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 چکیده
ابل باعث بهبود قکشاورزی رایج  با وجود آن که. خود گرفته استه طی چند دهه گذشته، سرعت زیادی بکشت متمرکز در کشاورزی 

. این همراه داشته است( را نیز به کود شیمیایی نیتروژن ویژهها )بهمصرف انواع نهاده شدیدتوجه عملکرد گیاهان زراعی شده، ولی افزایش 

 تیزغال زیساخیرا توجه رو به افزایشی به  .شودمحیطی نظیر آبشویی نیتروژن میموضوع باعث بوجود آمدن مشکالت اکولوژیکی و زیست

 .شد و عملکرد گیاه زراعی شده استرایی مصرف عناصر غذایی و افزایش رآوری پایدار برای بهبود حاصلخیزی خاک، کابه عنوان یک فن

خمین خاک، که تا هزار سال تزغال زیستی در ، پایداری به انمسفر آن و جلوگیری از انتشار برگشت حجم عظیمی از کربن به خاک عالوه بر

ه عنوان بزغال زیستی آن از سوی دیگر باعث شده است تا بتوان از نگهداشت عناصر غذایی  از یک سو و باال بودن ظرفیت زده شده است،

ها به محیط سود جست و به این ترتیب گامی به سوی کاهش مصرف نهاده و پایداری عناصر غذایی و کاهش انتشار آن حفظای برای وسیله

 های تولید برداشت.سیستم

 داریپا یکشاورز ،تروژنیمصرف ن ییکارا، پوسته واژگان کلیدی:

 

 مسالهبیان 

محیطلی و اجتملاعی زنلدگی بشلر کله بله تملاب اب لاد اقتصلادی، زیسلت شلودپایداری در کشاورزی زمانی حاصلل ملی

کله ایلن دیللدگاه دهلد. غافللل از ایلنبیشلتر منف لت اقتصلادی را مللدنظر قلرار ملی ،توجله شلود. متاسلفانه کشلاورزی رایللج

سلالمتی صن تی و صلرفا اقتصلادی بله کشلاورزی بله عنلوان یلک سیسلتم تولیلد کننلده غلذا، تب لات جبلران ناپلذیری بله 

 ویلژهرویله کلود شلیمیایی نیتلروژن بله مصلرف بلیزیست، به عنلوان بسلتر ایلن سیسلتم، وارد کلرده اسلت. محیطانسان و 

خیللز کشلور، خصوصلا منلاطب مجللاور دریلای خلزر، باعلث شسللته شلدن م لادیر زیللادی اوره در شلالیزارهای منلاطب بلرنج

 111کلله سللالیانه یللک میلیللارد و نیتللروژن از خللاک و ورود و آسللیب جللدی بلله اکوسیسللیتم دریللا شللده اسللت. بلله طللوری

هلای گوارشلی درصلد از سلرطان نلود(.1831شلود )سلاالریان، لیون متر مک لب پسلاخ خطرنلاک وارد دریلای خلزر ملییم

هللای مازنللدران و رسللانند کلله اسللتاندرصللد کودهللای شللیمیایی را بلله مصللرف مللی 01کشللور در منللاط ی وجللود دارد کلله 

بللرای دسللتیابی بلله پایللداری در کشللاورزی، انت للال از  .(1832، جلیلللی کنللاری و صللالحی)  هسللتند گلسللتان از آن جمللله

 رایلج کشلاورزی از عبلور بلرای اوللین گلاب پلذیرد.هلای آهسلته صلورت بایلد بلا قلدبکشاورزی رایج به کشاورزی پایدار 

کلله پایللداری و  جلا. از آن(2113)گلیسللمن و رزمللایر،  باشلدمللی رایللج عملیللات کللارایی افلزایشیللدار، کشلاورزی پا بله

ته بلله نیتللروژن موجللود در خللاک اسللت، مسللت یم وابسللصللورت مسللت یم و غیرهللای تولیللدی بلله توسلل ه بسللیاری از نظللاب

کلله منجللر بلله رسللیدن بلله حللداک ر عملکللرد در ازای  اسللتکلیللدی  راهکللار مصلللرف نیتلللروژن یلللکهبلللود کلللارآیی ب

کله باعلث حفلظ بیشلتر  هلاییابلزاربنلابراین بکلارگیری . دشلوهلدررفت نیتلروژن ملیکلاهش  و هلامصرف حلداقل نهلاده

 استفاده از کود و شوند، در افزایش کارایی ه تدریجی این نیتروژن به گیاه زراعی میینیتروژن در خاک و ارا
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 -هدر جلوگیری از



 

اسلت زغلال زیسلتی یکلی از ایلن ابزارهلا  و زیرسلطحی بسلیار سلودمند خواهلد بلود. هلای سلطحیرفت نیتروژن بله آخ

 که توجه بسیاری را به خود م طوف داشته است.

