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 چکیده
خود اثر خاک اراضی پایین دست های سطحی و زیرزمینی و کیفیتهای مختلف بر کیفیت آبهای نمکی به دلیل انحالل نمکگنبد

توجهی از امالح  به سطح زمین راه یافته و تحت تأثیر عوامل مختلف فرسایشی وارد گذارند. طی این فرآیند، هرساله حجم قابلمی

 دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گنبد نمکی کرسیا بر کیفیت خاکاراضی پایین شده و کیفیت خاک را تحت تأثیر قرار می

منطقه  4مناطق پایین دست است. برای انجام این پژوهش، منطقه مورد مطالعه براساس کاربری اراضی و فاصله از گنبد نمکی به 

برداشت شدند. متغیّرهای منیزیم، پتاسیم، سدیم، نیتروژن، کلسیم،  1331نمونه خاک از این مناطق در سال  22تقسیم و تعداد 

، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیمی، pHگیری و ها اندازههای خاک این نمونهفت نمونهو با pHمیزان هدایت الکتریکی، 

های مختلف بررسی شد. به منظور ها در کاربریاز وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تغییرات آن 1332کلسیم، سدیم و نیتروژن سال 

ای آماری هارامترهای مؤثر در کیفیت خاک از تحلیلشناخت تغییرات مکانی خصوصیات خاک تحت تأثیر گنبد نمکی و شناسایی پ

خاک و  pHای( استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام متغیّرها به جز پتاسیم، منیزیم، چندمتغیّره )تحلیل عاملی و  تحلیل خوشه

داری بودند؛ دارمعنینیدارای اختالف مع1331و  1332در دو دوره زمانی  pHهای مختلف و پارامترهای نیتروژن و رس در کاربری

ها، اثر گنبدهای نمکی های کشاورزی و قلیایی شدن خاک آندر کاربری 1332-31خاک در دوره زمانی  pHبا توجه به افزایش 

های پایین دست محسوس است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که متغیّرهای  کلسیم، نسبت جذب سدیمی، در کیفیت خاک زمین

ی دهنده قرارگیرای نشانبندی خوشهتریکی به عنوان متغیّرهای اصلی شناخته شدند. همچنین نتایج طبقهسدیم و هدایت الک

داد که  ای نیز نشانبندی کاربری اراضی هماهنگی داشتند. نتایج تجزیه واریانس تحلیل خوشهها در سه خوشه بود که با طبقهنمونه

 های اصلی شناسایی شده بودند، متغیّرهای تأثیرگذار در کیفیت خاک بودند.هعنوان مؤلّفمتغیّرهایی که در تحلیل عاملی به

 های آماری چندمتغیّرهداراب؛ کیفیت خاک؛ روش –کرسیا  ؛گنبد نمکی کلیدی: ناواژگ
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 مقدمه 

ای از بیابانی شدن، عنوان مرحلهشوور شودن اراضی به  

ها اسوووت دارای تأثیری مسوووتقیم روی گسوووترش بیابان

زایی پیشووورفت که با شوووور شووودن خاک، بیابانطوریبه

بیشتری نسبت به حالت عادی خواهد داشت؛ این در حالی 

میلیون کیلومتر مربع(  15)حدود  %05اسوووت که بیش از 

های تحت تأثیر نمک مناطق خشوووک، عمدتار در از خواک 

های نمکی با دارا بودن (. سنگ4شووند ) ها یافت میبیابان

های عنوان سنگها بهیک چهارم از مساحت زیر سطح قاره

ها، نمک طعام را تشوووکیل درصووود از آن 05تبخیری که 

اندازهای سوووطح ین چشووومعنوان تأثیرگذارتردهند بهمی

اندازها، گنبدهای نمکی با زمین بوده و از بین این چشوووم

و  ها، خاصیت ویستکوپالستیکیتوجه به گستره بیشتر آن

نیروهوای تکتونیکی، بوه مرور زمان، تغییرات قالت توجهی   

(. مکانیسوم تشکیل گنبد نمکی به  13گذارند )بر جای می

أثیر نیروهای این شووکل اسووت که زمانی که نمک تحت ت 

مقیاس؛ مثل گنبد نمکی گیرد، اشکال بزرگ وارده قرار می

تر، خاصووویت ( کوه بر اثر چگالی کم 15آورد )را بوجود می

نمک،  هایویسووتکوپالسووتیکی و نیروهای تکتونیکی، توده

(. اراضی تحت تأثیر 12رسانند )خود را به سوطح زمین می 

د که از این انمیلیون هکتار دانسوووته 340شووووری دنیا را 

 2/31میلیون هکتووار را در اراضوووی آبی و  4/40مقوودار، 

(. با 10اند )میلیون هکتوار را در اراضوووی دیم تخمین زده 

وجود پراکنش گنبودهوای نمکی در نقواخ مختلف ایران و    

قرارگیری حدود هفت میلیون هکتار از اراضووی کشووور در  

ن های چیها در زونترین تراکم آن(، بیش0قلمرو شوووور )

خورده و گسیخته زاگرس است که از شرق، غرب، شمال و 

جنوب به ترتیت به گسل میناب، گسل کازرون، روراندگی 

زاگرس و بووه خلیج فووارس در سووواحوول ابوظبی محوودود 

گنبود نمکی در زاگرس و در   135شوووونود و بوا وجود   می

عوودد در جنوب کووازرون  14منطقووه خلیج فووارس تنهووا 

های زاگرس بوسوویله کوه (. گنبدهای نمکی در1هسووتند )

