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 خالصه

در ایي هغبلؼِ کبًیْبی رظی ٍ هکبًیعن تؽکیل آًْب در دٍ گرٍُ از خبکْبی غرة دریبچِ ارٍهیِ ثب 

اقلین، هَاد هبدری ٍ تَپَگرافی یکعبى هَرد ثررظی قرار گرفت. ایي دٍ گرٍُ از خبکْب از ًظر ؼَر ٍ یب 

غیر  -( در خبکْبی غیرؼَرA2الی  A1ِ ًحَیکِ گرٍُ اٍل )خبکرخْبی ظذیوی ثَدى تفبٍت دارًذ. ث

ظذیوی ًبؼی از اهالح هٌتقلِ از دریبچِ  -( در اراضی ؼَرD2الی  A2ظذیوی ٍ گرٍُ دٍم )خبکرخْبی 

-ّبی اظوکتبیت، ایالیت، کبئَلیٌبیت، کلرایت ٍ ٍرهیؼٌبظی حضَر کبًیاًذ. هغبلؼبت کبًیارٍهیِ ٍاقغ ؼذُ

، هٌؽب ایالیت، کلرایت ِا در ّر دٍ گرٍُ از خبکْب ًؽبى داد. در ّر دٍ گرٍُ از خبکْبی هَرد هغبلؼکَالیت ر

ػوذتب اظوکتبیت  ًؽجت دادُ ؼذ.ثِ تَارث از هَاد هبدری  ٍ ّوچٌیي ثخؽی از اظوکتبیت ٍ کبئَلیٌبیت

ظذیوی( حبصل ؼذُ  -ٍ ًَتؽکیلی از هحلَل خبک )در خبکْبی ؼَرٍ از تغییرؼکل ایالیت پذٍشًیک ثَدُ 

ّر دٍ گرٍُ خبکْب ثِ هیساى کن حضَر داؼت ٍ تؽکیل آى ثِ َّادیذگی ایالیت در کَالیت کبًی ٍرهی. اظت

ای الیِکَالیت ثب ّیذرٍکعی ثیيحضَر ٍرهی خبکرخْبی ٍاقغ در اراضی هتبثر از دریبچًِعجت دادُ ؼذ. در 

(HIV) کَالیت ًعجت دادُ ؼذ.ای اظوکتبیت ٍ ٍرهیالیِثِ رظَة ّیذرٍکعیذ هٌیسین در فَاصل ثیي 

 

 .(HIV)ای الیِکَالیت ثب ّیذرٍکعی ثیياظوکتبیت، پذٍشًیک، ٍرهی کلوات کلیذی:

  

 

 هقذهه

هَرد ّبی ؼَر دریبچِؼٌبظی اراضی هجبٍر ّبی ؼَر ثر ٍیصگیْبی فیسیکَؼیویبیی ٍ کبًیدر هٌبثغ هتؼذد اثرات دریبچِ

ظذیوی ٍاقغ در رظَثبت کَاترًری ارٍهیِ  -عی هغبلؼِ خبکْبی ؼَر [12]ریوبًی ٍ هٌبفی ًثررظی قرار گرفتِ اظت. 

ظذیوی هحتَی اظوکتبیت خیلی ثیؽتری در هقبیعِ ثب خبکْبی -ّبی ٍاقغ در اراضی اراضی ؼَردریبفتٌذ کِ خبکرخ

بًی در َر هقبدیر ثیؽتر ایي کغیرظذیوی ّعتٌذ ٍ احتوبال تَلیذ اظوکتبیت در اثر فرایٌذ ًَتؽکیلی ػبهل حض -غیرؼَر

در خبکْبی ظَاحل غرثی ػرثعتبى، کبًیْبی کبئَلیٌبیت، اظوکتبیت، ایالیت ٍ  [1]ّبلری ثِ .ثبؼذظذیوی هی -خبکْبی ؼَر

کَالیت را ؼٌبظبیی کردُ ٍ هٌؽبء کبًیْبی اظوکتبیت را ًَتؽکیلی ًبؼی از ظغح ایعتبثی ٍرهی -رظْبی هخلَط کلرایت

، تَزیغ فضبیی کبًیْبی رظی [13]الم ٍ ثبپتیعتب ًتَ ذى کبتیًَْبی قلیبیی از آة دریب گسارغ کردًذ. پبؼیٌِثبال ٍ اضبفِ ؼ

ّبی رظی غبلت در رظَثبت خلیج گَاًبثبرا را هغبلؼِ ًوَدُ ٍ اظوکتبیت را ّوراُ ثب کبئَلیٌبیت ٍ ایالیت ثِ ػٌَاى کبًی
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کبئَلیٌبیت ٍ اظوکتبیت از ًَاحی داخلی خلیج ثِ ظوت ًَاحی ثب  ای هؼکَض در فراٍاًی ًعجیؼٌبظبیی کردُ ٍ راثغِ

