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Abstract
Introduction Soil is the upper layer of earth in which plants grow and is consequently very important for
organisms and human nutrition. The protection of the soil against degrading processes, such as soil
salinization and alkalization, is one of the main challenges in sustainable land management. Soil
salinization and alkalization are two major environmental concerns leading to soil degradation especially in
arid and semi-arid regions across the world. The balance of organic carbon in the soil is important for soil
sustainability. Intensive cultivation enhance soil organic carbon (SOC) depletion. In order to alleviate the
detrimental effects of SOC depletion, carbon-rich organic amendments such as biochar or compost are
often applied to the soil. Therefore application of organic amendments to soil is an effective strategy to
improve soil properties and to mitigate the negative impacts of inappropriate management strategies.
Biochar is a carbon-rich compound produced by the pyrolysis of biomass in oxygen-limited conditions. Its
use as an organic amendment to soil with specific inherent characteristics has been recognized. In this
regard recent studies have shown that application of biochar to soil as an organic amendment can improve
soil physical properties and help to keep the carbon balance in the soil. Moreover, compost as an organic
amendment is capable to improve soil properties and increase the soil productivity.
Methods and Materials The soil sampling was carried out near Kabutar Khan in Rafsanjan, Iran
(56°22′N, 30°18′E), on a saline-sodic soil with Silty Clay soil texture (42% silt, 50% clay and 8% sand).
The biochar was obtained from three different feedstocks consist of Conocarpus erectus, bagasse of
Sugarcane and hard shell of Pistacia Vera. The obtained feedstocks were pyrolyzed at 400°C for 2 h with
increasing rate of 7 °C/min in a sealed reactor to prevent O2 input (Muffle Furnace, SEF-101 Model).
Afterwards the produced biochar was cooled slowly to the room temperature, then the EC, pH, specific
surface area and CHNS of biochars were measured using the standard methods. The required amounts of
soils and biochars were weighed by a total 5000 g dry weight of sample and mixed in the dry state. The soil
samples were received three doses of biochar (0, 2, 4 % biochar, w/w). The mixtures of soil and biochar
were packed into pots and controlled a bulk density of about 1.5 g cm-3 by artificial compaction.
Treatments were replicated three times. The soil without any biochar was used as the control. The mixtures
were wetted at three soil moisture contents (25, 50 and 75% field capacity) during incubation time (120
days). The treatments were kept at a temperature-controlled glasshouse. After 120 days of incubation, the
untreated soils and biochar-amended soils were taken for physical and chemical analyses.
Particle size distribution was measured by hydrometer method and soil organic carbon by oxidation
method with potassium dichromate. The consistency limits (liquid limit and plastic limit) of soils were
determined according to the ASTMD4318 procedure. The field capacity was measured using the pressure
plates with the standard rings in the lab. Mechanical strength is a sensitive indicator of the soil physical
condition and has been commonly used to evaluate soil water erosion, structural stability, tillage
performance, and root penetration. Higher strength found in saline-sodic soil often impedes seedling
emergence and root penetration. Remolded soil cores were saturated by capillarity for 24 h, equilibrated on
a pressure plate apparatus for 12 h, and dried at 105 °C for 2 h. The dried soil cores were placed
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horizontally between two parallel plates of a digital unconfined compression apparatus, and the pressure
was gradually increased through the plates by a motor at a constant speed of 2 mm min −1 approaching the
soil core. The maximum reading was recorded before the core was fractured by the load plate.
Results and discussion Our results revealed that application of organic matter in the form of biochars and
compost was effective on soil aggregation. The formation and stability of the soil aggregates play an
important role in the crop production and soil degradation prevention. Moreover, the biochar application
showed two main effects including direct and indirect effects. Our results confirm the addition of biochar
to soil can cause a substantial and significant change in the soil physical characteristics of the strongly
acidic Ultisol, namely a significant increase in LL and PI, higher water-holding capacity, and reduction in
mechanical strength. These changes are undoubtedly associated with the particular properties of biochar
and in particular with its high porosity and low bulk density. The beneficial effect of biochars on soil
physical properties is mainly due to the dilution effect of biochar with higher porosity and lower density.
When the biomass is heated, volatile matters may release out of the biomass to create micropores on the
surface, and meanwhile those trapped inside the biomass are evaporated to expand the microstructure.
Thus, the resulting biochar has much higher surface area and porosity. These properties are particularly
useful for soil application of biochar especially for enhancing soil water-holding capacity, reducing
mechanical strength, and increasing soil aggregation. The dilution effect can be attributed to the increased
volume of pores as well as the decreased particle density in soil amended with biochar. The effectiveness
of different biochars in improving the soil physical properties can be explained by their porosity and bulk
density.
Conclusion Our results depicted that application of biochars and compost as an organic amendments
improved mechanical quality of the saline and sodic studied soil. Indeed all organic treatments decreased
bulk density and enhanced soil aggregate stability while the biochar of Conocarpus illustrated the greatest
effectiveness on soil physical and mechanical properties. Therefore it is a possibility to apply this biochar
to the soil in the field scale but regarding the accessibility of biochar of Pistachio skin in the study area
therefor we have another alternative to utilize in the soil. This research was conducted in the small scale
and in a short time. Therefore, it is suggested that supplementary studies are carry out on farm scale for a
longer periods.

Keywords: Saline-Sodic soil, soil amendment, sustainable management, aggregate stability,
soil moisture, biochar
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ارزیابی تاثیرات زغالزیستی و کمپوست بر روی برخی از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
خاکهای شور و سدیمی
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روشهای اصالح و بهبود کیفیت خاکهای شور و سدیمی ،کاربرد
اصالحکنندههای آلی همچون زغالهای زیستی و کمپوست است .در این
پژوهش زغالزیستی حاصل از باگاس نیشکر ،کنوکارپوس و پوست سخت
پسته (در سطوح  2 ،0و  4درصد وزنی) و همچنین کمپوست شاخ و برگ
درختان (در سطوح  2 ،0و  4درصد وزنی) و در سطوح رطوبتی ( 50 ،25و
 70درصد رطوبت مزرعه) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
و در  3تکرار و در مجموع  108نمونه به خاک برداشت شده از منطقهی
کبوترخان در گلخانهی تحقیقاتی دانشگاه رفسنجان اعمال شد .نتایج نشان
داد که تیمار  4درصد زغالزیستی بقایای کنوکارپوس و در سطح رطوبتی
 25درصد منجر به بیشترین کاهش چگالی ظاهری و مقاومت فروروی
خاک گردید .در اثر افزدون  4درصد زغالزیستی کنوکارپوس در سطح

* عهده دار مکاتبات
Email: a.khademalrasoul@scu.ac.ir

رطوبتی  50درصد ظرفیت مزرعه بیشترین میزان میانگین وزنی قطر
خاکدانهها بهعنوان شاخص پایداری خاکدانهها و رطوبت حدروانی به-
دست آمد .همچنین افزودن تیمار  4درصدی بقایای کنوکارپوس در سطح
رطوبتی  70درصد ظرفیت مزرعه به خاک سبب افزایش رطوبت حد
خمیری شد .این پژوهش نشان دادکه کاربرد زغالهایزیستی و کمپوست
بهعنوان اصالحکنندههایی مناسب جهت بهبود ویژگیهای فیزیکی و
مکانیکی خاکهای شور و سدیمی محسوب میشوند .بر اساس نتایج این
پژوهش زغالزیستی بقایای کنوکارپوس ،بیشترین تأثیر را بر روی ویژگی-
های فیزیکی و مکانیکی خاکهای شوروسدیمی منطقهی مطالعاتی نشان
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داد .بدین ترتیب میتوان از این اصالحکنندهی آلی بهعنوان یک تیمار
اثربخش در راستای تحقق اهداف مدیریت بقایای آلی یعنی بهبود ویژگی-
های فیزیکی و ساختمانی خاک از طریق افزودن مواد آلی مناسب به
خاک ،بهرهمند شد.

