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رقیه واحدی ،1میرحسن رسولی صدقیانی

تاریخ پذیرش)7936/23/77 :

(تاریخ دریافت7936/29/93 :

چکیده
مواد آلی و ریزجانداران حلّالیت و تحرک عناصر غذایی در ریزوسفر را تحت تأثیر قرار داده و زیستفراهمی عناصر غذایی
گیاه را بهبود میبخشند .بهمنظور ارزیابی تأثیر کاربرد بیوچار ،کمپوست ضایعات هرس درختان سیب و انگور و باکتریهای
ریزوسفری محرّک رشد ( )PGPRبر قابلیت جذب عناصر پرمصرف در خاک آهکی آزمایشی بهصورت فاکتوریل با طرح
کامالً تصادفی در شرایط گلخانهای در رایزوباکس اجرا شد .فاکتورها شامل ماده آلی (بیوچار ،کمپوست ضایعات هرس و
شاهد) ،تلقیح میکروبی (باکتریهای  PGPRو عدم تلقیح) و خاک (خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر) بودند .در پایان دوره
رشد ،pH ،هدایت الکتریکی ) ،(ECکربن آلی ( )OCو فراهمی عناصر پرمصرف در خاکهای ریزوسفری و غیرریزوسفری و
غلظت این عناصر در گیاه اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان  pHدر تیمار بیوچار بدون تلقیح میکروبی
( )1/88بود .مقدار  ECو فراهمی  P ،Nو  Kدر تیمار کمپوست همراه با تلقیح باکتریهای  PGPRبطور معنیداری باالتر از
سایر تیمارها بود .بیشترین درصد کربن آلی در تیمار کمپوست عدم تلقیح بود که نسبت به تیمار تلقیح میکروبی 3/18
درصد افزایش داشت .همچنین کمپوست در مقایسه با بیوچار مقادیر بیشتری از  P ،N ،OC ،ECو  Kدر ریزوسفر و
غیرریزوسفر را فراهم کرده که نشاندهنده باالتر بودن  OC ،ECو محتوای عناصر غذایی کمپوست مصرفی بود .باکتریهای
 PGPRفراهمی  Pو  Kرا بهترتیب  7/97و  7/96برابر در خاک غیرریزوسفر نسبت به ریزوسفر افزایش داد .در حالیکه
مقدار  OC ،ECو  Nدر تیمار تلقیح باکتریهای  PGPRدر ریزوسفر بهترتیب  7/94 ،7/99و  7/73برابر بیشتر از
غیرریزوسفر بود .جذب بیشتر  P ،Nو  Kتوسط گیاه در تلقیح باکتریایی بیوچار سبب افزایش بترتیب  99/55 ،48/62و
 99/76درصدی نسبت به شاهد شد .با اساس یافتهها ،استفاده از باکتریهای  PGPRو مقادیر مناسب بیوچار و کمپوست
ضمن افزایش فراهمی عناصر پرمصرف در خاک جذب این عناصر برای گیاهان را بهبود بخشید.
واژههای کلیدی :باکتریهای  ،PGPRریزوسفر ،فراهمی عناصر غذایی ،مواد آلی
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ترین این عناصر ،فسفر ،پتاسیم ،نیتروژن ،منیزیم و
گوگرد و همچنین عناصر کممصرف میباشد ( Bramryd,
 .)2001روپونگی ( )Roppongi, 1993از خاکی که با 92
تن کمپوست در هکتار به مدت  99سال تیمار شده بوده
نمونهبرداری کرده و در یک آزمایش شش ساله در
گلخانه اثرات باقیمانده کمپوست را بررسی نمود .او
مالحظه کرد که تا پایان دوره ،قابلیت استفاده نیتروژن
باال بوده و اثرات معنیدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
بهترتیب تا دومین ،سومین و پنجمین کشت در محصول
مشاهده شده است .برخالف کمپوست تأثیرات بیوچار در
خاک متفاوت است .ایپپولیتو و همکاران ( Ippolito et
 )al., 2012پیشنهاد کردند که پیرولیز با دمای پایین
منجر به تولید بیوچار با  pHکم میشود که امکان بهبود
کیفیت خاکهای آهکی از طریق کاهش هدررفت عناصر
غذایی را فراهم میکند .با این حال ،فرآیندهای دخیل
در بهبود کیفیت خاک از طریق بیوچار بهصورت قطعی
مشخص نیست ( .)Sohi et al., 2010بهطوریکه افزایش
و کاهش در فراهمی عناصر غذایی با افزودن بیوچار به
خاک گزارش شده است (.)Lehmann et al., 2003
کاهش نیتروژن در خاک بهعلت نسبت  C/Nزیاد بهویژه
در بیوچار چوب گزارش شده است (Gundale et al.,
) .2007در حالیکه ،چانت و همکاران ( Chan et al.,
 )2007مشاهده کردند که در سطوح باالتر بیوچار ،جذب
نیتروژن در خاک افزایش یافت .یاو و همکاران ( Yao et
 )al., 2009گزارش کردند که با گذشت زمان اقامت
بیوچار در خاک برخالف کاهش نیتروژن ،فراهمی سایر
عناصر غذایی همانند فسفر و پتاسیم افزایش مییابد .با
افزودن بیوچار به خاک قلیایی جذب فسفر افزایش یافته
و فراهمی فسفر کاهش مییابد ( Chintala et al.,
 .)2013البته بیوچار حاوی مقادیر زیادی فسفر میباشد،
بنابراین ممکن است به طور مستقیم باعث آزادسازی
فسفر محلول و افزایش فراهمی آن شود ( Chan et al.,
 .)2007افزودن بیوچار قابلیت افزایش سطوح پتاسیم
قابل تبادل در خاک از دو طریق افزودن پتاسیم موجود
در بخش خاکستر بیوچار و نیز از طریق کاهش تلفات
پتاسیم به واسطه شستشو را دارد (.)Larid et al., 2010
در حالیکه ،کمپوست در خاک به تأمین بیشتر انرژی،
کربن و عناصر غذایی و در نهایت فعالیت میکروبی
بیشتر منجر میشود .اطالعات کمی درباره پاسخ

مقدمه
ریزوسفر عموماً بهعنوان حجمی از خاک مجاور و متأثر از
ریشه گیاه  ،تعریف شده است .لذا ریزوسفر بهعنوان
نقطه داغ فعالیّت و اشغال میکروبی میباشد ( Hartmann
 .)et al., 2009در مقایسه با خاک غیرریزوسفری ،جایی
که منابع کربنآلی در حد پایینی است ،ریزوسفر با
سطوح باالتری از عناصر ،منبع تأمینکننده عناصر
غذایی طی فرآیند فتوسنتز است ( Duineveld et al.,
 .)2001نقطه شروع و مسیر اصلی ورود عناصر به چرخه-
ی غذایی ،منطقه ریزوسفر گیاه میباشد .تغییرات ایجاد
شده در ریزوسفر عمدتاً زیستی هستند .با این وجود،
ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک نیز تحت تأثیر
محیط ریزوسفر قرار گرفته که روی شکلهای عناصر و
قابلیت استفاده آنها نیز مؤثر میباشد .عرضه مواد
فتوسنتزی و مواد و بقایای گیاهی در حال تجزیه
(کمپوست و بیوچار) در کنار ریشه و میکروبهای
همراه ،با تغییرات میکروبی ایجاد شده در الگوهای
ریشهدهی و زیست فراهمی عناصر غذایی برای خاک و
عرضه این عناصر فراهم برای گیاه که از فعالیتهای
میکروبی حاصل میشود ،کلید اصلی در تشکیل و ایفای
نقش ریزوسفر است ( .)Krishna et al., 2006خاکهای
مناطق خشک و نیمهخشک ایران حاوی مادهی آلی کم،
اغلب آهکی و دارای واکنش قلیایی هستند .بهگونهای که
بسیاری از گیاهان در این خاکها با مشکل تغذیهی
عناصر غذایی مواجه هستند .از جمله روشهای افزایش
مقدار قابل جذب این عناصر استفاده از مواد آلی
اصالحی همانند بیوچار و کمپوست حاصل از ضایعات
هرس است .بیوچار 7غنی از کربن بوده که طی فرآیند
پیرولیز 9یا گرماکافت توده زیستی در شرایط عدم حضور
و یا حضور جزئی اکسیژن تولید شده ()Liu et al., 2011
و قابلیت ذخیره کربن در خاک برای مدت هزاران سال
را دارد .در حالیکه کمپوست فرآورده حاصل از تجزیه
مواد آلی توسط ریزجانداران در یک محیط گرم ،مرطوب
و هوازی و حاوی مقادیر فراوانی عناصر معدنی بوده که
بخشی از آنها به تدریج و پیوسته در خاک ،آزاد و در
دسترس گیاه قرار میگیرد ( .)Das et al., 2010از مهم
1- Biochar
2- Pyrolysis

