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ABSTRACT
In this research, the short-term beneficial effect of using different pistachio wastes biochars on improving
some fertility properties of a loam soil was investigated. Therefore, the effects of two factors 1) types of
amendments added to the soil, including biochars of pistachio mildew (PM), pistachio hard skin (PHS) and
wood of 20-year pistachio trees (W) papered at 600o C (with amount of %5 by wt), and 2) time of incubation
(1, 2, 3, 4, 5 months), were investigated on pH, electrical conductivity, soluble potassium, nitrate and
availability of iron, copper, manganese and zinc. This experiment was performed as factorial based on the
completely randomized design with three replicates. The results of this study showed that the application of
biochars and different incubation times does not have a significant effect on soil pH. But, the threated soils at
all incubation times showed a significant increase in electrical conductivity and organic carbon as compared
to the control treatment. Addition of biochars and incubation time increased significantly potassium content
of the soil solution, so that the treated soils had an increase of approximately two times solution potassium as
compared to the control. Application of biochars to the soil caused an increase in nitrate retention and a
decrease in nitrate solution as compared to the control sample. Biochars application led to a significant
increase in iron content and irregular increase in zinc, copper and manganese. The availability of these
elements in the soil decreased by time due to reduction of biochar decomposition and transformation of those
elements from available into less available forms.
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اثر کاربرد بيوچار ضايعات مختلف پسته بر برخی ويژگیهای حاصلخيزی يک خاک لومی
3

ابوالفضل خادمی جلگه نژاد ،*1مجيد فکری ،2مجيد محمودآبادی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /8 /13 :تاریخ بازنگری -1397 /2 /23 :تاریخ تصویب)1397 /4 /10 :

چکيده
در این پژوهش اثرات مفید کوتاهمدت کاربرد بیوچار ضایعات مختلف پسته بر بهبود برخی ویژگیهای شیمیایی و
حاصلخیزی یک خاک لومی مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین ،اثرات دو فاکتور  )1نوع بهسازهای به کار برده شده در
خاک شامل ،بیوچارهای تهیهشده از تفاله نرم پسته ،پوست سخت پسته و چوب درختان پسته  20ساله در دمای 600
درجه سلسیوس (به میزان  %5وزنی) و  )2زمان خوابانیدن بهسازها در خاک (زمانهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1ماه) بر پهاش،
قابلیت هدایت الکتریکی ،پتاسیم محلول ،نیترات و قابلیت دسترسی آهن ،مس ،منگنز و روی خاک مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت .نتایج
بدست آمده از این تحقیق نشان داد که کاربرد مواد بهساز و زمانهای مختلف خوابانیدن ،اثر معنیداری بر میزان پ-
هاش خاک ندارد .ولی در نمونه خاکهای تیمار شده با هر سه بیوچار در هر  5زمان ،افزایش معنیداری از میزان قابلیت
هدایت الکتریکی و کربن آلی نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد .با افزایش بیوچار و زمان خوابانیدن ،میزان پتاسیم
محلول خاک افزایش معنیداری نشان داد ،به نحوی که تمام تیمارها افزایش تقریباً دو برابری نسبت به تیمار شاهد
داشتهاند .افزودن بیوچار به خاک موجب نگهداشت نیترات و کاهش معنیدار نیترات در محلول خاک نسبت به نمونه
شاهد شد .کاربرد بیوچارها سبب افزایش معنیدار آهن و افزایش نامنظم از سه عنصر روی ،مس و منگنز شده بود که با
گذشت زمان به دلیل کاهش تجزیه بیوچار و تبدیل شکلهای آنها به شکلهای با قابلیت دسترسی کمتر ،از میزان
قابلدسترس این عناصر در خاک کاسته شد.
واژههای کليدی :بیوچار ،ضایعات پسته ،خاک لومی ،حاصلخیزی خاک

مقدمه

*

میزان پایین کربن آلی و قابلیت دسترسی کم عناصر غذایی ،به
عنوان مهمترین فاکتورهای تولید محصوالت کشاورزی در
خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشوند
( Yazdanpanah et al, 2016; Mahmoodabadi and
)Heydarpour, 2014; Havlin et al 2005؛ بنابراین ،کشاورزان
تالش دارند تا با استفاده از کودهای شیمیایی و منابع آلی سبب
کاهش محدودیتهای مذکور و در نتیجه آن افزایش عملکرد در
زمینهای زراعی خود شوند .کاربرد کودهای دامی و سایر منابع
آلی هرچند میتواند سبب افزایش حاصلخیزی خاک شود ،اما
تجزیه آنها در طول زمان و کاهش دسترسی عناصر میتواند
اثربخشی آنها را کاهش دهد ( & Davis et al., 2009; Toor
 .)Bahl, 1997همچنین از دیگر مشکالت این منابع ،نشر
گازهای گلخانهای حاصل از کودهای دامی هست که در سالهای
* نویسنده مسئولa.khademianar@gmail.com :

