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  دهيکچ

در ايـن   .  اهـداف مـديريتي اسـت      يهـا بـرا     هاي مهم خاك    شناسايي تفاوت ويژگي   ،بندي خاك   طبقههاي    د سامانه يكي از داليل اصلي ايجا    

 برخـي از    يشناسـ   يهاي فيزيكي، شيميايي و کان      در توصيف ويژگي  بندي آمريكايي و جهاني        رده سامانه خاك دو    يبندطبقه كارايي ،پژوهش

آبـاد و مباركـه در        خـاتون هاي    دشت ،منظور بدين. و بحث قرار گرفته است    مقايسه  ورد  خشك ايران مركزي م     هاي مناطق خشك و نيمه      خاك

 انتخاب  )خشك  عنوان مناطق نيمه    به (بختياري و    كوهرنگ و شهركرد در استان چهارمحال      هاي  دشت و   )عنوان مناطق خشك    به (استان اصفهان 

هاي شـاهد هـر دشـت انتخـاب گرديدنـد و از            ، خاکرخ ) خاكرخ ۱۶در مجموع،   ( و پس از حفر و تشريح چهار خاكرخ در هر دشت             شدند

نتـايج نـشان   . برداري صورت گرفت  آمريكايي و جهاني نمونهسامانهها در دو     بندي خاك    مختلف و تعيين رده    يها  هاي آنها براي آزمايش     افق

ايـن دو    ، جهـاني  سامانهكه در    ؛ در حالي  باشد  يمسول     ورتي ، آمريكايي سامانهآباد در      كوهرنگ و خاتون    هر دو دشت   هاي   خاك  داد كه رده  

 سـامانه  بر اساسهاي مباركه و شهركرد  خاكاز طرف ديگر، . شوند گذاري ميسول نام سول و كلسي  مرجع كمبي يها  گروهدر  ترتيب   بهخاك  

ترتيب در    به  خاك، وت در رژيم رطوبتي   دليل تفا  كه در سامانه آمريكايي به     اند، در حالي    سول قرار گرفته     هر دو در گروه مرجع كلسي      ،جهاني

 مباركـه   منطقههاي    هاي پايين خاك    اند وجود گچ در افق       نتوانسته ها  سامانهكدام از   هيچ. ندا  هبندي شد   سول طبقه   سول و اينسپتي   هاي اريدي   رده

هاي كوهرنگ و عدم وجـود        تيت در خاك  بودن اسمك غالب  رس، حاكي از   شناسي  نتايج كاني  .را نشان دهند  ) متر   سانتي ۱۰۰تر از عمق      پايين(

خـوبي نـشان داده       بودن اسمكتيت به   آمريكايي، غالب  سامانهاين در حالي است كه در سطح فاميل         . در اين منطقه است   گورسكيت    كاني پالي 

هاي مورد مطالعـه از       يط خاك شرا  در بيان   جهاني سامانهطور نسبي،     به تر بيانگر اين است كه      ها در سطوح پايين     بندي خاك   نتايج رده . شود  مي

  . برخوردار است بيشتريكارايي
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  مقدمه

