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زمینه و هدف :تأثير بيوچارها و نانو ذرات رس مختلف بر روي تثبيت و جذب کادميم توسط گياهان بهطور گستردهاي مورد مطالعه قرار
گرفته است ،اما مطالعات کمي بر روي انتقال بخشهاي مختلف آلودگي خاک در خاکهاي شور و قليایي متمرکز شده است .بنابراین ،این
فرضيه مطرح شد که حرکت کادميوم در خاکهاي آلوده تحت تأثير استفاده از بيوچار و نانو ذرات قرار ميگيرد و انتقال کادميوم از الیههاي
باالي پروفيل خاک به الیههاي پایين در خاک شور و قليایي کاهش ميیابد .بنابراین پژوهش حاضر بهمنظور بررسي پاالیش خاکهاي
شور و قليایي آلوده به فلز کادميوم بهوسيله گياه فلفل دلمه سبز تحت دو ماده اصالحيه خاک شامل بيوچار و نانو ذره زئوليت انجام شد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر تحت دو ماده اصالحيه خاک شامل بيوچار کاه گندم با نام علمي Triticum؛ و نانو ذرات زئوليت در
سطح  5گرم در کيلوگرم خاک آلوده به کادميم انجام شد .نمونههاي خاک از عمق  30-0سانتيمتري از دشت سجزي ،جمعآوري شدند.
خاک جمعآوري شده هوا خشک و بهمنظور آزمایش از الک  5ميليمتري عبور داده شدند و براي آزمایش استفاده گردیدند .خاک آلوده به
کادميم با قرار دادن  500گرم خاک خشک شده در یک بشر شيشهاي  2ليتري و مخلوط کردن آن با  250ميلي ليتر نيترات کادميم 1/2 g
) )Cd, Cd(NO3)2 4H2Oایجاد شد .در یک مزرعه بایر در منطقه دشت سجزي سه کرت (پالت) از خاک خالي شد و پالتها از
خاکي که بهطور یکنواخت و جداگانه با خاک آلوده و همچنين با بيوچار و زئوليت در سطح  %0و  )w/w( %5مخلوط شده بود ،پر شد .پس
از تهيه خاکهاي آلوده ،فلفل دلمه سبز ( )Capsicum annuumدر شرایط طبيعي در آنها کاشته شدند.
يافتهها :نتایج نشان داد که بيوماس فلفل دلمه سبز با استفاده از بيوچار و زئوليت به ترتيب  79/2درصد و  18/3درصد افزایش یافت.
غلظت کادميم در ميوه فلفل دلمه سبز در استفاده از بيوچار در مقایسه با هر دو تيمار شاهد و خاک با زئوليت تقریباً  %30کاهش یافت.
کادميم جذب شده توسط ساقههاي فلفل دلمه سبز در حدود  ٪50کادميم کل گياه بود .کاربرد مقادیر  5گرم بيوچار و زئوليت بر کيلوگرم
خاک به ترتيب سبب نگهداشت  42درصد و  78درصد کادميم خاک در خاک سطحي در مقایسه با خاک زیرین شد.
نتايج :با توجه به نتایج ميتوان بيان کرد گياه فلفل دلمه سبز ،ميتواند بهعنوان جذبکننده کادميم معرفي شود .همچنين نتایج بيانگر
برتري تيمار زئوليت نسبت به تيمار بيوچار در کاهش انتقال آلودگي به الیههاي زیرین خاکهاي شور و قليا است و افزودن بيوچار باعث
افزایش بيشتر در بيوماس فلفل دلمه سبز در مقایسه با نانوذره زئوليت در خاک آلوده به فلز کادميم است.
کلید واژهها :بيوچار ،زئوليت ،حرکت رو به پائين ،کادميم ،کربن آلي
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است که در زمينههاي مختلف علوم مورد توجه قرار گرفته

مقدمه
با توسعه اقتصاد و فعاليتهاي انساني (مانند صنعت،

است و همواره ابزاري کارآمد براي کمک به حل

کشاورزي ،معدن و غيره) ،خطرات جدي آلودگي به

چالشهاي زيستمحيطي بوده است .نانو مواد که ابعاد

( ;Cui et al., 20.16

کوچکتر از  100نانومتر دارند ،سطح ويژه بسيار زيادي

 .)Zhang et al., 2015فعاليتهاي انساني بيش از عوامل

دارند که باعث تمايل باالي آنها براي واکنش ،جذب و

طبيعي در ايجاد آلودگي خاک نقش داشته و فلزات سنگين

فعاليتهاي کاتاليستي ميشود که ميتوانند در کاهش

يکي از رايجترين آاليندههاي معدني در محيط خاک

آلودگي خاک مؤثر باشند.

