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تأثیر زغال زیستی و قارچ میکوریز بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه همیشه بهار
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چکیده
کاربرد قارچ میکوریز و زغال زیستی می تواند با افزایش جذب آب و عناصر از منطقه ریشه باعث بهبود تولید محصول شوند.
به منظور بررسی اثر زغال زیستی بقایای هرس هلو (صفر ،دو و چهار درصد وزنی-وزنی) و قارچ میکوریز (عدم تلقیح و
تلقیح با قارچ میکوریز) بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و غلظت عناصر در اندامهوایی همیشه بهار ( Calendula officinalis
 )L.آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد .زغال زیستی تهیه
شده از الک دو میلی متری عبور داده و با خاک مخلوط شد .کاربرد قارچ میکوریز به روش تماس مستقیم با ریشه گیاه انجام
شد .پس از شش ماه ،ویژگی های مرفوفیزیولوژیک و غلظت برخی عناصر ماکرو و میکرو در اندام هوایی اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که با کاربرد همزمان چهار درصد زغال زیستی و قارچ میکوریز ،کلروفیل ،قطر گل ،ارتفاع گیاه ،سطح برگ،
قطر ساقه ،وزن خشک گیاه و غلظت عناصر فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و آهن نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت.
تیمار چهار درصد زغال زیستی و کاربرد همزمان چهار درصد زغال زیستی و قارچ میکوریز توانست غلظت روی را در اندام
هوایی گیاه نسبت به شاهد به ترتیب  99/7و  91/0درصد افزایش دهد .کاربرد چهار درصد زغال زیستی منجر به افزایش
معنیدار  Mnنسبت به شاهد شد ( 19/9در مقابل 86/6میلیگرم بر کیلوگرم برای شاهد) ،در حالی که کاربرد دو درصد
زغال زیستی تفاوت معنیداری نسبت به تیمار شاهد و چهار درصد زغال زیستی نشان نداد .نتایج تأثیر اضافه کردن زغال
زیستی به خاک پس از دوره رشد گیاه نشان داد که با اضافه کردن چهار درصد زغال زیستی ،پتاسیم قابل جذبMg ،Ca ،
و  Mnنسبت به شاهد به ترتیب 20/8 ،79/0 ،99/2و  27/9درصد افزایش یافت .بهنظر میرسد کاربرد این مواد بتواند با
بهبود فراهمی عناصر غذایی و شرایط رشد گیاه ،باعث افزایش شاخصهای رشدی گیاه شده و تولید محصول را تحت تأثیر
قرار دهد.
واژههای کلیدی :اصالحکنندههای آلی ،تغذیه گیاه ،زغال زیستی ،کود زیستی ،عناصر پر مصرف
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مواد زائد ( ،)Lehmann & Joseph, 2009افازایش ارزش
غذایی بقایا (افازایش عناصار ضاروری و ظرفیات تباادل
کاتیونی خاک) ( ،)Singh et al., 2010افازایش عملکارد
گیاهان به ویژه در خاکهای مناطق گارم ( Vaccari et
 )al., 2011; Van Zwieten et al., 2010و بهبااود
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و حفظ مادهی آلی
خاک ( )Van Zwieten et al., 2010اشاره کرد .مواد آلی
با تأثیری که بر جذب سطحی و واکنشهاای کماللکس
عناصر غذایی در خاک میگذارند قادرند بر فراهمی ایان
عناصر نقش بسزایی داشته باشاند ( .)Bradl, 2004ایان
شرایط به خصوص در خاکهاای آهکای باا  pHباا باه
دلیل پایین بودن قابلیت استفاده برخی از عناصر غاذایی

مقدمه
گیاه همیشه بهار ( )Calendula officinalis L.به عنوان
یک گیااه دارویای در ایاران و جهاان از اهمیات باا یی
برخوردار است .این گیاه یکساله تا چندساله ،متعلق باه
خانوادهی کاسنی بوده که بومی حوزه دریاای مدیتراناه،
خاورمیانه و اروپای مرکزی میباشد .طول دوره رشد این
گیاه  299تا  299روز مایباشاد .ایان گیااه دارای مااده
موثره ارزشمند باوده کاه در صانایع دارویای ،آرایشای و
بهداشتی دارای اهمیت ویژهای میباشد .از مواد موثره در
این گیاه میتوان فالونوئیدها ،گلوکوزیدها ،کاروتنویادها،
و روغنهای اسانسی ترپنای را ناام بارد ( & Mojtabavi
.)Darzi, 2018
ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشاک مایباشاد و باه
دلیل عدم برخورداری از پوشاش گیااهی کاافی ،از نظار
محتوای مادهی آلی خاک دچار فقر میباشاد .مااده آلای
خاک عالوه بر تأثیر مثبتی کاه بار خصوصایات فیزیکای
خاک دارد میتواند در حاصلخیزی خاک نیاز نقاش باه-
سزایی داشته باشد ( .)Tate, 2000کشااورزان غالباا هار
سال با مصرف کودهای آلی و شیمیایی به دنبال افازایش
رشد و عملکرد میباشاند .ساوزاندن بقایاای گیااهی (در
مدیریت سنتی) و همچنین تجزیه آنها با تولیاد گازهاای
گلخانهای میتواند باعث تغییر اقلیم شاوند ( Forster et
 .)al., 2007درکشاورزی پایدار توجه زیاادی باه کااهش
انتشار گازهای گلخانهای و بحاث ترسایب کاربن وجاود
دارد .اخیرا زغال زیساتی بعناوان یاک منباع کربنای و
راهکاری برای کاهش انتشار دیاکسیدکربن مورد توجاه
قرار گرفته است .زغال زیستی در اصل زغال تهیاه شاده
9
از بقایاای گیااهی مایباشاد کاه طای فرآیناد پیرولیااز
درشرایط کمبود یا نبود اکسیژن تولید میشود ( Glaser
 .)& Birk, 2012ماندگاری زغال زیستی در خاک بساته
به شرایط تولید آن ،صدها و حتی هزاران ساال بارآورده

ازجمله فسفر ،آهن ،روی ،منگنز و مس میتواند اهمیات
بیشتری داشاته باشاد .افازایش فراهمای ماس ،فسافر و
پتاسیم و کاهش فراهمی منگناز ،روی و منیازیم در اثار
کاربرد زغال زیستی پوسات گاردو گازارش شاده اسات
( .)Novak et al., 2009در مناطق خشک و نیمهخشاک
برای بهرهگیری از فواید مواد آلی ناچار به مصرف مقادار
زیادی از کودهای آلی بوده که به دلیل تجزیه سریع این
مواد ،اثر بخشای آنهاا در مادت کوتااهی ازباین رفتاه و
کشاورزان ناچار به مصرف سا نه و مداوم آنها میباشاند.
این امر عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطای ،هزیناه
تولید را افزایش میدهد .گزارشات متعاددی وجاود دارد
که نشان میدهد ماندگاری زغاال زیساتی در خااک در
مقایسه با ماواد آلای پیرولیاز نشاده در شارایط یکساان
اقلیمی با تر مایباشاد (.)Baldock & Smernik, 2002
میااانگین زمااان ماناادگاری زغااال زیسااتی را باایش از
9999سااال رکاار کااردهانااد ( ;Cheng et al., 2008
 .)Lehmann et al., 2008مطالعات زیادی در مورد تأثیر
زغال زیستی بر محصو ت صورت گرفتاه اسات .باا ایان
وجود تحقیقات مختلف گاه نتاایج متناقضای را گازارش
کردهاند .نتایج مثبت ( Sinclair et al., 2008; Chan et
 ،)al., 2007منفی ( Gaskin et al., 2010; Asai et al.,
 )2009و عدم تأثیر ( Van Zwieten et al., 2010; Asai
 )et al., 2009در اثر کاربرد زغال زیستی بر پارامترهاای
مختلف گیاهی گزارش شده است.
در سالهای اخیر به دلیال آنکاه تولیاد محصاول اغلاب
متکی به اساتفاده از کودهاای شایمیایی باوده ،مساایل
زیست محیطی مختلفی بروز کرده است که از آن جملاه

