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 استان خوزستان يهاخاكبرخی از  يااندازه يدر اجزا هاکربنات عیتوز یبررس

  

  2و عباس عبدشاهی 1زاده، مریم کریم*1سیروس جعفري

  

  )28/7/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 9/1/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

اي برخـی از  انـدازه  يدر اجـزا  هـا کربنـات عیین توزیع ت با هدف. ستا هاکربنات از متأثرخشک مهیمناطق خشک و ن يهاخاكاکثر  اتیخصوص

و  50- 100، 0- 50هاي کـارون، کرخـه و جراحـی در اعمـاق     ي سرآب تا پایاب رودخانههاخاك .ي استان خوزستان این مطالعه انجام شدهاخاك

داري بـا  ) اختالف معنی%37رودخانه جراحی ( ضهوحي هاخاكدر  هاکربنات ریمقاد نیانگیم. نتایج نشان داد که شدمتري مطالعه سانتی 150- 100

اي خاك مالحظه شد ولی به بیشـترین میـزان در جـزء رس    اندازه يدر همه اجزا هاکربنات). %33( ي دو رودخانه دیگر داشتهاخاكمیزان آن در 

، بـه  هـا کربنـات ذرات پس از حـذف   هشاک). بیشترین درصد 375/0وجود داشتند. بیشترین رابطه رگرسیونی بین ذرات خاك در جزء رس بود (

). بنابراین بافت خاك در جراحی از رسی، در کارون از رسی و رسی سیلتی و در کرخه از رسـی سـیلتی در   75/0ذرات سلیت درشت مربوط بود (

ي مـورد مطالعـه   هـا خـاك کل و  اهي رودخانههاخاكدر اعماق مختلف براي  هاکربناتتوزیع میزان  .به لوم شنی تغییر یافت هاکربناتاثر حذف 

از سـطح تـا عمـق، نشـان داد کـه       هـا خاكدر چهار جزء مورد بررسی در این  هاکربناتیکسان اندازه  نسبتبهداري نداشت. توزیع تفاوت معنی

  اند.ت گرفتهأها نشخانهداز مواد مادري یعنی رسوبات آبرفتی سیالبی این رو هاکربنات

  

  

  

  ، کرخهکربنات، کارون، زیر لتیس، سرجراحی،  :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

