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ABSTRACT
Sugarcane, like all sugar plants, has a high need for potassium. However, the long-term addition of chemical
fertilizers to agricultural land degrades the physical and chemical properties of the soil. The aim of present
study is to investigate the effect of Vinasse and Humic acid on soil potassium concentration and sugarcane
yield to reduce recommended fertilizers in the region. This field study was conducted in 2019 as double split
plots in the form of randomized complete blocks. Experimental agents include Vinasse at three levels: 0, 50
and 100 cubic meters per hectare, Humic acid at three levels: 0, 2.5 and 5 kg per hectare and fertilizer treatment
of high consumption elements at two levels: recommended and 50% recommended. The results showed that
the use of Vinasse and Humic acid had a significant effect on the concentration of all soil potassium forms at a
probability level of one percent. The results of simple effects showed that the average of exchangeable and
soluble potassium in treatments (100m3 Vinasse), (5kg Humic acid) and (recommended fertilizer) were more
than the control by 275, 165, 221% and 692, 371, 484% respectively. The interactions of exchangeable and
soluble potassium in the composition (100m3 Vinasse, 5 kg of recommended Humic acid and fertilizer) are 384
and 882% higher than the control, respectively. The results showed the highest and lowest yields in (50m3
Vinasse) and (100m3 Vinasse) treatments at the rate of 61.6 and 28.2 tons per hectare, respectively, and the
interactions of the highest yield in (50m3 Vinasse, 5 Kg Humic acid and 50% recommended fertilizer) treatment
is 75.2 tons per hectare. The results showed that Vinasse and Humic acid can act well as alternatives to chemical
fertilizers and reduce the use of chemical fertilizers with proper management.
Keywords: Eexchangeable Potassium, Fertilizer Treatment, Soil Depth, Soil Solution.
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کاربرد ويناس و اسيد هيوميک بر قابليت دسترسی پتاسيم خاک و عملکرد نيشکر در شرايط کمبود عناصر
پرمصرف
4

سيده زهرا جعفری نايينی1و ،2عليرضا جعفرنژادی1و ، 3کامران محسنیفر ،*1تيمور بابايینژاد ،1علی غالمی

 1گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 2گروه خاکشناسی ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 3بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان ،سازمان تحقیقات
آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران.
 4گروه کشاورزی ،واحد شاهینشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهینشهر ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/9/18 :تاریخ بازنگری -1400/12/28 :تاریخ تصویب)1401/1/15 :

چکیده
نیشکر مانند همه گیاهان قندی نیاز باالیی به پتاسیم دارد با اینحال اضافهکردن بلندمدت کودهای شیمیایی در زمینهای
کشاورزی موجب تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک میشود .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر
ویناس و هیومیک اسید بر غلظت پتاسیم خاک و عملکرد گیاه نیشکر جهت کاهش کاربرد کودهای توصیه شده
منطقه میباشد .این پژوهش مزرعهای در سال زراعی  1398بهصورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای
کامل تصادفی اجرا شد .عاملهای آزمایش شامل ویناس در سه سطح :صفر 50 ،و  100مترمکعب در هکتار،
هیومیک اسید در سه سطح :صفر 2/5 ،و  5کیلوگرم در هکتار و تیمار کودی عناصر پرمصرف در دو سطح :توصیه
شده و  50درصد توصیه شده اجرا شد .نتایج نشان داد کاربرد ویناس و اسید هیومیک بر غلظت تمام شکلهای
پتاسیم خاک تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشت .نتایج اثرات ساده نشان داد میانگین پتاسیم
تبادلی و محلول در تیمارهای ( 100مترمکعب ویناس) 5( ،کیلوگرم هیومیک اسید) و (کود توصیه شده) به
ترتیب  1۶5 ،275و  221درصد و  371 ،۶92و  484درصد بیشتر نسبت به شاهد است .اثرات متقابل پتاسیم
تبادلی و محلول در ترکیب ( 100مترمکعب ویناس ۵ ،کیلوگرم هیومیک اسید و کود توصیه شده) به ترتیب
 384و  882درصد بیشتر نسبت به شاهد است .نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب در تیمار
( 50مترمکعب ویناس) و ( 100مترمکعب ویناس) به میزان  ۶1/۶و  28/2تن در هکتار و اثرات متقابل باالترین
عملکرد در تیمار ( 50مترمکعب ویناس 5 ،کیلوگرم هیومیک اسید و نصف کود توصیه شده) به مقدار  75/2تن
در هکتار است .نتایج نشان میدهد ویناس و هیومیک اسید میتواند بهخوبی بهعنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی
عمل کند و با مدیریت صحیح مصرف کودهای شیمیایی را کاهش دهد.
واژههای کليدی :پتاسیم تبادلی ،تیمار کودی ،عمق خاک ،محلول خاک

مقدمه
ایران یکی از تولیدکنندههای نیشکر 1و فرآوردههای جانبی آن در
خاورمیانه است بهنحویکه سطح زیر کشت آن در10سال اخیر
تقریباً 100درصد افزایشیافته است .استان خوزستان با دارا بودن
چندین واحد تولید نیشکر با سطح زیر کشت بالغ بر 85000
هکتار ،بیش از  99درصد از سطح زیر کشت نیشکر در کشور را
دارد ( .)Monjezi et al., 2015نیشکر مانند همه گیاهان قندی
نیاز باالیی به پتاسیم دارد به طوریکه با تولید  100تن نی حدود

