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 يشن يرس لوم خاک يرطوبت بيضرا و اشباع يکيدروليه تيهدا بر خرما برگ وچاريب آثار
  

 ٣حميدرضا متقيان و *٢يمياحمد کر ،١ينسيم ياپر

  
  

  دهيچک
  

ي ها ويژگي بهبود سبب وچاريب کند.يم فايا يکيولوژيب و ييايميش ،يکيزيف يها ويژگي بهبود در يمهم نقش ،خاک آلية ماد
 تيهدا بر آن از حاصل وچاريب و خرما برگ آثار بر زمان نقش يبررس هدف با پژوهش نيا .شوديم خاک ييايميش و يکيزيف
 با يدرپو صورت به و کنواختي طور به وچاريب و خرما برگ گرفت. انجام يرس يشن لوم خاک يرطوبت بيضرا و يکيدروليه
 در زمان فاکتور دو با يتصادف کامالً قالب در ليفاكتور طرح صورت به و شد مخلوط يمتر ميلي ۴ لکا از هشد ردادهعبو كخا

 ،(Ks) اشباع يکيدروليه تيهدا گرفت. انجام تکرار ٣ در سطح چهار در کدام هر وچاريب و خرما برگ فاکتور و سطح چهار
 ينسب يزراع تيظرف و (PAWC) اهيگة استفاد قابل آب ،(θPWP)  دائم پژمردگية نقط رطوبت ،(θFC) يزراع تيظرف رطوبت
(RFC) ۰۱/۰( داري معني تفاوت ندداد نشان جينتا .شدند نييتع<P( نیوز صددر ۲ و ۱ ،۵/۰ دبررکا دارد. وجود مارهايت نيب 
 ۴/۳۹ وچاريبي وزن درصد ۵/۰ کاربرد داد. شيافزا صددر ۳/۷۴ و ۷/۱۷ ،۲/۲۴ ترتيببه را عشبااي کيدروليه تيهدا خرما برگ

ة ماد نوع آثار .شدي کيدروليه تيهدا در درصد ۴/۴۱ و ۴/۲۹ شيافزا باعث بيترت به آن درصد ۲ و ۱ ماريت و کاهش درصد
 آثار بود. )P>۰۱/۰( دار معني شيافزا خاک يرطوبت بيضراة هم بر کاربرد سطوح اثر و PAWC و RFC، θPWP بر ياصالح
 يآمار سطح در RFC بر و )P>۰۱/۰( يآمار سطح در θPWP و PAWC بر کاربرد سطوح و ياصالحة ماد نوع زمان، متقابل

)۰۵/۰<P( بر آثار نيا و دارند داري معني تفاوت  θFC نبود دار معني.  
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 رطوبتي خاک لوم رسي شنيضرايب آثار بيوچار برگ خرما بر هدايت هيدروليکي اشباع و                                                                 ۱۶۲

  قدمهم
 واکنش از که يآهک يهاخاک در ژهيو  به خاک، آلية ماد
 يها ويژگي بهبود در يمهم نقش هستند، برخوردار ييايقل
 بيترک ،وچاريب .کنديم فايا يکيولوژيب و ييايميش ،يکيزيف
 نوع هر ييگرماة يتجز قيطر از که است کربن از يغن يآل
 آن، يجزئ حضور اي ژنياکس بدون طيشرا تحتة تود ستيز

 و ديآ يم دستبه شود، يم گفته گرماکافت اصطالح در که
 شوديم خاک ييايميش و يکيزيفي ها ويژگي بهبود سبب

 ).۲۰۱۰ همکاران، و يسوه ؛۲۰۰۶ همکاران، و (لهمان
 به خاک در کربن بلندمدت تيتثب براي وچاريب ديتول

 يگازها انتشار از يريجلوگ يها راه از يکي عنوان
 و شيميايي فيزيکي،ي ها ويژگي اصالح ،يا گلخانه

 شده شنهاديپ اهيگ عملکرد و رشد بهبود خاک، بيولوژيکي
 ؛۲۰۱۰ همکاران، و وولف ؛۲۰۱۴ همکاران، و لئو( است
   ).۲۰۰۶ ،همکاران و لهمان ؛۲۰۱۰ همکاران، و جنيورها
 کي عنوان به خاک در وچاريب کاربرد ،رياخ يها سال در

 تيظرف شيافزا و يکيزيف طيشرا بهبود يبرا مطلوب روش
 و سي(ک است بوده مطرح خاک رطوبت ينگهدار

 و اتکينسون ؛۲۰۱۰ همکاران، و سوهي ؛۲۰۱۲ همکاران،
 هر به يابيدست .)۲۰۱۳ همکاران، و باسو ؛۲۰۱۰ همکاران،

 وچاريب ييايميش و يکيزيف ساختار به فوق اهداف زا کدام
 و وزوماي( دارد يبستگ خاک در آن کاربرد زانيم و

 از ياريبس که دهد يم نشان قاتيتحق ).۲۰۰۱ همکاران،
 قابل وچاريب مانند خاک يها يافزودن کاربرد با مشکالت
 قاتيتحق .)۲۰۱۶ همکاران، و ي(لقار هستند شدن برطرف

 و براکهوف ؛۲۰۱۱ همکاران، و اوزوما ؛۲۰۱۴ ،ينجيدي(گ
 سبب وچاريب افزودن که داد نشان )۲۰۱۰ همکاران،

 شتريب .است شده اشباع يکيدروليه تيهدا کاهش
 شيافزا باعث وچاريب که است آن انگريب شده انجام مطالعات

 همکاران و س(هرا شود يم (Ks) اشباع يکيدروليه تيهدا
 تيهدا کاهش .)۲۰۰۸ همکاران، و اوگونتنده و ؛۲۰۱۳،
 شده مشاهده بافت درشت يهاخاک در شتريب يکيدروليه
 نيب گرفتنقرار با وچاريب يشن و سبک يهاخاک در ت.اس

 .شوديم آب حرکت شدنکندتر ببس درشت منافذ
 در وچاريب افزودن اثر در اشباع يکيدروليه تيهدا شيافزا

 منافذ حجم و تخلخل شيافزا ليدل به بافتزير يهاخاک
 (هراس تسهاخاک نيا در يظاهر يچگال کاهش و درشت

 يکيدروليه تيهدا است قادر وچاريب ).۲۰۱۳ ،همکاران و
 همکاران، و نسوني(اتک کاهش يشن يهاخاک در را

 ،همکاران و مي(ل دهد شيافزا يرس يهاخاک در و )۲۰۱۰
 همکاران و ينوروز .)۲۰۱۰ همکاران، و ماجور ؛٢٠١٦

 بر مثبت تأثير بر عالوه وچاريب که کردند گزارش )١٣٩٥(
 قادر ،ينگهدار تيظرف شيافزا و خاك يکيزيفي ها ويژگي
 منافذ ليتشک با را خاك انتقال و رهيذخ منافذ که است
 شيافزا خاك يهاخاکدانه تراکم و اندازه رييتغ زين و هيثانو

