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  چکیده 

گچ در تجمع  هايافق یتکاملروند  ،به لحاظ میکرومورفولوژيو  اشتهتکامل خاك ارتباط د باتجمع گچ  نمود
 هاي واقع برخاك تشکیل گچ در هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه .استمتفاوت ک ژئومورفولوژی مختلفسطوح 

دشت (شود می هایا سیالب از اطراف وارد آن دارندعمق  ی کمدر مناطقی که آب زیرزمینو  )پدیمنت( ايسطوح دامنه
-هاي دستنمونه در هر دو لندفرم گچی نمودهاي خاکساختی شناسایی منظور هب. باشدمیاهر  منطقهدر جنوب ، )سیالبی

تکامل  یدمونتایج  .نخورده برداشته شد و پس از تهیه مقاطع نازك با میکروسکوپ پالریزان مورد مطالعه قرار گرفت
اندازه بزرگتر و  ،کامل و پیوسته هايپر شدگیوجود که  استدشت سیالبی  نسبت به پدیمنت لندفرم در خاك بیشتر
فرآیندهاي خاکساختی متنوع و  ها و بقایاي گیاهی،و هوادیدگی بیشتر کانی هاي گچیکریستال ترتوسعه یافته شکل

در لندفرم  بوده وگچ موجود در هر دو لندفرم از نوع خاکساختی همچنین . مهم آن باشداز دالیل  توانندمیطوالنی مدت 
-سابو وهیدرالی ،در لندفرم دشت سیالبی بلورها نسبتا ریزدر حالیکه وهیدرال هستند یو همگی  پدیمنت بلورها درشت

  .هستند هیدرال
  

  هاي خاکساختینمودمیکرومورفولوژي، هاي سیالبی، دشت، خاك تکاملپدیمنت،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

It has been shown that accumulative form of gypsum is influenced by evolution and from 

micromorphological point of view, gypsic horizons have different trend of evolution and various 

geomorphologic surface. The purpose of this research work is to study gypsum formation on two 

landforms of pediment and flood plain in south of Ahar. Undisturbed samples from soils of both 

landforms were Processed at thin section preparations for gypsum pedofeature identification with a 

polarize microscope. The results showed more evidence of soil development on pediment as 

compared with flood plain. Continuous gypsum infillings, consisting of large gypsum crystals, high 

degree of weathering of primary minerals and plant residues, and evidences for polygenesis were 

among important indication for long soil pedological processes. Gypsum in both land forms is 

pedogenic, with large euhedral crystals in pediment and fine euhedral and subhedral crystals in 

flood plain. 
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مقدمه

هاي خاكها و افقبا وجود گسترش نسبتا زیاد 
، اطالعـات  ایـران گچی در مناطق خشـک و نیمـه خشـک    

 مختلـف  هـاي شکل و آنها تشکیلنحوه موجود در زمینه 
محمـودي و حیـدري   ( استبوده گچ نسبتا محدود تجمع 
هــاي بــا مطالعــه خــاکرخ )1375(امــا  جعفــرزاده .)1377

ــزطبیعــی از اطــراف هــریس ــزوین و ، تبری ، اصــفهان، ق
ــق   ــاهده افـ ــرین و مشـ ــور بحـ ــیک، کشـ ــاي جیبسـ  هـ

، جیبسیک با سـالیک، کلسـیک، پالسـیک،    1ایدیوجیبسیک
                                                
1 Idiogypsic 

هـا، فصـل نـوینی در    آرجلیک و گاهی با دو تا از این افق
ــکیل   ــدهاي تشــ ــا فرآینــ ــه بــ  Perascendomرابطــ

هـاي گچـی   بنـدي خـاك  همراه با رده Perdescensumو
گروههــاي بــزرگ اســت شــایان ذکــر . بــاز کــرده اســت

عالوه بـر   3و پالسیجیپسید 2ایدیوجیبسیک، سالیجیبسید
از ایـن   یبعضـ  کـه  هاي بزرگ عنـوان شـده اسـت   گروه
 بـا . اسـت گردیده  اضافه 1994بندي کلید رده به هاگروه

                                                
2  Saligypsids 
3  Placigypsids  
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تواند محـور تحقیـق   بعضی از آنها هنوز هم می این حال
ته وهیدرال داشـ یغالبا حالت  ي گچ در خاكبلورها. باشد

