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ABSTRACT
Soil remediation with biochar is a new approach in crop residue management. The aim of this study was to
investigate the effect of different amounts of wheat straw biochar in different particle sizes on soil air capacity
(AC), macro-pores (PMAC), plant available water (PAW), Dexter index, crop water stress index (CWSI) and
wheat yield in a sandy loam soil. A factorial experiment with a randomized complete block design was
conducted at the East Azerbaijan Agricultural Research and Education Center (Saeidabad Station) in 2018 and
2019 in three replications. Wheat biochar with amounts of 0.5%, 1.5% and 3% and particle sizes of 0-0.5, 0.51 and 1-2 were mixed with soil to a depth of 15 cm. The results showed that the AC was improved by adding
0.5% and 1.5% biochar amount and with the particle size of 0-0.5 mm and 0.5-1 mm, respectivilly, compared
to the control. The biochar with amount of 3% and the particle size of 0.5-1 mm produced the highest amount
of PMAC. In all treatments, the PAW increased significantly compared to the control. Dexter index had a
significant increase compared to the control, only in 0.5% and 1.5% amounts with particle sizes of 0-0.5 and
0.5-1 mm respectivily. The change in biochar particle size at 0.5% and 1.5% had no significant effect on dextr
index. The lowest CWSI compared to the control observed in biochar amount of 1.5% and particle size of 1-2
mm. In 1.5% and 3% biochar values with 0.5-1 mm particle size and also in 3% biochar values with 0-0.5 mm
particle size, the increase in wheat yield was significant compared to the control. The highest significant
positive correlation was observed between wheat yield and Dexter index. The results of this study showed that
the changes of soil physical properties depend on the amount and particle size of biochar and it should be
considered when using this remediation method.
Keywords: Dexter Index, Plant Available Water, Soil Air Capacity, Soil Macro-Pore, Wheat Straw Biochar.
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بررسی اثر بيوچار بر برخی ويژگیهای فيزيکی خاک ،شاخص تنش آبی و عملکرد گندم در خاک لوم شنی
حسن اصولی ،1احمد کريمی ،*1حسين شيرانی ،2سيدحسن طباطبايی

3

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 .3گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/10/27 :تاریخ بازنگری -1400/12/19 :تاریخ تصویب)1400/12/22 :

چکيده
اصالح خاک با بیوچار ،رهیافت جدیدی در مدیریت بقایای گیاهی است .این پژوهش با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف
بیوچار کاه گندم در اندازه ذرات متفاوت بر گنجایش هوای خاک ( ،)ACمنافذ درشت ( ،)PMACآب قابلاستفاده گیاه
( ،)PAWشاخص دکستر ،شاخص تنش آبی ) (CWSIو عملکرد گندم در یک خاک لوم شنی انجام شد .آزمایشی بهصورت
فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی (ایستگاه سعیدآباد)
در سالهای  1397و  1398در سه تکرار اجرا شد .بیوچار گندم در مقادیر  ٪1/5 ،٪0/5و  ٪3و با اندازه ذرات ،0-0/5
 0/5-1و  1-2میلیمتر تا عمق  15سانتیمتری با خاک مخلوط شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ویژگی  ACبا
مقادیر  ٪0/5و  ٪1/5بیوچار و به ترتیب اندازه ذرات  0-0/5 mmو  0/5-1 mmبیوچار نسبت به شاهد بهبود یافت .مقدار
 %3بیوچار و اندازه ذرات  0/5-1آن ،سبب تولید بیشترین مقدار  PMACگردید .در تمام تیمارها ،میزان  PAWنسبت به
شاهد بهصورت معنیداری افزایش یافت .شاخص دکستر صرفاً در مقادیر  R1و  R2با اندازه ذرات  0-0/5و  0/5-1افزایش
معنیداری نسبت به شاهد داشت .تغییر در اندازه ذرات بیوچار در مقادیر  ٪0/5و  ،٪1/5تأثیر معنیداری در تغییر شاخص
دکستر نداشت .کمترین مقدار شاخص  CWSIنسبت به شاهد ،در مقدار  ٪1/5و اندازه ذرات  2-1بیوچار مشاهده شد .در
مقادیر  ٪1/5و  ٪3بیوچار با اندازه ذرات  0/5-1 mmو نیز در مقدار  ٪3بیوچار با اندازه ذرات  ،0-0/5 mmافزایش عملکرد
نسبت به شاهد معنیدار بود .بیشترین همبستگی مثبت معنیدار بین عملکرد و شاخص دکستر مشاهده شد .نتایج این
پژوهش نشان داد که تغییرات ویژگیهای فیزیکی خاک به مقدار و اندازه ذرات بیوچار بستگی داشته و در اصالح خاک با
بیوچار ،الزم است که موردتوجه قرار گیرد.
واژههای کليدی :آب قابلاستفاده ،بیوچار کاه گندم ،شاخص دکستر ،گنجایش هوای خاک ،منافذ درشت خاک.

مقدمه
خاک عالوه بر نقش خود در چرخه کربن ،بهعنوان بستر تولید غذا
و نیز زیست سوخت 1بوده و نقشی اساسی در مدیریت
هیدرولوژیکی حوزههای آبخیز دارد .خاک در ایفای نقش خود در
طبیعت ،متناوب ًا دچار تخریب میشود ( .)Lal, 2015تخریب
خاک ،در بسیاری از مناطق جهان ،یک محدودیت جدی در
زنجیره تولید پایدار محصوالت کشاورزی بهحساب میآید
).(Agegnehu et al., 2017
ویژگیهای فیزیکی خاکهای کشاورزی ،عملکردهای خاک
مانند نفوذ آب به خاک ،انتقال و نگهداشت آب در منطقه ریشه را
تحتتأثیر قرار میدهد ( .)Reynolds et al., 2009با کاهش
کیفیت فیزیکی خاک ،تنشهای فیزیکی مانند کاهش پخشیدگی
اکسیژن به سمت ریشهها ،افزایش مقاومت فروروی خاک ،کاهش
* نویسنده مسئول:

