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ABSTRACT
The present study was conducted to investigate the effects of rice husk biomass (RH) and its biochar (RHBC)
on some chemical properties and enzymatic activities involved in carbon and phosphorus cycling of a
calcareous sandy soil (control, U) after two (M2), four (M4), eight (M8), and twelve (M12) months incubation.
For this purpose, a factorial experiment with a randomized complete block design and four replications and two
treatments (RH and RHBC) was performed. Three levels of organic amendments (L1= 1.25%, L2= 2.5% and
L3= 5%) were added to the soil. The results showed that the amount of soil organic carbon (SOC) was
significantly (p< 0.001) affected by the types of organic amendments, their application rate and incubation time.
The highest and the lowest values of SOC were observed in RHBCL3M2 and RHL1M12 treatments with 96.3%
and 73.2% increase as compared to the control treatment, respectively. The trend of changes in SOC and TN
was similar and decreased with incubation time. The highest and the lowest activity of β-glucosidase were
corresponded to the treatments of RHL3M12 (1.6 μgPNP.gr-1h-1) and RHBCL1M2 (0.6 μgPNP.gr-1h-1),
respectively. The RHBCL3M8 and RHL1M2 treatments exhibited the highest (590.6 mg Glu.g-13h-1) and the
lowest (109.6 mg Glu.g-13h-1) invertase enzyme activity, respectively. So that, the highest enzyme activity was
observed in 8th month of incubation. The highest activity of alkaline and acid phosphatases activities were found
in RHL3M12 treatment which were 78.1% and 81.7% higher than that in control treatment, respectively. In
general, the addition of good quality biochars to the soil could be a very good source for compensation of soil
organic carbon deficiency and thereby improving chemical and biochemical properties and soil health, because
of its higher carbon content than its biomass. Therefore, based on the effects of rice biomass and its biochar on
the increasing of SOC content as well as enzymatic activities, these organic amendments are suggested to
improve the quality of sandy soils.
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تأثير کلش برنج و بيوچار حاصل از آن بر فعاليت برخی از آنزيمها در يک خاک شنی آهکی
فيروزه نورمندی پور ،1محمد امير دالور ،*1راتان لل ،2استفان جوزف ،3کريستين سايورت
 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ایران.
 .2مرکز ترسیب و مدیریت کربن ،دانشگاه دولتی اوهایو ،اوهایو ،آمریکا.
 .3دانشکده علوم و مهندسی مواد ،دانشگاه نیوسالت ولز ،سیدنی ،استرالیا.
 .4دانشکده مدیریت زمین ،دانشگاه علمی کاربردی درسدن ،درسدن ،آلمان.
(تاریخ دریافت -1398/10/23 :تاریخ بازنگری -1398/12/9 :تاریخ تصویب)1399/2/2 :

4

چکيده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیوماس کلش برنج ( )RHو بیوچار حاصل از آن ( )RHBCبر برخی ویژگیهای شیمیایی و
فعالیتهای آنزیمی دخیل در چرخه کربن و فسفر در یک خاک شنی آهکی ( )Uبعد از دو ( ،)M2چهار ( ،)M4هشت ()M8
و دوازده ( )M12ماه انکوباسیون میپردازد .برای این منظور آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی در چهار تکرار و دو تیمار ( RHو  )RHBCانجام شد .اصالحکنندههای آلی با مقادیر وزنی  L2=2/5% ،L1=1/25%و
 L3=5%به خاک افزوده شدند .نتایج نشان داد مقادیر کربن آلی خاک ( )SOCبهصورت معنیدار ( )p >0/001تحت تأثیر
نوع اصالحکننده ،میزان کاربرد آن و مدتزمان انکوباسیون قرار گرفت .بیشترین و کمترین مقدار  SOCبه ترتیب در
تیمارهای  RHBCL3M2و  RHL1M12با  96/3و  73/2درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد اندازهگیری شد .تغییرات SOC
و نیتروژن کل ( ) TNبا گذشت زمان انکوباسیون مشابه یکدیگر و کاهشی بود .بیشترین مقدار فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز
مربوط به تیمار  )1/6 μgPNP.gr-1h-1( RHL3M12و کمترین آن مربوط به تیمار  )0/6 μgPNP.gr-1h-1( RHBCL1M2بود.
تیمارهای  RHBCL3M8و  RHL1M2به ترتیب بیشترین ( )590/6 mgGlu.g-13h-1و کمترین ()109/6 mg Glu.g-13h-1
فعالیت آنزیم اینورتاز را نشان دادند؛ بهطوریکه بیشترین فعالیت این آنزیم در ماه هشتم انکوباسیون مشاهده شد .تیمار
 RHL3M12دارای بیشترین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اسیدی بود که به ترتیب  78/1و  81/7درصد افزایش در مقایسه
با تیمار شاهد داشت .بهطورکلی ،افزودن بیوچار با کیفیت مناسب به خاک به دلیل کربن بسیار باالی آن نسبت به بیوماس
میتواند منبع بسیار مناسبی برای جبران کمبود کربن آلی خاک و در نتیجه بهبود خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی
باشد .بر اساس نتایج به دستآمده ،اثرات کلش برنج و بیوچار حاصل از آن در افزایش میزان  SOCو همچنین فعالیتهای
آنزیمی خاک ،این اصالحکنندههای آلی برای بهبود کیفیت خاکهای شنی پیشنهاد میشوند.
واژههای کليدی :اینورتاز ،بتاگلوکوزیداز ،فسفاتاز ،کلش برنج ،کیفیت خاک.

مقدمه
تخریب خاک میتواند خطری جدی برای تولید مواد غذایی و
معیشت روستایی ایجاد کند .از طرفی ،سیاستهای مناسب برای
ترغیب سرمایهگذاریهای بهسازی زمین و مدیریت بهتر زمین
برای کشاورزی پایدار پاسخگویی به نیازهای غذایی ضروری است.
خاکهای شنی رایجترین خاکهای کشاورزی جهان است
( .)Croker et al., 2004این خاکها به عنوان یکی از انواع
خاکهای مسئلهدار تقریباً  900میلیون هکتار در سرتاسر جهان
بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک را به خود اختصاص داده و
حاصلخیزی این خاکها اغلب بسیار کم و به مقدار کربن آلی آنها
وابسته است ( .)Yost and Hartemink, 2019این خاکها دارای
*نویسنده مسئولamir-delavar@znu.ac.ir :

