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چکیده
خشکسالی و تنش حاصل از آن یکی از مهمترین و رایجترین تنشهای محیطی بوده که ویژگیهای مختلف خاک و در
نتیجه تولیدات کشاورزی را با محدودیت روبرو میسازد .پژوهشگران بهمنظور بهینه نمودن ویژگیهای خاک و کم نمودن
اثر تنشهای یادشده از اثر بهسازهای آلی از جمله زغال زیستی استفاده نمودهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر زغال
زیستی و ماده خام چوب درخت گردو و پوست سبز میوه آن بر منحنی رطوبتی و پارامترهای هیدرولیکی خاکی با بافت
شنی در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .زغال زیستی مورد استفاده در دمای  400درجهی سلسیوس و مدت زمان دو
ساعت در شرایط محدودیت اکسیژن تهیه شد .بهسازها (چوب درخت گردو و پوست سبز میوه گردو و زغالهای زیستی
حاصل از آنها) در نسبتهای یک و دو درصد وزنی/وزنی (معادل صفر 36 ،و  72تن در هکتار) در سه تکرار با خاک
مخلوط و بهمدت  120روز در شرایط گلخانه انکوبه شدند .پس از آن ،منحنی رطوبتی نمونهها با دستگاه جعبه شنی و
صفحات فشاری اندازهگیری شد .آنالیز آماری دادهها نشان داد ویژگیهای جرم ویژه ظاهری ،تخلخل ،پایداری خاکدانهها در
حالت تر و پارامترهای معادله ونگنوختن به جزء پارامتر رطوبت باقیمانده در تیمارهای زغال زیستی نسبت به تیمار شاهد
تفاوت معنیداری داشتند .بهطوری که با کاربرد دو درصد زغال زیستی پوست سبز گردو جرم ویژه ظاهری  17درصد
نسبت به تیمار شاهد کاهش و تخلخل کل خاک بهترتیب  13و  11درصد افزایش یافت .کاربرد دو درصد زغال زیستی
بیشترین تأثیر را بر منحنی رطوبتی خاک داشت .همچنین ،افزودن زغال زیستی به خاک باعث افزایش چشمگیر
نگهداشت آب خاک در مکشهای کم شد و با افزایش مکش تفاوت در رطوبت خاک بین تیمارهای مختلف کاهش یافت .با
توجه به اینکه منحنی رطوبتی در مکشهای کم متأثر از حجم منافذ درشت و ساختمان خاک است میتوان گفت که
افزودن زغال زیستی موجب افزایش منافذ درشت خاک گردید .بهکارگیری مقادیر مناسب زغال زیستی بهعنوان یک بهساز
خاک کشاورزی تا حدی میتواند ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاکهای شنی مناطق نیمهخشک را بهبود بخشد.

واژههای کلیدی :پوست سبز میوه گردو ،چوب گردو ،زغال زیستی ،منحنی مشخصه رطوبتی ،ویژگیهای فیزیکی
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است ( .)Abel et al., 2013زغال زیستی بهدلیل دارا
بودن سطح ویژه باال و همچنین تخلخل زیاد ،قابلیت
جذب آب غیرقابل دسترس گیاه را دارد ( Guo et al.,
 .)2002همچنین افزودن زغال زیستی به خاک سبب
افزایش میزان آب در نقطه پژمردگی دایم ( Permanent
 )Wilting Pointمیشود .بوورل و همکاران ( Burrell et
 )al., 2016بررسی اثر افزودن سه درصد وزنی/وزنی زغال
زیستی تولیدشده از خرده چوب در دمای  525درجه
سلسیوس را بر جرم ویژه ظاهری و آب قابل دسترس در
سه نوع خاک با بافتهای لوم شنی ،سیلتی لوم و لوم
رسی بررسی نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد که
افزودن زغال زیستی به خاکهای لوم شنی ،سیلتی لوم
و لوم رسی به ترتیب سبب افزایش  4/6 ،1/9و 9/6
درصدی آب قابل دسترس و کاهش  10/9 ،3/9و 13/3
درصدی جرم ویژه ظاهری شد .طبق گزارش هراث و
همکاران ( ،)Herath et al., 2013افزودن زغال زیستی
ذرت موجب کاهش جرم ویژه ظاهری ،افزایش پایداری
خاکدانه و در نهایت افزایش نگهداشت آب در دو نوع
خاک رده آلفیسول و اندیسول گردید .نتایج پژوهش
بالنکو و همکاران ( )Blanco et al., 2017نشان داد
پایداری خاکدانهها در حالت خشک در یک خاک با بافت
لوم شنی با کاربرد زغال زیستی کمتر از یک درصد
افزایش یافت ،در حالیکه در خاک شنی ،پایداری
خاکدانهها فقط در تیمار یک درصد زغال زیستی (25
میلیگرم بر هکتار) افزایش یافت .بایامونته و همکاران
( )Baiamonte et al., 2019تأثیر کاربرد زغال زیستی
زیست توده جنگلی تولیدشده در دمای  450درجه
سلسیوس را بر ویژگیهای فیزیکی یک خاک شنی
بیابانی در منطقه الفوح ،امارات متحده عربی ،مطالعه
نمودند .در این پژوهش ،زغال زیستی در نسبتهای صفر
(فقط خاک) 33 ،23 ،1/9 ،1/4 ،و ( 100فقط زغال
زیستی) درصد وزنی ،مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
نشان داد که استفاده از زغال زیستی به طور قابل
مالحظهای تخلخل خاک و میزان منافذ ذخیرهسازی آب
و در نتیجه ظرفیت نگهداشت آب در خاک را از 19/3
درصد در تیمار شاهد به  102/3 ،60/8و  107/6به
ترتیب در سطوح 23 ،1/9و  33درصد افزایش داد .به-
طور کلی نتایج این پژوهشگران نشان داد استفاده از
زغال زیستی موجب بهبود ساختمان خاک و افزایش

