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 چکیده
هر کانی رسی داراي . کندهاي خاك بسته به توپوگرافی تغییر میعنوان یکی از مهمترین ویژگیشناسی بهکانی

ت و بر حسب اینکه هر کدام چقدر در خاك وجود داشته باشند خصوصیات آن خاك خصوصیات منحصر به فردي اس
هاي شناسی رسی خاكتحقیق حاضر به منظور مطالعه کانی. گیردهاي رسی غالب قرار میتحت تأثیر کانی یا کانی

ه ترتیب زریک و رژیم رطوبتی و حرارتی منطقه، ب. جیرفت در سطوح مختلف ژئومرفیک انجام گرفت-ي ساردوئیهمنطقه
اشکال اراضی پدیمنت سنگی، تپه، پدیمنت پوشیده، دشت آبرفتی و اراضی پست در منطقه شناسایی . باشدمزیک می

بر روي هر سطح . گردید و هر شکل اراضی بر اساس میزان پایداري، به سطوح مختلف ژئومرفیک تقسیم گردید
شناسی رسی هاي کانیهاي خاك تحت آزمایشنمونه. ي شدبردارژئومرفیک، یک خاکرخ شاهد حفر، تشریح و نمونه

کولیت، پالیگورسکیت و کائولینیت هاي رسی ایلیت، کلریت، اسمکتیت، ورمینتایج حاکی از وجود کانی. قرار گرفتند
باشد که از هوادیدگی کانی ایلیت و کلریت تشکیل شده هاي منطقه میکانی اسمکتیت کانی غالب در خاك. باشدمی

کانی پالیگورسکیت در سطح پایدار پدیمنت پوشیده و در . اتیژنیک دارد ءست و از طرفی، در سطح اراضی پست منشاا
کولیت در اراضی پست به دلیل وجود رطوبت زیاد از تبدیل کانی ایلیت ایجاد کانی ورمی. افق کلسیک مشاهده گردید

هاي منطقه تنها از مواد مادري به ارث ئولینیت در خاكهاي کلریت، ایلیت و کارسد که کانیبه نظر می. شده است
 .اندرسیده

 

  ژئومرفولوژي، اسمکتیت :يکلیدهاي واژه
  

  مقدمه
منظور درك بهتر روند پیدایش و توسعه خاك،  به        

 شناسی در هر مطالعه هاي کانی به انجام رساندن بررسی
کیفیت و کمیت . باشد ناپذیر می خاکشناسی اجتناب

 هاي رسی، افزون بر اثري که در تشکیل خاك از راه نیکا
نگهداري رطوبت، نفوذپذیري و ترکیب عناصر دارند، در 
 برآورد توانایی خاك از نظر تولید محصوالت گوناگون

  ها کانی. روند شمار می زراعی و جنگلی نیز عامل مهمی به

    
ها را تشکیل  درصد از حجم بیشتر خاك 50در حدود 

 مایت فیزیکی گیاه را به عهده دارند و آب ودهند، ح می
هواي مورد نیاز براي رشد مطلوب گیاهان را فراهم 

از سوي دیگر، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از . کنند می
 مور و رینولدز،( گردد ها آزاد می طریق هوادیدگی کانی

ها را  هاي رسی، بخش فعال معدنی خاك کانی. )1989
   صورت کلوئیدي و بلورین غلب بهند که اـده کیل میـتش
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علت دارا  هاي رسی خاك به کانی. )1990برادي، ( ندباشمی
اي در  کننده سطح ویژه باال و بار منفی، نقش تعیین بودن

  . جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه دارند
باشد و خاك، به موقعیت ژئومرفیک بسیار وابسته می

مفاهیم  1نما دي زمینبن هاي تشکیل و طبقه اگر در بررسی
ژئومرفولوژي لحاظ شود، فرآیندهاي تشکیل خاك بهتر 

همکاران  و لی .)1990گراهام و بول، ( شوند درك می
 و کالیفرنیا سولمالی هايخاك روي بر مطالعه با) 2003(

 پنجه شیب، و پشتی شیب ژئومرفیک هايموقعیت بررسی
 ثابت مشاهده نسبتاً بررسی مورد هايافق تمام در را کلریت
 و کولیتبه ورمی کلریت که گرفتند نتیجه هاآن. کردند
 این که کندپیدا می تغییر زیاد بار با اسمکتیت به سپس

 رخنمون شیب پشتی تحتانی هايافق در فقط وضعیت
 هیدروکسی دادن ورقه دست از با کلریت چنینهم. گردید

 یکولیتورم- اي کلریتبین الیه منظم کانی به ايالیه بین
 تمام در غالب ثانویه را کانی اسمکتیت هاآن .شودمی تبدیل

 در اسمکتیت که گرفتند چنین نتیجه و کردند معرفی هاافق
تغییر شکل  منشاء دو داراي از سرپنتین غنی هايخاك این

