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ABSTRACT 

Simultaneous application of biochar and chemical fertilizers has been shown to be a new sustainable and 

environmental friendly technology for the improvement of soil fertility, nutrient use efficiency and rice crop 

yield. However, simultaneous application of biochar and zinc have been rarely studied. Therefore, the current 

field study was conducted to investigate the effects of rice husk biochar and Zn-fertilizer applications on rice 

yield and the most important chemical properties of soils through factorial in randomized complete block design 

with three replications at farm stations of rice research institute of Iran, Rasht and Tonekabon in 2019. The 

experimental factors were biochar at three levels (0, 20 and 40 tha-1) and zinc at three levels (0, 10 and 20 kg 

ha-1). The highest plant height (144/33 cm), filled grain per panicle (81.65), 1000 grain weight (32.37 g) and 

grain yield (4112 kg ha-1) were recorded at 40 tha-1 biochar treatment. Moreover, the maximum grain yield with 

average of 4220 kg ha-1 was observed at 20 kg ha-1 Zn sulfate treatment (13% more than the control). The 

application of 40 tha-1 biochar of rice husks and 20 kg ha-1 Zn significantly increased the available P, K and Zn 

by about 2 times, 43.15% and 3 times, respectively. 
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اثر مصرف همزمان زغال زيستی )بيوچار( پوسته برنج و کود سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد برنج 

(Oryza sativa L. رقم هاشمی و برخی خصوصيات )شيميايی خاک 
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 .موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران .2

 (15/11/1399تاریخ تصویب:  -10/11/1399تاریخ بازنگری:  -1/10/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

های تولید، به و کودهای شیمیایی فناوری نوینی است که ضمن حفظ پایداری در سیستم کاربرد همزمان زغال زیستی

زیست، به افزایش حاصلخیزی خاک، کارایی مصرف کود و در نتیجه به افزایش تولید پایدار برنج کمک دوستداری محیط

 ژوهشو کودهای حاوی روی ندرتاً در کانون توجه بوده است. بنابراین پ کند. با این حال کاربرد زغال زیستیشایانی می

 یاتخصوصی و بر عملکرد برنج رقم هاشمو روی زغال زیستی پوسته برنج همزمان اثر مصرف  یبررس هدفحاضر با ای مزرعه

های در مزرعه 1398امل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی های کفاکتوریل در قالب طرح بلوک صورتبه خاک یمیاییش

پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت و ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل زغال 

 گرملویک 20و  10تن در هکتار( و کود سولفات روی نیز در سه سطح )صفر،  40و  20در سه سطح )عدم مصرف،  زیستی

حداکثر عدد(،  65/81) تعداد دانه پر در خوشه متر(، بیشترینسانتی 33/144روی در هکتار( بود. بیشترین ارتفاع بوته )

تن  40 یمارمتعلق به ت ،در هکتار کیلوگرم 4112 یانگینعملکرد دانه با م بیشترین (،گرم 37/32 یانگینبا م)وزن هزار دانه 

 تیمار کاربرد به متعلق هکتار در کیلوگرم 2/4220میانگین  با دانه عملکرد همچنین بیشترینبود. در هکتار زغال زیستی 

تن در هکتار زغال زیستی پوسته برنج به  40درصد افزایش( بود. مصرف  13کیلوگرم کود سولفات روی در هکتار ) 20

 و روی جذبقابل ، پتاسیمجذبقابلفر داری مقدار فسمعنی طوربهدرصد  22کیلوگرم در هکتار سولفات روی  20همراه 

 است. و سه برابر افزایش داده درصد 15/43 را به ترتیب تا دو برابر،جذب قابل

 .زغال زیستی، فسفر، پتاسیم، روی، ارقام محلیی کليدی: هاواژه

 

 مقدمه

 نیمی از جمعیت به نزدیک اصلی غذای (.Oryza sativa L) برنج

 پروتئین از درصد 15 و انرژی از درصد 21 کنندهنیتأمجهان و 

 ;FAO, 2018) است جهان خیزبرنج مناطقساکنان  ازیموردن

Depar et al., 2011(فائو)جهانی  خواروبار سازمان (. آمارهای 

 ات جهان، جمعیت افزایش به رو روند به توجه با دهد کهنشان می

برای پاسخگویی به نیاز  شلتوک تن میلیون 760 به 2025 سال

از نی غذایی راهبردی منبع این جهان به جمعیت غذایی رو به رشد

افزایش قابل اتکای سطح اراضی  که است حالی در این. باشدمی

اعی زرهای بهپذیر نبوده و تنها بایستی به روشامکان شالیزاری

 شوندروی آورد که منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح می

(FAO, 2018.) ببه آ تنهانه برای تولید پایدار و اقتصادی برنج 

 و پرمصرف عناصر متعادل ز است بلکه عرضهکافی نیا آبیاری
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و توجه به راهبردهای کشاورزی پایدار همانند ثبات در  مصرفکم

ماده آلی خاک اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که ذخیره ماده آلی 

خاک نقش کلیدی در خاک کشاورزی داشته و بسیاری از این 

 عملکردها مانند حاصلخیزی خاک، چرخه عناصر غذایی، درجه

یابد خاک با آن واکنش داده و بهبود می pHحرارت و تعادل 

(Arunrat et al., 2020 .) 

هر ساله درصد زیادی  1های کشت بر پایه برنجدر سیستم

کوبی( در تولیدی )کاه و کلش و ضایعات خرمن تودهستیزاز 

شالیزارهای برنج رها شده یا برای سهولت در انجام کشت بعدی 

شوند. حالت اول سبب برهم خوردن تعادل عناصر سوزانده می

غذایی در کشت بعدی بخصوص نیتروژن شده و در حالت دوم 

با ایجاد عناصر غذایی مانند نیتروژن و گوگرد عالوه بر هدرروی 

بهداشتی برای کشاورزان و  باعث بروز مشکالت هوا آلودگی



 709 ... )بيوچار(سلطانی و عباسيان: اثر مصرف همزمان زغال زيستی  محمود 

 

 ,Tipayarom and Oanh) شودساکنان اطراف شالیزارها می

 و کاه تن میلیون 623 حدود سال هر در فائو آمار طبق (.2007

( درصد 50) 5/0 برداشت شاخص با برنج، پوسته تن میلیون 125

شود می تولید ،(درصد 20) 2/0 شلتوک به پوسته نسبت و

(FAOSTAT online database, 2018.)  این در حالی است که

ه چ و )کمپوست و ...(شده فرآوریصورت بهبقایای برنج چه هرگاه 

خاک به درستی با خاک مخلوط و  در مستقیم کاربردصورت به

ودن افز و غذایی عناصر آزادسازی و سریع شوند با تجزیه بازیافت

باروری و پایداری آنها  حفظ به هاخاک به آلی مواد زیادی مقدار

ه ک ی اخیر کاربرد زغال زیستیکند. در یک دههکمک شایانی می

 گیاهان، برگ چوب، قبیل از توده،زیست حرارتی تجزیۀ اثر در

 در و زیاد حرارت و تحت حیوانی کود و کشاورزی هایماندهباقی

 Lu) شودمی تولید محدود، اکسیژن دارای یا اکسیژن فاقد شرایط

et al., 2016; Vithanage et al., 2016; Jin et al., 2017) به-

 بهبود اهدافی مانند برای بیمناس گزینه جایگزین، رویکرد عنوان

غذایی  عناصر فراهمی (،Khorram et al., 2016کربن ) ترسیب

(Xu et al., 2013و ) خاک هیدرولیکی هایویژگی (Xiao et al., 

مطالعات زیادی اثرات سودمند زغال مطرح شده است.  (2016

و  بهبود کیفیت خاکخاک، بر  کنندهاصالحیک  عنوانبهزیستی، 

 اند. در یک آزمایش ثابتتولید گیاهان زراعی گزارش کردهقابلیت 

وری خاک را در تولید برنج بهره شد که استفاده از زغال زیستی

ی به حاصلخیز شدتبه دهد، اما اثر کاربرد زغال زیستیافزایش می

 ,.Asai et al)خاک و مدیریت کود در مزرعه بستگی داشت 

 بر زیستی زغال افزودن تأثیر روی بر ای¬مطالعه . در(2009

 مقدارLiu et al., (2016 ) توسط خاک خصوصیات و برنج عملکرد

 با شدهاصالح های¬خاک در موجود پتاسیم و فسفر جذبقابل

 هب نسبت برنج، کلش و کاه زیستی زغال ویژهبه زیستی، زغال

 درصد 99 و 33 حدود در چشمگیری افزایش شاهد های¬خاک

 Wang .داشت( دوم سال در) درصد 6/28 و 3/15 و( اول سال)

et al. (2013; 2015)  گزارش نمود که مصرف زغال زیستی پوسته

ناطق مدانه برنج سبب افزایش عملکرد دانه، زیست توده برنج در 

برنج خیز سرد چین شده که عمدتا ناشی از بهبود محیط رشد 

ریشه و افزایش جذب عناصری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم 

با گزارش نمود که  Huang et al. (2019) توسط گیاه برنج است.

