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  چكيده

هاي آبي نيز با توجه به هاي آبي نيز با توجه به هاي آبي نيز با توجه به هاي آبي نيز با توجه به     رسوبات بستر اكوسيستمرسوبات بستر اكوسيستمرسوبات بستر اكوسيستمرسوبات بستر اكوسيستم    .زيربناي توسعه جوامع متمدن انساني استزيربناي توسعه جوامع متمدن انساني استزيربناي توسعه جوامع متمدن انساني استزيربناي توسعه جوامع متمدن انساني است    ترين منابع طبيعي وترين منابع طبيعي وترين منابع طبيعي وترين منابع طبيعي و        خاك ازجمله با ارزشخاك ازجمله با ارزشخاك ازجمله با ارزشخاك ازجمله با ارزش

اي در اي در اي در اي در     كند از اهميت فوق العادهكند از اهميت فوق العادهكند از اهميت فوق العادهكند از اهميت فوق العاده    ارگانيزمهاي كفزي ايفا ميارگانيزمهاي كفزي ايفا ميارگانيزمهاي كفزي ايفا ميارگانيزمهاي كفزي ايفا مي    نقشي كه در دريافت مواد آلي، تبادالت موادي و جايگاه استقرار بسياري ازنقشي كه در دريافت مواد آلي، تبادالت موادي و جايگاه استقرار بسياري ازنقشي كه در دريافت مواد آلي، تبادالت موادي و جايگاه استقرار بسياري ازنقشي كه در دريافت مواد آلي، تبادالت موادي و جايگاه استقرار بسياري از

    وووو    بر همين اساس در راستاي مطالعات اكولوژيك تاالب چغاخور، در استان چهارمحالبر همين اساس در راستاي مطالعات اكولوژيك تاالب چغاخور، در استان چهارمحالبر همين اساس در راستاي مطالعات اكولوژيك تاالب چغاخور، در استان چهارمحالبر همين اساس در راستاي مطالعات اكولوژيك تاالب چغاخور، در استان چهارمحال. . . . ستستستستااااهاي آبي برخوردارهاي آبي برخوردارهاي آبي برخوردارهاي آبي برخوردار    حيات اكوسيستمحيات اكوسيستمحيات اكوسيستمحيات اكوسيستم

برداري از برداري از برداري از برداري از     نمونهنمونهنمونهنمونه. . . . رار گرفترار گرفترار گرفترار گرفتبختياري، برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات اين تاالب در ارتباط با كفزيان مورد بررسي قبختياري، برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات اين تاالب در ارتباط با كفزيان مورد بررسي قبختياري، برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات اين تاالب در ارتباط با كفزيان مورد بررسي قبختياري، برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات اين تاالب در ارتباط با كفزيان مورد بررسي ق

هاي هاي هاي هاي     تكرار در هر ايستگاه انجام شدكه تركيب رسوبات تاالب در ايستگاهتكرار در هر ايستگاه انجام شدكه تركيب رسوبات تاالب در ايستگاهتكرار در هر ايستگاه انجام شدكه تركيب رسوبات تاالب در ايستگاهتكرار در هر ايستگاه انجام شدكه تركيب رسوبات تاالب در ايستگاه        3333ايستگاه و با ايستگاه و با ايستگاه و با ايستگاه و با     10101010در در در در     1389138913891389ارديبهشت تا اسفند ماه سال ارديبهشت تا اسفند ماه سال ارديبهشت تا اسفند ماه سال ارديبهشت تا اسفند ماه سال 

اما اما اما اما . . . . ددددننننددددنشان ندانشان ندانشان ندانشان ندا) ) ) ) از نظر مكانياز نظر مكانياز نظر مكانياز نظر مكاني((((ها ها ها ها     داري را بين ايستگاهداري را بين ايستگاهداري را بين ايستگاهداري را بين ايستگاه    مختلف تفاوت چنداني نداشت و اجزاء تشكيل دهنده رسوبات، اختالف معنيمختلف تفاوت چنداني نداشت و اجزاء تشكيل دهنده رسوبات، اختالف معنيمختلف تفاوت چنداني نداشت و اجزاء تشكيل دهنده رسوبات، اختالف معنيمختلف تفاوت چنداني نداشت و اجزاء تشكيل دهنده رسوبات، اختالف معني

بطوري كه از فصل بهار به سمت زمستان ميزان مواد بطوري كه از فصل بهار به سمت زمستان ميزان مواد بطوري كه از فصل بهار به سمت زمستان ميزان مواد بطوري كه از فصل بهار به سمت زمستان ميزان مواد . . . . ندندندندتغييرات زماني اختالف معني داري را بين اجزاء تشكيل دهنده رسوبات نشان دادتغييرات زماني اختالف معني داري را بين اجزاء تشكيل دهنده رسوبات نشان دادتغييرات زماني اختالف معني داري را بين اجزاء تشكيل دهنده رسوبات نشان دادتغييرات زماني اختالف معني داري را بين اجزاء تشكيل دهنده رسوبات نشان داد

