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ABSTRACT
Accurate knowledge of soils and their classification plays a decisive role in the application of various
management systems. The purpose of this study is to summarize some of the results of studies in the form of
dissertations and articles extracted from them on the factors and processes of soil formation in different climates
of Iran during the two last decades performed in different climates of the country in the Department of Soil
Science and Engineering, University of Tehran. Variety of soil-forming factors including climate, parent
materials, topography, vegetation, and time have led to the emergence of various characteristics and classes
based on the Soil Taxonomy system. The predominant morphological traits in the studied soils in each study
area, including the existing limitations and advantages, have been determined. In addition to soil classes,
morphological, micromorphological, physical, chemical, clay mineralogy, organic and inorganic carbon
storage, and geochemistry of formed soils are described in detail. Of the 12 soil categories in the American
Classification System, at least 7 categories, and of the 32 reference groups of the WRB System, there are at
least 16 reference groups in the study areas. The micromorphological results proved the effect of aeolian
sediments on the soils formed on the basalt. Illite and chlorite in the clay mineralogy of many soils of the
studied areas indicate that the studied soils are young. Smectite was found in slightly more developed soils
(Vertisols and Aridisols). The formation of allophanes from pyroclastic materials is also a proof of the
predominance of aluminum over silicon in the early stages of their aeration. Almost all soil-forming processes
in this research were studied and discussed, and from an educational and research point of view, a clear view
of the country's soils was shown.
Keywords: Clay Mineralogy, Soil Micromorphology, Geochemical Indices, Soil Organic Carbon, Soil
Inorganic Carbon.
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عوامل و فرايندهای تشکيل خاک در اقليمهای مختلف ايران (مروری بر تحقيقات دو دهه اخير گروه علوم و
مهندسی خاک دانشگاه تهران)
احمد حيدری

*1

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/7/27 :تاریخ بازنگری -1400/8/22 :تاریخ تصویب)1400/8/26 :

چکيده
شناخت دقیق خاکها و ردهبندی آنها در اعمال مدیریتهای مختلف نقش تعیینکننده دارد .هدف از این مطالعه تجمیع
بخشی از نتایج حاصل از مطالعات در قالب پایاننامهها و رسالههای انجام شده و مقالههای مستخرج از آنها در مورد عوامل
و فرایندهای خاکسازی در اقلیمهای مختلف ایران است که در طی دو دهه اخیر در اقلیمهای مختلف کشور در گروه علوم
و مهندسی خاک دانشگاه تهران انجام شده است .تنوع عوامل خاکسازی اعم از اقلیم ،مواد مادری ،توپوگرافی ،پوشش
گیاهی و زمان تشکیل و فرایندهایی که منجر به ظهور و بروز خصوصیات و عوارض شناسایی مختلف شده است ،موردمطالعه
و کالسهای ردهبندی خاکها بر اساس سامانه رده بندی خاک آمریکایی تا سطح گروه بزرگ تعیین شده است (اطالعات
تمامی خاکها تا سطح فامیلی خاک در منابع ارجاع شده آمده است) .صفات مورفولوژیکی غالب در خاکرخهای موردمطالعه
در هر منطقه مطالعاتی اعم از محدودیتها و مزایای موجود تعیین شدهاند .عالوه بر کالسهای خاک ،خصوصیات
مورفولوژیکی ،میکرو مورفولوژیکی ،فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی رس ،میزان ذخیره کربن آلی و کربن غیرآلی ،ژئوشیمی
خاکهای تشکیل شده با جزئیات الزم تشریح شدهاند .از میان  12رده خاک در سامانه ردهبندی آمریکایی حداقل  7رده،
و از میان  32گروه مرجع سامانه ردهبندی  WRBحداقل  16گروه مرجع در مناطق مطالعه شده وجود دارند .نتایج میکرو
مورفولوژی تأثیرگذاری رسوبات بادی را بر خاکهای تشکیل شده بر روی بازالت اثبات نمود .ایالیت و کلرایت در کانیشناسی
رس بسیاری از خاکهای مناطق موردمطالعه نشاندهنده جوان بودن خاکهای موردمطالعه است .در خاکهایی که قدری
تحول بیشتری پیدا کردهاند (مانند ورتیسولها و اریدیسولها) اسمکتایت دیده شد .تشکیل آلوفانها از مواد آذرآواری نیز
حاکی از غالبیت آلومینیوم بر سیلیسیم در مراحل اولیه هوادیدگی آنها است .تقریباً همه فرایندهای خاکسازی در این
مطالعه مورد بررسی و بحث قرار گرفتند و از بعد آموزشی و پژوهشی دیدگاه روشنی از خاکهای کشور نشان داده شد.
واژههای کليدی :کانیشناسی رس ،میکرو مورفولوژی خاک ،شاخصهای ژئوشیمیایی ،کربن آلی خاک ،کربن غیرآلی
خاک.

مقدمه

بررسی خاکهای تشکيل شده در اقليمهای مختلف ايران

شناخت انسان از خاک قدمتی بهاندازه تاریخ پیدایش انسان بر
روی کره زمین دارد .انسان از بدو پیدایش بر روی خاک قدم نهاده
و آن را لمس نموده است؛ در خاک مسکن گزیده است و غذا و
مایحتاج خود را از خاک به دست آورده است .شناخت انسان از
خاک باعث شده است که در علوم طبیعی و فلسفی یونان باستان
و ایران کهن ،خاک را یکی از عناصر چهارگانه سازنده طبیعت
بشناسند ( .)Buol et al., 2011تنوع زیاد در عوامل و فرایندهای
پیدایش خاک در محیطهای مختلف منجر به تغییرپذیری زیاد
در انواع خاکها در شرایط مختلف اقلیمی ،زمینشناسی،
پستیوبلندی ،پوشش گیاهی و زمان شده است .کشور ایران به
دلیل تنوع اقلیمی زیاد ،از نظر خاکشناسی نیز تنوع بسیار زیادی
دارد که در این مقاله تا حد ممکن به آن پرداخته شده است.

ایران کشوری با تنوع اقلیمی زیاد میباشد بهنحویکه از دیدگاه
کشاورزی شامل اقلیمهای شدید ًا خشک ،خشک ،نیمهخشک،
نیمهمرطوب ،مرطوب و همواره مرطوب با تغییرات دمایی زیاد
میباشد ( .)Ghaffari et al., 2015مطالعات خاکشناسی انجام
شده در گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران بخش وسیعی
از اقلیمهای مذکور را شامل میشود .مطالعات انجام شده در اقلیم
خشک با رژیم رطوبتی خاک یوستیک در گیالنغرب استان
کرمانشاه و منطقه الر استان فارس توسط )Heidari (1995, 2003
انجام شده است .مطالعات متعددی در اقلیم خشک با رژیم
رطوبتی خاک اریدیک توسط ) Moghiseh (2012در شهرستان
بم استان کرمان؛ و توسط )،Osat. (2010) ،Noori, (2010
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)،Mohtasham, (2013) ،Moradi (2010) ،Faghih (2010
(،Hateffard, (2017) ،Dolati, (2016) ،Monajjem, (2013
)(2021) ،Haghi, (2017) ،Saeidi, (2017) ،Bakhshi, (2017
 ،Ebrahimiدر استان البرز؛ ) Asadi Alasvand (2014در استان
تهران؛ ( Jahanbazi )2021در استان سمنان انجام شده است.
مطالعات در مناطق نیمهخشک با رژیم رطوبتی زریک در استان
های اردبیل ،کرمانشاه ،لرستان (Heidari )2003؛ البرز
)،Sartipi (2013) ،Hamzehee (2013) ،Dezvareh (2007
مازندران )Osat (2016؛ گلستان ( Samieifard )2021انجام
گرفت .مطالعات مناطق نیمهمرطوب با رژیم رطوبتی خاک زریک
در استانهای مازندران توسط )Mohebbi ،Moghiseh (2012
)Shiravi Khoozani, (2016) ،Sadegh (2017؛ در استان
کردستان توسط )Nabiollahi (2012؛ در استان گلستان توسط
)Ajami (2016؛ در استان گیالن توسط ) Raheb (2017و
) Karimzadeh (2019انجامگرفته است .در اقلیم مرطوب با رژیم
رطوبتی خاک اکوییک یا یودیک مطالعاتی در استان مازندران
توسط )Moradi ،Raheb (2008) ،Mohebbi Sadegh (2012
) (2010انجام شده است .در هر یک از اقلیمهای مذکور تنوع
زیادی در مواد مادری ،پوشش گیاهی ،پستیوبلندی و زمان و
همچنین فرایندهای خاکسازی وجود دارد که در بخشهای
بعدی آمده است.
کانیشناسی رس

کانیشناسی رس یکی از اساسیترین معیارها در شناسایی و
طبقهبندی خاکها و بهرهبرداری و مدیریت خاک است .حیدری
و همکاران ( )Heidari et al., 2005و حیدری و همکاران
( )Heidari et al., 2008aخصوصیات میکرو مورفولوژیکی ورتی-
سولهای ایران ،از جمله ورتیسولهای غیراسمکتایتی را مورد
بررسی قرار دادند .حیدری و همکاران ()Heidari et al., 2008b
کانیشناسی رس در ورتیسولهای ایران در شرایط اقلیمی خشک
تا نیمهخشک و بر روی مواد مادری متفاوت اعم از رسوبات حاصل
از بازالت در اردبیل ،رسوبات ریزبافت آهکی در کرمانشاه و لرستان
و رسوبات ریزبافت دریایی که در استان فارس تشکیل شدهاند
مورد مقایسه قرار دادند .مهمترین خصوصیات ورتیسولهای
موردمطالعه تنوع در کانیشناسی رس بود که از مونتموریلونایت
غالب در استان اردبیل تا مونتمویلونایت همراه با سایر کانیها در
استانهای کرمانشاه و لرستان و پالیگورسکیت غالب در استان
فارس متغیر بود (Raheb and Heidari .)Heidari et al., 2008b
) (2011نقش کانیشناسی رس و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاکها ی شالیزاری بر قابلیت دسترسی پتاسیم را نیز بررسی
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نموده و نتیجه گرفتند که قابلیت آزادسازی پتاسیم در خاکهای
با کانیشناسی اسمکتایتی بیشتر از خاکهای با کانیشناسی
ورمیکوالیتی ،ورمیکوالیت دارای هیدروکسید بین الیهای و ایالیت
میباشد .نتایج کانیشناسی گویای غالبیت اسمکتایت در خاک-
های شالیزاری با زهکشی ضعیف بود .درحالیکه با بهبود وضعیت
زهکشی از مقدار اسمکتایت کاسته و مقدار ورمیکوالیت افزوده
شده است ،زیرا در این شرایط ،آبشویی ذرات ریز اسمکتایت به
اعماق سبب برجایماندن ورمیکوالیت میگردد.
تهيه و مطالعه مقاطع نازک خاک

میکرو مورفولوژی خاک با مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از نمونه-
های دستنخورده نتایج ارزشمندی را در شناسایی عوامل و
فرایندهای تشکیل خاک ایفا میکند Raheb (2008) .خصوصیات
خاکهای شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تنکابن را با
استفاده از روشهای آنالیز تصویر موردمطالعه قرار داد .وی نتیجه
گرفت که باتوجهبه اقتصادی نبودن کشت برنج در این مناطق،
تبدیل شالیزارها به باغهای کیوی اجتنابناپذیر است ولی این
تغییر کاربری موجب تغییراتی در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی،
کانیشناسی و میکرو مورفولوژیکی این خاکها میشودRaheb .
) and Heidari (2012aگزارش کردند که عوارضی مانند پوسیده
شدن ریشهها در نتیجه نداشتن زهکشی مناسب ،کلروز شدید و
کاهش عملکرد محصول درختان کیوی از مهمترین نتایج سوء
تغییر نادرست کاربری میباشد .نتایج نشان داد که مقدار آهن و
منگنز قابلاستفاده در خاکهای شالیزاری بیشتر و مقدار پتاسیم
و فسفر کمتر از خاکهای زیر کشت کیوی است که از دالیل
عمده آن میتوان به وجود شرایط کاهشی در خاک و تفاوت در
مدیریت اراضی در دو کاربری اشاره نمود .نتایج کانیشناسی
گویای غالبیت اسمکتایت در خاکهای شالیزاری با زهکشی
ضعیف بود .درحالیکه در باغهای کیوی به دلیل بهبود وضعیت
زهکشی از مقدار اسمکتایت کاسته و مقدار ورمیکوالیت افزوده
شده است ،زیرا در این شرایط آبشویی ذرات ریز اسمکتایت به
اعماق سبب برجایماندن ورمیکوالیت میگردد .نتایج میکرو
مورفولوژیکی نیز گویای تخلخل بیشتر در خاک باغهای کیوی و
وجود اشکال تکاملیافتهتر ترکیبات آهن در نتیجه اشباع نشدن
از سطح و فعالیت بیشتر ریز موجودات میباشدRaheb and .
) Heidari (2012bشرایط اکسید و احیاء و برخی خصوصیات
الکتروشیمیایی ،شیمیایی و کانیشناسی رس را در خاکهای
شالیزار و غیر شالیزار بررسی نمودند .نتایج نشان داد که در شرایط
یکسان از نظر بیهوازی بودن ،وجود مواد آلی باالتر موجب شرایط
احیایی شده است .کانیشناسی عوارض اکسید و احیاء در شرایط
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شالیزاری و غیر شالیزاری مؤید غالبیت کانی لپیدوکروسایت بود.
) Bakhshi et al., (2018ویژگیهای هندسی خلل و فرج برخی
از خاکهای استان البرز را با استفاده از روش رنگآمیزی
فلورسنت مطالعه نمودند .نتایج نشان داد روش میکرومورفولوژی
در مطالعات تخلخل و شکل حفرات بسیار توانمند است و فرضیات
اعمال شده در مورد شکل حفرات خاک در روابط فیزیکی با
واقعیتهای موجود اختالف قابل توجهی دارند و باید بر اساس
مشاهدات دقیقتر و مستقیم اصالح شوندMoradi and Heidari .
( )2011خصوصیات میکرومورفولوژی و کانیشناسی کربناتها را
در برخی از خاکهای اریدیسول و اینسپتیسول استان البرز
مطالعه نمودند و نتیجه گرفتند که میکرومورفولوژی و کانی-
شناسی شکلهای مختلف کربناتها شامل گرهکها ،بلورهای
اسپاریت و میکریت ،بلورهای سوزنیشکل و المینارکپ میباشند.
این تجمعات عمدتاً از نوع کلسیت و در برخی موارد از نوع
کربناتهای کلسیم/منیزیم میباشند .کانیشناسی رس نیز حاکی
از تنوع کانیهای رسی با غالبیت اسمکتایت استShiravi .
) Khoozani, (2016اجزاء مختلف تشکیلدهنده مواد آلی
خاکهای منطقه کالردشت را بر اساس خصوصیات میکرو
مورفولوژیکی مطالعه نمود و درصدهای مواد آلی را بر اساس میزان
تجزیه آنها بر اساس آنالیز تصویر تعیین نمود .همچنین شناسایی
انواع کربناتها را بر اساس روش رنگآمیزی انجام داده و تشریح
کامل میکرو مورفولوژی خاکهای جنگلی کالردشت را به انجام
رساند.
بررسی عوارض اکسيد و احيايی

) Mohebbi Sadegh (2012و ) Moradi (2010خاکهای جنگلی
منطقه خیرود کنار نوشهر را مطالعه و ردهبندی کردند.
)Mohebbi Sadegh et al., (2012a, 2012b, 2012c, 2013

عوارض اکسید و احیایی شناسایی شده در خاکرخهای مطالعه
شده در جنگل خیرودکنار نوشهر را با روش شیمیایی و استفاده
از میکروسکوپ الکترونی و  EDAXمورد بررسی قرار دادند و
گزارش نمودند که عناصر سنگینی از قبیل کبالت ،نیکل ،مس و
سرب از طریق هم رسوبی و اکسیدهای آهن و منگنز و انتقال
همزمان با رس در گرهکهای آن و منگنز تمرکز پیدا میکنند.
نتایج نشان داد که مواد آلی خاک و درصد رس خاک از مهمترین
عوامل مؤثر در میزان تجمع عوارض اکسید و احیایی و عناصر
سنگین به همراه آنها میباشد .آنها یکی از روشهای اصالح
خاکها ی آلوده به عناصر سنگین را اعمال فرایند اکسید و احیا
در محیطهای آلوده اعالم نمودند .حضور اکسیدهای آهن و منگنز
با سطح جذب باال ،ساختارهای غیر بلورین بیشتر ،تناوب اکسایش
و کاهش و به دام انداختن عناصر ،و خواص شیمیایی فلزات

سنگین همچون ظرفیتهای مختلف دربارة کبالت ،و ثابت
هیدرولیز اول ( )pK1کوچک در مورد سرب و مس ،از عوامل مؤثر
در افزایش مقادیر آنها در تجمعات اکسید و احیایی است.
) Raheb and Heidari (2012aگزارش کردند که عوارضی
مانند پوسیده شدن ریشهها در نتیجه نداشتن زهکشی مناسب،
کلروز شدید و کاهش عملکرد محصول درختان کیوی از مهمترین
نتایج سوء تغییر نادرست کاربری میباشد .نتایج میکرو
مورفولوژیکی نیز گویای تخلخل بیشتر در خاک باغهای کیوی و
وجود اشکال تکاملیافتهتر ترکیبات آهن در نتیجه اشباع نشدن
از سطح و فعالیت بیشتر ریز موجودات میباشدRaheb and .
) Heidari (2012bشرایط اکسید و احیاء و برخی خصوصیات
الکتروشیمیایی ،شیمیایی و کانیشناسی رس را در خاکهای
شالیزار و غیر شالیزار بررسی نمودند.
تعيين شاخصهای تکامل خاک

