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  1389، پائيز 77، شماره 20 سال

  

  

  بررسي كاني شناسي خاك هاي تشكيل شده بر روي سازند آغاجاري
  مسجد سليمان و قلعه خواجه  در مناطق

  

  

  
  حسين مهديزاده شهري 
  گروه زمين شناسي، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران
  * ميرحسن موسوي

   انگروه زمين شناسي، واحد مسجد سليمان، دانشگاه آزاد اسالمي، مسجد سليمان، اير
  هادي قرباني

   ، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايرانآب و خاکگروه 
  

  14/10/87 :پذيرش تاريخ                                            20/6/85 :دريافت تاريخ

  
 چكيده

 ارتباط و آغاجاری سازند روی بر شده تشکيل های خاک در موجود کانی های  جهت مطالعه  :مقدمه

 محـل . گرديد انتخاب خواجه قلعه و سليمان مسجد در مناطق  مقطع دو توپوگرافی، با شده تشکيل کانی های 

نـشان   توپوسـکانس  يـک  در را توپوگرافی اثر بتواند که گرديد انتخاب طوری برداری نمونه و ها نيمرخ حفر

 آن طبـع  بـه  و رافیتوپـوگ  ها آن تمايز وجه ترين مهم و هستند يکسان مادری مواد نظر از ها خاک اين. دهد

  .باشد می اقليم

بررسی اثـرات توپـوگرافی بـر        رسی،   کانی های شناسايی   :ست از  ا اهداف اين تحقيق عبارت   : هدف

با توجه به يکسان بودن مواد مادری در         ،ها در يک توپوسکانس    تکامل خاک   رسی و  کانی های روی تغييرات   

  .و قلعه خواجه مسجد سليمان مناطق

  

  
 0681-3330093: ، فكس09125857514: نتلف، moosavi_m_h@yahoo.comات دار مکاتب عهده*
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و در پـنج   بر اساس وضعيت محل و توپوگرافی تعدادی نقـاط مـشاهده ای بررسـی         : روش بررسي 

مل تـشريح نيمرخـی وزارت      کليه نيمرخ ها بر اسـاس دسـتورالع       . نقطه اقدام به حفر نيمرخ های شاهد گرديد       

  مطالعـات کـانی شناسـی توسـط        . نمونـه بـرداری شـد     ها   های مختلف آن    افق از کشاورزی آمريکا تشريح و   

  . انجام گرفتايکس اشعه پراش های ديفراکتوگرام

 کائولينيت، ايليت،  کانی های  حضور بيانگر مادری مواد ايکس اشعه پراش های ديفراکتوگرام :نتايج

 کلريـت،  ايليـت،  کانی های  وجود خاک های نمونه ايکس اشعه پراش های ديفراکتوگرام و سپارفلد و کوارتز

ــه بعـــضی در و اســـمکتيت ورميکوليـــت، کائولينيـــت، ــا نمونـ ــانی هـ ــالی کـ    نـــشان را گورســـکيت پـ

  .دهد می

 ميـزان  از نزديـک مـی شـويم      شيب پای طرف به قله از چه هر انتخابی نيمرخ های  در: نتيجه گيري 

. باشـد  مـی  خـاک   تکامل بر دليلی که شود می افزوده اسمکتيت کانی بر و کاسته ايليت مانند اوليه یکانی ها 

 خاک ظرفيت تبادل کاتيونی   نتيجه در افزايش و  ورميکوليت و کانی اسمکتيت  ميزان شيب کاهش با چنين هم

  .نمايد می پيدا افزايش

  

 خواجـه،  قلعـه  سـليمان،  مـسجد  توپـوگرافی،  س،ايک اشعه پراش رسی، کانی شناسی، کانی:كليدي هاي  واژه

  آغاجاری سازند

  

  مقدمه

 عامل را آن مواردی در و دانسته مهم  خاک تحول و پيدايش در را توپوگرافی نقش  گذشته در

 کاتنا يا سکانس توپو عبارت با را آن و )۱(دانستند می کننده تعيين عامل ترين مهم حداقل يا فرده ب منحصر

 اما ،است ناپذير انکار ها خاک تحول و پيدايش در توپوگرافی نقش که چند هر )٣ ،٢ (.نمودند می مشخص

 و رود می شماره ب موثر عامل يک صرفا توپوگرافی که باشد می  اين بيانگر خاک علوم در ها پژوهش ادامه

  )٤ و ٣ (.گيرد می قرار عوامل ساير الشعاع تحت بلکه نيست کننده تعيين تنها نه شرايط از برخی در

 واقع خوزستان استان در سليمان مسجد شهرستان خاوری شمال کيلومتری ۷۷ فاصله در خواجه قلعه منطقه

. است کوهستانی مناطق جزء سليمان مسجد و خواجه قلعه منطقه ژئومورفولوژی نظر از )۱ شکل.(است شده

 در که شوند می ديده بلند اتارتفاع صورته ب زمين عوارض اکثر سليمان مسجد  و خواجه قلعه مناطق در

 همراه ،سليمان مسجد سمت به خواجه قلعه منطقه سمت از. دهد می تشکيل را مناطق اين درصد ۸۰ حدود

 گياهی پوشش بنابراين يابد، می افزايش تبخير و دما متوسط و شده کاسته بارندگی ميزان از ارتفاع، کاهش با

 کنار پراکنده درختان سليمان مسجد منطقه در و بلوط دتاعم تنک های جنگل شامل خواجه قلعه منطقه در

  .باشد می
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 روی بر توپوگرافی اثرات بررسی رسی، کانی های شناسايی :از ست اعبارت تحقيق اين اهداف

 مناطق در مادری مواد بودن يکسان به توجه با توپوسکانس يک در خاک ها تکامل و رسی کانی های تغييرات

  .واجهخ قلعه و سليمان مسجد

 مطالعه مورد مناطق اقليمي مشخصات

 درجه ٣/٢٤ ساليانه دمای متوسط متر، ميلی ٨/٦٧١ ساليانه بارندگی متوسط دارای خواجه قلعه منطقه

 پراکندگی مطالعه مورد منطقه در .باشد می سال در گراد سانتی درجه ٣/٢٥ خاک دمای متوسط و گراد سانتی

 بارش ميزان. گردد می مشاهده زمستان و پاييز های فصل در ها بارش اکثر و نيست زياد سال طول در بارش

 منطقه در جوی های ريزش که است ذکر به الزم. گردد می صفر تقريبا تابستان در و کم بسيار بهار فصل در

 دمای متوسط متر، ميلی ٢/٣٧٢ ساليانه بارندگی متوسط دارای نيز سليمان مسجد منطقه. باشد می باران عمدتًا

  .است سال در گراد سانتی درجه ٧/٢٦ خاک دمای متوسط و گراد سانتی درجه ٧/٢٥اليانهس

 منظور به. گردد مي استفاده ترميك آمبرو منحني از سال مرطوب و خشك هاي دوره تعيين جهت

 مشترك آماري دوره يك در سال مختلف هاي ماه بارندگي ميانگين و دما آمار از ترميك آمبرو منحني ترسيم

 دوره و ماه ٥ مرطوب دوره كه شود مي مالحظه خواجه قلعه ايستگاه آمبروترميك منحني در .گرديد تفادهاس

