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 چکیده

در یک خاک  آب نفوذپارامترهای هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کاربرد توأم کودهای آلی و کشت گیاهان لگوم 

های کامل تصادفی بود که در آن فاکتور اول، سه نوع ش فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمای .بودخشک منتخب از منطقه نیمه

گاوی و کود مرغی، فاکتور دوم، مقادیر مصرفی هر کود در سه سطح شامل صفر،  کمپوستگاوی، ورمیکود آلی شامل کمپوست 

کشت گیاه لگوم شامل بدون کشت، کشت  تیمار نوع کیلوگرم نیتروژن خالص کود در هر هکتار و فاکتور سوم، سه 1۵٠و  ۷۵

در بین تیمار کود آلی، کود کمپوست گاوی  براساس نتایج تحقیق حاضر نخود و کشت عدس در سه تکرار در نظر گرفته شد.

اثر متقابل در بین . همچنین داشتخب از منطقه نیمه خشک تب در خاک منآبیشترین تاثیر مثبت را بر میزان نفوذ تجمعی 

 .بودهکتار  در هر نیتروژن خالص کودکیلوگرم  1۵٠ف کود بر منحنی نفوذ تجمعی آب بیشترین اثر مربوط به مصرف مقدار مصر

توان به تأثیر اضافه کردن بیشترین مقدار کود آلی نسبت داد که از طریق خاکدانه سازی و بهبود ساختمان که علت آن را می

-افزایش مینفوذ تجمعی آب در خاک در نتیجه شده، رعت نفوذ آب در خاک سهای درشت باعث افزایش خاک با ایجاد خاکدانه

 یابد.
 

 پارامترهای نفوذ، کود آلی، گیاه لگومکلمات کلیدی:

 

 

 .مقدمه1

ساله( کود دامی، کود سبز و کاه و کلش گندم را به  1۵( اثرات کاربرد طولانی مدت )2٠11چودهاری و همکاران )

گندم بر روی یک خاک لوم شنی مورد بررسی قرار  –تن در هکتار در یک سیستم کشت برنج  ۶و  2٠، 2٠ترتیب در مقادیر 

داری دادند. این محققان گزارش کردند که در تمامی تیمارها سرعت نفوذ آب در خاک در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی

 [.2]داشت
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متر مکعب در هکتار به مدت  1۸٠و  12٠، ۶٠ر صفر، ( اثرات کاربرد کود دامی مایع در مقادی2٠1٠ملیک و همکاران )

سال بر روی خصوصیات یک خاک لوم رسی شنی بررسی نمودند. نتایج این محققان نشان داد سرعت نفوذ آب در خاک در  2

 [.3]د دامی نسبت به شاهد افزایش یافتتمام سطوح مصرفی کو
ت سه سال بر روی خصوصیات یک خاک لوم رسی سیلتی ( اثر تجمعی لجن فاضلاب را به مد13۸۸شیرانی و همکاران )

داری موجب کاهش جرم مخصوص در شرایط مزرعه مطاله کردند. نتایج این آزمایش نشان داد که لجن فاضلاب به صورت معنی

 [.1]داری بر سرعت نفوذ آب در خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع نداشتتأثیر معنیظاهری خاک گردید در حالیکه 

های آلی بر خصوصیات فیزیکی خاک در سطح جهان و مطالعه مقالات و منابع تحقیقات متعددی در مورد کود براساس

تحقیقی  بنابرایندر نیامده است. ها باشد به مرحله اجرا کمی که شامل ترکیب این روشانجام شده است ولی تحقیقات  ایران

بر پدیده نفوذ آب به ویژه در شرایط اقلیمی استان اردبیل که لگوم  کمپوست و کشت انواعکه در آن تاثیر توام کمپوست، ورمی

لذا این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی و کشت ، صورت نگرفته است در یک منطقه نیمه خشک واقع شده

 گردید.خاک اجرا  های نفوذ آب درپارامترهای مدلسه نوع لگوم بر 

 

 

 هامواد و روش.2
 

. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح اجرا گردید 13۸۵ای در یکی از مزارع اطراف اردبیل در سال زراعی مزرعهآزمایش 

گاوی و کود  کمپوست کودهای کامل تصادفی بود که در آن فاکتور اول، سه نوع کود آلی شامل کمپوست کودگاوی، ورمیبلوک