شاخصهای تکامل خاک در کمّی کردن رابطه )1941( Jenny
نقش مهمی دارند )2016( Osat .تغییرات مکانی شاخصهای
تکامل خاک را در واحدهای نقشه خاک مورد ارزیابی قرار داد.
 )2016a, 2016b( Osat et al.,تأثیر خصوصیات توپوگرافی را بر
کالسهای تاکسونومیک خاک و شاخصهای هوادیدگی در شمال
ایران بررسی و گزارش نمودند که از میان شاخصهای توپوگرافی،
شیب و شاخص خیسی توپوگرافی ( )TWIبیشترین همبستگی را
با کالسهای تاکسونومی خاک و شاخصهای هوادیدگی دارند.
اغلب شاخصهای هوادیدگی مطالعه شده در این تحقیق با درجه
تکاملی مفروض در سامانه ردهبندی آمریکایی رابطه منفی داشتند
که دلیل آن را میتوان به وجود شیشه آتشفشانی در مواد مادری
توفی و وجود آهک در سنگ بستر آهکی منطقه نسبت داد.
بررسی پويايی کربن آلی و غيرآلی خاک و اجزاء آن

 )2011a( Osat et al.,اجزاء اندازهای و اجزاء شیمیایی مواد آلی
خاک را در بخش مرکزی استان البرز به دست آوردند .بر اساس
نتایج گزارش شده ،محتوای کربن آلی خاک در نمونههای
موردمطالعه با کاهش اندازه ذرات افزایشیافته و در اجزاء اندازهای
کوچکتر از  2۵0میکرون به حداکثر مقدار خود میرسد .همچنین
رسهای  2:1انبساطی توانایی نسبی بیشتری در نگهداری کربن
آلی ورودی نشان دادند .نتایج آنالیز اجزاء شیمیایی نشان داد که
مقدار اسید هیومیک به اسید فولویک با افزایش مواد آلی ورودی
به دلیل افزایش فعالیت زیستی و پلیمریزاسیون متوالی مولکول
های آلی افزایش پیدا کرده است )2011b( Osat et al., .تأثیر
تغییر کاربری اراضی بر دینامیک کربن آلی خاک را در محدوده
مرکزی استان البرز مطالعه نمودند و نشان دادند که بیشترین

(مروری)

مقدار کربن آلی در کاربری باغ با  2/07درصد دیده میشود و
کاربریهای زراعی و مرتعی با  0/73و  0/۵7درصد کربن آلی در
درجات بعدی قرار دارند .توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی
به ترتیب از دینامیک و ذخیره شدن  71273و  1۹0406مگاگرم
کربن در هکتار در طی  ۵0سال برآورد شده جلوگیری کرده است.
 )2010( Heidari et al.,ذخیرهسازی کربن آلی خاک تحتتأثیر
فیزیوگرافی و شرایط اقلیمی شمال حوزه رودخانه کرج را
موردمطالعه قرار دادند و گزارش نمودند که بیشترین مقدار کربن
آلی در دامنههای شمالی و شمال غربی واقع در ارتفاعات متوسط
با بارندگی نسبتاً زیاد و دمای متوسط دیده میشود و کمترین
مقادیر کربن آلی خاک در دامنههای شرقی و جنوبی دیده شد.
) Moghiseh (2012اثرات تغییر کاربری اراضی جنگل پهنبرگ
به جنگل سوزنیبرگ و مرتع را در جنگلهای کالردشت مازندران
موردمطالعه قرار داد Moghiseh et al., (2012) .اثرات تغییر
کاربری جنگل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،ذخیره کربن
آلی و تنفس خاک را در منطقه کالردشت مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس نتایج گزارش شده ،واکنش خاک و قابلیت هدایت
الکتریکی خاک تحتتأثیر تغییر کاربری نبوده ،ولی جرم مخصوص
ظاهری خاک با بازکاشت گونه سوزنیبرگ ،کاهش ،و با جنگل-
زدایی ،افزایش نشان میدهد .میزان کربن آلی خاک در جنگل
سوزنیبرگ نسبت به پهنبرگ افزایش نشان میدهد؛ درصورتی
که تغییر جنگل پهنبرگ به مرتع سبب کاهش شده است.
بیشترین مقدار تنفس خاک در تمامی کاربریها ،در ماههای مرداد
تا مهر برآورد شده و رابطه مثبت و معنیداری با متوسط درجه
حرارت ماهیانه هوا داشت .در مجموع ،جنگل سوزنیبرگ
بیشترین کارایی را در ذخیره کربن آلی داشته و میتواند در
کاهش انتشار دیاکسیدکربن از خاک استفاده شودMoghiseh .
) et al., (2013aهمچنین اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن
  14و کیفیت مواد آلی خاک را با استفاده از طیفسنجی تبدیلفوریه زیر قرمز تعیین نمودند .آنها گزارش نمودند که وجود گروه-
های عاملی حلقوی به مقدار بیشتر و با تجزیه کمتر در جنگل
سوزنیبرگ سبب افزایش کربن آلی خاک شده است .قطعات مواد
آلی آزاد و درونخاکدانهای بهعنوان شاخص حساس به کاربری
اراضی شناسایی شدند .نسبت کربن آلیفاتیک به آروماتیک در
بقایای گیاهی و بخش درونخاکدانهای جنگل پهنبرگ نسبت به
سایر کاربریها بیشتر بود .بررسی پویایی اجزای فیزیکی کربن آلی
خاکدانههای پایدار در انواع مختلف کاربری اراضی نشان داد که
با کاهش اندازة خاکدانه ،درصد خاکدانههای پایدار و مقدار کربن
آلی آنها افزایشیافته است .با مطالعة پایداری خاک دانهها در آب
مشخص شد خاک دانههای بزرگتر از  2میلیمتر به تغییر کاربری
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جنگل حساسیت بیشتری دارند.
میزان انتشار  CO2را از کاربریهای مختلف مورد مقایسه قرار
دادند و نتیجه گرفتند که تغییر کاربری اراضی تأثیر معنیداری بر
میزان انتشار  CO2دارد.
کربن آلی ،کربن غیرآلی و کربن کل خاک اساسیترین
مسئله در تشکیل و طبقهبندی خاک است که تقریباً همه
خصوصیات خاک را تحتتأثیر خود قرار میدهد .موضوع کربن
آلی و غیرآلی خاک و نقش آن در تشکیل و طبقهبندی خاکها
در تحقیقات متعددی توسط )2012( Moghiseh؛ Ajami
()2016؛ )2016( Osat؛  )2017( Rahebو )2019( Karimzadeh
مورد بررسی قرار گرفته است )2012( Moghiseh et al., .گزارش
کرد که جنگل سوزنیبرگ در مقایسه با جنگل پهنبرگ و مرتع
بیشترین کارایی را در ذخیرهسازی کربن آلی خاک دارد و میتواند
برای کاهش انتشار دیاکسیدکربن از خاک به کار برده شود.
 )2016( Ajamiعوامل محیطی کنترلکننده ذخیره کربن آلی
خاک را در خاکهای لسی منطقه نیمهمرطوب شمال ایران
موردمطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که ذخیرهسازی کربن آلی
خاک در شیبهای مالیم و در دامنههای شمالی بیشتر از شیب-
های تند و جنوبی میباشد .بیشترین مقدار ذخیرهسازی کربن آلی
در الیه  30سانتیمتری سطحی خاکهای جنگلی دیده شد .این
مسئله اهمیت حفاظت از پوشش جنگل را نشان داد .عمق  30تا
 100سانتیمتری خاک هم دارای ذخیره کربن آلی نزدیک به
ذخیره کربن آلی در  30سانتیمتر فوقانی است و ازاینجهت حایز
اهمیت است .عجمی و همکاران ( )2018گزارش نمودند که تغییر
کاربری اراضی جنگلی به زراعی و مرتعی موجب تشدید فرسایش
شده و با ازبینرفتن افقهای سطحی غنی از مواد آلی و رس،
ردهبندی خاکها را هم از آلفیسول و مالیسول به اینسپتیسول
و یا انتیسول تغییر داده است Ajami et al., (2016) .تأثیر عوامل
محیطی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی
منطقه توشن را نیز بررسی نموده و نتیجه گرفتند که بیشترین
عملکرد کل و بیشترین عملکرد دانه در اراضی با شیب کمتر از
 10درصد به دست آمد که اختالف معنیداری با طبقه پرشیب
نشان میدهد .بیشترین و کمترین عملکرد کل به ترتیب مربوط
به موقعیتهای پنجه شیب و شانه شیب بود .بیشترین عملکرد
دانه از موقعیتهای پای شیب و پنجه شیب به دست آمدOsat .
 )2019( and Heidariتغییرات مکانی ذخایر کربن آلی و غیرآلی
را در چند رده خاک جنگلی و مرتعی شمال ایران مطالعه نمودند.
بیشترین میزان ذخایر کربن آلی و غیرآلی خاک در مالیسولها و
کمترین مقادیر در انتیسولها به دست آمد .بیشترین میزان
ذخیره کربن کل نیز به طور متوسط در مالیسولها و کمترین آن
)Moghiseh et al.., (2013b
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در انتیسولها به دست آمد .خاکهای جنگلی نسبت به خاکهای
مرتعی که قسمت اعظم کربن آلی آنها در افقهای زیرسطحی و
در ارتباط با جزء رس خاک قرار دارد ،در پاسخ به تغییر کاربری
و اقدامات مدیریتی شکنندهتر میباشند)2017( Raheb et al, .
ذخایر کربن آلی و غیرآلی خاکهای تشکیل شده بر روی سنگ
بستر بازالت را در یک توالی اقلیمی خشک تا نیمهمرطوب ایران
مطالعه نمودند .نتایج نشان داد که کربن آلی و غیرآلی خاک با
افزایش عمق کاهش مییابند .میزان کربن کل خاک
(آلی+غیرآلی) با افزایش بارندگی افزایش یافت .در بخش خشکتر
توالی اقلیمی علیرغم پایین بودن ذخیره کربن آلی ،مقادیر نسبت
ذخیره کربن غیرآلی به کربن آلی باالتر از مناطق مرطوبتر است.
مدتزمان الزم برای ذخیره کربن غیرآلی موجود در خاکهای
نیمهمرطوب ،نیمهخشک و خشک به ترتیب  23100 ،1۵400و
 26000سال به دست آمد که نشاندهنده ترسیب بیشتر کربن
غیرآلی در مناطق مرطوبتر در مقایسه با مناطق خشکتر است،
که دلیل آن هوازدگی سریعتر بازالت و تولید بیشتر  CO2به دلیل
پوشش گیاهی غنیتر است .شواهد میکرو مورفولوژیکی هوازدگی
بازالت و شیشه آتشفشان در خاکهای مناطق نیمهخشک البرز
میانی توسط  )2021( Raheb et al.,نشان داد که پوششهای
رسی الیهالیه رسوب دورهای رس ،و تشکیل انواع عوارض خاک
ساخت کربناتی مانند گرهکها ،پوششها و پوششهای
زیرسطحی ،پرشدگی حفرات با کریستالهای میکریتی و اسپاریتی
همگی حاکی از وجود دورههای متناوب خشک و مرطوب و اثر
این دورهها (ورود رسوبات بادی جدید به سطح و نفوذ آنها در
اعماق) در پیشرفت فرآیندهای هوازدگی است.
کاربرد مدلهای مختلف در تهيه نقشه خصوصيات خاک

 )2017( Hateffardقابلیت مدلهای درختان تصمیم و شبکه
عصبی مصنوعی را برای تهیه نقشه برخی خصوصیات خاکهای
استان البرز مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که مدل
درختان تصمیم در مقایسه با روش شبکه عصبی تعداد بیشتری
از خصوصیات خاک را با  R2بیشتر از  0/7پیشبینی نمود و نقشه-
های تهیه شده با آن از دقت باالتر برخوردار بود .هرچند مدل
شبکه عصبی در مورد پیشبینی  ECخاک  R2بیش از 0/۹۵
داشت )2019( Hateffard et al., .نتیجهگیری کردند که برای
مدلسازی خصوصیات خاک ابتدا باید دقت و صحت مدلهای
مختلف را ارزیابی نموده و از مناسبترین مدلها برای پیشبینی
خصوصیاتی که تطابق بیشتری نشان دادهاند ،استفاده شود.
 )2021( Hateffard et al..,تأثیرات بالقوه فرسایش خاک و
تغییرات اقلیمی را در مناطق خشک و نیمهخشک ایران مرکزی

(استان البرز) مورد بررسی قرار دادند و سناریوهای ممکن را برای
بهرهبرداری پایدار این مناطق خشک و نیمهخشک ارائه نمودند.
مقوله بسیار مهم دیگری که مطالعات تشکیل و طبقهبندی
خاک را تحتتأثیر قرار میدهد نحوه تعیین مرز بین واحدهای
خاک و تهیه نقشه خاک است )2021( Samieifard .روش
ژئوپدولوژی را برای تهیه نقشه خاکهای تازه توسعهیافته در
سواحل دریای مازندران مورداستفاده قرار دادSamieifard et al., .
( )2021با استفاده از روش ژئوپدولوژی توانستند واحدهای
ژئوپدولوژی خاک را با کمک توزیع اندازه ذرات خاک که در
واحدهای ژئوپدولوژی تغییرات قابلتوجهی تغییرات مشخصی را
نشان میدادند تفکیک نمایند.
بررسی خاکهای گچی در برخی نقاط ايران

 )1995( Heidariو  )1998( Mahmoodi and Heidariتشکیل
و طبقهبندی خاکهای گچی منطقه گیالنغرب را که بر روی
سنگ بستر گچی توسعهیافتهاند مورد بررسی قرار دادند .آنها
ضمن تشریح خصوصیات مورفولوژیکی ،میکرو مورفولوژیکی،
کانیشناسی ،فیزیکی و شیمیایی ،خاکهای موردمطالعه را بر
اساس سامانه طبقهبندی آمریکایی ( )USDA, 1996طبقهبندی
کردند .نتایج نشان داد که جایگاه برخی از خاکهای موردمطالعه
در سامانه طبقهبندی آمریکایی مشخص نیست و اشکاالت موجود
در سامانه طبقهبندی این خاکها تا سال  2021نیز پابرجاست.
این مسئله نشاندهنده آن است که سامانه آمریکایی طبقهبندی
خاک بسیاری از شرایط موجود در خاکهای سایر نقاط جهان از
جمله ایران را نادیده میگیرد (Mogheiseh .)Heidari, 1995
 )2012( and Heidariخاکهای پلی ژنتیک گچی و شور منطقه
بم استان کرمان ،در جنوب شرقی ایران را موردمطالعه قرار داده
و گزارش نمودند که در افقهای سطحی خاکهای موردمطالعه،
گچ بلورین به بازانیت پودری تبدیل شده و بهصورت سخت الیه
بازانیتی حاوی امالح محلول درآمده است .وجود یک افق سخت
و سیمانی شده با امالح محلولتر از گچ موجب تشکیل افقی
غیرقابلنفوذ برای ریشه و همچنین مانعی برای نفوذ آب (باتوجهبه
بارندگی کم که قادر به حل کردن کل امالح موجود نیست) شده
است .باتوجهبه عدم تعریف افق پتروسالیک در سامانه ردهبندی
آمریکایی ،خاکهای مطالعه شده تحت عنوان Petrogypsic
 Haplosalidsطبقهبندی شدند ولی در سامانه طبقهبندی جهانی
( )WRBباتوجهبه تعریف شدن افق پتروسالیک تحت عنوان
( )Petrosalic Solonchaksطبقهبندی شدند.

