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چکيده
پالیا یکی از شکلهاي اراضی مهم در مناطق خشک بوده و سطح زیادي را در این مناطق به خود اختصاص داده است .این شکل اراضی از سطوح
مختلف ژئومورفیک تشککیل شک ه اسکت .ه ز از ام ای این پشوه بررسکی خصکویکیاف فیکیکی-شیمیایی ،طبقهبن ي (براساس دو سامامه آمریکایی
( )4102و جهامی ( ))4102و میکرومورفولوژي خاكهاي واقع در سطوح مختلف ژئومورفیک پالیاي جازموریان بود .سطوح مسطح رسی-س یمی ،مسطح
رسکی ،فن دلتا ،موار مرطو ،،مسکطح رسکی پفکرده و پوسته ممکی طی مطالعاف یحرایی و بررسیهاي تصاویر گوگل ،تصاویر ماهوارهاي و مقشههاي
توپوگرافی شناسایی ش م  .بر روي هر واح ژئومورفیک یک یا چن خاکرخ حفر ،تشریح و پس ممومهبرداري تحت آزمای هاي معمول قرار گرفتن  .متایج
مطالعه مشکان داد که میکان ه ایت الکتریکی صصکاره اشکباا خاكها در مح وده  1/2تا  444/4دسی زیمنس بر متر متغیر است ،که کمترین و بیشترین
میکان ه ایت الکتریکی به ترتیب مربوط به سکطوح ژئومورفیک فن دلتا و پوسکته ممکی میباشک  .بلورهاي ص سی شکل گ و پوش رس در این پالیا
شکناسکائی ش م  .پوش رس مشاه ه ش ه در این منطقه ،موصی متفاوف از پوش رس می باش که تحت اثر پراکنن گی س یم تبادلی ای اد ش ه است.
مایگذاري خاكها ،مشکان از مکیت طبقهبن ي جهامی مسبت به ردهبن ي آمریکایی میباش به محوي که خاكهاي شور و خاك هاي شور و س یمی را به
خوبی از یک یگر تفکیک کرده و در دو گروه مرجع مختلف سکولومتک و سولومااك قرار میده  ،در حالی که ردهبن ي آمریکایی خاكها را فقط در زیررده
سالی ز قرار میده .
واژههای کليدی :پوش

مقدمه

رس ،خاك شور ،ردهبن ي آمریکایی ،ژئومورفولوژي ،طبقهبن ي جهامی

1

پالیا یکی از زمینمماهاي مهم مناطق خشک است که ح ود یک
دریکک کل خشکککیها را پوشکک میدهن و مورد صالقه و پشوه
خاكشکناسها و ژئومورفولوژیسکتها میباش ( .)9رُزِن ( )42پالیا را
بهصنوان یک حوضککه درون قارهاي معرفی میکن که حسککاس به
تغییراف اقلیمی است .با توجه به اینکه پالیا در مناطق خشک و بیابامی
منشک ریکگرد میباشک  ،لذا شکناسایی خاك آنها براي تب یل به منش
ریکگرد حائک اهمیت است.
فرآینک هاي تشککککیل خاك ارتباط مکدیکی و متقابلی با اشککککال
اراضکککی و فرآینک هکاي ژئوموفیکک دارد .تعکادل بین پی ای خاك و
 4 ،0و  -3بهترتیب دامشککک وي دکتري و اسکککتادان ،گروه صلوی خاك ،دامشکککک ه
کشاورزي ،دامشگاه شهی باهنر کرمان
)Email: farpoor@uk.ac.ir
(٭ -مویسن ه مسئول:

پی ای اشککال اراضی مشاندهن ه ایول اساسی ژئومورفولوژي خاك
یا ژئوپ ولوژي اسککت ( 42و  .)32مقبلی و همکاران ( ،)01طی مطالعه
ارتباط خاك و لن سکککیپ در منطقه خشککک فاریا ،در اسککتان کرمان
بیان داشکتن که با حرکت از لن فری هاي مخروطافکنه و تپه به سمت
اراضکی پست ،بافت خاك سنگینتر ،ظرفیت تبادل کاتیومی ،ماده آلی،
کربناف کلسیم معادل ،ه ایت الکتریکی ،پهاش و میکان س یم جذبی
بیشتر اما میکان گ کمتر میشود.
یکی از تکنیکک هاي مهم و حتی شکککای ضکککروري در مطالعهي
خککاك هککا کککه توسکککط اکير محققین بککهکککار می رود ،مطککالعککاف
میکرومرفولوژي می باشک  .ویشگیهاي میکرومورفولوژي همراه با سایر
 -2استادیار مهن سی طبیعت ،دامشک هي منابع طبیعی ،دامشگاه جیرفت
DOI: 10.22067/jsw.2021.67332.0
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ویشگیهاي خاك اطالصاف مهمی را براي بازسازي فرآین هاي تشکیل
و شرایط محیطی خاكهاي م فون ،پلیژمتیک و م فون فراهم میکن
( .)02خرمکالی و همککاران ( )02در مطالعهي میکرومرفولوژیکی افق
آرجیلیک خاكهاي شور و س یمی ،موا متفاوتی از پوستههاي رسی را
مشککاه ه کردم که در معرض سکک یم باال قرار داشککتن  .اغلب این
پوسکتهها به یکورف قطعاف پراکن ه مشاه ه گردی م و به مظر میرس
که پوستهها از موا رس درشت تشکیل ش ه باشن  .این موا پوستههاي
رسکی ،ویشهي افقهاي ماتریک میباشن که رس درشت در اثر امتشار
توسککط یون سکک یم ،حرکت و ت مع مییاب  .همانین ،قاسککم زاده و
همکاران ( )9در مطالعه میکرومورفولوژي خاكهاي حاشکککیه پالیاي
ب سککتان صوارض خاکسککاز پوش ک رس ،مادول کلسککیت و فریهاي
ص سکی شکل گ را گکارش کردم  .فرپور و همکاران ( )6طی مطالعه
ارتباط خاك-ژئومورفولوژي در پالیاي سیرجان-جنو ،ایران مرککي،
پوش و پرش گی آهک را در شکل اراضی پ یمنت و صوارض خاکساز
بلورهاي ص سکی شککل و یکفحاف درهم قفل ش ه گ را در اشکال
اراضکی دشکت دامنهاي و پالیا گکارش کردم  .آمان پوش و پرش گی
رس را در دشککت دامنهاي به اقلیم مرطو،تر گذشککته مسککبت دادم .
سککرمسکککت و همکاران ( )41طی مطالعه میکرومورفولوژي خاكهاي
ایران مرککي در سککطوح مختلف ژئومورفیک ،صوارض خاکسککاز رس
(پوشکک ) ،کلسککیت (مادول ،پوشکک  ،کوازي کوتینگ و پرشکک گی)،
امهی ریت (مادول) ،گ (ص سکی شکل ،کرمی شکل و یفحاف در هم
قفل ش ه) و هالیت (پوش ) را گکارش کردم .
براي م یریت و اسکتفاده بهینه از خاك ،میاز به طبقهبن ي درست
خاكها و شککناسککایی ویشگیهاي ایککلی آنها میباش ک  .دو سککامامه
ردهبن ي آمریکایی 0و طبقهبن ي جهامی 4به طور وسیع براي مایگذاري
خاكها در ایران ( )2و بیشکتر کشکورهاي جهان ( )2استفاده میشوم .
بنابراین ،طبقهبن ي خاكها به روش آمریکایی و جهامی ،دو شککیوهي
معمول میباشککن که هر دو از مقبولیت صمومی برخوردار هسککتن اما
سکککامکامکه طبقکهبنک ي جهکامی از قابلیت خوبی در مایگذاري خاكها
برخوردار است .اولیایی و همکاران ( )43طی مطالعه خاكهاي مناطق
میمکهخشکککک جنو ،غربی ایران ،زیر گروه کلسکککیککک جیپسکککیککک
هپلویوسککتالفک را براي زیررده یوسککتالفک از سککامامه ردهبن ي آمریکایی
( )4102گکارش کردمک  .در م موا ،تفکاوف در سکککطوح طبقهبن ي و
تع اد گروههاي خاك در باالترین سککطح ،تفاوف در تعریف افقهاي با
خصکویکیاف مشکخصکه مشابه ،و ت کی بیشتر بر رژیمهاي حرارتی و
رطوبت خاك در سککامامه ردهبن ي آمریکایی در مقایسکککه با سکککامامه
طبقهبن ي جهامی از جمله بیشککترین دالیل همبسککتگی ام ك بین این
دو سککیسککتم طبقهبن ي میباشکک ( .)2سککن ري و همکاران ( )46در
طبقهبن ي خاكهاي خشکک و فراخشک منطقه ایرامشهر-دلگان بیان
1- Soil Taxonomy

