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Abstract
A study was conducted as split plot layout with three replications at the research greenhouse of Bu-Ali Sina University, Hamedan in 2017 in
order to investigate the consequences of using biochar and hydrochar, produced from potato plant residue on bean plant growth indices,
chlorophyll content, and root mycorrhizal symbiosis in drought stress. The main plot and subplots in this study have been two drought levels
and four amendment treatments, respectively. The study shows that the drought stress and the application amendments in various forms have
had significant effects on plant growth indices, chlorophyll content, and root mycorrhizal colonization. Drought stress reduces root and shoot
dry weights up to 39.8, 46.1%, leaf chlorophyll a (Chl a) content up to 52.6%, chlorophyll b (Chl b) content up to 58%, and total chlorophyll
up to 54.52%. Although the number of rhizobium nodule on the root of plant decreases in drought stress, the rate of root mycorrhiza rises by
19.2% in drought stress. The use of biochar increased the mycorrhizal symbiotic indices significantly. It increases root colonization 11.34%
and Glomeromycota spore number 50.5% in soil. The application of raw residue in soil has had the most positive effects on the plant growth
indices and the leaf chlorophyll contents, leading to increased shoot dry weights (49.8%) and chlorophyll a, b and total contents (3.54%,
36.8%, and 14.5% respectively). The findings of this study show that among the treatments, the best plant growth index has been obtained in
the use of potato biochar, which reduces the harmful effects of drought stress on the bean plant.
Keywords: Biochar, chlorophyll, hydrochar, mycorrhizal symbiosis, nodulatio.
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 .1مقدمه

شیرابهها یا آمیزههای زیستبیگانه (زنوبیوتیک) شود

کمبود آب یکی از مهمترین کاهشدهندههای کارکرد

( Akdeniz, 2019; El-Naggar et al., 2019; Godlewska

گیاهان در پهنه جهانی است که با گذشت زمان با دگرش

.)et al., 2017; Abbas et al., 2017; Salam et al., 2019

آبوهوا همراه با کاربرد نادرست آب در کشاورزی رو به

بیوچار ساختهشده از پوسته برنج و دانه کتان بهگونه

افزایش است .آب یکی از پایههای زندگی است که بدون

چشمگیری ذخیره نیتروژن در گیاه و در پی آن شاخص

آن هیچ جانداری نمیتواند زنده بماند .نزدیک  31درصد

سبزینگی گندم را افزایش داده است (

از سطح زمین را آب فراگرفته است اما از بخت بد

 .)2015در پژوهشی گزارش شده است که تنش خشکی

دشواری کمبود آب در بسیاری از کشورهای جهان و

مایه کاهش چشمگیر میکوریزاییشدن ریشه ،فراوانی

بهویژه کشورهای کمربند خشک زمین مانند ایران ،رو به

اسپورها ،میسلیوم ،وزیکولها و آربسکولها میشود و

افزایش است .درمیان شناسههای زیستی که بر رشد

کاربرد بیوچار میتواند نشان تأثیرات بد خشکی را کاهش

گیاهان پیامد دارد ،کمبود آب بیشترین آسیب را به

داده و اندازه این ویژگیها را افزایش دهد .در این

گیاهان بهویژه در سرزمینهای خشک و نیمهخشک جهان

پژوهش فراوانی اسپورها در  100گرم خاک با افزایش

میزند ()2013( Ghobadi et al. .)Rizwan et al., 2015

رشد میسلیوم در خاک افزایش یافت و فراوانی میسلیوم با

گزارش کردند تنش خشکی متوسط و شدید مایه کاهش

فراوانی اسپورهای خاک همبستگی مثبت و چشمگیری را

اندازه کلروفیل  15/2 ،aو  24/4و کلروفیل  18/3 ،bو 25/1

نشان داد ( .)Abeer Hashem et al., 2019پژوهشگران

درصد ،جذب نور و در پایان کارکرد گیاه آفتابگردان میشود.

دیگر نشان دادند که کاربرد بیوچار مایه افزایش

بیوچار یک ماده آلی پایدار است که در دمای باال و

کلونیزاسیون ریشه با قارچهای آربسکوالر مایکوریزا در

نبود یا کمبود اکسیژن فرآوری شده و همانند یک بهساز

گیاهان میشود که خود مایه افزایش گلومالین ،یا

در خاک برای بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش تنشهای

گلیکوپروتئین هیفهای این قارچ ها میشود ( Yamato et

زیستی مانند شوری و خشکسالی بهکار

میرود ( Rady et

Akhtar et al.,

.)al., 2006; Luna et al., 2016

 .)al., 2018همچنین نشان داده شده است که بیوچار

هیدروچار یا زغال گرمابی ،یک آمیزه جامد قهوهای

گنجایش نگهداری آب در خاک ،توان حاصلخیزی خاک،

با ویژگیهایی همانند زغال سنگ است که از گرمادادن

بهرهوری فرآورده گیاهی و همچنین کربناندوزی در

زیستتوده در درون یک سامانه بسته زیر فشار و دمای

خاک را بهبود میبخشد و پخش گازهای گلخانهای را

باال فرآوری میشود

 .)Novak etافزودن زغال

کاهش میدهد ( .)Nielsen et al., 2018بهرهگیری از

گرمابی به خاک نیز مایه کاهش رواناب و فرسایش خاک،

بیوچار میتواند مایه )i :افزایش کارکرد ریزجانداران خاک

مایه جلوگیری از هدررفت عناصر خوراکی گیاهان از

)iii

خاک مانند نیتروژن و فسفر شده و با افزایش گنجایش

افزایش دمای کمپوست )IV ،کاهش تبخیر آمونیاک)v ،

نگهداری آب در خاک مایه کاهش آبشویی نیترات از

افزایش گنجایش نگهداری آب )vi ،کاهش هدرروی مواد

خاک و مایه کاهش نیاز آبی شده و در پی آن شانس

خوراکی گیاهی با آبشویی )vii ،کاهش گازهای گلخانهای

آبشویی و فرسایش خاک و هدررفت عناصر خوراکی

( )GHGو پخش بو )viii ،بهبود پوسیدگی کودهای آلی و

گیاهی را کاهش میدهد (.)Vico et al., 2018

با افزایش هوادهی )ii ،کاهش چگالی ظاهری خاک،
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حبوبات خاستگاه شناختهشدهای برای فراهمکردن