مقدمه
کمبود آب و تخریب خاک میتواند باعث ایجاد خطر
جدی برای تولید غذا شود .بر اساس پژوهشهای انجام
شده میزان کربن آلی در بیش از  60درصد از اراضی زیر
کشت ایران کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی
از آن کمتر از  0/5درصد است (.)Samavat et al., 2015
بههمین دلیل افزایش سطح ماده آلی در خاکهای
مناطق خشک و نیمهخشک از اهمیت ویژهای برخوردار
است .خاکهای شنی رایجترین خاکها در دنیا از نظر
کمبود مادهی آلی هستند ( .)Croker et al., 2004این
خاکها بهدلیل ظرفیت محدود برای حفظ آب و مواد
مغذی بهطور طبیعی نابارور شناخته شدهاند ( Noble et
 .)al., 2001بر این اساس برای کشت بسیاری از
محصوالت زراعی در این خاکها به مقدار قابل توجهی
ماده آلی نیاز است .در نتیجه افزودن کودهای آلی به این
خاکها بهمنظور حصول اطمینان از رشد مناسب گیاه
میتواند به جبران کمبود مواد آلی و افزایش ظرفیت
نگهداری رطوبت در این خاکها کمک کند ( Spalding
 .)et al., 2001استفاده از بهسازهای ماندگار در خاک
مانند زغال زیستی برای افزایش آب خاک به یک مسأله
مهم تبدیل شده است (.)Mohawesh, 2016
زغال زیستی ترکیب آلی غنی از کربن ریزدانه و
متخلخل بوده و از طریق تجزیه گرمایی هر نوع زیست-
توده و بهطور معمول در دمای کمتر از  700درجه
سلسیوس در محدودیت اکسیژن که در اصطالح به آن
گرماکافت ( )Pyrolysisگفته میشود ،بدست میآید (
Lehmann & Joseph, 2005؛ .)Sohi et al., 2009زغال
زیستی را میتوان از طیف گستردهای از ضایعات
کشاورزی ( )Demirbas, 2004و ضایعات حیوانی ( Chan
 )et al., 2008تولید کرد .اهمیت و نقش کاربرد زغال
زیستی در خاک بهدلیل ساختمان متخلخل و سطح
ویژهی زیاد ذرات آن میباشد (.)Downie et al., 2009
افزودن زغال زیستی به خاک اثر معنیداری بر خلل و
فرج خاک دارد به گونهای که سبب کاهش جرم ویژه
ظاهری خاک و مقاومت در برابر نفوذ میشود و تخلخل
خاک و سطح ویژه را میافزاید (.)Lu et al., 2014
افزایش ظرفیت نگهداری آب و ظرفیت آب در دسترس
( )Available Water Capacityدر خاکهای شنی با
افزودن زغال زیستی در چندین پژوهش گزارش شده
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نگهداشت آب میشود و در نتیجه موجب بهینهسازی
مدیریت آبیاری و کاهش نیاز آبیاری در منطقه الفوح و
یا مشابه آن در مناطق دیم میگردد.
ویالگر و همکاران ( )Villagra et al., 2018در پژوهشی
تأثیر افزودن زغال زیستی چوب انبه تولیدشده در در
دمای  600درجه سلسیوس ( 2/5و  5درصد وزنی/وزنی)
را بر برخی ویژگیهای هیدرولیکی در دو خاک با بافت-
های شنی و لوم شنی بررسی کردند .افزون بر نمونههای
اصلی ،نمونههای دیگری در معرض چهار چرخه شدیدتر
و خشک کردن بهمدت سه روز متوالی ،با خشک کردن
نمونهها در دمای  30درجه سلسیوس قرار گرفتند .نتایج
بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میزان
نگهداشت آب در خاک شنی اصالحشده در مقایسه با
خاک اصالحنشده بیشتر بود .همچنین توزیع اندازه
منافذ ذرات بهطور معنیداری تغییر یافته و موجب
افزایش تخلخل خاک میشود .چرخههای تر و خشک
شدن ،پایداری ساختمان و هدایت هیدرولیکی اشباع را
افزایش میدهد .این نتایج نشاندهنده مناسب بودن
زغال زیستی برای غلبه بر شرایط خشکی هیدرولوژیکی
شدید است .در سالهای اخیر خشکسالی باعث گرایش
بیشتر به استفاده از بهسازها شده است .در پژوهشهای
انجام شده از مواد گیاهی گوناگون برای تهیه زغال
زیستی استفاده شده و تأثیر زغال زیستی افزون بر نوع

Bulk density
g cm-3
1.30

زغال زیستی به نوع خاک و مقدار کاربرد آن وابستگی
دارد .از دیگر سو ،استان چهارمحال و بختیاری یکی از
قطبهای تولید گردو در کشور بوده و در نتیجه امکان
تهیه زغال زیستی گردو (چوب یا پوست سبز میوه آن)
بهصورت عملی وجود دارد .بنابراین ،هدف از این
پژوهش ،بررسی کاربرد یک و دو درصد وزنی/وزنی زغال
زیستی و ماده خام چوب درخت گردو و پوست سبز
میوه درخت گردو بر منحنی رطوبتی و پارامترهای
هیدرولیکی در خاکی با بافت شنی بود.
مواد و روشها
در این پژوهش نمونه خاک از الیه سطحی (صفر تا 30
سانتیمتری) اراضی باغی در منطقه چلوان شهرستان
سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری جمعآوری و
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن شامل بافت خاک به
روش هیدرومتر ( pH ،)Gee & Bauder, 1986در
سوسپانسیون دو به یک آب به خاک (،)Thomas, 1996
قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره دو به یک آب به
خاک و ماده آلی به روش اکسیداسیون تر ( & Nelson
 )Sommers, 1996اندازهگیری شد .برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه در جدول ()1
ارائه شده است .این خاک دارای بافت شنی و مقدار ماده
آلی آن کمتر از یک درصد است.

