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 ناسیو و کمپوستیورم یبیترک کاربرد ازاستفاده  باخاک  هدررفتو  رواناب مهار
 

 کریمی زینب ،آریان هاشمی زهرا ،*صادقی رضاسیدحمید

 آبخیزداري مهندسي گروه ،طبیعي منابع دانشکدة مدرس، تربیت دانشگاه ،نور
 (12/19/39: پذیرش تاریخ -12/21/39: دریافت تاریخ)

 

 چکیده

 ضروري خاک و آب یافتاز ضرورت باز یريجلوگ ومهار  برايسطح خاک  در ياز مواد افزودن استفاده

 یینتع هدف با حاضر پژوهش ،زیست محیط دوستدار هايروشکاربرد  یتتوجه به اهم با بنابراین، ؛است

 بود خاک هدررفت و رواناب مهار بر( سيسي 11) نیشکر ویناس با( گرم 19) کمپوستورمي ترکیب تأثیر

 مازندران استان غربي جنوب فرسایش به حساس هايخاک رد پالت سطح در ،آزمایشگاهي شرایط در که

 هایيقاب از ،پژوهش این در .گرفت انجام تنهایيبه کمپوستورمي کاربرد نیز و شاهد شرایط با مقایسه در و

 طرح قالب درسه تکرار  و ماریدر سه ت درصد 91 شیب با ،متر 9/1 ارتفاع و متر 5/1 × 5/1 ابعاد به کوچک

اشباع  زمانساعت از  94پژوهش حاضر، بعد از گذشت  دادنانجام براي. شد استفاده يتصادف کامالً يآمار

 هاکرت رويباران  سازیهشب با دقیقه هشتبر ساعت با دوام  مترمیلي 41 شدت با بارش ،تیمارها اعمال تا

 تأثیر ،آماري آزمون نتایج. و رسوب انجام گرفت بروانا به مربوطهاي بردارينمونه و شدسازي شبیه

 .دکر ییدأت را خاک رفتهدر مهار براي یناسو و کمپوستيورم یبيترک يافزودن کاربرد( =113/1p) دارمعني

 دارمعني غیرآب  بازیافت ضرورتکاهش  ورواناب  یدمزبور بر تول یمارت کاربرد ةکاهند اثرحال آنکه 

(135/1p= )شد ارزیابي. 
 

 ،نبارا سازشبیه پذیر،یشفرسا خاک ،رسوب تولید آب، بازچرخاني خاک، هايافزودني: یدیکل هایواژه

 .آب مدیریت
 

 و هدف مقدمه .1
 از یکی و کشاورزی مدیریت در توجه مرکز عنوانبه خاک

 به 1یشفرسا ةیدهر کشور است که پد یمل یهاثروت نتریباارزش
 ،خاک فرسایش مهار زمینةدر . شودمی منجرهدررفت آن 

 هکهایی استفاده از روش اما شد، معرفیهای بسیار متنوعی روش
 ازشود  یشفرسا ةاولی مراحل در خاک ذرات جداشدن مانع بتواند

از عوامل  یمیاییش ی. کودها[1] است برخوردار ایویژه اهمیت
 زیاد کاربرد ولی ،روندمی شماربهخاک  یزیحفظ حاصلخ یاصل
 و کاه سوزاندن جمله از نامناسب مدیریتی عملیات همراهبه هاآن

 ینو ا دهدمیکاهش  شدتبهخاک را  آلی ةمقدار ماد ،کلش

                                                                                                                                                                                                
 Email: sadeghi@modares.ac.ir  411-00335141: تلفن :مسئول سندةینو* 

1. Erosion 

2. Vinasse 
 

 تأثیراک خ یولوژیکیو ب یمیاییش یزیکی،ف هاییژگیو برموضوع 
. [2] دهدیم یشها را افزاخاک پذیریفرسایشو خطر  گذاردمی