  مالحظه سليمان مسجد ايستگاه آمبروترميك منحني در). ٢ شکل (باشد می شامل را سال از ماه ٧ خشك

  . )٣ شکل( گيرد مي بر در را سال از ماه ٧ حدود خشكي دوره و ماه ٥ حدود مرطوب دوره كه شود مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های دسترسی به محل های مورد مطالعه  موقعيت جغرافيايی و راه-١شکل 
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   منحنی آمبروترميک ايستگاه قلعه خواجه-٢شکل 
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  منحنی آمبروترميک ايستگاه مسجد سليمان -٣ شکل

  
  و روشهاد موا

  مطالعات صحرايي
 شده بر روی سازند آغاجاری در منطقه مسجد ی تشکيلخاک ها رسی کانی هایبرای تعيين 

  سازند آغاجاری.سليمان و قلعه خواجه و ارتباط کانی شناسی با تغيير ارتفاع دو مقطع در نظر گرفته شد

 و شامل تناوبی از مارن های قرمز و ماسه وسعت بسياری زيادی در منطقه مسجد سليمان و قلعه خواجه دارد

  برجسته در بين بخشبه صورتر شدت فرسايش، قسمت های ماسه سنگی سنگ است و به دليل اختالف د

  های مارنی که ضخامت باالترين بخش سازند آغاجاری را تناوبی از مارن و سيلت نخودی رنگ تشکيل 

های زيرين سازند آغاجاری فرسايش  اين بخش نسبت به بخش. می دهد که به عضو لهبری معروف است

قسمت های شمال غربی مسجد سليمان نظير مناطق چشمع علی، . پست تری داردپذير تر بوده و مرفولوژی 

 شمال ، در شهرستان مسجد سليمانيکمقطع شماره  .منازل هوانيروز و فرودگاه بر روی اين سازند قرار دارند

 دقيقه شرقی و عرض ١٥ درجه و ٤٩ به طول جغرافيايی در كنار  فرودگاه اين شهر شرقي استان خوزستان و

محل  .باشد  متر مي٣٢٠ارتفاع متوسط اين منطقه از سطح دريا . تعيين گرديد  دقيقه شمالی٥٥ درجه و ٣١

 ٤٣٠نيمرخ قله در ارتفاع   .)٣شکل  (باشد می متر ٩٠نمونه برداری شيب شمالی تپه ای با ارتفاع متوسط 

  .واقع شده است متری از سطح دريا ٣٤٠نيمرخ پای شيب در ارتفاع  متری و

 بر روی عضو  شهرستان مسجد سليمان خاوری در شمال خواجهمنطقه قلعهقطع شماره دو در م

 دقيقه شمالی ١٥ درجه و ٣٢ دقيقه شرقی و عرض ٢٣ درجه و ٤٩به طول جغرافيايی  لهبری سازند آغاجاری

 تراکم در منطقه مورد مطالعه . متر می باشد٨٦٠ارتفاع متوسط اين منطقه از سطح دريا .  استشدهواقع 

گياهان در پای شيب نسبت به دامنه و قله شيب بيشتر می باشد، همچنين با کاهش ارتفاع عالوه بر تغيير در 

به که در مناطق مرتفع کشت بيشتر  طوریه پوشش گياهی، نحوه کاربری اراضی نيز تغيير پيدا نموده، ب

داری در شيب شمالی تپه ای با ارتفاع محل نمونه بر.  آبی می باشدبه صورت ديم و در ناطق پايين تر صورت

در ارتفاع    متری، نيمرخ دامنه شيب١٠١٠ ارتفاع نيمرخ قله در). ٤شکل ( متر واقع گرديده است ١٢٠متوسط 

ابتدا با استفاده از نقشه  . استشدهواقع  متری از سطح دريا ٨٩٠ متری و نيمرخ پای شيب در ارتفاع ٩٧٠

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  155                                                            1389 پائيز، 77شماره ، 20 سال، )JSIAU(جله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، م

اطق مورد نظر شناسايی گرديد، سپس يک توپوسکانس مناسب در هر های زمين شناسی و توپوگرافی من

 نيمرخ در منطقه قلعه خواجه و ٣(نيمرخ  ٥در مجموع تعداد ،  ها صورت گرفتنيمرخمنطقه انتخاب و حفر 

های استاندارد معرفی شده  کليه نيمرخ ها بر اساس روش . حفر گرديد) نيمرخ در منطقه مسجد سليمان٢

  . تشريح و نمونه برداری گرديد)٥(ت خاک وزارت کشاورزی آمريکا توسط سرويس حفاظ

  

  
شهرستان   کنار فرودگاه محل نمونه برداري در-٣ شکل

  مسجد سليمان

  
   محل نمونه برداري در منطقه  قلعه خواجه-٤شکل

  

  و شيمياييآزمايشات فيزيكي

  د اشباع نمونه ها با  اندازه گيري و درص)٦(بافت خاك تمام نمونه ها به روش هيدرومتري

كليه نمونه هاي خاك در گل اشباع اندازه  pHابتدا  . اندازه گيري ميزان رطوبت گل اشباع محاسبه گرديد

 در دماي آزمايشگاه اندازه گيري و براي  مترEC هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک با دستگاه .گيري گرديد

مونه ها با روش خنثي سازي آهك با اسيد و تيتراسيون ميزان آهك ن.  درجه سانتي گراد تصحيح گرديد٢٥

چنين ميزان كلسيم و منيزيم محلول نيز با  مقدار گچ نمونه ها و هم.  اندازه گيري گرديد)٧(اسيد اضافي با باز

 جهت اندازه گيري ظرفيت تبادل كاتيوني نمونه ها از )٧ (.روش تيتراسيون با ورسين اندازه گيري گرديد

ه  ب)۷برابر  pHبا (ل عنوان محلول اشباع كننده و استات آمونيوم نرماه ب ۵/۸ برابر pHبا  نرمالاستات سديم 

 ميزان كربن آلي نمونه ها با روش اكسيداسيون تر با بي )٧ (.عنوان محلول تعويض كننده كاتيون استفاده گرديد

چنين ميزان بي كربنات  هم. دشيرياندازه گ )٧(كرومات پتاسيم و تيتراسيون معكوس با فرو آمونيوم سولفات

 نرمال و سديم و پتاسيم محلول با روش عصاره ٠٠٥/٠محلول نيز با روش تيتراسيون با اسيد سولفوريك 

 )٧(. قرائت گرديدCorning 410گيري و با استفاده از دستگاه فليم فتومتر مدل 

   آزمايشات كاني شناسي

ا مي توان به چهار مرحله شامل تيمار نمونه هاي خاك قبل از طور كلي مطالعات كاني شناسي انجام شده ره ب

 که مراحل کار تيمار اجزا تفكيك شده و تجزيه نمونه ها با پراش پرتو ايكس تقسيم بندي نمود تفكيك اجزا،

  )٨ (:شرح زير استه ب

  تيمار نمونه هاي خاك قبل از تفكيك اجزا

  : ها انجام شددر اين مرحله به ترتيب اعمال زير بر روي نمونه 
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 دسی ۴ها بيشتر از   آندر نمونه های خاک شور که ميزان هدايت الکتريکی: هاي محلول دفع نمك

