DOI: 10.22059/ijswr.2019.280248.668184

)753-761  (ص1399  خرداد،3  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Investigating the Effect of Biochar and Hydrochar (Sugar Cane Bagasse) on Yield, Water
Productivity and Nitrogen Leaching in Maize Cultivation
MARYAM KAZEMIZADEH1, ABDALI NASERI1*, ABDOLRAHIM HOOSHMAND1, MONA GOLABI1, MOUSA
MESKARBASHI2
1. Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Khuzestan, Iran.
2. Agronomy and Plant Breeding, Facualty of Agricuture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.
(Received: May. 4, 2019- Revised: Aug. 21, 2019- Accepted: Dec. 25, 2019)

ABSTRACT
In the modern world, it is necessary to have a sustainable agricultural system in which natural
resources are utilized and at the same time does make any harmful to the environment. Nitrogen
leaching is one of the most important problems in intensive farming for high crop production.
Application of organic matter lead to reduce chemical inputs and achieve sustainable agricultural
goals. Application of modified materials such as biochar and hydrochar can play an important role
in creating optimal conditions for growth, increasing plant yield and reducing water consumption,
as well as reducing nitrate leaching. In the present study, the effect of biochar and hydrochar, derived
from sugar cane bagasse, on crop yield, water productivity and nitrogen leaching in maize cultivation
under two irrigation levels of full and dificit (up to 30%) and two fertilization levels of 200 and 160
kg/ha of nitrogen for each sources of urea, biochar and hydrochar were investigated. Adding biochar
and hydrochar to the soil increased the yield and water productivity and reduced drainage outflow
and nitrogen leaching. In contrast to hydrochar, biochar has a more effective role for the above
mentioned parameters due to its high porosity and specific surface area. In comparison with urea
application, using biochar and hydrochar at the optimum moisture conditions reduced drainage
outflow 9.2 and 3.1% and nitrogen leaching 2.6 and 3.4%, respectively. Therefore, the use of biochar
and hydrochar could be considered as an effective solution to reduce the negative effects of
agriculture.
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 . 1گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/14 :تاریخ بازنگری -1398/5/30 :تاریخ تصویب)1398/10/4 :

چکيده
در جهان امروزی نیاز به سیستم کشاورزی پایداری که در آن منابع زیستمحیطی مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال
هیچ آسیبی به محیطزیست وارد نسازد ،بسیار حیاتی است .هدرروی نیتروژن از مهمترین مشکالت کشاورزی متراکم و پر
تولید است .کاربرد منابع آلی موجب کاهش مصرف نهادههای شیمیایی و تحقق اهداف کشاورزی پایدار میشود .کاربرد
مواد اصالحکننده نظیر بیوچار و هیدروچار در ایجاد شرایط بهینه رشد و افزایش عملکرد گیاه و کاهش آب مصرفی و
همچنین کاهش آبشویی نیترات نقش بهسزایی میتواند ایفا کند .در تحقیق حاضر تأثیر بیوچار و هیدروچار حاصل از باگاس
نیشکر بر عملکرد محصول و بهرهوری آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت تحت دو سطح آبیاری کامل و کمآبیاری
(بهاندازه  30درصد) و دو سطح کوددهی  200و  160کیلوگرم در هکتار نیتروژن برای هر کدام از منابع اوره ،بیوچار و
هیدروچار بررسی شد .افزودن بیوچار و هیدروچار به خاک موجب افزایش عملکرد محصول ،و بهرهوری آب و کاهش میزان
زه آب خروجی و آبشویی نیتروژن از خاک شد .بیوچار در مقایسه با هیدروچار بهدلیل تخلخل باال و سطح ویژه بیشتر نقش
مؤثرتری بر هریک از پارامترهای فوق داشت .با کاربرد بیوچار و هیدروچار در شرایط مطلوب رطوبتی در مقایسه با کاربرد
اوره میزان زهآب خروجی بهترتیب  9/2و  3/1درصد کاهش داشت و میزان کاهش آبشویی نیتروژن نیز بهترتیب برابر 6/2
و  3/4درصد بود .بنابراین استفاده از بیوچار و هیدروچار میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش اثرات منفی کشاورزی
مطرح باشد.

