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تأثير پخش سيالب بر کانیهای رسی خاك در استان بوشهر
(مطالعۀ موردی :ایستگاه پخش سيالب تنگستان)
 علی جعفری*؛ استادیار پژوهشی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان بوشهر ،ایران.
 فاطمه توکلیراد؛ دانش آموختۀ دكتري علوم و مهندسی آبخيزداري ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،كرج ،ایران.
 علی اکبر نظری سامانی؛ دانشيار دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،كرج ،ایران.

چکيده
در بی شتر پروژههای منابع طبیعی و آبخیزداری ،انجام پژوهشهايی برای پايش ،ارزيابی و مقاي سۀ نتايج با شاخصهای مذکور در پروژه
نیاز اساسی به شمار میآيد .در طرحهای پخش سیالب نیز وجود چنین ضرورتی جهت اندازهگیری ،پردازش و ارزيابی اطالعات بهدست
آمده از نتايج عملكرد آن ،ضروری به نظر می ر سد .ورود حجم زيادی از سیالب محتوی امالح و بار معلق با برخا ستگاه متفاوت از يك
سو و برجای گذاردن رسوبات از سوی ديگر ،به مرور زمان سبب بروز تغییراتی در خواص خاك خواهد شد .در اين تحقیق تأثیر پخش
سیالب بر تغییرات کانی شنا سی خاك اي ستگاه پخش سیالب پس از  10سال عمر آن مورد برر سی قرار گرفت .به منظور برر سی اين
تغییرات در حد فا صل نهرهای گ سترش سیالب ،سه نوار اول که سیلگیری آنها قطعی بود ،به عنوان محلهای نمونهبرداری انتخاب
شد .به منظور بررسی و شناسايی کانیهای رسی عرصۀ پخش سیالب و مقايسۀ آن با عرصۀ شاهد در مجاورت عرصه پخش سیالب،
سیزده نمونه خاك از افق  0-15سانتیمتری به نحوی که حتیاالمكان کل سه نوار پخش و نهرهای ر سوبگیر را تحت پو شش قرار
دهد ،انتخاب شد .نتايج منحنیهای حاصل از پراش پرتو ايكس نشان میدهد که کانیهای پالیگورسكیت ،ايلیت ،کلريت ،اسمكتیت و
کائولینیت در عر صه شاهد ،هر سه نهر ر سوبگیر و نوارهای عر صۀ پخش سیالب ح ضور دارند .کانیهای موجود در عر صۀ شاهد از
لحاظ نوع تفاوتی با رسوووب گیرها و نوارهای پخش سوویالب ندارند اما از لحاظ آماری مقدار برخی از اين کانیها در اين سووه موقعیت
متفاوت است .به نظر می رسد شرايط آب و هوايی خشك منطقه عامل جدی در عدم تغییر و تحول کانیها بوده و پخش سیالب تأثیر
چندانی بر نوع کانیها نداشته است و فقط توانسته مقدار برخی از کانیها را در نوارهای عرصۀ پخش تغییر دهد.
کليد واژگان :پخش سیالب ،کانیهای رسی ،پرتو ايكس ،تنگستان.

* نويسنده مسئول :شماره تماس+989177759389 :

