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تخریب و فرساااایش ،از چالشهای جدی تهدیدکنندة منابع آب و خاک اسا ا

و یکی از مساااا ل بهروز و

قابلتأمل زیساا محیطی در سااطج جهان به شاامار میرود .بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک ،یکی از روشهای
نوین کنترل فرساایش و تخریب مرساوا اسا

که اسات اده از اصاالحگرهای آلی نقش مهمی در این زمینه دارد.

در این تحقیق با توجه به فراوانی ضایعات میگو و بادمجان در استان هرمزگان ،است اده از بیوچار این مواد برای
اصااالخ خاک قابلتوجه قرار گرف  .نمونههای خاک مورد آزمایش ،از اراضاای کشاااورزی ا راد بندر با
بهصاورت دسا نخورده با لولههای فشاار قوی با ارت ا  ۲۵و قطر  ۲۰ساانتیمتر تهیه شاد .بیوچارهای تهیهشاده نیز
بهصاورت ساوسانانسایون در قالب رخ کامالً تصاادفی در ساه غت
نمونههای خاک اضااافه شااد و به مدت صااد روز در ر وب
نهالساتان نگهداری شاد .سان

شااخ

( ۴ ،۰و  8گرا در لیتر) در ساه تکرار به

بین ظرفی

زرا ی تا حدود پنجاه درصااد آن در

های  BD ،PAD ،MWDdry ،MWDwetو  Ksاندازهگیری شاد .تحتیل

آماری و مقایساة میانگینها در ساطج پنج درصاد بین تیمارها ،بر اساا

تجزیه واریان

یک رفه و آزمون دانکن
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چکیده

با است اده از نراافزار  SPSS16انجاا شد .نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار به افزایش  MWDwetو MWDdry

و کاهش  PAD ،BDو  Ksمعنیدار در سااطج پنج درصااد نسااب

های  8و  ۴گرا در لیتر بیوچار بادمجان ،بیشاترین مقدار  MWDwetو  MWDdryمشااهده شاد و کمترین

مقادار  PADمربوط باه غت ا

 8گرا در لیتر بیوچاار باادمجاان بود .کمترین مقادار  BDنیز مربوط باه غت ا

گرا در لیتر هر دو نو بیوچار ( )۱/33بود و مقدار  Ksهم در غت

 ۴گرا در لیتر میگو کمترین مقدار بود.

واژگان کتیدی :بادمجان ،بیوچار ،پایداری خاک ،سوسنانسیون ،ضایعات میگو.
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غت

به شاااهد در خاک موردن ر منجر شااد .در

مشتاق و همکاران

نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک

۱ا مقدمه
امروزه اراضیی کشیاورزی و منابع طبیعی در اغلب مناطق خشی
فرسییایش اس ی  .کمبود پوشییش ایاهی و به دنباآ
تخریب اسی

درسی

که با م یری

هاا  ،به دلیل عوامل مختلف در معرض تخریب و

کاهش ماده لی خاد در ایم مناطق ،از عوامل تسییریع فراین
توسیع پای ار کشیاورزی و منابع طبیعی،

ماده لی خاد بهعنوا پایه و اسیا

میتوا از اثرات منفی وارد شی ه بر محیط پیرامو بهطور قابلتوهای هلوایری کرد .از اثرات نامطلوب ضیایعات لی
کشاورزی و دریایی ،مسئله تخریب محیط زیس

اس

هر سه بخش محیط پیرامونی ب ،خاد

که پوسی ای ناقص

و هوا را در معرض تخریب قرار میده ؛ در حالیکه اسییتفاده از فناوریهای بیوشیییمیایی مناسییب به بازیابی ایم مواد
غذایی برای اسیتفاده در اراضیی کشیاورزی و منابع طبیعی منجر میشیود ( .)Soobhany et al, 2019به همیم منظور ،در
سییاآهای اخیر اسییتفاده از مواد زا بهعنوا اص ی

کنن ههای خاد ،در کاربردهای زراعی و پروژههای احیای خاد

بیشتر قابلتوهه بودهاس  .افزود ایم مواد به خاد با اه اف دفع زبال شاری و کشاورزی و از طرفی بهعنوا وسیلهای
برای بابود خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاد ی ی که بهنوب خود به بابود عملکرد محصوآ منجر میشود ی ی صورت
میایرد .مطالعات محققا نشییا داده که اسییتفاده از پیرولیز ضییایعات ترکیبات لی در شییرایط فق ا اکسیییژ یا
مح ودی

رشی ایاه یا خاد مؤثر اسی  .بیوچار ی

مادة متخلخل ،غنی از کربم و ریزدانه اسی

ضیایعات ایاهی ،کودهای دامی و سیایر ضیایعات در دماهای دویسی
یا با مح ودی
شی هاسی

اکسییژ به دسی

تا ناصی دره سیانتیاراد ،در محیطی فاق اکسییژ

می ی ( )Lehmann et al, 2009که عم تاً از انواع روماتی

و در مقایسیه با کربم موهود در مواد اولیه در شیرایط مسیاع مانن

کربم لی تشیکیل

نچه در خاد وهود دارد ،بهراحتی بهصیورت

دیاکسیی کربم به اتمسیفر برنمیاردد ( )Yang and Sheng, 2012و به عل
بهعنوا اصیی

که از ارمادهی بقایای لی مانن

ویژایهای منحصیربهفردی که دارد ،از

کنن ة ویژایهای فیزیکی و شیییمیایی خاد ( )Behnam et al, 2017و بابود دهن ة رشیی ایاه

( )Abbasnasab et al, 2021استفاده میشود.

