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چکیده
پیدايش کانونهای ريزگرد و گسترش ماسههای روان از پیامدهای اصلی بحران درياچهی ارومیه و خشك شدن حاشیههای آن
بوده که اکوسیستمهای اطراف درياچه را تهديد میکند .لذا بهسبب اهمیّت تثبیت اين کانونها ،در اين پژوهش ،راهکاری نوين
و مبتنی بر تلقیح سیانوباکترهای بومی روی بسترهای اين کانون ها ارائه و در شرايط آزمايشگاهی ارزيابی شد .برای اين منظور،
سیانوباکترهای بومی منطقهی جبلکندی ارومیه ( Nostoc sp.و  )Oscillatoria sp.بهعنوان کانون مهم برداشت ريزگرد و
ماسههای روان استخراج ،شناسايی و سپس مؤثرترين آنها تکثیر و در نهايت روی سینیهای فرسايشی پر شده از خاک آن
منطقه تلقیح شد .مدت آزمايش نیز  121روز مدنظر قرار گرفت .بهمنظور ارزيابی عملکرد سیانوباکترهای تلقیح شده ،میزان و
نحوهی اتصال ذرات خاک اقدام به تهیهی تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح خاک آزمايش شد .بررسی تصاوير
میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح خاک قابلیت سیانوباکترها در ايجاد اتصال قوی بین ذرات خاک و تشکیل خاکدانههای
بزرگ و متصل بههم را تأيید کرد .از اين رو ،تلقیح سیانوباکترها بهعنوان راهکاری نوين در افزايش پايداری خاکدانهها و
تثبیتپذيری بسترهای خشك شده پیرامون درياچه ارومیه در برابر نیروی باد و کاهش تولید ريزگردها و ماسههای روان را
فراهم آورد .انجام آزمايشهای تکمیلی با شبیه سازی باد پس از تلقیح سیانوباکترها ضروری بوده و پیسنهاد میشود.
واژگان کلیدی :تثبیت خاک ،تولید ريزگرد ،پايداری خاکدانهها ،فرسايش بادی ،ماسههای روان

