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نرگس مالیی ،1محسن نائل ،2محسن شکلآبادی ،3علیاکبر صفریسنجانی ،4علی قاسمی پور
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چکیده
کمبود مواد آلی در مزارع نیشکر جنوب خوزستان ،استفاده از کودهای آلی را اجتنابناپذیر کرده است .فیلتر کیک یک مااده
آلی و از تولیدات جانبی کارخانههای نیشکر بوده و اخیراً بهعنوان یک کود آلی بالقوه مورد توجه است .بهمنظور بررسی تأثیر
فیلترکیک بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک ،مطالعاهای در ساا  1393در مازارع شارکت کشات و تانعت هفتتپاه
خوزستان ،در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل زمین کشات نشاده (باایر)،
مزرعه نیشکر بدون فیلتر کیک و مزرعه نیشکر با فیلتار کیاک ( 100تان در هکتاار ،در دو ساا پیااپی) مایباشاد .جارم
مخصوص ظاهری ،تخلخل ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها و میانگین هندسی قطر خاکدانهها در عمق  0تا  30سانتیمتری و
کربن آلی ،کربن فعا  ،نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم قابل دسترس ،فعالیات آنازیم فسافاتاز قلیاایی ،تانف پایاه و تانف
برانگیخته در عمقهای  0تا  30و  30تا  60سانتیمتری در تیمارها مقایسه شدند .کاربرد فیلتر کیک باعث افازای میازان
کربن آلی ( 4/1برابر) ،فسفر قابل دسترس ( 7/4برابر) ،تنف پایه ( 1/5برابر) و تنف برانگیخته ( 1/9برابر) ،آنزیم فسافاتاز
( 1/6برابر) ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( 2/8برابر) ،میانگین هندسی قطر خاکدانهها ( 1/2برابر) و کاه وزن مخصاوص
ظاهری ( 0/84برابر) ،نسبت به تیمار بدون فیلتر کیک شد ( .)p > 0/001اثرات متقابال تیمارهاای کاودی و عماق نموناه-
برداری تنها بر روی کربن فعا و نیتروژن معنیدار بود و روی بقیه شاخصها اختالف معنیداری نشان نداد .بیشترین مقادار
پتاسیم قابل دسترس را تیمار بایر (157میلی گرم بر کیلوگرم) داشت که با تیمار فیلتر کیک (135میلی گرم بار کیلاوگرم)
در یک گروه آماری قرار گرفتند .در مقابل ،کاربرد فیلترکیک افزای معنیداری در اندازه تخلخل کل خاک نسبت به تیماار
بدون فیلتر کیک ایجاد نکرد .در کل ،کاربرد کوتاه مدت فیلتر کیک در کشت نیشکر تأثیر مثبتی در بهباود کیفیات خااک
داشت.
واژههای کلیدی :بهساز آلی ،کربن آلی ،فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی
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تپه (خوزستان) .تحقیقات کاربردی خاک جلد  7شماره  .3ص.66-54 :
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شرایط آب و هوایی و مدیریت مزرعه متفاوت است .از
سوی دیگر ،چون فیلتر کیک پوش خوبی در سطح
خاک ایجاد میکند احتما دارد از روی علفهای هرز
جلوگیری کند و نیاز به کاربرد علفک تا حدود زیادی
کاه یابد .با این وجود ،از آنجائی که فیلتر کیک و
سایر مواد زائد کارخانههای نیشکر دربردارنده عناتری
چون سدیم هستند ،بهتراست از مصرف مداوم آنها
خودداری و در تناوب با کودهای شیمیائی بهکاربرده شود
( .)Abdullahi, 2005یکی از مزیتهای بارز فیلترکیک،
باال بودن درتد ماده آلی آن است .مواد آلی از اجزاء
اتلی در خاکهای زراعی میباشد .افزودن مواد آلی به
خاک بهتورت طبیعی یا مصنوعی میتواند میزان

مقدمه
خاک جزء بسیار مهم پایداری بومسامانهاست .کیفیات
خاک ،توانایی دائم خاک در انجام وظایف خاود باهعنوان
یک سیستم حیاتی زناده در داخال باومساامان و تحات
بهرهبرداریهای متفاوت است ،باهترتیبای کاه عاالوه بار
حفظ تولید زیساتی بتواناد کیفیات آب و هاوا را بهباود
بخشد و همچنین تأمینکنناده ساالمت انساان ،گیااه و
حیااوان باشااد ( .)Doran & Parkin, 1994باار همااین
اساس ،انتخاب ناوع عملیاات مادیریتی و بهرهبارداری از
زمین ها بایستی با در نظر گارفتن حفاظ کیفیات خااک
انجام گیرد .استان خوزستان که از جمله منااطق گارم و
خشک ایران محسوب میشود ،با وجود سابقه کشاورزی
دیریناه ،در معار کااه کیفیات خااک مایباشاد،
بهطوریکه تجمع نمکهای محلو و کاه حاتلخیزی
خاک استان را تهدید میکند (.)Makari, 2013
از راهبردهای اساسی در راستای بهبود حاتلخیزی و
کیفیت خاک و کاه کاربرد کودهای شیمیایی ،بهره-
گیری از کودهای آلی و بقایای تولید شده در خود مزارع
است .در استان خوزستان چندین واحد تولید نیشکر با
سطح زیر کشت بالغ بر  85000هکتار به کشت و کار و
تولید این محصو راهبردی مشغو اند .در منطقه جنوب
خوزستان ،بهدلیل کشت متمرکز نیشکر توسط شرکت
توسعه نیشکر و تنایع جانبی ،هرساله مقادیر قابلتوجهی
باگاس و فیلتر کیک تولید میشود که عمده آن بهتورت
ضایعات دور ریخته میشود .فیلترکیک یک محصو
جانبی تنعت شکر است که در فرایند رسوبگذاری و
تصفیه شربت به دست میآید .بهطور میانگین این ماده
دارای  75درتد ماده آلی میباشد و منبع مهمی برای
عناتر غذایی مورد نیاز گیاه ازجمله آهن ،منگنز ،کلسیم،
فسفر ،نیتروژن ،منیزیم ،روی و م میباشد .ازاینرو،
افزودن آن به خاک میتواند باعث بهبود حاتلخیزی و
دیگر خصوتیات خاک گردد .بهعالوه ،مواد مغذی این
ماده بهتدریج رها شده و مورد استفاده گیاه قرار میگیرد
و عالوه بر افزای راندمان جذب ،مشکالت بالقوهی
زیستمحیطی آن کمتر از اتالحکنندههای شیمیایی
است .مطالعات تورت گرفته در استرالیا و آفریقای
جنوبی نشانگر آن است که استفاده از بقایای گیاهی
نیشکر در مزارع در درازمدت روی همرفته تأثیر مثبتی
در چرخه عناتر دارد ،که البته این موضوع با توجه به

