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مطالعۀ تأثیرگذاری مواد افزودنی بر ویژگیهای شیمیایی ماسههای روان
 علی یزدانپناهی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران  ،کرج ،ایران.
 خالد احمدالی*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سلمان زارع؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
یکی از موادی که در دهههای اخیر به عنوان اصالحکنندۀ خاک مورد توجه محققین قرار گرفته است ،بایوچارها هستند .در این تحقیق
به منظور بررسییی ا ر افدندن بایوچارهای یعی ی ن بایوچار کوسوسییت زبالۀ شیییری بر نییگیهای خاک شیینی تییه شییدا از تسههای
ما سه ای کا شان ،آزمای شی در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل ن در قالب بلوکهای کامالً ت صادفی انجام گرفت .تیوارهای آزمایش
شامل بایوچار یعی ی در سطوح ( 3 ،1 ،0ن  5درصد) ،بایوچار کوسوست زبالۀ شیری در سطوح ( 3 ،1 ،0ن  5درصد) بود که در مجووع
 16ب ستر حا صل شد .آنالید شیویایی برای خاک ن بایوچارها به یور جداگانه ن هوچنین برای  16ب ستر حا صل از ترکیب ن سعتهای
مختلف این مواد ،در سییه تکرار انجام گرفت .نتایح حاصییل از تجدیه ناریان ن مقایسییۀ میانگین نییگیهای اندازاگیری شییدا (هدایت
الکتریکی ،pH ،کلسییی  ،منیدی  ،اتاسییی ن مادۀ آلی) نشییان داد که این نییگیها تحت تأ یر سییطوح مختلف بایوچار یعی ی اختال
م نیدار ی داشتند .افدندن بایوچارها سعب کاهش مقدار  pHخاک در برخی تیوارها گردید ن تیوار  5بیشترین کاهش را داشت .مقدار
قابلیت هدایتالکتریکی ،کلسییی  ،منیدی  ،اتاسییی ن مادۀ آلی تحت تأ یر هر دن نوع بایوچار افدایش  1/9 ،2/4 ،3/9 ،5/5ن  3/7برابری
ن سعت به شاهد ایدا کرد .در کل میتوان بیان کرد که تیوار( 13خاک %5+بایوچار یعی ی %5+بایوچار کوسو ست زباله) بی شترین تأ یر
را بر نییگیهای خاک مورد مطال ه گذا شته ا ست .به عنوان یک گدینۀ اجرایی میتوان ا ستفادا از بایوچارهای مورد مطال ه را بهعنوان
منعع حانی کلسی  ،منیدی  ،اتاسی ن مادۀ آلی ،در اصالح خاکها ن مدیریت حاصلخیدی مدنظر قرار داد.
کلید واژگان :بایوچار یعی ی ،ماسهبادی ،بایوچار کوسوست زبالۀ شیری ،اصالح خاک

* نویسندا مسئول :شوارا تواس+98263223044 :

Email: khahmadauli@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
عدم نجود اوشییش گیاهی مناسییب ،کاهش بازگشییت
بقایای گیاهی به خاک ن نید عدم مدیریت صحیح ا ستفادا
از بقایای گیاهان ،در اقالی خشیییک ن نیوهخشیییک نظیر
قسوت عودۀ سطح کشورمان ایران ،سعب کوعود مواد آلی
شدا ا ست ،یوری که بی شتر خاکهای ک شور کوتر از یک
درصیید مادۀآلی دارند [ .]3کوعود مواد آلی سییعب کاهش
اایداری سییاختوان خاک ،اوسییتهاوسییته شییدن آن ن در
نیایت ایجاد خاکی سخت ن متراک می شود [ .]11از یرفی
دیگر اغلب خاکهای کشییور آهکی ن دارای ناکنش قلیایی
هسیییتند ن اکثر گیاهان در این خاکها با مشیییکل تغذیۀ
عناصر ارمصر (بهنییا فسفر) ن ک مصر رنبهرن هستند.
یکی از رنشهای افدایش مقدار قابلجذب این عناصیییر در
گیاهان ،افدندن مواد آلی به خاک اسیییت [ .]12مواد آلی
نقش قیابیل مالحظییهای در بیعود نییگیهیای فیدیکی ن
شیییویایی خاک ن تأمین برخی از عناصییر غذایی موردنیاز
گیاا داشیییته ن میتوان از آن ها برای اصیییالح نییگی های
نامطلوب خاک ن افدایش اایدار محصول استفادا کرد [.]32
مواد آلی نضیی یت عناصییر غذایی در خاک را به دلیل
جییییذب سطحی ن ناکنشهای کوسلکسی تحت تأ یر قرار
میییییدهیییید .به هوین دلیل در دهههای اخیر کشانرزان
مدام در تالش بودااند تا با تأمین نیاز غذایی گیاا ،بهنییا
از یریق بازگرداندن بقایای آلی به خاک ن یا سیییوزاندن
بقایای گیاهان ،تولید محصیییول را تا حد امکان افدایش
دهند [ .]23عالنا بر این ،شناخت عوامل مؤ ر در حفظ ن
نگ یداری مادۀ آلی در خاک ،ج یت ات خاذ شییییوا های
مدیریتی مناسییب برای افدایش سییطح مادۀ آلی در خاک
الزم ن ضییرنری اسییت .یکی از رااهای افدایش مقدار مادۀ
آلی در خاک های زراعی ،اسیییتفادا از کودهای آلی مانند
کود حیوانی می باشیییید ،ا ما کاربرد این مادا نویتوا ند
جوابگوی نیازهای خاکهای زراعی باشیید؛ بنابراین برای
افدایش مقدار مادۀ آلی خاک ،اسییتفادا از منابع آلی مانند
Pyrolysis

