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امکانسنجی تثبیت ماسههای روان حاشیههای خشکشده دریاچه ارومیه با
استفاده از تلقیح و تحریک سیانوباکترهای خاکزی بومی
حسین خیرفام *2,1و فرخ اسدزاده
(تاریخ دریافت1398/88/99 :
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تاریخ پذیرش)1398/18/98 :

چکیده
اخیرا ایجاد پوستههای زیستي خاک با تلقیح سطحي ریزموجودات برای تثبیت ماسههای روان ،مورد توجه قرار گرفته است .
از طرفي تثبیت بسترهای ماسههای دریاچههای خشکشده با هدف تقلیل اثرات سوء محیطزیستي ضروری است .هدف از
این پژوهش امکانسنجي تثبیت ماسههای روان بسترهای خشکشده دریاچهی ارومیه از طریق تلقیح و تحریک
سیانوباکترهای خاکزی در شرایط آزمایشگاهي بود .بدین منظور ،نمونههای حجمي از بستر منطقه جبلکندی ارومیه بهعنوان
کانون ماسههای روان تهیه گردیدند و پس از انتقال به داخل سیني های فرسایش ،آمادهسازی شدند .سپس سیانوباکترهای
مؤثر در تثبیت خاک ،استخراج ،شناسایي ،خالصسازی و تکثیر شدند .همچنین ماده محرک غذایي سیانوباکتریایي با نام
تجاری  CHU10از طریق انحالل عناصر غذایي مختلف در آب استریل شده آماده شد .در نهایت با افزودن یک لیتر در مترمربع
از محلول سیانوباکتریایي CHU10 ،و آب استریل شده به ترتیب سه تیمار تلقیح سیانوباکترها ،تحریک سیانوباکترها و شاهد
با سه تکرار برنامهریزی شد .پس از  198روز ،اقدام به شبیهسازی باد با سرعت  08کیلومتر بر ساعت بهمدت  38دقیقه روی
سینيها شد .شدت انتقال ماسهها از روی سیني ها توسط باد در تیمارهای شاهد ،تحریک سیانوباکترها و تلقیح سیانوباکترها
بهترتیب  1/38 ،1/88و  8/88کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه بود .تحلیل یافتهها نشان داد که هر دو راهکار تحریک و تلقیح
سیانوباکترها منجر به کاهش معنيدار ( )p>8/81و بهترتیب  11و  99درصدی انتقال ماسهها نسبت به تیمار شاهد شدند .با
این حال ،اثرگذاری تلقیح سیانوباکترها نسبت به تیمار تحریک سیانوباکترها بسیار بیشتر بود .بررسي تصاویر میکروسکوپ
الکتروني روبشي از سطح خاک نیز قابلیت سیانوباکترها در ایجاد اتصال قوی بین ذرات خاک را تأیید کرد .عالوهبر این ،تلقیح
سیانوباکترها منجر به بهبود محتوای ماده آلي ( 199درصد) و پایداری خاکدانهها ( 189درصد) بهعنوان شاخصهای مهم
پایداری خاک شد .در نهایت بهمنظور دستیابي به راهکار مؤثر برای تثبیت بسترهای خشکشده دریاچه ارومیه انجام
پژوهشهای تکمیلي در شرایط طبیعي ضروری است.
واژههای کلیدی :افزودنيهای خاک ،پوستهی زیستي خاک ،تثبیت خاک ،تلقیح میکروبي ،فرسایش بادی

خیرفام ح ،.اسدزاده ف .1399 .امکانسنجي تثبیت ماسههای روان حاشیههای خشکشده دریاچه ارومیه با استفاده از تلقیح و تحریک سیانوباکترهای
خاکزی بومي .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،8شماره  .1صفحه.13-31 :
 -1استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه ارومیه ،ایران
 -9استادیار گروه علوم محیط زیست ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ایران
 -3دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ایران
 -1دانشیار گروه فرآوری رسوبات ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،ایران
* پست الکترونیکh.kheirfam@urmia.ac.ir :
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و غبار از کانونهای حساس به فرسایش حاشیههای
دریاچه ارومیه و حفاظت از بومسازگانهای تحت
تنشهای ناشي از حرکت ماسههای روان ضروری ميباشد.
لذا در کنار اقدامات مرسوم از قبیل نهالکاری ،بوتهکاری
و احداث بادشکن ،ارائه و آزمون راهکارهای بومسازگان
محور ،اقتصادی و پایدار اجتنابناپذیر ميباشد .عالوهبر
این ،راهکارهای مرسوم دارای محدودیتهایي از قبیل
صرف هزینه و زمان زیاد ،درصد زندهماني پایین در
زمانهای اولیه کاشت و ماندگاری پوشش گیاهي بهسبب
تنشهای محیطي شدید ،عدم پوشش تمام سطوح
کانونهای ماسههای روان نیز ميباشند .تثبیت ماسهها و
خاکدانههای سطح از طریق کاربرد خاکپوشها و

مقدمه
تأمین نیازها و بهبود معیشت جوامع انساني همزمان با
حفظ و تضمین سالمت پایدار بومسازگانها از چالشهای
جدی جهاني در راستای دستیابي به توسعهی پایدار
ميباشد ( .)Sadeghi et al., 2009در این بین ،افت کمي
و کیفي منابع آب ناشي از بهرهبرداری غیراصولي از منابع
طبیعي به تهدیدی اساسي برای امنیت محیط زیست و
جوامع تبدیل شده است ( .)Bowker et al., 2008از
مهمترین نمایههای ناپایداری و تهدید سالمتي
بومسازگانها در ایران ،بحران خشک شدن دریاچهی
ارومیه ميباشد .امروزه خشکي بیش از  98درصدی
دریاچهی ارومیه باعث بروز تبعات محیطزیستي و انساني
گستردهای شده که بر اساس پیشبینيها سایر اثرات سوء
شدید آن نیز در طوالنيمدت نمود بیشتری خواهد داشت
( .)Hassanzadeh et al., 2012از جمله پیامدهای خشکي
دریاچه ارومیه نمایان شدن بسترهای حاشیهای دریاچه
ارومیه بوده است که متشکل از رسوبات ریز و ماسهای
تهنشین شده رودخانهای و نمکهای چسبیده به آنها در
طي قرنها ميباشد .در برخي از مناطق حاشیههای
خشک شده دریاچه ارومیه پهنههایي از ماسههای روان
وجود دارد که در فصول خشک بهدلیل کمبود رطوبت و
پایداری بسیار ضعیف بهعنوان مناطق با پتانسیل
ماسههای روان شناخته ميشوند ( Asadzadeh et al.,
.)2017
در کنار حساسیت باالی بسترهای ماسهای حاشیههای
خشکشده دریاچه ارومیه ،فراواني بادهای شدید و
فرساینده شمالغرب کشور در فصول خشک شرایط برای
جدایش ،برداشت و انتقال ذرات ماسه و نمکها متصل به
آنها به مناطق کشاورزی ،مسکوني و صنعتي حاشیه
دریاچه را تشدید کرده است ( ;Ahmady-Birgani, 2018
 .)Hamzehpour & Bogaert, 2019پدیده فرسایش بادی