کمتر از  18درصد رس و بیش از  68درصد شن در  100سانتیمتر
ابتدایی سولوم خاک هستند .بر اساس سامانه طبقهبندی خاک به
روش آمریکایی این خاکها یکی از ردههای خاک آنتیسول
( )Xerorthentمحسوب میشوند (.)Soil Survey Staff, 2014
حدود  73درصد آنتیسولهای کشور ایران در مناطق خشک و
نیمهخشک گسترش دارند ( .)Roozitalab et al., 2018مناطق
دیم اکثراً دارای خاک شنی هستند و این خاکها به دلیل بافت
درشت ،مقادیر کم کربن آلی خاک و ظرفیت نگهداری رطوبت
بسیار پایین به عنوان یکی از مهمترین انواع خاکهای مسئلهدار
در جهان شناخته میشوند ( .)Balba, 2018خاکهای شنی از
پتانسیل باالیی برای کشاورزی برخوردار هستند اما اغلب به دلیل
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شرایط کمبود مواد مغذی دارای سطح تولید بسیار پایینی هستند
(.)Zhao et al., 2019
یکی از روشهای بهبود ویژگیهای خاکهای شنی افزایش
کربن آلی است که نقش مهمی را بر خصوصیات مختلف شیمیایی،
فیزیکی ،حاصلخیزی و بیولوژیکی این خاکها ایفا میکنند
( .)Merino et al., 2004پائین بودن سطح مواد آلی و ساختمان
شکننده و ضعیف خاکهای درشتبافت در محیطهای خشک و
نیمهخشک میتواند منجر به تنزل تدریجی کیفیت و حاصلخیزی
آنها شود و بنابراین ،افزایش محتوای ماده آلی خاک و انواع
بقایای آلی به این خاکها بهطور مستمر یکی از روشهای
مدیریتی این خاکها است ( .)Lehmann et al. 2006از طرف
دیگر ،کشاورزی در خاکهای شنی اراضی خشک وابسته به کاربرد
کودهای آلی و معدنی است .به عبارتی دیگر ،از آنجا که سرعت
تجزیه اصالحکنندههای آلی در خاکهای شنی زیاد است،
اصالحکنندههای آلی اضافهشده در مدتزمان کوتاهی طی فصول
کشت و برداشت محصوالت در این خاکها از دست میروند
()Uzoma et al., 2011؛ بنابراین ،اصالحکنندههای آلی برای حفظ
بهرهوری بایستی بهطور مکرر و مستمر بهکاربرده شوند و یا از مواد
آلی با ثبات بیشتر برای مدیریت این خاکها استفاده کرد ( Glaser
.)et al., 2002
تبدیل بقایای گیاهی به بیوچار میتواند یکی از این
روشهای مدیریتی بهبود کیفیت خاکهای مسئلهدار باشد
( .)Alshankiti and Gill, 2016ثبات بیوچار در محیطهای خاک
تا  1000سال گزارش شده است .بیوچار ،محصول جامد پیرولیز
بیوماس در غیاب اکسیژن یا فشار جزئی آن میباشد که در سال-
های اخیر بهعنوان یکی از اصالحکنندههای بسیار مناسب در
محیط خاک تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است
( .)Sohi et al, 2010نتایج تحقیقات نشان داده که افزودن بیوچار
به خاکهای شنی باعث افزایش کربن آلی خاک ( Busscher et
 )al., 2010; Luo et al., 2016و بهبود ویژگیهای مختلف فیزیکی
از جمله ظرفیت نگهداری آب ( ،)Burrell et al., 2016ویژگیهای
شیمیایی و حاصلخیزی ()Barrow, 2012; Peng at al., 2011
میشود .از آنجا که کربن آلی تولیدشده در بیوچار پایدار است،
افزودن آن به خاک این پتانسیل را دارد که کیفیت خاک را بهبود
بخشیده و باعث کاهش دیاکسید کربن متصاعدشده در جو نیز
شود ( .)McHenry, 2009بیوچارها حاوی ترکیبات آلی و یا غیر
آلی هستند که فعالیت میکروبها و آنزیمهای درگیر در چرخه
عناصر غذایی را تنظیم میکنند ( .)Spokas et al., 2010در حال
حاضر مطالعه فعالیت آنزیمهای خاک و روابط آنها با عوامل
متعددی از قبیل نوع خاک توجه زیادی را به خود جلب کرده

است (.)Zheng et al., 2018
از آنجا که واکنش فعالیتهای آنزیمی دخیل در چرخه مواد
مغذی خاک به تغییرات مدیریتی خاک بسیار سریع میباشد ،لذا
بررسی فعالیت آنزیمهای خاک یکی از روشهای ارزیابی کیفیت
خاک محسوب میشود ( )Balota and Chaves, 2010و میتوانند
تغییرات در کیفیت خاک را قبل از ارزیابی توسط دیگر آنالیزهای
خاک پیشبینی نمایند ( .)Nidiaye et al., 2000عالوه بر این،
بررسی فعالیت آنزیمهای مختلف باهم میتواند تصویر بهتری از
وضعیت فرآیندها و عملکرد خاکها ارائه دهد ( Acosta-Martinez
 .)et al., 2003آنزیمها منجر به تغییر شکل مواد آلی و معدنی
شدن مواد مغذی برای رشد گیاهان و چرخه مواد غذایی در
اکوسیستم خاک میشوند ( )Gianfreda, 2015و فعالیت آنها
بیشتر متأثر از مقدار کربن آلی در خاک است ( Tian and Shi,
.)2014
با توجه به بررسی مطالعات انجامشده و لزوم اهمیت مطالعه
خاکهای شنی بهعنوان یکی از انواع خاکهای مسئلهدار ،توجه
کمی به اثرات بیوچار در نواحی خشک ( )Usman et al., 2016و
نیمهخشک ( )Laghari et al., 2015مانند ایران شده است .کلش
برنج یکی از ضایعات معمول کشاورزی در بخشهای مهمی از
اراضی شالیکاری در بسیاری از کشورهای آسیایی و مناطق
مختلف کشور ایران به خصوص مناطق شمالی کشور و سایر
مناطق درگیر با کشت این محصول است .کلش برنج به عنوان
ضایعات کشاورزی ،دفع یا سوزاندن شده و باعث آلودگی هوا و
تغییرات آب و هوایی میشود و این معضل در استانهای شمالی
کشور مشهود است .لذا با تبدیل کلش برنج به بیوچار و جلوگیری
از سوزاندن آن در مزارع و بازیافت منابع زیستی ،میتوان از
مزیتهای ثانویه آن استفاده کرد ( Darzi-Naftchali et al.,
.)2017
استفاده از بیوماسهای گیاهی و بیوچار تهیهشده از این
مواد اولیه ارزانقیمت و نسبتاً فراوان مانند کلش برنج بهعنوان
یک اصالحکننده میتواند راهی برای کاهش محدودیتهای
بهرهوری در خاکهای شنی باشد؛ بنابراین هدف از انجام این
تحقیق بررسی اثرات زیستتوده کلش برنج و بیوچار حاصل از آن
بر برخی ویژگیهای شیمیایی و فعالیتهای آنزیمی در خاک
شنی-آهکی در یک بازه زمانی یکساله است.

