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 .1دانشجوی کارشناسیارشد گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1394/1/22 :تاریخ تصویب)1394/3/4 :

چکيده
کمبود فسفر یکی از مشکالت اصلی کشاورزی در خاکهای آهکی است .به منظور بررسی اثر کمپوست قارچ مصرفی
( )SMCو بیوچار باگاس نیشکر ( )Bبر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و فراهمی فسفر در سه خاک لوم ،لوم رسی و لوم
شنی مطالعة انکوبهکردن انجام گرفت .تیمارها شامل سطوح بیوچار  B1و 15( B2و 30تن در هکتار) ،سطوح کمپوست
20( SMC2 ،SMC1و 40تن در هکتار) و شاهد ( )Cبود .بعد از اعمال تیمارها در زمانهای  )T2( 60 ،)T1( 14و 120
( )T3روز فسفر قابلجذب و  pHو در زمان  T3فعالیت فسفاتاز قلیایی اندازهگیری شد .نتایج نشان داد  SMCدر هرسه
خاک سبب افزایش فعالیت فسفاتاز در خاک میشود ،ولی بیوچار در خاک لوم شنی بیتأثیر بود .میانگین فعالیت فسفاتاز
تیمار شاهد در سه بافت لوم شنی ،لوم و لوم رسی به ترتیب  2931 ،2090و  µg PNP.g-1Soil. h-1 2888بود که برای
تیمار  SMC2به ترتیب به  3709 ،3034و  µg PNP.g-1Soil. h-1 3533افزایش پیدا کرد .همچنین ،هر دو سطح SMC
سبب افزایش فراهمی فسفر شد ،در حالی که مصرف بیوچار اثر کمتری داشت SMC2 .بهترین اثر را در افزایش فراهمی
فسفر داشت ،به طوری که میانگین فسفر قابلجذب در سه بافت لوم شنی ،لوم و لوم رسی به ترتیب از  8/8 ،19/4و 3/9
 mg.Kg-1در تیمار شاهد به  28 ،37و  mg.Kg-1 22در تیمار  SMC2افزایش یافت .کمپوست قارچ  pHخاکها را کاهش
و بیوچار را افزایش داد .نتایج نشان داد که کاربرد  SMCدر خاکهای آهکی مورد آزمایش ،سبب افزایش فراهمی فسفر و
بهبود سایر خصوصیات از جمله  pHشده است.
کليدواژگان :بیوچار ،فراهمی فسفر ،فسفاتاز قلیایی ،کمپوست قارچ.

مقدمه

*

خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک ،به علت نبود پوشش
گیاهی کافی و بازگشت مقدار کم بقایای گیاهی به خاک ،حاوی
مادة آلی کمی است .این خاکها اغلب آهکی و دارای واکنش
قلیایی است .در نتیجه بسیاری از گیاهان در این خاکها با
مشکل تغذیة عناصر پرمصرف (بهویژه فسفر) و کممصرف
روبهرویند .از جمله روشهای افزایش مقدار قابلجذب این
عناصر استفاده از مواد آلی است (.)Karami et al., 2009
تحقیقات نشان داده که افزودن مواد آلی به خاک ،بسته به
خصوصیات انواع این مواد که آنها را از هم بسیار متفاوت
میکند ،بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک از
جمله ظرفیت تبادل کاتیونی ،pH ،فعالیت آنزیمی ،وزن
مخصوص ظاهری و ظرفیت نگهداری آب آثار متفاوتی میگذارد
* نویسنده مسئولmirseyed@ut.ac.ir :

که در بیشتر موارد با بهینهکردن این شرایط ،امکان الزم برای
تولید محصوالت با عملکرد باال از نظر کیفی و کمّی را فراهم
میآورد ( .) Barahimi et al., 2009اجزای مادة آلی اضافهشده
به خاک با فسفر برای مکانهای جذب رقابت میکند .در نتیجه
فراهمی فسفر در خاک را افزایش میدهد ( Iyamuremye and
 .)Dick, 1996اعتقاد بر این است که رقابت اسیدهای آلی از
جمله مالیک و استیک با فسفر برای مکانهای جذب در
آزادسازی فسفر به محلول خاک نقش مهمی دارد (.)Hue, 1991
باگاس نیشکر مواد پسماندة نیشکر بعد از استخراج عصارة
آن است .مانند بسیاری از بقایای کشاورزی ،باگاس
زیستتودهای غنی از کربن ،بسیار فراوان و مناسب برای تولید
بیوچار 1است ( .)Inyang et al., 2010بر اساس گزارش شرکت
توسعة نیشکر و صنایع جانبی در سال  1390بیش از  1میلیون
1. Biochar
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و  200هزار تن باگاس نیشکر در کشور تولید میشود که بخش
زیادی از آن سوزانده یا انبار میشود .باگاس انبارشده ارزش
اقتصادی کمی دارد و به سبب خطر خوداشتعالی ،مشکلی
محیطزیستی برای کارخانههای تولید شکر و مناطق اطراف آن
است ،به خصوص اگر برای مدت طوالنی به صورت کپه انبار شود
( .)Dawson et al., 1990یکی از راههای کاهش خطرات احتراق
و مشکالت محیطزیستی ناشی از آن ،سوزاندن باگاس در شرایط
بیهوازی و کمهوازی و تبدیل آن به مادهای بسیار پایدار و غنی
از کربن به نام بیوچار است .بیوچار را میتوان از هر
زیستتودهای از جمله پسماندهای صنعتی (باگاس) ،زراعی،
جنگلی و خانگی و کودهای حیوانی تهیه کرد .مواد اولیه تحت
فرایندی به نام گرماکافت ( )Pyrolysisیا تجزیة حرارتی-
شیمیایی که نتیجة آن بازآرایی در مولکول زیستتوده است،
تبدیل به بیوچار سیاهرنگ میشود .دما ،مدت زمان نگهداری
ماده در درجة حرارت معین و میزان حرارت مستقیم بر
خصوصیات شیمیایی بیوچار تأثیر دارد .افزودن بیوچار به خاک
خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک ،از جمله ساختمان
خاک ،فراهمی عناصر غذایی و آب ،همچنین نگهداشت عناصر
غذایی را بهبود میبخشد (.)Glaser et al., 2002
تولیدکنندگان قارچ کمپوست را بهعنوان بستر کشت برای
تولید قارچ استفاده میکنند .حدود  5کیلوگرم از این بسترهای
پسماند برای هر کیلوگرم قارچ تولید میشود ( Williams et al.,
 ،)2001با توجه به اینکه در سال  1391تولید قارچ در ایران
حدود  90هزار تن بوده ( )FAO, 2012به ازای آن تقریبا 450
هزار تن کمپوست قارچ نیز تولید شده است .حاصلخیزی این
کمپوست بعد از برداشت قارچ کاهش مییابد که در اصطالح به
آن کمپوست قارچ مصرفشده )SMC( 1میگویند .بهطور
معمول ،این بستر مصرفشده ضایعات دورریز است ،ولی میتوان
از آن در موارد مختلف از جمله ،کشاورزی ،باغبانی و فضای سبز
استفاده کرد ( .)Vahabi Mashak et al., 2008کمپوست قارچ
مصرفی ( )SMCحاوی مواد مغذی گیاهی باارزش و مادة آلی
است که حاصلخیزی خاک را بهبود میبخشد SMC .مواد مغذی
گیاهی را برای محصوالت فراهم میکند و در نتیجه جایگزین
کود معدنی میشود .آزمایشها نشان دادهاند که  SMCمنبع
عالی از فسفر ،پتاسیم و عناصر کممصرف است ( Cabilovski et
.)al., 2014
آنزیمها تجزیة مادة آلی را کاتالیز میکند .فعالیتهای
آنزیمی خاک مرتبط با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک
1. Spent Mushroom Compost