71

جلد ، 6شماره  ،4زمستان 7931

تحقیقات کاربردی خاک

( )PGPRبر فراهمی عناصر غذایی پرمصرف در شرایط
رایزوباکس انجام گرفت.

ریزجانداران به اضافه کردن بیوچار وجود دارد
( .)Lehmann et al., 2011از طرفی ،وجود ریزجانداران
در ریزوسفر ،بر چرخه عناصر غذایی در سیستمهای
خاک-ریشه بسیار مؤثر است .باکتریهای ریزوسفری
محرّک رشد یا  ،PGPR7از ریزجانداران آزادزی
ریزوسفری بوده که باعث بهبود رشد و سالمت گیاه از طریق
فرآیندهای تغذیهای و فیزیولوژیکی مانند حلکنندگی
فسفات ،تثبیت نیتروژن در ریزوسفر ،تولید هورمونهای
گیاهی و کنترل عوامل بیماریزا از طریق تولید
سیدروفور و آنتیبیوتیکها میشوند (Kuklinsky-
 .)Sorbal et al., 2004خاکهای غنی شده با بیوچار
بهعلّت جذب و غیرفعالسازی مواد مهارکننده رشد،
افزایش مواد مغذی ( K ،P ،Nو سایر عناصر) ،تغییر
سطوح قابلیت فراهمی عناصر غذایی ،حفاظت فیزیکی
مستقیم ریزجانداران از تغذیه شکارچیان در منافذ
بیوچار و یا تغییر فرآیندهای عالمتدهی بین گیاه و
میکروب با تغییر دینامیک ریزجانداران همراه بوده
( )Domene et al., 2014که این تغییرات در روابط گیاه
و ریزجانداران مؤثر است.
نقطه شروع و مسیر اصلی عناصر غذایی منطقه ریزوسفر
بوده و رفتار شیمیایی ،زیستی و تحرک عناصر غذایی در
ریزوسفر مشابه با غیرریزوسفر نیست .از طرفی جدا
کردن این دو بخش از هم نیز عمالً امکانپذیر نیست .در
این راستا ،رایزوباکس از جمله ابزارهایی بوده که
بهمنظور مطالعه دقیقتر فرآیندهای ریزوسفری مورد
استفاده قرار میگیرد .چرا که با محدود کردن ریشهها
در حجم معینی از خاک ،منجر به افزایش تراکم ریشه
شده و نمونهبرداری از خاک ریزوسفری را آسان می-
سازد .با وجود پژوهشهای فراوان صورت گرفته پیرامون
تأثیر مواد آلی بر فراهمی عناصر غذایی پر مصرف،
تاکنون درک کاملی از اثرات متقابل بین ریشه ،ماده آلی
و نیز تأثیرات متقابل آنها با تلقیح میکروبی و
تأثیرتأثیرات آنها بر فراهمی عناصر غذایی پرمصرف در
خاکهای آهکی بهدلیل وجود روابط پیچیده بین این
ترکیبات در شرایط رایزوباکس حاصل نشده است .لذا
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ریزوسفر گندم تیمار
شده با بیوچار و کمپوست حاصل از ضایعات هرس
درختان بههمراه باکتریهای ریزوسفری محرّک رشد

مواد و روشها
این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی که فاکتورها شامل منابع آلی (بیوچار ضایعات
هرس درختان سیب و انگور ،کمپوست ضایعات هرس
درختان سیب و انگور و شاهد بدون ماده آلی) ،تلقیح
میکروبی (باکتریهای  PGPRو شاهد بدون تلقیح
میکروبی) و خاک (خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری)
بود .برای انتخاب نمونه خاک و آمادهسازی بستر کشت،
نمونههای خاک غیرزراعی از عمق صفر تا  92سانتی-
متری استان آذربایجان شهرستان سلماس تهیه شد و
بعد از هوا خشک کردن از غربال دو میلیمتری عبور
داده شد .سپس در دستگاه اتوکالو و با دمای  797درجه
سلسیوس و فشار  7/5اتمسفر به مدت دو ساعت استریل
شدند .قبل از استریل کردن خاک ،برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی نظیر بافت خاک به روش
هیدرومتری ) pH .)Gee & Bauder, 1986و  ECدر
عصارههای صاف شده یک به پنج خاک به آب ،کربن
آلی به روش والکی-بالک (،)Walkley & Black, 1934
کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون با سود،
نیتروژن کل به روش کجلدال (،)Kjeldahl, 1883
پتاسیم به روش عصارهگیری با استات آمونیوم و با
استفاده از دستگاه فلیمفتومتر و فسفر قابل جذب به
روش اولسن ) )Olsen, 1954اندازهگیری شدند
(جدول .)7برای تهیه بیوچار نیز ضایعات هرس درختان
سیب و انگور از باغهای استان آذربایجان غربی
شهرستان ارومیه جمعآوری و به قطعات  92میلیمتری
خرد شد .سپس در آون در دمای  65درجه سانتیگراد
به مدت  48ساعت خشک شد .نمونههای خشک شده
ابتدا به راکتور (استوانه فلزی به قطر هفت و ارتفاع 97
سانتیمتر) و سپس به کوره الکتریکی برای تولید بیوچار
منتقل شدند .تولید در دمای  952درجه سانتیگراد
انجام شد .همچنین کمپوست ضایعات هرس از گلخانه
تحقیقاتی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه تهیه شد .در
نهایت بیوچار تولید شده و کمپوست ضایعات هرس
آسیاب و از الک  2/5میلیمتری عبور داده شد pH .و
 ECبیوچار در عصاره صاف شده سوسپانسیون یک به

1- Plant growth promoting rhizobacteria
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با هیپوکلریت سدیم  2/5درصد به تعداد شش بذر در
قسمت ریزوسفری رایزوباکسها کشت شدند .پس از
جوانه زدن بذرها ،چهار بوته (بوتههای سالمتر و قویتر)
نگهداشته شدند .در طول دوره کشت از آب مقطر
بهمنظور آبیاری و برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز برای
تغذیه گیاهان از محلول غذایی  Rorisonعاری از فسفر
استفاده شد .در پایان ،پس از  65روز رایزوباکسها باز
شدند .بخش هوایی گیاه پس از شستشو با آب مقطر ،به
مدت  48ساعت در آون و در دمای  65درجه سانتیگراد
خشک شدند .نیتروژن به روش کجلدال ،پتاسیم به روش
هضم خشک و فسفر به روش هضم خشک و رنگ آمیزی
با روش آمونیم وانادات تعیین شد .از هر رایزوباکس دو
نمونه خاک ،یکی از بخش ریزوسفر و دیگری از بخش
غیرریزوسفری برداشت شد .سپس  pHو  ECدر عصاره-
های صاف شده یک به پنج خاک به آب ،کربن آلی به
روش والکی-بالک ،نیتروژن به روش کجدال ،پتاسیم به
روش عصارهگیری با استات آمونیوم و با استفاده از
دستگاه فلیمفتومتر ،فسفر قابل جذب به روش اولسن
اندازهگیری شدند .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال
پنج درصد با نرم افزار  MSTATCو رسم نمودارها با نرم
افزار  Execlانجام شد.

