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کاربرد زغال زیستی تحت تاثیر  پس از برداشت لوبیا خاک هدایت هیدرولیکی و رطوبت اشباع تغییرات

 حاصل از کود گاوی در شرایط تنش خشکی

 

 (کارشناسی ارشد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازسابق دانشجوی )*  ادریس گویلی کیالنه

 شیراز( خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بخش علوم )دانشیار سید علی اکبر موسوی

  :پست الكترونیكی:         19039798190     تلفن نویسنده اصلی ،edris_gavili@yahoo.com  

 

 چکیده

از طریق ورود به  آنهاکنند و از طرفی شیرابه حاصل از ضایعات کشاورزی و حیوانی به دلیل حجم زیاد، فضای زیادی را اشغال می

-تنها انرژی تولید می شوند. با تبدیل این ضایعات به زغال زیستی درواقع نهزیست می زمینی سبب آلودگی محیططحی و زیرهای سآب

یابد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی اثر توجهی کاهش می شود بلکه حجم و وزن مواد زائد و اثرات نامطلوب شیرابه تا حد قابل

از کود گاوی بر هدایت هیدرولیکی اشباع و درصد رطوبت اشباع در خاک پس از برداشت گیاه لوبیا  کاربرد زغال زیستی تولید شده

درصد وزنی زغال زیستی به همراه سطوح  11/2و  21/5، 52/0رت بودند از: شاهد،  عبادر یک خاک آهکی انجام شد. تیمارها 

درصد وزنی زغال زیستی  11/2و  21/5، 52/0ه کاربرد مقادیر  درصد ظرفیت مزرعه. نتایج حاصل نشان داد ک 22و  71، 011رطوبتی 

درصدی هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک پس از برداشت گیاه لوبیا در مقایسه با شاهد شد  71و  10، 0/0  ترتیب سبب افزایشبه

درصد ظرفیت  22و  71ح رطوبتی سطوکه  دار نبود(. در حالیدرصد زغال زیستی از نظر آماری معنی 52/0)اگرچه افزایش حاصل از 

از طرفی  داری بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نداشتند.درصد رطوبت ظرفیت مزرعه(، اثر معنی 011مزرعه در مقایسه با شاهد )

، 52/0که کاربرد  داری بر رطوبت اشباع در خاک پس از برداشت گیاه نداشت. درحالی سطوح رطوبتی در مقایسه با شاهد اثر معنی

 درصد افزایش داد. 21و  81، 59داری به ترتیب به میزان  طور معنیدرصد زغال زیستی  رطوبت اشباع را در مقایسه با شاهد به 2و  2/5

  زغال زیستی، هدایت هیدرولیکی اشباع، رطوبت اشباع، لوبیا.: ها واژهکلمات 

 

 قدمهم  -0

باشد. ازجمله ترکیبات آلی که امروزه  آب در خاک میهای مدیریت ظرفیت نگهداری کاربرد مواد آلی یکی از روش

از که زغالیشود زغال زیستی  است. های خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک استفاده میبرای اصالح ویژگی

 گویند. این فرآیندمی زغال زیستیشود را تولید می (1)پیرولوسیسطی فرآیند  یکشاورز یعاتو ضا یاهیگ یها تودهیستز

 ، کربن سیاه است.زغال زیستیکربن موجود در  باشد.سوختن کند و آرام مواد آلی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن می

تواند بقایای گیاهی، چوب و ضایعات چوبی، برخی زیست توده گیاهی است که می زغال زیستیورودی فرآیند تولید 

                                                           
1- Pyrolysis 
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های چوب، خاک اره، بقایای چمن های چوب بری، تراشهارخانهماندها مانند بقایای کها و پسزباله کودهای حیوانی

توان باشد. همچنین میشهری مانند برگ، چمن بریده و شاخه درخت، بستر طیور، لجن فاضالب و مواد زائد مقوایی می

کود .  ]5 و 0[را از بقایای محصوالت کشاورزی مانند کاه گندم، ذرت، سبوس برنج و تفاله نیشکر تهیه کرد زغال زیستی

گاوی اساسا ترکیبی از ادرار، مدفوع و ضایعات مواد غذایی گاو و همچنین مواد بستر مانند کاه و کلش گیاهی است. 