سانتیگراد و بدون اکسیژن در کورهای ویژه برای پنج ساعت

پروتئینهای گیاهی هستند (.)Amalfitano et al., 2018a

گذاشته شد ( .)Weber & Quicker, 2018برای آمادهکردن

کشت گسترده حبوبات یک راه شایسته برای فراهمکردن

هیدروچار نیز ماندههای آلی به گونه هواخشکشده در

خوراک مردم و جلوگیری از بدترشدن هوای جهانی با

اتوکالو در دمای  250درجه سانتیگراد و فشار  5اتمسفر

گازهای گلخانهای ،بهداشت خاک ،تثبیت نیتروژن ،افزایش

برای سه ساعت گذاشته شد ( .)Kruse et al., 2013نتایج

( Amalfitano et

بهدستآمده از بررسی ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و

 .)al., 2018bدر میان حبوبات ،کشت لوبیا در کشاورزی

زیستی خاک بهکاررفته در این پژوهش در جدول ( )1آورده

جایگاه ویژه ای بهدست آورده است (.)Davari et al., 2018

شده است.

گوناگونی زیستی و هزینههای انرژی است

لوبیا ( )Phaseolus vulgaris.Lیک خاستگاه و سرچشمهای

بدینگونه خاک دارای بافتی میانه با  pHخنثی (،)7/74

مهم برای برآوردن نیاز خوراکی مردم در سراسر دنیا بهشمار

شوری کم ( 0/14دسیزیمنس بر متر) ،فسفر و پتاسیم فراهم

میرود که با دارابودن پروتئین ،فیبر و ویتامین در دانه ارزش

خاک شایسته (بهترتیب  23/88و  195/63میلیگرم بر

خوراکی باالیی دارد .این گیاه خاستگاه پروتئین گیاهی مردم

کیلوگرم خاک) برای رشد گیاه دارد و از دیدگاه زیستی نیز

در بسیاری از کشورهای روبه پیشرفت بهشمار میرود

خاکی زنده بهشمار میآید.
ویژگیهای شیمیایی اندام هوایی گیاه سیبزمینی که

(.)Karasu &Oz, 2010
کمبود آب در کشور و شایستهبودن گیاه لوبیا و همچنین

برای کاربرد در پژوهش به گونه خام ،هیدروچار و بیوچار

پژوهشهای یادشده در باال دستمایه انجام این پژوهش شد.

در آمده است نیز در جدول ( )2آورده شده است.

هدف این پژوهش ارزیابی توان ریختهای گوناگون

ماندههای گیاه سیبزمینی ،هیدروچار و بیوچار آن دارای

کودهای آلی فرآوریشده از ماندههای کمارزش اندام هوایی

 pHبهترتیب  ،7/25 ،6/73 ،6/54رسانندگی الکتریکی

سیبزمینی به گونه خام ،زغال گرمایی و گرمابی بر کاهش

 0/85 ،0/79 ،0/64دسیزیمنس بر متر ،پتاسیم فراهم

پیامد بد تنش خشکی بر گیاه لوبیا میباشد تا بهترین شیوه

بهترتیب  189/181،73/35 ،174/18میلیگرم بر کیلوگرم

تیمار خاک در کشت این گیاه آشکار شود.

و خاکستر بهترتیب  40/6 ،25/46 ،17/57درصد میباشد.
بنابراین در بررسی ویژگیهای بهسازهای سیبزمینی

 .2مواد و روشها

دیده شد که در بیشتر ویژگیها ،باالترین اندازهها را

 .1 .2نمونهبرداری ،فرآوری بیوچار و هیدروچار

بیوچار و پسآز آن هیدروچار و کمترین را ماندههای

برای انجام این پژوهش از الیه صفر تا  30سانتیمتری خاک-

خام آن داشت.

های پشت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا با جایگاه
جغرافیایی (˝ 34˚47´59عرض شمالی و  48˚28´53طول

 .2 .2تیمار خاک با بهسازها

شرقی) نمونهبرداری شد .برای آمادهکردن بیوچار از ماندههای

این پژوهش بهصورت طرح اسپلیتپالت یا کرتهای

هوایی گیاه سیبزمینی بهرهگیری شد که پس از

خردشده انجام شد که در آن کرت اصلی تنش خشکی با دو

هواخشککردن آنها از الک دو میلیمتری گذرانده و برای

تیمار بدون تنش یا آبیاری کامل ( )FCو با تنش خشکی یا

دگرگونشدن به زغال گرمایی در دمای  550درجه

 40درصد آبیاری کامل ( )FC 0/4و کرت فرعی کاربرد
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بهساز در چهار تیمار بدون بهساز (شاهد) و دو درصد از هر

(هیدروچار) بود که در کشت لوبیا سبز در سه تکرار و در

یک به گونه خام ،زغال گرمایی (بیوچار) و زغال گرمابی

 21گلدان انجام شد ،هر گلدان نیز دارای سه بوته لوبیا بود.