 ثب ثررظی خبکْبی هتبثر از یک دریبچِ ؼَر در پبتبًبل ثرزیل اظْبر  [3]اًذ. فبرکَئین ٍ ّوکبراى ؼَری ثیؽتر گسارغ کردُ

 

از   Ca،Mg  ٍKداؼتٌذ در ایي هٌغقِ در ٍضؼیت کًٌَی غلیظ ؼذى آثْب ثِ ظجت تجخیر ؼذیذ، رظَة کبتیًَْبی 

هحلَلْبی ثعیبر ؼَر ؼذت یبفتِ اظت ٍ در ًتیجِ آى رظَة پذٍشًیک کبًیْب از قجیل کرثٌبتْب، اظوکتبیتْب ٍ احتوبالً 

در رظَة کرثٌبتْب ثَاظغِ حضَر  Caرخ دادُ اظت. ایي پصٍّؽگراى اظْبر داؼتٌذ کِ هؽبرکت  بّب در حَالی دریبچِهیک

ػوذتبً از عریق رظَة اظوکتبیتْبی هٌیسیوی در  Mgرثٌبت کلعین هؼبدل ٍ کبتیَى % ک44ّبیی ثب هحتَی ثیػ از گرُ

 ؼَد. ّبی ظغحی ثخؽی از هٌغقِ کِ دارای ًَظبًْبی ظغحی آة دریبچِ ّعتٌذ، کٌترل هیافق

 

 هواد و روش ها

الی  A2رخْبی ظذیوی )خبک -( ٍ ؼَرA2الی  A1غیرظذیوی )خبکرخْبی  -ایي تحقیق در دٍ گرٍُ از خبکْبی غیرؼَر

D2 در هٌغقِ دیسج دٍل اٍرهیِ در حذ فبصل ؼْرّبی اٍرهیِ ٍ هحوذیبر ٍ در ضلغ غرثی دریبچِ اٍرهیِ، اًجبم گرفت )

 ِهَاد هبدری خبکْبی ایي هٌغق ٍ Xeric Dry ٍ ،Mesicثِ ترتیت  ایي هٌغقِّبی رعَثتی ٍ حرارتی رشین (.1)ؼکل 

هٌغقِ در اًتْبی ایي تؽکیل ؼذُ اظت. ثبؼٌذ. هیبرًی ثِ رًگ کرم تب صَرتی آّکْبی ریسداًِ )هبیکرایت( ٍ آّکْبی ه

%( ٍاقغ ؼذُ اظت. پط از تؼییي حذٍد هٌغقِ، دٍ ردیف اراضی، یکی در اراضی 2ای ثب ؼیت هالین )حذٍد دؼت داهٌِ

 A2)خبکرخْبی دریبچِ هتبثر از پیؽرٍی ظذیوی  -ؼَرٍ دیگری در اراضی ( A2الی  A1)خبکرخْبی غیرهتبثر از دریبچِ 

ثرداری گردیذًذ. آزهبیؽْبی ٍ ًوًَِ ثٌذیّب چْبر خبکرخ حفر، تؽریح، عجقِتؼییي، ٍ در عَل ّر کذام از ردیف( D2الی 

ٍ کیتریک ٍ  [11]ؼٌبظی ًیس ثر اظبض رٍغ هْرا ٍ جکعَى ٍ هغبلؼبت کبًی ّبی اظتبًذاردویبیی ثر اظبض رٍغفیسیکَؼی

 اًجبم گرفت. [2]ّب ثر اظبض رٍغ دیکعَى ٍ ٍیذ ٍ تفعیر پیک [7]َّح 

 

 بحث نتایج و

، B2خقبکرخ   Btkn1، افقق  D1خقبکرخ   Cهرثَط ثِ  افقق   Xد ثِ ترتیت دیفراکتَگراهْبی اؼؼِ -2الف الی -2ّبی در ؼکل

خْقبی  کوی کبًیْقبی رظقی در تؼقذادی از خبکر   هقبدیر ًیوِ 1ٍ در جذٍل  B2خبکرخ  Btkn2ٍ  افق  B1خبکرخ  Bk2افق 

( ًیقس  1د؛ جقذٍل   2ة القی   2ثخػ رض خبکْب )ؼقکلْبی  هَاد هبدری ؼٌبظی .. ًتبیج کبًیاًذدادُ ؼذُ هَرد هغبلؼِ ًؽبى

ّبی اظوکتبیت، ایالیت، کبئَلیٌبیت، کلرایت، ٍ ّبی ّر دٍ ردیف اراضی ػوذتب ؼبهل کبًیّبی رظی خبکًؽبى داد کِ کبًی