 در هیـدرال ولی در نمودهاي متـراکم شـده بصـورت آن   
بـالوك و  ( سیلت ریز تا شـن درشـت متغیـر اسـت     ابعاد

تـوان آنهـا را بـر اسـاس انـدازه،      که می )1985همکاران 
کـه   در این تقسیم بندي. بندي نمودشکل و آرایش تقسیم

ــام   ــرزاده و برنه ــط جعف ــه   )1992( توس ــورت گرفت ص
( زه در سـه گـروه اســپار   گـچ بـر اسـاس انـدا    بلورهـاي 

 5 -20(، میکرواسـپار  )میکرومتـر  20بلورهاي بزرگتر از 
گـزارش  ) میکرومتـر  5کوچکتر از (و میکریت ) میکرومتر

ها بر اساس شکل و آرایش شده که هر کدام از این گروه
) 2003( خـادمی و مرمـوت   .نیز داراي تقسیماتی هسـتند 

منفرد،  يهاشکلهاي گچی اصفهان به در مطالعات خاك
اي و بلورهاي درهم گچ توجیه دانه شکل، فیبري، عدسی

 .اشـاره نمودنـد   هـا کانـال شده در زمینه خاك یـا درون  
ــودي ــوژیکی  )1365( محمـ ــات میکرومورفولـ در مطالعـ

-هاي کرج چهار نوع عارضه گچی بـه نـام پوشـش   خاك

گچ و ذرات درشت گچی، کریستاالریا، بلورهاي تکی هاي
رال گچ را شناسایی و منشا خاکساختی هیدو معموال آن

وي . ها را مورد بررسـی قـرار دادنـد   ساختی آنیا زمین
ها و کریسـتاالریا را بـدون شـک خاکسـاز     منشا پوشش

هیدرال هاي آندانه تکی احتماال خاکساز، وداند و فرممی
   .مادري استگچ احتماال به ارث رسیده از مواد

ارتبـاط  بین شکل تجمعـی گـچ و تکامـل خـاك     
گچ در مراحل اولیـه تکامـل بـه     بلورهايشته و اوجود د

صورت تکی در متن خـاك یـا چنـدتایی در خلـل و فـرج      
شوند و خاك با آرایش ایدیوتوپیک تا زنوتوپیک دیده می

به مرور و بر اثر تکامل به صـورت پوشـش و پرشـدگی    
ــر  ) جیبســان و کریســتاالریا( ــزه زی ــذ و آوی داخــل مناف

تـر  هـاي متکامـل  در افـق . آیندها در میسنگریزه و سنگ
هاي عمودي حاصل از اتصال طـولی  ها و یا رشتهآویزه

بلورهاي خیلی درشت گچ، تشکیل دهنده کل زمینه خـاك  
بوده و اجزاي دیگر به صورت جزایري بین بلورها باقی 

خاکسـاختی، آرایـش بلورهـاي    مانند در این نمودهايمی

یـا هیپوایـدیوتوپیک و   عدسی شکل گچ بیشتر زنوتوپیک 
  . )1375 تومانیان و همکاران(پرفیروتوپیک است 
هـاي مختلـف تجمـع گـچ در     بین شکل از طرفی

صحرا و مقاطع نازك با نحوه تشکیل و رفتار آن رابطـه  
وجود دارد که از میان عوامل خاکساز و محیطـی مـوثر   

ماده مـادري،   می توان به در ایجاد یک شکل تجمع گچی
ــیم و اثــر ســطح آب  موقعیــت ژئوم ورفولوژیــک یــک اقل

 ).1981اســتوپس و ایــالوي ( اشــاره کــرد زیرزمینــی 
انجـام گرفتـه بـر روي     میکرومورفولوژیکی هايبررسی

-هايدهد که افقاصفهان نشان می شمال غرب ياهخاك

ــا ســطوح ژئومورفولــوژي از تــوالی   گچــی در ارتبــاط ب
-حـل  بدین معنی که در مرا. تکامل متفاوتی برخوردارند

گچـی بـه صـورت مجـزا و یـا بـه       اولیه تکامل بلورهـاي 
در . شـود اي داخل خلل و فـرج دیـده مـی   صورت خوشه

بخــش وســط و پــایین مخــروط افکنــه گــچ بــه صــورت 
هاي داخلـی و یـا پرشـدگی مشـاهده شـده و در      پوشش

