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چکیده
کاربرد بیوچار در خاک میتواند فراهمی عناصر غذایی و ویژگیهای زیستی خاک را تحت تاثیر قرار دهد .هدف از این پژوهش
بررسی تاثیر بیوچار تهیه شده از باگاس نیشکر در دماهای مختلف بر تغییرات فراهمی عناصر غذایی و ویژگیهای میکروبی
یک خاک آهکی بود .به این منظور بیوچارهای تهیه شده در دماهای  )B350( 951 ،)B200( 111و  )B500( 511درجه
سلسیوس در سطوح  1و  1درصد با نمونه خاک ترکیب شدند .نمونهها بهمدت سه ماه در شرایط انکوباسیون و در دمای ثابت
( 15 ± 1درجه سلسیوس) نگهداری شدند .در پایان آزمایش برخی ویژگیهای شیمیایی و زیستی خاک و غلظت قابل استفاده
عناصر غذایی در خاک اندازهگیری شدند .این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور
نوع و سطح کاربرد بیوچار و در سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد کاربرد هر سه نوع بیوچار سبب افزایش ظرفیت تبادل
کاتیونی ( ،)1/1-11/1%کربن آلی ( ،)55-111%غلظت قابل استفاده فسفر ( ،)1/1-17%پتاسیم ( )5/1-18/1%و منگنز
( ،)11/7-11/5%شد .کاربرد بیوچار  B500غلظت قابل استفاده آهن ،روی و مس در خاک را کاهش داد ،اما کاربرد بیوچار
 B200سبب افزایش معنیدار غلظت قابل استفاده این عناصر غذایی در خاک شد .کاربرد بیوچار همچنین تنفس میکروب ی
( ،)11/1-118%تنفس برانگیخته با سوبسترا ( ،)17/5-151%کربن زیستتوده میکروبی ( )8/1-115%( )MBCو فعالیت
آنزیمهای دهیدروژناز ( )11/9-111%و کاتاالز ( )95/5-118%در خاک را افزایش داد .تاثیر سطح کاربرد بیوچار در سطح 1
درصد در تغییرات ویژگیهای خاک بیشتر از سطح  1درصد بود .بهطور کلی نتایج نشان داد بیوچار تهیه شده از باگاس
نیشکر در دماهای گرماکافت پایین ( 111و  951درجه سلسیوس) ،بویژه  111درجه سلسیوس میتواند اصالح کننده آلی
مناسبی برای بهبود ماده آلی خاک ،فراهمی عناصر غذایی و ویژگیهای زیستی خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک
باشد.
واژههای کلیدی :اصالح کنندههای آلی ،دمای گرماکافت ،عناصر غذایی ،فعالیت میکروبی

کریمی ا ،.معزی ع ،.چرم م ،.عنایتی ضمیر ن .1911 .تأثیر بیوچار باگاس نیشکر بر فراهمی عناصر غذایی و یژگیهای زیستی یک خاک آهکی.
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کاربرد بیوچار کاه برنج و گندم تهیه شده در دماهای
مختلف ( 511 ،911و  511درجه سلسیوس) سبب
افزایش غلظت قابل استفاده فسفر و پتاسیم در یک خاک
آهکی شد .نتایج پژوهش مرادی و همکاران ( Moradi et
 )al., 2017نشان داد در اثر افزودن بیوچار کاه و کلش
گندم (تهیه شده در دمای  951درجه سلسیوس) به یک
خاک آهکی غلظت قابل استفاده فسفر ،پتاسیم و منگنز
افزایش یافت در حالی که غلظت قابل استفاده آهن کاهش
یافت .آنها همچنین گزارش کردند با افزایش سطح
کاربرد بیوچار تغییرات فراهمی عناصر غذایی نیز افزایش
یافت.ویژگیهای زیستی و فعالیت آنزیمی خاک از مهم-
ترین شاخصهای کیفیت خاک میباشند و افزودن اصالح
کنندههای آلی خاک مانند بیوچار احتماالً میتواند راهکار
مناسبی برای بهبود فعالیت میکروبی و کیفیت خاک باشد
( .)Song et al., 2018; Khadem & Raiesi, 2017aتاثیر
بیوچار بر فعالیت ریزجانداران و رفتار بیوشیمیایی خاک
نیز به نوع و ویژگیهای خاک ،نوع زیستتوده بیوچار،
شرایط گرماکافت بیوچار از جمله دمای گرماکافت و
همچنین مقدار بیوچار استفاده شده بستگی دارد
( .)Beheshti et al., 2018; Song et al., 2018در حالی
که برخی از پژوهشگران گزارش کردند افزودن بیوچار به
خاک سبب افزایش فعالیت میکروبی خاک میشود
( ;Khadem & Raiesi, 2017a; Beheshti et al., 2018
 ،)Song et al., 2018اما برخی دیگر از پژوهشگران
گزارش کردند افزودن بیوچار اثر بازدارنده بر روی فعالیت
میکروبی خاک داشته است ( ;Paz-Ferreiro et al., 2012
 .)Mukherjee et al., 2016لوو و همکاران ( Luo et al.,
 )2013با انجام پژوهشی گزارش کردند کاربرد بیوچار
بقایای گیاه قمیش در دمای گرماکافت  951درجه
سلسیوس بهطور معنیداری کربن زیستتوده میکروبی
خاک را افزایش داد ،در حالی که کاربرد بیوچار از همان
زیستتوده تهیه شده در دمای  111درجه سلسیوس،
کربن زیستتوده میکروبی خاک را کاهش داد .بهشتی و
همکاران ( )Beheshti et al., 2018با بررسی تاثیر بیوچار
تهیه شده از کاه گندم در دو دمای  911و  511درجه
سلسیوس بر ویژگیهای زیستی و فعالیت آنزیمی در یک
خاک آهکی گزارش کردند کاربرد بیوچارهای تهیه شده
در هر دو دما سبب افزایش کربن تنفس میکروبی و
فعالیت آنزیم دهیدروژناز شد .باگاس نیشکر مواد پسماندة

