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بررسی مهمترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقهبندی
واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی
پرویز عبدی نژاد * ،1سادات فیض نیا ،2حمیدرضا پیروان ،3فرج اله فیاضی ،4امیر علی طباخ
5

شعبانی

 -1استادیار پژوهشی ،بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی
استان زنجان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،زنجان
-2استاد ،دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهران
-3دانشيار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،زنجان
-4دانشيار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-5استادیار ،پژوهشکده علوم زمين ،سازمان زمينشناسی کشور

پذیرش مقاله1396/8/24 :
تأیيد نهایی مقاله1397/2/12 :
چکیده
واحدهاي مارنی در حدود  4438کيلومترمربع از سطح استان زنجان معادل  20درصد را تشکيل میدهند .هدف از این
مطالعه بررسی مهمترین خصوصيات فيزیکوشيميایی موثر در طبقهبندي واحدهاي مارنی استان زنجان با استفاده از
تحليل عاملی است .براي این منظور با گروهبندي و تلفيق نقشههاي شيب ،اقليم و واحدهاي مارنی سازندهاي زمينشناسی
 18واحد کاري تعریف شد 120 .نمونه از مواد مارنی از عمق  0-30سانتيمتري برداشت شد و ویژگیهاي فيزیکوشيميایی
اندازهگيري گردید  .بر اساس روش تحليل عاملی متغيرهاي فيزیکوشيميایی براي واحدهاي مارنی در سه عامل خالصه
شد .بهطوریکه عامل اول مربوط به خصوصيات فيزیکی و بهویژه بافت خاک واحدهاي مارنی میباشد .متغيرهاي پتاسيم
و سدیم محلول میتواند بهعنوان معرف و متغير اصلی عامل دوم باشد و پتاسيم محلول متغير اصلی این عامل است.
درصد مواد آلی ) (OCو حد خميري میتوانند بهعنوان متغير اصلی عامل سوم انتخاب شود .بنابراین متغيرهاي بافت
خاک ،پتاسيم و سدیم محلول و درصد مواد آلی و حد خميري مهمترین متغيرهایی هستند که با توجه به بيشترین
ضریب همبستگی با عاملها در منطقهي مورد مطالعه انتخاب شدند .بدیهی است که هر یك از عاملهاي فوق به نحوي
در خصوصيات فيزیکوشيميایی و تفکيك و متمایز کردن واحدهاي مارنی استان زنجان موثر میباشند.

واژههای كلیدی :مارن ،طبقهبندي ،خصوصيات فيزیکوشيميایی ،تحليل عاملی ،استان زنجان.

* -نویسنده مسئول09123416462 :

Email: Prz_abdi@yahoo.com

پژوهشهاي دانش زمين

97

بررسی مهمترین خصوصيات فيزیکوشيميایی موثر در طبقهبندي واحدهاي مارنی

98

متغيري است که در طبقهبندي مارنها نقش اصلی
دارد Cerda .و همکاران ( )1997به کمك یك
دستگاه شبيهساز باران ميزان رسوبدهی هر یك از
واحدهاي مارنی را اندازهگيري کرده و براساس
ميزان رسوبدهی ،واحدهاي مارنی طبقهبندي شدند.
اسماعيلپور ( )1375پارامترهاي درصد رس ،درصد
ماسه ،وزن مخصوص ظاهري ،حد روانیpH ،K ،Ec
 ،Ca ،SO4 ،درصد گچ و  TNVرا بهعنوان
پارامترهاي موثر در تعيين حساسيت به فرسایش و
شاخص طبقهبندي مارنها در نظر گرفته است.
قدوسی و همکاران ( ،)1376با توجه به خصوصيات
فيزیکوشيميایی ،مارنها را طبقهبندي کردهاند و
چنين اظهار نموده که از ميان متغيرهاي فيزیکی و
شيميایی ،فقط متغيرهاي شيميایی در طبقهبندي
فرسایشی مارنها از نظر رسوبزایی اهميت دارند و
با تحقيقات خود مشخص نمودهاند که سدیم مهم-
ترین متغيري است که در طبقهبندي مارنها نقش
اصلی را دارد .احمدي ( )1378در طرح بررسی
مارنهاي ميوسن حوزه آبخيز طالقان بهمنظور
مشخص نمودن اشکال مختلف فرسایش از نظر
کمی و کيفی سعی نموده تا مارنها را براساس
ویژگیهاي آنها و عواملی نظير توپوگرافی ،اقليم،
شکل فرسایش طبقهبندي و اشکال فرسایش غالب
را بررسی نماید .قدیمی عروس محله و همکاران
( )1378بيان داشتهاند که اکسيدهاي اصلی مانند
Al2O3و  Na2Oو نيز عناصر رعی چون ،Zr ،V
 Ba ،Ni ،Coو  Rbمهمترین عناصر در تفکيك
منشاءهاي مختلف سازندهاي منطقه میباشد.
قدیمیعروسمحله و همکاران ( )1378با تهيه 60
نمونه از مارنهاي منطقه تفرش و آناليز آنها16 ،
متغيير فيزیکی و شيميایی را تعيين نموده و با
طبقهبندي خوشهاي ،مارنهاي منطقه را به پنج
گروه مارنی طبقهبندي نمودند و اظهار داشتند که
فقط شش متغير در طبقهبندي مارنهاي منطقه