الهای س طی شالیزاری اراضی پوسته برنج در زیستی زغال کاربرد

 تعداد درصد، 10 دانه به طور متوسط عملکرد 2017تا  2015

 تعداد درصد، 13 تودهزیست درصد، 12  مترمربع در چه خوشه

 8  خوشه در چه¬خوشه تعداد و( درصد 13 مترمربع در خوشه

 . داشت افزایش درصد

اصلی )نیتروژن، فسفر و  پرمصرفعناصر  از عنصر روی پس

-اثرات جبران آن کمبود که باشدمی عنصری نیترمهم پتاسیم(

 یاراض و کیفی گیاه برنج دری بر عملکرد کم ایناپذیر تغذیه

(. Malakooti and Kavoosi 2004کند )می ایجاد جهان شالیزاری

وده ل بدر رشد و نمو برنج دخی مؤثرفرآیندهای  ازدر بسیاری  روی

 و گیاه رشد فیزیولوژیکی فرایندهای تعداد زیادی از و در

 سنتز آنزیم، 300 سازیفعال جمله از آنوساز سوخت هایمکانیزم

 ها،کربوهیدرات تولید در درگیر هایمتابولیسم ها،پروتئین

 احلق تنظیم و ژن بیان اسیدهای نوکلئیک، و اکسین ها،چربی

 نتایج (.Chang et al., 2005) دارد دخالت( گرده دانه تشکیل)

 آزمایشگاه اطالعات بانک در که پیشرو کشاورزان خاک آزمون

 ورکش برنج تحقیقات موسسه آب و خاک تحقیقات بخش شیمی

 جدی بحرانی بروز از نشان ،(1396 سال تا نتایج)است  شده ثبت

 نزدیک آینده در شالیزاری اراضی در روی کمبود گسترش روبه و

 از شالیزاری مزارع هایخاک از نمونه 600 از بیش زیرا دارد،

 حد از کمتر جذبقابل روی حاوی آزمون مورد مزارع مجموعه

 Dobermannهستند )( خاک کیلوگرم بر گرممیلی دو) بحرانی

and Fairhurst, 2000). Chakeralhosseini et al. (2009) با 

 بر سولفات روی کود مصرف روش و منبع میزان، اثرات بررسی

 ویر مصرف که کردند گزارش چرام رقم برنج کیفی و کمی صفات

 و شده( درصد 9/56) افزایش عملکرد باعث داریمعنی طوربه

 با) ویر سولفات پاشیمحلول با عملکرد افزایش میزان بیشترین

 روی سولفات کیلوگرم 40 مصرف با توأم( لیتر در گرم سه غلظت

 نشان( Ali et al., 2019) همکاران و شد. علی حاصل خاک، در

 با یبترک یا و تنهایی اکسید روی به نانوذرات از استفاده که دادند

 .بخشدیم بهبود را برنج گیاه فتوسنتز و تودهزیست زغال زیستی،

-خاک اصالح که نمودند گزارش( Wu et al., 2018) همکاران و وو

 خاک در روی کلی مقدار افزایش باعث زغال زیستی با زراعی های

 و 124 میزان به زغال زیستی باالی مقادیر مصرف با شود.می

 5/37 و 6/36) گندم دانه در روی غلظت هکتار، در تن 270

 شدهیهتوص غلظت از کمتر کمبود، سطح به( کیلوگرم در گرممیلی

 مصرف که داد نشان آزمایش. رسید کیلوگرم، در گرممیلی 45

 270 و 124 ،5/31 ،8/15، 5/10 تجمعی میزان به زغال زیستی

 خاک آلی ماده و خاک pHمیزان  داریمعنی طوربه هکتار در تن

 کمتر واجذب و بیشتر جذب به منجر نتیجه در و داد افزایش را

 در بسیار مطالعات رغمی. عل(We et al., 2018گردید ) روی

 کمی بسیار کارهای و روی، مجزای زغال زیستی ریتأث خصوص

خصوص در شرایط اراضی شالیزاری به این دو متقابل اثر زمینه در

این مطالعه با این فرضیات که افزودن ؛ است شده کشور انجام



  1400 ، خرداد3، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 710

 

زغال زیستی و مصرف کودهای شیمیایی کم مصرف به طور قابل 

توجهی می تواند بر بسیاری از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 

ه ک تاثیر مثبت گذاشتخاک مانند اسیدیته، محتوای کربن آلی خا

و در نتیجه منجر به بهبود رشد گیاه، افزایش کمی و کیفی 

عملکرد دانه برنج بیانجامد و از طرف دیگر مصرف مواد آلی که 

حاوی و مقدار قابل جذب عناصر غذایی پر و کم مصرف است در 

راستای کشاورزی پایدار به غنای غذایی الیه شخم، افزایش 

هایت افزایش عملکرد دانه برنج می شود، حاصلخیزی خاک و در ن

ر پوسته برنج ب بررسی اثر مصرف زغال زیستی اهداف طراحی و با

ود ک مصرف اثر یبررسهاشمی،  رقم عملکرد و اجزای عملکرد برنج

 ریتأثقم هاشمی، ر برنجو اجزای عملکرد بر عملکرد  یسولفات رو

ابل قبر خصوصیات شیمیایی خاک، بررسی اثر مت زغال زیستی

 عملکرد اجزای و و سولفات روی بر عملکرد مصرف زغال زیستی

 تعیین بهترین مقدار مصرف زغال زیستیهاشمی و  رقم برنج

پوسته برنج و کود سولفات روی جهت افزایش عملکرد دانه برنج 

 است. شده اجرا و تدوینرقم هاشمی 

 هامواد و روش

تحقیقات برنج کشور های پژوهشی موسسه این آزمایش در مزرعه

 صورتبه 1398در سال زراعی  در رشت و ایستگاه چپرسر تنکابن

های کامل تصادفی با سه تکرار انجام فاکتوریل در قالب طرح بلوک

در سه سطح )عدم  شد. فاکتورهای آزمایش شامل زغال زیستی

تن  40و  20به مقدار  مصرف زغال زیستی، مصرف زغال زیستی

( و کود سولفات روی نیز Seyedghasemi et al. 2020در هکتار( )

روی در هکتار از منبع  لوگرمیک 20و  10در سه سطح )صفر، 

یم( Mahmoudsoltani et al., 2020درصد( ) 22سولفات روی 

ی آزمایشی در این آزمایش با احتساب سه هاکرت. تعداد دنباش

تکرار  3و سه سطح کود سولفات روی و در  سطح زغال زیستی

. رقم مورد باشدیم( 3×4) مربعمتر 12 ابعادکرت به  27برابر با 

 استفاده در این آزمایش رقم محلی برنج )هاشمی( است.