اخیر به عنوان یک چالش زیستمحیطی مهم شناخته شده است
) .)Smith et al, 2007تبدیل ترموشیمیایی این مواد به
محصوالتی با عنوان بیوچار میتواند به عنوان یکی از راهکارهای
کاهش نشر گازهای گلخانهای تلقی شود ( Lehmann et al,
 .)2007بیوچار یک فرآورده تولیدی از مواد آلی در طی فرایند
آتشکافت در شرایط بیهوازی و نیمه هوازی است که عموماً
بهعنوان زغال مشتق شده از زیستتودههای گیاهی شناخته
میشود .کاربرد این محصول به عنوان یک بهساز مناسب در
محیط خاک در سالهای اخیر به منظور افزایش حاصلخیزی و
کاهش آلودگیهای آلی و غیرآلی خاک ،تحقیقات فراوانی را به
خود اختصاص داده است ( .)Sohi et al, 2010اولین تجربهها و
آزمایشهای استفاده از زیستتوده نیمسوز شده بهعنوان
اصالحکننده خاک در حدود  100تا  150سال پیش
مستندسازی شده است ( .)Allen, 1847; Lefroy, 1883امروزه
افزودن بیوچار به خاکها بهعنوان راهکاری مناسب جهت
ترسیب کربن درون خاک و کاهش غلظت دیاکسید کربن هوا،
توجه زیادی را به خود جلب کرده است ( Lehmann et al,
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 .)2003; Laird et al, 2010,عالوه بر این ،بیوچار به عنوان یک
بهساز مناسب میتواند در بهبود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک کمک شایانی کند ( .)Vaccari et al, 2011تحقیقات انجام
شده نشان داده است که کاربرد بیوچار در خاک ،سبب افزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی و نگهداری آب در خاک و همچنین
رهاسازی تدریجی عناصر محدودکننده در خاک میشود
( Topoliantz et al., 2002; Nigussie et al., 2012; Glasser et
 .)al., 2002وجود گروههای جذبی در خلل و فرج میکرو و مزو و
همچنین اثرات متقابل ویژه با گروههای عاملی (خصوصاً با
لیگاندهای رها کننده اکسیژن از جمله کربوکسیالت) میتوانند
نقش مهمی را در حاصلخیزی خاک در طی افزودن بیوچار به
خاک ایفا کنند ( .)Glasser et al., 2002بیوچارهای تهیهشده از
منابع مختلف تحت شرایط مختلف ،اعم از میزان دما و زمان
آتشکافت ،میتوانند تأثیرات متفاوتی را بر جنبههای مختلف
حاصلخیزی خاک بوجود بیاورند ( ;Vaccari et al., 2011
 .)Mustafa et al., 2010استفاده از بیوچار به عنوان یک بهساز
خاک ،در خاکهای خشک و نیمه خشک ( Lehmann et al.,
 )2003به دلیل کم بودن ماده آلی و پایین بودن قابلیت استفاده
برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر ،آهن ،روی ،منگنز و مس
است که عمدتاً ناشی از پ-هاش نسبتاً باالی این خاکها می
باشد و به عنوان یک چالش و ایده مهم در تحقیقات بسیاری از
محققین جای گرفته است ( .)Havlin et al., 2005برخی از
تحقیقات استفاده از بیوچار در خاکهای با پ-هاش باال را سبب
بهبود وضعیت عناصر غذایی پرمصرف از قبیل پتاسیم و فسفر
( Najafi-Ghiri et al., 2015; Brewer et al., 2012; Laird et
 )al., 2010و عناصر کممصرف و قابلیت نگهداشت آب و فعالیت
میکروبی ( )Brewer et al., 2012دانستهاند .هدرروی کودهای
شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژنِه به تبع استفاده از سیستمهای
آبیاری غرقابی (سیستم رایج در بیشتر مناطق تحت کشت
پسته) یکی از معضالت مهم در سیستمهای کشاورزی محسوب
میشود که میتواند مشکالت زیستمحیطی جدی را سبب شود
( .)Hollister et al., 2013; Zhang et al., 2014استفاده از
بیوچار ،به واسطه داشتن مقاومت باال در برابر تجزیه ( Liang et
 ،)al., 2006; Lehmann et al., 2003بهعنوان یک بهساز
افزاینده سطوح جاذب خاک میتواند نقش بسزایی در نگهداشت
نیترات داشته و به تبع آن از آلودگی آبهای زیرزمینی
جلوگیری کند .با توجه به مقدمه گفتهشده و از آنجاییکه اغلب
اراضی تحت کشت پسته استان کرمان دارای کمبود مواد آلی و
برخی از عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف میباشند و
همچنین از طرف دیگر تولید ساالنه مقادیر زیادی ضایعات
کشاورزی از این مزارع و بالاستفاده بودن این منابع ،تحقیق

حاضر تالش دارد تا بتواند با استفاده از این منابع و تبدیل آنها
به محصول بیوچار ،به بررسی اثرات کاربرد این محصول بر
حاصلخیزی خاکهای منطقه بپردازد .بنابراین ،این پژوهش
باهدف بررسی اثر  3نوع بیوچار تولیدی از ضایعات مختلف پسته
بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی یک نمونه خاک از مناطق
تحت کشت پسته منطقه انار استان کرمان ،در شرایط
آزمایشگاهی در مدت زمان  5ماه ،انجام گرفت.

مواد و روشها
نمونهبرداری خاک و تعيين برخی از خصوصيات فيزيکی و
شيميايی خاک

خاک موردبررسی در این پژوهش ،از یک باغ پسته در شهرستان
انار واقع در استان کرمان (با موقعیت جغرافیایی  30°52′عرض
شمالی و 55°16′طول شرقی) از عمق  0-30سانتیمتری (با
ردهبندی  )Typic Petrogypsidsتهیه و پس از انتقال نمونه
خاک به آزمایشگاه ،برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن
اندازهگیری شد .بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee and
 ،)Bauder, 1986پهاش خاک در نمونه گل اشباع ( Thomas,
 ،)1996میزان هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع ( Rhoades,
 ،)1996میزان ماده آلی به روش بیکرومات ( Walkley and
 ،)Black, 1934فسفر قابلاستفاده با عصارهگیری به روش
( ،(Olsen et al., 195کربنات کلسیم معادل به روش خنثیسازی
با اسید کلریدریک ( ،)Nelson, 1982غلظت آهن ،منگنز ،مس و
روی عصاره گیری شده با  ،DTPAبهوسیله دستگاه جذب اتمی
( ،)Lindsay and Norvell, 1978گچ به روش ترسیب با استون،
پتاسیم قابلاستفاده با روش عصارهگیری به روش استات آمونیوم،
بهوسیله دستگاه فلیم فتومتر ( ،)Knudsen et al., 1982نیتروژن
کل خاک به روش کجلدال و نیترات آن به روش
اسپکتروفتومتری ( )Greenberg and Eaton, 2005اندازهگیری
شد .برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
قبل از اعمال تیمارها در جدول ( )1نشان داده شده است .خاک
مورد پژوهش ،لومی و از نظر شوری محدودیتی نداشت .میزان
کربن آلی و فسفر قابل جذب آن در محدوده پایین ،و به دلیل
داشتن  %22سولفات کلسیم جزء خاکهای گچی طبقهبندی
میشود.
تهيه بيوچارها و خصوصيات آنها

بیوچارهای تهیهشده در این آزمایش از ضایعات درختان پسته
شهرستان انار که شامل  )1تفاله نرم پسته  )2پوست سخت
پسته و  )3چوب درختان پسته در طی فرایند آتشکافت تهیه
گردید .بدین منظور ،ابتدا نمونههای ذکرشده را با آب داغ (به
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منظور خارجسازی فنول موجود در تفاله سبز آن) و سپس با آب
مقطر چندین بار شستشو و پس از هوا خشککردن ،آسیاب و از
الک  1میلیمتری عبور داده و در داخل بوتههای چینی و داخل
راکتور (کوره) قرار داده شدند .دمای کوره روی  600درجه
سلسیوس تنظیم و برای عاری کردن سیستم از اکسیژن ،شیر
مربوط به گاز  N2با درصد خلوص  99/99به مدت  5دقیقه با
جریان مشخص ( 5لیتر در دقیقه) باز شد .شیر خروجی سیستم
نیز همزمان باز و بعد از  5دقیقه بسته و راکتور راهاندازی گردید.
مدت زمان قرارگیری نمونهها در دمای  600درجه سلسیوس در
داخل راکتور 3 ،ساعت بوده است .پس از انجام فرایند گرماکافت
و تولید بیوچارهای مد نظر ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها
به روشهای معمول اندازهگیری شد .قابلیت هدایت الکتریکی و
پ-هاش در نسبت  1:5نمونه در آب ( )Singh et al., 2010و
مقدار کل سایر عناصر به روش هضم در اسید ( Zhang et al.,
 )2010تعیین شد .همچنین عملکرد بیوچار با استفاده از معادله
زیر محاسبه شد:
𝑦𝑒𝑖𝑙𝑑(%) = 𝐵⁄𝑀 × 100
(رابطه )1
در این معادله  Mوزن مقدار مشخصی از ضایعات پسته
قبل از تبدیل به بیوچار و  Bوزن بیوچار حاصل از آن بر حسب
گرم میباشد.
عملکرد بیوچار حاصل از تفاله پسته در دمای  600درجه
سلسیوس  46/7درصد و بیوچار حاصل از پوست استخوانی
پسته  62/3درصد و بیوچار حاصل از پوست پسته در این دما
 78/5درصد بدست آمد.
اعمال تيمارهای موردنظر و فرايند خوابانيدن