تر بلورهاي فیبري گچ به هم متصل شده هاي متکاملافق
و سطح خاك قـرار    هاو بطور عمودي نسبت به سنگریزه

ــی ــدم ــاران  (  گیرن ــان و همک ــمی و  ). 2001تومانی هاش
هـاي غالـب   شکل لنزي گـچ را از شـکل   )2011(همکاران 

  .هاي متکامل گزارش کردندخاك
نقش مواد مادري و بافـت خـاك نیـز در شـکل     

شکل تجمعی گچ در مواد  .تجمعی گچ قابل بررسی است
بـوده  متفـاوت   مادري درشت بافت و ریز بافت با یکدیگر

دار تجمـع گـچ بصـورت آویـزه     هاي سنگریزهخاك در و
 کـه  هاي ریز بافت ذرات عدسی شکل گچبوده و در خاك

مشـاهده   نیـز  بصورت پودري سفید رنگ در متن خـاك 
براندا باك و همکاران ). 1992ن هررو و همکارا(شود می

ــا  ) 2002( ــک گـــچ را بـ ــات ســـفید و کوچـ ــز تجمعـ نیـ
در نیومکزیکو مورد مطالعه قـرار   میکروسکوپ پالریزان

شـکل،  متفـاوتی از جملـه فـرم عدسـی     هايشکلدادند و 
نازك اي را در برشاي و رشتهگوش، منشوري دانهشش

مقیسـه و   .با توجه به تغییرات بافت خاك گزارش کردنـد 
با بررسـی میکرومورفولوژیـک گـچ در    ) 1384( همکاران
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شــدن  هــاي سرشــار از گــچ منطقــه بــم، بزرگتــر خــاك
هـاي مختلـف بـا افـزایش عمـق      گچـی در شـکل  بلورهاي

-در این بررسی غالبا بلورهاي گـچ دانـه  . گزارش نمودند

-هاي سخت زیري بلورهاي عدسیاي درسطح و در الیه

اي، در اعمــاق عمــدتا کشــیده و شــکل کشــیده و خوشــه
هـا بصـورت آویـزه مشـاهده     فیبري و در زیر سـنگریزه 

اي عمـدتا در سـطوح دامنـه    با توجه به اینکـه گـچ  . شدند
شـود و در لنـدفرم   مانند پدیمنت و آلویال فن تشکیل می

کـم  توانـد در اثـر آب زیـر زمینـی     دشت سیالبی گچ مـی 
و یا نفـوذ آب حـاوي امـالح گـچ در خـاك تشـکیل        عمق

گردد، بنابراین این دو لنـدفرم بـراي مطالعـات تکامـل و     
یـن  در ا. تجمعی گـچ در خـاك انتخـاب گردیـد     هايشکل

نشـاندهنده   کـه میان نمودهاي خاکساختی آهن و منگنـز  
بـوده و آب نیـز در    آب در خـاکرخ رطوبت و یـا  حضور 

، مـورد  شکلهاي مختلـف گـچ مـوثر اسـت     انتقال و تجمع
در این تحقیق تکامل ونحوه تشـکیل   .مطالعه قرار گرفتند

ــدیمنت و    ــدفرم پ ــاي خاکســاختی گچــی در دو لن نموده
  .قرار گرفته است دشت سیالبی مورد مطالعه

  
  
  

  هامواد و روش
  مشخصات اقلیمی

اهر در  منطقهمنطقه مورد مطالعه واقع در جنوب 
بندي آب و استان آذربایجان شرقی، از نظر تقسیم

خشک هوایی به روش دومارتن داراي آب و هواي نیمه
خشک سرد و به روش آمبرژه داراي آب و هواي نیمه

و معدل  3/16ارت معدل حداکثر درجه حر. باشدمی
 20و میانگین بارش سلسیوس درجه  3/5حداقل آن 
بر اساس نقشه . باشدمتر می میلی 4/294ساله آن 

، رژیم )1377بنایی (هاي رطوبتی و حرارتی کشور رژیم
رطوبتی و حرارتی منطقه مورد مطالعه به ترتیب زریک 

اي از رژیم آب و باشد که به عنوان نمونهو مزیک می
اي با زمستانهاي سرد و تابستانهاي مدیترانههوائی 

در این رژیم، رطوبت حاصله در اثر . خشک است
گردد که به علت پائین نزوالت آسمانی زمانی حاصل می