افزودنيهای زیستي و غیرزیستي از جمله اقدامات
حفاظتي در دستیابي به افزایش آستانهی برداشت خاک
و ذرات نمک ميباشد ( Aller et al., 2017; Kheirfam
 .)et al., 2017b; Sadeghi et al., 2018روند توجه
پژوهشگران در استفاده از رویکردهای بومسازگان-محور
و زیستي در حفاظت از منابع خاک امروزه منجر به
پیدایش رویکرد بهرهگیری از قابلیت جامعه میکروبي
خاک در حفظ و احیاء پایدار بومسازگانها شده است.
بهگونهای که اخیرا امکان بهرهگیری از قابلیت
ریزموجودات خاکزی بهویژه سیانوباکترها بهعنوان
مهندسان بومسازگان ( )Bowker et al., 2005در حفاظت
خاک و تثبیت ذرات ریز خاک بهویژه بهصورت تلقیح
گسترده سطحي مورد توجه قرار گرفته و نقش مثبت آنها
در این خصوص تأیید شده است ( Kheirfam et al.,
 .)2017bبر اساس یافتههای پژوهشهای مذکور ،قابلیت
سیانوباکترها و حتي سایر ریزموجودات موجود در
پوستههای غني زیستي خاک یا احیاء شده در اتصال و
پیوستگي ذرات ریز خاک و تشکیل ریزساختار 1و یا ریز-
شبکه و در نهایت تشکیل بزرگ-ساختار 9یا شبکههای-
تارعنکبوتي از طریق ترشحات مواد چسبنده
پليساکاریدی و تمایل به توسعه و رشد گسترده سطحي
تأیید شده است .با این حال ،جمعیت و در نتیجه
اثرگذاری سیانوباکترها در مناطق تازه خشکشده
دریاچهها و همچنین بسترهای ماسهای بسیار پایین
ميباشد .اصوال پوستههای زیستي خاک و محل تجمع
متراکم ریزموجودات خاکزی در مناطق خشک و

و برداشت و انتقال ماسههای روان و حامل نمک بيشک
تهدیدی جدی برای جوامع انساني ،بومسازگانهای
کشاورزی ،منابع طبیعي و گونههای گیاهي و جانوری
مناطق پیراموني است که پیشبیني ميشود در آینده
شدت بیشتری نیز بگیرد ( .)Nikseresht et al., 2019بر
این اساس ،مدیریت و مهار چالش انتقال ذرات نمک ،گرد

2. Macro-structure

1. Micro-structure
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هببدف از این پژوهش ،امکببانسبببنجي تثبیببت پببذیری
ما سههای روان حا شیههای خ شک شده دریاچهی ارومیه
از طریق تلقیح سیانوباکترهای بومي و بردبار به شوری و
تحر یک آن ها با افزودن محرک غذایي سببب یانوباکترهای
بانک خاک در مقیاس سببینيهای فرسببایشببي کوچک
آزمایشگاهي و با شبیهسازی باد با تونل بادی ميباشد.

نیمهخشک در طي سالیان بسیار طواالني و آنهم بعد از
پایداری بومسازگانها ظاهر شده و اثرگذار خواهند شد.
در حالي که ،بسترهای تازه خشکشده دریاچهها از قبیل
دریاچه ارومیه بهعنوان بومسازگاني بسیار نوپا ،حساس و
ناپایدار شناخته ميشوند ( .)He et al., 2019از طرفي،
سیانوباکترها فتوسنتزکننده بوده و در طي فرآیند
فتوسنتز ،کربن را به خاک اضافه و یا از طریق ترشحات
پليساکاریدی خود مواد مغذی محیط خاک را افزایش
ميدهند که در نهایت منجر به ایجاد منابع غذایي برای
توسعه سایر ریزموجودات از قبیل باکتریها ميشوند
( .)Kheirfam, 2020از اینرو ،تا زماني که جمعیت این
ریزموجودات در خاک بسیار کم باشد ،افزایش مواد غذایي