1

ضای ات ک شانرزی ،کوسو ستها ،مواد زائد شیری ن لجن
فاضالبها ضرنری است ،تا ضون افدایش تولیدات زراعی،
توس ۀ اایدار در کشانرزی میسر شود [.]24 ،30
در دهۀ اخیر ا ستفادا از ماداای به نام بایوچار بهعنوان
اصیییالحکنندۀ خاک مورد توجه اینهشیییگران مختلف در
سراسر دنیا قرارگرفته است [ .]6این مادا را میتوان از هر
زیسیییتتوداای از جوله اسیییواندهای صییین تی ،زراعی،
جنگلی ،خانگی (زباله) ن کودهای حیوانی تییه کرد [.]8
بایوچار ماداای ریددانه ،متخلخل ن غنی از کربن اسیییت ن
به رنش تجدیۀ گرمایی از زیستتوداها در شرایط اکسیین
محدند ن در دمای کوتر از  700درجۀ سیییانتیگراد تییه
می شود [ .]18کاربرد بایوچار ه از جنعههای کشانرزی ن
ه از لحاظ محیطزیستی میتواند مفید ناقع گردد [.]24
کیفیییت مواد انلی یۀ خییام ن شیییرایط ایرنلید( 1تجدیییه)
می ترین فاکتورهای کنترلکنندۀ خصییوصیییات فیدیکی،
شیویایی ن ساختاری بایوچار تولیدی هستند [ .]5بایوچار
در در جۀ انل از حل قۀ آرن مات یک کربنی تک ن فشیییردا
ت شکیل شدا ا ست که با توجه به سطح نییا ن چگالی بار
زیاد آن در مقایسییه با مواد آلی ،ظرفیت باالتری در جذب
کاتیونها دارد [ .]37کاربرد این مادا عالنا بر بیعود کربن
آلی خییاک ،می توانیید نقش میوی در افدایش ظرفیییت
نگیداری آب [ ،]2بیعود تیویۀ خاک ،افدایش درصد اشعاع
بازی خاک ،افدایش نگیداری ن قابلیت دسیییترسیییی مواد
غذایی ،کاهش نیاز به کودهای شیییویایی ن آبشییویی مواد
غذایی [ ،]39 ،20 ،13افدایش ر شد ن عولکرد گیاهان ایفا
ک ند [ .]17به ل حاظ ماندگاری خواص ،بایوچار میتواند
بهعنوان یک ذخیرۀ کربنی برای صدها تا هداران سال در
خاک باقی بواند [ .]44 ،35 ،21این مادا با تر سیب کربن
تأ یر عوداای در کاهش گازهای گلخانهای ن بیعود ادیدۀ
گرمایش جیانی دارد [.]47
در زمینییۀ بررسیییی ا رات بییایوچییارهییای مختلف بر
خصیییوصییییات خاک تحقیقات خارجی ن داخلی زیادی
صورت گرفته که در زیر به برخی از آنها اشارا میگردد.
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نتایح اینه شی ن شان داد که افدندن بایوچار خاک ستر
چوب به خاک رسیییی ،موجب بیعود سیییاختوان خاک،
ظرفیت نگیداری آب ،هدایت هیدرنلیکی اشیییعاع ن تیویۀ
خاک موردنظر میشیییود [ .]22در تحقیقی دیگر از تأ یر
فوقال ادۀ بایوچار بر چرخۀ عنا صر ن جلوگیری از هدررنی
کربن ،نیترنژن ن فسفر در خاک بیان گردیدکه نتایح آنها

