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كمیة ونوعیة العصارة الناتجةعمق النفایات الصلبة البلدیة في مواقع الدفن على تأثیر 

سنان كمال الدین األحمديأنس فخري قاصدد.
مھندسین / بلدیة الموصل / وزارة البلدیات واألشغالر. .م الموصل ھندسة البیئة / كلیة الھندسة / جامعة / قسم مدرس

الملخص
تأثیر عمق النفایات الصلبة البلدیة یھدف البحث إلى دراسة 

و،ن طور إلى آخر) وعلى (انتقالھا معلى سرعة تحللھا وكذلك تأثیر ھذا العمق،منھا
اسة  ئج در نتا

مع )4()12(أثناءعصارةلعینة ل)48(
ازدادتو، زمن تحللھازیادة عمقھا أو

(COD, NH4-N, TSS, EC) ،لعمق وكما مع ا
أظھرتكذلك أثناء موسم األمطار. ھاعامل یتناسب طردیا مع زمن تحللھذا العمق النفایات وأن عكسیا مع 

وأ) 5%
على نوعیة العصارة.زمن التحلل 

النفایات الصلبة البلدیة ، العصارة ، عمق النفایات ، سرعة التحللالكلمات الدالة :

Effect of Municipal Solid Waste (MSW) depth on leachate
quantity and quality

Abstract
The research aimed at studying the effect of (Municipal-Solid-waste) depth

(MSW-D) and their degradation time (MSW-T) on the quality and quantity of leachate
produced (L-Q&Q), and the effect of (MSW-D) on rapid degradation (phase converting
rate) and dilution factor (D.F) (wash out during rainy seasons). It also aimed at design a-
statistical-model and equations to link (MSW-D) and (MSW-T) with (L-Q&Q). A study
of (48) leachate samples for 12th (time-levels), 4th (depth-levels) showed that the leachate
volume reduced with (MSW-D) or (DT) increasing, and the leachate strength changed
positively with (MSW-D) and inversely with (DT) so the (COD, NH4 -N, TSS, EC)
concentrations were increased with (MSW-D). It also showed that the rapidity
degradation and (D.F) changed inversely with (MSW-D), and that (D.F) increased with
increasing of (MSW-T) during rainy seasons. The statistical-model results showed that
the (MSWD) and (MSW-T) were significantly affected (within-5% confidence-level) on
(L-Q&Q), and that (MSW-D) was more effective than (MSW-T).

13أستلم: – 10 - 23قبل:2013 – 1 – 2014
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المقدمة
                             ُ

المشاكل الجدیة لقلة التجمعات السكانیة ووفرة مساحات األراضي التي یمكن استخدامھا

والغازیة 

، [1]حسب ونفایات الھدم والبناء والنفایات الخاصة مثل سكراب السیارات والبطاریات التالفة واألثاث القدیم
لمعالجة ونفایات الحدائق. نفایات المؤسسات الحكومیة ومحطات ا[2]

.ل
لعب و،]3[[3]والبیولوجیة حسب  ت

ُ            سیطرة على تحوالتھا الكیمیاویة والفیزیائیة.  ُ المُ [2]خواصھا البیولوجیة دورا مھما في تحللھا وتكون حسب 

ُ              ]4[وتحویلھا من إلى مواقع طمر صحیة الحتواء الملوثات كما في الدول المتقدمة وبعض الدول النامیة 
النفایات مفاعال بیو

]6[، وتتغیر ھذه العصارة حسب نوع النفایات ومكوناتھا وحجمھا وعمرھا بموجب ]5[

ذي تصل فیھ أنھا مقدار المحتوى الرطوبي ال[2]، واعتبر ]4[الحقلیة فتصبح النفایات مشبعة وغیر قادرة على االمتصاص 

]7[ُ      المائي حسب ، ویُمكن ال
ُعد. ]3[ ُ  ت

المواد العضویة من مكونات النفایات األكثر تأثیرا على العصارة وان 
[2] , [8].