نتایج مطالعات محققا نشییا میده که مصییرف بیوچار در خاد به بابود ویژایهای فیزیکی خاد مانن وز
مخصیو

هی رولیکی ،پای اری خاک انهها ،سیاختما خاد و سیط ویژه ( & Ouyang et al, 2013

ظاهری ،ه ای

 )Mukherjee et al, 2014 & Herath et al, 2013 & Ibrahim et al, 2017 & Liang et al, 2006ویژایهیای
شییمیایی خاد از قبیل قابلی

ه ای

الکتریکی ،pH ،ظرفی

تبادآ کاتیونی و عناصیر قابلهذب خاد ) Liang et al,

 )2006 & Karami et al, 2011 & Farrell et al, 2013و ویژایهای زیسییتی

مانن فعالی

نزیمی ،فعالی

عناصیر ،خروج اازهای الخانهای (  )Dempster et al, 2012 & Paz-Ferreiro et al, 2012منجر

میشیود .مصیرف بیوچار به افزایش سیط مواد لی خاد به م ت طوالنی منجر میشیود و درنتیجه ویژایهای خاد را به
ویژه در مناطق خشی

و نیمهخشی

بابود میبخشی  .بیوچار به دلیل سیط ویژة زیاد و تراکم بار سیطحی باال ،توانایی

خاد را در نگا اری عناصیر غذایی و ب قابل اسیتفادة ایاه افزایش و شیسیتشیوی عناصیر غذایی و کودها را کاهش
میده (.)Laird et al, 2010
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میکروبی ،مع نی شی
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و تب یل شی نش به بیوچار بهعنوا ی

راهکار ،در بابود شیرایط مطلوب ویژایهای زیسی محیطی محیط

پژوهشهای فرسایش محیطی
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 Abrishamkeshو همکارا ( )2020با ه ف بررسیی تأثیر بیوچار چوب زبا انجشی
ویژایهای خاد در دو باف
لوم سییل
سییل

و شیلتود برنج بر برخی از

لوم سییلتی و لوم نشیا دادن که افزود بیوچار ،به کاهش ضیریب باذری در باف

و افزایش ایم ضیریب در باف

لوم شی ه منجر میشیود و پارامترهای پای اری خاد را در هر دو باف

و لوم افزایش میده  .مطالع مشیابه دیگری در بررسیی اثر بیوچار تولی شی ه از خرده چوب با غلظ

چگالی ظاهری و ب قابلدسیتر

لوم

سه درص  ،بر

در سیه نوع خاد با باف های لوم شینی ،سیلتی لوم و لوم رسی انجام ش  .نتایج نشا داد

که افزود بیوچار به خادهای لوم شینی ،سییلتی لوم و لوم به ترتیب به افزایش  4/2 ،9/6و  1/9درصی ی ب قابلدسیتر
و کاهش  10/3 ،13/3و  9/9درصی ی چگالی ظاهری شی ( .)Burrell et al, 2016تأثیر بیوچار حاصیل از برگ خرما بر
ویژایهای فیزیکی خاد با باف
ع وه بر تأثیر مثب

لوم شینی توسیط  Nowrooziو همکارا ( )2017بررسیی شی و نشیا داد که بیوچار
نگا اری ب ،میتوان منافذ ذخیره و انتقاآ خاد

بر ویژایهای فیزیکی خاد و افزایش ظرفی

را با تشکیل منافذ ثانویه ،تغییر ان ازه و تراکم خاک انههای خاد افزایش ده .

وز مخصیو
اهمی

پارامتر فیزیکی خاد اسی

ظاهری نیز ی

که بیا کمی

در بسییاری از مطالعات ب و خاد

زیادی دارد .افزود بیوچار به کاهش چگالی ظاهری میانجام ( & Chen et al, 2011 & Liang et al, 2006

افزایش حجم منافذ خاد و کاهش هرم مخصیو

ظاهری منجر شی هاسی  .بررسیی  Somervilleو همکارا ()2020

نشییا میدهی کیه کیاربرد بیوچیار در خیاد میتوانی بیهطور معنیداری بیه افزایش ضییرییب ب ایذری و کیاهش هرم
مخصیو

ظاهری در دو خاد با باف های لوم ر

شینی و شیم لومی منجر شیود .هر چن افزود بیوچار ،بر پای اری

خاک انهها در هر دو خاد لوم رسی شنی و شنی لوم تأثیر معنیداری ن اش

(.)Someville et al, 2020

مطالعات زیادی روی تأثیر بیوچار بر ویژایهای هی رولیکی انجام شی هاسی ؛ از همله میتوا به بررسیی  Limو
همکارا ( )2016دربارة اثر بیوچار حاصیل از تراشی چوب درخ
لومی و رسیی در سطو  2 ،1و  5درص وزنی بر ه ای
خاد شیینی به کاهش ه ای

کاج در چاار نوع باف

خاد شیم درشی  ،شیم ریز،

هی رولیکی اشباع خاد اشاره کرد که در

 ،افزود بیوچار به

هی رولیکی اشییباع منجر شیی  ،اما در خاد لومی و رسییی ،بیوچار به افزایش ه ای

هی رولیکی اشیباع منجر شی ؛ به نحوی که افزود پنج درصی بیوچار به خاد لومی و رسیی به ترتیب افزایش  1/6و 22

درصی ی ه ای

هی رولیکی اشیباع خاد را در پی داشی ؛ در حالی که در خادهای سیب

بیم منافذ ماکرو در مسییر مسیتقیم ب ،پیچخوردای ایجاد شی وایم امر به کن تر شی
ه ای

هی رولیکی اشیباع در اثر افزود بیوچار در خادهای رسیی (ان ازة منافذ

تر) مشیاه ه شی ) (Moutier et al, 2000 & Herath, 2012که دلیل
و کاهش چگالی ظاهری در ایم خادها ازارش شی هاسی

 ،افزایش تخلخل و افزایش حجم منافذ

( .)Laird et al, 2010از طرفی ،بیوچارها به دلیل

داشتم سط ویژة باال به تغییر توزیع ان ازه ذرات و تخلخل خاد منجر میشود و میزا
میده (.)Andrenelli et al, 2016

3

ب قابلدستر

ایاه را افزایش
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درشی

حرک

ب و درنتیجه کاهش

هی رولیکی اشیباع خادهای درشی دانه منجر شی ( Lim et al, 2016 & Githinji, 2014 & Uzoma et al,

 .)2011در بررسییهای دیگر ،افزایش ه ای
کوچ

و شینی با قرار ارفتم بیوچار
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)Obia et al, 2016 & Laird et al, 2010؛ چراکه بیوچار با کاهش هرم خاد در واح حجم خاد ،ع وه بر

به
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نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک

ضیایعات پوسیت میگو یکی از منابع اصیلی مورداسیتفاده برای تای کیتیم اسی
خشی

پوسیت میگو اسی

که محتوای

تقریباً  ٪40-15از وز

( .)Kannan et al, 2018 & Yan et al, 2015با ایم حاآ ،فراین های شییمیایی مت اوآ برای

