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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of compost and biochar from trees pruning residues in
the presence of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on some biological properties of calcareous
soil. The experiment was carried out in a completely randomized design under greenhouse condition in
rhizobox. The factors included organic matter (biochar, compost and control), microbial inoculation (PGPR
bacteria and no microbial inoculation as a control) and soil (rhizospheric and non-rhizospheric soil). The
organic carbon, microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus, microbial respiration, substrateinduced respiration and phosphatase enzymes in the rhizospheric and non-rhizospheric soils were determined
at the end of growth period. The results showed that the simultaneous application of organic matter and
microbial inoculation increased soil biological indices significantly as compared to control treatment.
Furthermore, the compost treatment increased the microbial biomass carbon, microbial biomass phosphorus,
alkaline and acid phosphatase enzyme activity in the rhizospheric soil by 1.02, 1.14, 1.16 and 1.10 times, as
compared to the ones in non-rhizospheric soil, respectively. However, the lowest fraction of microbial
biomass carbon to microbial biomass phosphorus was observed in rhizospheric soil of compost treatment.
Microbial respiration and substrate-induced respiration in the compust rhizospheric soil were measured to be
1.04 and 1.21 times higher than the ones in the non-rhizospheric soil, respectively. In general, application of
organic matter in the conditions of microbial inoculation compared with non-microbial inoculation lead to
improve soil biological properties.
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ارزيابی خصوصيات کيفی خاک آهکی تيمار شده با بيوچار و کمپوست در حضور باکتریهای محرک رشد گياه
3

رقيه واحدی ،*1ميرحسن رسولی صدقيانی ،2محسن برين

 .1دانشجوی ارشد گروه علــوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2استاد گروه علــوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3استادیار گروه علــوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت -1397 /2 /24 :تاریخ بازنگری -1397 /3 /31 :تاریخ تصویب)1397 /4 /26 :

چکيده
این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر کمپوست و بیوچار حاصل از بقایای هرس درختان میوه در حضور باکتریهای
ریزوسفری محرک رشد ( )PGPRبر برخی شاخصهای بیولوژیکی خاک آهکی در قالب آزمایشی بهصورت فاکتوریل با
طرح کامالً تصادفی در شرایط گلخانهای در رایزوباکس اجرا شد .فاکتورها شامل منابع آلی (بیوچار ،کمپوست و شاهد)،
تلقیح میکروبی (باکتریهای  PGPRو عدم تلقیح) و خاک (خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر) بودند .در پایان دوره رشد گیاه،
کربن آلی ،کربن زیستتوده میکروبی ،فسفر زیستتوده میکروبی ،تنفس پایه ،تنفس برانگیخته با سوبسترا و آنزیمهای
فسفاتاز در خاکهای ریزوسفری و غیرریزوسفری تعیین گردید .نتایج نشان داد که کاربرد همزمان مواد آلی به همراه
تلقیح باکتریهای  PGPRباعث افزایش معنیدار شاخصهای بیولوژیک در خاک نسبت به تیمار بدون تلقیح و مواد آلی
شد .همچنین تیمار کمپوست کربن زیستتوده میکروبی ،فسفر زیستتوده میکروبی و فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیا و اسیدی
را به ترتیب  1/16 ،1/14 ،1/02و  1/10برابر در خاک ریزوسفر نسبت به غیرریزوسفر افزایش داد .در حالیکه کمترین
نسبت کربن به فسفر زیستتوده میکروبی را کمپوست در خاک ریزوسفری به خود اختصاص داد .تنفس پایه و تنفس
برانگیخته با سوبسترا در خاک ریزوسفری کمپوست به ترتیب  1/04و  1/21برابر بیشتر از مقادیر آنها در خاک
غیرریزوسفر بود .بهطور کلی کاربرد مواد آلی در شرایط تلقیح میکروبی نسبت به شرایط بدون تلقیح میکروبی منجر به
بهبود خواص بیولوژیکی خاک میگردد.
واژههای کليدی :شاخصهای بیولوژیک ،بقایای هرس ،ریزوسفر ،رایزوباکس

مقدمه

*

کیفیت خاک عالوه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ،دارای
ارتباط نزدیکی با خصوصیات بیولوژیکی آن نیز میباشد.
شاخصهای بیولوژیک خاک از جنبههای مهم کیفیت خاک
هستند و به همین دلیل کیفیت خاک با استفاده از خواص
مختلف بیولوژیک نیز اندازهگیری میشود .اصوالً خاکی که از
تنوع و توزیع مناسب میکروبی برخوردار باشد و ریزجانداران آن
به خوبی فعالیت کنند ،از نظر کیفی در سطح باالیی است .لذا
برای ارزیابی تغییرات عملکرد خاک و تغییرات آن بهتر است
پارامترها و نمایههای زیستشیمیایی (تنفس پایه ،تنفس
برانگیخته ،زیستتوده میکروبی و فعالیت آنزیمی) که
نشاندهنده تنوع ،توزیع زیستی و چگونگی فعالیت ریزجانداران
خاک هستند ،مورد استفاده قرار گیرند )(Gil- et al., 2005
 .Sotresتنفس میکروبی خاک اساساً فرآیندی سلولی بوده و
* نویسنده مسئولrvahedi93@yahoo.com:

