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 چکیده

هاي مختلف آن ضروري وري خاك در کشاورزي پایدار، آگاهی از ویژگیخیزي و افزایش بهرهجهت حفظ حاصل
مطالعه وتأثیر شکل اراضی بر هاي فیزیکوشیمیایی و مورفولوژیکی خاك در دشت تبریز حقیق ویژگیدر این تباشد. می
اي، دشت آبرفتی خاکرخ در تپه، دشت دامنه پنجها نیز انجام شد. خاك بنديگرفت و ردهمورد بررسی قرار ها آن

مشخص گردید. از واحد تپه به  ارتی خاكو حر اي و اراضی پست حفر و رژیم رطوبتیاي، دشت آبرفتی دریاچهرودخانه
تر از شن بهمراه تغییر سالوم و کاهش ذرات درشت ضخامت، CECسمت اراضی پست افزایش مقدار رس، کربن آلی و 

دست شیب نسبت به باال  هاي واقع در پاییندهنده تکامل بیشتر خاكنشانسازي هاي خاكدر اثر فرآیندکالس بافتی 
هاي که تپه با منشأ مواد مادري ماسه سنگ و مارنطوريه، بمورفولوژیکی بوده نتایجامر مؤید  باشد. اینمی آندست 

 ضخامتها با منشأ مواد مادري آبرفتی و گیرد و سایر لندفرمسول قرار میسالوم کمتر در رده انتی ضخامتالوان و 
در  )2014(بندي ت بررسی بر اساس کلید ردههاي تحگیرند. در نهایت خاكسول قرار میسالوم بیشتر در رده اریدي

 ,Haplocalcids, Natrargids هاي بزرگگروه با Calcids, Argids, Salids, Orthent هايزیر رده ،Entisol و Aridisol هايرده

Haplosalids, Torriorthent  هايگروهزیر و  Xeric Haplocalcids, Xeric Natrargids, Typic Haplosalids, Xeric Torriorthent  
  .شدند بنديرده

 
 شکل اراضی، تکامل خاك، دشت تبریز :هاي کلیدياژهو
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Abstract   

For maintenance of soil fertility and increasing of soil utilization in sustainable agriculture, 
the information from soil characteristics is necessary. In this research work, effects of landforms on 
soil morphological and physico-chemical characteristics in Dasht-E-Tabriz were studied and soils 
were classified. Five profiles in landforms of hill, piedmont, river alluvial plain, playa and lowland 
were dug and soil moisture and temperature regimes were determined. From hill to lowland, 
increasing trend of clay, OC, CEC content and depth of soil solum with decreasing of gravel 
percentage with changing of textural classes showed more development of downstream soils than 
upstream ones by soil forming processes. This confirmed morphological results, that hill with 
colorful marn and sandstone parent material and thin solum took place in Entisol order and other 
landforms with alluvial parent material and thick solum were classified in Aridisol order. Finally, 
Soils according to Keys to Soil Taxonomy (2014) were classified in Aridisol and Entisol orders, 
suborder of Calcids, Argids, Salids and Orthent, with great groups of Haplocalcids, Natrargids, 
Haplosalids and Torriorthent and subgroups of Xeric Haplocalcids, Xeric Natrargids, Typic 
Haplosalids and Xeric Torriorthent. 

 
Key words: Dasht_e_Tabriz, Landform, Soil Evolution 

 
 مقدمه

رود شـمار مـی  اجزاي طبیعت به ینترمهمخاك از 
نحـوي در   ر گذشته همواره بـه که در طی قرون و اعصا
ثر بوده است. امروزه با توجه بـه  زندگی و بقاي بشر مؤ

یگـر، بـاال رفـتن    جمعیت و از سـوي د  روزافزونافزایش 
و توسـعه جوامـع    در نتیجه پیشرفت سطح زندگی مردم

 ییو غـذا ، نیـاز بـه افـزایش تولیـدات کشـاورزي      بشري
ــده اســت.  ــابراین بهــره بیشــتر آشــکار گردی ــرداربن ي ب

اصولی، علمی و مناسب از این منبـع بـزرگ تولیـد مـواد     
غذایی ضروري بوده و الزم است با مطالعـه و شـناخت   

-یکـان رفولوژیکی، هاي فیزیکوشیمیایی، متر ویژگیدقیق
وري بندي خاك در جهت اسـتفاده و بهـره  و رده یشناس

برداشته  ياستوارترهاي تر از خاك گامبیشتر و مناسب

منظـور  بـه همچنـین   ).1377و همکاران  هجعفر زاد(شود 
بــرداري از خــاك حفــظ اراضــی و افــزایش امکــان بهــره

ــه خــاك       ــات مربــوط ب ــک ســري از اطالع ــتی ی بایس
 و غیـره)  یشناسـ یکـان ، فیزیکوشیمیایی، مرفولـوژیکی (

ریــزي ، تــا برنامــهانجــام گیــرد هــاآنبنــدي تهیــه و رده
نمـا،  نزمی در شرایط مختلف هاآنبراي مدیریت مناسبی 

صــورت  شناسـی ریخـت و سـطوح زمـین   شـکل اراضـی  
سازي (اقلیم، موجودات زنـده،  . در اثر عوامل خاكپذیرد
تشـکیل خـاك در    ، مـواد مـادري و زمـان)   وبلنـدي یپست

سـازي  وسیله فرآیندهاي خاكشرایط معینی شروع و به
هاي مختلف خـاك اعـم   شود. هر یک از ویژگییتکمیل م

ــدار و   ــاك، مق ــنش خ ــرم    از واک ــل، ج ــوع رس، تخلخ ن
هـا و غیـره تحـت    مخصوص ظاهري و حقیقـی، کربنـات  
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 بـایبوردي ( گیرنـد سـاز قـرار مـی   تأثیر این عوامل خـاك 
-ها بر اساس عوامل خاكتوزیع جغرافیایی خاك .)1378

هـاي  سازي متفـاوت خواهـد بـود و در نتیجـه آن خـاك     
ــات    ــا خــواص شناســایی و اســتعداد و امکان ــی ب مختلف

آید ها به وجود میهی نیز با انواع محدودیتمتفاوت و گا
در علم ژنز یا تشکیل خـاك  . )1382 (جعفري و سرمدیان

تکامـل خـاك بـه علـت      مـؤثر در ها و فرآینـدهاي  فاکتور
اي هـا بـر تمـام خـواص خـاك از جایگـاه ویـژه       تأثیر آن

برخوردارند. بر اسـاس نظریـه پیشـگامان علـوم خـاك،      
میــک اســت کــه   خــاك شــامل پیکــره طبیعــی و دینا   

هــاي خصوصــیات آن ناشــی از اثــرات اقلــیم و فعالیــت 
زیستی تحت تأثیر توپوگرافی بـر روي مـواد مـادري در    

کلـی در  طـور هبـ  ).1999(بـردي و ویـل    طول زمان است
طول عمر کره زمین اقلیم و شرایط اکولوژیکی زمـین در  

شناســی بارهــا دچــار تغییــرات و زمــین يهــادورهطــی 
هـاي آب و  ده اسـت. ایـن دگرگـونی   نوسانات شدیدي ش