برای تولید زغال زیستی  در مقایسه با مواد خام گیاهی خصوصًا در مناطق خشک  عنوان ماده خاماستفاده از کود گاوی به

حال در اثر کاربرد مستقیم کود  زیرا در این مناطق مواد خام گیاهی کم است، بااین تواند مزایای بیشتری داشته باشدمی

زا به وجود آمده که معموال در اثر فرایند تبدیل این مواد به حیوانی یا ضایعات فاضالب، بستری برای تکثیر عوامل بیماری

شود و با اطمینان بیشتری از نظر حفظ حذف میزا درجه این عوامل بیماری 821زغال زیستی  به دلیل وجود دمای بیش از 

کننده خاک برای بهبود  عنوان یک اصالح تواند به می زغال زیستی.را به خاک اضافه نمود آنهاتوان سالمت خاک می

هاش و ظرفیت تبادل های شیمیایی خاک مانند پتواند ویژگی زغال زیستی  در خاک می کیفیت خاک استفاده شود.

  را بهبود ببخشد ]1 [فیزیکی خاک مانند ظرفیت نگهداری آب و هدایت هیدرولیکی های و ویژگی ]8 [کاتیونی

تن در هکتار زغال زیستی  تولید شده از توس در  9مدت با کاربرد مقدار  در یک مطالعه کوتاه( 5100کارهو و همکاران )

درصدی ظرفیت نگهداری آب در  00یش گراد به یک خاک لومی سیلتی تحت کشت گندم، افزادرجه سانتی 111دمای 

تن در هکتار زغال زیستی  1/116و  0/02، 6/11کاربرد که  ند( نشان داد0212) . ماجور و همکارانخاک را گزارش کردند

لوم رسی  خاک در یکرا اشباع هیدرولیکی  هدایتگراد درجه سانتی 622و  022در دماهای تولید شده از درخت انبه  

های ولید شده از چوبگرم در کیلوگرم زغال زیستی  ت 02و  12، 5کاربرد سطوح  شده  گزارش از سوی داد.افزایش  شنی

نواک   .]9 [ یری بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک بافت ریز لومی نداشتتأث گراد درجه سانتی 022در دمای  جنگلی

خاک شن های مختلف به درجه حرارت در و فمختل هاولی تولید شده از مواد با کاربرد زغال زیستی ( 0222و همکاران )

مهم فیزیکی های از ویژگی. ازآنجاکه بافت خاک کردندظرفیت نگهداری آب خاک مشاهده  لومی اثرات متفاوتی بر

های با بافت مختلف کاربرد زغال زیستی  در خاک ]3 [های هیدرولیکی خاک ارتباط داردها و ویژگیاست که با خاکدانه

 02، 01نشان دادند که کاربرد سطوح ( 5100اوزوما و همکاران )های هیدرولیکی خواهد داشت.  متفاوتی بر ویژگیاثرات 

گراد به خاک شنی تحت کشت ذرت درجه سانتی 211تن در هکتار زغال زیستی  تولید شده از کود گاوی در دمای  51و 

درصد در مقایسه با شاهد و سبب بهبود هدایت  90و  089، 9مقدار ترتیب سبب افزایش کارایی مصرف آب بهبه

 گیری شده در خاک مزرعه شد.هیدرولیکی خاک اندازه

باشد.  می هیدرولیکی خاک های طبیعی بر پارامترهای کنندهبررسی منابع حاکی از کمبود مطالعه در زمینه تاثیر اصالح

ارزان  به عنوان اصالح کننده کود گاویحاصل از  ستیزغال زیبنابراین این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مقادیر مختلف 

 لوم شنی انجام شد.در یک خاک  هدایت هیدرولیکی اشباع و درصد رطوبت اشباع الوصول برقیمت و سهل

 

 هامواد و روش -5

فارس آهکی سری کوی اساتید واقع در منطقه باجگاه استان  خاکسانتی متری  81مقدار مورد نیاز خاک از عمق صفر تا 

های خاک پس از هوا خشک شدن و عبور از الک دو میلی های فیزیکی و شیمیایی نمونه. برخی ویژگیآوری شدجمع
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کود گاوی پس از جمع  استفاده شد. کود گاویجهت تهیه زغال زیستی  از (. همچنین 0گیری شد )جدول متری اندازه