ند امتر تا چند ده متر( پوشانده شدهرسوبات )از چند دسی

کوه بسوووتوه بوه نوا و ضوووخامت این رسووووبات، بر روی     

های مورفولوژیک، پوشوش گیاهی، کاربری اراضی و  ویژگی

(. گنبد نمکی کرسیا 23گذارند )میزان فرسوایش تأثیر می 

هووای آب هووای زاگرس بر اثر تکتونیووک و فشوووار در کوه

 43/2زیرزمینی تشووکیل شووده و قلّه آن مسوواحتی بال  بر 

کیلومترمربع دارد. اشوووکوال ژئومورفولوژیکی گنبود نمکی   

های فرسایشی، اشکال های نمکی، درهکرسیا شامل چشمه

گل کلمی، مخروخ نمکی، خزش نمکی، اشووکال شوویاری،  

های پفکی و اراضوووی رودخوانوه نمکی، پرتگاه نمکی، پهنه  

(. وجود این گنبد نمکی، کیفیت خاک 13د )شووور هسووتن

هووای اطراف را تحووت تووأثیر قرار داده و آگوواهی از زمین

های کشوواورزی و منابع چگونگی کیفیت خاک در عرصووه

ها و رسیدن به حداکثر طبیعی، برای مدیریت بهینه زمین

وری است. در کشورهای در توسعه وری اقتصوادی ضر بهره

کشوواورزی از نظر زیسووت  هایپذیری خاکعلت آسوویتبه

محیطی، توجوه به کیفیت خاک دارای اهمیت اقتصوووادی  

(. انجوام ارزیابی جامع از کیفیت خاک، به  23بواشووود ) می

شووورای  و ظرفیوت کول اجزای محی  دربرگیرنده خاک،   

شووود. با تکمیل های زیسووتی آن مربوخ میاقلیم و ویژگی

رائه هوای ارزیوابی کیفیوت خواک، توانایی بزم برای ا    روش

منظور بهبود عملیات کشووواورزی راهکارهای مناسوووت به

(. پژوهش در مورد تأثیر گنبدهای 14آیود ) بودسوووت می 

هووای اطراف بوسووویلووه جغرافیوودانووان و  نمکی در زمین

شوناسان داخلی و خارجی انجام شده است و موضوا  زمین

این مطالعات بیشوتر در مورد منشأ گنبدهای نمکی، نحوه  

ها و زمین، ترکیبوات و قودمت آن   هوا در سوووطح ظهور آن

هووای نفتی و هووا در ایجوواد تلووههمچنین نقش این گنبوود

ها ها با منابع نفت و گاز و دیگر معادن، تأثیر آنارتباخ آن

 باشد.  های اطراف گنبد نمکی و غیره میدر زمین

( نتیجه مطالعات خود را در حوضوووه یا 1335) کنوت 

رائووه داد. این هووای نمکی جنوب ایران امحوودوده گنبوود

اطالعات در رابطه با سون نمک و ساختار گنبدها و ارتباخ  

سوواخت ناحیه حوضه خلیج فارس بود این گنبدها با زمین

که منجر به تقسیمات جدید او حوضه نمکی هرمز گردید. 

کنود کوه دیاپیرها در جنوب ایران از   او همچنین بیوان می 

عامل باب  هاها و خطوارههیچ نظمی تبعیت نکرده و گسوول

( اثر 2510) و همکاران Wu(. 24ها نیسوووتند )آمدن آن

شووناسووی بر توسووعه مورّب و دیاپیریسووم  های زمینپدیده

نمکی را در شوومال غرب اسووترالیا بررسووی نمودند. نتایج   

حاصوول از این پژوهش نشووان داد که گسووترش مود مانند 
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سووازندهای دوره نئوژن بر توسووعه مورّبی گنبدهای نمکی 

اشته و توسعه این اشکال مورّب مانند با جهت توسعه اثر د

 وRahnamarad (. 22ها یکسوووان بوده اسوووت )گسووول

( رابطه گنبدهای نمکی با هیدروکربن و 2553) همکواران 

های ای، عکستکتونیک را با اسوووتفاده از تصووواویر ماهواره

هووای زاگرس در جنوب هوایی و کووارهووای زمینی در کوه

ها، مطابق دسووتاورد پژوهشووی آن  دسووت آوردند.هایران ب

های بسیار مناسبی گنبدهای نمکی موجود در زاگرس، تله

برای هیودروکربن بوده و منوابع نفوت و گاز هسوووتند و از    

دلیول ترکیوت این گنبودها با تاقدیس و    سووووی دیگر بوه 

هوا با مرکز اصووولی زلزله،  نواودیس و نزدیکی موقعیوت آن  

ر های موجود دگسلتشوکیل این گنبدها رابطه نزدیکی با  

( 1320(. رامشوووت و همکوواران )20این منطقووه دارنوود )

های زیرزمینی دشوت داراب در استان فارس را  کیفیت آب

یابی، تجزیه شوویمیایی )کلسوویم،  های درونبا تهیه نقشووه

منیزیم، سووودیم، غلظوت کل مواد محلول، سوووختی کل،  

کلرید، سولفات و هیدروژن کربنات( و تولید هشت نقشه و 

های ها برای بدسوووت آوردن نقشوووه کیفیت آبلفیق آنت

بررسووی کردند. نتایج  GISزیرزمینی را با اسووتفاده از ابزار 

حاصووول از این پژوهش نشوووان داد که گنبدهای نمکی به 

های زیرزمینی اثر داشوووته و گنبد شووودت در کیفیت آب

های ترین عامل در افت کیفیت آبنمک کرسوویا شوواخ  

( با استفاده 1331ایان و همکاران )ش(. 2زیرزمینی است )

ی، اشناسی، تصاویر ماهوارههای توپوگرافی و زمیناز نقشه

روش پیمایشووی و تحلیل، به بررسووی اشووکال ژئومورفیک  

دشوت داراب پرداختند. نتایج حاصل   -گنبد نمکی کرسویا 

از این پژوهش نشان داد که با وجود اشکال مختلف نمکی 

، خزش نمکی، چشوومه نمکی، افکنه نمکیاز جمله مخروخ

های نمکی دارای وسعت بیشتری رودخانه و غیره، مخروخ

(، اثر گنبدهای 1333(. باقرنژاد و همکاران )13هسوووتند )

نمکی بر کاربری اراضووی در منطقه جنوب سمنان را مورد 

بررسوی قرار دادند. نتایج حاصول از این پژوهش نشان داد   

های نمکی، بیشترین که در اطراف و خارد از محدوده گنبد

باشند که زار میکاربری اراضوی شوامل اراضی شور و نمک  

(. 2مؤیّد تأثیر منفی گنبدهای نمکی در این مناطق است )