مواد و روشها
(Sandy-

خاک مورداستفاده یک خاک آهکی با بافت لوم شنی
 )skeletal, mixed, mesic, Typic Xerorthentsدر اراضی واقع
در دانشگاه زنجان ( )36°40'47.26"N, 48°23'0.61"Eاست که از
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عمق صفر تا  30سانتیمتری آن نمونه خاک برداشت شد .نمونه-
برداری خاک در منطقهای انجامشده که در طی  10سال گذشته
هیچگونه عملیات کشت و کار و کوددهی در آن انجام نشده بود.
نمونههای خاک پس از هوا خشک شدن و عبور از الک دو میلی-
متری جهت انجام آزمایشهای اولیه و اعمال تیمارها به آزمایشگاه
منتقل شد .در این مطالعه بافت خاک به روش هیدرومتری
( ،)Bouyoucos, 1962قابلیت هدایت الکتریکی و  pHدر نسبت
خاک به آب  1به  ،)Carter and Gregorich, 2008( 2/5کربن
آلی خاک به روش والکی و بالک ( Nelson and Sommers,
 ،)1982نیتروژن کل در خاک به روش کجلدال ( Kjeldahl,
 ،)1883ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECبه روش جایگزینی با
استات آمونیوم ( ،)Nelson, 1982کربنات کلسیم معادل ()CCE
به روش تیتراسیون با سود یک موالر ( )Nelson, 1982و فسفر
قابلدسترس و کل به ترتیب به روش عصارهگیری با بیکربنات
سدیم و هضم دو اسید Nelson & Sommers, ( HClO4-HNO3
 )1996انجام شد .نتایج ویژگیهای اندازهگیری شده در جدول ()1
ارائه شده است.
تهيه تيمارهای آلی و تعيين مشخصات آن

تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل بقایای کلش برنج
(تهیهشده از روستای حصار مشمپای شهرستان زنجان) ( )RHو
بیوچار حاصل از آن ( )RHBCبود .بقایای کلش برنج به منظور
پاکسازی مواد همراه ،در آزمایشگاه با آب شهری شستشو داده
شدند و سپس در آون در دمای  55درجه سلسیوس خشک و قبل
از استفاده به صورت پودر یکنواخت در اندازه  0/5تا  1میلیمتر
آسیاب شدند .برای تولید بیوچار به روش پیرولیز آرام ،مواد خرد
و آسیابشده در داخل ظروف بوته چینی دربدار ریخته و برای
اطمینان از شرایط فقدان اکسیژن و یا اکسیژن محدود ،درب
ظروف با ورقههای آلومینیومی پوشانده شد .بوتهها به کوره
الکتریکی منتقل و تنظیم دما با افزایش  17درجه سلسیوس در
هر دقیقه تا رسیدن به دمای  350درجه سلسیوس انجام و پس
از رسیدن به دمای  350درجه سلسیوس به مدت چهار ساعت در
این دما نگهداری و سپس به نمونهها اجازه داده شد تا در دمای
آزمایشگاه سرد شوند ( .)Yuan et al., 2011خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی مختلف بقایای کلش برنج و بیوچار حاصل از آن شامل
 pHبا نسبت  1به ( 5بیوچار-آب) ،قابلیت هدایت الکتریکی،
ظرفیت تبادل کاتیونی ( ،)Chapman, 1965فسفر کل با استفاده
از روش رنگ سنجی اسید آسکوربیک -آمونیوم-مولیبدات
( )Black et al., 1965و سطح ویژه نیز با استفاده از روش جذب
متیلنبلو ( )Ghani et al., 2013اندازهگیری شدند.

مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن در زیستتوده و بیوچار
تهیهشده با استفاده از دستگاه آنالیزور کربن ،هیدروژن و نیتروژن
مدل لکو مرکز پژوهشهای متالورژی رازی تهران تعیین شد
(جدول  .)1مورفولوژی سطح نمونهها با استفاده از مطالعات
تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل وگاتی
اسکن ال ام یو مؤسسه پژوهشی و تحقیقاتی گیاهشناسی دانشگاه
تکنیک درسدن-آلمان و سطح ویژه بیوچارها با استفاده از روش
جذب متیلنبلو ( )Ghani et al., 2013تعیین شد .محتوای
خاکستر بیوچار طبق روش استاندارد  ASTM D-2866و
دستورالعمل ) Song and Guo (2012اندازهگیری شد.
آزمايش گلدانی و انکوباسيون

خاک لوم شنی جمعآوریشده با بقایای کلش برنج و بیوچار
حاصل از آن با سطوح مختلف  )L2( 2/5 ،)L1( 1/25و )L3( 5
درصد وزنی مخلوط شدند .آزمایش در گلدانهای پلیاتیلنی (قطر
دهانه گلدان  ،23قطر انتهایی  17و ارتفاع  21/5سانتیمتر حاوی
 4کیلوگرم خاک) در چهار تکرار انجام شد .برای محدودکردن
تبخیر آب و اطمینان از تبادالت گازی ،گلدانها با درپوش
سوراخدار (قطر منافذ حدود  0/5میلیمتر) پوشش داده شد و در
دمای حدود  25درجه سلسیوس در گلخانه دانشگاه زنجان در
چهار زمان انکوباسیون دو ( ،)M2چهار ( ،)M4هشت ( )M8و دوازده
( )M12ماه مورد بررسی قرار گرفتند؛ به طوری که برای هر کدام
از زمانهای انکوباسیون ،نمونهبرداری از گلدانهای مربوط به
همان زمان صورت گرفت .مقدار رطوبت هر گلدان با روش توزین
در محدوده رطوبت ظرفیت نگهداری مزرعه ،نگهداشته شد.
نمونهبرداری از گلدانها پس از گذشت زمان مورد نظر از شروع
آزمایش ،انجام و برخی ویژگیهای شیمیایی و بیولوژیکی در آنها
اندازهگیری شد .فعالیت برخی آنزیمهای خاک از جمله فعالیت
آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی به روش Tabatabai and
) Bremner (1969و بتاگلوکوزیداز به روش Eivazi and
) Tabatabai (1988با اضافه کردن سوبسترای مناسب و سپس
یک ساعت انکوباسیون در دمای  37درجه سلسیوس و در نهایت
رنگ سنجی ،اندازهگیری و بر اساس وزن خاک خشک گزارش
شدند .فعالیت آنزیم اینورتاز نیز به روش Alef and Nannipieri
) (1995و با افزودن سوبسترای مربوط و پس از  3ساعت
انکوباسیون در دمای  50درجه سلسیوس ،اندازهگیری شد.
تجزيهوتحليل آماری