کیلوگرم نیتروژن خالص کود در هر هکتار و  1۵٠و  ۷۵مل صفر، مرغی، فاکتور دوم، مقادیر مصرفی هر کود در سه سطح شا

در دس در سه تکرار در نظر گرفته شد. فاکتور سوم، سه تیمار کشت گیاه لگوم شامل بدون کشت، کشت نخود و کشت ع

ل کشت شد. کرت آزمایشی آماده گردیده سپس بذور گیاهان لگوم با تراکم توصیه شده مرکز تحقیقات استان اردبی ۸1مجموع، 

های خوردگی( و دست نخورده )با استفاده از استوانههای خاک دست خورده )با حداقل دستپس از برداشت گیاهان، نمونه

سانتی متری خاک برداشته شد. خصوصیات فیزیکی خاک شامل جرم  1٠تا  ٠متر( از عمق سانتی ۵استیل به قطر و ارتفاع 

صوص حقیقی به روش  پیکنومتر، تخلخل به روش محاسبه، رطوبت اولیه خاک قبل مخصوص ظاهری به روش استوانه، جرم مخ

های حاصل از آزمایش نفوذ به های سرعت نفوذ با استفاده از دادههای نفوذ تجمعی و منحنیآزمایش نفوذ، منحنی از اجرای 

خاک(، پارامترهای معادله کاستیاکوف  های مضاعف، پارامترهای معادله فیلیپ )ضریب جذبی و عبوردهی پروفیلاستوانهروش 

 ( محاسبه شد.a‚b‚cاصلاح شده )
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خصوصیات شیمیایی کودهای آلی برخی  2های شیمیایی و فیزیکی خاک و جدول برخی ویزگی 1جدول 

 دهد.شده در آزمایش را نشان میمصرف 
 

 برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه-1جدول 

SAR N OC Kav Pav EC pH بافت خاک رس سیلت شن 

(meq/lit)0.5 (%) (%) (ppm) (ppm) (dS m-1)   )%(   

۸9/۶  99/٠  ۶۷1/1  ۷٠/9٠2  ۸۸/2  12/2  31/۷  9۸/99  ۵9/92  ۸۷/12  لوم 

SAR :  ، نسبت جذب سدیمOC  اندازه گیری شده است.   1:۵: کربن آلی خاک. اسیدیته و هدایت الکتریکی در عصاره 

 

برخی ویژگی های شیمیایی کودهای آلی  مورد استفاده -2دولج  

OC EC pH Pav N Kaq کود 

(%) (dS m-1)  (%) (%) (%)  

3/2٠  ٠1/۶  2۵/۷  1۵/1  ۶1/1  23/1  کمپوست گاوی 

2/21  ۷ 1/۷  1/1  ۶9/1  22/1  ورمی کمپوست گاوی 

9۶ ٠۶/۷  ۷/۷  ۵1/1  93/1  ۸۶/1  کود مرغی 

 

 

و  کمپوست گاوی و کود مرغی(کمپوست گاوی، ورمیعت نفوذ برای تیمارهای کود آلی )های نفوذ تجمعی و سرمنحنی

 1های مختلف در اشکالهکتار در سه تکرار طی زماننیتروژن خالص کود در هر کیلوگرم  1۵٠و  ۷۵صفر،  کود مقادیر مصرفی

 نشان داده شده است. ۶تا 
 

 
 انگین سه تکرار(اثر نوع کود آلی بر منحنی نفوذ تجمعی )می -1شکل 
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 (اثر مقدار کود آلی بر منحنی نفوذ تجمعی )میانگین سه تکرار -2شکل 

 

       
 میانگین سه تکرار(اثر کشت گیاه لگوم  بر منحنی نفوذ تجمعی ) -3شکل 

 

رعت نفوذ در شود که مقدار آب تجمعی نفوذ یافته به خاک تا لحظه ثابت شدن سمشاهده می 3تا  1با توجه به اشکال

آلی، کود کمپوست  هایداری در کلیه تیمارها افزایش یافت. در بین کودهای مختلف در مقایسه با زمان صفر به طور معنیزمان

بر میزان نفوذ تجمعی اب در خاک دارد. همچنین با توجه به اشکال بالا اثر متقابل مقدار مصرف را گاوی بیشترین تاثیر مثبت 