 بوا وجود مطالعات مختلف در مورد گنبدهای نمکی، اثرات 

این اشکال ژئومورفولوژی بر روی کاربری اراضی با استفاده 

تر مورد توجووه قرار هووای آموواری چنوودمتغیّره کماز روش

گرفته اسوووت؛ مطالعاتی که توسووو  شوووایان و همکاران  

( در گنبود نمکی  1320( و رامشوووت و همکواران ) 1331)

ال بندی اشووککرسوویا صووورت گرفته به ترتیت به تقسوویم 

 های زیرزمینی با استفادهژئومورفیک و بررسی کیفیت آب

و د اناز سیستم اطالعات جغرافیایی در این منطقه پرداخته

این پژوهش بر آن اسووت که اثر این گنبد نمکی بر کیفیت 

 –های اطراف با اسووتفاده از متغیّرهای فیزیکی زمین خاک

های آماری چندمتغیّره در دوره زمانی شووویمیایی و تحلیل

 را بررسی کند.   1331و  1332
 

 هامواد و روش 

 های منطقه مورد مطالعهویژگی

گنبد نمکی کرسویا یا همان کوه نمکی با مساحت بال   

متر در موقعیت  43340کیلومتر مربع و محی   02/30بر 

طول  23 ◦04 45"عرض شمالی و  22 ◦22 40"جغرافیایی 

 1523شوورقی در جنوب شوورقی اسووتان فارس و در ارتفاا 

(. حداقل و 1متری از سوطح دریا واقع شوده اسوت )شکل    

درجه بوده و جهت  04یت صوووفر و حداکثر شووویت به ترت

جنوبی شویت در کنار گنبد نمکی کرسیا باع  شده است.  

روند جنوبی قرار گرفته و های این گنبد در جهوت آبراهوه  

 ها قابلیتدلیل اراضووی شووور مناطق پایین دسووت، زمینبه

کشواورزی نداشته و این گنبد به وسیله خندق ایجاد شده  

متری اطراف خود  105اطراف آن، فق  توانسوته تا شعاا  

را شوووور کند. در اطراف این گنبد نمکی، هیچ گونه علفی 

رویش نداشوووته و تنها گونه گیاهی که در اطراف آن دیده 

 سون گنبد نمکی کرسوویا دوره (. 2باشود ) شوود، گز می می

با توجه به غالت بودن سوووازند کامبرین بوده و -پرکامبرین

های ای درهم از سوونگهرمز در آن، این سووری، مجموعه

گیری گنبد نمکی مواگموایی و تبخیری بوده و در شوووکل  

(. منطقه 13)کرسیا، ماگماتیسم نقش اساسی داشته است 

مورد مطالعه در واحد رادیوبریتی قرار داشووته و بیشترین 

 رادیوبریته قرمز شوویل سووازند به مربوخ کشووی،زه تراکم

 فرسایش شیاری مقابل، در و سست سنگ جنس که است

بندی دارد. این منطقوه مطوابق تقسووویم   کمی مقواوموت  

دومارتن، دارای آب و هوای گرم و خشک  
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 اشند.بدرجه سانتیگراد می 22میلیمتر و  200ترتیت بهبوده و متوس  بارندگی و درجه حرارت سالیانه آن  
 

 

 موقعیت جغرافیایی گنبد نمکی کرسیا، دشت داراب -9شکل 

 

 بردارینمونه

برداری، بررسی منطقه با استفاده از قبل از انجام نمونه

برداری، سووازمان نقشووه  1:05555های توپوگرافی نقشووه

شوووناسوووی ، نقشوووه زمین1ای تی ام ایتصوووایر مواهواره 

شناسی کشور و بازدید صحرایی سازمان زمین 1:155555

های مورد نظر در محی  آرک جی آی صورت گرفت. نقشه

برداری مشوووخ  گردیدند. در تحلیول و نقاخ نمونه  2اس

نمونه از روی  0های مختلف )نمونوه از کاربری  22مجموا 

اطراف گنبد  متری 155-055نمونوه از   15گنبود نمکی،  

نمونه هم از  3نمونوه از داخول بواغوات زیتون و      4نمکی، 

برداشووت شوودند  1331مزارا گندم( در ماه اسووفند سووال 

برداری از روی گنبوود نمکی در تمووام (. نمونووه2)شوووکول  

تا  155جهوات، از اطراف گنبود نمکی به شوووعاا تقریبی   

-2055متر، از اطراف گنبد نمکی به شووعاا تقریبی  055

ت گرفته تر )مزارا گندم و از باغات زیتون( صووورم 1055

معادل پنجاه مترمربع برداشووت و و هر نمونه از مسوواحتی 

بعد از مخلوخ کردن، مقدار یک کیلوگرم از آن برداشووت و 

موقعیت جغرافیایی آن با اسووتفاده از دسووتگاه سوویسووتم   

ثبت و بعد از کدگذاری برای آنالیز  3یواب جهوانی  موقعیوت 

ها را موقعیت نمونه 2اده شوودند. شووکل  آزمایشووگاهی آم

 دهد.  نمایش می

 

 

                                                 
1 - ETM 
2 - ARCGIS 

3 - GPS 
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 ها در منطقه کرسیانقشه موقعیت نمونه -7شکل 

 

 تجزیه آزمایشگاهی

های خاک، بعد از برداشووت در هوای آزاد خشک نمونه

آلی متر عبور داده شوودند. مادهو از الک اسوتاندارد دو میلی 

(، درصووود کربنات کلسووویم با 20بلوک )  -روش والکیبوه 

اسووتفاده از روش کلسوویمتری، عناصوور سوودیم، پتاسوویم و 

و هدایت  pHمنیزیم با استفاده از دستگاه فیلم فتومتری، 

و هدایت  1سنجpHترتیت با اسوتفاده از  الکتریکی خاک به

روش هیدرومتری روش ، بوافوت خاک به  2سووونجالکتریکی

بدست  1( و نسوبت جذب سودیم با استفاده از رابطه   22)

 آمد. 