کردم که سککامامه طبقهبن ي جهامی براي تفسککیر خاكهاي شککور،
سک یمی ،گای ،آهکی و جوان ،بهدلیل اسکتفاده از تویکیفکنن ههاي
مختلف در امعکاس خصککویککیاف خاكها کارایی بیشککتري مسککبت به
سامامه ردهبن ي آمریکایی دارد.
اطالصاف مح ودي در مورد خصوییاف ژمتیکی خاكهاي پالیاي
جازموریان موجود اسککت .در واقع تنها اطالصاف این حوضککه به مطالعه
کرینکلی ( )06بر روي پالیککاهکاي ایران بر می گردد کککه سکککعی کرد
سکطوح ژئومورفیک پالیاي جازموریان را بر اساس تفسیر صکس هاي
هوایی (البته ص ی حضکور در منطقه و ص ی ارتباط این سطوح با خاك)
ج ا ممای  .پشوه حاضککر براي دسککتیابی به این ه زها یککورف
پذیرفت .)0 :بررسکی ویشگیهاي فیکیکی ،شیمیایی و میکرومرفولوژي
خاكهاي پالیاي جازموریان در ارتباط با سککطوح مختلف ژئومورفیک
 .)4مکایگکذاري خاكها بر اسکککاس دو سکککامامه طبقهبن ي آمریکایی
( )4102و جهامی (.)4102

مواد و روشها
مطالعات صحرايي

پالیاي جازموریان بخ مهمی از حوضکه جازموریان میباش که
در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان واقع ش ه است (شکل .)0
این پالیا یک فروافتادگی خشکزائی مربوط به اواخر پلیوسن میباش
( ،)09که در ارتفاصی در ح ود  361متر از سطح دریا واقع ش ه و داراي
 62کیلومتر طول و  22کیلومتر صرض اسکت .این منطقه در ح فایل
طولهاي جغرافیایی ˚ 22تا ˚ 61شککرقی و صرضهاي جغرافیایی ˚41
تا ˚ 42شمالی قرار گرفته است (شکل  .)0مساحت آن در ح ود 3112
کیلومتر مربع یا پنج دری از سطح کل آبریک جازموریان میباش  .این
پالیا از هر طرز توسکط رشته کوههایی احاطهش ه که ارتفاا آنها به
 0111-3111متر از سطح دریا میرس  .از شمال توسط رشته کوههاي
آذرین جبالبارز ،ارتفاصاف غربی توسکککط سکککنگهاي آذرین مفوذي و
بیرومی ،ح شکرقی آن سکنگهاي گسلخورده دوره میوسن مرکب از
سککنگهاي تبخیري متعلق به تشکککیالف قرمک باالیی و در حاشککیه
جکنکوبکی آن آمیکههککاي رمگی مکران قرار دارم ک ( .)02ج ک ول 0
ویشگیهاي اقلیمی منطقه مورد مطالعه را مشان میده  .رژیم رطوبتی
و حرارتی خاكهاي منطقه به ترتیب اری یک و هایپرترمیک است (،)0
که البته به یورف موضعی رژیم رطوبتی آکوئیک میک مشاه ه گردی .

2- World Reference Base; WRB
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جدول  -1ويژگيهای محيطي چهار منطقه مطالعاتي
Table 1- Environmental characteristics of four sites under study

ميانگين بارندگي ساليانه ماينگين دمای ساليانه

مختصات جغرافيايي
Geographical coordinates

ارتفاع از سطح دريا

()mm

()°C

Mean annual
precipitation

Mean annual
temperature

Latitude

82

26

'28° 2

'57° 59

105

27

'27° 31

'57° 52

410

101.7

29.9

'27° 28

'59° 27

390

106.6

28.9

'27° 12

'60° 41

570

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي
Longitude

Elevation above sea
)level (asl) (m
490

رودخامههاي ایلی آن شامل هلیلرود که بکرگترین این رودخامه
هاسکت ،از ارتفاصاف اسکتان کرمان (ح م آ ،این رودخامه بستگی به
ذو ،شک ن برزهاي امباشککته ش ک ه در ارتفاصاف بافت و رابر و ریکش
باران دارد) به دریاچه جازموریان ختمشک ه و شکور میست .رود بمپور از
ارتفاصاف ایرامشککهر سککرچشککمه گرفته و از سککازم هاي تبخیري شککر
منطقه صبور میکن و به دریاچه مرککي ختم می شود که داراي امالح
بیشککتري مسککبت به رودخامه هلیلرود میباش ک (شکککل  .)0براسککاس
مطالعاف یکحرایی و بررسکیهاي تصاویر گوگل ،تصاویر ماهوارهاي و
مقشکههاي توپوگرافی این پالیا به سککطوح ژئومورفیک مسطح رسی،
مسکطح رسکی-س یمی ،مسطح رسی پف کرده ،پوسته ممکی ،منطقه
مرطو ،،فن دلتکا و دریکاچه موقت تفکیک گردی (شککککل  0و  .)4از
م موا  40خاکرخ حفر شکک ه در سککطوح مختلف ژئومورفیک منطقه
مطالعاتی ،هشککت خاکرخ شککاه به منظور پوش ک ح اکيري تغییراف
خاك مورد توییف ( )49و ممومهبرداري قرار گرفتن  .شکل  0موقعیت
خاکرخهاي شاه را مشان میده .
بررسيهاي آزمايشگاهي

ممومه خاكهاي هوا خشکککک شککک ه و کوبی ه شککک ه ،از الک دو
میلیمتر صبور داده شک م و ذراف درشت (ذراف بکرگتر از دو میلیمتر)
تعیین گردی ( .)34در این تحقیق براي بررسی توزیع ام ازه ذراف خاك
از روش پیپت ( )1اسککتفاده گردی  .به ترتیب از دسککتگاه پهاشمتر و
ه ایتسکککنج الکتریکی م ل جِنوي براي ام ازهگیري پ هاش خمیر
اشکباا و قابلیت ه ایت الکتریکی صصکارهي اشکباا خاك استفاده ش .
براي ام ازهگیري گ از روش ترسککیب با اسککتون ( )41اسککتفاده ش ک .
ام ازه گیري کربناف کلسکیم معادل به روش تیتراسکیون برگشتی ()41
ام ای شککک  .کربن آلی به روش والکی-بلک ام ازهگیري شک ک (.)40
بهمنظور تعیین ظرفیت تبادل کاتیومی از جایگکینی استاف س یم توسط
1- Vestapool

مناطق مطالعاتي
Study areas

رودبارجنو،
Roodbar-e-Jonoob

قلعه گنج
Ghaleganj

دلگان
Dalgan

ایرامشهر
Iranshahr

اسکتاف آمومیوی در  pH=7استفاده ش ( .) 4مق ار ص دي مسبت جذبی
س یم ،با استفاده از مقادیر س یم ،کلسیم و منیکیم محلول ( )mmol(+
 )L-1و بر اساس معادله ذیل محاسبه ش :
]SAR=Na/(√[(Ca2++Ma2+)/2

در مهایت ،از دو سیستم طبقهبن ي آمریکایی (اداره شناسایی خاك
آمریکککا )4102 ،و جهککامی (کککارگروه ام من بین المللی صلوی خککاك،
 )4102براي مایگذاري خاكهاي منطقه مورد مطالعه استفاده گردی .
بککه مکنکظور ام ککای مطککالعککاف میکرومرفولوژي ،کلوخککه هککاي
دسکت مخورده با اسکتفاده از رزین سکهجکئی وستاپول 0و تحت مک ،
تلقیح و در شکرایط هواي آزاد سخت و خشک ش م  .در مهایت تفسیر
مقاطع مازك تهیهش ه ،توسط میکروسکوپ پالریکان م ل BK-POL
در دو حکالت مور پالریکهي یکککفحهاي ( )PPLو متقاطع ( )XPLبر
اسکاس راهنماي اسکتوپس ( )33یورف پذیرفت و از قسمتهاي مورد
مظر صکسبرداري گردی .

