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ABSTRACT
In order to reduce the problems of biochar application in calcareous soils, by changing the surface properties
of apple-grape biochar by phosphoric and chloric acids, the effects of enriched biochars on the fraction of
phosphorus (P) forms in saline soils of Lake Urmia was investigated as a factorial incubation experiment in a
completely randomized design with two factors: fertilizer treatments (control (Cont), biochar (BC), phosphate
fertilizer (TSP), Biochar-Rock phosphate (BC-RP) and enriched-biochar (EB) types (BC-HCl-RP and BCH3PO4-RP)) and 2 calcareous soils with different EC (2 and 15 dSm-1). Olsen-P, pH and different forms of
inorganic P were determined by sequential extraction method at 7, 30 and 60 days of incubation. The results
showed that on average, the BC-HCl-RP and BC-H3PO4-RP treatments reduced the pH of S1and S2 soils, 0.5
and 1 unit, respectively. BC-H3PO4-RP and BC-HCl-RP treatments increased Olsen-P of S1 soil from 6.7 to
57.5 and 55.5 mgkg-1 and soil S2 from 7.4 mgkg-1 to 71.3 and 62 mgkg-1, respectively. Enriched biochars
significantly (p <0.01) altered the distribution and amount of inorganic P forms. Thus, BC-H3PO4-RP and BCHCl-RP treatments increased the amount of Ca2-P fraction in the S1 soil by 2.9 and 2.6 times and in the S2
soils by 1.06 and 0.97 times, respectively. However, the amounts of Ca8-P, Al –P and Ca10-P fractions reduced
significantly. Olsen-P positively and significantly correlated with Ca2-P, Fe-P, and Ca10-P fractions and
positively but not significantly with the Al-P fraction, suggesting that in the extraction of Olsen-P, phosphorus
is released from these mineral fractions. In general, EBs application may cause P to remain in the plant-available
forms over the time. Therefore, it can help to improve P nutrition, reduce salinity stress, and eliminate the
common problems of biochar application in these soils.
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تأثير انواع بيوچار غنیشده بر قابليت استفاده و توزيع شکلهای معدنی فسفر در خاک شور اطراف درياچه
اروميه
2

رقيه موسوی ،1ميرحسن رسولی صدقيانی ،*1ابراهيم سپهر ،1محسن برين ،1مريم خضری
 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/2 :تاریخ بازنگری -1399/8/18 :تاریخ تصویب)1399/8/27 :

چکيده
بهمنظور کاهش مشکالت مصرف بیوچار در خاکهای آهکی ،با تغییر خواص سطحی بیوچار سیب وانگور بهوسیله انواع
اسیدها ،در یک آزمایش انکوباسیون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با  6تیمار شامل (بیوچار غنی شده با
اسیدفسفریک-خاک فسفات ( ،)BC-H3PO4-RPاسید هیدروکلریک-خاک فسفات ( )BC-HCl-RPو خاک فسفات (BC-
 ،)RPبیوچار معمولی ( ،)BCکود فسفاته ( )TSPو شاهد ( ))Contو  2نوع خاک آهکی با قابلیت هدایت الکتریکی مختلف
( S1=2و  S2 =15دسیزیمنس بر متر) ،تأثیر انواع بیوچار غنی شده بر توزیع اشکال معدنی فسفر در خاکهای شور اطراف
دریاچه ارومیه بررسی شد .فسفر اولسن pH ،و اجزاء فسفر معدنی در زمانهای  30 ،7و  60روز انکوباسیون اندازهگیری و
از لحاظ آماری تحلیل گردید .بر اساس نتایج ،تیمارهای  BC-HCl-RPو  BC-H3PO4-RPبهطور متوسط  pHخاک  S1و
 S2را بهترتیب  0/5و  1واحد کاهش دادند .تیمارهای  BC-H3PO4-RPو BC-HCl-RPفسفر اولسن خاک  S1را از 6/7
میلیگرم در کیلوگرم خاک بهترتیب به  57/3و  55/5و در خاک  S2از  7/4به  71/3و  62میلیگرم در کیلوگرم خاک
افزایش دادند .بیوچارهای غنی شده توزیع و مقدار اشکال فسفر معدنی خاکها را بهطور معنیدار تغییر دادند .بهطوریکه
تیمارهای  BC-H3PO4-RPو  BC-HCl-Rمقدار دیکلسیم فسفات خاک  S1را بهترتیب  2/9و  2/6برابر و خاک  S2را
بهترتیب  1/06و  0/97برابر افزایش دادند .در مقابل مقادیر اکتاکلسیمفسفات ،فسفاتهایآلومینیوم و آپاتیت بهطور معنیدار
کاهش یافت .فسفر اولسن با دی کلسیم فسفات ،آپاتیت و فسفر پیوندشده با آهن همبستگی معنیدار داشت و احتماال در
عصارهگیری فسفر اولسن ،فـسفر از این اجزاء معدنی آزاد میشود .بنابراین میتوان گفت استفاده از بیوچار غنیشده باعث
می شود فسفر برای مدت طوالنی در فاز لبایل و قابل جذب برای گیاه باقی بماند .از اینرو میتواند به بهبود تغذیه فسفرگیاه،
کاهش تنش شوری و رفع مسائل مصرف بیوچار معمولی در این خاکها کمک کند.
واژههای کليدی :اجزاء فسفر معدنی ،فراهمی فسفر ،خاکهای شور ،بیوچار ،بیوچار غنیشده.

مقدمه
افزایش شور شدن خاک یکی از اصلیترین عوامل محدودکننده
تولید محصول در مناطق خشک و نیمهخشک است .بر اساس
برآوردهای اخیر 128 ،میلیون هکتار از اراضی جهان تحت تأثیر
شور و سدیمی شدن قرار گرفته است (.)Wicke et al., 2011
امروزه کامال مسجل شده غلظت زیاد امالح در خاک بسیاری از
فرایندهای متابولیکی گیاه را تحت تأثیر قرار داده و رشد و عملکرد
گیاه را کاهش میدهد ) .)Panuccio et al., 2014بهطور کلی،
رشد گیاه در محیطهای شور از برهمکنش پیچیده اثرات اسمزی،
عدم تعادل هورمونی ،اختالل تغذیهای و سمیت ویژه یونی تأثیر
میپذیرد ( .)Parihar et al., 2015بهمنظور تامین امنیت غذایی
جمعیت روبه رشد ،اصالح و احیاء اراضی شور که پتانسیل و
* نویسنده مسئولm.rsadaghiani@urmia.ac.ir :

قابلیت کشت و کار در آنها وجود دارد امری ضروری است .از این
رو برای اصالح خاکهای شور و سدیمی ،روشهای مختلفی
توسط متخصصان اتخاذ شده است ( ;Qadir et al., 2001
 .)Valzano et al., 2001; Wong et al., 2009اما در خاکهای
شور عالوه بر مشکل شوری ،کم بودن میزان ماده آلی و عناصر
غذایی مورد نیاز گیاه نیز مطرح هست .از این رو امروزه استفاده
از بقایای گیاهی بهصورت بیوچار میتواند به عنوان بهترین گزینه
برای مقابله با اثرات مضر شوری و یک استراتژی محبوب و پایدار
برای افزایش بهرهوری محصول در خاکهای متاثر از نمک باشد
(.)Akhtar et al., 2015; Komal et al., 2016
امروزه استفاده از بیوچار به عنوان یک فناوری کم هزینه،
اصالح کننده تجدیدپذیر ،راهکار هوشمندانه برای بازیافت بقایای
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آلی و سازگار محیطزیست مورد توجه ویژه قرار گرفته است
( .)Lehmann and Joseph, 2015بیوچار در اثر حرارت
غیرمستقیم مواد آلی در شرایط عدم حضور اکسیژن در دمای
 300-750درجه سانتیگراد (پیرولیز) تولید میگردد ( Cantrell
 )et al., 2012ترکیب عناصر معدنی مواد خام در طی فرایند
پیرولیز بهطور قابل توجهی تغلیظ شده و بیوچار بطور بالقوه به
یک منبع مغذی به تدریج قابل جذب برای گیاهان تبدیل می
شود ( .)Agblevor et al., 2010کاهش حجم مواد خام اولیه،
کاهش خطرات بیماریزای مرتبط ،افزایش تثبیت کربن در خاک-
ها و متعاقبا کاهش انتشار گازهای گلخانهای در نتیجه فرایند
پیرولیز قبال توسط  )2012( Wang et al.توصیف شده است.
امروزه کامال مشخص شده بیوچار بهطور بالقوه کیفیت خاک و در
نتیجه رشد و عملکرد گیاه را از طریق افزایش ظرفیت نگهداری
آب و عناصر غذایی ،ظرفیت تبادل کاتیونی و کاهش آسیبپذیری
خاک در برابر فرسایش بهبود میبخشد ( ;Cantrell et al., 2012
 .)Joseph et al., 2011بخش عمده فسفر موجود در ساختار مواد
خام در طی فرایند پیرولیز در داخل بیوچار باقی میماند از این
رو بیوچار یک منبع مهم فسفر (اغلب در شکل معدنی) محسوب
میگردد که حاصلخیزی خاک را از طریق اثرات مفید بر قابلیت
فراهمی فسفر افزایش میدهد اما مکانیسمهای افزایش هنوز به
خوبی مشخص نیست (.)Sohi et al., 2009; Kloss et al., 2012
مطالعات نشان داده است کاربرد بیوچار در خاکهای شور و
سدیمی باعث کاهش تنش شوری و بهبود رشد گیاه میشود
( .)Dahlawi et al., 2018بهبود رشد گیاه بطور مستقیم با
آزادسازی عناصر غذایی ضروری گیاه (پتاسیم ،فسفر،کلسیم،
منیزیم ،مس ،منگنز و روی) و جذب سطحی سدیم در سطح
بیوچار و یا از طریق نفوذ سدیم در داخل منافذ بیوچار و بهطور
غیرمستقیم از طریق بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
(افزایش ظرفیت نگهداری آب و فعالیت میکروبی) صورت می-
گیرد .افزایش فراهمی پتاسیم در خاکهای متاثر از نمک در
نتیجه کاربرد بیوچار و به دنبال آن افزایش نسبت پتاسیم/سدیم
در بافت گیاه از مکانیسمهای موثر در کاهش تنش شوری عنوان
شده است ( )2015( .Akhtar et al .)Lashari et al., 2015در
مطالعه خود سه مکانیسم احتمالی که بواسطه آن بیوچار تنش
شوری در گیاهان راکاهش میدهد  )1میل ترکیبی زیاد بیوچار
به جذب ناپایدار  Na+از محلول خاک که منتج به کاهش جذب
سدیم توسط گیاهان میشود )2 .حفظ تعادل یونی با آزادسازی
مواد مغذی معدنی در محلول خاک و  )3رقیق کردن محلول خاک
با افزایش رطوبت خاک و متعاقبا کاهش تنش اسمزی در گیاهان
عنوان کردند.

