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 کیدهچ

 حصوالتمیا ضایعات  تودهزیستانواع مختلف سوختن  است که از زیستی، یک محصول غنی از کربن بیوچار یا زغال     

تولید  دون اکسیژنشرایط اکسیژن کم یا ب، توسط فرآیند پیرولیز یعنی کشاورزی، مرتعی، جنگلی، حیوانی، لجن فاضالب و غیره

ن مطالعه مروری نیز به یرامون فواید آن انجام شده است. در ایاهمیت زیادی پیدا کرده و تحقیقاتی پاین موضوع امروزه  .شودمی

 و کارکرد گیاه اشاره شده است.زنی بیوچار و تأثیر آن بر جوانه اهمیت

 زنی، کارکرد، پیرولیز، جوانهبیوچار های کلیدی:واژه

 اهمیت بیوچار

شده  دیانسان تول یدگزن یفیبا بهبود ک یو صنعت یکشاورز یهانهیدر زم یمحصوالت جانب ای عاتیاز ضا یادیامروزه تعداد ز     

شده  لیتبد یطیحم ستیز یهاینگران نیتراز مهم یکیتوده به ستیز نیا هیرو یو دفع ب یعمل تیریاست. در سراسر جهان، مد

 . (et al., 2012)  Oh است

 یعیوس فیط تیریمد یبرا نیگزیروش جا کیمشکالت به عنوان  نیحل ا یها براقرن ی در طیابه طور گسترده1 پیرولیز     

 نکسیژا دکمبو یطاشردر  لیآ ادموو آرام  کند سوختن ند،یفرا نیا رایز(، Kanri & Shinogi (2003شودیاستفاده م یاز مواد زائد آل

باعث  نیتوده را کاهش دهد و همچن ستینامطبوع ز یتواند وزن، حجم و بویم ( و1395)گویلی و همکاران، ست آن ا دنبو یا

                                                           
1 Pyrolysis 
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شود یم دیتول زیرولیپردازش پ قیکه از طر بیوچاریبه طور خاص،  .(et al., 2003)  Shinogiبدست آیدتر شود محصول آسانیم

 .(et al., 2012)  Oh است گرفتهمورد توجه قرار بسیار  دیماده مف کیبه عنوان 

 که (1395ان، بهنام و همکار ؛et al., 2014    Alburquerque ؛Adams   (et al., 2013ست )ا کربناز  غنیای دهما ربیوچا     

طیف گسترده ای از  از( و برای ایجاد آن 1395شود )بهنام و همکاران، می تهیه ودمحد نکسیژا یطاشردر  بیومسدادن  ارتحراز 

  توان استفاده کردمیها، چغندرقند، ضایعات زراعی و لجن فاضالب گراس، مانند زیست توده

 et al., 2010)  Free). 

 چرخه خاک، کیفیت ل،محصو عملکرد بر مثال عنوان به مثبت، اثرات از بسیاری خاک، در( شده پریلیزه یتوده زیست) بیوچار     

 کاهش باعث ،باال مصرف میزان در ویژه به بیوچار، ، همچنین افزودن(et al., 2017)  Voordeدارد کربن ترسیب و غذایی مواد

 رشد بر هک است شده های با حاصلخیزی کم،خاک، کاهش اثر کمبود مواد غذایی در خاک ظرفیت زراعی خاک، افزایش تخلخل

 کشاورزی ایهسیستم روی بر مطالعات اکثر کنونتا که ،(et al., 2014)  Alburquerque داشته مثبت تاثیر آب اقتصاد و گیاه

 یعیربباشد )یو از دیدگاه کشاورزی یکی از مزایای آن، مدیریت ضایعات کشاورزی م ،(et al., 2017)  Voordeاند شده متمرکز

 (. 1392 ،و همکاران

خواص  رییتغ قیراز ط یو راندمان استفاده از مواد مغذ نگهداشت آب خاک با بهبود وچارینشان داده است که ب قاتیتحق     

 (.1395ی، دانیگردل یفتح) شودیخاک م یزیو حاصلخ یتوان بارور شیافزا خاک سبب یکیزیو ف یستیز ،ییایمیش

بر متغیرهای رشد گیاهی بسته به  آن بنابراین تأثیر دارد،قرار  آن، 1زیست توده نوع ریبه شدت تحت تأث بیوچار یها یژگیو     

  .(et al., 2014)  Alburquerqueد شخواهد مشخص  بیوچارنوع 

مزمان انرژی، اصالح شود، عبارت است از: کاهش پسماندها، تولید های که از تولید و استفاده بیوچار حاصل میمزایای بالقوه

