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چكیده
تلقیح سطحی سیانوباکترها روی خاک از جمله راهکارهای نوين و زيستی مديريت روانابها بوده که اخیراً عملکرد آن در
مقیاس آزمايشگاهی تأيید شده است .از اينرو ،در پژوهش حاضر بهمنظور ارزيابی تلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرايی
در کاهش رواناب سطحی ناشی از رگبارهای طبیعی ،سیانوباکترهای بومی ( Nostoc sp.و )Oscillatoria sp.استخراج و
تکثیر شده روی خاک کرتهای  22/1در  1/33متری مستقر روی دامنههای تخريبشده تلقیح سطحی شد .سپس
مقادير رواناب سطحی کرتها طی هفت رگبار مختلف اندازهگیری و تحلیل شد .يافتهها نشان داد که حجم رواناب
سطحی در کرتهای شاهد و طی رگبارهای مختلف بین  13/33تا  59لیتر متغیر بوده که با تلقیح سیانوباکترها ،میزان
حجم رواناب سطحی بهصورت معنیدار ( )p>5/59و بین  29تا  95درصد کاهش يافت .بر اساس يافتههای پژوهش
حاضر ،گام نوينی در راستای احیای سريع اراضی تخريب شده و مديريت رفتار روانابها از طريق تلقیح گسترده
سیانوباکترها در مقیاس بزرگ برداشته شده است.
واژگان کلیدی :افزودنیهای زيستی خاک ،پالتهای فرسايش ،تخريب اراضی ،تلقیح ريزموجودات ،تولید رواناب.

 -1مقدمه
تولید سريع و حجیم رواناب از نمايههای اصلی تخريب زمین بوده که با هدررفت منابع آب (اثرات درون منطقهای) و
خسارتهای ناشی از تولید رسوب و سیالب (اثرات برون منطقهای) امنیت غذايی و معیشت پايدار جوامع را تهديد میکند
( Kheirfamو همکاران2515 ،الف) .در اين میان ،میزان متوسط ساالنه فرسايش ناشی از سالبها در ايران بین هفت تا  55تن
در هکتار گزارش شده که باعث هدررفت ساالنه بیش از دو میلیارد تن خاک و  32میلیارد دالر خسارت مالی به کشور شده
( )2515 ،Sadeghiکه مديريت و مهار آن از طريق بهبود ويژگیهای خاک ضروری میباشد .همراستا با انجام اقدامات مديريتی،
کاربرد تثبیتکنندهها و افزودنیهای خاک ،اخیراً امکان کاربرد فنآوریهای همراستا با رويکرد بومسازگانی همچون تلقیح
سیانوباکترها در بهبود ويژگیهای کیفی خاک ( Kheirfamو همکاران2515 ،الف؛  Adessiو همکاران2513 ،؛ Muñoz-Rojas
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و همکاران،)2513 ،کاهش تولید رسوب ناشی از روانابهای سطحی ( Kheirfamو همکاران2515 ،ب؛  Mugnaiو همکاران،
 )2513و مديريت رفتار رواناب سطحی ( Sadeghiو همکاران )2515 ،در شرايط آزمايشگاهی بررسی و تأيید شده است.
بررسیها نشان داده اند که افزايش جمعیّت سیانوباکترها در خاک از طريق تلقیح سطحی باعث افزايش ترشحات پلیساکاريدی
شده که اين پلی ساکاريدها ضمن تأمین منابع غذايی برای ساير ريزموجودات خاکزی و افزايش فعالیّت آنها ،باعث چسبیدگی
خاکدانهها و ساختارهای ريز خاک به يکديگر و تشکیل ذرات و بزرگ ساختارهايی از خاک میشود ( Doriozو همکاران،
 .)1553فرآيند مذکور ضمن افزايش پايداری خاکدانهها و افزايش آستانه فرسايشپذيری خاک ( Straussو همکاران،)2512 ،
ريزشکافهای عمودی در سطح خاک را بهوجود آورده که باعث افزايش نفوذپذيری در خاک و کاهش حجم رواناب سطحی و
تنش برشی ناشی از آن میشود ( Sadeghiو همکاران .)2515 ،از سويی ديگر سیانوباکترها تمايل زيادی به اتصال در اطراف
خاکدانهها داشته و از آنجايی که توانايی تکثیر و تشکیل کلونی را داشته و با گسترش ابعادی کلونیها ،زنجیرههای بههم
متصلی را ايجاد مینمايند .زنجیرههای تشکیل و گسترش يافته نیز خاکدانههای اطراف خود را با خاصیت چسبندگی خود
بههم متصل کرده و خاکدانه ها پايداری قابل توجّهی در اثر برخورد قطرات باران يا تنش برشی رواناب سطحی خواهند داشت
( Kheirfamو همکاران2515 ،ب) .افزايش پايداری خاکدانه ها و کاهش فرسايش پاشمانی ،منجر به کاهش سلهبندی در سطح
خاک و در نتیجه بهبود نفوذپذيری خاک میشود .هم چنین در اين راستا ،عالوه بر عملکرد مناسب ،پايداری سیانوباکترها در
محیط خاک با گذشت زمان عملکرد آنها کاهش نمیيابد .بااينحال يقیناً عملکرد سیانوباکترهای تلقیح شده به خاک در
شرايط آزمايشگاهی متفاوت از شرايط طبیعی خواهد بود .لذا بررسی قابلیت سیانوباکترهای بومی درشرايط طبیعی با هدف
دستيابی به نتايج واقعیتر اجتنابناپذير است .بر همین اساس از آنجايی که امکانسنجی تلقیح سیانوباکترهای بومی بر بهبود
ويژگیهای مؤثر خاک در افزايش نفوذپذيری در شرايط آزمايشگاهی مورد تأيید قرار گرفته و نحوه عملکرد آنها در کاهش
تولید رواناب سطحی ارزيابی و تبیین شده است ،لذا بهمنظور اجرايی کردن فنآوری مذکور در مهار تولید رواناب سطحی در
مقیاس منطقهای و بزرگتر ،انجام آزمايشهای مشابه در مقیاس صحرايیبرای آگاهی از میزان استقرار و عملکرد در شرايط
طبیعی ضروری میباشد .در نهايت ضرورت به بهرهگیری از فنآوریهای نوين و زيستی در کاهش حداکثری هدررفت آب در
کنار پايداری محیطزيست ،پژوهش حاضر بهمنظور دستيابی به اهداف مطروحه در شرايط صحرايی و با بارشهای طبیعی
مدّنظر قرار گرفته است.