نیتروژن قابلدسترس گیاه و سایر عناتر غذایی خاک را
افزای  ،خاکدانه سازی را بهبود و تعداد و انواع جانداران
موجود در خاک را تغییر دهد ( Shamim & Ahmed,
.)2010
بسیاری از خاکهای مزارع استان خوزستان همانند
سایر نقاط ایران دارای کمبود ماده آلی بوده و کیفیت
برخی از آنها روبه کاه است .از آنجاییکه یکی از
کشتهای اتلی استان خوزستان نیشکر میباشد و از
محصوالت جانبی این محصو تولید فیلترکیک است ،به
نظر می رسد کاربرد فیلترکیک نیشکر در مزارع تحت
کشت این محصو یک راهکار مؤثر در بهبود وضعیت
کیفیت خاک این اراضی باشد .مطالعات مختلفی در
زمینهی تأثیر فیلتر کیک بر ویژگیهای خاک تورت
گرفته است .احمدی و پناهپور ( Ahmadi & Panahpur,
 )2013تاثیر باگاس و فیلترکیک نیشکر را بر ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی (مقدار کربن و عناتر غذایی) خاک
های مزارع نیشکر و نیز رشد و عملکرد نیشکر در جنوب
خوزستان بررسی کردند .همچنین بیژنپور و همکاران
) (Bijan Pour et al., 2009تأثیر مثبت فیلتر کیک و
باگاس را بر رشد و عملکرد نیشکر در مزارع کشت و
تنعت امیر کبیر گزارش کردند .با توجه به اینکه تأثیر
کوتاهمدت (دوساله) کاربرد این ماده بر کیفیت خاک در
اراضی هفتتپه خوزستان نامشخص است ،لذا هدف
اتلی پژوه حاضر ،بررسی تأثیر فیلتر کیک بهعنوان
کود آلی بر برخی شاخصهای فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع نیشکر است .هدف
فرعی این مطال عه تاثیر سابقه کشت نیشکر بر شاخص
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نیشکر که برای دو سا پیاپی با فیلترکیک نیشکر تیماار
شده (به میزان  100تن در هکتار در ساا ) -2 ،مزرعاه
نیشکر بدون دریافت فیلترکیک یا هر نوع کود آلی دیگر
و  -3زمین بایر (کشت نشده) .نوع مدیریت کاشت ،سان
گیاه و واریته نیشاکر در دو تیماار تحات کشات نیشاکر
یکسان بود .قطعه زمینی که بهعنوان بایر در نظر گرفتاه
شد تحت هیچ گونه عملیات کشت و زرع قرار نداشاته و
بهتورت زمین غیر زراعی در مجاورت مزرعاه او و دوم
و با هدف مطالعه تاثیر سابقه کشت نیشکر انتخاب شاد.
تیمارهای تحت کشت نیشکر در این پاژوه از زماین-
هاای باا تاریخچااهی بهرهبارداری درازمادت ( 50ساااله)
انتخاب شدند .فیلترکیک استفادهشده در سطح مزرعه از

های کیفیت خاک است .هدف اخیر با مقایسه تیمار
بدون فیلترکیک و زمینی که کاربری آن غیر کشاورزی
است (بایر یا کشت نشده) بررسی شده است.
مواد و روش ها
این تحقیق در سا  1393در شارکت کشات و تانعت
نیشکر واقع در منطقه هفتتپه اساتان خوزساتان انجاام
گرفت .منطقه مورد مطالعه در عر جغرافیایی ´324
شاامالی و طااو جغرافیااایی ´ 48 23شاارقی در 90
کیلومتری شما شهرستان اهواز ،بین رودخاناههای دز و
کرخه قرار دارد .ارتفااع منطقاه  72متار از ساطح دریاا،
میانگین بارش ساالنه منطقه  268/5میلیمتر و میانگین
دمای ساالنه منطقه  22/9درجه سلسایوس اسات .بارای
بررسی تأثیر کاربرد فیلترکیاک بار برخای ویژگایهاای
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک ،سه قطعه زمین در
مجاورت یکدیگر به شکل زیر انتخاب شادند -1 :مزرعاه

B
21.88

شرکت کشات و تانعت نیشاکر هفتتپاه بهدساتآمده
است .برخی از ویژگیهای شیمیایی فیلترکیک در جدو

شماره ( )1نشان داده شده است.

جدول  -1برخی ویژگیهای فیلترکیک بکار رفته در مطالعه
Table 1. Selected properties of filter cake applied in the study
OC
N
P
K
Ca
Mg
Na
Fe
Zn
Mn
%
mg kg-1
39.5 1.54 1.65 0.24 1.72 0.34 0.003
1160.7 9.54 82.15

C/N

EC

pH

dS m-1

25.6

2.97

5.2

 )Tabatabai, 1977اندازهگیری شد .تنف پایه خاک به
روش آیزرمایر ( )Isermeyer, 1952و تنف برانگیخته با
روش آلاف و ناانی پیاری ()Alef & Nannipieri, 1995
اندازهگیری شد .اندازه گیری پایداری خاکدانهها بار روی
نمونههای خاک هوا خشک دست نخورده و عبور کرده از
الااک  4میلیمتاار ،و بااه روش الااک تاار انجااام شااد
( .)Cambardella & Elliott, 1994این پژوه در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجاام شاد .بارای
تجزیه آماری نموناه هاا از نارمافازار  SAS 9.1و بارای
مقایسه میانگین هار یاک از ویژگایهاای یااد شاده از
آزمون  LSDو در پایه پنج درتد استفاده شد.