واکنشهای بیوشیمیایی بسیاری را در بر میگیرد .این فرآیند
عالوه براینکه شاخصی از وضعیت و فعالیت میکروبهای خاک
است ،بیانگر روند و چگونگی تجزیه مواد آلی ،فعالیت آنزیمی و
چرخه برخی از عناصر غذایی خاک میباشد ( Luo and Zhou.,
 .)2006فعالیت آنزیمی و زیستتوده میکروبی از مهمترین
شاخصهای زیستی خاک محسوب میشوند .به نظر میرسد که
در میان پارامترهای زیستشیمیایی در درجه اول کربن
زیستتوده میکروبی ( )%41و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز (اسیدی
یا قلیایی) ( )%28بیشترین کاربرد را در ارزیابی شاخصهای
زیستی در بین سایر شاخصهای زیستی داشتهاند ( Gil-Sotres
 .)et al., 2005فعالیت آنزیمی و زیستتوده میکروبی ارتباط
نزدیکی با یکدیگر دارند زیرا تبدیل عناصر آلی مهم از طریق
میکروارگانیسمها صورت میپذیرد .آنزیمهای تولیدشده توسط
میکروبها در خاک ،نقش کلیدی در عملکرد بیوشیمیایی،
تجزیه مواد آلی و چرخه عناصر غذایی ایفا میکنند ( Waldrop
 .)et al., 2004در محیط خاک مهمترین عامل محدودکننده
فعالیت میکروبی قابلیت دسترسی به سوبسترای کربنهی قابل
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مصرف است که با ورود سوبسترای کربنه به خاک جمعیت
میکروبی در اطراف سوبسترا افزایش مییابد Chen et al.,
) .)2003بقایای هرس درختان یکی از منابع مهم ماده آلی اولیه
خاک است .با توجه به اینکه وجود ماده آلی در خاک بیانگر
کیفیت و سالمت خاک است ،لذا یکی از راههای صحیح و عملی
برای بهبود ماده آلی خاک ،مدیریت استفاده صحیح از بقایای
هرس درختان میوه است که متأسفانه قسمت اعظم آن سوزانده
و یا در جایی رها گردیده و آلودگی محیطزیست را فراهم می-
نماید ( .)Cakmak et al., 2001بقایای هرس درختان با
تبدیلشدن به بیوچار و کمپوست عالوه بر جایگزینی یا فراهم
کردن عناصر غذایی در خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک نقش مهمی نیز بر پویایی و زندگی
میکروارگانیسمهای خاک و ایجاد نوعی تعادل دینامیکی در
اجزای زنده و غیر زنده خاک ایفا میکنند ( Singh et al.,
 .)2003با این حال ،اطالعات اندکی و همچنین نگرانیهای
زیادی درباره تبدیل ضایعات هرس درختان به بیوچار بر خالف
سایر ضایعات سبز وجود دارد .بیوچار ماده جامد غنی از کربن
تولیدشده توسط تجزیه گرمایی ( (Pyrolysisیا گرماکافت توده-
های زیستی با مقدار کمی اکسیژن یا بدون اکسیژن میباشد.
مقادیر نسبی و ویژگی بیوچار توسط شرایط گرماکافت مانند
دما ،میزان حرارت یا سرعت دمایی ،مدت زمان ،فشار و نوع
مادهی اولیه کنترل میشود ( .)Roberts et al., 2010همچنین
کمپوستسازی به عنوان مؤثرترین روش برای کنترل و مدیریت
بقایای مواد آلی گزارش شده است .زیرا کمپوست فرآورده
حاصل از تجزیه مواد آلی توسط ریزجانداران در یک محیط گرم،
مرطوب و هوازی است که حاوی مقادیر فراوانی عناصر معدنی
میباشد که بهتدریج و پیوسته در خاک آزاد میگردند ( Das et
 .)al., 2010پژوهشهای انجامشده بر روی بیوچار نشان داده که
افزودن بیوچار به خاک سبب افزایش جمعیت و فعالیت و نیز
زیستتوده میکروبی ریزجانداران خاک شده است .منافذ بیوچار
با حفاظت از ریزجانداران ،زیستگاه مناسبی برای موجودات زنده
میکروسکوپی فراهم نموده و همچنین انواع مختلفی از مواد
غذایی معدنی ،انرژی و کربن هم تولید مینمایند .بنابراین
بیوچار تأثیر مثبتی بر روی فعالیتهای بیولوژیکی خاک و در
نهایت حفظ کیفیت خاک دارد (Brik .)Lehmann et al., 2011
 )2009( et alمشاهده کردند که تنفس پایه ،زیستتوده
میکروبی ،رشد جمعیت و کارایی جذب میکروبها بهصورت
خطی و بهطور قابلتوجهی با افزایش غلظت بیوچار چوب (،50
 100و  150گرم در کیلوگرم خاک) افزایش یافته است .کربن
زیستتوده میکروبی به عنوان مخزن قابلتوجه عناصر غذایی و
تغییر و تبدیالت مواد آلی خاک است ،سرعت تجزیه فسفر
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زیستتوده میکروبی از سرعت تجزیه کربن زیستتوده میکروبی
سریعتر است .بنابراین ،فسفر زیستتوده میکروبی میتواند منبع
مهمی در تأمین فسفر موردنیاز گیاه باشدSteiner et al. .
( )2004گزارش کردند که زیستتوده میکروبی در خاکهای
اسیدی برزیل اصالحشده با بیوچار به دلیل افزایش  ،pHافزایش
یافته است .به نظر میرسد که بیوچار قادر به تحریک و افزایش
زیستتوده و فعالیت میکروبی ،همچنین فعالیتهای آنزیمی در
خاک است؛ که دلیل افزایش فعالیتهای آنزیمی همانند فعالیت
فسفاتازها پس از افزودن بیوچار میتواند افزایش دسترسی
ریزجانداران به مواد غذایی به دنبال افزودن مواد آلی و افزایش
ترشحات ریشهای باشد ( .)Tejada and Gonzalez, 2006البته
تأثیرات کاربرد بیوچار بر فعالیتهای آنزیمی خاک متفاوت است
( .)Wu et al., 2013فعالیت اکثر آنزیمها در شرایط قلیایی
افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش فعالیت اصالحکنندهی
بیوچار است ( .)Bailey et al., 2011از سویی ،گزارش شده که
در پایان فرآیند تولید کمپوست ،این فرآوردهها حاوی جمعیت
زیادی از میکروارگانیسمها هستند و بنابراین با مصرف
کمپوست ،عالوه بر افزایش مواد آلی و عناصر غذایی در خاک،
موجودات زنده نیز وارد خاک میشوند (.)Marinari et al., 2000
از سوی دیگر یک سری ریزجاندارن همانند باکتریهای
ریزوسفری محرک رشد ( )PGPR1در خاک قادر به تحریک و
افزایش فعالیتهای میکروبی خاک بوده و فعالیت آنزیمهای
فسفاتاز و زیستتوده میکروبی را در خاک تشدید میکنند
( .)Kaur and Reddy, 2014در یک سیستم ریشهای فعال،
ترکیبات آلی بهطور منظم به ریزوسفر آزاد میشوند که باعث
رشد و افزایش فعالیت جامعهی میکروبی خاک شده و سالمت
سیستم را بهبود میبخشند .در حالت طبیعی معموالً جمعیت
PGPRها در ریزوسفر پایین بوده ،چنانکه نمیتوانند بهطور
قابلتوجهی باعث افزایش رشد و عملکرد گیاهان شوند .بنابراین
تلقیح بذر گیاهان با جمعیتهای باالی باکتریهای ریزوسفری
محرک رشد گیاه میتواند تعداد این باکتریها را در ریزوسفر به
حد مطلوب رسانده و در نتیجه منجر به افزایش شاخصهای
بیولوژیک در خاک گردد ( .)Cakmakci et al., 2007عالوه بر
این قرار دادن ماده آلی (کمپوست و بیوچار) در اطراف ریزوسفر
یا خارج از ریزوسفر میتواند تأثیر قابلتوجهی در فعالیت
میکروبی در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری داشته باشد
( .).Liang et al., 2005مطالعهی خاک ریزوسفری اغلب با
مشکالتی همراه است زیرا الیهی خاکی که مستقیماً تحت تأثیر
ریشه قرار میگیرد بسیار نازک بوده و از طرف دیگر توزیع ریشه
1- Plant growth promoting rhizobacteria
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در خاک بسیار گسترده است ( .)Moshiri, 2010به منظور
مطالعه دقیقتر فرایندهای ریزوسفری ،محدود کردن رشد ریشه-
ها در حجم معینی از خاک سبب افزایش تراکم ریشه شده و
نمونهبرداری از خاک ریزوسفری را تسریع مینماید و یک صفحه
با منافذ ریز از جنس نایلون یا دیگر مواد مصنوعی و یا استیل
ضدزنگ نیز میتواند برای محدود کردن رشد ریشه گیاه استفاده
گردد .این صفحات اجازه عبور آب ،گاز و پخشیدگی مواد غذایی
را میدهند بهگونهای که رشد گیاه تا حد زیادی تحت تأثیر قرار
نگیرد ( )Hylander, 2002و اجازه میدهد که خاک را در
فاصلههای معین تعریفشده از سطح ریشه با برشهای مساوی
جمعآوری کرد .این اطالعات در ساخت ظروفی به نام
رایزوباکس 2مورد استفاده قرار گرفته است .رایزوباکس شرایطی
همانند گلدان دارد با این تفاوت که خاک را از تماس مستقیم با
ریشه جدا کرده بدون اینکه در حرکت محلول خاک خللی وارد
شود .با توجه به اهمیت روزافزون ماده آلی و کودهای بیولوژیک
در کشاورزی و نظر به اینکه ارتباط بین بیوچار و باکتریهای
 PGPRو تاثیرات آنها در فرآیندهای بیولوژیکی خاک هنوز به
اندازه کافی توصیف نشده است و اکثر مطالعات بیوچار در خاک-
های اسیدی و در شرایط آب هوایی گرم و مرطوب انجام گرفته
است .همچنین پژوهشهای کمی در این ارتباط در رایزوباکس
2- Rhizobox