درصد رطوبت رسوبات نيز در فصول مختلف تفاوت معني درصد رطوبت رسوبات نيز در فصول مختلف تفاوت معني درصد رطوبت رسوبات نيز در فصول مختلف تفاوت معني درصد رطوبت رسوبات نيز در فصول مختلف تفاوت معني . . . . داري  بين فصول مختلف مشاهده شدداري  بين فصول مختلف مشاهده شدداري  بين فصول مختلف مشاهده شدداري  بين فصول مختلف مشاهده شد    آلي تاالب افزايش يافته و تفاوت معنيآلي تاالب افزايش يافته و تفاوت معنيآلي تاالب افزايش يافته و تفاوت معنيآلي تاالب افزايش يافته و تفاوت معني

    0000////01010101همچنين ضريب همبستگي پيرسون،  همبستگي مثبتي را  در سطح همچنين ضريب همبستگي پيرسون،  همبستگي مثبتي را  در سطح همچنين ضريب همبستگي پيرسون،  همبستگي مثبتي را  در سطح همچنين ضريب همبستگي پيرسون،  همبستگي مثبتي را  در سطح . . . . اما تفاوتي در بافت رسوبات مشاهده نشداما تفاوتي در بافت رسوبات مشاهده نشداما تفاوتي در بافت رسوبات مشاهده نشداما تفاوتي در بافت رسوبات مشاهده نشد. . . . دادداددادداد    داري را نشانداري را نشانداري را نشانداري را نشان

            ....باشدباشدباشدباشد    كه بيانگر ظرفيت باالي نگهداري آب در خاكهاي آلي ميكه بيانگر ظرفيت باالي نگهداري آب در خاكهاي آلي ميكه بيانگر ظرفيت باالي نگهداري آب در خاكهاي آلي ميكه بيانگر ظرفيت باالي نگهداري آب در خاكهاي آلي مي    بين درصد مواد آلي و درصد رطوبت رسوبات نشان دادبين درصد مواد آلي و درصد رطوبت رسوبات نشان دادبين درصد مواد آلي و درصد رطوبت رسوبات نشان دادبين درصد مواد آلي و درصد رطوبت رسوبات نشان داد

   آبي موجودات كفزي، تركيبات بستر، اكوسيستم :كلمات كليدي
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  مقدمه
 تشكيل زيربناي و طبيعي منابع ترين ارزش با جمله از خاك