 1۶0کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم ) (K2Oاز خاک برداشت
میشود و مقدارکود پتاسیمی توصیه شده برای جبران این مقدار
پتاسیم برداشت شده 150تا  200کیلوگرم در هکتار اکسید
پتاسیم میباشد ( Kee Kwong & Ramasawmy-Chellen,
 .)2006; kolahi et al., 2017کشت مداوم نیشکر باعث تخلیه
پتاسیم از خاک میشود بهطوریکه Barani Motlagh and
 )2006( Savabeghi Firoozabadiدر مطالعات خود بهمنظور
بررسی تخلیه پتاسیم از خاکهای زیرکشت نیشکر نشان داد که
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شکلهای پتاسیم تبادلی و غیر تبادلی خاکهای زیر کشت در
مقایسه با خاکهای کشت نشده مجاور ،به ترتیب  43/9و 73/8
درصد کاهش یافته است.
پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پرمصرف موردنیاز گیاهان
زراعی است و به چهار شکل کلی محلول ،تبادلی ،غیر تبادلی و
ساختاری در خاکها وجود دارد ( .)Bahreini et al., 2013این
عنصر دارای نقشهای متعددی در گیاه بوده که مهمترین آنها
پایداری  ،pHتنظیم اسمز ،فرآیندهای جابجایی در غشا و فعال
کردن آنزیمها است ( .)Havlin, 2014بیش از  50گونه آنزیم در
گیاه وجود دارد که یا به طور کامل به پتاسیم وابسته بوده و یا
پتاسیم در فرآیند فعال سازی آنها نقش دارد (;Marschner, 2012
 .)Sadegh Azadi et al., 2019گیاهان دارای کمبود پتاسیم ،از
مقدار شکر کمتری برخوردار هستند که میتواند به دلیل کاهش
فتوسنتز و کاهش انتقال پتاسیم از برگها به ساقه باشد
(.)Safirzadeh et al., 2019
کودهای شیمیایی بهعنوان سریعترین راه برای جبران
کمبود عناصر غذایی خاک به نظر میرسد ،ولی هزینه رو به
افزایش تولید آنها ،آلودگی خاک و آب ناشی از مواد شیمیایی و
کاهش کیفیت تولیدات کشاورزی باعث ایجاد مسائل نامطلوب
شده است ( .)Aziz et al., 2010کودهای آلی بهترین جایگزین
برای کودهای شیمیایی بوده و میتوانند اثرات معنیداری در
بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک داشته باشند و عالوه
بر افزایش مادهآلی خاک ،افزایش فعالیت میکروارگانیسمها و
بهبود ساختمان خاک را به دنبال داشته باشند ( Kızılkaya,
 .)2008تحقیقات نشان داده ویناس یکی از کودهای آلی است که
سرشار از پتاسیم میباشد ( .)Elhamifard & Jafari, 2007ویناس
ماده خامی است که پساب حاصل از تولید الکل میباشد و بیش
از  90درصد آن را آب تشکیل میدهد (.)Pazoki et al., 2006
رنگ آن قهوهای تیره و بوی شکر سوخته است که غلظت عناصر
غذایی آن بسته به وضعیت کارخانه و کیفیت مالس یـا شـربت،
متفاوت است .این ماده غنی از پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،مقادیری
نیتروژن و فسفر و برخی نمکهای دیگر میباشد که منبع مهمی
از عناصر غذایی به ویژه برای کشاورزی ارگانیک به حساب میآید
( )Moezzi et al., 2019و هدایت الکتریکی آن  30تا 200
دسیزیمنس بر متر متغیر است ( ;Kiani Haftlang et al., 2018
 .)Rodrigues Reis & Hu, 2017بر اساس تحقیقات Rodrigues
 )2017( Reis and Huکه بر روی  4واریته نیشکر با  3دوره متوالی
برداشت نشان داد که مقادیر عناصر پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و
سدیم به ترتیب برابر ( 1۶2/4 ،31۶0 ،1۶20و  )۶/8میلیگرم بر
لیتر در بیوماس نیشکر دارا هستند و نشاندهنده وفور عنصر

پتاسیم در ویناس میباشد.
با وجود عناصر مغذی در ویناس کاربرد آن با محدودیت
مواجه است بهطوریکه  )2018( .Yin et alدر چین بر روی
خاکهایی که طی 2تا  18سال با ویناس آبیاری شدند ،نشان داد
که پس از آبیاری طوالنی مدت ،شوری خاک به بیش از 150
درصد افزایش یافت .همچنین )2007( Elhamifard and Jafari
نشان داد کاربرد غلظتهای باالی ویناس بیش از  75مترمکعب
در هکتار باعث افزایش هدایت الکتریکی خاک مزارع نیشکر در
استان خوزستان شد .لذا کاربرد آن همراه با هیومیک اسید
بهعنوان بهبود دهنده خاک و محرک رشد گیاه ،میتواند اثر
شوری ویناس را تعدیل کند (.)Rousta & Enayati, 2019
همچنین تحقیقات نشان میدهد اضافهکردن ویناس به خاک با
وجود سرشار بودن از پتاسیم ولی تثبیت توسط رسها باعث
کاهش کارایی آن میشود ولی هیومیک اسید میتواند تثبیت
پتاسیم را در سطوح رسی کاهش دهد و در فاز تبادلی نگه دارد و
مدت زمان طوالنیتری پتاسیم را در اختیار گیاه قرار دهد
( Alinejadian Bidabadi et al., 2021; Roudgarnejad et al.,
.)2021
مواد هیومیک به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد
گیاه تأثیر میگذارد ( .)Roudgarnejad et al., 2021اثرات
غیرمستقیم شامل بهبود خواص خاک (تهویه ،نفوذپذیری ،ظرفیت
نگهداری آب) ،افزایش قابلیت دسترسی عناصر کم مصرف و بعضی
عناصر پرمصرف مانند  P ،Mg ،Ca ،Nو  Kاست و اثرات مستقیم
مواد هیومیک نیز شامل عمل جذب و انتقال عناصر غذایی به بافت
گیاه و درنتیجه اثرات بیوشیمیایی مختلف از قبیل سنتز پروتئین،
فتوسنتز و فعالیتهای آنزیمی در بافتهای گیاه است ( Taleh
 .)Farahi et al., 2019تحقیقات نشان داده که محلول پاشی
پتاسیم و لیوناردیت (نوعی هیومیک اسید) موجب افزایش رشد
ریشه و عملکرد محصول میشود ،زیرا ریزی ذرات خاک و دارا
بودن خلل و فرج در بافتهای رسی موجب کندی پخشیدگی
پتاسیم از سطوح ذرات خاک به محلول خاک میشود و اسید
هیومیک میتواند مدت زمان طوالنیتر پتاسیم را در اختیار گیاه
قرار دهد ()2019( .Behravan et al .)Azizzadeh et al., 2018
اثر کاربرد اسید هیومیک بر نیشکر را بررسی کردند و دریافتند که
کاربرد اسید هیومیک ضمن افزایش وزن خشک اندام هوایی به
 8/54گرم ،باعث افزایش  50درصد جذب کود فسفر میشود.
نتایج  )2019( .Moezzi et alنشان داد که اسید هیومیک میتواند
محتوای مواد مغذی خاک را افزایش دهد بهطوریکه کاربرد اسید
هومیک سبب افزایش معنیدار مقدار پتاسیم جذب شده در ریشه
( 11درصد) و اندام هوایی ( 22درصد) و افزایش عملکرد (10
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درصد) دانههای پسته شد.
استفاده بلندمدت و بدون مدیریت کودهای شیمیایی در
زمینهای کشاورزی میتواند موجب آلودگیهای زیستمحیطی،
صدمات اکولوژیکی و تخریب برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاکها را در پی داشته باشد ( Alinejadian Bidabadi
 )et al., 2021برایناساس ،کاهش مصرف کودهای شیمیایی،
تلفیق و یا جایگزینی آنها با انواع کودهای آلی و بیولوژیک
بهمنظور رسیدن به تولید پایدار در کشاورزی مورد توجه زیادی
قرار گرفته است ( .)Jamili et al., 2016کودهای آلی و شیمیایی
الزم و ملزوم یکدیگرند و برای ایجاد شرایط مناسب رشد گیاهان
هر دو نوع کود مورد نیاز هستند .افزودن کودهای آلی به خاک
افزون بر نداشتن عوارض نامطلوب موجب افزایش مواد مغذی
خاک و نگهداری آن در سطحی مناسب میشوند ( Monjezi et
 )al., 2015مصرف کود آلی و کود شیمیایی بهصورت تلفیقی،
شرایط مناسب و ایدهآلی را برای رشد گیاه فراهم میآورد
بهطوریکه نه تنها هیچ گونه اثر سازش ناپذیری ندارند بلکه مکمل
همدیگر نیز هستند .کودهای آلی با تولید هوموس ،عوارض
کودهای شیمیایی را کاهش و کارایی مصرف کود را افزایش می-
دهند (.)Moradi et al., 2019
برایناساس امروزه مدیریت صحیح مصرف کودهای
شیمیایی و جایگزینی یا تلفیق آنها با کودهای آلی و زیستی از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشد؛ لذا باتوجهبه مقادیر فراوان و
رایگان ویناس در مراکز تولید نیشکر که سرشار از عناصر غذایی
بخصوص پتاسیم میباشد و کاربرد آن همراه با هیومیک اسید