مقدمه
کمبود مواد آلی و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن یکی از
مشکالت اصلی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
است .برای حفظ کیفیت و باروری خاک و بهبود ویژگی-
های آن افزودن مواد آلی به خاکهای مناطق خشک و
نیمه خشک امری اجتناب ناپذیر است ( El-Naggar et
 .)al., 2019یکی از اصالح کنندههای آلی که در سالهای
اخیر کاربرد آن در خاک مورد توجه قرار گرفته است،
بیوچار میباشد .بیوچار یک ماده متخلخل و غنی از کربن
است که از تجزیه حرارتی زیستتودهها در دماهای
مختلف ( 111تا  1111درجه سلسیوس) و در شرایط
بدون اکسیژن یا اکسیژن محدود تهیه میشود ( & Lian
.)Xing, 2017; Yu et al., 2019
افزودن بیوچار به خاک بهعنوان یک منبع کربن در اراضی
کشاورزی راهکار مناسبی برای تثبیت کربن آلی خاک و
ترسیب بلند مدت کربن خاک و در نتیجه کاهش انتشار
گازهای گلخانهای میباشد ( Qi et al., 2017; El-Naggar
 .)et al., 2019همچنین بیوچار بهدلیل ساختار متخلخل
بهعنوان جاذب آالیندههای آلی و فلزات سنگین میتواند
در پاالیش خاکها و آبهای آلوده بسیار مؤثر باشد
( .)Wang et al., 2018; Yuan et al., 2019افزون بر این،
بیوچار بهعنوان یک اصالح کننده خاک با تأثیر بر ویژگی-
ها و فرآیندهای گوناگون خاک میتواند در بهبود ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی خاک ( Qi et al., 2017; Yuan
 ،)et al., 2019; Yu et al., 2019فعالیت میکروبی خاک
( )Song et al., 2018و کیفیت و حاصلخیزی خاک و به-
دنبال آن افزایش رشد و عملکرد گیاهان مؤثر باشد
(.)Yang et al., 2017; El-Naggar et al., 2019
تاثیر بیوچار بر فراهمی عناصر غذایی و ویژگیهای
شیمیایی خاک با توجه به نوع خاک ،نوع زیستتوده
بیوچار و شرایط گرماکافت آن از جمله دمای گرماکافت و
سطح کاربرد بیوچار متفاوت میباشد ( ;Yu et al., 2019
 .)Vahedi & Rasouli-Sadaghiani, 2019خادم و
همکاران ( )Khadem et al., 2018گزارش کردند افزودن
بیوچار ذرت تهیه شده در دمای  511درجه سلسیوس به
دو نوع خاک آهکی شنی و رسی سبب افزایش  pHآنها
شد ،در حالی که کاربرد همان نوع بیوچار تهیه شده در
دمای  111درجه سلسیوس سبب کاهش  pHخاکها شد.
نعیم و همکاران ( )Naeem et al., 2017گزارش کردند
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اندازهگیری غلظت عناصر غذایی در بیوچارها از روش
سوزاندن خشک و هضم نمونههای خاکستر در اسید
نیتریک غلیظ و آب اکسیژنه استفاده شد ( Singh et al.,
 .)2017در عصارههای تهیه شده ،غلظت پتاسیم با استفاده
از دستگاه فلیم فتومتر ( ،)Corning 410غلظت فسفر به
روش رنگسنجی و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (PD-
 )Apel 303 UVو غلظت آهن ،منگنز ،روی و مس با
دستگاه جذب اتمی اسپکترومتری ( Shimadzu-6300
 )AAاندازهگیری شد.
نمونه خاک مورد مطالعه از زمینهای زراعی دانشکککده
کشککاورزی دانشککگاه شککهید چمران اهواز از عمق 1-11
سانتیمتری نمونهبرداری شد .نمونه خاک پس از انتقال
به آزمایشککگاه ،هوا-خشککک شککده و از الک  1میلیمتری
عبور داده شکککد .سکککپس برخی از ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک اندازهگیری شد ( Carter & Gregorich,
 .)2008غل ظت ع ناصکککر غذایی در خاک ( & Carter
 )Gregorich, 2008و همچنین غلظت قابل اسکککتفاده
ع ناصکککر غذایی آهن ،منگنز ،مس و روی در خاک با
اسککتفاده از عصککارهگیر  DTPAاندازهگیری و با دسککتگاه
جذب اتمی اسکککپکترومتری قراشت شکککد ( & Lindsay
 .)Norvel, 1978برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
و غلظت اولیه عنا صر در خاک مطالعه شده در جدول 1
آمده است .خاک مورد مطالعه دارای بافتی لومی ،آهکی،
 pHباال ،غیر شور و دارای مقدار ماده آلی کم بود (جدول
 .)1این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل ،با دو فاکتور
نوع بیوچار (در چهار سطح شامل بدون کاربرد بیوچار یا
شککاهد ( )Cو بیوچارهای باگاس نیشکککر تهیه شککده در
د ما های  )B350( 951 ،)B200( 111و )B500( 511
درجه سلسیوس) و سطح بیوچار (در دو سطح شامل  1و
 1درصد وزنی) ،در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار
و در شرایط آزمایشگاهی انجام شد .بیوچارها در دو سطح
 1و  1درصککد وزنی بهطور یکنواخت با  911گرم خاک
مخلوط شککدند و در ظروف پالسککتیکی منفذدار (جهت
تبادل تهویهای) نگهداری شدند .رطوبت نمونهها (مخلوط
خاک  -بیوچار) با افزودن آب مقطر بهروش ا سپری ،در
حد  81درصککد ظرفیت زراعی تنظیم شککد و تا پایان
آزمایش بهصورت وزنی کنترل گردید .نمونهها به مدت 9
ماه در شرایط انکوباسیون و در دمای ثابت ( 15±1درجه
سلسیوس) نگهداری شدند.

نیشکر بعد از استخراج عصارهی آن است .ساالنه بیش از
 5/9میلیون تن باگاس نیشکر در کشور و عمدتاً در استان
خوزستان تولید میشود ( .)Najafi et al., 2009بخش
عمده باگاس نیشکر انبار شده و یا سوزانده میشود .باگاس
انبار شده به سبب خطر خودسوزی ،تهدیدی برای سالمت
محیط زیست میباشد ( Khanmohammadi et al.,
 .)2016مطالعات زیادی در مورد تاثیر افزودن بیوچار بر
فراهمی عناصر غذایی و ویژگیهای زیستی در خاکهای
مناطق خشک و نیمه خشک با مقدار مواد آلی بسیار کم
انجام نشده است ( .)El-Naggar et al., 2019بنابراین با
توجه به حجم باالی باگاس نیشکر و کمبود ماده آلی در
خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک ایران ،هدف
از این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر بیوچارهای تهیه
شده از باگاس نیشکر در دماهای مختلف گرماکافت (،111
 951و  511درجه) بر فراهمی عناصر غذایی و برخی
ویژگیهای شیمیایی و میکروبی یک خاک آهکی بود.
مواد و روشها
در این پژوهش از زیستتوده باگاس نیشکر برای تهیه
بیوچارها استفاده شد .زیستتوده باگاس نیشکر از کشت
و صنعت نیشکر دهخدا در شهرستان اهواز تهیه شد.
باگاس نیشکر ابتدا هوا خشک شده و پس از آسیاب کردن،
از الک  1میلیمتری عبور داده شدند .سپس در آون در
دمای  115درجه سلسیوس خشک شدند ( Singh et al.,

 .)2017بیوچارهای باگاس نیشکر بر اساس روش
پیشنهادی کانترل و همکاران ( )Cantrell et al., 2012در
شرایط بدون اکسیژن در کوره الکتریکی و در دماهای
 951 ،111و  511درجه سلسیوس بهمدت  1ساعت و با
نرخ افزایش دمای  5درجه سلسیوس در دقیقه تهیه
شدند .برای ایجاد شرایط حداقل اکسیژن از جریان گاز
نیتروژن استفاده شد ( .)Cantrell et al., 2012سپس
ویژگیهای بیوچارها اندازهگیری شد pH .و هدایت
الکتریکی در عصاره  1:11بیوچار به آب دیونیزه ( Singh
 ،)et al., 2017عملکرد ،درصد خاکستر و درصد کربن
تثبیت شده بهروش سینگ و همکاران ( Singh et al.,
 ،)2017ظرفیت تبادل کاتیونی بهروش اصالح شده
جانشینی با استات آمونیوم ()Domingues et al., 2017
و محتوای کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و گوگرد با دستگاه
( CHNS analyzers )Vario EL IIIاندازهگیری شد .برای
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 1. Some physico-chemical properties of the studied soil.
Value