خشـک تحـت   در مناطق خشک و نیمه هاخاكخصوصیات اکثر 

ي هـا خـاك عنـوان  بـه  هاخاكگیرد. این قرار می هاکربناتثیر أت

ر راسـ سي هـا خاكدرصد  12حدود شوند که میشناخته  آهکی

و  از لحـاظ فیزیکـی  و  )4(انـد  دادهخـود اختصـاص   جهان را به

و حـاوي   داشتهي غیرآهکی هاخاك ازي متفاوت تارفر شیمیایی

د درصد یا بیشتر کربن غیرآلی یا کربنات کلسیم معـادل هسـتن   5

لـیم و مـواد   دلیل اقایران، به يهاخاكدرصد از  65حدود  ).24(

 خـاك  در ي کلسـیم هابناترک حضور). 5آهکی هستند (مادري، 

 ايانـدازه  زیـع وت هاش و قدرت تامپونی آن،بر پ تأثیر واسطهبه

 در آب آب و جریـان  نگهداشت ظرفیت خاك، ساختمان ذرات،

  .)15( دهدمی قرار تأثیر تحت را هاخاك خصوصیات خاك،

 ياز مواد مـادر  هیاولصورت کربناته ممکن است به يهایکان   

ـ (ثانو یکیصورت پدوژنبه ای رفته وگنشأت از کربنات  یغن  ،)هی

ـ نوثا يهاکربناتاز رسوب مجدد  و  تی. کلسـ رنـد یبگ کلشـ  هی

 تیــزیو من )3CaMg(CO(2(یــت ، دولوم)3CaCO(ت یــآراگون

)3MgCO(ــان ــای، ک ــه کلســ يه ــو من میکربنات موجــود در  میزی

کربناتـه   یکـان  نیترجیز راا تیکلس ).2( تندهس یآهک يهاخاك

بـه ارث   ایـ و  کیصـورت پـدوژن  بـه  توانـد یمدر خاك است و 

ي هـا خـاك در  هـا اتبنـ کر شـد. با یآهکـ  ياز مواد مادر دهیرس

دلیل اقلیم فراخشـک و  صورت اولیه بوده و بهخوزستان اغلب به

  ). 10اند (میزان خیلی کمی آبشویی شدهخاك جوان به

هاي کارون، کرخه، دز رودخانه تاز رسوبادشت خوزستان،    

علـت تنـوع جـنس سـازندهاي     . بهستاکیل شده شتو جراحی 

بـا   هـا خـاك مـادري ایـن    ادمـو هـا،  رودخانه رسوبات این منشأ

ي خوزسـتان  هـا خـاك مطالعـات   .)27یکدیگر متفاوت هستند (

ي خوزستان، بین هاخاكدر  هاکربناتنشان داده است که میزان 

در بررسـی اثـر    )9(). جعفري 10( استر یدرصد متغ 50تا  30

ي داراي هاخاكکار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  و کشت

نـازك و   با استفاده از مطالعـات مقـاطع   تپهفتافق کلسیک در ه

هـاي  ي افـق هـا کربنـات اسـکن نشـان داد کـه بخشـی از     تیسی

حـذف   هـا خـاك کلسیک، در اثر کشت و کـار متـراکم، از ایـن    

 لنديبپستی و  ردیف بررسی در) 12( نادیان و جعفري .اندشده

ي هـا خـاك  خوزستان به این نتیجه رسیدند که تکامل يهاخاك

 منشـأ کلسـیم بـا    کربنات از حضور متأثر زیادي نزامی به مذکور

 ، مـانع از هاخاكدر این  هاکربناتمیزان زیاد . است مواد مادري

شـده اسـت    یـک آرجل افـق  تشـکیل  و انتقال آن رس و پراکنش

 اندازه توزیعدر مطالعه  )1(). عسگري هفشجانی و جعفري 10(

ـ دا نشان ي غالب استان خوزستان،هاخاكذرات   70در  د کـه دن

، هـا کربنـات  حـذف  از بعد و هاي مورد مطالعه قبلنمونه درصد

 83خاك تغییر کرده است. افـزایش میـزان رس در    کالس بافت

ترتیـب  ك بـه ها و کاهش درصد سیلت و شن خااز نمونه درصد

ها، گواهی بر این ادعاست. از نمونه دصدر 100و  درصد 83در 

و سـیمانی کـردن ذرات   الته با ک اهکربناتاین بدان معناست که 

هاي سیلت و شـن در خـاك ظـاهر    چون رس، در اندازههمریز 

. بـا  یابد، میانگین اندازه ذرات تغییر میآنهاشده و پس از حذف 

ـ   حرکت از بخش دسـت و همچنـین بـا    ایینهاي باالدسـت بـه پ

ــز ــهیش فاصــله در مقطــع عرضــی از  ااف ــا در دشــت رودخان ه

ت کربنات کلسـیم ریزتـر   و ذرا سنگین هاخاكخوزستان، بافت 

  ). 27( شودمی

 يهـا کربنـات خشـک،  نیمـه  و خشک مناطق يهاخاك در   

 هايپل و ثانویه يهاکربنات پوشش صورتبه منیزیم و کلسیم

 معمـوالً  و دننـ کمـی  متصل همبه را خاك اولیه ذرات کاتیونی،

 رداد منیـزیم  از بیشـتر  اثـري  خـاك  ساختمان بهبود در کلسیم

نگهداري آب بیشـتري   رس ظرفیت اندازه در هاکربنات ).28(

 گـزارش  )7( ایگـو و اودگبونـام   .)16دارنـد (  سیلت به نسبت

 در چنـدظرفیتی  ترکیبـات  و کلسیم یون کافی مقدار که ندکرد

 کـاهش  تـوجهی  قابل مقداربه را انتشار قابل رس دارمق خاك،

 بــلاق رس و کلســیم مقــدار بــین را - 47/0 همبســتگی داده و

 شـن  جـزء  در معمـوالً  که اولیه يهاکربنات. کرد ایجاد انتشار

 ذرات از کمتـري  سـطحی  جـذب  انـرژي  شوند،می وارد خاك

 اکنند اممی نگهداري و جذب را کمتري رطوبت و داشته خاك

 قـرار  رس و سـیلت  ةانـداز  رد اغلـب  کـه  ثانویـه  يهاکربنات

 خصوصبه آب جذب و نگهداري در زیادي توانایی گیرند،می
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 موجب هاکربنات میزان ). افزایش16(دارند  زیاد هايمکش در

). بـا  1( شـود مـی  خـاك  مختلف هايمکش در رطوبت کاهش

 در رطوبـت  میـزان  افـزایش  خاك، در هاکربنات میزان افزایش

 شـده  مشـاهده  پژمردگـی  ۀنقطـ  و یزراعـ  ظرفیت اشباع، نقطه

  ).20 و 16(است 

ربناتی و غیرکربناتی اندازه ذرات ک ن توزیعکه تعیینظر به این  

ي مهمی چـون  هاویژگی، کاربردهاي زیادي براي تعیین هاخاك

اي خاك در سطح )، تعیین کالس اندازه1حد رطوبت پژمردگی (

تخمینــی  دور)، بــرآ25بنــدي آمریکــایی (ســتم ردهفامیــل در سی

یـین ظرفیـت تثبیـت پتاسـیم و     )، تع22ظرفیت تبادل کـاتیونی ( 

، تعیین توزیـع  ) و بسیاري از خصوصیات دیگر دارد22مونیم (آ

تواند براي می ي خوزستانهاخاكدر گستره زیادي از  هاکربنات

د مـور  هـا خـاك رفع بخشی از نیازهاي علمی و پژوهشـی ایـن   

ـ    به این ترتیب، .استفاده قرار گیرد ن مطالعـه،  هـدف از انجـام ای

ي هـا خـاك تلـف  اي مخهانداز يدر اجزا هاکربناتتعیین توزیع 

  استان خوزستان است.  

  

 هامواد و روش

  مطالعه مورد منطقه تیموقع

رسـوبات   منشـأ ها ه در استان خوزستان، رودخانهکبا توجه به این

گستره زیاد حوضـه  به دلیل همچنین و است و ترکیب آنها بوده 

ــز ســه رودخآب ــارون، کرخــه و جراحــی،  ری ــه ک ــاخــاكان ي ه

). 1 شکل( شدراي مطالعه انتخاب دخانه بهاي این سه روحوضه

شـده  جبال زاگرس واقع سلسله در دنباله  جراحیحوضه آبخیز 

ه شـد  هاي دوره کرتاسه تا دوره پلیوسـن تشـکیل  نشستو از ته

مـارن، شـیل، گـچ،     ،دهنـده آن  شـکیل هاي غالـب ت است. سنگ

هـاي  آبرفـت شـامل   ،هـاي اخیـر  نشسـت تـه  وهک کنگلومرا و آ

هـاي افکنـه اسـت.    خـروط سـیالبی و م  هـاي دشتاي، رودخانه

هـاي  از سـنگ گـچ و نمـک    متأثررسوبات آن به میزان بیشتري 

سـازندهاي  سولفات است. همچنین بـراي حوضـه کـارون نیـز     

 و گــورپی، آســماري، میشــانپابــده،  ،ســروكباالدســت شــامل 

این رودخانـه   .)1(شکل  استه رودخان رسوبات منشأ آغاجاري

آن  منشـأ ل کلرور سدیم است کـه  محلوهاي مکاز ن متأثربیشتر 

. ایـن گنبـدهاي نمکـی در    استاز گنبدهاي نمکی سازند هرمز 

مخازن سد گتوند علیا سبب شوري شدید آب ایـن رودخانـه از   

ي شده است. براي رودخانه کرخـه نیـز سـازندها    گذشته تاکنون

نشـاه و  هـاي کردسـتان، کرما  ی و آهکی باالدسـت در اسـتان  گچ

ــالم  ــرســوب شــأمنای ــه و درات ای ــاخــاكنتیجــه ن رودخان ي ه

از  متــأثردســت هســتند. کیفیــت آب ایــن رودخانــه نیــز پــایین

هاي محلول در سـازند گچسـاران در باالدسـت اسـت کـه      نمک

    از خود کرده است. متأثررا  کیفیت آب کرخه

  

