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بررسی اثر سطوح مختلف بایوچار طبیعی بر برخی از ویژگیهای خاک،
درصد جوانهزنی و عملکرد گیاه مرتعی اروشیا ))Eurotia ceratoides
❖ راضیه دهقانی؛ دانش آموخته دکتری علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
❖ محمد جعفری*؛ استاد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
❖ محمد علی زارع چاهوکی؛ استاد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
❖ سلمان زارع؛ استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
❖ علی طویلی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
❖ بابک متشرعزاده؛ استاد دانشکده علوم خاك ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
استفاده از بایوچار بهعنوان ماده اصالحکننده خاک یکی از روشهای نوین بهبود ویژگیهای خاک و افزایش عملکرد گیاهان میباشد .در این پژوهش
بهمنظور بررسی اثر افزودن بایوچار طبیعی بر روی ویژگیهای خاک و عملکرد گیاه مرتعی اروشیا ،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با  11تیمار
شاام ساحوح ملتل بایوچار (صافر 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،و  10درصاد وزنی) و ساه تکرار در شارای گللانه انجام شاد .پس از پایان فصا رشاد
برخی خصاوصایات فیزیکی و شایمیایی خاک (اسایدیته ،هدایت الکتریکی ،درصاد ماده آلی ،آهک ،جرم ملصاو ااهری و حقیقی ،درصاد تللل )،
درصاد جوانهزنی ،ارتفاع و وزن خشاک اندامهای سااقه و ریشاه گیاه اروشایا اندازهگیری شاد .نتایج نشاان داد که در تمام صافات مورد محالعه خاک (به
غیر از جرم ملصو حقیقی) ،و خصوصیات گیاه اروشیا تفاوت سحوح ملتل بایوچار ( )a=0/01معنیدار بود .افزودن سحوح ملتل بایوچار باعث
افزایش اسایدیته ،هدایت الکتریکی ،درصاد تللل ک  ،درصاد ماده آلی خاک و کاهش جرم ملصاو ااهری خاک شاد .افزودن بایوچار از ساح 3
تا  10درصاد وزنی ،باعث افزایش اسایدیته و هدایت الکتریکی خاک نسابت به شااهد و ساحوح پایینتر شاد .بیشاترین جرم ملصاو ااهری نیز در
تیمار شااهد ( 1/53گرم بر ساانتیمتر مکعب) ،و بیشاترین آهک در تیمار شااهد ( 25درصاد) مشااهده شاد .افزودن بایوچار از ساح  1تا  5درصاد وزنی
اثر افزایشای بیشاتری نسابت به ساایر ساحوح بایوچار بر میزان تللل خاک داشات .بیشاترین درصاد ماده آلی خاک نیز در تیمارهای  8و  9درصاد
وزنی (بهترتیب  2/07و  2/05درصاد) ،و کمترین آن در تیمار شااهد ( ،)0/84مشااهده شاد .بنابراین ساحوح  3تا  10درصاد وزنی بایوچار در بهبود
صفات اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،درصد تللل و ماده آلی خاک نقش مثبت بیشتری داشتند .با افزودن سحوح ملتل بایوچار به خاک نیز بر وزن
خشاک اندامهای سااقه و ریشاه و ارتفاع گیاه نسابت به شااهد افزوده شاده بهطوریکه تیمارهای  1تا  5درصاد وزنی بیشاترین تأثیر را بر رشاد و
جوانهزنی گیاه اروشایا داشاتند .بنابراین کاربرد ساحوح ملتل بایوچار طبیعی مورد محالعه در این پژوهش در بهبود خصاوصایات فیزیکی و شایمیایی
خاک و بهبود خصوصیات رشدی و جوانهزنی گیاه مرتعی اروشیا تأثیر مثبتی داشت.
واژگان کلیدی :اروشیا ،اسیدیته ،بایوچار ،ماده آلی ،وزن ملصو
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 .1مقدمه
مراتع یکی از مهمترین و باا ارزشترین مناابع طبیعی
تجدیدپذیر و جزء نعمتهای خدادادی هر کشاور مسساو
میشاااوندکه به سااابب اهمیتی که در حفظ خاک و آ ،
تولید اکساایژن ،تأمین بلشاای از غذای دام و غیره دارند
] ،[15و با توجه به این که بیشاترین ساح کشاور (حدود
 52درصد) ،را مراتع تشکی دادهاند لذا باید بیش از آنچه
تاا باهحاال باه آن توجاه شاااده مورد حفاااات و مراقبات قرار
گیرناد ] .[10این مناابع از نظر حفاااات مسی زیسااات و
جلوگیری از فرساایش خاک در درجه اول اهمیت و از نظر
تولیاد علوفاه باه منظور تاأمین غاذای دام در درجاه دوم
اهمیات قرار دارناد .امروزه باا توجاه باه ترییرات جمعیتی،
یکی از نگرانیهای قاب توجه در ساح دنیا ،ترییر کاربری
اراضااای مرتعی باه دیمزارهاا و در نتیجاه آن پیاامادهاای
زیسااتمسیحی کره زمین اساات .ترییر کاربری مهمترین
عاملی اسات که حفاات از اکوسایساتمهای طبیعی را تست
تاأثیر قرار میدهاد .در این میاان عااملی کاه بیشاااترین
تأثیرپذیری را از ترییر کاربری دارد ،خاک میباشد.
خااک باهعنوان یکی از مهمترین اجزای مرتع و عواما
تولید اساات که اسااتفاده بیرویه از آن ،بدون کوددهی و
تقویت آن و دیگر اقدامات نامناساب ،باعث فقیر شادن آن
از لساا مواد غاذایی (معادنی) ،و مواد آلی میشاااود کاه
درنهایت باعث نامرغو شاادن بافت آن و درنتیجه کاهش
شادید حاصاللیزی و تولید گیاهان مرتعی میشاود ].[30
مواد آلی ترکیبات کربنی میباشااند که بهوساایله گیاهان،
ریز جانداران و جانوران در خاک تولید میشاوند] .[26ماده
آلی با بهبود شاارای خاکدانهسااازی ،وضااعیت تللل و
نفوذپذیری خاک را بهبود میبلشااد ] .[28با مصااااااار
روزافزون کودهااااای شااااایمیایی ،توساعه کشات متراکم،
استفاده از ارقام پرمصر  ،عدم برگشت بقایای گیاهی باااه
خاااااک و ساوزاندن آنها ،ساالیانه از مقدار ماده آلی خاک
به میزان قاب توجهی کاساته شاده و درنتیجه باعث کاهش
قادرت بااروری و حااصاااللیزی خااک و در نهاایات کااهش
تولیدات غذایی گردیده است ].[25
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باا توجاه باه اینکاه کشاااور ایران در منحقاه خشاااک و
نیمهخشاک کره زمین واقع شاده اسااااات و در بیش از 60
درصد از اراضی زیر کشت میزان کربن آلاای کمتاار از یااک
درصاد بوده و اغلب آهکی و دارای واکنش قلیایی اسات ].[28
در نتیجه بسایاری از گیاهان در این خاکها با مشاک ترذیة
عناصار پرمصار و کممصار مواجه هساتند ،این در حالی
اساات که با توجه به نقش مواد آلی در بهبود خصااوصاایات
فیزیکی و شیمیایی خاک مقدار بهینااه کااربن آلی در خاک
برای دسااتیابی به تولید پایدار حداق بین دو تا س اه درصااد
برآورد میگردد ] .[28تسقیقات نشاااان داده که افزودن مواد
آلی به خاک ،بساته به خصاوصایات انواع این مواد که آنها را
از هم بسا ایاار متفااوت میکناد ،بر خصاااوصا ایاات فیزیکی،
شا ایمیاایی و بیولوژیکی خاک از جملاه فعاالیات آنزیمی ،وزن،
اساایدیته ،ارفیت تبادل کاتیونی ،جرم ملصااو ااهری،
ارفیت نگهداری آ و افزایش مقدار قاب جذ عناصااار اثر
مثبت و متفاوتی میگذارد ،که در بیشتر موارد با بهینه کردن
این شارای  ،امکان الزم برای تولید مسصاوالت با عملکرد باال
از نظر کیفی و ک ّمی را فراهم میآورد ] 3و  .[16میزان مااده
آلی خااک ارتباام مساااتقیمی باا میزان عملکرد گیااه دارد،
بهطوریکه با افزایش هر یک درصااد کربن آلی خاک ،میزان
افزایش تولید در کشااورهای درحالتوسااعه میتواند 30-50
میلیون تن در سال افزایش یابد ].[29
از دیرباز اساتفاده از بقایای کشااورزی ،دامی و شهری از
راهکاارهاای افزایش مااده آلی خااک بود ] 6و  .[29کااربرد
مسااتقیم این مواد در زمینهای کشاااورزی میتواند تولید
مواد سامی و پاتوژنها را بههمراه داشاته باشاد ،لذا بایساتی
این مواد به مسصاوالت پایدار و بیضارر تبدی شاوند ].[33
اخیراً اسااتفاده از بایوچار بهعنوان منبع تأمین کننده مواد
آلی برای رشااااد گیااه و اصاااالحکننادهای برای بهبود
خصااوصاایات خاک محرح شااده اساات ] .[35فرآوردهی
جاانبی غنی از کربن وقتی کاه زیسااااتتوده (بقاایاای
مسصااوالت کشاااورزی ،چو  ،پسااماند و غیره) ،در طی
فرآیند پیرولیز (ساوزانیدن در یک مسی با اکسایژن کم یا
بدون اکساایژن) ،تولید میشااود را بایوچار مینامند ] 2و
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 .[29اساتفاده از بایوچار بهعنوان یک افزودنی خاک بهطور
همزمان به کاهش تریرات آ وهوایی توسا انساان ،بهبود
حاصااللیزی خاک و افزایش تولید مسصااوالت کشاااورزی
منجر میشود ] 23 ،13و  .[29برخال اینکه محالعاااات
زیااادی باار روی اثاارات مثبت بایوچار بر روی مسصوالت
زراعی و درختان انجااااام شاده اساته ولی تأثیر آن باااار
گیاهااان مرتعی و دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک
هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است .در این راستا باا توجه
به اهمیت گیاااااه مرتعی اروشایا (،)Eurotia ceratoides
که از گیاهان مهم مرتعی ایران اساات که اکثراً بهصااورت
گوناه همراه و بنادرت باهعنوان گوناه غاالاب تیاپ ،در مراتع
اسات ی و نیمه اسات ی سارد گساترش یافته اسات و بهعلت
داشاااتن فرم بوتاهای ،قادرت ساااازگااری بااال باه تنشهاای
مسیحی ،درصااد پروتئین مناسااب و تکثیر آسااان یکی از
گیاهان بومی مراتع بیابانی اسات که اهمیت ویژه در مراتع
خشاااک و نیمه خشاااک دارد .حفاات خاک ،مقاومت به
سارما ،یلبندان ،خشاکی و خشاکساالی ،خوشالوراکی باال،
تولید علوفه باال و نیز مقاومت به چرا از خصااوصاایات بارز
این گونه اسات .این خصاوصایات سابب شاده تا در طرحهای
احیاء و اصاااالح مراتع این گیاه مورد اساااتفاده قرار گیرد.
خوشاالوراکی و درصااد باالی پروتئین اروش ایا در افزایش
حجمی پشم و افزایش وزنی گوشت گوسفندان بسیار مؤثر
و مناساب اسات و از آن در زمساتان بهعنوان ساوخت نیز
اساتفاده میشاود .وجود گزارشهایی مبنی بر احتمال خحر
انقراض این جنس بومی در کشاور اهمیت محالعه این گیاه
را بیش از پیش آشاکار مینماید .لذا پژوهش حاضار جهت
بررسااای اثر کااربرد ساااحوح ملتل باایوچاار طبیعی بر
ویژگیهای خاک و افزایش عملکرد گیاه اروشایا در گللانه
گروه احیاء مناطق خشاک و کوهساتانی پردیس کشااورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.

