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 چکیده

ن  بندی آنها و تعییطبقهمنظور شناخت ماهیت رسوبات، بهشادگان  حاشیة تاالبدر اراضی  جلگة خوزستانرسوبات سطحی جنوب  ةمطالع

شد.     ویژگیترین گذارتأثیر سوبات، انجام  شیمیایی در تغییرات ر شة پس از های فیزیکی و  نقطه در   27از ها نمونهواحدهای کاری،  تهیة نق

ت رید سدیم، سدیم، منیزیم، کلسیم، هدای   ها شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، کل    نمونههای شیمیایی  ویژگی. شدند برداشت  واحدها 
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شد    شیمیایی انجام  سوب  پذیریتغییر در هاو متغیر ترین عواملگذارتأثیرمنظور تعیین به و اجزای تخریبی و  تحلیل   و از تحلیل عاملی اتر
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 مقدمه .1
حاشتتتیة    در این تحقین اراضتتتی  منطقة مورد مطالعه   

ستان شادگان در جنوب   تاالب شد می جلگة خوز که از   با

حاوی امالح کربناته، ستتولفاته و کلریده   ةرستتوبات ریزدان

در شتترایف فعلی،   هموار ة. این منطقشتتکل گرفته استتت 

سامان نمونه سبخایی    –پالیاییهای انتهایی هض حو ةای از 

باشد که در نگاه اول   میهای ساحلی جنوب کشور   دربیابان
یکدستتت و یکنواختی نمایان   ،به صتتورت اراضتتی وستتیع 

شتتیمیایی،  تخریبی و شتتوند و به لحاس ستتهم اجزای  می

هرچند که  . [21]مشتتابه مارن دارند  یترکیبرستتوبات آن 

ها و رستتوباتو و همینین  ستتن ها )مارنطبقه بندی در 

که دارای ترکیب   حاوی امالح ةدانریزنامگذاری رستتتوبات 

  ، هنوز اتفاق نظری وجود ندارد، ولیمشتتابه مارن هستتتند

سف پتی جان   شده تو عنوان یک مبنا  به [22] تعریف ارائه 

ته   در ها مواد   مارن  که در آن [ 25] شتتتودمینظر گرف
صد رس و   65تا  35محتوی  1زمینی صد     35تا  65در در

 [.22] شوندمیمعرفی کربنات 

  قابل   مواد نبودن ای  بودن دارا استتتاسبرهای ایران  مارن 

  ةعمد ةدستتتت دو بهو تیدریان و پسیژ طعام، نمک ) انحالل

تقستتتیم  ی ریتبخی هتا متارن  وی ریتبخغیر ی هتا متارن 

  پیت ایی یایدری هامارن) یریتبخ ریغی هامارن شتتوند.می

I ستتتیر هستتتتند که در  ترو، از نظر ستتتنی متعلن به ماقبل
شکیل  ی معمولی شور  بای اهایدرمحیف  ی  حاواند و شده ت

س )یی ایمیش  مواد و ولتیس  و رس)ی بیرتخ ذرات   و وتیکل

شکیل  ت خاک .هستند باال تیحالل بای ریتبخی هایکان فاقد

  نظر از ها با وجود ضتتتخامت کم،     مارن شتتتده بر روی این 

ی  ریتبخی ها مارن . باشتتتد ینم نامستتتاعد   یی ای میژئوشتتت

از نظر   و،II پی تی ها مارن  ای  شتتتوری ها اچه ی درهای  مارن )

  هاارنم نیا لیتشک  فیمحهستند و   سیر تر به متعلنسنی  

یی  ای دری ها لی فستتت فاقد   و بوده شتتتوری ها اچه ی در اغلب 
شند.  می   ورس و لتیس )ی بیرتخ ذراتی حاو هامارن نیابا

  ای و تیدریان و پسیژ ت،یهال ت،یکلستت)یی ایمیشتت مواد و

 
1 Earthy substance 

که با توجه به محیف   [15] دنباشتتتیم وهایکان نیا ازی کی

شکیل  شه همراه با    آنها ت سوبات تبخیری همی ا  هکربنات، ر

ها  مارنخاک تشکیل شده بر روی این [. 22]شوند مییافت 

 مضر  عناصر دارای ضخامت کم و از نظر ژئوشیمیایی حاوی   

 [.13] باشدیم اهیگ استقراری برا
طبیعی از  منابع ها در مدیریت    مارن اهمیت  که   از آنجا 

یری  گشکلکلی، یکی فرسایش و رسوب و دیگری    ةدو جنب

منظور  بهمطالعات انجام شتتده  ،باشتتدمیخاک حایز اهمیت 

ارتباط   تعیین به  های مارنی،   بندی واحد  پهنه شتتتناخت و   

یان   نه ) های فیزیکی ویژگیم ندی، مجموع متغیر دا های   ب

فیزیکی، میزان ستتتیلتتت و رس، نوع رس و فیزیوگرافی             

  ،هدایت الکتریکیمقادیر ) و شتتیمیایی واحدهای مارنی و...و

سدیم، کلر، بیکربنات، کربنات کلسیم، نسبت جذب سدیم،      
فرسایش، نوع خاک و پوشش    مختلف با اشکال   آنها گچ و...و

 .[31، 30، 12، 11، 5، 3، 1] اندپرداختهگیاهی 

ح  حاوی امال ةدانریزها و رسوبات سن بندی طبقهنیاز به 

روش جدیدی شد که در    ةهمراه با جزئیات بیشتر، سبب ارائ  

و   هتتای فیزیکیتوأمتتان ویژگینظر گرفتن  ضتتتمن درآن 

سوبات     سایر انواع    بهشیمیایی، این نوع از ر عنوان مارن و یا 

[.  15] شتتوندمیبندی تقستتیمحاوی امالح ریزدانة رستتوبات 

منجر به تفکیک     ،روشاین های طالقان با     مارن بندی  طبقه 
همینین  . [28، 27، 17] واحدهای جدید در منطقه شتتدزیر

کواترنری مکران ستتتاحلی در   -های ترستتتیرمارن ةدر مطالع

ه  توجه به اینک    گیری شتتتد که با  نتیجه چابهار چنین    ةمنطق 

حد     هک در این وا قادیر آ پایین بوده و بین    م   28الی  9ها 

صطالح مارن برای این      میدرصد در تغییر   ستفاده از ا شد، ا با

سیم نظر  ها ازسن   ست نبوده و       زمینبندی تق سی در شنا

ست به آنها   بهتر شود   گلسن  یا  گلا   سن  آهکی اطالق 
سوبات جنوب   ةسوابن مطالع . [2] ستان ر شان    جلگة خوز ن

ت به طور کلی ریزدانه و حاوی  دهد که هر چند این رسوبامی

گیری آنها در دو   شتتتکل ولی به دلیل    [18] امالح هستتتتند 

مدی و آب شتتتیرین،    محیف رستتتوبی حد  واستتتف جزر و 

   .[16] های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارندویژگی
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بندی اراضتتتی  طبقههای رایج روشاستتتاس که بر آنجا از