  كخا بردارينمونه

 هـاي هاي توپوگرافی و عکـس در این مطالعه، با استفاده از نقشه

هـاي  ب تـا پایـاب هـر کـدام از رودخانـه     امنطقه، از سـر هوایی 

نقطه با فواصـل مشـخص انتخـاب     25کارون، کرخه و جراحی، 

و  50-100،  0-50هاي نمونه خاك از عمق 3شد. در هر نقطه، 

اي آزمایشــگاهی یزهــمتــري، بــراي انجــام آنالســانتی 150-100

قـرار  فی دشت . همه نقاط انتخابی در واحد فیزیوگرابرداشته شد

صورت تدریجی از ارتفاع این ها بهداشت که براي همه رودخانه

در این مناطق بر اسـاس   هاخاك بنديردهشد. ها کاسته میدشت

). بر اسـاس ایـن   25(ت ت گرفآمریکایی صور بنديردهسیستم 

هـاي کرخـه و کـارون،    مالی رودخانهاي شسیستم، در قسمت ه

و در  Fluventsت راسـته  ) در تح(در ده نقطه اول هاخاكاغلب 

در تحـت راسـته    اغلـب نقطه جنـوبی)   15هاي جنوبی (قسمت

Salids کــه بــراي رودخانــه  حــالی). در19 و 17( قــرار داشــتند

نقطه شمالی)،  17( هاخاك، غالب لیهاي شماکارون، در قسمت

هـاي جنـوبی در تحـت    و در قسـمت  Usteptsته راسـ  در تحت

  .)18قرار داشتند ( جنوبی) نقطه Salids )8 راسته

  

  آنالیزهاي آزمایشگاهی

هـا پـس از خشـک    ، نمونـه هاخاكبراي تجزیه فیزیکی و شیمیایی 

الزم  هـاي آزمایششد.  متري عبور دادهمیلی 2از الک ، شدن در هوا

   بـا  خـاك  اشـباع  ارهصـ ع در یالکتریکـ  هـدایت  شامل تعیین میزان
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  هاي جراحی، کارون و کرخهرودخانه ۀضي حوهاكخاه در برداري شدموقعیت نقاط نمونه .1شکل 

  

گـل اشـباع    هاش درگیري پمتر، اندازه EC دستگاه از استفاده

 اسید وسطت هضم با معادل کلسیم ) و تعیین میزان کربنات23(

ــدریک ــه )21( کلری ــود. ب ــعســی توزمنظــور بررب ــدازه ی  ايان

 یلاي تشـک انـدازه  اجـزاي  اول مرحلـه  در خاك، در هاکربنات

 روشبـه  رس سیلت ریـز و درشـت و   شامل شن، خاك دهنده

تعیین شد. سپس در بخـش دیگـري از نمونـه،     ،)6( هیدرومتر

 بـا  طـابق ) م5هـاش  از استات سـدیم (پ  استفاده با هاکربنات

 حذف از سپ خاك يهانمونه. شد ، حذف)8( روش جکسون

 اياندازه توزیع مجدد آن، از پس و هشدخشک هوا ،هاکربنات

 آهـک  به میزان ذرات اياندازه توزیع تفاضل. شد ذرات تعیین

هـا بـا اسـتفاده از    داده آمـاري  تحلیل. شد نسبت داده خاك در

 ۀو مقایسـ  tدو متغیر از آزمون و مقایسه بین  26SPSS افزارنرم

 Fزمون آواریانس و با کمک  ۀریق تجزیاز ط بیش از دو متغیر

  صورت گرفت. 
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  هاي مورد مطالعهرودخانهدر خصوصیات خاك آماري  هايخصاش .1جدول 

ضریب 

  تغییرات
 یچولگ یدگیکش انهیم نما

انحراف 

 اریمع

محدوده 

 راتییتغ
 نیانگیم

تعداد 

 نقاط

 تیخصوص

 خاك
 رودخانه

  (%) ت کربنا  75 76/36 9/25- 8/39 6/25 - 79/1 72/4 1/37 37 7/0

 جراحی (dS/m) ي شور 75 49/12 4/1- 2/29 16/7 57/0 -75/0 8/10 6/7 57/0

04/0 3/7 5/7 05/9 77/1 - 34/0 1/8-7/5 68/7 75  pHe  

  (%)  کربنات 75 6/35 9/5- 5/39 4/7 - 37/1 7/1 9/35 8/38 21/0

 نکارو (dS/m) ي شور  75 8/17 3/1- 1/61 3/16 98/0 04/0 9/11 3/2 92/0

05/0 01/8 2/8 07/0- 14/0- 37/0 9/8-2/7 2/8 75 pHe  

  (%) ت کربنا 75 7/32 2/14- 38 54/4 - 99/1 36/5 8/33 34 14/0

 کرخه  (dS/m) ي شور  75 5/25 1/0- 84 85/20 17/1 57/0 7/19 1/1 82/0

03/0 3/8 3/8 87/0 64/0- 29/0 9/8-5/7 22/8 75 pHe   

  

  نتایج و بحث

  هاخاك حوضه رودخانه ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص

هـاي مـورد   ي رودخانـه هـا كخـا یایی ي شـیم هاویژگیبرخی از 

کـه میـزان آهـک     شودآمده است. مشاهده می 1 جدولمطالعه در 

کارون و کرخه تقریباً مشابه بـوده ولـی    ۀي دو رودخانهاخاكدر 

مقدار آهک در رودخانه جراحی اسـت. علـت آن را مـی    کمتر از

رسوبات رودخانه جراحی مربوط دانست کـه اغلـب    منشأتوان به 

هاي آهکی باالدست حاصل شده است (جدول رنیدگی مااز هواد

و کمتـرین   کرخه ۀي رودخانهاخاك). بیشترین میزان شوري در 1

ند به سطح باالي تواجراحی مشاهده شد. علت می ۀآن در رودخان

ر دخانـه، د ي ایـن رو هـا خاكهاي انتهایی آب زیرزمینی در بخش

باشـد.   ه مربـوط تر از شهرهاي سوسنگرد و حمیدیـ محدوده پایین

ت که انتهاي آن وارد دریـاي آزاد  کرخه تنها رودخانه خوزستان اس

. زهـش جـانبی آب تـاالب    شودو به هورالعظیم وارد می شودنمی

گیـر انتهـایی،   زه) و تبخیـر آن از اراضـی سـیالب   (هوی العظیمهور

نیز متعلـق   pHاراضی است. کمترین میزان  ي بیشتر اینعامل شور

وجـود ترکیبـات   کـه ممکـن اسـت بـه     اسـت  احیجر ۀبه رودخان

  ســــــــــــولفاته بیشــــــــــــتر در آب رودخانــــــــــــه 

  مربوط باشد.  