جدول  -1برخی ویژگیهای خاک مورد مطالعه
Table 1. Some properties of the study soil
Organic matter
Clay
Silt
Sand
Texture
)(%
Sandy

79.6

16

4.6

0.86

pH

EC
dS m-1

7.83

0.37

pH1:2 and EC1:2

( .)Novak et al., 2009زغالهای زیستی که اندازه دانه-
های آنها کوچکتر از دو میلیمتر است ،مناسبترین
دانهبندی را برای مصارف کشاورزی دارند ( & Lehmann
 .)Joseph, 2009بههمین دلیل نمونـههـای زغال زیستی
تولید شده ،خرد و از الک دو میلیمتـر عبـور داده
شـدند و ویژگیهای آن از جمله )Thomas, 1996( pH
و قابلیت هدایت الکتریکی ( Nelson & Sommers,
 )1996در عصاره  1:10آب به بهساز با استفاده از pH
متر و  ECمتر اندازهگیری شد ( )Ahmed et al., 2012و
در جدول ( )2ارائه شده است.

زغال زیستی مورد استفاده در این پژوهش از چوب
درخت گردو و پوست سبز میوه درخت گردوی
شهرستان سامان تهیه گردید .پس از جمعآوری شاخه
های درخت گردو و پوست سبز میوه آن و خرد کردن
آنها؛ بهمنظور تهیه زغال زیستی ،آنها در لولههای
استوانهای با درپوش فلزی در شرایط محدودیت اکسیژن
در دمای  400درجهی سلسیوس بهمدت دو ساعت
درون کوره قرار گرفتند .زغال زیستی معموالً بهصورت
پودری یا دانهای مورد استفاده قرار میگیرد زیرا در این
حالت بهطور یکنواخـت با خاک مخلوط میشود
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جدول  -2برخی ویژگیهای چوب درخت گردو و پوست سبز میوه گردو و زغال زیستی آنها
Table 2. Some properties of the wood of walnut and walnut green shell and the biochar
EC
Type of Materials
pH
dS m-1
Walnut wood
7.08
1.23
Walnut green shell
8.41
1.32
Walnut wood biochar
8.84
2.45
Walnut green shell biochar
10.04
3.22
pH and EC of 1:10 soil:water

درصد با خاک عبور داده شده از الک دو میلیمتر
مخلوط و در گلدانهای پالستیکی سه کیلوگرمی ریخته
شدند .جدول ( )3معرف تیمارها و عالمتهای بهکار برده
در کل متن ،شکلها و جدولها است.

ال تصادفی با سه تکرار
این پژوهش در قالب طرح کام ً
انجام شد .بهسازها (چوب و پوست سبز میوه گردو و
زغالهای زیستی تهیه شده از آنها) در دو سطح (یک و
دو درصد) به همراه تیمار شاهد در سه تکرار استفاده
شد .زغال زیستی و ماده خام به نسبت وزنی یک و دو

جدول  -3معرفی تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق
Table 3. The treatments and the symbols
Treatments
Treatment acronym
The number of repetitions
Control
c
3
1% Walnut wood
Mw1
3
1% Walnut green shell
Ms1
3
1% Walnut wood biochar
Bw1
3
1% Walnut green shell biochar
Bs1
3
2% Walnut wood
Mw2
3
2% Walnut green shell
Mw2
3
2% Walnut wood biochar
Bw2
3
2% Walnut green shell biochar
Bs2
3

سپس نمونهها به مدت  120روز در شرایط گلخانه (در
دمای  20تا  25درجه سلسیوس و رطوبت معادل 70
درصد ظرفیت مزرعه) انکوبه شدند .پس از پایان دوره
انکوباسیون ،نمونهها برای انجام آزمایشها به آزمایشگاه
منتقل و ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک اندازه-
گیری شد .برای اندازهگیری جرم ویژه ظاهری از روش
استوانه ،نمونهبرداری دستنخورده از خاکهای موجود
در گلدانها صورت گرفت .جرم ویژه ظاهری خاک طبق
رابطه ( )1بهدست آمد.
Ms
()1
 
Vt

() 2

) × 100

𝑏𝜌
𝑃𝜌

𝐹 = (1−

که در آن 𝑏𝜌 جرم ویژه ظاهری بر حسب گرم بر
مترمکعب و 𝑃𝜌 جرم ویژه حقیقی بر حسب گرم بر
مترمکعب است .میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( Mean
( )Weight Diameterرابطه  )3به روش الک تر اندازه-
گیری و بر مبنای آن پایداری ساختمان خاک ارزیابی
شد (.)Kemper & Rosenau, 1986
n
()3
MW D  W X
i

i


i 1

در این معادله  ،Wiنسبت جرم خشک خاکدانه روی هر
الک به جرم کل خاک و  ،Xiمیانگین قطر خاکدانههای
باقیمانده بر روی هر الک بر حسب میلیمتر میباشد
( .)Kemper & rosenau, 1986بهمنظور اندازهگیری و
تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک ،میزان رطوبت
خاک را برای رطوبتهای کمتر از  300هکتوپاسکال
بوسیله دستگاه جعبه شنی و برای رطوبتهای بیشتر از
 300هکتوپاسکال دستگاه صفحات فشاری مورد استفاده

b

که در آن 𝑏𝜌 جرم ویژه ظاهری ( Ms ،)g.cm-3جرم
خاک خشک و  Vtحجم کل خاک است .جرم ویژه
حقیقی خاک به روش آزمایشگاهی با استفاده از
پیکنومتر ( )Blake & Hartge, 1986اندازهگیری شد.
تخلخل کل خاک ( )Fبا اندازهگیری جرم ویژه ظاهری و
جرم ویژه حقیقی از رابطه زیر محاسبه گردید:
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خاکها به همراه داشته است (