انجام گرفته است .لذا هدف از این تحقیق تأثیر کاربرد بیوچار و
کمپوست بقایای هرس درختان میوه بر برخی خصوصیات
بیولوژیکی خاک آهکی در حضور باکتریهای  PGPRدر شرایط
رایزوباکس میباشد.

مواد و روشها
انتخاب نمونه خاک و آمادهسازی بستر کشت

این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار که فاکتورها شامل ماده آلی (بیوچار بقایای هرس،
کمپوست بقایای هرس و شاهد بدون ماده آلی) ،تلقیح میکروبی
(باکتریهای PGPRو شاهد بدون تلقیح) و خاک (خاک
ریزوسفری و غیرریزوسفری) بود ،در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم
خاک دانشگاه ارومیه اجرا گردید .برای سهولت در نمونهبرداری
از خاک ریزوسفری ،خاک غیر زراعی با بافت سبک از عمق -0
 30سانتیمتری شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان
غربی تهیه شد و بعد از هوا خشککردن از غربال  2میلیمتری
عبور داده شد .سپس در دستگاه اتوکالو با دمای  121درجه
سلسیوس و فشار  1/5اتمسفر به مدت  2ساعت استریل شدند.
قبل از استریل کردن خاک ،برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی به روشهای استاندارد اندازهگیری شدند ( Sparks et
( )al., 1996جدول .)1

جدول  -1نتايج برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک شنی

بافت
خاک

pH

شن لومی

7/53

EC

کربن آلی

کربنات
کلسیم معادل

نیتروژن
کل

فسفر
قابلاستفاده

پتاسیم
قابلاستفاده

dS m-1

%

%

%

mg kg-1

mg kg-1

0/47

0/25

14/25

0/08

7/64
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تهيه بيوچار و کمپوست از ضايعات هرس درختان سيب و انگور
و خصوصيات شيميايی آنها

برای تهیه بیوچار ،بقایای هرس درختان میوه از باغهای استان
آذربایجان غربی شهرستان ارومیه جمعآوری شد .سپس در آون
در دمای  65درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت خشک
شدند .نمونههای خشکشده ابتدا به راکتور (استوانه فلزی به
قطر  7و ارتفاع  31سانتیمتر) و سپس به کوره الکتریکی برای
تولید بیوچار منتقل گردید .تولید در دمای  350درجه سانتی-
گراد انجام گردید .همچنین کمپوست بقایای هرس از گلخانه
تحقیقاتی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه تهیه گردید .در نهایت
بیوچار و کمپوست بقایای هرس آسیاب و از الک  0/5میلیمتری
عبور داده شد .در روی بیوچار تولیدشده خاکستری مشاهده

نشد که نشاندهندهی حذف اکسیژن و صحت روش صحیح
تولید بیوچار بود pH .و  ECبیوچار در عصاره صافشده
سوسپانسیون  1به  10بیوچار به آب ( ،)ASTM, 2009فسفر کل
بیوچار به روش هضم با اسید (،)Rajkovich et al., 2011
نیتروژن و کربن بیوچار نیز به روش سوزاندن خشک با دستگاه
)Rajkovich et al., 2011( ESC 4010 CHNSO Analyzer
اندازهگیری گردید pH .و  ECکمپوست در عصاره صافشده
سوسپانسیون  1به  5کمپوست به آب ،نیتروژن کل کمپوست به
روش کجلدال ( ،)Emami, 1997فسفر کمپوست بعد از هضم
خشک به روش آمونیم وانادات ( )Emami, 1997و کربن آن به
روش والکی و بالک ()Nelson and Sommers, 1982
اندازهگیری شد (جدول .)2
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جدول  -2برخی از ويژگیهای بيوچار بقايای هرس و کمپوست حاصل از بقايای هرس درختان سيب و انگور

ویژگیها

واحد

بیوچار بقایای هرس
سیب و انگور

کمپوست بقایای هرس
سیب و انگور

7/29
0/08
0/54
67/53
125/05
0/66

7/05
17/87
3/72
30/02
7/92
7/54

pH
-1

EC

ds m

نیتروژن
کربن

%
%

C/N

فسفر کل

%

 -بیانگر عدم اندازهگیری پارامتر موردنظر

آزمون گلخانهای و آناليز خاک

برای انجام آزمون گلخانهای و بهمنظور کشت گیاه از رایزوباکس
استفاده شد .باکسهای ریزوسفر در ابعاد  20×15×20سانتیمتر
(طول ،عرض ،ارتفاع) استفاده شد .فضای هر باکس با استفاده از
صفحات مشبک نایلونی  325مش به دو قسمت )1 :ناحیه
ریزوسفری به ضخامت دو سانتیمتر )2 ،ناحیه غیرریزوسفری به
ضخامت  5/8سانتیمتر (این ناحیه در طرف دیگر ناحیه
ریزوسفری نیز با همان ضخامت تکرار شد) تقسیم شد .برای
انجام آزمایش گلخانهای ،بیوچار و کمپوست بقایای هرس سیب
و انگور هرکدام برحسب  1/5درصد کربن آلی خالص به خاک
(هر باکس شامل  5/80کیلوگرم خاک 41/19 ،گرم کمپوست در
هر کیلوگرم خاک و  22/21گرم بیوچار در هر کیلوگرم خاک)
اضافه و مخلوط شدند و سپس به باکسها منتقل گردیدند .در
تیمارهای شاهد بدون ماده آلی نیز به خاک استریل تلقیح
میکروبی و بدون تلقیح میکروبی اعمال گردید .همچنین مقدار
 80میلیگرم فسفر از منبع خاک فسفات به عنوان منابع
نامحلول فسفر در هر کیلوگرم خاک به فاصلهی  5سانتیمتری
زیر بذرها قرار داده شد .برای تلقیح میکروبی از سویههای
میکروبی موجود در بانک میکروبی گروه علوم خاک دانشگاه
ارومیه که شامل سودوموناسهای گروه فلورسنت (ترکیبی از
گونههای  P.fluorescens ،P aeruginosaو  )P. putidaبودند،
استفاده گردید .برای تلقیح بذرها از روش اضافه کردن محلول
باکتریها (یک میلیلیتر از سوسپانسیون برای هر بذر) به خاک
اطراف بذرها همزمان با کاشت استفاده شد .پس از افزودن مایه-
های تلقیح ،برای کشت گیاه ،بذرهای گندم (Triticum .
 )aestivum Lرقم پیشتاز پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم
 0/5درصد به تعداد شش بذر در قسمت ریزوسفری رایزوباکس-
ها کشت گردیدند .پس از جوانه زدن بذرها ،چهار بوته (بوتههای
سالمتر و قویتر) نگهداشته شدند .در طول دوره کشت از آب