واژههای کليدی :بیوچار ،هیدروچار ،آبشویی نیتروژن ،بهرهوری آب.
مقدمه
امروزه کشاورزان برای باال بردن میزان تولیدات خود بهمنظور
تأمین و عرضه غذای موردنیاز جمعیت رو به رشد با مصرف زیاد
کودهای شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژن ،موجبات رشد سریع
و پرثمر گیاهان زراعی را فراهم میسازند .بنابراین هدرروی
نیتروژن از مهمترین مشکالت کشاورزی فشرده و پر تولید
محسوب میشود .در یک سیستم کشاورزی معمول میزان آبشویی
نیترات  25تا  90کیلوگرم در هکتار در سال گزارش شده است
( .)Basso and Ritchie, 2005در جهان امروزی نیاز به سیستم
کشاورزی پایداری که در آن منابع زیستمحیطی مورد استفاده
قرار گیرد و در عین حال هیچ آسیبی به محیطزیست وارد نسازد،
بسیار حیاتی است .در سالهای اخیر به جنبههای کیفی خاک و
افزایش تولید گیاهان زراعی با استفاده از بقایای گیاهی ،کودهای
سبز و منابع آلی بهعنوان منابع تأمینکننده مواد آلی خاک و
عناصر غذایی گیاهان توجه بسیاری شده است ( Kumar and
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 .)Goh, 2000پس بایستی با کاربرد منابع آلی موجب کاهش
مصرف نهادههای شیمیایی و تحقق اهداف کشاورزی پایدار بود.
از جمله این منابع آلی میتوان بیوچار و هیدروچار را نام برد.
بیوچار حاصل فرآیند گرماکافت ترکیبات زائد آلی مانند بقایای
گیاهان زراعی و جنگلی و فضوالت دامی در شرایط بدون اکسیژن
یا اکسیژن محدود و دمای باال است که سبب تشکیل مقداری
ترکیبات کربنی فرار و همچنین مقداری ترکیبات کربن باقیمانده
و خاکستر میشود؛ اما حرارت دادن زیستتوده گیاهی یا مواد
دیگر در یک محیط سربسته تحتفشار و در حضور آب و در دمایی
بین  180تا  250درجه سلسیوس منجر به تولید زغال هیدروچار
و مواد آلی محلول میشود ( .)Zhang et al., 2019سطح ویژه
باالی بیوچار نقش بهسزایی در کاهش آبشویی نیترات و بهبود
ظرفیت حفظ مواد غذایی ایفا میکند (Zhang et al., 2014؛ Li
 .)et al., 2016همچنین افزودن بیوچار به خاک موجب نگهداشت
نیترات در خاک و کاهش معنیدار آن در محلول خاک میشود
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(Khademi et al., 2018؛  .)Knowles et al., 2011بیوچار نهتنها
سبب بهبود ویژگیهای خاک میشود ،بلکه بهدلیل دارا بودن
ساختار متخلخل ،سطح ویژه زیاد و بارهای منفی سطحی ،شرایط
بهینه برای رشد گیاه را نیز فراهم میسازد ( Abbaspoor et al.,
 .)2018افزودن بیوچار و هیدروچار در خاک با بافت سبک سبب
تغییرات مثبت در برخی خصوصیات فیزیکی خاک از جمله وزن
مخصوص ظاهری ،تخلخل کل و درصد رطوبت خاک در مکش-
های مختلف میشود و هیدروچار در ایجاد این تغییرات توان
بیشتری نسبت به بیوچار دارد (.)Nikravesh et al., 2018
همچنین کاربرد هیدروچار در خاکهای شنی باعث بهبود ظرفیت
نگهداشت آب و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک میشود
( .)Röhrdanz et al., 2016استفاده از بیوچار میتواند کربن آلی
خاک ،وضعیت مواد مغذی خاک ،ظرفیت آب خاک ،و عملکرد
محصول را بهبود بخشد و به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
کمک کند ( .)Agegnehu et al., 2016هیدروچار نیز بسته به نوع
خاکی که به آن اضافه میشود مواد مغذی ،کربن آلی و همچنین
در صورت استفاده مناسب ،باروری خاک را افزایش میدهد
( .)Bento et al., 2019بیوچار و هیدوچار بهدلیل دارا بودن
ظرفیت جذب باال ،شستشوی مواد مغذی مانند نیترات و فلزات
سنگین را از خاک کاهش میدهند ( .)Li et al., 2019توجه به
مدیریت آب و نیتروژن در مزرعه امری ضروری است زیرا آب و
نیتروژن به عنوان دو پارامتر مهم مطرح میباشند که از یکسو
عوامل اصلی دستیابی به حداکثر محصول میباشند و از سوی
دیگر در آلودگی محیطزیست نقش بهسزایی دارند .به منظور حفظ
محیطزیست و توسعه کشاورزی پایدار ،توجه به مصرف کودهای
بیولوژیک و منابع آلی از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در این
راستا استفاده از بقایای محصوالت کشاورزی میتواند بهعنوان
منبع کمکی کودهای آلی مورد استفاده قرار گیرد .امروزه در
پژوهشهای انجامشده در زمینه کشاورزی تأثیر بیوچار و
هیدروچار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی شده
است .همچنین در سیستمهای زراعی در استفاده از بیوچار و
هیدروچار بر تثبیت کربن آلی در خاک بهمنظور کاهش گازهای
گلخانهای و همچنین حذف نیترات و فلزات سنگین از محلولهای
آبی آلوده تاکید شده است .البته مطالعات محدودی در زمینه
تولید هیدروچار و بررسی تأثیر آن بر فعالیتهای کشاورزی انجام
شده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر بیوچار
و هیدروچار تولیدی از باگاس نیشکر بر عملکرد ،بهرهوری آب و
آبشویی نیترات در کشت ذرت در استان خوزستان است.