نمونهبرداری خاک از سه تیمار مذکور در اردیبهشت مااه
 1393با سه تکرار و بهتورت ترکیبی و از دو عمق -30
 0و  30-60سانتیمتر خاک انجام شد .نمونههای خااک
به آزمایشگاه منتقل شاد و بعاد از هاوا خشاک شادن و
کوبیده شدن از الک  2میلیمتری عبور داده شد .ساپ
کربن آلی به روش والکلی بلک اتالحشده ،فسافر قابال
استفاده گیااه باا اساتفاده از روش اولساون باا دساتگاه
اسپکتوفتومتر ،پتاسیم قابل استفاده گیاه با دستگاه فلیم
فتااومتر طبااق روشهااای اسااتاندارد اناادازهگیااری
شاد (Council on Soil Testing & Plant Analysis,
) .1974برای اندازهگیاری کاربن فعاا از محلاو 0/02
موالر پرمنگناات پتاسایم ) (Weil et al., 2003اساتفاده
شد .جارم ویاژه ظااهری باه روش اساتوانه انجاام شاد.
فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی پ از اضافه کاردن یاک
میلیلیتر محلو پارانیتروفنیل سدیم فسافات باهعنوان
سوبسترا در حضور باافر تعدیلکنناده بار اسااس روش
طباطبایی و برمنار و عیوضای و طباطباایی ( & Eivazi

نتایج و بحث
تأثیر تیمارهای مورد آزمون در این تحقیق بر روی کلیاه
شاخصهای ماورد مطالعاه در ساطح احتماا  1درتاد
معنیدار شد (جدو  2و  .)3در تورتی که تاأثیر عماق
نمونهبرداری ،تنها بر شاخصهای کربن فعا  ،نیتاروژن و

56

بررسی تاثیر فیلترکیک نیشکر بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان)

هدایت الکتریکی ( 0/795دسی زیمن بر متر در تیماار
بدون فیلتر کیک) در خاک شده اسات .از طارف دیگار،
فیلتر کیک حاوی مقدار نسبتاً باالیی امالح محلو اسات
( 2/97دسی زیمن بر متر) که میتواند باعث افازای
هدایت الکتریکی خاک شود .با ایان حاا  ،نتاایج نشاان
میدهد کاربرد  100تن در هکتار فیلتر کیاک باه مادت
دو سا متوالی بر هدایت هیادرولیکی تاأثیر معنایداری
نداشته است ( 1/20دسی زیمن بر متر در تیمار فیلتار
کیک) (جدو .)4

پتاسایم قابال دساترس معنایدار باود .اثارات متقابال
تیمارهای کودی و عمق نمونهبرداری تنها بر روی کاربن
فعا و نیتروژن معنیدار بود و روی بقیه شااخصهاای
اندازهگیری شده اختالف معنیداری نشان ناداد (جادو
 2و .)3
هدایت الکتریکی

میااانگین هاادایت الکتریکاای خاااک بااایر ( 5/43دساای
زیمن بر متر) می باشد که نشان میدهاد ایان اراضای
عمدتاً شور بوده و قبل از کشت و کاار نیااز باه آبشاویی
اولیه دارند .زهکشی و کشت و کار نیشکر سابب کااه

جدول -2تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر کربن آلی کل ،کربن فعال ،نیتروژن کل و پتاسیم و فسفر قابل دسترس در دو
عمق ( 0- 30و ) 30-60سانتیمتر
Table 2. ANOVA results showing the effects of experimental treatments on total organic carbon, active
)carbon, total nitrogen, and available potassium and phosphorus in two depths (0-30 and 30-60 cm
K
2298 ns
**9160
**29799
2843 ns
846
23.3

P
1696 ns
**37706
134 ns
681 ns
1469
60.7

Mean Square
N
0.423 ns
**7.58
**4.02
**3.68
0.201
47.9

OC
0.345 ns
**22.1

Active C
* 53685.969
**1124805
**355068
**355343
8513
9.43

0.894 ns
0.667 ns
0.259
32.9

Source of
Degree of
Variation
Freedom
Replication
2
Treatment
2
Depth
1
Treatment*Depth
2
Error
10
Coefficient of Variance
ns: not significant, *: p < 0.05, **: p < 0.01

جدول  -3تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر آنزیم فسفاتاز قلیایی ،جرم ویژه ظاهری ،تخلخل ،پایداری خاکدانهها و تنفس
میکروبی در عمق  0تا  30سانتیمتر
Table 3. ANOVA results showing the effects of experimental treatments on alkaline phosphatase, bulk
density, porosity, aggregate stability and microbial respiration in depth 0- 30 cm
Mean Square
Source of
Degree of
Variation
Freedom
F
BD
MWD
GMD
PA
BR
IR
Replication
2
1.12 ns
0.073 ns
0.134 ns 0.002 ns
8586 ns
0.0004 ns 0.03 ns
**207
**4.73
**2.59
**0.648
**1417675
**0.005
**8.18
Treatment
2
Error
10
3.16
0.085
0.135
0.008
16261
0.0002
0.017
Coefficient of
3.30
24.29
36.68
5.86
14.9
13.0
6.21
Variance
OC: Organic carbon, P: Phosphorous, BD: Bulk density, F: filter cake, MWD: Mean weight diameter, GMD:
Geometric mean diameter, PA: phosphatase enzyme activity BR: Basic respiration, IR: Index respiration
جدول  -4برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای بررسیشده.
Table 4. Selected physicochemical properties of the studied soils
Clay
47.8
47.2
47.3

