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چکیده
ریززیندگاِن پوســته ی  زیستِی خاک نقش عمده یی در چرخه ی کربن و حذف دی اکسیدکربن از جو دارند. این ظرفیت به دلیل 
 تخریــب زمین هــا کاهش می یابد. در این پژوهش افزایش ظرفیت خاک های تخریب شــده با تلقیح ســیانوباکترها در افزایش 
 )Lyngbya sp و .Nostoc sp.، Oscillatoria sp( کربن از جو بررســی شد. سیانوباکترهاي بومي )نگه داشــت )ترسیب
مناســب براي نگه داشــت کربن تکثیر، و روی خاک کرت های m2 40 در منطقه یی تخریب شده تلقیح شد. مقدار کربن آلی، 
کربن نگه داشته در خاک و معادل دی اکسیدکربن برداشته از جو در سه بازه ی زمانی آغاز )زمان صفر(، میانه )پس از 83 روز( 
و پایان )پس از 172 روز( آزمایش اندازه گیری شــد. یافته ها نشــان داد که در تیمار شــاهد کربن نگه داشته در میانه و انتهای 
آزمایش به ترتیب 0/25 و g.m-2.day-1 0/27 بود. تلقیح ســیانوباکترها منجر به افزایش معنی دار نگه داشــت کربن در میانه 
و پایان آزمایش به ترتیب 312 و 226%       نســبت به تیمار شاهد شد. اندازه ی نگه داشت کربن و حذف دی اکسیدکربن با تلقیح 
سیانوباکترها پس از 172 روز به ترتیب 3/59 و ton.ha-1.year-1 13/17تخمین زده شد که در تیمار شاهد به ترتیب1/10 و 
ton.ha-1.year-1 4/03 بود. یافته ها نشــان داد که تلقیح سیانوباکترها به شکل آب تلقیحی قبل از شروع فصل مرطوب )آغاز 
پاییز( و به مقدار کمینه ی g.m-2 1/5 زی توده ضمن اثرگزاری مطلوب، از نظر اقتصادی نیز تأیید می شود. تلقیح سیانوباکترها 
در مقیاس صحرایی ابزاری زیســتی اســت که باید در برنامه های توســعه ی پایدار برای نگه داشت کربن و احیای زمین به آن 

توجه شود.
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دوره ی 35، شماره ی 1، شماره ی پیاپی 134، بهار 1401

مقدمه
گرم شــدن جهانی و تغییرهای اقلیمی جدی ترین چالش جهانی 
اســت، و انتشــار گازهای گلخانه یی از دلیل های اصلی آن است 
)روسی و همکاران 2015(. بر پایه ی آخرین آمارها و پیش بینی های 
جهانی، انتشــار گازهای گلخانه یی از Gt 14/1 در ســال 1971 
به Gt 40/2 در ســال 2030 خواهد رسید )لی کوئره و همکاران 
2009(. دی اکسیدکربن بیش از 76% از گازهای گلخانه یی است 
 Gt آی پی سی سی 2014( که اندازه ی تجمع ساالنه ی آن در جو به(
37/5 در 2014 رسیده بود )اولیویر و همکاران 2015(. بنابراین، 
افزایش نگران کننده ی گازهای گلخانه یی، از جمله دی اکسیدکربن 
جو، دولت ها را مجاب به پذیرش تعهدنامه یی مبنی بر کاهش 40 
تا 60% از گازهای گلخانه یی تا سال 2050 کرد )روسی و همکاران 
2015(. از این رو، امروزه تالش های گســترده یی برای کاستن از 
دی اکســیدکربن جو که یکی از چالش های جدی جامعه ی بشری 
است، می شود )روســی و همکاران 2015(. راه کارهای پرشماری 
مانند کاهش مصرف ســوخت های فســیلی، ایجــاد مخزن های 
نقطه یــی جذب دی اکســیدکربن در پیرامــون تولید کننده های  
بزرگ، و افزودن بر ســطح پوشــش گیاهی با هدف کاهش کربن 
از جو پیشــنهاد شــده اســت )هرزوگ 2011(. به دلیل افزایش 
روزافــزون جمعّیت کره ی زمین، و نبود تعادل و توازن در اندازه ی 
توســعه یافتگی در همه ی دنیا، شیب کاهش مصرف سوخت های 

فسیلی زیاد نخواهد بود.
اقدام هــای فنی دیگر جذب دی اکســیدکربن نیز بیش تر نقطه یی 
بوده است، در حالی که دی اکسیدکربن به گستردگی در جو زمین 
پراکنده است )هرزوگ 2011(. هرچند، زیست بوم های اقیانوسی 
توانایــی جذب مقــدار زیــادی از کربن جــو را دارد )لی کوئره و 
همکاران 2009(، اندازه ی کربن جو کره ی زمین به ســبب تمرکز 
فعالّیت های انسانی بسیار زیاد اســت، و کاستن از آن در مقیاس 

منطقه یی گریز ناپذیر است. 
از آن جــا  که خاک بزرگ ترین مخزن جذب دی اکســیدکربن جو 
بوده اســت، افزایش ظرفیت خاک در زیســت بوم های خشــک و 
نیمه خشــک نقش عمده یی در کاهش دادن تراز دی اکســیدکربن 

جوی دارد )آلستروم 2015(.
 2/5 Gt امروزه خاک کره ی  زمین توانایی ذخیره ی کربن به مقدار 
تا 5/3 در ســال دارد )باتجس 2014(. هر چند خاک بزرگ ترین 
مخزن زمینی ذخیره ی کربن شــناخته می شــود، تخریب کّمی و 
کیفــی خــاک در دهه های اخیر عالوه  بر این کــه چالش جهانی 
مهمی در تأمین غذا اســت، کاهش ســرعت و اندازه ی ذخیره ی 
کربن را نیز در پی داشــته اســت )خیرفام 2020(، به گونه یی که 
باعث اختالل در چرخه ی کربن میان جو و خاک شــده، و انتشار 
دی اکســید کربن از خاک در برخی منطقه ها بیش تر از جذب آن 

شده است )شولز و همکاران 2015(. 
چرخه ی  کربــن به دو شــکل درازمّدت )چند میلیون ســال( و 

کوتاه مــّدت )از چند دقیقه تا چند ســال( اســت )وانگ و نمانی 
2016(. روی کردهــای پرشــماری مانند جنــگل کاری و احیای 
جنگل، کشــاورزی حفاظتی، مرتع کاری و احیــای مرتع، کاربرد 
افزودنی های خاک با هدف بهبــود عمل کرد گیاهان، و تله اندازی 
 از روش هــای مهندســی با هــدف افزایش نگه داشــت کربن در 
بوم ســازگان های گوناگون است )واشــبورن و همکاران 2015(. 
با این حال، برخی محدودیت ها مانند شــرایط اقلیمی، اقتصادی، 
و فنــی، و درازمدت بــودن بازدهی، در اجــرای آن ها در مقیاس 
کالن چالش هایی به وجود آورده اســت )خیرفام 2020(. بنابراین 
مدیریت  کردن چرخه ی  کربن میان جو و خاک در کوتاه مّدت و در 
مقیاس منطقه یی و کوچک، دقیق تر و ارزشمندتر است )واشبورن 
و همــکاران 2015(. بهره گیری از ظرفیت فتوســنتز گیاهان در 
کاهش گازهــای گلخانه یی و ذخیره ی کربن از راه کارهای پایه یی 
اســت. با این حال، بیش از 40% از وســعت کره ی زمین، زمین 
خشک و نیمه خشک و دربرابرتخریب یا تخریب شده است )استون 
2008( و تنها 0/7% از پوشش گیاهی دنیا در منطقه های خشک 
و نیمه خشک است )ویلســک و همکاران 2009(. بنابراین بخش 
فراوانی از سطح کره ی زمین به سبب فقر پوشش گیاهی مشارکت 

چندانی در چرخه ی کربن جهانی از راه فتوسنتز ندارد.
در همین حال، پوسته های زیستی خاک در منطقه های خشک و 
نیمه خشک با فقر پوشش گیاهی، نقش بسزایی در فرآیند چرخه ی 
کوتاه مّدت کربن و کاهش آن از جو دارد )چائی و همکاران 2016(. 
در پوســته ی  زیســتی خاک این منطقه ها، ریززیندگان خاک زی 
 به ویژه ســیانوباکترها نقــش پایه یی در بســیاری از فرآیندهای 
زمین شیمیایی زیست بوم ها داشته اند )میرالس و همکاران 2011( 
که در نهایت باعث جذب دی اکسیدکربن از جو و ذخیره و تجمع 
آن در خاک )روسی و همکاران 2015( و  بهبود کیفیت و کاهش 
تخریب خاک می شــود )خیرفام و همــکاران 2020(، به گونه یی 
که توانایی پوســته های زیســتی غنی خاک، جــذب و ذخیره ی 
ســاالنه حدود Gt 3/9 کربن اســت )برتراند و همکاران 2014(. 
این زیســت بوم ها ممکن اســت نقش مهمی در  ذخیره ی کربن 
داشته باشــد. در زیست بوم های منطقه های خشک و نیمه خشک، 
ریززیندگان پوسته های زیســتی خاک از راه ترشح های برون ریز 
پلی ســاکاریدی خود منجر به تجمع ذره های خاک در کنار هم، و 

افزایش پایداری و کاهش تخریب خاک می شوند.
عالوه بر این، فعالّیت ریززیندگان پوســته ی  زیســتی  خاک منجر 
به افزایش نفوذ پذیری و تخلخل، ظرفیت نگه داشــت آب و  مواد 
غذایی در خاک می شــود، و در نتیجه ظرفیت ذخیره سازی کربن 

