مطالعات علوم محیط زیست ،دوره دوم ،شماره سوم ،پاییز ،1396صفحه 476-484

بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تاالب بند علیخان ورامین
و تاثیرات زیست محیطی
4

اعظم السادات طباطبایی ،*1مهدی گندمکار  ،2صغری اسکندری ،3اكرم السادات طباطبایی
 -*1نويسنده مسئول ،مسئول بخش سنجش فلزات ،مركز تحقيقات ،سازمان حفاظت محيط زيست taba_az@yahoo.com
 -2مسئول بخش خاك ،مركز تحقيقات ،سازمان حفاظت محيط زيست mgandomka@yahoo.com
 -3كارشناس بخش سنجش فلزات ،مركز تحقيقات ،سازمان حفاظت محيط زيست s_eskandary1356@yahoo.com
 -4استاديار ميكروبيولوژي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شرق (قيام دشت) akram_tabatabaee@yahoo.com
تاريخ پذيرش96:
تاريخ دريافت96:

چکیده
تاالب بند علي خان در  3۵كيلومتري جنوب ورامين در استان تهران به عنوان يك تاالب فصلي آب شيرين اهميت دارد كه متاسفانه در چند
سال اخير بدليل كاهش بارش خشك شده است .اين تاالب زيستگاهي براي جوجه آوري پرندگان بومي و محل زمستانگذراني پرندگان
مهاجر بوده و بدون آن حيات اين پرندگان به مخاطره ميافتد .اين زيستگاه داراي ارزش هاي بوم شناختي ،اقتصادي ،اجتماعي و بهبود
كيفيت محيط زيست ميباشد .اين تاالب براي ساليان زيادي محل تخليه پسابهاي صنايع باالدست از جمله شهرك صنعتي چرمشهر بوده و
در حال حاضر نيز تنها ورودي مهم به اين تاالب به شمار ميرود .مطالعات بسيار محدودي بر روي تاثير اين پسابها بر روي كيفيت خاك
تاالب صورت گرفته است .در تحقيق حاضر جهت بررسي وضعيت خاك تاالب از خاك سطحي نقاط شمالي و جنوبي تاالب تا عمق 1۵
سانتيمتر نمونه برداري و پارامترهاي فيزيكوشيميايي و برخي فلزات سنگين در آنها اندازه گيري گرديد .بيشترين مقدار كروم و روي در خاك
قسمت شمالي تاالب ،مشاهده گرديد.
در اين تحقيق بر اساس نتايج حاصل كه نشاندهنده قليايي بودن ) ،(pH>7.9باال بودن ميزان آهك و همچنين رسي بودن بافت خاك
تاالب است ،نتيجه گيري مي شود كه چون فلزات در محيط اسيدي فعال و قابل انتقال ميباشند ،شرايط موجود باعث تثبيت فلزات در بستر
و عدم تحرك آنها ميشود .لذا در صورت تامين حقابه و همچنين ممانعت از ورود پسابهاي صنعتي و زهابهاي كشاورزي به تاالب ،اميد
بسيار خوبي به احياء سريع تاالب و بازگشت توان خودپااليي به آن وجود دارد.
واژه های كلیدی
تاالب بند عليخان ،پساب صنعتي ،شهرك چرمشهر ،پارامترهاي فيزيكوشيميايي ،فلزات سنگين ،نمونه برداري خاك
نگهداري تنوع زيستي بسياري از گونه هاي جانوري و گياهي،
لزوم حفاظت از اين مناطق را دوچندان كرده است.
بررسي اخير وضعيت تاالبهاي ايران (تاالبهاي بين المللي،
تاالبهاي حفاظت شده و غير حفاظت شده) نشان ميدهد كه
بسياري از آنها در اثر عدم وجود شاخصهاي مديريتي ،مديريت
غيركارا ،بهره برداري نامعقول ،تغيير و تبديل كاربري زمينهاي
تاالبها ،سد سازي ،شكار و صيد غيرقانوني و صدور مجوزهاي
بيش از حدِ توان تحمل ،كم آبي و خشك سالي ،اجراي
طرحهاي عمراني در حوضههاي آبخيز تاالب ها ،وارد كردن
گونههاي گياهي و جانوري غير بومي به بهانههاي تكثير و
پروش ،احداث بزرگ راهها ،اكتشاف نفت در تاالب هاي ساحلي،