هـاي كـم و بـيش         بنـدي خـاك، ايجـاد كـالس         از اهداف طبقـه   

هاي اساسي موجـود   باشد كه به موجب آن، تفاوت   يكنواخت مي 

از گذشته تا بـه امـروز     ). ۸(شود    هاي خاك آشكار مي      ويژگي در

هاي خاكي مختلفي مورد اسـتفاده        در كشورهاي مختلف، سامانه   

ها، محلي بوده و براي كـشور           برخي از اين سامانه   . اند  قرار گرفته 

هـاي آن كـشور تهيـه و تـدوين            خاصي با توجه به شرايط خاك     

كايي  در اكثـر كـشورهاي    جهاني  و آمريسامانهاند ولي دو      شده

  .روند كار مي صورت فراگير به جهان مورد توجه هستند و به

داليلي همچـون عـدم تـساوي تعـداد         ) ۹(دكرز و همكاران    

 رده در   ۱۲(هاي مزبـور        مراتب سامانه  سطوح موجود در سلسله   

ــل ســامانه  ســامانه گــروه مرجــع خــاك ۳۲ آمريكــايي در مقاب

هـاي    رده بـودن اغلـب تعريـف      ، وسيع و گست   )بندي جهاني   طبقه

 سـامانه هاي مشخـصه مـشابه موجـود در دو            شده براي افق   ارايه

بنـدي     طبقه سامانهمذكور و عدم استفاده از معيارهاي اقليمي در         

جهاني را توجيهي بر اندك بودن همبستگي ميان اين دو سـامانه            

بندي خاك آمريكايي، داراي شـش سـطح و            رده سامانه. دانند  مي

بنـدي    بندي خاك جهاني، داراي دو سطح براي طبقه         طبقه  سامانه

كـم بـودن سـطوح      ) ۲۶( چـاد و ميـشل         عقيده به. خاك هستند 

 تعـداد   -۱: جهـاني دو مزيـت اصـلي دارد        سامانهبندي در     طبقه

كنـد   هاي هر پدون خاك اين اطمينان را حاصل مي          كننده  توصيف

 -۲. هاي آن پدون در نام آن منعكس شده اسـت            ويژگي همهكه  

 در يـك ليـست مـشترك، باعـث          هـا   كننده كردن توصيف  تعريف

چنين معتقدند که اين     ايشان هم . آساني تسلط بر آنها خواهد شد     

بندي، داراي ساختار متفاوتي هستند و در نتيجـه            طبقه سامانهدو  

 سـامانه از نظر آنها    . باشند   مي يداراي نقاط ضعف و قوت مختلف     

ها   برداري خاك   آمريكايي در نقشه   سامانهبندي و     جهاني در طبقه  

 جهاني بر مرفولوژي خـاك و       سامانه بيشتر   تأكيد. تر هستند   قوي

هـاي    تالش آن در راسـتاي مختـصر نمـودن اسـتفاده از تجزيـه             

 سـامانه ، كـاربرد    )۲۳(هـا     بنـدي خـاك     آزمايشگاهي براي طبقـه   

بندي جهاني را براي مناطقي كه از امكانات نـسبتاً كمتـري              طبقه

كـه   بـرخالف ايـن   .  اسـت  اختهتر سـ    باشند؛ مناسب   ار مي برخورد

برداري خاك، در نظر گرفته نـشده    جهاني ابتدا براي نقشه   سامانه

هـا      بندي خـاك    منظور پهنه   بود ولي در برخي از كشورها از آن به        

بنـدي     طبقـه  سـامانه ، برخي معتقدند که     )۱۳(استفاده شده است    

 نسبت کمتر آزمايشگاهي کارگيري اطالعات تواند با به  جهاني مي 

بـرداري خـاک اسـتفاده        بندي آمريکايي، براي نقشه      رده سامانهبه  

شود؛ زيرا تعيين فاميل و سري خـاک، نيازمنـد هزينـه و وقـت               

عقيـده دارد كـه     ) ۱۱(گراسـيموف   ). ۲۶ و   ۱(باشد    زيادتري مي 

 آمريكـايي، در ارتبـاط بـا        سامانهنسبت به       جهاني سامانهبرتري  

 سامانهباشد؛ چرا كه در  هاي انساني مي ثر از فعاليت هاي متأ   خاك

در ) ۱۳(جهاني، دو گروه مرجع خـاك آنتروسـول و تكنوسـول        

اظهـار  ) ۲۸(سكو و همكـاران     . اند  اين ارتباط مد نظر قرار گرفته     

كند تـا    جهاني تالش مي  بندي  قه طب سامانهدارند از آنجايي كه       مي

 پوشش دهد؛ بنابراين، هاي موجود در جهان را   تمامي انواع خاك  

بنــدي آمريكــايي   ردهســامانهاز تنــوع افــق بــاالتري نــسبت بــه 

برخوردار است و تأكيد بيشتري بر مرفولوژي و تـشكيل خـاك            

ها در    معتقدند كه اسامي خاك   ) ۱(اسفنديارپور و همكاران    . دارد

بنـدي آمريكـايي،       رده سامانهبندي جهاني، نسبت به        طبقه سامانه

هـا و خـصوصيات درونـي         ي در مـورد ويژگـي     تراطالعات بيش 

ـ . دهنـد   هاي شور در دسترس قـرار مـي         خاك  سـامانه عـالوه،    هب

تري از ايـن    هـاي بيـش     بندي جهاني قادر به نمايش ويژگـي        طبقه

 کـه  يدر حـال .  استييابندي آمريك  ردهسامانهها نسبت به      خاك

ــا مطالعــه) ۳(سرشــوق   باباحيــدر اســتان منطقــههــاي   خــاك ب

 آمريکايي براي نشان    سامانهكند که     وبختياري بيان مي   چهارمحال

خـشك،    عمـق در منـاطق نيمـه        هـاي كـم     هاي خاک   دادن ويژگي 

  . جهاني استسامانهگوياتر از 

بندي آمريكايي در راستاي      در نظر گرفتن سطح فاميل در رده      

و يكـي از    ) ۳۰ و   ۲۰(اهداف مديريتي صـورت پذيرفتـه اسـت         

 اين سطح، در نظر گرفتن كـالس        يا مورد استفاده بر   يها  يويژگ

 درصـد  ۵۰هاي رسـي، در حـدود     کاني). ۳۰(شناسي است     كاني

شوند و به لحاظ توانايي جذب         مي لها را شام    حجم غالب خاک  

ها، نقش بسزايي در تأمين و در دسترس قـرار دادن عناصـر               يون

در ). ۱۸(خيـزي خـاک دارنـد        يوني مورد نياز گياه و نيز حاصل      
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۱۳  

ها در سـطح      شناسي رس در بخش كنترل  خاك        انينظر گرفتن ك  

 سـامانه بندي آمريكايي و عدم توجه مستقيم بـه آن در         فاميل رده 

  .حساب آيد  آمريكايي بهسامانهجهاني، ممكن است مزيتي براي 

هـاي مختلـف،      ها در اقليم    نوع و مقدار كاني   از طرف ديگر،    

يـدگي  چهار منشأ مـادري، بـادرفتي، تـوالي هواد        . متفاوت است 

هاي رسـي را در       تواند حضور کاني    ها و منشأ نوتشکيلي مي      کاني

ايليت، اسمکتيت، کلريت، کائولينيـت،     ). ۱۲( نمايد   توجيهخاک  

هـاي غالـب در    عنـوان کـاني     گورسـکيت بـه     کوليت و پالي    ورمي

، ۱۵،  ۱۴،  ۵،  ۴،  ۲(انـد     خشک گزارش شده    ناطق خشک و نيمه   م

يـرات محـسوس عناصـر      شرايط متنوع محيطي و تغي    ). ۳۱ و   ۱۶

بختيـاري باعـث     و   هاي اصـفهان و چهارمحـال       اقليمي در استان  

در . هاي مختلفي در اين دو استان شده است         وجود آمدن خاك    به

 آمريكـايي و    سامانههاي رطوبتي و حرارتي در        رژيمنظر گرفتن   

سـازد    جهاني اين تصور را ايجاد مـي سامانهعدم توجه به آن در      

يي ممكـن اسـت نتـايج بهتـري بـراي چنـين              آمريكـا  سامانهكه  

بنابراين، هدف از پژوهش حاضر،     . هايي در پي داشته باشد      خاك

بنـدي     ردهسـامانه  خاك حاصـل از دو    يبند    نتايج طبقه  ي مقايسه

 مـذکور در    سامانهآمريکايي و جهاني و بررسي ميزان کارايي دو         

 يهـا   هاي خـاك در منـاطقي بـا اقلـيم           ويژگيبرخي از   توصيف  

  .باشد بختياري مي و  هاي اصفهان و چهارمحال متفاوت در استان

  

  ها  مواد و روش

  هاي مطالعاتي  منطقهمعرفي

، دو منطقـه در هـر يـک از         اين پـژوهش  براي رسيدن به اهداف     

. مد نظر قرار گرفتند   بختياري   و   هاي اصفهان و چهارمحال     استان

و ان اصـفهان     است )واقع در خوراسگان   (آباد   اول در خاتون   منطقه

 ۲۲/۴۱" تـا  ۳۲° ۳۸ '۶۱/۵۴"جغرافيايي   يهاعرض  در محدوده 

ــاييهــا  طــولو شــمالي °۳۲ ۳۹' ــا ۵۱° ۴۶ '۳۵/۵۳ ي جغرافي  ت

  در جـاده  نيـز    دوم   منطقـه   و  قـرار دارد   شرقي °۵۱ ۴۷ '۵۲/۵۱"