های موجود در نمونه که سبب  طی اين عمل نمک.  شستشو انجام می شود، باشد(ds/m)زيمنس بر متر 

آبشويی تا  رساندن . دها و ته نشينی سريع اين ذرات می شوند از نمونه خارج می شون فلکوله شدن رس

  . صورت گرفت٤ ds/mميزان هدايت الکتريکی در عصاره اشباع به کمتر از 

اگر . برای حذف کلسيم کربنات يا کلسيم قابل تبادل انجام اين مرحله معمول است: كربنات زدايي

لسيم غير کلسيم در حين تيمار پراکسيد در مرحله حذف ماده آلی وجود داشته باشد ممکن است اکساالت ک

. محلول رسوب کند و اين در جزء رس ظاهر خواهد شد و مانع از شناسايی ترکيبات موجود خواهد شد

 آب مقطر و چند قطره معرف ٢٠٠ mlبه آن   از خاک را در يک بشر ريخته و  گرم٥٠ ،برای حذف آهک

 تا رنگ معرف از ،ميي قطره قطره اضافه می نما درصد٠٠١/٠بروموفنول آبی اضافه و سپس اسيد کلريدريک 

 موضعی در بشر اجتناب گردد pHر اين مرحله بايد از کاهش شديد د). ۵/۳ برابر pH (آبی به زرد تغيير يابد

پس از رسوب اجزاء خاک، قسمت فوقانی را خارج و اجزاء باقی مانده را برای تيمار بعدی نگهداری می 

  .مينماي

 ميلي ليتر آب اضافه و تا رسيدن به ٢٠نات زدايي حدود  به نمونه مرحله كرب:اكسيد اسيون مواد آلي

 درصد به آن اضافه گرديد اين مرحله نيز ٣٠تدريج آب اكسيژنه ه گراد حرارت داده، سپس ب  درجه سانتي٨٠

تا از بين رفتن جوشش كه مربوط به مواد آلي بود ادامه پيدا نمود و در پايان نمونه سرد گرديد و محلول 

  .يفيوژ جدا گرديداضافي با سانتر

 به نمونه مرحله اكسيد اسيون مواد آلي حدود سی ميلی ليتر :حذف پوشش هاي اكسيدهاي آهن

 گرم خاک اضافه کرده ١٠ ميلی ليتر بی کربنات سديم به لوله های آزمايش حاوی ٥و ) ٢٦/٠ M(سيترات 

هم ه را ب  آن،ت لوله گرم شد وقتی محتويا.می دهيم  قرار ٩٠- ١٠٠ Cºوآن را در يک حمام بخار درحرارت 

  را به آرامی تکان  زده و تقريبا يک گرم نمک سديم دی تيونايت به هر يک از لوله ها اضافه نموده و آن

يزيم، فرو رمی دهيم، جوشش های اضافی يا کف باال آمده را به کمک آب سرد که با پيپت روی نمونه ها می 

ها را در اين مدت تکان داده،   دقيقه برداشته و آن١٥دت زمان می نشانيم، لوله ها را از حمام آب برای م

را جدا نموده،  مايع روی آنبعد .  سا نتريفوژ می نماييم rpm١٥٠٠ دقيقه در ١٥سپس محتويات لوله را برای 

   از  ماده سيترات به آن افزوده٣٠ mlاين عمل را تا رسيدن نمونه به رنگ  قهوه ای شکالتی ادامه داده، سپس 

و تکان داده و در حمام آب قرار می دهيم و سانتريفوژ می نماييم،  محلول شفاف رويی را خارج و خاک در 

  . لوله باقی می ماند

 ١٥ mlزن مکانيکی ريخته گرديده   گرمی که درون قيف هم٥٠به نمونه خاک   پراكنده سازي نمونه ها

 گرم خاک و ٥٠بشر حاوی نمونه  .ضافه گرديد آب مقطر ا٣٠ ml و حدود )هگزا متا فسفات سديم(کالگون 

 دقيقه در يک شيکر ما فوق صوت قرار داده، سپس محتويات قيف را درون يک ٣٠کالگون را به مدت 

که دارای يک صفحه مشبک روی انتهای خود می (استوانه مدرج يک ليتری ريخته و به کمک ميله مخصوص 
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در استوانه يک ليتری را با آب مقطر به حجم رسانيده  ک موجودخا .م می زنيم ه دو نمونه را کامال به)باشد

 ساعت برای سيفون کردن سوسپانسيون تا عمق ٢٤را به مدت  با ميله مخصوص آن م زدن هو پس از به

cmساعت سوسپانسيون روی سيفون شده فقط ذرات حاوی رس ٢٤پس از .  ساکن رها نمودهبه صورت ٣٠ 

متر   سانتی٣٠ر هنگام سيفون کردن انتهای لوله سيفون کننده بايد عمال باالتر از د. با اندازه های متفاوت است

پس از تفكيك اجزا، نمونه هاي رس  . تا سبب وارد شدن اجزاء درشت تر در اثر مکش نشود،قرار گيرد

ر بر  هاي مورد مطالعه جهت آزمايشات كاني شناسي انتخاب و چهار تيمار زينيمرخمربوط به كليه اليه های 

  .ها انجام گرديد روي آن

  تيمار اجزاء تفكيك شده
 ميلی ليتر از نمونه ها را برداشته و در لوله هاي ١٠ برای انجام تيمارحدود :شباع نمونه ها با منيزيما

مخصوص سانتريفيوژ ريخته و سپس چند قطره كلريد منيزيم نرمال جهت فولكوله شدن اضافه نموده و به 

به نمونُه ته نشين .  دور در دقيقه، سانتريفيوژ گرديد و مايع صاف رويي تخليه گرديد٢٥٠٠ دقيقه با ٥مدت 

 دقيقه با ٥ ميلي ليتر كلريد منيزيم نرمال اضافه گرديد و به مدت يك ساعت تکان و سپس به مدت ٤٠شده 

ه با منيزيم، جهت اشباع كامل نمون.  دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد و مايع صاف رويي تخليه گرديد٢٥٠٠

 ميلي ليتر الكل اتيليك و يك مرتبه با آب مقطر شستشو و ١٠هر مرتبه با .  بار تكرار گرديد٣اين مرحله 

به نمونه ته نشين شده پس از شستشو يک ميلی ليتر آب . گرديد)  دقيقه١٠ دور بمدت ٢٥٠٠(سانتريفيوژ

پت، يک ميلي ليتر نمونه از داخل لوله وسيله پيه سپس ب. دست آيده مقطر اضافه شد تا سوسپانسيوني ب

برداشته و بر روي اساليد منتقل گرديد و در دماي اطاق خشك گرديد و مورد تجزيه با پراش پرتو ايكس 

  .قرار گرفت

 اساليد هاي نمونه اشباع شده با منيزيم پس از آناليز با پراش پرتو :اشباع نمونه ها با اتيلن گليكول

مدت يك شبانه روز در دسيكاتور حاوي اتيلن گليكول با دماي ه اتيلن گليكول بايكس جهت اشباع شدن با 

اين مرحله براي .  درجه سانتي گراد قرار گرفته و مجددا مورد تجزيه با پراش پرتو ايكس قرار گرفت٧٠

