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  چکيده
  
 پژوهش نيا شود.يم استفاده خاک يکيزيف يهايژگيو اصالح يبرا آن، از امروزه که است داريپا يآل باتيترک ازجمله وچاريب

 با خاک يرطوبت بيضرا و اشباع يکيدروليه تيهدا بر شکرين يايبقا و يگاو کود از حاصل وچاريب نوع دو آثار ةسيمقا منظور به
 نوع فاکتور دو با يتصادف کامالً طرح قالب در ليفاکتور صورت به ياگلخانه تيوضع در هاشيآزما شد. انجام يشن لوم  بافت

 در )يوزن درصد ٢ و ٥/١ ،١ ،٥/٠ (صفر، سطح پنج در کاربرد مقدار فاکتور و سطح دو در شکر)ين يايبقا و يگاو (کود وچاريب
 شامل خاک يرطوبت بيضرا و اشباع يکيدروليه تيهدا بر مصرفي يهابيوچار اثرکه  داد نشان جينتا .شد انجام تکرار سه

 درصد ٢ کاربرد بود. )>٠١/٠p( دار معني ينسب ينگهدار تيظرف و اهيگ استفاده قابل  آب دائم، يپژمردگ ةنقط ،يزراع تيظرف
 بيضرا و اشباع يکيدروليه تيهدا شيافزا بر را ريتأث ترينبيش شاهد، تيمار به نسبت وچاريب نوع دو هر در وچاريب يوزن

 ٥/١ سطح توانيم درصد، ٢ و ٥/١ مصرفي سطح بين داريمعن اختالف نبود علت به اما .شتدا يشن لوم خاك در يرطوبت
 عنوان به هاوچاريب از استفاده که گرفت جهينت توانيم مجموع در د.کر معرفي اقتصادي و بهينه مصرفي سطح عنوان به را درصد

 بود. خواهد يمناسب روش دارند، يکم آب ينگهدار تيظرف که بافت سبک يهاخاک در کننده اصالح کي
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  مقدمه
 مانند خاک يکيزيف يهايژگيو اصالح در يآل مواد تياهم

 رطوبت ينگهدار و ساختمان ،يکيدروليه تيهدا تخلخل،
 در ).٢٠٠٨ (گلدبرگر، است شده شناخته يخوب به

 ليدل به ،داريپا يکشاورز ةنيزم در ،شرفتهيپ يکشورها
 در آن نقش و خاک در کربن تيتثب ةمسئل به اديز توجه

 يها کننده اصالح ديتول به ،ياگلخانه يگازها انتشار کاهش
 به بيآس نيکمتر با حال نيع در و کارآمد خاک

 از رياخ يهاسال در است. هشد ياديز توجه ستيز طيمح
 و خاک ةکننداصالح عنوان به )يستيز (زغال وچاريب

 يکشاورز يهاخاک در کربن بيترس يبرا يروش عنوان به
 و اتول ؛۲۰۱۹ همکاران، و وي(ل است شده استفاده

 آلي ترکيب يک نام وچاريب واقع در .)۲۰۱۸ همکاران،
 هر گرمايي تجزيه طريق از که است کربن از غني داريپا

 در که ژن،ياکس ييجز حضور شرايط در ،توده زيست نوع
 و ي(پند آيد مي دستهب شود، مي گفته پيروليز اصطالح

 يکيزيف يهايژگيو تياهم رغميعل ).٢٠٢٠ همکاران،
 آثار يبررس به خاک، تيفيک و ديتول شيافزا در خاک

 ييايميش اتيخصوص با سهيمقا در هايژگيو نيا بر وچاريب
 در )٢٠١٦( همکاران و گالب است. شده يکمتر توجه

 وچاريب يوزن درصد ٤ مقدار افزودن با ياگلخانه يشيآزما
 گراديسانت درجه ٣٠٠ يدما در گندم ةساق از شده ديتول
 ٦/٦٥ و ٢٧ ،٦/٥٩ شيافزا ترتيب به ،يشن يخاک به

 ةنقط در رطوبت ،يزراع تيظرف حد در رطوبت يدرصد
 کردند. گزارش را اهيگ استفاده قابل آب و دائم يپژمردگ
 ظرفيت افزايش بر بيوچار اثر ،شده انجام يهاپژوهش طبق

 به نسبت شني هاي خاک در رطوبت نسبي نگهداري
 همکاران، و (گاسکين است بيشتر رسي و لومي هاي خاک

 تيهدا معموالً شني هاي خاک يطرف از ).٢٠٠٨
 و نفوذ باعث که دارند بااليي Ksat)( اشباع يکيدروليه

 که )؛٢٠١٣ همکاران، و (ابل شوديم آب سريع زهکشي
 ؛است مفيد سطحي رواناب کاهش لحاظ به ويژگي اين
 شود مي تلقي عيب يک غذايي عناصر آبشويي لحاظ به ولي

 ،Ksat بر بيوچار اثر بررسي يبرا ).٢٠١٣ همکاران، و ي(ل
 ةتراش ،يچوب يهاگلوله شامل بيوچار متفاوت نوع چهار
 با سر دو جو ةپوست و سخت چوب ةتراش کاج، چوب

 نوع چهار به وزني) درصد ٤ و ٢ ،١ ،٠( مختلف سطوح
 که کردند گزارش رس) و لوم ريز، شن درشت، (شن خاک
Ksat در و کاهش داري معني بطور شني هاي بافت در 

 و مي(ل کرد پيدا افزايش رسي و متوسط هاي بافت
 ،ياگلخانه يشيآزما در )١٣٩٧( يمينس ).٢٠١٥ همکاران،

 درجه ٤٠٠ يدما در را خرما برگ از حاصل وچاريب اثر
 در وچاريب کرد. يبررس يشن يرس لوم خاک در گراديسانت

 افزوده خاک به يوزن درصد ٢ و ١ ،٥/٠ صفر، سطح چهار
 وچاريب يوزن درصد ٥/٠ کاربرد داد نشان يو جينتا شد.