مقدمه
نهشتههاي مارنی به دليل ماهيت ساختمانی نسبت
به سایر نهشتهها از فرسایشپذیري باالتري
برخوردار هستند .در حوضههائی که داراي اراضی
مارنی هستند ،قسمت عمدهاي از رسوبات از این
واحد توليد میشود ،از این رو نقش مهمی در
کاهش عمر مفيد سدها دارند .با توجه به پتانسيل
باالي ایجاد انواع رخسارههاي فرسایشی اعم از
سطحی ،شياري ،آبراههاي ،خندقی ،تونلی و
رسوبزائی باال ،شناخت جامع مارنها از دیدگاه
کانیشناسی و شيميائی که در نهایت منجر به
شناسائی عوامل موثر بر فرسایشپذیري مارنها
میشود ،امري الزم و ضروري است .با شناخت
شاخصهاي موثر بر فرسایشپذیري مارنها و
طبقهبندي آنها میتوان در الویتبندي اراضی
مارنی جهت اصالح و بهبود این اراضی بهمنظور
کاهش فرسایش و توليد رسوب اقدام نمود .طبقه-
بندي رسوبات مارنی میتواند براساس خصوصيات
فيزیکوشيميایی صورت گيرید .بهطوریکه با استفاده
از این خصوصيات نسبت به مشخص کردن گروه یا
گروههاي مختلف از واحدهاي یك منطقه اقدام
نمود .یکی از مزیتها و کاربردهاي مهم طبقهبندي
مارنها میتواند کمك به منشاء یابی درست آنها و
همچنين انجام اقدامات حفاظتی و کنترلی براي
کاهش ميزان فرسایش و رسوبزایی آنها با در نظر
گرفتن اولویتبندي براي برنامهریزي و انجام این
فعاليتها باشد .محققين مختلف تالشهاي زیاد در
ایران و کشورهاي دیگر براي انجام طبقهبندي
رسوبات و واحدهاي زمينشناسی مارنی انجام
دادهاند که به تعدادي از آنها در ادامه اشاره میگردد.
بنيتو و همکاران ( ،)1993در اسپانيا با مقایسه
ميانگين مقادیر استاندارد متغيرهاي فيزیکی و
شيميایی و مقادیر استاندارد متغيرها در توابع
متمایز کننده ،معلوم کردند که سدیم مهمترین
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نقش اساسی ایفا مینماید که مهمترین آنها سدیم
است .بهطور کلی آنها نتيجه گرفتند که از بين
کليه متغيرهاي فيزیکی و شيميایی فقط متغيرهاي
شيميایی هستند که در طبقهبندي مارنها از نظر
توليد رسوب داراي کاربرد میباشد .از این رو
میتوان اقدامات اصالحی را به منظور کاهش توليد
رسوب و مهار آن متناسب با ویژگیهاي شيميایی
در مارنها انجام داد .عباسی و همکاران ()1384
سازندهاي مارنی حوضه قزل اوزن را براساس
ليتولوژي و سيماي فرسایش بررسی و طبقهبندي
نمودند .سکوتی اسکوئی و همکاران ( )1388با
طبقهبندي و تعيين شاخصهاي فرسایشپذیري
مارنهاي استان آذربایجان غربی اظهار نمودند که
سدیم ،کلر ،درصد ماسه ،آهك ،ضریب خميري،
حجم رواناب ،شکل فرسایش و نسبت رس از جمله
عوامل موثر بر طبقهبندي مارنها میباشد که از بين
اینها حجم رواناب موثرترین آنها است .حسنزاده
نفوتی و همکاران ( )1387فرسایشپذیري
مارنهاي منطقه ایوانکی را با کمك بارانساز بررسی
نموده و به این نتيجه رسيدند که ویژگیهاي
فيزیکی و شيميایی سازندها مانند  EC ،SARو
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Kعامل اصلی در فرسایشپذیري مارنها به شمار
میرود و با استفاده از این عناصر میتوان نسبت به
طبقهبندي و گروهبندي آنها اقدام نمود .توجه به
مجموعه مطالب ارائه شده در این بخش میتوان
اینگونه جمعبندي نمود که موضوع طبقهبندي
مارنها که یکی از مسایل مهم و تعيين کننده براي
ارائه راهکارهاي موثر در مهار فرسایش و رسوب از
عرصههاي مارنی هستند ،در طرحهاي آبخيزداري
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .نتيجه حاصل،
اعمال مدیریتها و اجراي عملياتی بوده است که
بهویژه تا قبل از دهه  1360منجر به شکست
برنامهها شده و اهداف مورد نظر حاصل نشدهاند
(قدوسی و همکاران .)1376 ،با توجه به این مطالب
در این مقاله نيز تالش گردیده که طبقهبندي
واحدهاي مارنی استان زنجان براساس خصوصيات
فيزیکوشيميایی با استفاده از تجزیه و تحليل عاملی
مورد بررسی قرار گيرد تا از این طریق بتوان در
برنامهریزيهاي آینده براي کنترل فرسایش و
رسوبزایی این نوع اراضی استفاده نمود (شکل  1و
.)2

