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چکیده
انتشار ریزگردها از فرسایش بادی یک پدیده گستردهای است ،که پیامدهای قابل توجهی برای
اکوسیستمها و سالمت انسان دارد .افزودن مواد مؤثر در خاکهای تخریب شده روشی مناسب برای
ایجاد و ثبات خاکدانه میباشد که میتواند منجر به کاهش تولید ریزگرد شود .این مطالعه به منظور
بررسی تأثیر بیوچار بقایای ذرت و پودر بقایای ذرت بر خصوصیات خاک و فرسایش بادی خاک دشت
شهرکرد انجام شد .در این تحقیق عالوه بر پودر حاصل از بقایای گیاه ذرت ،بیوچار آن در سایز کوچکتر
از  2میلیمتر تهیه و به خاک لومی مورد مطالعه در نسبت  5درصد وزنی افزوده شد .در طول دوره
آزمایش ،خاکها در زمانهای  45 ،20 ،5و  60روز پس از اضافه نمودن بیوچار و پودر حاصل از بقایای
گیاه ذرت نمونهبرداری شدند تا تغییرات خواص خاک در طول زمان ارزیابی شود .همچنین در یک دوره
 60روزه در تونل باد شبیهسازی انجام گرفت که نشان داد ،چگونه اصالح خاک میتواند به طور
غیرمستقیم پتانسیل فرسایش باد را کنترل نماید .نتایج آزمایشگاهی نشان داد که استفاده از پودر بقایای
گیاه ذرت باعث افزایش معنیدار (سطح  )0/05ماده آلی و پایداری خاکدانه نسبت به بیوچار آن میشود.
استفاده از پودر بقایای گیاه ذرت ،ماده آلی خاک را به ترتیب  1/77 ،1/27 ،1/17و  2/1برابر در روز ،5
 45 ،20و  60نسبت به نمونه شاهد افزایش داد .خاک فرسایش یافته در روز  5و  60در تیمار بیوچار
بقایای گیاه ذرت به ترتیب  184/24و  65/15گرم بر متر مربع بود و در روز  5و  60تیمار در پودر بقایای
گیاه ذرت به ترتیب  171/84و  49/49گرم بر متر مربع است .در نهایت استفاده از پودر بقایای گیاه ذرت
سبب ثبات خاک ،افزایش پایداری خاک و در نهایت منجر به کاهش معنیدار (سطح  )0/05فرسایش
بادی خاک شد.
واژگان کلیدی :بیوچار بقایای گیاه ذرت ،پودر بقایای گیاه ذرت ،خصوصیات خاک ،فرسایش خاک.
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 -1مقدمه
خاک یکی از مهمترین اجزاء منابع طبیعی است که به دلیل افزایش جمعیت ،توسعه صنعتی و افزایش دخالت انسان در طبیعت مورد فرسایش قرار
گرفته است و سبب افزایش اثرات مخرب مانند رسوبزایی ،افزایش خسارات جانی و مالی ،کاهش بهرهوری در کشاورزی و در نهایت مشکالت اجتماعی
و اقتصادی شده است (رفاهی 1394؛ صادقی  .)1389مدیریت منابع طبیعی ،به خصوص مناطق بیابانی در جهت تثبیت شنهای روان نیاز به افزایش
توانایی علمی و استفاده از تکنیکها و روشهای مفید برای حفظ منطقه بیابانی از وقوع فرسایش بادی و جلوگیری از بدتر شدن شرایط در مناطق
بیابانی است ( .)Olesen, 2012در ایران میزان ساالنه فرسایش بیش از  6/5برابر حد مجاز و استانداردهای بینالمللی میباشد ( قربانی و حسینی،
 .)1384نتایج بررسیهای انجام شده در دنیا در زمینه فرسایش بادی نشان میدهد که این پدیده ماهیت بسیار پیچیدهای دارد که عوامل متعددی آن
را کنترل میکنند ( )Chepil and Woodruff, 1963در واقع ویژگیهای خاک از طریق تاثیر بر فرسایشپذیری آن ،بر شدت فرسایش بادی تاثیر
گذارند (صداقت و همکاران1395 ،؛  .)Udo and Takewaka, 2007در این زمینه میتوان به توزیع اندازه ذرات اولیه مربوط به بافت و ثانویه مربوط
به خاکدانه ،زبری سطح و میزان کربن آلی و همچنین رطوبت اشاره کرد ( .)Youssef et al., 2012در بیشتر خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک
ایران کمتر از یک درصد ماده آلی در خاک وجود دارد (اصغری )1390 ،کمبود مواد آلی سبب کاهش پایداری ساختمان خاک میشود ( Lal and
 .)Shukla, 2004افزودن ماده آلی به خاک با افزایش پلیساکاریدها و جذب آنها توسط رس درون خاک ،سبب بهبود یافتن خاکدانهسازی و پایداری
ساختمان ذرات خاک میشود .پلیساکاریدها به دلیل آبدوست بودن ظرفیت نگهداری آب در خاک را بهبود میبخشد ( ،)Liu et al., 2014همچنین
ماده آلی سبب افزایش سطح ویژه میشود که نتیجه آن افزایش نگهداری آب و خمیری شدن خاک میباشد .در دهههای اخیر مادهای به نام بیوچار
که زغال تهیه شده از زیست توده های گیاهی است برای افزایش ماده آلی خاک مورد توجه قرار گرفته است ( .)Kim et al., 2012بیوچار ماده آلی
است که در برابر تجزیه مقاوم بوده و از حرارت دادن زیست توده در شرایط عدم وجود اکسیژن حاصل میشود ( .)Lehmann et al., 2007افزودن
بیوچار و کمپوست میتواند اثر مطلوبی بر ویژگیهای فیزیکی خاک داشته باشد ( .(Behera et al., 2007بر اساس تحقیقات  )2014( Gaolu et al.و
 )2013( Herathو  )2012( Poulos et al.و  )2006( Leendersافزودن بیوچار ذرت با نام علمی  .Zea mays L.موجب کاهش جرم ظاهری،
افزایش پایداری خاکدانهها و در نهایت افزایش نگهداشت آب در دو نوع رده آلفیسول 1و اندیسول 2گردیده است .با تبدیل مواد آلی به بیوچار و اضافه
کردن آن به خاک ،بیوچار کربن آلی را به دام انداخته و با کاهش انتشار گازهای گلخانهای تغییرات آب و هوایی را کاهش میدهد .همچنین ،باعث
حاصلخیزی خاک و کاهش پسماندهای کشاورزی میگردد .در نتیجه اضافه کردن بیوچار به خاکها ،فرایندهای خاکدانهسازی در دراز مدت رخ می
دهد و میتواند تهویه خاک و جریان آب در داخل خاک و در سطح خاک را تغییر دهد ( .)Liu et al., 2014با توجه به اهمیت وقوع فرسایش بادی در
دشت شهرکرد (صالحی و نادری )1394 ،و تهدید بهداشت اهالی مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی و در راستای بهبود شرایط زیستی ساکنین شهر
شهرکرد ،این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بیوچار و پودر بقایای گیاه ذرت بر خصوصیات فیزیکی خاک و کنترل فرسایش بادی و خطر ریزگرد در
مرغزار دشت شهرکرد و حاشیه آن انجام شد.
 -2مواد و روشها
 -1-2نمونهبرداری خاک
ده نمونه خاک به صورت تصادفی از عمق 0صفر تا  10سانتیمتری سطح خاک مرغزار زهکشی شده که در عرض جغرافیای ´ 35° 67تا ´ 35° 72و
طول جغرافیایی ´ 48° 15تا ´ 48° 57در جنوب شهر شهرکرد واقع شده است برداشت شد .نمونه خاکها با هم مخلوط و هوا خشک شده و به منظور
اندازهگیری خصوصیات فیزیکی خاک و آزمایش تونل باد از الک  2میلیمتر عبور داده و به آزمایشگاه منتقل شدند.
 -2-2تهیه بیوچار و پودر بقایای گیاه ذرت
بهمنظور تهیه بیوچار بقایای گیاه ذرت ،بقایای گیاه ذرت ابتدا توسط آسیاب برقی خرد شده و سپس در ورقههای آلومینیومی بستهبندی و در دمای 350
درجه سانتیگراد درون کوره الکتریکی قرار داده شد ( .)Jien and Wang, 2013پس از  2ساعت حرارت دادن درون کوره ،نمونه از کوره خارج گردیده
و در دمای محیط نگهداری شدند .پس از آنکه دمای نمونهها در محیط آزمایشگاه کاهش یافت از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .همچنین برای
مطالعه اثر ماده خام بقایای گیاه ذرت بر کنترل فرسایش خاک و مقایسه آن با بیوچار ،پودر بقایای گیاه ذرت ،در سایز کمتر از  0/5میلیمتر با استفاده
از آسیاب برقی تهیه شد.

