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ABSTRACT
Biochar application to soil improve organic carbon and soil quality. The objective of this study was to
investigate the effect of biochar and sulfur modified biochar (prepared from sugarcane bagasse and corn
residue) on changes in organic carbon and biochemical and microbiological characteristics of a calcareous soil
under corn cultivation. This study was conducted in a completely randomized design with five treatments and
four replications. Corn residue and sugarcane bagasse biochar and their modified biochar were mixed at 1%
(w/w) with the soil sample, and corn was grown in 5 kg pots. The results indicated that the application of
biochar and biochar modified with sulfur caused a significant increase in total (56.7-115.4%) and dissolved
organic carbon (24.3-60.9%) of the soil, microbial basal respiration (43.8-85.8%), substrate-induced respiration
(44.5-98.9%), microbial biomass carbon (54.8-93.4%), dehydrogenase (108.0-114.7) and catalase (105.4151.6%) activity. Comparison between the two feedstock has revealed that corn residue biochar was more
effective in improving total and dissolved organic carbon and soil biochemical attributes than sugarcane
bagasse biochar. The positive impact of sulfur-modified biochar on dissolved organic carbon, microbial
biomass carbon and catalase activity was significantly greater than the raw biochar. The greatest value of
dissolved organic carbon, microbial basal respiration, and substrate induced respiration as well as
dehydrogenase, and catalase activity, were related to the biochar treatment of modified corn residue. In general,
the results of this study demonstrated that biochar derived from corn residue and sugarcane bagasse could be a
suitable organic amendment to improve soil organic matter and soil biochemical properties. In addition,
modification of biochar with sulfur and production of acidic biochar can increase its efficiency in improving
soil microbial activity.
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گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/4/15 :تاریخ بازنگری -1400/5/9 :تاریخ تصویب)1400/5/31 :

چکيده
کاربرد بیوچار در خاک می تواند در بهبود کربن آلی و کیفیت خاک مؤثر باشد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بیوچار و
بیوچار اصالح شده با گوگرد (تهیه شده از باگاس نیشکر و بقایای ذرت) بر تغییرات کربن آلی و ویژگیهای بیوشیمیایی و
میکروبیولوژیکی یک خاک آهکی تحت کشت ذرت بود .این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و در چهار
تکرار انجام شد .بیوچارهای بقایای ذرت و باگاس نیشکر و بیوچارهای اصالح شده آنها ،در سطح یک درصد وزنی با نمونه
خاک ترکیب شده و کشت گیاه ذرت در گلدانهای پنج کیلوگرمی انجام شد .نتایج نشان داد کاربرد بیوچار و بیوچار اصالح
شده با گوگرد سبب افزایش معنیدار کربن آلی کل ( 56/7 -115/4درصد) و محلول ( 24/3 -60/9درصد) خاک ،تنفس
میکروبی ( 108/0 -114/7درصد) ،تنفس برانگیخته با سوبسترا ( 44/5 -98/9درصد) ،کربن زیستتوده میکروبی (93/4
–  54/8درصد) ،فعالیت دهیدروژناز ( 108/0 -114/7درصد) و کاتاالز ( 105/4 -151/6درصد) شد .مقایسه میان دو
زیست توده نشان داد بیوچار بقایای ذرت در مقایسه با بیوچار باگاس نیشکر در بهبود کربن آلی کل و محلول خاک و
ویژگیهای بیوشیمیایی خاک ،مؤثرتر بود .اثر مثبت بیوچارهای اصالح شده با گوگرد بر کربن آلی محلول ،کربن زیستتوده
میکروبی و فعالیت کاتاالز ،بهطور معنیداری بیشتر از بیوچارهای اولیه بود .بیشترین مقدار کربن آلی محلول ،تنفس
میکروبی پایه و تنفس ناشی از سوبسترا و همچنین فعالیت دهیدروژناز و کاتاالز مربوط به تیمار بیوچار بقایای ذرت اصالح
شده بود .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد بیوچارهای تهیه شده از بقایای ذرت و باگاس نیشکر میتوانند اصالح
کننده آلی مناسبی برای بهبود ماده آلی خاک و ویژگیهای بیوشیمیایی خاک باشند .افزون بر این ،اصالح بیوچار با گوگرد
و تهیه بیوچار اسیدی میتواند کارایی آن در بهبود بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک را افزایش دهد.
واژه های کليدی :ریزجانداران خاک ،زیستتوده ،فعالیت آنزیمی ،کیفیت خاک ،ماده آلی.

