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چكیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیكی شیمیایی خاكهاي مناطق بیابانی با پوشش گیاهی متفاوت میباشد .این پژوهش
در دو منطقه تاسوكی و ترشآب (جاریكا) واقع در جنوب غرب سیستان كه داراي دو پوشش گیاهی متفاوت گز و تاغ هستند صورت پذیرفت.
روش بررسی :براي اجراي این تحقیق ،ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد مطالعه مشخص و با استفاده از  GPSكنترل گردید .با
توجه به شرایط اكولوژیكی و فیزیوگرافی منطقه  4نمونه خاك از هر محل (عمق  0-45سانتیمتر) برداشت و خصوصیات ،EC ،pH ،مواد آلی،
كربن آلی ،ازت ،كربنات كلسیم ،درصد رطوبت اشباع ،درصد رطوبت خاك ،كلسیم ،پتاسیم ،سدیم ،فسفر ،منزیم ،مقدار نسبت جذب سدیم،
كلر و بافت خاك اندازهگیري شد .همچنین پوشش گیاهی منطقه مورد شناسایی قرار گرفت .دادهها با استفاده از برنامه آماري  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد كه بین ویژگیهاي  ،pHازت ،فسفر ،رطوبت ،منزیم و سیلت نمونههاي خاك دو منطقه مورد مطالعه در سطح 0/05
اختالف معنیداري وجود ندارد )P>0/05( .ولی بین مواد آلی ،كربن آلی ،كربنات كلسیم ،كلسیم ،پتاسیم ،سدیم ،كلر ،نسبت جذب سدیم،
رس و شن در سطح  0/01اختالف معنیداري وجود دارد (.)P<0/01
بحث و نتیجه گیري :نتیجهگیري میشود خاكهاي دو منطقه مورد بررسی داراي محدودیت براي توسعه پوشش گیاهی نمیباشند.
واژگان كلیدي :خصوصیات فیزیكی شیمیایی ،مناطق بیابانی ،نمونههاي خاك ،جنوب غرب سیستان.
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Abstract
Objective: The objective of the study was to compare the desert environments soil physical and chemical
characteristics with different vegetation types. This study has done in southwestern of Sistan region
(Tasoki and Torsh Ab).
Study Method: The study areas were distinguished based on geologic maps in scales of 1:50,000 and
field observations, and global positioning system (GPS). Four soil samples were taken from the 0-45 cm
depth at each location and analyzed for pH, EC, organic matter, organic carbon, nitrogen, CaCO 3, ESP,
potassium, moisture, sodium, phosphorus, magnesium, calcium, sodium adsorption ratio, chlorine and
texture. Dates were analyzed using SPSS software.
Findings: The data indicated that there are no statistically significant differences between soil properties
including: pH, nitrogen, phosphorus, moisture, magnesium, and silt, at the 0.05 levels (p> 0.05). But,
there are statistically significant differences between soil properties including: organic matter, organic
carbon, CaCO3, ESP, potassium, sodium adsorption ratio, calcium, clay and sand were statistically
significant at the 0.05 levels (p< 0.01). Concluded: Concluded that the study area soil no limits to incrase
of vegetation cover. The studies concluded that there were no soil limite for incrase of vegetation cover in
study area.
Keywords: desert environments, soil physical-chemical characteristics, soil samples, Sistan.
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مقدمه
بارندگی كم و نامنظم ،درجه حرارت باال ،وزش بادهاي شدید و

اكوسیستمهاي مرتعی خصوصا مناطق خشك پیشنهاد شده است

كمبود رطوبت از صفات بارز مناطق بیابانی است كه حیات در این

( .)20شناخت چگونگی وقوع تغییرات در اكوسیستم مرتعی

نواحی را تحت تاثیر خود قرار داده است .مناطق بیابانی به دلیل

و اجزاي آن بویژه گیاه و خاك ،اصلیترین

كمی رطوبت هوا و زیادي تابش خورشید ،هوا در تابستان خیلی

منظور اتخاذ برنامهریزي صحیح مدیریتی در امر حفاظت،

گرم میباشد .از این روي ،شرایط سخت اكولوژیكی بخصوص

احیاء و بهرهبرداري پایدار از آن بوده و دستیابی به

كمبود آب ،حیات پوشش گیاهی در این مناطق با محدودیت

راهكارهاي كارآمد براي اعمال مدیریتی اصولی و صحیح

همراه است.