مواد و روشها
آمادهسازی سیانوباکترهای تلقیحی و محرک غذایی

برای انجام پژوهش حاضر محدودهای  188هکتاری از
بسترهای ماسهای خشکشده منطقه جبلکندی ارومیه
واقع در بخش غربي دریاچه ارومیه ( 30درجه و  81دقیقه
و  98ثانیه شمالي و  19درجه و سه دقیقه و  19ثانیه
شرقي) بهعنوان منطقه نمونهبرداری و برداشت خاک
مدنظر قرار گرفت (شکل  .)1نمونهبرداری مطابق با روش
پیشنهادی چامیزو و همکاران ()Chamizo et al., 2012
بهصورت تصادفي از خاک ماسهای منطقه جبلکندی
ارومیه واقع در بخش غربي دریاچه ارومیه از عمق صفر تا
دو سانتيمتری از سطح بهمنظور کشت ،استخراج،
شناسایي ،خالصسازی و تکثیر سیانوباکترهای خاک انجام
شد .نمونههای برداشت شده در کیسههای پلياتیلن
استریل گردید ،به آزمایشگاه گروه علوم محیط زیست
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه منتقل شد و تا قبل از
انجام آزمایشها در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری
شد .برخي ویژگيهای خاک برداشت شده در جدول 1
ارائه شده است .بهمنظور جداسازی و شناسایي
سیانوباکترها ،یک گرم از نمونه خاک مخلوط شده از تمام
نمونههای برداشته شده از منطقه به ظرفهای پتری با
سه تکرار منتقل و محیط کشت  Bold Basalو BG11
بهمیزان پنج میليلیتر و هر سه روز یک بار به آنها اضافه
شد ( .)Kheirfam et al., 2017aهمچنین بهمنظور پایش
و شناسایي سیانوباکترها ،الملهای  98در  98میليمتر
نیز در داخل ظرفهای پتری تعبیه گردید و در بازه زماني
 38روزه و بهصورت روزانه با استفاده از میکروسکوپهای
با قدرت تفکیک باال و بر اساس ویژگيهای ریختشناسي
ذکر شده در راهنماهای باکتریشناسي  Bergeyشناسایي

در خاک معنيدار نبوده و اثرگذاری آنچناني ندارند و یا
نهایتا چندین دهه و یا قرن طول خواهد کشید ( Belnap
 .)et al., 2014در این راستا ،پژوهشهای متعددی در
مقیاس جهاني با هدف بهرهمندی از فرآیند احیای
پوستههای زیستي از طریق تلقیح ریزموجودات خاکزی
بهویژه سیانوباکتر برای تثبیت تپههای ماسهای ( Wang
 ،)et al., 2009تعدیل رفتار هیدرولوژیکي آب در بسترهای
ماسهای مناطق بیاباني ( ،)Colica et al., 2014بهبود
کیفیت خاک و مقابله با بیابانزایي (،)Rossi et al., 2017
احیای پوشش گیاهي در بیابانها ()Perera et al., 2018
و ترسیب کربن و تثبیت نیتروژن در مناطق بیاباني و
خشک ()Muñoz-Rojas et al., 2018; Kheirfam, 2020
شروع شده است .یافتههای پژوهشهای یاد شده امکان
بهبود وضعیت اکولوژیکي و تثبیتپذیری بسترهای
حساس به فرسایش بادی مناطق بیاباني و خشک را تأیید
کردهاند.
بهسببببب اهمیت موضبببوع و ضبببرورت تثبیت و افزایش
آسببتانه برداشببت ماسببههای روان حاشببیههای دریاچه
ارومیه توسط باد ،افزایش مصنوعي و غني سازی جمعیت
میکروبي پوسببتههای زیسببتي حاش بیههای خشببکشببده
دریاچه از طریق تلقیح مستقیم و یا تحریک سیانوباکترها
بهعنوان راهکاری نوین ،زیسبببتي ،اجراپذیر ،با صبببرفهی
اقتصبببادی و در عین حال اثربخشببي زیاد در کوتاهمدت
ميتواند راهکاری مناسببب در تثبیت ذرات نمک و گرد و
غبار سطوح خ شک شده دریاچهی ارومیه با شد؛ راهکاری
که قبل از اجرا در مق یاس کالن با ید در مق یاس خرد و
در شببرایط آزمایشببگاهي امکانسببنجي و ارزیابي شببود.

شدند ( Buchanan & Gibbons, 1974; Garrity et al.,

 .)2001برای انتخاب سیانوباکترهای مناسب برای تثبیت
ماسههای روان ،ویژگيهای مختلف از قبیل توان
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زندهماني ،تکثیر و فعالیت در شرایط دمایي ،pH ،شوری،
رطوبتي و خاکي مختلف ،توان ترشح مواد چسبنده
پليساکاریدی ،رشد شبکهای ،تشکیل ساختارهای ریز و
بزرگ ،تبدیل مواد غذایي به حالتهای قابل استفاده برای
سایر ریزموجودات ،رشد ،فعالیت و تکثیر سریع ،گستره
حضور زیاد در مناطق مختلف ،استخراج و تکثیر آسان در
شرایط آزمایشگاهي و همچنین عدم بیماریزا بودن برای
انسان و سایر موجودات نیز برای تمام باکتریها و
سیانوباکترهای شناسایي شده مورد بررسي قرار گرفت
( .)Kheirfam et al., 2017aهرچند بهسبب فقر مواد
غذایي در بسترهای ماسهای منطقه مورد مطالعه ،صرفا دو
جنس سیانوباکتر ( Nostoc sp.و  )Oscillatoria sp.در

میليلیتری از  BG11منتقل ( )Garbeva et al., 2011و
مرتبا تا رسیدن به زیتوده  1/8گرم بر لیتر ( & Vieira
 )Nahas, 2005و قابلیت انتقال به سینيها اندازهگیری
شدند .برای تخمین زیتوده سیانوباکترها ،نمونه 88
میلي لیتری از محلول سیانوباکترها با استفاده از فرآیند
سانتریفیوژ و  8888دور بهمدت  18دقیقه از فاز مایع
جداسازی شده و پس از تخلیه رطوبت آن با استفاده از
فریزدرایر اقدام به توزین آنها شدند ( Ansari & Fatma,
.)2016
هم چ ن ین بببه م ن ظور ت هیببه مبباده م حرک غببذا یي
سبببیانوباکتریای از محیط کشبببت  CHU10با ترکیب
 8/939گرم کلسبببیم نیترات تتراهیببدرات 8/81 ،گرم

منطقه شناسایي شدند .هر دو جنس سیانوباکتر استخراج
و شناسایي شده بهسبب همخواني با معیارهای ذکر شده،
در طي چندین مرحله با استفاده از الملهای شیشهای و
سوزنهای نوک باریک میکروبیولوژی به محیط کشت
مایع  BG11منتقل و خالصسازی شدند ( Kheirfam et
 .)al., 2017aدر نهایت به منظور تلقیح سیانوباکترهای
انتخاب شده در سطح سینيهای فرسایشي ،اقدام به تکثیر
آنها در حجم و تعداد زیاد شد .بدین منظور سیانوباکترها
بهوسیله لوپهای میکروبیولوژی بهترتیب سری به
محیطهای مایع  8888 ،9888 ،1888 ،888و 18888