 -2مواد و روش کار
 -1-2منطقه مورد مطالعه
يک دامنه با شیب حدود  29درصد از ديم زارهای رها شده و خاک در حال تخريب باالدست سد نوروزلو واقع در زيرحوزه
آبخیز زرينهرود (يکی از زيرحوزههای آبخیز بزرگ درياچه ارومیه) در حد واسط طول جغرافیايی َ 39 05تاََ 23 35شرقی و

عرض َ 09 09تا ََ 05 23شمالی انتخاب شد .متوسط بارندگی ساالنه محدوده مطالعاتی  290میلیمتر و سهم بارشها در
فصول زمستان ،پايیز ،بهار و تابستان بهترتیب  25/55 ،32/25 ،39/50و  2/03درصد از کل بارشها و دمای حداقل ،متوسط و
حداکثر ساالنه نیز بهترتیب  11/0 ،-0/5و  32/9درجه سانتیگراد میباشد.
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 -1-2روش پژوهش
 -1-2-2نمونهبرداری و استخراج ،تكثیر و انتخاب سیانوباکترها

نمونهبرداری به صورت تصادفی از خاک منطقه مورد مطالعه از عمق صفر تا دو سانتیمتری بهمنظور کشت ،استخراج،
شناسايی ،خالصسازی و تکثیر سیانوباکترهای خاک انجام شد .سپس با استفاده از محیط کشت عمومی ،Andersen( Chu10
 )2559استخراج شده و سیانوباکترهای موجود در خاک بر اساس ويژگیهای ريختشناسی ذکر شده در راهنمای
باکتریشناسی  Bergeyشناسايی شدند ( Garrityو همکاران .)2551 ،از بین سیانوباکترهای شناسايی شده ،جنسهای Nostoc
 sp.و  Oscillatoria sp.بهسبب تشکیل ترکیب جمعیتی غالب در خاک ،قابلیت باال در ترشحات پلیساکاريدی و اتصال ذرات
خاک از طريق توسعه شبکهای انتخاب شدند ( Kheirfamو همکاران2515 ،الف و ب) .در نهايت بهمنظور تلقیح سیانوباکترهای
انتخاب شده در سطح کرتها ،اقدام به تکثیر سیانوباکترها به تعداد  1515سلول ( 2/155گرم) در لیتر شد.
 -2-2-2آمادهسازی کرتهای آزمایش و فرآیند تلقیح