 كـه داد نشان )١٣٩٢( همکاران و يدريح قاتيتحق دهد.
 ،آلية ماد مقدار شيافزا باعث جو يايبقا برگردانـدن

 نيـانگيم ،كل تخلخل ،خاك اشباع يكيدروليه تيهدا
 نيهمچن و يزراع تيظرف شيافزا ،خاكدانه قطـر يوزنـ

 داده نشان قاتيتحق .شود مي خاك يظاهر يچگال كاهش
 طيشرا بهبود باعث خاک به وچاريب افزودن که است
 آن رطوبت ينگهدار تيظرف شيافزا و خاک يرطوبت

 اثر ).۲۰۱۱ فلت، ؛۲۰۱۱ همکاران، و (استروبل شود يم
 يها خاک در رطوبت ينگهدار تيظرف شيافزا بر وچاريب

 (گالسر است شتريب يرس و يلوم يها خاک به نسبت يشن
 کاربرد با )۲۰۱۳( همکاران و باسو ).۲۰۰۸ مکاران،ه و
 تيظرف يدرصد ۲۳ شيافزا ،يشن خاک کي در وچاريب

 گزارش را شاهد ماريت با سهيمقا در رطوبت ينگهدار
 شلتوک از حاصل وچاريب )۲۰۱۴( همکاران و لو .کردند
 يرس خاک کي به يوزن درصد ۶ و ۲ ،۰ وحسط در را برنج

ترتيب  به رطوبت ينگهدار تيظرف داد نشان جينتا ؛افزودند
 قاتيتحق .کند يم دايپ شيافزا درصد ۳۱ و ۲۰ ،۱۲

 قابل آب که داد نشان )۲۰۱۴( همکاران و کاروالهو
 به درصد ۸/۰ حدود خاک يسطح ةيال در اهيگ دسترس

 طبق کند. يم دايپ شيافزا وچاريب مصرف تن هر يازا
ي ها ويژگي بر بيوچار اصالحي آثار شده انجام تحقيقات
 توليدة اولي آلية ماد نوع خاک، بافت به خاک، فيزيکي
 زمان و بيوچار مصرف ميزان گرماکافت، شرايط بيوچار،
 ، همکاران و باسو ؛۲۰۱۶ همکاران، و (آندرنلي دارد بستگي
 که کردند گزارش )۲۰۱۳( همکاران و اويانگ ).۲۰۱۳
 لوم خاک به نسبت شني لوم خاک رطوبتيي ها ويژگي
   دارد. بيوچار تأثير تحت بيشتري تغييرات رسي
 ۷۵ دبررکا داد ننشا )۱۳۹۶( همکاران و قیرزا قاتيتحق
 سبب مگند کلش و هکا از هشدديتول وچاريب رهکتا در تن
 س،سترد قابل آب يصددر ۵۲ و ۹۵ ،۱۳ ،۴۵ شيافزا

 يونيکات دلتبا تيظرف و يکيدروليه تيهدا ،تخلخل
 همکاران و ينوروز .دش وچاريب دبررکا معد به نسبت

 خرما برگ از حاصل بيوچار که دندكر گزارش )۱۳۹۵(
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 شيافزا و خاک يکيزيفي ها ويژگي بر مثبت تأثير بر عالوه
 خاک انتقال و رهيذخ منافذ که است قادر ينگهدار تيظرف
 خاک تراکم و اندازه رييتغ زين و هيثانو منافذ ليتشک با را

 كاهش و يكشاورز ةتوسع دهد. شيافزا خاک يهادانه
 از استفاده به ازين كه است دهش باعث يجو يهايآلودگ

 حدود وجود با .كند دايپ شيافزا ايدن در روز به روز وچاريب
 از برگ ۷ تا ۵ حدود ساالنه هرس و نخل اصله ونيليم ۶
 نيا از توان يم که بخشد يم قوت را فرض نيا درخت هر

 و آورد دست به خرما برگ وچاريب يتوجه قابل مقدار منابع
 ،پژوهش نيا در د.كر استفاده خاک اصالح يبرا آن از
 است، فراوان رانيا جنوب در که خرما نخل ياهيگ يايبقا

 که است نيا بر فرض و شد برده کاربه وچاريب ديتول براي
 در خاک و آب منابع يفيک و يکم تيمحدود طيشرا در

 از بتوان ،دارد وجود خرما برگ وچاريب ديتول که يمناطق
 ديتول شيافزا منظور به خاک يها ويژگي بهبود يبرا آن

 نيا ،اساس نيا بر کرد. استفاده يکشاورز محصوالت
 و خرما برگ آثار بر زمان نقش يبررس هدف با پژوهش

 خاک يرطوبت بيضرا و يکيدروليه تيهدا بر آن وچاريب
  گرفت. انجام ماهه ۹ دوره کي در يرس يشن لوم

  
  
  

  هاروش و مواد
 ۱۳۹۷ سال در يا گلخانه شيآزما صورت به پژوهش نيا

 يبرا شد. انجام شهرکرد دانشگاه يکشاورز دانشکده در
 ۰-۳۰ عمق از شهرکرد دشت از خاک پژوهش نيا انجام
 خاک ةنمون شد. منتقل شگاهيآزما به و هيته يمتريسانت
 پركردن يبرا يمتريليم ٤ الک از شدن خشک هوا از پس

 و يکيزيف يهاهيتجز يبرا هانمونه از يبخش و هاگلدان
ة يته يبرا شد. داده عبور يمتريليم ٢ الک از ييايميش
 درخت از ها برگ کردنجدا از پس خرما برگ از وچاريب

 به کنخرد دستگاه از استفاده با و دندش خشک هوا کامالً
 شدند. خرد متر يسانت ۴ از کمتر ابعاد به تر کوچک قطعات

 يها برگ خرما، درخت برگ از حاصل وچاريب ديتول يبرا
 کي که يومينيآلوم يها پاکت در را خشک هوا شدهخرد
 ،بود شده هيتعب آنها در متر يليم ١ حدود قطر به سوراخ

 ۲ مدت به دارهيتهو يکيالکترة کور کي در و داده قرار
 تا شد داده قرار گراديسانت درجه ٤٠٠ يدما در ساعت

 ۲ الک از يديتول وچاريب شود. انجام گرماكافت نديافر
 مورد شيزماآ يمارهايت در و شد داده عبور يمتريليم

 قالب در ليفاكتور صورت به شيآزما .گرفت قرار استفاده
 و وچاريب فاکتور و زمان فاکتور دو با يتصادف کامالً طرح
 مشخصات ،۱ جدول .شد انجام تکرار ۳ در خرما برگ