شکل  :1نقشه موقعيت و پراکنش واحدهاي مارنی استان زنجان
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شکل  :2نقشه گروه هاي شيب واحدهاي مارنی استان

جمله عوامل ذاتی موجود در استان زنجان که بحث
مطالعات و تحقيقات فرسایش و حفاظت خاک را
جديتر میسازد ،وجود عوامل مهم محيطی موثر بر
فرسایش و رسوبزایی همچون شرایط اقليمی،
زمينشناسی و پستی و بلندي است.
واحدهای مارنی ا ستان :براساااس نقشااه واحدهاي
مارنی ا ستان بهطورکلی پنج واحد یا سازند مارنی
در سااطح اسااتان زنجان با مساااحتها و مناطق
پراکنش متفاوت وجود دارد (شااکل  )4که شااامل
وا حد هاي زیر اساااات (ع بدي نژاد و هم کاران،
 .)1390مارن پليوسااان ( )Plmکه به صاااورت
رخنمونهائی از مارن و کنگلومرا به صورت تپههاي
به هم چسبيده کم ارتفاع با سطوح فرسایشی صاف
گسااترش دارد که از دو بخش ميانی شااامل مارن،
سااايلت ،کمی به رن هاي قرمز ،زرد ،صاااورتی و
قهوهاي ( )Plmو حا شيهاي شامل کنگلومرا ،ما سه
سن و مارن ( )Plcت شکيل شدهاند .واحد مارنی
کرتاساااه ( )K2mبهصاااورت یك ساااري مارن،
ساان هاي آهکی مارنی و شاايلهاي خاکسااتري
پدید آمده اسااات .سااان هاي آهکی داراي رن
هوازده کرم رن و رن تازه خاکساااترياند .واحد

محدوده مورد مطالعه
استان زنجان با وسعت  22164کيلومتر مربع در
قسمت مرکزي شمال غرب کشور بين طول
جغرافيایی ‘15و˚ 47تا ‘ 25و˚ 49شرقی و عرض
شمالی ‘ 35و˚ 35تا ‘15و˚ 37واقع شده است .این
استان داراي اقليم خشك تا نيمه خشك با متوسط
بارندگی ساالنه  340ميلیمتر بوده و داراي پستی
و بلنديهاي زیادي است ،بهطوري که بيشترین
وسعت آن را مناطق کوهستانی و تپه ماهورها
فراگرفته است .استان زنجان داراي دو حوزه آبخيز
اصلی با محدودهي کامالً مجزا است ،که شامل
حوضه آبخيز قزلاوزن به مساحت  19064کيلومتر
مربع معادل  86درصد سطح استان و حوضه آبخيز
رودخانه شور به وسعت  3100کيلومترمربع معادل
 14درصد سطح استان میباشد .استان زنجان به-
دليل واقع شدن در موقعيت ميانی حوزه آبخيز سد
سفيدرود از گذشتههاي دور از نظر آبخيزداري مورد
توجه بوده است بهمنظور کنترل فرسایش خاک و
کاهش حجم رسوبات وارده به مخزن سد سفيدرود،
فعاليتهاي مطالعاتی ،اجرایی و تحقيقاتی
گستردهاي انجام گرفته و یا در حال انجام است .از
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مارن ائو سن ( )EMبه صورت یك واحد کوچك و
محدود با ليتولوژي مارن ساابز و ساافيد در نقشااه
زمين شنا سی حلب در حا شيه جاده زنجان -بيجار
در شمال شرقی روستاي ارکوئين قرار گرفته است.
واحد مارنی سازند قم ( )OMکه به صورت ترکيبی
از آهك تودهاي و ضاااخيم ،مارن سااايلتی ،آهك
تخریبی و مارن ،ژیپس سااافيد رن  ،مارن سااابز
زیتونی و آهك کرم رن در سااطح اسااتان زنجان
رخنمون یافته اساات .واحدهاي مارنی قرمز باالیی
شامل سه واحد است .واحد  M1از مارنهاي الوان
تشکيل شده است که در تناوب با الیههاي کم گچ،
شيل و ماسه سن میباشد و با رن هاي متنوعی
(قرمز ،سبز متمایل به کرم ،سبز زیتونی) که دارد.
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از وا حد  M2مت مایز میشاااود .وا حد  M2ع مد تا
ماسااه ساان حفرهدار و الیههاي نازک شاايل به
همراه مارن ت شکيل شده ا ست .ضخامت و توالی
طبقات ماسااهساان نساابت به واحد  M3و M1
بسيار بيشتر است و در بعضی مناطق ضخامت آن
به  10متر میرساااد .واحد  M3عمدتاً از مارن با
الیههاي کم ماسااه ساانگی و کنگلومرائی تشااکيل
شده ا ست .رن آن کرم تا قهوهاي رو شن ا ست.
واحد مارنی قرمز زیرین 1در ا ستان زنجان مت شکل
از کنگلومرا ،مارن و مارنهاي ماسهاي قرمز رن با
ميان الیههایی از ماسهسن هاي سبز تا خاکستري
با ضخامت  50تا  300متر میباشد (شکل  3و .)4