شده است ( .)Namgay et al., 2010خصوصایات زغاال
زیستی تولیادی تحات تاأثیر ویژگایهاای سااختاری و
شیمیایی مواد اولیه بوده و همچنین شارایط پیرولیاز یاا
گرماکافت میتواند بر خصوصایات فیزیکای و شایمیایی
زغال زیستی تولیادی ماؤثر باشاد ( .)Winsley, 2007از
فواید زغال زیستی میتوان به تولید انرژی ،کاهش حجم
9. Pyrolysis
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برای کودهای شیمیایی مورد توجاه قارار گرفتاه اسات.
هدف از این مطالعه بررسی اثرات زغال زیستی به دسات
آمده از مواد حاصال از هارس درختاان هلاو بار برخای
ویژگیهای خاک و همچنین تأثیر زغاال زیساتی ،قاارچ
میکااوریز و باارهمکنش آنهااا باار پارامترهااای رشاادی و
تغذیهای گیاه همیشه بهار بود.

میتوان به تخریب ساختمان خاک و برهم خوردن تعادل
بین عناصر غذایی در خاک اشاره کارد ( Guarda et al.,
 .)2004در نتیجه تامین عناصر غذایی از طریق کودهاای
زیستی کمک شایانی به کشااورزی پایادار خواهاد کارد.
کودهای زیستی مثل کودهاای میکاوریز ،ضامن برتاری
قابل توجه نسبت به کودهاای شایمیایی ،باعاث اصاالح
ویژگیهاای فیزیکای و شایمیایی خااک ( Stark et al.,
 )2007و افزایش قابلیت جذب برخی از عناصر ( Vessey,
 )2003مایشاوند .اساتفاده از قاارچ میکاوریز مایتواناد
حاللیت و کارایی جذب فسافر را باه طاور چشامگیاری
افاازایش دهااد ( .)Douds & Millner, 1999دات و
همکاران ( )Dutt et al., 2013گزارش کردند که با تلقیح

مواد و روشها
تهیه زغال زیستی ،قارچ میکوریز و بذر همیشه بهار

برای تهیه زغال زیستی به مقدار نیاز نمونه خشک شاده
بقایای حاصل از هرس درختان هلو از باغی در شهرستان
سامان استان چهار محاال و بختیااری جماع آوری و در
آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه شاهرکرد ،زغاال زیساتی
مورد نیاز تهیه شد .برای تهیه زغال زیستی ،نمونههاا در
شرایط فاقد اکسیژن درون کوره الکتریکی با دماای 099
درجه سلسیوس قرار داده شد .برای این کار نموناههاا را
ابتدا در داخل ظروف دربدار ریخته ،سلس بارای ایجااد
شرایط بادون اکسایژن ،چنادین شامع در داخال کاوره
روشن شد تاا اکسایژن باقیماناده در کاوره و همچناین
ظروف حاوی مواد اولیه مصرف شاود و یاا مقادار آن باه
حداقل رسیده و شرایط برای انجام فرآیند پیرولیز فاراهم
شود .درب کوره با گریس نسوز کامالً درزگیری شد .قارچ
میکوریز از شرکت زیستفنااور پیشاتاز واریاان اصافهان
تهیه شد .در هر گرم از قارچ میکوریز حداقل  999انادام
فعاااال از ساااه گوناااه Glomus ،Glomus mosseae
 intraradicesو  Glomus etunicatumوجود داشت .بذر
همیشه بهار از شرکت نوین سبز پرور شهر ری در فرم پر
پر ،رنگ مخلوط زرد و نارنجی ،ارتفااع متوساط و تعاداد
بذر در هر گرم  909عدد تهیه شد.

گیاهان با قارچ میکاوریز ،غلظات عناصار  Ca ،Zn ،Feو
 Mnدر گیاهچههای تلقیح شده افزایش یافت .آنها ایان
امر را به دلیل افازایش ساطح جاذب عناصار غاذایی در
ریزوسفر دانساتند .ایان در حاالی اسات کاه کااهش در
غلظت  Mnدر گیاهان تلقیح شده با قاارچ نیاز گازارش
شاده اسات ( .)Kotharie et al., 1991نتاایج تحقیقاات
حاااکی از آن اساات کااه همزیسااتی میکااوریزی اثاارات
متفاااوتی در جااذب عناصاار میکاارو در گیاهااان دارد .در
تحقیقی قارچ میکوریز باعث بهباود جاذب آب ،افازایش
فتوسانتز و عملکارد آفتاابگردان شاد ( Akbari et al.,
 .)2009همچنین بهبود رشد سبزینگی ریحان و افازایش
وزن خشک آن با کاربرد قارچ میکوریز گزارش شده است
( .)Sharifi et al., 2010البته باید توجه داشات کاه اثار
بخشی کود میکوریز مصرفی بستگی به ایجاد همزیساتی
بین گیاه مورد نظر و میکوریزای مصرفی ،فراهمای ماواد
آلی در خاک و توسعه ایان همزیساتی دارد ( & Douds
.)Millner, 1999
با توجه به اینکه قسمت عمده کشور ایاران دارای اقلایم
خشک و نیمهخشک میباشد ،کمبود ماواد آلای در ایان
خاک هاا بسایار شاایع اسات .باا ایان وجاود بسایاری از
کشاورزان و باغداران برای از بین بردن ضایعات حاصل از
فعالیتهای کشااورزی (از قبیال ماواد حاصال از هارس
درختان) ،اقدام به آتش زدن این مواد میکنند که ضمن
ایجاد مسائل زیست محیطی باعث از دست رفاتن منباع
ارزشمندی از مواد آلی میشود .عالوه بر این در سالهای
اخیر کاربرد میکروارگانیسمهای مفیاد خااکزی از قبیال
قارچهای میکوریز آربسکو ر به عنوان جایگزین مناسابی