اسیتخراج کیتیم مضیر و پرهزینه اسی

و برای تولی سیط باالیی از لودای ( )Mao et al, 2017برای حذف کربنات

کلس ییم و پروتئیم موهود در پوسییت میگو ،معمو ًال از غلظ های زیاد اس یی کلری ری
( )NaOHاسیتفاده میشیود .ترکیبات دارای پوسیتههای میگو ،دارای غلظ
کود بسیییار مطلوب باشیی  .مادة کیتیم بر روی سیی م

( )HClو هی روکس یی س ی یم
که میتوان بهعنوا

باالی مواد غذایی اسی

ایاه اثر میاذارد و میتوان شییرایط رشیی قارچ را مختل و

مکانیسمهای دفاع طبیعی را در ایاها فعاآ کن  .از نجا که ساالنه مق ار زیادی از پوستههای میگو بهعنوا ضایعات در
استا های ساحلی تولی میشود ،میتوا از ایم ضایعات به باتریم نحو در زمینههای مختلف استفاده کرد.
سیط وسییعی از کشیورهای سییایی در مناطق ارمسییر و معت آ ،زیر کشی
طوری که سیط زیر کشی
کش

بادمجا اسی

ایم محصیوآ در هاا  1/8 ،میلیو هکتار و کل تولی

()Bagheri, 2008؛ به

 32میلیو تم اسی  .سیط زیر

بادمجا در ایرا  25 ،هزار هکتار با مجموع  774تم و متوسط عملکرد  31/6تم در هکتار اس

در ایرا نیز در اسییتا هرمزاا  ،بیش از ده هزار هکتار از اراضییی زیر کشی

بادمجا بود و میزا تولی سییاالن ایم

به شیمار میرود .شیارسیتا بن رعبا
هکتار ،بیشیتریم میزا کشی

بادمجا را به خود اختصیا

هرمزاا  )98-99اسی ؛ ایم در حالی اسی

بادمجا در اسیتا

 4هزار و  200هکتار و میناب با سیط زیر کشی
دادهاسی

 3هزار و 865

( مار منتشیرشی ة سیازما هااد کشیاورزی اسیتا

که پسمان ههای حاصیل از بوتههای بادمجا سیوزان ه میشیود و خطرات

محیط زیسیتی را در پی دارد .بنابرایم ،اهمی

اسیتفادة باینه از ایم پسیمان ها بهعنوا اصی

کنن ة خاد بیشیتر مطر

میشیود .بر ایم اسیا  ،در ایم پژوهش به بررسیی اثر سیطو مختلف بیوچار تولی شی ه از ضیایعات میگو و بوتههای
بادمجا پس از برداش

محصوآ بر برخی خوا

فیزیکی خاد پرداخته میشود.

۲ا مواد و روش
۲ا۱ا نمونههای مورد آزمایش
مطالع انجامش ه بر روی نمونههای دس نخوردة خاد با باف

شنی یی که از اطراف بن رعبا

همع وری ش هاس

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

محصیوآ در ایم اسیتا  476 ،هزار و  250تم اسی  .بن رعبا  ،میناب و رودا  ،مامتریم مناطق کشی
با سیط زیر کشی

(.)Bagheri, 2008

ییی با ویژایهای ارا ه شی ه در ه وآ  1انجام شی  .برای نمونهبرداری خاد ،از لولههای پلیکای فشیار قوی به ارتفاع 25

سیانتیمتر و قطر  20سیانتیمتر اسیتفاده شی ؛ به طوری که اسیتوانهها تا ارتفاع  20سیانتیمتری از خاد پر شی و خاد
پارچهای محکم بسییته شیی تا خاد بیرو نریزد؛ ب یمصییورت ،نمونههای خاد دسیی نخورده تایه و به محل اهرای
زمایش (ناالسیتا باغو) منتقل شی  .سی س هرک ام از لولهها وز شی و وز خالص خاد بهدسی
قبل از اعماآ ،ویژایهای خاد نیز بررسی ش که در ه وآ  1بیا ش هاس .

4

م و یادداشی

شی .
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اطراف لولههای پلیکا بهوسیییل بیلچه تخلیه و با احتیاط از زمیم بیرو

ورده شیی  .سیی س زیر هرک ام از ایم لولهها با

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱-۱7 ،۱۴۰۱
جدول  :۱نتایج تجزیة ویژگیهای خاک نمونه شاهد

EC
()ds/m

pH

N
()%

3/917

8/023

0/014

K
()mg/kg

Ca
()meq/l

Mg
()meq/l

Na
()meq/l

130

32/033

5/533

4/533

Texture
sand

۲ا۲ا تهیة بیوچارهای مورد است اده
برای تای بیوچار ،ضییایعات میگو از بازار ماهیفروشییا بن رعبا
موهود در

 ،چن یم بار با ب معمولی و درناای

مزارع اطراف بن رعبا
بیوچار تح

همع وری شیی و برای از بیم برد نم

با ب مقطر شیسیتشیو داده شی  .تفالههای بادمجا همع وریشی ه از

نیز به قطعات ریز تب یل شی  .سی س نمونههای میگو و بادمجا هوا خشی

شیرایط با مح ودی

دمای  450درهه به م ت سه ساع

های

شی و برای تای

اکسییژ در فویلهای لومینیمی دوالیه ضیخیم پیچی ه شی و در کورة الکتریکی در
قرار ارف

(.)Kim et al, 2012

۲ا3ا ا مال تیمارها
چاار و هشی

غلظ

سییاب برقی ،سییاب و از ال

ارم در لیتر با ب مقطر تایه شی  .سیوسی انسییو تایهشی ه برحسیب وز مخصیو

ظاهری و مق ار

تخلخل خاد به هر سیتو خاد بیوچارهای تایهشی ه نیز بهصیورت سیوسی انسییو در قالب طر کام ً تصیادفی در سیه
( 4 ،0و  8ارم در لیتر) در سیه تکرار به نمونههای خاد اضیافه شی و به م ت صی روز در رطوب

غلظ

زراعی تا ح ود پنجاه درصی
ذرات خاد با پ سیتی
ظرفی

در ناالسیتا نگا اری شی  .برای هلوایری از خشی

پوشیان ه و در مح ودة ظرفی

شی

بیم ظرفی

و اثراذاری بیشیتر بیوچار،

زراعی نگا اری شی و هر دو هفته ی

بار در ح ود شیرایط

زراعی بیاری ش .