Silt
)(%
41.4
43.9
43.9

Sand
10.8
8.9
8.9

Soil texture

pH

silty clay
silty clay
silty clay

7.96 a
7.93 a
7.90 a
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EC
)(dS m-1
1.20 b
0.795 b
5.43 a

Treatment
With Filter Cakes
Without Filter Cakes
Uncultivated
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تحقیقات کاربردی خاک

آنزیمها و فعالیت میکروبی خاک شده و باعث افزای
هوموس خاک میگردد .تیمار بدون فیلتر کیک به علت
کشت گیاه نیشکر ،دارای پوش گیاهی و الشبرگ
بیشتری نسبت به تیمار بایر بود و به همین دلیل مقدار
کربن آلی بیشتری نسبت به تیمار بایر داشت؛ به نظر
میرسد که افزای ماندههای گیاهی در این تیمار باعث
بهبود مقدار ماده آلی خاک شده است .مقدار کم ماده
آلی در زمینهای کشت نشده در برابر زمینهای زیر
کشت بیانگر افزای کربن آلی خاک در طی سالیان
متمادی کشت میباشد .مرادی و همکاران ( Moradi et
 )al., 2015نیز عنوان کردند پ از تغییر کاربری
زمینهای بایر و تبدیل به زمینهای زیر کشت نیشکر و

کربن آلی

کربن آلی در سطح احتما یک درتد تحت تأثیر
تیمارهای مورد آزمون قرار گرفت .با این حا  ،اثر متقابل
تیمارها و عمق نمونهبرداری بر کربن آلی معنیدار نشد
(جدو  .)2مقدار کربن آلی کل در تیمار فیلترکیک
( )% 3/7بهطور معنی داری بیشتر از تیمارهای بدون
فیلترکیک و بایر (بهترتیب  0/90و  0/02درتد) بود
(جدو )5؛ و این بهدلیل محتوای بسیار باالی کربن آلی
در فیلترکیک است (جدو  .)1عبدالهی ( Abdullahi,
 )2005گزارش کرد که کاربرد اندازههای مختلف
فیلترکیک و باگاس در زمانهای متفاوت (پی از
کشت؛  10 ،4و  19ماه پ از کشت) موجب افزای
درتد کربن آلی خاک در طو زمان شده است.
ماریناری و همکاران ( )Marinari et al., 2000بیان
کردند افزودن فیلترکیک به خاک موجب افزای فعالیت

کشاورزی ،دگرگونی شدیدی در اندازه ماده آلی حاتل
شد.

جدول  -5قایسه میانگین شاخصهای کیفیت خاک بین تیمارهای مورد مطالعه
Table 5. Mean comparison of soil quality indicators in the studied treatments
OC
P
BD
Fc
MWD GMD
PA
BR
IR
-1
-3
-1
%
mg kg
g cm
%
mm
µg pNP g.h
mg CO2 g.day-1
3.83a

0.16a

1569.6a

1.68a

2.04a

60.1a

0.98c

153.4a

3.70a

2.06b

0.11b

954.4b

1.41b

0.73b

56.9a

1.17b

20.6b

0.90b

0.53c

0.07c

197.2c

1.21 c

0.24 b

44.3b

1.37a

12.0b

0.02 c

With Filter
Cakes
Without
Filter Cakes
Uncultivated

سانتیمتار باه خااطر تجزیهپاذیری ساریع کاود آلای و

کربن فعال

نتایج تجزیه واریاان

Treatment

نشاان داد کاه اثار تیماار کااربرد

افزای

اندازه کربن آلی ناپایدار در خاک و همچناین باه

فیلترکیک و عمق نمونهبرداری و پیامد متقابل آنهاا بار

دلیل پخ

کربن فعا در سطح احتما یاک درتاد معنایدار شاد

بودن این شناسه در این تیمار بیانگر بیشاتر باودن ماواد

(جدو  .)2مقدار این شاخص در تیمار فیلتر کیاک و در

آلی تازه در فیلترکیک میباشد .از طرف دیگر ،در تیماار

عمق  0-30سانتیمتر بهطور معنیداری بیشاتر از ساایر

بدون فیلترکیاک ،سااالنه بخشای از مانادههای گیااهی

تیمارهای دیگر است (شکل  ،1الف) .باا در نظار گارفتن

نیشکر به خاک افزوده میشود و مقدار مواد آلی در ایان

اثرات متقابل تیمار و عمق نمونهبرداری ،بیشترین مقادار

تیمار نسبت به تیمار بایر باال بوده و بهتبع مقادار کاربن

کااربن فعااا در عمااق  0تااا  30سااانتیمتااری تیمااار

فعا در این تیمار بیشتر از بایر است .بهطورکلی ،مقادار

فیلترکیک و کمترین مقدار این شااخص در عماق  0تاا

کربن فعا در مناطق با اندوخته کربن آلای بااال ،بیشاتر

 30سانتیمتری تیمار بایر مشاهده شد .به نظر مایرساد

است (.)Manuel et al., 2013

افزای

کربن فعا در تیمار فیلترکیاک در عماق 0-30
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کردن این کود در سطح خاک باشاد .بیشاتر
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)(A
0-30 cm

20000
15000

30-60 cm
10000
5000
b c

d c

b

)Active carbon (mg kg-1

a

)(B

0
Without
uncultivated
Filter Cakes

With Filter
Cakes

شکل  -1تأثیر تیمارهای مورد آزمون بر کربن فعال (الف) و نیتروژن کل (ب)
)Figure 1. Effects of studied treatments on soil active carbon (A) and total nitrogen (B

