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ABSTRACT
Soil pollution with heavy metals and moisture stress are the main threats to food security in
the world. The aim of this study was to investigate the effect of biochar on physico-chemical
properties and soil microbial respiration in reducing cadmium (Cd) stress in tomatoes, and to
determine the optimal irrigation level for plant growth. A factorial-based experiment in a
randomized complete block design using three levels of rice bran (0 (B0), 3 (B3), and 6 (B6)
ton/ha) and seven irrigation levels (50 (L50), 60 (L60), 70 (L70), 80 (L80), 90 (L90), 100 (L100),
and 110 (L110) percent of full irrigation (L100) based on soil moisture depletion, respectively
were performed on tomato cultivation in the research greenhouse, Faculty of Agriculture,
Lorestan University, in 2019. The results showed that the best treatments in improving soil
physical properties (bulk density, total porosity, mean weight diameter, water-stable
aggregates, and stability index), soil nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, iron,
manganese, zinc, and copper), and increasing soil microbial respiration, were L90B6, L100B6,
and L110B6 treatments. The best tomato fruit yield with 1459.00, 1588.70, and 1610.30 g plant1 was observed in L B , L
90 6
100B6, and L110B6 treatments, respectively, which have not
significantly different. In addition, Cd concentration in tomato fruit in these treatments was
0.02 mg/kg, which is lower than that of the global average (FAO/WHO), while in treatments
B0 and B3, severe toxicity of tomato fruit and reduced yield were observed. Therefore, in the
irrigation level of %90 percent of soil moisture depletion (L100) with the application of 6 ton/ha
rice husk biochar (B6), minimum Cd stress and maximum yield for the plant were observed,
and more water consumption was prevented.
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آلودگی خاک به فلزات سنگین و تنش رطوبتی از عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت غذایی در جهان هستند .هدف از
پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیوچار بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی و تنفس میکروبی خاک در کاهش تنش کادمیوم
در گیاه گوجه فرنگی و تعیین سطح آبیاری بهینه رشد گیاه بود .آزمایش بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با کاربرد سه سطح بیوچار سبوس برنج (صفر ( )B3( 3 ،)B0و  )B6( 6تن در هکتار) و هفت
سطح آبیاری ( )L100( 100 ،)L90( 90 ،)L80( 80 ،)L70( 70،)L60( 60 ،)L50( 50و  )L110( 110درصد آبیاری کامل
( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک) در کشت گیاه گوجه فرنگی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
لرستان در سال  1398اجرا شد .نتایج نشان داد که بهترین تیمارها در بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک (جرم مخصوص
ظاهری ،تخلخل خاک ،پایداری خاکدانهها ،درصد خاکدانههای پایدار و شاخص پایداری خاکدانهها) ،عناصر غذایی
خاک (نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،منگنز ،روی و مس) و افزایش تنفس میکروبی خاک ،تیمارهای L100B6 ،L90B6
و  L110B6بودند .بهترین عملکرد میوه گوجه فرنگی با  1588/70 ،1459/00و  1610/30گرم در بوته ،به ترتیب در
تیمارهای  L100B6 ،L90B6و  L110B6مشاهده گردید که با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند .بعالوه ،غلظت کادمیوم
در میوه گوجه فرنگی در این تیمارها  0/02میلیگرم بر کیلوگرم بود که کمتر از میانگین استاندارد جهانی
( )FAO/WHOاست .در حالی که در تیمارهای  B0و  ،B3سمیت شدید میوه گوجه فرنگی و کاهش عملکرد دیده
شد .بنابراین در سطح آبیاری  90درصد تخلیه رطوبتی خاک با کاربرد  6تن در هکتار از بیوچار سبوس برنج ،حداقل
تنش کادمیوم و حداکثر عملکرد گیاه مشاهده گردید و از مصرف آب بیشتر جلوگیری به عمل آمد.
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مقدمه
آلودگی خاک به فلزات سنگین یکی از مشکالت زیست محیطی در جهان میباشد که تحت تأثیر عواملی از جمله افزایش فعالیتهای
انسانی ،فوران آتشفشانها و هوادیدگی مواد مادری ایجاد میشود ( .)Liu et al., 2020; Wang et al., 2021کادمیوم به عنوان یک فلز
سنگین پرخطر برای انسانها و گیاهان شناخته میشود و هنگامی که غلظت این فلز از حد بحرانی در محیط فراتر رود ،میتواند برای انسان
و دیگر موجودات خطر آفرین شود ( .)Zwolak et al., 2019; Chen et al., 2021کادمیوم یک عنصر غیرضروری و غیرقابل تجزیه زیستی
با اثرات نامطلوب بر اکوسیستم و کیفیت خاک میباشد که در جذب عناصر ضروری توسط گیاه و در نتیجه رشد گیاه محدودیت ایجاد
میکند ( .)Majeed et al., 2021با افزایش غلظت کادمیوم در خاک ،جذب این فلز توسط گیاه افزایش مییابد ( ،)Mehrab et al., 2021در
این راستا ،تجمع کادمیوم در بافتهای گیاهی میتواند باعث ایجاد اختالالت فیزیکی و بیوشیمیایی از طریق کلروز ،نکروز و هموستاز یونی
شود (.)Chen et al., 2020; Mehrab et al., 2021
جهت کاهش تنش فلزات سنگین بر گیاه ،روشهای اصالحی برای تثبیت این فلزات در خاک و کمک به مهار جذب فلزات سنگین
توسط ریشه گیاه وجود دارد ( .)Dhaliwal et al., 2020; Khosropour et al., 2021یکی از روشهای اصالحی که در سالهای اخیر مورد
توجه قرار گرفته است استفاده از بیوچار میباشد .بیوچار ،زغال تولید شده از زیست توده گیاهان و ضایعات کشاورزی در عدم حضور اکسیژن
و یا حداقل حضور اکسیژن می باشد .به دلیل سرعت تجزیه آهسته بیوچار در مقایسه با سایر مواد آلی ،این ترکیب دارای ظرفیت زیادی
برای کاهش گازهای گلخانهای آزاد شده از بقایا از جمله دیاکسیدکربن و متان میباشد و میتواند سبب کربناندوزی گردد ( Khosropour
 .)et al., 2021از منظر کشاورزی ،یکی از مزایای بیوچار ،مدیریت پسماندهای کشاورزی است ( .)Khosropour et al., 2021بعالوه ،بیوچار
به دلیل ماهیت قلیایی ،چگالی بار الکترونگاتیو ،تخلخل و سطح ویژه باال ،بهصورت یک جاذب برای حذف یونهای فلزات سنگین عمل
کرده و از طریق کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین و تثبیت آنها ،در بهبود حاصلخیزی خاک مؤثر میباشد (.)Majeed et al., 2021
کاربرد بیوچار در خاک میتواند از طریق افزایش تخلخل خاک ،سبب نگهداشت آب در خاک و افزایش کارایی مصرف آب شود و همچبنن
شرایط تنش رطوبتی را برای گیاه کاهش دهد ( .)Hale et al., 2021با این وجود ،توانایی بهبود خاک با کاربرد بیوچار ،به شدت به خواص
خاک ،نوع ماده اولیه که بیوچار از آن تهیه شده است ،مقدار بیوچار مصرفی و دمای پیرولیز آن بستگی دارد ( Karimi et al., 2020; Huang
.)et al., 2021
گوجه فرنگی ( )Solanum lycopersicum L.با بیش از سه هزار گونه ،با توزیع گستردهی جهانی و ارزش اقتصادی فراوان ،یکی از
محبوبترین سبزیها و میوههای فصل گرم محسوب میشود .این گیاه به دلیل ارزش غذایی و تجاری باال و همچنین تولید گسترده در
جهان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)Melomey et al., 2019گوجه فرنگی سرشار از ویتامین ،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه مهم،
فیبرهای غذایی و قند میباشد که به تغذیه مناسب و سالم کمک میکند ( .)Dad et al., 2021با توجه به این مورد که سمیت کادمیوم در
خاک با تغییر برخی ویژگیهای خاک می تواند اثر منفی بر کیفیت گیاه گوجه فرنگی داشته باشد ،اصالح خاک آلوده در کشت این گیاه
امری ضروری به نظر میرسد .کاربرد مواد اصالحی مانند بیوچار ،احتماالً با تغییر برخی خصوصیات خاک ،بر کاهش تنش سمیت کادمیوم
بر گیاه مؤثر میباشد .یکی از ضایعات کشاورزی فراوان و ارزان قیمت که میتواند جهت تهیه بیوچار مورد استفاده قرار گیرد سبوس برنج
میباشد که بیوچار تولید شده از آن به عنوان جاذب فلزات سنگین عمل میکند ( .)Xu et al., 2013با این وجود هنوز مطالعات جامعی در
رابط ه با اثر بیوچار سبوس برنج بر خصوصیات خاک در سطوح مختلف آبیاری و جذب کادمیوم در گیاه گوجه فرنگی صورت نپذیرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر با اهداف ( )1مطالعه ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و تنفس میکروبی خاک آلوده به کادمیوم در سطوح مختلف
آبیاری با کاربرد بیوچار سبوس برنج در کشت گوجه فرنگی و ( ) 2برآورد تجمع کادمیوم در میوه گوجه فرنگی و تأثیر آن بر عملکرد گوجه
فرنگی انجام شد.
مواد و روشها
نمونه برداری و تجزیه خاک