نیشییکر بر خصییوصیییات شیییویایی خاک نشییان داد که
افدندن بایوچار باگاس نیشکر در توامی سطوح یی هشت
ماا دنرۀ آزمایش ،با عث افدایش م نیدار کربن آلی ،ازت
کل ،فسیییفر قا بل جذب ،ظرف یت ت عادل آنیونی ،هدا یت
الکتریکی ن ظرفیت تعادل کاتیونی خاک گردید [ .]7نتایح
اینهشییی در رابطه با بررسییی ا ر افدایش بایوچار به خاک

ن شان داد که بایوچار دارای دامنهای از شکلهای عنا صر
غذایی بودا که با سرعتهای متفانتی آزاد شدا ن تأ یرات
متفانتی را بر حاصییلخیدی خاکدارند [ .]27در اینهشییی

در کاهش تجوع کادمیوم در کاهو ،نشییان داد که مصییر
بایوچار در خاک ،با عث کاهش جذب کادمیوم در کاهو
میشیییود [ .]47در نیایت در تحقیقی که بر رنی تأ یر

دیگری که به بررسیییی ا ر بایو چار بر عولکرد سیییو یا ن
تغییرات عنا صر غذایی نیترنژن ،ف سفر ن اتا سی ()NPK
در گیاا ن خاک در مرکد تحقیقات گرگان ارداختند .نتایح
ن شان داد که بایوچار در هر دن سطح  5ن  10کیلوگرم در

بایوچار بر جذب کلسییی در گندم کاشییته شییدا در خاک
آلودا به کادمیوم تحت تنش خشیییکی ارداختند ،به این
نتیجه رسییییدند که بایوچار تول یدشیییدا از بقایای برنح،
میتواند بهعنوان یک اصالح در خاک آلودا به فلد سنگین

هکتار باعث افدایش ارتفاع ن عولکرد بیولوژیکی سویا ن نید
افدایش عنا صر غذایی  NPKدر خاک شد [ .]16هوچنین
در رابطه با بررسییی تأ یر بایوچار حاصییل از برخ خرما بر
خ صو صیات فیدیکی خاک با بافت لوم شنی ،نتایح ن شان
داد که بایوچار عالنا بر تأ یر مثعت بر خصوصیات فیدیکی
خاک ن افدایش ظرفیت نگیداری ،قادر اسیییت که منافذ
ذخیرا ن انتقال خاک را با تشکیل منافذ انویه ن نید تغییر
اندازا ن تراک خاکدانه های خاک افدایش دهد [ .]31در
بررسی دیگری که بر رنی ا رات بایوچار بر خواص فیدیکی
خاک بود به این نتیجه رسیییدند که کاربرد  1تا  2درصیید
( )w/wبایوچار سعب کاهش چگالی ظاهری خاک ،افدایش
تخلخل خاک ،افدایش نفوذاذیری خاک ،سیییعب افدایش
ظرف یت نگ یداری آب در خاک گرد ید [ .]4هوچنین در
بررسی که بر رنی ا رات بایوچار ن ضای ات برنح بر عولکرد
خاک ،تجدیۀ کربن ) 1(Cseqن کاهش گازهای گل خانهای
در شییوال شییرقی تایلند ارداختند ،نتایح نشییان داد که
بایوچار ن ضیییای ات برنح با عث افدایش کیف یت خاک ن
عولکرد برنح ن نید کاهش گازهای گلخانهای شییید [.]40
هوچنین تحقیق در زمی نۀ بررسیییی ا ر بایو چار با گاس

برای بیعود رشییید گندم ن کاهش غلظتهای کادمیوم در
شرایط نیوهخشک استفادا شود [.]1
ان جام م طال ات گو ناگون بر بایو چار های مختلف ن
بررسی ا ر این مادا از جیات گوناگون حاکی از نقش مؤ ر
ن مفید آن در اصییالح خاک ،افدایش عولکرد گیاا ،کاهش
ا رات آلودگی های منابع آب ن خاک ن ...اسیییت .با توجه
بهمرنر منابع مالحظه میگردد که تاکنون مطال ۀ چندانی
در رابطه با بررسی ا ر سطوح مختلف بایوچار یعی ی ن نید
بایوچار کوسو ست زبالۀ شیری بر خ صو صیات فیدیکی ن
شییییویایی خاک های ماسیییه بادی که خاک غا لب در
عرصییههای یعی ی بیابانی اسییت ،انجام نشییدا اسییت .لذا
هد از این اینهش برر سی تأ یر سطوح مختلف بایوچار
تولید شدا از کوسو ست زبالۀ شیری ن بایوچار یعی ی بر
برخی نییگیهای شیویایی خاک ماسه بادی میباشد.