  دهد. يم نشان راي شيآزماي مارهايت
  

  آزمايش در شده  گرفته كار به يخرما برگ و بيوچار زمان،ي تيمارها -۱ جدول
  يمارت مشخصات  يمارت نام

B2 ,B1 ,B0 و B3 يوزن درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ اندازه به وچاريب مصرف (شاهد)، وچاريب مصرف بدونترتيب  به  
D2 ,D1 ,D0 و D3  يوزن درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ اندازه به خرما برگ مصرف (شاهد)، خرما برگ مصرف بدونترتيب  به  
T3 ,T2 ,T1 و T4  خاک به وچاريب افزودن از پس ماه ۹ و ۶ ،۳ ،۱ترتيب  به خاکي کيزيفي ها يژگيوي ريگ اندازه  

  
 و ٢ جدول در خاک ييايميش يکيزيف يها ويژگي از يبرخ
 نشان ٣ لجدو در وچاريب و خرما برگي ها ويژگي از يبرخ
 از استفاده با يظاهر مخصوص جرم .است شده داده
 روش به خاک يکيدروليه تيهدا ،يا استوانه يلندرهايس
 در خاک يها نمونه رطوبت )،١٩٨٦ ،(كلوت افتان بار
 نقطه درترتيب  به (Kpa) پاسکال لويك ١٥٠٠ و ٣٣ شمک

FC و PWP و (دن يفشار صفحه دستگاه از استفاده با 
 روش به )θRFC( ينسب ينگهدار تيظرف ،)٢٠٠٢ هاپمن،

 روش به خاک بافت ،)٢٠٠٩ ،همکاران و نولدرزير(
 و يکيالکتر تيهدا تيقابل )،۱۹۶۲ س،اکي(با يدرومتريه

pH به آلية ماد درصد )،۲۰۰۶ (هالوسچاک، روش به 
 )،۱۹۹۶ (برمنر، کل تروژنين )،۱۹۳۴( بلک و يوالکل روش
 به ميپتاس )،۱۹۴۵( اولسن روش به اهيگ جذب قابل فسفر
 به يونيکات تبادل تيظرف و نرمال) وميآمون (استات روش
  شد. يريگاندازه )۱۹۹۶ لر،يم و (سومر باور روش

  
  
  



 رطوبتي خاک لوم رسي شنيضرايب آثار بيوچار برگ خرما بر هدايت هيدروليکي اشباع و                                                                 ۱۶۴

  يبررس مورد خاک ييايميش و يکيزيف يها ويژگي از يبرخ -٢ جدول
  bρ Ks porosity  FCθ  PWPθ  Sand  Silt  Clay  عمق

Texture  pH 
EC CEC O.C  

N 
P K   

Cm g.cm-3  Cm.hr-1  %  درصد وزني  %  dS.m-1  Cmol. kg-1  %  ppm  ppm  

٢٢  ٥/٢٦  ٥/٥١  ٩/١٠  ٤/٢٠  ٥/٤٨  ٤/٢  ٣٧/١  ٠- ٣٠  S.C.L ۸۲/۷  ٨٦/١ ٥/١٢ ٤٦/٠ ۴۵/۰ ۶۲ ۹/۸ 

  
  شيآزما در استفاده مورد وچاريب و خرما برگ يها ويژگي از يبرخ - ٣ جدول

 bρ EC pH CEC OC N P K  ماده نوع
g.cm-3  dS.m-1  Cmol. kg-1 درصد ppm 

  ۴۷۲  ۱۶/۵۰  ۵۲/۲  ۱۲/۳۷  ۲/۱۳  ٣/٧  ٨/٧  ٨٥/٠  خرما برگ
  ۲۲۱۸  ۱۲/۵۸  ۰۶/۱  ۶۲/۴۲  ۲/۴۴  ٧/٦  ٩/٨  ٤٣/٠  وچاريب

  
 با يلوگرميک ٣ يکيپالست گلدان ٨٤ از پژوهش نيا در

 در .شد استفاده متريسانت ۲۲قطر و متريسانت۱۸ ارتفاع
 لتريف و شد جاديا يزهکش براي ييهاسوراخ هاگلدان کف
 ٢ ضخامت به متر)يليم ٤ تا ٢ يبنددانه (با يشن

 و خرما خشک برگ .شد داده قرار گلدان کف در متر يسانت
 و ١ ،٥/٠ ،شاهد( شيآزما يمارهايت يوزن نسبت به وچاريب
 لوگرميک بر گرم ٢٠ و١٠ ،٥ صفر، معادل يوزن درصد ٢

 لوگرميک ٣ با کنواختي طور به و يدست صورت به ) خاک
 خاك .دش مخلوط متريليم ٤ الک از شده دادهعبور خاک
 با يزراع خاک يمتر يسانت ٠- ٣٠ عمق از استفاده مورد
 يها ويژگي از يبرخ که شد هيته يشن يرس لوم بافت

 يها نمونه .اند شده ارائه ١ درجدول آن ييايميش يکيزيف
 داخل در ماه کي مدت به وچاريب و خاك مخلوط

 و گراد يسانت درجه ٢٥ تا ٢٠ يدما در ،يلونينا يها سهيک
 منتقل ها گلدان به سپس و شدند خوابانده ثابت رطوبت با

 رطوبت کسر اساس بر ياريآب شيآزماة دور طول در .شدند
 تيظرف تا ،استفاده قابل رطوبت درصد ٥٠ة يتخل و خاک
 ،١ گذشت از پس زمان فاکتور به توجه با .دش انجام يزراع
 تيهدا شامل خاک يکيزيف يها ويژگي ماه ٩ و ٦ ،٣
 ،(θFC) يزراع تيظرف رطوبت ،)KS( اشباع يكيدروليه

 قابل رطوبت ،(θPWP) دائم پژمردگية نقط در رطوبت
 )θRFC( ينسب ينگهدار تيظرف و )PAWC( اهيگ استفاده
 لندريس توسط خاک يريگنمونه از پس د.ش يريگ اندازه
 دستگاه در آب سطح افت و شده خارج آب حجم ريمقاد

 تيهدا و يريگهانداز نيمع زمان مدت در مانومتر
 ،(كلوت شد محاسبه افتان بار روش به خاک يکيدروليه

 ١٥٠٠ و ٣٣ شمک در خاک يها نمونه رطوبت .)١٩٨٦
 با PWP و FC نقطه درترتيب  به (Kpa) پاسکال لويك

 درصد د.ش يريگ اندازه يفشارة صفح دستگاه از استفاده
 رطوبت تالفخا از )PAWC( اهيگ استفاده قابل رطوبت

 ينگهدار تيظرف .شد محاسبهي پژمردگ وي زراع تيظرف
 رطوبت به يزراع تيظرف رطوبت نسبت )θRFC( ينسب

 شد محاسبه )١معادلة ( از استفاده با که است اشباع
  :)٢٠٠٩ همکاران، و نولدرزي(ر
)١(                                                  RFC=        