نتايج
خصوصیات فیزيکي و شیمیايي

موقعیت سککطوح مختلف ژئومورفیک پالیا در شکککلهاي ( 0و )4
مشکان داده شک ه اسکت .ج ول  4برخی از خصکوییاف مورفولوژیکی
خاکرخهاي مورد مطالعه را مشکان میده  .متایج حایل از ام ازهگیري
برخی از خصککویککیاف فیکیکی و شککیمیایی این خاکرخها به همراه
ردهبن ي آنها بر اسکککاس دو سکککامامه طبقهبن ي آمریکایی ( )4102و
طبقه بن ي جهامی ( )4102در ج ول  3ارائه شکک ه اسکککت .ج ول 2
پیشکنهاداف ارائه شک ه طی تحقیق حاضر براي دو سیستم ردهبن ي را
مشکان میده  .بافت خاك منطقه به طور کلی میمهسکنگین تا سنگین
میباش (ج ول .)3
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کوههاي جبالبارز
Jebalbarez mountains

رودبار
Roodbar

ايرانشهر
Iranshahr

دلگان
Dalgan

قلعه گنج
Ghaleganj

شماره پ ون =P
)(Pedon no.

شکل  -1منطقه مطالعاتي ،نقشه ژئومورفولوژی و موقعيت خاکرخهای شاهد
Figure 1- Study area, geomorphic map, and location of the representative pedons

سنجري و همکاران ،مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژي خاكهاي واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پالیاي جازموریان

منطقه مرطو)Wet zone( ،

سطوح مسطح رسی ()Clay flat

خاکرخ  ،6مسطح رسی پف کرده
(Pedon 6, Puffy ground
)clay flat

دلتا فن ()Fan Delta

سطوح مسطح رسی-س یمی ()Sodic clay flat

خاکرخ  ،2پوسته ممکی
()Pedon 8, Salt crust

شکل  -2نمايي از سطوح مختلف ژئومورفيک در پاليای جازموريان
Figure 2- View of different geomorphic surfaces in Jazmoorian Playa
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 برخي خصوصيات مورفولوژيکي خاکرخهای مورد مطالعه-2 جدول

افق

عمق

مرز افق
Depth
Horizon (cm) Boundaries1

Table 2- Selected morphological properties of studied pedons
Color رنگ
Consistency2 پايداری