1

Carbon sequestration

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
خاک مورد ا ستفادا در این تحقیق از تسههای ما سهای
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بیابانهای کاشیییان تییه گردید .شیییکل (-1الف) موق یت
منطقۀ تییۀ خاک را نشیییان میدهد .نوونههای خاک در
آزمایشیییگاا ا از هوا خشیییک شیییدن ن ععور از الک 2
میلیمتری ،بهیور یکنواخت مخلوط شد.
بایوچار یعی ی که در فرآیندی یعی ی در یول 650
میلیون سال ایش ت شکیل گردیدا [ ،]43به صورت آمادا

از یک م دن ناقع در شیر ستان کوهعنان ناقع در ا ستان
کرمان تییه شد (شکل (-1ب)) .هوچنین کوسوست زبالۀ
شییییری تازا از مجتوع دفع ن اردازش آراد کوا ناقع در
جنوب شیر کیریدک ( شکل-1ج) تییه شد ن ا از هوا
خ شک کردن ،جیت یکنواخت کردن ،ذرات خرد ن از الک
 2میلیمتری گذراندا شد.

شکل  .1موقعیت منطقۀ تهیه (الف) خاک( ،ب) بایوچار طبیعی و (ج) کمپوست زبالۀ شهری

 .2.2تولید بایوچار
نوونه های کوسوسیییت زباله جیت تولید بایوچار ا

از

توزین ،به مرکد تحقیقات حفاظت خاک ن آب دانشگاا تیران
منتقل شیید .برای این منظور ابتدا مواد انلیۀ کوسوسییت زبالۀ
شیری در داخل قوییهای فلدی به اب اد  30× 50سانتیمتر
قرار دادا شد ن در داخل کورۀ الکتریکی در دمای  550درجۀ

سییانتیگراد به مدت سییه سییاعت حرارت دادا شیید .مشیییود
نعودن خاک ستر رنی بایوچار تولید شدا ن شان دهندۀ صحت
رنش اسییتفاداشییدا برای تولید بایوچار ن موفقیت در حذ
اک سیین ا ست که در این مطال ه این امر محقق شد .شکل
( )2کوسوست زبالۀ شیری ن بایوچار تولیدا شدا از کوسوست
زبالۀ شیری میباشد.

شکل  .2بایوچار تولیده از کمپوست زبالۀ شهری
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 .3.2آمادهسازی بستر کشت و طرح آزمایشی
این مطال ه بهصیییورت فاکتوریل با عامل نسیییعتهای
مختلف خاک ن مواد افدندنی ( بایو چار یعی ی ن بایو چار
تولید شدا از کوسو ست زباله شیری) ،در قالب یرح بلوک
کامالً تصییادفی با سییه تکرار ،در ف ییای گلخانۀ دانشییکدۀ
منابع یعی ی دانشگاا تیران انجام شد .فاکتورهای در نظر
گرفتهشییدا شییامل فاکتور بایوچار یعی ی در چیار سییطح
( 3 ،1 ،0ن  5درصیید) ن بایوچار تولیدشییدا از کوسوسییت
زبالۀ شیری در چیار سطح ( 3 ،1 ، 0ن  5درصد) میباشد.
تیوارهای مختلف بسییترهای کاشییت شییامل  16سییطح
بهصییورت زیر اسییت :تیوار انل :شییاهد (خاک بدنن مواد
افدندنی) ،تی وار دنم :خاک بهعالنۀ  1درصییید بایو چار
یعی ی ،تیوار سوم :خاک بهعالنۀ  1درصد بایوچار یعی ی
بهعالنۀ  1درصیید بایوچار زبالۀ شیییری ،تیوار چیار :خاک
بهعالنۀ  1در صد بایوچار یعی ی بهعالنۀ  3در صد بایوچار
زبالۀ شیییری ،تیوار انح :خاک بهعالنۀ  1درصیید بایوچار
یعی ی بهعالنۀ  5درصد بایوچار زبالۀ شیری ،تیوار شش:
خاک بهعالنۀ  3درصیید بایوچار یعی ی ،تیوار هفت :خاک
بهعالنۀ  3در صد بایوچار یعی ی بهعالنۀ  1در صد بایوچار
زبالۀ شیری ،تیوار ه شت :خاک بهعالنۀ  3در صد بایوچار
یعی ی بهعالنۀ  3درصیید بایوچار زبالۀ شیییری ،تیوار نه:
خاک بهعالنۀ  3درصیید بایوچار یعی ی بهعالنۀ  5درصیید
بایوچار زبالۀ شییییری ،تیوار  :10خاک بهعالنۀ  5درصییید
بایوچار یعی ی ،تیوار  :11خاک بهعالنۀ  5درصیید بایوچار
یعی ی بهعالنۀ  1درصیید بایوچار زبالۀ شیییری ،تیوار :12
خاک بهعالنۀ  5درصیید بایوچار یعی ی بهعالنا  3درصیید
بایوچار زبالۀ شییییری ،تیوار  :13خاک بهعالنۀ  5درصییید
بایوچار یعی ی بهعالنۀ  5درصییید بایوچار زبالۀ شییییری،
تیوار  :14خاک بهعالنۀ  1درصییید بایوچار زبالۀ شییییری،
تیوار  :15خاک بهعالنۀ  3درصییید بایوچار زبالۀ شییییری،
تیوار  :16خاک بهعالنۀ  5درصد بایوچار زبالۀ شیری بود.
در این تحقیق از گلدانهای شش کیلوگرمی به قطر  20ن
ارتفاع  21سیییانتیمتر اسیییتفادا گردید .در کف گلدانها