تري را در آن میسر میسازد .ساختار و تركیب هر

با این وجود مناطق بیابانی داراي استعدهاي بی بدیلی در جاذبه

جامعه گیاهی تا حد زیادي تحت كنترل و تأثیر عوامل

گردشگري دارد كه مهمترین زیباییهاي این زیست بوم پوشش

محیطی قرار دارد و این عوامل استقرار انواع مختلف گونه

گیاهی آن میباشد .استقرار پوشش گیاهی در این زیست بوم

هاي گیاهی در رویشگاههاي متفاوت را موجب میگردد و یا

متناسب با عواملی مانند :بارندگی ،درجه حرارت ،منابع آب ،خاك

مانع استقرار پوشش گیاهی در مكانی میشوند (.)7

و ساختمان آن ،ضعیت پستی و بلندي و سازندهاي زمینشناسی

پژهشگران متعددي در خصوص نقش خصوصیات خاك در

دارد .بخش عمدهاي از پوشش گیاهی بیابان را نوع بوتهاي و

استقرار پوشش گیاهی تحقیقاتی را انجام دادهاند .بررسی رابطه

خشبی تشكیل میدهد .گونههاي گیاهی در فرمهاي متعدد

انتشار پوشش گیاهی و محیط اطراف آن نشان داد كه در درجه

رویشی نقش مهمی در ساختار اجتماعی و اقتصادي مناطق

اول ا رتفاع ،بارندگی و دما و همچنین برخی از پارامترهاي مربوط

بیابانی دارند .خاك یكی از ثروتهاي طبیعی و اساسی جوامع

به خاك مانند درصد شن ،درصد سیلت و مقدار ماده آلی و در

بشري محسوب میشود كه بعنوان مهمترین بستر حیات ،جایگاه

درجه دوم جهت شیب و سایر خصوصیات مربوط به خاك مانند

ویژهاي در اكوسیستمهاي هر منطقه دارد .بیشتر خصوصیات

ابزار به

pHو پتاسیم در انتشار برخی از گونههاي گیاهی مؤثر هستند

فیزیكی ،شیمیایی و بیولوژیكی خاك تحت تأثیر عواملی مانند

( .)14مطالعهاي كه با عنوان روابط بین تركیب گونهاي و

گیاهان ،انسان ،حیوانات ،میكروارگانیسمها ،اقلیم و شرایط

شاخصهاي محیطی (خاك و توپوگرافی) در شمال مكزیكو،

توپوگرافی قرار گرفته و دچار تغییر میگردند .عوامل اقلیمی

با استفاده از تجزیه و تحلیل تطبیقی غیرجهت دار انجام

شرایط رشد گیاهان خاصی را در هر منطقه فراهم میسازند ،ولی

گرفت نشان داد كه بین پوشش تاجی و عوامل خاك از

خاك و مدیریت كشاورزي سطح تولید را تامین مینمایند.

قبیل عمق خاك ،درصد سنگریزه سطحی ،مجموع مواد

اكوسیستم بیابانی یكی از حساس ترین و شكننده ترین

زنده و  pHخاك در رویشگاه تفاوت معنیداري وجود

اكوسیستم هاي سطح زمین به حساب میآید .زیرا این نواحی

داشت ( .)25مطالعات دیگري نیز ثابت كرد كه ارتباط ویژهاي

داراي شرایط حیاتی خاص میباشد و جانداران از جمله انسان،

بین خصوصیات خاك و پوشش گیاهی وجود دارد و با تغییر

توانستهاند خود را با این شرایط سازگار سازند و به حیات خود

خصوصیات خاك ،پوشش گیاهی نیز تغییر مییابد ( .)7نتایج

ادامه دهند ( .)3از همین روي در راستاي مدیریت پایدار اراضی،

حاصل از تحلیل ارتباط عوامل خاكی با پوشش گیاهی نشان داد

از دو دهۀ گذشته مطالعۀ كیفیت خاك جهت شناسایی و ارزیابی

كه از میان خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك بافت ،آهك،

خصوصیات فیزیكی ،شیمیایی و بیولوژیكی خاك در

هدایت الكتریكی ،مواد آلی ،كلسیم ،منیزیم ،كلر و سدیم در
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مواد و روشها