میتواند از طرفی تثبیت پتاسیم خاک را کاهش داده و از طرفی
دیگر هدایت الکتریکی باالی ویناس را تعدیل نماید؛ لذا این
تحقیق با هدف بررسی کاربرد ویناس و اسید هیومیک بهمنظور
کاهش استفاده از کودهای شیمیایی توصیه شده بر قابلیت
دسترسی پتاسیم خاک و عملکرد نیشکر اجرا شد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

این تحقیق در مزارع کشت و صنعت نیشکر واحد دعبل خزاعی
انجام شد .این واحد در عرض جغرافیایی  31درجه و  8دقیقه
شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و  35دقیقه شرقی که در 25
کیلومتری جنوب اهواز ،در امتداد ساحل غربی کارون و در زمین-
های دشت خوزستان قرار گرفته است (شکل  .)1بر اساس دوره
آماری بیستساله ( )1378-1398ایستگاه سینوپتیک مؤسسه
تحقیقات نیشکر متوسط بارندگی ساالنه در کشت و صنعت دعبل
خزایی  158/7میلیمتر و میانگین دمای ساالنه آن  24/7درجه
سانتیگراد است .رژیم رطوبتی خاک در این واحد خشک ()Aridic
و رژیم حرارتی آن خیلی گرم ( )Hyperthermicاست .ارتفاع
منطقه از سطح دریا  7متر بوده و منطقه دارای شیب کلی کم
( )%2-0و بدون پستیوبلندی است .این منطقه عمدت ًا دارای
خاکی با بافت لومی رسی بوده که به علت بهرهبرداری مداوم و
بیرویه در اثر کشت گیاه نیشکر از نظر مواد آلی و عناصر غذایی
فقیر میباشد (جدول .)1

شکل  -1موقعيت منطقه موردمطالعه بر روی نقشه

آمادهسازی زمين و اجرای آزمايش

این پژوهش در سال زراعی  1398بهصورت کرتهای دوبار خرد

شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد .عاملهای آزمایش
شامل ویناس در سه سطح :صفر ( )A2( 50،)A1و )A3( 100
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مترمکعب در هکتار و اسید هیومیک در سه سطح :صفر (،)B1
 )B2( 2/5و  )B3( 5کیلوگرم در هکتار و تیمار کودی عناصر
پرمصرف در دو سطح :مقدار کودی توصیه شده مؤسسه تحقیقات
کشت و صنعت نیشکر ( )C1و  50درصد توصیه شده ( )C2و در
سه تکرار اجرا شد.
کشت نیشکر با واریته ( )CP 48-103در زمینی به ابعاد
( )250×1000مترمربع بعد از حذف حواشی مزرعه و با مجموع
 108کرت که هر کرت به ابعاد ( )3/۶ × 4متر و با فواصل  ۶متری
بین کرتها (بهمنظور اطمینان از عدم نشتی ویناس به کرتهای
مجاور) صورت گرفت .آبیاری به روش سطحی بهوسیله لولههای
هیدروفلوم صورت گرفت و در طول دوره کاشت تا برداشت
محصول به طور متوسط  27هزار مترمکعب آب در هکتار در 22
نوبت آبیاری شد .از حوضچه شماره یک تخلیه ویناس کارخانه
الکل رازی مستقر در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ویناس
تهیه و توسط تانکر ( 15000لیتری) به محل آزمایش انتقال داده
شد با توجه سطوح ویناس و ابعاد کرتها ،مقدار  72 ،0و 144
لیتر ویناس همراه با آب آبیاری در تیر ماه به خاک هر کرت اضافه
شد .محلولهای اسید هیومیک در سطوح مختلف به مقدار 3/۶ ،0
و  7/2لیتر تهیه و به کرتهای موردنظر افزوده شد.
تیمار کودهی توصیه شده مؤسسه تحقیقات کشت و صنعت
نیشکر شامل :نیتروژن بهصورت کود اوره به میزان  350کیلوگرم
در هکتار و در سه نوبت به ترتیب به میزان  150 ،100و 100
کیلوگرم در هکتار در ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد
همزمان با شروع رشد سریع نیشکر در فصول گرم منطقه بهصورت
کود آبیاری در اختیار گیاه قرار گرفت .کود پتاس بهصورت اکسید
پتاسیم ( )K2Oبه میزان  100کیلوگرم در هکتار به هنگام کشت
استفاده شد .برای تأمین هر دو عنصر فسفر و نیتروژن از کود