توسعه ریشه گیاهان و کاهش مقدار آب قابلاستفاده گیاه به وجود
آمده و منجر به کاهش رشد گیاه میشود (.)Emami et al., 2008
ویژگیهای فیزیکی خاک را میتوان با افزودن مواد آلی (بقایای
گیاهی و جانوری) و مواد آلی کمپوست شده و بیوچار اصالح نمود
( .)Osooli et al., 2021; Emami et al., 2014افزودن بیوچار به
خاک بهمنظور اصالح ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
آن ،رهیافت جدیدی در مدیریت بقایای آلی است .بیوچار یک
ماده آلی غنی از کربن است که از حرارت دادن زیستتوده در
دمای باالتر از  250درجه سانتیگراد ،در شرایط بدون اکسیژن یا
با اکسیژن کم تولید میشود ).(Verheijen et al., 2010
بررسی مطالعات انجامشده نشاندهنده نقش مثبت بیوچار
در افزایش تخلخل کل ،کاهش چگالی ظاهری خاک و نیز افزایش
ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک است ).(Blanco-Canqui, 2017
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طی پژوهشی ) Nowrouzi et al., (2016با بررسی اثر کوتاهمدت
بیوچار تهیهشده از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی،
گزارش کردند که بیوچار سبب افزایش میزان رطوبت اشباع،
گنجایش ظرفیت زراعی ،مقدار منافذ درشت خاک و آب
قابلاستفاده گیاه در مقایسه با تیمار شاهد گردید .نتایج مطالعه
) Ru et al., (2020نشان داد که افزایش آب قابلاستفاده گیاه با
افزودن بیوچار به خاک ،همیشه سبب افزایش جذب آب توسط
گیاه نشده و افزایش محصول را به دنبال ندارد؛ چرا که وضعیت
آبی گیاه نهتنها به میزان رطوبت موجود در خاک ،بلکه به توزیع
ریشه گیاه و ظرفیت انتقال آن بستگی دارد .برای بهرهگیری از
ویژگیهای بیوچار در افزایش آب قابلاستفاده گیاه و کاهش اثرات
تنش خشکی (حتی تنشهای جزئی) و تعیین مقدار بهینه بیوچار
برای این منظور ،میتوان از ویژگیهایی مانند شاخص تنش آبی
گیاه (CWSI)1در کنار میزان آب قابلاستفاده گیاه استفاده کرد
( .)Khorsand et al., 2021این شاخص که بر اساس رابطه تجربی
بین اختالف دمای هوا و دمای شاخساره گیاهی با کمبود فشار
بخار تعیین میشود ،میتواند بهعنوان یک ابزار مناسب جهت رصد
کردن وضعیت آبی گیاه مورداستفاده قرار گیرد ( Ahmadi et al.,
.)2018
مطالعات نشان میدهد که اثر کاربرد بیوچار بر ویژگیهای
خاک ،عملکرد و شاخصهای رشد گیاهی به نوع بیوچار ،مقدار
بیوچار اضافهشده به خاک و ویژگیهای خاک بستگی دارد .بررسی
منابع نشان میدهد که در مطالعات انجامشده بیشتر بر نوع و
مقدار بیوچار تأکید شده و کمتر به بررسی اثر توأم مقدار و اندازه
ذرات بیوچار پرداخته شده است .همچنین ،مطالعات اندکی در
خصوص اثر مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر ویژگیهای فیزیکی
خاکهای آهکی مناطق نیمهخشک و شاخص تنش آبی گندم
انجام شده است .این پژوهش مزرعهای با هدف بررسی اثر اندازه

محل اجرای پژوهش

ذرات و مقادیر مختلف بیوچار کاه گندم بر گنجایش هوای خاک،
منافذ درشت خاک ،آب قابلاستفاده ،شاخص دکستر ،شاخص
تنش آبی و عملکرد گندم و نیز رابطه عملکرد گندم با ویژگیهای
موردمطالعه در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی انجام شد.

مواد و روشها
محل انجام آزمايش

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی آذربایجان شرقی (واقع در  35کیلومتری جنوب شرقی
تبریز (ایستگاه سعیدآباد)) با مختصات جغرافیایی 37/975278°
عرض شمالی و  46/551667 °طول شرقی و ارتفاع  1843متر از
سطح دریا اجرا گردید (شکل  .)1بارش ساالنه منطقه 331
میلیمتر و میانگین ساالنه دمای آن  17/5درجه سلسیوس است.
بر اساس روش تقسیمبندی اقلیمی آمبرژه ،اقلیم منطقه
نیمهخشک سرد است .برای اطالع از برخی ویژگیهای خاک
موردمطالعه ،قبل از افزودن بیوچار ،یک نمونه خاک مرکب از محل
آزمایش تهیه شده و  pHخاک در سوسپانسیون  1به  1خاک به
آب مقطر و قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره گل اشباع،
مقدار کربنات کلسیم معادل با روش کلسیمتری ،کربن آلی خاک
با روش اکسیداسیون تر( ،)Jones, 1999چگالی ظاهری خاک با
روش استوانه نمونهبرداری فلزی ،چگالی حقیقی خاک با پیکنومتر
آب و بافت خاک با روش هیدرومتر ()Gee and Bauder, 1986
اندازهگیری گردیدند .مقدار فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن
) (Olsen and Sommers, 1982و مقدار پتاسیم قابلاستفاده
خاک به روش عصارهگیری با استات آمونیوم ()Richards, 1975
تعیین شدند .برخی از ویژگیهای خاک موردمطالعه در جدول 1
آورده شده است.

استان آذربايجان شرقی
شکل  -1موقعيت جغرافيايی محل اجرای پژوهش

)1 Crop Water Stress Index (CWSI
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چگونگی تهيه و ويژگیهای بيوچار

در این تحقیق برای تهیه بیوچار از کاه گندم استفاده گردید .مواد
اولیه هوا خشک در یک کوره از نوع دو بشکه با ظرفیت  200لیتر
در دمای  330درجه سانتیگراد در زمان  8ساعت گرماکافت
شدند .بیوچار تهیه شده با الکهای با قطر منافذ  1 ،2و 0/5
میلیمتری جداسازی شده و تا زمان اضافهشدن به خاک در
کیسههای پلیاتیلنی غیرقابلنفوذ در برابر هوا بستهبندی شدند.
برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بیوچارهای تهیهشده ،در
ذراتی با ابعاد  150تا  850میکرون تعیین گردید (Rajkovich et
 al., 2012) .pHو قابلیت هدایت الکتریکی بیوچار ( )ECدر
محلولی با نسبت ( 1:20وزن به حجم) بیوچار به آب مقطر
( ،)Definition, 2015چگالی ظاهری بیوچار با استفاده از یک
قالب با قطر  25میلیمتر و ارتفاع  70میلیمتر ،مقدار کربن و
هیدروژن بیوچار با دستگاه  CHNS Analyzerمدل LEO 1455
 VPاندازهگیری شد ( .)et al., 2012 Rajkovichچگالی حقیقی
بیوچار با پیکنومتر و نفت سفید تعیین گردید ( Gupta et al.,
 .)2002اندازهگیری پتاسیم و فسفر قابلاستفاده بیوچار با روش
ارائه توسط ( ،Houba et al )2000انجام شدند (جدول .)1
جدول  -1برخی از ويژگیهای خاک و بيوچار کاه گندم مورد استفاده در
آزمايش
ویژگیها
شن
سیلت
رس
کربنات کلسیم معادل
چگالی ظاهری خاک
چگالی حقیقی خاک

واحد
٪
٪
٪
٪
g cm-3
g cm-3

pH

-

قابلیت هدایت الکتریکی
فسفر
پتاسیم
کربن آلی ()C
هیدروژن ()H

dS m-1
mg kg-1
mg kg-1

٪
٪

خاک

بیوچار کاه گندم

57
30
13
13/5
1/27
2/45
7/85
1/65
18
547
0/517
-

0/15
1/099
9/22
2/15
1400
12500
48/9
3/19

اجرای آزمايش

این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای
کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار و اندازه بیوچار در سه تکرار انجام
شد .بیوچار گندم تهیه شده در مقادیر  1/5 ، /5و  3درصد وزنی
(به ترتیب  28/5 ،9/5و  57/15تن در هکتار) و اندازه ذرات 0/5
– 0/5-1 ،0و  1-2میلیمتر ،به خاک موردمطالعه اضافه شد.
برای این منظور ،بعد از شخم زمین ،کرتهای آزمایشی در ابعاد
)1 Soil Water Retention Curve (SWRC
2 Sand box
3 Pressure plate