حـد فاصـل      اسـتان اصـفهان و      اختصاصي مجتمع فوالد مبارکـه    

 ۳۲° ۱۶ '۳۱/۵۹" تــا ۳۲° ۱۵ '۰۹/۴۷" جغرافيــايي يهــا عــرض

 ۲۶ '۹۶/۲۶" تـا  ۵۱° ۲۵ '۴۶/۲۶" ي جغرافياي يها  و طول  شمالي

 سـامانه مطـابق بـا     ايـن منـاطق     . گرفتـه اسـت    قـرار  شرقي °۵۱

داراي رژيم رطوبتي اريديک و رژيم حرارتي ترميـک         آمريكايي،  

 و  ۱۲۰ ،ترتيـب  باشند و ميانگين بارندگي ساليانه در آنهـا بـه           مي

  .متر است  ميلي۱۶۰

بختيــاري در دشــت  و   ســوم در اســتان چهارمحــال منطقــه

 ۸۵/۱۶" جغرافيايي   يها   عرض   در محدوده  و) چلگرد(کوهرنگ  

 ي جغرافيــاييهــا و طـول  شــمالي ۳۲° ۲۷ '۷۸/۲۱" تـا  °۳۲ ۲۷'

. دارد قـــرار  شـــرقي ۵۰° ۰۷ '۹۹/۴۱" تـــا °۵۰ ۰۷ '۹۱/۲۸"

ــين، هـــم ــارم منطقـــه چنـ ــتان در چهـ  دشـــت شـــهرکرد اسـ

 يهـا   عـرض  ايرا د  قـرار گرفتـه اسـت و       اريوبختيـ   چهارمحال

و  شـــمالي ۳۲° ۲۱ '۳۹/۳۲" تـــا ۳۲° ۲۱ '۲۶/۱۱"جغرافيـــايي 

ــول ــا ط ــاييه ــا ۵۰° ۴۸ '۰۲/۴۵" ي جغرافي  ۵۰° ۴۹ '۰۶/۴۷" ت

، )۳۰( آمريكـايي    سـامانه بر اساس     اخير، منطقهدو  . است شرقي

باشـند و     داراي رژيم رطوبتي زريك و رژيم حرارتي مزيك مـي         

متر    ميلي ۳۲۰ و   ۱۲۰۰ ،ترتيب ندگي ساليانه در آنها به    ميانگين بار 

) رسـوبات كـواترنري   (هـا يكـسان        خاك   مواد مادري همه   .است

اي قـرار       ها در واحد فيزيوگرافي دشت دامنـه         خاك  است و همه  

  .اند گرفته

  

  مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي

 در هـر منطقـه      خـاکرخ  چهار ،پس از بازديد از مناطق مورد نظر      

 هـا   خـاکرخ حفر گرديد و هر کـدام از        ) خاکرخ ۱۶ ،مجموعر  د(

 حفاظـت خـاک وزارت        اداره خـاکرخ  تشريح   يراهنما يبر مبنا 

هـاي       پس از تعيين خاکرخ    وشد  تشريح  ) ۳۰(کشاورزي آمريکا   

بـرداري     نمونه آنهاهاي ژنتيكي      از تمامي افق   شاهد در هر منطقه،   

از هواخـشك   پـس   . دشـ صورت گرفت و به آزمايشگاه منتقـل        

متري،  از الك دو ميلي   آنها  شده و عبور     هاي برداشت   كردن نمونه 

 آب   به  خاك  يک به پنج   هاي  هاي خاک در عصاره     هاش نمونه   پ

 و قابليــت هــدايت ۲۲۰متــر کورنينــگ  هــاش بــا اســتفاده از پ

 بـا   ها   حاصل از اين عصاره    ي شده هاي صاف   تريكي در نمونه  کال

بافـت  ). ۲۲(گيري شد     يرون اندازه الم  سنج سي  استفاده از هدايت  

، كربنـات كلـسيم     )۱۰(به روش هيدرومتري    و اجزاي آن    خاك  
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۱۴  

، گچ بـه روش ترسـيب   )۱۹(معادل به روش تيتراسيون برگشتي     

ــا اســتون  ــاده)۱۹(ب ــا  ي ، م ــر ب ــسيداسيون ت ــه روش اک ــي ب  آل

گيري ظرفيـت تبـادل کـاتيوني       و اندازه ) ۲۱(کرومات پتاسيم     دي

 انجام) ۷ (هفتهاش     آمونيوم نرمال در پ    خاک با روش استات   

اساس نتايج آزمايـشگاهي و      ها بر   بندي خاك    رده نهايت، در. شد

بنـدي     طبقـه  سـامانه و  ) ۳۰(بنـدي آمريکـايي       مطابق با كليد رده   

  . گرديد ينهاي) ۱۳(جهاني 

هـا از روش كيتريـك و هـوپ           براي جداسـازي رس نمونـه     

از جملـه     مارهـاي الزم،    تي منظـور، پـيش    بدين. شداستفاده   )۱۷(

و دمـاي    هـاش برابـر پـنج      پ( با استات سديم     ها  کربناتحذف  

 آلـي بـا آب    ه، حـذف مـاد  ) سلـسيوس   درجـه ۸۰ تـا  ۷۵ حدود

ــسيژنه ــه  و حــرارت درصــد۳۰  اك ــا دادن نمون ــا ت    درجــه۸۰ ه

تيونات، سـيترات      و حذف اكسيدهاي آهن با بافر دي       سلسيوس،

در حمام بخـار     ۳/۷اش برابر   ه  با پ ) DCB(كربنات سديم     و بي 

ــا۷۵ و دمــاي ــدانجــام   سلــسيوس  درجــه۸۰  ت پــس از . گردي

 تيمار جداگانه شامل اشباع با      ج پن ،ها   بخش رس خاك   جداسازي

گليكـول، اشـباع     منيزيم، اشباع با پتاسيم، اشباع با منيزيم و اتيلن        

  سلـسيوس  ي  درجه ۵۵۰ و   ۱۱۰ي  هادر دما و حرارت   با پتاسيم   

 در نهايـت،   .شـد   رس اعمـال     هر نمونه  يروعت  مدت دو سا   به

اساليدهاي مربوطه بـا اسـتفاده از دسـتگاه پـراش پرتـو ايكـس        

قرائــــت شــــدند و  ) Bruker-D8( ۸بروکــــر مــــدل دي  

  . شدند حاصل تفسير هاي نگاشت پراش

  

