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چکیده
جهت افزایش بهرهوري از خاك در کشاورزي پایدار ،آگاهی از ویژگیهاي مختلف آن ضروري میباشد .پژژوهش حاضژر بژم مورژمر معا نژم ژمه
تشکیل ،طبقمبودي ،کا یشواسی و میکروممرفم مژي خاكهاي موعقم فاریاب در استان کرمان با رژیم رطژمبتی و حرارتژی اریژدیو و هایترترمیژو ،در
سعمح ژئمممرفیو مختلف ا جام گرفت .اشکال اراضی موعقم شامل مخروطافکوم ،دشت رسمبی ،اراضی پست و تتم در موعقم بمد د .بر روي هژر واحژد
ژئمممرفیو ،یو یا چود خاكرخ حفر ،تشریح و مم مبرداري شد د .مم مهاي خاك ت ت آزمایشهاي منممل قرار گرفتود .تایج شان داد کم با حرکت
از واحدهاي تتم و مخروط افکوم بم سمت واحدهاي پاییندست ،بافت خاك سوگینتر ،ظرفیت تبادل کاتیم ی ،ماده آ ی ،کربوات کلسیم منژادل ،هژدایت
ا کتریکی ،پهاش ،سبت سدیم جذبی ،بیشتر و میزان گچ کمتر گردید .زیرگروه جدیژد  Calcic Natrigypsidsبراي افزودن بم تاکسم ممی پیشژوهاد
میشمد .کا یهاي رسی شامل ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویت ،ورمیکم یت و کمارتز میباشود .بیشترین میزان پا یگمرسکیت در افق-
هاي تجمنی گچ در واحدهاي تتم و مخروطافکوم بمد و با حرکت بم سمت واحدهاي مرکزي دشت بم میژزان زیژادي از مقژدار آن کاسژتم و بژم میژزان
اسمکتیت افزوده شد .کا یهاي کائم یویت ،ایلیت و کلریت ،کا یهاي تمارثی تشخیص داده شد د .بررسی مقاطع ازك شاندهوده وجمد کربوات کلسژیم
بم شکلهاي مدول ،پمشش در دیماره حفرات میباشد .همچوین بلمرهاي گچ بم فرم عدسیشکل ،کروي و بژیشژکل و یژا پرشژدگی و یژا بژم ژمرت
ف ات در هم قفلشده مشاهده شد د .پمشش رسی در افق اتریو در ممقنیت اراضی پست در دیماره کا الهاي خاك مشاهده شژد .تژایج پژژوهش،
مایا گر قش مهم سعمح ژئمممرفیو در تغییرپذیري ویژگیهاي خاكهاي موعقم معا ناتی میباشد.
واژههاي كلیدي :اقلیم خشو ،تکامل خاك ،کا یشواسی رس ،میکروممرفم مژي

مقدمه

1

ت مالت خاك ت ت تأثیر عمامل خاکسازي اقلیم ،مژماد مژادري،
پستی و بلودي ،ممجمدات ز ده و زمان میباشد کم این مجممعم ت ت
عومان شرایط م یعی مختلف منرفی شدها د و در تشژکیل و تکامژل
ا ماع خاكها با درجم تمسنمیافتگی متفژاوت ایفژاي قژش مژیکووژد.
خاكهاي مختلف ت ت تأثیر عمامل متفاوت و طی فرآیودهاي مختلف
تشکیل ،تمسنم و تکامل مییابود ( .)17رابعم خاك و ژئمممرفم مژي در
مواطق خشو و یممخشو ،مژمرد تمجژم بسژیاري از م ققژین قژرار
گرفتم اسژت ( 38 ،37 ،1و  .)40آ جژمس و همکژاران ( )3بژا بررسژی
 2 ،1و  -4بم ترتیب دا شآممختم کارشواسی ارشد و دا شژیاران گژروه علژمم خژاك،
دا شکده کشاورزي ،دا شگاه یاسمج
)Email: owliaie@gmail.com
(* -میسوده مسئمل:
 -3مربی گروه علمم خاك ،دا شکده کشاورزي ،دا شگاه جیرفت
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.78434

خاكهاي مختلف بیان داشتود کم شدت خاکسازي تا حژد زیژادي بژم
خصم یات سعمح ژئمممرفم ژمژي وابسژتم اسژت و خصم ژیات ایژن
سعمح باعث تغییر درجم همادیژدگی ،میژزان شسژت و شژمي امژحح
م لمل خاك ،مراحل و فرایودهاي شست و شم و ا تقژال مژماد ،عمژق
تجمع امحح و در هایت عمق سم مم میگردد.
اریديسملها مهمترین راستم خاكها در مواطق خشژو هسژتود.
این خاكها بیش از  18در د از خژاكهژاي سژعح زمژین را اشژغال
کردها د و بیشترین خاكهاي منمژمل در جهژان هسژتود ( .)21رابعژم
خژاك و ژئممرفم ژمژي در مواطق خشو و یمم خشو ،مژمرد تمجژم
بسژیاري از م ققژین قژرار گرفتم است ( 30 ،9و .)42
خاكهاي گچی بم طمر منممل در مواطق خشو و یمم خشژو
گسترش دار د ( .)48این خاكها بم طمر خاص ،بیشترین سعح را در
اریديسملهاي ایران تشکیل میدهود ( .)21این خاكهژا بژر حسژب
موشاء در واحدهاي ژئمممرفیو متفاوتی تجمع مییابوژد و الیژمهژاي
سخت شده گچی بیشتر بم مرت ممضژنی در بیابژانهژاي گژرم بژا

334

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،2خرداد  -تیر 1398

بار دگی سا یا م کمتر از  250میلیمتر دیده مژیشژم د ( .)48فرپژمر و
همکاران ( )8ویژگیهاي اریديسملهاي گچی و مکی موعقم ژم
رفسوجان را در ارتباط با سعمح ژئمممرفمیو بررسی کرد د .بر اسژاس
تایج آ ها موشاء گچ ،واحد پدیموت سوگی در موعقم میباشد .تمما یان
و همکاران ( )48مه تشکیل خژاك را در واحژدهاي فیزیژمگرافی در
موعقم ا فهان بررسی ممد د .تایج آ ها شان داد کم افقهاي گچی
در ارتباط با سعمح ژئمممرفیو از تژما ی تکژاملی متفژاوتی بژم ژا
میکروممرفم مژي برخمردار هستود .تمما یژژان و همکژژاران ( )47بژژژا
کژژاربرد دو سژژاما م تاکسم ممی و طبقمبودي جها ی براي کژژحس-
بوژدي خژاكهژاي گچژی شمالغربی ا ژفهان بیژان ممد ژژد کژژم
هرچوژد تاکسم ممی تحش میکود تا کاستیهژاي ممجژمد در سژعمح
باالتر خمد را در سعح فامیل برطرف کود؛ اما هومز قادر بژم رقابژت بژا
ساما م طبقمبوژدي جهژا ی بژراي کژحسبوژدي خژاكهژاي گچژژی
مژیباشژد.
مع و میزان کا یهاي رسی ،بیا گر بسیاري از ویژگیهاي مربمط
بم تشکیل و تکامل خاكها در زمان گذشتم و اقلیم دیریوم آنهژا مژی
باشد ( 18و  .)11معا ناتی در ارتباط با تنیین کا یهاي رسژی خژاك-
هاي استان کرمان ا جام شده است .براي مثال ،فرپمر و همکاران ()9
پس از معا نم بر روي مه تشکیل و تمزیع پا یگمرسکیت و کا یهاي
رسی همراه در خاكهاي ممجمد بژر سژعمح مختلژف ژئمممرفیژو در
حژما ی رفسژوجان دریافتوژد کژم رابعژم زدیکژی بژین ممرفم ژمژي
پا یگمرسکیت و ممقنیت ژئمممرفیو وجمد دارد و بیان کرد د در سعمح
ژئمممرفیژو باالدسژت (پژدیموت سژوگی) ،بلمرهژاي بزرگتژر و تنژداد
بیشتري از این کا ی وجمد دار د ،در حا یکم در قسمتهژاي پژایینتژر
(پحیا) ،بلمرها داراي تنداد کمتر و ا دازه کمچکتر میباشود .سوجري و
همکاران ( )42در معا نم کا یشواسی رسی خاكهاي موعقم جیرفت،
وجمد کا یهاي کلریت ،ایلیت ،پا یگمرسکیت ،اسمکتیت و کائم یویت را
گزارش کرد د .آنها بیان کرد د کم با حرکت بم سمت دشت آبرفتژی،
بم علت باال بمدن سعح آب زیرزمیوی ،از پایداري پا یگمرسکیت کاستم
مژیشژمد و اسژمکتیت ،کژا ی غا ژب خژاك مژیباشژد .موشژأ کژا ی
پا یگمرسکیت در اشکال اراضی پدیموت پمشیده ،قدیمی حد واسژط و
دشت آبرفتی ،بم ترتیب ،ممروثی ،پدوژ یو و آواري میباشد.
باهمرزهی و همکاران ( )4در معا نم کا یشواسی رسی خاكهاي
واقع بژر سژعمح مختلف ژئمممرفیو در موعقم سژاردوئیم -جیرفژژت،
کژژژا یهژژژاي رسژژژی ایلیژژت ،اسژژمکتیت ،کلریژژت ،ورمژیکم یژژژت،
پا یگمرسژکیت و کائم یویژت را گزارش کرد د .آ هژا بیژان کرد ژد کژم
کژژا یهژژژاي پا یگمرسژژژکیت (سژژژعح پایژژدار پژژدیموت پمشژژژیده)،
ورمژیکم یژت (اراضژی پسژت) و اسژمکتیت (اراضی پست) بم ترتیژب،
داراي موشژأ خاکسژاز ،تغییژر شژکل یافتژژم و اتمژ یژو مژیباشژود و
اسمکتیت در سعمح دیگر داراي موشأ تغییژر شژکل یافتژم مژیباشژد.
او یایی و همکاران ( )38در معا نم یو ردیف سوگی و پستی و بلودي

