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Abstract 

 

Introduction lack of water and soil salinization are two main threats to the sustainability of 

agriculture, especially in arid and semi-arid areas same as most parts of Iran. High evaporation in 

arid and semi-arid regions drive the down-to-up salt movement into the soil profiles and led the 

soil to salinization. Soil salinity reduces plant production through many ways like reducing water 

and nutrient uptake, ion toxicity, change in soil microbial activity, carbon and nitrogen ecological 

cycle disruption, etc. There are many ways to control the soil salinity and preserve soil water by 

application of mulch is one of them. Actually the use of mulch on soil in agriculture is mainly to 

limit evaporation, improve water use efficiency, and weed control. Many tupes of mulch are 

using to control the soil evaporation such as tephra, sand, plastic, wheat straw, geotextile, etc. 

Organic mulches have two main disadvantages, the ecological problem and, biological pollution 

for agricultural areas. More than one million tons of sugarcane bagasse produce in the Khuzestan 

province of Iran as the agricultural waste. And composting is a proper way to reduce the bad 

effects of raw organic material. This study examined a soil organic mulch, produced by 

composted sugarcane bagasse, in Jofeir area haloculture pilot in Khuzestan province.  

Materials and Methods This study, conducted in the southwest of Khuzestan province, Iran. 

The mean temperature during the experiment was 44 ± 2 ᵒC and the relative humidity was 65  ± 

3%. The composted sugarcane mulch in 4 different thicknesses of 0.5, 1, 2 and, 0 (control) cm 

with 3 replicas applied on 2.5 liters of the local silt-clay-loam soil. The micro-lysimeters were 3 

liters PVC pots which have heat-insulated and fill with the soil in 25 cm depth. In addition, The 

weight of the pots were measured at 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, and 18:00 houres after the soil 

saturation. Before and after the experiment soil EC (1:2), bioavailable B concentration, saturation 

extracts Na concentration, and exchangeable sodium percentage (ESP) of the top 5 cm of the pots 

was examined. The experiment re-conducted in 5 continuous days and Identification of 

significant differences was performed using one-way ANOVA, in which p < 0.05 is considered 

significant in differences. Statistical analysis was performed with the Microsoft Excel 2010 and 

SPSS Version 16. 

Results and Discussion Results showed the significant difference between treatments with and 

without soil mulch in available water loss. The lowest water loss was belonging to the treatment 

with 2 cm (198.6 g of water/pot) of sugarcane composted mulch. The non-mulched soil had the 

highest evaporation amount (407.7 g of water/pot). water loss percentage showed the same trend 

and reduction with increasing in the sugarcane composted mulch thickness. Which with 2 cm of 

the mulch the moisture loss percentage calculated about 9.8 % and it near half of the value for the 

control (no-mulched soil) one. This mulch able to increase the available water for plant uses. 

https://dx.doi.org/10.22055/agen.2021.35659.1593


176 
Agricultural Engineering (Scientific Journal of Agriculture), 44 (2), Summer, 2021 

Salts, B, and Na  accumulation in surface soil appeared due to the evaporation process and mulch 

prevents it. As the results represented, with increasing the sugarcane composted mulch thickness, 

EC rising was slow. The EC increase in surface section of the non-mulched soil was high (20.5 

dS/m) and the final EC were 41, 32, 25.5, 22 dS/m respectively in 0, 0.5, 1, and 2 cm of the 

mulch thickness treatments. This effect of sugarcane composted mulch could save the plant roots 

from salinity effects such as high Na, B and ESP. Also, it may play a positive role in water 

preservation in horticulture and green space. According to the composting process, this mulch 

has less ecological adverse effect than other organic raw materials. On the other hand, it able to 

release carbon and nutrients to enhance soil biological activity which would help plants to grow 

well. 
Conclusion Results showed increasing in the water losses and salinity accumulation in  the soil 

surface of the treatments with decresing  the mulch thickness. Also, the same trend was observed 

for bioavailable B concentration, saturation extract Na concentration, and ESP of the soil surface. 

Evaporation and, as the result salinization of the soil surface, decreased by the time but, the salt 

transport was very fast and the high considerable amount moved to the top. 

