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چکیده 
-ثیر دو نوع مـاده ألذا در این پژوهش ت. باشدعملکرد مطلوب میآلی یکی از موانع دستیابی به خشک کمبود موادهاي مناطق خشک و نیمهدر خاك

آلـی کمپوسـت و   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی، شامل دو منبع مـاده . هاي فیزیکی خاك بررسی گردیدآلی بر برخی ویژگی
در سه تکرار انجام ) لوم رسی سیلتیوشن لومی، لوم(سه نوع بافت خاك و ) درصد وزنی4و 1،2، 0(ضایعات میوه رسیده انجیر هر کدام در چهار سطح 

. گیري شدندي خاك اندازهخصوصیات فیزیکی خاك شامل چگالی ظاهري، چگالی حقیقی، تخلخل، درصد اشباع رطوبتی و مقاومت فروروي سله. گرفت
دار مقاومت فروروي دار درصد اشباع رطوبتی و کاهش معنیاعث افزایش معنینتایج نشان داد که کاربرد ضایعات میوه رسیده انجیر و کمپوست در خاك ب

کاربرد ضایعات میوه رسیده انجیر و کمپوست باعث افزایش تخلخل خاك و کاهش جرم مخصوص ظاهري و . سله خاك در مقایسه با تیمار شاهد گردید
کاهش مقاومـت فـروروي سـله خـاك در نتیجـه      . دار نبودایش و کاهش معنیولی این افز. جرم مخصوص حقیقی خاك در مقایسه با تیمار شاهد گردید

که کاربرد کمپوست در خاك در مقایسه با ضایعات میوه رسیده انجیر تأثیر بیشـتري بـر   کاربرد ضایعات میوه رسیده انجیر بیشتر از کمپوست بود در حالی
هـاي  آلـی سـبب بهبـود ویژگـی    نتایج نشان داد که کاربرد این دو منبع مـاده .روي چگالی ظاهري، چگالی حقیقی، تخلخل و درصد اشباع خاك داشت

.ي خاك، چگالی ظاهري، چگالی حقیقی، تخلخل و درصد اشباع رطوبتی خاك شدگیري شده در خاك، شامل مقاومت فروروي سلهفیزیکی اندازه

سلهفرورويمقاومت،ظاهريتخلخل، چگالیبافت خاك، : هاي کلیديواژه

1مقدمه

ها معموأل از نظر مـاده  خشک ایران، خاكدر نواحی خشک و نیمه
آلی در چنین منـاطقی از اهمیـت   لذا افزایش ماده). 3(آلی فقیر هستند 

هـا اثـر مهمـی در گسـترش     است، پایداري خاکدانـه اي برخوردارویژه
اي، چرخـه کـربن و آب و نیـز مقاومـت خـاك در برابـر       سیستم ریشه

این ماده به عنـوان یـک عامـل سـیمانی     ). 10(کنند فرسایش ایفا می
هـاي  راي هماوري ذرات خاك و تشکیل خاکدانـه کننده عمل کرده و ب

مقاوم اهمیت داشته و نیـروي چسـبندگی بیشـتر بـه واسـطه تشـدید       
مرهاي آلی ایجـاد کـرده و   چسبی بین ذرات معدنی و پلینیروهاي هم

عالوه بر این بـا  . دهدها را کاهش میدر نتیجه تخریب و فروپاشی آن
اك، چگـالی ظـاهري   آلی به دلیـل افـزایش تخلخـل خـ    افزودن مواد
در آزمایشـی، تـأثیر کودهـاي آلـی سـبز      ). 31و 24(یابـد  کاهش مـی 

)Lantana spp (      بر خصوصـیات فیزیکـی خـاك در کاشـت بـرنج در
تناوب با گندم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این آزمایش نشـان داد  
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که کـود آلـی باعـث افـزایش قابـل توجـه کـربن آلـی، کـاهش وزن          
). 28(رف دیگر افزایش تخلخل آن شده اسـت  مخصوص خاك و از ط

با بررسی تأثیر کاربرد کمپوسـت در سـطح خـاك مشـخص شـد کـه       
کمپوست تنها بر حاصلخیزي خاك مؤثر نبوده، بلکـه بـا جلـوگیري از    