 اشباع رطوبت ،θs و يزراع تيظرف رطوبت ،θFC آن در که
 جينتا د.ش يريگ اندازه اشباع گلة يهت با که است خاک

 مورد Statistica10 افزارنرم از استفاده با آمده دست به
 که صورت نيا به ؛گرفت قرار يآمار ليتحل و هيتجز

 هيتجز قيطر از مختلف يمارهايت نيب تفاوت داري معني
 ةسيمقا و شد نييتع )ANOVA( ها داده انسيوار
  .شد انجام دانكند يا دامنه چند آزمون با ها نيانگيم
  
  بحث و جينتا

 تيهدا بر زمان و وچاريب ،خرما برگ آثار جينتا ،ابتدا
 يرطوبت بيضرا بر آنها تأثير ،سپس و اشباع يکيدروليه

  .گيرد مي قرار يآمار ليتحل و بحث مورد خاك
  

 يکيدروليه تيهدا بر آن وچاريب و خرما برگ آثار
  اشباع

 تيهدا بر آن وچاريب و خرما برگ اثر انسيوارة يتجز جينتا
ة نقط رطوبت ،يزراع تيظرف رطوبت اشباع، يکيدروليه

 ينگهدار تيظرف استفاده، قابل رطوبت ،دائم پژمردگي
 داده نشان ۴ جدول در ينسب ينگهدار تيظرف و رطوبت

  است. شده

  



 ١٦٥                                                                                                    ١٣٩٨/ پاييز ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 ،يزراع تيظرف رطوبت اشباع، يکيدروليه تيهدا بر آن وچاريب و خرما برگ اثر )مربعات نيانگي(م انسيوار هيتجز - ۴ جدول
 ينسب ينگهدار تيظرف رطوبت و اهيگ استفاده قابل رطوبت ،مئدا پژمردگية نقط رطوبت

  Ks  RFC  FC  PAWC  PWP  يآزاد درجه  رييتغ منبع
  مربعات ميانگين  

  ns۰۰۰۴/۰  *۰۷/۴  ns۴۸/۰  ns۷۵/۱  ۵۲/۱۳۱**  ۱  کنندهاصالح
 ۸۵/۸** ۷۸/۶** ۵۶/۲۹** ۰۱۷۶/۰** ۸۲/۲۵۲**  ۳  سطح

 ns۰۰۰۸/۰ ns۷۰/۰ *۹۳/۲ ns۶۴/۱ ۳۹/۸۴**  ۳  کننده*سطحاصالح

  ٦١/٠  ٦٠/٠  ٨١/٠  ٠٠١٠/٠  ١٦/٥  ١٦  خطا
  ٧٥/٢**  ns٧١/٠  ٥٠/٢*  ٠٤٠٩/٠**  ١٤/٢٦٧**  ٣  زمان

  ١٨/١*  ns٧٧/١  ns٧٧/١  ns٠٠٠٧/٠  ٠٥/٢٩٣**  ٣  کنندهاصالح زمان*
 ns۳۴/۱ ns۱۶/۱ *۰۰/۱ ۰۰۱۷/۰* ۴۹/۱۴۸**  ٩  زمان*سطح

 ns۰۰/۱ **۵۵/۳ **۹۸/۵ ۰۰۱۵/۰* ۵۵/۱۱۳**  ٩  کنندهاصالح زمان*سطح*

  ٤١/٠  ٨٤/٠  ٧٣/٠  ٠٠٠٧/٠  ١٢/٦ ٤٨  خطا
  .است يدار يمعنريغ :ns و درصد ۵ احتمال سطح در دار يمعن :* درصد، ۱ احتمال سطح در يدار يمعن انگريب :**
 

 کاربرد حوسط و کننده اصالح متقابل اثر نيانگيمة سيمقا
 در اشباع يکيدروليه تيهدا بر آن وچاريب و خرما برگ
 شيافزا با که دهديم نشان جينتا است. شده نشان ۱ شکل

 روند خاک اشباع يکيدروليه تيهدا ،خرما برگ سطوح
 اختالف خرما برگ مختلف سطوح نيب و دارد يشيافزا
   دارد. وجود داريمعن

  

  
 سطح در دانكن اي دامنهچند آزمونة پاي بر ،مشترك التين حروف با مارهاييت

  : ماده خشکDوچار و ي: بB ندارند. يکديگر با داري معني تفاوت % ۱ احتمال
 (برگ اصالحي ماده نوع متقابل اثر ميانگينة مقايس - ۱ شکل
 هيدروليکي هدايت بر کاربرد سطوح و آن) بيوچار و خرما

   اشباع
 يکيدروليه تيهدا وچاريب مقدار شيافزا با نيهمچن
 وچاريب ( B1 ماريت جز به شيافزا نيا و داد نشان شيافزا
 بود. يشيافزا روند يدارا شاهد ماريت به نسبت درصد) ۵/۰

 كه دهد يم نشان آن وچاريب و خرما برگ آثار جينتاة سيمقا
 و D3 يمارهاي(ت وچاريب و خرما برگ يوزن درصد ۲ افزودن

B3( اشباع يکيدروليه تيهدا شيافزا بر را تأثير نيشتريب 

 بود ينحو به عشبااي کيدروليه تيهدا شيافزا دارد. خاک
 ،۱۸ دلمعا( خرما برگ نیوز صددر ۲ و ۱ ،۵/۰ دبررکا که
 زانيم )C( شاهد با سهيمقا رد )رهکتا در تن ۷۲ و ۳۶
 ۳/۷۴ و ۷/۱۷ ،۲/۲۴ ترتيببه را عشبااي کيدروليه تيهدا
 و ۴/۲۹ شيافزا باعث وچاريب کاربرد و داد شيافزا صددر
 پژوهش نيا جينتا د.ش يکيدروليه تيهدا يدرصد ۴/۴۱
 همکاران و يرزاق و )۲۰۱۴( همکاران و وانگ يها افتهي با
 زمان ياصل آثار که داد نشان جينتا دارد. مطابقت )۱۳۹۶(
 کاربرد سطوح و کننده اصالحة ماد نوع با آن متقابل اثر و

 تفاوت )P>۰۱/۰( خاک اشباع يکيدروليه تيهدا بر آن
  .)۵ (جدول دارند داري معني

متقابل تيمارهاي برگ خرما با  نتايج مقايسة ميانگين اثر
در  KS نشان داد که بيشترين افزايش KSزمان بر 

و بيشترين  D1T1ماه) مربوط به تيمار  ۱ترين زمان ( کوتاه
است.  D3T1هاي طوالني مربوط به تيمار  افزايش در زمان

% وزني برگ خرما  ۲دهد که افزودن  اين نتايج نشان مي
دارد. اثر  KSک ماه بيشترين تأثير را بر افزايش طي ي