Email: a_j472000@yahoo.com
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 .1مقدمه
رشووود بی رويۀ جمعیت و نیاز به مواد غذايی از يك
طرف و م حدود يت م نابع آب و خاك از سووووی ديگر،
ضووورورت حفاآت آب و خاك را برای ادامۀ حیات بشووور
ايجاب نموده است .بنابراين الزم است با توجه به تجربیات
گذشوووتگان و فنآوریهای جديد در خصووووص حفی اين
منابع و بهرهبرداری بهینه از آنها همت گماشووت .در حال
حاضوور بحران ناشووی از کمبود آب يكی از اسوواسوویترين
م سائل امروز و فردای جوامع ب شری میبا شد .بهطوری که
بررسوویهای انجام شووده بر روی منابع آب موجود در کرۀ
زمین ،نشان میدهد آب اين کرۀ خاکی ،محدود و غیرقابل
جوايگزين میبواشوووود .از طرف ديگر وقوع سووویالب از
قديمیترين مشوووكالت انسوووان و موجودات زنده بوده که
ادامۀ حیات آنان را با مشووكالت گوناگونی روبهرو سوواخته
اسوووت .ب نابراين يكی از ا هداف آبخیزداری و آبخوا نداری
جلوگیری از فرسووايش ناشووی از سوویالب و نیز هدررفت
آب های غیر شوووور از طريق مديريت هرزآبها اسوووت .از
روشهايی که از ديرباز مورد توجه قرارداشووته ،اسووتفاده از
سوویالب و هرزآبها بوده اسووت و از جمعآوری سوویالب و
هرزآب و باران برای رسووو یدن به ا هداف مختلف بهره
میبردهاند .از اين قب یل روش ها که در ايران کاربرد دارد
(در گذ شته بی شتر مورد ا ستفاده قرار میگرفته به طوری
که امروزه به دل یل عدم پاسووو گويی تكنولوژی ،کمتر
استفاده می شود) میتوان به خوشاب ،بند ،بندسار ،دربند،
هوتك ،الويز ،گوراب و ...اشاره کرد .روش نوين بهرهبرداری
از سیالب در سالهای اخیراً استفاده از سیستمهای پخش
سووویالب1می باشووود که تاکنون در  37نقطه از کشوووور
ايسووتگاههای پخش سوویالب احداش شووده اسووت .اهداف
مختلفی برای توجیه اجرای عملیات پخش سوویالب وجود
دارد ،اما تأثیر اين عملكرد بر ويژگی های خاك ،پوشوووش
گ یاهی و وضوووع یت کمی و کیفی آب از مهمترين موارد
هستند .خاك نیز به عنوان جزئی از يك اکوسی ستم بسیار
1

Flood Water Spreading

پیچیده و منظم میبا شد ،به طوری که هر گونه تغییر اعم
از فیزيكی ،شووویمیايی و بیولوژيكی در آن سوووبب ايجاد
تغییراتی اندك يا شگرف در ساير قسمتهای اين مجموعه
می شود .آگاهی از ويژگیهای فیزيكی و شیمیايی خاكها
در م طال عات آبخیزداری بسووو یار مهم بوده و در ان جام
پروژه های عمرانی ،بسووو یار مؤثر می باشوووود .ترکی بات
کانی شنا سی ،ا ساس پتان سیل تولید را در تمام خاكهای
موجود در جهان تشكیل میدهند .نوع کانی تشكیل شده
در خاك بیشوووتر تحت تأثیر عوامل اقلیمی و مواد مادری
میبا شد ] .[21در اين بین کانیهای ر سی ،به عنوان يكی
از مهمترين بخش های فاز جامد خاك مطرح می باشوووند.
تأثیر کانیهای رسی در خصوصیات فیزيكوشیمیايی خاك
مان ند آرف یت ت بادل کاتیونی ،آرف یت ن گهداری آب،
حاصلخیزی خاك ،تهويه و غیره بسیار چشمگیر است .اين
تأثیر به نوع و میزان کانی ها بسوووتگی دارد .در نتی جه
شوناسوايی نوع کانیهای رسوی خاك اهمیت ويژهای دارد
] .[22وجود کووانیهووای کلريووت ،ايلیووت ،اسووومكتیووت،
ورمیكولیووت ،کووائولینیووت و رسهووای مخلوم میكووا -
ورمیكول یت و می كا  -کلر يت در خاك های خشووووك و
نیمهخشوووك ايران گزارش شوووده اسوووت ] .[18بررسوووی
کانیهای رسووی غالب در خاكهای ايران و عوامل مؤثر بر
فراوانی نسوووبی آن ها همچنین تجز يۀ بیش از  50نمو نه
خاك از نقام مختلف کشووور ،نشووان داد کانیشووناسووی
کانیهای ر سی خاكهای ايران به ويژه در مناطق خ شك
و نیمهخشووك بیشووتر تابع مواد مادری خاكها و شووامل
کانیهای ايلیت و کلريت میبا شد .همچنین برر سی تأثیر
آبه وای زيرزمین وی ش و وور و قلی وا ب و ور روی تح وول
خ و واكه وا در من و واطق نیمهخشك جنوب ايران نشان
داده نقش کانیهوای پوالیگورسوكیت و اسومكتیت بیشتر
از ساير کانیها میبا شد ] .[2مطالعۀ ر سوبات ته ن ش ستی
تازه در رسوبگیرهای طرح تغذيۀ مصنوعی گربايگان فسا
و بررسووی کانیهای رسووی و غیر رسووی آنها را با کاربرد
پراش پرتو ايكس نشووان داد که در تمام نمونهها کانیهای
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کلريووت ،میكووا (ايلیووت) و اسووومكتیووت وجود دارد ولی
کائولین یت و پالیگورسوووك یت تن ها در يكی از نمو نه ها

