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چکیده
آلودگــی خــاک بوســیله فلــزات ســنگین از مشــکالت و
ـل فعالیتهــای معــدن
نگرانیهایــی اســت کــه بــه دلیـ 
کاری ،پســاب و فاضــاب نیروگاههــا و صنایــع مختلف،
پســابهای کشــاورزی کــه حــاوی آفــت کشهــا و
کودهــای شــیمیایی هســتند و دفــع نامناســب مــواد زائد
خطرنــاک بوجــود میآیــد .زیســتپاالیی گیاهــی از
جملــه روشهــای پاالیــش و پاکســازی خــاک اســت
کــه بــه عنــوان روشــی دوســتدار طبیعــت و بــه صرفــه
اقتصــادی بــرای حــذف یــا کاهــش آالیندههــای موجود
در خــاک بــه خصــوص بــرای کشــورهای در حــال
پیشــرفت ماننــد ایــران میتوانــد کاربــرد فراوانی داشــته
باشــد .بــرای بهبــود کارآیــی زیســت پاالیــی گیاهــی
میتــوان ایــن روش را بــا روشهــای پاالیــش دیگــر
تلفیــق کــرد .در ایــن مقالــه بهبــود کارآیــی زیســت

پاالیــی گیاهــی در بــه کار بــردن آن بــه همــراه  3روش
دیگــر شــامل بیوچــار ،ریزوباکتریهــای محــرک رشــد
گیــاه ( )PGPRو اســتفاده از  1Chelating agentهــا را
مــورد بررســی قرارمیدهیــم .نتایــج نهایــی نشــان
دادنــد کــه میــزان تأثیــر مــواد شــیمیایی زیســت
تخریبپذیــر بــر روی جــذب فلــزات ســنگین بــه
صــورت چش ـمگیرانهای بیشــتر از دو روش دیگــر بــود
و بعــد از آن تأثیــر بیوچــار بــر روی کارآمــدی زیســت
پاالیــی گیاهــی بیشــتر از اســتفاده از ریزوباکتریهــای
محــرک رشــد گیــاه میباشــد chelating agent .هــا
میتواننــد آثــار مخربــی بــر روی مقــدار زیســت تــوده
گیــاه بگذارنــد در صورتــی کــه دو روش دیگــر بــه
طــور مؤثــری در حفــظ و افزایــش زیســت تــوده عمــل
میکننــد.

کلمــات کلیــدی :آلودگــی خــاک ،فلـزات ســنگین ،زیســت پاالیــی گیاهــی ،بیوچــار ،ریــزو باکتریهــای محــرک رشــد
گیــاهchelating agent ،
مقدمه
آفتکشهــا و تلنبارکــردن پســماندهای معدنــی
بــا توجــه بــه پیشــرفتهای صنعتــی و افزایــش
اشــاره کــرد (Wuana and
جمعیــت در سرتاســر جهــان آلودگــی خاکهــا
.)Okieimen, 2011
توســط فلــزات ســنگین بــه یکــی از معضــات بــزرگ
بــه طــور کلــی اکثــر فلــزات ســنگین براســاس
زیس ـتمحیطی تبدیــل شــده اســت .فلــزات ســنگین
خصوصیــات و غلظتشــان ســمی بــه شــمار میرونــد.
بــا توجــه بــه اینکــه قابلیــت زیســت تخریــب پذیــری
تجمــع فلــزات ســمی در زمینهــای کشــاورزی
ندارنــد بــرای مــدت زمــان طوالنــی میتواننــد در
و پیکرههــای آب منجــر بــه تهدیــد جــدی بــرای
محیــط باقــی بماننــد (.)Karami and Zulkifli,2010
موجــودات زنــده بــه دلیــل تجمــع زیســتی فلــزات در
فلــزات ســمی از راههــای طبیعــی و انســانی میتواننــد
زنجیــره غذایــی میشــود (.)Fageria et al., 2009
وارد اکوسیســتم شــوند .متداولتریــن منابــع طبیعــی
بــه طــور کلــی ســه دســته اصلــی بــرای پاالیــش و
فلــزات ســنگین نشــت مــواد معدنــی ،فرســایش و
اصــاح خــاک وجــود دارد ()Ward and Singh,2004
فورانهــای آتــش فشــانی اســت و از مــوارد انســانی
کــه بــه صــورت زیــر دســته بنــدی میشــوند:
میتــوان بــه حفــاری مــواد معدنــی ،کودهــا و
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 1مواد شیمیایی زیست تخریب پذیر