)1- Scanning Elecron Microscope (SEM

مواد و روشها
هدف از انجام این مطالعه ،در واقع بهبود مدیریت آب و کود
نیتروژن و همچنین ایجاد سیستمهایی مناسب بهمنظور جایگزین
و یا ترکیب کردن منابع آلی (بیوچار و هیدروچارحاصل از باگاس
نیشکر) با کودهای شیمیایی در تولید ذرت بود .بهمنظور تهیه
بیوچار ابتدا باگاس نیشکر چندین مرتبه با آب شسته و در هوای
آزاد خشک شد .پس از آسیاب کردن ،در ظروف درپوشدار ریخته
شد و در کوره به مدت چهار ساعت با نرخ افزایش  20درجه
سلسیوس بر دقیقه قرار گرفت .کوره در دمای  300درجه
سلسیوس بر دقیقه تنظیم و باگاس در این دما به بیوچار تبدیل
شد ( .)Divband Hafshejani et al., 2015برای تهیه هیدروچار
نیز باگاس شسته شده ،در هوای آزاد خشک و سپس آسیاب شد.
در مرحله بعدی باگاس در ظروف درپوشدار مخصوص ریخته و
در اتوکالو از جنس فوالد ضدزنگ به همراه آب دیونیزه در درجه
حرارت  200درجه سانتیگراد به مدت  2تا  6ساعت حرارت داده
شد .بعد از این مرحله و رسیدن دمای ظرف به دمای اتاق ،پس از
عبور محتویات از کاغذ صافی ،ذرات جامد با آب دیونیزه شستشو
و سپس در آون به مدت  24ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد
خشک گردید ( .)Fang et al., 2015برای تعیین درصد عناصر
نیتروژن ،کربن و هیدروژن از دستگاه تحلیل عنصری مدل ELIII-
 vario elementarساخت کشور آلمان در آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده شد EC .و  pHبیوچار و
هیدروچار نیز در عصاره  1:20اندازهگیری و سطح ویژه بیوچار و
هیدروچار نیز از روش جذب متیلنبلو تعیین شد ( Divband
 .)Hafshejani et al., 2015نتایج حاصل از این اندازهگیریها در
جدول ( )1آورده شده است .برای بررسی ساختار بیوچار و
هیدروچار باگاس نیشکر از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی )Leo 1455 VP(1ساخت کشور آلمان استفاده گردید.
تصاویر بیوچار و هیدروچار گرفته شده توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی با بزرگنمایی  500در شکل ( )1آورده شده
است.
جدول  .1خصوصيات فيزيکی و شيميايی بيوچار و هيدروچار