یک متر در یک متر ایجاد شدند .برای عدم نشت آب به کرتهای
مجاور و نیز سهولت تردد و نمونهبرداری بین کرتها در هر بلوک
نیم متر و بین بلوکهای متوالی یک متر فاصله در نظر گرفته شد.
در هر تکرار ،یک کرت شاهد هم در نظر گرفته شد .قبل از اختالط
بیوچار با خاک ،کرتها آبیاری شده و اجازه داده شد تا رطوبت
خاک به ظرفیت زراعی برسد .در تاریخ  20ام مرداد ،1397
تیمارها به سطح خاک کرتها اضافه و با بیل تا عمق 0-15
سانتیمتری با خاک مخلوط شدند .مطابق تقویم کشت منطقه در
کرتهای آزمایشی گندم واریته میهن کشت شد .بر اساس آنالیز
خاک 100 ،کیلوگرم در هکتار نیتروژن ( 220کیلوگرم در هکتار
کود اوره) در سه تقسیط به هر کرت اضافه شد Malakouti and
) .)Ghaybi, 1997نیاز آبی گندم با استفاده از مدل پنمن-
مانتیث -فائو  56بر اساس دادههای اقلیمی محل مورد آزمایش،
بهصورت ماهانه ( 370میلیمتر در یک فصل زراعی) تعیین شد
که بعد از کسر میزان بارش اتفاق افتاده بین دو مرحله آبیاری،
کرتها در هر ماه به طور مساوی آبیاری شدند .شاخص تنش آبی
در مرحله خوشهدهی گندم و شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک،
 270روز بعد از افزودن بیوچار به خاک ،پس از برداشت گندم
اندازهگیری شدند.
تعيين ويژگیهای فيزيکی خاک

برای بهدستآوردن مقادیر گنجایش هوای خاک ،مقدار منافذ
درشت خاک ،آب قابلاستفاده و شاخص دکستر نیاز به تعیین
منحنی نگهداشت آب خاک (SWRC) 1بود .برای تعیین ،SWRC
از نمونههای خاک دستنخورده استفاده شد .نمونهها قبل از قرار
داده شدن در دستگاههای اندازهگیری ،به مدت  24ساعت از آب
اشباع شدند .برای این منظور ،یک طرف استوانههای نمونهبرداری
حاوی خاک با پارچههای نبافته پوشیده شده و در داخل ظرف
پالستیکی حاوی آب قرار داده شد ،بهنحویکه دو سوم ارتفاع
استوانهها در آب قرار گرفت .سپس نمونهها به مدت  24ساعت در
این وضعیت نگهداری شدند تا نمونههای خاک از آب اشباع شوند.
سپس در هر نمونه ،میزان رطوبت خاک در مکشهای ماتریک 4
و  10کیلو پاسکال با دستگاه جعبه شن 2و نیز در مکشهای
ماتریک  500 ،200 ،100 ،33و  1500کیلو پاسکال با دستگاه
صفحه فشاری 3تعیین گردید .در هر مرحله ،نمونههای خاک بعد
از بعد تعادل رسیدن با مکش اعمالشده توزین شدند .درنهایت
نمونههای خاک در دمای  105درجه سلسیوس به مدت 24
ساعت خشک و توزین شده و رطوبت وزنی هر نمونه در مکشهای
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موردنظر محاسبه گردید.
( ،)PAWاز اختالف رطوبت حجمی
آب استفاده
گنجایش مزرعهای )FC( 2در مکش  10کیلو پاسکال (باتوجهبه
بافت لوم شنی خاک) و رطوبت حجمی در نقطه پژمردگی دائمی3
( )PWPدر مکش  1500کیلو پاسکال تعیین گردید Głab et al.,
).)2016
4
گنجایش هوای خاک ( )ACاز معادله زیر محاسبه شد
(:)Reynolds et al., 2009
0≤AC≤θs θFC (Ψ=-1m) ; - (Ψ=0) AC = θs
(رابطه )1
که در آن ( θs )m3 m-3میزان رطوبت اشباع خاکm-3( ،
 θFC )m3میزان رطوبت خاک در ظرفیت زراعی است.
منافذ درشت خاک )𝑃𝑀𝐴𝐶 ( 5از معادله زیر محاسبه شد:
(رابطه )2
گیاه1

𝑠𝜃 ≤ 𝐶𝐴𝑀𝑃 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝐶 = 𝜃𝑠 (𝛹 = 0) − 𝜃𝑚 (𝛹 = −0.1𝑚); 0

که در آن ( θs )m3 m-3میزان رطوبت اشباع خاک،
 θm )m3میزان رطوبت خاک در مکش  -1( -0/1 mکیلو پاسکال)
است (.)Reynolds et al., 2009
بر دادههای رطوبت وزنی نمونههای خاک بهدستآمده در
مکشهای  500 ،200 ،100 ،10 ،4و  1500کیلو پاسکال،
مدل ونگنوختن (رابطه  )3برازش گردید (Van Genuchten,
) .1980برای برازش مدل مذکور ،از نرمافزار آنالین SWRC fit
 3.1استفاده شد ( .)Seki, 2007
(m-3

)𝑟𝜃 (𝜃𝑠 −

(رابطه )3

𝑚{1 +(𝛼ℎ) 𝑛 }−

𝜃(𝜓) = 𝜃𝑟 +

برای محاسبه شاخص دکستر (شیب منحنی رطوبتی در
نقطه عطف) از معادله زیر استفاده شد ( Dokoohaki et al.,
.)2018
(رابطه )4

|

]1 −[𝑚+1

] = |−𝑛 (𝜃𝑠 – 𝜃𝑟 [1 +
𝑚

) 𝑖𝑔𝜃(𝑑
) 𝑖𝑑(𝑙𝑛ℎ

= 𝑖𝑔𝑆

که در آن 𝑖𝑔𝑆 شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن
است و سایر پارامترهای معادله  ،5در معادله  3تعریف شدهاند.
شاخص تنش آبی گياه و عملکرد گندم

مراحل گلدهی و خوشهدهی گندم از مراحل حساس به تنش آبی
است که وقوع تنش آبی در این مرحله منجر به کاهش قابلتوجه
عملکرد میشود ) .(Mohseni Movahed and Akbari, 2012برای
ارزیابی اثر بیوچار بر وضعیت آبی گندم در مرحله خوشهدهی ،از
شاخص تنش آبی گیاه استفاده شد .شاخص تنش آبی(CWSI) 6
 ،از روی دمای شاخسار گیاه 7تعیین گردید .برای این منظور دمای
)1 Plant Available Water (PAW
)2 Field Capacity (FC
)3 Permanent Wilting Point (PWP
)4 Air Capacity (AC
5 Soil macro-pore
)6 Crop Water Stress Index (CWSI

شاخسار گیاه در ساعات بین  12تا  14با دماسنج فروسرخ دستی
مدل  Testo 830T2با زاویه  45درجه و فاصله  0/5متر از هر کرت
اندازهگیری شد ( .)Idso,1982برای کاهش اثر زاویه تابش
خورشید بر قرائت دستگاه ،اندازهگیریها در چهار جهت انجام
گرفت .دمای هوا با دماسنج تر و خشک در زمان بین  12تا 14
در ایستگاه هواشناسی واقع در محل اجرای آزمایش اندازهگیری
گردید و با استفاده از نمودار سایکرومتر ،میزان رطوبت نسبی8
( )RHهوا به دست آمد .فشار بخار هوا ( )esو میزان کمبود رطوبت
اشباع )VPD( 9از معادله زیر محاسبه شد (Nakhjavani
).Mogaddam and Ghahraman, 2007
(رابطه )5
0/00316