پوسته برنج مورد آزمایش،  برای تهیه زغال زیستی

 در و یآورجمعکارخانجات شهرستان رشت  از برنج یهاپوسته

 400 دمای در ساعت چهار مدت قرار داده و به ی فلزیهابشکه

ت آتشکاف فرایند تا شدند داده قرار کوره داخل سلسیوس در درجه

 وجود یا عدم کم شرایط در آلی مواد آرام و کند سوختن )فرآیند

بر سپس  پذیرد. صورت (Uddin and Phuong, 2012)( اکسیژن

یکنواخت پراکنده  طوربهدر سطح خاک  موردنظرتیمارهای  اساس

ی فیزیکی هایژگیومتری با خاک مخلوط شد. سانتی 30و تا عمق 

 ( و برخی1های مورد آزمایش )جدول و شیمیایی خاک کرت

 ( مورد2)جدول  زغال زیستی شیمیایی و فیزیکی هایویژگی

گیری شد.اندازه استفاده

 های مزارع آزمايشی پيش از شروع آزمايشهای فيزيکی و شيميايی خاکويژگی -1جدول 

 pH EC 

SP 
)رطوبت 

 اشباع(
 جذبفسفر قابل کلنیتروژن  ماده آلی کربن آلی

پتاسیم 

 جذبقابل

قابل روی

 جذب
 بافت خاک شن سیلت رس

  dS/m  درصد  گرم بر کیلوگرممیلی درصد  

 لومی 34 41 25 88/0 118 4/5 20/0 20/6 60/3 64 52/0 62/6 چپرسر

 رسی 12 41 47 95/0 198 10 13/0 41/2 40/1 70 45/0 11/7 رشت

 

موسسه  یزراعبه یهادستورالعمل یمبنا بر شیآزما نیا در

 دیاکس پنتا هکتار در لوگرمیک 45 زانیم بهبرنج کشور کود فسفره 

 تریپل، کود پتاسیمی به میزان فسفات سوپر منبع از( 5O2P) فسفر

 سولفات منبع از هکتار در( O2K) پتاسیم اکسید کیلوگرم 100

 هاور منبع از نیتروژن کیلوگرم 60نیتروژنه به میزان  و کود پتاسیم

 .و به خوبی با خاک مخلوط شد اضافه هاکرت به نشاکاری از پیش

سازی زمین و به همچنین تیمارهای روی نیز در هنگام آماده

خم همراه کودهای پایه به خاک افزوده و به خوبی با خاک الیه ش

( مترمربع 20متر ) 4×5 ابعاد به بندی کرت سپس مخلوط شد.

برای جلوگیری از اختالط تیمارهای کودی با یکدیگر، انجام و 

و مرزهای  متریسانت 75ی آزمایشی را هاکرتفاصله بین 

 هایگیاهچهجداکننده تیمارهای آزمایشی با نایلون پوشیده شد. 

 گیاهچه سه و مترسانتی 20 در 20 فواصل با هاشمی رقم یکدست

 آفات، با مبارزه مانند داشت عملیات و کلیه کاشته کپه هر در

 توسط شدهتوصیه هایروش طبق آبیاری و وجین ها،بیماری

 انیکس صورتبه هاکرت کلیه در کشور برنج تحقیقات موسسه

 مورد استفاده فيزيکی و شيميايی زغال زيستیهای برخی ويژگی -2جدول 

pH 
دسی هدایت الکتریکی )

 (زیمنس بر متر

کربن آلی 

)%( 

ماده آلی 

)%( 

نیتروژن کل 

)%( 

نسبت کربن به 

 نیتروژن )%(

فسفر قابل 

 جذب )%(

پتاسیم قابل 

 جذب )%(

گنجایش تبادل 

 یسانت)کاتیونی 

 (لوگرمیمول در ک

3/8 18/0 6/47 24/130 73/0 20/65 07/0 84/0 7/41 
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 5±5/0ها تالش شد تا ارتفاع آب در تمامی کرت. شد اعمال

پنج  زمان رسیدگی محصول برنج، درمتر حفظ شود. سانتی

 ی و توزینکوبخرمناز مرکز هر کرت برداشت و عملیات  مترمربع

و در انتهای دوره  شیآزما یطول اجرا در دانه و ساقه انجام گرفت.

 ،کل تعداد پنجهمهم گیاهی شامل:  اتیخصوصرویش صفات و 

 طول خوشه ،(متریبوته )سانت ارتفاع ربارور،یغ بارور و تعداد پنجه

 ررباروی)تعداد خوشه کل بارور و غ یو صفات عملکرد (متریسانت)

عملکرد  دانه، هزارپوک در خوشه، وزن  و پرتعداد دانه در بوته، 

( و شاخص درصد( 14ماده خشک و عملکرد دانه )با رطوبت 

مهم  ییایمیش اتیخصوص نیشد. همچن یریگاندازه برداشت

خاک مانند مقدار نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عنصر روی در زمان 

 هاداده گردآوری و گیریاندازه از پسشد.  یریگاندازهبرداشت 

 بودن نرمال اسمیرونوف برای-کولموگرف آماری از آزمون ابتدا

و  SASافزار ها با نرمداده لیوتحلهیتجز شد. ها استفادهداده

( در LSDدار )با روش حداقل اختالفات معنیمقایسه میانگین نیز 

 درصد انجام گرفت. 5سطح احتمال 

 نتايج و بحث

پوسته برنج و کود سولفات روی بر  الف. اثر مصرف زغال زيستی

 عملکرد و اجزای عملکرد

 داد که زغال زیستی ها نشانواریانس داده تجزیه از حاصل نتایج

 عملکرد شلتوکو  خوشه باروری، تعداد پنجهجز بر اغلب صفات به

 وزن هزار دانهداری بر معنی ریتأثی کود سولفات رودار بود. معنی

 داشت. در بین (P≤0.01یک درصد ) در سطح عملکرد شلتوکو 

در  ارتفاع بوته ی تنها برو کود سولفات رو بیوچار متقابل اثرات

 (.3بود )جدول  دارمعنی (P≤0.01یک درصد ) سطح

 به تنهایی سبب هکتار در زغال زیستی تن 40 و 20 کاربرد

 در روی کیلوگرم 10 کاربرد در شده بوته ارتفاع داریمعن افزایش

 تن 40 کاربرد و نداشته یریتأث زغال زیستی تن 20 کاربرد هکتار

 ردکارب در همچنین. است داده افزایش را بوته ارتفاع زغال زیستی

 اشتهد ارتفاع بر یریتأث زغال زیستی روی، هکتار در کیلوگرم 20

 .است

 سبب زغال زیستی افزودن بدون روی کاربرد دیگر طرف از

زغال  هکتار در تن 20 تیمار در که حالی در گردیدهارتفاع  افزایش

 نیا و است گردیده ارتفاع کاهش حتی سبب روی کاربرد زیستی،

 .است بوده ریتأثیب زغال زیستی هکتار در تن 40 کاربرد با ریتأث

( نشان 3ی اصلی )جدول هاعاملنتایج مقایسه میانگین  

 ببس تنهایی به هکتار در زیستی زغال تن 40 و 20 داد که کاربرد

درصد  10و  5/9به ترتیب به میزان  بوته ارتفاع داریمعن افزایش

اگرچه  نیهمچنی با هم ندارد. داریمعنشده است که تفاوت 

کیلوگرم روی  10مقدار مصرف کود سولفات روی به تنهایی و به 

درصدی ارتفاع بوته در مقایسه با  3/3در هکتار سبب افزایش 

کیلوگرم روی  20شاهد )عدم مصرف روی( شده است ولی مصرف 

 شیافزادر هکتار اگرچه از نظر عددی در مقایسه با شاهد سبب 

کیلوگرم  10درصدی ارتفاع بوته شده است ولی نسبت به تیمار  3

یمعندکی کاهش داشته است و این دو اختالف روی در هکتار ان

. نتایج مربوط به برهمکنش مصرف زغال اندندادهی با هم نشان دار

که بیشترین مقدار  آن است( حاکی از 1زیستی و روی )شکل 

 زغال تن 20 افزایش در صفت ارتفاع بوته مربوط به تیمار کاربرد

که البته با تیمار  ( بودهمترسانتی 3/144هکتار ) در زیستی

 10 به همراههکتار  در زیستی زغال تن 40کاربرد ترکیبی 

ندارد  داریمعنتفاوت ( سانتیمتر 89/140)کیلوگرم در هکتار روی 

 (.1)شکل 

 
 تأثير سطوح مختلف بيوچار پوسته برنج و کود سولفات روی بر ارتفاع بوته برنج -1 شکل

تیمار  با عدد( بود که 65/81) تن در هکتار زغال زیستی 40و  20متعلق به تیمارهای مصرف  تعداد دانه پر در خوشه بیشترین
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 داریمعنی آماری عدد( تفاوت 56/70) عدم مصرف زغال زیستی

داد. در صورت عدم مصرف زغال زیستی، تعداد دانه پر در  نشان

 هزار درصد کاهش یافت. حداکثر وزن 58/13خوشه به میزان 

تن در  40 مصرف تیمار به گرم متعلق 37/32میانگین  با دانه

تن در هکتار  20مصرف  تیمارهای با که بود هکتار زغال زیستی

 56/28) گرم( و عدم مصرف زغال زیستی 98/30) زغال زیستی

تن در هکتار  40 مصرف. داد نشان داریمعنی آماری گرم( تفاوت

درصد  34/13 موجب افزایش وزن هزار دانه به میزان زغال زیستی

 رینگردید. بیشت (به تیمار شاهد )عدم مصرف زغال زیستی نسبت

کیلوگرم در هکتار کود سولفات  20تیمار  به متعلق وزن هزار دانه

 با نیز یاد شده صفت مقدار گرم( بود و کمترین 34/32روی )

