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 نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1393، دوم، شماره چهارمجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

  هاي رس خاك در  هاي مختلف پتاسیم و کانی بررسی رابطه شکل
  هاي مختلف منطقه اسکان عشایر نورآباد ممسنی، استان فارس فیزیوگرافی

  
  3 و سیروس شاکري2، سیدعلی ابطحی1مینا امامی*

 علوم گروه استاد2 ارشد گروه علوم خاك، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات فارس، آموخته کارشناسی نشدا1
   نور امی دانشگاه پ،ي گروه کشاورزیمرب3 ،فارس قاتیتحق و علوم واحد ی، آزاد اسالمدانشگاه ،خاك

  12/8/92: پذیرش تاریخ ؛ 17/2/92: دریافت تاریخ

  1چکیده
 یشناسـ  یکـان  و ییایمیشـ  اتیخـصوص  با آن ارتباط و میپتاس مختلف هاي  لشک نییتع منظور به مطالعه نیا
 يبرا. شد انجام مختلف يها یوگرافیزی استان فارس در فیممسن نورآباد شهرستان ریعشا اسکان منطقه يها خاك
 شـاهد  يها خاکرخ نوانع به خاکرخ چهار ،ییصحرا مطالعات و خاك هیاول نقشه هیته از پس مطالعه، نیا انجام

 ،Kex ،ی تبادل ،Ksoمحلول،   (می پتاس مختلف هاي شکل ،ییایمی ش ،یکیزی ف اتی خصوص از یبرخ. شدند انتخاب
 نـشان داد  جینتـا .  شـدند نیی تعها خاك نی در ا  ی رس يها یکان ینسب مقدار و نوع ،)Kt و کل  Knex ،یرتبادلیغ

 دشـت  در و سولز یانت راسته در يا زهیوار -ی افکنه آبرفت مخروطو تپه یوگرافیزی ف ي در واحدها  واقع يها خاك
 غالـب   يهـا  یکـان  داد، نشان رس یشناس ی کان جینتا.  قرار دارند  سولز یمال و سولز ینسپتیا يها راسته در يا منهدا

 افکنه مخروط یوگرافیزیف واحد غالب يها یکان،  و کوارتزتی اسمکتت،یکلر ت،یلیا تپه شامل یوگرافیزیواحد ف
 دشـت  یوگرافیـ زیف واحـد  غالـب  يهـا  یکـان  و تینی و کائول تی اسمکت ت،ی کلر ت،یلی ا شامل يا زهیوار -یبرفتآ

 يا  واقع بردشت دامنه   سولز یمال راسته.  بودند تیکول یورم و تینیکائول ت،یکلر ت،یلیا،  تی شامل اسمکت  يا دامنه
 کـل  و یسـاختمان  میپتاسـ  مقـدار  يدارالب  غاتی و مقدار اسمکت باالیونی تبادل کاتتی ظرفاد،یبا داشتن رس ز  

 با داشـتن مقـدار      يا زهیوار -یآبرفت افکنه مخروط  واقع بر  سولز یانتراسته  . بود ها راسته ریسا به نسبت يتر شیب
 راسته نیهمچن.  داشتها  راستهری نسبت به سايتر شی بیرتبادلی و غی تبادلمی پتاست،ی و کلرتیلی اتر شی بینسب
 واقع بر سولز ینسپتیا و راسته ها راسته ریسا به نسبت محلول میس مقدار پتانیتر شی بيتپه دارا  بر واقع سولز یانت

و مقـدار رس  )  درصد55 از تر شیب(آهک   با داشتن مقدارمی پتاسيها شکل مقدار  نیتر  کم ي دارا يا دامنهدشت  
   . بودها  راستهنیدر ب)  درصد25تر از  کم(
  

   یممسن نورآباد ،یوگرافیزیف رس، یشناس ی کانم،ی مختلف پتاسيها شکل :هاي کلیدي واژه
                                                

  mina_emami86@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1393) 2(، شماره )4( جلد مدیریت خاك و تولید پایدارنشریه 
 

 206

 مقدمه
 را اهیگ یکیزیف تیحما ها آن دهند، یم لیتشک را ها خاك تر شیب حجم از  درصد50 حدود در ها یکان

ـ هواد نیهمچن. کنند یم فراهم را اهانیگ مطلوب رشد يبرا ازین مورد يهوا و آب و دارند عهده به  دهی
 بیترک و یفیک ی، کمییشناسا ).1989 نولدز،یر مور و( کند یم آزاد را اهانیگ ییغذا عناصر ها، یکان شدن

ـ اخت در را هـا  ونیکات يرهاساز و تیتثب جذب، تیوضع از يارزشمند اطالعات ها آن یساختمان  قـرار  مـا  اری
 ک،یدرلشـ  (اردد وجود ی و دگرگون  ی رسوب ن،ی آذر يها سنگ در میپتاس). 2001 و همکاران،    یتراب (دهد یم

 يدارا ها خاك). 1985ماالولتا،    (دارند يتر شیب میپتاس یرسوب يها سنگ به نسبت نیآذر يها سنگ). 1985
ـ  خـود، مقـدار ز     بی هستند که در ترک    می پتاس  شامل يها یکان از یمتفاوت ریمقاد  میپتاسـ .  دارنـد می پتاسـ يادی

 و محلـول  يهـا  شـکل  به را میپتاس ها یکان نیا .است شده شناخته یکان چند سازنده عناصر از یکی عنوان به
 يدارا هـم  هـا  یکـان  از یبعض). 1977 هانگ، (کنند یم آزاد متفاوت يها سرعت با یدگیهواد لهیوس به یتبادل
. کننـد  یمـ  خـود  سـاختمان  وارد یرتبـادل یغ صورت به را میپتاس که هستند شده اضافه میپتاس تیتثب تیقابل

 یتبادل و محلول يها مکان از آن جذب و یتبادل و محلول يها شکل به ها یکان توسط میپتاس يآزادساز
حدود  (نیزم پوسته وزن از یبزرگ درصد میپتاس ).1985  و واتسون،  نیمکل (باشد یم متقابل صورت به
 رو نیا از و دهد یم لیتشک را خاك ییغذا مواد حال نیع در و اهیگ در موجود یمعدن مواد ،) درصد6/2