بيوچار

هيدروچار

خصوصيات
کربن ()%

64/41

54/29

نیتروژن ()%
هیدروژن ()%
pH

0/55
4/76
4/81

0/49
4/31
4/72

سطح ویژه ()m2/g

3/85
40/64

3/57
34/89

)dS/m( EC
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(الف)

(ب)
شکل  .1تصوير بيوچار (الف) و هيدروچار (ب) با بزرگنمايی 500

آزمایشها بهصورت تیمارهای صحرایی و در الیسیمترهایی
به ارتفاع  1/2و قطر  0/8متر در مزرعه تحقیقاتی شماره ()2
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز بهصورت طرح
آزمایشی فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
انجام شد .مشخصات جغرافیایی این محل  48درجه و  40دقیقه
شرقی و  31درجه و  20دقیقه شمالی و ارتفاع آن از سطح دریا
 22/5متر است .ویژگیهای خاک مورداستفاده در الیسیمترها در

جدول ( )2آورده شده است؛ که در آن وزن مخصوص ظاهری
ذرات به روش استوانه ،بافت خاک به روش هیدرومتری ( Ming
 ،)et al., 2012کربن آلی به روش والکی بلک ( Mosaddeghi et
 ،)al., 2010نیتروژن کل به روش کجلدال ( Santibáñez et al.,
 pH ،)2007و  ECهم در عصاره  10گرم خاک به  50میلیلیتر
آب مقطر ( )Ming et al., 2012اندازهگیری شد .رقم مورداستفاده
ذرت میانرس هیبرید  704سینگل کراس بود که در  15مرداد
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 97بهصورت تابستانه کشت شد .میزان بارندگی در طول فصل
کشت  215میلیمتر بود .زهآب بهوسیله لولهی متصل به کف
الیسیمتر ،به محل اندازهگیری هدایت میشد.
فاکتورهای آزمایش در این تحقیق شامل دو سطح آب
آبیاری ( %100 SMD1و  )%70 SMDو دو سطح مصرفی برای
هر کدام از منابع نیتروژن شامل اوره ،بیوچار و هیدروچار ( 160و
 200کیلوگرم نیتروژن بر هکتار) بود .با این تفاسیر مجموع کل
تیمارها  36تیمار شد .تا زمان استقرار کامل گیاه ،تمام تیمارها
یکسان آبیاری ( )=SMDو پس از آن تیمارهای کمآبیاری نیز تا
پایان فصل رشد ذرت اعمال شدند .عمق آب آبیاری با هدف
جایگزینکردن رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه تا ظرفیت
زراعی برای تیمار شاهد ( %100 SMDو  200کیلوگرم نیتروژن
بهصورت اوره در هکتار) محاسبه و  70درصد آن مقدار به تیمار
کم آبیاری داده شد .حجم آب مصرفی موردنیاز برای تیمار شاهد
با فرض راندمان آبیاری  100%از رابطه ( )1محاسبه شد:
𝐴 × 𝑡𝑜𝑜𝑟𝐷 × ) 𝑖𝜃 𝑉 = (𝐹𝑐 −
(رابطه )1
که  :Vحجم آب آبیاری برای تیمار شاهد برحسب
مترمکعب :Fc ،رطوبت حجمی خاک در حد ظرفیت زراعی:𝜃𝑖 ،
رطوبت حجمی خاک قبل از آبیاری :𝐷𝑟𝑜𝑜𝑡 ،عمق توسعه ریشه
برحسب متر و  :Aمساحت آبیاری شده برحسب مترمربع است.
آبیاری بعد از تخلیه  40درصدی ظرفیت زراعی در تیمار شاهد
انجام میگرفت و زمان آبیاری تیمار شاهد و سایر تیمارها یکسان
بود .برای تعیین رطوبت خاک بهمنظور برنامهریزی زمان آبیاری
(بعد از تخلیه  40درصدی ظرفیتی زراعی) ،به خاطر نبود دستگاه