تیمار شاهد )عدم  به دانه متعلق وزن هزار در کاهش درصد 08/10

 .(3مصرف سولفات روی( بود )جدول 

میانگین  با دانه عملکرد بیشترین که داد نشان نتایج

کیلوگرم  20 تیمار کاربرد به متعلق هکتار در کیلوگرم 2/4220

کیلوگرم کود  10تیمار  با که کود سولفات روی در هکتار بود

 گرفت. کمترین قرار آماری گروه یک ار درسولفات روی در هکت

 هکتار به در کیلوگرم 7/3738حدود  با نیز شده یاد صفت میزان

 20سولفات روی تعلق داشت. مصرف  کود مصرف عدم تیمار

 88/12کیلوگرم کود سولفات روی در هکتار موجب افزایش 

 مصرف عدم یا تیمار شاهد به نسبت درصدی عملکرد دانه برنج

 (.3گردید )جدول  کود

رف ناشی از مص خاک ییایمیو شفیزیکی  خصوصیات بهبود

زغال زیستی و سولفات روی اثرش را در افزایش صفات 

مورفولوژیک، تا حدودی عملکرد و اجزای عملکرد منعکس، و 

مصرف همزمان زغال زیستی و کودهای شیمیایی بیش از اثر ساده 

ی شده، شود چرا با ریگدازهانمنجر به افزایش صفات  تواندیمآنها 

گیاه تشدید  ازیموردناین روش ظرفیت فراهمی عناصر غذایی 

(Schulz et al., 2013 ،و میزان جذب عناصر غذایی افزایش )

هدرروی آنها کمتر و قابلیت فراهمی عناصری که به فرم کاتیومی 

(. سازوکار Lehmann et al., 2003) ابدییمبهبود  شوندیمجذب 

دیگری که در افزایش صفات رشد و نموی گیاه دخالت دارند این 

مستقیم  طوربه تواندیماست که زغال زیستی و هر کود شیمیایی 

 ,.Jeffery et alگیاه باشند ) ازیموردنعناصر غذایی  کنندهنیتأم

 سبب مطالعات متعددی نشان داد که مصرف زغال زیستی(. 2011

 شودیمبرنج  ژهیوبهصوالت کشاورزی افزایش عملکرد مح

(Atkinson et al., 2010; Jeffery et al., 2011; McHenry, 

2011; Schulz et al., 2013 همچنین مطالعات متعددی نیز .)

مصرف روی بر عملکرد برنج است  ریتأثحاکی از 

(Mahmoudsoltani et al., 2016, 2017a,b, 2019, 2020a; 

Mahmoudsoltani, 2018( لیو و همکاران .)Liu et al., 2016 )

برنج سبب افزایش عملکرد  گزارش کردند که مصرف زغال زیستی

درصد در سال  5/8درصد در سال اول و  11دانه برنج به میزان 

 دوم شد.
 
 هاشمی و برخی خصوصيات شيميايی خاکبر برنج رقم  یسطوح مختلف زغال زيستی پوسته برنج و کود سولفات رو ريتأث واريانس تجزيه -3جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 روی پتاسیم فسفر نیتروژن کل عملکرد شلتوک وزن هزار دانه باروری خوشه تعداد دانه پر در خوشه تعداد پنجه ارتفاع بوته

46/2716** 1 مکان  **31/141  **01/1608  40/96 ns **29/141  69/92891 ns **48337/0  **34/117  **74/237340  **78/29  

95/11 2 تکرار×مکان ns 26/4 ns 02/80  52/24 ns 57/0  90/190157 ns 00009/0 ns 29/0 ns 54/26 ns 21/0 ns 

41/917** 2 زغال زیستی  88/10 ns **43/738  07/31 ns **65/66  50/402744 ns **00369/0  **62/132  **39/5944  **49/56  

97/522** 2 زغال زیستی×مکان  71/11 ns 28/177  87/4 ns **54/22  46/442227 ns 00007/0 ns **78/11  **91/426  **84/20  

69/85 2 روی ns 42/4 ns 05/58  44/27 ns **12/48  **43/1045721  0004/0 ns **64/22  **06/1550  **71/69  

34/74 2 روی×مکان ns **72/28  *56/243  83/1 ns **61/20  28/459120 ns 00012/0 ns **74/15  **69/313  **73/9  

26/490** 4 زغال زیستی×روی  04/4 ns 09/20  05/17 ns 54/1 ns 09/46030 ns 00009/0 ns **63/2  **86/236  **15/3  

29/139** 4 روی×زغال زیستی ×مکان  36/6 ns 56/48  79/18 ns 00/5 ** 19/227496 ns 00007/0 ns **26/5  **94/135  **56/4  

17/31 32 خطا  02/4  84/62  07/26  89/0  59/189085  00013/0  41/0  37/17  19/0  

 40/5 31/2 75/5 36/4 95/10 08/3 77/5 17/10 79/12 17/3 ضریب تغییرات

nsداری در سطح پنج و يک درصد است.داری، معنیدهنده عدم معنی، * و ** به ترتيب نشان 
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Huang et al. (2019)  زغال ی بر مبنای کاربرد امطالعهدر

زیستی در اراضی شالیزاری طی دو سال نشان داد که عملکرد دانه 

 درصد(، 12تا  11درصد(، تعداد خوشه چه در مترمربع ) 10تا  4)

 13تا  5درصد(، تعداد خوشه در مترمربع ) 13تا  8) تودهستیز

درصد( افزایش  8چه در خوشه )متوسط درصد( و تعداد خوشه

نشان دادند که مصرف  Oladele et al. (2019)داشت. همچنین 

به همراه کود نیتروژنه  تن در هکتار زغال زیستی 12همزمان 

 24درصدی تعداد خوشه در مترمربع،  71)اوره( سبب افزایش 

هزار درصدی وزن  16درصدی عملکرد دانه و  78درصدی دانه پر، 

در مقایسه با شاهد شده است. وی علت این اثرات مثبت را  دانه

یاه عناصر ضروری گ نیتأمدر  مستقیم زغال زیستی ریتأثر عالوه ب

برنج، ناشی از بهبود شرایط خاک و تغییرات شیمیایی و فیزیکی 

کارایی مصرف  و در نهایت افزایش ناشی از مصرف زغال زیستی

های مورد مطالعه جذب در خاکنیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل

 Kamara et(. Jeffery et al., 2011; Lai et al., 2017دانست )

al. (2015)  نیز گزارش کرد که مصرف زغال زیستی بقایای برنج

 8 توده تنهاسبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد کل پنجه و زیست

 هفته پس از نشا برنج شد.

Mahmoudsoltani et al (2020b)  نیباالترنشان دادند که 

تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد 

هکتار  در لوگرمیک 20 یبا کاربرد خاک تودهستیدانه و عملکرد ز

 اب برنج سفید یرو یمحتوا نیباالتر همچنینو  یسولفات رو

 نیباالتر ی ورو سولفات هکتار در لوگرمیک 10 یخاک کاربرد

 در لوگرمیک 20 یخاک کاربرد با زین برنج سفید نیپروتئ یمحتوا

 .Chakeralhosseini et al دست آمد.به  یرو سولفات هکتار

 کود منابع و مصرف هایروش تمامی که داد نشان (2009)

 اثر نبیشتری ولی داشته ریتأث چرام رقم عملکرد بر سولفات روی

 40) خاکی مصرف تیمار در را( درصدی 50 از بیش افزایش)

 سولفات هزار در سه پاشیمحلول به همراه( هکتار در کیلوگرم

( Zou et al., 2008) همکاران و زو .است بوده آورده به دست روی

 طول بوته، ارتفاع روی، سولفات مصرف که کردند گزارش نیز

 را دانه عملکرد و دانه هزار وزن چه،خوشه وزن افزایش خوشه،

 نشان( Slaton et al., 2001) همکاران و اسلیتون. داد افزایش

 ،گرانول شکل به روی کود خاکی مصرف و پاشیمحلول که دادند

 عملکرد بیشترین که داد افزایش درصد 11-33 را برنج عملکرد

 امیدی و همکاران جمال. بود روی گرانول خاکی مصرف به مربوط

(Jamalomidi et al., 2006 )مختلف مقادیر اثر که دادند گزارش 

 یک سطح در برنج رقم هشت در خوشه در دانه تعداد بر روی کود

 روی مصرف که شد گزارش آزمایشی در. بود دارمعنی درصد

 گردید برنج عملکرد اجزاء و دانه عملکرد دارمعنی افزایش موجب

 بعمترمر در خوشه تعداد بر روی مصرف تأثیر اجزاء این بین از که

 (.Ali et al., 2009) بود بیشتر

پوسته برنج و کود سولفات روی بر  زيستی ب. اثر مصرف زغال

 خصوصيات شيميايی خاک

( حاکی از این است که میزان متوسط 1نتابج مندرج در جدول )