  نتايج و بحث 

هـاي   خاکرخ مرفولوژيكي   هاي  ويژگيگر برخي از      بيان ۱ جدول

 و كوهرنـگ    منطقـه هـاي     در خـاك  . شاهد مـورد مطالعـه اسـت      

هايي كه    و شكاف ) Slickenside(سايد     اسليكن  پديدهآباد،    خاتون

 قابـل مـشاهده     خـوبي شوند به     اي باز و بسته مي      صورت دوره  هب

هـاي كلـسيم ثانويـه قابـل           كوهرنگ، كربنـات   منطقهدر  . هستند

رؤيت نيستند و حتي جوششي با اسيد كلريدريك يك نرمال در           

دليـل عـدم وجـود     شود كه بـه     االيي خاك مشاهده نمي   هاي ب   افق

هـا بـه سـمت       وشـوي آن     و شست  يهاي باالي   ها در اليه    كربنات

  . استتر   پايينيها عمق

 فيزيكـي و    هـاي   ويژگـي گيري برخـي      نتايج حاصل از اندازه   

طـور    همـان  . آورده شده است   ۲جدول  ها در     شيميايي اين خاك  

جز خـاک    هکي هستند و به   ها آ  شود، تمامي خاک   که مشاهده مي  

ها داراي کربنات ثانويـه و افـق کلـسيک            خاک ي کوهرنگ، بقيه 

  آبـاد بـه   هاي کوهرنـگ و خـاتون     درصد رس در خاک   . باشند يم

ميـزان بـاالي   . تر اسـت   ديگر بيشمنطقهگيري از دو  ميزان چشم 

رس در خاک کوهرنگ با توجه به بارندگي زياد اين منطقه قابل            

 خـشک واقـع     منطقهآباد که در     در خاک خاتون  توجيه است، اما    

دليـل شـرايط موضـعي و بـاالبودن سـطح            شده است؛ احتماالً به   

 شـده  آب زيرزميني، شرايط براي تشکيل رس زياد فـراهم       سفره

  ). ۶(است 

بيشترين ميانگين ظرفيت تبادل کاتيوني در خاک کوهرنگ و         

شــود کــه تأييــدي بــر نتــايج  آبــاد مــشاهده مــي ســپس خــاتون

هـاي اسـمکتيت در ايـن        شناسي و حضور مقادير زياد کاني      کاني

هـاي   يکـي ديگـر از تفـاوت      . باشد مي) ۲  و ۱ يها شكل(مناطق  

هاي مناطق مورد مطالعه، حـضور بلورهـاي    موجود در بين خاك   

ـ . باشـد   مبارکه مـي   منطقهترين افق خاکرخ شاهد       گچ در پايين   ا ب

هــاي   خــاكبنــدي ، طبقــه۲ و ۱ هــاي توجــه بــه نتــايج جــدول

، بـه   بندي آمريكايي و جهاني      رده سامانهاساس دو    شده بر  مطالعه

  . استشده تعيين ۳ جدولشرح 

 منطقـه شـود؛ خـاك        مـي  ديـده  ۳طور كـه در جـدول        همان

 يــك خــاك ،بنــدي آمريكــايي  ردهســامانهكوهرنــگ بــر مبنــاي 

 جهاني، يك   سامانهكه در     حال آن  گردد،  يمسول محسوب     ورتي

سول   شود و در گروه مرجع ورتي       يمگذاري  امسول ن   خاك كمبي 

 به تعريف دو سامانه از      بندي،   در رده  دليل تفاوت . گيرد  قرار نمي 

 معيارهـاي ذکرشـده     بر اساس . گردد سول باز مي   هاي ورتي  خاک

هـاي   بـراي تعريـف خـاک     ) ۳۰( بندي آمريکـايي    رده سامانهدر  

تـر در    يشمتر يا ب    سانتي ۲۵اي با ضخامت     اليهوجود   ،سول ورتي

 ي  که داراي پديـده    يهاي متري سطح خاک    سانتي ۱۰۰ ي  محدوده

كـه     است؛ حال آن   ي، الزام دناي باش  سايد يا ساختمان گوه    اسليکن

   معيارهاي ذکرشده  با توجه به   ،)۱۳ (بندي جهاني   طبقه سامانهدر  
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  هاي شاهد مناطق مورد مطالعه  خاکرخ مرفولوژيکي هاي از ويژگي برخي .۱جدول 

 کربنات کلسيم رنگ
  عمق افق قهمنط

(cm) خشک مرطوب 
 ساختمان

 ميزان جوشش ثانويه

گچ 

 ثانويه
 ريشه

 ريزهسنگ

(%) 

