 نیلوفر حسنی و همکاران/ ... تأثیر کاربرد کیتوسان بر جمعیت برخی گروههای

Journal of Soil Management and Sustainable Production
Print ISSN: 2322-1267
Online ISSN: 2322-1275

The effect of chitosan application on some microbial population
and eco-physiological indices in a Pb contaminated soil
Nilufar Hassani1, Setareh Amanifar*2, Mahnaz Esteki3
1. M.Sc. Graduate, Dept. of Soil Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran. E-mail: nilu.hasani@yahoo.com
2. Corresponding Author, Dept. of Soil Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran. E-mail: amanifar@znu.ac.ir
3. Dept. of Chemistry, University of Zanjan, Zanjan, Iran. E-mail: m.esteki@znu.ac.ir

Article Info
Article type:
Full Length Research Paper

Article history:
Received: 07.29.2021
Revised: 01.25.2022
Accepted: 02.06.2022

Keywords:
Biopolymer,
Carbon to nitrogen ratio of
microbial biomass,
Heavy metals,
Microbial community
structure

ABSTRACT
Background and Objectives: Contamination of agricultural soils with
heavy metals is one of the major challenges worldwide. Heavy metal stress
can affect soil living community and, consequently, different soil
processes. The aim of this study was to evaluate the effect of chitosan
application levels and soil contamination with Pb on soil biological
activity.
Materials and Methods: In order to investigate the effects of different
levels of Pb (non-contaminated (Pb0), 250 (Pb250) and 500 (Pb500)
mg kg-1 of soil) and chitosan application (without chitosan (Ch0),
0.6% (Ch0.6) and 1.2% (Ch1.2)) on the available Pb (DTPA-extractable
Pb) and some biological properties in soil, a factorial experiment was
conducted in a completely randomized design. Different levels of lead and
chitosan were added in pots containing 400 g of soil in three replications
and soil moisture was maintained at 70% field capacity for 45 days. At the
end of the incubation period, DTPA-extractable Pb and the population of
microbial groups including heterotrophic bacteria, fungi, spore-forming
bacteria and actinomycetes were determined. Moreover, microbial biomass
of C (MBC) and N (MBN), basal respiration (BR) and substrate-induced
respiration (SIR) were measured and some ecophysiological characteristics
including microbial metabolic quotient (qCO2), microbial respiration
quotient (QR) and MBC: MBN ratio were evaluated.
Results: The results showed that Pb250 treatment did not show a
significant effect on the population of the studied microbial groups
compared to the control. Application of Pb500 treatment significantly
reduced the population of spore-forming bacteria and actinomycetes but
did not lead to a significant change in the faungi/bacteria ratio (P≤0.05).
BR, SIR, MBC and MBN were significantly reduced in Pb500 treatment.
Under Pb500 treatment, qCO2, QR and MBC:MBN ratio increased.
Application of chitosan at both levels decreased the available Pb
concentration of lead in the soil so that application of 1.2% chitosan
reduced DTPA-extractable Pb by 42% in Pb250 treatment and by 12% in
Pb500 treatment. Application of chitosan increased BR, especially under
Pb500 treatment, and caused a decrease in qCO2 (P≤0.05).
Conclusion: It can be stated that the use of chitosan at low levels of soil
pollution was more effective in reducing the Pb bioavailability. It also
seems that the positive effects of the application of this biopolymer on
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the biological properties of the soil have been partly due to its
biodegradation in the studied soil. In general, the results indicate the
importance of chitosan application as a biodegradable adsorbent to
reduce available Pb in soil and its potential to enhance biological activity
in Pb-contaminated soil.
Cite this article: Hassani, Nilufar, Amanifar, Setareh, Esteki, Mahnaz. 2022. The effect of chitosan
application on some microbial population and eco-physiological indices in a Pb
contaminated soil. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 12 (1), 81-99.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :آلودگی خاک های کشاورزی به فلزهای سنگین يکی از چالشهای مهم در

مقاله کامل علمی -پژوهشی

سراسر جهان است .جامعه زنده خاک و به دنبال آن فرآيندهايی که توسط اين ريزجانداران
کنترل میشود ،از تنش فلزهای سنگین متأثر میشوند .هدف از اين پژوهش ارزيابی تأثیر کاربرد

تاریخ دریافت1400/05/07 :

سطوح کیتوسان و آلودگی خاک به سرب بر فعالیت زيستی خاک بود.

تاریخ ویرایش1400/11/05 :

مواد و روشها :بهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف سرب (بدون آلودگی (250 ،)Pb0

تاریخ پذیرش1400/11/17 :

( )Pb250و  )Pb500( 500میلی گرم بر کیلوگرم خاک) و کیتوسان (بدون کاربرد کیتوسان
( )Ch0.6( %0/6 ،)Ch0و  ))Ch1.2( %1/2بر غلظت سرب قابلجذب (سرب قابل استخراج

واژههای کلیدی:
پلیمر زيستی،
ساختار جامعه میکروبی،
فلزهای سنگین،
نسبت کربن به نیتروژن
زيتوده میکروبی

با  )DTPAو برخی ويژگیهای زيستی خاک آزمايشی به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه
کامالً تصادفی انجام شد .در ظروف پالستیکی سطوح مختلف سرب و کیتوسان به  400گرم
خاک در سه تکرار افزوده شد و خاکها در رطوبت  %70ظرفیت زراعی به مدت  45روز
خوابانده شدند .پس از پايان دوره خوابانیدن افزون بر تعیین غلظت سرب قابلاستخراج با
 ،DTPAجمعیت گروههای میکروبی مانند باکتریهای هتروتروف ،قارچها ،باکتریهای
سازنده اسپور و اکتینومیست ها تعیین شد و کربن و نیتروژن زيتوده میکروبی ،تنفس پايه و
تنفس برانگیخته برآورد گرديد .همینطور برخی شناسههای اکوفیزيولوژيک شامل ضريب
متابولیک ( ،)qCO2ضريب تنفس میکروبی ( )QRو نسبت کربن به نیتروژن زيتوده میکروبی
) )MBC:MBNبررسی شد.
يافتهها :کاربرد تیمار  Pb250اثر معنیداری بر جمعیت گروههای میکروبی بررسی شده در
مقايسه با شاهد نشان نداد .کاربرد تیمار  Pb500بهطور معنیداری سبب کاهش جمعیت
83
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اکتینومیستها و جمعیت باکتریهای سازنده اسپور گرديد ولی اثر معنیداری بر نسبت جمعیت قارچ
به باکتری نداشت ( .)P≤0/05تنفس پايه و برانگیخته ،کربن و نیتروژن زيتوده میکروبی در تیمار
 Pb500بهطور معنیداری کاهش يافت .تیمار  Pb500ضريب متابولیک ،ضريب تنفس میکروبی و
نسبت  MBC:MBNرا افزايش داد .کاربرد کیتوسان در هر دو سطح سبب کاهش غلظت سرب
قابلجذب در خاک گرديد بهطوریکه کاربرد تیمار  %1/2کیتوسان زيستفرآهمی سرب را به میزان
 %42در تیمار  Pb250و به میزان  %12در تیمار  Pb500کاهش داد .کاربرد کیتوسان تنفس پايه را
بهويژه در تیمار  Pb500افزايش داد و سبب کاهش  qCO2گرديد (.)P≤0/05
نتیجهگیری :می توان گفت که کاربرد کیتوسان در سطوح پايین آلودگی از نظر کاهش درصد
زيستفرآهمی سرب کارآمدتر بود .همچنین به نظر میرسد بخشی از آثار مثبت کاربرد اين
پلیمر زيستی بر ويژگیهای زيستی خاک ناشی از تجزيه زيستی آن در خاک مورد مطالعه بوده
است .بهطورکلی نتايج نشان دهنده اهمیت کاربرد کیتوسان به عنوان يک جاذب زيست
تجزيهپذير برای کاهش غلظت سرب قابل جذب در خاک و پتانسیل آن برای تقويت فعالیت
زيستی در خاک آلوده به سرب میباشد.
استناد :حسنی ،نیلوفر ،امانیفر ،ستاره ،استکی ،مهناز ( .)1401تأ ثیر کاربرد کیتوسان بر جمعیت برخی گروههای میکروبی و شناسههاای
اکوفیزیولوژیک در یک خاک آلوده به سرب .نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.81-99 ،)1( 12 ،
DOI: 10.22069/EJSMS.2022.19336.2035
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مقدمه