-تشکیل سله در سطح خاك مانع از هدررفت آب از طریق تبخیر مـی 
منظور بررسی در ترکیه به ) 34(در آزمایشی که زیتین و آرن ). 7(شود 

اثر کمپوست روي خواص فیزیکی خاك انجام دادنـد، مشـخص شـده    
که با اضافه کردن کمپوست به خاك، درصد تخلخل خاك نسـبت بـه   

همچنین گزارش کردندکه با اضـافه کـردن   . کندشاهد افزایش پیدا می
بـه  5/62درصد وزنی کمپوست به خـاك، میـزان تخلخـل از    8مقدار 

همچنـین بـا   ) 30(تجادا و گنزالز . استپیدا کردهدرصد افزایش 2/82
هاي آلی کمپوسـت و کـود دامـی در خـاك، کـاهش جـرم       کاربرد کود

مخصوص ظاهري و افزایش پایـداري سـاختمان و کـاهش هـدررفت     
.ترین اثر را بـه کمپوسـت نسـبت دادنـد    خاك را گزارش کردند و بیش

درتـن 30مصـرف اثردرکهکردندگزارش) 5(ملکوتیومحمدیان
ذرتعملکردبرنج،شلتوكپوستهونیشکرباگاسکمپوستازهکتار

با . یابدمیکاهشخاكظاهريمخصوصجرمویافتهافزایشايدانه
توجه به اینکه در مورد مقایسه اثـرات ضـایعات میـوه رسـیده انجیـر و      

)علوم و صنایع کشاورزي(آب و خاكنشریه
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کمپوست بر روي برخی خصوصیات فیزیکی خـاك در سـطح جهـانی    
لذا هدف از این پژوهش، بررسـی تـأثیر   . شده استپژوهشی مشاهده ن

هـاي  ضایعات میوه رسیده انجیر و کمپوسـت بـر روي برخـی ویژگـی    
لـوم رسـی   وفیزیکی خاك در سه نوع بافت خـاك شـن لـومی، لـوم    

.باشدسیلتی می

هامواد و روش
0(مقدار کافی خاك از افق سـطحی  به منظور انجام این آزمایش،

از استان فـارس در سـه منطقـه، شهرسـتان     ) خاكمتري سانتی30تا 
درجـه و  29هاي جغرافیـایی  شیراز، زرقان و مهارلو به ترتیب با عرض

دقیقـه شـمالی و بـا    32درجـه و  29دقیقه، 77درجه و 29دقیقه، 69
52دقیقـه،  72درجه و 52دقیقه، 45درجه و 52هاي جغرافیایی طول

پس از هوا خشک کـردن و  . یدآوري گرددقیقه شرقی جمع84درجه و 
هاي فیزیکی و شیمیایی خـاك  متري برخی ویژگیمیلی2عبور از الک 

، قابلیت هدایت الکتریکـی  )20(از جمله بافت خاك به روش هیدرومتر 
، واکنش خاك در عصـاره گـل اشـباع    )25(خاك در عصاره گل اشباع 

اومـت  ، بـراي انـدازه گیـري مق   )15((sp)اشباع رطوبتی ، درصد )32(
HUMBOLDTفــروروي ســله خــاك از دســتگاه فروســنج، مــدل 

MFG.CO.  هـاي نمونـه  ، جرم مخصوص ظاهري خـاك از اسـتوانه-
، )19(، جرم مخصوص حقیقی خـاك بـا روش پیکنـومتر    )19(برداري 

گیري شد و تخلخل خاك از طریق فرمول با توجه به مقـادیر بـه   اندازه
). 12(اسـبه گردیـد   دست آمده از جرم مخصوص حقیقی و ظاهري مح

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصـادفی، شـامل دو   
و ) درصـد وزنـی  4و 2، 1، 0(منبع ماده آلی کمپوست در چهار سـطح  

و ) درصد وزنـی 4و 2، 1، 0(سطح ضایعات میوه رسیده انجیر در چهار

با در سه تکرار ) لوم رسی سیلتیوشن لومی، لوم(سه نوع بافت خاك 
هـاي خـاك از   به منظور تهیـه سـتون  . استفاده از ستون خاك اجرا شد