  تاالب حاشتتیة)در  جلگة خوزستتتانبیابانی، اراضتتی جنوب 

ور  اند، از نوع ششدهشادگانو که از رسوبات کواترنری تشکیل 

هستتتند، این   [32] 1با شتتوری بستتیار زیاد [19] و ستتدیمی

  ةجدید رستتتوبات ریزدان ةتحقین ستتتعی دارد تا مراحل طبق
های تکمیلی آماری آن را در این منطقه  تحلیلحاوی امالح و 

ی از نوع بیشتتتتر تبیین نموده تا به این ترتیب بتوان جزئیات

رستتتوبات و تغییرات آنها در منطقه به دستتتت آورد. بنابراین  

حاضتتتر،     ع   هدف از تحقین  طال های فیزیکی و   ویژگی ةم

منظور  به منطقة مورد مطالعهشتتیمیایی رستتوبات ستتطحی   

سوبات    بندی آنها و همینین تعیین  طبقه، شناخت ماهیت ر

  حاوی دانةریزتغییرات رستتوبات در تبیین  هاترین متغیرمؤثر

ها امکان تفکیک و           بوده منطقه امالح  با استتتتفاده از آن که 
  توجه به با ،های اراضتتی یکنواخت این نواحیبندی واحدپهنه

 .فراهم آید آینده اهداف مختلف پژوهشی و کاربردی

 

   روش شناسی. 2
 منطقة مورد مطالعه معرفی .2.1

  آن پیرامونو اراضی   شادگان  تاالب منطقة مورد مطالعه

های   طولبین باشتتتد که    می جلگة خوزستتتتان  در جنوب 

  ةدقیق  55درجه و   48تا   دقیقه  10درجه و   48 جغرافیایی 

 55درجه و   30تا   درجه  30های جغرافیایی  عرض غربی و

  ضتتةحوشتتمالی واقع شتتده و به لحاس ژئومورفولوژی  ةدقیق

دهد.   میجراحی را تشتتتکیل   ةآبخیز رودخان   ةانتهایی حوز 

یل توپوگرافی هموار   ولی کارون نیز    ةحوزاز  منطقه  ،به دل

شمال و غرب به   چنانکه، بودهثر أمت شت از  سیالبی د   های 
های جزر  کانالو کارون و از جنوب نیز به سبخاهای ساحلی 

 .و1)شکل  شودمیخلیج فارس محدود و مدی 

مربع و مستتاحت پهنة  کیلومتر 5400مستتاحت منطقه 

رسد.   می مربعکیلومتر 1000آبگیر تاالب در مواقع پرآبی به 

صلی تأمین آب تاالب  شیة آن       منبع ا ست حا ضی پ   ازو ارا

و  %90مکعب ) میلیون متر 2288به مقدار    جراحی ةرودخان  

ه  کارون     ةو آبرا پال و ستتترریز  قدار    کو میلیون   228به م

رش، دما و تبخیر  [. میانگین با21استتت ] و%10مترمکعب )
گراد و  درجه ستتانتی 8/24متر، میلی 160ترتیب ستتاالنه به

ای استتتت و اقلیم به متر با رژیم بارش مدیترانهمیلی 3500

 باشد.روش دومارتن اصالح شده، فراخشک گرم می

سطح آزاد دریا بین       شیة آن از  ضی حا ارتفاع تاالب و ارا

منتهی به متر متغیر بوده و شتتیب عمومی دشتتت   11تا  0

غربیو و دو در ده هزار   –تاالب دو در هزار )در امتداد شرقی

شمالی  ست. عمن آب تاالب حداکثر    –)در امتداد  جنوبیو ا

متر بوده و شتتتیب عمومی آن یک تا یک و نیم در ده       3تا  
 جنوبی است. –هزار در امتداد شمالی
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 1آبخیز جراحی ةدر کشور و در حوز منطقة مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی  .1شکل 
 

از   حاشتتیة تاالبهمینین عمن آب زیرزمینی اراضتتی 

های ستتطحی و آبمتر متغیر استتت. کیفیت  3صتتفر تا 
باشد.  میشور لبهای شور و آبزیرزمینی در منطقه از نوع 

، 4500تا   2100ریان ورودی به تاالب    هدایت الکتریکی ج  
، آب تاالب  30000تا  20000 حاشیة تاالب آب زیرزمینی 

های جزر و مدی که محل اتصال سرریز    کانالو آب  8700

ند،        یا هستتتت به آب در تاالب  میکروموس بر  19000آب 
  شور و قلیا و عمدتا   حاشیة تاالب متر بوده و اراضی  سانتی 
 دار هستند.زه

 نمونه برداری. 2.2
برداری به نحوی انتخاب شتتد که اراضتتی  شتتبکة نمونه

شادگان را پوشش       شیة تاالب  جنوب جلگة خوزستان در حا
دهد. به این منظور در ابتدا نقشة ژئومورفولوژی منطقة مورد  

صلی در نظر  مطالعه تهیه و به عنوان مبنای واحدهای کاری ا
با   گرفته شتتتد. جهت تهیة نقشتتتة ژئومورفولوژی منط     قه، 

ندستتتت )      ماهوارة ل فاده از تصتتتاویر   ،03/06/1973استتتت
 ارثگوگل و و20/03/2006 و 22/05/2000، 12/06/1990
مدل رقومی زمین 10/04/2013) های   و، نقشتتته2008) 2و، 

کل         زمین فت ایران، اداره  کت ملی ن ناستتتی )شتتتر شتتت
و، یک  1372و  1350و  1349شتتناستتی اکتشتتاف،  زمین

و تشتکیل   GISاطالعات جغرافیایی )پایگاه داده در ستامانة  
ای )درصورت نیازو و تهیة   گردید. اصالحات تصاویر ماهواره  

ستخراج مؤلفه  3های رنگی کاذبترکیب صلی و ا در   4های ا

و ستتایر مراحل در محیف نرم  Idrisi Selvaافزار محیف نرم
انجام شتتد. با استتتفاده از پایگاه داده های   ArcGIS10افزار 

ش    شده، نق ا  هة ژئومورفولوژی منطقه به تفکیک تیپایجاد 
[ تولید شتتد. تعیین  4ستتر و پالیا ]های دشتتتو رخستتاره

ای قابل    هایی که بر روی تصتتتاویر ماهواره   محدودة پدیده   

های  مشتتتاهده نبودند و همینین صتتتحت و دقت نقشتتته

 
1 Highly Saline 

2 Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

3 False Color Composite (FCC) 

4 Principal Component Analysis (PCA) 

شتتتده در دو دورة بازدید میدانی بررستتتی گشتتتته و تولید

نقشتتة نهایی تولید شتتد.   تغییرات مورد نیاز اعمال گشتتته و
شیة        ضی حا سمت ارا صلی به ترتیب از تاالب به  واحدهای ا
شیة تاالب،        صلی حا صلی تاالب، دریاچة ف شامل پیکرة ا آن 

