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چكیده
هدف از اجرای این پژوهش ،بررسي خصوصیات فیزیكي و شیمیایي اعماق مختلف خاك تاالب هامون كه ناشي از رسوبات دهههای اخیر تاالب
هامون ميباشد .برای اجرای این پژوهش نمونه ها به روش تصادفي انتخاب و پس از حفر پروفیل خاك به عمق  100سانتیمتری ،نمونهها از
اعماق  50-75 ،5-50 ،0-5و  75-100سانتیمتری برداشت و خصوصیات ،EC ،pH ،مواد آلي ،ازت ،كربنات كلسیم ،درصد رطوبت اشباع،
فسفر و بافت خاك اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از برنامه آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  .نتایج نشان داد كه با افزایش
عمق از میزان  ،EC ،pHرطوبت ،مواد آلي ،كربن آلي ،ازت ،كربنات كلسیم ،درصد رطوبت اشباع ،فسفر و رس كاسته شده و از لحاظ آماری
نیز در سطح 0/01اختالف معنيداری بین این ویژگيها در اعماق مختلف وجود دارد كه دلیل آن باال بودن مواد عالي در سطح خاك ناشي از
برگشت بیوماس هوایي گیاهان و تجزیه الش برگها بوده است كه چنین روندی بر روی سایر خصوصیات خاك نیز تأثیر داشته است .همچنین
نتایج نشان داد كه با افزایش عمق بر میزان سیلت و شن خاك تاالب هامون افزوده ميشود و در سطح  0/01اختالف معنيداری بین آنها
وجود دارد .با توجه به كمبود مكانهای تفرجگاهي در منطقه سیستان ،تاالب هامون با خاك مناسب پتانسیل باالیي در ایجاد محیط تفرجگاهي
و گردشگری دارد.
كلمات كلیدی :تاالب هامون ،خصوصیات فیزیكي و شیمیایي ،عمق خاك ،بیوماس.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the physical and chemical properties of different depths of the
soil of Hamoon Wetland, which is due to sediments of recent decades in Hamoon Wetland. To conduct
this research, the samples were randomly selected and after digging the soil profile to a depth of 100 cm,
the samples were taken from depths of 0-5, 5-50, 75-50 and 100-75 cm and the characteristics, pH, EC,
organic matter, Nitrogen, calcium carbonate, saturated moisture content, phosphorus and soil texture were
measured. Data were analyzed using SPSS statistical program.
Data were analyzed using SPSS
statistical program. The results showed that with increasing depth of pH, EC, moisture, organic matter,
organic carbon, nitrogen, calcium carbonate, the percentage of saturated moisture, phosphorus and clay
decreased and statistically there was a significant difference between these characteristics at 0.01. There
are different depths due to the high material content in the soil surface due to the return of aerial biomass
of plants and decomposition of leaf carcasses, which has also affected other soil properties. The results
also showed that with increasing depth, the amount of silt and sand in the soil of Hamoon wetland
increases and there is a significant difference between them at the level of 0.01. Due to the lack of
recreational places in Sistan region, Hamoon wetland with suitable soil has a high potential in creating
recreational and tourist environment.
Keywords: Hamoun Wetland, Soil Chemical and Physical Properties, Soil Depth, Biomass
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مقدمه
خاك یكي از منابع طبیعي مهم و اساسي جوامع بشری محسوب