متـر کـه   سانتی20متر و ارتفاع سانتی5/12هایی با قطر داخلی استوانه
ها با صفحه مشـبک از جـنس پـی وي سـی مسـدود گردیـده،       ته لوله

چهـار مـاه پـس از اضـافه نمـودن مـواد آلـی بـه خـاك          . استفاده شد
آلـی مـورد اسـتفاده در    مـواد . گیري شـدند اندازهپارامترهاي مورد نظر

کمپوسـت،  . آزمایش شامل کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر بـود 
حاوي کود گاوي، کود گوسفندي و کود مرغی و ضایعات میوه رسـیده  

که پس از خشک کردن و سـپس  . انجیر مربوط به رقم انجیر سیاه بود
هـاي مـورد نظـر    بـه خـاك  متري میلی2آسیاب کردن و عبور از الک 

تجزیه و تحلیل نتایج، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین . اضافه شدند
و رسـم نمودارهـا بـا    SASبه روش دانکن، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     

.انجام گردیدExcelاستفاده از نرم افزار 

نتایج و بحث
هـاي مـورد مطالعـه    برخی خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك  

.، نشان داده شده است)1جدول(طبق 
ها براي تیمارهاي هاي فیزیکی خاكنتایج تجزیه واریانس ویژگی

نتـایج نشـان داد   . در زیر نشان داده شده است) 2جدول (مختلف طبق 
دار درصد اشباع رطـوبتی،  هاي مختلف خاك باعث تغییر معنیکه بافت

مقاومت فروروي سله، جرم مخصوص ظاهري، جرم مخصوص حقیقی 
آلـی از هـر دو   همچنین کاربرد ماده. شد٪1تخلخل خاك در سطح و

دار درصد اشباع رطوبتی، مقاومت فروروي سـله،  منبع باعث تغییر معنی
و ٪ 1جرم مخصـوص ظـاهري، جـرم مخصـوص حقیقـی در سـطح       

.شد٪5تخلخل در سطح 

هاي مورد مطالعهشیمیایی خاكبرخی خصوصیات فیزیکی و -1جدول 
Table 1- Some physico chemical properties of soils

تخلخل 
خاك

)%(p

جرم 
مخصوص 

sρحقیقی
g cm-3)(

جرم 
مخصوص 

bρظاهري
g cm-3)(

درصد 
اشباع 
رطوبتی

)%(sp

قابلیت 
هدایت 
الکتریکی

Ec
(ds m-1)

واکنش 
خاك
pH

-محل نمونه
Soilبرداري

sampling
location

رس
Clay

)%(

سیلت
Silt

)%(

شن
Sand

)%(

بافت خاك
Soil

texture

Shiraz10.108.3681.54شیراز39.32.611.5830.210.267.53

شن 
Loamyلومی

sand

maharlu21.8646.5632.28مهارلو44.32.521.4038.641.257.66
لوم

Loam

zarghan29.1660.8410زرقان47.32.471.3051.120.767.75

- رسیلوم
Siltyسیلتی

clay loam

pH=،واکنش خاكEc=قابلیت هدایت الکتریکی ،sp=،درصد اشباع رطوبتیρb=،جرم مخصوص ظاهريρs=،جرم مخصوص حقیقیp=تخلخل خاك
pH= Soil reaction, Ec=Electrical conductivity, sp= Moisture content, ρb= Bulk density, ρs= Particle density, p= Porosity
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و ) کمپوست و ضـایعات میـوه رسـیده انجیـر    (آلی اثر متقابل مواد
دار درصـد اشـباع رطـوبتی و مقاومـت     بافت خاك باعث تغییـر معنـی  

داري بر روي جـرم  که اثر معنیشد در حالی٪1فروروي سله در سطح 
.مخصوص ظاهري، جرم مخصوص حقیقی و تخلخل مشاهده نشد

مقاومت فروروي سله خاك
ها نشـان داد افـزایش سـطوح    نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

دار تیمار کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیـر باعـث کـاهش معنـی    
بـه شـاهد در   مقاومت فروروي سله در هر سه نوع بافت خاك نسـبت  