 وسیله کلریت در موقعیت شیب پشتی و تشکیل مجدد به
 تیاسم .است سرپنتین هوازدگی از شده رها عناصر رسوب

 و خشک يهادر خاك خود قاتیتحق در) 1968(ول یب و
 يهاخاك عمده یت کانیلیا که گرفتند جهینت خشکمهین
. دارد وجود اندك زانیم ز بهین تینیکائول و بوده مناطق نیا

ز یل ریدل به عمق در تیلونیمورمونت یکان بودن غالب
. تاس شده دانسته هاآن آسان يو شستشو هارس نیا بودن

 هماتیت و و اسمکتیت هايکانی حضور دیگر بررسی در
هاي کالکریت در سپیولیت و پالیگورسکیت هايکانی غیبت

زمان  در خشکنیمه اقلیم حاکمیت به اسپانیا شرق جنوب
جیمنزاسپینوسا و ( است شده داده نسبت آنها تشکیل

  .)2003جیمنزمیالن، 
 یشناسیکان هاي زیادي در ارتباط باتاکنون بررسی

براي مثال، . هاي استان کرمان انجام شده استخاك یرس
ي پس از مطالعه بر روي نحوه) 2002(فرپور و همکاران 

هاي رسی همراه در  تشکیل و توزیع پالیگورسکیت و کانی
هاي موجود بر سطوح مختلف ژئومرفیک در حوالی  خاك

ي نزدیکی بین مرفولوژي رفسنجان دریافتند که رابطه
ورسکیت و موقعیت ژئومورفیک وجود دارد، و بیان پالیگ

، )پدیمنت سنگی(دست  ژئومورفیک باالکردند در سطوح 
تر و تعداد بیشتري از این کانی وجود هاي بزرگ بلور

ها  بلور ،)پالیا(تر  هاي پایین دارند، در حالی که در قسمت
چنین، هم. باشندي کوچکتر میداراي تعداد کمتر و اندازه

و به ) در سطح باالتر(ورسکیت با منشأ پدوژنیک پالیگ
                                                        

1. Landscape 

ي در منطقه) هاي پوشیده و پالیا در پدیمنت(ارث رسیده 
هاي فیبري در  این رس. مورد مطالعه دیده شد

هاي پوشیده و پالیا که آب بیشتري از رواناب  پدیمنت
نورایی . اند کنند به اسمکتیت تبدیل شده دریافت می

هاي  اي کویر لوت، کانیه در مطالعه خاك) 1388(
اسمکتیت، ایلیت، کائولینیت و کلریت را به وفور شناسایی 
کردند و کم بودن پالیگورسکیت را به علت دقت روش 
پراش اشعه ایکس در تشخیص مقادیر اندك این کانی 

نیز در حین ) 2012(معاذالهی و فرپور  .نسبت دادند
نطقه هاي یک ردیف پستی و بلندي که در م مطالعه خاك

صورت پذیرفت، ) کرمان تا بافت(جنوب غرب کرمان 
هاي کلریت، ایلیت، پالیگورسکیت، اسمکتیت،  کانی
هاي رسی  هاي مخلوط و کائولینیت را جزء کانی کانی

نتایج . هاي مورد مطالعه گزارش کردند غالب در خاك
تحقیق نشان داد که به دلیل عدم وجود شرایط الزم براي 

این کانی به ارث رسیده از مواد مادري تشکیل کائولینیت، 
لیت و کلریت در حضور مقادیر فراوانی از ای. بوده است

موروثی دارد و ایلیت و کلریت  ها منشاء جز رس خاك
توانند در اثر  معموالً قابل هوادیده شدن هستند و می

پذیر مخلوط  هاي انبساط هاي تغییر و تبدیل به کانی واکنش
در ) 2011(نژاد  فرپور و ایران .دو اسمکتیت تغییر کنن

افکنه گیودري رفسنجان بیان  هاي مخروط مطالعه خاك
ها،  هاي غالب رسی در اکثر خاك کردند که کانی

باشند که  اسمکتیت، ایلیت، پالیگورسکیت و کائولینیت می
سنجري و . ها، داراي منشأ توارثی هستند این کانی
هاي  رسی خاكشناسی  در مطالعه کانی) 1390(همکاران 

هاي کلریت، ایلیت،  منطقه جیرفت، وجود کانی
. پالیگورسکیت، اسمکتیت و کائولینیت را گزارش کردند

علت باال بودن  طرف دشت آبرفتی، به آنها بیان کردند که به
سطح آب زیرزمینی، از پایداري پالیگورسکیت کاسته 

منشأ کانی . باشد شود و اسمکتیت، کانی غالب خاك می می
لیگورسکیت در اشکال اراضی پدیمنت پوشیده، قدیمی پا

ترتیب، موروثی، پدوژنیک و حدواسط و دشت آبرفتی، به
دلیل عدم وجود  بهچنین بیان کردند که هم. باشد آواري می