  .مشخص شدن وجود كاني هاي قابل انبساط مي باشد

جاي كلريد منيزيم از ه  ولي ب،ار اول عمل گرديد در اين تيمار مشابه تيم:اشباع نمونه ها با پتاسيم

  .كلريد پتاسيم نرمال استفاده و اساليد هاي تهيه شده مورد تجزيه با پراش پرتو ايكس قرار گرفت

مدت ه  در اين تيمار اساليد هاي تهيه شده در مرحله تيمار با پتاسيم ب:گراد  درجه سانتي550تيمار پتاسيم با حرارت 

  .تجزيه با پراش پرتو ايكس قرار گرفت  درجه سانتي گراد و سپس مورد٥٥٠ با دماي  ساعت در كوره٢

 دستگاه اشعه ايكس مورد استفاده جهت شناسايي كاني ها، : ايكساشعهآناليز نمونه ها با روش پراش 

 ٤٠ ميلي آمپر و ولتاژي برابر ٤٠ و جرياني معادل λ =٥٤/١ كه داراي المپ مس با XD-610 مدل شيمادزو 

تيمار با پتاسيم، اتيلن [ و ساير نمونه ها θ٢ درجه ٣٠ تا ٢نمونه هاي تيمار با منيزيم از . كيلو ولت می باشد

هاي   مورد پراش پرتو ايكس قرار گرفت و ديفراكتوگرامθ٢ درجه ١٥ تا ٢از ]  درجه٥٥٠گليكول و حرارت 
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مقادير نسبي . رجه بر دقيقه انتخاب گرديد د٢سرعت زاويه سنج براي كليه نمونه ها . مربوطه ترسيم گرديد

  . برآورد گرديدMultipilotهاي مختلف بر اساس تعديل شدت قله ها با استفاده از برنامه كامپيوتري  كاني

  
  نتايج و بحث

  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك ها
آمده  ٣ و ٢ی مورد مطالعه در جداول خاک هابرخی خواص مرفولوژيکی، فيزيکی و شيميايی 

دراين .  اشاره نمود۱ بايد به رنگ نيمرخ قلعه خواجهازخصوصيات مورفولوژيکی قابل بحث در منطقه  .است

های اکسيد شده با آهن و  نمونه ها هيوی خاک پايين می باشد که می توان آن را به حضور فراوان رس

طق پايين دست اثری ازاين طوری که در مناه ب. حضور کم آهک نسبت داد که باعث شده خاک قرمزتر گردد

يو و هو. خاک که بوسيله رواناب از باال دست حرکت کرده و در اين قسمت رسوب كرده مشاهده نمی شود

 به خاک هامی باشد، در ضمن در اين نيمرخ %  ٦ و ميزان مواد آلی از ٤ در حالت مرطوب ١نيمرخ کرومای 

به علت   و دارای ساختمان بودهقه قلعه خواجهمنطی خاک هاهمه  .احتمال زياد رسوبی و آواری هستند

 در نيمرخ پايين دست شيب، عمق آهک تا  نسبت به منطقه مسجد سليمانبارندگی بيشتر در اين منطقه

حدودی پايين تر از قسمت های باالدست می باشد، در ضمن در اين نيمرخ تا حدودی انتقال رس صورت 

 در حالت مرطوب نشانگر ٣ی زياد و هيو و کرومای بيشتر از عدم وجود مواد آل ١نيمرخ در .  استگرفته

ميزان آهک در پای شيب افزايش .  در خاک مشخص گرديدBwعدم وجود افق ماليک است در ضمن افق 

  Mg+2 ,Ca+2های  تغييرات کاتيون. پيدا می نمايد که می توان آن را ناشی از شستشو از باال دست دانست

,Na+  و K+درصد رس در ). ۲جدول (تغييرات ارتفاع  ارتباط مستقيمی را نشان می دهد  ق و با افزايش عم

ظرفيت  (CECاين نمونه ها پايين می باشد و با توجه به پايين بودن ميزان مواد آلی می توان پايين بودن 

د مسج مشاهده می شود که در مناطق ۲با توجه به جدول .  را توجيه نمودخاک هااين ) تبادلی کاتيونی

 در مناطق پايين دست باالتر از مناطق باال دست می باشد که آن را می توان به CEC ، سليمان و قلعه خواجه

خاک به نوع رس، درصد رس و درصد مواد آلی  CEC بنابراين. نسبت داد) ورميکوليت(نوع و رس بيشتر 

 ميزان کمتر بارندگی نسبت منطقه هدايت الکتريکی نمونه ها در منطقه مسجد سليمان با توجه به .بستگی دارد

 . می باشد٤ ds/mاز  که هدايت الکتريکی تمامی نمونه ها کمتر با توجه به اين بيشتر می باشد، قلعه خواجه،

 در اليه بااليی نسبت به ECنيمرخ واقع در قله منطقه قلعه خواجه ميزان .  شور محسوب نمی شوندخاک ها

، ولی در نيمرخ واقع ) دقت شود۳ در جدول Q ۲ و Q ۱ نمونه های EC به مقادير(اليه پايينی بيشتر است 

ها    با عمق افزايش يافته است که علت آن را می توان به وضعيت توپوگرافی نيمرخECدر دامنه شيب ميزان 

 مناطق مورد مطالعه در حد خنثی تا قليايی ضعيف می باشد که نشانگر آهکی بودن خاک ها pH  .نسبت داد

، سرعت کل هوازدگی و تکامل خاک و تاثير  pH تغييراتاين .  می باشدخاک ها و مواد مادری اين اخاک ه

   وQ ۳ شمارة نمونه هایعلت موقعيت ه ب )٩(.حضور کربنات ها را در اين خصوصيت خاک نشان می دهد
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Q۴  ،در شانة شيب و شستشوی شديد خاکpH  های ديگر   کمتر از نيمرخ٠-٣٠  در عمق نمونه هادر اين

می باشند که نشانگر باال ) شنی رسی لومی(SCL  دارای بافت خاک هاتمامی . می باشدقلعه خواجه منطقه 

هر چه از شيب بيشتر به طرف شيب کمتر حرکت کنيم از ميزان شن کاسته و به . بودن درصد شن می باشد

افزايش درصد . نمی گردد مشاهدهميزان رس افزوده می شود، ولی در ميزان سيلت نمونه ها تفاوت چندانی 

رس در نيمرخ های واقع در پای شيب مناطق مورد مطالعه نسبت به نيمرخ های قله تا حدی تکامل يافته تر 

  .بودن خاک در اين مناطق بيان می نمايد
  مناطق مورد مطالعههاي   خصوصيات شيميايي خاك برخی- ٢جدول 

بر اساس روشها و ( ژيکی خاکهای مناطق مورد مطالعه  برخی از خصوصيات فيزيکی و مورفولو- ٣جدول 

  )٥() استانداردهای مندرج در دستورالعمل تشريح نيمرخ خاک وزارت کشاورزی آمريکا
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  رده بندي خاك هاي منطقه
تـری، ايـن منطقـه دارای رژيـم رطـوبتی             ميلـيم  ٦٧١ با توجه به ميزان بارندگی ساليانه        قلعه خواجه در منطقه   

