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 چكیده 

کامال در قالب طرح سطوح مختلف بیوچار و تنش آبی، آزمایشی  تحتگیاه باقال مصرف آب  راندمانبه منظور ارزیابی 

شکی تنش خو تن در هکتار(  055و  55، 55، 55سطح )صفر،  5بیوچار در  آزمایشی شامل تکرار انجام شد. تیمارهای 3تصادفی در 

شامل عملکرد باقال، مقدار آب  در این تحقیق گیری شدهپارامترهای اندازه. بودندنیاز آبی گیاه(  درصد 55و  55، 055سطح ) 3در 

هدایت  ،دانه باقال در خاک عملکردنتایج حاصل نشان داد که با کاربرد بیوچار باشد. مصرف آب می راندمانمصرفی، هدایت روزنه و 

 نافزودبا  گیاه مقدار آب مصرفی یافت، همچنین داری نسبت به تیمار شاهد افزایشبه طور معنی مصرف آب دمانرانروزنه گیاه و 

موجب کاهش عملکرد باقال گشت اما  در تیمارهای بدون بیوچار از سوی دیگر تنش خشکی. کاهشی داشت بیوچار در خاک روندی

مصرف آب در  راندمانمنفی اعمال تنش خشکی کاهش یافت بطوریکه  الزم به توجه است که در صورت کاربرد بیوچار تاثیرات

و بیوچار موجب افزایش راندمان مصرف آب در  داشت روندی افزایشیرغم تنش خشکی اعمال شده تیمارهای حاوی بیوچار علی

 .گیاه شد

 ، هدایت روزنهمصرف آب راندمانبیوچار، تنش خشکی، : ها كلید واژه

 

 مقدمه  -1

کننده رشد، حیات بسیاری از گیاهان را تحت تاثیر قرار داده لذا افزودن به عنوان مهمترین عامل محدودامروزه آب 

های مصرف آب و بهبود خواص فیزیکی خاک یکی از مهمترین راه راندمانمواد اصالحی به خاک به منظور افزایش 

 حفظ به منظور پیشرفته هایتكنیك كارگیریه ب و صحیح مدیریت از اینرو اعمال .رودمقابله با کمبود آب بشمار می

آب د محدو منابع از وری بهره بهبود نتیجه در و آبیاری افزایش راندمانی برا ثروم اقدامات جمله از خاكی رطوبته ذخیر

ن ای در گذشتهباشد. کننده برای خاک مطرح میدر همین ارتباط استفاده از بقایای گیاهی به عنوان یک اصالح .باشدمی

شدند و این امر موجب هدر رفت مواد غذایی با ارزش آن و امکان زمین رها می بر روی به طور سنتی برای تجزیهبقایا 

سازی طوالنی امکان ذخیره ،هوازیامروزه با سوزاندن این بقایا در دمای زیاد و در شرایط بی[. 0] شدها میشیوع بیماری

ای متخلخل و غنی بیوچار ماده [.5] همان بیوچار است از این سوختن ال حاصلزغ گردد.مدت کربن را در خاک فراهم می
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 احتراق توسط شباهت دارد و طبیعی حاصل از سوزاندن زغال متخلخل بودن، به و و به دلیل ریز دانه( است 98از کربن )%

ی آب و عناصر غذایی است؛ به گاه مناسبی براساختار آن ذخیره شود.تولید می محدود اکسیژن در شرایط هازیست توده

 در همین ارتباط [.3] گیرندهمین دلیل آن را به عنوان محافظ در برابر خشکی به خصوص در خاک شنی در نظر می

Cornellissen et al. (2013) [4 ]های کشاورزی حاصل از تحقیقات خود اعالم کردند که افزودن بیوچار به خاک جدر نتای

برای  مناسب حلها گزارش کردند استفاده از بیوچار در سطوح کم یک راهرا بهبود بخشد. آن تواند حاصلخیزی خاکمی

Chan and Xu (2009) [5 ]ی باشد. همچنین در تحقیقات مشابهمیو باال بردن راندمان آبیاری افزایش عملکرد محصوالت 

یادی در بهبود رشد و عملکرد گیاه داشته تواند مزایای زکه استفاده از بیوچار در خاک کشاورزی می نداعالم نمود

درجه  555تن در هکتار بیوچار تولید شده از چوب جنگلی در دمای  65نیز با کاربرد Vaccari et al. (2011)  [6 ]باشد.