نیتروژن کل

اثر متقابل آنها معنیدار نبود .میزان پتاسایم اساتخراج

افزودن فیلترکیک باه خااک سابب افازای معنایدار
نیتروژن کل خاک در عمق  0-30سانتیمتر شده اسات.
بیشترین و کمترین مقدار نیتروژن کل در عمق  0تاا 30
سانتیمتری باهترتیاب در تیمارهاای فیلترکیاک (3/58
درتد) و بایر ( 0/051درتاد) مشااهده شاد (شاکل ،1
ب) .بااینحااا  ،مقاادار ایاان شاااخص در عمااق  0تااا 30
سانتیمتری تیمار بایر با تیمار بادون فیلترکیاک ازنظار
آمااری تفااوتی نداشات (شاکل  ،1ب) .دلیال افازای
نیتروژن در تیمارهای فیلتر کیاک ،وجاود مناابع کاربن
قابلتجزیه سریع و افزای نیتاروژن آلای قابلدساترس
میباشد .بعالوه ،محتوای نیتروژن در عمق سطحی تیمار
فیلترکیک به دلیل دریافت مقادیر بااالیی از فیلترکیاک
بسیار بیشتر از عمق دوم نموناهبرداری اسات؛ حا آنکاه
این تفاوت در تیمار بادون فیلترکیاک معنایدار نیسات.
مطالعات زیادی افزای نیتاروژن کال را در اثار کااربرد
پسماندهای آلای در زماینهاای زراعای نشاان دادهاناد
( .)Tarrason et al., 2008رابطه مثبت عناتر غذایی با
ماده آلی نشاندهنده این است که با افزای ماده آلی به
خاک مقدار عناتر غذایی مانند نیتروژن در خاک فزونی
مییابد ،لذا کاربرد فیلترکیک موجب افزای محصو و
رشد گیاه نیشکر میگردد.

شده با استات آمونیوم از  81/9میلیگرم بر کیلوگرم در
تیمار بدون فیلتر کیک تا  157میلیگرم بر کیلاوگرم در
تیمار بایر متغیر بود .مقادار پتاسایم اساتخراج شاده باا
استات آمونیوم در تیمار بایر و تیمار فیلتار کیاک (135
میلیگرم بر کیلوگرم) در یک گاروه آمااری قارار دارناد
(شاکل  ،2الاف) .وجاود کانیهاای حااوی پتاسایم در
خاکهای منطقه مورد مطالعه باعث افزای

گردد .خاکهای خوزستان به دلیل وجاود مقاادیر قابال
توجهی از رس ایالیات و فلدساپاتهاا عمومااً غنای از
پتاسیم میباشند و مقدار کل پتاسایم در ایان خاکهاا
گااهی اوقاات باه بای

از  %2باالغ میگاردد ( Jafari,

 .)2005مقدار پتاسیم استخراج شده با استات آمونیوم در
عمااق  0تااا  30سااانتیمتااری ( 165/3میلیگاارم باار
کیلاوگرم) در کلیاه تیمارهااا بیشاتر از عماق  30تااا 60
سانتیمتری ( 83/9میلیگرم بر کیلوگرم) بود (شاکل ،2
ب) .منابع نشان می دهند  40-60درتد ریشاه دوانای
گیاه نیشکر در عمق  0-30ساانتیمتری تاورت گرفتاه
( (Malavolta, 1994و رهاساااازی اسااایدهای آلااای و
دیاکسید کربن از ریشه و در نتیجاه هوادیادگی بیشاتر
کانیها باعث می شود ( )Lindroos et al., 2003مقادار

پتاسیم استخراج شده با استات آمونیوم

نتایج تجزیه واریاان

پتاسیم می-

پتاساایم فااراهم در خاااک سااطحی نساابت بااه خاااک

نشاان داد کاه اثار تیماار و عماق

زیرسطحی افزای

نمونه برداری بر پتاسیم استخراج شده با استات آمونیاوم

یابد .لیندروس و همکاران (Lindroos

 )et al., 2003بیان کردند که حضور مواد آلی حل شده

در سطح احتما یک درتد معنیدار شد؛ باا ایان حاا ،

در محلو خاک تأثیر شایانی بار هوادیادگی کانیهاا و
59
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آزادسازی عناتر دارد .کاه

جلد  ،7شماره  ،3پاییز 1398

مقادار پتاسایم فاراهم در

ماادیریتهای رایااج شاارکت کشاات و تاانعت هفتتپااه

تیمار بدون فیلتر کیک نسبت به تیمار بایر می تواند به-

نیست ،پتاسیم رها شده از کانیهای معدنی ،بر اثر کشت

آزادسازی پتاسیم از کانی های پتاسایم دار

و کار طوالنی مدت جذب انادامهای گیااهی مایگاردد.

دلیل افزای

موجود در منطقه (میکا و فلدسپات) (Najafi-Ghiri et

نیشکر پتاسیم مورد نیاز خود را از پتاسیم فاراهم خااک

) al., 2012در اثر کشت طوالنی مدت نیشکر باشد .ایان

تأمین میکند و با این کار باعث رهاسازی پتاسیم تبادلی

آزادسازی نتیجه تأثیر مثبت ترکیبهای آلی بر فعالیت

و به دنبا آن سبب آزادسازی پتاسیم بین الیه میشاود

میکروبهای حل کننده کانی هاای پتاسایمدار ،نقا

پتاسیم خاک میشاود .از طارف

و درنتیجه باعث کاه

عوامل کالتکننده حاتل از ترکیبهای آلی در کاالت

دیگر ،افزای

کردن عناتر کانیها مانند آلومینیم و در نتیجه انحال

غنی بودن فیلترکیک از عنصر پتاسیم بوده که با تجزیاه

آنها و همچنین تغییر ترکیب محلو خااک و اثار بار

و معدنی شدن ایان مااده آلای ،محتاوای پتاسایم قابال
دسترس افزای

انحال کانیهاا باشاد ( .)Singh et al., 2010بعاالوه ،از

پتاسیم فراهم در تیمار فیلترکیک بهدلیال

مییابد.