در موعقم یمم خشو گچساران در جومب غژرب ایژران ،خژاكهژاي
تکاملیافتمتر با افقهاي آرجیلیو ،کلسیو و جیتسیو را در سژعمح
پایدارتر مشژاهده ممد ژد .کژا یهژاي رسژی مشژاهده شژده در همژم
ممقنیت ها از رر ژمع کژم و بژیش مشژابم بژمده امژا مقژادیر بیشژتر
پا یگمرسکیت و مقادیر کمتر اسژمکتیت در در خژاكهژاي قژدیمیتژر
گچی مشاهده شد د .همچوین در معا نات میکروممرفم ژمژي در ایژن
موعقم ،کریستالهاي بزرگتر گژچ در خژاكهژاي بژا بافژت سژبکتر و
همچوین در سعمح پایدارتر ژئمممرفیو مشاهده شد د.
بسیاري از پدیدهها و فرآیودهاي تشکیل خاك با چشم غیر مسلح
داراي وضمح کافی یست و از این رو میکروممرفم مژي معمژئنتژرین
روش براي تشخیص فرآیودهاي پیچیده در خاك است ( .)19سژوجري
و همکژژاران ( )42معا نژژم میکرومرفم ژژمژي را در خژژاكهژژاي موعقژژم
جیرفت ا جام داده کم این معا نات حاکی از وجمد عمارض خاکساخت
پمشش رس و آهو ،بلمرهاي سمز یشکل آهو ،بلمرهژاي عدسژی-
شکل گچ و ف ات درهم قفلشژده گژچ در سژعح پایژدار پژدیموت
پمشیده میباشد .در شکل اراضی حدواسط ،پدوفیچرهاي گچ مشژاهده
شد و توهژا پمشژش رس ،پُرشژدگی رس و یژز عژمارض خاکسژاخت
مرکب حا ل از پمشش رس و پرشدگی آهو مشاهده گردید .او یایی
و همکاران ( )37طی معا نم میکرومرفم مژي خاكهاي موعقم یمژم-
خشو دهدشت و چرام در جومب غربی ایران ،پمشژش و پژر شژدگی
حفرات از بلمرهاي گچ و آهو و همچوین وجمد ژمدولهژاي اکسژید
 Feو  Mnرا عمارض خاکساخت غا ب مشاهده شده در این خژاكهژا
گزارش ممد د .همچوژین وجژمد اشژکال متفژاوت از گژچ در سژعمح
متفاوت ژئمممرفیو بیا گر پمیایی م یط خاك این موعقم بمده اسژت.
خرمژا ی و همکژاران ( )23در معا نم میکرومرفم مژیکی افق آرجیلیو
خاكهژاي شژمر و سدیمی ،ژمع متفژاوتی از پمسژتمهژژاي رسژژی را
مشژاهده کرد ژد کژم در منرض سدیم باال قژرار داشژتود .اغلژب ایژن
پمستمها بژم ژمرت قعنژژات پراکوژده مشژاهده گردید ژد .ایژن ژمع
پمستمهاي رسی ،ویژه افقهژاي اتریو میباشود کم رس درشژت در
اثژر ا تشژار تمسژط یژمن سژدیم ،حرکت و تجمع مییابد .مناذا لهی و
فرپمر ( )29بیان کرد ژد کژم تمپژمگرافی و آب و هژما قژش مهمژژی
در پیژدایش و میکروممرفم ژمژي خاكهژاي موعقژم ال ژمزار اسژژتان
کرمژان دار ژد و در این خژاكهژا ،پژدوفیچرهاي گژچ را بژم ژمرت
عدسی شکل و ف ات در هم قفژلشژژده گژژزارش کرد ژژد .آ هژژا
همچوژین پژدوفیچرهاي آهژو را بژم شژژکل پمشژژش ،پرشژدگی و
ادول در افقهاي  Btkو  Bkمشاهده کرد د.
رر بم عدم وجمد گزارشهاي خاكشواسی در موعقم فاریژاب در
استان کرمان از یو سم و اهمیت زیاد معا نات روابط خاك و سژعمح
زمین ما در درك فرآیودهاي ژئمممرفیکی و خاكسازي ،تکامل اشکال
اراضی و مدیریت خاكها از سمي دیگر ،این پژوهش با تمجم بم تومع
سعمح ژئمممرفیو در این موعقم براي دستیابی بم اهداف زیر مرت
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پژژذیرفت -1 :معا نژژم ویژگژژیهژژاي ممرفم ژژمژیکی ،فیزیکمشژژیمیایی،
کا یشواسی رسی و میکروممرفم مژي خاكهژا در ارتبژاط بژا سژعمح
ژئمممرفیو و  -2معا نژم ژمه پیژدایش وبررسژی میژزان کژارایی و
همبستگی دو ساما م ردهبوژدي آمریکژژایی و طبقژمبوژدي جهژا ی در
ارتباط با گروهبودي خاكهژاي موعقم معا ناتی

مواد و روشها
مشخصات منطقه

دشت فاریاب با وسنت  14هزار هکتار در جومب شرقی ایران و در
فا لمي  330کیلممتري جومب غرب شهر کرمان ،در اسژتان کرمژان
قرار دارد ( شکل  .)1ارتفاع متمسط دشت فاریژاب  630متژر از سژعح
دریا میباشد .متمسط دماي ایژن موعقژم  23/8سژا تیگژراد و میژزان
بار دگی ساال م آن حدود  160میلیمتر است .مختصات موعقژم مژمرد
معا نم بین عژرض جغرافیژایی " 28˚09'58و " 28˚05'41شژما ی و
طمل جغرافیایی " 57˚13'59و " 57˚23'15شرقی قرار گرفتژم اسژت.
رژیم رطمبتی و حرارتی خاك موعقم بم ترتیب اریدیو و هایترترمیو
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میباشد.
موعقم فاریاب بژم طژمر عمژده از رسژمبات جژمان دوران چهژارم
(کماتر ري) تشکیل شده اسژت کژم شژامل ماسژمسژو ،،کوگلژممرا و
مارنهاي گچدار تشکیل شده است .این رسمبات جمان عمدتا بر روي
دو بخش شامل آبرفتهاي جژمان رودخا ژماي و مخژروطافکوژمهژاي
جمان قرار دار د .کمه شاه ،در جومب و جومب شر موعقم فاریژاب بژا
ارتفاع  1942متر از سعح دریا قرار داشتم کم متشژکل از سژو،هژاي
او ترابازیو شامل دو ممیت ،رزو یت ،هارزبمرژیت بمده کم بم ژمرت
ممضنی سرپا تیوی شده است .کمه مهرگل در شمال دشژت فاریژاب از
آهو مرمري شده همراه با آمفیبم یتهاي شیست سبز ر  ،تشژکیل
شده اسژت .کژمه پاسژفید در شژمال شژر دشژت فاریژاب از فیلیژت،
ماسژمسژژو ،دگرگژژم ی ،میکاشیسژژت ،آمفیبم یژژت ،مرمژژر وکمارتزیژژت
تشکیل شده است .هر سم این کمهها مربمط بژم دوره Prepermian-
 Paleozoicاست .همچوین ساز دهاي جمانتر از جوس ماسژمسژو،،
کوگلژژممراي گژژچدار و مژژارن گژژچدار مربژژمط بژژم دوره Oligi-Mio-
 Plioceneدر بخشهایی از شر گسترش دارد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی فاریاب در استان كرمان و ایران
Figure 1- Location of the Faryab study area in Kerman Province and Iran

شکل  -2عکس ماهوارهاي منطقه مطالعاتی به همراه موقعیتهاي ژئومورفیک و خاكرخهاي مطالعه شده
Figure 2- Sattelite image of the study area along with geomorphic positions and the studied pedons
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در مجممع دشت فاریژاب متژأثر از سژاز دهاي رسژمبی ،آذریژن و
دگرگم ی میباشد ( .)12پمشش درختی و درختچژماي موعقژم شژامل
کهمر ،کوار ،گز ،اسکوبیل و پمشش علفی شامل آال م ،آویشژن ،پم ژم،
مریم گلی و گمن میباشد .حدود  700هکتار از موعقژم بژم بژا هژاي

خلستان اختصاص پیدا کرده است.