 

Keywords: Sugarcane bagasse, soil salinization, natural mulch, water recovery, salt movment 
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 پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاکبرد خاککار

 
 2کیانوش بهرهی و 7، حسین بیرامی*7امیر پرنیان

 

 
 استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.  -7

 استادیار، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران. -2

 چکیده  اريخچه مقالهت

 12/10/7900 :دریافت

 71/19/7411 :پذیرش نهایی
برای کنتررل وعرتیت و اظا رت خراک ار شرور شردن رایکاریرای        

مديريتی و اظا تی گوناگونی پیشنهاد و اجرا شرده اسرتا اسرتظاده ار    

یدررفت جلوگیری ار یای کنترل شور شدن و یا يکی ار راهخاکپوش

پروش   طح خاک استا در اين پرووی  خراک  آب ناشی ار تبخیر ار س

شده، در پايلوت شرورورری واعر    تولید شده ار باگاس نیشکر کمپوست

در منطقه جظیر استان خورستان جهرت کنتررل تبخیرر سرط ی و شرور      

پوش در  شدن خاک سط ی مورد استظاده و آرمون  عرار گرفتا خاک

و سه تکررار، بره   متر(  سانتی 0سانتی متر و شاید ) 2، 1، 5/0یای  عخامت

صورت میکرواليسمتری بر خاک منطقه اعمال شدا نتايج ااصر  نشران   

داد که مقدار آب ار دست رفته و شوری تجم  يافته در سطح خاک به 

سانتی متر خاکپوش کمپوسرت   2 < 1 < 0.5 <صظر ترتیب در تیماریای 

در کای  درصرد رووبرت ار دسرت رفتره در     داری  متنیبودا اختالف 

مشرایده شردا ايرن     ،متر خاکپوش سانتی 2 با ار شاید و خاکتیمخاک 

شردا سررعت   بررآورد  درصرد   50اختالف بسیار عاب  توجه و در ادود 

با گذر رمران کنرد   سط ی تبخیر و به تب  آن سرعت شور شدن خاک 

اما اين روند چنان سري  است که وی يک رخداد نمک عابر   شود،  می

تروان   مری ا به وور کلی گردد میتوجهی ار عمق به سطح خاک منتق  

کای   ،اثر مناسبی در کنترل یدرفت آبپوش  خاکبیان داشت اين 

، کای  تجم  بور و سديم، یمچنین کنترل افرااي  درصرد   شور شدن

خاک سط ی داشت و نتايج آن در سرطح تمرام مقیراس     سديم تبادلی

 عابلیت بررسی داردا

 کلمات کلیدی:

 باگاس نیشکر،

 شور شدن خاک،

 پوش وبیتی،کخا 

 باريافت آب، 
 ارکت نمک 
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 مقدمه

تهدیوود ایوولی  ،کمبووود آو و شووور شوودن ارا ووی 

پایداری تولیودات کشواورزی در منواخش  شون و نیموه      

. آو بوا شووری بواک، کمبوود     (7) شن در جهان اسوت  

شدید شور شدن ارا ی در آو و آبیاری نامناسب سبب ت

. همچنووین بافووت رسووی در (20)ایوون منوواخش شووده اسووت 

مناخش یعود موئینگی را تشدید کرده و تجمع از بسیاری 

 91) شوود نمن در سطح  اک و ناحیه ریشه را سبب می

های کم عمش شور و لوب شوور نیوز بوه     . وجود آو(94و 

 . تبخیور بسویار  (74) زنود مسئله شور شدن ارا ی دامن می
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 ...پوش باگاس نیشكرکاربرد  اکپرنیان و همكاران: 

باک در مناخش  شن و نیمه  شن، علت ایلی حرکوت  

ها همراه با آو بوده و در پی آن تجمع رو به باکی نمن

. ایون تجموع   (24) نمن در سوطح  واک را در پوی دارد   

 زنوی بوذور   جوانوه نمن در سطح  اک سبب ا تالل در 

های گیاهان و ا تالل در کارکرد ریشه (92و  27، 71، 2)

ده فعالیت ریشه گیاهان در محدوده . عم(71و  6) شود می

 اک سطحی بوده، همچنین عمده جذو عنایر غوذایی  

 .(26) پذیرداز همین بخش از  اک یورت می

هوای  شور شدن ناشی از تبخیر سوطحی بوا مكانیسوم   

مختلفی به یورت مسوتقیم و غیرمسوتقیم، سوبب کواهش     

. شوووری محوویش ریشووه  کوواهش (29) شووودمحصووول مووی

، (4) هوای سودیم  ت ناشوی از یوون  ، سومی (71) جذو آو

تغییوور  شوووده همچنووینرا سووبب مووی (21) و بووور (1) کلوور

و ا وتالل در رر وه    (91و  21)فعالیت میكروبی  واک  

، اثور نوامطلوو شووری بور جوذو      (21)کربن و نیتورونن  

عنایر غذایی و کاهش انرنی گیاه که  عیف و حسواس  

 ،(29)هووای محیطووی را در پووی دارد شوودن گیوواه بووه توونش

هوای نوامطلوو ناشوی از شوور شودن      ترین مكانیسمایلی

  اک سطحی هستند.