es=33/8639(0/00738 𝑇𝑎 + 0/8073)8 -0/000019(1/8 𝑇𝑎+48)+

که در آن 𝑎𝑇 دمای هوا برحسب درجه سلسیوس و  esفشار
بخار هوا در دمای 𝑎𝑇 و برحسب میلی بار است.
)VPD = es (1 - RH
(رابطه )6
که در آن  VPDکمبود فشار بخار اشباع هوا (میلی بار) و
 RHرطوبت نسبی هوا در دمای 𝑎𝑇 است.
برای تعیین  CWSIاز معادله زیر استفاده شد.
𝑙𝑇𝑑𝑑𝑇𝑐−
= 𝐼𝑆𝑊𝐶
(رابطه )7
𝑙𝑇𝑑𝑑𝑇𝑢−
که در آن 𝑐𝑇𝑑 اختالف دمای هوا و شاخساره گیاه در
شرایط آزمایش 𝑑𝑇𝑢 ،حد باالی اختالف دمای هوا و شاخساره
گیاه (حد تنش کامل و بسته شدن روزنهها) 𝑑𝑇𝑙 ،حد پایین
اختالف دمای هوا و شاخساره گیاه که در آن گیاه در شرایط بدون
تنش آبی قرار دارد .در این پژوهش بر اساس پیشنهاد )(2007
 𝑑𝑇𝑢 = 2 ،Nakhjavani Moghaddam and Ghahramanدر
نظر گرفته شد و 𝑙𝑇𝑑 از معادله زیر محاسبه شد .این معادله برای
مرحله خوشهدهی گندم و بعد از آن ،ارائهشده است.
𝐷𝑃𝑉𝑑𝑇𝑙 = 𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 = 1.822 − 1.42
(رابطه )8
که در آن Tcو  Taبه ترتیب دمای شاخساره گیاه و دمای
هوا برحسب درجه سلسیوس و  VPDکمبود فشار بخار
برحسب  KPaاست .بعد از رسیدن کامل گندم برای اندازهگیری
میزان عملکرد گیاه در تیمارهای آزمایش در هر کرت از سطحی
به ابعاد  0/6 × 0/6متر (جهت حذف اثرات حاشیهای در کرتها)
بوتههای گندم برداشت گردید و بعد از کوبیدن آنها ،دانههای
تولیدی در هر کرت وزن گردید.
تجزيه و تحليل آماری
7 Crop canopy
)8 Relative Humidity (RH
)9 Vapor Pressure Deficiency (VPD
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برای انجام تحلیلهای آماری ،نرمال بودن نتایج با آزمون شاپیرو-
ویلک و یکنواختی واریانسها با آزمون لوون 1تست گردید .برای
مقایسه نتایج تیمارها با شاهد ،آنالیز واریانس یکطرفه در قالب
بلوکهای کامل تصادفی انجام و نتایج تیمارها با شاهد از طریق
آزمون دانت در سطح احتمال  )P<0.05( ٪5مقایسه شد .برای
مشخص نمودن اثرات اصلی تیمارها و نیز اثرات متقابل آنها بر
ویژگیهای موردمطالعه ،تجزیه واریانس دو عامله انجام شد (در
این مرحله نتایج کرتهای شاهد دخالت داده نشد) .میانگین
ویژگیها در تیمارهای موردمطالعه با آزمون  LSD2در سطح
احتمال  )P<0.05( ٪5مقایسه گردیدند .ماتریس همبستگی بین
میزان عملکرد و ویژگیهای موردمطالعه( ،ضریب همبستگی
پیرسون) ویژگیهای موردمطالعه محاسبه شد .برای انجام
تحلیلهای آماری از نرمافزار  Statistix 9و  SPSS 16استفاده
شد.

نتايج و بحث
ظرفيت هوای خاک

اثر تیمارها بر ظرفیت هوای خاک معنیدار بود (جدول  .)2نتایج
این پژوهش نشان داد که ظرفیت هوای خاک در تیمار شاهد m3
 0/0991 m-3بود و بیوچار گندم بسته به مقدار و اندازه ذرات
موجب افزایش یا کاهش ظرفیت هوای خاک نسبت به تیمار شاهد
شد .بهاینترتیب که ظرفیت هوای خاک ،در مقادیر  ٪1/5و  ٪3با

اندازه ذرات  0-0/5 mmبیوچار ،در مقایسه با شاهد تغییر معنی-
داری نداشت ،ولی در مقادیر  ٪0/5و  ،٪1/5به ترتیب با اندازه
ذرات  0-0/5 mmو  0/5-1 mmدر مقایسه با شاهد بهصورت
معنیداری (به ترتیب  ٪33/3و  )٪60/5افزایش یافت .در بقیه
مقادیر و اندازههای موردمطالعه بیوچار ،ظرفیت هوای خاک نسبت
به شاهد کاهش معنیداری داشت .بیشترین مقدار کاهش ظرفیت
هوای خاک ( )٪67/3نسبت به شاهد در مقدار  ٪3با اندازه ذرات
 0/5-1 mmبیوچار کاه گندم مشاهده شد.
تغییر در ظرفیت هوای خاک ) (ACبا کاربرد بیوچار زمانی
میتواند به افزایش محصول منجر شود که اکسیژنرسانی به ریشه
گیاهان را افزایش دهد Reynolds et al., )2009( .پیشنهاد کرده-
اند که در خاکهای معدنی ،مقدار  AC ≥0/10 m3 m-3بهعنوان
مقدار بهینه ظرفیت هوای خاک ) (ACبرای رشد گیاه است.
بهطوریکه در مقدار ذکرشده صدمه به ریشه گیاه و کاهش
محصول در اثر کمی تهویه در محیط ریشه به حداقل کاهش می-
یابد .بررسی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کرت شاهد،
میزان ظرفیت هوای خاک  0/0991 m3 m-3بود ،که در محدوده
مطلوب برای رشد گیاه قرار نداشت .با افزودن بیوچار کاه گندم در
مقادیر  ٪0/5و  ،R2به ترتیب با اندازه ذرات  0-0/5 mmو mm
 ،0/5-1میزان ظرفیت هوای خاک به ترتیب  0/1321 m3 m-3و
 0/1591m3 m-3گردید که نسبت به میزان ظرفیت هوای خاک
در تیمار شاهد بهبودیافته و در محدوده مطلوب برای رشد گیاه
قرارگرفتند .در بقیه تیمارها ،میزان ظرفیت هوای خاک از میزان
مطلوب برای رشد گیاه )  (AC ≥0/10 m3 m-3کاهش نشان داد.

جدول  -2تجزيه واريانس يکطرفه نتايج ويژگیهای فيزيکی خاک ،شاخص دکستر و عملکرد گندم
منابع تغییرات

درجه
آزادی

گنجایش
هوای خاک

منافذ درشت

آب قابلاستفاده
گیاه

شاخص دکستر

شاخص تنش
آبی

عملکرد
گندم

بلوک
تیمار
خطا
ضریب تغییرات

2
9
18
-

0/00011
*0/00413
0/00006
8/98

0/00008
*0/0259
0/00008
3/02

0/00020
*0/00213
0/00007
5/17

4/38×10-5
*1/727×10-4
9/426×10-7
6/66

0/00053
*0/42266
0/00713
21/69

70887
*981075
79835
6/84

* :معنیدار در سطح احتمال  :ns ،)P<0.05( ٪5غير معنیدار در سطح احتمال .)P<0.05( ٪5

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقدار و اندازه ذرات
بیوچار و نیز اثرات متقابل آنها اثر معنیداری در تغییر ظرفیت
هوای خاک داشتند (جدول  .)3مقایسه میانگین اثرات متقابل
مقدار و اندازه ذرات بیوچار نشان داد که ظرفیت هوای خاک ()AC
در مقدار  ٪0/5بیوچار کاه گندم ،با افزایش اندازه ذرات بیوچار،
کاهش معنیداری یافت و در مقدار  ٪1/5بیوچار با افزایش اندازه
1 Leven’s test
2 Fisher's Least Significant Difference