1

به م نظور اجرای پژوهش حاضر ،طرح به صورت فاکتوریل در
قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار طرحریزی
شد .فاکتورهای اعمالشده در این طرح شامل  )1نوع بهسازهای
مورداستفاده و  )2زمان خوابانیدن بودند .بر این اساس تیمار نوع
بهسازهای مورداستفاده ،شامل  -1تیمار شاهد (بدون بیوچار)
 -2بیوچار تفاله پسته  -3بیوچار پوست استخوانی و  -4بیوچار
چوب پسته بودند که هر کدام به میزان  5درصد وزنی با خاک
مخلوط شدند .فاکتور دیگر ،زمان خوابانیدن در پنج ماه متوالی
(زمانهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1ماه) بود که اندازهگیری ویژگیهای
منتخب خاک در آنها انجام شد .به منظور انجام این طرح ،مقدار
 5درصد از هر نوع بیوچار بهطور کامل و یکنواخت به گلدانهای
سه کیلویی حاوی  2/5کیلوگرم خاک (سه تکرار) اضافه و به
1. Incubation

مدت  5ماه تحت شرایط آزمایشگاه ،در دمای استاندارد 25
درجه سلسیوس و رطوبت ظرفیت مزرعه ،خوابانیده شدند .در
طول زمانهای مختلف از فرایند خوابانیدن از هر گلدان یک
نمونه برداشت و خصوصیات شیمیایی ،شامل پهاش ،قابلیت
هدایت الکتریکی ،کربن آلی ،پتاسیم محلول ،نیترات خاک ،آهن،
مس ،منگنز و روی قابلاستفاده با استفاده از روشهای ذکرشده
در بخش قبل ،در آزمایشگاه اندازهگیری شد.
تجزيه و تحليلهای آماری

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها به ترتیب با استفاده از
آزمون  Fو دانکن و در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSانجام گرفت .همچنین به منظور رسم
نمودارهای موردنیاز ،از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتايج و بحث
ويژگیهای خاک ،منابع آلی و بيوچارهای توليدشده از آنها

پهاش باال ،مقدار کربنات کلسیم معادل و گچ نسبتاً باال ،میزان
کربن آلی کم ،ظرفیت تبادل کاتیونی نسبتاً پایین و قابلیت
استفاده پایین از عناصر کممصرف ،فسفر و نیتروژن ،از مهمترین
مشخصههای خاک موردمطالعه میباشند (جدول  .)1برخی از
ویژگیهای شیمیایی مواد آلی اولیه و بیوچارهای تولیدی از آنها
در جدول ( )2نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده می
شود ،همه نمونههای بیوچار تهیهشده دارای پهاش باالیی می-
باشند؛ بهنحویکه میزان پهاش آنها از  10/62تا  11/3متغیر
بوده که کمترین و بیشترین پهاش به ترتیب متعلق به بیوچار
پوست سخت پسته و بیوچار تفاله پسته بود .همانگونه که
مشاهده میشود پهاش منابع اولیه این مواد (قبل از فرایند
آتشکافت) در محدوده پهاش  7و  8بوده است که عملیات
آتشکافت در دمای باال سبب افزایش پهاش بیوچارهای
تولیدی شده است .افزایش پهاش در نتیجه فرایند آتشکافت
در دماهای باال بوسیله محققین زیادی گزارش شده است
( )Zolfi et al., 2016; Singh et al., 2010که این افزایش را می
توان به افزایش کاتیونهای قلیایی (سدیم ،کلسیم ،منیزیم،
پتاسیم) و کلسیت در واحد حجم تولیدی کمتر از بیوچار نسبت
داد ( .)Mustafa et al, 2010; Kookana et al., 2011همچنین
نتایج بدست آمده از مقادیر قابلیت هدایت الکتریکی بیوچارهای
تولیدی نشان داد که فرایند آتشکافت سبب افزایش در حدود 2
برابری از این پارامتر نسبت به نمونههای اولیه (غیر بیوچار شده)
شده است .افزایش نسبت  ،C/Nپتاسیم محلول ،غلظت کربن،
آهن ،روی ،مس و منگنز و کاهش نیتروژن کل (در نتیجه فرایند
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تصعید) در همه بیوچارهای تولیدی نسبت به زیستتوده اولیه
قابل مشاهده بود (جدول  ،)2به نحوی که  C/Nبیوچارها از
 17/89تا  89/2متغیر بوده که بیشترین آن مربوط به چوب
سخت پسته و کمترین آن به تفاله پسته اختصاص داشت.
همچنین میزان پتاسیم محلول در نمونههای بیوچارها بین
 5700تا  13200میلیگرم بر کیلوگرم متغیر بوده که بیشترین
آن مربوط به تفاله پسته بود که دلیل آن را میتوان به باال بودن

میزان پتاسیم در منبع اولیه آن دانست .میزان عناصر غذایی
کممصرف موجود در بیوچارهای موردمطالعه ،به منبع اولیه آنها
بستگی دارد ،به نحوی که هرچه ماده اولیه آنها از عناصر
کممصرف غنیتر بوده ،بیوچار تولیدی نیز دارای عناصر
کممصرف بیشتری میباشد که در بین بیوچارهای مورد مطالعه،
بیوچار چوب سخت پسته دارای بیشترین میزان از این عناصر
بوده است.

جدول  .1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد آزمايش

خصوصیت

مقدار

خصوصیت

مقدار

پهاش
قابلیت هدایت الکتریکی ( )dS m

7/79
1/32
11/43
لومی
0/46
0/03
22
18/2

فسفر ()mg kg-1
منگنز ()mg kg-1
مس ()mg kg-1
روی ()mg kg-1
آهن ()mg kg-1
پتاسیم ()mg kg-1
نیتروژن -نیتراتی ()mg kg-1

8/23
2/4
0/27
0/61
0/24
340
17/6

-1

(Cmol(+) Kg-1) CEC

بافت خاک
مقدار کربن آلی ()%
نیتروژن کل ()%
میزان گچ ()%
کربنات کلسیم معادل ()%

جدول  .2برخی خصوصيات شيميايی بيوچارهای مورداستفاده در آزمايش و منبع اصلی آنها
pH

ماده آلی
تفاله پسته
بیوچار تفاله پسته
پوست سخت پسته
بیوچار پوست سخت پسته
چوب سخت پسته
بیوچارچوب سخت پسته

EC

O.C

)(ds m-1

7/74
11/3
7/19
10/62
8/02
10/81

3/92
7/76
3/23
5/25
3/12
5/4

N

C/N

NO3-

K

33/24
36/32
39/12
46/23
51/2
64/23

شناسايی گروههای عامل بيوچارهای توليدی با استفاده از طيف
سنجی تبديل فوريه مادونقرمز