سرعت محيطزيست را تهديد ميکند

ميباشد .همچنين ماندگاري طوالني مدت فلزات سنگين

خاکهاي شور و قليا در ايران بهطور گستردهاي توزيع

در خاک يکي از بزرگترين چالشهاي محيطزيستي است

شده است که ميتواند باعث تنش خشکي محصوالت

(.)Fellet et al., 2014; Yang et al.¸2011

مختلف شود .خاکهاي شور و قليا افزايش قابل توجهي

فلزات سنگين در اثر سوزاندن سوختهاي فسيلي،

در کادميم موجود در محلول خاک ،کادميم قابل استخراج

توليد زبالههاي شهري ،استفاده از کودهاي شيميايي و

خاک ،غلظت کادميم در ريشه گياه گندم و همچنين

آفتکشها ،معدنکاوي و همچنين لجن فاضالب وارد

کاهش فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني ريشه گندم در

خاک ميشود ) .(Gaur et al., 2004روشهاي پااليش

مقايسه با خاکهاي غير شور داشته است .بنابراين ،براي

خاکهاي مناطق آلوده به فلزات سنگين ،اغلب هزينهبر

کاهش آلودگي و تخريب بيش از حد خاکهاي شور و

بوده و گاهي اوقات اثرات نامطلوب بر خاک و محيط

قليا ،الزم به بازيابي اين دسته از خاکهاست

.(Wang et

ميگذارند.

)al., 2019a; Sun et al., 2020

امروزه فناوري گياهپااليي با استفاده از گياهان براي
استخراج آاليندههاي عنصري ،همچنين افزودنيهاي
چسبانندهاي که سازگار با محيطزيست هستند براي کاهش
تحرک فلزات سنگين يا محدود کردن انتقال آاليندهها به
خاک و سفرههاي آب زيرزميني مورد توجه زيادي قرار
گرفته است (.)Jafari et al. 2019
بيوچار ( )Biocharيک ماده کربني است که ميتواند با
استفاده از روش تجزيه کودهاي مختلف مانند بقاياي
محصوالت زراعي ،تراشههاي چوب ،لجن فاضالب و
غيره در اثر حرارت توليد شود .بيوچار حاصل از منابع
سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

مختلف ،حاوي عناصر مغذي با ارزش (بهويژه  Nو  )Pو
برخي يونهاي فلزي (بهعنوان مثال  Ca2+و  )Mg2+است
كه نقش مهمي در بهبود باروري خاک و رشد گياه دارد
) .(He et al., 2017عالوه بر اين ،استفاده از بيوچارهاي
مختلف بهعنوان اصالحيه خاک ،پتانسيل زيادي براي بهبود
خواص خاک ،تثبيت فلزات سنگين و در نهايت کاهش
تحرک آلودگي را دارد .نانوتکنولوژي يک فناوري نوظهور