 72بیوچار به آب ،فسفرکل بیوچار به روش هضم با
اسید ( ،)Rajkovich et al., 2011پتاسیم در عصاره
حاصل از هضم تر به روش فلیمفتومتری ( Rajkovich et
 ، )al., 2011نیتروژن و کربن بیوچار نیز به روش
سوزاندن خشک با دستگاه ESC 4010 CHNSO
 Analyzerاندازهگیری شد (.)Rajkovich et al., 2011
همچنین برخی ویژگیهای کمپوست مانند  pHو  ECدر
عصاره صاف شده یک به پنج کمپوست به آب و یک به
پنج ضایعات هرس به آب ،نیتروژن کل به روش
کجلدال ،فسفر و پتاسیم به روش هضم خشک عصاره-
گیری و سپس فسفر با روش مولیبدات وانادات (رنگ
زرد) ،پتاسیم با فلیمفتومتر و کربن به روش والکی-بالک
اندازهگیری شد (جدول  .)9برای انجام آزمون گلخانهای
و بهمنظورکشت گیاه از رایزوباکس 7استفاده شد .باکس-
های ریزوسفر در ابعاد 92در  75در  92سانتیمتر
(طول ،عرض ،ارتفاع) استفاده شد .فضای هر باکس با
استفاده از صفحات مشبک نایلونی  995مش به دو
قسمت )7 :ناحیه ریزوسفری به ضخامت دو سانتیمتر،
 )9ناحیه غیرریزوسفری به ضخامت  5/8سانتیمتر (این
ناحیه در طرف دیگر ناحیه ریزوسفری نیز با همان
ضخامت تکرار شد) تقسیم شد .برای انجام آزمونهای
گلخانهای ،بیوچار و کمپوست ضایعات هرس هر کدام
برحسب  7/5درصد کربن آلی خالص به خاک (5/133
کیلوگرم خاک برای هر باکس) اضافه و به باکسها
منتقل شد .همچنین مقدار  82میلیگرم فسفر از منبع
خاک فسفات بهعنوان منابع نامحلول فسفر در هر
کیلوگرم خاک به فاصلهی پنج سانتیمتری زیر بذرها
قرار داده شد .برای تلقیح میکروبی از سویههای میکروبی
موجود در بانک میکروبی گروه علوم خاک دانشگاه
ارومیه که شامل سودوموناسهای گروه فلورسنت
(ترکیبی از گونههای P. ،P. aeruginosa ،P. sp
 fluorescensو  )P. putidaبودند ،استفاده شد .برای
تلقیح بذرها از روش اضافه کردن محلول باکتریها (یک
میلیلیتر از سوسپانسیون برای هر بذر) به خاک اطراف
بذرها همزمان با کاشت استفاده شد .پس از افزودن
مایههای تلقیح ،برای کشت گیاه ،بذرهای گندم
( )Triticum aestivum L.رقم پیشتاز پس از ضدعفونی

نتایج و بحث
برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بستر مورد استفاده
در کشت گلخانهای و بیوچار و کمپوست ضایعات هرس
بهترتیب در جدول  7و  9نشان داده شده است .خاک
مورد استفاده دارای بافت شن لومی (رس  ،4/76سیلت
 72و شن  85/84درصد) بوده که دارای فسفر قابل
دسترس پایین ( 1/64میلیگرم بر کیلوگرم) با
74/95درصد کربنات کلسیم معادل بهعنوان خاک
آهکی ،غیر شور ( 2/41دسیزیمنس بر متر) و با pH
قلیایی بود .همچنین مقدار کم ماده آلی ( 2/44درصد)
که بیانگر فقر ماده آلی است از دیگر مشخصههای خاک
مورد استفاده بود .تجزیه اولیه بیوچار و کمپوست حاصل
از ضایعات سیب و انگور نشان داد که بهطور میانگین
بیوچار ضایعات هرس درختان دارای  pHقلیایی (،)1/93
هدایت الکتریکی پایین ( 2/28دسیزیمنس بر متر)،
مقدار کربن آلی  61/66درصد ،مقدار پتاسیم  73/5گرم

1- Rhizobox
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و در نتیجه باعث تولید بیوچار مقاوم در برابر تجزیه
میشود .بنابراین کاربرد بیوچار با نسبت  C/Nباال
احتماالً محدودیتی از نظر نیتروژن قابل استفاده در
خاک ندارد ،چرا که بیوچار دارای کربن پایدار در برابر
تجزیه ریزجانداران میباشد .کمپوست ضایعات هرس نیز
دارای  pHخنثی ( ،)1/25هدایت الکتریکی باال (71/81
دسیزیمنس بر متر) ،کربن آلی باال ( 92/29درصد)،
پتاسیم  93گرم بر کیلوگرم و نسبت  C/Nبرابر 1/39
بود .از مهمترین مشخصههای کمپوست مصرفی فسفر
کل باال ( 1/54درصد) بود.

بر کیلوگرم و مقدار فسفرکل  2/91درصد بود .کاهش
 ECمیتواند برای رشد گیاهان مناسب باشد .بیوچار
دارای عناصر مغذی فراوانی نیز در ترکیب خود بوده که
این مسئله برای رشد گیاه و بهبود حاصلخیزی خاک
بسیار مهم است .عالوه بر این ،کربونیزه کردن ضایعات
هرس و تولید بیوچار از آن باعث افزایش غلظت عناصر
موجود در آن شد .علت این امر احتماالً آزادسازی عناصر
از بخش آلی و تجمع آن در خاکستر بیوچار میباشد .از
ویژگیهای بارز بیوچار نسبت باالی  )786/13( C/Nدر
آنبود .با توجه به اینکه درجه حرارت منجر به تولید
ترکیبات آروماتیک پایدار و خشبی شدن بیشتر موادآلی

جدول  -1نتایج برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شنی
Table 1. Results of some physical and chemical properties of sandy soil
Soil texture
pH
EC
O.C
CaCO3
N
P
K
dS m-1
%
mg kg-1
Loamy Sand
7.53
0.47
0.25
14.25
0.08
7.64
98
جدول  -2برخی از ویژگیهای بیوچار و کمپوست حاصل از ضایعات هرس درختان سیب و انگور
Table 2. Some characteristics of biochar and compost of trees pruning waste of Apple and grape
pruning waste
Characteristics
Unit
Compost of pruning waste apple and grape
Apple
BiocharGrape
pH
7.11
7.47
7.05
EC
dS m-1
0.06
0.10
17.87
C
%
64.02
71.30
30.02
N
%
0.22
0.86
3.72
)P (Total
%
0.41
0.13
7.54
K
g.kg-1
16.44
22.56
29
C/N
291
82.90
7.92

سطح احتمال  2/25درصد معنیدار شد ،ولی این اثارات
بر مقدار  pHمعنیدار نبود.
جدول  5نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ناوع و مقادار
بیوچار بر مقدار  pHو قابلیت هدایت الکتریکای خااک را
نشان داده میدهد .بر اساس جدول  9هماه مقاادیر pH
خاک تحت تأثیر منابع آلی و تلقیح میکروبی قرار گرفتاه
است .بهطوریکه تلقیح میکروبی  pHخاک را در بیوچار
و کمپوست ضایعات هرس حتی در تیمار شاهد تا حادی
کاهش داده است .اماا بایشتاربیشتارین مقادار  pHدر
تیمار بیوچار بدون تلقیح میکروبی ( )1/88مشاهده شاد.
افزایش قابل توجهی در  pHخاک باا کااربرد یاک ،دو و
سه درصدی بیوچار شلتوک برنج مشاهده شد که تلقایح
بیوچار با باکتریهای حل کننده فسفات منجر به کاهش
 pHبه دلیل تولید ترشحات آلی در اثر تجزیه ماواد آلای
شد ( .)Danish et al., 2014با افزودن ماده آلی به خااک

