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اثر زغال زیستی تهیه شده از بقایای کشاورزی در دماهای متفاوت بر برخی
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چکیده
زغال زیستی یک ماده جامد غنی از کربن است که حاصل حرارت دهی زیست تودههای گیاهی و بقایای کشاورزی در
شرایط اکسیژن محدود میباشد .اثرات زغال زیستی در خاک بستگی به دمای گرماکافت و نوع ماده اولیه مورد استفاده در
تولید زغال زیستی دارد .بهمنظور بررسی تأثیر زغال زیستی حاصل از بقایای کشاورزی در دماهای متفاوت گرماکافت بر
ویژگیهای خاک ،وضعیت کاتیونها و آنیونهای خاک و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ذرت ،آزمایشی گلخانهای بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در  4تکرار به اجرا درآمد .تیمارها شامل نوع زغال زیستی (بیوچارهای بقایای برنج،
بقایای پنبه و بقایای کلزا) ،دمای گرماکافت ( 350و  700درجه سلسیوس) و مقدار زغال زیستی ( 2 ،0و  5درصد
وزنی/وزنی) بودند .نتایج نشان داد که همه بیوچارها سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شدند .حداقل مقدار pH
در خاک در تیمار زغال زیستی تهیه شده از بقایای برنج و بیشترین  pHدر خاک در تیمار زغال زیستی تولید شده از پنبه
بهدست آمد .افزایش دمای گرماکافت از  350به  700درجه سلسیوس سبب افزایش معنیدار  pHدر خاک شد .بیشترین
مقادیر سدیم ،کلسیم ،منیزیم ،کلر و بیکربنات در خاک در دمای  350درجه سلسیوس بهدست آمد .بیشترین مقدار
سدیم در برگ و ساقه ذرت در تیمار زغال زیستی حاصل از بقایای برنج بهدست آمد درحالیکه در مورد پتاسیم برگ و
ساقه ،زغال زیستی تهیه شده از بقایای کلزا بیشترین افزایش را داشت .دمای تولید زغال زیستی تنها بر مقدار سدیم برگ
اثر معنیداری در سطح  %5داشت .دمای گرماگافت و نوع ماده خام اولیه فاکتورهای مهمی هستند که ویژگیهای شیمیایی
زغال زیستی و متعاقب آن ویژگیهای خاک را متأثر میسازد.
واژههای کلیدی :بقایای گیاهی ،کاتیونهای خاک ،آنیونهای خاک ،زغال زیستی ،گرماکافت.
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همکاران ( )Yuan et al., 2011با بررسی اثر دماهای
مختلف پیرولیز بر ویژگیهای زغالهای زیستی بدست
آمده از بقایای کلزا ،ذرت ،سویا و بادام زمینی دریافتند
که با افزایش دما ،مقدار  pHآنها افزایش مییابد.
گزارشهای زیادی در خصوص تأثیر زغال زیستی تهیه
شده از منابع مختلف زیستتوده تحت شرایط متفاوت
تولید بر ویژگیهای شیمیایی و جنبههای حاصلخیزی
خاک وجود دارد .اختر و همکاران ( Akhtar et al.,
 )2015bاثرات دراز مدت زغال زیستی را بر بهبود رشد،
فیزیولوژی و عملکرد گندم تحت تنش شوری در گلخانه
بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد که افزودن زغال
زیستی باعث جذب سطحی سدیم از محلول شده و در
نتیجه جذب سدیم توسط گیاه کاهش یافت .همچنین
گزارش کردند که تنش شوری کاهش و غلظت عناصر
غذایی قابل جذب از جمله پتاسیم ،کلسیم و منیزیم
افزایش یافته و در نهایت رشد و عملکرد گندم بهطور
فزآیندهای در خاک افزایش یافت .کومار و همکاران
( )Kumar et al., 2013اثر درجه حرارتهای مختلف
تولید زغال زیستی ( 200تا  500درجه سلسیوس) را بر
برخی ویژگیهای خاک بررسی کردند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که زغال زیستی تولید شده در دمای
 300تا  350در سطوح مختلف باعث افزایش معنیدار
هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک شد .در پژوهشی
نبوینیا ( )Nabavi Nia, 2013نشان داد که مصرف زغال
زیستی تولید شده از ضایعات دباغی سبب افزایش کربن
آلی و هدایت الکتریکی خاک شد .آنها افزایش هدایت
الکتریکی ناشی از کاربرد زغال زیستی را وجود مقادیر
زیادی کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم در زغال زیستی گزارش
کردند .همچنین یافتههای آنها نشان داد که کاربرد
زغال زیستی تأثیر معنیداری بر مقدار پتاسیم خاک
نداشت .نتایج پژوهش نجمی ( )Najmi, 2013نشان داد
که کاربرد زغال زیستی در خاک باعث افزایش معنیدار
اسیدیته ،هدایت الکتریکی و کاتیونهای بازی تبادلی
نسبت به شاهد شد .اینال و همکاران ( Inal et al.,
 )2015نیز اثرات افزودن سطوح مختلف زغال زیستی
تولید شده از کود مرغی (صفر ،2/5 ،پنج و  10گرم در
کیلوگرم) در دمای  300درجه سلسیوس بر ویژگیهای
شیمیایی خاک آهکی و رشد ذرت را بررسی و گزارش
کردند که زغال زیستی سبب افزایش رشد ذرت شد.

مقدمه
در اقلیمهای خشک و نیمهخشک که قسمت عمده
کشور ایران را نیز شامل میشود ،عدم وجود پوشش
گیاهی کافی و مناسب ،عدم مدیریت صحیح استفاده از
بقایای گیاهان و همچنین کاهش بازگشت بقایای گیاهی
به خاک سبب کمبود مواد آلی شده است ( & Razzaghi
 .)Rezaie, 2017بنابراین برای افزایش مقدار ماده آلی
خاک ،استفاده از منابع آلی مانند ضایعات کشاورزی
ضروری بوده تا ضمن افزایش تولیدات زراعی ،توسعه
پایدار در کشاورزی میسر شود .اخیراً استفاده از زغال
زیستی در زمینهای کشاورزی بهعنوان منبع تأمین-
کننده مواد آلی برای رشد گیاه و اصالحکننده برای
بهبود ویژگیهای خاک مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته است (.)Domene et al., 2014
زغال زیستی یک ماده متخلخل ،غنی از کربن و ریزدانه
بوده که از گرمادهی بقایای آلی مانند ضایعات گیاهی،
کودهای دامی و سایر ضایعات در دماهای  200تا 900
درجه سلسیوس در یک محیط بدون اکسیژن یا با میزان
اکسیژن محدود بهدست میآید ( Lehmann & Joseph,
 .)2009ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی زغال زیستی
تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نوع مواد اولیه،
شرایط واحد گرماکافت ،سرعت گرمادهی ،اندازه ذرات
زغال زیستی و دمای اوج گرماکافت و مدت زمان
گرماکافت قرار میگیرد ( .)Laird et al., 2010دما از
متغیرهای اصلی تهیه زغال زیستی بوده که تأثیر مهمی
بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و پایداری آن دارد.
مقدار زغال زیستی تولید شده ،درصد کربن ،ترکیب
عنصری ،میزان خاکستر ،میزان مواد فرّار ،جرم ویژه،
توزیع اندازه خلل و فرج ،سطح ویژه ،ویژگیهای
شیمیایی سطح ،جذب سطحی آب و یونها،pH ،
ساختمان فیزیکی و پایداری در مقابل تجزیه از
ویژگیهای مهم زغال زیستی بوده که تحت تأثیر دما
قرار میگیرند ( .)Khadem et al., 2017فو و همکاران
( )Fu et al., 2011نشان دادند که با افزایش دمای
پیرولیز از  600به  1000درجه سلسیوس ،عملکرد زغال
زیستی تولید شده از کاه و کلش ذرت ،برنج و پنبه
(نسبت جرم زغال زیستی به جرم زیستتوده اولیه)،
کاهش مییابد .دلیل این کاهش ،تجزیه و متالشی شدن
زیاد مواد خام در دماهای زیاد میتواند باشد .یوان و
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آنجا که اثرات کاربرد زغالهای زیستی مختلف با مواد
اولیه و شرایط گرماکافت متفاوت ،بر عملکرد گیاهان
مختلف ،یکسان نیست ،لذا هدف از پژوهش حاضر
بررسی اثر بقایای کشاورزی (برنج ،پنبه و کلزا) و زغال
زیستی حاصل از آنها بر ویژگیهای خاک ،وضعیت
کاتیونها ،آنیونهای خاک ،وزن خشک اندام هوایی و
غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ذرت در شرایط گلخانه
بود.