مقدار یک کیلوگرم قلواسییین ن شییین در کف گلدانها
جیت تسییل زهکشی ریخته شد .سس خاک ماسه بادی
را ا از ععور از الک  2میلیمتری ،با نسیییعت های نزنی
ذکر شیییدا ،با بایوچار یعی ی ن بایوچار کوسوسیییت زبالۀ
شیری مخلوط گردید .ا از آمادا سازی سطوح  16گانۀ
ب ستر خاک جیت ک شت گلخانهای ،مقداری از خاک آن را
جیت انجام آزمایشهای شیییویایی از هر بسییتر در سییه
تکرار برداشت شد.

 .4.2آنالیزهای آزمایشگاهی خاک و بایوچارها
بافت خاک به رنش هیدرنمتری [ ،]9قابلیت هدایت
الکتریکی ن  pHخاک ن بایوچارها به ترتیب در عصیییارۀ
اشییعاع ن عصییارۀ  ،1:5با  ECمتر [ ]32ن  pHمتر [،]40
اتاسی قابلاستفادا توسط استاتآمونیوم  1موالر [ ]10ن
قرائت با دسییتگاا فلی فتومتر ،کلسییی ن منیدی عصییارۀ
خاک به رنش تیتراسیییون با کلسیییوتر [ ]26اندازاگیری
شد.

 .1.4.2محتوای عناصر غذایی بایوچار
اتاسی ن سدی با رنش ه با اسید (ه تر) ن فلی
فتومتر [ ،]35کل سی ن منیدی با رنش کل سیوتری []26
اندازاگیری شد.

 .2.4.2محتوای خاکستر
محتوای خاکسیییتر بایو چار یعق رنش اسییی تا ندارد
 ASTM D-2866اندازاگیری شد .برای این منظور 5 ،گرم
نوونۀ خشیییک آنن را داخل ظر بوته چینی ریخته ن به
مدت  8سییاعت در دمای  550درجۀ سییانتیگراد حرارت،
در محیط با اک سیین کافی قرار دادا شد .ب د از این زمان
بوته را داخل دسییییکاتور در دمای اتاق قرار دادا تا سیییرد
شیییود ن دنبارا نزن گردید .محتوای خاکسیییتر از رابطۀ 1
محاسعه شد [:]38
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رابطۀ 1
)𝑔( 𝐴𝑠ℎ

𝐴𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 (%) = 𝑂𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑔) × 100

در رابطۀ فوق Ash Content :محتوای خاکسییترAsh ،

نزن خاکستر ن  Oven dried test specimentنزن بایوچار
خشییک شییدا در دمای  105درجۀ سییانتیگراد در داخل
آنن میباشد.

 .5.2آنالیز آماری دادهها
بررسیییی ا ر سیییطوح مختلف بایو چار های یعی ی ن
کوسوسیییت زباله شییییری بر خواص فیدیکی ن شییییویایی
خییاک ،از یریق محییاسیییعییه جییدنل تجدیییه ناریییان
( )ANOVAن مقایسیییه میانگینها از یریق آزمون دانکن
در سطح م نی داری  1ن  5درصد ن با استفادا از نرمافدار
 ،SPSS 22.0انجام شد.