است ( .)Kızılkaya et al., 2004فسفاتازها از آنزیمهای
برونسلولی کلیدی در چرخة فسفر خاکها و شاخصی خوب
برای توان معدنیشدن فسفر آلی و فعالیت بیولوژیکی خاک است
( .)Dick and Tabatabai, 1992در بین این آنزیمها
فسفومنواسترازها به دلیل نقش مؤثر در معدنیکردن فسفر آلی
خاک ،مورد توجه و مطالعة بیشتری قرار گرفته است
( .)Tabatabai, 1982فسفومنواسترازها شامل فسفاتازهای
اسیدی و فسفاتازهای قلیایی است .علت نامگذاری pH ،اپتیمم
فعالیت این آنزیمهاست که بهترتیب در محدودة  pHاسیدی و
 pHقلیایی قرار دارد .میکروارگانیسمهای خاک و ریشة گیاهان
منشأ اصلی تولید فسفاتازهاست .چون گیاهان عالی فسفاتاز
قلیایی ندارند ،به نظر میرسد این آنزیم را بیشتر
میکروارگانیسمها و جانوران خاکزی در خاک تولید میکنند
( .)Tarafdar, 1995مادة آلی محیط بهتری را برای پایداری
آنزیمهای برونسلولی فراهم میآورد و از آنها در مقابل
تنشهای محیطی حمایت میکند (.)Balota, 2004
به نظر میرسد که بیوچار ( )Akça and Namli, 2015و
مواد زاید آلی مانند لجن فاضالب ،کمپوست ،لجن زغالسنگ و
کمپوست لجن فاضالب قادر به تحریک و افزایش زیستتوده و
فعالیت میکروبی ،همچنین فعالیتهای آنزیمی در خاک است
( .)Emmerling et al., 1996افزایش دسترسی میکروارگانیسمها
به مواد غذایی بهدنبال افزودن مواد آلی و افزایش ترشحات
ریشهای دلیلی بر افزایش فعالیت فسفاتازهاست ( Tejada et al.,
.)2006
 )2015( Namli and Akçaبا بررسی اثر بیوچار کود
مرغی بر فعالیتهای آنزیمی خاک گزارش کردند که با کاربرد
بیوچار ،فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی به طور معناداری افزایش
یافت Giusquiani .و همکاران ( )1988اظهار داشتند که افزودن
کمپوست زبالة شهری حاللیت فسفر خاک را افزایش میدهد.
آنها احتمال دادند که افزایش حاللیت فسفر خاک به سبب
تشکیل کمپلکسهای فسفوهیومیکی است که فرایند تثبیت را
به حداقل میرساند و جانشینی آنیون فسفر توسط یون هومات،
و پوشش ذرات سزکوی اکسید توسط هوموس در آن به شکل
پوشش محافظ است Ma .و همکاران ( )2010گزارش کردند که
افزودن کلش در طول کشت جذب فسفر را در خاکهای قرمز و
شالیزاری کاهش داد ،اما اثر کمتری بر التوسول داشت Liang .و
همکاران ( )2006بیان داشتند که بیوچار عالوهبر آزادکردن
مستقیم فسفر محلول ،ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را افزایش
میدهد و ممکن است قابلیت دسترسی فسفر را با مهیاکردن
ظرفیت تبادل آنیونی یا با تأثیر بر فعالیت کاتیونهای در تعامل

فتحی گردليدانی و همکاران :برخی آثار کمپوست قارچ مصرفی و بيوچار باگاس...

با فسفر تغییر دهد Hunt .و همکاران ( )2007گزارش دادند این
امکان وجود دارد که مکانهای تبادلی مثبت بیوچار با
اکسیدهای آهن و آلومینیم (برای مثال ،گیبسایت و گئوتایت)
شبیه آنچه برای هومیک و فولویک اسید مشاهده شد برای
جذب فسفر محلول رقابت کند .هدف ما از این مطالعه بررسی
اثر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس نیشکر بر فعالیت
آنزیم فسفاتاز قلیایی و فراهمی فسفر در چند نمونه خاک آهکی
تهیهشده از استان البرز است.