مقدمه

 ،)29عالیپور بابادی و همکاران4طی پژوهشی تاثیرات نوع

تخریب خاک پدیدهای است که با از بین بردن ویژگیهای

زیتوده و دمای فرایند گرماکافت را بر روی ویژگیهای

ساختمانی خاک منجر به کاهش معنیدار پتانسیل تولیدی

زغالزیستی بررسی نمودند که نتایج حاکی از اختالف

خاکها و در نتیجه کاهش محصول و افت عملکردی در

معنیدار زغالهایزیستی حاصله در شرایط مختلف بود (.)3

اراضی کشاورزی میگردد .یکی از شکلهای تخریب

با افزایش درجه حرارت گرماکافت ،ترکیبات فرار موجود

خاک ،شور و سدیمی شدن خاکهاست که بخش وسیعی

در زغالزیستی کاهش یافته ولیکن در مقابل سطح ویژهی

از مناطق خشک و نیمهخشک را تحت تأثیر قرار داده است.

آن افزایش مییابد که افزایش در سطح ویژه میتواند

حدود نیمی از اراضی زیر کشت آبی در سطح جهان در

بسیاری از رفتارهای زغالزیستی را در فعل و انفعاالت

معرض تهدید شوروسدیمی شدن قرارگرفتهاند که جزء

شیمیایی و حتی فیزیکی تحت تاثیر قرار دهد .با توجه به

نامطلوبترین تنشهای غیرزیستی محسوب میشود ( 2و

پایداری زغالزیستی در خاک و مدتدار بودن تاثیرات

 .)4خاکهای شوروسدیمی به دلیل دارا بودن سدیم باال و

اصالحی آن ،امروزه استفاده از زغالزیستی برای اهداف

وقوع پدیدهی پراکندگی ذرات 1دارای ویژگیهای

مختلفی همچون کنترل آلودگی خاک ،اصالح حاصلخیزی

ساختمانی نامطلوبی هستند ،همچنین این خاکها همانند

خاک ،افزایش عملکرد محصول ،آزاد نمودن کربن در

خاکهای خشک عمل میکنند و در مجموع از پتانسیل

خاک و بهبود کیفیت اراضی شور وسدیمی صورت می-

فرسایشپذیری باالیی برخورداراند ( 5و  .)27با توجه به

پذیرد ( 24و  .)27نکته حائز اهمیت آن است که بسته به

شرایط حاکم بر خاکهای شوروسدیمی و نیز محدودیت-

شرایط موضعی هر خاک و شدت شوری و سدیمی بودن

های موجود از لحاظ سطوح زیرکشت ضرورت دارد

آن ،کارایی استفاده از هریک از مواد اصالحکننده متفاوت

عملیات اصالح این خاکها با استفاده از مواد اصالحکننده

است.

صورت پذیرد .از جمله مواد با پایهی آلی 2که دارای

پژوهشها نشان داده است که افزودن زغالزیستی حاصل از

تاثیرات مثبت فراوانی است زغالزیستی3میباشد که مادهای

علوفهی گندم به خاک منجر به کاهش چگالی ظاهری

تیره رنگ ،متخلخل و غنی از کربن است ( )19که طی

خاک گردیده است که دلیل آن تخلخل باالی زغالزیستی

فرایند گرماکافت از زیتودههای مختلف و در شرایط

در نتیجه چگالی ظاهری پایین این ماده و به دنبال آن

نزدیک به بیهوازی تولید میگردد ( 6و  .)10این ماده از

برقراری پیوند5با بخش معدنی خاک به دلیل سطح ویژهی

سطح ویژهی و ظرفیت تبادل کاتیونی باالیی برخوردار

باال است که ماحصل آن کاهش چگالی ظاهری خاک و

است و قادر به افزایش پایداری خاکدانهها است ( 6و .)26

کمک به فرایند خاکدانهسازی است ( 21 ،12و .)30نتایج

الزم به ذکر است که متأثر از شرایط تولید ،زغالزیستی

حاصل از افزودن زغالزیستی تولید شده ازپوستهی برنج بر

ویژگیها و در نتیجه رفتارهای آن متفاوت میباشد ( 24و

روی وضعیت خاکدانهسازی نشان داد افزودن این تیمار آلی

1- Dispersion
2- Organic-based
3- Biochar

4- Alipour Babadi et al.
5- Binding
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قادر به افزایش تشکیل خاکدانههای پایدار در خاک می-

است .ارتفاع متوسط منطقهی مطالعاتی از سطح دریا 1650

باشد که میتوان این امر را شاخصی از کاهش حساسیت

متر است .بر اساس آمارهای هواشناسی ( )98-1388متوسط

خاک به فرسایش دانست .در واقع کربن موجود در زغال-

بارندگی ساالنهی منطقه  68میلیمتر و دمای متوسط آن

زیستی حاصل از پوستهی برنج مانند سیمان عمل کرده و

 19/8درجهسانتیگراد است .سرعت متوسط باد در منطقه

خاکدانههای کوچک را به هم متصل کرده و خاکدانههای

 2/5متر بر ثانیه است که البته در مواردی تندبادهایی نیز در

بزرگ را شکل میدهد ( 23و  .)25زغالزیستی حاصل از

منطقه میوزد که تأثیرات مخربی برجای میگذارد.

بقایای کنوکارپوس تحت دمای  600درجهی سانتیگراد

همچنین پوشش گیاهی غالب در منطقه گیاهان بومی به

نشان داد که محتوای هیدروژن و نیتروژن کاهشیافته که

صورت تنک و کاربری اراضی از نوع باغهای پسته میباشد

این کاهش در میزان عناصر بر روی پایداری خاکدانهها اثر

که به دلیل شوری خاک رها شدهاند .بر اساس سیستم طبقه-
اریدیسول2

گذاشته بهطوریکه باعث شکسته شدن پیوند ضعیف در

بندی خاک آمریکا خاکهای منطقه در ردهی

ساختار زغالزیستی شده است ( 3و  .) 7خادم الرسول و

قرار دارند .همچنین این خاکها به دلیل عدم برخورداری از

همکاران )2014( 1طی پژوهشی بیان کردند که افزودن

ویژگیهای ساختمانی مناسب درنتیجه در معرض تخریب و

زغالزیستی حاصل از چوب درختان منجر به بهبود فرایند

فرسایش میباشند.

خاکدانهسازی و در نتیجه افزایش پایداری خاکدانهها و
کاهش پخشیدگی رس شده و در نتیجه خطرات تخریب
خاک را کاهش میدهد ( 11و  17و  .)18کمپوست نیز
مادهای آلی است که در کشاورزی آلی از اهمیت ویژهای
برخوردار است و از بقایای آلی همچون شاخ و برگ
گیاهان تهیه میشود .افزودن کمپوست به خاک منجر به
بهبود وبژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک میگردد .با
توجه به گستردگی خاکهای شور و سدیمی و مشکالت
حاکم بر این خاکها و ضرورت اصالح این خاکها
هدف این پژوهش ارزیابی تاثیرات زغالهایزیستی تولید
شده از باگاس نیشکر ،پوست سخت پسته و بقایای گیاه
کنوکارپوس ،همچنین کمپوست شاخ و برگ درختچهی
برگبو بر روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاکهای
شور و سدیمی میباشد.

