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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگهداشت آب شنهای روان حمیدیه اهواز می باشد .از جمله مواد آلی که میتوان برای تولیدد
مالچ آلی استفاده نمود ،ویناس و فیلتر کیک (ضایعات نیشکر) می باشند و در حدا حاضدر بده اندوان آهیندده آب اهدواز می دوب مدیشدوند .وینداس و
فیلترکیک به همراه خاک رسی منطقه حمیدیه اهواز به انوان مواد اولیه مالچ پاشی و شن روان به انوان ب تر در نظر گرفته شدند .سدس مللدوا ایدن
مواد با مقداری مشلص آب به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه با استفاده از مالچ پاش بر روی ب تر شدنهدای روان
پاشیده شد .با نمونه برداری از هر تیمار ظرفیت نگه داشت آب در هیه سطیی در مکشهای  01111 ،0111 ،0111 ،333 ،011و  00111هکتو پاسدکا
با دستگاه صفیات فشاری اندازه گیری گردید .همچنین با استفاده از دستگاه پره برشی میزان مقاومت برشی خاک هر تیمار قرائت شدد .نتدای نشدان داد
که اختالف معنی داری (در سطح یک درصد) در میزان نگهداشت آب هیه سطیی بین تیمارها در مکشهای ملتلف وجود داشت .ولی در همه مکشهدا
میزان نگه داشت آب هیه سطیی تیمار  001( 7گرم ویناس) تفاوت معنی داری با شن ب تر نداشت و با افزایش مقدار ویناس میزان نگهداشدت آب هیده
سطیی کاهش و میزان مقاومت خاک افزایش یافت .بنابراین ویناس دلیل افزایش نگهداشت آب در هیههدای زیدر سدطیی و مقاومدت بیشدتر در برابدر
نیروهای فرساینده به انوان مالچ برتر برای تثبیت شنهای روان اهواز توصیه گردیده است.
واژههای کلیدی :فرسایش بادی ،فیلتر کیک ،ویناس

مقدمه

0

استفاده از مالچ یکی از روشهایی است که بهطور گ ترده جهدت
کنتر فرسایش بادی و تثبیدت شدنهدای روان بدهکدار مدیرود (.)3
تاکنون از مالچ هایی از قبیل میلو کلرور سدیم ،کربندات سددیم یدا
پتاسیم ،فدرآورده هدای سدنگین نفتدی ،کداه و قیدر امول دیونه ،فیبدر،
سنگریزه ،پشم شیشه ،هیههای نازک پالستیک ،پلی اتیلن و سدلوفان
برای تثبیت شنهای روان استفاده شده است ( .)02مالچهدا ترکیبداتی
ه تند که می توانند مقاومت خداک را در برابدر نیروهدای برشدی بداد
افزایش دهند .این مالچها می توانند بااد افدزایش ب دبندگی ترات
خاک و اصطکاک بین ترات خاک گردند .مالچهدای رسدی ،پلیمدری،
نفتی و مواد آلی به دلیل خاصیت ب بندگی ،ترات خداک را بده هدم
پیوند داده و ب بندگی آنها را افزایش میدهند .نمکها نیز به دلیدل
کاهش هیه دوگانه یونی باا هماوری ترات خداک مدیشدوند (.)07
 0و -0دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه الوم خاک ،دانشگاه کشداورزی و
منابع طبیعی رامین خوزستان
)Email: moghaddam623@yahoo.ie
(* -نوی نده م ئو :
 -3استادیار گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد

مطالعات هی و همکاران ( )01نشان داد که خداکهدای بدا شدوری
بیشتر ،فرسایش پذیری کمتری در برابر باد ن بت به خداکهدای غیدر
شور از خود نشان میدهند ( 01و  .)00مالچهای آلی االوه بر افزایش
مقاومت خاک ،باا افزایش نگهداشت آب و افزودن اناصر غذایی به
خاک و شرایط تثبیت بیولوژیکی را فراهم مینمایند ( .)00هاندای و
همکاران ( )01نیز اظهار داشتند که بقایدای گیداهی بدهاندوان
موانع فیزیکی در مقابل انتشار بلارآب از سدطح خداک امدل
کرده و بدین ترتیب موجب تخیره بیشتر آب برای مصدارف
بعدی گیاه میشوند ( 0و .)01
نتای پژوهش رضایی ( )00نشان داد کده مدالچ نفتدی بدا فدراهم
کردن گرمای بیشتر در هیه رویی خاک موجب سدریعتدر جوانده زدن
بذرها شده ولی به دلیل ایجاد مدانع فیزیکدی جهدت خدروا جوانده از
خاک ،موجب کاهش درصد سبز شدن مدیشدود و تدثثیر منفدی روی
بافتهای زنده گیاه دارد ( .)00نتای حاصدل از ایدن تیقید و نتدای
ب یاری از کارهای اجرایی مالچ پاشی حکایت از اثر سدو مدالچ نفتدی
روی گیاهان بندساله موجود در ارصه مالچ پاشی دارد ،بهطدوریکده
منجر به خشکیدگی موقت و دائم برخی از پایههای موجود در ارصده
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میگردد ( 07و .)00
انتلاب نوع مالچ ب تگی به توان تولید آسان و مقرون بدهصدرفه
مواد اولیه آن مالچ در منطقه موردنظر دارد .وجود تخایر نفت و گاز در
استان خوزستان باا مرسوم شدن کاربرد مالچ نفتی گردیده است .در
سا های اخیر ،با توجه به وسدعت شدن زارهدا و همچندین مشدکالت
زی ت مییطی مالچ های نفتی ،گراندی و روندد صدعودی قیمدت ایدن
ترکیبات ،نیاز به مواد جایگزین و سازگار با مییط زی ت بیش از پیش
اح اس میگردد .استان خوزستان از مناط امده تولید شکر و الکدل
0
کشور میباشد ،که ساهنه  011هزار متر مکعب پ اب ویناس برجای
میگذارد .از طرف دیگر این ماده غندی از پتاسدیم ،کل دیم و منیدزیم
است و مقادیر نیتروژن و ف فر آن در حد متوسط است .همچنین فاقد
0
ترکیبات یا اناصر غدذایی سدمی مدیباشدد .فیلتدر کیدک از دیگدر
میصوهت جانبی نیشدکر اسدت کده حداوی مدواد سدلولزی ،آهدک،
ساکاروز ،مواد مومی ،ترات خاک ،نیتروژن ،ف فر ،پتاسیم و مدواد آلدی
است .هرساله مقادیر زیادی گل صافی یا فیلتر کیک از کارخانه شدکر
بهدست میآید که بهانوان مواد زائد دور ریلته میشود ( .)0بوندد ()7
یکی از اصلیترین پیامددهای تولیدد اتدانو از نیشدکر را آلدودگی آب
ناشی از پ اب ویناس گزارش کرد .همچنین وکاری و همکداران ()31
یکی از مشکالت زی ت مییطی نیشکر را تولید ویناس گزارش کردند
که می توان از آن در جهت تولید کمسوسدت اسدتفاده کدرد .از طرفدی
خاصیت حفظ رطوبت در فیلتر کیک باا میشود که گیاه ضمن غلبه
بر اسمز خاک همواره در وضدعیت رطدوبتی بهتدر قدرار داشدته باشدد.
همچنین باا افزایش جوانهزنی ،پنجهزنی و درنهایت افزایش تدراکم
پوشش گیاهی میشود ( .)0آبگریدزی خداک امومدا در اثدر حودور
ترکیبات آلی ایجاد میشود ( .)07این مواد قادر ه تند که ترات منفرد
خاک از جملده ترات شدن و خاکداندههدا را پوشدانده و سدبب ایجداد
آبگریزی گردند ( .)0آبگریزی و آب دوستی خاکها از ویژگی مهدم
آنها در مناط خشک است ،زیرا در هدایت و نگهداری آب در فصل
رشد گیداه اهمیدت ویدژهای داشدته و بدا تدثثیر بدر کمیدت و کیفیدت
فرآوردههای کشداورزی در پیشدرفت اقتصدادی نقدش مهمدی را ایفدا
میکند .ویناس حاوی مقادیر  BOD ،CODو ن بت  COD/BODو
شوری زیاد میباشد .یک کارخانه تولید اتانو روزانه با تولید  011متر
مکعب اتانو  0311 ،متر مکعب ویناس تولید میکند که بدار آلدودگی
زیادی دارد و  BODآن بین  31تا  11هزار میلیگدرم در لیتدر اسدت.
میزان  CODبداه بدین  01هدزار تدا  011هدزار میلدیگدرم در لیتدر،

