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  خاک آبِ بررسی تأثیر خاکپوش ویناس بر میزان تبخیر

 4علیرضا ظهیرنیا، 3افسانه عالی نژادیان ،2زهرا گرامی،  *1رضا بیات

 bayat52 @gmail.com* نویسنده مسئول: 

 های کلیدیواژه  چکیده

شور، اعمال مدیریت صحیح به منظورکاهش تبخیر از سطح با توجه به محدودیت منابع آب ک

از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه  ،آنحفظ ذخیره رطوبتی  خاک و

اثر  تعیین پژوهش حاضر  با هدف ،همین اساسبر . استآب  موجودبرداری از منابع بهبود بهره

مورد و  طراحیهای مختلف بر جلوگیری از هدررفت آب، در ابعاد گلدانی کاربرد ویناس با غلظت

و در سه تکرار (  5/1و  4/1، 3/1، 2/1، 0ویناس ) غلظت 5ده از قرار گرفت. آزمایشات با استفا اجرا 

ی کالله گرگان آورده شده بود، انجام شد. بر روی نمونه خاک لسی که از  اراضی دیم منطقه

ی آب مشخص مقدار ها باگلدان ریخته و سپس گلدان 15خاک الک شده، به میزان مساوی داخل 

 هابه گلدان ی مذکورها، تیمارتعادل اولیه حصول الزم برای با گذشت زمان .آبیاری شدند شهری

ها با ترازوی دقیق وزن شده و این کار هر روز در زمان ثابت ادامه اضافه شد. هر یک از گلدان

. در انتها برسد و تیماررطوبت اولیه  شدن وزن اولیه قبل از اضافه هر گلدان به وزنداشت تا زمانی که 

در بهترین حالت  نتایج این پژوهش نشان داد که  .انجام شد LSD به روشتیمارها  مقایسه میانگین

با نسبت غلظت  V2و در کمترین مقدار  تیمار  % 9/5توانسته تقریباً  2/1با نسبت غلظت  V5تیمار 

مانع تبخیر آب شود که سهم آن در افزایش نسبت به تیمار صفر )شاهد(   % 6/2توانسته  حدوداً  5/1

از  اری شده قابل توجه ارزیابی  می شود. با گذشت زمان تمامی تیمارها آبی از آب آبیروهبهر

از دست  و شاهد تری نسبت به دیگر تیمارهادر طی ده روز آب کم V5 اما تیمار ،انددست داده

 نشان از مؤثر بودن این تیمار است. داده که
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 مقدمه  -6

خشک نیمهمساحت ایران را اراضی خشک و از  بیش از نیمی

در برگرفته است که کمبود رطوبت در این مناطق از یک سو 

ر باعث کاهش پوشش باعث کاهش تنوع زیستی و از سوی دیگ

ترین مصرف مهماز سویی بخش کشاورزی [. 1گیاهی شده است ]

ضرورت  ،این منابعکننده منابع آب کشور است که محدودیت 

کند می برا ایجا و افزایش بهروری در مصرف آب صرفه جویی

 .تا از هدررفت این مایه حیات جلوری شود [2]

 های مختلفخاکپوشکاربرد ، اراضی اعمال مدیریت صحیح 

های پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی و به کارگیری تکنیک

از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش راندمان آبیاری و در  ،خاک

یکی از  و [3] استبرداری از منابع محدود آب نتیجه بهبود بهره

های استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن در خاک، استفاده از راه

نحوی که به  ستهاو مدیریت آنبه عنوان خاکپوش پسماندها 

 و این موضوع خود دنترین آسیب را به محیط زیست برسانکم

یکی از مسائل مطرح در سطح جهان و ایران است. ویناس از جمله 

ظ اقتصادی نیز پسماندهای کشت و صنعت نیشکر است که به لحا

قابلیت کاربرد را در سطح گسترده دارد. ویناس ماده آلی است که 

دهد و به عنوان پسماند و درصد آن را آب تشکیل می 90بیش از 

ای زائد پس از تبدیل مالس به الکل و سایر مشتقات آن از ماده

  [.1332، به نقل از جعفری و همکاران، 4]شود کارخانه خارج می

تأثیر سطوح در بررسی  [2]جی و همکاران دراپژوهش نتایج 

( و شوری خاک بر ظرفیت Superb A200مختلف یک پلیمر سوپرجاذب )

