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 چکيده

شتردر  سۀ برای پايش، ارزيابی و  هايیپژوهشانجام  ی منابع طبیعی و آبخیزداری،هاپروژه بی  مذکور در پروژههای نتايج با شاخصمقاي
 دستهاطالعات بو ارزيابی پردازش  گیری،جهت اندازه چنین ضرورتی های پخش سیالب نیز وجود. در طرحآيدبه شمار مینیاز اساسی 

ستگاه متفاوت از يك ضروری به نظر می ،آمده از نتايج عملكرد آن سیالب محتوی امالح و بار معلق با برخا سد. ورود حجم زيادی از  ر

ثیر پخش أسو و برجای گذاردن رسوبات از سوی ديگر، به مرور زمان سبب بروز تغییراتی در خواص خاك خواهد شد. در اين تحقیق ت

سیالب پس از سیالب بر تغییرات کانی ستگاه پخش  سی خاك اي سی قرار گرفت 10شنا سی اين سال عمر آن مورد برر . به منظور برر

سیلدر تغییرات  سه نوار اول که  سیالب،  سترش  صل نهرهای گ برداری انتخاب های نمونهبه عنوان محل بود،ها قطعی گیری آنحد فا

، در مجاورت عرصه پخش سیالب شاهدعرصۀ آن با مقايسۀ پخش سیالب و عرصۀ های رسی به منظور بررسی و شناسايی کانی .شد

سوبوی که حتیمتری به نحسانتی 0-15ق سیزده نمونه خاك از اف سه نوار پخش و نهرهای ر شش قرار االمكان کل  گیر را تحت پو

شان مینتايج منحنیدهد، انتخاب شد.  های پالیگورسكیت، ايلیت، کلريت، اسمكتیت و کانیدهد که های حاصل از پراش پرتو ايكس ن
شاهد،  صه  سوبکائولینیت در عر سه نهر ر صۀ گیر و نوارهای هر  ضور دارند. کانیعر سیالب ح صۀ های موجود در پخش  شاهد از عر

اين سووه موقعیت ها در گیرها و نوارهای پخش سوویالب ندارند اما از لحاظ آماری مقدار برخی از اين کانیلحاظ نوع تفاوتی با رسوووب

ها بوده و پخش سیالب تأثیر رسد شرايط آب و هوايی خشك منطقه عامل جدی در عدم تغییر و تحول کانیمتفاوت است. به نظر می

 .پخش تغییر دهدعرصۀ ها را در نوارهای ها نداشته است و فقط توانسته مقدار برخی از کانیچندانی بر نوع کانی

 .تنگستان پرتو ايكس، های رسی،نیپخش سیالب، کا :کليد واژگان
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 مقدمه. 1
به مواد غذايی از يك رويۀ رشووود بی  یاز  جمعیت و ن