1. Alfisols

2. Andisols
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 -3-2آمادهسازی تیمارها در آزمایشگاه
برای ارزیابی اثرات پودر و بیوچار گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک ،ده گرم از بیوچار و پودر حاصل از بقایای گیاه ذرت با  200گرم خاک مخلوط
گردید و در گلدانهای پالستیکی قرار داده شد .نمونهها در دمای  20درجه سانتیگراد و رطوبت اولیه خاک (رطوبت خاک در زمان نمونهبرداری خاک)
در زمان نمونهبرداری به مدت  60روز (صفر 45 ،20 ،5 ،و  )60در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند و در زمانهای صفر 45 ،20 ،5 ،و  60روز پس
از شروع آزمایش فاکتورهای مورد نظر اندازهگیری شد .در طول دوره آزمایش ،رطوبت نمونهها با اضافه کردن مقدار آب تبخیر شده در هرتیمار ،ثابت
نگه داشته شد .در این قسمت از تحقیق تیمارها عبارت بودند از -1 :خاک بدون اضافه کردن بقایای گیاه ذرت و یا بیوچار آن (نمونه کنترل) -2 ،خاک
با بیوچار بقایای گیاه ذرت -3 ،خاک با پودر بقایای گیاه ذرت
 -4-2روش اندازهگیری خصوصیات فیزیکی خاک
بهمنظور اندازهگیری پارامتر بافت خاک ،نمونههای خاک پس از خشک شدن کامل در هوای آزاد ،از الک  2میلیمتری عبور داده شدند و سپس برای
تعیین بافت خاک از روش هیدرومتری  )2002( Dane and Toppاستفاده شد .ماده آلی خاک با استفاده از روش والکی و بلک و وزن مخصوص
ظاهری با روش سیلندرهای نمونهبرداری ( )Walkley and Black, 1934اندازهگیری شدند .پایداری خاکدانهها با استفاده از دستگاه الک تر و رابطه
میانگین وزنی قطر خاکدانهها 1محاسبه شد ( .)Van Bavel, 1949اندازهگیری پارامترها در زمانهای صفر 45 ،20 ،5 ،و  60روز پس از افزودن بیوچار
و همچنین پودر حاصل از بقایای گیاه ذرت به خاک انجام شدند.
 -5-2تونل باد و فرسایش بادی
تحقیق حاضر در مرکز تحقیقات فرسایش بادی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد به وسیله تونل باد انجام گرفت .تونل باد از سه قسمت موتور
تنظیم کننده (مکنده هوا) ،سطح مورد آزمایش و بخش رسوبگیر تشکیل شده است .این شبیه ساز قادر است سرعتهای مختلف باد تا حداکثر  23متر
بر ثانیه در ارتفاع  30سانتیمتری را ایجاد نماید ،همچنین به منظور بررسی رفتارهای خاک از یک سینی در ابعاد  30در  40سانتیمتر و عمق  2سانتی
متر برای قرار دادن نمونههای خاک استفاده شد که روش ارائه شده در این تحقیق بر اساس مطالعه ایرانمنش و همکاران ( )1398میباشد.
بهمنظور بررسی فرسایش خاک تحت تونل باد ،به نسبت  5درصد وزنی خاک درون سینی تونل باد ،بیوچار و پودر تهیه شده از گیاه ذرت به خاک اضافه
گردیدند .تیمارهای مورد آزمایش در تونل باد به صورت زیر آماده شدند و برای هر تیمار سه تکرار انجام شد:
 )1خاک شاهد (نمونه کنترل) )2 ،خاک  5 +درصد وزنی بیوچار بقایای گیاه ذرت )3 ،خاک  5 +درصد وزنی پودر بیوچار بقایای گیاه ذرت .درون سینی
تونل باد برای هر تیمار تقریباً به میزان  2کیلوگرم خاک توزین شد .به مقدار  ٪5وزنی خاک یعنی  100گرم از مواد افزودنی شامل بیوچار یا پودر با
 1900گرم خاک داخل سینی تونل باد بهطور کامل با خاک مخلوط گردید .نمونهها در دمای  20درجه سانتیگراد و رطوبت اولیه خاک در سه تکرار
مورد آزمایش قرار گرفتند .آزمایش برای  4دوره زمانی  45 ،20 ،5و  60روز پس از افزودن ترکیبات پودر و بیوچار بقایای گیاه ذرت در تونل باد اجرا
شد تا تغییرات فرسایش بادی خاک در طول زمانهای مختلف ارزیابی گردد .مدت اجرای تونل باد  360ثانیه برای هر تیمار در نظر گرفته شد ( Youssef
 .)et al., 2012سرعت باد براساس رسم گلباد ده سالهی شهرکرد  11متر بر ثانیه تعیین گردید .بنابراین سرعت باد در مدت  360ثانیه در هر آزمایش
 11متر در ثانیه در تونل باد انتخاب شد .ذرات از دست رفته توسط باد از سینی خاک توسط توزین سینی خاک قبل و بعد از اجرای تونل باد اندازهگیری
شد .در طول دوره آزمایش ،رطوبت نمونهها ثابت نگه داشته شد.
 -6-2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه ،2مقایسه میانگینها در سطح معنیداری  5درصد با آزمون دانکن به وسیله نرمافزار
آماری  3SPSS 19انجام شد.
 -3نتایج
 -1-3تغییرات در خصوصیات فیزیکی خاک
تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان داد که کاربرد اصالح کننده آلی و بر همکنش اصالح کننده آلی و زمان درطول زمان آزمایش اثر معنیداری
بر مواد آلی ،وزن مخصوص ظاهری خاک و پایداری خاکدانه خاک داشتند.
)1. Mean Weight Diameter (MWD