(مروری)

ورتیسولها در اقليمهای مختلف ايران

 )2003( Heidariتشکیل و طبقهبندی ورتیسولهای ایران در
استانهای اردبیل ،کرمانشاه ،لرستان و فارس را مورد بررسی قرار
داد .اختالف در کانیشناسی موجب ایجاد تغییرات شدید در
مورفولوژی و میکرو مورفولوژی خاکهای موردمطالعه شده است
که از تشکیل مالچ ضخیم (الیهای با ساختمان گرانوالر) در سطح
خاکهای استانهای اردبیل ،کرمانشاه و لرستان تا تشکیل سخت
الیه ( )Crustدر استان فارس متغیر بود .ساختمان میکروسکوپی
گوهای و گرهکهای آهکی قطعهقطعهشده در اثر انقباض و انبساط
شدید و ایجاد نیروهای برشی از عوارض بارز میکرو مورفولوژیکی
گزارش شده در این خاکها بود ( ،Heidari et al., 2005و
.)Heidari et al., 2008a
بررسی فراکشنهای فسفر در برخی ردههای خاک

) Mohebbi Sadegh (2017فراکشنهای مختلف فسفر را در رابطه
خصوصیات تشکیل و طبقهبندی خاک در خاکهای منطقه
کالردشت موردمطالعه قرار دادMohebbi Sadegh and Heidari, .
) (2017توزیع شکلهای فسفر در خاکهای جنگلی کالردشت را
بررسی نموده و نشان دادند که فرآیندهای خاکسازی اثرات
قابلتوجهی بر توزیع شکلهای مختلف فسفر دارند .فسفاتهای
آهن همبستگی مثبت و معنیداری با فسفر وابسته به آلومینیوم
( )Al-Pو فسفر وابسته به آهن ( )Fe-Pداشتند که نمایانگر
استخراج فسفر هم رسوبی شده با فسفر قابل استخراج با اگزاالت
آمونیوم ( )Poxو اکسیدهای آهن و آلومینیوم دارای تبلور ضعیف
و یا فسفر جذب شده توسط این اکسیدها از طریق تبادل لیگاندی
و آنیونی باشد .این شکلهای با تبلور پایین و همچنین اکتا کلسیم
فسفات همبستگی مثبت و معنیداری را با درصد رس نشان دادند
که اتصال این ترکیبات به ذرات رس واکنش این ترکیبات و ذرات
رس در طی فرآیند انتقال مکانیکی ذرات ریز ( )co-migrationو
انتقال همزمان آنها را محتمل میسازد .بیشترین همبستگی بین
فسفر قابلدسترس ،فسفر آلی و کربن آلی مشاهده شد و هوموسی
شدن و فرآیندهای جانبی آن مهمترین فرایند مؤثر بر میزان فسفر
قابل جذب است .تشکیالت توف سبز کرج دارای خصوصیات
اندیک یا ویتریک میباشند و شامل خاکهای اندیسول میشوند
(Abbasi Gharaei, 2011؛ .Saberi Moghadam, 2012؛ Sartipi,
2013؛ Hamzehee, 2013؛ Monajjem, 2013؛ Mohtasham,
 )2016a( Monajjem et al., .)2013تثبیت فسفر در نانورسهای
آلوفانی و غیرآلوفانی سازند توف کرج را مورد بررسی قرار دادند و
نتایج بهدستآمده از مطالعات  SEMدر خاکهای اندیسول
حاکی از وجود انواع متفاوتی از نانوذرات آلومینوسیلیکاتی با
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مورفولوژی نانوبال (آلوفان) ،و نانوتیوب (ایموگولیت) ،و نیز کانی
های اسمکتایتی در بخش نانوذرات رس میباشد .نانوذرات جدا
شده از خاکهای غیراندیک بر اساس نتایج  SEMاز نوع
فیلوسیلیکاتها (احتماالً مونتموریلونایت) میباشند .خاکهای
دارای مقادیر بیشتر آلومینیوم قابل استخراج با پیروفسفات سدیم
( )Alpو سیلیس قابل استخراج با اگزاالت آمونیوم ( )Sioدارای
نانورس بیشتر ( 2۵/8گرم در کیلوگرم) و تثبیت فسفر باالتری
( ۵۵درصد) بودند .با افزایش مقدار آلوفان میزان تثبیت فسفر
افزایش پیدا کرد.
 )2016b( Monajjem et al..,همچنین قابلیت تثبیت
عناصر سنگین را به کمک نانوذرات رس جدا شده از خاکها
بررسی نموده و نتیجه گرفتند که میزان نگهداشت عناصر سنگین
موردمطالعه بسته به نوع عنصر در خاکهای اندیک و غیراندیک
متفاوت میباشد .در همه نمونههای اندیک و غیراندیک ،با افزایش
غلظت عناصر سنگین در محلول ،مقدار نگهداشت افزایش یافت،
ولی روند افزایش نگهداشت در نانورس شیب تندتری نسبت به
رس کل نشان داد.
مطالعات آاليندههای طبيعی و مصنوعی خاک

آلودگی خاکها در اثر وجود منابع آالینده طبیعی و مصنوعی
بخش دیگری از موضوعات تحقیقاتی مرتبط با عوامل و فرایندهای
تشکیل خاک است که موردتوجه بوده است (Nabiollahi, 2012؛
 )2013( Nabiollahi et al.., .)Asadi Alasvand, 2014رابطه
خصوصیات خاکهای تشکیل شده در سطوح مختلف ژئومورفیک
مختلف را با تغییرات مکانی آرسنیک خاک در منطقه بیجار،
استان کردستان مطالعه کردند .غلظت آرسنیک خاک سطحی از
نظر آماری همبستگی معنیداری را با رس ،اکسیدهای آهن،
ظرفیت تبادل کاتیونی ،درصد سیلت ،و درصد شن نشان داد .بر
اساس نتایج بهدستآمده ،آرسنیک در اثر فرایندهای فرسایش و
رسوب یا بهصورت محلول از منابع ژئولوژیکی آرسنیک (لندفرم
های منشأ آرسنیک با سنگهای آذرین غنی از آهن) به مکانهای
پستتر منتقل شده است .این مطالعات نشان داد که منشأ آلودگی
آرسنیک در منطقه منابع زمینشناسی هستند و منشأ انسانی
ندارند )2015( Heidari and Asadi .خاکهای آلوده به نفت در
محدوده پاالیشگاه نفت تهران را با روش میکرو مورفولوژی مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که اگر خاکها در درازمدت
در معرض آلودگی نفتی قرار بگیرند عوارض مورفولوژیکی و میکرو
مورفولوژیکی خاصی در آنها تشکیل میگردد .از جمله خصوصیات
پدیدآمده میتوان به ساختمان میکروسکوپی دانهای قوی،
پرشدگیهای منافذ با مواد نفتی ،وجود مواد دفعی مزوفون و
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ماکروفون در اعماق مختلف خاک ،پوششها ،پوششهای
زیرسطحی ،پوششهای در امتداد سطوح ،و مناطق تخلیه شده
بهعنوان عوارض بسیار مهم ناشی از آلودگی نفتی اشاره کرد.
 )2015( Asadi Alasvand and Heidariتشکیل و طبقهبندی
خاکهای تکنوسول نفتی را در منطقه جنوب تهران موردمطالعه
قرار دادند .مطالعات کانیشناسی وجود کانی اسمکتایت را بهعنوان
کانی غالب به همراه سایر کانیهـای رسـی بـه اثبـات رساند .این
کانیها ترکیبات نفتی را در فضای بین الیهای خود جذب کـرده
و از تحـرک و تجزیـه آنهـا در خـاک جلـوگیری میکنند .انتشار
افقی و عمودی ترکیبات نفتـی درون خاک مؤید پویایی مواد نفتی
در خاک و تأثیر بر فرآیندهای خاکسازی میباشند .کاهش  pHو
افزایش کربن آلی و آهن بیشکل خاک تحتتأثیر مواد نفتی در
مقایسه با خاکهای غیرآلوده به اثبات رسید .باتوجهبه وجـود
مقـادیر بـاالی گـچ و آهـک این خاکها بر اساس سیستم رده-
بندی آمریکایی Typic Calcigypsids ،نامگذاری شدند ولـی در
سیسـتم  ،WRBبه علت وجود الیههای نفوذناپذیر و ژئوممبران
( )Geomembraneدر  100سانتیمتری باالی خـاک در واحـد
 Technosols Linicطبقهبندی شدند )2018( Mohseni .نیز
اثرات تولید ذرت علوفهای را در طی دوره زندگی بر انتشار آالینده-
های مختلف از خاک و تأثیر آن بر شرایط محیطزیست مطالعه
نمود.
بررسی روند شوری خاک

تخریب اراضی در اثر شوری ناشی از اعمال مدیریتهای نامناسب
از عوامل مهمی است که تشکیل و طبقهبندی خاکها را تحتتأثیر
قرار میدهد )2021( Jahanbazi .تغییرات مکانی  -زمانی شوری
خاک را تحتتأثیر مدیریت آبیاری شیاری و قطرهای مطالعه نمود.
نتایج نشان داد که شاخصهای شوری خاک بین سه تا شش برابر
در سامانه آبیاری شیاری نسبت به آبیاری قطرهای افزایش داشته
است .اراضی باغی رها شده بیشترین میزان افزایش شوری را نشان
دادند .تعیین شاخصهای کیفیت آبوخاک نشان داد که نوع
کاربری اراضی موجود در منطقه ناپایدار است؛ بنابراین هرگونه
تغییر کاربری اراضی به اراضی کشاورزی در منطقه باید ممنوع
شود.
تشکيل پايگاهداده خاک استان البرز

بهمنظور تهیه و تکمیل پایگاه اطالعات خاکهای استان البرز
تاکنون بیش از  20عنوان پایاننامه یا رساله در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری توسط دزواره ( ،)Dezvareh. 2007نوری ( Noori,
 ،)2010اوسط ( ،)Osat. 2010فقیه ( ،)Faghih, 2010مرادی
( ،)Moradi, 2010صابری مقدم (،)Saberi Moghadam, 2012

حمزهی ( ،)Hamzeehee, 2013سرتیپی (،)Sartipi, 2013
محتشم ( ،)Mohtasham, 2013منجم (،)Monajjem, 2013
دولتی ( ،)Dolati, 2016هاتففرد ( ،)Hateffard, 2017بخشی
( ،)Bakhshi Khoramdare, 2017راهب (،)Raheb, 2017, 2008
سعیدی ( ،)Saeidi, 2017حقی (،)Haghi Ardehaee, 2017
کریمزاده ( ،)Karimzade, 2019ابراهیمی ( ،)Ebrahimi, 2021در
خصوص پیدایش و ردهبندی خاکهای استان البرز به راهنمایی
نویسنده مقاله انجام پذیرفته است .این پایگاه اطالعاتی در حال
حاضر مراحل تکاملی خود را طی میکند و به انتشارات متعددی
منتهی شده است.
باتوجهبه مطالعات فوق هدف از این مقاله تجمیع مطالعات
انجام شده بهمنظور تکمیل پایگاه اطالعاتی خاکهای مناطق
خشک و نیمهخشک و شناخت دقیقتر عوامل و فرایندهای
خاکسازی حاکم در منطقه برای استفاده در مدیریت پایدار اراضی
و خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک است.

مواد و روشها
مناطق موردمطالعه و عوامل خاکسازی

شکل  1نقشه اقلیمهای مختلف کشور ایران را به همراه مناطق
موردمطالعه واقع در هر اقلیم نشان میدهد .همانطور که در شکل
 1دیده میشود مناطق موردمطالعه اقلیمهای مختلف موجود در
کشور اعم از اقلیمهای بیابانی ،نیمهخشک ،خشک ،نیمهمرطوب
و مرطوب را شامل شده است.
جدول  1خالصه اطالعات مربوط به مناطق موردمطالعه،
مختصات جغرافیایی ،وسعت مناطق موردمطالعه بر حسب هکتار
( 722000هکتار) ،تعداد  736خاکرخ و بیش از  ۵00نمونه
سطحی مطالعه شده ،سال انجام مطالعه ،نام مطالعهکننده ،گروه-
های بزرگ خاک بر اساس سامانه طبقهبندی آمریکایی ( Soil
 )Survey Staff, 2014و عوامل پنجگانه خاکسازی شامل اقلیم و
رژیم رطوبتی خاک ،مواد مادری ،پوشش گیاهی/کاربری ،شیب و
توپوگرافی ،و زمان و صفات غالب خاک در مناطق موردمطالعه را
خالصهسازی کرده است .موقعیت مناطق بر اساس مختصات
جغرافیایی در جدول  1و شکل  1آمده است .اقلیمهای مناطق
موردمطالعه شامل اقلیمهای خشک ،نیمهخشک ،نیمهمرطوب و
مرطوب میباشد که تقریباً تمام اقلیمهای ایران را پوشش داده
است .مطابق با اقلیمهای حاکم بر مناطق موردمطالعه ،رژیمهای
رطوبتی مختلف اعم از رژیم رطوبتی اکوییک ،اریدیک ،زریک،
یوستیک و یودیک در خاکهای موردمطالعه شناسایی شدند
(جدول  .)1اگرچه رژیم رطوبتی غالب در خاکهای موردمطالعه
رژیم رطوبتی زریک میباشد در مرتبه بعدی رژیم رطوبتی اریدیک
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قرار دارد (جدول  .)1از نظر تنوع مواد مادری نیز انواع متعددی از
تشکیالت زمینشناسی اعم از سنگهای آذرین ،آذرآواری (توف)،
آهکی ،آبرفتی ،کوهرفتی ،رسوبات دریایی ،دریاچهای ،بادی و
یخچالی در مناطق موردمطالعه وجود دارند .گرچه مواد مادری
غالب در مناطق موردمطالعه مواد آبرفتی مربوط به دوران کواترنر
(زمان) با توزیع اندازه متفاوت از رسوبات کامالً ریزبافت رسی تا
رسوبات سنگریزه دار و فراگمنتال است (جدول  .)1همچنین
تنوع زیادی در نوع پوشش گیاهی و کاربری اراضی دیده شد که
از پوشش متراکم جنگلهای هیرکانی در شمال تا مناطق خشک
و لمیزرع در مناطق بیابانی خشک متغیر بود .هرچند بخش عمده
خاکهای موردمطالعه در مناطق با پوشش مرتعی و زراعی واقع
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شدهاند (جدول  )1با وجود این بخشهایی از مناطق موردمطالعه
تحت پوشش شالیزار و همچنین وسعت اندکی از آن محل دفع
مواد زاید نفتی بوده است .از نظر توپوگرافی ،مناطق موردمطالعه
از اراضی کامالً مسطح دشتهای ساحلی دریای مازندران تا
ارتفاعات زیاد با شیبهای تند رشتهکوه البرز متغیر بود .این تنوع
زیاد در عوامل خاکسازی اعم از اقلیم ،مواد مادری ،پوشش گیاهی،
توپوگرافی و زمان باعث تشکیل خاکهای با خصوصیات بسیار
متنوع شدهاند (جدول  .)1خاکهای مطالعه شده باتوجهبه شرایط
فرسایشی و رسوبی و زمان تشکیل از نظر عمق از خاکهای بسیار
کمعمق تا خاکهای بسیار عمیق متغیر هستند.

شکل  -1مناطق موردمطالعه واقع در اقليمهای مختلف (روش )UNESCO
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جدول  -1مختصات ،وسعت و تعداد خاکرخها ،سال مطالعه ،گروههای بزرگ خاک و عوامل خاکسازی و صفات غالب در مناطق موردمطالعه
منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ،
وسعت (هکتار)،
نويسنده ،سال

طبقهبندی خاک
)USDA (2014

(گروه بزرگ)

اقليم و
رژيم رطوبتی خاک

مواد مادری

پوشش

شيب و

صفات

گياهی/کاربری

توپوگرافی

غالب خاک

گيالنغرب
(،)34.1 N, 45.73 E
،12000 ،11

Haplustepts

خشک ،يوستيک

تشکيالت گچی
نئوژن

مرتع و زراعت اراضی تپهای عمق کم تا عميق

(Heidari )1995

اردبيل
(،)E 38.30 N, 48.55
،10000 ،12
(Heidari )2003

کرمانشاه
( ،)46.6 E 34.5 N,
،20000 ،22
(Heidari )2003

لرستان
(،)34. 1 N, 48.2 E
،1000 ،10
(Heidari )2003

فارس
( ،)27.9 N, 54.4 E
،10000 ،9
(Heidari )2003

Calcixererts

نيمهخشک ،زريک آبرفتهای بازالتی مرتع و زراعت

هموار

Haploxererts

نيمهخشک ،زريک آبرفتهای بازالتی مرتع و زراعت

هموار

Haploxerets

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزآهکی

زراعت

شيب ماليم

Calcixererts

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزآهکی

زراعت

شيب ماليم

Haploxerets

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزآهکی

زراعت

شيب ماليم

Calcixererts

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزآهکی

زراعت

شيب ماليم

Haplustepts

خشک ،يوستيک

مارن آهکی

مرتع و زراعت شيب ماليم

Calciusterts

خشک ،يوستيک

مارن آهکی

مرتع و زراعت شيب ماليم

Gypsiustert

خشک ،يوستيک

مارن آهکی

مرتع و زراعت شيب ماليم

بم
،)58.50 E 29.1 N,
،350 ،10

عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،خصوصيات
ورتيک
عميق ،افق

Haplosalids

خشک ،اريديک

آبرفت

بيابانی

مسطح

پتروساليک،
پتروجيپسيک

)2012( Mogheiseh
Xerorthents

نيمهخشک ،زريک

توف

مرتع

شيب تند

البرز

Haploxerepts

نيمهخشک ،زريک

توف

مرتع

شيب تند کمعمق ،افق کمبيک

بسيار کمعمق

(،)35.80 N, 50.94 E

Haploxerolls

نيمهخشک ،زريک

توف

مرتع

شيب تند

کمعمق ،افق ماليک

Haplocalcids

خشک ،اريديک

کوهرفت

مرتع

شيبدار

عميق ،افق کلسيک

Petrocalcids

خشک ،اريديک

تيل يخچالی

مرتع

شيبدار

)،Osat. (2010

Haplocambids

)،Faghih, (2010

خشک ،اريديک

رسوبات ريزبافت

زراعت

هموار

عميق ،افق کمبيک

Natrargids

خشک ،اريديک

رسوبات ريزبافت

مرتع

هموار

عميق ،افق ناتريک

)،Hateffard, (2017

Haploxerands

نيمهخشک ،زريک

توف

مرتع

شيب تند

Calcixerepts

نيمهخشک ،زريک

توف

مرتع

شيب تند

عميق ،افق کلسيک

Xeropsamments

نيمهخشک ،زريک

آبرفت

زراعت

شيبدار

عميق ،شنی

،580000 ،350
)،Dezvareh. (2007
)،Noori, (2010

)،Dolati, (2016
)،Bakhshi, (2017
)،Saeidi, (2017
)،Haghi, (2017
)Ebrahimi, (2021

خيرودکنار
(،)36.60 N, 51.56 E

Torriorthents

خشک ،اريديک

رسوبات ريزبافت

Endoaqualfs

مرطوب ،آکوييک

سنگ آهک

زراعت
جنگل پهن-
برگ

هموار
شيب تند

عميق ،افق
پتروکلسيک

کمعمق ،خاصيت
انديک

عميق ،فرسايش
يافته
عميق ،ريدوکس،
آرجيليک

حيدری :عوامل و فرايندهای تشکيل خاک در اقليمهای مختلف ايران ...