 درصد افزایش در عملکرد گندم را گزارش کردند.  35سانتیگراد، 

[، 5] مصرف آبراندمان افزایش روش هوشمند برای  از سوی دیگر عالوه بر بیوچار به عنوان رکن باروری و یک

قرار گرفته است.  های زیادی مورد بررسیبرای افزایش راندمان کشت  مناسب حلیهای کم آبیاری نیز به عنوان راهشیوه

رطوبتی در ش تن شدت افزایش با لوبیا خشک درده ما تجمع که کرد گزارشRobinson (1983) [9 ]در همین ارتباط 

در  مرحله گلدهی بر وزن دانه باقالر تاثیر منفی تنش آبی در مراحل مختلف رشد گیاه به ویژه د یابد.می کاهش گیاه،

نشان دادند که Uzoma et al. (2011) [05 ] در تحقیقی دیگر گزارش شده است.Korgman et al. (1980) [8 ] تحقیقات

ه سانتیگراد به خاک شنی تحت کشت ذرت، مقدار آب درج 555کاربرد بیوچار تولید شده از کود گاوی در دمای 

در آزمایشی از Akhtar et al. (2014) [00 ]مصرف آب شد.  راندمانمصرفی گیاه ذرت را کاهش داد و سبب افزایش 

 ،درصد وزنی بیوچار 5با کاربرد  که بیوچار تولید شده از پوسته برنج و دانه کتان بر عملکرد گوجه فرنگی گزارش کردند

گیاه در  ای همچنین هدایت روزنه .درصد افزایش یافت 35مصرف آب به میزان  راندمان ،ی رغم اعمال کم آبیاریعل

از همین رو تحقیقات حاضر به بررسی اثرات تومان کاربرد بیوچار و کم آبیاری بر  تیمارهای حاوی بیوچار افزایش یافت.

 .پردازدوری آب و مقدار آب مصرفی گیاه باقال میبهره

 

 ها مواد و روش -2

 در گلخانه تاثیر سطوح مختلف بیوچار و کم آبیاری آزمایشی وری آب تحتبهره به منظور ارزیابیدر این پژوهش 

از  به منظور تهیه بیوچار اجرا گردید. در این آزمایش 0383دانشگاه شیراز در سال  بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی

آوری گردید و در حرارت طوریکه کاه و کلش باقیمانده از برداشت محصول گندم جمعکاه و کلش گندم استفاده شد به 

باشد، همان اکسیژن سوزانده شد. خاکستر حاصل که پودری سیاه رنگ و منبعی از کربن می کم( در شرایط C°555باال )

، B1 ،B2 ،B3سطح بیوچار  5 بیوچار است که مخلوط با خاک برای کشت باقال استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل

B4  وB5 (و  055و  55،  55، 55صفر،  شامل )سطح آبیاری  3تن در هکتار بیوچارI1 ،I2  وI3 (درصد  55و  55، 055شامل

 گلدان اجرا گردید.  45و در  تحت آزمایش فاکتوریل کامال تصادفی در قالب طرحتکرار  3باشد که در نیاز آبی گیاه( می

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 0در جدول  خاک و بیوچارده در این آزمایش خاک سبک با بافت لومی شنی بود که مشخصات خاک استفاده ش

بذر باقال کاشته  5انجام شد و در هر گلدان  0383رقم برکت در مهرماه  (Vicia faba) آورده شده است. کاشت بذر باقال

و  رسانده شد ای مزرعه از کشت به حد ظرفیت ها بالفاصله بعدبذر کاهش یافت. رطوبت گلدان 3زنی به شد و بعد از جوانه

پارامترهای . ها محاسبه گردیدها نیز با توزین گلدانشد. مقدار آب مورد نیاز گلدانهفته اعمال  3تیمار کم آبیاری بعد از 

کلیه  مصرف آب در راندمانمقدار آب مصرفی و ، ای هدایت روزنه، گیری و محاسبه نیز شامل عملکرد باقالمورد اندازه

 باشد.میتیمارها 

 

 گیری شده خاک مورد آزمایش و بیوچار تهیه شدهپارامترهای اندازه -0جدول 

 بیوچار خاک عناصر اندازه گیری شده

 - لومی شنی  بافت خاک

)%(شن   55 - 

)%(سیلت   09 - 

)%(رس   05 - 
(mgr/kg) Fe 585/5  65/085  
(mgr/kg) Cu 449/5  35/4  
(mgr/kg) Zn 335/5  45/68  
(mgr/kg) Mn 959/5  55/55  