بیشترین تاثیر ماده آلـی مربـوط بـه تیمـار     . درصد شد1سطح احتمال 
درصد وزنی در بافت شن لـومی  4ضایعات میوه رسیده انجیر در سطح 

بود، نتایج نشان داد که افزایش سـطوح تیمـار ضـایعات میـوه رسـیده      
انجیر نسبت به تیمار کمپوست به طور مؤثرتري باعث کاهش مقاومت 

مشابه با نتـایج  ). 1شکل (شد فروروي سله در هر سه نوع بافت خاك
نیـز در طـی مطالعـات    ) 21(حاصل از این تحقیق، مایورانا و همکاران 

خود، کاهش مقاومت مکانیکی خاك در نتیجه تـأثیر مطلـوب بقایـاي    
داري بر کاهش محصول را گزارش کردند که بقایاي گیاهی تأثیر معنی

کنندگی خاك آلی با اثر پوكماده. مقاومت مکانیکی خاك داشته است
پـذیري و بـه دنبـال آن    موجب کاهش اصطکاك داخلی ذرات و تراکم

همچنـین اوهیـو و   ). 11(گردنـد  کاهش مقاومت فـروروي خـاك مـی   

هاي رسـی  آلی بر اصالح و بهبود تراکم خاكتأثیر ماده) 23(همکاران 
-ها گزارش کردند که کاربرد مادهسیاه را در نیجریه بررسی نمودند آن

کاهش مقاومت فروروي و برش خاك شده و به طـور کلـی   آلی باعث
داري کاهش یافته آلی، به طور معنیپذیري خاك با افزودن موادتراکم
هاي رسی که عملیـات  این تأثیر سهولت مدیریت خاك در خاك. است

است، را به دنبال هاي زیاد و کم مشکلها در رطوبتکشاورزي در آن
.داشته است

بتی خاكدرصد اشباع رطو
هـا نشـان داد کـه افـزایش     نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس داده  

سطوح تیمار کمپوست و ضایعات میوه رسـیده انجیـر باعـث افـزایش     
اشباع در هر سه نوع بافت خـاك نسـبت بـه شـاهد در     دار درصد معنی

درصد شد، در این آزمـایش تـأثیر کمپوسـت بـر روي     1سطح احتمال 
). 2شـکل  (ضایعات میوه رسیده انجیر بـود  هاي مختلف بیشتر از خاك

گـزارش  ) 33(زیبارت و همکاران مشابه با نتایج حاصل از این تحقیق،
کردند با افزایش مصرف مواد آلی در خاك ظرفیت نگهداري آب و بـه  

داري افـزایش  تبع آن درصد رطوبت اشباع رطوبتی بـه صـورت معنـی   
ز گـزارش کردنـد کـه    نی) 6(همچنین میرزایی و همکاران . یافته است

کاربرد تیمار کود مرغی و کمپوست باالترین درصـد رطوبـت اشـباع و    
.باشدکمپوست کمترین مقدار را دارا میتیمار ورمی

براي تیمارهاي مختلفهاي فیزیکی خاكنتایج تجزیه واریانس ویژگی-2جدول 
Table 2- Aanalysis of variance of the experiment

pتخلخل خاك

)%(

جرم 
مخصوص 

sρحقیقی
g cm-3)(

جرم مخصوص 
bρظاهري

g cm-3)(

اع رطوبتیبدرصد اش
Sp

)%(

مقاومت فروروي 
PRسله

(kg cm-2)

درجه آزادي
df

منابع تغییرات
Source of
variation

387.04**0.13**0.49**2658.40**31.82**2
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هاي مختلف خاكآلی و بافتمقایسه میانگین تغییرات مقاومت فروروي سله خاك در سطوح مختلف تیمارهاي مواد- 1شکل 
Figure 1- Effects of different treatmants on soil crust strength

دار نیستنددر سطح پنج درصد داراي اختالف معنیDuncanهاي باحروف مشابه براساس روشستون
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)
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Figure 2- Effects of different treatmants on moisture content
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گزارش کردند که جرم مخصوص ظـاهري خـاك   ) 13(ایکیو و استون 
گـرم  92/0به 5/1داري از با افزایش مقدار پیت در خاك به طور معنی