1-Vinasse
2-FilterCake
3-Chemical Oxygen Demand
4-Biology Oxygen Demand
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پهاش پایین ،بوی شدید و رنگ قهوهای تیره از مشلصات وینداس
است ( .)00فیلتر کیک (جدو  )3یک میصو جانبی صنعت نیشکر
است که در فرآیند رسوبگذاری و تصفیه شربت بهدست میآید .فیلتر
کیک به دلیل ترکیبات تغذیهای ( )01و مقدار باهی مواد آلی (نزدیک
به  20درصد) در گیاهان نقش مهمی ایفا میکند ( .)0این خصوصیات
در فیلتر کیک موجب باه رفتن استیکام و رشد گیاهان میگردد.
بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی اثرات مدالچهدای انتلدابی
ویناسی و فیلتر کیک بر نگهداشت آب در خاک میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش در سا  0320-20با هدف بررسی امکان استفاده از
ضایعات ملتلف کشت و صنعت نیشکر خوزسدتان بدرای تهیده مدالچ
سازگار با مییط زی ت بدرای تثبیدت شدنهدای روان اهدواز (منطقده
حمیدیه) در گللانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
انجام شد .به همین دلیل مواد تشکیلدهنده ضایعات ملتلف کشت و
صنعت نیشکر خوزستان بهمنظور تهیه مالچ مورد بررسی قدرار گرفدت
(جدو  .)0از خاک رسدی منطقده حمیدیده اهدواز بدرای تهیده مدالچ
نمونهبرداری گردید.
شن روان به انوان ب تر مناسب ،برای ااما مالچ انتلاب شد .از
طری آزمایشهای اولیه (آزمون و خطا) مقادیری مشلص از ویناس،
فیلترکیک و خاک رس را در مقداری مشلص آب حل نمدوده و روی
ب تر شنهای روان بهوسیله دستگاه مالچپاش پاشیده شد .نمونهها به
مدت بند روز هوا خشک شدند و سس تیمارهایی که دارای کمترین
ترک خوردگی و بیشترین مقاومت بده فروسدنجی ،مقاومدت برشدی و
همچنین بیشترین نفوت امقی ترکیبات مدالچی بده داخدل شدن روان
بودند ،انتلاب شدند؛ که با توجه به نتدای آزمدون و خطدا  7ترکیدب
(تیمار) طب جدو  0جهت بررسی بهترین ترکیب در مقای ه با مالچ
نفتی مورد بررسی قرار گرفت.
بددرای انجددام آزمایشددات مددالچ پاشددی و بررسددی مقاومددت آن ،از
سینیهایی با ابعاد فلزی  010×23×0سانتیمتدر اسدتفاده شدد .جهدت
زهکشی آب نفوت یافته احتمالی در کف سینیها سوراخهایی به قطر 2
میلیمتر و بده فاصدله  01سدانتیمتدر از یکددیگر تعبیده شدد .بدرای
جلوگیری از خروا خاک از سوراخهای فوق ،در کف سینیها از پاربه
به ضلامت  0میلیمتر استفاده گردید.
برای پاشیدن سوسسان دیون اندواع مدالچ هدا از یدک کمسرسدور و
پی توله که قابلیت ابور و پلش مالچها را با فشدار  3/0کیلدوگرم بدر
سانتیمتر مربع استفاده شد.

5- pH
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جدول  -1ترکیب مالچهای انتخابی
Table 1- Selected mulches composition

ترکیب مالچ
آب (میلیلیتر)
)Water (ml
500
500
500
500
500
500
500

Composition mulch
فیلتر کیک (گرم) ویناس (گرم)
)Vinasse (g) FilterCake(g
250
70
250
50
150
70
100
20
-----250

-----------

نوع مالچ
خاک رس (گرم)
)Clay soil (g
250
250
250
250
250

Mulch type
1
2
3
4
5

100

250
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250
مالچ نفتی ()Oil mulch

------
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تیمارهای انتلاب شده بر روی شن روان پاشیده شدند .نموندههدا
پ از مالچ پاشی ،به مدت بند روز در هوای آزاد خشک شدند.
0
مقاومت فروروی مالچ ها با استفاده از فروسن دستی اندازهگیری
گردید که این دستگاه میتواند مقاومت فروروی مالچها را تا امد 0
سانتیمتر اندازهگیدری نمایدد .در ایدن پدژوهش ،بدرای انددازهگیدری
ب بندگی مالچ از پره برشی در شرایط اشباع استفاده شدد .روش کدار
بدین صورت است که بعد از مالچ پاشی کده رطوبدت در حدد نزدیدک
اشباع است ،پره برشی در داخل خاک تا جایی که پرهها کامال در خاک
( 0میلیمتری) قرار بگیرد وارد میشود .سس شدروع بده دوران پدره
برشی در جهت اقربههای ساات کرده و تا برش گ دیلتگی خداک،
ادامه مییابد که حدود  0تا  01ثانیه طو میکشد .حداکثر مقدار تنش
وارده روی صفیه مدرا در باهی پره برشی ثبت میگردد .این وسیله
قادر به اندازهگیری تنشهای بین صفر تا  001کیلوپاسکا مدیباشدد
(.)00
بافت خاک به روش هیدرومتری ( ،)03قابلیت هددایت الکتریکدی
اصاره اشباع خاک به وسیله دستگاه هددایتسدن الکتریکدی ( )01و
اسیدیته خاک در گل اشباع خاک ( )02در مالچها تعیین شدد .مقدادیر
رطوبت وزنی مالچها در مکشهای ماتریک ،0111 ،0111 ،333 ،011
 01111و  00111هکتددو پاسددکا بددا دسددتگاه صددفیات فشدداری
اندازهگیری گردید و سس ظرفیت نگدهداشدت آب در هدر مکدش بدا
استفاده از معادله  0بهدست آمد.
C=dθ/dh
()0
که در آن ،C :ظرفیت نگهداشت آب;  ،dθتغییرات رطوبت خاک; ،dh
تغییرات پتان یل ماتریک است.
نیتروژن خاک به روش کجلدا ( ،)2ف فر قابل جدذب بده روش
اول ن ( ، )03پتاسیم قابدل جدذب در اصداره خداک بده روش شدعله
1- Penetrometer
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سنجی ،مقدار کل یم و منیدزیم میلدو بده روش کمسلک دومتری و
سدیم میلو خاک ( )01به روش شعلهسدنجی انددازهگیدری گردیدد.
اناصر غذایی کم مصرف شامل آهن ،م و روی بده روش DTPA
با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( )02اندازهگیری گردید.
طرح آماری مناسب ،طرح کامال تصادفی تشدلیص داده شدد .در
این طرح هشت نوع مالچ و سه تکرار در نظر گرفته شد .برای مقای ه
میانگینها ،از آزمون مقای ه میانگین به روش حداقل اختالف معنیدار
در سددطح  %0اسددتفاده گردیددد .میاسددبات آمدداری نتددای بددهوس دیله
نرمافزارهای  SAS 9.1صورت گرفت .همچنین برای رسم نمودارها
از برنامه  Excelن له  0117استفاده شد.