 .2روششناسی
جنس ماده مورد بررسی در این پژوهش ،رسو فسی
جنگا هاا و گیااهاان دوران ژوراسااایاک در منحقاه کوه بناان
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اسااتان کرمان اساات که با ساارعت کم و بهتدریج بدون
حضاور اکسایژن تشاکی شاده اسات .این ماده در واقع نوعی
بایوچار طبیعی میباشاد .بررسایها و نتایج اولیه آزمایشها
نشان داد که این ماده از پتانسی های باالیی جهت افزایش
مااده آلی خااک و بهبود برخی ویژگیهاای خااک برخوردار
اساات که در این تسقیق به بررساای امکانساانجی آنها
پرداخته شااد .بهمنظور شااناخت ماده مورد بررس ای جهت
استفاده بهعنوان بایوچار طبیعی ،خصوصیاتی از قبی ماده
آلی ،اسایدیته ،هدایت الکتریکی ،جرم ملصاو ااهری و
حقیقی خاک در آزمایشاگاه خاکشاناسای دانشاکده منابع
طبیعی دانشااگاه تهران با اسااتفاده از روشهای اسااتاندارد
اندازهگیری شاد .جهت بررسای تأثیر ماده مورد بررسای بر
ویژگیهای خاک ،قب از آزمایش بهطور تصااادفی از عمق
صفر تا  30سانتیمتااری خاک استفاده شده ،نمونهبرداری
صاورت گرفت .در پایان فصا رشاد ،نیز از خاک گلدانها،
نموناهبرداری شاااد تاا بادینطریق اثرگاذاری مااده بر خااک
مشااالر گردد .بهطور کلی شااااخرهای بافت خاک به
روش هیدرومتری بایکاس ،هدایت الکتریکی ،اساایدیته در
عصااااره اشاااباع ،ماده آلی به روش والکی و بلک ،آهک با
روش کلسااایمتری ،جرم ملصاااو ااهری و حقیقی با
استفاده از سیلندر و پیکنومتر اندازهگیری شد.
بهمنظور بررسای تأثیر ماده مورد بررسای بر ویژگیهای
خاک ،قب از آزمایش بهطور تصاادفی از عمق صافر تا 30
ساانتیمتااااری خاک اساتفاده شاده ،نمونهبرداری صاورت
گرفت .در پایان فصاا رشااد نیز از خاک گلدانها ،نمونه
برداری شد تا بدین طریق اثرگذاری ماده بر خاک مشلر
گردد .بدین منظور خاک گلدانها پس از هوا خشاک شادن
و عبور از الاک دو میلیمتری باهطور یکنواخات مللوم و
برخی از خصاوصایات فیزیکی و شایمیایی خاک اندازهگیری
شااااد .بادین منظور باافات خااک باا اساااتفااده از روش
هیادرومتری باایکااس ،درصاااد کربن آلی خااک از روش
پیشاانهادی والکلی بلک آهک با روش کلساایمتری ،جرم
ملصاااو اااهری و حقیقی باا اساااتفااده از سااایلنادر و
پیکنومتر اندازهگیری شاد .برای اندازهگیری اسایدیته خاک
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نیز از عصاااره گ اشااباع اسااتفاده گردید و پس از تهیه
عصااره گ اشاباع ،برای اندازهگیری اسایدیته از دستگاه pH
متر مادل  EYELA 2000پس از تنظیم باا باافرهاای  7 ،4و
 9اساتفاده شاد .برای اندازهگیری قابلیت هدایت الکتریکی
عصااارههای گ اشااباع بهدساات آمده از نمونه خاک ،از
هدایتساانج مدل  JENWAY-4320اسااتفاده شااد و نتایج
بدست آمده بر حسب دسیزیمنس بر متر گزارش گردید.
باهمنظور ارزیاابی نقش حااصاااللیزکننادگی مااده مورد
بررسی بر عملکرد و درصد جوانهزنی گیاه اروشیا ،آزمایشی
در قالب طرح کامالً تصاااادفی و در ساااه تکرار در گللانه
گروه احیاء مناطق خشاک و کوهساتانی پردیس کشااورزی
و مناابع طبیعی دانشاااگااه تهران انجاام شاااد .تیماارهاای
آزمااااایش شام نسبتهای ملتل ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 9 ،8و  10درصاد وزنی از ماده اصاالحکننده و تیمار شااهد
(بادون اساااتفااده از مااده) ،بود .جهات آمااده نمودن خااک
گلادانهاا باا توجاه باه رویشاااگااههاای طبیعی و خواهشهاای
اکولوژیکی گونه مورد بررسای به مقدار الزم خاک از مراتع
دشات آهوان سامنان که رویشاگاه طبیعی گیاه اروشایا بوده
به گللانه منتق شد.