Unit

40.6
38.0
21.4
0.41
41.3

%
%
%

Sand
Silt
Clay
OC
CCE

cmolc kg-1

CEC

12.6
2.45
7.7
0.36
13.5
273.2
1.25
4.12
0.51
0.73

Property

%
%
-1

dS m

EC

g kg-1
mg kg-1

pH
Total N
Olsen P
NH4OAc-extractable K
DTPA-extractable Fe
DTPA-extractable Mn
DTPA-extractable Zn
DTPA-extractable Cu

mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

 CEC ،CCE ،OCو  ECبهترتیب کربن آلی ،کربنات کلسیم معادل ،ظرفیت تبادل کادتیونی و قابلیت هدایت الکتریکی
OC, CCE, CEC and EC are organic carbon, carbonate calcium equilibrium, cation exchange capacity and electrical and respectively

ویژگیهای زیسککتی خاک تنفس میکروبی خاک با روش
گردآوری  CO2آزاد شکککده در هیدروکسکککید سکککدیم و
تیتراسکککیون برگشکککتی مقککدار بککاقیمککانککدهی آن بککا
اس کیدکلریدریک ،اندازهگیری شککد (.)،Anderson, 1982
تنفس برانگیخته با سوبسترا با استفاده از گلوکز بهعنوان
سوب سترا اندازهگیری شد ()Alef & Nannipieri, 1995
کربن زیسککککتتوده میکروبی خاک به روش تدخین
(گازدهی) با کلروفرم و استخراج (عصارهگیری) با محلول
سولفات پتا سیم اندازهگیری شد ( Jenkinson & Ladd,
 .)1981همچنین فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز ( & Alef
 )Nannipieri, 1995و کا تاالز ( )Liu et al., 2008در
خاک اندازهگیری شککد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با
ا ستفاده از نرمافزارهای  GENSTATو  SPSSانجام شد.
همچنین مقای سه میانگین دادهها نیز با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج در صد انجام
شد.

پس از سه ماه نمونههای خاک تیمارهای مختلف به دو
بخش تق سیم شدند .بدین ترتیب که بخ شی از هر نمونه
برای اندازهگیری ویژگیهای شیمیایی و فراهمی عنا صر
غذایی در خاک ،هوا خ شک شده و از الک  1میلیمتری
عبور داده شدند .همچنین بخش دیگر از نمونه خاک در
هر تیمار برای اندازهگیری ویژگیهای زیسککتی خاک در
یخچال نگهداری شد .ویژگیهای شیمیایی خاک شامل
 pHو  ECنمونهها در عصکککاره  1:1خاک به آب دیونیزه،
 CECبه روش اسککتات سککدیم ( Carter & Gregorich,
 )2008و کربن آلی به روش اک سیداسیون تر اندازهگیری
شد ( .)Nelson & Sommers, 1996ف سفر قابل استفاده
خاک با استفاده از بیکربنات سدیم نیمموالر استخراج و
بهروش ر نگ سکککنجی ا ندازهگیری شکککد ( & Olsen
 .)Sommers, 1982پتا سیم قابل ا ستفاده خاک بهروش
اسکتخراج با اسکتات آمونیوم یک موالر اندازهگیری شکد
( .)Carter & Gregorich, 2008غلظت آهن ،منگنز ،روی
و مس قابل اسکککتفاده در خاک با اسکککتفاده از DTPA
عصارهگیری شد و غلظت عناصر در عصارههای تهیه شده
تو سط د ستگاه جذب اتمی ا سپکترومتری (Shimadzu-
 )6300 AAا ندازهگیری شکککد ( Lindsay & Norvel,
 .)1978همچنین برای ارز یابی تاثیر تی مارهای بیوچار بر

نتایج و بحث
ویژگیهای بیوچارها

ویژگیهای بیوچارها در جدول  1آمده است .بهطور کلی
در اثر تغییر دمای گرماکافت تمامی ویژگیهای بیوچارها
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تغییر کردند (جدول  .)1بدینترتیب که کمترین و بیش-
ترین مقادیر  ،EC ،pHدرصد خاکستر ،فسفر ،پتاسیم و
روی بهترتیب مربوط به بیوچارهای تهیه شده در دماهای
 111و  511درجه سلسیوس بود (جدول  .)1بیشتر بودن
 pHو  ECدر بیوچار  B500میتواند بهدلیل بیشتر بودن
تجمع کاتیونهای قلیایی از جمله پتاسیم در این بیوچار
باشد .بیشتر بودن غلظت فسفر ،پتاسیم و روی در این
بیوچار را میتوان به کاهش عملکرد بیوچار و افزایش
تغلیظ عناصر در آن نسبت داد .بیشترین و کمترین
مقادیر  ،CECدرصد هیدروژن و درصد اکسیژن و نسبت-
های اتمی هیدروژن به کربن ( )H/Cو اکسیژن به کربن
( )O/Cبهترتیب مربوط به بیوچارهای  B200و  B500بود
(جدول  .)9کاهش درصد اکسیژن و هیدروژن و نسبت-
های  O/Cو  ،H/Cبه این دلیل است که در دماهای باالی

گرماکافت بهدلیل فرآیندهای آبزدایی و هیدروژنزدایی
و همچنین خروج سلولز ،لیگنین و پکتین که از اجزای
اصلی تشکیل دهنده زیستتودههای آلی میباشند،
مقادیری از اکسیژن و هیدروژن از زیست توده خارج
میشود (.)Domingues et al., 2017; Leng et al., 2019
مقادیر کم نسبتهای  H/Cو  O/Cبیوچارها نشاندهنده
پایدار بودن کربن آنها میباشد (.)Leng et al., 2019
نتایج آنالیز عنصری بیوچارها نشان داد بیشترین درصد
نیتروژن و کربن مربوط به بیوچار  B350بود (جدول .)9
پایین بودن کربن و نیتروژن در بیوچار  B500در مقایسه
با  B350احتماالً به دلیل خروج کربن از فاز جامد بیوچار
و خروج نیتروژن در اثر انتشار آمونیاک و سایر ترکیبات
فرار نیتروژندار باشد.