خاک منطقهی مطالعاتی
به منظور ارزیابی تاثیرات تیمارها بر ویژگیهای خاک،
عملیات نمونهبرداری از خاک منطقه به روش سیستماتیک
تصادفی درون بلوک از نقاط مختلف منطقهی مطالعاتی
انجام شد و نمونهبرداری از خاک به گونهای انجام شد که
خاک بر داشت شده نمایندهای از خاک منطقهی مطالعاتی
باشد .نمونهبرداری از عمق  0تا  20سانتیمتری خاک انجام
شد .خاک منطقه دارای بافت غالب سیلتی رسی ( Silty
 )Clayمیباشد ( 42درصد سیلت 50 ،درصد رس و 8
درصد شن) .همچنین خاک منطقه دارای چگالی ظاهری
 1/55گرم بر سانتیمترمکعب و درصد رطوبت ظرفیت
مزرعه ( )FCبرابر  30درصد است .همچنین ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک  14/48سانتیمول بر کیلوگرم میباشد.
برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک منطقه که جزء خاک-

مواد و روشها
موقعیت منطقهی مطالعاتی

های شوروسدیمی محسوب میشود در جدول  1ارائه شده
است.

منطقهی مورد مطالعه در این پژوهش منطقهی الهیهی
کبوترخان در استان کرمان میباشد که در موقعیت
جغرافیایی ˊ 30°18شمالی و ˊ 56° 22شرقی واقع شده
1- Khademalrasoul et al.

2- Aridisols
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شکل ( )1موقعیت مکانی منطقهی مطالعاتی در استان کرمان
Figure (1) Geographical location of the study area in Kerman province

تهیه تیمارها و اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی

بعد از پوشاندن کامل مواد درون جعبه توسط ورقهی

و مکانیکی خاک

آلومینیومی ،درب جعبه محکم بسته شده و درون کوره

جهت تهیهی زغالزیستی بهعنوان تیمار آلی از سه

الکتریکی  Muffle Furnaceمدل SEF-101

نوع زیتودهی حاصل از بقایای آلی شامل باگاس نیشکر،

ساخت شرکت  FINE TECHقرار داده شد .فرایند

شاخ و برگ گیاه کنوکارپوس و پوست سخت پسته

گرماکافت نمونهها درون کوره الکتریکی در دمای 400

استفاده گردید .پس از هوا خشک کردن زیتودهها ،به

درجه سانتیگراد و با نرخ افزایش دمای  7درجه سانتیگراد

منظور تهیهی زغالزیستی ،نمونهها درون جعبهای فلزی

در دقیقه و به مدت  3ساعت صورت پذیرفت .ویژگی-

از جنس آهن گالوانیزه با آستر ورقه نازک آلومینیومی

های زغالهایزیستی مورد استفاده در این پژوهش در

قابل تعویض و با ابعاد متناسب با محفظهی کوره

جدول  2ارائه شده است .کمپوست تهیه شده از شاخ و

( 50×30×30سانتیمتر) قرار داده شد .نمونهها توسط وزنه

برگ (شاخسار) درختچهی برگبو با کیفیت باال از

 10کیلوگرمی جهت تخلیهی هوا ،کامال فشرده شدند و

دانشگاه صنعتی اصفهان خریداری شد و بهعنوان تیمار
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پس از تهیهی زغالهایزیستی و کمپوست ،با بهره-

آلی به خاک افزوده شده که ویژگیهای آن ارائه شده

گیری از روشهای استاندارد برخی از ویژگیهای

است (جدول .)2
همچنین برای تولید کمپوست پس از جمعآوری

شیمیایی و فیزیکی تیمارها شامل هدایت الکتریکی،

شاخ و برگهای درختچهی برگبو ،هوا خشک شدن و

 C/N ،pHو سطح ویژه ( )23اندازهگیری شد ( )10که

آسیاب کردن از الک  4میلیمتری عبور داده شد و با قرار

در جدول  2ارائه گردیده است .از نسبت 1:10

دادن در جعبههایی با ابعاد  40×40×20سانتیمتر ،میزان

(آب/زغالزیستی) برای  ECو  pHاستفاده شد .در این

رطوبت برابر  70درصد رطوبت مزرعه بر آن اعمال شد.

پژوهش اندازهگیری کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و فسفر به

سپس توسط طیف وسیعی از ریزجانداران هوازی فرایند

کمک دستگاه آنالیز عنصری ()CHNSO analyzer

تخمیر آن صورت گرفت تا به مرحله بلوغ رسیده و مورد

و مادهی آلی به روش والکلی-بالک صورت پذیرفت.

استفاده قرار گرفت.
جدول( )1ویژگیهای شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table(1) The chemical properties of the studied saline-sodic soil
ویژگی/

هدایت

واکنش

پتاسیم/

کلسیم/

منیزیم/

سدیم/

درصدسدیم

کربن

آهک/

Parameter

الکتریکیEC/

خاکpH/

K

Ca

Mg

Na

تبادلیESP/

آلیOC/

CaCO3

واحد

dS/m

-

مقدار

19.8

7.8

me/l
37.0

4.2

%
98.0

264.5

40.6

0.5

جدول ( )2برخی از پارامترهای اندازهگیری شده زغالهایزیستی و کمپوست افزوده شده به خاک
Table (2) Some of the measured parameters of biochars and compost applied to the studied soil

موادMatter/

واحد
باگاس نیشکر
Sugarcane
bagasse
کنوکارپوس
Conocarpus
پوست پسته
Pistachio
shell
کمپوست
Compost

واکنش

هدایت

نسبت

سطح ویژه

الکتریکی

هیدروژن

کربن

نیتروژن

فسفر

کربن به

H

C

N

P

نیتروژن

-

dS/m

()%

()%

()%

()%

C/N
-

m2 g-1

9.43

0.51

4.40

40

0.58

5.93

20.69

2.08

8.90

3.30

3.19

41.19

2.08

3.60

49.19

9.24

11.70

7.20

3.80

57.8

2.18

0.06

26.50

2.86

7.92

4.98

3.40

55.4

2.64

2.14

25.40

3.00

pH

EC

Specific
surface
area

20.0
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همان گونه که جدول  2نشان میدهد غالب تیمارهای

شدند و دامنهی نوسانات رطوبتی بین  25تا  75درصد

افزوده شده به خاک دارای  pHقلیایی هستند و از

رطوبت مزرعه میباشد.