روشهــای اصــاح فیزیکــی :مثــل روش دفــع حرارتی،
ســلب هوا و ســوزاندن
روشهــای اصــاح شــیمیایی :مثــل اســتخراج حــال،
خنثیســازی ،کاهــش اکسیداســیون ،اســتفاده از مــواد
شــیمیایی زیســت تخریــب پذیــر
روشهــای بیولوژیکــی  :کشــاورزی در زمیــن (land
 )farmingو بیوچــار ()biochar
روش زیســت پاالیــی گیاهــی جــزو روشهــای
بیولوژیکــی محســوب میشــود و حتــی بــا وجــود
گســتردگی کــه دارد آن را بــه عنــوان دســته چهــارم
روشهــای اصــاح خــاک بــه حســاب میآورنــد.
زیســت پاالیــی گیاهــی یــک روش پاالیــش خــاک
اســت کــه بوســیله گیاهــان و میکروارگانیســمهای
موجــود در خــاک اقــدام بــه حــذف یــا کاهــش
آالیندههــای خــاک میکنــد (Prasad and Freitas,
.)2003
زیســت پاالیــی گیاهــی بــه چهــار زیــر گــروه اصلــی
تقســیم میشــود ( )Karami and Zulkifli, 2010کــه
عبارتنــد از :
زیســت اســتخراج گیاهــی :اســتفاده از گیاهــان بــرای
حــذف فلــزات از خــاک و انتقــال آنهــا به قســمتهای
هوایــی گیــاه (.)Patra et al., 2019
زیســت تثبیــت گیاهــی  :اساسـ ًا مکانیســمی در گیاهان
اســت کــه بوســیله ریشــه گیاهــان و باکتریهــای
وابســته بــه آنهــا باعــث بیتحرکــی و کاهــش در
دســترس بــودن آالیندههــای درون خــاک میشــود
(.)Ali et al., 2013
یثباتــی زیســتی :گیاهــان باعــث بیثبــات شــدن
ب 
آلودگیهــای خــاک و کاهــش پایــداری آنهــا شــده
و میتواننــد باعــث بخــار شــدن آالیندههــا بــه ســمت
اتمســفر شــوند (.)Ali et al., 2013
ریزوفیلتراســیون :شــامل جــذب آالیندههــا از پســابها
و جریانــات آبــی حاصــل از پســماندها بوســیله ریشــه
گیاهــان میباشــد (.)Zhang et al., 2010
زیســت پاالیــی گیاهــی یــک روش طبیعی ،مقــرون به
صرفــه ،زیبــا از نظــر زیبا شــناختی ،دوســتدار ارگانیســم
خــاک کــه انــرژی مــورد نیــاز خــود را از خــاک
میگیــرد ( )Chaney et al., 2005و از همــه مهمتــر
حتــی بعــد از حــذف آالیندههــا از خــاک حاصلخیــزی
خــاک را حفــظ میکنــد (.)Kirkham et al., 2006