 تمام نیب از. باشد یم توسفریل در یفراوان نظر از يضرور ییغذا عنصر نیچهارم و ییایمیش صرعن نیهفتم
 يا العـاده  فـوق  تیاهم يدارا میپتاس باشند یم خاك یمعدن بخش با ارتباط در که اهیگ ازین مورد عناصر
 و فلدسـپارها  کاها،یم ژهیو هب ها یکان درون خاك میپتاس عمده بخش). 1985 اسپارکز و هوانگ،  (است  

 کمبـود  طیشرا در یساختمان میپتاس نیا. است شده واقع ها آن یدگیهواد از دست آمده    به يها فرآورده
 ی مهمریتأث یطی محطی و شرای رسيها یکان). 2004 و همکاران، تسوکایمور( دارد يا ژهیو تیاهم میپتاس
 نسبت به ری مقادشاملخشک  مهی مناطق خشک و نيها خاك.  خاك داردییایمی و شیکیزی خواص فيرو
 کمبود تیوضع در اهیگ ازین مورد میپتاس يرهاساز به قادر ها یکان نیا. هستند دار میپتاس يها ی کانيادیز
 میپتاسـ  کـه شـامل  :  به چهار شکل مختلف در خاك وجود دارد     میپتاس یکلطور به. باشند یم عنصر نیا

 عمده بخش .باشد ی میمعدن ای یساختمان میپتاس و شده تیتثب ای یرتبادلیغ میپتاس ،یتبادل میپتاس محلول،
 میپتاس از یاندک بخش فقط یرتبادلیغ و یتبادل میپتاس سطوح و بوده یساختمان بخش در خاك میپتاس
 در می مختلف پتاسيها شکل نیب موجود تعادل). 1985 هوانگ، واسپارکز  (دهد یم لیتشک را خاك کل

هـاي   ارتباط بـین شـکل   ). 2006 ،ی و ضرابی  جالل (شود ی م اهی گ ي برا می پتاس نیتأمخاك، باعث تداوم    
 چرخه ینیب شیپ و خاك میپتاس رهیذخ نییتع در خاك تکامل وشناسی   عنوان تابعی از کانی    مختلف پتاسیم به  
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). 1987 همکاران، و بوتیتر (است تیاهم با اریبس يکشاورز يها خاك در اهانیگ لهیوس به جذب و میپتاس
 ،ی تبادل می محلول، پتاس  میپتاس: از عبارتند اهانیگ يبرا یدسترس یآسان بیترت به میپتاس مختلف لشک چهار
   ).2001 ،يبا ركی منگل و ک؛2005 پور، نیحس (ی ساختمانمی و پتاسیتبادلری غمیپتاس

 ،یکـ یزیف اتیخـصوص  تا شود یم باعث يساز  بر خاك  ؤثرعنوان یک فاکتور م    به يبلند و یپست اثر
 ریی تغکه يطور به  شودریی دچار تغ  ي و بلند  ی پست فی رد کی واقع بر    يها خاك یکینرالوژی و م  ییایمیش

باتـسچک و  ( قرار خواهـد داد  ریتأث  خاك را تحتيزیخ  و حاصل ي بارور تی خاك در نها   اتیخصوص
 مرتفـع  یاراض در که افتندیدر یشناس یکان مطالعات ضمن ،)1991 (جومان و نگیس). 1996 همکاران،

 يبر رو ) 2006( و همکاران    یالله ینب. باشد یم تر شیب پست یاراض به نسبت تیلیا مقدار مرتفع مهین و
 نـشان  و دادنـد  انجام یمطالعات رس یشناس ی از کان  یعنوان تابع   به می مختلف پتاس  يها شکل نیروابط ب 

درصـد   10-30 شامل    که ییها خاك در کیترین دیاس با شده استخراج میپتاس مقدار و ها یکان که دادند
ـ لی ا یکان  درصد 30-50 که شامل    ییها خاك از تر کم آشکار طور به باشد یم تیلیا یکان . باشـد  ی مـ  تی

 و یرسـ  یشناس ی و ارتباط آن با کانمی مختلف پتاسيها شکل عی توزيرو) 2009(رضاپور و همکاران    
انجام داده و نشان دادنـد کـه       هاي پژوهش رانی ا شمال در هیاروم منطقه در خاك یوگرافیزیف يواحدها

ـ لیا( رس شـامل  ی کـان بـات یرکها در ت  خاك ـ کلر ت،یاسـمکت  ت،ی ـ نیکائول  وتی  يواحـدها  يبـرا ) تی
 همکـاران  و شـارما .  متفاوت هـستند   ها یکان نیا ینسب مقدار در اما هستند، مشابه مختلف یوگرافیزیف
 مختلـف   يهـا  شـکل  عیـ جـاب، توز   پن يایمالیه منطقه در ها  از خاك  ی در برخ  که دادند نشان) 2006(

 در سـطوح    می پتاسـ  يهـا  شکل راتیی تغ نی دارد و همچن   ی منطقه بستگ  ختی ر نیها به زم    در آن  میپتاس
   .شود داده حیتوض یشناس یتواند با کان یمختلف خاك م

  :  پژوهش عبارت بود ازنی ااهداف
   مطالعه مورد منطقه يها خاك و ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یبررس. 1
 بـا  آن ارتبـاط  نیهمچن و ییایمیش يرهایمتغ از یتابع عنوان به آن ارتباط و میپتاس تیوضع ناختش. 2

   خاك مختلف يها یوگرافیزیف در یشناس یکان
    منطقهيها خاك در یرس يها یکان یکم و یفیک شناخت. 3
  

  ها مواد و روش
 باشـد  ی م یشهرستان ممسن  از یبخشجزو  منطقه اسکان عشایر     :مطالعه مورد منطقه یعموم اطالعات