مواد و روشها
سه نمونه خاک مورد استفاده از عمق  30-0سانتیمتری مزرعة
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (ارتفاع از سطح
دریا  1296متر ،طول جغرافیایی  50˚ 57′Eو عرض جغرافیایی
 ،)35˚ 47′Nمنطقة اشتهارد (ارتفاع از سطح دریا  1181متر،
طول جغرافیایی  50˚ 19′Eو عرض جغرافیایی  )35˚ 44′Nو
منطقة پلنگآباد (ارتفاع از سطح دریا  1175متر ،طول
جغرافیایی  50˚ 36′Eو عرض جغرافیایی  ،)35˚ 44′Nواقع در
استان البرز برداشت شد .نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه،
هواخشک و از الک  2میلیمتری عبور داده شد .سپس ،برخی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند بافت خاک به روش
هیدرومتری ( ،)Gee and Bauder,1986فسفر قابل جذب به
روش اولسن ( ،)Olsen and Sommers, 1982فسفر محلول در
آب ( ،)Kuo, 1996کربن آلی به روش والکلی و بلک ( Nelson
 ،)and Sommers, 1982ظرفیت تبادل کاتیونی به روش
جایگزینی با استات آمونیم ( ،)Chapman, 1965قابلیت هدایت
الکتریکی و  pHدر عصارة  1:1خاک به آب ،کربنات کلسیم
معادل به روش کلسیمتری ( )Nelson, 1982و درصد رطوبت
ظرفیت مزرعه با دستگاه صفحات فشاری تعیین شد (جدول.)1
کمپوست قارچ مصرفی تازه از واحد تولید قارچ مالرد تهیه
و سپس هواخشک و جهت یکنواختکردن ذرات خرد شد.
باگاس نیشکر نیز از شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی
خوزستان تهیه شد .با توجه به عدم دسترسی به کورة مناسب
تولید بیوچار در گروه ،برای تولید بیوچار ابتدا مواد اولیة باگاس
نیشکر در داخل قوطیهای فلزی قرار داده شد .بعد برای اینکه
اکسیژن موجود در ظرف تا حد امکان حذف شد ،شمعی روشن
را روی مواد اولیة درون قوطی قراردادیم .سپس درب ظرف را
بستیم و برای اطمینان از عدم ورود هوا با گِل دور تا دور درب
ظرف را پوشیدیم .سپس ،درون کورة الکتریکی در دمای 500
درجة سانتیگراد به مدت سه ساعت حرارت دید .جالب اینکه
روی بیوچار تولیدشده خاکستری مشهود نبود که این
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نشاندهندة صحت روش استفادهشده برای تولید بیوچار و
موفقیت در حذف اکسیژن است .سپس بیوچار تولیدشده را از
الک  2میلیمتری عبور دادیم pH .و قابلیت هدایت الکتریکی
 SMCو بیوچار در عصاره  ،1:10فسفر محلول در آب و فسفر
قابلجذب به روشهای فوق و فسفر کل به روش هضم خشک
در دمای  550درجة سانتیگراد اندازهگیری شد (جدول .)2
این پژوهش با پنج تیمار (بیوچار  15تن در هکتار ( )B1و
 30تن در هکتار ( ،)B2کمپوست قارچ  20تن در هکتار
( )SMC1و  40تن در هکتار ( )SMC2و تیمار شاهد ( ))Cدر
سه بافت لوم ( ،)Lلوم شنی ( )SLو لوم رسی ( )CLو در سه
زمان  )T2( 60 ،)T1(14و  )T3( 120روز در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد .به منظور اجرای آزمایش300 ،
گرم خاک هواخشک توزین و پس از اعمال تیمارهای مختلف
درون گلدان ریخته شد .گلدانها در دمای  29درجة سانتیگراد
و تهویة مناسب در داخل انکوباتور نگهداری شد .در طول
آزمایش رطوبت گلدانها در دامنة  100-70درصد ظرفیت
زراعی به روش وزنی کنترل شد .در فاصلة زمانی 60 ،14 ،و
 120روز از خاک گلدانها نمونهبرداری شد (حذف گلدانها).
نمونهخاکها پس از هواخشکشدن از الک  2میلیمتری عبور
داده شد .سپس ،فسفر قابلجذب و  pHدر نمونههای خاک
اندازهگیری شد .بعد از پایان دورة انکوبهشدن ،به منظور
اندازهگیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی  1گرم خاک توزین و
به ارلن  100میلیلیتری منتقل و سپس  0/25میلیلیتر تولوئن
و  4میلیلیتر بافر فسفات با ( )pH=11و  1میلیلیتر از محلول
سوبسترای پارانیتروفنیل به آن افزوده شد .نمونهها برای یک
ساعت در دمای  37±1درجة سانتیگراد در انکوباتور قرارگرفت.
بعد از آن محلول به وسیلة کاغذ صافی واتمن  42صاف شد4 ،
میلیلیتر هیدروکسید سدیم  0/5موالر و  1میلیلیتر کلرید
کلسیم  0/5موالر برای اتمام فعالیت آنزیمی بدان افزوده و کامالً
تکان داده شد .تغییر رنگ در نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر
در طول موج  410نانومتر اندازهگیری و به صورت میکروگرم
پارانیتروفنل بر گرم خاک خشک در یک ساعت انکوبهکردن ( µg
 )PNP.g-1Soil. h-1محاسبه شد (.)Tabatabai et al., 1969
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار ،SAS
مقایسة میانگینها با آزمون  LSDدر سطح  1درصد انجام و
برای رسم نمودارها از برنامة اکسل استفاده شد.