اروشااایاا باا ناام علمی  ،Eurotia ceratoidesاز خاانواده
 Chenopodiaceaeگیااهی اسااات پاایاا ،بوتاهای یاا علفی پر
شااخه به ارتفاع  20تا  120سانتیمتر و به ندرت تا  2متر به
قحر تاا  50تاا  70ساااانتیمتر ،گااهی بیشاااتر ،یاک پاایاه،
بندرت دو پایه ،پوشایده از کرکهای ساتارهای سابز متمای
به زرد ،گاهی خاکساتری ،سااقهها افراشاته یا خیزان ،بر ها
باه طول  14تاا  34ساااانتیمتر و عرض 3تاا  18میلیمتر،
خحی نیزهای بدون دمبر یا با دمبر  ،پوشاایده از کرک
در هر دو ساااح  ،گا آذین سااانبلاه ،گا هاای نر در بااال و
گا هاای مااده در پاایین ،گا پوشهاا غشاااایی ،پوشااایاده از
کرکهاای کوتااه و بلناد باه طول تاا  5میلیمتر اسااات کاه
پراکندگی نسابت ًا زیادی در دشاتها و کوهساتانها در شامال
غر  ،شامال شارو و مرکز ،در ناحیه رویشای ایران و تورانی
دارد (شک  .)1گیاه اروشیا از گیاهان مهم و با ارزش مرتعی
ایران اسااات کاه باهعلات داشاااتن قادرت ساااازگااری بااال باه
تنشهای مسیحی و همچنین بهعلت داشاتن قدرت رویشای
و خوشالوراکی باال ،در تأمین علوفه دام نقش بسازایی دارد
] .[27این خصاوصایات سابب شاده تا در طرحهای احیاء و
اصالح مراتع از این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