خشک

مرطوب

خشک

مرطوب

ساختمان

جوشش

پوششها يا
تجمعات

Dry
Moist
Dry
Moist
Structure3 Effervescence4 Concentrations5
Pedon 1 Playa (wet zone) 370m above sea level
Az
0-15
A, S
10YR 7/2 10YR 5/2
MH
FR
2m, sbk
SL, H2
FDS, TOT
Bzn
15-30
C, S
10YR 7/2 10YR 5/2
HA
FI
2m, sbk
SL, H2
FDS, TOT
Btnz1 30-45
C, S
10YR 7/2 10YR 5/2
VH
VFI
3m, cpr
SL, H2
FDS, TOT
Btnz2 45-95
C, S
10YR 7/2 10YR 5/2
VH
VFI
3m, cpr
SL, H2
FDS, TOT
Bzng1 95-125
G, S
10YR 7/2 10YR 5/2
HA
FI
m
SL, H2
FDS, TOT
Bzng2 125-170
10YR 7/2 10YR 5/2
HA
FI
m
SL, H2
FDS, TOT
Pedon 2 Playa (fan delta) 378m above sea level
A
0-20
A, S
10YR 6/3 10YR 4/3
SH
VFR
1f, abk
SL, H2
FDC, TOT
C1
20-55
C, S
10YR 6/2 10YR 4/2
S
L
sg
SL, H2
FDC, TOT
C2
55-85
C, S
10YR 7/3 10YR 4/3
SH
FR
2m, abk
SL, H2
FDC, TOT
C3
85-130
C, S
10YR 6/3 10YR 4/3
SH
VFR
1f, abk
SL, H2
FDC, TOT
C4 130-160
10YR 6/2 10YR 4/2
S
L
sg
SL, H2
FDC, TOT
Pedon 3 Playa (clay flat) 364m above sea level
A
0-20
A, S
10YR 7/3 10YR 5/3
MH
FR
1m, abk
SL, H2
FDC, TOT
C
20-60
C, S
7.5YR 6/2 7.5YR 5/2
S
L
1f, abk
SL, H2
FDC, TOT
2Cz
60-90
C, S
10YR 7/4 10YR 4/4
S
L
sg
SL, H2
FDS, TOT
3Btnzb1 90-120
C, S
10YR 7/4 10YR 4/4
HA
VFI
3m, cpr
SL, H2
FDS, TOT
3Btnzb2 120-150
10YR 6/3 10YR 4/3
HA
VFI
2m, cpr
SL, H2
FDS, TOT
Pedon 4 Playa (sodic clay flat) 368m above sea level
Az
0-15
A, S
10YR 5/4 10YR 4/4
SH
VFR
1m, abk
SL, H2
FDS, TOT
Btnz
15-35
C, S
10YR 6/4 10YR 4/4
VH
VFI
2m, sbk
SL, H2
FDS, TOT
C
35-50
C, S
10YR 7/2 10YR 5/2
S
L
sg
SL, H2
FDS, TOT
2Bzn1 50-75
C, S
10YR 7/2 10YR 5/2
HA
VFI
1m, sbk
SL, H2
FDS, TOT
2Bzn2 75-110
C, S
10YR 6/3 10YR 4/3
HA
VFI
1m, sbk
SL, H2
FDS, TOT
2C 110-145
10YR 6/2 10YR 4/2
S
L
sg
SL, H2
FDS, TOT
Pedon 5 Playa (clay flat ) 366m above sea level
Az
0-30
A, S
10YR 6/3 10YR 5/3
VR
R
m
SL, H2
FDS, TOT
Bzn
30-70
G, S
10YR 6/2 10YR 4/2
VR
R
m
ST, H2
FDS, TOT
Bzng1 70-120
G, S
10YR 6/2 10YR 4/1
VR
R
m
SL, H2
FDS, TOT
Bzng2 120-200
10YR 6/2 10YR 5/1
VR
R
m
SL, H2
FDS, TOT
Pedon 6 Playa (puffy ground clay flat ) 374m above sea level
Azn
0-30
A, S
10YR 7/3 10YR 5/3
MH
VFI
m
SL, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn1
30-60
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
SL, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn2
60-90
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
SL, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn3 90-135
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
SL, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn4 135-155
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
SL, H2
m, 1, SAX, MAT
Pedon 7 Playa (clay flat) 367m above sea level
Azn
0-30
A, S
10YR 7/3 10YR 5/3
MH
VFI
1m, abk
SL, H2
m, 1, SAM, MAT
Bzn
30-60
C, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
3m, abk
SL, H2
m, 1, SAM, MAT
Btnz
60-90
C, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
3m, sbk
SL, H2
m, 1, SAM, MAT
Bzn1 90-115
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
3m, sbk
SL, H2
m, 1, SAM, MAT
Bzn2 115-135
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
3m, sbk
ST, H2
m, 1, SAM, MAT
Bzn3 135-175
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
3m, sbk
SL, H2
m, 1, SAM, MAT
Pedon 8 Playa (salt crust) 367m above sea level
Azn
0-30
A, S
10YR 7/3 10YR 5/3
MH
VFI
m
ST, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn1
30-60
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
ST, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn2
60-90
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
ST, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn3 90-120
G, S
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
ST, H2
m, 1, SAX, MAT
Bzn4 120-155
10YR 7/3 10YR 5/3
HA
FI
m
ST, H2
m, 1, SAX, MAT
.)smooth  یاز:S( topography ) توپوگرافیgradual  ت ری ی:G ،clear  واضح:C ،abrupt  ماگهامی:A( distinctness  تمایک:)Boundary(  مرز1
very  خیلی سخت:VH ،hard  سخت:HA ،moderately hard  سختی متوسط:MH ،slightly hard  کمی سخت:SH ،soft  مری:S( dry  خشک:)Consistency(  پای اري2
:R ،  بسیار محکم:VFI ،firm  محکم:FI ،friable  شکنن ه:FR ،very friable  خیلیشکنن ه:VFR ،loose  سست:L( moist ،) مرطوvery rigid  خیلی سفت:VR ،hard
.)rigid سفت
:abk( type ) مواmedium  متوسط:m ،fine  ریک:f( size ) ام ازهstrong  قوي:3 ،moderate  متوسط:2 ،weak  ضعیف:1( grade  درجه:)Structure(  ساختمان3
.)massive  تودهاي:m ،single grain  تک دامه:sg ،columnar  ستومی:cpr ،sub angular blocky  مکعبی ب ون زاویه:sbk ،angular blocky مکعبی زاویهدار
normal  اسی هی روکلری ریک مرمال:H2( chemical agent ) صامل شیمیاییslightly effervescent  جوش کم:sl( class  کالس:)Effervescence(  جوش4
.)hydrochloric acid
finely disseminated  کربنافهاي ریک مامشهود:FDC( kind ) مواfine  ریک:1( size ) ام ازهmany  زیاد:m( quantity  میکان:)Concentrations(  میکان ت معاف5
)salt crystals  کریستالهاي ممکی:SAX ، salt masses  مودههاي ممکی:SAM ، finely disseminated salts  ممکهاي ریک مامشهود:FDS ،carbonates
.)throughout  سرتاسر متن خاك:TOT ،in the matrix  در ماتریکس خاك:MAT( location موقعیت
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 برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاکرخهای مورد مطالعه-3 جدول
Table 3- Selected physical and chemical properties of studied pedons
CCE (%)
بافت خاک
کربن آلي گچ
افق
RF
ECe
SAR
CEC
pH
-1
Depth Sand Silt Clay (%) Textural
Gypsum OC (mmol l-1)0.5 (cmol kg-1)
(dS
m
)
≤2
mm
≤0.002
mm
Horizon
(cm) (%) (%) (%)
Class
(%)
(%)
Pedon 1 Playa (wet zone) 370m above sea level, USDA: Loamy, Mixed, Superactive, Hyperthermic Typic Aquisalids; WRB: Gleyic
Salic Solonetz (Cutanic, Differentic, Episiltic, Hypernatric, Loamic, Ochric)
Az
0-15
2.4 74.56 23.04 0
SiL
7.3
78.2
15.0
0.25
0.4
0.5
189.5
15.8
Bzn
15-30 8.4 70.56 21.04 0
SiL
7.5
57.3
16.0
ng
1.2
0.4
120.4
14.3
Btnz1 30-45 8.4 60.56 31.04 0
SiCL
7.5
57.1
15.5
ng
1.3
0.5
118.7
18.5
Btnz2 45-95 0.0 70.96 29.04 0
SiCL
8.2
43.3
15.5
ng
0.6
0.4
179.3
17.6
Bzng1 95-125 6.4 68.56 25.04 0
SiL
8.4
32.7
15.7
ng
0.6
0.3
151.7
13.7
Bzng2 125-170 30.4 48.56 21.04 0
L
8.1
30.2
17.0
ng
0.5
0.3
77.7
14.1
Pedon 2 Playa (fan delta) 378m above sea level, USDA: Loamy, Mixed, Superactive, Hyperthermic Typic Torrifluvents; WRB:
Calcaric Orthofluvic Fluvisols (Pantoloamic, Aridic, Ochric)
A
0-20 32.4 46.56 21.04 0
L
7.5
1.8
13.0
0.25
ng
0.2
4.0
11.4
C1
20-55 62.4 26.56 11.04 0
SL
7.9
0.5
14.0
ng
ng
0.1
2.7
9.2
C2
55-85 2.4 60.56 37.04 0
SiCL
8.3
1.2
16.7
ng
ng
0.1
8.5
19.6
C3
85-130 28.4 54.56 17.04 0
SiL
8.5
1.3
16.2
ng
ng
0.1
11.6
10.3
C4 130-160 50.4 36.56 13.04 0
L
8.4
1.0
14.7
ng
ng
0.2
7.3
9.7
Pedon 3 Playa (clay flat) 364m above sea level; USDA: Loamy, Mixed, Superactive, Hyperthermic Typic Torriorthents; WRB:
Calcaric Regosols (Amphisiltic, Aridic, Epiloamic, Ochric, Raptic) Over Salic Solonetz (Clayic, Cutanic, Differentic, Ochric)
A
0-20
8.4 64.56 27.04 0
SiCL
8.3
3.2
16.2
0.5
ng
0.3
14.0
16.7
C
20-60 20.4 70.56 9.04 0
SiL
7.7
11.1
16.5
ng
ng
0.1
44.4
6.5
2Cz
60-90 0.0 76.24 23.76 0
SiL
7.6
23.6
16.7
ng
ng
0.2
69.8
13.9
3Btnzb1 90-120 1.7 50.0 48.3 0
SiC
7.6
27.2
14.7
ng
ng
0.2
75.7
26.7
3Btnzb2 120-150 9.68 42.56 47.76 0
SiC
7.7
32.1
14.0
ng
ng
0.2
101.5
25.6
Pedon 4 Playa (sodic clay flat) 368m above sea level; USDA: Fine, Mixed, Active, Hyperthermic Typic Haplosalids; WRB: Salic
Solonetz (Cutanic, Differentic, Epiclayic, Loamic, Ochric)
Az
0-15 3.68 60.56 35.76 0
SiCL
7.3 202.0
12.7
ng
1.1
0.1
359.9
19.2
Btnz 15-35 0.0 46.24 53.76 0
SiC
7.0 108.1
13.2
ng
0.6
0.4
117.5
30.2
C
35-50 0.0 84.24 15.76 0
SiL
7.2
60.2
17.5
ng
0.2
0.2
62.0
10.8
2Bzn1 50-75 1.68 68.56 29.76 0
SiCL
7.1
87.4
16.2
ng
0.4
0.2
121.2
17.6
2Bzn2 75-110 13.68 60.56 25.76 0
SiL
7.5
58.1
16.5
ng
0.3
0.2
130.2
14.9
2C 110-145 9.68 78.56 11.76 0
SiL
7.9
24.5
18.2
ng
ng
0.1
111.9
7.2
Pedon 5 Playa (clay flat ) 366m above sea level; USDA: Very fine, Mixed, Active, Hyperthermic Typic Aquisalids; WRB: Sodic
Gleyic Solonchak (Calcaric, Chloridic, Gypsiric, Hypersalic, Ochric, Pantoclayic)
Az
0-30 1.28 30.0 68.72 0
C
7.8 143.0
14.0
ng
0.4
0.5
213.8
36.2
Bzn
30-70 9.28 20.0 70.72 0
C
7.7 224.0
23.0
ng
3.5
0.7
376.1
37.9
Bzng1 70-120 11.28 18.72 70.0 0
C
8.0 120.0
16.0
ng
0.7
0.3
207.2
36.0
Bzng2 120-200 7.28 16.0 76.72 0
C
7.9 101.0
13.0
ng
3.4
0.5
315.1
40.2
Pedon 6 Playa (puffy ground clay flat) 374m above sea level; USDA: Fine, Mixed, Active, Hyperthermic Typic Haplosalids; WRB:
Sodic Solonchak (Anoclayic, Calcaric, Chloridic, Gypsiric, Hypersalic, Ochric, Puffic)
Az
0-30
0.4 47.3 52.3 0
SiC
8.3
92.7
11.5
ng
4.8
0.2
813.1
23.4
Bzn1 30-60 4.4 45.3 50.3 0
SiC
8.2
70.6
11.7
ng
4.3
0.2
485.6
27.3
Bzn2 60-90 0.0 67.7 32.3 0
SiCL
8.2
99.4
11.0
ng
1.7
0.3
704.2
23.4
Bzn3 90-135 0.4 59.3 40.3 0
SiC
8.3
69.8
13.0
ng
0.5
0.3
493.8
22.6
Bzn4 135-155 14.4 51.3 34.3 0
SiCL
8.2
49.5
13.0
ng
ng
0.2
318.6
20.0
Pedon 7 Playa (clay flat) 367m above sea level; USDA: Fine, Mixed, Active, Hyperthermic Typic Haplosalids; WRB: Salic
Solonetz (Cutanic, Differentic, Endoclayic, Loamic, Ochric)
Az
0-30
0.0 64.2 35.8 0
SiCL
7.2
92.7
13.5
ng
0.1
0.4
146.0
19.8
Bzn
30-60 0.0 62.2 37.8 0
SiCL
7.3
63.8
11.0
ng
0.5
0.3
45.7
20.9
Btnz 60-90 0.0 56.2 43.8 0
SiC
7.6
48.7
11.2
ng
0.3
0.3
92.1
24.2
Bzn1 90-115 0.0 58.2 41.8 0
SiC
7.7
43.5
14.0
ng
0.3
0.3
121.9
23.1
Bzn2 115-135 1.1 68.6 30.3 0
SiCL
8.4
34.3
15.0
ng
0.1
0.1
170.4
18.4
Bzn3 135-175 3.1 60.6 36.3 0
SiCL
8.4
31.8
13.2
ng
1.3
0.1
162.5
20.3
Pedon 8 Playa (salt crust) 367m above sea level; USDA: Fine, Mixed, Superactive, Hyperthermic Typic Haplosalids; WRB: Sodic
Solonchak (Calcaric, Chloridic, Gypsiric, Hypersalic, Ochric, Pantoloamic)
Az
0-30
3.8 64.6 31.6 0
SiCL
8.1 222.2
17.2
0.25
2.2
0.4
385.1
19.2
Bzn1 30-60 1.8 60.6 37.6 0
SiCL
8.2 138.4
18.0
ng
0.9
0.2
261.0
22.8
Bzn2 60-90 5.8 58.6 35.6 0
SiCL
8.0
78.1
15.5
ng
2.0
0.3
204.4
21.6
Bzn3 90-120 15.8 48.6 35.6 0
SiCL
8.0
51.4
15.5
ng
1.7
0.1
181.1
20.3
Bzn4 120-155 17.8 52.6 29.6 0
SiCL
8.0
35.6
15.0
ng
2.3
0.1
163.0
18.6
)sodium adsorption ratio(  مسبت س یم جذبی:SAR )calcium carbonate equivalent(  کربناف کلسیم معادل:CCE )rock fragments(  ذراف درشت:RF