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بیوچارهای استفاده شده در این پژوهش
Table 2. Selected physico-chemical properties of biochars used in this study.
500˚C Biochar
)(B500
9.72

350˚C Biochar
)(B350
8.59

200˚C Biochar
)(B200
6.24

-

1.056

0.953

0.860

dS m-1

22.85

29.92

33.85

cmolc kg-1

CEC

43.54

47.53

77.11

%

Yield

54.73

29.47

12.40

%

Ash

31.67

22.31

8.39

%

Fixed carbon

22.00

37.11

79.11

%

Volatile matter

39.08

56.11

45.15

%

C

1.293

3.515

5.729

%

H

0.693

0.805

0.375

%

N

3.78

9.67

36.87

%

O

0.033

0.063

0.127

-

H/C

-

O/C

Unit

Property
)pH (1:10
)EC (1:10

0.107

0.180

0.805

0.786

0.234

0.156

-1

6.55

2.47

0.816

-1

460.8

251.1

129.2

146.2

58.7

25.3

62.5
19.6

40.7
11.3

23.5
5.1

g kg

g kg
mg kg-1
-1

P
K
Fe

mg kg

Mn

mg kg-1

Zn
Cu

mg kg-1

ویژگیهای شیمیایی خاک

خاک در اثر کاربرد بیوچارهای تهیه شده در دماهای
مختلف متفاوت بود .بدین ترتیب که کاربرد بیوچار B200
در سطوح  1و  1درصد سبب کاهش معنیدار  pHخاک

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثرات اصلی نوع و
سطح بیوچار و اثر متقابل آنها بر  CEC ،EC ،pHو کربن
آلی خاک معنیدار بود (جدول  .)9روند تغییرات pH
5

تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر فراهمی عناصرعذایی و ....

 1درصد سبب افزایش معنیدار  pHخاک شد (جدول .)5
بهطور کلی نتایج نشان داد کاربرد بیوچارها در سطح 1
درصد در مقایسه با سطح  1درصد اثر بیشتری بر
تغییرات  pHخاک داشت.

شد (شکل  .)1در حالیکه کاربرد هر دو سطح  1و 1
درصد بیوچار  B500سبب افزایش معنیدار  pHخاک شد.
همچنین اگرچه کاربرد بیوچار  B350در سطح  1درصد
اثر معنیداری بر  pHخاک نداشت .اما کاربرد آن در سطح

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تاثیر تیمارها بر ر  CEC ،EC ،pHو کربن آلی خاک
Table 3. Variance analysis (mean squares) of the treatments effects on soil pH, EC, CEC and OC
CEC

OC

**

**0.165
**0.122
**0.001
0.0001
1.64

0.874
**0.674
*0.269
0.048
1.39

EC
**

0.002
**0.003
**0.001
0.0001
0.45

pH

df

**

0.281
*0.005
**0.013
0.001
0.30

S.O.V

Biochar type
Biochar rate
Type × Rate
Error
)CV (%

2
1
3
16

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد
are significant at the probability levels of 0.05 and 0.01, respectively

**

and

*

 CEC ،ECو  OCبهترتیب قابلیت هدایت الکتریکی ،ظرفیت تبادل کادتیونی و کربن آلی
EC, CEC and OC are electrical conductivity, cation exchange capacity and organic carbon respectively

جدول  -4مقایسه میانگین ویژگیهای شیمیایی خاک در تیمارهای مختلف کاربرد بیوچار
Table 4. Mean comparison of soil chemical properties at different treatments of biochar application
)EC (dS m-1

)OC (%

)CEC (cmolc kg-1

0.42 ± 0.02f

d

12.63 ± 0.24

0.65 ± 0.01e
0.83 ± 0.02d

13.32 ± 0.12bc
14.16 ± 0.24a

1.572 ± 0.016c
1.578 ± 0.011c

1.01 ± 0.02b
1.23 ± 0.02a

13.33 ± 0.23bc
13.60 ± 0.11b

1.593 ± 0.005b
1.605 ± 0.012b

7.64 ± 0.02c
7.72 ± 0.02b

0.76 ± 0.01e
0.94 ± 0.01c

12.87 ± 0.10d
13.26 ± 0.12c

1.602 ± 0.011b
1.640 ± 0.019a

7.77 ± 0.02b
7.86 ± 0.03a

d

1.481 ± 0.007

pH

Biochar rate

7.60 ± 0.02

-

Control

7.43 ± 0.03e
7.35 ± 0.03d

1
2

B200

1
2

B350

1
2

B500

c

Biochar type

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different in each column according to the Duncan’s -test (P<0.05

 CEC ،ECو  OCبهترتیب قابلیت هدایت الکتریکی ،ظرفیت تبادل کادتیونی و کربن آلی
EC, CEC and OC are electrical conductivity, cation exchange capacity and organic carbon respectively

 .)al., 2017همچنین بیوچارهای تهیه شده در دماهای
گرماکافت پایین بهدلیل اکسیداسیون و تجزیه مولکول-
های آلی کوچک آنها ،افزایش کربن آلی محلول خاک و
بهدنبال آن افزایش فعالیت میکروبی و تولید اسیدهای آلی
میتوانند در کاهش  pHخاک موثر باشند ( & Liu
 .)Zhang, 2012انحالل کربناتها و محدود شدن
هیدرولیز آنها نیز میتواند از دالیل کاهش  pHخاکهای
آهکی تیمار شده با بیوچارهای تهیه شده در دمای پایین
باشد ( .)Liu & Zhang, 2012خادم و همکاران
( )Khadem et al., 2018گزارش کردند کاربرد سطوح

افزایش  pHخاک بر اثر کاربرد بیوچار ( B500جدول ،)5
میتواند بهدلیل  pHباالی بیوچار و مقدار بیشتر کاتیون-
های قلیایی مانند پتاسیم و سدیم در بخش خاکستر آن
باشد (جدول  .)9همچنین هیدروکسیدها و کربناتهای
موجود در بیوچار میتوانند سبب افزایش  pHخاک شوند
( .)Al‐ Wabel et al., 2017کاهش  pHخاک در تیمار
 B200میتواند به این دلیل باشد که این نوع بیوچار دارای
گروههای عامل اسیدی زیادی بوده و اکسیداسیون بیوچار
در خاک سبب آزاد شدن گروههای عاملی اسیدی در خاک
و بهدنبال آن سبب کاهش  pHخاک میشود ( Gul et
7
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بیوچار چوب بلوط در سطوح  1و  1درصد وزنی ،بیش از
 11درصد افزایش یافت .کربن آلی کل خاک در تمامی
تیمارهای کاربرد بیوچارهای بهطور معنیداری بیشتر از
تیمار شاهد بود (جدول  .)5افزایش کربن آلی کل خاک
در اثر افزودن بیوچار به خاک بهدلیل درصد باالی کربن
بیوچارهای میباشد ،که توسط بسیاری از پژوهشگران
نیز گزارش شده است ( Ippolito et al., 2016; Naeem