که پلیمرهای  نشان داد نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی

توانند آب حاصل از آبیاری و بارندگی را جذب سوپرجاذب می

صرف کرده، از فرونشست عمقی آن جلوگیری کنند و کارایی م

 6/0آب را افزایش دهند. آنها همچنین بیان کردند که کاربرد 

درصد وزنی پلیمر در شوری اولیه خاک شنی و لومی میزان آب 

برابر نسبت به شاهد  2/1و  2/2قابل استفاده گیاه را به ترتیب 

 افزایش داد. 

در بررسی  [5]جمیلی و همکاران پژوهش نتایج همچنین 

های های نیشکری برای تثبیت شنظرفیت نگهداشت آب مالچ

روان اهواز نشان داد که با افزایش مقدار ویناس، میزان نگهداشت 

آب الیه سطحی کاهش و میزان مقاومت خاک افزایش یافت. 

های بنابراین ویناس به دلیل افزایش نگهداشت آب در الیه

تر در برابر نیروهای فرساینده به عنوان زیرسطحی و مقاومت بیش

 های روان اهواز توصیه گردیده است.برتر برای تثبیت شنمالچ 

در بررسی مهار نیز  [6]صادقی و همکاران های نتایج بررسی

رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی 

کاربرد افزودنی ترکیبی ورمی  کمپوست و ویناس، تأثیر معنی دار

تأیید کرد. حال کمپوست و ویناس برای مهار هدررفت خاک را 

ش ی کاربرد تیمار مزبور بر تولید روناب و کاهآنکه اثر کاهنده

تجادا و همکاران  ارزیابی شد. ضرورت بازیافت آب غیرمعنی دار

کمپوست به همراه ویناس چغندرقند را بر اثر ورمی نیز [7]

هایی لومی در کرت -های فیزیکی، شیمیایی خاک رسیویژگی

های ذکر ی ویژگیج آنها تأثیر مثبت بر همهبررسی کردند که نتای

 شده و بهبود آنها را نشان داد.

چند منظور بررسی اثر مقدار به [3] باربد  و خاشعی سیوکی

رطوبت سطح خاک، پژوهشی تبخیر پوش بر کاهش خاک نوع

 های مختلفی ازنسبت شاملانجام دادند که  تیمار 16با 

. ندسنگریزه، کلش، کوکو پیت و زئولیت بود هایپوشخاک

نتایج نشان داد اثر تیمارها بر کاهش تبخیر در طول آزمایش در 

. استمنظم ناتغییرات کاهش رطوبت  و دار درصد معنی 1سطح 

ترین اثر را بیش 20و کلش  10، کلش 10تیمارهای کوکو پیت 

 در کاهش تبخیر از سطح خاک نشان دادند. 

به منظور معرفی که  [9]نی و همکاران حسیدر تحقیق 

مناسبترین روش افزایش رطوبت خاک و کاهش تبخیر از سطح 

های لوزی سامانه رویهای شیبدار خاک در اراضی دیم و دامنه

مصالح و موارد  روی آنها باو شکل جمع آوری آب باران انجام 

ای، شن و ماسه قابل دسترس کشاورزان همچون پالستیک گلخانه

پایش اطالعات محیطی و تغییرات رطوبتی خاک  انده شد.پوش

http://www.jewe.ir/?_action=article&au=119643&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D8%B9%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://www.jewe.ir/?_action=article&au=119644&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
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پوشش   دهد که بهترین کارآیی مربوط به تیمارنشان می