قرار گرفت .از مدل ونگنوختن-معلم (
 )Genuchten, 1980برای کمینمودن منحنی مشخصه
رطوبتی خاک مطابق با روابط  4تا  7استفاده شد.
Van

h 0
h 0

()5

()6
()7

.)Gumbe Quoted from Van Genuchten, 1991
رطوبت نمونه خاکهای دارای زغال زیستی و بدون زغال
زیستی در مکشهای ،5000 ،3000 ،1000 ،300
 10000و  15000هکتوپاسکال ،با استفاده از دستگاه
صفحات فشاری و در مکشهای صفر 50 ،10 ،و 100
هکتوپاسکال با استفاده از دستگاه جعبه شنی
اندازهگیری شد (.)Ghotbizadeh & Sepaskhah, 2015
پس از تعیین نقاط رطوبتی تغییرات میزان آب در هر
پتانسیل و در هر تیمار بدست آمد .در هر خاک معادله
ونگنوختن به دادههای بدست آمده برازش شد.
پارامترهای معادله ونگنوختن با استفاده از نرم افزار
ال
 RETCتعیین شد .این تحقیق در قالب طرح کام ً
تصادفی انجام شد .پس از اطمینان از نرمال بودن نتایج
بدست آمده اثر عامل تغییرات (بهساز) بر ویژگیهای
فیزیکی ،منحنی رطوبتی خاک و پارامترهای معادله ون-
گنوختن با استفاده از تجزیه واریانس با اندازهگیری تک
متغیره ( )One-way ANOVAبررسی شد .برای مقایسه
میانگینها از آزمون  Fisher-LSDاستفاده شد.

s   r



r
m


1   h n 
 h   




s

()4

2

1


K (h )  K S S e 1  (1  Se m ) m 


l

  r
s 
1
n

& Omuto, 2009

Se 

m  1

در رابطههای  θمیزان رطوبت خاک در پتانسیل ماتریک
 K)h( ،hهدایت هیدرولیکی در پتانسیل ماتریکθr ،
میزان رطوبت باقیمانده θs ،میزان رطوبت اشباع [L3.L-
] Ks ،3هدایت هیدرولیکی اشباع ] α ،[L.T-1پارامتر
تجربی است که به طور معکوس متناسب است با مکش
در نقطه ورود هوا ] n ،[L-1شاخص توزیع اندازه منافذ و l
پارامتر اتصال منافذ که برای بیشتر خاکها برابر  0/5در
نظر گرفته میشود و  Seدرجه اشباع مؤثر خاک استm .
و  nنیز پارامترهای برازشی معادله هستند که پژوهشها
نشان داده  m=1-1/nبهترین نتیجه را برای بیشتر

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس اثر بهسازها (چوب و پوست سبز
میوه گردو) بر جرم ویژه ظاهری خاک ( ،)bρجرم ویژه
حقیقی ( ،)pρتخلخل کل ( )Fو میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ( )MWDدر جدول  4ارایه شده است.

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر بهسازها بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک مورد مطالعه
Table 4. The results of ANOVA for the effect of amendments on some physical properties of the study soil
Mean squares
Sources of variation
df
MWDw
F
ρb
ρp
**
*
**
Treatment
8
0.0037
14.32
0.007
**0.014
Error
18
0.000001
0.49
0.0001
0.0009
)1% Significance level(:** , (5% Significance level):*.
ρb: Bulk density, ρp: particle density, F: Total porosity, MWDw: Mean Weight Diameter

اثر بهسازها بر جرم ویژه ظاهری معنیدار ()p>0/01
(جدول  )4و اثر بهسازها بر میانگین ویژگیهای مذکور
در جدول  5نشان داده شده است .این جدول نشان می
دهد افزودن زغال زیستی به خاک موجب کاهش جرم
ویژه ظاهری خاک نسبت به تیمار شاهد شد .بین سطوح