مقدمه
یکی از محدودیت های حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک و
نیمهخشک موضوع کمبود مواد آلی خاک میباشد ( El-Naggar
 .)et al., 2019مقدار مواد آلی در بخش عمده اراضی کشاورزی
ایران بسیار کمتر از حد مطلوب است .بررسیها نشان داده در
بیش از  %63از اراضی زیر کشت ایران مقدار ماده آلی کمتر از یک
درصد میباشد ( .)Shahbazi and Besharati, 2013بنابراین برای
حفظ کیفیت و حاصلخیزی خاک ،بهبود ویژگیهای خاک و حفظ
تعادل در عوامل زیست محیطی ،افزودن مواد آلی به خاکهای
کشاورزی مناطق خشک و نیمهخشک امری ضروری است (El-
.)Naggar et al., 2019
توجه به مدیریت مواد آلی ،افزون بر بهبود کیفیت خاک،
سبب کاهش تصاعد کربن آلی به اتمسفر و پیامدهای نامطلوب
ناشی از آن میشود .ساالنه میلیونها تن ضایعات مختلف
کشاورزی در کشور تولید میشود ،که میتواند در تأمین ماده آلی
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خاک موثر باشد؛ اما متاسفانه بخش عمده این ضایعات سوزانده
میشود ( .)Farzadkia et al., 2015کاربرد بیوچار بهعنوان یک
اصالحکنندههای آلی ،جهت افزایش مواد آلی خاک ،در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( Siedt et al., 2021; Zhang
 .)et al., 2021بیوچار یک ماده غنی از کربن است که از تجزیه
حرارتی زیستتودههای مختلف در شرایط بدون اکسیژن و یا
اکسیژن کم تهیه میشود ( Lehmann and Joseph, 2015; Yu
 .)et al., 2019نتایج مطالعات نشان داده افزودن بیوچار به خاک
بهعنوان یک منبع کربن در اراضی کشاورزی میتواند در بهبود
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ( ;Siedt et al., 2021
 ،)Zhang et al., 2021ویژگیهای بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی
خاک ( ;Song et al., 2018; Karimi et Sheng and Zhu, 2018
 )al., 2020aو کیفیت و حاصلخیزی خاک مؤثر باشد ( Yu et al.,
.)2019; Siedt et al., 2021; Karimi et al., 2020a,b
کیفیت خاک افزون بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن،

(علمی  -پژوهشی)

ارتباط نزدیکی با ویژگیهای بیولوژیکی آن دارد .ویژگیهای
بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک از مهمترین شاخصهای
کیفیت خاک میباشند .برای ارزیابی تغییرات کیفیت خاک
شاخصهای بیوشیمیایی مانند تنفس میکروبی پایه ،تنفس ناشی
از سوبسترا ،زیستتوده میکروبی و فعالیت آنزیمی ،که نشاندهنده
تنوع و چگونگی فعالیت ریزجانداران خاک هستند ،مورد استفاده
قرار میگیرند ( Karimi et al., 2020b; Manirakiza et al.,
 .)2021تنفس میکروبی نهتنها نشاندهنده وضعیت و فعالیت
میکروبهای خاک است ،بلکه مشخص کننده روند ،تعادل و
چگونگی تجزیه ماده آلی ،فعالیت آنزیمی و چرخه برخی عناصر
غذایی خاک نیز میباشد ( )Gogoi et al., 2020فراوانی ترکیبات
آلی در ریزوسفر ،سبب افزایش تنفس میکروبی میشود ،چرا که
این مواد منبع عناصر غذایی و انرژی الزم برای ریزجانداران خاک
میباشند .نقش زیستتوده میکروبی بهعنوان مخزن قابلتوجه
عناصرغذایی و تغییرات مواد آلی خاک مسلم است ،بهطوری که
معدنی شدن پیشمادههای آلی اغلب ناشی از فعالیت زیستتوده
میکروبی خاک است ( .)Knoblauch et al., 2021آنزیمهای خاک
بهعنوان شاخصهای کیفیت و حاصلخیزی خاک ،از جمله ویژگی
های میکروبیولوژیکی خاک هستند که سریعتر از سایر ویژگیهای
خاک به تغییرات محیطی پاسخ میدهند ( ;Azeem et al., 2020
 .)Asirifi et al., 2021افزودن اصالح کنندههای آلی مانند بیوچار،
به خاک احتماالً میتواند راهکار مناسبی برای بهبود فعالیت
میکروبی و آنزیمی خاک باشد ( Song et al., 2018; Frimpong
 .)et al., 2021; Asirifi et al., 2021بیوچار با ایجاد تغییرات
مثبت در ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک میتواند در
عملکرد ریزجانداران خاک موثر باشد ( Song et al., 2019; Frene
 .)et al., 2021بیوچار بهدلیل داشتن ساختار متخلخل و سطح
ویژه زیاد ،میتواند زیستگاههای مناسبی را برای ریزجانداران
فراهم نموده و فعالیت میکروبی خاک را افزایش دهد ( Frene et
 .)al., 2021همچنین بیوچار میتواند با بهبود ظرفیت نگهداشت
آب در خاک و یا وجود ترکیبات کربنی قابل دسترس برای استفاده
ریزجانداران خاک ،فعالیت میکروبی خاک را تحت تأثیر قرار دهد
( .)Song et al., 2018نتایج مطالعه  (2021) Lopes et al.نشان
داد کاربرد بیوچار بقایای اوکالیپتوس در یک خاک تحت کشت
نیشکر ،فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک را بهطور معنیداری
افزایش داد.
اصالح بیوچار به روشهای مختلف با توجه به اهداف کاربرد
آن در خاک ،در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است ( ;Jiang et al., 2019; Khajavi-Shojaei et al., 2021
 .)Moradi and Karimi, 2021a, bاستفاه از ترکیبات مختلف
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اسیدی و اسیدی کردن بیوچار یکی از روشهای اصالح بیوچارها
است .اصالح بیوچار با استفاده از ترکیبات مختلف مانند گوگرد،
اسیدهای آلی و معدنی ،میتواند افزون بر کاهش  pHبیوچار ،سایر
ویژگیهای آن را تحت تأثیر قرار دهد (.)Ramzani et al., 2017
همچنین اسیدی کردن بیوچار احتماالً میتواند سبب افزایش
انحالل عناصر غذایی و ترکیبات موجود در ساختار بیوچار شده و
بدینترتیب اثرات آن بر ویژگیهای خاکهای آهکی را تحت تأثیر
قرار دهد ( .)Sahin et al., 2017یکی از ترکیبات پیشنهاد شده
جهت اسیدی کردن بیوچار ،گوگرد است ( Ramzani et al.,
 .)2017در ایران ساالنه بیش از دو میلیون تن گوگرد ،از فعالیت
پاالیشگاههای نفت و گاز تولید میشود و به آسانی در دسترس
است ( .)Besharati, 2017اکسیداسیون گوگرد عنصری با تولید
اسید سولفوریک میتواند سبب کاهش  pHبیوچار و سایر اصالح
کنندههای آلی شود (.)Ramzani et al., 2017
تأثیر بیوچار بر فعالیت ریزجانداران خاک و ویژگیهای
بیوشیمیایی خاک بهدلیل تفاوت در نوع خاک ،نوع بیوچار و
ویژگیهای آن ،و نوع زیستتوده و شرایط گرماکافت بیوچار
متفاوت میباشد ( ;Karimi et al., 2020a, b; Siedt et al., 2021
 .)Brtnicky et al., 2021تاکنون مطالعات چندانی در زمینه تأثیر
بیوچارهای اصالح شده با گوگرد و یا بیوچارهای اسیدی شده بر
ویژگیهای بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاکهای آهکی با
ماده آلی کم ،انجام نشده است ،بنابراین هدف از این پژوهش
بررسی تأثیر کاربرد بیوچارهای اصالح شده با گوگرد (تهیه شده
از بقایای ذرت و باگاس نیشکر) بر کربن آلی ،برخی ویژگیهای
بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی یک خاک آهکی تحت کشت ذرت
بود.