دارای فلزهای سنگین ،تصفیه آب و جداسازی

آلودگی خاک و آب به فلزهای سنگین در سراسر

يونهای فلزی در هیدرومتالورژی مورد استفاده قرار

جهان خطری جدی برای محیط زيست و سالمتی

میگیرند ( .)5همچنین کارآيی استفاده از کیتوسان و

انسان به شمار میرود .توسعه فنآوریهای نوآورانه

کیتوسانهای متقاطع به عنوان اصالحکننده خاک برای

پااليش فلزهای سنگین همچنان يک چالش است،

پااليش خاک آلوده به فلزهای سنگین گزارش شده

زيرا روشهای کنونی کاستیهای زيادی مانند

است ( .)6البته بايد توجه داشت که پايداری

گران بودن ،تخريب ساختار خاک و مفید بودن در

جاذبهای تجزيهپذير در خاک روشن نیست .برای

غلظتهای ويژه را به همراه دارند .افزودن اصالحگرها

اينکه چنین جاذبهايی کارآمد باشند ،بايد به گونهای

از جمله انواع پلیمرهای زيستی به خاکهای آلوده به

که بتوانند يونهای فلزی را در مدت زمان قابلتوجهی

فلزهای سنگین روشی کمهزينه برای پااليش درجای

جذب کنند ،در خاک پايدار بمانند .از سوی ديگر،

اين خاکها بهشمار میآيد .کاربرد پلیمرهای زيستی

افزودن جاذب تجزيهپذير ،فعالیت زيستی را تقويت

برای کالته کردن يونهای فلزی در خاک مزايای

میکند که میتواند در خاکهای آلوده که سمیت

زيادی مانند سازگاری زيستی و تجزيه زيستی دارد و

فلزهای سنگین ممکن است عملکردهای میکروبی

به اين ترتیب منجر به ايمنی زيست محیطی میشود

طبیعی را مهار کند ،مهم باشد (.)7

( . )1يکی از اين پلیمرهای زيستی و به اصطالح

تجزيه زيستی کیتوسان در شرايط خاک غیرآلوده و

جاذب ،کیتوسان است .کیتوسان ،عمدتاً از زيرواحدهای

آلوده به فلزهای سنگین در يک مطالعه آزمايشگاهی

-2 )1،4( βآمینو-2-داکسی - β-D-گلوکز ساخته

مورد بررسی قرار گرفت .تجزيه زيستی کیتوسان و

شده است که به طور طبیعی غنی از گروههای استامید

کیتوسان متقاطع تحتتأثیر فلزهای سنگین قرار گرفت

( )-NHCOCH3و آمینو ( )-NH2است که میتواند

و تأثیر روی در مهار فعالیت میکروبی بیشتر از مس

با يونهای فلزی کمپلکسهای پايداری را تشکیل

و سرب بود ( .)8پژوهشگران نشان دادند که روند

دهد .کیتوسان با حذف اکثر گروههای استیل از کیتین

کلی در پويايی ريزجانداران کیتینولیتیک خاک پس از

با تیمار قلیايی قوی تولید میشود ( .)2جذب يونهای

افزودن بستره به صورت افزايش سريع جمعیت

فلزهای واسطه توسط کیتوسان به احتمال زياد از

قارچها و باکتریهای تند رشد است که با افزايش

طريق کالت شدن و تشکیل کمپلکس کیتوسان -فلز

جمعیت اکتینومیستها و قارچهای کند رشد دنبال

اتفاق میافتد ( .)3کیتوسان دارای  %6/89نیتروژن

میشود ( .)9همچنین پژوهشگران کاهش غلظت

است و گروههای آمینو با يونهای فلزی به شدت

قابلجذب فلزهای سنگین همچون کادمیم ( )10و

واکنشپذير هستند ( .)4در واقع اتمهای نیتروژن

نیکل ( )11و تقويت فعالیت زيستی خاک از جمله

دارای الکترونهای آزاد هستند که میتوانند با

فعالیتهای آنزيمی خاک را در اثر کاربرد کیتوسان در
خاکهای آلوده گزارش کردهاند (.)11 ،10

کاتیونهای فلزی واکنش دهند .گروههای آمینو در

اثرات آاليندهها در خاک میتواند بسیار گوناگون

ساختار کیتوسان با يونهای فلزی زيادی مانند جیوه،

و شامل اثرات مستقیم بر ريزجانداران و اثرات

نیکل ،مس ،کادمیوم ،روی و سرب میتوانند يک

غیرمستقیم که فرآيندهای بیوشیمیايی موجود در

کالت پايدار ايجاد کنند و برای تیمار پسابهای
85
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خاکها را تحتتأثیر قرار میدهند ،باشند .تعدادی از

شناخته شده و نسبت به ساير پارامترها از جمله کربن

پارامترهای میکروبیولوژيکی خاک ،به عنوان مثال

میکروبی يا کربن آلی خاک به تنهايی شاخص

زيتوده میکروبی ،ضريب متابولیک ،)qCO2( 1ضريب

حساستری است ( .)18با افزايش تنش در محیط،

تنفسی میکروبی )QR( 2و فعالیتهای آنزيمی برای

ريزجانداران خاک انرژی بیشتری را از رشد به سمت

تعیین کیفیت محیط زيست خاک مهم هستند (.)12

پايداری تغییر میدهند و بنابراين نسبت تنفس پايه

تغییر در فعالیتهای میکروبی خاک مانند زيتوده،

خاک )BR( 3به کربن زيتوده میکروبی (ضريب

تنفس و فعالیت متابولیک پاسخ مستقیم به کاربرد

متابولیکی يا  )qCO2میتواند يک شاخص بسیار

فلزهای سنگین است که در مطالعات پیشین گزارش

حساستر برای آشکار ساختن سمیت فلزهای سنگین

شده است ( .)14 ،13زيتوده میکروبی خاک عاملی

در شرايط طبیعی باشد ( .)12در واقع ضريب

مهم در تجزيه مواد آلی ،چرخه عناصر غذايی و

متابولیکی نشاندهنده میزان کارايی جامعه میکروبی در

پايداری اکوسیستم است و به افزايش غلظت فلزهای

استفاده از بستره میباشد .وضعیت جامعه میکروبی را

سنگین در خاک حساس است .زيتوده میکروبی در

میتوان دقیقاً با ضريب تنفس میکروبی ارزيابی کرد

خاکهای آلوده به سطوح باالی فلزها کمتر از

که عبارت است از نسبت تنفس پايه خاک به تنفس
4

ناشی از بستره (.)19( )SIR

خاکهای غیرآلوده است .سطح متوسط فلز در خاک
ممکن است هیچ تأثیر قابلتوجهی بر فرآيندهای