اوزوما و همکاران ( )Uzoma et al., 2011نشان دادند که
کاربرد  10و  20تن در هکتار زغال زیستی تولید شده از
کود گاوی در دمای  500درجه سلسیوس به خاک شنی
سبب افزایش معنیدار رشد و عملکرد ذرت شد.
زغال زیستی بجز بخش کربنی پایدار ،حاوی مقدار
زیادی خاکستر بوده که حاوی نمکهای معدنی است که
در کوتاه مدت میتواند به تغذیه گیاه کمک نموده و
باعث افزایش عملکرد گیاه شود .میزان خاکستر موجود
در زغال زیستی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد
که از جمله این موارد میتوان نوع مواد اولیه و دمای
گرماکافت را نام برد ( .)Khadem et al., 2017باتوجه به
کاربرد زغال زیستی در سالهای اخیر و پی بردن به
نقش آن در افزایش عملکرد محصول ،تاکنون مطالعات
چندانی در ارتباط با تأثیر زغال زیستی بر وضعیت
کاتیونها ،آنیونها و سایر ویژگیهای خاک و همچنین
غلظت عناصر در گیاه گزارش نشده است .نتایج پژوهش-
های چان و همکاران ( )Chan et al., 2008و گاسکین و
همکاران ( )Gaskin et al., 2010نشان داده است که
کاربرد زغال زیستی با منابع اولیه مختلف میتواند اثرات
کامالً متفاوتی را در پاسخهای گیاهی و تغییرات غلظت
و جذب عناصر غذایی در گیاهان مختلف داشته باشد .از

مواد و روشها
نمونه برداری و تعیین ویژگیهای خاک :یک نمونه خاک
مرکب از عمق صفر تا  30سانتیمتری مزرعه پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برداشته
شد .پس از هوا خشک شدن ،از الک دو میلیمتری عبور
داده شد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی از قبیل بافت
خاک ،کربنات کلسیم معادل pH ،و قابلیت هدایت
الکتریکی عصاره اشباع ،کربن آلی ،ظرفیت تبادل
کاتیونی ،نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم قابلاستفاده با
استفاده از روشهای استاندارد ()Page et al., 1982
اندازهگیری شدند (جدول .)1

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil used in the experiment
*Parameter
Unite
Value
pH e
-----7.83
ECe
dS m-1
0.92
Clay
%
14.5
Silt
%
67.2
Sand
%
18.3
)Textural class (USDA
Silt loam
CEC
cmol+ kg-1
9.9
Organic carbon
%
0.95
Total N
%
0.005
)P (ava
)(mg kg-1
6.5
-1
)K (ava
) (mg kg
448.9
*CEC: Cation Exchangeable Capacity; ECe: Electrical Conductivity of soil saturation extract, Ava: Available

گرماکافت از الک دو میلیمتری عبور داده شدند .مقدار
کافی از هر نمونه بهوسیله ورقههای آلومینیمی پوشانده
شد تا شرایط دسترسی اکسیژن محدود ایجاد گردد
( .)Komkiene & Baltrenaite, 2016گرماکافت نمونهها
در کوره الکتریکی بهطور جداگانه در دماهای  350و

بقایای کشاورزی و تولید زغال زیستی

بقایای گیاهان برنج ،پنبه و کلزا مورد استفاده در تهیه
زغال زیستی از مزارع استان گلستان جمع آوری شد.
بقایای جمعآوری شده پس از هواخشک شدن ،آسیاب
شده و برای اطمینان از یکنواختی نمونهها در طی
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مزرعه به روش وزنی تأمین شد .برداشت بوتههای گیاه
ذرت  96روز پس از کاشت انجام شد .نمونههای گیاهی
به مــدت  48ســاعت در درجــه حــرارت  70درجــه
سانتیگراد خشک شدند ،پس از هضم نمونههای گیاهی
به روش اکسیداسیون خشک (،)Benton & Case, 1990
غلظت سدیم و پتاسیم به تفکیک در ساقه و برگ با
استفاده از دستگاه فلیم فوتومتر اندازهگیری شد.
همزمان با برداشت گیاه ،از خاک گلدانهای تحت
کشت ،نمونهبرداری شد .نمونههای خاک پس از
هواخشک شدن از الک دو میلیمتری گذرانده شدند.
سپس  pHو قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع،
میزان سدیم محلول با استفاده از فلیم فوتومتر ،کلسیم و
منیزیم محلول با روش کمپلکسومتری و غلظت
آنیونهای بیکربنات و کلر با روشهای تیتراسیون
تعیین شدند ( .)Page et al., 1982سپس نسبت جذب
سدیم ( )SARمحاسبه شد .پتاسیم تبادلی خاک نیز با
استفاده از استات آمونیوم عصارهگیری و با دستگاه فلیم
فوتومتر قرائت شد (.)Page et al., 1982
تجزیه آماری مقایسه بین تیمارهای مختلف با استفاده از
نرمافزار  SASانجام و برای مقایسه میانگینها از آزمون
( LSDدر سطح اطمینان  95درصد) استفاده شد.

 700درجه سلسیوس به مدت یک ساعت با آهنگ
افزایش دمای کوره حدود  10درجه سلسیوس بر دقیقه
صورت گرفت .یک شبانه روز به نمونهها اجازه داده شد
تا به دمای محیط برسند .سپس زغالهای زیستی تهیه
شده از الک دو میلیمتری عبور داده شدند pH .و
قابلیت هدایت الکتریکی مواد اولیه و زغالهای زیستی
تولیدی در عصاره )Rajkovich et al., 2012( 1:20
اندازهگیری شدند (جدول  .)2درصد کربن آلی با روش
والکلی و بلک تعیین شد (.)Walkley & Black, 1934
مقدار سدیم و پتاسیم کل مواد اولیه و زغالهای زیستی
تولیدی پس از هضم نمونهها به روش اکسیداسیون
خشک ( )Benton & Case, 1990با استفاده از دستگاه
فلیم فوتومتر اندازهگیری شد .درصد کاهش وزن بقایا بر
اثر گرماکافت و تبدیل به زغال زیستی (عملکرد زغال
زیستی) نیز محاسبه شد .میزان خاکستر موجود در زغال
زیستی نیز با حرارت دادن پنج گرم زغال زیستی در
دمای  500درجه سلسیوس به مدت بیشتر از هشت
ساعت و توزین دوباره آن تعیین شد ( Song & Guo,
.)2012
آزمایش گلخانهای

در این پژوهش ،تأثیر زغال زیستی حاصل از بقایای
کشاورزی (برنج ،پنبه و کلزا) بر برخی ویژگیهای خاک،
وضعیت کاتیونها و آنیونهای خاک ،وزن خشک اندام
هوایی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ذرت (رقم
سینگل کراس  )704مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار
تکرار بهصورت گلدانی به اجرا درآمد .تیمارها شامل
شاهد (بدون زغال زیستی) و سه نوع زغال زیستی تهیه
شده از بقایای برنج ،پنبه و کلزا در دماهای  350و 700
درجه سلسیوس هر کدام با مقادیر دو و پنج درصد وزنی
بودند .واحدهای آزمایشی گلدانهای پالستیکی حاوی
پنج کیلوگرم خاک بود .سپس تعداد شش عدد بذر در
هر گلدان در عمق دو سانتیمتری خاک کاشته که پس
از سبز شدن و گذشت دو هفته ،تعداد بوتهها به چهار
عدد در هر گلدان تقلیل یافت .برای حذف اثرات
محیطی در طول دوره رشد ،جای گلدانها دو بار در
هفته بهصورت تصادفی تغییر داده شد .عملیات آبیاری و
وجین علفهای هرز با دست انجام گرفت .رطوبت خاک
گلدانها در طول دوره رشد گیاه در حدود ظرفیت