که طوریبه است ای همراه با شن و ماسهپالستیکی گلخانه

پوشش  مقایسه با تیمار حداکثر اختالف رطوبت خاک در

 6میزان درصد و در مقایسه با تیمار شاهد به  3ای به میزان سنگریزه

 باشد.سانتیمتری خاک می 30درصد در عمق 

توان به این نتیجه رسید های انجام شده، میبا توجه به پژوهش

ها در سطح وسیع با اهداف مختلف در خاک که از انواع افزودنی

های این پژوهش با هدف کاربرد ویناس با غلظت ه واستفاده شد

شاورزی و در بخش کروی سطح زمین و قابل پاشش  مختلف

منابع طبیعی و اثر آن بر جلوگیری از هدررفت آب، در ابعاد 

 گلدانی مورد مطالعه قرار گرفت.

 هامواد و روش -2

نگهداری رطوبت  تواناین تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویناس بر 

 غلظت ویناس 4آزمایشات با استفاده از و انجام  )کاهش تبخیر( خاک

بر روی هر یک با سه تکرار ( 1دول )ج و یک تیمار شاهد رقیق شده

ی کالله گرگان آورده نمونه خاک لسی که از  اراضی دیم منطقه

شده بود، انجام شد. قبل از انجام آزمایشات مربوط به تأثیر ویناس، 

 خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش تبخیر از تأثیر ویناس بر در تحقیق حاضر چون هدف 

گیـری اثـر تیمارها باید ، از این رو به منظور اندازهاستخاک  سطح

به  کـه  به صورت خاک پوش پاشیده شودخاک  سطح تیمارها را به

خاک از حالت دست خورده خارج منظور انجام آزمایش گلدانی 

ه دست خورده در این پژوهش گرددمی . بنابراین اسـتفاده از نموـن

دیگر در اثـر نمونه برداری و تخریب  پذیر بود. به عبارتاب نااجنت

که با  شودمیایجاد  ها ساختارهای جدیدیساختمان اولیه در خاک

و ممکن است  نتایج حاصل از آن  نمونه دست نخورده متفاوت است

 داشته باشد. آزمایشات در خاک دست نخورده اختالف با 

یلی م 2 الکپس از الک کردن با  از مزرعه، خاک آورده شدهنمونه 

هم شکل و هم  گدان 15گرم( داخل 1300، به میزان مساوی )متری

و تا حدودی به طور یکسان  اندازه و بدون داشتن زهکش ریخته

ها، به طور یکسان و همزمان به شد. پس از آماده شدن گلدان متراکم

(، آبیاری میلیمتر بارش 5حدود  میلی لیتر معادل 50) مقدار مشخصی

پس از  را کامال مرطوب نمود.سانتی متری  3د حدوعمق  که تا شدند

مقدار به  ، حصول تعادل اولیه بین آب و خاک و ساعت 5گذشت 

ها از هر تیمار به گلدان (میلیمتر بارش یکحدود  معادل)میلی لیتر  10

هر یک با ترازوی دقیق وزن شده و این کار هر همان لحظه اضافه و 

 وزنهر گلدان به  وزنروز در زمان ثابت ادامه داشت تا زمانی که 

 ،برسد. به منظور تحلیل نتایجقبل از آبیاری و افزایش تیمار خود  اولیه

تحلیل و مورد  SPSSدر نرم افزار   LSDبه روش  تیمارهامیانگین 

 مقایسه قرار گرفتند.

 های مورد استفاده در آزمایش( نسبت غلظت6جدول )

نسبت  ردیف

 غلظت

ر سهم ویناس د

 تیمار%

 عالمت اختصاری

 تیمار

)شاهد( 0 6  0 V1 

2 5/1  20 V2 

9 4/1  25 V3 

4 3/1  33 V4 

5 2/1  50 V5 

 

 نتیجه و بحث -9

ها در دوره رات وزن گلدانیپس از محاسبات اولیه و تعیین تغی

آزمایش، درصد تغییرات رطوبت نسبت به مجموع رطوبت اضافه 

داده شده است. نمایش   1شکلدر های شاهد نسبت به گلدانشده 

نه ها ده روز شود، توزین نمودیده می 1طور که در شکل همان

 پیاپی انجام شد. 