زغال زیستی بهکار برده شده ،زغال زیستی چوب و
پوست سبز میوه گردو در سطح دو درصد بیشترین
کاهش ( 17درصد) و زغال زیستی چوب گردو کمترین
کاهش ( 13درصد) را در جرم ویژهی ظاهری خاک
باعث شدهاند .زغال زیستی با جرم ویژه ظاهری کم به
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ذرات بزرگ را بهبود بخشیده و تراکم خاک را در خاک-
هایی با بافت درشت نسبت به خاکهای با بافت ریز
افزایش دهد .بر اساس پژوهش بالنکو و همکاران
( )Blanco et al., 2017کاربرد زغال زیستی میانگین
وزنی قطر خاکدانه ها را چهار تا  58درصد افزایش داد و
نسبت خاکدانههای پایدار به میزان سه تا  226درصد
افزایش یافت .پایداری خاکدانهها در  26خاک به طور
کلی با افزایش مقدار زغال زیستی افزایش یافت.
منحنی رطوبتی تیمار شاهد و سایر تیمارها در شکلهای
( )1و ( )2مشخص شده است .منحنی رطوبتی در
مکشهای کمتر از  100هکتوپاسکال متأثر از حجم
منافذ خاک و ساختمان خاک میباشد .با توجه به
شکلهای ( )1و ( )2مشاهده میشود که تا مکش 100
هکتوپاسکال تیمارهای حاوی زغال زیستی سبب افزایش
میزان نگهداشت آب خاک شدند.
در شکل ( )1مشاهده میشود که تیمارهای Bw2 ،Bw1
و  Mw2و در شکل ( )2تیمارهای  Bs2 ،Bs1و Ms2
نسبت به تیمار شاهد مقدار رطوبت بیشتری را در خود
حفظ کردهاند؛ زیرا افزودن زغال زیستی میتواند موجب
بهبود ساختمان و منافذ خاک شود .همچنین خاصیت
دیگر زغال زیستی داشتن ساختار حفرهای است که می-
تواند در افزایش نگهداشت آب در خاک اثرگذار باشد
(.)Guo et al., 2002
نتایج نشان داد که کاربرد دو درصد وزنی/وزنی
زغالهای زیستی حاصل از چوب درخت و پوست سبز
میوه گردو در یک خاک شنی میتواند بهسازی مؤثر
برای بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک و افزایش ظرفیت
نگهداری رطوبت و آب قابل دسترس گیاه باشد و
وضعیت رطوبت را در نقطههای  FCو  PWPنسبت به
تیمار شاهد بهبود بخشد.
برانتلی و همکاران ( )Brantley et al., 2015در پژوهش
خود تأثیر زغالهای زیستی حاصل از فضوالت مرغی و
تراشهی چوب را بر منحنی رطوبتی و میزان نگهداشت
آب در یک خاک لومی مورد بررسی قرار دادند.

ذرات خاک چسبیده و از طریق تغییر در تراکم دانههای
خاک موجب کاهش جرم ویژه ظاهری آن میگردد
( .)Lim et al., 2015نتایج این پژوهش کاهش جرم ویژه
ظاهری خاک را نشان داد که با نتایج ابل و همکاران
( ،)Abel et al., 2013مبنی بر کاهش جرم ویژه ظاهری
در اثر افزودن زغال زیستی به خاک شنی تطابق دارد.
نتایج نشان داد که اثر کاربرد زغال زیستی بر جرم ویژه
حقیقی معنیدار ( )p>0/01بود .نتایج مقایسه میانگین
اثرات تیمارها بر جرم ویژه حقیقی خاک (جدول )5
مشخص کرد که کاربرد دو درصد بهسازها جرم ویژه
حقیقی را نسبت به یک درصد بیشتر کاهش داد .نتایج
اثر کاربرد زغال زیستی بر تخلخل کل خاک در (جدول
 )4نشان داد که اثر بهسازها بر تخلخل کل معنیدار
( )p>0/05بود .اثرکاربرد زغال زیستی بر میانگین
تخلخل کل خاک (جدول  )5نشان داد که تیمار در دو
درصد زغال زیستی چوب گردو و پوست سبز میوه گردو
بیشترین افزایش ( 13درصد) را نسبت به شاهد داشت.
افزایش تخلخل بهدلیل تشکیل منافذ ثانویه بین ذرات
زغال زیستی و خاکدانههای در برگیرنده آنهاست که
تحت تأثیر بافت خاک و اندازه ذرات زغال زیستی قرار
دارد ( .)Hardie et al., 2014بنابراین اصالح خاک توسط
زغال زیستی باعث کاهش جرم ویژه ظاهری خاک،
افزایش تخلخل خاکهای درشت دانه و پایداری
خاکدانهها میشود (.)Herath et al., 2013
نتایج (جدول  )4نشان داد که استفاده از بهسازها بر
پایداری خاکدانهها به روش تر ( )MWDwetمعنیدار
( )p>0/01بود .نتایج مقایسه میانگین (جدول  )5اثر
زغال زیستی بر  MWDwetنشان داد که کاربرد دو درصد
زغال زیستی و مادهخام چوب گردو باعث افزایش
 MWDwetشد .همچنین  MWDwetدر اثر کاربرد دو
درصد زغال زیستی نسبت به کاربرد یک درصدی
افزایش بیشتری یافت .بیشترین افزایش  MWDwetدر
اثر کاربرد دو درصد زغال زیستی چوب گردو (56
درصد) و کمترین افزایش مربوط به یک درصد وزنی
زغال زیستی پوست سبز میوه گردو (دو درصد) بود .بر
اساس نتایج پژوهش بوورل و همکاران ( Burrell et al.,
 )2016مشخص شد که زغال زیستی میتواند پایداری
خاکدانهها را در خاک شنی بیشتر از خاک رس سیلتی
یا رسی افزایش دهد .ذرات آلی ممکن است پیوند بین
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 اثر بهسازها بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک مورد مطالعه-5 جدول
Table 5. The effect of amendments on some physical properties in the y soil
Mean weight diameter
Total porosity
Particle density
Bulk density
(Wet sieving)
Treatments
Percent
g cm-3
h
g
a
c
0.197
50.41
2.62
1.3a
c
fg
b
Mw1
0.244
51.09
2.58
1.26b
f
ef
b
Ms1
0.209
52.05
2.59
1.24b
Bw1
0.208f
54.97bc
2.52d
1.13d
Bs1
0.201g
54.26cd
2.53d
1.15d
a
e
d
Mw2
0.307
52.69
2.53
1.2c
e
de
c
Mw2
0.211
53.12
2.55
1.19c
b
a
e
Bw2
0.254
56.72
2.48
1.08e
d
a
e
Bs2
0.211
56.12
2.48
1.07e
Different lowercase letter(s) represent significance differences between treatments by fisher-LSD’s test at p<0.05.
c: Control , Mw1: 1% walnut wood, Ms1: 1% walnut green shell, Bw1: 1% walnut wood biochar, Bs1: 1% walnut green shell biochar,
Mw2: 2% walnut wood, Ms2: 2% walnut green shell, Bw2: 2% walnut wood biochar, Bs2: 2% walnut green shell biochar.

