
گی،هوادیدمقداربودنحداقلومنطقهبودنخشکعلتبهکهرسیدنتیجهاینبهمیتوانخالصهطوربه
وادمرسیکانیهايترکیبتأثیرتحتبهشدتمطالعهموردخاكهايدررسیکانیهايازبسیاريتوزیع
در.ودنمیشمشاهدهکلریتوایلیتمانندکانیهاییدرتحولوهوادیدگیهیچگونهوبودهخاكهااینمادري
طوربهاخاكهشناسیکانیوموروفولوژیکیشیمیایی،فیزیکوخصوصیاتوابستگیمطالعهموردمنطقه
تنهانیزیرزمیآبعمقوزهکشیدرجهضمندر.شدمشاهدهزمینیزیرآبعمقوبلنديوپستیبهمستقیم
باشالیزاربهمرتعکاربريازبهطوریکهبودهخاكهاایندراسمکتیتکانینسبیمیزانکنندهکنترلعوامل
همقداربوشدهفراهمخاكمحلولازکانیایننوتشکیلیشرایطزیرزمینیآبعمقشدنکموارتفاعکاهش

طوربه.استپدوژنیکمنشاداراينیزمنطقهدرمختلطکانیهايتشکیل.میشودافزودهخاكدرکانیاین
شدهاییشناسرسکانیهايکاربريسههردراینکهبهتوجهباکهدادنشانرسکانیشناسیمطالعاتکلی
نداشتهیرسهايکانینوعدرتأثیريمختلفکاربريهايکهمیشوداستنباطاینطورهستندمشابهتقریبا
.است

اثر موقعیت شیب و نوع کاربري اراضی بر روند تشکیل کانی هاي رسی خاك هاي آهکی استان فارس
2و سیروس شاکري1*ابوالفضل آزادي

a.azadi@areeo.ac.irتحقیقاتوآموزشکشاورزيومنابعطبیعیخوزستان،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزي،اهواز،ایرانبخشتحقیقاتخاكوآب،مرکز1*
گروهکشاورزي،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران2

References:

Alamdari, P., Rezaee, B., & Golchin, A. 2016. Effect of land use change on soil quality and clay mineralogy in valarude

region of Zanjan province. J Water Soil Sci, 26(1/1), 305-316.

Rezapour S, 2014. Response of some soil attributes to different land use types in calcareous soils with Mediterranean type

climate in north-west of Iran. Environmental Earth Sciences 71: 2199–2210

Vahidi, M.J., Jafarzadeh, A.A., Ostan, S.H., and Shahbazi, F. 2010. Impact of land use on physical, chemical and

mineralogical soil southern city of Ahar. J. Soil Water. 77: 33-47.

Bahmanyar, M. A. 2007. The influence of continuous rice cultivation and different waterlogging periods on morphology,

clay mineralogy, Eh, pH and K in paddy soils. Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 10(17), 2844.

Farpour, M.H., Eghbal, M.K., and Khademi, H. 2003. Genesis and Micromorphology of Saline and Gypsiferous Aridisols on

Different Geomorphic Surfaces in Nough Area, Rafsanjan. JWSS - Isfahan University of Technology. 7: 3. 71-93.

Zareian, Gh., and Baghernezhad, M. 2007. The effect of topography on the evolution and diversity of soil clay minerals Fars

Bayzay the province. J. Soil Water Sci. 14: 46-56. (In Persian)

Mousavi, M.H., Mehdizadeh Shahri, H., and Ghorbani, H. 2009. Mineralogy of soils formed on Aghajary formation in

Masjed Soleyman and Burge Khajoo province. J. Sci. Islamic Azad University (JSIRU). 77: 151-172. (In Persian).

Kittrick, J. A. and E. W. Hope. 1963. A procedure for the particle size separation of soils for X-ray diffraction analysis, Soil

Sci., 96: 312-325

Khormali, F., Abtahi, A., 2003. "Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars

Province, southern Iran". Clay miner. 38, p. 511-527.