درصد  6/3کربن آلی در خاک شالیزاری ایستگاه چپرسر تنکابن 

درصد است. که  4/1رشت  -و در موسسه تحقیقات برنج کشور

و نوسازی و یکپارچه این تفاوت ناشی از انجام عملیات تجهیز 

سازی اراضی در مزرعه رشت می باشد که سبب شده مقدار ماده 

 زغال هکتار در تن 40 و 20 آلی کمتری داشته باشد.  مصرف

 2فزایش ا باعث ترتیب چشمگیری به طوربه برنج پوسته زیستی

برابری )مقدار متوسط کرتها (شده است )داده ها نشان داده  5/3و 

 هاشمی و برخی خصوصيات شيميايی خاکبر برنج رقم  یسطوح مختلف زغال زيستی پوسته برنج و کود سولفات رو ريتأث اثرات ساده مقايسه ميانگين -4جدول 

 ی شدهریگاندازهصفات 

 فاکتورها
 ارتفاع بوته

(cm) 

تعداد 

 پنجه
 

تعداد دانه پر در 

 خوشه

باروری 

 خوشه

وزن هزار 

 دانه

(g) 

عملکرد 

 شلتوک

(1-kg ha) 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسیم

(mg/kg) 

 روی

(mg/kg) 

 مکان

83/126 رشت b 06/14 b 49/72 b 79/89 a 02/29 b 2/4014 a 166/0 b 71/9 b 96/246 a 89/8 a 

01/141 چپرسر a 29/17 a 41/83 a 12/87 a 25/32 a 3/3931 a 355/0 a 66/12 a 37/114 b 41/7 b 

 زغال زیستی

69/125 زغال زیستی بدون b 41/15 ab 56/70 b 96/86 a 56/28 c 2/3815 b 246/0 c 61/8 c 17/163 c 52/6 c 

7/137 تن در هکتار زغال زیستی 20 a 07/15 b 65/81 a 40/89 a 98/30 b 2/3990 ab 259/0 b 93/10 b 38/179 b 90/7 b 

37/138 تن در هکتار زغال زیستی 40 a 56/16 a 65/81 a 01/89 a 37/32 a 8/4112 a 275/0 a 02/14 a 44/199 a 03/10 a 

 روی

57/131 سولفات روی کود بدون مصرف b 13/15 a 94/75 a 69/88 a 08/29 c 7/3738 b 256/0 b 89/9 b 28/171 c 09/6 c 

89/135 یگرم در هکتار رولویک 10 a 09/16 a 50/75 a 56/89 a 49/30 b 3/3959 ab 259/0 ab 92/11 a 89/180 b 34/8 b 

29/134 یدر هکتار رو لوگرمیک 20 ab 82/15 a 41/79 a 12/87 a 34/32 a 2/4220 a 265/0 a 74/11 a 83/189 a 02/10 a 

 باشد.می درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم نمايانگر مشابه حروف جزء، هر برای و ستون هر در
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درحالی است که مصرف این مقادیر زغال زیستی نشده است(. این 

 بر روی اسیدیته خاک تاثیر قابل مالحظه ای نداشته است.

زغال  که داد نشان (3نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

فر، کل، فس بر قابلیت استفاده عناصر غذایی )نیتروژن زیستی

 (P≤0.01)معناداری در سطح یک درصد  ریتأثپتاسیم و روی( 

 ویفسفر، پتاسیم و رداری بر معنی ریتأثی کود سولفات روداشت. 

و کود  بیوچار متقابل داشت. اثرات (P≤0.01یک درصد ) در سطح

یک درصد  در سطح فسفر، پتاسیم و روی ی برسولفات رو

(0.01≥P) (3بود )جدول  دارمعنی. 

 

 
 بيوچار و کود روی بر ميزان فسفراثر متقابل  -2شکل 

 

 
 اثر متقابل بيوچار و کود روی بر ميزان پتاسيم -3شکل 

 

 
 اثر متقابل بيوچار و کود روی بر ميزان روی -4شکل 
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( مقایسه میانگین فاکتورهای 4نتایج مندرج در جدول )

تن در هکتار  40و  20آنها نشان داد که مصرف  برهمکنشاصلی و 

ش داری به ترتیب باعث افزایمعنی طوربهپوسته برنج  زغال زیستی

شد. همچنین مصرف  جذبقابلدرصدی مقدار فسفر  99و  82

یعنم ریتأثنیز  کود سولفات روی در تیمارهای فاقد زغال زیستی

یمداشت که درصد(  20در حدود ) جذبقابلبر مقدار فسفر  دار

کاهش اسیدیته خاک ناشی از مصرف سولفات  ریتأثناشی از  تواند

تن  40و  20، 0از  روی باشد. ولی با افزایش مقدار زغال زیستی

در هکتار، با افزایش مصرف کود سولفات روی بر مقدار فسفر 

متوسط ده درصد  طوربهداری معنی طوربهخاک نیز  جذبقابل

و روی نیز  زغال زیستی همچنین برهمکنش افزوده شده است.

(. نتایج 4داری سبب افزایش این صفت شد )جدول معنی طوربه

ترکیب تیماری برای افزایش این  نیترمناسبدهد که نشان می

پوسته برنج به همراه  تن در هکتار زغال زیستی 40صفت مصرف 

ی داربوده که به معنی %22کیلوگرم در هکتار سولفات روی  10

 شده است. اگرچه جذبقابلسبب افزایش دو برابری مقدار فسفر 

کیلوگرم در هکتار سولفات روی در تیمار  20و  10بین مصرف 

شود داری دیده نمیتفاوت معنی تن در هکتار زغال زیستی 40

 (.2)شکل 

 میانگین مقایسه (3) ( و جدول3شکل ) در مندرج نتایج

 40 و 20 مصرف که داد شانن آنها برهمکنش و اصلی فاکتورهای

 رتیبت به داریمعنیطور به برنج پوسته زغال زیستی هکتار در تن

جذب قابل مقدار پتاسیم درصدی 97/34 و 8/19 افزایش باعث

 تیمارهای در روی سولفات کود مصرف که است حالی در شد. این

جذب ابلق مقدار پتاسیم داری برمعنی ریتأث نیز زغال زیستی فاقد

 کیلوگرم 20 تیمار در آن درصدی 7/19 افزایش سبب و داشته

زغال  مقدار افزایش با ولی شد؛ درصد 22 روی سولفات هکتار در

ت سولفا کود مصرف افزایش با هکتار، در تن 40و  20 ،0 از زیستی

طور به یداریطور معنبه نیز خاکجذب قابل مقدار پتاسیم بر روی

زغال  برهمکنش همچنین. است شده افزوده درصد ده متوسط

 دش صفت این افزایش سبب داریمعنیطور به نیز روی و زیستی

 یتیمار ترکیب ترینمناسب که دهدمی نشان نتایج(. 4 جدول)

 زغال زیستی هکتار در تن 40 مصرف صفت این افزایش برای

 هک بوده روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 به همراه برنج پوسته