 است مختلفي اجزاي شامل اين ماده. است انساني جوامع متمدن

درصد  5معدني،  مواد درصد 45از  بترتيب يمعمول حالت در كه 

است  شده تشكيل درصد هوا 25 درصد آب و 25آلي،  مواد

)Blackmer & White, 1998(. نسبتاً و مهم اجزاي جمله از 

در تعيين رفتار و مديريت  كه باشد مي ماده آلي خاك، ضروري

 از). Blackmer & White, 1998(خاك اهميت بسزايي دارد 

 جذب گياهان و گرديده آزاد غذايي عناصر مواد، اين تجزيه

با افزايش ماده آلي خاك يا رسوبات، ). 1384نژاد، عباس(شود  مي

ن و انرژي براي ريز جانداران موجود در محيط جهت منبع كرب

فعاليت ريز جانداران . شود ها فراهم مي رشد مساعد جمعيت آن

نيز سبب افزايش قابليت جذب، معدني شدن و گردش سريع 

. شود اي در رسوب  مي عناصر غذايي و برقراري توازن تغذيه

براين بنا. ميزان ماده آلي موجود در رسوبات بسيار متغير است

تواند به نحوه مديريت منابع  تعيين دقيق توزيع مقدار آن مي

طبيعي و محيط زيست كمك كند، به ويژه اگر بتوان اين توزيع 

 ,Wolf & Buttel(را با دقت باال و هزينه كم تعيين نمود 

اي كه حاوي مواد مغذي هستند در  رسوبات ريز رودخانه). 1996

ها از عناصر غذايي  ي شدن آنو باعث غنانباشته شده ها  تاالب

درصد از سطح كره زمين را  2ها تنها  تاالب اگرچه. گردد مي

درصد از كربن جهان را در خود  12تا  10پوشانند، اما حدود  مي

فرسايش  فرآيند مقداري از ماده آلي توسط. نمايند نگهداري مي

 به معلق رسوبات .شود مي حمل معلق همراه رسوبات به خاك

 بوده است، مدنظر هميشه فرسايش مهم از پيامدهاي كيي عنوان

 به خاك و آب مختلف متخصصين دهه از سه بيش وريكهبط

 نقش بر ها ليمنولوژيست ميان در اين .اند پرداخته آن بررسي

 بي تغذيه براي منابع غذايي تأمين در معلق رسوبات مثبت

 آلي وادم خروج و هاي مواد در آبها تاثير در چرخه مهرگان آبزي،

 Madej, 2002 ،Minshall et(اند  كرده تأكيد آنها بين و ارتباط

al., 1983 ،Minshall et al., 1985 ،Wallace & 

Grubaugh, 1996 .(تراكم ريزدانه آلي مواد طور معمول به 

ها  كاني جمله از رسوبات معلق اجزاي ساير به نسبت كمتري

 رسوبات كل از اديبخش زي است ممكن آلي ماده نتيجه در دارد،

 Aufdenkampe et(دهد  تشكيل را پايه جريان طول در معلق

al., 2007 .(اهميت  رغمب كه داد نشان منابع علمي بررسي

و ميزان مواد آلي و رطوبت موجود  رسوبات اندازه توزيع موضوعي

 صورت زمينه اين در تاالب چغاخور در مطالعه خاصي ،در رسوب

نجام اين مطالعه تعيين بافت رسوب و هدف از ا .است نپذيرفته

گيري ميزان مواد آلي و رطوبت موجود در آن طي فصول  اندازه

  .دبومختلف سال در تاالب چغاخور 

  

  كار مواد و روش
منطقه مورد مطالعه تاالب چغاخور در استان چهارمحال 

تاالب چغاخور در . هكتار بود 1500بختياري با مساحتي حدود 

وسعت حوزه اين تاالب . ي واقع شده استبلداج- دشت گندمان

. باشد كيلومترمربع آن دشت مي 222كيلومترمربع بوده كه  768

- 00́تا  31˚-50́بلداجي در مختصات جغرافيايي -دشت گندمان

، در ارتفاع طول شرقي 51˚-10́تا  50˚-00عرض شمالي و  32˚

استان چهار  .واقع گرديده استاز سطح دريا  يمتر2400حدود 

بندي كوپن داراي اقليم معتدل  ل و بختياري براساس تقسيممحا

سلطاني و همكاران، ( باشد گرم و خشك مي هاي سرد با تابستان

. متر است ميلي 380متوسط ميزان بارندگي اين حوزه  ).1390

موجود، اين حوزه از پتانسيل ) كارستي(با توجه به منابع آهكي 

شيوندي و همكاران، (است آب زيرزميني نسبتاً مطلوبي برخوردار 

غالباً ( ها در فصول زمستان بيشترين ميزان بارندگي ).1387

 ( )1جدول( مشاهده مي شود )بصورت باران(و بهار ) بصورت برف

www.chaharmahalmet.ir)(.  

 4 در 1389برداري رسوبات از ارديبهشت تا اسفند ماه  نمونه

ايستگاه  10با توجه به اطالعات قبلي موجود . فصل انجام شد

نمونه برداري تعيين گرديد كه فواصل بين هر ايستگاه با ايستگاه 

ها به  اين مكان. كيلومتر در نظر گرفته شد 1مجاور از هر طرف 

طور دقيق با استفاده از نقشه توپوگرافي و به روش شبكه بندي 

و محل تقاطع خطوط شبكه به بر روي نقشه مشخص گرديد 

براي ). 1شكل (عنوان ايستگاه نمونه برداري انتخاب شد 

 ,Tiner(استفاده گرديد  GPSدسترسي به اين نقاط از دستگاه 

نمونه برداري از رسوبات تاالب با استفاده از نمونه بردار ). 1999

Grab  3ايستگاه و با  10سانتيمتر مربع در  400با سطح پوشش 

پس از نمونه برداري، رسوبات در . ر هر ايستگاه انجام شدتكرار د
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داخل ظروف پالستيكي قرار داده شد و براي انجام آناليز 

دانشكده منابع شگاه خصوصيات فيزيكي و شيميايي به آزماي

  .نتقل شدم طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

ساعت روي  48ها به مدت  قبل از انجام آناليزها، نمونه

الستيكي، در هواي آزاد در سايه قرار داده شد تا كامالً هاي پ ورقه

پس از خشك شدن، رسوبات توسط چكش . هوا خشك شوند

 2چوبي مخصوص كوبيده و كامالً نرم شد، سپس از روي الك 

آوري  و نمونه جمع (Weaver, 1982)ميليمتري عبور داده شد 

 شناسيشده براي انجام آناليزهاي بعدي به آزمايشگاه خاك

 .منتقل شد

به روش )  توزيع اندازه ذرات(پارامترهاي، بافت رسوب 

درصد اجزاء شن از طريق  ،)MacDicken, 1997(هيدرو متري 

 ,MacDicken(هاي فيزيكي و به روش هيدرو متري  سنجش

  ، درصد مواد آلي و معدني به روش سوزاندن با استفاده از)1997

  

  
).                                  1389سال (ن ايستگاههاي باران سنجي به تاالب چغاخور برحسب ميليمتر مجموع بارندگي در نزديكتري :1جدول  

 )هواشناسي استان چهارمحال و بختياري اداره كل(

  فصول سال  ايستگاههاي باران سنجي

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار 

  بلداجي

  گندمان

4/118  

9/71  

2  

6/1  

9/14  

9/12  

9/235  

3/181  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  نقشه منطقه مورد مطالعه: 1شكل 
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و درصد  )et al., 2001 Cambardella(كوره الكتريكي 