اندازهگیری برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک و
زغال زیستی

برای آنالیز خاک مورد استفاده در این تحقیق ،مقداری از
آن را از الک دو میلیمتاری عباور داده و سالس برخای
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک اندازهگیری شد .بافات
خاک به روش هیدرومتری ( EC ،)Bouyoucos, 1962و
pHدر عصاره اشباع ( ،)Haluschak, 2006کربن آلی باه
روش والکلاای و بلااک (،)Walkley & Black, 1934
کاتیونهای محلول از قبیل  Caو  Mgدر عصااره اشاباع
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( ،)Richards, 1954پتاساایم قاباال جااذب بااا روش
عصارهگیری با استات آمونیوم یک نرماال ( & Johnson
 )Goulding, 1990و فسفر قابل جذب باه روش اولسان
( )Watanabe & Olsen, 1965اندازهگیری شد .در مورد
زغال زیستی اساتفاده شاده EC ،و  pHدر عصااره 9:99
اندازهگیری شد ( .)Zhang et al., 2013نتایج آنالیز خاک
و زغال زیستی در جادول 9آورده شاده اسات .عملکارد
زغال زیستی بر حسب وزن زغال زیساتی تولیدشاده در
واحااد وزن خشااک ماااده اولیااه بااا اسااتفاده از رابطااه 9
محاسبه شد (.)Song & Guo, 2012
()9

× 100

) (gوزن زغال زیستی
) (gوزن خشک بقایا

ادامه پس از مناسب شدن رطوبت خااک ،در هار گلادان
سه بذر جوانهدار شده همیشه بهاار کشات شاد .پاس از
چهار برگی شدن تعداد گیاهان به دو عدد در هر گلادان
کاهش یافت .قارچ میکوریز بارای هرگلادان باه صاورت
تماس مستقیم با ریشه گیاهچاههاا باه کاار بارده شاد.
آبیاری گلادان هاا باه صاورت وزنای و پاس از رسایدن
رطوبت به  89درصد ظرفیات مزرعاه ( )FCانجاام شاد.
آبیاری به گونهای بود که رطوبت خاک را مجددا به 999
درصااد  FCرسااانده و زهآب از گلاادان خااارج نماایشااد.
گیاهان پس از شش مااه برداشات شادند و خصوصایات
رشدی و غلظت برخی عناصر در آنها اندازهگیری شد.

= ) (%عملکرد زغال زیستی

اندازه گیری پارامترهای رشدی

بارای تعیااین محتاوای خاکسااتر زغاال زیسااتی از روش
استاندارد  ASTM D-2866استفاده شد .به این صاورت
که ابتدا پنج گرم نمونه زغال زیستی خشک شده در آون
را در بوته چینی ریخته و به مدت هشت ساعت در دمای
 099درجه سلسیوس در شارایط حضاور اکسایژن قارار

میزان کلروفیل برگ توسط دستگاه کلروفیلمتار مادل
 SPAD-502در اواخر دوره رشد اندازهگیری شد .ساطح
بااارگ باااا اساااتفاده از ( Leaf Area Meterمااادل
 WinArea_UT_11ساخت ایران) ،اندازهگیری شد .پس
از اتمام دورة رشد ،ارتفاع گیاه ،وزن خشک گل ،قطر گل
و وزن خشک اندام هوایی اندازهگیری شاد .وزن خشاک
گل و اندام هوایی گزارش شده مربوط به تمام گیاهان هر
گلدان میباشد.

داده شد .پس از سارد شادن نموناه در دسایکاتور ،وزن
خاکستر اندازهگیری و باا اساتفاده از رابطاه  2محتاوای
خاکستر بر حسب درصاد تعیاین شاد ( Song & Guo,
.)2012
()2

× 100

وزن خاکستر)𝑔(
وزن زغال زیستی )𝑔(

اندازه گیری غلظت عناصر در گیاه

= محتوای خاکستر )(%

برای اندازه گیری غلظت عناصر در اندام هاوایی ،گیاهاان
هر گلدان از روی خاک بریده شده و پس از شستشاو باا
آب مقطر ،ابتدا بر روی روزنامه قارار داده شادند تاا هاوا
خشک شوند .سلس نموناههاای گیااهی در پاکاتهاای
کاغذی در آون در دمای  69درجه سلسایوس باه مادت
 08ساعت قرار گرفتند تا کامالً خشک شوند .کال انادام
هوایی باه منظاور آناالیز عناصار آسایاب شادند .سالس
نمونههای گیاهی با استفاده از اسید کلریدریک غلیظ باه
روش هضم خشک ،هضام شادند ( .)Cottenie, 1980در
نمونههای هضم شده غلظات فسافر ،پتاسایم ،کلسایم و
منیزیم اندازهگیری شد .غلظت فسفر در نمونهها به روش
نیتااارو وانادومولیباااادات بااااا اسااااتفاده از دسااااتگاه
اساالکتروفتومتر (ماادل  )JENUS-UV- 1200در طااول
موج  099نانومتر ،اندازهگیری شاد ( Murphy & Riley,
 .)1962غلظت پتاسیم نمونههاای گیااهی باا اساتفاده از
دستگاه فلیم فتاومتر (مادل )JENWAY- PFP7انادازه-
گیری شد .کلسیم و منیازیم باه روش کمللکساومتری و

کشت گیاه و اعمال تیمارها

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طارح
کااامالً تصااادفی در سااال  9916در گلخانااه تحقیقاااتی
دانشگاه شهرکرد انجام شاد .تیمارهاا شاامل ساه ساطح
زغال زیستی (صفر ،دو و چهار درصد وزنای-وزنای) و دو
سااطح قااارچ میکااوریز (عاادم تلق ایح و تلق ایح بااا قااارچ
میکوریز) با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد .مقادار
کود میکوریز مصرفی بار اسااس توصایه شارکت تولیاد
کننده (شرکت زیستفناور پیشتاز واریان) به میازان 90
گرم در کیلوگرم خاک انجام شد .زغال زیستی تهیه شده
ابتدا از الک دو میلیمتر عباور داده شاد و باا خااک باه
خوبی مخلوط و در گلدان ریختاه شاد .گلادانهاایی باا
ارتفاع  96سانتیمتر و قطر دهاناه  98ساانتیمتار ماورد
استفاده قرار گرفت .پس از اختالط زغال زیستی با خاک
بر اساس تیمارهای مورد نظر ،نموناههاا باه میازان ساه
کیلوگرم در گلدانها ریخته شدند و انکوباسیون آنها باه
مدت دو ماه در دمای  20درجه سلسیوس انجام شاد .در
990
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( )Walkley & Black, 1934و غلظاات آهاان ،روی و
منگنز قابل استخراج باا (Lindsay & Schwab, DTPA
) 1982اندازهگیری شد.

تیتراسایون باا  EDTAانادازهگیااری شاد ( & Ehyaei

 .)Behbahanizade, 1991از معرف اریوکرومبلکتی برای
اندازهگیری مجموع کلسیم و منیزیم و برای اندازهگیاری
کلسیم از مورکسید به عنوان معرف استفاده شد .غلظات
عناصر  Zn ،Feو  Mnدر عصاره حاصل از هضام خشاک
با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( Perkin Elmer, USA
 )make Analyst 400اندازهگیری شد.