 1/5و  1درصد وزنی بیوچار تهیه شده از ذرت در دمای
 111درجه سلسیوس سبب کاهش معنیدار  pHیک
خاک رسی آهکی شد ،در حالیکه کاربرد این سطوح
بیوچارهای تهیه شده در دماهای  511و  711درجه
سلسیوس سبب افزایش معنیدار  pHخاک شد.
مقایسه میانگین دادهها نشان داد کاربرد تمامی تیمارهای
بیوچار سبب افزایش معنیدار  ECخاک ( 7/1تا 11/1
درصد) شد (جدول  .)5بیشترین مقدار  ECخاک مربوط
به تیمار  B500در سطح کاربرد  1درصد بود (جدول .)5
افزایش  ECخاک در اثر کاربرد بیوچارها میتواند بهدلیل
آزاد شدن کاتیونهای قلیایی موجود در ساختار بیوچار در
محلول خاک باشد .کیمو و همکاران ()Cimo et al. 2014
گزارش کردند در اثر کاربرد بیوچار در خاک ،آزادشدن
کاتیونهای قلیایی که پیوند ضعیفی با ساختار بیوچار
دارند میتواند  ECخاک را افزایش دهد .نتایج مطالعه
عثمان و همکاران ( )Usman et al., 2016نیز نشان داد
کاربرد بیوچار بقایای کنوکارپوس سبب افزایش معنیدار
 ECیک خاک قلیایی شد.
در اثر کاربرد تمامی تیمارهای بیوچار  CECخاک افزایش
یافت (جدول  .)5بیشترین و کمترین مقدار افزایش CEC
خاک بهترتیب مربوط به تیمارهای  B200در سطح کاربرد
 1درصد ( 11/1درصد) و  B500در سطح کاربرد  1درصد
( 1/1درصد) بود .تاثیر کاربرد بیوچارها در سطح  1درصد
در افزایش  CECخاک بیشتر از تیمارهای سطح  1درصد
بود (جدول  .)5بهطور کلی ترتیب  CECدر تیمارهای
مختلف بیوچار بدین ترتیب بودB500 > B350 > B200 :
>  .Controlدلیل افزایش  CECخاک در اثر کاربرد
بیوچار ،سطح ویژه باالی بیوچار و ساختار متخلخل آن و
همچنین تراکم بار سطحی و وجود گروههای عاملی
اکسیژندار از جمله کربونیل ،کربوکسیل بر روی سطح
بیوچار میباشد ( .)Laird et al., 2010بهطور مشابه با این
پژوهش نعیم و همکاران ( )Naeem et al., 2017گزارش
کردند افزودن بیوچارهای کاه گندم و کاه برنج تهیه شده
در دماهای مختلف ( 511 ،911و  511درجه سلسیوس)
به یک خاک آهکی سبب افزایش معنیدار  CECخاک
شد .نتایج آنها همچنین نشان داد که بیوچارهای تهیه
شده در دماهای پایینتر تاثیر بیشتری در افزایش CEC
خاک داشتند .الیرد و همکاران ( )Laird et al., 2010نیز
با انجام پژوهشی گزارش کردند  CECخاک در اثر کاربرد

et al., 2017; Khadem & Raiesi, 2017a; Moradi et
 .)al., 2017بیشترین مقدار کربن آلی خاک در سطح

کاربرد  1درصد در تیمار  1/91( B350درصد) و کمترین
مقدار آن در تیمار شاهد ( 1/51درصد) مشاهده شد
(جدول  .)5بیشتر بودن کربن آلی خاک در تیمارهای 1
و  1درصد  B350بهدلیل بیشتر بودن مقدار کربن آلی این
نوع بیوچار بود (جدول  .)1کربن آلی خاک در تیمارهای
سطح کاربرد  1درصد بهطور معنیداری بیشتر از
تیمارهای سطح کاربرد  1درصد بود (جدول  .)5بهطور
کلی ترتیب کربن آلی در تیمارهای مختلف بهصورت
 Control > B200 < B500 > B350بود .با اینکه درصد
کربن در بیوچار  B200بیشتر از  B500بود ،اما کربن آلی
خاک در تیمارهای  B500بیشتر از  B200بود .این نتیجه
به دلیل بیشتر بودن کربن تثبیت شده و همچنین نسبت
پایین  H/Cو  O/Cدر بیوچار  B500در مقایسه با B200
بود (جدول  .)1در دماهای باالی گرماکافت در اثر
واکنشهای دهیدراته شدن و دکربوکسیله شدن گروههای
عامل سطحی بیوچارها خارج شده و ساختارهای
آروماتیک کربن تشکیل میشوند که پایداری بسیار باالیی
در خاک دارند ( Domingues et al., 2017; Leng et al.,
.)2019
فراهمی عناصر غذایی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر اصلی نوع
بیوچار ،سطح کاربرد بیوچار و اثر متقابل آنها بر غلظت
فسفر ،پتاسیم و روی قابل استفاده خاک معنیدار بود .در
حالیکه تنها اثر اصلی نوع بیوچار بر غلظت منگنز و مس
قابل استفاده خاک معنیدار بود (جدول  .)5همچنین اثر
اصلی نوع بیوچار و اثر متقابل نوع و سطح کاربرد آن بر
غلظت آهن قابل استفاده خاک معنیدار بود (جدول .)5
مقایسه میانگین دادهها نشان داد در تمامی تیمارهای
بیوچار (بجز تیمار سطح  1درصد  )B200مقدار فسفر و
پتاسیم قابل استفاده خاک بیشتر از تیمار شاهد بود
1

تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر فراهمی عناصرعذایی و ....

خاک داشت (شکل  .)1بهطوری که کاربرد سطوح  1و 1
درصد بیوچار  B500فسفر قابل استفاده خاک را بهترتیب
 95/5و  17/9درصد و پتاسیم قابل استفاده خاک را به-
ترتیب  11/7و  18/1درصد افزایش داد (شکل .)1

(شکل  .)1بیشترین و کمترین مقدار فسفر و پتاسیم قابل
استفاده خاک بهترتیب مربوط به تیمارهای  B500و شاهد
بود .بیوچار  B500در مقایسه با بیوچارهای  B350و B200
تاثیر بیشتری در افزایش فسفر و پتاسیم قابل استفاده

جدول -5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تاثیر تیمارها بر غلظت قابل استفاده عناصر غذایی در خاک
Table 5. Variance analysis (mean squares) of the treatments effects on available concentration of nutrient
in soil
DTPA-extractable
Mn
Zn

Cu
**0.019
0.002ns
0.001ns
0.001
8.03

**

**

0.102
0.018ns
0.008ns
0.009
4.86

0.059
**0.002
**0.002
0.0001
5.62

Available K

Fe
**

Olsen-P

DF

**

2
1
2
12

**

0.103
0.001ns
*0.010
0.003
6.72

80.97
**22.92
**11.07
0.763
4.63

698.2
**922.4
*29.22
7.464
2.97

S.O.V

Biochar type
Biochar rate
Type × Rate
Error
)CV (%

 * ،nsو ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد
are significant at the probability levels of 0.05 and 0.01, respectively
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0
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شکل  -1مقایسه میانگین غلظت قابل استفاده فسفر و پتاسیم خاک در تیمارهای مختلف کاربرد بیوچار
Figure 1. Mean comparison of soil available concentration of P and K at different biochar treatments
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different according to the Duncan’s -test (P<0.05

در خاک را افزایش دهد ( .)Gao et al., 2019با وجود
افزایش  pHخاک در تیمار ( B500جدول  ،)5فسفر قابل
استفاده خاک نیز افزایش یافت (شکل  .)1این نتایج نشان
میدهد که تغییرات فسفر قابل استفاده در خاکهای
آهکی تیمارشده با بیوچار میتواند توسط دیگر فرآیندهای
خاک کنترل شود .نتایج مطالعات نشان داده افزایش
پتاسیم قابل استفاده در خاک در اثر کاربرد بیوچار بهدلیل
آزاد شدن پتاسیم موجود در محتوای خاکستر بیوچارها
میباشد .نتایج این پژوهش با نتایج مرادی و همکاران