جدول  .1میانگین برخی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک
میانگین

انحراف معیار

ویژگی
بافت

لوم

-

شن ()%

42/1

1/050

سیلت ()%

45/3

1/060

رس ()%

12/6

0/011

1/47

0/044

کربنات کلسیم معادل ()%
گنجایش دادوستد کاتیونی

+

3/42

0/217

کربن الی ()%

0/77

0/029

pH

7/74

0/020

0/14

0/005

فسفر فراهم

))mg kg-1 soil

23/88

2/03

سدیم فراهم

))mg kg soil

19/92

3/78

پتاسیم فراهم

))mg kg-1 soil

195/63

5/63

6/50

0/007

4/43

0/020

3/76

0/101

3/93

0/111

0/04

0/0007

رسانندگی الکتریکی

)(Cmol /Kg

)(dS m-1

-1

لگاریتم فراوانی باکتریها

)(CFU.g-1 soil

لگاریتم فراوانی باکتریهای سودوموناس فلورسنست
لگاریتم فراوانی قارچها

)(CFU.g-1 soil

لگاریتم فراوانی اکتینومیستها
تنفس پایه

)(CFU.g-1 soil

)(CFU.g-1 soil

)(mgCO2g-1 soil.day-1

تنفس برانگیخته

-1

-1

) (mgCO2g soil.day

0/13

0/003

)(N/10gr soil

23/52

1/45

فراوانی اسپور گلومرالها

جدول  .2برخی از ویژگیهای شیمیایی ماده آلی ،هیدروچار و بیوچار بوته سیبزمینی
خام
ویژگیهای اندازهگیریشده
pH
-1

رسانندگی الکتریکی ( )ds m

بیوچار

هیدروچار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

6/54

0/078

6/73

0/169

7/25

0/03

0/64

0/005

0/79

0/011

0/85

0/011

فسفر فراهم

)(mg kg-1 soil

2/171

5/46

4/146

5/68

6/246

6/85

سدیم فراهم

)(mg kg-1 soil

98/1

2/14

100/12

2/35

112/14

2/81

پتاسیم فراهم

()mg kg soil
-1

درصد خاکستر ()%

174/18

1/64

181/35

1/75

189/73

2/02

17/57

0/49

25/46

0/35

40/6

0/4
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 .3 .2آمادهسازی گلدانها

 10دقیقه با دور  3000سانتریفیوژ شد .محلول باالیی را

برای کشت گیاه لوبیا سبز (رقم سانری که بومی کشور

در یک لوله سانتریفیوژ پاک ریخته ،سپس تکههای مانده

آمریکا است) ،از گلدانهایی با بلندی  25و پهنای دهانه

را دوباره با پنج میلیلیتر استون  80درصد ساییده و برای

 20سانتیمتر بهرهگیری شد ،که در ته هرکدام از گلدانها

 10دقیقه سانتریفیوژ میکنیم و عصاره رویی به محلول

شن و سنگریزه قرار داده و سه کیلوگرم خاک تیمارشده

پیشین افزوده شد .از این عصارهها برای سنجش اندازه

با بهسازها ریخته شد .سپس برای اینکه بذرها جوانهزنی

کلروفیل  aو  bبهرهگیری شد .برای اندازهگیری کلروفیل

خوبی داشته باشند ،آنها را برای  48ساعت در پارچه

از دستگاه اسپکتروفتومتر (واریان کری  ،100آمریکا) با

نمناک نگهداری کرده و در پایان بذرها ( 10بذر) بهآرامی

طول موجهای  663و 645

نانومتر بهترتیب برای

در درون هر گلدان از پیش آمادهشده ،کاشته شد .بوتهها

کلروفیل  aو  bبهرهگیری شد (.)Strain & Svic, 1966

پس از جوانهزنی و رشد آغازین تنک شدند و در هر
گلدان سه بوته نگهداری شد و تا زمان رشد شایسته به

 .6 .2اندازهگیری درصد میکوریزاییشدن ریشه

گونهای روزانه آبیاری شدند که در نم گنجایش کشاورزی

برای برآورد درصد همزیستی میکوریزایی ،ریشههای لوبیا

(بدون تنش) و در نم  0/4گنجایش کشاورزی (با تنش

برداشت و سپس شسته شده و ریشهها برای انجام این

خشکی) بمانند .پس از رسیدن گیاه به گام زایشی و

آزمایش گزینش شدند .برای رنگآمیزی ریشهها از روش

گلدهی ،خاک درون گلدانها پس از  60روز برداشت و

 )1970( Phillips & Haymanبهرهگیری شد ،همچنین برای

برای انجام آزمایش به آزمایشگاه برده شد.

برآورد درصد کلونیزاسیون ریشهها از روش تالقی خطوط
مشبک بهرهگیری شد ( .)Dalpé, 1993برای این کار ریشهها

 .4 .2اندازهگیری شناسههای رشدی گیاه

در آغاز رنگآمیزی شده ،سپس به گونه تصادفی در درون

برای ارزیابی توان رشد گیاه در تیمارهای یادشده ،اندامهای

پتری با خطوط مشبک پخش شدند ،سپس نقاط افقی و

هوایی و ریشه گیاه در آغاز گام گلدهی آن برداشت شد ،پس

عمودی که ریشه با آنها برخورد داشته شمارش شده و پس

از برداشت وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه اندازهگیری

از آن در زیر میکروسکوپ نقاطی رنگی که در روی آن

شد .برای بهدستآوردن وزن خشک اندام هوایی و ریشه

همزیستی دیده می شد ،شمارش شد.

گیاهان هرکدام به گونه جداگانه برای  48ساعت در آون
(مدل  ،E۱۲۰BMایران) با دمای  65درجه سانتیگراد خشک

 .7 .2شمارش اسپور گلومرومایکوتا

شده و وزن خشک آنها اندازهگیری شد.