این پژوهش در زمستان و بهار سال  1398در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت گلدانی روی گیاه گوجه
فرنگی انجام شد .برای اجرای این پژوهش ،نمونه خاک سطحی از عمق  30سانتیمتری مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
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جمعآوری گردید .نمونه خاک پس از هوا خشک شدن ،از الک  2میلیمتری عبور داده شد و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن مورد
اندازهگیری قرار گرفت (جدول  .)1بافت خاک به روش هیدرومتری ( ،)Gee and Bauder, 1986مقادیر  pHگل اشباع توسط  pHمتر و
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ( )ECeبا هدایت سنج ( ،)Thomas, 1996ظرفیت تبادل کاتیونی از طریق جایگزینی استات آمونیوم
( ،)Sumner and Miller, 1996کربن آلی به روش والکی و بالک ( ،)Walkley and Blake, 1934کربنات کلسیم معادل از طریق تیتراسیون
با استفاده از سدیم استات مورد اندازهگیری قرار گرفت ( .)Carter and Gregorich, 2008همچنین نیتروژن کل با استفاده از دستگاه کجلدال
(مدل  ،PDU_VB500کشور ایران) ( ،)Brennan et al, 1993فسفر قابل جذب به روش اولسن و با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
 ،PhotonixAr2015کشور ایران) ( ،)Olsen, 1954پتاسیم قابل جذب به روش آمونیوم استات با دستگاه شعله سنجی (مدل ،Corning 410
کشور انگلستان) ( ،)Nelson and Sumner, 1996کلسیم و منیزیم محلول به روش کمپلکسومتری تعیین گردید ( Carter and Gregorich,
 .)2008جرم مخصوص ظاهری خاک به روش سیلندر ( )Blake and Hartg, 1986و رطوبت ظرفیت زراعی بصورت وزنی با کمک دستگاه
صفحات فشاری مورد اندازهگیری قرار گرفت ( .)Mehrab and Chorom, 2014تنفس میکروبی خاک با روش گردآوری دی اکسید کربن
آزاد شده در هیدروکسید سدیم و تیتراسیون برگشتی مقدار باقیماندهی آن با اسیدکلریدریک ( )Anderson, 1982و همچنین از عصارهگیر
 DTPAجهت اندازهگیری شکل قابل دسترس فلزات آهن ،منگنز ،روی ،مس و کادمیوم استفاده شد ( )Lindsay and Norvel, 1978و
غلظت این فلزات با دستگاه جذب اتمی شعلهای (مدل  ،FS AA 240کشور آمریکا) با دقت در حد  ،ppmمورد اندازهگیری قرار گرفت .خاک
مورد مطالعه دارای بافت لوم رسی شنی و دارای ویژگیهای خاک آهکی و کربن آلی کم بود (جدول .)1
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
واحد
-

ویژگی
بافت خاک
رس
سیلت
شن
رطوبت ظرفیت مزرعه
جرم مخصوص ظاهری

g cm-3

pH

-

هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ()ECe
ظرفیت تبادل کاتیونی
کربن آلی
کربنات کلسیم معادل
نیتروژن کل
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب
کلسیم
منیزیم
آهن قابل دسترس
منگنز قابل دسترس
روی قابل دسترس
مس قابل دسترس
کادمیوم قابل دسترس

dS m-1

%
%
%
%

cmol+ kg-1
%
%
%
mg kg-1
mg kg-1
meq L-1
meq L-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

مقدار
لوم رسی شنی
26/7
15
58/3
23
1/40
7/61
0/79
23/14
0/25
23/0
0/03
1/1
144/0
6/53
2/91
1/24
0/55
1/08
0/427
<0/009

تهیه و آمادهسازی و آنالیز بیوچار

از سبوس برنج بهمنظور تهیه بیوچار استفاده گردید .مقدار مورد نیاز از سبوس برنج از کارخانههای شالیکوبی مزارع برنجکاری شهرستان
ویسیان که در محدودهی غرب شهر خرم آباد ( 24کیلومتری دانشکده کشاورزی) قرار دارند ،جمعآوری شد .بقایای سبوس برنج با آب
معمولی و سپس با آب مقطر شسته شد و هوا خشک گردید و پس از عبور از الک چهار میلیمتری ،آنها به مدت  24ساعت در آون در
دمای  105درجه سلسیوس قرار داده شدند .جهت تهیه بیوچار ،از کوره الکتریکی در عدم حضور اکسیژن استفاده شد و به منظور ایجاد
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(علمی  -پژوهشی)

شرایط بدون اکسیژن از جریان گاز نیتروژن استفاده گردید ( .)Cantrell et al., 2012به منظور تولید بیوچار ،بقایای آون خشک شده سبوس
برنج ،به مدت  4ساعت در کوره الکتریکی در دمای  400درجه سلسیوس با نرخ افزایش دمای  5درجه سلسیوس در دقیقه قرار داده شد
( .)Cantrell et al., 2012پس از خنک شدن بیوچار ،برخی ویژگی آن مورد اندازهگیری قرار گرفت (جدول  .)2مقدار  pHو  ECبیوچار در
محلول  1به ( 10بیوچار به آب مقطر) بدست آمد ( .)Singh et al., 2017ظرفیت تبادل کاتیونی آن از طریق روش اصالح شده جایگزینی
استات آمونیوم ( )Domingues et al., 2017و کربن آلی بیوچار به روش والکی و بالک ( )Walkley and Black, 1934مورد اندازهگیری
قرار گرفت .غلظت فلزات آهن ،منگنز ،روی ،مس و کادمیوم پس از هضم خاکستر بقایا در اسیدنیتریک غلیظ و آباکسیژنه ( Singh et al.,
 )2017و با دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .غلظت نیتروژن کل با دستگاه کجلدال ( ،)Brennan et al, 1993فسفر قابل جذب با استفاده
از عصارهگیری با نیترات آمونیوم با دستگاه اسپکتروفتومتر ( ،)Olsen, 1954غلظت پتاسیم قابل جذب به کمک دستگاه شعله سنجی
( )Nelson and Sumner, 1996و کلسیم و منیزیم محلول به روش کمپلکسومتری ( )Carter and Gregorich, 2008مورد اندازهگیری قرار
گرفت .همچنین عملکرد بیوچار ( )YBاز تقسیم وزن بیوچار تهیه شده ( )WBبه وزن آون خشک بقایای خام ( )WRمطابق رابطه  1بدست آمد
(.)Singh et al., 2017
)WB (g
رابطه )1
= )YB (%
× 100
)W (g
R

جدول  .2ویژگیهای بیوچار تهیه شده
ویژگی

واحد
-

هدایت الکتریکی ()EC
ظرفیت تبادل کاتیونی
کربن آلی
نیتروژن کل
فسفر کل
پتاسیم کل
کلسیم
منیزیم
آهن کل
منگنز کل
روی کل
مس کل
کادمیوم کل

dS m-1

pH

cmol+ kg-1
%
%
g kg-1
g kg-1
meq L-1
meq L-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

مقدار
8/51
1/01
34/01
33/58
1/19
0/40
20/03
1/90
0/82
140/3
95/4
4/2
2/3
-

طرح آزمایشی و آماده سازی گلدانها

پژوهش حاضر بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در خاک آلوده به کادمیوم در گلخانه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال  1398اجرا گردید .فاکتورهای آزمایشی شامل؛ ( )1سطوح آبیاری (در هفت سطح 50
( )L100( 100 ،)L90( 90 ،)L80( 80 ،)L70( 70،)L60( 60 ،)L50و  )L110( 110درصد ،بر اساس تخلیه رطوبتی خاک) و ( )2بیوچار سبوس برنج
(در سه سطح صفر ( )B3( 3 ،)B0و  )B6( 6تن در هکتار) بودند .آزمایش حاضر با  21تیمار در  84گلدان انجام شد و از تیمار بدون کاربرد
بیوچار ( )B0به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید.
جهت آمادهسازی گلدانها ،ابتدا خاک در مقدار مورد نیاز کشت گیاه گوجه فرنگی از الک دو میلیمتری عبور داده شد و در مقادیر
 10کیلوگرمی جهت استفاده در گلدانها توزین شد .سپس مقادیر بیوچار مطابق تیمارهای آزمایشی به خاکهای توزین شده اضافه گردید.
همچنین از محلول نمک نیترات کادمیوم ( )Cd(NO3(2با غلظت  5میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک برای آلوده کردن خاک استفاده شد
( .)gharahi, 2022پس از اسپری محلول نیترات کادمیوم به خاکهای توزین شده حاوی بیوچار ،نمونههای خاک به خوبی مخلوط گردید
و بهمنظور طی کردن دوره خوابانیدن ،به مدت  60روز در دمای  22 ± 3و رطوبت  70درصد ظرفیت زراعی قرار داده شدند .همچنین جهت
ایجاد شرایط همگن در خاکهای آلوده ،نمونههای خاک دو مرتبه در هفته به خوبی مخلوط شدند ( .)Biria et al, 2017پس از اتمام دوره
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خوابانیدن ،خاک ها به گلدانهای مناسب منتقل و در گلخانه قرار داده شدند.
کشت گوجه فرنگی و اعمال سطوح آبیاری

