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از  یديتول یوچارب یمیاییو ش یزیکیف هاي یژگیو یآتشکافت بر برخ يدماتأثیر 

 هرس درختان بارور پسته یعاتضا
  

  1مهدي کریمی
   karimi_nsrc@yahoo.com:استادیارپژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوري، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، یزد، ایران

 4/7/1400: و پذیرش 27/11/99: دریافت
 

  چکیده
ـ  یخاك و کاهش آلـودگ  یفیتک یشافزا هاي ینهاز گز یکی يکشاورز یعاتحاصل از ضا یوچارو مصرف ب یدتول  یطمح
)  سلسـیوس درجـه   500 و 450، 400، 350(آتشکافت  يدماچهار سطح اثر  پژوهش یندر ا. است شده یمعرف یستز

 ینا یجنتا. شد یبارور پسته بررس انهرس درخت یعاتشده از ضا یدتول یوچارب یمیاییو ش یزیکیف هاي یژگیاز و یبر برخ
 يدمـا  یشـترین و فسـفر تـا ب   یم،سـد  یم،پتاس یی، غلظت عناصر غذاpH یکی،الکتر یتهدا یتنشان داد که قابل پژوهش

رونـد  . یافـت  یشافـزا  %29و  %25، %27، %27، %32 یـزان به م یبآتشکافت به ترت يدما ینآتشکافت نسبت به کمتر
مشاهده شد  سلسیوسدرجه  450آتشکافت تا  يدما یشبا افزا یزن يو رو یزیممن یم،کلس ییعناصر غذا ظتغل یشیافزا

 یجنتا ینهمچن. نداشت داري یمعن ییرعناصر تغ ینغلظت ا سلسیوسدرجه  500آتشکافت به  يدما یشترب یشاما با افزا
و تخلخـل   یـژه سطح و یشموجب افزا سلسیوس جهدر 500 يتا دما آتشکافت يدما یشنشان داد که افزا پژوهش ینا
منبـع از عناصـر    یکپسته  يها حاصل از هرس سرشاخه یوچارکرد که ب گیري یجهنت ینچن توان یم ینبنابرا. شد یوچارب

مـورد  و افزایش عملکرد در واحد سـطح محصـوالت کشـارزي    اصالح خاك  براي تواند یبوده و م یاهگ یازمورد ن ییغذا
  . یرداستفاده قرار گ

  
   بیوچاریکی الکتر یتهدا، بیوچاریژه سطح و ،بیوچار ییعناصر غذا بیوچار،یدیته اس :هاي کلیدياژهو

                                                   
  .  نهالستان، مرکز ملی تحقیقات شوري، خیابان )فرودگاه(یزد، بلوار آزادگان : نویسنده مسئول، آدرس 1
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  مقدمه
ــی ــش کشــاورز  یک ــکالت بخ وجــود  ياز مش

 اي یسـته بخش است که عمومـا بـه نحـو شا    ینا یعاتضا
از انواع  یکی). 2019 ،فروناتو و تورتا( شوند ینم یریتمد

ــ ــواد آل ــاً یم ــه یــدولدر چرخــه ت کــه عموم ــرار نگرفت  ،ق
. باشـد  یاز هـرس باغـات مـ    یدرختان ناش يها سرشاخه

عدم  منظورها و به  شدن سرشاخه کشاورزان پس از خشک
نسبت به سوزاندن آنها  یاهیگ هاي یماريتوسعه آفات و ب

 یسوزاندن سرشـاخه هـا موجـب آلـودگ    . نمایند یاقدام م
 يمختلـف ازجملـه گـاز د    يو ورود گازها یستز یطمح
 یماقل ییرو تغ ینکربن به اتمسفر و گرم شدن کره زم یداکس

ـ (د شو یم مشـکل در   یـن ا). 2019 ،و همکـاران  يسـا  یت
 یرانیشـ (وجود دارد  یافزون و روز يجد صورت هبباغات 

کشت باغات در  یراز آنجا که سطح ز .)2010 ،و همکاران
ساالنه حجم  یعتاباشد طب یهکتار م 2700000کشور حدود 

ـ   یقابل توجه ـ  یـد تول یاز مـواد آل شـود کـه متاسـفانه    یم
درصد از  30الزم به ذکر است که حدود . شود یسوزانده م

ـ  یلتبـد  یعاتبه ضا يمحصوالت کشاورز  یـن ا. شـود  یم
 یعاتضـا  یاستاندارد جهان یزاننسبت به م یعاتضا یزانم

ـ   یادز یاربس) درصد 1کمتر از ( يکشاورز  یبوده و بـه معن
بها و  گران ي یهسرما یکوان هدر رفتن مضاعف آب به عن

کـه در   ي،منـابع انـرژ   يباال یزانرفتن م یندر کنار آن از ب
خواهـد بـود    شود، یصرف م يکشاورز يها فرآورده یدتول

  ).2010 ،و همکاران یرانیش(
 یگـر از د يکشـاورز  يهـا  خاك یماده آل کمبود
مـواد   یـزان م یشلذا افزا. باشد یکشور م یمشکالت اساس

 یـک  یـدار پا يبـه کشـاورز   یابیدسـت  ايبـر هـا   خاك یآل
 يهـا  در سـال ). 2005 ،و همکـاران  ییبنا(ضرورت است 

ــراخ ــ ی ــه مصــرف بقا  یاريتوجــه بس ــاياز کشــورها ب  ی
در ... ذرت و  ،برنج، گنـدم  یشکر،ن یايبقا یرنظ يکشاورز

معـزي و همکـاران،   ( است معطوف شده يکشاورز یاراض
ــدتول. )1396 ــرف ب ی ــارو مص ــوان   یوچ ــه عن ــیب از  یک

ـ   یـزان م یشافـزا  يراهکارها ـ   یمـاده آل  ینخـاك و همچن
   داريـیاــپ يتاــاك در راســخ اتـیـوصــالح خصـاص

  
ـ  يکشاورز هاي یستماکوس و  یزیتـو ک(اسـت  ه شـد  یمعرف

 یـک تکن یـن ا). 2015 ،یتو آج یسیکو ا 2019 ،همکاران
ــو ــ یژب ــورد برخ ــا یه در م ــاورز یعاتاز ض ــرنظ يکش  ی

 یوعآنهـا موجـب شـ    يهـدار درختان کـه نگ  يها سرشاخه
ها  روش یرنسبت به سا دشو یم یاهیگ هاي یماريآفات و ب

   .دارد یتارجح
 ینـد فرا یـک  یوچـار، ب یدتول یا آتشکافت فرایند

 یطدر شـرا  یآن مواد آل یاست که در ط یمیاییش-ییگرما
 يجامـد حـاو   یبترک یکبه  یژنو حداقل اکس یادز يدما

