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های شور و غیر شورحوضه دریاچه در خاک فسفرجذب  رفتاربر  ثیر بیوچار غنی شدهأت

 ارومیه 

 چکیده

 ارتباط در مفیدی اطالعات تواند می که باشدمی خاک در فسفر فراهمی های ارزیابی روش جمله از سطحی، جذب همدماهای مطالعه

تولید شده از پیرولیز در در این پژوهش برای بررسی تاثیر بیوچار  .کند آنها ارائه بر عوامل مؤثر فسفر و جذب در خاک هر توانایی با

های ا غلظتای بصورت دستههببر رفتار جذب سطحی فسفر یک آزمایش  با انواع ترکیبات، شدهغنیدرجه سانتیگراد و  350دمای 

با انواع تیمارهای (  S1= 2و  m dS 15 =S2-1متفاوت )الکتریکی هدایتدر دو خاک با قابلیت  گرم در لیتر(میلی 35تا  0فسفر )

اسید ر غنی شده با وچایب ،(BC-RP) فسفات خاک با وچاری، مخلوط ب(BC) انگور-بیسبقایای هرس  ساده وچاریبشامل  بیوچاری

سوپرفسفات (، RP-HCl-BCخاک فسفات )اسید کلریدریک و بیوچار غنی شده با ، (RP-4PO3H -BC)خاک فسفات فسفریک و 

موثر در هر دو خاک در کاهش جذب سطحی فسفر  ی بیوچارتیمارها ،بر اساس نتایج( انجام گرفت. Cont) ( و شاهدTSP) پلیتر

)خاک غیر  S1حداکثر جذب فسفر خاک  RP-HCl-BCو   RP-4PO3H -BC شده انواع بیوچار غنیدر اثر تیمار که بطوری؛ بودند

تیمارها  مصرف اینهمچنین . درصد کاهش یافت 19و  26ترتیب هب )خاک شور( S2درصد و خاک  23و 14به ترتیب شور( 

لیتر بر   15/0و 11/0 ترتیب بهبه  S2و خاک  066/0و  085/0ه به ترتیب برا  S1خاک ( LKپارامترهای شدت جذب النگمویر )

لیتر بر کیلوگرم کاهش  1/28و  2/28به  S2و خاک  5/22و  2/19به ترتیب به  S1خاک   (FKگرم، ظرفیت جذب فروندلیچ )میلی

د فسفر نیاز استاندار ،های تثبیت فسفر و افزایش فراهمی فسفربا بلوکه کردن مکان غنی شده هایبیوچاردر این پژوهش، . دادند

لیت در افزایش قاب یراهکار موثرعنوان بهتواند سازی بیوچار میغنیدار کاهش داد. بنابراین محاسبه شده هر دو خاک را بطور معنی

تر تحقیقات گسترده که از این جهت نیاز بهباشد مطرح در شرایط شور و غیر شور فراهمی فسفر و کاهش نیاز به مصرف کود 

 باشد. ای میآزمایشگاهی و مزرعه

 های شورکمبود فسفر، کشاورزی در خاکبیوچار، سازی غنی کلمات کلیدی:

 مقدمه
 کشاورزی مئل مهامس یکی از های زیست محیطیمنابع آن به دلیل نگرانی محدود بودن برعالوهاستفاده پایدار از سنگ فسفات 

اخیراَ استفاده از بیوچار به عنوان  (،1) باشداطمینان از استفاده پایدار منابع فسفره الزامی می. بنابراین تدوین راهکارهایی برای است

ویژه توجه  دمورفسفر  پذیرناتجدیدمناسب برای منابع جایگزین و بعنوان ی معدن -یآل یکودها دیتول هیماده اولو کننده خاک اصالح

 یغن وچاری)ب دیبه محصول جد یابیدست یبرا یمعدن انواع مواددر حضور  ارچویب دیتولاستراتژی پژوهشگران قرار گرفته است. 

 نیگزیدر خاک و استفاده از منابع جاهای فسفاته کود ییکارابویژه افزایش  عناصر غذایی یترسدس تیقابل شیشده( با هدف افزا
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با انواع مواد معدنی و  زیست توده گیاهی و جانوریتیمار از پیششده معموالً  یغن ارچویب(. 5و  4،  3، 2)شده است  شنهادیپ فسفر

ربنات مانند ک یمواد مغذ متنوعو منابع  یرس انواع کانیهایبا بیوچار ساده  یا تغلیظو  گرادیدرجه سانت 600تا  350 یدر دماپیرولیز 

سازی و یا برشته گرادیدرجه سانت 105دمای  کردن مخلوط حاصل درخشک  سپسو  عیو کود ما ی، سنگ فسفات، بستر مرغمیکلس

(Torrefaction در دمای )فعل و انفعاالت قوی بین فاز کانیهای (. 6و  5، 4،  3، 2) آید یمدست هدرجه سانتیگراد ب 220-180

از اینرو  ،ددههای جذب فسفات حاللیت فسفر را افزایش میسازی، با بالکه کردن مکانبرشته فرایندمعدنی و اسیدهای آلی در طی 

سازی بیوچار با انواع مواد غنی(. 5و  3)د باشارزش کودی و یا جاذب زیستی می باال ونهایی دارای فسفر قابل جذب  محصول

به مطالعات گسترده و منظم نیاز اما باشد،  عناصر غذاییبخش در جهت افزایش کارایی مصرف رضایت روشتواند یک مغذی می

ذایی غ اصالح کننده خاک و منبع موادعنوان هبغنی شده بیوچار  سازی، تاثیر کاربردغنی هایروشعالوه بر تعیین بهترین است تا 

  (. 9و  8، 7)د مطالعه قرار گیرد و مورمستندسازی بطور گسترده در شرایط خاکی و اقلیمی متفاوت قابل جذب 