ارزیابی قابلیت فراهمی فسفر برای گیاهان یک چالش در
مدیریت فسفر محسوب میگردد ( .)Hinsinger et al., 2011فسفر
خاک در اشکال شیمیایی مختلف شامل فسفر محلول ،تبادلی،
فسفاتهای آلی ،فسفاتهای کلسیمی ،فسفاتهای آهن و
آلومینیوم و فسفر باقیمانده یافت میشود .این اشکال اختالف قابل
توجهی در زیست فراهمی ،تحرک و رفتارهای شیمیایی دارند.
اطالع در مورد اشکال فسفر میتواند در درک منابع و مخازن فسفر
خاک که در مدیریت کارآمد فسفر در اراضی کشاورزی ضروری
است ،موثر واقع گردد .روشهای مختلفی برای مطالعه اشکال،
مقدار و دینامیک چرخه فسفر گسترش یافته است .یکی از این
روشها جزء بندی شیمیایی متوالی است که در دهههای اخیر به
طور گسترده برای مطالعه اجزاء و دینامیک فسفر خاک مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)Chimdi et al., 2014جزءبندی
شیمیایی موقعیت و نوع پیوند فسفر در داخل خاک و تأثیر
فرایندهای پدوژئوشیمیایی بر توزیع فسفر را ارزیابی میکند .و
فرض بر این است که عصاره گیرها با قدرتهای مختلف ،قابلیت
فراهمی و پیوندهای شیمیایی متفاوت اجزاء معدنی و آلی فسفر
را برآورد میکند (.)Guo et al., 2000; Yang and Post, 2011
هنگام مطالعه شیمی خاک و ارزیابی وضعیت فسفر موثر بر کیفیت
زیست محیطی و خاک ،در نظر گرفتن اجزاء مختلف فسفر از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
طی سالهای اخیر ،توجه زیادی به رویکردهای یکپارچه
برای بهبود عملکرد محصوالت جهت مقاومت در برابر شرایط
خشکسالی ،شوری ،کمبود عناصر غذایی و یا سایر اشکال تخریب
خاک شده است .در این بین ،اهمیت فسفر نسبت به سایر عناصر
غذایی برجستهتر است زیرا به علت تجدیدناپذیر بودن منابع سنگ
فسفات جایگزینی برای فسفر در گیاهان وجود ندارد .چندین دهه
است که گمانهزنیهای زیاد در ارتباط با کاهش ذخایر جهانی
فسفات از نظر کمی و کیفی وجود دارد .از طرفی فسفر مصرفی
دستخوش واکنشهای مختلف با اجزاء آلی و معدنی خاک می-
گردد که منجر به تولید ترکیبات با درجه حاللیت متفاوت می-
شود .اطالع از اشکال شیمیایی فسفر برای درک پویایی فسفر
خاک ،مدیریت فسفر در کشاورزی و اثر متقابل آن در خاکهای
متاثر از نمک ضروری است .اطالعات محدودی در ارتباط با تأثیر
کاربرد بیوچار بر رشد گیاه در خاکهای قلیایی در دسترس هست.
از طرفی دیگر ،رشد و باروری گیاه در این خاکها به علت قابلیت
فراهمی کم عناصر ضروری ماکرو نظیر فسفر و عناصر میکرو نظیر
آهن ،روی و مس محدود میگردد .ازاین رو استفاده از بیوچارهای
اسیدی در این خاکها به شدت پیشنهاد شده است ( Haowei et
 .)al., 2019بدین منظور پژوهش حاضر با هدف کاهش مسائل
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 )0اراضی اطراف دریاچه ارومیه ،دو نمونه خاک با  ECمتفاوت و
مقدار فسفر اولسن پایین انتخاب گردید .پس از هوا خشک کردن
و عبور از الک دو میلی متری ،برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاکها از جمله بافت خاک به روش هیدرومتری
( ،)Klute, 1986قابلیت هدایت الکتریکی و  pHدر عصاره گل
اشباع خاک ،ظرفیت تبادل کاتیونی به روش جایگزینی با استات
آمونیوم ( ،)Chapman, 1965درصدکربن آلی ( Nelson and
 ،)Sommers,. 1982کربنات کلسیم معادل به روش کلسیمتری
( ،)Nelson, 1982فسفرقابل جذب ( Olsen and Sammers,
 )1982اندازهگیری گردید )جدول .(1

مصرف بیوچار در خاک-های آهکی و شور (افزایش  pHو  )ECبا
تغییر خواص سطحی بیوچار سیب و انگور بهوسیله اسیدهای
معدنی (اسید فسفریک و کلریدریک) و غنی سازی با سنگ
فسفات ،به بررسی تأثیر انواع بیوچارهای غنی شده بر قابلیت
فراهمی ،تثبیت و تغییر اشکال شیمیایی فسفر در خاکهای شور
حوضه دریاچه ارومیه پرداخته است.

مواد و روش ها
نمونههای بيوچار و خاک

از بین  25نمونه خاک نمونهبرداری شده از افق سطحی (-30cm

جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد استفاده در اين آزمايش
خاک
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بیوچار مورد استفاده در این پژوهش از پیرولیز بقایای سیب
و انگور در دمای  350درجه سانتیگراد درکوره الکتریکی با نرخ
افزایش دمایی  9درجه در دقیقه ،به مدت  120دقیقه بهدست
آمد .بعد از عبور از الک یک میلی متری ،برای اندازهگیری  pHو
 ECبیوچار از نسبت ( 1:5بیوچار /آب مقطر دیونیزه) بعد از 30
دقیقه شیک استفاده شد .برای اندازهگیری ظرفیت تبادل کاتیونی

SAR

از روش جایگزینی آمونیوم ( )Xiang et al., 2017سایر
خصوصیات همانند خاک اندازهگیری شد (جدول  .)2بهمنظور
تغییر خواص سطحی بیوچار و تهیه بیوچار غنی شده ،از خاک
فسفات ،اسید فسفریک و اسید کلریدریک استفاده شد .در تهیه
تمام کمپلکسها از مخلوط بیوچارهای سیب و انگور با نسبت 1:1
استفاده گردید.