ها یکی از مسائل ها و مدیریت آناستفاده از پسماند همچنین،
نحوی که کمترین آسیب را مطرح در سطح جهان و ایران است به

های کشت و از جمله پسماند 2ویناس. به محیط زیست برساند
 در ارصنعت نیشکر است که به لحاظ اقتصادی نیز قابلیت کاربرد 

 درصد 04 از بیش که است آلی ایماده ویناس. دارد گسترده سطح
زائد پس از  ایماده و پسماند عنوانبه و دهدمی تشکیل آب را آن

شود تبدیل مالس به الکل و سایر مشتقات آن از کارخانه خارج می
 یدتول یناسو یترل 12الکل  یترهر ل یدتول یمتوسط برا طوربه .[5]
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 سوختهشکر  یو بو یرهت یابا رنگ قهوه یاماده یناس. وشودیم
و  ژننیترو یریو مقاد یزیممن ،کلسیم پتاسیم، از غنیکه  است

 مراکز در یآل یعاتاز ضا یمیحجم عظ ،همچنین [.0]فسفر است 
 یآل عاتیضا یناز ا یدمف یریگکه با بهره شوندیم تولید روریپدام

و حفظ  یمیاییو ش یزیکیف یطامکان بهبود شرا توانیم
مواد آلی مربوط  همچنین، .[6 ،3]خاک را فراهم کرد  یزیحاصلخ

ن برای تأمی توجهی شایانتواند منبع می صنعتی هایفرایندبه 
 برای خاکی هایکرم از امروزهمواد آلی خاک کشاورزی باشد. 

رف ضمن مص یخاک یهاکرم .کنندمی استفاده ضایعات این لیتبد
 1رنگسیاه آلی ةماد شکلبه را مواد ایناز  یعیبخش وس ،یمواد آل
 یکرم خاک هاییتکه به کمپوست حاصل از فعال کنندیدفع م

از انواع  یتفعال ینا دادنانجام برای. [7] گویندیم 2کمپوستیورم
 علتبه Eisenia foetidaکه کرم  کنندیاستفاده م یخاک یهاکرم

د را دارد. کاربر یشترینب ،کود به هاپسماند تبدیل در باال توانایی
 دفعی مواد میکروفلورای تغییر و یکیزفی و شیمیایی تغییرات

 حساببه یاهرشد گ فردمنحصربه هایویژگی از کمپوستورمی
 عمل بهترها کمپوست و لیآ یهاکود یربه سا تبنس و آیدیم

 هاینقش دلیلبه شدنمعدنی فرایند فزایشا. [8] کندمی
واد م لیتبد و یهزتج هایینددر فرا یخاک یهاکرم ةکنندتحریک

 و پایدار ترکیبی آمدهدستبه کمپوستورمی درنهایت و است
 .دارد اولیه مواد به نسبت کمتری هایآلودگی و است یکنواخت

 جذب یتمقدار و قابل یشبه خاک با افزا یورود مواد آل ،ینهمچن
 شودیخاک م یزیحاصلخ یشسبب افزا یاه،توسط گ ییعناصر غذا

 اد،زی تخلخل مانند بسیاری هایویژگی دارای کمپوستمیرو .[0]
 رطوبت، زیاد نگهداری و جذب قدرت مناسب، زهکشی و تهویه
 در آن از استفاده و است غذایی مواد و آب برای زیاد جذب سطح

 درنتیجه و خاک تخلخل ضعیتو بهبود برای پایدار کشاورزی
 ،رواقعد .است یدمف یاربس یاه،گ یازمورد ن ییعناصر غذا دنکرفراهم

به که است این آلی هایکود سایر به نسبت کمپوستیورم یبرتر
 زاییماریموجودات ب یزو تعداد ر یابدمیساختار  ییرتغ خوبی

  [.14] یابدمیکاهش  شدتدر آن به یاهیگ
اهداف  با هایاستفاده از افزودن ،یادیز مطالعات کنونتا