مقطر به منظور آبیاری و تأمین مواد غذایی موردنیاز برای تغذیه
گیاهان از محلول غذایی  Rorisonعاری از فسفر استفاده گردید.
در پایان پس از  65روز رایزوباکسها باز شدند .از هر رایزوباکس
دو نمونه خاک ،یکی از بخش ریزوسفر و دیگری از بخش
غیرریزوسفری برداشت شد .کربن آلی (،)Sparks et al., 1996
کربن زیستتوده میکروبی (،)Jenkinson and Ladd, 1981
فسفر زیستتوده میکروبی ( ،)Brookes et al., 1982تنفس پایه
( )Anderson, 1982و تنفس برانگیخته با سوبسترا ( Alef and
 ،)Nannipieri, 1995آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی
( )Tabatabai and Bremner, 1969اندازهگیری شدند .تجزیه و
تحلیل آماری شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج
درصد با نرمافزار  MSTATCو رسم شکلها با نرمافزار Execl
انجام گرفت.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده وجود اختالف آماری معنیدار
تلقیح میکروبی ،منابع آلی و خاک و همچنین اثرات متقابل آن-
ها بر کربن آلی و خصوصیات بیولوژیکی اندازهگیری شده است
(.)P≤ 0/001
کربن آلی ،کربن زیستتوده میکروبی ،فسفر زیستتوده
میکروبی و نسبت کربن زیستتوده میکروبی به فسفر زیستتوده
میکروبی
مقایسه میانگین اثرات متقابل منابع آلی و تلقیح میکروبی
حاکی از آن است که توانایی باکتریها در افزایش کربن آلی و
شاخصهای بیولوژیک اندازهگیری شده بهاستثنای نسبت کربن
زیستتوده میکروبی به فسفر زیستتوده میکروبی در تیمارهای
ماده آلی بهصورت چشمگیری بیشتر از تیمارهای بدون تلقیح
ماده آلی بود .حتی در تیمار شاهد به همراه تلقیح میکروبی نیز
شاخصهای بیولوژیک بیشتر از شاهد بدون تلقیح بود .البته
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نسبت کربن به فسفر زیستتوده میکروبی در تیمار شاهد بدون
تلقیح نسبت به تیمار شاهد به همراه تلقیح میکروبی و حتی
سایر تیمارها بیشتر بود (جدول  .)3در بین تیمارها افزایش
شاخصهای بیولوژیک بهاستثنای نسبت کربن زیستتوده
میکروبی به فسفر زیستتوده میکروبی در تیمار کمپوست بیشتر
از سایر تیمارها بود .بهطوری که بیشترین مقدار کربن آلی در
تیمار کمپوست همراه با تلقیح باکتریایی ( 2/14درصد) بود.
همچنین در تیمارهای بیوچار تفاوت معنیداری بین سطوح
تلقیح میکروبی در مقدار کربن آلی مشاهده شد .هر چند نسبت
به تیمار شاهد بیوچار چه در شرایط تلقیح و چه در شرایط عدم
تلقیح ،مقدار کربن آلی را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد ولی
این افزایش در مقایسه با کمپوست کمتر بود .دلیل این امر را
می توان به اسکلت کربنی پایدار بیوچار نسبت داد که نسبت به
تجزیه مقاوم بود هرچند که باعث افزایش کربن آلی در خاک
گردیده است .گزارش شده زمانیکه کمپوست به عنوان ماده آلی
به خاک اضافه شود ،ریزجانداران قسمتی از کربن آلی را صرف
افزایش قابلیت دسترسی مواد غذایی و بخش دیگر را همراه با
ریزجانداران صرف بهبود ساختمان خاک میکنند ( Jordan et
.)al., 2000
مقایسه میانگین اثر متقابل منابع آلی و تلقیح میکروبی بر
کربن و فسفر زیستتودهی میکروبی نشان داد که افزودن مواد
آلی همراه با تلقیح میکروبی تأثیر معنیداری نسبت به شرایط
بدون تلقیح و نیز شرایط بدون ماده آلی و بدون تلقیح داشت.
هرچند نسبت بین این دو شاخص بیولوژیک عکس مطلب ذکر
شده بود (جدول  .)3بهطوری که در تیمار کمپوست ،حضور
باکتریهای  PGPRمنجر به افزایش  1/49و  2/35برابری کربن
و فسفر زیستتوده میکروبی نسبت به شرایط بدون تلقیح
داشت .همچنین تلقیح باکتریهای  PGPRدر تیمار بیوچار نیز
سبب افزایش  1/37و  2/18برابری کربن و فسفر زیستتوده
میکروبی در مقایسه با شرایط بدون تلقیح گردید .نسبت کربن
زیستتوده میکروبی به فسفر زیستتوده میکروبی در تیمار
شاهد در هر دو سطح تلقیح نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود.
این نسبت در تیمار شاهد بدون تلقیح  2/06برابر بیشتر از تیمار
شاهد همراه با تلقیح باکتریایی بود.
افزایش کربن زیستتوده میکروبی در نتیجه کاربرد
کودهای آلی بدلیل تأمین بستر مناسب برای باکتریها است که
فعالیت آنها را تحریک میکند و باعث افزایش فعالیت
بیولوژیکی خاک میشود ( .)Fierer et al., 2003همچنین عالوه
بر کمپوست ،بیوچار تهیهشده از چوب نیز میتواند فعالیتهای
میکروبی در خاک را با فراهمی کردن زیستگاه ،رطوبت ،کربن،