ذرات بیوچار از  0-0/5 mmبه  ،0/5-1 mmظرفیت هوای خاک
افزایش معنیداری نشان داد؛ ولی در همان مقدار بیوچار ،با
افزایش اندازه ذرات از  0/5-1 mmبه  ،2-1 mmظرفیت هوای
خاک بهصورت معنیداری کاهش یافت .در مقدار  ٪3بیوچار کاه
گندم تغییرات ظرفیت هوای خاک با تغییر اندازه ذرات برعکس
مقدار  ٪1/5بود .بیشترین ظرفیت هوای خاک در مقدار  ٪1/5و
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اندازه ذرات  0/5-1 mmاین بیوچار مشاهده شد (جدول  .)4نتایج
متفاوتی از اثر بیوچار بر ظرفیت هوای خاک توسط محققان
گزارش شده است Esmailnajad et al., (2016) .گزارش کردند
که اثر اضافهکردن بیوچارهای تراشه چوب سیب 1و شلتوک 2در
اندازه ذرات مختلف در افزایش ظرفیت هوای خاک نسبت به شاهد
با گذشت زمان کاهش یافت و در زمان  80و  120روز بعد از
افزودن بیوچار به خاک ،تیمار بیوچار چوب سیب گرماکافت شده
در دمای  550درجه با اندازه ذرات بزرگتر از یک میلیمتر سبب
افزایش ظرفیت هوای خاک نسبت به شاهد شدPranagal and .
) Kraska (2020بعد از مطالعه دهساله گزارش کردند که اثر بیوچار

که افزودن بیوچار به خاک باعث تغییر در ظرفیت هوای خاک
شد ،ولی این تغییر همیشه مثبت نبود .ایشان نتیجهگیری کردند
که بیشتر شدن مقدار بیوچار اضافهشده به خاک ،سبب تغییر
نامطلوب در نسبت هوا  -خاک در مخلوط خاک و بیوچار شد.
) Werdin et al., (2021دلیل آن را انسداد منافذ درشت خاک
توسط ذرات ریز بیوچار عنوان کردند .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که تغییر ظرفیت هوای خاک و قرارگرفتن آن در وضعیت
نامطلوب برای رشد گیاه ،عالوه بر مقدار بیوچار اضافهشده به
خاک ،بهاندازه ذرات بیوچار نیز بستگی داشت.

جدول  -3تجزيه واريانس دوطرفه ويژگیهای فيزيکی خاک ،شاخص دکستر و عملکرد گندم
منابع تغییرات

درجه
آزادی

بلوک
مقدار بیوچار ()BR
اندازه ذرات بیوچار ()BS
BS×BR
خطا

2
2
2
4
16

گنجایش هوای
خاک

منافذ درشت

0/00016
*0/00461
*0/00415
*0/0048
0/00006

0/00014
*0/0398
*0/01821
*0/00392
0/00007

آب
قابلاستفاده

شاخص S

شاخص تنش
آبی

عملکرد
گندم

میانگین مربعات
0/00022
*0/00034
*0/00105
*0/00051
0/00007

0/00003654
*0/000171
*0/000217
*0/0001374
0/00001052

0/00177
*0/46432
0/00793ns
*0/68998
0/00714

43273
*14396225
*1698683
*585847
86962

* :معنیدار در سطح احتمال  :ns،)P<0.05( ٪5غير معنیدار در سطح احتمال .)P<0.05( ٪5

) (0/4314در مقدار  ٪3و اندازه ذرات mm

منافذ درشت خاک ()PMAC

تیمارهای موردمطالعه اثر معنیداری بر منافذ درشت خاک
داشتند (جدول  .)2در این پژوهش میانگین منافذ درشت خاک
در تیمار شاهد  0/112بود و در تمام تیمارها ،منافذ درشت خاک
در مقایسه با شاهد افزایش معنیداری داشت (جدول  .)3در بین
تیمارهای موردمطالعه ،بیشترین افزایش منافذ درشت خاک
( )٪285/18نسبت به شاهد ،در مقدار  ٪3و اندازه ذرات
بیوچار  0/5-1 mmمشاهده شد (جدول  .)4تجزیه واریانس نشان
داد که مقدار بیوچار اضافهشده به خاک و اندازه ذرات بیوچار و
نیز اثرات متقابل آنها اثر معنیداری در تغییر منافذ درشت خاک
داشتند (جدول  .)3مقایسه میانگین اثر متقابل مقدار بیوچار و
اندازه ذرات بیوچار بر منافذ درشت نشان داد که در مقدار ٪0/5
و  ٪1/5بیوچار کاه گندم ،با افزایش اندازه ذرات بیوچار ،منافذ
درشت افزایش معنیداری داشت .در مقدار  ٪3بیوچار کاه گندم،
با افزایش اندازه ذرات از  0-0/5 mmبه  PMAC ،0/5-1 mmافزایش
معنیداری داشت؛ ولی در همان مقدار بیوچار با افزایش اندازه
ذرات از  0/5-1 mmبه  ،2-1 mmمنافذ درشت خاک بهصورت
معنیداری کاهش یافت .در تیمارهای بیوچار گندم ،بزرگترین
1 Apple wood chips
2 Rice husk

میانگین منافذ درشت
 0/5-1این بیوچار مشاهده شد (جدول Esmaeelnejad et .)3
) al., (2016بعد از یک آزمایش  120روزه انکوباسیون 3بیوچار-
خاک با تیمارهای بیوچارهای مختلف در اندازه ذرات متفاوت
گزارش کردند که افزودن بیوچار به خاک لوم شنی سبب تأثیر
مثبت بر منافذ ریز و منافذ متوسط شده و تأثیری بر میزان منافذ
درشت ندارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیوچار کاه گندم موجب
افزایش منافذ درشت خاک میشود Major et al., (2010) .دلیل
ایجاد منافذ درشت در خاک توسط بیوچار را افزودن شدن
مستقیم منافذ داخلی ذرات بیوچار به منافذ خاک ،ایجاد منافذ
جدید بین ذرات خاک  -بیوچار و در نهایت اصالح منافذ خاک
(ایجاد منافذ درشت) از طریق تشکیل خاکدانهها تغییر میکند.
نتایج مطالعه ) Hseu et al., (2014نشان داد که ذرات رس خاک
بر روی ذرات بیوچار جذب سطحی میشوند و ادامه یافتن تشکیل
کمپلکس خاک  -بیوچار منجر به تولید خاکدانههای درشت در
خاک میشود.
( Reynolds et al., )2009میزان  PMACبزرگتر از 0/05
را مقدار مطلوب برای رشد گیاهان پیشنهاد کردند .در این
3 Incubation
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پژوهش ،مقدار  PMACدر تیمار شاهد  0/05بود که با افزودن
بیوچار گندم به خاک موردمطالعه ،مقدار  PMACبین  0/18تا
 0/33قرار گرفت؛ که همه آنها در محدوده مطلوب برای رشد
گیاه بود.