تداوم استفاده و اجرای هر چه بی شتر آن را توصیه کرد ،يا
جهت افزايش بهرهوری تغییرات الزم را پیشووونهاد کرد .با

م شاهده شد ] .[20برر سی کانی شنا سی ورتی سولهای
اسوووتان فارس نیز نشوووان دهندۀ وجود کانیهای کلريت،
پالیگورسووكیت ،ايلیت و مقدار کمی کائولینیت میباشوود
] .[8تحقی قات صوووورت گرف ته در خاك های خشوووك و

توجه به اهمیت و تأثیر کانیهای رسووی بر خصوووصوویات
فیزيكی و شوویمیايی خاك ،اين پژوهش با هدف بررسووی
تأثیر عملیات پخش و گ سترش سیالب بر کانی شنا سی
ر سی خاك سطحی عر صۀ پخش سیالب و ارتبام آن با

نیمهخشوووك نشوووان داد ايلیت کانی عمدۀ خاكهای اين
م ناطق بوده و کائولین یت نیز به میزان ا ندك وجود دارد
] .[26مطالعۀ کانیشناسی رسی برخی از خاكهای استان
فارس ن شان داد که وجود رس کائولینیت زياد در ر سوبات
کرتا سه پائین و عدم ح ضور يا مقدار کم رسهای کلريت،
ا سمكتیت ،پالیگور سكیت و ايلیت در آنها دلیلی بر غلبه
داشوووتن آب و هوای بسووویار گرم و مرطوب آن دوره بوده
اسووت ] .[3تشووكیل پالیگورسووكیت در خاكهای مناطق
خشوووك رابطۀ نزديكی با تشوووكیل افقهای تجمع آهك،
انبو هۀ گچ و کلكر يت دارد .وجود م قادير کمتری از رس
کائولینیت و حضووور بیشووتر رس اسوومكتیت در رسوووبات
کرتا سه بااليی دلیلی بر گذر از آب و هوای گرم و مرطوب
به آب و هوای معتدلتر اسووت .عدم مشوواهده کائولینیت و
غلبه پالیگورسووكیت و اسوومكتیت در رسوووبات پالئوسوون
بااليی ن شاندهندۀ افزايش خ شكی آن دوره بوده که تا به

حوزۀ آبخیز باالد ست و همچنین تعیین تأثیر اين عملیات
بر روند تكامل رسهای موجود در خاك صورت گرفت.

امروز ادامووه داشوووتووه اسووووت ] .[13همچنین ،وجود
پالیگورسكیت در افق کلسیك مناطق خشك معمول است
] .[6در شرايط منطقهای قزوين نیز وجود کانی کائولینیت
موجود در نمونههای خاك به دلیل آب و هوای خشوووك و
نیمه خ شك و موروثی منطقه بوده ا ست ] .[19با توجه به
تعدد طرحهای بهرهوری از سووویالب و تغذيۀ آبخوانها در
ايران و درج مطالب علمی و فنی مبنی بر تأثیر اجرای اين
عملیات بر خصوصیات خاك ،پوشش گیاهی و افزايش آب
زيرزمینی ،ام كان تصووومیمگیری قطعی و ن هايی بر نقش
مفید و يا منفی آن چندان آسوووان نمیباشووود .بنابراين با
بررسوووی تأثیرات آنها میتوان در صوووورت اثبات کارايی،
1Hyperthermic
2Ustic