دی پ تاسبببیم فسببب فات 8/898 ،گرم منزیم سبببول فات
هپ تاه یدرات8/89 ،گرم سببببدیم کرب نات 8/811 ،گرم
سدیم متا سیلیکات پنتاهیدرات 8/8838 ،گرم سیترات
آهن و  8/8838گرم اسبببید سبببیتریک در یک لیتر آب
مقطر ) (Andersen, 2005بهدلیل قابلیت تولید در حجم
زیاد با هزینه کم ( 18هزار ریال بر اسبباس آخرین قیمت
استعالم شده برای خرید عنا صر غذایي مورد استفاده در
تولید یک لیتر از  CHU10در سبببال  )1398و همچنین
محرک سریع سیانوباکترها ا ستفاده شد (Andersen,
).2005

جدول  -1برخی ویژگیهای خاک منطقه مورد مطالعه
Table 1. Description of the soil properties of the study region
Property
Description
Property
Description
)Sand (%
86
)Organic N (g kg-1
0.08
)Silt (%
7
)Mean weight diameter (mm
0.39
)Clay (%
7
)Geometric mean diameter (mm
0.067
Texture
Sandy
pH
8.5
)Bulk density (g cm-3
1.67
)EC (dS m-1
1.45
)Organic C (g kg-1
0.075

پژوهش حاضبببر نیز مطابق با اسبببتاندارد بادسببباز مورد
اسببتفاده انتخاب انتخاب شببدند .بهمنظور انجام آزمایش
بر اسبباس تیمارهای تعریف شببده در مقیاس سببینيهای
کوچک فر سای شي ،بهمیزان  388کیلوگرم ما سه از تپهها
و بسببترهای ماسببهای-نمکي منطقه جبلکندی در حد
ام کان از ن قاط مختلف منط قه جمع آوری ،مخلوط و به
آزمایشببگاه منتقل شببد .بههمین منظور ،ابتدا نمونههای
خاک هواخشببک و برای حذف بقایای گیاهي و سببن و
سن ریزه از الک هشت میليمتری برای حداکثر تشابه با

آمادهسازی سینیهای آزمایش

در این پژوهش از سینيهای استاندارد فرسایشي (با ابعاد
طول ،عرض و عمق  88در  38در  18سانتيمتر) مستقر
در آزمایشبببگاه گروه علوم محیط زیسبببت پژوهشبببکده
مطالعات دریاچه ارومیه با حداکثر تشبببابه با شبببرایط
طبیعي و به تعداد نه عدد ا ستفاده شد .ابعاد سینيهای
فرسای شي مورد استفاده در شبیه سازی فرآیند فرسایش
بادی وابسببته به ابعاد محل قرارگیری سببینيها در تونل
شببببیهسببباز باد بوده و لذا ابعاد سبببینيهای آزمایش در
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در انتهای بازه زماني چهارماهه ميشببود ( Kheirfam et

حالت طبیعي عبور داده شد .سپس کوبیدگي الزم توسط
غلطک تا رسبببیدن به جرم ویژهی ظاهری نمونه خاک
دسببببت نخورده منطقببه مورد مطببالعببه انجببام گرفبت
( .)Kheirfam et al., 2017aاز طرفي ،به سببب بب عدم
برخورداری خاک شببني مورد مطالعه از یک سبباختمان
مشبببخص ،الیهبندی و دانهبندی خاک شبببني در تمام
پروفیل و الیههای بسببترهای ماسببهای منطقه برداشببت
نمونههای حجمي مشبابه بوده و از اینرو ،در سبینيهای
فرسایشي نیز ضروریتي برای شبیه سازی الیهبندی خاک
و هم چنین اع مال رطو بت از کف در راسببب تای ای جاد
ساختمان مشابه با طبیعت وجود نداشت.

 .)al., 2019بر همین اسببباس ،بر اسببباس الگوی زماني
بار شي منطقه و همچنین ایجاد شرایط حداقلي دریافت
رطو بت توسبببط سببب یانو باکتر های تلقیحي ا قدام به
رطوبتدهي سبببطحي و بهصبببورت مهپاش (اسبببپری) و
بهمقدار  38میليلیتر بهازای هر سیني فرسایشي شد .از
طرفي ،بهمنظور ایجاد شرایط کامال یک سان ،همان مقدار
رطوبتدهي نیز روی تیمارهای شببباهد و محرک غذایي
 CHU10نیز شد .همچنین بهمنظور فراهم سازی حداکثر
اثرگذاری سببیانوباکترهای تلقیح شببده ،بازه زماني 198
روزه بین زمببان اعمببال تیمببارهببا تببا اجرای آزمببایش
شبیهسازی باد مدنظر قرار گرفت.

اعمال تیمارهای تعریف شده

سببب یانو باکتر های تکثیر شببببده پس از ان جام فرآی ند
سبببانتریفیوژ ( 8888دور در دقیقه بهمدت  18دقیقه) و
جداسازی فاز سیانوباکترها از محیط کشت به محیط آب
ا ستریل ا ضافه گردید و مایه تلقیحي با وزن زی ستتوده
تقریبي  1/8گرم در لیتر تهیه شد .سپس به میزان یک
لیتر بر مترمربع ( 188میلي لیتر به ازای هر سبببیني) از
محلول سیانوباکتریایي تهیه شده روی هر یک از سینيها
بهروش آب-تلقیحي ا سپری شد (.)Wang et al., 2009
از طرفي محرک غببذایي  CHU10نیز بببه میزان 188
میليلیتری بهازای هر سیني فر سای شي روی نمونههای
خاک شببني آمادهسببازی شببده اسببپری شببد .در نهایت
بهمنظور حذف اثر رطوبت اضببافه شببده به سببینيهای
تیمارهای تلقیح سیانوباکترها و محرک غذایي ،CHU10
بههمان میزان ( 188میليلیتر) آب اسبببتریل شبببده نیز
روی هر یک سینيهای آزمای شي تیمار شاهد نیز ا ضافه
شد ( .)Kheirfam et al., 2017aدر پژوهش حا ضر سه
تکرار برای هر تی مار نیز مدنظر قرار گر فت .از طرفي،
به منظور ای جاد شبببرایط یکسبببان در اجرای آز مایش،
فرآیندهای فیزیکي آماده سازی سینيهای مطالعه کامال
مشبببابه بوده و ضبببمن انتخاب تصبببادفي برای اعمال
تی مار های مختلف ،شبببرایط محیطي (نور ،د ما ،ارت فاع)
یکسببباني نیز برای تی مار های م طال عاتي اع مال گرد ید.
یافته های پژوهش های پیشبببین در بخش جنوبي حوزه
آبخیز در یا چه اروم یه نشببببان داده اسببببت که تلقیح
سبیانوباکترها قبل از شبروع ماههای مرطوب (اواخر پاییز
تا اواسط بهار) امکان استقرار موفقیتآمیز سیانوباکترهای
تلقیح شببده را افزایش داده و منجر به حداکثر اثرگذاری

