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بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر رشد و ترکیبات شیمیایی
گیاه لوبیا در یک خاک آهکی آلوده به لجن فاضالب
1

زهرا زیبایی ،1رضا قاسمی فسایی *2و پویا استوار

 .1دانشجوی دکتری علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت1395/10/14 :؛ تاریخ تصویب)1396/08/03 :

چکیده
هرچند استفاده از لجن فاضالب به عنوان یک منبع ارزان قیمت و سرشار از مواد آلی و عناصر غذایی ،تأثیر مثبتی بر رشد گیاه دارد اما تجمع برخی
فلزات سنگین در نتیجة کاربرد آن ،استفاده از این ماده را در کشاورزی محدود میکند .مطالعة حاضر در قالب یک آزمایش فاکتوریل  3×4×3کاامالا
تصادفی با فاکتور لجن فاضالب در سه سطح ( 50 ،0و  100گرم بر کیلوگرم خاک) ،چهار تیمار (شاهد ،بیوچار ،بقایای گیااهی و بیوچاار  +بقایاای
گیاهی) و سه تکرار بهکار گرفته شد .نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضالب تأثیر مثبت و معنیدار ( 12/6درصد) بار وزن خشاک محصاو لوبیاا
داشته است .استفاده از این ماده همچنین غلظت و جذب کل عناصر روی ،مس ،آهن و منگنز )اندازهگیری شده بهوسیلة دستگاه جذب اتمی( را در
گیاه افزایش داد که نشاندهندة امکان استفاده از این مادة آلی در تأمین عناصر کم مصرف کاتیونی برای گیاه است .افزودن مخلوط بیوچار و بقایای
گیاهی پوستة برنج به خاک تیمار شده با لجن فاضالب ،بر رشد گیاه لوبیا تأثیر مثبت و معنیدار داشت ،به گونهای که بیشینة وزن خشک این گیاه
در بر همکنشی تیمار بیوچار  +بقایای گیاهی و لجن فاضالب در سطح کاربرد  100گرم در کیلوگرم خاک بهدست آمد که نسابت باه تیماار شااهد
رشدی معاد  40/4درصد را نشان داد .به طورکلی کاربرد بیوچار و بقایای پوستة برنج سبب کاهش معنیدار میانگین غلظت روی و منگنز در اندام
هوایی گیاه لوبیا نسبت به شاهد گردید اما افزودن بقایای پوستة برنج و مخلوط بیوچار  +بقایا به خاک تیمار شده با لجن فاضالب ،افزایش معنیدار
غلظت مس را در اندام هوایی گیاه در پی داشت.
کلید واژگان :لجن فاضالب ،بیوچار پوستة برنج ،بقایای گیاهی ،لوبیا ،عناصر کممصرف
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 .1مقدمه
تأمین تقاضای روز افزون مواد غذایی جامعه از یک سو
و کمبااود و بحااران آب از سااوی دیگاار ،ضاارورت بهبااود
حاصلخیزی خاک را به منظور افزایش بهرهوری مناابع آب
و خاک اجتنابناپذیر سااخته اسات .خااکهاای منااط
خشک و نیمهخشک به دالیل مختلف از جمله عدم وجود
پوشش گیاهی کافی و بازگشت مقدار کم بقایاای گیااهی
بااه خاااک ،دارای مقاادار اناادکی مااواد آلاای هسااتند
( .)Karami et al., 2009رشد بسیاری از گیاهان زراعی از
جملااه حبوبااات کااه پااس از غااالت دوم این غااذای بشاار
محسوب میشوند ،در این خاکها با مشکل تغذیة عناصار
کم مصرف مانند آهن ،روی ،مس و منگنز روبارو هساتند.
بکارگیری مواد آلی از جمله روشهایی است که مایتواناد
مقدار قابل جذب عناصر کم مصرف خاک را افزایش دهاد.
در سا های اخیار اساتفاده از لجان فاضاالب کاه حااوی
مقادیر زیادی مادة آلی و عناصر غذایی است ،در بسایاری
از مناط کشور رواج یافته است .لجن فاضالب باه عناوان
یک ترکیب مناسب برای اصالح خاک شناخته شاده و در
دهههای اخیر به شدت در سراسار جهاان ماورد اساتفاده
قرار گرفته است ( .)Egan, 2013هر چند لجن فاضاالب از
پسماندهای آلی اسات کاه عاالوه بار بهباود خصوصایات
فیزیکی و شیمیایی خاک موجب افازایش غلظات عناصار
ضروری پر مصرف و کم مصرف برای رشد گیااه مایشاود
( ،)Baran, 2001اما تجمیع عناصر سانگین نظیار سارب،
کااادمیم ،کااروم ،مااس ،روی و نیکاال در لجاان فاضااالب،
اسااتفاده از ایان ماااده را در کشاااورزی محاادود مایکنااد
(.)Suciu et al., 2015
پس از بکارگیری لجان فاضاالب در خااک ،ایان خطار
وجود دارد کاه آلاودگیهاای موجاود در آن باه گیاهاان و
موجودات منتقل شود و یا اینکه از طری آبشویی به مناابع
آب سطحی و زیر زمینی وارد شاود ( ;Suciu et al., 2015
 .)Oleszczuk et al., 2012بنابراین مانند سایر روشهاای
اصالح خاک ،کاربرد لجان فاضاالب در اراضای کشااورزی