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ اجرای تحقیق در شمال شرق شهر اهرم و در
دامنههای جنوبی ر شته کوههای زاگرس با نام محلی قلعۀ
دختر ،با طول جغرافیايی  17° 51′تا  20° 51′شرقی و
عرض جغرافیايی  55° 28′تا 60° 29′شمالی واقع شده
اسوت (شوكل  .)1منبع اصولی باراشهای منطقه ناشوی از
جريان های مرطوب و نظیر سووواير مناطق اسوووتان عمدتاً
منشوواء مديترانهای دارد و مسوویر حرکت آنها از غرب به
شوورق میباشوود .متوسووط بارندگی منطقه بر اسوواس آمار
ايسووتگاه بارانسوونجی اهرم که در  15کیلومتری عرصووه
طرح واقع می باشوووود در طول دورۀ آ ماری ،1351-88
 260/5میلیمتر و متوسط درجۀ حرارت ساالنه  25درجۀ
سانتیگراد میبا شد .بر ا ساس نق شههای اقلیمی به روش
دومارتن اصوووالح شوووده محدودۀ محل تحقیق در منطقۀ
خشك بیابانی گرم واقع شده است.
بر اساس مطالعات صحرايی و نقشههای زمین شنا سی
سازندهای موجود در منطقه شامل سازندهای هرمز ،پابده،
آسماری ،گچساران ،میشان ،آغاجاری و بختیاری میباشد.
با توجه به رژيم حرارتی هايپرترمیك1و رژيم رطوبتی
يوسووتیك2همچنین پروفیلهای حفر شووده ،خاك عرصووۀ
مورد مطالعه از ردۀ رگوسول3میباشد.
3Regosol
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شكل  .1موقعیت جغرافیايی محدودۀ اجرای طرح پخش سیالب

 .2.2روش کار
بسوویاری از خصوووصوویات فیزيكی و شوویمیايی خاكها
ب ستگی به نوع و مقدار رس آنها دارد و از آنجا که عر صۀ
پخش سوویالب به عنوان مكانهای اصوولی نفو  ،کاشووت
گونههای درختی ،ته نشووسووت رسوووب و افزايش باروری
خاك و ديگر فعل و انفعاالت محسووووب میشوووود ،لذا به
منظور بررسووی تأثیر پخش سوویالب بر تغییرات کانیهای
رسی عرصۀ پخش در حد فاصل نهرهای گسترش سیالب،
سوووه نوار اول که سووویلگیری آنها قطعی بود ،به عنوان
محلهای نمونهبرداری انتخاب و از هر نوار سه نمونه خاك

از عمق  0-15سانتیمتری بردا شته شد .همچنین از سه
نهر رسوووبگیر و عرصووۀ شوواهد نیز يك نمونه خاك گرفته
شد .در مجموع سیزده نمونه خاك سطحی تهیه و بخش
کوچووكتر از  2میكرون آنهووا جوودا و مورد بررسوووی
کانیشناسی قرار گرفت .جهت تهیۀ نمونههای خالص رس
مواد سووویمانیکننده مانند کربناتها و مواد آلی ،با کاربرد
روش کیتريك و هوپ از نمونهها خارج شد ] .[11اک سید
آهن موجود در نمونهها با روش مهرا و جكسوووون ] [16با
محلول بافر نیترات دی تیونات در PH= 7/3و گرم کردن
نمونهها در حمام آبی تا دمای  70تا  80درجۀ سانتیگراد،
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حذف گرد يد .سوووپس بخش رس آن ها با اسوووت فاده از
سوووانتريفیوژ جدا گرديد .دو نمونۀ  40میلیگرمی رس با

نظر میرسوود شوورايط آب و هوايی خشووك منطقه ،عامل
جدی در عدم تغییر و تحول کانیها بوده و پخش سیالب

