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چکیده
شوری و واکنش خاک ( )pHبسترهای خشکشدهی پیرامون درياچه ی ارومیه از عوامل مهم در پايداری خاک اين مناطق
در برابر برداشت توسط نیروی باد بوده که مقادير باالی هدايت الکتريکی و  pHقلیايی منجر به کاهش پايداری ذرات
خاک شده است .لذا بهسبب ضرروت بهینهسازی مقادير اين مؤلفهها ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار  pHو هدايت
الکتريکی خاک مناطق خشکشده ی پیرامون درياچه ارومیه تحت تلقیح سطحی باکتری و سیانوباکترهای بومی اين
مناطق بهعنوان راهکاری نوين برنامهريزی شد .در اين راستا ،باکتری ( )Bacillus subtilisو سیانوباکترهای بومی( Nostoc
 sp.و  )Oscillatoria sp.يکی از کانونهای تولید ريزگرد درياچهی ارومیهاستخراج شده و از تکثیر در حجم زياد روی
خاک برداشت شده از اين منطقه بهصورت جداگانه و ترکیبی تلقیح سطحی شدند .آزمايش حاضر در شرايط آزمايشگاهی
و مقیاس سینیهای فرسايشیکوچک و در چهار تیمار و با سه تکراردر مدت  121روز انجام شد.نتايج نشان داد که که
مقدار هدايت الکتريکی و  pHخاک منطقه مورد مطالعه (تیمار شاهد) بهترتیب 1/34±1/180دسیزيمنس بر متر و
 8/30±1/120بوده که تلقیح باکتری هدايت الکتريکی را تا  50درصد افزايش داده و اثر معنیداری روی  pHنداشت .با
اين حال تلقیح سیانوباکترها  pHو هدايت الکتريکی خاک را بهترتیب  1/13واحد و 01درصد کاهش داد .از اين رو ،تلقیح
سیانوباکترها بهعنوان راهکاری نوين در کاهش شوری و قلیايیت خاک بسترهای خشکشدهی درياچهی ارومیه تأيید شده
که در نهايت منجر به تثبیتپذيری کانونهای ريزگرد در اين مناطق خواهد شد.
واژگان کلیدی :تثبیت خاک ،تلقیح ريزموجودات خاکزی ،شوری خاک ،قلیايت خاک ،فرسايش بادی

 -1مقدمه
امروزه خشکی بخش زيادی از پیرامون درياچهی ارومیه باعث بروز تبعات محیطزيستی و انسانی گستردهای شده که بر
اساس پیشبینیها ساير اثرات سوء شديد آن نیز در طوالنیمدّت نمود بیشتری خواهد داشت ( Hassanzadehو همکاران،
 .)2112از جمله پیامدهای خشکی درياچه ارومیه نمايان شدن بسترهای حاشیهای بوده که متشکل از رسوبات ريز تهنشین
شده رودخانهای و نمکهای چسبیده به آنها در طی قرنها میباشد .در برخی از مناطق حاشیههای خشکشدهی درياچهی
ارومیه پهنههايی از کفههای شور  01تا  51سانتی متری مرکب از نمک و رسوبات ريزدانه وجود داشته که در فصول خشک،
خاک اين مناطق بهسبب خاصیت از هم پاشندگی نمکها ،پیوستگی و پايداری بسیار ضعیفی داشته که بهعنوان مناطق با
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پتانسیل کانون برداشت ريزگرد شناخته میشوند ( Dahlawiو همکاران .)2118 ،از اينرو حد آستانه برداشت رسوبات سطحی
توسط نیروی باد (فرسايش بادی) در اين کانونها بسیار پايین میباشد ( Dangو همکاران .)2118 ،پديده فرسايش بادی و
برداشت و انتقال ريزگردهای خاک و نمک بیشک تهديد جدی برای جوامع انسانی ،بومسازگانهای کشاورزی ،منابع طبیعی و
گونههای گیاهی و جانوری مناطق پیرامونی بوده و يقیناً تشديد هم خواهد شد .بر اساس گزارشهای  Hoseinpourو همکاران