Ap ٠-٢٥ 10YR3/6 10YR3/4 2fgr - - - cr/ff ٢ 

Bss1 ٢٥-٥٠ 10YR3/3 10YR4/3 1cabk - - - ff ٣ 

Bss2 ٥٠-٨٠ 10YR3/4 10YR4/4 m - - - ff ٣ 
 کوهرنگ

Bss3 ٨٠-١٥٠ 10YR4/4 10YR4/4 m - es - - ٤ 

Ap ٠-٢٠ 10YR4/3 10YR7/2 2fgr f1id es - 1vf ٣ 

Bwd ٢٠-٣٥ 10YR4/3 10YR7/2 2vcabk f1id es - 1vf ٣ 

Bkss1 ٣٥-٥٥ 10YR4/4 10YR6/3 2mpr c1id es - - ٣ 

Bkss2 ٥٥-٨٥ 10YR4/3 10YR6/3 2mpr c1ism es - - ٣ 

 آباد خاتون

Bkss3 ٨٥-١٥٠ 10YR4/3 10YR6/3 3cpr c1ism ev - - ٣ 

Ap ٠-٢٥ 7.5YR4/6 7.5YR5/4 1vfgr d es - 2f ١٢ 

Bk1 ٢٥-٥٥ 7.5YR4/4 7.5YR5/6 1fabk f1rsm es - - ٢٢ 

Bk2 ٥٥-٧٥ 7.5YR4/6 7.5YR6/4 1fabk c1rsm es - - ٣١ 

Bk3 ٧٥-٩٥ 7.5YR4/6 7.5YR7/4 1fabk c2rsm ev - - ٤٢ 

Bk4 ٩٥-١١٠ 7.5YR5/6 7.5YR7/4 1fabk c3rsm ev - - ٣٠ 

 مبارکه

Bky ١١٠-١٥٠ 7.5YR4/6 7.5YR7/4 1fabk c3rsm ev 1FCS - ٢٣ 

A ٠-٢٥ 10YR3/6 10YR5/4 1vfgr d es - 2vf2f ١٣ 

Bk1 ٢٥-٥٥ 10YR3/6 10YR5/4 3fabk f1rsm es - 2vf ٢٣ 

Bk2 ٥٥-٨٥ 10YR5/6 10YR6/6 2fabk c1rrsm es - - ٢٧ 
 شهرکرد

Bk3 ٨٥-١٥٠ 10YR5/4 10YR8/4 2fabk c1rrsm es - - ٣٠ 

  

نـام ورتيـك      ، وجود افقي بـه      سول هاي ورتي  براي تعريف خاک  

حتمـاً بايـد     ،سـايد    اسـليکن  بـر   اجباري است که اين افق، عالوه     

خـاکرخ  که   دليل اين   به بنابراين،.  نيز باشد  اي  ساختمان گوه  داراي

جز سـاختمان     ورتيک به   تمام شرايط افق    کوهرنگ، منطقهشاهد  

 و  شود  بندي نمي   سول طبقه    در گروه مرجع ورتي    ،اي را دارد    گوه

   .يابد ي به آن اختصاص مسول  گروه مرجع کمبيدر نتيجه،

کـه  دهـد   آباد نشان مي   خاتون منطقه خاکرخ شاهد بندي    طبقه

سول وجـود    ورتي ي  شرايط براي رده   ي آمريکايي تمام  سامانهدر  

دليـل عـدم وجـود       بـه تنهـا     مجـدداً   جهـاني  انهسامدارد، اما در    

.  شرايط الزم براي افق ورتيـک وجـود نـدارد          ،اي  ساختمان گوه 

سـول    در گـروه مرجـع ورتـي      نيز  هاي اين منطقه      بنابراين، خاک 

 وجود افق کلسيک در گـروه       خاطر  بهليکن   ،شوند  بندي نمي   طبقه

و وسـيع   ) ۹( دکرز و همکاران     .گيرند  سول قرار مي    مرجع کلسي 

 بـر   يهـاي مشخـصه را دليلـ       گسترده بودن تعريف برخي از افق     

بنـدي آمريکـايي و جهـاني در          رده سامانهبستگي کم بين دو       هم

   .اند چنين مواردي ذکر نموده

دليـل    بـه  ،آبـاد   هاي منـاطق كوهرنـگ و خـاتون         اگرچه خاك 

  در رده هـر دو     آمريكـايي،    سامانه مذکور در داشتن تمام شرايط    

  تفاوت در رژيم رطـوبتي      واسطه  گيرند، اما به     مي سول قرار   ورتي

   در ســطح گيــرد  آمريكــايي مــد نظــر قــرار مــيســامانهكــه در 
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۱۶  

   مورد مطالعهمناطقهاي شاهد    خاکرخ فيزيكي و شيمياييهاي از ويژگي برخي خ.۲جدول 

 کربن آلی
کربنات

 معادل
 عمق   افق  منطقه  رس  سيلت  شن  گچ

(cm)  
CEC 

(cmol(+)kg-1)  pH  EC 
(dS.m-1)  

(%)  