بــا وجــود مزایــای گفتــه شــده ايــن روش محتــاج مــواد
معدنــي خــاص و شــرايط آب و هوايــي ويــژه اســت،
همچنیــن ایــن روش بــه زمــان زیــادی احتیــاج دارد،
اســتحکام گیاهــان محــدود اســت و کارایــی کمتــری
نســبت بــه دیگــر روشهــای بیولوژیکــی دارد .از
دیگــر معایــب ایــن روش محدودیــت در پاالیــش
آالیندههایــی اســت کــه تــا الیههــای عمیــق خــاک
پیــش رفتــه باشــند؛ و در نهایــت پیچیدگیهــای دفــع
مــوادزائــدآلــودهمیباشــد(.)HarterandNaidu.,2001
بــرای بهبــود زیســت پاالیــی گیاهــی ســه ویژگــی
ت کــه عبارتنــد از:
مهــم مــد نظــر اســ 
افزایــش دسترســی زیســتی در فلــزات ســنگین:
میتــوان فلــزات ســنگین را بــر اســاس جــذب شــدن
توســط گیاهــان بــه ســه دســته قابــل دســترس ،قابــل
تبــادل و غیــر قابــل دســترس تقســیم کــرد (Wei et
.)al., 2008راههــای مختلفــی بــرای افزایــش دسترســی
زیســتی در فلــزات ســنگین مثــل کاهــش یــا افزایــش
 pHخــاک ،خنثیســازی خــاک و همچنیــن اســتفاده
از کودهــا و مــواد شــیمیایی زیســت تخریــب پذیــر
وجــود دارد .افزایــش رشــد گیــاه (افزایــش زیســت
تــوده گیاهــان) :از آنجــا کــه زیســت تــوده نقــش
بســیار مهمــی در حــذف فلــزات ســنگین دارد ،افزایــش
آن باعــث بهبــود کارایــی زیســت پاالیــی گیاهــی
خواهــد شــد .روشهــای فیزیکــی مثــل تنظیــم نــور و
دمــا ،روشهــای شــیمیایی مثــل اســتفاده از کودهــا و
روشهــای فیزیکــو شــیمیایی مثــل تنظیــم  pHخــاک
میتواننــد در افزایــش مقــدار زیســت تــوده گیــاه مؤثــر
باشــند (.)Wei et al., 2008
کاهــش طــول دوره زیســت پاالیــی گیاهــی :از آنجا که
یکــی از معایــب روش زیســت پاالیــی گیاهــی مــدت
زمــان طوالنــی اســت کــه ایــن روش بــرای پاالیــش
احتیــاج دارد اگــر بتوانیــم طــول دوره را کوتاهتــر کنیــم
بــه بهبــود کارایــی زیســت پاالیــی گیاهــی میافزاییــم.
از راههــای کوتــاه کــردن دوره اصــاح میتــوان بــه
برطــرف کــردن خواســتههای گیــاه مــورد اســتفاده
مثــل تنظیــم دمــا ،نــور و  co2اشــاره کــرد .همچنیــن
یکــی از دیگــر از تکنیکهایــی کــه میتــوان از آن
بهــره گرفــت انتقــال نهــال بــه مزرعــه و زمينهــاي
آلــوده بــه جــای کاشــت دانــه گیــاه اســت.که البتــه
میــزان مؤثــر بــودن ایــن تکنیــک هنــوز بــه طــور
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کامــل مشــخص نیســت (.)Wei et al., 2008
در ایــن مقالــه در نظــر داریــم ســه روش اصــاح را کــه
بــه صــورت تلفیقــی بــا روش زیســت پاالیــی گیاهــی
بــرای حــذف و یــا کاهــش فلــزات ســنگین از خــاک
بــه کار بــرده شــدهاند را بــا هــم مقایســه کنیــم .بــرای
مقایســه میــزان تأثیــر هــر روش بــر روی زیســت
پاالیــی گیاهــی دو پارامتــر زیســت تــوده و جــذب
فلــزات ســنگین در گیــاه را در ایــن ســه روش بــا هــم
مقایســه میکنیــم.
 .1تأثیر بیوچار در بهبود کارایی زیست پاالیی
گیاه برای اصالح خاک آلوده به فلزات سنگین
با استفاده از گیاه آفتابگردان
بیوچــار مــادهای شــبیه ذغــال اســت کــه بــا ســوزاندن
مــواد آلــی حاصــل از پســماندهای کشــاورزی یــا جنگل
(پســماندهایی کــه حــاوی زیســت تــوده باشــند) در یک
فراینــد کنتــرل شــده بــه نــام تجزیــه در اثــر حــرارت
تولیــد میشــود .اگــر چــه بیوچــار حــاوی مقادیــر
زیــادی مــواد مغــذی مــورد نیــاز گیــاه اســت (Ren et
.)al., 2019
در آزمایــش اول بیوچــار تهیــه شــده از گیــاه لیچــی کــه
درختــی بــا میوههــای اســتوایی اســت در غلظتهــای
 5 ،2/5 ،0و  10درصــد بــه خــاک آلــوده بــه ســرب،
کادمیــوم ،آرســنیک و روی کــه از زمینهــای اطــراف
معدنــی درشــهر شــوای کوشــان اســتان هونــان چیــن
تهیــه شــده اســت اضافــه میشــود (.)Liu et al., 2020
در ایــن آزمایــش بــرای زیســت پاالیــی گیاهــی از گیــاه
آفتابگــردان بــه دلیــل ســطح برگهــای بــزرگ و
ریشـههای توســعه یافتــه آن و همچنیــن زیســت تــوده
بــاال و ســازگاری زیــادی کــه بــا محیــط دارد اســتفاده
شــده اســت (.)Guo et al., 2007
.2بهبود رشد گیاه با آغشتن خاکهای آلوده به
فلزات سنگین به ریزوباکتریهای محرک رشد
گیاه()PGPR
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیــاه بــه آن دســته
از باکتریهــای خــاک گفتــه میشــود کــه روی
بــذر ریشــه گیاهــان تلقیــح شــده و رشــد گیاهــان را
تقویــت میکنــد .ایــن ریزوباکتریهــا بــا بســیاری از
گیاهــان روابــط همزیســتی ایجــاد میکننــد و اگرچــه
انگلهــای ریزوباکتــری هــم در خــاک وجــود دارد
ولــی ایــن اصطــاح معمــو ًال بــه باکتریهایــی گفتــه
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میشــود کــه روابــط مفیــدی را بــرای هــر دو طــرف
ایجــاد میکننــد .ریزوباکتــری محــرک رشــد گیــاه
در ابتــدا در کشــاورزی و جنگلــداری بــرای افزایــش
عملکــرد گیــاه ،رشــد گیــاه و مقاومــت گیاهــان در برابر
بیماریهــا و بــه ویــژه بــرای غلبــه بــر تنشهایــی
کــه در شــرایط ســیل ،دمــای بــاال و شــرایط اســیدی
در گیــاه بوجــود میآمــد اســتفاده میشــدند .ایــن
گــروه از میکروبهــا بــر اســاس نــوع ارتباطشــان بــا
گیــاه بــه دو دســته اصلــی تقســیم مــی شــوندePGPR .
کــه میکروبهایــی هســتند کــه بیــرون از ســلول گیــاه
زندگــی میکننــد و  iPGPRکــه در داخــل ســلولهای
گیــاه قــرار دارنــد و بــا تولیــد برآمدگیهــا و گرههایــی
در گیــاه بــا آن همزیســتی میکننــدReed and Glick,( .
.)2005
ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیــاه بــه دو صــورت
مســتقیم و غیر مســتقیم رشــد گیــاه را تقویــت میکنند.
مکانیسـمهای مســتقیم شــامل کاهــش ســطح اتیلــن
از طرق ســنتز آمینوســیلوپروپان و کربوکســیالت ،تأمین
فســفر قابــل دســترس بــرای گیــاه ،تثبیــت نیتــروژن
اتمســفر بــرای اســتفاده گیاهــان و تولیــد هورمونهــای
گیاهــی مثــل آکســینها اســت (.)Glick et al., 1995
بــرای مکانیســمهای غیــر مســتقیم هــم میتــوان
بــه افزایــش مقاومــت گیاهــان نســبت بــه بیماریهــا
اشــاره کــرد (.)Guo et al., 2004
مهمتریــن عامــل محدودکننــده ریزوباکتریهــا
تحمــل آنهــا در برابــر غلظــت فلــزات ســنگین اســت.
بــر اســاس مقــدار و نــوع ترکیبــات آلــی کــه از ریشــه
گیاهــان تــراوش میکنــد و همچنیــن مقــدار و نــوع
فلــزات ســنگین جمعیــت ریزوباکتریهــای بیــن
گیاهــان میتوانــد در بیــن گونههــای مشــابه در
خاکهــای آلــوده یــا حتــی در مراحــل مختلــف رشــد
گیــاه متفــاوت باشــد (.)Wu et al., 2006
در آزمایــش دوم تأثیــرات ریزوباکتریهــا بــر
روی جــذب فلــزات ســنگین روی و کادمیــوم بــا
اســتفاده از گیــاه آفتابگــردان مــورد بررســی قــرار
میگیــرد ( .)Marques et al., 2013باکتریهــای
انتخــاب شــده بــه صــورت ذاتــی در ســایت آلــوده
بودهانــد و جداســازی باکتریهــا از رســوبات
جمــع آوری شــده از ســایت انجــام شــده اســت.
خــاک اســتفاده شــده در ایــن آزمایــش از عمــق