برای مقابله با این چالش و اطمینان از کوددهی کافی باشد. جهانی میهای جذب سطحی فسفر محلول خاک یکی از چالش   

یندهای مختلف دینامیک فسفر در محلول خاک به منظور ارزیابی مقدار فسفر قابل جذب آفسفر برای رشد بهینه گیاه، اطالع از فر

بررسی و پیشنهاد شده های متعددی وشرها برای ارزیابی وضعیت فسفر خاک(. 11و  10قرار گرفته است )ویژه گیاه مورد توجه 

فرایندهای  باخاک ارتباط نزدیکی فراهمی فسفر در محلول باشد. معیارهای مهم در این زمینه مییکی از  ی جذبهمدماها .است

، مقدار کربنات کلسیم و اکسیدهای آهن و آلومینیوم( pH ،CEC)بافت خاک، مواد آلی، های فیزیکوشیمیایی جذب سطحی و ویژگی

 های رسی،دهد عالوه بر مقدار و نوع کانیها را تحت تاثیر قرار مییکی از عوامل اصلی که جذب سطحی فسفر در خاک خاک دارد.

pH  ود شهای کاتیونی بیان میگونه، میزان ماده آلی، زمان و دما، اثر امالح و قدرت یونی است که اغلب به عنوان اثر الکترولیت و

اند که فرایندهای جذب سطحی فسفر با نوع خاک و نوع امالح غالب در محلول خاکهای شور نتایج اغلب مطالعات نشان داده(. 13)

های آهکی با افزایش و در خاک، P-Alهای آلومینیوم رسوب فسفات NaClهای اسیدی با افزایش غلظت در ارتباط است. در خاک

به علت  میهای سدییابد. در خاکافزایش می NaHCO)3-( خاک مقدار فسفر قابل استخراج با بیکربنات سدیم pHو  Na+غلظت 

آگاهی از رابطه بین خصوصیات خاک طورکلی هبمحلول حضور دارد.  Na-Pباال بودن غلظت سدیم، فسفر به شکل فسفات سدیم 

 برای ارزیابی در این پژوهش،بدین منظور باشد. های مختلف ضروری میرفتار جذب فسفر در خاکو ظرفیت جذب برای درک 
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سیله وهای شور و غیر شور حوضه دریاچه ارومیه، رفتار جذب فسفر بهبر قابلیت فراهمی فسفر در خاکشده تاثیر انواع بیوچار غنی

 ذرات خاک با استفاده از معادالت جذب النگمویر و فروندلیچ در شرایط انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت. 

 مواد و روشها 

 تولید  انواع بیوچار ساده و غنی شده
و انگور بعد از خرد  بیسهرس  هیاول یایبقا استفاده شد.از بقایای هرس سیب و انگور )غنی نشده( ساده  برای تهیه بیوچار

داخل آون  گرادیدرجه سانت 75 یساعت در دما 24مدت هخشک شد. سپس ب طیمح یساعت در دما 24مدت هشدن، شسته شد و ب

درجه  9 ییدما شیبا نرخ افزا ساعت 2 به مدت گرادیدرجه سانت 350 یدر دما یکیدر کوره الکتر زیرولیپ ندیآ. فرخشک شد

  (.15) دیخنک گرد طیبا مح ییبا تبادل گرما یو سپس کوره به آرام انجام گرفت قهیدر دق گرادیسانت

پنج و )دریک و اسید کلری بیوچار غنی شده، از خاک فسفات، اسید فسفریکانواع های سطحی بیوچار و تهیه به منظور تغییر ویژگی

اسید  -چارتهیه بیوبرای متری عبور داده شدند، سپس میلیابتدا بیوچارهای تولید شده از الک یک استفاده شد. نرمالیته(  دو دهم

مخلوط شد. بدین ترتیب درصد(  10)یک واحد مخلوط بیوچار سیب و انگور با یک واحد اسید فسفریک  (،4PO3H-BC) فسفریک

درصد(  10) کلریدریکدانگور و اسی-سیب وچاریمخلوط ب 1:1 وزنی از نسبتنیز (، BC-HCl) کلریدریکدیاس -وچاریبدر تهیه 

 گرادیدرجه سانت 75 یساعت در دما 24به مدت   طور جداگانهبه حاصلزدن، بیوچارهای اسیدی ساعت هم 2. بعد از استفاده شد

 (.15)ند در داخل آون خشک شد

 4) 4:1 وزنی (، بیوچارهای اسیدی با نسبتRP-HCl-BCو  RP-4PO3H-BCخاک فسفات ) سازی بیوچارهای اسیدی بابرای غنی

ساعت  2به مخلوط حاصل آب جوش اضافه شد و بعد از  20:6گرم خاک فسفات( مخلوط شد سپس نسبت  1گرم بیوچار اسیدی، 

 9 ییدما شیدر کوره با نرخ افزاو در نهایت  در داخل آون خشک شد گرادیدرجه سانت 75 یساعت در دما 24به مدت زدن، هم

  (.15)شدند  گرم گرادیدرجه سانت 220 یتا دما قهیدرجه دردق

بعد )بیوچار/ آب مقطر دیونیزه(  1:5از نسبت بعد از عبور از الک یک میلی متری،  ،بیوچارهای تولیدی ECو  pHگیری اندازه یبرا

کربنات کلسیم معادل به روش  و (16از روش جایگزینی آمونیوم )(. ظرفیت تبادل کاتیونی 16)شد استفاده تکان دادن، دقیقه  30از 

با اسید نیتریک، بیوچارها پس از هضم  فسفر کل( و 18) اولسن و فسفر قابل جذب با روش(، 17خنثی سازی با اسید کلریدریک )
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 ECS 4010) یعنصر زیبا آنال وچاریکل در ب تروژنیو ن دروژنیکربن، ه ریمقاد(. 25گیری گردید )سنجی زرد اندازهبه روش رنگ

CHNSO Analyzerکسیپراش اشعه ا لیو تحل هیتجز  .(1)جدول  شد یرگی( اندازه (XRDنمونه ها )سنج اشعه با پراش  وچاریب ی

X-ray  (Shimadzu 6000 ) تابش منبع با استفاده ازCu-Kα  انجام شد . 

