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اثرات مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر آب قابلاستفاده ،مقاومت روزنهای ،وزن
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حسن اصولی  ،*1احمد کریمی ،2حسین شیرانی
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چکیده
بیوچار با بهبود ویژگیهای خاک و گیاه ،به تولید پایدار کمک میکند .در مطالعات انجام شده ،کمتر به بررسی اثر اندازه
ذرات و مقدار بیوچار بر ویژگیهای خاک و کارآیی مصرف آب در شرایط مزرعه پرداخته شده است .این پژوهش با هدف
بررسی اثر مقادیر مختلف دو نوع بیوچار با اندازه ذرات متفاوت بر آب قابلاستفاده گیاه ( ،)PAWمقاومت روزنهای ،وزن خشک
ریشه ،عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم ( )WUEانجام شد .برای این منظور آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی با سه فاکتور نوع ،مقدار و اندازه ذرات بیوچار در مزرعه اجرا گردید .بیوچارهای کاه گندم و هیزم زردآلو در اندازههای
 (S2) 0/5-1 ،(S1) 0-0/5و  (S3 )1-2میلیمتر با مقادیر  (R2) 1/5 ،(R1)0/5و  (R3) 3درصد وزنی به خاکی با بافت لوم
شنی در عمق  0-15سانتیمتر اضافه گردیدند .بیوچار کاه گندم با اندازه ذرات  S2در مقدار  R3و بیوچار هیزم زردآلو با اندازه
ذرات  S1در مقدار  ، R3میزان  PAWرا بیشتر از بقیه تیمارها درسطح هر بیوچار افزایش دادند .کمترین مقاومت روزنهای
در اندازه ذرات  S3بیوچارهای کاه گندم و هیزم زردآلو و به ترتیب در مقادیر  R1و  R2این بیوچارها مشاهده شد .وزن خشک
ریشه گندم کمتر تحت تأثیر مقدار و اندازه ذرات بیوچار قرار گرفت .افزایش معنیدار میزان عملکرد گندم در مقایسه با شاهد،
در بیوچار گندم با اندازه ذرات  S2با مقدار  R3مشاهده شد .در برخی از تیمارها ،میزان عملکرد نسبت به شاهد کاهش
معنیداری داشت .یافتههای این تحقیق اثربخشی بیشتر بیوچار کاه گندم در اندازه ذرات  S2و مقدار  R3بر افزایش WUE
را نشان داد .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که تغییر اندازه ذرات بیوچار بسته به مقدار بیوچار اضافهشده به خاک و نوع
مواد اولیه بیوچار اثرات متفاوتی بر ویژگیهای خاک داشت.
واژههای کلیدی :اصالح خاک ،اندازه ذرات بیوچار ،کربن آلی خاک ،عملکرد گندم

اصولی ح ،.کریمی ا ،.شیرانی ح .1401.اثرات مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر آب قابلاستفاده ،مقاومت روزنهای ،وزن خشک ریشه و کارآیی مصرف آب
گندم .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،10شماره  .2صفحه.78-66 :
-1دانشجوی دوره دکتری گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
-2استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
-3استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
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اثرات تنش آبی به ویژگیهای گیاه کشککتشککده ،خاک و
شدت تنش ب ستگی دارد .مطالعات آزمای شگاهی وانگ و
همکاران ) (Wang et al. 2018نشککان داد که بیوچار با
کاهش مصکککرف آب ،اثر منفی تنش خشککککی بر ذرت را
کاهش میدهد .لوسکککی با و همکاران (Lusiba et al.,
) 2017گزارش کرد ند که بیو چار میزان زیسککککتتوده،
عملکرد دانه و کارآیی مصکککرف آب را در خاک رسکککی
افزایش داد .این در حالی بود که بیوچار هیچ تأثیری بر
اجزای عملکرد در خاک شککن لومی نداشککت .لنگرودی و
همکاران ) (Langeroodi et al., 2018نتیجهگیری کردند
که در شرایط تنش خشکی متوسط ،اضافه کردن بیوچار
به خاک عملکرد را به صکککورت قابلتوجهی افزایش داد.
ایشککان ابراز امیدواری کردند که در مناطق نیمهخشککک،
که با محدودیت دسترسی به آب روبهرو هستند ،استفاده
از اصککالحکننده بیوچار بتواند روشککی برای کاهش مقدار
آب مصرفی در آبیاری باشد.
بیشککتر شککدن میزان آب قابل اسککتفاده گیاه با افزودن
اصکککالحکننده بیوچار به خاک ،زمانی میتواند به کاهش
مقاومت روزنهای و افزایش شکککدت فتوسکککنتز و درنهایت
افزایش میزان محصککول منتهی شککود که گیاه با توسککعه
ریشکککه (افزایش عمق و تراکم ریشکککه) از آب موجود در
خاک اسککتفاده نماید .اثر بیوچار بر ریشککه گیاهان بسکیار
متغ یر و مبهم اسککککت ) .(Svoboda et al., 2017در
تحقی قات ان جامشکککده ن تایج مت فاوتی از اثر بیو چار بر
زی ستتوده ری شه مانند افزایش زی ستتوده (Xiang et
) ،al., 2017; Liu et al., 2020کاهش زیسککککتتوده
) (Keith et al., 2015یا ثا بت ما ندن آن (Van De
) Voorde et al., 2014گزارش شده است .البته این نتایج
متضکککاد ،دور از انتظار هم نیسکککت .چراکه فاکتورهای
مختلفی مان ند ویژگی های مواد اول یه و شکککرایط فرای ند
گرما کافت برای تهیه بیوچار بر خصککوصککیات فیزیکی و
شکککی مایی بیوچار تأثیر می گذارد .در کنار این فاکتورها،
ویژگیهای فیزیکی بیوچار اضککافهشککده به خاک هم در
میزان زیسکککتتوده و عمق توسکککعه ریشکککه اهمیت دارد
).(Sun et al., 2017
مطالعات انجامشکککده برای طراحی بیوچار برای مقاصکککد
خاص ،غالباً بر پارامترهای گرما کافت تمرکز داشته است
) (Liao et al., 2019و در ک نار آن ،بیشکککترین تو جه
محققان به مقدار بیوچار اضافهشده به خاک معطوف بوده