نتایج و بحث
ویژگیهای بقایای کشاورزی و زغالهای زیستی مورد
استفاده

برخی از ویژگیهای مهم بقایای کشاورزی و زغالهای
زیستی تهیه شده در دماهای مختلف در جدول  2ارائه
شده است .در اثر تبدیل بقایای کشاورزی به زغال
زیستی مقدار کربن آلی کاهش یافت .مقدار این کاهش
در بیوچارهای تهیه شده در دمای  700درجه سلسیوس
نسبت به دمای  350درجه سلسیوس به مراتب بیشتر
بود بهگونهای که مقدار کربن آلی در زغال زیستی تهیه
شده از پنبه در در دمای  700درجه سلسیوس نسبت به
دمای  350درجه سلسیوس در حدود  68درصد کاهش
نشان داد .مقدار این کاهش در زغال زیستی تهیه شده
از پنبه در در دمای  700درجه سلسیوس نسبت به
بقایای پنبه  75درصد بود .کاهش میزان کربن آلی زغال
زیستی با افزایش دمای گرماکافت به کاهش بخش
ناپایدار کربن نسبت داده میشود .پایداری بیشتر کربن
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زیستی مرتبط دانستند .یوان و همکاران (
 )2011اظهار داشتند که قابلیت هدایت الکتریکی و pH
زغال زیستی به مقدار زیادی به محتوا و ترکیب خاکستر
زغال زیستی بستگی دارد .فلزات قلیایی مثل سدیم و
پتاسیم تعیین کننده  pHو فلزات قلیایی خاکی مثل
کلسیم و منیزیم تعیین کننده  ECهستند .همچنین
مقادیر  ECو  pHزغال زیستی به شرایط گرماکافت و
نوع ماده خام بستگی دارند.
مقادیر عملکرد و محتوای خاکسترزغالهای زیستی تهیه
شده از بقایای برنج ،پنبه و کلزا در دماهای مختلف
گرماکافت در جدول  2ارائه شده است .نتایج نشان داد
که مقدار عملکرد زغال زیستی با افزایش دمای
گرماکافت کاهش یافت و از  40/1درصد در زغال زیستی
تهیه شده از پنبه در دمای  350درجه سلسیوس تا
 19/4درصد در زغال زیستی تهیه شده از برنج در دمای
 700درجه سلسیوس متغیر بود .عملکرد زغال زیستی با
افزایش دما کاهش یافت .بیشترین کاهش مربوط به
زغال زیستی تهیه شده از بقایای برنج بود بهگونهای که
مقدار عملکرد از  37/1درصد در زغال زیستی تهیه شده
در دمای  350درجه سلسیوس به  19/4درصد در زغال
زیستی تهیه شده در دمای  700درجه سلسیوس رسید.
کاهش در میزان عملکرد عمدتاً به تخریب برخی
ترکیبات نظیر سلولز و همی سلولز و نیز احتراق و
اکسید شدن مواد آلی با افزایش دمای گرماکافت نسبت
داده میشود ( .)Al-Wabel et al., 2013مرادف و
همکاران ( )Muradov et al., 2012کاهش در مقدار
عملکرد با دما را به افزایش نرخ تصعید ترکیبات آلی
مرتبط دانستند .یانگ و همکاران ()Yang et al., 2004
بیان داشتند که حذف کامل رطوبت در دمای 220
درجه سلسیوس ،همیسلولز در دمای  220تا 315
درجه سلسیوس و سلولز در دمای  315تا  400درجه
سلسیوس اتفاق میافتد درحالیکه تجزیه لیگنین در
دمای  400درجه سلسیوس رخ میدهد .نوواک و
همکاران ( )Novak et al., 2009بازده بیشتر زغال
زیستی در دمای پایینتر گرماکافت را ناشی از حدااقل
میعان ترکیبات آلیفاتیک و هدررفت کمتر  H2 ،CH4و
 COدانستند .افزون بر این آنها کاهش در عملکرد زغال
زیستی با افزایش دما را به دهیدراته شدن گروههای
هیدروکسیل و تخریب حرارتی ساختمانهای لیگنو-

زغال زیستی تولید شده در دماهای باالتر به درصد
نسبی کربن الکیل و آروماتیک ،میزان تراکم کربن
آروماتیک و نوع مواد اولیه مورد استفاده برای تولید
زغال زیستی مرتبط است .بنابراین افزودن زغال زیستی
به خاک میتواند مخزن بالقوهای از کربن را در خاک
فراهم آورد ( .)Fang et al., 2014همچنین در اثر تبدیل
بقایای کشاورزی به زغال زیستی مقادیر  pHو قابلیت
هدایت الکتریکی افزایش یافت .افزایش دمای تولید زغال
زیستی منجر به تولید زغالهای زیستی با  pHو قابلیت
هدایت الکتریکی باالتر شد .افزایش  pHو قابلیت هدایت
الکتریکی در نتیجه افزایش حرارت تولید زغال زیستی
توسط پژوهشگران دیگر مانند ال-وابل و همکاران (Al-
 )Wabel et al., 2013نیز گزارش شده است .بقایای
کشاورزی (برنج ،پنبه و کلزا) دارای  pHاسیدی بودند و
تبدیل آنها به زغال زیستی بسته به دمای گرماکافت
دارای  pHاسیدی ضعیف تا قلیایی شدید بودند .مقادیر
 pHدر بقایای کشاورزی پایین بود (با مقادیر مشابه )5/9
که پس از تبدیل به زغال زیستی بهطور قابل توجهی
افزایش یافت و در دمای  700درجه سلسیوس مقادیر
 pHدر زغالهای زیستی تهیه شده از بقایای برنج ،پنبه
و کلزا بهترتیب به  8/6 ،9/6و  9/2رسید .این افزایش در
مقدار  pHعمدتاً به جدا شدن نمکهای قلیایی از بخش
آلی در اثر افزایش دمای گرماکافت نسبت داده میشود
( .)Al-Wabel et al., 2013سونگ و گو ( Song & Guo,
 )2012بیان داشتند که افزایش  pHو قابلیت هدایت
الکتریکی در اثر تبدیل بقایای کشاورزی به زغال زیستی
احتماالً میتواند در اثر افزایش غلظت اکسیدهای فلزی
(کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سدیم) ،افزایش مقدار
خاکستر و همچنین جدا شدن مواد معدنی از بخش آلی
در اثر گرماکافت باشد .سینگ و همکاران ( Singh et al.,
 )2010بیان داشتند که  pHزغال زیستی در دامنه نسبتاً
اسیدی تا قلیایی متغیر است و افزایش دمای گرماکافت
عموماً سبب افزایش  pHزغال زیستی میشود .پایین
بودن  pHزغال زیستی تولید شده در دمای گرماکافت
 350درجه سلسیوس به تولید اسیدهای آلی و ترکیبات
فنلی ناشی از تجزیه سلولز و همیسلولز نسبت داده شده
است ( .)Abe et al., 1998کوکانا و همکاران ( Kookana
 )et al., 2011افزایش  pHزغال زیستی با افزایش دمای
گرماکافت را به افزایش نسبی فلزات قلیایی در زغال

Yuan et al.,
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 )& Ersoy-Meriçboyu, 2010با بهدست آوردن یافته-
های مشابه مقدار باالتر خاکستر در زغال زیستی را ناشی
از باقی ماندن مواد معدنی تشکیل دهنده خاکستر در
زغال زیستی در طی کربنسازی دانستند .افزایش مقدار
خاکستر و کاهش عملکرد زغال زیستی در نتیجه
افزایش حرارت تولید زغال زیستی توسط پژوهشگران
دیگر نیز گزارش شده است (.)Al-Wabel et al., 2013