یـک عامـل    عنـوان بـه هوایی در ایران نیز مشهود بوده و 
باعث ایجـاد اختالفـات فاحشـی در     يخاك سازفعال در 
هــاي خــاك و دیگــر اجــزاي اکوسیســتم شــده و ویژگــی

سرعت تکامل خاك را تحت تأثیر قرار داده است. در اثـر  
زاگـرس   تغییرات اقلیمی اواخـر دوره پلیوسـن بـاالروي   

هـاي  شدیدي آغاز شده و منـاطق بـا توپـوگرافی    طوربه
، 1370زاده درویـش آورده اسـت (  بـه وجـود  متفاوت را 
توانـد  ). ایـن تغییـرات مـی   1381پـور و جاللیـان   رمضان

کاهش اندازه ذرات، تغییرات میزان مواد آلی، رطوبـت و  
، جابجایی و تجمع مواد قابل ضخامت سالومرنگ خاك، 
کربنات کلسیم ثانویه و آهن آزاد را باعـث   ترسیب مانند

 دهـد شده و سرعت تکامل خاك را تحت تـأثیر قـرار مـی   
). 1992ســـــون تیم ،1377(جعفـــــرزاده و همکـــــاران 

رهاي مستقل در تشـکیل خـاك   یکی از متغی وبلنديیپست
و در خـاك را تعیـین    واردشـده مقدار آب  تنهانه است و
عمـل فرسـایش   عی کـه در  کنـد بلکـه بـا تسـری    میکنترل 

. انـدازد ، تکامـل خـاك را بـه تعویـق مـی     سازدفراهم می
خشـک، کـاهش   هـاي منـاطق نیمـه   خـاك مطالعه  همچنین

مقدار ذرات درشت را همزمان با کـاهش شـیب گـزارش    
هـاي  روي شـیب  شـده یلتشـک هاي به خاك کرده است و

هـاي  تند کوهستانی با مقدار زیادي سنگریزه و نیز خاك
که  ار زیادي رس اشاره گردیده استمناطق پست با مقد

یـدگی و فرسـایش و   دلیل این امر مربوط به پدیـده هواد 
ــده اســت   ــته ش ــوب دانس ــک  رس در  .)1986( فیتزپاتری

هـاي بـا تحـول کمتـر     مطالعه دیگري نیز به تشکیل خاك
هاي با تحـول نسـبی متوسـط،    هاي تند، خاكروي شیب
بیشتر بـر  هاي با تحول نهایتاً خاك هاي کم وروي شیب

و بـر رابطـه جـذب و     هروي اراضی مسطح گزارش شـد 
نفــوذ آب بــه داخــل خــاك و عامــل پســتی بلنــدي تأکیــد 

تـر  ریز همچنین). 2007سیبرت و همکاران ( ه استگردید
زمـان بـا کـاهش شـیب در نـواحی      شدن بافت خاك هـم 

ــهن ــکیم ــده اســت     خش ــزارش ش ــز گ ــران نی ــوب ای جن
بـه خـاك    ذ آبکـاهش شـیب مقـدار نفـو     بـا  کهيطوربه

تـر شـده و رس   افزایش یافته و شرایط هوادیدگی فـراهم 
 شستشـوي  همچنـین افـزایش  گـردد و  بیشتري تولید می

مواد ریز در اثر فرسایش از مناطق باالدسـت و رسـوب   
ــاطقدر  ــر     من ــن ام ــر ای ــري ب ــل دیگ ــت دلی ــتپس  هس

در مطالعــه  .)1392، زارعیــان و همکــاران 1980(ابطحــی
ی تـأثیر توپـوگرافی بـر تحـول و     در بررس محققان دیگر

منطقه سروستان شـیراز بیـان داشـتند     هايتشکیل خاك
هاي با شوري کم و بافت درشت در ارتفاعات و که خاك

هاي با شوري زیاد و بافت ریز در نقاط پست قـرار  خاك
مطالعـــه اثـــر  ).1371گیرنـــد (ابطحـــی و صـــلحی مـــی
مـل  هـاي فیزیکوشـیمیایی و تکا  بـر ویژگـی   وبلنديیپست

کشان استان کرمان نشـان داد کـه   خاك در دشت زحمت
اراضی پست کاهش در درشتی  يسوبهبا حرکت از تپه 

ــزان رس،    ــزایش می ــزان ســنگریزه، اف ــاهش می ــت، ک باف
افزایش شوري و سدیمی  یونی،تبادل کات یتظرف یشافزا

و شـوري   .بودن خـاك و تکامـل خـاکرخ رخ داده اسـت    
رین میـزان بـوده کـه    بودن خاك در پالیـا بیشـت   یمیسد

مربوط به باال بـودن سـطح آب زیرزمینـی شـور، بافـت      
امالح  عسنگین و به دنبال آن حرکت کاپیالري آب و تجم

و همکـاران   آبـاد ینحسـ (رضـایی   هستدر سطح خاك 
1392.(  

هـاي  خـاك ) بـا مطالعـه   2003پال و همکـاران ( 
در ارتفاعـات بـاالتر کـه     سدیمی هند متوجه شدند کـه 
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غیـر سـدیمی یـا نسـبتاً      يهـا اسـت خـاك  شیب کمتـر  
هـا  اراضـی پسـت خـاك    درو  انـد تشکیل شدهسدیمی 

علت ایـن  شوند. آنان سدیمی شدن متمایل می طرفبه
و در معرض تـري و خشـکی   گیر بودن امر را به سیل

 کـه  و بیان کردنـد  هقرار داشتن اراضی پست ربط داد
ــه فلدســپار   توســط  آرامآرامســدیم حاصــل از تجزی

پسـت اضـافه شـده و سـبب      ها بـه ایـن نقـاط   بسیال
  است. گردیده هاآنسدیمی شدن 

وجـود ذرات درشـت در باالدسـت و     همچنین
زیــاد رس همــراه بــا خــواص ورتیــک در      مقــدار

 یک ردیف توپـوگرافی توسـط جعفـرزاده    دستیینپا
ــده اســت.   )1385( ــزارش ش ــه گ ــراف میان  در در اط

ز فـاکتور  یک ردیـف زمـانی در کالیفرنیـا ا    يمطالعه
بــراي تعیــین تکامــل خــاك  ظرفیــت تبــادل کــاتیونی

گـزارش شـده   افزایش مواد آلـی   وسیلهبهاستفاده و 
بــا افــزایش توســعه و تکامــل خــاك  همچنــین اســت.