 

نسبت جذب سدیمی =
[𝑁𝐴+]

√𝐶𝐴+2+𝑚𝑔+2

2

 (1                   )  

 

گیری متغیّرهای سوودیم، پتاسوویم، منیزیم،  برای اندازه

pH های مورد نظر و هدایت الکتریکی خاک، ابتدا از نمونه

 گیری قرار گرفتند.  تهیه شد و سپس مورد اندازه عصاره

، هودایت  pHهمچنین اطالعوات شوووش متغیّر مهم ) 

یمی، کلسووویم و الکتریکی، نیتروژن، نسوووبت جذب سووود

                                                 
1 - pH-meter 
2 - EC-meter 

عنوان سووال مبنا( از اداره جهاد )به 1332سوودیم( سووال  

 کشاورزی شهر داراب تهیه گردیدند.

 

 های آماریتحلیل

های آماری دارای آزمون اینکه، اسوووتفاده ازبوا توجه به 

(؛ برای آزمون 13.، 3ها است )نرمال بودن داده فرضپیش

کلموگروف -هووا از آزمون اسووومیرونوفنرمووال بودن داده

منظور اسووتنتاد ( به3اسووتفاده شوود. تحلیل واریانس )آنووا

داری آماری تفاوت متغیّرهای شوویمیایی بین کاربری معنی

(. برای وجود تفاوت 3اراضووی مورد اسووتفاده قرار گرفت ) 

 1332دار در بین متغیّرهای شیمیایی در بازه زمانی معنی

مسوتقل استفاده شد. برای تفکیک   4از آزمون تی 1331و 

منظور رسووویودن به  هوای متجوانس بوه   گروهمتغیّرهوا بوه  

های ها براساس ویژگیهای واقعی و کاهش حجم دادهگروه

دف فاده شد. های استفیزیکی و شیمیایی از تحلیل خوشه

های ها به گروهها این است که مشاهدهبندی دادهاز خوشه

گروه  هر که مشوواهده طوریمتجانس تقسوویم شوووند، به 

ترین های مختلف کمهای گروهبیشترین شباهت و مشاهده

شووباهت را با هم داشووته باشووند. در این پژوهش با توجه  

های وجود متغیّرهوای متعدد و برای رسووویدن به گروه بوه 

3 - ANOVA 
4 - t-Test 
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ای ( از تحلیل خوشوووه11هوا ) واقعی و کواهش حجم داده 

استفاده شد. با توجه به نیاز به  سلسله مراتبی با روش وارد

ای ههای اصلی تأثیرگذار در کیفیت خاکشوناسایی متغیّر 

این منطقه از تحلیل عاملی اسووتفاده شوود. براسوواس روش 

 ها با اسوووتفاده از تجزیه مؤلّفه های اصووولی،تحلیل عامل

هایی که دارای مقادیر ویژه بیش از یک بودند تعیین عامل

تعیین گردید. خصوصیات خاکی که وزنه یا میزان اشتراک 

ها حذف شووودند. در این اندکی داشوووتند، از مجموعه داده

درصوود بیشووترین بار وزنی مالک انتخاب بود.   15تحقیق 

چنوانچه درون یک عامل یا مؤلّفه تنها یک متغیّر بود، تنها  

همان خصووووصووویت به عنوان متغیّر مربوخ به آن فاکتور 

انتخواب شووود. چنانچه یک مؤلّفه دارای متغیّرهای متعدد  

ها را بررسی و چنانچه متغیّری با باشد ابتدا همبستگی آن

( وجود نداشووته باشوود، این  0/5همبسووتگی باب )کمتر از 

گردد. از بین متغیّرهایی متغیّر در مجموعوه داده حف  می 

همبسوووتگی بواب دارند، مجموا همبسوووتگی با بقیه  کوه  

گردد و متغیّری که بیشووترین همبسووتگی را محاسووبه می

های آماری این پژوهش (. تحلیل25گردد )دارد انتخاب می

 انجام شد. 121افزاری اس پی اس اس در محی  نرم

 

  نتایج 

 لفهای مختهای خاک در کاربریتأثیر گنبد نمکی بر ویژگی

مقادیر عددی سووودیم، هدایت  2و  1دول مطوابق جو  

خواک در کواربری قلّه و اطراف آن زیاد و    pHالکتریکی و 

شوند. سه متغیّر به سمت اطراف، مقادیر عددی آن کم می

باب، مهمّترین متغیّرها در شووری خاک هسوتند و با توجه   

های ، مقادیر عددی این سووه متغیر در کاربری3به جدول 

داری هسوتند. از سوی دیگر،  ات معنیمذکور دارای اختالف

لف دارای مقووادیر هووای مختمقوودار نیتروژن در کوواربری

که در قلّه و اطراف آن نیتروژن طوریمتفواوتی اسوووت؛ به 

های باغ، زیتون و مزارا گندم وجود نداشوووته و در کاربری

عبارت دیگر بین شوری خاک و شوود؛ به مقدار آن زیاد می

بطه ه معکوسی وجود دارد؛ این رامقدار نیتروژن خاک رابط

 خورد.  چشم میبه 1331و  1332در هر دو سال 

 
 (9307مقادیر متغیّرهای فیزیکی و شیمیایی در گنبد نمکی کرسیا )سال  -9جدول 

pH 
 هدایت الکتریکی
 ر(مت)میکروموس بر سانتی

 سدیم
 )یک در میلیون(

 نیتروژن
 در میلیون()یک 

نسبت جذب 
 سدیم

 کلسیم
 )یک در میلیون(

کاربری 
 اراضی

52/2 43 21555 5 102 22 

 قلّه
20/2 1/02 22555 5 14 35 

23/3 01 22455 5 133 33 

3/3 0/45 13355 5 110 34 

34/2 0/40 20555 5 143 35 

52/2 22/0 355 5 15 05 

 
اطراف 
 قلّه

13/2 13 2455 5 40 30 

12/2 3/14 13555 5 142 42 

3/3 0/1 35 5 0/2 34 

30/3 02/3 1305 5 0/3 00 

00/3 2/3 305 5 2 34 

42/3 01/1 055 5 0/1 40 

3/3 40/2 33 5 0/0 32 

3/3 0/3 40 5 50/1 20 

30/3 2/2 152 5 33/1 14 

3/3 3/11 30 551/5 32/5 10 

باغ 
 زیتون

44/3 203 30 552/5 20/1 22 

22/3 32/5 25 552/5 40/5 12 

22/3 03/5 30 524/5 33/5 15 

33/3 32/5 43 553/5 04/5 10 
مزارا 
 گندم

4/3 52/1 44 553/5 4/5 10 

0/3 03/5 35 553/5 34/5 12 

                                                 
1 - SPSS 
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 (9319مقادیر متغیّرهای فیزیکی و شیمیایی در گنبد نمکی کرسیا )سال  -7جدول 

p
H

 