 ترتيب به آن درصد ٢ و ١ ماريت و کاهش درصد ٤/٣٩
 يکيدروليه تيهدا در درصد ٤/٤١ و ٤/٢٩ شيافزا باعث

 يدرصد ٤/٨ و ٢/٩ ،٣/١٠ شيافزا سبب نيهمچن اشباع،
 ٧/٩ ،٦/١٠ شيافزا سبب ترتيب به و يزراع تيظرف رطوبت

 آثار اما شدند. اهيگ استفاده قابل آب يدرصد ٥/٣ و
 بر  عالوه خاک، فيزيکي يهايژگيو بر بيوچار اصالحي

 ميزان و خاک نوع اوليه، آلي ةماد نوع به پيروليز، تيوضع
 ).٢٠١٤ همکاران، و (بارنز دارد بستگي نيز بيوچار مصرف

 يکشاورز يهانيزم درصد ٦٠ از شتريب در که ييآنجا از
 و ي(شهباز است درصد ١ از کمتر يآل ةماد زانيم رانيا

 يکودها مانند يآل يکودها از توانيم )،۱۳۹۲ ،يبشارت
 لذا کرد. استفاده يدام يکودها و يکشاورز عاتيضا

 موجب ،خاک ةکننداصالح کي عنوان به وچار،يب از استفاده
 يکشاورز گسترش و يوانيح عاتيضا تيريمد بهبود

 يکودها از حاصل يجو يآلودگ کاهش و کيارگان
 دفن اي (سوزاندن ايبقا از يسنت ةاستفاد و ييايميش
 با پژوهش نيا اساس نيا بر ؛شوديم )يکشاورز ماندهيباق

 کود از حاصل يهاوچاريب آثار ةسيمقا و يبررس هدف،
 بيضرا و يکيدروليه تيهدا بر شکرين يايبقا و يگاو

  .شد انجام يشن لوم خاک يرطوبت
  

  هاروش و مواد
 يکشاورز ةدانشکد در ياگلخانه صورت به پژوهش اين

 نيا انجام يبرا د.ش انجام ٩٦ سال در شهرکرد دانشگاه
 از ،شهرکرد شهرستان در ،سامان چلوان از خاک پژوهش
 شد. منتقل شگاهيآزما به و هيته يمتريسانت ٠- ٣٠ عمق
 متريميلي ٤ الک از شدن خشک هوا از پس خاک نمونه
 ٢ الک از هانمونه از بخشي و هاگلدان کردن پر براي

 داده عبور شيميايي و يکيزيف يهاتجزيه براي يمتريليم
  خاک ييايميش و يکيزيف يهايژگيو از يبرخ که شدند
  است. شده آورده ١ جدول در استفاده مورد
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 استفاده مورد  خاک ييايميش و يکيزيف اتيخصوص از يبرخ -١ جدول
ρb  θpwp θFC KS  Sand  Silt  Clay  Texture  pH  EC  CCE  OC  

  درصد  متر بر منسيزيدس  -  -  درصد  ساعت بر متريسانت  يوزن درصد  مترمکعب يسانت بر گرم
١٨  ٢٧  ٥٥  ٨٦/٠  ٢/٢٣  ١٥  ٧٦/١  S.L ٨٩/٠  ٥  ٧١٨/٠  ٦/٧  

CCE: معادل کربنات ميکلس  
  

 به نيشکر بقاياي و گاوي کود از بيوچار، نوع دو ةتهي يبرا
 دامپروري مزرعه از گاوي کود شد. استفاده جداگانه طور

 صنعت و کشت از نيشکر بقاياي و کشاورزي دانشکده
 از پس هانمونه شد. فراهم خوزستان استان در واقع کارون

 کامال فلزي هايلوله در کردن خرد و شدن خشک هوا
 يبرا مترميلي ١ حدود قطر به سوراخ يک صرفا و مسدود

 شد. تعبيه هادرآن پيروليز فرآيند از حاصل گاز خروج

-PC (مدل دار تهويه الکتريکي ةکور يک در را هالوله سپس

12 ATRA;( مدت و سانتيگراد درجه ٤٠٠ دماي در 
 گرماکافت نديفرآ تا شدند داده قرار ساعت سه دهيحرارت

 و شکرين يايبقا ،يگاو کود اتيخصوص يبرخ شود. انجام
 در شيآزما در استفاده مورد ةشد حاصل يوچارهايب

   است. شده آورده ٢ جدول

  

  شيآزما در استفاده مورد ةشد حاصل يوچارهايب و شکرين يايبقا ،يگاو کود اتيخصوص يبرخ -٢ جدول

  ماده نوع
pH EC C N C:N بازده  خاکستر مقدار  
  درصد  -    درصد  متر بر منسيزيدس  -

  -  ٦٩/٦٢  ٠/٣٥  ٩٢/١  ٣٠/٦٧  ٢/٨  ٥/٧  يگاو کود
  -  ١٧/٢٤  ٤/٢٨  ٢٦/١  ٨١/٣٥  ٠/٥  ٥/٦  شکرين يايبقا

  ٣٥  ٢/٥٨  ٧/٢٣  ٢/٢  ٣/٥٢  ١/٩  ٨/٨  يگاو وچاريب
  ٦٥  ١/٤٥  ٧/٢٢  ٣٠/١  ٥٦/٢٩  ٦/١٢  ٦/٨  شکرين وچاريب