جدول  -2برخی خصوصيات شيميايی بيوچارهای مورد استفاده

بیوچار سیب
بیوچار انگور
بیوچار اسیدی H3PO4 -
بیوچار اسیدی HCl -

EC

P

pH

()dSm-1

CEC
)(cmol+kg-1

()g kg-1

C
%

N
%

H
%

7/6
8/2
5/1
4/9

1/2
1/6
1/8
2/1

64/5
59
-

7/2
12
48
24

66
76
56
61

0/7
0/85
2/5
1/7

3/89
3/6
4/8
4/1

برای تهیه کمپلکس بیوچار-خاک فسفات ()BC-RP
مخلوط بیوچار سیب-انگور با نسبت  1( 4:1گرم خاک فسفات
یاسوج با  7/5درصد فسفر به شکل  4 ،P2O5گرم بیوچار) مخلوط
شده سپس آب جوش با نسبت  20( 20:6واحد بیوچار -خاک
فسفات 6 ،واحد آب جوش) اضافه شد و بهمدت  2ساعت بهم زده
شد .مخلوط حاصل بعد از خشک شدن به مدت  24ساعت در
دمای  75درجه سانتیگراد در داخل آون ،داخل راکتور قرارداده
شد و در کوره با نرخ افزایش دمایی  9درجه در دقیقه تا دمای
 220درجه سانتیگراد گرم شد (.)Chia et al., 2014
برای تهیه بیوچارهای اسیدی از اسید فسفریک و اسید
هیدروکلریک ( 5/2نرمالیته) استفاده شد .به منظور تهیه بیوچار-
اسید فسفریک ( ،)BC-H3PO4از نسبت  1:1مخلوط بیوچارها و

اسید فسفریک استفاده شد .در تهیه بیوچار-اسید کلریدریک
( ،)BC-HClاز نسبت  1:1مخلوط بیوچارها و اسید کلریدریک
استفاده شد .بعد از  2ساعت بهمزدن ،بیوچارهای اسیدی حاصل
بهطور جداگانه به مدت  24ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد
در داخل آون خشک گردیدند (.)Chia et al., 2014
جهت تهیه کمپلکس بیوچار اسیدی  -خاک فسفات (BC-
 H3PO4-RPو  ،)BC-HCl-RPبیوچارهای اسیدی با نسبت 4:1
( 4گرم بیوچاراسیدی 1 ،گرم خاک فسفات) مخلوط شد سپس
نسبت  20:6به مخلوط حاصل آبجوش اضافه شد و بهمدت 2
ساعت بهمزده شد ،بعد به مدت  24ساعت در دمای  75درجه
سانتیگراد در داخل آون خشک گردید و در نهایت در کوره
الکتریکی با نرخ افزایش دمایی  9درجه در دقیقه تا دمای 220
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برای اعمال تیمارها براساس نیاز استاندارد فسفر ( ، )SPRبا
استفاده از هم دماهای جذب النگمویر مقدار فسفر الزم برای
رسیدن به غلظت تعادلی  0/3میلی گرم فسفر بر لیتر بهعنوان
نیاز استاندارد فسفر تعیین شد ( SPR .)Halford, 1979برای
خاک  S1معادل  45و برای خاک  S2معادل  36میلی گرم فسفر
در کیلوگرم خاک اندازه گیری شد .بر این اساس مقدار تیمارها
برای هر دو خاک در جدول ( )3آورده شده است.

درجه سانتیگراد گرم شدند (.)Chia et al., 2014
آزمايشات انکوباسيون

 100گرم خاک هوا-خشک درون ظروف پالستیکی درپوش دار
ریخته سپس تیمارها مطابق جدول ( )3اعمال و به مدت دو ماه
در دمای  25درجه سانتیگراد خوابانیده شد .آزمایش بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.

جدول  -3مقاديرکود فسفاته مصرفی برحسب گرم فسفر در کيلوگرم خاک
خاک

BC

BC-RP

BC-HCl-RP

BC-H3PO4-RP

TSP

S1

4/1
3/3

1/9
1/5

1/9
1/5

0/83
0/7

0/073
0/06

S2

 :BCبيوچار معمولی سيب-انگور :BC-RP ،کمپلکس بيوچار-خاک فسفات :BC-HCl-RP ،کمپلکس بيوچار اسيدی-خاک فسفات :BC-H3PO4-RP ،کمپلکس
بيوچار اسيدی-خاک فسفات :TSP ،سوپرفسفات تريپل

جزءبندی شيميايی فسفر معدنی خاک

تجزيه دادهها

طول دوره انکوباسیون تیمارها 30 ،7 ،و  60روز بود که در انتهای
هر دوره از هر ظرف یک گرم خاک با سه تکرار بهمنظور عصاره-
گیری متوالی برداشته شد .در این پژوهش به دلیل آهکی بودن
خاکها ،روش جیانگ و جو ( )1989برای جزءبندی اشکال معدنی
فسفر استفاده شد .بهطور خالصه ،نمونههای خاک بهصورت
متوالی توسط عصارهگیرهای زیر مورد استخراج قرار گرفتند50 :
میلی لیتر بیکربنات سدیم ( 0/25 )NaHCO3موالر برای استخراج
دی کلسیم فسفات ) 50 ،(Ca2-Pمیلی لیتر استات آمونیوم 0/5
موالر ) (NH4ACبرای استخراج اکتا کلسیم فسفات )50 ،(Ca8-P
میلی لیتر فلورید آمونیوم  )NH4F( 0/5موالر برای استخراج
فسفاتهای جذب سطحی شده بر اکسیدهای آلومینیوم )،(Al-P
 50میلی لیتر سود و کربنات سدیم  0/1موالر (- Na2CO3
 )NaOHبرای استخراج فسفاتهای جذب سطحی شده توسط
اکسیدهای آهن ) 50 ،(Fe-Pمیلی لیتر اسید سولفوریک 0/5
موالر ( )H2SO4برای استخراج فسفات بصورت آپاتیت )(Ca10-P
استفاده شد پس از هر مرحله استخراج متوالی ،خاکها سانتریفیوژ
شدند و دو بار با الکل و یا محلول اشباع  NaClشسته شدند.
غلظت فسفر در عصارهها بالفاصله با روش رنگسنجی تعیین
گردید (.)Murphy and Riley, 1962
برای استخراج فسفر قابل جذب گیاه از عصارهگیر اولسن
(محلول بیکربنات سدیم  0/5موالر ( ))pH= 8.5و فسفر کل از
روش هضم دو اسید استفاده شد (.)Olsen and Sommers. 1982
به دلیل کم بودن مقدار ماده آلی نمونه خاکها از فسفر آلی
چشمپوشی گردید .بدین ترتیب فسفر باقیمانده ( )Residual-Pاز
اختالف بین اجزاء معدنی فسفر از فسفر کل محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار  ، SASتجزیه
واریانس ( )ANOVAبرای تعیین اختالف معنیدار بین تیمارها با
استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام و برای
رسم نمودارها از برنامة اکسل استفاده شد.

معدنی فسفر اجزاء  −فسفر کل = باقیمانده فسفر

نتايج
تأثير تيمارها بر  ،pHفسفر اولسن و فسفر کل خاکها

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد اثرات اصلی تیمار،
زمان ،خاک و اثر متقابل آنها بر  pHخاک در طول دوره
انکوباسیون معنیدار بود .اندازه گیری  pHخاکها در طول دوره
انکوباسیون ،کاهش نسبتا زیاد و ثابت ( 0/2 – 1/0واحد) pH
خاکها در اثر کاربرد تیمارهای آزمایش را نشان داد .مقایسه
میانگین اثر تیمارها ،تأثیر معنیدار انواع بیوچارهای غنی شده بر
کاهش  pHهر دو خاک را نشان داد (جدول  .)5بهطور متوسط
 pHخاک  S1و  S2در اثر اعمال تیمارهای  BC-HCl-RPو BC-
 H3PO4-RPبترتیب  0/5و  1واحد کاهش یافت ،که دلیل این
امر  pHاسیدی تیمارها میتواند باشد .کاهش زیاد  pHخاک S2
را میتوان به ظرفیت بافری پایین (کربنات کلسیم ،رس و )CEC
خاک نسبت داد .در این پژوهش ،مصرف بیوچار معمولی مخلوط
سیب و انگور ( pH )BCهیچ کدام از خاکها را تحت تأثیر قرار
نداد .شاید دلیل این امر کم بودن مقدار بیوچار مصرفی باشد .در
اغلب مطالعاتی که بیوچار در  pHخاک موثر واقع شده است مقدار
بیوچار مصرفی بیش از  1درصد ( )w/wبوده است ( Hong and
 .)Lu, 2018; Gerdelidani and Mirseyed Hosseini,2018اما
در این پژوهش مقادیر 0/4و  0/3درصد وزنی ) (w/wبیوچار
معمولی سیب -انگور مصرف شد Gerdelidani .و Mirseyed
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در نتیجه کاربرد  40تن در هکتارکمپوست قارچ مصرفی و افزایش
معنیدار  pHخاک لومی-شنی در نتیجه کاربرد  30تن در هکتار
بیوچار بعد از  60روز انکوباسیون و عدم تأثیر تیمارها بر pH
خاکها بعد از  14و  120روز انکوباسیون را گزارش کردند.