لیلـین فـین و   ( هیافتافزایش  نیز ظرفیت تبادل کاتیونی
ه در مطالعه دیگري نشان داده شدو  )2003ن اهمکار
ظرفیـت تبـادل   افزایش که با افزایش سن خاك،  است

احمـد و همکــاران  (گـردد  مشـاهده مــی نیـز   کـاتیونی 
عمق کربنات کلسیم معـادل نیـز تحـت تـأثیر      ).1977
و  )1987( پنـوك و همکـاران   گیرد ها قرار میلندفرم

تکامـل خـاك در ریـز     شـده انجـام هـاي  طبق بررسی
بودن بافت و تجمع کربنـات کلسـیم ثانویـه مشـاهده     

در رابطـه بـا جـرم     ).1969والکـی  بروئر و ( گرددمی
مخصوص ظاهري خاك بایـد گفـت کـه ایـن فـاکتور      
تــابعی از مقــدار مــواد آلــی، بافــت، تخلخــل و درجــه 

. تغییر کـاربري اراضـی   هستتکامل ساختمان خاك 
مرتعی اغلب سبب تخریب ساختمان خـاك و کـاهش   
میزان مواد آلی و در نتیجـه سـبب کـاهش تخلخـل و     

ر ( بائ گرددهري خاك میافزایش جرم مخصوص ظا
ــک  ــی  1981و بل ــرگ و ریل ــاس   ).1997، اکب ــر اس ب

ــات  ــاممطالع ــدهانج ــار  ش ــگ و همک ــط بولین ن اتوس
) در جنوب شـرق آسـیا بـه دلیـل میـزان رس      2008(

بـاالي توپوسـکونس در مقایسـه بـا قسـمت        کمتر در
پایین آن، میزان ظرفیت تبادل کـاتیونی و کـربن آلـی    

جــرم  کــهیدرحــال ش یافتــه،از بــاال بــه پــایین افــزای
. یابـد مخصوص ظاهري از باال به پـایین کـاهش مـی   

هـا،  مسیر تکاملی خاك بـا تغییـر ویژگـی    بنابراین در
  گیرد.  ثیر قرار میجرم مخصوص ظاهري نیز تحت تأ

 موقعیـت و  ،نمـا هر نوع خـاك در یـک زمـین    
در  همچنـین  ،هسـت ا دارا وضعیت اکولوژیکی خود ر

ــف   ــک ردی ــتی ــدیپس ــاكيوبلن ــوع  ، خ ــا داراي تن ه
سیستماتیک بوده و قسمتی از این تغییرات به عوامل 

(مــارکوس و  شــوداقلــیم و توپــوگرافی مربــوط مــی
ــی  ــوطی از واحــدهاي  نماهــازمــین). 2007مرکل مخل

اراضی با اندازه، شکل و آرایـش مکـانی هسـتند کـه     
هـاي انسـانی   وقایع طبیعی و فعالیـت  تأثیردائم تحت 
-زوم درك پویایی و نایکنواختی زمـین ل و قرار دارند

بایـد   دارد. ییسـزا نماها و تغییرات محیطی اهمیت به 
نما با تشکیل خاك توجه داشت که خصوصیات زمین

باعث تکامل  ارتباط تنگاتنگ داشته و تکامل آن، نهایتاً
پیدایش شکل اراضی منجر به  . هر چندگرددیمخاك 

-نقشـه  در حـال یندرعـ گـردد ولـی   پیدایش خاك می
برداري خاك مرز شـکل اراضـی، همـان مـرز خـاك      

 تـوان یمـ ات پیچیده خاك نیست و به دلیل خصوصی
فرم بیش از یک نـوع خـاك در روي نقشـه    در یک لند
، تغییـرات  خشـک یمـه ندر شرایط خشـک و   جدا کرد.

هاي فرآینـد شـگرفی بـر طبیعـت     تأثیرشرایط اقلیمی 
امـل  هیدرولوژي و ژئومرفولوژي بـراي تشـکیل و تک  

 ). طبعـاً 1388(جعفري و همکاران  گذاردمی هالندفرم
ــا  فعالیـــت ــراه بـ ــونیکی همـ ــاي تکتـ ــدهـ هاي فرآینـ

تغییـرات اقلیمـی،    نیزهیدرولوژي و ژئومرفولوژي و 
و همچنـین   اشکال اراضیبر چگونگی و سیر تکاملی 

آثـار و شـواهد    ازآنجاکـه باشـند.  ها حـاکم مـی  خاك
طـی دوره تکـاملی   وقایع تاریخی و تغییرات محیطی، 

بـه   هـا آنکـی  تیکی و غیـر ژن تیهاي ژنها در الیهخاك
شـوند، مطالعـه ارتبـاط بـین ایـن      ودیعه گـذارده مـی  

هاي فرآینـد شـناختی و  شـناختی، زمـین  شواهد خاك
آورد تا ها، این امکان را به وجود میآن دهندهیلتشک

هـاي اراضـی را   بتوان چگونگی تشکیل و تکامل واحد
تبیـین  سیر تکـوین اراضـی را تثبیـت و    ي و مبازساز
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رابطـه خـاك    مطالعه .)2003همکاران  (کنتون ونمود 
کـه   ائوپائولو برزیل نشـان داد در ایالت سنما زمین–

یـدگی  شـواهدي از هواد  کنندهیانبخصوصیات خاك 
بیشتر از یـک واحـد نقشـه     و هستسطح ژئومرفیک 

ــک یافــت مــی  ــک ســطح ژئومرفی شــود. بیشــتر در ی
بندي واحـد  فیزیکی و شیمیایی در گروهخصوصیات 

نقشه خاك کمترین ضریب تغییرات را در مقایسه بـا  
ــدگــروه ــد  يبن ــک دارن ــا ســطوح ژئومرفی ــپش ب و  (ل

خـاك   هـاي در ویژگـی  ییرپـذیري تغ ).1977همکاران 
گذاري و یا اختالف رسوبهاي نتیجه تغییر در محیط

ــاك در مراحــل ــراي  خ ــدرولوژیکی ب ــا هی ســازي ی
توانـد  و مـی  هست شکل اراضیاي مختلف هموقعیت

بـودن سـطح    افـزایش کـود، بـاال    آبیـاري،  تأثیرت تح
-فروغی( بگیرد ایستابی و یا مدیریت کشاورزي قرار

و نمـــا زمـــین-رابطـــه خـــاكبررســـی . )1389 فـــر
زي نشـان  تغییرپذیري خاك در شمال فلوریداي مرکـ 

در  موردمطالعـه خـاك در ناحیـه    هـاي ویژگیکه  داد
(اوالـس و کـولینز    اسـت نمـا  زمینموقعیت ا ارتباط ب

هاي فیزیکوشیمیایی خاك هايویژگیمطالعه  .)1986
 یلیپـین بر روي مواد مادري سنگ آهک کـواترنر در ف 

و  شـیب  تـأثیر تحت  عمدتاً هاویژگیکه این  نشان داد
لــذا  .)2006و همکــاران  (آســیو هســتمــواد مــادري 

 توانـد مـی  هاآنشناخت تنوع  وشکل اراضی بررسی 
-شناس را در رابطه با شناخت تنوع خاكبینش خاك

(مینانسـی و   بخشـد  بهبود هاآنها و شناسایی دقیق 
    ).2006 تنیمک برا

هـاي فیزیکـی،   این تحقیق تعیـین ویژگـی   هدف
ــیمیایی  ــوژیکی شـ ــاكو مورفولـ ــخـ ــه هـ اي منطقـ
 رابطه تکامل خاك و تنـوع بررسی  براي موردمطالعه

تـر  بهتـر و کامـل   ییسـا منظـور شنا بـه شکل اراضی 
  .هستها در جهت پیشبرد کشاورزي پایدار خاك