عمق

رس سيلت شن

)electrical conductivity of soil saturated paste(  ه ایت الکتریکی خاك اشباا:ECe )cation exchange capacity(  ظرفیت تبادل کاتیومی:CEC
) (ماچیکnegligible :ng ٭
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بیشککترین میکان رس (ح ود  11دری ک ) در خاکرخ پن م (سککطح
مسطح رسی) که در مرکک این پالیا قرار دارد ،مشاه ه ش (ج ول .)3
دلیل آن ،ق رف حمل ام ك رسککوباف توسکککط دو رودخامه هلیلرود و
بمپور در مرکک پالیا میباش ک  .پهاش خاكها در مح وده  1/1تا 2/2
گکارش شک (ج ول  .)3ه ایت الکتریکی صصاره اشباا خاكها منطقه
در محک وده  1/2تککا  444/4دسکککیزیمنس بر متر بود .کمترین میکان
ه ایت الکتریکی مربوط به خاکرخ دوی میباشک که مسککتقیماأ مت ثر از
رودخامه هلیل رود اسکت .از سوي دیگر ،بیشترین آن مربوط به خاکرخ
هشکتم از سکطح ژئومورفیک پوسکته ممکی است ،که مت ثر از رودخامه
بمپور و رسکوباف تبخیري شر و جنو ،شر منطقه میباش  .میکان
گ در مح وده ماچیک تا  2/2دریک و میکان کربناف کلسیم معادل در
مح وده  00تا  43دریک ک گکارش شک ک (ج ول  .)3مقادیر کربن آلی
خاك میک با توجه به فقر پوش گیاهی کم است (ج ول  .)3مکته قابل
توجه تغییراف میکان کربن آلی با صمق در تمامی خاكها بود که بیامگر
رسوبگذاري متوالی در دورههاي مختلف میباش  .در خاكهاي منطقه
دو افق سالیک و ماتریک مشاه ه ش  .مشاه ه افق سالیک با توجه به
سککازکار تشکککیل پالیا قابل توجیه میباشکک  .همچنین مشککاه ه افق
ماتریک را میتوان به مقادیر باالي س یم مسبت داد (ج ول  .)3مقبلی
و همککاران ( )01و سکککن ري و همککاران ( )42به ترتیب در مناطق
فکاریکا ،و جیرفت واقع در اسکککتان کرمان چنین متی ه اي را گکارش
کردم  .پوش رس پراکن ه مشاه ه ش ه در مطالعاف میکرومورفولوژي
مشاندهن ه مطلب فو است.
خصوصیات میکرومورفولوژي

خاکرخ سککوی (شکککل 4ج) و افق  Bzn2خاکرخ هشککتم (شکککل 4و)
مشاه ه ش  .جعفرزاده و بورمهای ( )03گکارش کردم که امکان تشکیل
بلو رهاي ص سکی شککل گ در تمامی شرایط آ ،و هوایی وجود دارد.
مویسککن گان این پشوه تشکککیل این صارضککه را به منافذ کوچک با
بافت ریک و شوري زیاد مسبت دادم (ج ول  .)3بنابراین بهمظر میرس
وجود کلری سکک یم ،با شککرایط فو اشککباا محلول خاك با توجه به
سکولفاف کلسیم در منافذ ریک در طی دورههاي طوالمی م ف ،میتوام
در تشککیل پ وفیارهاي ص سی شکل گ در این سطوح ژئومورفیک
کمکک کنک  .فرپور و همککاران ( )2چنین متی هاي را براي خاكهاي
گای رفسکن ان گکارش کردم  .هاشمی و همکاران ( )01معتق م که
حضکور کلری س یم من ر به دهی راته ش ن و جذ ،رطوبت از محیط
اطراز ش ه ،لذا به رش بلورهاي گ کمک می کن .
طبقهبندي خاکها و بررسییي رارايي و سییامابه طبقهبندي
آمريکايي ( )3333و جهابي ()3333

خکاك هکاي منطقکه بر اسکککاس طبقه بن ي آمریکایی در دو رده
اری ي سولک و امتی سولک و در سه زیر رده سالی ز ،فلوومتک و اُرتنتک و بر
اسکاس طبقه بن ي جهامی در چهار گروه مرجع سکولومتک ،سولومااك،
فلوویسولک و رگوسولک طبقه بن ي ش م (ج ول .)3
خاکرخ اول در سطح منطقه مرطو ،پالیاي جازموریان (شکل )0
و در رژیم رطوبتی آکوئیک 0قرار دارد .موقعیت این سطح ممکن است
در گذشته تغییر کرده باش و همانین در آین ه میک موقعیت آن جابهجا
شککود .یککعود موئینگی امالح در این ماحیه ،باصث شککوري زیاد خاك
سطحی ش ه است ،ولی از آنجایی که رطوبت در این ماحیه زیاد است
مامع از ای اد سکلههاي ممکی و سطوح پفکی ش ه است .ردهبن ي این
خاك در سکیستم ردهبن ي آمریکایی با توجه به رژیم رطوبتی آکوئیک
به یککورف تیپیک آکوئیسککالی ز 4و در سککامامه طبقهبن ي جهامی به

طی مطکالعکه میکرومورفولوژي خککاكهکاي پالیککاي جکازموریککان
صوارض خاكسکاز پوشک رس و بلورهاي ص سی شکل گ مشاه ه
ش ک م (شکککل  .)4مطالعه میکرومورفولوژیک افق  Btnz2خاکرخ اول
(شکککل 4الف) و افق  Btnzخاکرخ هفتم (شکککل 4د) موا متفاوتی از
پوش ک رس را مشککان میده که در معرض س ک یم باال ای اد ش ک ه
اسککت .این موا پوشکک هاي رسککی پراکن ه ،ویشهي افقهاي ماتریک
میباشکن که صلت آن خصوییت پراکن دهن گی س یم و مق مهم
آن در متالشی کردن خاک امهها و در متی ه امتقال سریعتر کلوئی هاي
رسکی به اصما خاك است ( .)02مسبت جذ ،سطحی س یم (بی از
 )03زیاد این خاکرخها ،مق اقلیم خشک کنومی منطقه را در تشکیل
این موا پوش هاي رسی ت یی میممای  .سن ري و همکاران ( )42در
مطالعه خود در منطقه جیرفت چنین صارضهاي را گکارش کردم .
صارضکه خاك سکاز بلورهاي ص سکی شکل گ در افق 3Btnzb1