نیتروژن دی آمونیوم فسفات ( )DAPفقط به هنگام کشت به
مقدار  300کیلوگرم در هکتار استفاده شد.
برای تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ویناس مصرفی
یک نمونه برای تجزیه اولیه به آزمایشگاه دانشگاه جندیشاپور
اهواز انتقال یافت (جدول  .)1پیش از شروع آزمایش و در انتها
اجرای پژوهش از خاک مزرعه در اعماق  0-30و 30-۶0
جمعآوری شد .نمونههای خاک ،هوا خشک شده و پس از
خردکردن از الک  2میلیمتر عبور داده شدند .خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی نمونههای خاک پس از انتقال به آزمایشگاه شامل
هدایت الکتریکی خاک در عصاره اشباع بهوسیله دستگاه هدایت
سنج ( ،)Regional Salinity, 1954واکنش خاک در گل اشباع با
استفاده از  pHمتر ( ،)Gee & Bauder, 1986مقدار کربن آلی به
روش واکلی و بلک ( )Walkley & Black, 1934و بافت خاک به
روش هیدرومتری ( )Bouyoucos, 1962تعیین شد .غلظت
پتاسیم در خاک توسط دستگاه فلیمفتومتر ( Knudsen et al.,
 )1983مقدار کربنات کلسیم به روش تیتراسیون با اسید ( Gee
 )& Bauder, 1986و فسفر قابل استفاده توسط استخراج با
بیکربنات سدیم  0/5نرمال و دستگاه اسپکتروفتومتری ( Sumner
 )& Miller, 1996اندازهگیری شد (جدول .)1
در پایان کشت ،از کرتهای آزمایشی بعد از حذف حاشیه
کرتها ،جهت تعیین میزان عملکرد نی کفبر و توزین شد .تجزیه
واریانس دادهها بر اساس آزمایش کرتهای دو بار خرد شده با
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و مقایسه میانگینها با آزمون
حداقل تفاوت معنیداری ( )LSDبا استفاده از نرمافزار آماری
 SASانجام گرفت .جهت رسم نمودارها از نرمافزار EXCEL
استفاده شد.

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش و ويناس مصرفی
کربن آلی نیتروژن

EC

%

dS/m

عمق
0-30
خاک
30-۶0
ویناس

0/83
0/5
0/2

0/04
0/04
0/33

3/25
2/7
90

pH

سدیم

کربنات
کلسیم

منیزیم

پتاسیم قابل
جذب

سولفات

بیکربنات

فسفر قابل
جذب

mg/kg

8/20
5/۶
4/۶

30
28
4200

39/4
37/1
211

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه پژوهشی و ويناس
کاربردی

نتایج اولیه تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد بررسی
(جدول  ) 1نشان داد که مقدار پتاسیم قابل جذب در هر دو عمق

18/2
-

478

105
92
-

پتاسیم
محلول

بافت

mg/l

39/3
30/1
32/5

3/1
2/8
7/7

2/2
1/9
0/09

5/1
3/8
22400

لومی رسی
لومی رسی
-

خاک کمتر از حد بحرانی پتاسیم برای اراضی کشت نیشکر بود
بهویژه در عمق  ۶0-30سانتیمتری کمبود آن شدیدتر است.
باتوجهبه حد بحرانی ،تمام کرتهای موردمطالعه دارای کمبود
نیتروژن برای رسیدن به حداکثر عملکرد میباشند .حد بحرانی
پتاسیم تبادلی در خاک برای کشت نیشکر بسته به ترکیب

 452تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،3خرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

( 0/33درصد) ،در ویناس مصرفی بوده و باتوجهبه حداکثر مقدار
مصرف ( 100مترمکعب در هکتار) میتواند منجر به افزایش
هدایت الکتریکی ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم محلول و نیتروژن
( 439 ،210 ،428 ،277و  825درصد) در خاک شود؛ بنابراین
کاربرد ویناس بهجای کودهای شیمیایی یک راهکار اقتصادی و
سودمند در جهت افزایش عناصر غذایی خاک میباشد ( Afshari
.)et al., 2020

مینرالوژیکی خاکهای تحت کشت و بافت خاک در منابع مختلف
بین  150تا  300میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شده است ( Ali
;et al., 2021; Bahreini et al., 2013; Khazaie et al., 2017
 .)Sadegh Azadi et al., 2019در مزارع نیشکر ضرورت دادن کود

پتاسیم بیان شده است ،اما در بیشتر کشت و صنعتهای
خوزستان فقط کود ازت و فسفر به خاک اضافه میشود ( Kee
 .)Kwong & Ramasawmy-Chellen, 2006این عدم کودهی در
کنار کشت متراکم نیشکر ،برداشت مداوم پتاسیم ،نوع رس غالب،
درصد رس باالی خاکها و رس با ظرفیت تثبیت باالی پتاسیم
باعث تخلیه خاک از این عنصر در سالهای اخیر بوده است
(.)Barani Motlagh & Savabeghi Firoozabadi, 2006
تمام مقادیر اندازهگیری شده در ویناس (به جز  )pHبیشتر
از خاک در هر دو عمق میباشد .مقدار هدایت الکتریکی
( ،)90dS/mکربنات کلسیم و منیزیم ( 211و  478میلیگرم بر
کیلوگرم) ،پتاسیم محلول ( 22400میلیگرم بر لیتر) و نیتروژن