مرکبات و
براي ا جام این پژوهش ،ابتدا با استفاده از قشمهژاي تمپژمگرافی
( ،)1:250000قشمهاي زمینشواسی ( ،)1:250000تصاویر ماهمارهاي
گمگل ارت و معا نات رایی ،اشکال اراضی مخروطافکوم ،دشژت
رسمبی ،اراضی پست و تتم در موعقم معا ناتی شواسایی و تفکیژو
شد د (شکل  .)2ستس تنداد  10خژاکرخ روي اشژکال اراضژی مزبژمر
حفر ،تشریح ( )44و از افقهاي ژ تیکی آنها براي ا جام آزمایشهاي
ممرد رر مم مبژرداري شژد .پژس از ا جژام آزمژایشهژاي فیزیکژی،
شیمیایی ،کا یشواسی رسی و میکروممرفم مژي ،خاکرخهژاي موعقژم
معا ناتی تمسط ساما م ردهبودي آمریکایی ( )45و طبقمبوژدي جهژا ی
( )14ردهبودي شد د.
تجزیههای آزمایشگاهی

مم مها در آزمایشگاه  ،هما خشو و از ا و دو میلیمتژري عبژمر
داده شد د .براي تنیین بافژت خژاك ،از روش هیژدرومتر ( )7اسژتفاده
گردید .واکوش خاك در گل اشباع تمسط دستگاه پهژاشسژوج مژدل
 ،Jenwayقابلیت هدایت ا کتریکژی عصژاره گژل اشژباع بژا دسژتگاه
هدایتسوج ا کتریکی مدل  Jenwayا دازهگیري شد .کربوژاتکلسژیم
منادل با روش تیتراسژیمن برگشژتی ( ،)40گژچ بژم روش ترسژیب بژا
استمن ( ،)34ماده آ ژی بژم روش اکسژایش تژر ( ،)33سژدیم م لژمل
بموسیلم دستگاه شر اتمی مدل  Jenwayو کلسیم و مویژزیم م لژمل
بموسیلم تیتراسیمن ( )26تنیین گردید.
مطالعات كانیشناسی رس

پس از طی مراحل آمادهسازي بم روش جکسمن ( )15و کیتریژو
و همپ ( ،)25بخش رس ممجمد در مم ژمهژاي خژاك بژا اسژتفاده از
سا تریفیمژ جدا و چهار تیمار مختلف شامل اشباع با مویزیم ،اشژباع بژا
مویزیم و اتیلنگلیکمل ،اشباع با پتاسیم و اشباع بژا پتاسژیم و حژرارت
 550درجم سلسیمس تهیم شد .مم مهاي آماده شده بموسیلم دسژتگاه
پراش پرتم ایکس مدل  Brukerدر زاویم  2θبین فر تا  40درجم در
و تاژ  40کیلمو ت و شدت جریان  30میلیآمتر بررسژی و ممدارهژاي
پراش پرتم ایکس مربمطم حا ل شد.
مطالعات میکرومورفولوژی

جهت معا نژات میکروممرفم ژمژي در زمژان تشژریح خژاکرخهژا،

کلمخمهاي دست خمرده با دست و یا جنبمهژاي کمبیوژا از افژقهژاي
ممرد رر تهیم گردید .مقژاطع ژازك تهیژم شژده ( )32بژا اسژتفاده از
میکروسکمپ پحریزان مدل  Liteممرد معا نم ،تشژریح ( )46و در دو
حا ت مرپمالریزه ف ماي ( )PPLو متقاطع ( )XPLممرد معا نژم و
از قسمتهاي ممرد رر بمسیلم دوربین دیجیتا ی عکسبرداري گردید.

نتایج و بحث
ویژگیییهییای فیزیکییی شیییایایی و نحییو ی تشییکیل و
طبقهبندی خاكها

ممقنیت اشکال اراضی و خاکرخهژا در شژکل  2شژان داده شژده
است .جدول  1برخی از ویژگیهاي فیزیکی و شژیمیایی خژاکرخهژاي
شاهد را شان میدهژد .جژدول  2میژا گین ویژگژیهژاي فیزیکژی و
شیمیایی خاك واحدهاي ژئمممرفیو را بم تفکیژو شژان مژیدهژد.
بافت خاك موعقم بم طمر کلی سبو تا بسژیار سژبو بژمده (بژم جژز
خاکرخهاي  5تا  7کم در ممقنیتهاي اراضی پسژت و دشژت رسژمبی
قرار دار د) میا گین میزان شن ،سیت و رس در خاكهاي موعقژم بژم
ترتیب  21/5 ،63/9و  14/6در د میباشد (جدول  .)1بیشترین میزان
شن در خاکرخهاي  8 ،4و  10در ممقنیتهژاي مخژروطافکوژم (84/5
در د) و تتم ( 76/9در د) مشاهده شد (جدول  .)2پهاش خژاكهژا
یژژز در داموژژم  7/1تژژا  8/2گژژزارش شژژد .مقژژادیر بژژاالتر پهژژاش در
خاكهاي سدیمی با مقادیر بژاالتر سژدیم م لژمل و  SARمشژاهده
شژژد د .ایژژن خژژاكهژژا در ممقنیژژت اراضژژی پسژژت و دشژژت رسژژمبی
(خاکرخهاي  6 ،5و  )7قرار داشتود .براسژاس تژایج جژدول  2مقژدار
میا گین پهاش در اراضی پست و دشت رسژمبی  7/86و  7/62و در
واحدهاي تتم و مخروط افکوم بم ترتیب  7/41و  7/42بمده است کژم
شان دهوده تجمع سدیم در اراضی پستتژر بژمده اسژت .بژر همژین
اساس میزان  SARدر اراضی پست و دشت رسمبی بم ترتیژب 78/1
و  39/7و باالتر از حد ب را ی  13کم مرز خاك سدیمی و غیر سدیمی
است ،میباشد (جدول  .)2هدایت ا کتریکی ) (ECخاكهژاي موعقژم
در داموم  0/3تا  6/5دسیزیموس بر متر بمده است .خژاكهژاي شژمر
موعقم در ممقنیت اراضی پست (خژاکرخهژاي  5 ،3و  )6بژا زهکشژی
سبتا ضنیف قرار داشتود .خاکرخ  7یز در ممقنیت دشت رسژمبی و در
حاشیم اراضی پست قرار داشتم و سبت بژم سژایر خژاکرخهژا شژمري
بیشتري را شان داد .مقدار میا گین هدایت ا کتریکی در اراضی پست
و دشت رسمبی  4/2و  2/34و در واحدهاي تتم و مخژروط افکوژم بژم
د یژژل بافژژت سژژبوتژژر و شژژیب بیشژژتر بژژم ترتیژژب  0/32و 0/58
دسیزیموس بر متر بمده است.
با تمجم بم حضمر ساز دهاي گچی بم ویژه در بخشهاي شرقی و
جومبی موعقم ،ا ترار حضمر این ترکیژب در خژاك موعقژم مژیرفژت.

مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب ،استان كرمان

مقدار میا گین گچ در خاكهاي موعقم  10/6در د و در داموم مقادیر
اچیز تا  41/2در د (افق  Bymخژاکرخ  )2متغیژر بژمده اسژت .گژچ
ثا میم در این خاكها بم شژکل میسژلیمم (رشژتماي) ،بلژمرین ،آویژزه
(پودا ت) و سخت کفم مشاهده شد (شکل  .)3فرپژمر و همکژاران ()8
موشأ گچ را در ایران مرکزي در تیجم فنا یژتهژاي کژمهزایژی اواخژر
کرتاسم تا میمسن میدا ود .در اثر این فنا یتها دریاي عمیق تتیس بم
چودین دریاچم کم عمق بستم مجزا تقسیم گردیژده اسژت .تبخیژر آب
این دریاچمها در اثر آبو هماي گرم و خشو ترشژیاري باعژث تبلژمر
کا ی گچ در سماحل این دریاچمها شده است .مقدار میژا گین کربوژات
کلسیم منادل خاك  34/2در د و در داموم  13/6تژا  53در ژد بژمده
است (جدول  .)1کربوژات کلسژیم ثا میژم خژاك در اشژکال رشژتماي،
تجمنات رم و سخت دا م مشاهده شد .بژا تمجژم بژم حح یژت ژاچیز
کربوات کلسیم و جمان بمدن خاكهاي موعقم تمایز چودان زیژادي از
رر میزان کربوات کلسیم منادل در بین واحژدهاي مختلژف مشژاهده
شد (جدول  .)2مقادیر کربن آ ی خاك یز با تمجم فقر پمشش گیاهی
کم بمده و حداکثر بم یو در د میرسد .کتژم قابژل تمجژم تغییژرات
امورم میزان کربن آ ی با عمق در بسیاري از خاکرخهژا بژم ویژژه در
واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست بمده کم بیا گر رسمبگذاريهاي
متما ی در دورههاي گذشتم بمده است (ویژگی فلمویال) .حداکثر میزان
میا گین کربن آ ی در واحد اراضژی پسژت  0/62در ژد و حژداقل در
واحدهاي تتم و مخروط افکوم  0/36در د بژمده اسژت .آبشژمیی رس
یز در مواطق مرکزي دشت در واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست
(خاکرخهاي  6 ،5 ،3و  )7مشاهده گردید کم عحوه بر افزایش سژبی
میزان رس ،پمشش رسی بم مرت پمستمهاي رسی پراکوده بژر روي
واحدهاي ساختما ی خاك مشاهده شد د .شرایط سدیمی این خاك بژا
پراکوش خاکدا مها امکان جداشدن ذرات و ا تقال عمژمدي آ هژا را در
طمل خاکرخ فراهم ممده است .با تمجم بم اقلیم خشو کوم ی موعقم
م تمل است کم افق تجمع رس در این خاکرخهژا مربژمط بژم اقلژیم
مرطمبتر گذشتم است .شماهد وجمد آبو هماي مرطمبتر در گذشتم
ایران مرکزي تمسط خرما ی و همکاران ( ،)22خادمی و مرمژمت ()21
و فرپمر و همکاران ( )9یز گزارش شده اسژت .افژزایش میژزان رس،
حضمر پمستمهژاي رسژی در سژعمح خاکدا ژمهژا و حفژرات و حضژمر
پمششهاي رسی در مقعع ازك شژماهدي از تغییژر مکژان رسهژا و
ایجاد افق آرجیلیو م سمب میگرد د .رطمبت قابل دسترس بیشتژر
در اقلیم گذشتم باعث شستوشمي کربواتها و سم فاتها و بم د بژال
آن تسهیل ا تقال رس و تشکیل افق تجمع رس آبشمییشده گردیژده
است .بند از آن ،تغییر رژیم رطمبتی و خشوشدن اقلیم باعث هشژتم
شدن رسمبات جدید روي افق آرجیلیو و مژدفمن شژدن آن گردیژده
است .عامل کلیدي براي تجمع رس ،وجمد دورههاي خشکی است تژا
رس موتقل شده گهداري شمد ( .)10تلتمن و همکاران ( )35منتقد د
افق آرجیلیژو در موژاطق خشژو و یمژمخشژو ،پدیژدهاي منمژمل
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میباشد.
بم جز خاکرخهاي  6 ،5 ،3و ( 7واحدهاي دشت رسمبی و اراضژی
پست) ،سایر خاکرخها داراي حدود  20تا  30در د سوگریزه در سعح
بمد د کم بم طمر منممل با افزایش عمق مقدار آن زیاد میشمد .خاك-
هاي موعقم بر اساس طبقمبودي تاکسم ممی در راستم اریدیسمل و در
سم زیر راستم  Calcids ،Argidsو  Gypsidsو بر اساس طبقمبودي
سژژاما م جهژژا ی در سژژم گژژروه مرجژژع  Gypsisols ،Solonetzو
 Calcislosطبقمبودي شد د (جدول  .)1در خاکرخهاي  1و  2حضژمر
تمام آهو و گچ ثا میم مشاهده شد کم ا بتم حضمر گچ مشهمدتر بژمده
است و با تمجم بم حح یت و ت رك بیشتر گچ سبت بم آهژو ،افژق
جیتسیو در زیر افق کلسیو تشژکیل شژده اسژت .ردهبوژدي هژر دو
خاك مزبمر بر اساس ساما م ردهبوژدي آمریکژایی بژم ژمرت Typic
 Calcigypsidsمیباشد .میزان شژمري ،پهژاش و  SARبژمد یژل
شیب بیشتر و حرکت امحح بم طرف سعمح پاییندست ،در مقایسم بژا
خاکرخهاي  6 ،5 ،3و  7کمتر میباشد .خاکرخهاي  8 ،4و  9بژر روي
ممقنیت مخروطافکوم قرار گرفتما د .هر سم این خاکرخها داراي تجمع
گچ ثا میم در افق هژاي زیژرین بژمده و داراي بافژت بسژیار سژبو بژا
زهکشی خمب بمدها د .ردهبودي این خاكها بر اساس ساما م ردهبودي
آمریکژایی بژم ژمرت  Typic Haplogypsidsو بژر مبوژاي سژاما م
ردهبودي جها ی  Haplic Gypsisolsمیباشد .خاکرخهژاي  5 ،3و 6
در واحد اراضی پست قرار داشتم و داراي بیشترین میژزان رس (،)%25
ماده آ ی ( ،)%0/62گچ ( ،)%14هدایت ا کتریکی ( 4/2دسیزیموس بر
متر) ،ظرفیت تبادل کاتیم ی ( 10/3سا تیمژمل بژر کیلژمگرم) ،سژدیم
( 314میلیاکی واالن بر یتر) و  )78/1( SARمژیباشژود (جژدول .)2
ردهبوژژدي ایژژن خژژاكهژژا بژژر اسژژاس سژژاما م ردهبوژژدي آمریکژژایی
بم مرت  Typic Natrigypsidsو بر مبواي ساما م ردهبودي جهژا ی
 Gypsic Solonetzمیباشد.
یکی از وظائف مهم ساما مهاي طبقمبودي خاك ،شواسایی تفاوت
ویژگیهاي مهم خاك براي اهداف مدیریتی میباشد .از رر مقایسژم
قابلیژژت دو سژژاما م تاکسژژم ممی و ردهبوژژدي جهژژا ی ) (WRBدر
طبقمبودي خاكهاي این موعقم بایستی ذکر کرد کم ساما م ردهبودي
جها ی ،وجمد ویژگی فلمویژو ) (Fluvicرا در برخژی خژاكرخهژا در
سعح فت کمکی شان میدهد ،در حا یکم در تاکسژم ممی در زیژر
راستمهاي  Argidsو  Gypsidsمشخصماي براي بیژان ایژن ویژگژی
تاسعح زیرگروه ارائم شده است .در تاکسم ممی میان افق تجمع گژچ
) (Gypsumو ا هیدریت ) (Anhydriteتمایز قائل شژده و در کژا ی-
شواسی و امگذاري افق این تمایز ا مژیشژمد ،در حژا یکژم ایژن
تفکیو در ردهبودي جها ی ) (WRBمرت گرفتم است .ممرد دیگر
ایوکم حضمر پمشش رسی در خاك سدیمی  Solonetzکژم بژا ژفت
کمکی ( cutanicو م فت ا لی) شان داده میشمد در حا ی کم در
تاکسم ممی حضمر پمشش رسی در شرایط سدیمی (افژق اتریژو) در
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سعح گروه بزرگ ) (Natrigypsidsشان داده میشژمد کژم جایگژاه
باالتري است.
همچوین کا یشواسی خاك کم بم ویژه در مدیریت خاك اهمیژت
دارد ،در ساما م آمریکژایی در سژعح فامیژل شژان داده مژیشژمد در
حا یکم در ساما م جها ی در اکثر ممارد این ویژگی در ام خژاك ذکژر
میشمد .بم عژحوه در ژمرت حضژمر تمنمژان افژقهژاي کلسژیو،
جیتسیو و اتریژژو در فا ژژلم  100سژژا تیمتژژري سژعح خژاك
(خاکرخ  ،)3ردهبودي خاك بر اساس تاکسم ممی در سعح زیرگروه بژم
مرت  Typic Natrigypsidsمژیباشژد ،در حژا یکژم حضژمر افژق
کلسیو شان داده مژیشژمد ،در حژا یکژم در ردهبوژدي جهژا ی بژم
مرت) Calcic Gypsic Solonetz (cutanicطبقمبودي مژیشژمد
کم هر سم ویژگی در گروه مرجع و فات ا لی و کمکی شژان داده
میشمد .پیشوهاد میشمد براي این مورژمر زیرگژروه جدیژژد Calcic
 Natrigypsidsبم تاکسم ممی افزوده شمد .در مجممع میتژمان بیژان
کرد کم هرچود ساما م طبقمبودي جهژا ی ،از دو سژژعح مختلژژف در
ساختار خمد بهره میگیرد؛ اما بژم د یژل ا نعژافپژذیري در اسژژتفاده
از فات مختلف ،در اغلب اوقات ،بم یو سعح قابل قبمل از ژ ت
طبقمبودي خاكهاي این موعقژم بژم عوژمان مم ژماي از خژاكهژاي
مواطق خشو با مماد مادري گچی ،مکی و آهکی دسژت مژییابژژد.
سرمست و همکاران ( )43در معا نم تما مودي دو ساما م طبقژمبوژدي
یاد شده در خاكهاي آهکی و گچی مرکز ایران ،اظهار ممد د کم هر
کدام از این دو ساما م داراي قاط ضنف و قمت خاص خمد میباشژود،
اما در مجممع ساما م ردهبودي جها ی را داراي ا نعافپذیري بیشتري
جهت تم یف خاكهاي معا نم شده دا ستما د اما استفاده همزمان از
هر دو ساما م را تم یم ممدها د.