           
Ap ۲۵-۰ ۲۴ ۴/۷  ۱۹/۰ ۱۵/۱ ۶/۱ - ۱۶ ۳۴ ۵۰ 

Bss1 ۵۰-۲۵ ۲۶ ۵/۷ ۲۶/۰ ۰۴/۱ ۶/۳ - ۱۳ ۳۱ ۵۶ 

Bss2 ۸۰-۵۰ ۸/۲۵ ۵/۷ ۱/۰ ۵۶/۰ ۷/۵ - ۹ ۲۹ ۶۲ 
 کوهرنگ

Bss3 ۱۵۰-۸۰ ۲۳ ۶/۷ ۱۳/۰ ۲۴/۰ ۸ - ۹ ۴۱ ۵۰ 

Ap ۲۰-۰ ۷/۱۴ ۵/۸  ۴/۰  ۶/۱ ۳۱ - ۱۲  ۳۸  ۵۰  

Bwd ۳۵-۲۰ ۱/۱۶ ۷/۸  ۳/۰  ۹/۰ ۳۳ - ۱۰  ۳۶  ۵۴  

Bkss1 ۵۵-۳۵ ۳/۱۵ ۵/۸  ۴/۰  ۴۵/۰ ۵/۳۳ - ۱۶  ۳۴  ۵۱  

Bkss2 ۸۵-۵۵ ۷/۱۷ ۵/۸  ۷/۰  ۳۵/۰ ۸/۳۸ - ۶  ۲۶  ۶۸  

 آباد خاتون

Bkss3 ۱۵۰-۸۵ ۸/۲۱ ۶/۸  ۷/۰  ۲/۰ ۴/۴۳  - ۸  ۲۶  ۶۶  

Ap ۲۵-۰ ۱/۹ ۴/۷ ۰۵/۱ ۱۷/۰ ۲۵ - ۶۶ ۱۸ ۱۶ 

Bk1 ۵۵-۲۵ ۷/۱۰ ۵/۷ ۷/۰ ۱۴/۰ ۵/۳۳ - ۶۳ ۱۶ ۲۰ 

Bk2 ۷۵-۵۵ ۳/۹ ۸/۷ ۹/۰ ۱/۰ ۳۵ - ۶۷ ۱۳ ۲۰ 

Bk3 ۹۵-۷۵ ۳/۱۲ ۹/۷ ۸/۰ ۱۴/۰ ۵/۳۰ ۴/۴ ۶۲ ۱۴ ۲۴ 

Bk4 ۱۱۰-۹۵ ۹/۱۳ ۸ ۸/۰ ۱/۰ ۵/۳۷ ۷ ۵۷ ۱۵ ۲۸ 

 مبارکه

Bky ۱۵۰-۱۱۰ ۵/۱۵ ۲/۸ ۹/۱ ۱/۰ ۴۳ ۲/۱۳ ۴۵ ۲۶ ۲۸ 

Ap ۲۵-۰ ۳/۱۰ ۴/۷ ۱۴/۰ ۴/۰ ۲۳ - ۲۱ ۴۵ ۳۴ 

Bk1 ۵۵-۲۵ ۵/۱۱ ۷/۷ ۱۲/۰ ۵/۰ ۲۴ - ۱۹ ۳۹ ۴۲ 

Bk2 ۸۵-۵۵ ۸/۱۰ ۸/۷ ۱۱/۰ ۵/۰ ۵/۴۰  - ۲۸ ۳۱ ۴۱ 
 شهرکرد

Bk3 ۱۵۰-۸۵ ۱۲ ۱/۸ ۱۴/۰ ۴/۰ ۴/۳۸ - ۲۶ ۳۲ ۴۲ 

  

             
  Bss2افق ) ، بApافق ) الف.  کوهرنگةمنطق شاهد خاکرخي ها هاي پرتو ايکس مربوط به افق نگاشت  پراش.۱شکل 

)Mg :؛ اشباع با منيزيم نمونه Mg-Et :؛گليکول  اشباع با منيزيم و اتيلن نمونه K ،K110 و K550 :درجه۵۵۰ و ۱۱۰هاي   اشباع با پتاسيم و حرارت به ترتيب، نمونه   

  )سلسيوس
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  Bkss3افق ) ، بApافق ) لفا. آباد  خاتونةمنطق شاهد خاکرخهاي  هاي پرتو ايکس مربوط به افق نگاشت  پراش.۲شکل 

  )باشند می ۱م موجود در شكل، مشابه شكل يعالتوضيح (
  

  هاي شاهد مناطق مورد مطالعه  خاکرخبندي   رده.۳جدول 

بندی خاك  طبقه سامانه  
 منطقه

)۲۰۱۰(آمريکايي  )۲۰۰۷(جهاني    

 Fine, Smectitic, Mesic, Typic Haploxererts کوهرنگ
Fluvic Vertic Cambisols (Eutric, Humic, 

Clayic) 

آباد خاتون  Very fine, Carbonatic, Thermic, Chromic Calcitorrerts Vertic Calcisols (Clayic) 

 Fine-loamy or Fine-silty, Carbonatic, Thermic Typic مبارکه
Haplocalcids 

Haplic Calcisols (Chromic) 

 Fine, Carbonatic, Mesic, Typic Calcixerepts Haplic Calcisols (Siltic, Endoclayic) شهرکرد

  

تـر     در سطوح پايين   ي ديگري ها  هستند و تفاوت  متفاوت  رده    زير

مـشاهده   نيـز    )شامل گـروه بـزرگ، زيرگـروه و فاميـل خـاك           (

 شـاهد منـاطق     يهـا   اگرچـه خـاکرخ    ، جهاني سامانهدر  . شود  مي

انـد   قرار گرفتهمتفاوت  گروه مرجع دو در آباد کوهرنگ و خاتون  

) Qualifiers(هـا     کننـده     شده توسط توصيف    هاي بيان   ولي ويژگي 

ها را در ايـن منـاطق نـشان           خوبي توانسته است شباهت خاك      به

يک از دو سامانه بـراي       ه کدام توان گفت ک    ر مجموع نمي  د. دهد

بـا   ؛ امـا  تري از خود نشان داده اسـت        کارايي بيش  همنطقدو  اين  

 سـامانه  در   ۱۹۹۶هـاي قبـل از سـال          كه در ويرايش    توجه به اين  

هاي سطحي ناشي از انبـساط و         آمريكايي، وجود پستي و بلندي    

هـاي    در تعريـف خـاك    ) Gilgai(انقباض خاك به نام گيلگـاي       

هاي اخير حـذف گرديـده    باري بود كه در ويرايش  سول اج   ورتي

رسد تعديل شرايط بـراي تعريـف افـق ورتيـك             نظر مي   است به 

در ارتباط با   " و"جاي حرف ربط        به" يا   " جايگزين نمودن واژه  (

 جهـاني   سـامانه در  ) سـايد   اي و اسـليكن     وجود سـاختمان گـوه    

 يها  اکدر مطالعه خ  ) ۱(اسفنديارپور و همکاران    . تر باشد   منطقي

 پيـشوندهايي  دند که افزودن  يجه رس ين نت يشور استان کرمان به ا    

» کياندوسال«،  »کيسالياپ«،  »هايپرژيپسيك«،  »پتروژيپسيک«نظير  

 گـروه  پيـشوندي  هـاي كننـده توصـيف  مجموعه در» کياکوئ«و  

ــع ــولونچاك، مرج ــودمندي س ــشتر  و س ــارايي بي ــامانه ك  يس

  .داشت خواهد پي در را جهاني بندي طبقه

 منطقـه هـاي    شود، خـاک    مي ديده ۳جدول  گونه که در     همان

دليل رژيم رطوبتي    هبندي آمريکايي، ب    رده سامانهمبارکه بر مبناي    

 دليـل وجـود افـق کلـسيک در     سول و بـه   اريدي اريديک در رده  
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۱۸  

  رده  زيــرمتــري از ســطح خــاک در   ســانتي۱۰۰ عمــق  محــدوده

بنـدي جهـاني ايـن       طبقه سامانه اما در    ؛گيرند  قرار مي   "کلسيدز"