هدایت الکتریکی پایینی برخوردارند .بر مبنای اندازه-

پایداری خاکدانهها به روش سری الک خشک اندازه

گیریهای انجام شده زغالزیستی باگاس نیشکر که یکی

گیری و به کمک شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانهها

از مهمترین ضایعات آلی فرایند تولید شکر از نیشکر

(1)MWDبیان و ارزیابی گردید ( 15 ،9و  .)16شایان

محسوب میشود دارای کمترین نسبت  Cبه )C/N( N

ذکر است که پایداری خاکدانهها به عنوان یکی از

و در مقابل زغالزیستی کنوکارپوس از باالترین میزان

مهمترین شاخصها برای ارزیابی حساسیت خاکها به

 C/Nبرخوردار است که با توجه به تاثیر این نسبت بر

تخریب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .بر همین

نرخ تجزیهپذیری زغالهای زیستی لذا به دنبال آن بر

اساس از دو روش معمول یعنی الک خشک و الک تر

رفتارهای آنها در خاک موثر میباشد .همچنین زغال-

برای ارزیابی این ویژگی فیزیکی خاکها استفاده می-

زیستی باگاس نیشکر از کمترین میزان سطح ویژه

شود .روش الک خشک معموال برای مناطقی است که

برخوردار است ولیکن زغالزیستی گیاه کنوکارپوس

دارای شرایط خشکی هستند در نتیجه عامل آب به عنوان

دارای باالترین میزان سطح ویژه میباشد .با توجه به

تخریب ساختمان محسوب نمیشود در نتیجه در چنین

وجود اختالفات در ویژگیهای زیتودههای مورد استفاده

شرایطی از الک خشک استفاده میشود .ولیکن الک تر

جهت تولید زغالهایزیستی در نتیجه ویژگیهای زغال-

برای ارزیابی پایداری خاکدانهها در مقابل تنشهای آبی

هایزیستی حاصله نیز با هم متفاوت میباشد (جدول .)2

مانند فرسایش آبی است .اندازهگیری چگالی ظاهری

پس از تولید زغالهایزیستی و کمپوست ،تیمارها در

خاک با استفاده از رینگهای استاندارد و نمونهبرداری

سطوح  2و  4درصد وزنی به صورت آزمایش فاکتوریل

مزرعهای صورت گرفت و با افزایش تکرار در نمونههای

با دو فاکتور نوع و مقدار مواد اصالحی و رطوبت خاک

برداشتی سطح دقت در محاسبات فزونی یافت .برای

و در قالب طرح کامال تصادفی و در  3تکرار به خاک

تعیین مقاومت به فروروی ( 2)PRو تغییرات آن از

افزوده شد و برای مدت زمان  4ماه انکوباسیون گردید.

پنترومتر نوک مخروطی با زاویه  30درجه و سطح یک

قابل ذکر است که این پژوهش به صورت گلدانی ،در

سانتیمتر استفاده شد که این پنترومتر در دستگاه دیجیتال

گلدانهای  5کیلوگرمی و به تعداد  108انجام شد .خاک

با سرعت  30میلیمتر بر دقیقه نصب شد و نمونههای

گلدانها به نحوی تهیه شد که وضعیت خاک سطحی و

دست نخورده خشک شده در شرایط طبیعی و زیر نور

زیرین آن یکسان باشد و نمونهی خاک برای انجام

آفتاب ،به قطر  58میلیمتر و ارتفاع  40میلیمتر در

آزمایشات از عمق  5سانتیمتری برداشت شد .در طول

دستگاه مقاومت به فروروی مدل  DBP-100قرار داده

دورهی انکوباسیون رطوبت خاک در سطح  50 ،25و 75

شد و میزان مقاومت آنها به فروروی ثبت شد (.)13

درصد رطوبت ظرفیت مزرعه با اندازهگیری رطوبت

همچنین رطوبت حد روانی با استفاده از دستگاه

خاک به روش وزنی و افزودن کسری رطوبتی به خاک،

کاساگرانده و رطوبت حد خمیری با استفاده از روش

تنظیم گردید .با فراهم نمودن شرایط فوقالذکر زمینهی

فتیله کردن گل اندازهگیری شد که با توجه به وجود 50

ارزیابی تأثیرات سطوح رطوبتی بر روی رفتارهای زغال-

درصد رس در اجزاء متشکله بافت خاک منطقهی

هایزیستی و کمپوست افزوده شده به خاک فراهم شد.

مطالعاتی ،امکان تعیین حدوداتربرگی فراهم شد (.)16

بدین ترتیب گلدانها در طول انکوباسیون تر و خشک
)1- Mean weight diameter (MWD
)2 -Penetration resistance (PR

303
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  44شماره  ،3پاییز 1400

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیهی بیشتر باعث فعال شدن واکنشهای شیمیایی و

تجزیهی واریانس نتایج حاصل از اندازهگیری

زیستی در خاک شده در نتیجه منجر به اتصال ذرات خاک

پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک توسط نرم افزار

به یکدیگر شد و لذا باعث کاهش چگالی ظاهری خاک

آماری  SAS 9.2انجام شد .همچنین مقایسهی میانگین-

تیمار شده ،گردید .همچنین زغالزیستی حاصل از بقایای

ها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح

کنوکارپوس دارای بیشترین سطح ویژه است (جدول )2

معنیداری  1درصد صورت گرفت.

که این سطح ویژه باال سبب فراهم شدن شرایط مناسب برای
پیوندسازی و اتصال بیشتر ذرات خاک به یکدیگر و افزایش

نتایج و بحث

تخلخل و کاهش چگالی ظاهری خاک شد .تمامی

تاثیر تیمارها بر ویژگیهای فیزیکی خاک

تیمارهای مورد استفاده و در سطوح مختلف افزایشی به

شوروسدیمی

خاک ،منجر به کاهش چگالی ظاهری خاک گردیدند که

نتایج آنالیز واریانس ویژگیهای فیزیکی اندازهگیری
شده شامل چگالی ظاهری و پایداری خاکدانه متأثر از مواد
اصالحکننده و سطوح رطوبتی در جدول  3ارائه شده است.
اثر انواع مواد اصالحکننده ،سطوح رطوبتی و اثرات متقابل
آنها بر چگالی ظاهری در سطح یک درصد معنیدار شد.
مقایسهی میانگین اثرات متقابل انواع مواد اصالحکننده در
سطوح رطوبتی نشان داد که بیشترین چگالی ظاهری
( )1/ 50g/cm3در تیمار شاهد (عدم کاربرد اصالحکننده)
در سطح رطوبتی  25درصد ظرفیت مزرعه و کمترین
چگالی ظاهری ( )1/07 g/cm3در تیمار  4درصد وزنی
زغالزیستی بقایای کنوکارپوس با سطح رطوبتی  70درصد
ظرفیت مزرعه به دست آمد (جدول  .) 4نتایج مقایسهی
میانگین اثرات متقابل نشان میدهد که با افزایش سطوح
مواد اصالحکننده و سطوح رطوبتی ،چگالی ظاهری کاهش
یافت .با افزایش سطح رطوبت در خاک ،فعالیت
ریزجانداران افزایش مییابد که ماحصل آن افزایش فرایند
خاکدانهسازی و در نتیجه پایداری خاکدانهها میباشد ( 17و
 .)18البته در خاکهای شور و سدیمی به واسطهی تاثیراتی
که یون سدیم به عنوان یک کاتیون با قابلیت ایجاد
پراکندگی در ذرات خاک داراست ،در نتیجه ممکن است
روند افزایش پایداری خاکدانهها متاثر از افزایش درصد
رطوبت خاک رخ ندهد .با توجه به اینکه زغالزیستی
بقایای کنوکارپوس دارای کمترین نسبت کربن به نیتروژن
است درنتیجه سرعت تجزیهی آن بیشتر بوده که این سرعت