ميباشد .پژوهشگران متعددی گزارش دادهاند كه عناصر غذایي

ميشود كه بهعنوان مهمترین بستر حیات ،دارای جایگاه ویژهای

متعدد نظیر نیتروژن ،فسفر ،كلسیم ،منیزیم ،پتاسیم  3-43درصد

در اكوسیستم هر منطقه دارد .ولي در اثر استفاده غیرعلمي در

با افزایش عمق كاهش ميیابد ( .)8فرسایشهای متعدد در

حال از بین رفتن بوده و حاصلخیزی آن كاهش ميیابد .خاك به-

الیههای خاك سبب تغییر در رس ،CEC ،مواد آلي و پتاسیم

همراه اقلیم و مدیریت كشاورزی بر روی تولیدات گیاهي تأثیرگذار

ميگردد ( .)9شخم و آبشویي سبب تغییر ذرات خاك و بهبود آن

هستند .عوامل اقلیمي شرایط رشد گیاهان خاصي را در هر منطقه

ميگردد ( CEC .)10در الیههای خاكهای مختلف  19درصد

فراهم مينمایند ،در حاليكه خاك و مدیریت كشاورزی سطح

كاهش نشان ميدهد .در بین خصوصیات خاك و تغییرات عمق

تولید را تأمین مينمایند .بافت ،نوع مواد معدني ،ساختمان خاك،

تنوع زیادی وجود دارد .در الیه سطحي خاك  CECوابستگي

اسیدیته و شوری خاك در بین ویژگيهای خاك از اهمیت

قوی با مواد آلي نسبت به رس دارد ( .)11 ،12زمانيكه در خاك

بیشتری برخوردارند ( .)1رشد ریشه از طریق خصوصیات فیزیكي-

سطحي مقدار رس باالتر است ،وابستگي كمتری با مواد آلي دارد

شیمیایي و بیولوژیكي ميتواند محدود گردد ،در صورتيكه رشد

ولي  CECهمبستگي قوی با رس نسبت به مواد آلي دارد .این

ریشه برای جذب آب و مواد غذایي اهمیت بسزایي دارد ( .)2عمق

نتایج واكنش ویژگيهای خاك به اعماق مختلف خاك را نشان

خاك تأثیر زیادی بر روی خصوصیات آن دارد ،بهطوریكه عمق و

ميدهد ( .)13مواد آلي خاك در سطح بیشترین مقدار و با افزایش

ظرفیت خاك در مواقع ایام بارندگي و خشکسالي نقش مهمي در

عمق كاهش ميیابد ( .)14در خاك سطحي میزان شن و مواد آلي

تولید محصول ایفاء مينماید ( .)3رطوبت خاك نهتنها عامل

زیاد ولي با عمق پایینتر رابطه معكوسي وجود دارد .فعالیتهای

تعیین كننده در تولید محصوالت كشاورزی است ،بلكه در صورت

بیولوژیكي خاك عمدتاً توسط میكروارگانیسمهای هوازی و به

كمبود آب و نوسانات سطح آب زیرزمیني در فصل رشد ،رطوبت

مقدار كم نیز توسط تک سلوليهای بيهوازی انجام ميپذیرد

مورد نیاز گیاه را تأمین مينماید ( .)4نتایج پژوهش بر روی

( .)15عواملي از قبیل عمق خاك ،تهویه ،رطوبت ،حرارت ،بافت

خصوصیات خاك اعماق مختلف نشان داد كه تمركز ویژگيهای

خاك ،اسیدیته ،میزان كربناتها ،مواد آلي و هوموس در فعالیت

مواد آلي ،شن ،سیلت ،منیزیم و پتاسیم با الیههای سطحي نسبت

میكروارگانیسمها نقش دارد .بهطوریكه مطالعه اثر عمق بر روی

به خاك زیرین معنيدار ميباشد .همچنین این مطالعه نشان داد

میزان فعالیت آنزیمي خاك نشان داد كه كاهش فعالیت آنزیمي

كه مواد آلي و  CECهمبستگي قوی با خاك سطحي دارد ،در

در افقهای پایینتر نسبت به افقهای باالتر وجود دارد .دریاچه

حاليكه شن با خاك عمقي این همبستگي را دارا ميباشد (.)5

هامون در دو كشور ایران و افغانستان قرار گرفته است كه از لحاظ

خصوصیات خاك سطحي و زیرسطحي با همدیگر متفاوت مي

سن متعلق به دوران نئوژن –كواترنری و از لحاظ لیتولوژی از انواع

باشد .دلیل این اختالف افزایش مواد آلي از گیاهان به سطح