شکل  -1گیاه مرتعی اروشیا

جهت کاشاات ابتدا نمونههای خاک با نساابتهای ذکر
شاده با بایوچار بهخوبی مللوم شاد ،سا س به تعداد 10
بذر گیاه که از مرکز تسقیقات کشااااورزی و منابع طبیعی
اسااتان خراسااان شاامالی تهیه شااده بود در گلدانهای
ساهکیلویی و عمق مناساب کاشاته شاد .در این آزمایش با
توجاه باه تعاداد تیماارهاا و تکرارهاای آزماایشااای 33 ،گلادان

برای کشاات بذرها در نظر گرفته شااد .جهت اسااتقرار و
جوانهزنی بذرها بالفاصاله پس از کشات آبیاری انجام شاد.
میزان آ مورد نیااز و همچنین دور آبیااری باا مسااساااباه
رطوبات خااک در نقحاه ارفیات زراعی و نقحاه پژمردگی،
وزن ملصاو ااهری خاک و عمق ریشاهدوانی مساسابه
شد (معادلههای  1و :)2
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معادله 1

d= (FC-PWP) ×Bd×MAD×Drz

معادله 2

V= d×A

که در آن  dعمق آبیاری (سااانتیمتر) FC ،رطوبت در
نقحاه ارفیات زراعی PWP ،رطوبات در نقحاه پژمردگی،
 Bdجرم ملصااو ااهری خاک MAD ،فاکتور مدیریتی
(با توجه به نوع گیاه مشالر میشاود) Drz ،عمق ریشاه
دوانی V ،حجم آبیاری و  Aمساحت میباشد.
در طول دوره رشد (نهماه) ،به منظور بررسی تاثیر ماده
مورد بررساای بر خاک ،در طول انجام آزمایش از هیچگونه
سام و آفتکش شایمیایی اساتفاده نشاد و رطوبت در حد
ارفیات مزرعاه برای گلادانهاا اعماال گردیاد .پس از پاایاان
فصاا رشااد درصااد جوانهزنی و عملکرد گیاه اندازهگیری
شاد .بدین منظور اندام هوایی و ریشاه گیاه از ساح خاک
گلادان قحع گردیاد و پس از انادازهگیری وزن تر ،ارتفااع
بوته و شستشو با آ مقحر ،به مدت  72ساعت در آون در
دمای  70درجه سااانتیگراد خشااک شااده و وزن خشااک
آنها با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد .درصد جوانهزنی
بذرها نیز با استفاده از فرمول زیر مساسبه شد:
معادله 3
× 100

تعداد بذرهای جوانهزده
تعداد بذرهای ک

= درصد جوانهزنی

بعاد از جمعآوری دادههاا و ثبات در نرمافزار اکسااا
تمامی تجزیههای آماری صاورت گرفته در تسقیق حاضار با
اساتفاده از نرمافزارهای آماری  SASصاورت گرفت .قب از
تجزیه واریانس ،از نرمال بودن توزیع خحای آزمایشاای در
هر یاک از تیماارهاا و یکنواخات بودن آن در داخا هر یاک
از بلوکهای آزمایشاای اطمینان حاصاا شااد و ساا س
عملیاات تجزیاه واریاانس دادههاا ،مقاایساااه میاانگین دادههاا
نیز بر اسااااس آزمون دانکن با ساااح احتمال یک و پنج
درصد صورت گرفت.

 .3نتایج و بحث
 .3.1ویژگیهای خاک و بایوچار مورد مطالعه در
آزمایش
نتایج تجزیه برخی خصاوصایات مهم فیزیکی و شایمیایی
خاک مورد اسااتفاده در کشاات گللانهای در جدول  1ارائه
شااده اساات .بر اساااس نتایج ،خاک مورد نظر دارای بافت
مناسااب از کالس لومی ماسااهای ،اساایدیته خنثی ( )7/1و
هدایت الکتریکی  1/1دسیزیمنس بر متر بود .خاک مذکور
از لسا درصاااد ماده آلی ( 0/84درصاااد) ،نیز فقیر بود .با
توجه به اینکه بافت خاک مورد نظر سبک بوده لذا به دلی
کاهش درصااد عناصاار ازت ،روی ،پتاس و فساافر به دلی
آبشویی ،هدایت الکتریکی خاک بیشتر است.

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش در عمق صفر تا  30سانتیمتری

اسیدیته
7/16

هدایت الکتریکی
)(dS m-1

1/17

وزن ملصو
حقیقی
()gr cm-3

جرم ملصو
ااهری
()gr cm-3

2/50

1/43

تللل

آهک

ماده آلی

رس

سیلت

ماسه

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

36/48

25/00

0/84

18/67

23/33

69/00

سولفات

کلر

کلسیم  +منیزیم

کلسیم

منیزیم

سدیم

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

گچ

)(meq l-1

)(meq l-1

)(meq l-1

)(meq l-1

)(meq l-1

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(%

)(%

20/93

12/87

10/13

4/93

5/60

466/67

14/39

9/37

0/12

0/01
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پتاسایم بیشاتر و مقدار سادیم بیشاتری داشات .لذا بایوچار
مورد محاالعاه انتظاار میرود باا بهبود وضاااعیات مااده آلی،
عناصر و بهتبع آن هدایت الکتریکی خاک ،شرای بهینهای
را برای رشد گیاه اروشیا فراهم نماید.

نتاایج تجزیاه باایوچاار طبیعی مورد محاالعاه در این
آزمایش نیز در جدول  2ارائه شااده اساات .بر این اساااس
بایوچار طبیعی خاصایت قلیایی ( ،)7/94داشاته و نسابت به
خااک مورد محاالعاه (جادول  ،)1مااده آلی ( 0/87درصاااد)،
نیتروژن ( 2/11درصاد) ،و مقدار عناصار کلسایم ،منیزیم و

جدول  .2ویژگیهای بایوچار طبیعی مورد مطالعه بهعنوان تیمار آزمایش
اسیدیته

هدایت الکتریکی

ماده آلی

)(dS m-1

)(%

1/46

0/87

7/94

کلسیم
)l-1

منیزیم
)l-1

(meq

10/67

سدیم

(meq

18/11

هیدروژن

پتاسیم

نیتروژن

کربن

)(ppm

)(ppm

)(%

)(%

)(%

126/00

360/82

0/02

2/11

1/01

خاک در سااح احتمال یک درصااد و بر جرم ملصااو
ااهری ،درصااد تللل و درصااد آهک در سااح احتمال
پنج درصاااد معنیدار بود (جادول  .)3همچنین تنهاا در
صااافات جرم ملصاااو حقیقی بین تیماارهاا تفااوت
معنیداری مشاهده نشد.

