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  چکیده

 انوباکترهایس یسطح حیتلق يبر مبنا نیزم بیدر مهار تخر یستیو ز نینو يشده است راهکار یدر مطالعه حاضر سع

از  یخالصه گزارش ،یرواناب سطح تیریدر حفاظت خاك و مد انوباکترهایعملکرد س حیو تشر نییشده و ضمن تب یمعرف

 بیتخر یدر اراض انوباکترهایس تیمطالعه حاضر جمع يها فتهایرابطه ارائه شود. بر اساس  نیمرجع در ا يها پژوهش جینتا

به  انوباکترهای) از ستریسلول در ل 1010( يادیمجدد حجم و تعداد ز حیو تلق ریکم بوده که با استخراج، تکث اریشده بس

از  خاكشده به سطح  حیتلق يانوباکترهایها در خاك فراهم خواهد شد. س آن تیجمع یمصنوع يساز یخاك، امکان غن

 تیخاص قیخاك از طر زیاتصال به ذرات ر ،یع سلولاو ارتج يریپذ تورم تیخود، خاص يدیساکار یترشحات پل قیطر

جذب آب  رغم یها، عل دانه ذره و اتصال به خاك نیب يفضاها نیدر ب يا و توسعه شبکه ریتکث نیچن هم و  یسلول یچسبناک

 جهیخاك و در نت يرینفوذپذ شیخاك، منجر به افزا یسطح يها کروکانالیم جادیو ا هیاول يها در زمان یاز بارندگ یناش

 قیها شده که از طر دانه خاك يبرا يا ذره نیو اتصال ب یحفاظت هیال کی جادیموجب ا ،یرواناب سطح دیکاهش تول

 يبند . جمعشوند یها منجر به کاهش هدررفت آب و خاك م آن یتنش مقاومت شیکاهش اثر پاشمان قطرات باران و افزا

به  اانوباکترهیس حیتلق طیدر هدررفت آب و خاك در شرا يدرصد 99تا  96از کاهش  یحاک زیمرجع ن يها پژوهش جینتا

 یگام یبوم يانوباکترهایس حیتلق قیاز طر شده بیتخر یدر اراض یمصنوع یستیز يها پوسته جادیخاك شده است. لذا ا

  .باشد یم نیزم اءیمحور حفظ و اح سازگان بوم يبه راهکارها یابیدست يدر راستا نینو

  

  حفاظت آب و خاك. ،یکروبیم حیخاك، تلق یستیخاك، پوسته ز یستیز اءیاحواژگان کلیدي: 

  

  مقدمه  - 1

و همکاران،  Kheirfamباشد ( می هاي جهانی ناشی از تخریب زمین ها از چالش سازگان تهدید امنیت غذایی و پایداري بوم

گذاري در  هاي سیل و رسوب هاي طبیعی باالدست و پدیده الف). در این بین، هدررفت آب، خاك و عناصر غذایی از عرصه2017

وري اراضی در  درصدي بهره 50باشد. کاهش  اي تخریب زمین می هاي درون و برون منطقه ترتیب از نمایه دست به مناطق پایین

دالر به ازاي هر انسان)  70میلیارد دالري (سرانه  400میلیارد تن خاك در سال و اتالف  75فت مقیاس جهانی از طریق هدرر

براي ایران نیز هدررفت ساالنه بیش از دو میلیارد تن ) که 2001و همکاران،  Eswaranاز اثرات محسوس تخریب زمین بوده (

رغم انجام اقدامات گسترده  در این راستا، علی .)Sadeghi ،2017(میلیارد دالر خسارت مالی گزراش شده است  32خاك و 

ها،  ها و رودخانه متعدد براي کاهش تخریب زمین و احیاء اراضی تخریب شده با تمرکز بر مسیر آبراهه و فنی مدیریتی

 یآب شیفرسا ندیفرآ هیمراحل اول تمرکز مدیریتی رويعدم و  هاي محسوسی مشاهده نشده که ناشی از شناخت ناکافی موفقیت

و همکاران،  Lobry de Bruynباشد ( می قطرات باران یجنبش ياز انرژ یخاك ناش بیگام تخر نیعنوان اول بهها  روي دامنه

هاي متعدد  ها و افزودنی کننده ها از طریق کاربرد تثبیت ). در این راستا افزایش پایداري و کاهش تخریب خاك دامنه2017