  Xerepts، و با توجه به رژيم رطوبتی زريک، در رده           Inceptisols را در رده      لذا اين نيمرخ   .اشدزريک می ب  

قرار می  Haploxerepts ندارد در گروه بزرگ  Bwکه مشخصه ای جزء افق  گيرد و با توجه به اين قرار می

ـ ) ٢نيمرخ  (در قسمت ميانی واحد فيزيوگرافی       .گيرد  برخـي از    -٣ لجـدو علـت عمـق کـم خـاک و عـدم            ه  ب

هـا و اسـتانداردهای منـدرج در         براسـاس روش  ( مورد مطالعه    طقاهاي من  خصوصيات فيزيكي و مورفولوژيكي خاك    

  ))۵(دستور العمل تشريح نيمرخ خاک وزارت کشاورزی آمريکا 

  

  

  

 سانتی ٢٠ و چون خاک دارای قلوه سنگ در عمق Entisolsوجود ساختمان و اليه بندی در خاک در رده 

تا ) ٣نيمرخ (در قسمت پايين دست شيب .قرار می گيرد Urthentsر به پايين است در گروه بزرگ مت

به حدودی عمق تشکيل افق کلسيک پايين تر رفته است، لذا با توجه به رژيم رطوبتی زريک طبقه بندی آن 

  .قرار می گيرد Haploxerepts و در گروه بزرگ    Xerepts صورت

   :١ نيمرخ
• Coarse loamy, mixed, carbonatic, hyperthermic, typic, haploxerepts 

  :٢ نيمرخ
• Coarse loamy, mixed, carbonatic, hyperthermic, typic, xerourthents    

  :٣ نيمرخ
• Coarse loamy, mixed, carbonatic, hyperthermic, typic, haploxerepts 

  

در قسمت پايين .  تشخيص داده شدBwافق ) ۴نيمرخ (در منطقه مسجد سليمان در نيمرخ باال دست شيب 

در . عمق خاک افزايش يافته که نشانگر افزايش تکامل خاک است) ۵نيمرخ (دست اين واحد فيزيوگرافی 

 پودری در نيمرخ به صورتبه علت بارندگی نسبتأ کم، عمق آهک تا حدودی باال و  ی اين منطقهخاک ها

ه  ناچيزی صورت گرفته ببه صورت نيمرخ های اين منطقه انتقال رس خاک پراکنده می باشد، در ضمن در

اين منطقه با توجه به ميزان بارندگی . ها وجود ندارد که می توان گفت افق تشخيصی آرژيليک در آن طوری

 در Bw را مانند منطقه قلعه خواجه با توجه به وجود افق   خاک ها اين .دارای رژيم رطوبتی زريک می باشد

های پايين شيب به علت وجود افق   طبقه بندی می نماييم، البته در قسمتHaploxerepts بزرگ گروه

Calcic به صورت Calcixereptsطبقه بندی می شود .  

  :٤نيمرخ 
• Coarse loamy, mixed, carbonatic, hyperthermic, typic, haploxerepts 

  :٥نيمرخ 
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• Coarse loamy, mixed, carbonatic, hyperthermic, typic, calcixerepts 
  

    قلعه خواجه منطقهخاك هايكاني شناسي 
  مواد مادري

 ايليت، کائولينيت، کوارتز و مقداری فلدسپار کانی هایديفراکتوگرام های نمونه مواد مادری وجود 

  ).٥شکل (می دهد را نشان

  

 
  . قلعه خواجه پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه مواد مادری خاک های منطقة-٥شکل 

  .[fe]فلدسپار ،[k]، کائولينيت[ch]، کلريت[i]، ايليت[q]کوارتز

  
  1نيمرخ 

 ايليت، کائولينيت، ورمی کوليت، کوارتز و کانی های بيانگر وجود نيمرخهای اين  ديفراکتوگرام

 باشد و  احتماال از نوع دی اکتاهدرال مینيمرخايليت دراين ). ٧ و ٦ شکل های(مقداری فلدسپار می باشد 

 آنگستروم به دليل وجود آهن يا آلومينيم سه ظرفيتی می ٥علت آن شارپ بودن پيک رده دوم اين کانی يعنی 

 آنگستروم وجود دارد اما در تيمار پتاسيم اين پيک ٢/١٤در تيمارهای منيزيم و اتيلن گليکول پيک رده . باشد

 شده است که می تواند بيانگر وجود کانی ورمی  آنگسترومی افزوده١٠به پيک  تا حد زيادی از بين رفته و

با توجه به حضور مقدار کمی پيک . کوليت باشد که يک کانی حد واسط بين ايليت و اسمکتيت می باشد

 می توان عنوان کرد که در اين نمونه کانی کلريت وجود دارد و با ٥٥٠°C آنگستروم در تيمار حرارت ٢/١٤

اول و سوم اين کانی شارپ تر های دوم و چهارم اين کانی نسبت به رده ی هاکه پيک های رده  توجه به اين

 از نوع کلريت غنی از آهن است و اين کلريت پدوژنيکی نيمرخ می توان عنوان کرد که کلريت اين ،است

 با توجه به عدم حضور کانی ورمی کوليت در نمونه مواد مادری و )١٠( .)کلريت غنی از آلومينيوم(نيست 

 و کاهش کانی کلريت در نمونه نسبت به مواد مادری می توان عنوان کرد که نيمرخاين کانی در اين وجود 

کانی کلريت بر اثر شرايط جوی مناسب به کانی ورمی کوليت تبديل شده است، يعنی کانی ورمی کوليت 
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 ١٠ و افزايش پيک Kع با  آنگستروم در تيماراشبا١٤با توجه به از بين رفتن پيک . دارد) نوظهور(منشاء خاکزا 

با توجه به وجود پيک در بين . آنگستروم می توان گفت که هيدروکسی آلومينيم بين اليه ايی وجود ندارد

 آنگسترومی در تيمار اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول آن را می توان به پيک رده دوم کانی ١٠ و ٧ناحيه 

 بر روی سازند خاک ها اين اين کهاسمکتيت با توجه به  در مورد منشاء کانی )١١ (.اسمکتيت نسبت داد

 در .آغاجاری قرار دارد و اين سازند از نوع مارن آهکی است احتماًال از مواد مادری به ارث رسيده است

  . مشاهده می گردد۱  کانی های نيمرخترکيب نيمه کمی ٤جدول 

  

  
  .١ Q پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة-٦شکل 

K 550 °C : درجه،٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K :،نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  :،نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم.  