مقدمه
در مناطق خشکککک و نیمهخشکککک ،بخش کشکککاورزی
بهعنوان تکیهگاه مهم امنیت غذایی و توسککعه اقتصککادی
مطرح اسکککت .در آن م ناطق وقوع بارش های نامنظم و
کمبود آب موجب بروز تنش خشکی در کشتهای دیم و
آبی میشود ) .(Liu et al., 2017از راهحلهای پیشنهادی
برای کم کردن اثر تنش خشککککی در گیکا هان زراعی
میتوان بککه اصکککالح شکککرایط فیزیکی خککاک ،بککهویژه
ویژگیهای هیدرولوژیکی آن اشاره نمود (Bonder et al.,
) .2015اضافه کردن مواد آلی به خاک عالوه بر باال بردن
کربن آلی خاک ،شرایط فیزیکی و هیدرولوژیکی خاک را
بهبود میبخشکککد ) .(Haider et al., 2017اخیراً ،بیوچار
بهعنوان یک ماده آلی اصکککالحکن نده غنی از کربن،
موردتوجه محققان علوم خاک قرار گرفته است.
بیوچار با داشکککتن سکککاختار آرومات یک ،در برابر تجز یه
میکروبی بسککک یار مقاومتر از مواد آلی اسکککت .بیوچار از
حرارت دادن زیسکککتتوده در دمای  300تا  1000درجه
سانتیگراد ،در شرایط بدون اک سیژن یا با اک سیژن کم،
تولید میشکککود ) .(Verheijen et al., 2010افزودن مواد
آلی به فرم بیوچار یک رویکرد جدید در افزودن مواد آلی
به خاکهای مناطق خشکککک و نیمهخشکککک اسکککت که
میتواند بهعنوان قسککمتی از کشککاورزی پایدار در جهت
اسککتفاده بهینه از منابع محدود آب کشککاورزی موردتوجه
قرار گیرد ).(Gao et al., 2020
ویژگیهای فیزیکی بیوچار مانند ساختمان متخلخل و
سطح ویژه زیاد آن ،موجب افزایش تخلخل کل خاک
میشود .با اضافه شدن منافذ داخلی ذرات بیوچار به منافذ
خاک ،توزیع اندازه منافذ خاک تغییر میکند .این موضوع،
موجب افزایش میزان آب قابلاستفاده گیاه شده
) (Langeroodi et al., 2018و روابط آبی گیاهان در طول
ماههای خشک تابستان را بهبود میبخشد (Liu et al.,
.(2020

عدم تامین به موقع آب برای کشکککت های آبی م ناطق
خشککک ،موجب بروز تنشهای جزئی در گیاهان کشککت
شککده میشککود .در مواقع تنش آبی ،بسککته شککدن جزئی
روزنه ها (افزایش مقاومت روزنهای) موجب کاهش میزان
تعرق و میزان انتشککار دی اکسککید کربن به فضککای بین
سلولی برگها میشود که نتیجه آن کاهش میزان عملکرد
هسککت ) .(Langroodi et al., 2018اثر بیوچار بر کاهش
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جداگانه در یک کوره از نوع دو بشککککه با ظرف یت 200
لیتر گرما کافت شدند .برای باال بردن دمای محفظه گرما
کافت ،از مشعل کوره با سوخت گاز طبیعی استفاده شد
و دمای آن در زمان  4ساعت به  330درجه سانتیگراد
رسککانده و  4سککاعت دیگر در این دما نگهداشککته شککد.
بیوچارهای ته یهشکککده با الکهایی به قطر منافذ  1 ،2و
 0/5میلیمتری الک و تا زمان افزوده شدن به خاک (یک
ماه) در کیسکککههای پلیاتیلنی غیرقابل نفوذ در برابر هوا
ب ستهبندی شدند تا سطح بیوچارها اک سید نگردد .برخی
از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بیوچارهای تهیه شده،
در ذرا تی بککا ا بعککاد  150تککا  850م ی کرون ت ع ی ین
گرد یدند ) pH .(Rajkovich et al., 2012و  ECبیوچار
در محلولی با نسککبت ( 1:20وزن به حجم) بیوچار به آب
مقطر ) ،(Definition S. P., 2015چگالی ظاهری بیوچار
با اسککتفاده از یک قالب با قطر  25میلیمتر و ارتفاع 70
میلیمتر ) (Rajkovich et al., 2012و چگکالی حقیقی
بیوچار با پیکنومتر و نفت سککفید تعیین گردید (Gupta
) .et al., 2002میزان رطو بت ،خاکسکککتر ،کربن (،)C
هی کدروژن ( ،)Hنیتروژن ( ،)Nکلسکککیم ( ،)Caمنیزیم
( ،)Mgپتاسکککیم ( )Kو سکککدیم ( )Naبیوچارها با روش
ارائه شده در منبع اندازهگیری شدند (Definition S. P.
)( 2015; Rajkovich et al., 2012جدول .)1

اسککککت این در حالی اسککککت که اثر م قدار بیو چار بر
ویژگیهای خاک بس کیار متغیر بوده اسککت ( Trifunovic
 )et al., 2018از طرفی ،اثر متقابل مقدار و اندازه ذرات
دو بیوچار ته یهشکککده از دو منبع گ یاهان علفی و چوبی
به صورت مزرعهای کمتر برر سی شده ا ست .هدف از این
مطالعه ،بررسکککی اثر متقابل مقادیر مختلف بیوچار کاه
گندم و هیزم زردآلو با اندازه ذرات متفاوت و نیز اثر تغییر
اندازه ذرات بیوچارهای مورد نظر در یک مقدار ثابت ،بر
میزان آب قابل اسکککتفاده گ یاه ،مقاومت روزنهای گندم،
وزن خ شک ری شه ،عملکرد دانه و نیز کارآیی م صرف آب
گندم پاییزه رقم میهن بود .دانسکککتن اثر متقابل مقدار و
اندازه ذرات بیوچار بر خصککوصککیات هیدرولوژیکی خاک،
میزان محصککول و کارآیی مصککرف آب ،بهصککورت بالقوه
میتواند در طراحی بیوچار ویژه برای مدیریت مصرف آب
جهت رسیدن به حداکثر محصول بسیار مفید باشد.
مواد و روشها
محل اجرای آزمایش و ویژگیهای خاک آن