شمارش اسپور گلومرومایکوتا بر پایه روش غربال و گرادیان
ساکارز سوسپانسیون وزن ویژهای از خاک نمناک انجام شد

 .5 .2اندازهگیری کلروفیل برگ

( .)Sylvia, 1994برای این کار روی  50گرم خاک در یک

برای اندازهگیری کلروفیل برگ در آغاز  0/25گرم از

سطل به اندازه یک لیتر آب ریخته و بهخوبی بههم زده تا

نمونه برگ تازه به همراه ازت مایه در هاون به خوبی

خاکدانهها جدا شوند .سوسپانسیون آماده شده را از الک 20

ساییده شد .سپس به آن هشت میلیلیتر استون  80درصد

تا  60مش گذرانده و آنچه روی هر الک ماند در درون

افزوده و دوباره ساییده شد و محلول بهدستآمده برای

پتریدیشهایی شسته شد و در درون لولههای سانتریفیوژ با
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حجم یکسان ریخته و برای چهار دقیقه در  4000دور در

آزمون شد و آزمون میانگینها به روش دانکن در پایه آماری

دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول رویین را دور ریخته و لوله تا

پنج درصد انجام شد .پیش از انجام آزمونهای آماری،

نیمه با محلول شکری (یک پوند شکر در لیتر) پر شد .لولهها

نرمالبودن پراکندگی دادهها با نرمافزار ( SPSSنسخه  )25و

را روی ویبراتور گذاشته تا دانههای تهنشینشده پخش شوند

آزمون کولموگروف -اسمیرونوف بررسی شد.

و سپس بهکمک محلول شکری لولهها پر شد و برای یک
دقیقه در دور  1500سانتریفیوژ شد .محلول شکری رویین را

 .3نتایج

روی الک  500مش ریخته ،با آب شسته و سپس اسپورها

 .1 .3پیامد کاربرد بهسازها بر وزن خشک اندامهای

درون یک پتریدیش مدرج برای شمارش در زیر

هوایی و ریشه

تجزیه واریانس داده های بهدستآمده از اندازهگیری وزن

میکروسکوپ ریخته شد.

خشک گیاه نشان داد که تنش و کاربرد بهساز هرکدام به

 .8 .2اندازهگیری گلومالین ساده و همه گلومالین

گونه جداگانه بر وزن خشک اندام هوایی تفاوت معنیدار

برای اندازهگیری گلومالین ساده )EEG( 1یک گرم خاک

داشتهاند .افزون بر آن برهمکنش این تیمارها بر وزن

گذرکرده از الک دو میلیمتری را درون لوله سانتریفیوژ

خشک اندام هوایی تفاوت معنیدار داشت .آزمون میانگین

ریخته و هشت میلیلیتر محلول سیتراتسدیم  20میلیموالر

وزن خشک اندام هوایی (جدول  )3نشان داد ،تنش وزن

افزوده شد و  30ثانیه ورتکس شد ،سپس برای  60دقیقه در

خشک اندام هوایی را در خاک بدون بهساز از ( 5/72به

دمای  121درجه سانتیگراد اتوکالو شد .پس از آن برای 15

 5/49گرم در گلدان) کاهش داده است .در میان

دقیقه با دور  5000سانتریفیوژ کرده و محلول رویی در لوله

بهسازهای سیبزمینی کاربرد آن به گونه ماده خام و

پاک ریخته شد (.)Wright & Upadhyaya, 1996

سپس هیدروچار در خاک بدون تنش بیشترین وزن

برای بیرونکشیدن همه گلومالین خاک )TG( 2هشت

خشک اندام هوایی ( 8/57و  6/78گرم در گلدان) را نشان

میلیلیتر از محلول سیتراتسدیم  50میلیموالر بر نمونه

داد .جای شگفتی است که وزن خشک اندامهای هوایی

خاک درون لوله سانتریفیوژ ریخته شد ،سپس  30ثانیه

در خاک داری تنش در تیمار بهسازها کمتر از آن در خاک

ورتکس شد و دیگر گامها همانند  EEGانجام شد .پس از

بدون بهساز است .این شاید وابسته به توان کشش و

آن اندازه گلومالین عصارههای پاالیششده به روش

نگهداری آب در بهسازها در برابر گیاه در خاک دارای

بردفورد ( )Bradford, 1976و استانداردهای آلبومین سرم

تنش باشد .به گونهای که کمترین وزن خشک اندام هوایی

اندازهگیری شد ( Wright

( 2/32گرم در گلدان) در کاربرد بیوچار در تنش خشکی

گاوی در طول موج  595نانومتر

اندازهگیری شد.

.)& Upadhyaya, 1996

تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده از اندازهگیری
 .9 .2تجزیه آماری

وزن خشک ریشه نشان داد که پیامد تنش خشکی بر وزن

همه دادهها با نرمافزار  Excelو ( SASنسخه  )9/4پردازش و

خشک آن در سطح  0/05چشمگیر است .اما پیامد کاربرد
بهسازها و برهمکنش تیمارها بر وزن خشک ریشه از نظر
آماری تفاوت معنیداری نداشت .از اینرو آزمون

1. Easily extractable glomalin
2. Total glomalin
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میانگینها تنها برای تیمار تنش خشکی انجام شد .آزمون

با پژوهشهای پیشین همخوانی دارد (

میانگین وزن خشک ریشه در (جدول  )4نشان داد ،تنش

 .)2014; Ma et al., 2016; de Silva et al., 2012از سوی

خشکی مایه کاهش وزن خشک ریشه از  3/23به 1/74

دیگر کاهش زیستتوده گیاهی در هنگام خشکسالی می-

گرم بر گلدان کاهش یافت .به هر گونه کاربرد بهسازهای

تواند وابسته به ناهنجاری در زیستفراهمی عناصر

سیبزمینی نتوانست تغییر چشمگیری را در وزن خشک

خوراکی برای گیاهان باشد (.)Moosavi et al., 2015

ریشه پدید آورد.

