس تا انتهای
مدتزمان بارش ،نمونهها طبق گامهای زمانی ذکرشده درون
ظرفهای پالستیکی جمعآوری شد .در ادامه ،رسوب هر ظرف
در داخل فویلها در آون با دمای  143درجة سانتیگراد قرار
داده شد و وزن رسوبات بهدستآمده پس از  20ساعت با
استفاده از ترازو توزین و محاسبه شد.
 .2.2تجزیه و تحلیل آماری

بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری ،ابتدا بانک اطالعاتی
نمونهبرداری هدررفت خاک حاصل از کرتها در نرمافزار 2007
 Excelتشکیل شد .به همین منظور ،قبل از انجامدادن هرگونه
آنالیز آماری ،نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون Shapiro-
 Wilkبهدلیل کمتربودن تعداد دادههای هر گروه از تیمارها از
حد  34داده [ ]32ارزیابی شد .مقایسههای آماری با استفاده از
تجزیه و تحلیل آزمون واریانس یکطرفه در نرمافزار SPSS 19
2
صورت گرفت و با توجه به نرمالبودن دادهها از آزمون دانکن
استفاده شد.

1. Sprayer
2. Duncan Test
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پوکة معدنی

تیمار ترکیب ورمیکمپوست با ویناس

کرت اشباع شده پس از غلتک

شکل  . 2نمایی از روش آمادهسازی و کاربرد پالتهای فرسایشی استفادهشده در پژوهش و مراحل اجرای آزمایش

 .9نتایج و بحث
بهمنظور بررسی اثر ورمیکمپوست و ویناس بر مؤلفههای
مختلف مقدار رواناب و رسوب خروجی از سطح کرتهای
مطالعاتی در تیمارهای مختلف پژوهش حاضر ،با توجه به روش
کار شرحدادهشده در بخشهای قبلی ،اندازهگیری و میانگین
نتایج سه تکرار در جدولهای  0و  3ارائه شد .مؤلفههای
مختلف رواناب و رسوب شامل الگوی تغییرات تیمارهای
مطالعاتی در فاصلههای زمانی مختلف (تغییرات خطی)
استخراج و ارزیابی شد و در شکلهای  5و  0نشان داده میشود.
درنهایت ،نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادهها در جدول  6ارائه
میشود.
نتایج پژوهشهای قبلی نشان داد (جدول  )5ویناس
بهدلیل غلظت باالی سدیم تأثیر منفی در خصوصیات فیزیکی
(ثبات ساختاری و تراکم) خاک دارد .همچنین ،این مسئله در
انتشار میزان اکسیژن در الیههای باالیی خاک و رویش پوشش
گیاهی و میزان رواناب و هدررفت خاک تأثیر میگذارد و میزان
رواناب را افزایش میدهد که با نتایج شریفیمقدم و همکاران
[ ]34مطابقت دارد .کاهش مادة آلی خاک موجب کاهش
فعالیتهای بیولوژیکی و کاهش پوشش گیاهی و درنتیجه
افزایش هدررفت و رواناب میشود که با توجه به دادهها،
اضافهشدن ورمیکمپوست به خاک ،مادة آلی آن را افزایش داد

و میزان رواناب و فرسایش را کاهش داد که با نتایج تجدا و
گونزالز [ ]06مطابقت دارد .با توجه به روش کار استفادهشده،
ترتیب کاهش رواناب و هدررفت در تیمارها بهترتیب (ترکیب
ورمیکمپوست و ویناس ،ورمیکمپوست) نسبت به شاهد است
(جدولهای  0و  .)3میزان کاهش رواناب حاصل از کاربرد
تیمارهای مختلف به همدیگر نزدیک است و از لحاظ آماری
طبق آزمون دانکن (جدول  )6در زمینة رواناب غیر معنیدار
( )p=4/203و در زمینة هدررفت خاک ناشی از فرسایش بین
شیاری معنیدار ) (p= 4/440است که با نتایج تجدا و همکاران
[ ]08در  Sevilleدر زمینة تأثیر معنیدار استفادة ترکیبی از
ورمیکمپوست و ویناس در کاهش هدررفت خاک بهمدت سه
سال در سطح عرصه و در شرایط باران طبیعی مطابقت دارد و
با نتایج میربلوک و همکاران [ ]12نیز در زمینة نقش
ورمیکمپوست در کاهش نفوذپذیری و افزایش رواناب در تیمار
ورمیکمپوست نسبت به تیمار ترکیب ورمیکمپوست با ویناس
مطابق است .دلیل این امر را میتوان به ایجاد حالت سیمانی
در وضعیت ترکیب ورمیکمپوست و ویناس و پیوستگی ذرات
خاک و ممانعت از حرکت آن و در نتیجه ،کاهش هدررفت
نسبت داد که با نتایج تجدا و گونزالز [ ]54 ،8منطبق است.
ترکیب ورمیکمپوست با ویناس موجب کاهش اثر سدیم و
درنتیجه ،افزایش ثبات ساختاری و کاهش هدررفت خاک شد.
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در ادامه ،طبق نتایج مجموع رواناب خروجی در مدت هشت
دقیقه بارندگی محاسبه شد و ترتیب کاهش مقدار مجموع
رواناب خروجی از تیمارها بهترتیب از حداکثر به حداقل رواناب
و هدررفت تولیدشده در تیمارهای شاهد ،ورمیکمپوست،
ترکیب ورمیکمپوست با ویناس در جدولهای  0و  3بهدست
آمد .براساس آنالیزهای آماری ،اختالف مقادیر رواناب بین سه
تیمار غیر معنیدار ( )p=4/203است و با هم اختالف ندارند.
همچنین ،اختالف بین هدررفت خاک در تیمارهای ترکیبی با
دو تیمار دیگر شاهد و ورمیکمپوست معنیدار ()p=4/440
ارزیابی شد .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد هرچند اختالف
مقادیر رواناب در پایههای زمانی مشترک غیر معنیدار بود،
اختالف حجم کلی رواناب )شکل  (0بیانگر معنیداربودن
اختالف آن بین تیمارهای مطالعاتی بود؛ یعنی رواناب کاهش
یافت ،ولی این کاهش نسبت به مقدار کاهش هدررفت کم است