باید بهگونهای مدیریت شود که حداکثر منافع بهدست آید
و مخاطرات بالقوة محیط زیستی حداقل شود .باه هماین
دلیل تحقیقات وسیعی برای جلوگیری از آلاودگی محایط
زیست و مخااطرات ساالمتی از فلازات سانگین در حاا
انجام است (.)Gu et al., 2017
جهت کاهش ریسک مخاطرات فلزات سانگین موجاود
در خاک که با اساتفاده از لجان فاضاالب بار مقادار آنهاا
افزوده میشود ،زیستفراهمی 1آنها باید اصاالح شاود ،در
این صورت تجمع و سمیت آنهاا در زنجیارة ماواد غاذایی
کاهش خواهاد یافات ( .)Ahmad et al., 2014باه هماین
دلیل فرایند تثبیت فلزات جهت اصالح خاکها باه منظاور
کاهش ریسک انتقا فلزات سنگین به آبهای زیرزمینای و
اکوسیستم خاک ،توسعه یافته است (.)Rees et al., 2014
در این راستا استفاده از اقادامات تضاعیفکننادة طبیعای
نظیر ارتقاء پایداری خاک از طری مواد آلی در مقایسه باا
برداشت و جابهجایی خاکهای آلوده و ساایر راهکارهاای
مهندساای سااخت ،مناساابتاار و اقتصااادیتاار اساات
( .)Beesley et al.,2013کااربرد بیوچاار کاه طای فرایناد
آتشکافت تولید میشود و برای استفاده در مدیریت محایط
زیست طراحی شده است (.)Lehmann & Joseph, 2015
در پارهای از خااکهاا مایتواناد پاارامترهاای شایمیایی،
فیزیکی و بیولوژیکی را بهبود بخشد (.)Park et al., 2011
بیوچار به دلیل ساختار حلقوی (آروماتیک) باال ،به عناوان
یک مادة جذب کنندة قوی و مؤثر برای آالیندههای آلی و
غیر آلی شناخته میشود ( .)Bian et al., 2013گروههاای
عاملی بیوچار بسته به طبیعت بار سطحی آنها ،بر فرایند
جذب تأثیر میگذارند ،بهگونهای که فلزات جذب ساطوح
ذرات بیوچار میشوند (.)Amonette & Joseph, 2009
چندین زیستتوده نظیر تراشاة چاوب ،کاود دامای و
پسماندهای گیاهی میتوانند به عناوان ماواد اولیاه بارای
تولید بیوچار بهکار گرفته شوند ( .)Tang et al., 2013باه
عنوان مثاا  Meloو همکااران ( )2013باه ایان نتیجاه
رسیدند کاه افازایش درجاة حارارت در آتشاکافت تفالاة
Bioavailability

1

بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر ...