 
 و شدند داده عبور يمتريليم ٢ الک از يديتول يهاوچاريب

 بيوچار سطوح )،N0( شاهد سطح( شيآزما يهاماريت در
 از حاصل بيوچار سطوح و )B4 و B1)، B2، B3 گاوي کود

 بيوچار سطوح ةکنند بيان )M4 و M1، M2، M3( نيشکر
 ٢ و ٥/١ ،١ ،٥/٠ صفر، سطح در ترتيب به شده اعمال
 نيا در .گرفتند قرار استفاده مورد است وزني درصد

 گلدان ٢٧ از شيآزما يمارهايت تعداد به توجه با پژوهش
 هاگلدان کف در شد. استفاده يلوگرميک ٣ يکيپالست
 يبنددانه (با يشن لتريف و جاديا يزهکش يبرا ييهاسوراخ

 گلدان کف در متريسانت ٢ ضخامت به متر)يليم ٤ تا ٢
 نسبت به شکرين يايبقا و يگاو کود وچاريب شد. داده قرار
 درصد) ٢ و ٥/١ ،١ ،٥/٠ (صفر، شيآزما يهاماريت يوزن
 خاک لوگرميک ٣ با کنواختي طور به و يدست صورت به

 در هاگلدان و مخلوط يمتريليم ٤ الک از شده داد عبور
 درجه ٣٥ ةروزان ميانگين يدما در روز ٦٠ مدت به گلخانه

 ياريآب ،شيآزما ةدور طول در شدند. دارينگه گراد يسانت
 انجام ،اهيگ استفاده قابل رطوبت درصد ٥٠ يةتخل اساس بر
 مورد  خاک ييايميش و يکيزيف يهايژگيو از يبرخ د.ش

 يکيدروليه تيهدا شامل ونيانکوباس از قبل استفاده
 رطوبت )،١٩٨٦ رکسن،يود (کلوت ثابت بار روش به اشباع

 در ترتيب به )(Kpa لوپاسکاليک ١٥٠٠ و ٣٣ يهامکش در
 (دن يفشار ةصفح دستگاه از استفاده با PWP و  FCةنقط

 روش به (RFC ) ينسب ينگهدار تيظرف )،٢٠٠٢ هاپمن، و
 روش به خاک بافت )،٢٠٠٩( همکاران و نولدرزير

 تيهدا تيقابل و هاشپ )،١٩٨٦ بادر، و ي(ج هيدرومتري
 روش به آلي ةماد )،١٩٩٦( توماس روش به يکيالکتر

 كربنات درصد )،١٩٩٦ سامرز، و (نلسون تر اکسيداسيون
 يك كلريدريك اسيد با سازيخنثي روش با معادل كلسيم
 سديم هيدروكسيد با اضافي اسيد تيتراسيون و نرمال

 بيوچار هايويژگي يبرخ و )١٩٩٦ اسپارکس، و پرتي(لو
 مقدار تروژن،ين کربن، الکتريکي، هدايت ،pH شامل

 ،)١( معادلة براساس هابيوچار بازده درصد و خاکستر
 جئو، و سونگ ؛٢٠١٠ همکاران، و نگي(س شد يريگاندازه

٢٠١٢.( 
 B =    × 100 )١(                                                

 خشک وزن M (گرم)، يديتول وچاريب وزن E آن در که
  است. وچاريب ةبازد درصد B و (گرم) خام ماده
 تيهدا شامل خاک يکيزيف يهايژگيو انکوباسون از پس

 )،  θ( يزراع تيظرف رطوبت )،Ksat( اشباع يکيدروليه
 قابل رطوبت )،   θ( دائم يپژمردگ ةنقط در رطوبت
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 )RFC( ينسب ينگهدار تيظرف و ١)PAWC( اهيگ ةاستفاد
 يکيدروليه تيهدا يريگاندازه يبرا د.ش يريگاندازه
 ريمقاد ،لندريس توسط خاک يبردارنمونه از پس اشباع
 در آب سطح داشتننگه ثابت با شده خارج آب حجم

 تيهدا و يريگاندازه نيمع زمان مدت در مانومتر دستگاه
 )٢( معادلة از استفاده با ثابت بار روش به يکيدروليه

 ).١٩٨٦ رکسن،يد و (کلوت شد محاسبه

K=  ×  ×∆   )۲(                                                     
 واحد در خاک ستون از عبوري آب حجم Q آن در که

 cm s-1،( A( اشباع هيدروليکي هدايت K )،cm3 s-1( زمان
 ليپتانس اختالف  ∆ )،cm2( خاک ستون مقطع سطح

 روي شده ثابت آب سطح و خروجي نقطه بين هيدروليکي
  .است )cm( خاک ستون طول L و )cm( خاک ستون
 اختالف از )PAWC( اهيگ ةاستفاد قابل رطوبت درصد

 همعادل از يپژمردگ نقطه رطوبت و يزراع تيظرف رطوبت
 شد. محاسبه )٣(

PAWC= θFC - θPWP   )۳(                                        

 ،يزراع تيظرف در خاک رطوبت يوزن درصد θFC آن در که
θPWP و دائم يپژمردگ نقطه در رطوبت درصد PAWC 

  است. اهيگ استفاده قابل آب درصد
 تيظرف رطوبت نسبت )RFC( ينسب ينگهدار تيظرف
 )٤( معادله از استفاده با که است اشباع رطوبت به يزراع

  ).٢٠٠٩ همکاران، و نولدرزي(ر شد محاسبه
RFC =

       )٤(                                                     
 اشباع رطوبت    و يزراع تيظرف رطوبت    θ ،آن در که