در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین ،آثار کاربرد

میکروبی نداشته باشد يا حتی اثر تحريکی خفیفی نیز

کیتوسان بر فعالیتهای میکروبی مهار شده توسط اين

بر اين فرآيندها نشان دهد (.)15

فلزها در خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اندازهگیری زيتوده میکروبی لزوماً وضعیت

بنابراين الزم است در کنار مطالعه توان پااليندگی اين

متابولیسم ريزجانداران را منعکس نمیکند .از اين رو،

پلیمر زيستی ،پیامدهای کاربرد آن بر فعالیت میکروبی

همراه با زيتوده میکروبی ،فعالیتهای میکروبی نیز

طبیعی در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین نیز مورد

برای درک مناسب از عملکرد اکوسیستم و اختالالت

توجه قرار گیرد .در اجرای اين پژوهش فرض شده

عملکردی خاک بايد اندازهگیری شوند ( .)16بنابراين،

است که استفاده از سرب و جاذب تجزيهپذير در

میزان فعالیتهای متابولیکی ريزجانداران خاک را

خاک باعث اثرات چند سويه میشود بهطوریکه

میتوان با اندازهگیری  CO2تولیدشده تعیین کرد.

کیتوسان به عنوان جاذب تجزيهپذير ضمن اثر بر

توانايی باکتریها در تجزيه بسترههای پیچیده با

غلظت قابلجذب سرب ،فعالیت زيستی را تحريک

حضور فلزهای سنگین کاهش میيابد ،بنابراين مقدار

میکند ،در حالیکه فلز سنگین سرب بر جامعه

 CO2تولید شده يک شاخص بسیار مطمئن از تأثیر

میکروبی خاک تأثیر منفی میگذارد .هدف از اين

آلودگی فلزهای سنگین بر فعالیت میکروبی است

پژوهش بررسی پیامدهای ناشی از ورود همزمان

( . )17ضريب میکروبی که نسبت کربن میکروبی به

کیتوسان و سرب به خاک بر جمعیت برخی گروههای

کربن خاک میباشد نیز به عنوان يک شاخص

میکروبی و شناسههای اکوفیزيولوژيک میباشد.

قابلاعتماد برای ارزيابی آلودگی فلزهای سنگین
3- Soil basal respiration
4- Substrate induced respiration

1- Metabolic quotient
2- Microbial respiration quotient
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مواد و روشها

(تهیه شده از برند سیگما) برای تهیه دانههای کیتوسان

تهیه خاک و اندازهگیری برخی ویژگیهای خاک:

استفاده شد .برای تهیه دانههای کیتوسان ،پودر

جهت اجرای آزمايش ابتدا خاک مورد نظر از عمق

کیتوسان به مقدار  2گرم در  50میلیلیتر محلول

 0-20سانتیمتری از اراضی دانشگاه زنجان با

اسیداستیک  )V/V( %0/5حل شد و به مدت يک

مختصات جغرافیايی  36درجه و  41دقیقه طول

شب محلول گفته شده در دمای محیط قرار گرفت.

شمالی و  48درجه و  23دقیقه عرض شرقی

محلول پس از يک شب به صورت لزج و زرد رنگ

جمعآوری شد .پس از هوا خشک کردن و گذراندن

درآمده بود .محلول کیتوسان درون بورت ريخته شد و

خاک از الک دو میلیمتری ،ويژگیهای مهم خاک با

با تنظیم خروجی بورت محلول به صورت قطره قطره

روشهای استاندارد آزمايشگاهی اندازهگیری شد

وارد محلول هیدروکسید سديم  0/5موالر شد و در

( .)20اين خاک دارای بافت لوم رسی شنی (به روش

پی تغییر  pHعمل لختهسازی انجام شد .درون ظرف

هیدرومتری)( pH ،در گل اشباع) برابر با EC ،7/7

هیدروکسید سديم مگنت گنجانده شده بود و ظرف

(در عصاره گل اشباع) برابر با  1/1دسیزيمنس بر

روی همزن مغناطیسی قرار گرفت ،تا دانههای

متر ،درصد کربنات کلسیم معادل برابر با  ،%16درصد

کیتوسان پس از خروج از بورت و رسوب در

کربن آلی برابر ( %0/52به روش والکلی بلک) ،مقدار

هیدروکسید سديم به هم نچسبند و زودتر شکل

فسفر قابلجذب (به روش اولسن) برابر با 13/6

بگیرند .دانههای جامد و سفید رنگ کیتوسان از

میلیگرم بر کیلوگرم و رطوبت گنجايش زراعی ()FC

محلول  NaOHخارج و سپس با آب ديونیزه چندين

 %23/4بود.

بار شستشو داده شدند .پس از شستشو دانهها در يک

طرح آزمایشی و اعمال تیمارها در خاک :آزمايش

سینی پهن و در آون با دمای  60درجه سلسیوس

به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه کامالً تصادفی

خشک شدند و سپس دانههای درشت با استفاده از

با سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمايشی شامل سه

الک  500میکرومتر حذف گرديد .پس از خشک شدن

سطح سرب (بدون آلودگی ( )Pb250( 250 ،)Pb0و

دانهها در ظرف دربسته و دور از نور خورشید و

 )Pb500( 500میلیگرم سرب بر کیلوگرم خاک) و

رطوبت نگهداری شدند ( .)6سطوح مختلف کیتوسان

سه سطح کاربرد کیتوسان (شاهد بدون کیتوسان

با محاسبه وزن خاک در ظروف پالستیکی دارای 400

( )Ch0.6( )w/w( %0/6 ،)Ch0و )w/w( %1/2

گرم خاک در سطح  %1/2و  %0/6وزنی اضافه و

( )Ch1.2بود .سطوح غلظت سرب با استفاده از نمک

بهطور يکنواخت با خاک مخلوط شد .ظروف به مدت

نیترات سرب در خاک ايجاد شد .مقدار نمک نیترات

 45روز در دمای  22±3درجه سلسیوس و در تاريکی

سرب مورد نیاز را در آب الزم برای رسیدن به حد

خوابانده شدند و در اين مدت میزان رطوبت در

رطوبت  FCحل کرده و به خاک اسپری شد و هنگام

حدود  %70ظرفیت نگهداری آب در خاک حفظ شد.

اسپری بهطور مرتب با بیلچه سترون بههم زده شد و

اندازهگیری غلظت سرب قابلجذب :در پايان اين

برای رسیدن به حالت تعادل ،دو ماه نگهداری شد.