بودن درجه حرارت میزان تبخیر و تعرق حداقل بوده و 
منحنی  1شکل. گردداین امر سبب شستشو می

دهد که ن میسال اخیر نشا 20آمبروتیک منطقه را براي 
در سیستم میکرولیز  CDBmبا استفاده از نرم افزار 

  ).1387شهبازي (ترسیم شده است 
  

)1385-1365(منحنی آمبروتیک ایستگاه هواشناسی اهر  -1شکل   
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  آزمایشات انجام و بردارينمونه
-دشت لندفرمتعداد شش مکان مطالعاتی مستقر در دو 

 1300هاي سیالبی و پدیمنت به ترتیب با ارتفاعی معادل 
 پس از حفر متر از سطح آزاد دریا انتخاب و 1550و 

-هاي دستها نمونهاز همه افق. ، تشریح شدندخاکرخ

هاي فیزیکی، شیمیایی و خورده جهت انجام تجزیه
هاي دست نخورده براي مطالعات نمونه

و به آزمایشگاه منتقل  آوري جمعمیکرومرفولوژیکی 
ها همراه با هاي مرفولوژیکی کلیه خاکرخویژگی. گردید

مل رنگ، ساختمان و بافت بعضی از خواص فیزیکی شا
 1در جدول ) 1986 جی و بادر(به روش هیدرومتري 

هاي شیمیایی همچنین نتایج تجزیه. گزارش شده است
در عصاره  ECدر گل اشباع،  pHهاي خاك شامل نمونه

-بی(اشباع و کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون 

) 1952(، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش باور )1992نام 
براي  .گردیده استگزارش  2انجام و در جدول 

هاي دست هاي میکرومرفولوژیکی، نمونهبررسی
نخورده پس از خشک شدن در هواي آزاد، با مخلوط 

 H1 )500استون و رزین پلی استر وستاپول 1:1نسبت 
و دوازده  2قطره کبالت اکتات 6با ) لیتر از هر کداممیلی

دستگاه خالء تلقیح و در در  3قطره سیکلوهگزان پراکسید
سپس با استفاده از دستگاه . آزمایشگاه سخت گردید

با  یا کربید سیلیسیم 4برش و پودرهاي کاربراندوم
- -30مختلف، مقاطع نازك با ضخامت حدود  هاياندازه

. میکرون جهت مطالعات میکروسکوپی تهیه گردید 20
و بر  Olympusمیکروسکوپ از مقاطع نازك با استفاده 

و در ) 1985(و همکاران  بالوكساس اصول و واژگان ا
تشریح و تفسیر ) 2003(مواردي استوپس و وپراسکاس 

فابریک خاك و  نتایج حاصل از مطالعه نهایتاً. شدند
نمودهاي خاکساختی موجود در اسالیدهاي تهیه شده 

  . گزارش گردید

                                                
1  Vestapol - H 
2  Cobult octat 
3  Acid cyclohexan eperoxide 
4  Carberandom 

  نتایج و بحث
و  یلندفرم دشـت سـیالبی یـک لنـدفرم فرسایشـ     

وال بـه خـود   مـ ست و قسمتهاي پایین دره را معرسوبی ا
فرسایش  هم اینکه لندفرم به دلیلاین . دهداختصاص می

. ها داراي تکامل کمتـري هسـتند  خاك هم رسوبی بودهو 
لندفرم پدیمنت که مشخصا فرسایشی بوده و در منـاطق  

شـود و  اي مناطق خشک و نیمه خشک مشاهده میدامنه
یکـی  لـذا  . باشـد درصد می 10داراي شیب مالیم کمتر از 

شـود فرآینـد   از فرآیندهایی که در این لنـدفرم دیـده مـی   
کـه تکتونیـک در   باشـد  دهنده این مینشان بوده وانتقال 

آنجا فعال نیست و جبهه کـوه بـراي مـدت حـداقل چنـد      
بــدون اینکــه توســط  ،یابــدمیلیــون ســال فرســایش مــی

ر ایـن  هـاي مسـتقر د  بنابراین خاك. تکتونیک جوان شود
یابنـد ولـی بـه دلیـل شـیب      لندفرم با اینکه فرسایش مـی 

نسبتا کم و زمان طوالنی تشکیل فرآیندهاي خاکسـاختی  
هـاي  را پشت سر گذاشته و متکامـل تـر از خـاك    زیادي