تنش خشکی به گونه چشمگیری مایه کاهش درازی

Moosavi et al.,

شاخساره و سنبله و وزن خشک شاخه ،ریشه ،خوشه و دانه
گیاه گندم در برابر گواه بدون تنش شد (

جدول  .3آزمون میانگین وزن خشک اندام هوایی گیاه لوبیا
(گرم در گلدان) در برهمکنش تیمارهای تنشخشکی و

 .)2018گیاه لوبیا در برابر تنش خشکی بردباری کمی داشته

کاربرد بهسازهای سیبزمینی
تیمار

و در این پژوهش نیز به تنش خشکی پاسخ نمایانی داشت.

وزن خشک بوته ()gr

بدونتنش

باتنش

Abbas et al.,

گواه

5/72±0/13bc

ماده خام

8/57±2/20a

گزارش شده است بیوچار با ویژگیهای یگانه خود،
مانند سطح ویژه بزرگ ( ،)SAساختار پرسوراخ ،گروههای
اکسیژنی فراوان ( )Oو ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECباال

هیدروچار

6/78±0/49ab

بیوچار

4/85±0/84bcd

میتواند برای بهبود ویژگیهای خاک و رشد گیاه بهکار رود

گواه

5/49±0/68bcd

(

ماده خام

3/84±1/23cde

هیدروچار

3/56±0/79de

.)Ding et al., 2017; Tan et al., 2017; Jiang et al., 2020

بیوچار

2/32±0/48e

;El-Naggar et al., 2019; Purakayastha et al., 2019

همچنین  )2017( Jeffery et al.گزارش کردند که کاربرد
بیوچار مایه افزایش گنجایش نگهداری آب در خاک شده که

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

مایه افزایش زیستفراهمی عناصر خوراکی برای گیاه در

معنیداری ندارند.

خاک میشود .در آزمایشی در کشت گلخانه تأثیر بیوچار و
جدول  .4آزمون میانگین وزن خشک ریشه گیاه لوبیا (گرم

کودهای شیمیایی بر کارکرد سویا در یک خاک آهکی

در گلدان) در تیمارهای تنشخشکی

بررسی شد ،کاربرد بیوچار مایه افزایش  67درصدی اندازه

تیمار

وزن خشک همه گیاه سویا شد (.)Shamim et al., 2015

وزن خشک ریشه ()gr

بدون تنش

3/23±0/19a

با تنش

1/74±0/30b

همه این پژوهشها با پژوهش انجامشده در کشت لوبیا
همخوانی ندارند .در این پژوهش دیده شد که وزن خشک

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

اندامهای هوایی گیاه لوبیا در کاربرد ماندههای خام بیشتر از

معنیداری ندارند.

بیوچار این گیاه است .از سوی دیگر گزارش شده است که
تنش خشکی یک دشواری بزرگ برای زیستن گیاهان

بهسازی خاک با بیوچار با دگرش زیستگاه شیمیایی ریشه،

در خاک است که مایه ناهنجاری در فیزیولوژی گیاه و

اندازه نیتروژن و کربن آلی خاک مایه بهترشدن کارکرد رشد

کاهش رشد میشود .در این پژوهش تنش خشکی مایه

گیاه میشود .بهسازی خاک با بیوچار مایه افزایش ذخیره

کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه لوبیا شده که

کربن در خاک و نگهداری آب و در پی آن بهبود رشد گیاه
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پژوهشگران گزارش

آزمون میانگین اندازه کلروفیل  aبرگ لوبیا (جدول )5

در خشکسالی میشود .همچنین

کردند که کاربرد بیوچار ساختهشده از کود مرغی مایه

نشان داد که تنش خشکی مایه کاهش اندازه کلروفیل برگ

افزایش رشد گیاه لوبیا شد (.)Gunes et al., 2014

شد .در کاربرد بهسازهای سیبزمینی به گونه خام و

شگفت است که چنین نشانههایی از کاربرد بیوچار

هیدروچار این ریخت از کلروفیل در گیاه بهترتیب 15/47

گیاه سیبزمینی در کشت لوبیا سبز دیده نشد و پیامد

و  14/51میلیگرم بر گرم بود که از نظر آماری ناهمانندی

کاربرد ماندههای خام این گیاه و همچنین هیدروچار آن

چشمگیری با گواه آزمایش ( 14/94میلیگرم بر گرم)

بر شناسههای رشدی گیاه لوبیا بهتر بود .این یافته شاید به

نداشت ،اما هنگام کاربرد بیوچار این مانده گیاهی کلروفیل

گونه و ساختار آمیزههای آلی گیاه سیبزمینی وابسته باشد

 aبرگ ( 10/85میلیگرم بر گرم) به گونه چشمگیری در

که بیوچار آن از راه گرفتن نیتروژن مایه کاهش سبزینه و

برابر گواه آزمایش کاهش داشت .اندازهگیری و آزمون

در پی آن کاهش رشد گیاه شده است.

کلروفیل  bو همچنین کلروفیل کل گیاه یافتههای
همانندی بهدست داد و آنها نیز با تنش خشکی به گونه

 .2 .3نشان کاربرد بهسازها بر اندازه کلروفیل برگ

چشمگیری کاهش و در تیمار بیوچار ماندههای

کاربرد بهسازهای سیبزمینی و تنش خشکی در خاک به

سیبزمینی کمترین بودند که این با یافتههای بهدستآمده

گونه چشمگیری بر اندازه کلروفیل برگ گیاه لوبیا پیامد

از اندازهگیری وزن خشک ریشه همخوانی داشت.