در خاک را افزایش می دهد )خیرفام و روحی 2020(. 
رونــد تخریب تدریجی در بیش از 70% از منطقه های خشــک و 
نیمه خشــک باعث کاهش توانایی نگه داشت کربن در خاک شده 
اســت )ســافریل 2007(. احیا و ارتقای ظرفیت زیســت بوم های 
ایــن منطقه ها در کاهش ســریع اندازه های دی اکســیدکربن به 
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شــکل ذخیره ی کربن در خاک به ویژه در زمین تخریب شــده از 
راه کارهایی است که به آن توجه شده است )واشبورن و همکاران 
2015(. به تازگی احیای پوسته های زیستی خاک از معدنی سازی 
زیستی1 )والنســیا و همکاران 2014(، انتقال پوسته های زیستی 
منطقه های غنی به منطقه های تخریب شــده و جای گزینی با آن 
)ژائو و همکاران 2014( و تلقیح مســتقیم ریززیندگان سودمند 
بر ســطح دامنه ها )خیرفام و همکاران 2020؛ صادقی و همکاران 
2020( برای بهبود ویژگی های ســاختمانی، زیستی و شیمیایی 
خاک، و افزایش توان ذخیره ی کربن )خیرفام 2020( مطرح شده 
است. انتقال پوسته های زیستی هزینه بر است و دست خوردگی و 

تخریب زمین در منطقه های برداشت را در پی دارد.
 بنابراین، تلقیح مستقیم ریززیندگان خاک زی به ویژه سیانوباکترها 
بر ســطح دامنه ها ممکن اســت روش مؤثری باشــد )خیرفام و 
همکاران 2020(. ســیانوباکترها از ریززیندگان فتوسنتزکننده ی 
ســطح خاک اند، که به ســبب داشتن ســلول های کلروفیل  دار، 
رنگیزه ها، و رنگ دانه های پرشــمار، دی اکسیدکربن جو را در برابر 
نورخورشــید جذب می کنند، کربن را بــه درون خود می برند، و 

اکسیژن آزاد می کنند )باوکر 2005(. 
غنی ســازی پوسته های زیســتی با تلقیح ســیانوباکترها ممکن 
 اســت ظرفیت زمین تخریب شــده را در ذخیره کــردن کربن در 
کوتاه مّدت )با توانایی نگه داشــت کربن و زیســت توده ی کربنی 
خود( و درازمّدت )با افزایش پوشش گیاهی( افزایش دهد. افزایش 
ظرفیت زمین تخریب شــده در ذخیــره ی کربن منجر به کاهش 

غلظت دی اکسیدکربن جوی خواهد شد.
به تازگــی پژوهش های موفقیت آمیــزی از تلقیــح ریززیندگان 
خاک زی در مقیاس آزمایشــگاهی در راســتای افزایش ذخیره ی 
کربن خاک انجام شــده اســت )خیرفام و همکاران 2017 الف؛ 
خیرفــام و همکاران 2020(. با این حــال، اجرای آن در مقیاس 
گســترده نیازمند پژوهش های تکمیلی و در مقیاس صحرایی در 
شرایط گوناگون محیطی برای رسیدن به دید همه جانبه و جامع 
است. این پژوهش با هدف ارزیابی کردن عمل کرد تلقیح صحرایی 

سیانوباکترها به خاک زمین های تخریب شده برای ایجاد پوسته ی 
زیســتی، و در نهایت افزایش دادن ذخیره ی کربن و کاهش دادن 
دی اکســیدکربن از جو در منطقه ی میاندوآب استان آذربایجان 

غربی انجام شد. 

مواد و روش ها 
زمینی تخریب شــده از زمین دیم رهاشــده در باالدســت ســد 
انحرافی نوروزلو در زیرحوزه ی آبخیز زرینه رود )آذربایجان غربی، 
میاندوآب( در بزرگ آبخیز دریاچه ی ارومیه انتخاب شد )شکل 1(. 
متوسط بارندگي ساالنه ی محدوده ی پژوهشی بر پایه ی تجزیه و 
تحلیل داده های ایســتگاه  هواشناسي در سد نوروزلو )با فاصله ی 

300 متری از محل آزمایش(، 254 میلي متر است. 
به ترتیــب  ســاالنه  بیشــینه ی  و  میانگیــن  کمینــه،   دمــای 
C ،-6/9 °C° 11/4 و C°32/5 ثبت شــده اســت. ســردترین 
 ماه هــای ســال بهمــن و دی )°C 0( و گرم تریــن آن ها مرداد 
)C°22/8( و تیر )C° 21/8( اســت. احتمال یخ بندان در شش 
ماهه ی دوم سال هست، و در مجموع در 97 روز از سال در شرایط 
یخ بندان است. بیش ترین مقدار یخ بندان در دی با 24/6 روز ثبت 
شده اســت. در مجموع اقلیم این منطقه بر پایه ی روش آمبرژه، 
خشــک سرد و نیمه خشک ســرد، و بر پایه ی رده   بندی دومارتن 
نیمه خشــک سرد تعیین شده اســت. ایجاد سامانه  های آبیاری و 
زه کشی پرشمار در باالدست و پایین دست سد نوروزلو در دهه های 
گذشــته ضمن گسترش دادن کشــاورزی در زمین مسطح، باعث 
تبدیل شدن کاربری های مرتع در شیب های زیاد به کشاورزی دیم 
شده اســت، اّما این زمین امروزه به سبب فرسایش کّمی و کیفی 
خاِک غنِی سطحِی دیم زارها بر اثر باران های فرساینده، و کاهش 
کیفی و کّمی محصول، رها شــده و زمینی درتخریب با کمینه ی 
تراکم پوشش گیاهی است. بر پایه ی ارزیابی های صحرایی پوشش 
 Peganum harmala گیاهی در این محــدوده از دو گونه ی

و Poa bulbosa به ترتیب با بیشینه ی 3 و 10% تراکم است.

افزایش انباشت کربن در زمین های تخریب شده و کاهش...

1 - Biomineralization
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پس از انتخــاب محل مناســب نمونه بــرداری در بازدیدهای 
صحرایی )شــکل 1(، نمونه برداری به شکل تصادفی از خاک از 
عمق صفر تا دو ســانتی متری )چامیزو و همکاران 2012( برای 
کشت، استخراج، شناسایی، خالص سازی و تکثیر سیانوباکترهای 
خاک انجام شــد. برای پراکنش مناسب جاهای نمونه برداری با 
 2 cm الگوی شــبکه یی 25 جا برگزیده شــد. خــاک از عمق
از ســطح خاک با اســتوانه ی پلی وینیل کلراید مدرج )خیرفام 
و همکاران 2017 الف( برداشــته شــد. نمونه ها در کیسه های 
پلی اتیلن سترون شده به آزمایشــگاه گروه علوم محیط زیست 
پژوهشــکده ی مطالعات دریاچه ی ارومیه دانشگاه ارومیه برده 
شد، و تا پیش از انجام دادن آزمایش ها در دمای C° 4نگه داری 

شد )چامیزو و همکاران 2012(.
برای خالص سازی ســیانوباکترهای خاک محیط کشت  عمومی 
ســیانوباکترهای خاک زی به کار  گرفته شد )اهلرز و همکاران، 
2008(. بــا تکیه بر پژوهش های پیشــین )خیرفام و همکاران 
2017الف و ب؛ خیرفام و همکاران 2020؛ صادقی و همکاران، 
2020( محیط کشــت عمومــی Chu10 بــا ترکیب 0/232 
گرم کلســیم نیتــرات تتراهیــدرات، 0/01 گرم دی پتاســیم 
فسفات، 0/025 گرم منزیم ســولفات هپتاهیدرات، 0/02 گرم 
سدیم کربنات، 0/044 گرم ســدیم متاسیلیکات پنتاهیدرات، 

0/0035 گرم ســیترات آهن و 0/0035 گرم اســید سیتریک 
در یــک لیتر آب مقطر )اندرســون 2005( انتخاب، و بر پایه ی 
شیوه نامه های بمعیار شرکت  مرجع ساخته شد. پس از انتخاب 
محیط های کشت عمومی، برای رشد و شناسایی سیانوباکترها 
یک گرم از نمونه ی خاک به ظرف های پتری )ســه تکرار( برده، 
ml 5 محیــط کشــت  Chu10 در آن ریخته، و هر ســه روز 
یک بار به  آن ها محیط کشــت افزوده شد )خیرفام و همکاران 
 2017 الف(. برای پایش و شناســایی سیانوباکتر ها، المل های

 mm 20 ×20 در ظرف های پتری گذاشــته شــد. باکتری ها 
در بــازه ی زمانــی 15 روزه روزانــه بــا میکروســکوپ بــا 
قــدرت تفکیک زیــاد بر پایــه ی ویژگی های ریخت شناســی 
شــد  شناســایی   )Bergey باکتری شناســی   )راهنما هــای 

)گاریتی و همکاران 2001(.
با ضرورت بیماری زا نبودن و اثرگزاری بیشــینه ی فرآیند تلقیح 
در نگه داشــت کربن، ویژگی های عمل کردی ســیانوباکترهای 
شناسایی شده بر پایه ی تیواری و همکاران )2005( بررسی شد. 
سیانوباکترهایی که گزارشی از بیماری زایی شان نبود، و توانایی 
زیاد آن ها در نگه داشــت کربن، و بیشینه بودن سازگاری شان با 
شرایط نامســاعد محیطی برای تکثیر در حجم زیاد تأیید شده 
بود انتخاب شــد )خیرفام و همکاران 2017الف و ب؛ خیرفام و 

 
 تلقیح سیانوباکترها. یشیوهو  ،ییصحرا یهاکرت جای، منطقه یعموم یتموقع -1شکل 

 
از خاک از عمق صفر  یتصادف شکلبه یبردار(، نمونه1)شکل  ییصحرا یدهایبازد در یبردارپس از انتخاب محل مناسب نمونه

خاک انجام  انوباکترهاییس یرو تکث یسازخالص یی،کشت، استخراج، شناسا برای( 9419و همکاران چامیزو ) مترییتا دو سانت
سطح خاک با از  cm 9 خاک از عمقبرگزیده شد.  جا 93 ییشبکه یبا الگو یبردارنمونه جاهایپراکنش مناسب  برایشد. 