این تحقیق در سکککال  1397در مزرعه تحقی قاتی مرکز
آموزش و تحقی قات کشککککاورزی تبریز با مختصککککات
جغرافیایی  37/9752 °عرض شککمالی 46/5516 °،طول
شکککرقی و ارتفاع  1843متر از سکککطح دریا اجرا گردید.
میانگین بارش سکککاالنه منطقه  331میلیمتر و میانگین
دمای سککاالنه آن 17/5 ،درجه سککانتیگراد اسککت .برای
ک سب اطالعات اولیه از و ضعیت خاک مورد مطالعه ،یک
نمونککه مرکککب (عمق  0 – 15سککککانتیمتر) تهی که و
ویژگی های فیزیکی و شکککیم یایی خاک م حل آز مایش
اندازهگیری گرد یدند .نمونه دسکککتنخوردهای هم برای
تعیین جرم مخ صوص ظاهری خاک تهیه شد .ا سیدیته
خاک در نسکککبت  1:1خاک به آب مقطر ،قابلیت هدایت
الکتریکی در عصکککاره گل اشکککباع خاک ،مقدار کربنات
کلسککک یم بککا کلسکککیمتر ،کربن آلی خککاک بککا روش
اکسیداسیون تر ،فسفر قابلاستفاده خاک با روش اولسون
و پتاسککیم قابلاسککتفاده خاک با روش بیکربنات آمونیوم
نرمال با  pHخنثی اندازهگیری شکککدند )(Jones, 1999
(جدول .)1

تهیه زمین و اعمال تیمارها

این تحقیق بهصکککورت آزمایش فاکتور یل در قالب طرح
پایه بلوکهای کامل تصککادفی در سککه تکرار انجام شککد.
فاکتورهای آزمایش شکککامل نوع بیوچار ،مقدار بیوچار و
اندازه ذرات بیوچار بودند .نوع بیوچار دارای دو سکککطح،
بیوچار کاه گندم ) (WSBو بیوچار هیزم زردآلو )(AFB
و مقدار بیوچار ) (Rبا سکه سککطح  (R2) 1/5 ،(R1)0/5و
 (R3) 3درصکککد وزنی و اندازه ذرات بیوچار ) (Sبا سکککه
سکککطح  (S2) 0-1/5 ،(S1) 0-0/5و  (S3)1-2میلیمتر
بود .در هر بلوک یک کرت شاهد نیز در نظر گرفته شد
(درمجموع 57واحد آزمایشی).
زمین مورد نظر بهو سیله تراکتور شخم و سپس دی سک
زده شکککد .کرتهایی به تعداد تی مارهای آزمایشکککی ،به
مسکککاحت یک مترمربع ( 1متر× 1متر) احداث گرد ید.
برای جلوگیری از نفوذ احتمالی آب آب یاری یک کرت به
کرت م جاور و نیز برای تردد ج هت عمل یات داشکککت و
نمونه برداری بین دو کرت متوالی در هر بلوک ،نیم متر

تهیه بیوچار

بیوچارهای مورد اسکککتفاده در این تحقیق ،از کاه گندم و
هیزم زردآلوی هوا خشک تهیه شدند .مواد اولیه بهصورت
68
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مرحله ،مقاومت روزنهایی برگ پرچم بین سککاعت  6تا 8
صبح با سه تکرار در هر کرت آزمای شی (یک بار در سال
زراعی) اندازهگیری شکککد .اندازهگیری مقاومت روزنهای
برگ ،با دسککتگاه پرومتر مدل  AP4شککرکت دلتا دیوایس
–کمبریج انگلستان انجام گرفت ).(Kirkham, 2005
برای تعیین وزن خشککک ریشککه ،نمونهای از خاک حاوی
ریشه (ردیف وسط هر کرت) با مته نمونهبرداری به شعاع
 10سانتیمتر و تا عمق  20سانتیمتر خاک تهیه گردید.
برای جدا شککدن خاک از ریشککه ،نمونههای تهیهشککده به
مدت  2ساعت در ظروف پال ستیکی حاوی آب قرار داده
شدند .ری شههای جدا شده ش سته شده و در دمای 60
درجه سککانتیگراد به مدت  24سککاعت در آون خشککک و
سپس توزین شدند ).(Pradhan et al., 2012
بعد از ر سیدن کامل گندمها ،جهت بردا شت آنها پالتی
به ابعاد  0/6×0/6متر تهیه شد .بعد از برداشت و کوبیدن
قسکککمتهای هوایی گ یاه ،وزن دانههای تول یدشکککده در
گیاهان داخل پالت اندازهگیری شد .کارآیی م صرف آب
) (WUEبا استفاده از رابطه زیر محاسبه شد.

فاصککله و بین بلوکها (تکرارها) ،یک متر فاصککله در نظر
گرفته شد .محل قرارگیری تیمارها در هر بلوک بهصورت
تصادفی تعیین شد .در تاریخ  20ام مرداد  ،1397مقادیر
 % 1/5 ،0%/5و  % 3وزنی به سطح خاک ا ضافه شده و با
بیل تا عمق  15سانتیمتر با خاک مخلوط شدند .پس از
اضککافه شککدن بیوچار به خاک به منظور تسککریع در تاثیر
گذاری بیو چار ها بر ویژگی های خاک (انکو باسکککیون)،
کرتهای آزمای شی به صورت م ستمر هر هفته یکبار به
مدت سه ماه آبیاری شدند .بعد از سه ماه ،در  10آبان
ماه سال  ،1397مطابق تقویم ک شت منطقه و مقدار بذر
توصکیه شککده  200تا  250کیلوگرم در هکتار ،مقدار 25
گرم بذر گندم آبی پاییزه رقم میهن ،در هر کرت کشککت
شد .بذرهای مورد نظر بعد از ضدعفونی با سم قارچکش
تیرام با غلظت دو در هزار ،به صورت ردیفی با فا صله 20
سانتیمتر به صورت د ستی ک شت شد ( Anonymous,
( )2015فقط در محل کشککت بذرها شکیار ایجاد گردید و
کل خاک کرت به هم زده نشد).
اندازهگیریها