منابع به راحتی قابل تجزیه و قابل دسترس و عناصر مغذی برای
میکروارگانیسمها افزایش دهد .همچنین قطر منافذ 80-2
میکرومتر در بسیاری از بیوچارهای مشتق شده از چوب مشاهده
شده است ،این محدوده اندازه منافذ میتواند فعالیتهای
باکتریها را پشتیبانی کند ) .(Hammer et al., 2014بنابراین
ایجاد چنین خلل و فرج در بیوچار قابلدسترس برای باکتریها
باعث افزایش فعالیتهای بیولوژیکی آنها در تعامل با بیوچار
میشود ( )2012( Babalola et al .)Swift et al., 1979گزارش
کردند که در نتیجه افزودن کمپوست بقایای گیاهی به خاک
جمعیت میکروارگانیسمها افزایش یافته و باعث افزایش فسفر
زیستتوده میکروبی در خاک شده است .در ارتباط با نسبت
کربن زیستتوده میکروبی به فسفر زیستتوده میکروبی میتوان
چنین بیان کرد که این نسبت میتواند شاخصی از طبیعت
جامعه میکروبی و نیاز فسفره جامعه میکروبی باشد و یا میتواند
نشاندهنده کنترل فسفر قابلدسترس گیاه در این خاکها از
طریق چرخه میکروبی باشد .بنابراین تیمار شاهد احتماالً در
مقایسه با کمپوست مصرفی (میزان باالی فسفر) سبب افزایش
فسفر قابلدسترس خاک نشده است .لذا این نسبت در تیمار
شاهد افزایش یافته است.
با افزودن ماده آلی باالخص کمپوست به خاک تفاوت
معنیداری در ماده آلی در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری
مشاهده شد (( )p<0/001جدول  .)4بهطوری که افزایش کربن
آلی در خاک ریزوسفری کمپوست  4/32درصد بیشتر از خاک
غیرریزوسفری بود .به نظر میرسد که بخش کربن فعال موجود
در کمپوست پس از افزوده شدن به خاک تجزیه گردیده و هم
چنین بخشی از کربن موجود در این کود به ذخایر کربن در
خاک پیوسته و باعث افزایش سطح کربن آلی خاک شده است.
در تیمار بیوچار نیز مقدار ماده آلی افزایش یافت ولی در مقایسه
با کمپوست کمتر بود .هرچند به دلیل کربن باالی بیوچار
مصرفی (جدول  )1عکس این مطلب قابلانتظار بود .دلیل این
امر را میتوان به اسکلت کربنی پایدار بیوچار نسبت داد که
نسبت به تجزیه مقاوم بود هرچند که باعث افزایش سطح کربن
آلی خاک گردیده است .همچنین میتوان به این موضوع اشاره
کرد که احتماالً بخشی از کربن موجود در بیوچار به دلیل
ساختار پایدار بیوچار به روش مرسوم (والکی -بلک)
قابلاندازهگیری نبوده است.
حضور ماده آلی در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری
منجر به افزایش معنیدار کربن و فسفر زیستتوده میکروبی
بهاستثنای نسبت این دو شاخص در مقایسه با تیمار شاهد در
هر دو سطح خاک گردید (جدول  .)4باالترین میزان کربن
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زیستتوده میکروبی در خاک ریزوسفری تیمار کمپوست بود که
 2/21درصد نسبت به خاک غیرریزوسفری افزایش نشان داد.
کمترین میزان کربن زیستتوده میکروبی نیز در خاک
ریزوسفری تیمار شاهد بدون ماده آلی مشاهده شد که افزایش
 5/7درصد نسبت به خاک غیرریزوسفری داشت .باالترین میزان
فسفر زیستتوده میکروبی نیز در خاک ریزوسفری تیمار
کمپوست مشاهده شد که  14/74درصد نسبت به خاک
غیرریزوسفری افزایش نشان داد .بیوچار نیز سبب افزایش
شاخصهای بیولوژیک شد هر چند در مقایسه با کمپوست کمتر
بود .نسبت این دو شاخص نیز در خاک غیرریزوسفری تمامی
تیمارها بیشتر از ریزوسفر بود و باالترین نسبت در خاک
غیرریزوسفری تیمار شاهد بود که  84/25درصد بیشتر از خاک
ریزوسفری شد.
 )2004( Zaman et alگزارش کردند که مصرف کمپوست
زباله شهری به دلیل افزایش نیتروژن ،کربن و کربن آلی محلول
در خاک نقش مثبتی در افزایش کربن زیستتوده میکروبی
خاک دارد؛ که با نتایج حاصلشده از تحقیق حاضر مطابقت
دارد ،چرا که نتایج نشان داد مقدار کربن آلی (جدول  )4و
نیتروژن کل مصرفی (جدول  )2در تیمار کمپوست نسبت به
سایر تیمارهای آلی بیشتر بود .همچنین مشاهده شد که افزودن
کمپوست به خاک  2/67برابر بیشتر از شاهد ،کربن زیستتوده
میکروبی را در خاک ریزوسفری گیاه ریحان افزایش داد (
 .)Dehghan-Menshadi et al., 2012عالوه بر اینLiu et al ،
( )2012با استفاده از سیستم رایزوباکس مشاهده کردند که
کربن زیستتوده میکروبی در خاک ریزوسفری بیشتر از خاک
غیرریزوسفر بود .بهطور کلی فسفر زیستتوده میکروبی میتواند
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مخزن مهمی برای فسفر محلول از طریق رقابت با گیاهان برای
جذب فسفر یا منبع مهمی از فسفر از طریق تأمین قسمتی از
فسفر موردنیاز گیاه باشد .بنابراین فسفر زیستتوده میکروبی
میتواند یک مکانیسم حفاظتی فسفر لیبایل در خاکهای با
دسترسی پایین فسفر باشد )2011( Redel et al .گزارش کردند
که با افزودن کمپوست به خاک ارتباط مثبتی در خاک بین
فسفر زیستتوده میکروبی و فسفر اولسن (عصارهگیری با بی-
کربنات سدیم) ایجاد میشود که با نتایج حاصلشده از این
تحقیق مطابقت دارد .چرا که نتایج نشان داد تیمار کمپوست
مصرفی بیشترین فسفر قابلاستفاده را نسبت به سایر تیمارها در
خاک داشت (جدول )2؛ بنابراین به احتمال زیاد سبب افزایش
فسفر خاک شده است .در ارتباط با بیوچار نیز گزارش کردند که
با افزودن بیوچار به خاک فسفر زیستتوده میکروبی خاک
افزایش یافت .این افزایش در فسفر زیستتوده میکروبی را می-
توان بهطور مستقیم به کربن باال و قابلدسترس بودن عناصر
غذایی بیوچار یا بهطور غیرمستقیم به افزایش فعالیت ریشه گیاه
توسط بیوچار نسبت داد (.) Biederman and Harpole, 2012
 )1981( Chauhan et alگزارش کردند دامنه نسبت کربن
زیستتوده میکروبی به فسفر زیستتوده میکروبی در خاکهای
با قابلیت دسترسی پایین فسفر  45-1و در خاکهای با
دسترسی باالی فسفر  12-1میباشد .همچنین هرچه این نسبت
کوچکتر باشد در کوتاه مدت منجر به افزایش فسفر قابلاستفاده
در خاک میگردد .نتایج گزارش در این تحقیق نیز به وضوح این
مطب را نشان داد که افزایش این نسبت در تیمار شاهد به علت
محتوی کم فسفر خاک میباشد (جدول .)1

جدول  -3اثرات متقابل منابع آلی و تلقيح ميکروبی بر کربن آلی ،کربن زيستتوده ميکروبی ،فسفر زيستتوده ميکروبی و نسبت کربن زيستتوده ميکروبی به
فسفر زيستتوده ميکروبی