چغندر ،بیوچاری بهدسات مایدهاد کاه فرفیات جاذب
کادمیم و روی باالیی دارد .بقایای برنج مایتوانناد یاا باه
صورت کمپوسات و یاا کااربرد مساتقیم آنهاا در خااک
بازیافت شوند .چون افزودن بقایاای گیااهی باه خااکهاا
تجزیة سریع و آزادسازی عناصر غذایی را باه دنباا دارد.
این رویکرد نیازمند اضافه کردن مقدار زیادی مواد آلی باه
خاکها برای حفظ باروری خااک اسات بناابراین رویکارد
جایگزین ،کاربرد بقایای گیاهی باه صاورت بیوچاار اسات
(.)Naeem et al., 2017عالوه بر این ،اثرات مثبت بیوچاار
باار رشااد گیاااه ،مقاادار عنصاار غااذایی و ذخیاارة کااربن
گزارش شاده اسات ،هار چناد کاه تعادادی از مطالعاات
نیز اثر منفی بیوچار را بار رشاد گیااه گازارش کاردهاناد
( .)Schultz and Bruno, 2012در یاااک مطالعاااة
مروری Jeffery،و همکاران ( ،)2011با بررسی  16مطالعه
و  177تیمار به ایان نتیجاه رسایدند کاه در تعادادی از
مطالعات ،بیوچار دارای اثر معنیدار نبوده است و در یکای
از مطالعات بیوچار اثر منفی بر رشاد گیااه داشاته اسات.
همچنین در مطالعهای که توساط ) ،)Rajabi,2014انجاام
شده است ،کاربرد بیوچار تفالة پسته در ساطح  3درصاد،
وزن خشک اندام هوایی اسفناج را نسبت به تیماار شااهد
(بدون کاربرد بیوچار) کاهش داده اسات اماا ایان کااهش
معنیدار نبوده است.
هدف از انجام ایان آزماایش بررسای تاأثیر بیوچاار و
بقایای برنج بر رشد و ترکیب شیمیایی لوبیا در یک خااک
آهکی آلوده به لجن فاضالب است.

 .2مواد و روشها
این آزمایش در قالب یک آزماایش فاکتوریال 3×4×3
در قالب طرح کامالا تصادفی با لجن فاضالب در سه ساطح
( 50 ،0و  100گرم بر کیلوگرم خاک) ،چهار سطح بقایا و
بیوچار (شاهد ،بیوچار ،بقایای گیااهی و بیوچاار  +بقایاای
گیاهی (به نسبت  1به  ))1هر کادام باه میازان  2درصاد
وزنی در سه تکرار انجام شد .جهات انجاام ایان تحقیا ،
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مقدار مناسبی خاک از عما صافر تاا  30ساانتی متاری
خاک آهکی ساری کاوی اسااتید ،از ایساتگاه تحقیقااتی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقاة باجگااه
استان فارس تهیه شد و پاس از خشاک کاردن در هاوا و
عبور از الک دو میلیمتری برخی ویژگایهاای فیزیکای و
شیمیایی آن از جمله بافات خااک باه روش هیادرومتری
( ،)Bouyoucos, 1962مااادة آلای بااه روش اکسااایش بااا
بیکرومات پتاسایم و ساپس تیتاره کاردن باافروآمونیوم
سولفات ( ،)Nelson & Sommers, 1960اسایدیته خااک
در خمیاار اشاابا بااهوساایلة PHمتاار  ،قابلیاات هاادایت
الکتریکی در عصارة اشبا بهوسیلة هدایتسنج الکتریکای،
نیتروژن کل توساط روش کجلادا ( )Bremner, 1996و
عناصر کم مصارف منگناز ،ماس ،آهان و روی باهوسایلة
عصارهگیری با  )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAو
اندازهگیری بهوسایلة دساتگاه جاذب اتمای تعیاین شاد
(جدو  .)1لجن فاضالب از تصفیهخانة استان فارس تهیاه
و پس از خشک شدن در هوا از الک  0/7میلیمتری عباور
داده شد .برای تهیة بیوچار ،پوستههای بارنج از کاامفیروز
جمعآوری و در ورقههای آلومینومی بستهبندی و به مدت
 4ساعت در دمای  400درجة سانتیگراد در داخل کاوره
قاارار داده شاادند تااا فراینااد آتشااکافت صااورت پااذیرد
( .)Lehmann, 2007برخی ویژگایهاای بقایاا ،بیوچاار و
لجن فاضالب مورد استفاده در آزمایش مورد انادازهگیاری
قرار گرفت (جدو  2و  .)3در ابتادا نموناههاای خااک 2
کیلااوگرمی تااوزین شاادند و پااس از اعمااا تیمااارهااا بااه
گلدانهای پالستیکی منتقل گردید و تعاداد  3باذر لوبیاا
چیتی (رقم تالش) در هر گلدان کشت شد .در طو دورة
رشد گلدانها روزانه توزین و به وسیلة آب مقطر در حدود
رطوبت فرفیت مزرعه نگاه داشته شدند .هشت هفته پس
از کاشت برای تعیین عناصر غاذایی در نموناههاای گیااه،
پس از جداسازی اندام هوایی گیاه ،تمامی نمونههاا باا آب
مقطر شستشو داده شد .نمونه هاا در آون و در دماای 65
درجة سلسیوس )(Ronaghi & Ghasemi-Fasaei, 2008
تا رسیدن به وزن ثابت خشک و سپس توزین و در آسیاب
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کااردن از طریا کاغااذ صااافی ،حجاام نهااایی محلااو باا
استفاده از آب مقطر باه  25میلایمتار رساانده و غلظات
عناصردر گیااه و خااک باهوسایلة دساتگاه جاذب اتمای
اندازهگیری شد.