نتایج و بحث
نتای تجزیه شیمیایی مالچهای  0تا  ،7مالچ نفتی ،خاک رسدی و
فیلتر کیک در جدو  0آمده است .میزان پهاش مالچها بین  0/00تا
 0/01متغیر است .بیشترین میزان پهاش مربوا بده مدالچ شدماره 2
( 001گرم رس 011+گرم وینداس 01+گدرم فیلترکیدک) و کمتدرین
پهاش مربوا به مالچ شماره  001( 7گرم ویناس) میباشد ،که نشان
می دهد به دلیل خاصیت اسیدی ویناس ،افدزایش آن بااد کداهش
پهاش گردیده است .فیلتر کیک حاوی آهک مدیباشدد ،بده همدین
دلیل با افزایش آن ،میزان پهاش افزایش یافته اسدت .وجدود فیلتدر
کیک به مالچ خاصدیت بدافری داده و از کداهش پهداش جلدوگیری
نموده است و همچنین خاکهای رسی منطقه نیز از جمله خاکهدای
آهکی می باشد ،بنابراین افزودن خاک رسدی نیدز از کداهش پهداش
جلددوگیری نمددوده اسددت .پهدداش خدداک نقددش مهمددی در حاللیددت
اناصرغذایی بهویژه اناصر غذایی کدممصدرف دارد و از طرفدی ایدن
پارامتر بر فعالیتهای بیولوژیکی خاک نیدز تثثیرگدذار اسدت .بندابراین
وجود ویناس در مالچ ها باا افدزایش حاللیدت اناصدر غدذایی کدم
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شعاع بزرگی می باشند .این باا متالشی شدن ترات خاک میشدود.
با افزایش غلظت میلو  ،سدیم نیز همانند کاتیونهای با شدعاع غیدر
هیدراته بزرگ امل کرده و باا اتصا (فلکوله شدن) ترات معددنی
میشوند و پایداری مالچ را ن بت به سایش افزایش میدهد (.)00
با توجه به جدو شماره  0میزان مقاومت برشی مالچهای شدماره
 0-7بین  312/00-010/77هکتوپاسکا میباشد ،درحالیکه مقاومت
برشی مالچ نفتی  021/17هکتوپاسکا است .بیشترین مقاومت برشی
مربوا به مالچ شماره  001( 7گرم وینداس)  010/77هکتدو پاسدکا
است .این نوع مالچ به دلیل داشتن شوری زیاد و سدیم کم ن بت بده
فیلتر کیک و خاک رس باا افزایش مقاومت برشدی مدیگدردد و از
طرفی به دلیل اندازه کوبک ترات و حاللیت بیشتر در آب ن بت بده
فیلتر کیدک و خداک رس دارای نفدوت بیشدتری در شدن مدیباشدد و
مقاومت برشی  0میلیمتری (دستگاه پدره برشدی) را بیشدتر افدزایش
میدهد .شوری با کاهش هیه دوگانه یونی باا هماوری ترات شدن
می گردد و مقاومت مالچها را افدزایش مدیدهدد ( .)00در ایدن میدان
کمترین مقاومت برشی مربوا به مالچ نفتی است.
با توجه به جدو شماره  ،0میزان مقاومت فدروروی مدالچ هدای
شماره  0-7بین  3111/17 -0311هکتوپاسکا میباشد .ولی میدزان
مقاومت فروروی مدالچ نفتدی  0111هکتدو پاسدکا اسدت .مقای ده
مالچهای نیشکری با مالچ نفتی نشان میدهد که مالچ نفتی به دلیدل
روانتر بودن در شن نفوت مینماید و مقاومت نفوتی آن به حددود دو
برابر مالچهای نیشکری میرسد.
به منظور بررسی اناصر غذایی مالچهای تهیه شده ،اناصر غذایی
مورد نیاز گیاهان بیابانی اندازهگیری شدند (جدو  .)0بررسی منابع نیز
صیت نتای را تثیید کردند ( 07 ،0و .)00