شده به سترون اتیلنیپل هاییسهها در کشد. نمونه هبرداشت الف(9417 مکارانو ه خیرفاممدرج ) یدکلرا ینیلویپل یاستوانه
 دادناز انجام پیشو تا  ،شد برده یهدانشگاه اروم یهاروم ییاچهمطالعات در یپژوهشکده یستز یطه علوم محگرو یشگاهآزما
 (.9419و همکاران چامیزو شد ) یدارنگه C 1° یدر دما هایشآزما
مکاران، شد )اهلرز و هگرفته کار به یزخاک یانوباکترهایس یعموم کشتیطخاک مح یانوباکترهایس یسازخالص برای

و همکاران،  ی؛ صادق9494و همکاران  یرفام؛ خو ب الف9417و همکاران  یرفام)خ یشینپ یهابر پژوهش یه(. با تک9443
 493/4فسفات،  پتاسیمیگرم د 41/4، یدراتتتراه یتراتن یمگرم کلس 959/4 یببا ترک Chu10 یکشت عموم یط( مح9494

 یتراتگرم س 4453/4، یدراتپنتاه یلیکاتمتاس یمگرم سد 411/4کربنات،  یمگرم سد 49/4 یدرات،سولفات هپتاه یمگرم منز
- شرکت بمعیار یهانامهشیوه یپایهو بر ،( انتخاب9443 اندرسونآب مقطر ) یترل یکدر  یتریکس یدگرم اس 4453/4آهن و 
خاک به  یگرم از نمونه یک یانوباکترهاس ییرشد و شناسابرای  ی،کشت عموم یهایطشد. پس از انتخاب مح ساختهمرجع 
 افزوده محیط کشتها آن به بار یکهر سه روز  در آن ریخته، و Chu10 کشت یطمح ml 3 برده، (سه تکرار) یپتر یهاظرف

 گذاشته یپتر یهادر ظرف mm 94 ×94 یهاها، الملکتریانوباس ییو شناسا یشپا برای. (الف 9417و همکاران  یرفامشد )خ
-راهنما) شناسییختر هاییژگیو یپایهبر زیاد یکبا قدرت تفک یکروسکوپبا مروزانه روزه  13 یزمان یدر بازها هباکتری. شد
 (.9441و همکاران  گاریتیشد ) ییشناسا (Bergey شناسییباکتر یها

 یانوباکترهایسردی کهای عملکربن، ویژگی داشتنگهی فرآیند تلقیح در بیشینهی اثرگزاربودن و نزا با ضرورت بیماری
 تواناییو نبود،  شانزاییبیماری ی ازگزارشکه  ی. سیانوباکترهایشدبررسی  (9443)و همکاران  تیواری یپایهشده بر شناسایی
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همکاران 2020؛ صادقی و همکاران، 2020(. 
ســه جنــس ســیانوباکتر .Nostoc sp )بــا نســبت جمعّیت 
و   )%20 جمعّیــت  نســبت  )بــا   Oscillatoria sp.  ،)%70
.Lyngbya sp )با نســبت جمعّیت 9%( بــرای تلقیح برگزیده 
 شــد. هرچند بــودن برخــی از ســرده های ســیانوباکتر مانند

Phormidium sp.، Aphanothece sp و تعدادی تاکسون 
از Diatoma و Xanthophyta )مجموعاً کم تر از 1%( در میان 
جمعّیت ســیانوباکتریایی مشاهده شد، که به دلیل جمعّیت ناچیز 
و گزارش نشــدن کارآیی آن ها در تلقیح برای هدف های گوناگون، 
برای تکثیر و تلقیح برگزیده نشــد. ســرده های انتخاب شــده ی 
ســیانوباکتر در چند مرحله با المل های شیشــه یی و سوزن های 
نوک باریک میکروبیولــوژی )کومار و همکاران، 2013( به محیط 

کشت مایع Chu10 برده و خالص سازی شد. 
برای تلقیح شدن در ســطح کرت ها سیانوباکترها به تعداد 1012 
ســلول در لیتر تکثیر شــد )خیرفام و روحــی 2020(. برای این 
کار محیط کشــت مایع Chu10 به  کاربرده شــد. سیانوباکترها 
 به ترتیــب به محیط های مایــع 50، 100، 500، 1000 و 2000 
میلی لیتری منتقل شــد، و پیوسته تا رســیدن به تعداد 1012 
ســلول در لیتر، با الم های شــمارش نئوبار در زیر میکروسکوپ 
نوری، و با اسپکتروفتومتر شمارده شد )خیرفام و روحی 2020(.

بــرای آماده کــردن کرت هــای صحرایــی بمعیار مــدل جهانی 
 30 cm تلفــات خــاک روی دامنه ها، ورقه هــای گالوانیــزه ی
× cm 200 بــه منطقــه برده شــد. ورقه ها در محــل دامنه  در 
 اندازه های کلی m × 1/83 m 22/1 متصل و کار گذاشــته شــد 
)یوشیمورا و همکاران 2015(. یک تیمار تلقیح سیانوباکتر  و یک 
تیمار شــاهد بی تلقیح برنامه ریزی شــد. برای افزایش اعتماد به 

نتیجه های به دست آمده از تیمارها سه تکرار در نظر گرفته شد. 
ســیانوباکتر های تکثیر شده با تراکم حدود 1012 عدد در لیتر با 
وزن زی تــوده ی g/l 2/107 با رعایت نســبت و اندازه ی اختالط 
)بر پایه ی ترکیب جمعّیتی هر ســرده در خــاک( در ظرف های 
بمعیار و سترون شده به محل آزمایش برده شد. در 5 دی  1396 
با آب فشــان های بمعیار )سم پاش  پشــتی( به مقدار 0/5 لیتر در 
هر مترمربع )تقریباً 20 لیتر در هر کرت آزمایشــی( روی سطح 

کرت ها پاشانده شد )وانگ و همکاران 2009(.
انتهــای  و   )1396/12/28( میانــه   ،)1396/10/05( آغــاز  در 
)1397/03/27( دوره ی آزمایش، مقدار کربن آلی سطح خاک )0 
تا cm 2( با روش والکلی-بلک )1934( اندازه گیری شد. اندازه ی 
نگه داشــت کربن خاک با رابطه ی 1 )میرزمنز و همکاران 2008( 

تخمین زده شد. 

     1

زمــان  در  نگه داشــته  آلــی  کربــن  مقــدار   SC 

آزمایــش                                          به ترتیــب مقــدار کربن 
 SBD ،خاک( در زمان های اول و دوم آزمایش g/kg( آلی خاک
جرم مخصوص ظاهری خاک )Mg/m3 1/28(، و D عمق خاک 

نمونه برداری شده )m 0/02( است. 
برای تخمین توان دی اکســیدکربن جذب شــده از جو رابطه ی 2 

به  کاربرده شد )واشبورن و همکاران 2015(. 
      2

                                                                                                                     
RCO2 مقدار بتــوان حذف دی اکســیدکربن از جو در دوره ی 
آزمایــش و جریــان آن به خــاک)SC ،)g/m2، مقــدار کربن 
نگه داشته و عدد ثابت I3.67 بر پایه ی جرم مولی دی اکسیدکربن 

)یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن( 

اســت. بنابراین، با ذخیره  شــدن یک گرم کربن در خاک، 3/67 
گرم دی اکســیدکرین از جو حذف می شود )واشبورن و همکاران 
2015(. به دلیل سطح بی   پوشــش کرت های آزمایش، نگه داشت 
کربن اندازه گیری شده در تیمارهای پژوهشی صرفاً از فعالّیت های 
میکروبــی )هر دو تیمار( و ســیانوباکتریایی )تیمار تلقیحی( بود. 
مقدار کربن آلی ســلول های ســیانوباکتریایی تلقیح شده به سبب 
زی توده ی بســیار اندک ناچیز اســت )خیرفام 2020(. از طرفی، 
به ســبب بهره گیری تیمار شــاهد برای آزمایش، اثر ریززیندگان 
دیگــر در خاک نیز در همه ی تیمارها ثابت بود، بنابراین، اثری بر 

نتیجه ی آزمایش نداشت. 
برای انجام مقایسه هاي آماري، ابتدا بهنجار بودن یا نبودن داده ها 
با آزمون شــاپیرو ویلک بررســی شــد. اگر الزم می بود داده های 
نابهنجــار به روش لگاریتم گیری به حالتی با توزیع بهنجار تبدیل 
کرده می شد. مقایســه ی میانگین های مؤلفه ها میان تیمار شاهد 
و تلقیح ســیانوباکتر با آزمون t ناجفتی در تراز اطمینان 95% و 
مقایسه ی اندازه های نگه داشت کربن و دی اکسیدکرین حذف شده 
از جو در زمان های متفاوت در هر تیمار با آزمون t جفتی در تراز 
اطمینان 95% انجام شــد. همه ی آزمون های آماری برای تحلیل 