های رسی جراحی   مناطن مرطوب )داخلی و ساحلیو، جلگه 
نخورده،  های رسی کارون بودند. سپس مناطن دست   و جلگه

کاری شناسایی شده  طبیعی و قابل دسترس درون هر واحد 
صفر تا       و نمونه صادفی از عمن  صورت غیرت سطحی به  های 
متر  ستتانتی 5متری )پس از تمیز کردن یک تا ستتانتی 50

 و.2سطح از زوائدو، برداشت شدند )شکل 

 . آنالیز آزمایشگاهی2.3
های فیزیکی و شتتیمیایی رستتوب،  جهت تعیین ویژگی

در قستتمت اول ها به دو قستتمت تقستتیم شتتدند. ابتدا نمونه

ها در هوای آزاد خشک و توزین شدند. سپس براساس     نمونه
ستور  [ مجموع 8بندی ]ها برای دانهتیمار نمونهالعمل پیشد

نات        با   امالح موجود در نمونه حذف شتتتدند. حذف کرب ها 
 1:10استتتفاده از استتید کلریدریک یک نرمال و با نستتبت   
ها با اتحجم نمونه به حجم استتید انجام شتتد. حذف ستتولف 

ها و فیلتر کردن آنها با استتتفاده از شتتستتتشتتوی مکرر نمونه
کاغذ صافی انجام شد. کلریدها نیز با توجه به میزان حاللیت 

شوی نمونه      شست ضمن  سپس نمونه  باال  شدند.  ها ها حذف 
شده و پس از توزین با روش هیدرومتری دانه    شک  بندی خ

شد. با توجه به انحالل کم   ها، اطمینان از سولفات آنها انجام 

بندی به روش هیدرومتری    حذف آنها در حین آزمایش دانه    
فات  ها با پلی فس نیز بررسی شد تا پس از تیمار کردن نمونه  

ند. همینین       له شتتتدن ذرات نگرد ستتتدیم، موجب فولکو
میکرون )سیلت و رسو با استفاده از    63بندی ذرات زیر دانه

 پذیرفت. بندی لیزری نیز صورتدستگاه دانه

با روش        نات کلستتتیم  در قستتتمت دوم درصتتتد کرب
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سولفات     صد  سیمتری و در ستون   کل سیم با روش ا  [8] کل
  با نستتبت ةعصتتار ةها برای تهیو از باقی نمونه شتتدتعیین 

گیری  اندازه ههدایت الکتریکی عصتتارو  استتتفاده شتتد 1:1
عنوان شتتاخصتتی برای برآورد  گردید. هدایت الکتریکی به

ابطة  ر[ که معادلة آن در 23باشد ] فاده میشوری قابل است  
[ آمده استتتت. البته باید در نظر داشتتتت که بنا به    24] 1

له   بت امالح مختلف    دالیلی چند از جم تغییرات در نستتت

ویژه در مقادیر هدایت  [ به24اشتتباع ] ةموجود در عصتتار
[، از  29متر ]موس بر ستتتانتیمیلی 10الکتریکی بیش از 
ستفاده نمود   نوان یک تخمین میعاین رابطه تنها به توان ا

عنوان تخمینی از میزان  که در این تحقین نیز این مقدار به

 کلرید سدیم در نظر گرفته شد.

 TDS(ppm) = 640 × EC(mmho/cm) و1)

  که در آن:
TDS (ppm)        مجموع امالح محلول )قستتتمتتت در =

موس  = هدایت الکتریکی )میلی EC(mmho/cm)میلیونو و 
 متروسانتیبر 

کلستتیم و مجموع کلستتیم و منیزیم با روش عیارستتنجی   
گیری ستتتدیم و پتاستتتیم با روش    گیری شتتتدند. اندازه  اندازه 
فوتومتری صورت پذیرفت. اسیدیته با استفاده از دستگاه و  فلیم

 [.  8نسبت جذب سدیم با استفاده از رابطة موجود تعیین شد ]

 
 بردارینمونهنقاط واحدهای ژئومورفولوژی و  .2شکل 

 

 بندی رسوباتطبقه. 2.4
  جدیدبه روش  امالح دانة حاویریزرسوبات بندی طبقه

شیمیایی     سهم بخش تخریبی و  سه مرحل مبتنی بر  ه در 
استتاس نستتبت   براول  ةدر مرحل. [26] پذیردمیصتتورت 

دانه )ذرات رس و ستتیلتو به ریزدرصتتد کل مواد تخریبی 
صد کل   ها در  نمونهو نمکو  گچشیمیایی )آهک،   مواددر

 و.3)شکل  [22] شوندمیبندی طبقهگروه،  5
درصد مواد    65های دارای بیش از در مراحل بعد نمونه

[. 15شتتوند ]بندی میتخریبی یا شتتیمیایی جداگانه طبقه

  ةقبل، در دو طبق   ةهایی که در مرحل   دوم نمونه  ةدر مرحل 
استتاس درصتتد مواد تخریبی باشتتند، بر  65دارای بیش از 

سیلت مجددا       صد رس و  سبت در بندی  گروه طبقه 5در  ن
 و.4شوند )شکل می
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اول دارای   ةهایی که در مرحل   نمونه  ستتتوم ةدر مرحل 
شیمیایی درصد   65بیش از  شند بر  مواد  ساس درصد و   با ا

یایی  نوع م هک ) واد شتتتیم مک و  گچ، آ قه ن ندی   و طب ب
 جو. 5ب و  5الف،  5شوند )شکل می

 

 شیمیاییاساس نسبت کل مواد تخریبی و بربندی رسوبات ریزدانه طبقهاول  ةمرحل  .3شکل 

 

 اساس نسبت رس و سیلتبردانه بندی رسوبات ریزطبقهدوم  ةمرحل .4شکل 

 

 

 گچو  آهکاساس نسبت بربندی رسوبات ریزدانه طبقهسوم  ةمرحل .الف 5شکل 

 
 نمکو  آهکاساس نسبت بربندی رسوبات ریزدانه طبقهسوم  ةمرحل .ب 5شکل 

 درصد مواد شیمیایی
 

 درصد مواد تخریبی
 

 رسوب

 تخریبی

 ریزدانه

 

 تخریبی رسوب
 شیمیایی امالح ریز دانة حاوی

 

 مارنی رسوب
 

  مواد حاوی شیمیایی رسوب
 تخریبی

 

 رسوب
 شیمیایی

 

90 65 35 10 0 

0 10 35 65 90 

100 

100 

 درصد سیلت

 درصد رس

 رس

 

 سیلتی رس

 

 گل

 

 رسی سیلت

 