ي مـورد  هاي حوضه رودخانههاخاكدر  توزیع اندازه ذرات

  مطالعه

ي رودخانه جراحی در مثلث بافت خـاك  هاخاكتغییرات بافت 

، بیانگر تغییرات چشـمگیر توزیـع   هاکربنات بعد از حذف قبل و

الـف). پـس از    -2ل شـک دو حالت اسـت (  در این اندازه ذرات

تغییر یافتـه   شنیی لوم ، کالس بافت از رسی بههاکربناتحذف 

 ،این رودخانـه حوضه  در هاکربناتغالب و بیانگر این است که 

  رس هستند.  در اندازه

نـه کـارون، در   رودخا دار دراتربنـ ي کهـا خاكبافت اغلب    

ذرات بعد از حـذف   زهزیع اندادامنه لوم با سیلت زیاد است. تو

اي تبدیل شـده اسـت   یافته و به لوم ماسهتغییر  شدتبه ،کربنات

هاي الف و ب نشان مقایسه قسمت 2. در شکل ب) - 2شکل (

ي دو رودخانه جراحی و کارون قبـل  هاخاكد که بافت دهمی

دي بـا یکـدیگر داشـته ولـی بـا      ت زیاتفاو هابناترکاز حذف 

رودخانـه بـه یکـدیگر     اك دوهـاي خـ  فتبا ،هاکربناتحذف 

چـه   عبارتی اگـر ده است. بهشاي تبدیل و به لوم ماسهنزدیک 

یـن دو  ي اهـا خـاك اي مختلـف در  اندازه يدر اجزا هاکربنات

 در دو کربنـاتی اند ولی ترکیب مـواد غیـر  رودخانه توزیع یافته

   . مطالعــات مختلــف خاکشناســی دره مشــابه هســتندنــرودخا
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  هاهاي مورد مطالعه قبل و بعد از حذف کربناتهاي حوضه رودخانهکالس بافت خاك یراتتغی .2ل شک

 الف

 ج

 ب
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 ها در اعماق مورد مطالعهمقایسه میانگین متغیرها در حوضه رودخانه .2جدول 

متغیرها قبل و بعد از 

ها حذف کربنات

  )صدرد(

  کرخه ۀرودخان  کارون ۀرودخان  جراحی ۀاندخرو

سطح   F آماره  میانگین

 اريدعنیم

سطح   Fآماره   میانگین

  داريمعنی

سطح   Fآماره   میانگین

  داريمعنی

  99/0  01/0  1/31  56/0  59/0  6/41  22/0  5/1  7/30  رس قبل

  43/0  84/0  5/18  99/0  01/0  6/16  72/0  33/0  4/17  رس بعد

  06/0  98/2  05/7  59/0  52/0  4/12  79/0  23/0  3/12  سیلت ریز قبل

  59/0  52/0  9/3  59/0  52/0  9/3  53/0  63/0  6/3  سیلت ریز بعد

  58/0  55/0  7/38  77/0  27/0  4/27  73/0  31/0  4/35  سیلت درشت قبل

  74/0  31/0  7/11  73/0  32/0  1/6  44/0  83/0  8/5  سیلت درشت بعد

  56/0  6/0  4/18  61/0  49/0  6/18  4/0  93/0  7/21  شن قبل

  62/0  49/0  9/65  7/0  35/0  4/73  96/0  04/0  1/73  شن بعد

  

صـورت  بـه  هـا کربنـات ي این دو رودخانه نشان داد که هاخاك

وجود دارند و افق کلسیک (وجود کربنـات   هاخاكاولیه در این 

همچنـین تفـاوت در انـدازه     ).18مالحظه نشـد (  آنها ثانویه) در

لیـد انـدازه ذرات،   مـل فیزیکـی تو  وابه ع تواندذرات کربناتی می

ه دشت، اثرات سدسـازي  ودخانه بفاصله رسوبگذاري از ورود ر

دفعـات آن در سـال و غیـره    در باالدست، رخداد سیل و تعـداد  

   ها شده است.مربوط باشد که سبب برخی از این تفاوت

رسـی  هـاي  در کـالس  توزیع بافت خـاك در حوضه کرخه،    

هـاي آن  که مشابه با کالس ار داردیلتی قرسیلتی و لومی رسی س

، محـدوده  هـا بنـات رکاز حـذف   پـس . در حوضه کارون اسـت 

و لوم شنی رسی تغییر یافته کـه  بافت خاك به لومی شنی کالس 

نـه  ي بـدون کربنـات در دو رودخا  هـا خـاك تا حدودي با بافت 

ــاوت دارد  ــس از  .ج) -2ل (شــکدیگــر تف ــزان ذرات رس پ می

حوضه کرخه از جراحـی بیشـتر    يهاخاكر ، دهاکربناتحذف 

  شده است.  

  

   ه ذراتاندازیع توزبررسی آماري 

ــاخص ــا در   ش ي حوضــه هــاخــاكهــاي آمــاري متغیره

آمده است. مالحظـه   2 جدولهاي مورد بررسی در رودخانه

دار ه رودخانـه، تفـاوت معنـی   هـر سـ   ۀکه در حوضـ  شودمی

 خـاك، قبـل و   ةدهند اي تشکیلآماري بین چهار جزء اندازه

نشد. ، در اعماق مورد مطالعه مشاهده هاکربنات بعد از حذف

داري متعلق کمترین سطح معنیجراحی،  ۀرودخان ۀحوضدر 

) کـه در  11/0( اسـت  هـا کربناتبه میزان شن قبل از حذف 

 ۀي حوضـ هـا خـاك . در ستیدار نم معنیدرصد ه 10سطح 

بـوده   52/0داري معادل کارون، کمترین سطح معنی ۀرودخان

ف تر ذرات خاك در اعماق مختلحاکی از توزیع یکنواختو 

تـوان  را مـی  هاخاك. یکنواختی بیشتر این استه دخانن روای

به طول بیشتر این رودخانه و همگن شـدن انـدازه رسـوبات    

کرخه وضع کمی متفاوت بوده و  ۀط دانست. در رودخانمربو

ز حـذف  داري مربوط به درصد سیلت ریز قبـل ا سطح معنی

داري درصد). البتـه سـطح معنـی    10ست (کمتر از اهاتکربن

داري قابل قبول (در این مطالعـه  از سطح معنی متغیر هماین 

کـه در مطالعـات ایـن     شـود نشان مـی ست. خاطر) بیشتر ا5%

ینی بیشتر روند تغییرات مهم هسـتند و کمتـر بـه سـطوح     چن

ل شـود. علـت نیـز آن اسـت کـه عوامـ      داري توجه مـی معنی

شوند و این عوامـل در  در طبیعت سبب تغییرات میمتعددي 

هـا  تـر داده بل کنترل نیستند. بررسی دقیقمحیطی قامطالعات 

  در عمق هاکربناتدهد که درصد رس بعد از حذف نشان می

بیشتر از دو عمق دیگر است. نکته مهم و اثرگذار  150- 100
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در دشـت  بر این نتایج اثرات سدسازي بر روند رسوبگذاري 

