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قابليت دسترسي زيستي فلزات سنگين خاک با کاربرد زغال زيستي و باکتري
ريزوسفري در فرآيند گياهپااليي بيد سفيد
سحر مکرم کشتيبان ،1سيّدمحسن حسيني ،*2مسعود طبري کوچکسرايي ،3حبيباهلل يونسي
(تاريخ دريافت8937/91/93 :
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چکيده
زغال زيستي يک افزودني پرکاربرد در بهبود کارايي گیاهپااليي از طريق افزايش رشد گیاه بوده که اثرگذاری آن بهصورت
جداگانه و ي ا در ترکیب با باکتریهای ريزوسفری در کاهش قابلیت دسترسي زيستي فلزات سنگین خاک يک مزيت مهم
بهشمار ميآيد .پژوهش حاضر با هدف بررسي کاربرد جداگانه و ترکیبي زغال زيستي (تولید شده از ضايعات چوب جنگلي
ممرز ،در سه سطح صفر 2/5 ،و  5درصد وزن خاک) و باکتری  Pseudomonas fluorescensروی ويژگيهای رويشي نهال
گلداني بید سفید ( )Salix alba L.کاشته شده در خاک آلوده به فلزات سنگین (سرب ،مس و کادمیوم) ،و همچنین
شاخصهای قابلیت دسترسي زيستي ،کارايي حذف فلزات ،فاکتور انباشت (تغلیظ) زيستي و فاکتور انتقال فلزات در شرايط
گلخانه و بازه زماني  819روزه برنامهريزی شد .نتايج نشان داد که بیشتر مؤلفههای رويشي نهال تحت تأثیر کاربرد
جداگانه و نیز ترکیب باکتری-زغال زيستي معنيدار بود .تیمار ترکیبي باکتری-زغال زيستي (سطح پنج درصد) موجب
افزايش  842 ،91 ،53و  15درصدی بهترتیب ،در وزن خشک برگ ،ساقه ،ريشه و کل نهالها نسبت به شاهد (بدون
باکتری-بدون زغال زيستي) شد .در تیمارهای زغال زيستي ،شاخصهای قابلیت دسترسي زيستي ،کارايي حذف فلزات
(بهجزء سرب) ،فاکتور انباشت زيستي و فاکتور انتقال (فقط در سطح مصرف  2/5درصد زغال زيستي) سرب ،مس و
کادمیوم بهترتیب  89تا  ،57چهار تا  23 ،47تا  19و  81تا  99درصد کمتر از شاهد اندازهگیری شد .تیمار ترکیبي
باکتری-زغال زيستي نسبت به تیمار جداگانه زغال زيستي منجر به بهبود  14 ،73 ،838و  89درصدی بهترتیب در
شاخصهای مذکور شد .در کل ،بر اساس يافتههای پژوهش ،ترکیب باکتری-زغال زيستي ،منجر به دسترسپذير کردن
فلزات سنگین و بهبود کارايي نهالها در حذف فلزات سنگین شد .از اين رو ،کاربرد ترکیبي باکتری-زغال زيستي بهعنوان
دو اصالح کننده خاک ،ضمن بهبود مؤلفههای رويشي نهال بید سفید ،ميتواند دسترسپذيری فلزات سنگین توسط گیاه را
تا حدودی فراهم کرده و فرآيند گیاهپااليي را بهبود بخشد.
واژههاي کليدي :آلودگي خاک ،انباشت زيستي فلزات ،باکتریهای محرک رشد گیاهي ،بید سفید ،زيستپااليي

مکرم کشتیبان س ،.حسیني س .م ،.طبری کوچکسرايي م ،.يونسي ح .8931 .قابلیت دسترسي زيستي فلزات سنگین خاک با کاربرد زغال زيستي و
باکتری ريزوسفری در فرآيند گیاهپااليي بید سفید ( .)Salix alba L.تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،7شماره  .4صفحه.831-288:
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فیزيکي حذف ،انتقال يا تثبیت اين آاليندهها از خاک،
رسوب و آب استفاده ميشود ( Bittsánszky et al.,
 .)2009در اين بین ،بهمنظور عدم يا کاهش ورود فلزات
سنگین پااليش شده به چرخه غذايي ،کاربرد گیاهان
پاالينده چوبي غیرمثمر جنگلي بهويژه گونههای متعلق
به خانوادهی  Salicaceaeاز جمله گونه بید سفید
( )Salix alba L.نسبت به ساير گونهها ،با سیستم
ريشهای قوی ،طول دوره رويشي بیشتر و قابلیت
انباشت زياد 5آلودگي در اندامهای خود ،بهعنوان
راهکاری مطمئن و مؤثر مورد توجه قرار گرفته است
( .)Bittsánszky et al., 2009با اين حال ،سرعت رويش
کم و جذب پايین گیاهان چوبي بهعنوان محدوديتي
اساسي در کاربرد آنها در فرآيندهای پااليش آلودگي
بهشمار ميآيد ( )Saladin, 2015که اخیرا استفاده از
برخي افزودنيهای خاک از قبیل زغال زيستي 1با هدف
تسريع در رشد و عملکرد گیاهان توسط پژوهشگران
پیشنهاد شده است ( .)Sousa et al., 2015زغال زيستي
ماده کربني متخلخ ل بوده که در اثر سوختن مواد آلي
در دمای باال و عدم حضور اکسیژن بهدست ميآيد
( )Khanmohammadi et al., 2015و موجب پااليش
آلودگيهای آلي و معدني ،بهبود ويژگيهای فیزيکي،
شیمیايي و زيستي خاک و افزايش رشد گیاه ميشود
(.)Puga et al, 2015
يافتههای پژوهشهای پیشین حاکي از اين است که
کاربرد زغال زيستي متناسب با سطح مصرف ،قابلیت
کاهش غلظت مشخصي از فلزات سنگین و بهبود درصد
متناظری از ويژگيهای کمي و کیفي خاک را منجر
ميشود ( .)Cui et al., 2013افزون بر اين ،کاهش
تنشهای محیطي يا افزايش مقاومت گیاهان در برابر
آاليندهها و ساير تنشهای محیطي از ديگر کارکردهای
زغال زيستي در فرآيند گیاهپااليي است ( Joseph et al.,
 .)2013در اين راستاPaz-Ferreiro et al. (2014( ،
افزايش ظرفیت تبادل کاتیوني ،جذب و حذف فلزات
سنگین از خاک ،تحريک رشد گیاه ،بهبود ويژگيهای
فیزيکي ،شیمیايي و زيستي خاک ،افزايش مواد مغذی
خاک و افزايش جذب فلزات سنگین توسط گیاهان با