آبرفتهای ریز و رسوبات رودخانهای تشكیل شده است .رودخانه

زمین ،آب و هوا  ،سنگ مادری ،تجزیه مواد آلي و انتقال تركیبات

هیرمند آخرین رسوبات خود را در دریاچه هامون بجا ميگذارد و

حل شدني بهوسیله آبشویي كه به الیههای مختلف زمین بر

اراضي مناسبي را جهت كشاورزی ،منابع طبیعي ،دامداری و

ميگردد ( .)6, 7مواد غذایي خاك در الیههای مختلف متفاوت

حیات وحش ایجاد مينماید .تاالبها یكي از بارزترین

است ،بهطوریكه شن در اعماق بیش از الیه سطحي است .ولي

زیستگاههای طبیعي جهان محسوب ميگردد كه ارزش ویژهای در

سیلت و رس در اعماق خاك جنگلي بیشتر از نواحي تحت زراعت

زندگي بشر از جمله زمینههای اقتصادی-اجتماعي ،زیستمحیطي
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ایفاء مينماید .در خصوص بررسي توانمندیهای تاالب دادههای

شد و جهت اندازهگیری خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك به

كمي وجود دارد و اغلب تحقیقات بر روی اكوسیستم تاالب فقط

آزمایشگاه انتقال یافت .قبل از انجام آنالیز نمونهها به مدت 48

بر روی پوشش گیاهي ،پتانسیل حیوانات و اكولوژی آنها متمركز

ساعت روی نایلون در هوای آزاد زیر سایه قرار داده شد تا كامالً

گردیده است و به خاك و نقش آن در اكوسیستم تاالب كمتر

خشک شوند .پس از خشک شدن نمونههای خاك با چكش

توجه شده است .ازاینرو ،با توجه به اهمیت اقتصادی-اجتماعي و

مخصوص چوبي كوبیده و نرم شد و از الک  2میليمتری عبور

زیستمحیطي دریاچه هامون و نبود اطالعات در خصوص خاك

داده شد ( )16و برای انجام آزمایش به آزمایشگاه انتقال یافت و

آن ،بررسي ویژگيهای فیزیكي و شیمیایي خاك آن در اعماق

خصوصیات ،EC ،pH ،مواد آلي ،كربن آلي ،ازت ،كربنات كلسیم،

مختلف صورت پذیرفته است.

درصد رطوبت اشباع ،پتاسیم ،سدیم ،فسفر و بافت خاك
اندازهگیری شد .میزان  pHنمونهها با استفاده از دستگاه

مواد و روشها:

اسیدسنج  EC ،1نمونهها با استفاده از گل اشباع و بهوسیله

این تحقیق در تاالب هامون به فاصله  25تا  30كیلومتری شمال

دستگاه هدایتسنج  ،2میزان كلسیم نمونهها با استفاده از دستگاه

شهر زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان به ارتفاع حدود

جذب اتمي ،پتاسیم و سدیم نمونهها با استفاده از تكنیک نشر

 480متر از سطح دریا و در فاصله  25تا  30كیلومتری شمال و

اتمي با استفاده از دستگاه نورسنج شعله  ،3اندازهگیری شد .بر

شمال غرب و شرق شهر زابل قرار دارد .مساحت این تاالب حدود

اساس نتایج حاصل از اندازهگیری آنیونها و كاتیونهای موجود

 5700كیلومترمربع و عمقي بین  1تا  5متر قرار داشته است كه

در نمونههای خاك میزان نسبت جذب سدیم ( ،)SARكربن آلي

به دلیل ورود رسوبات رودخانه هیرمند از عمق آن كاسته شده

به روش اكسیداسیون تر با دی كرومات پتاسیم ،نیتروژن كل به

است .این منطقه بزرگترین دریاچه آب شیرین در فالت ایران و

روش كجلدال ( )17فسفر به روش اولسن ،درصد رطوبت اشباع و

در

كربنات كلسیم به روش راول ( )18و بافت خاك به روش

خاورمیانه است كه بهترتیب یک سوم و دو سوم آن

كشورهای ایران و افغانستان قرار دارد .برای اجرای این پژوهش

هیدرومتری برای هر یک از عمقهای مورد مطالعه تعیین شد.