برقی پودر شد .سپس یک گارم ماادة خشاک گیااهی در
کورة الکتریکی با دمای  550درجاة سلسایوس خاکساتر
شد .خاکستر حاصل در  5میلی لیتر اساید کلریادریک 2
نرما حال و پاس از شستشاو باا آب مقطار داا و صااف

جدول  .1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
ویژگی

کمیت

بافت
شن()%
سیلت ()%
رس ()%

رسی سیلتی
4
54
42
7/83
0/34
1/1
1/85
1/68
1/88
0/60

pH
قابلیت هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
مادة آلی ()%
منگنز قابل عصارهگیری با دی تی پی ا
مس قابل عصارهگیری با دی تی پی ا
آهن قابل عصارهگیری با دی تی پی ا
روی قابل عصارهگیری با دی تی پی ا

جدول .2ویژگیهای بقایا و بیوچار پوسته برنج
ویژگی

اسیدیته ()1:5

قابلیت هدایت الکتریکی ()1:5

بقایای پوستة برنج
بیوچار پوستة برنج

6/18
7/54

3/02
1/41

جدول -3برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی لجن فاضالب کاربردی
ویژگی

کمیت

pH
قابلیت هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
نیتروژن کل (درصد)
فسفر قابل عصاره گیری با بی کربنات سدیم (میلی گرم بر کیلوگرم)
منگنز قابل عصاره گیری با دی تی پی ا
مس قابل عصاره گیری با دی تی پی ا
آهن قابل عصاره گیری با دی تی پی ا
روی قابل عصاره گیری با دی تی پی ا
سرب قابل عصاره گیری با دی تی پی ا

7/23
2/79
0/67
0/20
270
31
7600
350
82/5
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گرم در کیلوگرم خاک ،میانگین عملکرد محصو با 12/6
درصد افزایش به  5/69گرم در گلدان رسید که نسبت باه
تیمار شاهد (بادون اساتفاده از لجان فاضاالب) اخاتالف
معنیداری داشت .با افزایش مصرف لجن فاضالب به 100
گرم در کیلوگرم ،روند افزایشی میانگین عملکرد محصاو
ادامه مییابد اما نسبت به سطح قبلی معنیدار نیست.
اما همانگونه که از بررسی جدو  4بهدست مایآیاد،
مصرف بیوچار اثر منفی بر میاانگین عملکارد گیااه لوبیاا
داشته است و این اختالف معنیدار بوده است .اثار تیماار
بیوچار +بقایای گیاهی موجب افزایش حدود  10درصادی
عملکرد گیاه شده است اما این افزایش معنیدار نیست.