 سیلت

 

90 65 35 10 0 

0 10 35 65 90 

100 

100 

 درصد گچ
 

 درصد آهک
 

 آهک
 

 گیی آهک
 

 آهکی گچ گچ - آهک
 

 گچ
 

90 65 35 10 0 

0 10 35 65 90 

100 

100 

 درصد نمک
 

 درصد آهک
 

 آهک

 

 نمکی آهک
 

 نمک - آهک

 

 نمک آهکینمک 
 

90 65 35 10 0 

0 10 35 65 90 

100 

100 
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 نمکو  گچاساس نسبت بربندی رسوبات ریزدانه طبقهسوم  ةمرحل .ج 5شکل 

 آنالیز آماری .2.5
بات     گذار تأثیر جهت تعیین   مل تغییر در رستتتو ترین عوا

ستخراج اطالعات بیشتر موجود در نتایج     منطقه و همینین ا

آزمایشات فیزیکی و شیمیایی از روش تحلیل عاملی استفاده     

متغیر   15تحقین شامل  های مورد بررسی در این  متغیر شد. 

به همراه دو متغیر   1فیزیکی و شتتتیمیایی هستتتتند )جدول 

شیمیایی  1مجموع مواد تخریبی با توجه به   .و2و مجموع مواد 

یاز    هداف تحقین ن ها   بودا یا مجموع متغیر که متغیر    در یی 

ا به  ی)تر هستتتتند گذارتأثیرهای رستتتوب نمونهبیان تغییرات 

یانس بیشتتتتری را تبیین     بارت دیگر وار ندو میع یین  تع کن

. ضمن اینکه در خالل این تحلیل، ارتباط میان متغیرها  شوند

ا  هنیز ستتتنجیده شتتتده و در نهایت با تعداد کمتری از متغیر

ر  دتوجه به اهداف تحقین  د. باینتایج قابل قبولی به دستتت آ

شد. در این   روش تحلیل عاملی، مناسب تشخیص دا  ابتدا  ده 

که از    گیرند، به طوری  میهایی قرار  عامل  ها در  روش متغیر

صد واریانس کاهش  عاملعامل اول به  یابد،  میهای بعدی در

که در   از این رو متغیر مل  هایی  ند   میهای اولی قرار  عا گیر

ستند تأثیر ستفاده از  [34] گذارتر ه افزار  نرم. آنالیز آماری با ا

SPSS18         که متغیر به این جه  با تو جام شتتتد.  ها دارای   ان

ساس   هاتحلیل بودندواحدهای متفاوت  ی  هبستگ  ماتریسبرا

فت.   مل   استتتتخراج  برایصتتتورت گر ی   عا   ةها از روش تجز

ها با روش  عاملهای اصتتتلی استتتتفاده شتتتد و دوران  مولفه 

های مورد استفاده در تحلیل  متغیرصورت گرفت.  3واریماکس

 
1 Terrigenous 

2 Chemicals 

3 Varimax 

 یعنی رسوب فاقددر مقادیر متغیر ماسه، تعداد زیادی مشاهدة صفر وجود داشت  4

،  رس ستتتولفات کلستتتیم، کربنات کلستتتیم، عبارت بودند از:

  ،4سیلت، مجموع مواد تخریبی )مجموع رس، سیلت و ماسهو   

، استتتیدیته و    5هدایت الکتریکی، نستتتبت جذب ستتتدیمی     

 های سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم.  کاتیون

هایی،     یل ن مل  جهت تحل که       عا هایی انتخاب شتتتدند 

یک بود    ةویژ ارزش ها بیش از  هت [20] آن   . همینین ج

عداد متغیر   مل  ها در هر  کاهش ت خاب    ، متغیرعا هایی انت

شتر از   هر عاملآنها در  بار عاملیمطلن  شدند که قدر  ، بی

، ضمن اینکه این مقدار از بار عاملی با منطن  [6] بود 75/0

ها در این تحقین نیز ستتتازگار    بندی و تفکیک متغیر  طبقه 

ین                 .بود  ی ع ت ظور  ن م لیتتل آمتتاری و بتته  ح ت در ادامتته 

س ها بر تغییرترین متغیر یا متغیرگذاریرتأث وبات از  پذیری ر

  نجاآ مراتبی استفاده شد. از  سلسله  ای با روش خوشه آنالیز 

عاملی هم       یل  تایج تحل مل       متغیر ةکه در ن عا ها در چهار 

همگی   و5دارای بارهای عاملی باال بودند )جدول        ،اصتتتلی

 ای وارد شدند.  خوشهآنها در تحلیل 

 

 نتایج. 3
های فیزیکی و شیمیایی رسوبات    ویژگینتایج آزمایش 

بندی رستتوبات با  طبقهباشتتد. نتایج می 1شتترح جدول به

باشتتد که  می 2به شتترح جدول  جدیدای مرحلهستتهروش 

شان   صورت تقریبا   دهد مین سوبات منطقه به  ساوی از    ر م

ز اسمیرنف این متغیر ا -بنابراین در آزمون نرمالیتة کولموگراف ماسه بوده است.

کرد. لذا متغیر ماسه حذف شده و به جای آن متغیر توزیع نرمال تبعیت نمی

 مجموع مواد تخریبی که دربرگیرندة ماسه، سیلت و رس بود، جایگزین شد. 

5 0.5SAR=Na/((Ca+Mg)/2) 

 باشد.  واالن در لیتر میاکیها بر حسب میلیکاتیونواحد 

 درصد نمک
 

 درصد گچ
 

 گچ
 

 نمکی گچ
 

 گیی نمک  - نمکی گچ
 

 گیی نمک
 

 نمک
 

90 65 35 10 0 

0 10 35 65 90 

100 

100 
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های کربناته و تبخیری و همینین تخریبی تشتتکیل  بخش

صد از   90بندی طبقه. در این اندشده  ها به لحاس  نمونهدر

های کربناته و تبخیری و همینین تخریبی،     بخشترکیب  

ستند.        65تا  35بین  شته و از نوع مارن ه صد امالح دا در

درصد ترکیبات    65ها دارای بیش از نمونهدرصد   10باقی 

  7ستتیلتی )رس ةباشتتند که خود به دو دستتت میتخریبی 

از   و.2)جدول  بندی شدند سیم تقدرصدو   3درصدو و گل ) 

درصتتتد امالح   65ها، رستتتوب با بیش از نمونهکه در  آنجا

 دوم پایان یافت.   ةبندی در مرحلطبقهموجود نبود، 

 ة، ارزش ویژ3ها در جدول ضتترایب همبستتتگی متغیر

باالتر از   ةاصلی با ارزش ویژ  عاملمحاسبه شده برای چهار   

کننده و واریانس تجمعی    توجیه های  واریانس یک همراه با   

پس از دوران   عامل  برای هر  عاملی های  بار و  4در جدول  

اول به   عامل  در  بارهای عاملی    آمده استتتت.  5در جدول  

ترتیب برای نستتبت جذب ستتدیم، میزان پتاستتیم، هدایت  

سدیم همگی باالی   شان    9/0الکتریکی و میزان  بوده که ن

باالی این مت      باط  باال و ارت با   غیراز قدرت تبیین  م  ها    لعا

فه  لؤمها نیز قدرت تبیین باال در لفهؤمسایر   مورد دردارد. 