سلولز مرتبط دانستند .برعکس مقدار عملکرد زغال
زیستی ،مقدار محتوای خاکستر زغال زیستی با افزایش
دمای گرماکافت افزایش یافت .درصد خاکستر از ،12/5
 1/5و  11/5درصد بهترتیب در بقایای برنج ،پنبه و کلزا
به  11/5 ،32و  19درصد در زغالهای زیستی تهیه
شده از این بقایا در دمای دمای  700درجه سلسیوس
افزایش یافت .ازچیمن و ارسوی-مریچبویو ( Ozçimen

جدول  -2ویژگیهای بقایای کشاورزی و زغالهای زیستی
Table 2. Properties of agricultural residues and biochars
Organic compound
pH EC
O.C
Biochar yield Biochar ash Total Na Total K
-1
dS m
%
Rice residues
5.9 3.6
50.1
12.5
0.88
0.97
Cotton residues
5.9 0.5
56.3
1.5
0.70
0.50
Rapeseed residues
5.9 2.7
52.1
11.5
0.26
0.11
Rice biochar 350
6.8 4.5
46.1
37.1
22
1.37
1.73
Cotton biochar 350
6.9 0.5
42.8
40.1
10.5
0.30
0.41
Rapeseed biochar 350
6.8 5.2
48.9
34.1
12.5
0.70
2.77
Rice biochar 700
9.6 5.0
23.7
19.4
32
1.19
2.36
Cotton biochar 700
8.6 0.9
13.9
28.5
11.5
0.38
1.08
Rapeseed biochar 700
9.2 4.5
22.2
28.0
19
0.49
3.58

نتایج تجزیه واریانس اثر زغالهای زیستی حاصل از
بقایای کشاورزی (برنج ،پنبه و کلزا) بر ویژگیهای خاک
در جدول  3ارائه شده است .براساس نتایج حاصل از
تجزیه آماری ،اثرات اصلی و متقابل فاکتورها برقابلیت
هدایت الکتریکی ،pH ،غلظتهای سدیم ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم ،کلر و بیکربنات محلول و نیز پتاسیم
تبادلی معنیدار بود لیکن اثر متقابل زغال زیستی ،سطح
و دما بر قابلیت هدایت الکتریکی معنیدار نبود (جدول
.)3

همچنین نتایج جدول  2نشان میدهد که مقدار
محتوای خاکستر در مواد اولیه و زغالهای زیستی
حاصل از آنها در پنبه کمتر از برنج و کلزا بود .آمونته و
جوزف ( )Amonette & Joseph, 2009با بدست آوردن
نتایج مشابه گزارش کردند که پایین بودن مقدار
خاکستر در زغال زیستی تهیه شده از مواد سخت بافت و
چوبی نسبت به گیاهان علفی و کاه میتواند ناشی از
مقدار پایین سیلیس در گیاهان چوبی باشد.
تأثیر بیوچارهای بر ویژگیهای خاک

جدول  -3تجزیه واریانس اثر زغالهای زیستی بر ویژگیهای خاک
Table 3. Analysis of variance for the application of biochars on soil properties
Ms
df
SAR
Mgsol
Casol
Nasol
Ksol
Ex. K
ClHCO3pH
EC
***2 67.64*** 34.14*** 705.09*** 719*** 69.39*** 1628299*** 1289*** 31.84*** 0.142*** 23.89

S.O.V
Biochar

***2 46.48*** 258.29*** 203.66*** 649.5*** 133.69*** 6622433*** 1308*** 104.58*** 0.129*** 27.99
**Temparature 1 0.425*** 5.78** 61.23*** 22.51** 4.73*** 504043*** 13.17*** 137.5*** 0.213*** 0.75
Level

***14.24*** 0.11*** 8.15
**0.037

**6.93

**0.3

**0.07*** 0.32

***36.5

0.07ns

*0.02

*2.18

9.53

0.92

3.61

× Biochar
***4 22.39*** 10.77*** 239.8*** 248.5*** 42.18*** 664384*** 442.16
Level
× Biochar
***
***5.44** 5.05*** 23.66*** 3.42*** 43950*** 14.10
Temparature 2 1.39
× Level
***
***6.48** 21.28*** 5.65ns 3.62*** 223685*** 4.5
Temparature 2 0.11
× Biochar
× Level
***4 0.68** 29.46*** 14.64*** 15.13*** 1.3
***30965*** 5.03
Temparature
C.V
4.92
14.33
4.52
17.63
4.17
3.87
3.8
***,**, * and ns, singnificant at the 0.1, 1, 5% levels probability and non significant, respectively.

169

جلد  ،7شماره  ،3پاییز 1398

تحقیقات کاربردی خاک

متفاوتی از سدیم ،پتاسیم ،منیزیم و سایر فلزات
موجوددر زغال زیستی باشد .سونگ و گو ( & Song
 )Guo, 2012گزارش کردند که کاربرد زغال زیستی
باعث افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شد؛ از
اینرو ،بهدلیل افزایش شوری خاک و احتمال صدمه به
بذر و نهال گیاهان باید در استفاده از آن دقت کافی را به
کار برد.
مقایسه میانگین اثرات اصلی (جدول  )4نشان داد که
نوع زغال زیستی ،دما و نیز سطح کاربرد بر میزان pH
خاک معنیدار بود .حداقل مقدار  pHدر خاک در تیمار
زغال زیستی تهیه شده از بقایای برنج و بیشترین pH
در خاک در تیمار زغال زیستی تولید شده از پنبه به-
دست آمد .افزایش دمای گرماکافت از  350به 700
درجه سلسیوس سبب افزایش معنیدار  pHدر خاک
شد .این نتیجه با دادههای جدول ( 2ویژگیهای
زغالهای زیستی تولیدی) همخوانی دارد که با افزایش
دمای گرماکافت pH ،زغال زیستی نیز افزایش یافت.
کاربرد سطوح دو وپنج درصد وزنی زغال زیستی سبب
افزایش معنیدار  pHخاک شد هرچند افزایش میزان
کاربرد از دو به پنج درصد وزنی زغال زیستی اثر معنی-
داری بر میزان  pHنداشت .مطالعات آلزبیر و همکاران
( )Elzobair et al., 2016نشان داد که در خاکهای
آهکی استفاده از زغال زیستی باعث تغییر اندک در pH
خاک میشود که این تغییر به خاصیت بافری شدید این
خاکها نسبت داده شده است .سونگ و گو ( & Song
 )Guo, 2012علت اصلی افزایش  pHخاک با کاربرد
زغال زیستی را به کربناتهای قلیایی موجود در آن
مرتبط دانستند .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که
کاربرد زغالهای زیستی مختلف سبب افزایش  pHخاک
شده است ( Zhang et al., 2016; Masulili et al.,
 )2010; Chan et al., 2007که نتایج آنها با مطالعه
حاضر همخوانی دارد .آنها دلیل افزایش  pHخاک در
اثر کاربرد زغال زیستی را به دمای تولید زغال زیستی و
نوع ماده اولیهای که زغال زیستی از آن تولید میشود
مرتبط دانستند .معموالً زغالهای زیستی تولید شده در
دمای باال دارای  pHباال هستند ( ;Zhang et al., 2016
 .)Masulili et al., 2010; Chan et al., 2007در پژوهش
حاضر ماده اولیه استفاده شده برای تهیه زغال زیستی
دارای  pHپایین بودند و نیز زغال زیستی تولید شده در

نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی در جدول  4ارائه
است .نتایج نشان داد که همه زغالهای زیستی منجر به
افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شدند .بیشترین
افزایش در سطح پنج درصد مشاهده شد؛ بهگونهای
نسبت به شاهد (بدون کاربرد زغال زیستی) سبب
افزایش  62درصد در میزان قابلیت هدایت الکتریکی
شد .افزون بر این ،مقدار افزایش بستگی به نوع زغال
زیستی مورد استفاده داشت ،بهطوریکه زغال زیستی
کلزا با مقدار  2/9دسیزیمنس بر متر باالترین قابلیت
هدایت الکتریکی را موجب شد .هرچند تفاوت معنی-
داری بین مقدار افزایش قابلیت هدایت الکتریکی به
وسیله زغال زیستی حاصل از بقایای کلزا و زغال زیستی
بقایای برنج ( 2/86دسیزیمنس بر متر) وجود نداشت.
کمترین مقدار قابلیت هدایت الکتریکی در خاک در
زغالهای زیستی حاصل از بقایای پنبه بهدست آمد که
با قابلیت هدایت الکتریکی خود بقایای پنبه (0/46
دسیزیمنس بر متر) و زغالهای زیستی حاصل از
بقایای پنبه ( 0/55و  0/94دسی زیمنس بر متر به-
ترتیب در زغالهای زیستی تولید شده دماهای  350و
 700درجه سلسیوس) مطابقت داشت (جدول .)2
خاکهای تیمار شده با زغال زیستی  350درجه
سلسیوس تأثیر بیشتری بر افزایش قابلیت هدایت
الکتریکی خاک داشت .با توجه به قابلیت هدایت
الکتریکی مواد اولیه برای تولید زغال زیستی این نتیجه
دور از انتظار نیست .افزایش بیشتر در قابلیت هدایت
الکتریکی خاک در خاکهای تیمار شده با زغالهای
زیستی تولید شده با دمای  350درجه سلسیوس را می-
توان به تجزیه سریعتر این مواد نسبت به زغالهای
زیستی تهیه شده در دمای باالتر و در نتیجه تولید
بیشتر یا سریعتر نمکهای محلول نسبت داد ( Zolfi
 .)Bavariani et al., 2016چینتاال و همکاران ( Chintala
 )et al., 2013بیان داشتند که افزایش قابلیت هدایت
الکتریکی خاک در اثر کاربرد زغال زیستی احتماالً به
دلیل حضور نمکهای محلول در زغال زیستی و باالتر
بودن قابلیت هدایت الکتریکی آن نسبت به هدایت
الکتریکی خاک میباشد .کرر و همکاران ( Karer et al.,
 )2013نیز افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک در اثر
کاربرد زغال زیستی چوب راش را گزارش دادند .آنان
بیان داشتند که دلیل این امر میتواند وجود مقادیر
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افزایش قابل توجه در میزان  pHشد .بنابراین ،پیشنهاد
میشود تولید زغال زیستی در دمای پایین صورت گیرد.

دمای  350نیز دارای  pHنسبتاً پایین بود؛ از اینرو،
افزایش دمای تولید به  700درجه سلسیوس سبب

جدول  -4مقایسه میانگینهای اثر زغالهای زیستی ،دما و سطح کاربرد بر ویژگیهای خاک
Table 4. Means comparison of the effects of biochars, tempareture and application rates on soil properties
SAR
Mgsol
Casol
Nasol
Ksol
Ex. K
ClHCO3- pH
EC
Treatment

)(dS m-1

)(mmol+ l-1

)(mmol+ l-1

)(mg kg-1

)(mmol+ l-1

)(mmol+ l-1

)(mmol+ l-1

)(mmol+ l-1

(mmol+ l-1)1/2

7.71c 2.86a
7.86a 1.15b
7.82b 2.9a

22.68a
22.39a
20.56b

15.96a
1.38c
7.36b

931.71b
608.15c
1123.5a

2.37b
0.875c
4.26a

13.66a
2.86c
6.81b

11.83b
7.78c
18.51a

6.13b
5.03c
7.41a

4.3a
1.12c
1.78b

7.47b
7.85a

23.26a
20.5b

8.66a
7.81b

804.12b
971.46a

2.25b
2.76a

8.38a
7.21b

13.63a
11.78b

6.47a
5.91b

2.48a
2.33b

7.71b 1.33c
7.85a 2.11b
7.84a 3.46a

23.25a
19.47b
22.91a

0.9c
8.15b
15.16a

373.8c
865.8b
1423.7a

0.799c
1.52b
5.19a

2.64c
7.31b
13.37a

10.04c
11.75b
15.98a

2.5c
7.31b
8.76a

1.04c
2.35b
3.82a

Biochar

2.4a
2.2b

Rice
Cotton
Rapeseed
Temparature
350
700
)Rate (%
0
2
5

In each column, common letters demonstrate not significant at 0.05 probability levels

داشت لیکن در مورد پتاسیم (محلول و تبادلی)
بیشترین مقادیر در خاک در هنگام استفاده از زغالهای
زیستی تولید شده در دمای  700درجه سلسیوس به-
دست آمد .افزودن سطوح زغال زیستی (دو و پنج درصد
وزنی) سبب افزایش معنیدار غلظت کاتیونها و آنیون-
های محلول در خاک نسبت به شاهد (بدون مصرف
زغال زیستی) بجز غلظت بیکربنات شد .بیشترین
مقادیر افزایش نسبت به شاهد در مورد کلر و پتاسیم
محلول بهترتیب به میزان  94و  85درصد رخ داد .لیانگ
و همکاران ( )Liang et al., 2006نیز افزایش بازهای
تبادلی پس از کاربرد زغال زیستی را گزارش کرد .نجفی
قیری ( )Najafi-Ghiri, 2014تأثیر کاربرد زغال زیستی
را بر ویژگیهای خاک بررسی نمود .یافتههای ایشان
نشان داد که مصرف زغال زیستی باعث افزایش معنیدار
قابلیت هدایت الکتریکی و پتاسیم محلول و تبادلی شد.
ایشان افزایش پتاسیم تبادلی را ناشی از ارتباط تعادلی
بین شکلهای پتاسیم دانست .بدین معنی که با کاربرد
زغال زیستی به خاک ،پتاسیم موجود در آن وارد فاز
محلول شده و به علت تعادل بین پتاسیم محلول و
تبادلی ،یونهای پتاسیم از محلول خاک به نقاط تبادلی
پخش میشوند و در نتیجه هر دو شکل محلول و تبادلی
پتاسیم افزایش مییابد .نیگوسی و همکاران ( Nigussie
 )et al., 2012تأثیر زغال زیستی بر ویژگیهای خاک را
مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که زغال زیستی

اثر اصلی نوع زغال زیستی (برنج ،کلزا و پنبه) بر
کاتیونها و آنیونهای محلول در جدول  4ارائه شده
است .بیشترین میزان سدیم و کلر در خاک در
زغالهای زیستی حاصل از بقایای برنج بهدست آمد
درحالیکه بیشترین مقادیر کلسیم ،منیزیم و پتاسیم
محلول و نیز پتاسیم تبادلی در خاک در هنگام کاربرد
زغالهای زیستی تولید شده از بقایای کلزا بهدست آمد.
استفاده از زغال زیستی حاصل از بقایای پنبه سبب
کمترین مقادیر کاتیونها و آنیونهای ذکر شده شد که
با قابلیت هدایت الکتریکی خود بقایای پنبه (0/46
دسیزیمنس بر متر) و زغالهای زیستی حاصل از
بقایای پنبه ( 0/55و  0/94دسی زیمنس بر متر به-
ترتیب در زغالهای زیستی تولید شده دماهای  350و
 700درجه سلسیوس) مطابقت داشت (جدول  .)2یون
بیکربنات خاک روند متفاوتی داشت بهگونهای که در
خاکهایی که زغال زیستی برنج و پنبه دریافت نموده
بودند باالترین مقادیر را داشت (بهترتیب  22/68و
 22/39میلیمول بار بر لیتر) که البته تا حدی مطابق با
 pHباالی خاک در هنگام کاربرد زغالهای زیستی تولید
شده از پنبه بود که بیشترین مقدار  pHرا درخاک
ایجاد نمود (جدول  .)4بیشترین مقادیر سدیم ،کلسیم،
منیزیم ،کلر و بیکربنات در دمای  350درجه سلسیوس
بهدست آمد که با مقادیر این کاتیونها و آنیونها در
خاک در دمای  700درجه سلسیوس تفاوت معنیدار
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زیستی ،پتاسیم محلول خاک افزایش یافت .هافلی و
همکاران ( )Haefele et al., 2011نشان دادند اثر زغال
زیستی حاصل از بقایای برنج بر عناصر قلیایی خاکی
سبب افزایش قابلیت استفاده پتاسیم خاک شد اما مقدار
کلسیم و منیزیم و سدیم قابل تبادل خاک کاهش یافت.
نسبت جذب سدیم بهعنوان غلظت نسبی سدیم بر روی
جذر متوسط غلظت کلسیم و منیزیم در محلول خاک
میباشد .با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول )3
افزودن زغال زیستی به خاکها دارای تأثیر معنیداری
بر نسبت جذب سدیم خاک بوده است .مقایسه میانگین-
های تیمارهای مختلف زغال زیستی بیانگر این میباشد
که نوع زغال زیستی ،دما و سطح کاربرد زغال زیستی
نسبت جذب سدیم در خاک را تغییر داد ،بهگونهای که
بیشترین مقادیر نسبت جذب سدیم در خاک در زغال
زیستی حاصل از بقایای برنج ،زغال زیستی تولید شده
در دمای  350درجه سلسیوس و سطح پنج درصد زغال
زیستی بهدست آمد .افزودن دو و پنج درصد زغال
زیستی سبب افزایش بهترتیب  54و  73درصدی در
مقدار نسبت جذب سدیم شد که با نتایج به دست آمده
برای قابلیت هدایت الکتریکی و غلظتهای کاتیونهای
سدیم ،کلسیم و منیزیم مطابقت دارد.