)3. Statistical Package for Social Sciences Science (SPSS

)2 .Analysis of variance (ANOVA
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جدول ( :)1تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر خصوصیات فیزیکی خاک و خاک از دسترفته
درجه آزادی

منابع تغییر

2
4
8
30
45

اصالح کننده آلی
زمان
اصالح کننده آلی × زمان
خطا
کل
1
درصد ضریب تغییرات

ماده آلی
*9/96
*0/32
*1/55
0/31

میانگین مربعات
وزن مخصوص خاک پایداری خاکدانه
*2/57
*0/122
*0/21
*0/053
*
0/23
*0/008
0/004
0/003

7
18/5
* در سطح  0/05معنیدار است.

40

مقدار خاک از دسترفته
*20289
*15646
1356
2315
40/7

نتایج مربوط به تأثیر پودر و بیوچار ذرت بر میزان ماده آلی ،وزن مخصوص و پایداری خاکدانه خاک مورد بررسی در جدول  2نمایش داده شده است.
پودر و بیوچار حاصل از بقایای گیاه ذرت ،سبب افزایش معنیدار ماده آلی خاک نسبت به تیمار شاهد شدند .بیشترین افزایش معنیداری مربوط به پودر
ذرت بود که در تمام مراحل نمونهبرداری سبب افزایش معنیدار مقدار ماده آلی نسبت به تیمار شاهد شد .در خاک تیمار شده با بیوچار بقایای ذرت رون د
افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد و همچنین بین مراحل نمونهبرداری مشاهده نشد اما در روز  45و  60نسبت به شاهد افزایش معنیداری
مشاهده شد .بهطور کلی ،کاربرد بیوچار و پودر حاصل از بقایای ذرت سبب افزایش معنیدار ماده آلی نسبت به تیمار شاهد شدند .همچنین نتایج مقایسه
میانگین اثرات اصلی و اثر متقابل تیمارها بر وزن مخصوص ظاهری نشان میدهد که کاربرد پودر و تیمارهای بیوچار اثر معنیداری بر وزن مخصوص
ظاهری داشتند (جدول  ،)2بهطوری که روند کاهشی معنیدار مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک در مراحل نمونهبرداری نسبت به تیمار شاهد دیده
شد .بیشترین کاهش معنیداری مربوط به پودر ذرت بود که در تمام مراحل نمونهبرداری سبب کاهش معنیدار وزن مخصوص ظاهری خاک نسبت به
هر دو تیمار شاهد و بیوچار شد .در هر سه نمونه خاک شاهد ،تیمار پودر و تیمار بیوچار روند کاهش معنیداری بین مراحل نمونهبرداری مشاهده نشد.
نتایج بررسی تأثیر پودر و بیوچار حاصل از بقایای گیاه ذرت بر پایداری خاکدانه نشان داد که تیمارهای مورد بررسی تأثیرات معنیداری بر مقدار پایداری
خاکدانه دارد (جدول  .)2بر اساس نتایج ،بیشترین تأثیر معنیدار در افزایش پایداری خاکدانهها مربوط به پودر بقایای ذرت و سپس بیوچار میباشد که
موجب افزایش معنیدار پایداری خاکدانه نسبت به تیمار شاهد در تمام طول زمان آزمایش شدهاند که پایداری خاکدانه را به ترتیب  231و  92درصد
پس از  60روز اضافه نمودن پودر و بیوچار به خاک افزایش دادند.
جدول ( :)2میانگین و انحراف معیار از میانگین درصد مواد آلی ،وزن مخصوص خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف نمونهبرداری پس از