داده ها در نرم افزار IBM SPSS Statistics 20 انجام شد.
نتایج

نتیجه ها نشــان داد کــه میانگین کربن آلی خــاک اندازه گیری 
 )1396/12/28( میانــه   ،)1396/10/05( آغــاز  در  شــده 
کرت هــای  در  آزمایــش  دوره ی   )1397/03/27( پایــان  و 
و  13/17±0/45  ،12/34±0/44 به ترتیــب  شــاهد   تیمــار 
 g/kg 14/28±0/64 خاک، و در کرت های تیمار تلقیح سیانوباکتر 
 g/kg 18/87±0/54 به ترتیــب 0/19±12/52، 0/01±15/94 و

خاک بود )شکل 2(. 
تحلیــل تغییرهای محتوای کربن آلی خاک )شــکل 2( در تیمار 
شــاهد در زمان هــای گوناگون نشــان داد که کربــن آلی خاک 

شده بود با شرایط نامساعد محیطی برای تکثیر در حجم زیاد تأیید  شانسازگاری بودنبیشینهو  ،کربن داشتنگهها در آنزیاد 
 (. 9494و همکاران،  ی؛ صادق9494و همکاران  یرفام؛ خو ب الف9417و همکاران  یرفام)خ شدانتخاب 

با ) .Lyngbya spو  (%94با نسبت جمعیّت ) .Oscillatoria sp(، %74با نسبت جمعیّت ) .Nostoc spجنس سیانوباکتر  سه
، .Phormidium spمانند سیانوباکتر های سردهبرخی از  بودنشد. هرچند  دهگزیبرتلقیح برای ( %1نسبت جمعیّت 

Aphanothece sp. تاکسون از  یو تعدادDiatoma  وXanthophyta  ًجمعیّت سیانوباکتریایی میان  در (%1تر از کم)مجموعا
، برای تکثیر و تلقیح گوناگون هایها در تلقیح برای هدفآن کارآیی نشدندلیل جمعیّت ناچیز و گزارشکه به ،مشاهده شد

 یکروبیولوژیم یکبارنوک یهاو سوزن یییشهش یهابا المل هدر چند مرحل یانوباکترس یشدهانتخاب یهاسرده .زیده نشدبرگ
 شد.  یسازو خالص برده Chu10 یعکشت ما یط( به مح9415و همکاران،  کومار)

 این کار ی. برا(9494)خیرفام و روحی  شد یرتکث یترسلول در ل 1419به تعداد  یانوباکترهاسها در سطح کرت شدنیحتلق برای
-یلیم 9444و  1444، 344، 144، 34 یعما هاییطبه مح یبترترها بهیانوباکت. سکاربرده شدبه Chu10 یعکشت ما یطمح

و با  ،ینور یکروسکوپمدر زیر شمارش نئوبار  یهاالم با ،یترسلول در ل 1419به تعداد  یدنتا رس پیوستهو ، شد منتقل لیتری
 (.9494)خیرفام و روحی  شد دهوفتومتر شمارراسپکت
به  cm 54  ×cm 944ی های گالوانیزهها، ورقهمدل جهانی تلفات خاک روی دامنه بمعیارهای صحرایی کرت کردنآماده برای

را و همکاران شد )یوشیمو متصل و کار گذاشته m 35/1  ×m 1/99 کلی هایدر اندازه در محل دامنه هاورقهبرده شد.  منطقه
 آمدهدستبه یهانتیجهاعتماد به  یشافزا برایشد.  یزیربرنامه یحتلقبیتیمار شاهد  یکو  یانوباکترس یحتلق یمارت (. یک9413

 سه تکرار در نظر گرفته شد.  یمارهااز ت
اختالط  یاندازهنسبت و  یترعابا  g/l 147/9ی تودهیبا وزن ز یترعدد در ل 1419حدود  تراکمشده با  یرتکث هاییانوباکترس

با  1512 ید 3شد. در  برده یششده به محل آزماسترونو  بمعیار یهادر خاک( در ظرف سردههر  یجمعیّت یبترک یپایه)بر 
 طحس یرولیتر در هر کرت آزمایشی(  94)تقریباً در هر مترمربع  یترل 3/4( به مقدار یپشت پاش)سم بمعیار یهافشانآب

 (.9441وانگ و همکاران )شد  پاشانده هاکرت
 تا 4سطح خاک )مقدار کربن آلی ، یشآزما یدوره (97/45/1517انتهای ) ( و93/19/1512(، میانه )43/14/1512)در آغاز 

cm 9( 9443میرزمنز و همکاران ) 1 یکربن خاک با رابطه داشتنگه یاندازهشد.  یریگاندازه (1151)بلک -والکلی ( با روش
 شد.  زدهمین تخ
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SC  آزمایشدر زمان  داشتهنگهکربن آلی مقدار (g/m2)، SOCE  وSOCI یآل کربنمقدار  یبترتبه ( خاکg/kg  در )خاک
 mشده ) یبردارعمق خاک نمونه Dو  ،( 93/1Mg/m3) جرم مخصوص ظاهری خاک SBD ،یشآزما دومو  اولهای زمان
  ( است.49/4
 . (9413)واشبورن و همکاران  کاربرده شدبه 9 یرابطهشده از جو اکسیدکربن جذبدی توان ینتخم یابر
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RCO2 و جریان آن به خاک یشآزما یدر دورهاکسیدکربن از جو حذف دی توانمقدار ب (g/m2،) SC  و  داشتهنگهکربن مقدار
 یژن:اتم کربن و دو اتم اکس یک) اکسیدکربنجرم مولی دی یپایهبر  I3.67ثابت  عدد

 [1 x 12.0107 g mole-1] + [2 x 15.9994 g mole-1] = 44.0095 g mole-1.) گرم  یکشدن  یرهذخبا ، ینبنابرا .است
-پوشش کرتبیدلیل سطح . به(9413)واشبورن و همکاران  شودحذف می از جواکسیدکرین گرم دی 27/5کربن در خاک، 

های میکروبی )هر دو تیمار( و فعالیّتاز گیری شده در تیمارهای پژوهشی صرفاً کربن اندازه داشتنگهایش، های آزم
بسیار اندک ناچیز  یتودهسبب زیشده بههای سیانوباکتریایی تلقیحسیانوباکتریایی )تیمار تلقیحی( بود. مقدار کربن آلی سلول

شده بود با شرایط نامساعد محیطی برای تکثیر در حجم زیاد تأیید  شانسازگاری بودنبیشینهو  ،کربن داشتنگهها در آنزیاد 
 (. 9494و همکاران،  ی؛ صادق9494و همکاران  یرفام؛ خو ب الف9417و همکاران  یرفام)خ شدانتخاب 

با ) .Lyngbya spو  (%94با نسبت جمعیّت ) .Oscillatoria sp(، %74با نسبت جمعیّت ) .Nostoc spجنس سیانوباکتر  سه
، .Phormidium spمانند سیانوباکتر های سردهبرخی از  بودنشد. هرچند  دهگزیبرتلقیح برای ( %1نسبت جمعیّت 

Aphanothece sp. تاکسون از  یو تعدادDiatoma  وXanthophyta  ًجمعیّت سیانوباکتریایی میان  در (%1تر از کم)مجموعا
، برای تکثیر و تلقیح گوناگون هایها در تلقیح برای هدفآن کارآیی نشدندلیل جمعیّت ناچیز و گزارشکه به ،مشاهده شد

 یکروبیولوژیم یکبارنوک یهاو سوزن یییشهش یهابا المل هدر چند مرحل یانوباکترس یشدهانتخاب یهاسرده .زیده نشدبرگ
 شد.  یسازو خالص برده Chu10 یعکشت ما یط( به مح9415و همکاران،  کومار)
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 شد.  زدهمین تخ
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  ( است.49/4
 . (9413)واشبورن و همکاران  کاربرده شدبه 9 یرابطهشده از جو اکسیدکربن جذبدی توان ینتخم یابر
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RCO2 و جریان آن به خاک یشآزما یدر دورهاکسیدکربن از جو حذف دی توانمقدار ب (g/m2،) SC  و  داشتهنگهکربن مقدار
 یژن:اتم کربن و دو اتم اکس یک) اکسیدکربنجرم مولی دی یپایهبر  I3.67ثابت  عدد

 [1 x 12.0107 g mole-1] + [2 x 15.9994 g mole-1] = 44.0095 g mole-1.) گرم  یکشدن  یرهذخبا ، ینبنابرا .است
-پوشش کرتبیدلیل سطح . به(9413)واشبورن و همکاران  شودحذف می از جواکسیدکرین گرم دی 27/5کربن در خاک، 

های میکروبی )هر دو تیمار( و فعالیّتاز گیری شده در تیمارهای پژوهشی صرفاً کربن اندازه داشتنگهایش، های آزم
بسیار اندک ناچیز  یتودهسبب زیشده بههای سیانوباکتریایی تلقیحسیانوباکتریایی )تیمار تلقیحی( بود. مقدار کربن آلی سلول

شده بود با شرایط نامساعد محیطی برای تکثیر در حجم زیاد تأیید  شانسازگاری بودنبیشینهو  ،کربن داشتنگهها در آنزیاد 
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Aphanothece sp. تاکسون از  یو تعدادDiatoma  وXanthophyta  ًجمعیّت سیانوباکتریایی میان  در (%1تر از کم)مجموعا
، برای تکثیر و تلقیح گوناگون هایها در تلقیح برای هدفآن کارآیی نشدندلیل جمعیّت ناچیز و گزارشکه به ،مشاهده شد
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 آمدهدستبه یهانتیجهاعتماد به  یشافزا برایشد.  یزیربرنامه یحتلقبیتیمار شاهد  یکو  یانوباکترس یحتلق یمارت (. یک9413