 .3نتایج
 .1.3اثر لجن فاضالب ،بیوچاار و بقایاای پوساتة
برنج بر وزن خشک شاخسارة گیاه لوبیا
نتایج مربوط به اثار لجان فاضاالب ،بیوچاار و بقایاای
پوستة برنج بر وزن خشک لوبیاا در جادو  4نشاان داده
شده است .همانگونه کاه از بررسای جادو  4باهدسات
م ایآیااد ،بیشااینة عملکاارد گیاااه بااه باارهمکنش تیمااار
بیوچار+بقایااای گیاااهی ( )1:1و لجاان فاضااالب در سااطح
کاربرد  100گرم در کیلوگرم خاک و کمینة آن باه تیماار
بیوچار و لجن فاضاالب باه میازان  50گارم در کیلاوگرم
خاک مربوط است .با مصرف لجن فاضالب باه میازان 50

جدول  .4اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر وزن خشک گیاه لوبیا (گرم در گلدان)
مقدار لجن فاضالب مصرفی (گرم در کیلوگرم)

تیمار

0

50

100

شاهد
بیوچار پوستة برنج
بقایای پوستة برنج
بیوچار  +بقایا

4/95ab
4/68cd
5/02b-d
5/51a-d

6/54ab
4/11d
5/74a-c
6/39ab

5/66a-d
5/56a-d
6/70a
6/95a

میانگین

5/04B

5/69A

6/22A

*

میانگین
5/72A
4/78B
5/82A
6/28A

* میانگینهای دارای حرف مشترک طب آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آماری هستند.

 .2.3اثر لجن فاضالب ،بیوچاار و بقایاای پوساتة
برنج بر غلظت و جذب عناصر در گیاه
 .1.2.3غلظت و جذب کل روی
اثر لجن فاضالب و بیوچاار و بقایاای پوساتة بارنج بار
غلظاات روی در جاادو  5و باار جااذب روی در نمااودار 1
نشان داده شده است .به طور کل کاربرد بیوچار و بقایاای
برنج سبب کاهش معنیدار میانگین غلظت روی نسبت به
شاااهد گردیااد .کمتاارین میااانگین غلظاات روی در اناادام
هوایی گیاه لوبیا در تیمار بیوچار مشاهده شد که با میزان
غلظ ات روی در تیمااار شاااهد اخااتالف معناایداری دارد.
غلظت روی در دو تیمار دیگر یعنی بقایای گیاهی پوساتة

برنج و بیوچار +بقایا نیز هرچناد از تیماار بیوچاار بیشاتر
است اما نسبت به تیمار شاهد کاهش معنیدار داشت.
افزایش کاربرد لجن فاضالب مصرفی ،میانگین غلظات
روی را در اندام هوایی گیاه لوبیا افزایش داد و این افزایش
در هاار دو سااطح ( 50و  100گاارم در کیلااوگرم خاااک)
نسابت بااه تیمااار شاااهد (باادون کاااربرد لجاان فاضااالب)
معنیدار است.
همانگونه که از بررسی نماودار  1باهدسات مایآیاد،
میزان جذب روی در شاخسارة گیاه لوبیا در تیمار بیوچاار
نسبت به سایر تیمارها ،در کمتارین مقادار اسات کاه باا
میااانگین جااذب کاال روی در تیمااار شاااهد اخااتالف
معنیداری دارد .نمودار  1نشان میدهاد کاه باا افازایش
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مصرف لجن فاضالب بر میانگین جاذب کال روی توساط
شاخسارة گیاه لوبیا افزوده میشاود کاه در هار دو ساطح

( 50و  100گاارم در کیلااوگرم خاااک) بااا تیمااار شاااهد
اختالف معنیداری دارد.

جدول  .5اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر غلظت روی در اندام هوایی (میکروگرم در گرم مادة خشک)
مقدار لجن فاضالب مصرفی (گرم در کیلوگرم)

تیمار

0

50

100

شاهد
بیوچار پوستة برنج
بقایای پوستة برنج
بیوچار  +بقایا

*3/73ef
3/87ef
1/48g
2/12fg

8/20a-c
5/05de
4/62e
7/02b-d

9/20ab
5/97c-e
9/87a
7/13b-d

میانگین

3/23C

6/22B

8/04A

میانگین
7/04A
4/96B
5/32B
5/42B

* میانگینهای دارای حرف مشترک طب آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آماری هستند.