اضافه نمودن پودر و بیوچار به خاک مورد آزمایش.
تیمار

صفر

5

شاهد
پودر
بیوچار

*4/56±0/16a
4/56±0/16a
4/56±0/16a

4/56±0/16a
5/34±0/11c
4/64±0/11ab

شاهد
پودر
بیوچار

1/82±0/01a
1/82±0/01a
1/82±0/01a

روز
20

45

60

3/48±0/20a
6/16±0/07c
4/85±0/12b

3/23±0/24a
6/63±0/14c
5/19±0/06b

1/75±0/05c
1/51±0/03a
1/67± 0/04b

1/75±0/02c
1/50±0/07a
1/65±0/04b

درصد ماده آلی

4/59±0/37a
5/87±0/08b
4/65±0/16ab

وزن مخصوص خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب)

1/74±0/15c
1/54±0/02a
1/69±0/02b

1/82±0/01c
1/58±0/03a
1/74±0/04bc

پایداری خاکدانه

شاهد
پودر
بیوچار

0/60±0/03
0/61±0/01
0/74±0/08a
0/84±0/07a
0/84±0/07a
d
d
d
c
1/90±0/04
1/81±0/03
1/68±0/05
1/39±0/08
0/84±0/07a
1/15±0/12b
1/00±0/01b
0/96±0/04b
0/81±0/01a
0/84±0/07a
* حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  0/05بین تیمارها و زمانهای نمونهبرداری است.
a

a

)1. Coefficient of Variation (CV
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 -2-3مقدار خاک از دسترفته
با توجه به تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1کاربرد اصالح کننده آلی و بر همکنش اصالح کننده آلی و زمان درطول زمان آزمایش اثر معنیداری بر
مقدار خاک از دست رفته داشتند .در جدول  3مقدار خاک از دست رفته از نمونه شاهد خاک ،خاک  5 +درصد وزنی بیوچار بقایای گیاه ذرت و خاک +
 5درصد وزنی پودر بقایای گیاه ذرت آورده شده است .نتایج نشان میدهد در طول زمان  60روزه هر دو تیمار بیوچار و پودر بقایای گیاه ذرت سبب
کاهش خاک از دست رفته از سینی خاک تونل باد شدهاند .مقدار خاک از دست رفته در روز  45و  60پس از اضافه کردن تیمارها به خاک اختالف
معنیداری را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند که پودر بقایای گیاه ذرت توانست بیشترین اثر را در کاهش فرسایش بادی نسبت به نمونه شاهد و تیمار
بیوچار بقایای گیاه ذرت داشته باشد ( 49/49±26/28گرم بر متر مربع) .جدول  2مقایسه خاک فرسایش یافته در دو روز  5و  60را نشان میدهد ،همان
طور که مشاهده میگردد مقدار خاک از دسترفته در روز  5و  60تیمار شاهد به ترتیب  229/01و  174/61گرم بر متر مربع است و فاقد اختالف معنی
دار است ،اما بین روز  5و  60دو تیمار بیوچار بقایای گیاه ذرت و پودر بقایای گیاه ذرت اختالف معنیدار در مقدار خاک از دسترفته وجود دارد
( .)p<0.05خاک فرسایش یافته در روز  5و  60تیمار بیوچار بقایای گیاه ذرت به ترتیب  184/24و  65/15گرم بر متر مربع است و در روز  5و 60
تیمار پودر بقایای گیاه ذرت به ترتیب  171/84و  49/49گرم بر متر مربع است.
جدول ( :)3مقایسه میانگین اثر بیوچار بقایای گیاه ذرت و پودر بقایای گیاه ذرت بر فرسایش بادی ± ،بیان کننده مقدار خطای استاندارد میباشد.
(واحد تمام اعداد گرم بر متر مربع میباشد)
تیمار