ـ  یلتبـد  یستیززغال  یا یوچاربه نام ب یادکربن ز . دشـو  یم
و متخلخـل   یـک روماتآساختار  يعموما دارا یباتترک ینا
مـواد   یشبوده و موجب افـزا  یدارپا یطکه در مح باشد یم
 ینمهمتـر ). 2015 ،یـت و آج یسـیک ا( دشـو  یخاك م یآل

حمـل و   یـت قابل یـه، نسبت به ماده خام اول یوچارب یايمزا
 عوامل .باشد یم یاهانبر گ یمنف یرنقل آسانتر و نداشتن تاث

سـونگ و  (مـوثر هسـتند    یديتول یوچارب یفیتبر ک یاديز
 ،و همکاران یننکسک: 2012 ،کالس و همکاران:2012 ،گو

مـاده خـام    یبعوامل عبارتند از ترک ینا ینمهمتر). 2019
پوربابادي و  عالی .آتشکافت ینددما و مدت زمان فرا یه،اول

ش دمـاي  گـزارش کردنـد کـه بـا افـزای     ) 1397(همکاران 
ظرفیـت تبـادل    سلسیوسدرجه  900به  400آتشکافت از 

کــاتیونی باگــاس نیشــکر، کــاه بــرنج، خــاك اره و بــرگ 
 کـل  و غلظـت  کنوکارپوس کاهش یافت اما سـطح ویـژه  

، کلسیم، منیـزیم، مـس،   عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نظیر
 .آنهــا افــزایش یافــت   فســفر، آهــن و پتاســیم   روي،
نیز نشـان دادنـد کـه بـا     ) 1394(محمدي و همکاران  خان

درجــه  500و  400بــه  300افـزایش دمــاي آتشـکافت از   
فسـفر، سـدیم و   آهن، روي، غلظت کل عناصر  سلسیوس

پتاسـیم موجـود در بیوچــار حاصـل از باگـاس نیشــکر و     
) 1396(طالبی و همکـاران   بنی. بقایاي پسته افزایش یافت

حقیقی و چگالی  pHنیز افزایش قابلیت هدایت الکتریکی، 
میزان خاکستر موجود در بیوچـار حاصـل از بقایـاي کـاه     
گندم، شلتوك برنج، خـاك اره، باگـاس نیشـکر و خوشـه     
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درجـه   500بـه   300خرما با افزایش دمـاي آتشـکافت از   
   . سلسیوس را گزارش نمودند

در مورد اثر عوامـل   يارزشمند یقاتتحق اگرچه
خـام   یـه اولشـده از مـواد    یدتول یوچارب یفیتمختلف بر ک

 ،)1394محمـدي و همکـاران،    خـان ( باگاس نیشـکر  یرنظ
، )1396طـالبی و همکـاران،    بنی(خاك اره و خوشه خرما 

ضـایعات   و )1395باوریانی و همکاران،  زلفی(کود مرغی 
انجـام  ) 1399بـابگهري،   میـري و زمـانی  (برداشت پسـته  

 یفیتآتشکافت بر ک يکه اثر دما یپژوهش یکناست، ل شده
پسـته انجـام شـده باشـد      يهـا  حاصل از سرشاخه اریوچب

                           ایـن در حـالی اسـت کـه        .   نشدتوسط نگارندگان مالحظه 
                    مواد آلی اسـت کـه         اولیه                       هاي پسته یکی از منابع         سرشاخه

  و                        باال و خطر شیوع آفـات                               به دلیل نسبت کربن به نیتروژن
                      بـه سـرعت سـوزانده                                       بیماریهاي گیاهی توسـط باغـداران  

                     تولیـد دانـش فنـی       ي          در راسـتا     هش     پـژو     ین     لذا ا  .    شود    می
                  گیـري از آن بـه                            هاي پسته و امکان بهـره                فراوري سرشاخه

           دمـا بـر       یر     تـاث    ی      بررسـ                                 عنوان ماده اصالح کننـده خـاك و   
           نظـر بـه      .       اجرا شد   و   ی    طراح   ، ه    حاصل       یوچار ب     یات    خصوص

                                         بیوچارها حاوي مقادیر قابل تـوجهی کـربن          عموما،       اینکه 
                  ستند لذا مصرف این  ه                             و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه      آلی

  و                                              تواند موجب افزایش میـزان کـربن آلـی خـاك              مواد می
     .      گردد                       قابلیت جذب عناصر غذایی 

 هامواد و روش
در مرکـز   یـل پژوهش در سه مرحله و به شـرح ذ  ینا

در مرحله اول نسبت بـه  : شدانجام  ملی تحقیقات شوري
. اقـدام شـد   پسـته  يها سرشاخه يساز و آماده يجمع آور
. دشـ آنها اقدام  يساز و آماده یوچارب یدت به تولسپس نسب

در سـطح   یـدي تول یوچارهايب هاي ویژگیدر مرحله آخر 
  . نددش گیري اندازه یشگاهآزما
   ها سرشاخه يساز و آماده آوري جمع

سـال   17باغ پسته بـا سـن حـدود     یکاز  ها سرشاخه
ــاه ــع در چ ــال    واق ــتان س ــزد و در زمس ــان ی ــل اردک افض

آب  یکـی الکتر یتهـدا  یـت قابل. یـد ردگ يآور جمع1398
آن از  نبر متر و درختا زیمنس یدس 5/8باغ مذکور  یاريآب

ها توسط اره و تبر خرد  سرشاخه. بود ییآقا نوع پسته احمد
  . شدند یلتبد یمتريسانت 40شده و به قطعات حدود 

   یوچارب تولید
دو  حدود یژن،با حداقل اکس ییفضا یجادمنظور ا به
چهل  به طول تقریبی پسته سرشاخه کیلوگرم ونیم

یک متر و به به طول  ینیومیآلوم یلفو یکدر سانتیمتر 
شد و در دستگاه کوره  یچیدهپسانتیمتر  عرض هفتاد

 يدر دماها) 1395باوریانی و همکاران،  زلفی( یکیالکتر
به ) سلسیوسدرجه  500و  450، 400، 350(متفاوت 

ه پس از چهل و دماي کور .مدت سه ساعت قرار داده شد
به ) سلسیوسدرجه  30حدود (پنج دقیقه از دماي محیط 

یافت و حدود دو ساعت و پانزده  دماي دلخواه افزایش می
آهنگ رسیدن به دماي اصلی . بوددقیقه در دماي دلخواه 

، 350بسته به دماي دلخواه متفاوت بود و براي دماهاي 
، 8، 7درجه سلسیوس به ترتیب معادل  500و  450، 400
  . درجه سلسیوس بر دقیقه بود 11و  10

انجـام شـده در    يالزم به ذکر است که آزمون و خطـا 
 300 يپسـته در دمـا   اخهنشان داد کـه سرشـ        پژوهش ینا

 یلتبـد  یوچـار بـه ب  ساعتسه و به مدت  سلسیوسدرجه 
پس از سه سـاعت نسـبت بـه خـاموش کـردن      . شود ینم