]9[]10[
مونیوماألبفحص موادھا العضویة وتركیز 

عظم ]4[درجة التشبع أي أنھا تحتاج إلى وقت أطول للتحلل ووقت أطول النتقال عص بط م تر ، و

]4[[7] , ) 3إلى 2, [8]

.]4[یر العضویة بسبب طبیعتھا القابلة للتحلل البیولوجي العضویة إلى اعلى تركیز اسرع من المواد غ

أھداف البحث
دراسة تأثیر عمق النفایات الصلبة البلدیة على كمیة ونوعیة العصارة الناتجة.)1
.تحللھاالصلبة البلدیة على سرعة دراسة تأثیر عمق النفایات)2
3(

.عالقات إحصائیة ریاضیة

الدراسات السابقة والمراجع
]8[درس 

السریع للنفایات الحدیثة الدفن.
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]7[ودرس 

عكس ھذا السلوك إذ ینخفض في ا(pH)الرقم الھیدروجیني 

بسبب عامل التخفیف والغسل. 

بدراسة تأثیر زمن تحلل النفایات على تركیز المواد الع]11[وقام 
5إلى 2

ثان 
لتصل إلى مرحلة االستقرار في األسبوع السابع عشر كنتیجة الستنزاف المواد العضویة أثناء تحلل النفایات.

]12[ودرس 

األمطار وجفاف المناخ ألن تولدھا سیكون معتمدا على المحتوى الرطوبي للنفایات، وأنھا تحتوي على تراكیز عالیة جدا من 

تكون المواد العضویة مستنزفة كنتیجة لعملیات التحلل.

]13[وقام 

البیولوجي لألحماض المتحررة م
تستمر بالزیادة عند انتقال التحلل من الطور الحامضي إلى طور المیثان.

تأثیر عمق النفایات وعامل التخفیف على خصائص العصارة الناتجة منھا. أظھرت النتائج زیادة ]14[كما درست 
في قوة العص

المستمر أثناء مرور الماء من خاللھا. 

]15[ودرس 

ا
عمقھا من جھة وكذلك زیادة طول مسار الماء المار من خاللھا من جھة أخرى.

تأثیر عمر النفایات على نوعیة العصارة الناتجة. أظھرت النتائج ارتف]16[ودرس 

یات.النفاالمواد العضویة بیولوجیا في 

]17[

التالمس مع النفایات كنتیجة لزیادة عمقھا

األمونیوموأظھرت النتائج زیادة في تراكیز 
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عند زیادة األمطار بسبب زیادة سرعة تحلل المكونات العضویة كنتیجة الرتفاع محتواھباألمونیوممقارنة 
في العصارة فترة طویلة لعدم تحللھا بیولوجیا أثناء الطور الالھوائي.األمونیوموكذلك من جھة أخرى بقاء 

المواد وطرائق العمل

(PVC)]3[ وفي ،
[14].طوال مختلفة وحسب األعماق المطلوبة للنفایات ُ                       استُخدمت أنابیب بالستیكیة بأكذلك ھذه الدراسة 

البلدیةتھیئة النفایات الصلبة-) 1(
ى المختبر بنفس ُ               نُقلت النفایات إلتم استخدام نفایات صلبة بلدیة من موقع الدفن في الساحل األیسر لمدینة الموصل، 

ُ             خذ نماذج عشوائیة بأوزان ثابتة وفُصلت مكوناتھا أتم ُ                           ، ثم مُزجت مع بعضھا لغرض التجانس. الیوم للمحافظة على رطوبتھا
ُ             ُ                  واستخدم معدلھا تثبیت نسبھا الوزنیة ت لوزنُ وُ 
[2]ُ حُ .]18[في1(

ASTM)%40.7(واتضح أن رطوبتھا  D 1557)و
نسة 3كغم/م(650)كثافة النفایات المدفونة حوالي  تجا فة م لى كثا حصول ع ل ُ                         ، ول

) سم بواسطة مكبس حدیدي تم تصنیعھ خصیصا لھذا الغرض.25ات بسمك حوالي (طبق

الظروف المناخیة وكمیة المیاه الداخلة إلى النفایات-) 2(
              ُ120

ُ                  ]18[ُ                                                                     استُخدمت معدالت األمطار والتبخر لمدینة الموصل خالل خمسین سنة حسب  ما ورد في 
2الجدول (ُ    ، ویُوضح ]14[) لمعرفة كمیة المیاه الداخلة إلى النفایات خالل ھذه المواسم 1(

.ُ                                                                                   األشھُر حیث یمثل الرقم الموجب كمیة المیاه النافذة ویمثل الرقم السالب كمیة المیاه المتبخرة