آنالیز آماری

دادههای آزمایش با استفاده از نرم افازار  SAS 9.2ماورد
آنالیز قرار گرفات و مقایساه میاانگینهاا باا اساتفاده از
آزمون  ،LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

تأثیر زغال زیستی بر برخی خصوصیات خاک

نتایج و بحث
از آنجا که برای این مطالعه ،خاک غیر شور که محتاوای
کااربن آلاای آن بااا نباشااد مااورد نیاااز بااود از باااغی در
شهرکرد نموناهبارداری صاورت گرفات .آناالیز اولیاه در
ارتباط با شاوری ،pH ،بافات و غلظات برخای از عناصار
غذایی بر روی خاک صورت گرفات .در ارتبااط باا زغاال
زیستی نیز شاخصهای مورد توجه شوری ،درصد کاربن
آلی ،درصد عملکرد و غلظات عناصار باود .نتاایج آناالیز
خاک و زغال زیساتی ماورد اساتفاده در جادول 9آورده
شده است.

به منظور بررسای تاأثیر ساطوح مختلاف زغاال زیساتی
بقایای حاصال از هارس هلاو (صافر ،دو و چهاار درصاد
وزنی-وزنی) بر برخی خصوصایات خااک ،پاس از اتماام
رشد گیاه (دوره شش ماهه) ،خاک گلدانها خشک شده
و از الک دو میلیمتری عباور داده شاد .ویژگایهاایی از
قبیل  ECو  pHعصاره اشاباع ،پتاسایم قابال جاذب باا
روش عصااارهگیااری بااا اسااتات آمونیااوم یااک نرمااال
( ،)Johnson & Goulding, 1990فسفر به روش اولسان
( ،)Watanabe & Olsen, 1965کلسیم و منیزیم عصااره
اشباع ( ،)Gupta, 1999کربن آلی به روش والکلی و بلک

جدول -1برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و زغال زیستی استفاده شده در مطالعه
Table 1. Some physicochemical properties of soil and biochar used in study
Biochar
yield

Ash
content

Texture

Clay

)(%

Silt

Sand

Mg2+

Ca2+

Available
P

meq l-1

%

Available
K

Organic
Carbon

mg kg-1

EC

pH

Sample

%

dS m-1

-

-

Silty
Clay
Loam

32.6

49.0

18.4

1.10

1.60

5.4

221

0.640

8.00

0.226

Soil

31.3

45.2

-

-

-

-

0.700

1.20

30.6

483

54.8

7.83

0.245

Biochar

در حالی است که کاربرد زغال زیستی اثر معنیداری بار
 pHخاک ،فسفر قابل جذب Fe ،و  Znنشان نداد (جدول
.)2

تأثیر زغال زیستی بر برخی ویژگیهاای خااک ماورد
مطالعه

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که کااربرد زغاال زیساتی
تااأثیر معن ایداری باار  ،OC ،ECپتاس ایم قاباال جااذب،
کلسیم ،منیزیم و  Mnدر سطح یک درصاد داشات .ایان

جدول  -2آنالیز واریانس پارامترهای اندازهگیری شده در خاک تحت تأثیر زغال زیستی
Table 2. Variance analysis of evaluated parameters in soil under the influence of biochar
Mean Square
Mn

Zn

Fe

Mg

Ca

P

K

OC

pH

EC

Df

**0.28
0.02

0.0007ns
0.008

0.12ns
0.09

**5.8
0.05

**0.49
0.005

1.23ns
0.47

**6219
65.3

**0.08
0.005

0.026ns
0.006

**0.06
0.005

2
6

7.9

6.8

10.2

2.3

6.3

7.2

3.8

3.2

6.2

3.1
**  * ،و

ns

Source of
Variation
)Biochar rate (B
Error
Coefficient of
Variation(CV) %

به ترتیب اختالف معنیدار در سطح یک ،پنج درصد و غیر معنیدار
Significantly difference at 1, 5% probability levels and non-significant, respectively.

996

**, *, ns:

تاثیر بیوچار و قارچ میکوریز بر خصوصیات...

نتایج مقایسه میاانگین باه روش دانکان در ساطح پانج
درصاد نشااان داد کاه کاااربرد دو و چهاار درصااد زغااال
زیستی در خاک EC ،خااک را نسابت باه تیماار شااهد
افزایش داد (به ترتیب 21/2و  08/6درصد افزایش نسبت
به شاهد) (شکل  .)9aدرصد  OCخاک باا اضاافه کاردن
دو و چهااار درصااد زغااال زیسااتی بااه طااور معن ایداری
افزایش یافت و تیمار چهار درصد با ترین درصاد را دارا
a
b

4

2
)Biochar (%

b
a

0.2
0.1
0

0

5

2
1

a

d

ab

)Mg (meq l-1

ab
b

3

2
)Biochar (%

0
300
b

250
200
150
100
50

0
4

b

b

2
)Biochar (%

0

4
5

a

3
2
1

a

f

ab

)Mn (mg kg-1

4

2
)Biochar (%

0
6
b

5
4
3
2
1

0
4

e
)Ca (meq l-1

2
)Biochar (%

0

c
)K (mg kg-1

a

0.3

c

4

4

0.4

b

)OC (%

c

0.5

a
)EC (dS m-1

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

بود (شکل  .)9bاضافه کردن چهار درصد زغاال زیساتی
توانست پتاسیم قابل جاذب Mg ،Ca ،و  Mnنسابت باه
شاااهد را بااه ترتیااب 79/0 ،20/8 ،99/2و  27/9درصااد
افزایش دهد .با این وجود تیمار دو درصد زغاال زیساتی
تفاوت معنیداری در این پارامترها نسبت به شاهد ایجاد
نکرد (شکل  9e ،9d ،9cو .)9f

0

4

2
)Biochar (%

0

شکل  -1تأثیر زغال زیستی بر  )e( Ca ،)d( Mg ،)c( K ،)b( OC ،)a( ECو  )f( Mnخاک
Figure1. Effect of biochar on EC (a), OC (b), K (c), Mg (d), Ca (e) and Mn (f) in soil
میانگینهای با حرف مشترک فاقد تفاوت

معنیدار در سطح پنج درصد هستند.

Means followed by the same letter are not significantly different at 5% level.

اما فسفر و روی در خاک تحت تأثیر قرار نگرفت .با ایان
وجاااود دیوبناااد هفشاااجانی و همکااااران ( Divband
 )hafshejani et al., 2016بیان داشاتند کاه باا کااربرد
زغال زیستی باگاس نیشکر ،فسفر قابال جاذب افازایش
داشاته اسات .نیگاسای و همکااران ( Nigussie et al.,
 )2012و مسااتو و همکاااران ()Masto et al., 2013
گزارش کردند که کاربرد زغال زیساتی در خااک باعاث

نتایج تحقیقات مختلاف حااکی از آن اسات کاه کااربرد
زغال زیستی در خااک ،خصوصایات شایمیایی خااک از
قبیل  EC ،pHو عناصر قابل جذب را تحات تاأثیر قارار
میدهد (.)Farrell et al., 2013; Karami et al., 2011
مشابه با نتایج این تحقیق ،نجفی قیاری ( Najafi ghiri,
 )2015گزارش کرد که با مصرف زغال زیستی در خااک،
کربن آلی خاک ،EC ،پتاسیم قابل جذب افازایش یافات
997
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معنیداری نشان داد .تیمار زغال زیستی هام در حضاور
قارچ و هم در عدم حضور آن افزایش معنایداری نسابت
به شاهد نشان میدهد (جدول .)0

افزایش  OC ،EC ،pHو فسافر قابال جاذب شاد .آنهاا
افزایش عناصر در خاک را به افزایش  pHو افزوده شادن
مستقیم عناصر توسط زغال زیستی نسبت دادند .بهشتی
و همکاران ( )Beheshti et al., 2014بیاان داشاتند کاه
احتما به دلیل اثر زغال زیستی بر  pHخااک و رساوب
فسفر به شکل فسفات های کلسیم در خاک ،فسفر خاک
با گذشت زمان کاهش یافته است .با این وجود الزوبیر و
همکاران ( )Elzobair et al., 2016تغییار انادک در pH
خاکهای آهکی با اضافه کردن زغال زیستی را مربوط به
خاصیت بافری شدید این خاکها دانستند.