شرایط الزم براي تشکیل کائولینیت، این کانی به ارث 
هاي ایلیت و  حضور کانی. رسیده از مواد مادري است

  .هاي منطقه، منشأ موروثی دارند كکلریت در خا
- یکان یبررس یابیدست يبرا پژوهش حاضرهدف از 

رفت واقع بر یج-هیمنطقه ساردئ يهاخاك یرس یشناس
 .صورت پذیرفت کیسطوح مختلف ژئومرف
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  روش مطالعه
  مطالعات صحرایی

از شهرهاي استان کرمان در جنوب شرقی  ساردوئیه
وقعیت واقع در شهرستان جیرفت در م ایران

منطقه مورد . استجغرافیایی، شمال و شمال غربی 
 57°19'25" ییایجغراف يهامطالعه در حد فاصل طول

 ییایجغراف يهاو عرض یشرق 57°37'18"تا 
قرار گرفته است  یشمال 29°17'01"تا  07°29'14"
 يمتر 3500تا  2500 در ارتفاع منطقهاین ). 1شکل (

 رستان جیرفتشهکیلومتري  85 از سطح دریا و در
رژیم رطوبتی و حرارتی خاك . واقع گردیده است

  . باشند ترتیب، زریک و مزیک می ي مطالعاتی، به منطقه
مت یي مورد مطالعه، داراي پنج شکل اراضی پدمنطقه

، تپه، پدیمنت پوشیده، دشت آبرفتی و اراضی پست یسنگ
شکل اراضی پدیمنت پوشیده شامل دو سطح . باشد می

سطح پایدار و . باشد ایدار و ناپایدار میژئومرفیک پ

با توجه به تکامل خاکرخ  ین شکل اراضیاناپایدار در 
و میزان تأثیر از رسوبات ) مشاهده افق پتروکلسیک(

از سوي دیگر، اشکال اراضی . بندي شدند رودخانه تقسیم
پدیمنت سنگی، تپه و دشت آبرفتی نیز به دو سطح پایدار 

پست  یاراض .امل خاك جدا گردیدندو ناپایدار از نظر تک
ي مورد مطالعه به لحاظ ژئومرفولوژي و تکامل در منطقه

این د و بنابرباشگونه تنوع و تغییري نمیخاك، داراي هیچ
سطح آب زیرزمینی در  .به سطوح مختلف تقسیم نگردید

پس . در سطح خاك مشاهده گردید پست یاراضموقعیت 
ح ژئومرفولوژي مختلف خاکرخ در سطو 25از حفر تعداد 

در مجموع، نه (مذکور، براي هر سطح، یک خاکرخ شاهد 
انتخاب شد و با استفاده از راهنماي ) خاکرخ شاهد

تفسیر و ) 2002(سرویس حفاظت منابع طبیعی آمریکا 
را  منطقه مورد مطالعهموقعیت ) 1(شکل  .برداري شد نمونه

  .دهد نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي آزمایشگاهی بررسی
، دانشگاه جیرفت شناسیها در آزمایشگاه خاك نمونه

براي . عبور داده شدند متريدو میلی هواخشک و از الک
 )1962کاس، یاب( هیدرومتريروش  خاك از افتتعیین ب

و  هاش خمیر اشباع گیري پاندازهبراي . استفاده گردید
 یببه ترت اشباع خاك يصارهعهدایت الکتریکی قابلیت 

مدل  سنج الکتریکیهدایتو  سنجهاش دستگاه پ از

با قرار دادن خاك اشباع در . استفاده شد 4ین پیالیملت
 ساعت، 24مدت گراد بهي سانتیدرجه 105حرارت 

. مشخص گردید (SP)درصد وزنی رطوبت اشباع 
گیري کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون  اندازه

 یماده آل یاز طرف. م شدانجا )1982نلسون، (برگشتی 
- اندازه )1982نلسون و سامرز، ( ش تریبه روش اکسا

 .شد يریگ

 شهر ساردوئیه

  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 
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  شناسی رسمطالعات کانی
روش  از در خاك یرس هاي کانیبراي تعیین نوع 

براي حذف ) 1963( و کیتریک و هوپ )1975( جکسون
و  ،مواد سیمانی و جدا نمودن بخش رس استفاده گردید

، با پتاسیم ، اشباعبا منیزیم اشباع مختلف شاملچهار تیمار 
و با پتاسیم  ، اشباعگلیکولاتیلن تیمار با منیزیم و اشباع
هر یک از بر روي  گرادسانتی يدرجه 550حرارت  تیمار
سازي  ها پس از آماده نمونه. اعمال گردیدها  نمونه

مدل بروکر در ولتاژ  پراش پرتو ایکسي دستگاه  وسیله به
ي آمپر در مرکز پیشرفته میلی 30پراژ کیلوولت و آم 40

  .ندعلوم محیطی کرمان بررسی گردید
  بحثنتایج و 
  هاخاك ییایمیو ش یکیزیف مرفولوژیکی، اتیخصوص