منیزيم يا پتاسووویم اشوووباع شووود و هر کدام از آنها روی
ا ساليدهای شی شهای به ضخامت يك سان پخش گرديد.
عالوه بر اين برای آزمايشووات کانیشووناسووی با اسووتفاده از
پراش پرتو ايكس ،نمونههای ا شباع با منیزيم و گلی سرول

تأثیر چندانی بر نوع کانیها ندا شته ا ست و فقط توان سته
مقدار برخی از کانیها را در نوارهای عرصوووه پخش تغییر
دهد .احتماالً سوووازندهای باالدسوووت منطقه نیز از لحاظ
کانی شنا سی ر سی تفاوتی با خاك عر صۀ شاهد ندارند.

و نمو نه های تی مار حرارتی  550در جۀ سووووانتیگراد
اسووواليدهای اشوووباع شوووده با پتاسووویم نیز آماده گرديد.
نمونههای تهیه شده با د ستگاه پراش سنج پرتو ايكس از
نوع زيمنس  ،D500المپ مس ،ولتاژ  40کیلوولت و شدت
جريان 40میلیآمپر در آزمايشوووگاه کانیشوووناسوووی گروه
خاکشووناسووی دانشووكدۀ کشوواورزی دانشووگاه تهران مورد
بررسووی کانیشووناسووی قرار گرفتند ] .[24 ،شووناسووايی
گونههای رس با استفاده از جدولهای تهیه شده با کاربرد
روش بیتر تحقق يا فت .م قادير هر ق له (نی مه کمی) با
ا ستفاده از ن سبت ارتفاع هر قله به مجموع قلهها در تیمار
منیزيم – گلیسووورول به دسوووت آمد .تفاوت بین میانگین
م قادير نی مه کمی ق له ها ،در نرمافزار  SPSSبر اسووواس
آزمون دانكن و در سطح  5درصد آماری بررسی گرديد.

جوودول ( )1میووانگین مقوودار هر قلووه (نیمووه کمی) در
نمونههای مربوم به عر صه شاهد و نوارهای عر صۀ پخش
سوویالب را در نمونه مربوم به تیمار منیزيم – گلیسوورول
ن شان میدهد .بر ا ساس اين جدول بی شترين میانگین قله
 10/5مربوم به عرصوووه شووواهد اسوووت .مقدار قله 10/5
آنگستروم در نوارهای اول و دوم به طور معنیداری نسبت
به عر صه شاهد افزايش ن شان میدهد ،اما بین نوار سوم و
عرصووه شوواهد از لحاظ آماری اختالف معنیداری از لحاظ
مقدار قله  10/5مشوواهده نشوود .کاهش نسووبت ارتفاع قله
 10/5آنگ ستروم در نوار دوم عر صه پخش سیالب ن سبت
به عر صه شاهد احتماالً به دلیل افزايش شدت ن سبی قله
سووواير کانی ها مان ند ق له  3/37آنگسوووتروم در اين نوار
می باشووود .به دلیل يكسوووان بودن مقدار اولیۀ رس مورد
اسوووتفاده جهت آنالیز ،افزايش مقدار يك کانی میتوا ند
باعث کاهش شودت قله سواير کانیها در نمونه گردد .بین

 .3نتایج
بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعات خاكشناسی،
بافت خاك منطقۀ مطالعاتی لومی شنی میبا شد .اگر چه
به نظر میر سد به علت شرايط خاص آب و هوايی مناطق
خشووك و نیمهخشووك در اين مناطق ،کانیهای متعددی
يافت ن شود ،نتايج منحنیهای حا صل از پراش پرتو ايكس
نشووووان مید هد که در منط قۀ م طال عاتی کانی های
پالیگورسوووك یت ،می كا (ايل یت) ،کلر يت ،اسووومكت یت و
کائولینیت ح ضور دارد .در هر سه نهر ر سوبگیر و نوارهای
عرصوۀ پخش سویالب اين کانیها حضوور دارند .کانیهای
موجود در عر صۀ شاهد از لحاظ نوع ،تفاوتی با ر سوبگیرها
و نوارهای پخش سووویالب ندارند اما از لحاظ آماری مقدار
برخی از اين کانیها در اين موقعیتها متفاوت اسوووت .به