 (.1392، و همکاران یعیربخیزی خاک و ساختار آن و کاهش تغییرات اقلیمی )حاصل

 

 زنیتأثیر بیوچار بر جوانه

 .(et al., 2012  Jones؛et al., 2010)  Freeدهدزنی را تحت تأثیر قرار  نمیدهد که بیوچار جوانهبرخی مطالعات نشان می      

 ریتاث چیهو  (et al., 2010)  Zwieten Vanدهدزنی را افزایش میکه دیگران دریافتند بیوچار حتی به میزان کم، جوانهدر حالی

 . (et al., 2012)  Oh ندارد اهچهیو رشد گ یبر سرعت جوانه زن یمنف

 تواند ترکیب جوامع گیاهی را به وسیله دو مکانیسم متفاوت، تغییر دهد:بیوچار می
                                                           

1 Feedstock 
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 به وسیله تأثیر بر میزان جوانه زنی و استقرار گیاه. (1

 .(et al., 2017)  Voordeهای کارکردی گیاهی گروهبه وسیله تأثیر بر رشد گونه گیاهی خاص یا  (2

جوانه زنی و  زانیبر م یمثبت ریثأت بیوچارمختلف  یهادهد که عصاره نمونه یبه وضوح نشان م .(et al., 2012)  Oh شیآزما جینتا

 دارد.شاهد  ماریبا ت سهیدر مقا (Lactuca sativa L).کاهو  یهااهچهیرشد گ

et al., 2014)      Alburquerque)  ،زنی آفتابگردان در خاک بر جوانه یدار یمعن ریتأثدر تحقیقی نشان دادند، کاربرد بیوچار

 طور کلی درصد بذور جوانه زده، نسبت به نمونه خاک کنترل، صد در صد، افزایش یافت.رد و بهدا

باشند که غذایی عناصر  یادیز ریمقاد یت حاوها ممکن اسبیوچارشود، یم دیتول بیوچار از آنکه  یاتوده ستیبسته به نوع ز

  . (et al., 2008)  Gaskin قرار دهند ریبذر را تحت تاث یتوانند جوانه زنیم

 انتأثیر بیوچار بر کارکرد گیاه

نتایج (. همچنین 1395)بهنام و همکاران،  ستا هشد شناخته کخا شیمیاییو  فیزیکی ییژگیهاو هکنندحصالا انعنو به بیوچار     

رشد محصول اشاره های خاک و افزایش دهنده ، به اهمیت بیوچار به عنوان اصالح کننده ویژگی(et al., 2015)  Dongتحقیق

 دارد.

 جسفناآب ا فمصر ییراکاو  شدر یها یژگیو بر طوبتیر تنشو  ویگا دکو ربیوچا ثرا(، به بررسی 1395گویلی و همکاران )      

 تروزن  ،مصرفیآب  ای،نهروز یتاهد گ،بر سطح طوبتیر تنشپرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیوچار  ایگلخانه یطاشردر 

 معنی ربهطورا  اینهروز یتاهدو  گبر سطح ،سبزینگی شاخص کهدر حالیکاهش  داریمعنی رطو بهرا  هگیا ییاهو امندا خشکو 

 .داد یشافزداری ا

Carter       گرم در کیلوگرم بیوچار تولید شده از پوسته برنج،  150و  50، 25 حسطو دبررکا نددکر ارشگز (2013) رانهمکاو

 ون)بد شاهد با مقایسهدر  کلمو  کاهو درها تعداد برگ و هگیا عتفاار ،یشهر دهتو یستز ،گیاهی دهتو یستز نهایی یشافزا سبب

 شد.( ربیوچا فمصر

 

 

 پیشنهادات

به این موضوع رود در ایران نیز انتظار می، رو به گسترش است در جهان بیوچار و تحقیقات مربوط به آن امروزه، جایی کهاز آن     

ها، در شرایط دمایی مختلف و استفاده از آن در لذا الزم است پیرامون تولید بیوچار از انواع زیست توده .تری شودتوجه بیش

 مناطق مختلف کشور تحقیقاتی صورت پذیرد.
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Abstract 

 
Biochar or charcoal is a C-rich products which is a from of burning of various biomass or waste of agricultural products, 

rangeland, forest, animals, sewage sludge.  Biochar is produced by process  of pyrolysis, the limited oxygen or oxygen-

free condition. Today, this research topics is importance and several researches has been done on its benefits. In this 

review study, the importance of the biochar and its effects on germination and plant function are mentioned. 
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