كانیشناسی رسی خاكها

جدول  3مقادیر یممکمی کا یهاي رسی مشاهده شژده را شژان
میدهد .بر اساس این تایج کا یهاي مشاهده شده بم ترتیژب شژامل
ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویژت ،ورمژیکم یژت و
کمارتز میباشود .حضمر این کژا یهژا در خژاكهژاي موژاطق خشژو
جومب ایران در موابع زیادي گزارش شده اسژت ( 39 ،42 ،9 ،27و .)4
بر اساس تایج بدست آمده از این پژوهش کا یهاي ایلیت و کلریژت
در تمامی خاکرخها در مقادیر متمسط تا سبتاً زیادي حضمر دار ژد .بژا
تمجم بم رژیم اریدیو موعقم و میزان بژاالي ایژن کژا یهژا در مژماد
مادري (از جملم افقهاي  Cخاکرخهاي  8و  )10و همادیژدگی پژایین،
این کا یها با موشأ زمینساخت بم خاكهاي موعقم موتقل شژدها ژد.
قش تمارث در موشأ کا ی کلریت در خاكهاي موعقژم مژمرد معا نژم
مشهمد میباشد .عدم وجمد شرایط مواسب براي تشکیل کا ی کلریژت
شامل آبشمیی شدید ،اسیدیتم کمتر از  ،6دماي زیژاد و خژارج شژدن
هیدروکسیدهاي بینالیماي ،مؤید وراثتی بمدن کا ی کلریت میباشژد.
خرما ی و ابع ی ( )23منتقد ژد کژم فراوا ژی کلریژت در خژاكهژاي
مواطق خشو و یممخشو استان فارس بم حضمر آن در سو ،بستر
ارتباط دارد .همچوین با تمجم بم عدم شرایط اقلیمی الزم براي تشکیل
کژژا ی کائم یویژژت ،موشژژأ مژژادري و یژژا بژژادرفتی بژژراي ایژژن کژژا ی در
خاكهاي موعقم ممرد ا ترژار اسژت .خرمژا ی و ابع ژی ( )23وجژمد
کا یهاي کلریت ،ایلیت وکائم یویت را در خاكهژاي موژاطق خشژو
گزارش کرد د و موشژأ ارثژی را عامژل ا ژلی وجژمد آنهژا در خژاك
میدا ود.

شکل  -3برخی عوارض گچی مشاهده شده در خاكرخهاي مطالعه شده
Figure 3- Some gypsiferous pedofeatures in the studied pedons

مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب ،استان كرمان

بیشترین مقادیر کا ی اسمکتیت در واحدهاي اراضی پست و دشت
رسمبی (خاكرخهاي  6 ،5 ،3و  )7مشاهده شد د .تیمژار مم ژمهژاي
رسی با اتیلن گلیکمل ممجب ا بساط پیو  1/4ا ممتري بژم بژیش از
 1/7ا ممتر شده است کم بیا گر پژایین بژمدن بژار الیژماي ایژن رس
میباشد (شکل 4ب و 4د) .مقادیر ا دك اسمکتیت در مم مهژاي رس
واحدهاي باالدست از جملم تتم و مخروطافکوم و افزایش سژبتاً زیژاد
این کا ی در واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست مژیتما ژد بیژا گر
تشکیل پدوژ یو این کا ی در واحدهاي پستتر و با شژیب کمتژر ،بژا
تمجم بم مهیا بژمدن شژرایط شژیمیایی تشژکیل ایژن کژا ی در خژاك
میباشد .طبق اظهارات بمرچاردت ( )6عژماملی کژم موشژاء و تشژکیل
اسمکتیتهژا را در خژاكهژا ت ژت تژأثیر قژرار مژیدهوژد عبژارت از
تمپژژمگرافی پسژژت ،زهکشژژی ضژژنیف و مژژماد مژژادري غوژژی از بازهژژا
میباشود ،کم موجر بم شرایط شیمیایی مساعد براي تشکیل اسمکتیت
ینوی  pHباال ،فنا یت باالي سیلیسژیم و کژاتیمنهژاي بژازي فژراوان
میگردد .همچوین حضمر کمههاي آذرین شژاه ،مهرگژل و پاسژفید در
موعقم ،امکان تشکیل اسمکتیت را از میکژاي ممجژمد در سژو،هژاي
مشتق شده از این رشتم کمه ممکن میسازد .فرپمر و همکاران ( )9در
بررسی اریديسملهاي گچی و مکژی رفسژوجان اعژحم کرد ژد کژم
کا یهاي رسی اسمکتیت ،پا یگمرسژکیت ،ایلیژت و کلریژت در تمژام
خاكهاي این موعقم وجمد داشتم است و آنها منتقد ژد کژم پژس از
تبلمر گچ در م یطهژاي دریاچژماي قژدیمی ،سژبت  Mg/Caدر آب
افزایش یافتم است .بوابراین شرایط تشکیل پا یگمرسکیت بژم ژمرت
ئمژن در سماحل قدیمی مهیا گردیده است .و ی در اثر ادامم تبخیژر و
تبلمر گچ و تشکیل پا یگمرسکیت از یو سم ،و پایین افتادن سعح آب
دریاچماي از سمي دیگر ،پس از مدتی سبت  Mg/Caکاهش یافتم و
بوابراین شرایط بژراي تشژکیل اسژمکتیت در سژعمح ژئمممرفم ژمژي
پایینتر فراهم شده است .در پراش گاشتهاي برخی مم مها از جملم
افق  2Btyzn1خاکرخ  5در واحد اراضی پست ،تیمار پتاسیم موجر بژم
کاهش شدت پیو  1/4ا ممتر و افژزایش شژدت پیژو  1/0ژا ممتر
گردیده کم بم حضمر برخی کا یهاي ا بساطپذیر با بژار الیژماي زیژاد
مثل ورمیکم یت سبت داده میشمد .این کا ی بم عومان یژو کژا ی
حدواسط در تغییر شکل کا یهاي میکایی بم اسمکتیت معرح میباشد
()25
کا ی رشتماي پا یگمرسکیت یز در مقادیر متمسط تا سبتاً زیژادي
در خاكهاي موعقم مشاهده شد .پیوهژاي رده اول  1/05و رده دوم
 0/64ا ممتر در پراش گاشت ،بیا گر حضمر این کا ی میباشد (شکل
 4ا ف ،ب ،د) .تایج بم دست آمده شان میدهد کم بیشژترین میژزان
این کا ی در افقهژاي تجمنژی گژچ ( Cyو  )Byدر واحژدهاي تتژم و
مخروطافکوم بمده و با حرکت بم سمت واحدهاي مرکژزي دشژت بژم
میزان زیادي از مقدار این کا ی کاستم میشمد .افزایش سژبی میژزان
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کا ی اسمکتیت در مقابل کاهش میزان پا یگمرسکیت میتما د بیژا گر
تغییر شکل این کا ی در تیجم آبشژمیی و افژزایش همادیژدگی باشژد.
او یایی و همکاران ( )38در معا نم رابعم ویژگیهاي پدوژ یکی خژاك
و زمین ما در خاكهاي یممخشو جومب غرب ایران اظهژار داشژتود
کم مقدار زیادي از اسمکتیت از مماد مادري حاوي مارن بژم ارث بژرده
می شمد ،گرچم بنضی از آنها ممکن است م صمل تبژدیل ایلیژت و
همچوین همادیدگی پا یگمرسکیت ،بم ویژه در افقهاي سع ی باشژد.
مرموديپمر و همکژاران ( )36بژا معا نژم خژاكهژاي گچژی موعقژم
کشکمئیم کرمان ،تشکیل اسمکتیت در این خژاكهژا را تیجژم تغییژر
شکل پا یگمرسکیت بم اسمکتیت گزارش کژردها ژد .پا یگمرسژکیت از
کا یهاي حساس بم میزان همادیدگی و بار دگی در موعقم اسژت .بژر
اساس رر پژاکمت و میلژمت ( )41در ژمرتی کژم بار ژدگی سژا یا م
موعقم از  300میلیمتر تجاوز ماید ،پا یگمرسکیت بم اسمکتیت تبدیل
میشمد .تصاویر میکروسژکمپ ا کترو ژی روبشژی مم ژمهژاي خژاك
موعقم یز حضمر رشتمهژاي کژحفما وژد ایژن کژا ی را بژم ژمرت
بیرونزدگیهاي شناعی از درون کا یهاي گچی شان میدهد (شکل
 .)5م ققان منتقد د این مع آرایش سمزنهاي پا یگمرسکیت بیژا گر
پدوژ یو بمدن این کا ی است ( .)37میلمت ( )28منتقد است کم براي
تشکیل پا یگمرسکیت ،شرایط شیمیایی خا ی ریر وجمد کربوژاتهژا
ضروري بمده و م یط غوی از سیلیکا ،آهژو و مویژزیم تشژکیل ایژن
کا ی را تسریع میکود .ذا با تمجم بم وجمد شژرایط مزبژمر در سژعمح
باالدست این موعقم ،موشأ پدوژ یو براي کا ی پا یگمرسژکیت مژمرد
ا ترار است .او یایی و همکاران ( )37در معا نماي بر روي خاكهژایی
با مماد مادري آهکی و گچی در جومب غرب ایران یز ،پا یگمرسژکیت
را بم مرت بیرونزدگیهایی بر روي سعح بلمرهاي گژچ مشژاهده و
بم موشاء پدوژ یو بمدن این کا ی اشاره کرد د .خژاكهژاي گچژی و
آهکی قادر بم ایجاد م یط قلیایی بافر بم همراه کاتیمنها و آ یمنهاي
الزم براي تبلمر پا یگمرسکایت میباشود ،اما ویژگژیهژاي شژیمیایی
م لمل در خاكهاي گچی در مقایسم بژا خژاكهژاي آهکژی شژرایط
مواسبتري را براي تشکیل کا ی پا یگمرسکیت ایجاد میکود (.)37
میکرومورفولوژی خاكها