 مورد استفاده یوچارهایب ییایمیش هاییژگیو یبرخ. 1جدول 

 (BC-HCl-RPبیوچار اسیدی ) (RP-4PO3H-BCاسیدی )بیوچار  بیوچار انگور بیوچار سیب واحد های بیوچارویژگی
pH - 6/7 2/8 1/5 9/4 
EC (dS/m) 2/1 6/1 8/1 1/2 

 61 65 76 66 % کربن آلی  
 7/1 5/2 85/0 1 % نیتروژن کل 

 - - 6/3 9/3 % هیدروژن 

 0 0 5 4 % کربنات کلسیم 
 g/kg 2/7 12 43 25 قابل جذبفسفر 

 - - g 2m 266 277-1 سطح ویژه 

 - - 1 1 % خاکستر 

RP-4PO3H-BC :،بیوچار غنی شده با اسید فسفریک و خاک فسفات RP-HCl-BC :بیوچار غنی شده با اسید کلریدریک و خاک فسفات 

 آزمایشات انکوباسیون 

)از نظر جغرافیایی در مختصات  ( اراضی اطراف دریاچه ارومیهcm30-0) یسطح از افقبرداری شده نمونه خاک نمونه 25از بین 

 EC با، دو نمونه خاک عرض شمالی( 37° 51ʺ 40ʺتا  37° 39ʺ 6ʺطول شرقی و  51° 34ʺ 15ʺتا  °51 12ʺ 12ʺ

متری،  میلی دو الک از عبور و کردن خشک هوا از پس .انتخاب گردید( S2=7و  mg/kg 5=S1) کممتفاوت و مقدار فسفر اولسن 

 در pHو  (، قابلیت هدایت الکتریکی21روش هیدرومتری )به  خاک بافت جمله ها ازخاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی برخی

(، کربنات کلسیم 22کربن آلی )درصد(، 21ظرفیت تبادل کاتیونی به روش جایگزینی با استات آمونیوم )، اشباع خاک گل عصاره

اندازه گیری و ( ESP( و درصد سدیم تبادلی )SARسدیم )نسبت جذب  (24فسفرقابل جذب )(، 23معادل به روش کلسیمتری )

   .)2جدول (گردیدمحاسبه 

 

 

 شیآزما نیمورد استفاده در ا یخاکها ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص ی. برخ2جدول 

-پ 

 هاش

قابلیت 

هدایت 

 الکتریکی

ظرفیت تبادل 

 کاتیونی

کربن 

 آلی

درصد 

سدیم 

 تبادلی

نسبت جذب 

 سدیم

کربنات 

کلسیم 

 معادل

درصد 

 شن

درصد 

 سیلت

درصد 

 رس

فسفراولسن 

میلیگرم بر 

 کیلوگرم

رطوبت 

ظرفیت 

  زراعی
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 خاک

soil 
 (dS/m) -(cmol+kg

)1 
% % 0.5(meq/l) % % % %  (mg/kg) mL/100g 

soil 

1S 1/8  2 19 16/0  3 08/3  5/5  36 30 34 5 28 

2S 6/7  15 15 09/0  9 7/6  5/9  36 34 30 7 26 

 

 یکاعمال و به مدت  3مطابق جدول  مارهایسپس ت ختهیدرپوش دار ر یکیخشک درون ظروف پالست-هواگرم خاک  100مقدار 

با قابلیت  EC (S1)فاکتور اول نوع خاک براساس  لیفاکتور صورتبه شیشد. آزما دهیخوابان گرادیدرجه سانت 25 یماه در دما

دسی زیمنس بر متر( و  فاکتور دوم شامل انواع تیمارها  15با قابلیت هدایت الکتریکی  S2دسی زیمنس بر متر،  2هدایت الکتریکی 

BC- )خاک فسفات غنی شده با ر اسیدی وچایب ،(RP-BC) فسفات خاک با وچاری، مخلوط ب(BC) انگور-بیس ساده وچاریب)

RP-4PO3H) ، بیوچار اسیدی غنی شده با خاک فسفات(RP-HCl-BC ،)پلیسوپرفسفات تر (TSPو شاهد ) (Cont )) در قالب طرح

 ریالنگموای (، با استفاده از هم دمSPR) راستاندارد فسف ازیبراساس ن مارهایاعمال ت یبا سه تکرار انجام گرفت. برا یتصادف کامال

بر این . (30)  شد نییاستاندارد فسفر تع ازیبه عنوان ن تریگرم فسفر بر ل یلیم 3/0  یبه غلظت تعادل دنیرس یمقدار فسفر الزم برا

اساس  نی. بر اشد یریخاک اندازه گ لوگرمیگرم فسفر در ک یلیم 36معادل  S2خاک  یو برا 45معادل  S1خاک  یبرا SPRاساس 

 آورده شده است. 3هر دو خاک در جدول  یبرا مارهایمقدار ت

 گرم خاک 100برحسب گرم فسفر در بیوچار مصرفی  . مقادیر3جدول 
بیوچار  خاک

 ساده

بیوچار خاک 

 فسفات

بیوچار غنی شده با اسید 

و خاک فسفاتکلریدریک   

اسید بیوچار غنی شده با 

و خاک فسفاتفسفریک   

سوپرفسفات 

 تریپل 

 شاهد

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

1S 1/4 9/1 9/1 83/0 073/0 - 

2S 3/3 5/1 5/1 7/0 06/0 - 

 