ارتفاع گیاه :نتایج مقایسات میانگین نشان داد کاه تنهاا
کاربرد همزمان قارچ میکوریز و چهار درصد زغال زیستی
توانست ارتفاع گیااه را نسابت باه شااهد افازایش دهاد
( 98/6درصد افزایش نسابت باه شااهد) .ایان در حاالی
است که کاربرد همزمان این دو تیمار نسبت باه کااربرد
مجزای آنها تفاوت معنیداری نداشت .دیگر تیمارها چاه
به صورت مجزا و چه به صورت تاوام نتوانساتند افازایش
معنیداری نسبت به شاهد منجر شوند (جدول .)0

نتایج تأثیر تیمارها بر گیاه همیشه بهار

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کاه تاأثیر کااربرد زغاال
زیستی بر محتوای کلروفیل برگ ،قطر گل ،قطر سااقه و
غلظت فسفر در گیاه در سطح یک درصد معنایدار باود.
همچنین کاربرد زغال زیستی اثار معنایداری در ساطح
پنج درصد بر زماان گلادهی و غلظات کلسایم در گیااه
داشت (جدول  .)9کاربرد قارچ میکوریز تأثیر معنایداری
بر محتوای کلروفیل ،قطر گل ،سطح برگ ،قطار سااقه و
غلظت فسفر داشت .اثر متقابال ساطح زغاال زیساتی و
قارچ میکوریز بر تمام صفات ارزیاابی شاده باه جاز وزن
خشک گل و غلظت منیزیم معنیدار بود (جدول .)9

سطح برگ :نتایج جدول  0نشان داد که باا ترین ساطح
برگ در تیمار کاربرد همزمان قارچ و چهار درصاد زغاال
زیستی وجود داشت کاه نسابت باه شااهد 0/0 ،درصاد
افزایش نشان داد .این تیمار نسبت به کاربرد چهار درصد
زغال زیستی به تنهایی نیز افزایش معنیدار نشان داد.
قطر ساقه :نتاایج مقایساه میاانگین بارهمکنش قاارچ و
زغال زیستی نشان داد کاه تنهاا کااربرد همزماان قاارچ
میکوریز و چهار درصد زغال زیستی توانست قطر ساقه را
نسبت به شاهد و تیمار مجزای هر کدام از آنها به طاور
معنیداری افزایش دهد ( 97/2درصد افازایش در تیماار
کاربرد همزمان قارچ میکوریز و چهار درصد زغال زیستی
نسبت به شاهد) و ساایر تیمارهاا تفااوت معنایداری باا
شاهد از نظر قطر ساقه نداشتند (جدول .)0

شاخصهای مرفوفیزیولوژیک همیشه بهار
پارامترهای رویشی:

کلروفیل :نتایج مقایسه میانگینها نشان داد کاه کااربرد
همزمان قارچ میکاوریز و زغاال زیساتی توانسات باعاث
افزایش معنیدار محتوای کلروفیل برگ نسبت به شااهد
شود .کاربرد همزمان قارچ میکوریز و چهار درصاد وزنای
زغااال زیسااتی دارای بااا ترین محتااوای کلروفیاال بااود
(افزایش  28/9درصدی و معنایدار نسابت باه شااهد) و
ن سبت به کاربرد مجزای هر کدام از این تیمارها افازایش
معنیدار نشاان داد .هیچکادام از ساطوح زغاال زیساتی
بدون حضور قارچ میکوریز نتوانساتند کلروفیال بارگ را
نسبت به شاهد به طور معنیدار افازایش دهناد (جادول
.)0
قطر گل :نتایج مقایسه میانگین برهمکنش قارچ و زغاال
زیستی نشان داد که تیمار کاربرد توام چهار درصد زغال
زیستی و قارچ میکوریز دارای باا ترین قطار گال باود و
نسبت به کاربرد مجزای هر کدام از این تیمارها افازایش

زمان الزم تا گلدهی :نتایج نشان داد کاه تماام تیمارهاا
باعث کاهش معنیدار در تعداد روز تا گلدهی نسبت باه
شاهد شدند (جدول .)0
وزن خشک گیااه :نتاایج مقایساه میاانگین بارهمکنش
تیمارها نشان داد که تیمار کاربرد همزمان قارچ میکوریز
و دو درصااد زغااال زیسااتی و همچنااین تیمااار کاااربرد
همزمان قارچ میکوریز و چهار درصد زغال زیستی باعث
افزایش معنیدار وزن خشک گیاه نسبت باه شااهد ( باه
ترتیب افزایش  6/8و  29/7درصدی نسبت به شااهد) و
تیمارهای مجازای آنهاا شاد .دیگار تیمارهاا نتوانساتند
افزایش معنی داری در وزن گیاه را موجب شوند (جادول
.)0
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Table 3. Variance analysis of evaluated parameters in calendula (Calendula officinalis L.), under the influence of biochar, mycorrhizal fungi and their interaction
Mean Square
Source of
Chlorophyll
df
Flower
Flower Dry
Stem
Time to Plant Dry
Variation
Index (Spad
PlantHeight Leaf Area
P
K
Ca
Mg
diameter
Weight
Diameter Flowering Weight
Value)
Biochar rate (B)
2
22.3**
1.17**
4.6ns
111 ns
0.0003 ns
0.910**
1554*
0.290 ns 0.030** 0.340 ns 0.120*
0.040 ns
Mycorrhizal Fungi
1
230**
0.290**
16.0 ns
3574**
0.00005 ns
2.51**
296 ns
0.240 ns 0.016** 0.160 ns 0.110 ns
0.170 ns
(MF)
B×MF
2
33.13**
0.260**
22.2*
2459**
0.00001 ns
1.08**
2724**
1.33*
0.008** 0.810* 0.110*
0.400 ns
Error
12
2.94
0.020
5.56
354
0.0002
0.130
384
0.250
0.001
0.140
0.020
0.106
Coefficient of
4.70
3.07
8.30
3.29
14.1
12.2
15.2
16.9
8.23
14.1
6.80
2.99
Variation (CV) %
**, *, ns:

 پنج درصد و غیر معنیدار، به ترتیب اختالف معنیدار در سطح یکns  * و، **

Significantly difference at 1, 5% probability levels and non-significant, respectively.
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زیستی به دست آمد که افازایش معنایداری نسابت باه
شاهد نشاان داد ( 97درصاد افازایش نسابت باه تیماار
شاهد) .سایر تیمارها اثر معنایداری بار غلظات پتاسایم
گیاه نداشتند (جدول .)0