شبیهسازی باد

بهمنظور شبیهسازی فرآیند فرسایش بادی و انتقال ذرات
ما سه ،از د ستگاه شبیه ساز (تونل) باد گروه علوم خاک
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه استفاده شد .دستگاه
مذکور از نوع تونلهای باد با مدار باز اسببت .در این تونل
هوا از بیرون به داخل تونل جر یان دارد .اب عاد (طول در
عرض) محف ظه آز مایش در این تو نل برابر با  18در38
سبانتيمتر بوده و دارای مجرای مخروطي شبکل به طول
 108سانتيمتر و قطر ورودی  98سانتيمتر ا ست .طول
بخش پخش کننده در این تونل  98سبببانتيمتر بوده و
سببب طح م ق طع آن در ا ن تهببای تونببل 188 × 188
سببانتيمترمربع ميباشببد .نیروی الزم برای ایجاد جریان
باد در این تونل از یک موتور الکتریکي با قدرت سبببه
کیلووات و متصبببل به پروانهای با قطر  88سبببانتيمتر،
تأمین ميشود .سرعت چرخش پروانه و در نتیجه سرعت
باد با اسببتفاده از یک دسببتکاه اینورتر متصببل به دینام
تغییر ميکند و در نتیجه امکان ایجاد حداکثر سرعت باد
 99متر بر ثان یه را فراهم ميآورد .هرچ ند بر اسببباس
آخرین تحلیلها سرعت بادهای غالب در منطقه بین پنج
تا  98کیلومتر بر ساعت ( 1/1تا  0/8متر بر ثانیه) ا ست
( ،)Ahmady Birgani et al., 2018با این حال بادهای
فرسبباینده در بازه سببرعت  88تا  08کیلومتر بر سبباعت
(تقری با  11تا  91متر بر ثان یه) قرار دار ند ( Douzali
 .)Joushin et al., 2018بنابراین ،در پژوهش حاضببر نیز
اقدام به شبیه سازی باد با سرعت  09کیلومتر بر ساعت
( 98متر بر ثان یه) شبببد .در ن ها یت پس از ات مام ز مان
آز مایش در پژوهش حاضبببر ،میزان هدرر فت خاک از
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دادههای غیرنرمال به حالتي با توزیع نرمال مدنظر قرار
گرفت .همچنین آزمون همگني واریانسها نیز بهعنوان
یکي از ملزومات اولیهی تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از آزمون  Leveneبررسي شد .پس از برقراری شرطهای
مطروحه ،مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون Tukey
انجام شد .آزمونهای آماری یادشده برای تجزیه و تحلیل
دادهها در محیط نرمافزار  IBM SPSS Statistics 23انجام
شد.

طریق نیروی باد از طریق اندازهگیری وزن سبببیني های
فرسببایش تیمارها قبل و بعد از اجرای آزمایش محاسبببه
شد.
اندازهگیری متغیرهای مهم خاک

بهمنظور تکمیل بانک اطالعاتي و تحلیل بهتر نتایج
بهدست آمده ،افزون بر اندازهگیری میزان ماسههای
برداشت و منتقل شده از سطح سینيهای فرسایش اقدام
به اندازهگیری ماده آلي ،اتصالپذیری بینذرهای خاک و
پایداری خاکدانهها بهعنوان سه متغیر مهم مؤثر در ثبیت
بسترهای ماسهای در برابر نیروی باد شد .ماده آلي کل با
استفاده از روش پیشنهادی والکلي-بلک ( & Walkley
 )Black, 1934و همچنین ارتباط بین ذرهای از طریق
تهیه تصاویر میکروسکوپ الکتروني روبشي )(SEM
اندازهگیری شدند .پایداری خاکدانهها نیز با استفاده از
روش الک خشک با اندازه قطرهای منافذ ،8/18 ،8/88
 1 ،8/88 ،8/98و  9میليمتر تعیین شد .برای اندازهگیری
پایداری خاکدانهها از دو شاخص میانگین وزني قطر
خاکدانهها (رابطه  )1و میانگین هندسي قطر خاکدانهها
(رابطه  )9استفاده شد (.)Xue et al., 2019
𝑛
MWD = ∑ X̅i wi
()1

نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل های آماری با اسبببتفاده از آنالیز واریانس
یک طر فه نشببببان ده نده وجود ت فاوت های معني دار
( )p>8/81در بین تیمارهای مطالعاتي در میزان انتقال
(هدررفت) ما سه از روی سینيها بود (جدول  .)9میزان
انتقال ماسبببهها از روی سبببینيهای تیمار شببباهد هفت
کیلوگرم بود که ن شاندهنده انتقال ما سه با شدت 1/88
کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه مي باشبببد .شبببدت باالی
انتقال ماسه از تیمار شاهد توسط نیروی باد شبیه سازی
شببده حاکي از پایداری ضببعیف ماسببهها بود که محتوای
کم رس (هفت در صد) و سیلت (هفت در صد) از دالیل
آن ميباشد (.)Nan et al., 2018
میزان انتقال ماسه در تیمار تحریک رشد سیانوباکترهای
خاک با استفاده از افزودن ماده محرک غذایي  CHU10و
شدت انتقال آنها بهترتیب  9/91کیلوگرم و 1/38
کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه اندازهگیری شد (شکل .)1
از این رو ،تحریک سیانوباکترهای خاک از طریق محیط
کشت  CHU10منجر به کاهش معنيدار ( )p >8/81و
بیش از  11درصدی در انتقال ماسهها توسط باد و در
نتیجه بهبود تثبیتپذیری بستر ماسهای بود .در حاليکه
تلقیح مستقیم سیانوباکترها به سطح سینيها سبب
کاهش چشمگیر انتقال ماسههای روان ( )p>8/81و
بهمیزان  99/9درصد شد .در نهایت مقدار هدررفت ماسه
از روی سینيها  8/91کیلوگرم و شدت انتقال آن نیز
 8/88کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه اندازهگیری شد (شکل
.)1