(شکلهای  5و  .)0نتایج تیمار ورمیکمپوست با نتایج هاتی و
همکاران [ ،]35تجدا و همکاران [ ،]8احمدآبادی و همکاران
[ ،]15میربلوک و همکاران [ ]12مبنی بر تأثیر مناسب
ورمیکمپوست بر کاهش هدررفت و حفظ ساختمان خاک
مطابقت دارد .همانطورکه شکلهای  5و  0نشان میدهند،
بیشترین کاهش رواناب و هدررفت در تیمارهای ترکیب
ورمیکمپوست و ویناس است که با نتایج تجدا و همکاران []30
همخوانی دارد .دلیل نداشتن تأثیرپذیری رواناب از کاربرد
مقادیر ورمیکمپوست و ویناس از نظر آماری بهدلیل ایجاد
الیهای سیمانی بر سطح خاک و ممانعت از نفوذ باران به درون
خاک است که با نتایج الهامیفرد و جعفری [ ،]0شریفیمقدم
و همکاران [ ]34در زمینة تأثیر مشابه ویناس در مهار رواناب
همخوانی دارد.

جدول  .1میانگین رواناب (میلیلیتر) از سطح کرتهای مطالعاتی در هشت دقیقه بارش در تیمارهای مختلف
زمان (دقيقه)

شاهد

ورميکمپوست

ورميکمپوست با ويناس

( 1شروع آزمایش)
1
9
2
4
( 3خاتمة رواناب)

1
995/99
222
292/2
224
24/99

1
932/22
929/99
242/22
499/99
25/99

1
992/22
521
541
291
55

جدول  .8میانگین هدررفت خاک (گرم) از سطح کرتهای مطالعاتی در هشت دقیقه بارش در تیمارهای مختلف

زمان (دقیقه)

شاهد

ورميکمپوست

ورميکمپوست و ویناس

( 1شروع آزمایش)
1
9
2
4
( 3خاتمة رواناب)

1
22/22
23/22
12/31
12/92
9/23

1
21/2
24/99
12
91/9
1/2

1
5/93
2/99
21/2
29/39
1/22
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ورمی کمپوست+ویناس

شاهد
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ورمی کمپوست
1000

600
400

رواناب (میلیلیتر)

800

200
0
8

10

4

6

0

2

زمان (دقیقه)
شکل  . 9تغییرات زمانی رواناب در طول آزمایش کاربرد تیمارهای مختلف

شاهد

ورمی کمپوست

ورمی کمپوست+ویناس

40

20

هدررفت (گرم)

30

10
0
8

10

4

6

0

2

زمان (دقیقه )

شکل  . 1تغییرات زمانی هدررفت خاک در طول آزمایش کاربرد تیمارهای مختلف
جدول  . 8نتایج واریانس یکطرفة ( )ANOVAاثر کاربرد ورمیکمپوست در سطوح تیمارهای مورد نظر بر میزان رواناب و هدررفت
متغير

تيمار و نتيجة آزمون دانکن انحراف معيار
a

شاهد
ورميکمپوست
رواناب
a
ورميکمپوست با ویناس
a
شاهد
هدررفت
b
ورميکمپوست
خاک
c
ورميکمپوست با ویناس
a

منبع تغييرات

درجة آزادي

914
192/11
135/21
22/59

بینگروهي
درونگروهي
کل
بینگروهي

2514/3
29129/9
23591/9
5199/9

1
2
4
1

22/19

درونگروهي

2943/4

2

5/33

کل

2219/1

4

 .8جمعبندی
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی تأثیر ترکیبی
ورمیکمپوست با ویناس بر میزان هدررفت خاک در خاکهای

مجموع مربعات

سطح معنيداري

9129/9
1224/3

1/135

1222/1
192/2

1/113

حساس به فرسایش انجام گرفت .با توجه به نتایج این آزمایش،
مشخص شد کاربرد ورمیکمپوست با ویناس در خاکهای
حساس به فرسایش بهعنوان افزودنیهای آلی ،تأثیر مثبت بر
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میزان هدررفت خاک دارد و استفادة ترکیبی آنها موجب ایجاد
حالت چسبندگی در خاک میشود و ایجاد حالت بههمپیوسته،
مانع از جداشدن ذرات خاک میشود .درنتیجه ،از هدررفت
خاک جلوگیری میکند .همچنین ،ورمیکمپوست ممکن است
بهعنوان کودی مناسب و بهصرفه نسبت به کودهای شیمیایی
باشد و برای جبران کمبود مواد آلی در خاک و بهدنبال آن
شرایط نامناسب خاک استفاده شود .با وجود این ،انجامدادن
پژوهش مشابه در کرتهای با ابعاد بزرگتر یا در سطح عرصه

در محیطی طبیعی برای انجامدادن ارزیابیهای مقایسهای و
امکان ارائة جمعبندیهای نهایی پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی
از مدیر عامل مؤسسة تحقیقات و آموزش توسعة نیشکر و
صنایع جانبی خوزستان ،جناب آقای دکتر حسن حمدی،
بهدلیل همکاری در تهیة ویناس سپاسگزاری میشود.
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