 EC ،pHو کربن آلی خاک

تجزیه واریانس اطالعات بدست آمده نشاان داد کاه اثار
اصلی منابع آلی در سطح احتماال  2/27درصاد بار ،pH
 ECو درصد کربنآلی معنیدار است .هم چنین اثر اصلی
تلقیح میکروبی بر  )p<2/227( EC ،pHو درصد کاربن
آلی ( )p<2/25معنیدار شد .در ارتباط با اثر اصلی خاک
نیز نتایج نشاان دهناده معنایدار باودن ،)p<2/27( pH
 ECو درصااد کااربن آلاای ( )p<2/227بااود .هاامچنااین
براساس نتایج حاصل از تجزیه آماری ،اثر متقابال مناابع
آلی × تلقیح میکروبای بار  EC ،)p<2/27( pHو درصاد
کربن آلی ( )p<2/227معنیدار باود .اثار متقابال مناابع
آلی × خاک بار مقادار  )p<2/25( EC ،)p<2/27( pHو
کربنآلی ( )p<2/227معنایدار باود .اماا اثارات متقابال
تلقیح میکروبی × خااک بار  ECو درصاد کاربنآلای در
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محلول خاک ریزوسافری مایشاود .ساومار و همکااران
( )Soumare et al., 2002میااازان ساااه تاااا چهاااار
دسیزیمنس بر متر را حد قابل تحمل بارای گیاهاان باا
حساسیت متوسط بیان کردند .بنابراین نتاایج حاصال از
این پژوهش نشان داد که میزان  ECکمتر از مقادیر ذکر
شده بود .حتی با وجود  ECباالی کمپوست مصرفی ،بعد
از افزوده شدن به خاک مقدار  ECکمتار از دو مشااهده
شد.
مقایسااه میااانگین دادههااا (جاادول  )9نشااان داد کااه
بیشتربیشترین درصد کاربن آلای در تیماار کمپوسات
شاهد بود کاه نسابت باه تیماار تلقایح میکروبای 3/18
درصد افزایش نشان داد .جردن و همکااران ( Jordan et
 )al., 2000نشان دادند زمانی که کمپوست بهعنوان ماده
آلی به خاک اضافه شد ،ریزجانداران قسمتی از ماده آلای
را صرف افزایش قابلیت دساترس ماواد غاذایی و بخاش
دیگر ماده آلی باقیمانده ساختمان خاک را بهبود داد .اثر
ریزوسفر تأثیر معنیداری بار کاربن آلای در مقایساه باا
غیرریزوساافر در خاااک داشاات ،ب اهطااوریکااه کاااربرد
کمپوست ضایعات هرس منجر به افزایش کاربن آلای در
خاااک ریزوساافری و غیرریزوساافری شااد کااه در خاااک
ریزوسفر  71/72درصد بیشتر از خاک غیرریزوسفر باود
(جدول  .)4بهنظر میرسد که بخش کربن فعاال موجاود
در کمپوست پس از افزوده شدن به خاک تجزیه گردیده
و همچنین بخشی از کربن موجود در این کود به ذخاایر
کربن در خاک پیوسته و باعث افزایش سطح کاربن آلای
خاک شده است .در تیمار بیوچار نیاز مقادار مااده آلای
افزایش یافت ولی در مقایسه باا کمپوسات کامتار باود.
هرچند بدلیل کربن بااالی بیوچاار مصارفی عکاس ایان
مطلب قابل انتظار باود .دلیال ایان امار را مایتاوان باه
اسکلت کربنی پایدار بیوچاار نسابت داد کاه نسابت باه
تجزیه مقاوم بود .هرچند که باعث افزایش مااده آلای در
خاک شده است .از دالیل دیگر میتوان به ایان موضاوع
اشاره کرد که احتماالً بخشی از کربن موجود در بیوچاار
به دلیل ساختار پایدار بیوچار به روش مرساوم (والکای-
بلک) قابل انادازهگیاری نباوده اسات .تلقایح باکتریاایی
نسبت به شاهد سبب کاهش کاربن آلای در خااک شاد
(جدول  .)5بهطوریکه تیمار شاهد در خاک ریزوسافری
منجر به افزایش  97/73درصدی کربن آلای در مقایساه
با غیرریزوسفر شد .این نتیجه کامالً قابل انتظار بود چارا