 جمله آناز  .نداهکرد بررسی را یبخش کشاورز درمختلف 
 تیابر خصوص کمپوستیورم کاربرد آثار یابیارز به توانمی

استفاده از  ویژهبه و[ 15 -11 ،8]خاک  یمیاییو ش یزیکیف
 [13 ،10]در سطح کشور  یدر بخش کشاورز کمپوستیورم

 از استفاده بررسی به ییهاپژوهش در ،همچنین .کرداشاره 

                                                                                                                                                                                                
1. Cast 

2. Vermicompost 

ب و رسو نابکاهش روا درغالب  یافزودن عنوانبه آمیدآکریلپلی
 پرداخته[ 28 ،18 ،16]کاهش هدررفت مواد غذایی  و [27 -16]

 هویژبه پسماند،مختلف  انواعاز  استفاده ،اخیر هایسال در. شد
دارای مواد آلی فراوان مانند کمپوست و ضایعات  هایپسماند
و  [54]کمپوست پنبه، ویناس چغندر و پنبه  ،[20]شهری 

های فیزیکی، بهبود ویژگی دؤیم نیز [51]کمپوست ورمی
ه از اثر مثبت استفاد ،همچنینشیمیایی و بیولوژیکی خاک بود. 

ی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکهای آلی بر بهبود ویژگیکود
و  گیوسکانی[، 52و همکاران ] اینتری یهاخاک در گزارش

و همکاران  پاسکال[، 50و همکاران ] مارتین[، 55همکاران ]
 افزودنی مواد از استفادهمختلف  آثار عالوه،به. شد اثبات[ 53]

 یوه،کمپوست م از و رواناب خاک رفتهدر میزان کاهش برای
[، 57] کمپوست و مالچ[، 56] شهری زبالةو  یجاتسبز

 کمپوست[، 58] ایران غربیجنوب در کشاورزی فرعی محصوالت
 در فاضالب لجن[، 50] فرانسه شرقیجنوب در شهری زائد مواد

 شرایط در کلشو  کاه مالچ[، 04] یااسپان شرقیجنوب
 مناطق در شهری زائد مواد کمپوست[، 01] آزمایشگاهی

 اسپانیا شرق شمال در فاضالب لجن[، 02] پاتاگونیا خشکنیمه
 اسپانیا خشکنیمه مناطق در شهری آلی هایپسماند[، 05]
 آمید،آکریلپلیSeville [00 ،] در یناسکمپوست و و[، 20]

 .شد گزارش[ 03] ایران در شهری زبالة کمپوست و پومیس
و  قنداز ویناس چغندر [06]و همکاران  تجدا ،راستا همین در

فیزیکی و  هایویژگی بر آن اثر بررسی منظوربهپسماند پنبه 
در نزدیک  رسیلوم خاک یکدر  آبی فرسایش طیهدررفت خاک 

Seville مثبت تأثیر نداشتن هاآن. در اسپانیا استفاده کردند 
 گزارش خاک رفتهدر و فیزیکی هایویژگی همةبر  را ویناس
 و کمپوستیورم یبترک تأثیر معدودیمطالعات  ولی ،کردند

 [07] مولنو  کارتنی .کردند یخاک بررس یاترا بر خصوص یناسو
رشد  انزمی در را( فاضالب لجن و)قارچ  کمپوست از نوع دو تأثیر

کردند.  گزارشکمپوست قارچ  یرشد را برا بهبود و یجو بررس
 تأثیر [54 ،8] گونزالزو  تجدا[، 08] همکاران و تجدا ،همچنین

 Seville درخاک  خصوصیات بر را یناسو و کمپوستیورم یبترک
 برای راهدررفت خاک  یزانم کاهش هاآن یجنتا .دندکر یبررس

 هاییمارتبه  نسبت یناسو و کمپوستیورم یبترک یخاک دارا
 .داد نشان کمپوستمیرو و یناسو فقط