آنجاییکه اضافه کردن کودهای شیمیایی پتاسیمدار جزء
200

A

50

Potassium extracted with
)ammonium acetate(mg kg-1

b

100

a
150
100

b

50
0

0

30-60

With Filter Without uncultivated
Cakes
Filter Cakes

0- 30

Potassium extracted with
)ammonium acetate(mg kg-1

a

a

150

B

200

)Soil Depth (cm

شکل  -2تأثیر تیمارهای مورد آزمون (الف) و عمق خاک (ب) بر پتاسیم استخراج شده با استات آمونیوم
Figure 2. Effect of studied treatments (A) and soil depth (B) on Potassium extracted with ammonium acetate

 pHو حل
افزای فراهمی فسفر می شود که به کاه
شدن برخی عناتر غذایی پوشیده شده توساط کلسایت
ارتباط داده شاد .نتاایج جیسا و انریکاوئز ( & Jesus
 )Enriquez, 2001نشان داد که کاربرد  10تا  15تان در
هکتار فیلترکیک ،اندازه فسافر قابلجاذب را باه ترتیاب
 300و  461درتد افزای داد .با توجاه باه اینکاه نیااز
گیاه نیشکر به فسفر با اضافه نمودن کودهاای شایمیایی
فسفاته به مقدار الزم در خاک تأمین میشاود مایتاوان
زیاد بودن فسفر قابل دسترس در تیمار بدون فیلتر کیک
نسبت به تیمار بایر را پیامد توأم افزودن کود فسفر پی
از کشت و همچنین تجزیه کاه و کل نیشکر دانست.

فسفر استخراج شده با سدیم بیکربنات

فسفر استخراج شده باا سادیم بایکار بناات در ساطح
احتما یک درتد تحت تاأثیر تیمارهاای ماورد آزماون
قاارار گرفاات .بااینحااا  ،اثاار متقاباال تیمارهااا و عمااق
نمونهبرداری بر فسفر استخراج شده با سدیم بی کر بنات
معنیدار نشد .بیشترین مقدار فسافر اساتخراج شاده باا
سدیم بی کربنات در تیمار فیلترکیاک ( )153/4 mg/kg
مشاهده شد (جدو  .)5افزای غلظت فسافر در تیماار
فیلترکیک نسبت به تیمار بدون فیلترکیک را میتوان به
مقدار زیاد فسفر در فیلترکیک و پیامد تجزیه ماواد آلای
بر افزای فسفر نسبت داد؛ قدیر و همکااران ( Qadir et
 )al., 1998دریافتناد کاه اساتفاده از منباع آلای باعاث
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نسبت به تیمار بایر را ناشی از کشات مساتمر نیشاکر و
تولیاد زیساات تاوده فااراوان دانسات .ریشااههاای گیاااه،
ریزجانااداران (میساایلیوم قااار و باااکتری) و موجااودات
خاک مانند کرم خاکی مهمترین عامل موثر در خاکدانه-
ها و تخلخل خاک هساتند ( .)Amezketa,1999والای و
همکاران ( )Whalley et al., 2004نیز گزارش کردند که
اثرات مکانیکی رشد ریشه وابسته به فشارهای شاعاعی و
محوری است و باعث بزرگ شدن منافذ موجود میشاود.
ریشه گیاهان یک عامل موثر در ساختمانسازی و بهباود
خواص هیدرولوژی خاک است .بنابراین وجود ریشه گیاه
و توسعه آن باعث افزای نسبت پوکی شاده و ویژگای-
های فیزیکی و مکانیکی خاک را بهبود میبخشد.

جرم ویژه ظاهری

جرم ویژه ظاهری خااک باا کااربرد فیلترکیاک از 1/13
گرم بر سانتیمتر مکعب در تیماار بادون فیلترکیاک باه
 0/97گرم بر سانتیمتر مکعب کاه یافت (جادو .)5
یکی از دالیل کاه معنایدار جارم ویاژه ظااهری در
تیمار فیلتر کیک نسبت به تیمارهای بدون فیلترکیک و
بایر را میتوان به افزای مواد آلی و در نتیجاه افازای
تخلخل خاک در ایان تیماار مارتبط دانسات .محققاان
نشان دادهاند که جرم ویژه ظاهری خاک با افزودن مواد
آلی کاه مییابد (.)Garcia – Orenes et al., 2005
در واقع بهکارگیری کودهای آلای در خااک ،باا افازای
درتد منافذ خاک ،باعث کاه جرم ویژه ظاهری مای-
شود ( .)Mirzaei et al., 2009همچنین تجادا و گاونزالز
( )Tejada & Gonzalez, 2008کااه معنایدار جارم
ویژه ظاهری را با کااربرد کمپوسات در خااک گازارش
کردند .پایین بودن سطح کربن آلی ،همچنین از دسات
رفتن ویژگیهای ارتجاعپذیری خاک باعث کاه حجم
کل منافذ و درنتیجه افزای جرم ویژه ظاهری خاک در
تیمار بایر نسبت به کشتزارهای نیشکر گردیده است.

میانگین وزنی قطر خاکدانهها

بی ترین مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها در تیماار
فیلتر کیک مشاهده شد ( 2/04میلیمتر) کاه  2/8برابار
نسبت باه تیماار بادون فیلترکیاک ( 0/73میلایمتار)
افزای داشت (جدو  .)5پیامد فیلترکیک بار میاانگین
وزنی قطر خاکدانهها را میتوان به اثار چسابندگی ماواد
آلی و در نتیجه همآوری ذرات خااک ،افازای پایاداری
خاکدانااههااا ،دگرگااونی در توزیااع اناادازه خاکدانااههااا،
دگرگونی در توزیع اندازه منافذ و افزای گنجای جذب
سطحی خاکها نسبت داد .از طرف دیگار ،فیلتار کیاک
سبب افازای فعالیاتهاای میکروبای خااک مایشاود.
ترشاحات ناشای از فعالیاتهاای میکربای ،مانناد پلای
ساکاریدهای برون یاختهای ،بهعنوان مواد سیمانی کننده
سبب افزای پایداری خاکدانهها میشاوند ( De Gryze
 .)et al., 2006نتااایج محمودآبااادی و همکاااران
( )Mahmoodabadi et al., 2017نشان داد که مخلاوط
کردن یک درتاد کااه و کلا جاو باا خااک ،مقادار
شاخصهای میانگین وزنی قطار خاکداناهها و میاانگین
هندسی قطر خاکدانهها در حالات تار باه ترتیاب  87و
 68/6درتد نسبت به تیمار شاهد بهبود یافات .مقادار و
ترکیب ماندههای گیاهی افزودهشده توساط گوناههاای
گیاهی گوناگون میتواند پایداری سااختمان خااک را در
محدوده اندازهای  27-67میکرومتر تحت تأثیر قرار دهد
(.)De Gryze et al., 2006