مصرف در مزراه میگردد و به استقرار پوشش گیاهی کمک مینماید.
میانگین تکرارهای هددایت الکتریکدی مدالچ هدا بدین  30/21تدا
 000/21دسی زیمن بر متر متغیر است .بهطوریکه کمترین میدزان
شوری مربوا به مالچ شماره  001( 2گرم رس 011+گرم ویناس01+
گرم فیلتر کیک) و بیشدترین مربدوا بده مدالچ شدماره  001( 7گدرم
ویناس) میباشد .روند تغییرات این پارامتر شبیه پهاش خاک میباشد
به طوریکه با افزایش شوری ،پهاش کاهش یافته است و بدراک .
این روند نشان میدهد که ویناس بااد افدزایش شدوری و کداهش
پهاش شده است .نتای تجزیه شیمیایی ویناس (جدو  )0این نتیجه
را تایید مینماید .فیلتر کیک و خاک رس نیز به ترتیب دارای شدوری
 2/21و  02/01دسی زیمن بر متر می باشند کده ایدن ارقدام نشدان
می دهد فیلتر کیک و خداک رس دارای شدوری بده مراتدب کمتدر از
ویناس میباشند.
ن بت جذب سدیم ) (SARبدین  2/10تدا  0/00متغیراسدت کده
بیشترین میزان  SARمربوا به مالچ شماره  001( 0گدرم رس001 +
گرم ویناس 71 +گرم فیلتر کیک) و کمترین مربوا به مالچ شدماره 7
( 001گرم ویناس) میباشد ،که نشان می دهدد افدزایش فیلتدر کیدک
بهدلیل سدیم باه ،باا افزایش  SARمیگردد و همچنین با افزایش
مقدار ویناس میزان  SARکاهش مییابد .نتای بیژن پور و همکداران
( )0نشان می دهد که فیلتر کیک دارای مقادیر زیادی سدیم میباشدد.
بنابراین ویناس دارای شوری زیادتر و سدیم کمتر میباشد و به همین
دلیل در افزایش هماوری ترات خاک و مقاومدت نقدش ب دزایی دارد.
افزایش شوری باا کاهش اثر پراکندگی ترات خاک به وسیله سدیم
می شود .به ابارت دیگر ،کاتیون هایی که دارای شدعاع غیدر هیدراتده
کوبک میباشند (برای مثا سدیم) ،در حالدت هیدراتده شددن دارای

جدول  - 2نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای مورد آزمایش
Table 2- Chemical characteristics of the mulches studied
PR
SSSS
N
P
K
Fe
SAR
)(hPa
)(hPa
)(%) (mg kg-1) (meq L-1) (mg kg-1
8.51 341.75
5300
0.31
28.46
429.49
31.95
7.74 400.99 3066.67 0.26
25.99
462.82
34.29
6.23 528.57 4533.33 0.33
26.50
410.26
19.82
6.23 528.57 3566.67 0.19
21.12
339.74
18.42
7.31 309.85
3400
0.18
21.82
570.51
32.76
6.78 848.14 4333.33 0.15
10.82
133.01
15.22
4.61 865.77 4266.67 0.66
27.95
633.33
36.79

8.38
8.30
8.40
8.50
8.20
6.90
5.21

EC
)(dsm-1
43.20
43.70
34.80
32.90
48.40
45.20
112.40

1
2
3
4
5
6
7

0.51

7.04

0

---

---

22.37

8.07

24.50

خاک رس

---

1.51

---

---

---

7.50

9.40

---

---

8000

246.07

---

---

---

Cu
)(mg kg-1
4.10
3.97
3.72
2.54
2.23
0.92
1.65

Zn
)(mg kg-1
2.67
2.92
2.38
2.92
2.93
2.88
2.19

0.65

2.74

4.07

1.74

5.34

10.59

---

---

---

---

---

pH

Mulch

Clay soil

فیلتر کیک
Filter cake

مالچ نفتی
Oil mulch
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس نگهداشت آب در مالچ میانگین مربعات
Table 3- Reasults of variance analysis of water holding capacity of mulches studied
100
333
1000
5000
10000
15000
DF
()hPa
()hPa
()hPa
()hPa
()hPa
()hPa
1.28×10-12ns