ی 
یک

تر
الک

ت 
دای

ه

بر 
س 

مو
رو

یک
)م

ی
انت

س
مت

 ر(

ن(
یو

میل
در 

ک 
م )ی

دی
س

 

ی
دیم

 س
ب

جذ
ت 

سب
ن

ن( 
یو

میل
در 

ک 
ن )ی

وژ
تر

نی
 

ن(
یو

میل
در 

ک 
م )ی

سی
پتا

 

ن(
یو

میل
در 

ک 
م )ی

سی
کل

 

ن(
یو

میل
در 

ک 
م )ی

زی
منی

 

د(
رص

)د
ی 

د آل
موا

 

د(
رص

)د
سه 

ما
 

د(
رص

)د
س 

ر
د( 

رص
)د

ت 
سیل

 

ی
اض

 ار
ی

ربر
کا

 

20/2 2/05 24255 0/142 5 0/1 32 14 550/ 1/35 3/0 0/23 

 قلّه

33/2 3/00 23255 1/101 5 0/1 30 14 551/ 1/02 3/0 0/23 

33/3 00/43 23355 3/140 5 3/1 35 15 55/5 1/02 3/0 04/2 

24/3 30/33 12555 0/153 5 2/5 35 12 5 2/35 3/1 04/1 

22/3 02/44 24055 3/143 5 1 32 15 550/ 1/00 3/1 04/2 

12/2 00/3 1315 12/11 5 32/5 45 12 5 1/02 3/2 04/2 

 

 اطراف قلّه

50/2 33/21 3055 00/42 5 03/5 25 15 5 1/24 3/1 04/0 

53/2 22/14 10355 3/134 5 41/5 00 5 5 1/22 2/15 04/3 

30/3 02/2 05 04/5 5 14/2 32 2 5 1/34 3/4 0/21 

32/3 32/15 2335 13/13 5 1/2 00 10 5 1/02 3/0 0/20 

00/3 3/2 330 14/3 5 1/2 33 21 552/ 1/02 2/14 0/23 

32/3 32/5 005 42/5 5 33/5 34 25 5 1/02 2/15 0/21 

23/3 22/3 00 22/2 5 3/5 20 2 5 1/02 2/20 0/22 

21/3 0/14 0/34 20/5 5 2/1 13 22 5 1/02 2/25 0/13 

0/3 1 0/33 33/1 5 3/5 12 22 552/ 1/04 2/23 0/12 

31/3 10/14 23 34/5 551/5 0/5 23 14 551/5 1/32 3/3 0/25 

 باغ زیتون
23/3 44/13 42 32/1 5 14/2 42 12 552/5 1/32 3/4 0/23 

23/3 02/5 20 34/5 551/ 00/5 13 2 552/5 1/34 22/2 0/13 

32/3 1 0/20 22/5 551/5 23/1 14 35 553/ 1/34 1/2 0/13 

32/3 40/5 42/5 42/5 551/ 03/5 10 12 553/ 1/05 2/14 0/30 

 0/33 2/10 1/42 /552 23 25 52/1 /551 23/5 0/22 01/1 33/3 مزارا گندم

3/3 24/5 34 33/5 551/ 32/5 12 22 510/ 1/05 2/14 0/33 

 

از سوی دیگر نسبت جذب سدیمی در قلّه و اطراف آن 

. شودگندم کم میهای باغ زیتون و مزارا زیاد و در کاربری

مقادیر مثبت و زیاد نسوبت جذب سدیمی در خاک، نشانه  

که نسبت (. و به میزانی 13ترسویت کربنات کلسیم است ) 

جای جذب کلسیم و منیزیم جذب سدیمی بیشتر باشد به

ها، سوودیم جذب شووده و کلسوویم رسوووب  توسوو  ریشووه

 3شوووود و جدول کننود و مقودار آن در خاک زیاد می  می

هد. دها را نشان میدار کلسیم در بین کاربرییتفاوت معن

مربوخ به هدایت الکتریکی است و این  Fترین میزان بیش

العاده زیاد این متغیّر از گنبد امر نموایوانگر اثرپوذیری فوق   

هوای مختلف  داری زیوواد آن در بین کواربری نمکی و معنی

 است.
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 9319تحلیل آنووا )بین گروهی( متغیّرهای شیمیایی و فیزیکی براساس کاربری اراضی در گنبد نمکی کرسیا سال نتایج  -3جدول 

 متغیّرها F دارتفاوت معنی

 اسدیته 05/1 24/5

551/5> 23/00 
-هدایت الکتریکی )میکروموس بر سانتی

 متر(

 سدیم )یک در میلیون( 25/33 <551/5

 سدیمینسبت جذب  45/22 <551/5

 نیتروژن )یک در میلیون( 02/23 <551/5

 پتاسیم )یک در میلیون( 33/5 25/5

 کلسیم )یک در میلیون( 02/21 <551/5

 منیزیم )یک در میلیون( 44/1 20/5

 مواد آلی )درصد( 43/22 <551/5

 شن )درصد( 34/0 <551/5

 رس )درصد( 30/1 10/5

 سیلت )درصد( 31/0 <551/5

 خاک هایتأثیر گنبد نمکی بر تغییرات مکانی ویژگی

، سوه خوشووه قابل تشخی  است.  3با توجه به شوکل  

خوشوووه اول دارای اکثریوت کاربری قلّه، خوشوووه دوم در  

کاربری مزارا گندم، و خوشوه سووم به صورت ترکیبی در   

ل آن، یعنی در های اطراف قلّه و در کاربری بالفصووکاربری

کواربری زیتون قرار گرفتوه اسوووت؛ با توجه به اینکه روند   

تغییر عنواصووور از یوک کواربری به کاربری دیگر تدریجی    

ای با توجه به ماهیت اسوت، نتایج حاصل از تحلیل خوشه 

 گیریها در واقعیت و نزدیک بودن مقادیر عناصر اندازهداده

راسوواس نتایج اند. بهم در یک خوشووه قرار گرفتهشووده به

(، 4ای )جدول حاصووول از تجزیه واریانس تحلیل خوشوووه

متغیّرهای هدایت الکتریکی، سدیم، نسبت جذب سدیمی، 

دار بسویار  نیتروژن، کلسویم و مواد آلی دارای سوطح معنی  

بابیی نسوبت به سایر متغیّرها بوده و متغیّرهای ککر شده  

یّرهایی غاند. برعکس متاثر بیشتری از گنبد نمکی پذیرفته

و منیزیم بوه ترتیت دارای اثر   pHمثول پتواسووویم، رس،   

 اند.تری از گنبد نمکی پذیرفتهکم

 