موجب افزایش  ،pHقابلیت هدایت الکتریکی و بازهای
تبادلی میشود .نتایج مطالعه ماستو و همکاران ( Masto
 )et al., 2013افزایش  pHبه میزان  9درصد ،افزایش
قابلیت هدایت الکتریکی خاک به میزان  50درصد و
افزایش پتاسیم به میزان  118درصد بر اثر کاربرد زغال
زیستی را نشان داد .ایشان افزایش پتاسیم خاک را به
افزوده شدن مستقیم پتاسیم توسط زغال زیستی (که در
خاکستر زغال زیستی موجود است) نسبت دادند .نتایج
مطالعه زلفی باوریانی و همکاران ( Zolfi Bavariani et
 )al., 2016نشان داد که افزودن زغال زیستی کود مرغی
باعث افزایش معنیدار  ،pHقابلیت هدایت الکتریکی و
پتاسیم قابل دسترس خاک شد و باالترین میزان پتاسیم
قابلجذب در خاک در زغال زیستی تهیه شده در 300
درجه سلسیوس (در بین دماهای  300 ،200و 400
درجه سلسیوس) مشاهده شد .هاولین و
همکاران( )Havlin et al., 1999گزارش کردند که
ترکیبهای آلی میتوانند مقداری پتاسیم از دست رفته
خاک را جبران کنند؛ پتاسیم در ترکیبهای آلی به فرم
معدنی وجود دارد که افزودن این ترکیبات به خاک
باعث رهاسازی مقدار زیادی پتاسیم به محلول خاک
میشود .الیرد و همکاران ( )Laird et al., 2010نیز
گزارش کردند که به دلیل باال بودن پتاسیم در زغالهای

جدول  -5مقایسه میانگینهای اثرات متقابل زغالهای زیستی  ،دما و سطح کاربرد بر ویژگیهای خاک
Table 5. Means comparison of the interaction effects of biochars, tempareture and application rates on soil
properties
Rate
)(%

EC

pH

HCO3-

Cl-

Ex. K

Ksol

Nasol

Casol

Mgsol

SAR

0
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

1.33e
2.72c
4.53b
1ef
1.35e
2.86c
5.19a
2.83c
4.4b
0.94f
0.95f
2.33d
4.36b

7.71d
7.68de
7.56e
7.75d
7.87bc
7.94b
7.76dc
7.91b
7.71d
7.91b
8.23a
7.88bc
7.89b

23.25f
23.5d
27.25a
20.62e
26.12b
19.62f
22.5c
18.5h
20.37g
17.87h
23.25f
16.75i
18h

0.9j
15.2d
20.8b
1.8i
2.7h
8.7f
16.1c
15.9c
23.1a
0.8j
1.2j
6.5g
11.1e

373.8i
844.15f
1434c
583.9h
649.02g
984.2e
1619.7b
944.2e
1619.7b
699.05g
969.2e
1139.3d
2550.1a

0.799j
1.51g
4.32d
0.95i
1.04hi
1.89f
8.09b
1.48g
5.33c
0.529k
1.1h
2.75e
11.27a

2.64g
13.79dc
24b
2.72fg
3.7fg
7.85e
15.01c
12.19d
26.71a
2.39g
2.96fg
4.92f
7.82d

10.4g
11.7f
15.5d
8.1h
6.7i
17.4c
32.1a
10.3g
12.7e
5.6j
5.5j
17.4c
23.4b

2.5e
9.3c
7d
3.3e
9c
12a
10.2bc
6.1d
9.4c
7d
5.9d
6.2d
11.1ab

1.04hi
4.26c
7.17b
1.46hig
1.32fg
2.04e
3.26d
4.26c
8.05a
0.95i
1.24fg
1.43f
1.88e

Treatment
Control
Rice biochar 350
Rice biochar 350
Cotton biochar 350
Cotton biochar 350
Rapeseed biochar 350
Rapeseed biochar 350
Rice biochar 700
Rice biochar 700
Cotton biochar 700
Cotton biochar 700
Rapeseed biochar 700
Rapeseed biochar 700

In each column, common letters demonstrate not significant at 0.05 probability levels

های خاک در جدول  5آورده شده است .بیشترین
مقادیر قابلیت هدایت الکتریکی و  pHدر سطوح پنج

اثرات متقابل نوع ،سطح کاربرد و دمای تهیه زغال
زیستی بر برخی ویژگیهای و غلظت کاتیونها و آنیون-
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هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از برداشت در
تیمارهای زغالهای زیستی تهیه شده از بقایای برنج،
پنبه و کلزا بهترتیب  1/15 ،2/86و  2/9دسی زیمنس بر
متر میباشد .ماجور و همکاران ()Major et al., 2010
بیان کردند افزایش عملکرد در اثر کاربرد زغال زیستی
در خاک میتواند به دلیل اثرات مستقیم (عناصر غذایی
موجود در بقایا که طی فرآیند تجزیه حرارتی به زغال
زیستی تبدیل شده) و غیرمستقیم (بهبود ویژگیهای
فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک) باشد .افزودن سطوح
دو و پنج درصد وزنی زغال زیستی نیز موجب افزایش
معنیدار وزن خشک گیاه نسبت به شاهد شد؛ هرچند
بین دو سطح دو و پنج درصد وزنی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .اثر دمای تهیه زغال زیستی تهیه شده از
بقایای مختلف (برنج ،پنبه و کلزا) بر وزن خشک
شاخساره معنیدار نبود .این عدم معنیداری نشاندهنده
آن است که متفاوت بودن نوع ماده اولیه (برنج ،پنبه و
کلزا) در تهیه زغال زیستی ،تأثیر بیشتری از متفاوت
بودن دمای تولید ( 350و  700درجه سلسیوس) بر رشد
گیاه داشت .راجکویچ و همکاران ( Rajkovich et al.,
 )2012نیز در مطالعهای در مورد تأثیر نوع ماده اولیه و
دمای تولید زغال زیستی بر رشد ذرت گزارش دادند که
تأثیر نوع ماده اولیه به مراتب بیشتر از تأثیر دمای تولید
زغال زیستی است.
نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی (جدول  )7نشان داد
که در بین سه نوع زغال زیستی تهیه شده از بقایای
کشاورزی (برنج ،پنبه و کلزا) ،بیشترین مقادیر سدیم
برگ و ساقه در گیاه در هنگام کاربرد زغال زیستی
حاصل از بقایای برنج بهدست آمد درحالیکه در مورد
پتاسیم برگ و ساقه ،زغال زیستی تهیه شده از بقایای
کلزا بیشترین تأثیر را داشت که این نتیجه با مقادیر
سدیم و پتاسیم زغالهای زیستی تولیدی (جدول )2
همخوانی داشت .همچنین نتایج نشان داد سطوح دو و
پنج درصد وزنی سبب افزایش معنیدار سدیم و پتاسیم
برگ و ساقه نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف زغال
زیستی) شد .اثر دما بر غلظت سدیم و پتاسیم برگ و
ساقه گیاه متناسب با افزایش دمای تولید زغال زیستی
بود بهگونهای که دمای  350درجه سلسیوس سبب
افزایش سدیم برگ و ساقه شد؛ درحالیکه افزایش
پتاسیم برگ و ساقه گیاه در هنگام استفاده از زغالهای