شکل  :3نقشه مناطق اقليمی واحدهاي مارنی استان

شکل :4نقشه واحدهاي کاري
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الکتریکی ،اسيدیته ( ،)pHدرصد مواد خنثی شونده،
درصد کربن آلی ،مقادیر کاتيونهاي کلسيم،
منيزیم و سدیم ،مقادیر آنيونهاي بیکربنات ،کلرید
و سولفات و مقدار نسبت جذب سدیم ،فاکتور گچ،
ظرفيت تبادل کاتيونی ،مقادیر درصد رس ،درصد
الي ،درصد ماسه ،حد روانی ( ،)LLحد خميري
( )PLو بافت نمونهها تعيين گردیدند .تجزیه و
تحليل آماري تحقيق با استفاده از نرمافزار SPSS
صورت گرفته است.

مواد و روشها
این تحقيق بخشی از نتایج بهدست آمده از اجراي
یك طرح تحقيقاتی میباشد (عبدينژاد و همکاران،
 )1390که در سطح واحدهاي مارنی استان زنجان
(به مساحت حدود  4438کيلومترمربع) انجام شده
است .براي این منظور ابتدا اقدام به جمعآوري
اطالعات ،آمار و سوابق مطالعاتی شده و سپس با
استفاده از نقشههاي زمينشناسی 1/100000
استان زنجان ،تصاویر ماهوارهاي (براي کنترل مرز
سازندها و واحدهاي مارنی) و بازدیدهاي ميدانی،
اقدام به تهيه نقشه واحدهاي مارنی استان گردید
(شکل  .)1سپس براي تهيه واحدهاي کاري اقدام
به تهيه نقشه شيب و طبقهبندي آن در سه گره-10
 10-30 ، 0و  <30درصد و نقشه اقليم استان در
دو گروه خشك تا نيمه خشك و مدیترانهاي تا
خيلی مرطوب و نقشه نشان دهنده واحدهاي مارنی
گردید (شکلهاي  2و  .)3با تلفيق و رويهم قرار
دادن این سه الیه (نقشه واحدهاي مارنی ،نقشه
اقليم و نقشه شيب) در محيط نرم افزار
ArcGIS10نقشه واحدهاي کاري در  20واحد تهيه
شد (شکل ( ،)4حسن زاده نفوتی و همکاران1385 ،
و  1387و حسينی و همکاران .)1388 ،از این 20
واحد  2واحد به دليل موقعيت قرارگيري و وسعت
کم امکان (حدود  400مترمربع و در باالي کوه که
امکان استقرار دستگاه شبيه ساز باران وجود
نداشت) بررسی وجود نداشت .لذا تعداد واحدکاري
به  18واحد کاهش یافت .پس از تعيين واحدهاي
کاري ،با انجام عمليات صحرایی اقدام به نمونه-
برداري از واحدهاي مارنی از عمق 0-30
سانتيمتري به تعداد  120نمونه گردید .نمونهها
تهيه شده جهت تعيين خصوصيات فيزیکوشيميایی
به آزمایشگاه منتقل شده و پارامترهاي هدایت

بحث و نتایج
نتایج تحلیل عاملی جهت تعیین خصوصیات
متمایزكننده واحدهای مارنی

خصوصيات فيزیکوشيميایی واحدهاي مارنی استان
زنجان که در این تحقيق مورد بررسی قرار گرفته
در جدول  1ارائه شدهاند .در طی تجزیه و تحليل
عاملی ،تعداد زیادي از متغيرها را میتوان به چند
متغير کاهش داد و به این طریق خالصهاي از
دادههاي اصلی را تهيه نمود .بدیهی است هرچه
مقدار همبستگی داخلی بين متغيرها نزدیك تر
باشد ،تعداد عاملهاي پدید آمده کمتر خواهد بود.
براي تجزیه و تحليل عاملی اقدام به وارد کردن این
دادهها در این مدل گردید .اولين خروجی این مدل
بررسی ماتریس همبستگی متغيرها میباشد که در
جدول  2ارائه شده است .در قسمت باالي این
جدول مقادیر ماتریس همبستگی محاسبه شده
براي هر یك از متغيرها محاسبه گردیده و در
قسمت پائين جدول سطح معناداري ضرایب
همبستگی نشان داده شده است .بررسی دادههاي
این جدول نشان میدهد که مقادیر قابل مالحظهاي
از همبستگیها بيشتر از  0/3هستند.
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جدول :1مشخصات متغيرهاي انتخابی تجزیه و تحليل عاملی