استفاده از بيوچارها و نانو ذرات ميتواند با در
دسترس قرار دادن مواد مغذي خاک ،حفظ آب خاک و
رشد گياه ،خاکهاي تخريب شده مانند خاک شورو قليا را
احيا کنند (.)Yuan et al., 2019; Gu and Bai, 2018
تأثير بيوچارها و نانو ذرات مختلف بر روي تثبيت و
جذب کادميم توسط گياهان بهطور گستردهاي مورد مطالعه
قرار گرفته است ،اما مطالعات کمي بر روي انتقال آلودگي
خاک در عمقهاي مختلف در خاکهاي شور و قليايي
متمرکز شده است .عالوه بر اين ،پتانسيل اصالح بيوچار و
نانو ذرات در خاکهاي آلوده به فلزات سنگين هنوز نياز به
تحقيق و مطالعات بيشتري دارد .بنابراين ،اين فرضيه مطرح
شد که حرکت کادميوم در خاکهاي آلوده تحت تأثير
استفاده از بيوچار و نانو ذرات قرار ميگيرد و انتقال کادميوم
از اليههاي باالي پروفيل خاک به اليههاي پايين در خاک
شور و قليايي کاهش مييابد .بنابراين پژوهش حاضر
بهمنظور بررسي پااليش خاکهاي شور و قليايي آلوده به
فلز کادميوم بهوسيله گياه فلفل دلمه سبز تحت دو ماده
اصالحيه خاک شامل بيوچار و نانو ذره زئوليت انجام شد.

تاثیر بیوچار و زئولیت بر جذب کادمیم در فلفل دلمه ای ( )Capsicum annuumو آبشویی آن در خاک شور سدیمی 71 /
جدول  .1مشخصات و درصد برخي از مواد تشکيل دهنده زئوليت
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 :CECظرفيت تبادل کاتيوني

الک  5ميليمتري عبور داده شدند و براي آزمايش استفاده

مواد و روشها
کاه گندم با نام علمي  Triticum.در ورقههاي

گرديدند .برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاك مورد

آلومينيومي بستهبندي و در دماي  350درجه سانتيگراد

مطالعه با استفاده از روشهاي استاندارد معمول به شرح

درون کوره الکتريکي قرار داده شد .پس از  3ساعت

زير اندازهگيري شدند (جدول .)2

حرارت دادن درون کوره ،نمونه از کوره خارج گرديده و

اجزاي تشکيل دهنده بافت خاك به روش هيدرومتري

در دماي محيط نگهداري شدند .پس از آنکه دماي نمونهها

( ،)Jacob and Clarke, 2002اسيديته ( )pHخاک از

در محيط آزمايشگاه کاهش يافت از الک  2ميليمتري

دستگاه  pHمتر و هدايت الکتريکي ( )ECاز دستگاه

EC

عبور داده شدند .مقادير برخي از پارامترهاي فيزيکو

سنج استفاده گرديد ( ،)Watson & Brown, 2011ظرفيت

شيميايي بيوچار تهيه شده شامل اسيدته ( ،)pHهدايت

تبادل کاتيوني ( )CECبه روش جانشيني با استات سديم

الکتريکي) ،(ECظرفيت کاتيون تبادلي ) (CECو کربن آلي

( )Summer and Miller, 1996و کربن آلي خاک ()SOC

( )OCبه ترتيب برابر با 9/4 ،dSm−1 4/1،9/21

با استفاده از روش والکي بلک (

cmol

Walkley, and Black,

 kg−1و  g kg−1 630تعيين شد .اسيديته با استفاده از

 )1934اندازهگيري شد .خاک آلوده به کادميم با قرار دادن

دستگاه  pHمتر اندازهگيري شد ( Mclean 1988; Mckeon

 500گرم خاک خشک شده در يک بشر شيشهاي  2ليتري

 .)2005هدايت الکتريکي با استفاده از دستگاه هدايت

و مخلوط کردن آن با  250ميلي ليتر نيترات کادميم 1/2g

سنج الکترﯾکﯽ در عصاره اشباع تعيين شد (

& Watson

) )Cd, Cd(NO3)2 · 4H2Oايجاد شد.

 .)Brown, 2011کربن آلﯽ خاك با روش اکسيداسيون

در يک مزرعه باير در منطقه دشت سجزي سه کرت

کربن آلﯽ ( )Walkley and Black1934و  CECبه روش

(پالت) با ابعاد طول × عرض × ارتفاع =  1 × 1 ×1متر از

جانشيني با استات سديم (.)Summer and Miller, 1996

خاک خالي شد و پالتها از خاکي که بهطور يکنواخت و

مقادير برخي از پارامترهاي فيزيکو شيميايي نانو ذره

جداگانه با خاک آلوده و همچنين با بيوچار و زئوليت در

زئوليت ( 60-30نانومتر) خريداري شده در جدول 1

سطح  ٪0و  )w/w( %5مخلوط شده بود ،پر شد .غلظت

نشان داده شده است.