این کاهش به معنی بهبود شرایط ساختمانی خاک میباشد.
ضمنا با توجه به اینکه تیمارهای افزوده شده به خاک
تیمارهایی آلی هستند که سبب افزایش درصد مادهی آلی
خاک و بهبود خاکدانهسازی شدهاند لذا عاملی موثر در
کاهش میزان تخریب خاک محسوب میشوند .پژوهش-
های انجام شده در ارتباط با تاثیرات مواد آلی بر بهبود
ویژگیهای ساختمانی خاک و در نتیجه کاهش میزان
فرسایشپذیری خاکها ،نشان میدهد که مواد آلی با
کاهش چگالی ظاهری خاک و افزایش تخلخل خاک
عاملی موثر در خاکدانهسازی و کاهش فرسایشپذیری
خاکها میباشند ( 9و .)28
همچنین نتایج نشان میدهد اثرات افزودن انواع مواد
اصالحکننده اعم از زغالهایزیستی و کمپوست ،سطوح
رطوبتی و اثرات متقابل آنها بر روی پایداری خاکدانهها در
سطح یک درصد معنیدار است (جدول  .)3مقایسهی
میانگین اثرات انواع مواد اصالحکننده و سطوح رطوبتی
نشان میدهد که بیشترین میانگین وزنی قطر خاکدانهها
( 1/57میلیمتر) بهعنوان شاخص پایداری خاکدانهها از تیمار
 4درصد وزنی زغالزیستی بقایای کنوکارپوس در سطح
رطوبتی  50درصد ظرفیت مزرعه وکمترین پایداری
خاکدانهها ( ) 0/44 mmازتیمار شاهد (عدم کاربرد
اصالحکننده) در سطح رطوبتی  70درصد ظرفیت مزرعه به
دست آمد (جدول  .)4افزایش پایداری خاکدانهها حاکی از
تاثیرات تیمارهای آلی در بهبود ویژگیهای ساختمانی خاک
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است که در ارتباط با خاکهای شور و سدیمی ،مواد آلی

یافته است .همچنین وجود ذرات رس در خاک منجر به

سبب کنترل اثرات سدیم تبادلی میشود ( ،)4 ،3همان گونه

ایجاد پیوندهای آلی-معدنی در خاک گردیده است که

که در جدول  1نشان داده شده است خاک منطقهی

نتیجهی آن افزایش پایداری خاکدانهها میباشد .نتایج نشان

مطالعاتی از درصد سدیم تبادلی باالیی برخوردار است که

میدهد که افزودن زغالزیستی بقایای گیاه کنوکارپوس در

این امر مدیریت خاک را پیچیدهتر و سختتر مینماید و

سطح  4درصد وزنی و در سطح رطوبتی  50درصد ظرفیت

ضرورت دارد از مواد آلی جهت اصالح خاک استفاده

مزرعه ،منجر به بهبود ویژگیهای ساختمانی خاک

شود .در واقع افزودن مواد آلی به خاک به بهبود ویژگی-

شوروسدیمی مورد مطالعه شده است .الزم به ذکر است که

های ساختمانی خاکهای شوروسدیمی کمک مینماید

عالوه بر غنی بودن زغالهای زیستی از کربن آلی و سایر

( .)14بدین ترتیب افزودن تیمارهای آلی سبب کنترل اثرات

مواد مورد نیاز برای فعالیت ریزجانداران ،به دلیل دارا بودن

مخرب سدیم تبادلی خاکهای مطالعاتی شد.

 pHقلیایی درنتیجه عاملی موثر در فراهم ساختن شرایط

نتایج مقایسهی میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد

مناسب برای غالب ریزجانداران خاکزی هستند که این

که با افزایش سطوح انواع مواد اصالحکننده و سطوح

جانداران نیز به عنوان بخش کامال پویای خاک به تشکیل

رطوبتی تا  50درصد ظرفیت مزرعه ،میانگین وزنی قطر

خاکدانهها و نیز پایدار شدن آنها کمک مینمایند (.)20

خاکدانهها بهعنوان شاخصی از پایداری خاکدانهها افزایش
جدول( )3نتایج تجزیهی واریانس پارامترهای فیزیکی و مکانیکی اندازهگیری شده خاک منطقهی مطالعاتی
Table (3)The analysis of variance of physical and mechanical parameters of the studied soil
میانگین مربعات
منابع تغییرات
Sources of changes

درجه آزادی
()df

تیمار آلی

11

چگالی ظاهری

میانگین وزنی

()g.cm-3

قطرخاکدانه ()mm

Bulk density

MWD

**0.05

**0.96

مقاومت فروروی

حد روانی

حد خمیری

Penetration
resistance

() g g-1

()g g-1

Liquid limit

Plastic limit

**1.05

**55.29

**44.12

()kpa

Organic treatments
سطوح رطوبتی
Moisture levels

2

**0.02

**0.56

**0.72

اثر متقابل

ns

1.78

ns

0.38

22

**0.006

**0.08

**0.12

**5.13

**3.72

خطای آزمایشی

85

0.00017

0.0012

0.0013

0.818

1.67

ضریب تغییرات

-

1

4.46

4.77

2.56

5.66

Interaction

Error

CV
** ns ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد و غیر معنیدار

**, ns Significant at level of 1% and non-significant, respectively.
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همچنین شایان ذکر است که خاکهای منطقهی

ویژگیهای تخلخلی متفاوتی با یکدیگر میباشند که با

اینکه

توجه به هدایت بسیاری از فعل و انفعاالت و واکنش-

شوروسدیمی هستند دارای بافت سنگین و ریزدانهاند که

پذیریها در خاک توسط سطوح جذبی ،در نتیجه

این ویژگی در خاکها سبب کاهش نفوذپذیری خاک-

تفاوتهای رفتاری زغالهای زیستی ،از این اختالفات

ها و نیز باالرفتن خطر خیزش مویینه شده است .نتایج

ساختاری تاثیر میپذیرند .طی پژوهشی توسط عالیپور

پژوهش نشان داد که استفاده از تیمارهای آلی (شامل

بابادی و همکاران ( )1397این اختالف ساختاری بیان

زغالهای زیستی و کمپوست) منجر به هماوری ذرات

گردید بدین ترتیب که زغالزیستی باگاس نیشکر دارای

خاک ،کاهش چگالی ظاهری و درنتیجه بهبود ویژگی-

ساختار شبکه مانند بوده و سطح ناهمواری دارد و همین

های ساختمانی خاکها شده است.