 سه تکرار در نظر گرفته شد.  یمارهااز ت
اختالط  یاندازهنسبت و  یترعابا  g/l 147/9ی تودهیبا وزن ز یترعدد در ل 1419حدود  تراکمشده با  یرتکث هاییانوباکترس
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افزایش انباشت کربن در زمین های تخریب شده و کاهش...
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تغییرهای معنی داری در میانه ی آزمایش )1396/12/28( نسبت 
به آغاز )1396/10/05، پس از 83 روز( و پایان )1397/03/27( 
نســبت به میانه ی آزمایــش )1396/12/28، پس از 120 روز( 

.)P<0/05( نداشت
 در حالی که اندازه ی داشته های کربن آلی خاک تیمار شاهد در 
پایان آزمایش )1397/03/27( نســبت به آغاز )1396/10/05، 
 پــس از 172 روز( به شــکل معنــی دار )P>0/05( بیــش از 
15/73 % افزایش یافت )شکل 2(. تحلیل نتیجه ها نشان داد که 
در تیمار تلقیح سیانوباکتر داشته های کربن آلی با گذشت زمان 
به شــکل معنی دار )P>0/05( افزایش یافــت، به گونه یی که در 
میانه ی آزمایش )1396/12/28( نسبت به آغاز )1396/10/05( 
افزایش 27/25 % و در پایان )1397/03/27( نســبت به میانه 
)1396/12/28( و آغــاز )1396/10/05( بــه ترتیــب افزایش 

18/35 و 50/60  % داشت )شکل 2(. 
بــر پایــه ی نتیجه هــای تحلیــل آمــاری، در آغــاز آزمایش 
)1396/10/05( تفــاوت معنــی داری )P>0/05( در مقــدار 
داشــته های کربن آلی خاک در میان تیمارهای شاهد و تلقیح 

سیانوباکتر نبود )قبل از تلقیح؛ شکل 2(.
 از طرفی، نتیجه ها نشــان داد که با گذشــت 83 روز از شروع 
آزمایش )میانه؛ 1396/12/28(، داشته های کربن آلی خاک در 
کرت های تلقیح سیانوباکتر به شکل معنی دار )P>0/05( بیش از 
21% بیش تر از تیمار شاهد بود )شکل 2(. مقایسه ی داشته های 
کربــن آلی خــاک در پایــان آزمایــش )1397/03/27( میان 
تیمارهای شــاهد و تلقیحی نشان دهنده ی این بود که اثرگزاری 

تلقیح سیانوباکترها بر افزایش کربن آلی خاک )32%( بیش تر از 
تیمار شاهد بود )شکل 2(. 

تفــاوت معنــی داری میــان انــدازه ی نگه داشــت کربــن و 
دی اکسیدکربن حذف شده از جو میان تیمارهای شاهد و تلقیح 
ســیانوباکتر بود )شــکل 3(. مقدار کربن نگه داشته در خاک و 
دی اکســیدکربن حذف شــده از جو در تیمار شاهد پس از 83 
 روز از شــروع آزمایش )میانه؛ 1396/12/28( به ترتیب 0/25 و

g.m-2.day-1./93 و پــس از 172 روز )پایان؛ 1397/03/27( 
به ترتیب 0/27 و g.m-2.day-1 1  تخمین زده شد )شکل 3(. 
با این حال، بر پایه ی تحلیل های آماری تغییر مقدار نگه داشــت 
کربن و دی اکســیدکربن حذف شــده از جو در تیمار شــاهد با 

گذشت زمان معنی دار )P<0/05( نبود )شکل 3(. 
تحلیل رفتار تیمار تلقیح ســیانوباکتر نشــان داد که اندازه های 
کربن نگه داشــته در میانه ی آزمایــش )1396/12/28( و پایان 
و    g.m-2.day-1  3/60 و   4/24 به ترتیــب   )1397/03/27(
مقدار دی اکســیدکربن حذف شــده از جــو به ترتیب 15/55 و 

g.m-2.day-1 13/17 بود )شکل 3(.
 از ایــن رو، تلقیــح ســیانوباکترها به خاک منجر بــه افزایش 
 معنــی دار )P>0/05( به ترتیــب 312% )میانــه ی آزمایــش(
و 226 % )پایان آزمایش( نگه داشــت کربن در مقیاس روزانه، و 
حذف دی اکسیدکربن از جو نسبت به شرایط بی  تلقیح )شاهد( 
شــد )شــکل 3(. از طرفی، اختالف مقدار نگه داشــت کربن و 
دی اکسیدکربن حذف شده از جو با گذشت زمان در تیمار تلقیح 

سیانوباکترها معنی دار )P<0/05( نبود )شکل 3(.

 
 نشانگان) گوناگونهای زمانی یانوباکتر در بازهس یحشاهد و تلق یهاشده در کرت یریگاندازه یکربن آل هایداشته -2شکل 

هر  درها زمانمیان دار اختالف معنی نبود :کوچک مشابه ، نشانگانتیمارهامیان  دار دراختالف معنی نبود :بزرگ مشابه
 تیمار(. 

 

 
های زمانی یانوباکتر در بازهس یحشاهد و تلق یهادر کرت اکسیدکربن از جودی برداشت توانکربن و  داشتنگه -3شکل 

اختالف  نبود :کوچک مشابه نشانگان ،تیمارها در هر زمانمیان  دار دراختالف معنی نبود :هبزرگ مشاب نشانگان) گوناگون
 هر تیمار(. در هازمانمیان  دار درمعنی

 

 گیری بحث و نتیجه
( 9494)و همکاران  یرفامخ و ب(، الف9417)و همکاران  یرفامخ(، 9441های این پژوهش، وانگ و همکاران )راستا با یافتههم

 هایهدفرا برای  .Lyngbya spو  .Nostoc sp.، Oscillatoria sp یسیانوباکترها( تلقیح 9494) و همکاران یصادق و
-، وابستگیاندجا که سیانوباکترها فتوسنتزکننده اند. از آنآمیز گزارش کردهموفقیت ی دیگرهاسردهحفاظت خاک نسبت به 

ها است )لی و همکاران های تکثیر و فعالیّت آنفضای رشد از محدودیت هرچند رطوبت و ،است بسیار کمبه محیط خاک  شان
)خیرفام  استپژوهش این شده در های اصلی سیانوباکترهای تلقیحکربن از ویژگی داشتنگه(. توانایی تثبیت نیتروژن و 9411
9494 .) 

زنجیروار در غالف  ییهای مهرهرشته کلشهایی بهکلنی دادن، تشکیلگوناگون هایبومزیستدر و گسترش حضور توانایی 
های انتخاب سیانوباکتردیگر های ها نیز از ظرفیتاین سرده ییو رشد شبکه زیادساکاریدی پلی یژالتینی، ترشح مواد چسبنده

ترین فراواناز  (. امّا9494و همکاران  یرفامخکند )هم فراهم میبهرا ها دانههای ریز و خاککه امکان اتصال ذرّه، شده بود
انتشار  همان زمانو در  ،آب جذب سریع و زیاد ،ی سلولی ارتجاعیدیواره .Nostoc spویژه ها بهسیانوباکتراین های توانایی

که است شبنم صبحگاهی های بارش و ر زمانی آب و رطوبت دبیشینهعالوه بر جذب  تواناییاین  ،. بنابرایناستتدریجی آن 
(. 9494و همکاران  کند )صادقیآن در شرایط خشکی را فراهم میاز  گیریبهرهدر شرایط رطوبتی و  آب یذخیره امکان
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بحث و نتیجه گیری 
هم راســتا با یافته های این پژوهش، وانــگ و همکاران )2009(، 
خیرفــام و همــکاران )2017الــف و ب(، خیرفــام و همــکاران 
)2020( و صادقــی و همکاران )2020( تلقیح ســیانوباکترهای 
Nostoc sp. ،Oscillatoria sp و .Lyngbya sp را بــرای 
هدف های حفاظت خاک نســبت به سرده های دیگر موفقیت آمیز 
گزارش کرده اند. از آن جا که ســیانوباکترها فتوســنتزکننده اند، 
وابستگی شــان به محیط خاک بسیار کم اســت، هرچند رطوبت 
 و فضــای رشــد از محدودیت هــای تکثیر و فعالّیت آن ها اســت 
)لی و همکاران 2014(. توانایی تثبیت نیتروژن و نگه داشت کربن 
 از ویژگی های اصلی سیانوباکترهای تلقیح شده در این پژوهش است 

)خیرفام 2020(. 
توانایی حضور و گسترش در زیست بوم های گوناگون، تشکیل دادن 
کلني هایي به شکل رشته هاي مهره یی زنجیروار در غالف ژالتیني، 
ترشــح مواد چسبنده  ی پلي ســاکاریدي زیاد و رشد شبکه یی این 
سرده ها نیز از ظرفیت های دیگر سیانوباکتر های انتخاب شده بود، 
که امکان اتصال ذّره های ریز و خاک دانه ها را به هم فراهم می کند 
)خیرفــام و همکاران 2020(. اّما از فــراوان ترین توانایی های این 
ســیانوباکتر ها به ویژه .Nostoc sp دیواره ی ســلولی ارتجاعی، 
جذب ســریع و زیــاد آب، و در همان زمان انتشــار تدریجی آن 
است. بنابراین، این توانایی عالوه بر جذب بیشینه ی آب و رطوبت 
در زمان هاي بارش و شــبنم صبحگاهی است که امکان ذخیره ی 
آب در شــرایط رطوبتی و بهره گیری از آن در شــرایط خشکی را 
فراهــم می کند )صادقی و همــکاران 2020(. ماکوبال و همکاران 
)2009( تلقیــح ســیانوباکتر .Nostoc sp را به خاک مزرعه ی 
ذرت باعث افزایش عمل کرد، افزایش چســبندگي ذّره های خاک، 
پایــداري خاک دانه ها، تخلخل و نفوذپذیري، و میزان نگه داشــت 
کربن خاک دانســته اند. پراســاننا و همکاران )2012( نیز تلقیح 
ســیانوباکتر .Anabaena sp به خاک مزرعه  ی برنج را با هدف 