دوره ،فرآهمی زيستی سرب برای  2ساعت در دمای

همچنین با در نظر گرفتن بیشترين تیمار سرب،

اتاق با محلول بافر ()pH=7.3 ،DTPA-TEA-CaCl2

غلظتهای برابر از نیتروژن با استفاده از نیترات

بررسی شد .محتوای سرب با استفاده از دستگاه

آمونیوم در همه تیمارها ايجاد شد .پودر کیتوسان
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 ICP-OES1تعیین شد ( .)21درصد زيست فرآهمی

انداختن  CO2در محلول  ،NaOHکه پس از آن با

سرب اضافه شده از رابطه زير بهدست آمد:

 HClتیتر میشود اندازهگیری شد .تنفس برانگیخته

()1

( )SIRبا اضافه کردن گلوکز ( )%0/4 w/wطبق

BA (%) = [(Qa – Qb)/ Qc] × 100

تکنیک آيزرمیر همانند تنفس پايه به مدت  6ساعت
اندازهگیری شد ( .)25ضريب متابولیکی ( )qCO2نیز

که در آن BA ،درصد زيست فرآهمی سربQc ،

از نسبت  BRبه  MBCمحاسبه شد .ضريب تنفس

مقدار سرب اضافه شده به خاک Qa ،مقدار سرب

میکروبی ( )QRکه نسبت بین تنفس پايه خاک به

استخراج شده از تیماری که به آن سرب اضافه شده

تنفس برانگیخته است نیز مورد ارزيابی قرار گرفت

است Qb ،مقدار سرب استخراج شده از تیمار شاهد

(.)19

میباشد.

شمارش جمعیت گروههای میکروبی در خاک :برای

اندازهگیری کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی:

شمارش جمعیت گروههای میکروبی رقتهای

برای اندازهگیری کربن زيتوده میکروبی  )MBC(2و

دهدهی از نمونههای خاک تهیه و پس از کشت در

نیتروژن زيتوده میکروبی  )MBN(3از روش گازدهی-

محیطهای کشت مورد نظر شمارش به روش پلیت

استخراج استفاده شد .پس از گازدهی با کلروفرم

کانت 4انجام شد .سپس جمعیت (واحد تشکیلدهنده

نمونههای خاک با استفاده از  0/5( K2SO4موالر)

کلنی ))cfu( 5براساس تعداد کلنی ،ضريب رقت و

عصارهگیری شد .کربن محلول در عصاره به روش

حجم نمونه کشت شده در گرم خاک محاسبه گرديد

اکسیداسیون با دیکرومات پتاسیم -تیتراسیون تعیین

( .)25برای کشت باکتریهای هتروتروف از محیط

شد ( .)22محاسبه  MBCبا استفاده از رابطه

کشت نوترينت آگار استفاده شد و سیکلوهگزيمید

 EC/KECاجرا شد که در آن  ECاختالف کربن

بهمیزان  100میلیگرم در لیتر برای جلوگیری از رشد

استخراج شده از خاک گازدهی شده و گازدهی نشده

قارچها به محیط کشت افزوده شد .برای آمادهسازی

است KEC .که بخش قابل استحصال زيتوده میکروبی

محیط کشت قارچ از محیط کشت  PDA6با اضافه

کربن پس از گازدهی است برابر با  0/38برای انجام

کردن  30میلیگرم در لیتر استرپتومايسین برای

محاسبات در نظر گرفته شد ( MBN .)23نیز با

جلوگیری از رشد باکتریها استفاده شد .برای شمارش

استفاده از رابطه  EN/KENمحاسبه شد که در آن EN

باکتریهای سازنده اسپور ،رقتهای تهیه شده از

اختالف نیتروژن کل استخراج شده از خاک گازدهی

نمونههای خاک به مدت  10دقیقه در دمای  90درجه

شده و گازدهی نشده است که به روش کجلدال تعیین

سلسیوس گرما داده شدند و سپس بر روی محیط

شد و  KENبرابر با  0/54در نظرگرفته شد (.)24

کشت نوترينت آگار کشت و پس از  5روز انکوباسیون

اندازهگیری تنفس پایه و برانگیخته خاک :تنفس پايه

شمارش شدند ( .)26کشت و شمارش اکتینومیستها

خاک ( )BRبر پايه  CO2تولید شده در طی انکوباسیون

در محیط گلیسرول-کازئین آگار بههمراه  50میلیگرم

خاک در يک سیستم بسته به مدت  5روز و به دام

در لیتر سیکلوهگزيمید انجام شد (.)27

1- Inductively coupled plasma optical emission
)spectroscopy (ICP-OES
2- Microbial biomass carbon
3- Microbial biomass nitrogen

4- Plate count method
5- Colony forming units
6- Potato Dextrose Agar
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آنالیز آماری :آنالیز دادههای بیولوژيکی و غلظت

و  )Cuمورد بررسی قرار دادند .آنالیز  FTIR1نشان

سرب قابل جذب با استفاده از نرمافزار ،SPSS

داد که جذب فلزها بر همه پیوندهای شیمیايی مرتبط

مقايسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

با اتمهای  Nتأثیر میگذارد .از اين رو منطقی است که

 %5انجام گرفت .رسم نمودارها نیز با استفاده از

اتمهای  Nجای پیوند اصلی فلز روی کیتوسان باشند.

نرمافزار اکسل انجام شد.

همچنین آنان گفتند که از بودن اتمهای  Oدر
گروههای هیدروکسیل زنجیره نبايد چشمپوشی شود

نتايج و بحث

زيرا نتايج بیانگر دخالت اتمهای  Oدر پیوند فلز در

غلظت سرب قابلاستخراج با  DTPAو فرآهمی

محلول خاک بود .با اين حال ،به نظر میرسد به دلیل

زیستی سرب :اثر سرب ،کیتوسان و برهمکنش آنها

جذب نیرومندترجفت الکترونهای تنها به هسته در

بر غلظت سرب قابل استخراج با  DTPAو فرآهمی

اتم  Oنسبت به اتم  ،Nاتمهای  Oمطلوبیت کمتری

زيستی سرب معنیدار بود (جدول  .)1نتايج مقايسه

برای جذب يون فلزی داشته باشند ( .)6توران و

میانگینها نشان داد که کاربرد کیتوسان در تیمار

همکاران ( )2018کاهش معنیداری در غلظت نیکل،

 Pb250سبب کاهش غلظت سرب قابل استخراج با

کادمیوم ،کبالت ،کروم و سرب در ريشه و بخش

 DTPAگرديد بهطوریکه با افزايش سطح کیتوسان

هوايی بادنجان در تیمارهای کیتوسان مشاهده کردند و

اين مقدار کاهش بیشتری نشان داد .در تیمار Pb500

کاربرد کیتوسان را تیماری کارآمد برای بیجنبشسازی

کاربرد هر دو سطح کیتوسان  Ch0.6%و Ch1.2%

فلزهای سنگین در خاکهای آلوده دانستهاند (.)28

سبب کاهش غلظت سرب قابل استخراج گرديد و بین

همچنین ظرفیت جذب باالی فلزهای سنگین سرب و

سطوح بهکار رفته تفاوت معنیداری وجود نداشت

مس از خاک توسط کیتوسان تهیه شده از قارچ

(( )P≤0/05شکل  .)1Aمقايسه میانگین نتايج درصد

گزارش شده است ( .)29در پژوهشی نشان داده شد

زيست فرآهمی سرب نشاندهنده آن است که افزايش

که کاربرد  1/15گرم کیتوسان بر کیلوگرم خاک در سه

میزان کاربرد کیتوسان در  Pb250سبب کاهش

خاک لومی ،شنی و رسی بهطور مصنوعی آلوده شده

معنیدار درصد زيست فرآهمی گرديد و کاربرد سطح

با کروم شش ظرفیتی و جیوه سبب کاهش معنیدار

 %1/2کیتوسان سبب کاهش زيست فرآهمی سرب

غلظت قابلجذب اين فلزها پس از  7روز از شروع

بهمیزان  % 42در مقايسه با تیمار بدون کاربرد کیتوسان

آزمايش گرديد (.)30

شد .ولی در تیمار  Pb500افزايش سطح کاربرد

کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی و نسبت

کیتوسان بهطور معنیدار درصد زيستفرآهمی سرب

 :MBC:MBNاثر سرب ،کیتوسان و برهمکنش آنها

را کاهش نداد و کاربرد سطح  %1/2کیتوسان منجر به

بر کربن و نیتروژن زيتوده میکروبی معنیدار بود.