 
 های مختلف گنبد نمکی کرسیاشیمیایی و کاربری -دندروگرام متغیّرهای فیزیکی  -3شکل 
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 نمکیهای خاک تحت تأثیر گنبد تغییرات مکانی ویژگی -4جدول 

 پارامتر
 3خوشه  7خوشه  9خوشه 

P عدد 

 میانگین میانگین میانگین

 50/5 22/3 21/3 11/2 اسدیته

 <551/5 0050 33/5 33/33 تر(مهدایت الکتریکی )میکروموس بر سانتی

 <551/5 23/010 05/04 14/25303 سدیم )یک در میلیون(

 <551/5 20/3 40/5 35/120 نسبت جذب سدیمی

 <551/5 5513/5 5510/5 55/5 )یک در میلیون( نیتروژن

 42/5 20/1 23/5 50/1 پتاسیم )یک در میلیون(

 551/5 10/35 10 03/20 کلسیم )یک در میلیون(

 52/5 02/10 23 20/2 منیزیم )یک در میلیون(

 <551/5 551/5 51/5 55/5 مواد آلی )درصد(

 <51/5 24/00 41/43 23/31 شن )درصد(

 32/5 34/11 34/14 13/3 رس )درصد(

 <51/5 25/21 04/30 50/13 سیلت )درصد(

 

 های کیفیت خاک تحت تأثیر گنبد نمکیانتخاب شاخص

نتایج تحلیل مؤلّفه اصلی نشان داد که چهار عامل اول 

ها کنند. این عاملدرصووود از واریوانس را توجیه می  1/24

داخلی زیادی در این منطقه هسووتند. با بسووتگی دارای هم

توان اسوووتنبواخ کرد کووه  ، می0توجوه بوه نتوایج جودول     

های کنترل کننده های ککر شووده به عنوان شوواخ عامل

هوای این منطقوه تحوت تأثیر گنبد نمکی    کیفیوت خواک  

درصوود  53/24هسووتند. با توجه به اینکه چهار عامل اول، 

دلیل اهمیت ها بهلانود، بقیه عام توجیوه کرده واریوانس را  

 تر حذف گردید.کم

 
 در گنبد نمکی کرسیا 9319از متغیّرهای شیمیایی و فیزیکی سال  1نتایج ماتریس عاملی چرخش یافته با روش تحلیل مؤلّفه اصلی -5جدول 

 کل توجیه شده واریانس

 مقادیر ویژه اولیه مربعات بارهااستخراج مجموعه  چرخش مجموعه مربعات بارها

درصد  عامل

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 مجموع

درصد 

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 مجموع

درصد 

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 مجموع

33/32 33/32 20/4 32/40 32/40 33/0 32/40 32/40 33/0 1 

10/03 33/20 43/3 20/03 33/13 33/2 20/03 33/13 33/2 2 

32/32 03/13 33/1 5/30 24/11 40/1 52/30 24/11 40/1 3 

53/24 31/11 43/1 53/24 3 13/1 53/24 3 13/1 4 

 
، متغیّرهای کلسووویم، نسوووبت جذب 0مطابق جدول 

سووودیمی، سووودیم، هدایت الکتریکی، نیتروژن، منیزیم و 

 0/5بسووتگی بابی  پتاسوویم در سووه عامل اول دارای هم 

در بین این متغیّرها، نیتروژن و منیزیم دارای  هسوووتنود و 

بسوووتگی منفی بوا دیگر متغیّرها هسوووتند. با توجه به  هم

های اول و دوم درصووود واریانس توسووو  عامل 03اینکه، 
                                                 
1 - PCA 

ها دارای اند، متغیّرهای مربوخ به این عاملتوجیوه شوووده 

اعتبار بیشوتری هسوتند؛ و لذا متغیّرهای کلسویم، نسووبت    

م و هودایوت الکتریکی به عنوان   جوذب سووودیمی، سووودی 

متغیّرهای اصووولی کنترل کننده کیفیت خاک شوووناخته 

 شوند. می
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 (PCAمتغیّرهای مؤثر در کیفیت خاک براساس روش ماتریس عاملی )روش  -6جدول 