تفاااااوت معناااایداری در  pHخاااااک ریزوساااافری و
غیرریزوسفری مشاهده نشد ،حتی در تیماار شااهد نیاز
روند این چنین بود (جدول  .)4با این وجود ،میزان pH
در خاک ریزوسفری و غیریزوسفری در تیماارهاای آلای
بیشتر از شاهد بود ،بهطوریکه بیشتربیشترین میازان
 pHدر خااااک ریزوسااافری ( )1/18و غیرریزوسااافری
( )1/87مربوط به تیمار بیوچاار باود .میازان  pHخااک
ریزوسفر نسبت به خاک غیرریزوسفر کاهش یافت؛ با این
حال تفاوت معنیداری بین میزان  pHخاک ریزوسافری
و غیرریزوسفری مشاهده نشد .عدم تغییار معنایدار pH
در ریزوسفر نسبت به توده خاک به هیچ عنوان به معنای
غیبت و عادم وجاود جریاانهاای پروتاونی در ریزوسافر
نیست بهطوریکه ایان پروتاونهاا در طیاف وسایعی از
واکنشهایی که منجر به مصرف پروتون میشاوند (مثال
انحالل آهک و تبادل کاتیونی) میتوانند شارکت داشاته
باشند.
مقایسه میانگین تأثیر منابع آلای و تلقایح میکروبای بار
قابلیت هدایت الکتریکی ) (ECخاک نشاان داد (جادول
 ،)9باایشتااربیشتاارین میاازان  ECمربااوط بااه تیمااار
کمپوست تلقیح باکتریایی بود که  7/24برابر بایشتار از
تیمار بدون تلقیح بود .بهطور کلی تلقیح میکروبی سابب
افزایش  ECدر تیمارها شد .حتی در تیمار شااهد تلقایح
میکروبی میزان  ECبیشتر از بیوچار بادون تلقایح باود.
 ECدر تمام تیمارهای آلی نسبت به تیمار شاهد در هار
دو سطح خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری معنیدار بود
(جدول  .)4بهطوریکه کمپوست ضایعات هارس میازان
 ECدر خاک ریزوسفری را بهترتیب  7/96و  7/48برابار
نسبت به خاک غیرریزوسفری و تیماار شااهد در هار دو
سطح خاک افزایش داد .بااکتریهاای  PGPRمنجار باه
افزایش  7/99برابری میزان  ECدر خاک ریزوسافری در
مقایسه با خاک غیرریزوسفری شدند (جدول .)5
بر اساس نتایج بهدست آمده ،مشاهده شاد کاه افازایش
 ECدر تیمار کمپوست بهدلیل باال بودن غلظت امالح در
کمپوست ضایعات هرس مصارفی باود .کااربرد کودهاای
آلی غلظت یونها در محلول خاک را افزایش مایدهاد و
باعااث افاازایش  ECریزوساافر نساابت بااه غیرریزوساافر
ماایشااود .باااکتریهااای  PGPRبااا کاااهش  pHخاااک
ریزوسفری بهدلیل افازایش فعالیات پروتاونی زیااد و باا
توجه به افزایش هدایت اکیواالنی  H+باعث افزایش EC
97
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در خاک ریزوسفری در مقایسه با غیرریزوسفر شد .البتاه ایان
باکتریهای برخالف نیتروژن ،فراهمی فسافر و پتاسایم را در
خاک غیرریزوسفر به ترتیاب  7/97و  7/95برابار نسابت باه
ریزوسفر افزایش دادند.
ونگ و همکاران ( )Wang et al., 2001نشان دادند که خااک
ریزوسفری محیطای مهام در خااک باوده کاه ویژگای هاای
فیزیکی و شیمیایی آن با خاک غیرریزوسفری عمدتاً باهدلیال
وجود ترکیبات آلی با وزن مولکولی کام و ترشاحات ریشاهای
کم متفاوت بوده که این تفاوت نقش مهمی بر چرخاه عناصار
غذایی در خاک دارد .همچنین انواع ضایعات گیاهی سالولزی
و مااواد آلاای افاازوده شااده در معاارض تجزیااه میکروباای در
ریزوسفر بوده که سبب آزاد شدن عناصر غذایی از ایان ماواد
آلی شده و فراهمی عناصر غذایی را افزایش مایدهناد .عاالوه
بر این ،نیتروژن کل کمپوست مصرفی باال بود که هماین امار
میتواند منجر به افزایش نیتاروژن خااک گاردد (جادول .)9
افزودن کمپوست به خاک سبب افزایش مااده آلای در خااک
ریزوسفری شد (جدول  .)4از طرفی بهدلیل همبستگی بااالی
کربن آلی و نیتروژن کل ،سبب افزایش نیتروژن کل در خااک
ریزوسفری با افزودن مواد آلی به خاک مایشاود ( Salardini,
 .)2008تجزیه مواد آلی در خاک در طیف گستردهای توساط
نسبت  C/Nتعیین میشود .هرچه این نسابت کامتار باشاد،
کربن آلی کم و محتوای نیتروژن باال باوده و نیتاروژن زیاادی
در اثر معدنی شدن ماده آلی در خاک آزاد میشاود .باا توجاه
به پایین بودن نسبت  C/Nدر کمپوسات نسابت باه بیوچاار
(جدول )9موجب تجزیه سریعتر آن در خااک شاده و امکاان
فراهمی نیتروژن کاافی در ریزوسافر بارای گیاهاان را فاراهم
کند .بیدرمن و هاارپول ( )Biederman & Harpole, 2013باا
بررسی بیوچار و تأثیرات آن بر عملکرد گیاه و چرخاه عناصار
غذایی گزارش کردند که نسبت  C/Nاز منبع بیوچار اثر قابال
پیشبینی بر باروری خاک ندارد ،با ایان حاال باعاث افازایش
نیتروژن کل خاک شد .این پدیده احتمااالً باهدلیال نیتاروژن
موجود در ساختار بیوچار بوده که در ایان قسامت مشاارکت
کرده اما برای گیاهان و میکروبها غیرقابل دسترس اسات .از
اینرو با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقات داشاته ،چارا
که نسبت  C/Nبیوچار محدودیتی در فراهمای نیتاروژن کال
خاک نداشت .هار چناد کاه در فراهمای ایان عنصار بعاد از
کمپوست بود .کربن و نیتاروژن قابال جاذب میکاروبهاا در
بیوچار محدود بوده و حتی امکان دارد بیوچاار مولکاولهاای
آلی باا نسابت  C/Nبااال را از محلاول خااک جاذب کارده و

که باکتریهای  PGPRبخشی از ماده آلای افازوده شاده
به خاک را به صورت زیتاوده میکروبای در خاود ذخیاره
میکنند کاه قابال انادازهگیاری باا روش والکای -بلاک
نیست .همچنین از دالیل دیگار ،احتمااالً بااکتریهاا باا
کاهش کربن آلی سبب افزایش قابلیت عناصر غاذایی در
خاک و به تبع آن در گیاه شادهاناد .هامچناین سارعت
ورود مواد آلی در ریزوسفر بیشتر از غیرریزوسفر است و
دلیل آن سلولهای ریزان ریشه میباشد ،عالوه بار ایان،
ترشحات ریشاهای مانناد ترکیباات فناولی در ریزوسافر
بهعنوان محرّک رشد میکروبی در خاک ریزوسفری باوده
و زمانی که تجزیه میشوند سبب افازایش کاربن آلای و
عناصر غذایی در خاک میشوند.
فراهمی عناصر پر مصرف در خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی و اثرات متقابال
(منابع آلی × تلقایح میکروبای ،مناابع آلای × خااک و تلقایح
میکروباای × خاااک) باار میاازان عناصاار پاار مصاارف خاااک
( )p<2/227معنیدار شد .مقایسه میاانگین اثار مناابع آلای و
تلقیح میکروبی بر نیتروژن کل نشان داد که افزودن مواد آلای
همراه با تلقیح میکروبی تأثیر معنایداری نسابت باه شارایط
بدون تلقیح و نیاز شارایط بادون مااده آلای و بادون تلقایح
( )Cont-PGPR-بر عنصر پر مصرف خاک داشت (جادول .)9
بهطوریکه در تیمار کمپوست ،حضاور بااکتریهاای PGPR
منجر به افزایش  95/69 ،75/98و  3/89درصادی  P ،Nو K
نسبت به شرایط بادون تلقایح داشات .هامچناین تلقایح باا
باااکتریهااای  PGPRدر تیمااار بیوچااار نیااز ساابب افاازایش
 46/43 ،78/78و  92/41درصااادی فراهمااای  P ،Nو  Kدر
مقایسه با شرایط بدون تلقایح شاد .مقادار نیتاروژن کال در
خاک ریزوسفر باالتر از خاک غیرریزوسفر بود .باالترین میازان
نیتروژن کل در خاک ریزوسافری تیماار کمپوسات باود کاه
 7/71برابر نسبت به خاک غیرریزوسفری افازایش نشاان داد.
کمترین میزان نیتروژن کل نیاز در خااک ریزوسافری تیماار
شاهد بدون ماده آلی مشاهده شد کاه افازایش  7/51براباری
نسبت به خاک غیرریزوسافری داشات (جادول  .)4بااالترین
میزان  Pو  Kدر خاک غیرریزوسفری تیمار ( )PWCمشااهده
شد کاه بترتیاب  74/87و  73/72درصاد نسابت باه خااک
ریزوساااافری افاااازایش نشااااان داد .تلقاااایح میکروباااای
بیشتربیشترین تأثیر در افزایش فراهمی عناصر پرمصارف در
خاااک ریزوساافری و غیرریزوساافری را داشاات (جاادول .)5
باکتریهای  PGPRسبب افزایش  7/73برابری نیتاروژن کال
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ارتوفسفات روی مکاانهاای جاذب ،ایجااد پوشاش بار روی
سطوح جذب کننده ،ایجاد کماپلکس باا یاونهاای کلسایم،
آهن و آلومینیوم و افزایش دفع آنیونی بر فراهمی فسفر ماؤثر
باشند ( .)Gyaneshwar et al., 2002مجموعه ایان عوامال در
اثر تجزیه مواد آلی باعث شده که گیاه به سهولت فسافر قابال
استفاده را از خاک ریزوسفری جذب کرده و منجار باه ایجااد
تفاوت در خاک ریزوسفری نسبت به خاک غیرریزوسفر شود.
آگینگهاو و همکااران ( )Agegnehu et al., 2015باا بررسای
تأثیر اصالح کنندگی بیوچار و کمپوست بار کیفیات خااک و
رشد گیاه در خااک فراساول مشااهده کردناد کاه بیوچاار و
کمپوست سبب افزایش فراهمی  P ،Nو  Kدر خاک شاد کاه
این افزایش در کمپوست در مقایسه با بیوچاار بایشتار باود.
همچنین باکتریهای حل کننده فسفات بر اثار تجزیاه ماواد
آلی اسیدهای آلی ترشح کرده که عالوه بر کااهش  pHخااک
قادر به انحالل فسفاتهای معدنی شامل فسافات کلسایم در
خاکهایی با  pHباال هستند .بهنظار مایرساد جاذب فسافر
توسط ریشه گیاه و ریزجانداران منجر به تخلیه مخازن لبایال
در خاکهای ریزوسفری شده و در نتیجه سارعت آزادساازی
فساافر در خاااکهااای ریزوساافر پااایینتاار از خاااکهااای
غیرریزوساافر اساات .نتااایچ حاااکی از آن بااود کااه کمپوساات
همانند افازایش ساایر عناصار غاذایی نسابت باه بیوچاار در
فراهمی پتاسیم در خاک نیز موفق باوده اسات .در ارتبااط باا
پتاسیم نیز میتوان چنین بیان کرد کاه مااده آلای هماراه باا
بااکتریهاای  PGPRوضاعیت فیزیکای مناسابی در محایط
ریشه ایجاد کارده و باعاث بهباود شارایط تهویاهای ریشاه و
فراهم نمودن امکان رشد و توسعه بیشتار ریشاه در خااک را
فااراهم نمااوده و سااطح جااذب ریشااه را افاازایش ماایدهااد.
همچنین اسیدهاای آلای و معادنی ،سایدروفور ،اگازو پلای-
ساکاریدها و آنزیمهایی که توسط این باکتریهاا تولیاد مای-
شود ،اشاره کرد که باعث انحالل پتاسیم در خااک مایشاوند
( .)Basak & Biswas ,2009اگرچااه مااواد آلاای هماننااد
کمپوست با بهبود ویژگیهای فیزیکی بستر ریشاه باهصاورت
غیرمستقیم بر افزایش رهاسازی پتاسیم مؤثر هستند ،ساهم و
تأثیر شیمیایی آنها به مراتب بارزتر است .بیوچار نیز همانناد
کمپوست در افزایش قابلیت دسترسی پتاسیم در خاک ماؤثر
است .هافال و همکااران ( )Haefele et al., 2011باا مطالعاهی
تأثیر کاربرد بیوچار تهیه شده از بقایای برنج بر عناصار غاذایی
در خاک قلیایی گازارش کردناد کاه بیوچاار سابب افازایش
قابلیت استفاده پتاسیم شد .میتوان چنین نتیجه گرفات کاه