کشت نشاء گوجه فرنگی (رقم هیراد) در گلخانه انجام شد و نشاءها پس از گذشت  21روز به گلدانهای اصلی منتقل گردیدند .پس از
اختالط خاک و بیوچار و اضافه نمودن آن به گلدانها ،گلدانها به صورت کامل اشباع گردیدند .سپس روی گلدانها جهت جلوگیری از
تبخیر آب پوشانده شد .خروج آب ثقلی از انتهای گلدان در بازههای زمانی مشخص اندازهگیری گردید و حدوداً بعد از گذشت  24ساعت
خروج آب ثقلی متوقف گردید .وزن گلدان در این حالت به عنوان وزن در حالت ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد ( pourmansour et al,
 .)2019زمان انتقال نشاءها به گلدانها ،رطوبت خاک بصورت وزنی در حد رطوبت ظرفیت زراعی تنظیم گردید ،سپس در هر گلدان دو
نشاء گوجه فرنگی با طول اندام هوایی  10سانتیمتر کاشته شد .بهمنظور کشت گیاه از گلدانهای  10کیلوگرمی استفاده گردید و جهت
جلوگیری از تنش تغذیهای ،مقادیر عناصر غذایی مورد نیاز نیتروژن ،فسفر و پتاسیم براساس نتایج آزمون خاک محاسبه و به ترتیب به میزان
 150 ،500و  200کیلوگرم در هکتار از منابع کود اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم قبل از انتقال نشاء گوجه فرنگی ،به خاک
گلدانها اضافه شد .جهت اطمینان از استقرار کامل گیاهان ،اعمال سطوح آبیاری پس از گذشت سه هفته از انتقال نشاءها به گلدانهای
اصلی آغاز شد و تا پایان دوره رشد به مدت  120روز ادامه یافت .در طی دوره رشد گیاه ،عملیات وجین علفهای هرز بعد از اولین آبیاری
تا مرحله برداشت بهصورت دستی انجام گردید .همچنین جهت مدیریت آفات و بیماریهای قارچی از سموم مرتبط استفاده گردید .پس از
طی دوره  4ماهه رشد گوجه فرنگی ،میوه رسیده گیاه گوجه فرنگی برداشت شد( .شکل )1

شکل  .1مراحل آماده سازی خاک و کشت گوجه فرنگی

به دلیل هدایت الکتریکی مناسب آب گلخانه ( 450میکروموس بر سانتیمتر) و همچنین واقعیتر کردن محیط رشد گیاه به شرایط
رشدی آن در گلخانه های تولیدی و مزارع گوجه فرنگی ،از آب موجود در سیستم لوله کشی گلخانه استفاده شد .آبیاری تمام گلدانها
براساس تخلیه رطوبتی انجام شد .به این صورت که پس از استقرار گیاه و جهت اعمال تیمارهای آبیاری ،مقدار آب مورد نیاز گیاه در شرایط
ظرفیت زراعی (رطوبت  23درصد) به عنوان  100درصد نیاز آبی گیاه ( )L100در نظر گرفته شد و میزان آب مورد نیاز در سایر تیمارهای
آبیاری ( L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  )L110به ترتیب با اعمال ضرایب  0/9 ،0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/5و  1/1نسبت به تیمار  100درصد
نیاز آبی ( )L100محاسبه و به گلدانها اضافه گردید .هر  3روز یک مرتبه عمل آبیاری گلدانها انجام شد تا کمبود آب نسبت به سطوح
مختلف آبیاری مورد نظر تأمین شود.
تجزیه گیاه و خاک

پس از برداشت گیاه ،عملکرد میوه گوجه فرنگی از حاصل ضرب تعداد میوه در بوته به وزن میوه محاسبه شد .همچنین جهت اندازهگیری
غلظت کادمیوم در میوه گوجه فرنگی ،میوه خشک و سپس پودر گردید و یک گرم از آن به عنوان نمونه برداشت شد .نمونه گیاه با 10
میلیلیتر از اسید نیتریک غلیظ و  2/6میلیلیتر آب اکسیژنه طی  2ساعت در بنماری با دمای  65درجه سلسیوس هضم گردید (Abdel-
 )Shafey et al., 1994و غلظت کادمیوم در عصاره استخراج شده با جذب اتمی مورد اندازهگیری قرار گرفت.

(علمی  -پژوهشی)
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بهمنظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک پس از برداشت گیاه ،خاک هر گلدان هوا خشک شد و نمونههایی از خاک جهت
تجزیه به آزمایشگاه منتقل شد .تمام ویژگیهای شیمیایی خاک و همچنین جرم مخصوص ظاهری خاک به روشهای گفته شده در تجزیه
خاک اولیه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین برخی ویژگیهای فیزیکی خاک شامل؛ درصد تخلخل کل ( )Fبا استفاده از جرم مخصوص
ظاهری و حقیقی ،پایداری خاکدانهها ( )MWDو درصد خاکدانههای پایدار ( )WSAبه روش الک تر ( )Hillel, 1980و همچنین شاخص
پایداری خاکدانهها ( )SIکه خطر تخریب ساختمان خاک در اثر کشت و کار را نشان میدهد با استفاده از مقدار کربن آلی و درصد رس و
سیلت ( )Pieri, 1992و با استفاده از رابطههای زیر محاسبه شدند:
ρb
رابطه )2
F = (1- ) × 100
ρs

که در آن  Fدرصد تخلخل کل خاک ρb ،جرم مخصوص ظاهری خاک (از تقسیم جرم خاک خشک بر حجم کل خاک) و  ρsجرم
مخصوص حقیقی خاک میباشند .جرم مخصوص حقیقی خاک از روش پیکنومتر 2/65 ،گرم بر سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد.
n
رابطه )3
MWD = ∑ xi
̅ wi
i=1

که در این رابطه  xiمیانگین قطر خاکدانههای باقی مانده بر روی هر الک ( iمیانگین قطر منافذ الک باالیی و پایینی) n ،تعداد الکها
و  wiنسبت وزن خاکدانه های روی هر الک به وزن کل خاک به کار برده شده در ابتدای آزمایش پس از کسر ذرات شن و سنگ ریزه
میباشد که از رابطه زیر محاسبه شد:
رابطه )4

)wi -wi(s
)wt - ∑ni=1 wi(s

= wi

که در آن  wiوزن ذرات باقی مانده در دامنه  wi(s) ،iوزن ذرات شن و سنگریزه در دامنه  iو  wtوزن آون خشک خاک میباشد.
∑5i=1 wi
رابطه )5
× WSA = 100
w

که در این رابطه  wجرم کل خاکدانه است.
رابطه )6

1.724OC
∞ ≤ 0 ≤ SI
)(Silt + Clay
در این رابطه OC ،میزان کربن آلی خاک ،و ( )Silt+Clayمجموع درصد رس و سیلت خاک است .مقدار  SIبزرگتر از  9درصد ،نمایانگر
× SI = 100

پایداری خاکدانهها میباشد.
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیههای آماری دادهها ،به وسیله نرمافزار ( SASنسخه  )9/2انجام شد و نمودارها توسط نرمافزار  Excelرسم شدند .همچنین مقایسه
میانگین دادهها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال  5درصد محاسبه گردید.
نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی خاک
جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک

نتایج نشان داد که سطوح آبیاری نتوانست بر تغییرات جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک اثر معنیداری داشته باشد در حالی که با
افزودن مقادیر بیوچار به خاک ،جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک به ترتیب بهصورت معنیداری کاهش و افزایش یافتند (شکل 2
الف و ب) .بطور میانگین جرم مخصوص ظاهری خاک در تیمارهای  B3و  B6در مقایسه با تیمار شاهد ( )B0بهترتیب  6/9و  12/9درصد
کاهش یافت .درحالی که میانگین مقدار تخلخل خاک در تیمارهای  B3و  B6بهترتیب  5/1و  5/5درصد بیشتر از تیمار  B0بود .کاهش
جرم مخصوص ظاهری خاک و افزایش تخلخل کل خاک در اثر کاربرد بیوچار را میتوان به ویژگیهای منحصر به فرد بیوچار بویژه منافذ
باالی آن و تأثیر آن بر کاهش تراکم ذرات خاک نسبت داد .ظرفیت تبادل کاتیونی باالی بیوچار مورد استفاده ( ،34 cmol+ kg-1جدول )1
نیز مؤید منافذ زیاد و سطوح تبادلی باالی بیوچار میباشد .بیوچار یک ترکیب آلی است که با افزایش خاکدانهسازی میتواند ساختمان
فیزیکی خاک را بهبود بخشد ( )2020b( Zhang et al. .)Zhang et al., 2020aنیز با انجام پژوهشی تأثیر کاربرد بیوچار کاه و کلش گندم
بر ویژگیهای فیزیکی خاک در شرایط سطوح مختلف آب آبیاری را بررسی کردند .بهطور مشابه با پژوهش حاضر ،نتایج مطالعه آنها نیز
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نشان داد اثر سطوح مختلف آبیاری بر جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک معنیدار نبود درحالی که کاربرد بیوچار سبب افزایش معنیدار
تخلخل خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک شد .نتایج پژوهش  )2021( Liang et al.نیز در یک خاک قلیایی تیمار شده با بیوچار،
کاهش معنیدار جرم مخصوص ظاهری خاک و افزایش معنیدار تخلخل خاک را نشان داد.
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شکل .2مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر جرم مخصوص ظاهری (الف) و تخلخل خاک (ب)
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار میباشند.

پایداری خاکدانهها ( ،)MWDدرصد خاکدانههای پایدار ( )WSAو شاخص پایداری خاکدانهها ()SI

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که با کاهش سطح آب آبیاری در هر سه سطح کاربرد بیوچار ،مقادیر  WSA ،MWDو
بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)3در سطوح آبیاری مختلف MWD ،تحت تأثیر کاربرد  18/6( B6تا  21/9درصد) و  9/7( B3تا
 11/0درصد) در مقایسه با  B0افزایش نشان داد .مقادیر  WSAنیز در تمامی سطوح آب آبیاری ،در  B3و  B6در مقایسه با  B0بهطور معنیداری
( 11/1تا  35/66درصد) بیشتر بود .همچنین بررسی تیمارهای حاوی بیوچار نشان داد که در تمامی سطوح آب آبیاری SI ،در تیمارهای
 19/2( B6تا  51/2درصد) بیشتر از تیمارهای  B3بود (جدول .)3
افزایش  MWDدر اثر کاربرد بیوچار ،نشاندهنده توانایی بیوچار در بهبود نیروی چسبندگی بین ذرات خاک است (.)Tian et al., 2020
دو عامل اساسی که در تشکیل و پایداری خاکدانه نقش دارند شامل عوامل چسباننده ذرات به یکدیگر و زمان الزم برای تأثیر عوامل یادشده
میباشند .هرچه فعالیت این دو عامل بیشتر باشد و شرایط خاکدانهسازی بیشتر مهیا گردد ،استحکام خاکدانهها افزایش یافته و از درصد
تخریب آنها کاسته خواهد شد .یکی از دالیل افزایش  MWDدر اثر کاربرد سطوح مختلف بیوچار این است که در حضور بیوچار ذرات
معدنی خاک میتوانند با سهولت بیشتری از طریق نیروهای فیزیکی ،شیمیایی و فعالیتهای میکروبی به هم متصل و خاکدانه را تشکیل
دهند ( .)Zhang et al., 2020aدر این راستا کربن آلی موجود در بیوچار میتواند لیگاندهای آلی را بههمراه پیوند با کاتیونهای چند ظرفیتی
در سطح ذرات خاک تشکیل دهد که ترکیب ذرات آلی و معدنی سبب تشکیل خاکدانههای ریز و سپس خاکدانههای درشت و مقاوم میشود
( .)Tian et al., 2020ماده آلی با اتصال ذرات خاک به یکدیگر و همچنین افزایش جمعیت و فعالیت میکروبی خاک ،در افزایش چسبندگی
بین ذرات خاک و پایداری ساختمان خاک نقش داشته و سبب افزایش  WSAمیشود ( ،)Bai et al., 2019با این وجود در شرایط رطوبتی
مناسب ،احتماالً تأثیر مواد آلی در چسبندگی و خاکدانهسازی بهبود مییابد .مصرف بیوچار در افزایش  WSA ،MWDو  SIاز اهمیت ویژهای
برخوردار است ،به طوری که در مقادیر باالتر مصرف بیوچار در خاک ،مقادیر این شاخصها بصورت معنیداری افزایش میبایند ( Fu et
 )2020( Tian et al. .)al., 2021; Ibrahim et al., 2021با انجام پژوهشی گزارش کردند کاربرد بیوچار کاه و کلش برنج تهیه شده در دمای
 500درجه سلسیوس ،سبب افزایش  14/28( MWDتا  15/85درصد) و  36/26( WSAتا  46/22درصد) در مقایسه با تیمار شاهد شد .در
مطالعات دیگر نیز با کاربرد بیوچار تهیه شده از پوسته بادام زمینی و بقایای ذرت تولید شده در دمای  400درجه سلسیوس  ،افزایش معنی
دار  MWDدر خاکدانههایی با قطر  0/1تا  0/4میلیمتر گزارش شد ( )2021( Ibrahim et al. .)El Namas, 2020; Ren et al., 2021نیز
جهت مقایسه اثر بیوچار تولید شده در دمای  400درجه سلسیوس از ضایعات نخل خرما و کمپوست تولید شده از این ضایعات گزارش
SI

جمیلی و همکاران :بررسی کاربرد بیوچار و سطوح مختلف آبیاری بر ویژگیهای 945 ...

(علمی  -پژوهشی)

نمودند که هر دو این مواد اصالح کننده سبب افزایش  WSA ،MWDدر خاک نسبت به شاهد گردید ولی با این وجود اثر بخشی بیوچار از
کمپوست در افزایش این ویژگیها باالتر بود.
جدول  .3تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار و سطوح آبیاری بر  WSA ،MWDو SI
پایداری خاکدانه ()mm

شاخص پایداری خاکدانه ()%

درصد خاکدانهی پایدار ()%

تیمارها

B0

B3

B6

B0

B3

B6

B0

B3

B6

L50

1/13s
1/16r
1/19q
1/21p
1/25o
1/25o
1/27m

1/26n
1/28l
1/32k
1/34j
1/37i
1/38gh
1/39g

1/385h
1/406f
1/432e
1/457d
1/483c
1/50ab
1/51a

12/72k
13/40j
13/53ij
13/66ij
14/26ghij
14/16ghij
13/69ij

14/66fghij
14/94efghi
15/60defg
16/23de
16/86bcd
16/06def
16/01def

15/53defgh
16/73cd
16/63cd
18/53a
18/18ab
18/16ab
18/01abc

0/31p
0/99o
1/13n
1/45m
2/00k
2/09i
2/05j

1/93l
1/92l
1/92l
2/25h
2/38g
2/70e
2/58f

2/73de
2/75d
2/90c
2/90c
2/93c
3/897a
3/084b

L60
L70
L80
L90
L100
L110

* در هر ستون اعدادی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار نیستند.
 B3 ، B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار و  L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  L110به ترتیب  ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و
 110درصد آبیاری کامل ( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک میباشند.