آزمایش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی ( )RCBDبا چهار تکرار و سه تیمار (نوع ماده
اصالحکننده آلی ،سطوح کاربرد ماده اصالحی و مدتزمان
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ذرات اولیه در تهیه بیوچار در مقایسه با بیوماس مربوطه است و
بهطور عمده شکل ماکروسکوپی را حفظ میکنند ( Ma et al.,
 .)2016با توجه به شکل ( ،)1بیوچار بخشی از ساختار فیبری
شکل بیوماس را حفظ کرده و بیوچار تهیهشده نیز نسبت به
بیوماس دارای خلل و فرج بیشتری است که میتواند حاصل از
ساختمان متخلخل بیوماس باشد و یا در طول فرایند پیرولیز
تشکیل شده باشد و این سطح متخلخل یکی از عواملی است که
قابلیت جذب بیوچار را افزایش میدهد (.)Brewer et al., 2009
همچنین ،در تصویر مربوط به بیوچار برنج (شکل  ،)1کریستال-
های معدنی متعددی روی سطح آن مشاهده شدSeptien et al. .
) (2013بیان کردند که ذرات معدنی پس از متراکم شدن مواد
فرار و ترکیب شدن با یکدیگر به سطح حرکت میکنند.

انکوباسیون) اعمال شد .اختالف معنیداری بین تیمارها با استفاده
از تحلیل واریانس ( )ANOVAآنجام و برای ارزیابی تفاوتهای
بین میانگین تیمارها از آزمون حداقل اختالف معنیداری دانکن
در سطوح احتمال  0/05و  0/01استفاده شد .محاسبه ضریب
همبستگی پیرسون در محیط نرمافزار  SASنسخه  9/3انجام و
نمودارهای مربوطه در محیط  Excelترسیم شدند.

نتايج و بحث
در جدول ( )1نتایج برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
و تیمارهای آلی مورد مطالعه ارائه شده است .تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMبقایای برنج و بیوچار حاصل از آن در
شکل ( )1نشان داده شده است .به طور کلی ،تصاویر SEM
نشاندهنده فرایندهای مختلف ایجادشده در مورفولوژی سطحی

جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی اندازهگيریشده در خاک و تيمارهای آلی مطالعهشده
واحد

منابع تغییر

-1

سطح ویژه
pH

ظرفیت تبادل کاتیونی
قابلیت هدایت الکتریکی
کربن
هیدروژن
نیتروژن
خاکستر
نسبت کربن به نیتروژن
فسفر کل
کربنات کلسیم معادل
شن
سیلت
رس
بافت خاک

2

خاک شاهد

m .g

-

-

7/83
6/5
1/53
0/11
0/01
11
8/47
30
705
245
50
لوم شنی

-1

Cmol(+).Kg
dS.m-1
%
%
%
%
mg.Kg-1
%
gr.kg-1
gr.kg-1
gr.kg-1
-

بیوماس کلش برنج

بیوچار کلش برنج

3/9
7/1
8/15
0/2
37/43
4/89
1/32
28/36
810

17/3
8/4
49/28
7/02
58/75
1/59
1/13
34/86
51/99
465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شکل  -1تصاوير ميکروسکپ الکترونی روبشی بيوماس برنج (راست) و بيوچار حاصل از آن (چپ)
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نسبت به بیوماس اولیه است .از طرفی به دلیل تجزیهپذیری کم
و مقاومت زیاد بیوچار به واسطه ساختار ترکیبات حلقوی آن،
مقدار کربن در تیمارهای بیوچار برنج بیشتر از بیوماس آن شده
است Qambrani et al. (2017) .نیز به نقش بیوچار در افزایش
ذخیره کربن خاک به دلیل پایداری کربن آن اشاره کردند .مقدار
کربن آلی با افزایش میزان سطح کاربردی تیمارهای آلی روند
افزایشی داشت؛ در حالی که باگذشت زمان انکوباسیون مقدار آن
روند کاهشی نشان داد (شکل  ،)2bبه طوری که بیشترین میزان
کربن آلی در دومین ماه از انکوباسیون مشاهده شد .همچنین،
) Sajal and Abul Kashem (2014نیز شاهد بیشترین میزان
کربن آلی خاک در ابتدای آزمایش انکوباسیون بودند که حاکی از
در دسترس قرار گرفتن و تجزیه اجزای با پایداری کمتر
اصالحکنندههای آلی است که با گذشت زمان از میزان آنها
کاسته میشود.

کربن آلی خاک ،نيتروژن کل ،نسبت کربن به نيتروژن و فسفر
قابلدسترس

نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که اثرات ساده
و متقابل تیمارهای مورد مطالعه (نوع اصالحکننده آلی ،مقادیر
سطح کاربردی اصالحکننده و مدتزمان انکوباسیون) بر
ویژگیهای مورد بررسی در سطح یک درصد آماری ()p< 0/01
معنیدار بود.
مقادیر کربن آلی بهصورت معنیدار ( )p<0/001تحت تأثیر
نوع ماده آلی اصالحکننده ،مقدار کاربرد و مدتزمان انکوباسیون
قرار گرفت .به طوری که بیشترین و کمترین مقدار کربن آلی به
ترتیب در تیمارهای  RHBCL3M2و  RHL1M12اندازهگیری شد
و نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  96/3و  73/2درصد افزایش
نشان داد (شکل  .)2aنتایج حاضر با نتایج )Liang et al. (2010
و ) Schmidt and Noack (2000مطابقت دارد .آنها بیان نمودند
که بیوچار دارای مقدار کربن قابل ترسیب بیشتر و پایدارتری

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس اثرات متقابل تيمارها بر خصوصيات کيفی خاک