خاك از سووووی ديگر،  نابع آب و  يت م حدود طرف و م

حیات بشووور ادامۀ ضووورورت حفاآت آب و خاك را برای 

است. بنابراين الزم است با توجه به تجربیات ايجاب نموده 

های جديد در خصووووص حفی اين آوریگذشوووتگان و فن

در حال ها همت گماشووت. برداری بهینه از آنمنابع و بهره

ترين حاضوور بحران ناشووی از کمبود آب يكی از اسوواسووی

شری می سائل امروز و فردای جوامع ب شد. م طوری که بهبا

کرۀ ر روی منابع آب موجود در های انجام شووده ببررسووی

حدود و غیرقابل مخاکی، کرۀ آب اين دهد زمین، نشان می

. از طرف ديگر وقوع سووویالب از بواشوووودجوايگزين می

ترين مشوووكالت انسوووان و موجودات زنده بوده که قديمی

رو سوواخته هحیات آنان را با مشووكالت گوناگونی روبادامۀ 

هداف  نابراين يكی از ا نداری آو آبخیزداری اسوووت. ب بخوا

رفت فرسووايش ناشووی از سوویالب و نیز هدر جلوگیری از

از ها اسوووت. های غیر شوووور از طريق مديريت هرزآبآب

هايی که از ديرباز مورد توجه قرارداشووته، اسووتفاده از روش

آوری سوویالب و ها بوده اسووت و از جمعسوویالب و هرزآب

باران برای رسووو به هرزآب و  هداف مختلف یدن  بهره ا

یل روشهبردمی ند. از اين قب کاربرد دارد ا ها که در ايران 

ستفاده قرار می) شتر مورد ا شته بی گرفته به طوری در گذ

به پاسووو  که امروزه  عدم  یل  گويی تكنولوژی، کمتر دل

توان به خوشاب، بند، بندسار، دربند، شود( میاستفاده می

برداری روش نوين بهرهالويز، گوراب و... اشاره کرد.  هوتك،

های پخش از سیستم استفاده های اخیراًدر سالاز سیالب 

نقطه از کشوووور  37کنون در تا کهباشووود می 1سووویالب

 اهداف های پخش سوویالب احداش شووده اسووت.ايسووتگاه

 وجود البیسوو پخش اتیعملی اجرا هیتوجی برای مختلف

های خاك، پوشوووش ثیر اين عملكرد بر ويژگیأ، اما تدارد

یت یاهی و وضوووع ترين موارد کمی و کیفی آب از مهم گ

تم بسیار سهستند. خاك نیز به عنوان جزئی از يك اکوسی

 
1 Flood Water Spreading 

شد، به طوری که هر گونه تغییر اعم پیچیده و منظم می با

از فیزيكی، شووویمیايی و بیولوژيكی در آن سوووبب ايجاد 

های اين مجموعه تغییراتی اندك يا شگرف در ساير قسمت

ها ايی خاكیای فیزيكی و شیمهشود. آگاهی از ويژگیمی

جام  یار مهم بوده و در ان عات آبخیزداری بسووو طال در م

یار پروژه بات  .باشوووودمیمؤثر های عمرانی، بسووو ترکی

سیل تولید را در تمام خاكکانی ساس پتان سی، ا های شنا

دهند. نوع کانی تشكیل شده موجود در جهان تشكیل می

مواد مادری ثیر عوامل اقلیمی و أدر خاك بیشوووتر تحت ت

شدمی سی، به عنوان يكی کانیاين بین  در .]21[ با های ر

باشوووند. های فاز جامد خاك مطرح میترين بخشاز مهم

های رسی در خصوصیات فیزيكوشیمیايی خاك تأثیر کانی

گه یت ن کاتیونی، آرف بادل  یت ت ند آرف داری آب، مان

حاصلخیزی خاك، تهويه و غیره بسیار چشمگیر است. اين 

کانیتأ به نوع و میزان  جه ثیر  ها بسوووتگی دارد. در نتی

 ای داردويژههای رسوی خاك اهمیت شوناسوايی نوع کانی

هووای کلريووت، ايلیووت، اسووومكتیووت، وجود کووانی .]22[

 -هووای مخلوم میكووا نیووت و رسیورمیكولیووت، کووائول

كا  یت و می يت  -ورمیكول های خشووووك و خاكدر کلر

بررسوووی  .]18[ اسوووت شووودهگزارش خشوووك ايران نیمه

های ايران و عوامل مؤثر بر های رسووی غالب در خاكکانی

يۀ ها همچنین فراوانی نسوووبی آن نه  50بیش از تجز نمو

 شووناسوویکانیخاك از نقام مختلف کشووور، نشووان داد 

سی خاكکانی شك های ر های ايران به ويژه در مناطق خ

ها و شووامل خشووك بیشووتر تابع مواد مادری خاكو نیمه

شدهای ايلیت و کلريت میکانی سیهمچنین . با تأثیر  برر

وول آب ور روی تح و وا ب وور و قلی و وی ش وای زيرزمین ه

واك و واطق خ و وا در من نشان  خشك جنوب ايراننیمهه

بیشتر هوای پوالیگورسوكیت و اسومكتیت کانینقش داده 

ساير کانی شدمی هااز  شستی مطالعۀ  .]2[ با سوبات ته ن ر

مصنوعی گربايگان فسا تغذيۀ گیرهای طرح رسوب تازه در

ها را با کاربرد های رسووی و غیر رسووی آنو بررسووی کانی

های ها کانیکه در تمام نمونه نشووان داد ايكسپراش پرتو 
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یووت وجود دارد ولی کلريووت، میكووا )ايلیووت( و اسووومكت