ـ ا.  قـرار گرفتـه اسـت      رازیغرب ش   شمال يلومتری ک 170و در   ) مرکز شهرستان  (نورآباد شرق در که  نی
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  و طولی عرض شمال  دقیقه 34 درجه و    30 تا دقیقه   40 درجه و    29 نیب هکتار 500 مساحت به منطقه
 منطقه انهیانگین بارندگی سال  می). 1 شکل (است دهیگرد واقع یشرق درجه   52 تا دقیقه   34 درجه و    50
 رطـوبتی خـاك     هـاي  رژیـم . باشـد  مـی  وسیسلس درجه 2/21 انهیل سا يدما میانگین   ومتر     میلی 4/583
 مرتفـع  نـسبت  بـه  يهـا  قسمت اعظم منطقه را کـوه . باشد  میکیپرترمی خاك هایی دمامی و رژ کیوستی

 نظـر  از. باشـد  یمـ  عـدس  و جو ،هاي عمده منطقه گندم کشت. دهد یم لیتشک از جنگل بلوط     دهیپوش
 یشناس نیزم ساختار و است یشناس نیزم سوم دوران اواخر به متعلق منطقه نیا ارتفاعات یشناس نیزم
بـر    خاك عـالوه لیگانه تشک  ج از عوامل پن  یکی.  شده است  لی تشک ی و آهک  ی گچ ي از سازندها  تر شیب

 يسـازندها . باشـد  یم یشناس نیزم فمختل يسازندها بیتخر حاصل که بوده خاك يمادر مواد م،یاقل
، )یمـارن ( ی پابده گـورپ ،ي آسماری، آهک)یآهک( سروك  :از عبارتند منطقه نیا در موجود یشناس نیزم

ـ ا در) 2009 فارس، استان اطالعات و آمار دفتر(گچساران و رازك   ـ زیف منطقـه  نی ، 1 تپـه يهـا  یوگرافی
هـاي    وجود دارند که خـاکرخ     3يا دامنه يها و دشت  2دار زهیسنگر يا زهیوار -یآبرفت يها افکنه  مخروط

   .اند حفرشده در این واحدها قرار گرفته
  

  
  

  . منطقه مورد مطالعه-1شکل 

                                                
1- Hill 
2- Gravelly Alluvial Colluvial Fans 
3- Piedmont Plains 
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ـ  اطالعات براساس ابتدا پژوهش نیا انجام براي :مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی    از آمـده  دسـت  هب
 دارا خـاطر  بـه  نورآبـاد  دشـت  استان، يا ماهواره ریتصاو و یشناس خاك مطالعات ،یتوپوگراف يها نقشه
ـ ناح مرتفـع،  و یکوهستان هیناح (متفاوت يها يناهموار و یعیطب تیوضع بودن  و مـسطح  و یدشـت  هی
 يواحدها کیتفک به اقدام منطقه نیا در سپس. شد گرفته نظر در يبردار نمونه يبرا) يماهور تپه هیناح

 خـاکرخ  4 ها، خاکرخ حفر از پس. دیگرد خاکرخ حفر به اقدام واحد هر يرو بر و نموده یوگرافیزیف
ـ زی ف ي خـاکرخ در واحـدها     8 از مجموع    شاهد يها خاکرخ عنوان به  ي متفـاوت و مـواد مـادر     یوگرافی
 مطالعـات  و شـده  مـشخص  خـاکرخ  هـر  مختلـف  يهـا  افـق . انتخـاب شـدند   ) انیسازند فهل  (کسانی

. گرفت صورت يبردار نمونه خاکرخ ره مختلف يها انجام شد و در آخر از افق       ها خاك یکیمورفولوژ
 ییایمیشـ  و یکـ یزیف يها هیتجز. شدند داده عبور يمتر یلیم 2 الک از شدن خشک هوا از پس ها نمونه
 عـصاره  در خـاك  یکـ یالکتر تیهدا تیقابل ،)1962 وکوس،یبو (درومتریه روش به خاك بافت شامل

ـ ( متـر  pH دسـتگاه  توسط اشباع گل روش به pH ،یکیالکتر سنج تیهدا دستگاه توسط اشباع گل  چ،یپ
 میکلس کربنات ،)1965چاپمن،  (pH 2/8 نرمال 1 میسد استات با خاك یونیکات تبادل تیظرف ،)1982

 در که تر، سوزاندن روش به یآل کربن ،)1954 چاردز،یر (کیدریکلر دیاس یبرگشت ونیتراسیت روش به
 و شـده  دیاکـس  ظیغلـ  کیسـولفور  دیاسـ  مجـاورت  در میپتاسـ  کرومـات  یب توسط خاك یآل مواد آن
 مختلف يها شکل، )1975جکسون،  (شود یم ترهیت سولفات ومیفروآمون با میپتاس کرومات یب مانده یباق

 ومی با استات آمون   يریگ عصاره در عصاره اشباع،     بیترت  به کل و یرتبادلیغ ،یتبادل محلول، شامل میپتاس
ـ فلور دیاس با هضم و جوشان، کیترین دیاس با يریگ عصاره،  pH 7 نرمال   1 ـ ت و کیدری  یسـلطان  زابی
 قابل استخراج می محلول و پتاسمی از تفاضل پتاسی تبادلمیپتاس). 1996 اسپارکز، وهلمک  (شدند نییتع

ـ  قابل استخراج با استات آمون می از تفاضل پتاس   یرتبادلی غ می پتاس وم،یبا استات آمون    قابـل  می و پتاسـ ومی
 می و پتاسکیتری ندی قابل استخراج با اس    می از تفاضل پتاس   ی ساختمان می پتاس  و کیتری ن دیاستخراج با اس  

 ابتـدا  رس، شناسـی  کـانی هـاي     آزمـایش   انجام يبرا. دست آمدند  ه ب کیدری فلور دیقابل استخراج با اس   
 امـالح  سـایر  و گـچ  آلـی،  مـاده ها،   حذف کربناتبراي خاك تحت پیش تیمارهاي مختلف      هاي نمونه

ـ تریک و) 1975 (جکـسون  روش هـا  کربنات خروج براي.  آهن قرار گرفتند   یدهاياکس و محلول  و کی
 نرمـال در  کی بافرشده می در ابتدا توسط استات سد ها  کربنات .گرفتند قرار عمل مالك،  )1963 (هوپ