 TDRاز معادله بیالن رطوبت آب در خاک استفاده شد (در سطح
محدود نیم مترمربعی در یک الیسیمتر برای هر تیمار ،استفاده از
روش اندازهگیری وزنی مقدور نبود) .بنابراین با استفاده از رابطه
( )2و با توجه به تفاضل آب ورودی و خروجی به الیسیمتر ،برنامه-
ریزی آبیاری انجام شد.
𝐶𝑇𝐸 ∆𝑆 = (𝐼 + 𝑃) − 𝐷 −
(رابطه )2
که در این رابطه 𝐶𝑇𝐸 :تبخیر-تعرق گیاه ذرت :𝐼 ،عمق آب
آبیاری :𝑃 ،ارتفاع بارندگی :𝐷 ،ارتفاع زهآب و 𝑆∆ :اختالف رطوبت
حجمی در شروع و انتهای دوره موردنظر برحسب میلیمتر می-
باشد .در این معادله عالوه بر 𝑆∆ مجهول دیگری ( 𝐶𝑇𝐸) وجود
داشت .اما در شرایط عدم دسترسی به دادههای دقیق الیسیمتری
میتوان از روش فائو-پنمن-مانتیث بهعنوان روش استاندارد ،برای
ارزیابی نتایج تجربی استفاده کرد .نتایج تحقیق انجام شده توسط
( Shokri et al. )2016نشان داد که مقادیر برآورد تبخیر-تعرق با
کاربرد روش آلن پروت در تشت تبخیر در مقایسه با مقادیر روش
فائو-پنمن-مانتیث بهعنوان روش مبنا برای تعیین تبخیر-تعرق
گیاه مرجع دارای نتایج قابل قبولی است .بنابراین با کاربرد تشتک
تبخیر مقدار تبخیر-تعرق گیاه ذرت مشخص شد .عمق آب
زهکشی نیز با نصب ظروف مدرجی در محل خروجی لولههای
زهکش قبل از هر آبیاری و با اندازهگیری حجمی زهآب و تقسیم
آن بر مساحت الیسیمترها محاسبه شد .کل آب موردنیاز برای
آبیاری در طول فصل کشت برای تیمار شاهد برابر 10500
مترمکعب در هکتار محاسبه شد.

جدول  .2خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورداستفاده

نقطه
پژمردگی ()%

ظرفیت
زراعی ()%

18

34

چگالی
ظاهری (g

بافت

شن
()%

سیلت
()%

رس
()%

ازت کل
()%

کربن آلی
()%

EC
((dS/m

pH

سیلتی-لوم

26/2

52/8

21

0/11

0/39

3/61

7/65

)cm-3

1/39

در کاربرد بیوچار و هیدروچار نیز با داشتن درصد نیتروژن
هریک از این دو نوع ماده آلی و معادلسازی آنها برحسب کود
نیتروژن ،مقادیر کاربردی آنها برای عمق  0-10 cmخاک با در
نظر گرفتن چگالی ظاهری خاک ( )1/39 g/cm3برای هر
الیسیمتر به قطر  0/8متر محاسبه شد .مقدار درصد نیتروژن
بیوچار و هیدروچار تولیدی از باگاس نیشکر با استفاده از دستگاه
تحلیل عنصری بهترتیب برابر  0/56و  0/49تعیین شد .بنابراین
برای تیمارهایی که بایستی معادل  200کیلوگرم در هکتار
نیتروژن از طریق هر یک از منابع بیوچار یا هیدروچار تامین شود
2- Soil Moisture Depletion