 همدماهای جذب سطحی 

گرم  5/2خشک کردن -روز مقداری از خاک داخل ظروف برداشته و بعد از هوا 30برای مطالعه همدماهای جذب فسفر، بعد از 

 خاک برای آزمایشات جذب از هر نمونه وزن شد. 

 mL 1000کلرید کلسیم در  g 11/1)موالر 01/0( 2CaCl، کلریدکلسیم )m Sd 2=EC/با S1محلول زمینه مورد استفاده برای خاک 

موالر و کلرید  03/0( NaClکلرید سدیم ) ،موالر 01/0( 2CaCl، کلرید کلسیم )m Sd 15 =EC/با S2و برای خاک  آب مقطر(، 

زمینه  میلی لیتر محلول 25منتقل و مقدار  mL 50های سانتریفیوژ گرم خاک به لوله 5/2موالر انتخاب شد.  005/0( 2MgClمنیزیم )
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ها اضافه به نمونه خاک 4PO2KHاز منبع گرم در لیتر میلی 35و  24، 18، 12، 6، 3، 1، 0های غلظت مورد نظر هر خاک حاوی سری

های آزمایش ، لولهو برقراری تعادل ساعت  24بعد از  شده برای جلوگیری از فعالیت میکروبی، از دو قطره تولوئن استفاده گردید. 

 غلظت فسفر در مایع رویی به عبور داده شد و از کاغذ صافیها سپس محتویات لوله. ر دقیقه سانتریفیوژ شدنددور د 3000در 

. مقدار فسفر جذب شده از اختالف بین شدنانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین  880(  در طول موج 33) روش رنگ سنجی

                                 شد:مقدار فسفر اضافه شده و مقدار فسفر تعادلی محاسبه 

1                                                                              .)   S = 
(𝐶0−𝐶𝑒)𝑉

𝑊
 

S مقدار فسفر جذب شده بر حسب :mg/Kg ،0Cغلظت اولیه فسفر در محلول بر حسب :mg/L  ،Ce غلظت تعادلی فسفر بر حسب :

mg/L  حجم محلول بر حسب ،L  ،W جرم خاک بر حسب :kg 

 برازش داده شدند.بر معادالت النگمویر و فروندلیچ های جذب داده

(qm×Kl ×Ce)          مویر                                           معادله النگ(. 2

(1+Kl ×Ce)
 = eQ                                

                                                      n/1             معادله فروندلیچ (. 3
e× C fQe = K 

: ضریب LK(، mg/kg: مقدار فسفر جذب شده بر واحد وزن خاک )eQ(، mg/L: غلظت فسفر محلول تعادلی )eCکه در این معادالت 

: ضرایب معادله فروندلیچ که به ترتیب نمایانگر nو  fK(، mg/kgای ): حداکثر جذب تک الیهmaxqالنگمویر و نشانگر انرژی پیوند، 

 و شدت جذب معادله هستند.  تمایل

گرم فسفر در لیتر محلول میلی 3/0(، مقدار فسفر جذب شده به وسیله خاک در غلظت تعادلی 1SPRپارامترهای نیاز استاندارد فسفر )

های بافری خاک از قبیل: ظرفیت بافری تعادلی برخی شاخصو  (27مویر و فروندلیچ استخراج گردید )خاک از همدماهای النگ

(2EBC با استفاده از معادله فروندلیچ از حاصلضرب ،)FK  1در/n ( 27محاسبه شد .)                       

4                                    .)                               *1/nFEBC= K 

                                                           
1. Standard Phosphorus Requirement 

2. Equilibrium Buffering Capacity 
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 (. 27گرم فسفر در لیتر بدست آمد )میلی 3/0(، شیب همدماهای جذب در غلظت تعادلی 3SBCظرفیت بافری استاندارد )

و ظرفیت بافری حداکثر  (27گرم فسفر در لیتر )( ، شیب همدماهای جذب در غلظت تعادلی یک میلی4PBCظرفیت بافری فسفر )

(5MBC از حاصلضرب شدت و حداکثر مقدار جذب  محاسبه شد ،) (.27شیب معادله النگمویر )بیشترین عبارت است از و   

5 .)                                                              max*qL= KLMBC 

 

 تجزیه داده ها

( برای تعیین اختالف معنی دار بین ANOVAتجزیه واریانس ) شد.انجام  SAS افزار نرم از استفاده با ها داده آماری تحلیل و تجزیه

 .شد استفاده اکسل برنامة از نمودارها رسم برایگرفت.  انجام درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمونتیمارها با استفاده از 

 نتایج و بحث 

 بلوریساختار ترکیبات معدنی دارای تعدادی  .نشان داده شده است 1شکل الگوهای پراش پرتو ایکس انواع مختلف بیوچار در 

در بیوچار ساده سیب و انگور شناسایی ( 3/24و  3/64، 9/43، 7/37برابر با  ) 2در محدوده زاویه  KClو  MgO،  3CaCOشامل 

 رآیندفباشد که در طی ، فلزات قلیایی خاکی و اکسی هیدروکسیدهای قلیایی 2COتواند نتیجه واکنش بین ها میتشکیل این کانی. شد

در محدوده  یها پیک(. 28گردد )افزایش غلظت جرمی آنها منجر به افزایش میل کریستالی بیوچار می و شوندپیرولیز تشکیل می

آمده از دستبه یهاکیکشند. پ یم ریو منگنز را به تصو میزیمن م،یکلس یها کاتیلیدرجه کوارتز و س 75تا  50برابر با   2زاویه 