ویژگیهای شیمیایی و زیستی خاک

 pHو

ECe

مطابق شکل 3الف ،کاربرد بیوچار سبب افزایش معنیدار  pHخاک گردید ،بهطوری که  pHخاک در تیمارهای  B3و  B6با مقادیر متوسط
 7/58و  7/71به ترتیب  0/13و  0/26واحد بیشتر از تیمار  B0با  pHبرابر  7/44است .در مطالعه حاضر از بیوچار سبوس برنج تهیه شده
در دمای  400درجه سلسیوس با  pHنسبتاً باال ( )pH = 8/51استفاده شد (جدول  ،)2بنابراین افزایش معنیدار  pHخاک پس از کاربرد
بیوچار در پایان دوره کشت را میتوان به  pHباالی بیوچار نسبت داد )2021( Moradi and Karimi .نیز گزارش کردند در اثر کاربرد بیوچار
تهیه شده در دمای  500درجه سلسیوس در یک خاک آهکی آلوده به کادمیوم pH ،خاک افزایش یافت .مطالعات همچنین نشان داده است
که در شرایط  pHنسبتاً باالی بیوچار ،هیدروکسیدها و کربناتهای موجود در زغالهایزیستی میتوانند سبب افزایش  pHخاک شوند
( .)Karimi et al., 2020افزایش  pHخاک در اثر کاربرد بیوچار میتواند به دلیل وجود کربناتهای قلیایی ،فلزات قلیایی خاکی و آنیونهای
آلی غالب در ترکیب خاکستر آن باشد ( .)Ghorbani et al., 2019; Karimi et al., 2020; Moradi and Karimi, 2021همچنین گزارش
شده است که گروههای عاملی سطحی موجود در سطح بیوچار مانند گروههای عاملی فنولی و کربوکسیلی و توانایی آنها در ایجاد پیوند با
یون هیدروژن در فاز محلول خاک ،احتماالً در افزایش  pHخاک در خاکهای تیمار شده با بیوچار مؤثر میباشد (.)Salam et al., 2019
کاربرد بیوچار در خاک همچنین سبب افزایش معنیدار در  ECeخاک شد .در تیمارهای  B3و  B6مقدار متوسط  ECeخاک به ترتیب
 1/54و  1/22بود که این مقادیر بهترتیب  0/40و  0/72دسیزیمنس بر متر بیشتر از تیمار  B0با  ECeبرار با  0/82دسیزیمنس بر متر
اندازهگیری شدند (شکل 3ب) .مطابق جدول  ،2بیوچار مورد استفاده دارای  ECبرابر با یک دسیزیمنس بر متر میباشد که این امر توانسته
است  ECخاک در تیمارهای حاوی زغال زیستی را بصورت مؤثری افزایش دهد .افزایش  ECeخاک در اثر کاربرد بیوچار میتواند بهدلیل
آزاد شدن کاتیون های قلیایی موجود در ساختار زغال زیستی در محلول خاک باشد .زغال زیستی مورد استفاده در پژوهش حاضر حاوی
پتاسیم قابل استفاده نسبتاً باال ( 20میلیگرم بر کیلوگرم) است .از آنجا یونهای قلیایی (بویژه پتاسیم) بر افزایش  ECخاک بسیار موثر
هستند ( ،)Meng et al., 2021بنابراین افزایش  ECeخاک پس از کاربرد بیوچار را میتوان به غلظت نسبتاً باالی پتاسیم بیوچار نسبت داد.
 )2021(Meng et al.,بیان کردند که با کاربرد بیوچار در خاک EC ،خاک افزایش یافت .آنها دلیل افزایش  ECخاک را آزاد شدن
کاتیونهای قلیایی با پیوند ضعیفی در ساختار بیوچار گزارش نمودند .نتایج مطالعه  )2021( Albert et al.نیز نشان داد کاربرد بیوچار کاه و
کلش گندم سبب افزایش معنیدار  ECیک خاک آهکی شد .همچنین در پژوهش حاضر ،با کاربرد مقدار بیشتر بیوچار ( )B6تأثیر بیشتری
در افزایش  ECخاک نسبت به کاربرد کمتر آن ( )B3دیده شد .این نتیجه میتواند بهدلیل مقدار بیشتر کاتیونهای محلول در این تیمار و
آزادسازی آنها در محلول خاک باشد .این نتایج با یافتههای  )2020( Karimi et al.,مشابه بود .آنها با بررسی تأثیر سطوح  1و  2درصد
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وزنی بیوچار تهیه شده از بقایای ذرت در دمای  500درجه سلسیوس بر ویژگیهای شیمیایی یک خاک آهکی گزارش کردند که  ECخاک
با کاربرد بیوچار در سطح باالتر ( 2درصد وزنی) بیش از کاربرد بیوچار در سطح پایینتر ( 1درصد وزنی) افزایش یافت.
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شکل .3مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر ( pHالف) و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ب)
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار میباشند.

کربن آلی و تنفس میکروبی

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح آب آبیاری و کاربرد بیوچار نشان داد که در تیمارهای  B3 ،B0و  B6با افزایش سطح آب آبیاری از
 50تا  110درصد تخلیه رطوبتی خاک ،کربن آلی خاک به ترتیب  12/9 ،10/8و  17/2درصد کاهش یافت (شکل 4الف) .در سطح آبیاری
 110درصد مقادیر کربن آلی خاک برای تیمارهای  B3و  B6نسبت به تیمار  B0به ترتیب  2/2و  2/7برابر و در سطح آبیاری  50درصد این
مقادیر به ترتیب  2/1و  2/5برابر افزایش نشان داد .بهطور کلی ،افزایش کربن آلی خاک در اثر افزودن بیوچار به خاک را میتوان به محتوای
کربن باالی بیوچار ( 33/58درصد؛ جدول  )2نسبت داد .برخی مطالعات دیگر نیز افزایش کربن آلی خاک با افزودن بیوچار کاه و کلش گندم
( ،)Albert et al. 2021بقایای ذرت ( ، )Chen et al. 2021سبوس برنج ( )Ghorbani et al. 2019; Wang et al. 2021به خاک را گزارش
نمودند .همچنین در مطالعه حاضر ،کاهش مقدار کربن آلی خاک در تیمار با سطح رطوبتی باالتر مشاهده شد که این نتایج را میتوان به
افزایش نرخ تجزیه کربن آلی و در نتیجه هدررفت کربن آلی در خاک با افزایش رطوبت نسبت داد .بهطوری که با افزایش فعالیت میکروبی
در رطوبت و دمای مناسب رشد میکروارگانیسمها ،نرخ تجزیه کربن افزایش مییابد .بطور مشابه  )2021( Hale et al.,گزارش نمودند که با
افزایش رطوبت از  50به  85درصد تخلیه رطوبتی خاک در زمین چمن ،در تیمارهای حاوی بیوچار و کمپوست ،میزان کربن کل و همچنین
نسبت  C:Nکاهش یافت و در مقابل بیومس میکروبی افزایش یافت .بنابراین این نتایج را میتواند به دلیل تجزیه بخشی از کربن در خاک
طی فعالیت میکروارگانیسمها در خاک دانست.
مطابق نتایج شکل 4ب ،میزان تنفس میکروبی با افزایش سطح آبیاری افزایش یافت .بدین ترتیب در تیمارهای حاوی بیوچار با
کاهش سطح آب آبیاری از  100تا  50درصد تخلیه رطوبتی خاک ،کاهش تنفس میکروبی در تیمار شاهد ( 61درصد) در مقایسه با تیمارهای
 22/5( B3درصد) و  20/8( B6درصد) چشمگیرتر بود .نتایج همچنین نشان داد که تغییرات تنفس میکروبی خاک در سطوح آب آبیاری 80
تا  110درصد تخلیه رطوبتی خاک ،در هیچ یک از تیمارهای بیوچار معنیدار نبود .شرایط خشکی و کاهش سطح رطوبتی خاک سبب
نامساعد شدن شرایط رشد ریزجانداران خاک و از بین رفتن سلولهای میکروبی ( )Zhang et al., 2020bو در نتیجه کاهش شدت تنفس
میکروبی میگردد .این نتایج مشابه یافتههای  )2021( Hale et al.,است .آنها از بیوچار تولید شده در دمای  350درجه سلسیوس به میزان
 11/2و  22/4تن در هکتار در خاک و در رطوبتهای  50و  85درصد تخلیه رطوبتی خاک در زمین چمن استفاده نمودند و نشان دادند که
با افزایش مقدار بیوچار و رطوبت در خاک ،مقدار تنفس میکروبی و آنزیمها در خاک بصورت معنیداری افزایش یافت .بعالوه ،بیوچار با اثر
بر کاهش دسترسی برخی آلودگیها و فلزات سنگین در خاک ،میتواند به رشد و فعالیت میکروارگانیسمها کمک کند .در پژوهش حاضر
نیز احتماالً با کاهش فراهمی کادمیوم در خاک در تیمارهای حاوی بیوچار ،امکان فعالیت میکروارگانیسمها و تنفس میکروبی افزایش یافته
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است (شکل 4ب و جدول  )2021( Moradi and Karimi .)4نیز گزارش نمودند که کاربرد بیوچار بقایای ذرت سبب بهبود تنفس میکروبی
خاک در ی ک خاک آهکی آلوده به کادمیوم شد .همچنین افزایش تنفس میکروبی خاک در اثر کاربرد بیوچار را میتوان به وجود مواد فرار
و ترکیبات جذب سطحی شده بر روی سطح بیوچار نسبت داد .بدین صورت که این ترکیبات میتوانند به عنوان سوبسترای قابل دسترس
برای جمعیت میکروبی خاک عمل نموده و سبب افزایش رشد و فعالیت میکروبی در خاکهای تیمار شده با بیوچار شوند ( Hale et al.,
 .)2021همچنین بیوچار با داشتن ساختار متخلخل و سطح ویژه باال میتواند بهعنوان زیستگاه مناسبی برای میکروارگانیسمهای خاک باشد
و فعالیت میکروبی خاک را افزایش دهد ( .)Fu et al., 2021از دیگر دالیل افزایش تنفس میکروبی خاک در تیمارهای حاوی بیوچار را
میتوان به افزایش کربن آلی خاک (شکل 4الف ) ،افزایش عناصر غذایی قابل دسترس برای میکروارگانیسمهای خاک و همچنین بهبود
ویژگیهای فیزیکی خاک در اثر افزودن بیوچار بیان نمود.
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شکل  .4تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار و سطوح آبیاری بر کربن آلی (الف) و تنفس میکروبی خاک (ب)
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار نیستند.
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار و  L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  L110به ترتیب  ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و
 110درصد آبیاری کامل ( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک میباشند.