غلظت برخی عناصر ماکرو در گیاه
غلظت فسفر گیاه :نتاایج جادول  0نشاان داد کاه تنهاا
تیمار دو درصد زغال زیستی نتوانست غلظت فسفر را در
گیاه افزایش دهد و سایر تیمارها منجر به افزایش معنی-
دار در غلظت فسفر نسابت باه شااهد شادند .بیشاترین
غلظت فسفر در تیمار کاربرد همزمان قارچ و چهار درصد
زغال زیستی مشاهده شاد کاه نسابت باه شااهد 67/8
درصد افزایش نشان میدهد کاه ایان افازایش معنایدار
بود.
غلظت پتاسیم :نتاایج نشاان داد کاه بیشاترین غلظات
پتاسیم با کااربرد قاارچ میکاوریز و چهاار درصاد زغاال

غلظت کلسیم :تماام تیمارهاای زغاال زیساتی و قاارچ
میکوریز ،غلظت  Caرا نسبت باه شااهد افازایش دادناد
(جدول  .)0این در حالی است که با کاربرد تاوام قاارچ و
سطوح مختلف زغال زیستی نسبت به تیمار مجازای هار
کدام از آنها تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

جدول -4مقایسه میانگین برهمکنش زغال زیستی و قارچ میکوریز بر صفات مورد ارزیابی در گل همیشه بهار
Table 4. Mean comparison of interaction of biochar and mycorrhizal fungi on evaluated traits of calendula (Calendula
)officinalis L.
Ca

K

P

%

%

%

Stem
Time
to Plant Dry
Diameter Flowering
Weight

g

day

Leaf
Area

mm

cm2 in
plant

Plant
Height

Flower
diameter

cm in plant

Chlorophyll
Index

Fungi

Spad Value

0.280e 2.27b 1.97b

2.93b

159a

2.77b

562b

25.3b

4.27d

34.2cd

0.310de 2.76ab 2.34a

2.67b

124 b

2.80b

557b

28.7ab

4.63c

32.3d

0.460ab 2.71ab 2.45a

2.93b

114b

2.90b

561b

27.7ab

5.10b

31.6d

0.380bc 2.59ab 2.45a

2.73b

124b

2.90b

29.0ab 579ab

4.46cd

37.1bc

0.340cd 2.61ab 2.35a

3.10a

131b

3.10b

28.3ab 579ab

4.90b

38.6b

30.0a

5.40a

43.8a

592a
3.80a
118b
3.50a
0.470a 3.11a 2.44a
میانگینهای با حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد میباشد.

Biochar
)(%
0
2
4
0
2
4

non-Mycorrhizal
Fungi
Mycorrhizal
Fungi

Means with the same letter in each column were not significantly different at p < 0.05.

کاربرد همزمان زغال زیستی و قارچ میکاوریز نشاان داد
که تنها کاربرد چهار درصد زغال زیستی به همراه قاارچ
میکوریز منجر به افزایش معنیدار غلظت آهن نسبت باه
شاهد شد ( 98/8درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد) و
سایر تیمارها نتوانساتند اثار معنایداری بار غلظات Fe
داشته باشند (شکل  .)2aنتایج مقایسات میانگین حااکی
از این بود که تیمارهای کاربرد چهاردرصد زغال زیساتی
به تنهایی و همچنین کاربرد همزمان چهار درصد زغاال
زیستی و قارچ میکوریز توانست غلظات روی را در انادام
هوایی گیاه نسابت باه شااهد باه ترتیاب  99/7و 91/0
درصد افزایش دهد .این در حالی اسات کاه باین تیماار
چهار درصد زغال زیساتی و تیماار چهاار درصاد زغاال
زیستی+قارچ میکوریز تفاوت معنیداری وجاود نداشات.
سایر تیمارها تفاوت معنیداری نسبت باه شااهد از نظار
غلظت روی نشان ندادند (شکل .)2b

غلظت منیزیم :نتایج آنالیز واریانس و مقایسات میاانگین
نشان داد که هیچکدام از تیمارها چه به صورت جداگاناه
و چه به صاورت کااربرد همزماان تاأثیر معنایداری بار
غلظت  Mgگیاه نداشتند (جدول .)9
غلظت برخی عناصر میکرو در گیاه

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثار بارهمکنش زغاال
زیستی و قارچ میکوریز بر غلظت  Feدر انادام هاوایی در
سطح پنج درصد و بر غلظات  Znدر انادام هاوایی گیااه
همیشه بهار در سطح یک درصد معنایدار باود .ایان در
حالی است که برهمکنش زغال زیستی و قاارچ میکاوریز
اثر معنیداری بار غلظات  Mnدر انادام هاوایی نداشات.
همچنین نتایج آنالیز واریاانس نشاان داد کاه اثار زغاال
زیستی بر غلظت سه عنصر  Zn ،Feو  Mnدر سطح یک
درصد معنیدار بود اما قارچ میکوریز فاقد اثر معنیدار بر
غلظت این عناصر بود (جدول  .)0نتایج مقایسه میانگین
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Table 5. Variance analysis of concentration of microelements in calendula (Calendula officinalis L.), under
the influence of biochar, mycorrhizal fungi and their interaction.
Mean Square
Source of Variation
Df
Fe
Zn
Mn
Biochar rate (B)
2
449.62**
199.4**
279.09**
Mycorrhizal Fungi (MF)
1
261.36ns
58.07ns
42.67ns
*
**
B×MF
2
278.29
175.15
6.22ns
Error
12
67.86
24.59
34.67
Coefficient of Variation(CV)
10.2
9.9
6.6
 پنج درصد و غیر معنیدار، به ترتیب اختالف معنیدار در سطح یکns  * و، **
**, *, ns:

Significantly difference at 1, 5% probability levels and non-significant, respectively.

100

60

a

b

a

a

ab

bc

90
50
80

b

b

b

b

Zn (mg kg-1)

Fe (mg kg-1)

b

70

c

bc

bc

40

30

60

50

20
B0F0 B1F0 B2F0 B0F1 B1F1 B2F1

B0F0 B1F0 B2F0 B0F1 B1F1 B2F1

تیمار

تیمار

) در گیاه همیشه بهارb( ) و رویa(  تأثیر برهمکنش زغال زیستی و قارچ میکوریز بر غلظت آهن-2شکل
Figure 2. Effect of interaction of biochar and mycorrhizal fungi on Fe (a) and Zn concentration (b) of
calendula (Calendula officinalis L.)
) به ترتیب کاربرد و عدم کاربرد قارچ میکوریزF1  وF0  دو و چهار درصد زغال زیستی؛، به ترتیب کاربرد صفرB2  وB1 ،B0(
(B0, B1 and B2: application of 0, 2 and 4% biochar; F0 and F1: non inoculation and inoculation with mycorrhizal fungi respectively)
.میانگینهای با حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد هستند
Means followed by the same letter are not significantly different at 5% level.