اصالحکننده آلی

**

1

6/14

19/35

**

0/008

15646/62

**

**

13391/62

9540/37

سطح کاربردی

2

زمان انکوباسیون

3

**

0/0003

**

**

0/0001

**

1186/54

0/12

0/005

**

**

2777/99

12/34

اثرات متقابل

اثرات اصلی

منابع تغییرات

درجه
آزادی

کربن آلی

نیتروژن کل

نسبت کربن به
ازت

فسفر
قابلدسترس

OA×QL

2

0/77

OA×T

3

0/003

**

0/00001

0/000002

**

**
**

**

1/47

298142/46

703/92

**

**

120910/03

188/43

**

1/43
0/88
0/22

**

0/38

**

21731/22

0/003

590/23

**

0/004

**

729/99

**

0/005

0/59

QL×T

6

0/002

**

**

**

OA×QL×T

6

0/001

**

**

0/000001

**

1/31

0/41

**

**

141193/17

**

0/60

0/57

**

**

**

66/91

**

اینورتاز
**

**

182/40

بتاگلوکوزیداز

فسفاتاز قلیایی

**

365/56

فسفاتاز اسیدی

**

1363/02

70/25

**

8/56

2/92

**
**

**

**

**

1156/40
54/85

**

95/62

**

87/61

**

25/32

**

**

**

**

**

**

**

2/45

2/27
2/48

خطا

44

0/0002

0/00001

0/87

0/002

0/00002

10/74

0/11

0/001

ضریب تغییرات

-

1

1/3

1/99

0/04

0/45

1/04

1/33

0/33

** معنیداری در سطح یک درصد ( :OA ،)p< 0/01نوع ماده آلی اصالحکننده () :QL ،میزان سطوح کاربردی :T ،مدتزمان انکوباسیون.

با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اختالف معنیداری در
مقدار نیتروژن کل برای تیمارهای مورد بررسی در طول زمان
انکوباسیون مشاهده شد .بیشترین و کمترین مقدار نیتروژن کل
به ترتیب مربوط به تیمارهای  RHL3M2و  RHBCL1M12بود که
نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  74/3و  50درصد افزایش داشتند.
با افزایش مدت انکوباسیون در مقدار سطح کاربردی یکسان ،روند
کاهشی در مقدار نیتروژن کل مشاهده شد (شکل  .)2cتیمار
 RHBCL3M12نسبت به تیمار  9/4 RHBCL3M2درصد کاهش
داشت .از آنجا که هیچگونه کود حاوی ازت به تیمارها افزوده نشد،
این شرایط میتواند به دلیل باالتر بودن نسبت کربن به نیتروژن
ماده اصالحکننده باشد که تجزیه بقایای گیاهی از نظر نیتروژن
دچار محدودیت شده است .این نتایج با مطالعه Hemwong et

) al. (2008مطابقت دارد Yao et al. (2009) .نیز به غیرمتحرک
شدن و کاهش نیتروژن با گذشت زمان به دلیل مدتزمان اقامت
بیوچار در خاک اشاره کردند Bahrami et al. (2010) .نیز در
مطالعه شاخصهای کیفیت خاک مشاهده کردند که تغییرات
مقدار نیتروژن الگوی مشابهی با تغییرات ماده آلی خاک دارد.
نتایج تحقیق مطالعات مختلف نشان داده است که مقدار
نیتروژن کل در خاکها با افزایش میزان سطح کاربردی بیوچار
افزایش یافته که احتماالً به دلیل مقدار نیتروژن لبایل در بیوچار
بوده و میتواند به تدریج در محیط خاک آزاد شود ( Wang et
 Zhao et al. (2014) .)al., 2015به افزایش نگهداشت یا جذب
سطحی نیتروژن بعد از افزودن بیوچار به خاک اشاره کردند.
همچنین ،با توجه به نتایج همبستگی (جدول  ،)3غلظت
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نیتروژن کل رابطه مستقیم با محتوای کربن آلی خاک دارد
( )r=0/43،p< 0/01که ) Bingham and Cotrufo (2016نیز در

بررسی خود به نگهداری قسمت عمده نیتروژن در ماده آلی اشاره
نمودند.

شکل  -2نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثرات متقابل اصالحکننده آلی ،سطح کاربردی و مدتزمان انکوباسيون بر کربن آلی خاک ( aو  ،)bنيتروژن کل ( )cو
فسفر قابلدسترس ( ،)dميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی  5درصد اختالف آماری معنیداری ندارند.

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2و مشاهده
اختالف معنیداری در نسبت  C: Nبرای تیمارهای مورد بررسی،
تیمار  RHBCL3M2بیشترین میزان نسبت  C:Nرا داشت و نسبت
به تیمارهای  Uو  RHL3M2به ترتیب  88/5و  47/1درصد بیشتر
بود .نتایج همبستگی (جدول  )3حاکی از رابطه مستقیم و معنی-
دار  SOCبا  )r=0/96 ،p< 0/01( CNاست .محققین بیان کردند
که مقدار  SOCمتأثر از کیفیت بقایای مواد آلی مورد استفاده
) (Lal, 2004; Chivenge et al., 2007است که با نسبت C: N
آن تعیین میشود ( .)Blanco-Canqui and Lal, 2009در پژوهش
حاضر نیز نسبت  C:Nدر تیمار  RHکمتر از تیمار  RHBCاست
که نشاندهنده تجزیه سریعتر آن نسبت به  RHBCمیباشد
( Xu et al. (2016) .)Blanco-Canqui and Lal, 2009نیز به
کاهش میزان تجزیه ذخیره  SOCبا افزایش نسبت  C: Nبا تغییر
یافتن میکروارگانیسمهای تجزیهکننده اشاره نمودند.
نتایج تجزیه واریانس افزایش معنیداری مقدار فسفر را در
همه منابع تغییر نشان داد ( .)p< 0/001میزان فسفر در تمامی

تیمارها با افزایش مقدار مصرف اصالحکننده آلی روند افزایشی
نشان داد؛ به طوری که تیمارهای  RHBCL3M12و  RHL1M2به
طور معنیدار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار فسفر را نشان
دادند که به ترتیب  98/6و  97/7درصد افزایش نسبت به تیمار
 Uداشتند (شکل  .)2dاز طرفی ،تیمار  RHBCL3M12نسبت به
تیمار  RHL3M12دارای  12/1درصد افزایش معنیدار بودFathi .
 )2016( Gerdelidani et al.بیان کردند در حین فرایند تولید
بیوچار ،بخشی از زیستتوده تبدیل به خاکستر حاوی نمکهای
محلول از جمله نمکهای فسفره میشود که افزودن آنها به خاک
از طریق بیوچار میتواند منجر به افزایش فسفر محلول شود .هم-
چنین ،با گذشت مدتزمان انکوباسیون نیز میزان فسفر روند
افزایشی نشان داد .برای مثال تیمار  RHL3بعد از گذشت  12ماه،
سه درصد افزایش نسبت به همین تیمار بعد از گذشت دو ماه
انکوباسیون نشان داد.
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جدول  -3ضرايب همبستگی پيرسونN=72, Prob> |r| under H0: Rho=0 ،
SOC
TN
CN
Alk.
Acd.
β-Glu.
Inv.
AP

SOC

TN

1
**0/43
**0/96
*0/27
-0/15n.s
**0/24
**0/77
**0/97

1
0/17n.s
**0/78
**0/63
**0/74
0/20n.s
**0/40

CN

1
0/06n.s
**-0/36
**-0/40
**0/79
**0/94

Alk.