نمونه ها به روش تصادفي انتخاب و پس از حفر پروفیل خاك به

دادهها با استفاده از برنامه آماری Statistical package for

عمق  100سانتیمتری ،نمونهها از اعماق  50-75 ،5-50 ،0-5و

 )SPSS( social scienceمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 75-100سانتیمتری برداشت و داخل ظروف پالستیكي قرار داده

1- PHmeter
2- Conductometer
3- Flame Photometer
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شكل - 1منطقه مورد مطالعه
نتایج:
نتایج آزمایش  pHتاالب نشان داد كه این ویژگي برای اعماق -5

از لحاظ آماری بین مواد آلي اعماق مختلف خاك در سطح

 50-75 ،5-50 ،0و  75-100سانتیمتری بهترتیب برابر با ،8 ،8

0/01اختالف معنيداری وجود داشته است .بیشترین مقدار كربن

 8/5و  8/5ميباشد .میانگین  pHنمونههای خاك در اعماق

آلي در سطح ( )0/7و كمترین آن در پایینترین عمق ()0/45

مربوطه برابر  8/25و  tآنها  57/158است كه در سطح 0/01

وجود داشته است .مقدار  tنمونهها  10/147و بین مقدار كربن

معنيدارند .بررسي میزان  ECنمونههای خاك نشان داد كه خاك

آلي در اعماق مختلف خاك تاالب هامون از لحاظ آماری در سطح

سطحي تاالب دارای شوری بیشتری ( )13/3نسبت به عمق

 0/01اختالف معنيداری بوده است .مقدار  tازت نمونهها 13/056

( )10/6ميباشد .بنابراین با افزایش عمق از میزان شوری كاسته

و ازت خاك نیز به تبیعت از مواد آلي و كربن آلي در خاك

شده است .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد كه مقدار  tبرابر

عمقهای مورد بررسي اختالف معنيداری دارد .كربنات كلسیم در

 19/828بوده و بین شوری نمونهها در سطح  0/01معنيدار بوده

نمونههای خاك مورد آزمایش با عمق رابطه معكوسي داشته است.

است .میزان مواد آلي خاك تاالب هامون با عمق رابطه معكوسي

مقدار  tآنها  13/985و از لحاظ آماری اختالف معنيداری در

دارد ،به طوریكه مواد آلي سطح و عمق پایین خاك نمونهبرداری

سطح  0/01بین آنها وجود دارد .سدیم قابل جذب در تاالب

بهترتیب  1/4و  0/9درصد ميباشد .مقدار  tبین نمونهها  9/662و

هامون از سطح به عمق كاهش نشان داده است t .آن برابر
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 33/667و در سطح  0/01از لحاظ آماری نیز اختالف وجود دارد.

این اختالف در سطح  0/01از لحاظ آماری معنيدار بوده است.

میزان سدیم خاك سطحي ( )47/4تاالب بیشتر از خاكهای

مقدار  tپتاسیم نمونههای خاك برابر  77/917بوده است (جدول

نمونه پایین بوده است .مقدار  tآن برابر  36/017و از لحاظ آماری

 .)1میزان رس خاك سطحي نسبت به اعماق زیادتر بوده است،

نیز در سطح 0/01اختالف معنيداری وجود دارد .درصد رطوبت

بهطوریكه میزان آن از  40درصد در سطح به  16درصد در عمق

اشباع خاك نمونههای مربوطه از سطح به عمق با كاهش همراه

تا  100سانتيمتر تقلیل یافته است .تجزیه و تحلیل دادهها نشان

بوده است ،مقدار  tآنها  54/125ميباشد و از لحاظ آماری نیز در

داد كه مقدار  tرس نمونههای خاك اعماق مختلف  4/928بوده

سطح  0/01اختالف معنيدار نشان ميدهد .تجزیه و تحلیل

است كه از لحاظ آماری در سطح  0/01معنيدار بوده است .میزان

كلسیم نشان داد كه مقدار آن با سطح رابطه مستقیمي دارد،

سیلت نمونهها با عمق رابطه مستقیمي داشته است ،بهطوریكه

چنانكه با افزایش عمق از مقدار كلسیم خاك كاسته ميشود و

مقدار آن از  32درصد در سطح به  42درصد افزایش داشته است.