 ،یمرفولوژیک اتیخصوص ی، برخ1جدول 
. دهدیشاهد را نشان م يهاخاکرخ ییایمیو ش یکیزیف

منطقه کم بوده و از  يهاتمام خاك یکیت الکتریهدا
 کند به جزیر مییمنس بر متر تغیزیدس 6/2تا  2/0 حدود

ت یآن هدا Cکه در افق  هفتمل یپروف خاك جوان
). 1جدول (رسد یمنس بر متر میزیدس 3/7به  یکیالکتر

ها همواره در تمام خاك) pH(ر اشباع خاك یواکنش خم
  ).1جدول (ر است یمتغ 5/8تا  5/7و از  7باالتر از 

از  يمتر 3129رتفاع با ا(ک یشماره  خاکرخ
 مدو خاکرخ و یک پایدارفدر سطح ژئومر )ایسطح در

در سطح ژئومرفیک  )ایاز سطح در يمتر 2980ارتفاع (
قرار دارند  یمنت سنگیپد شکل اراضی يبر رو ناپایدار

. باشندیم یمتفاوت یتکامل خاکرخ يکه دارا) 1شکل (
افق  يداراک و یمال یافق سطح يخاکرخ اول دارا

خاکرخ دوم  یاز طرف. باشدیم کیکمب یرسطحیز مشخصه
. استک یکمب یرسطحیک و افق زیاکر یافق سطح يدارا

از  يمتریسانت 100سنگ بستر در خاکرخ اول در عمق 
متر قرار یسانت 50ن اما در خاکرخ دوم در عمق یسطح زم

ها و خاك ییایمیو ش یکیزیات فیبا توجه به خصوص. دارد
اول و دوم بر اساس  يهاخاکرخ ها،آن ییح صحرایتشر
ک هپلو زراُل و یپیب تیبه ترت) 2010( ییکایآمر يبندرده

  ).1جدول (دند یگرد يبندک هپلوزرپت طبقهیتیل
سطوح  يبر رو بیبه ترت خاکرخ سوم و چهارم

ب در ارتفاعات یتپه و به ترت یشکل اراض داریدار و ناپایپا
). 1شکل (ند ا قرار داریاز سطح در يمتر 2983و  3012

باشند که یک میک و کلسیافق کمب يهر دو خاکرخ دارا
صورت سخت به هاکلسیم ثانویه در این خاکرخ کربنات

افق  يدارا يخاکرخ سوم دارا. دانه تجمع یافته است
ک یاکر یافق سطح يک و خاکرخ چهارم دارایمال یسطح

، )2010( ییکایآمر يبندستم ردهیبر اساس س. باشدیم

 یک کلسیپیب، تیخاکرخ سوم و چهارم، به ترت يهاخاك
  ).1جدول (شدند  يبندزرپت طبقه یک کلسیپیزراُل و ت

سطح  2ده، شامل یمنت پوشیپد یشکل اراض
خاکرخ (دار یو ناپا) خاکرخ پنجم(دار یک پایژئومرف
از سطح  يمتر 2604ارتفاع (خاکرخ پنجم . باشدیم) ششم

با . ک استیوکلسک و پتریکلس يهاافق ي، دارا)ایدر
ک، ین سطح ژئومرفیک در ایتوجه به وجود افق پتروکلس

بر . رسدیگر به نظر مید يهاتر از خاكیمیقدن خاك یا
ک ی، پتروکلس)2010( ییکایآمر يبندستم ردهیاساس س

گر، خاکرخ ششم ید ياز سو. شد يبندزرپت طبقهیکلس
ن از ل متأثر بودیبه دل) ایاز سطح در يمتر 2720رتفاع ا(

  و مدفون شده  جواندو خاك  يدارا یرسوبات آبرفت
ک یکمب یر سطحیافق ز ين خاك دارایهر دو ا. دباشیم

کمتر از  جواندرصد ذرات درشت در خاك . است
به تغییر اقلیم منجرن یباشد، بنابرایخاك مدفون شده م

نهشته شدن رسوبات ریزبافت بر روي رسوبات قبلی 
دار، بر ین سطح ناپایاخاك موجود در  .شده است
ک یپی، ت)2010( ییکایآمر يبندستم ردهیاساس س

  .دیگرد يبندهپلوزرپت طبقه
دار و یک پایسطح ژئومرف خاکرخ هفتم و هشتم در

ب در یو به ترت یدشت آبرفت یشکل اراض داریناپا
ا قرار دارند یاز سطح در يمتر 2556و  2583ارتفاعات 

أثر بودن از رسوبات هفتم به دلیل متخاکرخ ). 1شکل (
نظر  به. استشده داراي دو خاك جوان و مدفونرودخانه 

ط یشرا، به دلیل وجود خاك مدفون شدهرسد که در  می
، افق مناسب از لحاظ فاکتور زمان و وجود رطوبت فراوان