 نیبه ا توانیم ،شدهمطالعه هایپژوهش پیشینةتوجه به  با
لف اهداف مخت با یعسطح وس در هایانواع افزودن که از یدرس یجهنت



 19...      کاربرد از استفاده با خاک هدررفت و رواناب مهارصادقی و همکاران:  

 

جزا م صورتبه یناسو و کمپوستورمی کاربرد یول ،شد استفاده
 شد مطالعهمحصول  یددر تول هاآن اثر و کشاورزی بخش در بیشتر

اد در ابع طبیعی منابع بخش در خاک فرسایشکمتر به بحث  و
 براین،ابن ؛شد پرداختهساز با باران یشگاهدر آزما سازییهو شب کرت

 ناسیو و کمپوستیورم یبیترک اثر یپژوهش حاضر با هدف بررس
 یغرب جنوب یشحساس به فرسا یهاهدررفت خاک در خاک بر

 .شد ریزیبرنامه مازندران استان
 

 هاروش و مواد .2
دلیل به کندلوس -آبادمرزن جادةمورد نیاز از حواشی  خاک

 هیهت دسترسیوجود تشکیالت حساس به فرسایش و نیز امکان 
 1034 دریا سطح از بردارینمونه محل ارتفاعسازی شد. و آماده

 06"شرقی و عرض  31˚ 20' 54" طول مختصات در و متر

 ةمنطقشمالی واقع شد. نمایی از موقعیت جغرافیایی  58˚ 28'
خصوصیات  ،همچنین. شودمیارائه  1در شکل  مطالعاتی

تفاده با اس شدهمطالعه یفیزیکی و شیمیایی خاک و مواد افزودن
های استاندارد در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تربیت از روش
 .دوشمیارائه  2و  1 هایتعیین و نتایج آن در جدول مدرس

 

 

 
 آزمایش خاک بردارینمونه محل و شدهمطالعه منطقة عمومی موقعیت. 1 شکل

 
  فرسایشی هایکرت سازیآماده .1 .2

 14 عمق از شدهیبردارنمونه خاک ،منطقه شناسایی از پس
 سازشبیه آزمایشگاه محل به باران یسازهیشب یبرا متریسانتی
 یرابمنتقل شد.  مدرس تربیت دانشگاه خاک فرسایش و باران
مشابه با  و [00] سرکارو  کاکالپژوهش از روش کار  دادنانجام

 نظر مورد خاک و شداستفاده  [26 ،23]های پیشین پژوهش

 0 الک از عبور از پس و خشک شگاهیآزما آزاد یهوا در
متر  3/4متر طول،  3/4ابعاد  با ییهاداخل پالت یمتریلیم

 با فلزی هایچهارپایه یمستقر رو ومتر ارتفاع  5/4عرض و 
 طیشرا یکل ینما .[25] شد تعبیه درصد 54 شیب
نشان داده  2در شکل  شدهاستفاده یهاو کرت یشگاهیآزما

 .دوشیم

 
 در پژوهش شدهاستفادهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  .1 جدول

 الکتريکي هدايت خاک ساختمان خاک ذرات درصد خاک بافت
 (رمتسانتي بر)ميکروزيمنس 

pH کربن درصد 
 آلي

 ظاهري مخصوص وزن
 رس الي ماسه (مکعب مترسانتي بر)گرم 

 2/2 35/1 95/4 3/122 ايدانه 91 99 22 رسي لومي

 

 

 بردارینقطه نمونه

 ارتفاع

 راهنمای نقشه

برداریمحل نمونه  
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 در پژوهش شدهاستفاده کمپوستیورم ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص .2 جدول