از  یديتول چاریودستگاه اقدام و پس از سرد شدن کامل، ب
 یـک دستگاه خارج و نسبت به خرد کردن آنها به قطعات 

هـا پـس از    ضرورت دارد نمونه .دشاقدام  یمتريسانت 3تا 
پس از یک شـبانه   عموماً(سرد شدن کامل کوره الکتریکی 

صورت، نمونه بـه   درغیراین. از دستگاه خارج گردد) روز
 یابه از آسها با استفاد سپس نمونه .شود خاکستر تبدیل می

عبور داده شـد   یلیمتريم 4/0شده و از الک  یاب، آسیبرق
الزم به . دش ينگهدار یکیظرف درب دار پالست یکو در 

ها  وزن سرشاخه یوچار،عملکرد ب یینتع برايذکر است که 
  . دش یینتع یکیو پس از ورود به دستگاه کوره الکتر یشپ

   یديتول یوچارهايب هاي ویژگی تعیین
 یوچـار نسـبت وزن ب  یوچار،عملکرد ب یینتع به منظور

محاسـبه و در   یـه به وزن خالص مـاده خشـک اول   یديتول
، دو گـرم  میزان خاکسترجهت تعیین  .دشعدد صد ضرب 
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از بیوچار را داخل یک عدد کروزه چینی ریخته و به مدت 
درجـه سلسـیوس در داخـل     550هشت ساعت در دمـاي  

زاده،  یایی و بهبهـانی اح علی(کوره الکتریکی قرار داده شد 
، نسبت pHو  یکیالکتر یتهدا یتقابل یینتع ايرب). 1372
به آب مقطر اقدام و پس  یوچاربه ده ب یکعصاره  یهبه ته

ــکاز  ــت قابل  ی ــه قرائ ــتشــبانه روز نســبت ب ــدا ی  یته
). 2017 ،و همکـاران  ینگسـ ( دشـ اقـدام   pHو  یکیالکتر

خشـک   از ماده خـام و  يبه عنوان درصد یوچارعملکرد ب
 ،سونگ و گـو (شده است  یلتبد یوچاراست که به ب یهاول

 یم،کلسـ  ییعناصـر غـذا   يمحتوا یینبه منظور تع). 2012
هـا   مس و منگنز، نمونه ي،آهن، رو یم،پتاس یم،سد یزیم،من

 یـدریک بـا کلر  یبهضم خشک و ترک روشبا استفاده از 
غلظـت  . شـد  یريگ عصاره) 1965 ،بلک و همکاران( یداس

اي و توسـط دسـتگاه    تاسیم به روش نشر شـعله سدیم و پ
کلسـیم،   عناصـر  غلظـت . گیـري شـد   فلیم فوتومتر انـدازه 

به روش جذب اتمـی و  آهن، روي، مس و منگنز  منیزیم،
و یایی اح یعل( شد یريگ اندازه یتوسط دستگاه جذب اتم

فسـفر، پـس    يمحتوا یینبه منظور تع .)1372 زاده، یبهبهان
و  یبــداتمول یــومودن آموناز هضـم خشــک و اضــافه نمــ 

وانادات غلضت فسفر در عصـاره بـا اسـتفاده از دسـتگاه     
و  1965 ،بلــک و همکــاران( دشــ یــینتع فتومتراســپکترو

تخلخـل   یژه،سطح و یینبه منظور تع). 1976 ،و وو ینکوئ
ــانگینو م ــرات از روش   ی ــر حف ــتفاده  BETقط ــاس  دش

ایـن روش بـر اسـاس     ).1394 ،و همکاران يمحمد خان(
شـده توسـط    و واجـذب  جش حجم گاز بی اثر جذبسن

 درجـه کلـوین   77ثابت نیتروژن مایع  سطح ماده در دماي
و برونـائور و  ( اسـتوار اسـت   مختلف نسبی در فشارهاي

     .)1938 ،همکاران
  ها  تجزیه و تحلیل آماري داده

هـاي   بلوك در قالب طرح آماري ها دادهآنالیز واریانس 
 يافـزار آمـا   نرمبا استفاده از و  با سه تکرارکامل تصادفی 

SAS ها با استفاده از آزمون  مقایسه میانگین داده .دش انجام
. شــد درصــد انجــام پـنج داري  معنــیو در ســطح  دانکـن 

 یبه منظـور بررسـ   یگماپالتس يافزار آمار از نرم مچنینه

اسـتفاده   یوچـار ب هـاي  یژگیبا و پژوهش یمارهايارتباط ت
  .شد

  نتایج
    یوچارو عملکرد بدرصد خاکستر 

ــاس تعر       ــف            براس ــده        ی ــام ش ــتلت و  (               انج                واندراس
        پـژوهش      ین                 مورد استفاده در ا    یه          ، ماده اول )    2011         همکاران، 

   ی                     است کـه نسـبت اتمـ        یبی   ترک       یگنین ل     یرا ز  .    است       یگنین ل
              بوده و نسـبت      یر   متغ   1 / 4   تا    0 /  75              به کربن آن از         یدروژن ه

  ت     اسـ       یـر    متغ   0 / 4     تـا     0 / 2                  بـه کـربن آن از        یژن     اکسـ    ی   اتم
           پژوهش نشان     ین ا    یج   نتا   ).     2011     ان،                  واندراستلت و همکار (

   از  (        پـژوهش        یـن  ا   ي     دماها    یه             آتشکافت در کل     یند          داد که فرا
      شـده         یوچار ب    ید           منجر به تول  )    یوس        درجه سلس     500   تا      350
     بـه       یژن                 به کـربن و اکسـ          یدروژن ه   ی        نسبت اتم     یرا ز  .    است

    یر                   اسـت و بـه مقـاد            یافتـه                            کربن در آن به شـدت کـاهش   
     یبی   ترک       یوچار ب  .    است     شده    یک   نزد       یوچار ب   ي   برا    شده     یف   تعر

     یژن     اکسـ    ی                  که حداکثر نسبت اتم      یدار       کربن پا   ي       است حاو
          به کـربن          یدروژن ه   ی                 و حداکثر نسبت اتم   0 / 4           به کربن آن 

      ).    2015      یدا،   آلم (     باشد    0 / 7   آن 
                  هـاي پسـته بـه                      تبـدیل سرشـاخه                     الزم به ذکر است که
ـ    .        گردیـد        کـربن        محتوي                     بیوچار، موجب افزایش    ا           لـیکن ب

  و            هیـدروژن          میـزان                        هاي پسته بـه بیوچـار                 تبدیل سرشاخه
                                                      اکسیژن، نسبت هیدروژن به کـربن و نسـبت اکسـیژن بـه     

       پژوهش    ین ا    یج   نتا       همچنین     ). 1     جدول  (      یافت          کربن کاهش 
       موجـب           یوچـار     به ب          هاي پسته        سرشاخه    یل   تبد    که         نشان داد 

ـ     ي    محتو    یش    افزا         یـزان  م  .  ) 1      شـکل   (   د    شـو    ی               خاکسـتر آن م
          آتشـکافت     ي          بـه دمـا         یـدي    تول      وچار ی                 خاکستر موجود در ب