مواد و روشها
تهيه و آماده سازی بيوچار و بيوچار اصالح شده با گوگرد

در این مطالعه از دو زیستتوده بقایای گیاهی ذرت و باگاس
نیشکر برای تهیه بیوچارها استفاده شد .زیستتوده بقایای ذرت
(دانهای هیبرید  )KSC704از مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی،
دانشگاه شهید چمران اهواز و زیستتوده باگاس نیشکر از کشت
و صنعت نیشکر دهخدا در شهرستان اهواز تهیه شد .زیستتوده
های گیاهی تهیه شده ابتدا هوا خشک شده و پس از آسیاب
کردن ،از الک دو میلیمتری عبور داده شدند .سپس در آون در
دمای  105درجه سلسیوس خشک شدند (.)Singh et al., 2017
بیوچارها در کوره الکتریکی در شرایط گرماکافت آهسته ،به مدت
 3ساعت ،در دماهای  200درجه سلسیوس و با نرخ افزایش دمای
پنج درجه سلسیوس در دقیقه تهیه شدند .برای ایجاد شرایط
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( Cantrell et

بدون اکسیژن از جریان گاز نیتروژن استفاده شد
.)al., 2012; Karimi et al., 2020a, b
بهمنظور اصالح بیوچارها ،در آزمایشی تأثیر سطوح مختلف
گوگرد بر تغییرات ویژگیهای بیوچار بررسی شد .بدین ترتیب که
 150گرم از هر کدام از بیوچارها انتخاب شده از آزمایش اول (دو
نوع) در ظروف پالستیکی دربدار (دارای منافذ) با سطوح مختلف
گوگرد ( ،0/5 ،0/25 ،0/1و  %1وزنی) و در سه تکرار ترکیب شدند.
برای تسهیل اکسیداسیون گوگرد مقدار محاسبه شده
سوسپانسیون باکتری  Thiobacillus thioparus PTCC1668به
هر یک از نمونهها اضافه شد ( .)Ramzani et al., 2017باکتری
مورد استفاده بهصورت کشت فعال از مرکز کلکسیون قارچها و
باکتریهای صنعتی ایران در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
تهیه شد .در پایان این آزمایش و بر اساس نتایج بدست آمده،
بیوچارهای باگاس نیشکر و بقایای ذرت اصالح شده شده با سطح
یک درصد وزنی گوگرد ،برای آزمایش گلدانی انتخاب شدند.
ویژگیهای بیوچارها و بیوچارهای اصالح شده با گوگرد
اندازهگیری شد ( .)Singh et al., 2017نتایج بررسی ویژگیهای
بیوچارهای اصالح شده با گوگرد و مقایسه آنها با بیوچارهای

اولیه نشان داد اصالح با گوگرد افزون بر کاهش  ،pHسبب شد
سایر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بیوچارها تغییر کنند (جدول
 .)1در اثر اصالح بیوچارها با گوگرد ،هدایت الکتریکی بیوچارهای
باگاس نیشکر و بقایای ذرت بهترتیب  0/13و  0/21دسیزیمنس
بر متر ،ظرفیت تبادل کاتیونی بهترتیب  0/56و  0/63دسی
زیمنس بر متر و سطح ویژه بهترتیب  0/63و  0/45مترمربع بر
گرم ،افزایش یافت (جدول  .)1همچنین در اثر اسیدی شدن
بیوچارها ،کربن بیوچارها کاهش یافت .در حالیکه هیدروژن،
گوگرد ،اکسیژن و نسبت هیدروژن به کربن ( )H/Cو اکسیژن به
کربن ( )O/Cآنها افزایش یافت (جدول  .)1افزایش نسبت
هیدروژن به کربن ( )H/Cو اکسیژن به کربن ( )O/Cبیوچارهای
اصالح شده با گوگرد ،نشان دهنده کاهش درصد آروماتیک بودن
کربن آنها و بیشتر بودن قطبیت و بار منفی آنها میباشد
(.)Karimi et al., 2019 a, b; Khajavi-Shojaei et al., 2020
نتایج همچنین نشان داد تغییر چندانی در غلظت کل عناصر
غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در اثر اصالح با گوگرد مشاهده
نشد (جدول .)1