 20ســانتی متــری خاکهــای کشــاورزی شــمال
کشــور پرتغــال برداشــت شــده اســت و غلظــت
فلــزات ســنگین بــرای کادمیــوم ( 20 ،10 ،0و 30
 )mg/kgو بــرای روی ( 500 ،100 ،0و mg/ 1000
 ) kgمیباشــد .ریــزو باکتریهــای اســتفاده شــده
) Ralstonia eutropha (B1و )Chrysiobacterium humi (B2
بودنــد کــه ایــن ریزوباکتریهــا تــوان تحمــل  Cdو
 Znرا تــا  500میلــی گــرم بــر لیتــر در کشــت مایــع
از خــود نشــان دادنــد (.)Pires,2010
.3استفاده از مواد شیمیایی زیست تخریبپذیر
( )chelating agentبرای بهبود زیست پاالیی
گیاهی در حذف آالیندههای فلزی از خاک
 Chelating agentهــا ترکیبــات شــیمیایی هســتند که
اســاس کار آنهــا اتصــال بــه یونهــای فلــزی اســت
و بــرای حــذف فلــزات ســمی از محیطهــای آلــودهای
مثــل خــاک اســتفاده میشــوند .مــواد شــیمیایی
زیســت تخریبپذیــر بــا منشــأ طبیعــی شــامل آمینــو
اســید ،اســتیک اســید ،ســیتریک اســید و آســکوربیک
اســید هســتند .در روشهــای پاالیــش خــاک ضــروری
اســت کــه از مــواد زیســت تخریبپذیــر اســتفاده کنیــم