کمتریم دس خوردای انجام و در زیر سایه هوا خش

ش  .بهمنظور ارزیابی تأثیر بیوچارهای میگو و بادمجا بر برخی

از ویژایهای فیزیکی و هی رولیکی مؤثر بر پای اری خاک انهها شامل میانگیم وزنی قطر خاک انه به روش ال
5

خش

] [ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.11.6

بع از پایا دورة صیی روزة اسییتراح

بهمنظور ان ازهایری پارامترهای فیزیکی موردمطالعه ،نمونهبرداری خاد با

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

بیوچار تولی ی بهوسییل

 0/25میلیمتری عبور داده شی  .سی س سیوسی انسییو هایی با

مشتاق و همکاران

نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک

تر ( )MWDwetبا اسییتفاده از ال

( ،)MWDdryمیانگیم وزنی قطر خاک انه به روش ال

با قطرهای مختلف در تر و

( ،)Kemper and Rosenau, 1986 & Yoder, 1936درصی تخریب خاک انه (wang et al, 2013 & ( )PAD

خشی

 ،)Moradi et al, 2016وز مخصییو

ظاهری خاد ( )BDبه روش کلوخه ( )Grossman and Reinsch, 2002و

هی رولیکی اشیباع ( )KSبه روش ه ثاب  ،در زمایشیگاه بوخاد دانشیگاه هرمزاا ان ازهایری شی که

ه ای

توزیع ان ازة خاک انهها به دو روش ال

تر و خشی

(با اسیتفاده از سیری ال

به ترتیب از باال به پاییم 0/5 ،1 ،2 ،4/75

و  0/25میلیمتر) تعییم ش ( .)Yoder, 1936برای محاسب میانگیم وزنی قطر خاک انهها از فرموآ زیر استفاده ش :
k

MWD =  W (i ) xi
i =1

 kتع اد ک

های ان ازة خاک انه Xi ،میانگیم قطر دو ال
 iبه هرم خش

روی هر ال

کل خاک انههای خاد اس

متوالی ( )mmو ) W(iنسیب

خاک انههای

هرم خشی

(.)Kemper and Rosenau, 1986

درصی تخریب خاک انهها ( )PADنیز یکی دیگر از شیاخصهای مناسیب برای ارزیابی سیاختما فیزیکی خاد
که بر اسیا

اسی

و تر ( )mwتعییم و بر اسیا
چه میزا

 ،هرم خاک انههای بزرگتر از ان ازة  0/25میلیمتر در دو حال

ال

()md

خشی

رابط زیر مق ار  PADمحاسیبه شی ( )Wang et al, 2013 & Moradi et al, 2016و هر

کمتر باش  ،بیانگر پای ار بود بیشتر خاک انهها اس .
md − mw
× 100
md

= PAD

3ا یافتهها (نتایج)
نتیایج حیاصییل از تجزییه وارییانس دادههیا ،حیاکی از اخت ف میاری معنیدار بیم همی صییفیات مورد ارزییابیشیی ه
تحی تیأثیر تیمیارهیای مختلف بیوچیار بر ویژایهیای فیزیکی انی ازهایری شیی ة خیاد از قبییل درصیی تخرییب خیاکی انیه
( ،)PADه ای

هی رولیکی ( ،)KSمیانگیم وزنی قطر خاک انه به روش ال

خاک انه به روش ال

تر ( )MWDwetو وز مخصییو

خش

( ،)MWDdryمیانگیم وزنی قطر

ظاهری خاد ( )BDدر سییط احتماآ ماری ی

درصی ،

اخت ف ماری نشا دادن (ه وآ .)2
جدول  :۲نتایج تجزیه واریان

منابع تغییر

خطا
ضریب تغییرات ()%

میانگین برخی ویژگیهای فیزیکی تح تأثیر بیوچار

میانگین مربعات

درجه
آزادی

MWDdry

MWDwet

BD

KS

PAD

4

**0/864

**1/..4

**0/013

**89/545

**651/837

0/029

0/121

0/001

2/67

42/398

8/18

29/2

2/3

14/8

16/199

10

 **,*,nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط  5و  1درص
6
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تیمار
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به دسی

ان ازهایری میانگیم وزنی قطر خاک انهها در حال

می ی که برای تعییم

تر و خشی

()Kemper and Rosenau, 1986

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱-۱7 ،۱۴۰۱

3ا۱ا تأثیر سطوخ مختتف بیوچار بر میزان وزن مخصوص ظاهری خاک
نتایج مقایسی میانگیم حاصیل از زمو دانکم نشیا داد که کاربرد غلظ های مختلف بیوچار در هم تیمارها ،به
کاهش وز مخصیو

ظاهری منجر شی (شیکل  )1و بیشیتریم مق ار ایم وز  ،مربوط به تیمار شیاه ( 1/48ارم بر

سیانتیمتر مکعب) بود که تفاوت معنیداری ( )P>0/05با تمامی تیمارهای مورداسیتفاده داشی  .از بیم غلظ های مختلف
مواد اصی حی ،کمتریم مق ار وز مخصیو

ظاهری مربوط به سیوسی انسییو هشی

بر سیانتیمتر مکعب) بود (شیکل  .)1هر چن افزایش غلظ
مخصیو
وز مخصو

ارم در لیتر بیوچار میگو ( 1/33ارم

هر دو نوع بیوچار بادمجا و میگو ،رون کاهشیی مق ار وز

ظاهری را نشیا دادهاسی ؛ با ایم حاآ ،بیم تمامی تیمارهای مختلف بیوچار اخت ف معنیداری از نظر مق ار
ظاهری مشاه ه نش .
4

8

b

b

های مختتف  ۴و  8گرا در لیتر بیوچار بر وزن مخصوص ظاهری خاک

* میانگیمهایی که در هر ستو دارای حروف مشابهان  ،از نظر زمو دانکم در سط احتماآ  %5تفاوت معنیداری با یک یگر ن ارن .

