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چکیده

شیرازدانشگاهباغبانیعلومگروهآزمایشگاهوگلخانهاي آزمایشی دررشد میخک باغچهبر اويگبه منظور بررسی اثر بیوچار
% 75گرم) و 5/32% (50گرم)، 25/16% (25در سطوح با چهار تیمار گرفت. آزمایش به صورت طرح به طور کامل تصادفی انجام

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ر هر تکرار انجام شد.دو مشاهده دبا چهار تکرار و گرم) و تیمار شاهد ( بدون بیوچار) 75/48(
% بیوچار50) مربوط به تیمار 37) و تعداد برگ(سانتی متر1/3)، قطر ساقه (میلی متر1/40)، قطر گل(سانتی متر38(طول شاخه

افزایش ماده آلی خاك وحفظدر خاك، مؤثرو شیمیاییفیزیکیهاي ویژگیبهبود رسد که بیوچار سببباشد. به نظر میمی
است.رویشی اثر مثبتی داشتههايویژگیبراست و شدهکود استفادهوري بهره

بیوچار، خاك، میخککلمات کلیدي:

مقدمه

باشد (خوشخوي، ) میCaryophyllaceaeسانان ( اي و گلدانی و از تیره میخکهاي بریدنی، باغچهگل میخک داراي گونه
هاي کمی قلیایی با رطوبت متوسط و راحتی در خاكاي است که بهصورت باغچهبه.Dianthus prlumarius L). گونه 1392

مرطوب باشد گیاههاي با زهکش ضعیف که در زمستان قسمت پاهنگ آنکند. کشت این گل در منطقهزهکش خوب رشد می
هاي مدیریت ظرفیت افزودن مواد آلی یکی از روش.)Jawaharlal et al., 2003به تهویه خوب نیاز دارد(،دشونمیتوصیه

هاي خاك و افزایش ظرفیت نگهداري هاي آلی که امروزه براي اصالح ویژگیباشد. ازجمله ترکیبنگهداري آب در خاك می
که استيکشاورزیعاتو ضایاهیگيهاتودهیستزشده اززغال تهیهیوچار،بشود بیوچار است. آب در خاك استفاده می

سوختن کند و آرام مواد آلی در شرایط کمبود اکسیژن موجب شود، این فرآیندتولید می)1طی فرآیند ترموشیمیایی (پیرولوسسیس
Keiluweit et al., 2010Beesley(شودمییا نبود آن and Dickinson, 2011 ؛Bracmort, 2009 ؛Glaser and Birk. 2012 .(

,Bracmort(تجزیه و زمان انجام فرایند دمايکیفیت و کمیت بیوچار تولیدشده در درجه اول به سه عامل بستگی دارد: مواد اولیه، 

,Lehmann and Josephشود (هاي آن تولید می. بیوچار باهدف افزودن به خاك، افزایش ذخیره کربن، و بهبود ویژگی)2009

Moses etسال پیش در منطقه تراپرتا آغاز شد (2500کننده خاك، براي اولین بار در اصالحعنوان مادهاستفاده از زغال به).2009

al., 2011.(
ها تأثیر شده است. در برخی از پژوهشنتایج ناهمگنی در مورد اثر بیوچار بر حاصلخیزي خاك و عملکرد محصول گزارش

) و برخی از پژوهشگران اثر منفی بیوچار بر عملکرد Blackwell et al., 2007گیاه گزارش نشده است (بیوچار برافزایش عملکرد 
Kishimotoاند (گیاه و حاصلخیزي خاك را گزارش کرده and Sugiura. 1985.(بیان کردند که بیوچار بر خاك و در گزارشی

. اثرهاي مثبت بیوچار بر عملکرد محصول ناشی از اثرهاي مثبت آن برافزایش )Novak et al., 2009(رشد گیاه اثرهاي مفیدي دارد
pHهاي اسیدي، کاهش سمیت آلومینیوم، افزایش ظرفیت نگهداري آب و عناصر غذایی در خاك و کاهش مقاومت خاك

1- Pyrolysis
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Sohi etباشد (اي خاك میهو کرمهامیکروارگانیزمکششی خاك، افزایش کارایی استفاده از کودها، بهبود شرایط خاك براي 

al., 2010 .(در خاك، مؤثرو شیمیاییفیزیکیهاي ویژگییک منبع مفید براي بهبود بیوچاراند کهها نشان دادهبسیاري از پژوهش
مناطق نیمه گرمسیري و هايبراي خاكویژهبهمحصولتولید شده و افزایش کود استفادهوري بهره، افزایش ماده آلی خاكحفظ

بر این، استفاده ازفزونا. )Deenik et al., 2011؛ Chan et al., 2007,2008باشد (میاندشدهمدت کشتطوالنیکه گرمسیري 
.باشدمیو حاصلخیزي خاكمدت محتواي کربن آلی خاكیک روش عملی براي کمک به نگهداري طوالنیكخابیوچار در 

ها مواد و روش
,Loamy-skeletal over fragmental, carbonatic, mesic)آهکی خاكیمتري سانت30مقدار موردنیاز خاك از عمق صفرتا 

Fluventic Xerorthents( در ارتفاع ) متري از سطح دریاي آزاد و در محدوده طول 1810واقع در منطقه باجگاه استان فارس
پس از هاي خاك. نمونهآوري شدجمعدقیقه شمالی)36درجه و 29دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 32درجه و 52جغرافیایی 