چــرا کــه مــادهای ماننــد  EDDTیــا اتیلــت مدیــن تتــرا
اســتیک اســید بــا وجــود تأثیــر بســیار باالیــی کــه بــر
روی جــذب فلــزات ســنگین توســط گیاهــان میگــذارد
بــه دلیــل اینکــه زیســت تخریبپذیــر نبــوده و میتواند
باعــث شســت و شــوی فلــزات ســنگین بــه الیههــای
زیریــن خــاک و حتــی آبهــای زیرزمینــی شــود،
اســتفاده آن توصیــه نمیشــود (.)Wang et al., 2018
بــه طــور کلــی اســتفاده از مــواد شــیمیایی زیســت
تخریبپذیــر میتوانــد باعــث کاهــش زیســت تــوده
در گیاهــان و همچنیــن افزایــش ســطح  H2o2و مالــون
دی آلدئیــد ( )MDAدر بــرگ گیاهــان میشــود کــه این
دو پارامتــر شــاخصهایی بــرای میــزان اکسیداســیون
در گیــاه میباشــند .در ایــن آزمایــش از ســه ترکیــب
شــیمیایی شــامل ســیتریک اســید ( ،)CAاکســالیک
اســید ( )OAو اتیلــن دی آمیــن ( )EDDSبــرای بهبــود
کارایــی زیســت پاالیــی گیاهــی اســتفاده میشــود.
هــر ســه مــاده شــیمیایی جــزو مــواد شــیمیایی زیســت
تخریبپذیــر هســتند.

مواد و روشها
.1آزمایش اول
نحــوه تهیــه بیوچــار در ایــن آزمایــش بــه ایــن
صــورت بــوده کــه شــاخههای گیــاه لیچــی بــا
آب دیونیــزه شســته شــده و در دمــای  80درجــه
بــه مــدت  12ســاعت خشــک میشــود ،پــس
از اینکــه شــاخهها را بــه قطعــات کوچکتــری
تقســیم میکنیــم در دمــای  500درجــه و بــه مــدت
 6ســاعت شــاخهها در کــوره قــرار میدهیــم .بعــد از
خنــک شــدن محصــول آن را از الــک بــا قطــر 0/28
عبــور داده و آن را بــرای رســیدن بــه  pHخنثــی
بــا آب دیونیــزه شســت و شــو میدهیــم (Liu et al.,
.)2020
پــس از خــرد کــردن و مخلــوط کــردن ســطح
خــاک تــا عمــق  15ســانتی متــری در  12قســمت
کاشــت گیــاه آفتابگــردان را انجــام داده و از بیوچــار
در غلظتهــای  5 ،2.5 ، 0و  10درصــد کل وزن
بیوچــار تولیــدی بــه خــاک اضافــه میکنیــم (Liu
.)et al., 2020