  .رطوبت تقريبي با استفاده از آون الكتريكي اندازه گيري شد

ويرايش   Excelهاي حاصل با استفاده از نرم افزار  داده

 ،18 ورژن  SPSSافزار آماري  سپس با استفاده از نرم. گرديد

اسميرنف و يكنواختي  - ها با آزمون كلموگروف نرمال بودن داده

به منظور بررسي اختالف . ها با آزمون لون بررسي شد واريانس

 ها و همچنين فصول مختلف از آناليز واريانس بين ايستگاه

ها به روش دانكن  و در ادامه از آزمون مقايسه ميانگين يكطرفه

ه منظور بررسي همبستگي بين درصد همچنين ب. استفاده گرديد

مواد آلي و درصد رطوبت موجود در رسوبات، از ضريب 

در نهايت به منظور ارائه روند . همبستگي پيرسون استفاده شد

ها از جمله مواد آلي و رطوبت  تغييرات مكاني و زماني داده

رسوبات، همچنين به منظور دست يابي به يك ديد كلي در مورد 

ويسكر پالت  -ا در تاالب چغاخور، نمودارهاي باكسه تغييرات آن

  .ترسيم گرديد Statgraphicsبا استفاده از نرم افزار 

  

  نتايج 
هاي مورد  بافت رسوبات هر يك از  ايستگاه 2جدول در 

طور كه  همان .آورده شده استمطالعه در فصول مختلف سال 

نظر از (هاي مختلف  شود بافت رسوبات در ايستگاه مشاهده مي

توان گفت كه بافت رسوبات  تغييرات چنداني نداشته و مي) مكاني

بافت (در بستر تاالب تقريباً يكسان و در كالس خيلي سنگين 

  . قرار دارد) رسي

و در  ANOVAدر تاييد مطلب فوق، آزمون آناليز واريانس 

ادامه آزمون دانكن براي درصد اجزاء مختلف تشكيل دهنده 

از نظر (هاي مختلف  در ايستگاه) شنسيلت، رس و (رسوبات 

 Pبه طوري كه ميزان . داري را نشان نداد ، اختالف معني)مكاني

، )P= 613/0(براي ذرات سيلت، رس و شن، بترتيب برابر 

)140/0 =P ( و)199/0 =P (برآورد شد.  

در مقابل، اين آزمون براي اجزاء تشكيل دهنده رسوبات در  

. داري را نشان داد اختالف معني  )از نظر زماني(مراحل مختلف 

برآورد ) P> 01/0(و براي سيلت )  P> 05/0(براي شن و رس (

  ).4تا  2 نمودارهاي) (گرديد

هاي مورد  تغييرات زماني درصد شن در ايستگاه 2 نمودار

درصد شن رسوبات در فصل زمستان . دهد مطالعه را نشان مي

با ) P>05/0(اري د بيشتر از فصول ديگر بوده و  اختالف معني

همچنين درصد شن رسوبات در فصل . فصل بهار و پاييز دارد

  .فصل ديگر بود 3تابستان حد واسطي براي 

هاي مورد  تغييرات زماني درصد سيلت در ايستگاه 3نمودار 

درصد سيلت  در فصل بهار بيشتر از . دهد مطالعه را نشان مي

با فصل ) P> 01/0(داري  فصول ديگر بوده و اختالف معني

به طور كلي روند تغييرات آن به سمت زمستان . زمستان داشت

  .كاهشي بود

هاي مورد  تغييرات زماني درصد رس در ايستگاه 4نمودار 

درصد رس در فصل بهار كمتر از فصول . دهد مطالعه را نشان مي

با سه فصل ديگر ) P> 05/0(ديگر بوده و  اختالف معني داري 

  . داشت

ن درصد اجزاء تشكيل دهنده رسوبات تاالب ميانگي 3جدول 

ميانگين و انحراف معيار درصد اجزاء شن در فصول  4و جدول 

در تمامي فصول كمترين . دهدبرداري را نشان مي مختلف نمونه

باقيمانده در (متر ميلي 1درصد شن، مربوط به ذراتي با اندازه 

 106/0ازه و بيشترين آن، مربوط به ذراتي با اند) 18الك شماره 

 140بترتيب باقيمانده روي الك هاي شماره (ميليمتر  053/0و 

توان گفت كه رسوبات بنابراين بطور كلي مي. باشد مي) 270و 

  .دنباشاين منطقه ريز دانه مي
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  هاي مورد مطالعه بافت رسوبات تاالب در ايستگاه :2جدول 

موقعيت جغرافياي  ايستگاه

(UTM) 

 ل مختلف سالبافت رسوب در فصو

 زمستان پاييز تابستان بهار

1 489500X=   

3533000Y=  

 رسي سيلتي رسي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي

2 489500X=   

3532000Y=  

 رسي سيلتي رسي سيلتي لومي رسي لومي رسي سيلتي

3 489500X=   

3531000Y=  

 رسي لومي رسي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي

4 490500X=   

3533000Y=  

 لومي رسي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي

5 490500X=   

3532000Y=  

 رسي لومي رسي سيلتي رسي رسي سيلتي

6 490500X=   

3531000Y=  

 رسي سيلتي لومي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي

7 491500X=   

3532500Y=  

 رسي سيلتي لومي رسي سيلتي رسي لومي رسي سيلتي

8 491500X=   

3531500Y=  

 رسي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي لومي رسي سيلتي

9 492500X=   

3531500Y=  

 لومي رسي رسي سيلتي رسي سيلتي رسي سيلتي

10 493500X=   

3531500Y=  

 رسي سيلتي رسي رسي لومي رسي سيلتي

  

   
  

 .  