 )2018( Hosseiniدر بررسی اثرات بیوچار باگاس نیشکر ( 15و
 30تن در هکتار) و کمپوست قارچ مصرفی ( 20و  40تن در
هکتار) بر اجزاء شیمیایی فسفر در سه خاک آهکی با کالسهای
بافتی متفاوت ،کاهش معنیدار  pHهمه خاکهای مورد مطالعه

جدول  -4تجزيه واريانس تأثير تيمارها بر فسفر قابل استفاده و شکلهای مختلف فسفر در خاکها
منابع تغییرات

میانگین مربعات
درجه آزادی

pH

P-olsen

P-total

Ca2-P

Ca8-P

Al-P

Fe-P

Ca10-P

Rs-P

خاک

1

**346/4

**317/8

**5867

**922

**14868

**329

**3878

1273ns

**67/7

تیمار

5

**327/8

**2562

54/4ns

**2077

**4834

** 105

**886

**27/4

*204

زمان
خاک× تیمار
خاک× زمان
خاک×تیمار×زمان
خطا

2
5
2
20
70

*3924

**2092

ns

**419
**957/4
**32/5
2/1

**625/5
**24/8
**440/5
0/7

23/7
341 ns
213/7 ns
1234 ns
0/64

**479

**1554

**7/7

**57/2

**45/5
*22/6
**83/5
4/7

**153/7
**28/4
**523
2/7

** 4/4
**1/2
**8/2
0/2

9/4

11/7

10/4

9/6

1/2

4/3

)CV (%

ns

ns

**309/9
**10/1
**110
0/8

823
134/6ns
128/3ns
412ns
0/12

7008
**2843
349ns
2887ns
5/5

4/5

13/7

16/7

* و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  %5و  %1و  nsمعنیدار نيست
جدول  -5اثر تيمارهای آزمايش بر  pHخاکهای مورد آزمايش بعد از  30روز انکوباسيون
طول زمان انکوباسیون
تیمارهای آزمایش

 7روز

 60روز

 30روز

S1خاک

 S2خاک

S1خاک

 S2خاک

S1خاک

 S2خاک

8/1±0/02
8/1±0/02
8/13±0/01
7/8±0/01
7/8±0/01
8/2±0/02

7/54±0/04
7/6±0/03
7/6±0/06
7/2±0/01
7/1±0/01
7/7±0/05

8/0±0/01
8/12±0/012
8/14±0/016
7/5±0/05
7/6±0/06
8/14±0/02

7/6±0/06
7/6±0/03
7/56±0/02
6/6±0/01
6/5±0/02
7/34±0/02

0/02 ±8/1
8/1± 0/03
8/0±0/01
7/4±0/02
7/3±0/03
8/2±0/02

0/02 ±7/5
0/02 ±7/5
0/02 ±7/6
0/01 ±6/5
6/5±0/05
7/5±0/02

LSD

0/13

0/14

0/2

0/17

0/19

0/15

)CV (%

2/2

3/2

2/2

3/2

2/2

2/2

Cont
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

 :BCبيوچار معمولی سيب-انگور :BC-RP ،کمپلکس بيوچار-خاک فسفات :BC-HCl-RP ،کمپلکس بيوچار اسيدی-خاک فسفات :BC-H3PO4-RP ،کمپلکس
بيوچار اسيدی-خاک فسفات :TSP ،سوپرفسفات تريپل

بحث
فسفر قابل دسترس به عنوان عامل اصلی در ارزیابی ظرفیت
فراهمی فسفر و تعیین میزان کود فسفاته در نظر گرفته میشود.
در خاکهای آهکی غلظت فسفر اولسن شاخص خوبی در ارزیابی
قابلیت فراهمی فسفر خاک است ( .)Wang et al., 2010نتایج
تجزیه واریانس (جدول  ) 4نشان داد اثرات اصلی و متقابل
فاکتورهای آزمایش بر  pHخاک در طول دوره انکوباسیون معنی-
دار بود .نتایج آزمایشات انکوباسیون بهطور واضح بیانگر اثر معنی-
دار تیمارهای آزمایش برمقدار فسفر اولسن خاکها در هر سه
زمان انکوباسیون بود .بر اساس نتایج شکل ( ،)1به استثناء تیمار
 ،BCسایر تیمارها فسفر اولسن هر دو خاک را بهطور معنیدار
( )P<0.01افزایش دادند .بهطوری که تیمارهای BC-H3PO4-RP
و  BC-HCl-RPمقدار فسفر اولسن خاکها را بیشتر از سایر

تیمارها افزایش دادند .با توجه به اسیدی بودن و باال بودن مقدار
فسفر در ساختار این تیمارها و کاهش معنیدار  pHخاکها
(جدول  )5در نتیجه اعمال این تیمارها و متعاقبا افزایش حاللیت
ترکیبات نامحلول فسفات کلسیم ،افزایش مقدار فسفر قابل جذب
خاکها در طول دوره انکوباسیون دور از انتظار نبود .بیشترین
مقدار فسفر قابل جذب توسط بیوچارهای غنی شده در طی
انکوباسیون ،در زمان  60روز مشاهده شد (شکل  .)1افزایش میزان
فسفر اولسن بعد از  60روز انکوباسیون ،با نتایج کاهش فسفر قابل
جذب با گذشت زمان به دلیل فرایندهای جذب و رسوب به شکل
کانیهای فسفات کلسیم ( )Ca-Pدر مطالعات متعدد مغایرت داشت
(.)Huck et al., 2012; Sharpley, 1993: Opala et al., 2012در
تحقیق انجام گرفته توسط  Gerdelidaniو Mirseyed Hosseini
( )2018اعمال  15و  30تن بیوچار باگاس نیشکر تأثیر معنیدار
در مقدار فسفر اولسن خاکهای آهکی با کالسهای بافتی متفاوت

موسوی و همکاران :تأثير انواع بيوچار غنیشده بر قابليت استفاده 3183 ...

فسفر قابل جذب و فسفر کل خاکهای اصالح شده با بیوچار را
افزایش دهد .در این پژوهش نیز علیرغم باال بودن مقدار فسفر
در بیوچار سیب وانگور ،تیمار  BCتاثیری در فسفر قابل جذب
خاکها نداشت .تیمار  BC-RPتغییر قابل توجهی درمقدار فسفر
اولسن خاکها را در روز  7انکوباسیون سبب نشد اما با افزایش
طول دوره انکوباسیون فسفر قابل جذب هر دو خاک را بطور
معنیدار نسبت به شاهد افزایش داد اما به حد مطلوب غلظت
فسفر خاک برای رشد گیاه ( 15میلیگرم در کیلوگرم خاک)
نرساند (شکل  )2016( .et al Xu .)1در بررسی اثرات متقابل بین
بیوچار و کود فسفاته بر قابلیت فراهمی فسفر و عملکرد گیاه در
خاک شور و سدیمی نشان دادند کاربرد همزمان بیوچار و
کودفسفاته در خاک شور-سدیمی واکنشهای جذب/رسوب فسفر
را افزایش میدهد .بدینطریق کاهش قابلیت فراهمی فسفر را از
اثرات متقابل مصرف بیوچار و کود فسفاته در خاکهای شور و
سدیمی عنوان کردند.

(لومی ،لومی -شنی و لومی -رسی) بعد از  14و  60روز
انکوباسیون در مقایسه با شاهد را نداشت ،اما بعد از  120روز
انکوباسیون افزایش قابل توجهی در فسفر قابل جذب خاک آهکی
با بافت لومی مشاهده کردند .دلیل این امر در اغلب مطالعات
افزایش فعالیت بیولوژیکی و تشکیل کمپلکس مواد آلی و مشتقات
آن با کاتیونهای کلسیم ،آهن و آلومینیوم فعال و کاهش تثبیت
فسفر خاک عنوان شده است ( ;Iyamuremye et al.,1996
 )2014( .et al Huck .)Lambers et al., 2008.در بررسی قابلیت
فراهمی فسفر در یک خاک اسیدی با استفاده از اصالح کنندههای
آلی حاصل از بقایای کشاورزی و صنعتی ،افزایش قابلیت فراهمی
فسفر با زمان انکوباسیون را به فعالیت میکروبی و معدنی شدن
فسفر آلی خاک نسبت دادند.
در اغلب مطالعات باال بودن مقدار فسفر در ساختار انواع
بیوچارها گزارش شده است ( Hong and Lu, 2018; Huck et al.,
 .)2012بنابراین ،مصرف بیوچار بهطور مستقیم میتواند مقدار
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شکل  -1مقايسه ميانگين تأثير تيمارهای آزمايش بر فسفر قابلاستفاده خاک
 :BCبیوچار معمولی سیب-انگور :BC-RP ،کمپلکس بیوچار-خاک فسفات :BC-HCl-RP ،کمپلکس بیوچار اسیدی-خاک فسفات :BC-H3PO4-RP ،کمپلکس بیوچار اسیدی-خاک
فسفات :TSP ،سوپرفسفات تریپل .حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنیدار به روش آزمون  LSDدر سطح احتمال .%1

نتایج نشان دا د افزایش غلظت فسفر قابل جذب با کاهش

 pHخاکها منطبق شده و همبستگی منفی و معنیدار ()P<0.01
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دارد.