و همکاران،  Sadeghiمدیریتی بوده (-کارهاي فنی مرها و زغال زیستی) از جمله راه ، پلیها پوش (مواد معدنی، کودها، خاك
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و همکاران،  Piccoliورزي حفاظتی و قرق ( ) که در کنار اقدامات مدیریتی از قبیل کشاورزي حفاظتی، خاك2016و  2015

رغم گزارش نتایج  با این حال، علیر گرفته است. یابی به خاك پایدار در برابر عوامل تخریب مورد توجه قرا ) براي دست2017

محیطی، بهداشتی،  قبیل مالحظات اقتصادي، اجتماعی، زیست هایی از ها، برخی محدودیت آمیز براي کاربرد افزودنی موفقیت

همکاران، و  Rumpelوجود آورده است ( ها به اجراپذیري، دسترسی، پایداري و ماندگاري تا حدودي چالشی در کاربرد وسیع آن

ي ها يآور فن کاربردي راهکار معدود گران پژوهشهاي مطروحه براي راهکارهاي مرسوم، اخیراً  سبب محدودیت ). به2015

با اهداف حفاظت آب و خاك را ارائه و  خاكبه سطح  انوباکترهایسمستقیم  حیتلق چون هم سازگانی بوم رویکرد با راستا هم

و  Rossi؛ 2017و همکاران،  Sadeghiب؛ 2017و همکاران،  Kheirfamالف؛ 2017ران، و همکا Kheirfamاند ( آزمون کرده

). لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین کامل نقش 1395و  1393خیرفام و همکاران،  ؛2017و همکاران،  Gao؛ 2017همکاران، 

بندي و تحلیل جامع  شناسی، جمع روشعنوان یک راهکار نوین و زیستی،  سیانوباکترها در حفاظت منابع آب و خاك به

  ریزي شد. هاي کلیدي در این زمینه برنامه هاي نهایی پژوهش یافته

  

  فرآیند عملکرد حفاظت خاك و آب توسط سیانوباکترها  -2 

اند که افزایش جمعیت سیانوباکترها در خاك از طریق تلقیح سطحی باعث افزایش ترشحات  ها نشان داده بررسی

ها،  زي و افزایش فعالیت آن ساکاریدها ضمن تأمین منابع غذایی براي سایر ریزموجودات خاك شده که این پلی ساکاریدي پلی

 Doriozشود ( ها و ساختارهاي ریز خاك به یکدیگر و تشکیل ذرات و بزرگ ساختارهایی از خاك می دانه باعث چسبیدگی خاك

و  Straussپذیري خاك ( ها و افزایش آستانه فرسایش دانه خاك ). فرآیند مذکور ضمن افزایش پایداري1993و همکاران، 

وجود آورده که باعث افزایش نفوذپذیري در خاك و کاهش حجم  هاي عمودي در سطح خاك را به )، ریز شکاف2012همکاران، 

از سویی دیگر  ).2017و همکاران،  Sadeghi؛ 2011و همکاران،  Mirallesشود ( رواناب سطحی و تنش برشی ناشی از آن می

ها توانایی تکثیر و تشکیل  دانه صورت چسبیده در اطراف خاك دیگر اغلب به ها به یک دانه سیانوباکترهاي مؤثر در اتصال خاك

هاي تشکیل و گسترش یافته  نمایند. زنجیره هم متصلی را ایجاد می هاي به ها، زنجیره کلونی را داشته و با گسترش ابعادي کلونی

ها پایداري قابل توجهی در اثر برخورد  دانه هم متصل کرده و خاك هاي اطراف خود را با خاصیت چسبندگی خود به هدان نیز خاك

چنین در این راستا عالوه بر  ب). هم2017و همکاران،  Kheirfamقطرات باران یا تنش برشی رواناب سطحی خواهند داشت (

ت زمان ماندگار بوده و لذا قابلیت کاربرد و اجرایی کردن تلقیح عملکرد مناسب، سیانوباکترها در محیط خاك با گذش

شناسی  هاي بنیادي و زیست از طرفی نتایج پژوهش سیانوباکترها محدودیت ناپایداري سایر راهکارها را برطرف خواهد کرد.