 -1مقدمه
تاالبها از جمله آثار طبيعي و گردشگري هر كشور به شمار
ميرود .آنها عالوه بر جذب گردشگران داخلي و خارجي،
مكانهايي بي نظير هستند كه از لحاظ ويژگيهاي بوم شناختي
منحصر به فرد بوده و به آساني از ساير بوم سازگانها قابل
تفكيك مي باشند .آب و خاك اين اكوسيستم شرايط خاص خود
را دارند و اين شرايط امكان رويش هر گياه و زيست هر جانوري
را ميسر نميسازد و از طرف ديگر گونههاي زيستي بينظيري را
كه بعضأ در هيچ يك از زيستگاه هاي طبيعت يافت نميشوند را
پرورش ميدهد (كرمي.)1396 ،
اهميت زيستگاه هاي آبي به عنوان بوم سازگان هاي غيرقابل
جايگزين براي موجودات زنده وابسته به آنها و نيز براي
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وضعيت خاك تاالب بند عليخان و تاثيرات ناشي از ورود چندين
ساله انواع پسابها به آن پرداخته شده است.

برداشت آب تاالبها ،سبب كاهش ،خشكيدن و از بين رفتن
تاالب هاي و منابع تاالبي ايران شده است (بهروزي راد.)139۵ ،
تاالب بندعليخان ،تاالبي فصلي با مساحتي حدود  37۵هكتار
و داراي آب شيرين است .اگر چه نسبت به ساير تاالب هاي
ايران ناشناخته و اطالعات كمي در مورد آن وجود دارد ،اما از
ديرباز پناهگاه ،استراحتگاه و زيستگاه بسياري از پرندگان
مهاجر بوده است (نجات خواه معنوي .)1389 ،اين تاالب
مكاني براي نوشيدن آب ،منبع تغذيه ،پناهگاه و زيستگاه جوجه
آوري پرندگان بومي و مهاجر بوده و از طرفي ديگر به عنوان
استراحتگاه موقت پرندگان مهاجر عبوري به شمار ميرود و
بدون آن حيات اين پرندگان به مخاطره ميافتد (سعيدنژاد،
.)1388
اين تاالب از شمال ،به حوزه شهرستان ورامين ،از جنوب به
صورت يكپارچه به دشت مسيله و سواحل درياي نمك در استان
قم ،از غرب به دشت سياه پرده و بلندي هاي معروف به كوه
مره و از سمت شرق به درياي نمك وصل ميشود .به خاطر
فصلي ،كويري و دشتي بودن بستر تاالب و با توجه به تغييرات
در ميزان نزوالت جوي و منابع آب سطحي تغذيه كننده آن،
وسعت تاالب متغير ميباشد .ارتفاع آن از سطح دريا 11۰۰ ،متر
و همه ساله از ابتداي فصل بارش (اوايل پاييز) ،به دليل جاري
شدن آب ،رودخانه هاي فصلي و آب هاي سطحي شهر تهران
شكل ميگيرد .ولي به دليل حاكميت شرائط خشكسالي و
كاهش بارندگي در سالهاي اخير ،و همچنين برداشت بيرويه آب
رودخانههاي مغذي اين تاالب ،شرائط خشكي بر آن حاكم شده
است .نكته حائز اهميت آنكه حيات اين ناحيه به دو پارامتر
كميت و كيفيت آب تاالب وابسته است علي الخصوص آنكه
تاالب بند عليخان بخشي از منطقه حفاظت شده كوير (ذخيره
ژنتيكي كوير) و يكي از منابع آبي مهم آن را تشكيل ميدهد.
عبور آب رودخانههاي منتهي به تاالب از مراكز شهري ،صنعتي
و مناطق داراي توسعه كشاورزي منجر به نزول كمي و كيفي
آن و خارج شدن آن از چرخه طبيعي منطقه كويري ميگردد
(الماس وندي .)1391 ،ورود منابع آالينده به داخل تاالب
خطري جدي براي تاالب و زندگي جانوران و گياهان وابسته
به آن محسوب ميشود .تداوم حيات در اين اكوسيستم نيازمند
برنامه ريزي دقيق براي حفاظت از آن ميباشد (نجات خواه
معنوي.)1389 ،
متاسفانه مطالعات كمي در خصوص تاالب عليخان صورت
گرفته و بسياري از اطالعات موجود نيز مربوط به سالهاي قبل
ميباشد .در اين تحقيق به بررسي وضعيت اكولوژيكي و