باالی متغیر   با   و ارتباط   شتتتود  میمشتتتاهده   ها عامل  ها 

 و.  5)جدول 

تایج تحلیل    به صتتتورت   خوشتتتهن نمودار  ای متغیرها 

ست  6شکل  در درختی شاخه  ضور   . از آنجاآمده ا که با ح

درختی تنها دو خوشه ایجاد  شاخهکاتیون سدیم در نمودار 

درختی متغیرها بدون  شتتاخه، نمودار الفو 6 )شتتکل شتتد

ا  هجهت بروز سایر فواصل بین متغیر  حضور کاتیون سدیم   

 و.ب 6شکل ) نیز تهیه و ترسیم شد

 انشادگ حاشیة تاالبهای فیزیکی و شیمیایی رسوبات سطحی اراضی ویژگی .1جدول 

 رسوب ةکد نمون
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K
 

(m
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/l
) 

pH 
 

SH1-1 4/8 5/0 1/38 4/29 6/23 0 5/130 1/355 1523 10 8/26 5/71 7/7 

SH2-1 2/3 4/0 4/40 2/39 8/16 0 5/49 5/94 9/640 20 72 7/13 55/7 

SH3-1 2 2/0 7/37 9/30 1/29 0 32 5/93 2/401 8/10 26 3/14 74/7 

SH4-1 6/3 8/5 3/31 6/13 7/42 3 8/56 1/69 9/640 74 98 7/13 33/7 

SH5-1 8/1 6/0 6/39 2/21 1/24 8/12 2/28 53 6/304 40 26 1/9 4/7 

SH6-2 3 4/0 8/38 37 8/20 0 3/46 1/107 9/640 2/19 4/52 7/13 2/7 

SH7-1 3/5 5/5 30 9/13 3/45 0 83 6/171 5/878 34 4/18 8/22 5/7 

SH8-1 8/3 6/1 8/35 6/35 2/23 0 1/60 2/82 4/802 4/82 108 2/18 3/7 

SH9-1 7/0 2/1 9/37 1/24 1/36 0 5/10 31 1/120 2/19 8/10 6/4 89/7 

SH10-1 5/2 8/0 5/37 1/20 1/25 9/13 5/39 3/91 5/491 4/24 6/33 7/13 2/7 

SH11-1 6/1 4/4 3/36 7/23 1/34 0 5/25 2/50 6/200 2/25 8/6 1/7 64/7 

SH12-3 3/1 8/4 3/36 6/34 1/23 0 8/19 4/43 3/240 4/34 8/26 1/9 51/7 

SH13-1 5/1 6/1 3/31 5/35 2/30 0 5/23 9/86 7/245 4/10 6/5 7/10 81/7 

SH14-1 4/1 3/4 3/21 5/20 6/52 0 4/21 6/44 3/240 36 22 1/9 65/7 

SH15-1 9/2 7/1 5/37 9/28 9/28 0 9/45 3/117 4/802 60 6/33 2/18 4/7 

SH16-1 7/1 8/4 1/32 8/36 6/24 0 2/26 8/50 6/304 8/36 2/35 1/9 4/7 

SH17-1 8/1 1/1 6/44 1/34 3/18 0 9/28 71 9/375 34 22 1/9 92/6 

SH18-1 5/1 9/0 7/36 5/33 4/27 0 1/23 9/59 4/282 2/17 2/27 1/9 54/7 

SH19-1 4 5/1 9/42 7/39 9/11 0 5/62 5/153 2/1068 4/46 4/50 8/22 12/7 

SH20-1 4/0 8/0 7/46 4/21 8/30 0 4/6 6/17 3/70 8/16 2/15 9/2 58/7 

SH21-1 5/2 8/1 9/42 29 7/23 0 3/39 6/59 4/391 46 4/40 7/13 21/7 

SH22-1 1/1 3/0 1/42 9/16 9/33 7/5 18 1/60 3/240 12 20 1/9 7/7 
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SH23-1 4 5 4/30 5/28 2/32 0 8/61 5/141 2/1068 2/61 8/52 8/22 15/7 

SH24-1 5/4 7/0 2/29 1/36 6/29 0 70 5/177 6/1203 20 72 3/27 43/7 

SH25-1 2/3 5/2 9/47 1/18 3/28 0 1/50 1/122 4/802 4/50 36 2/18 08/7 

SH26-1 8/1 9/1 9/47 1/27 3/21 0 9/28 9/57 4/351 48 6/25 1/9 52/7 

SH27-1 7/0 1/3 8/38 2/21 2/36 0 5/11 2/33 8/87 8/8 2/5 6/3 86/7 

 45/7 15 8/35 2/33 534 4/92 7/40 3/1 6/28 8/27 5/37 15/2 6/2 میانگین

 25/0 8/12 1/26 11/20 8/375 5/67 5/26 6/3 8/8 0/8 2/6 8/1 7/1 انحراف معیار

 

 امالح  دانة حاویریزرسوبات  درمبتنی بر سهم بخش تخریبی و شیمیایی بندی رسوبات با روش طبقه. 2جدول 

 امالح( دانة حاویریزتخریبی  رسوب)*

 

ونه
نم
د 
ک

 

 سهم بخش شیمیایی در نمونه

 )درصدو
 اول ةمرحل )درصدو نمونهسهم بخش تخریبی در 

 امگذارین

 