مقدمه
آلودگي خاک توسط فلزات سنگین يکي از مشکالت
اکولوژيکي بسیار جدی در سراسر جهان بهويژه در
کشورهای در حال توسعه است (Jafari Monsef, 2017
&  .)Safari Sineganiهرچند وجود مقادير اندک فلزات
در خاک همچون مس ،روی و نیکل بهصورت طبیعي در
پايداری زيستي خاک مؤثر بوده ولي انباشت بیش از حد
آنها و يا فلزات سنگیني همچون کادمیوم ،سرب ،کروم
و جیوه بهعنوان آلودگي در خاک بهشمار ميرود
( .)Abbaszadeh et al., 2018خاکهای آلوده به غلظت
باالی فلزات سنگین نه تنها باعث سمیت در گیاهان و
ريزموجودات خاکزی شده ،بلکه اختالل در کیفیت
زيستي خاک و آب را در پي داشته و با آلودهسازی
چرخه غذايي ،سالمت جوامع انساني را تهديد ميکنند.
لذا ،راهکارهای متعدد سنتي و نوين بهويژه رويکردهای
دوستدار محیطزيست از قبیل استفاده از
2
جذبکنندههای زيستي ،8اصالح کنندههای زيستي
پسماندهای زيستي جنگلي ،9پسماندهای زيستي
کشاورزی 4و کاربرد روشهای زيستپااليي و گیاهپااليي
با هدف حذف آلودگيهای فلزات سنگی ن از خاک مطرح
شده و مورد آزمايش و استفاده قرار گرفته است
( Khodaverdiloo & Hamzenejad Taghlidabad,
 . )2014از برتریهای اصلي اين روشها ،کم هزينه
بودن ،کارايي باال ،کاهش پسماندهای شیمیايي ،تولید
جذبکنندههای زيستي و امکان احی اء و استفاده دوباره
از فلزات جذب شده برای اهداف ديگر ميباشد .در اين
بین ،کاربرد روشهای گیاهپااليي افزون بر تأمین اهداف
مورد نظر در کاهش و حذف آلودگيهای فلزات سنگین
از خاک ،بهسبب قابلیت پايداری باال ،افزايش پايداری
خاک ،تنوع زيستي ،بهبود زيبايي چشمانداز و کاهش
هدررفت آب و خاک ،نسبت به ساير روشهای ياد شده،
برتری دارند ( .)Hao & Jiang, 2015در روش گیاهپااليي
از توانايي و قابلیت گیاهان بهعنوان يک جايگزين
اقتصادی پاک و طبیعي ،بهجای روشهای شیمیايي و
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کاربرد زغال زيستي را گزارش کردهاند .همچنین نقش
زغال زيستي بر بهبود برخي ويژگيهای فیزيولوژيکي و
ريختشناسی و همچنین جامعه میکروبی
ريزوسفری گیاهان مورد استفاده در گیاهپااليي تأيید
شده است ( .)De Tender et al., 2016بهبود رشد و
قابلیت پااليش فلزات سنگین توسط سه گونه بید در
دراز مدت در شرايط کاربرد زغال زيستي (نیز گزارش
شده است ( .)Lebrun et al., 2016باوجود تأيید کارايي
زغال زيستي در بهبود ويژگيهای خاک و گیاه و
همچنین فرآيند گیاهپااليي ،مواردی همچون جذب
فلزات سنگی ن در بافت اسفنجي زغال زيستي و کاهش
دسترسي زيستي 8فلزات سنگین برای گیاه و در نتیجه
کاهش شدت گیاهپااليي و مقدار آن در کوتاهمدت
( )Meng et al., 2018از چالشهای مهم استفاده از
زغال زيستي برای پااليش آاليندهها از خاک توسط
گیاهان ميباشد .دسترسي زيستي (زيستفرآهمي)
فلزات سنگین در ريزوسفر خاک ،میزان قابلیت تبادل و
جذب فلزات سنگین برای گیاهان بوده که مقادير آن بر
اساس نوع گیاهان ،شکل و رفتار فلزات ،ويژگيهای
خاک و همچنین نوع افزودنيهای خاک متغیر ميباشد
( .)Meng et al., 2018بهعبارتي ،بهبود ويژگيهای
محیطي و افزودنيها ،قابلیت دسترسي زيستي فلزات
سنگین در خاک برای گیاهان افزايش مييابد و در
نهايت منجر به بهبود عملکرد گیاهان در پااليش
آاليندههای خاک ميشود .از اينرو ،بهرهگیری از
راهکارها و افزودنيهای مکمل با زغال زيستي بهمنظور
کاهش اثرگذاری آن در کاهش زيستفرآهمي فلزات
مورد توجه قرار گرفته است .در اين راستا ،کاربرد
باکتریهای مؤثر و مقاوم به تنشهای محیطي بهصورت
تلقیح ريزوسفری و همزمان با زغال زيستي با هدف
تعديل اثرگذاری زغال زيستي در کاهش قابلیت
دسترسي فلزات سنگین برای گیاهان و همچنین اثر
همافزايي هر دو افزودني بر فرآيند گیاهپااليي و
ويژگيهای خاک و گیاه توصیه شده است ( Hussain et
 .)al., 2018هرچند ،کاربرد جداگانه باکتریهای
ريزوسفری در بهبود فرآيند گیاهپااليي و ويژگيهای گیاه
و خاک نیز گزارش شده است (.)Karimi et al., 2018
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در اين بین ،باکتری ريزوسفری Pseudomonas

 fluorescensبهعنوان يک گزينه کارا ،مقاوم و پرکاربرد
در فرآيند گیاهپااليي بهويژه در شرايط همزيستي با گونه
بید سفید معرفي شده است ( Guarino & Sciarrillo,
 .)2017بنابه ضرورت پااليش فلزات سنگین از
بومسازگانها و همچنین بهبود عملکرد پتانسیل
پااليندگي گیاهان ،کاربرد افزودنيها از قبیل زغال
زيستي در بهبود ويژگيهای محیطي خاک و رويش
گیاهان پااليشگر مورد توجه محققین است .از طرفي،
کاهش زيستفرآهمي فلزات سنگین در شرايط استفاده
از زغال زيستي در فرآيند گیاهپااليي ،بهرهمندی از
افزودنيهای مکمل از قبیل باکتریهای ريزوسفری با
هدف افزايش بهرهوری گیاهان پاالينده فلزات سنگین
اجتنابناپذير ميباشد .در اين بین ،عملکرد چنین
رويکرد ترکیبي برای خاکهای آلوده چندفلزی و با
حضور گیاهان چوبي غیرمثمر چندساله ولي در بازه
زماني کوتاهمدت کمتر مورد بررسي قرار گرفته که
نیازمند تحلیل و پژوهشهای بیشتری ميباشد .از
اينرو ،پژوهش حاضر بهمنظور تحلیل و ارزيابي میزان
قابلیت دسترسي زيستي فلزات سنگین سرب ،مس و
کادمیوم تحت شرايط کاربرد باکتری ( Pseudomonas
 )fluorescensو زغال زيستي تولید شده از بقايای
درخت ممرز ،در فرآيند گیاهپااليي با گونه بید سفید
( )Salix alba L.در شرايط گلخانه و در مقیاس
گلدانهای آلوده شده برنامهريزی شد.
مواد و روشها
آلودهسازي خاک