 
  هامواد و روش

 منطقه هايشرایط و ویژگی

بخشــی از دشــت تبریــز  موردمطالعــهناحیــه 
 38◦ 14'تـا  38◦ 9' غرب شهر تبریـز بـین   بوده که در

طـول شـرقی قـرار     46◦ 7'تا  46◦ 3' عرض شمالی و
-هاي قـره کوه ، از شمال و شمال غرب بهگرفته است

ــه  ــرب ب ــري داغ و میشــوداغ، از غ ــزداغ، از ای داغ و ب
هاي جنوب به دریاچه ارومیه و از شرق به دامنه کوه

اع آن از سـطح آزاد دریـا   ارتف گردد.می سهند محدود
موجــود در ناحیــه   اشــکال اراضــی و  متــر 1350

ــه ــه  موردمطالع ــه، دشــت دامن ــی تپ اي، دشــت آبرفت
اي و اراضی پسـت  دریاچهاي، دشت آبرفتی رودخانه
، 7کنگـر وحشـی   گیاهـان بـومی غالـب منطقـه    . هست

، هــاي زردرنــگ، تیــغتــردر نقــاط مرتفــع و 8یوشــان
، چمـن طبیعـی و نـوعی از دم    10، خارشـتر 9سالسوال
قسـمت   .هسـت  در منـاطق همـوار و شـور    11اسبیان

به علـت   هموار و شوردر مناطق اعظم مساحت واقع 
 .هسـت یرقابل استفاده باتالقی بودن غشوري زیاد و 

دلیــل در دشــت بــه یــژهوبــهایــن منطقــه  هــايخــاك
همجواري با دریاچه ارومیه، داشتن بافـت سـنگین و   
باال بودن سطح آب زیرزمینـی داراي شـوري بـاالیی    

تغییرات شـدید   هستند و عالوه بر این وجود انقطاع و
بافتی نیز باعث تشدید این مسئله گردیده است. نبـود  

-با کیفیت مناسب یکی دیگر از محـدودیت آب آبیاري 
ها نیز وجود و در دامنه هستهاي موجود در منطقه 

ــن اراضــی    ــدودیت در ای ــث مح ــاد باع ســنگریزه زی
ــت ــده اسـ ــر  .گردیـ ــاز نظـ ــنیزمـ ــه  یشناسـ منطقـ

قسمت  أثر از تشکیالت واقع دربیشتر مت موردمطالعه
هـاي  سـنگ شمال و شمال شـرق بـوده کـه از ماسـه    

 یشناسـ نیزمـ هاي الوان دوران سوم رنگین و مارن
ــادل   شــدهلیتشــک ــه دوره میوســن و مع ــق ب و متعل

هـاي  سـنگ در زیر ماسهتشکیالت سري فارس است. 
سـنگ برخـورد   ماسـه -وب مـارن قرمز به طبقات متنا

 که داراي گچ و نمک بوده و در بعضی نقـاط  شودمی
نمک  از آنکه  سر برآورده صورت گنبدهاي نمکیبه

قسمت جنـوبی از تشـکیالت تـوف    شود. استخراج می
هـاي آبـدار   از لحـاظ سـفره   آبرفتی پوشیده شده کـه 

                                                           
7 Gundelia tournerfortii 
8 Artemisia abrotanum 
9 Salsola arbuscula 
10 Alhagi psudalhagi 
11 Equisetum arvense 
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عـالوه   و هستو مربوط به دوره پلیوسن  غنی است
بر این در ارتفاعـات شـرق سـعیدآباد نزدیـک شـبلی      

بر اساس تقسیمات اقلیمی  شود.طبقات آهک دیده می
دشـت تبریـز جـزء نـواحی اسـتپی       ،وسـن به روش گ

گـرم   هاي نسبتاًهاي سرد و تابستانتانسرد با زمس
درجه حرارت ایستگاه تبریز در  کمینه. میانگین هست

ــتان ــه  -9/1 زمس ــیوسدرج ــینه و سلس آن در  بیش
ــاه(تابســتان  ــرداد در م ــر و م ــاي تی درجــه  1/25 )ه
طـور متوسـط   و میزان بارندگی سالیانه به سلسیوس

 ،است متر است. توزیع بارندگی نامناسبمیلی 7/328
درصـد در   4/5درصـد در بهـار و    3/46 کـه يطوربه

ــهالن )    ــتگاه س ــاس ایس ــر اس ــتان (ب ــوده  تابس و ب
 5دشت تبریـز داراي   .هستکاري نامناسب براي دیم

هـا  . خـاك هسـت یخبندان در سال ماه  2ه خشک و ما
رژیــم  و اریــدیک ضــعیف رژیــم رطــوبتی نیــز داراي

 هسـت افـزار نیوهـال   نـرم  بـر اسـاس  حرارتی مزیک 
  ).1381متاز (م

  مطالعات صحرایی 
-در این مطالعه براي شناسایی و تفکیک زمین

 هـاي هــوایی، مختلـف از عکـس   یشـکل اراضـ  نمـا و  
استفاده گردیـد.   شناسیتوپوگرافی و زمین هاينقشه

 نمــا و شــکلهــاي زمــینتفکیــک و جداســازي واحــد
ــر اســاس  ــد اراضــی ب ــوژي فرآین ــاي ژئومورفول ، ه

تفکیـک   ایـن نـوع   جام شد.ان هاشکل آن و سازيخاک
ها بر اساس سلسـله مراتبـی کـه داراي سـطوح     واحد
شناسـی  و سطح زمین ریخـت  یشکل اراض نما،زمین
. مختصـات نقـاط مطالعـاتی از    صورت گرفـت  ،است

بـه دسـتگاه سیسـتم     توپوگرافی تعیـین و  روي نقشه
 بـا اسـتفاده از   منتقـل گردیـد.   تعیین موقعیت جهـانی 

 ونظـر در صـحرا مشـخص     ط مورددستگاه فوق نقا
 هاي خاك در محل هر گـره از شـبکه  پروفیلموقعیت 
در مناطق  پروفیل 5برداري تعیین و در مجموع نمونه

 2×2×1 هاي خاك به ابعادیزرع حفر گردید. پروفیللم
-دسـتورالعمل نقشـه  بـر اسـاس    هاآنمتر و تشریح 
بـر  هـا  ژنتیکـی پروفیـل  انجام و هر افق  برداري خاك

 تشـریح گردیـد   هنماي تشریح پروفیل خاكرااساس 

(Soil Conservation Service 1992)  و از هر افق
 .و بـه آزمایشـگاه منتقـل شـد     بـرداري نهنموژنتیکی 

بندي آمریکـایی تـا   ها در سیستم طبقهبندي خاكرده
 انجـام گردیـد   2014سطح خانواده بـر اسـاس کلیـد    

)SSS. 2014.(  
  مطالعات آزمایشگاهی

یشـگاه ابتـدا   هـا بـه آزما  ال نمونـه پس از انتقـ 
متـري  میلـی  2از الـک   و سـپس  ها هـوا خشـک  نمونه

 د:زیـر انجـام گردیـ    هـا یشآزمـا  وشـدند  عبور داده 
در ابـ  و گـی (  روش هیـدرومتر بافت خـاك بـه   تعیین
) و تعیــین جــرم مخصــوص ظــاهري بــا روش 1986