و تحليل عاملی با استفاده از این متغيرها انجام
گردید .جدول  6نشان دهنده ماتریس همبستگی
متغيرهاي جدید میباشد .بررسی دادههاي این
جدول نيز نشان میدهد که مقادیر قابل مالحظهاي
از همبستگیها بيشتر از  0/3هستند .بنابراین داده-
هاي مورد بررسی براي تجزیه و تحليل عاملی
مناسب میباشد .در جدول  7وضعيت اندازه کفایت
نمونهگيري دادههاي دوازدهگانه فيزیکوشيميایی
واحدهاي مارنی استان بررسی شده است .با توجه
به دادههاي این جدول که همه دادهها در قطر بخش
پائين جدول بيشتر از ( 0/5حداقل سطح قابل
قبول) میباشد .پس بنابراین دادههاي آزمون از نظر
اندازه در حد کفایت میباشد .در جدول  8نتيجه
انجام آزمون کيزرمایر یا آزمون کرویت بارتلت براي
 12متغير جدید انتخابی را نشان میدهد .نتيجه
آزمون کيزرمایر متغيرهاي جدید دوازدهگانه که
 0/65شده نسبت به قبل از خارج کردن متغيرهاي
نامناسب وضعيت بسيار بهتري پيدا کرده است .در
جدول  9وضعيت اشتراک هر متغير ،یعنی نسبتی
از واریانس هر متغير را که توسط عاملهاي مشترک
به حساب میآیند را نشان میدهد .در ستون
 Initialبرآوردهاي اوليه ميزان اشتراک هر متغير
حساب شده که تمامی آنها برابر با عدد یك بوده و

بنابراین دادههاي مورد بررسی براي تجزیه و تحليل
عاملی مناسب میباشد .در جدول  3نتيجه انجام
آزمون کيزرمایر 2یا آزمون کرویت و بارتلت 3را نشان
میدهد .این آزمون براي ارزشيابی وضعيت ماتریس
همبستگی متغيرهاست که در صورت معناداري
بيانگر حداقل شرایط الزم براي اجراي تجزیه و
تحليل عاملی است (غياثوند .)1387 ،دامنه آماره
 KMOبين  0تا  1متغير است و هر چقدر به 1
نزدیکتر باشد نشاندهنده وجود همبستگی مناسب
دادهها براي انجام تجزیه و تحليل عاملی میباشد.
اما در صورت کوچك بودن عدد این آزمون با
مراجعه به جدول نشان دهنده دادههاي MSA
میتوان متغيرهاي نامناسب را از انجام تحليل
عاملی خارج نمود .همچنين معنادار بودن نتيجه
این آزمون نشان دهنده اندازه کفایت نمونهگيري
صورت گرفته میباشد .با توجه به این موضوع و
نتایج این آزمون در این تحقيق جدول  4که مقدار
 KMOرا برابر با  0/56نشان میدهد .با استفاده از
دادههاي  MSAبدست آمده از تجزیه و تحليل که
در جدول  4ارائه شده اقدام به خارج کردن
متغيرهاي نامناسب از تحليل عاملی گردید .با حذف
متغيرهاي نامناسب تعداد این متغيرها به  12مورد
بهشرح جدول  5تقليل یافت .در ادامه دوباره تجزیه
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وریماکس 4هستند را نشان میدهد .طبق ماتریس
محاسبه شده براي متغيرها در جدول  9 ،11متغير
از  12متغير انتخابی به عاملهاي مربوطه اختصاص
یافتهاند و از بين سه متغير درصد اشباع (،)Sp
درصد مواد آلی ( )OCوحد خميري ( )Plبترتيب
درصد اشباع روي هر سه عامل و درصد مواد آلی و
حد خميري روي عامل اول و سوم با ماتریس
همبستگی متفاوت داراي اشتراک و بار متقاطع
میباشد .جدول  12همبستگی ميان عاملها را
نشان میدهد که طبق این جدول تمامی عاملها با
هم رابطه نسبتا باالیی دارند (جدول  3 ،2و .)4
با توجه به جدول  11عامل اول بهطور منفی با درصد
ماسه ( )Sandو بهطور مثبت با ظرفيت تبادل
کاتيونی( ،)CECدرصد رس ( ،)Clayدرصد سيلت
( )Siltو درصد اشباع ( )Spارتباط دارد .با توجه به
این موارد و اینکه درصد ماسه ،درصد رس و سيلت
مربوط به خصوصيات فيزیکی و بهطور خاص بافت
خاک مربوط میشود و این متغيرها نيز داراي
همبستگی باالیی میباشد (جدول  .)11پس
میتوان گفت عامل اول مربوط به خصوصيات
فيزیکی و بهویژه بافت مواد مارنی واحدهاي مارنی
میباشد .عامل دوم با پتاسيم محلول ( ،)ksolکلر
( ،)Clسدیم محلول ( )Nasolو سولفات ( )SO4به-
طور مثبت ارتباط دارد .این متغيرها از خصوصيات
شيميایی مواد مارنی واحدهاي مارنی بوده و نيز
داراي همبستگی باالیی میباشد .با توجه به
ماتریس همبستگی (جدول  )12این متغيرها
پتاسيم و سدیم محلول میتواند بهعنوان معرف و
متغير اصلی عامل دوم باشد و در واقع پتاسيم
محلول متغير اصلی این عامل است.