به منظور شناسایی گروههای عامل نمونههای بیوچار تولیدشده،
طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز بر روی نمونههای اولیه و
بیوچارها انجام گرفت (شکل  .)1همانگونه که مشاهده میشود،
طیف تبدیل فوریه مادونقرمز تفاله پسته ،پوست استخوانی و
چوب اولیه آنها از طیف بیوچارهای تولیدی تا حدودی متفاوت
میباشد .شمار زیادی از گروههای عاملی روی سطح بیوچار
نشان داده شده است که به تفصیل بیان میشود .پیک ظاهرشده
در ناحیه  1300-1000 cm-1مربوط به ارتعاش کششی-C-O
گروه الکلها ،اتر ،استر و اسیدهای کربوکسیلیک در بیوچارهای
چوب ،پوست استخوانی و تفاله پسته میباشد .حضور اتمهای O
در گروههای هیدروکسیل و کربوکسیل را نباید نادیده گرفت.
مطالعات گذشته نشان داده است که هر دو اتم نیتروژن و

Fe
-1

)(%

2/34
2/03
1/65
0/72
0/8
0/72

Zn

Cu

Mn

) (mg kg

14/20
17/89
23/70
64/20
64
89/20

6/65
6/64
7/08
0/8
1/05
1/52

9800
1320
4520
5700
7230
9800

265
364
487
641
738
910

9/93
11/35
9/45
9/63
10/21
14/31

0/89
1/26
2/23
2/47
2/64
3/74

78
93
71
86
98
113

اکسیژن به ترتیب در گروههای آمینی (پیک بدست آمده در
ناحیه  cm-11600در بیوچار پوست پسته) و کربوکسلیک
(ناحیه  )1300-1000 cm-1از طریق فرایند کمپلکس کردن،
میتوانند فلزات را جذب سطحی نمایند ( Wan and
 .)Fatinathan, 2010پیک بدست آمده در ناحیه -1600 cm-1
 1400مربوط به ارتعاش کششی متوسط  C=Cدر گروههای
حلقوی آروماتیک موجود در چوب پسته و پوست استخوانی آن
میباشد .شدت عبوری این گروههای حلقوی آروماتیک در
بیوچار چوب پسته و پوست استخوانی آن به میزان قابلتوجهی
نسبت به منبع اولیه آنها کاهش یافته است که میتوان بیان کرد
که در نتیجه آن ،سایتهای جذبی بیشتری برای برخی کاتیون
ها و آنیونها وجود دارد که با تحقیقات )(Cui et al., 2016
مطابقت دارد .پیک ظاهرشده در ناحیه cm-1 1480-1350
مربوط به ارتعاش خمشی گروههای آلکانها  -C-Hدر چوب
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پسته و پوست استخوانی آن میباشد .همچنین پیک ظاهر شده
در ناحیه  cm-13000-2850مربوط به ارتعاش کششی قوی
آلکانها موجود در بیوچار چوب پسته ،تفاله پسته و پوست
استخوانی میباشد .پیک ظاهرشده در ناحیه 3500-3300 cm-1
مربوط به ارتعاش کششی متوسط گروه آمینها  N-Hدر
بیوچارهای چوب پسته ،بیوچار تفاله پسته و پوست استخوانی
آن با شدت عبوری کمتری میباشد که این گروههای عاملی نیز
دارای بار مثبت میباشند که وجود آن در بیوچار باعث افزایش
ظرفیت تبادل آنیونی و جذب آنیون مهم نیترات در تحقیق
حاضر ،خواهد شد .پیک بدست آمده در ناحیه cm-11600
مربوط به ارتعاش خمشی متوسط گروه آمینها ( (N-Hدر چوب
پسته و بیوچار آن میباشد .پیکها در فرکانس -3500 cm-1
 3700مربوط به ارتعاش کششی آزاد قوی گروه الکلها ((O-H

در بیوچارها میباشد .وجود این باندها نشاندهنده ظرفیت بیشتر
جذب است .گروههای عامل هیدروکسیل بارزترین گروه عامل در
طیف  FTIRبیوچار است که این گروههای عامل میتواند باعث
افزایش ظرفیت جذب توسط بیوچار نسبت به ماده اولیه شوند که
دلیل آن تبادل لیگاندی بین سایتهای هیدروکسیلی است که
افزایش پ-هاش بیوچار تفاله پسته نسبت به ماده اولیه آن را
میتوان به دلیل آزادسازی همین گروههای عاملی معرفی کرد
( .)Ahmad et al., 2014; Cui et al., 2016به طور کلی میتوان
گفت با توجه به طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز میتوان
پیشبینی کرد که بیوچارهای تولیدشده نسبت به ماده اولیه قابلیت
نگهداری بیشتری از آنیونها و کاتیونها (عناصر غذایی) را دارا می
باشند.
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) Seyyed Hossein, 2016همخوانی دارد .در بررسی اثر
بیوچارهای تهیهشده از کود مرغی در دماهای متفاوت (،200
 300و  400درجه سلسیوس) بر ویژگیهای شیمیایی یک خاک
آهکی گزارش شد که کود مرغی و بیوچار  200سبب کاهش پ
هاش و بیوچار  400سبب افزایش پ-هاش خاک شده است
( .)Zolfi et al.., 2016اثرگذاری بیوچارها در دمای باال بر روی
خاکهای اسیدی به وفور گزارش شده است که نتایج این
تحقیقات نشان از افزایش پهاش در خاکهای اسیدی دارد
( .)Hossain et al., 2010 and Lu et al., 2014در این تحقیقات
نشان داده شد که کاربرد بیوچارها در خاکهای اسیدی ،سبب
افزایش  2واحدی از پهاش خاک شده است.

پهاش خاک

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس میانگینهای بدست آمده از
پهاش خاکهای تیمار شده از انواع بیوچار در زمانهای
خوابانیدن مختلف نشان میدهد (جدول  )3که منابع تغییرات
ذکرشده اثر معنیداری بر این خصوصیت از خاک نداشته و از
نظر آماری تفاوت معنیداری بین تیمارها و اثرات متقابل آنها
وجود ندارد .باال بودن پهاش خاک موردمطالعه و همچنین باال
بودن آهک و به تبع آن باال بودن ظرفیت بافری سبب شده است
که تغییرات پهاش در نمونههای تیمار شده نتوانند تفاوت
معنی داری را با نمونه شاهد و یا با یکدیگر داشته باشند .نتیجه
تحقیقات بدست آمده از پژوهش حاضر با دستآوردهای (Wan
and Fatinathan, 2010; Kimetu et al., 2008; Fathi and Mir

چوب پسته

a
a

پوست سخت پسته

a
a

a

تفاله پسته

a

a

a
a

a

7.85

a

a
a

شاهد

a

a
a

a

7.8

a a
7.75

PHخاک

a

7.7

7.65

7.6

ماه چهارم

ماه پنجم

ماه سوم

ماه دوم

ماه اول

زمان

شکل  .2اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته در زمانهای مختلف بر ميزان پ-هاش خاک
(ميانگينهای حداقل يک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد از آزمون دانکن میباشند)
جدول  .3تجزيه واريانس ميانگين مربعات اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته،
پوست سخت پسته و چوب پسته در زمانهای مختلف بر ميزان پ-هاش و
قابليت هدايت الکتريکی خاک