 ( بود. 29و همکاران )  Sahooنتایج ما در توافق با نتایج  .ندبود هاوچاریمتفرقه در ب یمعدن یاز وجود اجزا یانشانه XRD زیآنال

 

b a 

                                                           
3. Standard Buffering B Capacity  

4. Phosphorus Buffering B Capacity 

5. Maximum Buffering Capacity  
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d

 

c 

 
: 4PO3H، dبا  بیوچار اسیدی: c: بیوچار انگور، b: بیوچار سیب، a) اسیدهای معدنیشده با اصالح ساده و بیوچارهای   XRDالگوی . 1شکل 

 (.HClبیوچار غنی شده با 

به که مشاهده شد  23و  15، 5/7های جدید در محدوده پیک RPو  HClو  4PO3Hدر بیوچارهای تیمار شده با اسیدهای معدنی 

و  Zhaoمشاهده گردید.  2=6/26یک پیک جدید در  HClغنی شده با مربوط بود. در بیوچار  Ca-Pانواع ترکیبات فسفات کلسیم 

اسید فسفریک و سوپرفسفات و سنگ فسفات این پیک را مشاهده کردند که به  شده با( نیز در بیوچارهای غنی30همکاران )

  (.32و  31ارتباط دادند ) 3PO-Cو گروه های  3PO-O-Cهای متافسفاتها، گروه

 توصیف رفتار جذب 

 S2  بین دو خاک متفاوت بود. علیرغم باال بودن قابلیت هدایت الکتریکی خاک، ظرفیت جذب فسفر 2بر اساس نتایج شکل 

(15=ECمیزان )  جذب در خاکS1 (2=EC بیشتر بود. دلیل این امر باال بودن مقدار کربنات کلسیم معادل و مقدار رس خاک )S1  

و غلظت   pH خاک مثل اتیخصوص یروبا تاثیر بر  کنند و هممی عمل هم به عنوان جاذب فسفرهای کلسیم کربناتتواند باشد. می
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را افزایش سفر ف و جذب سطحی تیتثبمیزان  میکلس یفسفاتها لیو تشک میکلسدر اثر واکنش با  فسفر تیفعال و کاهش میکلس

 (. 33و  26) دهندمی

S1 

 
S2 

 
 (S2شور ) ( و خاکS1جذب فسفر خاک غیر شور ) تاثیر تیمارهای آزمایش بر مقدار. 2شکل 

وی ر های جذب فسفر برکاهش مکان این امربا افزایش میزان غلظت تعادلی فسفر شیب جذب کاهش یافت دلیل در همه تیمارها، 

میزان  کمهای عبارتی در هر دو خاک در غلظت(. به2)شکل این روند در هر دو خاک یکسان بود باشد. خاک میذرات سطوح 

ح های دودندانه آنیون فسفات در سطوهای جذب و تشکیل کمپلکستواند بخاطر باال بودن تعداد مکانبود که می زیادجذب فسفر 

سط های دودندانه توهای تک دندانه قابل تبادل همراه با کمپلکسهای باال تشکیل کمپلکسجذب پرانرژی جاذب باشد. در غلظت

در تحقیق حاضر مشاهده شد در  (.35ب نقش داشته باشد )های فسفات در سطح جاذب ممکن است در مخزن فسفر قابل جذیون

کاهش دار طور معنیهروز انکوباسیون ب 30شده منحنی جذب فسفر در هر دو خاک بعد از ویژه انواع بیوچار غنیبهاثر اعمال تیمارها 

 (. 2باشد )شکل می که بیانگر تاثیر تیمارها در کاهش جذب سطحی فسفر و اهمیت آنها در افزایش فراهمی فسفریافت 
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 شده بر ضرایب معادالت جذب فسفر تاثیر بیوچارهای غنی

 معادله جذب النگمویر 

تواند ارتباط بین مقدار فسفر جذب سطحی شده با ( معادله النگمویر در هر دو خاک نشان داد این مدل می2Rمقدار ضریب تبیین )

های تیمار شده با انواع بیوچار ساده و غنی شده به خوبی توصیف کند غلظت تعادلی فسفر را هم در خاک شاهد و هم در خاک

کیلوگرم و  برگرم میلی  9/216- 9/323ترتیب بین هب  S2و S1برای خاک   (maxqجذب فسفر النگمویر )میزان (. حداکثر 4)جدول 

ب ها در جذنشان دهنده توان متفاوت خاکها، کیلوگرم  متغیر بود. اختالف بین حداکثر جذب خاک برگرم میلی 9/171 – 0/307

باشد. بنابراین میزان فسفر به کار برده شده برای افزایش و نگهداری غلظت فسفر در سطح مشخص، با توجه به سطحی فسفر می

 ،RP-BCبترتیب در تیمار  S2و  S1در خاک  maxqباشد. بیشترین مقدار ها، متفاوت میمتفاوت بودن حداکثر جذب فسفر خاک

هر دو خاک در اثر  maxqدار (. کاهش معنی4)جدول دست آمد هب RP-4PO3H-BCو  RP-HCl-BCکمترین مقدار آن در تیمارهای 

ثابت انرژی پیوند  تثبیت کننده فسفر و افزایش فراهمی فسفر باشد.های مکانتواند بیانگر اشغال  می بیوچارهای غنی شدهاعمال 

 و 28/0 - 066/0دامنه در  S1( که نشان دهنده قدرت نگهداری فسفر توسط ذرات خاک است، بترتیب برای خاک LKالنگمویر )

گرم بود. بطوریکه حداکثر مقدار آن برای هر دو خاک در شاهد و حداقل مقدار کیلولیتر بر  27/0- 11/0در دامنه   S2 برای خاک 

در اثر  LK(. کاهش 4)جدول  مشاهده گردید PR-HCl-BCدر تیمار  S2و برای خاک  RP-4PO3H-BCدر تیمار  S1آن برای خاک 