دلیل تاثیر بیشتر تیمار  B500در افزایش فسفر و پتاسیم
قابل استفاده خاک (شکل  )1میتواند غلظت بیشتر فسفر
و پتاسیم آن در مقایسه با تیمارهای  B200و B350
(جدول  )1و آزاد شدن بخشی از این عناصر در خاک
باشد .افزایش فسفر قابل استفاده خاک در اثر کاربرد
بیوچارها میتواند بهدلیل کاهش مکانهای جذب فسفر
در خاک باشد .چرا که بیوچار میتواند با کاتیونهای خاک
که فسفر را جذب می کنند ،پیوند برقرار کرده و با کاهش
مکانهای جذب فسفر در خاک ،غلظت قابل استفاده آن
8
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( )Moradi et al., 2017که گزارش کردند کاربرد
بیوچارهای ضایعات هرس سیب و انگور و کاه و کلش
گندم سبب افزایش فسفر و پتاسیم قابل استفاده در یک
خاک آهکی شد ،مشابه بود .نعیم و همکاران ( Naeem et
 )al., 2017نیز گزارش کردند در اثر افزودن بیوچار کاه
گندم و برنج به یک خاک آهکی فسفر و پتاسیم قابل
استفاده خاک بهطور معنیداری افزایش یافت .همچنین
نتایج پژوهش سونگ و همکاران ()Song et al., 2018
نشان داد کاربرد بیوچار ذرت در یک خاک آهکی سبب
افزایش معنیدار پتاسیم قابل استفاده خاک شد .نتایج این
پژوهش برخالف نتایج خادم و همکاران ( Khadem et al.,
 )2018بود که گزارش کردند افزودن بیوچار ذرت به دو
نوع خاک آهکی شنی و رسی سبب کاهش فسفر قابل
استفاده خاک شد .افزودن بیوچارهای  B200و  B500به-
ترتیب سبب افزایش و کاهش معنیدار غلظت آهن ،روی
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0.8

(شکل  )1و مس قابل استفاده خاک (شکل  )9شد .در
حالیکه کاربرد تیمارهای  B350اثر معنیداری بر غلظت
شکل قابل استفاده این عناصر در خاک نداشت .در اثر
کاربرد سطوح  1و  1درصد بیوچار  B200غلظت آهن قابل
استفاده خاک بهترتیب  7/1و  11/1درصد و غلظت روی
قابل استفاده خاک بهترتیب  11/5و  91/1درصد افزایش
یافت (شکل  .)1همچنین در تیمارهای  1و  1درصد
بیوچار  B500در مقایسه با تیمار شاهد غلظت آهن قابل
استفاده خاک بهترتیب  15/1 ،1/1درصد و غلظت روی
قابل استفاده خاک بهترتیب  11/8 ،1/5درصد کمتر بود
(شکل  .)1تاثیر سطوح  1درصد تیمارهای بیوچار بر تغییر
غلظت آهن و روی قابل استفاده خاک بیشتر از سطوح 1
درصد بود (شکل .)1

C

Treatment

شکل  -2مقایسه میانگین غلظت آهن و روی قابل استفاده خاک در تیمارهای مختلف کاربرد بیوچار
Figure 2. Mean comparison of soil available concentration of Fe and Zn at different biochar treatments
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different according to the Duncan’s -test (P<0.05

 pHخاک مهمترین فاکتور موثر در فراهمی عناصر کم-
مصرف در خاک میباشد ( )Rengel et al., 2015و با
کاهش  pHخاک حاللیت این عناصر افزایش یافته و

غلظت قابل استفاده آهن ،روی و مس خاک در تیمارهای
 B200را میتوان به بیشتر بودن  CECخاک در این
تیمارها ارتباط داد (جدول  .)5چرا که افزایش  CECخاک

رسوب آن در خاکهای آهکی کککاهش مککییابککد
( .)Ippolito et al., 2016نتایج این پژوهش نشان داد
کاربرد بیوچار  B200سبب کاهش معنیدار  pHخاک شد
(جدول  .)5بنابراین یکی از دالیل افزایش غلظت قابل
استفاده آهن ،روی و مس در تیمارهای  B200میتواند
کاهش  pHخاک در این تیمارها باشد .همچنین افزایش

سبب افزایش مکانهای جذب قابل برگشت بر سطوح
خاک میشود ،بنابراین آهن و روی میتوانند بیشتر در
شکل قابل استفاده خاک قرار گیرند ( Abbas et al.,
 .)2017یکی دیگر از دالیل بیشتر بودن آهن و روی قابل
استفاده خاک در اثر کاربرد بیوچارهای تهیه شده در
دماهای پایین و دارای  CECباال میتواند رقابت یونی در
1

تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر فراهمی عناصرعذایی و ....

مقایسه میانگین اثر اصلی نوع بیوچار نشان داد همه
تیمارهای بیوچار سبب افزایش معنیدار غلظت منگنز
قابل استفاده خاک شدند .همچنین تفاوت معنیداری
میان غلظت منگنز قابل استفاده خاک در تیمارهای
بیوچار مشاهده نشد (شکل  .)9منگنز در خاکهای قلیایی
و آهکی معموالً با مواد آلی خاک کمپلکس تشکیل می-
دهد ( .)Ippolito et al., 2016افزودن بیوچارها به خاک
سبب افزایش معنیدار کربن آلی خاک (جدول  )5و
همچنین کربن زیستتوده میکروبی خاک (شکل  )5شد.
بنابراین احتماالً افزایش کربن محلول قابل دسترس خاک
سبب افزایش غلظت منگنز در محلول خاک شده است.
افزایش غلظت منگنز قابل استفاده در خاکهای آهکی در
اثر کاربرد بیوچارهای گوناگون توسط سایر پژوهشگران
نیز گزارش شده است ( ;Lentz & Ippolito, 2012
.)Ippolito et al., 2016; Moradi et al., 2017

خاک و جذب سایر کاتیونها توسط بیوچار باشد ( Abbas

 .)et al., 2017با اینکه بیوچار  B200در مقایسه با
بیوچارهای  B350و  B500مقدار آهن ،روی و مس کم-
تری داشت (جدول  ،)9اما به نظر میرسد این بیوچار با
تاثیر بر ویژگیهای خاک از جمله کاهش ( pHجدول )5
و همچنین افزایش فعالیت میکروبی (شکل  )5غلظت
آهن ،روی و مس قابل استفاده خاک را افزایش داد .یکی
از دالیل تاثیر متفاوت تیمارهای بیوچار بر غلظت آهن،
روی و مس قابل استفاده خاک ،میتواند متفاوت بودن
ویژگیهای این دو نوع بیوچار باشد (جدول  ،)1چرا که
عناصر موجود در ساختار بیوچارهای تهیه شده در دماهای
گرماکافت پایین سریعتر آزاد میشوند و عناصر موجود در
ساختار بیوچارهای تهیه شده در دماهای باالتر در خاک
پایداری بسیار باالیی دارند ( .)Leng et al., 2019دلیل
دیگر این نتیجه میتواند اثر متفاوت تیمارهای  B500و
 B200بر ویژگیهای خاک از جمله  pHخاک باشد
(جدول .)5
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شکل  -3مقایسه میانگین اثر اصلی نوع بیوچار بر غلظت منگنز و مس قابل استفاده خاک
Figure 3. Mean comparison of main effect of biochar treatments on soil available concentration of Mn and
Cu
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different according to the Duncan’s -test (P<0.05

زیستتوده میکروبی ( )MBCتنفس میکروبی ( )BRو
تنفس برانگیخته با سوبسترا ( )SIRشد (شکل  .)5بیش-
ترین و کمترین مقدار  BR ،MBCو  SIRبهترتیب مربوط
به تیمارهای  B200و شاهد بود .مقدار تنفس میکروبی در
تیمارهای کاربرد سطوح  1و  1درصد بیوچار  B200به-
ترتیب  1/1و  1/5برابر و مقدار تنفس برانگیخته با
سوبسترا نیز بهترتیب  1/1و  1/1برابر تیمار شاهد بود.