𝐼=1

(𝐺𝑀D = exp[∑𝑛𝐼=1 wi log X̅i / ∑𝑛𝐼=1 wi ] )9
در روابط  1و  MWD ،9و  GMDبهترتیب میانگین وزني
و هندسي قطر خاکدانهها (میليمتر) 𝑋̅𝑖 ،میانگین
حسابي قطر خاکدانهها در هر کالس اندازه منافذ الکها،
 wiنسبت وزن خاکدانههای خشک باقيمانده در هر الک
به وزن کل خاکدانهها و  nنیز تعداد الکهای مورد
استفاده برای روش الک خشک ميباشد.
تحلیلهای آماری

در نهایت پس از اجرای تمام آزمایشها ،بانک اطالعاتي
در محیط نرمافزار  Excel 2013بهمنظور تجزیه و تحلیل
تشکیل شد .بهمنظور انجام مقایسههای آماری مطابق با
دستورالعمل پیشنهادی مک دونالد (،)McDonald, 2015
ابتدا نرمال و یا عدم نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Shapiro-Wilkبررسي شد .سپس در صورت نیاز ،تبدیل
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جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تغییرات انتقال ماسه توسط باد ،محتوای ماده آلی ،میانگین وزنی
قطر خاکدانهها و میانگین هندسی قطر خاکدانههای سطح خاک تیمارهای مختلف مطالعاتی.
Table 2. Results of the one-way ANOVA comparing the variation of the wind-induced sand transport,
organic matter content, mean weight diameter (MWD), geometric mean diameter (GMD) in the various
treatments.
Variable
df
Mean square
F-value
p-value
Between Groups
3
2.047
1779
0.000
)Sand transport (kg
Within Groups
8
0.001
Total
11
Between Groups
3
0.042
51.2
0.000
-1
) Organic matter (g kg
Within Groups
8
0.001
Total
11
Between Groups
3
0.170
387
0.000
)MWD (mm
Within Groups
8
0.000
Total
11
Between Groups
3
0.016
273
0.000
)GMD (mm
Within Groups
8
0.000
Total
11

c
b

1.5
1

0.5

Sand transport rate
)(kg m-2 min-1

2

a
0
Control

CHU10
Cyanobacteria
Treatments
شکل  -1مقایسه میانگین هدررفت (انتقال) ماسه از سطح سینیهای تیمارهای مطالعاتی توسط نیروی باد
Figure 1. The mean comparison of the wind-induced sand transport from the treatments
حروف غیرمشابه روی نمودارها نشاندهنده وجود اختالف معنيدار ميباشد .خطوط خطای روی نمودارها نیز نشاندهنده انحراف معیار ميباشد.
Bars with different letters show a significant difference (Tukey, p <0.05). Error bars show the standard deviation.

هیدروژني-اکسیژني ( )Cx–Hy–Ozصورت ميگیرد
( .)Rossi et al., 2015تحلیل مقادیر ماده آلي اندازهگیری
شده از خاک سطحي (صفر تا یک سانتيمتری) تیمارهای
مطالعاتي نیز نشاندهنده افزایش معنيدار ( )p >8/81و
 199درصدی ماده آلي در تیمار تلقیح سیانوباکتر نسبت
به تیمار شاهد بود (جدول  1و شکل  ،)9هرچند تحریک
سیانوباکترها از طریق ماده محرک غذایي  CHU10تأثیر
معنيداری نداشت .در این راستا ،حتي افزایش  93برابری
ترسیب کربن با تلقیح سیانوباکترها گزارش شده است
( .)Kheirfam, 2020بهعبارتي ماده آلي خاک با ایجاد یک
شار منفي قویتر نسبت به سایر گروههای آلي کربوکسیلي

یافتهها نشان دادهاند که در خاکهای بدون پوشش
گیاهي همانند بسترهای ماسهای حاشیههای خشکشده
دریاچه ارومیه ،ماده آلي خاک نقشي اساسي در همآوری
ذرات خاک و در نتیجه پایداری آنها دارد ( Zou et al.,
 .)2018از طرفي سیانوباکترهای خاکزی قابلیت باالیي
در ترسیب کربن در سطح خاک (تشکیلدهنده  88درصد
محتوای ماده آلي خاک) دارند (.)Kheirfam et al., 2020
در این فرآیند ،ذخیره کربن در خاک از طریق فرآیند
فتوسنتز و جذب دیاکسید کربن از جو توسط
سیانوباکترها و تبدیل آن با کمک انرژی نوری به اکسیژن
و همچنین مواد آلي به شکل زنجیرهای کربني-
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کیلوگرم و  1/38کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه اندازهگیری
شد (شکل  .)1از اینرو ،تحریک سیانوباکترهای خاک از
طریق محیط کشت  CHU10منجر به کاهش معنيدار
( )p >8/81و بیش از  11درصدی در انتقال ماسهها توسط
باد و در نتیجه بهبود تثبیتپذیری بستر ماسهای بود .در
حاليکه تلقیح مستقیم سیانوباکترها به سطح سینيها
سبب کاهش چشمگیر انتقال ماسههای روان ()p >8/81
و بهمیزان  99/9درصد شد .در نهایت مقدار هدررفت ماسه
از روی سینيها  8/91کیلوگرم و شدت انتقال آن نیز
 8/88کیلوگرم بر مترمربع بر دقیقه اندازهگیری شد (شکل
.)1