ویژگی منشاء اختالف در واکنش پذیری آنها در خاک

مطالعاتی

(کبوترخان

رفسنجان)

ضمن

رفتار زغالهایزیستی تولید شده از زیتودههای

معرفی شده است ( .)3توجه به جوانب گوناگون استفاده

مختلف با هم متفاوت میباشد همان گونه که شکل  3به

از یک تیمار به عنوان خاکپوش ،بویژه در راستای اهداف

وضوح نشان میدهد تصاویر میکروسکوپ الکترونی

زیست محیطی کنوانسیون های بین المللی (،)20

روبشی زغالهایزیستی کنوکارپوس (الف) ،باگاس

ضرورت استفاده از تیمارهایی را که از پایه و ترکیبات

نیشکر (ب) و پوست سخت پسته (ج) دارای ساختار و

آلی برخورداراند را نشان میدهد.

c

شکل ( )2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMزغالزیستی کنوکارپوس ( )aزغالزیستی باگاس نیشکر ( )bو زغال-
زیستی پوست سخت پسته ( )cبا مقیاس یکسان
Figure (2) The SEM images of Conocarpus biochar (a) Sugarcane Bagasse biochar (b) and Pistachio
shell biochar (c) with the same scale
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زغالزیستی گیاه کنوکارپوس به علت دارا بودن نسبت

اندی سول 3گردیده است ( )12و این نتایج موید این

کربن به نیتروژن بیشتر (جدول  )2منجر بهسرعت

موضوع است که زغالزیستی به دلیل ویژگیهای

تجزیهی بیشتری شده که نتیجهی آن تولید متابولیتهایی

فیزیکی-شیمیایی و ساختاری که داراست در خاکهای

در خاک است و سبب چسبندگی ذرات رس به

با ویژگیهای غیریکسان که از لحاظ وضعیت بافت و

همدیگرشده است .همچنین با افزایش فشار جزئی گاز

ساختمان و نیز ویژگیهای شیمیایی با هم تفاوت دارند،

 ،CO2سبب حاللیت بیشتر ترکیبات معدنی حاوی یون

نیز از این ظرفیت برخوردار است که سرمنشاء تاثیرات

کلسیم در خاک شده و یون کلسیم بیشتری آزادکرده

مثبتی در خاک باشد .پژوهشهای ( )20 ،17انجام شده

است که باال بودن مقدار کلسیم در محلول خاک

در خاکهای مختلف تاثیرات مثبت و خاکدانهساز مواد

بهعنوان عامل منعقد کنندهی ذرات رس (فلوکوالسیون)

آلی افزوده شده به خاک را حتی در مدت زمان کوتاه

عمل نموده و از پراکنش ذرات رس جلوگیری کرده

نشان میدهد زیرا مواد آلی با توجه به ویژگیهایی که

است ( )11که این موضوع تا حدودی میتواند تشکیل

دارند که به طور ویژه در ارتباط با سطح ویژهی باال،

خاکدانهها را در اثر کاربرد سطح  4درصد وزنی زغال-

تخلخل باال و چگالی ظاهری پایین است در نتیجه با

زیستی گیاه کنوکارپوس در خاک تفسیر نماید.

ایجاد و تقویت پیوندهای درون ساختاری در خاک منجر

بهطورکلی تمامی اصالحکنندهها در مقایسه با تیمار

به افزایش خاکدانهسازی میشوند ( .)17 ،20این رخداد

شاهد باعث افزایش پایداری خاکدانهها گردیده است که

در خاکهای شوروسدیمی که به دلیل برخورداری از

این امر اثرت مفید مواد آلی در تشکیل ساختمان خاک

درصد سدیم تبادلی باال فاقد ویژگیهای ساختمانی

را نشان میدهد.علی و همکاران ( )2نشان دادند که مواد

مناسب هستند ،به خوبی خود را نشان میدهد به نحوی

آلی خاک حاصل از منابع گیاهی و میکروبی با ایجاد پل

که این ویژگی تیمارهای آلی اثرات مخرب شیمیایی

در فضای بین ذرات خاک نقش کلیدی در پایداری

سدیم را در خاک خنثی مینماید .شایان ذکر است که با

خاکدانههای کوچک ایفا میکنند ( .)2لهراسبی و

توجه به مجموع ویژگیهای مثبت و سازندهی موجود در

همکاران )20( 1طی پژوهشی نشان دادند که مواد آلی

مواد آلی معموال با افزایش سطح افزودن آنها به خاک

هم در تشکیل و هم در پایداری خاکدانهها تأثیر مثبت

اثربخشی مثبت آنها نیز روندی افزایشی را نشان میدهد

دارند بهطوریکه با افزایش مادهی آلی خاک ،پایداری

( .)20 ،17خاکهای منطقهی مطالعاتی دارای بافت

مرطوب خاکدانهها افزایش مییابد که با نتایج پژوهش

سنگین هستند که خشکسالیهای اخیر مزید علت شده

حال حاضر همخوانی دارد ( .)20برزگر ( )5تأثیر مقادیر

است که برخی از این اراضی پتانسیل خود را جهت

و منابع مختلف مواد آلی بر شاخص پایداری خاکدانهها

کشت پسته از دست دهند .در همین راستا و به منظور رفع

در شمال خوزستان را بررسی نمودند و گزارش کردند

این بحران افزودن تیمارهای آلی همچون زغالزیستی و

که در اثر افزایش مواد آلی به خاک ،میانگین وزنی قطر

کمپوست دارای نقش موثری جهت بهبود ویژگیهای

خاکدانهها از  0/22به  0/64میلیمتر افزایش یافته است.

ساختمانی خاک و استقرار گیاه میباشند.

هراد و همکاران )12(2گزارش کردند که افزودن زغال-
زیستی حاصل از کاه ذرت موجب افزایش پایداری
خاکدانهها در خاکهای متعلق به ردههای آلفی سول و
1 Lohrasbi et al.
2 Herath et al.

3 Alfisols and Andisol
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Table (4) The mean comparison of amendment and moisture levels on physical and mechanic
properties of soil
مواد اصالحکننده
Amendments

سطوح اصالحکننده
(% )
Levels of
amendment

0

زغالزیستی باگاس نیشکر
Sugarcane bagasse
biochar

2

4

0

زغالزیستی کنوکارپوس
Conocarpus biochar

2

4

0

زغالزیستی پوست پسته
Pistachio skin biochar

2

4

0

کمپوست
Compost

2

4

سطوح رطوبتی
( %)

چگالی ظاهری
-3

( g.cm )

پایداری خاکدانهها
( mm)

مقاومت فروروی
( Kpa)

حد روانی
( g g-1)

حد خمیری
( g g-1 )