جدول  -1برخی ويژگیهای بيوچارهای مورد مطالعه در اين پژوهش
ویژگی

واحد

قابلیت هدایت الکتریکی
ظرفیت تبادل کاتیونی
سطح ویژه
کربن
هیدروژن
نیتروژن
گوگرد
اکسیژن
نسبت کربن به نیتروژن ()C/N
نسبت مولی هیدروژن به کربن ()H/C
نسبت مولی اکسیژن به کربن ()O/C
فسفر
پتاسیم

dS m-1

pH
cmolc kg-1
m2 g-1

%
%
%
%
%
g kg-1
g kg-1

SB

CR

ASB

ACR

6/76
0/86
33/85
10/15
45/15
2/604
0/575
0/287
38/89
78/5
0/687
0/647
0/156
0/816

6/62
3/43
35/44
12/46
48/70
2/791
1/042
0/386
34/56
46/73
0/682
0/533
0/786
23/43

4/36
0/99
34/41
10/78
43/91
3/583
0/583
0/332
39/49
75/31
0/972
0/675
0/162
0/828

4/12
3/61
36/04
12/91
47/53
3/828
1/054
0/439
35/01
45/09
0/936
0/553
0/794
23/43

 :SBبيوچار باگاس نيشکر؛  :CRبيوچار بقايای ذرت؛  :ASBبيوچار اسيدی شده باگاس نيشکر؛  :ACRبيوچار اسيدی شده بقايای ذرت

اعمال تيمارها و کشت گلخانهای

برای انجام این پژوهش یک نمونه خاک از زمینهای زراعی
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز از عمق 0-20
سانتیمتری نمونهبرداری شد .نمونه خاک پس از انتقال به
آزمایشگاه ،هوا-خشک شده و از الک  2میلیمتری عبور داده شد.
سپس ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری شد .خاک
مورد مطالعه دارای بافت لومی ،هدایت الکتریکی  2/45دسی

زیمنس بر متر pH ،معادل  ،7/7ماده آلی  ،%0/71کربنات کلسیم
معادل  ،%41/3نیتروژن کل  0/36گرم بر کیلوگرم ،فسفر قابل
دسترس  13/5میلیگرم بر کیلوگرم و پتاسیم قابل دسترس
 273/2میلیگرم بر کیلوگرم بود .برای اعمال تیمارها ،ابتدا
بیوچارها آماده شده با نمونههای پنج کیلوگرمی از خاک هوا
خشک شده ،بهطور یکنواختی درون کیسههای پالستیکی ترکیب
شدند ،سپس نمونههای آماده شده (ترکیب خاک و بیوچار) به
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گلدانهای پنج کیلوگرمی انتقال داده شدند .رطوبت خاک گلدان
ها با افزودن آب مقطر به حد رطوبت ظرفیت زراعی رسانده شد.
جهت جلوگیری از تنش تغذیهای ،نیتروژن مورد نیاز از منبع اوره
و بر اساس نتایج آزمون خاک ،به خاک اضافه شد .پس از اعمال
تیمارها و آماده سازی گلدانها ،تعداد  6بذر ذرت (دانهای هیبرید
 )KSC704در عمق حدود  2سانتیمتری کشت شد .نمونهها در
شرایط کنترل شده در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید
چمران اهواز نگهداری شدند .در طول دوره رشد ،آبیاری گلدانها
با آب مقطر انجام شد و رطوبت گلدانها روزانه بصورت وزنی با
افزودن آب مقطر (بدون ایجاد زهاب) در حد  %80ظرفیت زراعی
کنترل شد .پس از برداشت گیاه ،از نمونههای خاک گلدانها
نمونهبرداری شد .بخشی از خاک گلدانها برای اندازهگیری
ویژگیهای بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک جدا شده و به
آزمایشگاه منتقل و در یخچال نگهداری شد.
اندازهگيری ويژگیهای خاک پس از برداشت

کربن آلی کل ( )TOC1خاک به روش اکسیداسیون تر اندازهگیری
شد ( .)Nelson and Sommers, 1996کربن آلی محلول ()DOC2
خاک با سولفات پتاسیم نیمموالر ( )K2SO4استخراج شد و پس
از عبور عصارههای استخراج شده از فیلتر  0/45میکرون ،مقدار
 DOCدر عصارهها با استفاده از دستگاه  CHNSآنالیزر ( CHNS
 )analyzer Vario EL IIIاندازهگیری شد ( Herbert and
 .)Bertsch, 1995برای ارزیابی تأثیر تیمارهای بیوچار و بیوچار
اسیدی شده بر ویژگیهای زیستی خاک تنفس میکروبی پایه
( )MBR3با روش گردآوری  CO2آزاد شده در هیدروکسید سدیم
و تیتراسیون برگشتی مقدار باقیماندهی آن با اسیدکلریدریک

( ،)Anderson, 1982تنفس ناشی از سوبسترا (Alef and ( )SIR4

()MBC5

خاک

 ،)Nannipieri, 1995کربن زیستتوده میکروبی
به روش تدخین -عصارهگیری ( ;Jenkinson and Ladd, 1981
 )Song et al., 2018و همچنین فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز
( )Alef and Nannipieri, 1995و کاتاالز ( )Liu et al., 2008در
خاک اندازهگیری شد .این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با
پنج تیمار بدون کاربرد بیوچار (شاهد یا  ،)Cبیوچار بقایای ذرت
( )CRو باگاس نیشکر ( ،)SBبیوچار اسیدی شده بقایای ذرت
( )ACRو بیوچار باگاس نیشکر اسیدی شده ( ،)ASBدر شرایط
گلخانهای و در چهار تکرار انجام شد.
تجزيه و تحليل آماری دادهها

تجزیه واریانس دادههای این پژوهش و برآورد ضرایب همبستگی
میان ویژگیهای اندازهگیری شده با استفاده از نرمافزار SAS 9.4
انجام شد .همچنین مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون
 LSDو در سطح احتمال  %5انجام شد .نمودارها در محیط نرم
افزار  Excel 2013رسم شدند.

نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثرات اصلی نوع و سطح
کاربرد بیوچار و اثر متقابل آنها بر تمامی ویژگیهای بررسی شده
شامل کربن آلی کل ( ،)TOCکربن آلی محلول ( ،)DOCتنفس
میکروبی پایه ،تنفس ناشی از سوبسترا ،کربن زیستتوده میکروبی
و فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و کاتاالز در خاک معنیدار بود
(جدول .)2

جدول  -2تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) تأثير تيمارها بر ويژگیهای خاک
منابع تغییرات

درجه
آزادی

SOC

DOC

MBR

SIR

MBC

DEH

CAT

تیمار
خطا

4
15

**0/178
0/0025

**724/3
10/72

**7790
137/4

**144/9
1/821

**37635
147/9

**15/26
0/037

**1358
11/58

5/17

6/35

5/24

6/15

4/93

7/18

ضریب تغییرات ()%

میانگین مربعات

6/94
**

معنیدار در سطح احتمال %1

 :MBRتنفس ميکروبی پايه؛  :SIRتنفس ناشی از سوبسترا؛  :MBCکربن زيستتوده ميکروبی؛  :DEHفغاليت دهيدروژناز :CAT ،فعاليت کاتاالز

کربن آلی کل خاک ()TOC

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد در اثر کاربرد تمامی
تیمارهای بیوچار ،درصد کربن آلی کل خاک بهطور معنیداری
افزایش ( 56/8تا  )%116/2یافت (شکل  .)1اختالف معنیداری
1. Total organic carbon
2. Dissolved organic carbon
3. Microbial basal respiration

میان درصد کربن آلی در خاکهای تیمار شده با بیوچارهای
اسیدی در مقایسه با بیوچارهای اولیه آنها ،مشاهده نشد (شکل
 .)1افزایش کربن آلی کل خاک در اثر افزودن بیوچار به خاک
بهدلیل کربن باالی بیوچارها میباشد (جدول  ،)1بهدلیل اینکه
4. Substrate induced respiration
5. Microbial biomass carbon
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بخش کربن فعال موجود در بیوچارها پس از افزوده شدن به خاک
تجزیه شده و بخشی از کربن موجود در ساختار آنها به ذخایر
کربن در خاک اضافه شده و سبب افزایش سطح کربن آلی خاک
میشود .افزایش کربن آلی کل خاک در خاکهای آهکی با ماده
آلی کم ،در اثر افزودن بیوچارهای مختلف به خاک ،توسط سایر
پژوهشگران نیز گزارش شده است ( ;Karimi et al., 2020a, b
 .)Moradi and Karimi, 2021a, bتأثیر بیشتر بیوچارهای بقایای
a

a
b

ذرت در افزایش کربن آلی خاک را میتوان به محتوای کربن آلی
بیشتر در بیوچارهای بقایای ذرت (جدول  )1نسبت داد .بهطور
مشابه با این پژوهشManolikaki and Diamadopoulos ،
( )2019با بررسی تأثیر کاربرد سطح  %2وزنی بیوچار تهیه شده
از سبوس برنج ،در دمای  300درجه سلسیوس ،به یک خاک
آهکی تحت کشت ذرت دریافتند کاربرد بیوچار سبب افزایش
معنیدار کربن آلی خاک شد.
LSD0.05 = 0.0663
b

ACR

ASB

CR

SB

کربن آلی کل خاک (درصد)

c

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

C

تیمار
شکل  -1مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای مختلف بيوچار بر کربن آلی کل خاک
 :Cشاهد؛  :SBبيوچار باگاس نيشکر؛  :CRبيوچار بقايای ذرت؛  :ASBبيوچار اسيدی شده باگاس نيشکر؛  :ACRبيوچار اسيدی شده بقايای ذرت.
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری ( )P≤0/05ندارند.

کربن آلی محلول ( )DOCخاک

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نوع و سطح کاربرد بیوچار نشان
داد کربن آلی محلول خاک ،در اثر کاربرد تمامی تیمارهای بیوچار،
بهطور معنیداری افزایش یافت (شکل  .)2مقدار کربن آلی محلول

خاک در تیمارهای کاربرد بیوچارهای اسیدی بقایای ذرت و
باگاس نیشکر بیشتر از تیمارهای کاربرد بیوچارهای اولیه آنها
بود ،اگرچه اختالف آنها از نظر آماری معنیدار نبود (شکل .)2

LSD0.05 = 5.636
a

ASB

CR

80
c

70
60
d

50
40
30
20
10

0
ACR

SB

کربن آلی محلول خاک ()mg kg-1

bc

ab

90

C

تیمار
شکل -2مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای مختلف بيوچار بر کربن آلی محلول خاک
 :Cشاهد؛  :SBبيوچار باگاس نيشکر؛  :CRبيوچار بقايای ذرت؛  :ASBبيوچار اسيدی شده باگاس نيشکر؛  :ACRبيوچار اسيدی شده بقايای ذرت.
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری ( )P≤0/05ندارند.