میتواند در مناطق نیمهخشک فشار بر منابع آب را کم کند
( .)Langeroodi et al., 2018نتایج این پژوهش نشان داد که
بیوچار کاه گندم با اندازه ذرات متفاوت و با مقادیر مختلف ،سبب
افزایش آب قابلاستفاده گیاه در خاک لوم شنی گردید .تغییر در
این ویژگیهای خاک موردمطالعه در این پژوهش ،با نتایج
مطالعات آزمایشگاهی و گلخانهای ) Verheijenet et al., (2019و
مزرعهای ) Obia et al., (2016همخوانی دارد .در این مطالعه،
اندازه ذرات بیوچار نقش مهمی را در افزایش ضرایب رطوبتی
خاک موردمطالعه داشت .اندازه ذرات بیوچار از طریق تغییر در
فضاهای بین ذرات خاک1و نیز افزودن منافذ ساختمانی بیوچار به
منافذ خاک ،2میزان ذخیره آب در خاک را تحتتأثیر قراردادند.
نتایج پژوهشها نشان داده است که اثر تغییر در اندازه ذرات بسته
به نوع بیوچار ،مقدار بیوچار اضافهشده به خاک ،اندازه ذرات ماده
اولیه برای تهیه بیوچار و روش آمادهسازی ذرات بیوچار ،میتواند
متفاوت باشد (.)Obia et al., 2016
افزایش آب قابلاستفاده گیاه توسط ذرات متوسط (-1 mm
 )0/5بیوچار کاه گندم ،زمانی که در مقدار زیاد به خاک اضافه
شده بودند ،مشاهده شد ،که با نتایج پژوهش )Liu et al., (2017
همخوانی نداشت .نتایج پژوهش وی نشان داد که افزایش میزان
آب قابلاستفاده گیاه بهوسیله ذرات درشت بیوچار ،بیشتر به منافذ
بین ذرات بیوچار و ماتریکس خاک (منافذ ساختمانی) بستگی
داشت .در این پژوهش ،در تیمار بیوچار گندم در اندازه درشت (
 )1-2mmبا مقدار زیاد ( ،)٪3فضاهای بین ذرات به حدی بیشتر
شد که با افزایش میزان زه آب ،مقدار آب قابلاستفاده گیاه را
نسبت به ذرات متوسط ( )0/5-1 mmو کوچک ()0-0/5 mm
بیوچار کاهش داد .میزان آب قابلدسترس گیاه میتواند میزان
محصول کشتشده را تحتتأثیر قرار دهد
تصور میشود که برای رشد و عملکرد حداکثر به طور
معمول ،آب قابلدسترس گیاه برابر یا بیشتر از  0/2 m3m-3باشد
( .)Reynolds et al., 2009در این پژوهش با اضافهکردن بیوچار
کاه گندم میزان آب قابلاستفاده گیاه در تمام مقادیر و اندازههای
موردمطالعه نسبت به تیمار شاهد ،که در محدوده مطلوب برای
رشد گیاه نبود ( ،)0/1 m3 m-3افزایش یافت .با افزودن بیوچار کاه
گندم به خاک موردمطالعه میزان آب قابلاستفاده گیاه بین m3
 0/18 – 0/2 m-3قرار گرفت؛ که در محدوده مطلوب برای رشد
گیاه قرار داشت.

1 interpores

2 intrapores

آب قابلاستفاده گياه
اثر تیمارهای موردمطالعه در تغییر آب قابلاستفاده گیاه )(PAW

معنیدار بود (جدول  .)2میزان آب قابلاستفاده گیاه در خاک در
تیمار شاهد  0/1 cm3 cm-3بود و در تمام مقادیر و اندازههای
موردمطالعه بیوچار کاه گندم بهصورت معنیداری نسبت به شاهد
افزایش یافت (جدول  Ibrahim and Horton (2021) .)4دلیل
افزایش آب قابلاستفاده بعد از افزودن بیوچار (تهیه شده از برگ
خرما) به خاک لوم شنی را ،کاهش میانگین منافذ خاک عنوان
کردند.
تجزیه واریانس نشان داد که مقدار بیوچار اضافهشده به
خاک و اندازه ذرات بیوچار و نیز اثرات متقابل آنها اثر معنیداری
در تغییر مقدار آب قابلاستفاده گیاه ( )PAWداشتند (جدول .)3
اثر تغییر در اندازه ذرات بیوچار در یک مقدار ثابت به مقدار بیوچار
اضافهشده به خاک بستگی داشت .بهطوریکه با بزرگتر شدن
اندازه ذرات از  0-0/5 mmبه  ،0/5-1 mmدر مقدار  ،٪0/5تفاوت
آماری معنیداری در آب قابلاستفاده گیاه ایجاد نشد ،ولی با
افزایش اندازه ذرات بیوچار از  0/5-1 mmبه  ،2-1 mmمیزان
آب قابلاستفاده گیاه بهصورت معنیداری ( )P<0/05افزایش
یافت .در مقدار  ٪1/5بیوچار کاه گندم با بیشتر شدن قطر ذرات
بیوچار ،میزان آب قابلاستفاده گیاه بهصورت معنیداری کاهش
یافت؛ ولی در مقدار  ٪3آن بیوچار ،با بیشتر شدن قطر ذرات
از  0-0/5 mmبه  ،0/5-1 mmمیزان آب قابلاستفاده افزایش
معنیداری داشت .بیشترین مقدار آب قابلاستفاده گیاه در مقدار
 ٪3و اندازه ذرات  0/5-1 mmبیوچار گندم مشاهده شد که با
سایر مقادیر و اندازههای موردمطالعه آن بیوچار تفاوت معنیداری
( )P<0/05داشت.
آب قابلاستفاده گیاه ( )PAWمتأثر از میزان رطوبت در
نقطه گنجایش زراعی ( )FCو نقطه پژمردگی دائمی ( )PWPبوده
و نقش مهمی در مدیریت آبکشتهای آبی دارد .اثر مثبت بیوچار
بر افزایش قابلیت نگهداشت آب در خاک و نیز آب قابلدسترس
گیاه توسط برخی محققین گزارششده است ( Verheijen et al.,
 .)2019این ویژگیها با کاهش مصرف آب و کاهش دفعات آبیاری،
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جدول  -4مقايسه ميانگين ويژگیهای فيزيکی خاک ،شاخص تنش آبی و عملکرد گندم
مقدار
بیوچار

اندازه ذرات
بیوچار

گنجایش هوای
خاک

منافذ درشت

آب
قابلاستفاده

شاخص دکستر

شاخص
تنش آبی

عملکرد
گندم

٪

mm

m3 m-3

m3 m-3

m3 m-3

-

-

kg ha-1

0/0991
0/1321(*)b
0/0744(*)de
0/0574(*)f
0/1012(ns)c
0/1591(*)a
0/0644(*)ef
0/0868(ns)d
0/0324(*)g
0/0699(*)ef
0/6-0/7

0/112
0/1788(*)g
0/2263(*)ef
0/2868(*)d
0/2116(*)f
0/2311(*)e
0/3459(*)b
0/312(*)c
0/4314(*)a
0/332(*)b
≤0.7

0/12
0/2(*)d
0/195(*)e
0/207(*)c
0/213(*) b
0/208(*)c
0/18(*)f
0/196(*)e
0/221(*)a
0/194(*)e
≥0/2

0/0379
0/0483(*)bc
0/0476(*)c
0/041(ns)de
0/0539(*)b
0/0628(*)a
0/0391(ns)e
0/0411(ns)de
0/0442(ns)cde
0/0452(ns)cd
≥0/035

0/2167
0/1965 (ns)de
0/2567 (ns)cd
0/848 (*)b
1/0737 (*)a
0/7913 (*)b
0/0017 (*)f
0/0559 (ns)ef
0/1075 (ns)ef
0/3468 (ns)c

3881/7
3783/7 (ns)d
3634/3 (ns)d
3711/7 (ns)d
4125 (ns)cd
4950/7 (*)ab
3816/3 (ns)d
4569/7 (*)bc
5200/7 (*)a
3651 (ns)d

-

-

شاهد
0-0/5
0/5
0/5-1
0/5
1-2
0/5
0-0/5
1/5
0/5-1
1/5
1-2
1/5
0-0/5
3
0/5-1
3
1-2
3
مقدر بهینه برای رشد گیاه

(*) :تفاوت معنیدار با شاهد ) :(ns) ،(P<0.05عدم تفاوت معنیدار با شاهد ) ،(P<0.05ميانگينهای دارای حداقل يک حرف کوچک مشترک تفاوت معنیداری
ندارند ).(P<0.05