آلودگي خاک در هر پالت حدود  20ميليگرم کادميم در
هر کيلوگرم خاک بود .براي جلوگيري از مخلوط شدن
خاک پالتهاي مورد آزمايش با خاکهاي اطراف پالت،

آمادهسازي تيمارها
سجزي 25 ،کيلومتري شرق اصفهان جمعآوري شدند.

چوبي در عمق  40سانتيمتري زمين قرار گرفت.

خاک جمعآوري شده هوا خشک و بهمنظور آزمايش از
جدول  .2خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک مورد مطالعه
شن

سيلت

رس

()%

()%

()%

66/5

27/7

5/8

pH

EC

SAR

()dSm−1

8/3

23/1

27/4

CEC

SOC

()cmol kg−1

()g kg−1

2/03

1/95

 :CECظرفيت تبادل کاتيوني :EC ،هدايت الکتريکي :SOC ،کربن آلي خاک :SAR ،نسبت جذب سديم

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

نمونههاي خاک از عمق  30-0سانتيمتري از دشت

پالتها بهوسيله يک بافر چوبي پوشيده شد که اين بافر
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تيمارهاي مورد آزمايش بهصورت زير آماده شدند و
براي هر تيمار سه تکرار انجام شد:
 )1خاک آلوده %0 + +وزني بيوچار کاه گندم و پودر
زئوليت  50 +بذر فلفل دلمه ()PZ1؛
 )2خاک آلوده  %5 +وزني بيوچار کاه گندم  50 +بذر
فلفل دلمه ()PZ2؛
 )3خاک آلوده  %5 +وزني پودر زئوليت  50+بذر فلفل
دلمه (.)PZ3
پس از تهيه خاکهاي آلوده ،فلفل دلمه سبز
( )Capsicum annuumدر شرايط طبيعي در آنها کاشته

کادميم در عصارهها با استفاده از دستگاه جذب اتمي (مدل
 )AA220قرائت شد .بهمنظور اندازهگيري غلظت کادميم
در نمونههاي خشک گياه ،نمونههاي خشک شده ريشه،
شاخه و ميوه جداگانه در مخلوطي از اسيد نيتريک ،اسيد
کلريدريک و اسيد سولفوريک به نسبت  1:10:4در دماي
 420درجه سانتيگراد هضم و بعد از اتمام فعل و
انفعاالت ،محتويات از کاغذ صافي به داخل بالن ژوژه
صاف شدند و سپس غلظت کادميم در عصارهها توسط
دستگاه جذب اتمي (مدل  )AA220قرائت شد (

Baker,

.)and.Amacher, 1982

شدند .با توجه به عمق خاک پروفيل-18 ،6-12 ،0-6 ،
 24-30 ،18-24 ،12سانتيمتر خاک به ترتيب ،H2 ،H1

تجزيه و تحليل آماري

 H5 ،H4 ،H3تعريف شد .خاکهاي آلوده در اول فروردين

تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آزمون تجزيه

 1399در کرتها اضافه شدند .فلفل سبز در  15خردادماه

واريانس يکطرفه ( ،)One Way ANOVAمقايسه

 1399کاشته شدند .در طول فصل رشد عمليات آبياري،

ميانگينها در سطح معنيداري  %95با آزمون دانکن

مبارزه با آفات و علفهاي هرز براي تمامي کرتها انجام

بهوسيله نرمافزار آماري  SPSS 19انجام شد.

شد .آبياري با بازگشت خاک به ظرفيت زراعي در انتهاي
هر دور آبياري انجام شد.