در ورقه آلومینیومی بسته بندی و به مدت تقریبا چهار ساعت در متری میلی 0آوری، هوا خشک شده و پس از عبور از الک 

قرار داده شد تا فرآیند پیرولوسیس انجام شود. سپس زغال زیستی تولید شده از  داخل کوره  درجه سیلیوس در 922دمای

 .(0گیری شد) جدول های شیمیایی و فیزیکی آن اندازهبرخی از ویژگیکوره خارج شده و 

  
 خاک و زغال زیستی مورد مطالعه. *های فیزیکی و شیمیایی ی ویژگیبرخ -0 جدول

 EC ویژگی
(dS/m) 

 

OM  
(%) 

pH شن 

)%( 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 N کالس بافت
(%) 

 995/0 رسی سیلتی 44 6/49 4/94 35/7 91/9 35/0 خاک

 13/9 - - - - 00/90 - 00/94 زغال زیستی

*. EC ،OM و pH  باشند.هاش میکتریکی، میزان ماده آلی و پترتیب قابلیت هدایت البه 

 
ای انجام شد. تیمارها شامل در سه تکرار در شرایط گلخانه، تصادفی کامال طرح قالب در صورت فاکتوریل و آزمایش به

(، سه سطح رطوبتی )ظرفیت مزرعه )بدون درصد وزنی زغال زیستی 11/2و  21/5، 52/0چهار سطح زغال زیستی  )صفر، 

های خاک به  در ابتدا با توجه به تیمارهای زغال زیستی  نمونهبر روی گیاه لوبیا بود. ( درصد ظرفیت مزرعه 55و  02تنش(، 

ها کامال مخلوط شده و به سپس خاک درون کیسههای پالستیکی قرار داده شد. وزن سه کیلوگرم آماده سپس در کیسه

بذر لوبیا در عمق مناسب کاشته شد. پس از سه هفته عدد  5ن های سه کیلوگرمی منتقل شد. در هر گلداداخل گلدان

-سنج ثبات اندازهبوته در گلدان باقی ماند. در طول فصل رشد دمای حداقل و حداکثر گلخانه با دما 5گیاهان تنک شده و 

  ها با آب مقطر و با توزین روزانه و تا رسیدن به حد ظرفیت مزرعه انجام شد.گیری شد. آبیاری گلدان

  (:2تا  1)روابط  استفاده شد ]01 [ گیری هدایت هیدرولیکی اشباع از روش بار ثابتبرای اندازه

(0    ) 
 

 

i = (0) 

 

(8) 
 

 

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک  Kمتر مکعب(،  حجم آب جریان یافته از طریق نمونه خاک )سانتی V هاکه در آن

شیب  V ،iالزم برای جریان آب به حجم  )روز(زمان  tمترمربع(،  مقطع نمونه خاک )سانتیسطح  Aمتر در روز(،  )سانتی

دارنده نمونه با سطح آب در مخزن اصلی دستگاه  اختالف سطح آب درون نگه Hهیدرولیکی بین دو طرف نمونه، 

 ت هیدرولیکی با روش بار ثابت درگیری هدایباشد. در آزمایش اندازهمتر( می ارتفاع نمونه خاک )سانتی Lمتر( و  )سانتی

( H( و اختالف سطح آب )tاز نمونه در شرایط ماندگار  در زمان مشخص سپری شده ) (Vواقع حجم آب جریان یافته )
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 .شد ( محاسبه2از رابطه )گیری شد و مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده اندازه  در دو طرف نمونه

 

های گل اشباع توزین و به  گیری هدایت هیدرولیکی اشباع نمونه رطوبت اشباع نیز پس از اندازهگیری درصد  برای اندازه

درصد رطوبت اشباع  (0رابطه )های خشک نیز توزین و با استفاده از  ساعت در آون قرار داده شد سپس نمونه 00مدت 

 محاسبه گردید.