   د.ش يريگاندازه اشباع گل هيته با که است خاک
 Statistica10 افزار نرم از استفاده با آمده دست هب جينتا

 يهاماريت اثر که صورت نيا به ،شد يآمار ليتحل و هيتجز
 يةتجز قيطر از يبررس مورد يهايژگيو بر مختلف

 با هانيانگيم ةسيمقا و نييتع )ANOVA( هاداده انسيوار
 .شد انجام درصد ٥ سطح در دانکن يادامنه چند آزمون

  
  بحث و جينتا
 تيهدا بر وچاريب يهاماريت اثر واريانس تجزيه جينتا
 )،θFC( يزراع تيظرف رطوبت )،Ksat( اشباع يکيدروليه

 استفاده قابل رطوبت )،θPWP( دائم يپژمردگ ةنقط رطوبت
 )RFC( ينسب ينگهدار تيظرف رطوبت و )PAWC( اهيگ

                                                
1- Plant Available Water Content 

 اثر داد که نشان جينتا است. شده نشان ٣ جدول در
 بيضرا و اشباع يکيدروليه تيهدا بر مصرفي يهابيوچار
 دائم، يپژمردگ ةنقط ،يزراع تيظرف شامل خاک يرطوبت

 دار معني ينسب ينگهدار تيظرف و اهيگ ةاستفاد قابل آب
)٠١/٠p<( .بود  
  
 هدايت بر نيشکر بقاياي و گاوي بيوچارکود اثر

  )Ksat( اشباع هيدروليکي
 بر مصرفي هايبيوچار اثر که دهدمي نشان ٣ جدول نتايج

 داري معني اختالف خاک اشباع هيدروليکي هدايت
)٠١/٠p<( .تيمارهاي سطوح در ٤ جدول طبق دارد B1، 

B2، B3 و B4 ترتيب به اشباع هيدروليکي هدايت مقادير 
 سطوح ثيرأت تحت و درصد ٠٥/٢٧ و ٢٠ ،٨٢/١٨ ،٤١/٩
M1، M2، M3 و M4 اشباع هيدروليکي هدايت مقادير 

 مقايسه در درصد ٤١/٢٩ و ٢٠ ،٣٥/٢٢ ،٧٦/١١ ترتيب به
 هدايت مقدار بيشترين کرد. پيدا افزايش شاهد تيمار با

 بيوچار وزني درصد ٢ تيمار در )١٠/١ cm h-1( هيدروليکي
  هيدروليکي هدايت مقدار کمترين و )M4( نيشکر

)cm h-1در بنابراين و آمد؛ دست به شاهد درتيمار )٨٥/٠ 
 داراي نيشکر از حاصل بيوچار مصرفي، بيوچار نوع دو بين

 به توجه با بود. کودگاوي بيوچار به نسبت بيشتري تأثير
 و وانگ جمله از شده انجام هايپژوهش برخي نتايج

 افزايش سبب تواندمي بيوچار کاربرد )،٢٠١٤( همکاران
 که شود خاک ظاهري چگالي کاهش و تخلخل دارمعني

 خاک اشباع هيدروليکي هدايت داليل همين به احتماالً
 با داد نشان نامبرده تحقيق نتايج است. يافته افزايش نيز

 ظاهري چگالي برنج پوستة از حاصل بيوچار سطوح افزايش
 هدايت و تخلخل افزايش باعث و يابدمي کاهش

 از ديگر يکي همچنين د.شومي خاک اشباع هيدروليکي
 که است اين خاک، به بيوچار افزودن با Ksat افزايش علل

 ٣٠ از تر(بزرگ درشت منافذ افزايش باعث تواندمي بيوچار
 انتقال در را نقش بيشترين منافذ اين که شود ميکرون)

 که شودميKsat  افزايش سبب هاآن افزايش و دارند آب
 و )٢٠١٥( همکاران و ليم پژوهش نتايج با هايافته اين

 اين هاييافته دارد. مطابقت )٢٠١٣( همکاران، و اويانگ
 با اشباع هيدروليکي هدايت افزايشي روند در پژوهش
 و )١٣٩٦( رضايي و رزاقي نتايج با بيوچار سطوح افزايش
  دارد. همخواني )١٣٩٧( نسيمي
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 ضرايب بر نيشکر بقاياي و گاوي کود بيوچار آثار
  خاک رطوبتي

 سطوح در دهدمي نشان ٥ جدول از حاصل نتايج
 زراعي ظرفيت رطوبت مقادير B4 و B1، B2، B3 تيمارهاي

 و درصد ٢٧/٩١ و ٧٧/٥٧ ،٣٥/٢٥ ،٧١/١٧ ترتيب به
 M4 و M1، M2، M3 سطوح تأثير تحت زراعي ظرفيت

 در درصد ٢٣/٩٢ و ٥٨/٦١ ،٤٠/٥٢ ،٠٦/١٢ ترتيب به
 مقدار بيشترين يافت. افزايش شاهد تيمار با مقايسه
 درصد ٢ تيمار در درصد) ٠٤/٥٠( زراعي ظرفيت رطوبت

 ظرفيت رطوبت مقدار ترينکم و )(M4 نيشکر بيوچار وزني
 آمدند. دست به شاهد تيمار در درصد) ٠٣/٢٦( زراعي
 گونهاين توانمي را زراعي ظرفيت رطوبت افزايش دليل

 ترمتخلخل سبب خاک، به بيوچار افزودن که داد توضيح
 باعث خاک ريز منافذ افزايش با امر اين و شده خاک شدن