(مروری)
منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ،
وسعت (هکتار)،
نويسنده ،سال
،10000 ،20

طبقهبندی خاک
)USDA (2014

(گروه بزرگ)

اقليم و
رژيم رطوبتی خاک

مواد مادری

Hapludalfs

مرطوب ،يوديک

سنگ آهک

Paleudalfs

مرطوب ،يوديک

سنگ آهک

رامسر

Endoaqualfs

مرطوب ،آکوييک

آبرفت ريزبافت

(،)36.90 N, 50.67 E

)Mohebbi Sadegh (2012

،100 ،8
)Raheb (2008

کالردشت
(،)36.53 N, 51.17E

پوشش

شيب و

صفات

گياهی/کاربری

توپوگرافی

غالب خاک

جنگل پهن-
برگ
جنگل پهن-
برگ
شاليزار
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شيب تند عميق ،افق آرجيليک
شيبدار عميق ،افق آرجيليک
هموار

عميق ،افق-
آرجيليک ،احياء

Hapludalfs

مرطوب ،يوديک

آبرفت ريزبافت

باغ

هموار

عميق ،افق آرجيليک

Endoaquepts

مرطوب ،يوديک

آبرفت ريزبافت

شاليزار/باغ

هموار

عميق ،افق کمبيک

Udipsamments

مرطوب ،يوديک

شنهای ساحلی

باغ

هموار

عميق ،شنی

Haploxeralfs

نيمهمرطوب ،زريک

سنگ آهک

جنگل پهن-
برگ

شيب تند عميق ،افق آرجيليک

،400 ،10

Palexeralfs

نيمهمرطوب ،زريک

سنگ آهک

جنگل مخلوط

)،Moghiseh (2012

Haploxerolls

نيمهمرطوب ،زريک

سنگ آهک

جنگل مخلوط

شيبدار

عميق ،افق ماليک

)،Mohebbi Sadegh (2017

Haplrendolls

نيمهمرطوب ،زريک

سنگ آهک

جنگل مخلوط

شيبدار

کمعمق ،افق ماليک

Petrocalcids

خشک ،اريديک

رسوبات يخچالی

زراعی

شيب دار

،1000 ،8

Haploxerepts

نيمهخشک ،زريک

آذرآواری

مرتع

شيبدار

کمعمق ،افق اکريک

)Moradi, (2010

Haplocalcids

خشک ،اريديک

رسوبات آبرفتی

مرتع

شيب دار

عميق ،افق کلسيک

خيرودکنار

Hapludolls

مرطوب ،آکوييک

سنگ آهک

Hapludalfs

مرطوب ،آکوييک

سنگ آهک

)Shiravi Khoozani, (2016

هشتگرد
(،)36 N, 50.7 E

(،)36.6 N, 51.6 E
،1000 ،8
)Moradi, (2010

Haploxerepts

جادهچالوس
(،)E 35.9 N, 51.05

Calcixerepts

،400 ،21
Saberi Moghadam, 2012

Xerorthents

نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

توف

جنگل پهن-
برگ
جنگل پهن-
برگ
مرتع و باغ

شيبدار عميق ،افق آرجيليک

شيب تند
شيب تند
پرشيب

عميق ،افق
پتروکلسيک

نيمه عميق ،افق
ماليک
نيمه عميق ،افق
آرجيليک
خاصيت Vitrandic

توف

مرتع و باغ

پرشيب

خاصيت Vitrandic

توف

مرتع و باغ

پرشيب

خاصيت Vitrandic

Haploxerepts

بيجار

نيمهمرطوب ،زريک سنگهای رسوبی

ناهموار

افق کمبيک

Calcixerepts

(،) E712000 N, 3971075

نيمهمرطوب ،زريک سنگهای رسوبی مرتع و زراعت

ناهموار

افق کلسيک

Xerorthents

نيمهمرطوب ،زريک سنگهای رسوبی مرتع و زراعت

ناهموار

عميق

Calcixerolls

نيمهمرطوب ،زريک سنگهای رسوبی مرتع و زراعت

ناهموار

افق کلسيک

Endoaquolls

نيمهمرطوب ،زريک سنگهای رسوبی مرتع و زراعت

ناهموار

شرايط اکوييک

،20000 ،83
)Nabiollahi, (2012

جادهچالوس
(،)E 35.9 N, 51.05

توف

مرتع و باغ

پرشيب

خاصيت Vitrandic

توف

مرتع و باغ

پرشيب

خاصيت Vitrandic

Haplocalcids

خشک ،اريديک

رسوبات مارنی

مرتع

هموار

عميق ،افق کلسيک

Haplocambids

خشک ،اريديک

رسوبات مارنی

مرتع

هموار

عميق ،افق کمبيک

رسوبات يخچالی

مرتع

شيبدار

Xerorthent

،500 ،5
)،Hamzehee, (2013

Haploxerept

)Sartipi, (2013

البرز
،)35.75 N, 50.25 E
،5000 ،8

Petrocalcids

)،Mohtasham, (2013
)Monajjem, (2013

نيمهخشک ،زريک

مرتع

Xerorthents

خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

توف

مرتع

پرشيب

عميق ،افق
پتروکلسيک
کمعمق ،افق اکريک
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تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،3خرداد ( 1401مروری)
منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ،
وسعت (هکتار)،
نويسنده ،سال

طبقهبندی خاک
)USDA (2014

(گروه بزرگ)
Haploxerands

خشک

Calcigypsids

خشک ،اريديک

Aquicambids

خشک ،اريديک

آبرفت مارنی

،100 ،7
)Asadi Alasvand, (2014

نيمهخشک ،زريک

توف
آبرفت مارنی

پااليشگاه ری
(،)(36 N, 50.75 E

اقليم و
رژيم رطوبتی خاک

مواد مادری

Haplocalcids

خشک ،اريديک

آبرفت مارنی

پوشش

شيب و

صفات

گياهی/کاربری

توپوگرافی

غالب خاک

مرتع
محل دفع مواد
نفتی
محل دفع مواد
نفتی
محل دفع مواد
نفتی

پرشيب
هموار
هموار
هموار

نيمه عميق ،خاصيت
انديک
آلودگی نفتی،
جيپسيک
آلودگی نفتی،
جيپسيک
آلودگی نفتی،
جيپسيک

توشن

Calcixerepts

نيمهمرطوب ،زريک بادرفت و آبرفت

زراعت

شيبدار

عميق ،افق کلسيک

(،)36.79 N, 51.41 E

Haploxerepts

نيمهمرطوب ،زريک بادرفت و آبرفت

زراعت

شيبدار

عميق ،افق کمبيک

،800 ،15

Haploxeralfs

نيمهمرطوب ،زريک

بادرفت (لس)

جنگل

شيب تند عميق ،افق آرجيليک

(2016) Ajami

Haploxerepts

نيمهمرطوب ،زريک

بادرفت (لس)

جنگل

شيب تند عميق ،افق آرجيليک

سنگ آهک

مرتع و جنگل

شيبدار عميق ،افق آرجيليک

Haploxeralfs

Argixerolls

مرزنآباد
(،)36.43 N, 51.32 E
،100 ،56

Haploxerolls

Calcixerolls

(2016) Osat

(،Raheb )2017
(Karimzadeh )2019

مزرعه

خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

سنگهای آذرين مرتع و جنگل

شيب تند

سنگ آهک

نيمهخشک ،زريک

آذرين و سنگ

خشک

آهک

مرتع و جنگل

شيبدار

ماليک
عميق ،افق ماليک
عميق ،ماليک و
کلسيک

چراگاه فصلی

رسوبات ريزبافت

زراعت

متغير

افق کمبيک

مختلط

مرتع

متغير

بسيار کمعمق

Calcixerolls

نيمهمرطوب ،زريک

بازالت

مرتع

شيب تند

Haploxerepts

نيمهمرطوب ،زريک

بازالت

مرتع

شيب تند

افق کمبيک

Calcixerepts

نيمهمرطوب ،زريک

بازالت

مرتع

شيب تند

افق کلسيک

Xerorthents

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزبافت

زراعت

هموار

عميق ،افق کمبيک

نيمهخشک ،زريک رسوبات ريزبافت

زراعت

هموار

عميق ،افق کمبيک

Xerorthents

،1500 ،27

نيمهخشک ،زريک

سنگهای آذرين مرتع و جنگل

شيب تند

عميق ،آرجيليک،

متغير

Haploxerepts

(،)36.85 N, 49.56 E

خشک

عميق ،افق کلسيک

Calcixerepts

گيالن

نيمهخشک ،زريک

نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

افق کلسيک و
ماليک

(،)36 N, 50.75 E
،250 ،32

Haploxerepts

(Mohseni )2018

ايوانکی
،)51.97 E 35.33 N,
،250 ،8
(Jahanbazi )2021

گميشان

Haplosalids

خشک ،اريديک

آبرفت

باغ

هموار

Torriﬂuvents

خشک ،اريديک

آبرفت

باغ

هموار

Torriorthents

خشک ،اريديک

آبرفت

باغ

هموار

عميق ،مارنی

Haplocambids

خشک ،اريديک

آبرفت

باغ

هموار

عميق ،مارنی

Hydraquents

(،)37.30 N,54.23 E
،50000 ،80
(Samieifard )2021

Fluvaquents
Endoaquents

نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

رسوبات درياچهای چراگاه فصلی
رسوبات درياچهای چراگاه فصلی

نيمهخشک ،زريک رسوبات درياچهای چراگاه فصلی

هموار
هموار
هموار

افق ساليک
عميق ،قطعات سنگی
زياد

عميق ،شکافهای
دايمی
عميق ،با اليهبندی
عميق ،با اليهبندی

حيدری :عوامل و فرايندهای تشکيل خاک در اقليمهای مختلف ايران ...

(مروری)
منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ،
وسعت (هکتار)،
نويسنده ،سال

طبقهبندی خاک
)USDA (2014

(گروه بزرگ)

اقليم و
رژيم رطوبتی خاک

مواد مادری

پوشش

شيب و

صفات

گياهی/کاربری

توپوگرافی

غالب خاک
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خشک
Endoaquepts

Calcixerepts

Haploxerepts

Haplaquepts

نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک
نيمهخشک ،زريک
خشک

تجزيههای آزمايشگاهی

جدول  2مواد و روشهای بهکاررفته در هر یک از مطالعات انجام
شده را ارائه نموده است .در کلیه مطالعات انجام شده ،اولین گام
تهیه نقشه واحدهای همگن از نظر زمینشناسی ،اقلیم ،پوشش
گیاهی ،توپوگرافی و زمان با استفاده از روش ژئوپدولوژی بود
( .)Zinck et al., 2016تشریح مورفولوژی خاک بر اساس روش
استاندارد ( )Soil Survey Staff, 2017انجام و ردهبندی خاکها
هم بر اساس سامانه ردهبندی آمریکایی خاک ( Soil Survey
 )Staff, 2014انجام و اندازهگیری خصوصیات روتین شامل قابلیت
هدایت الکتریکی ( ،)ECواکنش خاک ( ،)pHکربنات کلسیم
معادل ( ،)CCEکربن آلی ( ،)OCتوزیع اندازه ذرات (،Silt ،Clay
 )Sandانجام شد .عالوه بر خصوصیات روتین در هر مطالعه
متناسب با موضوع تحقیق و اهداف مطالعه از روشهای اختصاصی
نیز استفاده شد (جدول  .)2ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECو
مطالعات کانیشناسی رس با استفاده از دستگاه  XRDاز مطالعات
اختصاصی انجام شده در اغلب مطالعات بوده است (جدول .)2
تهیه مقاطع نازک بر اساس روش ) Murphy (19866و تشریح
مقاطع نازک بر اساس روش  )2003( Stoopsاز دیگر مواردی است
که در اغلب خاکرخهای موردمطالعه برای تکمیل اطالعات
مورفولوژیکی انجام شده است .تکنیک رنگآمیزی در شناسایی
کربناتها ،استفاده از تکنیک حذف کربناتها ،حذف اشکال
مختلف آهن با تیمارهای اگزاالت آمونیوم ،دیتیونات سیترات،
اسید نیتریک ،استفاده از هیپوکلریت سدیم و کمی کردن مقدار
ماده آلی با آنالیز تصویر از دیگر روشهای استفاده شده در مطالعه
مقاطع نازک بود .تلقیح با ماده فلورسنت و تصویربرداری با استفاده
از روش مقاطع متوالی با نور ماورای بنفش نیز از دیگر روشهای
مورداستفاده در مطالعات میکرو مورفولوژی بود .استفاده از روش-
های اولترا میکروسکوپی  SEM ،TEMو  EDSدر موارد ضروری

رسوبات درياچهای زراعت و مرتع

هموار

عميق ،افق کمبيک

رسوبات درياچهای زراعت و مرتع

هموار

عميق ،افق کمبيک

رسوبات درياچهای زراعت و مرتع

هموار

عميق ،افق کمبيک

رسوبات درياچهای زراعت و مرتع

هموار

شور ،افق کمبيک

برای شناسایی کانیهای آلوفانی ،پالیگورسکایت و همچنین
تعیین عناصر تشکیلدهنده آنها ( )Stoops, 2003استفاده شده
است (جدول  .)2اندازهگیری فرمهای مختلف آهن و استفاده از
آنالیز تصویر در اندازهگیری آنها ،مقایسه قابلیت دو نرمافزار
 Image Jو  AnalySISدر بررسی تخلخل خاک ،مورفولوژی
حفرات و بررسی عوارض خاکساخت ناشی از شرایط اکوئیک
بخش دیگری از مطالعات انجام شده دراینرابطه بوده است .تعیین
حدود آتربرگ در خاکهای ورتیسول و خاکهای دارای آلودگی
نفتی برای تعیین مقاومت مکانیکی آنها در برابر جریان یافتن و یا
لغزش و حرکت تودهای از دیگر آزمایشهایی بود که بر اساس
روش استاندارد صورت گرفت ( .)ASTM, 2000جزءبهجزء کردن
کربن آلی خاک با روشهای فیزیکی و شیمیایی ( Gregorich et
 )al., 2006در مطالعات ذیربط انجام شد .جداسازی عوارض
اکسید و احیایی و آنالیز آنها برای تعیین غلظت عناصر سنگین در
آنها با روش میکروپروب صورت گرفت .اندازهگیری تنفس خاک
در صحرا با روش خنثیسازی با کلرید باریم ،سنیابی ایزوتوپ
کربن  14و تعیین تأثیر تغییر کاربری جنگل بر تغییرات کربن
آلی خاک از دیگر آزمایشهای ضروری در این مطالعات بودند.
تعیین درصد کربنات فعال و مقایسه آن با کربنات کل خاک
بهمنظور تعیین نقش کربناتها در خصوصیات شیمیایی و
حاصلخیزی خاک صورت پذیرفت .روش ردهبندی عددی
خاکرخها و محاسبه شاخص اندرسون ( )Zinck, 1989و مقایسه
روند تکاملی خاکها و تهیه دندروگرامهای آنها برای شناسایی
گروههای مختلف خاک انجام شد .تعیین آرسنیک با روش آکوا
رژیا ( )USEPA, 1996در خاک و آب با کوره گرافیتی برای تعیین
آلودگی خاکها و آبهای موردمطالعه به آرسنیک انجام شد.
تیمار خاکهای دارای خاصیت اندیک و پودر سنگهای توف در
دوره ششماهه در رطوبت  FCو دمای  2۵درجه سلسیوس
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بهمنظور تعیین قابلیت تثبیت مواد آلی در آنها صورت پذیرفت.
تثبیت فسفر که از محدودیتهای اصلی اندیسولها محسوب
میشود در  1۵نمونه از  8خاکرخ اندیک (بیش از  ۵درصد شیشه
آتشفشان ،تثبیت فسفر بیش از  2۵درصد pH NaF ،بیش از 8/6
و  )AlO+1/2FeO >0/4و غیراندیک موردمطالعه قرار گرفت.
جزءبندی فسفر قابلدسترس ،معدنی ،آلی و زیستی خاک در
کاربریهای جنگل پهن برگ ،جنگل سوزنی برگ و مرتع با
عصارهگیری متوالی انجام شد .برآورد ذخیره کربن آلی و تأثیر
جهت شیب ،ارتفاع و درجه شیب بر میزان ذخیره کربن آلی و
غیرآلی و کربن کل در برخی مطالعات انجام گردید (عجمی،
 .)13۹۵تفکیک واحدهای نقشه خاک در مقیاس 1:10000بر
اساس خصوصیات زیرسطحی ،تعیین شاخصهای ژئوشیمیایی و
روابط آنها با کالسهای طبقهبندی خاک ،اشکال مختلف آهن،
محاسبه شاخصهای تکامل خاک ،پذیرفتاری مغناطیسی ،تجزیه
عنصری خاک با  ،XRFتهیه نقشه ژئوپدولوژی ،و تعیین
تغییرپذیری خاکها توسط ) Osat (2016انجام شد .خصوصیات
مورفولوژیکی ،فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی ،ژئوشیمی و میکرو
مورفولوژیکی خاکهای تشکیل شده بر روی سنگ بستر بازالت
در یک ردیف اقلیمی (کلیموسکانس) خشک ،نیمهخشک تا نیمه-
مرطوب و تعیین میزان کربن آلی ،غیرآلی و کربن کل ذخیره شده
در خاکها توسط ) Raheb (2017تعیین گردید .تغییرات زمانی و
مکانی شوری خاک بر اساس روشهای استاندارد و تهیه نقشههای
زمانی و مکانی شوری خاک و تعیین شاخصهای شوری و قلیاییت
توسط ) Jahanbazi (2020تعیین شد .روش ژئوپدولوژی و تفکیک
لندفرمها و فازهای لندفرم در دشت ساحلی و لسی گمیشان بر
اساس توزیع اندازه ذرات ،و تعیین اشکال مختلف آهن ،تهیه
تجزیههای طیفی  ،NIR-SWIتهیه نقشه توزیع اندازه ذرات در
شش عمق مختلف و تعیین دورههای پیشروی و پسروی آب
دریای خزر توسط ) Samieifard (2021انجام پذیرفت.