در مراحل انجام پژوهش ،گلدانهای سه کیلويي با خاک
جنگلي کم تراکم و در حال تخريب تهیه شده از منطقه
بلده ( 91درجه و  27دقیقه شمالي و  58درجه و 19
دقیقه شرقي) استان مازندران پس از هوا خشک کردن و
عبور از الک دو میليمتری بهصورت نسبت دو به يک با
شن پر شده ( )Balseiro-Romero et al., 2017و
آلودهسازی خاک گلدانها از طريق اضافه کردن فلزات
سنگین انجام شد .در اين راستا آلودهسازی خاک مورد
مطالعه به فلزات سنگی ن مس ،سرب و کادمیوم بهترتیب
از نمکهای نیترات مس  ،Cu(NO3)2نیترات سرب
 Pb(NO3)2و نیترات کادمیوم  Cd(NO3)2بهترتیب به
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میزان  599 ،299و  29میليگرم بر کیلوگرم آلوده
شدند .بهمنظور توزيع يکنواخت فلزات سنگین اضافه
شده به خاک گلدانها و مطابق با روش پیشنهادی
) ،Fahmi et al. (2018نمکهای مورد استفاده در آب
حل شده و بهصورت محلول به گلدانها اضافه شد .پس
از آلودهسازی خاک به فلزات مورد نظر ،گلدانها
بهصورت سربسته و بهمدت هشت هفته در داخل گلخانه
و شرايط دمايي بین  81تا  25درجهی سلسیوس رها
شدند تا امکان برهمکنش خاک و آلودگي و همچنین
ايجاد شرايط طبیعي فراهم شود (.)Fahim et al., 2018
به منظور ايجاد توزيع يکنواخت فلزات اضافه شده در
تمام پروفیل خاک گلدانها ،در طي اين دوره ،دو الي
سه بار در هفته مقدار مشخصي آب با توجه به ظرفیت
زراعي ( 75درصد) به گلدانها اضافه شد ( Fahim et al.,
.)2018

تهيه باکتري ريزوسفري

بهدلیل نیاز به حجم و تعداد سلول زياد باکتری برای
تلقیح به تیمارهای آزمايش ،نمونه اولیه باکتری
ريزوسفری و محرک رشد Pseudomonas fluorescens
از آزمايشگاه بیولوژی مؤسسه تحقیقات آب و خاک ايران
تهیه شد .باکتری تهیه شده به محیط غذايي 8LB
منتقل شد و در انکوباتور استاندارد با شرايط دمايي 97
درجه سلسیوس و چرخش  859دور در دقیقه قرار داده
شد ( .)Arslan et al., 2014سپس بهمنظور جداسازی
باکتریهای تکثی ر شده از محیط غذايي ،اقدام به
سانتريفیوژ کردن مايع مورد نظر با دور  1999در دقیقه
به مدت  85دقیقه شد .باکتریهای جدا شده با بافر
فسفات پتاسیم ( 899میليمول و  )pH=7شستشو داده
شد و در سديم کلريد ( 15 )NaClدرصد انتقال داده
شد .در نهايت بهمیزان  899میليلیتر مايع تلقیح تهیه
شده حاوی  891سلول باکتری مورد نظر به ازای هر
گلدان آماده شد ( .)Sousa et al., 2015به تیمارهای
فاقد باکتری بهمنظور ايجاد شرايط آزمايش يکسان،
صرفا محلول سديم کلرايد (بدون باکتری) اضافه شد.

تهيه زغال زيستي

بهسبب ضرورت تهیه زغال زيستي ،ابتدا اقدام به
شناسايي و جمعآوری ضايعات چوبي گونه ممرز
( )Carpinus betulusاز محیط جنگلي دانشکده منابع
طبیعي دانشگاه تربیت مدرس شد .ضايعات چوبي تبديل
به پودر و هوا خشک شد ( )Heidari et al., 2014و به
کارخانه بهینه نقش انرژی در تهران و زير نظر پژوهشگاه
صنعت نفت منتقل و فرآيند تهیه زغال زيستي از آنها
در دمای  499درجهی سلسیوس و بهمدت دو ساعت و
در شرايط عدم حضور اکسیژن انجام شد ( Randolph et
 .)al., 2017در نهايت زغال زيستي تهیه شده در هاون
بهشکل پودر کامل و همگن در آمد و از الک 9/4
میليمتری عبور داده شد ( .)Joseph et al., 2013زغال
زيستي تهیه شده دارای  pH=1/5و مقدار کربن،
نیتروژن ،اکسیژن و هیدروژن آن به ترتیب ،9/92 ،71/1
 85/3و  9/7درصد بود .افزون بر اين ،محتوای فسفر،
پتاسیم ،کلسیم ،منیزيم و آهن در آن بهترتیب ،2/83
 8/18 ،84/83 ،4/32و  9/78گرم بر کیلوگرم و محتوای
فلزات سنگین مس ،سرب و کادمیوم بهترتیب ،88/18
 7/42و  9/83میليگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد .در
نهايت از زغال زيستي تهیه شده ،با مقادير صفر 2/5 ،و
پنج درصد وزني خاک گلدانها آماده شد ( Puga et al.,

کاشت نهالها و اجراي آزمايش

برای انجام پژوهش حاضر ،قلمههای بید سفید در اواخر
زمستان  8934از شاخههای يک ساله درختان بید واقع
در خزانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعي استان اردبیل جدا شد و به گلخانه دانشکده
منابع طبیعي دانشگاه تربیت مدرس منتقل شد .سپس
قلمههای تهیه شده در اندازه  29تا  99سانتيمتر و قطر
تقريبي  8/5تا دو سانتيمتر آماده شدند .قلمههای
آماده شده در گلدانهای يک کیلويي با بستر ماسه و
شرايط گلخانهای با دمای  81تا  25درجهی سلسیوس
تحت نور طبیعي و تأمین رطوبت يکسان تا زمان ظهور
ريشه و زمان بازکاشت نهالها در گلدانهای سه کیلويي
با خاک تیمار شده نگهداری شدند ( Vamerali et al.,
 .)2009پس از  19روز ،نهالهای همگن (از نظر ابعاد)
حاصل از قلمههای پیش کاشته شده در گلدانهای يک
کیلويي با بستر ماسهای ،بهمنظور بازکاشت نهالها
انتخاب شدند .سپس نهالهای هر تیمار با رعايت تمام
اصول کاشت و حداکثر تالش برای حفظ سالمت فیزيکي

.)2015
. Luria Broth
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مس و کادمیوم خاک پس از اعمال تیمارها ،نسبت به
میزان آنها در ابتدای آزمايش به صورت درصد تعیین
شد (.)Huang et al., 2004

اندامهای هوايي و زمیني برداشت و به گلدانهای حاوی
سه کیلو خاک آلوده به فلزات سنگین مس ،سرب و
کادمیوم و همزمان با اعمال تیمارها منتقل شدند .پس از
اعمال تیمارها و بازکاشت نهالها ،پايش و نگهداری از
نهالها در تمام شرايط محیطي انجام شد .برای اين
منظور بهصورت مرتب کنترل شرايط نور طبیعي ،تأمین
رطوبت گلدانها از طريق آبیاری همزمان و هماندازه
انجام شد و دمای گلخانه نیز بین  81تا  25درجه
سلسیوس تنظیم شد ( .)Zimmer et al., 2009در پايان،
با گذشت  819روز پس از بازکاشت و اجرای آزمايشها،
نهالهای برداشت شده از خاک گلدانها برای انجام
آزمايشهای آتي به آزمايشگاه علوم محیط زيست
دانشگاه تربیت مدرس منتقل شد.