1
**0/88
**0/95
**0/39
**0/39

Acd.

1
**0/86
0/01n.s
-0/05n.s

β-Glu.

1
**0/34
**0/36

Inv.

1
**0/84
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 :SOCکربن آلی خاک :TN ،نيتروژن کل :C:N ،نسبت کربن به نيتروژن :AP ،فسفر قابلدسترس :β-glu. ،بتاگلوکوزيداز :Inv. ،اينورتاز :Alk. ،فسفاتاز قليايی،
 :Acd.فسفاتاز اسيدی* ،معنیداری در سطح پنج درصد (** ،)p< 0/05معنیداری در سطح يک درصد ( n.s ،)p< 0/01عدم معنیداری

مطالعات اخیر نشان داد که افزودن بیوچار به خاک هر دو
تأثیر کاهشی و افزایشی را در فسفر قابلدسترس خاک دارد که
این روند به نوع ماده اولیه برای تهیه بیوچار بستگی دارد ( Steiner
 .)et al., 2007برخی از محققان عقیده دارند که پوسیدگی مواد
آلی باعث تولید هوموس و اسید هومیک میشود که حاللیت و
قابلیت جذب فسفر را افزایش میدهد ( Dotaniya and Meena,
 .)2013یکی از علل این افزایش قابلیت جذب ،شکل گرفتن
کمپلکسهای فسفوهومیک است که با سهولت بیشتری جذب
گیاهان میشوند .دیگر اینکه ترکیبات هومیکی مانند یک آنیون
به وسیله کاتیونهای جذب سطحیشده رس ،جذبشده و در
نتیجه فسفات تبادلی آزاد میشود .علت سوم اینکه هوموس به
صورت پوششی بر روی ذرات هیدروکسید آهن و آلومینیوم قرار
میگیرد که بدین ترتیب ظرفیت تثبیت فسفر خاک را کاهش
میدهد ( .)Dotaniya et al., 2013a,bاز طرفی ،با توجه به نتایج
جدول همبستگی (جدول  SOC ،)3دارای رابطه مستقیم و معنی-
دار با فسفر قابلدسترس ( )r=0/97،p< 0/01است که نشاندهنده
نقش مهم اصالحکنندهها ی آلی مخصوصاً بیوچار در افزایش
قابلیت دسترسی فسفر است ( Bista et al., 2019; Lemanowicz
.)and Bartkowiak, 2013
فعاليتهای آنزيمی

آنزیمهای برون سلولی کاتالیز کنندههای تجزیه ماده آلی هستند
و در چرخه بیوشیمیایی عناصر غذایی دخالت دارند ( Burns et
 .)al., 2013فعالیت آنزیمهای خاک مربوط به چرخههای  N ،Cو
 Pکه با تجزیه ماده آلی ماده ترغیب میشوند ،با خصوصیات
فیزیکوشیمیایی خاک به شدت همبستگی دارند ( Kussainova
 Wang et al. (2012) .)et al., 2013نتیجه گرفتند که ماده آلی
خاک بهعنوان حامل آلی برای آنزیمهای خاک است.
آنزيم بتاگلوکوزيداز

آنزیم بتاگلوکوزیداز ،بهعنوان کاتالیزوری در هیدرولیز مالتوز و

سلوبیوز نقش دارد ( .)Eivazi and Tabatabai, 1988این آنزیم
برون سلولی ،تأمینکننده منابع مهم انرژی برای موجودات زنده
خاک ( ،)Tabatabai, 1994; Matsuoka, 2006دخیل در چرخه
کربن و شاخص بسیار خوبی برای بررسی تغییر در مقادیر کربن
آلی خاک ( )Foster et al., 2016است .این آنزیم یکی از آنزیمهای
اصلی برای تجزیه مواد آلی خاک از سلولز به گلوکز است ( Silva
 .)and Gouveia, 2008نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2اختالف
معنیداری فعالیت این آنزیم را در همه منابع تغییر نشان داد
( .)p< 0/001میانگین فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز از ( 0/23تیمار
 )Uتا ( 1/6 μgPNF gr-1h-1تیمار  )RHL3M12متغیر بود.
تیمارهای  RHو  RHBCدر پایان  12ماه انکوباسیون با سطح
کاربردی پنج درصد به ترتیب دارای افزایش معنیداری  85/5و
 76/5درصدی فعالیت این آنزیم نسبت به تیمار  Uبودند .نتایج
مقایسه میانگین (جدول  )4نشان داد که با افزایش سطح کاربردی
ماده اصالحکننده فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز افزایش یافته است.
این در حالی است که بین سطوح کاربردی  2/5و  5درصد بیوچار
اختالف معنیدار مشاهده نشد و بیشترین میزان فعالیت این آنزیم
بعد از زیستتوده برنج ،در سطح  2/5درصد بیوچار بعد از  12ماه
انکوباسیون اندازهگیری شد .فعالیت این آنزیم در تیمار
 RHBCL3M12نسبت به تیمار  RHL3M12دارای  38/4درصد
کاهش بود.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج )Foster et al. (2016
مطابقت دارد زیرا ایشان نتیجه گرفتند که بیوماس در مقایسه با
بیوچار تأثیر بیشتری بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز داشته است.
این مورد ممکن است با پتانسیل جذب سطحی آنزیمها یا
سوبسترای روی سطوح بیوچار مرتبط باشد ( Günal et al.,
 .)2018جذب سطحی آنزیمها ممکن است منجر به دناتوره شدن
آنها و در نتیجه کاهش فعالیت آنزیمهای برون سلولی از جمله
آنزیم بتاگلوکوزیداز شود ( .)Sun et al., 2014نتایج همبستگی
(جدول  )3نیز نشان میدهد که رابطه معکوس و معنیدار بین
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 )r=-0/40،p< 0/01( C:Nو فعالیت این آنزیم در خاک وجود
دارد .محققین متعددی به وجود این رابطه اشاره نمودهاند .از جمله
) Meyer et al. (2015در تحقیقی به افزایش فعالیت این آنزیم در
تیمار  RHاشاره کرده و بیان نمودند که این افزایش نسبت به
بیوچار میتواند به دلیل کمتر بودن نسبت  C: Nدر این ترکیب
باشد که منجر به تجزیه سریع ماده آلی و آزاد شدن مواد مغذی
در آن میشود Adetunji et al. (2017) .نیز در بررسی فعالیتهای