گـزارش  ) 4(شـیرانی و همکـاران   .متر مکعب کـاهش یافـت  بر سانتی
) لـوم رسـی سـیلتی   وشـنی (کردند که افزایش تفاله پسته در دو بافت 

کاهش جرم مخصوص ظـاهري شـد امـا شـدت کـاهش آن در      باعث
نتایج مطالعه سونگ و .خاك ریز بافت، بیشتر از خاك درشت بافت بود

اك نشان داد که با اضافه نمودن پوسته برنج مصرفی به خـ ) 29(پارك 
همچنـین راپنگـی و   . یابـد وزن مخصوص ظاهري خاك کـاهش مـی  

هاي خود با مصرف کمپوست کـاه بـرنج   نیز در آزمایش) 27(همکاران 
-سال ثابت کردند که کمپوست خصوصیات فیزیکی افـق 25به مدت 

تـوان بـه کـاهش    هاي خاك را اصالح نموده است که از این جمله می
) 6(میرزایـی و همکـاران   . وزن مخصوص ظاهري خاك اشـاره نمـود  

گزارش نمودنـد کـه بـا بـه کـارگیري کودهـاي آلـی در خـاك جـرم          
با بـه  ) 16(گلیک و همکاران . یابدمخصوص ظاهري خاك کاهش می

تن کمپوست و کود دامی در هکتار، گـزارش کردنـد کـه    25کارگیري 
درصـد نسـبت بـه    16و 37مقدار جرم مخصوص ظاهري بـه ترتیـب   

بـر اسـاس نتـایج بـه     ) 8(آگلیدس و لونـدرا  . ستشاهد کاهش داشته ا
متـر مکعـب   300دست آمده از آزمایش خود بیان کردنـد کـه کـاربرد    

درصــد جــرم مخصــوص 27/62کمپوسـت در هکتــار باعــث کــاهش  
نیـز  ) 22(مـارینوري و همکـاران   . شـود ظاهري نسبت بـه شـاهد مـی   

تـن کمپوسـت در هکتـار باعـث کـاهش      30گزارش کردند که کاربرد 
.گرددشتر جرم مخصوص ظاهري نسبت به شاهد میبی

جرم مخصوص حقیقی خاك
ها نشان داد که با اضافه شدن نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

ســطوح تیمارهــاي کمپوســت و ضــایعات میــوه رســیده انجیــر جــرم  
مخصوص حقیقی خاك در هر سه نوع بافت خـاك نسـبت بـه شـاهد     

بیشـترین  . دار نبـود لحاظ آماري معنی، ولی این کاهش از کاهش یافت
درصـد  4آلی اعمال شده مربوط به تیمار کمپوست در سـطح  تأثیر ماده

وزنی در بافت لوم رسی سیلتی بـود، بنـابراین افـزایش سـطوح تیمـار      
کمپوست نسبت به تیمار ضایعات میوه رسیده انجیر بـه طـور مـؤثري    

خـاك شـد   باعث کاهش جرم مخصوص حقیقی در هر سه نوع بافـت  
بیـان کـرد   ) 9(علیزاده مشابه با نتایج حاصل از این تحقیق، ). 4شکل (

هـاي خـاك   جرم مخصوص حقیقی خاك تـابع نـوع ذرات و کـانی   که
قـرار  تـأثیر ی این ویژگی تحـت  آلولی در شرایط فراوانی مادهباشدمی

گـزارش کردنـد   ) 1(احمـدآبادي و همکـاران   . یابـد گرفته و کاهش می
دار جـرم مخصـوص   کمپوست باعث کـاهش معنـی  ورمیکاربرد تیمار

) 2(همچنـین احمـدآبادي و قاجـار    . شـد حقیقی خاك نسبت به شاهد 
کمپوسـت و  کمپوسـت، ورمـی  (کاربرد تیمارهاي کودي ند که نشان داد

در خاك، روي میزان جـرم مخصـوص حقیقـی خـاك     ) لجن فاضالب
. ه اسـت شـد داري داشته و باعث کاهش آن نسبت به شاهد معنیتأثیر