وقتي گياهان براي برداشت رسيدند ،نمونههاي گياهان
جمعآوري و با آب تصفيه شده شستشو داده شدند.
همزمان نمونههاي خاک و گياه جمعآوري و براي آناليز
به آزمايشگاه انتقال داده شد .در پايان آزمايش،
نمونهبرداري خاک از هر پنج عمق خاک ،H3 ،H2 ،H1
 H4و  H5در سه تکرار با استفاده از يک اگر انجام شد.
هر نمونه گياه به ريشه ،شاخه و ميوه جدا شد .هر قسمت
به مدت  30دقيقه در آون در دماي  105درجه سانتيگراد
قرار گرفت و  48ساعت ديگر در دماي  60درجه
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سانتيگراد خشک شدند .نمونههاي ريشه ،شاخه و ميوه
خشک شده بهطور جداگانه آسياب شده و براي آناليز در
کيسههاي پالستيکي ذخيره شدند.
براي اندازهگيري غلظت کادميم در نمونههاي خاک ،از
عصاره گير  DTPAبه همراه كلريد كلسيم و تري اتانول
آمين ( )Triethanol amineاستفاده شد و  pHمحلول
عصاره گير در حدود  7/3تنظيم گرديد .سپس غلظت

نتايج و بحث
بيوماس و جذب کادميم

تأثير تيمارهاي مختلف مورد آزمايش بر ميزان بيوماس
و کادميم گياه در جدول  3آورده شده است .تيمار بيوچار
 PZ2نشان داد که بيوماس فلفل دلمه سبز در مقايسه
با  ٪ 79/2 PZ1افزايش يافته است .در حالي که در تيمار
 ،PZ3بيوماس فلفل دلمه سبز  ٪18/13در مقايسه با

PZ1

افزايش يافته است .افزودن بيوچار باعث افزايش بيشتر در
بيوماس فلفل دلمه سبز در مقايسه با نانوذره زئوليت در
خاک آلوده به فلز کادميم شد .آگوشي و همکاران ()1394
نشان دادند که استفاده زئوليت تأثير معنيداري بر ارتفاع و
تجمع ماده خشک ،وزن خشک برگ ،ساقه ،عملکرد و
اجزاء عملکرد ،کلروفيل ،هدايت الکتريکي ،شاخص
برداشت ،درصد و عملکرد پروتئين دانه سويا داشت.
اثرات بيوچار در افزايش کربن آلي خاک و عملکرد گياه
بيشتر از اثرات آلودگي کادميم بر بيوماس گياه بوده است.

تاثیر بیوچار و زئولیت بر جذب کادمیم در فلفل دلمه ای ( )Capsicum annuumو آبشویی آن در خاک شور سدیمی 73 /

همينطور ،بيوچار با بهبود وضعيت تغذيه خاک عملکرد

کادميم خاک منجر به کاهش معنيدار عملکرد محصول

گياه را بيشتر تيمار  PZ3افزايش داد.

ميگردد .غلظت کادميم در بخشهاي مختلف گياه در

جدول ( .)3بيوماس ( )biomassو کادميم ( )Cdدر فلفل دلمه سبز،
ﺣروف مشابه نشان دهنده ﻋدم تفاوت معنيدار و ﺣروف متفاوت
Cd mg/kg

نتايج نشان ميدهد که کادميم جذب شده توسط
ساقههاي فلفل دلمه سبز در هر سه تيمار حدود ٪50

نشان دهنده معنيدار بودن غلظت کادميم بين سه تيمار است.
بيوماسgr/ m2

شکل  1نشان داده شده است.

کادميم کل گياه بود که نشان ميدهد گياه فلفل دلمه سبز

0/45± 0/04a

232/7

PZ1

توانايي بااليي در جذب کادميم دارد .غلظت کادميم در

0/62±0/02b

417/1

PZ2

0/66 ± 0/02b

474/9

PZ3

ميوه فلفل دلمه سبز در استفاده از بيوچار در مقايسه با هر

 :PZ1خاک آلوده +فلفل دلمه :PZ2 ،خاک آلوده  %5 +وزني بيوچار +
فلفل دلمه :PZ3 ،خاک آلوده  %5 +وزني پودر زئوليت  +فلفل دلمه

دو تيمار  PZ1و  PZ3تقريباً  %30بهطور معنيداري
( )p<0/05کاهش يافته است .بهطور کلي ،با توجه به نتايج
جدول و شکل  ،1وجود بيوچار در خاک سبب افزايش