گیري ). اندازه1986سیلندر یا پارافین (بلک و هارتیج 
ــات ــه ککربن ــادل ب ــیم مع ــیلس ــا  روش خنث ــازي ب س

 )،1986اسیدکلریدریک و تیتراسیون با سود (نلسون 
 ،)1986(نلســون روش اســتون گیــري گــچ بــهانــدازه

 یکـی الکتر یتهـدا قابلیت  ،)1986خاك (رودز واکنش 
ســنجی (رودز روش هــدایتگــل اشــباع بــهعصــاره 

 شـده اصـالح  روش والکی و بلـک به )، ماده آلی1986
 ،)1986نلسـون و سـامرز   ون و سـامرز ( توسط نلس

ــه    ــاتیونی ب ــادل ک ــت تب ــدیم  ظرفی ــتات س روش اس
 و مطالعـات مینرالـوژیکی   )1986(رودز  pH=2/8در

 روشهـا بـه  نمونـه براي تعیـین کـالس مینرالـوژیکی    
 اکسیدهاي آهـن حذف امالح محلول، آهک، مواد آلی، 

، کانز و 1992کلوت ( و انجام دادن تیمارهاي مربوطه
  .)2006، مارك و گاتیرو 1986ن دیکسو

  و بحث یجنتا
شـمال بـه جنـوب (از     يرس در راسـتا  مقدار

شــده  یشــترپســت) ب یواحــد تپــه بــه ســمت اراضــ 
 یلبه دل ايتپه و دشت دامنه يدر واحدها کهينحوبه

 يمقدار رس کمتر و در واحدها یشترب یبارتفاع و ش
کـم   یبارتفـاع و شـ   یـل پست و دشـت بـه دل   ضیارا

نظـر   از احتمـاالً  ). لـذا 1شـکل اسـت (  یشترن بمقدار آ
 يکـه دارا  یبدست شیینواقع در پا هايخاك یتکامل

 ضـخامت سـالوم   و درصـد رس  هـاي رسـی،  پوسته
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ــترب ــر   یش ــت کمت ــیو درصــد ذرات درش ــند،م  باش
-رضـایی حسـین  مطالعات  یجبا نتا بوده ور تمتکامل

، )1392(، زارعیان و همکاران )1392(ن اآباد و همکار
ســـیبرت و  و )1986(یتزپاتریـــک ف، )1980( یبطحـــا

 یخـوان هـم  خشـک یمـه ن) در منـاطق  2007(همکاران 
ــل   دارد.  ــن اســت عام ــه ممک ــن در حــالی اســت ک ای

فرسایش خاك باالي شـیب و رسـوب مـواد ریـز در     
 قسمت پایین نیز باعث افزایش مقدار رس شده باشد.

 هـا در محـدوده  خـاك  یهاشباع کلگل واکنش عصاره 
از واکـنش خـاك    و روند تغییـرات  هست 62/8-42/7

و بـا   ها مـنظم نیسـت  خاکرخ بیشتردر سطح به عمق 
پسـت و دشـت    یاراضـ  يهـا خـاك  2توجه به شـکل  

 هـا داراي لندفرم یهبا بق یسهدر مقا ايیاچهدر یآبرفت
pH ــتريب ــ یش ــندیم ــرات. تغباش ــتظرف یی ــادل  ی تب
رابطـه   یاراضـ  مختلفهاي شکل با عمق در یونیکات
-و درصد رس داشـته و در افـق   یبا مواد آل یکیدنز

بــه  CECمقــدار ینو کمتــر یشــترینب یســطح هــاي
 ايو دشـت دامنـه   ايیاچهدر یدر دشت آبرفت یبترت

 یدر اراضـ  CECمقـدار  یشـترین و ب یـد مشاهده گرد
اي و کمترین مقـدار آن  فتی دریاچهآّبر پست و دشت
 اي دیده شـد، کـه ایـن امـر بـه مقـدار      در دشت دامنه

کــربن آلــی و درصــد رس بــاال در اراضــی پســت و  
در  هــاآناي و میــزان پــایین دشــت آبرفتــی دریاچــه

. در افـق سـطحی شـکل    هستاي مربوط دشت دامنه
باال بودن کـربن آلـی نسـبت بـه     برخالف تپه  اراضی

 پـایین  CEC ايافق سـطحی دشـت آبرفتـی دریاچـه    
بوده، کـه دلیـل ایـن امـر درصـد رس پـایین در افـق        

دشـت  شکل اراضی تپه نسبت به افق سطحی سطحی 
ین ). ا3شکل و 1و 2ول ا(جد هستاي آبرفتی دریاچه

-بـه  ،هسـت  امر مؤیـد نتـایج مورفولـوژیکی حاصـله    

هـاي  که تپه با منشأ مواد مادري ماسـه سـنگ  طوري
هـاي الـوان مربـوط بـه دوران سـوم      رنگین و مـارن 

، متعلق بـه دوره میوسـن داراي تکامـل    شناسیزمین
-کـم بـوده و در رده انتـی    ضخامت سالومرخ و خاک

امـا   ،قرار گرفته Torriorthents سول و گروه بزرگ
اي با منشأ مواد مادري آبرفتـی  دشت آبرفتی دریاچه

ضـخامت   مربوط به پلیوسن داراي تکامـل خـاکرخ و  
و گروه بزرگ سول باال بوده و در رده اریدي سالوم

Natrargids گیــردقــرار مــی )SSS. 2014(.  ــایج نت
 ییرضـا  در این موضوع مشابه با نتایج آمدهدستبه

ــادینحســ ــار آب ــاران  ،)1392(ن او همک احمــد و همک
ــاران  )1977( ــین و همک ــین ف ــگ و  )و2003(، لیل بولین

  .هست) 2008(همکاران 
میزان کربنات کلسیم معـادل در افـق سـطحی    

یابـد  ها پایین بوده و با عمق افـزایش مـی  تمام لندفرم
). بیشترین میزان کربنـات کلسـیم   4و شکل 2 (جدول

اي در سطح، در افق سـطحی دشـت آبرفتـی دریاچـه    
  .مشاهده گردیده است
ارتفاع کمتـر نسـبت    یلبه دل ايدر دشت دامنه

 یزه،از سـنگر  یو غنـ  بافـت درشـت به تپه، رسـوبات  
و تجمع امـالح   یآهک و رس از افق سطح يشستشو

. شـود یمشـاهده مـ   یرینز هايدر افق یهو آهک ثانو
-تجمـع در افـق   بیشـینه  ايرودخانه یدر دشت آبرفت

ــاي ــرینز ه ــه ب شــدهمشــاهده ی ــانک ــدهی ــق  کنن عم
پست کـه   یدر اراض ین. همچنهستآهک  يشستشو

 باشـند، یلحـاظ ارتفـاع مـ    نقطـه منطقـه از   ترینپست
و تحـت االرض و   یافـق سـطح   در یهتجمع آهک ثانو

ق ســطحی، کل عدســی ریــز در افــشــ بــه یــهگـچ ثانو 
. بنابراین عمق کربنات کلسـیم معـادل   مشاهده گردید