پتاسيم تبادلی خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد تیمارهای مختلف
آزمایشی (ویناس ،اسید هیومیک و تیمار کودی) و اثر متقابل
آنها بر مقدار پتاسیم تبادلی خاک در هر دو عمق  0-30و -۶0
 30سانتیمتر به ترتیب در سطوح احتمال یک ،یک ،یک و پنج
درصد تأثیر مثبت و معنیدار دارد (جدول .)2

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس تيمارها برای خصوصيت ميزان پتاسيم خاک و عملکرد نيشکر
پتاسیم قابل تبادل
منابع تغییرات

میانگین مربعات
درجه آزادی

تکرار
ویناس
تکرار× ویناس
اسید هیومیک
ویناس× اسید هیومیک
تکرار× اسید هیومیک
تیمار کودی
تیمار کودی× ویناس
اسید هیومیک×تیمار کودی
ویناس×اسید هیومیک× تیمار کودی
اشتباه آزمایشی
مجموع مربعات
ضریب تغییرات (درصد)

پتاسیم محلول

2
2
4
2
4
4
1
2
2
4
18

عملکرد نیشکر
میانگین مربعات

30-۶0cm

0-30cm

30-۶0cm

0-30cm

245/129۶ ns
**141549/407
75/29۶3 ns
**524۶/2407
**5877/9907
۶4/3519 ns
85/۶29۶ ns
**519277/8
**875/129۶
**۶49/2۶85
1۶84/33

73/3889 ns
**92921/5
35/9444 ns
**7840/388
**3900/444
185/342۶ ns
**5۶22/2407
**18999/407
*1251/4۶3
752/129۶ ns
5348

2/15۶ ns
**313۶/792
1/28۶4 ns
**180/081
**124/3۶1
1/0859 ns
90/740 ns
**48/2001
**102/709
**58/104
27/92

1/094 ns
**3۶43/4
0/3712 ns
**20/323
**77/3۶5
1/1852 ns
**47/414
**4۶2/357
**25/131
۶/۶001 ns
41/37

1/۶713 ns
**5011/815
2/41۶0 ns
**298/095
**103/734
21/51 ns
1320/1۶7 ns
** 413/954
**25/024
**32/17۶1
57/۶233

325339/92
4/۶

274120/8333
8/91

780۶/57
5/48

8745/032
۶/3۶

13453/732۶
4/03

* :معنیدار در سطح احتمال پنج درصد :** ،معنیدار در سطح احتمال یک درصد و  :nsغیر معنیدار

نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینهای اثرات ساده
تیمارهای کاربردی (جدول  )3نشان داد که تمام سطوح ویناس
کاربردی سبب افزایش معنیدار پتاسیم تبادلی خاک شد .باالترین
افزایش میزان پتاسیم تبادلی نسبت به شاهد در عمق ۶0-30
( 277/8میلیگرم بر کیلوگرم) معادل  2۶4درصد و با مصرف 100
مترمکعب ویناس به ثبت رسید (شکل  .)2همچنین باالترین
درصد افزایش میانگین میزان پتاسیم تبادلی نسبت به شاهد در
عمق  30-0سانتیمتری ( 253میلیگرم بر کیلوگرم) معادل 275
درصد و با مصرف  100مترمکعب ویناس به ثبت رسید .از نتایج

جدول  2و  3میتوان نتیجه گرفت که ویناس بهخوبی میتواند
کمبود پتاسیم خاک را جبران کند و کمک شایانی به حاصلخیزی
خاک و رشد گیاه نماید .این پژوهش با یافتههای .Yin et al
( )2018در چین و ضمن بررسی خواص شیمیایی خاکهای تحت
تأثیر ویناس ،افزایش پتاسیم و کربن آلی را تأیید کردند و نتیجه
گرفتند که ویناس منبع مهمی از پتاسیم است و استفاده از آن
میتواند نیاز به کودهای معدنی پتاسیم را کاهش دهد ،همخوانی
دارد.
نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها برای هیومیک
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اسید (جدول  )3نشان داد کاربرد آن سبب افزایش معنیدار
پتاسیم تبادلی خاک شد .باالترین افزایش میزان پتاسیم تبادلی
نسبت به شاهد در عمق  152( 0-30میلیگرم بر کیلوگرم) معادل
 1۶5درصد و با مصرف  2/5کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید به
ثبت رسید .همچنین باالترین درصد افزایش میانگین میزان
پتاسیم تبادلی نسبت به شاهد در عمق  30-۶0سانتیمتری (142
میلیگرم بر کیلوگرم) معادل  135درصد با مصرف  5کیلوگرم در
هکتار اسید هیومیک به ثبت رسید .با اینکه اسید هیومیک فاقد
پتاسیم بوده و مستقیماً نمیتوان بر روی پتاسیم خاک تأثیرگذار
باشد اما پژوهشهای مختلف نشان داده است که اسید هیومیک
میتواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر فرآیندهای شیمیایی و
فیزیکی خاک داشته باشد ( )Roudgarnejad et al., 2021و باعث
انباشتگی پتاسیم در اعماق خاک شود .این پژوهشها نشان داده
است که ،اثرات غیرمستقیم این ترکیبات ،بر سیستم خاک از
طریق بهبود ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن است.
اسید هیومیک باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شده و
با تغییر موضعی  pHخاک به دلیل وجود گروههای عاملی از جمله
کربوکسیل و بهبود فرآیند کالته کردن ،عناصرغذایی را در
دسترس و قابل جذب در خاک مینماید ( Rousta & Enayati,
 .)2019اسید هیومیک میتواند محتوای مواد مغذی خاک را تغییر
دهد ،که نه تنها باعث افزایش نیتروژن کل ،فسفر کل ،مقدار کل
پتاسیم خاک میشود ،بلکه باعث افزایش محتوای نیتروژن قلیایی،
فسفر موجود و پتاسیم موجود نیز میشود ،بنابراین باعث افزایش
قابلیت جذب این عناصر شده و استفاده از مواد مغذی توسط گیاه
را بهبود میبخشد ( .)Moezzi et al., 2019به نظر میرسد علت
افزایش غلظت پتاسیم در فاز تبادلی و محلول در تیمارهای اسید
هیومیک را احتماالً میتوان ناشی از افزایش قابلیت دسترسی این
عنصر بهواسطه تحریک مواد هیومیکی دانست.
نتایج تجزیه واریانس برای تیمارهای کودی ( )C1, C2روی
پتاسیم تبادلی خاک مؤثر است و در سطح یک درصد معنیدار
شد (جدول  .)2بیشترین افزایش پتاسیم تبادلی در تیمار کودی
توصیه شده منطقه ( )C1در سطح و عمق خاک به ترتیب (203/۶
و  231/3میلیگرم بر کیلوگرم) برابر با  221و  220درصد افزایش
نسبت به شاهد مشاهده شد (جدول .)3
باتوجهبه جدول  4اثرات متقابل بیشترین افزایش پتاسیم
تبادلی خاک ( 100 )A3B3C1مترمکعب ویناس 5 ،کیلوگرم
هیومیک اسید و کود توصیه شده برابر با  384درصد (353
میلیگرم بر کیلوگرم) بیشتر نسبت به شاهد در عمق 30-0
سانتیمتری خاک به ثبت رسید .نگاهی به اثرات متقابل و همزمان
فاکتورهای ویناس و اسید هیومیک و تیمار کودی میتوان چنین