ثب تَجِ ثِ ؼقرایظ اقلیوقی فؼلقی    ثبؼٌذ. ٍ رظْبی هخلَط هی (HIV)ای ی ثیي الیِکَالیت ثب ّیذرٍکعٍرهیکَالیت، ٍرهی

(، ٍ ثب تَجِ ثقِ حضقَر هققبدیر ًعقجتب     1د؛ جذٍل  2ة الی  2ّبی هَرد هغبلؼِ )ؼکلْبی ؼٌبظی خبکهٌغقِ ٍ ًتبیج کبًی

یف اراضی، ایالیت، کلرایت ٍ کبئَلیٌبیت ّبی ّر دٍ رد( خبکرخCّبی زیبد ایالیت، کلرایت ٍ کبئَلیٌبیت در هَاد هبدری )افق

اًذ. ثب تَجِ ثِ حضَر اظوکتبیت ّبی هٌغقِ هَرد هغبلؼِ ػوذتبً هٌؽأ تَارثی داؼتِ ٍ از هَاد هبدری ثِ ارث رظیذُدر خبک

از رظذ هٌؽب تؽکیل ثخؽی در هَاد هبدری خبکْبی هَرد هغبلؼِ ٍ تغییرات هؼکَض هقبدیر اظوکتبیت ٍ ایالیت، ثِ ًظر هی

-ّبی هتبثر از دریبچِ )خقبکرخ اظوکتبیت در ایي خبکْب فرایٌذّبی تَارث از هَاد هبدری ٍ تغییر ؼکل ایالیت ٍ در در خبک

 ثبؼذ.خبک هی ( ًَتؽکیلی از هحلَلD2الی  A2ّبی 
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در اراضی  D1و  A1 ،B1، C1های شاهذ.خاکرخهای هوقعیت هنطقه دیسج دول  در غرب دریاچه اروهیه و هحل خاکرخ -1شکل 

 انذهتاثر از آب دریاچه واقع شذهسذیوی  -در اراضی شور D2و  A2 ،B2 ،C2سذیوی و خاکرخهای  -غیر-غیرشور
 
 

 
خاکرخ  Btkn1ب( افق  ،D1خاکرخ  Cدر تعذادی از خاکهای هورد هطالعه. الف(  افق  X: دیفراکتوگراههای اشعه 2شکل 

B2 ج( افق .Bk2  خاکرخB1  و د( افقBtkn2  خاکرخB2. 

  

آًگعترٍم کبظتِ ؼقذُ ٍ   14ّبی هَرد هغبلؼِ در تیوبر رض اؼجبع ثب پتبظین اًذکی از ؼذت پیک در تؼذادی خبک

ثبؼقذ ٍ  کَالیقت در ایقي خبکْقب هقی    آًگعترٍم اضبفِ ؼذُ اظت کِ ثیبًگر حضَر هقذار کوی کبًی ٍرهقی  11ثِ ؼذت پیک 
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-ّقب ٍرهقی  (. احتوبال در ایي خقبک 1یبثذ )جذٍل ّبی هختلف ثِ صَرت جسئی افسایػ هیفراٍاًی ًعجی آى در عَل خبکرخ

کَالیت در اثر تغییر ؼکل ایالیت ٍ ػوذتبً ثِ ػٌَاى یک هحصَل حذٍاظظ در خالل تجذیل ایالیت ثقِ اظقوکتبیت تؽقکیل    

 ؼَد.  هی

 
 های رسی در تعذادی از خاکهای هورد هطالعههقادیر نیوه کوی کانی-1جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-- < 1 %  , - 1 %  , + < 10%  , ++ 10 -20 %  , +++ 20-30%  ,  ++++ 30-40% ,  +++++ > 50% 

 

. [11ٍ  6] کَالیقت گقسارغ ؼقذُ اظقت    خؽک ایقراى هققبدیر کوقی ٍرهقی    در خبکْبی آّکی ًَاحی خؽک ٍ ًیوِ

کَالیت ّوقراُ اظقت ٍ   دارد کِ در خبکْبی آّکی هٌغقِ قسٍیي، کبّػ ایالیت ثب افسایػ ٍرهیاظْبر هی [9ٍ  8]هْجَری 

کَالیت در یبثذ. ٍی دالیل احتوبلی ٍجَد ٍرهیداری افسایػ هیثِ عَر هؼٌی B  ٍCتب افقْبی  Aکَالیت از افق هقذار ٍرهی

خبکْبی ایي هٌغقِ خؽک را تغییر ظبختوبًی هعتقین حبصل از َّازدگی هَاد هبدری ثِ کبًی رض، تجقذیل رض هیکقب ثقِ    

کٌقذ. در  یقت را تعقریغ هقی   کَالکَالیت ٍ یب رؼذ گیبّبى ثِ ٍیصُ گٌذم رکر کردُ اظت کِ تغییر رض هیکب ثقِ ٍرهقی  ٍرهی