عر صۀ شاهد و نوارهای عر صۀ پخش سیالب از نظر مقدار
قله  7آنگستروم تفاوت معنیداری نیست .بیشترين مقدار
قله  5آنگ ستروم در نوار دوم م شاهده شد و فقط اين نوار
از لحاظ آماری در مقدار اين قله با عرصوووه شووواهد تفاوت
معنیدار نشان میدهد .بین عرصه شاهد و نوار دوم از نظر
مقدار قله  3/37تفاوت معنیدار وجود دارد ،اما هیچ تفاوت
معنیداری از نظر آماری بین نوارهای اول و سوم با عر صه
شوواهد وجود ندارد .قله  3/37در نوار دوم بیشووترين مقدار
را دارد ( جدول  .)1به جز ق له های  5 ،7 ،10/5و 3/37
آنگ ستروم ،بین عر صۀ شاهد و نوارها از نظر مقدار ساير
ق له ها ( 4/7 ،10 ،14 ،18و  3/54آنگسوووتروم) ت فاوت
معنیدار آماری مشاهده نشد (جدول .)1
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جدول  .1میانگین نسبت ارتفاع هر قله به مجموع قلهها در تیمار منیزیم – گلیسرول در هر پراش نگاشت
قله (آنگستروم)
10/5

عرصۀ شاهد
*a

نوار اول

نوار دوم

نوار سوم

12/4

5/9bc

4/6c

10/2ab

7

22/4ab

22/63a

17/86b

22ab

5

3/12b

3/83b

6/8a

4/66ab

3/37

9/3

6/66

14/36

9/3

-a

-a

-a

ساير قلهها

b

b

a

b

-a

*میانگینهای دارای حداقل يك حرف مشترك بر اساس آزمون دانكن از لحاظ آماری در سطح  5درصد تفاوت معنیدار ندارند.

ح ضور قلۀ  10/5آنگ ستروم در تیمار ا شباع با منیزيم،
عدم تغییر آن در تیمارهای اشباع با گلیسرول و پتاسیم و
حذف آن در تیمار حرارتی نمونۀ ا شباع با پتا سیم ،ن شان
دهندۀ ح ضور کانی پالیگور سكیت در نمونههای مربوم به
عرص وۀ شوواهد ،تمامی نهرهای رسوووبگیر و نوارهای پخش
سیالب میبا شد که بر ا ساس جدول ( )1بی شترين مقدار
(نیمه کمی) مربوم به نمونۀ شووواهد میباشووود که از نظر
آماری مقدار اين کانی در نوار دوم ن سبت به شاهد به طور
معنیداری کاهش يافته اسوووت ،که علت آن را میتوان به
افزايش ن سبی مقادير قلههای  5و  3/37آنگ ستروم ن سبت

تأثیری در مقدار اين کانی نداشوووته اسوووت (جدول  .)1با
توجه به اطالعات پراش پرتو ايكس ،بازتاب از صوووفحات
 ،003 ،002 ،001و  004کلر يت دارای ق له های ،7 ،14
 4/7و  3/54آنگ ستروم ا ست که ح ضور تمامی اين قلهها
در تیمار اشوووباع با منیزيم و همچنین باقی ماندن قلۀ 14
در تیمار حرارتی نمونه اشووباع با پتاسوویم نشووان دهندۀ
حضووور کانی کلريت در عرصووۀ شوواهد ،رسوووبگیرها و
نوارهای عرصوووه پخش میباشووود .با توجه به عدم تكامل
خاك های منطقۀ مطالعاتی که رگوسوووول می باشوووند و
همچنین باال بودن اسووویديتۀ خاك به دلیل آهكی بودن