( )2111بسته به شرايط فصلی ،اقلیمی ،زمانی و محیطی ،ذرات خاک و نمک متصل به آنها و برداشت شده از کانونهای
ريزگرد ناشی از مجموعه فرآيندهای فرسايش بادی (شامل جدايش ،برداشت ،انتقال و رسوبگذار) قابلیت پراکنش مکانی بین
 411تا  811کیلومتر را دارد .از اين رو ،بهصورت بالقوه در شرايط کنونی و بالفعل در آيندهای نزديک ،سالمت زيستی بیش از
 131هزار کیلومترمربع از مناطق سرزمینی شمال غرب کشور ،بیش از  21میلیون جمعیّت انسانی و بیش از  511گونهی
گیاهی و جانوری بهشدّت تهديد میشود .در اين بین ،مقادير باالی هدايت الکتريکی (شوری) خاک و ( pHواکنش خاک) خاک
از عوامل مهم در ناپايداری ذرات خاک در برابر نیروی باد بوده که حساسیت و پتانسیل حاشیههای خشکشدهی درياچهی
ارومیه برای تولید ريزگرد را افزايش میدهند .بر اين اساس ،مديريت و مهار چالش انتقال ذرات نمک ،گرد و غبار و همچنین
ماسههای روان از کانونهای حساس به فرسايش حاشیههای درياچهی ارومیه و حفاظت از بومسازگانهای تحت تنشهای
ناشی از ذرات خاک و نمک ضروری میباشد .روند توجه پژوهشگران در استفاده از رويکردهای بومسازگان محور و زيستی در
بهبود ويژگیهای مؤثر خاک در تثبیتپذيری و چايداری خاک امروزه منجر به پیدايش رويکرد بهرهگیری از قابلیت جامعه
میکروبی خاک در حفظ و احیاء پايدار بومسازگانها شده است .بهگونهای که اخیراً امکان بهرهگیری از قابلیت ريزموجودات
خاکزی بهويژه باکتریها و سیانوباکترها بهعنوان مهندسان بومسازگان ( Bowkerو همکاران )2110 ،در حفاظت خاک و
تثبیت ذرات ريز خاک از طريق بهبود ويژپیهای خاک بهويژه بهصورت تلقیح گستردهی سطحی مورد توجّه قرار گرفته و نقش
مثبت آنها در اين خصوص تأيید شده است ( Kheirfamو همکاران 2110 ،الف و ب) .بر اساس يافتههای پژوهشهای مذکور،
قابلیت باکتریها و سیانوباکترهای موجود در پوستههای غنی زيستی خاک يا احیاء شده در بهبود برخی ويژگیهای خاک مؤثر
در بهبود پايداری خاکدانهها و تثبیتپذيری خاکهای تحت شوری و قلیايیت باال و حساس به فرسايش بادی تأيید شده است.
بهسبب اهمیّت موضوع و ضرورت تثبیت و افزايش آستانهی برداشت ذرات خاک و نمک تحت تأثیر شوری و قلیايیت باالی
کانونهای ريزگرد حاشیههای درياچهی ارومیه توسط باد ،افزايش مصنوعی جمعیّت میکروبی پوستههای زيستی حاشیههای
خشکشدهی درياچه از طريق تلقیح مستقیم باکتری و سیانوباکترها بهعنوان راهکاری نوين ،زيستی ،اجراپذير ،با صرفهی
اقتصادی و در عین حال اثربخشی زياد در کوتاهمدّت میتواند راهکاری مناسب در اسجاد شرايط محیطی مناسب در راستای
دستیابی به اهداف تثبیت ذرات نمک و گرد و غبار سطوح خشکشدهی درياچهی ارومیه باشد؛ راهکاری که قبل از اجرا در
مقیاس کالن بايد در مقیاس خرد و در شرايط آزمايشگاهی امکانسنجی و ارزيابی گردد .هدف از اين پژوهش ،کاهش هدايت
الکتريکی (شوری) و قلیايیت ( )pHخاک بسترهای حاشیههای خشکشدهی درياچهی ارومیه در راستای تثبیت ذرات نمک و
خاک از طريق تلقیح باکتری و سیانوباکترهای بومی در مقیاس سینیهای فرسايشی کوچک آزمايشگاهی میباشد.