از طرفـی نتـایج    .هستند سیالبی مستقر در لندفرم دشت 
ــی ــکلدهــــد کــــه آرایــــش و نشــــان مــ ــايشــ  هــ

ــاك  ــوژیکی خ ــی میکرومورفول ــاي گچ ــا   ه ــاط ب در ارتب
هاي فیزیکی ماننـد توزیـع ذرات، بافـت و شـکل و     یژگیو

هـاي مختلـف، نحـوه ورود و    هـا در الیـه  اندازه سنگریزه
هـا در لنـدفرم و   ها، جایگاه خاكمیزان تجمع گچ به خاك

  .باشدها، با هم متفاوت میو میزان تکامل آن
هاي عدسی شکل گچ  نسبت بـه  توزیع کریستال

-اي یـا دسـته  به صورت خوشهدو لندفرم  در هریکدیگر 

هـا طـوري   بندي این خـاك که وضعیت دانه .باشداي می 
را فـراهم کـرده    هـا کریستالاست که امکان رشد به این 

هـاي  در لندفرم پـدیمنت و در افـق  ها تالسکریاین  .است
 وهیـدرال یحالـت  تحتانی قابـل مشـاهده بـوده و همگـی     

 -2شـکل ( باشـد مـی داشته و سطوح آنهـا کـامال صـاف    
-کریسـتال تـا حـدي   ولی در لندفرم دشت سیالبی . )فال

هیدرال نیز قابـل مشـاهده اسـت کـه دلیـل آن      ساب هاي
هایی از بلورهاي گچ توسط آب در احتماال انحالل قسمت

 از گـچ  کریسـتالهاي  .)ب -2شـکل  ( باشداین لندفرم می
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گـچ   جـاي  در تشکیل دهندهنشان تواندیوهیدرال می نوع
 آب نوسـانات  یـا  و آبشـویی  وسیله به آن انتقال وعدم

  .باشد زیرزمینی
دیمنت پـ هاي لنـدفرم  هاي گچی در افقپرشدگی

قابـل   )پ -2شـکل  (و کامـل   همتراکم پیوسـت به صورت 
 ولی در لنـدفرم دشـت سـیالبی پرشـدگی    . است مشاهده
-2شـکل (هاي گچی میکریتی و اسـپار  با کریستال ناقص

ــی )ت ــو از و  شــودمشــاهده م ــاك ممل ــه خ ــرا زمین  اکث
 ،)خ -2شکل ( ي میکرواسپار و میکریتی استاهلتاکریس

که ناشـی از تکامـل کـم ایـن لنـدفرم نسـبت بـه لنـدفرم         
  .پدیمنت است

 پراکنش ارتباطی بین ذرات درشـت بـه ریـز در   
عمـدتا از نـوع   هاي هـر دو لنـدفرم   خاكسطحی هاي افق

ــک، در  ــهانولی ــايالی ــوع  سرشــار از آهــک و گــچ ه از ن
از با گچ و آهک نـاچیز  هاي رسی کریستالیتیک و در الیه

  .باشدنوع پورفیریک می
در لنـدفرم دشـت   هـا  خاك به دلیل جوان بودن 

 ئـه شـده  ابـر اسـاس چـارت ار   هـا  تخریب کـانی سیالبی 
یـک   در کالس صـفر و ) 1985( ك و همکارانوالتوسط ب

م ولـی در لنـدفر  . باشـد مـی  ايشـبکه  و از نوع موازي و
هـا در کـالس   پدیمنت به دلیل تکامل بیشتر  تخریب کانی

 )2003( اسـتوپس و وپرکـاس   .باشـد یک، دو و سـه مـی  
بیان داشتند که هر چه کالس تغییـر شـکل و هوادیـدگی    

هـا و  کانی باالتر باشد دلیل بـر هوادیـدگی بیشـتر کـانی    
  .باشدتکامل بیشتر خاك می

شـکل و بلـورین در   بیاکسیدهاي آهن و منگنز 
ل و هیپوکوتینگ قابل مشاهده دوهر دو لندفرم به شکل ن

زیـرین کـه    هايبوده که در لندفرم دشت سیالبی در افق
و وجـود آب  هـا  ناشی از نفوذ آب اهر چاي به ایـن افـق  

ولـی   )ث -2شـکل (انـد  ایجاد شـده زیرزمینی در عمق کم 
کـم   بـه مقـدار    طحی وسـ هـاي  در لندفرم پدیمنت در افق