یکینزددررستمشهرستانتوابعازوفارساستانغربیشمالقسمتدرمطالعهموردمنطقه:منطقهجغرافیاییموقعیت
واقعشمالیعرض2330تا1130وشرقیطول3351تا1551بینجغرافیاییمحدودهدروفهلیانروستاي

.میباشدمدیترانهاياقلیمداراينتیجهدروبوده19/23مطالعهموردمنطقهبراي(I)دومارتنخشکیضریبداشت،قرار
.باشدمیمتر900دریاسطحازدشتارتفاع.باشدمیهیپرترمیکحرارتیرژیمویوستیکرطوبتیرژیمدارايدشتخاكهاي

منطقهرطوبتیرژیم.باشدمیآهکیشدیداايواریزهرسوباتوايرودخانهآبرفتیرسوباتشاملمنطقهایندرخاكهامادرمواد
تعرقوتبخیربهسالیانهبارندگیمتوسطنسبتیعنیاگروکلیماتولوژيشاخص.میباشدهایپرترمیکآندماییرژیمویوستیک
.شدمحاسبه0/5نیزمناطقبراي(P/ET)مرجعگیاهسالیانهمتوسط

ورمهس-فهلیانکژدمی،،(آهکی)سروكسازندهايدارايوبودهزاگرسخوردهچینناحیهازبخشیمنطقهشناسیزمیننظراز
فتیآبررسوباتازمنطقهکوههايبینواقعدشتهايومیباشد(مارنی)گورپی-پابدهآسماري،آهکیپابده،داریان،گدوان،
.اندگرفتهشکلکواترنريدوران

باالییبشیموقعیتسهدرشالیزاروگندمزراعیکابريمرتع،کاربريسهمنظوربدین:آزمایشگاهیومیدانیبررسی هاي
شیبودامنهايدشتهايفیزیوگرافیواحددرواقعمیانیشیبرودخانهاي،آبرفتیهايافکنهمخروطفیزیوگرافیواحددرواقع

عمقیوحیسطافقهايازوحفرخاکرخهاییشیبموقعیتسهدرگردید،انتخابپستاراضیفیزیوگرافیواحددرواقعپایینی
ذفحخاك،نمونههايآمادهسازيمراحلبهمیتوانراشدهانجامکانیشناسیمطالعات.گردیدانتخابنمونههاییخاکرخهاکلیه

تقسیمبنديرارتحوپتاسیموپتاسیمگلیکول،اتیلنمنیزیم،تیمارهايبانمونههااشباعونمونههاپراکندهسازيمزاحم،ترکیبات
.شداستفاده]8[هوپوکیتریکروشازمنظوربدینکهکرد

:رسیکانی هايبررسی
وارضییفردیکدرگوناگونفیزیوگرافیهايرويبرکهاستپروفیلهاییشاملمطالعهاینبرايشدهگرفتهنظردرخاکهاي
زهکشیويبلندوپستیعاملدوبنابراینمتفاوتندهمبانیززهکشیدرجهنظرازخاکهااین.گرفتهاندقرارمتفاوتکاربري

اختالفموجبآنبهدنبالومتفاوتپدوشیمیاییمحیطایجادمسئولوپروفیلیتکاملجهتکنندهکنترلعواملمهمترین
.گردیدهاندخاكهاایندررسیکانیهايهوادیدگیوتشکیلنحوه
کههمانطورخاكهارسبخشدیفراکتوگرامهايمنطقهدرموجودکاربريهايدرموجودکانیهايشناساییوبررسیجهت

.گرفتندقرارتفسیروبررسیموردمختلفمنابعازاستفادهبااستشدهارائه1شکلدرهادیفرکتوگراماینازنمونهاي
وجود(14/4تا13/8دامنه)آنگستروم14حدودناحیهدرپیکیپتاسیمومنیزیمتیماردرکاربريسههرهادیفرکتوگرامدر

7/1دامنه)آنگستروم7حدودناحیهدرپیکی.هستکلریتکانیوجودبیانگرکهمیشودمشاهدههمچنانحرارتاثردروداشت
کائولینیتکانیتخریبباسلسیوسدرجه550حرارتوپتاسیمتیماردرکهداردوجودپتاسیمومنیزیمتیمارهايدر(7/2تا

پیکمیشودمشاهدهتیمارهاتمامدر(10/3تا10)آنگستروم10ناحیهدرپیکبانیزایلیتکانی.استرفتهبینازپیکاین
ایناماداردآنگستروم6/4پیکیکپالیگورسکیت.باشدمیپالیگورسکیتدهندهنشاناشباعمنیزیمتیماردرآنگستروم10/5
تشخیصبرايآنگستروم10/5پیکازدلیلهمینبهشودنمیظاهرنیزمواردبعضیدروداردپایینیبسیارشدتاکثراپیک