ســطح دانههــای آفتابگــردان بــا  Naoclاســتریل
شــده و بــا آب مقطــر شســت و شــو داده میشــود
و بــرای جوانــه زدن در دســتگاه در دمــای  25درجــه
قــرار میگیــرد .هیــچ کــودی در هنــگام کشــت
آفتابگــردان بــه خــاک اضافــه نمیشــود و  5تــا 6
مــاه بعــد از اضافــه شــدن بیوچــار بــه خــاک گیاهــان
و خــاک ریزوســفر برداشــت میشــود .در نهایــت
بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتری و طیــف
ســنجی انتشــار اتمــی پالســما غلظــت فلــزات را
مشــخص میکنیــم (.)Fan et al., 2016
.2آزمایش دوم
خــاک برداشــت شــده از زمینهــای کشــاورزی را
بــه اندازههایــی کوچکتــر از  2میلــی متــر آســیاب
کــرده و در دو مرتبــه و هــر بــار بــه مــدت  70دقیقــه
در دمــای  120درجــه قــرار میدهیــم و ســپس آن را
بــرای  4روز در اجــاق بــا دمــای  40درجــه ســانتیگراد
میگذاریــم .بــرای آلــوده کــردن خــاک بــه فلــزات
ســنگین ترکیبــات  cdcl2و  zncl2بــه خــاک اضافــه
شــد .خاکهــای تیمــار شــده بــا افــزودن آب
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دیونیــزه بــه آن بــه مــدت یــک هفتــه خیــس نگــه
داشــته میشــود تــا خــاک بــه  60درصــد ظرفیــت
نگهــداری آب خــود برســد .ســپس خــاک را بــرای دو
هفتــه در گلخانــه نگــه میدارنــد .دانههــای تخــم
آفتابگــردان بــا  Naoclاســتریل شــده و ســپس بــا آب
یونیــزه شســته میشــوند و در هــر گلــدان حــاوی
 300گــرم خــاک  10دانــه آفتابگــردان کاشــت
شــد .هــر گلــدان بوســیله  10میلــی لیتــر محلــول
حــاوی هــر باکتــری آغشــته شــد 10 .میلــی لیتــر
مــاده مغــذی اســتریل شــده ( )TSBبــه نمونــه  B0کــه
نمونــه کنترلــی فاقــد ریزوباکتــری بــود اضافــه شــد
و در نهایــت مقــدار زیســت تــوده و تجمــع فلــزات
ســنگین در گیــاه آفتابگــردان انــدازه گیــری شــد
(.)Marques et al., 2013
.3آزمایش سوم
نمونــه خــاک از عمــق صفــر تــا  25ســانتی متــری یک
ســری ایســتگاههای کشــاورزی آزمایشــگاهی متعلــق
بــه دانشــگاه علــم و صنعــت در جنــوب غربــی چیــن
اســتان هونــان برداشــت شــده اســت و در ادامــه بــه
فلــزات ســنگین اورانیــوم و کادمیــوم آلــوده میشــود.
نمونــه خــاک ابتــدا هوادهــی شــده ،خــرد میشــود
و ســنگها و علفهــای هــرزش جــدا میشــوند.
کادمیــوم و اورانیــوم هــر کــدام بــه مقــدار  15میلــی
گــرم بــر کیلوگــرم بــه نمونــه خــاک اضافــه میشــود.
گلدانهــای پالســتیکی بــه قطــر  20و ارتفــاع 15
ســانتی متــر را از  3کیلوگــرم خــاک پــر میکنیــم .زیــر
هــر گلــدان بایــد ســینی قــرار داده شــود تــا از نشســت
 Cdو  Uجلوگیــری شــود .کو دهــای حــاوی فســفات،
نیتــروژن و پتاســیم را بــه خــاک اضافــه کــرده و نمونــه
خــاک بــرای  4هفتــه بــه همیــن حالــت باقــی میمانــد.
بعــد از گذشــت ایــن زمــان  2دانــه تخــم آفتابگــردان در
هــر گلــدان کاشــته میشــود و خــاک بــه طــور منظــم
آبیــاری میشــود تــا رطوبــت خــاک بــه حــدود 60
درصــد کل ظرفیــت نگهــداری آب توســط خــاک حفــظ
شــود .بعــد از گذشــت  ۲مــاه از کاشــت دانههــا اقــدام
بــه اضافــه کــردن  CA، OAو  EDDSدر غلظتهــای
( 5 ،2/5 ،0و  )mmol/kg 7.5میشــود .ایــن مــواد
شــیمیایی طــی دورههــای ســه روزه بــه گیــاه اضافــه
میشــوند و بعــد از گذشــت یــک هفتــه از آخریــن
دوره گیــاه برداشــت میشــود و میــزان جــذب فلــزات
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ســنگین در ریشــه و ســاقه آفتابگــردان و همینطــور
مقــدار زیســت تــوده گیــاه انــدازه گیــری میشــود.
نتایج و بحث روی نتایج
.1آزمایش اول
طبــق شــکل  1تأثیــر بیوچــار بــر روی تغییــرات زیســت
تــوده گیــاه بــه ایــن صــورت اســت کــه در غلظــت 5
درصــد بیوچــار بــه طــور قابــل مالحظـهای بــا افزایــش
زیســت تــوده در گیــاه آفتابگــردان روب ـهرو هســتیم .در
مقایســه بــا گــروه کنترل ،زیســت تــوده گیــاه آفتابگردان
در ریشــهها ،ســاقهها ،برگهــا ،ظرفهــا و دانههــا
در غلظتهــای مختلــف بیوچــار بــه ترتیــب ،64/7
 75/1 ،36/5 ،32/8 ،20/4و  230درصــد افزایــش
یافــت .بــا ایــن حــال ،در غلظــت  10درصــد بیوچــار،
افزایــش میــزان زیســت تــوده گیاه ســرکوب شــد .تحت
ایــن غلظــت میــزان زیســت تــوده ریشــه ،ســاقه ،بــرگ،
ظــرف و دانــه بــه ترتیــب بــا 36/5 ،1/95 ،7/79 ،26/1
و  76/1درصــد نســبت بــه غلظــت بیوچــار  5درصــد
کاهــش یافــت .زیســت تــوده ریشــه و دانــه بــه ترتیــب
 11/1و  21/1درصــد در مقایســه بــا نمونــه شــاهد
کاهــش یافــت (.)Liu et al., 2020

شــکل  .1میــزان تأثیــر غلظتهــای مختلــف اعمــال شــده بــر
زیســت تــوده اجزای مختلــف گیــاه آفتابگردانی کــه در خــاک آلوده
بــه فلزات ســنگین کشــت شــده اســت.