 -1مقدمه
پهنههای بسیار وسیع خشكشده از بستر و سواحل پیرامون درياچهی ارومیه تهديد جدی برای جوامع انسانی ،بومسازگانهای
کشاورزی ،منابع طبیعی و گونههای گیاهی و جانوری مناطق پیرامونی میباشد (  Eimanifarو  .)2112 ،Mohebbiاز طرفی ،ذرات
خاک با پوشش انواع مختلفی از ذرات بسیار ريز نمکی قادر به انتقال  011تا  011کیلومتر توسط بادهای فصول خشك سال به
اراضی پیرامون درياچه هستند ( Hoseinpourو همکاران .)2111 ،انتقال ذرات نمك و گرد و غبار برداشت شده از سطوح
خشكشدهی درياچهی ارومیه در يك بازه ی زمانی کوتاه که اخیراً نیز اثرات آن محسوس شده است ،سالمت زيستی بیش از 141
هزار کیلومترمربع از مناطق سرزمینی شمال غرب کشور ،بیش از  21میلیون جمعیّت انسانی و بیش از  011گونهی گیاهی و
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جانوری را بهشدّت تهديد می کند .ضرورت مديريت و مهار چالش انتقال ذرات نمك و گرد و غبار از سطوح خشكشدهی درياچهی
ارومیه و حفاظت از بومسازگانهای تحت تنش های ناشی از ذرات نمك ،ارائه ،بررسی و اجرای راهکاری متناسب و با حداکثر کارايی
اجتنابناپذير است .اخیراً در پژوهش های مشابه و با رويکرد حفاظت خاک و تثبیت ذرات ريز خاک امکان بهرهگیری از قابلیت
ريزموجودات خاکزی بهويژه سیانوباکترها بهعنوان مهندسان بومسازگان ( Bowkerو همکاران )2112 ،بهويژه بهصورت تلقیح
گستردهی سطحی مورد توجّه قرار گرفته و نقش مثبت آنها در اين خصوص تأيید شده است .در اين راستا نقش تلقیح
سیانوباکترها به خاک توسط  Wangو همکاران ( Sears ،)2112و  )2112( Prithivirajو  Rossiو همکاران ( )2112در تثبیت
تپههای ماسهای و مهار فرسايش بادی و همچنین  Kheirfamو همکاران (2112الف و ب) و  Sadeghiو همکاران ( )2112در مهار
فرسايش آبی ،بهبود ويژگیهای خاک و پايداری خاکدانهها تأيید شده است .ريزموجودات پوستهی زيستی خاک افزون بر ترشح
مواد چسبندهی پلی ساکاريدی و چسبیدگی ذرات ريز خاک و تشکیل ريزساختار (محیط) ،باعث ارتباط و پیوستگی مجموعهای از
ريزموجودات خاکزی با همديگر بهصورت ريز شبکهای و تشکیل يك ساختار بزرگ خواهد شد ( Doriozو همکاران.)1220 ،
شرايط بهوجود آمده منجر به اصالح ويژگیهای ناهمواری سطحی خاک ( Buو همکاران ،)2112 ،ظرفیت نگهداشت آب (Sadeghi
و همکاران ،)2112 ،افزايش تجمع مواد مغذی ( Rodríguez-Caballeroو همکاران2112 ،؛  Kheirfamو همکاران2112 ،الف) و در
نهايت بهبود کیفی و کمّی و پايداری و تثبیت خاک ( Straussو همکاران2112 ،؛  Kheirfamو همکاران2112 ،الف و ب) میشود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،ريزموجودات خاکزی بهويژه سیانوباکترها توانايی فعالیّت در  pHبین  4تا  11و دمای  11تا 22
درجهی سانتیگراد و هم چنین تحمل شرايط خشکی تا چند میلیون سال را دارند ( Huixiaو همکاران .)2112 ،هرچند شوری
باالی ناشی از نمكهای مختلف در خاک بهعنوان چالشی جدّی در میزان زندهمانی ،استقرار و فعالیّت ريزموجودات تلقیحی مطرح
شده است ،با اين حال يافتههای پژوهشگران متعددی از قبیل  Soleimaniو همکاران ( )2112بیانگر قابلیت زيستی و فعالیّت باالی
برخی از ريزموجودات خاکزی در برابر تنشهای ناشی از شوری زياد خاک هستند .در همین راستا  Vahedو همکاران ( )2111با
بررسی ژنوتیپی باکتریهای موجود در خاک کف درياچه ی ارومیه ضمن تأيید وجود تنوع باالی جمعیّتی باکتريايی آن ،اقدام به
شناسايی باکتریهای با قدرت باالی تحمل شوری کردند .بهسبب اهمیّت موضوع و ضرورت تثبیت و افزايش آستانهی برداشت ذرات
خاک و نمك مناطق خشكشده ی درياچه ارومیه توسط باد ،افزايش مصنوعی و غنیسازی جمعیّت میکروبی پوستههای زيستی کف
درياچه از طريق تلقیح سیانوباکترها بهعنوان راهکاری نوين ،زيستی ،اجراپذير ،با صرفهی اقتصادی و در عین حال اثربخشی زياد در
کوتاهمدّت میتواند راهکاری مناسب در تثبیت ذرات نمك و گرد و غبار سطوح خشكشدهی درياچهی ارومیه باشد؛ راهکاری که
قبل از اجرا در مقیاس کالن بايد در مقیاس خرد و در شرايط آزمايشگاهی امکانسنجی و ارزيابی شود .هدف از اين پژوهش ،بررسی
افزايش چسبندگی و پايداری ذرات ريز خاک سطحی سطوح خشكشدهی درياچهی ارومیه در راستای تثبیت ذرات نمك و خاک از
طريق تلقیح سیانوباکترهای بومی و بردبار بهشوری و ساير تنشهای محیطی موجود در خاک کف درياچه در مقیاس سینیهای
فرسايشی کوچك آزمايشگاهی است.
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 -2مواد و روش کار
 -1-2منطقه مورد مطالعه و تولید سیانوباکترهای تلقیحی