و فنولي قابلیت باالیي در همآوری کاتیونهای خاک
داشته که چنین فرآیندی منجر به افزایش و ایجاد
اتصالهای قوی بین ذرات خاک ميشود .میزان انتقال
ماسهها از روی سینيهای تیمار شاهد هفت کیلوگرم بود
که نشاندهنده انتقال ماسه با شدت  1/88کیلوگرم بر
مترمربع بر دقیقه ميباشد .شدت باالی انتقال ماسه از
تیمار شاهد توسط نیروی باد شبیهسازی شده حاکي از
پایداری ضعیف ماسهها بود که محتوای کم رس (هفت
درصد) و سیلت (هفت درصد) از دالیل آن ميباشد ( Nan
 .)et al., 2018میزان انتقال ماسه در تیمار تحریک رشد
سیانوباکترهای خاک با استفاده از افزودن ماده محرک
غذایي  CHU10و شدت انتقال آنها بهترتیب 9/91
a

0.4
0.3
b

b

0.2

0.1
0.0

)Organic matter (g kg-1

0.5

Control

CHU10
Cyanobacteria
Treatments
شکل  -2مقایسه میانگین محتوای ماده آلی در خاک سطحی تیمارهای مطالعاتی
Figure 2. The mean comparison of the organic matter content in the treatments soils surface.
حروف غیرمشابه روی نمودارها نشاندهنده وجود اختالف معنيدار ميباشد .خطوط خطای روی نمودارها نیز نشاندهنده انحراف معیار ميباشد.
Bars with different letters show a significant difference (Tukey, p <0.05). Error bars show the standard deviation.

باد با حداقل نیروی ممکن انجام شده و لذا بسیار حساس
به فرسایش و برداشت توسط نیروی باد خواهند بود .از
طرفي ،سیانوباکترهای خاکزی بر خالف جنسهای
آبزی آنها ،در فضای آزاد خاک حضور نداشته و تمایل
زیادی به چسبیدن به اطراف خاکدانهها از طریق
ترشحات پليساکاریدی و همچنین رشتههای تارعنکبوتي
خود دارند ( De Philippis & Rossi, 2015; Ranan et
.)al., 2015

بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکتروني روبشي ارائه شده
در شکل  ،3توسعه سیانوباکترها در بین ذرات خاک
بهصورت پیچیده و در همتنیده اتفاق افتاده (شکل  3ج)
که یافتههای حاصل از پژوهشهای چامیزو و همکاران
( )Chamizo et al., 2018نیز چنین فرآیندی را تأیید
کردهاند .در حاليکه ارتباط و قرارگیری ذرات خاک (خاک
شني) در تیمار شاهد (شکل  3الف) نشان ميدهد که
ذرات خاک هیچگونه ارتباط و پیوستگي با یکدیگر
نداشتهاند که در این صورت انتقال این ذرات توسط نیروی
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شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نحوه ارتباط بینذرهای خاک در تیمار شاهد ( ،)aتحریک سیانوباکتر با افزودن محرک
غذایی  )b( CHU10و تلقیح سیانوباکترها ()c
Figure 3. The scanning electron microscopy images of the control (a), stimulation of cyanobacteria by the CHU10
stimulant (b), and inoculation of cyanobacteria (c) treatments

اساس میانگین وزني قطر خاکدانههای با مقادیر کمتر از
 8/1بین  8/18تا  8/88 ،8/88تا  1/38 ،1/38تا دو و
بیشتر از دو میليمتر ،میزان پایداری خاکدانهها
رابهترتیب بسیار ناپایدار ،ناپایدار ،نسبتا پایدار ،پایدار و
بسیار پایدار تقسیمبندی کرده که از اینرو ،خاکدانههای
تیمارهای شاهد و تحریک سیانوباکترها با  CHU10در
دستهی ناپایدار و خاکدانههای تیمارهای تلقیح
سیانوباکترها در دسته نسبتا پایدار قرار گرفتند.

از این رو ،سیانوباکترها بخشي از سطوح و اطراف
خاکدانهها را پوشانده و از طریق ترشحات پليساکاریدی
چسبناک خود ضمن چسبیدن به اطراف ذرات ریز خاک،
از طریق رشد شبکهای مجموعهای از ذرات ریز خاک را
بهصورت زنجیرهای بههم متصل ميکنند ( Issa et al.,
 .)2007; Kheirfam et al., 2017a,bاتصال ریزذرات خاک
توسط سیانوباکترها بهیکدیگر و تشکیل بزرگ ذرات منجر
به خاکدانهسازی شده که در این شرایط خاکدانههای
بسیار بزرگ تر و ساختارهای خاک در مقیاس ماکرو و
بسیار مقاوم در برابر نیروی باد ایجاد ميشود (شکل 3ج).
تصاویر میکروسکوپ الکتروني روبشي برای تیمار تحریک
سیانوباکترها با ( CHU10شکل 3ب) ارتباط بینذرهای
محسوسي نشان نداد که دلیل آن ميتواند عدم
تأثیرپذیری جامعه سیانوباکترهای خاک از محرک غذایي
باشد .تحلیل تغییرات مقادیر میانگین وزني قطر
خاکدانهها و میانگین هندسي قطر خاکدانههای بهعنوان
مهمترین شاخصهای پایداری خاکدانهها حاکي از
اختالفهای معنيدار ( )p>8/81بین تیمارهای مطالعاتي
بود (جدول  .)9نتایج نشان داد که میانگین وزني و
هندسي قطر خاکدانهها در تیمار شاهد بهترتیب  8/39و
 8/99میليمتر بود (شکلهای  1و  .)8تحریک
سیانوباکترها با  CHU10توانایي ایجاد تغییرات در
مؤلفههای مورد بررسي را نداشت .با این حال ،تلقیح
سیانوباکترها میانگین وزني و هندسي قطر خاکدانههای
خاک مورد مطالعه را بهترتیب  189و  19درصد نسبت به
تیمار شاهد افزایش داده که باعث شد تا مقادیر این دو
مؤلفه بهترتیب  8/81و  8/08میليمتر اندازهگیری شود.
در این راستا ،لي بیسونایز ( )Le Bissonnais, 2016بر