-در حالی که کاربرد دو درصد زغال زیستی تفاوت معنی
داری نسبت به تیمار شاهد و چهار درصد زغاال زیساتی
.)9نشان نداد (شکل

 باهMn نتایج مقایسه میانگین اثر زغال زیستی بر غلظت
روش دانکن در سطح پنج درصاد نشاان داد کاه کااربرد
Mn چهار درصد زغال زیستی منجر به افزایش معنایدار
) درصد افزایش نسبت به شاهد0/0( نسبت به شاهد شد
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100

a

ab

b

90

70

)Mn (mg kg-1

80

60

50
4

0

2

)Biochar (%
شکل -3تأثیر سطوح مختلف زغال زیستی بر غلظت منگنز در همیشه بهار
)Figure 3. Effect of different levels of biochar on Mn concentration of calendula (Calendula officinalis L.

استفاده از اصالح کنندههای آلی میتواند با بهبود شرایط
محیط رشد گیاه باعث افازایش رشاد و عملکارد گیااه و
همچنین افزایش جذب عناصر غذایی در شارایط کمباود
شود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاه تلقایح همزماان

کردند که با کااربرد زغاال زیساتی عملکارد ررت در دو
رژیم رطوبتی (تنش و عادم تانش) افازایش یافات .آنهاا
بیان داشتند کاه کااربرد زغاال زیساتی باعاث افازایش
ساارعت انتقااال الکتاارون و فتوسیسااتم IIو در نتیجااه

قارچ میکوریز و زغال زیستی توانست پارامترهای رشدی
از قبیل وزن خشک ،سطح برگ ،ارتفاع گیاه ،قطر گال و
محتوای کلروفیل را نسبت به شااهد باه طاور معنایدار
افزایش دهد .در سالهای اخیار برخای مطالعاات نشاان
داده است که زغال زیستی به عنوان یک اصاالح کنناده
در خاکهای فقیر از نظر ماواد غاذایی مایتواناد باعاث
تحریک رشد گیاه و دستیابی به عملکارد مناساب شاود
( .)Ahmad et al., 2015; Asai et al., 2009اضاافه
کردن زغال زیستی در خااکهاای فقیار از نظار عناصار
تغذیهای باعث افزایش فتوسنتز و رشد گیاه ( & Koirala

تحریک فتوسنتز شده است .نتایج این تحقیق نشاان داد
که تیمار چهار درصد زغال زیستی و قاارچ میکاوریز باه
صااورت مجاازا بااه ترتیااب باعااث افاازایش  60/9و 90/7
درصدی در غلظت فسفر نسبت به شاهد شاد .عاالوه بار
این کاربرد زغال زیستی به تنهایی غلظات کلسایم را در
گیاه افزایش داد .به نظر میرسد زغاال زیساتی باه کاار
رفته با توجه به نتایج آنالیز زغال زیساتی ،باعاث اضاافه
شدن مقداری از عناصری غذایی از قبیل فسفر ،پتاسیم و
کلسیم به خاک شده است .عالوه بار ایان ممکان اسات
بخشی از این عناصر از فاز آلی وارد فاز معدنی شده و در

 )Jha, 2013و بیومس گیاهی ( )Gul et al., 2013شاده
است .این در حالی است که زینال و همکااران ( Zainul
 )et al., 2017گزارش کردند که باا کااربرد یاک و نایم
درصد زغال زیستی هیچ تغییاری در مقادار  SPADکاه
بیانگر محتوای کلروفیل است نسبت باه شااهد مشااهده
نشد .مشاابه باا نتاایج ایان تحقیاق زیناال و همکااران
( )Zainul et al., 2017بیان کردند که وزن تر و خشاک
ساقه ،ریشه و سطح برگ با اضافه کاردن زغاال زیساتی
افزایش معنیدار داشت .افزایش ساطح بارگ نسابت باه
ضخامت برگ و تعداد بارگ مایتواناد موجاب افازایش
سطح فعاال فتوسانتزی شاود (.)Enrique et al., 2016
حیادر و همکااران ( )Haider et al., 2015نیاز گازارش

نتیجه برای گیاه قابل دسترس شده باشند .همچنین این
احتمال وجود دارد که زغال زیستی به طور غیر مستقیم
و از طریق ترکیباتی مانناد اسایدهای آلای بار فراهمای
عناصر تأثیر گذاشته باشد .برآیند کلی این مکانیسمها در
نهایت منجر به افزایش غلظت برخی عناصر و شاخصهاا
از قبیل محتوای کلروفیل شد ( .)He et al., 2014عاالوه
بر این کاربرد چهار درصد زغال زیستی منجر به افازایش
غلظت  Znو  Mnنسبت به شاهد شد که با نتایج Novak
 et al., 2009همخوانی نداشت.
تیمار کاربرد همزمان قارچ میکوریز و چهار درصد زغاال
زیستی منجر به افزایش معنیدار غلظت پتاسیم در اندام
هوایی گیاه شد .زینال و همکاران ()Zainul et al., 2017
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گزارش کردند کاه غلظات پتاسایم شاخسااره در تیماار
زغال زیستی با ترین مقادار باود .آنهاا همچناین بیاان
کردند که کاربرد زغال زیستی ،محتوای کلسایم بارگ را
افزایش داده ولی بر غلظت کلسیم شاخه و ریشه تاأثیری
نداشات .اشامیت و همکااران ()Schmidt et al., 2014
بیان کردند که زغال زیستی با افازایش محتاوای عناصار
در خاک به گیاهان این امکان را میدهد که نسبت طول
ریشه به وزن ریشاه را کااهش داده و در نتیجاه نسابت
ساقه به ریشه افزایش یابد و با این فعالیات ساطح فعاال
فتوسنتزی گیاه افزایش یابد .بنابراین گیاه قادر اسات باا
بهبود فراهمی عناصر غذایی بیومس خود را افزایش دهد.
در حالی که در گیاه شاهد کاه باا زغاال زیساتی تیماار

آهکی میباشند واکانش فسافات باا خااک تحات تاأثیر
وجود کربنات کلسیم میباشد که این واکنش در غلظت-
های کم به صورت جذب سطحی مقادیر اندکی از یاون-
های فسفات در مکانهای ویژه جذبی در سطح کلسایت
میباشد .در غلظتهای با ایان واکانشهاا باه صاورت
رسوب میباشد .برخی اثر مثبت قارچ میکوریز را ناشی از
افزایش حاللیت فسفر توسط این میکروارگانیسمها بیاان
کردهاند ( .)Rouphael et al., 2015افزایش جذب عناصر
غذایی به ویژه فسفر میتواناد باه دلیال کااهش غلظات
بحرانی عنصر غذایی مورد نظر (،)Nadeem et al., 2014
افزایش حجم خاک در دسترس ریشه گیااه و همچناین
افزایش سطح ویژه ریشه گیاه ()Shirmardi et al., 2010

نشده به دلیل پایینتار باودن محتاوای عناصار غاذایی،
بیشتر بیومس گیاهی صرف تولید و توسعه ریشه شاده و
تولید اندام هوایی کاهش یافت .تولید بیومس در گیاهان
تابع جذب عناصر از محیط رشد و انتقال آنهاا باه سااقه
مایباشاد ( .)Schmidt et al., 2014در سایکل خشاک
شدن خاک ،تغییر در سطح آب خاک میتواند بر جاذب
پتاساایم ،کلساایم و منیاازیم مااوثر باشااد ( & Nguyen
 .)Marshner, 2005زغال زیساتی مایتواناد باه عناوان
محلی برای انجام تباد ت یونی ایفای نقش کند و مقادار
زیادی از کاتیونها را باند کند ( )Chan et al., 2007و از