5pH= اثـر  گـر ید کـه  گرفـت  صـورت  یهنگام تا نرمال کی میسد استات کردن اضافه. شدند حذف 
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 درصـد و حـرارت      30 ژنهی آب اکـس   لهیوس  به یماده آل . نشد دهید نرمال کی کیردیدکلریاس با واکنش
ـ  رفـت کـه در ا  نی از ب  وسیلسی درجه س  80 تا   ها دادن نمونه  ـ  منی ـ  منگنـز ن دی اکـس انی .  خـارج شـد  زی

 ایـن  از پـس . حـذف شـدند  ) 1960( روش مهـرا و جکـسون      لهیوس  به ها نمونه از آزاد آهن يدهایاکس
 اعمـال . گرفت انجام) 1963 (هوپ و کیتریک روش مطابق شن و سیلت س،ر به اجزا تفکیک مرحله
 درجـه  550 حرارتـی  تیمـار  اعمـال  و منیـزیم  از اشـباع  رس نمونـه  روي بر گلیکول اتیلن بخار تیمار

 شده توسط ماری تيها نمونه ههم از سپس. شد انجام پتاسیم با اشباع رس هاي نمونه روي بر گراد سانتی
 قیـ طر از یرسـ  يهـا  یکـان  مقدار یکم مهین برآورد و هیها ته   آن کسیا اشعه يها رامفرکتوگید،  دستگاه

  .دیگرد نییتع) 1954 (همکاران و جونز روش مطابق ها یکان اول رده يها کیپ یرمنحنیز سطح سهیمقا
 شده مطالعه يها خاك در یتوپوگراف تنوع :منطقه در موجود يها یکان و يبلند و یپست ریتأث یبررس

 درون بـه  افتـه ینفوذ آب مقـدار  ،یسـطح  آب هرز زانیم در تفاوت سبب يا دامنه يها دشت تا ها پهت از
 را هـا  خـاك  نیتکـو  و توسـعه  کـه  شـود  یمـ  خـاك  رخ مین درون مواد و امالح يعمود انتقال و خاك
ه  در سـه راسـت  تـوان  یمـ  را هـا   که آندهی گردها  خاكزی عوامل باعث تمانی قرار داده است ا  ریثتأ تحت

 در خاك خاکرخ ی و عمقی سطحمشخصه يها افق کرد، يبند طبقه سولز ی و مالسولز ینسپتیا سولز، یانت
   .باشد ی مکی و مالکی کلسک،ی کمبک،ی اکرشامل منطقه نیا

 جینتـا .  نشان داده شـده اسـت      5 تا   2 يها شکل در کسیا پراش پرتو  يها هاي خاکرخ  دیفرکتوگرام
ـ لی ايهـا  یکـان ) Crافـق    (1خاکرخ  حد تپه    در وا  که داد نشان یشناس یکان ـ  کلرت،ی  و تی اسـمکت ت،ی

ـ لیا يهـا  یکان) Aافق   (2 خاکرخ دار زهیسنگر يا زهی وار -ی مخروط افکنه آبرفن   واحدکوارتز و در      ت،ی
) Bwافـق    (4 و) 1Bkافـق    (3 يهـا   خاکرخ يا دامنه دشت واحد در و تینیکائول و تیاسمکت ت،یکلر
ـ کلر ،تیلیا ت،یاسمکت يها یکان ـ نیکائول ت،ی ـ .  وجـود دارنـد    تیـ کوال یورمـ  و تی  در واحـد  نیهمچن

 هـاي  دهمشاه دارد و مطابق با    ي آوار منشأ شد که    مشاهده تیاسمکت شیافزا يا  دشت دامنه  یوگرافیزیف
ـ  يا  واقع بر دشت دامنه    سولز یمال در راسته    1Bk افق. باشد یم) 1980( و همکاران    نیاباحس  نیتـر  شیب
 يدیاسـ  خـاك  pH ی نورآبادممـسن ریکه در منطقه اسکان عـشا     ییجا  آن از. داراست ار تیاسمکت مقدار

 دهی به ارث رس   ي از مواد مادر   ها خاك نیا در تینیکائول یکان وجود که گرفت جهینت توان یم باشد، ینم
 خـشک،  مـه ین و خشک مناطق يها خاك در تینیکائول که کردند انیب) 2003( یابطح و یخرمالاست،  

ـ کلر منـشأ  شـود  ی در رسوبات دوره کرتاسه مـشاهده مـ  تر شی دارد و گسترش آن، ب   یرث توا منشأ  و تی
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 همکـاران  و ییایاول و) 2003 (یابطح و یخرمال. باشد یم یموروث شده مطالعه يها خاك در زین تیلیا
 از ی دو کاننی ا.است دهیرس ارث به يمادر مواد از تیلیا که کردند انیب ران،یا غرب جنوب در) 2006(

ـ لیا. انـد  دهیرسـ  ارث بـه  يمـادر  مواد و سنگ از یتوارث منشأ با که هستند ییها یکان نیتر عمده  از تی
ـ آ یم وجود به گرید يها یکان بیتخر از معموالً و است میپتاس حامل مهم يها رس ـ  و دی  میپتاسـ  از ای

 Bwو   1Bk يهـا  افـق  در مطالعـه  مـورد  منطقه در تیکول یورم یکان. شود یم لیتشک خاك در محلول
ـ کول یورم کم مقدار. است کم یکان نیا مقدار که دارند، وجود يا دامنه يها دشت بر عواق ـ دل بـه  (تی  لی

 گزارش) 2003 (یابطح و یخرمال توسط خشک مهین مناطق در) یکان نیا لیتشک يبرا نامناسب طیشرا
 هرچه واقع در. باشد یم ها كخا یدگیهواد زانیم دهنده نشان آن عیتوز عمق و کوارتز زانیم. است شده
ـ م). 1979 ،يمحجـور  (ابدی یم کاهش خاك در کوارتز ینسب زانیم باشد تر شیب یدگیهواد  ی نـسب  زانی

ـ هواد دهنـده   تپه نشانیوگرافیزی واقع بر واحد فCrکوارتز در افق     ـ ا کـم  یدگی ـ زیف واحـد  نی  یوگرافی
 و تیکلر يها یکان ینسب مقدار ،يا زهیوار -ی آبرفتافکنه مخروط واحد مورد مطالعه در  منطقه. باشد یم
ها کاسته شده و بـر       از مقدار آن   يا دامنه دشت سمت به يشرویپ و ارتفاع کاهش با و بوده ادتریز تیلیا