با توجه به اینکه بیوچارهای استفاده شده در این پژوهش

در دمای پایین  200درجه سلسیوس تهیه شده بودند و
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بیوچارهای تهیه شده در دماهای پایین دارای کربن قابل دسترس
میباشند ،بنابراین در اثر کاربرد بیوچارها ،کربن آلی محلول خاک
افزایش یافت .افزایش کربن آلی محلول خاک در اثر کاربرد
بیوچارها نشان میدهد که این بیوچارها دارای کربن قابل دسترس
بوده که میتواند در خاک آزاد شود و منبع انرژی و تغذیه مناسبی
برای ریزجانداران خاک میباشد ( Song et al., 2018; Frene et
 .)al., 2021بهطور کلی پایداری کربن ساختار بیوچار به ساختار
آروماتیک کربن آن بستگی دارد .همچنین تغییرات کربن آلی
محلول خاک در خاکهای تیمار شده با بیوچار به ویژگیهای
ساختاری کربن بیوچار و نوع زیستتوده آن بستگی دارد
( .)Mierzwa-Hersztek et al., 2020بیشتر بودن کربن آلی محلول
در تیمارهای بیوچارهای اسیدی شده در مقایسه با تیمارهای
بیوچارهای اولیه آنها ،میتواند بهدلیل تفاوت ویژگیهای
بیوچارها باشد .بیوچارهای اسیدی شده احتماالً بهدلیل کربن
تثبیت شده کمتر و نسبت مولی باالتر  H/Cو ( O/Cجدول ،)1
کربن آلی محلول بیشتری داشته و بههمین دلیل اثر مثبت بیش
تری در افزایش کربن آلی محلول خاک داشتند .نتایج این پژوهش
نشان داد با اینکه تفاوتی در مقدار کربن آلی کل خاک در
تیمارهای مختلف بیوچار مشاهده نشد (شکل  )1و کربن آلی
بیوچارهای اسیدی مقداری جزئی کمتر از بیوچارهای اولیه آنها
بود (جدول  ،)1اما کربن آلی محلول خاک در تیمارهای
بیوچارهای اصالح شده با گوگرد بهطور معنیداری بیشتر از
بیوچارهای اولیه بود .این نتایج میتواند بهدلیل پایداری باالی
کربن آلی بیوچارهای اولیه باشد و نشان میدهد اسیدی شدن
بیوچارها سبب افزایش فراهمی کربن آنها شده و بیوچارهای
اسیدی میتوانند اثر مثبت بیشتری بر کربن آلی محلول خاک
داشته باشند .نتایج مطالعه  )2021( Asirifi et al.نشان داد در
اثر کاربرد بیوچار پوسته برنج در یک خاک با ماده آلی کم
( ،)%0/71کربن آلی محلول در آب گرم 11 ،تا  %26افزایش یافت.
 )2020( Mierzwa-Hersztek et al.نیز گزارش کردند کاربرد
سطوح مختلف ( 1 ،0/5و  %2وزنی) بیوچار کاه و کلش گندم در
دمای  300درجه سلسیوس ،سبب افزایش معنیدار کربن آلی
محلول در خاک شد.
تنفس و کربن زيستتوده ميکروبی

کاربرد تمامی تیمارهای بیوچار سبب افزایش معنیدار تنفس
میکروبی پایه ( ،)MBRتنفس ناشی از سوبسترا ( )SIRو کربن
زیستتوده میکروبی ( )MBCشد (شکل  4 ،3و  .)5کاربرد
تیمارهای  ASB ،CR ،SBو  ACRمقدار  MBRرا بهترتیب ،75/1
 76/3 ،85/8و  SIR ،%91/6را بهترتیب  93/6 ،98/9 ،69/1و
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 %108/7و  MBCرا بهترتیب  86/2 ،93/4 ،75/3و %109/1
افزایش داد .نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد اختالف
معنیداری میان مقادیر  MBRدر تیمارهای  ASB ،ACRو CR
وجود نداشت؛ اما مقدار  SIRدر این سه تیمار بیشتر از مقدار آن
در تیمار  SBبود (شکل  .)2این نتیجه احتماالً بهدلیل بیشتر
بودن کربن آلی محلول و مقدار کربن قابل دسترس برای
ریزجانداران خاک ،در تیمارهای  ACR, ASBو  CRنسبت به
تیمار  SBبوده است (شکل .)2
افزایش تنفس میکروبی خاک در اثر کاربرد تیمارهای
بیوچار میتواند بهدلیل مواد فرار و ترکیبات جذب سطحی شده
بر روی سطح بیوچار باشد ،بهدلیل اینکه این ترکیبات میتوانند
بهعنوان سوبسترای قابل دسترس برای ریزجانداران خاک عمل
نموده و سبب افزایش رشد و فعالیت میکروبی در خاکهای تیمار
شده با بیوچار شوند ( .)Rutigliano et al., 2014افزایش تنفس
ناشی از سوبسترا در تیمارهای کاربرد بیوچارها نشان میدهد ،در
اثر کاربرد بیوچارها زیستتوده فعال ریزجانداران خاک افزایش
مییابد ،زیرا این شاخص جمعیت فعال میکروبی خاک را نشان
میدهد ( .)Song et al., 2018بهبود ویژگیهای شیمیایی خاک
و افزایش زیستتوده میکروبی (شکل  )4در اثر کاربرد بیوچارها،
میتواند از دیگر دالیل افزایش تنفس میکروبی خاک در این
تیمارها باشد .همچنین افزایش فراهمی مواد آلی و کربن آلی
محلول خاک (شکل  ،)2افزایش رشد گیاه و ریشه آن شده و
جمعیت میکروبی و فعالیت ریزجانداران خاک را افزایش داده که
به دنبال آن میزان تنفس میکروبی و تنفس ناشی از سوبسترا
افزایش مییابد (.)Song et al., 2018
کربن زیستتوده میکروبی ( )MBCدر تمامی تیمارهای
کاربرد بیوچار افزایش یافت که این نتیجه میتواند بهدلیل افزایش
کربن آلی خاک (شکل  1و  )2و افزایش عناصر غذایی قابل
دسترس برای ریزجانداران خاک ،در اثر کاربرد بیوچارها باشد.
ضریب همبستگی مثبت و معنیدار ( MBC )P< 0/001با TOC
( )r = 0/58و  )r = 0/88( DOCمحلول خاک نیز تأیید کننده
این نتایج میباشد (جدول  .)3همچنین افزایش کربن زیستتوده
میکروبی خاک در اثر افزودن بیوچار میتواند به این دلیل باشد
که بیوچار با داشتن ساختار متخلخل و سطح ویژه باال میتواند
میکروزیستگاه مناسبی برای ریزجانداران خاک فراهم کند
( .)Frene et al., 2021بیشتر بودن  MBCدر تیمارهای کاربرد
بیوچارهای بقایای ذرت در مقایسه با تیمارهای کاربرد بیوچارهای
باگاس نیشکر (شکل  )3را میتوان به بیشتر بودن کربن آلی
محلول در این تیمارها نسبت داد (شکل  .)2کمتر بودن  MBCدر
خاکهای تیمار شده با بیوچارهای اولیه باگاس نیشکر و بقایای
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ذرت ،در مقایسه با خاکهای تیمار شده با بیوچارهای اصالح شده
آنها ،میتواند بهدلیل کمتر بودن کربن آلی محلول خاک در این
تیمارها (شکل  )2و همچنین کمتر بودن نسبتهای مولی  O/Cو
 H/Cآنها باشد (جدول )1؛ چرا که مقادیر کمتر نسبتهای مولی
 O/Cو  H/Cبیوچار نشاندهنده بیشتر بودن ساختار آروماتیک
آن و پایداری بیشتر کربن آن در مقابل تجزیه میکروبی میباشد
( Karimi et al., 2019a; Leng et al., 2019; Khajavi-Shojaei
 .)et al., 2020افزون بر این ،احتماالً تأثیر بیشتر بیوچارهای
اصالح شده با گوگرد بر تغییرات  pHو حاللیت عناصر غذایی در