 الکتريکي هدايت بافت
 (رمتسانتي بر)ميکروزيمنس 

pH ظاهري مخصوص وزن يآل مادة درصد آلي کربن درصد 
 (مکعب مترسانتي بر)گرم 

 92/2 59/9 29/1 29/2 12/29 يشن يلوم

 
 در پژوهش شدهاستفاده ناسیو ییایمیش اتیخصوص . 9 جدول

 زانیم یریگندازها ریمتغ نازیم یریگاندازه ریمتغ
 )درصد(

 ریمتغ
 یریگندازها

 )درصد( زانیم

 Na 3/26 7/2 یآل مادة 1/50 (متر بر زیمنسیدس) یکیالکتر تیهدا
 Ca 0/24 88 رطوبت 58/0 تهیدیاس

 N 17 Mg 20 134444 (تریل بر گرمیلیم) ییایمیش ازین مورد ژنیاکس
 P 7 Mn 40/4 10444 (تریل رب گرمیلیم) یکیولوژیب ازین مورد ژنیاکس

 معدنی پوکة الیه یک طبیعی، شرایط بهتر سازیشبیه برای
 ساختار) ریزدانه تا بادامی از تدریجی بندیدانه با (2 شکل)

 .شد تعبیه هاپالت کف در مترسانتی 17 ضخامت به( فیلتری
به وزن مخصوص  دنیرس یبرا خوردهدست خاک نمونةسپس 

 و دش ختهیر هیسه ال درمتر مکعب گرم بر سانتی 7/1ظاهری 
شد. همچنین،  زده کتغل مرتبه 54 یرفت و برگشت صورتبه
منظور تأمین شرایط رطوبت پیشین خاک متناسب با شرایط به

 داخل درساعت  20 مدت به شدهآماده یهاپالتطبیعی، 
 13 آب عمق با متر 1 در متر 2 ابعاد به تربزرگ یهاپالت

 سپس .[34] شد داده قرار شدناشباع یبرا مترسانتی
و  شیمختلف شامل شاهد )خاک حساس به فرسا یمارهایت

و  کمپوستیورم بیترک کمپوست،ی(، ورمیبدون افزودن
 اجرا [23 ،08] ماریدر سه ت شدهپالت آماده 0 یرو ناسیو

 یاقتصاد هیتوج لیدلبه گرم 20 مقدار به کمپوستیورمشد. 
 شیفرسا به حساسخاک  یور [08] یعیطب منابع یهاکار در

 ةتوسع و قاتیتحق شرکت از شدههیته ناسیواستفاده شد. 
 ریمقاد به توجه با و یسیس 22 مقدار به زین خوزستان شکرین

 و[ 23] همکاران و یحزباو پژوهش در شدهاستفاده
 با شیفرسا یهاکرت یرو[ 34] همکاران و مقدمیفیشر

 1 یبیتقر ضخامت به 1دستی ةکنندپخش دستگاهاستفاده از 
. شد دهیپاش( زدنکتغل بدون) توزیع صورتهب متریلیم
 یرو استقرارساعت  20از  بعد شدهآماده یمارهایت

با شدت  یتحت بارش مصنوع ،(2)شکل  یفلز یهاهیپاچهار

                                                                                                                                                                                                
1. Sprayer 
2. Duncan Test 

 به توجه)با  قهیدق هشت ومادتدر ساعت و  متریلیم 84
. [31] شد داده قرار( منطقه یفراوان و مدت شدت، یهایمنحن

 یمطالعات یهاهدررفت خاک از سطح کرت نییمنظور تعبه
 به بارش، قهیدق هشتدر مدت  هایاستفاده از افزودن از پس

. شد اقداممشخص  یزمان ةفاصل در یخروج رسوب برداشت
ها کرت یرسوب از خروج یهابرداشت نمونه یزمان یهافاصله

 یدرنظر گرفته شد. سپس تا انتها قهیتا دو دق چهارصورت به
 درون ذکرشده یزمان یهاگام طبق هانمونه بارش، زمانمدت
رسوب هر ظرف  ،ادامه در. شد یآورجمع یکیپالست یهاظرف

قرار  گرادیسانت درجة 143 یدر آون با دما هالیدر داخل فو
 با ساعت 20 از پس آمدهدستبهداده شد و وزن رسوبات 