MWD

Penetration
Resistance

Liquid Limit

Plastic
Limit

Levels of
moisture

Bulk Density

25

1.50BC

0.56 KJL

1.034 A

29.90M

22GHJI

50

1.41A

0.51ML

0.94 BC

32.4 L

21.88GHI

70

1.35C

0.44M

1.64 A

33KL

18.75 KFG

25

1.399A

0.57KLJ

0.54 HEGDF

34.45IKHJ

23.43FGEHD

50

1.393A

0.60IHJ

0.83 C

34.61IKHJ

23.92FGECD

70

1.319C

0.52KL

1.040B

33.46 KL

25.61FGECD

25

1.318C

0.63H

0.52HEGDFI

35.41 IGFH

23.50FGEH

50

1.234FHG

0.65H

0.53HEGDFI

36.68GFDE

25.01BECD

70

1.218FEG

0.63H

0.64D

34.62IKHJ

26BC

25

1.50BC

0.56KJL

1.034A

29.90M

22GHJI

50

1.410 A

0.51ML

0.94BC

32.47L

21.88GHI

70

1.35 C

0.44 M

1.64A

33KL

18.75 KFG

25

1.293B

1.146D

0.51HEGDFI

34.47IKHJ

22.64FGEHJI

50

1.256 E

1.406B

0.61ED

35.90GFHE

24.48FGEHJI

70

1.071 K

0.91F

0.94BC

34.38 IKHJ

24.56FBECD

25

1.201FEG

1.125D

0.22L

39.99B

23.34FBECD

50

1.190 FE

1.576A

0.50 HEGDF

42.82A

26.03 BC

70

1.0775L

1.163D

0.58EDF

39.77 B

29 A

25

1.50 BC

0.56KLJ

1.034A

29.90 M

22GHJI

50

1.41 A

0.51ML

0.94BC

32.47 L

21.88GHI

70

1.35 C

0.44M

1.64 A

33KL

18.75 KFG

25

1.39A

0.63IH

0.43HEGDFI

35.18IGKHJ

20.49KJ

50

1.36AB

0.76G

0.45 HGJFI

39.4B

20.73KJI

70

1.346B

1.163D

0.53HEGDFI

33.98 KLJ

21.43 GHJI

25

1.209H

1.22C

0.36KJI

38.55BC

21.35 HJI

50

1.278D

1.386B

0.38KJI

38.53 BC

21.73GHJI

70

1.213HG

0.64IH

0.40HKJI

37.03CFDE

22.43FGHJI

25

1.50BC

0.56KLJ

1.03A

29.90M

22GHJI

50

1.41 A

0.51ML

0.94BC

32.47 L

21.88GHI

70

1.35 C

0.44 M

1.64 A

33KL

18.75 KFG

25

1.25 E

1.06E

0.51HEGDFI

35.27 IGHJ

21.56 GHJI

50

1.219FHG

1.37 B

0.52HEGDFI

37.40 CDE

22.45 FGHJI

70

1.197IHJ

1.14D

0.55EGDF

34.09 IKLJ

23.38 FGEHD

25

1.196 KJ

1.058E

0.32KL

35.78IGFHE

FGEHJI

50

1.184 IKJ

1.39B

0.48HEGJFI

37.65 CD

24.6FBECD

70

1.184 IKJ

1.26C

0.50HEGDFI

35.63IGHJ

24.77FBECD
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وهمکاران2

تاثیر تیمارها بر ویژگیهای مکانیکی خاک

خود پس از رفع تنش برمیگردد(  .)22اکو

شوروسدیمی

( )1995بیان کردند که با افزایش مادهی آلی خاک،

اثرات انواع مواد اصالحکننده ،سطوح رطوبتی

مقدار مقاومت فروروی در سطوح پایین رطوبتی کاهش

مختلف و اثرات متقابل آنها بر روی مقاومت فروروی

مییابد درحالیکه در سطوح باالی رطوبتی ،عکس این

در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول  .)3مقایسهی

مطلب دیده میشود ( .)14اکو وهمکاران ()1990

میانگین اثرات انواع مواد اصالحکننده و سطوح رطوبتی

گزارش کردند که افزودن  11و  17درصد مادهی آلی

نشان داد که بیشترین مقاومت فروروی ( )1/64Kpaاز

تولید شده از علف و پیت به خاک لومی شنی در شرایط

تیمار شاهد (عدم کاربرد اصالحکننده) در سطح رطوبتی

گلخانهای موجب کاهش مقاومت فروروی خاک

 70درصد ظرفیت مزرعه و کمترین مقاومت فروروی

میشود که علت اصلی آن کاهش چگالی ظاهری خاک

( )0/22Kpaاز تیمار  4درصد وزنی زغالزیستی حاصل

متاثر از افزودن مواد آلی است ( .)8شاهویی ( )1385در

از بقایای کنوکارپوس در سطح  25درصد رطوبت

پژوهشی گزارش کرد که براثر افزودن مادهی آلی به

ظرفیت مزرعه به دست آمد (جدول .)4

خاکریز بافت ،شکلپذیری و چسبندگی در آنها

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که با

کاهش مییابد و درنتیجه موجب کاهش مقاومت

افزایش سطوح زغالزیستی در سطوح رطوبتی پایینتر،

مکانیکی این خاکها و مدیریت آسان در آنها میشود

مقاومت فروروی روند کاهشی بیشتری دارد ،که علت

ولی در خاکهای درشتبافت به علت اینکه ذرات

کاهش مقاومت فروروی مربوط به اثر آن در کاهش

اتصال کمتری باهم دارند درنتیجه این خاکها ازنظر

چگالی ظاهری است که این کاهش چگالی ظاهری

چسبندگی بین ذرات ضعیف و سست بوده و مقاومت

باعث بهبود ساختمان خاک شده و خاک به علت

فروروی آنها کم است ازاینرو افزودن سطوح پایین

خاصیت چسبندگی و محکم بودن ساختمان خاک باعث

بقایای آلی به این خاکها اثری بر شاخص مخروطی

کاهش مقاومت فروروی شده است (.)20

نداشت ( .) 4بدین ترتیب بافت خاک بهعنوان یکی از

بهطورکلی تمامی اصالحکنندهها در مقایسه با تیمار
شاهد در سطوح رطوبتی پایینتر سبب کاهش مقاومت

مهمترین ویژگیهای فیزیکی خاک ،بر روی رفتارهای
خاک متاثر از افزودن تیمارهای آلی تاثیرگذار میباشد.

فروروی خاک گردیده است که این امر اثرات مثبت

نتایج تجزیهی واریانس (جدول  )3نشان داد که اثر

مواد آلی در کاهش مقاومت فروروی را نشان میدهد.

انواع مواد اصالحکننده و اثرات متقابل آنها و سطوح

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش اهیو و همکاران)1985(1

رطوبتی بر روی رطوبت حد روانی درسطح یک درصد

همخوانی دارد بهطوریکه در این پژوهش گزارششده

معنیدار است ولیکن اثر سطوح رطوبتی مختلف بر روی

است مواد آلی ،مقاومت خاک را در مقادیر رطوبتی

رطوبت حد روانی معنیدار نمیباشد .مقایسهی میانگین

پایین کاهش میدهند زیرا باعث افزایش خاصیت

اثرات متقابل نشان دادکه بیشترین رطوبت حد روانی (8

ارتجاعی خاک و خاصیت آسایش در برابر تنش

 )42/از تیمار  4درصد وزنی زغالزیستی حاصل از

میشوند ،بدین معنی که خاصیت ارتجاعی خاک را

بقایای کنوکارپوس با سطح رطوبتی  50درصد ظرفیت

افزایش داده و درنتیجه خاک زودتر به حالت اولیهی

مزرعه وکمترین رطوبت حد روانی ( )29 / 90از تیمار

1- Ohu et al

2- Ekwue et al.
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شاهد (عدم کاربرد اصالحکننده) با سطح رطوبتی 25

آلی به خاک ،حد روانی هم افزایش مییابد ( .)1جی

درصد ظرفیت مزرعه به دست آمد (جدول .) 4

وهمکاران )1986( 2بیان کردند که کاربرد زغالزیستی

نتایج مقایسهی میانگین اثرات متقابل نشان دادکه بین

حاصل از سبوس برنج به میزان  4و  6درصد وزنی در

سطوح مختلف زغالزیستی و سطوح رطوبتی مختلف با

یک خاک رسی ،موجب افزایش معنیدار رطوبت حد

تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود داشته است

روانی شده است .زانگ و چان ( )2014بیان کردند که

بهطوریکه با افزایش سطوح زغالزیستی در سطح

زغالزیستی بهدستآمده از تراشههای چوب به میزان ،2

رطوبتی معادل  50درصد ظرفیت مزرعه ،حد رطوبت

 4و  6درصد وزنی موجب افزایش معنیدار رطوبت حد

روانی افزایش یافت .با توجه به اینکه زغالزیستی بقایای

روانی نسبت به تیمار شاهد در یک خاک رسی شده

کنوکارپوس بیشترین سطح ویژه را در بین تمامی

است (.)31

اصالحکنندهها دارد درنتیجه با افزودن سطوح مادهی آلی

بر اساس نتایج مندرج در جدول تجزیهی واریانس

به خاک ،سطح ویژهی خاک افزایش یافت و از طرفی به

(جدول  )3مشخص شد که اثر متقابل انواع مواد

دلیل حضور فراوان گروههای عامل و به دنبال آن افزایش

اصالحکننده و سطوح رطوبتی و اثر انواع مواد

بار الکتریکی در کلوئیدهای آلی ،آب متصل به آن بیشتر

اصالحکننده بر روی رطوبت حد خمیری در سطح یک

شده و درنهایت حد روانی خاک نیز افزایش نشان داده

درصد معنیدار شد ولی اثر ساده سطوح رطوبتی بر روی

است.