بهترتیب  2/6و  2/9گرم از این مواد در هر  100گرم خاک اضافه
شد .همچنین برای تیمارهایی که بایستی معادل  160کیلوگرم
در هکتار نیتروژن از طریق هریک از منابع بیوچار یا هیدروچار
تامین شود بهترتیب  2/1و  2/3گرم از این مواد در هر  100گرم
خاک اضافه شد .برای ارزیابی عملکرد محصول همزمان با تشکیل
الیه سیاه در قاعده دانهها ،برداشت بهصورت دستی در  26آذر 97
صورت گرفت و عملکرد دانه با رطوبت  14درصد تعیین شد .بهره-
وری آب نیز با استفاده از رابطه ( )3محاسبه شد ( Mojaddam
 .)and Modhej, 2012میزان تجمعی زهآب در طول فصل کشت
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مشخص و نیتروژن کل زهآب نیز با دستگاه کجلدال اندازهگیری
شد .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 22انجام
و مقایسه میانگینها براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال پنج درصد صورت گرفت.
(رابطه )3
عملکرد دانه)کیلو گرم در هکتار(
کل حجم آب مصرفی)متر مکعب در هکتار(

= بهرهوری آب )کیلو گرم بر متر مکعب(

بحث و نتايج
اثر سطوح مختلف آبیاری ،کوددهی و کاربرد منابع مختلف
نیتروژن بر عملکرد ،بهرهوری آب ،زهآب خروجی و آبشویی
نیتروژن در کشت ذرت بررسی شد (جداول  3و  .)4بر اساس
نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف آبیاری ،کوددهی و کاربرد
منابع مختلف نیتروژن و برهمکنش متقابل دو فاکتور آبیاری و
کوددهی بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
بود .اما برهمکنش متقابل سطوح مختلف کوددهی و کاربرد منابع
مختلف نیتروژن و برهمکنش سه فاکتور کوددهی ،آبیاری و منابع
مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه تاثیر معنیداری نداشت .بیشترین
و کمترین مقدار میانگین عملکرد بهترتیب به تیمارهای  I1B1و
 I2H2اختصاص داشت .با ایجاد تنش خشکی  30درصدی در
تیمارهای با کاربرد منابع مختلف نیتروژن ،عملکرد محصول
کاهش چندانی نداشت (حدود  0/2تا  2درصد) .اما در شرایط
مطلوب آبیاری با کاهش نیتروژن به میزان  40کیلوگرم در هکتار
با کاربرد منابع مختلف ،مقدار کاهش عملکرد حدود  0/5تا 2/6
درصد بود .این در حالی است که در شرایط تنش رطوبتی مالیم
( )I2با افزایش مقدار نیتروژن مصرفی تا حدی کاهش عملکرد
محصول را میتوان جبران کرد .کمبود آب در مرحله رویشی و
زایشی ،تعداد دانه و در مرحله پر شدن دانه ،وزن دانه را کاهش

( Oikeh et al.,

میدهد و باعث کاهش عملکرد دانه میشود
 .)1998از طرف دیگر کمبود آب و نیتروژن از طریق کاهش
شاخص سطح برگ باعث کاهش فتوسنتز ،کاهش تعداد دانه در
بالل و در نهایت کاهش عملکرد دانه میشود ( Sinclair et al.,
 .)1990اثر اصلی نیتروژن در افزایش عملکرد دانه از طریق تعداد
دانه است ( .)Uhart and Andrade, 1995با کاربرد بیوچار و
هیدروچار بهجای کود اوره در شرایط مطلوب ،عملکرد دانه ذرت
افزایش معنیداری داشت که این افزایش برای بیوچار و هیدروچار
بهترتیب  3/8و  1/8درصد بود (جدول  .)4افزایش عملکرد در اثر
کاربرد بیوچار و هیدروچار در خاک میتواند بهدلیل اثرات مستقیم
(عناصر غذایی موجود در زیستتوده که طی فرایند تجزیه حرارتی
به بیوچار و هیدروچار تبدیل شده) و غیرمستقیم (بهبود ویژگی-
های فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک) آنها باشد ( Major et
 .)al., 2010اختالف معنیدار در افزایش عملکرد با کاربرد بیوچار
در تحقیقات زیادی از جمله ) Gavili et al. (2016و Inal et al.
) (2015گزارش شده است .از آنجا که کربن دارای ماهیت بسیار
متخلخل و قدرت نگهداشت مواد مغذی و رطوبت باال میباشد،
کاربرد بیوچار و هیدروچار نقش اساسی در بهبود خصوصیات
خاک دارد ( .)Nikravesh et al., 2018بیوچار و هیدروچار بهدلیل
افزایش مواد آلی خاک ،باعث افزایش خلل و فرج و بهبود
ساختمان خاک و همچنین افزایش ظرفیت نگهداشت آب می-
شوند .در این تحقیق مشاهده شد که با کاربرد بیوچار نسبت به
هیدروچار میزان عملکرد دانه اندکی بیشتر است .در واقع سطح
ویژه بیوچار بیشتر از هیدروچار (جدول  )2و همچنین سطح
بیوچار نسبت به هیدروچار دارای خلل و فرج درشتتر بهصورت
حفرههای النه زنبوری بود (شکل )1؛ بنابراین با کاربرد بیوچار در
مقایسه با هیدروچار ،میزان جذب و زمان نگهداشت آب و نیترات
در خاک و در نهایت عملکرد گیاه افزایش مییابد.