بین  pHکه توانایی فعالیت در  اي گونه دهد که سیانوباکترها قابلیت باالیی براي زیست در شرایط نامناسب داشته و به نشان می

ایی  ي تغذیه سبب داشتن سامانه چنین سیانوباکترهاي به گراد را دارند. هم ي سانتی درجه 55تا  10و دماي  11چهار تا 

زي دگرتغذیه،  نوعی با تأمین مواد غذایی ریزموجودات خاك که به شوند فتوسنتزي، باعث تبدیل مواد معدنی به مواد آلی می

هاي بعدي  اي مذکور نهایتاً منجر به ظهور و احیاء حلقه فرآیند چرخه کنند. ها را فراهم می تر آن کثیر و فعالیت بیشبستر ت

 ویژه گیاهان خواهند شد. موجودات به

 

  هاي تولید و استفاده از سیانوباکترها در حفاظت آب و خاك  روش - 3

گیري از سیانوباکترهاي بومی و سازگار با شرایط هر منطقه در راستاي حفاظ تعادل زیستی و افزایش  سبب ضرورت بهره به

شوند. براي این  هاي برداشت شده از منطقه مدنظر استخراج می امکان استقرار سیانوباکترهی تلقیحی، سیانوباکترها از نمونه

منظور حداقل تغییرات  شود. از طرفی به متري برداشت می از عمق صفر تا دو سانتی صورت تصادفی و برداري به نمونهمنظور 

و همکاران،  Chamizoاتیلن استریل شده ( هاي پلی هاي برداشت شده در کیسه جمعیتی و تنش به بانک سیانوباکتر، باید نمونه

هاي  داري شوند. سپس نمونه گراد نگه ه سانتیها در دماي چهار درج ) به آزمایشگاه منتقل و تا قبل از انجام آزمایش2012
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متر تبدیل و براي کاهش انحراف و خطا در مراحل جداسازي و  تر از دو میلی خاك در زیر هود کامالً استریل، به ذرات با قطر کم

براي  ).2011 و همکاران، Lecomteشوند ( گرم با هم مخلوط می 100هاي خاك به میزان  ها، تمام نمونه شناسایی سیانوباکتر

براي این منظور، محیط  شود. ومی سیانوباکترها استفاده میعم  ها از محیط کشت کشت و استخراج سیانوباکترهاي نمونه

، Andersenشوند ( ترین هزینه استفاده می کارایی و با کم با بهترین Chu10ویژه  و به Bold Basal ،BG11هاي عمومی  کشت

رها با اضافه کردن محیط کشت به ظروف پتري حاوي یک گرم از نمونه خاك و با استقرار ). فرآیند کشت سیانوباکت2005

ها اقدام به شناسایی بر  متر روي خاك انجام شده و پس از رشد و مشاهده سیانوباکترها روي المل میلی 20در  20هاي  المل

هاي مایع  انتخاب شده به محیط کشتهاي  ها از طریق میکروسکوپ نوري و سپس انتقال جنس شناسی آن مبناي ریخت

مانی، توان ترشح  تر بر مبناي توان زنده هاي مفید سیانوباکترها بیش انتخاب جنس الف).2017و همکاران،  Kheirfam(شود  می

هاي قابل استفاده براي سایر ریزموجودات، گستره  اي، تبدیل مواد غذایی به حالت ساکاریدي، رشد شبکه مواد چسبنده پلی

 ها، سه باشد. بر اساس گزارش زا بودن براي انسان و سایر موجودات می چنین عدم بیماري ور زیاد در مناطق مختلف و همحض

هاي مهم و نهایی براي تلقیح  ترین غالبیت در بین گزینه بیش .Lyngbya sp و .Nostoc sp. ،Oscillatoria spجنس سیانوباکتر 

؛ خیرفام و همکاران، 2017و همکاران،  Sadeghiب؛ 2017و همکاران،  Kheirfamالف؛ 2017و همکاران،  Kheirfamرا دارند (

سلول  1010به تعداد  ها انوباکتریس ری، اقدام به تکثخاكانتخاب شده در سطح  يانوباکترهایس حیمنظور تلق به). 1395و  1393

استفاده از تناسب با مقیاس و مساحت محل تلقیح اقدام به در نهایت م. )2013و همکاران،  Lutton( شود می تریدر ل

و  Sears( شود میلیتر در هر مترمربع و 5/0با حجم براي تلقیح سیانوباکترها  پاشی هاي استاندارد تا هواپیماهاي سم فشان آب

Prithiviraj ،2012 ؛Kheirfam  ،الف و ب2017و همکاران .(  

  