خح م ویژگیهژاي میکروممرفم ژمژیکی خژاكهژاي موعقژم در
جژژدول  4شژژان داده شژژده اسژژت .عژژمارض خاکسژژاخت یژژا همژژان
پدوفیچرهاي مشاهده در مقاطع ازك خژاكهژا شژامل گژچ (پمشژش
درون حفرات ،بلمرهاي عدسی شژکل در ابنژاد مختلژف در حفژرات و
زمیوم خاك ،ف ات در هم قفلشده گچی) ،کربوات کلسیم (پمشژش
درون حفرات و پرشدگی و سختدا م) ،پمشش رس در امتداد کا ژال و
حفرات و تجمنات اکسیدهاي آهن و موگوز در زمیوم خژاك بژمدها ژد.
کا یهاي او یماي چمن کمارتز ،میکا ،کلریت ،پیروکسن و مگوتیت یز
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جزء کا یهاي زمینزاد مشاهده شده در مم ژمهژاي خژاك بژمدها ژد.
تمزیع ذرات درشت بم ریز ) (10 μmدر داموژم  3/7تژا  8/2و فا ژلم
میان اجزاي درشت در داموم باز تا بستم بمده است .از آ جا کم در همم
مم مها واحدهاي بزرگتر در یو زمیوم متراکم از واحدهاي کژمچکتر
قرار گرفتما د ،تمزیع بم ژمرت پمرفیریژو بژمده اسژت .در معا نژات
رایی در افق  Bواحدهاي اراضی پست و دشت رسژمبی مقژادیري
پمشش رسی بر روي واحژدهاي سژاختما ی مشژاهده شژد د .افژزایش
میزان رس آبشمیی شده در این افقها سژبت بژم افژقهژاي بژاالیی
شرایط را براي در رر گرفتن این افقها بم عومان آرجیلیو ( اتریو)
مهیا ممدهاسژت .معا نژات میکروممرفم ژمژیکی ،شژاندهوژده وجژمد
عمارض خاکساخت پمشش رس و بلمرهاي گچ در این افقها میباشد
(شکل 6د) .عمارض خاکساخت یاد شده باعث ایجاد بیفابریو خژرده
بلمري 1و حفره م مر در این افقها شده است .بم طمر منمژمل تژایج
معا نات میکروممرفم مژي در خاكهاي مواطق خشو و یمژمخشژو
شان دادها د کم پمستمهاي رسی در این افقها بسژیار کژم بژمده کژم
پژوهشگران این امر را بم خصم یت ا بساط و ا قباض این خاكها در
اثر رس زیاد و شرایط خشکی و رطمبتی دورهاي ایژن موژاطق سژبت
میدهود ( 20و  .)49پمششهژاي رس در خژاك ،شژماهدي از ا تقژال
رس از افقهاي باالیی بژم افژقهژاي ت تژا ی در تیجژمي فژمذ آب
هستود کم بافت سبتاً سبو تا متمسط خاك هم در افژزایش آبشژمیی
رس مؤثر بمده است .وجمد دورههاي خشو بم عومان عامژل کلیژدي
براي تجمع رس گزارش گردیده است .بم این ژمرت کژم دورههژاي
خشو این امکان را فراهم میآور د تا رس ا تقال یافتم گهداري شمد
( .)5در مواطق خشو و یمژمخشژو از جملژم موعقژم فاریژاب ،افژق
اتریو سژرینتر از افژق آرجیلیژو تشژکیل مژیشژمد کژم علژژت آن
خصم ژژژیت پژژژراکوشدهوژژژدگی سژژژدیم و قژژژش مهژژژژم آن در
متحشژژژژیکژژژژردن خاکدا ژژژمهژژژژا و در تیجژژژم ا تقژژژال سرینتژژژر
کلمییژدهاي رسی بژم اعمژا خژاك اسژت.
ابع ی ( )2در بررسی تژأثیر پسژتی و بلوژدي و عمژق سژفره آب
زیرزمیوی شمر و سدیمی در تشکیل خاك موعقژم سروسژتان بژم ایژن
تیجم رسید کم در دشتهاي رسمبی با سژفره آب سژبتاً عمیژق افژق
جیتسیو ،در دشتهاي داموماي پایین با سفره آب عمیق افق اتریو
و در دشتهژاي داموژماي بژاالیی بژا سژفره آب خیلژی عمیژق ،افژق
آرجیلیو تشکیل شدها د .تژایج پژژوهش فرپژمر و همکژاران ( )8در
موعقة م رفژسوجان شان داد کم افق  Btممجمد در ایژن موعقژژم،
در اثژر اقلیم مرطمبتر گذشتم تشکیل شده است و با افزایش مژژو
از سعمح اطراف بم سعح پحیژا و سژتس شژستوشژمي عمقژی آن،
این افق بم مرت ( Btzآرجیلیو و سا یو) در آمده است .بلمرهژاي
1- Crystallitic

گچ با تمجم بم گسژترش سژاز دهاي گچژی در موعقژم در بسژیاري از
خاك ها مشاهده شژد د .ایژن بلمرهژا بژم طژمر منمژمل در فژرمهژاي
عدسیشکل ،شبم شش ضلنی ،مدور ،بیشکل و همچوین بم ژمرت
ف ات در هم قفل شده مشاهده شد د .بم طمر منممل بژا تمجژم بژم
حح یت سبتا زیاد این کا ی ،میزان گچ با افزایش عمق زیاد میشژمد.
ف ات در هم قفل شده در حفرات خاك میتما د در اثر حژل شژدن
سایر شکلهاي گچ از جملم بلمرهاي عدسیشکل باشد.
جنفژژرزاده و بمر هژژام ( )16گژژزارش کرد ژژد کژژم امکژژان تشژژکیل
بلمرهاي عدسی شکل گچ در تمژام شژرایط آب و هژمایی وجژمد دارد.
ا ژدازه حفژرات و بافژت خژژاك ارتبژاط مسژتقیمی در ا ژدازه بلمرهژژاي
عدسیشکل گچ دار د .در خاكهاي معا نم شده این بلمرها در ا ژدازه
 50تا  4000میکرومتر مشاهده شد د (شژکل 6ج و 6ه) .در معا نژات
ا جام شده تمسژط او یژایی و همکژاران ( )37بلمرهژاي عدسژیشژکل
بزرگتر گچ ،در خاكهاي بژا بافژت سژبوتژر و همچوژین در سژعمح
پایدارتر ژئمممرفیو مشاهده شد د .فرپمر و همکاران ( )8ضمن معا نم
خاكهاي گچی موعقم م رفسوجان ،بم کم شدن سژوگریزه ،ریزتژر
شدن خلل و فرج و ریزتر شدن بافت خاك بم عومان شژرایط تشژکیل
فرم عدسی گچ اشاره ممدها د .هاشمی و همکاران ( )13منتقد ژد کژم
حضمر کلرید سدیم موجر بم دهیدراتم شدن و جذب رطمبت از م ژیط
اطراف شده و ذا بم رشد بلمرهژاي گژچ کمژو مژیکوژد .امبردگژان
همچوین اشاره ممد د کم میکروممرفم مژي گچ بم میزان زیادي تژابع
رژیم رطمبتی خاك است بم گم ماي کم در رژیم اریدیو بیشتر فژرم-
هاي سمز ی ،فیبري ،موشمري ،تیغماي و ف ات در هم قفژلشژده و
در رژیم یممخشو فرم عدسی شکل غا ب است.
در خاکرخهاي  3و  ،5افقهاي تجمع تمام گژچ و آهژو مشژاهده
شد د .بم طمر منممل ا ترار وجمد آهو و گچ در مجاورت یکدیگر بم
د یل تفاوت در حح یت آنها میرود .اگر گژچ قبژل از آهژو تجمژع
مییافت ،با تمجم بم حح یت باالتر گچ سبت بم آهو ،میبایسژت در
هوگام تجمع آهو ،گچ آبشمیی میشد .بم رر میرسد کم ابتدا آهو
در زمانهاي مرطمبتژر تجمژع یافتژم و سژتس بژا ایجژاد دورههژاي
خشوتر و افزایش گچ ،این کا ی یز بژم خژاك اضژافم گردیژده و در
مجاور آهو قژرار گرفتژم اسژت .مقیسژم و حیژدري ( )31در معا نژم
خاكهاي پلیژ یو شمر و گچی موعقم بم در استان کرمژان ،حضژمر
تمام موهاي با حح یت مختلف در یو افق را بیا گر افژزوده شژدن
آ ها بم یو افق در دورههاي مختلف یا همان پلیژ یو بژمدن خژاك
مژژیدا وژژد .در مجمژژمع تژژایج شژژان مژژیدهژژد کژژم ویژگژژیهژژاي
میکروممرفم مژیکی خاكهاي موعقژم بژم میژزان زیژادي از ممقنیژت
ژئمممرفیو ،بافت خاك و مماد مادري میباشد .حضمر تجمنات اکسید
آهن یز بم ویژه در خاکرخهژاي اراضژی پسژت بژم توژاوب دورههژاي
اکسایش و کاهشی در خاك و ا حل و رسمب این ترکیبژات مژرتبط
میباشد (شکل  6ا ف).
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 استان كرمان،مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب
 میانگین ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاک واحدهاي ژئومورفیک در منطقه مطالعه شده-2 جدول
Table 2- The average of physical and chemical properties of the soils of geomorphic units in the study area