تشکیل گردیده است؛  کیسطح ژئومرفآرجیلیک در این 
ه تبع در حالی که در خاك جوان رویی، خشکی اقلیم و ب

به نهشته شدن آن تغییر رژیم رطوبتی رودخانه منجر
. رسوبات ریزبافت بر روي رسوبات قبلی شده است

بررسی درصد نسبی ذرات خاك، افزایش درصد رس در 
دهد  درصد را نشان می 8/16درصد به  3/11از  Aزیر افق 

از جمله مشاهده  که به همراه سایر خصوصیات مورد نیاز
) Btb(ید تشکیل افق آرجیلیک ، مؤرس يهاپوشش

-مشخصه يهاطور کلی، وجود افق به). 1جدول (باشد  می
از تکامل و  یکلسیک و آرجیلیک در این خاکرخ، حاک ي

 يهاافق يخاکرخ هشتم دارا. باشد تنوع خاکزایی آن می
ن خاك یا. باشدیک میکمب یر سطحیو ز کیاکر یسطح
هر  .باشدیمنسبت به خاکرخ هفتم  يتکامل کمتر يدارا

، )2010( ییکایآمر يبندستم ردهیس دو خاکرخ بر اساس
  ).1جدول ( شدند يبندزرپت طبقه یک کلسیپیت

پست واقع در دامنه  یخاکرخ نهم در سطح اراض
ا یمتر از سطح در 2785ش از یبا ارتفاع ب سربیژن يهاکوه



 213/  1393/  1شماره /  28جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك مجله پژوهش

آب حاصل از ذوب برف به همراه . ده استیل گردیتشک
کند، و تجمع یم يریجلوگ یه ماده آلیجزآب باران، از ت

طور به. گرددیم) Oe( یآل يهال افقیباعث تشک یمواد آل
 30ش از یب يل اشباع بودن خاك از آب برای، به دلیکل

ک یستیبه صورت ه یدر سال، دو افق سطح یروز تجمع
 ستم ین خاك براساس سیا يبندرده. دندیجدا گرد

باشد یست میک هپلو همیپی، ت)2010( ییکایآمر يبندرده
  ).1جدول (

  
  هاي شاهد برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکرخ - 1دول ج

 افق
  عمق

)cm(  
 شن
(%) 

 سیلت
(%) 

 رس
(%) 

ذرات 
 درشت

(%) 

رطوبت 
 (%) اشباع

pH  EC 
(dS/m) 

ماده 
  یآل

(%)  

کربنات 
کلسیم 

 (%)معادل 

بندي  رده
جامع 

آمریکایی 
)2010(  

  خاکرخ اول: یسنگمنت یپددار یسطح پا
A 45-0 76 2/21 8/2 0/35 5/33 3/7 2/0 1/3 5/2 Typic 

Haploxeroll
s  Bw 80-45 74 2/23 8/2 0/40 5/32 4/7 2/0 8/2 0/0 

C  100-80 80 2/19 8/0 0/29 4/23 6/7 2/0 9/1 0/0 
R 100+  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  خاکرخ دوم :یمنت سنگیپدداریسطح ناپا
A 12-0 7/76 4/18 0/4 0/56 0/19 9/7 6/0 9/0 0/20 Lithic 

Haploxerep
ts  Bw 50-12 9/50 9/28 0/20 0/49 3/48 0/8 7/0 8/0 5/2 

R 50+ - -  - - - - - -  - 
  خاکرخ سوم: تپهدار یسطح پا

A 40-0 64 2/31 8/4 0/52 4/36 4/7 5/0 8/3  5/0 Typic 
Calcixeroll

s  Bw 75-40  62  2/31 8/6  0/49  3/34  3/7  5/0  2/2  5/2  
Bk 120-75 76 2/13 8/10 0/19 3/31 6/7 3/0 0/2 5/27 
C 160-120 80 2/17 8/2 0/24 2/28 6/7 2/0 5/0 0/0 

  خاکرخ چهارم: تپهداریسطح ناپا
A 5 -0  6/58 4/29 0/12 0/30  0/23 8/7 0/1 0/1 0/6 Typic 

Calcixerept
s  Bw1 35-5  7/66 3/9 0/24 0/29  3/25 9/7 7/0 8/0 5/12 

Bw2 95-35  7/42 3/29 0/28 0/58  0/32 9/7 0/1 6/0 0/5 
Bk 145-95  7/38 3/29 0/32 0/21  8/37 0/8 8/0 42/0 0/20 
Bw  180-145  7/50 3/23 0/26 0/2 9/38 8/7 9/0 - 5/2 

  خاکرخ پنجم: دهیمنت پوشیپددار یسطح پا
A 15-0 5/60  5/19 0/20 0/15 7/26 0/8 4/0 5/0 0/25 Petrocalcic 

Calcixerept
s  Bk 85-15 5/68 7/18 8/12 0/26 4/36 2/8 4/0 6/0 5/42 

Bkm 85+ 5/61 5/27 0/11 23 5/31 9/7 1/1 4/0 3/44 
  خاکرخ ششم: دهیمنت پوشیپددار یسطح ناپا