  

  
  .Q٢ پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة-٧شکل 

K 550 °C :درجه،٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K : اع با پتاسيم،نمونة اشب  

Mg+EG  :،نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  
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Mg :نمونة اشباع با منيزيم  
  

  

  

ترکيب نيمه کمی برآورد شده از بخش رس بر اساس شدت قله های تعديل شده حاصل از پرتو ايکس در -  4جدول 

  Multipilot با استفاده از برنامه كامپيوتري ١نيمرخ 

  کوارتز  اسمکتيت  ورميکوليت  ائولينيتک  کلريت  ايليت  cmعمق  

٠ - ٣٠  ***  **  **  *  **  ****  

٣٠- ٦٠  ****  **  **  *  ***  ****  
  

  2 نيمرخ
 ايليت، کائولينيت، ورمی کوليت و کانی های نشان دهنده وجود نيمرخهای اين  ديفراکتوگرام

 می توان ٥٥٠°C  آنگستروم در تيمار حرارت٧علت کاهش پيک ه ب). ٩ و ٨ شکل های(کوارتز می باشد 

وجود کانی کائولينيت را نتيجه گرفت، با توجه به شرايط منطقه می توان گفت اين کانی از مواد مادری به 

 ايليت و کلريت می باشد، وجود اين کانی ها به علت نيمرخکانی های غالب در اين . ارث رسيده است

 منطقه شانه شيب، عدم امکان تکامل خاک مراحل اوليه تکامل خاک است که با توجه به محل اين نيمرخ در

 آنگستروم در تيمار اشباع با پتاسيم و افزايش پيک ١٤با توجه به کاهش زياد پيک . در اين منطقه مشهود است

که کانی ورمی کوليت  با توجه به اين.  آنگستروم در اين تيمار، وجود کانی ورمی کوليت به اثبات می رسد١٠

اشد، ميزان آن در اين اليه نسبت به اليه پايين کمتر است که علت آن را ميتوان در حد رس ريز دانه می ب

های پايين تر  اين اليه همراه با مواد رسوبی  و در ضمن حرکت مقداری از آن به عمق شستشوی اين کانی از

ارتز حد  آنگستروم نشانگر ايليت و کوارتز می باشد که با توجه به اندازة ذرات کو٣/٣پيک رده . دانست

 ٢ کانی های نيمرخ ترکيب نيمه کمی ٥ در جدول . متحمل می باشدنيمرخوجود اين کانی اوليه نيز در اين 

  .مشاهده می گردد

  
  .Q٣پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة-8شکل 

K 550 °C :درجه،٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   
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K :،نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG :باع با منيزيم و اتيلن گليکول،نمونة اش  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم.  

  

  
  .Q٤ پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة-9شکل

K 550 °C: درجه،٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K : ،نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  : ،نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg : يمنمونة اشباع با منيز  
  

 ترکيب نيمه کمی برآورد شده از بخش رس بر اساس شدت قله های تعديل شده حاصل از پرتو ايکس در -5جدول 

  Multipilot با استفاده از برنامه كامپيوتري ٢نيمرخ 

  

  کوارتز  ورميکوليت  کائولينيت  کلريت  ايليت  cmعمق  

٠ - ٣٠  ***  ***  **  **  ****  

٣٠- ٦٠  ***  **  **  ***  ****  
  ) درصد ٣٠-٤٠****  درصد     ٢٠-٣٠***  درصد   ١٠- ٢٠** درصد       ٠-١٠( * 

  

  3 نيمرخ
ها نشان دهنده وجود کانی های ايليت، کلريت و مقداری کانی های منبسط شونده از  ديفراکتوگرام

 آنگسترومی اصال تغيير نکرده است ٧ پيک ٥٥٠°C در تيمار حرارت اين کهبا توجه به . نوع اسمکتيت است

). ١١ و ١٠ شکل های(وان گفت که کانی کائولينيت وجود ندارد يا به مقدار موجود کم موجود است می ت

 نشان دهنده کانی کلريت است و همچنين از بين نرفتن ٥٥٠°C آنگستروم در تيمارحرارت ١٤وجود پيک 

 در تيمار ين کها بيانگر کانی ايليت می باشد، اما با توجه به ٥٥٠°C انگسترومی در تيمارحرارت ١٠پيک 

 پله ای در آمده می توان به صورت آنگسترومی تقريبا منبسط شده و ١٤اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول پيک 

گفت که در اين نمونه کانی های منبسط شونده از نوع اسمکتيت وجود دارد که به علت بار اليه ای کم و 
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 آنگستروم ١٤با توجه به کاهش پيک . ر آمده استی د ا پلهبه صورتکريستاله نشدن اين کانی ها اين پيک 

می توان گفت که در اين نمونه کانی ورمی کوليت  ، آنگستروم١٠در تيمار اشباع با پتاسيم و افزايش پيک 

در مورد اسمکتيت می توان گفت که اين کانی بر اثر تغيير شکل کانی . وجود دارد اما ميزان آن کم می باشد

 ٥با توجه به شارپ بودن پيک . وجود آمده است و منشاء آن خاکزاد می باشده يت بهای اوليه و ورمی کول

 از نوع نيمرخکلريت .  از نوع دی اکتا هيدرال استنيمرخآنگسترومی می توان نتيجه گرفت که احتماال ايليت 

ن کرد که می توان عنوا) در دامنه شيب(کلريت غنی از آهن می باشد، با توجه به محل قرار گيری نيمرخ 

حمل ،اسمکتيت با توجه به ريز بودن از نقاط باال شستشو شده و به نقاط پايين که دارای شيب کمی هستند

  . مشاهده می گردد٣ کانی های نيمرخ ترکيب نيمه کمی ٦ در جدول .گرديده است

  

  
  .٥ Q پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة - 10شکل 

K 550 °C : درجه،٥٥٠سيم و حرارتنمونة اشباع با پتا   

K :،نمونة اشباع با پتاسيم    

Mg+EG  :،نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم  

  

  
  Q٦شمارة   پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک-11شکل 

K 550 °C: :درجه،٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K :،نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  :مونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول،ن  

Mg : نمونة اشباع با منيزيم  
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 ترکيب نيمه کمی برآورد شده از بخش رس بر اساس شدت قله های تعديل شده حاصل از پرتو ايکس در -6جدول 

  Multipilot با استفاده از برنامه كامپيوتري ۳نيمرخ 

  کوارتز  اسمکتيت  کائولينيت  کلريت  ايليت  cmعمق  

٠ - ٣٠  **  **  -  **  ****  

٣٠- ٦٠  ***  **  **  ***  ****  
  ) درصد٣٠-٤٠****  درصد     ٢٠-٣٠***  درصد   ١٠-٢٠**  درصد      ٠-١٠(* 

  
  كاني شناسي خاك هاي مسجد سليمان

  مواد مادري
دياگرام های نمونه مواد مادری بيانگر وجود کانی های ايليـت، کائولينيـت، کـوارتز و فلدسـپار مـی                    

کلريـت نمونـه از نـوع تـری اکتاهـدرال و            . پالی گورسکيت در مواد مادری مشاهده نگرديد      ). ١٢ل  شک(باشد

  .ايليت از نوع دی اکتاهدرال می باشد

  

 
) q  : ،کوارتزi : ،ايليتch : ،کلريتk : ،کائولينيتfe :فلدسپار( 

  دياگرام اشعه ايکس نمونه مواد مادری خاک های منطقة مسجد سليمان-:١٢شکل 

  

  4يمرخ ن
دياگرام های اشعه ايکس نشانگر کانی های کلريت، کائولينيت، پالی گورسکيت، کوارتز و ايليت می 

 وجود ٥٥٠°C آنگستروم در تيمار حرارت ١٠ و ١٤با توجه به وجود پيک های ). ١٤ و ١٣ شکل های(باشد 