         ن خاکستر    یزا         آتشکافت م   ي   دما    یش              داشت و با افزا   ی    بستگ
ـ   ,Y=3.12+0.017X (        یافـت     یش      افـزا    ی           صـورت خطـ    ه    ب

R2=0.78** .(   یشـترین  ب        یمـار                  خاکستر مربوط به ت        یشترین ب          
  .             درصـد بـود      11 /  66          و معـادل    ) سلسیوس     درجه      500 (    دما 

ـ                    هـر واحـد دمـا م       یش                               الزم به ذکر است کـه بـا افـزا         زان   ی
      یابد   ی م    یش         درصد افزا   0 / 7  01      یزان        شده به م    ید          خاکستر تول

این مشاهدات توسط سایر محققین نیز گزارش     ). 1    شکل  (
)     2019 (             و همکـاران      ینن     کسـک                 به عنوان مثـال  . شده است
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   را           آتشـکافت     ي     دمـا     یش                           ش درصد خاکسـتر بـا افـزا    ی    افزا
                                        این محققین همچنـین متـذکر شـدند کـه       .            گزارش کردند

             مـواد خـام         یـه    اول      یـب       به ترک     یدي      تر تول               مقدار مطلق خاکس
  )     1399 (        بابگهري               میري و زمانی              به عنوان مثال   .     دارد   ی    بستگ

ــزایش درصــد خاکســتر بیوچــار حاصــل از ضــایعات                                                         اف
        یگـري                  از جمله عوامـل د   .                           برداشت پسته را گزارش کردند

             نمودن مـاده        یمار          موثر است ت       یوچار                   که بر درصد خاکستر ب
         و امـالح      ید    اسـ       یـر   نظ   ی                      توسـط عوامـل مختلفـ       یه       خام اول

ایـن مشـاهده بـه دلیـل       .  )    2015  ،             داس و شـارما  (      باشد   ی م
افزایش میزان مواد معدنی و همچنین کاهش ترکیبات فرار 

ــی  ــاالتر م ــاي ب ــد شــده در دم باشــد  در بیوچارهــاي تولی
  ).2014کالستون و همکاران، (

  
درختان  آنها در بیوچار تولیدي از چوب هرساتمی بت ، هیدروژن، کربن و  نس)O(درصد اکسیژن آتشکافت بر  ياثر دما - 1جدول 

  . باشند درصد می 5دار در سطح  هاي با حروف متفاوت داراي اختالف معنی میانگیندر هر ستون، . پسته

  عناصر اتمی درصد یا نسبت  دماي آتشکافت
C (%) H (%) O (%) H/C O/C 

36/62            ماده اولیه b 79/4 a 9/36 a 91/0 a 44/0 a 
350     47/78 a 4/2 b 1/9 b 36/0 b 08/0 b 
400     94/78 a 43/2 b 9/8 b 36/0 b 08/0 b 
450     55/78 a 84/1 c 2/8 b 24/0 c 07/0 b 
500     04/81 a 7/1 c 2/6 c 24/0 c 05/0 c 

  
  

  
هاي با حروف  میانگین. هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارخاکستر و عملکرد ب یزانمآتشکافت بر  ياثر دما - 1شکل 

  .باشند درصد می 5دار در سطح  راي اختالف معنیمتفاوت دا
  

نشـان داد کـه   ) 1شـکل  (پـژوهش   ینا همچنین نتایج
درصــد بــود و  77/37معــادل  یوچــارعملکــرد ب یشــترینب

 يدما یشآتشکافت است و با افزا يدما ینمربوط به کمتر
 یابـد  یکـاهش مـ   یبه طور خط یوچارآتشکافت عملکرد ب

)Y=51.38-0.043X, R2=0.78** .(يبه ازا یگربه عبارت د 
 043/0 یزانبه م یديوچار تولیب یزاندما م یشهر واحد افزا

 يدر دمـا  یوچـار عملکرد ب ینکمتر. یابد یدرصد کاهش م
معـادل   پـژوهش  یـن ا یطو در شـرا  سلسیوسدرجه  500

عملکـرد   یـزان بر م یمبن یاگرچه گزارش. درصد بود 8/29
دگان مشاهده حاصل از سرشاخه پسته توسط نگارن یوچارب
) فاز جامـد  ولیدت یزانم( یوچارکاهش عملکرد ب یکنل شدن

که به دلیل کاهش میزان اکسیژن آتشکافت  يدما یشبا افزا
ان و زو، چـ (و هیدروژن فرار در بیوچـار تولیـدي اسـت    

ــا ) 2009 ــط س ــت    ینمحققــ یرتوس ــده اس ــزارش ش گ
 یـزان بـه عنـوان مثـال م   ). 1394و همکاران  يمحمد خان(

شـده در   یـد پسـته تول  یعاتحاصل از ضا وچاریعملکرد ب
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 یـب بـه ترت  سلسیوسدرجه  750و  600، 450، 300 يدما
درصد گـزارش شـده اسـت کـه      31و  32، 33، 50معادل 

 یـر اخ پـژوهش  یطدر شرا یوچاراز عملکرد ب یشترب دکیان
ــابگهري،  میــري و زمــانی(بــود   یــلدل ینمهمتــر). 1399ب

 یهماده اول یبدن ترکمشاهدات متفاوت بو ینا یناختالف ب
 یــنا). 1394و همکـاران   يمحمــد خـان ( باشــد یخـام مـ  

پسته  یايحاصل از بقا یوچاربودن عملکرد ب یشترب ینمحقق
عملکـرد   یزانم. را گزارش نمودند یشکرنسبت به باگاس ن

 يدر دمـا  یشـکر پسته و باگاس ن یايحاصل از بقا یوچارب
ــه ترت سلســیوسدرجــه  500 ــبب ــادل  ی  1/27و  7/35مع

  ).1394 ،و همکاران يمحمد خان(درصد بود 
   یدیتهو اس یکیالکتر یتهدا یتقابل

مـواد بهسـاز    یـابی ارز بـراي که  ییها از شاخص یکی
 یتهـدا  یـت قابل یـزان م گیـرد  یخاك مورد استفاده قرار م

در  یکـی الکتر یتهـدا  یـت قابل. باشـد  یآنهـا مـ   یکیالکتر
طـر،  خـام پسـته و آب مق   يهـا  به ده سرشاخه یکعصاره 
، با 2بر اساس شکل . بر متر بود زیمنس یدس 36/1معادل 

 یـت قابل سلسـیوس  درجه 500آتشکافت تا  يدما یشافزا
پسته  يها شده از سرشاخه یدتول یوچارب یکیالکتر یتهدا

-Y=6.68(کـــــرد  یــــروي از معادلــــه درجـــــه دو پ 

0.0277X+0.000036X2, R2=0.96** .( یگـر، به عبـارت د 
 سلسیوسدرجه  400تا  350ت از آتشکاف يدما یشبا افزا