سازي یکـی از  ت که براي سه رودخانه متفاوت است. سداس

ست رودخانـه ت که بر رخداد سیل در فرودمهمی اس عوامل

هـا در  ها اثرات جدي دارد و مانع از سیالبی شدن رودخانـه 

ي پایاب رودخانه، منجر هاخاكشود. نبود سیل در ب میپایا

 .شودمی به افزایش نسبت ذرات ریز به درشت در این اراضی

ر نتیجه اثرات آن بر سـرعت بیشـت  عبارتی در اثر سیل و دربه

تري توسـط رودخانـه انتقـال    رودخانه، ذرات درشتآب در 

بـا   حـالی اسـت کـه   . ایـن در شـود یافته و در پایاب جمع می

احداث سد و کـاهش اثـرات سـیل بـر توزیـع انـدازه ذرات       

ن امـر  رود. ایـ سمت ذرات ریزتر می، توزیع ذرات بههاخاك

 بیشـتر کـه   گفتـه شـده  ي هـا خاكبندي متفاوت همراه با الیه

هستند عامـل مهمـی در تغییـرات توزیـع      یالبیهاي سفتآبر

. در رودخانــه کــارون اســت هــاخــاكانــدازه ذرات در ایــن 

یشترین تعداد سدها احداث شـده و رخـداد سـیالب کمتـر     ب

 ،1378گیرد. این در حالی است که تا قبل از سال صورت می

هاي زیادي برخوردار بوده و سدي انه کرخه از سیالبرودخ

سـال   8نداشت و در رودخانه جراحی تا ست وجود در باالد

  باالدست احداث نشده بود. اخیر سدي در 

در  هـا کربناتیزان سیلت ریز قبل از حذف ، م2مطابق جدول    

. سیلت جزء استبیشتر از دو عمق دیگر  متريسانتی 0- 50عمق 

ه بیشـتر در اثـر فرسـایش و نیروهـاي مکـانیکی      ست کاي ااندازه

تــرین الیــه حی، بیرونــی، الیــه ســطاز طرفــی .شــودحاصــل مــی

ي مورد مطالعه است که از رسـوبات اخیـر تشـکیل شـده     هاخاك

هاي انسانی بر ایـن الیـه   ست. بنابراین، اثرات سدسازي و دخالتا

، پس از این ودجوو توزیع اندازه ذرات به بیشترین میزان است. با 

ت در ، میانگین درصد رس، سـیلت ریـز و درشـ   هاکربناتحذف 

دهنـده  اي کاهش یافته و نشانطور قابل مالحظهسه رودخانه بههر 

هاي ریز قرار دارنـد. در  در این بخش بیشتر هاکربناتآن است که 

برابـر نسـبت    4ها، میزان شن به حدود مقابل، با کاهش این نسبت

افزایش یافت. بیشـترین میـزان کـاهش     هاناتکربف به قبل از حذ

کارون و بیشترین میـزان   ۀرودخان در، هاناتکربرس در اثر حذف 

  جراحی رخ داد.   ۀکاهش سیلت درشت در رودخان

، هـا کربنـات ان اجزاي مختلف خاك قبل و بعد از حذف میز   

اختالف زیادي با یکدیگر دارند. نتایج بررسی آماري این تفاوت 

خاك قبـل و بعـد از حـذف     ءبراي هر جز tده از آزمون استفابا 

آمده است. بر اساس نتایج، مقـادیر همـه    3 لجدودر  اهکربنات

بعـد از حـذف    ي مـورد مطالعـه قبـل و   هااجزاي خاك رودخانه

عبـارتی، بـا   دار هسـتند. بـه  درصـد معنـی   1، در سطح هاکربنات

در مقایسه  بررسی،هاي ذرات مورد ، همه اندازههاکربناتحذف 

ـ یافتـه درصـد   1در سطح کمتر از داري زوجی، تفاوت معنی د. ان

هـاي  در همـه انـدازه   هـا کربناته این نتایج به این معنی است ک

ي منطقـه توزیـع شـده و بـا حـذف      اهـ خـاك مورد مطالعـه در  

خـوش  داري دسـت طور معنیهاي خاك به، همه اندازههاکربنات

ي هـا کربنات منشأتوان به می وضوع رااند. علت این متغییر شده

اي انـدازه  ياجـزا  نتقـال در ا ثرؤمـ اي، عوامـل  رسوبات رودخانه

ذرات خاك، سیالب و اثرات انسانی و یا آبیاري نسـبت داد کـه   

در باالدسـت ایـن    هـا کربنـات اي مختلـف  انـدازه  ياجـزا  منشأ

ي موجـود در ایـن   هـا کربنـات ها هستند. نظر به اینکـه  رودخانه

هاي موروثی بوده و انتقال ثانویه از افق منشأاز نظر  بیشترمناطق 

، بنـابراین  اسـت بسـیار محـدود    رعکسبه پایین و یا ب سطحی و

هـاي سـیالبی، سدسـازي، موقعیـت در     این تغییرات تابع جریان

. نتـایج  اسـت دشت و اثـرات رسـوبات بـادي ریـز یـا درشـت       

رسـوبات لسـی نقـش مهمـی در     داد کـه   مطالعات اخیـر نشـان  

ین ایـن  ). بنابرا11( النهرین و خوزستان داردرسوبات جدید بین

کربناتی در انـدازه سـلیت و یـا ریزتـر را بـه       رسوبات نیز ذرات

  اند.هکردهایی از دشت اضافه بخش

  

    مورد مطالعهي هاخاكهاي کلی بررسی ویژگی

در اعمـاق   د مطالعـه میانگین اندازه ذرات براي کل منطقـه مـور  

بر اساس نتایج، براي کلیـه  ه است. شدارائه  4 جدولمختلف در 

 35طور میـانگین، از  میزان رس به ي خاك مورد مطالعه،هانمونه

ــات  ــه کربن ــه درصــد در نمون ــس از حــذف   17دار ب درصــد پ

  کاهش یافت. این میزان کـاهش بـراي سـیلت ریـز و      هاکربنات



  استان خوزستان يهاخاكبرخی از  يااندازه يها در اجزاکربنات عیتوز یبررس

  

127 

  هاي مورد مطالعهها در رودخانهر توزیع اندازه ذرات قبل و بعد از حذف کربناتسه مقادینتایج آزمون مقای .3جدول 

متغیرها قبل و بعد 

 هااز حذف کربنات

 (درصد)