(ppm) Na 095 03/4  
(ppm) P 36/0  - 
(ppm) K 05 0055 

(meq/lit) Ca 5 3/5  
(meq/lit) mg 05/5  95/0  

(meq/100gr) CEC 58/03  56/05  
(%) N 55/5  55/5  

(ds/m) EC 66/5  83/5  
pH 44/5  09/9  

(gr/cm
3
) ρb 53/0  55/5  

)%(زراعی رطوبت حجمی درحد ظرفیت   50 - 

)%(رطوبت حجمی در نقطه پژمردگی   9 - 

 

ها به روش آزمون دانکن صورت گرفت. رسم و مقایسه میانگین داده SASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد. Excelو  Sigma plotنمودارها و جداول با استفاده از نرم افزار 
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 ی گیر بندی و نتیجه جمع -3

 وزن تر و خشک دانه باقال 

آورده شده  5 جدولدو تیمار کم آبیاری و بیوچار در در  دانه باقال مقایسه میانگین مقادیر وزن تر و وزن خشک

مقادیر وزن تر و وزن خشک دانه تن در هکتار(  55و  55) B3و  B2دهد که با افزایش بیوچار در تیمار است. نتایج نشان می

تن در  55با  B2به طوریکه بیشترین وزن تر و وزن خشک دانه باقال را تیمار ت افزایش یافته اس B1ح نسبت به سط باقال

 B1نسبت به سطح  باقالتن در هکتار( وزن دانه  055و  55. ولی با افزودن مقادیر باالی بیوچار )باشدهکتار بیوچار دارا می

؛ چرا باشدزایش شوری حاصل از کاربرد مقادیر زیاد بیوچار میکاهش وزن احتماال به دلیل اف کاهش یافته است؛ که این

رشد گیاه داشته  خاک را افزایش داده و همین امر اثرات نامطلوبی برشوری و  pH ،که افزودن بیوچار از یک حدی بیشتر

باقال داشته و  یدانه رداری بر وزن تگردد که کم آبیاری تاثیر معنیمشاهده می نیز کم آبیاری تیمار . با بررسی نتایجاست

باقال وزن خشک دانه  نتایج دهد. همچنین در بررسیکاهش می (I1) داری نسبت به تیمار شاهدوزن تر دانه را به طور معنی

درصد نسبت  55یافته است که این کاهش در تنش  وزن خشک دانه کاهش رطوبتیبا اعمال تنش که  گرددمی مشاهده نیز

گزارش کردند که تنش آبی مرحله پر شدن Meckel et al. (1984)  [05 ]در همین ارتباط .باشدر میدابه تیمار شاهد معنی

کاهش در عملکرد دانه، تولید Pookpakdi et al. (1990) [03 ]د. دهدر نهایت عملکرد را کاهش می دانه را کوتاه کرده و

نیز در Zhang et al. (2012) [04 ] ویا گزارش کردند.ماده خشک و اندازه دانه را به دلیل کمبود آب در مراحل زایشی س

تن در هکتار بیوچار تولید شده از کاه گندم بر عملکرد ذرت در خاک لومی  45و  55کاربرد سطوح بیوچار با بررسی اثر 

درصد با کود  5/09و  6/00آهکی فقیر از کربن آلی در دشت مرکزی چین گزارش کردند که عملکرد ذرت به مقدار 

 تن در هکتار بیوچار افزایش یافت. 45و  55درصد بدون کود نیتروژنه به ترتیب در شرایط کاربرد  06و  5تروژنه و نی

Vaccari et al. (2011) [6 ] .نیز اثر مثبت بیوچار را بر رشد، عملکرد و کیفیت گندم گزارش کردند 

 

 ختلف بیوچار و کم آبیاریتحت سطوح م )گرم( های باقالمقادیر وزن تر و خشک دانه -5 جدول 