ریشه گیاهوان محوا ارتبوای گیواه و  واک بووده و       

را نقش ایلی در جذو آو و عنایور غوذایی از  واک    

آو و  ی زی تقریبوواه همووهکنوود. گیاهووان  شووكیایفووا مووی

هوا و از  واک   عنایر مورد نیاز  ود را بوه کمون ریشوه   

هموین دلیوا توسوعه و عملكورد بهینوه       کنند، بوه جذو می

. (21) ها، نقوش اساسوی در تولیود محصووکت دارد    ریشه

 ،ننتیكی گیاههای  ویژگیها عالوه بر توسعه و شكا ریشه

تا حدود زیادی به و عیت  اک وابسته است کوه نقوش   

وری آو دارد موووثری در جووذو آو و بووه تبووع آن بهووره

شووری  واک   . این مهم تاحدود زیوادی تحوت اثور    (22)

باشود  ناحیه رشد ریشوه و مقودار آو در دسوترس آن موی    

و . ریشه گیاهان تووان تطبیوش بوا شورایش شووری آو      (1)

عملكورد   ،اموا در شورایش غیرشوور    ، اک را داردشوری 

 .(77)کنند تری ایجاد میبهتری داشته و سا تار قوی

پس از هر آبیاری، آو  اک با جذو توسش ریشه 

-ها را در  اک بواقی موی  بد و نمنیاو تبخیر کاهش می

گذارد. این فرآیند سبب تجموع نمون در ناحیوه فعالیوت     

یووورت  . در حقیقیووت امووال  بووه  (9) شووودریشووه مووی 

-پخشیدگی در  اک و همراه آو آبیاری با جریان توده

ای آو در  وواک جووا بووه جووا شووده، توزیووع جدیوودی در 

 ای، شووری را پروفیا  اک پیدا کرده و به یورت ناحیه

. این مسئله اهمیت و لزوم کنترل شوور  (6)کند تشدید می

شودن بخشووی در ناحیووه ریشوه و سووطح  وواک را تشووریح   

 .کند می

ها در کشاورزی معموکه برای ممانعت از پوش اک

و گاه با هودف کنتورل    (91)تبخیر و کاهش مصرف آو 

گیرنوود. مووورد اسووتفاده قوورار مووی  (79)هووای هوورز علووف

پووش در  ست که اسوتفاده از  واک  تحقیقات نشان داده ا

 ،ارا ی تحت آبیاری با آو لب شوور و یوا  واک شوور    

سبب کاهش میزان مصورف آو، کواهش تبخیور، حفو      

رخوبت  اک در محدوده ریشه، کاهش تغییرات دموایی  

شوود  در  اک و کاهش روند افزایش شوری  واک موی  

پوش در کنترل های ا یر اهمیت  اک. در سال(70و  6)

هووای حرکووت نموون در  وواک تحووت پوشووش تبخیوور و 

. عموده  (96)پوشی مورد توجوه قورار گرفتوه اسوت      اک

کشور ایران در مناخش  شن و نیمه  شن واقع شوده و  

پتانسیا باکی تبخیر در این مناخش از مشوكالت مودیریت   

هوای متعوددی   پووش .  واک (71) پایدار کشاورزی است

د شوده  برای کنترل تبخیر از سطح  اک معرفی و پیشونها 

، پوسوته  (91و  91)، پالسوتین  (1)پوش تفرا است.  اک

 7، زمین پوش(91و  76)، کاه و کلش گندم (91) در ت

و  (72)پوووش  وورده سوون   ،  وواک(91))نئوتكسووتایا(

پوش از آن دسته هستند. عموده  بسیاری انواع دیگر  اک

پوووش مصوورفی در کشوواورزی از جوونس مووواد       وواک 

محیطوی و مشوكالت   پالستیكی است که  طرات زیست 

پوووش در ارا ووی موودیریتی ناشووی از بوواقی مانووده  وواک 

های گیاهی پوش.  اک(99)کشاورزی را به همراه دارد 

                                                 
1- Geotextiles 
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و آلی از مواردی هستند که به علت اثر نامطلوو زیسوتی  

-انود.  واک  کمتر در کشاورزی مورد توجه قورار گرفتوه  

مشكالتی از جملوه امكوان توسوعه     ،های گیاهی  امپوش

ها را در محیش ایجاد کرده و با استفاده از و بیماریآفات 

تووان ایون مشوكا را    بقایای گیواهی کمووسوت شوده موی    

. از سوووی دیگوور بقایووا و پسووماند  (97)برخوورف سووا ت 

هووای کشوواورزی از جملووه مهمتوورین   حایووا از فعالیووت 

و مشووكالت  (0)یوونعتی هسووتند  -مشووكالت کشوواورزی 

ای اقتصوادی و  هو ناشوی از پسوماندهای کشواورزی هزینوه    

 زیست محیطی زیادی را بر تولید تحمیا کرده است.