 ammoniacumو  Rheum ribesبیشترین اثر را دارد (.)6

منطقه مورد مطالعه

رشد ریشه از طریق خصوصیات فزیكی -شیمیایی و بیولوژیكی

این پژوهش در دو منطقه تاسوكی و ترشآب (جاریكا) صورت

می تواند محدود گردد ،در صورتیكه رشد ریشه براي جذب آب و

پذیرفت .تاسوكی در فاصله 90كیلومتري جنوب غرب سیستان و

مواد غذایی اهمیت بسزایی دارد ( .)17رطوبت خاك نهتنها عامل

در محدوده جغرافیایی  30درجه و  26تا  30درجه و  26دقیقه و

تعیین كننده در تولید محصوالت كشاورزي است ،بلكه در صورت

 30دقیقه 27 ،دقیقه و  5ثانیه عرض شمالی و  60درجه و 03

كمبود آب و نوسانات سطح آب زیر زمینی در فصل رشد ،رطوبت

دقیقه تا  60درجه و  04دقیقه و  12ثانیه طول شرقی و ارتفاع

مورد نیاز گیاه را تامین مینماید ( .)19درخصوص مقایسه

 480متري از سطح دریا قرار دارد .متوسط بارندگی سالیانه این

خصوصیات خاكهاي داراي پوشش و بدون پوشش در

منطقه 60میلیمتر است كه بیشترین آن در فصل زمستان ریزش

منطقه سگزي اصفهان نیز مطالعات نشان داد كه خصوصیات

مینماید .كمبود آب و رطوبت از چالشهایی است كه زندگی در

شیمیایی خاك از جمله یونهاي سدیم ،كلر ،كلسیم و

این منطقه را تحت و شعاع خود قرار میدهد به طوریكه چنین

هدایت الكتریكی این دو منطقه تفاوت زیادي با یكدیگر

شرایط سخت اكولوژیكی یكی از موانع استقرار و رویش پوشش

دارند كه این عوامل مانع استقرار پوشش گیاهی گردیده

گیاهی بشمار میآید .میانگین درجه حرارت ،متوسط حداكثر و

است ( .)9نتایج مقایسه خصوصیات فیزیكی شیمیایی و

حداكثر مطلق سالیانه به ترتیب  25 ،18و  43درجه سانتیگراد

میكرومورفولوژي خاكهاي تحت كشت پسته و كشت نشده

میباشد .متوسط حداقل ساالنه درجه حرارت و حداقل مطلق آن

مجاور آن در منطقه بیاض رفسنجان نشان داد كه میزان شوري

به ترتیب  9/7و  -6درجه سانتیگراد است .میزان تبخیر و تعرق

در زمینهاي كشت نشده ( 256دسی زیمنس بر متر) در مقایسه

باال و به حدود  5متر می رسد كه  3متر آن در ماههاي بحرانی

با زمینهاي تحت كشت ( 8/9دسی زیمنس بر متر) بیشتر بود

سال (خرداد ،تیر و مرداد) صورت میپذیرد و بر عكس رطوبت

( .)15با افزایش نسبت منیزیم به كلسیم در آب آبیاري ،این

نسبی آن پایین است ،بطوریكه متوسط آن ساالنه آن  28/1درصد

نسبت در خاكهاي تحت كشت در مقایسه با خاك كشت نشده

میباشد میزان پوشش گیاهی منطقه را انواع گیاهان شورپسند

مجاور ،افزایش یافت .بررسی پژوهشهاي صورت گرفته در

تشكیل میدهد بطوریكه تیپ غالب آنرا گز تشكیل میدهد و

خصوص ویژگیهاي خاك و پوشش گیاهی نشان میدهد

گیاهانی نظیر خار شتر ،سالسوال و سئودا در مكان بعدي قرار دارد

تحقیقات مزبور در نقاطی صورت گرفته كه از لحاظ آب و هوایی با

( .)4رسوبات ناشی از رودخانه هیرمند خاك منطقه را تشكبل

منطقه سیستان متفاوت می باشد .از همین روي این پژوهش با

میدهد .منطقه ترشآب در فاصله  140كیلومتري جنوب غربی

هدف مقایسه خصوصیات فیزیكی -شیمیایی خاكهاي مناطق

سیستان و در محدوده جغرافیایی  30درجه و  18دقیقه و 12

بیابانی با پوشش گیاهی متفاوت میباشد ،اجراء گردید .با استفاده

ثانیه تا  30درجه و  19دقیقه و  22ثانیه عرض شمالی و 60