نهکائولین ها در يكی از نمو یت تن پالیگورسوووك ها یت و 

شد شاهده  سی کانی .]20[ م سی برر های سولورتیشنا

های کلريت، وجود کانیدهندۀ اسوووتان فارس نیز نشوووان 

 باشوودیت میینکائول قدار کمییت و مپالیگورسووكیت، ايل

قات  .]8[ تهتحقی و  های خشوووكدر خاك صوووورت گرف

های اين خاكعمدۀ یت کانی ايلنشوووان داد خشوووك نیمه

کائول ناطق بوده و  ندكینم به میزان ا  وجود دارد یت نیز 

استان  یهااز خاك یبرخ یرس یشناسیکانمطالعۀ  .]26[

شان داد  فارس در رسوبات  اديز تینیوجود رس کائولکه ن

سه پائ ضور  نیکرتا  ت،يکلر یهامقدار کم رس ايو عدم ح

سمكت سكیپال ت،یا بر غلبه  یلیها دلدر آن تیليو ا یتگور

گرم و مرطوب آن دوره بوده  اریبسووو یداشوووتن آب و هوا

های مناطق یت در خاكتشووكیل پالیگورسووك .]3[ اسووت

های تجمع آهك، نزديكی با تشوووكیل افقرابطۀ خشوووك 

هۀ  يت دارد. گچ و کانبو قادلكر از رس  یکمتر ريوجود م

در رسوووبات  تیرس اسوومكت شووتریو حضووور ب تینیکائول

سهک گرم و مرطوب  یبر گذر از آب و هوا یلیدل يیباال رتا

و  تینیتر اسووت. عدم مشوواهده کائولمعتدل یبه آب و هوا

در رسوووبات پالئوسوون  تیو اسوومكت تیگورسووكیغلبه پال

شان يیباال شك شيافزا ۀدهندن آن دوره بوده که تا به  یخ

همچنین، وجود  .]13[ امروز ادامووه داشوووتووه اسووووت

 یت در افق کلسیك مناطق خشك معمول استورسكپالیگ

شرايط منطقه .]6[ یت کانی کائولینای قزوين نیز وجود در 

های خاك به دلیل آب و هوای خشوووك و موجود در نمونه

ست با توجه به  .]19[ نیمه خشك و موروثی منطقه بوده ا

 در هاآبخوان ۀيتغذ و البیسووو ازی وربهرهی هاطرحتعدد 

 نيای اجرا ریثأت بری مبندرج مطالب علمی و فنی  و ايران

 آب شيافزا و یاهیگ پوشش خاك، اتیخصوص بر اتیعمل

كان تصووومیم ،ینیرزميز هايی بر نقش ام گیری قطعی و ن

با  نيبنابراباشووود. مفید و يا منفی آن چندان آسوووان نمی

 ،يیکارا اثبات صوووورت در توانمی هاآن راتیثأت بررسوووی

 
1 Hyperthermic 

2 Ustic 

 اي را توصیه کرد، آن شتریب چه هری اجرا و استفاده تداوم

با الزم را پیشووونهاد کرد.  راتییتغی وربهره شيافزا جهت

های رسووی بر خصوووصوویات توجه به اهمیت و تأثیر کانی

 فیزيكی و شوویمیايی خاك، اين پژوهش با هدف بررسووی

سیالب بر  سترش  سیکانتأثیر عملیات پخش و گ ی شنا

سطحی  سی خاك  صر ارتبام آن با  و سیالب پخش ۀعر

ست زیآبخ ۀحوز ثیر اين عملیات أو همچنین تعیین ت باالد

 صورت گرفت. های موجود در خاكبر روند تكامل رس

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمنطقۀ  معرفی .2.1
در شمال شرق شهر اهرم و در  تحقیقاجرای  ۀمحدود