 V5تیمار با غلظتدهد که درصد تغییرات نتایج نشان می

نسبت به شاهد تا روز هفتم از  (ویناس تر از غلظت اولیهرقیق 50%)

تر بوده و از روز هفتم تا دهم میزان تغییرات منفی بقیه تیمارها بیش

اهد در ، به این معنی است که میزان تبخیر تیمار از شاست شده

که احتمال بدلیل این است  تر بوده استروزهای هفتم تا دهم بیش

 . که مالچ انسجام خود را برای کنترل تبخیر از دست داده است

 با گذشت زمان، میزان تغییرات شود کهمی مشاهدههمچنین 

دما و  ،شود. در این خصوص شرایط جذب اولیهتر میکم تیمارها

 تاثیرگذار باشد. نسته تواافزایش پتانسیل آب می
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سبت به مجموع ( درصد تغییرات رطوبت ن6شکل)

 در طول دورهرطوبت اضافه شده 

در بهترین حالت شود، دیده می 2همانطور که در جدول 

و در کمترین  9/5 %توانسته تقریباً  2/1با نسبت غلظت  V5تیمار 

مانع  6/2 % حدوداً توانسته 5/1با نسبت غلظت  V2تیمار  مقدار

ی از آب آبیاری روه یش بهرتبخیر آب شود که سهم آن در افزا

 شود.جه ارزیابی میقابل تو ،شده

 میزان اختالف وزن تیمارها با شاهد( 2جدول )

 تیمار
میانگین اختالف 

 دورهوزن 

میزان اختالف با 

 نمونه شاهد

درصد اختالف با 

 نمونه شاهد

V1 5/53 - - 

V2 1/52 4/1 6/2 

V3 3/51 2/2 1/4 

V4 1/51 3/2 4/4 

V5 3/50 1/3 9/5 

 

تغییر میانگین وزن تکرارها با گذشت زمان آورده  2شکل در 

دهد که با گذشت زمان شده است. نتایج این شکل نشان می

در طی ده روز  V5اند اما تیمارتمامی تیمارها آب از دست داده

تری نسبت به دیگر تیمارها از دست داده است و این نشان آب کم

 تر از غلظت اولیه در کنترلاز مؤثر بودن این تیمار با غلظت بیش

آب مصرفی و جلوگیری از هدررفت آب دارد و با استفاده از این 

در تیمار شاهد که  توان باال برد.ماده ظرفیت نگهداری آب را می

دو روز اول، کمترین وزن و به فقط آب اضافه شده بود، بجز 

 عبارتی بیشترین تبخیر را داشته است.

 
 (تغییر میانگین وزن تکرارها با گذشت زمان2شکل)

ارایه  LSDمقایسه میانگین تیمارها به روش نتایج  3 جدولدر 

 تفاوتن می دهد در بین تمامی تیمارها نتایج نشا است و شده 

است به این معنی  ( وsig.=0.000شده است )مشاهده  معنی دار 

 میانگین تیمارها با هم برابر نیست. اثر که 

 تیمارها مقایسه میانگین( 9)جدول 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   evaporation 

LSD 

(I) 
range 

(J) 
range 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 

2 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

3 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

4 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

5 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

2 

1 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

3 .08778 .00000 .000 -1.0000 2.0449 

4 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0616 

5 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

3 

1 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

2 -.08778 .00000 .000 -2.0449 1.0000 

4 .01667 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

5 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0605 

4 

1 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

2 .00000 .00000 .000 -2.0616 1.0000 

3 -.01667 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

5 .08667 .00000 .000 -1.0000 2.0438 

5 

1 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

2 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

3 .00000 .00000 .000 -2.0605 1.0000 

4 -.08667 .00000 .000 -2.0438 1.0000 
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توان نتیجه گرفت که تغییر در غلظت ویناس بر بنابراین می