از نتایج این پژوهش اطالعات كارآمدي در خصوص توسعه پوشش

درجه و  50دقیقه تا  60درجه و  51دقیقه و  27ثانیه طول

گیاهی و مبارزه با بیابانزایی حاصل خواهد شد كه به تثبیت

شرقی و ارتفاع حدود  1000متر از سطح دریا قرار دارد (شكل .)1

اكوسیستم حساس منطقه كمك خواهد نمود.

خاك منطقه كم عمق و سبك و بر روي مخروطافكنه قرار دارد.
پوشش گیاهی آن فقیر و به حدود  10درصد میرسد كه تیپ
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نیز بصورت پراكنده در آن پراكنش دارند.

شكل  - 1موقعیت معدوده مورد مطالعه در شهرستان ،استان و كشور
Fig 1- The location of the few studied in the city, province and country
روش كار
در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد

كامل خشك شوند .سپس نمونههاي خاك با چكش مخصوص

مطالعه مشخص و با استفاده از ( GPSسیستم موقعیت یاب

چوبی كوبیده و نرم گردید و از الك  2میلیمتري عبور داده شد و

جهانی) كنترل گردید .با توجه به شرایط اكولوژیكی و فیزیوگرافی

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

منطقه چهار نمونه خاك از هر محل (عمق  0-45سانتیمتر) با

درصد رطوبت اشباع ،پتاسیم ،سدیم ،فسفر ،كلر و بافت خاك

توجه به وضعیت منطقه برداشت و داخل ظروف پالستیكی

اندازهگیري شد ( .)24میزان  pHنمونهها با استفاده از دستگاه

گذاشته و جهت اندازهگیري خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك

 EC ،PHmeterنمونهها از طریق گل اشباع و به وسیله دستگاه

به آزمایشگاه انتقال یافت .بمنظور انجام آنالیز نمونهها به مدت 48

 ،Conductometerكلسیم نمونهها با استفاده از دستگاه جذب

ساعت روي نایلون در هواي آزاد زیر سایه قرار گرفت تا بطور

اتمی ،پتاسیم و سدیم نمونههاي خاك از طریق تكنیك نشر

122

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،60زمستان ،1401صص 128-117

جهانتیغ و همكار

اتمی با استفاده از دستگاه  ،Flame Photometerاندازهگیري

وجود ندارد .میانگین كربنات كلسیم در محدودههاي فوق الذكر

گردید .با اندازهگیري آنیونها و كاتیونهاي موجود در نمونههاي

 5/3و 13/2است كه حداقل ( 4درصد) و حداكثر ( 14درصد) آن

خاك مقدار نسبت جذب سدیم ،)SAR( ،كربن آلی به روش

مربوط به منطقه تاسوكی و ترشآب میباشد .مقدار  tاین نمونهها

اكسیداسیون تر با دي كرومات پتاسیم ،نیتروژن كل به روش

 -17/768است كه از لحاظ آماري اختالف معنیداري بین

كجلدال ،فسفر به روش اولسن ،درصد رطوبت اشباع و كربنات

نمونههاي دو منطقه مزبور در سطح  0/01وجود دارد (.)P<0/01

كلسیم به روش راول و بافت خاك به روش هیدرومتري براي هر

حداقل و حداكثر كلسیم نمونههاي خاك  8و  1/1میلی اكی

یك از نمونهها تعیین گردید ( .)22همچنین پوشش گیاهی

واالن بر لیتر و مربوط به محدودههاي تاسوكی و ترشآب

منطقه مورد شناسایی قرار گرفت .دادهها با استفاده از برنامه

میباشد .میانگین این ویژگی در در محدودههاي فوق  7/3و 1/4

آماري  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

میلی اكی واالن بر لیتر است .مقدار  tدادهها  15/887است كه
در سطح  0/01از لحاظ آماري نیز معنیدار است (.)P<0/01