 .شد محاسبه و نیتوز ترازو از استفاده

 
 آماری تحلیل و تجزیه .2.2

تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا بانک اطالعاتی  منظوربه
 2007افزار ها در نرمبرداری هدررفت خاک حاصل از کرتنمونه

Excel ه هرگون دادنقبل از انجام ،منظور همین تشکیل شد. به
-Shapiroها با استفاده از آزمون داده بودننرمالآنالیز آماری، 

Wilk های هر گروه از تیمارها از دلیل کمتربودن تعداد دادهبه
 زا استفاده با آماری هایمقایسه. شد ارزیابی[ 32داده ] 34حد 

 SPSS 19 افزارنرم در طرفهیک واریانس آزمون تحلیل و تجزیه
 2دانکن آزمون از هاداده بودنتوجه به نرمال صورت گرفت و با

 استفاده شد.



 18...      کاربرد از استفاده با خاک هدررفت و رواناب مهارصادقی و همکاران:  

 
 آزمایش اجرای مراحل و پژوهش در شدهاستفاده فرسایشی هایپالت کاربرد و سازیآماده روش از نمایی . 2 شکل

 

 و بحث جینتا .9
 یهامؤلفه بر ناسیو و کمپوستیورم اثر یبررس منظوربه

 یهاکرت سطح از یخروج رسوب و رواناب مقدار مختلف
 روش به توجه با حاضر، پژوهش مختلف یهاماریت در یمطالعات

 نیانگیمو  یریگاندازه ،یقبل یهابخش در شدهدادهشرحکار 
 یهامؤلفهشد.  ارائه 3 و 0 یهاسه تکرار در جدول جینتا

 یهاماریت راتییتغ یالگو شامل رسوب و رواناب مختلف
 (یخط راتییتغ) مختلف یزمان یهافاصله در یمطالعات

 .دوشیمنشان داده  0 و 5 یهاشکلدر  و شد یابیو ارز استخراج
 ارائه 6ها در جدول داده یآمار لیو تحل هیتجز جینتا ،تیدرنها

  .دوشیم
 ناسیو( 5)جدول  داد نشان یقبل یهاپژوهش جینتا

 یکیزیف اتیخصوص در یمنف ریتأث میسد یباال غلظت لیدلبه
مسئله در  نیا ن،یهمچن .دارد خاک( تراکم و یساختار)ثبات 

 شپوش شیخاک و رو ییباال یهاهیدر ال ژنیاکس زانیانتشار م
 زانیم و گذاردیم ریرواناب و هدررفت خاک تأث زانیو م یاهیگ

 همکاران و مقدمیفیشر جینتا با که دهدیم شیافزا را رواناب
کاهش  موجبخاک  یآل ةماد کاهش. دارد مطابقت[ 34]

 هجیدرنت و یاهیگ شو کاهش پوش یکیولوژیب یهاتیفعال
 ،هاداده به توجه با که شودیم رواناب و هدررفت شیافزا

 داد شیآن را افزا یآل ةماد ،خاک به کمپوستیورم شدناضافه

و  تجدا جیرا کاهش داد که با نتا شیرواناب و فرسا زانیو م
 ،شدهدارد. با توجه به روش کار استفاده مطابقت[ 06] گونزالز

 بی)ترک بیترتبه مارهایکاهش رواناب و هدررفت در ت بیترت
 تاس( نسبت به شاهد کمپوستیورم ناس،یو و کمپوستیورم

کاهش رواناب حاصل از کاربرد  زانی(. م3و  0 یها)جدول
 یاز لحاظ آمار و است کینزد گریهمد مختلف به یهاماریت

 داریمعن ریغ رواناب نةیزم( در 6طبق آزمون دانکن )جدول 
(203/4p= و در )نیب شیاز فرسا یهدررفت خاک ناش نةیزم 
همکاران  و تجدا جیکه با نتا است =p) 440/4 (داریمعن یاریش
از  یبیترک ةاستفاد داریمعن ریتأث نةیزمدر  Seville[ در 08]