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

در اثر کاربرد بیوچار در خاک ،غلظت نیتروژن کل خاک بهطور معنیداری افزایش یافت و این مقدار در تیمارهای  B3و  B6بهطور متوسط
بهترتیب  0/67و  0/51درصد بود که این مقادیر نسبت به تیمار  B0با  0/37درصد نیتروژن بهترتیب  34/2و  76/3درصد افزایش داشتنند
(شکل 5الف) .افزایش غلظت نیتروژن خاک در اثر افزودن بیوچار به خاک میتواند بهدلیل وجود نیتروژن در بیوچار ( 1/19درصد؛ جدول )2
و در نتیجه اضافه شدن نیتروژن آن به خاک باشد .به طور کلی ،بیوچار پتانسیل زیادی برای افزایش نیتروژن خاک و کاهش تلفات نیتروژن
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در انواع مختلف خاک را دارا است ( .)Liu et al., 2019همچنین  )2021( Zhang et al.و  )2020( Hossain et al.در پژوهشی نشان دادند
که کاربر د بیوچار در خاک سبب افزایش مقدار نیتروژن خاک و کاهش آبشویی و تلفات گازی نیتروژن از خاک گردید.
مطابق شکل 5ب ،در سطوح مختلف کاربرد بیوچار ،با افزایش سطح آب آبیاری از  L50تا  ،L110غلظت فسفر قابل استفاده خاک
بهطور معنیداری افزایش یافت .غلظت فسفر قابل استفاده خاک در سطح آب آبیاری  100درصد تخلیه رطوبتی خاک ،در  B3 ،B0و B6
بهترتیب  34/1 ،33/2و  20/2درصد بیشتر از این مقدار در سطح آب آبیاری  50درصد تخلیه رطوبتی خاک بود .همچنین نتایج نشان داد
که در تمامی سطوح آب آبیاری ،غلظت فسفر قابل استفاده خاک در تیمارهای حاوی بیوچار بهطور معنیداری بیشتر از تیمار بدون کاربرد
بیوچار بود (شکل 5ب) .در تمامی سطوح آب آبیاری تأثیر تیمار  B6در افزایش غلظت فسفر قابل استفاده خاک ( 56/6تا  75/2درصد)،
بیشتر از تیمار  42/5( B3تا  43/1درصد) بود .در خاکها با درصد کربنات کلسیم باال ،بخش زیادی از فسفر کل خاک در سطح کانیهای
رسی و کربنات کلسیم جذب شده و به شکلهای نامحلول فسفاتهای کلسیم تبدیل میشود .بنابراین غلظت فسفر قابل دسترس برای
گیاهان در خاکهای آهکی ،از جمله خاک مورد استفاده در مطالعه حاضر ،بسیار کم میباشد .در این خاکها ،کربنات کلسیم خاک ،شیمی
فسفر در خاک را کنترل میکند و غلظت فسفر قابل دسترس خاک برای گیاهان بهشدت تحت تأثیر مقدار کربنات کلسیم خاک میباشد
( .)Safian et al., 2020افزایش غلظت فسفر قابل استفاده خاک در اثر افزایش سطح آب آبیاری در این مطالعه میتواند بهدلیل کاهش
احتمالی کربنات کلسیم خاک و در نتیجه انحالل ترکیبات فسفاتهای کلسیم بویژه تحت تأثیر فعالیت ریشه گیاه در ریزوسفر باشد .بعالوه،
بیوچار احتماالً با تحریک فعالیت میکروبی خاک ،فسفر قابل استفاده در خاک را افزایش داده است .بیوچار همچنین میتواند بهعنوان منبع
فسفر عمل کند و فسفر موجود در ترکیب خود را که در اثر تجزیه آزاد شده است ،در اختیار گیاه قرار دهد (Karimi et al., 2020؛ Safian
 .)et al., 2020بعالوه ،بیوچار با کاهش فرآیند شستشو در خاک ،دسترسی به فسفر را افزایش می دهد ( .)Hossain et al., 2020نتایج این
پژوهش با نتایج  )2020( Karimi et al.هم راستا بود .آنها گزارش نمودند که در اثر افزودن بیوچار تهیه شده از بقایای ذرت به یک خاک
آهکی غلظت فسفر قابل استفاده خاک بهطور معنیداری افزایش یافت.
مطابق نتایج شکل 5ج ،با افزایش سطح آبیاری و کاربرد بیوچار ،غلظت پتاسیم قابل استفاده خاک بهصورت معنیداری افزایش یافت
و بیشترین غلظت پتاسیم خاک در تیمارهای  B3 ،B0و  B6در سطح آبیاری  ،L100مشاهده شد که نسبت به سطح آبیاری  50درصد تخلیه
رطوبتی خاک ،به ترتیب  5 ،11و  2درصد افزایش یافتند .با این وجود ،در غلظت پتاسیم خاک ،با کاربرد تیمارهای مختلف بیوچار بین
سطوح آبیاری  L100 ،L90و  ،L110اختالف معنیداری مشاهده نگردید .بیشتر بودن فراهمی پتاسیم در تیمارهای سطح باالی آب آبیاری
در مقایسه با سطوح پایینتر آن ،می تواند به این دلیل باشد که با کاهش سطح رطوبت و خشک شدن خاک ،کلوئیدهای رس با قدرت
بیشتری پتاسیم را به سطح خود جذب کرده و سبب تثبیت آن میشوند و بدین ترتیب غلظت پتاسیم تبادلی خاک در تیمارهای با سطح
رطوبتی باالتر در مقایسه با تیمارهای سطح رطویتی کمتر ،بیشتر خواهد بود .همچنین ،تیمارهای  B3و  B6نسبت به تیمار شاهد توانستهاند
غلظت پتاسیم را در شرایط تنش رطوبتی افزایش دهند .بهطوری که غلظت پتاسیم قابل استفاده خاک در سطح آبیاری  50درصد تخلیه
رطوبتی خاک در تیمارهای  B3و  B6نسبت به تیمار  B0به ترتیب  18/5و  23/6درصد افزایش یافته است ،در حالی که این مقادیر در سطح
رطوبتی  100درصد تخلیه رطوبتی خاک به ترتیب  12و  13/5درصد میباشد (شکل 5ج) .یکی از دالیل افزایش پتاسیم قابل استفاده خاک
در اثر کاربرد بیوچار ،بهدلیل آزاد شدن پتاسیم موجود در محتوای خاکستر بیوچار میباشد .مطابق جدول  ،2بیوچار مورد استفاده دارای 20
میلیگرم بر کیلوگرم پتاسیم به شکل قابل استفاده میباشد که پس از کاربرد بیوچار در خاک احتمال آزادسازی آن از ترکیب بیوچار وجود
دارد .بعالوه ،فعالیت میکروبی بیشتر در تیمارهای کاربرد بیوچار و آزاد شدن اسیدهای آلی توسط ریزجانداران خاک و بهدنبال آن افزایش
آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی و ساختمانی در خاک میتواند از دیگر دالیل افزایش پتاسیم قابل استفاده خاک در اثر کاربرد بیوچار باشد.
 )2020( Hossain et al.گزارش نمودند که بیوچار با تخلخل و بار سطحی باالیی که دارد سبب بهبود ظرفیت نگهداری مواد مغذی خاک از
جمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم میگردد .نتایج مطالعه  )2020( Karimi et al.نیز نشان داد کاربرد بیوچار بقایای ذرت در یک خاک آهکی
سبب افزایش معنیدار پتاسیم قابل دسترس خاک شد.
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سطوح آبیاری
شکل .5تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار و سطوح آبیاری بر عناصر نیتروژن (الف) ،فسفر (ب) و پتاسیم (ج) خاک
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار نیستند.
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار و  L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  L110به ترتیب  ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و
 110درصد آبیاری کامل ( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک میباشند.