نتايج
کالسهای خاک

تنوع عوامل خاکسازی (اقلیم ،پوشش گیاهی  -کاربری اراضی و
تغییرات کاربری اراضی ،مواد مادری ،پستیوبلندی ،زمان و انسان)
در ایران باعث شده است که خاکهای بسیار متنوعی در کشور
شکل بگیرند .بخش عمده عوامل خاکسازی در مناطق موردمطالعه
در جدول  1خالصه شده است .بسته به فرایندهای خاکسازی
موجود در هر منطقه ،خصوصیات و افقهای مشخصه متعددی در
خاکهای موردمطالعه شناسایی شدند .خصوصیات ورتیک،
خصوصیات اندیک ،خصوصیات ویتراندیک ،خصوصیات فلونتیک،

افقهای کمبیک ،کلسیک ،پتروکلسیک ،پتروجیپسیک،
جیپسیک ،پتروسالیک ،آرجیلیک ،مالیک ،اکریک ،عوارض اکسید
 احیایی و شرایط احیایی از مشخصات مشاهده شده در خاکهایموردمطالعه میباشند که بهصورت تکی یا چندتایی و همزمان در
خاکرخهای مطالعه شده دیده شدند (جدول  .)1طبیعی است که
در تشکیل هر یک از خصوصیات و افقهای مشخصه مذکور
فرایندهای خاکسازی متعددی دخالت دارند که در ادامه
موردبحث قرار خواهند گرفت .بر اساس خصوصیات و عوارض
مشاهده شده ،خاکهای موردمطالعه در  7رده مختلف انتیسول،
اینسپتیسول ،اریدیسول ،مالیسول ،آلفیسول ،اندیسول و
ورتیسول ردهبندی شدند .تحت ردههای ،Orthents
 Fluvents ،Psammentsو  Aquentsاز رده انتیسول شناسایی
شدهاند که از میان آنها  Orthentsفراوانترین تحت رده است و
نشاندهنده آن است که انتیسولهای موردمطالعه در سطوح
ژئومورفیک فرسایشی واقع شدهاند Psamments .و Aquents
شناسایی شده عمدتاً در سواحل دریای مازندران واقع شدهاند ولی
 Fluventsعمدت ًا در دشتهای رسوبی واقع شدهاند .گروههای
بزرگ تعیین شده برای آنها در جدول  1آورده شده است .از تحت
ردههای اینسپتیسول هم  Xerepts ،Aqueptsو  Usteptsدر
خاکهای موردمطالعه شناسایی شدند که تحت رده Xerepts
غالبترین بوده و دو تحت رده دیگر وسعت چندانی نداشتند .از
میان تحت ردههای اریدیسول،Cambids ،Calcids ،Salids ،
 Argidsو  Gypsidsدر محدوده موردمطالعه دیده شدند تحت
ردههای  Calcidsو  Cambidsفراوانترین پراکنش را دارند .در
مالیسولها هم تحت ردههای  Aquolls ،Xerollsو  Rendollsدر
مناطق وجود دارند که تحت رده  Xerollsبیشترین وسعت را
دارد Xerands .تنها تحت رده مشاهده شده از رده اندیسولها
میباشند .از رده ورتیسول ،تحت ردههای  Xerertsو  Ustertsدر
این مطالعه تشریح و طبقهبندی شدند .در نهایت از رده آلفیسول
هم تحت ردههای  Xeralfs ،Udalfsو  Aqualfsمشاهده شدند که
تحت رده  Udalfsوسعت بیشتری داشت .کالسهای گروه بزرگ
در سامانه ردهبندی آمریکایی ( )Soil Survey Staff, 2014عالوه
بر افقهای مشخصه موجود در این خاکها و رژیم رطوبتی حاکم
بر آنها ،افقهای مشخصه و یا خصوصیات در درجه دوم اهمیت
مدیریتی خاکها را نیز نشان میدهد (جدول  .)1ردهبندی کامل
خاکهای موردمطالعه تا سطح فامیل در مقالهها ،پایاننامهها و یا
رسالههای قید شده در جدول  1قابلدسترسی است.
مورفولوژی خاک

عوارض مورفولوژیکی متنوعی در خاکهای مطالعه شده وجود

(مروری)

دارند که از جمله مهمترین آنها میتوان به ضخامت خاک اشاره
نمود .باتوجهبه خصوصیات توپوگرافی و فرسایش و رسوب حاکم
در مناطق ،خاکهای کمعمق در زیرگروههای ( Lithicزیرگروهها
در این مقاله ارائه نشدهاند) از وسیعترین خاکها بودند .از میان
عوارض مورفولوژیکی افقهای سطحی میتوان به افقهای اکریک
و مالیک و همچنین افق آنتروپیک اشاره نمود که افق اکریک
غالبترین افق سطحاالرضی در این مطالعات و در کل ایران است.
از افقهای مشخصه زیرسطحی ،افقهای کمبیک که مراحل اولیه
انتقال یا تجمع مواد را نشان میدهد و عمدت ًا در رده اینسپتیسول
و اریدیسول دیده میشود از گستردهترین عوارض است .افق
کلسیک که نشاندهنده تجمع کربناتهای ثانویه ناپیوسته به
مقدار کافی در اعماق  1متری از سطح خاک است ،وسیعترین
خصوصیت مورفولوژیکی مشاهده شده در همه ردههای
موردمطالعه (اینسپتیسول ،اریدیسول ،مالیسول ،آلفیسول،
اندیسول و ورتیسول) بهغیراز انتیسولها ،ممکن است دیده
شود .افق پتروکلسیک که حاصل تجمع کربناتهای ثانویه پیوسته
و سیمانی شده است ،عمدت ًا در خاکهای تشکیل شده بر روی
رسوبات یخچالی دیده شدند .افقهای آرجیلیک در آلفیسولها
(دارای رژیم رطوبتی یودیک ،زریک و اکوییک) و اریدیسولها
دیده شدند که در واقع دو اقلیم متضاد موجود در منطقه هستند
و در مناطق هموار و دشتهای واقع در مناطق خشک عالوه بر
افق آرجیلیک افق ناتریک هم دیده شده است .افقهای سالیک،
پتروسالیک (سامانه  )WRBو پتروجیپسک از دیگر خصوصیات
مهم مورفولوژیکی موجود در مناطق خشک هستند .افقهای
آرجیلیک موجود در آلفیسولهای واقع در رژیم رطوبتی یودیک
و اکوییک دارای عوارض بسیار بارز اکسید احیایی هستند ولی در
مناطق دارای رژیم رطوبتی زریک عوارض اکسید احیایی چندان
واضح نیستند .خصوصیات اندیک و ویتراندیک منحصراً در
خاکهای توسعهیافته بر روی توف و رژیم رطوبتی زریک دیده
شدند .خصوصیات ورتیک (درز و شکافهای عمیق ،اسلیکنساید،
ساختمان گوهای و درصد رس بیش از  30درصد) مشاهده شده
در این مطالعه عمدتاً در اقلیمهای زریک و یوستیک واقع شدهاند
که عمدت ًا دارای افقهای کلسیک و جیپسیک یا کمبیک هستند.
آب زیرزمینی باال و شرایط احیایی و اکسید  -احیایی از دیگر
عوارض مشاهده شده در خاکهای دارای رژیم رطوبتی اکوییک و
یا دارای شرایط اکوییک هستند .نهشتههای لسی و مورفولوژی
مواد مادری یخچالی از عوارض و خصوصیاتی هستند که در
خاکهای موردمطالعه وجود دارند و در مناطق موردمطالعه
گزارش شدهاند (جدول .)1
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ميکرو مورفولوژی خاک

تهیه و مطالعه مقاطع نازک در مطالعات پیدایش و ردهبندی خاک
بسیار مهم و حائز اهمیت است و در بسیاری از موارد بدون در
اختیار داشتن این نتایج مطالعات میکرو مورفولوژی امکان تفسیر
سایر نتایج و ردهبندی صحیح خاکها میسر نخواهد شد .جدول
 2نتایج تشریح و ردهبندی مقاطع نازک خاک را در موارد انجام
شده نشان میدهد .میکرو مورفولوژی مقاطع نازک خاکهای
گچی ( )Heidari, 1995; Moghiseh, 2005نتایج بسیار مهمی را
در خصوص نحوه تشکیل و طبقهبندی این خاکها و نقش گچ در
ظهور و بروز خصوصیات موفولوژیکی ،فیزیکی و شیمیایی این
خاکها نشان داد .مطالعه مقاطع نازک ورتیسولهای مناطق
مختلف اقلیمی (اردبیل ،کرمانشاه ،لرستان و فارس) ساختمان
میکروسکوپی گوهای ،اسلیکنسایدها ،و عوارض توسعهیافته ناشی
از انقباض و انبساط شدید و توسعه شکافها ،و عوارض اکسید و
احیا و تجمعات گچ و کربنات ثانویه را مشخص نمود ( Heidari,
 )2010(Raheb .)2003خصوصیات میکرومورفولوژیکی و
خصوصیات اکسایشی و کاهشی اشکال مختلف آهن و منگنز را با
استفاده از نرمافزارهای آنالیز تصویر  Image Jو  AnalySISدر
نمونههای دستنخورده مطالعه کرد .نتایج میکرو مورفولوژیکی
نشان داد که تغییر کاربری از شالیزار به باغ کیوی موجب افزایش
تخلخل شده و در نتیجه رفع شرایط اشباع سطحی خاک و افزایش
فعالیت میکروارگانیسمها موجب تشکیل اشکال با تبلور بیشتر
آهن میشود .نتایج آنالیز تصویر مؤید وجود الیه گلخراب در
خاکهای شالیزاری و وجود تخلخل باالتر در اراضی زیر کشت
کیوی میباشد .مطالعات میکرو مورفولوژیکی توسط Moradi
( )2010نشان داد که بخش عمده کربناتهای موجود در
خاکهای اریدیسول و اینسپتیسول خصوصاً در افقهای فوقانی
از کربناتهای پدوژنیک بوده و عمدتاً بهصورت تودهها ،گرهک
های تلقیحی و پوششهای کربناته میباشند .مطالعات میکرو
مورفولوژی اشکال مختلف ترکیبات نفتی در خاک ،از جمله
مناطق تخلیه شده در حاشیههای خاکدانهها ،پوششهای در
امتداد سطح و زیرسطحی و همچنین حرکت افقی و عمودی
ترکیبات نفتی در درون خاک را نشان داد (.)Asadi, 2014
 )2016( Shiraviاجزاء مختلف تشکیلدهنده مواد آلی را بر اساس
خصوصیات میکرو مورفولوژیکی بررسی نمود و درصد مواد آلی
تازه ،نیمه تجزیهیافته و تجزیه یافته را بر اساس آنالیز تصویر
تعیین نمود .در بخش دوم کار  )2016( Shiraviبه شناسایی انواع
کربناتها بر اساس رنگآمیزی و تشریح کامل میکرو مورفولوژی
خاکهای موردمطالعه پرداخت .نتایج نشان داد که توسعه و
تشکیل پوششهای رسی در این خاکها که بر روی سنگ بستر
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آهکی تشکیل شدهاند بعد از انتقال کربناتها صورتگرفته است
و عوارض مرکب متشکل از پوششهای رسی بر روی پوششهای
آهکی مؤید آن بود )2019( Karimzadeh .در تناقض با نتایج
حاصله  ،)2016( Shiraviعوارض میکرو مورفولوژی مرکبی را
گزارش داد که پوششهای کربناتی بر روی پوششهای رسی قرار
دارند که مؤید افزایش رسوبات بادی ثانویه به این خاکها بود که
علیرغم توسعه درجا ،پلی ژنتیک هستند .مطالعه Karimzadeh
( )2019نشان داد که هوادیدگی بازالت درصد رس زیادی تولید
کرده است و پوششهای رسی ضخیم و فراوان در اعماق این
خاکها ،تکامل سریع خاک بر روی بازالت را تأیید مینماید.
خصوصيات فيزيکی و شيميايی

خصوصیات عمومی اندازهگیری شده دامنه وسیعی از تغییرات را
در بر میگیرند که نتایج آنها در جدول  2آمده است .قابلیت
هدایت الکتریکی در خاکهای موردمطالعه از  0/2تا dS/m 210
متغیر بود .در عمده خاکرخها EC ،اندازهگیری شده کمتر از 4
 dS/mمیباشد .در خاکهای گچی غیر شور  ECبه بیش از 3
 dS/mنرسیده است ( )Heidari, 1995درحالیکه در خاکهای
گچی حاوی امالح محلول  ECبین  2۵تا  dS/m 18۹متغیر بود
( .)Moghiseh, 2005در مورد خاکهای تشکیل شده بر روی
مارنهای شور منطقه اشتهارد حداکثر  ECمعادل  dS/m 210به
دست آمد .خاکهای مطالعه شده در منطقه ایوانکی با حداکثر
 )Jahanbazi, 2020( dS/m 1۵4و خاکهای توسعهیافته بر روی
دشت ساحلی گمیشان با )Samieifard, 2021( dS/m 106 EC
در مراتب بعدی قرار دارند .بهغیراز موارد فوق ،مناطق جنگلی و
همچنین دشتهای آبرفتی زیر کشت ،عمدت ًا دارای  ECکمتر از
 dS/m 4بوده و محدودیتی از این نظر ندارند (جدول pH .)2
عصاره اشباع در خاکرخها و نمونههای موردمطالعه بین حداقل
 6/6در خاکهای تشکیل شده بر روی توفهای سبز کرج و
خاکهای جنگلی خیرودکنار تا حداکثر  8/6در خاکهای تشکیل
شده بر روی سنگ بازالت و آهکی متغیر است (جدول  .)2مقدار
کربنات کلسیم معادل ( )CCEدر خاکهای آلفیسول جنگل
خیرود کنار و خاکهای اندیسول تشکیل شده بر روی توفها
صفر بود ولی درصد  CCEدر اغلب خاکها در محدوده  10تا 30
درصد قرار دارد و حداکثر آن  64درصد ( )Moradi, 2010در
سنگ آهک هوادیده تعیین شده است .میزان کربن آلی در افق-
های زیرسطحی خاکهای موردمطالعه عمدتاً زیر  1درصد می-
باشد ولی در افقهای سطحی بسته به نوع پوشش گیاهی و نوع
کاربری  6/7درصد ( )Raheb, 2012در شالیزارهای رامسر و ۵/۵
درصد ( )Ajami, 2016در پوشش جنگلی توشن به دست آمد.