اندازهگيري ضريب انباشت (تغليظ) زيستي و فاکتور
انتقال فلزات سنگين

ضريب انباشت زيستي 2و فاکتور انتقال 9فلزات سنگین
نشاندهنده توانايي گیاهان برای تحمل و انباشت فلزات
سنگین در اندامهای گیاهي بوده که فاکتور انباشت
زيستي با تقسیم غلظت فلزات سنگین انباشت شده در
ريشه گیاه به مقدار آن در خاک محاسبه شد (Cicero-
 .)Fernández et al., 2016فاکتور انتقال نیز از طريق
نسبت غلظت فلزات سنگین انباشت شده در ساقه گیاه
به غلظت آن در ريشه محاسبه شد ( Goswami & Das,
 .)2016در اين راستا اندازه انباشت زيستي و فاکتور
انتقال گیاهان با مقادير بیش از يک برای اهداف
گیاهپااليي مناسب ميباشند (.)Yoon et al., 2006

اندازهگيري دسترسي زيستي و کارايي حذف فلزات
سنگين

برای تعیین زيستفرآهمي فلزات سرب ،مس و کادمیوم
و بهعبارتي غلظت فلزات در فاز محلول و قابل دسترس
گیاه برای نهالهای تیمارهای آزمايش از روش استیک
اسید استفاده شد .از اينرو ،ابتدا يک گرم خاک در
داخل ظرف پلياتیلن ريخته شد و به مقدار 29
میليلیتر استیک اسید  9/88نرمال به آن اضافه شد.
سپس محلول آماده شده بهمدت  81ساعت مخلوط شد
و در نهاي ت فاز محلول آن از طريق سانتريفیوژ با دور
 1999در دقیقه بهمدت  29دقیقه جدا شد .فاز مايع
جدا شده از اين فرآيند از کاغذ صافي  9/45میکرومتر
عبور داده شد و به حجم رسانده شد (.)Liu et al., 2017
بهمنظور تعیین غلظت فلزات سرب ،مس و کادمیوم در
خاک گلدانها و نهالهای بید سفید ،نمونههای خاک و
گیاه بهوسیله اسید نیتريک و پرکلريک هضم شدند ( De
 .)Maria et al., 2011نمونههای هضم شده از کاغذ
صافي عبود داده و به حجم  25میليلیتر رسانده شدند.
پس از اتمام مراحل ياد شده ،میزان فلزات سرب ،مس و
کادمیوم نمونههای هضم شده با استفاده از دستگاه
جذب اتمي مدل GBC Scientific Equipment
) (SavantAAسنجش شدند .از طرفي ،میزان کارايي
حذف 8فلزات سنگین توسط نهالها در هر يک از
تیمارها ،از طريق محاسبه میزان غلظت فلزات سرب،

تجزيه و تحليل آماري

در نهايت پس از اندازهگیری مقادير متغیرهای مورد
بررسي ،بانک اطالعاتي در محیط نرمافزار Excel 2013
برای تجزيه و تحلیل تشکیل شد .در پژوهش حاضر سه
تکرار برای هر تیمار لحاظ شد .بهمنظور انجام
مقايسههای آماری ،ابتدا نرمال و يا عدم نرمال بودن
دادهها با استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبررسي و
تبديل دادههای غیرنرمال به حالتي با توزيع نرمال
مدنظر قرار گرفت .همچنین همگني واريانسها با آزمون
 Leveneبررسي شد .پس از برقراری شرطهای ياد شده،
تجزيه واريانس يک طرفه 4برای بررسي اثرات يکجانبه
و مقايسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن
( )Duncan testانجام شد .آزمونهای آماری فوق برای
تجزيه و تحلیل دادهها در محیط نرمافزار SPSS 23
صورت گرفت.
نتايج و بحث
تغييرات زيتوده نهالها

. Bioaccumulation factor
. Translocation factor

. Removal efficiency

1

. One-Way ANOVA
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نسبت به تیمار تلقیح باکتری بدون ترکیب با زغال
زيستي تفاوت معنيداری نداشت (جدول  .)2با اين
حال ،در سطح مصرفي زياد (پنج درصد) زغال زيستي
به همراه تلقیح باکتری ،وزن خشک ريشه و کل نهالها
افزايش معنيدار و بهترتیب  57و  99درصدی نسبت به
تیمار تلقیح باکتری بدون ترکیب با زغال زيستي داشت
(جدول  .)2بر اساس يافتههای پیشین ،تزريق همزمان
زغال زيستي و تلقیح باکتریها ميتوانند با افزايش
میزان کربن و نیتروژن ( ،)Cui et al. 2013بهبود
ويژگيهای ،فیزيکي ،شیمیايي و زيستي خاک و تحريک
جوامع میکروبي ( ،)Joseph et al., 2013افزايش ظرفیت
تبادل کاتیوني ،جذب و حذف فلزات سنگین از خاک
( )Paz-Ferreiro et al., 2014بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم مؤلفههای زیتوده نهالها را بهبود بخشند
که در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد.