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 -2مواد و روش کار
 -1-2استخراج و تکثیر باکتری و سیانوباکترها

برای انجام پژوهش حاضر ،نمونههايی از سطح صفر تا دو سانتیمتری بسترهای خشکشدهی درياچه در منطقه
جبل کندی ارومیه با بافت شنی برداشت شد .سپس باکتری و سیانوباکترهای بومی بهترتیب با استفاده از محیط کشتهای
عمومی  )2110 ،Andersen( Chu10و  )2111 ،MacFaddin( Nutrient Agarاستخراج شده و سپس بر اساس ويژگیهای
ريختشناسی ذکر شده در راهنماهای باکتریشناسی  Bergeyشناسايی شدند ( Garrityو همکاران .)2111 ،در ريزموجود
بانک خاک منطقه جنسهای سیانوباکتر  Nostoc sp.و  Oscillatoria sp.و باکتری  Bacillus subtilisبا بیشترين غالبیت
شناسايی شده و در نهايت مطابق با روش پیشنهادی  Kheirfamو همکاران (2110الف و ب) تا دستیابی به حجم و زیتوده
مورد نظر تکثیر شدند.
 -2-2آمادهسازی سینیهای فرسایش کوچک و اجرای آزمایش

آزمايش حاضر در مقیاس سینیهای استاندارد فرسايشی (با ابعاد طول ،عرض و عمق  01در  41در  11سانتیمتر) و در
محیط آزمايشگاه با حداکثر تشابه با شرايط طبیعی انجام شد .برای انجام اين پژوهش ،اقدام به برداشت نمونههای حجمی از
خاک (ماسهای) سطحی (عمق صفر تا پنج سانتیمتری) بهصورت تصادفی از منطقه جبلکندی ارومیه شد .نمونههای برداشت
شده به آزمايشگاه منتقل و پس از هواخشک کردن و با رعايت جرم ويژه ظاهری بستر طبیعی در سینیهای استاندارد
فرسايشی ريخته و کوبیده شد .سپس باکتری و سیانوباکترهای تکثیر شده بهصورت محلول در آب و با وزن زيستتوده تقريبی
 2/0گرم در لیتر از طريق روش آب-تلقیحی و به مقدار يک لیتر بر مترمربع روی سطح سینیهای کوچک فرسايشی با سه
تکرار افزوده شده و  121روز نگهداری شد ( Kheirfamو همکاران2110 ،الف) .در انتهای آزمايش ،نمونههايی از سطح خاک
برداشت شده سپس مقادير  pHو هدايت الکتريکی پس از انحالل خاک با نسبت  1:2/0در آب مقطر و قرائت توسط دستگاه
 ،Multi meter HI 9811-5اندازهگیری شد.