 .3نتایج
 .1.3ویژگیهاای خااک و باایوچاارهاای مورد
استفاده
خیاک مورد اسیییتفیادا فرانانترین خیاک در اغلیب
بیابانهای ایران میبا شد ،بهیوری که اکثر تسههای شنی
ن منایق درگیر با ادیدۀ گرد ن غعار دارای خاک ماسهبادی
هسییتند .برخی از نییگیهای فیدیکی ن شیییویایی خاک

مورد استفادا (تیوار شاهد) در جدنل ( )1ارائه شدا است.
خاک مورد اسیییتفادا دارای بافت شییینی اسیییت ن قابلیت
هدایت الکتریکی ن  ،pHبه ترتیب ک ن نددیک به خنثی
بود .ب ی از نییگیهای شیویایی بایوچارهای تولید شدا
در جدنل ( )2نشییان داداشییدا اسییت .بر اسییاس جدنل
مالحظه میشییود که بایوچار یعی ی ن بایوچار کوسوسییت
زباله دارای  pHقلیایی میبا شند .مقدار شوری در بایوچار
کوسوسییت زباله شیییری نسییعت به بایوچار یعی ی بیشییتر
بود .مقادیر کلسیییی ن منیدی بایوچار کوسوسیییت زبالۀ
شییییری به ترتیب حدند  12ن  3/5برابر بایوچار یعی ی
میباشد.

 .2.3تأثیر بایوچارها بر خصوصیات خاک
ن تایح تجد یه نار یان ا ر تی وار های مختلف بایو چار
یعی ی ن کوسوست زبالۀ شیری بر خصوصیات خاک شنی
در جدنل ( )3نشییان داداشییدا اسییت .با توجه جدنل ()3
مشیاهدا میشیود که بایوچارها ،دارای تأ یر م نیداری بر
میدان  ،pHهدایت الکتریکی ن هوچنین عناصییر کلسییی ،
منیدی ن اتاسییی میباشییند که در ادامه به تأ یر بایوچار
یعی ی ن کوسوسییت زبالۀ شیییری بر خصییوصیییات خاک
موردمطال ه میاردازی .

جدول  .1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
ردیف

نییگی

ناحد

مقدار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pH
هدایت الکتریکی
ماسه
رس
سیلت
کالس بافت خاک
کلسی
منیدی
سدی
اتاسی
مادا آلی

(𝑚)𝑑𝑆⁄
()%
()%
()%
()meq.L-1
()meq.L-1
()%
()ppm
()%

7/27
1/30
91
7
2
شنی
10/67
10/67
0/032
303/8
0/33
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جدول  .2برخی ویژگی شیمیایی بایوچارهای مورد آزمایش
نییگی

ناحد

بایوچار یعی ی

بایوچار زبالۀ شیری

pH
هدایت الکتریکی
کلسی
منیدی
سدی
اتاسی
محتوای خاکستر

()dS.m-1
()meq.L-1
()meq.L-1
()%
()ppm
()%

8/14
6/99
10/67
18
0/012
360/8
87/33

7/55
9/62
124
64
0/024
2494/02
78/47

جدول  .3تجزیه واریانس اثر بایوچارهای طبیعی وکمپوست زبالۀ شهری بر ویژگیهای برخی عناصر خاک

منعع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین مرب ات

بایوچار یعی ی

3

بایوچار کوسوست زباله

3

*

pH

هدایت الکتریکی

کلسی

منیدی

مادا آلی

اتاسی

()-

()dS.m-1

)(meq.L-1

)(meq.L-1

()%

()ppm

0/03
0/10

**
**

3/56
49/61

*
**

142/75
1210/75

زباله × یعی ی

9

** 0/12

** 0/53

* 54/08

تکرار

2

0/01

0/02

13/58

خطا

30

0/03

0/12

17/05

32/75
**

309/64

** 71/34
**

**

0/25

**

0/72

0/04

3733/92
**

97394/97
2698/81

140/08

0/02

1374/86

17/42

0/03

3330/23

** ن * :م نیداری به ترتیب در سطح  1ن  5درصد

 .3.3واکنش خاک ()pH
بایوچار های افدندا شیییدا سیییعب تغییر م نادار pH

نوونههای خاک در سیییطح  1درصییید شیییدند (جدنل.)3
هوچنین نتایح مقایسییۀ میانگین مربوط به ( pHجدنل)4
ن شان داد که در بین تیوارهای مورد برر سی به جد تیوار
 2ن  5ت فانت م ناداری نجود ندارد .در اغ لب تی وارها با
افدندن بایوچار pH ،افدایش یاف ته که م قدار این افدایش
عودتاً به نوع مادۀ انلیهای که بایوچار از آن تولید میشود،
مرتعط ا ست .هوچنین بی شترین  pHمربوط به تیوارهای
 ( 2خاک  1 +درصییید بایو چار یعی ی) ن  ( 7خاک 3 +
درصیید بایوچار یعی ی  1 +درصیید بایوچار زبالۀ شیییری)
بودا که به ترتیب افدایش  6/5ن  5/9در صدی را به هوراا
داشت.