بیان کرد که افزایش معنیدار پتاسیم در تیمارهای حاوی اسید
هیومیک به دلیل افزایش  CECخاک است .گروههای عاملی
موجود در اسید هیومیک بهعنوان سایتهای تبادلی عمل کرده و
کاتیونهای یک و دوظرفیتی خاک و ویناس را جذب کرده و باعث
افزایش  CECخاک میشوند .اسید هیومیک همچنین میزان
نگهداری عناصر مغذی از جمله پتاسیم در خاک را افزایش داده
و رهاسازی عناصر در محلول خاک آهستهتر صورتگرفته و می-
تواند انباشتگی و قابلیت دسترسی پتاسیم را افزایش دهد
( )Dinçsoy & Sönmez, 2019هیومیک اسید میتواند اثرات
مخرب ناشی از شوری و سدیم باالی ویناس در خاک را کاهش
دهد .زیرا توانایی مواد هیومیکی موجود در کودهای حاوی اسید
هیومیک ،برای ایجاد تغییرات در غلظت کاتیونهای تک ظرفیتی
و دوظرفیتی خاک و در نهایت تغییر در نسبت جذب سدیم
( (SARخاک با افزایش نسبت  ،K+/Na+افزایش نفوذپذیری و در
نهایت ،افزایش آبشویی سدیم خاک مطلوب بوده و کاربرد
هیومیک اسید در مناطقی که خاکها محدودیت زهکشی ناشی
از نسبت جذب سدیم باال دارند و یا همراه ویناس ،برای کاهش
اثرات ناشی از شوری ویناس و ذخیره و نگهداری عناصر مغذی
بخصوص پتاسیم ،بر روی خاک مفید میباشد ( & Rousta
.)Enayati, 2019
پتاسيم محلول خاک

نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها برای ویناس نشان داد
کاربرد آن سبب افزایش معنیدار پتاسیم محلول خاک شد.
باالترین درصد افزایش میزان پتاسیم محلول نسبت به شاهد در
عمق  30-0سانتیمتری ( 35/3میلیگرم بر کیلوگرم) معادل ۶92
درصد و با مصرف  100مترمکعب ویناس به ثبت رسید (جدول
 .)3اسید هیومیک نیز کاربرد آن سبب افزایش معنیدار پتاسیم
محلول خاک شد .باالترین افزایش مقدار پتاسیم محلول نسبت به
شاهد در عمق  14/1( ۶0-30میلیگرم بر کیلوگرم) معادل 371
درصد و با مصرف  5کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید به ثبت
رسید (جدول  .)3نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها برای
تیمارهای کودی (جدول  3و  )4در سطح یک درصد معنیدار شد.
بیشترین افزایش پتاسیم محلول در سطح خاک (30-0
سانتیمتری خاک) برای تیمار کودی توصیه شده ( 24/7میلیگرم
بر لیتر) برابر با  484درصد افزایش نسبت به شاهد ثبت شد .اثرات
متقابل بین سطوح مختلف ویناس ،هیومیک اسید و کود توصیه
شده ،بهترین ترکیب برای افزایش پتاسیم محلول خاک
( )A3B2C1و ( )A3B3C1به ترتیب برابر با ( 45و  43میلیگرم
بر لیتر)  882و  843درصد نسبت به شاهد در عمق 30-0
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سانتیمتری خاک حاصل شد.
نتایج نشان داد تأثیر افزودن ویناس در اعماق مختلف خاک
بر روی پتاسیم محلول یکسان میباشد و صرفاً به حجم ویناس
استفاده شده در تیمار بستگی دارد .درصورتیکه برخالف فاز
محلول ،میزان پتاسیم در اعماق مختلف در فاز تبادلی دارای
اختالف معناداری در سطح یک درصد است و نشاندهنده این
است که پتاسیم یک یون متحرک در خاک بوده و مقادیر
قابلتوجهی از آن میتواند از طریق آبشویی هدر رود و هر چه
مقادیر کودها و مواد آلی پتاسیم دار بیشتر شود ،این آبشویی و
تحرک از سطح خاک بیشتر است و به همین دلیل با افزون مواد
پتاسیم دار ،پتاسیم در اعماق خاک نسبت به سطح خاک افزایش
قابلتوجهی دارد و این با پژوهش ،)2019( Dinçsoy and Sönmez
که بیان کردند کاربرد ویناس در اراضی کشاورزی منجر به افزایش
نیتروژن و پتاسیم در اعماق خاک شد و نیز در مطالعات Liao et
 )2011( .alکه بیان کردند ،غلظت پتاسیم در اعماق مختلف
باتوجهبه نوع خاک افزایش مییابد ،در یک راستا است.
میتوان علت افزایش غلظت پتاسیم در فاز تبادلی و محلول
در تیمارهای اسید هیومیک را احتماالً ناشی از افزایش قابلیت
دسترسی این عنصر بهواسطه تحریک مواد هیومیکی دانست
( .)Dinçsoy & Sönmez, 2019این نتایج با پژوهشهای
( )Rousta & Enayati, 2019که نشان دادند اسید هیومیک می-
تواند میزان نگهداری عناصر مغذی از جمله پتاسیم در خاک را
افزایش داده و رهاسازی عناصر به دلیل وجود گروههای عاملی
چون کربوکسیل و بهبود فرآیند کالته کردن عناصر غذایی در
محلول خاک آهستهتر صورت گیرد .این باعث انباشتگی و قابلیت
دسترسی پتاسیم قابل جذب در خاک میشود همخوانی کامل
دارد.
نتایج تجزیه خاکهای موردمطالعه نشان داد میزان پتاسیم
ال تحتتأثیر مصرف کود پتاسیمی قرار دارد (جدول .)4
خاک کام ً
اما باتوجهبه شرایط خاک منطقه ،درصد رس ،نوع رس غالب
منطقه (رسهای قابل انبساط شامل کلریت ،پالیگورسکایت،
ایلیت ،کائولنیت ،کوارتز و اسمکتایت و عدم مصرف کودهای
پتاسیمی و کشت غالب (نیشکر) ،مقدار پتاسیم قابل تبادل در
خاکهای این منطقه مقدار پایینی میباشد و حتم ًا باید پتاسیم
به خاک اضافه گردد ( .)Pazoki et al., 2006برایناساس ،میتوان
نتیجه گرفت که با وجود کمبود پتاسیم خاک در منطقه
موردمطالعه ،و وجود رسهایی با ظرفیت تثبیت باال ،میزان پتاسیم
خاک با کاربرد ویناس ،حتی در تیمار کودی  50درصد توصیه
شده منطقه با تیمار کودی رایج و کامل میتواند رقابت کند .پس
ویناس بهخوبی میتواند بهعنوان کود آلی برای افزایش پتاسیم