نتايج نشان داد که در تیمار تلقیح باکتری اختالف میزان
تغییرات در مقادير زیتودههای خشک اندامهای ريشه،
ساقه و کل نسبت به شرايط بدون تلقیح معنيدار بود،
در حاليکه تأثیر معنيداری در اثر اعمال تیمار تلقیح
باکتری روی زیتوده خشک برگ نسبت به شاهد
مشاهده نشد (جدول  .)8تیمارهای زغال زيستي به
شکل معنيداری بر میزان زیتودههای خشک اندامهای
برگ ،ساقه ،ريشه و کل گیاه نسبت به شاهد معنيدار
بود .تیمار تلفیقي باکتری و زغال زيستي نیز بر میزان
زیتودههای شاخه و کل گیاه تأثیر معنيداری داشتهاند.
در تیمار شاهد (در خاک آلوده و بدون هیچ گونه
افزودني) ،زیتوده خشک برگ ،ساقه ،ريشه و کل
اندامهای نهالها بهترتیب  8/91 ،9/15 ،9/39و 2/19
گرم بود (جدول  .)2در شرايط تلقیح باکتری اندازههای
وزن خشک ساقه ،ريشه و کل نهالها بهترتیب  51 ،97و
 42درصد نسبت به شرايط بدون تلقیح افزايش داشتند
(جدول  .)2باکتریها از طريق تأمین منابع غذايي و
انواع پروتئینهای مورد نیاز گیاه ( ،)Khan, 2005سبب
بهبود ويژگيهای شیمیايي ،فیزيکي و زيستي خاک
( ،)Miransari, 2011افزايش تولید اسیدهای آمینه و
آلي ( ،)Rajkumar et al., 2011کاهش اثرات تنشهای
محیطي خاک از طريق افزايش مقاومت گیاه و حفظ
رطوبت بیشتر در اطراف ريشه (،)Deng & Cao, 2017
قادر به بهبود مؤلفههای ريختشناسي نهالهای تحت
تیمار با خاک آلوده هستند .زغال زيستي در شرايط
تلقیح و بدون تلقیح باکتری ،روی وزن خشک اندامهای
برگ ،ساقه ،ريشه و کل نهال تأثیر معنيداری داشت
(جدول  .)8بهگونهای که در سطوح مصرفي  2/5و 5
درصد زغال زيستي ،وزن خشک برگ ،ساقه ،ريشه و کل
نهالها بهترتیب  92و  19درصد 21 ،و  91درصد 81 ،و
 75درصد و  25و  53درصد بهصورت نسبت به شاهد
(شرايط بدون تلقیح باکتری و بدون زغال زيستي)
افزايش يافت (جدول  .) 2زغال زيستي منبع بزرگي از
کربن های فعال بوده که در کنار افزايش منابع غذايي
محیط خاک ( ،)Cui et al., 2013از طريق جذب فلزات
سنگین در بافت اسفنجي خود و کاهش دسترسي
زيستي فلزات سنگین شرايط برای رشد بهینه نهالها را
فراهم ميکند .در سطح مصرفي کم ( 2/5درصد) زغال
زيستي بههمراه باکتری ،وزن خشک هیچکدام از اندامها

شاخصهاي رفتارسنجي فلزات سنگين در خاک

میزان زيستفرآهمي و کارايي حذف هر سه فلز سنگین
(سرب ،مس و کادمیوم) و همچنین  pHخاک با افزودن
زغال زيستي تغییر کرد .تلقیح باکتری نیز منجر به
تفاوت معنيدار در مقادير شاخصهای مذکور شد و در
تیمار ترکیبي باکتری-زغال زيستي ،صرفا  pHخاک،
زيستفرآهمي مس و کارايي حذف سرب و کادمیوم
دارای تغییرات معنيداری بودند (جدول  .)9همچنین،
 pHخاک در دو تیمار نسبت به شاهد ( )1/97تغییر
داشت که در شرايط تلقیح باکتری (بدون زغال
زيستي) ،کاهش ( )7/39و در تیمار زغال زيستي پنج
درصد (بدون تلقیح باکتری) افزايش ( )1/89يافت (شکل
.)8
زغال زيستي بهصورت ذاتي دارای مقدار  pHو هدايت
الکتريکي بیشتری نسبت به محیط خاک است .از
طرفي ،اين افزودني حاوی مواد قلیايي (از قبیل خاکستر
چوب) ،برخوردار از بار منفي کربوکسیل و دارای عملکرد
فنولیکي است که ميتواند منجر به قلیايي شدن خاک
ميشود ( .)Jin et al., 2019بر خالف زغال زيستي،
باکتریها قادر به تولید پروتون ،اسیدهای آمین و آلي از
طريق فعالیتهای متابولیکي باکتريايي بوده که در
نهايت منجر به کاهش  pHخاک ميشوند ( Wu et al.,
.)2006
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 تجزيه واريانس سطوح مختلف زغال زيستي و تلقيح باکتري بر عملکرد شاخسار بيد سفيد-1 جدول
Table 1. Analysis variance of biochar levels and bacteria inoculation on white willow dry matter
Source of variation
df Leaf dry weight Shoot dry weight Root dry weight Total dry weight
Biochar

2

0.29***

0.04*

1.70***

3.99***

Bacteria

1

0.009ns

0.05*

1.14***

1.89***

Bacteria×Biochar

2

0.06ns

0.05*

0.16ns

0.56***

Error
Coefficient of variation (%)

12

0.04
21.41

0.01
13.01

0.05
24.36

0.07
20.9

-

 درصد در طي تجزيه واريانس يک طرفه9/8  يک و، وجود معنيداری در سطحهای پنج، ** و *** بهترتیب نشاندهنده عدم وجود معنيداری،*  وns در جدول باال
.ميباشد
Significant F-test value was indicated by *(p< 0.05), **(p< 0.01), ***(p< 0.001), and ns= not significant obtained by one-way ANOVA
analysis.

 اثرات اعمال سطوح زغال زيستي و تلقيح باکتري بر عملکرد ماده خشک بيد سفيد-2 جدول
Table 2. Main effects of biochar application rate and bacterial inoculation on dry matter of white willow
Biochar application rate (%)
Seedlings tissues
Control (without bacteria inoculation) Control (without bacteria inoculation)
0
2.5
5
0
2.5
5
Dry weight of leaf (g pot-1)

0.93b

1.23ab

1.49a

1.20ab

1.11ab

1.48a

Dry weight of shoot (g pot-1)

0.85b

1.09a

1.16a

1.17a

1.08a

1.16a

Dry weight of root (g pot-1)

1.08d

1.26cd

1.89b

1.69bc

1.39cd

2.66a

Total dry weight (g pot-1)

2.86d

3.58c

4.55b

4.06c

3.58c

5.30a

حروف انگلیسي غیرمشابه روی اعداد نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بین تیمارها در سطح معنيداری پنج درصد بر اساس مقايسه میانگینها توسط آزمون
.توکي ميباشد
Different letters within columns indicate significant differences according to Tukey's multiple range tests.