) مكونات النفایات الصلبة البلدیة1جدول (

No Components Weight % No Components Weight %
Organic Inorganic

1 Food Wastes 66.8 10 Glass 2.40
2 Cardboards 5.9 11 Tin Cans 2.30
3 Paper 4.15 12 Aluminum 0.40
4 Plastics 5.70 13 Other metal 0.90
5 Textiles 6.10 14 Hazardous Waste 0.70
6 Rubbers 1.10 15 Dirt, Ashes, etc. 0.90
7 Leather 0.20
8 Trimmings 2.10
9 Woods 0.40

) محصلة المیاه النافذة خالل فصول السنة2جدول (
H=P(1-C)-E

(mm)
Rain
(mm)

Evaporation
(mm)

MonthsH=P(1-C)-E
(mm)

Evaporation
(mm)

Rain
(mm)

Months

-233.9233.9-July46.95.862January
-223.0223.0-August48.710.870February
-152.7153.00.3September40.424.175.9March
-60.669.911October-3.750.154.6April
11.625.543.7November-92.1111.623May
47.610.568.4December-187.3187.50.23June
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H = P (1 - C) – E [14] … (1)
Where:
(H) depth of percolation water, (P) rain water, (C) runoff coefficient, (E) evaporation
C = 0.15 [20][21] حسب [18] ) Silty clay من نوع المعني حیث أن تربة الموقع  )

                                                                                                         ُ

]14[الماء بسبب التبخر أثناء التجربة فیھما وإضافة ھذه الكمیات للتعویض عن فقدان
12ُ                   النفایات كما في أدناه، ثم قُسمت مدة العمل إلى (

) مل 430ُ     إلى كل ]14[للمیاه النافذة على ھذه الفترات لیتم إضافتھا ببطء حسب 
) أیام إلى كل أنبوب. 10من الماء المقطر كل (

H (Percolation) = (46.9 + 48.7 + 40.415 + 11.645 + 47.64) => 195.3 mm
H (April) = - 3.69 mm & H (May) = - 92.05 mm
Then H (Total) = 195.3 + 3.69 + 92.05 => 291.04 mm
Q (Total) = 291.04 x 0.0177 => 5.15 Litter   (where section area = 0.0177 m2)

تفاصیل النموذج المختبري -) 3(
قطر ) 14(PVC)یتكون النموذج من  اعات (15)ب ارتف سم و

10)4مختلفة
) لتر 3]14[محتویات األنبوب الصلبة من الخروج مع العصارة

ُ           . 33كغم/م(650)نفایات بكثافة 

(430)
لزخات (80) مل ل

ُ            مل للزخة األخیرة من األیام العشرة ثم أُعیدت نفس الخ(90)األربعة األولى و
10حتى نھایة مدة الدراسة، ثم تم

(كمیة العصارة) وخصائصھا (نوعیة العصارة). 
Weight of MSW = Section area of pipe x Height of MSW x Density of MSW

) أنابیب المنظومة األولى3جدول (

Column
No.

Diameter
(m)

Surface Area
(m2)

Depth
(m)

Volume
(m3)

Density
(Kg/m3)

Weight
(Kg)

1 0.15 0.0177 0.5 0.0088 650 5.74
2 0.15 0.0177 1.0 0.0177 650 11.49
3 0.15 0.0177 1.5 0.0265 650 17.23
4 0.15 0.0177 2.0 0.0353 650 22.97

والمناقشةالنتائج 
تأثیر عمق النفایات على كمیة العصارة-) 1(

)4ُ           یُوضح الشكل (
)0.5 ،1.0 ،1.5 ،2.0(                            ُ

                  ُ
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عمقھا كنتیجة لطول ُ                                              (الذي یحتوي على أكثر النفایات عمقا) أقل كمیة، ویُعزى السبب إلى انخفاض نفاذیة النفایات عند زیادة
، اتفقت ]22[

لث عن 5%]4[ ، والثا (
%)الثاني بحوالي  %)والرابع عن الثالث بحوالي (2 3)

ُ                                                  األول والثاني
.النافذالتي یسلكھا الماءاألول، مما أدى إلى زیادة حجم فراغاتھ واتساع المسارات

تغایر كمیة العصارة مع تغیر عمق النفایات)4شكل (

) مع عمق النفایاتpHتغیر قیمة ()5شكل (

وسرعة التحللعمق النفایات على خواص العصارة تأثیر-) 2(
عصارةاألول والثاني والثالث والرابع أن عصارة األنابیبُ          تُسجل نتائج  ل قوة ا