فراهمی  ه وشدیونهای فسفر با قدرت کمتری )نیروهای الکترواستاتیکی( جذب خاک که انواع بیوچار غنی شده بیانگر این است 

 یابد. فسفر افزایش می

 روز انکوباسیون 30النگمویر بعد از تاثیر تیمارهای آزمایش بر پارامترهای معادله  4جدول 
 S1  S2 

 LK تیمارها

L/kg 
2R 

% 
qmax 
mg/kg 

SE  LK 

L/kg 
2R 

% 
qmax 
mg/kg 

SE 

Cont b 25/0 99/0 b281 74/1  a27/0 98/0 b245 5/3 
BC b25/0 99./ b282 2/4  c24/0 98/0 b247 8/1 

BC-RP  b 28/0  99./ a324 7/3  a27/0 99/0 a307 2/3 
RP-HCl-BC d850/0 98/0 d217 55/2  e11/0 97/0 d192 4/3 
RP-4PO3H-BC e066/0 98/0 c241 46/2  d15/0 96/0 e172 4/3 

TSP c24/0 98/0 b289 2/4  b25/0 99/0 c227 2/2 
LSD 008/0  9   012/0  7/5  
CV 2  2/2   2/2  3  
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LK :پیوند، انرژی نشانگر النگمویر ضریب maxq :دار به روش آزمون حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنی، الیه تک بصورت جذب میزان حداکثرLSD  در سطح

 .%1احتمال 

 فروندلیچ جذب معادله

(. ظرفیت 5 جدولکند )جذب فسفر در هر دو خاک را توصیف میرفتار ( معادله نشان داد این معادله به خوبی 2Rضریب تبیین )

در اثر اعمال انواع بیوچار غنی در هر دو خاک میزان آن  .باشدهای جذب در خاک میمعیاری از تعداد مکان  (FKجذب فروندلیچ )

دار اختالف معنینیز  FKمیزان  از نظرها (. بین خاک5دار کاهش یافت )جدول ( بطور معنیRP-4PO3H-BCو  RP-HCl-BCشده )

(P<0.05 وجود داشت. بطور متوسط خاک )S1  نسبت به خاک گرم در کیلوگرم( میلی 8/77)ظرفیت جذب فسفر بیشتریS2 (7/72 

ت جذب های کمیگرم در کیلوگرم( داشت. حداکثر جذب سطحی فسفر النگمویر و ظرفیت جذب فروندلیچ  به عنوان شاخصمیلی

 . ضریب(36) باشدهای جذب فسفر میشوند از اینرو کاهش این پارامترها بیانگر کاهش تثبیت و اشغال مکانفسفر محسوب می

 FK در فاز سیستم در موجود فسفر بخش عمده که دهدمی ضریب نشان این کاهش ارتباط است. در محیط آلودگی و گیاه با جذب 

 در بیشتر فسفرسطحی  جذب و تحرک کاهش دهندهنشان این ضریب افزایش ؛ است گیاه جذب دسترس برای و قابل بوده محلول

غیرهمگنی  و سطحی جذب شدت سنجش معیار عنوان به و استتغیر م 1معادله فروندلیچ بین صفر تا  n/1(. ضریب 37)است  خاک

متغیر  66/0-45/0خاکها بین  n/1(. ضریب 38شود )به عدد صفر نزدیک می مقدار این غیرهمگنی شدت افزایش با د.باشمی سطح

اثیر ت S2در خاک دار افزایش دادند ولی را بطور معنی n/1ضریب  RP-4PO3H-BCو  RP-HCl-BCتیمارهای ،  S1خاک ر دبود. 

های جذب فسفر در خاک ( در بررسی تاثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی39سپهر و موسوی ). روند ثابتی نداشت n/1مقدار بر  یمارهات

 ( تاثیر نداشت. n/1گزرش کردند اسید آلی بر ضریب شدت جذب ) آهکی

 روز انکوباسیون 30تیمارهای آزمایش بر پارامترهای معادله فروندلیچ بعد از تاثیر  5جدول 

 S1  S2 

 fK تیمارها

L/kg 
2R 

% 
1/n SE  fK 

L/kg 
2R 

% 
1/n SE 

Cont B2/66 97/0 e51/0 4/5  b4/56 94/0 b5/0 4/9 
BC b8/62 97./ e51/0 3/5  b3/55 93/0 g46/0 2/8 

BC-RP a8/77 98./ e51/0 9/3  a 7/77 99/0 e49/0 3/3 
RP-HCl-BC g5/22 95/0 b61/0 8/4  c28 94/0 a53/0 6/5 
RP-4PO3H-BC h9/19 96/0 a66/0 2/4  c2/28 92/0 f48/0 5/6 

TSP b2/63 95/0 e51/0 1/8  c8/55 98/0 h45/0 3/4 
LSD 7/0  09/0   4/2  12/0  
CV 1/2  2/2   1/2  2/2  
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FK :جذب، تمایل گرنبیافروندلیچ  معادله ضریب n: دار به روش آزمون حروف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنی،  جذب شدت بیانگرLSD  1در سطح احتمال%. 
 