کاهش زيستفرآهمی سرب به میزان  %12در مقايسه

همچنین اثر اصلی سرب و برهمکنش سرب و

با تیمار بدون کاربرد کیتوسان شد (( )P≤0/05شکل

کیتوسان اثر معنیداری بر نسبت  MBC: MBNنشان

 .)1Bکاماری و همکاران ( )2011پتانسیل کیتوسان

داد (جدول .)1

تهیه شده از زبالههای شیالت را به عنوان يک
اصالحکننده خاک آلوده به فلزهای سنگین (Pb ،Ag

spectroscopy
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infrared

1- Fourier-transform
)(FTIR

1401 ،1  شماره،12  دوره،نشريه مديريت خاک و تولید پايدار
. کیتوسان و برهمکنش آنها بر ویژگیهای مطالعه شده در خاک، محاسبه شده) اثر کاربرد سربF  تجزیه واریانس (مقادیر-1 جدول

DTPA غلظت سرب قابل استخراج با

DTPA-extractable Pb concentration

فرآهمی زيستی سرب

Bioavailability of Pb

تنفس پايه

Basal respiration

تنفس برانگیخته

Substrate induced respiration

کربن زيتوده میکروبی

Microbial biomass C

نیتروژن زيتوده میکروبی

Microbial biomass N

MBC/MBN

نسبت کربن به نیتروژن زيتوده میکروبی

qCO2

ضريب متابولیکی

QR

ضريب تنفس میکروبی

fungi/bacteria

نسبت جمعیت قارچ به باکتری

باکتری های سازنده اسپور

Spore forming bacteria

اکتینومیستها

Actinomycetes

Table 1. Analysis of variance (F values) on the effects of Pb, chitosan, and their interactions on the studied
characteristics in soil.

F مقادير
F values
9.24**

6.55**

3.63*

22.84***

0.44ns

6.52**

44.37***

111.22***

108.27***

68.47***

207.10***

3568.11***

Pb

27.03***

17.14***

4.04*

0.08ns

7.16**

0.48ns

20.82***

63.95***

8.35***

17.82***

76.35***

70.70***

Chitosan

0.81ns

1.80ns

2.30ns

1.70ns

3.16*

4.90**

8.30**

7.06**

1.30ns

1.83ns

23.90***

7.74**

Chitosan
× Pb

ns

 میباشد0/001  و0/01 ،0/05  *** به ترتیب نشاندهنده غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال،** ،* ،ns
, *, **, *** indicate non-significant and significant at 0.05, 0.01, 0.001 probability levels respectively

.) در سطوح متفاوت کاربرد کیتوسانB( ) و فرآهمی زیستی سرب در خاکA( DTPA  غلظت سرب قابل استخراج با-1 شکل
.) کیتوسان در خاک میباشدw/w( %1/2  و%0/6 ، به ترتیب نشاندهنده سطوح بدون کاربردCh1.2%  وCh0.6% ،Ch0
 بارها نشاندهنده خطای. میلیگرم سرب در کیلوگرم خاک500  و250  به ترتیب عبارتند از تیمار آلوده شده باPb500  وPb250
.)P≤0/05 ، حروف التین غیرمشابه بیانگر تفاوت معنیدار میباشد (آزمون چنددامنهای دانکن.) میباشندSE( استاندارد
Figure 1. DTPA-extractable Pb concentration (A) and bioavailability of Pb in soil (B) at different levels of
chitosan application. Ch0, Ch0.6% and Ch1.2% represent 0, 0.6 and 1.2% chitosan (w/w), respectively. Pb250
and Pb500 represent contaminated soils with 250 and 500 mg Pb kg -1 soil, respectively. The error bars
represent the standard error (SE). Different letters indicate significant differences according to the Duncan's
multiple range test (P≤0.05).
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تیمار  Pb500بهطور معنیداری  MBCو MBN

است .احتماالً در تیمار  Pb500تعداد باکتریها با

را کاهش داد .نتايج مقايسه میانگینها نشان داد کاربرد

شدت بیشتری کاهش يافته است و قارچها تحمل

هر دو سطح  %0/6و  %1/2کیتوسان در مقايسه با

بیشتری نسبت به سمیت سرب از خود نشان دادهاند

شرايط بدون کاربرد کیتوسان در خاک تحت تیمار

و در نتیجه نسبت قارچ به باکتری در جامعه میکروبی

 Pb250و  Pb500سبب افزايش معنیدار MBC

تحت تنش سرب ( )Pb500افزايش يافته است و

گرديد .با اين حال در تیمار  Pb0فقط کاربرد سطح

باعث افزايش نسبت ( MBC:MBNبه دلیل نسبت

 %1/2کیتوسان سبب افزايش معنیدار  MBCدر

 MBC:MBNبیشتر در قارچها نسبت به باکتریها)

