
 

1 

 

)مطالعه موردی:  مکانیکی هایشاخص براساسویناسی بهینه  هایمالچکارائی  مقایسهتعیین و 

 شمال خرمشهر(

 چکیده

ضروری  های مالچوسیلهبهگردوغبار  یهاکانون بیتثت ،گذاردبر جای می بادی فرسایش زیستی کهمشکالت محیط باتوجه به 

ای هبرای تثبیت خاکهای مکانیکی ویناسی براساس شاخص بهینه هایمالچو مقایسه ، تعیین حاضر پژوهشهدف از  .باشد می

، 0) ، خاکسترباگاسگرم( 50، 25، 0) با باگاس گرم( 200، 100، 0) ویناس، پژوهش حاضردر  .باشد میحساس به فرسایش بادی 

 مناسب های در محدودهتیمار، ابتدادر  شده است. تیمار( ترکیب 81) یک لیتر آب و گرم( 25، 5/12، 0) ، فیلترکیکگرم( 50، 25

، متر( سانتی 2× 30×100) های آزمایشگاهیبر روی سینی پاشیپس از مالچ ،بعدیو در گام تیمار(  35)شوری و اسیدیته تعیین 

 دانکن( ها )میانگین مقایسه ازبااستفاده  شاخص پنج براساسهای بهینه مالچ .استگیری شدهاندازههای مکانیکی هریک از شاخص

ضخامت الیه،  براساسها را اختالف میانگین گروه 19و  32، 34، 30، 33تیمارهای که  دادنشان  هامقایسه میانگین. استشده تعیین

گرم(   200و  100ویناس ) گیری کرد کهتوان نتیجه می دهد.مینشان خوبی بهضربه، مقاومت فشاری و مقاومت برشی بهمقاومت

مت مقاومیزان بر استفاده از ویناس، باگاس و فیلترکیک  دهد وترک را به شدت کاهش میوگرم باگاس، ضریب درز 50همراه به

  .دنباش مینموثر ضربه بهمقاومت ،فشاری

 و ویناس فرسایش بادی، مناطق خشک، فیلترکیک، باگاس، خاکسترباگاس : های کلیدیواژه

 مقدمه

 و بداشت آنگه تیظرفباعث کاهش رساند، یم بیبه خاک آس ( ی، مواد آللتی)رس، سهای حاصلخیز بخش حملباد با  شیفرسا

کند،  ی، هوا و آب را آلوده مرا کاهش دیدکه میدان  شودیخاک وارد جو ماین از  مقداری، نیبراعالوه .شودمیساختار خاک  بیتخر

 براساس (.25) اندازدیو انسان را به خطر م اهانی، گواناتیسالمت حشود، و یآالت منیماشآسیب به و  هاباعث تصادف خودرو

 2050و تا سال ، شده است بیتخر نیزم مناطق خشکیدرصد از  75از  شیحال حاضر ب در ،اروپا ونیسیکم ییزاابانیب یاطلس جهان
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مشکل عمده  کیعنوان خاک به شی، فرسانیزم بیمختلف تخر یندهایفرا انیم در. شوند بیتخرتواند یدرصد م 90از  شیب

وجه به اثرات تبا(. 5) شودیخاک م ی، کاهش باروریمواد مغذخاک سطحی و  هدررفتشناخته شده است که باعث  زیستیمحیط

 بیتثت برای های مختلفروش. انجام شودخاک  بیتثاماتی در راستای تدبایست اقمی ،گذاردجای میبربادی مخربی که فرسایش 

گیاهی یا باقیمانده محصوالت برداشت شده ها از پوششهای زراعی که در آنش. رو1: اندبندی شدهصورت زیر طبقهبهغالباً خاک 

ها با ایجاد موانع مکانیکی مانند های مکانیکی که در آن. روش2(. 25د )نشوعنوان بادشکن و محافظ سطح خاک استفاده میبه

. ایجاد الیه مقاوم به فرسایش در سطح خاک با استفاده از 3(. 25دهند )باد را کاهش می در مقابل جریان باد سرعت های فلزیفنس

 هدف بادی، فرسایش کنترل جهت خاک در روش سوم برای تثبیت (.21 و 3های مختلف نظیر مالچ نفتی و مواد پلیمری )کنندهتثبیت