 .3.2اثر تیماارهاای مختلف باایوچاار بر برخی از
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
نتایج شاااان داد که اثر ساااحوح ملتل بایوچار مورد
محالعه بر اساایدیته ،هدایت الکتریکی و درصااد ماده آلی

جدول  .3جدول تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف بایوچار بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
میانگین مربعات

منابع تریرات

درجه
آزادی

اسیدیته

هدایت الکتریکی

تیمار
خحا

10
22

**0/023
0/022

**0/273
0/045

0/006 ns
0/004

ضریب تریرات

-

2/06

6/49

2/75

وزن ملصو

حقیقی

آهک

ماده آلی

جرم ملصو

ااهری

تللل

* 0/002
0/001

*8/980
5/211

*15/359
3/874

**0/656
0/054

2/60

5/84

9/34

10/39

 ** ،nsو * بهترتیب عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سح آماری یک و پنج درصد.

 .3.2.1اسیدیته
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشااان داد که اثر سااحوح
ملتل بایوچار مورد محالعه بر اساایدیته خاک در سااح
احتماال یاک درصاااد معنیدار بود (جادول  .)3مقاایساااه
میانگین دادهها نشااان داد که افزودن بایوچار تا سااح 2
درصاااد بر اسااایدیته خاک تأثیر چندانی نداشاااته ولی با
افزودن سااحوح باالتر از  3درصااد ،اساایدیته خاک افزایش
یاافات (شاااکا  .)2از دالیا این امر میتوان باه افزایش
قابلیت جذ عناصار توسا گیاه ،افزوده شادن مساتقیم
پتاسایم توسا بایوچار (که در خاکساتر بایوچار مقدار قاب

توجهی از این عنصااار موجود بود) ،و آهکی بودن خااک و
در نتیجاه ارفیات باافری زیااد آن نسااابات داد .برخی از
مسققان نیز در محالعات خود به این نتیجه دساات یافتند
که با افزودن بایوچار به خاک ،اسایدیته آن افزایش مییابد
] 11و  .[19در توجیاه این پادیاده میتوان عنوان کرد کاه
اساایدیته بایوچار بر اساایدیته خاک تأثیر مسااتقیم دارد.
اسا ایدیته بایوچار نیز به شااارای دمایی و نوع مادهای که
برای تهیه بایوچار انتلا میشااود ،بسااتگی دارد .خال
نتاایج حااصااا از این تسقیق ،مسققاان نشاااان دادناد کاه
افزایش بایوچار بر خاک بسته به نوع مواد تأثیرات ملتلفی
بر اسااایادیتاه خاک دارد ] .[14مسققین گزارش کردند که
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خاکهای اسایدی سابب افزایش اسایدیته خاک شاده اسات
] .[33در محاالعاهای باا مقایسه باایوچاارهای تولید شده از
هفت ماده آلی ملتل شام کلش بارناج ،چو نارون،
چو بامبو ،کلش گندم ،کلش ذرت ،پوسته برنج و نارگی
نشان دادند که اسااایادیتاه خااک بین  7/8و  11/1مترییر
بود .آنها گزارش کردند که اساایدیته بایوچارهای با منشأ
چو کمتر از علفی بوده و باهترتیاب بین  10/1 – 7/8و
 11/1 – 9/2مترییر بود ] 7و .[32

یکی از عوام کاهش اسایدیته خاک در حضاور بایوچار را
میتوان پاایین بودن اسااایادیتاه باایوچاار نسااابات باه خااک
دانسات که این خود تابعی از ماده تشاکی دهنده بایوچار،
دمای تولید و اصاالح این مواد میباشاد .حضاور گروههای
عاملی با بار مثبت بر روی ساح بایوچار اصاالح شاده نیز
میتواند باعث کاهش اس ایدیته خاک گردد ،زیرا اس ایدیته
از خصاااوصااایاات باار ساااحسی تاأثیر میپاذیرد ] .[20در
محالعهای دیگر گزارش شاااد که کاربرد انواع بایوچارها در

7.4
a

9

8

ab

ab

5

4

ab
b

b

b

2

1

شاهد

7.2
7.1

اسیدیته

a

a
a

a

7.3

7
6.9
10

7

6

3

سطوح بیوچار

شکل  .2مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر اسیدیته خاک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح یک درصد میباشند.

 .3.2.2هدایت الکتریکی
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشااان داد که اثر سااحوح
ملتل باایوچاار مورد محاالعاه بر هادایات الکتریکی خااک در
ساااح احتماال یاک درصاااد معنیدار بود (جادول .)3
بیشاترین هدایت الکتریکی خاک در تیمار  9درصاد (1/75
دسایزمنس بر متر) ،و کمترین هدایت الکتریکی خاک نیز
در ساح  1درصاد ( 0/77دسایزیمنس بر متر) ،مشااهده
شااد (شااک  .)3نتایج همچنین نشااان داد که سااحوح
پاایینتر باایوچاار تاأثیر مثبتی بر افزایش هادایات الکتریکی
خاک نساابت به شاااهد نداشااته ولی با افزایش بایوچار از
ساح  6درصاد هدایت الکتریکی خاک بهطور قاب توجهی
نساابت به شاااهد ( 1/17دساایزیمنس بر متر) ،افزایش
یافت .افزایش هدایت الکتریکی خاک در اثر کاربرد بایوچار

احتمااالً باه دلیا حضاااور نماکهاای مسلول در این مواد و
بااالبودن هادایات الکتریکی این مااده نسااابات باه هادایات
الکتریکی خاک میباشاااد ] .[7مسققین گزارش کردند که
افزودن بایوچار به خاک باعث افزایش هدایت الکتریکی آن
گردیاد ] .[21الزم باهذکر نیز میبااشاااد باا توجاه باه پاایین
بودن هادایات الکتریکی خااک در ساااحوح پاایینتر باایوچاار
که نشااان دهنده غیرشااور بودن خاک مورد نظر و کاهش
نمکهای مسلول خاک اساات ،لذا بهدلی جذ آ کافی
و کااهش کااتیونهاا و آنیونهاای باازدارناده رشاااد ،درصاااد
جوانهزنی ،میزان رشاد و وزن خشاک اندامهای گیاه بیشاتر
بوده ولی با افزایش هدایت الکتریکی خاک (سااحوح باالتر
بایوچار) ،درصاااد جوانهزنی و وزن خشاااک اندامهای گیاه
اروشیا کاهش یافت.
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2

a

8

7

1.5
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4
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d
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شکل  .3مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر هدایت الکتریکی خاک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح یک درصد میباشند.