 -2روش انجام تحقیق



معرفی منطقه مورد بررسی

بند عليخان ،تاالب كوير مركزي ايران ميباشد .اين تاالب نام
خود را از بند خاكي احداث شده بر روي رودخانه شور توسط
فردي به نام علي خان در حدود  1۰۰سال پيش گرفته است .او
براي انتقال آب رودخانه شور و بخشي از سيالب ها جهت
آبياري زمينهاي كشاورزي خود در اراضي پاييندست ،اقدام به
احداث آن نمود .اين منطقه كه در اصل بخشي از سواحل درياي
نمك در جنوب ورامين است ،زمستان ها پذيراي پرندگان مهاجر
گرديد.
 مشخصات هیدرولوژیکی تاالب بند علیخان

تاالب بند عليخان در مجاورت پارك ملي كوير قرار دارد .اين
تاالب به طور طبيعي در ابتداي دشت كوير ايران قرار گرفته و
به واسطه استفاده از منابع آبي ورودي از دامنههاي البرز كمي
متفاوت از ساير بخشهاي دشت كوير است .بخشي از آب
ورودي به ابتداي تاالب از سرشاخههاي رودخانه جاجرود
تامين ميگردد كه پس از عبور از پاكدشت و قره چك و
تجمع در تاالبهاي قرچك به صورت آب مازاد سطحي و يا
آب زيرزميني به سمت كوير رها ميگردد .بخش ديگري كه
از غرب به سوي آن جاري ميشود حاصل جريانهاي فصلي
و يا دايمي (بر حسب ميزان بارش ها ساالنه متفاوت است)،
آب رودخانه كرج است كه از شهر صنعتي سيمين دشت،
مناطق برداشت ماسه در شرق فرديس ،منطقه شهري اسالم
شهر ،محدودههاي توسعه يافته كشاورزي حسن آباد ،آراد و
اشتهازان ميگذرد و در شمال چرم شهر به رودخانه جاجرود
نزديك شده و به آن ميريزد (الماس وندي.)1391 ،
وضعيت منطقه كوير ،تاالب بند عليخان و رودخانههاي منتهي
به كوير در شكل  1نشان داده شده است (الماسوندي،
.)1391
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در منطقه آزاد تاالب اقدام به شكار پرنده مينمايند (موسوي،
.)1391
 پرندگان منطقه

اين تاالب زيستگاه و محل زمستانگذراني پرندگاني همچون
اردكهاي سرسبز ،خوتكا ،غازها ،آبچليكهاي پاسبز و پاسرخ و
فيلوش است اما بيش از همه در اين تاالب چنگر يافت ميشود.
با بررسي هاي مكرر كه از تاالب بند عليخان در فصول مختلف
سال به عمل آمد جمعا  98گونه از  28خانواده شناسايي شده اند.
اين تعداد گونه تقريباً  2۰درصد گون هاي پرندگان شناسايي
شده ايران را تشكيل ميدهند .از گونه هاي پرندگان اين تاالب
 67گونه به  2۰خانواده خشك زي  13گونه به  2خانواده آبزي و
 18گونه به  6خانواده كنار آبزي تعلق دارند .بر خالف تصور رايج
كه پنداشته ميشود تنها پرندگان آبزي و كنار آبزي به تاالبها
وابسته اند .حيات پرندگان خشكي نيز به اين اكوسيستم وابسته
است حيات پرندگان خشكي زي از تنوع پرندگان آبزي و كنار
آبزي بيشتر است .در فصول خشك سال گونه هاي غالب
پرندگان تاالب خشكي زي ميباشند اين گونه ها شامل
الشخور ،چكاوك ،بلبل ،سسك و مرغ مگس خوارهستند .در
تاالب بند علي خان  6گونه پرنده در معرض تهديد به انقراض
مشاهده شدند كه عبارتند از :هما ،دال ،باالبان ،كركس ،عقاب
شاهي ،دليجه كوچك .اين تعداد  6درصد پرندگان تاالب را
تشكيل ميدهند .در انتها اين نكته يادآوري ميشود كه خشك
شدن تاالب بند عليخان در سالهاي اخير ،ميزان حضور پرندگان
در اين تاالب را دستخوش تغييرات اساسي و با كاهش جدي
مواجه كرده است (سعيدنژاد.)1388 ،

شكل  -1منطقه كوير ،تاالب بند عليخان و رودخانههاي منتهي به تاالب،
مناطق صنعتي و كشاورزي مجاور (الماس وندي.)1391 ،