روز آزمایش
5

20

45

60

*229/01±30/22Aa

193/44±29/8a

188/24±33/97a

174/61±31/58Aa

بیوچار بقایای گیاه
ذرت

184/24±9/06Aa

138/14±12/41a

102/55±15/05b

65/15±17/ 09Bb

پودر بقایای گیاه ذرت

171/84±7/06Aa

118/69±33/97a

96/46±20/96b

49/49±26/28Bb

شاهد

* حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  0/05بین تیمارها میباشد.
حروف مشابه بزرگ نشاندهنده عدم اختالف معنیداری در سطح  0/05بین روز  5و  60برای هر سه تیمار است.

 -4بحث و نتیجهگیری
تیمار پودر و بیوچار حاصل از بقایای گیاه ذرت سبب افزایش معنیداری ماده آلی خاک در طول زمان آزمایش نسبت به نمونه شاهد شدند که میتوان
به محتوای ماده آلی در پودر بقایای گیاه ذرت ( 37درصد) و بیوچار بقایای گیاه ذرت ( 40درصد) نسبت داد .تیمار پودر توانست ماده آلی خاک را به
ترتیب  1/77 ،1/27 ،1/17و  2/1برابر در روز  45 ،20 ،5و  60نسبت به نمونه شاهد افزایش دهد .میتوان گفت اثر افزایشی پودر بر روی ماده آلی
نسبت به تیمار بیوچار بسیار قابل توجه بوده است ،اما نرخ کم سرعت تجزیه ماده آلی در تیمارهای بیوچار نسبت به تیمار پودر در طول آزمایش به
خصوص از اواسط زمان انکوباسیون به بعد ،احتماالً ناشی از مقاومت بیشتر بیوچار به تجزیه است .در همین راستا )2000( Schmidt and Noack ،و
زلفی بوریانی و همکاران ( ) 1395اشاره کردند که بیوچار از ترکیبات آروماتیک پایدار تشکیل شده و افزایش درجه حرارت در تولید آن سبب افزایش
ترکیبات آروماتیک پایدار ذخیره بیشتر مواد آلی و در نتیجه افزایش مقاومت آن در برابر تجزیه میشود.
برای خاکهای تیمار شده با پودر و بیوچار از حاصل از بقایای گیاه ذرت ،اثرات وجود ماده آلی سبب کاهش معنیداری وزن مخصوص خاک شد که
پودر بقایای گیاه ذرت سبب کاهش قابل توجه وزن مخصوص خاک نسبت به هر دو نمونه شاهد و تیمار بیوچار شد ،این یافتهها با نتایج عقیلی و
همکاران ( )1388و  )2011( Busscher et al.و  )2014( Mukherjee et al.و  )2016( Andrenelli et al.مطابقت داشت .آنها نشان دادند افزایش
کربن آلی خاک توسط افزودن بیوچار ،سبب کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک میگردد .همچنین سلطانی محمدی و همکاران ( )1398نتیجه
گرفتند که افزودن بیوچار باگاس نیشکر و زئولیت پتاسیمی سبب تغییرات مثبت در برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک مانند جرم مخصوص
ظاهری ،رطوبت نقطه ظرفیت زراعی ،تخلخل کل ،کربن آلی ،فسفر و ازت کل خاک لوم شد.
عالوه بر کاهش وزن مخصوص ظاهری خاکهای تیمار شده با پودر و بیوچار حاصل از بقایای گیاه ذرت منجر به تغییر اندازه دانههای خاک و در
نهایت سبب افزایش پایداری خاکدانه شده است .در این تحقیق افزایش پایداری خاکدانه توسط بیوچار معنیدار بوده ،ولی بقایای گیاه ذرت سبب
افزایش قابل توجه پایداری خاکدانهها نسبت به هر دو نمونه شاهد و تیمارهای بیوچار شد .با استفاده از نتایج این تحقیق میتوان گفت که کاربرد پودر
بقایای گیاه ذرت و بیوچار آن میتواند یک عمل مفیدی برای افزایش خاکدانههای خاکهای لومی و یک روش بالقوه برای افزایش ثبات خاک و
کاهش فرسایش خاک باشد .افزایش بیشتر پایداری خاک توسط پودر بقایای گیاه ذرت نسبت به تیمار بیوچار را میتوان به افزایش چند برابری محتوای
ماده آلی خاک توسط بقایای گیاه ذرت نسبت داد .البته ،اثر بیوچار بر پایداری خاکدانه خاک توسط بسیاری از محققین بیان شده است (عظیم زاده و
()53