  

  

  

  

  

  

  انگر انحراف معيار استبارها نماي تغييرات درصد شن در فصول مختلف :1نمودار 
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  بارها نمايانگر انحراف معيار است تغييرات درصد رس در فصول مختلف: 2نمودار 

  
  تغييرات درصد سيليت در فصول مختلف :3نمودار 

  ميانگين و انحراف معيار درصد اجزاء تشكيل دهنده، مواد آلي و رطوبت رسوبات در فصول مختلف :3جدول 

  

 رطوبت مواد آلي وعمجم رس سيلت شن فصول

 00/3±95/0 07/32±53/6 100 68/21±96/5 48/59±79/5 25/18±84/6 بهار

 97/3±78/0 00/41±57/5 100 01/28±80/5 42/48±22/7 69/22±85/5 تابستان

 46/5±96/0 25/52±15/9 100 64/27±58/5 73/53±75/9 63/18±55/8 پاييز

 91/6±69/0 64/61±76/8 100 19/28±08/6 93/43±29/5 58/26±24/7 زمستان

 84/4±71/1 74/46±5/13 100 38/26±27/6 39/51±10/9 53/21±71/7 ميانگين مجموع

  ميانگين و انحراف معيار درصد اجزاء شن در فصول مختلف: 4جدول 
  

  شماره الك          
 فصول

18 35 60 140 270 

 00/4±85/1 57/5±82/1 49/4±19/3 09/3±98/1 88/1±23/2 بهار

 30/5±24/2 66/6±71/2 10/5±43/2 80/3±47/1 62/1±63/1 تابستان

 74/4±86/2 53/7±18/4 59/3±79/2 97/1±97/1 18/1±36/1 پاييز

 49/7±73/2 49/7±73/2 45/4±33/2 01/2±73/1 87/2±77/3 زمستان

 38/5±70/2 81/6±98/2 41/4±65/2 72/2±90/1 89/1±42/2 ميانگين مجموع
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 5 نمودارمواد آلي در منطقه مورد مطالعه در تغييرات مكاني 
داري بين  از نظر مكاني اختالف معني. نشان داده شده است

 5با اين وجود ايستگاه ). P= 453/0(ها وجود نداشت  ايستگاه
داراي كمترين مقدار  3داراي بيشترين مقدار ماده آلي، ايستگاه 

  .اشتندها در حد واسط بين اين دو قرار د و ساير ايستگاه
تغييرات زماني مواد آلي موجود در رسوبات تاالب را ) 6(شكل 

مواد آلي  ميزاناز فصل بهار به سمت زمستان . دهدنشان مي
داري بين فصول مختلف  تاالب افزايش يافته و تفاوت معني

 ). P>01/0( شود مشاهده مي

درصد رطوبت رسوبات تاالب، از نظر مكاني  5نموداربا توجه به 
ند هاي مورد مطالعه نشان نداد داري را بين ايستگاه ف معنياختال

)699/0  =P .( در حاليكه ميانگين ميزان رطوبت رسوبات تاالب
حداقل ). P>01/0(داري داشت  در فصول مختلف تفاوت معني

ميزان رطوبت در فصل بهار و حداكثر آن در فصل زمستان 
 .گيري شد اندازه

ميزان همبستگي بين مواد آلي پي بردن به  براي). 6نمودار (
و رطوبت موجود در رسوبات و ضريب اطمينان آن، از ضريب 

.ارائه شده است 5همبستگي پيرسون استفاده شد كه در جدول 

  

  

  بارها نمايانگر انحراف معيار است تغييرات درصد مواد آلي رسوبات در ايستگاههاي مورد مطالعه: 4نمودار  

  

  

  

  

  بارها نمايانگر انحراف معيار است رات درصد مواد آلي در فصول مختلف سالتغيي: 5نمودار 
 

  

  

 

 

 

 

 

  سوبات در ايستگاهاي مورد مطالعهرتغييرات درصد  :6نمودار 
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  تغييرات درصد رطوبت رسوبات در فصول مختلف سال: 7نمودار 
  

  ضريب همبستگي پيرسون بين مواد آلي و رطوبت رسوبات -5جدول 

 فاكتورهاي مربوطه درصد مواد آلي بتدرصد رطو

 درصد مواد آلي 1 910/0**

1 
 درصد رطوبت 910/0**

  درصد1دار در سطح  معني**

  بحث
بافت رسوبات تاالب چغاخور به طور كلي در كالس خيلي 

بيشترين تغييرات مشاهده شده . قرار داشت) بافت رسي(سنگين 
لف، به ميزان هاي مختدر بافت رسوبات، در فصول و ايستگاه