 -3نتایج و بحث
هدايت الکتريکی خاک نمايانگر میزان نمکهای موجود در محیط خاک بوده که مقادير باالی اين متغیر حاکی از غلظت
باالی نمک در خاک میباشد .در خاک های با مقادير باالی هدايت الکتريکی ،ساختمان خاک دچار فروپاشی شده و تخريب
خاکدانهها اتفاق افتاده و در نهايت آستانهی پايدار ی خاک در برابر عوامل فرساينده (نیروی آب يا باد) کاهش میيابد (Nocco
و همکاران .)2112 ،تحلیل مقادير هدايت الکتريکی اندازهگیری شده در تیمارهای مطالعاتی (جدول  1و شکل  )1نشان داد که
مقدار اين مؤلفه در تیمار شاهد  1/34±1/180دسیزيمنس بر متر بوده که اعمال تیمارهای مطالعاتی منجر به تغییرات
معنیدار ( )p>1/11در اين مؤلفه شد .بهگونهای که تلقیح باکتری منجر به افزايش معنیدار و  50درصدی آن شده و تلقیح
سیانوباکترها به صورت جداگانه و ترکیبی با باکتری مقادير هدايت الکتريکی را بهترتیب  01و  24درصد کاهش داد .باکتری
تلقیح شده در پژوهش حاضر ( )Bacillus subtilisقابلیت بااليی در ترشح پلیساکاريد داشته ( Marvasiو همکاران )2111 ،و
اين ترشحات پلیساکاريدی در محیط خاک منجر به همآوری کاتیونها و آنیونها شده و قابلیت دسترسی آنها را کاهش
میدهند ( Geddieو  .)1224 ،Sutherlandاز طرفی ،در شرايط تنشهای محیطی از قبیل تنش خشکی (همانند شرايط
آزمايش در پژوهش حاضر و با حداقل رطوبدهی) ،افزون بر افزايش مقدار ترشحات ،نسبت ترکیبات مونوساکاريدی
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تشکیلدهندهی پلیساکاريدهای باکتريايی تغییر کرده ( Sandhyaو )2110 ،Aliو در نهايت جذب کاتیونها و آنیونهای
افزايش پیدا میکند .با اين حال ،بهسبب شرايط خشکی طوالنیمدّت خاک بر آزمايش ،پلیساکاريدها تخريب و تجزيه شده و
سپس برخی از يونها به ويژه سديم آزاد و در نهايت منجر به افزايش هدايت الکتريکی شدند .در حالیکه ،سیانوباکترها و
پلیساکاريدهای ترشح شده و چسبیده به سلولها و رشتههايآنها همانند ترشحات باکتريايی ،يونهای نمک در محیط خاک را
جذب و همآوری کرده و بهدلیل خاصیت جذب حداکثری رطوبت توسط سیانوباکترها از جو ( Románو همکاران،)2118 ،
ترشحات و قابلیت چسبناکی سیانوباکترها پايدار مانده و لذا هدايت الکتريکی کاهش محسوسی داشت .از اينرو ،کاهش مقادير
هدايت الکتريکی بهويژه با تلقیح سیانوباکتر شرايط برای پايداری خاکدانهها و در نتیجه پتانسیل برداشت و حرکت ذرات نمونه
خاک بستر خشکشدهی درياچهی ارومیه را کاهش داد.
جدول ( )1نتایج تجزیه واریانس یک طرفه برای تشخیص اثرات یکجانبه تیمار باکتری و سیانوباکتر بر مؤلفههای هدایت الکتریکی و
واکنش خاک تیمارهای مطالعاتی
مؤلفهی مورد بررسی
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شکل ( )1نمودار مقایسهای مقدار متوسط هدایت الکتریکی (راست) و ( pHچپ) خاک تیمارهای مطالعاتی

افزون بر هدايت الکتريکی pH ،خاک ويژگی مهم ديگر خاک بوده که تغییرات آن منجر به تغییر در ويژگیهای پايداری
خاک و خاکدانهها میشود .مقدار  pHخاک در تیمار شاهد  8/30±1/120بوده (شکل )1که نشاندهندهی خاک قلیايی
میباشد .در خاکهای قلیايی کاتیونهای قابل دسترس و آزاد کاهش يافته و لذا ارتباط بین ذرات کلوئیدی آلی و رس کاهش
يافته و در نتیجه پايداری خاک کاهش میيابد ( Muñoz‐Rojasو همکاران .)2115 ،با اين حال ،اعمال تیمارهای تلقیحی منجر
به ايجاد تغییرات معنیدار ( )p>1/11در مقادير  pHشده (جدول  )1که در اين میان تلقیح جداگانه باکتری اثر معنیداری در
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 هرچند. واحد کاهش دادند1/13 ً تلقیح سیانوباکترها اين مؤلفه در خاک را تقريبا، خاک نداشته و در حالیکهpH تغییرات
) گزارش کردند که گسترش2115(  و همکارنSingh ، در اين راستا.خاک مطالعاتی در محدوده ی خاک قلیايی باقی ماند