ازحاکیکهمیشوددیدهآنگستروم(19/2تا17دامنه)18ناحیهدرپیکگلیسرولتیماردر..شودمیاستفادهپالیگورسکیت
کههدمیدنشانخاكهااینمادريموادرسیکانیهايیررسیبنابراین.هستکاربريدراسمکتیتکانیمقدارحضورووجود
اینوجوداصلیتعلبنابراین.میدهدتشکیلراآنرسیکانیهاياصلیاجزاياسمکتیتکمیمقداروکائولینیتکلریت،ایلیت،
.استتوارثیمنشاخاكهااینسولومدرکانیها
شترینبیایلیتایران،جنوبمناطقازخاکهايبسیاريهمانندمیدهدتشکیلرامطالعهموردخاكهايتمامغالبکانیایلیت
وجوانیازحکایتایلیتازتوجهیقابلمقادیروجود.داردمنطقهخاکهايمادريموادرسیکانیهايترکیبدررافراوانی
بهنآتبدیلوهوادیدگیزمینهپیشایلیتالیهايبینفضايازپتاسیمخروج.داردمنطقهخاکهايتکاملاولیهمراحل

ضروريامرنایبرايمحیطدرپتاسیمغلظتکاهشبرايآبشوییشرایطوجود.استورمیکولیتواسمکتیتنظیرکانیهایی
.باشدنداشتهچندانیهوادیدگیوتحولوتغییرموجودایلیتکهاستشدهموجبخاکهاایندرشرایطایننبودنکهاست

خشکنیمهوخشکمناطقخاكهايدرکانیاینهوادیدگیامکانعدمدلیلبهبنابراین.داردایلیتمانندوضعیتینیزکلریت
کخشمنطقهخاکهايسولومومادريمواددرکانیاینمقادیربودنمشابه.استموروثیخاكهاایندرکلریتاعظمقسمت
حارهايشبهوايحارهمناطقمتداولرسیکانیهايازنیزکائولینیت.(1جدول)میکندتاییدرایافتههاایننیزمطالعهمورد
اینکیلتشبرايالزمشرایطنبودبهتوجهبابنابراین.داردارثیمنشاخشکمناطقخاكهايدرآنحضورطورکلیبهواست
اینیآهکمادريموادازکامالًکانیاینکهکردنتیجهگیريمیتوانمطالعهموردمنطقهخشکنیمهوخشکخاكهايدرکانی
.استرسیدهارثبهناحیه

املعراارثیمنشاءوکردهگزارشخشکمناطقخاكهايدرراکائولینیتوایلیتکلریت،کانیهايوجود]9[ابطحیوخرمالی
دراسمکتیتمقداردرتفاوتمطالعهموردخاكهايبیندرمالحظهقابلویژگیهايازیکی.میدانندخاكدرآنهاوجوداصلی
دالیلزایکیبنابراینومیباشداسمکتیتکمیمقداردارايخاکهااینمادريموادشدذکرقبالًکههمانطور.استخاکهااین

درزیرسطحیوسطحیافقهايدرآنتقریبیمیزانبودنثابتبهتوجهبا.استآنبودنارثیخاکهاایندرآنوجود
نشامارثی،منشاجزبهکهکردنتیجهگیريمیتواندامنهايدشتهايوافکنهمخروطفیزیوگرافیهايدرواقعپروفیلهاي

دریافتهتکاملخاکهايرسیکانیهايترکیببررسی.(1جدول)نیستتصورقابلپروفیلهاایندراسمکتیتبرايدیگري
هرتندهساسمکتیتزیادتريدرصددارايشدهمطالعهخاکهايسایربامقایسهدرکهمیدهدنشانپستاراضیفیزیوگرافی

اکهاخایندراسمکتیتدرصدافزایشامااسترسیدهارثبهمادريموادازنیزخاکهاایندرموجوداسمکتیتازقسمتیچند
شرایطی.استشدهناشیزیرزمینیآبسطحعمقوتوپوگرافیدرتفاوتازکهباشدخاکهااینمتفاوتزهکشیدلیلبهمیتواند

زهکشیوقلیاییهاشپمنیزیم،وسیلسیمباالياکتیویته:ازعبارتندمیشوندسببراخاكدراسمکتیتپایداريوتشکیلکه
آندهندهتشکیلاجزايتأمینبهقادرکهمادريمادهنوعهردرخاكمحلولازمیتوانداسمکتیتشرایطایندر.ضعیف
گلی،شرایط)پستاراضیدریافتهتکاملپروفیلهايدرخاكمحلولازاسمکتیتتشکیلبرايبهینهشرایطوجودبنابراین
خاكمحلولازینوتشکیلبهصورتاسمکتیتتااستشدهموجب(منیزیمبااليغلظتوقلیاییهاشپباال،زیرزمینیآبسطح
.استمشخصکامالًآناننگاشتهايپراشمقایسهبافیزیوگرافیهاسایرپروفیلهايبهنسبتآنمقدارافزایشکهیابدتبلور