درصد زغالهای زیستی کلزا  350و پنبه  700بهدست
آمد .بیشترین افزایش در غلظت آنیونها ،سدیم و نیز
نسبت جذب سدیم در سطح پنج درصد زغالهای
زیستی حاصل از بقایای برنج دیده شد .درحالیکه
زغالهای زیستی حاصل از بقایای کلزا تولید شده در
دمای  350درجه سلسیوس بیشترین تأثیر بر غلظت
کلسیم و منیزیم محلول خاک را داشتند .این نتایج با
دادههای جدول ( 2ویژگیهای زغالهای زیستی
تولیدی) همخوانی دارد .زغالهای زیستی حاصل از
بقایای پنبه کمترین مقادیر را در غلظت کاتیونها و
آنیونها داشتند و تنها سبب افزایش مقدار  pHنسبت
به خاک شاهد شدند و بهنظر میرسد برای جلوگیری از
افزایش غلظت کاتیونها و آنیونها و بهدنبال آن ،شوری
خاک مناسبتر باشند؛ بهگونهای که افزایش سطح
کاربرد از دو به پنج درصد زغالهای زیستی حاصل از
بقایای پنبه نیز اثر معنیداری بر افزایش قایلیت هدایت
الکتریکی خاک نداشت.
تأثیر زغالهای زیستی بر وزن خشک و غلظت سدیم و
پتاسیم اندام هوایی

در رابطه با اثر زغال زیستی بر عملکرد گیاه نتایج
متفاوتی گزارش شده است .تعدادی از مطالعات عدم
اثرگذاری معنیدار و برخی اثر مثبت زغال زیستی را
گزارش کردهاند ( Carter et al., 2013; Vaccari et al.,
 .)2011هر چند تعدادی از مطالعات نیز اثر منفی زغال
زیستی بر رشد گیاه را گزارش کردهاند ( Jeffery et al.,
 .)2011; Schultz & Bruno, 2012نتایج تجزیه واریانس
اثر زغالهای زیستی حاصل از بقایای کشاورزی (برنج،
پنبه و کلزا) بر وزن خشک و غلظت سدیم و پتاسیم
اندام هوایی گیاه ذرت در جدول  6ارائه شده است .نتایج
مقایسه میانگین اثرات اصلی (جدول  )7نشان داد که
نوع زغال زیستی تهیه شده از بقایای کشاورزی (برنج،
پنبه و کلزا) و سطح کاربرد (دو و پنج درصد وزنی) بر
وزن خشک اندام هوایی گیاه معنیدار بود بهگونهای که
بیشترین وزن خشک گیاه در هنگام افزودن زغال
زیستی حاصل از بقایای پنبه با میانگین  6/98گرم در
گیاه بهدست آمد .بهنظر میرسد یکی از عوامل تولید
وزن خشک بیشتر در هنگام کاربرد زغال زیستی بقایای
برنج نسبت به دو نوع دیگر زغال زیستی ،تأثیر منفی
قابلیت هدایت الکتریکی باشد بهگونهای که قابلیت
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مقدار این نسبت در سطح پنج درصد زغال زیستی
.نسبت به شاهد و سطح دو درصد وزنی کاهش یافت

 درجه سلسیوس دیده700 زیستی تهیه شده در دمای
 نکته مهم دیگر کاهش نسبت سدیم به پتاسیم برگ.شد
 بدین مفهوم که،و ساقه در اثر کاربرد زغال زیستی بود

 تجزیه واریانس اثر کاربرد زغالهای زیستی بر وزن خشک و غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی-6 جدول
Table 6. Analysis of variance for the application of biochars on dry weight and Na and K concentration of
shoot
Ms
S.O.V
df Shoot dry Na/K of concentration of concentration of Na/K of concentration of concentration of
weight
stem
stem K
stem Na
leaf
leaf K
leaf Na
Biochar
2 14.26*** 0.0006***
12.85***
0.004***
0.0001***
0.647***
0.0002**
Level
2 4.95***
0.0023***
37.83***
0.005***
0.00008**
1.27***
0.002**
Temparature
1 0.088ns 0.00002***
0.146ns
0.001ns
0.0008***
0.088ns
0.004***
Biochar ×Level 4 3.87***
0.0001***
3.56***
0.002***
0.0007***
0.146**
0.0002**
Biochar ×
2
1.18* 0.000003***
0.011ns
0.0001ns
0.00008**
0.004ns
0.0003***
Temparature
Level ×
2 0.974* 0.000009***
0.082ns
0.0003ns
0.00027***
0.025ns
0.0012***
Temparature
Biochar × Level ×
4 3.23*** 0.000008***
0.028ns
0.0002ns
0.00003***
0.001ns
0.0001**
Temparature
C.V
7.55
10.64
6.33
10.17
10.33
7.11
7.97
***,**, * and ns, singnificant at the 0.1, 1, 5% levels probability and non significant, respectively.

 دما و سطح کاربرد بر وزن خشک و غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی،  مقایسه میانگینهای اثر زغالهای زیستی-7 جدول
Table 7. Means comparison of the effects of biochars, tempareture and application rates on dry weight and
Na and K concentration of shoot
Shoot dry Na/K concentration of concentration of Na/K of concentration of concentration of
Treatment
weight of stem
stem K
stem Na
leaf
leaf K
leaf Na
(g plant-1)
(%)
Biochar
Rice
Cotton
Rapeseed
Temparature
350
700
Rate (%)
0
2
5

6.92a
6.98a
5.62b

0.033b
0.038a
0.025c

4.04b
2.94c
4.33a

0.13a
0.11b
0.11b

0.032a
0.031a
0.027b

2.37b
2.31b
2.57a

0.076a
0.072b
0.068c

6.54a
6.47a

0.032a
0.031a

3.72a
3.82a

0.12a
0.12a

0.033a
0.026b

2.38a
2.45a

0.079a
0.065b

6b
6.65a
6.88a

0.046a
0.027 b
0.028b

2.38c
4.11b
4.82a

0.11b
0.11b
0.14a

0.031a
0.031a
0.028b

2.17c
2.44b
2.63a

0.068b
0.075a
0.073a

In each column, common letters demonstrate not significant at 0.05 probability levels

500  و300 ،200( بقایای گیاهی در سه دمای متفاوت
درجه سلسیوس) باعث افزایش جذب پتاسیم در گیاه
ذرت شد؛ بهطوریکه غلظت این عنصر در ذرت به مقدار
 ایشان دریافتند که ماده خام و. درصد افزایش یافت283
دمای گرماکافت زغال زیستی بر غلظت پتاسیم در گیاه
Farhangi-Abriz & ( آبریز و ترابیان- فرهنگی.مؤثر است
) بیان داشتند که زغال زیستی حاویTorabian, 2018
مقدار زیادی از عناصر غذایی ضروری از جمله پتاسیم