هوزار هكتوار    711استان  وزستان بوا سوطح کشوت    

ارا ی تحت کشت نیشكر مهمترین قطب تولید شوكر در  

ایران است. مزارع مناخش جنووبی و مرکوزی ایوران تحوت     

تنش شوری و  شكی قرارگرفته که بخشی از مشوكالت  

ها قابا مدیریت پوشکاربرد  اکبا ها  این تنشناشی از 

از پسوماندهای کار انوه قنود اسوت      7است. باگاس نیشكر

میلیوون تون( از    7که ساکنه مقادیر بسیار زیادی )بویش از  

شود و مصرف هموه ایون   آن در استان  وزستان تولید می

نوع پسماند کشواورزی در یونایع جوانبی کار انوه میسور      

عوات در  صوو    نشده است. بوا توجوه بوه کمبوود اخال    

اثربخشی مصرف پسماند کمووست شده نیشكر به عنووان  

پوش، این پژوهش با هدف تولید و بررسی استفاده  اک

های کمووستی حایا از باگاس نیشوكر در  پوشاز  اک

راستای کنترل تبخیر و شور شودن  واک سوطحی انجوام     

 شد.

 یامواد و روش

، آزموووایش در جنووووو غووورو اسوووتان  وزسوووتان 

هووویزه، منطقووه جفیوور، در پووایلوت شووورورزی شهرسووتان 

 ± 2و با دمای میانگین مرکز ملی تحقیقات شوری کشور 

دریوود  61 ± 9گووراد و رخوبووت نسووبی سووانتی ۀدرجوو 44

 21-1لیتور  واک سوطحی )عموش      1/2. مقودار  شود انجام 

در ظروف ( 7منطقه )جدول رس سانتی متر( بافت سیلتی 

( 2آبیاری )جدول از شب قبا با آو مشابه قرار گرفت و 

                                                 
1- Sugarcane Bagasse 

ظروف موورد اسوتفاده از جونس پالسوتین بوا       .اشباع شد

دیواره عایش شده نسبت به حورارت بووده و عموش  واک     

 متر بود. سانتی 21درون هر ظرف 

پوش باگاس کمووست شده جهت بررسی اثر  اک

، 1/1های یوفر،  (، در سطح ظروف به  خامت9)جدول 

كر پوششی ایجاد متر از کمووست باگاس نیشسانتی 2و  7

و سه تكرار برای هور تیموار در ن ور گرفتوه شود. کزم بوه       

تو یح اسوت کوه کمووسوت باگواس نیشوكر از شورکت       

کشت و ینعت حكویم فوارابی تهیوه و بوه محوا پوایلوت       

سوس برای بررسی اثر تبخیر بر شوروزی جفیر منتقا شد 

سازی شرایش بعد هر تن ر داد اشباع شدن  اک )شبیه

ظروف در شورایش محویش قورار گرفوت. خوی      از آبیاری( 

، 72، 71پژوهش مقدار تغییرات وزن ظروف در سواعات  

گورم   7/1با ترازوی آزمایشوگاهی بوا دقوت     71و  76، 74

پوش بر شد. همچنین جهت بررسی اثر  اک گیری اندازه

(  واک  2:7تغییرات شوری، هدایت الكتریكی )عصواره   

از انجام تیمارهوا   سانتی متر( قبا و پس 1سطحی )تا عمش 

 گیری شد. اندازه

میزان غلطت بور قابا جذو، غل ت سدیم محلوول  

و درید سدیم تبادلی  اک سطحی پس از انجام تیمارها 

( 7گیری شد. درید رخوبت از دست رفتوه )رابطوه    اندازه

( نیوز بوا اسوتفاده از داده    2و مقدار آو هدر رفتوه )رابطوه   

 سبه شد.های حایا ازتغییرات وزن ظروف محا

 

(7) 

 

رفتهرآو هد  (g) = وزن اولیه (g) – وزن نهایی (g) 

 

(2) 
رخوبت از دست رفته )%(  وزن ) / (g) آو هدررفته =

نقطه اشباع )%( × (g) اولیه ) 

تر خی پنج روز متوالی آزمایش به جهت بررسی دقیش

در شرایش مشابه تكرار شد و میانگین نتایج مورد بررسوی  

تكرار بورای هور تیموار انجوام      71قت قرار گرفت. در حقی

 شد تا قابلیت برازش آماری داده محفوظ باشد.