 آنگستروم در تيمار حرارت ١٢/٧ اوليه ايليت و کلريت به اثبات می رسد و با توجه به کاهش پيک کانی های

C°١٠ و ٥/١٠وجود پيک دو شاخه . ثابت می شود نسبت به ساير نمونه ها وجود کانی کائولينيت نيز به ٥٥٠ 

آنگستروم می تواند نشانگر کانی پالی گورسکيت باشد که برای اطمينان بيشتر احتياج به مشاهده پيک رده 

در اين شرايط با توجه به باال بودن ميزان گچ و نسبت  .اشد آنگستروم می ب٤/٦دوم اين کانی يعنی حدود 

Ca/Mgوجود پيک دو شاخه در ناحيه .  می توان عنوان کرد که اين کانی در شرايط خاک تشکيل شده است

 آنگستروم ٤/٦  و همچنين وجود پيک ٥٥٠°C آنگستروم و از بين رفتن اين دو شاخگی در تيمار حرارت ١٠
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 ١٤کاهش پيک . لی گورسکيت است که مختص مناطق خشک و نيمه خشک می باشدنشانگر وجود کانی پا

 آنگستروم در اين تيمار نشانگر حضور کانی ورمی ١٠آنگستروم در تيمار اشباع با پتاسيم و افزايش پيک 

 آنگستروم می تواند نشانگر آن باشد که کانی ايليت از نوع دی ٥شارپ بودن پيک . کوليت می باشد

شارپ بودن پيک های رده زوج کانی کلريت نسبت به پيک های رده فرد نشانگر آن است .  استاکتاهدرال

 کلريت، ايليت و کائولينيت به علت وجود در مواد کانی های. که کانی از نوع کلريت غنی از آهن است

 به ارث رسيده مادری و عدم تغيير در مقدار اين کانی ها در اين نمونه نسبت به مواد مادری از مواد مادری

با توجه به مشاهده کانی پالی گورسيکت و مقايسه ميزان آن با اليه بااليی می توان عنوان کرد که ميزان . است

طور کلی می توان عنوان کرد که پالی گورسکيت مختص مناطق ه ب. اين کانی با عمق افزايش يافته است

 اما خادمی اين کانی را در ،شرايط پايدار می ماند ميلی متر است و در اين ٣٠٠خشک و با بارندگی کمتر از 

 ٤ ترکيب کمی کانی های نيمرخ ٧ در جدول )۱(.شرايط نيمه خشک و نيمه مرطوب ايران نيز  شناسايی کرد

  .مشاهده می گردد

  

  

 
  M۱ پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شماره -١٣شکل 

K 550 °C : درجه٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت  .  

K :نمونة اشباع با پتاسيم.  

Mg+EG  :نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم  
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  M۲ دياگرام پراش پرتو ايکس نمونه خاک شمارة -14شکل 

K 550 °C :درجه٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K :نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  :اتيلن گليکولنمونة اشباع با منيزيم و   

Mg :نمونة اشباع با منيزيم  
  

 ترکيب نيمه کمی برآورد شده از بخش رس بر اساس شدت قله های تعديل شده حاصل از پرتو ايکس در -7جدول 

  Multipilotبا استفاده از برنامه كامپيوتري  ۴نيمرخ 

  ورميکوليت  اسمکتيت  گورسکيت پالی  کائولينيت  کلريت  ايليت cmعمق 

٣٠ – ٠  **  **  ***  *  ***  __  

٦٠ - ٣٠  **  **  ***  ***  ***  **  
  ) درصد٣٠-٤٠****  درصد     ٢٠-٣٠***  درصد   ١٠-٢٠**  درصد      ٠-١٠(* 

 
  5نيمرخ 

 ايليت، پالی گورسکيت، کوارتز و کلريت انبساطی را کانی هایدياگرام های اشعه ايکس وجود 

 ايليت، پالی گورسکيت، کائولينيت، کوارتز و مقداری و نشانگر کانی های کلريت،) ١٥شکل (نشان می دهند 

° c آنگسترومی در تيمارحرارت ٢/١٤با توجه به عدم وجود پيک شارپ ). ١٦شکل (کانی ورميکوليت است 

 ١٤باقی ماندن پيک .  آنگسترومی می توان وجود  ورميکوليت را نتيجه گرفت١٠ و افزايش شدت پيک ٥٥٠

کانی های انبساط پذير بغير .  پتاسيم بر اثر وجود کلريت با تبلور خوب می باشدآنگستروم در تيمار اشباع با

ندرت وجود دارد، مانند کانی ورمی کوليت، که دليل ناپايداری اين ه از کلريت انبساط پذير، در اين خاک ها ب

.  شود میAl و کاهش حالليت Si  باالی خاک های آهکی است که باعث افزايش حالليت pHکانی شرايط 

 آنگستروم در تيمار اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول نشانگر کانی ٧ و ١٠وجود پيک شارپ در بين دو پيک 

اسمکتيت می باشد که از تبديل کانی پالی گورسکيت و با توجه به شرايط الزم از جمله زهکشی نا مناسب 
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کانی ايليت در اين نمونه از نوع . انست، از طريق نئوژنيک دمتری سانتی ٠ – ٣٠در اين منطقه نسبت به عمق 

 ٣٤/٦تر    آنگستروم و پيک ضعيف٣٣/١٠وجود پيک . دی اکتاهدرال و کلريت از نوع غنی از آهن می باشد

 آنگستروم در تيمار اشباع با پتانسيم و ١٤کاهش پيک . آنگستروم نشانگر وجود کانی پالی گورسکيت است

 ٣٣/٣پيک . وان به وجود ورميکوليت يا کلريت انبساطی نسبت دادآنگستروم را می ت١٠افزايش زياد پيک 

کانی کوارتز تقريبا در تمام گزارشات کانی شناسی انجام . آنگستروم را می توان به ايليت و کوارتز نسبت داد

   را مشاهده٥ ترکيب نيمه کمی کانی های نيمرخ ٨ در جدول )١٤ و ١٣، ١٢(.شده در ايران گزارش شده است

  .اييدمی نم

  

  
  M۳ پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة -١٥شکل 

K 550 °C :درجه٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K :نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  :نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم  

  

  
  M۴ پراش نگاشت پرتو ايکس نمونه خاک شمارة -16شکل 

K 550 °C :درجه٥٥٠نمونة اشباع با پتاسيم و حرارت   

K :نمونة اشباع با پتاسيم  

Mg+EG  :نمونة اشباع با منيزيم و اتيلن گليکول  

Mg :نمونة اشباع با منيزيم  
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 ترکيب نيمه کمی برآورد شده از بخش رس بر اساس شدت قله های تعديل شده حاصل از پرتو ايکس در - 8جدول 

  Multipilotاز برنامه كامپيوتري با استفاده  ٥نيمرخ 

  ورمی کوليت  گورسکيت پالی  اسمکتيت  کائولينيت  کلريت  ايليتcmعمق 

٣٠ – ٠  ***  ***  ***  *  ***  *  

٦٠ - ٣٠  ***  ***  ***  **  **  **  
  ) درصد٣٠- ٤٠****  درصد     ٢٠-٣٠***  درصد   ١٠-٢٠**  درصد      ٠-١٠(* 