 باران و باد به مقاوم که آورد وجودبه را ایچسبیده به هم یکنواخت قشر خاک، روی بر بتواند که است افزودنی مواد به اصلی دستیابی

 مواد و نداشته کشاورزی محصوالت روی سوء اثر نباشد، مضر دارند سروکار آن با که افرادی برای باشد، داشته بیشتری دوام باشد،

صرفه بهمالچ به توان تولید آسان و مقرونانتخاب نوع  شود.( که به این مواد افزودنی مالچ گفته می17ندهد ) کاهش را خاک غذایی

بودن مواد اولیه آن در منطقه موردنظر بستگی دارد. وجود ذخایر نفت و گاز در استان خوزستان باعث مرسوم شدن کاربرد مالچ نفتی 

ای نفتی، هزیستی مالچمحیطچنین مشکالت های اخیر، باتوجه به وسعت مناطق حساس به فرسایش بادی و همگردیده است. در سال

(. 12ردد )گزیست بیش از پیش احساس می جایگزین و سازگار با محیط هایمالچگرانی و روند صعودی قیمت این ترکیبات، نیاز به 

عنوان نیشکر به هایصنعتوکشت ضایعات کاربرد شوند،توجهی تولید میزیست که در حجم قابلهای سازگار با محیطاز جمله مالچ

 را سرشاری سود زیستمحیط حفظ برعالوه ،نیشکر هایصنعتوکشت ضایعات بازیافت که است داده نشان تجربه باشد.مالچ می

 شکر صنعت در مهمی نقش که است جهان در زراعی مهم محصوالت از یکی نیشکر .(9نماید )می آن صنایع و مجموعه این نصیب

 تولید به مربوط مسائل و مشکالت مهمترین از است. هکتار هزار 544حدود  ایران در محصول این زیرکشت سطح (.6کند )می ایفا

 و نشده است آنها از ایاستفاده بودن، باارزش علیرغم که است ویناس و مالس فیلترکیک، باگاس، قبیل از پسماندهایی نیشکر تولید

 (.9است ) روروبه زیستیمحیط و مدیریتی متعدد مشکالت و مسائل با عمدتاً

متوسط  طوربهازای هر لیتر اتانول است و به معموالً اسیدیای رنگ و ای قهوهمادهشکر که -یک فرآورده جانبی صنعت اتانول ویناس

 صورتکه اگر به باشدماده آلی، پتاسیم، نیتروژن و کلرید می این ماده، دارای مقادیر زیادی .(7)شود تولید مییتر ویناس ل 15تا  10
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های در پژوهش (.10کار رود )عنوان یک ماده موثر در افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی بهتواند بهمی ،اصولی مصرف گردد

درساخت خاکسترباگاس عنوان مالچ و یا به (13و  22 ،2 ،8) باگاس، فیلترکیک و ویناسیکی از مواد اولیه همانند فقط  ،گذشتهمعدود 

 باگاس،ترکیبی از در این مطالعه،  استفاده شده است. اما( 12)عنوان مالچ بهو یا ترکیب ویناس با فیلترکیک  (28، 20، 1)مالت

طالعات متعددی نشان م تعیین شود.عنوان مالچ بهای از آنها تا ترکیب بهینه استگرفته شده کارفیلترکیک، خاکسترباگاس و ویناس به

دارد و از این  آب و یمکلسیدروکسیدبه واکنش با ه یلتماو  است یلیسمساکسیدو  اکسیدآلومینیوماز  یغن دهد که خاکستر باگاسمی

در افزایش  (12)و خاصیت چسبندگیآهک  ی،داشتن موادآل یلدلبه یککیلترف چنین،(. هم28دهد )طریق ترکیب سیمانی تشکیل می

ذیری پعنوان فیبر یا الیاف باعث افزایش انعطافتواند نقش موثری ایفا کند. از طرف دیگر، حضور باگاس در خاک بهمقاومت خاک می

 ایمالحظهید ساالنه حجم قابلتولبه باتوجه، (. از سوی دیگر24شود )میخاک ( و افزایش مقاومت کششی 18) یروی برشیو افزایش ن