هووای آموواری بووا اسووتفاده از آمووار  تجزیووه و تحلیووا

توییفی برای نمایش تغییرات مقادیر متغیرها استفاده شد. 
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دار آماری با استفاده از آزمون دانكون در  ا تالفات معنی

ین بخش از نرم افزار محاسبه و ارائه شد. برای ا 1سطح  %

 استفاده شد. SPSS 16و  MS-Excel 2010آماری 

 نتايج و ب ث

شوود بوا   ( مشواهده موی  4همان خور که در جودول ) 

پووش تغییورات   گذر زمان مقودار وزن ظوروف بوا  واک    

پووش  هوای بودون  واک   وزنی کمتری نسوبت بوه گلودان   

-متور  واک  سوانتی  2داشت و کمترین تبخیر در ظرف با 

 کمووست شده مشاهده شد.پوش باگاس 

 

 
 خاک مورد استظاده در آرماي یای  ويوگی (1 )جدول

Table (1) some characteristics of the examined soil 

اندازه ذرات کالس  
Particle Size Classes % (mm) 

 بافت
Texture 

حد 

رخوبت 

 مزرعه

FC 

نقطه 

 اشباع

SP 

 قابلیت هدایت الكتریكی
EC 

 پی اچ
pH 

 م تبادلیدرید سدی
ESP 

 رگالی ظاهری
B.D 

 شن

Sand 

 کی

Silt 

 رس

Clay 

 سنگریزه

Gravel 
- %v/v  %v/v  (dS/m) - % (g/cm3) 

13.2 43.8 43 0 SiC 40.5 53.1 20.52 7.8 23 1.25 

 
 

 

 آب آبیاری مورد استظاده در آرماي یای  ويوگی (2)جدول

Table (2) Some characteristics of the irrigation water 

قابلیت هدایت 

 الكتریكی
EC 

 پی اچ
pH 

کا امال  قابا 

 حا
TDS 

 کدورت
Turbidity 

(dS/m) - (mg/l) (NTU) 

2.2 7.7 1418 1 

  

. 

  
 برخی خصوصیات کمپوست مورد استظاده (3)جدول

Table (3) Some characteristics of the used compost 

نسبت 

 کربن به نیترونن
C/N 

 منیزیم
Mg 

(%) 

لسیمک  
Ca (%) 

 سدیم
Na (%) 

کربن 

 آلی
OC 

(%) 

قابلیت هدایت 

 الكتریكی
EC(1:10) (dS/m) 

 پی اچ
pH(1:10) 

22.6 0.5 5.7 0.8 18.6 2.8 7.2 
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یای مختلف با عخامت تغییرات مقدار رووبت خاک (4)جدول

 پوشخاک
Table (4) Water content variation in soil with different 

mulch thickness application 

پوش خامت  اک  

Mulch thickness 

پوشبدون  اک  

No mulch 

مترسانتی 1/1  

0.5 cm 

مترسانتی 7  
1 cm 

-سانتی 2

 متر
2 cm 

 وزن اولیه 
Initial weight (g) 

3990.2 a 4030.4 a 4013.6 a 
4000.2 
a 

  نهاییوزن 

Final weight (g) 
3582.5 d 3679.7 c 3756.9 b 

3831.8 

a 

 رخوبت از دست رفته 
Moisture loss (%) 

21.4 a 16.4 b 12.9 c 9.8 d 

رفتهرهد آو  

Water loss (g) 
407.7 a 320.5 b 256.7 c 198.6 d 

% با یكدیگرتفاوت معنی دار 1مقدارهای با حروف کتین متفاوت به لحاظ آماری در سطح 

 دارند.

The values shown with different letters were significantly 

different (p<0.05). 