تاالب بند عليخان در فصول گرم سال به دليل كمبود بارش و
باال بودن ميزان تبخير به صورت باتالق و گنداب در آمده و
گاهي كامالً خشك ميشود .بر اساس تقسيم بنديهاي مختلف
اقليم تاالب خشك و خشك سرد است .متوسط بارندگي در
تاالب  1۰۰ميليمتر است كه اين مقدار نسبت به سالهاي مختلف
از  ۵۰تا  3۰۰ميلي ليتر متغير بوده و بيشتر نزوالت آسماني از
آبان تا ارديبهشت ماه صورتميگيرد حداقل دماي آن  -۵درجه و
حداكثر آن  44درجه سانتيگراد است ولي زمستان آن به نسبتاً
معتدل است.
خاك تاالب از نوع خاك شور و باتالقي است اين تاالب در
دشت سياه پرده واقع است اين دشت در منتها اليه غربي منطقه
حفاظت شده كوير قرار دارد .تاالب بند علي خان دشت سياه
پرده را از دشت مباركه جدا ميكند .نيمي از مساحت تاالب خارج
از محدوده حفاظت شده كوير قرار دارد .بخشي از تاالب كه
داخل منطقه حفاظت شده كوير واقع است مورد تعليف احشام در
دو فصل مجاز تعليف بهاره و زمستانه براي آن دسته از عشاير
ورامين كه داراي پروانه تعليف هستند قرار ميگيرد .تعليف
زمستانه از اوايل آذر لغايت اوايل ديماه و تعليف بهاره از اوايل
فروردين لغايت اوخر اردبهشت ماه با پروانه دامداران مجاز
ميباشد .در آن قسمت از محدوده تاالب كه در خارج از محدوده
حفاظت شده كوير واقع شده است تنها كاربرد فعلي تعليف احشام
است ضمناً در فصل مجاز شكار پرنده تعداد زيادي از شكارچيان

 گیاهان منطقه

خاك تاالب از نوع شور و باتالقي است از اين رو اغلب گياهان
اين منطقه شورپسند بوده و داراي برگ ها و ساقههاي آبدار
ميباشند .مطالعات خيلي كمي در زمينه شناسايي پوشش و
گونههاي گياهي تاالب عليخان صورت گرفته است .تا سال
 1378در اين تاالب جمعاً  29گونه گياهي از  11خانواده
شناسايي شده اند .جوامع گياهي تاالب عليخان به گونههاي
عمده چون گوشاب شانه اي ،جلبك سبز ،عدسك آبي ،ني
معمولي ،گز و جگن محدود ميشوند (موسوي.)1391 ،
براساس مطالعات صحرائي انجام شده برر روي كراهش سرطح
پوشش گياهي ،انحصار گونههاي گياهي بره يرك يرا دو گونره
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تبخير زياد آب ،تقريباً خشك شده است ،امكان نمونه برداري
آب و بررسي آن وجود نداشت .بنابراين در اين مطالعه تنها به
بررسي خاك تاالب اكتفا گرديد.

خرراص و بردبررار (Phragmites australis subsp

) stenophyllaكه به هيچ وجه از توانايي و انبوهي الزم براي
شرايط پايه زيستي برخوردار نيستند ،در روند تغييررات پوشرش
گياهي منطقه بارز است .در شرايط كنوني برا توجره بره خشرك
شدن تاالب ،جمعيت گياهران تراالب بسريار كراهش يافتره بره
گونهاي كه سطح نيزارهاي تاالب به ميزان ناچيزي تقليل يافتره
است (موسوي.)1391 ،

 مشخصات جغرافیایی محل نمونه برداری

در مطالعه حاضر نمونه برداري خاك از دو قسمت تاالب انجام
پذيرفت كه مشخصات جغرافيايي محل برداشت نمونه هاي  1و
 2در جدول  1و شكل  2نشان داده شده است .نمونه ها از سطح
خاك و تا عمق  1۵سانتيمتري برداشت شده اند .به هنگام نمونه
برداري ،تاالب عمال خشك بوده و آب ناچيزي در تاالب وجود
داشته است.