ناشای از تأثیر افزایش ماده آلی خاک در اثر کاربرد بایوچار
اسات .ماده آلی باعث بهبود سااختمان خاک ،شاک گیری
خااکاداناههاا و پاایاداری آنهاا میگردد و از این طریق جرم
ملصااو ااهری خاک کاهش مییابد .مسققین گزارش
کردند که عام اصلی کاهش جرم ملصو ااهری خاک
در اثر مصااار بایوچار ،شاااک گیری خاکدانهها و افزایش
منافذ خاک اسات ] .[1در گزارشای مسققین ااهار داشاتند
کاه افزایش مناافاذ خااک در اثر مواد آلی موجود در باایوچاار،
باعث کاهش جرم ملصو ااهری خاک گردید و گزارش
کردند که جرم ملصو حقیقی عمدتاً تابعی از نوع ذرات
و کانیهای تشااکی دهنده خاک اساات و وجود مواد آلی
بااال در خااک موجاب کااهش این پاارامتر میگردد ] ،[8کاه
با نتایج تسقیق حاضر مرایرت داشت.

 .3.2.3جرم مخصوص ظاهری خاک
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشااان داد که اثر سااحوح
ملتل باایوچاار مورد محاالعاه بر جرم ملصاااو اااهری
خاک در سااح احتمال پنج درصااد نساابت به شاااهد
ماعانایدار باوده ،ولای اثار آن بار جارم مالصاااو حاقایاقای
معنیدار نبود (جادول  .)3افزودن باایوچاار مورد محاالعاه باه
خاک در تمام سااحوح مورد اسااتفاده ،موجب کاهش جرم
ملصااو ااهری خاک شااد (شااک  .)4بیشااترین جرم
ملصاو ااهری در تیمار شااهد ( 1/53گرم بر ساانتیمتر
مکعاب) ،و کمترین آن در ساااحوح بااالی کااربرد باایوچاار
مشاااهده شااد .کاهش جرم ملصااو ااهری خاک در
حضااور بایوچار به دو دلی میتواند رخ دهد ،یکی مللوم
شاادن خاک با مادهای با جرم ملصااو کمتر و دیگری
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شکل  .4مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر جرم مخصوص ظاهری خاک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح پنج درصد میباشند.
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بیشاتری نسابت به ساایر ساحوح کاربرد بایوچار بر میزان
تللل خاک داشاات .افزایش تللل خاک در اثر کاربرد
بایوچار ناشای از سااختار متللل داخلی این مواد میباشاد
] .[4مسققین گزارش کردناد کاه افزایش تلللا خااک در
اثر کااربرد باایوچاار را نااشااای از کااهش جرم ملصاااو
اااهری عنوان کردناد .همچنین اعالم کردناد کاه افزایش
تللل خاک ناشای از افزایش منافذ درشات خاک ،تللل
باالی بایوچار و شااک گیری ساااختمان خاک در اثر مواد
آلی بایوچار میباشد ].[22

 .3.2.4درصد تخلخل خاک
نتایج نشااان داد که اثر سااحوح ملتل بایوچار مورد
محاالعاه بر میزان تلللا خااک در ساااح احتماال پنج
درصاااد معنیدار بود (جادول  .)3افزایش باایوچاار در تماام
ساحوح ،موجب افزایش معنیدار تللل ک خاک نسابت
به شااهد شاد .بیشاترین درصاد تللل خاک در تیمار 5
درصاد ( 40/0درصاد) ،و کمترین مقدار آن در تیمار شااهد
( 36/4درصاد) ،مشااهده شاد (شاک  .)5الزم به ذکر اسات
که افزودن بایوچار از سااح  1تا  5درصااد اثر افزایشاای
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شکل  .5مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر درصد تخلخل خاک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح پنج درصد میباشند.

 .3.2.5درصد ماده آلی خاک
نتاایج نشاااان داد کاه اثر ساااحوح ملتل باایوچاار مورد
محاالعاه بر درصاااد مااده آلی خااک در ساااح احتماال یاک
درصااد نساابت به شاااهد معنیدار بود (جدول  .)3افزودن
بایوچار مورد محالعه به خاک در تمام ساحوح مورد اساتفاده،
موجب افزایش درصاد ماده آلی خاک نسابت به شااهد خاک
شاد (شاک  .)6بیشاترین درصاد ماده آلی خاک در تیمار  8و
 9درصاد (بهترتیب  2/07و  2/05درصاد) ،و کمترین آن در
تیمارهای شااهد ( )0/84مشااهده شاد .نتایج مسققین نشاان
ال پایدار اسااات و
داده اسااات که بایوچار یک نوع کربن کام ً
رساااو کربن اولین اثر افزودن بایوچار به خاک میباشاااد
] .[19در اثر افزودن بایوچار به خاک ،بلشااای از کربن آلی
موجود در آن باه ذخاایر کربن در خااک پیوساااتاه و بااعاث
افزایش مااده آلی خااک میگردد .باه دلیا ترسااایاب کربن و

بهبود کیفیت خاک توسا بایوچار ،تسقیقهای زیادی روی
این مواد غنی از کربن با مواد اولیه گوناگون و شارای تولید
ملتل صاورت گرفته اسات .نتایج تسقیق ساایر مسققین نیز
نشاااان داد کاه افزودن باایوچاار باه خااک بااعاث افزایش کربن
آلی خاک گردیده است ] 6و .[34
 .3.2.6درصد آهک خاک
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشااان داد که اثر سااحوح
ملتل باایوچاار مورد محاالعاه بر درصاااد آهاک خااک در
سااح احتمال پنج درصااد نساابت به شاااهد معنیدار بود
(جدول  .)3نتایج مقایسااه میانگین دادهها نشااان داد که
افزودن بایوچار مورد محالعه به خاک در تمام ساحوح مورد
اساتفاده ،موجب کاهش درصاد آهک خاک شاد (شاک .)7
بیشاترین درصاد آهک خاک در تیمار شااهد ( 25درصاد) ،و
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خاک و عناصر غذایی خاک و کاهش عناصر کلسیم ،سدیم
و کلر خاک نسبت داد.