 پژوهش اين نتايج د.شومي خاک رطوبت بيشتر نگهداري
 رزاقي و )٢٠١٢( همکاران و برگيس تحقيقات هاييافته با
 دارد. همخواني تغييرات روند نظر از )١٣٩٦( رضايي و

 با مصرفي بيوچار نوع اثر دهدمي نشان ٣ جدول نتايج
 پژمردگي نقطة رطوبت بر )>٠١/٠p( داريمعني سطح

 از حاصل نتايج است. داري معني اختالف داراي خاک دائم
 ،B1، B2 تيمارهاي سطوح در که دهدمي نشان ٥ جدول

B3 و B4 ترتيب به دائم پژمردگي نقطه رطوبت مقادير 
 نقطه رطوبت و درصد ٧٣/١٠٤ و ٧٣/٦٦ ،٦/٣٠ ،٠٦/٢٢

 M4 و M1، M2، M3 سطوح تأثير تحت دائم پژمردگي
 با مقايسه در درصد ١٠٣ و ٢/٧٠ ،٣٣/٥٩ ،٣٣/٥ ترتيب به

 نقطه رطوبت مقدار بيشترين يافت. افزايش شاهد تيمار
 وزني درصد ٢ تيمار در درصد) ٧١/٣٠( دائم پژمردگي

 پژمردگي نقطه رطوبت مقدار ترينکم و )(B4 گاوي بيوچار
 رفتار آمد. دست به )N0( شاهد تيمار در درصد) ١٥( دائم

 بافت کنترل تحت باال ماتريک هايمکش در خاک رطوبتي
 پايين هايمکش در ولي دارد قرار آن ريز منافذ و خاک
 باشدمي آن درشت تخلخل و خاک ساختمان کنترل تحت

 نتايج با پژوهش اين نتايج ).١٣٩٥ همکاران، و (نوروزي
 ضرايب افزايش مورد در )١٣٩٥( همکاران و نوروزي
 )،WHC( رطوبت نگهداري ظرفيت شامل خاک رطوبتي
 گياه استفاده قابل آب )،FC( زراعي ظرفيت رطوبت

)PAWC( دائم پژمردگي نقطه رطوبت مورد در جزء به 
)PWP( همکاران و آندرلي دارد. مطابقت )نتيجه )٢٠١٦ 

 ساختماني شرايط اصالح باعث بيوچار کاربرد که گرفتند

 ريز منافذ و بافت در ولي شده آن درشت تخلخل و خاک
 در رطوبت دليل همين به کند.نمي ايجاد تغييري آن

 پيدا داريمعني تغييرات FC و WHC، PAWC ضرايب
 تحت که دائم پژمردگي نقطه رطوبت وضعيت در ولي کرده
 داريمعني تغييرات دارد قرار خاک ريز منافذ کنترل
 رضايي و رزاقي هاييافته با پژوهش اين است.نتايج نداشته

 رطوبت افزايش در )٢٠١٧( همکاران و سليمان و )١٣٩٦(
 و نوروزي نتايج با اما ؛دارد مطابقت دائم پژمردگي نقطة

 ندارد. همخواني )١٣٩٥( همکاران
 بر مصرفي بيوچار نوع اثر دهدمي نشان ٣ جدول نتايج

 در داري معني اختالف داراي گياه استفادة قابل رطوبت
 نشان ٥ جدول از حاصل نتايج است. درصد يک سطح

 مقادير B4 و B1، B2، B3 تيمارهاي سطوح در که دهد مي
 ،٢٢/١٨ ،٧٨/١١ ترتيب به گياه استفادة قابل رطوبت

 گياه استفاده قابل رطوبت مقادير و درصد ٩٨/٧٢و ٦٠/٤٥
 ترتيب به M4 و M1، M2، M3 سطوح تأثير تحت

 با مقايسه در درصد ٥١/٧٧ و ٧٧/٤٩ ،٢١/٢١،٩٧/٤٢
 قابل رطوبت مقدار بيشترين يافت. افزايش شاهد تيمار

 وزني درصد ٢ تيمار در درصد) ٥٨/١٩( گياه استفادة
 استفاده قابل رطوبت مقدار ترينکم و )(M4 نيشکر بيوچار

 آمد. دست به )N0( شاهد تيمار در درصد) ٠٣/١١( گياه
 ها کربوهيدرات ويژه به آلي مادة افزايش کرد بيان توانمي
 سبب  به خاک تخلخل افزايش و  بيوچار طريق از خاک در

 مورد بيوچار ظاهري مخصوص جرم و باال تخلخل حجم
 در رطوبت ذخيرة افزايش براي خاک شرايط استفاده،

 باالي توانايي دليل به بيوچار است. داده افزايش را خاک
 زيستگاه عنوان به تواند مي غذايي، مواد جذب در خود

 محسوب خاکزي ريزموجودات فعاليت و رشد براي مناسب
 تواند مي کدام هر که )٢٠١٧ همکاران، و (خيرفام شود 

 داشته خاک رطوبت نگهداشت و جذب در سزايي به تأثير
 يک به بيوچار افزودن گرفت نتيجه توانمي واقع در باشد.
 اثر گردد.مي خاک شدن متخلخل بيشتر سبب شني، خاک
 آن دهندةنشان گياه، استفادة قابل آب بر بيوچار هايتيمار
 که دارد چشمگيري افزايشي اثر شاهد به نسبت که است

 منافذ افزايش و بيوچار ويژة سطح به توانمي را علت اين
 دهد.مي افزايش را آب نگهداري که داد نسبت خاک ريز

 اين در گياه استفادة قابل آب دارمعني افزايش روند
 رزاقي و )٢٠١٤( همکاران و کارالهو دملو نتايج با پژوهش