 اراضـی در اثـر آبیـاري   احتمـاال  قابل مشاهده است کـه  
  . )ج -2شکل ( اندبوجود آمده

 دشــت ســیالبیهــاي ســطحی لنــدفرم در الیــه
تازه به مقدار زیاد بـا   و قطعات گیاهی فضوالت جانوري

هـاي مختلـف قابـل مشـاهده اسـت کـه حــاکی از       انـدازه 
  . )چ -2شکل(باشد میها این خاکرخ هوادیدگی کمتر
بنــدي مختلــف آهــک و رس کــه ناشــی از   الیــه

هـاي خاکسـاختی متفـاوت روي همـدیگر اسـت در      پدیده
حضـور   با توجـه بـه  . لندفرم پدیمنت قابل مشاهده است

-هـاي تحـت  رس و آهک در افق-الیه آهکهاي الیهنودل

هـاي  و پوشـش ) ز و ر -2شـکل  (ها رضی این خاکرخاال
اي خـالی  هاي رسی که در فضـاه بر روي پوشش آهکی

-می )ح -2شکل ( اندهاي گچی رشد کردهها کریستالآن

هـاي ایـن لنـدفرم    یک بودن خـاك تژنپلیتواند گواهی بر 
 بـدنبال آن  و 1کـی رس یبطوریکه ابتـدا انتقـال فیز  . باشد

در نهایـت  . صـورت پذیرفتـه اسـت    2فرآیند آهکی شـدن 
رسـوب گـچ از محلـول    (3خاك بوسیله فرآیند گچی شدن

توسـط   هـا پدیـده این  .ثیر قرار گرفته استتحت تا) خاك
   .نیز گزارش شده است)  1997(بکزدیک و همکاران 

بلورهـاي  )  دشـت سـیالبی  (تر در لندفرم جوان
در خاك حول یک نقطه تجمع و ) میکریت(بسیار ریز گچ 

اي از مواد خاکساز در زیر میکروسکوپ به صورت هاله
هاي خاکرخ( هاي دشت سیالبیهاي زیرین خاکرخدر افق

به وفور قابل مشاهده اسـت، کـه در اثـر حرکـت     )  3و 1
زیرزمینی و نفـوذ آب در منطقـه تشـکیل شـده     سفره آب

همچنین باالرفتن غلظت گچ در محلول خاك در اثر . است
خ  -2شـکل  (شده  میکریتیتبخیر، موجب ایجاد بلورهاي 

نیــز  )1992( ایــن توســط جعفــرزاده و برنهــام کــه )و د 
   .است ردیدهگگزارش 

                گــــــروهزیــــــر  در هــــــاایـــــن خــــــاك 
Fluventic Haploxerept   ، Typic Calcixerepts  و

Typic Haploxerepts ــی ــرار م ــدق ــدول (  گیرن  ).2ج
هـا  بنـدي ایـن خـاك   تواند تغییري در ردهنمیحضور گچ 
رسـد کـه تعریـف زیـر گـروه      که به نظر مـی  . ایجاد  کند

                                                
1 Lessivage 
2 Calcification 
3 Gypsification 
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Gypsic بندي ضروري بـه  ها در کلید ردهكبراي این خا
توسط افتخاري و محمودي  ايچنین نتیجه. رسدنظر می

  .هاي گچی گزارش شده استدر مورد فلوونت) 1380(

  
، )پدیمنت( 4هاي یوهیدرال در خاکرخ کریستال: الف          

 XPL-Bky  افق
دشت (1هاي یو هیدرال در خاکرخ کریستال: ب     

 PPL  -Bky2  ، افق)سیالبی

  
، افق)پدیمنت( 5پرشدگی کامل گچ در خاکرخ : پ     

XPL  -Bky   

،)دشت سیالبی( 4پرشدگی ناقص گچ در خاکرخ : ت        

- XPL افق    - Bky2   
 

  
  ،)دشت سیالبی( 2ندول آهن و منگنز در خاکرخ : ث

  XPL-C افق 
  ،)پدیمنت( 2ندول آهن و منگنز در خاکرخ : ج

  XPL - Ap افق 
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  هاي مورد مطالعهنمودهاي خاکساختی مشاهده شده درخاکرخ -2شکل 

  

  

  

  

  