اين نتايج مطابقت دارد با يافتههاي محققان ديگر

عملکرد گياه و کاهش غلظت کادميم در بخشهاي

( Tagoe et al., 2008; Suppadit et al., 2012; Reibe et

خوراکي گياه فلفل دلمه سبز شده است .در اين راستا،

al., 2015; Qiao et al., 2017; Dai et al., 2020; Wang
) et al., 2019a,bکه همگي بر اين باورند بيوچار توانايي

جاللي پور و همکاران ( )1392بيان کردند که بيوچار

افزايش عملکرد بهتر گياه به همراه دارد Chen .و همکاران
( )2016همچنين بيان کردند که کاربرد بيوچار افزايش
عملکرد و کاهش غلظت چهار درصدي کادميم در
بيوماس گياه برنج را به همراه داشته است .در همين راستا،
 Zhangو همکاران ( )2016با بررسي آلودگي کادميم
خاک بر عملکرد گياهان به اين نتيجه رسيدند آلودگي
ریشه
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گياه در سطح  15گرم بر کيلوگرم بيوچار و سطح صفر
کادميوم مشاهده شد.
جعفري و همکاران ( )1399با بررسي پااليش
خاکهاي آلوده به فلزات سنگين بهوسيله گياه آفتابگردان
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تیمارها
شکل  .1نسبت کادميم در بافتهاي مختلف گياه :PZ1،خاک آلوده +فلفل دلمه :PZ2 ،خاک آلوده  %5 +وزني
بيوچار  +فلفل دلمه :PZ3 ،خاک آلوده  %5 +وزني پودر زئوليت  +فلفل دلمه ،ﺣروف مشابه نشان دهنده ﻋدم
تفاوت معنﯽدار و ﺣروف متفاوت نشان دهنده معنيدار بودن غلظت کادميم بين سه تيمار است
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a

b

بيشترين افزايش در ميزان ارتفاع ،وزن خشک ساقه و ريشه

 %نسبت کادمیوم بافتهای گیاهی

برگ

ساقه

بهطور کلي باعث بهبود رشد زيست توده ميشود و

 / 74قرهی

نشان دادند که حضور بيوچار در بستر کاشت ،در برخي

رحمي و همکاران ( )1398مطابقت دارد که يافتند افزودن

تيمارها منجر به باال رفتن غلظت آالينده در اندامهاي

بيوچار و زئوليت افزايش  pHخاک را به همراه دارد.
تيمار خاک به همراه بيوچار در تمام اعماق ،H1

گياهي شد و گونه آفتابگردان بهعنوان يک گياه مناسب
براي گياهپااليي خاکها مناسب ميباشد .آزاد بخت و

 H4 ،H3،H2و  H5به ترتيب  25/8 ،8/3 ،19/7 ،39/5و

همکاران ( )1399با بررسي تأثير آلودگي کادميم و سرب بر

 9/5درصد افزايش  SOCنسبت به تيمار  PZ1را داشته

کيفيت زيستي خاک و رشد گياه کلزا به اين نتيجه رسيدند

است (شکل  .)3به دليل وجود بيوچار در خاک و بهبود

که کادميم و سرب در گياه کلزا بهعنوان عوامل بازدارنده بر

بخشيدن خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک (مانند

روي رشد طول ساقه و ريشه مؤثر بودهاند.

افزايش کربن خاک ،حاصلخيزي خاک و غير متحرک
کردن آلودگي خاک) شرايط مناسبتري را براي رشد گياه