شته کوهدامنه  ۀقلعس با نام محلی ی زاگرهاهای جنوبی ر

و شرقی  °20  51′ا ت °17  51′ با طول جغرافیايی دختر،

واقع شده شمالی °60  29′تا  °55  28′ عرض جغرافیايی 

های منطقه ناشوی از (. منبع اصولی باراش1)شوكل  اسوت

های مرطوب و نظیر سووواير مناطق اسوووتان عمدتاً جريان

ها از غرب به ر حرکت آنای دارد و مسوویمديترانه اءمنشوو

ار نطقه بر اسوواس آمبارندگی م توسووطباشوود. مشوورق می

کیلومتری عرصووه  15اهرم که در سوونجی بارانايسووتگاه 

ماری دورۀ باشوووود در طول واقع می طرح ، 1351-88آ

درجۀ  25حرارت ساالنه درجۀ و متوسط  مترمیلی 5/260

شد. گراد میسانتی شهبا ساس نق های اقلیمی به روش بر ا

 ۀمنطقدر  محل تحقیق ۀمحدوددومارتن اصوووالح شوووده 

 ت.خشك بیابانی گرم واقع شده اس

 شناسیهای زمینبر اساس مطالعات صحرايی و نقشه

، پابده، هرمزسازندهای موجود در منطقه شامل سازندهای 

 باشد.میآغاجاری و بختیاری  ،میشان ،گچساران ،آسماری

به رژيم حرارتی هايپرترمیك و رژيم رطوبتی  1با توجه 

 ۀعرصووهای حفر شووده، خاك همچنین پروفیل 2يوسووتیك

 باشد.می 3رگوسول ۀرداز مورد مطالعه 

3 Regosol 
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 پخش سیالب اجرای طرحمحدودۀ موقعیت جغرافیايی . 1شكل 

 

 کارروش  .2.2
ها بسوویاری از خصوووصوویات فیزيكی و شوویمیايی خاك

ستگی به نوع صۀ از آنجا که  و ها داردو مقدار رس آن ب عر

های اصوولی نفو ، کاشووت سوویالب به عنوان مكان پخش

های درختی، ته نشووسووت رسوووب و افزايش باروری گونه

به لذا  شوووود،خاك و ديگر فعل و انفعاالت محسووووب می

های بررسووی تأثیر پخش سوویالب بر تغییرات کانیمنظور 

پخش در حد فاصل نهرهای گسترش سیالب، عرصۀ رسی 

به عنوان  بود،طعی ها قگیری آنسوووه نوار اول که سووویل

و از هر نوار سه نمونه خاك برداری انتخاب های نمونهمحل

شد. سانتی 0-15از عمق  شته   سههمچنین از متری بردا

شوواهد نیز يك نمونه خاك گرفته عرصووۀ نهر رسوووبگیر و 

سطحی تهیه و بخش  سیزده نمونه خاك  شد. در مجموع 

هووا جوودا و مورد بررسوووی رون آنمیك 2تر از کوچووك

های خالص رس نمونهتهیۀ . جهت شناسی قرار گرفتانیک

با کاربرد و مواد آلی،  هاکننده مانند کربناتمواد سووویمانی

سید  .]11[ شدها خارج از نمونه روش کیتريك و هوپ اک

با  ]16[ جكسوووون با روش مهرا و هاآهن موجود در نمونه

بافر نیترات دی تیونات در و گرم کردن  =PH 3/7محلول 

گراد، سانتیدرجۀ  80تا  70تا دمای  آبیها در حمام نمونه
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يد. حذف  فاده از سوووپس بخش رس آنگرد با اسوووت ها 

گرمی رس با میلی 40نمونۀ سوووانتريفیوژ جدا گرديد. دو 

ها روی منیزيم يا پتاسووویم اشوووباع شووود و هر کدام از آن

ساليدهای  شها سان پخش گرديد. ای شی ضخامت يك به 

شووناسووی با اسووتفاده از اين برای آزمايشووات کانی بر عالوه

سرول پراش پرتو ايكس، نمونه شباع با منیزيم و گلی های ا

نه مار حرارتی و نمو جۀ  550های تی گراد سووووانتیدر

اسووواليدهای اشوووباع شوووده با پتاسووویم نیز آماده گرديد. 