دارد .تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده از اندازهگیری

پژوهشگران گزارش دادند که تیمار خاک با بیوچار و

کلروفیل برگ نشان داد که تنش خشکی در سطح آماری

قارچ آربسکوالر مایکوریزا مایه افزایش جذب فسفر و

 0/01بر اندازه کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل برگ

نیتروژن شده که به رشد بیشتر گیاه در خشکی کمک

پیامد دارد .کاربرد بهسازها نیز بر کلروفیل  aو کلروفیل ،b

میکند ( .)Razaq et al., 2017; Paetsch et al., 2018در

در سطح  0/05و بر کلروفیل کل در سطح آماری 0/01

پژوهش انجامشده دیده شد که در خاکهای بهسازیشده

تفاوت معنیداری داشت ،اما پیامد برهمکنش تنش با

با بیوچار کلروفیل برگ به گونه چشمگیری کاهش یافته و

بهسازهای بهکار رفته بر هیچکدام از ویژگیهای باال از

اندازه وزن خشک اندام هوایی بهویژه در تنش خشکی

نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت.

کمترین است.

جدول  .5آزمون میانگین اندازه کلروفیل برگ در تیمارهای تنشخشکی و کاربرد بهساز سیبزمینی
تیمار
تنش
بهساز

کلروفیل

)mg/g( a

کلروفیل

)mg/g( b

کلروفیل کل

()mg/g

بدون تنش

18/91±3/75a

10/459±3/89a

29/36±5/75a

با تنش

8/96±3/06b

4/392±1/54b

13/35±4/75b

گواه

14/94±4/96ab

7/40±3/51ab

22/33±8/38ab

ماده خام

15/47±5/88a

10/13±5/74a

25/57±9/51a

هیدروچار

14/51±6/74ab

6/90±3/39b

21/41±10/10b

بیوچار

10/85±7/06b

5/26±3/34b

16/10±10/39c

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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 )2014( Schmidt et al.گزارش کردند که اندازه باالی

در سطح آماری  0/01چشمگیر بود .آزمون میانگین درصد

بیوچار میتواند مایه بیجنبششدن عناصر خوراکی گیاه

کلونیزاسیون ریشه (جدول  )6نشان داد که تنش خشکی در

بهویژه نیتروژن شده که رشد گیاه را میکاهد که این گزارش

خاک بدون بهساز مایه افزایش درصد کلونیزاسیون ریشهها از

با پژوهش انجامشده همخوانی دارد و کاهش کلروفیل برگ

 28/84در خاک بدون تنش به  34/39در تیمار تنش خشکی

میتواند به کمبود نیتروژن در گیاه در تیمار بیوچار وابسته

شد .در هر دو خاک با کاربرد ماده بهساز (سیبزمینی)

Gavili et al.,

درصد کلونیزاسیون ریشه در برابر گواه آزمایش افزایش پیدا

 )2019; Li et al., 2020گزارش کردند که کاربرد بیوچار مایه

کرد .بیشترین اندازه درصد کلونیزاسیون ریشه در خاک

افزایش نیتروژن در برگهای باالیی در برابر برگهای پایینی

بدون تنش در تیمار بهساز خام و بیوچار شده ( 35/96و

گیاه شد .در آن پژوهش کاربرد بیوچار مایه جابهجایی بهتر

 35/94درصد) بهدست آمد و پس از آنها هیدروچار با

کلروفیل به بخشهای گوناگون برگ در گیاهان شد که رشد

اندازه  34/59درصد بود .در تیمار تنش خشکی نیز بیشترین

بهتر گیاه را در پی داشت.

اندازه کلونیزاسیون ریشه را بهساز بیوچار داشت .در آخر این

باشد .در برابر آن در پژوهشهای دیگری (

افزایش شناسههای سبزینگی گیاه لوبیا در خاک بدون

بخش از پژوهش نشان داد که کاربرد مانده های سیبزمینی

تنش آبی با افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه آن

بهویژه به گونه هیدروچار و بیوچار همزیستی میکوریزایی را

همخوانی دارد .در پژوهشی همراستا با این پژوهش تنش

در تنش خشکی بهبود داده است.

خشکی بهتنهایی مایه کاهش چشمگیر کلروفیل  aو
کلروفیل  bبرگ گندم شده است؛ ولی در آن پژوهش

جدول  .6آزمون میانگینهای درصد کلونیزاسیون ریشه در

بیوچار اندازه کلروفیل برگ را در برابر خاک بدون بیوچار

برهمکنش تنشخشکی و بهسازهای سیبزمینی
تیمار

به گونه چشمگیری افزایش داد ( .)Abbas et al., 2018در

کلونیزاسیون ریشه ()%
گواه

28/84±2/19c

بیوچار مایه افزایش کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل

ماده خام

35/96±2/20ab

هیدروچار

34/59±1/13b

در گیاه شده است ( Bashir et al., 2020; Hashem et al.,

بیوچار

35/94±0/92ab

گواه

34/39±1/21b

ماده خام

29/62±1/55c

هیدروچار

35/57±1/71ab

بیوچار

38/29±0/95a

بدون تنش

پژوهشهای دیگر گیاهان نیز در تنش خشکی ،کاربرد

 )2019; Zeeshan et al., 2020که این پژوهشها با

با تنش

پژوهش انجامشده همخوانی ندارند ،که دلیل آن میتواند
وابسته به کمبود نیتروژن در گیاه باشد .فراهمی نیتروژن
برای گیاه لوبیا بستگی به ویژگیهای ماندههای

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

سیبزمینی و چگونگی زغالسازی آن دارد.

معنیداری ندارند.