(پنـوك و   گیـرد کـه  مـی ها قرار نیز تحت تأثیر لندفرم
نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده        )1987همکاران 

بـا توجـه بـه درصـد رس و کربنـات      همچنـین   .است
هـاي  حضـور پوسـته  همچنین و  کلسیم معادل بیشتر

 اراضـی پسـت  اي و دشت آبرفتـی دریاچـه   در رسی
تر بودن خاك در این دو لندفرم نسبت احتمال متکامل

که ایـن امـر مؤیـد نتـایج      رودهاي دیگر میبه لندفرم
مشـابه نتـایج    و هسـت  آمـده دسـت بهمورفولوژیکی 

جرم مخصـوص  . هست )1969(بروئر والکی  مطالعه
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 ايظاهري در شـکل اراضـی دشـت آبرفتـی دریاچـه     
ر بـوده کـه احتمـاالً بـه     ها بیشتبه دیگر لندفرم نسبت

ــراکم آن   ــت رســی و مت ــل باف  ).5(شــکل  هســتدلی
ظاهري در افق سطحی همه  همچنین جرم مخصوص

اي کمتر جز دشت آبرفتی دریاچهههاي اراضی بشکل
توان بـه  که این مسئله را می هستهاي زیرین از افق
کـه منجـر بـه     ايیاچـه در یدشت آبرفت دام در چراي

افزایش نهایتاً و  این لندفرم طحیتراکم افق سافزایش 
بنـابراین   .نسـبت داد  این افقظاهري  رم مخصوصج

د آلـی و تخلخـل خـاك    این فاکتور تابعی از بافت، موا
ر بـائ  ،)1977(اکبرگ و ریلی  قانی مانندکه محق هست

بـه   نیـز  )2008(و همکـاران   ینگبول ) و1981(و بلک 
یت هـدا  رونـد تغییـرات   نتایجی مشابه دسـت یافتنـد.  

در  (SAR)و نســبت جــذب ســدیم   (EC) الکتریکــی
هاي مختلف مشابه یکـدیگر بـوده و بیشـترین    لندفرم

میــزان نســبت جــذب ســدیم و هــدایت الکتریکــی در  
) کـه  7 و 6 لاشـک او  2 (جـدول  هسـت اراضی پست 

ــور،     ــی ش ــطح آب زیرزمین ــودن س ــاال ب ــی از ب ناش
دنبـال  ههمجواري با دریاچه ارومیه، بافت سنگین و ب

حرکت کاپیالري آب و تجمع امالح در سطح خاك  آن
. در اراضی پست به دلیل شور و سدیمی بودن هست

زیاد تشـکیل افـق سـالیک مشـاهده گردیـد. همچنـین       
ر بـا عمـق کـاهش محسوسـی را     روند ایـن دو متغیـ  

دلیـل شـیب   اي و تپه بـه دهد. در دشت دامنهنشان می
ن زیاد، بافـت سـبک، دوري از دریاچـه و پـایین بـود     

هدایت الکتریکـی و نسـبت   میزان سطح آب زیرزمینی 
با دو واحد دیگر خیلی پـایین   جذب سدیم در مقایسه

اراضـی تپـه، دشـت     هـاي در شکل یکلطوربه و هبود
اي مشکل شوري و اي و دشت آبرفتی رودخانهدامنه

تـوان  بنـابراین مـی   شـود. سدیمی بودن مشاهده نمی
ت درشـت در  هاي با شـوري کـم و بافـ   گفت که خاك

هاي با شوري زیاد و بافـت ریـز در   ارتفاعات و خاك
)، 1371ابطحی و صـلحی (  گیرند،نقاط پست قرار می

ــ ییرضــا ــادینحس ــار آب ــال و  ) و1392(ن او همک پ

  .مشابه دست یافتند نیز به نتایج )2003(همکاران 
دهـد کـه   نشـان مـی   2نتایج موجود در جدول 

ــی افــق ســطحی در دشــت  میــزان کــربن  آبرفتــی آل
و  ايبیشتر از دشت دامنـه  و اراضی پست ايدریاچه

ــه   ــی رودخان ــت آبرفت ــت ايدش ــن   اس ــاالً ای و احتم
موضوع به دلیـل تـأثیر شـیب، زهکشـی نامناسـب و      

کـه سـبب    هسـت  هـا تر در این لندفرمپوشش متراکم
تجمع مواد آلی در سطح خاك گردیده است. همچنین 

متــراکم عــدم چـراي دام و پوشــش گیــاهی   یــلبـه دل 
میزان کربن آلی در افق سطحی تپـه بیشـتر از سـایر    

ها میزان کربن آلـی  خاکرخ بیشتر. در هستها لندفرم
نسبتاً منظمی کاهش  صورتبهخاك از سطح به عمق 

یابد که احتماالً به دلیل فعالیـت بـاالي بیولـوژیکی    می
  ).8و شکل 2(جدول  هستهاي سطحی در افق

ــایج  ــه نت ــا توجــه ب ــم ،ب ــرمه ــدهاي یت ن فرآین
 ،12شــــدن شــــور در ایــــن منطقــــهخاکســــازي 

گچی  و 15نقلیایی شد،  14ییزداآهک، 13شدنیآهک
شستشو و تجمع رس همـراه بـا    است. بوده 16شدن

-تشکیل افق ناتریک در لندفرم دشت آبرفتی دریاچـه 

-دیده شد که وجود این افق با مقدار زیـاد پوسـته   اي

اي انتقـال  بـر  ،هاي رسی تـأیید گردید. عالوه بر ایـن 
ذرات رس و تشکیل افق تجمع رس الزم اسـت مـواد   

خارج شـده و ذرات  فولکول کننده مانند آهک از خاك 
زدایـی دیـده   رس آزاد شوند که در این پروفیل آهـک 

ذرات  کنـدگی او عالوه بر آن دلیـل اصـلی پر   شودمی
رس حضور سدیم و نقش دیسـپرس کننـدگی آن در   

رس (ناتریـک)،   این پروفیل اسـت. وجـود افـق تجمـع    
تکامـل   مکعبی حـاکی از  شوري باال و ساختمان قوي

طوالنی است که از زیر آب خارج شده است، هر  زیاد
چند وجود سدیم زیـاد نیـز در تشـکیل افـق ناتریـک      

تـر آن  نقش مهمی ایفا نموده و باعـث تشـکیل سـریع   

                                                           
12 Salinization 
13 Calcification 
14 Decalcification 
15 Alkalization 
16 Gypsification 
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افق ناتریک  خشکیمهن شده است. در مناطق خشک و
شود که علـت آن  ک تشکیل میتر از افق آرجیلیسریع

خصوصیت دیسپرس کنندگی سدیم و نقش مهـم آن  
ــه ــال در متالشــی کــردن خاکدان هــا و در نتیجــه انتق

 تـر کلوییـدها بـه اعمـاق پروفیـل خـاك اسـت.       سریع
و تشـکیل افـق کلسـیک در خـاك      یـی زداآهکفرآیند 