ستگاه پراشنمونه شده با د سنج پرتو ايكس از های تهیه 

شدت  کیلوولت و 40، المپ مس، ولتاژ D500س زيمننوع 

شوووناسوووی گروه در آزمايشوووگاه کانی آمپرمیلی 40جريان

مورد  کشوواورزی دانشووگاه تهراندانشووكدۀ خاکشووناسووی 

شووناسووايی  .]24 ،[ شووناسووی قرار گرفتندبررسووی کانی

های تهیه شده با کاربرد های رس با استفاده از جدولگونه

فتروش بیتر تحقق  قادير .يا با  م مه کمی(  له )نی هر ق

سبت ارتفاع هر قله به مجموع قله ستفاده از ن ها در تیمار ا

تفاوت بین میانگین گلیسووورول به دسوووت آمد.  –منیزيم 

مه کمی  قادير نی لهم بر اسووواس  SPSSافزار ، در نرمهاق

 درصد آماری بررسی گرديد. 5آزمون دانكن و در سطح 

 

 نتایج . 3
 ،شناسیآمده از مطالعات خاكبر اساس نتايج به دست 

شنی میلمطامنطقۀ بافت خاك  شد.عاتی لومی   چه اگر با

سدبه نظر می شرايط خاص آب و هوايی مناطق  ر به علت 

های متعددی خشووك در اين مناطق، کانینیمهخشووك و 

شود، نتايج منحنی صل از پراش پرتو ايكس يافت ن های حا

که در نشووووان می هد  قۀ د کانیمنط عاتی  طال های م

يت،  یت(، کلر كا )ايل یت، می یت و پالیگورسوووك اسووومكت

سوبگیر و نوارهای کائولینیت حضور دارد.  سه نهر ر در هر 

های ها حضوور دارند. کانیپخش سویالب اين کانیعرصوۀ 

تفاوتی با رسوبگیرها  ،شاهد از لحاظ نوععرصۀ موجود در 

ار و نوارهای پخش سووویالب ندارند اما از لحاظ آماری مقد

به  متفاوت اسوووت. هاموقعیت ها در ايناز اين کانی برخی

عامل  ،رسوود شوورايط آب و هوايی خشووك منطقهنظر می

سیالب ها بوده و جدی در عدم تغییر و تحول کانی پخش 

سته تأثیر چندانی بر نوع کانی ست و فقط توان شته ا ها ندا

ها را در نوارهای عرصوووه پخش تغییر مقدار برخی از کانی

سوووازندهای باالدسوووت منطقه نیز از لحاظ  احتماالًدهد. 

سی تفاوتی با خاك کانی سی ر صۀ شنا  .شاهد ندارندعر

هر قلووه )نیمووه کمی( در  میووانگین مقوودار( 1جوودول )