تن در 10نیز گزارش کردند که با به کارگیري ) 16(گلیک و همکاران 
هکتار کمپوست، تغییري در میزان جرم مخصوص حقیقـی نسـبت بـه    

تن در هکتـار باعـث   35شاهد ایجاد نشده است در صورتی که کاربرد 
. دار در میزان جرم مخصوص حقیقی شده استایجاد اختالف معنی

هاي مختلف خاكآلی و بافتمقایسه میانگین تغییرات جرم مخصوص ظاهري خاك در سطوح مختلف تیمارهاي مواد- 3شکل 
Figure 3- Effects of different treatmants on bulk density

دار نیستنددر سطح پنج درصد داراي اختالف معنیDuncanهاي با حروف مشابه بر اساس روش ستون
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)
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گزارش کردند که جرم مخصوص ظـاهري خـاك   ) 13(ایکیو و استون 
گـرم  92/0به 5/1داري از با افزایش مقدار پیت در خاك به طور معنی

گـزارش  ) 4(شـیرانی و همکـاران   .متر مکعب کـاهش یافـت  بر سانتی
) لـوم رسـی سـیلتی   وشـنی (کردند که افزایش تفاله پسته در دو بافت 

کاهش جرم مخصوص ظـاهري شـد امـا شـدت کـاهش آن در      باعث
نتایج مطالعه سونگ و .خاك ریز بافت، بیشتر از خاك درشت بافت بود

اك نشان داد که با اضافه نمودن پوسته برنج مصرفی به خـ ) 29(پارك 
همچنـین راپنگـی و   . یابـد وزن مخصوص ظاهري خاك کـاهش مـی  

هاي خود با مصرف کمپوست کـاه بـرنج   نیز در آزمایش) 27(همکاران 
-سال ثابت کردند که کمپوست خصوصیات فیزیکی افـق 25به مدت 

تـوان بـه کـاهش    هاي خاك را اصالح نموده است که از این جمله می
) 6(میرزایـی و همکـاران   . وزن مخصوص ظاهري خاك اشـاره نمـود  

گزارش نمودنـد کـه بـا بـه کـارگیري کودهـاي آلـی در خـاك جـرم          
با بـه  ) 16(گلیک و همکاران . یابدمخصوص ظاهري خاك کاهش می

تن کمپوست و کود دامی در هکتار، گـزارش کردنـد کـه    25کارگیري 
درصـد نسـبت بـه    16و 37مقدار جرم مخصوص ظاهري بـه ترتیـب   

بـر اسـاس نتـایج بـه     ) 8(آگلیدس و لونـدرا  . ستشاهد کاهش داشته ا
متـر مکعـب   300دست آمده از آزمایش خود بیان کردنـد کـه کـاربرد    

درصــد جــرم مخصــوص 27/62کمپوسـت در هکتــار باعــث کــاهش  
نیـز  ) 22(مـارینوري و همکـاران   . شـود ظاهري نسبت بـه شـاهد مـی   

تـن کمپوسـت در هکتـار باعـث کـاهش      30گزارش کردند که کاربرد 
.گرددشتر جرم مخصوص ظاهري نسبت به شاهد میبی

جرم مخصوص حقیقی خاك
ها نشان داد که با اضافه شدن نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

ســطوح تیمارهــاي کمپوســت و ضــایعات میــوه رســیده انجیــر جــرم  
مخصوص حقیقی خاك در هر سه نوع بافت خـاك نسـبت بـه شـاهد     

بیشـترین  . دار نبـود لحاظ آماري معنی، ولی این کاهش از کاهش یافت
درصـد  4آلی اعمال شده مربوط به تیمار کمپوست در سـطح  تأثیر ماده

وزنی در بافت لوم رسی سیلتی بـود، بنـابراین افـزایش سـطوح تیمـار      
کمپوست نسبت به تیمار ضایعات میوه رسیده انجیر بـه طـور مـؤثري    

خـاك شـد   باعث کاهش جرم مخصوص حقیقی در هر سه نوع بافـت  
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خل خاكتخل
ها نشان داد که با اضافه شدن نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