معدنی شدن را افزایش داده و سابب عادم کااهش نیتاروژن
خاک در اثر افزودن بیوچار به خااک شاود ( Gundale et al.,
 .)2007اهمیت باکتریهاا باه عناوان محارّک اصالی چرخاه
نیتروژن باهدالیال زیاادی هام در خااک ریزوسافری و هام
غیرریزوساافری نشااان داده شااده اساات (.)Rosswall, 1983
بهطورکلی در ریزوسفر ،سوبستراهای کربن ،انرژی زیاادی کاه
برای چرخه نیتروژن در خااک الزم باوده را تاأمین مایکناد.
میشرا و همکاران ( )Mishra et al., 2015گزارش کردناد کاه
سویههای مختلف باکتریهای  PGPRسبب افازایش زیسات
فراهمی نیتروژن کل در ریزوسفر نسبت به نواحی دورتر شاد.
با توجه به نتایج این تحقیق ،چناین نتیجاهگیاری مایتاوان
کرد که فعالیتهای میکروبی گیاهان و زیست توده میکروبای
آنها قابلیت افازایش معادنی شادن نیتاروژن در ریزوسافر را
داشته و بناابراین جاذب آن توساط گیااه را افازایش دهناد.
موریتساوکا و همکااران ( )Moritsuka et al., 2000تغییارات
پتاسیم ،فسفر و نیتروژن را در ریزوسفر گیاه ذرت باا اساتفاده
از رایزوباکس مطالعه کردند .آنها مشاهده کردند کاه غلظات
فسفر و پتاسیم در بخاش مرکازی رایزوبااکس (ریزوسافر) و
نیتروژن در انتهای رایزوبااکس (غیرریزوسافر) کااهش یافات.
همچنین آنان دریافتند که میزان عناصار محلاول در نزدیاک
ریشه کاهش یافت که میزان این کاهش به مقدار پخشایدگی
عنصر در ریزوسفر بستگی داشت .در ارتباط با فراهمی فسفر،
خلیل و همکاران ( )Khalil et al ., 2015مشاهده کردناد کاه
تلقیح کمپوست با باکتریهای  PGPRمنجر به افزایش فسفر
قابل استفاده در خاک شد .سیددیکوی و همکاران ( Siddiqui
 )et al., 2016گازارش کردناد کاه بیوچاار باا فاراهم کاردن
زیستگاه و تأمین کربن برای باکتریهای حل کنناده فسافات
( )PSBمیتواند ترکیبات کم محلول فسفر را حل کارده و باه
بهبود فراهمی فسفر در خااک کماک کناد .مکاابال و وارمان
) )Mkhabela & Warman, 2005گزارش کردند کاه کااربرد
کمپوست میتواند به اندازهی کودهاای شایمیایی در افازایش
فسفر قابل جذب خاک مؤثر باشد .این امار احتمااالً باهدلیال
افزایش فعالیت میکروبی پس از کاربرد کمپوست و در نتیجاه
آزادسازی فسفر در طول معدنی شدن ماواد آلای مایباشاد.
افاازایش باایشتاار مقاادار فساافر قاباال اسااتفاده در خاااک
غیرریزوسفری در تیمار کمپوست نسبت به سایر تیمارهاا باه
علت باال بودن فسفر کمپوست مصرفی مایباشاد (جادول.)9
افزایش ترکیبات آلی محلول مانند قندها و اسایدهای آلای در
محلول خاک که این ترکیبات با جایگزینی آنیونی با یونهاای
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 مطالعاات.خاک ریزوسفری نسبت به غیرریزوسفر شده اسات
مختلفای اثاار فرآیناادهای زیسااتی و مااواد ترشااحی از ریشااه
گیاهان و ریزجانداران بر روی هوادیادگی فازهاای معادنی در
.(Norozi et al., 2006) ناحیه ریزوسفر را گزارش کردهاند

ماده آلی (کمپوست و بیوچار) از طریق افزایش ظرفیت تباادل
کاتیونی در خاک آهکای منجار باه افازایش جاذب پتاسایم
بهوسیله محلهای تباادلی شاده و در نتیجاه قابلیات جاذب
 احتمااالً جاذب.پتاسایم توساط گیااه را افازایش داده اسات
پتاسیم از ریزوسفر توسط گیاه منجار باه کااهش پتاسایم در

 کربن آلی و عناصر پر مصرف در خاک،EC ،pH  مقایسه میانگین منابع آلی و تلقیح میکروبی بر-3جدول
Table 3. Mean comparisons of the organic source and microbial inoculation on pH, EC, OC and
macronutrients in the soil
EC
OC
N(Total)
P-Olsen K- Available
Treatements
pH
dS m-1
%
mg.kg-1
d
d
e
d
e
Cont-PGPR+
7.35
0.47
0.40
0.11
12.08
224.0e
b
d
d
c
c
PWB-PGPR+
7.69
0.48
0.72
0.15
29.77
597.30c
c
a
b
a
a
PWC-PGPR+
7.56
1.19
1.66
0.26
105.40
734.50a
c
e
e
f
f
Cont-PGPR7.58
0.31
0.43
0.09
7.63
154.20f
PWB-PGPR7.88a
0.60c
0.91c
0.12d
15.93d
475.0d
PWC-PGPR7.64bc
1.14b
1.84a
0.22b
67.85b
662.40b
LSD
0.075
0.053
0.141
0.016
3.12
22.08
. براساس آزمون چند دامنهایی دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند،میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند
Means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to Duncan tests.
PGPR شاهد بدون تلقیح میکروبی و تلقیح با باکتریهای، شاهد بدون ماده آلی،کمپوست،  به ترتیب بیوچارPGPR+ وPGPR- ،Cont ،PWC ،PWB
PWB, PWC, Cont, PGPR- and PGPR biochar, compost, control (without organic matter), Control without microbial inoculation
and inoculation with PGPR bacteria, respectively.