طالبشمس و همکاران

اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک وکاهش فرسایش بادی

نجفی1395 ،؛ رزاقی و رضایی1396 ،؛ Obia et al 2016؛ Liu et al., 2014؛  )Jien and Wang, 2013هرچند این نتایج با مطالعه امامی () 1375
مطابقت نداشت .آنها گزارش کردند که ذرات ریز بیوچارها میتوانند منافذ خاک را پر کنند و سبب افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و در نتیجه
کاهش نفوذپذیری خاک گردد .مطابق با تِئوری  )2013( Jien and Wangو  .)2016( Obia et al.هنگامی که مواد آلی به خاک اضافه میشود،
انتظار میرود که فرسایش خاک با افزایش سایز خاکدانهها و همچنین استحکام خاکدانهها کاهش یابد.
استفاده از بیوچار بقایای گیاه ذرت و پودر بقایای گیاه ذرت در سطح خاک توانست میزان فرسایش پذیری خاک را به ویژه بعد از  45روز انکوباسیون
کاهش دهد .هر دو بیوچار بقایای گیاه ذرت و پودر بقایای گیاه ذرت اثر مثبتی بر پایداری خاکدانه داشتند .این یافتهها با نتایج  )2016( Obia et al.و
 )2016( Padidar et al.و  )2014( Liu et al.و  )2013( Jien and Wangو  )2010( Olesenو جعفری شالکوهی و همکاران ( )1394مطابقت
دارد که گزارش کردند افزایش پایداری خاک سبب کاهش در تخریب خاک میشود .در این راستا  )2014( Nelissen et al.اثر مثبت بیوچار چوبی را
بر وزن مخصوص خاک ،تخلخل خاک و پایداری خاکدانه خاک را در شرایط زمین مشاهده کردند .همچنین مطالعه ایرانمنش و همکاران ()1398
نشان داد که بیوچار و پودر پوست چوبی گردو منجر به خاکدانهسازی نسبت به نمونه شاهد شدند که باعث افزایش مقاومت خاک در برابر فـرسایـش
میشوند .در نتیجه بیوچار و پودر گردو به همراه پوشش قادر هستند خاک را ثابت و سبب افزایش پایداری خاک و منجر به کاهش فرسایش بادی
شوند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پودر بقایای گیاه ذرت باعث افزایش معنی دارماده آلی و پایداری خاکدانه نسبت به بیوچار آن شد .همچنین
استفاده از پودر بقایای گیاه ذرت سبب ثبات خاک ،افزایش پایداری خاک و در نهایت منجر به کاهش معنیدار فرسایش بادی خاک میشود .استفاده
از بیوچار به عنوان بهبود دهنده خاک و استراتژی کاهش تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .بیوچار نسبت
به توده زنده گیاه (بیومس) میتواند به عنوان یک عامل کاهشدهنده کربن در طوالنی مدت عمل کند که در مطالعات آزمایشگاهی و میدانی برای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای تحت شرایط خاص نشان داده شده است .به همین دلیل ،در بیشتر مطالعات پیشنهاد میشود برای بهبود پارامترهای
خاکی و به دنبال آن داشتن کاهش انتشار گازهای گلخانهای از بیوچار استفاده شود که بیشتر این تحقیقات در خاکهای تحت کشت و عملیات
کشاورزی بودهاند .با توجه به این مسئله که منطقه مورد مطالعه تحت قرق بوده و از مصرف کودهای ازته کشاورزی در امان است ،پودر بقایای گیاه
ذرت میتواند به عنوان یک روش مدیریتی کارآمدتر نسبت به بیوچار در افزایش پایداری خاکدانه خاک و کاهش فرسایش بادی مورد استفاده قرار
گیرد .در عین حال اتخاذ روش مدیریتی پیشنهاد شده در جهت کاهش فرسایش بادی منطقه مورد مطالعه به این معنی نخواهد بود که این روش به
طور مطلق میتواند مؤثر واقع شود ،بلکه باید طی دورههای مختلف وضعیت کاهش فرسایش بادی بررسی و کنترل شود تا میزان موفقیت اجرایی این