نتایج

میانگین منزیم در محدودههاي مورد بررسی  3/7 ،19میلی اكی

نتایج مقایسه میانگین مقادیر فیزیكی و شیمیایی نمونههاي خاك

واالن بر لیتر است كه حداقل و اكثر آن برابر  3/2و  20میلی

در جدول  1ارائه شده است .میانگین  pHنمونههاي خاك

اكی واالن بر لیتر مربوط به ترشآب و تاسوكی میباشد .مقدار t

تاسوكی و ترش آب به ترتیب برابر  8/4و  8/2میباشد .با وجود

نمونهها  42/141است كه از لحاظ آماري اختالف معنیداري بین

زیاد بودن مقدار اسیدیته در منطقه تاسوكی ولی از لحاظ آماري

آنها وجود ندارد .میانگین درصد اشباع خاك در محدودههاي مورد

اختالف معنیداري در سطح  0/05بین آنها وجود ندارد

مطالعه بهترتیب  22/3و  28/5است .مقدار  tاین ویژگی نمونهها

( .)P>0/05مقدار هدایت الكتریكی نمونههاي خاك در دو منطقه

 -3/176است كه از لحاظ آماري در سطح  0/05اختالف بین آنها

مورد اشاره به ترتیب برابر  5/1و  )ds/m( 2/8میباشد .مادۀ آلی

معنیدار است ( .)P<0/05حداقل و حداكثر پتاسیم نمونههاي

یكی از خصوصیات مهم حاصل خیزي خاك به حساب می آید كه

خاك مناطق مزبور بهترتیب  120و  40و میانگین  115/5و 45

در بهبود آن نقش موثري ایفاء مینماید .میانگین مواد آلی دو

میلی اكی واالن بر لیتر میباشد .مقدار  tاین ویژگی خاكهاي

منطقه مورد بحث به ترتیب  0/6و  0/2درصد برآورد شده است.

منطقه  25/056میباشد .تجزیه و تحلیل آماري دادهها نشان داد

بطوریكه كه حداقل ( )0/2و حداكثر ( )0/7آن نیز مربوط به دو

كه در سطح  0/01اختالف معنیداري بین نمونهها وجود دارد

منطقه مزبور است .مقدار  tآنها برابر  8/87بوده كه در سطح 0/01

( .)P<0/01از مهمترین خصوصیات خاكهاي بیابانی،

معنی دار است ( .)P<0/01حداقل ( )0/10و حداكثر ()0/35

فراوانی سدیم و كلر آنهاست كه دلیل آن كمبود پوشش

كربن آلی مربوط به محدوده تاسوكی و ترشآب میباشد.

گیاهی است .حداقل و حداكثر سدیم مناطق ترش آب و تاسوكی

همچنین میانگین نمونههاي خاك محدودههاي مزبور این ویژگی

 3/2و  37/4و میانگین آنها  3/7و  35/9میلی اكی واالن بر

نیز بهترتیب برابر  0/31و  0/1درصد است .تجزیه و تحلیل آماري

لیتر میباشد .مقدار  tویژگی مربوطه  49/421است كه از لحاظ

دادههاي نشان داد كه در سطح  0/01اختالف معنیداري بین

آماري در سطح  0/01اختالف معنیداري بین آنها وجود دارد

آنها وجود دارد ( .)P<0/01میانگین ازت نمونههاي مورد بررسی

( . )P<0/01میانگین كلر منطقه تاسوكی و ترشآب به ترتیب

در منطقه تاسوكی و ترشآب برابر  0/01و  0/0028درصد بوده

 32/8و  731/7و همچنین حداقل و حداكثر آن  28/2و 750

كه مقدار t =0است .از این رو از لحاظ آماري اختالفی بین آنها

میلی اكی واالن بر لیتر میباشد .مقدار  tاین خصوصیت
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نمونهها  -77/190است كه از لحاظ آماري اختالف معنیداري در

تاسوكی بوده و همچنین میانگین این ویژگی در محدودههاي

سطح  0/01بین آنها وجود دارد ( .)P<0/01حداقل و حداكثر

مزبور  2و  11/5درصد میباشد .مقدار  tاین ویژگی نمونههاي

نسبت جذب سدیم نمونههاي خاك منطقه مورد اشاره  8/3و

خاك برابر  9/922است كه از لحاظ آماري در سطح 0/01

 153و میانگین آنها  9/2و  142/5میلی اكی واالن میباشد.