  

دار آماری بوین آو از دسوت رفتوه در    تفاوت معنی

-هوای دارای  واک   اک شاهد )بدون پوشش( با  اک

مقادیر (. این امر نشان از اثر 4)جدول داشت پوش وجود 

از  واک  پوش در کاهش هدرفت آو هررند کم  اک

یر متفاوت دریود  تر به مقاداست. همچنین با نگاهی دقیش

رخوبت از دست رفته در  واک بودون پوشوش و  واک     

سانتی متر کمووست باگاس نیشكر متوجه  2تحت پوشش 

دریدی هدرفت آو  واهیم شد.  11کاهش نزدین به 

این امر در مودیریت باغوات کوه بخشوی از آو بوه علوت       

رود اهمیوت دورنودانی پیودا    تبخیر سطحی از دسوت موی  

 نیموی  با بكار بردن این کمووست، ترکند. به زبان سادهمی

پووش  از آو داده شده به  اک با اسوتفاده از ایون  واک   

تواند یرف تعرق گیاه شود و یا امكوان  نجات یافته و می

های فراهم کند. با توجه به نتایج پژوهش را افزایش تولید

-توان بیان داشت عما  واک دیگر متخصصان می نپیشی

 ،گیوواهدسووترس آو در توانوود سووبب افووزایش پوشووی مووی

های دارای بافت رسی شوود   مخصویاه در مناخش با  اک

 .(91و  94)

نمودار مقادیر تجمعی درید از دست رفتن رخوبت 

ی بوودون پوووش و نمونووهبوورای  ووخامت مختلووف  وواک

( 7) هوای مختلوف در شوكا   پوش )شاهد( در زمان اک

 نمایش داده شده است.

ک، از عوامووا ایوولی تجمووع نموون در سووطح  ووا  

انباشت نمن در سطح  واک خوی فرآینود تبخیور اسوت      

( نموایش داده شوده اسوت،    7(. همانطور که در شكا )6)

دهنود    روند کلی با کاربرد کمووست باگاس نیشكر نشان

تبخیر کمتر در این تیمارها در مقایسه بوا تیموار شواهد در    

تور بوه نموودار     های مشابه بود. همچنین با نگواه دقیوش   زمان

توان بیوان کورد کوه بوا گوذر      ار تبخیر آو میتجمعی مقد

زمان شیب نمودار کم شده و تبخیر کواهش یافتوه اسوت.     

این مو وع به علت کاهش مقدار آو موجود در  واک  

 باشد.و کاهش پتانسیا تبخیری سطح  اک می

( تغییرات شوری  اک در اثر تبخیر از 1جدول )

خور که مشخص است دهد. همان اک را نشان می

مورد استفاده بسیار شور بوده و شرایش نامطلوبی به   اک

 های معمول کشاورزی دارد. لحاظ شوری برای استفاده
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 رمان ویدرصد رووبت ار دست رفته  (1)شک  

Figure (1) Percentage of moisture loss in time 

  

  

 
 شپوک سط ی با  و بدون خاکگیری شده در خا اندارهمتغیر  چند (5)جدول

 کمپوست
Table (5) Some variant difference in surface soil with and without 

compost mulch 

 
بدون  اک 

 پوش

No mulch 

متر  سانتی 1/1

 پوش  اک

0.5 cm mulch 

-متر  اکسانتی 7

 پوش

1 cm mulch 

-متر  اکسانتی 2

 پوش

2 cm mulch 
قابلیت هدایت الكتریكی 

 پایانی
Soil final EC (dS/m) 

41 a 32 b 25.5 c 22d 

  اک بورغل ت 
B concentration 

(mg/kg) 

9.1 a 6.5 b 5.7 c 5.5 c 

عصاره  غل ت سدیم

 اشباع

Saturation extract 

Na concentration (me/l) 

43 a 24 b 17 c 15 c 

 تبادلقابا درید سدیم 
ESP (%) 

39 a 30 b 26.5 c 26 c 

 .% با یكدیگرتفاوت معنی دار دارند1به لحاظ آماری در سطح  مقدارهای با حروف کتین متفاوت

The values shown with different letters were significantly 

different (p<0.05). 
  

شووود، ( مشوواهده مووی 1همووانطور کووه در جوودول ) 

پووش رونود   تغییرات شوری بوا افوزایش  وخامت  واک    

پووش  بوا افوزایش  وخامت  واک     یعنی کاهشی داشته و

شوری بوه سوطح  واک را    حرکت توان میمورد استفاده 
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کند شدن شوور شودن سوطح  واک نشوانه      و  کنترل کرد

به سوطح  واک اسوت.     از عمش ها کاهش مهاجرت نمن

در بهبوود شورایش جهوت عملكورد بهتور      توانود  میاین امر 

های فعال در بخوش سوطحی  واک بوه دو یوورت      ریشه

یش توانووایی کوواهش رقابووت عنایوور بوورای جووذو و افووزا

 . (71و  6)جذو آو موثر باشد 

( قابوا مشواهده اسوت تغییورات     1و  4با توجه به جداول )