  
  نتيجه گيري

های پايين شيب می تـوان       توجه به دمای کمتر و بارندگی بيشتر در قسمت         با   قلعه خواجه  هدر منطق 

 هر دو واحد فيزيوگرافی بـر روی سـازند      اين که با توجه به    . تا حدودی خاک تکامل يافته تر را مشاهده نمود        

آغاجاری قرار دارند می توان گفت که دو عامـل زمـان و مـواد مـادری مـشابه هـستند و تفـاوت منـاطق در                           

 در منطقه قلعه خواجه می توان عنوان کرد که اگر ميـزان شـيب واحـد فيزيـوگرافی                   .افی و اقليم است   توپوگر

مورد مطالعه کمتر و يا پوشش گياهی متراکم موجود بود و آب که عامل اصلی واکنش های شيميايی و تکامل                    

 می شد، پـس يکـی    تشکيلتکامل يافته تریی خاک ها فرصت نفوذ در خاک را پيدا می کرد        ،خاک می باشد  

ی خـاک هـا   با توجه به رده بندی       )١٥ (.از عوامل محدود  کننده تکامل خاک در اين منطقه شيب زياد می باشد             

تر از ساير منـاطق   يافته مورد بررسی می توان دريافت که نوع خاک تشکيل شده در پايين دست منطقه تکامل          

 باعث تشکيل کربنات کلسيم ثانويـه و حرکـت آن            زيرا در اين منطقه آب فرصت نفوذ بيشتری داشته و          ،است

اين امر با توجه به اقليم منطقه بيانگر نقش خاص توپوگرافی در تغيير و تحـول                 که   به اعماق خاک شده است    

 و نـسبت کلـسيم بـه منيـزيم در خـاک             CECميزان آهک، اسيديته،    .  در اقليم های متفاوت می باشد      خاک ها 

نسبت به نيمرخ های واقع در قلة شيب افزايش داشته که می توان آن را ناشی          نيمرخ های واقع در دامنه شيب       

نسبت کلسيم به منيزيم که معياری از تکامـل         . چنين نفوذ بيشتر آب دانست     از حرکت مواد از باال دست و هم       

 و خاک می باشد، دارای مقدار کمتری در خاک قله نسبت به خاک دامنه شيب است که نشان از آبشويی بيشتر

مـواد   :تشکيل اسمکتيت را می توان به چهار طريـق بيـان نمـود             .تکامل يافته تر بودن خاک پايين دست است       

 تغييـر و تبـديل پـالی         و  خـاکزايی  به صـورت  رسوب از محلول خاک      ، مانند ايليت  ٢ :١ کانی های  از   ،مادری

و ) Q۲ و   Q۱(ای بـاال    با توجه به شيب زياد و شرايط زهکشی خوب در نيمـرخ هـ             . گورسکيت به اسکمتيت  

همچنين وجود اسمکتيت در مواد مادری می توان يک منشاء بـرای تـشکيل اسـمکتيت را سـنگزايی در نظـر                      

در ضمن با توجه به باال بودن ميزان کانی ايليت در نمونه مواد مادری و کـاهش ايـن کـانی در نمونـه                      . گرفت

جـايی  ه در نيمرخ های پايين دست جاب . يت است خاک يک منشاء ديگر برای اين کانی تبديل ايليت به اسمکت          

کمـک  ) جـا شـده   ه  جاب(به وسيله مواد آبرفتی از مناطق باال دست ممکن است در توجيه اسمکتيت سنگزايی               
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ها كه  خصوص آنه  ب، كافي اسمكتيت دارندتوسط هوا ديده شده اند به اندازههايي كه به مقدار م  خاك.نمايد

نظر می رسد چرخـه مرطـوب و خـشک    ه در نيمرخ های منطقه ب )۱۶(. دارند ۷ باالتر از    pHزهكشي ضعيف و    

شدن متناوب در فصول مختلف در اراضی پست، تخريب کلريت را تسريع  مـی نمايـد و يـک منـشاء بـرای                       

از طرف ديگر هر چه نسبت آهـن بـه منيـزيم در             . اسمکتيت را در اين ناحيه می توان تخريب کلريت دانست         

با توجه به بـاال بـودن شـدت          )١٠،١٧(.می يابد   شود حساسيت اين کانی به هوازدگی افزايش       کانی کلريت بيشتر  

های زوج اين کانی نسبت به پيک های خرد در تمامي نمونه ها وجود كلريت غني از آهن به اثبات مـي                       پيک

ی بـه    سـپس ايـن کـان      ،ورمی کوليـت تبـديل شـده      + در هوازدگی ابتدا کلريت به کانی مخلوط کلريت          .رسد

 مشاهده می شود که کانی ورمـی کوليـت زيـادی وجـود     خاک هادر بعضی از   )١٧(.ورميکوليت مبدل می شود   

ها حاکی از آن است      بسياری از گزارش   .دارد و شرايط جهت تبديل اين کانی به اسمکتيت فراهم نشده است           

 )٢٢-١٨ (. ممکن است ناپديد شوداز مواد مادری منشاء گرفته و به دليل هوازدگی سريع        پالی گورسيت    که کانی   

در منطقـه   )۲۵ -۲۳ (.زايی نيـز گـزارش شـده اسـت     لذا تشکيل در جا به عنوان فراورده فرايندها و عوامل خاک          

   از ميـزان   ،های اشعه ايکس نشان می دهد که هر چه به طرف پـايين دسـت حرکـت مـی کنـيم                     ديفراکتوگرام

 نيمرخ های قله و شانه شيب کاسته می شود و به ميـزان کـانی    اوليه مانند کلريت و ايليت نسبت به     کانی های 

در نيمرخ هايی که باالی شيب قرار دارنـد         . اسمکتيت افزوده می شود که می تواند دليلی بر تکامل خاک باشد           

امکان اين تغيير و تحول وجود ندارد که اين امر نقش توپوگرافی به عنوان يکی از عوامل خاکساز را نشان می  

ی مناطق خشک و نيمه خشک گزارش شده است که بيـشتر            خاک ها کانی ورمی کوليت به مقدار کم در         .دهد

 با کاهش شـيب      مطالعاتی طقادر من . ی اين مناطق می باشد    خاک ها  باالی   pHبه دليل ناپايداری اين کانی در       

در  .يدا می نمايـد  ميزان کانی های اسمکتيت و ورمی کوليت افزايش پ      CEC افزايش و با افزايش      CECميزان  

 خاک هـا   هر چند در هر توپوسکانس نقش توپوگرافی در تغييرات           خاک ها توان گفت که در اين       مجموع می 

از عوامل اصلی  زايی ، عامل سنگخاک ها رسی اين کانی هایمشخص است، به نظر می رسد که در پيدايش  

 تغييرات  را در  آن می توان    کهعامل خاکزايی   همراه با    اين منطقه،  خاک اين     شناسی کانیتغييرات  کنترل کننده   

  کـه   ی پـای شـيب بـه نحـو بهتـری عمـل کـرده           خاک ها در  خاکزايی  البته عامل   . کانی شناسی در نظر گرفت    

  . باشدخاک هامی تواند تاکيدی مجدد بر نقش توپوگرافی در تکامل 
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