در ستون  Extractionمقدار مشترک نسبت
واریانس تبيين شده هر متغير توسط ترکيبی از
عاملهاي استخراج شده میباشد .هر چقدر عدد
متغيري در این جدول کمتر باشد نشاندهنده
همبستگی کمتر آن متغير با عاملهاي تعيين شده
در تجزیه و تحليل عاملی و به تبع تاثير کمتر آن
در انتخاب عاملهاي اصلی است .در این تحقيق و
براساس دادههاي جدول  9تفاوت چندانی از این
نظر بين متغيرها مشاهده نمیشود و این نشان
دهنده تاثير باالي تمام متغيرهاي انتخابی در تعيين
عاملها در تحليل عاملی میباشد .براي تعيين تعداد
عاملهاي مناسب در این آزمون محل یا نقطهاي از
منحنی که در آن شيب کاهش مییابد و یا به
عبارت دیگر مقادیر ویژه یك دفعه افت پيدا
مینماید را یافته و بهعنوان آخرین عامل موثر
مشخص میگردد .بنابراین با توجه به شکل  5سه
عامل در این بررسی میتوان تعيين نمود که تایيدي
بر درستی تعداد عامل مشخص شده در جدول 10
میباشد .در اغلب بررسیها براي نشان دادن اهميت
نسبی هر عامل از نسبت واریانس منظور شده براي
هر عامل چرخش شده استفاده میشود .همانطوري
که قبال اشاره گردید با استفاده از نرمافزار SPSS
این محاسبات انجام و نتایج آن در جدول  10ارائه
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،از عامل
هاي اول تا سوم به ترتيب  %27/83 ،%48/67و
 %12/93واریانس  12متغير انتخابی بدست آمده
است .در کل ،سه عامل براي  89/43درصد واریانس
متغيير منظور شده است .ماتریس عاملهاي
چرخش شده در جدول  10مشاهده میشود .این
ماتریس بارگذاري هاي عامل را که همبستگیهاي
بين هر یك از متغيرها و عاملها براي یك چرخش
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جدول :5مشخصات متغيرهاي دوازده گانه انتخابی براي تجزیه و تحليل عاملی

جدول :6ماتریس همبستگی متغيرها دوازدهگانه فيزیکوشيميایی واحدهاي مارنی استان زنجان

a Determinant = 2.57E-012
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جدول :7بررسی اندازه کفایت نمونهگيري دادههاي دوازدهگانه فيزیکوشيميایی واحدهاي مارنی

)a Measures of Sampling Adequacy(MSA

جدول :8نتيجه انجام آزمون کيزرمایر متغيرهاي جدید دوازدهگانه

جدول :9مشخصات متغيرهاي دوازده گانه انتخابی براي تجزیه و تحليل عاملی
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113-97  صفحات،1397  تابستان،34  شماره، سال نهم،پژوهشهاي دانش زمين

 نتایج محاسبات استخراج عامل اوليه:10جدول

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance

 آزمون سنگریزهاي عاملهاي اوليه استخراجی و وضعيت آنها نسبت به مقادیر ویژه:5شکل
 ماتریس عامل چرخش شده از تحليل عاملی:11جدول

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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جدول :12ميزان همبستگی بين عاملها

شود که داراي مقادیر ویژهاي بزرگتر از یك باشد و
انتخاب بهترین روش تجزیه و تحليل آماري براساس
اینکه باقی مانده مقادیر مشاهده شده و پيشبينی
شده کمترین مقدار بوده ،تعيين شده است .به این
طریق تجزیه و تحليل عاملی بر اهميت نسبی
متغيرها در تعيين رفتار تمام دادهها داللت دارد.
بنابراین متغيرهاي بافت خاک ،پتاسيم و سدیم
محلول و درصد مواد آلی و حد خميري مهمترین
متغيرهایی هستند که با توجه به بيشترین ضریب
همبستگی با عاملها در منطقهي مورد مطالعه
انتخاب شدند .بدیهی است که هر یك از عاملهاي
فوق به نحوي در خصوصيات فيزیکوشيميایی و
تفکيك و متمایز کردن واحدهاي مارنی استان
زنجان موثر میباشد.

عامل سوم بهطور مثبت با حد خميري ( )Plو بهطور
منفی با فسفر قابل جذب( )P_avو درصد مواد آلی
( )OCارتباط دارد .با توجه به ماتریس همبستگی و
ارتباط فيزیکی و شيميایی این عوامل با هم درصد
مواد آلی ( )OCو حد خميري میتوانند بهعنوان
متغير اصلی عامل سوم و بهطور خاص درصد مواد
الی انتخاب شود .از این رو میتوان با استفاده از
تجزیه و تحليل عاملی انبوهی از دادهها را در گروه-
هایی از متغيرها که با یکدیگر بهطور بارزي
همبستگی دارند خالصه نمود .توزیع مکانی مؤلفه-
هاي مورد بررسی در محورها (مولفههاي اصلی) و
ارتباط آنها در شکل  6نشان داده شده است .الزم به
توضيح است که انتخاب  3عامل در عمل تجزیه و
تحليل عاملها میتواند به تمام عاملهایی محدود