A

50

A
A

B

AB

40

B

30
C

20
10

بیوچار+بقایا

بقایا

بیوچار

شاهد

100

50

0

تیمار

0

جذب کل روی شاخساره (میکرو گرم در گلدان)

60

لجن فاضالب

نمودار .1اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر جذب کل روی در اندام هوایی (میکروگرم در گلدان)

 .2.2.3غلظت و جذب کل مس
اثر لجن فاضالب و بیوچار و بقایای پوستة برنج فاضالب
بر غلظت مس در جدو  6و بر جذب کل ماس باهوسایلة
گیاه لوبیا در نمودار  2نشان داده شده اسات .در اینجاا نیاز
میزان غلظت مس در تیمار بیوچار ،حداقل است که با سایر
تیمارها دارای تفاوت معنیدار است .کمینة غلظت مس نیاز
در تیمار بیوچار و بدون کاربرد لجن فاضالب ،بهدست آماده
است .همانگونه که از مشاهدة نمودار  2حاصال مایشاود،

این موضو در مورد جذب کل مس نیز قابل رویات اسات.
میانگین میزان مس جذب شده توسط گیاه لوبیاا در تیماار
بیوچار حداقل است کاه باا ساایر تیماارهاا دارای اخاتالف
معنیدار است .با افزوده شدن لجن فاضاالب باه خااک بار
غلظت و جذب کل مس افازوده شاده اسات کاه در ساطح
 100گرم در کیلاوگرم خااک ،نسابت باه شااهد اخاتالف
معنیدار مشاهده میشود (جدو  6و نمودار .)2
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جدول  .6اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر غلظت مس در اندام هوایی (میکروگرم در گرم مادة خشک)
مقدار لجن فاضالب مصرفی (گرم در کیلوگرم)

تیمار

0

50

100

شاهد
بیوچار پوستة برنج
بقایای پوستة برنج
بیوچار  +بقایا

*4/42b
2/83b
4/08b
3/83b

4/30b
3/43b
4/13b
4/92b

4/48b
3/23b
8/23a
8/30a

میانگین

3/79B

4/19B

6/06A

میانگین
4/40B
3/17C
5/48A
5/68A

*میانگینهای دارای حرف مشترک طب آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آماری هستند.
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جذب کل مس شاخساره (میکرو گرم در
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لجن فاضالب

نمودار .2اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر جذب کل مس در اندام هوایی (میکروگرم در گلدان)

 .3.2.3غلظت و جذب کل آهن
اثر لجن فاضالب ،بیوچاار و بقایاای پوساتة بارنج بار
غلظت آهن در جدو  7و بر میاانگین جاذب کال آهان
توسط گیاه لوبیا در نمودار  3نشان داده شده است .میزان
غلظت آهن در تیمار بیوچار ،حاداقل اسات کاه باا تیماار
شاهد دارای تفاوت معنیدار نیست اماا باا ساایر تیمارهاا
دارای تفاوت معنیدار است .کااربرد بقایاای پوساتة بارنج
سبب افازایش معنایدار میاانگین غلظات آهان در انادام
هوایی لوبیا به میزان  3/2درصد نسبت به شااهد گردیاد.
در مطالعة حاضر نیز کمینة غلظت آهن نیز در برهمکنش
تیمار بیوچار  +بقایا و تیمار فاقد لجن فاضاالب ،مشااهده

شد .امکان دارد درترکیب این دو مادة آلی یعنی بیوچاار و
بقایای گیاهی ،عنصر آهن به علت تبااد کااتیونی بااالی
آنها ،جذب سطحی شده باشد.
میزان آهن جذب شاده توساط گیااه لوبیاا در تیماار
بیوچار و بدون کاربرد لجن فاضالب حاداقل اسات کاه باا
سایر تیمارها دارای اختالف معنیدار است .با افزوده شدن
لجن فاضالب به خاک بر غلظت و جذب آهن افزوده شاده
است ،هر چند این افزایش در مورد غلظت از لحاظ آماری
معنیدار نبود اما در مورد جذب گیااهی ،در ساطح 100
گرم در کیلوگرم خاک نسبت به شاهد ،اخاتالف معنایدار
بود (جدو  7و نمودار .)3
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جدول  .7اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر غلظت آهن در اندام هوایی (میکروگرم در گرم مادة خشک)
مقدار لجن فاضالب مصرفی (گرم در کیلوگرم)

تیمار

0

50

100

شاهد
بیوچار پوستة برنج
بقایای پوستة برنج
بیوچار  +بقایا

43/03ab
38/42ab
35/97b
31/53b

38/65ab
40/35ab
43/20ab
35/53b

42/73ab
32/35b
49/17a
40/33ab

میانگین

37/24A

39/43A

41/14A

میانگین
41/47B
37/04B
42/78A
35/80B

* میانگینهای دارای حرف مشترک طب آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آماری هستند.
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جذب کل آهن (میکرو گرم در گلدان)