  کرخه ۀرودخان  کارون ۀرودخان  جراحی ۀرودخان

اختالف 

  میانگین
  tآماره 

سطح 

 داريمعنی

اختالف 

  میانگین
  tآماره 

سطح 

  داريمعنی

اختالف 

  میانگین
  tآماره 

سطح 

  داريمعنی

  000/0  3/14  6/12  000/0  1/20  25  000/0  95/10  2/13  رس

  000/0  4/6  2/3  000/0  8/9  5/8  000/0  13/9  7/8  سیلت ریز

  000/0  04/22  27  000/0  3/20  3/21  000/0  7/26  6/29  سیلت درشت

  000/0  - 5/35  - 5/47  000/0  -25/50  - 8/54  000/0  -84/32  -35/51  شن

  

 هاي مختلفندازه ذرات خاك براي کل منطقه مورد مطالعه در عمقیانگین ام .4جدول 

  پارامتر
  متر)(سانتیعمق خاك 

50 – 0  100  - 50  150 - 100  

  g/kg(  a 2/331  a6/347  a0/341ها (کربنات

  dS/m(  b36/19  b41/18  b04/18شوري (

  c99/7  c95/7  c95/7  هاشپ

  g/kg(  d9/347  d6/333  d0/353ها (رس قبل از حذف کربنات

  g/kg(  e8/173  e9/174  e6/176ها (رس بعد از حذف کربنات

  g/kg(  f5/108  f5/109  f3/99ها (بناتبل از حذف کرقسیلت ریز 

  g/kg(  g0/36  g6/39  g1/38ها (سیلت ریز بعد از حذف کربنات

  g/kg(  h4/336  h5/344  h3/334ها (سیلت درشت قبل از حذف کربنات

  g/kg(  i0/76  i7/80  i7/79ها (حذف کربناتبعد از سیلت درشت 

  g/kg(  j2/199  j8/194  j2/194ها (شن قبل از حذف کربنات

  g/kg(  k2/714  k8/704  k5/705ها (شن بعد از حذف کربنات

  درصد هستند. 5داري در سطح دهنده معنیعالئم با حروف انگلیسی نشان   

  

به  33و  10از  ،ترتیببه هاکربناتدرشت قبل و بعد از حذف 

درصــد  70بــه  20درصــد و در مقابــل، بــراي شــن از  8و  4

نوا با تغییرات مالحظه شـده بـراي   این روند هم .افزایش یافت

ي سه رودخانه مورد بررسی است. تغییرات ایجاد شده هاخاك

هـاي  اي خاك، باعـث ایجـاد تغییـر در کـالس    در اجزاء اندازه

نتـایج  . ه شـده اسـت  د مطالعـ بافت خاك در همه منـاطق مـور  

دهـد کـه   آمده است، نشان می 4تحلیل واریانس که در جدول 

ورد بررسی در سه عمق مختلـف، تفـاوت   ن متغیرهاي میمیانگ

  دار آماري با یکدیگر ندارد. معنی

ي سه رودخانـه مـورد   هاخاكي هاویژگینتایج مقایسه میانگین 

ـ کـه رودخ  شـود آمده است. مالحظه مـی  5 جدولمطالعه در   ۀان

 4بوده و تفاوت حـدود   هاکربناتجراحی داراي بیشترین میزان 

دهـد. اگرچـه میـزان    دیگر نشـان مـی   ۀرودخان درصدي را با دو

درصـد از دو   10هاي کربناتی در رودخانه کارون در حدود رس

پــس از حــذف  ایــنوجــود رودخانــه دیگــر بیشــتر اســت، بــا 

یگر کاهش یافتـه  دخانه د، میزان رس به کمتر از دو روهاکربنات

است. به این ترتیب، این نتایج نشان از آن دارد که جنس بیشـتر  

  ین رودخانه از ترکیبات کربناته است. طول رودخانه ات رس ارذ
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 ايهاي مختلف رودخانهمقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك حوضه .5جدول 

  پارامتر
 رودخانه

  کرخه  کارون  جراحی

  a76/36  b59/32  b68/32  )%ها (اتکربن

  dS/m(  c49/12  b82/17  a50/25شوري (

  b47/7  a20/8  a22/8  هاشپ

  درصد هستند. 5داري در سطح عالئم با حروف انگلیسی نشان دهنده معنی          

  

     

  هاهاي رودخانهطه و ضریب همبستگی در نمونه خاكب) راب مقادیر درصد ذرات خاك قبل و بعد از حذف آهک والف)  .3شکل

  

ترتیـب  رخه و جراحی بهانه کودخکیلومتر و طول ر 950کارون 

ا که رودخانـه کـارون   جکیلومتر است. از آن 520کیلومتر و  900

داراي طول بسیار بیشتري از دو رودخانه دیگر است، لذا اثـرات  

بـه ذرات   آنهال اك و تبدینیروي مکانیکی وارد شده به ذرات خ

علـت دیگـر    تواند بخشی از علت امر باشـد. در اندازه رس، می

اثرات سد بر رسوب ذرات درشت در پشـت آنهـا و    د بهوانتمی

 يسدسـاز  صورت تعلیق در آب مربوط باشـد. انتقال مواد ریز به

ها و انتقال ذرات درشت به دشت همچنین سبب کاهش سیالب

دهد که اگرچه میزان سیلت ن میچنین نشانتایج هم. شودنیز می 

ـ     هـا خـاك ریز در   ودهي دو حوضـه جراحـی و کـارون مشـابه ب

مراتب کمتر از این دو اسـت  ) و در حوضه کرخه به%12ود (حد

، این میـزان بـراي هـر    هاکربنات)، ولی در اثر حذف %7(حدود 

اي به یکدیگر نزدیک شـده و  میزان قابل مالحظهسه رودخانه به

دلیـل  توانـد بـه  این موضـوع مـی  ر آماري ندارند. دامعنی تفاوت

رودخانـه  منشـأ بات رسو اسیشنتفاوت زیاد در سازندهاي زمین

ها باشد. ترکیب سازندهایی چون ماسه سـنگ بیشـتر از جـنس    

حـالی اسـت کـه    کمتـري دارد. ایـن در   کوارتز بـوده و کربنـات  

 95میـزان بـیش از   سازندهایی چون آسـماري و یـا سـروك بـه    

   ).3ربنات دارند (درصد ک

 اي ذرات قبل و بعـد از اندازه يروابط رگرسیونی براي اجزا   

نشان داده شـده اسـت. ایـن نتـایج      3 شکلدر  هاکربناتف حذ

دهد که بیشترین همبستگی میـان درصـد انـدازه ذرات    نشان می

هـا بـه ذرات   هاي رودخانهقبل و بعد از حذف کربنات در خاك

ــت ــیلت درشــ ــه رس) 2R= 7103/0( ســ   و پــــس از آن بــ

)0352/0 =2R( اختصاص یافته است.    