(0.5)ُ                                                  إذ ، والعكس صحیحاألنبوب
                                                                                        ُ

:العصارة نوعیةوفیما یلي نتائج تأثیر العمق على [17] , [14] , [4]التحلیل مع ما أورده في ھذا المجال كل من

(m
l) 

le
ac

ha
te

/( 
K

g)
 D

ry
 W

ei
gh

t

Depth of solid waste (m)

Leachate
generation

at
(120)
days

pH
 v

al
ue

Time (days)

pH value
vs

depth

Col-1 (0.5) m

Col-2 (1.0) m

Col-3 (1.5) m

Col-4 (2.0) m
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 الرقم الھیدروجیني(pH)
في الثاني (6.24)5الشكل (ُ   یُشیر ) وفي 5.3) و

قل عندما ل(pH)قیمة ) یوما على الترتیب. یتضح أن 80، 70، 40، 30) بعد (4.43) وفي الرابع (4.53الثالث ( لعصارة ت
                                                                                  ُ
ا، وتنخفض 

%حامضیة أعلى قیمة للثاني عن نظیرتھا في األول بحوالي ( 24                                            ُ
%ي بحوالي (مبكر، وكذلك بین الثالث والثان 11                                                               ُ

%حوالي ( .]14[) وسبب ھذه الزیادة القلیلة ھو ارتفاع الحامضیة في كال األنبوبین. اتفقت ھذه النتائج مع 2

 التوصیلیة الكھربائیة(EC)
)6(الشكلفي عصارة األنبوب األول من (EC)ُ         تُسجل قیمة 

243404028440 ،37280 ،39870
)50 ،70 ،110

                                                                            ُ
                                                                                             ُ

ُ            أنبوب ویُعزى السبب إل
%بحوالي ( 14                                                                       ُ% 23

الزیادة المرتفعة ھو تداخل أطوار التحلل لھذا ارتفعت النسبة حیث یزداد
% 7

.]17[النتائج مع أوردتھ في ھذا المجال 

تغیر التوصیلیة الكھربائیة مع عمق النفایات)6شكل (

 األجسام الصلبة العالقة(TSS)
، 1109.9، 951.3، 687.8(أن تراكیز األجسام الصلبة الكلیة العالقة بلغت أعلى قیمة ومقدارھا )7الشكل (ُ    یُشیر 

100، 90، 70، 50ملغم/لتر في عصارة األنابیب األول والثاني والثالث والرابع بعد () 1600.7
ُ                                                     من ھذه النتائج

إلى اعلى تركیز في كل أنبوب بسبب انخفاض س

%الثاني عن نظیرتھا في األول بحوالي ( ُ                                  ) ویُعزى السبب إلى ارتفاع تأثیر عامل ال27

EC
 m

ho
s

Time (days)

EC value
vs

depth

Col-1 (0.5) m

Col-2 (1.0) m

Col-3 (1.5) m

Col-4 (2.0) m
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%بحوالي ( 14                                                                ُ% 30
.]14[الزیادة العالیة إلى ارتفاع حامضیة الرابع والتي أدت إلى تآكل مستمر لمكوناتھ. اتفقت ھذه النتائج مع 

تغیر تركیز األجسام الصلبة الذائبة مع كثافة النفایات)7شكل (

) مع عمق النفایاتCODتغیر قیمة ()8شكل (

 المتطلب الكیمیاوي لألوكسجین(COD)
) 8الشكل (تنخفض تراكیز المواد العضویة بمعدل اسرع من بقیة المواد لقابلیتھا على التحلل ویبین

، 50) ملغم/لتر في عصارة األنابیب األول والثاني والثالث والرابع بعد (49190، 46220، 38050، 29030قیمة بمقدار (
ُ          COD) یوم على الترتیب. یتضح أن تراكیز 100، 80، 60

ُ                         إلى طول مسار الماء النافذ خالل النفایات. كما یتضح أنھا تبلغ اعلى ق

] أنھما عامالن رئیسیان في تقلیل تركیز المواد ا6جھة والى استنزافھا أثناء التحلل من جھة أخرى حیث اعتبر[

)23                                                                                                 ُ

TS
S 

m
g/

l  
 x

10
00

Time (days)
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vs

depth
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6 %ار التحلل، وبین الرابع والثالث حوالي (ُ                       %) ویُعزى السبب إلى تداخل أطو17(
].14حامضیة األنبوبین. اتفقت ھذه النتائج مع [