کمترین آن در تیمار  8درصاد ( 17/64درصاد) ،مشااهده
شاد .از دالی این امر میتوان با افزایش نگهداشات آ در
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شکل  .6مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر درصد ماده آلی خاک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح یک درصد میباشند.
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شکل  .7مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر درصد آهک
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح پنج درصد میباشند.

 .3.3اثر ساطوح مختلف بایوچار بر خصاوصایات
جوانهزنی و صفات مورفولوژیک گیاه اروشیا
 .3.3.1درصد جوانهزنی
نتایج نشاان داد که اثر ساحوح ملتل بایوچار بر درصاد
جوانهزنی گیاه اروشایا در ساح احتمال یک درصاد معنیدار
بود (جدول  .)4با افزایش بایوچار به خاک تا سح  8درصد،
بر درصااد جوانهزنی گیاه اروشاایا افزوده شااد (شااک .)8
تیمارهای  1و  6درصاد به ترتیب با  56/7و  53/3درصاد از
بیشاترین درصاد جوانهزنی برخوردار بوده و بین تیمارهای 2

تا  5و  8درصااد اختال معنیداری نبود .کمترین درصااد
جوانهزنی گیاه اروشیا نیز در سحوح باالتر کاربرد بیوچار (در
تیماار  10بیوچاار حادود  13درصاااد و در تیماار  9بیوچاار
حدود  20درصاد) ،مشااهده شاد .درخصاو تأثیر بایوچار بر
درصاااد جوانهزنی گیاهان گزارشهای ملتلفی ارائه شاااده
اسااات ،باهطوریکاه مسققین گزارش کردناد کاه بیوچاار بر
جوانهزنی گیاهان تأثیری نداشاااته ] ،[18در حالیکه برخی
دیگر از مسققین ،ااهار داشاااتند که بیوچار حتی به میزان
کم ،جواناهزنی را افزایش میدهاد و هیچ تاأثیر منفی بر
جوانهزنی و رشد گیاهچه ندارد ] 24 ،12و .[31
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جدول  .4جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بایوچار بر خصوصیات جوانهزنی و صفات مورفولوژیک گیاه اروشیا
میانگین مربعات

منابع تریرات

درجه آزادی

تیمار

10

**0/0060

خحا

22

0/0007

0/0006

ضریب تریرات

-

18/18

21/27

وزن خشک ساقه

وزن خشک ریشه

درصد جوانهزنی نهایی

ارتفاع بوته

**0/0061

**556/36

*107/50

118/18

19/46

19/89

14/14

 ** ، nsو * بهترتیب عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سح آماری یک و پنج درصد.
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شکل  -8مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر درصد جوانهزنی گیاه اروشیا
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح یک درصد میباشند.

 .3.3.2وزن خشک اندامهای ساقه و ریشه
نتایج نشااان داد که اثر سااحوح ملتل بایوچار بر وزن
خشااک اندامهای ساااقه و ریشااه گیاه اروشاایا در سااح
احتماال یاک درصاااد معنیدار بود (جادول  .)4مقاایساااه
میانگین دادهها نشاان داد که با افزایش بایوچار تا ساح 9
درصاد ،بر وزن خشاک سااقه گیاه اروشایا افزوده شاد (شاک
 .)9نتاایج همچنین نشاااان داد کاه باا افزایش باایوچاار باه
خاک تا ساح  5درصاد ،بر وزن خشاک ریشاه گیاه اروشایا
افزوده شااد و در سااحوح باالتر از  5درصااد وزنی بایوچار،
وزن خشااک ریشااه کاهش یافت (شااک  .)8بهطور کلی
بیشااترین مقدار زیساات توده ساااقه و ریشااه در تیمار 4
درصاد وزنی مشااهده شاد .کمترین مقدار وزن خشاک سااقه
در تیماارهاای شااااهاد و  10درصاااد وزنی باایوچاار و وزن
خشاک ریشاه در تیمارهای  9و  10درصاد وزنی مشااهده
شااد .از دالی عدم توسااعه و رشااد ریشااه در غلظتهای

بااالی بیوچاار میتوان باه افزایش میزان رطوبات و عنااصااار
غاذایی در الیاههاای ساااحسی خااک در اثر کااربرد بیوچاار
اشاره کرد که به دلی تأمین آ مورد نیاز گیاه از الیههای
فوقانی ،گیاه نیازی به توساعه ریشاه نلواهد داشات ].[17
مسققاان دیگری نیز به تأثیر بهتر مقادار متعاادلی از بایوچار
در مقایسااه با مقادیر پایین و باالی آن اشاااره کردند .البته
تنظیم میزان اسااایادیتاه و هادایات الکتریکی خااک در حاد
متعاادل و در نتیجاه رشاااد بهتر گیااه در تیماارهاای مقادار
متوسا بایوچار از دالی بهتر بودن این تیمارها نسابت به
مصار باالی بایوچار عنوان شده است ] 9و .[18
الزم باه ذکر اسااات کاه افزودن باایوچاار باه خااک باهعلات
افزایش ماده آلی (شک  ،)6و عناصر مورد نیاز گیاه از جمله
نیتروژن ،به خاک که تأثیر مساتقیمی بر رشاد رویشای گیاه
دارند باعث افزایش وزن خشاک سااقه گیاه اروشایا شاد .در
ساح  4درصاد وزنی بایوچار گیاه اروشایا بهعلت اساتفاده
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روی و مس میباشاد و فراهمی عناصار غذایی بر اثر افزودن
باایوچاار باه خااک میتواناد از طریق افزایش ارفیات تباادل
کاتیونی ،ترییر اسایدیته خاک و یا افزودن مساتقیم عنصار از
بایوچار به خاک افزایش یافته و باعث افزایش رشاد رویشای
و زایشی گیاهان شود ].[1

بهتر از عنااصااار غاذایی و بهیناه بودن اسااایادیتاه ،تلللا و
هادایات الکتریکی خااک نسااابات باه ساااایر تیماارهاای مورد
محالعه ،درصااد جوانهزنی و رشااد بهتری داشااتهه لذا وزن
خشااک ساااقه آن بیشااتر بود .مسققین گزارش کردند که
بایوچار منبعی مساتقیم برای عناصار پتاسایم ،کلسایم ،فسافر،
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شکل  -9مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر وزن خشک اندامهای ساقه و ریشه گیاه اروشیا
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح یک درصد میباشند.