 معضالت زیست محیطی تاالب علیخان

در طي سالهاي گذشته و با سرعت گرفتن توسعه مناطق شهري
و عدم كنترل صنايع آالينده تاالب پارك كوير (بند عليخان) كه
يكي از مهمترين آبشخورهاي حيات وحش كوير مركزي به
شمار ميرود بطور وسيعي تخريب شده است (الماس وندي،
 .)1391كاهش بارشها و بروز خشكسالي نيز به اين موضوع
دامن زده است.
گفتن اينكه بندعليخان به كلي ويران شده اغراق است اما
آلودگي آب كه از فاضالب كارخانههاي چرمسازي ناشي ميشود
و شكار بيرويه پرندگان آبزي در اين منطقه حفاظت شده كه
شكار تنها با مجوز مجاز است ،نگراني دوستداران محيط زيست
را منجر شده است (سعيدنژاد.)1388 ،
پسابهاي آلوده صنايع باالدست وارد تاالب شده و به اين ترتيب
حيات تاالب را كه بخشي از منطقه حفاظت شده كوير به شمار
ميرود ،با خطر مواجه ساخته است .همچنين زهاب خروجي از
اراضي زراعي آغشته به بقاياي كودها و آفت كش ها واقع در
باالدست تاالب از ديگر آاليندههاي تاثير گذار بر تاالب عليخان
ميباشد .طرحهاي زيادي براي جلوگيري از آلودگي بندعليخان
اجرا شده است .ولي يكي از موضوعات اساسي تاالب كه تامين
حقابه آن است مغفول واقع شده و امكان خودپااليي از تاالب
سلب شده است .از ديگر معضالت اين تاالب شكار بيرويه
پرندگان است كه جاي بسي تأسف دارد (سعيدنژاد.)1388 ،

جدول  -1مشخصات ايستگاه هاي انتخابي نمونه برداري در تاالب
بندعليخان

عرض
طول
نمونه
جغرافيايي جغرافيايي
1

2

مشخصات محل

قسمت شمالي تاالب ،ابتداي دماغه
’ 35 04’ 51 35تاالب بند عليخان ،پس از محل تالقي
”47.0” 51.0
پساب چرمشهر
قسمت جنوبي تاالب ،يك كيلومتري
’ 35 03’ 51 35شمال غربي پاسگاه بند عليخان ،دو
”38.4” 31.8
كيلومتر پايينتر از نمونه 2

 تعیین كیفیت خاک تاالب

به منظور بررسي وضعيت كيفي خاك تاالب عليخان پارامترهاي
درصد رطوبت ،درصد اشباع ،TNV ،EC ،pH ،افت حرارتي،
بافت خاك و همچنين فلزات سنگين ( Cd, Cr, Co, Hg,
 Ni, Pbو  )Znدر دو نمونه خاك نمونه برداري شده ،مورد
اندازه گيري قرار گرفت .همچنين به منظور تحليل شرايط كيفي
از استاندارد كيفي خاك سازمان حفاظت محيط زيست ،استاندارد
كشورهاي كانادا و آلمان استفاده شد.

 معرفی تحقیق حاضر

براي تعيين ميزان حساسيتهاي اكولوژيك ،پوشش گياهي و
حيات وحش خشكي زي و آبزي ،بايد كيفيت آب و خاك
تاالب ،منابع آالينده ناشي از فعاليتهاي كشاورزي و صنايع
منتهي به تاالب مورد توجه و بررسي قرار گيرد (الماس وندي،
.)1391
با توجه به اينكه تاالب بندعليخان ،تاالبي فصلي و در ناحيه
خشك ايران است و در شرايط حاضر به علت خشكسالي و
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برداشت شد .پس از هواخشك شدن نمونهها ،با استفاده از هاون
دستي كلوخه هاي خاك كوبيده شده و خاك از الك شماره ،1۰
با اندازه سوراخهاي  2ميليمتر عبور داده شد .ريشه ها و دانههاي
گياهان از نمونه ها جدا شد كه اين موارد در نمونه شماره 1
(ورودي تاالب) بيشتر از نمونه شماره  2وجود داشت .از نمونه
هواخشك و رد شده از الك  2ميليمتر براي آناليزهاي
فيزكوشيميايي خاك استفاده شد.
اندازه گيري  pHو  ECدر اين خاكها به روش عصاره اشباع
انجام شده است .به اين منظور ابتدا با استفاده از آب مقطر از
نمونه ها گل اشباع تهيه شد و سپس گل اشباع به مدت 24
ساعت در ظرف دربسته نگهداري شد .سپس عصاره اشباع با
استفاده از پايه عصاره گير و پمپ خال استخراج گرديد .افت
حرارتي خاك كه در كوره با دماي  ۵۰۰درجه سانتيگراد صورت
گرفته است و بافت خاك در اين دو نمونه به روش هيدرومتري
انجام شده است .كليه آناليزها بر اساس نشريه  893موسسه
تحقيقات خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي (احيايي ،دسترسي
 )139۵صورت گرفت كه نتايج اين آناليزها در جدول  2ارائه
شده است.
جهت اندازه گيري پارامترهاي فلزي ،نمونه ها آماده سازي و
محلول حاصل توسط دستگاه جذب اتمي  Varian 240در
طول موج مخصوص به هر فلز و المپ مربوطه آناليز گرديد
) (Moopam, 2010كه نتايج اندازه گيري غلظت فلزات فوق
به صورت ميانگين غلظت در جدول  3بر حسب ميلي گرم بر
كيلوگرم ارايه شده است.