Y

WUE = ET
()1
که در این معادله  ،Yکل ماده گیاهی تولیدشککده یا ماده
خشککک (اندام هوایی) و یا عملکرد اقتصککادی (دانه ،کاه و
یا هردو) و  ETمجموع تبخیر از سکککطح خاک و گ یاه
(تبخیر و تعرق) و یا آب کاربردی در مزر عه را نشکککان
میدهد .در این تحقیق بر اسکککا راب طه باال ،کارآیی
مصککرف آب ) (WUEبر اسککا عملکرد دانه و حجم کل
آب آبیاری محاسبه شد ).(Lusiba et al., 2017
برای انجام تحلیلهای آماری ،نرمال بودن نتایج با آزمون
کولموگروف -اسکککمیرنوف1و یکنواختی واریکانسهککا بککا
آزمون لوون2تسککت گردید .برای مقایسککه نتایج تیمارها با
شککاهد ،آنالیز واریانس یکطرفه در قالب بلوکهای کامل
تصککادفی انجام شککد و نتایج تیمارها با شککاهد از طریق
آزمون دانت در سطح احتمال  )P<0.01( ٪1مقای سه شد.
برای مشکککخم نمودن اثرات اصکککلی تیمارها و نیز اثرات
متقابل آن ها بر ویژگی های موردمطالعه ،تجز یه وار یانس
سککه عامله انجام شککد .در مواردی که اثر متقابل سککهگانه
نوع بیو چار ،م قدار بیو چار و ا ندازه بیو چار معنیدار بود،
اثر متقابل مقدار بیوچار و اندازه بیوچار در هر سککطح نوع

آب قا بلاسکککت فاده گ یاه ) (PAWاز اختالف رطو بت
گنجایش زراعی و نقطه پژمردگی دائم به دسکککت آمد .از
هر کرت آزمایشککی نمونه دسککتنخورده تهیه شککد و با
ا ستفاده از د ستگاه صفحههای ف شاری ،مقدار رطوبت در
گنجککایش زراعی ) (FCدر مکش  0/1بککار و نقطککه
پژمردگی دائمی ) (PWPدر مکش  15بار تعیین گرد ید
).(Klute, 1986
آب موردنیاز گندم در مراحل مختلف رشکککد بر اسکککا
ویژگی های اقلیمی منط قه و به روش پنمن  -مانت یث -
فائو محاسبه گردید .میزان بارشها با یک باران سنج ثبت
شککد و بعد از کسککر میزان بارشهای بین دو آبیاری ،آب
مککوردن کی کاز در مککراحککل مککخککتککلککف رشککککد گککنککدم
(پنجه دهی ،سکککاقه دهی ،گلدهی و خوشکککهدهی) در
اخت یار گ یاه قرار گرفت .میزان آب در هر آب یاری با کنتور
حجمی اندازهگیری شد.
در این تحقیق برای ا ندازهگیری بروز تنش های جزئی و
اثر تی مارهای موردمطالعه بر میزان آن تنش ها در گندم،
میزان مقاومت روزنهای اندازهگیری شد .برای این منظور
در ز مان خوشکککه دهی گ ندم و ق بل از آب یاری در این
Kolmogorov-Smirnov

1

Leven’s test
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بیوچار بهصکککورت جداگانه با روش برش دهی1بررسکککی
شککککد ند .در مواردی که این اثر مت قا بل معنیدار بود،
میانگین ویژگیهای مورد مطالعه در هر بیوچار به صورت
جککداگککانککه ،بککا آزمون  LSD2در سکککطح احتمککال ٪5
( )P<0.05مقای سه گردیدند .برای تعیین مؤثرترین تیمار

بر هر ویژگی مورد م طال عه ،م یانگین چ ند گا نه اثرات
متقابل سکککهگانه با آزمون  LSDدر سکککطح احتمال ٪5
( )P<0.05م قایسکککه گرد ید ند .برای ان جام تحل یل های
آماری از نرمافزار  Statistix 9و برای رسکککم نمودارها ،از
نرمافزار  Excel 2013استفاده شد.

جدول -1برخی از ویژگیهای خاک و بیوچارهای کاه گندم ) (WSBو هیزم زردآلو )(AFB
Table 1. Some characteristics of soil and wheat straw (WSB) and apricot firewood (AFB) biochar
Characteristics
Soil
WSB
AFB
)Sand (%
57
)Silt (%
30
)Clay (%
13
)Calcium carbonate (%
13.5
)Bulk density (g cm-3
1.3
0.15
0.66
)Particle density (g cm-3
2.5
1.099
1.115
pH
7.85
9.22
8.12
)Electrical conductivity (dS m-1
1.65
2.15
0.18
)Ash (%
15.6
5.2
)Moisture (%
1.16
1.57
)Organic carbon (mg g-1
0.517
489
516
)Total nitrogen (mg g-1
0.011
6.3
7.1
)Hydrogen (mg g-1
31.9
35.4
C/N
77.6
72.7

بیوچار ،بیشکککتر به منافذ بین ذرات بیوچار و ماتریکس
خاک بسکککتگی داشکککت .در این تحقیق ،بیوچار گندم در
اندازه درشکککت ) (S3با مقدار زیاد ) ،(R3فضکککاهای بین
ذرات را به حدی بیشککتر کرد که با افزایش میزان زه آب،
مقدار  PAWرا نسککبت به ذرات متوسککط ) (S2و کوچک
) (S1کاهش داد .در بیوچار هیزم زردآلو ،برعکس بیوچار
کاه گندم ،با کوچکتر شکککدن اندازه ذرات بیوچار )،(S1
میزان  PAWافزایش یافت .شکککا ید دل یل این تفاوت را
بتوان شکل ذرات بیوچار عنوان کرد که در ایجاد فضاهای
بین ذرات نقشی اساسی دارد .بیوچار کاه گندم ،که طول
بیشکتری در مقایسکه با ذرات تقریباً کروی شککل بیوچار
هیزم زردآلو دارند ،زمانی که به مقدار زیاد به خاک اضافه
می شوند با ایجاد ساختار شبکهای مانند ،موجب افزایش
ف ضای بین ذرات خاک شده و ظرفیت نگهداری رطوبت
خاک را افزایش داد ) .(Liao et al., 2019این در حالی
اسکککت که در بیوچار هیزم زردآلو با کاهش اندازه ذرات
بیوچار ،میزان  PAWافزایش یافت .شککاید دو مکانیسککم،
افزایش میزان مشکککارکت فضکککاهای داخلی بیو چار در
نگهداشت آب با کوچکتر شدن اندازه ذرات بیوچار و نیز
مسدود شدن بخشی از منافذ درشت بین ذرات خاک