پ-هاش

منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمار

3

ns

زمان

4

0/003ns

**0/288

تیمار× زمان

12

ns

**

خطا

40

0/001
0/000

0/000

قابليت هدايت الکتريکی
**

5/470
0/029

0/009

** معنیدار در سطح احتمال يک درصد ns ،غير معنیدار در سطح احتمال
يک درصد آزمون دانکن

قابليت هدايت الکتريکی خاک

نتایج کسبشده از جدول تجزیه واریانس (جدول  )3از اثرات

تیمارهای اعمالشده بر قابلیت هدایت الکتریکی نشان داد که اثر
تیمارهای ذکرشده به تنهایی و همچنین اثرات متقابل این
فاکتورها به نحو معنیداری بر این خصوصیت از خاک معنیدار
بوده است ،به نحوی که خاکهای تیمار شده با بیوچارهای
مختلف ضایعات پسته افزایش معنیداری در میزان قابلیت
هدایت الکتریکی خاک نسبت به تیمار شاهد داشتهاند .بیشترین
میزان قابلیت هدایت الکتریکی مربوط به تیمار تفاله پسته در
ماه اول بود که افزایشی در حدود  2برابر نسبت به تیمار شاهد
داشته است (شکل  .)3افزایش میزان قابلیت هدایت الکتریکی
خاک را میتوان به وجود نمکهای محلول در آب موجود در
بیوچارهای تولیدشده در دمای باال نسبت داد ( Singh et al.,

 238تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،1فروردين و ارديبهشت 1398

 .)2010نتایج به دست آمده با یافتههای پژوهشهای
 al., 2016و  Ippolito et al., 2012همخوانی داردMustafa et .
al., 2010و  DeLuca et al., 2015به افزایش نسبی قابلیت
هدایت الکتریکی در مراحل اولیه پس از کاربرد بیوچار در خاکها
اشاره و دلیل آن را وجود نمکهای محلول در بیوچارها و تجزیه
سریع بخشهای قابلتجزیه این مواد در زمانهای اولیه بیان
کردند .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد ،باگذشت
زمان قابلیت هدایت الکتریکی در خاکهای تیمار شده با
بیوچارهای مختلف کاهش نسبتاً معنیداری در بعضی از
خاکهای تیمار شده ،به خصوص از ماه سوم به بعد ،داشته است
(شکل  )3که دلیل آن را میتوان به جذب سطحی نمک توسط
بیوچار بیان کرد .در مطالعات گذشته نیز به ظرفیت باالی زغال
برای جذب نمکها اشاره شده است ( Bartell and Miller,
.)1923; Thomas et al., 2013
Olmo et

چوب پسته

تفاله پسته

پوست سخت پسته

شاهد

a

a
b
b
de

de
e

bc
cd

b

3

bc
bc

bcbc

2.5

e

f

2

f

f

f

f

ماه چهارم

ماه سوم
زمان

ماه دوم

ماه اول

1.5

1

0.5

قابليت هدايت الکتريکی ( دسی زيمنس بر متر)

3.5

0

ماه پنجم

شکل  .3اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان قابليت هدايت الکتريکی خاک (ميانگينهای
حداقل يک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در

تجزیه میکروبی و کمتر بودن ترکیبات آروماتیک و خشبی
ترکیبات بیوچار نسبت داد ( )Schmidt and Noack, 2000که با
نتایج ( )Wardle et al., 2008و ()Hamer et al., 2004
همخوانی دارد .از طرفی ،دلیل افزایش کربن آلی خاک بعد از
افزودن بیوچار به خاک میتواند به دلیل کربن موجود در بیوچار
باشد؛ زیرا بخش عمدهای از ترکیبات بیوچار را کربن تشکیل می
دهد ( .)Rogovska et al., 2011; Andress et al., 2015نتایج
به دست آمده با یافتههای et al., 2016; Beheshti et al.,
) )Zolfi 2016که گزارش دادند ،منابع آلی (کود مرغی) سبب
افزایش مقادیر کربن آلی خاک و بیوچار تهیهشده از این منابع
در دماهای باالتر سبب افزایش ماندگاری کربن آلی خاک می
شود ،همخوانی دارد .در پژوهشی دیگر ()Ippolito et al., 2012
مشاهده کردند که میزان کربن آلی خاکهای تیمار شده با
بیوچار با مقادیر مصرفی مختلف ،تأثیرهای مختلفی بر میزان
کربن آلی خاک داشته به صورتی که میزان مقادیر مصرفی باالتر
موجب افزایش کربن آلی خاک گردیده است.
جدول  .4تجزيه واريانس ميانگين مربعات اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته،
پوست سخت پسته و چوب پسته در زمانهای مختلف بر ميزان کربن آلی،
پتاسيم و نيترات خاک
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پوست سخت پسته

تفاله پسته

شاهد

سطح  5درصد از آزمون دانکن میباشند)
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بر اساس نتایج کسبشده از جدول تجزیه واریانس از اثر دو
فاکتور نوع بهساز و زمان خوابانیدن (جدول  )4بر میزان کربن
آلی ،تیمارهای بیوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب
پسته در طی مراحل زمانی  5ماهه بر میزان کربن آلی خاک
تأثیر معنیداری در سطح  0/01درصد داشتهاند .تیمار بیوچار
چوب پسته در ماه اول بیشترین میزان کربن آلی خاک را به
میزان  85/26درصد نسبت به تیمار شاهد به خود اختصاص داد
و بعد ا ز ماه اول با کاهش اندکی در میزان کربن آلی خاک به
میزان نسبتاً ثابتی رسید (شکل  .)4کاهش میزان کربن آلی در
خاک در گذر زمان در بعضی از تیمارها (مانند خاک تیمار شده
با بیوچار چوب پسته) را میتوان به مقاومت کمتر به تجزیه،
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شکل  .4اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان کربن آلی خاک (ميانگينهای حداقل يک حرف
مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد از
آزمون دانکن میباشند)
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پتاسيم محلول خاک
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با توجه به نتایج ارائهشده در جدول تجزیه واریانس از اثرات
منابع تغییرات بر پتاسیم محلول (جدول  )4مشاهده شد که
اثرات فاکتورها و اثرات متقابل آنها در سطح یک درصد بر میزان
پتاسیم محلول خاک معنیدار میباشد .بر طبق نتایج ،باگذشت
زمان میزان پتاسیم محلول خاک با یک روند مالیمی افزایش
یافت ،بهطوری که تیمار بیوچار چوب پسته در ماه پنجم
بیشترین میزان پتاسیم خاک را به میزان  60/14درصد نسبت
به تیمار شاهد به خود اختصاص داد که این افزایش در میزان
پتاسیم در محلول خاک توسط بیوچار را میتوان به منبع اولیه
ماده آلی که از آن بیوچار تهیه شده است ،نسبت داد (شکل .)5
نتایج  Haefele et al., 2011در بررسی اثر کاربرد بیوچار (بقایای
گیاهی برنج) بر میزان پتاسیم خاک نشان داد که کاربرد بیوچار
باعث افزایش قابلیت پتاسیم در خاک شده است .روند تغییرات
پتاسیم محلول خاک در ماههای مختلف بهطور معنیداری
افزایش یافته است که این نتایج با یافتههای ( Gaskin et al.,
 )2010و ( )Olarieta et al., 2011همخوانی دارد .در پژوهشی
دیگر که در یک خاک لومی تیمار شده با بیوچار ضایعات گردو
انجام گرفت ،نشان داده شد که خاکهای تیمار شده با بیوچار
نسبت به تیمار شاهد افزایش قابلتوجهی در میزان پتاسیم
خاک داشته است (et al., 2016 .)Novak et al., 2009
Zolfiدر بررسی اثر بیوچارهای تهیهشده از کود مرغی در
دماهای متفاوت ( 300 ،200و  400درجه سلسیوس) بر ویژگی
های شیمیایی یک خاک آهکی گزارش کردند که هرچند کاربرد
کود مرغی سبب افزایش قابلیت استفاده پتاسیم در خاک شده
بود ،اما کاربرد بیوچار تهیهشده از آن در دمای باالتر با افزایش
قابلیت استفاده پتاسیم در خاک همراه بوده است .افزایش
قابلمالحظه در مقادیر پتاسیم محلول با کاربرد بیوچارهای
مختلف نشان میدهد که میتوان از این منبع ،بهعنوان یک
منبع حاوی پتاسیم در مدیریت حاصلخیزی خاکهایی که
کمبود پتاسیم دارند استفاده کرد ( ;Najafi-Ghiri, 2015
 .)Habibi et al., 2017از آنجایی که در اکثر باغات تحت کشت
پسته ،آبیاری به صورت غرقابی صورت میگیرد و همچنین به
دلیل شخمهای متعدد با مدیریت نادرست باعث تراکم خاک می
شوند ،در شرایط سطوح باالی رطوبتی و یا خاکهای متراکم به
دلیل کاهش فراهمی اکسیژن ،روند قابلیت جذب پتاسیم کند
میشود و چون ساالنه مقادیر قابلتوجهی ضایعات در مناطق
پستهکاری حاصل میشود لذا مدیریت این بقایا و تبدیل آنها به
بیوچار تأثیر بسزایی در افزایش میزان پتاسیم و همچنین بهبود
ویژگیهای کیفی خاک دارد؛ بنابراین میتوان این بهساز را به