**4.98×10-12

**8.77×10-12

*1.9×10-10

**6.2×10-7

**2.49×10-6

8

5.62×10-13

9.40×10-13

1.05×10-12

5.48×10-11

7.87×10-9

1.2×10-7

18

32.00

60.83

34.73

51.99

29.07

13.41

*

مالچ
Mulch

خطا
Error
ضریبتغییرات %CV

** معنیدار در سطح  %0معنیدار در سطح  %0و غیرمعنیدار
ns

**significantly differentns (P<0.01) * significantly differentns (P<0.05) and nsnot significantly differentns

بررسی اثرمالچها برظرفیت نگهداشتت ب در یهته ریهتی
خاک

در بیشتر خاکها ماده آلی به انوان بهترین ماده اصالحی بدرای
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک مدیباشدد ( .)00نتدای تجزیده
واریان دادهها در جدو  3آمده است .این جدو نشان میدهد کده
اختالف معنی داری در سطح یک و پن درصد بین اندواع مدالچهدا در
انواع فشارهای وارد آمده بر آنها در دستگاه صفیات فشداری وجدود
دارد .در فشارهای  0111 ،333 ،011و  01111هکتو پاسکا اختالف
رطوبت در سطح یک درصد معنیدار شد درحدالیکده در فشدار 0111
هکتو پاسکا تفاوت رطوبت در سطح پن درصد معنیدار شده اسدت.
برای فشار  00111اختالف معنیدار نبود.
بر اساس شدکل ( 0الدف) در فشدار  011هکتوپاسدکا  ،اخدتالف
معنیداری بین نگهداشت آب الیه سطحی مالچهای شدماره ،3 ،0 ،0
( 0 ،1 ،0 ،2مالچ نفتی) با شن (شماره  ،2بهانوان شاهد) در سدطح 0
درصد وجود داشت .ولی بین میزان نگهداشت آب مالچ شماره 001( 7
گدرم ویندداس) بدا شددن (شدماره  )2در سددطح  0و  0درصدد اخددتالف
معنیداری نداشت .بهطوریکه میزان نگهداشت آب مالچهدای شدماره
( 0 ،1 ،0 ،2 ،3 ،0 ،0مدالچ نفتدی) بده ترتیدب ،0/72 ،3 ،0/01 ،0/20
 0/07 ،0/22 ،3/0برابر شن بوده است .که نشان میدهد نگدهداشدت
آب هیه سطیی مالچ شماره  ،0در مکش  011هکتوپاسکا بیشتر از
سایر مالچها مؤثر بوده است اما سایر مالچها نیدز افدزایش معندیداری
داشتهاند .با مقای ه ترکیب مالچها میتوان به ایدن نتیجده رسدید کده
ویناس و مواد نفتی ویژگی آبگریزی دارند بهطوریکه ویناس بااد
کاهش جذب آب در تیمار خاک رسدی در هیده سدطیی و درنتیجده
افزایش آب هیه زیر سطیی گردیده است .بنابراین در مناط خشدک
و بیابانی ممکن است که این اامدل در حفدظ و تخیدره آب در خداک
مفید باشد ( .)00در فشدار  333هکتوپاسدکا  ،تفداوت معندیداری در
سطح یک درصد بین نگهداشت آب هیه سطیی مالچ شماره  7و شن
(شماره  )2با سایر مالچها وجود داشدت (شدکل  ،0ب) .در ایدن فشدار
مالچ شماره  7و شن نگه داشت آب بیشتری ن بت به سدایر مدالچهدا
داشته اند .به طوریکه میزان نگه داشت آب مالچ شدماره  7ن دبت بده

مالچهای  0و  0و  1 ،0 ،2 ،3و ( 0مالچ نفتی) به ترتیب ،07/3 ،2/10
 00/00 ،00/01 ،00/01 ،0/10 ،01/13برابر بوده است.
بر اساس شدکل ( ،0پ) در فشدار  0111هکتوپاسدکا  ،اخدتالف
معنیداری در سطح  0درصد بین میزان نگه داشت آب هیده سدطیی
مالچهای شماره  7 ،1 ،0 ،2 ،3 ،0 ،0با شن (شماره  )2مشاهده نگردید
ولی مالچ شماره ( 0مالچ نفتی) اختالف معنیداری در سطح  0درصدد
با شن و سایر مالچها داشته است .بر اساس شکل ( ،0الدف) در فشدار
 0111هکتو پاسکا تفاوت معنی داری (در سطح  0درصد) بین میزان
نگه داشت آب هیه سطیی مالچهای شماره  1 ،0 ،2 ،3 ،0 ،0با مدالچ
شماره  001( 7گرم وینداس) و مدالچ شدماره ( 0مدالچ نفتدی) و شدن
(شماره  )2وجود دارد .ولی مالچ شماره  2دارای اختالف معنیداری بدا
سایر مالچها و شن دارد .بهطوریکه میزان نگهداشت آب هیه سطیی
مالچ شماره  2ب یار باهتر از شن میباشد .میزان نگه داشدت آب ایدن
مکش نشان میدهد وجود ویناس و مواد نفتی باا کاهش نگهداشت
آب هیه سطیی گردیده است.
شکل ( ،0ب) در فشار  01111هکتوپاسکا تفاوت معنی داری در
سطح  0درصد بین میزان نگه داشت آب هیه سطیی مالچهای شماره
 1 ،0 ،2 ،3 ،0 ،0با مالچ شماره  001( 7گرم ویناس) ،مدالچ شدماره 0
(مالچ نفتی) و شن (شماره  )2وجود دارد .ولی مالچ شماره  001( 7گرم
ویناس) و مالچ شماره ( 0مالچ نفتی) بدا شدن (شدماره  )2در سدطح 0
درصد اختالفی معنیدار ندارد .بهطوریکه میزان نگهداشدت آب مدالچ
شماره  001( 7گرم ویناس) ،مالچ شماره ( 0مالچ نفتی) و شن (شماره
 )2در این مکش صفر بوده است.
میددزان نگددهداشددت آب مددالچ شددماره  001( 7گددرم ویندداس) در
مکشهای  00111 ،01111 ،0111 ،0111 ،333 ،011هکتوپاسدکا
به ترتیب  ،0/0 ×01-1،0/07 ×01-0،01/0 ×01-3 ،0/00 ×01-3صفر،
 0/23 ×01-1سانتیمتر میباشد که بیشترین مربوا به مالچ شدماره 0
( 001گرم رس 001 +گرم ویناس) 0/0 ×01-2 ،سانتیمتر و کمتدرین
مربوا به مالچ شماره  001( 7گدرم وینداس) 3/1 ×01-2 ،سدانتیمتدر
میباشد.
مقای ه شکل ( 0الف)( ،ب)( ،پ) و شکل ( 0الدف) و (ب) نشدان
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میدهد که نگه داشت آب هیه سطیی ب تگی به قطر منافدذ ترات و
زاویه تماس آب و ترات جامد داشته است .بهطوریکه نگهداشدت آب
مالچهای ملتلف در مکشهای متفاوت تغییر یافته است و هر مالچی
با توجه به قطر منافذ در مکش یا مکشهای خاصدی نگدهداشدت آب
داشته است .نتای این پژوهش نشان داده است که زاویه تماس آب و
ترات جامد بیشتر از قطر منافذ ترات بر نگهداشت آب مؤثر بوده است
(.)07
هالت و همکاران گزارش کردندد کده آبگریدزی اثدرات زی دت
مییطی سودمندی هم دارد از آنجاییکه در مناط خشک آبیداری و
تخیره آب در خاک ،در فصل رشد گیاه بدرای تولیدد بهینده و کیفیدت
آنها نقش اساسی دارد ،باید به این پدیده توجه بیشتری گردد ( ،)0در
مناط خشک در طو یک بارنددگی هیده سدطیی آبگریدز ،آب از
داخل م یرهایی که قابل مرطوب شدن ه تند ،تا امد بیشدتری در
خاک نفوت میکند ( .)30آبگریزی خاک بر روی مقددار تبلیدر آب از
سطح خاک مؤثر است .مقدار تجمعی تبلیر در یک دوره زمدانی 0111
01
روزه از سطح خاکی که بهطور مصنوای آبگریز شده بود ن دبت بده