بیولوژیکی این آنزیم بهعنوان شاخصی از کیفیت خاک به افزایش
فعالیت و عملکرد بهتر این آنزیم در خاکهای اصالحشده با بقایای
گیاهی دارای نسبت  C: Nکمتر اشاره نمودند و دلیل این افزایش
را تجزیه سریعتر ماده آلی و آزاد شدن مواد مغذی بیان کردند.
) Saha et al. (2008نیز بیان داشتند که فعالیت آنزیم
بتاگلوکوزیداز در تیمارهای آلی اصالحکننده با کلش برنج بیشتر
بوده است.

جدول  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل اصالحکننده آلی × سطح کاربردی × مدتزمان انکوباسيون بر فعاليت آنزيم بتاگلوکوزيداز
مدتزمان انکوباسیون
اصالحکننده آلی

سطح کاربردی
L1: 1.25%

بیوچار برنج
RHBC

L2:2.5%
L3: 5%
L1: 1.25%

کلش برنج
RH

L2:2.5%
L3: 5%

دو ماه

چهار ماه

هشت ماه

دوازده ماه

M2

M4

M8

M12

0/574±0/003u
0/822±0/002q
0/809±0/002r
0/715±0/003s
0/952±0/003l
1/371±0/002d

0/682±0/005t
0/908±0/003m
0/891±0/003n
0/837±0/002p
1/022±0/002g
1/409±0/003c

0/878±0/002o
0/975±0/002j
0/962±0/003k
0/901±0/003m
1/166±0/002f
1/552±0/002b

0/903±0/002m
0/988±0/002i
0/982±0/003ij
1/011±0/002h
1/235±0/003e
1/589±0/002a

ميانگينهای داری حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی  5درصد اختالف آماری معنیداری ندارند.

آنزيم اينورتاز

آنزیم اینورتاز در خاک مسئول آزادسازی کربن مورد نیاز برای
رشد و افزایش میکروارگانیسمهای خاک و آنزیمهای تولیدشده
توسط آنها است ( .)Antonious, 2018آنزیم اینورتاز هیدرولیز-
کننده ساکاروز به گلوکز و فروکتوز است (.)Wang et al., 2003

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که تمامی اثرات اصلی
و متقابل تیمارها تأثیر معنیداری بر فعالیت آنزیم اینورتاز داشتند
()p< 0/001؛ به طوری که روند فعالیت این آنزیم تا هشت ماه
بهصورت افزایشی و پسازآن با اختالف کمی نسبت به ماه هشتم
انکوباسیون ،کاهشی بود (شکل .)3

شکل  -3مقايسه ميانگينهای اثرات متقابل اصالحکننده آلی و مدتزمان انکوباسيون بر ميزان فعاليت آنزيم اينورتاز ،ميانگينهای داری حروف مشترک بر
اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی  5درصد اختالف آماری معنیداری ندارند.

) Wang et al. (2011افزایش فعالیت این آنزیم را با زمان
گزارش کردند .تیمارهای  RHBCL3M8و  RHL1M2به ترتیب
بیشترین ( )590/6μg Glu.g-13h-1و کمترین (μg Glu.g-13h-
 )109/61فعالیت آنزیم اینورتاز را نشان دادند و به ترتیب  89و
 40/7درصد بیشتر از تیمار شاهد بودند .نتایج همبستگی (جدول

 )3نشان داد که رابطه مثبت و معنیدار بین 0/01( SOC
< )r=0/77،pبا فعالیت آنزیم اینورتاز در خاک وجود دارد .افزایش
فعالیت اینورتاز میتواند با افزایش کربن قابلدسترس به عنوان
نتیجهای از حضور اصالحکنندههای آلی توضیح داده شود ( Du et
 )al., 2014و با کاهش میزان سطح کاربرد اصالحکنندههای آلی،
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فعالیت این آنزیم کاهشیافته که میتواند به میزان کمتر کربن
آلی خاک نسبت داده شود ( .)Hu et al., 2011از سوی دیگر،
نتایج مخالف نیز گزارش شده است که فعالیت این آنزیم با افزودن
بیوچار کاهشیافته است ( Allison et al., 2014; Elzobair et
 )al., 2016محققان به ظرفیت بسیار زیاد جذب سطحی بیوچار و
تغییرات  pHباال در اثر افزودن آن را عامل کاهش نسبت دادهاند
(.)Huang, et al., 2017
آنزيم فسفاتاز

فسـفاتازها آنزیمهایی با ویژگیهای نسبتاً وسـیع هستند که در
چـرخه فسفر شرکت دارند و میتوانند استرهای فسفات آلی و
غیر آلی را هیدرولیز کنند ،بنابراین قابلیت دسترسی فسفر را در
خاک کنترل میکنند ( .)Caravaca et al., 2002فسفاتازها عالوه
بر اینکه تحت تأثیر تغییرات مواد آلی قرار میگیرند ،سنتز و
فعالیت آنها نیز توسط  pHخاک کنترل میشود (Acosta-
) .Martinez et al., 2007; Eivazi and Tabatabai, 1977فسفاتاز
آنزیمی برون سلولی و پایدار است و اغلب بهعنوان شاخصی برای
معدنی شدن فسفر آلی و فعالیت بیولوژیکی استفاده میشود
( .)Wyszkowska et al. 2005نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
اثرات اصلی و متقابل تیمارها بر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی
و قلیایی معنیدار بود ( .)p<0.01فعالیت آنزیم فسفاتاز (قلیایی و
اسیدی) با افزایش میزان سطح کاربردی اصالحکنندههای آلی و
زمان انکوباسیون افزایش یافت .به طوری که تیمار RHL3M12
نسبت به  RHL3M2و تیمار  RHBCL3M12نسبت به
 RHBCL1M12به ترتیب دارای  28/8و  22/2درصد افزایش بودند.
با این حال ،در تمام تیمارها فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی بیشتر
از فسفاتاز اسیدی بود (شکل  .)4فعالیت آنزیمهای فسفاتاز قلیایی
و اسیدی به ترتیب بین  9/02 -41/3 µg g-1 h-1و µg g-1 h-1
 4/26 -23/3متغیر بود .کمترین میزان فعالیت فسفاتاز قلیایی و
اسیدی به ترتیب مربوط به تیمارهای  RHBCL1M2و
 RHBCL3M2با افزایش  30/3و کاهش  26درصدی نسبت به
تیمار  Uبودند .با توجه به  pHبیوچار و ماهیت نسبتاً قلیایی آن،
 pHخاک افزایش پس از اضافه شدن افزایشیافته و در نتیجه pH
خاک منجر به افزایش فعالیت فسفاتاز قلیایی و کاهش فعالیت
فسفاتاز اسیدی در سطوح باالی کاربرد بیوچار شده است .از آنجا
که خاک مورد مطالعه دارای کمبود فسفر بود ،میکروارگانیسمها
برای افزایش محلول و متحرکشدن مجدد فسفات ،ترشح آنزیم
فسفاتاز را افزایش داده و تقاضا برای فسفر قابلدسترس توسط