تن از این  3تن نیشکر  100ازای هر )به، فیلترکیک تن( 465هزار و  440)دو میلیون و  ، باگاس(12) هزارمترمکعب( 800) از ویناس

ت از حفاظ و هاآنمدیریت های ویناسی کمک بسزایی در جهت نیشکر خوزستان، تولید مالچهای صنعتودر کشت( 13)ماده( 

 ییناسوهای بهینه مالچ تعیینمنابع ارزشمند، این منظور ممانعت از هدررفت ، بهمطالعه ین، هدف از ابنابراین. زیست خواهد کردمحیط

 به فرسایش بادی است. های حساسصنعت نیشکر برای تثبیت خاکواز پسماندهای کشت

 هامواد و روش

های تولید امجموع مساحت منشد که غرب استان خوزستان قرار دارو در جنوب( 1)شکل منطقه موردمطالعه، در شمال خرمشهر 

ضریب براساس  که باشدهای تولید گردوغبار استان میأاز کل منش % 7باشد که معادل هکتار می 24377گردوغبار در این شهرستان 

رطوبت  ش، کاههدر این منطق چنین،خشک است و همک و براساس نقشه ملی اقلیم، خیلینوع اقلیم آن، خش خشکی دومارتن

های شیمیایی خاک را نشان ( ویژگی2شکل ) (.11) شودخوبی دیده میمینی بهرزیزهای آب ذسطحی و شورشدن زمین در نتیجه نفو

( بافت خاک 1. براساس جدول )(23)آلی در خاک بستر باال است کربنات، کلر، کلسیم و کربنترتیب میانگین غلظت دهد که بهمی

 شنی و کمی آهکی است. لومی

 های فیزیکی خاکویژگی .1جدول 

https://agrieng.scu.ac.ir/?_action=article&au=25877&_au=Maryam++Jamshidsafa&lang=en
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 درصد آهک (سانتمترمکعببرحقیقی)گرموزن مخصوص  سانتمترمکعب(برظاهری)گرموزن مخصوص  رس سیلیت (%)شن  بافت خاک

 02/8 67/4 3/1 33/10 4/31 2/58 شنیلومی

 

 

 مطالعهمنطقه مورد ی. محدوده1شکل 
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 های شیمیایی خاک. ویژگی2شکل 

 

نتایج به اتوجهب است.شدهترکیب و یک لیتر آب ( 3)شکل  ویناس با باگاس، خاکسترباگاس، فیلترکیکتیمارها سازی منظور آمادهبه

، 0(، باگاس )گرم 200، 100، 0ویناس ) ، در سه سطححاضر در پژوهش ترکیب تیمارها ،(16و  15، 12) ی گذشتههاپژوهش مرور

با  با ترکیب این سطوح از مواد اولیه که شد فراهم( گرم 25، 5/12، 0گرم(، فیلترکیک ) 50، 25، 0(، خاکسترباگاس )گرم 50، 25

 .(2 )جدول شد آمادهتیمار  81 یک لیتر آب،

 

 ترتیب از راست به چپ خاکسترباگاس، باگاس، فیلترکیک، ویناستیمارها به. مواد اولیه 3شکل 

 ترکیب تیمارهای موردبررسی .2جدول 
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1 (0،0،0،0) 15 (25،25،25،0) 29 (5/12،0،0،100) 43 (0،50،25،100) 57 (25،0،0،200) 71 (5/12،50،25،200

) 

2 (5/12،0،0،0) 16 (0،50،25،0) 30 (25،0،0،100) 44 (5/12،50،25،100

) 

58 (0،25،0،200) 72 (25،50،25،200) 

3 (25،0،0،0) 17 (5/12،50،25،0) 31 (0،25،0،100) 45 (25،50،25،100) 59 (5/12،25،0،200) 73 (0،0،50،200) 

4 (0،25،0،0) 18 (25،50،25،0) 32 (5/12،25،0،100) 46 (0،0،50،100) 60 (25،25،0،200) 74 (5/12،0،50،200) 
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5 (5/12،25،0،0) 19 (0،0،50،0) 33 (25،25،0،100) 47 (5/12،0،50،100) 61 (0،50،0،200) 75 (25،0،50،200) 

6 (25،25،0،0) 20 (5/12،0،50،0) 34 (0،50،0،100) 48 (25،0،50،100) 62 (5/12،50،0،200) 76 (0،25،50،200) 