مانندخاكفیزیکی و شیمیایی هايبرخی ویژگیده شدند.متري جهت تجزیه شیمیایی آمایلین و عبور از الک دو مشدخشک 
pH،مصرف غلظت عناصر کم، استفادهفسفر قابل، نیتروژن کل، ظرفیت تبادل کاتیونی، الکتریکیقابلیت هدایت،ماده آلی، بافت

) 2010و همکاران (Hemmatوسیله شده بههاي استاندارد معمول استفادهبا روشو پتاسیم روي و آهن)(منگنز، مس،کاتیونی
.)1(جدولگیري شداندازه

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفادهبرخی ویژگی-1جدول
ها                                                                                                  مقدارویژگی

4/14شن (درصد)
44سیلت (درصد)

6/41(درصد)رس 
رسیبافت سیلتی

1/7پ هاش (خمیر اشباع)
53/0قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع (دسی زیمنس بر متر)

02/19ظرفیت تبادل کاتیونی (سانتی مول بار در کیلوگرم خاك)
05/40کربنات کلسیم معادل (درصد)

19/1ماده آلی (درصد)
113/0نیتروژن کل (درصد)

5/64فسفر قابل استخراج با بی کربنات سدیم (میلی گرم در کیلوگرم خاك)
480پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم (میلی گرم در کیلوگرم خاك)

79/5آهن قابل استخراج با دي.تی.پی.ا (میلی گرم در کیلوگرم خاك)
48/4خاك)منگنز قابل استخراج با دي.تی.پی.ا (میلی گرم در کیلوگرم 

33/1روي قابل استخراج با دي.تی.پی.ا (میلی گرم در کیلوگرم خاك)
115/0مس قابل استخراج با دي.تی.پی.ا (میلی گرم در کیلوگرم خاك)

50رطوبت اشباع (درصد)
25رطوبت ظرفیت مزرعه (درصد)

گرفت. براي تهیه محیط کشت از یک سوم ماسه انجامشیرازدانشگاهباغبانیعلومگروهآزمایشگاهوگلخانهدرآزمایش
کیلو گرم) استفاده شد. سپس بیوچار تهیه شده از کود گاو با محیط کشت مخلوط شد و نشاها 5/1سترون شده و دو سوم خاك  (

5/32% (50گرم)، 25/16% (25در سطوح در گلدان کشت شدند. آزمایش به صورت طرح به طور کامل تصادفی با چهار تیمار 
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ها با تجزیه آماري دادهبا چهار تکرار و دو مشاهده در هر تکرار انجام شد. گرم) و تیمار شاهد ( بدون بیوچار)75/48% (75گرم) و 
با یکدیگر مقایسه شدند. LSDها با استفاده از آزمون انجام شد و میانگینSASنرم افزار 

نتایج و بحث 

هاي داري را بر تمام ویژگیکیلوگرم از محیط کشت اثر معنی5/1در اويبیوچار گ% 50ها کاربرد بر اساس مقایسه میانگین
-بیوچار در خاك می.)2(جدول نشان دادهاي اندازه گیري شده و کمترین تاثیر را تیمار شاهد در ویژگیاندازه گیري شده داشت 

Liang(و ظرفیت تبادل کاتیونی pHهاي شیمیایی خاك مانند تواند ویژگی et al., 2006هاي  فیزیکی خاك مانند ) و ویژگی
زیرخاك  ختاررا بهبود ببخشد. تشکیل خاکدانه و پایداري سا)Major et al., 2010ظرفیت نگهداري آب و هدایت هیدرولیکی (

ها استفاده از مطالعهسیاري بدر .)Six et al., 2004تأثیر عوامل مختلف، ازجمله مقدار و نوع رس و مقدار ماده آلی در خاك است (
مناطقبا فرسایش زیاد در هايشیمیایی در خاكهايویژگیو بهبود براي تولید محصولکنندهاصالحعنوان بهبیوچار رااز

).Liang et al., 2006؛ Iswaran et al., 1980(اندگرمسیري گزارش کرده

هاي گل میخکاز ویژگیمقایسه میانگین اثر کود بیوچار گوسفندي روي برخی-2جدول 
طول شاخه

)مترسانتی(
قطر ساقه)مترمیلی(قطر گل

)مترسانتی(
تعداد برگ

22cc6/24c1/224cشاهد

30bb3/31b6/231bگرم بیوچار25/16

38aa1/40a1/337aگرم بیوچار5/32

29bb2/35b4/232bگرم بیوچار65

درصد)5سطحدردارمعنیاختالفحداقل(ندارندآماريدارمعنیاختالفمشتركحروفدارايهامیانگین
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Effect of biochar on the growth of garden carnation (Dianthus prlumarius L.)
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Abstract

was conducted to study the effects of biochar a soil amendment on the growth of garden carnation
(Dianthus prlumarius L.). The experiment was carried out in the greenhouses of Department of
Horticultural Science of University. The experiment was carried out as a completely randomaized
desing with 4 treatments and 4 replications. The treatments were four levels of biochar (0, 25, 50 and
75%). Efeect s of treatments on different traits including shoot length, flower diameter, stem diameter
and number of leaves were measured. Results indicated that the highest shoot length (38 cm), flower
diameter (40.1 mm), stem diameter (3.1 cm) and number of leaves (37) were obtained on plants
treated with 50% of biochar. Control plants showed the lowest levels of all traits. It seems that biochar
improves soil physical and chemical properties, soil organic matter and increases productivity to
maintain used fertilizers effective and has a positive effects on growth traits.

Key word: Biochar, Soil, Carnation
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