آهن ،منگنز ،روی و مس قابل دسترس

نتایج شکل  6نشان داد که با افزایش سطح بیوچار مصرفی ،غلظت آهن قابل استفاده در خاک افزایش یافت .مقدار آهن قابل استفاده خاک
در تیمارهای  B3و  B6بهطور متوسط  1/57و  0/88میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به تیمار  B0با  0/67میلیگرم بر کیلوگرم به ترتیب  1/3و
 2/3برابر افزایش داشت .همچنین با افزایش سطوح بیوچار مصرفی و همچنین افزایش سطح آب آبیاری از  50تا  110درصد تخلیه رطوبتی
خاک ،در غلظت قابل استفاده منگنز ،روی و مس در خاک افزایش دیده شد ،بهطوری که حداکثر مقدار قابل دسترس این فلزات در تیمار
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 B6L110به دست آمد .مقادیر منگنز ،روی و مس در تیمار  B6در شرایط  110درصد تخلیه رطوبتی خاک در مقایسه با تیمار  B6در شرایط
 50درصد تخلیه رطوبتی خاک ،به ترتیب  31/8 ،21/5و  49/0درصد افزایش یافتند (جدول  .)4با این وجود در سطوح مختلف کاربرد بیوچار،
بین سطوح آبیاری  L100 ،L90و  ،L110در مقادیر عنصر روی اختالف معنیدار مشاهده نشد.
افزایش عناصر آهن ،منگنز ،روی و مس قابل دسترس خاک با افزایش سطح کاربرد بیوچار را میتوان به وجود این عناصر در بیوچار
مورد استفاده نسبت داد (جدول  ،)2که با افزایش نرخ بیوچار مصرفی ،غلظت آنها در خاک افزایش یافته است .با وجود اینکه با کاربرد
بیوچار در آزمایش حاضر ،مقدار  pHخاک افزایش یافته است و انتظار میرود با افزایش  ،pHغلظت آهن ،منگنز ،روی و مس قابل دسترس
در خاک کاهش یابد ،اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت قابل دسترس این فلزات در خاک افزایش یافته است که این را میتوان
به فعالیت میکروبی باالتر در این تیمارها نسبت داد .با افزایش تنفس میکروبی با کاربرد نرخ باالتر بیوچار در خاک (شکل 4ب) که نشان
دهنده افزایش فعالیت میکروبی در این تیمارها میباشد ،احتمال حضور شکلهای قابل دسترس این فلزات در خاک افزایش مییابد .نتایج
پژوهش  )2020( Karimi et al.نیز نشان داد کاربرد بیوچار بقایای ذرت سبب افزایش معنیدار غلظت قابل استفاده آهن ،منگنز ،روی و مس
در یک خاک آهکی شد )2021( Mandal et al. .بیان کردند که بیوچار میتواند به عنوان منبع مواد غذایی عمل کند ،زیرا بیوچار از کربن
آلی ،فلزات مهم و ترکیبات آروماتیکی غنی شده است .نتایج مطالعات مختلف نشان داده افزایش کربن آلی محلول در خاک ،میتوانند سبب
افزایش فراهمی عناصر غذایی کممصرف مانند آهن ،منگنز ،روی و مس در خاکهای آهکی شود (Mandal et al., 2021; Karimi 2020
 .)et al.بنابراین احتماالً تغییر ویژگیهای خاک مانند افزایش کربن آلی محلول خاک تحت تأثیر کاربرد بیوچار (جدول  ،)2در افزایش
فراهمی منگنز ،روی و مس در خاک مؤثر بوده است.
جدول  .4تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار و سطوح آبیاری بر شکلهای قابل دسترس فلزات منگنز ،روی ،مس و کادمیوم خاک
منگنز ()mg kg-1
B0

تیمارها
L50
L60
L70
L80
L90
L100
L110

n

1/40
1/63m
1/81l
2/06k
2/22j
2/35i
2/37i

روی ()mg kg-1

B3
h

2/78
2/95g
2/97g
3/58f
3/58f
3/65f
3/65f

B6
e

3/81
4/02d
4/27c
4/33c
4/39bc
4/46b
4/63a

B0
k

1/01
1/22jk
1/34ij
1/46hij
1/58fgh
1/71fg
1/76fg

مس ()mg kg-1
L50
L60
L70
L80
L90
L100
L110

B3
g

1/68
1/84f
1/91ef
2/12de
2/26bcd
2/38bc
2/34bcd

B6
cd

2/22
2/36bcd
2/48bc
2/56b
2/78a
2/84a
2/92a

کادمیوم ()mg kg-1

B0

B3

B6

B0

B3

B6

0/64l
0/64l
0/72k
0/78j
0/83ij
0/85i
0/85i

0/84i
0/88hi
0/93gh
0/95g
0/98g
0/99g
1/05f

1/10ef
1/14e
1/16e
1/24d
1/48c
1/56b
1/64a

2/18a
2/07a
1/82b
1/63c
1/42ef
1/41f
1/40f

1/62c
1/53cd
1/52cde
1/41def
1/26g
1/14gh
1/11ijk

1/40f
1/25g
1/17ghi
1/14hij
1/06jkl
1/01kl
0/92l

* در هر ستون اعدادی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار نیستند.
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار و  L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  L110به ترتیب  ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و
 110درصد آبیاری کامل ( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک میباشند.
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شکل  .6تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار بر آهن قابل استفاده خاک
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار میباشند.

کادمیوم قابل دسترس

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان دهنده کاهش معنیدار فراهمی کادمیوم در خاک در اثر افزایش کاربرد بیوچار و افزایش سطح آب آبیاری
بود (جدول  .)4بهطوری که کمترین غلظت کادمیوم خاک در تیمار  B6L110دیده شد .با این وجود مقادیر کادمیوم قابل دسترس خاک در
تیمارهای  L100B6 ،L90B6و  L110B6فاقد اختالف معنیدار بودند .مطابق نتایج مقدار کادمیوم در تیمار  B6در سطوح آبیاری  L100 ،L90و
L110در مقایسه با تیمار  B6در شرایط  50درصد تخلیه رطوبتی خاک ،به ترتیب 27/9 ،24/3 ،و  34/2درصد کاهش یافت .تبادل یونی
میتواند یکی از دالیل تثبیت فلزات سنگین در خاک در اثر کاربرد بیوچار باشد ( .)Xu et al., 2020با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه،
کاهش غلظت کادمیوم در تیمارهای کاربرد بیوچار و سطوح رطوبتی باال را میتوان به تبادل یونی نسبت داد .با توجه به اینکه در این
پژوهش کاربرد بیوچار و افزایش سطح رطوبت خاک ،سبب افزایش غلظت قابل استفاده پتاسیم ،کلسیم ،آهن ،منگنز ،روی و مس در خاک
شده است ،بنابراین احتماالً افزایش آزادسازی این عناصر در خاک ،تثبیت کادمیوم و کاهش غلظت قابل استفاده آن در خاک را به دنبال
داشته است .این بخش از نتایج با نتایج پژوهش  )2021( Wang et al.مطابقت داشت .آنها نیز با کاربرد بیوچار سبوس برنج در خاک
کاهش کادمیوم قابل دسترس خاک را گزارش نمودند .بهطور مشابه ،نتایج پژوهش  )2021(Moradi and Karimiو  )2021( Chen et al.نیز
نشان داد کاربرد بیوچار بقایای ذرت و سبوس برنج و سبب کاهش فراهمی کادمیوم در خاک شد.
کادمیوم در میوه گوجه فرنگی و عملکرد بوته