تخلخل

بیشاترین مقادار تخلخال در تیماار فیلترکیاک (60/1
درتد) مشاهده گردید که با تیمار بدون فیلتر کیاک در
یک گروه آماری قرار دارند .همچناین تیماار باایر (44/3
درتد) کمترین مقدار این شاخص را در میاان تیماارهاا
داشاات (جاادو  .)5شااایانذکر اساات کااه فیلتاار کیااک
توانسته چگالی خاک را کاه دهد اما کاربرد دوساالهی
آن تأثیر معنیداری بر تخلخال خااک باه لحااا آمااری
نداشته است .هرچند کاربرد فیلتر کیک بر تخلخال کال
بی تأثیر بوده است ولی ممکن است تخلخل ماکرو پورهاا
را افزای داده باشد بدون اینکه تأثیری بر تخلخال کال
داشته باشاد؛ ایان مساهله نیااز باه تحقیاق بیشاتر دارد.
افزای کربن آلی خاک سبب بهبود ویژگیهای فیزیکی
خاک از جمله کاه چگالی ظاهری و افزای تخلخال
میشود .فیلترکیک به دلیل مواد آلی فراوان اثرات مفیاد
بر فاکتورهای فیزیکی و بیولوژکی خاک دارد ( Rossetto
 .)et al., 2008در مقابل ،مقادار تخلخال در تیماار باایر
بهطور معنیداری کمتر از دیگار تیمارهاا باود .میتاوان
افزای تخلخل خاک در تیمارهای تحت کشات نیشاکر
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کمترین مقدار بود .میتوان افزای مقدار آنزیم فسفاتاز
در تیمارهای تحت کشت نیشکر نسبت به تیمار بایر را
ناشی از وجود گیاه و ریشه نیشکر دانست .گیاهان و
ریشة آنها منشأ تولید اسید فسفاتازها میباشد

میانگین هندسی قطر خاکدانهها

برخی از محققان از میانگین هندسای قطار خاکداناهها
بجاای میاانگین وزنای قطار خاکداناهها بارای ارزیاابی
ساختمان خاک استفاده می کنند .میانگین هندسی قطر
خاکدانهها در تیمار فیلتر کیک ( 1/68میلیمتر) باهطور
معنیداری بیشتر از تیمارهای بدون فیلتار کیاک (1/41
میلیمتر) و باایر ( 1/21میلایمتار) باود (جادو  .)5در
پژوهشی کرمی و همکاران ( )Karami et al., 2012نیز با
بررسی اثرات ماادهی آلای بار پایاداری خاکداناه در آب
نشان دادند کاه مخلاوط کاردن کااه و کلا گنادم و
سبوس جاو در خااک میاانگین وزنای قطار خاکداناهها
( )MWDو میااانگین هندساای قطاار ذرات خاکدانااه
( )GMDرا افزای میدهد .شیرانی و همکاران ( Shirani
 )et al., 2002نیاز افازای میاانگین هندسای قطار
خاکدانااهها ( 0/40 ،0/33و  0/75میلاایمتاار) را در
تیمارهای حاوی مقادیر مختلف کود دامای (تافر 30 ،و
 60تن در هکتار) ،در الیه سطحی خاک ،گزارش کردند.
در تیمار بایر ،میانگین هندسی قطر خاکدانهها کمتر بود.
این تیمار با توجه بهاندازه اندک کاربن آلای نسابت باه
دیگر تیمارها از خاکداناههای ضاعیفی برخاوردار باوده
بهطوریکه مقدار پارامترهاای میاانگین هندسای قطار
خاکدانهها آن بسیار پایین است.

).)Tabatabai, 1994
تنفس پایه

فیلترکیک و پسماندهای آلی میتوانناد باهعنوان منباع
کربن و انرژی بهوسیله جمعیت میکروبهای هتروتروف
خاک استفاده شوند و درنتیجه تنف میکروبی خاک را
بااهعنوان شناسااه فعالیاات میکروباای افاازای دهنااد
( .) Aghababaie & Raisi, 2007به همین دلیال مقادار
تاانف پایااه در تیمااار فیلتاار کیااک ( 0/160میلیگاارم
دیاکسید کربن بر گرم در روز) بهطور معنیداری بیشتر
از دیگاااار تیمارهااااا بااااود (جاااادو  .)5قنبااااری و
همکاران( )Ghanbari et al., 2012نشان دادند که اضافه
کردن کود دامی بهعنوان اتاالحکننده باه خااک باعاث
تحریک فعالیت تنفسی خاک شاد .نتاایج ایان پاژوه
نشان میدهد که تنف پایه در تیمارهای تحات کشات
نیشکر نسبت به تیمار بایر افزای یافته اسات؛ در تیماار
بایر مقدار رطوبت ،پوشا گیااهی و مااده آلای نسابت
کشااتزارهای نیشااکر پااایین اساات .نتااایج کااروز رویااز و
همکاااران ( )Cruz Ruiz et al., 2015نشااان داد کااه
جمعیت و فعالیت میکروبی در خاکهای شخم نخاورده
نسبت به خاکهای زیار کشات ،بی تار اسات ولای در
پژوه حاضر ،کمترین مقدار تنف پایاه در زمینهاای
شخم نخورده ( 0/07میلیگرم دیاکسید کربن بار گارم
در روز) مشاهده شاد .باه نظار میرساد شاوری خااک،
پوش گیاهی ضعیف و به تبع آن مقدار کم مااده آلای
( 0/02درتد) در تیمار بایر نقا ماؤثرتری ،نسابت باه
عدم وجود عملیات شخم در این تیمار ،داشته باشد.