اما  داري نداشت تغییر معنی یکیالکتر یتهدا یتابتدا قابل
 یوسدرجه سلس 500تا  400از  تشکافتآ يدما یشبا افزا

 يدمـا  یشذکـر اسـت کـه بـا افـزا      یانشـا . یافت یشافزا
 یتهـدا  یتقابلسلسیوس درجه  500به  350آتشکافت از 

 یشبـر متـر افـزا    یمـنس ز یدس 8/1به  36/1از  یکیالکتر
 یتهـدا  یـت درصـد از قابل  32معادل  یزانم ینکه ا یافت

ـ  یوسدرجه سلس 350 يدر دما یکیالکتر دلیـل  . باشـد یم
نظیـر کلسـیم،    عناصر غـذایی  غلظت ایشاین مشاهده افز

. )2007ریوز و همکاران، ( باشد منیزیم، سدیم و پتاسیم می
د بهسـاز  موا یکیالکتر یتهدا یتقابل یشافزا ینکهبه ا نظر

از امالح محلول  یشتريافزوده شدن مقدار ب یخاك به معن
و زمان مصرف آنها  یزاننسبت به م یدبا باشد، یبه خاك م

کشت شده توجـه   یاهگ يآستانه تحمل به شور ینو همچن
صورت ممکن است امـالح موجـود در    ینا یردر غ. نمود

 شـود  یـاه بـه گ  يوارد شـدن تـنش شـور    موجـب  یوچارب
نشـان  ) 1395(و همکاران  باوریانی یزلف. )1398کریمی، (

 يکه در دما یحاصل از کود مرغ یوچاردادند که مصرف ب
 یششـده اسـت موجـب افـزا     یدتول سلسیوسدرجه  400
  .خاك شده است  pHو  يشور

آتشـکافت   يدمـا  یشبا افـزا  یوچارب  pHینب رابطه
کــــرد  یــــروياز معادلــــه درجــــه  اول پ  یــــزن
)Y=2.92+0.0138X, R2=0.99** .(  ــانطور کــه از هم

بـه   یـه مـاده خـام اول   یلمشـخص اسـت، تبـد    2شکل 
 یوچـار ب pH یـزان م. یدگرد pH یشموجب افزا یوچارب

ــدتول ــا ی ــه  500و  450، 400، 350 يشــده در دم درج
 82/9و  18/9، 43/8، 73/7معـادل   یبترت هب سلسیوس

 350آتشکافت از  يدما یشبا افزا یگربه عبارت د. بود
بـه   یـک در عصـاره   pHمقدار  لسیوسسدرجه  500به 

درصـد نسـبت بـه     27 یزانبه آب مقطر به م یوچارده ب
 یشافـزا  سلسـیوس درجـه   350آتشـکافت   يدما یمارت

مهمترین دلیل افـزایش  ) 2007(ریوز و همکاران  .یافت
بیوچار با افزایش دماي آتشکافت را کـاهش   pHمیزان 
هـاي عامـل اسـیدي و افـزایش محتـواي عناصـر        گروه

  .لیایی معرفی کردندق
  



 327/  1400/  3شماره /  35جلد / الف / هاي خاك نشریه پژوهش

 

   
با حروف  هاي یانگینم. هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارب pHو  یکیالکتر یتهدا یتآتشکافت بر قابل ياثر دما - 2شکل 

  .باشند یدرصد م 5در سطح  دار یاختالف معن يمتفاوت دارا
 

 پتاسیم کل 

 یـاز مـورد ن  يضـرور  ییاز عناصـر غـذا   یکـی  یمپتاس
ــانگ ــ یاه ــد یم ــ باش ــود آن در بس ــ یاريو کمب  یاز اراض

لـذا  ). 1398 ،یمـی کر(اسـت   گزارش شده یرانا يکشاورز
کشور ضـرورت   یاراض یاريپتاسه در بس يمصرف کودها

کـه   یبـی و هـر ترک ) 2008 ،پـور و همکـاران   رمضان(دارد 
خاك  يرو یمنف اثرکه  یعنصر باشد، به شرط ینا يحاو

به عنوان ماده بهسـاز خـاك    تواند ینداشته باشد، م یاهگ یا
 يبـه دمـا   یـدي تول یوچـار در ب یمغلظت پتاس. گردد یتلق

هر واحـد   یشو با افزا )3شکل (داشت  بستگیآتشکافت 
به  یديتول یوچارعنصر در ب ینشکافت غلظت اـآت ياـدم

ــزانم ــزا  0031/0 یــ ــد افــ ــ یشدرصــ ــد یمــ  یابــ
)Y=0.0047+0.0031X, R2=0.85** .(ــا ــنا یجنتـ  یـ

ــژوهش ــه بنشــان دا پ ــ یشــتریند ک در  یمغلظــت پتاس
 500آتشـکافت   يمربوط به دمـا ) درصد 52/1( یوچارب

 یـد تول یوچاردر ب یمغلظت پتاس. است سلسیوسدرجه 
بـه   سلسـیوس درجه  450و  400، 350 يشده در دماها

 ینبنـابرا . درصد بود 46/1و  25/1، 19/1معادل  یبترت
 یمسـ پتا ینمنبع تـام  یک یوچارکه ب شود یم گیري یجهنت

آتشـکافت   يدمـا  یشو با افـزا  باشد یم یاهگ یازمورد ن
 یوچـار ب یفیـت ک و یشافـزا  ییعنصر غـذا  ینا يمحتو

 .یابد یم یشافزا یمپتاس یزاناز نظر م یديتول

  

  
  هاي یانگینم .هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارموجود در ب یمپتاس یزانآتشکافت بر م ياثر دما - 3 شکل

 .باشند یمدرصد  5در سطح  دار یاختالف معن ياوت دارابا حروف متف
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 یم کل سد

درجـه   350دمـاي آتشـکافت   در سدیم  يمحتو
 یشو با افـزا ) 4شکل ( درصد بود 12/0سلسیوس معادل 

عنصـر بصـورت    ینغلطت ا ،سلسیوسدرجه  500دما به 
و ) **Y=0.06+0.0002X, R2=0.73( یافـت  یشافزا یخط

 هـاي  پژوهش یجمشاهده با نتا ینا. درصد بود 15/0معادل 
 یهمخـوان ) 2019 ،و همکاران یننکسک( پژوهشگران یرسا

 يدمـا  یشگزارش کردند که بـا افـزا   ینمحقق ینا. داشت
ــوا ، سلســیوسدرجــه  500بــه  300آتشــکافت از   يمحت

 یشافـزا  یـز پسـته ن  یـاي و بقا یشکرباگاس ن یايبقا یمسد
  و پسته به  یشکرنو خام  یهاول یايدر بقا یممقدار سد. یافت