داد .اين قلهها به ترتیب مربوم به کانیهای میكا (ايلیت)
و کائولینیت ا ست .ح ضور پالیگور سكیت در اين منطقه به
دلیل شووورايط آب و هوايی خشوووك آن ،طبیعی به نظر
میرسووود .در واقع فراوانی مقدار آهك در خاك های اين
مناطق شرايط الزم جهت ت شكیل پالیگور سكیت را فراهم
میکند ] .[25قلۀ  14/2آنگسوتروم در تیمارهای اشوباع با
منیزيم تمامی نمونهها ،قابل مشووواهده اسوووت که اين قله
مربوم به کانی های ورمیکول یت ،کلر يت و اسووومكت یت
ا ست .ا شباع اين نمونهها با گلی سرول ن شان داد که بخش
ناچیزی از قله  14/2به طرف قلۀ  18آنگسوووتروم متمايل
شوده که نشوان دهندۀ حضوور اسومكتیت در اين نمونهها
میباشد .با توجه به اينكه از لحاظ آماری بین نمونۀ عرصۀ
شووواهد و نوارها از نظر مقدار (نیمه کمی) اين قله تفاوت
معنیداری مشوواهده نشوود ،میتوان گفت پخش سوویالب

عمدۀ مواد مادری منطقه ،اين کانی به ارش ر سیده از مادۀ
مادری اسووت و شوورايط تشووكیل اين کانی در خاكهای
منطقه وجود ندارد .م شاهدۀ قله  10آنگ ستروم در تمامی
تیمارهای مربوم به هر سه موقعیت ،ن شان دهندۀ ح ضور
کانی میكا (ايلیت) اسووت .اين کانی نیز مشووابه کلريت به
ارش ر سیده از مواد مادری ا ست ] .[5قله  7آنگ ستروم در
تیمارهای اشووباع با منیزيم ،گلیسوورول و پتاسوویم حضووور
دارد .ا ما با اع مال د مای  550در جۀ سووووانتیگراد بر
نمونههای ا شباع با پتا سیم اين قله حذف شده ا ست که
اين به دلیل ناپايداری و متالشوووی شووودن سووواختمان
کائولین یت در اين د ما اسووووت .وجود نق طۀ اوج 3/37
آنگسوووترومی به عنوان ردۀ دوم اين کانی در تی مار های
اشووباع با منیزيم نیز خود تأيیدی بر وجود رس کائولینیت
اسووت ] .[7حضووور کانی  1:1در اين شوورايط آب و هوايی
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نشووان دهندۀ منشووأ توارثی آن اسووت .زيرا اين کانی در
شرايط با بارش باال و اسیديتۀ پائین خاك تشكیل میشود.

] .[15ثابت ماندن نقطۀ اوج  14تا  14/4آنگسوووترومی در
تمامی تیمارهای اعمال شوووده ،دلیل بر وجود کانی کلريت

بر اسووواس جدول ( )1از لحاظ مقدار نسوووبت قله  7به
مجموع قلووههووا در تیمووار اشوووبوواع بووا گلیسووورول بین
رسووووبگیرها ،نوارهای پخش سووویالب و شووواهد تفاوت
معنیدار آماری وجود ندارد.

در خاك های منط قه می باشووود ] .[8نظر به جوان بودن
خاك های منط قه و نیز آهكی بودن مواد مادری آن ها،
کلر يت موجود در آن ها احت ماالً از مواد مادری به ارش
رسیده است .ثابت ماندن نقطۀ اوج  10آنگسترومی در کلیۀ