بین غلظت فسفر اولسن و  pHخاک ( )r = -0.89وجود
بنابراین ،کاهش  pHدر خاکهای اصالح شده با بیوچار غنی شده
میتواند به عنوان عامل بسیار مهم در کنترل قابلیت فراهمی فسفر
در خاکهای مورد مطالعه باشد .از این رو در این خاکها بیوچار
با  pHو اسیدیته پایین نسبت به بیوچار معمولی با  pHو قلیائیت
باال موثرتر واقع شده است .از طرف دیگر ،قابلیت واجذب فسفر
جذب سطحی شده در خاک اصالح شده با بیوچار بطور قابل توجه
بیشتر از خاک اصالح نشده است که نشان میدهد بیوچار میتواند
باعث افزایش آزادسازی فسفر جذب سطحی شده در خاک گردد
(.)Hong and Lu, 2018
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد تنها اثر اصلی
خاک بر مقدار فسفر کل خاکها در طول دوره انکوباسیون معنی-
دار بود .میزان فسفر کل خاکها در دامنه  314 -278میلیگرم
در کیلوگرم خاک قرار داشت .پایین بودن میزان فسفر کل خاکها
شاید دال بر عدم کوددهی خاکها باشد .تیمارهای آزمایش فسفر
کل خاکها را تحت تأثیر قرار ندادند .دلیل این امر شاید کم بودن
طول دوره انکوباسیون و یا مصرف تیمارها براساس نیاز استاندارد
فسفر خاکها و کم بودن مقدار بیوچار مصرفی باشدMahmoud .
 )2019( .et alافزایش  35درصدی در فسفر کل خاک سطحی
( 0-30سانتیمتری) در نتیجه اعمال  10تن در هکتار بیوچار
هرس درخت مرکبات را مشاهده کردند .آنها گزارش کردند این
افزایش عمدتا ( 28/54درصد) به شکل فسفر آلی بود Hong .و
 )2018( Luدر بررسی تأثیر انواع بیوچار (بیوچار پوسته برنج،
بیوچار خیزران ،بیوچار نی ،بیوچار کاه و کلش برنج و بیوچار برگ
درخت برگریز) در مقادیر  1و  2درصد بر اجزاء فسفر معدنی دو
خاک اسیدی گزارش دادند تنها بیوچار کاه و کلش برنج با مقدار
فسفر کل ( 18/8گرم در کیلوگرم بیوچار) توانست بعد از  90روز
انکوباسیون ،فسفر کل هر دو خاک مورد مطالعه را بطور معنیدار
افزایش دهد.
تأثير تيمارهای آزمايش بر اشکال معدنی فسفر
فسفاتهای کلسيم ()Ca-P

فسفاتهای کلسیم بهعنوان غالبترین مخزن فسفر به سه شکل
دیکلسیم فسفات ( ،)Ca2-Pاکتاکلسیم فسفات ( )Ca8-Pو آپاتیت
( )Ca10-Pدر خاکهای آهکی وجود دارند که واکنشهای رداکس
خاک حاللیت آنها را تحت تأثیر قرار نمیدهد ( Abolfazli et
 .)al., 2012; Shariatmadari et al., 2007نتایج تجزیه واریانس
نشان میدهد که اثرات اصلی خاک ،زمان و تیمارها و اثرات متقابل
آنها بر مقدار دیکلسیم فسفات معنیدار( )P<0.01بود (جدول
 .)4بر اساس نتایج مقایسه میانگین (جداول  6و ،)7به استثناء

تیمارهای  BCو  ،BC-RPسایر تیمارها مقدار دیکلسیم فسفات
( )Ca2-Pهر دو خاک را در طول دوره انکوباسیون بطور معنیدار
افزایش دادند .بعد از  7روز ،بیشترین مقدار دیکلسیم فسفات در
اثر اعمال تیمارهای  BC-H3PO4-RPو  BC-HCl-RPبترتیب با
 66و  46درصد افزایش نسبت به شاهد برای خاک  S1با  48و
 40درصد افزایش نسبت به شاهد برای خاک  S2بهدست آمد
(جدول  6و  .)7در اوایل دوره انکوباسیون ،تیمار  BC-RPتاثیری
در افزایش مقدار دی کلسیم فسفات خاکها نداشت .اما بعد از
 30روز ،مقدار دی کلسیم فسفات هر دو خاک را بهطور معنیدار
افزایش داد و در سطح آماری یکسان با تیمار  TSPقرار گرفت .در
مقابل در تیمار  TSPبا گذشت زمان مقدار ( )Ca2-Pدر هر دو
خاک کاهش یافت ،بطوریکه بعد از  60روز ،مقدار  Ca2-Pدر تیمار
 BC-RPباالتر از تیمار  TSPبود .دلیل احتمالی این امر میتواند
افزایش تثبیت فسفر با گذشت زمان و در نتیجه افزایش تبدیل
دیکلسیم فسفات به اکتاکلسیم فسفات باشد.
بعد از  30روز ،بیشترین مقدار  Ca2-Pدر تیمار BC-
 H3PO4-RPبا  298درصد افزایش برای خاک  S1و با 106/5
درصد افزایش برای خاک  S2و در تیمار  BC-HCl-RPبا 262/9
درصد افزایش برای خاک  S1و  97/3درصد افزایش برای خاک
 S2نسبت به شاهد بدست آمد و روند افزایشی تا آخر دوره
انکوباسیون ثابت بود (جدول  6و  .)7افزایش  Ca2-Pپس از اعمال
این تیمارها را میتوان به حل شدن  CaCO3بر اثر کاهش pH
خاک نسبت داد (شکل  .)1بین خاکهای مورد مطالعه از لحاظ
غلظت دیکلسیم فسفات اختالف معنیدار ( )p<0.05مشاهده
شد .مقدار دیکلسیم فسفات خاک  S1کمتر از خاک  S2بود.
دلیل این امر باال بودن  ،pHمقدار کربنات کلسیم و مقدار رس
این خاک میتواند باشد که باعث افزایش ظرفیت جذب خاک S1
نسبت به خاک  S2شده است (جدول  .)1بخشی از فسفر اضافه
شده به خاکهای آهکی چند روز بعد از مصرف بصورت Ca2-P
تغییر شکل مییابد سپس به شکل کم محلول اکتا کلسیم فسفات
 Ca8-Pتبدیل میشود .اما اگر مقدار کربنات کلسیم خاک زیاد
باشد بهطور مستقیم به  Ca8-Pتبدیل میشود ( Olsen et al.,
 .)1977از طرفی با افزایش  pHو زمان تماس تغییر شکل دی-
کلسیم فسفات به اکتا کلسیم فسفات افزایش مییابد ( Bell and
 .)Black 1970بنابراین در خاک  S1با مقدار کربنات کلسیم و pH
زیاد تغییر شکل مستقیم فسفر محلول به اکتاکلسیم فسفات دور
از انتظار نیست.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)4اثرات اصلی
تیمار ،زمان ،خاک و اثر متقابل آنها بر مقدار اکتاکلسیم فسفات
( )Ca8-Pخاکها در طول دوره انکوباسیون معنیدار بود .مقایسه
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میانگین اثر اصلی تیمارها نشان داد تیمارهای  BC-HCl-RPو
 BC-H3PO4-RPدر هر سه دوره انکوباسیون خاک شکل Ca8-P
خاک را نسبت به سایر تیمارها بهطور معنیدار ( )P<0.01کاهش
داد .با افزایش زمان انکوباسیون ،تأثیر این تیمارها در انحالل Ca8-
 Pبطور معنیدار ( )P<0.01افزایش یافت (شکل  .)2دلیل این امر
میتواند اسیدی بودن  pHاین تیمارها باشد که باعث انحالل
اکتاکلسیم به شکلهای کم محلول و محلول فسفر شده است.
روند تغییرات فسفر در خاکهای آهکی در طول زمان از دی-
کلسیم فسفات به اکتاکلسیم فسفات و سپس آپاتیت میباشد.
بنابراین تغییر شکل بخشی از دیکلسیم فسفات به اکتاکلسیم
فسفات با گذشت زمان دور از انتظار نیست و مقدار این تبدیل به
مقدار فسفر محلول اضافه شده به خاک بستگی دارد .علیرعم
اینکه  )1990( .Pierzynski et alزمان الزم برای تعادل اکتاکلسیم
فسفات را  42تا  105روز گزارش کردند .و از طرفی اعمال تیمارها
براساس  SPRخاکها ،تیمار BC-RPبا تغییر شکل  Ca2-Pبه
 Ca8-Pسبب افزایش مقدار اکتاکلسیم فسفات بعد از  30و 60
روز انکوباسیون گردید .اما تیمار  TSPجزء  Ca8-Pرا تحت تأثیر
قرار نداد .در طی یک آزمایش مزرعهای طوالنی مدت صورت
گرفته توسط  )2010( Jun et alافزایش جزء اکتا کلسیم فسفات
تنها در صورت مصرف مقادیر زیاد فسفر ( 79میلیگرم در
کیلوگرم) گزارش شده است )2012( .Abolfazli et al .نیز عنوان
کردند مصرف مواد آلی هیچگونه تاثیری بر فسفاتهای کلسیم
خاک نداشت .در بررسی تأثیر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار
باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده و جزءبندی فسفر معدنی در یک
خاک آهکی توسط  Gerdelidaniو )2018( Mirseyed Hosseini
مصرف  15و  30تن بیوچار تاثیری در مقدار اکتاکلسیم فسفات
خاک نداشت اما در اثر اعمال  40تن کمپوست قارچ مصرفی بعد
از  120روز انکوباسیون ،مقدار  Ca8-Pبطور معنیدار افزایش نشان
داد )2017( Song et al .در پژوهش خود دلیل افزایش مقدار اجزاء
 Ca2-Pو  Ca8-Pرا اشغال مکانهای جذب فسفر توسط مشتقات
مواد آلی ،کاهش ابقاء فسفر و افزایش قابلیت فراهمی فسفر در اثر
اعمال مواد آلی عنوان کردند.
براساس نتایج تجزیه واریانس ،فقط اثرات اصلی تیمارهای
آزمایش بر جزء آپاتیت معنیدار ( )P<0.01بود (جدول  .)4در هر
دو خاک جزء آپاتیت بیشتر از سایر اجزاء معدنی فسفر بود که
موید غالب بودن جزء معدنی آپاتیت در خاکهای آهکی است
( .)Adhami et al., 2005در خاک  S1با کربنات کلسیم معادل
بییشتر ( 9/5درصد) مقدار آپاتیت بیشتر از مقدار آپاتیت در خاک
 S2بود .براساس نتایج مقایسه میانگین (جدول  6و  )7در روز ،7
در اثر اعمال تیمارهای آزمایش تغییر معنیدار در جزء آپاتیت
مشاهده نشد .آپاتیت پایدارترین شکل و مخزن فسفر در خاکهای