ــدگی)،   ــزان بارنـ ــوذي (میـ ــدار آب نفـ ــأثر از مقـ متـ
هـاي دشـت   ت. در لندفرمبافت خاك اس توپوگرافی و

اي مقـدار کربنـات   اي و دشت آبرفتی رودخانـه دامنه
هـاي  کلسیم با افـزایش عمـق افـزایش یافتـه و شـکل     

دول صـورت نـ  هولوژیکی آن در افق کلسـیک بـ  مورف
. این موضـوع بیـانگر فرآینـد انحـالل و تبلـور      هست

مجدد در تشکیل افق کلسیک است که در طی فصـول  
هـا بـه   در اثر انحالل، کربنات بارانی و سرد زمستان

یابند و در طی فصول گـرم  تر انتقال میهاي پایینافق
-و خشک رسوب یافته و به شکل ثانویه پراکنش مـی 

). در دشت آبرفتـی  1980ابطحی  ،1977یابند (ابطحی 
اي بــه دلیــل تغییــر شــرایط هیــدرولوژي و رودخانــه

-فقها در حال حاضر، ابنابراین فعال نبودن رودخانه

هــاي ســطحی فرصــت بیشــتري بــراي هوادیــدگی و 
اند که حضور افق کلسـیک و کمبیـک   تکامل پیدا کرده

حضــور خــاك تقریبــاً  دهنــدهنشــاندر ایــن پروفیــل 
امالح موجـود در   .هستدر این لندفرم  ايیافتهتکامل

به هر صورتی  شدهمنتقلعمق خاك و امالح  سطح و
ی کم شیب از نواحی مرتفع و پر شیب به سمت اراض
اي حرکت مانند اراضی پست و دشت آبرفتی دریاچه

ــ ــه شــیب کــم و  کــرده و در ایــن من ــا توجــه ب اطق ب
هاي زهکشی تجمع حاصل نمـوده و تحـت   محدودیت

، عمقکمتأثیر تبخیر از سطح اراضی و آب زیرزمینی 
اند. سمت شور و سدیمی بودن سوق یافتهاراضی به 

ه ســایر موقعیـت اراضــی شـور و ســدیمی نسـبت بــ   
ایـن امـر    کـه ينحـو بـه اراضی مؤید این مطلب اسـت  

سبب حضور افق سالیک در اراضی پست گردید، کـه  
 دهنــدهنشــانحضـور ایــن افــق و ســاختمان مکعبــی  

 .هستیل تکامل خاك در این پروف

  
  .هارفولوژیکی و فیزیکی خاکرخهاي مویژگی - 1جدول

     .واحد تپه -٤٦°  ٥'  ٤٦"  E ٣٨°  ١٤'  ٢"  N 1خاکرخ شماره 
Coarse loamy skeletal, illitic, superactive, mesic, Xeric Torriorthents   

  عمق          افق
(cm)      

  رس ساختمان مرطوب رنگ
%)( 

  سیلت
%)(  

  شن
%)(  

کالس 
  بافت

آهک 
 ثانویه
(%) 

پوسته 
 رسی

Bd  
(g cm-3) 

A 10- 0  7.5YR3/3 1vfgr 4/11 22 6/66 SL -  -  45/1 
1C 28-10  10YR4/4 sg 10 10 80 SL-LS -  -  57/1  
2C 90-28  10YR4/3 sg 5/17 5/12 70 SL -  -  72/1 

   .ايدشت دامنه -٤٦°  ٧ ' ٨" E ٣٨° ١٢' ٥٧ "  2N خاکرخ شماره

Coarse loamy skeletal, mixed, semiactive, mesic, Xeric Haplocalcids  
A 25- 0  7.5YR4/6 1vfgr-

2fabk 
4/7 16 6/76 SL -  -  47/1 

1Bk 60- 25  7.5YR4/4 2mabk 5/22 5/15 62  SCL M2rsm  -  57/1 

2Bk 140-60  7.5YR4/4 2cabk 15  7/8 3/76 SL C2rsm  -  55/1  
C 160- 140  7.5YR4/4 sg 5/12 5/7 80 SL -  -  5/1 
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 .ايدشت آبرفتی رودخانه - ٤٦°  ٧ ' ٨ " E ٣٨°  ١١ ' ٥١ " N 3 خاکرخ شماره

Fine loamy, illitic, active, mesic, Xeric Haplocalcids     
A 20- 0  7.5YR4/4 1&2vfgr- 

1fabk 
5/15 17 5/67 SL -  -  54/1  

Bk 40- 20  10YR4/4 2mabk 5/17 15  5/67 SL C1iss  -  68/1 

Bw 85- 40  10YR4/4 2fabk 5/22 5/17 60 SCL -  -  55/1 

1C 110-85  10YR5/3 sg 5/7  5/7 85 LS -  -  45/1  
2C 140- 110  10YR6/3 sg 5/17 5/79 50 LS -  -  43/1 

   .ايدشت آبرفتی دریاچه - ٤٦°  ٥'  ٤"  E ٣٨°  ٩'  ٤٠"  N 4 خاکرخ شماره
Fine, mixed, active, mesic, Xeric Natrargids  

    A18- 0  7.5YR3/3 2mabk 
&2fgr 

5/55 7/37 8/6 C -  -  7/1 

Bw1 28- 18  10YR4/4 1fabk 5/57 5/42 0  SiC -  1npf  66/1 

Bw2 48-28  10YR4/4 1mfabk 40  50 10 - SiC 
SiCL 

-  1mkpf  6/1  

Bw3 92-48  10YR4/4 1vfabk 5/37  5/57 3/5 SiCL -  -  53/1  
Btn 113- 92  10YR4/4 1vfabk  5/47 5/42 10 SiC -  1mkpf  67/1 

BC 130- 113  10YR4/3 sg-1vfabk 20 5/27 5/52 SCL-
SL 

-  -  62/1 

 C 160- 130  10YR5/3 sg 5/22 5/51 26 SiL -  -  54/1 

   .پست واحد اراضی - ٤٦°  ٣'  ٠"  E ٣٨°  ٩'  ٧"  N 5 خاکرخ شماره
Fine, illitic, active, mesic, Typic Haplosalids. 

Ayz 15- 0 7.5YR3/3 1&2vfor 
fgr 

5/47 2/28 3/24  C -  -  15/1 

ABz 33- 15 7.5YR3/4 2f& 
mabk 

60 40  0 C -  V1npf  37/1 

Bz 55- 33 7.5YR4/4 1f&vfabk 5/52 35 5/12 C -  V1npf  5/1 

BCz 110- 55 10YR4/4 sg&1vfab
k 

30 59 11  SiCL -  -  54/1 

2Bw 150- 110 7.5YR4/4 1vfabk 5/77 5/22 0 C -  -  71/1 

 
  .هاخاکرخ شیمیاییهاي ویژگی - 2جدول

   .واحد تپه -٤٦ ° ٥'  ٤٦"  E ٣٨°  ١٤'  ٢"  N 1خاکرخ شماره 
کلسیم(Cm)           عمق      افق

)1-meq L( 
منیزیم 

)1-L (meq 
سدیم

)1-meq L( 
  گچ
(%) 

EC 
)1-m (dS  

pH  گل
 اعباش

CCE 
(%) 