کارایی نشان از میزان نگهداری آب در خاک مؤثر است و 

مناسب ویناس در جلوگیری از هدررفت آب دارد. در مجموع 

توان بیان کرد که از مجموعه تیمارهای مورد بررسی، تیمار می

V5  ؤثرتری بوده است که قدیری و ، تیمار م2/1با نسبت غلظت

[ نیز بیان کردند که افزودن ماده سوپر جاذب به 10همکاران ]

های مختلف باعث افزایش جذب و نگهداری هایی با بافتخاک

 رطوبت توسط خاک نسبت به تیمار شاهد شده است.

 

 گیرینتیجه -4

نتایج درصد تغییرات رطوبت نسبت به مجموع رطوبت اضافه 

دهد که درصد تغییرات های شاهد نشان میگلدان شده نسبت به

( نسبت به شاهد تا روز هفتم ین تیمارتر)غلیظ V5تیمار با غلظت

تر بوده و از روز هفتم تا دهم میزان تغییرات از بقیه تیمارها بیش

منفی شده است، به این معنی است که میزان تبخیر تیمار از شاهد 

ده است. با گذشت زمان، میزان تر بودر روزهای هفتم تا دهم بیش

یرات با نتایج نامنظم بودن تغ و شودمیتر تغییرات تیمارها کم

. در این [ همخوانی دارد3] باربد و یخاشعی سیوکپژوهش 

-دما و افزایش پتانسیل آب می ،خصوص شرایط جذب اولیه

با نسبت  V5توانسته تاثیرگذار باشد. در بهترین حالت  تیمار 

با  V2و در کمترین مقدار  تیمار  % 9/5توانسته تقریباً  2/1غلظت 

مانع تبخیر آب شود که  % 6/2توانسته  حدوداً  5/1نسبت غلظت 

ی از آب آبیاری شده قابل توجه با سهم آن در افزایش بهرو

 شود. می ارزیابی

 از جمله ویناس های مناسبپوش خاکها و بکارگیری روش

با کاهش مصرف  ، از یک طرف بر جنبه حفاظت خاکعالوه 

 سطحاز های تولید، تبخیر آب کاهش هزینهسبب ارزش  آب با

حفظ ذخیره رطوبتی، بهره وری آب، مواد آلی  افزایش و خاک

پایداری و تولید اقتصادی از جمله  ،خاک، حاصلخیزی خاک

 .مزایای اجرای این روش است

 

 تشکر و قدردانی -5

ری که برای ابخیزدآ و کهشکده حفاظت خاواز پژیله سبدینو

و محیط الزم را در و ابزار این پژوهش همکاری نموده  انجام

 است، قدردانی می شود.اختیار قرار داده 
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Due to the limited water resources of the country, proper management of soil 

moisture storage is one of the effective measures to increase the efficiency of 

irrigation and thus improve the utilization of water resources. The purpose of this 

study was to investigate the effect of Vinas with different concentrations on 

preventing water loss in pot scale. The experiments were carried out using 5 

concentrations ratios of Vinas (0, 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5) with 3 replication on a 

loss soil from dry land of Gorgan province. The screened soil was evenly poured 

into equal quantities in 15 pots and then the pots were irrigated to a certain extent 

and over time, the treatments were added to each pot. Each of the pots was 

weighted accurately and this work continued at constant time of day until the 

moisture content of each pot reached to its original moisture content. At the end, 

the mean of the treatments was compared with the mean comparison of LSD 

method. The results of this study showed that, V5 treatment with a concentration 

ratio of 1/2 as the best one was capable of approximately 5.9%, and the lowest 

amount of V2 treatment with a concentration of 1/5 could have prevented water 

evaporation of about 2.6% that whose contribution to the increase in significant 

irrigation water was evaluated. Over time, all treatments have lost water, but the 

V5 treatment has lost less water during the ten days than other treatments and 

controls, which indicates the effectiveness of this treatment. 
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