جدول  .3نتايج تجزيه واريانس عملکرد ،بهرهوری آب ،زهآب خروجی و آبشويی نيتروژن در کشت ذرت

میانگین مربعات
منابع تغییرات
تکرار
سطوح آبیاری
سطوح کوددهی
منابع نیتروژن
سطوح آبیاری × سطوح کوددهی
سطوح آبیاری × منابع نیتروژن
سطوح کوددهی × منابع نیتروژن
سطوح آبیاری × سطوح کوددهی × منابع نیتروژن
خطا
ضریب تغییرات ()%

درجه
آزادی
2
1
1
2
1
2
2
2
22

عملکرد دانه
()kg /ha
1062/19ns
*344177/78
*507893/78
*224367/03
*94249/00
*31189/53
10815/19ns
4538/25ns
3313/41
2/4

بهرهوری آب ()kg/m3
ns0
*0/13
*0/01
*0
*0
*0/46
ns0
0ns
0
17

 :nsفاقد اثر معنیدار :* ،معنیدار در سطح پنج درصد

زهآب خروجی
()mm
ns0/30
*2914/20
*1107/06
*1057/78
ns6/502
*14/17
*17/34
*11/70
1/610
0/09

آبشویی نیتروژن
()kg/ha
*0/04
*335/90
*437/61
*10/83
*0
*0/04
0/03ns
0/01ns
0/01
0/23
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براساس نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف آبیاری،
کوددهی ،کاربرد منابع مختلف نیتروژن و برهمکنش متقابل آنها
جز برهمکنش متقابل دو فاکتور کوددهی و کاربرد منابع مختلف
نیتروژن و برهمکنش متقابل سه فاکتور آبیاری ،کوددهی و کاربرد
منابع مختلف نیتروژن بر بهرهوری آب در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار بود .بهرهوری آب با کاربرد هر سه منبع نیتروژن،
در شرایط تنش مالیم رطوبتی افزایش داشت .اما در شرایط تنش
رطوبتی ،با کاهش  40کیلوگرم بر هکتار نیتروژن در هر سه منبع
کاربردی بهرهوری آب بهدلیل کاهش عملکرد محصول ،کاهش
پیدا کرد .بهرهوری آب در شرایط مطلوب رطوبتی ( )I1با کاربرد
بیوچار و هیدروچار در مقایسه با تیمار شاهد ( )I1N1بهترتیب
 4/8و  2/4درصد افزایش یافت .نتایج مشابهی نیز توسط Gavili
) et al. (2016با کاربرد بیوچار حاصل از کود گاوی در کشت
اسفناج در شرایط گلخانه گزارش شده است .نتایج تجزیه واریانس
نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاری ،کوددهی ،کاربرد منابع
مختلف نیتروژن و برهمکنش مقابل آنها جز برهمکنش متقابل