بــا توجــه بــه تصویــر شــماره  2تجمــع ســرب و
کادمیــوم و آرســنیک در گیــاه آفتابگــردان بــا اســتفاده
از بیوچــار بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافــت،
امــا مقــدار کل روی کاهــش یافــت در مقایســه بــا
نمونــه کنترلــی ،مقــدار کل ســرب  Cd ،و  Asدر
گیاهــان آفتابگــردان بــه ترتیــب -15.8 ، ٪58.9-22.9
 ٪42.3و  ٪110-67.9افزایــش یافتــه و مقــدار کل

 ٪13.8-37.2 Znکاهــش یافتــه اســت .اســتفاده از 5
درصــد بیوچــار در خــاک تجمــع  Cdو  Asرا در گیــاه
آفتابگــردان بــه حداکثــر رســاند که بــه ترتیــب  42.3و
 ٪110بیشــتر از نمونــه کنترلــی بــود (.)Liu et al., 2020
 .2آزمایش دوم
زیســت تــوده شــاخههای آفتابگــردان بــا افزایــش
غلظــت روی بــه طــرز قابــل توجهــی کاهــش مییابــد.
تلقیــح باکتریهــا تأثیــر معن ـیداری در تولیــد زیســت
تــوده شــاخه بــرای گیاهــان رشــد یافتــه در همــان
ســطح فلــز نداشــت .تلقیــح بــا ریزوباکتــری  B2بــه
طــور قابــل توجهــی تجمــع روی در شــاخههای گیــاه
آفتابگــردان را كاهــش داد امــا تأثیــری بــر تجمــع
کادمیــوم نداشــت .بــرای همــه غلظتهــای خــاک
آزمایــش شــده بــه طــور کلــی ،ریزوباکتــری  B1هیــچ
تأثیــر قابــل توجهــی بــر روی ســطح فلــزات در شــاخه
گیــاه نداشــت .تلقیــح باکتریهــا نیــز در تولیــد زیســت
تــوده ریشــه تأثیــر معن ـیداری داشــتند ،گرچــه ایجــاد
رونــد واضــح امــکان پذیــر نبــود بــه نظــر میرســد
کــه در غلظتهــای کــم فلــز ،زیســت تــوده ریش ـهها
در مقایســه بــا گیاهــان غیــر تلقیــح شــده در حضــور
باکتــری کاهــش مییابــد.
.3آزمایش سوم
طبــق شــکل  4غلظــت هــای  EDDSزیســت تــوده
ســاقه را از 30.31بــه  3.28درصــد و زیســت تــوده

شــکل  .2تأثیــر غلظتهــای متفــاوت بیچــار بــر جــذب فل ـزات
ســنگین ســرب ،کادمیوم ،آرســنیک و روی در گیاه آفتابگــردان امکان
پذیــر نبــود بــه نظــر میرســد کــه در غلظتهــای کــم فلــز ،زیســت
تــوده ریشـهها در مقایســه بــا گیاهــان غیــر تلقیــح شــده در حضــور
باکتــری کاهــش مییابــد.

ریشــه را از  23.78بــه  0.73درصــد در مقایســه بــا
نمونــه کنترلــی ( )CKکاهــش دادنــد .ایــن نتایــج
نشــان مــی دهــد کــه گیــاه آزمایــش شــده در
غلظــت هــای  CAو  OAحساســیت کمتــری نســبت
بــه غلظــت هــای  EDDSدارد .کمتریــن مقــدار
کلروفیــل کل در بــرگ هــای آفتابگــردان در افــزودن
 5/5میلــی مــول در کیلوگــرم  EDDSمشــاهده شــد
کــه بــا مقــدار زیســت تــوده گیــاه نیــز مطابقــت
داشــت.
طبــق تصویــر شــماره  5افــزودن مــواد شــیمیایی
باعــث اختــاف معنـیداری در غلظــت  Uشــاخهها و
ریش ـههای گیــاه آفتابگــردان شــد .در ایــن مطالعــه،
اســتفاده از  CAو  EDDSباعــث افزایــش قابــل
توجهــی در غلظتهــای اورانیــوم و کادمیــوم در
شــاخه و ریشــه شــد .بیشــترین غلظــت اورانیــوم در
شــاخه گیــاه ( 1.3میلــی گــرم در کیلوگــرم) و ریشــه

شــکل  .3تأثیــر ریزوباکتریهــای  B1و  B2) B0نمونــه
کنترلــی) بــر روی زیســت تــوده موجــود در ســاقه و ریشــه گیــاه
تهــای مختلــف Zn
آقتابگــردان در غلظ 