آهکی هست .تبدیل فسفاتهای محلول و کم محلول به شکل
پایدار آپاتیت فرآیند کندی است و انتظار نمیرود که در طول
دوره کوتاه مدت انکوباسیون پژوهش حاضر ،تغییرات قابل
مالحظهای در این شکل فسفات کلسیم صورت گیرد .در زمان
های  30و 60روز انکوباسیون مقدار میانگین آپاتیت اندازهگیری
شده در تیمارهای  BC-HCl-RPو  BC-H3PO4-RPنسبت به
سایر تیمارها کاهش معنیدار نشان داد و با افزایش طول دوره
انکوباسیون میزان کاهش افزایش یافت .دلیل این امر میتواند
اسیدی بودن  pHبیوچارهای غنی شده باشد که سبب انحالل
فسفر تثبیت شده در خاک شده است .کاهش جزء آپاتیت (HCl-
 )Pدر اثر اعمال مواد آلی میتواند به دلیل تغییر شکل مخزن
 HCl-Pبه فسفر محلول در آب و دی کلسیم فسفات ()Ca2-P
باشد که هر دو مخزن فسفر قابل جذب گیاه را تشکیل میدهد
( .)Sui et al., 1999تیمار  TSPمقدار آپاتیت خاکها را تحت
تأثیر قرار نداد شاید دلیل این امر مصرف  TSPبر اساس SPR
خاکها و کوتاه بودن طول دوره انکوباسیون باشد .افزایش جزء
آپاتیت ( )HCl-Pبا مصرف کود فسفاته میتواند به احتمال زیاد
به دلیل کاتیونهای قابل تبادل کلسیم و منیزیم باشد که بهطور
قابل توجهی جذب فسفر در خاکهای آهکی را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Mahmoud et al., 2019آپاتیت پایدارترین ترکیب
فسفات کلسیم در خاکهای آهکی است مقدار آن در اثر اعمال
کودهای شیمیایی و آلی در طول  4سال آزمایش ثابت بود .که
بیانگر این است مقادیر زیاد فسفر تثبیت شده در خاکهای آهکی
مسئول آزادسازی فسفر توسط فرایندهای پدولوژیکی است
( Uygur .)Song et al., 2017و  )2009( Karabatakدر بررسی
تأثیر انواع اصالح کنندههای آلی بر اجزاء معدنی فسفر در خاک-
های آهکی ،کاهش معنیدار درصد فسفاتهای کلسیم در اثر
اعمال کود دامی و انواع کمپوست را نشان دادند و میزان این
کاهش در خاک آهکی با کالس بافتی درشت حتی در اوایل دوره
انکوباسیون خاک نیز زیاد بود.
فسفات آلومينيوم ( )Al-Pو فسفات آهن ()Fe-P

فسفر در خاک به صورت اشکال مختلف وجود دارد که قابلیت
جذب آنها برای گیاه در زمانهای مختلف متفاوت است .بعد از
آپاتیت و اکتاکلسیم فسفات ،فسفاتهای آلومینیوم فراوان ترین
شکل فسفر در خاکهای آهکی هستند که در پیوند با اکسیدهای
آهن و آلومینیوم بخشی کریستالی و یا آمورف با قابلیت دسترسی
پایین برای گیاهان میباشند ( .)Cui et al. 2011نتایج تجزیه
واریانس (جدول  )4نشان میدهد که اثر اصلی تیمار ،خاک ،زمان
و اثر متقابل آنها بر شکل  Al-Pمعنیدار ( )P<0.01بود .مقایسه
میانگین اثر اصلی تیمارها نشان میدهد (جدول  6و )7که تیمار
 BC-HCl-RPو  BC-H3PO4-RPدر طول  60روز انکوباسیون
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خاک شکل  Al-Pرا به طور معنیدار کاهش داد .اما تیمارهای
دیگر از لحاظ آماری تفاوت معنیدار با شاهد نداشتند .براساس
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4فسفات آهن ( )Fe-Pنیز بطور
معنیدار تحت تأثیر تیمارهای آزمایش ،نوع خاک و زمان
انکوباسیون قرار گرفت .نتایج اغلب مطالعات حاکی از آن است که
سطح فسفاتهای آلومینیوم در خاکهای آهکی چندین برابر
فسفاتهای آهن است که در تعادل با سایر اشکال فسفر میباشد
( Gerdelidani and Mirseyed Hosseini, 2018;Samadi and
 )Gilkes., 1999; Abolfazli et al., 2012اما در پژوهش حاضر
مقدار فسفاتآهن بیشتر از فسفات آلومینیوم بودSong et al .
( )2017افزایش متناسب مقدار  Fe-Pدر نتیجه کاهش ثابت pH
خاک آهکی را عنوان کردهاند .اما در این پژوهش ،علیرغم کاهش
ثابت  pHهر دو خاک در طول انکوباسیون در اثر کاربرد تیمارهای
 BC-HCl-RPو  ،BC-H3PO4-RPمقدار فسفات آهن خاکها تنها
در روز  7انکوباسیون افزایش نشان دادند Uygur .و Karabatak
( )2017نشان دادند مقدار فسفات آهن در خاکهای آهکی در
اوایل دوره انکوباسیون بهطور معنیدار افزایش یافت .اما بعد از
 45-30روز مقدار فسفات آهن خاکها بطور معنیدار کاهش
یافت .برخالف گزارشهای  Halfordو ،)1975( Mattingly
تشکیل فسفاتهای آهن به عنوان یک فاز پایدار در خاکهای
آهکی فقیر ممکن نیست .زیرا تشکیل  Fe-Pدر خاکهای خنثی

نیازمند  pe+pH<3است .پتانسیل رداکس تعداد محدودی از
خاکهای آهکی برای تشکیل  Fe-Pتا این محدوده کاهش می-
یابد .از اینرو با توجه به باال بودن  pHخاکهای آهکی تشکیل
 Ca-Pبویژه بعد از تثبیت تجزیه اصالح کنندههای آلی دور از
انتظار نیست )2014( Farrell et al .افزایش فسفاتهای آهن و
آلومینیوم بعد از مصرف  5تن در هکتار بیوچار در خاکهای آهکی
را گزارش کردند Uygur .و  )2017( Karabatakدر بررسی تأثیر
انواع اصالح کنندههای آلی بر جزءبندی فسفر معدنی در خاکهای
آهکی ،بعد از  15روز انکوباسیون افزایش معنیدار در مقدار Fe-
 Pمشاهده کردند .اما بعد از  30-45روزانکوباسیون بسته به نوع
خاک ،مقدار و نوع بقایای آلی مقدار  Fe-Pکاهش یافته و قابل
چشمپوشی بود .آنها بیان کردند فسفر محلول اضافه شده به
خاکهای آهکی بالفاصله به  Ca-Pپایدار تبدیل میگردد.
 82 )2009( Khorasani et alدرصد تغییرات مقدار  Ca2-Pو 83
درصد تغییرات  Fe-Pخاکهای آهکی مورد مطالعه را به میزان
کربن آلی خاک نسبت دادند .آنها اظهار کردند ماده آلی خاک با
ایجاد پوششی بر روی اکسیدهای آهن و آلومینیوم و کاهش جذب
فسفر در سطح این ترکیبات مقدار دیکلسیم فسفات خاک را
افزایش میدهد .از طرف دیگر ،با تجزیه مواد آلی اسیدهای آلی با
وزن مولکولی کم آزاد میشود که با یونهای فسفات بر سر مکان-
های جذب رقابت میکنند (.)Tisdale et al.,2002