نشان داد که  KSمتقابل تيمارهاي بيوچار با زمان بر 
ماه) مربوط به  ۱ترين زمان ( در کوتاه KS بيشترين افزايش

هاي طوالني  و بيشترين افزايش در زمان B2T1تيمار 
دهد که  است. اين نتايج نشان مي B3T4مربوط به تيمار 

% وزني بيوچار طي يک ماه بيشترين تأثير را بر  ۱افزودن 
 ۹% وزني بيوچار طي مدت  ۲دارد و افزايش  KSافزايش 

را نشان داد. اثر افزودن بيوچار  KSماه بيشترين افزايش در 
در درازمدت بيشتر از اثر افزودن برگ خرما  KSبر افزايش 
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 رطوبتي خاک لوم رسي شنيضرايب آثار بيوچار برگ خرما بر هدايت هيدروليکي اشباع و                                                                 ۱۶۶

مدت اثر برگ خشک خرما در  ه در کوتاهبود؛ در حالي ک
نسبت به بيوچار آن بيشتر است. تفاوت بين  KS افزايش 
 مدت و درازمدت کاربرد برگ خرما و بيوچار بر  اثر کوتاه

KS ۰۱/۰داري ( اختالف معني<P دارد. علت افزايش (KS 
با افزودن برگ خرما و بيوچار آن به خاک اين است که 

 ۳۰تر از افزايش منافذ درشت (بزرگ تواند باعث بيوچار مي
ميکرون) شود که اين منافذ بيشترين نقش را در انتقال 

شود که اين مي KSآب دارند و افزايش آنها سبب افزايش 
؛ اويانگ ۲۰۱۵ها با نتايج تحقيقات (ليم و همکاران، يافته

  ) مطابقت دارد.۲۰۱۳و همکاران، 
  

 *خاک اشباع هيدروليکي هدايت بر زمان و سطح کننده،اصالح متقابل اثر ميانگينة مقايس - ٥ جدول

  کننده اصالح
   زمان   

 ميانگين
  T1  T2  T3  T4  سطح

  بيوچار

B0 l۸۵/۱  gh٩٦/١٠  fg٥٤/١٢  cd٧٧/١٨ D۰۳/۱۱  
B1  kl٢٦/٣  efg٨٠/١٢  jkl١٧/٥  jkl٤٨/٥  E٦٨/٦ 
B2  cd٧٧/١٧  cd٧٧/١٨  fg٢٠/١٢  ghij٣٢/٨  BC٢٧/١٤ 
B3  kl١٥/٣  c٠٦/٢١  gh٧٠/١٠  ab٤٩/٢٧  B٦٠/١٥ 

   خرما برگ

D0 l٨٥/١  fgh٩٦/١٠  efg٥٤/١٢  cd٧٧/١٨  D٠٣/١١ 
D1  cd١٧/١٩  ghi١٥/١٠  hijk٤١/٧  cd٠٩/١٨  BC٧٠/١٣ 
D2  cde٨٨/١٦  ijkl٢٢/٦  gh٨٤/١٠  cd٩٩/١٧  CD٩٨/١٢ 
D3  a٠٦/٣١  def٤٥/١٥  jkl٢٠/٥  b١٧/٢٥  A٢٢/١٩ 

  A٥١/١٧ C٥٨/٩ B۸۷/۱۱  B٣٠/١٣ ميانگين  
  ندارند. دارمعني تفاوت درصد ۱ احتمال سطح در و دانكن ايدامنهچند آزمونة پاي بر هستند، مشترک التين حرف يک داراي حداقل که رديف و ستون هر هايميانگين *

 خاك يرطوبت بيضرا بر آن وچاريب و خرما برگ آثار
 و RFC ، PWP بر ماده نوع ياصل آثار که داد نشان جينتا

PAWC سطح اثر و نيست داري معني اختالف داراي 
 )P>۰۱/۰( دار معني خاک يرطوبت بيضراة هم بر کاربرد

 PAWC رب کاربرد سطح و ماده نوع متقابل اثر .بود
 تفاوت يرطوبت بيضرا ريسا بر و )P>۰۱/۰( دار معني
 آثار ميانگينة مقايس ).۴ (جدول ندارد وجود دار معني
 رطوبت بر آنها کاربرد حوسط و کننده اصالح نوع ياصل
 است. شده داده نشان ۶ جدول در (FC) يزراع تيظرف
 يشتريب تأثير خرما خشک برگ که است آن انگريب جينتا

 يزراع تيظرف رطوبت شيافزا در آن وچاريب به نسبت
 شاهد به نسبت کننده اصالحة ماد کاربرد سطوح دارد.

 دار معني سطوح نيب تفاوت اما دارد؛ داري معني تفاوت
 آن بيوچار و خرما برگ آثار که داد نشان جينتا ست.ين

 خاک به بيوچار افزايش دارد. افزايش شاهد به نسبت

 کاربرد به نسبت را کمتري افزايش شاهد تيمار به نسبت
 که داد نشان نتايج .دهد مي نشان خاک در خرما برگ
 با سهيمقا رد خرما برگ نیوز صددر ۲ و ۱ ،۵/۰ دبررکا

 ،۱۲ ترتيببه را زراعي ظرفيت رطوبت مقدار )D0( شاهد
 شاهد تيمار به نسبت بيوچار کاربرد و صددر ۴/۱۲ و ۳/۱۱
)B0( رطوبت در درصد ۴/۸ و ۲/۹ ،۳/۱۰ افزايش باعث 

 نتايج به توجه با ،اينبنابر شود. مي زراعي ظرفيت
 خرما برگ و بيوچار کاربرد اهداف به توجه با آمده، دست به
 خاک به مواد اين از مقدار چه که دكر مديريت توان مي

 توجيه گونه اين توان مي را θFC  افزايش دليل د.شو اضافه
 نشد متخلخلتر سبب ك،خا به وچاريب ودنفزا که دكر
 باعث خاک ريز منافذ افزايش با امر اين و دشومی كخا

 پژوهش نيا نتايج .شود مي خاک رطوبت بيشتر نگهداري
 رزاقي و )٢٠١١( رانهمکا و بريگس تحقيقاتي ها افتهي با
   دارد.ي همخوان تغييرات روند نظر از ۱۳۹۶ همکاران و

  
  يزراع تيظرف رطوبت بر آن کاربرد سطوح و کنندهاصالح اثر ميانگينة مقايس - ٦ جدول

  کننده اصالحة ماد کاربرد سطح  کنندهاصالحة ماد نوع  
  % ۲  % ۱  % ۵/۰  (شاهد) صفر  خرما برگ  وچاريب  

  b۴۳/۲۲  a۸۳/۲۲  b۹۷/۲۰ a۳۰/۲۳  a۱۱/۲۳  a۱۴/۲۳ نيانگيم
  .ندارند داريمعن اختالف درصد ۵ سطح در ياصالحة ماد نوع يها نيانگيم و درصد، ۱ احتمال سطح در دانكند يادامنهچند آزمونة يپا بر سطح يهانيانگيم
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 ،خرما برگ سطوح شيافزا با که داد نشان جينتا
 ؛است افتهي کاهش θPWP دائم پژمردگية نقط رطوبت

 θPWP دار يمعن شيافزا باعث خاک در آن کاربرد اما
 شيافزا با .)۳ (جدول شود مي شاهد ماريت به نسبت
ة نقط رطوبت B3 و B1 ماريت در وچاريب سطوح

 پژمردگية نقط B2 ماريت در و شيافزا دائم پژمردگي
 تفاوت وچاريب سطح سه که است افتهي کاهش دائم
 شاهد، ماريت به نسبت و دارند شاهد نمونه با داريمعن

θPWP ۲ (شکل است کرده دايپ شيافزا(.  
  