، درید سدیم تبادلی، غل ت بور و غل ت سودیم  شوری

وابسوته بوه میوزان تبخیور از     عصاره اشباع  واک سوطحی   

توانود اهمیوت اسوتفاده از    سطح  اک است. این مهم موی 

سوندی کوه در   پووش در کشوت بوذر گیاهوان شورپ     اک

بوه شووری دارنود، را    زیوادی  هنگام جوانه زنی حساسیت 

بووا اسووتفاده از ایوون  رسوود  مووی. بووه ن وور (91)نشووان دهوود 

در باغات یوا کشوت گیاهوان ف وای سوبز در      پوش   اک

مناخش جنوبی و گورم ایوران کوه بوا شووری آو و  واک       

 گیاهان شوری در خوقهمنفی اثرات توان  میمواجه هستند 

کواهش اثورات منفوی    دهی کنترل کورد.  پوش را با  اک

در حقیقت با کنترل تبخیر آو و کاهش حرکوت   شوری

گیرد های موئین  اک یورت میو انتقال امال  در لوله

. تفاوت مقادیر نمن در سوطح  واک بوا توجوه بوه      (91)

بواکی نمون بوه محویش  واک موورد       مقوادیر  عدم ورود 

ین نوع  اکووش کواهش  ، نشان از آن است که اآزمایش

شود. این امر حف  ی آو  اک را سبب مییعود موئینه

و کواهش تجموع    کواهش شووری سوطح  واک     ،رخوبت

کوه در نتوایج    در پوی  واهود داشوت   را  عنایر نوامطلوو 

پژوهشووگران دیگوور موووارد مشووابهی گووزارش شووده اسووت 

همچنین با توجه به مقادیر درید سدیم قابا تبوادل   .(96)

ر  اک پوشش بر کاهش اثر نامطلوو یون این  اک تاثی

 سدیم قابا مشاهده است.

( ارتبوای آمواری دریود آو از دسوت رفتوه از      6جدول )

خریش تبخیر از سوطح  واک را بوا تجموع شووری، بوور و       

سدیم و همچنوین افوزایش دریود سودیم قابوا تبوادل در       

 .دهد می اک سطحی را نشان 
Rبا توجه به مقادیر 

ن دریافوت ارتبوای   تووا ( موی 6در جدول ) 2

موثری بین میزان آو از دست رفته و افزایش شوری و عنایور  

 نامطلوو  اک سطحی وجود دارد.
 

 
ار دست  رووبتدرصد  در ارتباط با خاک سط ی رمتغیچند متادالت رگرسیون خطی  (6)جدول

  (ML) رفته
Table (6) Linear regression of some variant of surface soil in relation to moisture 

loss % (ML)  

 معادله  طی 
Linier equation 

R2 

قابلیت هدایت الكتریكی 

 پایانی
Soil final EC (dS/m) 

EC = 1.67ML + 4.85 0.99 

 بور  اکغل ت 
B concentration 

(mg/kg) 

B = 0.32ML + 1.93 0.89 

عصاره  غل ت سدیم

 اشباع

Saturation extract 

Na concentration (me/l) 

Na = 2.46ML – 12.44 0.92 

 درید سدیم قابا تبادل
ESP (%) 

ESP = 1.15ML + 

12.96 
0.91 
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تووان بیوان داشوت کوه     با توجه به شیب  ش معادکت موی 

بوور بسویار کمتور سورعت      عنصور  سرعت تجمع ناشی از تبخیر

مقودار  تجمع سدیم در سطح  اک است. همچنین با توجه بوه  

دست رفته و قابلیت هدایت الكتریكی  شیب معادله  ش آو از

توان بیان کرد، سرعت تجمع سدیم در سطح  اک سطحی می

 اک بیش از تجمع کا شوری  واک و تواثیر آن در  واک    

ایون امور    سطحی با افزایش میزان تبخیور افوزایش داشوته اسوت.    