واحد ژئومورفیک

شن

رس

pH

Geomorphic
unit

Sand
)%(

Clay
)%(

(گل

تتم
Hill
مخروط افکوم
Alluvial fax
اراضی پست
Low land
دشت رسمبی
Alluvial plain

ماده
آلی

)اشباع

OM
)%(

گچ

آهک

Gypsum
)%(

CCE
)%(

هدایت

سدیم

نسبت

CEC كاتیونی
cmol(+)kg-1

Na
me.l)1)

سدیم
SAR

ظرفیت تبادل

الکتریکی
EC
)dS.m-1(

جذبی

76.9

9.1

7.41

0.36

10.0

33.3

0.32

7.95

3.34

4.0

84.5

6.0

7.42

0.36

11.4

32.5

0.58

7.8

3.17

4.6

36.5

25.0

7.86

0.62

14.0

37.4

4.2

10.3

314

78.1

51.8

23.0

7.62

0.56

0.78

37.8

2.34

9.84

218

39.7

 فراوانی نسبی كانیهاي رسی در برخی خاکهاي مطالعه شده-3 جدول
Table 3- Relative frequency of clay minerals in selected soils under study

خاكرخ

افق

اسمکتیت

ایلیت

كلریت

ورمیکولیت

كائولینیت

پالیگورسکیت

كوارتز

Pedon
1
3

Horizon
By3
Btyn1

Smectite
+

++

Illite
++
+++

Chlorite
++
++

Vermiculite
-

Kaolinite
+
+

Palygorskite
+++
++

Quartz
+
-

5
6
7
8
9
10

2Btyzn1
Byz
2Btn2
Cy3
By2
Ck2

++
+++
++
-

++
++
++
+++
+++
++

+
++
++
++
++
+++

++
+
+
+

+
++
+
++
++
+

++
++
++
+++
++

+
+
+
+
-

 در د45  در د تا35 : ++++ ، در د35  در د تا کمتر از25 : +++ ، در د25  در د تا کمتر از15 : ++ ، در د15  کمتر از: + ، جزئی یا وجمد دارد:-: negligible; +: <15%;++: 15-25%; +++: 25-35%; ++++: >35%.

:Mg ،5  خاكرخ2Btyzn1  د) افق،8  خاكرخy3  ج) افق،3  خاكرخBtyn1 ب) افق،9  خاكرخBy2  الف) افق.– پراش نگاشتهاي رس4 شکل
 درجه سانتیگراد550  اشباع با پتاسیم و حرارت:K550  اشباع با پتاسیم:K ، اشباع با منیزیم و اتیلن گلیکول:MgE ،اشباع با منیزیم
Figure 4- X-Ray diffractograms of the clay fraction, a) P9/By2, b) P3/Btyn1 c) P8/Cy3, d) P5/2Btyzn1, Mg= Mg saturated;
MgE= Mg saturated with Ethylene glycol; K=K saturated; K550=K saturated and heated to 550 °C, Sm: Smectite, V:
Vermiculite, Ch:Chlorite, K:Kaolinite, I: Illite, Pal:Palygorskite

1398  تیر-  خرداد،2  شماره،33  جلد،نشریه آب و خاك
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Cy3 / 8  (ب) خاكرخ،By3 / 1  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از رشتههاي پالیگورسکیت بر روي كریستالهاي گچ (الف) خاكرخ-5 شکل
Figure 5- SEM micrographs of palygorskite fibers on gypsum crystals (a) P1/By3 (b) P8/Cy3

 ویژگیهاي میکرومورفولوژیکی مقاطع نازک مطالعه شده-4 جدول
 افق/خاكرخ
Pedon/Horizon

1/Bky1

2/Bk

3/Btyn2

5/Ayz

5/Byz1

Table 4- Micromorphological properties of the studied thin sections
نسبت ذرات درشت به
عوارض خاكساخت
فابریک-بی
ریز
b-fabric

 گچ عدسی شکل، پمشش آهو در حفرات و کا ا ها،مدول آهکی

خرده بلمري کلسیتی و گچی

 پمرفیریو یوفا لم8/2

حجره و ف ماي

Calcite nodules, coating and infilling of calcite,
lenticular gypsum crystals

Calcitic & gypsic
crystallitic

Single-spaced
porphyric

Chamber and
Plane

 پمرفیریو یوفا لم6/4

 حجره و،کا ال
ف ماي

 پمشش و پرشدگی آهو در حفرات و کا ا ها،مدول زمینساخت
Geogenic nodule, coating and infilling of calcite in
voids and channels

 بلمر عدسی گچ،پمشش رس

5/Btyzn1

6/Btyzn2

Single-spaced
porphyric

 کماي و،خرده بلمري گچی
خعی

- پمرفیریو یو5/5
 کیتم یو،فا لم

 بلمر عدسی شکل گچ،بلمرهاي ها یت

خرده بلمري گچی

Halite crystals, lenticular gypsum crystals (20-100 μm

، پمشش گچ در حفرات، ف ات قفل شده گچ،گچ عدسی شکل
اکسید آهن

 پمشش گچ در حفرات، ف ات قفل شده گچ،گچ عدسی شکل
Lenticular gypsum crystals, interlocked gypsum plates,
coating of gypsum in voids

 ف ات در هم قفل شده و،بلمر عدسی و شبمشش ضلنی گچ
پرشدگی گچ
ف ات درهم قفل شده گچ و پرشدگی اقص آنها
Interlocked gypsum plates and incomplete infilling of
gypsum

 ف ات درهم قفل شده گچ و پرشدگی کامل،گچ عدسی شکل
آنها
Lenticular gypsum crystals, Interlocked gypsum plates
and complete infilling of gypsum

C/F ratio (10 μm)

Calcitic crystallitic

Crystallitic
Gypsic Crystallitic,
Speckled and linear

Lenticular and pseudohexagonal gypsum crystals,
Interlocked gypsum plates and gypsum infilling
5/Btyzn2

خرده بلمري کلسیتی

Clay Coating, lenticular gypsum crystals

Lenticular gypsum crystals, interlocked gypsum plates,
coating of gypsum in voids, Fe oxides

5/Byz2

حفرات– ساختمان

Pedofeature

Double-spaced
porphyric, chitonic

Pore- Structure

Channel, Chamber
and Plane

کا ال و ف ماي
Channel and Plane

 پمرفیریو دوفا لم8/2

حجره و وگ

Gypsic Crystallitic

Double-spaced
porphyric

Chamber and
Vugh

خرده بلمري گچی

 پمرفیریو باز6/4

Gypsic Crystallitic

Open porphyric

3/7پمرفیریو

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

یو فا لم
Single-spaced
porphyric

 پمرفیریو یو4/6
فا لم
Single-spaced
porphyric

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 پمرفیریو بستم5/5

 حجره و وگ،کا ال

Single-spaced
porphyric

Channel, Chamber
and Vugh

 پمرفیریو دوفا لم3/7

 حجره و،کا ال
ف ماي

Double-spaced
porphyric

Channel, Chamber
and Plane

مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب ،استان كرمان
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شکل  –6تصاویر مقاطع نازک انتخابی( ،الف) كوتینگ كربنات كلسیم در حفرات به همراه تجمع اكسید آهن پخشیده در ماتریکس خاک (خاكرخ ،1
افق ( ،)Bkyب) سخت دانه كلسیت توارثی به همراه حفرات انحاللی (خاكرخ  2افق ( ،)Bkج) بلورهاي عدسی شکل گچ در اندازه هاي مختلف
توزیع شده در حفرات بزرگ (خاكرخ  5افق ( ،)Ayzد) پوشش رسی در دیواره كانال به همراه بلور عدسی شکل گچ درون حفرات (خاكرخ  3افق
 ،)Btyn2ه) كریستال عدسی شکل گچ در اندازه بسیار بزرگ (خاكرخ  ،5افق  ،)Btyzn1و) كوتینگ گچ در دیواره حفره خاک (خاكرخ  5افق )Byz2
Figure 6- Selected thin section images, a) coating of calcium carbonate carbonate in voids cavities, along with diffused Fe
oxide in soil matrix (P1/Bk), b) Geogenic calcite nodule with solution pits (P2/Bk), c) Lenticular gypsum crystals in different
sizes distributed in large voids (P5/Ayz), d) clay skin along challel with lenticular gypsum crystals (P3/Btyn2), e) Large
)lenticular gypsum crystal (P5/Btyzn1), f) coating of gypsum inside a void (P5/Byz2