کربن آلی

کربن زیستتوده میکروبی

فسفر زیستتوده میکروبی

MBC

MBP

%

)(mg kg-1 soil

)(mg kg soil

660/6c
820/7a
320/6e

54/61c
85/48a
14/92e

12/15e
9/618f
22/87b

25/00d
36/26b

19/68c
15/29d

6/16f

47/17a

تیمار تلقیح میکروبی

تیمار منابع آلی

تلقیح

بیوچار
کمپوست
شاهد

0/98 c
2/14a
0/46e

بیوچار
کمپوست

0/81d
1/64b

479/2d
547/6b

شاهد

0/32f

256/6f

بدون تلقیح

MBC/MBP

-1

* میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری
ندارند.
جدول  -4اثرات متقابل منابع آلی و خاک بر کربن آلی ،کربن زيستتوده ميکروبی ،فسفر زيستتوده ميکروبی و نسبت کربن زيستتوده ميکروبی به فسفر
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زيستتوده ميکروبی

کربن آلی

کربن زیستتوده میکروبی

فسفر زیستتوده میکروبی

MBC

MBP
-1

%

)(mg kg-1 soil

()mg kg soil

578/2c
691/7a
296/6e

44/05c
65/05a
13/55e

14/02d
11/47f
24/64b

35/56d
56/69b

17/82c
13/44e

7/52f

45/4a

خاک

تیمار منابع آلی

ریزوسفر

بیوچار
کمپوست
شاهد

0/93c
1/93a
0/43e

بیوچار
کمپوست

0/85d
1/85b

557/9d
676/7b

شاهد

0/35f

280/6f

غیرریزوسفر

MBC/MBP

* میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

تلقیح باکتریایی منجر به افزایش کربن آلی در خاک
ریزوسفری و غیرریزوسفری نسبت به تیمار شاهد شد (جدول
 .)5بهطوری که افزایش کربن آلی در خاک ریزوسفر تلقیح
باکتریایی 6/95 ،درصد بیشتر از غیرریزوسفر بود .سرعت ورود
مواد آلی در ریزوسفر بیشتر از غیرریزوسفر است و دلیل آن
سلولهای ریزان ریشه میباشد ،عالوه بر این ترشحات ریشهای
مانند ترکیبات فنولی در ریزوسفر به عنوان محرک رشد
میکروبی در خاک ریزوسفری بوده و زمانی که تجزیه میشوند
سبب افزایش کربن آلی و عناصر غذایی در خاک میشوند.
باکتریهای ریزوسفری محرک رشد به عنوان ذرات آلی بسیار
فعال در خاک به شمار میروند که دارای سطحی فعال و باردار و
نیز توانایی تولید و ترشح بسیاری از ترکیبات آلی ،کربوهیدرات-
ها و آنزیمها را دارا هستند ( .)Huang et al., 2002همچنین
حضور باکتریهای  PGPRمنجر به افزایش  1/4و  2/29برابری
کربن و فسفر زیستتوده میکروبی در مقایسه با شرایط بدون
تلقیح شد (جدول  .)5همچنین ریزوسفر نیز تأثیر بسزایی در
افزایش این شاخصها نسبت به غیر ریزوسفر داشت .معموالً
کربن زیستتوده میکروبی را به عنوان برآوردی از فعالیت و

حیات توده میکروبی خاک محسوب میکنند؛ بنابراین احتماالً
باکتریهای  PGPRبعد از پایان چرخه زندگی خود از بین
رفتهاند و به کل زیستتوده میکروبی خاک افزوده شدهاند و با
این دیدگاه میتوان بیان کرد اجساد سلولی اضافهشده به خاک
ریزوسفری میتواند دلیل افزایش زیستتوده میکروبی در اثر
تلقیح باکتریایی در ریزوسفر باشد (.)Aghababaei et al., 2014
این نتیجه در توافق با نتیجه گزارش شده توسط Li et
 )2012(al.در خاک ریزوسفری ذرت بود .باکتریهای PGPR
برخالف سایر خصوصیات بیولوژیکی ذکر شده ،نسبت کربن به
فسفر زیستتوده را در هر دو سطح خاک ریزوسفر و
غیرریزوسفر نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند ،هرچند این
کاهش در خاک ریزوسفری نسبت به غیرریزوسفر کمتر بود
(جدول  )2015(Raiesi and Hosseinpoor .)5با تحقیق بر روی
اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگیهای میکروبیولوژیکی و
شیمیایی در خاکهای تیمار شده با لجن فاضالب شهری با
استفاده از سیستم رایزوباکس نشان دادند که نسبت کربن به
فسفر زیستتوده در خاک ریزوسفری در مقایسه با غیرریزوسفر
کم بود.

جدول  -5اثرات متقابل تلقيح ميکروبی و خاک بر کربن آلی ،کربن زيستتوده ميکروبی ،فسفر زيستتوده ميکروبی و نسبت کربن زيستتوده ميکروبی به فسفر
زيستتوده ميکروبی

کربن زیستتوده میکروبی

فسفر زیستتوده
میکروبیMBP

خاک

%

)(mg kg-1 soil

)(mg kg-1 soil

ریزوسفر

1/23a

608/8a

55/74a

12/71d

غیرریزوسفر

1/15b

592/5b

47/61b

17/05c

ریزوسفر

0/96c

435/5c

26/03c

20/70b

غیرریزوسفر

0/88d

420/1d

18/91d

34/06a

کربن آلی

MBC

تیمار تلقیح میکروبی
تلقیح
بدون تلقیح

MBC/MBP

* میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

تنفس پايه و برانگيخته با سوبسترا

واحدی و همکاران :ارزيابی خصوصيات کيفی خاک آهکی تيمار شده 267 ...

مقایسه میانگین تیمارهای اعمالشده بر میزان تنفس پایه و
تنفس برانگیخته با سوبسترا در جدول ( )6قابلمشاهده است.
تیمار کمپوست به همراه تلقیح باکتریایی سبب افزایش تنفس
پایه و تنفس برانگیخته با سوبسترا گردید که این افزایش در
حضور باکتریهای  ،PGPRبه ترتیب  1/48و  1/58برابر بیشتر
از شرایط بدون تلقیح بود .در تیمار بیوچار نیز این شاخصها
نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند .بنابراین افزودن کمپوست
به خاک و افزایش اندوخته کربن آلی خاک سبب افزایش رشد
گیاهان و ریشه آنها شده و میزان جمعیت میکروبی و فعالیت
آنها را افزایش داده که به تبع آن میزان تنفس (پایه و
برانگیخته باسوبسترا) افزایش مییابد .احتماالً به دلیل مواد سهل
التجزیه در کمپوست نسبت به بیوچار ،تنفس در تیمار کمپوست
بیشتر بود .چرا که وجود مواد غذایی کافی یکی از عوامل مؤثر

در افزایش جمعیت ریزجاندارن و فعالیت میکروبی آنهاست .بر
خالف کمپوست ،گزارشهای متناقض از تأثیر بیوچار به علت
ساختار و نیمهعمر طوالنی آن بر تنفس خاک وجود داردLiu et .
 )2016(alنشان دادند که بیوچار تأثیر معنیداری بر تنفس
خاک نداشت .افزایش کوتاه مدت در فعالیت و جمعیت میکروبی
همچنین تنفس خاک بالفاصله پس از کاربرد بیوچار به اجزای
لبایل مرتبط با بیوچار به تازگی تهیه شده میباشد ( Smith et
 .)al., 2010این امر بهویژه برای بیوچار که از چوب در دمای
گرماکافت پایین تهیه میشود صادق است که منجر به حفظ
طیف گستردهای از ترکیبات شامل قندها و آلدئیدها در سطح
خود میشود که تأثیرشان بر رشد میکروبی با گلوکز یکسان
است (.(Steiner et al., 2004