مقايسه با تیمار بدون کاربرد کیتوسان شد (جدول .)2

شده است .افزودن کیتوسان به خاک در تیمار Pb500

نتايج مقايسه میانگینها نشان داد که فقط کاربرد

سبب کاهش معنیدار  MBC:MBNگرديد که

کیتوسان در تیمار  Pb500منجر به افزايش معنیدار

احتماالً بهدلیل مساعد شدن شرايط برای رشد و

 MBNنسبت به سطح بدون کاربرد کیتوسان گرديد

فعالیت جامعه باکتریها میباشد (.)37

درحالیکه در ساير سطوح سرب چنین اثری ديده نشد

تنفس پایه و برانگیخته :اثر سرب و کیتوسان بر تنفس

(( )P≤0/05جدول .)2

پايه و برانگیخته معنیدار بود ولی برهمکنش آنها اثر

همانطور که در شکل  2Aديده میشود کاربرد

معنیداری بر اين پارامترها نشان نداد (جدول .)1

تیمار  Pb500سبب افزايش معنیدار MBC: MBN

نتايج مقايسه میانگینها نشان داد که کاربرد Pb500

در شرايط بدون کاربرد کیتوسان نسبت به ساير سطوح

در تمام سطوح کاربرد کیتوسان تنفس پايه ( )BRرا

سرب گرديد .همچنین در ساير تیمارهای ترکیبی سرب

بهطور معنیداری کاهش داد .همچنین در تمام سطوح

و کیتوسان تفاوت معنیداری از نظر MBC: MBN

کیتوسان تفاوت معنیداری از نظر  BRبین دو تیمار

ديده نشد (شکل  .)2Aخان و همکاران ()2010

 Pb0و  Pb250وجود نداشت .کاربرد کیتوسان %1/2

گزارش کردند که مقدار  MBCدر نمونههای خاک

در سطوح  Pb0و  Pb500منجر به افزايش معنیدار

 2و  9هفته پس از تیمار با فلز سنگین سرب به شدت

 BRدر مقايسه با شاهد بدون کاربرد کیتوسان در

کاهش يافت ولی پس از گذشت  12هفته ،با وجود

سطح سرب مربوطه شد ولی در تیمار  Pb250کاربرد

کاهش ،تفاوت معنیداری با شاهد نداشت .همچنین

هر دو سطح کیتوسان  BRرا بهطور معنیداری در

هنگامیکه تیمار سرب به همراه کادمیوم در خاک

مقايسه با شاهد بدون کاربرد کیتوسان در اين سطح

اعمال شد کاهش  MBCبسیار چشمگیر بود ( .)31در

سرب افزايش نداد (جدول  .)2بهطورکلی با افزايش

منابع کاهش اندازه زيتوده میکروبی ( ،)32يا عدم تغییر

سطح سرب  SIRکاهش يافت (جدول  .)2مقايسه

در  ،)33( MBCکاهش جمعیت قابل کشت باکتری و

میانگینها نشان داد که تیمار  Pb500در تمام سطوح

قارچ ( )34يا کاهش اسیدهای چرب شاخص قارچی

کیتوسان منجر به کاهش معنیدار  SIRنسبت به تیمار

( )35و نیز ساختار تغییر يافته جوامع قارچ و باکتری

 Pb0و  Pb250شد .کاربرد کیتوسان در هیچيک از

( )36در خاکهای آلوده به فلزهای سنگین در بلندمدت

سطوح سرب سبب افزايش معنیدار  SIRنگرديد

گزارش شده است .افزايش معنیدار  MBC: MBNدر

(جدول .)2

شرايط بدون کاربرد کیتوسان در تیمار  Pb500احتماالً
نشاندهنده تغییر در ساختار جامعه میکروبی خاک
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جدول  -2اثر کاربرد کیتوسان و سرب در خاک بر تنفس پایه ،تنفس برانگیخته و کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی خاک.
Table 2. Effect of chitosan and Pb application on basal respiration, substrate induced respiration and
microbial biomass C and N in soil.
تنفس برانگیخته

نیتروژن زيتوده میکروبی

کربن زيتوده میکروبی

Microbial biomass N
)(mg kg -1

Microbial biomass C
)(mg kg -1

Substrate induced
)respiration (SIR
)(µgCO2 -C g-1 h-1

)Basal respiration (BR
)(µgCO2 -C g-1 h-1

14.76 ± 1.54 bc

129.69 ± 3.17 c

6.42 ± 0.82 ab

0.96 ± 0.11 cd

ab

abc

18.88 ± 3.1 ab

bc

160.62 ± 17.41

6.38 ± 2.02

تنفس پايه

سطوح
کیتوسان
Chitosan
levels

1.13 ± 0.09

سطوح سرب
Pb levels

Ch0
Ch0.6

17.72 ± 2.43 abc

179.93 ± 13.04 a

8.70 ± 1.98 a

1.31 ± 0.09 a

Ch1.2

16.93 ± 3.14 abc

132.54 ± 8.14 c

5.22 ± 1.69 b

1.02 ± 0.14 bc

Ch0

16.64 ± 1.66 abc

166.33 ± 14.65 ab

5.73 ± 1.22 b

1.19 ± 0.11 ab

Ch0.6

20.33 ± 3.22 a

159.22 ± 3.00 b

7.52 ± 1.38 ab

1.17 ± 0.10 ab

Ch1.2

3.82 ± 0.63 e

48.75 ± 7.77 e

1.18 ± 0.22 c

0.44 ± 0.15 e

Ch0

10.09 ± 2.71 d

100.73 ± 8.29 d

1.99 ± 0.24 c

0.58 ± 0.07 e

Ch0.6

13.95 ± 1.81 cd

134.13 ± 7.73 c

2.14 ± 0.31 c

0.85 ± 0.08 d

Ch1.2

Pb0

Pb250

Pb500

حروف التین غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار میباشد (آزمون چند دامنهای دانکن.)P≤0/05 ،
 Ch0.6% ،Ch0و  Ch1.2%به ترتیب نشاندهنده سطوح بدون کاربرد %0/6 ،و  )w/w( %1/2کیتوسان در خاک میباشد.
 P250 ،Pb0و  Pb500به ترتیب عبارتند از تیمار شاهد (بدون آلودگی) و آلوده شده با  250و  500میلیگرم سرب در کیلوگرم خاک.

Values labeled with different letters are significantly different (p ≤ 0.05) according to the Duncan's multiple range test .
Ch0, Ch0.6% and Ch1.2% represent 0, 0.6 and 1.2% chitosan (w/w), respectively .
Pb0, Pb250 and Pb500 represent control (non-contaminated) and contaminated soils with 250, and 500 mg Pb kg -1 soil,
respectively.

شاخصهای اکوفیزیولوژیک :همانطور که در جدول

همچنین کاربرد تیمار کیتوسان منجر به تغییرات

 1مشاهده میشود تنها اثر سرب بر ضريب تنفس

معنیدار در شاخص محاسبه شده در هیچيک از

میکروبی ( )QRمعنیدار بود ( .)P≤0/001با افزايش

سطوح سرب نگرديد (( )P≤0/05شکل .)2C

سطوح سرب  QRروند افزايشی نشان داد (شکل

نتايج اين پژوهش نشاندهنده آن است که تنفس

 .)2Cنتايج مقايسه میانگینها نشان داد که تفاوت

پايه و برانگیخته در تیمار  Pb250تفاوت معنیداری

معنیداری بین تیمار  Pb0و  Pb250در همه سطوح

با سطح شاهد سرب نداشت (جدول  .)2میتوان

کیتوسان از لحاظ  QRوجود نداشت ()P≤0/05

گفت که ريزجانداران خاک ممکن است به سطوح

(شکل  .)2Cکاربرد تیمار  QR ،Pb500را بهطور

پايین سرب مقاوم شده باشند و يا زيستفرآهمی

معنیداری نسبت به ساير سطوح سرب تحت شرايط

سرب برای ريزجانداران کاهش يافته باشد (شکل

بدون کاربرد کیتوسان افزايش داد .چنین اثری با

 ،)1Bبنابراين تفاوتها در اين سطوح معنیدار نبود.

کاربرد کیتوسان  %0/6ديده نشد ولی کاربرد سطح

افزايش تحمل در ريزجانداران پس از افزوده شدن

 %1/2کیتوسان اثر افزايشی معنیداری بر  QRدر تیمار

سرب ،احتماالً در نتیجه توانايی رقابتی متفاوت

 Pb500در مقايسه با ساير سطوح سرب نشان داد.

ريزجانداران و مرگ گونههای حساس و سازگارشدن
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باکتریهای زنده مانده است ( .)38تحت تیمار

تفاوت معنیداری با  Pb0نشان نداد .تحت تیمار Pb0

 Pb500تنفس پايه و برانگیخته بهطور معنیداری

و  Pb250و کاربرد همه سطوح کیتوسان تفاوت

نسبت به شاهد و تیمار  Pb250کاهش نشان داد

معنیداری از نظر  qCO2ديده نشد .با اينحال نتايج

(جدول  )2که احتماالً به دلیل تأثیر بیشتر آلودگی و

نشان داد که با کاربرد کیتوسان در هر دو سطح %0/6

کاهش ريزجانداران نسبت به دو تیمار ديگر سرب

و  %1/2در تیمار  qCO2 ،Pb500کاهش معنیداری

باشد .ضريب تنفس میکروبی حاصل تقسیم تنفس پايه

داشت (شکل  .)2Bهمانطور که در جدول  2مشاهده

به تنفس برانگیخته میباشد و به عنوان شاخصی برای

میشود بهطورکلی تنفس پايه و کربن زيتوده میکروبی

ارزيابی بهمخوردگی در اکوسیستم خاک در نظر گرفته

بین تیمار  Pb0و  Pb250تفاوت معنیداری نداشت.