نتیجهگیری کلی
پژوهش حاضر با هدف بررسي امکان تثبیت ماسههای
روان بخشي از بسترهای خشکشده دریاچه ارومیه از
طریق تلقیح و تحریک سیانوباکترهای خاکزی در شرایط
شبیهسازی آزمایشگاهي باد و در مقیاس سینيهای
فرسایشي انجام شد .نمونههای حجمي برداشت شده از
بسترهای ماسهای منطقه مورد مطالعه حساسیت و
ناپایداری باالیي در برابر نیروی باد داشت که در شرایط
طبیعي منجر به حرکت و توسعه گسترده ماسههای روان
بهسمت اراضي کشاورزی و مسکوني ميگردد .از طرفي
رویکرد تحریک سیانوباکترها از طریق افزودن ماده محرک
رشد هرچند منجر به کاهش نسبي شدت انتقال ماسههای
روان شد ،بهنظر ميرسد بهدلیل عدم بهبود ویژگيهای
مؤثر خاک در تثبیت ماسهها ،در بلندمدت اثرگذار نخواهد
بود .در حاليکه ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
تلقیح سیانوباکترها از طریق بهبود ویژگيهای مهم
شیمیایي و فیزیکي مؤثر خاک در پایداری بسترهای
ماسهای از جمله ماده آلي ،اتصال بینذرهای و توزیع اندازه
ذرات ثانویه ،بهصورت قابل توجهي فرآیند انتقال
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خاک ضروری است .در صورت موفقیت راهکار حاضر در
مقیاس پایلوت و با توجه به هزینههای پایین اجرای آن
(حدود  188تا  988میلیون برای هر هکتار) و همچنین
سهولت در تولید و تلقیح سطحي آن از یک سو و ضرورت
تثبیت ماسههای روان و کانونهای ریزگرد در حاشیههای
خشکشده دریاچه ارومیه و حتي مناطق بیاباني کشور،
اجرای این راهکار اقتصادی و کارا خواهد بود.

ماسههای روان توسط باد را مهار ميکند .بنابراین ،تلقیح
سیانوباکترها بهعنوان راهکاری نوین و دوستدار
محیطزیست در شرایط آزمایشگاهي منجر به تثبیت
حداکثری بسترهای ماسههای حاشیههای خشک شده
دریاچه ارومیه شد .از اینرو ،انجام آزمایشهای تکمیلي
در مقیاس پایلوتهای صحرایي با هدف ارزیابي این راهکار
در شرایط طبیعي در کنار اندازهگیری متغیرهای مؤثر
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شکل  -4مقایسه میانگین وزنی قطر خاکدانهها در خاک سطحی تیمارهای مطالعاتی
Figure 4. The mean comparison of the soil mean weight diameter (MWD) in the treatments soils surface
حروف غیرمشابه روی نمودارها نشاندهنده وجود اختالف معنيدار ميباشد .خطوط خطای روی نمودارها نیز نشاندهنده انحراف معیار ميباشد.
Bars with different letters show a significant difference (Tukey, p < 0.05). Error bars show the standard deviation
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شکل  -5مقایسه میانگین هندسی قطر خاکدانهها در خاک سطحی تیمارهای مطالعاتی
Figure 5. The mean comparison of the soil geometric mean diameter (GMD) in the treatments soils surface
حروف غیرمشابه روی نمودارها نشاندهنده وجود اختالف معنيدار ميباشد .خطوط خطای روی نمودارها نیز نشاندهنده انحراف معیار ميباشد.
Bars with different letters show a significant difference (Tukey, p <0.05). Error bars show the standard deviation

شده است .لذا نهایت قدرداني از معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ارومیه و همچنین پژوهشکده مطالعات دریاچه
ارومیه را دارد .همچنین از گروه مهندسي علوم خاک
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه ارومیه برای
بهرهمندی از سامانه تونل باد نهایت سپاسگزاری ميشود.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با کد /98م 881/که
با تصویب و حمایت مالي حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ارومیه در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه اجرا
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Abstract

The stabilization of the dried-up lakebeds is necessary. Recently, biocrust formation/
restoration through the microbial inoculation has been considered to stabilize the moving
sands. Accordingly, this study planned to evaluate the possibility of using cyanobacterial
inoculation and stimulation in stabilization of the moving sands beds of Lake Urmia at the
laboratory conditions. To this end, the bulk samples were taken from Jabal-Kandi region
(from Urmia) as a hotspot region for the moving sands, and the samples poured into the
erosion trays. The most suitable existing cyanobacteria for the soil stabilization were
selected, purified and proliferated from the origin soil. The stimulant nutrient (CHU10) was
also prepared by dissolving various nutrients in sterile water. Then, the three treatments of
control, stimulation of cyanobacteria, and inoculation of cyanobacteria were prepared by
adding 1 l m-2 of sterile water, CHU10, and cyanobacterial solution at three replications.
After 120 days, the wind (72 km h-1 for 30 min) was simulated on the trays. The rate of the
wind-induced sand transport from the control, stimulated, and inoculated treatments were
1.58, 1.35, and 0.05 kg m-2 min-1, respectively. We found that both stimulated and inoculated
methods significantly reduced (P< 0.01) the wind-induced sand transport by 14 and 96%,
respectively, as compared to control. However, the inoculation of cyanobacteria was more
effective than the stimulation of cyanobacteria. Assessing the scanning electron microscopy
images from the soil surface also confirmed the ability of cyanobacteria in increasing the
strong bindings between soil particles. Furthermore, inoculation of cyanobacteria increased
the soil organic matter content and aggregate stability of the study soil, as important
indicators of soil stability, by 162 and 106%, respectively. However, the inoculation of
cyanobacteria under natural conditions is necessary to achieve an effective way in stabilizing
dried-up beds of Lake Urmia.
Keywords: Biological soil crust, Microbial inoculation, Soil amendments, Soil stabilization, Wind
erosion
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