ویژگیهای زیستی خاک
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر اصلی نوع
بیوچار ،سطح کاربرد بیوچار و اثر متقابل آنها بر تنفس
میکروبی پایه ،تنفس برانگیخته با سوبسترا ،کربن زیست-
توده میکروبی و فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و کاتاالز در
خاک معنیدار بود (جدول  .)7کاربرد هر سه نوع بیوچار
در هر دو سطح  1و  1درصد سبب افزایش معنیدار کربن
11

جلد  ،8شماره  ،1بهار 1911

تحقیقات کاربردی خاک

باشد که بیوچار با داشتن ساختار متخلخل و سطح ویژه
باال میتواند زیستگاه مناسبی برای ریزجانداران خاک به-
ویژه باکتریها فراهم کند ( .)Zhu et al., 2017نتایج نشان
داد تاثیر بیوچار  B200در افزایش  MBCبهطور معنی-
داری بیشتر از بیوچارهای  B350و  B500بود .این نتایج
میتواند بهدلیل مواد فرار کمتر و همچنین کمتر بودن
نسبتهای مولی  O/Cو  H/Cدر بیوچارهای  B350و
 B500در مقایسه با  B200باشد (جدول  .)1چرا که مقادیر
کمتر نسبتهای مولی  O/Cو  H/Cنشاندهنده بیشتر بودن
بخش پایدار کربن و محتوای کربن آروماتیک
(آروماتیسیته) بیشتر میباشد ( Domingues et al.,
 .)2017; Leng et al., 2019بهطور مشابه با این پژوهش
سونگ و همکاران ( )Song et al., 2018و همچنین گزارش
کردند که افزودن بیوچار ذرت به یک خاک آهکی MBC
خاک را افزایش داد .نتایج پژوهش خادم و رشیسی
( )Khadem & Raiesi, 2017aنیز نشان داد افزودن
بیوچار ذرت سبب افزایش  MBCدر دو نوع خاک آهکی
با بافت شنی و رسی شد.

بهطور کلی مقادیر  BR ،MBCو  SIRدر تیمارهای کاربرد
بیوچار بدین ترتیب بود> B500 > B350 > B200 :
 .Controlنتایج همچنین نشان داد اثر سطح کاربرد 1
درصد در افزایش  BRو  SIRبیشتر از  1درصد بود (شکل
 .)5افزایش تنفس میکروبی خاک میتواند بهدلیل مواد
فرار و ترکیبات جذب سطحی شده بر روی سطح بیوچار
باشد .چرا که این ترکیبات میتوانند به عنوان سوبسترای
قابل دسترس برای ریزجانداران خاک عمل نموده و سبب
افزایش رشد و فعالیت میکروبی در خاکهای تیمار شده
با بیوچار شوند ( .)Rutigliano et al., 2014بیشتر بودن
مقادیر  BRو  SIRدر تیمار  B200نسبت به تیمارهای
 B350و  B500را میتوان به بیشتر بودن مقدار مواد فرار
در این بیوچار نسبت داد (جدول  .)1افزایش  MBCنشان
دهنده رشد ریزجانداران خاک است .کاربرد بیوچارها
سبب افزایش معنیدار  MBCشد ،که این میتواند بهدلیل
افزایش کربن آلی خاک (جدول  )5و افزایش کربن و
عناصر غذایی قابل دسترس برای ریزجانداران خاک در اثر
افزودن بیوچارها باشد .همچنین افزایش کربن زیستتوده
میکروبی خاک در اثر افزودن بیوچار میتواند به این دلیل

جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تاثیر تیمارها بر ویژگیهای زیستی خاک
Table 6. Variance analysis (mean squares) of the treatments effects on biological properties.
Catalase activity

Dehydrogenase activity

MBC

SIR

BR

df

S.O.V

**14.15
*0.971
*0.544
0.126
8.26

**52431
**1580
*668.9
148.3
7.73

**190.4
**12.48
*3.19
0.803
3.31

**5760
**1007
*355.9
74.1
4.12

2
1
2
12

Biochar type
Biochar rate
Type × Rate
Error
)CV (%

**0.545
*0.044
*0.035
0.08
3.64
* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد

and ** are significant at the probability levels of 0.05 and 0.01, respectively
 SIR ،BRو  MBCبهترتیب تنفس میکروبی پایه ،تنفس میکروبی برانگیخته و کربن زیستتوده میکروبی
BR, SIR and MBC are basal respiration, substrate-induced respiration and microbial biomass carbon respectively
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شکل  -4مقایسه میانگین تنفس میکروبی پایه ( )BRتنفس برانگیخته با سوبسترا ( )SIRو کربن زیستتوده میکروبی ( )MBCخاک
در تیمارهای مختلف بیوچار
Figure 2. Mean comparison of soil basal respiration (BR), substrate induced respiration and microbial
biomass carbon (MBC) at different biochar treatment
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different according to the Duncan’s -test (P<0.05

این نشاندهنده این است که با افزایش دمای گرماکافت
در اثر واکنشهای دهیدراته شدن و دکربوکسیله شدن
گروههای عامل سطحی و پلیساکاریدها خارج شده و
ساختارهای آروماتیک کربن تشکیل شدهاند
(.)Domingues et al., 2017; Leng et al., 2019
همچنین از بین رفتن بسیاری از کربوهیدراتهای قابل
دسترس مانند سلولز و همیسلولز و ترکیبات غنی از
نیتروژن مانند پروتئینها در اثر افزایش دمای گرماکافت
( )Al-Wabel et al., 2013میتواند از دالیل کمتر بودن
فعالیت آنزیمها در تیمار  B500باشد .کمتر بودن زیست-
توده میکروبی در تیمارهای  B350و  B500در مقایسه با
بیوچار ( B200شکل  )5نیز میتواند از دالیل کمتر بودن
فعالیت آنزیمهای کاتاالز و دهیدروژناز در این تیمارها
باشد .کاهش فراهمی مواد فرار موجود در ساختار بیوچار