 

 معرفی دستاورد
غلال تهیله شللده از زبیوچلار نلوعی تلوان از سلوخت نللاق  هلر ملاده آللی تولیلد کلرد. در واقلل  را ملی زغلال زیسلتی

نشللان داده شللده  1 در شللکلزغللال زیسللتی شللمای کلللی تولیللد  .هللای گیللاهی و ضللای ات کشللاورزی اسللتزیسللت تللوده

از کلاه و کللش گیاهلان زراعلی  عبلارتاسلتفاده کلرد  زغلال زیسلتیهلا بلرای تولیلد تلوان از آنانواع مواد آلی که می است.

 باشد.می غیرهردان، برگ و سرشاخه درختان و م ل گندب و برنج، پوسته برنج، طبب آفتابگ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2111 گران،ی)اسالب و د یستیزغال ز دیتول ندیاز فرا یکل یینما -1شکل 

 

دو  نلدیفرا نیلاسلت. ا ژنیاکسل اخیلبلاال و در غ یدر دملا یملواد آلل ییایمیترموشل هیلتجز نلدیآذرکافلت فرا ای زیرولیپ

فللرار. بلله  یاز گازهللا یاسللت و مخلللوط یسللتیاز کللربن کلله همللان زغللال ز یغنلل اهیخواهللد داشللت، تللوده سلل یخروجلل

 وسیدرجلله سلسلل 011تللا  111 یدمللا رد ینللیبلله مللدت م  ژنیاکسلل اخیللدر غ یاتودهسللتیچنانچلله هللر ز گللریعبللارت د

 یو هملراه بلا آن م لدار شلودیمل لیتبلد یسلتیزغلال ز ایل وچلاریاز کلربن بله نلاب ب یغنل اهیتلوده سل کیلبله  رد،یقرار گ

فللرار  یمخلللوگ گللاز یبللا متللراکم سللاز شللودیمشللاهده ملل 1. همللانطور کلله در شللکل شللودیملل دیللتول زیللفللرار ن یگازهللا

 کرد. لیقابل اشت ال و استفاده تبد ی یاز آن را به ما ییباال یلیدرصد خ توانیم

ها به لکه گاهی اوقات استفاده نادرست از آنشود باستفاده نمیمتاسفانه نه تنها از ضای ات کشاورزی به نحو مطلوبی 

مدیریت ضای ات کشاورزی حل  مشکل زغال زیستیی ات کشاورزی به ضابا تبدیل زند. اقلیمی موجود دامن میمشکالت 

 کربن  سیداکاین است که با برگشت کربن به خاک از انتشار آن به صورت دی غال زیستیزیکی دیگر از کارکردهای خواهد شد. 
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 به عبارت دیگر با تبدیل ضای اتشود. کند و در کاهش پدیده گرمایش جهانی موثر واق  میآلودگی اتمسفر جلوگیری میو 

جذخ کرده و در خود ذخیره دی اکسید کربنی که گیاه در طول دوره رشد خود  آن در خاک، کشاورزی به زغال زیستی و کاربرد

باعث  اک،در خزغال زیستی از طرفی پایداری باالی کربن  .گردانیمخاک بر می کرده است را به صورت کربن ف ال و پایدار به

ت برنج های تحت کشکربن در خاک ت بیتاز سطح شالیزار و نیتروژن،  اکسید، مانند متان و دیایهای گلخانهکاهش انتشار گاز

 (.2111، دیگرانهفله و غرقابی خواهد شد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت راست( ریپوسته برنج )تصو یستیسمت چپ( و زغال ز ریپوسته برنج )تصو -2شکل 
 

حفظ آخ و رطوبت خاک، از جمله بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک،  دیگریدر خاک فواید زغال زیستی کاربرد 

 ل زیستیزغا ویژه سطحشت. های مفید در خاک خواهد داجلوگیری از آبشویی عناصر غذایی و بهبود شرایط برای میکروارگانیزب

 زغال زیستی. شودمی خاک به آن افزودن نتیجه در خاک کل ویژه سطح افزایش به منجر ،است باالتر رس و شن از عموما که