عنوان یک منبع اصالحکننده در باغات تحت کشت پسته که
کمبود پتاسیم دارند جهت بهبود وضعیت حاصلخیزی ،با احتیاط
از خطرات احتمالی کاربرد آن ،توصیه نمود.
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شکل  .5اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان پتاسيم محلول خاک (ميانگينهای حداقل يک
حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد
از آزمون دانکن میباشند)

نيترات خاک

بر اساس دادههای بدست آمده از جدول ( ،)4اثر تیمارهای
مختلف بیوچار در طی زمان و اثرات متقابل آنها ،اثر معنیداری
(در سطح  ،)0/01بر میزان نیترات خاک داشته است .کاربرد
بیوچارهای مختلف به صورت معنیداری سبب کاهش نیترات
خاک در مقایسه با نمونه شاهد شده است .بیشترین کاهش در
نمونههای تیمار شده با بیوچار پوست پسته در ماه اول از
خوابانیدن بدست آمد .در طرف مقابل با گذشت زمان ،در نمونه
های تیمار شده با بیوچارهای مختلف ،میزان نیترات افزایش
معنیداری نشان داده است .گزارشهای انجام شده نشان داده
است که بیوچار به واسطه قابلیت جذب آنیونی (عالوه بر
خاصیت جذب کاتیونی باال) و همچنین سطح ویژه باال ،قابلیت
نگهداشت باالیی از نیترات را دارا بوده که در نتیجه آن نیترات
در عصاره خاک کاهش یافته است ( ;Downie et al., 2007
Hollister et al., 2013; Lie et al., 2014; Zhang et al.,
 .)2014در نگاهی دیگر به کاهش میزان نیترات در نمونههای

تیمار شده در مقایسه با نمونه شاهد میتوان بیان کرد ،افزودن
بیوچارهای ذکرشده ،به عنوان مواد آلی ،سبب تحریک
میکروارگانیزمها و درنتیجه افزایش فعالیت آنها برای تجزیه
بیشتر و مصرف نیترات خاک شده است .از آنجایی که نیترات
دارای حاللیت بسیار باالیی در آب میباشد و تحت تأثیر
کلوئیدهای خاک قرار نمیگیرد ،در نتیجه کامالً متحرک بوده و
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چنانچه مقدار نیترات و حرکت آن در خاک باال باشد در معرض
خطر آبشویی قرار میگیرد .آبشویی نیترات معموالً مکانیسم
عمده هدرروی نیتروژن از خاکهای زراعی تحت شرایط
سیستمهای کشت آبی محسوب میشود .در یافتههای
پژوهشگران مختلف در زمینه نگهداشت نیترات و کاهش آن در
زه آب خروجی ،نتایج به دست آمده نشان میدهد که کاربرد
بیوچار موجب کاهش نیترات در عصاره خاک یا زه آب گردیده
است Ghorbani, et al. 2016 .بیان کردند که بیوچار پوسته
شلتوک برنج موجب کاهش آبشویی نیترات و نگهداشت آن در
خاک شده است Prendergast-Miller et al., 2011 .مشاهده
کردند که خاکهای اصالحشده با مقادیر باالی بیوچار نسبت به
مقادیر پایینتر ،نیترات بیشتری را در ذرات بیوچار و همچنین
در ریزوسفر خود دارا میباشند که دلیل آن را به دام افتادن
نیترات توسط بیوچار بیان کردند .در پژوهشهای ( Rajkovich
 )et al., 2012نشان داده شد که باال رفتن مقدار مصرف بیوچار
(تا  7درصد) میتواند باعث بیتحرک شدن نیتروژن (آلی شدن)
و در نتیجه کاهش آبشویی آن شود Ducey et al., 2013 .نیز با
افزودن  10درصد بیوچار به نمونه خاک آهکی فرسایش یافته،
دریافتند که روند تثبیت نیتروژن با افزودن بیوچار سریعتر می
شود و همچنین ممکن است که افزودن بیوچار به خاک حرکت
چرخه نیتروژن را کاهش دهد که یافتههای این محقق با نتایج
 Cayuela et al., 2013همخوانی داشت .بهطور کلی نتایج
بدست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین تأثیر از
نگهداشت نیترات در نمونههای تیمار شده از بیوچارهای چوب
پسته و تفاله پسته میباشد.
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مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد از
آزمون دانکن میباشند)