600 وزنی زغال زیستی تهیه شده از چوب انبه در دمای
درجه سلسیوس بر عملکرد هیدرولیکی دو خاک با بافت
 نتایج حاصل از این.های شنی و لوم شنی پرداختند
پژوهش نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار افزودن زغال
زیستی بر میزان نگهداشت آب در خاک شنی اصالحشده
.در مقایسه با خاک اصالحنشده دارد

این پژوهشگران دریافتند رابطهی بین میزان مکش و
مقدار رطوبت باقیمانده با مقدار زغال زیستی به کار
 بررسی نتایج.)p<0/5( برده شده با هم متفاوت است
آنها نشان داد که زغال زیستی فضوالت مرغی بیشترین
 در.ظرفیت نگهداری آب را در خاک ایجاد مینماید
،)Villagra et al., 2018( همین راستا ویالگر و همکاران
 و پنج درصد2/5 در تحقیق خود به بررسی تأثیر افزودن
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 منحنی مشخصه رطوبتی خاک در تیمارهای چوب گردو و زغال زیستی آن و شاهد.1 شکل
Figure 1. soil water retention curve in the Walnut wood and its biochar and control treatments
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 منحنی مشخصه رطوبتی خاک در تیمارهای پوست سبز میوه گردو و زغال زیستی آن و شاهد.2 شکل
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Figure 2. soil water retention curve in the Walnut green shell and its biochar and control treatments

(جدول  )6نشان داد کاربرد زغال زیستی بر میزان آب
باقیمانده ( 𝑟𝜃 ) معنیدار نیست ( .)>p0/05همراستا با
این نتایج؛ اوزوما و همکاران ( )Uzoma et al., 2011نیز
گزارش کردندکه بیوچار اثر معنیداری بر 𝑟𝜃 ندارد
(.)>p0/05

نتایج تجزیه واریانس اثربهسازها (چوب و پوست سبز
میوه گردو) بر پارامترهای معادلهی ونگنوختن از جمله
میزان آب باقیمانده ( 𝑟𝜃) ،میزان آب اشباع ( 𝑠𝜃) ،عکس
مکش در نقطه ورود هوا ( )αو شاخص توزیع اندازه
منافذ ( )nدر جدول ( )6نشان داده شده است .نتایج

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر بهسازهابر پارامترهای معادله ونگنوختن
Table 6. The results of ANOVA for the effect of the amendments on the parameters of van Genuchten
equation
Mean squares
Sources of variation
Df
n
α
𝑠𝜃
𝑟𝜃
Treatment
8
**0.00051
**0.00047
**0.0079
0.00ns
Error
18
0.0009
0.000046
0.00023
0.00
**(Not significance):ns , ) 1% Significance level( :
𝜃𝑟 : The amount of water remaining, 𝜃𝑠 : Residual water, α: Air Entry Value, n: on pore size distribution Index

نتایج تجزیه واریانس اثر استفاده از زغال زیستی بر
میزان آب اشباع ( 𝑠𝜃 ) (جدول  )6نشان داد که کاربرد
زغال زیستی بر 𝑠𝜃 معنیدار ( )p>0/01بود .نتایج
مقایسه میانگین اثر زغال زیستی بر 𝑠𝜃 در شکل ()3
نشان داده شده است .نتایج این شکل نشان میدهد که
کاربرد دو درصد زغال زیستی چوب و پوست سبز میوه
گردو باعث افزایش 𝑠𝜃 نسبت به سایر تیمارها شد.
کاربرد دو درصد زغال زیستی چوب و پوست سبز میوه
گردو به میزان  36درصد و کاربرد یک درصد چوب گردو

c

b

b

b

b

c

c

0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

)Rsidual water (%

Mw1
Ms1
Bw1
Bs1
Mw2
Ms2
Bw2
Bs2
c

a

a

به میزان پنج درصد بهترتیب بیشترین و کمترین تأثیر
را بر میزان 𝑠𝜃 داشتند .علت آن ،ناشـی از تـأثیر مثبـت
زغال زیستی در تشـکیل خاکدانـههـا ،بهبـود ساختمان
خاک و در نتیجه افزایش تخلخل و منافذ درشت خاک
است .زغال زیستی با اثر مثبت بر تخلخل خاک و
افزایش این ویژگی خاک موجب افزایش رطوبت اشباع
در خاکهای حاوی زغال زیستی شد و این در نهایت
موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک گردید.

Amendments
شکل  -3اثر بهسازها بر آب باقیمانده ( 𝒔𝜽 )
) 𝑠𝜃( Figure 3. Effect of the amendments on residual water
 :Cتیمار شاهد :Mw1 ،چوب گردو در سطح دو درصد :Bw1 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح یک درصد :Bs1 ،زغال زیستی پوست سبز
گردو در سطح یک درصد :Mw2 ،چوب گردو در سطح دو درصد :Bw2 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح دو درصد :Bs2 ،زغال زیستی پوست
سبز گردو در سطح دو درصد
c: Control , Mw1: 1% walnut wood, Ms1: 1% walnut green shell, Bw1: 1% walnut wood biochar, Bs1: 1% walnut
green shell biochar, Mw2: 2% walnut wood, Ms2: 2% walnut green shell, Bw2: 2% walnut wood biochar, Bs2: 2%
walnut green shell biochar.
میانگینهای با حروف مشترک ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد ندارند.
Different lowercase letter represents significance differences between treatments by fisher-LSD’s test at p<0.05.