 نیتروژن و فسفر از خاک شده و همچنین، کربن،سیانوباکترها در سطح خاک منجر به کاهش هدررفت محتوای رطوبت
 اتصال ذرات کلوئیدی و ريز خاک توسط رشتههای تارعنکبوتی و ترشحات. را دارندCa2+  بهNa+ سیانوباکترها قابلیت تبديل
)الف2110 ، و همکارانKheirfam(  تثبیت نیتروژن و ترسیب کربن در خاک،)ب2110 ، و همکارانKheirfam( پلیساکاريدی
،Singh( و در نهايت تجزيه و انحالل مواد مغزی از گرههای کربناتهای غیرقابل حل در خاک از طريق ترشح اسید اگزالیک
) از اثرات ديگر سیانوباکترها در خاک های قلیايی بوده که منجر به کاهش قلیايیت خاک و در نهايت افزايش پايداری1251
.خاکدانههای میشوند
pH

 نتیجهگیری-4
يافتههای پژوهش نشان داد که تلقیح باکتری و سیانوباکترها در مقیاس آزمايشگاهی با هدف کاهش شوری و قلیايت
خاک بهعنوان عوامل مؤثر در کاهش پايداری و تثبیتپذيری بستر کانونهای ريزگرد پیرامون خشکشدهی درياچهی ارومیه
 (واکنش) را بهصورت معنیداری کاهش داده وpH  سیانوباکترهای تلقیح شده هدايت الکتری (شوری) و.نقش متفاوتی داشتند
لذا امکان تثبیتپذيری کانونهای ريزگرد و ماسههای روان منطقهی مورد مطالعه ااز طريق تلقیح گسترده سیانوباکترها فراهم
، در نهايت. بلکه مقدار شوری خاک را افزايش داد، در حالیکه تلقیح باکتری نه تنها قلیايیت خاک را کاهش نداد.خواهد شد
انجام پژوهش تکمیلی در مقیاس آزمايشگاهی و پايلوتهای صحرايی و با اندازهگیری رسوبات بادی انتقالی امکان افزايش
.آگاهی ها در اين زمینه و اجراپذيری آن در مقیاس بزرگ را فراهم خواهد آورد
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The soil pH and electrical conductivity variation in the dried-out
around of Urmia Lake under bacteria and cyanobacteria
inoculation
Abstract
Soil salinity and pH of the dried-out around the Urmia Lake are the main factors
that influence on soil stability of these areas against the wind. High levels of
electrical conductivity (EC) and alkaline pH have led to a reduction in the stability
of soil particles. Therefore, due to the necessity to optimize the values of these
components, this study was conducted to analyze the pH and EC behavior of the
dried-out around the Urmia Lake under bacteria and cyanobacteria inoculation as
a novel strategy. To this end, the native extracted and proliferated Bacillus subtilis
bacteria and Nostoc sp. and Oscillatoria sp. cyanobacteria from study region were
inoculated on this region soil as separately and combined form. The experiment
was conducted in lab condition, erosion trays scale, and in four treatments with
three repeaters for 120 days. The results showed that the EC and pH of the studied
area (control treatment) were 1.43±0.087 dS and 8.47±0.225, respectively.
Inoculation of bacteria increased the EC by 65% and did not have a significant
effect on pH. Unlike this, inoculation of cyanobacteria reduced the soil pH and
EC by 0.14 units and 50%, respectively. Therefore, inoculation of cyanobacteria
was confirmed as a novel solution in decreasing the salinity and alkalinity of soil
in the dried-out around the Urmia Lake that these processes lead to stabilize the
hotspots of these regions.
Keywords: Soil alkalinity; Soil microorganism’s inoculation; Soil salinity; Soil
stabilization; Wind erosion.
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