شكل  -2موقعيت ايستگاه هاي انتخابي نمونه برداري در تاالب بندعليخان

 -3نتایج
در اين بررسي دو نمونه از خاك تاالب از عمق صفر تا 1۵
سانتيمتر برداشت شد .براي آناليزهاي فيزيكوشيميايي ،نمونه ها
پس از انتقال به آزمايشگاه به روش هواخشك )(ISO 11464
آماده سازي شد .بدين منظور نمونه ها به ضخامت حداكثر 1۵
ميليمتر بر روي سطح عاري از آلودگي پهن شده و به مدت 48
ساعت در مجاورت هوا با شرايط آزمايشگاه و دور از وزش باد و
تابش نور خورشيد قرار داده شد .قبل از شروع آماده سازي ،دو
زير نمونه از خاك اوليه براي تست درصد رطوبت خاك در محل

رديف

جدول  -2نتايج آناليزهاي فيزيكوشيميايي خاك تاالب بند عليخان

نمونه

1
2

خاك 1
خاك 2

درصد رطوبت
(در محل)
%
۵8/۵۰
37/74

درصد اشباع

pH

EC

TNV

افت حرارتي

%
1۰1/۵2
83/23

--7/92
7/91

mS/cm
66/4
9۰/2

%
31/۵
11/9

%
12/۵2
8/31

بافت خاك
Clay
%
13
36

Silt
%
49
4۵

Sand
%
38
19

جدول  -3نتايرج آناليز پارامترهاي فلزي در نمونههاي خاك تاالب عليخان

رديف

فاكتورهاي مررورد سنجش
Hg
Cr
-1
mg kg
mg kg-1

نمونه

Cd
mg kg-1

Co
mg kg-1

1

خاك 1

۰/6

4/81

3774/۵9

2

خاك 2

۰/۵

1۵/۵1

1۵۵/1۵
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Ni
mg kg-1

Pb
mg kg-1

Zn
mg kg-1

۰/۰31

13/۵2

2۰/32

2۰6/۰7

۰/۰74

33/۰9

3۵/23

172/13
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رديف

 -4نتیجه گیری و بحث
اطالعات جدول  2نشان ميدهد كه درصد رطوبت خاك در
قسمتهاي شمالي و ورودي تاالب بيشتر از بخشهاي جنوبي آن
است .وجود ريشههاي گياه بيشتر در نمونه  1نيز بيانگر فعاليت
بيشتر گياهان در بخشهاي شمالي تاالب است.
ميزان هدايت الكتريكي ) (ECخاك ها در نمونههاي  1و  2به
ترتيب مقادير  66/4و  9۰/2ميلي زيمنس بر سانتيمتر است كه
حاكي از شوري بسيار باالي خاك تاالب است .اين شوري
عالوه بر آنكه به دليل نمكي بودن ذاتي خاك منطقه است ،به
دليل ورود پسابهاي تصفيه نشده با تاالب نيز تشديد ميشود كه
اين تجمع در بخشهاي مياني تاالب بيشتر از ورودي آن است.
ميزان  pHخاك در هر دو بخش تاالب تقريبا مساوي و برابر
 7/91بوده كه نشان ميدهد خاك تاالب در شرائط قليايي قرار
دارد .اين مساله از اين نظر مايهي اميدواري است كه عليرغم
مواجههي تاالب با پسابهاي آلوده وارد شده به آن ،خوشبختانه
خاك آن به شرايط اسيدي وارد نشده است .قليايي بودن خاك
موجب كاهش تحركپذيري يونهاي فلزيو ممانعت از انتشار
آلودگي آنها ميگردد.
از سوي ديگر ميزان ( TNVمواد خنثي شونده يا آهك خاك)
نيز به خصوص در نمونه شماره  1مقدار بااليي است كه بيانگر
شدت آهكي بودن خاك تاالب است و اين موضوع به پايداري
 pHو تثبيت آاليندهها كمك مينمايد.
بر اساس نتايج آناليز افت حرارتي خاك ،هر دو نمونه داراي
مقادير بااليي از مواد آلي عمدتاً ناشي از فعاليتهاي گياهي هستند
كه اين مقدار در نمونه  1كه در باالدست تاالب است بيشتر
است .قابل ذكر است در اين نمونه ميزان بيشتري از ريشه و دانه