نوارهای خطا انحراف از معیار میباشند.
Error bars are standard deviations.
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بایامونته و همکاران ( ،)Baiamonte et al., 2019در
پژوهشی اثر زغال زیستی زیستتوده جنگلی تولیدشده
در دمای  450درجه سلسیوس بر ویژگیهای فیزیکی
خاک شنی بیابانی را بررسی کردند .در این پژوهش
سطوح صفر (فقط خاک) 33 ،23 ،9/1 ،1/4 ،و 100
(فقط زغال زیستی) درصد وزنی زغال زیستی استفاده
شد .نتایج نشان داد که افزودن زغال زیستی در سطح
 9/1درصد به خاک باعث شد که 𝑠𝜃 از 0/409
سانتیمترمکعب بر سانتیمترمکعب که یک مقدار
معمولی برای خاک شنی است به 0/818
سانتیمترمکعب بر سانتیمترمکعب افزایش یابد .کاربرد
 9/1و  33درصد زغال زیستی در خاک بهترتیب موجب
افزایش  37و  77درصد 𝑠𝜃 113 ،و  254درصد  𝜃FCو
 33و 100درصد 𝑝𝑤𝑝𝜃 نسبت به تیمار شاهد شد.
نتایج تجزیه واریانس تأثیر کاربرد زغال زیستی بر میزان
ورود هوا ( )αدر جدول ( )6آمده است .این جدول نشان
میدهد کاربرد زغال زیستی بر  αاثر معنیداری
( )p>0/01داشت .نتایج مقایسه میانگین اثر کاربرد زغال
Mw1

زیستی بر ( αشکل  )4نشان داد کار برد بهسازها در
خاک باعث کاهش معنیدار مقدار  αنسبت به تیمار
شاهد شد؛ بهطوریکه با کاربرد دو درصد وزنی/وزنی
زغال زیستی چوب و پوست سبز میوه گردو پارامتر α
بیشترین کاهش را نسبت به سایر بهسازها داشت .نتایج
نشان داد که بین سطوح زغال زیستی بهکاربرده شده،
بیشترین تأثیر مربوط به کاربرد زغال زیستی پوست
سبز میوه گردو در سطح دو درصد ( 51درصد) و
کمترین تأثیر مربوط به کاربرد یک درصد ماده خام
چوب گردو ( 15درصد) بود و میزان 𝛼 از  0/0806در
تیمار شاهد به  0/0459و  0/039درصد بهترتیب با
کاربرد یک درصد وزنی زغال زیستی چوب گردو و
پوست سبز میوه گردو کاهش یافت .این نتیجه نشان داد
که کاربرد زغال زیستی موجب شده ورود هوا در بار
مکش ماتریک پایینتر نسبت به خاک بدون بیوچار
اتفاق بیافتد و این نشاندهنده بهبود شرایط فیزیکی
خاک است.
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Amendments

شکل  .4اثر بهسازها بر مکش ورود هوا (𝜶 )
)Figure 4. Effect of the amendments on air entry value (α
 :Cتیمار شاهد :Mw1 ،چوب گردو در سطح یک درصد :Bw1 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح یک درصد :Bs1 ،زغال زیستی پوست سبز گردو در سطح
یک درصد :Mw2 ،چوب گردو در سطح دو درصد :Bw2 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح دو درصد :Bs2 ،زغال زیستی پوست سبز گردو در سطح دو درصد
c: Control , Mw1: 1% walnut wood, Ms1: 1% walnut green shell, Bw1: 1% walnut wood biochar, Bs1: 1% walnut
green shell biochar, Mw2: 2% walnut wood, Ms2: 2% walnut green shell, Bw2: 2% walnut wood biochar, Bs2: 2%
walnut green shell biochar.
میانگینهای با حروف مشترک ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد ندارند.
Different lowercase letter(s) represent significance differences between treatments by fisher-LSD’s test at p<0.05.

نوارهای خطا انحراف از معیار میباشند.
Error bars are standard deviations.

بهسازها در خاک باعث افزایش معنیدار مقدار 𝑛 نسبت
به تیمار شاهد شد .بیشترین افزایش مربوط به کاربرد
یک درصد وزنی/وزنی زغال زیستی چوب و پوست سبز
میوه گردو بود .بهطوریکه میزان 𝑛 از  1/224در تیمار

جدول ( )6نشان میدهد اثر کاربرد زغال زیستی بر
میزان توزیع اندازه منافذ (𝑛) معنیدار ( )p>0/01بود.
نتایج مقایسه میانگین اثرات و روند تغییرات تیمارهای
مورد آزمایش بر 𝑛 (شکل  )5نشان داد که اثرات کاربرد
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تحقیق خود با کاربرد زغال زیستی تولیدشده از زیست
توده جنگلی در دمای  450درجه سلسیوس در یک
خاک شنی بیابانی نشان دادند که افزودن  9/1درصد
وزنی/وزنی زغال زیستی به خاک باعث افزایش پارامتر n
نسبت به تیمار شاهد شد .همچنین افزودن زغال زیستی
باعث افزایش قابل توجهی آب قابل استفاده شد.