 پتاسیم مقدار درصدی 15/43 افزایش سبب داریمعنی به

 (.3است )شکل  شدهجذب قابل

 اننش آنها برهمکنش و اصلی فاکتورهای میانگین مقایسه

 برنج پوسته زغال زیستی هکتار در تن 40 و 20 مصرف که داد

 درصدی 211و  8/69 افزایش باعث ترتیب به داریمعنیطور به

 کود مصرف که است حالی در اینشد. جذب قابل مقدار روی

داری معنی ریتأث نیز زغال زیستی فاقد تیمارهای در روی سولفات

 رد افزایش سه برابری آن سبب و داشته جذبقابل مقدار روی بر

 با شد ولی درصد 22 روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 تیمار

 افزایش با هکتار، در تن 40و  20 ،0 از زغال زیستی مقدار افزایش

ور طبه نیز خاکجذب قابل مقدار روی بر سولفات روی کود مصرف

. است شده افزوده درصد 25تا  15بین  متوسططور به داریمعنی

 داریمعنیطور به نیز روی و زغال زیستی برهمکنش همچنین

 که دهدمی نشان نتایج(. 4 جدول) شد صفت این افزایش سبب

 40 مصرف صفت این افزایش برای تیماری ترکیب ترینمناسب

 در کیلوگرم 20به همراه  برنج پوسته زغال زیستی هکتار در تن

افزایش سه  سبب داریمعنی به که بوده %22 روی سولفات هکتار

 (.4و شکل  3است )جدول  شدهجذب قابل روی برابری مقدار

 زغال زیستی کاربرد که اندداده نشان مطالعات از تعدادی

عناصر پرمصرف و  جذبقابلمقدار  توجهیقابلطور به تواندمی

 Laird et al., 2010a. Liang et) بخشد بهبود را مصرف خاککم

al., 2014; Masulili et al., 2010; .)دلیل به حدی موضوع تا این 

این مواد )پتاسیم و فسفر( توسط خود زغال  مستقیم افزودن

 کاهش دلیل به نیز بخشی و (Enders et al., 2012) است زیستی

ای بر مطالعه در(. Laird et al., 2010b) است آبشویی و رواناب

بر عملکرد برنج و خصوصیات خاک  افزودن زغال زیستی ریتأثروی 

 فسفر و پتاسیم موجود جذبقابل مقدار Liu et al., (2016)توسط 

اه ک زغال زیستی ژهیوبه با زغال زیستی،شده اصالح هایخاک در

افزایش چشمگیری در  شاهد هایخاک به نسبت و کلش برنج،

درصد )در سال  6/28و  3/15درصد )سال اول( و  99و  33حدود 

نیز نشان داد که اگرچه مصرف  Lai et al., (2013)دوم( داشت. 

ده در خاک ش جذبقابلسبب افزایش مقدار پتاسیم  زغال زیستی

 مقدار افزایش ه است.دار نداشتمعنی ریتأثاست ولی بر عملکرد 

زغال  اولیه ترکیب ماده عناصر پرمصرف به جذبقابلمقدار 

 ,.Hossain et al) است وابسته سازی آنآماده شرایط و زیستی

2011; Van Zwieten et al., 2010.)  و همکارانسوجانا (Sujana 

et al., 2014 )مرغی، زغال زیستی  با کاربرد زغال زیستی کود

مختلف گزارش  کود مرغی و پوستۀ برنج در سطوحپوستۀ برنج، 

کرد. از جمله  داری پیدایجذب افزایش معنکردند که فسفر قابل

زغال زیستی  بودن نتایج محققان در زمینۀ تأثیر دالیل متناقض

برای  بودن نوع مادة اولیه توان به متفاوتبر فراهمی فسفر می

زمان مدت د، تولی درجه حرارت در زمانتولید زغال زیستی، 
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ی که بیوچار در آن استفاده و نوع خاک میزان دمادادن،  حرارت

پذیری زغال زیستی نقش مهمی اشاره کرد که در تجزیه شودمی

( در نتایج Morales et al., 2013و همکاران ) . مورالسدارند

راهمی بر بهبود ف ررسی اثر زغال زیستی، کمپوست و ترکیب آنهاب

اظهار داشتند که  فسفر در سه زمان مختلف گیریفسفر و اندازه

جذب خاک را در قابل ها فسفرناهای آلی در همۀ زمکنندهاصالح

داد و علت افزایش فسفر  داری افزایشیطور معنمقایسه با شاهد به

 .فسفر آلی مرتبط دانستند شدن میکروبی جذب را با معدنیقابل
 لخلتخ و ذرات اندازه توزیع در که دارد باالیی ویژه سطح با بیوچار

 سطح در را غذایی عناصر و آب و کرده ایجاد را تغییراتی خاک

 قرار گیاه ریشه اختیار در جیتدربه سپس و کندمی جذب خود

 سبب خاک به ماده این افزودن(. Sun et al., 2014) دهدمی

زغال  کهیی. ازآنجاشودمی نیز کاتیونی تبادل ظرفیت افزایش

غال ز ویژگی این دارد باالیی کاتیونی تبادل ظرفیت زیستی

 نهمچنی و باردار سطوح در آن زیاد ویژه سطح از برخاسته زیستی

(. Laird et al., 2010a) است آن در دارکربوکسیل هایگروه وفور

 هایبررسی نتایج در( Lehmann et al., 2006) همکاران و لهمن

-أمینت مستقیم منبع تواندمی زغال زیستی که داشتند اظهار خود

 روی سفر،ف کلسیم، پتاسیم، مانند گیاه غذایی عناصر برخی کننده

 یزغال زیست کردن اضافه اثر بر غذایی عناصر فراهمی. مس باشد و

 غییرت کاتیونی، تبادل ظرفیت افزایش طریق از تواندمی خاک، به

pH اکخ به زغال زیستی از عنصر مستقیم شدن افزوده یا و خاک 

بیان داشتند اگرچه  Peng et al. (2011)همچنین  .یابد افزایش

تواند مقدار پتاسیم خاک را کود می عنوانبه مصرف زغال زیستی

به علت وجود پتاسیم در ترکیبش افزایش دهد ولی زمانی که 

شود سبب افزایش کارایی استفاده کننده مصرف میاصالح عنوانبه

ت تواند به قابلیار خلل و فرجی آن میشود. ساختاز عناصر نیز می

دسترسی پتاسیم از طریق افزایش نگاهداری آب و تعادل آبی 

 ,.Major et al., 2010; Oguntunde et alکمک شایانی نماید )

2008.) 

Ali et al. (2019) نانو ذرات  از استفاده که دادند نشان

 و ودهتزیست زغال زیستی، با ترکیب یا و ایینهت اکسید روی به

 ,.Wu et al) همکاران و وو .بخشدمی بهبود را برنج گیاه فتوسنتز

 زغال زیستی با زراعی هایخاک اصالح که نمودند گزارش( 2018

 روی غلظت اما شود؛می خاک در روی کلی مقدار افزایش باعث

. یابدمی کاهش داریمعنی طوربهکلسیم  اتنیتر با اجستخرا قابل

 با. یافت کاهش برنج و گندم هایدانه در روی جذب همچنین

 در تن 270 و 124 میزان به زغال زیستی باالی مقادیر مصرف

 در گرممیلی 5/37 و 6/36) گندم دانه در روی غلظت هکتار،

-میلی 45 شدهتوصیه غلظت از کمتر کمبود، سطح به( کیلوگرم

 یزغال زیست مصرف که داد نشان آزمایش. رسید کیلوگرم، در گرم

 هکتار در تن 270 و 124 ،5/31 ،5/10،8/15 تجمعی میزان به

 داد افزایش را خاک آلی ماده و خاک pHمیزان  داریمعنی طوربه

. گردید روی کمتر واجذب و بیشتر جذب به منجر نتیجه در و

 که داد نشان( EXAFS) ایکس اشعه جذب ساختار سنجیطیف

 روی، الیت روی، هایکمپلکس روی، شدهجذب اصلی هایفرم

 نسبت. بودند( Zn-OM) آلی ماده به متصل روی و روی کائولینیت

زغال  مصرف مقدار افزایش با( Zn-OM) آلی ماده به متصل روی

 ویر باالتر مقادیر که دادند پیشنهاد آنها. یافت افزایش زیستی

مؤثرتر  روی تثبیت در است ممکن( Zn-OM) آلی ماده به متصل

ردد گمی گیاه برای روی زیستی فراهمی کاهش به منجر که باشد

(Alloway, 2009). 