 در. باشـد  یمـ  )1992( گوپتا و همکاران جی مطابق با نتاجی نتانی است که اشده افزوده  تیمقدار اسمکت 
 مـشابه   شی کم و ب   تیفی از نظر ک   یوگرافیزی مختلف ف  ي در واحدها  ی رس يها یکان مطالعه، مورد منطقه

 مختلف اشکال و ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص یبرخ 1 جدول در. ستند متفاوت ه  تیاما از نظر کم   
   .است شده آورده میپتاس

  

  
  

  .Crهاي پراش پرتوایکس افق   دیفرکتوگرام-2شکل 
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   .A هاي پراش پرتوایکس افق  دیفرکتوگرام-3شکل 
  

  
  

   .1Bk هاي پراش پرتوایکس افق  دیفرکتوگرام-4شکل 
  

  
  

   .Bw هاي پراش پرتوایکس افق  دیفرکتوگرام-5شکل 
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 در میپتاسـ  محلـول  شـکل  :مختلـف  يها یوگرافیزیف در یرس يها یکان و میپتاس يها شکل یبررس
 ریمتغ) لوگرمیک بر گرم یلیم 52/3 نیانگیم (لوگرمیک بر گرم یلیم 82/0-91/11 از شده مطالعه يها خاك

 دامنـه  کنـد،  یم رییتغ لوگرمیک بر گرم یلیم 6/2-91/11 از یسطح يها افق در شکل نیا مقدار. باشد یم
ـ یم 23/2 (لوگرمیک بر گرم یلیم 82/0-35/5 یرسطحیز يها افق در محلول میپتاس راتییتغ  بـر  گـرم  یل
 مختلف عوامل که چرا باشد، یم يتر کم راتییتغ يدارا یسطح يها افق به نسبت که باشد یم) لوگرمیک

 توانـد  یم یسطح يها افق در محلول میپتاس تر شیب ریمقاد. گذارند یم اثر آن مقدار يرو تر کم یطیمح
 و خـاك  محلول به میپتاس شدن آزاد و دار میپتاس يها یکان سطح، در دار میپتاس يکودها کاربرد علت به

 در یرسطحیز و یسطح افق در محلول میپتاس مقدار شده مطالعه يها خاك در. باشد تر شیب یدگیهواد
 يکـشاورز  نبود خاطر  به آن لیدل که گفت توان یم و است بوده واحدها ریسا از تر شیب تپه یوگرافیزیف

   .باشد یم یتیدوظرف يها ونیکات غلظت بودن باال نیهمچن و واحد آن در
ـ    هاي  ل محلول با شک   می پتاس یهمبستگ ـ یزی ف اتی و خـصوص   می مختلـف پتاس  علـت  بـه  :ییایمیکوش
 و یتبـادل  يها شکل با فقط میپتاس شکل نیا مختلف، یطیمح عوامل رییتغ به محلول میپتاس تیحساس

 دهـد،  ینمـ  نـشان  یهمبـستگ  کـل  و یسـاختمان  میپتاسـ  با و داشته دار یمعن و مثبت ارتباط یرتبادلیغ
 بـا  و داشـته  دار یمعن و مثبت ارتباط یآل ماده و یونیکات تبادل تیظرف مقدار با محلول میپتاس نیهمچن
 و میپتاسـ  مختلـف  يهـا  شکل نیب یهمبستگ بیضر،  2جدول   (دهد ینم نشان یهمبستگ رس درصد

 بـا سـطوح     یکی الکتروسـتات  ونـد ی پ ي دارا میپتاسـ  یتبـادل  شـکل ). دهـد  یم نشان را خاك اتیخصوص
 گرفته نظر در اهیگ استفاده قابل میپتاس عنوان به میپتاس از شکل نیا. باشد یم یآل مواد و یرس يها یکان
 10/127 نیانگیم (لوگرمیک بر گرم یلیم 8/69-84/176 یسطح يها افق در آن راتییتغ دامنه و شود یم
ـ م (لـوگرم یک بـر  گرم یلیم 48/7-58/71 یرسطحیز يها افق در و) لوگرمیک بر گرم یلیم  11/49 نیانگی
 کـاهش  ینییپا اریبس سطوح به یرسطحی ز يها افق در استفاده قابل میپتاس زانیم) لوگرمیک بر گرم یلیم
ـ ا بـا  باشـد  یم يمادر مواد تیلیا منشأ نیتر مهم که نیا به توجه با. است افتهی  روش بـه  کـا یم حـال  نی

 ابـد ی یمـ  شیافـزا  خـاك  سـطح  طرف به خاك عمق از یکان نیا مقدار و شود یم لیتشک زین ییخاکزا
 دارند قرار یمتوسط تیوضع در جذب قابل میپتاس نظر از شده مطالعه یسطح يها افق). 2001 ،يباقر(

 مقـدار  يرو تواننـد  یمـ  يمتعـدد  عوامـل . انـد  افتهی عیتوز منطقه مختلف يواحدها در عمده طور به که
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 تیظرف ذرات، اندازه عیتوز ،ییآبشو آهک، مقدار ها، یکان نوع و مقدار: مانند بگذارند اثر یتبادل میپتاس
 همکـاران،  و گـو یا (هـا  خـاك  در فسفات باتیترک وجود و هیال عمق خاك، pH خاك، یونیکات ادلتب

   مخروطي واقع بر روسولز ی راسته انت2 خاکرخ يها رس یتبادل میپتاس). 1999 همکاران، و پال؛ 2008
 آهک نسبت   ارمقد بودن   نیی که علت آن پا    باشند، یم تر شی ب ها خاکرخ ری از سا  يا زهیوار -ی آبرفت افکنه
 باشد یم ها راسته ریسا از تر شیب 2 خاکرخ يها  در رسزی نیتبادلری غمی و پتاسباشد ی مها راسته ریبه سا
ـ ا در ییکـا یم يها یکان ریمقاد بودن تر شیب دهنده نشانکه    ـ تجز جینتـا  باشـد،  یمـ  خـاکرخ  نی  يهـا  هی