میشود.

نتايج ضريب متابولیک نیز که نشاندهنده نسبت تنفس

پژوهشگران بیان نمودهاند که تنفس پايه در خاک

پايه به  MBCمیباشد در تیمارهای  Pb0و Pb250

مربوط به میکروارگانیسمهای کند رشد با استراتژی k

در همه سطوح کاربرد کیتوسان تفاوت معنیداری را

میباشد در حالیکه تنفس برانگیخته عموما مربوط به

نشان نداد .عموماً مقدار شاخص ضريب متابولیک در

میکروارگانیسمهای فرصتطلب با استراتژی r

خاکهای آلوده شده با فلزهای سنگین بیشتر از

میباشد ( .)12در اين پژوهش اين شاخص

خاکهای غیرآلوده گزارش شده است ( .)16به نظر

اکوفیزيولوژيک در تیمار  Pb500بهطور معنیداری در

میرسد که هرچه ضريب متابولیک کوچکتر باشد،

سطوح بدون کاربرد کیتوسان و  %1/2کیتوسان افزايش

چرخههای میکروبی کارآمدتر هستند ( .)39بهطورکلی

معنیداری نسبت به شاهد و تیمار  Pb250نشان داد

پژوهشگران بیان نمودهاند که خاکهای آلوده به فلز

(شکل  .)2Cاين نتیجه نشاندهنده کاهش فعالیت

سنگین ،به گونه معنیداری ضريب متابولیک باالتری

ريزجانداران با استرتژی  rدر خاک آلوده است که

دارند که نشاندهنده آن است که نیاز به انرژی بیشتر

ممکن است ناشی از تأثیر بیشتر سمیت فلز سنگین

برای نگهداری ريزجانداران خاک است (.)16

سرب بر فعالیت اين دسته اکولوژيک از ريزجانداران

بهعبارت ديگر ريزجانداران در شرايط تنش فلزهای

خاکزی باشد .کاربرد کیتوسان در ساير سطوح فلز

سنگین ناگزير به استفاده از بخش بزرگی از بودجه

سنگین سرب اندکی از  QRکاست ولی اين کاهش

انرژی خود برای زندهمانی میشوند .نتايج نشاندهنده

معنیدار نبود که بهطورکلی میتواند نشاندهنده

آن است که با افزودن کیتوسان به خاک در تیمار

شرايط بهتر جامعه زنده خاک تحت کاربرد کیتوسان

 Pb500ضريب متابولیکی کاهش معنیداری داشت

باشد .اثر کاربرد کیتوسان و برهمکنش سرب و

(شکل  )2Bکه میتواند نشاندهنده اثر مثبت آن بر

کیتوسان بر  qCO2معنیدار بود (جدول  .)1همانطور

اندازه زيتوده میکروبی و حفظ فعالیت تنفسی پايینتر

که در شکل  2Bديده میشود تیمار  Pb500در

و در نهايت استفاده بهتر از انرژی متابولیک باشد.

شرايط بدون کاربرد کیتوسان موجب افزايش معنیدار

پژوهشگران با افزودن کمپوست به خاک آلوده به

 qCO2گرديد ولی اين شناسه تحت تیمار Pb250

علف کش روند مشابهی را گزارش کردهاند (.)40

93

1401 ،1  شماره،12  دوره،نشريه مديريت خاک و تولید پايدار

 ضریب متابولیکی،)A( )MBC/MBN(  اثر کاربرد کیتوسان بر نسبت کربن زیتوده میکروبی به نیتروژن زیتوده میکروبی-2 شکل
 جمعیت باکتریهای،)D( )fungi/bacteria(  نسبت جمعیت قارچ به باکتری،)C( )QR(  ضریب تنفس میکروبی،)B( )qCO2(
 به ترتیب نشاندهنده سطوح بدونCh1.2%  وCh0.6% ،Ch0 .) در خاک آلوده به سربF( ) و اکتینومیستهاE( سازنده اسپور
 به ترتیب عبارتند از تیمار شاهد (بدون آلودگی) وPb500  وP250 ،Pb0 .) کیتوسان در خاک میباشدw/w( %1/2  و%0/6 ،کاربرد
 حروف التین غیرمشابه.) میباشندSE(  بارها نشاندهنده خطای استاندارد. میلیگرم سرب در کیلوگرم خاک500  و250 آلوده شده با
.)P≤0/05 ،در هر نمودار بیانگر تفاوت معنیدار میباشد (آزمون چند دامنهای دانکن
Figure 2. Effect of chitosan application on MBC/MBN (A), qCO2 (B), QR (C), fungi/bacteria ratio (D), number
of spore forming bacteria (E) and actinomycetes (F) in soil contaminated with Pb. Ch0, Ch0.6% and Ch1.2%
represent 0, 0.6 and 1.2% chitosan (w/w), respectively. Pb0, Pb250 and Pb500 represent non-contaminated and
contaminated soils with 250, and 500 mg Pb kg-1 soil, respectively. The error bars represent the standard error
(SE). Different letters indicate significant differences according to the Duncan's multiple range test (P≤0.05).
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جمعیت ریزجانداران :اثر اصلی سرب و کیتوسان بر

 Pb0و عدم کاربرد کیتوسان شد که نشاندهنده اثر

نسبت جمعیت قارچ به باکتری ،جمعیت باکتریهای

مثبت و افزايشی اين ترکیب تیماری بر جمعیت

سازنده اسپور و اکتینومیستها معنیدار بود ولی

باکتریهای سازنده اسپور است .با توجه به اينکه

برهمکنش آنها اثر معنیداری بر پارامترهای بررسی

باکتریهای سازنده اسپور از گروه گرم-مثبتها

شده نشان نداد (جدول  .)1شکل  2Dنشاندهنده

هستند ،میتوان گفت که سازگاری فیزيولوژيک اين

نسبت جمعیت قارچ به باکتری در تیمارهای مختلف

گروههای باکتريايی و تولید اسپور مقاوم در برابر

سرب و کیتوسان است .نتايج مقايسه میانگینها نشان

شرايط دشوار محیطی باعث میشود جمعیت اين

داد که کاربرد سطح  %1/2کیتوسان در خاک با تیمار

دسته از باکتریها در طول تنش پايدار بماند ( .)41در

 Pb250بهطور معنیداری نسبت قارچ به باکتری

حالیکه تیمار  Pb250اثر معنیداری بر جمعیت

باالتری نسبت به ساير ترکیبات تیماری به همراه

باکتریهای تشکیلدهنده اسپور نداشت ولی تحت

داشت ولی تفاوت معنیدار با کاربرد همین سطح از

تیمار  Pb500که سمیت فلز بیشتر میباشد جمعیت

کیتوسان در تیمار  Pb0نشان نداد .در اين پژوهش با

اين گروه از ريزجانداران نیز بهطور منفی متأثر شده

کاربرد سرب نسبت جمعیت قارچ به باکتری نسبت به

است .همچنین بهنظر میرسد ضمن سازگاری

تیمار  Pb0افزايش نشان داد ولی اين افزايش از نظر

فیزيولوژيک گروههای باکتريايی سازنده اسپور در

آماری معنیدار نبود .شی و همکاران ( )2002در

تیمار  ،Pb250شرايط رشد و تولیدمثل نیز برای اين

ارزيابی ترکیب جمعیت میکروبی خاک و فعالیت آنها

گروه میکروبی با کاربرد کیتوسان به ويژه در سطح

در خاکهای آلوده به سرب دريافتند که جمعیت

 %1/2تقويت شده است .کاربرد کیتوسان در هر دو

قارچها در مکانهای با غلظت زياد اين عناصر،

سطح  %0/6و  %1/2سبب افزايش معنیدار جمعیت

بیشترين فراوانی را داشتند و ترکیب جمعیت

اکتینومیستها گرديد و کاربرد تیمار  Pb500جمعیت

میکروبی خاک از باکتریها (گرم-مثبت و گرم-منفی)