اختالف آماري معنیدار بین آنها وجود دارد ( .)P<0/01میانگین

مقدار  tاین ویژگی نمونههاي خاك محدوده مورد مطالعه

سیلت نمونههاي خاك مناطق مورد اشاره  6/5و  9درصد است.

 -25/400كه در سطح  0/01اختالف آماري معنیدار بین آنها

مقدار  tاین ویژگی نمونهها  -1/387است كه از لحاظ آماري

وجود دارد ( .)P<0/01میانگین فسفر نمونهها به ترتیب  2و 1/8

اختالف آنها معنیدار نیست .میانگین شن نمونههاي خاك در

( )ppmاست ،بطوریكه حداقل و حداكثر آنها بهترتیب  2/2و 1/5

مناطق مورد مطالعه  82و  89درصد است .مقدار  tاین خصوصیت

( )ppmمیباشد t .این نمونهها  0/507است كه از لحاظ آماري

در مناطق مذكور برابر  -2/646است كه از لحاظ آماري اختالف

میانگین رطوبت

معنیدار در سطح  0/01بین آنها وجود دارد ( .)P<0/01مقایسه

نمونههاي خاك مناطق مزبور بهترتیب  0/7و  0/6درصد است.

مقدار ویژگیهاي مورد بررسی در شكل ( )2ارائه شده است.

مقدار  tخصوصیت مزبور نمونهها  0/069است كه از لحاظ آماري

بااستفاده از نتایج این پژوهش اطالعات كارآمدي در خصوص

اختالف معنی داري بین آنها وجود ندارد .حداقل ( 2درصد) و

توسعه پوشش گیاهی و مبارزه با بیابانزایی حاصل خواهد شد كه

حداكثر (14درصد) رس نمونههاي خاك مربوط به ترشآب و

به تثبیت اكوسیستم حساس منطقه كمك خواهد نمود.

اختالف معنی داري بین آنها وجود ندارد.

جدول  - 1نتایج خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاكهاي محدوده مورد پژوهش
Table 1- Results of physical and chemical properties of soils in the study area
ویژگی خاك
pH
EC
مواد آلی
كربن آلی
ازت
كربنات كلسیم
كلسیم
درصد اشباع
پتاسیم
سدیم
فسفر
كلر

میانگین

t

Sig
0/284n.s

تاسوكی

ترش آب (جاریكا)

8/4

8/2

1/177

5/1

2/8

90/89

*0/000

0/6

0/2

8/87

*0/000

0/31

0/1

8/78

*0/000

0/01

0/0028

000

1 n.s

5/3

13/2

-17/768

*0/000

7/3

1/4

15/887

*0/000

22/3

28/5

-3/176

*0/019

115/5

45

25/056

*0/000

35/9

3/7

49/421

*0/000

2

1/8

0/705

0/507n.s

32/8

731/7

-77/190

*0/000
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رطوبت

0/7

0/6

2/216

0/069 n.s

منزیم

19

3/7

42/141

0/069 n.s

نسبت جذب سدیم

9/2

142/5

-25/400

*0/000

رس

11/5

2

9/922

*0/000

سیلت

6/5

9

-1/387

0/215 n.s

شن

82

89

-2/646

*0/000

(* و  n.sبه تر تیب معنیدار و غیر معنیدار)

شكل  - 2مقایسه خصوصیات خاكهاي منطقه مورد مطالعه :الف (رطوبت ،ازت ،كربن آلی ،مواد آلی) ،ب (درصد اشباع ،كربنات كلسیمEC, ،
 ، pHج (شن ،سیلت و شن) و د (نسبت جذب سدیم ،منزیم ،كلر ،فسفر ،سدیم و پتاسیم).
Fig 2-Comparison of soil properties of the study area: b (humidity, nitrogen, organic carbon,
organic matter), b (saturation percentage, calcium carbonate, EC, pH, c (sand, silt and sand) and d
(absorption ratio of sodium, magnesium, chlorine, phosphorus, sodium and potassium).
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بحث
 pHخاك شاخص مهمی از عناصر خاك بوده و باعث ایجاد