شاخص دکستر

در این پژوهش میانگین شاخص دکستر در تیمار شاهد 0/0379
بود .میانگین شاخص دکستر در تمام مقادیر و اندازههای
موردمطالعه بیوچار کاه گندم در مقایسه با شاهد افزایش یافت
ولی این افزایش صرفاً در مقادیر  ٪0/5و ٪1/5با اندازه ذرات
 0-0/5 mmو  0/5-1 mmمعنیدار بود .بیشترین افزایش
شاخص دکستر ( )٪65نسبت به شاهد در مقدار  ٪1/5و اندازه
ذرات  0/5 -1 mmاین بیوچار مشاهده شد (جدول  .)4نتایج
نشان داد که با تغییر مقدار بیوچار و اندازه ذرات بیوچار ،شاخص
دکستر تغییر معنیداری داشت (جدول  .)3مقایسه میانگین
شاخص دکستر در تیمارهای موردمطالعه نشان داد که بیشترین
شاخص دکستر ( )0/0628در مقدار  ٪1/5و اندازه ذرات -1 mm
 0/5این بیوچار مشاهده شد (جدول .)4
اثر تغییر در اندازه ذرات بیوچار در یک مقدار ثابت بسته به
مقدار بیوچار اضافه شده به خاک متفاوت بود .در مقدار  ٪0/5و
 ٪1/5بیوچار کاه گندم ،با افزایش اندازه ذرات ،شاخص دکستر
کاهش یافت و در مقدار  ٪3بیوچار کاه گندم با افزایش اندازه
ذرات ،شاخص دکستر بهصورت معنیداری تغییر نیافت(2017) .
..Liu et alدلیل این موضوع را تغییر اندازه منافذ بین ذرات (منافذ
ساختمانی خاک) و داخل ذرات خاک به دلیل کاربرد بیوچار در
خاک بیان کردهاند؛ که البته این امر را با اندازه ذرات بیوچار اضافه
شده به خاک مرتبط دانستهاند.
شکل منحنی مشخصه رطوبتی غالباً توسط منافذ
ساختمانی خاک تعیین میشود و نقش منافذ ماتریکس 1خاک
1matrix pores

کم است ( .)Dokoohaki, 2018در این پژوهش تغییر مشاهدهشده
در شیب منحنی رطوبتی ،بیانکننده این موضوع است که
تیمارهای موردمطالعه ،بیشتر سبب تغییر منافذ ساختمانی خاک
شدند.
اثر بیوچار بر توزیع اندازه منافذ خاک به ویژگیهای منافذ
خاک (اندازه منافذ خاک) بستگی دارد..Trifunovic et al .
( )2018گزارش کردند که ذرات کوچکتر بیوچار سبب انسداد
منافذ درشت در ترکیب ماسه-بیوچار شد .ولی نکته قابلتوجه این
است که در این پژوهش ،اثر بیوچار با اندازه ذرات کوچک ،سبب
افزایش میانگین منافذ متوسط و کوچک خاک (افزایش شیب
منحنی رطوبتی) نسبت به تیمار شاهد شد که احتماال علت آن
فرم بیوچار کاه گندم (اندازه طویل آن) باشد و زمانی که آن بیوچار
به مقدار متوسط و کم به خاک اضافهشدند ،قرارگرفتن تصادفی
آنها نهایتاً منجر به افزایش میانگین اندازه منافذ خاک و افزایش
شیب منحنی رطوبتی خاک در نقطه عطف آن شد.
شاخص دکستر ( )Sنشاندهنده کیفیت فیزیکی خاک است
و با سایر ویژگیهای فیزیکی خاک مانند چگالی ظاهری و تخلخل
کل خاک ارتباط نزدیکی دارد و حد تئوریکی آن0 ≥ S>∞ ،
است؛ ولی غالباً در خاکهای کشاورزی ،این شاخص در محدوده
 0/007 > S ≥ 0/14قرار میگیرد (.)Reynolds et al., 2009
برای غالب خاکها S ≤ 0/05 ،نشاندهنده کیفیت فیزیکی خیلی
خوب 0/035 ≥ S ≥ 0/05 ،کیفیت فیزیکی خوبS > 0/035 ،
≥  0/020کیفیت فیزیکی فقیر و  S ≥ 0/02کیفیت فیزیکی بسیار
فقیر را نشان میدهد .در این پژوهش میزان شاخص دکستر در
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تیمار بدون بیوچار (شاهد) 0/0379 ،بود و خاک موردمطالعه در
کالس خاکهای با کیفیت فیزیکی خوب قرار گرفت .با افزودن
بیوچار کاه گندم به خاک موردمطالعه ،در تمام سطوح مقدار و
اندازه این بیوچار ،میزان شاخص دکستر در مقایسه با تیمار شاهد
افزایش یافت .بیوچار کاه گندم در مقدار  ٪1/5با اندازه ذرات mm
 0-0/5و  0/5-1 mmمیلیمتر سبب شدند که کیفیت فیزیکی
خاک لوم شنی موردمطالعه بهبودیافته و در کالس خاک با کیفیت
خیلی خوب قرار گیرد (جدول  .)4همچنین نتایج نشان داد که
بیوچار کاه گندم در مقادیر کم ( )٪0/5و زیاد ( )٪1/5تغییراتی
را در کالس کیفیت فیزیکی خاک به وجود نیاوردند.
شاخص تنش آبی

بیوچار کاه گندم سبب تغییر معنیدار این شاخص در مقایسه با
شاهد شد (جدول  )2ولی این تغییر در همه تیمارها معنیدار نبود
(جدول  .)4میانگین شاخص تنش آبی ) (CWSIدر تیمار شاهد
 0/2167بود .بیشترین کاهش شاخص  )٪99/2( CWSIنسبت به
شاهد ،در مقدار  ٪1/5و اندازه ذرات  0/5-1 mmبیوچار به دست
آمد (جدول  Gavili et al., (2016) .)4گزارش کردند که کاربرد
 25( ٪ 1/25تن در هکتار) بیوچار کود گاوی سبب کاهش اثرات
تنش خشکی و بهبود شاخصهای رشد اسفناج نسبت به شاهد
در شرایط گلخانهای شد Khashei et al., (2019) .نیز گزارش
کردند که کاربرد بیوچار به مقدار  45تن در هکتار در شرایط تحت
تنش آبی و آبیاری کامل میتواند منجر به حداکثر میزان عملکرد
و خصوصیات رشد گیاه زنیان شود.
اثر بیوچار بر بهبود ویژگیهای خاک و رشد گیاه به
پارامترهای مختلفی بستگی دارد .چنانچه نتایج این پژوهش نشان
داد ،تغییر در مقدار و اندازه ذرات بیوچار کاه گندم سبب تغییر
معنیدار شاخص  CWSIشد (جدول  .)3نتایج این پژوهش نشان
داد ،تغییر در اندازه ذرات بیوچار کاه گندم ،زمانی که در مقادیر
کم و متوسط به خاک اضافه شده بودند ،سبب تغییر معنیدار
شاخص  CWSIگندم شد (جدول Danish and Zafar-ul- .)4
) Hye (2019کاربرد همزمان بیوچار و تنظیمکنندههای رشد
گیاهی را راهکار مناسبی برای کاهش اثرات تنش خشکی معرفی
کردند .ایشان کاربرد مقادیر بیشتر بیوچار برای حصول نتیجه بهتر
را توصیه کردند .این در حالی است که بر اساس نتایج این پژوهش،
اثرات مقدار بیوچار وابسته بهاندازه ذرات بیوچار میتواند متفاوت
باشد .نتایج نشان داد که کمترین تنش آبی در کاربرد مقدار ٪1/5
و اندازه ذرات  1-2 mmاست که با تیمارهای اندازه ذرات کوچک
( )0-0/5 mmو متوسط ( )0/5-1 mmکه در مقادیر  ٪0/5و
متوسط  ٪1/5به خاک اضافه شده بودند ،تفاوت معنیداری

نداشت .البته به این موضوع هم باید توجه داشت که ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی بیوچار بسته به روش آمادهسازی آن بعد از
گرماکافت (الک کردن یا آسیاب کردن) و اندازه ذرات بیوچار
متفاوت بوده و واکنش گیاهان بهاندازه ذرات بیوچار بسته به نوع
گیاه میتواند متفاوت باشد (.)Liao and Thomas, 2021
عملکرد دانه