 متغیّرها 9 7 3 4

23/5 53/5- 30/5 03/5 pH 

 تر(مالکتریکی )میکروموس بر سانتیهدایت  21/5 05/5 50/5 -14/5

 سدیم )یک در میلیون( 22/5 02/5 -11/5 -53/5

 نسبت جذب سدیمی 23/5 43/5 -13/5 -54/5

 نیتروژن )یک در میلیون( -02/5 03/5 -15/5 32/5

 پتاسیم )یک در میلیون( 14/5 -53/5 35/5 -12/5

 کلسیم )یک در میلیون( 35/5 31/5 53/5 -53/5

 منیزیم )یک در میلیون( -01/5 25/5 44/5 -10/5

 مواد آلی )درصد( -03/5 33/5 -51/5 34/5

 شن )درصد( 00/5 -42/5 52/5 01/5

 رس )درصد( -43/5 -52/5 -01/5 -02/5

 سیلت )درصد( -42/5 00/5 35/5 -13/5

 
حلیل تمقایسووه سوواده بین نتایج تجزیه واریانس نتایج 

دهد که متغیّرهایی که ای و تحلیل عاملی نشان میخوشه

در تحلیول عواملی به عنوان متغیّرهای اصووولی شوووناخته   

اند مثل نسوووبت جذب سووودیمی، سووودیم، هدایت شوووده

الکتریکی و کلسووویم، در تحلیول تجزیه واریانس و تحلیل  

ای هم به عنوان متغیّرهای تأثیرپذیر از گنبد نمکی خوشه

 اند.شناخته شده

  9319و  9307تغییر متغیّرهای شیمیایی در بازه زمانی 

داری در بین ، تغییر معنی3بووا توجووه بووه جوودول 

و  1332گیری شوووده در دو دوره زمانی متغیّرهوای اندازه 

شووود. و نیتروژن مشوواهده نمی pHجز دو متغیّر به1331

متغیّر نیتروژن بیشتر از سایر متغیرها  Tو  Fمقدار عددی 

اسوووت و این نموایانگر تغییرات زیاد این متغیّر در دو بازه  

 کند.را تأیید می 3نتایج جدول  4باشد و شکل زمانی می

 
 9319و  9307دار متغیّرهای شیمیایی در دوره زمانی آزمون تی مستقل برای تفاوت معنی -0جدول

  هاآزمون تی  برای برابری میانگین 

 متغیّرها F T سطح اطمینان

551/5> 14/0 34/1- pH 

 تر(مهدایت الکتریکی )میکروموس بر سانتی -10/5 55/5 33/5

 سدیم )یک در میلیون( -521/5 55/5 33/5

 نیتروژن )یک در میلیون( 00/1 45/3 <551/5

 سدیمینسبت جذب  55/5 55/5 33/5

 کلسیم )یک در میلیون( -15/5 55/5 32/5

 
و نیتروژن خواک بوا توجوه به نوا     pHتغییر در رونود  

کاربری موجود در این منطقه تفاوت دارد؛ در قلّه و اطراف 

و  pHقلوّه گنبود نمکی، تفواوت محسووووسوووی در میزان    

شوووود ولی مقادیر این دو متغیّر با نیتروژن مشووواهده نمی

کننود و این امر  شووودت تغییر پیودا می تغییر کوواربری بووه

و  pHنمووایووانگر نقش تغییر کوواربری اراضوووی در میزان 

 1332نیتروژن خاک اسوت. میزان نیتروژن خاک در سال  

به حداقل ممکن  1331زیواد بوده و این میزان در سوووال  
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های کشوواورزی نرسوویده اسووت؛ و افزایش نیتروژن در زمی

)مزارا گنودم و باغات زیتون(، نمایانگر یک رابطه معکوس  

با متغیّرهای دیگر اسوووت. با در نظر گرفتن این مطلت که 

هوای اشوووباا از آب، زیاد  میزان نیتروژن موجود در خواک 

های مزارا (، احتمال کاهش مقدار آب در کاربری0اسووت )

نیتروژن  گنودم و بواغوات زیتون و در نتیجه کاهش مقدار   

 1332نسووبت به سووال   1331موجود در خاک درسووال 

 (.   4وجود دارد )شکل 

 

 

 
 های مختلف گنبد نمکی کرسیاو نیتروژن خاک در کاربری pHتغییرات  -4شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه 

گیری شده سال متغیّرهای اندازهنتایج تجزیه واریانس 

رهوای موجود در چهار  نشوووان داد کوه تموام متغیّ   1331

خاک و رس دارای  pHجز پتاسووویم، منیزیم، کواربری به 

دار هسوتند. مقادیر سدیم، هدایت الکتریکی  اختالف معنی

خاک در قلّه و اطراف آن زیاد و به سوومت اطراف از  pHو 

در قلّه و اطراف آن  شود. میزان نیتروژنشودت آن کم می 

شووود و از سوووی های باغ و مزارا زیاد میکم و در کاربری

دیگر با توجه به افزایش نسووبت جذب سوودیمی در خاک  

قلّه و اطراف آن، میزان ترسویت کلسیم زیاد بوده و میزان  

آن در قلّه و اطراف آن زیاد است. با توجه به نتایج پژوهش، 

 ترتیتو کلسووویم بهخاک با مقدار نیتروژن بین شووووری 

رابطوه معکوس و مسوووتقیم وجود دارد. نتایج حاصووول از  

یری گای نمایانگر رابطه بین متغیّرهای اندازهتحلیل خوشه

شده با کاربری اراضی بود؛ با توجه به دندروگرام متغیّرهای 

( شباهت عددی این متغیّرها 3فیزیکی و شیمیایی )شکل 

مر نمایانگر با کاربری اراضوووی محسووووس اسوووت و این ا 

تأثیرپذیری این متغیّرها از کاربری اراضی است. با توجه به 

ای هیکسان با خوشه های با کاربریِاین شوکل، اکثر نمونه 

ا هتفکیک شوده انطباق نشوان داده و امکان تفکیک خوشه  

براسووواس نوا کواربری وجود دارد. بنابر نتایج حاصووول از  

ای شوویمیایی و ای، کاربری اراضووی، متغیّرهتحلیل خوشووه

شووودت تحت تاثیر قرار این منطقه را بهفیزیکی موجود در 

ان ای نیز نشداده است. نتایج تجزیه واریانس تحلیل خوشه

داد که متغیّرهای هدایت الکتریکی، سوودیم، نسووبت جذب 

سوووودیمی، کلسووویم، نیتروژن و مواد آلی دارای تفوواوت 

ج یهای تفکیک شده هستند. نتاداری براساس خوشهمعنی

و  pHمستقل نشان داد که متغیّرهای  Tحاصل از آزمون 

های در کاربری 1332-31نیتروژن خواک در بوازه زموانی    

هووای انوود؛ و این تغییرات در کوواربریمختلف تغییر کرده

، در 4کشوواورزی قابل مشوواهده اسووت. براسوواس شووکل   

 pHهای کشوواورزی )مزارا گندم و باغات زیتون(، کاربری

بیشتر بوده و  1332نسبت به سال  1331خاک در سوال  

زیاد بوده و در سال  1332در سوال   pHنیتروژن برعکس 

کواهش پیودا کرده اسوووت. با توجه به اینکه مقدار    1332

در  1332نسوووبت به  1331خاک در سوووال  pHعددی 

توان هوای کشووواورزی افزایش یوافته اسوووت، می  کواربری 

 و اثر بیشووتر گنبدهای گیری کرد که قلیایی شوودننتیجه

های مذکور در این بازه زمانی محسووووس نمکی در کاربری

اک و مواد آلی خ pHدار منفی بین است. یک رابطه معنی

خاک  pHکه با افزایش ماده آلی، صورتینیز وجود دارد؛ به

( و مطابق نتایج پژوهشی، با توجه 10کند )کاهش پیدا می
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در این منطقووه، و قلیوایی شووودن خوواک   pHبوه افزایش  