منابع

1

گياهان مشاهده شد و نمونه به هنگام تهيه گل اشباع ،فعاليتهاي
بيولوژيك منجر به توليد حبابهاي گاز از خود نشان داده است.
نتايج بافت خاك نشان دهنده مقدار باالي رس در خاك
بخصوص در نمونه شماره ( 2قسمتهاي جنوبي تاالب) است .از
سوي ديگر وجود مواد آلي در خاك موجب به هم چسبيدگي
ذرات رس و تشكيل ذرات بزرگتر خاك ميشود كه اين مساله
ممكن است موجب نمايش بيشتر ميزان ماسه و كاهش ميزان
رس در نمونه  1شده باشد.
ميزان درصد اشباع نمونه ها نيز به ترتيب  1۰1/۵2و 83/23
براي نمونه  1و  2است كه بيانگر قابليت جذب آب بسيار باال به
دليل ريزدانه بودن بافت آنها است .اين مساله به نگهداشت آب
در خاك كمك شاياني مينمايد .ريزدانه بودن خاك و باال بودن
مقدار رس آن ،نقش مهمي در جذب سطحي آاليندهها و
ممانعت از تحرك پذيري آنها دارد.
با توجه به نتايج آناليز فلزات در  2نمونه خاك (جدول  )3ميزان
غلظت فلزات مورد آناليز در نمونه هاي خاك متفاوت بود.
بيشترين مقدار كروم و روي در نمونه خاك شماره ( 1قسمت
شمالي تاالب ،ابتداي دماغه تاالب بند عليخان ،پس از محل
تالقي پساب چرمشهر) مشاهده گرديد.
نتايج با استاندارد كشورهاي ايران ،كانادا ،آلمان و فنالند مقايسه
گرديد (استاندارد ايران; MEF, 2007; HE, et al, 1394 ،
( )2015شكل  .)3به علت اينكه در استاندارد ايران ،استاندارد
كروم كل وجود ندارد از استاندارد كروم اين كشورها مطابق
جدول  4استفاده گرديد.

جدول  -4حد مجاز استاندارد فلزات در خاك مطابق استانداردهاي معتبر
فلزات
Ni
Hg
Cr
Co
Cd
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

Pb
mg kg-1

Zn
mg kg-1

مقادير محاسبه شده استاندارد
آاليندگي خاك )(pH>7
استاندارد ايران
(از نظر حفاظت محيط زيست)

3/9

2۰

-

12

۵۰

3۰۰

2۰۰

2

استاندارد كشور كانادا

3

-

2۵۰

۰/8

1۰۰

2۰۰

۵۰۰

3

استاندارد كشور آلمان

۵

-

۵۰۰

۵

2۰۰

1۰۰۰

6۰۰

4

وزارت محيط زيست ،فنالند

1

2۰

1۰۰

۰/۵

۵۰

6۰

2۰۰
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4000
3500
استاندارد (ايران)

2500

استاندارد (كانادا)

2000

استاندارد (آلمان)

1500

استاندارد (فنالند)

1000
500

خاك 1
خاك 2

غلظت )(mg/kg

3000

0
Zn

Pb

Ni

Cr

Hg

Co

Cd

فلزات
شكل  -3مقايسه غلظت فلزات در نمونه هاي خاك با استاندارد هاي معتبر

از نمونه خاك  1نمونه برداري شده ،ميزان كروم و روي كمتر
مي باشد.
در نهايت نتايج حاصل از بررسي منطقه مورد مطالعه مشخص
ميكند كه در دهههاي گذشته فعاليتهاي انساني و به تبع
آن توليد انواع فاضالبهاي انساني ،صنعتي و كشاورزي و
ورود آن به محدوده تاالب بند عليخان كه نقطه ابتدايي پارك
ملي كوير به حساب ميآيد ،اثرات جبران ناپذيري را بر
اكوسيستم تاالبي آن وارد نموده است .ورود اين مواد بيش از
حد تحمل تاالب ،نابودي تاالب بندعليخان را كه زيستگاهي
طبيعي براي گونه هاي جانوري و گياهي بومي و نادر منطقه
خشك و بياباني پارك ملي كوير است و نقش به سزايي در
تصفيه و پااليش آب منطقه دارد را فراهم نموده است .به
طوريكه عمال ادامه حيات تاالب را تحت الشعاع خود قرار
داده است .عدم توجه به حفظ محيط زيست و حفاظت از
اكوسيستمهاي محدوده مطالعاتي و روند رو به رشد تخريب
آنها ،عامل اصلي از دست رفتن اين تاالب ارزشمند است .
بنابراين اقدام جدي جهت احياي اين تاالب از اهم اقداماتي
است كه بايد توسط مسئولين و همچنين مردم صورت پذيرد.
لذا پيشنهاد ميشود ضمن تالش در جهت احياي تاالب بند
عليخان و باز گرداندن حقابههاي آن ،نظارت بيشتر بر تخليه
فاضالبهاي صنايع مستقر در اطراف تاالب صورت گرفته و
اجراي قوانين و مقررات محيط زيستي در رابطه با استفاده از
سموم و تخليه فاضالب ها در دستور كار آنها قرار گيرد تا
آالينده هاي كمتري وارد تاالب شوند.
در خصوص صنايعي كه داراي تصفيه خانه هستند بايد در جهت
بهبود كارايي آنها اقدام نمايند و در صورت عدم داشتن تصفيه
خانه ،ملزم به نصب و راه اندازي آن گردند به طوريكه كيفيت