مقدار کربن آلی در اندیسولهای موردمطالعه به طور قابلتوجهی
از متوسط خاکها بیشتر بود (جدول  .)2تعیین بافت خاک و
توزیع اندازه ذرات در خاکهای گچی و بسیار شور به روش
هیدرومتر معمولی قابلاندازهگیری نبود ولی در خاکهایی که
اندازهگیری انجام شده است دامنه تغییرات باتوجهبه تنوع مواد
مادری و محیطهای تشکیل خاک بسیار گسترده بود .درصد رس
بین  2درصد تا  86درصد ،درصد سیلت از  2درصد تا  86درصد
و درصد شن از  2درصد تا  ۹0درصد متغیر بوده است (جدول .)2
در مورد خاکهای گچی ،خاکهای دارای خاصیت اندیک و
خاکها ی دارای آلودگی نفتی از روش پوشش با سولفات باریم و
یا روش دیسپرس با دستگاه اولتراسوند استفاده شده است که در
صورت لزوم به )1995( Heidari؛ )2013( Monajjem؛ Asadi
( )2014مراجعه شود.
کانیشناسی رس

شناسایی کانیهای رسی برای مطالعه نحوه تشکیل خاک ،تعیین
فامیل خاک و بررسی وضعیت حاصلخیزی و تغذیه گیاه ضروری
میباشد .کانیشناسی رس در دو حالت پودری و یا رس خالص و
جهت یافته توسط دستگاه  XRDو یا به طور اختصاصی برای
شناسایی کانیهای دارای مورفولوژی خاص نظیر پالیگورسکایت
( ،)Heidari, 2003کائولینایت ،اسمکتایت و آلوفانها
( )Monajjem, 2013صورت گرفت .مطالعات کانیشناسی تنوع
زیادی در کانیشناسی خاکهای موردمطالعه نشان داد .کلرایت
انبساطی و پالیگورسکایت در خاکهای گچی گیالنغرب
()Heidari, 1995؛ اسمکتایت ،ورمیکوالیت ،ایالیت و پالی-
گورسکایت در ورتیسولهای نقاط مختلف کشور ( Heidari,
)2003؛ اسمکتایت ،ورمیکوالیت ،ایالیت و کلرایت در خاکهای
استان البرز ( )Saeidi, 2017و کلرایت ،اسمکتایت ،کائولینایت و
ورمیکوالیت در خاکهای تشکیل شده بر روی توف
()Hamzehee, 2013؛ ایالیت ،مونت موریلونایت ،کائولینایت و
کلرایت و ورمیکوالیت ()Moghiseh, 2005؛ کانی رسی اسمکتایت
و ایالیت و همچنین کانیهای حاوی آرسنیک آنارژیت ،رآلگار،
آرسنوسولوانیت ،آرسنولیت و اسفالریت و کبالتیت حاوی آرسنیک
در نمونههای پودری ( )Nabiollahi, 2012شناسایی شدند .آلوفان
و فریهیدریت از دیگر کانیهای شناسایی شده در خاکهای
تشکیل شده بر روی توف بودند ( .)Monajjem, 2013کانیهای
میکا ،کلرایت ،اسمکتایت و کائولینایت از کانیهای رسی شناسایی
شده در منطقه توشن بودند (.)Ajami, 2016
ذخيره کربن آلی و غيرآلی خاک

 )2010( Faghihو  )2010( Osatوضعیت کربن آلی خاک را در
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(مروری)

خاکهای استان البرز مورد بررسی قرار دادند .بیشترین مقادیر
ماده آلی در دامنههای شمالی و شمال غربی دیده شد ،روابط
کربنات و بیکربنات با ماده آلی بررسی شدند ،با افزایش اندازه
خاکدانهها نسبت  C/Nهم افزایش یافت ،نسبت  C/Nاز انتهای
فصل رشد تا ابتدای فصل رشد بعدی کاهشی بود ،بیشترین میزان
کربن آلی در کالس اندازهای کوچکتر از  mm 0/۵مشاهده شد
(جدول  )2005( Moghiseh .)2نشان داد که تغییر کاربری جنگل
پهنبرگ به سوزنیبرگ و مرتع به ترتیب موجب افزایش و کاهش
کربن آلی خاک شد .مطالعات  FTIRنشان داد که ترکیبات
آروماتیک در سوزنیبرگ زیادتر بوده و موجب کاهش سرعت
تجزیه آن میشود .مواد آلی کمتر در سطح خاک انتشار  CO2را
از مرتع کاهش داد .پایداری خاکدانهها در جنگل پهنبرگ بیشتر
بود .پایداری خاکدانهها با کاهش اندازه و افزایش کربن آلی افزایش
یافت .میانگین مدتزمان پایداری ( )MRTمواد آلی در جنگل
پهنبرگ  804 – 4467سال و سن کربن مدرن  ۵7-۹0سال ،در
جنگل سوزنیبرگ  472 – 4410سال و سن کربن مدرن -۹4
 ۵7سال و در مرتع  807 – 16۵۹سال و سن کربن مدرن -۹0
 81سال بود ( ،Moghiseh, 2005جدول )2016( Ajami .)2
گزارش نمود که الیه سطحی ( )cm0-30بیش از  ۵4درصد تراکم
کربن آلی را به خود اختصاص داده است .جنگلتراشی و کشاورزی
بیش از  48درصد کربن آلی را کاهش داده است .نزدیک به نیمی
از ذخیره کربن آلی در عمق  30تا  cm 100قرار دارد .کاربری
جنگل بیشترین مقدار ذخیره کربن را در  1متر فوقانی داشت
(جدول  .)2نتایج  )2017( Rahebنشان داد که کربن غیرآلی در
هر سه اقلیم خشک ،نیمهخشک و نیمهمرطوب بیشترین سهم از
کربن کل خاک را دارا میباشد .ذخیره بیشتر کربن غیرآلی در
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منطقه خشک مؤید تأثیر اقلیم خشک در ذخیره کربن بهصورت
غیرآلی در این مناطق است .باتوجهبه توسعه در جای این خاکها،
تنها منبع کربناتهای آنها CO2 ،حاصل از فعالیت زیستی است
(جدول .)2
ژئوشيمی خاک

 )2016( Osatشاخصهای مختلف تشکیل و ردهبندی خاکها را
مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که شاخصهای توپوگرافی
بیشترین همبستگی را با شاخصهای تکامل و کالسهای رده-
بندی خاک داشتند .شاخص هاردن از انتیسول به مالیسول و
آلفیسول افزایش پیدا کرد .از میان شاخصهای هوادیدگی
ژئوشیمیایی شاخص  WRبیشترین ضریب همبستگی را با کالس-
های طبقهبندی خاک نشان داد .آنالیز مؤلفههای اصلی PCA
نشان داد که در تفکیک کالسهای طبقهبندی خاک ،شاخصهای
ژئوشیمیایی تکامل و توپوگرافی عوامل اصلی هستند .نتایج
 )2017( Rahebو  )2020( Heidari and Rahebنشان داد که
تغییرات نامنظم نتایج ژئوشیمیایی و عوارض میکرو مورفولوژی
مرکبی شامل پوششهای کربناتی بر روی پوششهای رسی ،مؤید
افزوده شدن رسوبات بادی ثانویه به این خاکها بود که علیرغم
توسعه درجا پلی ژنتیک هستند .هوادیدگی بازالت درصد رس
زیادی تولید کرده است که آرجیالنهای ضخیم و فراوان در اعماق
این خاکها تکامل سریع خاک بر روی بازالت را تأیید مینماید.
در این مطالعه شاخص هوادیدگی پارکر ( )WIPمناسبترین
شاخص برای تفسیر پیدایش خاکهای موردمطالعه تشخیص داده
شد (جدول .)2

جدول  -2مواد و روشها ،نتايج کلی بهدستآمده و دامنه تغييرات خصوصيات عمومی خاک
نام منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ ،وسعت

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی
نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

توزيع ناهمگن گچ پدوژنيک و ژئوژنيک بهصورت
توأم ،رژيم رطوبتی يوستيک منطقه خاکها را به
رده اينسپتیسول برده است که محدوديتها و
خصوصيات واقعی اين خاکها را نشان نمیدهند.
گيالنغرب

به نظر میرسد ردهبندی آمريکايی قابليت توصيف

(،)34.1 N, 45.73 E

اين خاکها را دارا نمیباشد .برخالف ساير خاکها

،12000 ،11

در خاکهای گچی رابطه منطقی بين بافت خاک با

)1995( Heidari

خصوصياتی از قبيل وضعيت تغذيهای ،رطوبت قابل
وصول و غيره برقرار نيست .تعيين بافت خاک با
حذف گچ موجب انتقال کالس بافت به کالسهای
ريز بافتتر شد .تعيين بافت در چنين خاکهايی
کاربرد مديريتی ندارد .آستانه تأثير گچ حدوداً 3

0 / 5- 3

- 8/ 3
7 /6

15-44

0/1-0/7

ND

ND

ND
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دامنه تغييرات خصوصيات عمومی

نام منطقه ،مختصات،
نتايج کلی

تعداد خاکرخ ،وسعت
(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

درصد تعيين شد .روش استون در مقايسه با ساير
روشها گچ را کمتر برآورد میکند .در مقادير بيش
از  5درصد گچ  CECبا گچ رابطه منفی داشت.
همچنين مقدار کربناتها با افزايش گچ کاهش
يافت .کانیهای رسی عمدتاً از نوع کلريت انبساطی
و پالیگورسکايت بود .اشکال متعدد گچ پدوژنيک
و ژئوژنيک در مقاطع مشاهد شد.
دارای خاصيت ورتيک و در برخی موارد مواد
مادری اليه اليه است ولی صفت  Fluventicدر
زيرگروه نيامده است .يکی از ويژگیهای خاکهای
ورتيک است .ظرفيت تبادل کاتيونی خاکها
اردبيل

( )CECsبين  13/64تا  cmolckg-1 45/65و ظرفيت

(،)E 38.30 N, 48.55

تبادل کاتيونی رسها ( ) CECcدر محدوده 38/13

،10000 ،12
)2003( Heidari

تا 78/40

kg-1

 cmolcاست .مينرالوژی اسمکتيتيک

و شرايط زهکشی ضعيف .عوارض ميکرو
مورفولوژيکی مؤيد وجود نيروهای برشی نسبتاً

-4/7
0/ 3
در يک

0-30
5

اغلب
فاقد CCE

نيمرخ

-68
- 5/ 4
0/03

8
اليه

5-41

4-78

اليه

تا 18

قوی در اين خاکها میباشد .انتقال کربناتها در
اين خاکها يکی از عمدهترين فرايندهای فعال در
اين خاکها میباشد.
دارای خاصيت ورتيک و اغلب در قسمت ميانی
خاکرخ کربن آلی افزايش و سپس کاهش يافته (به
علت  )self swallowingولی صفت  Fluventicدر
زيرگروه نيامده است . .يکی از ويژگیهای
کرمانشاه ( 34.5 N,

،20000 ،22 ،)46.6 E
)2003( Heidari

خاکهای ورتيک است .ظرفيت تبادل کاتيونی
خاکها ( )CECsبين 11/71تا  cmolckg-1 37/54و
ظرفيت تبادل کاتيونی رسها ( ) CECcدر محدوده
 38/46تا  cmolckg-1 65/49است .عوارض ميکرو
مورفولوژيکی مؤيد وجود نيروهای برشی نسبتاً

کمتر از

0-43

2

عمدتاً

در يک

7-8/2

مورد تا

باالتر از
20

2-20
-1/9

-80

-47

در

0/ 4

22

14

مواردی
44

6

قوی در اين خاکها می باشد .انتقال کربناتها در
اين خاکها يکی از عمدهترين فرايندهای فعال در
اين خاکها میباشد.
دارای خاصيت ورتيک و اغلب در قسمت ميانی
خاکرخ کربن آلی افزايش و سپس کاهش يافته (به
علت  )self swallowingولی صفت  Fluventicدر
زيرگروه نيامده است .يکی از ويژگیهای خاکهای
لرستان ( 34. 1 N,

،1000 ،10 ،)48.2 E
)2003( Heidari

-4/7

ورتيک است .ظرفيت تبادل کاتيونی خاکها
( )CECsبين 18/71تا  cmolckg-1 30/22و ظرفيت

-1/4

- 8/ 4

تبادل کاتيونی رسها ( ) CECcدر محدوده 45/44

0/2

7/1

0/ 4
7-45

عمدتاً
کمتر از

تا  cmolckg-1 56/24است .عوارض ميکرو

-68

-36

51

19

7-21

1

مورفولوژيکی مؤيد وجود نيروهای برشی نسبتاً
قوی در اين خاکها میباشد .انتقال کربناتها در
اين خاکها يکی از عمدهترين فرايندهای فعال در
اين خاکها میباشد.
فارس ( 27.9 N,

دارای خاصيت ورتيک ولی صفت  Fluventicدر

،10000 ،9 ،)54.4 E

زيرگروه نيامده است .يکی از ويژگیهای خاکهای

)2003( Heidari

ورتيک است .ظرفيت تبادل کاتيونی خاکها

-28
0/ 3

-0/9
7-8

20-42

0/ 3
در

-86

-51

30

10

3-35
عمدتاً
کمتر از

(مروری)
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نام منطقه ،مختصات،

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی

تعداد خاکرخ ،وسعت

نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

621

Sand

%

( )CECsعلیرغم مقادير زياد رس (جدول)1-3-3

مواردی

بين  7/27تا  cmolckg-1 16/56میباشد که اين

نامنظم

نکته به خوبی با ظرفيت تبادل کاتيونی پايين رس

است

10

ها ( ) CECcکه در محدوده  25/46تا 44/56
 cmolckg-1است ،ارتباط دارد .عوارض ميکرو
مورفولوژيکی مؤيد وجود نيروهای برشی نسبتاً
قوی در اين خاکها میباشد .انتقال کربناتها در
اين خاکها يکی از عمدهترين فرايندهای فعال در
اين خاکها میباشد.
خاکهای  Petrogypsic Haplosalidsو Petrosalic

کرمانشاه

 Solonchaksبا کراست سطحی آنهيدريت

( ،)46.6 E 34.5 N,

شناسايی شدند .ميکرو مورفولوژی و اولترا

-189

- 8/ 7

،20000 ،22

ميکروسکوپی مقاطع نازک و کانیشناسی نشان از

25

7 /7

)2003( Heidari

جريانهای متناوب رو به پايين و رو به باال در اين

1-16

0-0.16

9-43

-59
2

18-76

خاکها میباشد.
شناسايی لندفرمهای با خصوصيات همگن،
استخراج روابط تغييرات دما و بارندگی بر اساس
تغييرات ارتفاعی جهت تعيين محدوده گسترش
رژيمهای رطوبتی و حرارتی خاک ،تهيه نقشههای
تغييرات خصوصيات خاک ( ،CCE ،OC ، pH،ECرس،
سيلت و شن) در منطقه ،تهيه نقشه کاربری اراضی،
ردهبندی خاکها تا سطح فاميل (شامل انتیسول،
اينسپتیسول ،اريدیسول) ،بيشترين مقادير ماده
آلی در دامنههای شمالی و شمال غربی ديده شد،
روابط کربنات و بیکربنات با ماده آلی بررسی
البرز
(،)35.80 N, 50.94 E
،580000 ،350
)،Dezvareh. (2007
)،Noori, (2010
)،Osat. (2010
)،Faghih, (2010
)،Dolati, (2016
)،Hateffard, (2017

شدند ،با افزايش اندازه خاکدانهها نسبت  C/Nهم
افزايش يافت ،نسبت  C/Nاز انتهای فصل رشد تا

- 2/ 7

ابتدای فصل رشد بعدی کاهشی بود ،بيشترين

0/2

ميزان کربن آلی در کالس اندازهای کوچکتر از 0/5

- 8/ 6
6 /6

 mmاست ،کانیهای رسی در خاکهای واقع بر

-42

روی توف عمدتاً اسمکتايت ،ورميکواليت ،اياليت و

0/ 6

-46
>6

فولويک با ميزان کل ماده الی رابطه مستقيم دارند
و ميزان اسيد هيوميک همواره بيش از اسيد
فولويک میباشد و حداکثر آن در فراکشن  0/1تا 1
 mmاست .تغيير کاربری وسيع اراضی مرتعی،
زراعی و باغی به مناطق مسکونی از تثبيت کربن
آلی جلوگيری نموده و بر گازهای گلخانهای افزوده
است .بعد از لندفرم کوهستان دشت سيالبی و
دشت آبرفتی غالبترين لندفرمهای منطقه
هستند .متغيرهای کمکی شامل ارتفاع ،شيب،
سطوح ژئومورفولوژی ،شاخص کربنات ،شبکه
آبراهه ،شاخص خيسی و باندهای دو ،سه ،چهار و
پنج تصوير ماهواره میباشند مدل تصميم گيری
درختی برای همه خصوصيات برآورد مناسب ارائه
داد.

0/1

>25

کلرايت بودند ،ميزان اسيد هيوميک و اسيد
1-210

-4/5

- 8/ 5
6 /7

3-15

2-20
>48

-1/5
0/1

2-44

12
-44
16
-54
8

30-86
17-77
19-77
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نام منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ ،وسعت

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی
نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

ضريب غنی شدن آهن و منگنز  ،کبالت،
مس ،سرب ،آهن غير بلورين و اکسيدهای
خيرودکنار

آهن آزاد در تجمعات به ترتيب ،12/41 ،1/2

(،)36.60 N, 51.56 E
،10000 ،20
Mohebbi Sadegh
)(2012

 2/16 ، 4/47 ،2/7،13و  1/33بود .سطح

- 0/ 6

- 8/ 6

جذب باال ،ساختار غير بلورين ،تناوب

0/ 3

6/9

-

-6/7

-75

-42

0/2

38

17

7-20

اکسايش و کاهش و به دام انداختن عناصر
دليل غنی شدگی هستند .کانی گوئتايت و
لپيدوکروسايت در ندولها غالبند.
خصوصيات ويژه ميکرومورفولوژيکی آنها اعم از
بررسی حفرات و خصوصيات اکسايش و کاهش با
استفاده از نرمافزارهای آناليز تصوير  Image Jو
 AnalySISدر نمونههای دستنخورده مطالعه
گرديد .نتايج ميکرو مورفولوژيکی نشان داد که
تغيير کاربری از شاليزار به باغ کيوی موجب
افزايش تخلخل شده و در نتيجه رفع شرايط اشباع
سطحی خاک که موجب فعاليت بيشتر

رامسر

ميکروارگانيسمها میگردد موجب تشکيل اشکال

(،)36.90 N, 50.67 E
،100 ،8
)Raheb (2008

با تبلور بيشتر آهن میشود .نتايج آناليز تصوير

-1/3

- 8/ 3

مؤيد وجود اليه گلخراب در خاکهای شاليزاری و

0/ 4

7 /3

9-36

0.2-6.7

-63

-48

15

26

10-58

وجود تخلخل باالتر در اراضی زير کشت کيوی می-
باشد .نتايج آناليز تصوير اشکال مختلف آهن نيز
گويای بيشتر بودن مقادير آهن در اراضی غير
شاليزاری زير کشت کيوی نسبت به اراضی
شاليزاری میباشد که از مهمترين داليل آن می-
توان به تغيير نادرست کاربری اشاره نمود .تفاوت
در ماهيت و ساختار اشکال مختلف آهن احتماالً از
داليل اختالف نتايج آناليز تصوير و نتايج شيميايی
می باشد.
اياليت ،مونتموريلونايت ،کائولينايت و
کلرايت و ورميکواليت به ترتيب غالب بودند.
تغيير کاربری جنگل پهنبرگ به سوزنیبرگ
و مرتع به ترتيب موجب افزايش و کاهش
 SOCشد .ترکيبات آروماتيک در سوزنیبرگ

کالردشت
(،)36.53 N, 51.17E
،400 ،10
)،Moghiseh (2012

زيادتر بوده و سرعت تجزيه آن کم است.