 .4.3هدایت الکتریکی ()EC
نتایح تجدیه ناریان

(جدنل )3نشیییان داد که افدندن

در صدهای مختلف بایوچار به خاک سعب افدایش م نادار
 ECنوونههای خاک در سطح  1درصد شدند.
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نتایح مقای سۀ میانگین (جدنل )4مربوط به  ECن شان
داد که در بین تیوارهای مختلف ،تفانت م ناداری نجود
دارد ن تیوار شاهد کوترین ن تیوار ( 13خاک  5 +درصد
بایوچار یعی ی  5 +درصد بایوچار کوسوست زبالۀ شیری)
بیشییترین  ECرا داشییته اسییت .از علتهای این افدایش با

تو جه به ن تایح آز مایشیییات بایو چار ( جدنل ،)2بایو چار
کوسوسییت زبالۀ شیییری ،خود دارای میدان زیادی عناصییر
محلول میباشیید که موکن اسییت این عناصییر از سییطح
بایوچار به درنن محلول آزاد شییدا باشیید ن دلیل افدایش
هدایت الکتریکی خاک نسعت به خاک شاهد باشد.

جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر بایوچارهای طبیعی وکمپوست زبالۀ شهری بر ویژگیهای برخی عناصر خاک
شوارا
تیوارها

pH
()-

هدایت الکتریکی
(𝑚)𝑑𝑆⁄

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

* 7/27 cde
7/74 a
7/62 abc
7/36 cde
7/04 e
7/34 cde
7/70 ab
7/41 acd
7/29 cde
7/39 acd
7/45 acd
7/29 cde
7/33 cde
7/18 de
7/47acd
7/45acd

1/30 i
2/18 h
3/15 fg
5/35 d
6/80 b
3/03 g
3/81 e
5/24 d
7/69 a
3/72 ef
4/15 e
6/08 c
7/24 ab
3/10 g
5/19 d
6/79 b

کلسی
)(meq.L-1
10/67fg
16 ef
12/67 f
34 b
32/67 bc
5/33 g
20/67 de
26/67 bcd
28/67 bc
13/33 ef
25/33 de
31/33 bc
41/33 a
15/33 ef
30 bc
27/33 bcd

منیدی
)(meq.L-1
10/67 de
5/33 e
17/33 acd
16/67 acd
22/67 ab
15/33 bcd
17/33 acd
12 cde
24 a
19 bcd
7/33 e
12 cde
24 a
5/33 e
20 abc
18 acd

اتاسی
()ppm

مادۀ آلی
()%

303/84 i
335/49 ghi
379/80 e-i
474/75 a-e
493/74 a-d
379/80 e-i
430/44 c-h
443/10 c-f
582/36 ab
329/160 hi
386/13 d-i
449/43 b-f
557/04 ab
354/48 f-i
493/74 a-d
538/05 abc

0/33 f
0/48 ef
0/62 df
0/74 cde
1/16 a
0/59 def
0/62 def
1/01 abc
0/90 a-d
0/71 cde
1/0 abc
1/09 ab
1/23 a
0/51 ef
0/80 b-e
1/04 abc

* :داداهایی که دارای یک حر مشترک هستند ،از نظر آماری اختال م نیدار با یکدیگر ندارند.

 .5.3منیزیم و کلسیم
افدندن بایو چار به خاک تأ یر م ناداری بر میدان
کل سی ن منیدی به ترتیب در سطح  5ن  1در صد دا شته
اسیییت (جدنل .)3با توجه به ن تایح م قایسیییۀ م یانگین
(جدنل ،)4مشییاهدا میشییود که افدندن بایوچار به خاک
سییعب افدایش غلظت عناصییر کلسییی (به جد تیوار  )6ن
منیدی (به جد تیوارهای  11 ،2ن  )14شیییدا اسیییت .در
رابطه با غلظت منیدی ن کلسی بیشترین غلظت ،در تیوار
 13مشیییاهدا شییید که به ترت یب افدایش  124ن 287
درصدی نسعت به شاهد را به دنعال داشته است.

 .6.3پتاسیم
بر اسیییاس نتایح جدنل تجدیه ناریان

( جدنل ())3

مالحظه میگردد که ا ر کاربرد بایوچار کوسوسیییت زبالۀ
شییییری بر مقدار اتاسیییی خاک در سیییطح یک درصییید
م نیدار بود .درحالیکه با توجه به مقایسییۀ میانگینها در
جییدنل( ،)4در بین تیوییارهییای مختلف خییاک تفییانت
م ناداری به جد  5 ،1ن  13نعود .هوچنین بیشترین مقدار
اتاسی در تیوار  9ن کوترین در تیوار( 1شاهد) اختصاص
داشت که تیوار  9افدایش  91درصدی را نسعت به شاهد

605

مطال ۀ تأ یرگذاری مواد افدندنی بر...