سهم رس و سیلت 

 در بخش تخریبی 

ریز و خیلی ریزدانه 

 )درصدو
دوم  ةمرحل

 نامگذاری

 شوری
کربنات 

 کلسیم

سولفات 

 کلسیم
 ماسه سیلت رس کل امالح

مواد  کل

 تخریبی
 سیلت رس

sh1-1 4/8 1/38 5/0 0/47 4/29 6/23 0 0/53 مارن 8/14 2/85 مارن 

sh2-1 2/3 4/40 4/0 0/44 2/39 8/16 0 0/56 مارن 0/0 0/100 مارن 

sh3-1 0/2 7/37 2/0 0/40 9/30 1/29 0 0/60 مارن 7/7 3/92 مارن 

sh4-1 6/3 3/31 8/5 7/40 6/13 7/42 3 3/59 مارن 8/8 2/91 مارن 

sh5-1 8/1 6/39 6/0 0/42 2/21 1/24 8/12 0/58 مارن 5/20 5/79 مارن 

sh6-2 0/3 8/38 4/0 1/42 37 8/20 0 9/57 مارن 7/7 3/92 مارن 

sh7-1 3/5 0/30 5/5 8/40 9/13 3/45 0 2/59 مارن 6/31 4/68 مارن 

sh8-1 8/3 8/35 6/1 2/41 6/35 2/23 0 8/58 مارن 7/36 3/63 مارن 

sh9-1 7/0 9/37 2/1 8/39 1/24 1/36 0 2/60 مارن 3/35 7/64 مارن 

sh10-

1 
 مارن 3/33 7/66 مارن 2/59 9/13 1/25 1/20 8/40 8/0 5/37 5/2

sh11-

1 
 مارن 9/46 1/53 مارن 7/57 0 1/34 7/23 3/42 4/4 3/36 6/1

sh12-

3 
 مارن 0/22 0/78 مارن 7/57 0 1/23 6/34 3/42 8/4 3/36 3/1

sh13-

1 
 گل 6/42 4/57 * 7/65 0 2/30 5/35 3/34 6/1 3/31 5/1

sh14-

1 
 رس سیلتی 3/20 7/79 * 1/73 0 6/52 5/20 9/26 3/4 3/21 4/1

sh15-

1 
 مارن 9/35 1/64 مارن 9/57 0 9/28 9/28 1/42 7/1 5/37 9/2

sh16-

1 
 مارن 8/18 2/81 مارن 4/61 0 6/24 8/36 6/38 8/4 1/32 7/1

sh17-

1 
 مارن 3/4 7/95 مارن 4/52 0 3/18 1/34 6/47 1/1 6/44 8/1

sh18-

1 
 مارن 5/30 5/69 مارن 9/60 0 4/27 5/33 1/39 9/0 7/36 5/1

sh19-

1 
 مارن 8/18 2/81 مارن 6/51 0 9/11 7/39 4/48 5/1 9/42 0/4

sh20-

1 
 مارن 5/47 5/52 مارن 1/52 0 8/30 4/21 9/47 8/0 7/46 4/0
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sh21-

1 
 مارن 1/26 9/73 مارن 8/52 0 7/23 29 2/47 8/1 9/42 5/2

sh22-

1 
 مارن 5/40 5/59 مارن 5/56 7/5 9/33 9/16 5/43 3/0 1/42 1/1

sh23-

1 
 مارن 7/21 3/78 مارن 7/60 0 2/32 5/28 3/39 0/5 4/30 0/4

sh24-

1 
 رس سیلتی 1/32 9/67 * 7/65 0 6/29 1/36 3/34 7/0 2/29 5/4

sh25-

1 
 مارن 5/30 5/69 مارن 4/46 0 3/28 1/18 6/53 5/2 9/47 2/3

sh26-

1 
 مارن 9/35 1/64 مارن 4/48 0 3/21 1/27 6/51 9/1 9/47 8/1

sh27-

1 
 مارن 0/39 0/61 مارن 4/57 0 2/36 2/21 6/42 1/3 8/38 7/0
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 های فیزیکی و شیمیایی همبستگی متغیر ماتریس .3جدول 

 
CaSO

4 
CaCO

3 
Clay Silt 

Terrigenou

s 
EC SAR 

Name

q 
Came

q 
Mgme

q 
Kmeq pH 

CaSO4 0/1 5/0- 
32/0

- 
53/0 23/0 02/0 

13/0

- 
03/0- 43/0 04/0 12/0- 06/0 

CaCO3 5/0- 0/1 03/0 61/0- 91/0- 16/0- 
11/0

- 
13/0- 06/0- 15/0- 10/0- 

23/0

- 

Clay 32/0- 03/0 0/1 
70/0

- 
04/0 09/0 15/0 21/0 07/0 26/0 13/0 

17/0

- 

Silt 53/0 61/0- 
70/0

- 
0/1 56/0 

12/0

- 
16/0- 21/0- 01/0- 20/0- 15/0- 43/0 

Terrigenou

s 
23/0 91/0- 04/0 56/0 0/1 

13/0

- 

12/0

- 
12/0- 13/0- 02/0 13/0- 35/0 

EC 02/0 16/0- 09/0 
12/0

- 
13/0- 0/1 93/0 94/0 21/0 43/0 92/0 

24/0

- 

SAR 13/0- 11/0- 15/0 16/0- 12/0- 93/0 0/1 90/0 05/0- 18/0 97/0 
09/0

- 

Nameq 03/0- 13/0- 21/0 
21/0

- 
12/0- 94/0 90/0 0/1 28/0 51/0 86/0 36/0- 

Cameq 43/0 06/0- 07/0 
01/0

- 
13/0- 21/0 

05/0

- 
28/0 0/1 63/0 

004/0

- 

59/0

- 

Mgmeq 04/0 15/0- 26/0 
20/0

- 
02/0 43/0 18/0 51/0 63/0 0/1 20/0 46/0- 

Kmeq 12/0- 10/0- 13/0 
15/0

- 
13/0- 92/0 97/0 86/0 004/0- 20/0 0/1 

05/0

- 

pH 06/0 23/0- 
17/0

- 
43/0 35/0 

24/0

- 

09/0

- 
36/0- 59/0- 46/0- 05/0- 0/1 

 

 های اصلی(لفهؤها با روش معامل)استخراج  هاواریانسهای اصلی همراه با عامل ةارزش ویژ .4جدول 

 واریانس تجمعی شدهتوجیهواریانس  ارزش ویژه مولفه

PC1 2/4 6/35 6/35 

PC2 8/2 9/23 5/59 

PC3 1/2 6/17 2/77 

PC4 4/1 9/11 0/89 

 

 

 پس از دوران عاملهای محاسبه شده برای هر وزن .5جدول 

 PC1 PC2 PC3 PC4 متغیرهای فیزیکی و شیمیایی

SAR 989/0 022/0- 054/0- 079/0- 
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K (meq/l) 976/0 023/0 044/0- 060/0- 

EC (mmhos/cm) 964/0 014/0 221/0 002/0 

Na (meq/l) 916/0 015/0 328/0 117/0- 

CaCO3(gr/100gr) 142/0- 963/0- 054/0- 184/0- 

Terrigenous(gr/100gr) 113/0- 962/0 134/0- 002/0- 

Ca (meq/l) 019/0 018/0- 911/0 220/0 

pH 089/0- 322/0 776/0- 144/0 

Mg (meq/l) 252/0 175/0 767/0 246/0- 

Clay(gr/100gr) 073/0 124/0 128/0 918/0- 

Silt(gr/100gr) 092/0- 536/0 190/0- 776/0 

CaSO4(gr/100gr) 08/0- 380/0 381/0 632/0 

 

مستقل  ةتنهایی یک خوش ها، این متغیر بهزیاد کاتیون سدیم با سایر متغیر ةبه علت فاصلکه ها بندی متغیرخوشهدرختی شاخهنمودار   .6 شکل