خاک استفاده گردد.
عملکرد نيشکر

نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که مصرف
ویناس و اسید هیومیک بر روی عملکرد نیشکر (تن در هکتار)
در کشت و صنعت دعبل تأثیر مثبت و معنیدار در سطح یک
درصد دارد .مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین عملکرد به
میزان ( ۶1/۶تن در هکتار) با کاربرد  50مترمکعب در هکتار
ویناس ( )A2برابر با افزایش  142درصد نسبت به شاهد حاصل
شد و پایینترین مقدار عملکرد به میزان  28/2تن در هکتار با
مصرف ویناس به مقدار  100مترمکعب در هکتار ( )A3به دست
آمد (جدول  .)3باتوجهبه جدول  4اثرات متقابل برای عملکرد گیاه
نیشکر باالترین عملکرد در تیمار کاربرد  50مترمکعب در هکتار
ویناس 100 ،کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید و نصف کود توصیه
شده ( )A2B3C2به مقدار  75/2تن در هکتار به ثبت رسید.
با افزایش ویناس به خاک در تیمار  100m3/haشاهد افت
بیش از دو برابری محصول نیشکر به مقدار  28/2تن در هکتار
هستیم ،که این مقدار ویناس اگرچه پتاسیم خاک را افزایش می-
دهد اما از میزان آستانه تحمل نیشکر به علت افزایش ناگهانی و
زیاد شوری خاک بیشتر بوده و باعث اثر سوء بر رشد گیاه و افت
شدید عملکرد نیشکر نسبت به تیمار شاهد گردیده است و حتی
همراهی اسید هیومیک با ویناس نیز نتوانسته باعث کاهش تنش
ناشی از شوری و افت عملکرد شود و این مسئله ،یکی از
فاکتورهای محدودکننده استفاده از مقادیر باالی ویناس میباشد
( .)Paksoy et al., 2010; Tan, 1978نتایج مشابه نتایج
 )2007( Elhamifard and Jafariمیباشد بهطوریکه نشان دادند
کاربرد بیش از  50مترمکعب در هکتار ویناس باعث کاهش
عملکرد میشود .افزودن ویناس به خاک و احتماالً خود کودهای
شیمیایی که برای افزایش نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بکار میروند،
به علت افزایش  ECخاک ،عامل محدودکنندهای برای رشد گیاه
محسوب شوند .پس فاکتور دیگری که میتواند در استفاده از
ویناس ،غیر از مدیریت مصرف ویناس مدنظر قرار گیرد ،مدیریت
مصرف سایر کودهای شیمیایی برای کمتر شدن آسیب به گیاه و
افت عملکرد میباشد تا بتوان از ویناس در کنار سایر کودها به
بهترین و باالترین بازدهی و عملکرد دست یافت ( Li et al.,
 .)2019این نتایج با تحقیقات  )2013( .Prado et alکه بیان
کردند ،برای مقادیر ویناس و کود مورد استفاده در کشاورزی باید
دستورالعملهای مناسب رعایت شود ،که بسته به ویژگیهای
خاک منطقه متفاوت است ،هماهنگی داشته و برای جلوگیری از
استفاده بیش از حد و در نتیجه انفعال مواد معدنی ،بهعنوان مثال،
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نیترات و پتاسیم و آلودگی آبهای زیرزمینی و افت عملکرد ،باید
توصیههای خاص برای هر منطقه دنبال شود ،هماهنگی دارد.
مقایسه عملکردهای نیشکر نسبت به تیمار شاهد ،مالحظه
میشود که ویناس میتواند بهخوبی بهعنوان جایگزینی برای
کودهای شیمیایی عمل کند و بخصوص مصرف کودهای شیمیایی

پتاسیم دار در کشاورزی را کاهش داده تا عالوه بر افزایش پتاسیم
خاک از دیگر مزایای این کود آلی ارزشمند بهره جست و این با
تحقیقات  )2018( .Campiteli et alو )2018( .Da Silva et al
همخوانی دارد.