افزایش عمل کرد و تثبیت نیتروژن پیشنهاد کردند. 
هر چند انتخاب ســیانوباکترهای مناسب برای هدف های پژوهشی 
ضروری است، شــیوه ی تلقیح ســیانوباکترهای انتخاب شده نیز 
اهمیــت ویژه یی دارد. از طرفی، هم راســتا با روش تلقیح ترکیبی 
ســرده های گوناگون ســیانوباکترها، وانگ و همــکاران )2009(، 
پراساننا و همکاران )2012(، اوشیو و همکاران )2013( و خیرفام 
و روحی )2020( نیز نشــان دادند که تلقیح گونه ها و ســرده های 
گوناگون سیانوباکترها به شکل ترکیبی به خاک ضمن حفظ تنوع 
گونه یی باعث افزایش، هم زیســتی، هم افزایــی و بهبود عمل کرد 

آن ها می شود.
سیانوباکترها پروکاریوت های فتوسنتزکننده )اتوتروف هایی( اند که 
با فرآیند جذب زیاد دی اکسیدکربن، سوخت وساز نیازداشته برای 
رشــد و فعالّیت خود را تأمین می کننــد )میگر و توماس 2011(. 
نور در فتوســنتز مهم ترین عامل اســت که در کلروفیل -آ جذب 
 NADPH به کار می رود. سپس NADPH می شود و در تولید
 ATP از راه زنجیره ی الکترون های انتقال دهنده  واکنش می دهد و
تولید می شود )برتوچی و همکاران 1990(. در تولید ATP، کربن 
نیازداشــته برای ذخیره ی کربوهیدرات ها و انرژی در ســلول ها از 
دی اکســیدکربن جو گرفته می شود )هاوسمن و همکاران 2006(. 
با این حال ســیانوباکترهای خاک زی در فرآیند فتوســنتز به آب 
)دهنده ی الکترون ( نیاز ضروری دارند. اما ســیانوباکترها به سبب 
داشــتن دیواره ی ســلولی با توانایــی ارتجاعــی و توانایی جذب 
بیشــینه ی رطوبت شبنم تشکیل شده در ســطح زمین در هنگام 
شب با کاهش دما، آب محیط را تا 10 برابر حجم سلول های خود 
جــذب می کنند )پاول و همکاران 2015( و در طول روز به تدریج 
آن را در فرآینــد فتوســنتز بــه کار می برند )کولیــکا و همکاران 
2014(. نتیجه های وانگ و همکاران )2009( نشان داد که تلقیح 
ســیانوباکترها با حمایت رطوبتی منظم، اندازه ی نگه داشت کربن 
 kg.day-1.ha-1 110پس از 18 روز و سه سال به ترتیب تا 31 و

 
 نشانگان) گوناگونهای زمانی یانوباکتر در بازهس یحشاهد و تلق یهاشده در کرت یریگاندازه یکربن آل هایداشته -2شکل 

هر  درها زمانمیان دار اختالف معنی نبود :کوچک مشابه ، نشانگانتیمارهامیان  دار دراختالف معنی نبود :بزرگ مشابه
 تیمار(. 

 

 
های زمانی یانوباکتر در بازهس یحشاهد و تلق یهادر کرت اکسیدکربن از جودی برداشت توانکربن و  داشتنگه -3شکل 

اختالف  نبود :کوچک مشابه نشانگان ،تیمارها در هر زمانمیان  دار دراختالف معنی نبود :هبزرگ مشاب نشانگان) گوناگون
 هر تیمار(. در هازمانمیان  دار درمعنی

 

 گیری بحث و نتیجه
( 9494)و همکاران  یرفامخ و ب(، الف9417)و همکاران  یرفامخ(، 9441های این پژوهش، وانگ و همکاران )راستا با یافتههم

 هایهدفرا برای  .Lyngbya spو  .Nostoc sp.، Oscillatoria sp یسیانوباکترها( تلقیح 9494) و همکاران یصادق و
-، وابستگیاندجا که سیانوباکترها فتوسنتزکننده اند. از آنآمیز گزارش کردهموفقیت ی دیگرهاسردهحفاظت خاک نسبت به 

ها است )لی و همکاران های تکثیر و فعالیّت آنفضای رشد از محدودیت هرچند رطوبت و ،است بسیار کمبه محیط خاک  شان
)خیرفام  استپژوهش این شده در های اصلی سیانوباکترهای تلقیحکربن از ویژگی داشتنگه(. توانایی تثبیت نیتروژن و 9411
9494 .) 

زنجیروار در غالف  ییهای مهرهرشته کلشهایی بهکلنی دادن، تشکیلگوناگون هایبومزیستدر و گسترش حضور توانایی 
های انتخاب سیانوباکتردیگر های ها نیز از ظرفیتاین سرده ییو رشد شبکه زیادساکاریدی پلی یژالتینی، ترشح مواد چسبنده

ترین فراواناز  (. امّا9494و همکاران  یرفامخکند )هم فراهم میبهرا ها دانههای ریز و خاککه امکان اتصال ذرّه، شده بود
انتشار  همان زمانو در  ،آب جذب سریع و زیاد ،ی سلولی ارتجاعیدیواره .Nostoc spویژه ها بهسیانوباکتراین های توانایی

که است شبنم صبحگاهی های بارش و ر زمانی آب و رطوبت دبیشینهعالوه بر جذب  تواناییاین  ،. بنابرایناستتدریجی آن 
(. 9494و همکاران  کند )صادقیآن در شرایط خشکی را فراهم میاز  گیریبهرهدر شرایط رطوبتی و  آب یذخیره امکان

افزایش انباشت کربن در زمین های تخریب شده و کاهش...
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)11 و ton.year-1.ha-1 40( افزایش یافت.
سیانوباکترها توانایی زیادی در ترشح پلی ساکاریدها دارند که منبع 
بزرگی از کربن اســت. از طرفی، ترشــح های پلی ساکاریدی از راه 
اتصال ذّره های خاک به هم و افزایش منفذهای خاک اندازه ی نفوذ 
نور، اکسیژن و دی اکسیدکربن به خاک را افزایش می دهد و باعث 
افزایش فعالّیت میکروبی خاک و ذخیره ی کربن در آن می شــود 
)میگر و توماس 2011(. هرچند با تشــکیل خاک دانه ها و افزایش 
تهویه، ورود اکســیژن بــه خاک هم بیش تر می شــود و می تواند 
اکسایش مواد آلی و انتشار دی اکسید کربن را افزایش دهد. کربن 
آلی کل، بیش ترین بخش از کربن ذخیره شده در فرآیند فتوسنتز 
و ترشــح پلی ساکاریدها اســت )میگر 2010(. جّفریز و همکاران 
)1993( جذب رطوبت در شب، و بلنپ و همکاران )2005( جذب 
رطوبت در دمای کم 4 تا  C° 17 در ســیانوباکترها را مؤثرترین 

عامل ها در فتوسنتز معرفی کرده اند.
توانایی ســیانوباکترها در افزایش دادن تــا 1000 برابری ظرفیت 
زیســت بوم  ها برای ذخیره ی کربن جو به شکل کربن آلی گزارش 
شده است )کاپالن و همکاران 1994(. کربن به روش های گوناگونی 
مانند زیســتی، شیمیایی و ســاختمانی در خاک ذخیره می شود 
)براکمورت 2011(. سیانوباکترهای  پوسته ی  خاک توانایی افزایش 
g.m-2 25 و ذخیــره ی یک میلیارد تــن کربن در خاک در یک 

سال دارند )سیرز و پریثیویراج 2010(. این پژوهش نیز به چونین 
اندازه هایی دست یافت. یافته ها نشان داد که سیانوباکترها در رشد 
بهینه، به ســبب رشد سریع نسبت به گیاهان، تا 50 برابر بیش تر 
توانایی ذخیره  کردن کربن دارند، به گونه یی که 100 تن ســلول 
خشک آن ها توانایی برداشــت 183 تن دی اکسیدکربن از جو را 
دارد )کوســتا و همکاران 2000؛ روسی و همکاران 2015(. نیشا 
و همکاران )2007( گزارش کردند که اندازه ی ذخیره ی زیســتی 
کربن در خاک های بی پوشش گیاهی بیش تر از حضور ریززیندگان 
خــاک زی تأثیر می گیــرد. از طرفی، ذخیــره ی کربن در خاک از 
فرآیند فتوسنتز و جذب دی اکسیدکربن از جو در سیانوباکترهای 
خــاک زی، و تبدیل آن با کمک انرژی نوری به اکســیژن و  مواد 
آلــی بــه شــکل زنجیرهــای Cx–Hy–Oz در  باکتری هــای 
شیمیواتوتروف انجام می شود )روسی و همکاران 2015(. بنابراین، 
در کرت های پژوهشــی، افزایش ذخیــره ی کربن خاک را ممکن 
است به باکتری های بومی خاک در هر دو تیمار شاهد و تلقیحی و 

سیانوباکترهای تلقیحی در تیمار تلقیح نسبت داد.
اندازه گیــری و پایش چرخه ی دی اکســیدکربن میان جو و خاک 
بســیار پیچیده است و نیاز به بهره گیری ابزارهایی با فن آوری زیاد 
دارد. با این حال، می توان بر پایه ی پژوهش های پیشــین، رابطه ی 
اندازه ی نگه داشــت کربن با دی اکسیدکربن حذف شده از جو را تا 
حدودی تخمین زد. نتیجه ها نشان داد که اندازه ی دی اکسیدکربن 
حذف شــده در تیمارهای شاهد و تلقیح ســیانوباکترها به ترتیب 
4/30 و ton.year-1.ha-1 13/17 بــود، که تلقیح ســیانوباکتر 