  SARدهد میالف(. حالت بدون حضور کاتیون سدیم جهت بروز سایر فواصل بین متغیرها اجراء شده که نشان  6) است را تشکیل داده

 ب( 6) ، همچنان یک خوشه مستقل است(به دلیل نقش سدیم در رابطه)

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
بندی رستتوب امکان ارائه  طبقهانتخاب روش مناستتب 

ذرات، جنس کلی آن )مانند   ةت نسبی در مورد اندازاطالعا

آهکی و مارنیو و یا جزئی )مانند ترکیبی که در آن غالب         

گذاری        [9] استتتتو را فراهم نموده نام یب  به این ترت و 

سوبات، کاربردهای زیادی در   سی    رسوب های بررسی ر شنا

  حاشیة تاالبدر  جلگة خوزستان. اراضی جنوب [14] دارد

که   هستتتندو آبگیری  بستتیار هموار هایدشتتت ،شتتادگان

از رسوبات سیالبی سیلتی و رسی هولوسن تشکیل         تا عمد

. با توجه به اینکه رسوبات منطقه حاوی امالح   [7] نداشده 

از روش جدید  به منظور استتتخراج اطالعات بیشتتتر ، بودند

  شتتتیمیایی مبتنی بر ستتتهم بخش تخریبی و  بندی طبقه 

شد. چنانکه    ستفاده  ستفاده از این   طالعات سایر م  ا نیز با ا

مل  روش، اطالعات   بات  کا منطقة مورد   تری از نوع رستتتو

. نتایج این   [28، 27، 17] خود به دستتتت آوردند   مطالعه  

با توجه به نوع ترکیب اجزای تخریبی   تحقین نشان داد که

نوع  از منطقة مورد مطالعهو شتتتیمیایی، رستتتوبات غالب     

 باشند.می یمارن

مقادیر باالی   شتتتامل شتتتیمیاییاجزای اصتتتلی بخش 

سیم و کلریدها      سولفات کل سیم همراه با  ودند بکربنات کل

  .های ترسیر ایران هستند  مارنکه به لحاس ترکیب، مشابه  

سن      سنی، متعلن به هولو سوبات به لحاس  ش میاین ر   ندبا

هایی    حوزهکه در   [7] نه    وهای انت ما   های تبخیری ستتتا

 [10] وفصتتلی و دایمی)تاالبی یا و  وستتبخایی –پالیایی)
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های  حوزهاز سویی دیگر،  همینان درحال تشکیل هستند.   

شکیل     سوبی محل ت های  دریاچهیر ایران، س های ترمارنر

ها در بعضتتتی از  مارن آن عالوه برهستتتتند.  [15] شتتتور

. [22] شتتتوندمیتشتتتکیل  نیز های آب شتتتیرین دریاچه  

ه از  ک  منطقة مورد مطالعه   های  ویژگیبنابراین، با توجه به     

شده       شکیل  ست و آبگیر ت ضی پ گة جلتوان جنوب می، ارا

فعال رستتتوبی به لحاس      ةحوزعنوان یک  به را  خوزستتتتان 

  نظر گرفت.   درعهد حاضر انباشت رسوبات مارنی 

سوبی      زمین موادشده بر روی  انجاممطالعات  سی ر شنا

حاوی امالح بیشتتتر بر ستتازندهای مارنی ماقبل کواترنری 

که    هر استتتت.متمرکز بوده  عات   چند  طال به طور  این م

ستقیم   به  ولی اندنپرداختهاین واحدها درون  اتتغییربه م

ستقیم و در قالب     ی و های فیزیکویژگی تأثیرصورت غیرم

بندی رستتوب،  دانهمجموع متغیرهای فیزیکی، )شتتیمیایی 

مقادیر رس، ستتیلت و ماستته، شتتاخص خمیری، هدایت    

ان کربنات، کلر، گچ،  الکتریکی، نستتبت جذب ستتدیم، میز

، 1] بر فرسایش و پوشش گیاهی وسدیم، پتاسیم و منیزیم

غییر     [31، 30، 26، 17، 12، 11، 5، 3 ت ین    پتتذیری ،  ا

 نمایند.میرا بررسی  رسوبیواحدهای 

را   غییرپذیریتدر این تحقین که به طور مستتتقیم این 

نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشتتان  بررستتی نموده استتت، 

 ةبا ارزش ویژ عاملهای اولیه، چهار عاملز میان ادادند که 

 و درصد از تغییرات بودند  89بیش از یک، قادر به توضیح  

های اصتتتلی انتخاب شتتتدند      عامل  به این دلیل به عنوان    

باال در    بار ها براستتتاس نوع متغیرهای با    عامل   و.4)جدول  

شوری و  متغیرهای اول،  در عاملهر یک شناسایی شدند.    

دوم، اجزای تخریبی و  در عامل  های یک ظرفیتی،   کاتیون 

سیدیته و     در عاملکربناته،    های دو ظرفیتیکاتیونسوم ا

 قرار گرفتند.  دانه، ریزچهارم، ذرات  در عاملو 

شان داد طبقههای چهارگانه با نتایج عاملتطابن    بندی ن

  بندی کرد. با درتقستتیمتوان به دو دستتته میها را عاملکه 

قادیر اصتتتلی بخش       نات کلستتتیم م که کرب نظر گرفتن این

بندی جدید به خود اختصاص   طبقهشیمیایی رسوبات را در   

های عامل چهارم در       و و همینین متغیر2دهد )جدول   می

واقع اجزای بخش تخریبی هستتتند، به این ترتیب دو عامل  

مل اجزای   به توان میدوم و چهارم را در مجموع   عنوان عوا

درصد    8/35نظر گرفت که در مجموع  جدید در بندیطبقه

دارنتتد و نقش خود را در زمتتان     می از تغییرات را بیتتان      

های  ویژگیهای اول و ستتوم، عاملاند. نمودهبندی ایفا طبقه

درصتتد از   2/53شتتیمیایی رستتوب هستتتند که در مجموع 

مل اول        میتغییرات را تبیین  عا های اصتتتلی  ند. متغیر کن

ستگی مثبت    شان   ضرایب همب د  دهنمیو باالیی را با هم ن

و. ضتترایب همبستتتگی هدایت الکتریکی، نستتبت   3)جدول 

سیم همگی باالی       سدیم و پتا سدیم،  شد   می 9/0جذب  با

  85/0غیر از ضتتریب همبستتتگی ستتدیم و پتاستتیم که  به)

اال  چنان بسوم آن مؤلفه استو. در مقابل ضرایب همبستگی    

  سیم با اسیدیته  و. ضریب همبستگی کل  3باشد )جدول  نمی

به ترتیب    ته      62/0و  -58/0و منیزیم   و منیزیم و استتتیدی

یب همبستتتتگی منفی    -46/0 های   کاتیون استتتت. ضتتتر

لیایی  های قکاتیونعنوان بهدوظرفیتی با اسیدیته، اثر آنها را 

 کند.  میمطرح 

جا  از ظرفیتی در مخرج  دوهای  کاتیون که مجموع   آن

توان  میحضتتور دارند، نیز کستتر نستتبت جذب ستتدیمی  

  های مختلفاول اثر متغیر عاملچنین نتیجه گرفت که در 

ایج  نتبه این ترتیب شتیمیایی به نوعی لحاس شتده استت.    