  
دشت ( 1کم تجزیه شده در خاکرخ  قطعات گیاهی: چ   

  PPL-Ap ، افق)سیالبی
  آهک در -بلورهاي گچ روي پوششهاي رس: ح      

  XPL - -Bky ، افق)پدیمنت( 4خاکرخ 

  
  ، افق)دشت سیالبی( 1گچ میکریت در خاکرخ : خ  

XPL  -Bky1 
، افق)دشت سیالبی( 3گچ میکریت در خاکرخ : د  

XPL - Bky 

 

  
  ،)پدیمنت(  5آهک خاکرخ الیه آهک و رسندول الیه -ر

 Bky     -XPLافق 

  ، )پدیمنت(  5آهک خاکرخ الیه آهک و رسندول الیه -ز
  Bky  -XPL  افق
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  هاو رده بندي خاکرخ برخی از ویژگیهاي فیزیکی و مورفولوژي  -1جدول 
  مالحضات  %رس   %سیلت   %شن   بافت  *ساختمان  ) مرطوب(رنگ   )cm(عمق   افق

  N "50´27 º38 E;  "20´05 º47(  Fluventic Haploxerept -دشت سیالبی( 1خاکرخ 
Ap 19 - 0  3/4 YR 10  3mgr SCL 67/45  01/19  32/35    

Bky1 50- 19  2/6 YR 10  2fabk CL 67/35  25  33/39  داراي آهک و گچ ثانویه  
Bky2 85-50  4/6 YR 10  2cabk C 67/31  02/38  31/40  داراي آهک و گچ ثانویه  

C 85>  4/6 YR 5/2  m SCL 66/47  20  34/32    
 N "35´27 º38 E;  "35´06 º47(  Vertic Haploxerept -دشت سیالبی( 2خاکرخ 

Ap 32- 0  3/5 YR 10  1vfgr LS 67/64  99/18  34/16    
Bky  82- 32  3/6 YR10  3mabk C 67/9  01/33  32/57  داراي شکافهاي ریز  
C 82 >  3/6 Y 5/2  m C 73/6  93/29  34/63    

 N "06´27 º38 E;  "19´07 º47(  Fluventic Haploxerept -دشت سیالبی( 3خاکرخ 

A 10- 0  3/5 YR10  3mgr SCL 31/38  23  69/38    
Bky 40-10  2/5 YR10  2fsbk SCL 31/69  9  69/21  داراي آهک  و گچ ثانویه  
C 70-40  2/5 YR10  Sg LS 31/75  01/8  68/16    

Ab 85-70  3/6 YR10  3cabk CL 31/23  48  69/28    
C 85 >  2/5 YR10  sg SL 31/80  5  69/14    

 N "03´25 º38 E;  "28´04 º47(  Typic Calcixerept -پدیمنت( 4خاکرخ 

Ap 13- 0  3/5 YR5/7  2fgr C 58/32  15/27  27/40    
Bk1 31- 13   3/5 YR10  2fsbk CL 38/36  01/25  61/38  داراي آهک ثانویه  
Bk2 68- 31  3/5 YR10  2fsbk CL 4/35  27  6/37  داراي آهک ثانویه  
Bky 110- 68  3/5 YR5/7  2fsbk CL 4/37  27  6/35  داراي آهک و گچ ثانویه  
C 110>  3/6 YR10  m CL 44/43  98/21  58/34    

  N "55´24 º38 E;  "30´05 º47( Typic Calcixerept -تپدیمن( 5خاکرخ 
A 20- 0  3/4 YR10  2fgr SCL 4/47  99/26  61/25    

Bk 46-20  3/5 YR10  3fabk SCL 37/54  01/20  62/25  داراي آهک ثانویه  
Bky  94- 44  2/6 YR5/7  2fabk CL 4/42  22  6/35  داراي آهک و گچ ثانویه  
C 94>  2/6 YR5/7  m CL 41/43  24  59/32    

 N "28´24 º38 E;  "35´06 º47(  Typic Calcixerept -پدیمنت( 6خاکرخ 

Ap 16- 0  3/4 YR10  2fabk CL 43/37  98/22  59/39    
Bk1 44- 16  3/4 YR5/7  3fabk C 4/35  22  6/42  هاي آهکداراي رگه  
Bk2 70- 44  3/5 YR5/7  2fabk C 42/36  20  58/43  هاي آهک  داراي رگه  
C 70>  2/7 YR10  m C 43/24  20  57/55    