7 (0،50،0،0) 21 (25،0،50،0) 35 (5/12،50،0،100) 49 (0،0،50،100) 63 (25،50،0،200) 77 (5/12،25،50،200

) 

8 (5/12،50،0،0) 22 (0،25،50،0) 36 (25،50،0،100) 50 (5/12،0،50،100) 64 (0،0،25،200) 78 (25،25،50،200) 

9 (25،50،0،0) 23 (5/12،25،50،0) 37 (0،0،25،100) 51 (25،0،50،100) 65 (5/12،0،25،200) 79 (0،50،50،200) 

10 (0،0،25،0) 24 (25،25،50،0) 38 (5/12،0،25،100) 52 (0،0،50،100) 66 (25،0،25،200) 80 (5/12،50،50،200

) 

11 (5/12،0،25،0) 25 (0،50،50،0) 39 (25،0،25،100) 53 (5/12،0،50،100) 67 (0،25،25،200) 81 (25،50،50،200) 

12 (25،0،25،0) 26 (5/12،50،50،0) 40 (0،25،25،100) 54 (25،0،50،100) 68 (5/12،25،25،200

) 

  

13 (0،25،25،0) 27 (25،50،50،0) 41 (5/12،25،25،100

) 

55 (0،0،0،200) 69 (25،25،25،200)   

14 (5/12،25،25،0) 28 (0،0،0،100) 42 (5/12،25،25،100

) 

56 (5/12،0،0،200) 70 (0،50،25،200)   

 (FC ،BA ،B ،V)*:  از راست به چپ (خاکسترباگاس، باگاس، ویناس )فیلترکیک،

ر روی ببهینه تیمارهای پاشی پس از مالچ ،بعدی در گام ،ی مناسب شوری و اسیدیته تعییندر محدودهتیمار بهینه  35 در گام اول

ستفاده باا مقاومت فشاری ،برشبااستفاده از دستگاه پرهی مقاومت برش هایشاخص، متر(سانتی 2×30×100های آزمایشگاهی )سینی

یری طول و گدازهنی بااستفاده از اترک سطحودرز ضریب ،استفاده از یک میله نوک مخروطیبا ضربهبهمقاومت ،از دستگاه نفوذسنج

 کامالً طرح صورتبه مناسب آماری طرح .(19) گیری شداندازه برای تیمارهای بهینه با حداقل سه تکرار شکافوعرض و تعداد درز

ها قایسه میانگینمطرفه و روش تجزیه واریانس یک از شاخص پنجاین  های بهینه نهایی بااستفاده ازتعیین مالچبرای  باشد.تصادفی می

سپس، (. 19تعیین شدند ) 2ترک کمتر از وتیمار، تیمارهای با ضریب درز 35از بین در ابتدا بنابراین،  .استشدهاستفاده )دانکن( 

 ی،برش مقاومتطرفه مشخص شد که آیا بین این چهار شاخص از نظر تیمارهای باقیمانده )بااستفاده از تحلیل تجزیه واریانس یک

که مشخص شد که حداقل بین یکی از داری وجود دارد یا نه. هنگامی( اختالف معنی، ضخامت الیهضربهبهمقاومت ،مقاومت فشاری

دارند.  یک از تیمارها باهم تفاوتها تعیین شد که کدامبندی میانگینداری وجود دارد، بااستفاده از گروهتیمارها با بقیه اختالف معنی

 مون دانکنها از آزبندی میانگینبهینه انتخاب شد. برای گروهعنوان تیمار درحقیقت، بااستفاده از این روش از هر گروه، یک تیمار به

ها سنجیده و تمامی تیمارها دو به دو با هم ها با آناستفاده شده است. در این روش، چندین معیار محاسبه و تفاوت طی دو مرحله

 انجام گرفته است. Excel 2010و  SPSS 26افزار ترتیب در نرمو رسم نمودار به محاسبات آماری (.4شوند )مقایسه می
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 و بحثنتایج 

 های موردمطالعهشاخص های توصیفیآماره -1

( متغیر مقاومت فشاری)درصد  06/133تا  (pH) 10ضریب تغییرات پارامترهای موردبررسی از شود، همانگونه که مشاهده می