 زيستفرآهمي و کارايي حذف فلزات، تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف زغال زيستي و تلقيح باکتري بر واکنش خاک-3 جدول
 سرب و کادميوم،مس
Table 3. Variance analysis of biochar levels and bacteria inoculation effects on soil pH, bioavailability and
removal efficiency of Cu, Pb, and Cd.
biavalable Cu removal biavalable Pb removal Biavalable Cd removal
Source vatiation
df
pH
Cu
efficiency
Pb
efficiency
Cd
efficiency
***
***
***
***
***
***
Biochar
2
0.02
41.84
465.9
77.08
169.95
0.547
44.33***
Bacteria
1
0.02*** 24.35*** 720.75*** 537.67*** 753.49*** 0.567***
46.48**
***
***
ns
ns
**
ns
Biochar× Bacteria
2
0.005
4.72
20.77
11.1
86.03
0.058
2.95*
Error
12
0.001
0.19
17.31
6.71
14.634
0.03
0.738
Coefficient of
0.87
15.23
21.91
20.46
17.44
16.61
17.44
variation (%)
 درصد در طي تجزيه واريانس يک طرفه9/8  يک و، وجود معنيداری در سطحهای پنج، ** و *** بهترتیب نشاندهنده عدم وجود معنيداری،*  وns در جدول باال
.ميباشد
Significant F-test value was indicated by *(p< 0.05), **(p< 0.01), ***(p< 0.001), and ns= not significant obtained by one way ANOVA
analysis.
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شکل  -1تغييرات  pHخاک تيمارهاي شاهد (بدون زغال زيستي و باکتري) ،افزودن زغال زيستي در سطوح مختلف ( 2/5و پنج
درصد وزني خاک) با ( )B+و بدون ( )B-تلقيح باکتري در نهال بيد سفيد
Figure 1. Variation of soil pH in the control (without biochar and bacteria), biochar amendment at various
levels (2.5 and 5% of soil wight) with (B+) and without (B-) bacteria inoculation for white willow seedlings

نتايج نشان داد (شکل  )2که مقدار زيستفرآهمي فلز
سنگی ن سرب ،مس و کادمیوم در تیمار شاهد (بدون
تلقیح باکتری و افزودن زغال زيستي)  81/58 ،81/75و
 8/39میليگرم در کیلوگرم خاک بوده که میزان آن با
افزودن هر دو سطح کم و زياد زغال زيستي کاهش
معنيدار داشت .افزايش قلیايیت خاک توسط زغال

کاهش يافته و در نتیجه میزان دسترسي ريشه گیاه به
فلزات سنگین کاهش مييابد (.)Meng et al., 2018
فرآيندهای ياد شده عوامل مهمي در بهرهگیری از زغال
زيستي در تثبیت و کاهش زيستدسترسپذيری فلزات
سنگین و در نتیجه جلوگیری از اثر سمیت آنها روی
گیاهان مستقر در خاکهای آلوده ميباشد ( Xu et al.,

زيستي يکي از عوامل مهم در کاهش دسترسي نهالها
به فلزات سنگین است ( )Jien & Wang, 2013بهگونهای
که حمزهنژاد تقلیدآباد و سپهر ( 2018& Sepehr,
 )Hamzenejad Taghlidabadنقش تثبیتکنندگي و
کاهش دسترسي زيستي فلزات سنگین توسط زغال
زيستي را گزارش کردهاند .حمايت نهالها از طريق
افزودن زغال زيستي ،زيستفرآهمي فلزات سنگین
محتوای خاک را بهسبب قابلیت تثبیتکنندگي خود
کاهش داده که در اين راستا کاهش زيستفرآهمي و
شستشوی فلزات سنگین با افزودن زغال زيستي به

 .)2018مطابق يافتههای اين پژوهش ،با تلقیح باکتری،
مقدار زيستفرآهمي فلزات سنگین سرب ،مس و
کادمیوم نسبت به تمیار شاهد (بدون هیچگونه افزودني)
بهترتیب  28 ،59و  83درصد افزايش معنيدار داشته که
بهترتیب ( 25/89شکل 2الف) ( 22/93 ،شکل 2ج) و
( 2/27شکل 2ه) میليگرم بر کیلوگرم خاک اندازهگیری
شد .همان گونه که قبال نیز اشاره شد تلقیح باکتری به
ريزوسفر نهال ها با بهبود شرايط خاک برای رشد گیاه
افزايش رشد و توسعه طولي و حجمي ريشه را در پي
داشته که در اين شرايط دسترسي فلزات سنگین خاک

خاک آلوده توسط حمزهنژاد تقلیدآباد و سپهر ( &2018

برای نهال افزايش پیدا ميکند .در اين راستا ،يافتههای
کريمي و همکاران ( )Karimi et al., 2018نیز افزايش
زيستفرآهمي فلزات سنگین توسط گیاه با تلقیح
باکتری به خاکهای آلوده را تأيید کردهاند .تلقیح
باکتری به تیمارهای زغال زيستي تا حدودی منجر به
افزايش زيستفرآهمي سرب ،مس و کادمیوم نسبت به
شرايط کاربرد زغال زيستي شد (شکل  .)2از اينرو،
قلیايیت خاک ايجاد شده در اثر کاربرد زغال زيستي،
توسط باکتریهای تلقیح شده تعديل شد (شکل  )8که
در نهايت منجر به بهبود نسبي دسترسي زيستي فلزات

 )Hamzenejad Taghlidabad Sepehr,و زو همکاران
( Xu et al., )2018گزارش شده است .بهعبارتي زغال
زيستي متشکل از ذرات بسیار ريز با سطح ويژه باال بوده
و با برخورداری از حفرات میکروسکوپي متراکم در
اليههای اسفنجي ( )Meng et al., 2018موجب جذب
فلزات سنگین محتوای خاک اطراف ذرات زغال زيستي
افزوده شده به خاک ميشوند .بر همین اساس ،غلظت
فلزات سنگین محلول در محتوای آب در محیط خاک
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 مس و کادمیوم نسبت به استفاده،سنگین سرب
.) ج و ه،الف2 بهتنهايي زغال زيستي گرديد (شکلهای
 نقش بسیار مهم در زيستفرآهمي فلزاتpH میزان
سنگین در محیط خاک داشته بهگونهای که کاهش
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 مس (ج و د) و کادميوم (ه و و) در تيمارهاي شاهد (بدون زغال،) تغييرات زيستفرآهمي و کارايي حذف سرب (الف و ب-2 شکل
) تلقيح باکتري در نهالB-( ) و بدونB+(  و پنج درصد وزني خاک) با2/5(  افزودن زغال زيستي در سطوح مختلف،)زيستي و باکتري
بيد سفيد
Figure 2. Variation of bioavaibility and removal efficiency of Pb (A and B), Cu (C and D), and Cd (E and F)
in the control (without biochar and bacteria), biochar amendment at various levels (2.5 and 5% of soil wight)
with (B+) and without (B-) bacteria inoculation for white willow seedlings
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اندام گیاهي (کارايي حذف فلزات از خاک) را افزايش
داد .افزون بر فاکتورهای زيستفرآهمي و کارايي حذف
فلزات سنگین که بهعنوان شاخصهای مهم رفتار فلزات
سنگین در خاک ميباشند ،فاکتور انباشت زيستي
( )BCFو فاکتور انتقال ( )TFفلزات سنگین که بهترتیب
نسبت غلظت فلزات سنگین انباشت يافته در ريشه
نسبت به غلظت آنها در خاک و میزان غلظت فلزات
سنگین در ساقه به غلظت آنها در ريشه ،از شاخصهای
بسیار مهم در تبیین رفتار و میزان جذب فلزات سنگین
در اندام گیاه ميباشند ( .)Yoon et al., 2006در همین
راستا و بر اساس نتايج ارائه شده در جدول  ،4در
تیمارهای زغال زيستي در تمام سطوح ،فاکتورهای
انباشت زيستي و انتقال هر سه فلز سرب ،مس و
کادمیوم تفاوت معنيداری در بین تیمارها داشتند
(جدول .)4
مقايسه میانگینها برای تیمارهای اعمال شده نشان داد
که میزان انباشت زيستي فلز سرب (شکل 9الف) ،مس
(شکل 9ج) و کادمیوم (شکل 9ه) در اثر افزودن هر دو
سطح کم و زياد زغال زيستي (شکل 9الف) کاهش
معنيدار و بهترتیب تا  41 ،52و  48درصدی داشتند.
اثرات بیان شده برای کاهش زيستدسترسپذيری فلزات
برای گیاه توسط زغال زيستي ،از قبیل برخورداری از
بافت اسفنجي ( )Meng et al., 2018و افزايش قلیالیت
خاک ( ،)Jien & Wang, 2013از عوامل اصلي کاهش
انباشت زيستي فلزات در تیمارهای با کاربرد زغال
زيستي بود .از طرفي ،بهجزء مس ،همانند انباشت
زيستي ،اثرگذاری مشابهي از زغال زيستي روی فاکتور
انتقال سرب و کادمیوم مشاهده شد (شکلهای 9ب و
ه) .بر خالف نتايج به دست آمده در رابطه با اثرات زغال
زيستي ،تلقیح باکتری تأثیر افزايشي معنيداری بر میزان
انباشت زيستي فلزات سرب ،مس و کادمیوم داشت
(شکل 9الف ،ج و ه) .همچنین فاکتور انتقال فلزات
سنگین فقط برای سرب دارای تفاوت معنيدار بود
(شکل 9ب) .با وجود کاهش فاکتورهای انباشت زيستي
و انتقال با کاربرد زغال زيستي ،تلقیح باکتری همراه با
زغال زيستي ،موجب بهبود فاکتورهای ياد شده و در
نهايت تعديل مقادير فاکتورهای انباشت زيستي و انتقال
شد که همراستا با نتايج باندارا و همکاران ( Bandara et
 )al., 2017است.