 با که دریافتند (2111) همکاران و دریال(. 2112 کلب،) دهد بهبود بافتریز هایخاک در را خاک تهویه و ساختمان تواندمی

 گرب یک در مرب متر 101 به 181 از خاک ویژه سطح رسی خاک یک در گربکیلو در گرب 21 میزان به زغال زیستی افزودن

هایی ارچها و قبرای باکتریکه  و خلل و فرج زیاد آن است سطح ویژه ،زغال زیستیهای یکی از مزیت. است یافته افزایش خاک

زغال (. افزودن 2111، دیگرانآتکینسون و ) مناسب است، هلا نیلاز داردکه گیاه برای جذخ عناصلر غلذایی از خلاک بله آن

یک  زغال زیستی .(2111، دیگرانورهیجن و شود )توده و ف الیت میکروبی خاک میبه خاک باعث افزایش زیست زیستی

 . (2111، ندیگراالیرد و شود )( مینیتروژن و فسفر بویژهل دارد که باعث بهبود نگهداشت آخ و عناصر غذایی )خساختار متخل

مصرف  یکارای عملکرد برنج و برنج تاثیر م بتی برقبل از کاشت  زغال زیستیتن در هکتار  21ثابت شده است که کاربرد 

به طور یکنواخت در سطح  شخم دوب زغال زیستی در زمان(. 2121، دیگراناست )سیدقاسمی و  هداشتنیتروژن در زراعت برنج 

در یک شده  یاد پژوهشبکار رفته در  زغال زیستی. شودمیمتری خاک مخلوگ سانتی 20و با شخم تا عمب  هپخش شدخاک 

و در کوره قرار داده کیلویی ریخته  12. به این ترتیب که ابتدا پوسته برنج در ظروف حلبی ه استشدغال چوخ تولید زکوره 

ساعت کوره به  دوو نیم ساعت ب د از رسیدن به این دما کوره خاموش . بوده سیوسلسدرجه  111. دمای کوره هم ه استشد

مراحل  0و  1، 8های شکل. ه استه باز و بیوچار تولیدی خارج شدسازی انجاب شود و سپس در کورحال خود رها شده تا خنک

، 0/12محتوی کربن، نیتروژن و اکسیژن زغال زیستی مورد مطال ه به ترتیب دهند. تولید زغال زیستی از پوسته برنج را نشان می

 هزینه . ه استبود 8/3سیدیته و ا 2/11، ظرفیت تبادل کاتیونی 0/112و همچنین دارای نسبت کربن به نیتروژن  درصد 8/3و  8/1
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تومللان بلله ازای  1011( بللا احتسللاخ خریللد پوسللته بللرنج و گازوریللل و کللارگری، 1832تولیللد بیوچللار در سللال آزمللایش )

 هر کیلو زغال زیستی بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپوسته برنج در ظروف حلب ختنیر -3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 پر از پوسته برنج در کوره زغال یقرار دادن ظروف حلب -4 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کوره یسازپس از خنک یدیخروج زغال تول -5 شکل
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 زاهای ترویجی جهت کاهش عوامل خسارتتوصیه

اک بر کارایی خ ل و ظرفیت تبادل کاتیونی باال و اثرم بت کاربرد آن درخبا توجه به خواص فیزیکی زغال زیستی نظیر تخل

الب م ل آمونیوب )شکل غی اشت عناصر غذایدای برای نگهچار )زغال زیستی( به عنوان وسیلهتوان از بیومصرف نیتروژن، می

 شبدر برسیم به عنوان کشت دوب ب د از برداشت برنج در اراضی شمالاز طرفی نیتروژن برای استفاده برنج غرقابی( سود جست. 

در توان یمخاک، های ل زیستی بر ف الیت میکروارگانیزببا توجه به اثرات م بت زغا .کشور مناسب تشخی  داده شده است

 داشتنگه هم از قابلیت ،در زراعت برنج و کاشت شبدر برسیم ب د از برداشت برنج زغال زیستیزراعی، با کاربرد یک روش به

ن ناشی از میزان ت بیت نیتروژ ،های همزیست با شبدرسود جست و هم با افزایش باکتری زغال زیستینیتروژن در خاک توسط 

توان راعی میزرسد با این روش بهبه نظر می کشت ب دی برنج را فراهم کرد.کشت شبدر را افزایش داد و نیاز به نیتروژن برای 

 . محیطی شد مان  آلودگی زیستمیزان مصرف کود اوره را کاهش داد و 
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