مع عمق النفایاتاألمونیومتغیر )9شكل (
األمونیوم)NH4 – N (

)9الشكل (ُ                   یُسجل األنبوب األول في 
)131.3 ،378 ،635.2 ،713 (

ارة تنخفض األمونیومز ) یوم على الترتیب. یتضح من الشكل أن تراكی110، 100، 70، 60والثالث والرابع بعد ( عص ل في ا
                                                                                      ُ

األمونیومالماء. كما یتضح استقرار تركیز 
حسب ُ                                                     

]23[
%بحوالي ( 65                                                      ُ

%التخفیف في األول، ثم تبین الزیادة بین الثالث والثاني حوالي ( %) والرابع والثالث حوالي (40 11
عناألمونیومالتخفیف عند ارتفاع عمق النفایات من جھة والى عدم انخفاض تركیز 

, [17].]15[تعتبر من الملوثات الطویلة األمد. تتفق ھذه النتائج مع ما ورد في 

لتأثیر المتغیرات على كمیة وقوة العصارةالمودیل اإلحصائي-) 3(
Multiple)تم استخدام المودیل اإلحصائي  Regression)

برنامج ]14[زمن التحلل)  ام ال تخد (NCSS 2007, Version 07.1.16)باس

(ANOVA)) ضمن درجة ثقة مقدارھا% وكما یلي :)5

 كمیة العصارة
4یظھر تأثیر زمن التحلل وكما موضح في الجدول (

0.650.35
) 25النفایات وحدة واحدة. ترتبط ھذه المتغیرات مع كمیة العصارة بعالقة ریاضیة توضحھا المعادلة (

.أن كل من زمن التحلل وعمق النفایات یؤثران معنویا على كمیة العصارة الناتجة

N
H 4

-N
  m

g/
l

Time (days)

NH4 -N value
vs

depth

Col-1 (0.5) m

Col-2 (1.0) m

Col-3 (1.5) m

Col-4 (2.0) m
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العصارةعلى كمیةتأثیر العمق وزمن التحلل ) 4جدول (
Ln (Leachate) Independent variable Standardized Coefficient (β)

Intercept 0
Ln(depth) 0.351

1/time 0.651

Ln (Leachate) = 5.58 + 0.16 x Ln (depth) + 0.214 x Ln (time) … (2)
)  تحلیل التباین للمتغیرات ومعنویة تأثیرھا على كمیة العصارة5جدول (

Model Term DF R2 F Calculate Prob Level
Model Ln (leachate) 2 0.5473 27.207 Less than 1%

Ln (depth) 1 0.1232 12.247 Less than 1% Significant
Ln (time) 1 0.4236 42.108 Less than 1% Significant

Error 45 0.4527
Total(Adjusted) 47 1.0000

 األمونیومتراكیز)NH4 – N (
6تأثیر العمق كما موضح في الجدول (یظھر

) 0.820.42بحوالي (
) النموذج الریاضي للعالقة. كما تم إدخال البیانات في تحلیل التباین 3ُ              وتُوضح المعادلة (وحدة عند زیادة الزمن وحدة واحدة

.)7(كما موضح في الجدول التأثیر لیتضح أن المتغیرات معنویة 

)NH4-Nالعمق وزمن التحلل على تركیز (تأثیر) 6جدول (
NH4-N Independent variable Standardized Coefficient (β)

Intercept 0
depth 0.8196
time 0.4196

NH4-N = -241.99 + 335.97 x depth + 2.86 x time … (3)
)NH4-N) تحلیل التباین للمتغیرات ومعنویة تأثیرھا على تركیز (7جدول (

Model Term DF R2 F Calculate Prob Level
Model (NH4-N) 2 0.8903 182.553 Less than 1%

Depth 1 0.6692 274.431 Less than 1% Significant
Time 1 0.1754 71.947 Less than 1% Significant
Error 45 0.1097

Total(Adjusted) 47 1.0000

 المتطلب الكیمیاوي لألوكسجین تراكیز(COD)
،(COD)عمقؤثر ی

0.75
لجدول (0.31ویرتفع تركیزه بحوالي ( في ا )4(ُ             و) 8وكما 

.) أن المتغیرات معنویة في تأثیرھا9كما یتضح أیضا في الجدول (،العالقة الریاضیة بین ھذه المتغیرات
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)COD)  المودیل الریاضي لتركیز (8جدول (
COD Independent variable Standardized Coefficient (β)