 )گرم( وزن تر دانه های باقال

  سطوح بیوچار  

  B1 B2 B3 B4 B5 میانگین 

ی
یار

 آب
کم

ح 
طو

س
 

I1 
ab 50/8 a88/8 bc54/8 f06/5 i68/0 A59/5 

I2 
d
 44/5 bc90/9 cd06/9 g59/4 j55/5 B54/5 

I3 
gh56/4 d59/5 e43/6 h30/3 j55/5 C55/4 

  C55/5 A95/9 B99/5 D55/4 E56/5 میانگین

  )گرم( وزن خشک دانه های باقال  

  B1 B2 B3 B4 B5 میانگین 

ی
یار

 آب
کم

ح 
طو

س
 

I1 
bc98/5 g34/3 bc55/3 e65/0 h54/5 A55/5 

I2 
d30/5 ab06/3 c95/5 e44/0 i55/5 B84/0 

I3 
f03/0 d05/5 d36/5 g66/5 i55/5 C55/0 
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  C00/5 A95/5 B55/5 D54/0 E59/5 میانگین

 مقدار آب مصرفی 

نتایج نشان داد که با افزودن بیوچار در خاک  است.آورده شده  0 رنمودا هر تیمار در گیاه در آب مصرفیمقادیر 

برابر کاهش نسبت به تیمار  4مقدار آب مصرفی بیش از  B5مقدار آب مصرفی گیاه کاهش یافته است. به طوریکه در تیمار 

 B1نسبت به سطح  درصد 55و  44، 55به ترتیب به میزان  B4و  B2 ،B3شاهد داشته است و این روند کاهش در تیمارهای 

تخلخل رسیده است. کاهش مقدار آب مصرفی احتماال به دلیل اثرات مثبت بیوچار است. بیوچار به دلیل سطح ویژه زیاد و 

شود. دارد و مانع تبخیر و از دست رفتن آب موجود در خاک میدارد مقدار آب بیشتری در خود نگه می که باالیی

دهد که با اعمال تنش خشکی مقدار آب مصرفی گیاه کاهش یافته است که همچنین بررسی اثرات تنش خشکی نشان می

 اختیار گیاه قرار گرفته است.  به دلیل اعمال تیمارهای کم آبیاری است و آب کمتری در

 

ياري لف آب ت سطوح مخ

I1 I2 I3
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m
) 

م 
ق

اد
ر
بآ 

م 
ص

ر
ف

ي

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

B1

B2

B3

B4

B5

a

b

d

f

g

c

d

e

g

h

e

f

g

h

i

 
 تحت سطوح مختلف بیوچار و کم آبیاری در هر تیمار( mm)مقدار آب مصرفی باقال  -0 نمودار

 
 مصرف آب  راندمان

د افزایش یافته نسبت به تیمار شاه B4و  B2 ،B3مصرف آب در تیماهای  راندماندهد که نشان می 5 بررسی نمودار

و تجمع بیش از  خاک زیادموجب شوری از یک طرف به دلیل اینکه افزودن مقادیر باالی بیوچار  B5است. ولی در تیمار 

ریشه سبب از بین رفتن بیوچار  دیگر نبود تهویه کافی در خاک ناشی از کاربرد مقادیر باالی و از سویپتاسیم شد عنصر 

کاهش یافت. ولی در بقیه سطوح  B5در تیمار  مصرف آب راندماناهان شد به همین دلیل گی و به تبع آن نابودیگیاهان 

بیوچار از یک طرف به دلیل توانایی باالی بیوچار در نگهداشت آب در خاک مقدار آب آبیاری کاهش یافت و از سوی 

 راندمانکرد گیاه شد و در نتیجه دیگر افزایش امالح مورد نیاز خاک به واسطه افزودن بیوچار در خاک موجب افزایش عمل

رغم اینکه در تیمار مصرف آب شد. به طوریکه علی راندمانمصرف آب افزایش یافت. تنش خشکی نیز موجب افزایش 

مصرف آب در تیمارهای تنش  راندمانبیوچار  ولی با افزودنمصرف آب را تغییر چندانی نداد  راندمان خشکی شاهد تنش
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که تاثیرات منفی کم آبیاری را جبران کرده  باشدمیمثبت بیوچار  خصوصیاتبه دلیل  ن امرای خشکی افزایش یافت که

اثر بیوچار تولید شده از کود گاوی را بر تولید ذرت در کشت در خاک Uzoma et al. (2011) [05 ] در این رابطه است.