در کنار فاکتور زيستفرآهمي فلزات سنگین ،کارايي
حذف فلزات سنگین توسط افزودنيها از جمله
شاخصهای مهم در تعیین میزان اثرگذاری تیمارها در
پااليش آاليندههای فلزات از خاک است ( Huang et al.,
 .)2004در اين راستا ،در پژوهش حاضر ،ضريب حذف
فلزت سرب در تیمار شاهد  24/57درصد بوده که در
تمام تیمارها بهجزء تیمار افزودن سطح پنج درصد زغال
زيستي بهتنهايي ،میزان کارايي حذف اين فلز از خاک
بهصورت معنيدار بهبود يافت .بهگونهای که بیشترين
مقدار کارايي حذف در تیمارهای تلقیح باکتری و افزودن
زغال زيستي بههمراه باکتری بهترتیب با مقادير 45/78
و  48درصد اندازهگیری شد (شکل 2ب) .کارايي حذف
فلز مس نیز در تیمارهای مطالعاتي بعضا رفتار مشابهي
با تغییرات فاکتور زيستفرآهمي داشت .بهطوریکه
کارايي حذف فلز مس در تیمار شاهد  27درصد بوده که
اين مقدار در تیمارهای با افزدون هر دو سطح زغال
زيستي بهصورت معنيداری کمتر بود ( 89و  84درصد)
(شکل 2د).
تلقیح باکتری با هر دو سطح مصرف زغال زيستي ،میزان
کارايي حذف مس را در حد تیمار شاهد نگهداشت (29
و  27درصد) در حاليکه تلقیح جداگانه باکتری بهصورت
معنيداری اين ضريب را افزايش داد ( 49/55درصد) .از
طرفي ديگر ،کارايي حذف فلز کادمیوم در تمام تیمارها
بین  14/59تا  72/99درصد بوده که در اين بین
بیشترين میزان کارايي حذف در تیمار تلقیح باکتری و
کمترين آن در تیمار جداگانه زغال زيستي در سطح
مصرف زياد مشاهده شد .لذا تلقیح باکتری بههمراه زغال
زيستي منجر به حذف فلز کادمیوم نسبت به شرايط
کاربرد جداگانه شد (شکل 2و).
شاخصهاي رفتارسنجي فلزات سنگين در نهال

از آنجاييکه میزان کارايي حذف فلزات سنگین توسط
گیاهان ارتباط مستقیمي با مقدار دسترسي گیاهان به
فلزات سنگین محتوای خاک (زيستفرآهمي) دارد
( ،)Mousavi et al., 2018لذا فلزات سنگین مس ،سرب
و کادمیوم باقيمانده در خاک تیمارهای با مقادير باالی
زيستفرآهمي ،کمتر از ساير تیمارها بود .در اين راستا،
در تیمارهای با تلقیح بهتنهايي باکتری با توجه به اثرات
ياد شده آن موجب افزايش دسترسي زيستي فلزات
سنگین در خاک شده و امکان جذب و انتقال آنها به
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 سرب و،– تجزيه واريانس اثر اعمال سطوح زغال زيستي و تلقيح باکتري بر فاکتور تغليظ زيستي و فاکتور انتقال فلزات مس4 جدول
کادميوم در نهال بيد سفيد
Table 4. Analysis of variance of biochar application rate and bacterial inoculation on BCF and TF of Cu, Pb,
and Cd in white willow
Source of vatiation
df
Cu BCF Cu TF Pb BCF Pb TF Cd BCF Cd TF
Biochar
2
2.93*** 0.073*** 0.85*** 0.001*** 13.30*** 0.02***
Bacteria
1
1.47*** 0.012ns 1.11*** 0.001*** 11.76*** 0.004ns
Biochar×Bacteria
2
0.193*** 0.018* 0.17*** 0.0001ns 1.97*** 0.004*
Error
12
0.01
0.003
0.008 0.00004 0.08
0.001
Coefficient of variation (%)
24.59
11.51
21.95
19.07
23.45 23.451
 درصد در طي تجزيه واريانس يک طرفه9/8  يک و، وجود معنيداری در سطح پنج، ** و *** بهترتیب نشاندهنده عدم وجود معنيداری،*  وns در جدول باال
.ميباشد
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analysis.
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) تلقيحB-( ) و بدونB+(  و پنج درصد وزني خاک) با2/5(  افزودن زغال زيستي در سطوح مختلف،)(بدون زغال زيستي و باکتري
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Figure 3. Variation of bioconcentration factor and translocation factor of Pb (A and B), Cu (C and D), and Cd
(E and F) in the control (without biochar and bacteria), biochar amendment at various levels (2.5 and 5% of
soil wight) with (B+) and without (B-) bacteria inoculation, for white willow seedlings
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که در نهايت منجر به کاهش انباشت فلزات سنگین در
اندام ريشه شد .همچنین ،با افزايش سطح مصرف زغال
زيستي ،کاهش مقادير شاخصهای مورد مطالعه شدت
بیشتری داشت .با اين حال ،تثبیت فلزات سنگین
توسط زغال زيستي و کاهش اثر سمیت آنها روی
نهال ها ،شرايط برای رشد سريع و حداکثری را فراهم
کرد که در نتیجه منجر به افزايش ظرفیت جذب و
انباشت در اندامهای بید سفید را در پي داشت .با اين
حال ،تلقیح باکتریهای ريزوسفری به محیط ريشه
نهالها ،هرچند بهاندازه زغال زيستي شرايط رويش
حداکثری شاخسار نهالها را فراهم نکرد ،ولي منجر به
افزايش قابل توجه و حداکثری در میزان زيستفرآهمي،
کارايي حذف ،انباشت زيستي (از محیط خاک به ريشه
نهال های بید سفید) و انتقال فلزات سنگین (از ريشه به
اندامهای هوايي نهالهای بید سفید) شد .از طرفي،
تلفیق باکتری-زغال زيستي ،منجر به افزايش قابلیت
زغال زيستي در دسترسپذير کردن فلزات سنگین و در
نتیجه ،افزايش کارايي نهالها در حذف فلزات سنگین
شد .لذا ،کاربرد ترکیبي باکتری و زغال زيستي بهعنوان
دو افزودني زيستي خاک ،ضمن بهبود مؤلفههای رويشي
نهالهای بید سفید و در نتیجه افزايش ظرفیت اندامهای
آنها ،امکان دسترسپذيری فلزات توسط گیاهان را تا
حدودی فراهم کرد که در نهايت منجر به بهبود فرآيند
گیاهپااليي شد .در حقیقت ،دستآورد اين پژوهش مؤيد
اين است که يکي از محدوديتهای (کاهش
زيستدسترسپذيری و کارايي حذف فلزات سنگین)
کاربرد زغال زيستي (بهعنوان راهکاری دوستدار محیط
زيست و ارزان در پااليش گیاهي آلودگيهای خاک) از
طريق کاربرد ترکیبي آن با تلقیح باکتریهای ريزوسفری
محرک رشد در نهال بید سفید ،رفع شده است .بيشک،
انجام پژوهشهای مشابه با دورههای آزمايشي طوالني
بههمراه تحلیل مؤلفههای فیزيولوژيکي و ريختشناختي
گیاهي و تغییرات فیزيکي ،شیمیايي و زيستي خاک،
منجر به صحت و قوت بیشتر پژوهشهای آتي خواهد
شد.