حاشیههای خشكشدهی درياچهی ارومیه در منطقهی جبلکندی ارومیه و واقع در غرب درياچه ،بهعنوان منطقه برداشت
خاک مادری برای آزمايش انتخاب شد .بهمنظور کشت ،استخراج ،شناسايی ،خالصسازی و تکثیر سیانوباکترهای بومی خاک ،از
عمق صفر تا دو سانتیمتری اقدام به نمونهبرداری به صورت تصادفی شد .سیانوباکترهای موجوده در خاک منطقه مورد مطالعه با
استفاده از محیط کشتهای عمومی  Bold Basal ،BG11و  )2112 ،Andersen( Chu10استخراج شده و سپس بر اساس
ويژگیهای ريختشناسی ذکر شده در راهنماهای باکتریشناسی  Bergeyشناسايی شدند ( Garrityو همکاران .)2111 ،در
ريزموجود بانك خاک منطقه جنسهای  Nostoc sp.و  Oscillatoria sp.بیشترين غالبیت بین سیانوباکترهای شناسايی شده را
داشته که قابلیت آنها در حفاظت منابع آب و خاک و در شرايط زيست نامساعد تأيید شده است ( Kheirfamو همکاران2112 ،الف
و ب) .از اين رو ،پس از خالصسازی اين دو جنس از سیانوباکترها اقدام به تکثیر آنها تا حجم و زیتوده مورد نظر شد.
 -2-2فرآیند تلقیح و آزمایش

در پژوهش حاضر ،از سینیهای کوچك و استاندارد فرسايشی (با ابعاد طول ،عرض و عمق  21در  01در  11سانتیمتر)
مستقر در آزمايشگاه گروه علوم محیط زيست پژوهشکده مطالعات درياچه ارومیه و بهتعداد شش عدد استفاده شد .بههمین منظور،
ابتدا سینیها از نمونههای خاک هواخشك پر شده و سپس کوبیدگی الزم توسط غلطك تا رسیدن به جرم ويژهی ظاهری نمونهی
خاک دستنخوردهی منطقه مورد مطالعه انجام گرفت .در نهايت پس از آمادهسازی سینیها ،سیانوباکترهای تکثیر شده با حجم و
تعداد حدود  1114سلول در يك لیتر (چهار گرم در لیتر سیانوباکتر) برای هر مترمربع تهیه ( Kheirfamو همکاران2112 ،الف و
ب) .و سیانوباکترها با استفاده از آبفشانهای استاندارد و تنظیم شده ،به مقدار  1/2لیتر به ازای هر سینی روی سطح سینیهای
آمادهسازی شده اسپری ( Wangو همکاران )2112 ،شد .يك تیمار شاهد نیز بهمنظور مقايسه يافتهها مد نظر قرار گرفت .پس از
 121روز ،نمونههايی از سطح خاک برداشت و به منظور بررسی میزان اتصال و چسبندگی بین ذرات خاک در تیمارهای مطالعاتی،
اقدام به تهیه تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( 1شد.

 -3نتایج و بحث
ارتباط بین ذرههای خاک در تیمارهای مطالعاتی با استفاده از تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبررسی شد
(شکلهای  1و  .)2تصوير  SEMحاصل از سطح خاک تیمار شاهد (شکل  )1نشان داد که ذرات خاک هیچگونه ارتباط و پیوستگی
با يك ديگر نداشته که در اين صورت انتقال اين ذرات توسط نیروی باد با حداقل نیروی ممکن انجام شده و لذا بسیار حساس به
فرسايش و برداشت توسط نیروی باد خواهند بود .در تصاوير  SEMتهیه شده از خاک تیمارهای تلقیح سیانوباکتر (شکل  )2ارتباط
بسیار قوی و پیچیدهی ذرات متعدد خاک بهيكديگر توسط سیانوباکترها بهصورت شفاف قابل مشاهده است.