شاهد و نوارهای نمونه صه  صۀ های مربوم به عر پخش عر

گلیسوورول  –سوویالب را در نمونه مربوم به تیمار منیزيم 

شان می ساس دهد. ن شترين میانگین قله جدول ن ايبر ا بی

 5/10مقدار قله مربوم به عرصوووه شووواهد اسوووت.  5/10

داری نسبت آنگستروم در نوارهای اول و دوم به طور معنی

شان می شاهد افزايش ن سوم و  دهد،به عرصه  اما بین نوار 

داری از لحاظ عرصووه شوواهد از لحاظ آماری اختالف معنی

نسووبت ارتفاع قله کاهش مشوواهده نشوود.  5/10مقدار قله 

سبت  5/10 سیالب ن صه پخش  ستروم در نوار دوم عر آنگ

سبی قله  شدت ن شاهد احتماالً به دلیل افزايش  صه  به عر

کانی له  هاسووواير  ند ق آنگسوووتروم در اين نوار  37/3مان

رس مورد  ۀباشووود. به دلیل يكسوووان بودن مقدار اولیمی

نالیز،  ند تواکانی می يكافزايش مقدار اسوووتفاده جهت آ

بین در نمونه گردد. ها سواير کانیباعث کاهش شودت قله 

پخش سیالب از نظر مقدار  ۀشاهد و نوارهای عرص ۀعرص

بیشترين مقدار داری نیست. آنگستروم تفاوت معنی 7قله 

شد و فقط اين نوار  5قله  شاهده  ستروم در نوار دوم م آنگ

از لحاظ آماری در مقدار اين قله با عرصوووه شووواهد تفاوت 

دهد. بین عرصه شاهد و نوار دوم از نظر دار نشان مینیمع

هیچ تفاوت اما  ،دار وجود داردتفاوت معنی 37/3مقدار قله 

صه داری معنی سوم با عر از نظر آماری بین نوارهای اول و 

در نوار دوم بیشووترين مقدار  37/3شوواهد وجود ندارد. قله 

جدول  را دارد له (.1)  37/3 و 5، 7، 5/10های به جز ق

ص ستروم، بین عر ساير  ۀآنگ شاهد و نوارها از نظر مقدار 

له فاوت  54/3و  7/4، 10، 14، 18ها )ق آنگسوووتروم( ت

 (.1دار آماری مشاهده نشد )جدول معنی
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 ر پراش نگاشتگلیسرول در ه –ها در تیمار منیزیم میانگین نسبت ارتفاع هر قله به مجموع قله .1 جدول

شاهد ۀعرص قله )آنگستروم(  نوار سوم نوار دوم نوار اول 

5/10  12/4a* 5/9bc 4/6c 10/2ab 

7 22/4ab 22/63a 17/86b 22ab 

5 3/12b 3/83b 6/8a 4/66ab 

37/3  9/3b 6/66b 14/36a 9/3b 

هاساير قله  -a -a -a -a 

 دار ندارند.درصد تفاوت معنی 5آزمون دانكن از لحاظ آماری در سطح های دارای حداقل يك حرف مشترك بر اساس *میانگین

 