 .3 .3پیامد کاربرد بهسازها بر درصد میکوریزاییشدن ریشه

در بررسی همزیستی ریشه گیاه لوبیا با قارچهای شاخه

بررسی

گلومرومایکوتا و درصد میکوریزاییشدن ریشه یافتهها

میکوریزاییشدن ریشه نشان داد که پیامد تنش خشکی،

وارونه رشد گیاه و سبزینه آن بود .درصد میکوریزیشدن

کاربرد ماده بهساز و برهمکنش آنها بر کلونیزاسیون ریشه

ریشه گیاه در خاک با تنش بیشتر از خاک بدون تنش شد

تجزیه

واریانس

دادههای

بهدستآمده

از
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که با پژوهشهای دیگر ( )Cao et al., 2020بر روی صنوبر

گلومرومایکوتای خاک در سطح آماری  0/01تفاوت

چینی و  )2020( Arpanahi et al.در گیاه آویشن که بیان

معنیداری داشت .اما برهمکنش این تیمارها بر فراوانی

داشت در شرایط کم خشکسالی افزایش داشته اما با

اسپور این قارچهای همزیست تفاوت معنیداری نداشت.

شدتگرفتن خشکسالی کاهش پیدا میکند همخوانی دارد

از اینرو آزمون میانگینها تنها برای تیماری اصلی انجام

هرچند که ( )Boyer et al., 2015کاهش کلونیزهشدن ریشه

شد .آزمون میانگین فراوانی اسپور گلومرومایکوتا در

گیاه توتفرنگی را در تنش خشکی گزارش کردند.

جدول ( )7نشان داد که تنش خشکی مایه کاهش فراوانی

از سوی دیگر در هر دو خاک با تنش خشکی و بدون

اسپور گلومرومایکوتا از ( 26/04اسپور در  10گرم خاک)

آن درصد میکوریزاییشدن ریشه در کاربرد بهساز بیوچار

بدون تنش به ( 24/36اسپور در  10گرم خاک) در خاک

سیبزمینی بیشتر از گواه و دیگر بهسازها بود .از سوی

دارای تنش خشکی شد .افزایش چشمگیری در فراوانی

دیگر  )2019( Abeer Hashem et al.گزارش کردند که

اسپور گلومرومایکوتا در کاربرد بهسازها با گواه آزمایش

فراوانی وزیکولها همبستگی باالیی با رشد میسلیومها

دیده شد .همانند درصد میکوریزاییشدن ریشه بیشترین

دارند ،آنها دریافتند که فراوانی اسپورها در خاک با

فراوانی اسپور در تیمار بیوچار بهساز سیبزمینی (31/29

افزایش رشد میسلیوم در خاک افزایش یافت که با این

اسپور در  10گرم خاک) بهدست آمد .پس از آن بهترتیب

پژوهش همخوانی دارد .اگرچه در خاک با تنش فراوانی

در کاربرد بهساز هیدروچار و ماندههای خام سیبزمینی تا

اسپورها کمتر بود اما در کاربرد بیوچار در خاک فراوانی

گواه آزمایش فراوانی اسپورها کاهش یافت.

اسپورها همانند درصد میکوریزیشدن ریشه در برابر
دیگر بهسازها و گواه بیشترین بود .اگرچه وابستگی میان

جدول  .7آزمون میانگینهای فراوانی اسپور گلومرومایکوتا

بیوچار و کلونیزاسیون ریشه هنوز بهخوبی روشن نیست،

در تنشخشکی و بهسازهای سیبزمینی

اما گمان میرود که ساختار پر سوراخ بیوچار کمک به

تیمار

نگهداری هیفهای این قارچها از جانداران دیگر میشود

تنش

( .)Ortas, 2016پژوهشگران در پژوهشی گزارش کردند
بهساز

که افزودن بیوچار مایه افزایش فراوانی اسپورها در
ریزوسفر کاکائو میشود (.)Aggangan et al., 2019
 )2016( Wathira et al.افزایش درصد کلونیزاسیون ریشه

فراوانی اسپور گلومرومایکوتا
)(N/10g soil

با تنش

26/04±10/29a

بدون تنش

24/26±10/19b

گواه

20/79±10/75d

ماده خام

23/10±9/83c

هیدروچار

25/62±13/01b

بیوچار

31/29±10/11a

در گیاه سویا را با کاربرد تیمار زغال زیستی گزارش

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

کردند که با یافتههای این پژوهش همخوانی داشت.

معنیداری ندارند.

 .4 .3پیامد کاربرد بیوچار بر فراوانی شمار اسپور

 .5 .3پیامد کاربرد بیوچار بر اندازه گلومالین خاک

گلومرومایکوتا در خاک

تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده از اندازهگیری

تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده نشان داد که کاربرد

گلومالین نشان داد که پیامد تنش خشکی بر اندازه

تنش خشکی و ماده بهساز سیبزمینی بر فراوانی اسپور

گلومالین ساده خاک تفاوت معنیداری نداشت اما پیامد
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کاربرد بهسازها بر اندازه گلومالین ساده در سطح 0/01

تجزیه واریانس دادههای بهدستآمده از اندازهگیری

تفاوت معنیداری داشتند .همچنین پیامد برهمکنش تنش

همه گلومالین نشان داد که پیامد تنش خشکی و کاربرد

خشکی با بهسازها بر اندازه گلومالین ساده در خاک در

بهسازها بر اندازه گلومالین ساده خاک چشمگیر بود اما

سطح آماری  0/05تفاوت معنیداری داشت.

برهمکنش تنش خشکی با بهسازها بر همه گلومالین خاک
تفاوت معنیداری نداشت.

آزمون میانگینها در جدول ( )8نشان میدهد که تنش
خشکی مایه کاهش گلومالین ساده خاک شده است و

آزمون میانگین همه گلومالین خاک نشان داد که تنش

کاربرد ماده بهساز مایه افزایش اندازه گلومالین ساده در

خشکی مایه کاهش آن از  247میکروگرم بر گرم در خاک

برابر گواه خودشان شده است .اندازه گلومالین ساده در

بدون تنش به  240میکروگرم بر گرم در خاک با تنش شد.