هاي بافت خاك، سيلت مربوط بود، بطوري كه در بعضي از كالس
بتواند اي كه  اما اين ميزان به اندازه ،درصد سيلت افزايش يافته

نبوده  اي كند بافت رسوبات تاالب را دچار تغيير قابل مالحظه
   .است

شن در  يبه طور كلي روند تغييرات زماني درصد اجزا
  .استمطالعه از بهار به سمت زمستان افزايشي هاي مورد  ايستگاه

توان حجم آب ورودي به حوزه و ميزان  علت اين امر را مي
با  .به تاالب دانست فرسايش حوزه باالدست و ورود رسوبات آن

) معتدل سرد با تابستان گرم و خشك( نوع اقليم منطقه توجه به
كه نزوالت جوي در اين  شود مشاهده مي، 1هاي جدول  و داده

برف انباشته شده در  كه بودهحوزه در فصل زمستان بصورت برف 
ارتفاعات مشرف به تاالب در فصل بهار بتدريج ذوب شده و به 

هاي اين فصل بيشترين جريان حاصل از روان  همراه بارندگي
از سوي  .گردد آبهاي سطحي به تاالب را در فصل بهار باعث مي

ز آب براي مصارف كشاورزي و باز شدن خروجي استفاده اديگر 

همزمان با فعاليت هاي ( پاييز خرفصل بهار تا اوا يلاواسد از 
شده و تر  ، باعث خروج ذرات كوچك)كشاورزي در دشت بلداجي

تغييرات زماني درصد سيلت . خواهد داشتتأثير يرات يبر اين تغ
روند  دهنده كاهشي بودن هاي مورد مطالعه نشان در ايستگاه

طور كه گفته شد، به نظر  همان .تغييرات به سمت زمستان بود
رسد خروج آب تاالب از بهار تا پاييز بتواند دليلي بر كاهش  مي

تر در رسوبات تاالب از بهار به سمت زمستان  درصد ذرات كوچك
هاي مورد مطالعه  تغييرات زماني درصد رس در ايستگاه. باشد
ر فصل بهار نسبت به فصول درصد رس د دهنده كاهش نشان

ديگر بود، با توجه به دليلي كه براي تغييرات درصد سيلت 
رسوبات بيان شد، اين جزء از روند بيان شده تخطي كرده است 

تواند به دليل چسبندگي بيشتر ذرات رس نسبت  كه اين امر مي
به ديگر اجزاء بوده و باعث شده است كه نسبت به سيلت 

. داشته باشد) آبشويي(ابر جريان خروجي مقاومت بيشتري در بر
ها در  همچنين با توجه به پوشش گياهي زياد تاالب و خزان آن

فصول سرد سال كه باعث رسوب حجم زيادي بقاياي گياهي در 
، ذرات رس )1390، اسماعيلي( اواخر پاييز و زمستان مي شود

البته  .و خروج كمتري دارد ته نشين شدهبقاياي گياهي  بهمراه
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الزم به ذكر است كه افزايش ميزان سيلت و ساير اجزاء خاك كه 
و همچنين فعاليت هاي  دان در اثر بارندگي بهاره وارد تاالب شده

مانند شخم (كشاورزي در زمين ها و باغ هاي مشرف به تاالب 
زدن، استفاده فراوان از كودهاي حيواني و آبياري قرق آبي كه زه 

را نيز نمي توان ناديده گرفت،  )دگرد آبهاي سطحي را باعث مي
ميزان رس نسبي كه اين امر به نوبه خود مي تواند در كاهش 

به طور كلي توزيع ذرات در  .نسبت به ساير اجزاء موثر واقع شود
رسوبات، به وجود ذرات مختلف در منشأ و فرايندهايي كه در 

نژاد،  عباس(كنند، بستگي دارد  گذاري عمل مي هنگام رسوب
همان طور كه گفته شد، اختالفات بيان شده در ). 1384

اين اجزاء بوده  )عددي( بيشتر در مقدار كمي 4تا  2 نمودارهاي
تغييرات چنداني در بافت  )ساختار بافت رسوبات( و از نظر كيفي

بستر به وجود نيامده و همانند تغييرات مكاني، از نظر زماني نيز 
ييرات قابل مالحظه بافت رسوبات بستر تاالب، دست خوش تغ

هاي مختلف  اين امر در تعيين بافت در زمان. كيفي نشده است
به وضوح مشاهده شد بطوري كه بافت رسوبات بستر تقريباً در 

كه ميانگين درصد  2مطابق با جدول . همه فصول مشابه بود
به طور كلي . دهد اجزاء تشكيل دهنده رسوبات تاالب را نشان مي

تشكيل دهنده رسوبات تاالب، به ترتيب  بيشترين درصد اجزاء
باشد و بافت غالب در منطقه لومي رسي  سيلت، رس و شن مي