نتايج و بحث
نتایج حاصل از اندازهگیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاکهای مورد استفاده در جدول  1آمده است .بر اساس نتایج
ارائهشده ،خاک منطقة اشتهارد ،مزرعة دانشکده و منطقة
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پلنگآباد به ترتیب دارای بافت لوم رسی ،لوم و لوم شنی بود.
میانگین درصد کربنات کلسیم معادل در هر سه نمونة خاک
باالی  5درصد و  pHآنها نیز در دامنة  7تا  8/5بود .خاک لوم
رسی با میانگین مقدار  7/72 pHدارای باالترین  pHبود.
بنابراین ،بر اساس طبقهبندی خاک فائو ،خاکهای مورد استفاده
جزو خاکهای آهکی طبقهبندی میشود (.)IUSS, W., 2014
میانگین فسفر قابل جذب نیز در خاک لوم شنی ،لوم و لوم رسی
به ترتیب  8/1 ،17/2و  4/4میلیگرم بر کیلوگرم بود که در دو
خاک لوم و لوم رسی از نظر تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان به
احتمال زیاد محدودیت وجود دارد.
اثر تيمارها بر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی

نتایج تجزیة واریانس نشان داد که اثر تیمار و بافت و اثر متقابل
آنها بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی معنادار ( )P<0.01است
(جدول .)3مقایسة میانگینها با آزمون  LSDنشان داد که همة
تیمارها فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی را در مقایسه با شاهد به
طور معناداری ( )P<0/01افزایش داد (شکل .)A1در بین
تیمارها ،در  )µg PNP. g-1Soil. h-1 3425( SMC2بیشترین
میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در مقایسه با شاهد (2636
 )µg PNP. g-1Soil .h-1اندازهگیری شد .فعالیت فسفاتاز قلیایی
در تیمار  SMC1به طور معناداری کمتر از  SMC2بود ولی
تفاوت معناداری با دو سطح بیوچار اعمالشده نداشت .افزایش

فعالیت فسفاتاز خاک بعد از چهار ماه انکوبهکردن به علت
تحریک فعالیت میکروبی ناشی از کمپوست قارچ و بیوچار
اضافهشده یا رشد زیستتودة میکروبی در پاسخ به افزایش مادة
آلی و محتوای عناصر غذایی خاکها و بهبود خصوصیات فیزیکی
همانند ظرفیت نگهداشت آب و عناصر غذایی است در این
رابطه Martens ،و همکاران ( )1992گزارش کردند که کاربرد هر
نوع مادة آلی به افزایش قابل توجه در فعالیت فسفاتاز منجر
میشود Dinesh .و همکاران ( )2003نیز افزایش فعالیت فسفاتاز
قلیایی با کاربرد کود مرغی و کود دامی را گزارش کردند .در
مطالعهای دیگر با افزودن کلش برنج ،فضوالت خوک و کلش
برنج به همراه فضوالت خوک ،فعالیت فسفاتاز قلیایی به طور
معناداری افزایش پیدا کرد ( .)Liang et al., 2003شدت فعالیت
آنزیمی در خاک به طور شایان توجهی به نوع و سطح مادة آلی
اضافهشده بستگی دارد ( Kalembasa and Symanowicz,
 .)2012بر اساس نتایج این مطالعه ،سطح باالتر کمپوست قارچ
نسبت به سطح کمتر آن در افزایش فعالیت فسفاتاز مؤثرتر بود
که احتماالً به سبب کربن در دسترس بیشتر در سطح باالتر
کمپوست قارچ است .بهعالوه ،عملکرد کمپوست قارچ نسبت به
بیوچار بهتر است که ناشی از تجزیهپذیری باالی آن و در نتیجه
نقش بهتر در تحریک فعالیت میکروبی است.

جدول  .1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد مطالعه

ویژگی (واحد)
)dS.m-1( EC
pH
-1

مقدار
خاک منطقة اشتهارد

خاک مزرعة دانشکده

خاک منطقة پلنگآباد

1/89

0/514

0/54

7/72

7/08

7/07

فسفر قابلجذب ( )mg.Kg

4/42

8/13

17/21

فسفر محلول در آب ()mg.Kg-1

2/5

2/5

8/06

ظرفیت تبادل کاتیونی ()Cmolc.Kg-1 Soil

14/58

13/42

10/90

رطوبت ظرفیت مزرعه ()% w

25/85

21/55

14/22

کربن آلی ()%

0/75

0/8

0/9

کربنات کلسیم معادل ()%

14/9

7/85

5/6

شن ()%

35

38

61

سیلت ()%

31

35

21

رس ()%

34

27

18

کالس بافت خاک

لوم رسی

لوم

لوم شنی

نتایج نشان داد که بافت خاک فعالیت فسفاتاز قلیایی را
تحت تأثیر قرارمیدهد .در دو خاک لوم و لوم رسی (به ترتیب

 3364و  )µg PNP. g-1Soil. h-1 3310در مقایسه با خاک لوم
شنی ( )µg PNP. g-1Soil. h-1 2346فعالیت فسفاتاز قلیایی به
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طور قابل توجهی بیشتر بود (شکل .)B1گزارش شده که سرعت
میکروارگانیسمها در سنتز و آزادسازی فسفاتازها یا پایداری
فسفاتازها با  pHخاک مرتبط است .پایداری و فعالیت فسفاتاز
قلیایی با افزایش  pHافزایش مییابد ،بهطوریکه در pH=11
حداکثر فعالیت را نشان میدهد ( .)Tabatabai, 1994در پایان
دورة انکوبهکردن pH ،دو خاک لوم و لوم رسی در همة تیمارها
بهطور شایان توجهی باالتر از  pHخاک لوم شنی بود (جدول)6
که یکی از دالیل باالتربودن فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در این
دو خاک است .سطح فسفر در دسترس در محلول خاک یکی
دیگر از عوامل کنترلکنندة میکروارگانیسمها در تولید
فسفاتازهاست .فسفر در دسترس در خاک لوم شنی چند برابر
مقدار فسفر دو بافت دیگر بود (جدول )1که احتماالً از دیگر
دالیل کمتربودن فعالیت فسفاتاز در این خاک نسبت به دو خاک
دیگر است Nannipieri .و همکاران ( )2012بیان داشتند فعالیت
فسفاتازها در خاک را فسفر معدنی متوقف میکند Kiss .و
همکاران ( )1974نیز با بررسی تأثیر کود بر فعالیت آنزیم
فسفاتاز نشان دادند که رابطة خطی معکوسی بین غلظت فسفات
در محلول خاک و فعالیت فسفاتاز وجود دارد .همچنین،
جدول  .4نتايج تجزية
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 )1957( Karamiگزارش کرد بیشترین فعالیت فسفاتاز زمانی
است که کمترین مقدار فسفر در دسترس وجود داشته باشد.
جدول  .2برخی ويژگیهای  SMCو بيوچار