جدول  -6مقايسه ميانگين اثر تيمارهای آزمايش بر اشکال معدنی فسفر در خاک  S1در طول دوره انکوباسيون
تیمارهای آزمایش
Cont
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

بعد از  7روز
Ca2-P
10/5b

Ca8-P
25/8a

Al-P
14/4a

Fe-P
9/6b

Ca10-P
161/7a

Residual-P
57b

9/6b
11/5b
15/4a
17/5a
9/6b

25/5a
27/3a
21/9b
22/4b
a26/5

15/4a
15/3a
12/1b
12/3b
14/2a

9/1b
10/2b
11/3a
11/6a
8/9b

160/3a
159/3a
146/3b
148/3b
162a

55/7b
56b
63a
64a
57b

بعد از  30روز
Cout
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

10/8c
10/8c
15/3b
39/2a
43a
15/3b

25/3b
26/6ab
28/3a
16/7c
17/8c
27ab

14/4a
14/4a
15/3a
9/4c
8/8c
12/8b

9/3b
9/7b
9/7b
8/3b
7/6b
11/9b

162/2a
164/3a
160/3a
123/6b
124b
164a

57b
54b
56b
69a
68a
54b

14/4a
15/4a
15/3a
7/4c
7/8c
12/8b

9/3a
9/7a
9/7a
8/3a
7/9a
9/9a

159b
161b
173a
109/3c
106c
167a

60b
56b
56b
78a
81a
58b

بعد از  60روز
Cout
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

9/6c
10/3c
18/2b
46/4a
43/9a
8/6c

25/8b
27/1b
30/9a
12/3c
12/8c
27b
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جدول  -7مقايسه ميانگين اثر تيمارهای آزمايش بر اشکال معدنی فسفر در خاک  S2در طول دوره انکوباسيون
بعد از  7روز
تیمارهای آزمایش

Ca2-P

Ca8-P

Al-P

Fe-P

Ca10-P

Residual-P

Cont

19/5b
18/6b
17/9b
27/4a
29a
20/4b

46/0a
44/9a
45/4a
40/6a
41/1a
45a

10/3a
10/4a
10/3a
7/7b
7/7b
9/7a

7/5b
7/3b
6/8b
10/4a
11/3a
6/2b

133/5a
137a
133a
a135/2
136a
132/6a

85b
87b
87b
94a
96a
87b

10/3b
10/4b
10/3b
5/7c
4/7c
12a

7/5a
7/3a
6/8a
8/4a
8/3a
7/2a

136/2a
133/2a
133/3a
101/3b
113/3b
136/3a

85b
87b
87b
98a
101a
87b

BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

بعد از  30روز
Cout
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

18/4c
17/9c
25/7b
36/3a
38a
16/7c

44/6b
53/2a
46/3b
24/5c
26/9c
49/9ab
بعد از  60روز

Cout
BC
BC-RP
BC-HCl-RP
BC-H3PO4-RP
TSP

20/2c
18cd
27/4b
44a
46a
15d

46/3b
49/2b
47/4b
17/4c
18/3c
57/4a

11/1b
12/4ab
11/3b
3/7c
2/7c
13/5a

135/4a
139a
137/4a
87/3b
83/2b
135/5a

7/5a
7/3a
6/8a
9/4a
9/3a
7/2a

86b
87b
87b
102a
106a
87b

 :BCبيوچار معمولی سيب-انگور :BC-RP ،کمپلکس بيوچار-خاک فسفات :BC-HCl-RP ،کمپلکس بيوچار اسيدی-خاک فسفات :BC-H3PO4-RP ،کمپلکس
بيوچار اسيدی-خاک فسفات :TSP ،سوپرفسفات تريپل .حروف متفاوت نشان دهندة تفاوت معنیدار آماری ( )P<0.01است.

فسفر باقيمانده ()Residual-P

a
b

S2

90
75
60
45
30
15
0

)Residual-P (mg/kg

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان میدهد که اثر اصلی خاک،
تیمار و اثر متقابل خاک و تیمار بر جزء باقیمانده فسفر معنیدار
( )P<0.01بود .فسفر باقیمانده خاک  S1و  S2در تیمار شاهد
بهترتیب  57و  85/4میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد که به-
ترتیب  20/4و  28/2درصد فسفر کل خاکها را تشکیل داد.
اعمال بیوچارهای غنی شده مقدار فسفر باقیمانده خاکها را به-
طور معنیدار افزایش داد .در بین خاکهای مورد مطالعه نیز
اختالف معنیدار در مقدار فسفر باقیمانده مشاهده شد (شکل .)2
 Schererو  )2002( Sharmaدر بررسی تأثیر انواع مواد آلی ( 5و
 10تن در هکتار کود دامی 24/5 ،12/25 ،و  49تن در هکتار
کمپوست 3/72 ، 1/86 ،و  7/44تن در هکتار لجن فاضالب) بر
جزءبندی فسفر ،کاهش معنیدار جزء باقیمانده در همه تیمارها
برخالف سایر اجزاء فسفر را گزارش کردند به استثناء در
تیمارهای مصرف  12/25تن کمپوست و  1/86تن لجن فاضالب
که بترتیب منجر به افزایش  82و  69درصدی در جز باقیمانده
فسفر شدند Zhang .و )1997( Mackenzieدلیل کاهش مقدار
جزء باقیمانده را تشکیل کانیهای ثانویه فسفاتهای آهن و
آلومینیوم عنوان کردند )2012( .et al Abolfazli .در بررسی اثر
کودهای شیمیایی و آلی بر جزءبندی فسفر در خاکهای آهکی و

اسیدی ،افزایش مقدار فسفر باقیمانده در خاک آهکی در نتیجه
کاربرد مواد آلی را به احیاء  Fe3+به  Fe2+و افزایش حاللیت آهن
و متعاقبا به افزایش آهن قابل تبادل بعد از انکوباسیون خاک
نسبت دادند.

S1

Soils
شکل  -2اثر اصلی نوع خاک بر مقدار فسفر باقيمانده خاکها S1 .و  S2به
ترتيب خاک با قابليت هدايت الکتريکی  2و  15دسیزيمنس بر متر

توزيع شکلهای فسفر تحت اثر تيمارهای مورد مطالعه

توزیع اشکال مختلف فسفر معدنی و فسفرقابل استفاده برای
تیمارهای مختلف در شکل ( )2آورده شده است .توزیع شکلهای
فسفر در خاک  S1بهصورت آپاتیت ( > )%58فسفر باقیمانده
( > )%20/4اکتاکلسیم فسفات ( > )%10/2فسفات آلومینیوم
( > )%5/2دیکلسیم فسفات ( > )3/8%فسفات آهن (> )3/4%
فسفرقابل استفاده ( )1/4%بود .توزیع اشکال فسفر در اثر اعمال
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تیمارهای  BC-H3PO4-RPو  BC-HCl-RPبعد از  30روز

و کود دامی را گزراش کردند.در بررسی تأثیر بیوچار و

انکوباسیون ،بهطور میانگین بهصورت آپاتیت ( > )%43باقیمانده

کودشیمیایی بر جزءبندی فسفر و عملکرد گندم در شرایط مزرعه-

( > )%24دیکلسیم فسفات ( > )%17فسفر قابل استفاده

ای در یک خاک آهکی ،فسفر باقیمانده ( )%39و آپاتیت ()%27

( >)%14اکتاکلسیم فسفات ( > )%7فسفات آهن (> )%4/5

دارای بیشترین فراوانی نسبی بودند (Jalali .)Farrell et al.,2014

فسفات آلومینیوم ( )%4تغییر یافت .بعد از  60روز ترتیب اشکال

و  )2011( Tabarدر بررسی جزءبندی فسفر در طیف وسیعی از

فسفر معدنی بهصورت آپاتیت ( > )%41باقیمانده ( > )%24فسفر

خاکهای آهکی با بارندگی کمتر از  300میلیمتر و با کاربریهای

قابل استفاده ( >)%25دیکلسیم فسفات ( > )%20اکتاکلسیم

متفاوت گزارش کردند آپاتیت و فسفر باقیمانده دارای بیشترین

فسفات ( > )%5فسفات آهن ( > )%4فسفات آلومینیوم ()%3/3

فراوانی نسبی بود .دلیل این امر را ماهیت و غالبیت  CaCO3و

تغییر یافت .بهعبارتی در نتیجه کاربرد بیوچارهای غنیشده بخش

همچنین اکسیدهای آهن در پیوند با فسفر در خاکهای آهکی

آپاتیت ،اکتاکلسیم و فسفات آلومینیوم به دی کلسیم فسفات

عنوان کردند.