رطوبت حد خمیری معنیدار نشد .نتایج مقایسه میانگین

بهطورکلی تمامی اصالحکننده در مقایسه با تیمار

اثرات متقابل مواد اصالحکننده با سطوح رطوبتی نشان

شاهد منجربه افزایش حد روانی خاک گردیده است که

دادکه بیشترین حد خمیری از تیمار  4درصد وزنی

این امر اثرات مفید مواد آلی در افزایش رطوبت حد

زغالزیستی بقایای کنوکارپوس با سطح رطوبتی 70

روانی را نشان میدهد .پژوهشهای پیشین نیز نشان می-

درصد ( )26و کمترین رطوبت حد خمیری از تیمار

دهد که با افزودن مواد آلی به خاک ،رطوبت حدروانی

شاهد با سطح رطوبتی  70درصد ( )18/75به دست آمد

خاک افزایش پیدا میکند زیرا حدروانی به سطح ویژهی

(جدول .) 4

ذرات بستگی دارد و افزودن مواد آلی به خاک عاملی

نتایج مقایسهی میانگین اثرات متقابل نشان دادکه بین

موثر جهت افزایش سطح ویژهی ذرات خاک است و

سطوح مختلف زغالزیستی و سطوح رطوبتی مختلف با

ذرات رس نیز در این ارتباط نقش کلیدی ایفاء میکنند

تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود داشته است

( .)5درمجموع وجود و افزایش درصد مواد آلی در

بهطوریکه با افزایش سطوح زغالزیستی و افزایش

خاک با توجه به افزایش قابلیت جذب آب در سطوح

سطوح رطوبتی ،رطوبت حد خمیری افزایش یافت .به

کلوئیدی درنتیجه زمینهای را فراهم میسازد که رطوبت

علت اینکه بقایای کنوکارپوس بیشترین سطح ویژهی کل

حدروانی خاک افزایش پیدا کند که به نحوی شاخصی

را در بین تمامی اصالحکنندهها داراست ،افزودن زغال-

از افزایش در ظرفیت نگهداشت آب توسط آن خاک

زیستی بقایای کنوکارپوس موجب افزایش سطح ویژهی

است .این امر اثرات مفید مواد آلی را در افزایش رطوبت

کل و جذب رطوبت در خاک میشود که باعث افزایش

حد روانی را نشان داد بهطوریکه ،آدکالو و

همکاران1

رطوبت حد خمیری شده است که این امر اثرات مثبت

( )2001بیان کردند که ازآنجاییکه حد روانی با مقدار

مواد آلی را درافزایش رطوبت حد خمیری نشان میدهد.

ذرات کلوئیدی همبستگی خطی دارد ،با افزودن مادهی

بهطوریکه پژوهشی زانگ و چن ( )2014نیز مشخص

1- Adekalu et al.

2-
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کردهاند که کاربرد زغالزیستی بهدستآمده از

 ، 70رطوبت حد خمیری افزایش پیدا میکند .در

تراشههای چوب به میزان  2،4،6درصد وزنی موجب

مجموع نتایج حاصل از این پژوهش کابردی نشان می-

افزایش معنیدار رطوبت حد خمیری نسبت به تیمار

دهد که افزودن زغالهایزیستی و کمپوست میتواند به-

شاهد دریک خاک رسی شده است (.)31کو و همکاران

عنوان راهکاری مناسب در راستای اهداف مدیریت

( )2014گزارش کردندکه استفاده از خاکستر سبوس

پایدار منابع خاک با محوریت حفظ و افزایش درصد

برنج به میزان  20و  30درصد (حجمی/حجمی) تحت

مواد آلی در خاک باشد که نتیجهی نهایی آن بهبود

شرایط گلخانه موجب افزایش معنیدار رطوبت حد

ویژگیهای فیزیکی ،مکانیکی و ساختمانی خاک است.

خمیری در خاکهایی با بافت لوم سیلتی و لوم رسی

زمانیکه ویژگیهای ساختمانی خاک بهبود مییابد

سیلتی شده است که این افزایش را ناشی از افزایش سطح

بارزترین نمود آن استقرار و رشد هر چه بهتر گیاهان در

ویژهی خاک در اثر کاربرد این ماده عنوان کردند ( )23

خاک است که این موضوع در خاکهای شوروسدیمی

.

که فاقد شرایط ساختمانی مطلوب برای رشد گیاهان
نتیجهگیری

هستند ،از اهمیت شایانی برخوردار است .به طور ویژه در

در این پژوهش ،تأثیرات زغالزیستی باگاس نیشکر

منطقهی مطالعاتی که به دلیل مشکالت شوروسدیمی و

(در سطوح  4، 2، 0درصد وزنی) ،زغالزیستی بقایای

البته کمبود منابع آب بسیاری از باغهای پسته رها شده-

کنوکارپوس(در سطوح  4، 2، 0درصد وزنی) ،زغال-

اند ،بهرهگیری از این زغالهای زیستی که خود یک نوع

زیستی پوست پسته (در سطوح  4، 2، 0درصد وزنی) و

مدیریت ضایعات آلی میباشد میتواند راهکاری مناسب

کمپوست تهیهشده از شاخ و برگ گیاه برگبو (در

باشد و از آن تحت عنوان بهترین شیوهی مدیریتی 1در

سطوح  4، 2، 0درصد وزنی) و در سه سطح رطوبتی ، 25

خاکهای دارای مشکل تخریب شیمیایی-فیزیکی خاک

 70 ، 50درصد ظرفیت مزرعه برروی ویژگیهای

نام برد.

فیزیکی و مکانیکی خاکهای شوروسدیمی ارزیابی
گردید .نتایج نشان داد که تمامی اصالحکنندههای آلی
باعث بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاکهای
شور و سدیمی شدند اما در بین تمامی اصالحکنندههای
آلی ،افزودن  4درصد وزنی زغالزیستی بقایای
کنوکارپوس در سطح رطوبتی  25درصد سبب بیشترین
چگالی ظاهری و مقاومت فروروی خاک شد .بدین
ترتیب منجر به افزایش تخلخل کل و کاهش میزان
تراکمپذیری خاک میگردد که درنهایت برآیند آن
سهولت در رشد و گسترش سیستم ریشهای گیاه به درون
خاک است .بررسیها نشان داد که در اثر افزودن 4
درصد وزنی زغالزیستی بقایای کنوکارپوس در سطح
رطوبتی  50درصد ،پایداری خاکدانهها و رطوبت حد
روانی افزایش پیدا میکند و در اثر افزودن  4درصد
وزنی زغالزیستی بقایای کنوکارپوس در سطح رطوبتی

)1- Best management practice (BMP
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