)electron microscope (SEM
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بر اساس تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی ارائه شده در شکل  ،2توسعهی سیانوباکترها در بین ذرات خاک بهصورت
پیچیده و در همتنیده اتفاق افتاده که يافتههای حاصل از پژوهشهای  Chamizoو همکاران ( )2110نیز چنین فرآيندی را تأيید
کردهاند .تحلیلها نشان میدهد سیانوباکترهای خاکزی بر خالف جنسهای آبزی آنها ،تمايل زيادی به چسبیدن به اطراف
خاکدانهها از طريق ترشحات پلیساکاريدی و همچنین رشتههای تارعنکبوتی خود دارند ( Rossiو 2112 ،De Philippis؛ Ranan
و همکاران .)2112 ،از اين رو ،سیانوباکترها بخشی از سطوح و اطراف خاکدانهها را پوشانده و از طريق ترشحات پلیساکاريدی
چسبناک خود ضمن چسبیدن به اطراف ذرّات ريز خاک ،از طريق رشد شبکهای مجموعهای از ذرّات ريز خاک را بهصورت زنجیرهای
بههم متصل میکنند ( Issaو همکاران2112 ،؛  Kheirfamو همکاران2112 ،الف و ب) .اتصال ريزذرات خاک توسط سیانوباکترها
بهيکديگر و تشکیل بزرگ ذرات منجر به خاکدانهسازی شده که در اين شرايط خاکدانههای بسیار بزرگتر و ساختارهای خاک در
مقیاس ماکرو و بسیار مقاوم در برابر نیروی باد ايجاد شده است.

شکل ( )1تصویر  SEMاز عدم وجود ارتباط و نحوهی قرارگیری ذرات خاک در تیمار شاهد (مقیاس  111میکرومتر)

4

14th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran
Watershed Management and Integrated Management of Water and Soil Resources

شکل ( )2تصویر  SEMاز نحوهی ارتباط و چسبندگی ذرات خاک به یکدیگر در تیمار با تلقیح سیانوباکترها (مقیاس  111میکرومتر)

 -4نتیجهگیری
يافته های پژوهش نشان داد که تلقیح سیانوباکترها در مقیاس آزمايشگاهی با هدف افزايش تثبیتپذيری کانونهای ريزگرد
پیرامون خشكشدهی درياچهی ارومیه موفقیتامیز بود .بهعبارتی سیانوباکترهای تلقیح شده دارای رشد و تکثیر رشتهای و شبکهای
بوده و از طرفی ديوارههای سلولی آنها بهسبب ترشحات پلیساکاريدی دارای خاصیت چسبناکی هستند .از اينرو ،پس از تلقیح
سیانوباکترها به محیط خاک ،در اطراف ذرات خاک توسعه پیدا کرده بهعنوان يك پل ارتباطی قوی بین ذرات ،آنها را بهصورت
زنجیره و شبکهای بزرگتر بههم متصل میکند .اين فرآيند باعث افزايش آستانه برداشت ذرات خاک کانونها يريزگرد توسط باد
شده که در نهايت منجر به کاهش برداشت ريزگردها و مهار حرکت ماسههای روان خواهد شد .در نهايت ،انجام پژوهش تکمیلی در
مقیاس آزمايشگاهی و پايلوتهای صحرايی و با اندازهگیری رسوبات بادی انتقالی امکان افزايش آگاهیها در اين زمینه و اجراپذيری
آن در مقیاس بزرگ را فراهم خواهد آورد.
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Cyanobacteria inoculation a novel strategy in the stabilization of
dust hotspots from dried-out around of Urmia Lake
Abstract
The emergence of moving sand dunes and dust hotspots are the main effects of Urmia
Lake crisis and drying its margins, which that have a greatly threatens the ecosystems
around the Lake. Therefore, due to the importance of this hotspots stabilization, in
this research, a novel approach is presented and evaluated based on inoculation of
native cyanobacteria on this area at laboratory conditions. To this end, the most
effective existing cyanobacteria for soil stabilization (Nostoc sp. and Oscillatoria sp.)
were selected, purified and proliferated from Jabal-Kandi region, Urmia, as an
important dust hotspot, and inoculated on the trays filled by study soil. The
experiment also was considered for 120 days. To evaluate the performance of
inoculated cyanobacteria, the binding of soil particles were performed by scanning
electron microscopy (SEM) images from the surface of the soil. Assessing SEM
images confirmed the ability of cyanobacteria in creating strong bindings between
soil particles forming large soil aggregates. By and large, the inoculation of
cyanobacteria will allow the stabilization of dried-out regions around the Urmia Lake
against wind force. These processes lead to a reduction in sand dunes movement and
dust production. It is essential and recommended to plan additional studies after
cyanobacteria inoculation by using wind tunnel tests.
Keywords: Dust yield; Moving sand dunes; Soil aggregate stability; Soil
stabilization; Wind erosion.
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