پوش و در پی آن اثور کنترلوی   اهمیت توجه به استفاده از  اک

ر منفی و سمیت سدیم در  اک سوطحی  این عاما درکنترل اث

 کند.را مشخص می

آلی های   اکووش ،با توجه به مطالعات دیگر پژوهشگران

آلوودگی   ،حایا از فراوری زیستی یا حرارتی بقایوای گیواهی  

دیگر  بر  الفزیستی و اکولونیكی ندارند. این نوع  اکووش 

آلووودگی زیسووتی و   پالسووتیكی و مصوونوعی هووای  وواکووش

پوش مورد اسوتفاده در  .  اک(99)به همراه ندارد  اکولونیكی

شود که بوه  این پژوهش نیز نوعی ماده خبیعی آلی محسوو می

شود. همچنین زیست تخریبی میتجزیه آسانی در محیش  اک 

های زیسوتی  عنایر غذایی و کربن رر ه تواند نیز می این مالچ

ب سوب  حتوی  برآیند ایون مووارد  که . کندعنایر  اک را تامین 

 واهد شد تا گیاهان رشد مناسبی داشته باشند. همچنین سادگی 

هوای   هزینوه سبب کواهش   نو این مواد )پسماندهای آلی( تولید

توا  تواند موجب تامین عنایر غذایی شود  حتی میتولید شده و 

 .(91)تامین کند نیز بخشی از نیاز گیاه به کودهای آلی را 

بواکی تبخیور کوه     پایداری کشاورزی در مناخش با پتانسویا 

بسیار تحت اثر مسائا و مشكالت  ،ارا ی تحت آبیاری هستند

ناشی از شوری است. شور شدن ارا ی در این مناخش مهمترین 

عاما محدودکننوده پوس از کمبوود آو بوا کیفیوت بووده کوه        

ناپایداری تولید محصوکت کشاورزی و به تبوع آن ناپایوداری   

. تولیود و  (71)شوود  موی جوامع مستقر در ایون منواخش را سوبب    

تواند با راهكاری است که می ،هااستفاده از این دسته  اکووش

پایوداری  کنترل تخریب ارا ی ناشوی از شوور شودن  واک،     

با کاربرد  و از سوی دیگر افزایش دهدرا مناخش کشاورزی این 

با کاهش مشكالت زیسوت محیطوی    این مواد زائد در  اک و

 تهدیود را بوه  یون   توانود  ، موی ناشی از پسماندهای کشواورزی 

پووش در   واک این نوع منفعت تبدیا کرد. کاربرد  فریت و

های زینتوی و  مورد  رما، پسته، زیتون، گیاهان ف ای سبز، گا

توانود مووثر باشود. همچنوین     کشت گیاهان شور پسوند نیوز موی   

مختلفوی مخصویواه   های  استفادهبرای تواند  کاربرد این مواد می

 بررسی و مورد استفاده قرار گیرد.در احیاء ارا ی  

  

 گیرینتیجه

پوش با کمووست کردن باگاس نیشكر روشی تولید  اک

در  مواد آلی  وام ناشی از کاربرد احتمالی  منفی است تا اثرات

-. نتایج این پژوهش نشان داد که  واک کاهش دهدرا   اک

پوش کمووست باگاس نیشكر امكان کاهش هدر رفت رخوبت 

تیموار  دریود در   11تبخیر را دارد. این کاهش تا  اک در اثر 

بوودون تیمووار  بووا مقایسووهمتوور از ایوون موواده در  سووانتی 2کوواربرد 

نشان اثر قابا توجه این نتایج مشاهده شد و  (شاهدپوش )  اک

پوش در کنترل تبخیور از سوطح  واک را دارد.    مصرف  اک

همچنین شور شدن سطح  اک که ناشی روند تبخیر سوطحی  

پووش کواهش رشومگیری    ت بوا اسوتفاده از  واک    اک اسو 

داشووت. شوووری تجمووع یافتووه در سووطح  وواک بووه ترتیووب در  

سانتی متر  اکووش کمووست  2 < 7 < 1/1 <یفر تیمارهای 

مارها به لحاظ آماری یبود و ا تالف مقادیر شوری در تمامی ت

هموین رونود در  صوو  دریود      .بوود دار  معنی% 1در سطح 

ر قابا جذو و غل وت سودیم عصواره    سدیم تبادلی، غل ت بو

با توجه بوه ایون پوژوهش     اشباع  اک سطحی نیز مشاهده شد.

پووش کمووسوت باگواس    توان بیان داشت استفاده از  اکمی

تواند راهكاری مناسوب بورای مودیریت پسوماندهای     نیشكر می

کشاورزی در راستای مدیریت بهینه آو و  اک در باغوات و  

  یا مزارع باشد.

  

 ااریگسپاس

بدینوسیله از مرکز ملوی تحقیقوات شووری، شورکت کشوت و      

ینعت حكیم فارابی و شرکت توسعه نیشكر و ینایع جانبی که 

اند تشوكر و قودردانی    نمودهدر اجرا و بهبود این تحقیش کمن 

  شود. می
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