آهن قابلجذب خاک

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول ( )5از جدول تجزیه
واریانس ،مشاهده شد که کاربرد بیوچارهای مختلف در تمام
مراحل زمانی اختالف معنیداری در سطح  0/01بر میزان آهن
قابلجذب خاک ،داشته است .کاربرد همه تیمارهای بیوچار
نسبت به تیمار شاهد ،افزایش معنیداری در مقدار آهن
قابلجذب در خاک داشته است که میتوان بیان کرد ،عالوه بر
مقادیر باال از آهن در درون نمونههای بیوچار که در طی مراحل
تجزیه آزاد میشوند ،کاربرد مواد آلی سبب افزایش قابلیت
دسترسی و به عبارتی سبب کالته شدن عناصر ،به خصوص
عناصر کممصرف میشود Van Herwijnen et al., 2007 .در
تحقیقات خود نشان دادند ،تغییر در قابلیت استفاده عناصر
غذایی کممصرف در خاک تحت تأثیر ویژگیهای مواد آلی و
خاک میباشد که با تجزیه مواد آلی ،عناصر غذایی موجود در آن
آزاد میشود .با گذشت زمان خوابانیدن ،مقدار آهن نسبت به
زمانهای اولیه کاهش نشان داده است که دلیل آن را میتوان به
تجزیه سریعتر در زمانهای ابتدایی و کاهش سرعت تجزیه در
زمانهای انتهایی بیان کرد ( .)Zolfi et al.., 2016مقدار بیوچار
چوب پسته در ماه اول بیشترین میزان آهن قابلجذب خاک را
دارا بود که حدود  60/77درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش
نشان داده است (شکل  Najafi-Ghiri(2015) .)7در تحقیق
خود نشان داد که کاربرد بیوچار ضایعات پنبه و کنجد سبب
افزایش معنیداری در قابلیت استفاده آهن خاک شده است که
با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی داردHossain et al., .
 2011نیز بیان کردند که مقدار عناصر در بیوچار بستگی به
دمای تولید آن داشته و با افزایش دمای تولید ،مقدار عناصر
کممصرف در بیوچار افزایش مییابد؛ بنابراین تأثیر بیشتری بر
بهبود وضعیت حاصلخیزی عناصر کممصرف دارند .در خاکهای
مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل پایین بودن مقادیر ماده
الی ،آهن قابلدسترس کمتری در خاک برای استفاده گیاه وجود
داشته ،لذا افزودن ماده الی به خاک سبب بهبود قابلیت
دسترسی عناصر کممصرف از جمله آهن خواهد شد.
جدول  -5تجزيه واريانس ميانگين مربعات اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته،
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شکل  ..6اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان نيترات خاک (ميانگينهای حداقل يک حرف

منابع تغییرات

درجه آزادی

Fe

Mn

Cu

Zn

تیمار
زمان
تیمار× زمان

3
4
12

**

**

**

**

0/368
**0/181
**0/013

32/200
**8/779
**0/930

0/027
**0/013
*0/001

0/055
**0/159
**0/002

خادمی جلگه نژاد و همکاران :اثر کاربرد بيوچار ضايعات مختلف پسته بر ...

خطا

0/001

40

0/000

0/013

0/000

** معنیدار در سطح احتمال يک درصد ns ،غير معنیدار در سطح احتمال يک
درصد آزمون دانکن
پوست سخت پسته

چوب پسته

شاهد

تفاله پسته

1
a
b
c

d
e

e
g

g

g

d

0.7

ef

ef

f

0.8

0.6

g

0.5
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شکل  .7اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان آهن قابلجذب خاک (ميانگينهای حداقل يک
حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد
از آزمون دانکن میباشند)

روی قابلجذب خاک

های جذب در سطح بیوچار نیز ظرفیت خاک را در ایجاد
کمپلکس با یونهای فلزی و جذب آنها افزایش میدهد
( .)Uchimiya et al., 2011با توجه به ساختار سخت بیوچار در
خاک و افزایش مقاومت آن به تجزیه با افزایش دمای آتشکافت
( ،)Steiner et al., 2007انتظار میرود کمپلکسهای ایجادشده
یونهای فلزی با بیوچار پایدارتر از سایر منابع ماده آلی باشد
( .)Namgay et al., 2010ماندگاری طوالنیمدت اثر بیوچار بر
قابلیت استفاده عناصر غذایی و ویژگیهای خاک ،به دلیل
مقاومت بیشتر آن به تجزیه گزارش شده است ( Fellet et al.,
 .)2011نتایج به دست آمده از این تحقیق با یافتههای ( Ippolito
 )et al., 2012و ( )Davis and Westfall, 2009و ( Espinoza et
 )al., 2006همخوانی دارد .عناصر غذایی موجود در بیوچار
بستگی به منبع اولیه تولید آن دارد ( .)Hossain et al., 2010از
آنجایی که ضایعات جمعآوریشده در این پژوهش از تاج پوشش
گیاه میباشند ،به دلیل عدم تحرک عناصر غذایی کممصرف در
قسمتهای فوقانی ،میزان عناصر کممصرف بیشتر بوده ،بنابراین
بیوچار تولیدشده غنیتر میباشد که میتواند دلیل دیگری بر
افزایش میزان روی قابلدسترس در خاک باشد.
چوب پسته

پوست سخت پسته

شاهد

تفاله پسته

a

b
d

d

e

f

f
fg g

f

b

c
e

f

0.8

f

f

0.7

c

0.6

e
0.5

f

0.4

g

0.3
0.2

ميزان روی خاک (ميلی گرم بر کيلوگرم)

جدول تجزیه واریانس از اثر منابع تغییرات بر میزان روی
قابلجذب خاک (جدول  )5نشان از معنیدار بودن تیمارها و
اثرات متقابل آن بر میزان این عنصر دارد .کاربرد برخی از
بیوچارها سبب افزایش معنیدار روی قابلدسترس در مقایسه با
نمونه شاهد شده است (شکل  .)8هرچند که با گذشت زمان از
ماه اول به بعد سیر نزولی در همه تیمارها مشاهده میشود ،به
نحوی که کمترین میزان روی قابلجذب خاک با کاربرد بیوچار
پوست سخت پسته در ماه پنجم به میزان  48/18درصد نسبت
به تیمار شاهد به دست آمد (شکل  .)7تغییر در قابلیت استفاده
عناصر غذایی کممصرف در خاک تحت تأثیر ویژگیهای مواد
آلی و خاک میباشد .آهکی بودن خاک و پ-هاش نسبتاً باالی
خاکهای موردپژوهش ،کاهش سریع قابلیت استفاده عناصر
آزادشده را سبب شده است .برخی منابع افزایش قابلیت استفاده
عناصر غذایی کممصرف را در اثر کاربرد بیوچار در خاک ( Fellet
 )et al., 2011; Namgay et al. 2010و برخی کاهش آن را
( )Kookana et al., 2011گزارش کردهاند .هرچند مکانیسمهای
متعددی مسئول افزایش یا کاهش نگهداری عناصر غذایی در
خاک میباشد ( .)Sposito, 1984مطالعات انجام شده نشان داد
که اضافه نمودن بیوچار به خاک با تأثیر بر ظرفیت تبادل یونی و
فعالیتهای میکروبی بر قابلیت استفاده یونهای غذایی مؤثر
است ( .)Atkinson et al., 2010تشکیل گروههای عامل محل
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شکل  .8اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان روی قابلجذب خاک (ميانگينهای حداقل يک
حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد
از آزمون دانکن میباشند)