  مکعبی بدون زاویه :sbkدار، مکعبی زاویه: abkگرانولی،  :grاي، دانهتک  :Sgاي، توده: m ك،شکل ساختمان خا*
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  هاي منطقه مورد مطالعهویژگیهاي شیمیایی خاکرخ  -2جدول 

  عمق  افق
 (cm) 

pHe  ECe 
(dSm-1) 

CCE 
(%)  

CEC 
(Cmol+ kg-1) 

  Fluventic Haploxerept) سیالبی دشت( 1خاکرخ 
Ap 19- 0  9/7  2 1/11 15/19  

Bky1 50- 19  1/8  77/2 11 43/18  
Bky2 85- 50  1/8  43/5 8/14 69/15  

C 85>  5/8  47/4 8/13 48/12  
 Vertic Haploxerept) دشت سیالبی ( 2خاکرخ 

Ap 32- 0  9/7  23/1 10 29/12  
Bky  82-32  8  17/6 2/14 22/29  

C 82 >  8/7  78/6 12/6 63/28  
 Fluventic Haploxerept) دشت سیالبی( 3خاکرخ 

A 10- 0  9/7  15/0 1/11 33/21  
Bky  40-10  2/8  98/0 1/9 84/7  

C 70-40  7/8  8/0 1/13 64/13  
Ab 85-70  2/8  19/1 2/14 67/12  
C 85 >  3/8  95/0 9/12 93/7  

 Typic Calcixerept) پدیمنت( 4خاکرخ 

Ap 13- 0  9/7  87/0 3/20 96/12  
Bk1 31-13  8  65/0 3/20 44/19  
Bk2 68- 31  1/8  72/0 21 99/16  
Bky 110- 68  1/8  7/0 3/22 39/16  

C 110>  2/8  65/0 7/24 61/14  
  Typic Calcixerept) پدیمنت( 5خاکرخ

A 20- 0  6/7  19/3 9/19 45/20  
Bk1 46-20  8  79/0 9/16 73/24  
Bky 94-44  3/8  7/0 8/25 72/11  

C 94>  4/8  63/0 1/25 93/13  
 Typic Calcixerept) پدیمنت( 6خاکرخ 

Ap 16- 0  4/7  55/6 57 15/19  
Bk1 44-16  8  03/1 6/50 56/17  
Bk2 70-44  1/8  9/0 2/51 8/14  

C 70>  1/8  41/1 1/53 62/11  
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  کلی گیرينتیجه
 مطالعات میکرومورفولوژیکی موید این مطلب است

پدیمنت و دشت سیالبی بدلیل تفاوت در هاي که لندفرم
ها بر هاي تشکیل شده در آنهاي ذاتی خاكویژگی

ها، در گچ در اعماق مختلف خاك میزان تجمع کانی
 سیستم تبلور و آرایش میکروسکوپی و ماکروسکوپی

 .گذاردگچ در خاك اثر مستقیم می هايکریستال
لیل دهاي خاکساختی گچی یوهیدرال به دوکه نمبطوري

کند در هر لندفرم قابل اینکه از محلول خاك رسوب می
 لیبه دل ياولی در لندفرم دشت دامنه مشاهده بوده

انحالل قسمتی از بلور توسط آب بصورت سابهدرال 
نمودهاي خاکساختی گچی . نیز قابل مشاهده است

میکریتی از نفوذ آب در خاکرخ و باال آمدن آب 

خاکهاي لندفرم دشت  شوند که درزیرزمینی حاصل می
ترین فرآیند که در این قدیمی .سیالبی قابل مشاهده است

 کهشود انتقال مکانیکی رس بوده ها مشاهده میخاکرخ
ها این خاك. در مقاطع میکروسکوپی شناسایی شد

نشاندهنده شرایط مرطوبتر قدیمی نسبت به شرایط 
زایی آهک انتقال رس به دنبال .فعلی در منطقه است

زایی قرار گرفته فاق افتاده و سپس خاك تحت تاثیر گچات
هایی با از طرفی حضور مواد آلی و کانی .است

هاي گچی هاي آهکی و کریستال، ندولهوادیدگی بیشتر
تکامل  دلیلی برهاي کامل و پیوسته تر و پرشدگیدرشت
هاي لندفرم دشت نسبت به خاكلندفرم پدیمنت  بیشتر
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