 .شـوند   مـي  گـذاري نـام سـول    ها در گـروه مرجـع کلـسي        خاک

بنـدي آمريکـايي، در       رده سـامانه هاي دشـت شـهرکرد در        خاک

 سـامانه كـه در     با توجه به اين   . گيرند  سول قرار مي     اينسپتي ي رده

بنـدي    هـاي رطـوبتي و حرارتـي نقـشي در طبقـه             رژيـم  ،جهاني

دليـل داشـتن افـق       ت شـهرکرد بـه    هاي دش   د، خاک نها ندار   خاک

متـري سـطح خـاك، در گـروه           سـانتي  ۱۰۰  در محدوده كلسيك  

  بـا مطالعـه   ) ۳( سرشـوق    .گيرنـد   سـول قـرار مـي       مرجع کلـسي  

شيب شمالي و جنوبي     جهت دو مختلف هايموقعيت هاي  خاك

کند کـه   ي عنوان م  ياريبخت و در منطقه چلگرد استان چهارمحال    

 گويـاتر  هـا   اين خاک  بودن  عمق  بيان كم  براي آمريکايي، بنديرده

تـوان ازگـروه     نمي  جهاني سامانهجهاني است زيرا در      سامانه از

 اسـتفاده  (Leptic)   لپتيك يا حتي پيشوند(Leptosols)لپتوسول 

فاميل از کالس   سطح  بندي آمريکايي، در     رده که در آن کرد، حال 

   .شود  استفاده مي(Shallow)  بودنعمق كم

هــاي مباركــه و شــهركرد هــر دو داراي افــق  اكاگرچــه خــ

باشـند،    متري سـطح خـاك مـي         سانتي ۱۰۰  محدودهكلسيك در   

بنـدي آمريكـايي در سـطوح      ردهسامانهها در   بندي اين خاك    رده

 دليل اصلي اين تفاوت بـه نـوع         است و بندي متفاوت     باالي رده 

تـر    در سـطوح پـايين    . شـود   رژيم رطوبتي دو منطقه مربوط مـي      

ه کـ  شـود   هايي مشاهده مي    نيز تفاوت  يآمريکايبندي     رده نهساما

در سـطح فاميـل    مربوط به كالس رژيـم حرارتـي         هاين آن ربارزت

بندي جهاني، اعتقاد به عـدم      طبقه سامانهکه    با توجه به اين   . است

ها دارد و استفاده از       گذاري خاک   استفاده از عوامل اقليمي در نام     

دانـد    براي تفـسير خـاک مناسـب مـي        ها را تنها        گونه ويژگي   اين

، در نتيجه تغيير شـرايط اقليمـي خـاک، تـأثيري در رونـد               )۱۳(

. ها بر اساس ايـن سـامانه ايجـاد ننمـوده اسـت              بندي خاک   طبقه

 هـر دو خـاك مبارکـه و شـهرکرد           ، جهـاني  سـامانه در  بنابراين،  

متـري سـطح       سانتي ۱۰۰  محدودهدليل داشتن افق كلسيك در       به

بـا توجـه بـه      . گيرنـد   سول قرار مـي     مرجع كلسي خاك در گروه    

تفصيلي و تفـصيلي خـاك كـه مـديريت      كه در مطالعات نيمه     اين

تـر انجـام      بندي خاك در سـطوح پـايين        خاك مد نظر است، رده    

مزبــور، بنــدي   طبقــهســامانههــر دو تــوان گفــت   مــيگيــرد  مــي

اند ولـي ممكـن اسـت کـه بيـان             هاي خاك را نشان داده      ويژگي

بندي آمريكـايي در      ارتي و رطوبتي، مزيتي براي رده     وضعيت حر 

هـا   سـامانه كـدام از    هيچدر هر حال، .حساب آيد اين دو خاك به 

 ۱۰۰تـر از عمـق        هـاي پـايين     در افـق  را  اند وجود گـچ       نتوانسته

ايـن ضـعف    . توصيف كننـد   مباركه   منطقههاي     خاك يمتر  سانتي

هاي    و جنگل   عميق و احداث باغ     تواند كشت گياهان با ريشه      مي

منظـور،    بـدين . رو سـازد    مصنوعي در منطقه را بـا چـالش روبـه         

بندي آمريكـايي     در رده " كلسيدز  ژيپسي"كردن گروه بزرگ      اضافه

بندي   در رده " ژيپسيك) "پيشوند ( کننده  و اصالح تعريف توصيف   

شـده    اگر در پيشوندهاي تعريف   . رسد  نظر مي   جهاني ضروري به  

 جهاني دقت شود،    سامانهوجود در   سول م   هاي كلسي    خاك يبرا

، طبق تعريف، امكان اسـتفاده      "ژيپسيك"برخالف وجود پيشوند    

پذير است كه افـق ژيپـسيكي در          از اين پيشوند تنها زماني امكان     

متري سطح خاك شروع شده باشد كه ايـن            سانتي ۱۰۰  محدوده

سول اسـت؛ زيـرا چنـين         هاي ژيپسي   در تناقض با تعريف خاك    

گيــرد و طبــق  ســول قــرار مــي ه مرجــع ژيپــسيخــاكي در گــرو

! شـود  بنـدي نمـي   سـول رده    هاي مرجع، كلسي    هاي گروه   اولويت

كار زير براي رفـع ايـن مـشكل پيـشنهاد         بنابراين، يكي از دو راه    

  :شود مي

 شروع افق براي تعريف پيـشوند ژيپـسيك در ايـن              محدوده -۱

ه  بـه پـايين در نظـر گرفتـ         يمتر   سانتي ۱۰۰ها از عمق      خاك

  . شود

صـورت پـسوند     به) Gypsiric materials( وجود مواد گچي -۲

هـاي    همانند برخي ديگر از خاك    ) (Gypsiric" (ژيپسيريك"

هـاي    بـراي خـاك   " ژيپسيك"، جايگزين پيشوند    )اين سامانه 

ها در    سول گردد، ولي عمق مواد گچي براي اين خاك          كلسي

  .تواند در نظر گرفته شود يهر عمقي از خاك م

هاي مهم خاك محسوب      ها و مقدار آنها يكي از ويژگي        وع رس ن

هاي ديگر مانند گنجايش تبـادل       شود كه بر بسياري از ويژگي       يم

  و) ۲۹(كــاتيوني و دسترســي عناصــر غــذايي تأثيرگــذار اســت 



  ...  توصيفبندي آمريكايي و جهاني در هاي رده   سامانه مقايسه

۱۹  

         
  

  Bk3افق ) ، بApافق ) الف.  شهرکردةمنطق شاهد خاکرخهاي  يکس مربوط به افقهاي پرتو ا نگاشت  پراش.۳شکل 

  ) است۱م موجود در شكل، مشابه شكل يعالتوضيح (

  