 دارد. همخواني )١٣٩٦( رضايي و
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 بر )>٠١/٠p( داريمعني سطح با مصرفي بيوچار نوع اثر
 اختالف داراي خاک نسبي نگهداري ظرفيت رطوبت

 نشان ٥ جدول از حاصل نتايج ).٣ (جدول بود داري معني
 مقادير B4 و B1، B2، B3 تيمارهاي سطوح در که داد

 ،٤٢/٢٥ ،١٣/٦ ترتيب به نسبي نگهداري ظرفيت رطوبت
 نگهداري ظرفيت رطوبت مقدار و درصد ٦٣/٥٢ و ٤٧/٣٩

 M4 و M1، M2، M3 سطوح ثيرأت تحت خاک نسبي
 در درصد ٢٣/٤٨ و ١٠/٤٢ ،٤٧/٤٦ ،٣٩/١١ ترتيب به

 مقدار بيشترين کرد. پيدا افزايش شاهد تيمار با مقايسه
 ٢ تيمار در درصد) ٥٨( نسبي نگهداري ظرفيت رطوبت

 رطوبت مقدار ترينکم و )(B4 گاوي بيوچار وزني درصد
 )N0( شاهد تيمار در درصد) ٣٨( نسبي نگهداري ظرفيت

 به بيوچار افزودن که داد نشان هاپژوهش آمد. دست به
 ظرفيت افزايش و خاک رطوبتي وضعيت بهبود باعث خاک

 همکاران، و (استروبل شود مي آن رطوبت نسبي نگهداري
 براي ديم هاي عرصه در را بيوچار توان مي لذا ).٢٠١١
 کاهش براي کشاورزي اراضي در و خاک رطوبت حفظ

 )٢٠١٣( همکاران و باسو برد. کار به آبياري ميزان و دفعات
 ٢٣ افزايش متوجه شني، خاک يک در بيوچار کاربرد با

 با مقايسه در رطوبت نسبي نگهداري ظرفيت درصدي
 بيوچار انتخاب که دادند گزارش انآن شدند. شاهد تيمار

 ظرفيت افزايش براي آن کاربرد صحيح ميزان و مناسب
 برخوردار بااليي اهميت از خاک رطوبت نسبي نگهداري

  است.
  

 )،θFC( يزراع تيظرف رطوبت )،Ksat( اشباع يکيدروليه تيهدا بر وچاريب يهاماريت اثر مربعات) نيانگي(م انسيوار هيتجز - ٣ جدول
  )RFC( ينسب ينگهدار تيظرف رطوبت و )PAWC( اهيگ استفاده قابل رطوبت )،θPWP( دائم يپژمردگ نقطه رطوبت

 درجه آزادي منبع تغيير
 ميانگين مربعات

Ksat RFC FC AWC PWP 

وچاريب  ٠١٨٠٢/٠** ٨  **٦٨/١٧٢  **٣٣/٢٣١  **٥١٢/٢٦  **١٥/١٠٣  

٠٠١٢٨/٠ ١٨ خطا  ٠٧/١٠  ٦٥/٣  ٩٦٦/٠  ٠٣/١  

  درصد ١ احتمال سطح در داري معني :**
  

  )ساعت بر متر يسانت( اشباع يکيدروليه تيهدا بر وچاريب يمارهايت نيانگيم سهيمقا - ٤ جدول
وچاريب  N0 B1 B2 B3 B4 M1 M2 M3 M4 

نيانگيم  d ٨٥/٠  c ٩٣/٠  b ٠١/١  b ٠٢/١  ba ٠٨/١  c ٩٥/٠  ba ٠٤/١  b ٠٢/١  a ١٠/١  
  ندارند. داريمعن اختالف درصد ٥ سطح در دارند مشترک کوچک حروف که ييهانيانگيم
  

 قابل آب )،PWP( دائم يپژمردگ ةنقط )،FC( يزراع تيظرف يهاتيوضع در رطوبت درصد بر وچاريب يمارهايت نيانگيم سهيمقا - ٥جدول
  )RFC( ينسب ينگهدار تيظرف و )PAWC( اهيگ استفاده

  .ندارند داريمعن اختالف درصد ٥ سطح در دارند مشترک کوچک حروف که ييهانيانگيم :*

  

  يريگجهينت
 بر داريمعني اثر بيوچار داد نشان پژوهش نيا جينتا

 پژمردگي ةنقط در و زراعي ظرفيت حد در خاك رطوبت

 استفاده قابل آب افزايش سبب ،خود امر اين که رددا دائم
 يوزن درصد ٢ کاربرد داد نشان جينتا د.ش بيوچار افزودن با
 شکر،ين و يگاو کود از حاصل وچاريب نوع دو هر در وچاريب

شيآزما يمارهايت  θFC θPWP PAWC RFC 

N0 
e ٠٣/٢٦  d ٠٠/١٥  d ٠٣/١١  d ٠٠/٣٨  

B1 
dc ٦٤/٣٠  c ٣١/١٨  cd ٣٣/١٢  d ٣٣/٤٠  

B2 
c ٦٣/٣٢  c ٥٩/١٩  c ٠٤/١٣  cb ٦٦/٤٧  

B3 
b ٠٧/٤١  b ٠١/٢٥  b ٠٦/١٦  ab ٠٠/٥٣  

B4 
a ٧٩/٤٩  a ٧١/٣٠  a ٠٨/١٩  a ٠٠/٥٨  

M1 
ed ١٧/٢٩  d ٨٠/١٥  c ٣٧/١٣  dc ٣٣/٤٢  

M2 
b ٦٧/٣٩  b ٩٠/٢٣  b ٧٧/١٥  a ٦٦/٥٥  

M3 
b ٠٦/٤٢  b ٥٣/٢٥  b ٥٢/١٦  a ٠٠/٥٤  

M4 
a ٠٤/٥٠  a ٤٥/٣٠  a ٥٨/١٩  a ٣٣/٥٦  
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 تيهدا شيافزا بر را ثيرأت ترينبيش شاهد، تيمار به نسبت
 ةنقط رطوبت ،يزراع تيظرف رطوبت اشباع، يکيدروليه