  مهار هدررفت خاك و مدیریت روانابتأثیر تلقیح سیانوباکترها در  - 4

هاي محدود مرتبط  هاي اصلی در کاهش تخریب زمین بوده که در آزمایش مهار هدررفت خاك و تولید رواناب از شاخص

هاي مستند شده، تلقیح سیانوباکترها  با تلقیح سیانوباکترها (اکثراً توسط نویسندگان حاضر) گزارش شده است. بر اساس گزارش

چنین بهبود  دار و بسیار محسوس اهداف متصوره در کاهش هدررفت خاك، تولید رسوب، رواناب سطحی و هم عنیصورت م به

 1هاي مهم رواناب از قبیل زمان شروع رواناب، مقدار اوج و زمان تا اوج را بهبود بخشیده است. در شکل  برخی مؤلفه

، 1بر اساس نمودار ارائه شده در شکل استخراج و ارائه شده است. هاي مذکور  نمودارهایی از چکیده نتایج ارائه شده در پژوهش

چنین کاهش  درصد و هم 32و  168ترتیب قابلیت افزایش زمان شروع و زمان تا اوج رواناب را تا  سیانوباکترهاي تلقیحی به

دهد که  ز نشان میي پیشین نی هاي مربوطه هاي پژوهش درصد دارند. یافته 83و  96حجم و مقدار اوج رواناب را تا 

ها  ي سلولی آن بودن دیواره هاي سلولی داشته و قابلیت ارتجاعی سیانوباکترها توانایی بسیار باالیی در جذب آب توسط دیواره

چنین  ). هم2015و همکاران،  Rossiدهد ( ها را تا چندین برابر افزایش می هاي سیانوباکتر ي آب در سلول امکان حفظ و ذخیره

ها از طریق ترشحات  دانه زي در فضاي آزاد خاك حضور نداشته و تمایل زیادي به چسبیدن به اطراف خاك هاي خاكسیانوباکتر

ها را پوشانده و از طریق ترشحات  دانه ). لذا سیانوباکترها سطوح خاك2015و همکاران،  Rossi( ساکاریدي خود دارند پلی

صورت  اي از ذرات ریز خاك را به اي مجموعه ، از طریق رشد شبکهساکاریدي ضمن چسبیدن به اطراف ذرات ریز خاك پلی

ها  چنین قدرت زنجیره که جمعیت سیانوباکترها و هم ) و در صورتی2012و همکاران،  Maqubelaهم متصل کرده ( اي به زنجیره

هاي  نوباکترها و اتصال شبکه). نهایتاً، گسترش ابعادي سیا2دهند (شکل  تري را تشکیل می هاي بزرگ دانه زیاد باشد، خاك

). 2013و همکاران،  Belnapشوند ( متري خاك می هاي متخلخل در سطوح چند میلی دیگر باعث ایجاد کانال زنجیروار به یک

  ). 2011و همکاران،  Mirallesدنبال دارد ( ي خاك را به چنین فرآیندي افزایش تخلخل و تهویه
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هاي فرسایش خاك و زمان شروع، حجم، زمان تا اوج و اوج رواناب  عنوان مؤلفه غلظت رسوب به تغییرات میزان هدررفت خاك و -1شکل 

ب؛ 2017و همکاران،  Kheirfamهاي  ( هاي رواناب سطحی در سشرایط با و بدون تلقیح سیانوباکترها (مستخرج از گزارش عنوان مؤلفه به

Sadeghi  ،2017و همکاران  (  

چنین افزایش تخلخل خاك از طریق تجمیع ذرات ریز  اي سلولی و هم ثري آب توسط دیوارهدر نهایت، قابلیت جذب حداک

ترین میزان  هاي متخلخل باعث شده است که در زمان وقوع بارش، کم چنین کانال تر خاك و هم خاك و تشکیل ذرات درشت

صورت رواناب سطحی ایجاد  زایش تخلخل، بهسبب اف واسطه جذب و ذخیره مستقیم توسط سیانوباکترها و نفوذ به آب باران به

نتایج در این راستا ). 2013و همکاران،  Belnapشده و ضمن افزایش زمان شروع رواناب، مقدار اوج آن نیز کاهش یابد (

Powell ) برابر وزن خشک خود توانایی جذب آب را دارند. هر چند  20تا  12) نشان داد که سیانوباکترها 2015و همکاران