سطوح تیمار کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر تخلخـل خـاك در   
یافـت ولـی از لحـاظ    هر سه نوع بافت خاك نسبت به شاهد افـزایش  

بیشترین تأثیر ماده آلی اعمـال شـده مربـوط بـه     . دار نشدآماري معنی
بود، بنابراین افزایش سطوح تیمار کمپوست نسـبت بـه   تیمار کمپوست 

تیمار ضایعات میوه رسیده انجیـر بـه طـور مـؤثرتري باعـث افـزایش       
مشـابه بـا نتـایج    ). 5شـکل  (تخلخل در هر سه نوع بافت خـاك شـد   

آلـی داراي جـرم   گزارش کرد مواد) 14(حاصل از این تحقیق، فیلتون 
لـی در خـاك باعـث    مخصوص کم بـوده و از طرفـی افـزایش مـواد آ    

رود با افزودن مواد شوند بنابرین انتظار میافزایش تخلخل در خاك می
آلی در خاك، جرم مخصوص ظاهري و تراکم پـذیري خـاك کـاهش    

کمپوست نسبت به کود گزارش کرد که کاربرد ورمی) 26(ریدوان . یابد
شیمیایی در میزان افزایش تخلخل خاك نسبت به شـاهد تأثیرگـذارتر   

تـن  3گزارش کردند که مصـرف  ) 17(همچنین جات و آالوات .است
کمپوست در هکتـار بـه همـراه کـود شـیمیایی موجـب افـزایش        ورمی

احمـدآبادي و سـپانلو   . شـود تخلخل خاك در مقایسه با تیمار شاهد می
) 6(میرزایی و همکـاران  . نیز مشابه همین نتایج را به دست آوردند) 2(

در خاك، بیان کردند که ایـن نـوع کـود    کمپوستبا به کارگیري ورمی
باعث اسفنجی شدن خاك و افزایش درصد خلـل و فـرج و در نهایـت    

) 18(شود، کاسیا و همکـاران  کاهش جرم مخصوص ظاهري خاك می
نیز با به کارگیري تیمار کمپوست، کود شیمیایی و کود دامی به منظور 

دنـد کـه   ها روي خصوصیات فیزیکی خاك، گـزارش کر بررسی اثر آن
و 32، 47اضافه کردن این تیمارها به خاك، به ترتیب باعـث افـزایش   

) 16(گلیک و همکـاران  . درصدي تخلخل کل نسبت به شاهد شد42

تن کمپوست در هکتـار، گـزارش   10تن و 25با بررسی اثر تیمارهاي 
کردند که کاربرد کمپوست باعث افزایش تخلخـل در خـاك شـد کـه     

تن کمپوسـت در هکتـار   25مربوط به تیمار بیشترین افزایش تخلخل
.  است

گیرينتیجه
هاي زراعی کاربرد کمپوست و ضایعات میوه رسیده انجیر در خاك

به عنوان کود آلی، روي خصوصیات خاك تأثیر مثبت داشـته و باعـث   
بهبـود و افـزایش درصـد اشــباع و تخلخـل همچنـین باعـث کــاهش       

ي و جـرم مخصـوص   مقاومت فروروي سله، جـرم مخصـوص ظـاهر   
تأثیر مثبت کمپوسـت روي خصوصـیات فیزیکـی    . حقیقی خاك گردید

خاك شامل درصد اشباع، جرم مخصـوص ظـاهري، جـرم مخصـوص     
در . حقیقی و تخلخل خاك بیشتر از ضایعات میـوه رسـیده انجیـر بـود    

که تأثیر مثبت ضایعات میوه رسیده انجیر روي مقاومت فـروروي  حالی
آلـی بـه   اثـرات ایـن دو منبـع مـاده    . وست بودسله خاك بیشتر از کمپ

آلی مورد استفاده و همچنین بـه بافـت   میزان درصد وزنی سطوح ماده
تواند سبب بهبود خصوصیات فیزیکی و بنابراین می. خاك بستگی دارد

آلی به مرور زمان عناصـر غـذایی   همچنین مواد. شیمیایی خاك گردد
شـوند کـه عناصـر قابـل جـذب      مورد نیاز گیاه را آزاد کرده و باعث می