 

(4)  

انجام شد و  SASحاصل از  آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری گیری شده های اندازهتجزیه و تحلیل آماری داده

 های مورد بررسی با استفاده از آزمون دانکن و در سطح آماری پنج درصد با یکدیگر مقایسه شد.میانگین ویژگی

 گیری  بندی و نتیجه جمع -8

 هدایت هیدرولیکی اشباع

-را نشان می لوبیایت هیدرولیکی اشباع در خاک پس از برداشت هدا سطوح رطوبتی خاک و زغال زیستی  براثر  0 جدول

 درصد رطوبت ظرفیت مزرعه(، 011)د ظرفیت مزرعه در مقایسه با شاهد درص 22و  71دهد. نتایج نشان داد سطوح رطوبتی 

درصد زغال زیستی ، هدایت  2و  2/5که کاربرد مقادیر  درحالی نداشتند. هدایت هیدرولیکی اشباع خاک داری براثر معنی

درصد افزایش داد بیشترین و  71و  10داری به ترتیب به میزان طور معنیهیدرولیکی اشباع خاک را در مقایسه با شاهد به

زغال  درصد 2ربرد کا تیمارهای متر در روز درسانتی 30و  910کمترین میزان هدایت هیدرولیکی به ترتیب با مقادیر 

شد. کاربرد زغال  مشاهده مزرعه رطوبت ظرفیت درصد011 و  22رطوبتی سطح در و زغال زیستی  کاربرد بدون و زیستی 

دار تخلخل  و کاهش چگالی ظاهری خاک شد که احتماال به همین دالیل هدایت هیدرولیکی زیستی  سبب افزایش معنی

تن در هکتار  51و  02، 01نشان دادند که کاربرد سطوح  ( 5100وما و همکاران )اوزاشباع خاک نیز افزایش یافته است. 

گراد به خاک شنی تحت کشت ذرت سبب افزایش درجه سانتی 211زغال زیستی  تولید شده  از کود گاوی در دمای 

ر و همکاران ماجوای خاک در مقایسه با شاهد شد.کارایی مصرف آب و سبب بهبود هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه

در تولید شده  از درخت انبه  تن در هکتار زغال زیستی  1/116و  0/02، 6/11کاربرد سطوح که  ندنشان دادنیز   (0212)

متر سانتی 1/08به  7/5از  لوم رسی شنی خاک در یکرا اشباع هیدرولیکی  هدایتگراد درجه سانتی 622و  022دماهای 

های ها و ویژگیاست که با وضعیت خاکدانهمهم فیزیکی های از ویژگیفت خاک ازآنجاکه با داد. در ساعت افزایش

-تواند اثرات متفاوتی بر ویژگیهای با بافت مختلف می کاربرد زغال زیستی  در خاک ]3 [هیدرولیکی خاک ارتباط دارد 

رد زغال زیستی  در این تحقیق . تفاوت در میزان افزایش هدایت هیدرولیکی در اثر کاربهای هیدرولیکی خاک داشته باشد

های مختلف زغال زیستی های مورد استفاده  و همچنین تفاوت در با تحقیقات پیشین تا حدی ممکن است به سبب ویژگی

درصد وزنی زغال  2و  2/5نشان دادند کاربرد سطوح  (5108جین و همکاران ) .کار برده شده باشدمقدار زغال زیستی  به

افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع  گراد سببدرجه سانتی 711ز بقایای درختان پاپینیک سفید در دمای زیستی  تولید شده ا

درصد وزنی زغال زیستی  تهیه شده از پوسته  01و  2، 2/5یز بیان کردند افزودن سطوح ( ن5101ژنگ و همکاران ) شد.
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که سبب کاهش چگالی ظاهری شد در حالیروز انکوباسیون سبب  093گراد پس از درجه سانتی 111برنج در دمای 

 افزایش تخلخل و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک شد.

هدایت هیدرولیکی  گراد بر درجه سانتی 911اثر سطوح رطوبتی خاک و زغال زیستی  کود گاوی تولید شده  در دمای  -5جدول

 .متر در روز( در خاک پس از برداشت لوبیا اشباع )سانتی

   درصد وزنی() زغال زیستی   

 میانگین  5 5/0 05/1 صفر  درصد ظرفیت مزرعه()سطوح رطوبتی 

011  160*
 f 518 df 621 a 066 b  262 A 

02  831 bc 082 b 060 df 220 cd  256 A 

55  085 ce 108 ef 220 cd 601 a  252 A 

   C 222 C 891 B 002 A 000  میانگین

 دانکن آزمون اساس بر هستند مشترک بزرگ حرف یک در ستون یا ردیف هر در که هاییمیانگین و کوچک حرف یک در جدول بدنه در که اعدادی*. 