  
 سطح در دانكن اي دامنهچند آزمون پايه بر ،مشترك التين حروف با مارهاييت

  : ماده خشکDوچار و ي: ب B ندارند. يکديگر با داري معني تفاوت % ۱ احتمال
 و خرما برگ( ماده نوع متقابل اثر نيميانگة مقايس - ۲ شکل

  مئدا پژمردگية نقط رطوبت بر کاربرد سطوح و )آن بيوچار
  

 شيافزا سبب خرما برگ افزودن که داد نشان جينتا
 آن يوزن درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ ماريت و شد θPWP دار معني

 شاهد با سهيمقا رد )رهکتا در تن ۷۲ و ۳۶ ،۱۸ دلمعا(
)D0( يوزن درصد ۱۰ و ۱۲ ،۷/۱۵ شيافزا باعثترتيب  به 

θPWP  شاهد با سهيمقا رد وچاريب افزودن .نددش خاک )B0( 
  θPWP يوزن درصد ۶/۱۲ و ۶/۵ ،۹ شيافزا باعثترتيب  به

 باال کيماتر يها مکش در خاك يرطوبت رفتار د.ش خاک
 در يول ؛دارد قرار آن زير منافذ و خاك بافت کنترل تحت
 تخلخل و خاك ساختمان کنترل تحت نييپا يها مکش
 اين نتايج ).۱۳۹۵ همکاران، و ي(نوروز است آن درشت
 مورد در )١٣٩٥( همکاران و نوروزي جينتا با پژوهش

 مطابقت θPWP مورد در جز به خاک رطوبتي ضرايب شيافزا
 همکاران و سليمان يها افتهي با پژوهش نيا جينتا دارد.

  θPWP شيافزا در )١٣٩٦( همکاران و رزاقي و  )۲۰۱۷(
 و )٢٠١٤( رانهمکا و هاردي جينتا با اما ؛دارد مطابقت
 و آندرنلي ندارد.ي همخوان )١٣٩٥( همکاران و نوروزي
 باعث بيوچار دبررکا که گرفتند نتيجه )٢٠١٦( رانهمکا

 آن شتدر تخلخل و كخا ساختمانی طيشرا حصالا
 جادياي رييتغ آن زير منافذ و بافت در لیو شود؛ مي

 و WHC، FC ضرايب در طوبتر ،ليدل نيهم به .نمیکند
PAWC تيوضع در لیو كند؛ مي دايپ داري معني تغيير 

θPWP راتييتغ ،دارد ارقر كخا زير منافذ لکنتر تحت که 
 کننده اصالحة ماد نوع متقابل اثر .ستا شتهاند داريمعنی

 )P>۰۱/۰( دار معني اختالف PAWC بر کاربرد سطح و
 و B1 بيوچار تيمار در که داد نشان جينتا ).۴ (جدول دارد
B2 به نسبت و ديگر، تيمارهاي به نسبت شيافزا بيشترين 

  ).۳ (شکل اند داشته چشمگيري افزايش  PAWC شاهد
  

  
 سطح در دانكن اي دامنهچند آزمونة پاي بر ،مشترك التين حروف با مارهاييت

  : ماده خشکDوچار و ي: ب B ندارند. يکديگر با داري معني تفاوت % ۱ احتمال
 و خرما (برگ ماده متقابل اثر ميانگينة مقايس - ۳ شکل

  گياه استفاده قابل آب بر کاربرد سطوح و بيوچار)
  

 خاک به خرما برگ وزني درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ افزودن
 و وزني درصد ۱۴ و ۱۰ ،۵/۷ افزايش باعثترتيب  به

 وزني درصد ۵/۳ و ۷/۹ ،۶/۱۰ افزايش سبب بيوچار افزودن
PAWC  دار معني افزايش روند د.ش شاهد تيمار به نسبت 

 و آندرنلي نتايج با پژوهش اين در گياه دسترس قابل آب
ي همخوان )۱۳۹۶( همکاران و رزاقي و )۲۰۱۶( همکاران

 اثر و ياصالحة ماد نوع ياصل آثار که داد نشان جينتا دارد.
 يزراع تيظرف رطوبت بر ماده کاربرد سطح با آن متقابل

 سطوح ياصل آثار اما ؛ندارد داري معني اختالف RFC ينسب
 داري معني اختالف RFC رب ياصالحة ماد کاربرد

)۰۱/۰<P( جدول دارد) حوسط آثار ميانگينة مقايس ).۴ 
 ينسب يزراع تيظرف رطوبت بر وچاريب و خرما برگ کاربرد

(RFC) است. شده داده نشان ۴ شکل در   
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 رطوبتي خاک لوم رسي شنيضرايب آثار بيوچار برگ خرما بر هدايت هيدروليکي اشباع و                                                                 ۱۶۸

  
 سطح در دانكن اي دامنهچند آزمونة پاي بر ،مشترك التين حروف با مارهاييت

  : ماده خشکDوچار و ي: ب B ندارند. يکديگر با داري معني تفاوت % ۱ احتمال
 و خرما (برگ ماده متقابل اثر ميانگينة مقايس - ۴ شکل

  نسبي زراعي ظرفيت رطوبت بر کاربرد سطوح و بيوچار)
  

 ،وچاريب و خرما برگ سطوح شيافزا اب که داد نشان جينتا
RFC نيب و دارد شاهد ماريت به نسبت يشيافزا روند 
-يمعن اختالف آن وچاريب و خرما برگ مختلف سطوح

 برگ افزودن که داد نشان جينتا .دارد وجود )P>۰۱/۰(دار
 باعثترتيب  به يوزن درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ ماريت در خرما
 باعث ترتيب به وچاريب افزودن و ۴/۶ و ۸/۱۲ ،۸/۱۲ شيافزا
 رد خاک RFC يوزن درصد ۶/۱۰ و ۶/۱۰ ،۸/۱۲ شيافزا
  د.ش شاهد با سهيمقا
 در سطح وي اصالحة ماد زمان، آثار انسيوارية تجز جينتا