Rodriguez-Caballero ) ضمن تأیید نقش مستقیم و غیرمستقیم سیانوباکترها بر افزایش نفوذ رواناب ) 2013و همکاران

هاي سلولی نقش  ي آب در دیواره معتقد هستند افزایش تخلخل خاك توسط سیانوباکترها نسبت به جذب و ذخیرهسطحی، 

تر باشد ممکن است جذب توسط  که جمعیت سیانوباکتر بیش صورتیتري در کاهش رواناب دارد. البته قابل ذکر است، در  بیش

نشان داد  نیشیپ يها پژوهش نیچن همهاي سلولی سیانوباکترها نیز نقش مؤثري در کاهش حجم رواناب داشته باشند.  دیواره

تخلخل باعث  شیسبب جذب آب و افزا به نیبا بافت سنگ يها در خاك يدیساکار یترشحات پل ژهیو و به انوباکترهایکه نقش س

منافذ موجود، مقدار نفوذ  يبا بافت سبک با کم کردن فضا يها حال در خاك نیدر ع ینفوذ و کاهش رواناب شده ول شیافزا

-Rodriguezحجم رواناب شده است ( شیباعث افزا جهیتر کرده و در نت کم انوباکترهایبدون حضور س طیبه شرا نسبتآب را 

Caballero  ،2013و همکاران.(  

ترتیب تا  هاي رواناب سطحی، میزان هدررفت خاك و غلظت رسوب در شرایط تلقیح سیانوباکترها به بر بهبود مؤلفه عالوه

ساکاریدي را داشته که  درصد امکان کاهش دارد. سیانوباکترهاي تلقیحی قابلیت ترشح حجم زیادي از مواد پلی 72و  99

ي محافظ در اطراف ذرات ریز خاك تا حدودي اثرات پاشمان قطرات باران را  آب و ایجاد یک الیه صورت مستقیم با جذب به

ساکاریدهاي ترشحی  صورت غیرمستقیم نیز خود سیانوباکترها (نه پلی ). بهب2017 و همکاران، Kheirfam( دهند تقلیل می

هاي ضمن افزایش نفوذ  دانه اي ذرات و خاك موعهاي در بین مج ها) با چسبیدن به اطراف ذرات خاك و گسترش شبکه آن

ها در مقابل نیروي قطرات باران و تنش برشی رواناب  دانه رواناب و ایجاد سطوح حفاظتی، مقاومت ذرات خیلی ریزتر و خاك

 ). 2013و همکاران،  Rodriguez-Caballero( دهند سطحی را افزایش می

در مندي از قابلیت تلقیح سیانوباکتري  اي در مقیاس جهانی در زمینه بهره دههاي مطروحه، مطالعات گستر در کنار پژوهش

-Muñoz(و اراضی خشک  )2018و همکاران،  Perera(ها  بیابان ،)2018و همکاران،  Nisha(شور و  هاي بایر  احیاء زمین

Rojas  ،(زایی  و مقابله با بیابان ، بهبود کیفیت خاك)2018و همکارانRossi  ،ترسیب کربن و تثبیت  و )2017و همکاران

قابلیت باالي سیانوباکترهاي تلقیحی در دستیابی ها حاکی از  شروع شده که یافته )2018و همکاران،  Muñoz-Rojas(نیتروژن 
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اي  هنماي میکروسکوپی از نحوه اتصال ذرات ریز خاك به سیانوباکترها و گسترش شبک 2در شکل به اهداف متصوره بوده است. 

  دهد. را نشان میاي گسترده  یکدیگر از طریق یک شبکه زنجیره ها به دانه ها و اتصال خاك آن

  
ها  دانه ي سیانوباکترها و اتصال خاك هاي چسبنده ي اتصال ذرات خاك به دیواره ویر میکروسکوپ نوري از سیانوباکترها و نحوهتص 2شکل 

  هاي نویسندگان) (برگرفته از مجموعه آزمایش هاي سیانوباکترها دیگر از طریق رشته یک به

  گیري نتیجه - 4

حفاظت خاك و  ينرم برا یتیریاقدامات مد يسازگان از جمله اهداف مورد نظر در اجرا با بوم يو سازگار عیسر ياثرگذار

ورت گسترده به سطوح ص ، تلقیح سیانوباکترهاي بومی بهپژوهش يها افتهبر اساس ی. باشد یم و در نتیجه مهار تخریب زمین آب