 .4بحث و نتيجهگيری
نتايج نشوووان میدهد که در منطقۀ مطالعاتی کانیهای
پالیگورسوووك یت ،می كا (ايل یت) ،کلر يت ،اسووومكت یت و
کائولینیت ،در هر سه نهر رسوبگیر و نوارهای عرصه پخش
سوویالب حضووور دارند و تفاوتی با عرصووه شوواهد از نظر نوع
کانی نشان نمیدهند .با توجه به فراوانی آهك در خاكهای
مورد مطالعه ،تشكیل کانی پالیگورسكیت در آنها قطعی به
نظر میرسووود ] .[24مطالعات انجام شوووده در خاك های
مناطق خشك وجود پالیگورسكیت را در افق کلسیك اثبات
کرده اسووت] .[14 ،6نتايج مطالعات در منطقۀ خوراسووگان
ا صفهان ن شان داده ا ست که اقلیم خ شك فعلی و همراهی
آهك و گچ شرايط را برای تشكیل و پايداری پالیگورسكیت
در خاك های اين منط قه فراهم نموده اسوووت] .[10ن تايج
نشووان داد که کانی اسوومكتیت نیز در منطقۀ مورد مطالعه
و جود دارد .ا ح تموواالً ا ين کووا نی از هواديوود گی کووا نی
پالیگور سكیت ت شكیل شده ا ست .با توجه به مقادير ن سبتا
باالی اسوویديتۀ خاك ،کلسوویم و منیزيم ،احتمال تشووكیل
پدوژنیكی اسووومكتیت دور از انتظار نیسوووت ].[15 ،23 ،1
اسوومكتیت کانی اصوولی در مناطق جنوبی ايران با زهكشوی
ضعیف ا ست .ا سمكتیت در خاكهايی با زهك شی خوب ،با
افزايش رطوبت قابل دسوووترس خاك ،يك روند افزايشوووی
نشووان میدهد و افزايش رطوبت قابل دسووترس خاك و به
دنبال آن يك محیط با آبشويی نسبی بیشتر برای آزادسازی
 K+از کانیهای میكايی و مشخصا اياليت ،در محیط آهكی
با  Mg+2باال و تحرك  Siباال ممكن اسووت ،شوورايط مطلوبی
برای ت شكیل ا سمكتیت از طريق تغییر شكل را فراهم کند

تیمارهای اعمال شده ،دلیل بر وجود رس میكا (اياليت) در
منطقه میباشوود .حضووور اين کانی نیز به دلیل جوان بودن
خاك منطقه ،موروثی میباشد ] .[5در بررسی کانی شناسی
خاكهای خ شك و نیمهخ شك بیان شده ا ست که در اين
خاكها اياليت و کلريت دو کانی ن سبتاً غالب میبا شند که
اغلب تغییرات ناچیزی با عمق نشان میدهند که احتماالً به
منشووأ توارثی اين کانیها بر میگردد ] .[19کاهش نسووبتاً
محسوووس شوودت نقطۀ اوج  7/1-7/2آنگسووتروم در نمونۀ
اشووباع با پتاسوویم و دمای 550درجۀ سووانتیگراد ،به دلیل
متالشووی شوودن شووبكۀ تبلور کانی کائولینیت میباشوود که
وجود قلۀ  3/54آنگسترومی به عنوان ردۀ دوم اين کانی نیز
خود تأيیدی بر وجود رس کائولینیت اسوت ] .[8 ،7با توجه
به اقلیم منطقه و جوان بودن خاك های مورد مطالعه ،اين
کانی احتماالً من شأ موروثی خواهد دا شت .کانی کائولینیت
در تمامی نمونههای مورد بررسووی و در مقادير کم حضووور
دارد و بخشوووی از جزء رس درشوووت خاك ها را به خود
اخت صاص داده ا ست .در آب و هوای خ شك و نیمهخ شك
شرايط الزم برای ت شكیل پدوژنیك کائولینیت مهیا نی ست.
مطالعۀ انجام شده در قزوين نشان داد که کائولینیت موجود
در خاكهای اين منطقه نیز منشأ توارثی داد ] .[19بنابراين
با توجه به نتايج حا صل و مطالعات پی شین به نظر میر سد
شووورايط آب و هوايی خشوووك منطقه ،عامل جدی در عدم
تغییر و تحول کانی ها بوده و پخش سووویالب نیز تأثیر
چندانی بر نوع کانیها ندا شته ا ست و فقط توان سته مقدار
برخی از کانی ها را در نوارهای عرصوووۀ پخش تغییر دهد.
احتماالً سازندهای باالدست منطقه نیز از لحاظ کانیشناسی
رسی تفاوتی با خاك عرصۀ شاهد ندارند.
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