3ا۲ا تأثیر سطوخ مختتف بیوچار بر میزان میانگین وزنی قطر خاکدانهها در حال

خشک

کاربرد غلظ های مختلف بیوچار در هم تیمارها ،با بابود خاک انهسییازی به افزایش  MWDdryخاد نسییب

به

تیمار شیاه ب و هراونه مادة اصی حی منجر شی (شیکل  )2و کمتریم مق ار  MWDdryخاد ،مربوط به تیمار شیاه
( 1/32میلیمتر) بود که تفاوت معنیداری ( )P>0/05با تمامی تیمارهای مورد اسیتفاده داشی  .از بیم غلظ های مختلف
مواد اصی حی ،بیشیتریم مق ار  MWDdryمربوط به سیوسی انسییو با غلظ

چاار ارم در لیتر بیوچار بادمجا (2/69

] [ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28

شکل  :۱اثر غت

b

b

میلیمتر) بود که مق ار  MWDdryخاد را به میزا دو برابر افزایش داد (شکل  .)2بیم غلظ های مشابه چاار و هش
ارم در لیتر ،بیوچیار میگو وبیادمجیا تفیاوت معنیداری را از نظر مقی ار مییانگیم وزنی قطر خیاکی انیه در حیالی
یکسییانی را در مق ار  MWDdryنشییا ن اد؛ به طوری که افزایش غلظ

ارم در لیتر ،رون

بیوچار در بادمجا به کاهش معنیدار مق ار

 MWDdryو در بیوچار میگو به افزایش معنیدار ( )P>0/05مق ار  MWDdryدر خاد موردمطالعه منجر ش .

7
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نشیا دادهاسی  .از طرفی ،افزایش غلظ

سیوسی انسییو بیوچار میگو و بادمجا از چاار به هشی

خشیی

مشتاق و همکاران

نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک

a
b

b
d

d

شکل  :۲اثر غت

های مختتف  ۴و  8گرا در لیتر بیوچار بر مقدار MWDdry

* میانگیمهایی که در هر ستو دارای حروف مشابهان  ،از نظر زمو دانکم در سط احتماآ  %5تفاوت معنیداری با یک یگر ن ارن .

3ا3ا تأثیر سطوخ مختتف بیوچار بر میزان میانگین وزنی قطر خاکدانهها در حال

تر خاک

کیاربرد غلظی هیای مختلف بیوچیار در همی تیمیارهیا ،بیه افزایش  MWDwetمنجر شیی (شییکیل  )3و کمتریم مقی ار
مورداسیتفاده داشی  .از بیم غلظ های مختلف مواد اصی حی ،بیشیتریم مق ار  MWDwetمربوط به سیوسی انسییو با غلظ
هشی

ارم در لیتر بیوچار بادمجا ( 1/82میلیمتر) بود که نسیب

 MWDwetرا  3.45برابر افزایش دادهاسی

به تیمار شیاه ب و هراونه مادة اصی حی ،مق ار

(شیکل  .)3مقایسی میانگیم بهدسی

م ه از زمو دانکم در زمین تأثیر دو

نوع بیوچار بادمجا و میگو بر میانگیم وزنی قطر خاک انه نشییا داد که بیم غلظ های چاار و هشیی
بیوچار میگو و بادمجا بهصیورت ه ااانه اخت ف معنیداری ن اشی  .از طرفی ،افزایش غلظ

ارم در لیتر،

سیوسی انسییو بیوچار

بیادمجیا بیه افزایش  MWDwetمنجر شیی ؛ در حیالی کیه بیوچیار میگو ،در مقی ار  MWDwetرونی کیاهشییی را نشییا
دادهاسی ؛ با ایم حاآ ،هر چن افزود بیوچار میگو به خاد به افزایش مق ار  MWDwetمنجر شی ه ،اما از نظر ماری
اخت ف معنیداری با تیمار شاه ب و مادة اص حی نشا ن ادهاس
8

(شکل .)3

4
a

bc

abc

c

های مختتف  ۴و  8گرا در لیتر بیوچار بر مقدار MWDwet

* میانگیمهایی که در هر ستو دارای حروف مشابهان  ،از نظر زمو دانکم در سط احتماآ  %5تفاوت معنیداری با یک یگر ن ارن .

3ا۴ا تأثیر سطوخ مختتف بیوچار بر میزان درصد تخریب خاکدانه ( )PADخاک
نتایج مقایسی میانگیم کاربرد غلظ های مختلف سییوس ی انسیییو بیوچار میگو و بادمجا بر مق ار درصی تخریب

8
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شکل  :3اثر غت

)MWDwet(mm

ab
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 MWDwetخیاد ،مربوط بیه تیمیار شییاهی ( 0/527میلیمتر) بود کیه تفیاوت معنیداری ( )P>0/05بیا تمیامی تیمیارهیای

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱-۱7 ،۱۴۰۱

خاک انه در هم تیمارها ،به کاهش  PADمنجر شی (شیکل  )4و بیشیتریم مق ار  PADخاد ،مربوط به تیمار شیاه
( 61.93درصی ) بود که با تمامی تیمارهای بیوچار مورداسیتفاده تفاوت معنیداری ( )P>0/05داشی  .از بیم غلظ های
مختلف مواد اصی حی ،کمتریم مق ار  PADمربوط به سیوسی انسییو با غلظ

هشی

ارم در لیتر بیوچار بادمجا (21/73

درص ی ) بود که مق ار  PADرا  65درص ی کاهش داد (شییکل  .)4تغییرات  PADبا افزایش غلظ

در بیوچار میگو و

بادمجا رون یکسیانی ن ارد؛ به طوری که در بیوچار بادمجا با افزایش غلظ  ،درصی تخریب با رون کاهشیی معنیدار
روبرو شی ه؛ در حالی که در بیوچار میگو رون افزایشیی نشیا دادهاسی ؛ هر چن که ایم تغییرات از نظر ماری معنیدار
ارم در لیتر بیوچار ،فقط در غلظ

نیسی  .از طرفی ،بیم غلظ های مشیابه چاار و هشی

هشی

ارم در لیتر بیوچار

میگو و بادمجا تفاوت معنیداری مشیاه ه شی  .به نظر میرسی افزود بیوچار با بابود خصیوصییات خاد و افزایش
پارامترهای پای اری خاد  MWDwetو  MWDdryبه کاهش تخریب خاک انهها منجر شی هاسی
و همکارا ( )2016یییی که افزود مواد اصی حی نانو و اسیی هیومی

که با نتایج Moradi

به کاهش درصی تخریب منجر شی هاسی

ی

هماهنگی دارد.
4

8

B
B

)PAD(%

B
C

شکل  :۴اثر غت

های مختتف بیوچار بر وزن درصد تخریب خاکدانه ()PAD

* میانگیمهایی که در هر ستو دارای حروف مشابهان  ،از نظر زمو دانکم در سط احتماآ  %5تفاوت معنیداری با یک یگر ن ارن .