مقدار

ویژگی ( SMCواحد)
)dS.m-1( EC

SMC

بیوچار

12/62

0/008

6/66
83/3
21/4
5466

8/79
28/6
3/6
667/8

pH
-1

فسفر قابلجذب ( )mg.Kg
فسفر محلول در آب ()mg.Kg-1
فسفر کل ()mg.Kg-1

جدول  .3نتايج تجزية واريانس اثر تيمار و بافت بر آنزيم فسفاتاز قليايی

منابع تغییرات

درجة آزادی

میانگین مربعات

تیمار
بافت
بافت در تیمار
اشتباه
ضریب تغییرات ()%

4
2
8
30
-

**2922506
**9838745
**1314934
719441
5/15

 *،nsو ** به ترتیب غیرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

واريانس اثر تيمار ،بافت و زمان بر فسفر قابل جذب ،فسفر محلول در آب و pH

منابع تغییرات

درجة آزادی

بافت
تیمار
زمان
بافت در تیمار
بافت در زمان
تیمار در زمان
بافت در تیمار در زمان
اشتباه
ضریب تغییرات ()%

2
4
2
8
4
8
16
90
-

میانگین مربعات
فسفر قابلجذب

pH

**2291/5
**1776/7
ns4/5
*14/9
ns14/2
ns12/9
**18/1
6/5
15/01

**1/21
**0/37
**7/53
*0/012
**0/24
**0/04
**0/014
0/00
1/02

 *، nsو ** به ترتیب غیرمعنادار ،معنادار در سطح احتمال  5و  1درصد

همچنانکه در شکل C1مشاهده میشود ،در خاک لوم
شنی هیچ کدام از دو سطح بیوچار تأثیر معناداری بر فعالیت
فسفاتاز نداشت ،حال آنکه در خاک لوم رسی هر دو سطح
بیوچار و در خاک لوم تنها سطح باالتر بیوچار بهطور قابلتوجهی
فعالیت فسفاتاز قلیایی را در مقایسه با شاهد افزایش داد .در
مقابل ،سطح باالتر کمپوست قارچ در هر سه خاک سبب افزایش
معنادار فسفاتاز قلیایی شد .ولی سطح پایینتر آن در لوم رسی
تأثیری بر فعالیت فسفاتاز قلیایی نداشت .این نشان میدهد که
یک نوع بیوچار در همة خاکها یکسان رفتار نمیکند و بسته به

منبع بیوچار ،روش تولید و خاک ممکن است رفتار جذبی یا
فعالیت بیولوژیکی متفاوتی به علت گستردگی  ،pHمساحت
سطح ،توزیع اندازة منافذ و ویژگیهای بار داشته باشد.
اثر تيمارها بر فراهمی فسفر

نتایج تجزیة واریانس فسفر قابل جذب نشان داد که اثر تیمار و
بافت و اثر متقابل بافت در تیمار در زمان در سطح احتمال کمتر
از  1درصد و اثر متقابل بافت در تیمار در سطح احتمال کمتر از
 5درصد معنادار و اثر زمان ،اثر متقابل بافت در زمان و اثر
متقابل تیمار در زمان غیرمعنادار است (جدول  .)4نتایج مقایسة
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میانگینهای اثر اصلی تیمارها نشاندهندة اثر متفاوت نوع مادة
آلی افزودهشده به خاک است (شکل .)A2با توجه به شکل ،A2
هر دو سطح کمپوست قارچ میانگین فسفر قابلجذب خاک را در
طول دورة انکوبهکردن در مقایسه با شاهد به طور قابل توجهی
( )P<0/01افزایش داد .میانگین فسفر قابلجذب خاک از 10/6
میلیگرم بر کیلوگرم در تیمار شاهد به 29/4میلیگرم بر
کیلوگرم در تیمار  SMC2افزایش یافت .این افزایش با اختالف
فسفر اولسن و فسفر محلول در آب موجود در  SMCدر مقایسه
با بیوچار (جدول )2مرتبط است .به طور طبیعی SMC ،نسبت
به بیوچار تجزیهپذیرتر است و نتایج سنجش فعالیت آنزیم
فسفاتاز قلیایی (شکل )A1به نوعی مؤید این ادعاست .بنابراین،
عالوهبر آزادسازی مستقیم فسفر از  ،SMCبخش فسفر نامحلول
که قسمت اعظم فسفر کل (جدول  )2آن را تشکیل میدهد و
قابل مقایسه با بخش اندک قابل جذب آن نیز نیست ،احتماالً از
طریق تجزیة میکروبی به شکل محلول آزاد و سبب افزایش
فراهمی فسفر شده است .همچنین ،افزایش در فراهمی فسفر
ممکن است به واسطة آزادسازی مقادیر محسوس  CO2طی
تجزیة مادة آلی و کمپلکسشدن کاتیونهای اصلی مسئول

3000

2500

b

)(A
µg PNP.g-1Soil .h-1

CL

L

)(B

a

3500

b

b

b

3000

c
2500

2000

2000

SL

ab

L
ab

cdef

SMC2 SMC1

B2

B1

SL
4000

a
abc

ab
bcde

bcd

def

ef

3000

g
h

h

h
2000

µg PNP.g-1Soil .h-1

f

C

CL

)(C

µg PNP.g-1Soil .h-1

a

a

3500

تثبیت فسفر در خاکهای آهکی مانند کلسیم اتفاق افتاده باشد.
 Badanurو همکاران ( )1990گزارش کردند که افزایش شایان
توجه در فراهمی فسفر با کاربرد بقایای گیاهی و کود سبز به
سبب آزادسازی اسیدهای آلی در طول تجزیه است ،که از طریق
حلکردن فسفر بومی به چرخة فسفر کمک میکند.
 Cabilovskiو همکاران ( )2014با کاربرد کمپوست قارچ ،ورمی
کمپوست و کود دامی افزایش شایان توجه در فراهمی فسفر
نسبت به شاهد ،برای سه سال متوالی را گزارش کردند.
همچنین Van Zwieten ،و همکاران ( )2010با مطالعة اثر
بیوچار در خاک شنی نشان دادند که فراهمی فسفر تغییری
نکرد .در مقابل Sujana ،و همکاران ( )2014با کاربرد بیوچار کود
مرغی ،بیوچار پوستة برنج ،کود مرغی و پوستة برنج در سطوح
مختلف گزارش کردند که فسفر قابلجذب افزایش معناداری پیدا
کرد .از جمله دالیل متناقضبودن نتایج محققان در زمینة تأثیر
بیوچار بر فراهمی فسفر میتوان به متفاوتبودن نوع مادة اولیه
برای تولید بیوچار ،دمای تولید ،زمان حرارتدادن ،نرخ
حرارتدادن و نوع خاک اشاره کرد که در تجزیهپذیری بیوچار
نقش مهمی دارند.