CEC 
 +(Cmol

)1-kg 

OC 
(%) 

SAR 
1/(mmol
)1/2-L2  

A 10- 0  6  1 2/1 - 61/0 86/7 7/8 3/11 07/1 6/0 

1C 28-10  3  6/2 6/0 - 39/0  72/7  5/8  11  49/0  4/0  
2C 90-28  5  6/0 2/2 - 68/0 68/7 7/11 9/12 39/0  3/1 
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   .ايدشت دامنه -٤٦°  ٧ ' ٨" E ٣٨° ١٢' ٥٧ "  2N خاکرخ شماره
A 25- 0  6 1 3/1 - 62/0 60/7 80/6 9/5 29/0 7/0 

1Bk 60- 25  6 7 2 - 16/1 42/7 30/20 1/17 05/0 8/0 

2Bk 140-60  9 4 2/2 - 1  82/7  18  4/6  1/0  9/0  
C 160- 140  2 4 3/1 - 43/0 25/8  30/15 10  05/0 75/0 

  .ايدشت آبرفتی رودخانه - ٤٦°  ٧ ' ٨ " E ٣٨°  ١١ ' ٥١ " N 3 خاکرخ شماره
A 20- 0  6 3 2 - 76/0  66/7 8/6 5/10 29/0 9/0 
Bk 40- 20  5 3 5/1 - 68/0 93/7 2/21 11 29/0 7/0 
Bw 85- 40  3 3 4/3 - 24/8 6/7 7/21 4/11 19/0 2 

1C 110-85  3 1 6/1 - 36/0  8  7/19  10  19/0  1/1  
2C 140- 110  4 1 3/2 - 79/0 95/7 8/26 4/9 05/0 5/1 

  .ايدشت آبرفتی دریاچه - ٤٦°  ٥'  ٤"  E ٣٨°  ٩'  ٤٠"  N 4 خاکرخ شماره
    A18- 0  35 19 1/312 - 9/27 16/8 8/14 8/16 97/0 60 

Bw1 28- 18  7 15 9/295 2/0 9/25 45/8 5/20 16 39/0 2/89 
Bw2 48-28  4 11 4/213 01/0 17  62/8  25  8/17  19/0  9/77  
Bw3 92-48  4 9 3/173 03/0 2/15  47/8  5/26  2/16  29/0  68  
Btn 113- 92  4 6 5/150 - 13 45/8 7/19 2/24 1/0 3/67 
BC 130- 113  5 8 6/138 - 8/11 6/8 3/26 15 1/0 3/54 
C 160- 130  5 13 1/133 - 12 36/8 2/30 18 05/0 4/44 

  .پست واحد اراضی - ٤٦°  ٣'  ٠"  E ٣٨°  ٩'  ٧"  N 5 خاکرخ شماره
Ayz 15- 0 59 26 3/876 6 2/96 8/7 2/10 14 97/0 4/134 

ABz 33- 15 38 17 3/663 8/0 53 47/8 5/13 20 68/0 5/124 

Bz 55- 33 22 19 2/624 - 3/42 35/8 5/24 1/24 19/0 8/137 

BCz 110- 55 15 13 567 - 1/40 43/8 7/26 18 39/0 1/151 

2Bw 150- 110 8 8 9/270 - 22 45/8 3/17 8/25 29/0 8/95 

                          
 .اهدر لندفرمتغییرات واکنش خاك  .2شکل                                   .هالندفرمتغییرات درصد رس در . 1شکل
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 .تغییرات درصد کربنات کلسیم معادل .4شکل                               .kg +(Cmol-1( تغییرات ظرفیت تبادل کاتیونی .3شکل

                               

   . )L 1/2mmol-1/2( رات نسبت جذب سدیمتغیی .6شکل                       .g)cm r-3( تغییرات جرم مخصوص ظاهري .5شکل

                          
    .تغییرات درصد کربن آلی .8شکل                                                                             .)m dS-1(تغییرات هدایت الکتریکی .7شکل  

 مورداستفاده منابع
یر پستی و بلندي و زمان در تشکیل خاك با مواد مادري خیلی آهکـی تحـت شـرایط نیمـه     . تأث1371 م، و صلحیع  ابطحی

 15-18ین کنگره علوم خاك ایـران.  گزیده مقاالت ارائه شده در سوم. 24تا  1 هايهصفحخشک منطقه باجگاه ایران. 
 .شهریور، دانشگاه تهران، تهران

 .انتشارات دانشگاه تهران ،مچاپ هشت ،. خاك: پیدایش و رده بندي1378، م بایبوردي

هاي هکتار از اراضی و خاك 26گزارش نهایی مطالعات تفصیلی  .1377 ،ش اوستان و م ر نیشابوريالف،  جعفرزاده ع
 دانشگاه تبریز. ،ایستگاه تحقیقاتی کرکج

اطراف میانه)،  ها در یک ردیف توپوگرافی ( مطالعه مورديبندي و پراکنش خاك. تشکیل، رده1385 ،جعفرزاده ع الف
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  چاپ نشده.
  دانشگاه تهران. انتشارات، چاپ اول، بندي خاكشناسی و رده. مبانی خاك1382 ،یان فسرمدو  م جعفري
در منطقه زرند  شکل اراضی-ها و رابطه خاكشکل اراضی. تنوع 1388، ن و تومانیان ح ش، خادمی یوبیا ،لفجعفري ا

دانشکده  تیر ماه، 21-24 ،ایران وعه مقاالت یازدهمین کنگره علوم خاكمجم، 548تا  546هاي صفحه .استان کرمان
 .، گرگانگرگانکشاورزي 

 کبیر، تهران، ایران.، وابسته به موسسه انتشارات امیرآموز.زمین شناسی ایران. نشر دانش1370درویش زاده ع، 

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی . بررسی اثر توپوگرافی بر 1392 فرپور م و حجازي م، آباد م،رضایی حسین
دانشگاه شهید چمران  بهمن ماه، 8-10 کنگره علوم خاك،کشان کرمان، مجموعه مقاالت سیزدهمین دشت زحمت

 . ، اهوازاهواز

زمانی دو منطقه اقلیمی در زاگرس مرکزي. مجله -. تغییرات خاك در یک ردیف ارضی1381 ،ا پور ح و جاللیانرمضان
 .146تا  131هاي ، صفحه1، شماره 6ي و منابع طبیعی. جلد کشاورزعلوم و فنون 

شناسی و تکامل . اثر پستی و بلندي بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی1392زارعیان غ، فرپور م و ابراري فرد ن، 
شهید  دانشگاه بهمن ماه، 8-10کنگره علوم خاك،هاي منطقه مبارك آباد در استان فارس، مقاالت سیزدهمین خاك

  چمران اهواز، اهواز.
ت تبریز با استفاده از زمین ها با تکامل و تنوع خاك در دشارزیابی فاکتورهاي کیفیت و روابط آن .1389 ،ح فرفروغی

 .دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزي، تخصصی دکتري رساله ،آمار

سمینار . New hall افزاربا استفاده از نرمهاي رطوبتی و حرارتی مناطق مختلف ایران . تعیین رژیم1381ممتاز ح ر، 
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