 (.5است )جدول 

  ضربه و ضخامت، مقاومت برشی، مقاومت فشاری، مقاومت به EC ،pHهای توصیفی آماره .5 جدول
 

 خصوصیات 
انحراف  میانگین حداکثر حداقل

 معیار

ضریب 

 تغییرات )%(

EC 58/0 1/31 7/16 1/9 5/54 

pH 9/5 10 2/8 81/0 10 

 06/133 21/0 16/0 9/0 0/0 مقاومت فشاری

مقاومت به 

 ضربه

5/1 5/2 8/1 21/0 94/11 

 57/20 91/1 3/9 05/14 38/0 ضخامت 

 مقاومت برشی
0/00 3/3 2/1 8/0 8/62 

  شوری و اسیدیتهبررسی تیمارها از نظر  -2

متغیر است و باالترین شوری مربوط به تیمار  برمترزیمنسدسی 6/30تا  6/0دهد شوری بین نشان می (6)جدول  گونه که نتایجهمان

متعلق به  pHمتغیر است و باالترین  9/9تا  5/6بین  pHچنین، هم است. برمترزیمنسدسی 6/30با  مقدار ( 5/12،50،50،200) 80

 است. 9/9با  مقدار ( 5/12،50،0،0و25) 9و  8تیمار 

افزایش (( 19برمتر)زیمنسدسی 4 حداکثر)قبول (، با افزایش باگاس و فیلترکیک شوری تا حدقابل6( و )2براساس نتایج جداول )

لیل وجود داست که این امر احتماالً بهقبول در تیمارها شدهویناس و خاکسترباگاس سبب افزایش شوری تا حد غیرقابلیابد ولی می

نشان داده ( مطابقت دارد که در این مطالعه 12ی جمیلی و همکاران )باشد. نتایج این پژوهش با مطالعهامالح زیاد در این مواد می

، تیمارهای حاوی فقط یکی از چنینهم .است فیلترکیک دارای شوری کمتر از ویناسباعث افزایش شوری و نیز، ویناس  شد که
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ه بویناس )و  فیلترکیکباشند و با افزایش قبول میقابلی در محدوده(( 22) 8-6)آنها  pHاولیه )فیلترکیک، باگاس و ویناس( مواد

خاکسترباگاس یابد. کاهش می pH( (14دلیل وجود موادآلی )بهبا افزایش باگاس )یابد و افزایش می pH(( 8و  12دلیل امالح زیاد )

ی نتایج این پژوهش با مطالعهدهد. ی نامناسب قرار میرا افزایش و آن را در محدوده pH(( 28)به خاطر وجود اکسیدهای قلیایی )

یدیته اسدلیل با افزایش آن، میزان همینهباشد، بمیک حاوی آهک فیلترکیدهد که ( مطابقت دارد که نشان می12جمیلی و همکاران )

 .یابدمیافزایش 

ی مناسب در محدوده( 6)جدول و هم شوری  pHهم  و یا ی مناسبدر محدوده pHفقط  تیمار بهینه که دارای 35مرحله،  در این