نتابج جدول  5نشان داد که تعداد ،وزن و عملکرد میوه گوجه فرنگی با افزایش کاربرد بیوچار و افزایش سطح آبیاری بصورت معنیداری
افزایش یافت ،بهطوری که بیشترین مقدار آنها در تیمارهای  L100B6 ،L90B6و  L110B6دیده شد و در مقادیر این ویژگیها در این تیمارها
اختالف معنیدار مشاهده نگردید .در سطح آبیاری  90درصد تخلیه رطوبتی خاک ،در تیمارهای  B3و  B6نسبت به تیمار  ،B0تعداد میوه به
ترتیب  2/06و  2/38برابر افزایش یافت ،این مقادیر برای وزن میوه  1/16و  1/15برابر و برای عملکرد میوه گوجه فرنگی  2/40و 2/98
برابر بود .بدین ترتیب ،غلظت کادمیوم در میوه گوجه فرنگی با افزایش سطح آبیاری و بیوچار مصرفی بصورت معنیداری کاهش یافت.
کمترین غلظت کادمیوم در میوه گوجه فرنگی در تیمار  B6در سطوح آبیاری  L100 ،L90و ( L110با مقدار  0/02میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم
میوه گوجه فرنگی) دیده شد ،در حالی که در سطوح آبیاری مشابه در تیمار  B3و  B0مقدار غلظت کادمیوم به طور متوسط به ترتیب 0/12
و  0/60میلی گرم در کیلوگرم اندازهگیری گردید (جدول  .)5این نتایج را میتوان به ویژگی توانایی تبادل عناصر و جذب و تثبیت کادمیوم
در خاک بویژه در حضور بیوچار نسبت داد که در اینصورت غلظت کمتری از کادمیوم در خاک قابل دسترس گیاه میباشد و این سبب بهبود
شرایط رشد و عملکرد گیاه میگردد.
بطور کلی ،سطح استاندارد کمیته مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی ) )FAO/WHOبرای فلز
کادمیوم در میوهها و سبزیها  0/05میلیگرم بر کیلوگرم خاک گزارش شده است ( .)Sanjari et al, 2021مطابق این استاندارد ،میوه گوجه
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فرنگی در تیمارهای  B3و  B0در تمام سطوح آبیاری دارای غلظت کادمیوم بیش از حد مجاز استاندارد میباشند ،در حالی که میوههای گوجه
فرنگی کشت شده در تیمار  B6در سطوح مختلف آبیاری ،غیر سمی هستند .با این وجود در تیمار  L50B6غلظت کادمیوم در مرز حد مجاز
میباشد و استفاده از این میوهها نیز توصیه نمیشود )2020( Zeeshan et al. .گزارش نمودند که با کاربرد بیوچار تهیه شده در دمای 400
درجه سلسیوس از چوب گیاه اقاقیا به میزان  20تن در هکتار در خاک آلوده به کادمیوم ،سرب و نیکل ،وزن و عملکرد میوه گوجه فرنگی
نسبت به شاهد بهطور معنیداری به ترتیب  35و  69درصد افزایش یافت .در مطالعه  ،)2020( Almaroai and Eissaکاربرد  5و  10تن در
هکتار از بیوچار بقایای ذرت در خاک آلوده به فلزات کادمیوم ،سرب ،روی و مس ،با کاهش اثر سمیت فلزات در گوجه فرنگی ،باعث افزایش
 20و  30درصدی عملکرد گوجه فرنگی شد .بیوچار به دلیل برخی ویژگیها از جمله افزایش  pHو افزایش تخلخل خاک میتواند سبب
کاهش تحرک کادمیوم در خاک گردد و از اینرو غلظت کادمیوم کمتری در دسترس ریشه گیاه برای جذب قرار گیرد .این نتایج مشابه
نتایج برخی از پژوهشگران میباشد Wang et al. (2021) .از بیوچار سبوس برنج تهیه شده در دمای  450درجه سلسیوس جهت بررسی
تأثیر آن بر تحرک کادمیوم و مس در خاک استفاده نمودند .مطالعات آنها نشان داد که بیوچار به عنوان یک ماده متخلخل و با سطح ویژه
باال ،میتواند بصورت مؤثری بر کاهش تحرک و تثبیت کادمیوم در خاک مؤثر باشد )2021( Chen et al. .نیز نشان دادند که استفاده از
بیوچار کاه گندم و ذرت سبب کاهش قابل مالحظه جذب کادمیوم توسط گیاه گندم کشت شده در خاک قلیایی شد)2021( Albert et al. .
گزارش نمودند که افزودن بیوچار به خاک باعث کاهش معنیدار غلظتهای کادمیوم و سرب در اندامهوایی و ریشه در مقایسه با خاکهای
تیمار نشده با بیوچار شد و میزان کاهش تحتتاثیر تیپ های گیاهی و مقدار بیوچار و خواص خاک قرار گرفت .مطابق گزارش آنهاpH ،
باالی بیوچار ( pHبرابر  ، )10دمای باالی پیرولیز در زمان تهیه بیوچار ( 600-401درجه سلسیوس) ،و نرخ کاربرد باالتر از  2درصد بیوچار
در خاک ،در کاهش غلظت کادمیوم و سرب اندام هوایی و ریشه موثر میباشد.
جدول  .5تأثیر متقابل تیمارهای بیوچار و سطوح آبیاری بر تعداد ،وزن ،عملکرد و غلظت کادمیوم میوه گوجه فرنگی
تعداد میوه ()in per plant
B0

تیمارها
L50
L60
L70
L80
L90
L100
L110

وزن میوه ()g

B3

n

B6

jk

4/00
4/00n
9/50m
11/75l
12/25kl
13/00jk
15/00i

i

13/25
13/50j
20/75g
21/75f
25/25de
25/75cd
26/50c

B0
k

15/25
16/50h
24/25e
25/25de
29/25ab
32/00a
32/50a

15/87
21/77j
24/22i
32/31e
39/89d
40/61cd
41/13cd

B6

B0

عملکرد میوه ()in per plant
B0
L50
L60
L70
L80
L90
L100
L110

63/51o
87/11o
229/90n
379/52lm
488/83k
528/00k
617/06j

B3
m

339/09
373/53lm
682/37i
899/30g
1176/10e
1256/50d
1328/50c

B3
hi

l

413/02
486/26k
772/21h
1102/00f
1459/00abc
1588/70ab
1610/30a

1/31
1/23b
0/74c
0/69d
0/59e
0/61e
0/57e

gh

25/61
27/67g
32/90e
41/43cd
46/59b
48/80a
50/12a
کادمیوم میوه (

a

B6

kg-1

27/10
29/49f
31/82e
42/06c
46/05ab
48/40a
49/53a

)mg

B3
f

0/22
0/21f
0/21f
0/16g
0/13gh
0/11h
0/11h

B6
i

0/05
0/04i
0/04i
0/04i
0/02j
0/02j
0/02j

* در هر ستون اعدادی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند از لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنی دار نیستند.
 B3 ،B0و  B6به ترتیب کاربرد صفر ،سه و شش تن بیوچار در هکتار و  L100 ،L90 ،L80 ،L70 ،L60 ،L50و  L110به ترتیب  ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و
 110درصد آبیاری کامل ( )L100بر اساس تخلیه رطوبتی خاک میباشند.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خصوصیات فیزیکی خاک از جمله  WSA ،MWD ،F ،ρbو  SIتحت تأثیر کاربرد بیوچار بهطور مؤثری
بهبود یافتند و از طرفی ویژگیهای  WSA ،MWDو SIدر سطوح آبیاری  L100 ،L90و L110در کشت گوجه فرنگی ،افزایش بیشتری داشتند.
همچنین بیوچار با افزایش کربن آلی خاک عالوه بر افزایش کربناندوزی در خاک یک سوبسترای مؤثر در افزایش فعالیت میکروبی و تنفس
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) روی و مس، منگنز، فسفر و پتاسیم) و کم نیاز (آهن، بیوچار سبوس برنج بهعنوان یک منبع مفید از عناصر پر نیاز (نیتروژن.میکروبی بود
 بیوچار با حذف بخشی از کادمیوم قابل دسترس از خاک.در خاک عمل کرده و سبب بهبود کیفیت رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی گردید
 تن بیوچار سبوس6  در شرایط کاربرد. سبب رشد بهتر گیاه و افزایش تعداد و وزن میوه گوجه فرنگی گردید،و تثبیت کادمیوم در ساختار خود
 میلیگرم0/02(  غلظت کادمیوم میوه گوجه فرنگی به حداقل میزان خود رسید و غیر سمی بود،L110  وL100 ،L90 برنج در در سطوح آبیاری
) و خاک شاهدB3(  تن بیوچار3  در حالی که غلظت کادمیوم در میوه گوجه فرنگی کشت شده در خاک حاوی،)بر کیلوگرم وزن خشک میوه
 بیش از میانگین کمیته مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت،) در شرایط رطوبتی مشابهB0(
 کاربرد سطوح مختلف آبیاری. میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک میوه) بود و مصرف آنها توصیه نمیشود0/05( )FAO/WHO) جهانی
 وL100 (  درصد تخلیه رطوبتی خاک بود و کاربرد میزان بیشتری از آب آبیاری90 نشان داد که بهترین کیفیت و عملکرد گوجه فرنگی در
 بطور کلی کاربرد بیوچار سبوس برنج به دلیل ویژگیهای.) در افزایش عملکرد و کاهش سمیت گوجه فرنگی اثر معنیداری نداشتL110
شیمیایی و تنفس میکروبی خاک مؤثر بوده و از این طریق سبب کاهش تنش سمیت-منحصر به فرد آن در بهبود کیفیت شرایط فیزیکی
 در مطالعات آینده توصیه میگردد. نتایج پژوهش حاضر میتواند به عنوان مبنایی برای مطالعات آینده باشد.کادمیوم در گیاه گوجهفرنگی شد
کاربرد بیوچار در کشت گوجه فرنگی با روشهای آبیاری مختلف در سطح مزرعه در خاکهای آلوده مورد بررسی قرار گیرد و میزان بهبود
 همراه با تعیین بهترین روش آبیاری با مصرف حداقل آب بصورت کاربردی در مزرعه مورد مطالعه قرار، ساختمان خاک،کیفیت رشد گیاه
.گیرد
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