مصرف آب را  راندمانمقایسه با تیمار شاهد تن در هکتار بیوچار در  55و  05، 05شنی بررسی و گزارش کردند که کاربرد 

نیز در تحقیقی به بررسی اثرات کم آبیاری و Kammann et al. (2011) [05 ]درصد افزایش داد.  80و  038، 6به میزان 

% ظرفیت نگهداری آب در 65مصرف آب در کم آبیاری  راندمان وا پرداختند و گزارش کردندکهنبیوچار بر گیاه کی

 ه کاربرد بیوچار در خاک افزایش یافت.خاک به واسط
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 تحت سطوح مختلف بیوچار و کم آبیاری باقال در هر تیمار (3

 
 ایهدایت روزنه

مشاهده  3ایج آن در نمودار گیری گردید که نتهای مختلف رشد اندازهگیاه باقال در دوره ای مقادیر هدایت روزنه

گیاه با افزودن بیوچار در خاک افزایش  ای هدایت روزنه ،های رشددهد که در کلیه دورهگردد. بررسی نمودار نشان میمی

چرا  ،دادداری را نسبت به تیمار شاهد نشان درصد مقادیر هدایت روزنه کاهش معنی 55یافته است. همچنین با اعمال تنش 

ی اینکه بتواند از خشکی اجتناب نماید و از مقدار آب محدودی که در اختیار دارد نهایت استفاده را نماید، که گیاه برا

با شروع دوره خشکی تا مدتی گیاه تعرق و  .کند تا از هدر روی آب جلوگیری شودهای خود میاقدام به بستن روزنه

های روزنه بازشدگیتداوم دوره خشکی اقدام به کم کردن  دارد ولی باای خود را در سطح حداکثر نگه میهدایت روزنه

. اما با افزودن بیوچار در خاک اثرات نامطلوب تنش خشکی کاسته شد. بیوچار با [06] نمایدخود و در نهایت بستن آنها می

تر در معرض تنش دارا بودن سطح ویژه باال و تخلخل زیاد خود قادر به نگهداری آب در خود بوده و همین امر گیاه را کم

 خشکی قرار داده است. 
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درصد نیاز آبی گیاه، افزودن  55و  55گیری، در کم آبیاری های اندازهگردد در کلیه دورههمانطور که مشاهده می

اعالم Lopez et al. (1988) [06 ]ای نسبت به تیمار شده است. دار هدایت روزنهبیوچار به خاک موجب افزایش معنی

های ای را به میزان زیادی کاهش داد و موجب بسته شدن روزنهتنش خشکی در مرحله رویشی هدایت روزنهکردند که 

های مختلف ای بین رژیمتواند دلیل دیگر تفاوت هدایت روزنهشود. کاهش در میزان محتوی نسبی آب برگ میگیاه می

بررسی اثرات کم آبیاری و بیوچار بر رشد گیاه گوجه نیز در تحقیقی که به Akhtar et al. (2014) [11 ]رطوبتی باشد. 

 ای افزایش یافت.درصد وزنی بیوچار در خاک هدایت روزنه 5فرنگی داشتند گزارش کردند با کاربرد 
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 نتیجه گیری

که افزودن بیوچار به خاک موجب افزایش حاصلخیزی  توان بیان کردمینتایج بدست آمده از این آزمایش با توجه به 

گردد. بیوچار با باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و با بهبود توزیع منافذ و همچنین افزایش مواد مغذی خاک می

نشان مصرف آب  راندمانو شود. سطوح پایین بیوچار بیشترین افزایش را در عملکرد دانه د گیاه میموجب افزایش عملکر

داد ولی با افزایش مقادیر بیوچار روند کاهشی در عملکرد مشاهده گردید که احتماال به دلیل شور شدن خاک به واسطه 

ربرد بیوچار در خاک مقدار آب مصرفی کاهش یافت. با کا. بر اساس نتایج بدست آمده استبیوچار  مقادیر باالی کاربرد

؛ چرا که بیوچار با حفظ گیری با کاربرد بیوچار در خاک افزایش یافتای گیاه در کلیه فواصل اندازههمچنین هدایت روزنه

 55تیمار ها نشان داد که با کاربرد بیوچار، بررسی همچنین .آب در خاک، گیاه را کمتر در معرض تنش کم آبی قرار داد

کاربرد  بدست آمده . در کل با توجه به نتایجنداشتداری با تیمار شاهد بدون بیوچار درصد کم آبیاری اختالف معنی

 و افزایش راندمان آب آبیاری بیوچار به خصوص در مقادیر پایین برای افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب آبیاری

 گردد.پیشنهاد می
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