جدول -6اثر متقابل منابع آلی و تلقيح ميکروبی بر تنفس پايه و تنفس برانگيخته با سوبسترا

تنفس پایه

تنفس برانگیخته با سوبسترا

)(mg CO2-C day-1/kg soil

)(mg CO2-C day /kg soil

96/79b
112/1a
32/15e
49/79d
70/60c
18/60f

تیمار تلقیح میکروبی

تیمار منابع آلی

تلقیح

بیوچار
کمپوست
شاهد

77/04b
87/49a
23/49e

بدون تلقیح

بیوچار
کمپوست
شاهد

49/45d
59/00c
11/52f

-1

* میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

با افزودن ماده آلی به خاک تفاوت معنیداری در تنفس
پایه و برانگیخته با سوبسترا در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری
مشاهده شد (جدول  .)7با این وجود ،میزان تنفس پایه و
برانگیخته با سوبسترا در خاک ریزوسفری و غیریزوسفری در
تیمارهای آلی بیشتر از شاهد بود ،بهطوریکه بیشترین میزان
تنفس پایه ( 74/84میلیگرم دیاکسید کربن در هر کیلوگرم
خاک) و برانگیخته با سوبسترا ( 100/1میلیگرم دیاکسید
کربن در هر کیلوگرم خاک) در خاک ریزوسفری مربوط به تیمار
کمپوست بود .در تیمار بیوچار نیز روند افزایشی نسبت به تیمار
شاهد مشاهده شد ،هرچند در مقایسه با کمپوست این روند
کمتر بود .فراوانی ترکیبات آلی باالخص کمپوست در ریزوسفر،
منجر به افزایش تنفس میشود چرا که نوع کربن موجود در
کمپوست میتواند بر سرعت تجزیه آن تأثیر بگذارد .به عبارتی
کربن متصل به اکسیژن در کمپوست بیشتر شامل هیدراتهای
کربن است که سریعتر از کربن حلقوی (آروماتیک) و کربن

موجود در زنجیرهای پلیاتیلن (کربن آلکیل) بیوچار تجزیه می-
گردد ( .)Brewer et al., 2009با این حالUrbankova et al ،
( )2014با مطالعهی تأثیر بیوچار بر تنفس میکروبی در خاک
ریزوسفری و غیرریزوسفری در شرایط رایزوباکس گزارش کردند
که بیوچار تأثیر مثبتی بر تنفس میکروبی داشت بهطوریکه
افزایش قابلتوجهی در مقدار تنفس میکروبی خاک ریزوسفری
نسبت به خاک غیر ریزوسفری مشاهده شد.
باکتریهای  PGPRتاثیر معنیداری بر میزان تنفس پایه
و برانگیخته با سوبسترا در خاک ریزوسفری و خاک
غیرریزوسفری نسبت به تیمار شاهد در هر دو سطح خاک
داشتند (جدول  .)8این باکتریها منجر به افزایش  4/35و
 21/64درصدی تنفس پایه و برانگیخته با سوبسترا در خاک
ریزوسفر در مقایسه با غیرریزوسفر شدند .با توجه به اینکه
ریزوسفر بهعنوان نقطه داغ فعالیت میکروبی میباشد که در
مقایسه با خاک غیریزوسفری ،جایی که منابع آلی در حد پایینی
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برای میکروارگانیسمها ایجاد شود و در نهایت منجر به بهبود
فعالیتهای بیولوژیک در خاک شود (.)Duineveld et al., 2001

است ،با سطوح باالتری از عناصر ،منبع تامین کننده عناصر غذایی
گیاه طی فرآیند فتوسنتز شده و نیز باعث میشود محیط مناسبی

جدول -7اثر متقابل منابع آلی و خاک بر تنفس پايه و تنفس برانگيخته با سوبسترا

تنفس پایه

تنفس برانگیخته با سوبسترا

)(mg CO2-C day-1/kg soil

)(mg CO2-C day-1/kg soil

81/97c
100/1a
30/40e
64/59d
82/60b
20/35f

خاک

تیمار منابع آلی

ریزوسفر

بیوچار
کمپوست
شاهد

64/81c
74/84a
19/02e

غیرریزوسفر

بیوچار
کمپوست
شاهد

61/68d
71/66b
15/99f

* ميانگينهايی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری
ندارند.
جدول  -8اثر متقابل تلقيح ميکروبی و خاک بر تنفس پايه ،تنفس برانگيخته با سوبسترا

تلقیح
بدون تلقیح

تنفس پایه

تنفس برانگیخته با سوبسترا

)(mg CO2-C day-1/kg soil

)(mg CO2-C day-1/kg soil

ریزوسفر

64/21a

88/19a

غیرریزوسفر

61/34b

72/50b

ریزوسفر

41/57c

53/47c

غیرریزوسفر

38/41d

39/19d

* میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری
ندارند.

آنزيمهای فسفاتاز اسيدی و قليايی

بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز در تیمار کمپوست به
همراه تلقیح میکروبی اندازهگیری شد .به طوری که تلقیح
باکتریایی این تیمار منجر به افزایش  5/54و  7/78برابری به
ترتیب آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی در مقایسه با تیمار تلفیقی
شاهد و تلقیح باکتریایی شد .کمترین میزان فعالیت آنزیمهای
فسفاتاز مربوط به تیمار شاهد بدون تلقیح میکروبی و بدون ماده
آلی بود (شکل -2الف) .در بین تیمارهای آلی بدون تلقیح نیز
تیمار کمپوست نسبت به بیوچار سبب افزایش فعالیت این
آنزیمها شد ،هرچند تیمار بیوچار نیز فعالیت این آنزیمها را
نسبت به شاهد افزایش داد .افزودن ماده آلی به خاک میتواند
به سه روش در افزایش فعالیت باکتریها در بهبود فعالیت
آنزیمها نقش داشته باشد )1 :افزوده شدن ماده آلی به خاک،
فعالیت میکروبی خاک را از طریق مسیر انرژی باکتری محور
افزایش میدهد که موجب سنتز آنزیم خواهد شد  )2آنزیمهای
همراه مواد آلی به روش کاهش انرژی برای فعالیت باکتریهای
خاک به منظور سنتز این آنزیمها؛ منجر به افزایش فعالیت آنها