باشاد .محماد و همکااران ()Mohammad et al. 2003
گاازارش کردنااد کااه تلقاایح گیاهااان بااا قااارچ میکااوریز
آربسااکو ر ،وزن خشااک و ارتفاااع گیاااه را افاازایش داد.
غلظت فسفر در گیاهان تلقایح شاده باا قاارچ میکاوریز
نسبت به گیاهان تلقیح نشده با تر بود که با یافتاههاای
این تحقیق همخوانی دارد .همچنین آنها گزارش کردناد
غلظت پتاسیم گیاه با کاربرد تیمار قارچ میکوریزی دچار
تغییر معنیداری نشد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقات
داشت .تلقیح گیاهان با قارچ میکوریز نتوانست منجر باه
افزایش غلظت عناصار  Zn ،Feو  Mnنسابت باه شااهد

این طریق منبعی برای نگهاداری عناصاری از قبیال ،K+
 Ca2+و  Mg2+باشااد .کاااربرد دو و چهااار درصااد زغااال
زیستی تأثیری بر غلظت  Mgنداشت که مشابه این نتایج
توسط زینال و همکاران ( )Zainul et al., 2017گازارش
شده است که بیان کردند کاربرد زغال زیساتی محتاوای
 Mgریشه و ساقه را افزایش نداد .نتایج این تحقیق نشان
داد که کاربرد قارچ میکاوریز باه تنهاایی باعاث افازایش
محتوای کلروفیل ،سطح برگ ،قطر ساقه و غلظت فسافر
در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد شد .میرانصااری و
همکاران ( )Miransari et al. 2007گازارش کردناد کاه
قارچهای میکوریز از طریق افزایش سطح جذب ریشاه و
نفور به درون منافذ ریز خاک که غیر قابل دسترس برای
ریشه گیاه میباشد ،رشد و عملکرد گیاهان را به واساطه
افزایش جذب آب و عناصر غاذایی ضاروری بارای گیااه
افزایش میدهند .تعامالت پیچیده فسفر با خااک باه دو
صورت جذب سطحی و رسوب فسفاتهای کلسیم ،آهن
و آلومینیم میباشد .در مورد خاکهای ایاران کاه غالبااً

شود که با نتایج شایرمردی و همکااران ( Shirmardi et

 )al., 2010همخوانی داشت .کاربرد همزمان چهار درصد
زغال زیستی و قارچ میکوریز منجر به افازایش معنایدار
غلظت  Feو  Znنسبت به شاهد شاد و ایان امار بیاانگر
برهمکنش مثبت بین قارچ میکوریز و زغال زیستی باود.
به نظر میرسد که کاربرد زغال زیستی و قاارچ میکاوریز
بتواند باعث بهبود پارامترهاای رشادی و تغذیاهای گیااه
همیشه بهار شود.
نتیجهگیری کلی
نتااایج مطالعااه حاضاار نشااان داد کااه اسااتفاده از قااارچ
میکوریز و همچنین زغال زیساتی تهیاه شاده از بقایاای
حاصل از هرس درختان هلو ،اثر مثبت و معنایداری بار
شاخصهای رشدی و تغذیه برخی از عناصر داشت .نتایج
این مطالعه همچنین نشان داد که کاربرد همزمان چهاار
درصد زغال زیستی بقایای هارس درختاان هلاو و قاارچ
میکااوریز ،منجاار بااه افاازایش معناایدار شاااخصهااای
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 در خاک را افزایش دهد ولی تأثیری بر فسفرMg  وCa
 به نظر میرسد که با توجه به پاایین.قابل جذب نداشت
بودن محتوای کربن آلی در خااکهاای ایاران باه ویاژه
 کااربرد مقادار،خاک های مناطق خشک و نیمه خشاک
،مناسب زغال زیستی حاصل از ضایعات بخش کشاورزی
بتواند ضمن کاهش مسائل زیست محیطی ناشی از آتش
 اثرات مثبتی بر رشد و تغذیه گیاهاان،زدن این ضایعات
 در نهایت پیشنهاد میشود مقرون به صارفه.داشته باشد
بودن استفاده از زغال زیستی و امکاان جاایگزینی آن باا
 در مطالعاات آتای ماورد توجاه قارار،کودهای آلی رایج
.گیرد

 قطر ساقه و وزن خشک اندام هاوایی، قطر گل،کلروفیل
نسبت به کاربرد مجزای این تیمارهاا و همچناین شااهد
 با این وجود کاربرد زغال زیستی و قارچ میکوریز باه.شد
تنهایی نیز اثرات مثبات و معنایداری بار شااخصهاای
 کلروفیال و غلظات فسافر،رشدی مانند قطر ساقه و گل
 نکته حاائز اهمیات آن اسات کاه مقادار زغاال.داشتند
زیستی مصرفی در اثربخشی آن تأثیر غیار قابال انکااری
داشت و کاربرد چهاردرصد زغال زیستی توانست بسیاری
از ویژگیهاای انادازهگیاری شاده را باه طاور معنایدار
افزایش دهد در حالی که تیمار کااربرد دو درصاد زغاال
 کااربرد چهاردرصاد زغاال زیساتی.زیستی اینگونه نبود
،K توانست برخی از عناصر ضروری بارای گیااه از قبیال
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Abstract
Application of Mycorrhizal Fungi (MF) and biochar can increase water and nutrient uptake in the
rooting zone and thus improve crop production. A factorial experiment with completely
randomized design with three replications was conducted to investigate the effects of biochar (0, 2
and 4% w/w) and MF (non-inoculation and inoculation with MF) on the morphophysiological
characteristics and concentration of elements in calendula (Calendula officinalis L.) in greenhouse
condition. The biochar was passed through a sieve of 2 mm and mixed with soil. The application of
mycorrhizal fungi was done by direct contact with the root of plant. After six months, the
morphophysiological characteristics and the concentration of some macro and micro elements in
shoot were measured. The results showed that with simultaneous application of 4% biochar and
mycorrhizal fungi increased chlorophyll, flower diameter, plant height, leaf area, stem diameter,
plant dry weight and concentration of P, K, Ca and Fe compared to control, significantly. Zn
concentration increased in 4% biochar treatment and simultaneous use of 4% biochar and
mycorrhizal fungui compared to the control significantly (13.7 and 19.5% respectively). The
application of 4% biochar caused a significant increase in Mn concentration compared to the
control (91.3 against 86.6 mg.kg-1), while the application of 2% biochar has not a significant
difference with control and 4% biochar treatments. The results of the effect of adding biohar to soil
after plant growth period showed that available K, Ca, Mg and Mn increased with addition of 4%
biochar by 22.2, 18.2, 43.6 and 15.2%, respectively. However, 2% biochar treatment had no
significant effect on these soil parameters compared to control. It seems that application of these
materials can improve availability of nutrients and plant growth parameters by improving plant
growth conditions and affect crop production.
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