شکل :6نمودار توزیع مکانی مؤلفههاي مورد بررسی در مولفههاي اصلی
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می شود و این متغيرها نيز داراي همبستگی باالیی
میباشد (جدول  .)12پس میتوان گفت عامل اول
مربوط به خ صو صيات فيزیکی و بهویژه بافت خاک
واحدهاي مارنی میباشاااد .عامل دوم با پتاسااايم
محلول ( ،)Ksolکلر ( ،)Clساادیم محلول ()Nasol
و ساااولفات ( )SO4بهطور مثبت ارتباط دارد .این
متغيرها از خ صو صيات شيميایی خاک واحدهاي
مارنی بوده و نيز داراي همب ستگی باالیی میبا شد.
با تو جه به ماتریس همبساااتگی ( جدول  )6این
متغيرها پتا سيم و سدیم محلول میتواند بهعنوان
معرف و متغير اصااالی عامل دوم باشاااد و بر این
اساس پتاسيم محلول متغير اصلی این عامل است.
عا مل ساااوم بهطور مث بت با حد خميري ( )Plو
بهطور منفی با ف سفر قابل جذب ( )P_avو در صد
مواد آلی( )OCارت باط دارد .با تو جه به ماتریس
همبستگی و ارتباط فيزیکی و شيميایی این عوامل
باهم درصد مواد آلی ( )OCو حد خميري میتوانند
بهعنوان متغير اصااالی عامل ساااوم و بهطور خاص
در صد مواد آلی انتخاب شود .از این رو میتوان با
استفاده از تجزیه و تحليل عاملی انبوهی از دادهها
را در گروه هایی از متغير ها که با یکدیگر بهطور
بارزي همبساااتگی دارند خالصاااه نمود .بنابراین
متغيرهاي بافت خاک ،پتاساايم و ساادیم محلول و
درصد مواد آلی و حد خميري مهمترین متغيرهایی
هستند که با توجه به بيشترین ضریب همبستگی
با عامل ها در منطقهي مورد مطالعه انتخاب شدند.
بدیهی ا ست که هر یك از عاملهاي فوق به نحوي
در خصوصيات فيزیکوشيميایی و تفکيك و متمایز
کردن واحدهاي مارنی استان زنجان موثر میباشد.
برر سی سابقه تحقيقات انجام شده ن شان میدهد
که هنوز مطالعات کافی بر روي طبقهبندي مارنها
انجام نشده است و به نظر میآید تحقيقات تکميلی
در این مورد با ید صاااورت پذیرد تا از این طریق
بتوان براي احياء و سااماندهی این نوع اراضای گام