نتایج و بحث
آب قابل استفاده گیاه

در تمام مقادیر و اندازه های موردمطالعه بیوچارهای کاه
گ ندم و هیزم زردآلو ،میزان آب قا بلاسکککت فاده گ یاه
( )PAWبهصککورت معنیداری نسککبت به شککاهد افزایش
یافت (جدول  2و شککککل  1aو  .)1bتغییرات  ،PAWبه
ا ندازه ذرات و م قدار بیو چار و نیز به اثرات مت قا بل نوع،
مقدار و اندازه ذرات بیوچار بسککتگی داشککت (جدول .)3
تغییر در اندازه ذرات بیوچار در مقادیر مورد مطالعه هر
بیو چار ،اثر معنیداری بر  PAWداشککککت ( جدول .)4
بیشکککترین مقدار  PAWدر بیوچارهای کاه گندم و هیزم
زردآلو در مقدار  (R3) ٪3و به ترتیب در اندازه ذرات S2
و  S1دیده شد که با سایر مقادیر و اندازههای موردمطالعه
تفاوت معنیداری داشت (شکل  1aو .)1b
افزایش  PAWتوسککط ذرات  S2بیوچار کاه گندم ،زمانی
که در مقدار زیاد به خاک اضککافه شککده بودند ،مشککاهده
شککککد ،که با ن تایج تحقیق لییو و هم کاران (Liu et
) al.,2017همخوانی ندا شت .نتایج ای شان ن شان داد که
افزایش میزان رطوبت  PAWبهوسکککی له ذرات درشکککت
Slicing

1

Fisher's Least Significant Difference
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 شدند بهطوریکه بی شترینPAW شده موجب افزایش
 و اندازهR3  در بیوچار هیزم زردآلو با مقدارPAW مقدار
.)5  مشاهده شد (جدولS1 ذرات

 در این پد یده،توسکککط ذرات ریز بیو چار هیزم زردآلو
 با کاهش. (Chen et al., 2017) دخالت داشککته باشککند
 هر دو مکانیسکککم ذکر،اندازه ذرات بیوچار هیزم زردآلو

 آنالیز واریانس تیمارهای مورد مطالعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی-2 جدول
Table 2: Analysis of variance of the studied treatments in a randomized complete block design
Source of
PAW
SR
RDW
Y
WUE
df
variation
(cm3cm-3)
(sec cm-1)
(Kg ha-1)
(Kg ha-1)
(Kg m-3)
Mean square
Blocks
2
0.00709
0.00001
69.071
56974
0.00506
T
18
0.00204**
0.00451**
349.628**
920713**
0.088**
Error
36
0.0001
0.00007
42.391
61821
0.00607
C.V
1.52
10.39
17.24
6.81
6.9
. ضریب تغییرات:C.V ،( P<0.01) ٪1  معنیدار در سطح احتمال: ** ، تیمارها:T ، درجه آزادی:df
df: Degrees of freedom, T:treatment, **: significant at 5% probability level (P<0.05), C.V: Coefficient of variation.

،(RDW)  وزن خشک ریشه،(SR)  مقاومت روزنهای،(PAW)  تجزیه واریانس (میانگین مربعات) نتایج آب قابل استفاده گیاه-3 جدول
(WUE) ( و کارآیی مصرف آبY) عملکرد
Table 3. Analysis of variance (mean of square) for plant available water (PAW), stomatal resistance (SR), root
dry weight (RDW), yield (Y) and water use efficiency (WUE).
Source of
variation

df

PAW
(cm3cm-3)

SR
(sec cm-1)

RDW
(kg ha-1)

Y
(kg ha-1)

WUE
(kg m-3)

90648ns
403587*
1581057*
35493ns
1427993*
606039*
975147*
1196204*
60174

0.009ns
0.037*
0.150*
0.003ns
0.134*
0.057*
0.095*
0.115*
0.00579

Mean square
Block
BT
BR
BS
BT×BR
BT×BS
BR×BS
BT×BR×BS
Error

2
2
2
2
4
4
4
8
34

0.006945ns
0.000004ns
0.000148*
0.003423*
0.000117*
0.000965*
0.000183*
0.000999*
0.000004419

1.27E-06ns
0.0013
7.49E-04*
0.00366*
0.00392*
0.01058*
0.00141*
0.00636*
0.0000569

10.30ns
668.16*
231.32*
37.38ns
724.16*
491.71*
235.02*
346.9*
17.26

.( P<0.05) ٪5  معنیدار در سطح احتمال:* ، اندازه ذرات بیوچار:BS ، مقدار بیوچار:BR ، نوع بیوچار: BT ، درجه آزادی:df
df: Degrees of freedom, BT: Biochar type, BR: Biochar rate, BS: Biochar particle size, *: significant at 5% probability level (P<0.05).

 برش دهی اثر متقابل مقدار بیوچار و اندازه ذرات بیوچار در هر سطح از نوع بیوچار ویژگیهای مورد مطالعه-۴ جدول
Table 4. biochar amount and biochar particle size interaction in each biochar type level on studied properties
PAW
SR
RDW
Y
WUE
(cm3cm-3)
(sec cm-1)
(Kg ha-1)
(Kg ha-1)
(Kg m-3)
Biochar type
df
Wheat straw biochar
Apricot firewood biochar

8
8

0.00044**
0.00131**

0.0042**
0.0043**

Mean square
159.65**
502.46**

1593347**
404974**

0.152**
0.039**

. (P<0.01) ٪1  غیر معنیدار در سطح احتمال:ns ، (P<0.01) ٪ 1  معنیدار در سطح احتمال:**
**: significant at 1% probability level (P<0.01), ns: Non significant at 1% probability level (P<0.01).
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وضعیت شده است .این نتیجه با یافته پانگیو و همکاران
() )Paneque et al., 2016همخوانی دارد .ایشان گزارش
کردهاند که در بین بیوچارهای تهیهشده از مواد مختلف،
بیوچار تهیهشده از چوب انگور ،که کمترین سطح ویژه را
داشت ،بیشترین هدایت روزنهای (کمترین تنش آبی) را
در آفتابگردان کشتشده در شرایط تنش آبی سبب شد.