و سرعت تجزیه مواد آلی در خاک میشوند  )3مواد آلی با تجزیه
نسبی در خاک با جذب سطحی و حبس فیزیکی آنزیمها سبب
حفاظت آنزیمها در برابر هیدرولیز آنزیمی میشوند ( Kourtev et
 .)al., 2002تیمارهای آلی بهطور معنیداری میزان فعالیت
آنزیمهای فسفاتاز را در هر دو خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری
نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند (شکل -2ب) .بر اساس
نتایج ،در شرایط استفاده از کمپوست بقایای هرس ،فعالیت
آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی در ریزوسفر به ترتیب  1/10و
 1/16برابر خاک غیرریزوسفر بود و هر دو خاک در شرایط
استفاده از کمپوست تفاوت معنیداری را با تیمارهای بیوچار و
شاهد در هر دو خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری نشان دادند
(شکل -2ب) .با توجه به شکل ( -2ب) مشاهده میشود که در
همه تیمارها فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی بیشتر از اسیدی است،
همچنین در تیمارهای شاهد نیز کمپوست نسبت به بیوچار در
افزایش فعالیت آنزیمها نقش مؤثرتری داشته است .افزایش
فعالیت آنزیمهای فسفاتاز خاک در تیمارهای کمپوست و بیوچار
نسبت به شاهد را احتماالً میتوان به افزایش زیستتوده
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میکروبی در پاسخ به ماده آلی افزوده شده ،عناصر غذایی خاک و
بهبود خصوصیات خاک (فیزیکی ،شیمایی و بیولوژیکی) نظیر
ظرفیت نگهداشت مواد غذایی و آب نسبت داد .همچنین عملکرد
بهتر کمپوست در افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز در مقایسه با
بیوچار احتماالً نشاندهنده تجزیه باالی کمپوست بقایای هرس و
نیتروژن سهلالوصول در ترکیب آن و در نتیجه تحریک بیشتر
فعالیت میکروبی بود .کاهش فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در
مقایسه با فسفاتاز قلیایی با افزودن ماده آلی باالخص بیوچار به
خاک دور از انتظار نبود چرا که خاک مورد مطالعه با  pHقلیایی و
شرایط آهکی (جدول  )1و بیوچار مصرفی با  pHقلیایی (جدول )2
برای فعالیت این آنزیم مناسب نبود )2016( Jin et al. .گزارش
کردند که فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی پس از افزودن بیوچار کود
دامی کاهش یافت ،در حالی که فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی
افزایش نشان داد .تأثیر مثبت ریزوسفر بر ویژگیهای بیولوژیک
خاک توسط محققین گزارش شده است ).(Zhao et al., 2010
افزایش فعالیت فسفاتاز در خاک ریزوسفری نسبت به خاک غیر
ریزوسفری را میتوان ناشی از فعالیت میکروبی و ریشهای گیاه
دانست .در این راستا )2007( Balik et al.،با مطالعه تأثیر کود آلی
بر فعالیتهای آنزیمهای فسفاتاز در ریزوسفر گیاهان با استفاده از
رایزوباکس گزارش کردند که فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و
قلیایی بطور معنیداری نسبت به توده خاک افزایش یافت.
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همچنین ،تلقیح باکتریایی در افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز
موثر بود و فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در شرایط
تلقیح باکتریایی ،در خاک ریزوسفری  1/32و  1/18برابر بیشتر از
فعالیت این آنزیمها در خاک غیرریزوسفری بود (شکل  -2ج).
سرعت میکروارگانیسمها در سنتز و آزادسازی فسفاتازها به pH
خاک مرتبط است .پایداری و فعالیت فسفاتاز قلیایی با افزایش pH
افزایش مییابد ،به طوری که در  11 = pHحداکثر فعالیت را نشان
میدهد .عالوه بر این ،فسفاتاز اسیدی بیشتر توسط قارچها ترشح
شده و  pHمطلوب برای این آنزیم شرایط اسیدی تا خنثی بوده و
فسفاتاز قلیایی بیشتر توسط باکتریها ترشح شده و در pH < 7
فعالیت باالتری دارد ( .)Eivazi and Tabatabai, 1977همچنین
فسفاتاز اسیدی بیشتر توسط ریشه گیاهان و ریزجانداران ولی
فسفاتاز قلیایی فقط توسط ریزجانداران تولید میشود .بنابراین
عالوه بر نقش مواد آلی و تلقیح میکروبی بر میزان شاخصهای
بیولوژیکی خاک ،گیاهان نیز ترکیباتی مانند قند و اسیدهای آمینه
و ویتامینها را به ریزوسفر ترشح کرده و باعث اختالف خاک
ریزوسفری و غیر ریزوسفری شده ،همچنین به واسطهی ترشحات
ریشهای سبب افزایش زیستتوده میکروبی میشوند ،چرا که
ترشحات ریشهای محیط ریزوسفر را به محیطی برای فعالیت
میکروبی تبدیل کرده و رشد گیاه و تولید متابولیتهای میکروبی
آن را افزایش میدهد.
آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی
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و غيرريزوسفری.
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نسبت عناصر غذایی آنها در کارایی پاسخ گیاه به تلقیح
 البته.میکروبی و افزودن مواد آلی اصالحی میتواند مؤثر باشد
الزم است نتایج این تحقیق با انجام آزمایشهای گلخانهای و
مزرعهای با کشت گیاهان مختلف تائید گردد و ارزیابی اقتصادی
 لذا استفاده.کاربرد ماده آلی در خاک به ویژه بیوچار انجام بگیرد
از مواد آلی اصالحی و استفاده از پتانسیل بیولوژیکی
میکروارگانیسمها یکی از مهمترین راهکارهای کمک به تشدید
فعالیتهای بیولوژیکی و تنوع زیستی در خاک و جایگزین بسیار
مناسبی برای کودهای شیمیایی و هزینههای هنگفت این کودها
.میباشد

سپاسگزاری
بخشی از نتایج این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره
 با استفاده از اعتبارات "صندوق حمایت از60/85125
پژوهشگران و فناوران کشور" انجام گردیده که بدینوسیله تقدیر
گردد-و تشکر می
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نتيجهگيری
نتایج این تحقیق بر تأثیر مثبت و معنیدار کاربرد مواد آلی در
خاک به همراه تلقیح میکروبی بر شاخصهای کیفی خاک
 همچنین استفاده از روش رایزوباکس از تکنیکهای.داللت دارد
نوین در ارزیابی خاک ریزوسفری بوده و به همراه تلقیح
-میکروبی در این شرایط بهتر توانست فرایندهای میکروبی
 به.ریزوسفری مرتبط با شاخصهای کیفی خاک را توجیه نماید
دنبال کاربرد مواد آلی ریزجانداران به سرعت رشد کرده و منجر
 افزایش فعالیت،به افزایش فعالیتهای بیولوژیکی همانند تنفس
 کربن و فسفر زیستتوده میکروبی در،آنزیمهای فسفاتاز
 البته در افزایش این شاخصهای.ریزوسفر خاک گردید
 کمپوست نقش کاراتری در مقایسه با بیوچار داشت،بیولوژیک
که احتماالً به دلیل تفاوت در ساختار و پایداری کربن موجود در
 طبیعی است که پاسخ شاخصهای کیفی خاک به.بیوچار باشد
 خاک و همچنین اثرات متقابل آنها، ماده آلی،تلقیح میکروبی
، شرایط آزمایش مانند نوع گیاه،یکسان نبوده و عالوه بر اینها
 کاربرد ماده آلی و، نوع آزمایش گلدانی یا مزرعهای،رقم گیاه
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