 گيرینتيجه
مثبت افزودن زغال زیستی  ریتأثدر این پژوهش، نتایج حاکی از 

تن در هکتار و در ترکیب با  40و  20به تنهایی در هر دو تیمار 

 و هاشمی رقم برنج در عملکرد اجزای عملکرد، کود سولفات روی بر

 پرمصرفمهم خاک مانند عناصر کم و  شیمیایی خصوصیات برخی

تعداد دانه  متر(، بیشترینسانتی 33/144است. بیشترین ارتفاع بوته )

 37/32 یانگینبا م)حداکثر وزن هزار دانه عدد(،  65/81) پر در خوشه

 ،در هکتار کیلوگرم 4112 یانگینعملکرد دانه با م بیشترین (،گرم

 بود. همچنین بیشترینزغال زیستی  تن در هکتار 40 یمارمتعلق به ت

تیمار  به متعلق هکتار در کیلوگرم 2/4220میانگین  با دانه عملکرد

درصد افزایش(  13کیلوگرم کود سولفات روی در هکتار ) 20 کاربرد

 20تن در هکتار زغال زیستی پوسته برنج به همراه  40بود. مصرف 

داری مقدار معنی طوربهدرصد  22کیلوگرم در هکتار سولفات روی 

تا  را به ترتیبجذب قابل و روی جذبقابل ، پتاسیمجذبقابلفسفر 

است. با این حال برای  و سه برابر افزایش داده درصد 15/43 دو برابر،

 در مورد یرتشیب مطالعات این ماده آلی بایستی ریتأث ترمناسبدرک 

 رشد بر سومی دوم و هاسالآن در  ریتأثبیوچار مانند  اثر سازوکار

 مورد در کمی مطالعات نکهیا به توجه همچنین با صورت گیرد. برنج

 ی خشکی صورتهاتنش شرایط در و نمو گیاه برنج رشد بر اثر بیوچار

زیادتری و با طول مدت  یهاشیآزما شودیم پیشنهاد گرفته است،

اولیه  مواد از حاصل بیوچارهای با و مزرعه در شرایط اجرای بیشتر

بر روی ارقام برنج محلی و  مختلف دماهای در تولیدشده و دیگر

 صورت پذیرد. شدهاصالح

"گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"  

 
 



 717 ... )بيوچار(سلطانی و عباسيان: اثر مصرف همزمان زغال زيستی  محمود 

 

 
REFERENCES 

Ali, M. A., Lee, C. H., Lee, Y. B., & Kim, P. J. (2009). 

Silicate fertilization in no-tillage rice farming for 

mitigation of methane emission and increasing 

rice productivity. Agriculture, ecosystems & 

environment, 132(1-2), 16-22. 

Ali, S., Rizwan, M., Noureen, S., Anwar, S., Ali, B., 

Naveed, M., & Ahmad, P. (2019). Combined use 

of biochar and zinc oxide nanoparticle foliar spray 

improved the plant growth and decreased the 

cadmium accumulation in rice (Oryza sativa L.) 

plant. Environmental Science and Pollution 

Research, 26(11), 11288-11299. 

Alloway, B. J. (2009). Soil factors associated with zinc 

deficiency in crops and humans. Environmental 

Geochemistry and Health, 31(5), 537-548. 

Arunrat, N., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., & 

Chareonwong, U. (2020). Factors Controlling Soil 

Organic Carbon Sequestration of Highland 

Agricultural Areas in the Mae Chaem Basin, 

Northern Thailand. Agronomy, 10(2), 305. 

Asai, H., Samson, B. K., Stephan, H. M., 

Songyikhangsuthor, K., Homma, K., Kiyono, Y., 

& Horie, T. (2009). Biochar amendment 

techniques for upland rice production in Northern 

Laos: 1. Soil physical properties, leaf SPAD and 

grain yield. Field crops research, 111(1-2), 81-84. 

Atkinson, C. J., Fitzgerald, J. D., & Hipps, N. A. (2010). 

Potential mechanisms for achieving agricultural 

benefits from biochar application to temperate 

soils: a review. Plant and soil, 337(1-2), 1-18. 

Chakeralhosseini, M. R., Mohtashami, R., and Owliaie, 

H. R. (2009). Effects of rate, source, and method 

of zinc fertilizer application on quantitative and 

qualitative characteristics of rice (Choram 1). 

Journal of Research in Agricultural Science, 5 (1), 

33-43. (In Persian with English abstract). 

Chang, H. B., Lin, C. W., and Huang, H. J. (2005). Zinc-

induced cell death in rice (Oryza sativa L.) roots. 

Plant growth regulation, 46(3), 261-266.  

Depar, N., Rajpar, I., Memon, M.Y. and Imtiaz, M., 

(2011). Mineral nutrient densities in some 

domestic and exotic rice genotypes. Pakistan 

Journal of Agriculture: Agricultural Engineering 

Veterinary Sciences (Pakistan).  

Doberman, A., and Fairhurst, T. (2000). Nutriments 

Disorders and Nutriments 

Management. International Plant Nutrition 

Institute. 

Enders, A., Hanley, K., Whitman, T., Joseph, S., & 

Lehmann, J. (2012). Characterization of biochars 

to evaluate recalcitrance and agronomic 

performance. Bioresource technology, 114, 644-

653. 

FAO. (2018). Rice market monitor. Vol. XVI, Trade 

and Markets Division. Rome. 

FAOSTAT, (2018). FAOSTAT online database.(2018). 

Hossain, M. K., Strezov, V., Chan, K. Y., Ziolkowski, 

A., & Nelson, P. F. (2011). Influence of pyrolysis 

temperature on production and nutrient properties 

of wastewater sludge biochar. Journal of 

environmental management, 92(1), 223-228. 

Huang, M., Long, F. A. N., Jiang, L. G., Yang, S. Y., 

Zou, Y. B., & Uphoff, N. (2019). Continuous 

applications of biochar to rice: Effects on grain 

yield and yield attributes. Journal of integrative 

agriculture, 18(3), 563-570. 

Jamalomidi, M., Esfahani M. and Carapetin, J. (2006). 

Zinc and salinity interaction on agronomical traits, 

chlorophyll and prolin content in lowland Rice 

(Oryza sativa L.) genotypes. Pakistan Journal of 

Biological Sciences, 9(7), 1315-1319. 

Jeffery, S., Verheijen, F. G., van der Velde, M., & 

Bastos, A. C. (2011). A quantitative review of the 

effects of biochar application to soils on crop 

productivity using meta-analysis. Agriculture, 

ecosystems & environment, 144(1), 175-187. 

Jin, J., Wang, M., Cao, Y., Wu, S., Liang, P., Li, Y., ... 

& Christie, P. (2017). Cumulative effects of 

bamboo sawdust addition on pyrolysis of sewage 

sludge: biochar properties and environmental risk 

from metals. Bioresource technology, 228, 218-

226. 

Kamara, A., Kamara, H. S., & Kamara, M. S. (2015). 

Effect of rice straw biochar on soil quality and the 

early growth and biomass yield of two rice 

varieties. Agricultural Sciences, 6(08), 798. 

Khorram, M. S., Zhang, Q., Lin, D., Zheng, Y., Fang, 

H., & Yu, Y. (2016). Biochar: a review of its 

impact on pesticide behavior in soil environments 

and its potential applications. Journal of 

environmental sciences, 44, 269-279. 

Lai, L., Ismail, M. R., Muharam, F. M., Yusof, M. M., 

Ismail, R., & Jaafar, N. M. (2017). Effects of rice 

straw biochar and nitrogen fertilizer on rice 

growth and yield. Asian J. Crop Sci, 9(4), 159-

166. 

Lai, W. Y., Lai, C. M., Ke, G. R., Chung, R. S., Chen, 

C. T., Cheng, C. H., ... & Chen, C. C. (2013). The 

effects of woodchip biochar application on crop 

yield, carbon sequestration and greenhouse gas 

emissions from soils planted with rice or leaf 

beet. Journal of the Taiwan Institute of Chemical 

Engineers, 44(6), 1039-1044.  

Laird, D., Fleming, P., Wang, B., Horton, R., & Karlen, 

D. (2010b). Biochar impact on nutrient leaching 

from a Midwestern agricultural 

soil. Geoderma, 158(3-4), 436-442. 

Laird, D. A., Fleming, P., Davis, D. D., Horton, R., 

Wang, B., & Karlen, D. L. (2010a). Impact of 

biochar amendments on the quality of a typical 

Midwestern agricultural soil. Geoderma, 158(3-

4), 443-449.

Lehmann, J., da Silva, J. P., Steiner, C., Nehls, T., Zech, 

W., & Glaser, B. (2003). Nutrient availability and 

leaching in an archaeological Anthrosol and a 

Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, 



  1400 ، خرداد3، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 718

 

manure and charcoal amendments. Plant and 

soil, 249(2), 343-357. 

Lehmann, J., Gaunt, J., & Rondon, M. (2006). Bio-char 

sequestration in terrestrial ecosystems–a 

review. Mitigation and adaptation strategies for 

global change, 11(2), 403-427. 

Liang, F., LI, G. T., LIN, Q. M., & ZHAO, X. R. (2014). 

Crop yield and soil properties in the first 3 years 

after biochar application to a calcareous 

soil. Journal of Integrative Agriculture, 13(3), 

525-532. 

Liu, Y., Lu, H., Yang, S. and Wang, Y., (2016). Impacts 

of biochar addition on rice yield and soil properties 

in a cold waterlogged paddy for two crop 

seasons. Field crops research, 191, pp.161-167. 