خاکهایی که قابلیت مرطوب شدن داشتند ،کمتر بود بنابراین از ایدن
پدیده می توان در کنتر تبلیر از سطح خاک در مناطقی مانند ایدران
که پتان یل تبلیر در آن باه میباشد استفاده نمود (.)30
همانطور که در شکل ( 0ب) دیده میشود ،مالچ شدماره 001( 7
گرم ویناس) در فشار  333هکتو پاسدکا یعندی در رطوبدت ظرفیدت
مزراه از تخیره رطوبتی خوبی برخوردار است.
ظرفیت نگه داری آب در خداک هدای شدنی میددود اسدت (.)00
کاهش رطوبت خاک با افزایش شوری را میتوان بنین توجیه کرد که
منینی مشلصه رطوبتی خاک که بیانگر بگونگی نگه داشت آب در
خاک است ،ب تگی به توزیع اندازه منافذ خاک دارد .شوری از طرید
تثثیر بر ساختمان خاک ،توزیع اندازه منافذ و پیوستگی آنها بر منینی
مشلصه رطوبتی خاک مؤثر است ( 2 ،1و  .)00توزیدع منافدذ ،تدثثیر
مویینگی و سطح ویژه خاک از اوامل مؤثر در حفظ آب خداک تیدت
مکش است ( .)07این نتای با نتای حاصل از این تیقید همداهنگی
دارد (شکلهای  0و .)0

شکل  -1اثرات مالچهای مختلف و شن (شماره  )9برای نرخ نگه داشت آب ) (Cدر فشارهای  111تا  1111هکتو پاسکال ()LSD=%5
)Figure 1- Effects of different mulches and sand (number 9) for water holding capacity on pressure 100-1000 hPa (LSD=%5
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)LSD=%5(  هکتو پاسکال11111  و0111 ( فشارهایC) ) برای نرخ نگه داشت آب9  اثرات مالچهای مختلف و شن (شماره-2 شکل
Figure 2- Effects of different mulches and sand (number 9) for water holding capacity on pressure 5000 and 10000 hPa
(LSD=%5)

 االوه بر این وینداس حداوی اناصدر غدذایی.موارد صییح نمیباشد
 مد مدیباشدد کده از اناصدر، آهدن، پتاسدیم، ف فر،مانند نیتروژن
ضروری در رشد گیاه می وب میشود و همچنین گرمای بیشتری به
، در مقای ه بدا سدایر مدالچهدا.سبب رنگ تیره در خاک ایجاد میکند
بهراحتی قابل تهیه و پاشش است؛ اما بر خالف مالچ نفتی اثرات مور
 یعنی ویناس، در این پژوهش از نوع مواد طبیعی.زی ت مییطی ندارد
 منابع قرضه آن به وفور،مورد استفاده قرار گرفته است و از سوی دیگر
 این نوع مالچ طبیعی ن بت به مالچهای،در منطقه قابل دسترس است
نفتی از مزیتهدای فدراوان زی دت مییطدی و اقتصدادی و سدهولت
.استفاده برخوردار است