ند      عاملی نشتتتتان ده یل  باالی   ةتحل های   ویژگینقش 

سدیم و    ویژه بهشیمیایی   سبت جذب  هدایت الکتریکی، ن

سوبات  در تغییر سدیم    عهطالمنطقة مورد ممارنی پذیری ر

 باشد.  می

ر  ترین متغیر دمؤثرای به تعیین  خوشتتتهنتایج تحلیل   

مان پذیری منجر شتتتد.   این تغییر که در نمودار     ه نه  گو

شتتود، تنها غلظت  می)الفو دیده  6درختی شتتکل شتتاخه

سدیم در   ست که    نمونهکاتیون  سوب ا تنهایی در  بههای ر

دورترین فاصتتله نستتبت به ستتایر متغیرها قرار دارد و خود 

ست. در     به شکیل داده ا شه را ت حالیکه در   تنهایی یک خو

ها نستتبت به ستتدیم، ستتایر متغیر ةجدایش خوشتت ةفاصتتل

دار ندارند و همگی در یک خوشه قرار   معنییکدیگر فاصله  

ت  لستتتدیم را حتی در حا تأثیر اند. به همین ترتیب    گرفته 
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ستقیم آن، در قالب   سدیم   در  تأثیرحذف م سبت جذب    ن

درختی  شتتاخهکه در نمودار توان مشتتاهده نمود. چنانمی

همینان یک خوشتته  نستتبت جذب ستتدیم)بو،  6شتتکل 

 ها تشتتکیل داده استتت.نستتبت به ستتایر متغیررا مستتتقل 

مجموع متغیرهای فیزیکی و شتتتیمیایی     میان  از بنابراین 

سدیم    اندازه شده در این تحقین،  وان  عنبهگیری و تحلیل 

ها در تغییر گذار اثر بات    ترین آن منطقة مورد   پذیری رستتتو

ضریب همبستگی باال     ضمن اینکه . شود میمعرفی  مطالعه

  میان هدایت الکتریکی، نستتتبت جذب ستتتدیم و ستتتدیم

ت و3)جدول   یت الکتریکی و         أ،  هدا باالی  یت  قابل یدی بر  ی

سدیم در ب    سبت جذب  سوب و در ن   نتیجه یان تغییرات ر

ک  شناسایی، تفکیکاربرد این دو شاخص رایج شیمیایی در 

 باشد.  می منطقة مورد مطالعه بندی اراضیپهنهو 

بندی اراضتتی شتتور و    طبقههای رایج روشاستتاس  بر

نظر گرفتن ستته متغیر هدایت الکتریکی،    ستتدیمی، با در

  هاینسبت جذب سدیم و اسیدیته، رسوبات سطحی واحد     

ضی جنوب  ژئومورفولوژی  ستان ارا شیة   )در  جلگة خوز حا

  ، مناطنحاشیة تاالب فصلی   ةشادگانو شامل دریاچ   تاالب

های رستتتی جراحی و جلگهمرطوب )داخلی و ستتتاحلیو، 

با   [19] وع شتتور و ستتدیمی ناز های رستتی کارون جلگه

روش جدید   کاربرد .هستتتتند [32] شتتتوری بستتتیار زیاد

قه  ندی طب به مجموع      ب جه  با تو های فیزیکی و  ویژگی، 

 وداده مارنی قرار  ةدر یک طبقرا  آنهابیشتتتر  شتتیمیایی،

یل متغیر  یایی   تحل به  های فیزیکی و شتتتیم ین  تعی منجر 

 که در این تحقین کاتیون سدیم بود،  ،ترین متغیر)هاومؤثر

این مراحل منجر به استتتتخراج   و در نهایت شتتتده استتتت

  ةضی یکدست و یکسان در یک منطق   اطالعات بیشتر از ارا 

 سبخایی شده است. -پالیایی

با  که  متغیر ستتدیمتغییرات طیف  7شتتکل  ةنقشتتدر 

شان  تهیه گردیده،  1روش کریجین  شده ن ست.   داده   هرا

سدیم در تمام منطقه باال   شد ولی از   میچند که مقادیر  با

اراضتتی   ة)در حاشتتی حاشتتیة تاالبی اراضتتی شتتمال ةنیم

شاورزیو از   صار اکیمیلی 70ک شباع   ةواالن در لیتر ع به ا

تا   ستتاحلیو ستتبخاهای جنوب و اراضتتی مرطوب ستتمت 

 1500برابر افزایش داشتتتتتته و بتته حتتدود  21بیش از 

صار اکیمیلی شباع   ةواالن در لیتر ع سد. میا ز  ا همینین ر

حاشتیة   )اراضتی کشتاورزی    حاشتیة تاالب مناطن مرکزی 

های  جلگهاراضتتی پستتت )به ستتمت شتترق و غرب و تاالب

برابر نشان   7نیز افزایشی در حدود  ورسی جراحی و کارون

صار اکیمیلی 500داده و به حدود  شباع    ةواالن در لیتر ع ا

  های شیمیاییویژگیتغییر ماهیت  ةدهندنشان که رسدمی

های  روشاستتاس که براستتت  ستتبخایی -پالیاییرستتوبات 

قه  ندی رایج،  طب یک کالس خیلی شتتتور و   ب همگی در 

ج این  توجه به نتای بابنابراین  .شوندمیبندی طبقهسدیمی 

بندی رستتتوبات    طبقه گیری روش جدید    به کار  تحقین، 

حاوی  ریز نة  با تعیین   دا هاو   مؤثرامالح همراه  ترین متغیر)

با نقشتتت    و ها ها و ستتتبخا   در پالیا    ةتلفین این اطالعات 

واحدهای کاری امکان شتتتناستتتایی و تفکیک واحدهای           

اراضی کوچکتر را در سطح نواحی هموار، یکدست و وسیع  

 آورد.  میپالیایی و سبخایی فراهم 
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 1منطقة مورد مطالعهتغییرات سدیم در سطح  .7شکل 

 گزاریسپاس
داند کمال تشتتکر و قدردانی را از مستتئولین و  میالزم 

  ةشتتناستتی دانشتتکدآزمایشتتگاه خاککارشتتناستتان محترم 

شگاه تهران منابع شگاه   و طبیعی دان سوب آزمای سی   ر   شنا

سی به دلیل فراهم آوردن امکانات الزم     زمینسازمان   شنا

 جهت انجام این تحقین، به عمل آورد.
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