Lu, G. Y., Ikeya, K., & Watanabe, A. (2016). Size 

distribution of carbon layer planes in biochar from 

different plant type of feedstock with different 

heating temperatures. Chemosphere, 163, 252-

258. 

Mahmoudsoltani, S., Allaghoolipoor, M. and Kavoosi, 

M. (2019). Quantitative and qualitative 

improvement of rice grain in paddy field through 

macro and micronutrient management strategies

(focus on phosphorus and zinc). Final project 

report. Rice research institute of Iran. Rasht. Iran. 

Mahmoudsoltani S, Mohamed, M.H., Samsuri, A., 

Syed, M. and Sharifah, K. (2017b). Lime and Zn 

application effects on soil and plant Zn status at 

different growth stages of rice in tropical acid 

sulphate paddy soil. Azarian Journal of 

Agriculture, 4(4), 127-138. 

Mahmoudsoltani, S. (2020b). Zn biofortification, grain 

protein content, and zinc and phosphorus content 

of rice tissues at different growth stages affected 

by zinc and phosphorus foliar application. Iran J 

Soil Water Res. (Accepted). 

Mahmoudsoltani, S. 2018. Zinc deficiency, causes, 

symptoms and solutions. Technical Bulletin. Rice 

research institute of Iran.31p.  

Mahmoudsoltani, S., Allahgholipoor,M., Shakoori, M. 

and Poursafar tabalvandani, A. (2020a). Effect of 

basal and foliar application of zinc sulphate 

fertilizer on zinc uptake, yield and yield 

components of rice (Hashemi cultivar). Iranian 

Journal of Soil and Water Researches. (in press)(in 

Persian with English abstract).

Mahmoudsoltani, S., Hanafi, M. M., Samsuri, A. W., 

Muhammed, S. K. S. and Hakim, M. A. (2016). 

Rice growth improvement and grains bio-

fortification through lime and zinc application in 

zinc deficit tropical acid sulphate soils. Chemical 

Speciation & Bioavailability, 28(1-4), 152-162.

Mahmoudsoltani, S., Mohamed, M. H., Abdul, W. S. 

and Sharifah, K. (2017a). Lime and Zn 

interactions effects on yield, yield component, and 

quality of rice in Zn deficit tropical paddy 

soil. Azarian Journal of Agriculture, 4(5), 185-

192. 

Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S. J., & 

Lehmann, J. (2010). Maize yield and nutrition 

during 4 years after biochar application to a 

Colombian savanna oxisol. Plant and soil, 333(1-

2), 117-128. 

Malakooti, M. J., and Kavoosi, M. (2004). Balance 

nutrition of rice. SANA publication press. Tehran, 

Iran.p 610. 

Masulili, A., Utomo, W. H., & Syechfani, M. S. (2010). 

Rice husk biochar for rice based cropping system 

in acid soil 1. The characteristics of rice husk 

biochar and its influence on the properties of acid 

sulfate soils and rice growth in West Kalimantan, 

Indonesia. Journal of Agricultural Science, 2(1), 

39. 

McHenry, M. P. (2011). Soil organic carbon, biochar, 

and applicable research results for increasing farm 

productivity under Australian agricultural 

conditions. Communications in soil science and 

plant analysis, 42(10), 1187-1199. 

Morales, M.M., Comerford, N., Guerrini, I.A., Falcão, 

N.P. and Reeves, J.B., (2013). Sorption and 

desorption of phosphate on biochar and biochar–

soil mixtures. Soil Use and Management, 29(3), 

pp.306-314.  

Oguntunde, P. G., Abiodun, B. J., Ajayi, A. E., & van 

de Giesen, N. (2008). Effects of charcoal 

production on soil physical properties in 

Ghana. Journal of Plant Nutrition and Soil 

Science, 171(4), 591-596. 

Oladele, S. O., Adeyemo, A. J., & Awodun, M. A. 

(2019). Influence of rice husk biochar and 

inorganic fertilizer on soil nutrients availability 

and rain-fed rice yield in two contrasting 

soils. Geoderma, 336, 1-11. 

Peng, X. Y. L. L., Ye, L. L., Wang, C. H., Zhou, H., & 

Sun, B. (2011). Temperature-and duration-

dependent rice straw-derived biochar: 

Characteristics and its effects on soil properties of 

an Ultisol in southern China. Soil and Tillage 

Research, 112(2), 159-166. 

Schulz, H., Dunst, G., & Glaser, B. (2013). Positive 

effects of composted biochar on plant growth and 

soil fertility. Agronomy for sustainable 

development, 33(4), 817-827. 

Seyedghasemi, S.M., Rezvani Moghaddam, P. and 

Esfahani, M. (2020). Optimization of biochar and 

nitrogen fertilizer in rice cultivation. Journal of 

plant nutrition. (Accepted). 

Slaton, N.A., Wilson, C.E., Ntamatungiro, S., Norman, 

R.J. and Boothe, D.L., (2001). Evaluation of zinc 

seed treatments for rice. Agronomy 

Journal, 93(1), pp.152-157. 

Sohi, S., Krull, E., Lopez-capel, E. and Bol, R. (2010). 

A review of biochar and its use and function in 

soil. Advances in Agronomy, 105, 47-82.  

Sujana, I.P., Lanya, I., Subadiyasa, I.N.N. and Suarna, 

I.W. (2014). The effect of dose biochar and 

organic matters on soil characteristic and corn 

plants growth on the land degraded by garment 

liquid waste. Journal of Biology, Agriculture and 



 719 ... )بيوچار(سلطانی و عباسيان: اثر مصرف همزمان زغال زيستی  محمود 

 

Healthcare, 4(5), pp.77-88. 

Sun, Z., Bruun, E. W., Arthur, E., De-Jonge, L. W., 

Moldrup, P., Hauggaard-Nielsen, H. and Elsgaard, 

L. (2014). Effect of biochar on aerobic processes, 

enzyme activity, and crop yields in two sandy 

loam soils. Biology and Fertility of Soils, 50, 

1087-1097. 

Tipayarom, D. and Oanh, N.K., (2007). Effects from 

open rice straw burning emission on air quality in 

the Bangkok Metropolitan Region. Science 

Asia, 33(3), pp.339-345. 

Uddin, M. A., & Phuong, H. T. (2012). Development of 

technologies for the utilization of agricultural and 

forestry wastes: preparation of biochar from rice 

residues. 

Van Zwieten, L., Kimber, S., Morris, S., Chan, K. Y., 

Downie, A., Rust, J., & Cowie, A. (2010). Effects 

of biochar from slow pyrolysis of papermill waste 

on agronomic performance and soil fertility. Plant 

and soil, 327(1-2), 235-246. 

Vithanage, M., Herath, I., Joseph, S., Bundschuh, J., 

Bolan, N., Ok, Y.S., Kirkham, M. B. and 

Rinklebe, J. (2016). Interaction of arsenic with 

biochar in soil and water: A critical 

review. Carbon, 113, 219-230.  

Wang, W., Zhang, X., Ling, G. (2013). Effects of 

biochar amendment on growth andyield of rice in 

cold water field. J. Anhui Agric. Sci,. 41, 6220–

6221 (in Chinesewith English abstract). 

Wang, J., Wang, X., Xu, M., Feng, G., Zhang, W., Lu, 

C. (2015). Crop yield and soilorganic matter after 

long-term straw return to soil in China. Nutr. 

Cycl.Agroecosyst, 102, 371–381. 
Wu, P., Cui, P. X., Fang, G. D., Wang, Y., Wang, S. Q., 

Zhou, D. M., ... & Wang, Y. J. (2018). Biochar 

decreased the bioavailability of Zn to rice and 

wheat grains: insights from microscopic to 

macroscopic scales. Science of the Total 

Environment, 621, 160-167. 

Xiao, Q., Zhu, L.X., Shen, Y.F. and Li, S.Q., (2016). 

Sensitivity of soil water retention and availability 

to biochar addition in rainfed semi-arid farmland 

during a three-year field experiment. Field Crops 

Research, 196, pp.284-293.  

Xu, G., Wei, L.L., Sun, J.N., Shao, H.B. and Chang, 

S.X., (2013). What is more important for 

enhancing nutrient bioavailability with biochar 

application into a sandy soil: Direct or indirect 

mechanism?. Ecological Engineering, 52, pp.119-

124.  

Zou, C., Gao, X., Shi, R., Fan, X. and Zhang, F., (2008). 

Micronutrient deficiencies in crop production in 

China. In Micronutrient deficiencies in global 

crop production (pp. 127-148). Springer, 

Dordrecht. 

 