آًگعترٍم  12الی  11گراد، پیک ضؼیفی در هحذٍدُ درجِ ظبًتی 551خبکْبی  هتبثر از دریبچِ در تیوبر پتبظین ٍ حرارت 

ِ  ظبّر ؼذُ اظت کِ ثیبًگر ٍجَد هقبدیر ثعیبر کوی ٍرهی در خبکْقبی  هتقبثر از    (HIV)ای کَالیت ثب ّیذرٍکعی ثقیي الیق

( ٍ ػقذم ٍجقَد آى در هقَاد    1ّبی غیرهتقبثر از دریبچقِ )جقذٍل    ب تَجِ ثِ ػذم حضَر ایي کبًی در خبکثبؼذ. ثدریبچِ هی

ّب، ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي خبکْب دارای ؼرایظ یکعبًی از ًظر هَاد هبدری، اقلین، فیسیَگرافی ٍ غیقرُ  هبدری خبک

ظذیوی ؼذى آًْقب در عقَل ظقبلْبی پرآثقی     -ٍ ؼَر A2 ،B2 ،C2  ٍD2ّبی ّعتٌذ ٍ تٌْب تفبٍت آًْب زیر آة رفتي خبکرخ

ّقبی هتقبثر از دریبچقِ دارای هٌؽقب     ای ًیس در خقبک کَالیت ثب ّیذرٍکعی ثیي الیِتَاى اظْبر داؼت کِ ٍرهیثبؼذ، هیهی

ي صقَرت  در ایي خبکْب ثقذی  (HIV)ای کَالیت ثب ّیذرٍکعی ثیي الیِهکبًیعن احتوبلی ثرای تؽکیل ٍرهیپذٍشًیک اظت. 

ّب )کِ در زهبى پیؽرٍی دریبچِ رخ دادُ اظت(، ثبؼذ کِ در ؼرایظ زّکؽی ًبهغلَة ٍ ثرقراری ؼرایظ کبّؽی در خبکهی

. تحقت  اتفقب  افتقبدُ اظقت    [Mg3 (OH)6]ٍ یب رظَة هٌیسین ثِ صَرت  [Al2 (OH)6]رظَة آلَهیٌیَم ثِ صَرت گیجعبیت 

کَالیت( ٍجَد داؼتِ ثبؼٌذ، گیجعقبیت  ًَی ثبال )از قجیل اظوکتبیت ٍ ٍرهیچٌیي ؼرایغی اگر رظْبی ثب ظرفیت تجبدل کبتی

  ِ کَالیقت ثقب   ّقب رظقَة کقردُ ٍ کلرایقت ٍ ٍرهقی     ای ایقي کقبًی  یب ثرٍظبیت تَلیذ ؼذُ عی فرایٌذ فَ  در فضبی ثقیي الیق

احتوبل دارد کِ فرایٌذ فقَ    آٍرد.)یک کبًی ثب ظرفیت تجبدل کبتیًَی پبییي( را ثِ ٍجَد هی (HIV)ای ّیذرٍکعی ثیي الیِ

 ّبی رظیکبًی
 خبکرخ افق

HIV ایالیت اظوکتبیت کبئَلیٌبیت کلرایت کَالیتٍرهی 

- - ++ ++ ++ ++ Ap 

B1 
- - + ++ ++ ++ Bw 

- - + ++ ++ +++ Bk1 

+ + ++ ++ +++ +++ Bk2 

- - ++ ++ ++ ++ Ap 

D1 
- + ++ ++ +++ +++ Bk1 

- + ++ ++ ++++ ++ Bk2 

- + ++ ++ +++ ++++ C 

- + ++ ++ ++ ++ Ap 

B2 
- + ++ ++ ++++ ++ Btkn1 

- + + +++ +++++ +++ Btkn2 

+ - ++ ++ ++ ++ C 

- - ++ ++ + +++ Az 

D2 + ++ ++  ++ ++ ++ Bk 

+ + + +++ ++++ ++ Btn 
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کَالیت ثب ّیذرٍکعی ثقیي  ( رخ دادُ ٍ ظجت تؽکیل پذٍشًیک ٍرهیD2الی  A2ّبی ّبی هتبثر از دریبچِ )پرٍفیلدر خبک

ِ  [ 5]هقیالى ٍ ّوکقبراى    -ٍ خیوٌقس  [4]ّقب ؼقذُ ثبؼقذ. گَپتقب ٍ هبلیقک      در ایي خقبک  (HIV)ای الیِ ّقبی  تؽقکیل ٍرقق

 اًذ.  ای اظوکتبیت را در حضَر ّیذرٍکعیذ هٌیسین گسارغ کردُالیِّیذرٍکعیذ در فَاصل ثیي
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