بندي آمريكايي    شناسي در سطح فاميل رده      صورت كالس كاني    به

 سـامانه  يها  هاي برخي از افق     صورت غيرمستقيم در ويژگي     و به 

مد نظر قـرار گرفتـه      )  و غيره  مانند افق آرجيك، كنديك   (جهاني  

هـاي     افـق   برخـي از   هـاي رس    هـاي نمونـه     نگاشت  پراش. است

بـا  . اند   نشان داده شده   ۱ شاهد دشت کوهرنگ در شکل       خاکرخ

تـوان نتيجـه      ها مي   نگاشت  اين پراش ) Peak(توجه به نقاط فراز     

هاي اسمكتيت، ميکـا، كائولينيـت،        گرفت كه در اين خاك، كاني     

  هر يك از    با توجه به شدت پيك    . دنوجود دار كلريت و كوارتز    

توان گفت اسمكتيت كاني غالب بخش         مي ،ها در اين خاك     كاني

هـاي مرفولـوژيكي و     كـه بـا ويژگـي      باشـد   ها مي   رس اين خاك  

 گنجـايش  ترمقـادير بـاال   .  دارد يخوان   نيز هم   صحرايي اين خاك  

ن بـود   بـر غالـب    دليل ديگري تواند    مي) ۲جدول  (تبادل كاتيوني   

 سـامانه  كـه در سـطح فاميـل         كاني اسمكتيت در اين خاك باشد     

) Smectitic(آمريكايي امكان بيان آن با ذكر كالس  اسمکتيتيت          

  .وجود دارد

 خـاکرخ هاي    افقبرخي از   هاي رس     هاي نمونه   نگاشت پراش

بـا توجـه    . اند   نشان داده شده   ۲آباد در شکل       خاتون منطقهشاهد  

توان نتيجـه گرفـت كـه در          ها مي   شتنگا  به نقاط فراز اين پراش    

هـاي ميکـا، كلريـت، اسـمكتيت، كائولينيـت و             اين خاك، كـاني   

هـاي بـارز      يکي از تفاوت  بنابراين،  . دنگورسکيت وجود دار    پالي

ــا  خــاتونخــاک  ــاد ب  وجــود کــاني ، کوهرنــگمنطقــهخــاک آب

بنـدي     رده سـامانه كدام از دو       كه در هيچ   باشد  گورسکيت مي   پالي

ــه اســت )۳جــدول (مــذکور  ــرار نگرفت از ديگــر  .، مــد نظــر ق

توان  ي، مآباد  كوهرنگ و خاتونمنطقهبين دو   موجود  هاي    تفاوت

 نسبت بـه  آباد     بسيار بيشتر کاني کلريت در خاک خاتون       مقدار به

 . اشاره نمودخاک کوهرنگ 

 خـاکرخ هـاي      ايکس مربوط بـه افـق      پرتوهاي    نگاشت  پراش

هـاي ميكـا،       كـاني  گر وجـود  بيـان   و شهركرد   مبارکه منطقهشاهد  

ــالي   ــت و پ ــمكتيت، کائوليني ــت، اس ــکيت  کلري ــن گورس در اي

دليـــل حجـــم زيـــاد تنهـــا تعـــدادي از  بـــه(هاســـت  خـــاك

 قابـل   ي نکته. )هاي منطقه شهركرد ارايه شده است         نگاشت  پراش

اي زيـاد   هاي با بار اليه  وجود اسمكتيت  شهركرد، توجه در خاک  

در افـق    ۳با توجه به شـكل       . است خاکرخهاي اين      افق همهدر  

ناشـي از     آنگـستروم  ۱۰ اي   پيـک دو شـاخه     ،سطحي اين خـاک   

هاي زيـرين      در افق  ليشود و   گورسکيت مشاهده نمي     پالي وجود

با توجه به مطالب مذكور، هر دو سـامانه از          . قابل مشاهده است  

هاي مورد مطالعـه   شناسي خاك هاي كاني نظر بيان تفاوت ويژگي   

ر بگير و هزينه    با توجه به وقت   .  برخوردار نيستند  از توانايي كافي  

شناسي رس، در نظر گـرفتن معيارهـايي           كاني يهابودن آزمايش 

خيـزي   نحـوي وضـعيت حاصـل       گيري نسبتاً آسان به       كه با اندازه  

ب
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۲۰  

بنـدي و     هاي رده   خاك را بيان كنند موجب ارتقاي كيفيت سامانه       

هـا خواهـد      از آن  ريـزان   مندي كارشناسان و برنامه     افزايش عالقه 

  .شد

  

  گيري نتيجه

 در  بندي جهاني    رده سامانهکه  ها نشان داد      بندي خاك   نتايج طبقه 

هـاي مـورد مطالعـه تاحـدي گويـاتر            هاي خاك   توصيف ويژگي 

انـد وجـود گـچ در          نتوانـسته  هـا   سـامانه كدام از    هيچاست؛ ولي   

كـردن گـروه بـزرگ        اضـافه . را نشان دهند     خاك يهاي پايين   افق

بنــدي آمريكــايي و اصــالح تعريــف  در رده" كلــسيدز  يژيپــس"

يـا اضـافه شـدن پـسوند        " ژيپـسيك   ) "پيـشوند  ( کننـده   توصيف

در نظر   .شود  سول پيشنهاد مي    هاي كلسي   براي خاك " ژيپسيريك"

هاي مرجع در   شناسي براي گروه    گرفتن پيشوندهاي مناسب كاني   

 نـسبتاً آسـان   گيـري   بندي جهاني و يا معيارهايي كه با انـدازه     رده

نحوي وضعيت حاصلخيزي خاك را بيان كنند موجب ارتقاي           به

ــن رده كيفيــت ســامانه ــه هــاي اي ــزايش عالق ــدي و اف ــدي  بن من

در شـود     توصيه مي . ريزان از آنها خواهد شد      كارشناسان و برنامه  

هـا توسـط هـر دو          خـاك  يبنـد   طبقه،   پژوهشگران ي آت مطالعات

 انجـام شـود تـا       ي جهـان  يبند   و طبقه  ي آمريکاي يبند   رده سامانه

هـاي منـاطق       براي خـاك    مزبور يها  سامانهضعف و قوت    نقاط  

بـا توجـه بـه      .  و كيفيت آنها ارتقا يابنـد      دنمشخص شو  مختلف

بنـدي ملـي     ردهسامانهها، تدوين   نقاط ضعف و قوت اين سامانه 

  .كارهاي مناسب خواهد بود خاک براي كشور يكي از راه
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