 .ندارند آماری دار معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در

 

 درصد رطوبت اشباع

در برداشت لوبیا رطوبت اشباع در خاک پس از ها بر نتایج مربوط به مقایسه میانگین اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمار

داری بر رطوبت اشباع در خاک  دهد که سطوح رطوبتی در مقایسه با شاهد اثر معنی ارائه شده است. نتایج نشان می 8 جدول

-درصد زغال زیستی  رطوبت اشباع را در مقایسه با شاهد به 2و  2/5، 52/0که کاربرد  پس از برداشت گیاه نداشت. درحالی

بیشترین و کمترین مقدار رطوبت اشباع به ترتیب به درصد افزایش داد.  21و  81، 59ب به میزان داری به ترتی طور معنی

 سطح در زغال زیستی  و کاربرد بدون و زغال زیستی  درصد 2 کاربرد تیمارهای درصد در 08/85و  21/27میزان 

داری آب های مدیریت ظرفیت نگهکاربرد مواد آلی یکی از روش شد. مشاهده مزرعه رطوبت ظرفیت درصد 22 رطوبتی

های منطقه تراپرتا که حاوی  بیان کردند که ظرفیت نگهداری آب در خاک(5115گالسر و همکاران ) باشد.در خاک می

باشند بیشتر است. با توجه به که فاقد زغال زیستی  می های مجاور آن درصد نسبت به خاک 03زغال زیستی  هستند حدود 

تواند می رسد که این ماده با داشتن منافذ متعدد )در مقیاس میکرومتر( در برابر تجزیه، به نظر می  پایداری زغال زیستی

نیز در یک مطالعه  (5100کارهو و همکاران ) مستقیمًا توانایی نگهداری آب در خاک را در درازمدت افزایش دهد. 

گراد به یک درجه سانتی 111ه از درخت توس در دمای تن در هکتار زغال زیستی  تولید شد 9مدت با کاربرد مقدار  کوتاه

ژنگ و  درصدی ظرفیت نگهداری آب در خاک را گزارش کردند. 00خاک لومی سیلتی تحت کشت گندم، افزایش 

روز انکوباسیون سبب  093درصد وزنی زغال زیستی  پس از  01و  2، 2/5نیز بیان کردند افزودن سطوح ( 5101همکاران )

 بل دسترس در خاک شد.افزایش آب قا

گراد بر درصد رطوبت اشباع  درجه سانتی 911اثر سطوح رطوبتی خاک و زغال زیستی  کود گاوی تولید شده  در دمای  -8جدول 

 .لوبیا در خاک پس از برداشت

   )درصد وزنی( زغال زیستی   

 میانگین  5 5/0 05/1 صفر  درصد ظرفیت مزرعه()سطوح رطوبتی 

122  28/66 f 13/55 cd 02/80 bd 56/12 ab  08/50 A 
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02  11/22 ef 52/20 bd 06/02 ce 50/80 ac  00/56 A 

55  20/12 g 00/86 df 08/22 cd 50/50 a  00/00 A 

   C 00/82 B 08/22 B 55/52 A 20/20  میانگین

 دانکن آزمون اساس بر هستند مشترک بزرگ حرف یک در نستو یا ردیف هر در که هاییمیانگین و کوچک حرف یک در جدول بدنه در که اعدادی*. 

 .ندارند آماری دار معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در

 

گیری بندی و نتیجه جمع -8  

 و درصد رطوبت شباع هدایت هیدرولیکی اشباعداری بر نتایج نشان داد اعمال سطوح رطوبتی در مقایسه با شاهد اثر معنی

، هدایت هیدرولیکی اشباع و درصد رطوبت زغال زیستیکه کاربرد سطوح درحالی نداشت. اپس از برداشت لوبی خاک

بنابراین در مدیریت خاک در مواردی که نیاز به   اشباع خاک پس از برداشت لوبیا را در مقایسه با شاهد افزایش داد.

کننده موثر استفاده نمود که یک اصالح عنوانبه زغال زیستیتوان از باشد میافزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می

 های فیزیکی خاک نیز اثر مطلوب داشته باشد. تواند بر سایر ویژگیعالوه بر افزایش هدایت هیدرولیکی می
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