روش در منطقه مشخص شود.
منابع
اصغری ،ش . )1390( .اثرات لجن فاضالب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی ،شاخص های پایداری خاک و محدودیت های هماهنگی خاک نیمه خشک .آب خاک.530-539 ،25)3( ،
امامی ،ع .)1375( .روشهای تجزیه گیاهان (نشریه شماره  .)982تهران :انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب.
ایرانمنش ،م ،.قرهی ،ن ،.و پژوهش ،م .)1398( .بررسی اثر پوشش گیاهی ،بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد .مدیریت بیابان.135-148 ،7)13( ،
جعفری شالکوهی ،ع ،.وفاییان ،م ،.روشن ضمیر ،م .ع ،.و میرمحمد صادقی ،م .)1394( .ارزیابی عوامل موثر بر تثبیت خاکهای ریز دانه در برابر باد برای جلوگیری از ظهور میکرو
گرانشی .مجله علوم و خاک.273-286 ،19 )73( ،
سلطانی محمدی ،ا ،.خدا رحمی ،ی ،.برومنی نصب ،س ،.و ناصری ،ع .)1398( .ارزیابی تأثیر بیوچار اصالح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم.
حفاظت منابع آب و خاک.100-87 ،)8(4 ،
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Abstract
Dust release from wind erosion is a widespread phenomenon, which
has significant consequences for ecosystems and human health.
Addition of active ingredients to degraded soils is a suitablegood
method to create and stabilize aggregates that can reduce fine dust
production. This study was conducted to investigate the effect of
powdery maize residues and maize biochar on soil properties and wind
erosion of Shahrekord plain. In this study, in addition to powder
obtained from maize plant residues, maize biochar was prepared in a
size of less than 2 mm and added to the studied loam soil in a ratio of
5% by weight. During the experimental period, soils were sampled at
5, 20, 45 and 60 days after addition of biochar and powder from maize
residues, to evaluate changes in soil properties over time. Simulations
were also performed over a 60-day period in a wind tunnel to show
how soil remediation can indirectly control wind erosion potential.
Experimental results showed that the use of powder of maize cob
residues caused a significant increase (probability level< 0.05) in
organic matter and aggregate stability compared to maize biochar. The
use of powder of maize cob residues increases soil organic matter by
1.17, 1.27, 1.77 and 2.1 times on days 5, 20, 45 and 60, respectively,
compared to the control sample. Eroded soil on day 5 and 60 of
biochar treatments were 184.24 and 65.15 g / m2, respectively, and on
days 5 and 60, for powder of maize cob residues were 171.84 and
49.49 g / m2, respectively. Finally, the use of powder of maize residues
caused soil stability, increasing soil stability and ultimately led to a
significant reduction in (p <0.05) soil wind erosion.
Key Words: Biochar of maize residues, Powder of maize residues,
Soil properties, Soil erosion.
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