  . است
ها، عناصر غذايي موجود در  زمان با تجزيه و تخريب سنگ هم

ها آزاد شده و در دسترس گياهان و برخي ريز جانداران قرار  آن
وبات ها در رس پس از مرگ اين موجودات، بقاياي آن. گيرد مي

زرين كفش، (شود  باقي مانده و باعث تجمع مواد آلي در خاك مي
ها و  معموالً بقاياي گياهي موجود در درياچه). 1372

تجزيه نشده و  هاي كم عمق به دليل انباشتگي زياد حوضچه
ها افزايش مي  تحت شرايط بي هوازي تجمع نموده و مقدار آن

حاوي مواد آلي  در نتيجه اين عمل حجم زيادي رسوبات. يابد
ها عمدتاً بقاياي نيمه تجزيه  گردد كه اجزاء متشكله آن توليد مي

  ). Wetzel, 2001(شده گياهان است 
درصد و در مواردي كه با  20تواند تا  ها مي خاك تاالب

درصد وزني كربن در  20بقاياي گياهان مخلوط شود، بيش از 
اد آلي اهميت تعيين مو). 1372زرين كفش، (خود جاي دهد 

خاك نه تنها از نظر كمي، بلكه از نظر چگونگي تكامل آن، 
. سازد اختصاصاتي را از نظر محيط تشكيل و تهويه آن روشن مي

با وجود عدم مشاهده تفاوت معني دار در ميزان مواد آلي بين 
هاي  و  يكنواختي نسبي تركيب رسوبات كه در بخش ها ايستگاه

ها از نظر  جه به اين كه ايستگاهپيشين به آنها اشاره شد، با تو
عمق اختالف معني داري با يكديگر نداشتند، لذا به نظر مي رسد 

ها  ها بيشتر ناشي از موقعيت و شرايط متفاوت ايستگاه اين تفاوت
از نظر عواملي همچون  دوري و نزديكي به ساحل و در نتيجه 
 تاثير امواج، شنا، ماهيگيري ورزشي، رويش گياهان آبزي

همچنان كه در اين مطالعه نيز در . باشد ...و  )1390سماعيلي، ا(
از ) ديد كلي(در ارزيابي ظاهري  5برداري، ايستگاه  زمان نمونه
 تر بود ها غني هاي گياهي نسبت به ساير ايستگاه نظر رويش

هاي گياهي خزان  لذا تراكم بيشتر رويش. )1390اسماعيلي، (
افزايش خزان (آلي در آن باشد تواند دليل افزايش مواد  شده، مي
هاي گياهي از بهار به سمت زمستان و همچنين افزايش  رويش

نشان داده شده  6ميزان مواد آلي در اين راستا كه در شكل 
هاي نباتات به آساني در  هاي گياهي و دانه بطوري كه بافت ).است

نتيجه گيري در راستاي  اين. رسوبات  قابل تشخيص بود
تواند نقش و  ، مي)Wetzel, 2001(گر محققين هاي دي يافته

هاي ساكن در حفظ و انباشت مواد آلي را  اهميت تاالب ها و آب
  . نمايد مشخص 

هاي بي هوازي، كمبود اكسيژن موجب تراكم كربن  در محيط
همچنين نسبت كربن ).  و نفت  تشكيل زغال( شود و هيدروژن مي

هاي بي  در محيط. هاي مختلف متفاوت است به ازت در محيط
هاي تهويه  و در محيط 28اين نسبت برابر ) احياء كننده(هوازي 
در ). 1374معتمد، (است  12تا  3، برابر )اكسيدان(شده 
هاي باتالقي هوموس زيادي وجود  هاي دريايي و رسوب محيط

رسوبات تابستاني هوموس ها معموالً  گونه محيط  رد، در ايندا
ارت محيط باعث اكسيداسيون هوموس كمتري دارند، زيرا كه حر

بر عكس . شود شده و مواد آلي كمتري در رسوبات مشاهده مي 
ها  هايي كه از طغيان ناگهاني آب هاي زمستاني و رسوب رسوب

شوند، اكسيداسيون كمتري حاصل كرده و داراي  حاصل مي
. هوموس و مواد آلي بيشتري نسبت به رسوبات فصول ديگر است

). 1374معتمد، (مانند  موالً سياه رنگ باقي مياين رسوبات مع
تواند  نيز ميافزايش معني دار مواد آلي موجود در رسوبات تاالب 

وجود مواد آلي بيشتر در رسوبات با يافته فوق مطابقت داشته و 
مواد آلي، تركيبات كربني توليد شده به . را توجيه نمايد زمستاني

ران عالي تر در مراحل مختلف وسيله گياهان، ريز جانداران و جانو
در مطالعه حاضر ). Ben-Dor et al., 1997(باشد  تجزيه مي

هاي گياهي  رويم، رويش هرچه از بهار به سمت زمستان پيش مي
موجود در منطقه خزان كرده و ته نشست بيشتري حاصل 