شاهد به  1/268در اثر کاربرد یک درصد وزنی زغال
زیستی پوست سبز میوه گردو افزایش یافت .بیشترین
افزایش مربوط به کاربرد یک درصد زغال زیستی پوست
سبز گردو (چهار درصد) و کمترین افزایش مربوط به
کاربرد یک و دو درصد ماده خام چوب گردو (بهترتیب به
میزان یک و  0/7درصد) نسبت به تیمار شاهد بود.
بایامونته و همکاران ( ،)Baiamonte et al., 2019در
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شکل  .5اثر بهسازها بر شاخص توزیع اندازه منافذ (𝒏)
Figure 5. Effect of the amendments on pore size distribution index
 :تیمار شاهد :Mw1 ،چوب گردو در سطح یک درصد :Bw1 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح یک درصد :Bs1 ،زغال زیستی پوست سبز گردو در سطح
یک درصد :Mw2 ،چوب گردو در سطح دو درصد :Bw2 ،زغال زیستی چوب گردو در سطح دو درصد :Bs2 ،زغال زیستی پوست سبز گردو در سطح دو درصد
c c: Control , Mw1: 1% walnut wood, Ms1: 1% walnut green shell, Bw1: 1% walnut wood biochar, Bs1: 1% walnut
green shell biochar, Mw2: 2% walnut wood, Ms2: 2% walnut green shell, Bw2: 2% walnut wood biochar, Bs2: 2%
walnut green shell biochar.
میانگینهای با حروف مشترک ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح پنج درصد ندارند.
Different lowercase letter(s) represent significance differences between treatments by fisher-LSD’s test at p<0.05.

نوارهای خطا انحراف از معیار میباشند.
Error bars are standard deviations.

قطر خاکدانهها بهروش الک تر گردید .کاربرد زغال
زیستی بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک تأثیر معنیدار
داشته و موجب افزایش میزان رطوبت ظرفیت زراعی و
پژمردگی دائم نسبت به تیمار شاهد شد .بهطور کلی
کاربرد دو درصد وزنی/وزنی زغال زیستی چوب گردو و
پوست سبز میوه گردو در خاک مورد آزمایش ،شرایط
رطوبتی خاک را نسبت به تیمار شاهد بهطور یکسان
بهبود بخشیدند .نتایج نشان داد که افزودن بهسازها به
خاک موجب افزایش رطوبت اشباع ،مکش در نقطه ورود
هوا و ضریب توزیع اندازه منافذ شد .همچنین در بین
سطوح زغال زیستی کاربرد دو درصد وزنی/وزنی از هر
دو زغال زیستی (چوب و پوست سبز میوه گردو) تأثیر
یکسانی بر ویژگیهای فیزیکی خاک از جمله تخلخل،
جرم ویژه ظاهری و حقیقی و میزان رطوبت در نقطه FC

نتیجهگیری کلی
بهطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر
کاربرد زغال زیستی موجب کاهش جرم ویژه ظاهری
شد .کاربرد دو درصد وزنی زغال زیستی بیشترین
کاهش نسبت به تیمار را دارا بود .همچنین استفاده از
زغال زیستی موجب افزایش تخلخل نسبت به تیمار
شاهد شده است .کاربرد دو درصدی زغال زیستی تأثیر
بیشتری بر تخلخل کل داشت و کاربرد دو درصد
وزنی/وزنی زغال زیستی چوب گردو و پوست سبز میوه
گردو موجب افزایش  13درصدی تخلخل کل خاک
نسبت به تیمار شاهد شد .کاربرد زغال زیستی موجب
افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانهها به روش الک تر
شد و کاربرد دو درصد وزنی/وزنی زغال زیستی چوب
درخت گردو موجب افزایش  56درصدی میانگین وزنی
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وزنی از هر دو نوع/افزایش و با کاربرد دو درصد وزنی
زغال زیستی بیشترین کاهش را در پارامتر میزان مکش
 استفاده از زغال زیستی، بنابراین.ورود هوا مشاهده شد
بهعنوان یک بهساز در خاکهای شنی میتواند ویژگی
.های فیزیکی و هیدرولیکی این خاکها را بهبود بخشد

وزنی زغال/ داشت و کاربرد دو درصد وزنیPWP و
زیستی چوب گردو بیشترین تأثیر را بر پایداری تر
 پارامترهای معادله ونگنوختن از.خاکدانهها داشت
جمله میزان آب اشباع و توزیع اندازه منافذ با کاربرد دو
وزنی از هر دو نوع زغال زیستی بیشترین/درصد وزنی
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Abstract
Drought and the resulting stress are one of the most important and common environmental stresses
which limit agricultural production. Researchers have used organic amendments such as biochar to
improve soil properties and reduce the effects of the undesirable stresses. The purpose of this study
was to investigate the effect of using the provided biochar of walnut wood and walnut green shell
on retention curve and hydraulic parameters of a sandy soil in completely randomized design. For
this purpose, the biochar were produced at 400 0C for 2 h. The amendments (walnut wood and
walnut green shell and their biochar) at 1 and 2 w/w% ratios (36 and 72 t ha -1, respectively) were
mixed with soil sample in three replications and were incubated for 120 days in greenhouse
conditions. The retention curve of the incubated soils was measured using sandbox and pressure
plates apparatus. Statistical analysis showed that the applied biochar had significant effects on bulk
density, porosity, stability of aggregates in wet sieving, and van Genuchten’s parameters (except
residual moisture parameter). Application of 2% walnut green shell biochar led to 17% reduction in
bulk density (17%) compared to the control and increased the total soil porosity. Application of 2%
biochar had the highest effect on the soil water retention curve. Also, the addition of biochar
significantly increased soil water retention at low tension and decreased the difference in soil
moisture content between treatments. Since water retention curve in lower tension is affected by
coarse soil pores and soil structure it could be concluded that addition of biochar improved soil
structure and increased coarse soil porosity. Application of appropriate biochar as an amendment in
agricultural soil can partially improve the physical and hydraulic properties of sandy soils in
semiarid region.
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