 کربن آلی و عناصر پر مصرف در خاک،EC ،pH  مقایسه میانگین منابع آلی و خاک بر بر-4جدول
Table 4. Mean comparisons of the organic source and soil on pH, EC, OC and macronutrients in the soil
RS
NRS
Parameters
LSD0.05
Cont
PWB
PWC
Cont
PWB
PWC
pH
0.075
7.43c
7.78a
7.58b
7.51c
7.81a
7.63b
-1
d
c
a
e
d
b
EC
dS m
0.45
0.57
1.20
0.32
0.42
1.13
0.053
OC
%
0.49e
0.97c
1.93a
0.35e
0.73d
1.60b
0.141
N(Total)
%
0.11e
0.14c
0.26a
0.07f
0.12 d
0.22b
0.016
P-Olsen
8.44e
19.06d
79.69b
11.26e
26.65c
93.54a
3.12
-1
mg kg
K- Available
163.14f
481.5d
624.7b 215.02e 590.7c
772.2a
22.08
.میانگینهای داری حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی پنج درصد اختالف آماری معنیداری ندارند
Means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to Duncan tests.
 خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر، کمپوست،  بیوچار، بهترتیب شاهد بدون ماده آلیNRS  وRS ،PWC ،PWB ،Cont
Cont, PWB, PWC, RS and NRS, respectively Control (without organic matter), biochar,compost, rhizospher soil and non-rhizospher soil

 کربن آلی و عناصر پر مصرف در خاک،EC  نتایج مقایسه میانگین اثر تلقیح میکروبی و خاک بر-5 جدول
Table 5. Mean comparisons of the microbial inoculation and soil on EC, OC and macronutrients in the soil
RS
NRS
Parameters
LSD0.05
PGPRPGPR+
PGPRPGPR+
EC
dS m-1
0.68b
0.79a
0.60c
0.65b
0.053
a
ab
c
OC
%
1.18
1.07
0.93b
0.86c
0.141
N(Total)
%
0.15c
0.19a
0.13d
0.16b
0.016
P-Olsen
mg kg-1
26.96d
44.50b
33.98c
53.66a
3.12
K- Available
mg kg-1
387.1c
459.1b
474.0b
578.1a
22.08
.میانگینهای داری حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمالی پنج درصد اختالف آماری معنیداری ندارند
Means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to Duncan tests.
 خاک ریزوسفر و غیرریزوسفر،PGPR  بهترتیب شاهد بدون تلقیح میکروبی و تلقیح با باکتریهایNRS  وRS ،PGPR+ ،PGPRPGPR- and PGPR+, RS and NRS, respectively Control without microbial inoculation and inoculation with PGPR bacteria,
rhizospher soil and non-rhizospher soil
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جذب ،سبب بهبود جذب عناصر معدنی ،نظیر نیتروژن
در گیاه میشوند .ساکینا و همکاران ( Saxena et al.,
 )2013گزارش کردند که کاربرد بیوچار ،تلقیح
باکتریهای باسیلوس و خاک سبب افزایش (7/64
درصد) نیتروژن کل نسبت به تیمار خاک و باسیلوس
( 7/94درصد) در بخش هوایی گیاه لوبیا شد .همچنین
افزایش عناصر غذایی در گیاهان همزیست با باکتری-
های  PGPRمیتوان بدلیل تولید تنظیم کنندههای رشد
یا هورمونهای مؤثر در رشد گیاه نسبت داد ،چرا که
توسط باکتریها در سطح ریشه تحریک شده ،سبب
افزایش گسترش ریشه و جذب آب و عناصر غذایی می-
شوند .همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که ریشه
گیاه بهخوبی توانسته فسفر قابل استفاده گیاه را از
منطقه ریزوسفر جذب و به بخش هوایی گیاه منتقل
کرده و منجر به کاهش فسفر قابل استفاده در منطقه
ریزوسفر نسبت به خاک غیرریزوسفری شود .چنانچه
مشاهده شد ،بیشترین میزان فسفر قابل استفاده خاک
در تیمار کمپوست تلقیح باکتریایی بود .تیمار بیوچار نیز
در تلقیح باکتریایی باعث افزایش مقدار فسفر قابل
استفاده خاک شده بود هر چند که کمتر از تیمار
کمپوست بود .از جمله دالیل افزایش حلّالیت فسفر در
نتیجه افزودن کمپوست ،حضور فسفر زیاد در کمپوست
مصرفی و تشکیل کمپلکسهای فسفوهومیک بوده که
سبب کند شدن فرآیند تثبیت فسفر در خاک شده و
توانسته بخشی از نیاز گیاه به فسفر را تأمین کند .در
ارتباط با تیمار بیوچار نیز میتوان چنین بیان کرد که
باکتریهای  PGPRفعالتر از تیمار بدون تلقیح عمل
کرده و مقدار بیشتری از فسفر قابل استفاده خاک را از
طریق ریشه جذب و به بخش هوایی گیاه منتقل کند که
منجر به افزایش مقدار فسفر در گیاه شود .بودانیا و
همکاران ( )Budania et al., 2014گزارش کردند که
استفاده از  62کیلوگرم در هکتار  P2O5با عناصر
ریزمغذی مخلوط شده با بیوچار همراه با باکتریهای
 PGPRباعث افزایش مقدار نیتروژن و فسفر (بهترتیب
چهار و  2/5درصدی) در دانه نخود فرنگی ( Cicer
 )arietinum L.و نیز این افزایش بیشتر از تیمار شاهد
بود .حضور مواد مغذی گیاهی و خاکستر در بیوچار،
سطح ویژه باال و طبیعت متخلخل و ظرفیت ایجاد
محیطی برای باکتریها بهعنوان دالیل اصلی بهبود