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد افزودن بیوچارها
به خاک سبب افزایش معنیدار فعالیت آنزیمهای کاتاالز
و دهیدروژناز خاک شد (شکل  .)5تاثیر کاربرد بیوچارها
در سطح  1درصد در افزایش فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز
و کاتاالز بیشتر از سطح  1درصد آنها بود .همانند تنفس
کاهش اثر بیوچار بر فعالیت آنزیمی خاک در اثر افزایش
دمای گرماکافت میتواند بهدلیل تغییر در ویژگیها و
ساختار بیوچار و بهدنبال آن اثر متفاوت بیوچارها بر
ویژگیها و فعالیت میکروبی خاک باشد .افزایش کربن
پایدار و محتوای کربن آروماتیک میتواند یکی از دالیل
احتمالی کمتر بودن فعالیت آنزیمی در تیمارهای B350
و  B500نسبت به تیمار  B200باشد .چرا که بیوچارهای
 B350و  B500در مقایسه با بیوچار  B200دارای نسبت-
های مولی  H/Cو  O/Cبسیار کمتری بود (جدول  ،)1که
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در اثر افزایش دمای گرماکافت نیز میتواند یکی از دالیل
کاهش فعالیت آنزیم دهیدروژناز بهویژه در تیمار B500
باشد .میکروبی و کربن زیستتوده میکروبی ،تاثیر
تیمارهای  B200در افزایش فعالیت آنزیمی بیشتر از
تیمارهای  B200و  B200بود .این نتایج نشان میدهد که
بیوچار  B200سوبسترای قابل دسترس (کربن و عناصر
غذایی) را برای جمعیت میکروبی فراهم نموده و سبب
تحریک فعالیت آنزیمی خاک میشود .بهطور کلی نتایج
این پژوهش نشاندهنده اثر چشمگیر بیوچارها بهویژه
 B200و  B350در افزایش فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز
و کاتاالز بهعنوان آنزیمهای درون سلولی موثر در
متابولیسمهای سلولی ،فرآیند فسفریالسیون اکسیداتیو
ریزجانداران خاک و حفاظت سلول در برابر گونههای فعال
1.6
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اکسیژن از جمله پراکسید هیدروژن ،بود .نتایج پژوهش
بهشتی و همکاران ( )Beheshti et al., 2018نیز نشان داد
فعالیت آنزیم دهیدروژناز در یک خاک آهکی تیمار شده
با بیوچارهای کاه گندم و کود گاوی افزایش یافت ،که این
افزایش در بیوچارهای گرماکافت شده در دماهای باالتر،
کمتر بود .خادم و رشیسی ()Khadem & Raiesi, 2017b
نیز گزارش کردند بیوچار ذرت تهیه شده در دمای 111
درجه سلسیوس در مقایسه با بیوچارهای تهیه شده در
دماهای باالتر ( 511و  711درجه سلسیوس) در افزایش
فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و کاتاالز موثرتر بود .نتایج
پژوهش سونگ و همکاران ( )Song et al., 2018نیز نشان
داد افزودن بیوچار ذرت به یک خاک آهکی سبب افزایش
فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و کاتاالز شد.

0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02
C

B500

B350

B200

C

Treatment
Treatment
شکل  -5مقایسه میانگین فعالیت آنزیمهای دهیدروزناز و کاتاالز در تیمارهای مختلف بیوچار
Figure 5. Mean comparison of activity of dehydrogenase and catalase at different biochar treatments
میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.
)Means similar letter(s) are not significantly different according to the Duncan’s -test (P<0.05

در خاک شد .در حالیکه بیوچار تهیه شده در دمای 111
درجه سلسیوس در افزایش فراهمی عناصر غذایی ،بهویژه
عناصر غذایی کممصرف و همچنین افزایش فعالیت
میکروبی و آنزیمی خاک بسیار موثرتر بود .همچنین
بیوچار تهیه شده در دمای  951درجه سلسیوس
موثرترین نوع بیوچار در افزایش کربن آلی خاک بود و در
افزایش فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک و همچنین
افزایش فراهمی فسفر ،پتاسیم و منگنز نیز تاثیر مثبت ی
داشت .باتوجه به اینکه یکی از مشکالت عمده خاکهای
آهکی مناطق خشک و نیمه خشک ایران کمبود مواد آل ی
و پیامدهای نامطلوب ناشی از این کمبود است ،بنابراین

نتیجهگیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد تغییرات فراهمی عناصر
غذایی و ویژگیهای شیمیایی و زیستی خاک به دما ی
گرماکافت بیوچار و سطح کاربرد آن بستگی دارد .به-
طوری که تاثیر سطح کاربرد  1درصد بیوچار در مقایسه
با سطح  1درصد آن تاثیر بیشتری در تغییر ویژگیهای
خاک داشت .اگر چه بیوچار تهیه شده در دمای 511
درجه سلسیوس در افزایش فسفر و پتاسیم قابل استفاده
خاک کارآیی باالیی داشت ،اما در بهبود فعالیت میکروب ی
خاک تاثیر کمتری داشت و همچنین سبب افزایش pH
خاک و کاهش فراهمی عناصر غذایی آهن ،روی و مس
19

.... تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر فراهمی عناصرعذایی و

-افزودن بیوچار باگاس نیشکر به خاکهای آهکی ایران می
تواند سبب بهبود کربن آلی خاک و بهدنبال آن سبب
 بهطور.بهبود ویژگیهای شیمیایی و زیستی خاک شود
کلی میتوان نتیجهگیری کرد کاربرد بیوچار باگاس

 و111( نیشکر تهیه شده در دماهای گرماکافت پایین
 در، درجه سلسیوس111  درجه سلسیوس) بهویژه951
 افزایش کربن آلی خاک و بهبود،فراهمی عناصر غذایی
.فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک بسیار موثر است
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Abstract
Biochar application can affect nutrient availability and biological properties of soil. The
objective of this study was to evaluate the effect of biochar derived sugarcane bagasse at
different pyrolysis temperature on nutrient availability and biological properties of a
calcareous soil. Therefore, biochars were produced at 200, 350 and 500˚C and mixed at 1
and 2% (w/w) with the soil. The soil samples were incubated in ambient temperature (25 ±
2°C), for 90 days. At the end of experiment, nutrient availability and some of chemical and
biological properties of soil were measured. The experiment was carried out as a factorial
experiment based on a randomized complete design with two factors including biochar type
and application rate in three replications. The results indicated application of biochars
increased soil cation exchangeable capacity (1.9-12.9%), organic carbon (54-192%),
available P (2.0-76.0%), K (5.2-18.1%) and Mn (12.6-17.5%). Application of B500
decreased the concentration of available Fe, Zn and Cu but application of B200 significantly
increased of these nutrients. In addition, application of biochars significantly increased
microbial respiration (20.0-108%), substrate-induced respiration (16.5-142%), microbial
biomass carbon (8.2-124%) and activities of dehydrogenase (19.3-129%) and catalase (34.4178%). The greatest increases in available concentration of micronutrients and microbial
properties were observed in B200 treatment at 2% application rate. In general, the results
indicated that sugarcane bagasse derived biochar produced at low temperature (200 and
350˚C) especially 200 ˚C can be suitable organic amendment for improving soil organic
matter, nutrient availability and biological properties of calcareous soils in arid and semiarid regions.
Keywords: Microbial activity, Nutrient, Organic amendments, Pyrolysis temperature
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