در اين پژوهش ،کرتهای صحرايی استاندارد مدل جهانی تلفات خاک با ابعاد ( 1/33عرض) در ( 22/1طول) متر روی
دامنه مستقر شده و لولههايی برای هدايت رواناب جمعآوری شده به بشکههای مستقر در انتهای کرتها نیز تعبیه شد
( Yoshimuraو همکاران .)2519 ،پس از آمادهسازی کرتها ،سیانوباکترهای تکثیر شده باوزن زیتوده  2/155گرم بر لیتر
تهیه ( Kheirfamو همکاران2515 ،الف) و در پنجم دیماه  ،1350با استفاده از آبفشانهای استاندارد (سمپاش پشتی) به
مقدار  5/9لیتر در هر مترمربع روی سطح کرتهای مستقر اسپری ( Wangو همکاران )2555 ،شد .بهمنظور تعیین مؤلفههای
بارندگی رخداده در منطقه ،منحنیهای شدّت-مدّت-فراوانی ايستگاه باراننگاری سد نوروزلو و مطابق با هر بارش رخ داده در
منطقه ،تهیه و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت ( Sadeghiو همکاران2513 ،الف) .در نهايت پس از اجرای تمام آزمايشها ،ابتدا
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبررسی و مقايسه میانگینهای مؤلفههای مورد بررسی بین تیمار شاهد و
تلقیح سیانوباکتر با استفاده از آزمون  tغیرجفتی و مقايسه رفتار مؤلفهها در زمان های متفاوت در داخل هر تیمار با آزمون t
جفتی انجام شد.

 -3نتایج و بحث
نتايج نشان داد که از مجموع  00رخداد بارشی ثبت شده در منطقه از اوايل دی ماه  1350تا اواخر خرداد  ،1355هفت مورد از
آنها (به ترتیب از رگبار اول تا هفتم با شدّتهای حداکثر  35دقیقهای  13/35 ،32/35 ،39/15 ،155/52 ،25/05 ،35و
 05/25میلیمتر بر ساعت و مدّتهای  55 ،255 ،25 ،15 ،515 ،005و  155دقیقه) منجر به تولید رواناب سطحی شدند.
نتايج اندازهگیری و ثبت شده حجم رواناب در هر يک از رگبارهای مؤثر برای هر يک از تیمارهای شاهد و تلقیحی و همچنین
تحلیلهای آماری بین تیمارهای شاهد و تلقیح سیانوباکتر در شکل  2ارائه شده است .نتايج نشان داد (شکل  )1که رگبارهای
 23بهمن ( 1350رگبار اول) ،سوم 13 ،و  10اسفند ( 1350رگبارهای دوم ،سوم و چهارم) 15 ،فروردين ( 1355رگبار پنجم)،
هفتم ارديبهشت ( 1355رگبار ششم) و سوم خرداد ( 1355رگبار هفتم) منجر به تولید رواناب سطحی و بهترتیب با حجم ،03
 13/33 ،32/33 ،35 ،30 ،59و  13لیتر در تیمار شاهد (بدون تلقیح) شد .در حالیکه میزان حجم رواناب در رگبارهای
يادشده (رگبار اول تا هفتم) بهترتیب  5 ،15/33 ،95 ،95/05 ،51/33 ،25/05و  5/05اندازهگیری شد .از اينرو ،سیانوباکترهای
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تلقیح شده حجم رواناب را نسبت به تیمار شاهد بهترتیب از رگبار اول تا هفتم  05 ،00 ،33 ،31 ،29 ،39و  95درصد کاهش
داد.
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تاری رگبار و تیمارهای تلقیحی
شكل ( )1مقایسه میانگین حجم رواناب اندازهگیری شده در کرتهای شاهد و تلقیح سیانوباکتر ناشی از رگبارهای مؤثر در تولید رواناب
(در هر يک از رخدادهای رگباری ،حروف غیرمشابه حاکی از وجود تفاوت معنیدار ( )p>5/59و عالمتهای ** و * بهترتیب حاکی از سطح معنیداری يک و پنج درصد
در تولید رواناب سطحی بین تیمار شاهد و تلقیح سیانوباکتر میباشد).