آنزیم فسفاتاز

مقدار آنزیم فسفاتاز در تیمار فیلتر کیک (1569/6
میکروگرم پارانتیروفسفات برگرم خاک خشک در ساعت)
بهطور معنیداری بیشتر از تیمارهای بدون فیلتر کیک
( 954/4میکروگرم پارانتیروفسفات برگرم خاک خشک
در ساعت) و بایر ( 197/2میکروگرم پارانتیروفسفات
برگرم خاک خشک در ساعت) بود (جدو  .)5کاربرد
این کود آلی ،افزای ماده آلی خاک را همراه داشته و
موجب افزای فعالیت آنزیمی گردیده است .فرقانی
( )Forghany, 2003با افزودن ماده آلی به خاک مشاهده
نمود که فعالیت فسفاتاز قلیایی و اوره آز در خاکهایی
که ماده آلی باالتری دارند افزوده شده و دلیل آن را
افزای بسترهی مورد نیاز این آنزیمها بیان نمود .در کل
مدیریتی که باعث کاه ورود مواد آلی به خاک گردد،
پتانسیل فعالیتهای آنزیمی را کاه میدهد که به
کاه توانایی خاک درباز چرخ عناتر غذایی خاک
میانجامد .در تیمار بایر (کشت نشده) ،آنزیم فسفاتاز

تنفس برانگیخته

بیشترین مقدار تنف برانگیخته در تیماار فیلتار کیاک
( 3/83میلیگرم دیاکسید کربن بر گرم در روز) باهطور
معنیداری بیشتر از تیمارهای بدون فیلتار کیاک (2/06
میلیگرم دیاکساید کاربن بار گارم در روز ) باود .ایان
شاخص در تیماار کشات نشاده (باایر)  0/53میلیگارم
دیاکسید کربن بر گرم اندازه گیری شد (جدو  .)5در
تنف ناشی از بستره اکثراً ریز جانداران غیر بومی خاک
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 فعالیات آنازیم فسافاتاز و،برانگیخته

 تنف،پایه

تنف

دخیل بوده که این ریز جانداران در توده زنده میکروبی
خاک نق چندانی ندارند و پا از تماام شادن مااده
غذایی در دسترس مانند گلوکز جمعیت آنها بهشادت
 تانف برانگیختاه، تانف خااک.کااه ماییاباد
(تحریکشده) با بستره و ضاریب ساوختوسااز سالولی
شناسه حساسی برای تعیین پیامد تن های غیر زیستی
Killham, ( مثل شوری بر فعالیت میکروبی خاک هستند
 شوری زیاد، تیمار بایر به علت مقدار ماده آلی کم.)1994
 دارای،و بهتبع آن کاه جمعیات و فعالیات میکروبای
مقدار تنف برانگیخته پایینتری نسبت به تیماار بادون
.)5 فلتیرکیک است (جدو

 همچناین کااربرد. فسفر و پتاسیم گردید،غلظت نیترون
فیلترکیک موجاب بهباود شناساههای فیزیکای کیفیات
خاک شامل پایداری خاکدانه در آب و جرم ویژه ظاهری
 بااینحا تأثیر این ماده بر تخلخل خاک محساوس.شد
 به نظر میرسد بتاوان اضاافه کاردن فیلترکیاک را.نبود
بهعنوان یک بهساز مناسب برای بهبود کیفیت خااک در
مزارع تحت کشت نیشاکر در اساتان خوزساتان معرفای
 از آنجاییکه فیلترکیک آخرین پسماند، با این وجود.کرد
نیشکر در فرایند تولید شاکر میباشاد و ممکان اسات از
برخاای عناتاار ماننااد ساادیم و برخاای عناتاار ساانگین
 کااربرد آن باهطور پیوساته و باه مقادار،غنیشده باشد

نتیجهگیری کلی
کاربرد دوسالهی فیلترکیک در کشات نیشاکر باهعنوان

فراوان توتیه نمیشود و ضاروری اسات در ایان زمیناه
.مطالعات تکمیلی انجام گیرد

،  کاربن فعاا،درتد کربن آلای

کود آلی موجب افزای
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Abstract
The application of organic amendments is vital for poor soils of sugarcane fields in south
Khuzestan. Recently, filter cake which is a byproduct of sugarcane factories rich in nutrients has
received attention as a potential organic amendment. Therefore, an experiment was conducted to
study the effects of sugarcane filter cake on selected soil quality indices at Haft Tape agroindustrial complex in 2014. The experiment was carried out in a randomized complete block design
with three treatments including: 1- uncultivated, 2- sugarcane field with 100 kg ha-1 filter cake
application for two continuous years, and 3- sugarcane field without filter cake (control), and three
replications. Soil bulk density (BD), porosity (Pt), mean weight diameter (MWD) and geometric
mean diameter (GMD) of water stable aggregates were determined in surface layer (0-30 cm).
Moreover, the same properties as well as total organic carbon (TOC), active carbon (AC), total
nitrogen (TN), available phosphorus (P) and available potassium (K), basal (BR) and induced (IR)
microbial respiration, and alkaline phosphatase enzyme activity (PE) were compared in surface (030 cm) and subsurface (30-60 cm) of different treatments. Filter cake application resulted in
significant increase in TOC (4.1 folds), P (7.4 folds), BR (1.5 folds), IR (1.9 folds), PA (1.6 folds),
MWD (2.8 folds) and GMD (1.2 folds), as well as a significant decrease in BD (0.84 folds)
compared to the control. The interactions of treatments and soil depth were exclusively significant
for AC and TN. Available K was highest in uncultivated field (157 mg kg-1) with no significant
disparity compared to filter cake treatment (135 mg kg-1). Furthermore, no significant improvement
was detected in soil total porosity with filter cake application. The results suggest that short-term
application of sugarcane filter is beneficial for soil quality improvement.
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