A

A
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0

لجن فاضالب

نمودار .3اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و تیمارهای بقایا و بیوچار پوستة برنج بر جذب کل آهن در اندام هوایی (میکروگرم در گلدان)

 .4.2.3غلظت و جذب کل منگنز
اثر لجن فاضالب و بیوچاار و بقایاای پوساتة بارنج بار
غلظت منگنز در جدو  8و بر میانگین جذب کل منگناز
در نمااودار  4نشااان داده شااده اساات .همااانگونااه کااه از
بررسی جدو  8بهدست میآید ،کمتارین غلظات منگناز
در اندام هوایی گیاه لوبیا در تیمار بیوچار رخ میدهد کاه
نسبت به تیمار شاهد اختالف معنیداری است.
کاربرد لجان فاضاالب در هار دو ساطح کااربرد  50و
 100گرم در کیلوگرم موجب افازایش معنایدار میاانگین

غلظت منگنز در اندام هوایی به ترتیب باه میازان  26/9و
 29/6درصد نسبت به تیمار شاهد شد.
میانگین منگنز جذب شده توسط گیاه لوبیا در نتیجاة
کاربرد تیمار بیوچار حداقل بوده است که با سایر تیمارهاا
دارای اختالف معنایدار اسات (نماودار  .)4همچناین باا
افزایش مصرف لجن فاضالب بار میاانگین جاذب منگناز
توسط شاخسارة گیاه افزوده میشاود کاه در ساطح 100
گرم در کیلوگرم خاک با تیماار شااهد اخاتالف معنایدار
است.
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بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر ...
جدول  .8اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و بقایا و بیوچار پوستة برنج بر غلظت منگنز در اندام هوایی (میکروگرم در گرم مادة خشک)
مقدار لجن فاضالب مصرفی (گرم در کیلوگرم)

تیمار

0

50

100

شاهد
بیوچار پوستة برنج
بقایای پوستة برنج

*36/98de
32/63e
33/98e

48/20ab
47/37a-c
43/88b-d

بیوچار  +بقایا

38/90c-e

41/32b-e

53/48a
44/67b-d
49/23ab
37/27de

میانگین

35/62B

45/19A

46/16A

میانگین
46/22A
41/56B
42/37B
39/16B

* میانگینهای دارای حرف مشترک طب آزمون دانکن فاقد تفاوت معنیدار در سطح  5درصد آماری هستند.
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جذب کل منگنز (میکرو گرم در گلدان)
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لجن فاضالب

نمودار .4اثر سطوح لجن فاضالب مصرفی و بقایا و بیوچار پوستة برنج بر جذب کل منگنز در اندام هوایی (میکروگرم در گلدان)

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالعات بسیاری از پژوهشگران از جملاه Neilsen

و همکااااران ( Boostani ،)1998و  )2011( Ronaghiو
 )2015( Rajabiت اأثیر مثباات کاااربرد لجاان فاضااالب باار
عملکرد محصو های مختلف گازارش شاده اسات ،کاه باا
نتایج حاصل از این تحقی بر روی گیاه لوبیا مطابقات دارد.
در رابطه با اثر بیوچار بار حاصالخیزی و عملکارد محصاو
نتایج متفاوتی گزارش شده اسات (.)Jeffery et al., 2011
پارهای از مطالعاات بایمعنای باودن ایان اثار را گازارش

کردهاند و پارهای دیگر به اثر مثبت بیوچار اشاره کردهاناد.
تعاادادی از مطالعااات نیااز ایاان اثاار را منفاای و معناایدار
باهدسات آوردهاناد ( .)Jeffery et al., 2011در پاژوهش
حاضر مصرف بیوچار اثر منفی و معنایداری بار میاانگین
عملکرد گیاه لوبیا داشته اما کاربرد تیمار بیوچار همراه باا
بقایای گیاهی موجب افزایش حدود  10درصدی عملکارد
گیاه شده است.
بهطاورکلای بار اسااس مطالعاات متعاددی ،افازودن
فاضالب و سایر مواد زائد شهری به خاکها بهدلیل مقادیر
زیااادتاار ایاان عناصاار منجاار بااه افاازایش غلظاات عناصاار
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کااممصاارف خاااک ماایگااردد ( ;Baran et al., 2001