 انتخاب شدند. ،باشندمی

 تیمار مورد مطالعه 81اسیدیته در و برمتر( زیمنس)دسیشوری . میانگین 6 جدول

 15 14 13 12** 11** 10** 9 8 7 6 5 4** 3** 2** 1** تیمار

EC 6/0 4/1 3/2 9/4 4/5 3/6 6/8 9/9 9/9 8/0 8/1 5/2 9/4 5/5 9/5 

pH 2/7 7/7 7/7 6/9 2/9 1/9 9/9 7/9 5/9 8/6 2/7 2/7 9/8 8/8 4/8 

 30* 29* 28* 27 26 25 24 23 22 21** 20** 19* 18 17 16 تیمار

EC 2/8 9/8 1/10 9/0 9/1 5/2 4/5 8/4 8/6 6/8 1/9 5/9 5/13 8/13 7/13 

pH 2/9 2/9 9/8 0/7 1/7 3/7 5/8 6/8 4/8 9/8 9/8 8/8 8/7 9/7 9/7 

 45 44 43 42 41 40 39* 38* 37* 36 35 34 33 32 31 تیمار

EC 7/16 0/17 4/16 5/20 7/19 9/20 1/13 8/15 3/16 2/17 6/17 1/18 3/20 1/21 8/20 

pH 1/9 9/8 8/7 4/9 1/9 9/8 9/6 9/6 1/7 6/8 5/8 2/8 8/8 7/8 7/8 

 60 59 58 57* 56* 55* 54 53 52 51* 50* 49* 48* 47* 46* تیمار

EC 7/17 4/17 9/18 0/21 7/20 2/19 9/21 6/20 4/21 1/24 2/25 5/25 4/28 6/28 1/28 

pH 8/6 1/7 0/7 0/8 0/8 8/7 5/8 3/8 3/8 6/7 7/7 7/7 7/8 5/8 5/8 

 75* 74* 73 72 71 70 69 68 67 66* 65* 64* 63 62 61 تیمار

EC 9/28 3/28 4/29 4/21 4/21 1/22 6/23 4/27 6/26 7/27 3/28 4/27 3/24 1/24 7/24 

pH 9/8 8/8 8/8 5/7 3/7 2/7 3/8 3/8 0/8 5/8 5/8 2/8 8/6 5/6 7/6 

 81 80 79 78* 77* 76* تیمار
         

EC 5/25 9/26 9/26 9/29 6/30 6/29 
         

pH 6/7 3/7 4/7 4/8 2/8 8/7 
         

 ی مناسبدر محدوده pHفقط *  ؛ی مناسبو هم شوری در محدوده pHهم  **

 سطحیترک وضریب درز -3

نده خاک یک کنمالچ بیشتر خواهد بود و برای مواد تثبیتتر باشد امکان تخریب شده بیشتر و عریض ترک ایجادوهرچه میزان درز

)کیفیت متوسط( است، شناسایی  2آنها کمتر از  ترکودرز ( تیمارهای که ضریب2شکلبراساس نتایج ) .(19) شودنقص محسوب می
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، 0، 5/12)، 30( 200، 50، 0 ،0)، 22( 100، 50، 25، 25)، 21 (100، 50، 25، 5/12)، 19 (100، 50، 0، 25) شدند، که عبارتند از :

. باتوجه به این 35 (200، 50، 25، 25)، 34 (200، 50، 25، 5/12)، 33 (200، 50، 25، 0)، 32 (200، 50، 0، 25)، 31( 200، 50

تیمارها دهد. بنابراین، این ترک را به شدت کاهش میوگرم باگاس، ضریب درز 50همراه گرم(  به 200و  100کاربرد ویناس )نتایج، 

( و 16نتایج این پژوهش با مطالعات مجدی و همکاران ) ها وارد شدند.طرفه و سپس مقایسه میانگیندر تحلیل تجزیه واریانس یک

یری و پذعنوان فیبر یا الیاف باعث افزایش انعطاف( مطابقت دارد. در حقیقت، حضور باگاس در خاک به13جمشیدصفا و همکاران )

ها قادر به پیوند با ذرات خاک برای ایجاد ساختارهای (. زیرا آن21شود )( و افزایش مقاومت کششی می18)افزایش نیروی برشی 

کنند، ماده ها، موادآلی موجود در باگاس، فیلترکیک و ویناس را تجزیه میمیکروبو از سوی دیگر،  (28قوی در خاک هستند )

 (1دهند )ار متخلخل کنار یکدیگر قرار میکنند که ذرات خاک را در یک ساختچسبناکی تولید می

 

 تیمار بهینه 35سطحی در  ترکوضریب درزمقایسه تغییرات . 4شکل 

 های مکانیکی لحاظ شاخص سویه ازنتایج تجزیه واریانس یک -4

از  (.sigدار )سطح معنیمقاومت برشی  ضخامت الیه وهای چون برای شاخصدهد، ( که نتایج تجزیه واریانس را نشان می7به جدول )باتوجه

ی تیمارها اختالف مقاومت برشی با بقیه درصد بین حداقل یکی از تیمارها از نظر ضخامت الیه و 99کوچکتر است، بنابراین، با اطمینان  01/0

کوچکتر است، پس  05/0 از (.sigدار )سطح معنی ضربه، مقاومت فشاریبهمقاومتهای برای شاخصچنین، از آنجاکه داری وجود دارد. هممعنی
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داری وجود خواهد ی تیمارها اختالف معنیضربه، مقاومت فشاری با بقیهبهدرصد بین حداقل یکی از تیمارها از نظر مقاومت 95با اطمینان 

 داشت.