  
 یـد تول یوچـار بود کـه در ب  15/0و  08/0معادل  یبترت

 28/0و  12/0بـه   سلسـیوس درجـه   500 يشده در دما
اگرچـه غلظـت بـاالي سـدیم در خـاك      . یافت یشافزا

زارچـی،   کریمـی (شـود   یمـ موجب سمیت آن در گیـاه  
 يبـرا  یـد مف ییاز عناصر غـذا  یکی یمسد نلیک) 1394

عنصـر   یفاز وظـا  یت که برخاس گزارش شده یاهانگ
هـا   از واکـنش  یرا انجام داده و در برخـ  یمپتاس ییغذا
ــاور، (د شــو یمکلســ یگزینجــا توانــد یمــ پراســاد و پ

 یاريرشد بس یشلذا غلظت کم آن موجب افزا). 1997
  .شود یرست م یریننمک دوست و ش یاهاناز گ

  

  
  هاي یانگینم .هرس درختان پسته يها از چوب یديتول ریوچاموجود در ب سدیم یزانآتشکافت بر م ياثر دما - 4 شکل

  .باشند یدرصد م 5در سطح  دار یاختالف معن يبا حروف متفاوت دارا
  

 کل فسفر

از  یــاديباتوجـه بــه کمبـود فســفر در بخـش ز   
عنصر  ینا يکه حاو يمصرف مواد بهساز یرانا يها خاك

عملکـرد در واحـد سـطح     یشموجب افزا تواند یباشند م
سرشـاخه   یلتبد). 1399 ،و همکاران یمیکر(د شو نیاهاگ

آتشـکافت موجـب    يدمـا  یشو افزا یوچاربه ب خام پسته
کـه بـا    يبـه نحـو  . )5شـکل  ( دشـ فسفر  يمحتو یشافزا
   یوچارفسفر در ب یزانآتشکافت م يهر واحد دما یشافزا

  
 یافـت  یشدرصـد افـزا   0006/0 یـزان بـه م  یبه طور خط

)Y=- 0.052+0.0006X, R2=0.90**  (درصـد   یشترینو ب
درجه  500آتشکافت  يمربوط به دما) درصد 22/0(فسفر 

 يدمـا  یشغلظـت فسـفر بـا افـزا     یشافزا. بود سلسیوس
 یرنظ یاز مواد آل یشده از برخ یدتول یوچارآتشکافت در ب

 یزن ینمحقق یرتوسط سا یگوشت يها کود حاصل از جوجه
در  یـن ا). 2019 ،و همکـاران  یننکسک( است دهشگزارش 
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دار  یمعن ییرعدم تغ یناز محقق یگرد یاست که برخ یحال
درختـان نخـل    یعاتاز ضـا  یدير تولیوچافسفر ب يمحتو

ــ ــالز  یروغن ــور م ــد   يدر کش ــزارش نمودن ــف(گ و  یعش

بـر   یـه مـاده اول  یرتاث یانگرتضادها ب ینا). 2012 ،همکاران
  . باشد یم یديتول یوچارب یفیتک

  

  
  هاي یانگینم. هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارجود در ب مو فسفر یزانم آتشکافت بر ياثر دما - 5 شکل

  .باشند یدرصد م 5در سطح  دار یاختالف معن يبا حروف متفاوت دارا
  

 کلسیم، منیزیم و روي

که  یمفسفر و سد یرنظ يبرخالف غلظت عناصر
غلظت درجه سلسیوس  500تا آتشکافت  يدما یشبا افزا
 يو رو یزیممن یم،بود، غلظت کلس یشیت افزاصوره آنها ب

تفـاوت  . یافـت  یشافـزا  سلسـیوس درجـه   450 يتا دمـا 
در  یوسدرجــه سلســ 500و  450 يدمــا ینبــ داري یمعنــ

). 6شـکل  (مشـاهده نشـد    ، منیـزیم و روي یمغلظت کلس
نشان داد کـه  ) 2019(و همکاران  یننکسک یقاتتحق یجنتا

حاصــل از  ریوچــادر ب یمدمــا، غلظــت کلســ یشبــا افــزا
 يدما یشترینداشت و ب یشیروند افزا یگوشت يها جوجه

. بـود  سلسـیوس درجه  450 پژوهش یندر ا یوچارب یدتول
درجه  450تا  300دما از  یشبا افزا یزیممورد غلظت من در

دمـا   یشاما با افزا. یددرصد رس 4/0به  23/0از  یوسسلس
   ییرتغ یزیمغلظت من سلسیوسدرجه  500به  450از 

  

  
این روند در  .درصد بود 38/0نداشت و معادل  داري یمعن

 6همــانطور کــه از شــکل . مـورد روي نیــز مشــاهده شـد  
درجه  350آتشکافت  يدر دما يمشخص است غلظت رو

بـود و   یلـوگرم در ک گـرم  یلیم 53/24معادل  سلسیوس
 22/33بـه   سلسـیوس درجـه   450دمـا بـه    یشبـا افـزا  

ــ. یافــت یشافــزا یلــوگرمدر ک گــرم یلــیم ــا  ینهمچن ب
درجــه  500بــه  450آتشــکافت از  يدمــا یشافــزا

نکرد و معـادل   داري یمعن ییرتغ يغلظت رو سلسیوس
مشـاهده توسـط    ینا. بود یلوگرمدر ک گرم یلیم 62/31
 یجبه عنـوان مثـال نتـا   . دشو یم ییدتا پژوهشگران یرسا

نشـان  ) 1394( همکـاران و  يخان محمـد  هاي پژوهش
 500بــه  400از  تشــکافتآ يدمــا یشداد کــه بــا افــزا

   .نداشت داري یمعن ییرتغ يغلظت رو سلسیوسدرجه 
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  .هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارموجود در بکلسیم، منیزیم و روي  یزانآتشکافت بر م ياثر دما - 6 شکل

  . باشند درصد می 5دار در سطح  راي اختالف معنیهاي با حروف متفاوت دا ستون
  

 آهن و منگنز

و فسـفر کـه بـا     یمپتاسـ  ییبرخالف عناصر غذا
 يمحتـوا  سلسیوسدرجه  500آتشکافت تا  يدما یشافزا

با  یافت، یشافزا یوستهو پ یصورت خطه ب یزعناصر ن ینا
آتشکافت غلطت عناصر آهـن و منگنـز تـا     يدما یشافزا
ـ  لسیوسسدرجه  450 يدما و  یشافـزا  داري یبه طور معن

   ییرتغ يآمار ظرکاهش اما از ن يسپس از نظر عدد
  

  
بـا گـزارش    یجنتـا  یـن ا). 7شکل (نداشت  داري یمعن

آنهـا  . در تضاد است )1394(همکاران و  يخان محمد
 500آتشـکافت تـا    يدمـا  یشنشان دادند کـه بـا افـزا   

و پسته  یايغلظت آهن و منگنز در بقا سلسیوسدرجه 
ـ  یشافـزا  یشکرباگاس ن اخـتالف   یـن علـت ا . یابـد  یم