 θPWP و RFC بر زمان ياصل آثار که دهد يم نشان ۳ جدول
 يآمار سطح در θFC و )P>۰۱/۰( يآمار سطح در
)۰۵/۰<P( بر زمان آثار و دارد داري معني تفاوت  PAWC 

 بر ياصالحة ماد نوع و زمان تقابلم اثر ست.ين دار معني
θPWP ۰۵/۰( ردا معني فاوتت<P( ريسا بر اثر نيا و دارد 
 و زمان متقابل اثر ست.ين دار معني خاک يرطوبت بيضرا

 تفاوت θPWP و RFC بر ياصالحة ماد کاربرد سطوح
 PAWC و  θFC بر اثر نيا و اردد )P>۰۵/۰( دار معني
 و ماده نوع ،زمان متقابل آثار ندارد. داري معني تفاوت
 يآمار سطح در θPWP و PAWC بر کاربرد سطوح

)۰۱/۰<P( و RFC يآمار سطح در )۰۵/۰<P( تفاوت 
 جينتا ست.ين دار معني θFC بر آثار نيا و دارند داري معني
 زمان که است نيا انگريب θFC بر زمان اثر ميانگينة مقايس

 است وچاريب کاربرد آثار بر ثرؤم فاکتور کي عنوان به
 بعد خرما برگ و وچاريب کاربرد تأثير نيشتريب .)۷ (جدول

 شيافزا در زيناچ راتييتغ به توجه با .بود ماه ۹ گذشت از
 شيافزا و ماه، ۶ يزمانة فاصل يط يزراع تيظرف رطوبت

 دكر استنباط توان يم ماه، ۹ گذشت از پس آن توجه قابل
 در شتريب يزمان يها فاصله ازمندين آثار نيا يبررس که

 يزراع تيظرف رطوبت شيافزا علت بود. خواهد مدتدراز
 را زمان گذشت يط وچاريب و خرما برگ افزودن اثر در
 خاک زير منافذ شيافزا و وچاريب ژهيو سطح به توان يم

 جينتا دهد. شيافزا را آب ينگهدار تواند يم که داد نسبت
 يهمخوان )۲۰۱۳( همکاران و آبل يهاافتهي با پژوهش نيا

   دارد.

 
 يزراع تيظرف رطوبت بر زمان اثر ميانگينة مقايس - ٧ جدول

  T1  T2  T3  T4  زمان ماريت
 ab۵۸/۲۲ b۲۹/۲۲ ab۵۷/۲۲ a۰۷/۲۳ نيانگيم

   ندارند. داريمعن اختالف درصد ۵ احتمال سطح در دانكند يادامنه چند آزمون هيپا بر مشترک حروف يدارا يهانيانگيم
  

 و کننده اصالحة ماد نوع زمان، متقابل اثر ميانگينة مقايس
 )P>۰۱/۰( داري معني تفاوت θpwp بر آن کاربرد سطوح

 متقابل اثر ميانگينة مقايس جينتا ).۸ (جدول ارندد
 نشان يشيافزا روند θpwp بر زمان با خرما برگ يمارهايت

 جينتا است. D1T3 ماريت به مربوط شيافزا نيشتريب و داد
 سطوح ،کننده اصالحة ماد نوع متقابل اثر ميانگينة مقايس
 که داد نشان θpwp بر زمان و وچاريب و خرما برگ کاربرد

  دارد. θpwp شيافزا بر را اثر نيکمتر B3T1 ماريت
کاهش يافته است؛ اما  θpwpبا افزايش سطوح برگ خرما، 

 دار وجود دارد. اثرنسبت به نمونه شاهد تفاوت معني

روند افزايشي  θpwpمتقابل تيمارهاي بيوچار با زمان بر 
است.  B3T3نشان داد و بيشترين افزايش مربوط به تيمار 

% وزني بيوچار ۲% وزني برگ خرما و افزودن ۵/۰افزودن 
دارد. اين  θpwp ماه بيشترين اثر را بر ۶پس از گذشت 
از نظر  θpwp دهد که بيشترين افزايش در نتايج نشان مي

زماني براي دو نوع مادة اصالحي يکسان بود؛ اما از نظر 
در طي  θpwpمقدار مادة اصالحي مورد نياز براي افزايش 

  زمان تفاوت وجود دارد. 
 B2T4نتايج نشان داد كه تيمار ، مقايسة ميانگين ۹جدول 

است و  PAWCداراي بيشترين افزايش در  D3T3و 
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 ١٦٩                                                                                                    ١٣٩٨/ پاييز ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 PAWC اثر را بر افزايشکمترين  D1T3و  B3T3تيمارهاي 
% وزني بيوچار با  ۱نشان داد. نتايج نشان داد که افزودن 

ماه  ۶% وزني برگ خرما پس از  ۲ماه و افزودن  ۹گذشت 
وجود آورد. اثر تيمارهاي  را به PAWCبيشترين افزايش در 

دهندة آن است که نشان PAWCبرگ خرما و بيوچار بر 

ري دارد که اين علت نسبت به شاهد اثر افزايشي چشمگي
توان به سطح ويژة بيوچار و افزايش منافذ ريز خاک  را مي

نسبت داد که نگهداري آب را افزايش داد. نتايج اين 
هاردي و ) و ۲۰۱۳هاي آبل و همکاران (پژوهش با يافته

  .همخواني دارد) ٢٠١٤همکاران (
  

 مئدا پژمردگية نقط رطوبت بر زمان و کاربرد حوسط کننده،اصالح متقابل اثر ميانگينة مقايس - ٨ جدول

  سطح  کنندهاصالح
  زمان

  ميانگين
T1  T2  T3  T4  

  وچاريب

B0 fghi۲۷/۱۱  i۴۱/۱۰  ghi٠١/١١  ghi٩٧/١٠  C۹۱/۱۰ 
B1  bcd٨٠/١٢  fghi٢١/١١  ghi٩٣/١٠  bcde٦٥/١٢  AB٩٠/١١ 
B2  fghi٣١/١١  d-i٦٦/١١  e-i٤٣/١١  d-i٦٩/١١  BC٥٢/١١ 
B3  i٤٨/١٠  d-i٧٥/١١  a٤٨/١٤  bcdef٤٦/١٢  A٢٩/١٢ 

   خرما برگ

D0 fghi٢٧/١١  i٤١/١٠  ghi٠١/١١  ghi٩٧/١٠  C٩١/١٠ 
D1  c-h٨٥/١١  cdefg١٥/١٢  a٤٧/١٤  c-h٠٠/١٢  A٦٢/١٢ 
D2  bc١١/١٣  fghi٢٩/١١  ghi٩٤/١٠  ab٥٢/١٣  AB٢١/١٢ 
D3  bc١٢/١٣  d-i٥٦/١١  hi٧٤/١٠  bcdef٤٣/١٢  AB٩٦/١٢ 