تبدیل شدند و قابلیت فراهمی فسفر بطور قابل مالحظهای افزایش
یافت اما سایر تیمارهای آزمایش توزیع فسفر در خاکها را تحت
تأثیر قرار ندادند .ترتیب توزیع اشکال فسفر در خاک  S2بهصورت
آپاتیت ( > )44/2%باقیمانده ( > )28/2%اکتاکلسیم فسفات
( > )%16دی کلسیم فسفات ( > )6/5%فسفات آلومینیوم ()3/4%
> فسفات آهن ( > )2/5%فسفر قابل استفاده ( )1/6%بود .در اثر
اعمال تیمارهای  BC-H3PO4-RPو BC-HCl-RPبعد از  30روز،
بصورت آپاتیت ( > )%37باقیمانده ( > )%33دی کلسیم فسفات
( > )14/5%فسفر اولسن ( > )12/4%اکتاکلسیم فسفات ()14/4%
> فسفات آلومینیوم ( > )%2فسفات آهن ( > )3/3%تغییر یافت.
کاهش درصد آپاتیت ،اکتاکلسیم فسفات و فسفات آلومینیوم و
افزایش درصد دیکلسیم فسفات و فسفر اولسن میتواند نشان
دهنده افزایش قابلیت فراهمی فسفر باشد .در اثر اعمال
بیوچارهای غنی شده بعد از  60روزانکوباسیون ،برخالف خاک S1

 ،توزیع اشکال فسفر در خاک  S2نسبت به روز  30بصورت
باقیمانده ( > )%33آپاتیت ( > )%37دی کلسیم فسفات ()14/5%
> فسفر اولسن ( > )12/4%اکتاکلسیم فسفات (> )14/4%
فسفات آلومینیوم ( > )%2فسفات آهن ( > )3/3%تغییر کرد .به-
طور کلی در همه تیمارها جزء آپاتیت و باقیمانده بیشترین سهم
نسبی فسفر معدنی را به خود اختصاص دادند .در پژوهش انجام
گرفته توسط  )2017( Song et alنسبت فراوانی اجزای مختلف
فسفر در یک خاک آهکی را بصورت فسفر حبس شده در
اکسیدآهن ( >)46/08%-48/99فسفر پیوند شده با آهن (-19/4
 > )17/5%فسفاتهای کلسیم ( > )17-18/6و فسفر در پیوند
با آلومینیوم ( )%15-17نشان دادند .آنها افزایش معنیدار غلظت
 Fe-P ،Ca-Pو  Al-Pدر نتیجه کاربرد پیوسته ( 4سال) مواد آلی

همبستگی شکلهای مختلف فسفر با فسفر قابل دسترس خاک

بر اساس نتایج مطالعات همبستگی بین اجزای مختلف فسفر،
همبستگی مثبت و معنیدار بین فسفر اولسن با اجزاء معدنی Ca2-

 Fe-P ،Pو  Residualمشاهده شد .که میتواند بیـانگر برگشت-
پذیر بودن فسفر جذب شده توسط این اجزاء باشد .یا بهعبارتی
فسفر استخراج شده توسط عصارهگیر اولسن احتماالً از این اجزاء
معدنی آزاد میشود .ضریب همبستگی منفی بین فسفر اولسن و
 Ca8-Pو  Ca10-Pو عدم همبستگی معنیدار بین فسفر اولسن و
 Al-Pمیتواند بیانگر این باشد که این اجزاء معدنی فسفر در تامین
فسفر قابل جذب گیاه در کوتاه مدت نقشی

ندارندKhorasgani .

 )2009( .et alهمبستگی مثبت و معنیدار بین فسفر اولسن با
 Fe-P ،Ca2-Pو  Al-Pنشان داده و بیان کردند این اجزاء معدنی
فسفر میتواند منبع اصلی فسفر قابل جذب گیاه در خاکهای
آهکی باشند .ضریب همبستگی مثبت و معنیدار بین  Ca2-Pبا
 Ca8-Pو  Fe-Pو فسفر باقیمانده نشان دهنده تعادل پویا و
دینامیک بین اجزاء معدنی فسفر میباشد.et al Abolfazli .
( )2012گزارش کردند در بین اجزاء معدنی فسفر ،فقط فسفر
باقیمانده با فسفر اولسن همبستگی مثبت ( )r = 0/59و معنیدار
( )P<0.01داشت .نتایج  )2011( Shen et alنشان داد فسفر اولسن
بطور معنیدار با  Ca2-Pو  Ca8-Pهمبستگی داشت اما با آپاتیت
ارتباط معنیدار نداشت .دلیل این امر را پایداری و غالبت آپاتیت
در خاکهای آهکی بیان کردند .باالترین ضریب همبستگی مربوط
به  P-Olsenو شکل  Ca2-Pبود که احتماال دلیل این امر حاللیت
باالی دیکلسیمفسفات در مقایسه با دیگر شکلها بوده است.
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خاک  -S1روز 7
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خاک  - S1روز 30
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خاک  -S1روز 60
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خاک  -S2روز 7
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خاک  - S2روز 30

شکل  -3توزيع نسبی شکلهای فسفر معدنی حاصل از عصارهگيری متوالی در تيمارهای مختلف
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خاک  -S2روز 60
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ادامه شکل  -3توزيع نسبی شکلهای فسفر معدنی حاصل از عصارهگيری متوالی در تيمارهای مختلف
جدول  -8ضريب همبستگی بين اجزاء مختلف فسفر معدنی در تيمارهای مورد استفاده
P-Olsen
Ca2-P
Ca8-P
Al-P
Fe-P
Ca10-P
Residual-P

P-Olsen

Ca2-P

Ca8-P

Al-P

Fe-P

Ca10-P

1
**0/98
**-0/76
0/41ns
** 0/79
**-0/75
**0/71

1
**0/93
0/45 ns
**0/54
**-0/73
**0/82

1
-0/37 ns
**0/76
**0/95
**-0/76

1
*-0/51
-0/30ns
-0/28ns

1
**0/74
**-0/79

1
0/31 ns

 ** ،nsو *  .بیمعنی ،معنیدار در سطح احتمال  %5و  %1بترتيب

نتيجهگيری
نتایج پژوهش نشان داد در اثر اعمال بیوچارهای غنی شده،
خاکها بهطور ثابت و معنیدار ( )P<0.01کاهش یافت .همچنین
قابلیت استفاده و حاللیت فسفر در خاکها در طول دوره
انکوباسیون بسته به نوع خاک بهطور معنیدار افزایش نشان داد.
با توجه به معضل مدیریت فسفر در خاکهای آهکی و شور (باال
بودن  pHخاک) چنین شیوه مدیریتی میتواند فراهمی فسفر را
در خاکهای آهکی و شور مناطق خشک و نیمه خشک در کوتاه
مدت و بلند مدت افزایش دهد .در بین تیمارهای مورد مطالعه،
بیشترین اثر مثبت مربوط به تیمارهای  BC-H3PO4-RPوBC-
pH

 HCl-RPبود بهطوریکه بعد از  7روز ،بهترتیب سبب افزایش 66
و  46درصدی مقدار دی کلسیم فسفات ( )Ca2-Pدر خاک  S1و
افزایش  48و  40درصدی در خاک  S2نسبت به شاهد شد و این
روند افزایشی تا آخر دوره انکوباسیون ادامه داشت .تیمار BC-RP
در اوایل دوره انکوباسیون تاثیری در مقدار  Ca2-Pخاکها نداشت.
اما بعد از  30روز ،مقدار دی کلسیم فسفات هر دو خاک را بهطور
معنیدار افزایش داد .نتایج مطالعات همبستگی نشان داد که فسفر
قابل جذب گیاه (فسفر اولسن) همبستگی مثبت و معنیدار با دی
کلسیم فسفات ،فسفر باقیمانده و فسفر پیوندشده با آهن و با
اکتاکلسیم فسفات و آپاتیت همبستگی منفی و معنیدار داشت.
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 تحقیقات گسترده گلخانهای و مزرعهای با در نظر،به نتایج بهتر
گرفتن عوامل محیطی مختلف و شیوههای مدیریتی تحت شرایط
رشد گیاه برای برونیابی این نتایج به شرایط مزرعه مورد نیاز
.است
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 فسفر باقیمانده و فسفر،بهعبارتی اشکال دیکلسیم فسفات
پیوندشده با آهن فعال در تامین فسفر قابل جذب گیاه است در
مقابل اجزاء آپاتیت و اکتا کلسیم فسفات قابل دسترس برای گیاه
 این مطالعه به جزءبندی و قابلیت دسترسی شیمیایی.نیستند
فسفر خاکها در شرایط انکوباسیون بدون در نظر گرفتن قابلیت
 برای دستیابی.دسترسی مکانی در شرایط مزرعه پرداخته است
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