 ينگهدار تيظرف و اهيگ ةاستفاد قابل آب دائم، يپژمردگ
 وچاريب ريثأت نيهمچن دارد. يشن لوم خاك در ينسب

 يرو ،يگاو کود از حاصل وچاريب با سهيمقا در شکرين
 آب و يزراع تيظرف رطوبت اشباع، يکيدروليه تيهدا

 ٢ مصرفي سطح اگرچه بود. شتريب اهيگ ةاستفاد قابل
 اکثر در ،بود تأثير بيشترين داراي وزني نسبت درصد

 ٥/١ و ٢ مصرفي سطح بين ،بررسي مورد خصوصيات
 ؛نشد مشاهده داري معني تفاوت وزني نسبت درصد

 اقتصادي و بهينه سطح انتخاب يراب گفت توان مي نيبنابرا
 عنوان به را بيوچار وزني نسبت درصد ٥/١ سطح توان مي

 به توجه با که ياگونه به ؛دکر معرفي بهينه مصرفي سطح
 گرفت. را نتيجه بهترين توان مي کم ةهزين و زمان صرف

 توانمي ژوهشپ اين در آمده دست به نتايج به توجه با
 يک عنوان به بيوچار از استفاده که گرفت نتيجه
 که بافت سبک هايخاك در خصوصبه ،کننده اصالح

 مناطق در خصوصبه و دارند کمي آب نگهداري ظرفيت
 مواجه آب منابع کمبود لهأمس با که خشک نيمه و خشک

 افزايش که داشت نظر در ديبا است. مناسبي روش هستند،
 افزايش مانند منفي آثار توانديم خاك در بيوچار سطوح
 مثبت ثيرأت به توجه با .باشد داشته دنبال به خاك شوري
 لوم بافت در شده گيرياندازه فيزيکي پارامترهاي بر بيوچار

 باشد ايگونهبه دباي بيوچار سطح ترينبهينه انتخاب ،يشن
 باشد صرفه به مقرون اقتصادي لحاظ از ،آن از استفاده که
 تيوضع در ژهيو به بيشتر يهاپژوهش به نياز ،امر اين که

  .دارد مزرعه
 

  منابع
. اثر سطوح مختلف ١٣٩٦رزاقي ف. و رضايي ن.  .١

هاي فيزيکي خاک با بافت بيوچار بر خواص
): ١(٧ .مختلف. نشريه حفاظت و منابع آب و خاک

٨٨-٧٥.  
. بررسي اجمالي ١٣٩٢شهبازي ک. و بشارتي ح.  .٢

هاي کشاورزي ايران.  وضيت حاصلخيزي خاک
  .۱۵- ۱): ۱(۱. نشريه مديريت اراضي

پذيري زماني . بررسي تغيير١٣٩٧نسيمي پ.  .٣
برخي اثرات بيوچار حاصل از برگ خرما بر 

هاي فيزيکي خاک و اجزاء عملکرد ذرت  ويژگي

 ،نامه کارشناسي ارشد خاکشناسياي. پايانعلوفه
  ص. ٦١دانشگاه شهرکرد.  ،کشاورزي دانشکده

نوروزي م. طباطبائي س.ح. نوري م.ر. و متقيان  .٤
. اثرات کوتاه مدت بيوچار حاصل از ١٣٩٥ح.ر. 

شني. برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم
- ١٣٧): ٢(٦ه حفاظت منابع آب و خاک. نشري
١٥٠. 

5. Abel S. Peters A. Trinks S. Schonsky H. 
Facklam M. and Wessolek G. 2013. Impact 
of biochar and hydrochar addition on water 
retention and water repellency of sandy soil. 
Geoderma. 202-203: 183-191. 

6. Andrenelli M. C. Maienzab A. Genesiob L. 
Migliettab F. Pellegrini S. Vaccari F. P. and 
Vignozzi N. 2016. Field application of 
pelletized biochar: Short term effect on the 
hydrological properties of a silty clay loam 
soil. Agricultural Water Management. 163: 
190-196. 

7. Barnes R. T. Gallagher M. E. Masiello C. A. 
Liu Z. and Dugan B. 2014. Biochar-induced 
changes in soil hydraulic conductivity and 
dissolved nutrient fluxes constrained by 
laboratory experiments. PLoS one. 9(9): 1-9. 

8. Basso A. S. Miguez F. E. Laird D. A. 
Horton R. and Westgate M. 2013. Assessing 
potential of biochar for increasing water 
holding capacity of sandy soils. Global 
Change Biology Bioenergy. 5(2): 132-143. 

9. Briggs C. Breiner J. M. and Graham R. C. 
2012. Physical and chemical properties of 
Pinus ponderosa charcoal: implications for 
soil modification. Soil Science. 177: 263-
268. 

10. Dane J. H. and Hopmans J. W. 2002. Water 
retention and storage. In: Dane J. H. Topp G. 
C. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 4: 
Physical Methods. Madison Soil Science 
Society of America. pp: 1685-1692. 