ـ  يا هدامن دشت سمت به هرچه و کند ی م دییتأ را   هی نظر نی ا یشناس یکان ـ رو یمـ  شیپ ـ لیا مقـدار  می  تی
 و گوپتـا  جینتا موافق جی نتا نیا که است شده کاسته یرتبادلیغ و یتبادل میپتاس تینها در و افتهی کاهش

 یرتبادلیغ میپتاس که ییها خاك کردند انیب زین) 2002 (همکاران و سوراپانن. باشد یم) 1992 (همکاران
 در هـا  خـاك  میپتاس هیته قدرت واقع، در. بودند رس بخش در يتر شیب يکایم يدارا داشتند يتر شیب

 يا دامنه واقع بر دشت سولز ینسپتیا راسته 4 خاك.  موجود در بخش رس استيکای با ممیمستق ارتباط
ـ ( باال بـودن مقـدار آهـک    نیو همچن ) تیکوال ی ورم یوجود کان  (تر شی ب یدگیعلت هواد  به    از تـر  شیب

 يتـر  کـم  یتبـادل  میپتاسـ  يدارا هـا   راستهرینسبت به سا)  درصد25ز تر ا کم(  رسمقدارو )  درصد 55
ـ ن یرتبـادل یغ میپتاسـ . دارد مطابقت) 2011 (همکاران و يریق ینجف جینتا با که باشد یم  4 خـاك  در زی

ـ لی مقدار بود که علت آن کاهش مقـدار ا      نیتر  کم يدارا  رس درصـد  کـاهش  و يا  در دشـت دامنـه  تی
 جی خاك دارد که با نتا تیلی با ا  می منطقه ارتباط مستق   نی ا يها خاك در   یرتبادلی غ میمقدار پتاس . باشد یم
   .مطابقت دارد) 2001(دست آمده توسط گازل و همکاران  هب

ـ    هاي  ل با شک  ی تبادل می پتاس یهمبستگ ـ یزی ف اتی و خـصوص   می مختلـف پتاس  2 جـدول  :ییایمیکوش
 تیظرف آهک، مانند ها  شکلنی ا عیوز بر ت  مؤثر اتی و خصوص  می مختلف پتاس  يها شکل نیب یهمبستگ

 بـا  یتبـادل  میپتاس شود یم مشاهده طورکه همان. دهد یم نشان را رس درصد و یآل ماده ،یونیکات تبادل
ـ  ماده و یونیکات تبادل تیظرف مقدار با نیهمچن و یرتبادلیغ و محلول میپتاس  و مثبـت  یهمبـستگ  یآل
  .دهد ینم نشان یهمبستگ میکلس کربنات درصد با یتبادل میپتاس. دهد یم نشان يدار یمعن

ـ م (لـوگرم یک بر گرم یلی م 40/108-5/335 از کیترین دیاس با استخراج قابل میپتاس  19/242 نیانگی
ـ م (لوگرمی بر کگرم یلی م44/49-82/144 و از  ی سطح يها در افق ) لوگرمیگرم بر ک   یلیم  78/97 نیانگی
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 لهیوسـ  بـه  اسـتخراج  قابـل  میپتاس نیانگیم. باشد یم ریمتغ یرسطحیز يها افق در) لوگرمیک بر گرم یلیم
 رهیـ ذخ میپتاس نظر از یبررس مورد يها خاك که دهد یم نشان یسطح يها افق در جوشان کیتریدنیاس
 ول، محل می مجموع پتاس  کیتری ن دی قابل استخراج با اس    میمقدار پتاس .  قرار دارند  یکم نسبت به سطح در

 نیانگیم (لوگرمی بر کگرم یلی م36/36-84/154 از یتبادلری غمیپتاس. ردیگ یبرم  را دریرتبادلی و غیتبادل
ـ م (لوگرمی بر کگرم یلی م11/29-78/72 و از    ی سطح يها افق در) لوگرمیک بر گرم یلی م 54/108  نیانگی
ـ متغ یرسـطح یز يهـا  افق در) لوگرمیک بر گرم یلی م 44/46  در یرتبـادل یغ میپتاسـ  مقـدار . باشـد  یمـ  ری

 در کاهایم واقع در. ابدی یم شیافزا یرسطحیز يها خاك به نسبت يتر شیب مقدار به یسطح ياه خاك
 میپتاسـ  مقـدار  و بـوده  یرسـطح یز يهـا  خاك به نسبت يتر شیب یدگیهواد يدارا یسطح يها خاك

 هـستند  بازشـده  يهـا  لبـه  يدارا کـه  دهیهواد يکاهایم در کیتریدنیاس ماریت اثر بر شده آزاد یرتبادلیغ
ـ  يآزادسـاز  سـبب  یسـطح  يهـا  خـاك  در دهیهواد يکاهایم وجود. باشد یم تر شیب ـ آمون تـر  شیب  ومی
اسـتفن و   (شـود  یمـ  هـستند   دهیـ رهوادی غ يکاهای م ي که دارا  یرسطحی ز يها خاك به نسبت یرتبادلیغ

 رنظـ  بـه . دارند قرار یکم سطح در مطالعه مورد منطقه در رتبادل،یغ میپتاس یکلطور به). 1997اسپارکز،  
ـ نها در و جذب قابل میپتاس کاهش به منجر میپتاس کود شیافزا بدون کشت یطوالن سابقه رسد یم  تی

   .است شده تبادل رقابلیغ میپتاس
ـ   هاي  ل با شک  یرتبادلی غ می پتاس یهمبستگ ـ یزی ف اتی و خـصوص   می مختلف پتاس  ارتبـاط  :ییایمیکوش

ـ  و ظرف  ی مقدار ماده آل   نی کل و همچن    و یساختمان ،یرتبادلیغ محلول، میپتاس با يدار یمعن و مثبت  تی
 از  ی سـاختمان  میپتاسـ . )2جـدول   . ( نـدارد  ی همبـستگ  می دارد و با درصد کربنات کلـس       یونیتبادل کات 