مدت سه در کاهش هدررفت خاک به ناسیو و کمپوستیورم
 ودارد  مطابقت یعیباران طب طیسال در سطح عرصه و در شرا

نقش  نةیزم در زین [12]و همکاران  بلوکریم جینتا با
 ماریرواناب در ت شیو افزا یریپذدر کاهش نفوذ کمپوستیورم
 ناسیا وب کمپوستیورم بیترک مارینسبت به ت کمپوستیورم

 یمانیس حالت جادیا به توانیم را امر نیا لیدل. استمطابق 
 ذرات یوستگیپ و ناسیو و کمپوستیورم بیترک تیوضع در

 هدررفت کاهش جه،ینت در و آن حرکت از ممانعت و خاک
. است منطبق[ 54 ،8] گونزالز و تجدا جینتا با که داد نسبت

 و میسد اثر کاهش موجب ناسیبا و کمپوستیورم بیترک
و کاهش هدررفت خاک شد.  یثبات ساختار شیافزا ،جهیدرنت

 ویناس با کمپوستورمی ترکیب تیمار غلتک از پس شده اشباع کرت

 معدنی پوکة
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 هشتدر مدت  یمجموع رواناب خروج جیطبق نتا ،ادامه در
کاهش مقدار مجموع  بیمحاسبه شد و ترت یبارندگ قهیدق

از حداکثر به حداقل رواناب  بیترتبه هاماریاز ت یرواناب خروج
 کمپوست،یشاهد، ورم یهاماریدر ت دشدهیو هدررفت تول

دست به 3و  0 یهادر جدول ناسیبا و کمپوستیورم بیترک
 سه نیبرواناب  ریاختالف مقاد ،یآمار یهازینالآمد. براساس آ

ندارند.  و با هم اختالف است( =203/4p) داریمعن ریغ ماریت
ا ب یبیترک یهاماریخاک در تهدررفت  نیاختالف ب ن،یهمچن
( =440/4p) داریمعن کمپوستیشاهد و ورم گرید ماریدو ت
اختالف  هرچندنشان داد  یآمار لیو تحل هیشد. تجز یابیارز

 ،بود داریمعن ریمشترک غ یزمان یهاهیرواناب در پا ریمقاد
 داربودنیمعن انگریب )0 شکل(رواناب  یاختالف حجم کل

رواناب کاهش  یعنی ؛بود یمطالعات یمارهایت نیب آن اختالف
 تاسکاهش نسبت به مقدار کاهش هدررفت کم  نیا یول ،افتی

و  یهات جیبا نتا کمپوستیورم ماریت جی(. نتا0و  5 یها)شکل
 همکاران و یاحمدآباد[، 8و همکاران ] تجدا[، 35همکاران ]

مناسب  ریثأت بر یمبن[ 12] همکاران و ربلوکیم[، 15]
بر کاهش هدررفت و حفظ ساختمان خاک  کمپوستیورم

 ،دهندیمنشان  0و  5 یهاطورکه شکلمطابقت دارد. همان
 بیترک یهاماریکاهش رواناب و هدررفت در ت نیشتریب

[ 30و همکاران ] تجدا جیاست که با نتا ناسیو و کمپوستیورم
 کاربرد از رواناب یریپذریتأث نداشتن لیدارد. دل یهمخوان

 جادیا لیدلبه یآمار نظر از ناسیو و کمپوستیورم ریمقاد
سطح خاک و ممانعت از نفوذ باران به درون  بر یمانیس یاهیال

 مقدمیفیشر[، 0] یو جعفر فردیالهام جیکه با نتا استخاک 
 رواناب مهاردر  ناسیمشابه و ریتأث نةیزم[ در 34] همکاران و

 .دارد یهمخوان

 
 مختلف یهاماریت در بارش قهیدقهشت  در یمطالعات یهاکرتاز سطح  (تریلیلیم)رواناب  نیانگیم .1 جدول