تگی جـذر ضـریب تعیـین    بسـ هم با توجه به اینکه، ضـریب    

 ب الف
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هاي برآورد شده است بنابراین ضریب همبستگی بـین  رگرسیون

خصوصیات خاك قبل و بعد از حذف کربنات به ایـن صـورت   

، 071/0، سیلت درشـت=  357/0**، رس= -011/0است: شن= 

دهـد  طور که این شـکل نشـان مـی   . همان -008/0یلت ریز= س

قبل و بعد از حذف ات ذر بیشترین همبستگی میان درصد اندازه

ها به ذرات رس و پـس از آن بـه   هاي رودخانهکربنات در خاك

   .سیلت درشت اختصاص دارد

 هایپرترمیـک  بـراي کـل منطقـه    خـاك  حرارتی اگرچه رژیم   

 هايبخش تا دارخوین زا( وستیکی رطوبتی هاياست ولی رژیم

ـ ) دارخـوین  تـا  آبـادان  از( اریدیک و) اندیمشک شمالی م و رژی

هـاي جنـوبی منطقـه    در بخش (Aquic)تی شرایط ماندابی طوبر

شده است. همچنین عملیات  هاخاكسبب تحوالت متفاوتی در 

نسبت بـه   هاخاكآبیاري، سمت و سوي این تحوالت را در این 

 هـا، از اسـت. خـاك تمـام رودخانـه     ییر دادههاي دیگر تغبخش

 رايدا راتذ انـدازه  توزیـع  دلیـل بـه  جنـوبی،  تـا  شـمالی  بخش

 زیرزمینـی  آب سـطح  با همراه ارتفاع اختالف. هستند اختالفاتی

 از کاتنـایی  خوزسـتان،  دشـت  هـاي بخـش  از بسـیاري  در متغیر

هـا  از شمال تا جنوب در امتداد مسـیر ایـن رودخانـه    را هاخاك

 درشـت  ذرات رسـوب  و فیزیکی هايفرایند. اسـت هکرد جادای

 هـا ایـن خـاك   یلکتش بدشت سب باالدست هايبخش در بیشتر

 بیشـتر  شـیمیایی  گذاريرسوب فرایند کهحالی در). 12( اندشده

 رسوب سبب ،)26(وري آهم و الکترولیت غلظت افزایش اثر در

ورود  هـاي جنـوبی در مصـب   در بخش هامیزان بیشتري از رس

 دهـد کـه  نشـان مـی   4جـدول   ).13( انـد خلیج فـارس شـده   به

در مقایسه قبل و بعد از  اهخاكتغییرات روند کلی وضعیت کل 

ها هاي رودخانه، با آنچه براي هر یک از حوضههاکربناتحذف 

   .)4مالحظه شد، تطابق داشت (جدول 

ي مـورد  هـا خاكهاي آماري براي کل شاخص 6 جدولدر    

ت. بر این اساس، توزیع شـوري در کـل منطقـه    آمده اس مطالعه

ـ بـه ا توانـد  تفاوت قابل توجهی دارد کـه مـی   رات متفـاوت در  ث

. اراضـی  شـود زهکشی اراضی و یـا بـه اثـرات آبیـاري مربـوط      

خوزستان بسته به شرایط زهکشی از میـزان متفـاوتی از شـوري    

هاي زهکشی مصنوعی، شیوه آبیـاري،  برخوردارند. وجود شبکه

، راندمان آبشویی و غیـره بـر میـزان شـوري خـاك      فصل کاشت

، هـا خـاك در این  هاکربناتالي دلیل میزان با). به14است ( مؤثر

بافر شده است. عـالوه بـر    هاکربناتهاش خاك در اثر میزان پ

 متـأثر از شوري نیـز   هاخاكهاش این ، پهاکربنات مؤثراثرات 

یمـنس بـر   زدسـی  8ش از ي با شوري بـی هاخاكهاش . پاست

). نکته 26یابد (کاهش می 5/7دلیل اثرات رقابت یونی به متر، به

اي سـه جـزء انـدازه    ۀتایج این جدول این است که همدر نمهم 

کـاهش یافتـه    هاکربناترس، سیلت ریز و درشت در اثر حذف 

. علت ایـن اسـت کـه بافـت بـه     شودولی به جزء شن اضافه می

. به ایـن ترتیـب، بـا کـاهش     شودبیان می صورت نسبتی از اجزا

 همـین بهشود. ریز به نسبت جزء درشت اضافه می ينسبت اجزا

گیـري کـرد کـه مـواد غیرکربنـاتی      توان چنین نتیجـه ترتیب، می

در جزء شن و مواد کربناتی بیشـتر در بخـش ریـز خـاك      ربیشت

  قرار دارند.

ل و بعـد  اي خاك قباندازه يآزمون زوجی براي مقادیر اجزا   

ي سه رودخانـه نشـان مـی   هاخاكبراي کل  هاکربناتف از حذ

بررسی قبـل و بعـد از حـذف     مورداي دهد که چهار جزء اندازه

). این نتیجه 7 جدولداري دارند (، تفاوت آماري معنیهاکربنات

انـدازه  ياجزا ۀبخش مهمی از هم هاکربناتبیانگر این است که 

در نواحی مختلـف   ه اندازه آنهاي خوزستان هستند کهاخاكاي 

، بـر همـه   هـا خـاك تا حـدودي متفـاوت اسـت ولـی در همـه      

  ثر گذارند. اك اي خهاویژگی

دهد که اگرچه سازندهاي نشان می 7همچنین نتایج جدول    

هــا داراي تفــاوت قابــل شناســی در باالدســت رودخانــهزمــین

هـاي مختلـف   در بخـش  هـا کربناتتوجهی هستند، اما توزیع 

، تفـاوت قابـل تـوجهی نداشـته و انحـراف      اهـ خاكاي دازهان

 هـا خـاك اي این زهانداء مشابه براي چهار جز معیارهاي تقریباً

  . استید این امر ؤم

  

  گیري کلینتیجه

  هاي شـمالی تـا جنـوبی و از    در بخش هاکربناتمیزان تغییرات 
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 ي مورد مطالعههاهاي آماري براي کل خاكشاخص .6جدول 