احتموال کواهش مواد آلی نیز وجود دارد. همچنین نتووایج   

حاصوول از تحلیل عاملی نشووان داد که متغیّرهای کلسوویم، 

وان عنهنسوبت جذب سودیمی، سدیم و هدایت الکتریکی ب  

متغیّرهای اصوولی کنترل کننده کیفیت خاک هسووتند. با  

توجوه بوه اینکه شووووری خاک، هر چهار متغیّر را کنترل   

تواند درسوووت کند، نتایج حاصووول از تحلیل عاملی میمی

بواشووود. هر چهار متغیّر ارتباخ تنگاتنگی با یکدیگر دارند  

نحوی که با افزایش سووودیم موجود در خاک، نسوووبت بوه 

 تبع آنسوودیمی بیشووتر شووده، ترسوویت کلسوویم به جذب 

افزایش یافته و قابلیت هدایت الکتریکی خاک نیز بیشوووتر 

اینکه شیت سطحی زمین از اطراف به  شود. با توجه بهمی

های کشاورزی است، سمت پالیای داراب و همچنین زمین

آب ناشووی از بارش بر گنبد نمکی، بعد از اشووباا، از طریق 

کنند و های اطراف حرکت میهوا به سووومت زمین آبراهوه 

(؛ 2شوووند )باع  پخشوویدگی نمک در سووطوح مختلف می

ن یووک عوواموول عنواتوانوود بووهبنووابراین شووویووت هم می

ژئومورفولوژی توأثیرگوذار در پخش نمک در سوووطح پالیا   

بواشووود و متغیّرهوای کنترل کننوده کیفیت خاک از دید    

تحلیل مؤلّفه اصوولی )کلسوویم، هدایت الکتریکی، سوودیم و 

نسووبت جذب سوودیم( را کنترل کند. وجود گنبد نمکی نه 

دهد، بلکه های سوووطحی را کاهش میتنهوا کیفیت خاک 

وژی منطقه را هم تحت تأثیر قرار داده و وضوووعیت هیدرول

( و با 3شووود )های زیرزمینی نیز میباع  افت کیفیت آب

توجه به کاهش شیت از سمت گنبدهای نمکی به اطراف، 

تواند مصووداق داشته این مسوأله در منطقه کرسویا هم می  

( با بررسوی نقش گنبد نمکی دشتی  1323باشود. دهقان ) 

ر کیفیت آب و خاک را مورد بوشووهر، تأثیر مسووتقیم آن ب 

بررسووی قرار داده اسووت. مطابق نتایج این پژوهش، میزان 

های اطراف گنبد نمکی در قبل و هودایوت الکتریکی زمین  

بعد از گنبد نمکی به دو برابر رسووویده و با توجه به تبخیر 

های این منطقه شده است. ها و آبباب، باع  شوری خاک

( مطابقت 1323های دهقان )و نتوایج این پژوهش با یافته 

عنوان فاکتور اثرگذار در کیفیت هدارد. وجود گنبد نمکی ب

رویه های زیرزمینی از یک سووو و برداشووت بی خاک و آب

ای هنوان عامل دیگر افت کیفیت آبعهای زیرزمینی بهآب

(، 21زایی )عنوان یکی از عواموول بیووابووانزیرزمینی و بووه

ن منطقه را با بحران مواجه تواند وضووعیت اکولوژیکی ایمی

کند و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش که نمایانگر تأثیر 

ها، اثر گنبد نمکی شوودید کاربری اراضووی در کیفیت خاک

و  1332-31دسوووت در بازه زمانی هوای پایین بر کواربری 

های شووونواسوووایی متغیّرهوای اصووولی اثرگذار در کیفیت   

ت مدیریتی مناست های این منطقه است، باید اقداماخاک

دسووت فراهم های اراضووی پایینبرای کنترل شوووری خاک

 شود. 
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Abstract 
Salt domes have high impact on groundwater, mineral matters and the soil quality of 
lowland regions due to intrusion into the saline mass and going up to surface of earth. In 
this process, a remarkable rate of salt going up to surface of earth and entered to lowland 
regions by the way of various erosional factors and effect on the soil quality. This research 
aims to investigate the impact of salty dome of Korsia on the soil quality of lowland regions. 
For this, research region is divided into four sub-regions with regarding to their land uses 
and distance from salt dome and 22 samples were collected from the region. Ions of Mg, N, 
K, Na, Ca as well as volume of pH and EC and soil texture of samples of year of 2010 was 
measured and while the variables of year of 1993 such as Na, Ca, SAR, EC, pH were 
prepared from Ministry of Agriculture. The significant differences between the various land 
uses and the change rates of this elements in the land uses during two periods of time were 
caused to identifying of effective component in the soil quality and classifying of chemical 
elements was determined by land uses using multivariate statistical methods such as variance 
analysis, independent T test, factor analysis and cluster analysis, respectively. The results 
indicated that all variables excepts K, Mn, pH, clay and chemical parameters such as pH 
and N have significant differences during period of time 1993-2010 according to their land 
uses; and with regarding to increasing of pH of soil in the periods of time of 1993-2010 in 
the agriculture land uses and existing of alkaline soils, the effect of salt dome on the soil 
quality of lowland is clear. The results of factor analysis introduced six components such as 
Ca, SAR, Na, EC, N and K as the effective variables in the controlling of soil quality of 
lowlands. The results of cluster analysis showed that the clustering of samples in three 
clusters is consistent with the land use classification.   

Keywords: Salty dome; Korsia- Darab; Soil quality; Multivariate statistical methods 

mailto:k_nosrati@sbu.ac.ir