كلسیم و منیزیم خاك تاثیر دارد .با توجه به اینكه دو محدوده

اختالفات شدیدي در پوشش گیاهی میشود .قابلیت انحالل،

مورد پژوهش در یك آب و هوا قرار دارند ولی از لحاظ سنگ مادر

تثبیت و جذب عناصر خاك نیز تابع این تغییرات است (.)23

و بافت با هم متفاوت هستند ،میزان كلسیم و منزیم آنها متفاوت

هدایت الكتریكی منطقه تاسوكی نسبت به منطقه دیگر بیشتر

میباشد .علت این است كه میزان كلسیم در مناطق تحت رویش

است كه از لحاظ آماري نیز اختالف معنیداري بین آنها وجود

گز افزایش مییابد ( .)5علت عدم معنیدار بودن میزان منزیم

دارد .افزایش اسیدیته و هدایت الكتریكی سطح خاك در منطقه

شاید به دلیل وضعیت آب و هوایی باشد .علت وجود اختالف

تاسوكی ناشی از انتقال امالح نمكی از طریق گونۀ گز از عمق و

معنی دار بین درصد اشباع خاك ناشی از آن است كه با افزایش

تجمع آن در سطح خاك است .علت افزایش ماده آلی در منطقه

ماده آلی رطوبت اشباع خاك نیز افزایش مییابد ( .)8پتاسیم

ناشی از رویش گز است كه سبب افزایش معنیدار شدن مقادیر

بههمراه نیتروژن و فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان

كربن ،نسبت كربن به نیتروژن و مادۀ آلی خاك می گردد (.)2

میباشند .به دلیل وجود كانیهاي خاص مانند میكا ،رس ایلیت

ازت از عناصر دیگري است كه در خاك بیشتر به صورت تركیبات

در مناطق خشك و نیمه خشك ،خاكها غنی از پتاسیم هستند.