یب ضر

  تغییرات
 چولگی کشیدگی یانهم نما

انحراف 

 معیار

محدوده 

 تغییرات
 میانگین

  تعداد 

 نقاط
 تغیرم

  )%ها (کربنات 225 34 9/5- 8/39 57/5 - 92/1 7/4 8/35 8/38 16/0

 )dS/mشوري ( 225 6/18 1/0- 84 65/16 61/1 54/2 3/14 4/3 89/0

 هاشپ 225 96/7 9/8-7/5 48/0 -56/0 99/0 1/8 3/8 06/0

 )%ها (رس قبل از حذف کربنات 225 5/34 5/10- 5/69 45/11 39/0 -37/0 5/33 5/39 33/0

 )%ها (رس بعد از حذف کربنات 225 5/17 5- 5/31 38/4 -25/0 4/0 5/17 21 25/0

 )%ها (سیلت ریز قبل از حذف کربنات 225 68/10 0- 44 93/6 92/1 48/5 10 10 65/0

 )%ها (سیلت ریز بعد از حذف کربنات 225 79/3 2- 14 14/2 86/1 53/4 4 2 56/0

 )%ها (سیلت درشت قبل از حذف کربنات 225 84/33 4- 62 42/10 -14/0 - /09 34 30 31/0

 )%ها (سیلت درشت بعد از حذف کربنات 225 9/7 2- 24 53/4 19/1 93/0 6 4 57/0

 )%ا (هاز حذف کربنات شن قبل 225 6/19 5/60-5/6 6/10 46/1 94/1 16 5/14 54/0

 )%( هاتکربنا شن بعد از حذف 225 8/70 5/50- 85 44/6 -44/0 -05/0 5/72 73  09/0

  

 هاها براي کل خاكاي خاك قبل و بعد از حذف کربناتاندازه يآزمون زوجی براي مقادیر اجزا .7جدول 

متغیرها قبل و بعد از 

  (درصد) هاحذف کربنات

    

 داريسطح معنی  t آماره  حراف معیاران  اختالف میانگین

  000/0  6/22  25/11  97/16  رس

  000/0  9/13  32/7  8/6  سیلت ریز

  000/0  6/37  35/10  9/25  لت درشتسی

  000/0  - 2/64  97/11  - 2/51  شن

  

ي هـا خاكها در رودخانه جراحی مشابه با سطح به عمق خاکرخ

بـر   .شـت ندا داريمعنی اختالفاز لحاظ آماري  ،هاسایر حوضه

مـواد   منشـأ ، بـه  هاخاكي موجود در این هاکربنات این اساس،

، هـا خـاك ، بافت هاکربناتحذف قبل از مادري نسبت داده شد. 

لـومی شـنی    بـه  ،هاکربنات رسی تا رسی سیلتی و پس از حذف

 بوده ورس  ،این رودخانه در هاکربناتاندازه غالب  تغییر یافت.

 سـیلت  و درشـت  سـیلت  شن، ياجزا به ترتیببعد به سطح در

 تغییـرات  میـانگین  کارون، رودخانه حوضه داشت. در ریز تعلق

 نقـاط  برخـی  در کـه  بـود  متغیـر  درصـد  40 تا 20 از هاتکربنا

 کـاهش  هـا کربنات میانگین میزان مواد مادري، منشأدلیل تغییر به

 خـاك  رس میزان به همبستگی بین ذرات خاك باالترین .داشت

سـیلت   آن از پـس  و بوط بـود مر هاکربنات حذف قبل و بعد از

 منفـی،  طخـ  شـیب  نیز بـا  ریز سیلت درشت و شن قرار داشت.

 .داد نشـان  هـا کربناتقبل و بعد از حذف  را همبستگی رینکمت

درصـد   40تا  30ي حوضه رودخانه کرخه از هاکربناتمیانگین 

رسی سیلتی و لـومی رسـی   خاك این حوضه از  متغیر بود. بافت

 انـدازه  تبدیل شـد.  شنی لومی به هااتکربنپس از حذف ی سیلت

 سـیلت  و رس دازهر انبیشتر ددر این رودخانه،  هاکربنات ذرات
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بود. بیشترین همبستگی میان درصد اندازه ذرات قبـل و بعـد از   

ــاتحــذف  ــز  هــاکربن ــس از آن ســیلت ری ــه ذرات رس و پ ، ب

ی نیـز،  هاي مورد بررساختصاص یافت. براي خاك کل رودخانه

 سـیلتی  رسـی، ( ترسنگین از هاکربناتقبل از حذف خاك  بافت

کـرد.   تغییـر ) شـنی  لومی( ترسبک فتبا به) رسی لومی و رسی

 حـذف  از بعد و قبل ذرات اندازه درصد بین همبستگی بیشترین

 از پس و رس ذرات به هارودخانه هايخاك براي کل هاکربنات

بـه اثـرات میـزان     نظـر  .داشـت  اختصـاص  سیلت درشت به آن

شـود کـه اثـرات    بر ظرفیت تبادل کاتیونی، پیشنهاد می هاکربنات

ـ دازه ذرتوزیع ان ر میـزان ظرفیـت تبـادل کـاتیونی در ایـن      ات ب

بررسی شود. همچنین از نتایج این تحقیق، بـراي تعیـین    هاخاك

بنـدي در  اي ذرات خاك در سطح فامیـل بـراي رده  کالس اندازه

در کـالس   هـا خـاك بـودن  ا تعیین کربناتی سیستم آمریکایی و ی

  ده شود.استفا هاخاكبندي مینرالوژي در سیستم جهانی رده
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Abstract 

Characteristics of most soils in arid and semi-arid regions affected by carbonates. The study aimed to determine the 
distribution of carbonates in the size components of some soils in Khuzestan province. Upward to the bottom of Karun, 
Karkheh, and Jarahi rivers were studied at depths of 0-50, 50-100, and 150-100 cm. The results showed that the average 
amount of carbonates in the soils of the Jarahi river basin (37%) was significantly different from the amount in the soils 
of the other two rivers (33%). Carbonates were observed in all soil size components but the maximum was present in 
the clay component. The highest regression relationship between soil particles was in the clay component (0.375). The 
highest percentage of particle reduction after carbonate removal was related to coarse silt particles (0.75). Therefore, the 
soil texture changed from clay in Jarahi, from clay and silty clay in Karun, and silty clay in Karkheh due to the removal 
of carbonates to sandy loam. There was no significant difference in the distribution of carbonates at different depths for 
river soils and all studied soils. The relatively uniform distribution of carbonates in the four components studied in these 
soils from the surface to the depth showed that the carbonates originated from the parent material, namely alluvial flood 
sediments of these rivers. 
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