اکتینومیستها را بهطور معنیداری کاهش داد (شکل

به قارچها تغییر يافت (.)41

 .)2Fنتايج اين پژوهش نشان داد که کاربرد تیمار

بهطورکلی کاربرد کیتوسان جمعیت سازندگان

 Pb250اثر معنیداری بر جمعیت اکتینومیستها

اسپور در خاک را بهطور معنیداری افزايش داد.

نداشت ولی تیمار  Pb500بهطور معنیداری جمعیت

کاربرد  Pb500سبب کاهش معنیدار جمعیت

اين دسته از ريزجانداران را کاهش داد .بهطورکلی

باکتریهای سازنده اسپور در شرايط بدون کاربرد

نتايج پژوهشگران نشان میدهد که اکتینومیستها

کیتوسان نسبت به  Pb0گرديد (شکل  .)2Eکاربرد هر

میتوانند بهطور متفاوت به فلزهای سنگین پاسخ

دو سطح کیتوسان در خاک با تیمار  Pb250و

دهند .کونوپکا و همکاران ( )1999نشان دادند که در

 Pb500منجر به افزايش معنیدار جمعیت باکتریهای

خاکهای آلوده به سرب ،ايزولههای متحمل به سرب

سازنده اسپور گرديد ولی در خاک غیرآلوده افزايش

همگی باکتریهای گرم -مثبت و شامل گونههايی از
1

2

معنیداری در جمعیت اين ريزجانداران بر اثر کاربرد

جنس باسیلوس  ،کورنیهفرمها و اکتینومیستها بودند

سطوح کیتوسان ديده نشد (شکل  .)2Eهمچنین تیمار

( .)42خان و همکاران ( )2010حساسیت گروههای

 Pb250به همراه کاربرد سطح  %1/2کیتوسان سبب
1- Bacillus
2- Coryneforms

افزايش جمعیت اين گروه میکروبی نسبت به تیمار
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میکروبی نسبت به سمیت سرب و کادمیوم را

کیتیناز در خاکها گستردهتر از کیتوساناز است ()47

بهصورت باکتریها˂ اکتینومیستها˂ قارچها گزارش

ولی الگوی عمل کیتیناز برخی ريزجانداران بر روی

کردهاند ( .)31برخی مطالعات نشان داده است که

کیتوسان گزارش شده است ( .)27همانطور که

اکتینومیستها نسبت به باکتریها و قارچها مقاومت

پیشتر نیز اشاره شده افزودن جاذب تجزيهپذير،

کمتری به فلزهای سنگین دارند .با اين حال ،در يک

فعالیت زيستی را تقويت میکند که میتواند در

پژوهش ديگر ،اکتینومیستها نسبت به کادمیوم

خاکهای آلوده که سمیت فلزهای سنگین ممکن است

مقاومتر از باکتریها بودند ( .)43نتايج مقايسه

عملکردهای میکروبی طبیعی را مهار کند ،مهم باشد.

میانگینها نشان داد که کاربرد هر دو سطح  %0/6و
 %1/2کیتوسان در خاک سبب افزايش معنیدار

نتیجهگیری
نتايج بیانگر آن است که کاربرد تیمار  Pb500در

 Pb250و  )Pb500گرديد ولی تفاوتی بین سطوح

خاک آثار سوئی بر جامعه زيستی خاک داشت و سبب

کاربرد کیتوسان ديده نشد (( )P≤/05شکل  .)2Fنتايج

تغییر در ساختار جامعه میکروبی خاک از جمله

پژوهشگران نشان داده است که اکتینومیستها

کاهش جمعیت اکتینومیستها و باکتریهای سازنده

بهمیزان قابلتوجهی توان تجزيه کیتوسان را دارند

اسپور گرديد .کاربرد اين تیمار بسیاری از پارامترهای

( .)44چنین نتايجی ثابت میکند که کیتوسان بهطور

بررسی شده در اين پژوهش از جمله جمعیت برخی

مؤثر توسط اکتینومیستها به عنوان منبع کربن و

گروههای

و

نیتروژن مورد استفاده قرار میگیرد ( .)45همچنین با

باکتریهای سازنده اسپور) و شناسههای اکوفیزيولوژيک

توجه به تأثیر کاربرد کیتوسان در افزايش تنفس پايه و

(ضريب متابولیک ،ضريب تنفس میکروبی و نسبت

 MBCدر سطح  Pb0میتوان بخشی از اثرات ناشی

 )MBC:MBNرا بهطور معنیداری تحتتأثیر قرار

از کاربرد کیتوسان به عنوان يک جاذب تجزيهپذير بر

داد.

جمعیت اکتینومیستها در تمام سطوح سرب (،Pb0

میکروبی

(جمعیت

اکتینومیستها

جمعیت گروههای میکروبی و شناسههای اکوفیزيولوژيک

در حالیکه با کاربرد تیمار  Pb250پارامترهای

را ناشی از تجزيه زيستی اين پلیمر زيستی در خاک

مورد مطالعه تفاوت معنیداری با تیمار بدون آلودگی

نیز دانست .کیتوسان در خاک میتواند توسط

سرب نشان نداد .همچنین ،کاربرد کیتوسان ضمن

آنزيمهای کیتوساناز ( )EC 3.2.1.132تخريب شود.

کاهش درصد زيستفرآهمی سرب ،اثر مثبت بر اندازه

کیتوسانازها میتوانند برای اهداف تغذيهای توسط

زيتوده میکروبی داشت .نتايج بهدست آمده نشان

ريزجاندارن در محیط دارای کیتوسان يا کیتین مورد

میدهد که کیتوسان به عنوان يک جاذب زيست

استفاده قرار گیرند ( .)46کیتوساناز بهطور گسترده

تجزيهپذير عالوه بر کاهش غلظت سرب قابل جذب

توسط ريزجانداران خاکزی تولید میشود .اين آنزيم

در خاک ،فعالیت زيستی را تقويت میکند .اين امر در

توسط گونههای باکتريايی و همچنین توسط برخی

خاکهای آلوده که سمیت فلزها ممکن است

قارچها ترشح میشود .باکتریهای تجزيهکننده

عملکردهای میکروبی طبیعی را مهار کند ،مهم

کیتوسان عموماً در میان باکتریهای هتروتروف و

میباشد و اهمیت کاربرد اين نوع از جاذبها را در

تجزيهکنندههای کیتین قرار دارند ( .)47اگرچه توزيع

خاکهای آلوده به فلزهای سنگین نشان میدهد.
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