خاک سبب افزایش اثر مثبت آنها بر کربن زیستتوده میکروبی
خاک شده است .بهطور مشابه با این پژوهش )2018( Song et al.
گزارش کردند که افزودن بیوچار ذرت به یک خاک آهکی تحت
کشت ذرت MBC ،خاک را افزایش داد .نتایج پژوهش Vahedi
 )2019( et al.نیز نشان داد کاربرد بیوچار بقایای هرس سیب و
انگور سبب افزایش چشمگیر تنفس میکروبی پایه ،تنفس ناشی از
سوبسترا و کربن زیستتوده میکروبی در یک خاک آهکی
(ریزوسفری و غیر ریزوسفر) تحت کشت گندم شد.
LSD0.05 = 16.17

(الف)

a
b
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c

100
50
0
ACR

ASB

SB

CR

تنفس میکروبی پایه

150

()mg CO2-C kg-1 24h-1

200

C

تیمار
a

LSD0.05 = 2.298

(ب)

c

10
5

)mg CO2-C

15

(

20

kg-1 h-1

ASB

CR

b

25

تنفش ناشی از سوبسترا

a

a

30

0
ACR

SB

C

تیمار
LSD0.05 = 21.43

(ج)
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CR

400
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)mg

(
kg-1

d

300

100

کربن زیست توده میکروبی

a
b

b

500

0
ACR

SB

C

تیمار
شکل  -3مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای مختلف بيوچار بر تنفس ميکروبی پايه (( )MBRالف) ،تنفس ناشی از سوبسترا (( )SIRب) و کربن زيستتوده ميکروبی
(( )MBCج)
 :Cشاهد؛  :SBبيوچار باگاس نيشکر؛  :CRبيوچار بقايای ذرت؛  :ASBبيوچار اسيدی شده باگاس نيشکر؛  :ACRبيوچار اسيدی شده بقايای ذرت.
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری ( )P≤0/05ندارند.
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فعاليت دهيدروژناز و کاتاالز

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد افزودن بیوچارها به خاک
سبب افزایش معنیدار فعالیت دهیدروژناز ( 75/6تا ،%114/7
شکل  )6و کاتاالز ( 74/5تا  ،%151/7شکل  )7خاک شد .نتایج
مقایسه میانگین دادهها نشان داد اختالف معنیداری میان فعالیت

دهیدروژناز در تیمارهای مختلف بیوچار وجود نداشت؛ اما فعالیت
کاتاالز در تیمارهای بیوچارهای اسیدی شده بیشتر از تیمارهای
بیوچارهای اولیه آنها بود .این نتیجه احتماالً بهدلیل بیشتر بودن
فراهمی عناصر غذایی در خاک تیمار شده با بیوچارهای اسیدی
شده بود.
LSD0.05 = 0.327
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CR

SB

فعالیت دهیدروژناز ()µg TPF g-1 h-1
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شکل  -4مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای مختلف بيوچار بر فعاليت دهيدروژناز و کاتاالز در خاک
 :Cشاهد؛  :SBبيوچار باگاس نيشکر؛  :CRبيوچار بقايای ذرت؛  :ASBبيوچار اسيدی شده باگاس نيشکر؛  :ACRبيوچار اسيدی شده بقايای ذرت.
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDاختالف معنیداری ( )P≤0/05ندارند.