مقاومت روزنهای برگ گندم

گیاهان برای کاهش اثرات تنشهای آبی مقطعی از
راهکارهای مختلفی بهره میبرند که از آن راهکارها
میتوان به بسته شدن نسبی یا کامل روزنههای برگ اشاره
نمود ) . (Kirkham, 2005با بسته شدن نسبی یا کامل
روزنههای برگ ،میزان مقاومت روزنهای ) (SRافزایش
مییابد .در این تحقیق ،بیوچارهای کاه گندم و هیزم
زردآلو ،در مقادیر و اندازههای مورد مطالعه SR ،برگ
گندم را بهصورت معنیداری تحت تأثیر قرار داده و در
مقایسه با شاهد کاهش دادند (جدول  2و شکل 1c
و  .)1dاین یافته با نتایج مطالعه گلخانهای تانیور و
همکاران ) (Tanure et al., 2019یکسان بود .نتایج مطالعه
ایشان نشان داد ،زمانی که گیاهان در شرایط تنش
رطوبتی قرار گرفتند ،بیوچار اضافهشده به خاک ،مقدار
هدایت روزنهای را کاهش داد.در این تحقیق ،کمترین
مقاومت روزنهای در بیوچار کاه گندم در اندازه ذرات
درشت ) (S3با مقدار ( R1شکل  )1cو در بیوچار هیزم
زردآلو در اندازه ذرات درشت ) (S3با مقدار  R2مشاهده
شد (شکل  )1dکه تفاوت معنیداری با سایر سطوح مورد
مطالعه داشت .بیشترین کاهش مقاومت روزنهای در بین
تمام تیمارهای مورد مطالعه ،در بیوچار هیزم زردآلو با
مقدار  R1و اندازه ذرات  S3مشاهده شد (جدول  .)5شاید
بتوان این تفاوت را با اثر اندازه ذرات بیوچار بر سطح ویژه
ذرات مرتبط دانست .بهاینترتیب که با کاهش اندازه ذرات
بیوچار ،سطح ویژه بیوچار افزایش مییابد که این امر
موجب کم شدن آب قابل جذب گیاه میشود ( liao et
 .)al., 2019برخی از محققین گزارش کردهاند که کاهش
آب قابل دستر خاکهای تیمار شده با بیوچار ،ممکن
است ناشی از باال بودن ظرفیت نگهداری خود بیوچار
بهعنوان ماده اصالحکننده خاک باشد که در شرایط خاص
میتواند گیاهان را در معرض تنش آبی قرار داده و شدت
فتوسنتز و میزان هدایت روزنهای را کاهش دهد ( Abel
 .)et al., 2013در این تحقیق در بین تمام تیمارهای مورد
مطالعه کمترین مقاومت روزنهای در تیمار بیوچار گندم با
مقدار  ٪0/5با اندازه ذرات  1 – 2 mmمشاهده شد و در
مقادیر مساوی این بیوچار ،ذرات کوچکتر بیوچار )(S1
مقاومت روزنهای را در مقایسه با ذرات متوسط ) (S2و
درشت ) ،(S3کمتر کاهش دادند (شکل  .)1cبه نظر
میرسد که کم بودن سطح ویژه ذرات درشت موجب این

وزن خشک ریشه گندم

در این تحقیق ،وزن خشکککک ریشکککه کمتر تحت تأثیر
تی مار های مورد مطالعه قرار گرفت .بهطوری که در غالب
مقادیر و اندازه های موردمطالعه بیوچار های کاه گندم و
هیزم زردآلو در مقایسککه با شککاهد ،وزن خشککک ریشککه
افزایش معنیداری ندا شت ( شکل 1eو  .)1fنتایج ن شان
داد که اثر بیوچار بر وزن خشکککک ریشکککه گندم به نوع
بیوچار ،اندازه ذرات بیوچار و مقدار بیوچار ا ضافه شده به
خاک بسکککتگی داشکککت ( جدول  )3و اثر تغییر در اندازه
ذرات هردو بیو چار مورد م طال عه ،مو جب تغییر معنیدار
در وزن خشک ریشه گندم شد (جدول  .)4در بیوچار کاه
گندم و هیزم زردآلو ،بی شترین افزایش وزن خشک ری شه
به ترتیب در مقدار و اندازه ذرات  ٪ 71/6( R2S1ن سبت
به شاهد) و  133٪( R3S3نسبت به شاهد) مشاهده شد
(شکل 1eو  .)1fژیانگ و همکاران )(Xiang et al., 2017
هم با بررسکککی مطالعات انجامشکککده ،گزارش کردند که
کاربرد بیوچار اثرات مثبتی بر تو سعه مورفولوژیکی ری شه
داشته است .بهطوریکه کاربرد بیوچار ،زیستتوده ریشه،
حجم ریشککه و سککطح ریشککه را به ترتیب  ٪29 ،٪32و
 39٪افزایش داده اسککت .در این تحقیق کمتر بودن وزن
خ شک ری شه در بیوچار کاه گندم ن سبت به بیوچار هیزم
زردآلو را میتوان با نسکککبت باالی  C/Nبیوچار کاه گندم
مرتبط دانسکککت (جدول  )1که موجب تثب یت نیتروژن
قابل دسککتر گیاه شککده و جذب آن توسککط ریشککه را
محدود میکند ( .)Xiao et al., 2016برخی از محققان
گزارش کردهاند که اثر بیوچار بر ریشکککه به ویژگی های
گیاه بسکککتگی دارد .برای نمونه نتایج مطالعه رومدهان و
همکاران ( ) Romdhane et al., 2018نشککان داد که اثر
بیوچار بر تو سعه ری شه ذرت به ویژگی تحمل به خ شکی
واریته ذرت بستگی دارد .ایشان گزارش کردند که بیوچار
موجب افزایش حجم و عمق توسکککعه ریشکککه در واری ته
مقاوم به خشکککی و کاهش زیسککتتوده ریشککه در واریته
حسا به خشکی شد.
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) بر آب قابل استفاده گیاهAFB( ) و هیزم زردآلوWSB(  اثر تغییر اندازه ذرات بیوچار در مقادیر مختلف دو بیوچار کاه گندم-1 شکل
)WUE( کارآیی مصرف آب،)Y(  عملکرد،)RDW(  وزن خشک ریشه،)SR(  مقاومت روزنهای،)PAW(
Fiqure 1. Effect of biochar particle size change in different amounts of Wheat Straw Biochar (WSB) and
Apricot Firewood Biochar (AFB) on Plant avialable water (PAW), Stomatal resitance (SR), Root dry wight
(RDW), Yield (Y) and Water use efficiency (WUE)
. 3 % : R3 ،1.5 % :R2 ،0.5 % :R1 ،1-2 mm :S3 ،0.5-1 mm :S2 ،0-0.5 mm :S1