اثرات بيوچار و نانوذره زئوليت بر  pHو کربن آلي خاک

فراهم ميکند و سبب افزايش مقدار  SOCخاک سطحي

تغييرات  pHدر شکل  2و کربن آلي خاک ( )SOCدر

نسبت به خاک عمقي ميگردد (خدا رحمي و همکاران

شکل  3نشان شده است .در مقايسه با تيمار بدون بيوچار

 .)Sun et al., 2020 ،1398عالوه بر اين ،با بهبود

PZ2

خصوصيات خاک در صورت استفاده از بيوچار ،بهطور

و  PZ3به ترتيب  0/26و  0/58واحد بهطور معنيداري

قابل توجهي ميتواند سبب رشد گياه و افزايش بيوماس

( )p<0/05افزايش يافته است .همچنين  pHخاک در تيمار

گياه شود (جدول  .)3همچنين ،گياهان مختلف

 PZ1و  PZ2و  PZ3بين اعماق پايينتر مقايسه شدند که

تواناييهاي مختلفي براي جذب کادميم دارند و ممکن

PZ3

است با تغيير خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک،

و زئوليت ( pH ،)PZ1خاک سطحي ( )H1تيمارهاي

نتايج نشان ميدهد ميزان  pHخاک در تيمار  PZ2و

در سه عمق  H4 ،H3و H5کاهش داشته است .اين نتايج

توانايي گياهان هم در جذب کادميوم خاك تغيير کند

(افزايش  pHخاک سطحي در اثر افزودن بيوچار و

).)Chen et al., 2008; Jeffery et al., 2015; Sun et al., 2020

زئوليت) با يافتههاي  Medy´ nska-Juraszekو همکاران
( Burachevskaya ،)2020و همکاران ( )2021و سلطاني
PZ3
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شکل  .2تغييرات  pHخاک در پروفيل خاک :PZ1 ،خاک آلوده +فلفل دلمه :PZ2 ،خاک آلوده  %5 +وزني بيوچار  +فلفل
دلمه :PZ3 ،خاک آلوده  %5 +وزني پودر زئوليت  +فلفل دلمه ،ﺣروف مشابه کوچک نشان دهنده ﻋدم تفاوت معنﯽدار و
ﺣروف متفاوت کوچک نشان دهنده معنيدار بودن غلظت  pHبين سه تيمار در هر ﻋمق است .ﺣروف مشابه بزرگ نشان دهنده
ﻋدم تفاوت معنﯽدار و ﺣروف متفاوت بزرگ نشان دهنده معنيدار بودن غلظت  pHبين ﻋمقها در هر تيمار است

تاثیر بیوچار و زئولیت بر جذب کادمیم در فلفل دلمه ای ( )Capsicum annuumو آبشویی آن در خاک شور سدیمی 75 /
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شکل  .3تغييرات کربن آلي خاک ( )SOCدر پروفيل خاک :PZ1 ،خاک آلوده +فلفل دلمه :PZ2 ،خاک آلوده  %5 +وزني بيوچار  +فلفل
دلمه :PZ3 ،خاک ،ﺣروف مشابه کوچک نشان دهنده ﻋدم تفاوت معنيدار و ﺣروف متفاوت کوچک نشان دهنده معنيدار بودن کربن آلي
خاک بين سه تيمار در هر ﻋمق است و ﺣروف مشابه بزرگ نشان دهنده ﻋدم تفاوت معنﯽدار کربن آلي خاک بين ﻋمقها در هر تيمار است

اثرات بيوچار و نانوذره زئوليت بر انتقال کادميوم به اليههاي

افزايش باقيمانده کادميم و روي در خاك شد (

ﻋمودي خاک

.)al., 2019

Xiao et

نتايج نشان داد کاربرد مقادير  5گرم بيوچار و زئوليت بر

الزم به ذکر است که کادميوم باقيمانده در خاك يکي

کيلوگرم خاك به ترتيب سبب نگهداشت  42درصد و 78

از ويژگيهايي است که معموالً تحت تأثير عوامل محيطي

درصد کادميم خاك در خاک سطحي  H3+ H2+H1در

نظير شرايط آب و هوايي ،بافت خاك و مقدار آب آبياري

مقايسه با تيمار  PZ1شد (شکل )4؛ که دليل احتمالي آن

قرار ميگيرد .از آنجا که شرايط آزمايش در پژوهش

افزايش نگهداشت يون کادميوم در خاك به دليل جذب بر

حاضر براي همه تيمارها يکسان بوده ،لذا تغييرات کادميم

روي بيوچار و زئوليت و افزايش توان نگهداشت اين يون

خاك تحت تأثير وجود بيوچار و زئوليت

بود.