تحلیل يافته ها نشان داد که سیانوباکترها توانايی بسیار بااليی در جذب آب توسط ديوارههای سلولی داشته و قابلیت
ارتجاعی بودن ديوارهی سلولی آنها امکان حفظ و ذخیره آب در سلولهای سیانوباکترها را تا چندين برابر افزايش داده است
( Rossiو همکاران .)2519 ،همچنین سیانوباکترهای سطوح خاکدانهها را پوشانده و از طريق ترشحات پلیساکاريدی ضمن
چسبیدن به اطراف ذرّات ريز خاک ،از طريق رشد شبکهای مجموعهای از ذرّات ريز خاک را بهصورت زنجیرهای بههم متصل
میکنند ( Issaو همکاران .)2555 ،گسترش ابعادی سیانوباکترها پس از تلقیح و تشکیل يک ساختار شبکهای مستحکم منجر
به اتصال قویتر ذرّات ريز خاک بههم شده و افزايش مقاومت خاکدانهها در مقابل جدايش از طريق پاشمان قطرات باران و
کاهش سلهبندی سطحی را در پی دارد ( Kheirfamو همکاران2515 ،ب) .نهايتاً ،گسترش ابعادی سیانوباکترها و اتصال
شبکههای زنجیروار به يکديگر باعث ايجاد کانالهای متخلخل در سطوح چند سانتیمتری خاک میشوند ( Belnapو
همکاران .)2513 ،چنین فرآيندی افزايش تخلخل و تهويهی خاک را بهدنبال داشته ( Mirallesو همکاران )2511 ،که در کنار
قابلیتهای ذکر شده در باال ،سیانوباکترها باعث شدند تا کمترين میزان آب باران بهواسطه جذب و ذخیره مستقیم توسط
سیانوباکترها و نفوذ بهسبب افزايش تخلخل ،بهصورت رواناب سطحی از کرتها خارج شده که موافق با نتايج  Belnapو
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 برابر وزن25  تا12 ) نشان داد که سیانوباکترها2519(  و همکارانPowell  در اين راستا نتايج.) میباشد2513( همکاران
 افزايش نفوذپذيری آب باران شبیهسازی شده در پوستههای زيستی احیاء شده از طريق.خشک خود توانايی جذب آب را دارند
 همچنین سلولها و رشتههای سیانوباکترها در.) نیز تأيید شده است2515(  و همکارانSadeghi تلقیح سیانوباکترها توسط
 با جذب آب در درون سلولهای خود و افازيش حجم يک اليه حفاظتی نازک روی سطح خاک تشکیل داده،اوايل شروع بارش
که به عنوان يک حائل بین ذرات خاک و ضربات قطرات باران عمل کرده که موجب کاهش فرسايش پاشمانی و در نتیجه
.)ب2515 ، و همکارانKheirfam( سلهبندی سطحی میشوند و از اين طريق مانع از کاهش نفوذپذيری خاک میشوند

 نتیجهگیری-4
يافته های پژوهش نشان داد که تلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرايی نیز همانند مقیاس آزمايشگاهی قابلیت بهبود
 بهنظر میرسد سیانوباکترها با چسبیدن به.ويژگیهای خاک و در نتیجه افزايش نفوذپذيری و کاهش رواناب سطحی را دارند
اطراف ذرّات خاک با استفاده از قابلیت چسبناکی ديوارههای سلولی خود و اتصال ذرّات ريز خاک بههم و ايجاد اليههای محافظ
پلیساکاريدی در سطح خاک منجر به کاهش تخريب خاکدانهها توسط قطرات باران (پاشمان) و کاهش سلهبندی سطح خاک
 همچنین ايجاد ريزکانالهای سطحی و جذب سلولی آب توسط سیانوباکترها از عوامل اصلی.و افزايش نفوذپذيری خاک شدند
ال زيستی و مؤثر بوده که امکان
ً  کاربرد سیانوباکترها ابزاری کام، لذا بر اساس يافتههای پژوهش مذکور.کاهش حجم رواناب بود
.کاربرد وسیع آن در اهداف حفاظت از منابع خاک و آب در مقیاس حوزه آبخیز وجود دارد
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Field inoculation of cyanobacteria to control runoff
Abstract
Inoculation of cyanobacteria on the soil surface is one of the novel and biotechniques in managing runoff yield, which has been recently confirmed in
laboratory scale. Therefore, in this study, we assessed the effect of field
inoculation of cyanobacteria on a degraded hill-slope on controlling natural
rainfall-induced surface runoff. A mixed of two cyanobacteria species of Nostoc
sp. and Oscilatoria sp. was inoculated on the 22.1×1.83 m-sized plots located on
the degraded hill-slopes. During 7 erosive rainfalls, the surface runoff from plots
were measured and analyzed. The results showed that, for all storms, the collected
runoff from un-inoculated plots were 13.33 to 95 l, while cyanobacteria decreased
runoff by 25 to 57% compared to those of control. Our field-plot soil inoculation
under uncontrolled conditions, as a pioneering act, had promising results for
large-scale using cyanobacteria to rapid restore degraded lands and mange runoff
behavior.
Keywords: Bio-amendments; Erosion plots; Land degradation; Microbial
inoculation; Runoff yield.
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