جدول  -3مقايسه ميانگين سطوح ويناس ،اسيد هيوميک و تيمار کودی روی پتاسيم خاک و عملکرد نيشکر
تیمار

پتاسیم تبادلی ()mg/kg

مقدار

عالمت

0

A1

113/7 c

109/7 c

7/9 c

30-0 cm

60-30 cm

50

A2

213/2 b

242/7 b

28/3 b

27/6 b

61/6 a

100

A3

253/3 a

277/8 a

35/3 a

32/8 a

28/2 c

0

B1

113/7 c

109/7 c

7/9 c

7/8 c

39/8 c

2/5

B2

146/5 b

134/0 b

9/5 b

11/1 b

45/5 b

5

B3

152 a

142/6 a

9/9 a

14/1 a

47/7 a

توصیه شده

C1

203/6 a

231/3 a

24/7 a

24/0 a

49/3 a

 %50توصیه شده

C2

183/2 b

202/8 b

21/3 b

21/4 b

39/4 a

ویناس ()m3/ha

هیومیک اسید ()kg/ha

تیمار کودی ()N, P, K

92/0

105/0

5/1

3/8
7/8 c

43/3 b

30-0 cm

خاک

پتاسیم محلول ()mg/l
60-30 cm

عملکرد
()ton/ha

میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری با هم ندارند و  aنشاندهنده بیشترین میانگین
جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت پتاسيم خاک و عملکرد نيشکر تحت تأثير فاکتورها و تيمارهای آزمايش
میانگین پتاسیم تبادلی
()mg/kg

تیمار
ویناس

هیومیک اسید
B1

A1

B2

B3

B1

A2

B1

B3

B1

A3

B2

B3

میانگین پتاسیم محلول ()mg/l

عملکرد نیشکر
()ton/ha

کود

0-30

30-۶0

0-30

30-۶0

C1

120e

10۶f

7f

7f

۶۶/8b

C2

11۶f

104f

8f

7f

35/3e

C1

113f

121e

8f

7f

۶4/9b

f

f

f

f

d

C2

102

108

7

8

42/7

C1

120e

111f

7f

8f

58/۶c

C2

f

109

f

107

f

f

d

7

40/2

C1

150e

23۶cd

2۶cd

1۶e

۶2/2b

C2

cd

c

b

a

d

218

255

7

34

3۶

4۶/2

C1

225c

233cd

27cd

22d

۶5/4b

C2

c

cd

c

c

d

25

45/5

248

C1

207cd

249cd

20e

34ab

40/۶d

C2

c

cd

c

b

a

229

230

31

31

75/2

C1

247c

223cd

3۶b

23c

27/8f

C2

d

cd

e

cb

e

1۶4

251

30

220

22

2۶

33/۶

C1

294b

335a

45a

35a

31/7f

C2

c

a

c

a

d

233

314

29

37

44/3

C1

353a

2۶2b

43a

37a

30/1f

C2

c

a

b

a

f

22۶

310

34

3۶

28/9

در هر ستون و در داخل هر عامل آزمایشی ،میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری با هم ندارند و  aنشاندهنده
بیشترین میانگین است و بین  aو  bاختالف معنیدار وجود دارد.
 :A1ویناس صفر :A2 ،ویناس :A3 ،50ویناس 100مترمکعب در هکتار
 :B1هیومیک اسید صفر 2/5 :B2 ،و  100 :B3کیلوگرم در هکتار
 :C1مقدار کود توصیه شده  :C2نصف مقدار توصیه شده
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ناشی از شوری و افت عملکرد شود لذا برای جلوگیری از افزایش
 مترمکعب در هکتار در50  مقادیر،شوری خاک و افت عملکرد
 اثرات متقابل.سال در خاک منطقه موردمطالعه پیشنهاد میشود
 اسید هیومیک و کود توصیه شده،بین سطوح مختلف ویناس
نشان داد باالترین پتاسیم تبادلی و محلول در خاک به ترتیب در
) ایجاد شد درحالیکه در موردA3,B2,C1( ) وA3,B2,C1( تیمار
) به دستA2,B3,C2( عملکرد گیاه باالترین عملکرد در ترکیب
 نتایج نشان میدهد با جایگزینی ویناس و اسید هیومیک.آمد
بهجای مقادیری از کودهای شیمیایی میتوان از تخریب بیشتر
 اگرچه ویناس با دارا بودن مقادیر بسیار زیاد.خاک جلوگیری کرد
 میتواند باعث آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی شود اما،عناصر
با استفاده از مدیریت صحیح و مقادیر درست و بهینه ویناس
نهتنها از آلودگی خاک و آب جلوگیری میشود بلکه خود باعث
حفاظت خاک و افزایش مواد مغذی و افزایش عملکرد گیاه شده
.و از رهاسازی آن در طبیعت و محیطزیست جلوگیری میشود
همچنین استفاده از آن در تغذیه گیاهان با هدف تولید محصوالت
 یک فرم عالی و پایدار برای تأمین تقاضای تغذیهای،کشاورزی
.اکوسیستم خاک و گیاه است
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
کودهای شیمیایی بهعنوان سریعترین راه برای جبران کمبود
 ولی هزینه رو به افزایش،عناصر غذایی خاک الزم به نظر میرسد
 آلودگی خاک و آب ناشی از مواد شیمیایی و کاهش،تولید آنها
.کیفیت تولیدات کشاورزی باعث ایجاد مسائل نامطلوب شده است
کاربرد کودهای آلی و تلفیق آن با کودهای شیمیایی گامی اساسی
در مقابل اثرات منفی احتمالی این ترکیبات در محیطزیست می
 مترمکعب در100  مطابق یافتههای پژوهش حاضر مصرف.باشد
 کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید و تیمار کودی5 ،هکتار ویناس
 درصدی پتاسیم221  و1۶5 ،275 توصیه شده به ترتیب افزایش
 درصدی پتاسیم محلول۶32  و371 ،۶92 تبادلی خاک و افزایش
 بااینوجود بیشترین و کمترین.خاک نسبت به شاهد داشت
100  و50 عملکرد گیاه به ترتیب در کاربرد ویناس به مقدار
- نتایج نشان میدهد ویناس می.مترمکعب در هکتار به دست آمد
تواند بهخوبی بهعنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی عمل
کند و بخصوص مصرف کودهای شیمیایی پتاسیم دار در
کشاورزی را کاهش دهد البته با افزایش ویناس به خاک به مقدار
 مترمکعب در هکتار باعث کاهش دو برابری محصول نیشکر100
شده است و حتی اسید هیومیک نیز نتوانسته باعث کاهش تنش
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