تغییروهوادیدگیبرايپستاراضیخاکهايدرالزمرطوبتنیست،موجودآنهادرالزمرطوبتکهفیزیوگرافیهاسایربرخالف
برايستشوشمحیطنبودوباالزیرزمینیآبسطحونامناسبزهکشیوجودامامیرسدنظربهکافیاسمکتیتبهمیکاشکل
ترکیبردقیقتبررسی.میسازدناممکنطریقاینازرااسمکتیتتشکیلاحتمالپتاسیممانندهوادیدگیمحصوالتخروج

وکمايدامنهدشتلندفرماراضیرويبریافتهتکاملپروفیلهايکهمیدهدنشانمطالعهموردخاكهايرسیکانیهاي
کاربريرسههدررسیکانیهاينوع.هستندآنفاقدموقعیتهاسایرپروفیلهايوپالیگورسکیت،توجهیقابلمقداردارايبیش
.استنداشتهرسیکانیهاينوعدرتأثیريکاربريتغییرکهکردبیانمیتواننتایجاینبهتوجهبابنابراین.استبودهمشابه

منحنی:1شکل.استنداشتهرسیکانیهايبرتأثیريکاربريتغییرکهدادندنشانخودمطالعهدرنیز]3[همکارانووحیدي
(Btkافق)شکلبو(Bkgافق)الفشکلنورآباد،منطقهسهودوشمارهخاکرخبهمربوطایکسپرتوپراش

رتاع،بهمنظوربررسینوعوخاستگاهکانیهايرسی،خاکرخهاییدراراضیفهلیااننورآباادممسانیدرساهکااربريم
یبرايزراعتگندموشالیزارودرموقعیتهايمختلفشیبتشریحوازافقهايسطحیوعمقیکلیهخاکرخهانمونههای

اكهاانتایجنشاندادکاهکانیهاايغالابکاربريهاايمختلافدرایانخ.بررسیبهروشپراشپرتوایکسانتخابشد
اسمکتایتمیباشندومنشابیشاترکانیهاادر-ایلیتوکلرایت-ایالیت،اسمکتایت،کلرایتوکانیهايمختلطاسمکتایت

بایشدارايشایبپاایینهاايقسامتدرهاکانیاینحضور.هرسهکاربريودرموقعیتهايمختلفشیبموروثیبود
اارثایدرهماهاسمکتیتنیزبامنشا.بوددوکاربريمرتعوگندمازبیشترشالیزارکاربريدرهاشدتپیکومقدارترین

وتشکیلیخاکرخهاموجودبودهامادراراضیپستوکاربريشالیزارباکاهشعمقآبزیرزمینیامکانتبلورآنبهصورتن
دفرمهاوازمحلولخاكنیزفراهممیشودوبنابرایناینکاربريهابیشترینمقاداراسامکتیترادرمقایساهبااساایرلنا

تغییارکاهردکابیانمیتوانبودهمشابهکاربريهرسهدررسیبطورکلیباتوجهبهاینکهنوعکانیهاي.کاربريهادارند
.استنداشتهرسینوعکانیهايدرتأثیريکاربري

تحتواکوسیستمداخلدرزندهحیاتیسیستمیکعنوانبهخودوظایفانجامدرخاكدائمتواناییخاك،کیفیت
تأمیننیزودبخشبهبودراهواوآبکیفیتبتواندبیولوژیکتولیدحفظبرعالوهطوریکهبهاست،متفاوتکاربريهاي

.]1[باشدحیوانوگیاهانسان،سالمتکننده
انیکازآمدهدستبهاطالعات.شناسندمیرسمیتبهمهندسیوخاكعلومدرراشناسیکانیاهمیتافرادهمهامروزه
توزیعنندماخاكفیزیکیخصوصیات.کندمشخصمختلفخصوصیاتباراآنارتباطخوبیبهتواندمیخاكشناسی
وخاكدرآبهدایترطوبت،حفظخاك،برشیقدرتتورم،برابردرمقاومتساختار،ذرات،داخلنیروهايذرات،اندازه