باشـد   یـه ب ماده خـام اول یترک یتماه یلبه دل تواند یم
  ).2019 ،و همکاران یننکسن(
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  . هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارموجود در بآهن و منگنز  یزانآتشکافت بر م ياثر دما - 7 شکل

  .باشند درصد می 5دار در سطح  اي با حروف متفاوت داراي اختالف معنیه ستون
  
  
  

 و تخلخل کل سطح ویژه

و  ژهیــســطح وهــاي بیوچارهــا  یکــی از مزیــت
باشد که به شدت به ترکیب مواد خام اولیه  می آنهاتخلخل 

ــتگی دارد   ــکافت بس ــرایط آتش ــالی(و ش ــادي و  ع پورباب
مشخص اسـت،   8همانطور که از شکل ). 1397همکاران، 

 آتشکافت، سـطح ویـژه بیوچـار تولیـدي    با افزایش دماي 
 و از معادلــه درجــه دو تبعیــت کــرد   افــزایش یافــت  

)Y=10.82-0.0678X+0.0001X2, R2=0.97** .( کمتــرین
مربـوط بـه دمـاي    ) مترمربـع در گـرم   46/0(سـطح ویـژه   

بود و با افـزایش دمـا بـه     سلسیوسدرجه  350آتشکافت 
  ش ـبرابر افزای 12سطح ویژه حدود  سلسیوسه ـدرج 500

  

  
روند افزایشـی  . مترمربع در گرم بود 63/5یافت و معادل 

ــورد   ــاي آتشــکافت در م ــا افــزایش دم میــزان تخلخــل ب
این افزایش ). 9شکل (بیوچارهاي تولیدي نیز مشاهده شد 

از معادله درجه اول پیروي کرد و به ازاي هر یکصد واحد 
 007453/0میــزان   افــزایش دمــا میــزان تخلخــل بــه    

سانتیمترمکعب به ازاي هـر گـرم بیوچـار افـزایش یافـت      
)Y=0.0209+0.0000745X, R2=0.98** .(  میزان تخلخـل

درجـه سلسـیوس معـادل     350در تیمار دماي آتشـکافت  
سانتیمتر مکعب در گرم بود و بـا افـزایش دمـاي     0041/0

سـانتیمتر   0182/0درجه سلسـیوس بـه    500آتشکافت به 
  .افزایش یافت) برابر 44/4معادل (گرم مکعب در 

  
  



  .............هرس درختان  یعاتاز ضا یديتول یوچارب یمیاییو ش یزیکیف هاي یژگیو یآتشکافت بر برخ يدماتأثیر /  332

  
  هاي یانگینم. هرس درختان پسته يها از چوب یديتول یوچارب سطح ویژهآتشکافت بر  ياثر دما - 8 شکل

  .باشند یدرصد م 5در سطح  دار یاختالف معن يبا حروف متفاوت دارا
     

  

  
  با  هاي یانگینم. هرس درختان پسته يها از چوب یديتول تخلخل کل بیوچارآتشکافت بر  ياثر دما - 9 شکل

  .باشند یدرصد م 5در سطح  دار یاختالف معن يحروف متفاوت دارا
  

  بحث
اي بـر روي   گسـترده  هـاي  هاي اخیر پـژوهش  سالدر 

 تولید بیوچار از منابع مختلف مواد آلی انجام شـده اسـت  
ــانی( ــري و زم ــابگهري،  می ــین گزارشــات . )1399ب همچن

ثیر مثبت بیوچارها بر اراضی کشاورزي و أزیادي مبنی بر ت
 .)1398پناهی و همکاران،  یزدان( گیاهان انتشار یافته است
کیفیـت بیوچـار تولیـد شـده و      ،بر اساس این گزارشـات 

اثرات مصرف آنها بر خاك و گیاه به شدت به ویژگی مواد 
و شـرایط تولیـد بیوچـار    ) 2013وانگ و همکاران، (اولیه 

بستگی )  2019 ،و همکاران یننکسن( نظیر دماي آتشکافت
اي به عنوان بیوچـار   لذا قبل از مصرف هر گونه ماده. دارد

گیـري   را انـدازه  آنهاي فیزیکـی و شـیمیایی    باید ویژگی
ضرورت  ،اد اولیهوهمچنین جهت تولید بیوچار از م .نمود

دمـاي  شرایط آتشـکافت بـویژه   سازي  بهینهدارد نسبت به 
ایج ایـن پـژوهش کـه بـا هـدف      نت .داقدام نموآتشکافت 
هـاي فیزیکـی و    ثیر دماي آتشکافت بـر ویژگـی  بررسی تأ

هـاي ناشـی از هـرس     شیمیایی بیوچار حاصل از سرشاخه
با افزایش دماي درختان بارور پسته انجام شد نشان داد که 
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غلظت عناصـر   درجه سلسیوس 500به  350از  آتشکافت
ي افـزایش  لیـد پتاسـیم در بیوچـار تو  و  فسفرنظیر غذایی 
همچنین نتایج این پژوهش نشان ). 5و  3هاي  شکل(یافت 

 450داد که غلظت عناصر آهن، روي و منگنـز تـا دمـاي    
 ثابت مانـد از نظر آماري  درجه سلسیوس افزایش و سپس

ش میـزان  بـه دلیـل کـاه   این مشـاهده  . )7و  6هاي  شکل(
باشـد و   مـی ) 2009ان و زو، چـ (هیدروژن و اکسیژن فرار 

تبار و  ریحانی(گزارش شده است  نیز ط سایر محققینتوس
با توجـه بـه اینکـه بـا افـزایش دمـاي       ). 2020، همکاران

آتشکافت غلظت عناصر مورد نیاز گیاه نیز افزایش یافـت،  
در بخــش تولیــد شـده در دمــاي بـاالتر    یوچـار ب مصـرف 

گیاهان زراعی و مین نیاز غذایی أدر راستاي تکشاورزي و 
اما نکته قابل تاملی کـه بایـد بـه آن    . شود توصیه میباغی 

 pHقابلیت هـدایت الکتریکـی و   توجه نمود این است که 
هاي پسـته نیـز بـا افـزایش      بیوچار تولید شده از سرشاخه

درجه سلسیوس به ترتیب  500به  350دماي آتشکافت از 
همگـام  ). 2شکل ( درصد افزایش یافت 27و  32به میزان 

نیـز افـزایش   ) 1396(ی و همکـاران  طـالب  با این نتایج، بنی
قابلیت هدایت الکتریکی بیوچار حاصل از باگاس نیشـکر  

ــد ریــوز و همکــاران . و خوشــه خرمــا را گــزارش نمودن
بیوچار با افزایش  pHمهمترین دلیل افزایش میزان ) 2007(

هـاي عامـل اسـیدي و     دماي آتشـکافت را کـاهش گـروه   
لذا مصـرف  . دمعرفی کردنافزایش محتواي عناصر قلیایی 