بحث و نتیجهگیری
هریك از خصااوصاايات فيزیکوشاايميایی رسااوبات
وا حد هاي مارنی به یك ا ندازه در بروز رف تار هاي
فر سای شی و فيزیکو شيميایی واحدهاي مارنی موثر
نمیباشد .بهطوري که براساس شدت و ضعف این
تاثيرات میتوان ند نسااا بت به تعيين عوا مل یا
متغيرهاي اصااالی و فرعی از بين آنها اقدام نمود.
یکی از روشهاي مفيد و مناساااب براي انجام این
تقسااايمبندي اساااتفاده از روش آماري تجزیه و
تحليل عاملی می باشاااد .در طی تجزیه و تحليل
عاملی ،تعداد زیادي از متغيرها را میتوان به چند
متغير کاهش داد و به این طریق خالصاااهاي از
دادههاي اصاالی را تهيه نمود .بدیهی اساات هرچه
م قدار همبساااتگی داخلی بين متغير ها نزد یكتر
باشد ،تعداد عاملهاي پدید آمده کمتر خواهد بود.
بر این اسااااس در این تحقيق براي  6واحد مارنی
موجود در سطح استان با توجه به تجزیه شيميایی
نمو نه خاک از آن ها  21متغير یا خصاااوصااا يات
فيزیکوشاايميایی تعيين گردید .واضااح اساات که
تقساايم بندي و تفکيك واحدهاي مارنی براساااس
این  21متغير بسااايار مشاااکلی و حتی غير عملی
می باشاااد .لذا با توجه به قابليت روش تجزیه و
تحليل عاملی اقدام به انجام این روش براي تفکيك
متغير هاي مهم و موثر در تقسااايم و گروهب ندي
واحدهاي مارنی گردید .براسااااس این روش و با
توجه به ضاارایب همبسااتگی بدساات آمده مجموع
متغير هاي فيزیکوشااايم يایی تعریف شاااده براي
واحدها مارنی را میتوان در سه عامل خالصه نمود.
بهطوریکه عامل اول به طور منفی با درصااد ماسااه
( )Sandو بهطور مثبت با ظرفيت تبادل کاتيونی
( ،)CECدرصد رس( ،)Clayدرصد سيلت ( )Siltو
درصد اشباع( )Spارتباط دارد .با توجه به این موارد
و اینکه درصد ماسه ،درصد رس و سيلت مربوط به
خصاااوصااايات فيزیکی و بهطور خاص بافت خاک
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مثبتی برداشاات .با این وجود در ادامه به سااوابق
موجود از این مو ضوع که نتایج بد ست آمده از آنها
م شابه و تایيد کننده نتایج بد ست آمده از تحقيق
حاضااار میباشاااد ارائه میگردد .بنيتو و همکاران
( ،)1993در اساااپانيا با مقایساااه ميانگين مقادیر
ا ستاندارد متغيرهاي فيزیکی و شيميائی و مقادیر
اساااتاندارد متغيرها در توابع متمایز کننده ،معلوم
کردند که ساادیم مهمترین متغيري اساات که در
طبقهبندي مارنها نقش اصلی دارد .اسماعيل پور
( )1375از مجمو ع پارامترهاي بررساای شااده در
سه حوزه آبخيز ،عوامل در صد رس ،در صد ما سه،
وزن مخصاااوص ظاهري ،حد روانی ، SO4 ، Ca
 K ،pHو  ECدرصااااد گچ و TNVرا ب اهعنوان
پارامتر هاي موثر در طب قهب ندي مارن ها معرفی
کرد ند .قدوسااای و همکاران ( )1376با تحقيقات
خود مشخص نمودهاند که سدیم مهمترین متغيري
است که در طبقهبندي مارنها نقش اصلی را دارد.
هم چنين از بين کليااه متغيرهاااي فيزیکی و
شيميایی فقط متغيرهاي شيميائی ه ستندکه در
طبقهبندي مارنها از نظر رسوبزایی اهميت دارند.
لذا اقدامات اصاااالحی را به منظور کاهش توليد
رسااوب را به بهسااازي وضااعيت شاايميایی مارنها
معطوف داشاااته و مهار فرساااایش را متناساااب با
ویژگیهاي شيميایی در مارنها دانستهاند .احمدي
( )1378در طرح بررساای مارنهاي ميوس ان حوزه
آبخيز طالقان به منظور مشاااخص نمودن اشاااکال
مختلف فر سایش از نظر کمی و کيفی سعی نموده
تا مارن ها را براسااااس ویژگی هاي آنها و عواملی
نظير توپوگرافی ،اقليم ،شکل فر سایش طبقهبندي
و ا شکال فر سایش غالب را برر سی نماید .برر سی
ایشااان نشااان داده اساات که  90درصااد رسااوبات
انبا شته شده در پ شت سد سفيدرود از سازندهاي
مارنی ميوسااان اسااات که از نظر کمی حدود 50
ميليون تن در سااال برآورد گردیده اساات .قدیمی
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عروس محله و همکاران ( )1378با تهيه  60نمونه
از مارن هاي منطقه تفرش و آناليز آنها 16 ،متغيير
فيزیکی و شيميایی را تعيين نموده و با طبقهبندي
خوشاااهاي ،مارنهاي منطقه را به پنج گروه مارنی
طبقهبندي نمودند و اظهار دا شتند که فقط شش
متغير در طبقهبندي مارنهاي منطقه نقش اساسی
ایفا مینماید که مهمترین آنها سدیم ا ست .بهطور
کلی آنها نتيجه گرفتند که از بين کليه متغيرهاي
فيزیکی و شااايميایی فقط متغيرهاي شااايميایی
هساااتند که در طبقهبندي مارن ها از نظر توليد
ر سوب داراي کاربرد می با شد .سکوتی ا سکویی و
همکاران ( )1388براساس تحقيق انجام شده تحت
عنوان طبقهبندي و تعيين شاااخصهاي فرسااایش
پذیري مارن هاي اساااتان آذربایجان غربی اظهار
نمودند که سدیم ،کلر ،درصد ما سه ،آهك ،ضریب
خميري ،حجم رواناب ،شااکل فرسااایش و نساابت
رس از جم له عوا مل موثر بر طب قهب ندي مارن ها
می باشاااد که از بين اینها حجم رواناب موثرترین
آنها اساات .براساااس روش تجزیه و تحليل عاملی
مجموع متغيرهاي فيزیکوشاايميایی تعریف شااده
براي وا حد هاي مارنی را میتوان در ساااه عا مل
خالصاااه نمود .بهطوری که عا مل اول مربوط به
خ صو صيات فيزیکی و بهویژه بافت خاک واحدهاي
مارنی میباشد .متغيرهاي پتاسيم و سدیم محلول
میتواند بهعنوان معرف و متغير اصااالی عامل دوم
باشااد و بنابراین پتاساايم محلول متغير اصاالی این
عامل اساات .درصااد مواد آلی ( )OCو حد خميري
میتوانند بهعنوان متغير ا صلی عامل سوم و بهطور
خاص درصاااد مواد آلی انتخاب شاااود .از این رو
میتوان با اسااات فاده از تجز یه و تحل يل عاملی
انبوهی از دادهها را در گروههایی از متغيرها که با
یکدیگر بهطور بارزي همبسااتگی دارند خالصااه
نمود .بنابراین متغيرهاي بافت خاک ،پتاسااايم و
سااادیم محلول و درصاااد مواد آلی و حد خميري
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مهمترین متغير هایی هسااات ند که با تو جه به
بيشترین ضریب همبستگی با عاملها در منطقهي
مورد مطالعه انتخاب شاادند .بدیهی اساات که هر
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یك از عامل هاي فوق به نحوي در خصاااوصااايات
فيزیکوشااايميااایی و تفکيااك و متمااایز کردن
واحدهاي مارنی استان زنجان موثر میباشد.

پانوشت
1-Lower Red formation
2-Kaiser-Meyer

3-kervite and Bartletts
4-Varimax
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