0/4-1

-7/9

کمتر از 1

-3/5

مواد آلی کمتر در سطح خاک انتشار  CO2را

در

 7/4در

در جنگل

 0/3در

از مرتع کاهش داد .پايداری خاکدانهها در

جنگل

جنگل و

و 9-28

جنگل

-74

-38

جنگل پهنبرگ بيشتر بود .پايداری

و -1/4

-7/9

در مرتع

و- 2 / 7

48

9

خاکدانهها با کاهش اندازه و افزايش کربن

 0/6در

 8/2در

تفسير

 0/3در

آلی افزايش يافت MRT .در پهنبرگ 4467

مرتع

مرتع

شود

مرتع

3-34

–  804سال و سن کربن مدرن  57-90سال
بود .در سوزنیبرگ  472 – 4410سال و سن
کربن مدرن  57-94سال بود .در مرتع 1659
–  807سال و سن کربن مدرن  81-90سال
بود.
خيرودکنار

کربناتهای غالب از نوع کربنات کلسيم و

(،)36.6 N, 51.6 E

کربنات کلسيم -منيزيم و عمدتاً از نوع

1-1/9

-8/2

4-15

-3/5

-72

-34

7/8

در يک

0/2

17

18

1-59
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(مروری)
نام منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ ،وسعت

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی
نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

خاکرخ

،1000 ،8

ژئوژنيک میباشند ،کربناتهای فعال تا 2/5

)Moradi, (2010

درصد با ميزان عناصر کم مصرف (قابل

تا 64

وصول) رابطه مستقيم دارند .کانیهای رسی

درصد

اسمکتايت ،ورميکواليت و کلرايت در رس.
کربناتهای غالب موجود در نمونه ها از نظر
کانیشناسی عمدتاً از نوع کربنات کلسيم و کربنات
کلسيم ،منيزيم بوده و ساير انواع کانیها در نمونه
های موردمطالعه ديده نشدند .مطالعات ميکرو
هشتگرد

مورفولوژيکی نشان داد که بخش عمده کربناتهای

(،)36 N, 50.7 E

موجود در خاکهای اريدیسول و اينسپتیسول

- 2/ 4

- 8/ 3

،1000 ،8

خصوصاً در افقهای سطحی از کربناتهای

1/4

7 /7

)Moradi, (2010

پدوژنيک بوده و عمدتاً بهصورت تودهها ،گرهک

13-62

-1/3

-57

-36

0/1

11

18

17-69

های تلقيحی و پوششهای کربناته میباشند.
افزايش کربناتهای فعال تا  2/5درصد با ميزان
عناصر کم مصرف (قابل وصول) رابطه مستقيم دارد
ولی باالتر از آن هيچ رابطهای مشاهده نمیشود.
دندروگرام شاخصهای مورفولوژيکی،
آبشويی ،کمپلکس تبادلی و تاکسونوميکی
نشان داد که شکل اراضی در تفکيک
واحدهای خاک نقش مهمی را ايفا میکند .به
عبارت ديگر ،شکل اراضی تا سطح
پستیوبلندی و سنگشناسی باعث افزايش
جادهچالوس

دقت در تفکيک واحدهای خاک منطقه

(،)E 35.9 N, 51.05
،400 ،21
Saberi Moghadam,
2012

مطالعاتی شده است .به طوریکه درصد

- 2/ 4

- 8/ 4

تشابه خاکرخها از سطح رده به سمت

0/ 4

7/2

0-4/9

-3/8
0/1

6-36

-54
12

25-80

فاميل افزايش میيابد .بيشترين شاخصهای
وزنی به ترتيب مربوط به خصوصيات
مورفولوژيکی ،کمپلکس سطحی،
تاکسونومی و آبشويی میباشد و از روی آن
میتوان استنباط نمود که کم بودن رطوبت
منطقه مطالعاتی و آبشويی محدود ،عامل
اصلی کم بودن تکامل در منطقه میباشد.
تهيه نقشه لندفرمها و مساحت يابی هر يک از
لندفرمها ،طبقهبندی خاکهای بر اساس سامانه
آمريکايی تا سطح فاميل ،کانی رسی غالب
اسمکتايت و در مرحله بعدی اياليت شناسايی

بيجار
(N, 3971075

،83 ،) E712000
،20000
)Nabiollahi, (2012

شدند .کانیهای حاوی آرسنيک در نمونههای
پودری آنارژيت ،رآلگار ،آرسنوسولوانيت،
آرسنوليت و اسفالريت و کبالتيت حاوی آرسنيک

-2/9

-7/9

شناسايی شدند .همچنين کانیهای حاوی آرسنيک

0/ 4

7 /3

در مواد مادری آرسنوسولوانيت ،اسفالريت،
آنارژيت ،آرسنات مس کلسيم شناسايی شدند.
نتايج نشان داد که منشأ آرسنيک زمينشناسی
منطقه خصوصاً در لندفرمهای تپهای است.
همبستگی مثبت و معنیدار بين رس ،ظرفيت
تبادل کاتيونی ،و اکسيدهای آهن با مقدار

6-42

-2/1

-63

-52

0/ 3

13

18

14-54
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نام منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ ،وسعت

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی
نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

آرسنيک وجود دارد .در حاليکه با درصد شن و
سيلت همبستگی منفی و معنیدار ديده شد.
غلظت آرسنيک بين  480تا  ppm 1450متغير بود
و منطقه کالً آلوده میباشد .برخی آبهای منطقه
نيز آلوده هستند.
رسهای غالب کلريت ،اسمکتيت ،کائولينيت و
ورمیکوليت به دست آمد .قدرت تثبيت کربن آلی
در خاک آلوفانی بين  0/9تا  6درصد ،و در پودر
سنگ توف بين  1/2تا  5درصد تعيين شد.
بيشترين ميزان تنفس در خاک آلوفانی و کمترين
آن در خاک اشتهارد مشاهده شده است .داشتن
خصوصيات انديک و قابليت کمپلکس کردن مواد
جادهچالوس
(،)E 35.9 N, 51.05
،500 ،5
)،Hamzehee, (2013
)Sartipi, (2013

آلی ميزان تنفس بيشتری داشته است و خاک
اشتهارد به دليل شوری زياد و داشتن فعاليتهای
ميکروبی محدود ميزان تنفس کمتری داشته است.

- 5/ 8

بيشترين ميزان ذخيره کربن آلی در خاکهای با

0/8

7/1-8

1/5-12

0 / 5- 4

-43

-49

19

23

20-58

خصوصيات انديک بوده که نشاندهنده توانايی
باالی اين خاکها در تشکيل کمپلکسهای پايدار با
مواد آلی و قابليت ذخيره و نگهداشت کربن آلی در
اين خاکها میباشد .اعمال سطوح ماده آلی در اثر
گذشت زمان باعث کاهش نسبت  C/Nخاکها شد.
بيشترين ميزان آزادسازی دی اکسيدکربن در روز
سوم مشاهده شد که به دليل فراهم آمدن مواد آلی
کافی و شرايط دمايی و رطوبتی مناسب برای
فعاليت ميکروارگانيسمها میباشد.
بيشترين ميزان تثبيت فسفر در نمونههای
اندیسول با بيشترين درصد آلوفان و فریهيدريت
و کمترين ميزان نيز در نمونههای اريدیسول با
بيشترين ميزان اسمکتيت مشاهده شد .در تمامی
نمونهها درصد تثبيت در نانورس بيش از رس
برآورد شد .تغييرات ميزان تثبيت فسفر ،قبل و
بعد از حذف اشکال مختلف آهن و آلومينيوم در
خاک مورد بررسی قرار گرفت .پس از حذف اشکال

البرز

مختلف اکسيدهای آهن و آلومينيوم ،تثبيت فسفر

،)35.75 N, 50.25 E

در همه فرمها با اختالف معنیداری نسبت به نمونه

،5000 ،8

شاهد کاهش يافت .حذف اکسيدهای آهن و

)،Mohtasham, (2013

آلومينيوم قابل استخراج با اگزاالت آمونيوم

)Monajjem, (2013

بيشترين ميزان کاهش و حذف اکسيدهای آهن و
آلومينيوم قابل استخراج با پيروفسفات سديم
کمترين ميزان کاهش در تثبيت را نشان داد .ميزان
جذب در همه نمونههای موردمطالعه (اعم از انديک
و غيرانديک) با افزايش غلظت محلول عناصر
سنگين ،افزايش يافت .در بيشتر نمونههای مربوط
به خاکهای غيرانديک ميزان جذب مس> سرب>
کادميوم است و در خاکهای دارای خصوصيات
انديک در بيشتر موارد ميزان جذب

0-30
در نمونه-
-1/4

- 8/ 6

های

- 2/ 6

-40

-44

0/ 5

7/5

آلوفانی

0/70

14

6

CCE

نيست.

29-66

(مروری)
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نام منطقه ،مختصات،

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی

تعداد خاکرخ ،وسعت

نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE

OC

pH

Clay

Silt

625

Sand

%

سرب>مس>کادميوم ديده شد.
نتايج نشان داد که آلودگیهای نفتی باعث تغييرات
زيادی در خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک از
جمله در مواد آلی اندازهگيری شده ،حدود آتربرگ،
آهن بیشکل خاک و  pHعصاره اشباع شده است.
مطالعات مينرالوژی وجود کانی اسمکتايت را
پااليشگاه ری

بهعنوان کانی غالب منطقه نشان داد که به همراه

(،)(36 N, 50.75 E

ساير کانیهای رسی ،ترکيبات نفتی را در فضای

،100 ،7
Asadi Alasvand,
)(2014

بين اليهای جذب کرده و از تحرک و تجزيه آنها در

3-24

7-8/6

10-21

-6/2
0/03

8-58

4-53

20-90

خاک جلوگيری میکنند .مطالعات ميکرو
مورفولوژی اشکال مختلف ترکيبات نفتی در خاک،
از جمله مناطق تخليه شده در حاشيههای
خاکدانهها ،پوششهای در امتداد سطح و
زيرسطحی و همچنين حرکت افقی و عمودی
ترکيبات نفتی در درون خاک را نشان داد.
فسفات های کلسيم در هر سه کاربری غالب
بودند با اين وجود به دليل  pHپايينتر و
درصد آهک کمتر فسفاتهای آهن و

کالردشت
(،)36.53 N, 51.17E
Mohebbi ،400 ،10
)Sadegh (2017

آلومينيوم در جنگل پهنبرگ و سوزنیبرگ
مقادير بيشتری داشتند .مواد آلی مهمترين
نقش را در دسترسی فسفر در هر سه
کاربری دارد .بازکاشت گونههای سوزنی برگ
در مقايسه با جنگل پهن برگ تأثير معنی-
داری بر ذخاير فسفر ندارد .فسفر آلی نقش

0/4-1

-7/9

کمتر از 1

-3/5

در

 7/4در

در جنگل

 0/3در

جنگل

جنگل و

و 9-28

جنگل

-74

-38

و -1/4

-7/9

در مرتع

و- 2 / 7

48

9

 0/6در

 8/2در

تفسير

 0/3در

مرتع

مرتع

شود

مرتع

3-34

مهمی در تأمين فسفر در هر سه کاربری
دارد.
اليه سطحی بيش از  54درصد تراکم کربن آلی را
به خود اختصاص داده است .جنگلتراشی و
کشاورزی بيش از  48درصد کربن آلی را کاهش
داده است .نزديک به نيمی از ذخيره کربن آلی در
عمق  30تا  cm 100قرار دارد .کاربری جنگل
توشن

بيشترين مقدار ذخيره کربن را در  1متر فوقانی

(،)36.79 N, 51.41 E

دارد .انحنای نيمرخ اراضی و شاخص خيسی

-4/5

،800 ،15

بيشترين همبستگی را با توليد گندم نشان دادند.

0/ 3

(2016) Ajami

پستیوبلندی به خوبی تغييرات مکانی توليد گندم

5-8/2

0-46

- 5/ 5
0/06

7-62

-87
25

0-34

را توجيه کرد .و پنجه شيب بيشترين و شانه شيب
کمترين توليد را دارا بودند .کانیهای رسی غالب
شناسايی شده در بخش زراعی عمدتاً ميکا،
کلريت ،اسمکتيت و کائولينيت بودند ولی در جنگل
مقادير قابلتوجهی ورميکوليت شناسايی شد.
تعيين اجزاء مختلف تشکيلدهنده مواد آلی

0/4-1

-7/9

کمتر از 1

-3/5

کالردشت

بر اساس خصوصيات ميکرو مورفولوژيکی و

در

 7/4در

در جنگل

 0/3در

(،)36.53 N, 51.17E
،400 ،10
Shiravi Khoozani,
)(2016

تعيين درصد مواد آلی بر اساس آناليز

جنگل

جنگل و

و 9-28

جنگل

-74

-38

تصوير ،شناسايی انواع کربناتها بر اساس

و -1/4

-7/9

در مرتع

و- 2 / 7

48

9

رنگآميزی ،تشريح کامل ميکرو مورفولوژی

 0/6در

 8/2در

تفسير

 0/3در

خاکهای موردمطالعه

مرتع

مرتع

شود

مرتع

3-34
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نام منطقه ،مختصات،
تعداد خاکرخ ،وسعت

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی
نتايج کلی

(هکتار) ،نويسنده ،سال

EC
dS/m

CCE
pH

%

در منطقه موردمطالعه شاخصهای توپوگرافی

در افق-

بيشترين همبستگی را با شاخصهای تکامل و

های

کالسهای ردهبندی خاک داشتند .شاخص هاردن
مرزنآباد

از انتیسول به مالیسول و آلفیسول افزايش پيدا

(،)36.43 N, 51.32 E

کرد .از ميان شاخصهای هواديگی ژئوشيميايی

،100 ،56

شاخص  WRبيشترين ضريب همبستگی را با

(2016) Osat

کالسهای طبقهبندی خاک نشان داد .آناليز مولفه-
های اصلی  PCAنشان داد که در تفکيک کالس-
های طبقهبندی خاک شاخصهای تکامل و

OC

Clay

Silt

Sand

-3/3
0/ 2
غالبا
کمتر از

- 8/ 3
6/9

1

توپوگرافی عوامل اصلی هستند .دقيقترين نقشه

10-40

سطحی

در بيش

 1/5تا 9

از نيمی

درصد.

از

در اليه -

خاکرخ-

های

ها صفر

زيرين از

است.