 حروف- ،)P<0.05(  تفاوت غیر معنیدار میانگین تیمارها با شاهد با آزمون دانت:ns ،)P<0.05(  تفاوت معنیدار میانگین تیمارها با شاهد با آزمون دانت:*
.)P<0.05( LSD یکسان عدم وجود تفاوت معنیدار بین میانگین تیمارها در هر بیوچار با آزمون
*: Significant difference with control by Danet test (P <0.05), ns: Non-significant difference with control by Danet test (P <0.05),
Same letters are not Significantly difference between mean of treatments in each biochar type acording LSD test(P <0.05).
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جدول  -5مقایسه میانگین آب قابل استفاده ) ،(PAWمقاومت روزنهای ) ،(SRوزن خشک ریشه ) ،(RDWعملکرد ) (Yو کارآیی
مصرف آب ). (WUE
Table 5. Mean comparison of Plant avialable water (PAW), Stomatal resitance (SR), Root dry wight (RDW),
)Yield (Y), Water use efficiency (WUE
WUE

RDW

Y
-1

-1

PAW

SR
-1

-3

BS

)(Kg m-3

) (Kg ha

) (Kg ha

) (sec cm

) (cm cm

0.90JK

2914.8IJ

40.34C

0.0887D

20.03EF

S1

1.213BCDE

3919.7BCD

40.297C

0.0678EF

19.543H

S2

1.120DEFG

3617.2DEF

36.517CD

0.0229K

20.733D

S3

1.163CDEF

3762.6CDE

47.387B

0.1302B

21.327C

S1

0.820K

2659.8J

29.17EFG

0.0481GHI

20.817D

S2

1.087FGH

3509.6EFG

32.95DEF

0.0742E

18.007J

S3

1.280BC

4147.8BC

32.463DEF

0.1236B

19.603GH

S1

1.607A

5200.4A

31.877DEF

0.0388IJ

22.067B

S2

1.173BCDEF

3796.6BCDE

22.377G

0.0416HIJ

19.357H

S3

1.177BCDEF

3807.1BCDE

30.32DEF

0.1039C

22.09B

S1

0.957IJ

3085.5HI

52.657B

0.0586FG

22.097B

S2

1.100EFG

3550.4DEF

47.983B

0.145A

17.983J

S3

1.29B

4170.4B

28.11FG

0.0532GH

19.917FG

S1

1.077FGHI

3486.6EFGH

35.247CDE

0.1211B

20.307E

S2

0.967HIJ

3132.7GHI

33.377DEF

0.0352JK

18.833I

S3

1.017GHIJ

3293.3FGHI

53.217B

0.0508GHI

23.017A

S1

1.080FGHI

3489.6EFGH

31.367DEF

0.0548G

21.04CD

S2

1.227BCD

3956.9BCD

64.417A

0.1015C

16.683K

S3

BR

BT

3

R1

R2

Wheat
Straw
Biochar

R3

R1

R2

Apricot
Firewood
Biochar

R3

 میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDتفاوت معنیداری ) (P<0.05ندارند.- Means with same capitals are not significantly different acording to LSD test (P <0.05).
S1 :0-0.5 mm ،S2 :0.5-1 mm ،S3 :1-2 mm ،R1:0.5 % ،R2 :1.5 % ،R3 : 3 %.

 )2659/8 kg ha-3در بیوچار هیزم زردآلو با اندازه ذرات
 S2و مقدار بیوچار  R2به دسککت آمد (شکککل  1gو .)1h
یکی از دالیل بالقوه برای تشریح این اختالف عملکرد این
اسکککت که بیوچار میتواند برخی از عناصکککر ریزمغذی را
جذب سطحی نموده و تأمین ن شدن بهموقع این عنا صر
برای ر شد گیاه را سبب شد ) .(Sun et al., 2018لییو و
همکاران ) (Liu et al., 2013در مطالعه  2سککاله ،نتیجه
مشکککابهی را با یافته های این تحقیق گزارش کرد ند .در
تحقیق ای شان بیوچار تهیه شده از کاه گندم که به مقدار
 6٪به خاک آهکی ا ضافه شده بود ،در مقای سه با بیوچار
ته یهشکککده از چوب (چوب های مختلف) میزان عملکرد
گندم را بهصککورت معنیداری افزایش داده بود .لوسککبیا و

میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم

در این تحقیق در بین ت مام تی مار های موردم طال عه،
افزایش معنیدار میزان عملکرد و کارآیی مصکککرف آب
گندم در مقای سه با شاهد ،فقط در تیمار بیوچار گندم با
ا ندازه ذرات  0/1-5 mmبا م قدار  ٪3ات فاق اف تاد .در
برخی از تی مارها ،عملکرد و میزان کارآیی مصکککرف آب
ن سبت به تیمار شاهد کاهش معنیداری دا شت ( شکل
 1gو  .)1hتغییر در میزان عملکرد و کارآیی مصککرف آب
به نوع ،اندازه ذرات بیوچار و مقدار بیوچار بستگی داشت
(جدول  .)3مقایسکککه م یانگین عملکرد نشکککان داد که
بیشترین عملکرد ( )5200 kg ha-3در بیوچار کاه گندم با
اندازه ذرات  S2و مقدار بیوچار  R3و کمترین عملکرد (
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هم کاران ) (Lusiba et al., 2017تأثیر بیو چار و کود
فسفر بر میزان رشد ،عملکرد و کارآیی مصرف آب نخود
را ( )Chickpeaبرر سی کردند .نتایج ای شان ن شان داد که
بیوچار با مقدار  5 t ha-1و کود ف سفر  90 kg ha-1موجب
افزایش عملکرد دانه و کارآیی م صرف آب در خاک ر سی
شد .این در حالی بود که بیوچار اضافه شده به خاک لوم
شنی بر اجزای عملکرد تأثیری نداشت.
برر سی پژوهشهای انجام شده بر اثر بیوچار روی کارآیی
مصکرف آب توسکط جااو و همکاران )(Gao et al., 2020
نشککان داد که بیوچار با افزایش  ٪ 18/8کارآیی مصککرف
آب ) ،(WUEاثر معنیدار مثبتی در این زمینه داشککت و
بککافککت خککاک بر اثر ب یوچککار روی  WUEموثر نبود،
درحالیکه  pHخاک در این زمینه مؤثر بود .ای شان برای
تشککریح این پدیده ،مکانیسککم افزودن ماده قلیا به خاک
قل یا را ب کار برد ند و نتی جهگیری کرد ند که با افزایش
میزان کربن موجود در بیوچار ،به دلیل آزاد شککدن کربن
ز یاد از بیو چار ،میزان عملکرد و کارآیی مصکککرف آب
چنککدان افزایش پی کدا نمیکنککد .بککه همین علککت هم
بیوچارهای ته یهشکککده از چوب در مقایسکککه با بیوچار
تهیه شده از مواد علفی WUE ،را کمتر افزایش میدهند.
در این راسککتا ،یافتههای این تحقیق اثربخشککی بیشککتر
بیوچار کاه گندم نسکککبت بیوچار هیزم زردآلو بر افزایش
 WUEرا نشان داد (جدول .)5
در این تحقیق ،در غالب تی مارهای مورد مطالعه افزودن
بیوچار به خاک لوم شنی افزایش میزان آب قابلا ستفاده
گیاه در خاک را سکککبب شکککد ولی این افزایش منجر به
بیشتر شدن میزان عملکرد گندم نسبت به شاهد نشد .به
نظر میرسکککد که اثر بیوچار بر میزان عملکرد و کارآیی
مصکککرف آب به ویژگیهای ماده اولیه ،ویژگیهای خاک،
شرایط استفاده از بیوچار ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
بیو چار بسکککتگی دارد .بر همین اسککککا برای افزایش
اثربخشکککی کاربرد بیوچار در حل مشککککل موردنظر در
خاکهای کشاورزی ،باید قبل از افزودن بیوچار به خاک،
ویژگیهای بیوچار بهدر ستی انتخاب شود ( Dai et al.,
.)2020

نتیجهگیری کلی
این تحقیق مزرعهای ن شان داد که افزودن بیوچار حا صل
از کاه گ ندم و هیزم زردآلو مو جب افزایش آب قا بل
ا ستفاده در خاک لوم شنی گردید .بیوچارهای کاه گندم
و هیزم زردآلو در م قادیر و ا ندازه ذرات مسککککاوی اثر
یکسکککانی بر ویژگی های مورد مطالعه خاک لوم شکککنی
نداشتند .در بیوچار کاه گندم با بزرگترشدن اندازه ذرات
بیوچار میزان آب قابل اسککتفاده افزایش یافت درحالیکه
در بیوچار هیزم زردآلو ،با کوچکتر شکککدن اندازه ذرات
بیوچار ،افزایش م شاهده شد .تیمارهای مورد مطالعه در
این تحقیق موجب کاهش مقاومت روزنهای گندم ن سبت
به شکککاهد شکککدند .با کاهش اندازه ذرات بیوچار هیزم
زردآلو ،مقاومت روزنهای کمتر شککد .ذرات درشککت ()S3
بیوچار کاه گندم تنش آبی گیاه را بیشکککتر کاهش دادند.
وزن خشککک ریشککه گندم کمتر تحت تأثیر مقدار بیوچار
اضکککافهشکککده به خاک و اندازه ذرات بیوچار قرار گرفت.
یافتههای این تحقیق اثربخشکی بیشککتر بیوچار کاه گندم
نسکککبت بیوچار هیزم زردآلو بر افزایش عملکرد و کارآیی
مصرف آب را نشان داد .افزودن بیوچار به خاک لوم شنی
افزایش میزان آب قابلاسککتفاده گیاه در خاک را سککبب
شد ،ولی این افزایش منجر به بیشتر شدن میزان عملکرد
گ ندم نشکککد .از یاف ته های این تحقیق بهصکککورت کلی
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تغییر ویژگیهای یک
خاک آهکی با افزودن یک بیوچار مشکککخم ،به اندازه
ذرات بیوچار و مقدار بیوچار اضافه شده به خاک بستگی
دارد .بر همین اسکککا برای افزایش اثربخشکککی کاربرد
بیوچار در خاکهای آهکی مناطق نیمهخشک ،باید قبل
از افزودن بیوچار به خاک ،ویژگیهای بیوچار بهدرسککتی
انتخاب شککود .پیشککنهاد میشککود که در تحقیقات آینده
جذب سطحی عنا صر ریزمغذی تو سط بیوچار و قابلیت
د ستر سی این عنا صر در خاکهای آهکی تیمار شده با
بیوچار ،مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
Biochar contributes to sustainable production by improving soil and plant characteristics. In previous
studies, less attention has been paid to the effect of particle size and amount of biochar on soil
hydraulic properties and plant water use efficiency. The aim of this field study was to investigate the
effect of different amounts of biochar with different particle sizes on plant available water (PAW)
and stomatal resistance, root dry weight, yield and Wheat water use efficiency (WUE). Factorial
experiment with a randomized complete block design was performed with three factors of type,
amount and particle size of biochar. Wheat straw and apricot firewood biochar, in the sizes of 0- 0.5
(S1), 0.5-1 (S2) and 1-2 (S3) mm with amount of 0.5 (R1), 1.5 (R2) and 3 (R3) percent were added
to the loamy sand soil. Wheat straw biochar with S2 particle size in R3 amount and apricot firewood
biochar with S1 particle size in R3 amount further increased PAW. The lowest stomatal resistance
in S3 particle size of wheat straw and apricot firewood biochar was observed in R1 and R2 amounts
of these biochars, respectively. Wheat root dry weight was less affected by the amount and particle
size of those biochars. A significant increase in wheat yield compared to the control was observed in
wheat straw biochar with S2 particle size at amount of R3. In some treatments, the yield was
significantly lower than the control. The results of this study showed the greater effectiveness of
wheat straw biochar in particle size of S2 and amount of R3 on WUE increase. The effect of a change
in the particle size of biochar on studying properties varied depending on the amount of biochar that
added to the soil and the characteristics of raw materials for biochar production. The results of this
study showed that the effect of biochar on soil properties is not the same.
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