 سویهنتایج تجزیه واریانس یک .7جدول

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییر 

 *04/0 3/2 004/0 8 03/0 ها )تیمار(بین گروه فشاریمقاومت 

   002/0 36 05/0 ها )خطا(درون گروه

    44 08/0 کل

 *03/0 4/2 12/0 8 59/0 ها )تیمار(بین گروه مقاومت به ضربه

   02/0 36 08/1 ها )خطا(درون گروه

    44 66/1 کل

 **00/0 3/4 16/12 8 1/80 ها )تیمار(بین گروه ضخامت

   60/1 36 4/83 ها )خطا(درون گروه

    44 52/163 کل

 **00/0 80/39 3/1 8 42/10 ها )تیمار(بین گروه مقاومت برشی

   03/0 18 59/0 ها )خطا(درون گروه

    26 01/11 کل

 %5دار در سطح معنی* ؛  %1دار در سطح معنی** 

 های مکانیکی لحاظ شاخص تیمارها از بندی(ها )گروهنتایج مقایسه میانگین -5

 (25،25،50،100) ،19 (100، 50، 0، 25) انتخاب تیمارهای دهد،را نشان میها بندی میانگینگروه( که نتایج 8به جدول )باتوجه

ها را از گروهتواند اختالف میانگین به خوبی می 34 (200، 50، 25، 5/12) ،33 (200، 50، 25، 0) ،30 (200، 50، 0، 0) ،22

  ضخامت الیه، مقاومت به ضربه، مقاومت فشاری و مقاومت برشی نشان دهد. لحاظ پارامترهای

 ضربه، مقاومت فشاری و مقاومت برشی )روش دانکن( ها از نظر ضخامت الیه، مقاومت بهبندی میانگین. گروه8جدول 

 ضربهبهمقاومت  مقاومت فشاری

 N تیمار

 05/0آلفا = 

 N تیمار

 05/0آلفا = 

1 2 1 2 

21 5 00/0  32 5 56/1  

31 5 00/0  35 5 60/1  

35 5 00/0  34 5 62/1  

30 5 00/0  33 5 66/1  

32 5 00/0  31 5 70/1  
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33 5 00/0  30 5 76/1  

34 5 00/0  21 5 78/1  

 88/1  5 شاهد  02/0 5 22

19 5 08/0  22 5  88/1 

 90/1  5 19 4/0   شاهد

Sig.  06/0 00/1 Sig.  1/0 1/0 

 مقاومت برشی ضخامت الیه

 05/0آلفا =  N تیمار 05/0آلفا =  N تیمار

1 2 3 4 1 2 3 4 

    3/0 3 شاهد    15/6 5 31

34 5 04/7    21 3  66/0   

33 5 44/7    31   71/0   

30 5  39/8   35   71/0   

32 5  07/9   34 3   78/1  

35    19/9  32 3   95/1  

19 5   39/9  22 3   99/1  

  02/2   3 19 72/9    5 شاهد

22 5   97/9  33 3   02/2  

21 5   37/10  30 3    23/2 

Sig.  2/0 0/0 1/0 1/0 Sig.  0/1 7/0 2/0 1/0 

 

، چنیناند. همدرصد کاهش یافته 1/96فشاری ی تیمارها در مقایسه با شاهد از لحاظ مقاومت همه (2برمبنای نتایج )شکل 

دهد. در حقیقت، با افزایش ویناس مقاومت فشاری درصد کاهش نشان می 3/81نسبت به شاهد  19مقاومت فشاری تیمار 

درصد کاهش داشته است.  2/12ضربه به( در مقایسه با شاهد از لحاظ مقاومت19ی تیمارها بجز )تیمار کاهش داشته است. همه

ی درصد افزایش را نشان داده است. همه 06/1ضربه با شاهد اختالف چندانی نداشته است و بهاز لحاظ مقاومت 19تیمار 

، حاکی 19اند و مقاومت برشی تیمار درصد افزایش داشته 499تیمارها در مقایسه با شاهد از لحاظ مقاومت برشی بطور میانگین 