  A٠٩/١٢ A٨٨/١١ B٣٠/١١ A٩٠/١١ نيانگيم  
   ندارند. داريمعن اختالف درصد ۵ احتمال سطح در دانكن يادامنهچند آزمون هيپا بر مشترک حروف يدارا يهانيانگيم

  
 اهيگ استفاده قابل رطوبت بر زمان و کاربرد حوسط کننده،اصالح متقابل اثر ميانگينة مقايس -٩جدول

  سطح  کننده اصالح
  زمان

  ميانگين
T1  T2  T3  T4  

  بيوچار

B0 d۶۶/۹  bcd٤٨/١٠  cd٠٣/١٠  cd٠٤/١٠  C۰۵/۱۰ 
B1  bcd٥٦/١٠  abcd٩٧/١٠  ab٠١/١٢ abcd٣١/١١  A٢١/١١ 
B2  abcd٠٢/١١  abcd٩٠/١٠  abcd٠٩/١١  a٤٣/١٢  A٣٦/١١ 
B3  abcd١٧/١١  abc٥٩/١١  e۹۲/۷  abcd٠٤/١١  BC٤٣/١٠ 

   خرما برگ

D0 d٦٦/٩  bcd٤٨/١٠  cd٠٣/١٠  cd٠٤/١٠  C٠٥/١٠ 
D1  abcd٢٦/١١  bcd٥٧/١٠  cd٠٦/١٠  abc٥٥/١١  AB٨٦/١٠ 
D2  abcd٣٦/١١  abcd٨٤/١٠  ab٨٩/١١  bcd٣٥/١٠  AB١١/١١ 
D3  abcd٧٤/١٠  ab٠٥/١٢  a٥١/١٢  abcd٠٩/١١  A٥٩/١١ 

  A٩٨/١٠ A٦٩/١٠ A٩٩/١٠ A٦٨/١٠ ميانگين  
   ندارند. داريمعن اختالف درصد ۵ احتمال سطح در دانكن يادامنهچند آزمون هيپا بر مشترک حروف يدارا يهانيانگيم

  
 سطوح کننده، اصالحة ماد نوع متقابل اثر ميانگينة مقايس
 مقدار که داد نشان )۱۰ جدول( θRFC بر زمان و کاربرد
θRFC به مربوط شيافزا نيشتريب و است افتهي شيافزا 

 يمارهايت در شيافزا نيکمتر و B2T4 و B1T4 يهاماريت
B3T1 و D3T1 .سطوح همه در خرما برگ افزودن با است 

 با که يطور هب ؛ابدي يم شيافزا θRFC زمان گذشت با
 از پس خاک به خرما برگ درصد ۲ و ۱ ،۵/۰ افزودن
 و درصد، ۵/۱۶ کاربرد سطوحة هم در (T4) ماه ۹ گذشت
 افزايش درصد ۱۶ و ۲۳ ،۲۳ باعثترتيب  به وچاريب افزودن

  .شد θRFC در
  
  
  
  



 رطوبتي خاک لوم رسي شنيضرايب آثار بيوچار برگ خرما بر هدايت هيدروليکي اشباع و                                                                 ۱۷۰

 ينسب يزراع تيظرف رطوبت بر زمان و کاربرد وحسط کننده،اصالح متقابل اثر ميانگينة مقايس -۱۰ جدول

  نيانگيم  زمان  سطح  کنندهاصالح
T1  T2  T3  T4  

  وچاريب

B0 i۴۵/۰  ghi٤٧/٠  efghi٤٩/٠  efghi٤٨/٠  C٤٧/٠ 
B1  efghi٤٨/٠  defgh٥١/٠  abcd٥٥/٠  a٥٩/٠  AB٥٣/٠ 
B2  ghi٤٧/٠  bcdef٥٣/٠  cdefg٥٢/٠  a٥٩/٠  AB٥٣/٠ 
B3  i٤٤/٠  bcdef٥٣/٠  ab٥٧/٠  abc٥٦/٠  AB٥٣/٠ 

   خرما برگ

D0 i٤٥/٠  ghi٤٧/٠  efghi٤٩/٠  efghi٤٩/٠  C۴۷/۰ 
D1  hi٤٦/٠  abc٥٦/٠  abc٥٧/٠  abc٥٦/٠  A٥٤/٠ 
D2  ghi۴۶/۰  b-f٥٣/٠  abc٥٧/٠  abc٥٦/٠  AB٥٣/٠ 
D3  i٤٤/٠  fghi٤٨/٠  bcde٥٣/٠  abc٥٦/٠  B٥٠/٠ 

  A٥٥/٠ B٥٤/٠ C٥١/٠ D٤٦/٠ نيانگيم  
   ندارند. داريمعن اختالف درصد ۵ احتمال سطح در دانكن يادامنه چند آزمون هيپا بر مشترک حروف يدارا يهانيانگيم
  
  يريگجهينت
 بر داري معني اثر وچاريب که داد نشان پژوهش نيا جينتا

 دارد دائم پژمردگية نقط رطوبت و يزراع تيظرف رطوبت
 افت.ي شيافزا زين اهيگ دسترس قابل آب ،اساس نيا بر که
 کي در آن وچاريب و خرما برگ دبررکا داد نشان جينتا
 مؤثر هکنند حصالا عنوان به ندنامیتو شنی يرس ملو كخا
 رطوبت شيافزا و كخاي کيزيف اتيخصوص دبهبو يابر

 سسترد قابل آب و يپژمردگة نقط رطوبت ،يزراع تيظرف
 برگ مقدار و زمان شيافزا با رند.يگ قرار استفاده مورد اهيگ

 يدارمعنی راتييتغ خاک، در آن از حاصل وچاريب و خرما
 شد. جاديا كخا طوبتیر رفتار وي کيزيف اتيخصوص در

 در ژهيو به يشن يرس لوم يها خاك در وچاريب کاربرد
 آب منابع کمبود به توجه با خشک مهين و خشک مناطق

 افزودن اثر بود. خواهد يمناسب راهکار مناطق، نيا در
 افزودن اثر از شتريب مدتدراز در KS شيافزا بر وچاريب

 بر عالوه توان يم گريد قاتيتحق با ،نيابنابر بود. خرما برگ
 به خاک يکيزيفي ها ويژگي بر آن مثبت اتتأثير يبررس
 ،راستا نيا در .كرد پيدا دست زين آن کاربرد آثار ريسا

 ديبا يا مزرعه طيشرا در آن آثار و ياقتصاد مالحظات
 و يکيزيف اتيخصوص ريسا سیربر رد.يگ قرار توجه مورد

 و خاک ساختمان يداريپا و تخلخل مانند ،ييايميش
 يهاشيماآز به ماه) ٩ از شي(ب مدت يطوالن آثار نيهمچن
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