A 8 -0 2/57 0/32 8/10 0/7 3/31 1/8 6/0 2/1 5/7 Typic  
Haploxerep

ts  Bw 30-8 0/68 2/15 8/16 0/20  2/27 1/8 7/0 9/0 5/7 
C 38-30 0/78 6/21 4/0 0/36  7/21 0/8 9/0 6/0 5/7 

Bwb  62-38 0/70 0/14 0/16 0/44  0/31 8/7 1/1 5/0 0/10 
C 85-62 0/82 2/7 8/10 0/70 1/18 0/8 6/0 4/0 0/5 

  خاکرخ هفتم: یدشت آبرفتدار یسطح پا
A 27-0 7/54 0/34 3/11 0/8 8/28 9/7 3/1 3/1  5/22 Typic 

Calcixerept
s  Bk1 67-27 0/50 0/30 0/20 0/5 4/35 9/7 0/1 4/0 0/25 

Bk2 136-67 7/36 0/34 3/29 0/0 7/62 3/8 4/1 3/0 0/15 
C 180-136 0/40 0/54 0/6 0/1 6/64 8/7 3/7 1/0 5/12 

Btb 240-180 2/39  0/44  8/16  0/2  1/59  1/8  6/2  2/0  0/5  
C 335-240 2/91  0/4  8/4  0/62  0/36  0/8  8/0  1/0  0/5  
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  هارس یشناسیکان

- دهندهنشان ایکس، پرتو پراش دستگاه از حاصل نتایج
 هايکانی حاوي مطالعاتی منطقه که واقعیت هست این ي

و  گورسکیتکولیت، پالیورمی اسمکتیت، کلریت، ایلیت،
 يهای، کانهايکانی این .دباشکائولینیت می یچنین کانهم

 شوندمی محسوب خشکنیمه و خشک در مناطق غالب
  .)1989کسون، ید(

، ایلیت و کائولینیت در خاکرخ هاي اسمکتیت کانی
 یشکل اراض داریسطح ناپا واقع بر )Bwافق ( دوم

-نظر به این. )الف-2شکل(مشاهده شدند  یپدیمنت سنگ
 550آنگستروم در خاکرخ دوم در تیمار  14که پیک 

گراد از بین رفته است؛ بنابراین کانی کلریت ي سانتیدرجه
وجود این  الذ، )الف-2شکل(در این خاك وجود ندارد 

از طرفی به  .توان نسبت دادیاسمکتیت م یپیک را به کان
 550آنگستروم در تیمار حرارت  7علت کاهش پیک 

توان وجود کانی کائولینیت را نتیجه گراد میدرجه سانتی
هاي کائولینیت،  شرایط تشکیل کانی  با توجه به .گرفت

ها در ایلیت و کلریت، منشأ مادري براي این کانی
سنجري و همکاران، ( هاي منطقه، مورد انتظار است اكخ

رسد که منشأ  نظر می به. )2002؛ فرپور و همکاران، 1390
ي مورد مطالعه، هاي منطقه کانی اسمکتیت در خاك

ي پدوژنیک باشد و در این سطح ژئومرفیک، در نتیجه
 .استهاي ایلیت و کلریت تشکیل شده  هوادیدگی، کانی

ایران منشأ پدوژنیک را براي کانی محققین زیادي در 
؛ 1390سنجري و همکاران، ( انداسمکتیت گزارش نموده

   .)1980، ی؛ ابطح2002فرپور و همکاران، 
هاي اسمکتیت، ایلیت، کلریت و کائولینیت در  کانی

 یشکل اراض سطح پایدار ي، بر رو)Cافق ( خاکرخ سوم
 14ک ینکه پیبا توجه به ا). ب -2شکل(مشاهده شدند  تپه

ن نرفته یگراد از بیسانت يدرجه 550مار یتآنگستروم در 
و ) ب -2شکل( استت یکلر یدهنده کاناست، نشان

آنگسترومی در تیمار  10همچنین از بین نرفتن پیک 

 .باشدگراد بیانگر کانی ایلیت میدرجه سانتی 550حرارت 
ت یبه علت تحول اسمکت یها گاهت در خاكیوجود کلر

ش از یب pHمورد مطالعه با  يهاط خاكیشرا در یاست ول
و با توجه به اینکه این ن رفته، ین تحول از بی، امکان ا7

 ین وجود کانیبنابرامشاهده گردید،  Cکانی فقط در افق 
و همکاران،  يسنجر( باشدیم ياز مواد مادر یت ناشیکلر

  .)1998و مرموت،  ی؛ خادم1390
د در خاکرخ موجو Bkشناسی رسی افق  ترکیب کانی

 تپه، همانند ناپایدار واقع بر سطح) پ-2شکل(چهارم 
 14 کیپ .باشد می یپدیمنت سنگ سطح ناپایدار