کافی در محیط خاك وجود داشته باشد و این امـر منجـر بـه افـزایش     
با توجه بـه اثـرات   . گرددجذب عناصر غذایی مورد نیاز، توسط گیاه می

هاي کشـاورزي بـراي   ها در زمینآلی کاربرد آنمفید این دو منبع ماده
.شودمرتفع کردن شرایط نامناسب خاك توصیه می
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Introduction: In arid and semi-arid soils, low organic matter is one of the barriers to achieving optimal
performance. The soils with more organic matter have a better structure and are more resistant to erosive factors
such as water and wind. Soil organic matter has a particular importance and has significant impact on the
stability of soil aggregates, the extension of plant root system, carbon and water cycles and soil resistance to
erosion. This substance acts as a cementing agent and plays an important role in soil flocculation and formation
of resistant aggregates.Also, the addition of organic matter to the soil increases soil porosity and decreases soil
bulk density.

Materials and Methods: In this research, the effect of the two types of organic matter (compost and the ripe
fruit waste of fig) on some soil physical properties was studied. A factorial experiment based on completely
randomized design, including the four levels of compost and the ripe fruit waste of fig (0, 1, 2 and 4 by weight
%) and three soil types (loamy sand, loam and silty clay loam) with three replications was carried out. The soil
samples were collected from the three territories of Fars Province: loamy sand soil from Shiraz, loamy soil from
Maharlu and Silty clay loam soil from Zarghan area. The soil samples were air dried and passed through a 2 mm
sieve. The physical properties including the bulk density, particle density, porosity, moisture content and soil
crust strength was measured. In this research, the soil texture by hydrometer method, Electrical conductivity of
the soil saturated paste extract by electrical conductivity meter, saturated paste pH by pH meter, seedling
emergence test, soil crust strength by a pocket penetrometer (HUMBOLDT MFG.CO.) bulk density by
cylindrical sample and particle density by pycnometer method were measured. The fig fruit treatments were
prepared by thoroughly mixing the dried powder of ripe fig fruit passed through a 2 mm sieve (with the rates of
0, 1, 2, and 4 % by dry weight) with the air dried soils. Also, the compost treatments were prepared by
thoroughly mixing the dried powder of compost passed through a 2 mm sieve (with the rates of 0, 1, 2, and 4 %
by dry weight) with the air dried soils. The test measurement PVC cylinders with an inner diameter of 12.5 cm
and a height of 20 cm were prepared. The bottom ends of the cylinders were closed with a screened PVC plate.
These cylinders were uniformly filled with the treated soils and irrigated a few times to make a homogeneous
soil column. About 3 cm of the top end of the cylinders were left empty.

Results and Discussion: The results showed that all the rates of the ripe fruit waste of fig and the compost
treatments significantly decreased crust strength of all soils compared to control at 1% probability level. The
results also showed nearly the greater effect of all the treatments on crust strength of loamy sand soil compared
to the other soils. All the rates of the ripe fruit waste of fig and compost treatments significantly increased the
moisture content of all the soils compared to control at 1% probability level. Moreover, the greater effect of all
the treatments on the moisture content of silty clay loam soil compared to other soils was generally observed. All
the rates of the ripe fruit waste of fig and compost treatments decreased the bulk density and particle density of
all the soils compared to control. Tthe greatest impact was observed in the compost treatments at the level of 4%
by dry weight and silty clay loam texture. Also, all the rates of the ripe fruit waste of fig and compost treatments
increased the porosity of all the soils compared to control, and the greatest impact belonged to the compost
treatments at the level of 4% by dry weight andsilty clay loam texture.

Conclusion: The results showed that the use of the ripe fruit waste of fig and compost in the soil increased
moisture content and decreased crust strength significantly compared to the control. Also, the ripe fruit waste of
fis and compost in the soil increased porosity and decreased bulk density and particle density compared to the
control, but this increase and decrease were not significant.Reduction in crust strength caused by the ripe fruit
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waste of fig application was more than compost application. However, the effect of compost application on the
soil bulk density, particle density, porosity and moisture content was more than the ripe fruit waste of fig
application.
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