ـ ی م 31/2984 نیانگیم (لوگرمیک بر گرم یلی م 75/5664-4/1156  يهـا  خـاك  در) لـوگرم یک بـر  گـرم  یل
ـ م (لـوگرم یک بر گرم یلی م56/496-18/3631 و   یسطح ـ ی م42/2022 نیانگی  در) لـوگرم یک بـر  گـرم  یل

   .باشد یم ریمتغ یرسطحیز يها افق
ـ  مختلف هاي  شکل با یساختمان میپتاس یهمبستگ ـ یزیف اتیخـصوص  و میپتاس  می پتاسـ  :ییایمیکوش
ـ  ماده و یونیکات تبادل تیظرف نیهمچن کل و    می با پتاس  یساختمان ـ  و مثبـت  یهمبـستگ  یآل  يدار یمعن

ـ  و یمنفـ  یهمبـستگ  رقت اثر علت به میکلس تکربنا مقدار با اما دارد،  میپتاسـ  بـا  و داشـته  يدار یمعن
 14/0- 6/0 دامنه در ها خاك کل در می پتاسریمقاد). 2جدول . (دهد ینم نشان یهمبستگ چیه خاك محلول
 کـل  میپتاسـ . کنـد  یمـ  رییتغ یرسطحیز يها افق در درصد 05/0-38/0 و یسطح يها خاك در درصد
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 مقـدار  شـده  مطالعـه  يهـا  خـاك  در .یساختمان و یرتبادلیغ ،یتبادل محلول، میتاسپ مجموع از عبارتند
 هایی کانی در که است آن علت که است بوده تر بیش غیرتبادلی پتاسیم از ها افق یبعض در تبادلی پتاسیم

 بـا  آمونیوم یون شعاع اندازه نزدیکی علت به هستند، پتاسیم جذب براي اختصاصی هاي محل داراي که
 پتاسـیم  نتیجـه  در. اسـت  شده سطحی جذب پتاسیم از بخشی استخراج به قادر آمونیوم پتاسیم، عاعش

 پتاسـیم  مقـدار  ز مـورد مطالعـه ا  هـاي  خـاك  اسـتات آمونیـوم در بعـضی از     وسیله به شده گیري عصاره
   ).1964 ،بالك  ریچ و؛1964، ریچ( است شدهتر   بیشغیرتبادلی

  
   .ها هاي مختلف پتاسیم خاك شکلو شیمیایی و  برخی خصوصیات فیزیکی -1جدول 

  رس
کربن 
  آلی

کربنات 
  کلسیم معادل

  هاي مختلف پتاسیم شکل
 بافت افق  )گرم بر کیلوگرم میلی(

  درصد
pH 

  ساختمانی  غیرتبادلی  تبادلی  محلول

CEC  
1 -Cmol(+)kg  

  )Typic Ustorthents تپه، (1 خاکرخ
A  L 48/23  18/1  5/71  70/7  91/11  68/146  121 4/1156  24 

C C.L  48/29  19/0  60 73/7  35/5  11/23  73/31 83/599  15 

CR L  08/23  13/0  5/69 71/7  56/1  48/7  4/40 56/496  14 

  )Typic Ustifluvents اي، واریزه -افکنه آبرفتی مخروط (2خاکرخ 
A L 48/25  86/0  48  50/7  24/4  84/176  84/154 5/3338  25 

1C S.C.L  48/23  09/0  5/46 52/7  93/0  83/59  47/47 75/2017  17 

2C S.C.L  48/21  23/0  45 60/7  26/2  52/36  19/39 1808  14 

  )Typic Calciustolls اي، دشت دامنه (3 خاکرخ
A L 2/24  50/1  41  68/7  19/8  09/115  97/121  75/5664  27  

1Bk C.L  92/28  27/0  53  50/7  82/0  58/71  78/72 18/3631  23  
2Bk C.L  48/35  17/0  5/58  71/7  02/1  51/65  58/67 89/3341  19  

C C.L 2/31  05/0  5/57  50/7  95/2  81/57  46/53  78/3361  18  
  )Typic Haplustepts اي، دشت دامنه (4 خاکرخ

Ap L 2/18  75/0  69  57/7  6/2  8/69  36/36  6/1777  18  
Bw L  2/14  15/0  5/71  60/7  75/3  01/57  93/41 31/1783  16  
IIC S.L  76/14  13/0  72  70/7  22/2  89/52  12/41 77/1559  15  
C S.L 48/13  09/0  5/67  55/7  41/1  35/59  11/29  13/1642  12  
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   .هاي مختلف پتاسیم و خصوصیات خاك بین شکل) r( ضریب همبستگی -2جدول 
  Clay  CEC  Kso  Kex  Knex  Kst  Kt  

CEC  ns392/0              
Kso  ns019/0  *564/0            
Kex  ns075/0  **824/0  *581/0          
Knex  ns292/0  **905/0  **597/0  **922/0        
Kst  

ns369/0  **708/0  ns079/0  ns474/0  *562/0      
Kt  ns367/0  **737/0  ns113/0  ns517/0  *602/0  **999/0    

O.C 
ns017/0  **807/0  **783/0  **757/0  **778/0  ns455/0  ns487/0  

CCE  ns443/0-  ns429/0-  ns047/0  ns243/0-  ns391/0-  *659/0-  *656/0-  
Kso : ،پتاسیم محلولKex : ،پتاسیم تبادلیKnex : ،پتاسیم غیرتبادلیKst : ،پتاسیم ساختمانیKt :پتاسیم کل.  