Intercept 0
Depth 0.7501
Time 0.1312

COD = -3902.65 + 20502.16 x depth + 58.75 x time … (4)
)COD) تحلیل التباین للمتغیرات ومعنویة تأثیرھا على تركیز  (9جدول (

Model Term DF R2 F Calculate Prob Level
Model (COD) 2 0.5846 31.666 Less than 1%

Depth 1 0.5624 60.922 Less than 1% Significant
Time 1 0.0172 1.865 Less than 1% Significant
Error 45 0.4154

Total(Adjusted) 47 1.0000

 الرقم الھیدروجیني(pH)
(pH)10ُ            یُوضح الجدول (

)0.89
5وتبین المعادلة (، وحدة واحدةزمن التحلل) وحدة عند زیادة 0.23الھیدروجیني بحوالي (

.الرقم الھیدروجینيأن تأثیر عمق النفایات وزمن تحللھا معنویا على ) 11یبین الجدول ((pH).المتغیرات مع قیمة 

)pH)  المودیل الریاضي لقیمة (10جدول (
pH Independent variable Standardized Coefficient (β)

Intercept 0
Depth -0.8866
Time 0.2301

pH = 7.07 – 1.56 x depth + 0.007 x time … (5)
)pHتحلیل التباین للمتغیرات ومعنویة تأثیرھا على قیمة ()11جدول (

Model Term DF R2 F Calculate Prob Level
Model (pH) 2 0.8293 109.276 Less than 1%

Depth 1 0.7857 207.066 Less than 1% Significant
Time 1 0.0529 13.950 Less than 1% Significant
Error 45 0.1707

Total(Adjusted) 47 1.0000
(TSS)األجسام الصلبة العالقة 

12
احدة) وحدة عند زیادة زمن التحلل وحدة 0.48) وحدة عند زیادة عمق النفایات وحدة واحدة وكذلك یزداد بحوالي (0.71( و

) معنویة تأثیر كل متغیر إذ یتبین أن تأثیر13ُ            ). كما یُوضح الجدول (6وترتبط ھذه المتغیرات بعالقة ممثلة في المعادلة (
.معنویا على تركیز المواد الصلبة

)  TSS) المودیل الریاضي لتركیز (12جدول (
TSS Independent variable Standardized Coefficient (β)

Intercept 0.0000
depth 0.7102
time 0.4812
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TSS = -146.48  +  481.76 x depth + 5.31 x time … (6)
)TSSتحلیل التباین للمتغیرات ومعنویة تأثیرھا على تركیز ()13(جدول

Model Term DF R2 F Calculate Prob Level
Model (TSS) 2 0.7701 75.367 Less than 1 %

depth 1 0.5031 98.469 Less than 1 % Significant
time 1 0.2310 45.215 Less than 1 % Significant
Error 45 0.2299

Total(Adjusted) 47 1.0000

االستنتاجات
كما یرتبط أیضا یرتبط تركیز الملوثات في عصارة النفایات الصلبة بعالقة طردیة مباشرة مع عمق ھذه النفایات) .1(

.بعالقة طردیة على المدى القریب وعكسیة على المدى البعید مع زمن تحلل ھذه النفایات
ترتبط قابلیة امتصاص النفایات للماء وسعة النفایات الحقلیة (اقصى محتوى مائي مخزون) بعالقة عكسیة مع ) .2(

. ھاوطردیة مع زمن تحللھذه النفایات عمق 
وترتبط أیضا اتجة من كمیة ثابتة من النفایات صلبة بعالقة عكسیة مع عمق ھذه النفایاتترتبط كمیة العصارة الن) .3(

بعالقة طردیة على المدى القریب وعكسیة على المدى البعید مع زمن تحلل ھذه النفایات.
من ھذه النفایات اكثرتحلل عیة العصارة الناتجة ویؤثر زمن على نوزمن تحللھا یؤثر عمق النفایات اكثر من ) .4(

عمقھا على كمیة العصارة الناتجة.
یرتبط تأثیر عامل التخفیف والغسل بعالقة عكسیة مباشرة مع عمق النفایات وعالقة طردیة مباشرة مع زمن ) .5(

بعالقة عكسیة مباشرة مع عمق ھذه النفایات.، كما ترتبط سرعة التحلل أیضاتحلل ھذه النفایات
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