افزودن بیوچار به خاک لومی شنی سبب تغییر معنیدار ()P<0.05
میزان عملکرد گندم شد (جدول  .)2میزان عملکرد در تیمار شاهد
 3881/7کیلوگرم در هکتار بود .در بین تمام تیمارها ،میزان
عملکرد صرف ًا در تیمارهای بیوچار با مقدار  ٪1/5و  ٪3با اندازه
ذرات  0/5-1 mmو در مقدار  ٪3و اندازه ذرات کوچکتر از 0/5
میلیمتر افزایش معنیداری نسبت به شاهد داشت .تغییر در مقدار
و اندازه ذرات بیوچار سبب تغییر معنیدار ( )P<0.05میزان
عملکرد گندم شد .بیشترین میزان عملکرد گندم
( 5200/7کیلوگرم در هکتار) در تیمار بیوچار با مقدار  ٪3و اندازه
ذرات  0/5-1 mmبه دست آمد که با بقیه سطوح مقدار و اندازه
ذرات بیوچار تفاوت معنیداری ( )P<0.05داشت .بررسی نتایج
مطالعات انجام شده نشاندهنده اثر مثبت ( Ali et al., (2019و
منفی ( )Deenik et al., 2010بیوچار بر عملکرد واریتههای
مختلف گیاهی است .مطالعات نشان داده است که کار آیی بیوچار
در افزایش عملکرد به واکنش و بافت خاک بستگی دارد .بیشترین
اثر مثبت بیوچار بر عملکرد ،در خاکهای اسیدی ( )%14و
خاکهای خنثی ( )%13بود (Li et al., .)Jeffery et al., 2011
) (2015گزارش کردند که افزودن بیوچار کاه گندم در مقادیر ،0
 60 ،40 ،30 ،20تن در هکتار به خاک ،با بهبود شاخصهای رشد
گندم زمستانه ،بعد از گذشت یک سال ،بهصورت مؤثری سبب
افزایش میزان عملکرد و کار آیی مصرف آب شدAli et al., .
) (2019دلیل افزایش میزان عملکرد گندم بعد از افزودن بیوچار
به خاک را افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن و فسفر و نیز افزایش
کار آیی مصرف نیتروژن و فسفر بیان کردند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر  1/5و  ٪3بیوچار
کاه گندم سبب افزایش عملکرد نسبت به شاهد گردید (جدول
 Li and Shangguan (2018) .)4نیز گزارش کردند که بیوچار
مواد حاصل از هرس درختان سیب در مقادیر  1و  ٪2میزان
عملکرد گندم را  7/4تا  ٪12را افزایش دادند و این در حالی بود
که آن بیوچار در مقادیر  4و  ٪6کاهش  6/25تا  ٪ 20/83عملکرد
گندم را سبب شدند Gao et al., (2020) .برای بیان دلیل این امر
مکانیسم افزودن ماده قلیایی به خاک قلیایی را معرفی کردند و
نتیجهگیری کردند که با افزایش میزان کربن موجود در بیوچار،
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(علمی  -پژوهشی)

به دلیل آزاد شدن کربن زیاد از بیوچار ،میزان عملکرد و کار آیی
مصرف آب چندان افزایش پیدا نمیکند.
همبستگی ويژگیهای مورد مطالعه با عملکرد گندم

بررسی همبستگی بین میزان عملکرد با گنجایش هوای خاک،
منافذ درشت ،آب قابلاستفاده و شاخص تنش آبی نشان داد که
بیشترین همبستگی مثبت ،بین عملکرد و شاخص دکستر وجود
دارد .همچنین بین شاخص تنش آبی و آب قابلدسترس گیاه
همبستگی منفی (جدول  )5وجود دارد که این یافته با نتایج
گزارش شده ) Ahmadi et al., (2018مطابقت دارد .در این
پژوهش میزان عملکرد و آب قابلاستفاده گیاه همبستگی منفی
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نشان داد که با نتایج ) Castellini et al., (2019همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص دکستر در مقایسه
با آب قابلاستفاده گیاه ( )PAWو شاخص تنش آبی ،بهخوبی
تغییر در مقدار عملکرد را تبیین مینماید .به دلیل اینکه
شاخص Sبا تراکم خاک ارتباط مستقیمی دارد ،خاکهای با
شاخص دکستر باال ،ظرفیت رشد ریشه باالیی دارند ( Dexter,
 )2004و باال بودن آب قابلاستفاده گیاه در خاک ،زمانی میتواند
سبب کاهش شاخص تنش آب و افزایش عملکرد شود که گیاه
کشتشده ،با گسترش ریشه از آب موجود در خاک بهصورت بهینه
استفاده نماید.

جدول  -4ضرايب همبستگی (پيرسون) ويژگیهای فيزيکی خاک و شاخص تنش آبی با عملکرد گندم
گنجایش هوای خاک
منافذ درشت خاک
آب قابلاستفاده
شاخص دکستر
شاخص تنش آبی
عملکرد گندم

گنجایش هوای خاک

منافذ درشت خاک

آب قابلاستفاده

1
-0/229
0/304
*-0/461
0/334
0/117

1
-0/273
0/293
-0/197
0/323

1
-0/268
0/214
-0/223

شاخص دکستر

1
-0/216
*0/451

شاخص تنش آبی

1
-0/047

عملکرد گندم

1

*  :معنیدار در سطح احتمال (P<0.05) ٪5

نتيجهگيری
این پژوهش با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف بیوچار کاه گندم
با اندازه ذرات متفاوت بر گنجایش هوای خاک ،منافذ درشت
خاک ،آب قابلاستفاده ،شاخص دکستر ،شاخص تنش آبی و
عملکرد گندم و نیز رابطه عملکرد گندم با ویژگیهای موردمطالعه
در خاکی با بافت لوم شنی انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد
که اثر بیوچار کاه گندم بر گنجایش هوای خاک به مقدار و اندازه
ذرات آن بستگی داشت .بیوچار کاه گندم در تمام مقادیر و اندازه-
های موردمطالعه ،سبب شد که مقدار منافذ درشت خاک نسبت
به شاهد افزایشیافته و در محدوده مطلوب برای رشد گیاه قرار
گیرد .تیمارهای موردمطالعه سبب افزایش گنجایش آب
قابلاستفاده و نیز بهبود شاخص  Sدر مقایسه با شاهد شدند.
بیوچار کاه گندم با مقدار  ٪1/5و اندازه ذرات  ،0/5-1 mmشاخص
تنش آبی گیاه را به کمترین مقدار کاهش داد؛ درحالیکه

بیشترین میزان عملکرد گندم در تیمار بیوچار با مقدار  ٪3و اندازه
ذرات  0/5-1 mmبه دست آمد .نتایج این پژوهش نشان داد که
میزان عملکرد گندم با شاخص دکستر همبستگی مثبت و معنی-
داری داشت .باتوجهبه نتایج حاصلشده میتوان بیان کرد که اثر
بیوچار در بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک ،کاهش تنش آبی گندم
و افزایش عملکرد گندم به مقدار و اندازه ذرات بیوچار بستگی
دارد .جهت دستیابی به نتیجه بهتر در استفاده از بیوچار در خاک،
برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و افزایش میزان عملکرد محصول
کشتشده ،باید ویژگیهای بیوچار ،بهویژه اندازه ذرات آن،
موردتوجه قرار گیرد .پیشنهاد میشود که اثر مقدار و اندازه ذرات
بیوچار تهیه شده از مواد چوبی بر عملکرد گندم و نیز اثر بیوچار
بر جذب عناصر غذایی بهویژه عناصر کممصرف در خاکهای
آهکی بررسی شود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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