11. De Melo Carvalh M. T. de Holanda Nunes 
Maia A. Madari B.E. Bastiaans L. van Oort 
P. A. J. Heinemann A. B. Soler da Silva M. 
A. Petter F. A. Marimon Jr B. H. and 
Meinke H. 2014. Biochar increases plant-
available water in a sandy loam soil under an 
aerobic rice crop system. Solid Earth. 5: 
939-952. 

12. Gaskin J. W. Steiner C. Harris K. Das K. C. 
and Bibens B. 2008. Effect of low-
temperature pyrolysis conditions on biochar 
for agricultural use. Transactions of 
ASABE. 51(6): 2061-2069. 

13. Gee G. W. and Bauder J. W. 1986. Particle 
size analysis hydrometer methods. In: 
Sparks DL et al. (Eds). Method of Soil 
Analysis. American Society of Agronomy



  حاصل از کود گاوي و بقاياي نيشکر بر ضرايب رطوبتي ... )Biochar(مقايسة آثار بيوچار                                                                        ١٧٨

 

and Soil Science Society of America 
Madison WI USA. part 1. pp: 383-411. 

14. Goldberger J. R. 2008. Diffusion and 
adoption of non-certified organic 
agriculture: a case study from semi-arid 
Makueni District. Kenya. Journal of 
Sustainable Agriculture. 32(4): 597-609. 

15. Kheirfam H. Sadeghi S. H. R. Homaee M. 
and Zarei Darki B. 2017. Quality 
improvement of an erosion-prone soil 
through microbial enrichment. Soil and 
Tillage Research. 165: 230-238. 

16. Klute A. and Dirkwen C. 1986. Hydraulic 
conductivity and diffusivity: laboratory 
methods. In: Klute A. (Ed). Methods of Soil 
Analysis. Physical and Mineralogical 
Methods. American Society of Agronomy 
and Soil Science Society of America 
Madison WI USA. Part 1. pp. 687-734. 

17. Li Y. Gao R. Yang R. Wei H. Li Y. Xiao H. 
and Wu J. 2013. Using a simple soil column 
method to evaluate soil phosphorus leaching 
risk. Clean-Soil Air Water. 41: 1100-1107. 

18. Lim T. J. Spokas K. A. Feyereisen G. and 
Novak J. M. 2015. Predicting the impact of 
biochar addition on soil hydraulic properties. 
Chemosphere. 142: 136-144. 

19. Liu X. Mao P. Li L. and Ma J. 2019. Impact 
of biochar application on yield-scaled 
greenhouse gas intensity: Ameta-analysis. 
Science of the Total Environment. 656: 969-
976. 

20. Loeppert R. H. and Sparks D. L. 1996. 
Carbonate and gypsum. In: D. L. Sparks (ed) 
Methods of Soil Analysis.Part 3 chemical 
methods. SSSA Mardison WI. pp. 437-474. 

21. Nelson D. W. and Sommers L. E. 1996. 
Total carbn organic carbn and organic 
matter. In: Sparks D. L et al. (Eds). Method 
of Soil Analysis. Chemical and 
Microbiological Properties. American 
Society of Agronomy and Soil Science 
Society of America Madison WI USA. Part 
3 3rd Ed. pp: 961-1010. 

22. O’Toole A. Moni C. Weldon S. Schols A. 
Carnol M. Bosman B. and Rasse D. P. 2018. 
Miscanthus biochar had limited effects on 
soil physical properties, microbial biomass, 
and grain yield in a four-year field 
experiment in Norway. Agriculture. 8(171): 
1-19. 

23. Ouyang L. Wang F. Tang J. Yu L. and 
Zhang R. 2013. Effects of biochar 
amendment on soil aggregates and hydraulic 
properties. Journal of Soil Science and Plant 
Nutrition. 13(4): 991-1002. 

24. Pandey D. Daverey A. and Arunachalam K. 
2020. Biochar: production, properties and 
emerging role as a support for enzyme 

immobilization. Journal of Cleaner 
Production. 255: 1-9.  

25. Reynolds J. D. Drury C. F. Tan C. S. Fox C. 
A. and Yang X. M. 2009. Use of indicators 
and pore volume-function characteristics to 
quantify soil physical quality. Geoderma. 
152: 252-263. 

26. Singh B. Singh B. P. and Cowie A. L. 2010. 
Characterisation and evaluation of biochars 
for their application as a soil amendment. 
Aust Journal Soil Research. 48: 516-525. 

27. Song W. and Guo M. 2012. Quality 
variations of poultry litter biochar generated 
at different pyrolysis temperatures. Journal 
of Analytical and Applied Pyrolysis. 94: 
138-145. 

28. Streubel J. D. Collins H. P. Garcia-Perez M. 
Tarara J. Granatstein D. and Kruger C. E. 
2011. Influence of contrasting biochar types 
on five soils at increasing rates of 
application. Soil Biology and Biochemistry. 
75: 1402-1413. 

29. Suliman W. Harsh J. B. Abu-Lail N. I. 
Fortuna A. M. Dallmeyer I. and Garcia-
Perez M. 2016. Influence of feedstock 
source and pyrolysis temperature on 
biocharbulk and surface properties. Biomass 
and Bioenergy. 84: 37-48. 

30. Thomas G. W. 1996. Soil pH and soil 
asidity. In Sparks D. L. et al. (ed). Method 
of Soil Analysis. 3nd ed. American Society 
of Agronomy and Soil Science Society of 
America Madison. WI. Part 3. pp: 475-490. 

31. Wang Y. Pan F. Wang G. Zhang G. Wang 
Y. Chen X. and Mao Z. 2014. Effects of 
biochar on photosynthesis and antioxidative 
system of Malus hupehensis Rehd. seedlings 
under replant conditions. Scientia 
Horticulturae. 175: 9-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