منجر به افزایش 2/06 برابری ظرفیت خاک در نگه داشت کربن و 
در نتیجه ی حذف دی اکسیدکربن از جو شد. واشبورن و همکاران 
اکســیدکربن  گاز دی   ton.year-1.ha-1 )2015( حــذف 85 
به وســیله ی کربنات ســیلیکات در خاک های آهکی منطقه های 
شــهری را گزارش کردند. هرچند احیای پوشش گیاهی )مرتعی 
و جنگلی( از راه کارهای مرســوم و مؤثر برای هدف های نگه داشت 
کربن در بوم سازگان ها اســت، محدودیت های اقلیمی و اقتصادی 
امکان اجرای این روی کرد در بسیاری از منطقه ها با شرایط اقلیمی 
خشک و نیمه خشــک را با چالش مواجه می کند. سیانوباکترهای 
تلقیح شــده توانایی زنده مانی و فعالّیت با کمینه ی شرایط رطوبتی 
و با بیشــینه ی اندازه های دمایی را دارد )خیرفام و روحی 2020(. 
از این رو، به نظر می رسد که هرچند بهره گیری از روی کرد افزودن 
گیاه نقش به ســزایی در نگه داشــت کربــن دارد، در منطقه های 
با شــرایط محیطــی و اقلیمــی نامطلوب ممکن اســت از تلقیح 
سیانوباکترها همچون راه کاری جای گزین بهره گرفت. نتیجه های 
صادقــی و همکاران )2020( برتــری و ارجحیت اقتصادی تلقیح 
سیانوباکتر نســبت به برخی روش های احیای زمین تخریب شده 
مانند زغال زیســتی، خاک پوش های زیســت بنیان و افزودنی های 

پلی مری را تأیید کردند.
یافته های پژوهش نشــان داد که غنی سازی مصنوعی پوسته های 
زیســتی از تلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرایی، راه کاری مؤثر 
بــرای افزایــش دادن ظرفیت خاک های تخریب شــده در جذب و 
ذخیره ی کربن آلی اســت، که در نهایــت منجر به کاهش غلظت 
دی اکســیدکربن در جو می شود. بر پایه ی یافته های این پژوهش، 
تلقیح سیانوباکترها توان زمین تخریب شده را در نگه داشت کربن 
)از 1/10 به t/ha/y 3/60( و در پی آن برداشــت دی اکسیدکربن 
از جــو )از 4/30 و t/ha/y 13/17( به فراوانی افزایش می دهد. از 
آن جا که منطقه های خشــک و نیمه خشک تقریباً 40%  از سطح 
کره ی  زمین را تشــکیل می دهد، و افزایش غلظت دی اکسیدکربن 
جو نگرانی یی جدی برای جامعه ی بشــری است، احیای جمعّیت 
ریززینــدگان خاک زی در ایــن منطقه ها از راه تلقیح مســتقیم 
ســیانوباکترها ممکن است راه کاری مناســب و مؤثر در آینده ی 
نزدیک برای کاســتن از گازهای گلخانه یــی و افزودن به ظرفیت 
خاک های تخریب شــده برای جذب آن ها باشــد. از طرفی، بهبود 
مؤلفه های ساختمانی، شیمیایی و زیستی خاک )مؤثر در تحریک 
فعالّیت ریززیندگان خاک زی دیگر(، و کاشــت و توسعه ی پوشش 
گیاهی از عمل کردهای مؤثر تلقیح ســیانوباکترها است که شرایط 
را بــرای موفقیت در کنش های احیــای زمین های تخریب یافته و 
مرتعــی، و بیابان زدایی فراهم می کند. با این حال، ذخیره ســازی 
کربن در خاک فرآیندی پیچیده اســت که نیــاز به پژوهش های 
همه جانبه دارد. مقایسه ی عمل کرد کاشت گیاهان مرتعی بومی با 
تلقیح سیانوباکترها در نگه داشت کربن در زمین های دیم رهاشده 

پیشنهاد می شود. 



24ژپوهش اهی آبخیزداری

Ahlström A, Raupach MR, Schurgers G, Smith B, 
Arneth A, Jung M, ... Zeng N. 2015. The dominant 
role of semi-arid ecosystems in the trend and vari-
ability of the land CO2 sink. Science. 348(6237): 
895–899.

Andersen RA. (Ed.). 2005.  Algal culturing  
techniques. Elsevier.

Batjes NH. 1996. Total carbon and nitrogen in 
the soils of the world. European Journal of Soil  
Science. 47(2): 151–163. 

Belnap J, Welter JR, Grimm NB, Barger N,  
Ludwig JA. 2005. Linkages between microbial 
and hydrologic processes in arid and semiarid 
watersheds. Ecology. 86(2): 298–307.

Bertocchi C, Navarini L, Cesàro A, Anastasio M. 
1990. Polysaccharides from cyanobacteria.  
Carbohydrate Polymers. 12(2): 127–153.

Bertrand I, Ehrhardt F, Alavoine G, Joulian C, Issa 
OM, Valentin C. 2014. Regulation of carbon and 
nitrogen exchange rates in biological soil crusts 
by intrinsic and land use factors in the Sahel area. 
Soil Biology and Biochemistry. 72: 133–144. 

Bowker MA, Belnap J, Davidson DW Phillips SL. 
2005. Evidence for micronutrient limitation of 
biological soil crusts: importance to arid‐lands 
restoration. Ecological Applications 15(6): 
1941–1951.

Bracmort K. 2011. Geoengineering: Governance 
and technology policy. DIANE Publishing, 39 p.

Chae N, Kang H, Kim Y, Hong SG, Lee BY, Choi T. 
2016. CO2 efflux from the biological soil crusts 
of the High Arctic in a later stage of primary suc-
cession after deglaciation, Ny-Ålesund, Sval-
bard, Norway. Applied Soil Ecology. 98: 92–102.

Chamizo S, Cantón Y, Miralles I, Domingo F. 
2012. Biological soil crust development affects 
physicochemical characteristics of soil surface in 
semiarid ecosystems. Soil Biology and Biochem-
istry. 49: 96–105. 

Colica G, Li H, Rossi F, Li D, Liu Y, De Philippis 
R. 2014. Microbial secreted exopolysaccharides 

affect the hydrological behavior of induced 
biological soil crusts in desert sandy soils, 
Soil Biology and Biochemistry. 68: 62–70.

Costa JAV, Linde GA, Atala DIP, Mibielli GM, 
Krüger RT. 2000. Modelling of growth con-
ditions for cyanobacterium Spirulina platen-
sis in microcosms. World Journal of Microbi-
ology and Biotechnology. 16(1): 15–18. 

Ehlers K, Bunemann EK, Oberson A, Frossard 
E, Frostegard A, Yuejian M, Bakken LR. 
2008. Extraction of soil bacteria from a Fer-
ralsol. Soil Biology and Biochemistry. 40: 
1940–1946.

Garrity GM, Boone DR, Castenholz RW. 2001. 
Bergey’s manual of systematic bacteriology. 
(2nd ed.). New York, USA. 1: 173 p.

Harvey RA. 2007. Microbiology. Lippincott 
Williams & Wilkins, 395 p. 

Herzog HJ. 2011. Scaling up carbon dioxide 
capture and storage: From megatons to gig 
tons. Energy Economics. 33(4): 597–604.

Housman DC, Powers HH, Collins AD, Belnap 
J. 2006. Carbon and nitrogen fixation differ 
between successional stages of biological 
soil crusts in the Colorado Plateau and Chi-
huahuan Desert. Journal of Arid Environ-
ments. 66(4): 620–634.

IPCC. 2014. Climate Change 2014: Mitigation 
of Climate Change. Exit EPA Disclaimer 
Contribution of Working Group III to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovern-
mental Panel on Climate Change [Edenhofer 
O.R. Pichs-Madruga Y. Sokona E. Farah-
ani S. Kadner K. Seyboth A. Adler I. Baum 
S. Brunner P. Eickemeier B. Kriemann J. 
Savolainen S. Schlömer C. von Stechow T. 
Zwickel J.C. Minx (eds.)]. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, United Kingdom 
and New York, NY, USA.

Jeffries DL, Link SO, Klopatek JM. 1993. CO2 

fluxes of cryptogrammic crusts. New Phytol-

فهرست منابع 

افزایش انباشت کربن در زمین های تخریب شده و کاهش...



ژپوهش اهی آبخیزداری 25

دوره ی 35، شماره ی 1، شماره ی پیاپی 134، بهار 1401

ogist. 125(1): 163–173.
Kaplan A, Schwarz R, Lieman-Hurwitz J, Ronen-

Tarazi M, Reinhold L. 1994. Physiological and 
molecular studies on the response of cyano-
bacteria to changes in the ambient inorganic 
carbon concentration. In: Bryant D.A. (eds) 
The Molecular Biology of Cyanobacteria. Ad-
vances in Photosynthesis, vol 1. Springer, Dor-
drecht.  pp. 469–485. 

Kheirfam H. 2020. Increasing soil potential for 
carbon sequestration using microbes from bi-
ological soil crusts. Journal of Arid Environ-
ments. 172: 104022.

Kheirfam H, Roohi M. 2020. Accelerating the 
formation of biological soil crusts in the newly 
dried-up lakebeds using the inoculation-based 
technique. Science of the Total Environment. 
706: 136036.

Kheirfam H, Sadeghi SHR, Homaee M, Zarei 
Darki B, 2017a. Quality improvement of an 
erosion-prone soil through microbial enrich-
ment. Soil and Tillage Research. 165: 230–238. 