با توجه به اينكه جنبش و تحرك فلزات سنگين در محيطهاي
مختلف بستگي به تغييرات خاصيت فيزيكوشيميايي آب ،خاك
و رسوبات دارد ،لذا رسوبات حاوي فلزات با نزول ( pHاسيدي
شدن) به جنبش در آمده و نهايتا فلزات سنگين پيوند يافته را از
دست ميدهند.
بنابراين در تحقيق حاضر بر اساس نتايج حاصل از اندازه گيري
پارامترهاي فيزيكوشيميايي خاك شامل  pHكه نشاندهنده
قليايي بودن خاك TNV ،كه بيانگر شدت آهكي و قليايي
بودن خاك تاالب و همچنين بافت خاك كه رسي بودن خاك
تاالب را نشان ميدهد ،ميتوان اينطور نتيجه گيري كرد كه
چون فلزات در محيط اسيدي فعال و قابل انتقال ميباشند ،لذا
شرايط موجود باعث تثبيت فلزات در بستر تاالب و عدم تحرك
و انتقال آنها به قسمتهاي ديگر ميشود.
مقايسه نتايج بدست آمده با استانداردهاي جدول  4نشان مي
دهد در نمونه شماره  ،1ميزان فلز روي باالتر از حد استاندارد
ايران و فنالند و همچنين مقدار كروم كل باالتر از حد استاندارد
كشورهاي كانادا ،آلمان و فنالند مي باشد و در نمونه شماره 2
مقدار كروم كل كمي باالتر از حد استاندارد كشور فنالند مي
باشد .علت باال بودن ميزان كروم و روي در خاك شماره 1
نسبت به خاك شماره  2ميتواند به دليل موقعيت نمونه كه از
قسمت شمالي تاالب ،ابتداي دماغه تاالب بند عليخان و پس از
محل تالقي پساب چرمشهر برداشت شده ،باشد كه ناشي از
ورود پساب كارخانه چرمشهر طي سالهاي متمادي به اين منطقه
است كه به علت قليايي و رسي بودن خاك در همين منطقه
تثبيت شده و به قسمت پايين تر كمتر انتقال يافته است .به
طوريكه در خاك شماره  2كه از قسمت جنوبي تاالب ،يك
كيلومتري شمال غربي پاسگاه بند عليخان و دو كيلومتر پايينتر
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فاضالب خروجي آنها منطبق با استانداردهاي سازمان محيط
زيست و ساير استانداردهاي معتبر دنيا باشد .همچنين از ورود
فاضالب هاي كشاورزي ناشي از شستشوي زمين هاي
كشاورزي حاوي كودهاي شيميايي به درون تاالب كه باعث
آلوده شدن خاك و گياهان منطقه ميشود ،جلوگيري به عمل
آيد.
بدون شك حفظ ارزشهاي زيست محيطي و حفظ تنوع زيستي
منطقه و بازسازي شرايط اكولوژيكي منطقه مستلزم مديريت
جامع و يكپارچه در راستاي توسعه پايدار ميباشد .تجارب جهاني
حفاظت از تاالب ها نشان ميدهد كه ميتوان از برنامه ريزي و
مديريت مشاركتي به عنوان ابزار تحقق اهداف سه گانه
(اقتصادي ،اجتماعي و اكولوژيكي) توسعه پايدار تاالب بهره
گرفت .ابزار فوق را ميتوان براي حفاظت تاالب بند عليخان به
كار گرفت.
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