به هوراا داشته است.

 .7.3مادۀ آلی
جدنل ( )3تجدیه ناریان نشان میدهد که ا ر کاربرد
بایوچار کوسوسیییت زبالۀ شییییری بر مقدار مادۀ آلی خاک
دارای تأ یر م ناداری در سطح  1بود .با توجه به مقای سۀ
میانگینها در جدنل ( ،)4مالحظه میشییود که تیوارهای
مختلف خاک  5 ،13ن  1تفانت م ناداری با بقیۀ تیوارها
دارند .هوچنین تیوارهای  5ن  13بیشیییترین مقدار مادۀ
آلی خاک را نسییعت به تیوار شییاهد داشییتند که این دن
تیوار به ترتیب افدایش  3/5ن  3/7برابری ن سعت به شاهد
داشتند.

 .4بحث و نتیجهگیری
بهیورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که افدندن بایوچار
سیییعب تغییرات در برخی نییگیهای خاک مانند قابلیت
هدایت الکتریکی pH ،ن مقدار کربن آلی ن هوچیییییینین
قابل ییت اس یتفادۀ ب یرخی عن یاصر ارمصر ن ک مصر
(بهخ صوص اتا سی ) میگردد .هوچنین با توجه به نتایح
حاصل از این اینهش مشاهدا می شود که افدندن بایوچار
به خاک سیییعب افدایش  pHدر برخی از تیوارهای خاک
شییدا اسییت .م ووالً بایوچارهای تولید شییدا در دمای باال
دارای  pHباال هسیییتند ن برخی از مواد انلیه (نظیر آزنال،
باگاس ،سییعوس برنح ،کوسوسییت زبالۀ شیییری) نید دارای
 pHباالیی می باشییی ند که این امر با ن تایح [ 25ن ]46
م طاب قت دارد .هوچنین افدندن بایو چار به خاک با عث
افدایش هدایتالکتریکی در تیوارها گردیدا که این امر با
ن تایح [ ]15که ،افدایش  ECرا به ع لت زیاد بودن م قدار
امالح درکوسوست ن لجن فاضالب گدارش کردند ،مطابقت
دارد .با افدندن بایوچارها به خاک ،مقدار کل سی ن منیدی

در هوه تیوارها افدایش یافت که با نتایح [ 14ن  ]34که
به ترت یب از بایو چار تی یه شیییدا از ضیییای ات در خت
اکالیستوس ن بایوچار تییه شدا از چوب خرد شدۀ درخت
بلوط ن گردن ا ستفادا کردند ،مطابقت دارد .مقدار اتا سی
با افدندن بایوچارها به خاک ،باعث افدایش در هوۀ تیوارها
گردید .افدایش قابلمالحظه مقادیر اتا سی با کاربرد انواع
بایوچارهای استفادا شدا در این اینهش نشان میدهد که
میتوان بایوچار را بهعنوان یک منعع حانی اتاسیییی در
مدیریت حا صلخیدی این عن صر در خاکهای دچار کوعود
اتاسیییی مدنظر قرار داد ن مطال ات بیشیییتری را رنی آن
انجام داد .که در [ ]28افدایش  4/4تا  7برابری اتا سی را
در نتیجۀ افدندن بایوچار حاصیییل از بقایای گندم ،انعه،
ذرت ن کنجد به یک خاک آهکی گدارش گردید ،که این
افدایش با کاربرد بایوچار گندم ن کنجد بیشیییتر از بایوچار
ذرت ن انعه بود .افدایش اتاسییی در نتیجۀ کاربرد بقایای
گیاهی ن بایوچار به ترکیب آن ها بهنییا مقدار اتاسیییی
موجود در آن ها ،سیییرعت آزادسیییازی اتاسیییی ن تأ یر
مولکولهای آلی بر آزادسییازی اتاسییی از کانیهای خاک
ارت عاط دارد [ .]29هوچنین این امر با ن تایح [ 14ن ]34
که افدایش اتاسی خاک توسط کاربرد بایوچار در خاک را
گدارش دادند ،مطابقت دارد .در نیایت در بین تیوارهای
مختلف ،تیوار  13بی شترین تأ یر را در خ صو صیات خاک
موردمطال ه گذاشته است.

سپاسگزاری
نویسییی ند گان این م قا له بر خود الزم میدان ند که از
اشتیعانی صندنق حوایت از اینهشگران ن فنانران کشور
در تأمین اعتعار این اینهش تشکر ن قدردانی نوایند.
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