 شده بر نیاز استاندارد فسفر تاثیر بیوچارهای غنی

غلظت فسفر در محلول (. گیاهان از لحاظ نیاز به 36ست )ا هااز مهمترین کاربرد همدماهای جذب برآورد نیاز کودی خاک 

گرم در لیتر به وسیله برخی پژوهشگران به عنوان میزان فسفر میلی 2/0غلظت  .ندهست خاک برای رسیدن به حداکثر رشد متفاوت

 Ozanne، و 45/0و  31/0( مقادیر 46و همکاران ) Mehadiدر حالیکه  (.42و  41) الزم برای حداکثر رشد گیاه پیشنهاد گردیده است

گرم در لیتر را به عنوان غلظت مناسب فسفر به منظور رشد بهینه گیاه گندم تعیین نمودند. در پژوهش میلی 3/0مقدار  Shaw (45)و 

 SPRمناسب فسفر در محلول خاک در نظر گرفته شد، و محاسبه شاخص  غلظتبه عنوان گرم در لیتر میلی 3/0حاضر نیز غلظت 

(. نیاز استاندارد فسفر 7و  6)نیاز استاندارد فسفر( بر پایه آن و با استفاده از معادالت النگمویر و فروندلیچ صورت گرفت )جدول 

. خود ایجاد کندگرم در لیتر را در محلول میلی 3/0مقدار فسفری است که باید به وسیله یک خاک جذب شود تا غلظت نگر نشا

SPR  در پژوهش حاضر. (45) دکنتامین را فسفر مورد نیاز گیاهان تواند میکه می گردد به عنوان پتانسیل جذبی فسفر محسوب 

 رمعادله النگمویبر اساس  S2و  S1 کنترل خاک SPRدار مشاهده شد. اختالف معنی SPRاز نظر میزان ، استفادهبین دوخاک مورد 

 S2خاک  SPR. در هر دو مدل شدبرآورد  8/20و  9/36معادله فروندلیچ در محدوده بر اساس و  7/37 -7/46 بترتیب در محدوده

خاکها بطور معنی دار کاهش یافت. بطوریکه در اثر اعمال تیمارهای فسفر . در اثر اعمال تیمارها نیاز استاندارد بود S1کمتر از خاک 

RP-HCl-BC و  RP-4PO3H-BC  نیاز استاندارد فسفر خاکS1 میلی گرم در کیلوگرم خاک و  7/21و  4/23ترتیب به بSPR  خاک

S2  ند ( عنوان کرد1381و شریعتمداری )(. شیروانی 7و  6میلی گرم در کیلوگرم خاک کاهش یافت )جدول  2/17و  3/16بترتیب به

های با درصد رس و به شدت تحت تاثیر میزان رس، آهک و ظرفیت بافری خاک است. به سخن دیگر، خاک SPRمقدار شاخص 

CCE  زیادتر، به منظور نگهداری غلظت فسفر در محلول در یک حد مطلوب برای تغذیه گیاه، نیاز به افزودن فسفر بیشتری به ازاء

 واحد وزن خاک دارند. چنین خاکهایی دارای توانایی جذب فسفر زیاد بوده و حداکثر جذب و انرژی پیوند بیشتری نیز دارند. 

 های بافری )حداکثر ظرفیت بافری خاک، ظرفیت بافری تعادلی و ظرفیت بافری استاندارد(محاسبه شاخص

بیوچارهای غنی شده ظرفیت بافری فسفر خاکها تیمارها بویژه در اثر اعمال ، BC-RPبه استثناء تیمار ، 7و  6با توجه بر نتایج جداول 

(. ظرفیت بافری فسفر بیانگر تغییرات فاکتور کمیت )فسفر ذخیره شده در خاک( به ازاء 7و  6دار کاهش یافت )جدول بطور معنی
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( بنابراین کاهش این شاخص نشان دهنده کاهش مقدار 41واحد تغییرات در فاکتور شدت )فعالیت فسفر در فاز محلول( است )

دار کاهش یافت ها بطور معنیخاک( MBC، حداکثر ظرفیت بافری )ی شدهغن یهادر اثر اعمال بیوچاری فسفر است. جذب سطح

به  5/62از  S2لیتر فسفر در گرم خاک و در خاک میلی 2/26به  8/70از  S1خاک  RP-4PO3H-BC  ،MBCبطوریکه در اثر تیمار 

فسفر  پایداری ،شدهغنیی هامیلی لیتر فسفر در گرم خاک کاهش یافت. با کاهش حداکثر ظرفیت بافری در حضور بیوچار 8/28

یابد. به عبارتی، پس از خروج فسفر از فاز محلول جایگزینی فسفر خارج شده و افزایش خاک در برابر تغییرات فسفر افزایش می

 گیرد. راحتی انجام میفسفر در فاز محلول به مقدار اولیه به 

( است. SBCرد )شود ظرفیت بافری استاندابینی قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاه استفاده میشاخص بافری دیگری که در پیش

کاهش این  .دار کاهش دادسایر تیمارها شیب معادالت النگمویر و فروندلیچ را بطور معنی، BC-RPو  BCبه استثناء تیمارهای 

با  باشد. ظرفیت بافری استانداردهای جذب در اثر اعمال تیمارها میبه معنی کاهش جذب فسفر در نتیجه بلوکه شدن مکان پارامتر

 (EBC(. شاخص ظرفیت بافری تعادلی ) 7و  6استفاده از معادالت النگمویر و فروندلیچ تقریبا در یک محدوده محاسبه شد )جداول 

عمال مطابق نتایج در اثر اگیرد. برای بیان ظرفیت بافری فسفر خاک مورد استفاده قرار میهایی است که یکی دیگر از شاخص

بودن درصد رس، کربنات کلسیم و ظرفیت  رسد باالبنظر میدار کاهش یافت. هر دو خاک بطور معنی EBCبیوچارهای غنی شده 

 شده باشد.  S1ر خاک تبادل کاتیونی سبب افزایش جذب سطحی فسفر و افزایش این شاخص بافری د

 S1 های فسفری و نیاز استاندارد فسفر در خاکتاثیر تیمارهای آزمایش بر شاخص  6جدول 

 

 