سازگان محور در این راستا  هاي مصنوعی زیستی، راهکاري نوین، نوپا و بوم تسریع در تشکیل پوستهاراضی تخریب شده با هدف 

ساکاریدي، اتصال به اطراف ذرات  باشد. سیانوباکترهاي تلقیحی پس از استقرار و توسع در سطح خاك از طریق ترشحات پلی می

ها  خاکدانه ي داریتخلخل سطح خاك و پا شیافزااي خود، باعث  دیگر از طریق توسعه شبکه ها به یک دانه كخاك و اتصال خا

هاي فرساینده  در طی بارندگی یرواناب سطحهاي  بهبود مؤلفههدررفت خاك و شوند. فرآیند مذکور منجر به کاهش  می

غالبیت سیانوباکترها، امکان احیاء اراضی تخریب شده در  هاي زیستی ایجاد شده با سبب ماندگاري پوسته بهلذا  شوند. می

   باشد. هاي دامنه و آبخیز ضروري می هاي متعدد در مقیاس شود. هرچند انجام پژوهش مدت فراهم می هاي زمانی میان بازه

  منابع - 5

 جیمهار رواناب و هدررفت خاك. تروزي در  . نقش ریزموجودات خاك1393ب.  ،یدارک یزارع، م. ییر.، هماس.ح. ،یح.، صادق ،رفامیخ )1

  .25- 19 :)5(2 ،يزداریو توسعه آبخ

بـا قابلیـت اسـتفاده در     يز . شناسایی و تکثیـر ریزموجـودات خـاك   1395م.  ،ییس.ح.ر.، هما ،یب.، صادق ،یدارک یح.، زارع رفام،یخ )2

 .226- 213): 1(6 ،یبوم شناخت يحفاظت خاك و آب. کشاورز

ـ پوسته خـاك از طر  یستیز يساز ینقش غن .1396 ب. ،یدارک یزارعس.ح.ر.،  یصادقم.،  ،ییهما ح.،  رفام،یخ )3  کیـ و تحر حیتلقـ  قی

  .556- 545): 2(31آب و خاك،  هی. نشرشیخاك حساس به فرسا تروژنین شیدر افزا ها يباکتر

4) Andersen, R.A. 2005. Algal Culturing Techniques, Elsevier Academic Press, London, 578 p. 
5) Belnap, J., Wilcox, B.P., Van Scoyoc, M.W., Phillips, S.L. 2013. Successional Stage of Biological Soil 

Crusts: An Accurate Indicator of Ecohydrological Condition. Ecohydrology, 6(3): 474-482. 
6) Chamizo, S., Cantón, Y., Lázaro, R., Solé-Benet, A., Domingo, F. 2012a. Crust Composition and 

Disturbance Drive Infiltration through Biological Soil Crusts in Semiarid Ecosystems. Ecosystems, 15: 148-
161. 

7) 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. 

8) Dorioz, J.M., Robert, M., Chenu, C. 1993. The Role of Roots, Fungi and Bacteria on Clay Particle 
Organization: An Experimental Approach. Geoderma, 56: 179-194. 
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Abstract  
This study aimed to introduce a cyanobacdteria inoculation based novel and biological 
technique for controlling land degradation. To this end, we first described the funcution 
of cyanobacteria in soil conservation and surface runoff management. Afterward, there 
is  presented an absract of related privious reported researches. We concluded that the 
cyanobacteria population is low in the degraded lands. However, it is possible that the 
artificial enrichment of cyanobacteria populations in the soil through extraction, 
proliferation and inoculation of them into the soil in large valume and number (1010 
cfu). The inoculated cyanobacteria can increase infiltration and consequently reduce 
runoff yield through their abiliies viz. exoplysacarides, cellular elasticity, connecting to 
soil fine particles via cell adhesivity, and developing filament networks of them in the 
aoil aggragates. Despite of the above-mentioned abilities, the inoculated cyanobacteria 
can tackle the effects of raindrop splash through water absorption and creation a 
protective layer around soil particles and then reduce soil loss. By and large, according 
to the reference researches, the cyanobacteria inoculation could be reduce soil and water 
loss by 96 to 99%, respectively. Thus, in the degaraded lands, creating artificial 
biological soil crusts by cyanobacteria inoculation is novel step in achieving ecobased 
techniques in land conservesion and reclamation. 
 
Keywords: Biological soil crust, Microbial inoculation, Soil bio-reclamation, Soil 
and water conservation.  