نتیجهگیری کلی
 ادوار،مالچ پاشی به دلیل وجود مواد شیمیایی در مداده مدالچ
زی ت مییطی زیادی به همراه دارد که در برخی موارد جبدرانناپدذیر
 نتای این پژوهش نشان داده است که می توان از ویناس که در.است
،حا حاضر پ اب کشت و صنعت نیشکر خوزستان می وب میگردد
برای تهیه مالچ سازگار با مییط زی ت جهت کنتر شدنهدای روان
 ویناس به دلیل افزایش نگه داشت آب در هیه.خوزستان استفاده نمود
 بهطدور،های زیر سطیی و مقاومت بیشتر در برابر نیروهای فرساینده
معنیداری باا تخیره رطوبت هیههای زیدر سدطیی در شدنهدای
)روان مناط خشک میگردد و رابطهای مثبت بین مواد آلی (وینداس
و شدت آبگریزی وجود داشت که البته ایدن پدیدده ضدرورتا در تمدام
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Introduction: Wind erosion is one of the most serious problems in southwest Iran. Fine-grained structure of
sand dunes with not enough strong composition and their low moisture retention property make them
susceptible to wind erosion. They lack organic matter and are considered inherently of low fertility (Ahmadi,
2002). Studies have shown that non-erodible materials which include bentonite clay (Diouf et al., 1990),
ureamelamine formaldehyde and urea–formaldehyde with 0.25% sodium chloride (Lahalih and Ahmed, 1998),
acids, enzymes, lignosulfonates, polymers, tree resins (Santoni et al., 2001), waterborne polymer emulsion (AlKhanbashi and Abdalla, 2006), polyvinyl alcohol and a polyvinyl acetate emulsion (Newman et al., 2005; Han et
al., 2007), ash and polyacrylamide (Yang and Zejun, 2012).have significant potential in reducing wind erosion
The area under farming of sugarcane in Khuzestan, Iran, is more than 130,000, ha. Vinasse and Filter Kike are
two organic ingredients of sugarcane residues which are generated as byproduct materials insugarcane
processing. In recent years these residues have been released into the environment and cause it regarded as water
pollutant. Over 800,000 m3 of Vinasse is annually stored in each agro-industry. Vinasse also is rich in K, Ca,
and Mg with moderate amounts of P and N,and non toxic complexes or heavy metals. Filter Kike is another
residue produced in huge amounts by the agro-industry that is composed of cellulosic substances, CaCO3, N, P,
K, organic matter, and clay. Therefore, the objective of this research is to investigate the effect of sugarcane
mulch on water holding capacity in soil. This study is performed to evaluate the feasibility of using sugarcane
residues inproduce of ecofriendly mulches for environmental use. In order of achieving these goals, Vinase,
Filter Cake, and clay soil from near the sand dunes were used as sugarcane mulches.
Further comparison
between traditional oil mulches and sugarcane mulches was also carried out.
Materials and Methods: The experiments were conducted in the soil laboratory of Khuzestan-Ramin
University of Agricultural and Natural Resources. For this purpose, Vinasse and clay soil samples were used to
make sugarcane mulches. Different quantities of Vinase, Filter Kike, and clay samples were mixed in water to
select the best batch mix (by trial and error). A mulch sprayer was then used to spray the batch mixes on sand
dune beds packed in trays 1054510cm. In addition, the same procedures were employed to choose an oil
mulch treatment as control for comparison with sugarcane mulch treatments. Water holding capacity was
measured in 100, 333, 1000, 5000, 10000, 15000 hPa suction by pressure plate and Macro elements ( N, P, K )
and microelements (Fe, Cu, Zn) were determined by conventional methods and atomic absorption in each
treatment. Experiments were carried out using a factorial experiment with a completely random design in
threereplicants.
Results and Discussion: The wide range of pH values obtained were dependent on the different batch mixes
of Vinase, clay soil, and Filter Kike. Reaction (pH) of Vinase was lower (5.00) than those of Filter Kike (7.5)
and soil (8.07). EC and SAR values of treatments were both affected by Vinase, soil, and Filter Kike. This could
be due to the higher EC and the low level of SAR in Vinase in contrast to soil and Filter Kike. EC and SAR are
two major chemical factors known to affect sand dune stabilization (Bresler, 1982). Based on Table 3, N, P, K,
Fe, Zn, and Cu in sugarcane mulches varied from 0.15-0.66 (%), 10.82-28.46 (mg.Kg-1), 133.01-633.33 (meq.Li1
), 15.22-36.76 (mg.Kg-1), 2.19-2.93 (mg.Kg-1), and 0.92-4.1 (mg.Kg-1), respectively. The results revealed that
sugarcane mulches are rich in N, P, and K that are essential in soil fertility.
The results determined that there was significant effect (p<0.01) on water holding capacity in different
suctions. While this effect was not considerable for Mulch 7 (250 g Vinasse) treatment with sand bed because
water repellency increased with increasing Vinasse. In addition, Mulch 7 (250 g Vinasse) has N, P, K, Fe and Cu
content more than critical level. Therefore according to these results the use of Mulch 7 can be defined as a
superior mulch in Ahvaz sand dune stabilization because of its higher resistance, water repellency and nutrient
content.
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Conclusion: Sugarcane mulches were shown to be effective in stabilizing sand dunes as compared to oil
mulches. This makes them especially useful as an alternative mulch for sand dune stabilization in Khuzestan
Province where the raw materials are inexpensively available. These properties primarily depended on mulch
sustainability in the region. It is, therefore, concluded that the combined Filter Cake and Vinasse strongly
influences to erode under environmental conditions.
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