خاک بدون تنش از ( 117میکروگرم بر گرم) به 69/35

شگفت آن که کاربرد بهسازهای سیبزمینی مایه کاهش

(میکروگرم بر گرم) در تنش خشکی کاهش پیدا کرده

همه گلومالین خاک شد که این کاهش در کاربرد

است .در میان بهسازهای سیبزمینی بیشترین گلومالین

ماندههای خام بیشترین و در کاربرد بیوچار آن کمترین

ساده در خاک دارای تنش در کاربرد هیدروچار با اندازه

بود (جدول .)9

( 359میکروگرم بر گرم) بهدست آمد .پس از آن در خاک
با تنش بیشترین اندازه گلومالین ساده در کاربرد

جدول  .9آزمون میانگین اندازه همه گلومالین خاک (میکروگرم

ماندههای سیبزمینی خام و بیوچارشده اندازهگیری شد.

بر گرم خاک) در تنشخشکی و کاربرد بهسازهای سیبزمینی

در خاک بدون تنش تیمار بیوچار گلومالین ساده باالیی

تیمار

( 253میکروگرم بر گرم) داشت و پس از آن در تیمار

تنش

هیدروچار این گلیکوپروتئینها باال بود.

بهساز

همه گلومالین ()micro g/g soil
با تنش

247±91/01a

بدون تنش

140±90/74b

گواه

247/91a

ماده خام

129/59b

جدول  .8آزمون میانگین اندازه گلومالین ساده خاک

هیدروچار

168/85ab

(میکروگرم برگرم خاک) در برهمکنش تنشخشکی با

بیوچار

218/05ab

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

بهسازهای سیبزمینی
تیمار
بدون تنش

با تنش

گلومالین ساده
گواه

معنیداری ندارند.

()micro g/g soil

117±61/5d

ماده خام

62/98±39/6e

ساخت گلیکوپروتئین گلومالین با قارچهای آربسکوالر

هیدروچار

193±83/4bc

مایکوریزا وابسته به هیفهای برونریشهای است

( Bedini

بیوچار

253±40/9b

 .)et al., 2010در پژوهشی گزارش شده است که اندازه

گواه

69/35±77/5e

ماده خام

179±104/00c

هیدروچار

359±18/3a

بیوچار

گلومالین ساده در خاک تیمارشده با بیوچار در برابر خاک
تیمارشده با کود شیمیایی  NPKبیشتر است (

De

 .)Figueiredo et al., 2019افزایش گلومالین در تیمار بیوچار

156±102/00cd

میانگینهای دارای حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد تفاوت

وابسته به افزایش کربن آلی خاک است (

معنیداری ندارند.

 .)2017; Simansky, 2016در این پژوهش هر چند درصد

دوره   24شماره   3پاییز 1401

897

Zhang et al.,

مهران بیگی خاروانی ،علیاکبر صفری سنجانی

میکوریزیشدن در خاک با تنش بیشتر بود ،اما همه

کلونیزاسیون ریشه ،اسپور گلومرومایکوتا و همه گلومالین

گلومالین خاک همانند رشد گیاه در خاک بدون تنش خشکی

شود و بیشترین تأثیر بر اندازه گلومالین ساده را هیدروچار

بیشتر بود .در برابر آن گلومالین ساده در خاک با تنش

ماندههای گیاهی نشان دادند .با نگاه به همه ویژگیهای

خشکی و در تیمار هیدروچار سیبزمینی بیشترین بود که

بررسیشده میتوان اینگونه گزارش کرد که کاربرد زغال

شاید وابسته به دگرگونی کمتر آمیزههای آلی هیدروچار در

گرمایی سیبزمینی پیامد سودمندی بر همزیستی گیاه لوبیا با

برابر بیوچار باشد و این نیاز به پژوهش ویژه دارد .جای

قارچهای میکوریز دارد ولی بر رشد گیاه و سبزینه آن ندارد

شگفتی بود که گیاهان تیمارشده با بهسازهای سیبزمینی در

و رشد گیاه لوبیا و سبزینه آن در کاربرد ماندههای سیبزمینی

هر دو خاک دارای تنش و بدون تنش گرههای ریزوبیومی

بیشتر است .درصد کلونیزاسیونریشه ،اسپور گلومرومایکوتا

نداشته و همزیستی با ریزوبیومها نداشتند .این یافته شاید به

و همه گلومالین شود و بیشترین تأثیر بر اندازه گلومالین

ترکیبهای نیتروژنی فراوانتر در سیبزمینی وابسته باشد .از

ساده را هیدروچار ماندههای گیاهی نشان دادند.

سوی دیگر گیاهان خانواده سیبزمینی (سوالناسه)
فیتوالکسینهایی به نامهای سوالنین و چاکونین دارند که از

 .5تشکر و قدردانی

گروه گلیکوآلکالوییدهای استروییدی هستند .این مواد

از زحمات استاد گرانقدر و همچنین دانشگاه بوعلی سینا

ویژگیهای قارچکشی و آفتکشی داشته که برای نگهداری

جهت مشاورهها و فراهمآوردن شرایط الزم برای اجرای

گیاه در برابر قارچها بسیار کارا هستند .شاید وجود چنین

پژوهش الزم ،تشکر و قدردانی میگردد.

آمیزههای در ماندههای سیبزمینی از گرهزایی ریزوبیوم
 .6تعارض منافع

جلوگیری کرده باشد.

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
 .4نتیجهگیری
این پژوهش نشان داد که تنش خشکی مایه کاهش چشمگیر

 .7منابع

وزن خشک اندام هوایی و همچنین ریشه گیاه لوبیا میشود.
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