بین آنها رابطه معنيداری وجود داشته است .مقدار  tدادههای

اندازه  tسیلت نمونهها برابر با  15/513بوده است و در سطح

خاك اعماق مختلف برابر  36/454بوده است .آنالیز فسفر خاك

0/01نیز معنيدار گردیده است .مقدار شن نمونهها هم با عمق

نمونههای جمعآوری شده از سطح ( )5/6به عمق ( )4/8كاهش

رابطه مستقیمي دارد .مقدار شن سطح خاك و عمق 100

داشته است .مقدار  tدادههای این ویژگي برابر  28/52ميباشد كه

سانتيمتری بهترتیب  28و  42درصد بوده است (جدول  .)2از

در سطح  0/01نیز از لحاظ آماری اختالف معنيدار دارد .پتاسیم

لحاظ آماری مقدار شن نمونههای مورد بررسي در سطح 0/01

نمونههای جمعآوری شده نیز از باال به پایین كاهش داشته است و

اختالف معنيداری با هم داشتهاند (جدول .)3

جدول  - 1ویژگي فیزیكي و شیمیایي اعماق مختلف خاك تاالب هامون
ویژگي

pH

EC
m/cm

عمق

مواد آلي

كربن آلي

ازت

%

%

%

Caco3
%

SAR
%

meq/lit

سدیم

SP
%

meq/lit

كلسیم

فسفر

پتاسیم

p.p.m p.p.m

0-5

8

13/3

1/4

0/70

0/07

2/1

27

47/4

59/6

41/5

5/6

436

5-50

8

12/9

1/3

0/60

0/07

2

26

44

57/7

39/8

5/2

422

50-75

8/5

11/7

1

0/50

0/06

1/8

24

43/2

50/6

38/6

4/9

416

75-100

8/5

10/6

0/9

0/45

0/05

1/5

24

41/6

48/6

36/4

4/8

411

 =pHاسیدیته

 = ECشوری

 = Caco3كربنات كلسیم

 =SARنسبت سدیم قابل جذب

جدول  - 2ویژگي بافت اعماق مختلف خاك تاالب هامون
رس

سیلت

شن

ویژگي عمق

%

%

%

0-5

40

32

28

5-50

30

36

34

50-75

20

42

38

75-100

16

42

42

 =SPدرصد رطوبت اشباع

207

بررسي خصوصیات خاك زیستبوم اكوسیستم....

جدول - 3تجزیه واریانس میانگین ویژگيهای اعماق مختلف خاك تاالب هامون
Sig

t

میانگین

ویژگي

0/000

57/158

8/25

اسیدیته

0/000

19/828

12/125

شوری

0/002

9/662

1/15

مواد آلي

0/002

10/147

0/5625

كربن آلي

0/001

13/056

0/0625

ازت

0/001

13/985

1/85

كربنات كلسیم

0/000

33/667

25/25

سدیم قابل جذب

0/000

36/017

44/04

سدیم

0/000

20/253

54/125

درصد قابل اشباع

0/000

36/454

39/075

كلسیم

0/000

28/520

5/125

فسفر

0/000

77/917

421/25

پتاسیم

0/000

4/928

26/50

رس

0/000

15/513

36

سیلت

0/000

11/889

35/50

شن

شكل  =2مقایسه مقدار شوری ،مواد آلي ،پتاسیم و فسفر خاك در اعماق مختلف خاك تاالب هامون
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بحث:

سطح خاك نیز یكي از عوامل مهم در وجود خاك مناسب در

در اكوسیستمها ،عبور انرژی و رطوبت از اتمسفر به گیاهان و

سطح است .زیرا بافت ریز و رس عامل اصلي خاكدانهسازی است و

جانوران از طریق خاك صورت ميگیرد .خاك تاالب هامون ناشي

سایر فرآیندهای و عوامل خاكدانهسازی را پوشش ميدهد.