مس قابلجذب خاک

با توجه به دادههای ارائهشده در جدول تجزیه واریانس از اثرات
منابع تغییرات بر مقادیر مس قابلجذب خاک (جدول )5
مشاهده شد که اثرات فاکتورها و اثرات متقابل آنها به صورت
معنیداری در سطوح یک و پنج درصد ،بر مقادیر مس
قابلجذب خاک اثر دارند .کاربرد بیوچار پوست پسته در همه
زمانها ،به طور معنیداری سبب افزایش مس قابل دسترس خاک
شده است ،در حالی که دو بیوچار دیگر در ماههای اولیه تفاوت
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معنیدار افزایشی نشان دادهاند ،اما در ماههای انتهایی
خوابانیدن ،روند کاهشی و ثابتی نسبت به نمونه شاهد داشتند .با
گذشت زمان ،بهاستثنای بیوچار تفاله پسته که روند نامشخصی
را دارا بود ،در همه نمونههای تیمار شده ،روند کاهشی
معنیداری در میزان مس قابلدسترس خاک مشاهده شدet .
 Zolfi al., 2016در بررسی اثر بیوچارهای تهیهشده از کود
مرغی در دماهای متفاوت ( 300 ،200و  400درجه سلسیوس)
بر ویژگیهای شیمیایی یک خاک آهکی گزارش کردند که
کاربرد بیوچارهای ذکرشده در زمانهای اولیه به صورت
معنیداری سبب افزایش آهن و منگنز شده است ،اما با گذشت
زمان از قابلیت دسترسی این عناصر کاسته شده است که دلیل
آن را کاهش سرعت تجزیه و آزادسازی کمتر این عناصر در
طول زمان بیان کردند.
پوست سخت پسته

چوب پسته
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شکل  .9اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان مس قابلجذب خاک (ميانگينهای حداقل يک
حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد
از آزمون دانکن میباشند)

منگنز قابلجذب خاک

با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )5مشاهده شد
که کاربرد بیوچارهای مختلف در تمام مراحل زمانی و همچنین
اثرات متقابل آنها ،اختالف معنیداری در سطح  0/01بر میزان
منگنز قابلجذب خاک داشتهاند .افزودن همه نمونههای بیوچار
به خاک باعث افزایش منگنز در ماه اول از خوابانیدن شده است
(شکل  ،)9هرچند که با گذشت زمان از مقادیر منگنز
قابلدسترس کاسته و حتی در بعضی از نمونههای تیمار شده
مانند بیوچارهای تفاله و پوست سخت پسته نسبت به نمونه
شاهد ،کاهش مشخصی را داشتهاند .نتایج تحقیقات (Najafi-
 )Ghiri, 2015نشان میدهد که بیوچارهای تولیدشده از ضایعات

ميزان منگنز خاک (ميلی گرم بر کيلوگرم)

h h

0.35

b
bc

ميزان مس خاک (ميلی گرم بر کيلوگرم)

a

ذرت ،قابلیت استفاده منگنز را در خاک افزایش داده است که با
نتایج این پژوهش همخوانی دارد .افزودن بیوچار به خاک می
تواند سبب تأمین مقادیری کربن آلی ناپایدار برای خاک شود که
با تجزیه کربن آلی ،افزایش غلظت عناصر کممصرف در خاک نیز
زیاد میشود ( .)Lentz and Ippolito, 2012گذشت زمانهای
دوم تا پنجم از زمان خوابانیدن ،به صورت معنیداری سبب
کاهش منگنز قابلدسترس شده است ،اما بطور کلی با گذشت
زمان روند کاهشی از میزان این عنصر در همه نمونههای تیمار
شده مشاهده میشود .کاهش ایجادشده در میزان دسترسی
خاک به منگنز (و همچنین آهن) میتواند ناشی از فرمهای
معدنی این دو عنصر باشد که در طول زمان به فرمهای با
دسترسی کمتر (شکلهای شیمیایی متصل به اکسیدهای آهن
بیشکل و کریستالی و همچنین شکل باقیمانده) تغییر پیدا
کردهاند که نتایج این تحقیق با یافتههای ()Davis et al., 2009
همخوانی دارد.
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شکل  .10اثر تيمارهای بيوچار تفاله پسته ،پوست سخت پسته و چوب پسته
در زمانهای مختلف بر ميزان منگنز قابلجذب خاک (ميانگينهای حداقل
يک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح 5
درصد از آزمون دانکن میباشند)

نتيجهگيری کلی
مدیریت ضایعات کشاورزی در دنیا به منظور کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی (ناشی از سوزاندن آنها) یکی از چالشهای مهم و
پیش روی محققان و کشاورزان میباشد که در سالهای اخیر
تبدیل این مواد به فراوردههای مهمی از جمله کربن فعال و
بیوچار ،دربهای جدیدی را به منظور مدیریت این ضایعات،
گشوده است .پهاش قلیایی ،میزان ماده آلی و همچنین عناصر
کممصرف پایین و استفاده بیش از حد کشاورزان از کودهای
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 افزودن بیوچار به خاک موجب نگهداشت.تیمار شاهد داشتند
نیترات و کاهش معنیدار نیترات در محلول خاک نسبت به
نمونه شاهد شد که کمترین نیترات مربوط به بیوچار چوب
79/88  کاهش،پسته در ماه اول بود که نسبت به تیمار شاهد
 کاربرد بیوچارها سبب افزایش معنیدار.درصدی را نشان داد
 مس و منگنز شده بود،آهن و افزایش نامنظم از سه عنصر روی
که با گذشت زمان به دلیل کاهش تجزیه بیوچار و تبدیل شکل
 از میزان این،های آن به شکلهای با قابلیت دسترسی کمتر
 بیشترین اثرات مثبت بیوچارهای.عناصر در خاک کاسته شد
 ناشی از کاربرد،تولیدی بر خصوصیات حاصلخیزی خاک
بیوچارهای تفاله پسته و چوب پسته میباشد که ارجحیت
 از.بیشتری نسبت به بیوچارهای پوست سخت پسته دارا بودند
آنجا که تفاله پوست پسته نسبت به چوب پسته فراوانتر و
 لذا بیوچار این ماده میتواند به عنوان،قابلدسترستر میباشد
ماده پیشنهادی به منظور بهبود خصوصیات حاصلخیزی خاک
.در منطقه معرفی شود

 مجموعه،نیتروژنی در زمینهای زیر کشت پسته استان کرمان
محدودیتهایی میباشد که میتوان با کاربرد صحیح بیوچار
 در تحقیق حاضر تالش شده است به بررسی.مرتفع شوند
اثربخشی بیوچارهای مختلف تولیدی از ضایعات مختلف پسته
 پوست سخت پسته و چوب درختان پسته) در،(تفاله نرم پسته
 بر خصوصیات مختلف،) درجه سلسیوس600( دمای باال
 نتایج این تحقیق نشان داد که.حاصلخیزی خاک پرداخته شود
 اثر،کاربرد هر سه بهساز در زمانهای مختلف خوابانیدن
 ولی در نمونه.معنیداری بر میزان پهاش خاک نداشته است
 افزایش، زمان5 خاکهای تیمار شده با هر سه بیوچار در هر
معنیداری از میزان قابلیت هدایت الکتریکی و کربن آلی نسبت
 بیشترین افزایش کربن آلی از نمونه.به تیمار شاهد مشاهده شد
های بیوچار چوب پسته حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد
 با افزایش بیوچار و. درصدی را نشان داده است85/34 افزایش
 میزان پتاسیم محلول خاک افزایش معنیداری نشان داد؛،زمان
بهنحوی که تمام تیمارها افزایش تقریباً دو برابری نسبت به
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