داری با یکدیگر در مقایسه با شاهد از لحاظ ضخامت سله اختالف معنی 19شد. تیمار بادرصد می 505توجه از افزایش قابل

به شاهد در حداقل مقدار و دارای کاهش از لحاظ ضخامت سله نسبت 34و  33است. تیمارهای درصد کاهش یافته 4/3نداشته و 

 یشباعث افزایاد ز یداشتن شور یلدلهب ( مشخص شد که ویناس13 و 12باشند. براساس مطالعات متعددی )درصد می 5/25

ها گردد و مقاومت مالچیم خاکذرات  یباعث هماور یونیدوگانه  یهبا کاهش ال یشوردر حقیقت، گردد. یم یمقاومت برش

(. کاهش مقاومت 12شود )چنین، افزایش شوری باعث کاهش اثر پراکندگی ذرات خاک بوسیله سدیم میهمدهد. یم یشرا افزا
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گرم( در کنار فلیترکیک و خاکسترباگاس بر  200دلیل تاثیر منفی افزایش ویناس )ضربه و ضخامت سله بهبهمقاومت فشاری،

 (.26باشد )خصوصیات فیزیکی خاک  می

 

 ضربه، مقاومت فشاری، ضخامتبهبهینه از لحاظ مقاومت برشی، مقاومت تیمار 6نمودار مقایسه میانگین  .2شکل 

 گیرینتیجه

ه خود زیست توجه زیادی را بهای سازگار با محیطزیست، استفاده از مالچهای نفتی بر محیطبه تاثیرات منفی مالچامروزه، باتوجه

گرم( در تیمارها افزایش مقاومت برشی و کاهش  200و  100است. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد ویناس )معطوف کرده

های ویناسی بر افزایش مقاومت چنین، حضور باگاس و فیلترکیک در مالچهمراه خواهد داشت. همترک خاک را به وضریب درز

دلیل افزایش مقاومت خاک در مقابل فرسایش بادی باشد. بنابراین، استفاده از این پسماندها بهترک موثر میوبرشی و ضریب درز

نوان مالچ عصنعت نیشکر ) ویناس، باگاس، فیلترکیک و ویناس( بهوشوند. از سوی دیگر، با بازیابی پسماندهای کشتتوصیه می

کند و تا حد زیادی مشکالت توجهی از این پسماندها، به مدیریت صحیح آنها کمک شایانی میدلیل تولید ساالنه حجم قابلبه

ر آن( خاطر وجود سلیت و رس د ای )بهدلیل چسبندگی طبیعی خاک لومی ماسهشود بهزیستی برطرف خواهد شد. پیشنهاد میمحیط

 تر است.ها محسوسای موردبررسی قرار گیرد، زیرا اثرات آنها بر مقاومت این نوع خاکهای ماسهها بر روی تپهتاثیر این مالچ
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Determination and comparison of the efficiency of optimum vinasse mulches based on mechanical 

indicators (Case study: North of Khorramshahr) 

Abstract  

Due to the environmental problems were caused by wind erosion, it is necessary to stabilize the dust centers by 

mulches. The aim of this study, to determine and compare the optimum vinasse mulches based on mechanical 

indicators for stabilization of soils sensitive to wind erosion. In the present research, vinasse (0, 100, 200 g) are 

combined with bagasse (0, 25, 50 g), ash bagasse (0, 25, 50 g), filtercake (0, 12.5, 25 g) and one liter water (81 

treatments). At first, the treatments were determined in the appropriate range of salinity and acidity (35 treatments) and 

in the next step, after mulching on laboratory trays (2×30×100 cm), have been measured each of the mechanical 

indicators. Optimum mulches have been determined based on five indicators by comparing averages (Duncan). 

Comparison of the averages showed that treatments 33, 30, 34, 32 and 19 show the difference in the average of the 

groups based on layer thickness, impact resistance, compressive strength and shear strength properly. It can be 

concluded that vinasse (100 and 200 g) with 50 g bagasse reduces the crack coefficient greatly, and the use of vinasse, 

bagasse and filtercake does not affect the compressive strength and impact resistance. 

Keywords: wind erosion, arid areas, filtercake, bagasse, bagasse ash and vinasse 

 