در نهايت تلقیح باکتری موجب افزايش شاخصهای
زيستفرآهمي ،کارايي حذف ،انباشت زيستي و انتقال
فلزات سنگین شده و افزودن زغال زيستي بیشتر منجر
به کاهش شاخصهای مذکور شد .از طرفي ،زغال
زيستي ماهیت و عملکردی متفاوت از باکتری در فرآيند
گیاهپااليي داشته که بیشتر از طريق تعديلسازی میزان
سمیت در محیط ريشه و جذب و نگهداری فلزات
سنگین ،سالمتي ريشه و گیاه را تضمین و موجب بهبود
ويژگيهای فیزيولوژيکي و ريختشناسي ميشود ( Xu et
 .)al., 2018از اينرو ،با افزايش زیتوده گیاه ،ظرفیت
حجمي گیاه برای جذب و نگهداری فلزات سنگین در
اندامهای گیاه افزايش يافته که در طوالنيمدت منجر به
حذف بخش قابل توجهي از آاليندهها از خاک ميشود.
در حاليکه ،باکتریها در محیط خاک نقشي در مديريت
فلزات سنگین نداشته و صرفا با ايجاد شرايط شیمیايي و
فیزيکي مناسب برای ريشه ،امکان تشديد جذب و
پااليش فلزات سنگین توسط گیاه را افزايش ميدهند.
بر اساس يافتههای پژوهش حاضر ،کاربرد ترکیبي دو
افزودني مذکور شرايط بهینهتری در فرآيند پااليش
آلودگي ها و بهبود سالمت خاک و گیاه را فراهم آورده
که در نهايت ضمن بهبود ويژگيهای رشدی گیاه (که
نقش زغال زيستي بیشتر بوده) ،امکان بهبود
شاخص های مؤثر در جذب فلزات سنگین (که نقش
باکتریهای پر رنگتر بوده) فراهم ميشود .لذا کاربرد
ترکیبي زغال زيستي و باکتری منجر به پااليش پايدار و
قابل توجه فلزات سنگین در فرآيند گیاهپااليي مورد
مطالعه در پژوهش حاضر شد.
نتيجهگيري کلي
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که افزودن زغال
زيستي به ريزوسفر نهالهای بید مستقر در خاک آلوده
به فلزات سنگین سرب ،مس و کادمیوم منجر به کاهش
قابلیت دسترسي زيستي فلزات سنگین در محیط
محلول خاک و در نتیجه کاهش شدت و میزان جذب
آنها توسط نهالها شد .از اينرو ،کارايي حذف فلزات
سنگین از خاک از طريق نهال بید سفید کاهش يافت
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Abstract
Biochar is known as a widely-use amendment in improving phytoremediation efficiency through
the increase of plant growth; whereas its influence (either individually or in combination with
bacteria) on the reduction of heavy metals (HMs) bioavailability of soil is an important advantage.
This study was planned to assess the effects of separately and combined of biochar produced by
forest wood wastes of hornbeam at three levels of 0, 2.5 and 5% of soil dry weight and
Pseudomonas fluorescens bacteria on growth properties of potted white willow (Salix alba L.)
seedling in a HM contaminated soil (Pb, Cu, and Cd). The variation of bioavailability (BA) and
removal efficiency (RE) indexes, and bioaccumulation (BCF) and translocation (TF) factors also
were analyzed in the treatments. The experiment was conducted under greenhouse condition for a
160 days’ period. The results showed that the variation in most growth components of seedlings
was significant in the separate and combined treatments. The combined treatment of bacteriabiochar (at 5% level) increased the dry weight of leaf, shoot, root and total plant about 59, 36, 142,
and 85% in comparison to the control (without the biochar and bacteria). In the biochar treatments,
the BA, RE (except Pb), BCF, and TF (only in 2.5% of biochar) for Pb, Cu, and Cd were 13-57, 447, 29-60, and 16-33% lower than those in control, respectively. These indexes were improved by
up to 191, 79, 84, and 13% in the bacteria-biochar treatment in compared to the individual
application of biochar. In overall, according to our findings, the combination of biochar-bacteria
led to the HMs bioavailability and improving the white willow function to eliminate soil HMs. So
that, co-application of biochar and bacteria as soil amendments can increase growth parameters in
white willow seedling and improve HMs bioavailability of plant in phytoremediation process.

Keywords: Bioremediation; Metal bioaccumulation; Plant growth-promoting bacteria; Salix alba,
Soil contamination
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