1000

C

SMC1

SMC2

B1

B2

شکل  .1اثر اصلی تيمار ( ،)Aاثر اصلی بافت ( )Bو اثر متقابل بافت در تيمار ( )Cبر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايی در پايان دورة انکوبهکردن .حروف متفاوت
نشاندهندة تفاوت معنادار آماری ( )P<0/01است B1 .و  B2به ترتيب  15و  20تن در هکتار بيوچار SMC1 ،و  SMC2به ترتيب  20و  40تن در هکتار کمپوست
قارچ C ،شاهد SL ،لوم شنی L ،لومو  CLلوم رسی
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فراهمی فسفر در بافتهای مختلف متفاوت بود
(شکل .)B2هر سه بافت از نظر فسفر قابلجذب تفاوت معناداری
( )P<0/01نشان داد (شکل .)B2بعد از اعمال تیمارها خاک لوم
شنی با میانگین  24/7میلیگرم بر کیلوگرم و خاک لوم رسی با
میانگین  10/6میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب بیشترین و
کمترین مقدار فسفر قابلجذب در طول دورة انکوبهکردن را
داشت .فراهمی فسفر در خاک شدیداً به ظرفیت جذب فسفر
خاک وابسته است ( )Gburek et al., 2005و با عواملی از قبیل
 ،pHکربنات کلسیم ،مادة آلی ،درصد رس ،و اکسیدهای آهن و
آلومینیم کنترل میشود .همانگونه که نتایج تجزیة اولیة خاک
(جدول )1نشان داد ،در خاک لوم رسی به علت باالتربودن ،pH
کربنات کلسیم ،درصد رس و کمتربودن کربن آلی در مقایسه با
خاک لوم و لوم شنی شرایط برای تثبیت فسفر مساعدتر است.
در نتیجه سببشده که در این خاک کمترین مقدار فسفر
قابلجذب در مقایسه با سایر خاکها مشاهده شود .در تیمار
 SMC2در هر زمان و همة بافتها بیشترین مقدار فسفر
30

)(B

قابلجذب در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد (جدول)5
بهطوریکه در زمان دوم اندازهگیری مقدار فسفر قابل جذب در
سه خاک لوم شنی ،لوم و لوم رسی به ترتیب  31/7 ،38/9و
 23/5میلیگرم بر کیلوگرم افزایش یافت ،که در مقایسه با مقدار
شاهد در این خاکها در همین زمان (به ترتیب  10/4 ،20/7و
 3/8میلیگرم بر کیلوگرم) تفاوت قابلتوجه نشان داد
(.)P<0/01
با توجه به اینکه در مطالعة حاضر اثر اصلی زمان
(جدول )4بر فسفر قابل جذب معنادار نبود ،اعمال تیمارها
بهخصوص کمپوست قارچ عالوهبر اینکه سبب افزایش فسفر
قابلجذب شد ،طی چهار ماه انکوبهکردن این افزایش فراهمی را
به حالت پایدار نگه داشت Zhai .و همکاران ( )2015با بررسی
اثر کاربرد سطوح مختلف بیوچار بقایای ذرت بر فراهمی فسفر
در دو خاک اسیدی و قلیایی و اندازهگیری فسفر اولسن در چند
زمان مشاهده کردند که با افزایش سطح کاربرد بیوچار ،فسفر
اولسن نیز افزایش یافت ،ولی اثر زمان بیتأثیر بود.
a

)(A

a
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30

b

c
10

mg P. Kg-1

b

c

c

c
10

0

0

CL

L

SL

mg P. Kg-1

20

20

C

SMC2 SMC1

B1

B2

شکل  .2اثر اصلی تيمار ( )Aو بافت ( )Bبر فسفر قابلجذب خاک در طول دورة انکوبهکردن .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت معنادار آماری ( )P<0/01استB1 .

و  B2به ترتيب  15و  20تن در هکتار بيوچار SMC1 ،و  SMC2به ترتيب  20و  40تن در هکتار کمپوست قارچ C ،شاهد SL ،لوم شنی L ،لوم و  CLلوم رسی

اثر متقابل بافت در تیمار در زمان نشان داد که هر دو
سطح بیوچار در خاک لوم در زمان سوم (جدول )5سبب افزایش
معنادار فسفر قابلجذب در مقایسه با شاهد شد .همانطور که
قبالً ذکر شد یک نوع بیوچار در همة خاکها رفتار یکسان نشان
نمیدهد .شاید بتوان این افزایش در فراهمی فسفر پس از چهار
ماه را به ماهیت کند تجزیهپذیر بیوچار مرتبط دانست .این
نتیجه نشان میدهد که بیوچار بعد از استفاده در این نوع
خاکها منبع فسفر عمل میکند (.)Parvage et al., 2013
هرچند ،آزادسازی فسفر از بیوچار سابقاً بهواسطة واجذب مقدار
قابلتوجه فسفر از بیوچار در آزمایشهای جذب فسفر در سطح
صفر فسفر اثبات شده است ( Ch’ng .)Morales et al., 2013و