به طوري كه در فصول پاييز و زمستان تراكم گياهان در . كنند مي
و در مقابل  )1390اسماعيلي، ( يافتهسطح تاالب كاهش 
. يابد اياي گياهي در كف بستر افزايش ميانباشتگي هوموس و بق

آلي  تواند دليلي بر افزايش ميزان مواد اين امر نيز به نوبه خود مي
 .باشد در رسوبات تاالب در فصل پاييز و زمستان
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اي بين مقدار رس و مواد آلي وجود دارد كه  همچنين رابطه
ها بيشتر بوده  ساس آن ذخيره غذايي و آب در اين گونه خاكبر ا

هاي ريز بافت به مقدار  و توليد و تجمع مواد آلي در خاك
بر اين اساس ). 1372زرين كفش، (گيرد  بيشتري صورت مي

تواند دليل  افزايش ميزان رس از بهار به سمت زمستان نيز مي
ر به سمت زمستان ديگري بر روند افزايشي ميزان مواد آلي از بها

در تاييد اين نتيجه گيري مطالعات نشان داده است كه . باشد
هايي كه درصد رس بيشتري  ميزان تجمع مواد آلي در خاك

عامل ديگري كه ). Konen et al., 2002(دارند، باالتر است 
تواند در افزايش ميزان مواد آلي همزمان با افزايش مقدار رس  مي

هاي رسي  ها به وسيله كاني جذب آنزيمدر رسوبات موثر باشد، 
هاي تجزيه  بوده كه مقاومت آنها را در برابر عمل ميكروارگانيزم

در عين حال ). 1372زرين كفش، ( دهد كننده افزايش مي
تغييرات فصلي مشاهده شده در مقدار مواد آلي، ممكن است به 

گيري ماده آلي نيز بستگي داشته  روش نمونه برداري و اندازه
  .اشدب

ميزان رطوبت موجود در رسوبات تاالب، از نظر مكاني 
. هاي مورد مطالعه نشان نداد اختالف معني داري را بين ايستگاه

به طور كلي عدم تغييرات خاص از نظر مكاني در پارامترهاي 
توان به يكنواخت بودن پيكره آبي تاالب  مورد اندازه گيري را مي

هاي  هاي مورد مطالعه، جريان از جمله عمق كم منطقه و ايستگاه
ها  ورودي محدود و شرايط يكنواخت حاكم بر تمامي ايستگاه

  . نسبت داد
در مقابل تغييرات زماني ميزان رطوبت رسوبات تاالب، اختالف 

نكته قابل توجه اين . داري را بين فصول مختلف نشان داد معني
لي كه اين تغييرات با تغييرات زماني مواد آلي مطابقت كام

بيان كرد توان براي اين تغييرات  ترين دليلي كه مي مهم. داشت
هاي آلي معموالً از آب اشباع  ها يا خاك اين است كه هيستوسول

هم به صورت وزني و هم به (ها  بوده و ظرفيت نگهداري آب آن
زيرا مواد آلي باعث ايجاد و . بسيار باال است) صورت حجمي

چنين نفوذ پذيري، ظرفيت ها شده و هم پايداري خاك دانه
 ,.Halvin et al( دهند نگهداري آب و تخلخل را افزايش مي

يابيم كه با افزايش  ، به وضوح درمي2با مشاهده جدول ). 1999
ميزان مواد آلي موجود در رسوبات تاالب، درصد رطوبت اين 

عالوه بر اين . شود فوق تاييد مي نتايجرسوبات نيز افزايش يافته و 
اي آماري مربوط به ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو آناليزه
در عين حال نقش . كند اين مطالب را تأييد مي) 2جدول(فاكتور 

به همين  .بافت خاك در اين خصوص را نيز نبايد ناديده گرفت
امر ل اين صف يكدر و دليل ممكن است گاهي در يك ايستگاه 

يك ايستگاه  به همين دليل ممكن است گاهي در . غالب نباشد
  .در يكي از فصول سال اين امر عموميت نداشته باشد
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Abstract 

Soil is one of the most important natural resources and foundation of formation and 

development of human civilized societies. Sediments are also important at receiving organic 

matter, material budgets and distribution of benthic organisms. As part of the ecological study 

of Choghakhor Wetland where located in Chaharmahal-o-Bakhtyari Province, some physical 

and chemical characteristics of sediments in this wetland were studied in relation with benthos 

environment. Sampling was performed in 10 stations with 3 replicates in each station since 

April 2010 to March 2011. The results showed that wetland sediments texture at different 

stations was not differeny and sediments component showed no significant differences 

between the stations. But the components showed significant differences between the stages. 

There was no from spring to winter (timing change’s) amounts of organic matter increased 

and showed the significant differences between seasons. Also sediment’s moisture percent 

and organic matter in different seasons showed significant differences. There was no 

significant differences in the sediment texture between the season’s .The Pearson correlation 

coefficient showed positive correlation in the 0.01 level between percentage of organic matter 

and sediment moisture that indicating a high capacity for water storage in organic soils. 
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