( 84/44میلــی گــرم در کیلوگــرم) در  5.0و  7.5میلــی
مــول در کیلوگــرم غلظــت  CAمشــاهده شــد.
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دادنــد غلظــت کادمیــوم از  ٪19/02بــه 290/35
بــرای شــاخهها و  88. 5-12.66بــرای ریشــهها
بــه دلیــل افــزودن عوامــل شــیمیایی تغییــر یافــت.
حداکثــر غلظــت کادمیــوم  70/38میلــی گــرم در
کیلوگــرم بــرای شــاخه و  108/27میلــی گــرم در
کیلوگــرم بــرای ریشــه بــه دنبــال  5.0میلــی مــول
در کیلوگــرم افــزودن  EDDSبــود کــه بــه طــور قابــل
توجهــی بیشــتر از غلظــت در نمونــه کنترلــی بیشــتر
بــود (.)Li et al., 2020

شــکل  .4تأثیــر ریزوباکتریهــای  B1و  B2) B0نمونــه کنترلــی)
بــر روی زیســت تــوده موجــود در ســاقه و زیشــه گیــاه آقتابگــردان
در غلظتهــای مختلــف Cd

مطابــق تصویــر  6غلظتهــای  CAو  EDDSهمچنیــن
افزایــش قابــل توجهــی در جــذب کادمیــوم در گیــاه
آفتابگــردان در مقایســه بــا نمونــه شــاهد نشــان

نتیجهگیری
طبــق تصویــر شــماره  7بــا مقایســه هــر  3روش در
اصــاح زیســت پاالیــی گیاهــی میتــوان فهمیــد
کــه بیشــترین تأثیــر بــر روی جــذب فلــزات ســنگین
در گیــاه آفتابگــردان مربــوط بــه روش ســوم یعنــی
اســتفاده از  chelating agenentهــا اســت و بعــد از
آن بیوچــار و در آخــر ریزوباکتریهــای محــرک رشــد
گیــاه میتواننــد بــر میــزان جــذب فلــزات ســنگین
تأثیــر بگذارنــد .نکتــه حائــز اهمیــت در مقایســه ایــن
ســه روش تأثیــری اســت کــه هــر کــدام از روشهــا
بــر روی میــزان زیســت تــوده گیــاه میگذارنــد.
بــا توجــه بــه نمودارهــا و نتایــج بــه دســت آمــده
اضافــه کــردن مــواد شــیمیایی زیســت تخریبپذیــر
بــه گیــاه میتوانــد تأثیــر مخربــی بــر روی میــزان
زیســت تــوده گیاهــان بگــذارد .امــا بیوچــار تــا حــدود

جدول  .2میزان تجمع فلزات سنگین روی و کادمیوم در ریشه و ساقه گیاه آفتابگردان تحت تلقیح ریزوباکتریهای  B1و  B2و حالت بدون باکتری ()B0
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شکل  .5میزان تأثیر غلظتهای مختلف  CA ،OAو  EDDSبر روی زیست توده موجود در ساقه و ریشه گیاه آفتابگردان

شکل  .6میزان تجمع اورانیوم در شاخه و ریشه گیاه آفتابگردان در غلظتهای مختلف  CA ،OAو EDDS

شکل  .7میزان تجمع کادمیوم در ساقه و ریشه گیاه آفتابگردان در غلظتهای مختلف  CA ،OAو EDDS
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che�  اســتفاده از، میــزان تأثیــر روشهــای بیوچــار.8 شـ�ک ل
 هــا و ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیــاه درlating agent
میــزان جــذب فلــزات ســنگین در گیــاه آفتابگــردان

خوبــی مقــدار زیســت تــوده گیــاه را افزایــش میدهــد
و از ریزوباکتریهــای محــرک رشــد گیــاه میتــوان
بــرای ثابــت نگــه داشــتن میــزان زیســت تــوده در گیــاه
.و جلوگیــری از کاهــش مقاومــت گیــاه اســتفاده کــرد
یکــی از راههایــی کــه میتــوان بــرای بهبــود کارایــی
هــر چــه بیشــتر زیســت پاالیــی گیاهــی از آن بهــره برد
تلفیــق چندیــن روش و بــه کار بــردن همزمــان آنهــا
 همانطــور که.مــوازی بــا زیســت پاالیــی گیاهــی اســت
گروهــی از افــراد در آزمایشــی از ریزوباکتریهای محرک
رشــد گیــاه و مــواد شــیمیایی زیســت تخریبپذیــر بــه
صــورت همزمــان بــرای بررســی میــزان بهبــود زیســت
پاالیــی گیاهــی در گیــاه آلفاآلفــا در خاکهــای آلــوده
 اســتفاده کردنــد و تأثیــرات مثبتــی بــر رویCu بــه
افزایــش میــزان زیســت تــوده و جــذب فلــز ســنگین در
)Wenliang et al., 2020( گیــاه آلفاآلفــا مشــاهده کردنــد
پــس اســتفاده از روشهــای تلفیقــی میتوانــد کارایــی
.زیســت پاالیــی گیاهــی را افزایــش دهــد
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