میزان عناصر پر مصرف جذب شده توسط گیاه
در ارتباط با مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ()p<2/227
نتایج نشانگر معنیدار بودن اثر متقابل منابع آلی و تلقیح
میکروبی بر مقدار این عناصر در گیاه بود .نتایج نشان
داد که در تیمارهای ماده آلی حتی در تیمار بدون ماده
آلی باکتریهای  PGPRتأثیر معنیداری بر میزان عناصر
پرمصرف در گیاه داشت (شکل .)7بیشترین میزان
نیتروژن بخش هوایی گیاه در تیمار بیوچار تلقیح
باکتریایی مشاهده شد که  7/47برابر بیشتر از تیمار
بیوچار بدون تلقیح بود و با تیمار کمپوست و تیمار
شاهد در هر دو سطح تلقیح تفاوت معنیداری از لحاظ
آماری نشان داد (شکل  .)A -7مقایسه میانگین اثر
متقابل تلقیح میکروبی و منابع آلی بیانگر افزایش معنی-
دار مقدار فسفر و پتاسیم گیاه بود .البته بیوچار سبب
افزایش مقدار فسفر و پتاسیم در تلقیح باکتریایی نسبت
به شرایط بدون تلقیح باکتریایی و نیز سایر تیمارها در
هر دو سطح تلقیح شد (شکل  B-7و  .)Cبر اساس نتایج
بدست آمده باالترین میزان عناصر پرمصرف خاک در
تیمار کمپوست مشاهده شد .همچنین بیوچار نیز سبب
افزایش میزان این عناصر در خاک شد .هرچند که نسبت
به کمپوست کاهش نشان داد ،علت این کاهش ناشی از
سرعت جذب بیشتر عناصر  K ،P ،Nتوسط گیاه بود
(شکل  .)7همچنین مقدار نیتروژن کل خاک نیز در
تیمار کمپوست نشان دهندهی این بود که بهعلت باال
بودن نیتروژن در خاک توانسته میزان نیتروژن بیشتری
برای گیاه فراهم کند .نتایج آزمایش هیو و بارکر ( & Hu
 )Barker, 2004نیز نشان داد که کمپوست ضایعات
کشاورزی باعث جذب مقادیر زیادی از عناصر غذایی به
ویژه نیتروژن در گیاه گوجه فرنگی شد .بیوچار دارای
قابلیت جذب آنیونی بوده و سطح ویژهی باالیی داشته
که قادر به جذب یونهای نیترات بوده و موجب نگهداری
آن در خاک و کاهش آبشویی نیترات و افزایش
نیتروژن در محدودهی ریشه شده و در نهایت باعث
افزایش میزان نیتروژن گیاه شده است ( Zhang et al.,
 .)2015بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که قابلیت
باالی جذب رطوبتی بیوچار و باال بودن تخلخل ریز در
ساختار آن این امکان برای باکتریها و سایر فرآیندهای
نیتراتساز را تسهیل میکند .از طرفی ،باکتریها از
طریق افزایش وزن خشک ریشه و فراهم کردن سطح
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گیاه انجام گرفته باشد .لذا یافتههای پیشین با نتایج
حاصل از این پژوهش مطابقت داشته ،چرا که تیمار
بیوچار تلقیح شده با باکتریهای  PGPRنسبت به
کمپوست کاهش مقدار پتاسیم در خاک را نشان داد که
بیانگر جذب بیشتر پتاسیم توسط گیاه بوده است.

ویژگیهای خاک و جذب عناصر غذایی توسط گیاه در
خاکهای تحت تیمار بیوچار میباشد ( Nigussie et al.,
 .)2012غلظت عناصر در گیاه تحت تأثیر غلظت عناصر
در خاک است .به گونهای انتظار میرود با افزایش غلظت
عناصر در خاک ،غلظت آنها در گیاه نیز بیشتر شود ،یا
با کاهش غلظت عناصر در خاک ،جذب بیشتری توسط
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شکل -1مقایسه میانگین منابع آلی و تلقیح میکروبی بر مقدار نیتروژن ( ،)Aفسفر ( )Bو پتاسیم گیاه ()C
Figure 1. Mean comparison of the organic source and microbial inoculation on N(A), P(B) and K(C) in plant
 PGPR- ،Cont ،PWC ،PWBو PGPR+به ترتیب بیوچار ،کمپوست ،شاهد بدون ماده آلی ،شاهد بدون تلقیح میکروبی و تلقیح با باکتریهایPGPR
PWB, PWC, Cont, PGPR- and PGPR biochar, compost, control (without organic matter), control (without microbial inoculation) and
inoculation with PGPR bacteria, respectively.

افزایش تولید و کاهش مصرف نهادههای کشاورزی از
جمله کود شیمیایی شود .همچنین استفاده از بیوچار
بهعنوان شکل مقاوم به تجزیه کربن آلی در خاکها و
کمپوست ویژگیهای شیمایی ریزوسفر ( EC ،PHو )OC
را تغییر داده و منجر به افزایش قابلیت دسترسی عناصر

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان این گونه بیان
نمود که منحصر بهفرد بودن ریزوسفر از لحاظ تغذیه
گیاه میتواند استراتژیهای مدیریتی مؤثری را در اختیار
کشاورزان و تولید کنندگان قرار داده که منجر به
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 برهمکنش.خاک و جذب آنها توسط گیاه میباشد
 درPGPR مثبت مواد آلی به ویژه بیوچار با باکتری
- فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ریزوسفر سبب می،ریزوسفر
شود که ریشه گیاه به آسانی نیاز خود به عناصر غذایی را
-از این منطقه جذب کرده و منجر به افزایش زیست
 بنابراین تبدیل ضایعات.فراهمی عناصر در گیاه شود
هرس درختان سیب و انگور به کمپوست و بیوچار و
استفاده از قابلیت زیستی ریزجانداران منجر به
حاصلخیزی خاک شده و اثرات آنها به صورت بهبود
قابلیت دسترسی عناصر غذایی و کاهش کودهای
.شیمیایی ظاهر میشود

غذایی در خاکهای آهکی و در نهایت افزایش فراهمی
 روش رایزوباکس از تکنیکهای.آنها در گیاه میشود
نوین در ارزیابی خاک ریزوسفری بوده و به همراه تلقیح
-میکروبی در این شرایط توانست فرآیندهای میکروبی
.ریزوسفری مرتبط با عناصر غذایی را توجیه نمایند
تجزیه تدریجی مواد آلی باالخص کمپوست توأم با
 منجر به معدنیPGPR افزایش فعالیت باکتریهای
شدن مواد آلی شده و سبب افزایش زیست فراهمی
 ویژگیهای ریزوسفر.عناصر غذایی در خاک میشود
 جذب و واجذب عناصر،بهدلیل وجود ترشحات ریشهای
 جذب آب و نیروهای فیزیکی ریشه با خاک،غذایی
، کربن آلی،EC ،pH  تغییرات.ریزوسفری متفاوت است
ترشح انواع اسیدهای آلی توسط ریزجانداران و ریشه
 تعادالت شیمیایی همانند جذب و انحالل و جذب،گیاه
کاتیونها توسط ریشه گیاهان از جمله عوامل مؤثر بر
تغییرات شیمیایی و زیستی حاصل از تجزیه مواد آلی و
 بر فراهمی عناصر غذایی درPGPR فعالیّت باکتریهای
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Abstract
The organic matter and microorganisms affect the solubility and mobility of nutrients in the
rhizosphere and so improve their bioavailability. In order to evaluate the effect of biochar, pruning
waste compost of apple and grape trees and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on
ability for macronutrient uptake in calcareous soil, an experiment carried out in a completely
randomized design under greenhouse condition in rhizobox. The factors including: the organic
matter (pruning waste biochar, pruning waste compost and control), microbial inoculation (PGPR
and control (without microbial inoculation)) and soil (rhizosphere and non-rhizosphere soil). At the
end of the growth period, pH, electrical conductivity (EC), Organic carbon and availability of
macronutrients in the rhizosphere and non-rhizosphere soils and concentration macronutrients in
the plant were determined. The results showed that the highest pH was in biochar (7.88) without
microbial inoculation. The amount of EC, N, P and K in compost treatment with PGPR inoculation
was significantly higher than other treatments. The highest organic carbon was observed in the
control of compost, which increased to 78.9% in comparison with microbial inoculation treatment.
Compost in provided more contents of EC, OC, N, P and K in the rhizosphere and non-rhizosphere
comparison with biochar, it indicating higher EC, OC and nutrients content in the compost that was
used. PGPR inoculation increased the availability of P and K by 1.21 and 1.26 times in nonrhiozosphere soil, compared to the rhizosphere. However, EC, OC and N values in the rhizosphere
soil of the PGPR inoculation treatment were 1.22, 1.24 and 1.19 times higher than non-rhizosphere
soil, respectively. The higher uptake of N, P and k by plant in inoculum of PGPR biochar increased
48.60, 32.55 and 32.16 % compared to the control, respectively. In general, according to the results
of this study, it seems that the use of PGPR and appropriate amounts of biochar and compost, while
increasing the macronutrients availibity in the soil, improve the uptake of these elements for plants.
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