دراًمخصوصایراننقاطاغلبدرطورکلیبه.هستندخاكدررسهامقدارونوعتأثیرتحتمیتوانراحرارتیظرفیت
اربريهايکتحتاستعدادشانوپتانسیلگرفتننظردربدونکهدارندوجودزیادياراضیخشک،نیمهوخشکمناطق
خودکهودشمیکشورطبیعیمنابعرفتنبینازباعثمدتطوالنیدرنامتناسبکاربريهاي.قرارگرفتهاندمختلفی
کاربريیرتاثتحتتواندمیکهخاكمهمویژگیهاياز.باشدکشوروطبیعتبرايبعديمشکالتساززمینهمیتواند
میاکساز،خعواملازیکیعنوانبه(گیاهیپوشش)اراصیکاربري.باشدمیمینرالوژیکیخصوصیاتگیرد،قراراراضی
یبررسخاكرسهاينوعباعاملاینبینارتباطاستالزملذا.دهدقرارتاثیرتحتراخاكرسهايمقدارونوعتواند
کانیتغییراتبررسیحاضرمطالعهازهدففوق،مطالببهتوجهبا.]3[شودفراهمپایدارکشاورزيتوسعهزمینهتاشود

ارسفاستاندرممسنینورآبادفهلیانمنطقهدر(شالیزاروزراعی،مرتع)اراضیکاربريسهدرخاكهارسیشناسی
نوعربتوجهیقابلتأثیرکاربرينوعکهدادنشانجنگلومرتعیزراعی،کاربريسهاثرمطالعهدر]2[رضاپور.هست
ورابرنجمداومکشتتاثیر]4[بهمنیار.استگردیدهخاكکیفیتکاهشباعثزراعیکاربريوداشتهرسیهايکانی

حقیقتنتایجکهنمودبررسیمازندراناستاندرشناسیکانیومورفولوژيخصوصیاتبرراغرقابمتفاوتدورههاي
افزایشباتکولیورمیوایلیتکانیمقداراسمکتیتخالفبروندادهرخپروفیلدررسیانتقالگونههیچکهدادنشان
.استیافتهکاهشبرنجکشتهايدوره
سطوحبرخودمطالعاتدر]5[همکارانوفرپور:خاكشناسیکانیبراراضیکاربريتغییروشیبموقعیتاثر

ومکتایتاسپالیگورسکایت،ایالیت،کلرایت،رسیکانیهايمطالعه،موردمنطقهدرخاكهايکهدادندنشانژئومورفیک
پایدارياززیرزمینیآبسطحبودنباالعلتبهآبرفتی،دشتطرفبهشیبدامنهاز.داردوجودکائولینایت

تنوعبرتوپوگرافیاثربررسیدر]6[باقرنژادوزارعیان.میباشدخاكغالبکانیاسمکتایت،ومیشودکاستهپالیگورسکایت
کوالیترمیوواسمکتایتکلرایت،ایالیت،هايکانینسبیمقدارکهدادندنشانفارساستانبیضاءمنطقهدرهاکانی

وکلرایتافکنهمخروطدرواسمکتایتپستنواحیدرکهطوريبه.باشدمیبلنديوپستیشرایطتابعومتفاوت
درکهدادندنشانخواجوقلعهوآغاجاريمنطقهدرخودمطالعاتدر]7[همکارانوموسوي.باشندمیلبغاایالیت
واستهکمیکاماننداولیههايکانیمیزانازشویم،مینزدیکشیبپايطرفبهقلهازچههرشده،انتخابهايخاکرخ

.باشدمیخاكتکاملبردلیلیکهشودمیافزودهاسمکتایتکانیبر
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فراوانی نسبی کانیهاي رسی در کاربریهاي مختلف و اعماق مطالعه شده-1جدول 

کانی ها عمق افق
شماره 

خاکرخ

موقعیت

شیب

نوع

کاربری

اسمکتیت-ایلیت، کلریت، اسمکتیت،کوارتز و کانی مختلط ایلیت 15-0 A
1 شیب باالیی مرتع

کلریت، ایلیت،کوارتز ، اسمکتیت، کائولینیت 65-15 Ck
تیتاسمک-اسمکتیت، ایلیت،کلریت، پالیگورسکیت، کوارتز ، کانی مختلط کلریت 25-0 A

2 شیب میانی زراعی 
اسمکتیت، ایلیت،کلریت، پالیگورسکیت، کوارتز، کائولینیت  135-95 Btk

اسمکتیت، ایلیت،کلریت،کوارتز، پالیگورسکیت ،کائولینیت  30-0 A

3 شیب پایینی اسمکتیت -اسمکتیت، ایلیت،کلریت، کوارتز، و کانی مختلط ایلیتشالیزار 130-950
Bkg