 دایپ کول انبساطیلن گلیات-میزیمن ماریدر ت یآنگستروم
از  یده است که حاکیرس یآنگستروم 16 حدود به و کرده

کانی اسمکتیت، کانی  .باشدیت میاسمکت یوجود کان
کانی ایلیت نیز با  یباشد، از طرف ن سطح میغالب در ای

رسد غالب ین به نظر میبنابرا. شدت کمتر مشاهده شد
 یشتر کانیب یدگیبر هواد یلیت دلیاسمکت یبودن کان

 ير فاکتورهایثأت يط برایت و مساعد بودن شرایلیا
 لیتشک )1989(همکاران  و نگیفان .بوده است يخاکساز

 کردند مطرح را تیلیا یانک یدگیهواد از حاصل تیاسمکت
 و تیلیا يهاهیال م ازیپتاس خروج و عمل نیا يبرا که
 طیمح در میپتاس کم یلیخ غلظت ت،یاسمکت به آن لیتبد

و  خرمالی اظهارات طبق برهمچنین  .است یالزام خاك
از  دیگري انواع به تواندمی ایلیت کانی ،)2003(همکاران 

  .ودش تبدیل اسمکتیت غالباً و هاکانی
خاکرخ پنجم واقع  Bkشناسی رسی افق ترکیب کانی

بر سطح پایدار پدیمنت پوشیده مشابه خاکرخ دوم و 
، با این تفاوت که در این )ت-2شکل(باشد چهارم می

هاي خشکسالی. سطح کانی پالیگورسکیت نیز مشاهده شد
اخیر و همراهی آهک و از طرفی واقع شدن در سطح 

ن در معرض رطوبت ناشی از پایدار و کمتر قرار گرفت
، شرایط را براي تشکیل و پایداري یفصل يهارواناب

همراهی و حفظ کانی . پالیگورسکیت فراهم نموده است

  خاکرخ هشتم: یدشت آبرفتدار یسطح ناپا
A  10-0 7/52 3/23 0/24 0/13 1/34 8/7 0/2 4/2 5/17 Typic 

Calcixerept
s  Bk 40-10 4/55 3/13 3/31 0/23 3/38 7/7 5/2 0/1 7/16 

Bw1 60-40 6/53 1/21 3/25 0/35 7/25 8/7 0/2 - 7/13   
Bw2 120-60  7/46  3/25  0/28  0/63  9/37  8/7  9/1  -  5/12  

  خاکرخ نهم: سطح اراضی پست
Oe1 30-0 0/78 0/16 3/6 0/0 0/187 5/7 1/2 8/27 0/20 Typic 

Haplohemi
sts  Oe2 60-30 0/62 6/25 4/12 0/0 0/159 2/8 8/0 3/22 0/40 

Bwg 90-60 2/59 8/28 0/12 0/0 0/143 6/8 1/1 4/17 5/32 
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هاي  پالیگورسکیت در اطراف بلورهاي آهک در افق
کلسیک توسط محققین مختلف در ایران مرکزي گزارش 

ن، ؛ صالحی و همکارا1390نژاد، فرپور و ایران(شده است 
توان یم یبه طور کل ).1998؛ خادمی و مرموت، 1382

ت مختص مناطق خشک و یگورسکیعنوان کرد که پال
ن یمتر است و در ایلیم 300کمتر از  یبا بارندگ

از طرفی وجود این کانی  ماند، امایدار میط پایشرا
و خرمالی و ) 1998(توسط صالحی و همکاران 

نیمه مرطوب  در شرایط نیمه خشک و) 2003(ابطحی 
  .نیز گزارش شده استایران 

شناسی رسی مربوط به خاکرخ ششم  ترکیب کانی
از تنوع بیشتري برخوردار ) سطح ناپایدار پدیمنت پوشیده(

هاي ایلیت و ، داراي کانی)Aافق ( خاك سطحی . باشد می
، در حالی که کانی )ج -2شکل(باشد کائولینیت می

رسد با توجه به اقلیم میبه نظر . اسمکتیت مشاهده نگردید
و جوان بودن خاك در این  خشک منطقهخشک و نیمه

 سیر نتوانسته ایلیتکانی ، هوادیدگی دلیل فقدان بهسطح، 
، این به دلیل عدم کند طی اسمکتیت تشکیل تا را تکاملی

از طرفی در خاك مدفون  .باشدامکان تکامل خاك می
باشد یشده کانی اسمکتیت کانی غالب م) Bwbافق (
رسد شرایط رطوبت زیاد بنابراین به نظر می. )ن-2شکل(

ها شرایط هوادیدگی مناسبی را براي گذشته در این خاك
آن  1تشکیل اسمکتیت از تغییر شکل ایلیت یا نو تشکیلی

سنجري و همکاران، (از محلول خاك فراهم کرده است 
) 1990(بیرکلند ). 1390زاده و همکاران، ؛ کریم1390