یکورف گلییک سکالیک سولومتک 3مایگذاري گردی (ج ول  .)3سیستم
ردهبنک ي آمریککایی توجهی بکه افق مکاتریک در مایگذاري این خاك
م ارد ،بنابراین با توجه به بحث م یریتی پیای ه خاكهاي س یمی ،به
مظر میرس سیستم ردهبن ي آمریکایی بایستی در ردهبن ي خاكهاي
شکککور و سک ک یمی ،به افق ماتریک توجه ممای  .بنابراین با وجود اینکه
ردهبن ي آمریکایی بر اساس مح ودهکنن هترین صامل براي رش ریشه
گیاه (که در این خاکرخ شوري و آ ،زیرزمینی باال میباش ) ،ردهبن ي
میکن اما تویکیه میشود با افکودن زیر گروه ماتریک آکوئیسالی ز،2
خصوییاف این موا خاكها را بهتر مشان ده .

1- Aquic moisture
2- Typic Aquisalids

3- Gleyic Salic Solonetz
4- Natric Aquisalids
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) خاکرخ سوم؛ د3Btnzb1  خاکرخ اول؛ ج) اشکال عدسي شکل گچ در افقBtnz2  تصاوير مقاطع نازک الف و ب) پوشش رس در افق-2 شکل
 خاکرخ هشتمBzn2  خاکرخ هفتم؛ و) اشکال عدسي شکل گچ در افقBtnz پوشش رس در افق
Figure 2- Thin sections of a and b) clay coatings in Btnz2 horizon, pedon 1 (XPL and PPL), c) lenticular forms of gypsum
crystals in 3Btnzb1 horizon, pedon 3 (XPL), d) clay coating in Btnz horizon, pedon 7 (XPL), e) lenticular forms of gypsum
crystals in Bzn2 horizon, pedon 8 (XPL)
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خاکرخ شککماره  4در سککطح فن دلتا واقع ش ک ه اسککت .بر اسککاس
مطکالعاف می امی این فلوویسکککول 0داراي ذراف شکککن با توزیع ذراف
متفکاوف بوده ،ککه متک ثر از تغییراف رژیم رودخکامه هلیلرود اسکککت.
بنکابراین تفکاوف در توزیع امک ازه ذراف این خکاکرخ بیامگر تهمشکککینی
رسککوباف آبرفتی رودخامه هلیلرود در طی زمانها و رژیمهاي رطوبتی
متفاوف اسککت .که این باصث توزیع مامنظم ذراف شککن در این خاکرخ
شک ه اسکت .خاك این سکطح بر صکس سایر سطوح ژئومورفیک پالیا
فاق شککوري بود که با توجه به محوه تشکککیل فن دلتا و مت ثر بودن از
رودخکامه هلیلرود (فاق شکککوري و امالح) ،چنین چیکي دور از امتظار
ممیباش ک  .کاربري این اراضککی مراتع متراکم میباش ک  .بر اسککاس دو
سککامامه طبقهبن ي آمریکایی و جهامی این خاك به ترتیب به یککورف
تیپیک توريفلوومتک 4و کلکریک اُورتوفلوویک فلوویسکککول 3مایگذاري
گردیک (جک ول  .)3بکا توجه به تنوا تویکککیفکنن هها براي تفسکککیر
خاكهاي جوان ،طبقهبن ي جهامی کارایی بهتري مسککبت به ردهبن ي
آمریکایی دارد.
خاکرخ هاي سوی ،پن م و هفتم در سطح مسطح رسی قرار دارم .
خاکرخ سوی از دو خاك جوان و م فون تشکیلش ه ،که خاك متکامل
م فون داراي افق ماتریک و سکککالیک بود که توسکککط رسکککوباف اخیر
پوشی ه ش ه است و بر اساس معیارهاي دو سامامه طبقهبن ي به صنوان
خاك م فون 2شککناخته میشککود .خاك م فون زیرین در دسککتورالعمل
تشکریح خاك آمریکایی ( )49با پسکوم  bمشکان داده میشود ،اما این
خاك حتی در سطح فامیل در سامامه ردهبن ي خاك آمریکایی ()4102
ذکر مشک ه اسکت .این در حالی است که در سامامه طبقهبن ي جهامی،
خاك م فون با جکئیاف طبقهبن ي ش ه ،و با کلمه  overاز خاك جوان
رویین ج ا میشککود .در سککامامه ردهبن ي آمریکایی فقط خاك م فون
آلی به صنوان زیرگروه "تَپتو-هیستیک "2استفاده میشود .به طور کلی
به دلیل تمرکک سکامامه ردهبن ي آمریکایی بر روي مناطق کشاورزي و
م یریت مناطق ریشککه ،غفلت از خاكهاي م فون ممکن اسککت قابل
قبول باشک  .اما با توجه به شواه مشترك خاكهاي م فون در ایران،
اسکتفاده از سکامامه طبقهبن ي جهامی در مقایسه با ردهبن ي آمریکایی
تویککیه میگردد ،تا به خوبی مشککخصککاف این خاكها را مشککان ده .
چنین پیشکنهادي قبالأ توسکط اسکفن یارپور و همکاران ( )3در مقایسه
ردهبن ي چنین خاكهایی با دو سامامه طبقهبن ي آمریکایی ( )4101و
جهامی ( )4111میک ارائه شکک ه اسککت .از سککوي دیگر ،خاك جوان با
افقهاي  Aو  Cیک خاك مت ثر از رسوباف آبرفتی بوده و همانین با

وجود افق  2Czیک خاك مت ثر از رسوباف بادرفتی میباش  .همامگومه
که در شککل  0مشکخ اسکت مناطق فعال فرسکای بادي (سطوح
ژئومورفیک فرسکایشکی فعال) در باالدسکت این خاکرخ سککبب رسو،
ذراف خاك توسکط باد در این الیه شک ه است .وجود این الیه در این
خاکرخ به صنوان یک متی ه از افکوده ش ک ن توسککط رسککوباف بادي و
محوه تویککیف این ویشگی در سککیسککتم طبقهبن ي جهامی از جنبههاي
جالب این ردهبن ي میباش ک  .این ویشگی با تویککیفکنن ه اری یک در
سکامامه طبقه بن ي جهامی مشکان داده ش ه است .از طرفی این امقطاا
در صمق یکفر تا  011سامتیمتري از یک خاکرخ توسط توییفکنن ه
رپتیکک 6در برخی از گروه مرجعهاي خاك در سکککیسکککتم طبقهبن ي
جهامی مشکخ میشکود .از سکوي دیگر ،این ماپیوسکتگی در سامامه
ردهبن ي آمریکایی توسککط امقطاا در مایگذاري افقها مشککخ شک ه
اسکککت .مکته قابل ت مل دیگر در این خاکرخ ،تعریف افق سکککالیک در
سککامامه طبقهبن ي جهامی (میکان قابلیت ه ایت الکتریکی ح اقل 02
دسکی زیمنس بر متر و حایکلضر ،ضخامت در میکان قابلیت ه ایت
الکتریکی بیشککتر از  ،)221میباش ک که پیشککنهاد میشککود این تعریف
براي افق سالیک در رده بن ي آمریکایی با توجه به مقشی که ممک در
مح ود کردن گیاه بازي میکن  ،میک لحاظ گردد تا همبستگی بین این
دو سککامامه بیشککتر شککود (ج ول  .)2سککن ري و همکاران ( )46چنین
تعریفی را براي افق سککالیک به ردهبن ي آمریکایی ( )4102پیشککنهاد
کردم .
خاکرخ پن م داراي رژیم رطوبتی آکوئیک میباش  .در این خاکرخ
بر خالز خاکرخ سکوی فقط افق سکالیک مشاه ه ش  ،اما افق ماتریک
مشکاه ه مش (ج ول  .)3اگرچه میکان س یم تبادلی باال بود اما برخی
از ویشگیهاي افق ماتریک در این خاك مشاه ه مش (ج ول  .)3لذا بر
اسکاس سکامامه ردهبن ي آمریکایی فقط می توان حضور افق مشخصه
سکالیک را در سکطح زیررده به ممای گذاشت .این در حالی است که
معککادل آن در سککککامککامککه جهککامی (مککای کالس بککا گروه مرجع و
تویکیفکنن هها) توامسکته اسکت صالوه بر این افق ،حضککور چشمگیر
یونهکاي سک ک یم و کلرای را میک در مای کالس این خاکرخ به ممای
گذارد .این خاك بر اساس دو سامامه طبقهبن ي آمریکایی و جهامی به
2
ترتیب به یورف تیپیک آکوئیسالی ز 1و سودیک گلییک سولومااك
مایگذاري گردی .