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد بیوچارها
سبب افزایش بسیار چشمگیر فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و
کاتاالز ،بهعنوان آنزیمهای درون سلولی موثر در متابولیسمهای
سلولی و حفاظت سلول در برابر گونههای فعال اکسیژن از جمله
پراکسید هیدروژن ،در خاک تحت کشت ذرت شد .با توجه به
اینکه بیوچارهای استفاده شده در این پژوهش در دمای پایین
تهیه شده بودند ،بنابراین افزایش فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و
کاتاالز در خاک در اثر کاربرد بیوچارها میتواند بهدلیل وجود

ترکیبات فرار ،کربوهیدراتهای قابل دسترس مانند سلولز و همی
سلولز و ترکیبات غنی از نیتروژن مانند پروتئینها در بیوچارها
باشد ( .)Al-Wabel et al., 2018نتایج پژوهشهای پیشین نشان
داده بیوچارها تهیه شده در دماهای پایین میتوانند سوبسترای
قابل دسترس (کربن و عناصر غذایی) را برای جمعیت میکروبی
فراهم نموده و سبب تحریک فعالیت آنزیمی خاک شوند ( Karimi
 .)et al., 2020bکاهش کربن پایدار و محتوای کربن آروماتیک
میتواند یکی از دالیل احتمالی بیشتر بودن فعالیت آنزیمهای
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بررسی شده بهویژه کاتاالز در تیمارهای بیوچارهای اسیدی،
نسبت به بیوچارهای اولیه آنها باشد؛ چرا که بیوچارهای اسیدی
شده در مقایسه با بیوچارهای اولیه آنها نسبتهای  H/Cو O/C
باالتری داشتند (جدول  .)1همچنین احتماالً افزایش فراهمی مواد
فرار موجود در ساختار بیوچار در اثر اصالح آن با گوگرد ،یکی از

دالیل افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز تیمارهای بیوچارهای اسیدی
شده باشد .نتایج پژوهش  )2018( Beheshti et al.نیز نشان داد
فعالیت آنزیم دهیدروژناز در یک خاک آهکی تیمار شده با
بیوچارها کاه گندم و کود گاوی (تهیه شده در دمای  300درجه
سلسیوس) بهطور معنیداری افزایش یافت.

جدول  -3ضريب همبستگی پيرسون ( )rبين ويژگیهای خاک ()n=20
TOC
DOC
MBR
SIR
MBC
DEH
CAT

TOC

DOC

MBR

1/00
**0/61
*0/51
*0/53
**0/58
*0/54
**0/65

1/00
***0/74
***0/78
***0/88
***0/80
***0/71

1/00
***0/92
***0/87
***0/91
***0/85

MBC

SIR

1/00
***0/91
***0/88
***0/92

1/00
***0/86
***0/89

DEH

1/00
***0/90

CAT

1/00

*** ** ،و * بهترتيب معنیدار در سطح احتمال  1 ،0/1و %5
 :TOCکربن آلی کل خاک؛  :DOCکربن آلی محلول خاک؛  :MBRتنفس ميکروبی پايه؛  :SIRتنفس ناشی از سوبسترا؛  :MBCکربن زيستتوده ميکروبی؛
 :DEHفغاليت دهيدروژناز؛  :CATفعاليت کاتاالز.

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد بیوچارهای بقایای ذرت و
باگاس نیشکر و بیوچارهای اصالح شده با گوگرد ،سبب افزایش
کربن آلی و کربن زیستتوده میکروبی و فعالیت آنزیمهای کاتاالز
و دهیدروژناز بهعنوان شاخصهای بیوشیمیایی کیفیت خاک
شدند .تغییرات ویژگیهای بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک
به نوع زیستتوده بیوچار و ویژگیهای آنها بستگی داشت .به
طوری که بیوچار بقایای ذرت در بهبود کربن آلی و ویژگیهای
بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک ،مؤثرتر از بیوچار باگاس
نیشکر بود .همچنین نتایج نشان داد اصالح بیوچارهای بقایای
ذرت و باگاس نیشکر با گوگرد ،با تغییرات ویژگیهای آن ،کارایی
آن در بهبود کربن آلی محلول ،تنفس و کربن زیستتوده میکروبی
و فعالیت کاتاالز را افزایش میدهد .بر اساس نتایج این پژوهش،
کاربرد بیوچار بقایای ذرت و باگاس نیشکر در خاکهای با ماده

آلی پایین ،میتواند در بهبود کربن آلی و ویژگیهای بیوشیمیایی
و میکروبیولوژیکی خاک ،بسیار مؤثر باشد .باتوجه به اینکه یکی
از مشکالت عمده خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک
ایران کمبود مواد آلی و پیامدهای نامطلوب ناشی از این کمبود
است ،بنابراین کاربرد بیوچارهای تهیه شده از بقایای ذرت و
باگاس نیشکر در دماهای پایین و بیوچارهای اسیدی شده آنها
در خاکهای آهکی ایران میتواند سبب بهبود ماده آلی خاک
شود .افزون بر این ،با توجه به حجم بسیار باالی تولید ساالنه
باگاس نیشکر و بقایای ذرت در ایران بهویژه در استان خوزستان
و آهکی بودن اغلب خاکهای زراعی ایران و خوزستان ،اصالح
بیوچارهای بقایای ذرت و باگاس نیشکر با گوگرد و کاربرد آنها
در خاک ،میتواند راهکار مناسبی در بهبود کیفیت و حاصلخیزی
خاک باشد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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