3ا۵ا تأثیر سطوخ مختتف بیوچار بر میزان هدای
مقایسی میانگیم بهدسی
کاهش ه ای

هیدرولیکی اشبا

م ه از زمو دانکم نشییا داد که کاربرد غلظ های مختلف بیوچار در هم تیمارها ،به

هی رولیکی خاد منجر شی (شیکل  .)5بیشیتریم مق ار ه ای

هی رولیکی خاد مربوط به تیمار شیاه
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A

( 18/07سییانتیمتر بر سییاع ) بود که با تمامی تیمارهای مورد اسییتفاده تفاوت معنیداری ( )P>0/05داشیی  .از بیم
غلظ های مختلف مواد اصی حی ،کمتریم مق ار هی رولیکی مربوط به سیوسی انسییو با غلظ
(شییکیل  .)5از طرفی افزایش غلظی
ن اشیی ؛ به طوری که افزایش غلظ

به تیمار شیاه  79/5 ،درصی کاهش یاف

دو نوع بیوچیار بیادمجیا و میگو ،در تغییرات هی ایی
بیوچار بادمجا رون کاهشییی را در ه ای

هیی رولیکی رونی یکسییانی

هی رولیکی نشییا داد؛ در حالی که

بیوچار میگو رون افزایشیی داشی  .با ایم حاآ ،بیم غلظ های متفاوت هر دو تیمار اخت ف معنیداری در سیط  5درصی
مشیاه ه شی  .نتایج بیم غلظ های مشیابه بیوچار بادمجا و میگو بیانگر ایم اسی
ه ای

هی رولیکی بیشتری نشا دادهاس ؛ اما فقط بیم غلظ

9

که بیوچار بادمجا در هر دو غلظ ،

مشابه چاار ارم در لیتر تفاوت معنیداری مشاه ه ش .
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میگو ( 3/7سیانتیمتر بر سیاع ) بود که مق ار ه ای

هی رولیکی

نسیب

چاار ارم در لیتر بیوچار

مشتاق و همکاران

نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک
4

8
a

b

)KS(cm/h

c

c
d

شکل  :۵اثر غت

های مختتف  ۴و  8گرا در لیتر بیوچار بر مقدار هدای

هیدرولیکی اشبا

* میانگیمهایی که در هر ستو دارای حروف مشابهان  ،از نظر زمو دانکم در سط احتماآ  %5تفاوت معنیداری با یک یگر ن ارن .

6ا بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضیر ،اثر سیطو مختلف مادة اصی حی سیوسی انسییو بیوچار ضیایعات میگو و بادمجا بر برخی از
شییاخصهای پای اری خاد بررسییی شیی  .نتایج نشییا داد که تیمارهای مختلف بیوچار میگو و بادمجا  ،به افزایش
 ،ذرات مع نی موهود در خاد از طریق فراین های فیزیکی ،شییمیایی و بیولوژیکی بهعنوا م ت ،به چسیبی ه شی
ذرات ریزتر و تشیکیل خاک انههای پای ار و درشی تر منجر میشیود .در ایم رابطه  Nasimiو همکارا ( )2020بر اثر
لیگیانی هیای لی موهود در بیوچیار و پیونی
خاک انههای درشی
پای اری و مقاوم

نایا بیا کیاتیو هیای چنی ظرفیتی در سییط خیاد و نقش نایا در تشییکییل

پای ار تأکی کردن  .بررسییهای دیگر محققا بیانگر ایم اسی
سیاختما خاد اسی

که  MWDwetشیاخصیی حسیا

که با افزایش مق ار مصیرف بیوچار ب و در نظر ارفتم باف

از

و مق ار کربم

لی اولی خیاد ،مقی ار MWDwetافزایش میییابی ( .)Blanco-Canqui, 2017همچنیم  Burrellو همکیارا ()2016

ثاب

کردن که بیوچار ،میزا  MWDwetرا در خادِ با شیم زیاد بیش از خاد رسیی و سییلتی افزایش میده ؛ به ایم

دلیل که ذرات لی بیوچار ممکم اسی

پیون بیم ذرات درشی

را بابود و خاک انهسیازی را در خاد درشی باف

افزایش دهی  ،)1996( Le Bissonnais .پیایی اری خیاکی انیههیا را بر اسییا

 MWDدر پنج ک

طبقیهبنی ی کرد.1 :

خیلی پیای ار  MWDبیش از  2میلیمتر؛  .2پیای ار  1/3>MWD >2میلیمتر؛  .3پیای اری متوسییط 0/8 >MWD > 1/3

میلیمتر؛  .4ناپای ار  0/8 >MWD > 0/4میلیمتر و  .5بسییار ناپای ار  MWD > 0/4میلیمتر ( .)Le Bissonnais,1996بر
اسیا

ایم طبقهبن ی ،تیمارهای غلظ های چاار و هشی

ارم در لیتر بیوچار بادمجا در مح ودة طبقهبن ی پای ار (1/3

به تیمار شاه پای اری بیشتری داش .
از طرفی سیطو مختلف بیوچار ضیایعات میگو و بادمجا  ،به افزایش مق ار  MWDdryدر خاد مورد مطالعه منجر
ش ی  .میتوا افزایش  MWDdryرا بهعنوا یکی از شییاخصهای بابود سییاختما خاد در هر دو نوع بیوچار میگو و
داد؛ به طوری که کربم لی بیوچار موهود در خاد ،با پیون های

شییمیایی و تشیکیل پلهای ارتباطی بیم ذرات خاد بهعنوا عامل پیون دهن ه ،به افزایش پیون پای ار بیم ذرات خاد
و افزایش خاک انهسیازی و تشیکیل خاک انههای پای ار منجر میشیود .مطالعات انجامشی ه نشیا داد که بیوچار به عل
10
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تا  2میلیمتر) و تیمارهای غلظتی بیوچار میگو در مح ودة متوسیط ( 0/8تا  1/3میلیمتر) قرارارف ؛ با ایم حاآ ،نسیب