هاي انبساط پذیر با د است که سرعت تشکیل رسمعتق
افزایش رطوبت زیاد شده و بیشترین میزان رس در محیط 

  .شودمرطوب و گرم ایجاد می
شناسی رسی سطح پایدار دشت آبرفتی  نتایج کانی

هاي منطقه است ، مشابه سایر خاك)خاکرخ هفتم(
مقدار نسبی کانی اسمکتیت در خاك ). و و ه-2شکل(

به حدي زیاد است که پیک کانی ) Btbافق (ه مدفون شد
-نتیجه فوق نشان )ه -2شکل (ایلیت را پوشانده است 

تر در زمان گذشته تشکیل این خاك دهنده شرایط مرطوب
رسد که کانی اسمکتیت در  نظر می به. باشدمدفون شده می

یافته این سطح، داراي دو منشأ اتوژنیک و تغییر شکل
این که مقدار این کانی با وضعیت  با توجه به. باشد می

دلیل رطوبت  ها در ارتباط است؛ بنابراین به رطوبت خاك
صورت  بیشتر در زمان گذشته، تشکیل اسمکتیت به

خرمالی و . باشد ها محتمل می اُتوژنیک در این خاك
شرایط الزم براي تشکیل کانی اسمکتیت ) 2003(ابطحی 

                                                        
1.  Neoformation 

هاي کلسیم و  ونهاش باال و وجود ی را رطوبت مناسب، پ
  .منیزیم بیان کردند

واقع بر روي سطح اراضی ) Oe1افق (در خاکرخ نهم       
کولیت و هاي اسمکتیت، ایلیت، ورمیپست کانی

تشکیل کانی ). ي -2شکل(کائولینیت نیز مشاهده گردید 
ها به دلیل زهکشی ضعیف و اسمکتیت در این خاك

باشد ک میوجود آب زیرزمینی باال، به صورت اتوژنی
). 2004؛ کریم زاده و همکاران، 2007عباسلو و ابطحی، (

آنگسترومی در  14از طرفی با توجه به کاهش شدت پیک 
تیمار پتاسیم نسبت به تیمار منیزیم، این خاك داراي 

در این ). ي -2شکل(کولیت نیز باشد مقداري کانی ورمی
پروفیل به دلیل شرایط مناسب تشکیل خاك هیستوسول 

 )1975(مهجوري . کولیت تبدیل شده استلیت به ورمیای
-ورمی ایران، منطقه سه در خاك آهکی شش مطالعه ضمن

 اعالم و داده تشخیص عمده هايرا کانی ایلیت و کولیت
 دلیل به فوق هايخاك در کولیتوجود ورمی که کندمی

به  میکا هوادیدگی اثر در مادري ساختمانی مواد تغییر
در ) 2003(خرمالی و ابطحی . باشدمی کولیتورمی

مطالعات خود در جنوب استان فارس گزارش کردند که 
 دسترس قابل رطوبت با مناطقی در کولیترسی ورمی کانی

  .باال وجود دارد
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  گیرينتیجه
 هاي رسی ایلیت، کانیوجود  نتایج تحقیق، حاکی از

پالیگورسکیت، و  ت،یکولیت، ورمیاسمکتیت، کلر
دلیل عدم وجود  به. باشدیمنطقه م يهاکائولینیت در خاك

شرایط الزم براي تشکیل کائولینیت، این کانی به ارث 
هاي  حضور کانی یاز طرف .ري استرسیده از مواد ماد

 .هاي منطقه، منشأ موروثی دارند ایلیت و کلریت در خاك
ده که یمنت پوشیدار پدیت در سطح پایگورسکیپال یکان

د، یباشد مشاهده گردیک میک و پتروکلسیافق کلس يدارا
باشد که یخاکساز م منشاء يدارا ین کانیرسد ایبه نظر م

. ده استیگرد ین کانیحفظ ا ه باعثیم ثانویکربنات کلس
پست مشاهده  یت در سطح اراضیکولیورم یکان یاز طرف

ز تغییر شکل ن سطح، ایط اید که با توجه به شرایگرد

به دلیل  کانی اسمکتیت. کانی ایلیت ایجاد شده است
 گذشته، ترمرطوب رطوبت بیشتر به خصوص در اقلیم
یت و کلریت هاي ایلداراي منشأ تغییر شکل یافته از کانی

ح اراضی پست، در سط ین کانیا یاز طرف و باشدیم
  .اتوژنیک دارد ءمنشا

بنابراین نتایج تحقیق، حاکی از آن است که موقعیت 
شناسی  سطوح ژئومرفیک، نقش قابل توجهی در تغییر کانی

  .است رسی خاك داشته
  قدردانی
خاطر فراهم آوردن  وسیله از دانشگاه جیرفت، بهبدین
هاي فیزیکی، شیمیایی و حقیق و نیز انجام آزمایشامکان ت

  .شود شناسی رسی قدردانی میکانی
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