1- Fluvisoils
2- Typic Torrifluvents
3- Calcaric Orthofluvic Fluvisol
4- Buried soil

5- Tapto-Histic
6- Raptic
7- Typic Aquisalids
8- Sodic Gleyic Solonchak
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جدول  -4پيشنهادهای ارائه شده برای دو سامانه طبقهبندی آمريکايي ( )2114و جهاني ()2112
Table 4- Suggestions for Soil Taxonomy (2014) and WRB (2015) systems
پيشنهادها Suggestions
Pedon no.
)Soil Taxonomy (2014
)WRB (2015
1
Natric Aquisalids
2
-

توجه به تعریف افق سالیک به مامن سامامه طبقهبن ي جهامی

3

Attention to the definition of the salic horizon similar to the WRB
Natrisalids

4

توجه به موا ممک و میکان ه ایت الکتریکی

5

Attention to the salt type and the electrical conductivity amount
Puffic Haplosalids
Typic Natrisalids, Natric Haplosalids
Chloridic and Hypersalic diagnostic material

همامگومه که از مایگذاري این خاك در سیستم طبقهبن ي جهامی
مشکخ است (ج ول  ،)3این سامامه در مایگذاري خاكهاي شور به
دلیل تنوا در تویککیفکنن هها از اهمیت بیشککتري برخوردار اسککت .لذا
تویکیه میشکود ،سامامه ردهبن ي آمریکایی براي ردهبن ي خاكهاي
شور به موا ممک و میکان ه ایت الکتریکی توجه ممای (ج ول .)2
از طرفی خکاکرخ هفتم به دلیل دریافت امالح بیشکککتر از رودخامه
بمپور داراي میکان امالح محلول بیشتري مسبت به خاکرخ سوی (واقع
در اسکککتکان کرمکان و متک ثر از رودخکامکه هلیل رود) دارد (ج ول .)3
ردهبن ي این خاك در سککامامه ردهبن ي آمریکایی به یککورف تیپیک
4
هپلوسالی ز 0و در سامامه طبقهبن ي جهامی به یورف سالیک سولومتک
میباشک  .سامامه طبقه بن ي جهامی اهمیت بیشتري براي افق ماتریک
مسبت به افق سالیک در خاكهاي شور قائل ش ه است که این باصث
کارایی بهتر طبقهبن ي جهامی مسبت به سامامه ردهبن ي آمریکایی در
م یریت این موا خاكها خواه شک ک  .بنابراین تویکککیه میشکککود در
ردهبن ي جامع آمریکایی به اهمیت افق ماتریک مسککبت به سککالیک در
خاكهاي شککور توجه شککود ،همچنین براي زیررده خاكهاي سککالی ز،
زیرگروههاي تیپیک ماتريسالی ز (افق ماتریک در  011سامتیمتري از
سطح خاك) و ماتریک هپلوسالی ز (افق ماتریک در  021سامتیمتري از
سطح خاك) پیشنهاد میگردد (ج ول .)2
خاکرخ چهاری در اراضکی مسکطح رسی-س یمی قرار دارد .ه ایت
الکتریکی در سککطح خاك ( 414دسککیزیمنس بر متر) بیشککتر از صمق
می باشکک  ،که به تبخیر و حرکت رو به باالي امالح مربوط اسکککت .با
توجه به شکوري زیاد و سهم باالي س یم از کاتیون هاي تبادلی ،مق ار
مسکبت جذبی س یم ( )SARدر این موقعیت از  03بیشتر است (ج ول
1- Typic Haplosalids
2- Salic Solonetz
3- Typic Haplosalids
4- Salic Solonetz
5- Natrisalids

6
7
8

 .)3بر اسککاس دو سککامامه طبقهبن ي آمریکایی و جهامی این خاك به
ترتیب به یکورف تیپیک هپلوسکالی ز 3و سکالیک سککولومتک 2مایگذاري
گردیک  .همامگومه که در تفسکککیر خاکرخ هاي فو الذکر گفته شککک ،
سامامه طبقهبن ي جهامی توامسته است حضور توأی هر دو افق سالیک
و ماتریک را در مایگذاري خاك وارد کرده ،اما در سکککیسکککتم ردهبن ي
آمریکایی توجهی به افق ماتریک در خاكهاي شکککور مشک ک ه اسکککت.
بنابراین گروه بکرگ ماتريسککالی ز 2براي زیررده سککالی ز به رده بن ي
آمریکایی پیشکککنهاد میگردد (ج ول  ،)2تا ضکککمن بهتر مشکککان دادن
مح ودیت ایلی ،هماهنگی بیشتري با طبقهبن ي جهامی ای اد گردد.
خاکرخ شکشکم در اراضکی مسطح رسی پف کرده واقع ش ه است.
هک ایکت الکتریکی در این خاك باال اسکککت که با افکای صمق ،روم
کاهشککی مشککان میده (ج ول  .)3شککور بودن افقهاي سککطحی را
میتوان به تبخیر آ ،از سکطح این خاك مسککبت داد .سطوح پفکرده
حکاوي ممکک در سکککطح خاك هاي این موقعیت ژئومورفیک به دلیل
همین سکازوکار تشکیل ش ه است ( .)42مای گذاري این خاك براساس
سکیستم رده بن ي آمریکایی به یورف تیپیک هپلوسالی ز 6و براساس
سیستم جهامی به یورف سودیک سولومااك 1رده بن ي ش  .یکی از
توییفکنن ههاي کلی ي که براي توییف خاكهایی با سطح اراضی
پفکرده در سکککامکامه طبقهبن ي جهامی به کار رفته ،تویکککیفکنن ه
پوفیک 2میباش  .در مقابل ،سامامه ردهبن ي آمریکایی براي مایگذاري
خاك شور به چنین مشخصهاي توجه مکرده است ،بنابراین با توجه به
تنوا تویککیفکنن ههاي موجود در سککیسککتم طبقهبن ي جهامی براي
خاكهاي شککور ،این سککیسککتم کارایی بهتري دارد .لذا براي هماهنگ
6- Typic Haplosalids
7- Sodic Solonchak
8- Puffic
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کردن دو سککامامه طبقهبن ي ،پیشککنهاد میشککود در تویککیف چنین
0
خاكهایی در سیستم ردهبن ي آمریکایی ،زیرگروه پوفیک هاپلوسالی ز
اضکافه گردد (ج ول  .)2مورایی ( )44میک چنین زیرگروهی را به سامامه
ردهبن ي آمریکایی ( )4116پیشنهاد کرده است.
سکطح ژئومورفیک پوسته ممکی یکی دیگر از سطوح ژئومورفیک
پالیا جازموریان میباشک که فقط در قسمتی از کفه جازموریان که در
اسکتان سکیسکتان و بلوچستان واقع ش ه ،قرار دارد .به مظر میرس به
دلیل بیشککتر بودن امالح رودخامه فصککلی بمپور اسککت .این رودخامه از
ارتفاصاف ایرامشکهر سرچشمه میگیرد و از سازم هاي تبخیري شر و
جنو ،شکککرقی منطقککه صبور میکن ک  ،بنککابراین داراي امالح محلول
بیشککتري مسککبت به رودخامه هلیلرود اسککت .از طرفی در این سککطح
پلیگونه اي ممکی در سکطح با ضخامت کم مسبت با سایر پالیاهاي
ایران (مکامن پالیاي سکککیرجان ،پالیاي کویر لوف) مشکککاه ه گردی .
خاکرخ هشکتم در این سکطح قرار دارد .بیشترین میکان امالح (444/4
دسککیزیمنس بر متر) در سککطح این خاك مشککاه ه گردی (ج ول .)3
طبقککهبنک ي جهککامی در مککایگککذاري این خککاکرخ ،بککا توجککه بککه تنوا
تویکککیفکننک ههکایی مامن کلکریک ،4کلری یک ،3جیپسکککیریک 2و