در خاك ميباشد .همچنين يون کادميم به دليل بار مثبت به
ذرات کلوئيدي خاك داراي بيوچار و زئوليت جذب شده

نتيجهگيري

انتقال مييابد .اين اثر در زمينهاي شني به دليل کم بودن

 )1زئوليت نسبت به بيوچار در خاکهاي شور و قليا تأثير

ظرفيت تبادل کاتيوني ،بيشتر ميباشد .کاهش انتقال کادميم

بيشتري در جلوگيري از حرکت و انتقال کادميم به اليههاي

در اثر کاربرد بيوچار و زئوليت توسط ساير محققان نيز

زيرين خاک داشت که ميتوان گفت آب زيرزميني را در

گزارش شده است (.)Cui et al., 2019; Sun et al., 2020

برابر آلودگي کادميوم محافظت خواهد کرد.

در پژوهش ديگري ،کاربرد زئوليت بهطور معنيداري در
افزايش جذب و قدرت نگهداري کادميم و کاهش انتقال
به اعماق مؤثر بود و با افزايش مقدار زئوليت اثربخشي آن
نيز افزايش يافت ) .(Mondal et al., 2021در آزمايش
ديگري ،استفاده از بيوچار بقاياي گياهان در خاكهايي با
بافت متوسط و شور سبب افزايش رشد گياه و همچنين

 )2افزودن بيوچار باعث افزايش بيشتر در بيوماس فلفل دلمه
سبز در مقايسه با نانوذره زئوليت در خاک آلوده به فلز
کادميم شد.
 )3با جذب  50درصدي کادميم توسط ساقههاي فلفل دلمه
سبز ميتوان بيان کرد که اين گياه ،ميتواند بهعنوان
جذبکننده کادميم در خاکهاي شور و قليا معرفي شود.
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و به مقدار کمتري نسبت به تيمار  PZ1به اليههاي پايينتر

بهطور کلي از اين تحقيق ميتوان نتيجهگيري کرد که:
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Background and Aim: The effect of various biochars and nano-clay on Cd immobilization and
uptake by plants has been widely studied, but few studies have focused on the migration of
different Cd fractions in saline-alkaline soils. Moreover, the remediation potential of biochar and
nano-clay in saline soils polluted with heavy metals is still to be studied. Therefore, it was
hypothesized that the Cd movement is influenced by biochar and nano-clay application in soil
contaminated with the matter. The aim of the present study was to evaluate the effects of biochar
and zeolite on the uptake of cadmium by green bell pepper (Capsicum annuum) and its
downward movement in saline-alkaline and cadmium-contaminated soils.
Method: The present study was carried out under two soil modification materials including
wheat straw biochar (Triticum( and zeolite nanoparticles at the level of 5 g/kg of cadmiumcontaminated soil. The soil was collected at 0 to 30 cm depth from a plain in Sejzi, Esfahan. The
soil was air-dried and stones, as well as plant litter, were removed, and then the soil was passed
through a 5 mm sieve and prepared for the experiment. The heavy metal contaminated soil was
created by placing 500 g air-dried soil into a 2 L glass beaker and mixing it with 250 mL
cadmium nitrate (1.2 g Cd, Cd(NO3)2· 4H2O). In the Sejzi plain area, three plots were filled with
biochar and zeolite at the level of 5 g/kg of cadmium-contaminated soil. After preparing the
contaminated soils, green bell peppers (Capsicum annuum) were planted in them under natural
conditions.
Results: The results showed that biomass of green bell pepper increased significantly by 79.2%
and 18.3% using biochar and zeolite, respectively. The concentration of cadmium in green bell
pepper’s fruit in biochar application was reduced by almost 30% compared to both control and
soil treatments with zeolite. Cadmium absorbed by green bell pepper stems was about 50% of the
total plant cadmium. Application of 5 gr of biochar and zeolite per kg of soil increased 42% and
78% of soil cadmium in topsoil (0-12 cm), respectively, compared to the subsoil.
Conclusion: According to the results, it can be stated that green bell pepper can be introduced
as a cadmium absorber. The results also show the superiority of zeolite treatment over biochar
treatment in reducing contamination transfer to the underlying layers of saline and alkaline soils
and the addition of biochar caused a greater increase in green bell pepper biomass compared to
zeolite nanoparticles in cadmium-contaminated soil.
Keywords: Biochar, zeolite, leaching, cadmium, organic carbon
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