نتیجهگیري
تایج این پژوهش ،حاکی از آن است کژم خژاكهژاي بژا تکامژل
خاکرخی بیشتر ،بر روي سژعمح ژئمممرفیژو اراضژی پسژت و دشژت
رسمبی و خاكهاي با تکامل کمتر بر روي سعمح تتم و مخروطافکوم
مشاهده شد د .مهمترین فرایوژدهژاي پژدوژ یکی در خژاكهژاي ایژن
موعقم ،آبشمیی مو ،گچ ،آهو و رس و تشکیل افقهاي کلسژیو،
جیتسیو ،پتروجیتسیو و اتریو میباشد .خاكهاي موعقم بر اساس
طبقژمبوژژدي تاکسژم ممی در راسژژتم اریدیسژژمل و در سژم زیژژر راسژژتم
 Calcids ،Argidsو  Gypsidsو بر اساس طبقمبودي ساما م جها ی
در سم گروه مرجع  Gypsisols ،Solonetzو  Calcislosطبقمبوژدي
شژد د .زیرگژروه جدیژژد  Calcic Natrigypsidsبژراي افژزودن بژم
تاکسم ممی پیشوهاد میشمد .ساما م طبقمبودي جهژژا ی ،بژژم د یژژل
ا نعژافپژذیري در اسژتفاده از تم یفکووژدههژا ،وضژنیت بهتژري از

خاكهاي این موعقم را در مقایسم با تاکسم ممی ارائم مژژیدهژد .بژر
اساس تایج کا یشواسی ،کا یهاي مشاهده شژده بژم ترتیژب شژامل
ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویژت ،ورمژیکم یژت و
کمارتز بمدها د .بیشترین میزان پا یگمرسکیت در افقهاي تجمنی گژچ
در واحدهاي تتم و مخروطافکوم بمده و با حرکت بم سژمت واحژدهاي
مرکزي دشت بم میزان زیادي از مقدار این کا ی کاسژتم و بژم میژزان
اسمکتیت افزوده شد .بم د یل عدم وجمد شژرایط الزم بژراي تشژکیل
کا یهاي کائم یویت ،ایلیت و کلریت ،این کا یهژا بژم ارث رسژیده از
مماد مادري هستود .کا ی پا یگمرسکیت در خاكهاي موعقم بژم رژر
میرسد داراي موشأ خاکساز باشد کم کربوات کلسیم ثا میم و همچوین
گچ ثا میم باعث پایداري ایژن کژا ی گردیژده اسژت .تژایج معا نژات
میکروممرفم مژیکی ،حاکی از وجمد عمارض خاکساخت گچ و آهو (بم
مرت پمشش و پرشدگی) بلمرهاي عدسیشژکل گژچ و ژف ات در
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 بژا تمجژم بژم ممقنیژتهژاي مختلژف.ژئمممرفیو قرار گرفتژم اسژت
، خصم یات فیزیکمشژیمیایی، تکمین و تکامل،ژئمممرفیو در موعقم
 میکروممرفم مژي و طبقمبودي خاكها ت ت تژأثیر،کا یشواسی رسی
این عامل قرار گرفتم است و ممجب تفاوت این ویژگژیهژا در موعقژم
.فاریاب شده است
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 سژدیمی بژمدن خژاك در.هم قفل شده گچ و پمشش رسی میباشژد
ممقنیت اراضی پست بژم پژراکوش ذرات رس و آبشژمیی آن و ایجژاد
 از میژان.پمشش رسی و تشژکیل افژق اتریژو کمژو مژمده اسژت
 اشکال مختلف گچ بژم د یژل پمیژایی بیشژتر بژم،عمارض خاکساخت
میژژزان زیژژادتري ت ژژت تژژأثیر عمامژژل خاکسژژاز از جملژژم ممقنیژژت
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Introduction: In sustainable agriculture, it is essential to know soil various characteristics for increasing the
soil productivity. The relationship between soil and geomorphology in arid and semi-arid regions has been
considered by many researchers. Faryab plain is located in arid region of Kerman Province and has diversity in
geomorphic positions and parent materials. No previous study has been conducted in this region. Therefore, the
objectives of the present research were 1) to study the genesis and development of soils related to different
geomorphic surfaces in Faryab region, 2) to study the physicochemical properties, clay mineralogy and
micromorphology of soils, and 3) to classify the soils according to Soil Taxonomy (ST) (2014) and World
Reference Base (WRB) (2015) systems and compare them.
Materials and Methods: Faryab region with a mean elevation of 630 m above sea level is located in Kerman
province, south-eastern of Iran. Mean annual rainfall and temperature of the area are 160 mm and 23.8 oC,
respectively. Soil temperature and moisture regimes of the area are thermic and aridic, respectively. From
geological point of view, the studied area is a part of west and south west zones and Flysch zone of east of Iran.
Ten representative pedons on different geomorphic units including hill, alluvil-colluvial fan, alluvial plain, and
lowland were selected, sampled, and described. Routine physicochemical analyses, clay mineralogy, and
micromorphological observations performed on soil samples. Soil pH, texture, electrical conductivity, calcium
carbonate, Na, Ca, Mg, cation exchangeable capacity and gypsum were identified. Eight samples were selected
for clay mineralogy investigations. Four slides including Mg saturated, Mg saturated treated with ethylene
glycol, K saturated, and K saturated heated up to 550 oC were analyzed. A Brucker X-Ray diffractometer at 40
kV and 30 mA was used for XRD analyses. Undisturbed soil samples from some representative pedons were
selected for micromorphological observations. A vestapol resin with stearic acid and cobalt as hardener was used
for soil impregnation. A Lite petrographic microscope was used for micromorphology investigations.
Results and Discussion: The results of the present study indicated that the soils with more evolution were
located on the geomorphic surfaces of the lowland and alluvial plain and the soils with lower development on the
hill and alluvil-colluvial fan. The most important pedogenic processes of the soils were the eluviation of salt,
gypsum, calcium carbonate as well as clay, and the formation of calcic, gypsic, petrogypsic and natric horizons.
The soils of the region were classified using ST as Aridisols with three suborders of Argids, Calcids and Gypsids
and classified according to the WRB as three soil reference groups of Solonetz, Gypsisols and Calcisolos. A new
subgroup of Calcic Natrigypsids is suggested for inclusion to ST for the soils with aridic soil moisture regime
and three horizons of gypsic, calcic and natric. The WRB system, due to its flexibility in the use of principle and
supplementary qualifiers, prepare a better qualification than ST for the soils of the region. According to
mineralogical results, the observed minerals consisted of illite, palygorskite, chlorite, smectite, kaolinite,
vermiculite and quartz. The highest amount of palygorskite was observed in the gypsic horizons of hill and
alluvil-colluvial fan. By moving to the central part of the plain (lowland), the amount of palygorskite was greatly
reduced and the amount of smectite was increased. Two origins of inheritance and transformation (illite and
palygorskite) are suggested for the occurrence of smectite in the soils. Due to the lack of the conditions for the
formation of kaolinite, illite and chlorite, these minerals are inherited from parent materials. SEM observations
suggested a pedogenic pathway for the occurrence of large amounts of palygorskite in the soils of the region.
Calcareous and gypsiferous media seems to prepare a favorite environment for the pedogenic formation and
stabilizing of this mineral in the studied soils. Coating and infilling of gypsum and calcite crystals in voids and
channels, clay coating along chanels as well as Fe and Mn oxide nodules were among the common pedofeatures
observed in the thin sections of the studied soils. Occurrence of variable habits of gypsum crystals in different
geomorphic surfaces suggested a dynamic soil environment. Larger lenticular gypsum crystals were found in the
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soils with lighter texture located on more stable geomorphic surfaces.
Conclusion: Different geomorphic situations in the region affected the development and evolution,
physicochemical properties, clay mineralogy, micromorphology and soil classification and caused the
differences in these characteristics in the Faryab region.
Keywords: Arid climate, Clay mineralogy, Micromorphology, Soil classification, Soil evolution