امتشار توسط یون س یم ای اد ش هام  .از سوي دیگر ،بلورهاي ص سی
شکل گ  ،به منافذ کوچک با بافت ریک و شوري زیاد مسبت داده ش م .
خاكهاي منطقه بر اساس طبقهبن ي آمریکایی در دو رده اری يسولک
و امتیسولک و بر مبناي طبقهبن ي جهامی در چهار گروه مرجع سولومتک،
سکولومااك ،فلوویسکولک و رگوسکولک مایگذاري شک م  .متایج حایل از
مایگذاري خاكها مشکاندهن ه این مطلب است ،که سامامه طبقهبن ي
جهامی به خوبی خاكهاي شکککور و خاكهاي شکککور و سکک یمی را از
یک یگر تفکیک کرده در حالی که سکککامامه ردهبن ي آمریکایی هر دو
این خکاكها را در زیر رده سکککالی ز قرار میده  .به منظور هماهنگی
بیشککتر این دو سککامامه طبقهبن ي پیشککنهاد میگردد که گروه بکرگ
مکاتريسکککالیک ز و زیر گروههکاي مکاتریکک آکوئیسکککالی ز ،ماتریک
هپلوسککالی ز ،تیپیک ماتريسککالی ز و پوفیک هپلوسککالی ز به سککامامه
طبقهبن ي آمریکایی اضافه گردد .در م موا سامامه طبقهبن ي جهامی
به دلیل تنوا در استفاده از توییفکنن هها ،براي مایگذاري خاكهاي
این منطقه کارایی بهتري مسبت به طبقهبن ي آمریکایی دارد.

هایپرسالیک 2که در مایگذاري وارد ش ه است ،از کارایی بهتري مسبت
به ردهبن ي آمریکایی (که فقط در سککطح زیرگروه به یککورف تیپیک
هپلوسالی ز 6در مظر گرفته ش ه است) برخوردار است (ج ول  .)3لذا به
مامن خاکرخ پن م تویکیه میشکود ،سامامه رده بن ي آمریکایی جهت
مایگذاري خاكهاي شور به موا ممک و میکان ه ایت الکتریکی توجه
ممکای  ،بنابراین ویشگی کلری یک و هایپرسکککالیک (براي خاكهایی با
شکوري بیشکتر از  21دسکیزیمنس بر متر) به صنوان مواد مشخصه به
سیستم ردهبن ي آمریکایی پیشنهاد میگردد.

نتيجهگيری
متایج این مطالعه مشککان داد که میکان ه ایت الکتریکی صصککاره
اشککباا خاكها در مح وده  1/2تا  444/4دسککیزیمنس بر متر متغیر
است ،که کمترین میکان ه ایت الکتریکی مربوط به سطح ژئومورفیک
فن دلتا مت ثر از رودخامه هلیلرود میباش  .از سوي دیگر ،بیشترین آن
مربوط به سطح ژئومورفیک پوسته ممکی است که تحت ت ثیر رودخامه
بمپور و رسکوباف تبخیري شر و جنو ،شرقی منطقه میباش  .متایج
مطکالعکاف میکرومورفولوژي خاكها مشکککاندهن ه صوارض خاکسکککاز
پوشک رس و بلورهاي ص سکی شکل گ میباش  .پوش هاي رسی
پراکن ه در این پالیا ،ویشهي افقهاي ماتریک می باشکککن که در اثر
1- Puffic Haplosalids
2- Calcaric
3- Chloridic

4- Gypsiric
5- Hypersalic
6- Typic Haplosalids
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Introduction: Playa, as an important geomorphic position in arid areas, covers about 1% of the continents and
has attracted attention of soil scientists and geomorphologists. Soil genetic processes related to landforms and
geomorphic processes are of great importance. Micromorphology is among necessary techniques in soil studies
which has been used by several researchers. Micromorphological features together with other soil characteristics
provide invaluable data for reconstructing soil genetic processes. Moreover, classification and identifying
characteristics of soils are pre-requisites for the optimum use and management of soil resources. Soil Taxonomy
and World Reference Base (WRB) is among the most extensively used classification systems worldwide.
Since no data about soils of the Jazmoorian Playa is available, the present research was performed with the
following objectives: 1) studying physical, chemical, and micromorphological properties of soils in the Jazmoorian
Playa related to different geomorphic surfaces, and 2) classifying soils of the region by Soil Taxonomy (2014) and
WRB (2015) systems.
Materials and Methods: The Jazmoorian playa is located in Kerman and Sistan Baloochestan provinces. The
Jazmoorian Playa is a continental depression of late Pliocene. The playa is about 360 m above sea level with about
65 km length and 45 km width located between 58˚ to 60˚ longitudes and 27˚ to 28˚ latitudes. The area extends
to the igneous Bazman Mountains to the northeast, the igneous Jebalbarez Mountains (granodiorite, andesite,
granite) to the north and northwest, the Beshagard Ophiolite Mountains of Cretaceous and Paleocene to the south,
and the colored Mélanges to the Oman Sea. Soil moisture and temperature regimes of the area were aridic (and
aquic in limited areas) and hyper thermic, respectively. Wet zone, fan delta, clay flat, puffy ground clay flat, sodic
clay flat, and salt crust were among the geomorphic surfaces investigated in the playa. In order to study the
maximum soil variations in the area, eight representative pedons were described and sampled. Collected soil
samples were air dried, grounded, and passed through a 2 mm sieve, and routine physical and chemical soil
properties were then analyzed. Undisturbed soil samples were used for micromorphological observations. The
soils were classified according to Soil Taxonomy (33) and WRB (11) systems.
Results and Discussion: Results showed that EC contents of the saturated extracts ranged from 0.5 (fan delta)
to 222.2 (salt crust) dS/m. The soils of the playa in Kerman Province affected by the Halilrood River had less
salinity compared to the soils on playa surfaces in Sistan Baloochestan Province under influence of the Bampoor
River. In addition, salt crust was only formed in parts of the playa located in Sistan Baloochestan Province. Clay
coating and lenticular gypsum crystals were among the micromorphological features observed in the Jazmoorian
Playa’s soils. The clay coating was formed due to high Na content. However, lenticular gypsum was formed due
to small volume pore spaces as well as high salinity of the area. High soluble salts (Table 3) caused a salt coating
around pore spaces to be formed due to evaporation of saline water table. WRB system could better classify soils
into Solonchak and Solonetz RSGs compared to Soil Taxonomy system which classifies all soils as the Salids sub
order. Natric Aquisalids, Typic Natrisalids, Natric Haplosalids, and Puffic Haplosalids sub groups and Natrisalids
great group are recommended to be added to Soil Taxonomy system for more harmonization between the two
classification systems. Furthermore, the definition of salic horizon in WRB system (EC of at least 15 dS/m and
the EC multiplied by thickness of at least 450) is recommended to be included in Soil Taxonomy, because of
limitations induced by salts and for a better correlation of the two systems.
Conclusion: Results of physicochemical properties clearly showed that electrical conductivity of soil saturated
extracts was in the range of 0.5 to 222.2 dS/m. The part of the playa located in Sistan Baloochestan Province is
more saline than the part in Kerman Province. More salinity of playa in Sistan Baloochestan Province was
attributed to the Bampoor River which passes through evaporative formations located in east and southeast of the
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area. Micromorphological observations showed clay coatings and lenticular gypsum crystals as pedogenic features.
The soils of the area were classified as Aridisols and Entisols (according to Soil Taxonomy system) and Solonetz,
Solonchaks, Fluvisols, and Regosols Reference Soil Groups based on WRB classification system. Moreover, WRB
system was capable of separating saline from saline-sodic soils, however, Soil Taxonomy classifies both soils as
Salids suborder. Therefore, WRB system is better suited for classification of the soils of our study area as compared
with Soil Taxonomy.
Keywords: Clay coating, Geomorphology, Saline soils, Soil Taxonomy, WRB