گیاهان و میکروارگانیسمها میتواند به تولید و فعالیت آنزیم
فسفاتاز خاک مرتبط شود .نتایج تحقیق با یافتههای ( Kai et al.,
2002; Condron et al., 2005; De Luca et al., 2009; Galvez
 )et al., 2012; Masto et al., 2013در خصوص کاربرد بیوچار بر

افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز مطابقت دارد .فعالیت آنزیمهای
معدنیکننده فسفر ،از جمله فسفاتاز قلیایی و فسفاتاز اسیدی به
طور قابلتوجهی در برخی مطالعات در خاکهای تیمارشده با
بیوچار افزایش یافته است و در برخی دیگر نیز در مقایسه با خاک
شاهد ،تغییری نشان نداد (.)Thies et al., 2015
نتایج همبستگی (جدول  )3نشان داد که ارتباط مثبت و
معنیدار بین فسفاتاز قلیایی با میزان فسفر قابلدسترس (0/01
< )r=0/39،pوجود دارد؛ در حالی که چنین ارتباطی در مورد
فسفاتاز اسیدی مشاهده نشدPiotrowska-Długosz and .
) Wilczewski (2014نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .آنها در
تحقیقی میزان فسفر را بر فعالیت آنزیم فسفاتاز بررسی کردند و
بیان کردند ارتباط میان مقدار فسفر قابلدسترس و فعالیت آنزیم
فسفاتاز در خاک پیچیده است و میتوان شاهد ارتباط مثبت یا
منفی و حتی عدم وجود رابطه بین این خصوصیات بود .در
تحقیقی دیگر Olander and Vitousek (2000) ،دریافتند که
چنانچه چنین ارتباطی وجود نداشته باشد ،احتماالً فسفر عامل
محدودکننده سیستم مطالعاتی نخواهد بود و دیگر فاکتورها
ممکن است بر تولید و فعالیت این آنزیم تأثیر داشته باشند .از
سوی دیگر ،بین فسفاتاز اسیدی و نیتروژن کل همبستگی مثبت
و معنیدار ( )r=0/63،p< 0/01مشاهده شد (جدول .)3
) Lemanowicz (2018در تحقیقی دینامیک میزان نیتروژن و
فسفر را بر فعالیت فسفاتاز بررسی کرده و نتیجه گرفتند که
افزایش نیتروژن باعث افزایش فعالیت میکروبی و به دنبال آن
افزایش تقاضا برای فسفر خواهد شد .عالوه بر این،
میکروارگانیسمهای خاک برای تأمین نیازهای غذایی فسفر ،می-
توانند مقادیر بیشتری از فسفاتاز را آزاد کنند ( Sinsabaugh et
 .)al., 2009همچنین ،بین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اسیدی
رابطه مثبت و معنیدار ( )r=0/88،p< 0/01مشاهده شد و بیانگر
این است که فعالیت هر آنزیمی میتواند منعکسکننده فعالیت-
های آنزیمی دیگری باشد .نتایج این تحقیق با Lemanowicz
) (2018مطابقت دارد.
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شکل  -4مقايسه ميانگين اثرات متقابل ماده اصالحکننده و مدتزمان انکوباسيون بر فعاليت آنزيمهای فسفاتاز قليايی ( )aو اسيدی ( ،)bميانگينهای داری
حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی  5درصد اختالف آماری معنیداری ندارند.

نتيجهگيری
با توجه به نتایج تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که بیوماس برنج
و بیوچار حاصل از آن باعث ایجاد تغییراتی در برخی خصوصیات
خاک از قبیل افزایش کربن آلی خاک ،نیتروژن کل و فسفر
قابلدسترس در خاک و در نتیجه افزایش فعالیت آنزیمهای
مسئول در چرخه کربن و فسفر شدند .با توجه به اینکه میزان
ماده آلی خاک یکی از مؤلفههای مهم حاصلخیزی خاک است،
افزودن بیوچار به خاک به دلیل کربن باالی آن میتواند منبع
بسیار مناسبی برای جبران کمبود کربن آلی خاک و در نتیجه
بهبود خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی و حفظ سالمت خاک
باشد .از طرفی ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح بهینه برای
استفاده از بیوچار برنج در این تحقیق سطح  2/5درصد وزنی
(معادل  50تن در هکتار) میباشد .به دلیل اینکه کربن آلی خاک
در سنتز و تثبیت فیزیکی آنزیمهای مرتبط با آن نقش دارد ،لذا
این پارامترها با یکدیگر همبستگی دارند .از آنجا که اصالح

کنندههای آلی در چرخه عناصر غذایی یا معدنیشدن مواد آلی
نقش مهمی ایفا میکنند ،لذا تأثیر مفیدی در کشاورزی دارند که
این اثر ممکن است بعد از افزوده شدن آنها به خاک در طول
زمان افزایش یابد .بنابراین ،بر اساس اثرات بیوماس کلش برنج و
بیوچار حاصل از آن در افزایش میزان کربن ،نیتروژن و فسفر و
همچنین فعالیتهای آنزیمی خاک ،این اصالحکنندههای آلی
برای بهبود کیفیت خاکهای شنی پیشنهاد میشوند .اگرچه،
تأثیر آنها بسته به نوع شرایط پیرولیز ،مقدار کاربرد و مدتزمان
انکوباسیون و حتی شرایط محیطی ممکن است متغیر باشد .عالوه
بر این استفاده از آنزیمها به دلیل واکنش سریع به تغییرات
خصوصیات خاک و محیطزیست میتواند شاخصهای مفیدی
برای ارزیابی کیفیت خاک باند.
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