 تیمارهای آزمایش

MBC EBC LSBC FSBC LPBC FPBC  LSPR FSPR 

 ml P/g soil                                  mgP/kg soil       

Cont 8/70 7/31 2/61 4/57 2/45 1/37  7/46 9/36 

BC 5/70 7/31 0/61 5/57 1/45 1/37  7/46 2/37 

BC-RP 5/92 8/39 5/78 6/71 9/55 8/39  5/50 45 

RP-HCl-BC 5/28 8/13 6/17 1/22 7/15 8/13  4/23 7/13 

RP-4PO3H-BC 2/26 1/13 5/15 8/19 2/14 1/13  7/21 1/13 

TSP 2/71 8/32 1/59 6/58 2/45 8/32  8/45 8/36 

LSD 35/1 56/0 2/1 84/0 4/2 36/1  3/3 4 
CV(%) 1/2 2/2 3 2/2 1/2 2  2/2 2/1 

MBC ،حداکثر ظرفیت بافری :EBC ،ظرفیت بافری تعادلی :LSBC  وFSBC : با معادله النگمویر و فروندلیچ، ظرفیت بافری استاندارد محاسبه شده به ترتیبLPBC  وFPBD ظرفیت بافری فسفر :

 شده با معادله النگمویر و فروندلیچمحاسبه 

 S2 های فسفری و نیاز استاندارد فسفر در خاکتاثیر تیمارهای آزمایش بر شاخص  7جدول 
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 تیمارهای آزمایش

MBC EBC LSBC FSBC LPBC FPBC  LSPR FSPR 

 ml P/g soil                                  mgP/kg soil       

Cont 5/62 3/29 6/57 4/53 5/41 3/29  7/37 8/20 

BC 6/55 7/26 8/51 3/51 7/38 7/26  7/36 5/21 

BC-RP 2/77 3/36 5/70 4/67 2/51 3/36  8/42 6/31 

RP-HCl-BC 5/21 8/14 2/20 7/62 4/17 8/14  3/16 9/9 

RP-4PO3H-BC 8/28 5/16 2/26 8/31 4/21 5/16  2/17 7/10 

TSP 7/56 8/24 2/49 4/48 2/36 8/24  7/15 7/32 

LSD 74/0 8/5 6/1 1/1 4/2 76/0  5/6 11 
CV 1/2 2/2 3 2/2 1/2 2  2/2 2/1 

MBC ،حداکثر ظرفیت بافری :EBC ،ظرفیت بافری تعادلی :LSBC  وFSBC ،به ترتیب ظرفیت بافری استاندارد محاسبه شده با معادله النگمویر و فروندلیچ :LPBC  وFPBD فسفر : ظرفیت بافری

 محاسبه شده با معادله النگمویر و فروندلیچ

 

 گیری نتیجه

به دلیل باال بودن درصد کربنات کلسیم و  (S1غیر شور )خاک جذب فسفر در های مختلف فسفر، نتایج نشان داد در غلظت 

pH خاک  از  بیشتر( شورS2) به طور  شدهی غنیبیوچارهاهای تیمار شده با بود. در هر دو خاک، میزان جذب فسفر در خاک

 ارتباط خوبی به النگمویر فروندلیچ، معادله ( دوSE( و خطای استاندارد )2Rقابل توجهی کاهش یافت. بر اساس ضرایب تبیین )

( و maxq ،LK. پارامترهای معادالت جذب فسفر النگمویر )کردند توصیف را شده سطحی فسفر جذب و محلول فسفر بین

های بافری و نیاز استاندارد فسفر شاخص. دار کاهش یافتندبطور معنیشده بیوچارهای غنی( در اثر اعمال FK ،1/nفروندلیچ )

های تیمار شده با انواع بیوچار نسبت به خاک شاهد روند کاهشی نشان دادند. بنابراین با توجه به مزیت باالی انواع در خاک

فر های جذب فسک شور و غیر شور با پوشش دادن یا رقابت بر سر مکانشده در افزایش فراهمی فسفر در خابیوچارهای غنی

 .باشدقابل توصیه تواند میاستفاده از آنها برای افزایش فراهمی فسفر 

Enriched-biochar effects on phosphorus adsorption behavior in saline and non-saline soils 

of Lake Urmia basin 

Roghayeh Mousavi, MirHassan Rasouli-Sadaghiani*, Ebrahim Sepehr and Mohsen Barin  

Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran 

* Corresponding author Email: m.rsadaghiani@urmia.ac.ir   

Abstract 

Study of sorption isotherms is one of the important methods for assessing the Phosphorus (P) status of soils, which 

can provide useful information about adsorption P and the factors affecting it. In order to, a batch experiment was 

performed with phosphorus concentrations (0 to 35 mg/L) in two soils with different electrical conductivity (EC) (2 

and 15 dSm-1) by a variety of biochar treatments including simple apple-grape biochar (BC), rock phosphate- biochar 

(BC-RP), enriched-biochar (BC-H3PO4-RP) and (BC-HCl-RP), triple superphosphate (TSP) and control (Cont). The 

results indicated that phosphorus sorption capacity varied between the soils. Biochar treatments were effective in 

reducing the phosphorus adsorption of both soils. Due to BC-H3PO4-RP and BC-HCl-RP treatments, the maximum 

phosphorus adsorption of soils decreased, in S1 soil by 14 and 23 % and in S2 soil 26 and 19%, respectively. Enriched 

biochars significantly reduced the buffering indices of both soils, which indicated phosphorus adsorption significantly 

decreased and increased the availability of phosphorus for the plant. Standard phosphorus requirement of S2 soil was 

lower than S1 soil by both equations therefore, enriched biochar can be an effective strategy to increase the phosphorus 

availability and reduce the use of chemical fertilizers in saline and non-saline conditions; however more field studies 

are needed for a clear understanding of the potential of P-enriched biochar as a fertilizer alternative. 
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