 )McBride, 2002; Afyuni et al., 2006و علت افازایش
جذب عناصر کم مصرف با مصرف لجن فاضاالب ،افازایش
مقدار قابل استفادة آنها در خاک است .همچناین امکاان
تشکیل کمپلکس عناصر با ترکیباات آلای کاه منجار باه
افزایش حاللیت و قابلیت جذب آنها میشود را مایتاوان
عاملی دیگر بر افزایش این عناصر در پی کااربرد لجان در
نظر گرفات ( .)Hodgson et al., 1966بناابراین مشااهده
میشود که با کاربرد لجن فاضالب احتما آلودگی خااک
و جذب فلزات سنگین و عناصار سامی باهوسایلة گیااه و
انتقااا آن بااه زنجیاارة غااذایی انسااان و دام وجااود دارد.
استفاده از این مواد همراه با بیوچار میتواند ایان خطار را
به میزان قابال تاوجهی کااهش دهاد Puga .و همکااران
( )2015و  Gwenziو همکااران ( )2016بیااان کردنااد بااا
اضافه شدن بیوچار به خاک ،زیست فراهمای روی و ماس
اصالح شده و درنتیجه تجمع و سمیت آن در زنجیرة مواد
غذایی کاهش خواهد یافت.
 Hosseinpourو همکاااران ( )2016نشااان دادنااد کااه
غلظت قابل جذب عناصار آهان ،روی ،ماس و منگناز در
تیمارهای دریافات کننادة لجان فاضاالب در مقایساه باا
تیمارهای شاهد و کود شایمیایی افازایش ماییاباد .ایان
افزایش در مورد آهن و منگنز قابل جذب خااک از لحااظ
آماری معنیدار نبود .افزایش غلظت عناصر میکارو (آهان،
روی ،مس و منگنز) ،در پی کاربرد لجن فاضالب در خاک
توسا اط محققاااان دیگااار نیاااز گااازارش شاااده اسااات
()Nazari et al., 2006که یکای از دالیال آن را افازایش
مستقیم این عناصر در اثر افزودن لجن فاضالب باه خااک

بیان کردهاند ( .)Chang et al., 1997معدنی شادن ماواد
آلاای لجاان فاضااالب ،ممکاان اساات فلاازات را بااه صااورت
فرمهای قابل استفادة زیستی آزاد نماید ،که این فرمها باه
وسااایلة ریشاااة گیاهاااان بهتااار جاااذب مااایشاااوند
( .)Houdaji et al., 2003بنابراین می توان چنین نتیجاه
گرفت که در خاکهای تیمار شده با لجن فاضالب کااربرد
بیوچار و بقایای گیاهی ضامن بهباود اثار افزایشای لجان
فاضااالب باار رشااد گیاااه و مااادة خشااک آن ،ماایتوانااد
مخاطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد لجن فاضاالب را
کاهش دهد.
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که
کاربرد توامان بیوچار و بقایای گیااهی اثارات مطلاوبی بار
رشد کمی و کیفی محصو دارد .تبدیل بقایاا باه بیوچاار
عالوه بر نقش مهمی که در ترسیب کاربن دارد در بهباود
وضعیت محصو نیاز نقاش آفرینای ماینمایاد ،بناابراین
بیوچار نمودن ترکیبات آلی می تواند باه میازان بیشاتری
مورد توجه قرار گیرد اگار چاه بارای تائیاد نتاایج چناین
آزمایشاتی قبل از هرگونه توصیه ،انجام پاژوهشهاایی در
شرایط مزرعه ضروری است.
همچنین کاربرد لجن فاضالب نیز در ساطوح اساتفاده
شده در آزمایش حاضر اثرات مطلوبی بر کمیت و کیفیات
محصو داشته است کاه باا توجاه باه قیمات پاایین آن
می تواند به میزان بیشتری استفاده از آن مورد توجه قارار
گیرد .بدیهی اسات کاه قبال از هرگوناه توصایه در ایان
خصوص نیز انجام پژوهشهای دقی جهت ارزیابی اثارات
همه جانبة چنین ترکیباتی ضروری است.
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