ضور قل شباع با منیزيم،  5/10 ۀح ستروم در تیمار ا آنگ

عدم تغییر آن در تیمارهای اشباع با گلیسرول و پتاسیم و 

سیم ۀحذف آن در تیمار حرارتی نمون شباع با پتا شان  ،ا ن

سكیت در نمونه ۀدهند ضور کانی پالیگور های مربوم به ح

ش شوواهد، تمامی نهرهای رسوووبگیر و نوارهای پخ ۀعرصوو

ساس جدول )سیالب می شد که بر ا شترين مقدار  (1با بی

از نظر باشووود که شووواهد می ۀ)نیمه کمی( مربوم به نمون

شاهد به طور  سبت به  آماری مقدار اين کانی در نوار دوم ن

توان به که علت آن را می ،يافته اسوووتداری کاهش معنی

سبی مقادير قله سبت  37/3و  5های افزايش ن آنگستروم ن

های میكا )ايلیت( ها به ترتیب مربوم به کانیداد. اين قله

سكیت در اين منطقه به  ست. حضور پالیگور و کائولینیت ا

یل شووورايط آب و هوايی خشوووك  به نظر آن، دل طبیعی 

های اين ی مقدار آهك در خاكرسووود. در واقع فراوانمی

سكیت را فراهم  شكیل پالیگور شرايط الزم جهت ت مناطق 

آنگسوتروم در تیمارهای اشوباع با  2/14 ۀقل .]25[ کندمی

قابل مشووواهده اسوووت که اين قله  ،هامنیزيم تمامی نمونه

کانی به  یت های ورمیمربوم  يت و اسووومكت یت، کلر کول

شباع اين نمونه ست. ا شان داد که بخش ها با ا سرول ن گلی

آنگسوووتروم متمايل  18 ۀبه طرف قل 2/14ناچیزی از قله 

ها حضوور اسومكتیت در اين نمونه ۀشوده که نشوان دهند

 ۀعرص ۀبین نموناز لحاظ آماری باشد. با توجه به اينكه می

قله تفاوت )نیمه کمی( اين شووواهد و نوارها از نظر مقدار 

گفت پخش سوویالب  توانمیداری مشوواهده نشوود، معنی

با (. 1)جدول  تأثیری در مقدار اين کانی نداشوووته اسوووت

توجه به اطالعات پراش پرتو ايكس، بازتاب از صوووفحات 

له 004، و 003، 002، 001 يت دارای ق ، 7، 14های کلر

ضور تمامی اين قله 54/3و  7/4 ست که ح ستروم ا ها آنگ

 14 ۀدر تیمار اشوووباع با منیزيم و همچنین باقی ماندن قل

 ۀدر تیمار حرارتی نمونه اشووباع با پتاسوویم نشووان دهند

گیرها و شوواهد، رسوووب ۀحضووور کانی کلريت در عرصوو

باشووود. با توجه به عدم تكامل نوارهای عرصوووه پخش می

عاتی که رگوسوووول می ۀهای منطقخاك باشوووند و مطال

خاك به دلیل آهكی بودن  ۀهمچنین باال بودن اسووویديت

سیده از ماد ،مواد مادری منطقه ۀعمد  ۀاين کانی به ارش ر

های و شوورايط تشووكیل اين کانی در خاك مادری اسووت

شاهد .منطقه وجود ندارد ستروم در تمامی  10قله  ۀم آنگ

سه موقعیت شان دهند ،تیمارهای مربوم به هر  ضور ۀن  ح

میكا )ايلیت( اسووت. اين کانی نیز مشووابه کلريت به کانی 

سیده از  ست  موادارش ر ستروم در  7قله  .]5[مادری ا آنگ

تیمارهای اشووباع با منیزيم، گلیسوورول و پتاسوویم حضووور 

مای  .دارد مال د با اع ما  ج 550ا گراد بر سووووانتی ۀدر

سیم نمونه شباع با پتا ست که های ا شده ا اين قله حذف 

یل ناپايداری و متالشوووی شووودن سووواختمان  اين به دل

ما  یت در اين د طاسووووت. کائولین  37/3اوج  ۀوجود نق

به عنوان رد های  ۀآنگسوووترومی  مار کانی در تی دوم اين 

اشووباع با منیزيم نیز خود تأيیدی بر وجود رس کائولینیت 

در اين شوورايط آب و هوايی  1:1حضووور کانی  .]7[ اسووت
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زيرا اين کانی در  .منشووأ توارثی آن اسووت ۀنشووان دهند

. شودپائین خاك تشكیل می ۀشرايط با بارش باال و اسیديت

به  7مقدار نسوووبت قله از لحاظ  (1)بر اسووواس جدول 

هووا در تیمووار اشوووبوواع بووا گلیسووورول بین مجموع قلووه

گیرها، نوارهای پخش سووویالب و شووواهد تفاوت رسووووب

 .دار آماری وجود نداردمعنی

 