  . درصد1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد و 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

 5/94 و 37/90 نیانگیطور م به (دهد یم لیتشک را خاك کل میپتاس از ییباال درصد یساختمان میپتاس
 درصـد  46/2 و 17/5 حـدود  زی نی تبادلمیپتاس). یرسطحی و ز  ی سطح يها خاك کل در    میدرصد پتاس 

 کرد که   يریگ جهینت توان یم نیبنابرا. دهد یم لیتشک را یسطح ریز و یسطح يها  کل را در افق    میپتاس
و ) 1964 (چی رجیکه با نتا. دهند ی ملیك را تشک خامی درصد کل پتاس96 از شی بمی دو شکل پتاس  نیا
 میپتاس درصد 83/2 و 45/4 حدود یرتبادلی غمی پتاسبی ترتنیو به هم. مطابقت دارد) 1964( و بلک چیر

 در را کل میپتاس درصد نیتر کم محلول میپتاس و دهد یم لیتشک یرسطحیز و یسطح يها افق در را کل
  .دهد یم اختصاص خود به را درصد 17/0 یرسطحیز يها افق و درصد 3/0 یسطح يها افق

ـ    هاي  ل کل با شک   می پتاس یهمبستگ ـ یزی ف اتی و خـصوص   می مختلـف پتاس  کـل  میپتاسـ : ییایمیکوش
 مـاده  و یونیکات تبادل تیظرف نیهمچن و یساختمان و یرتبادلیغ میپتاس با يمعنادار و مثبت یهمبستگ

 میپتاسـ  بـا  و داشته يدار یمعن و یمنف یهمبستگ رقت اثر علت به میکلس کربنات مقدار با اما. دارد یآل
 واقـع بـر دشـت    سـولز  یمـال  راسـته   ).2جدول  . (دهد ینم نشان یهمبستگ چیه یتبادل و خاك محلول

 ي مقـدار بـاال  بودن دارا لیدل  متفاوت، به  يها یوگرافیزی مطالعه شده با ف    يها راسته ری سا نی در ب  يا دامنه
ـ  کل میپتاس مقدار ت،ی اسمکتید رس باال و باال بودن مقدار نسب    درص ،یونی تبادل کات  تیظرف  يتـر  شیب

 مخـروط  از تیاسـمکت  ینـسب  مقـدار  میدان یم طورکه  همان دارند شده مطالعه يها راسته ریسا به نسبت
). 1992 ،همکـاران  و گوپتا ؛1980 ، و همکاران نیاباحس( ابدی یم شیافزا يا دامنه دشت سمت به افکنه
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 یکاف و ادیز کل میپتاس يدارا تیاسمکت نوع از یرس يها یکان بودن دارا لیدل به مطالعه ردمو سول یمال
 هـا  خـاك  شـدن  خشک و تر و ادیز يا هیال بار اد،یز یتبادل تیظرف لیدل به اما باشند یم اهیگ رشد يبرا

 مطابقـت ) 2004 (نگیس و سواگ جینتا با که است داده يرو ها خاك نیا در میپتاس تیتثب و ينگهدار
ـ کوال ی ورمي مقداري داراسولز یمال راسته   که نیا به توجه با نیهمچن و دارد بـر   ی اسـت و از طرفـ  تی

ـ  الیدل  به تیکوال ی باال در ورم   یونی تبادل کات  تی ظرف خالف ـ  مرکـز بـار ال  کـه  نی  و تتراهـدرال  در يا هی
ـ  (شـود  تیتثب یکان نیا در تواند یم میپتاس است سطح به کینزد  جـه ینت در) 2006 ،یراب و ضـ   یجالل

ـ تثب يبرا باال تیظرف جادیا سبب خاك کی در تیکوال یورم حضور  ،ی و ابطحـ   یخرمـال  (میپتاسـ  تی
  .است شده استفاده قابل میپتاس زانیم کاهش جهینت در و) 2003

  
  يریگ جهینت

 کینزد طارتبا در میپتاس يها شکل مقدار و بوده باال شده مطالعه منطقه در یساختمان میپتاس مقدار
ـ زی مختلـف ف   ي در واحـدها   ی رس يها یکان اشد،ب  یم یرس يها یکان مقدار و یوگرافیزیف با  از یوگرافی

ـ  بـا داشـتن رس ز  سـولز  یمالراسته .  متفاوت هستندتی مشابه اما از نظر کم شی کم و ب   تیفینظر ک   اد،ی
 تیـ کوال یقدار کـم ورمـ   منی غالب و همچنتی باال و مقدار اسمکت  ی ماده آل  باال، یونیکات تبادل تیظرف

   واقـع بـر دشـت      سولز ی انت راسته. دارد ها  راسته ری نسبت به سا   يتر شی و کل ب   ی ساختمان میمقدار پتاس 
 نسبت يتر شیب یرتبادلیغ و یتبادل میپتاس يدارا تیکلر و تیلیا تر شیب ینسب مقدار داشتن با يا دامنه

 محلول نـسبت بـه      می مقدار پتاس  نیتر شی ب يتپه دارا   واقع بر  سولز یانتراسته  . باشد یم ها راسته ریسا به
 يهـا  شـکل  مقـدار    نیتـر   کم ي دارا يا  واقع بر دشت دامنه    سولز ینسپتیا و راسته    باشد یم ها  راسته ریسا

   .باشد یم ها راسته نیب در میپتاس
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Abstract1 

This study was carried out to determine different forms of potassium in relation 
to chemical and mineralogical properties of soils of Eskan Ashaier region,  
Nour-Abad Mammasani of Fars Province. For this study after field studies and 
preparing soil maps, four soil profiles have been selected. Some physical, 
chemical, different forms of potassium (soluble, exchangeable, non-exchangeable 
and total) and types and relative amounts of clay minerals of selected soils were 
determined. The results showed that the soils of hills and alluvial-colluvial fans are 
Entisols, while in piedmont plains they are Inceptisols and Mollisols. The results of 
mineralogy of clay showed that the dominant mineralogy of soils of hill 
physiographic unit are illite, chlorite, smectite and quartz. The dominant minerals 
of alluvial-colluvial fans are illite, chlorite, smectite and kaolinite and finally the 
dominant minerals of piedmont plains physiographic unit are smectite, illite, 
chlorite, kaolinite and vermiculite minerals. The Mollisols order located on 
piedmont plains by having a high clay content, high cation enchange capacity and 
dominant smectite mineral, have also higher amounts of structural and total 
potassium than in any other orders. The Entisols order located on piedmont plains 
have a greater relative amounts of illite and chlorite, exchangeable and non-
exchangeable potassium than in the other other orders. The Entisols located on hill 
have higher soluble potassium content than the other order and Inceptisols located 
on the piedmont plains, by having more than 55 percent carbonates and less than 
25 percent clay content, have the lowest amounts of different potassium forms.  
 
Keywords: Different forms of potassium, Mineralogy, Physiography, Nour-Abad 
Mamasani  
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