) و اختر وLashari et al., 2015( الشاری و همکاران
) نیز کاهش نسبتAkhtar et al., 2015a( همکاران
سدیم به پتاسیم و افزایش غلظت پتاسیم در گندم و
.سیبزمینی را در اثر کاربرد زغال زیستی گزارش کردند
) نیز کاهش جذبAli et al., 2017( علی و همکاران
سدیم و افزایش جذب پتاسیم گیاه در اثر کاربرد زغال
Yu et al., (  یو و همکاران.زیستی را مشاهده نمودند
) گزارش کردند که تهیه شش نوع زغال زیستی از2014
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گرماکافت و تصعید برخی از عناصر ،زغال زیستی حاصله
از عناصری مانند پتاسیم غنیتر شود ( Zolfi Bavariani
 .)et al., 2016اثرات متقابل نوع ،سطح کاربرد و دمای
تهیه زغال زیستی بر وزن خشک و غلظت سدیم و
پتاسیم اندام هوایی گیاه ذرت در جدول  8آورده شده
است .بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار
زغال زیستی برنج  350درجه سانتیگراد و سطح دو
درصد وزنی بهدست آمد .سطح دو درصد وزنی تیمار
زغال زیستی پنبه  350درجه سانتیگراد باالترین مقدار
سدیم برگ و سطح پنج درصد تیمارهای بیوچارهای
برنج  350و  700درجه سانتیگراد باالترین مقدار سدیم
ساقه را داشتند .درحالیکه در مورد پتاسیم ،سطح پنج
درصد وزنی زغال زیستی کلزا دمای  700درجه سانتی-
گراد بیشترین مقادیر در برگ و ساقه را داشت.

بوده که افزایش دسترسی این عناصر در خاک میتواند
باعث کاهش جذب سدیم در گیاهان شود .لیو و
همکاران ( ،)Liu et al., 2014نیگونسی و همکاران
( )Nigussie et al., 2012و اینال و همکاران ( Inal et
 )al., 2015بهبود شرایط حاصلخیزی در خاک در اثر
افزوده شدن زغال زیستی را ناشی از افزایش غلظت
پتاسیم در گیاهان رشد یافته در خاکهای تیمار شده با
زغال زیستی عنوان نمودند .با توجه به افزایش غلظت
پتاسیم در ساختار بیوچار با افزایش دمای گرماکافت
(جدول  ،)2این نتایج دور از انتظار نمیباشد .تصعید
عناصر مختلف از ساختار زیستتوده در اثر تبدیل آن به
زغال زیستی ،تحت تأثیر دمای تصعید این عناصر می-
باشد .پتاسیم در دامنه  700تا  800درجه سلسیوس
تصعید میشود .لذا انتظار میرود با افزایش دمای

جدول  -8مقایسه میانگینهای اثرات متقابل زغالهای زیستی  ،دما و سطح کاربرد بر وزن خشک و غلظت سدیم و پتاسیم اندام
هوایی
Table 8. Means comparison of the interaction effects of biochars, tempareture and application rates on dry
weight and Na and K concentration of shoot
Concentration Concentration Rate
)of leaf K (%) of leaf Na (%) (%

0
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

0.068dc
0.091ab
0.088ab
0.094a
0.089ab
0.084b
0.066dc
0.072c
0.067dc
0.047e
0.065dc
0.064dc
0.062d

2.17g
2.31gf
2.56dce
2.26gf
2.35gfe
2.56dce
2.86ab
2.39efgd
2.59dc
2.43efd
2.45efd
2.70bc
2.97a

Na/K of
leaf

0.031dc
0.039a
0.034bc
0.041a
0.037ab
0.032bc
0.023hfg
0.030dce
0.025efg
0.019h
0.026efd
0.023hfg
0.020hg

concentration concentration
of stem K
of stem Na
)(%
)(%

2.38f
4.35d
5.17b
3.05e
3.32e
4.85c
5.62a
4.38d
5.56a
3.17e
3.36e
4.87bc
5.87a

0.108bc
0.113b
0.176a
0.113b
0.123b
0.114b
0.115b
0.119b
0.177a
0.114b
0.111bc
0.098c
0.115b

Na/K of
stem

Shoot dry
weight
)(g plant-1

0.046a
0.025e
0.034bc
0.037b
0.037b
0.023ef
0.020f
0.027de
0.031dc
0.036bc
0.033bc
0.019f
0.020f

6dc
8.06a
7.36ab
7.92a
7.34ab
4.72e
5.50de
6.14dc
7.98a
6.71bc
7.94a
6.34c
5.15e

Treatment

Control
Rice biochar 350
Rice biochar 350
Cotton biochar 350
Cotton biochar 350
Rapeseed biochar 350
Rapeseed biochar 350
Rice biochar 700
Rice biochar 700
Cotton biochar 700
Cotton biochar 700
Rapeseed biochar 700
Rapeseed biochar 700

In each column, common letters demonstrate not significant at 0.05 probability levels

 pHدر خاک شد .افزودن سطوح زغال زیستی (دو و پنج
درصد وزنی) سبب افزایش معنیدار غلظت کاتیونها و
آنیونهای محلول در خاک نسبت به شاهد (بدون
مصرف زغال زیستی) بجز غلظت بیکربنات شد.
بیشترین مقادیر افزایش نسبت به شاهد در مورد کلر و
پتاسیم محلول بهترتیب به میزان  94و  85درصد رخ
داد .اثر دمای تهیه زغال زیستی تهیه شده از بقایای
مختلف (برنج ،پنبه و کلزا) بر وزن خشک اندام هوایی

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد همه زغالهای زیستی تولید شده سبب
افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شدند .بیشترین
افزایش در سطح پنج درصد مشاهده شد .حداقل مقدار
 pHدر خاک در تیمار زغال زیستی تهیه شده از بقایای
برنج و بیشترین  pHدر خاک در تیمار زغال زیستی
تولید شده از پنبه بهدست آمد .افزایش دمای گرماکافت
از  350به  700درجه سلسیوس سبب افزایش معنیدار
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حاصل از بقایای برنج مشاهده شد اما در مورد پتاسیم
بیشترین مقدار در زغال زیستی تولید شده از بقایای
 دمای تولید زغال زیستی تنها بر مقدار سدیم.کلزا بود
 کاربرد.برگ اثر معنیداری در سطح پنج درصد داشت
دو و پنج درصد انواع زغالهای زیستی تولیدی سبب
.افزایش معنیدار سدیم و پتاسیم برگ و ساقه شد

 اثر نوع زغال زیستی و سطح،معنیدار نبود؛ از اینرو
کاربرد آن اثر معنیداری در سطح پنج درصد بر وزن
 بهگونهای که بیشترین میزان،خشک اندام هوایی داشت
350 وزن خشک اندام هوایی در تیمار زغال زیستی برنج
.درجه سانتیگراد و سطح دو درصد وزنی بهدست آمد
باالترین مقدار سدیم برگ و ساقه در زغال زیستی
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Abstract
Biochar is a carbon-rich solid material produced by heating biomass and agricultural residues in an
oxygen-limited environment. However, effects of biochar in soil depend on pyrolysis temperature
and type of the raw material used in its production. In order to determine the effect of biochars
prepared from agricultural residues at different temperatures on soil characteristics, soil cations and
anions and Na and K concentrations of corn, a factorial experiment was conducted in a completely
randomized design in four replications under greenhouse condition. Treatments included biochar
type (rice, cotton and canola), pyrolysis temperatures (350 and 700 °C) and two application rates
(0, 2 and 5 w/w). The results showed that all types of biochar increased soil EC values. The lowest
and highest values of soil pH were observed at biochar prepared from rice and cotton residues,
respectively. The soil pH was significantly increased with increasing pyrolysis temperature from
350 to 700 °C. The highest values of soil Na+, Ca++, Mg++, Cl- and HCO3- was observed at 350 °C. The
results showed that between each three biochars type produced from crop residues (rice, cotton and
canola), the highest Na concentrations of leaf and stem were recorded with addition of biochar
prepared from rice residues, however, the biochar prepared from canola residues lead to the highest
amount on K concentrations of leaf and stem. The pyrolysis temperature only affected the Na
concentration of leaf at 5% probability level. The results showed that pyrolysis temperature and the
type of feedstock material are important factors that influence the chemical properties of biochars
and subsequently the soil characteristics.
Keywords: Agricultural residues, Soil cations, Soil anions, Biochar, Pyrolysis.
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