همکاران ( )2014با بررسی اثر بیوچار ،کمپوست و ترکیب آنها
بر بهبود فراهمی فسفر و اندازهگیری فسفر در سه زمان مختلف
اظهار داشتند که اصالحکنندههای آلی در همة زمانها فسفر
قابل جذب خاک را در مقایسه با شاهد به طور معناداری افزایش
داد و علت افزایش فسفر قابلجذب را با معدنیشدن میکروبی
فسفر آلی مرتبط دانستند.
در این مطالعه ،نتایج اندازهگیری فعالیت فسفاتاز قلیایی
در پایان دورة انکوبهکردن (زمان سوم) (شکل )C1در اکثر
تیمارها با فسفر قابلجذب (جدول )5دارای ارتباط مستقیم و در
برخی نیز بدون ارتباط بود.
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جدول  .5مقايسة ميانگين اثر متقابل بافت در تيمار در زمان بر فسفر قابلجذب خاک در طول دورة انکوبهکردن .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت معنادار آماری
( )P<0/01است B1 .و  B2به ترتيب  15و  20تن در هکتار بيوچار SMC1 ،و  SMC2به ترتيب  20و  40تن در هکتار کمپوست قارچ C ،شاهد ،و  Cشاهد SL ،لوم
شنی L ،لوم و  CLلوم رسی

بافت
SL

زمان

B2

T1
T2

hij

21/2
17/9
hijk
16/6

T1

mno

T2
T3

CL

B1
gh

T3

L

تیمار

7/9
12/4
hijk
16/9

klm

T1

o

T2

mno

T3

SMC2

gh

ab

20/3
hij
17/9
ghi
19/3

36/0
a
38/9
ab
36/1

lmn

cde

10/5
mno
8/1
jkl
13/8

3/ 6
7/8
o
4/4

اثر تيمارها بر pH

نتایج تجزیة واریانس نشان داد که همة آثار اصلی و متقابل بر
 pHخاک معنادار است ( P<0/01و P<0/05؛ جدول.)4
همانگونه که شکل  A3نشان میدهد ،اثر اصلی نوع و میزان
کاربرد مادة آلی اضافهشده به خاکها تأثیر متفاوتی بر  pHخاک
در طول دورة انکوبهکردن داشت .هر دو سطح کمپوست قارچ
بهطور شایان توجهی سبب کاهش  pHخاک شد ،در صورتی که
 pHدر تیمار  B2افزایش معنادار نشان داد ( )P<0/01و تیمار
 B1تغییری در  pHایجاد نکرد (شکل .)A3با توجه به (جدول
 pH )2در مواد اولیة کمپوست قارچ و بیوچارکامالً متفاوت است.
 )1998( Mkhabelaبیان داشت که تغییر  pHخاک بستگی به
 pHاولیة خاک pH ،کمپوست و مقدار کاربرد کمپوست دارد.
کاربرد کمپوست در خاکهای کمی قلیایی اغلب سبب کاهش یا
عدم تغییر در  pHشد (Dey and Banik .)McComell, 1993
( )1982نیز گزارش کردند که کمپوست حاصل از ضایعات بستر
قارچ باعث افزایش اسیدیتة خاکهای آهکی شده است .با این
حال برخی مطالعات ( )Vahabi Mashak et al., 2008با کاربرد
کمپوست قارچ در خاک آهکی افزایش در  pHرا گزارش کردند.
افزایش قابلتوجه در  pHبعد از کاربرد بیوچار ممکن است با
معدنیشدن کربن و تولید آنیون  OH-از طریق تبادل لیگاندی و
تولید میزان زیادی کاتیونهای بازی همانند کلسیم و منیزیم
مرتبط باشد ( Ch’ng .)Iyamuremye et al., 1996و همکاران
( )2014نیز با بررسی اثر بیوچار ،کمپوست و ترکیب آنها بر
بهبود فراهمی فسفر در خاک اسیدی اظهار داشتند که pH

o

4/ 6
no
6/3
o
4/3

SMC1
cdef

27/4
cd
28/8
bc
31/4

ghij

27/5
bc
31/7
cdef
27/4

18/1
hij
17/9
hijk
17/5

fgh

gh

21/9
defg
23/5
efgh
22/1

20/7
ijkl
14/1
jkl
13/8

C
gh

20/3
gh
20/7
hijk
17/4
mno

8/1
lmn
10/4
mno
7/8
o

3/8
o
3/8
0
4/1

خاک در مقایسه با شاهد به طور معناداری افزایش یافت .آنها
علت افزایش  pHخاک را تبادل سریع پروتون ( )H+بین خاک و
اصالحکنندههای آلی بیان کردند.
میانگین مقدار  pHدر خاکها (شکل )B3نیز تفاوت
قابلتوجهی داشت .بعد از اعمال تیمارها ،میانگین  pHدر طول
دورة انکوبهکردن در بافت لوم شنی ،لوم و لوم رسی به ترتیب
 7/42 ،7/25و  7/58بود که از نظر آماری تفاوت معنادار
( )P<0/01داشت .خاک لوم رسی نسبت به دو خاک دیگر دارای
ظرفیت تبادل کاتیونی ،درصد رس و آهک باالتری (جدول)1
است که سبب افزایش ظرفیت بافری خاک و در نتیجه واکنش
آن در برابر تغییر  pHمیشود .بنابراین ،طبیعی به نظر میرسد
که در شرایط مطالعة حاضر مقدار  pHدر آن بیش از سایر
خاکهاست .در خاک لوم شنی از آنجا که مقدار پارامترهای
مذکور دارای کمترین مقدار نسبت به دو خاک دیگر بود
(جدول ،)1احتماالً ظرفیت بافری کمتر بوده است و در نتیجه
سببشده که در آن کمترین مقدار  pHمشاهده شود.
با توجه به جدول  6در هر سه بافت  pHهمة تیمارها در
زمان اول (چهارده روز بعد از اعمال تیمارها) کمترین مقدار بود،
و بعد از دو ماه انکوبهکردن به باالترین مقدار افزایش یافت .در
نهایت ،بعد از چهار ماه روند کاهشی نشان داد .این تغییرات
ممکن است به علت تغییر در فعالیت میکروارگانسیمهای خاک
اتفاق افتاده باشد .در هر سه بافت در تیمارهای مختلف pH
زمان اول با زمان دوم ،همچنین  pHزمان دوم نسبت به زمان
سوم تفاوت معنادار نشان داد ،ولی بین مقدار pH

فتحی گردليدانی و همکاران :برخی آثار کمپوست قارچ مصرفی و بيوچار باگاس...