که علت هکتار است.  نیتروژن خالص کود در هرکیلوگرم  1۵٠کود بر منحنی نفوذ تجمعی آب بیشترین اثر مربوط به مصرف 

د که از طریق خاکدانه سازی و بهبود ساختمان خاک با توان به تأثیر اضافه کردن بیشترین مقدار کود آلی نسبت داآن را می

داری بر منحنی نفوذ همچنین کشت گیاهان لگوم تأثیر معنی های درشت باعث افزایش نفوذ تجمعی شده است.ایجاد خاکدانه

ه رسد در موقع وجین سطح خاک متراکم شده که موجب کاهش نفوذ تجمعی آب بتجمعی آب در خاک نداشت که به نظر می

تن در هکتار کود مرغی به یک  1٠ای گزارش کردند که افزودن ( در یک آزمایش مزرعه1۸۸۵اوبی و ابو ) خاک شده است.

( و P < ٠۵/٠دار جرم مخصوص ظاهری )خاک ریز بافت شدیداً تخریب یافته، طی دو فصل زراعی کشت ذرت، باعث کاهش معنی

 [.۵]به خاک و هدایت هیدرولیکی گردید دار ماده آلی، تخلخل کل، نفوذ آبافزایش معنی
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 (میانگین سه تکراراثر نوع کود آلی بر منحنی سرعت نفوذ ) -4شکل 

 

 
 میانگین سه تکرار(کود آلی بر منحنی سرعت نفوذ ) مقداراثر  -5شکل 

 

 
 (میانگین سه تکراراثر کشت گیاه لگوم بر منحنی سرعت نفوذ ) -6شکل 

 

-کمپوست گاوی در خاک منطقه نیمه رسد بکارگیری کودعت نفوذ در اشکال بالا به نظر میهای سربا توجه به منحنی

خشک به علت افزایش پایداری ساختمان و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک باعث افزایش نسبی سرعت نفوذ اولیه در خاک 



 

6 

 

در دقایق ابتدایی نفوذ افزایش یابد، که  ولیه نفوذای کود آلی باعث گردیده که سرعت ا، همچنین استفاده از مقادیر بالگردید

داری بر روی معنی توان به افزایش خاکدانه سازی و ایجاد منافذ درشت نسبت داد. همچنین کشت گیاه عدس تأثیرعلت آن می

 ( طی تحقیقی گزارش نمودند که با اضافه1۸۸2مارتینز و فرانکن برگ ) سرعت نفوذ در لحظه اولیه نفوذ آب در خاک داشت.

آبیاری اولیه افزایش یافت ولی افزایش سرعت نفوذ با زمان به علت تجزیه مواد آلی ن مواد آلی به خاک سرعت نفوذ در کرد

 [.9]کاهش یافت
 

 

 گیرینتیجه.4
 

سرعت نفوذ اولیه و همچنین نفوذ تجمعی  از طریق افزایش توانآلی مثل کود کمپوست گاوی می کودهایبا استفاده از 

با  ای آب در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک که عمومالوی اتلاف آب از خاک را گرفته و به توان ذخیرهجآب در خاک 

 .دشوخشکسالی مواجه هستند کمک نمود و باعث ذخیره و نگهداری آب در خاک 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effect of combined application of organic fertilizers and leguminous 

plants cultivation on water penetration parameters in a selected soil from semi-arid region. Factorial experiment 

was based on randomized complete block design in which the first factor was three types of organic fertilizers 

including bovine compost, vermicompost, bovine and poultry manure, second factor, consumption of fertilizers 

in three levels including zero, 75 and 150 kg pure nitrogen fertilizer per hectare and in the third factor, three 

treatments of legume cultivation were included without cultivating, chickpea and lentil cultivation in three 

replications. Based on the results of this research among organic fertilizer treatments, bovine compost manure 

had the most positive effect on the cumulative penetration of water in selected soil from semi-arid region. Also, 

in the interaction effect of fertilizer use on the cumulative penetration curve of water had the highest effect on the 

consumption of 150 kg of pure nitrogen per hectare. The reason for this can be attributed to the effect of adding 

the highest amount of organic fertilizer, which through agglomerating and improving the soil structure by 

creating large aggregates, increases the rate of water penetration in the soil, thus increasing the cumulative 

penetration of water in the soil. 
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