دو فاکتور آبیاری و کوددهی بر میزان زهآب خروجی در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار بود .با کاربرد بیوچار و هیدروچار در
شرایط مطلوب رطوبتی در مقایسه با کاربرد اوره میزان زهآب
خروجی بهترتیب  9/2و  3/1درصد کاهش داشت و میزان کاهش
آبشویی نیتروژن نیز بهترتیب برابر  6/2و  3/4درصد بود .در شرایط
تنش رطوبتی ،کاهش میزان آب مصرفی باعث کاهش زهآب
خروجی و کاهش آبشویی نیترات شد .همچنین با کاهش میزان
اوره در شرایط مطلوب رطوبتی ( )I1N2میزان آبشویی نیتروژن
حدود  25درصد کاهش داشت و این در حالی است که در
تیمارهای ( )I1B2و ( )I1H2مقدار این کاهش بهترتیب برابر 27
و  26درصد بود .بیوچار در مقایسه با هیدروچار در کاهش زهآب
خروجی و آبشویی نیتروژن بهدلیل سطح ویژه بیشتر و اندازه خلل
و فرج بزرگتر ،نقش موثرتری داشت .در پژوهش انجام شده توسط
) Ghorbani et al. (2015نیز افزودن بیوچار به خاک موجب
کاهش معنیدار آبشویی نیترات شد.

جدول  .4مقايسه ميانگينهای عملکرد ،بهرهوری آب ،زهآب خروجی و آبشويی نيتروژن در تيمارهای مختلف در کشت ذرت

تیمار

عملکرد دانه ()kg /ha

بهرهوری آب ()kg/m3

زهآب خروجی ()mm

آبشویی نیتروژن ()kg/ha

I1N1

8842/67
8825/00DE
8797/67E
8520/33F
9181/00A
9112/33A
8944/33BC
8760/00E
9001/33B
8808/00E
8877/33CD
8445/33F

0/84
1/24A
0/84G
1/19B
0/88E
1/20B
0/85EFG
1/16C
0/86D
1/20B
0/84EF
1/15C

160/50
146/93C
154/90B
135/70E
145/80C
127/53G
132/87F
116/87I
155/50B
135/90E
143/30D
121/97H

27/64
21/64D
20/75E
14/81H
25/92C
19/71F
18/90G
12/73J
26/71B
20/62E
19/72F
13/59I

CDE

I2N1
I1N2
I2N2
I1B1
I2B1
I1B2
I2B2
I1H1
I2H1
I1H2
I2H2

FG

A

A

بر اساس آزمون دانکن ارقامی که در هر رديف دارای حروف مشترک میباشند ،از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.

نتيجهگيری
در این تحقیق تاثیر بیوچار و هیدروچار (باگاس نیشکر) بر
عملکرد ،بهرهوری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت
مورد بررسی قرار گرفت .دو سطح آبیاری کامل و کمآبیاری (به
اندازه  30درصد) و دو سطح کوددهی  200و  160کیلوگرم در
هکتار نیتروژن برای هر کدام از منابع اوره ،بیوچار و هیدروچار
مورد آزمایش قرار گرفت .براساس نتایج بهدست آمده کاربرد
بیوچار و هیدروچار تاثیر مثبتی بر عملکرد ،بهرهوری مصرف آب

و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت داشت .افزودن بیوچار و
هیدروچار به خاک موجب افزایش عملکرد محصول ،و بهرهوری
آب و کاهش میزان زهآب خروجی و آبشویی نیتروژن از خاک شد.
بیوچار و هیدروچار بهدلیل افزایش مواد آلی خاک ،باعث افزایش
خلل و فرج و بهبود ساختمان خاک میشوند .همچنین بهدلیل
قابلیت جذب آنیونی و سطح ویژه باال ،ظرفیت نگهداشت آب و
نیترات در خاک را افزایش میدهند .البته بیوچار در مقایسه با
هیدروچار بهدلیل تخلخل باال و سطح ویژه بیشتر نقش مؤثرتری

1399  خرداد،3  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

، بهرهوری آب و آبشویی نیترات،به منظور بررسی عملکرد محصول
.بیوچار یا هیدروچار بهصورت ترکیب با کود اوره مصرف شود
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 بنابراین استفاده از بیوچار و.بر هریک از پارامترهای فوق داشت
هیدروچار بهعنوان یک راهکار موثر برای کاهش اثرات منفی تنش
رطوبتی میتواند مطرح باشد و در نهایت توصیه میشود که
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