اندازهگیریشده در زمان اول و سوم در خاک لوم شنی در همة
تیمارها (بهجز تیمار  )B1تفاوت معنادار وجود نداشت .این
مسئله احتماالً با ظرفیت بافری باالتر دو خاک لوم و لوم رسی
نسبت به خاک لوم شنی مرتبط است ،بهطوریکه در زمان سوم
در خاک لوم شنی  pHبه قدری کاهش نشان داد که در همة
تیمارها (به جز تیمار  )B1با زمان اول تفاوت معناداری نداشت،
ولی در دو خاک لوم و لوم رسی  pHزمان سوم در همة تیمارها
نسبت به زمان اول بیشتر است و از نظر آماری نیز تفاوت
c

)(B

معناداری بود (جدول .)6در هر زمان اندازهگیری در هر سه
خاک ،در هر دو سطح کمپوست قارچ کمترین  pHدر مقایسه با
شاهد مشاهده شد که دلیل آن یکی  pHاسیدی کمپوست قارچ
مورد استفاده و دیگری احتماالً تحریک فعالیت میکروارگانیسمها
و بهدنبال آن افزایش تولید  CO2و کاهش  pHاست .این نتایج
نشاندهندة اثر مثبت کمپوست قارچ در کاهش  pHخاکهای
آهکی و به دنبال آن بهبود فراهمی عناصر کمتحرکی از قبیل
فسفر در این خاکهاست.
)(A

7.6

a

7.6

b

b

c

7.4

pH

a

b

pH

7.4

d
7.2

7.2

7

7

CL

L
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C

SL

SMC2 SMC1

B2

B1

شکل  .3اثر اصلی تيمار ( )Aو بافت ( )Bبر  pHخاک در طول دورة انکوبهکردن .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت معنادار آماری ( )P<0/01است B1 .و  B2به
ترتيب  15و  20تن در هکتار بيوچار SMC1 ،و  SMC2به ترتيب  20و  40تن در هکتار کمپوست قارچ C ،شاهد SL ،لوم شنی L ،لوم و  CLلوم رسی
جدول  .6مقايسة ميانگين اثر متقابل بافت در تيمار در زمان بر  pHخاک در طول دورة انکوبهکردن .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت معنادار آماری ()P<0/01
است B1 .و  B2به ترتيب  15و  20تن در هکتار بيوچار SMC1 ،و  SMC2به ترتيب  20و  40تن در هکتار کمپوست قارچ C ،شاهد C ،شاهد SL ،لوم شنی L ،لوم و
 CLلوم رسی

بافت
SL

زمان

B2

T1
T2

gh

7/06
7/67
mnop
7/08

T1

nopq

T2

cd

T3

T1
CL

B1

nop

T3

L

تیمار

T2
T3

7/01
7/98
jk
7/37

nop

7/07
bc
8/02
fgh
7/71

SMC2

SMC1

q

nop

C

nopq

7/01
def
7/85
jk
7/35

6/89
jkl
7/31
opq
6/93

7/06
gh
7/63
nopq
7/04

7/09
gh
7/62
nop
7/08

nop

pq

6/92
gh
7/66
klm
7/24

opq

6/94
fgh
7/7
jk
7/35

nopq

7/04
cde
7/91
jk
7/37

nopq

opq

mn

lmn

7/08
ab
8/15
ij
7/46

7/03
a
8/24
efg
7/76

برعکس ،در اکثر زمانها بیشترین مقدار  pHدر دو سطح
بیوچار اندازهگیری شد (جدول .)6در تأیید نتایج مطالعة حاضر
تا زمان دوم (شصت روز بعد از انکوبهکردن) Yu ،و همکاران
( )2013با کاربرد کمپوست کود مرغی و کود آلی تجاری در سه

6/96
def
7/84
jkl
7/31

7/12
bcd
8
hi
7/56

mno

7/15
bc
8/06
efg
7/76

خاک با مواد مادری مختلف و اندازهگیری  pHدر فواصل زمانی
سی و شصت روز پس از انکوبهکردن مشاهد کردند که  pHهمة
تیمارها در هر سه خاک در شصت روز نسبت به زمان سی روز
به طور معناداری افزایش یافته بود.
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 مس و منگنز) نیز، روی،حاللیت کم در این خاکها (مثل آهن

نتيجهگيری

 بیشترین تأثیر را برSMC  کاربرد سطح باالی.منجر شود

 استفاده.در مطالعة حاضر بسته به بافت خاک نتایج متفاوت بود

 خاکها داشت و در طول چهار ماهpH فراهمی فسفر و کاهش

از کمپوست قارچ مصرفی در خاک لوم بهترین اثر را در افزایش

 این نشان.انکوبهکردن این تغییر در فراهمی فسفر پایدار بود

 درحالیکه بیوچار در خاک،فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی داشت

 در طول دورة رشد فسفر را در خاک برایSMC میدهد که

 کاربرد بیوچار در.لوم رسی مؤثرتر از سایر بافتها عمل کرد

 بیوچار تنها در خاک لوم در زمان.گیاه در دسترس نگه میدارد

خاک لوم شنی احتماالً به دلیل غلظت باالی فسفر در دسترس

سوم سبب افزایش معنادار فسفر قابلجذب در مقایسه با شاهد

 تأثیر معناداری بر فعالیت فسفاتاز قلیایی در،موجود در خاک

 احتماالً به علت ماهیت کند تجزیهپذیر بیوچار است که این.شد

 دادههای مطالعة انجامشده نشان داد که.مقایسه با شاهد نداشت

.تأثیر در سایر خاکها یا زمانها مشاهده نشد

 با، در خاکهای آهکی عالوه بر فراهمی فسفرSMC استفاده از
 احتماالً به افزایش فراهمی سایر عناصر ضروری باpH کاهش
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