بادمجا  ،به سییاختار ویژه ایم ترکیب لی نسییب
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 MWDwetمنجر میشیود که به نظر میرسی دلیل ایم افزایش ،وهود هسیتههای لی موهود در بیوچار اسی

که از طریق

پژوهشهای فرسایش محیطی

 ،)۴۵( ۱: ۱۲بهار ۱-۱7 ،۱۴۰۱

کربم زیاد ،به تشیکیل خاک انهها و پای اری

به میزا قابلتوهای منجر شی هاسی  .همچنیم کاربرد بیوچار به عل

داشیتم سیاختار متخلخل ،شیبک منافذ و سیاختما خاد را با اذشی
تأثیراذار اسی

م تزما تقوی

میکن و بر هریا

بوهوا

( .)Schjønning et al, 2004نتایج تحقیقات  Majorو همکارا ( )2010نیز نشیا داد که اتصیاآ ذرات
برشیی خاد را در

خاد به سیبب اضیافه کرد بیوچار ،به افزایش هرم و حجم خاک انهها منجر میشیود و میزا مقاوم

مقابل تنشهای برشی افزایش میده که با بررسی انجامش ه در زمین اثر بیوچار میگو و بادمجا هماهنگی دارد.
تأثیر تیمارهای مختلف بیوچار میگو و بادمجا در کاهش مق ار درص ی تخریب خاک انهها ،وابسییته به نقش عوامل
مختلف شییمیایی و فیزیکی در تشیکیل خاک انههای پای ار اسی

که به اتصیاآ پای ار ذرات خاد در خاک انه منجر شی ه

و درناای  ،بر روی میانگیم وزنی قطر خاک انهها اثراذار اسی  .تشیکیل خاک انههای پای ار ،به کاهش درصی تخریب
( )PADخاک انهها تح تأثیر نیروهای وارده به

منجر شی ه که کمتریم میزا تخریب نیز مربوط به غلظ

هشی

درصی بیوچار بادمجا اسی  .ایم نتایج با بررسیی  Moradiو همکارا ( )2016در زمین اثر مواد اصی حی نانو اکسیی
لومینیم و سیییلیسیییم بر کاهش درص ی تخریب خاک انه همخوانی دارد .از طرفی Amiri Khaboushan ،و همکارا
( )2016نیز کاهش درص تخریب خاک انه را با کاربرد پلیاکریل می و وتیور تأیی کردهان .
عل

شیینی موردمطالعه ،به ایم صییورت نیز میتوا بیا کرد که افزایش بیوچار بهعنوا ترکیب لی ،میزا و توزیع ان ازه
منافذ خاد و تخلخل خادِ با باف
خاد منجر شیی هاسیی

شیینی را تح تأثیر قرار میده ؛ به همیم دلیل ،به کاهش هرم مخصییو

( .)Devereux et al, 2013از طرفی ،بیوچار بهعنوا ی

ماده لی میتوان به افزایش هرم و

حجم خاک انهها منجر شییود .درنتیجه با افزایش حجم کل خاک انه به کاهش وز مخصییو

ظاهری خاد شیینی منجر

میشیود .نتایج بررسیی  Soltani Mohammadiو همکارا ( )2019نشیا داد که کاهش هرم مخصیو
در تیمار بیوچار بااا
اسی

نیشیکر به دو عل

میتوان اتفاق افت ؛ یکی مخلوط شی

ظاهری

ظاهری خاد

خاد با مادهای با هرم مخصیو

کمتر

و دیگری ،اثر افزایش ماده لی خاد در اثر کاربرد بیوچار ( .)Soltani Mohammadi et al, 2019ماده لی به

بابود سیاختما خاد و تشیکیل خاک انههای پای اری منجر میشیود و از ایم طریق ،هرم مخصیو
کاهش مییاب  Abel .و همکارا ( )2013ازارش کردن که دلیل اصیلی کاهش هرم مخصیو

ظاهری خاد

ظاهری خاد در پی

مصیرف بیوچار ،شیکلایری خاک انهها و افزایش منافذ خاد اسی  .بر همیم اسیا  ،افزایش منافذ خاد تح تأثیر مواد
لی موهود در بیوچار به کاهش هرم مخصیو
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کاهش وز مخصیو

ظاهری در اثر کاربرد تیمارهای مختلف بیوچار ضیایعات میگو و بادمجا را در خاد

ظاهری خاد منجر میشیود ( .)Devereux et al, 2013ع وه بر ایم،

مطالع  Obiaو همکارا ) (2016در زمین اثر بیوچار ب آ ذرت در خاد لوم شنی ،چگالی ظاهری را سه تا پنج درص
دادهاسی  .مطالع  )2017( Razzaghi, and Rezaieنیز نشیا دادن که کاربرد بیوچار کاه کلش در باف های مختلف،
مق ار وز مخصیو

ظاهری را کاهش داده که اثر بیوچار میگو و بادمجا را بر کاهش وز مخصیو

ظاهری تأیی

میکن .
در زمین ه ای

هی رولیکی ،کاربرد تیمارهای غلظتی مختلف بیوچار ضیایعات میگو و بادمجا به کاهش مق ار

در خیاد شیینی منجر شیی هاسیی .بیه نظر میرسیی کیه افزود هر دو نوع بیوچیاربیادمجیا و میگو از طریق افزایش
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به ازای هر درصی بیوچار اضیافهشی ه ،کاهش و تخلخل خاد را دو درصی به ازای هر درصی بیوچار اضیافهشی ه ،افزایش

مشتاق و همکاران

نقش بیوچار بادمجان و ضایعات میگو بر پایداری خاک

خاک انههای پای ارتر در شییرایط خش ی
منافذ درشی
نسیب

و افزایش منافذ ریز در باف

به حال

و تر و کاهش وز مخصییو

ظاهری ،به تغییر توزیع منافذ و کاهش میزا

شینی منجر شی هاسی  .در نتیجه ،به کاهش معنیدار ه ای

هی رولیکی اشیباع

شیاه ب و هراونه مادة اصی حی منجر شی هاسی  .در همیم زمینه ،مطالعات  Nowrooziو همکارا

( )2017در زمین تأثیر بیوچار حاصیل از برگ خرما بر ویژایهای فیزیکی خاد با باف
ع وه بر تأثیر مثب

بر ویژایهای فیزیکی خاد و افزایش ظرفی

لوم شینی نشیا داد که بیوچار

نگا اری ،میتوان منافذ ذخیره و انتقاآ خاد را با

تشیکیل منافذ ثانویه و تغییر ان ازه و تراکم خاک انههای خاد افزایش ده ؛ بنابرایم ،مؤی تغییر منافذ ذرات در مطالعه
بوده که به کاهش ه ای

هی رولیکی منجر شی هاسی  .نتایج بررسیی  Wangو همکارا ( )2021بر تأثیر بیوچار بر ی

خاد رسیی نشیا داد که بیوچار به کاهش وز مخصیو
ه ای

ظاهری منجر شی ه و از طرفی با افزایش منافذ درشی تر،

هی رولیکی را نیز افزایش دادهاسی  .ایم امر با مطالع حاضیر که به کاهش ه ای

همخوانی ن ارد و ایم مغایرت هم تأیی ی اسی

هی رولیکی منجر شی هاسی ،

بر اثر بیوچار بر ویژایهای خاد در باف های متفاوت شینی و رسیی.