 
 مختلف یهاماریت در بارش قهیدقهشت  در یمطالعات یهاکرتاز سطح  (گرم)هدررفت خاک  نیانگیم .8 جدول

 ناسیو و کمپوستيورم کمپوستيورم شاهد (قهی)دق زمان
 1 1 1 (شیآزما)شروع  1

1 22/22 2/21 93/5 
9 22/23 99/24 99/2 
2 31/12 12 2/21 
4 92/12 9/91 39/29 

 22/1 2/1 23/9 (رواناب خاتمة) 3

 

 ناسيو با کمپوستيورم کمپوستيورم شاهد (قهي)دق زمان

 1 1 1 (شی)شروع آزما 1
1 99/995 22/932 22/992 
9 222 99/929 521 
2 2/292 22/242 541 
4 224 99/499 291 

 55 99/25 99/24 (رواناب خاتمة) 3
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 مختلف یهاماریت کاربرد شیآزما طول در رواناب یزمان راتییتغ.  9 شکل

 

 
 مختلف یهاماریت کاربرد شیآزما طول در خاک هدررفت یزمان راتییتغ.  1 شکل

 
 هدررفت و رواناب زانیم بر نظر مورد یهاماریت سطوح در کمپوستیورم کاربرد اثر( ANOVA) ةطرفکی انسیوار جینتا . 8 جدول

 متغير دانکن زمونآ جةينتو  ماريت معيار انحراف تغييرات منبع آزادي درجة مربعات مجموع داريمعني سطح

135/1 
9/9129 

3/1224 

 aشاهد 914 گروهيبین 3/2514 1

 aکمپوستيورم 11/192 گروهيدرون 9/29129 2 رواناب
 aناسیو با کمپوستيورم 21/135 کل 9/23591 4

113/1 
1/1222 

2/192 

 aشاهد 59/22 گروهيبین 9/5199 1
 هدررفت

 خاک
 bکمپوستيورم 19/22 گروهيدرون 4/2943 2
 cناسیو با کمپوستيورم 33/5 کل 1/2219 4

 

 یبندجمع .8
 یبیترک ریتأث یبررس یاصلحاضر با هدف  پژوهش

 یهاهدررفت خاک در خاک زانیبر م ناسیبا و کمپوستیورم

 ش،یماآز نیا جیتوجه به نتا با .گرفتانجام  شیحساس به فرسا
 یهادر خاک ناسیبا و کمپوستیکاربرد ورم شدمشخص 

بر  مثبت ریتأث ،یآل یهایافزودن عنوانبه شیحساس به فرسا
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 جادیا موجبها آن یبیترک ةاستفاد و داردهدررفت خاک  زانیم
 ،وستهیپهمبهحالت  جادیو ا دوشیمدر خاک  یحالت چسبندگ

از هدررفت  ،جهیدرنت .شودیمانع از جداشدن ذرات خاک م
 است ممکن کمپوستیورم ن،یهمچن .کندیم یریخاک جلوگ

 ییایمیش یهانسبت به کود صرفهمناسب و به یعنوان کودبه
 آن دنبالبه و خاک در یآل مواد کمبود جبران یبرا و باشد
 دادنانجام ن،یا با وجود .شود استفاده خاک نامناسب طیشرا

 عرصه سطح در ای تربزرگابعاد  با یهاکرتپژوهش مشابه در 

و  یاسهیمقا یهایابیارز دادنانجام یبرا یعیطب یطیمح در
 .شودیم شنهادیپ یینها یهایبندجمع ةارائ امکان
 

 قدردانی و تشکر
 و نیشکر توسعة آموزش و تحقیقات مؤسسة عامل مدیر از

 ،حمدی حسن دکتر آقای جناب ،خوزستان جانبی صنایع
 .شودمی سپاسگزاری ویناس تهیة در همکاری دلیلبه
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