ارتفاع بوته در تیمار  4درصااد وزنی ( 31/2سااانتیمتر) ،و
کمترین ارتفااع بوتاه در تیماار  10درصااااد وزنی (9/7
ساااانتیمتر) ،مشااااهاده شاااد .بین تیماارهاای شااااهاد
و سااااایر ساااحوح کااربرد باایوچاار نیز تقریبااً از لساا
ارتفااع بوته تفاوت معنیداری مشاااهده نشد (شک .)10

 .3.3.3ارتفاع بوته
اثر سااحوح ملتل بایوچار بر ارتفاع بوته گیاه اروشاایا
در ساااح احتماال پنج درصاااد معنیدار بود (جادول .)4
مقاایسااااه میاانگین دادههاا نشااااان داد کاه بیشاااترین
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شکل  -10مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف بایوچار بر ارتفاع بوته گیاه اروشیا
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح پنج درصد میباشند.
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مسققین گزارش کردند که کاربرد ساحوح  50 ،25و 150
گرم در کیلوگرم بایوچار تولید شاده از پوساته برنج ،سابب
افزایش نهایی زیساات توده گیاهی ،زیساات توده ریشااه،
ارتفااع گیااه و تعاداد بر هاا در کااهو و کلم در مقاایساااه باا
شاهد (بدون استفاده از بایوچار) ،شد ].[24

 .4نتیجهگیری نهایی
نتاایج نشاااان داد کاه اثر ساااحوح باایوچاار طبیعی بر
اساایدیته ،هدایت الکتریکی و درصااد ماده آلی خاک جرم
ملصاو ااهری ،درصاد تللل  ،درصاد آهک ،درصادهای
رس ،سااایلات و مااساااه معنیدار بود .باهطور کلی افزودن
ساااحوح ملتل بایوچار باعث افزایش اسااایدیته ،هدایت
الکتریکی ،درصاااد تللل ک  ،درصاااد ماده آلی خاک و
کاهش جرم ملصاو ااهری خاک شاد .افزودن بایوچار
از ساح  1تا  5درصاد اثر افزایشای بیشاتری نسابت به ساایر
ساااحوح کااربرد باایوچاار بر میزان تلللا خااک داشااات.
بیشاترین درصاد ماده آلی خاک نیز در تیمار  8و  9درصاد
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(باهترتیاب  2/07و  2/05درصاااد) ،و کمترین آن در تیماار
شااهد ( ،)0/84مشااهده شاد .بنابراین بهطور کلی ساحوح 3
تا  10درصاااد وزنی بایوچار در بهبود صااافات اسا ایدیته،
هادایات الکتریکی ،درصاااد تلللا و مااده آلی خااک نقش
مثبت بیشااتری نساابت به سااایر سااحوح کاربرد بایوچار
داشتند.
با افزودن ساااحوح ملتل بایوچار به خاک نیز بهعلت
تنظیم میزان اسااایادیتاه وهادایات الکتریکی و افزایش مااده
آلی خاک ،بر وزن خشااک اندامهای ساااقه و ریشااه گیاه
اروشیا نسبت به شاهد افزوده شده بهطوریکه تیمارهای 1
تا  5درصد وزنی بیشترین تأثیر را بر رشد و جوانهزنی گیاه
اروشاایا داشااتند .بنابراین کاربرد سااحوح ملتل بایوچار
طبیعی مورد محالعه در این پژوهش در بهبود خصاوصایات
فیزیکی و شااایمیاایی خااک و بهبود عملکرد گیااه مرتعی
اروشااایا تأثیر مثبتی داشااات و اساااتفاده از آن در جهت
حفاااات از خااک ،مراتع و افزایش تولیادات دامی کشاااور
میتواند مدنظر باشد.
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Abstract
The use of biochar as a soil amendment is one of the new methods to improve soil properties and
increase plant yield. In this study, in order to evaluate the effect of adding natural biochar on soil
properties and yield of Pamirian winterfat (Eurotia ceratoides) plant, an experiment in a
completely randomized design were performed with 11 treatments by different levels of biochar
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10% by weight) and three replications in greenhouse conditions.
After the end of the growing season, some physical and chemical properties of the soil (pH, EC,
organic matter (%), lime, bulk deisty, particle density, and porosity percentage), germination
percentage, and yield of E. ceratoides were measured. In all the studied traits of the soil (except
for the particle density), and the characteristics of the E. ceratoides plant, the statistical difference
between the various levels of biochar was significant (a = 0.01). Adding different levels of biochar
increased pH, ECy, soil porosity percentage, soil organic matter, whereas decrased bulk density,
lime percentage, clay percentage, sand, and silt. The addition of biochar from 3 to 10 weight
percentage can increased the pH and EC of the soil compared to the control and other treatments
with lower levels of biochar. The highest soil bulk density and lime were observed in the control
treatment (1.53 g/cm3 and 25%, respectively). The addition of biochar from 1 to 5% by weight
had a greater incremental effect than other levels of biochar treatments on soil porosity. The
highest percentage of soil organic matter was observed in 8 and 9% weight treatments (2.07%
and 2.05%, respectively), and the lowest was obtained in control treatment (0.84 %). Therefore,
levels of 3 to 10% by weight of biochar had a more positive effect in improving pH, EC, porosity
percentage and soil organic matter. By adding different levels of biochar to the soil, the wet and
dry weights of the roots of the E. ceratoides plant were increased compared to the control
treatment, as treatments of 1 to 5% by weight had the greatest positive effect on the growth and
germination of this plant.Therefore, the application of different levels of natural biochar studied
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in this research had a positive effect on improving the physical and chemical properties of the soil
and enhancing the growth and germination characteristics of the E. ceratoides plant.
Keywords: Pamirian winterfat, pH, Organic matter, Soil particle density, Electrical conductivity.