بیوچار تولید شده در دماي باال براي گیاهـان حسـاس بـه    
زیرا افزایش . تنش شوري باید با دقت بیشتري انجام پذیرد

 ،به بیش از حد آستانه تحمل به شوري گیـاه شوري خاك 
ضـمنا درصـورتیکه   . شود میموجب کاهش پتانسیل تولید 

مصرف بیوچار نتواند شوري خاك را به شـوري بـیش از   
حد آستانه تحمل به شـوري گیـاه مربوطـه افـزایش دهـد      

  .)1394 زارچی، یمیکر(مصرف بیوچار مانعی ندارد 
از دیگر مزایاي افزایش دماي آتشکافت، افزایش سطح 

باشـد   هـاي پسـته مـی    ویژه بیوچار تولید شده از سرشاخه
حاصــل از  بیوچــار گرچــه ســطح ویــژه   ). 8شــکل (

مشـابه نتـایج    اخیـر هاي پسته در شرایط تحقیـق   سرشاخه

باشـد،   مـی ) 2010(ورهیجن و همکـاران  ارائه شده توسط 
سـایر  سطح ویـژه بیوچارهـاي حاصـل از     لیکن نسبت به
به عنوان مثـال  . استبرخوردار مقدار کمی ز پژوهشگران ا

میزان سطح ویژه بیوچار حاصل از چوب درخت انجیـر و  
 10درجـه سلسـیوس و بـه مـدت      600ذرت که در دماي 

 4/33و  147آتشکافت شده است به ترتیب معادل ساعت 
کیزیتـو و همکـاران،   (اسـت   مترمربع در گرم گزارش شده

با توجه بـه اینکـه بیشـترین دمـاي آتشـکافت در      ). 2019
 3درجه سلسیوس و مدت زمان اقامت  500اخیر  پژوهش

تـوان بـا افـزایش     ساعت بود بنابراین درصورت نیاز، مـی 
اقامت سـطح ویـژه بیوچـار     دماي آتشکافت و مدت زمان

تـر ترکیبـات آلـی در     تبخیر سـریع . تولیدي را افزایش داد
دماهاي باالتر و جلوگیري از اکسید شدن ترکیبات فـرار و  

افـزایش سـطح ویـژه بـا      تشکیل منافذ خالی بیشتر، دلیـل 
لهمن و جـوزف،  (ذکر شده است افزایش دماي آتشکافت 

دنـد کـه بـا    مشـاهده کر ) 2014(آژین و سنسـوز  ). 2009
درجـه سلسـیوس    550به  400افزایش دماي آتشکافت از 

امـا  . سطح ویژه بیوچار حاصل از دانه کلزا افزایش یافـت 
درجه سانتیگراد  700به  550با افزیش دماي آتشکافت از 

این محققین دلیل افزایش سـطح  . سطح ویژه کاهش یافت
را  درجه سلسیوس 550تا  ویژه با افزایش دماي آتشکافت

فزایش حجم خلل و فرج ریز و کـاهش سـطح ویـژه بـا     ا
افزایش بیشتر دماي آتشکافت را کاهش حجم خلل و فرج 
ریز به دلیل ذوب شدن و ترك برداشتن ساختار متخلخـل  

ایــن ). 2014آژیــن و ســنزو، (مــواد اولیــه ذکــر نمودنــد 
تایید شده ) 2007(مشاهدات توسط جینداروم و همکاران 

ش دماي آتشکافت بر افزایش بیش ثیر مثبت افزایأت .است
از چهار برابري تخلخل بیوچار تولیدي مشـاهده شـده در   

یر پژوهشـگران  توسط سا، )9شکل (شرایط پژوهش اخیر 
نتایج ). 2019کسکینن و همکاران، (نیز گزارش شده است 

نیز نشـان داد کـه   ) 2017(تحقیقات سیگموند و همکاران 
درجه سلسیوس  300تا  105با افزایش دماي آتشکافت از 

ساعت میزان تخلخل کل بیوچار افزایش  12و زمان اقامت 
این محققین افزایش میزان کربناسـیون را مهمتـرین   . یافت
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دلیل افزایش تخلخل بـا افـزایش دمـاي آتشـکافت ذکـر      
   .کردند

افـزایش   نشـان داد بـا        پژوهشبه طور کلی نتایج این 
صـر  لظـت عنا غ سلسـیوس درجه  500تا دماي آتشکافت 

و همچنـین    مورد نیاز گیاه نظیـر فسـفر و پتاسـیم    غذایی
ــذا  .دیابــ مــیبیوچــار افــزایش تخلخــل و ســطح ویــژه  ل

هـاي درخـت    از سرشاخه بیوچارترین دماي تولید  مناسب
. باشـد  درجـه سلسـیوس مـی    500 الـی  450 دمـاي  ،پسته

بـه نظـر   ، ربیشت من توصیه به انجام تحقیقاتض همچنین،
توانـد کمبـود برخـی از     صول مـی رسد مصرف این مح می

 و برخـی از  عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را جبران نمایـد 

بـویژه ظرفیـت نگهداشـت آب     خاك فیزیکیهاي  ویژگی
  . خاك را بهبود بخشد

  تشکر و قدردانی
کـد  نتـایج پـروژه تحقیقـاتی بـا     از  این مقاله بخشـی 

است کـه بـا حمایـت     971171-010-23-23-45مصوب 
ایت از پژوهشگران و فنـاوران کشـور و   ممالی صندوق ح

سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي     همچنین
همچنین از جناب آقاي دکتر مختار زلفی  .است انجام شده

باوریانی عضو هیئت علمـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش     
کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس که تجارب خود در 

مجري پروژه قـرار دادنـد   زمینه تولید بیوچار را در اختیار 
  . گردد تشکر و قدر دانی می
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Abstract 

Production and soil application of biochars derived from crop residue is known 
as an environmental friendly strategy for increasing soil health and quality. 
Therefore, the present study aimed to elucidate the effect of 4 pyrolysis 
temperatures (350, 400, 450, and 500 °C) on the physicochemical properties of 
biochar derived from pistachio pruning. The results showed that increasing 
pyrolysis temperature up to 500 °C increased electrical conductivity, pH, K, Na 
and P by 32%, 27%, 27%, 25%, and 29% compared to the pyrolysis 
temperature of 350 °C, respectively. While the increasing trend in Ca, Mg and 
Zn content was significant up to 450 °C, there were no significant difference in   
Ca, Mg and Zn content at pyrolysis temperatures of 450 and 500 °C. The results 
also, confirmed the positive effect of pyrolysis temperature on specific surface 
area as well as porosity. Overall, it was concluded that the biochar derived from 
pistachio pruning woods is rich in plant nutrients and can be used as a source of 
nutrient supply for plants. It can also act as a soil amendment and improve plant 
performance. 

 
Keywords: Biochar acidity, Biochar Electrical Conductivity, Biochar plant nutrients, Biochar 

specific surface area 
 

 

                                                   
1. Corresponding author: National Salinity Research Center, Yazd, Iran.  