 Limو همکارا ) (2016نیز در بررسیی اثر بیوچار حاصیل از تراشی چوب درخ

کاج در چاار نوع باف

خاد شیم

درشی  ،شیم ریز ،لومی و رسیی در سیطو مختلف مشیاه ه کردن که افزود بیوچار به دو خاد شیم ریز و درشی

هی رولیکی اشیباع

منجر ش که در زمین خاد شنی با مطالع انجامش ه همخوانی دارد.
بهطورکلی ،نتایج حاصیل از ایم پژوهش بیانگر اثر مثب
خاد شینی اسی
میتوا از

که میتوا از

بیوچار حاصیل از ضیایعات میگو و بادمجا بر ویژایهای

بهعنوا اصی

ار خادهای فقیر و در معرض فرسیایش اسیتفاده کرد .ع وه بر ایم،

بهعنوا یکی از روشهای م یری

افزایش پاییی ار میییاده لیییی

و اص

خادهای زراعی ،در ها

خاد و بابود ویژایهای شییمیایی و فیزیکی برای رشی هر چه باتر ایاه اسیتفاده کرد و حاصیلخیزی خییییاد را
افییزایش داد .بنابرایم ،با توهه به وهود ضایعات فراوا پسمان میگو و بوتههای بادمجا میتوا از ایم مواد بهصورت
بیوچار فر وری کرد و

را در بابود ویژایهای خاد به کار برد.
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1- Introduction
Physical properties are one of the most important soil properties that affect other aspects of soil such
as erosion and water infiltration into the soil. One way to improve soil properties is to use modifiers.
Biochar is one of the modifiers based on organic matter that can play an important role in soil properties
and the results of research studies have shown the effect of biochar on the physical and chemical
properties of soil. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of Shrimp and eggplant
waste biochar suspension on some soil structure stability indices.
2- Methodology
In this study, the effect of Shrimp and eggplant waste biochar suspension on soil structure stability
indices was investigated and for this purpose sandy soil was selected. The studied soil was sampled from
agricultural lands around Bandar Abbas intact areas with polyethylene columns with a height of 25 and
a diameter of 20 cm. The experiment was performed in a completely randomized design with 9 treatments
and 3 replications. The studied treatments included biochar of eggplant and shrimp wastes suspension
separately with concentrations of 0, 4, and 8 g/l which were added to the soil inside the columns according
to the weight percentage. They were incubated for 100 days at moisture ranging from field capacity (FC)
to 50 % FC in greenhouse conditions. Then some soil physical properties including mean weight diameter
of wet sieving (MWDwet), dry sieving (MWDdry) aggregates, percentage of aggregate destruction (PAD),
and saturated hydraulic conductivity (Ks) were measured. The analysis of variance for a completely
randomized design was performed in order to evaluate the significance of shrimp and eggplant biochar
rates on soil physical parameters by using the SPSS16 statistical software. The estimated Means were
compared using Duncan’s test with a P<0.05 level of significance.
3- Results
The results showed that the addition of shrimp and eggplant waste biochar suspension had a significant
(p<0.01) effect on the measured parameters. In addition, the addition of both shrimp and eggplant waste
biochar suspension to the soil increased MWDwet and MWDdry and decreased PAD, BD, and Ks,
significantly. The maximum values of MWDwet and MWDdry were obtained by application of 8 and 4 g/l
eggplant waste biochar suspension, respectively, which showed a significant difference (p<0.05) with the
control treatment. The minimum percentage of aggregate destruction (PAD) was obtained by application
of 8 g/l eggplant biochar suspension (21.7%), and the minimum of Ks was obtained by application of 4
g/l Shrimp waste biochar suspension (3.7 cm/h).
4- Discussion & Conclusions
The results showed that the addition of different levels of shrimp and eggplant biochar due to the presence
of organic nuclei in it can act like cement, causing the mineral particles to stick to the soil and leading to
1
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the formation of stable aggregates. Organic biochar carbon in the soil with chemical bonds and the
formation of bridges between soil particles as a bonding agent increased the stable bond between soil
particles, increased aggregation and the formation of stable aggregates and also increased MWDwet and
MWDdry. Therefore, by improving the soil properties by biochar, the percentage of aggregate destruction
(PAD) can be reduced. Furthermore, the application of different levels of Shrimp and eggplant waste
biochar suspension has reduced bulk density (BD) of sandy soil. It seems that the increase in bio-waste
of shrimp and eggplant waste biochar, as an organic compound, has affected the amount and distribution
of micropores and soil porosity with a sandy texture, therefore, reducing the bulk density of the soil. The
application of different concentration levels of shrimp and eggplant waste biochar has reduced the
hydraulic conductivity in the studied sandy soil. It seems that the addition of both types of eggplant and
shrimp biochar by increasing more stable aggregates in dry and wet conditions and bulk density changes
the pore distribution, reduces the number of macropores and increases the micropores in the sandy
textures. It can also significantly reduce the saturated hydraulic conductivity compared to the control
treatment that lacked any modifiers.
According to the results of this research, the application of shrimp and eggplant waste biochar improved
the physical properties of soil and reduced the percentage of soil degradation, hydraulic conductivity, and
bulk density.

[ DOR: 20.1001.1.22517812.1401.12.1.11.6 ]

[ Downloaded from magazine.hormozgan.ac.ir on 2022-06-28 ]

Key Words: Biochar, Eggplant, Shrimp waste, Soil stability, Suspension.

17
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