Kheirfam H, Sadeghi SHR, Zarei Darki B. 2020. 
Soil conservation in an abandoned agricultural 
rain-fed land through inoculation of cyanobac-
teria. Catena. 187: 104341.

Kheirfam H, Sadeghi SHR, Zarei Darki B, 
Homaee M. 2017b. Controlling rainfall-in-
duced soil loss from small experimental plots 
through inoculation of bacteria and cyanobac-
teria. Catena. 152: 40–46.

Kumar ChP, Yashoda P, Dinesh P, Shashwat N. 
2013. Study of soil cyanobacteria to evaluate 
metabolite production during various incuba-
tions in their culture filtrate. Scholars Aca-
demic Journal of Biosciences (SAJB). 1(5): 
154–158.

Le Quéré C, Raupach MR, Canadell JG, Mar-
land G, Bopp L, Ciais P, Conway TJ. Doney 
SC, Feely RA, Foster P, Friedlingstein P, … Ian 
Woodward F. 2009. Trends in the sources and 
sinks of carbon dioxide. Nature Geoscience. 

2(12): 831–836. 
Li H, Rao B, Wang G, Shen S, Li D, Hu Ch, Liu Y. 

2014. Spatial heterogeneity of cyanobacteria-
inoculated sand dunes significantly influences 
artificial biological soil crusts in the Hopq Des-
ert (China), Environmental Earth Sciences. 71: 
245–253.

Mager DM. 2010. Carbohydrates in cyanobac-
terial soil crusts as a source of carbon in the 
southwest Kalahari, Botswana. Soil Biology 
and Biochemistry. 42(2): 313–318.

Mager DM, Thomas AD. 2011. Extracellular poly-
saccharides from cyanobacterial soil crusts: A 
review of their role in dryland soil processes. 
Journal of Arid Environments. 75(2): 91–97. 

Maqubela MP, Mnkeni PNS, Malam Issa O, 
Fernández P, Teresa M, D’Acqui LP. 2009. Nos-
toc cyanobacterial inoculation in South Afri-
can agricultural soils enhances soil structure, 
fertility, and maize growth. Plant and Soil. 315: 
79–92.

Meersmans J, De Ridder F, Canters F, De Baets S, 
Van Molle M. 2008. A multiple regression ap-
proach to assess the spatial distribution of Soil 
Organic Carbon (SOC) at the regional scale 
(Flanders, Belgium). Geoderma. 143(1–2): 
1–13.

Miralles I, Cantón Y, Solé-Benet A. 2011. Two-
dimensional porosity of crusted silty soils: in-
dicators of soil quality in semiarid rangelands?. 
Soil Science Society of America Journal. 75: 
1289–1301.

Nisha R, Kaushik A, Kaushik CP. 2007. Effect 
of indigenous cyanobacterial application on 
structural stability and productivity of an or-
ganically poor semi-arid soil. Geoderma. 
138(1): 49–56. 

Olivier JGJ, Janssens-Maenhout G, Muntean 
M, Peters JAHW. 2015. Trends in global CO2 

emissions: 2015 Report, The Hague: PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agen-
cy: Ispra: European Commission, Joint Re-



26ژپوهش اهی آبخیزداری

search Centre.
Powell JT, Chatziefthimiou AD, Banack SA, Cox 

PA, Metcalf JS. 2015. Desert crust microorgan-
isms, their environment, and human health. 
Journal of Arid Environments. 112: 127–133.

Prasanna R, Joshi M, Rana A, Shivay YS, Nain L. 
2012. Influence of co-inoculation of bacteria-cy-
anobacteria on crop yield and C-N sequestration 
in soil under rice crop. World Journal of Micro-
biology and Biotechnology. 28(3): 1223–1235.

Rossi F, Olguín EJ, Diels L, De Philippis R. 2015. 
Microbial fixation of CO2 in water bodies and 
in drylands to combat climate change, soil loss 
and desertification. New Biotechnology. 32(1): 
109–120.

Sadeghi SHR, Kheirfam H, Zarei Darki B. 2020. 
Controlling runoff generation and soil loss 
from field experimental plots through inoculat-
ing cyanobacteria, Journal of Hydrology. 585: 
124814. 

Safriel UN. 2007. The assessment of global trends 
in land degradation. In: Sivakumar M.V.K., 
Ndiang’ui N. (eds) Climate and Land Degrada-
tion. Environmental Science and Engineering 
(Environmental Science). Springer, Berlin, Hei-
delberg.  pp. 1–38.  

Scholze M, Knorr W, Arnell NW, Prentice IC. 
2006. A climate-change risk analysis for world 
ecosystems. Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences. 103(35): 13116–13120. 

Sears JT, Prithiviraj B. 2012. Seeding of large areas 
with biological soil crust starter culture formu-
lations: using an aircraft disbursable granulate 
to increase stability, fertility and CO2 sequestra-
tion on a landscape scale. In 2012 IEEE Green 
Technologies Conference. pp. 1–3.

Stone R. 2008. Have desert researchers discov-
ered a hidden loop in the carbon cycle? Science. 
320(5882): 1409–1410. 

Tiwari ON, Singh BV, Mishra U, Singh AK, Dhar 
DW, Singh PK. 2005. Distribution and physi-
ological characterization of Cyanobacteria iso-
lated from arid zones of Rajasthan. Tropical 

Ecology, 46(2): 165–171.
Ushio M, Miki T, Balser TC. 2013. A coexisting 

fungal-bacterial bommunity stabilizes soil de-
composition activity in a microcosm experi-
ment. Plos One, 8(11): e80320, 1–7.

Valencia Y, Camapum J, Torres FA. 2014. Influ-
ence of biomineralization on the physico-me-
chanical profile of a tropical soil affected by ero-
sive processes, Soil Biology and Biochemistry. 
74: 98–99.

Walkley A, Black IA. 1934. An examination of the 
Degtjareff method for determining soil organic 
matter, and a proposed modification of the chro-
mic acid titration method. Soil Science. 37(1): 
29–38. 

Wang W, Liu Y, Li D, Hu C, Rao B. 2009. Feasibil-
ity of cyanobacterial inoculation for biological 
soil crusts formation in desert area. Soil Biology 
and Biochemistry. 41(5): 926–929.

Wang W, Nemani R. 2016. Dynamic responses of 
atmospheric carbon dioxide concentration to 
global temperature changes between 1850 and 
2010. Advances in Atmospheric Sciences. 33(2): 
247–258.

Washbourne CL, Lopez-Capel E, Renforth P, As-
cough PL Manning DA. 2015. Rapid removal of 
atmospheric CO2 by urban soils. Environmental 
Science & Technology. 49(9): 5434–5440.

Wilske B, Burgheimer J, Maseyk K, Karnieli A, 
Zaady E, Andreae MO, Yakir D, Kesselmeier J. 
2009. Modeling the variability in annual carbon 
fluxes related to biological soil crusts in a Medi-
terranean shrubland. Biogeosciences Discus-
sions. 6(4): 7295–7324. 

Yoshimura K, Onda Y, Kato H. 2015. Evaluation 
of radiocaesium wash-off by soil erosion from 
various land uses using USLE plots. Journal of 
Environmental Radioactivity. 139: 362–369. 

Zhao Y, Qin N, Weber B, Xu M. 2014. Response of 
biological soil crusts to raindrop erosivity and 
underlying influences in the hilly Loess Plateau 
region, China. Biodiversity and Conservation. 
23(7): 1669–1686. 

افزایش انباشت کربن در زمین های تخریب شده و کاهش...



ژپوهش اهی آبخیزداری 27

دوره ی 35، شماره ی 1، شماره ی پیاپی 134، بهار 1401

N.122 ,  Spring 1397

شناسایی و کمی سازی سهم منابع رسوب های ساحل...

  N.122 :: Spring 1397

 

Increasing Carbon Stock Potential in Degraded Lands and Reducing 
Atmospheric CO2 Through Field Inoculation of Cyanobacteria

Hossein Kheirfam 
(Corresponding Author)* Assistant professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty 
of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran

Corresponding Author’s Email: h.kherfam@urmia.ac.ir
Received: 10 July 2021                Accepted: 20 September 2021

Abstract
Micro-organisms of biological soil crusts have a major role in carbon (C) cycling and atmospheric 
CO2 removal. Currently, the ability of erodible soils to store atmospheric C is reduced. Thus, we  
assessed how inoculating soil cyanobacteria onto degraded soil affects C sequestration from the  
atmosphere. The existing cyanobacteria (Nostoc sp., Oscillatoria sp. and Lyngbya sp.) for the C 
sequestration were proliferated. They were inoculated on the 40 m2 plots located in degraded land. 
After 83 (middle of the period) and 172 (end of the period) days, we measured the effect of this  
inoculation on soil organic C, calculated potential C sequestration, and potential CO2  

removal from the atmosphere. The results showed that in the control treatment, the sequestrated 
carbon in the middle and at the end of the experiment was 0.25 and 0.27 g.m-2.day-1, respectively.  
Inoculation of cyanobacteria led to a significant increase of 312% and 226% of C sequestration in 
the middle and end of the experiment, respectively. After 172 days, the rate of C sequestration and  
removal of CO2 by inoculation of cyanobacteria was estimated to be 3.59 and 13.17 ton.ha-1.year-1,  
respectively, which was 1.10 and 4.0ton.ha-1.year-1 in control. The results showed that inoculation of  
cyanobacteria by hydro-seeding technique before the wet season (early autumn) and at least  
1.5g. m-2 of biomass has the desired effect, and is also approved economically. Eventually, field-scale  
inoculation of cyanobacteria could be considered as a bio-based tool for sustainable development 
goals through carbon sequestration and rehabilitation of lands.
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