آلی وجود دارد .بنابراین ،وجود ازت در خاك با تجمع مواد آلی،

وجود اختالف بین میزان پتاسیم در دو منطقه مورد بررسی ناشی

همبستگی نزدیكی دارد .در خصوص كمبود میزان ازت به دلیل

از باالتر بودن پوشش گیاهی در منطقه تاسوكی است .البته این

كمبود پوشش گیاهی میباشد .در محدودههایی كه پوشش گیاهی

نتایج با دادههاي محققین دیگري كه نشان دادند كه میزان

بیشتري وجود دارد ،مقادیر بیشتري از ریشه به خاك برگشت

پتاسیم قابل تبادل در جاهایی كه پوشش گیاهی كمتري دارد،

میكند .كاهش پوشش گیاهی و به دنبال آن تقلیل كیفیت

بیشتر است ،همخوانی ندارد ( .)12یكی از عوامل پراكندگی

هموس و ورودي كربن گیاهی ،با كاهش نیتروژن در این عرصهها

كلوئیدهاي رسی و انهدام ساختمان خاك و در نتیجه از

همراه است ( .)18كربنات كلسیم تاثیر منفی در نفوذپذیري خاك

بین رفتن تهویه و كاهش نفوذپذیري آن ،باال بودن میزان

دارد به نحوي كه با افزایش  3/6برابري درصد كربنات كلسیم،

سدیم خاك است .زیادي میزان سدیم در منطقه تاسوكی ناشی از

شدت نفوذ نهایی به میزان  10/2برابر كاهش مییابد (.)21

باال بودن درصد پوشش گیاهی گز میباشد .زیرا افزایش سدیم در

منحنی رطوبتی خاك نقش كارآمدي در ناحیه غیر اشباع خاك

محدودههاي پراكنش گز توسط سایرین نیز تایید شده است (.)10

دارد .كربنات كلسیم یكی از اجزاي تشكیل دهنده خاك است كه

میزان كلر در دو منطقه مورد بررسی باالست كه این خود یكی از

این خصوصیت را تحت تاثیر قرار میدهد .هر چند رسوب كربنات

دالیل كمبود پوشش گیاهی در منطقه میباشد ( .)16فسفر نقش

كلسیم از راه كاهش تخلخل خاك تاثیري بر منحنی رطوبتی

مهمی در زندگی گیاه ایفاء مینماید .گیاهان فسفر را از الیههاي

خاكهاي زراعی ندارد ،اما به دلیل اثر انرژي جذب سطحی

عمیقتر خاك جذب نموده ،بطوریكه پس از مردن گیاه مقدار

كربنات كلسیم ،پس از حذف آن توانایی خاك در نگهداري

زیادي فسفر در سطح خاك تجمع مییابد .از آنجائیكه میزان

رطوبت افزایش می یابد .كلسیم در تغذیه گیاهی یك كانی بسیار

پوشش گیاهی در مناطق مورد بررسی زیاد نیست ،مقدار فسفري

مهم است .در بسیاري از خاكهاي مناطق گرم كلسیم براي حفظ

كه از طریق ریشه گیاهان جذب و به خاك اضافه میگردد نیز كم

درجه مناسبی از اشباع بازي كلوییدهاي خاك كافی نیست.

است ( .)1بافت خاك از عوامل مهم و مؤثر در استقرار

عواملی از قبیل اقلیم ،سنگ مادر و بافت خاك بر روي مقدار

گیاهان محسوب میشود .این ویژگی خاك بر روي ظرفیت تبادل
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كاتیونی ،ظرفیت نگهداري خاك ،تهویه و تخلخل ،درجه حرارت ،و

مناطق میباشد .بنابراین نتیجهگیري میشود خاكهاي دو منطقه

قدرت تأمین مواد غذایی و در نتیجه رشد گیاه تاثیر گذار است

مورد بررسی داراي

محدودیت براي توسعه پوشش گیاهی

( .)11با كاهش میزان درصد رس و سیلت و افزایش درصد ذرات

نمیباشند.

شن خاك ،از میزان رطوبت خاك كاسته میشود كه با نتایج
سایرین كه گزارش دادند درصد ذرات رس و سیلت در محدوده
پراكنش گز و تاغ كاهش و درصد شن افزایش مییابد ،مطابقت
دارد (.)13

نتیجهگیري
بخش عمده منطقه سیستان را بیابان تشكیل میدهد كه میزان
بارندگی آن در حد پایینی میباشد .با افزایش ارتفاع به سمت
غرب بر میزان بارندگی نیز افزوده میشود .منطقه تاسوكی در
گذشته مراتع مستعدي را تشكیل میداده است ،ولی با كاهش آب
ورودي از كشور افغانستان ،مراتع مزبور نیز از بین رفته است.
منطقه ترشآب كه در محدوده مرتفعتري قرار دارد از سیالب
رودخانههاي هیرمند و شیله برخوردار نبوده است ولی سیالبهاي
ناشی از بارندگی نقاط مرتفع از این منطقه عبور مینماید.
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاكهاي این دو منطقه نشان
می دهد كه كمبود رطوبت مهمترین عامل محدودیت استقرار
پوشش گیاهی در منطقه است .برآوردها نشان دادهاست كه ساالنه
سیالبهاي زیادي بدون استفاده از حوزه آبخیز ترشآب به كشور
افغانستان هرز می رود .چنین پتانسیلی قادر به احیاي سطح
وسیعی از بیابانهاي منطقه است كه تحت تاثیر فرسایش بادي
قرار دارند .هریك از دو منطقه مورد بررسی داراي استعدادهاي
مختص به خود میباشد .منطقه ترشآب با توجه به بافت سبك و
شنی بدون محدودیت شوري ،پراكنش طبیعی تاغ در آبراههها،
مكان مناسبی براي توسعه تاغكاري میباشد .همچنین مسطح
بودن منطقه تاسوكی و خاك مستعد براي استقرار انواع گیاهان
شورپسند از جمله گز و بونو  Aeluropusكه گیاه مناسبی براي
دام و حفاظت خاك به حساب میآید ،از پتانسلهاي مطلوب این
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