 0/15تا

10-54

-53
12

8-72

4/5

خاک زمانی به دست آمد که از خصوصيات درونی

درصد

خاک برای تعيين واحدهای نقشه استفاده شد.
نتايج نشان داد که کربن غيرآلی در هر سه اقليم
خشک ،نيمهخشک و نيمهمرطوب بيشترين سهم
از کربن کل را دارا میباشد .ذخيره بيشتر کربن
غيرآلی در منطقه خشک مؤيد تأثير اقليم خشک
در ذخيره کربن بهصورت غيرآلی در اين مناطق

از 0/06

دارد .باتوجهبه توسعه در جای اين خاکها منبع
البرز ،قزوين و گيالن

کربناتهای آنها  CO2حاصل از فعاليت زيستی

(،)36.85 N, 49.56 E

است .تغييرات نامنظم نتايج ژئوشيميايی و عوارض

،1500 ،27

ميکرو مورفولوژی مرکبی که پوششهای کربناتی

(،Raheb )2017

بر روی پوششهای رسی قرار دارند مؤيد افزايش

(Karimzadeh)2019

رسوبات بادی ثانويه به اين خاکها بود که علیرغم

در
اعماق
-1.8
0/ 3

8- 8/ 6

0-38

تا 1/93
در

8-60

-36
8

11-68

افق-
های

توسعه درجا پلی ژنتيک هستند .هواديدگی بازالت

سطحی

درصد رس زيادی توليد کرده است که آرجيالن-
های ضخيم و فراوان در اعماق اين خاکها تکامل
سريع خاک بر روی بازالت را تأييد مینمايد.
شاخص هواديدگی پارکر ( )WIPمناسبترين
شاخص برای تفسير پيدايش اين خاکها است.
نتايج نشان داد که دقت روشهای ميکرو
مورفولوژی در تعيين ناحيهی ساختمانی منحنی
رطوبتی بيشتر از روشهای آزمايشگاهی است.
کانی غالب عمدتاً اسمکتايت ،کلرايت و اياليت
است .دامنه تغييرات تثبيت فسفر در خاکهای
موردمطالعه در تمام تيمارهای  ،pHاز  3/09تا
مزرعه
(،)36 N, 50.75 E
،250 ،32
(Mohseni )2018

 15/78درصد تغيير میکند .مقايسه ميزان تثبيت
در  pHهای مختلف نشان داد در pHهای خنثی تا
کمی قليايی بيشترين مقدار تثبيت فسفر صورت
میگيرد .همبستگی بين کربن آلی با کربنات
کلسيم کل و فعال ،عدم همبستگی مثبت بين
کربن آلی و کربنات کلسيم کل و فعال در اعماق
دوم همهی خاکرخها در نظر گرفت ،وجود
ترشحات اسيدی ريشهها در اين اعماق و
درنتيجهی آن انحالل و حرکت کربناتها به اعماق
زيرين باشد .بين کربنات کلسيم فعال و فسفر در
همه افقها همبستگی مثبت مشاهده شد .با

- 2/ 4

- 8/ 5

0/ 5

7 /7

2-15

-0/8
0/04

6-54

8-50

7-50
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(مروری)

دامنه تغييرات خصوصيات عمومی

نام منطقه ،مختصات،
نتايج کلی

تعداد خاکرخ ،وسعت

CCE

EC
dS/m

(هکتار) ،نويسنده ،سال

OC

pH

Clay

Silt

Sand

%

افزايش کربنات کلسيم فعال عناصر کم مصرف
همبستگی مثبت بود (باتوجهبه پايين بودن کربنات
کلسيم فعال) ،منشأ کربنات کلسيم از مواد آلی
است .تهيه نقشه سریهای خاک و نقشه واحدهای
همگن مديريت مزرعه.
شوری بيش از حد خاک و همچنين قلياييت بسيار
باال ،کمبود ماده آلی و نيتروژن ،عناصر کم مصرف
مقدار منگنز نسبتاً بهتر از ساير عناصر است ولی

ايوانکی

در مورد عناصر مس ،روی و آهن به نظر میرسد

،)51.97 E 35.33 N,

کمبود وجود دارد .مسموميت ناشی از سديم در

،250 ،8

4-154

اين خاکها بسيار محتمل است و اصالح اين

(Jahanbazi)2021

- 8/ 4
7/2

8-22

0/1-0/7

3-38

9-67

5-85

وضعيت با افزودن گچ به آب آبياری و خود خاک
ميسر خواهد بود .ليکن بايد آب کافی برای
آبشويی فراهم شود.
نقشه واحدهای لندفرم بر اساس تلفيق اطالعات
تصاوير ماهوارهای ،مدل رقومی ارتفاع و نتايج
توزيع اندازه ذرات در اعماق مختلف با فواصل 20
سانتیمتری تهيه شد .شناسايی واحدهای لندفرم
بدون استفاده از اطالعات توزيع اندازه ذرات در

گميشان
(،)37.30 N,54.23 E

-86

مناطق پست دشوار است .نوع رسوبات نهشته شده
از نوع بادی (لس) بود که توسط آب منتقل شده و
با درجات مختلف انرژی رسوب داده شدهاند.

،50000 ،80

1-106

پيشروی و پسروی آب دريا بر اساس تغييرات

(Samieifard)2021

- 8/ 5
7 /6

توزيع اندازه ذرات در اليههای مختلف قابل

0/1-2/7
6-24

توزيع
نامنظم

28
5-46

عمدتاً
بيش
از 50

0-54
عمدتاً
کمتر از
10

شناسايی بود .عوارض اکسيد و احيايی در اعماق و
تجمع گچ و نمک در سطح مهمترين عوارض در
خاکهای موردمطالعه بوده است .فاکتور اصلی
خاکسازی در منطقه مواد مادری است و ساير
عوامل نقش کمکی دارند.

طبقهبندی خاکها

اگرچه ردهبندی خاکها بر اساس سامانه آمریکایی ردهبندی خاک
صورتگرفته است ولی هماهنگسازی آنها با سامانه FAO
( )1986و پس از توسعه سامانه جهانی ردهبندی خاک ( WRB,
 )2014انجام شده است .معادل ردههای انتیسول ،اینسپتیسول،
اریدیسول ،مالیسول ،آلفیسول ،اندیسول و ورتیسول در
سامانه  WRBباتوجهبه خصوصیات تحت ردههای برخی از رده-
های مذکور در گروههای مرجع تکنوسول ()Technosols
(خاکها ی حاوی مواد زاید پاالیشگاهی) (اسدی ،13۹2 ،جدول
 ،)1لپتوسول (( )Leptosolsانتیسولهای با عمق کمتر از 2۵
 ،)cmسولونتز ( ،)Solonetzورتیسول ( ،)Vertisolsسولونچاک
( ،)Solonchaksگلیسول ( ،)Gleysolsاندوسول (،)Andosols
چرنوزم ( ،)Chernozemsکاستانوزم (،)Kastanozems

جیپسیسول ( ،)Gypsisolsکلسیسول ( ،)Calcisolsلویسول
( ،)Luvisolsکمبیسول ( ،)Cambisolsآرنوسول (،)Arenosols
فلویسول ( )Fluvisolsو رگوسول ( )Regosolsقرار میگیرند.
البته سطوح پایینتر ردهبندی  WRBهم میتواند اطالعات کامل-
تری در اختیار قرار دهد.

بحث
این مقاله تالش نموده است تا با تجمیع مطالعات انجام شده در
دو دهه اخیر ،دیدگاهی نسبتاً جامع از خاکهای تشکیل شده در
دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی ،پوشش گیاهی ،پستیوبلندی،
مواد مادری و زمان در بخشهایی از ایران که توسط گروه علوم و
مهندسی خاک دانشگاه تهران انجام شده ،ارائه نماید .این شناخت
گرچه بهصورت محدود ،امتیازها و محدودیتهای خاکهای
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مطالعه شده را مشخص مینماید .با شناخت دقیق فرایندهای
حاکم بر این خاکها که به بخش عمده آنها در بخش نتایج
پرداخته شد ،بایستی مدیریتهای الزم و مناسب برای بهرهبرداری
صحیح ،مشخص و اجرا شود .روشهای بهکاررفته در مطالعات،
فراتر از روشهای رایج مطالعات خاکشناسی ،کمک شایان توجهی
به تعیین دقیق فرایندهای حاکم تحتتأثیر عوامل خاکسازی
داشته است .گرچه در مطالعات انجام شده تا حد ممکن از روش-
های پیشرفته تشریح ،تجزیههای شیمیایی ،فیزیکی ،کانیشناسی،
میکرو مورفولوژی و ژئوشیمیایی استفاده شده است ،ولی متأسفانه
امکان بهرهمندی از بسیاری از تجهیزات روزآمد صحرایی و
آزمایشگاهی میسر نبود .با وجود این یافتههای تحقیقات فوق
قابلیت انتشار در مجالت تخصصی معتبر را داشته است .ردهبندی
خاکهای مطالعه شده نشان داد که از میان  12رده خاک در
سامانه ردهبندی آمریکایی حداقل  7رده ،و از میان  32گروه مرجع
سامانه  WRBحداقل  16گروه مرجع در مناطق مطالعه شده
وجود دارند .این مسئله ازآنجهت حایز اهمیت است که از یک
سو ضرورت شناسایی و ردهبندی خاکها و تهیه نقشههای دقیق
آنها را مشخص مینماید و از سوی دیگر دیدگاه جهانی به
خاکهای ایران را که گاهی محدود به دو رده اریدیسول و انتی-
سول در سامانه آمریکایی ( )Soil Survey Staff, 2014و لپتوسول
و رگوسول در سامانه ردهبندی جهانی ( )WRB, 2014میشود،
تغییر میدهد.
بنا بر تئوری پیدایش خاکها  Tکلیه فرایندهای خاکسازی
در کلیه خاکها فعال هستند ولی عامل تفکیک خاکها از هم
غالبیت یک یا چند فرایند در هر خاک است .فرایند انقباض و
انبساط ناشی از وجود رسهای انبساطپذیر و تخریب خاک ناشی
از آن ( )Argillipedoturbationفرایند غالب در ورتیسولها و
زیرگروههای ورتیک سایر ردههای غیر ورتیسول است .توسعه
خصوصیات اندیک در طی هوادیدگی مواد آذرآواری و تشکیل
آلوفان ،ایموگولیت ،فریهیدریت و همچنین تشکیل کمپلکس-
های فلز  -هوموس از فرایندهای غالب در اندیسولهای شناسایی
شده است .انباشت رسوبات در دشتهای رسوبی فعال
( )Accumulationفرایندی بسیار رایج است که موجب تشکیل
انتیسولهای  Fluventicدر سامانه آمریکایی یا  Fluvisolsدر
سامانه  WRBشده است .بر خالف دشتهای رسوبی در دامنههای
شیبدار فرایند غالب فرسایش سطحی  Surficial Erosionاست
که حاصل آن انتیسولهای  Orthentsسامانه آمریکایی یا
 Leptosolsدر سامانه  WRBشده است .تشکیل افقهای کمبیک،
کلسیک با انتقال و تجمع کربناتهای ثانویه یعنی Calcification
و  Decalcificationو تشکیل افق پتروکلسیک با سخت و سیمانی

شدن توسط کربناتها با فرایندهای  Indurationو Cementation

در ارتباط است .فرایندهای  Salinization ،Gypsificationبا یا
بدون فرایند سخت و سیمانی شدن نیز به تشکیل افقهای
جیپسیک و سالیک یا پتروجیپسیک و پتروسالیک انجامیده است.
تیره شدن رنگ  Melanizationتوسط هوموس در افقهای مالیک
و کل افقهای سطحی ،و انتقال و تجمع رس  Elluviationو
 Illuviationفرایندهای غالب دخیل در تشکیل افقهای آرجیلیک
و ناتریک هستند که در این مطالعات مشاهده شدند .اکسیداسیون
و احیاء از فرایندهای حاکم بر همه خاکهاست ولی در خاکهای
با آب زیرزمینی باال یا دارای نوسان بهوفور دیده شد.
از دیدگاه مورفولوژیکی ،ضخامت خاک واضحترین ویژگی
است که با دردستداشتن ردهبندی خاکها و مراجعه به
پایگاهداده ارائه شده در این مقاله قابل دستیابی است .ضخامت
افقها و الیههای محدودکننده نفوذ آب و ریشه و درصد تراکم و
غیره از خصوصیات مورفولوژیکی ارائه شده قابل استنباط و تفسیر
میباشد .اطالعات میکرو مورفولوژی بهدستآمده از مطالعات در
تعیین کالس خاک و همچنین نحوه تشکیل خاکها کمک شایان
توجهی کرد .از مهمترین موارد کاربرد نتایج میکرو مورفولوژی
تشخیص تأثیرگذاری رسوبات بادی بر خاکهای تشکیل شده بر
روی بازالت بود که بدون وجود مطالعات میکرو مورفولوژیکی قابل
اثبات نبود.
ایالیت و کلرایت در کانیشناسی رس بسیاری از خاکهای
مناطق موردمطالعه نشاندهنده جوان بودن خاکهای موردمطالعه
است .در خاکهایی که قدری تحول بیشتری پیدا کردهاند (مانند
ورتیسولها و اریدیسولها) اسمکتایت دیده شد .غلظت زیاد
امالح و  pHباال در ورتیسولها و اریدیسولهای موردمطالعه به
تشکیل و پایداری اسمکتایتها کمک شایانی نموده است.
ورمیکوالیت بهصورت کانی مغلوب در برخی مناطق میباشد که
از هوادیدگی کانیهای میکایی و کلرایتی حاصل شده است .کانی
کائولینایت در بسیاری از نمونههای موردمطالعه دیده شده است.
هرچند عمدت ًا عقیده بر این است که کائولینایت بهصورت موروثی
به این خاکها منتقل شده است ولی امکان تشکیل سریع
کائولینایت از برخی فلدسپاتها نیز وجود دارد .تشکیل آلوفانها
از مواد آذرآواری نیز غالبیت آلومینیوم بر سیلیسیم در مراحل
اولیه هوادیدگی آنها است .پیچیده بودن تفسیر نتایج کانیشناسی
رس ضرورت مطالعات دقیقتر در این زمینه را نشان میدهد .قطعاً
بدون دردستداشتن نتایج کانیشناسی رس اعمال هرگونه
مدیریت صحیح از نظر حاصلخیزی ،تثبیت خاک در مقابل حرکات
تودهای و کنترل انقباض و انبساط میسر نخواهد بود.
شوری و قلیاییت موروثی از مواد مادری متناسب با شرایط

(مروری)

اقلیمی مشکل رایج در خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک
است ولی بخش عمده شوری و قلیاییات ناشی از فعالیتهای
انسان  Anthropogenicاست که بهسرعت درحالتوسعه و بلعیدن
خاکها ی کشاورزی است .استفاده از آبهای شور و قلیا بدون
اعمال اصالحات و مدیریت علمی بسیاری از اراضی غیر شور -
قلیایی را به اراضی بهشدت شور  -قلیایی تبدیل نموده است که
نمونه بارز آن در منطقه ایوانکی توسط  )2020( Jahanbaziگزارش
شد .تخریب خاک و کاهش کیفیت خاک در اثر شوری و قلیاییت
کلیه مناطق خشک جهان را تهدید میکند و توجه ویژه میطلبد.
تخریب فیزیکی خاکها در اثر عملیات زراعی مداوم و کاهش
کربن آلی در خاک و تشکیل سخت الیههای سطحی و سخت کفه
در اعماق معضل جهانی دیگری است که در این مطالعه نیز مشهود
بود .پایین بودن کربن آلی در اغلب خاکهای موردمطالعه (جدول
 )2و قرار داشتن آنها در اقلیم خشک باردهی و تولید را بهشدت
محدود ساخته است ،این مسئله آینده زندگی و جوامع انسانی در
این مناطق را تهدید میکند .ذخایر کربن آلی و کربن غیرآلی
خاکهای موردمطالعه اگرچه به تعدیل محیطزیست کمک می-
کنند ولی انباشته شدن کربن غیرآلی در خاک به دلیل دور
بازگشت طوالنی به چرخه کربن و ایجاد محدودیتهای فیزیکی و
شیمیایی خاکها خود به یک مشکل در مناطق خشک تبدیل
شده است .تشکیل افق پتروکلسیک در خاکهای موردمطالعه و
محدودیتهای ناشی از آن نمونه بارزی از اثرات منفی ذخیره
کربن به شکل غیرآلی است.
تهیه یک پایگاهداده معتبر و قابل پایش از دیدگاههای
ارزشمندی است که در کلیه مطالعات محیطزیستی موردتوجه
است .با در اختیار داشتن این پایگاهداده امکان برنامهریزی
فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی برای توسعه دانش و تدوین
سیاستهای مدیریتی فراهم میگردد .تشکیل پایگاهداده در
مقیاس وسیعتر میتواند به توسعه سامانه ردهبندی ملی خاک
متناسب با فرهنگ بومی و قابلاستفاده بهرهبرداران کمک نماید.
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شناسایی و تعریف شاخصهای مورفولوژیکی ،کانیشناسی و
شاخصهای ژئوشیمیایی متناسب به شرایط اقلیمی مناطق خشک
و نیمهخشک از دیگر نتایجی است که از این مطالعات میتوان به
دست آورد .بخشی ازاینگونه شاخصها در مطالعات ارائه شده در
این مطالعه ارائه شد (جدول .)2

نتيجهگيری
هدف از این مطالعه تجمیع یافتههای تحقیقات انجام شده
در گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران در دو دهه اخیر
بود .این مطالعه نشان داد که دامنه وسیعی از شرایط
زیستمحیطی و عوامل خاکسازی در مناطق موردمطالعه یافت
میشوند که بینش جامعی را در مورد خاکهای کشور در اختیار
خواننده قرار میدهد .بیش از نیمی از انواع خاکهای شناسایی
شده جهان بر اساس سامانه ردهبندی آمریکایی و سامانه ردهبندی
 WRBدر این مطالعه شناسایی شدند .این در حالی است که در
اطالعات جهانی خاکهای کشور ایران در سامانه ردهبندی
آمریکایی عمدت ًا محدود به دو رده انتیسول و اریدیسول و در
سامانه ردهبندی  WRBعمدتاً محدود به خاکهای لپتوسول و
رگوسول و کلسیسول شده است .تقریباً همه فرایندهای خاک-
سازی در این مطالعه مورد بررسی و بحث قرار گرفتند و از بعد
آموزشی و پژوهشی دیدگاه روشنی از خاکهای کشور نشان داده
شد .شناخت دقیق خاکها و ردهبندی آنها در اعمال مدیریتهای
مختلف اعم از بهرهبرداریهای زراعی ،مرتعی ،جنگلی ،حفاظتی،
اقامتی ،صنعتی ،شهری ،روستایی و غیره نقش تعیینکننده دارد.
اجرای هرگونه پروژه بدون درنظرگرفتن اطالعات خاکشناسی
موفقیت آن پروژه را بهشدت کاهش میدهد .اطالعات فراهم شده
در این مقاله و منابع مذکور در آن برای کلیه بهرهبرداران
قابلاستفاده و مفید است.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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