 گيرینتيجهبحث و . 4
های مطالعاتی کانی ۀدهد که در منطقنتايج نشوووان می

یت(،  كا )ايل یت، می یت و پالیگورسوووك يت، اسووومكت کلر

گیر و نوارهای عرصه پخش در هر سه نهر رسوب ،کائولینیت

سوویالب حضووور دارند و تفاوتی با عرصووه شوواهد از نظر نوع 

های اوانی آهك در خاكبا توجه به فر دهند.کانی نشان نمی

قطعی به ها در آنیت تشكیل کانی پالیگورسكمورد مطالعه، 

های شوووده در خاك مطالعات انجام .]24[ رسووودنظر می

اثبات در افق کلسیك را یت مناطق خشك وجود پالیگورسك

 خوراسووگان ۀمنطقنتايج مطالعات در . ]14، 6[کرده اسووت

صفهان ست که ا شان داده ا شك فعلی و همراهی  ن اقلیم خ

و پايداری پالیگورسكیت  آهك و گچ شرايط را برای تشكیل

تايج  .]10[قه فراهم نموده اسوووتمنطاين های در خاك ن

مورد مطالعه  ۀنشووان داد که کانی اسوومكتیت نیز در منطق

نی  گی کووا هواديوود نی از  ين کووا تموواالً ا ح جود دارد. ا و

ست. شده ا شكیل  سكیت ت سبتا  پالیگور با توجه به مقادير ن

احتمال تشووكیل خاك، کلسوویم و منیزيم،  ۀباالی اسوویديت

 .]15 ،23، 1[ یت دور از انتظار نیسوووتپدوژنیكی اسووومكت

یت کانی اصوولی در مناطق جنوبی ايران با زهكشوی اسوومكت

ست سمكت. ضعیف ا شی خوب، با یت در خاكا هايی با زهك

افزايش رطوبت قابل دسوووترس خاك، يك روند افزايشوووی 

دهد و افزايش رطوبت قابل دسووترس خاك و به نشووان می

بشويی نسبی بیشتر برای آزادسازی آدنبال آن يك محیط با 
+K های میكايی و مشخصا اياليت، در محیط آهكی از کانی

شوورايط مطلوبی  ،باال ممكن اسووت Siباال و تحرك  Mg+2با 

سمكت شكیل ا شكل را فراهم کندبرای ت  یت از طريق تغییر 

می در وآنگسوووتر 4/14تا 14اوج  ۀثابت ماندن نقط .]15[

يت عمال شوووده، دلیل بر وجود کانی کلرتمامی تیمارهای ا

خاك قهدر  به جوان بودن  .]8[ باشووودمی های منط نظر 

قه و نیزخاك مادری آن های منط ها، آهكی بودن مواد 

ماالًيت موجود در آنکلر به ارش  ها احت مادری  از مواد 

 ۀمی در کلیوآنگستر 10اوج  ۀرسیده است. ثابت ماندن نقط

شده، دلیل بر تیمارهای  ( در اياليت) میكا رسوجود اعمال 

جوان بودن اين کانی نیز به دلیل حضووور باشوود. می منطقه

شناسی کانیدر بررسی  .]5[ باشدخاك منطقه، موروثی می

ست که  شدهخشك بیان های خشك و نیمهخاك در اين ا

سبتاً غالب میها اياليت و کلرخاك شند که يت دو کانی ن با

دهند که احتماالً به ب تغییرات ناچیزی با عمق نشان میاغل

 کاهش نسووبتاً .]19[ گرددمی برها کانیمنشووأ توارثی اين 

 ۀم در نمونوآنگسووتر 1/7-2/7اوج  ۀمحسوووس شوودت نقط

گراد، به دلیل سووانتی ۀدرج 550اشووباع با پتاسوویم و دمای

باشوود که نیت مییتبلور کانی کائول ۀمتالشووی شوودن شووبك

دوم اين کانی نیز  ۀمی به عنوان ردوآنگستر 54/3 ۀقلوجود 

 با توجه. ]8، 7[اسوت نیت یکائولبر وجود رس تأيیدی خود 

اين های مورد مطالعه، به اقلیم منطقه و جوان بودن خاك

شأ  شت. کانی احتماالً من نیت یکائولکانی موروثی خواهد دا

های مورد بررسووی و در مقادير کم حضووور در تمامی نمونه

خاك به خود دارد و بخشوووی از جزء رس درشوووت  ها را 

ست.  صاص داده ا شك و نیمهاخت شك در آب و هوای خ خ

شكیل پدشرايط  ست. الزم برای ت وژنیك کائولینیت مهیا نی

انجام شده در قزوين نشان داد که کائولینیت موجود  مطالعۀ

بنابراين . ]19[نیز منشأ توارثی داد منطقه اين ای هدر خاك

شینبه با توجه  صل و مطالعات پی سد به نظر می نتايج حا ر

شووورايط آب و هوايی خشوووك منطقه، عامل جدی در عدم 

کانی تأثیر نیز ها بوده و پخش سووویالب تغییر و تحول 

سته مقدار چندانی بر نوع کانی ست و فقط توان شته ا ها ندا

کانیب پخش تغییر دهد. ها را در نوارهای عرصوووۀ رخی از 

شناسی کانیاحتماالً سازندهای باالدست منطقه نیز از لحاظ 

 شاهد ندارند. ۀرسی تفاوتی با خاك عرص
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