از رسوباتي است كه در سالهای گذشته بهوسیله رودخانه هیرمند

همچنین نتایج نشان داد كه با افزایش عمق بر میزان سیلت و شن

وارد آن گردیده است .علت افزایش  pHخاك از سطح به عمق به

خاك تاالب هامون افزوده شده است ،چنین نتیجهگری را

دلیل زیادی مواد آلي در سطح خاك ميباشد .افزایش میزان مواد

 Adugnaو  )5( Abegazو  Reesو همكاران ( )24نیز به-

آلي ناشي از فعالیت زیاد میكروارگانیسمها در افقهای سطحي

دست آوردهاند.

خاك بوده است كه با افزایش عمق كاهش ميیابد كه ميتوان آن
را به كاهش فعالیت موجودات زنده در افقهای پایینتر و

نتیجهگیری

همچنین كاهش كربن آلي نسبت داد .افزایش مقدار ماده آلي

در این پژوهش خصوصیات خاك زیستبوم اكوسیستم تاالب

باعث بهبود شاخصهای فیزیكي و شیمیایي دیگر ميشود همان-

هامون در اعماق مختلف مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس

طوریكه نتایج پژوهش توفیق و همكاران ( )19نشان داد كه علت

یافتههای این تحقیق ،هر چند تاالب با تغییرات اكولوژیكي زیادی

افزایش مواد آلي در سطح خاك ناشي از فعالیت بیشتر موجودات

روبرو گردیده ،ولي خاك آن از كیفیت مناسبي برخوردار است.

زنده در سطح زمین است .رضایي و همكاران ( )20و عباسیان و

زیرا سیالبهایي كه وارد این تاالب ميگردد ،از شمال كابل

همكاران ( )21نیز نشان دادند كه افقهای سطحي خاك رخها به

سرچشمه گرفته و از طریق رودخانه هیرمند طي مسافت 1200

لحاظ ساختمان و خاكدانهسازی وضعیت مناسبتری نسبت به

كیلومتر وارد تاالب هامون در ایران ميگردد .از این روی ،رسوبات

افقهای زیرین دارند .افزایش شوری در سطح به دلیل تبخیر زیاد

زیادی مملو از مواد مغذی را با خود به مقصد حمل مينماید .ورود

در این محل ميباشد ،به طوریكه تبخیر باعث باال آمدن امالح در

این سیالبها باعث بهبود خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك

سطح زمین ميباشد كه باعث تجمع شوری در سطح خاك

تاالب ميگردد .بنابراین خاك این اكوسیستم به دلیل برخورداری

ميگردد .چنین فرآیندی ب ا پژوهش عليحوری و همكاران ()22

از مواد مغذی نسبت به مناطق همجوار ،ظرفیت مناسبتری برای

نیز مطابقت دارد .دلیل كاهش كربنات كلسیم ،سدیم قابل جذب،

رویش پوشش گیاهي را دارد .با توجه به كمبود مكانهای

سدیم ،درصد اشباع خاك ،كلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،رس با افزایش

تفرجگاهي در منطقه سیستان ،وجود تاالب هامون و پتانسیلهای

عمق ،به دلیل باال بودن مواد آلي در سطح خاك ناشي از برگشت

مناسب اجزاء آن از جمله خاكهای مستعد نقش بارزی در ایجاد

بیوماس هوایي گیاهان و تجزیه الشبرگها باشد .همچنین افزایش

اكوسیستم جنگلي سازگار با منطقه كه از نوع گیاهان شورپسند

میزان سدیم ،فسفر و پتاسیم نیز ميتواند ناشي از جذب این

ميباشد ،دارد (شكل  .)3از اینرو نتیجهگیری ميشود با توجه به

عناصر بهوسیله ریشه گیاهان و بازگشت آن به سطح خاك از

نتایج تجزیه و تحلیل خاك تاالب مزبور ،اجرای طرحهای

طریق ریزش اندامهای هوایي باشد كه نتایج كار ساداتي نژاد و

جنگلكاری مناسب گردشگری در منطقه از موفقیت باالیي

همكاران ( )23نیز آنرا تائید مينماید .وجود بافت ریز و رس در

برخوردار خواهد بود.
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