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تحول خاکها و کانيهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشيه رودخانه کارون
1

سيروس جعفری ،*1فرزانه بنده الهی1و بيژن خليل مقدم

 .1دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .3دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاريخ دريافت - 1391/9/23 :تاريخ تصويب)1391/11/5 :

چکيده
برای بررسی تنوع خاکها و کانیهای رسی و تحوالت آن در خاکهای آبرفتی رودخانه کارون ،نمونههای خاک و
کانیهای رسی  11خاکرخ در مسیر شرقی رودخانه کارون با فواصل يک کیلومتر با تفاوتهايی در وضعیت زهکشی و
کاربری اراضی بررسی شد .نتايج نشان داد با افزايش فاصله از رودخانه ،بهدلیل کم شدن کشت و کار و ضعف زهکشی،
شوری خاک افزايش و مواد آلی کاهش يافته است .همه خاکها دارای افق سطحی اکريک و در عمق نیز ،حداکثر تحول
خاک به تشکیل افق کمبیک با ايجاد ساختمان و در برخی از خاکها نیز تشکیل افق سالیک محدود میشد .مطالعه
کانیشناسی حضور کلريت ،ايلیت ،کائولینیت ،ورمیکولیت ،اسمکتیت و کوارتز را نشان داد .با توجه به شواهد ،کانیهای
کائولینیت ،ايلیت ،کلريت و کوارتز موروثی بود .در خاکهای مجاور رودخانه ،کانیهای ورمیکولیت در اثر تحول ايلیت
ناشی از حذف پتاسیم و کانی اسمکتیت نیز در افقهای سطحی اين خاکها از تحول اياليت ،کلريت و يا پالیگورسکايت
تشکیل شده بود .تخلیه پتاسیم از خاک را می توان به رطوبت بیشتر در ادوار گذشته نیز مرتبط دانست .در اثر اين تحول،
از شدت کانیهای ايلیت و کلريت در افقهای سطحی کاسته شده بود .در ارضی دارای شرايط نامناسب زهکشی و واکنش
خاک باال و منیزيم زياد ،اسمکتیت در اعماق خاک تشکیل شده بود که از نوع کانیهای تری اکتاهدرال بود .در اين
خاکها روندی از کاهش کانیهای ايلیت و يا ورمیکولیت از سطح به عمق مالحظه نشد.
واژههای کليدی :استان خوزستان ،تکامل خاک ،دشت آبرفتی ،کانی شناسی

مقدمه

1

منشاء وسعت زيادی از خاکهای دنیا از مواد مادری انتقالی
بويژه آبرفتی است .اين خاکها به صورت اليه اليه بوده که در
اثر اين پديده تنوع زيادی در اليهها از حیث ويژگیهای خاک
مثل بافت پديد میآيد .ب ه دلیل تنوع در منشاء اين مواد مادری،
در کانیهای رسی موجود در خاکها نیز تنوعی ايجاد مینمايد
که مطالعه منشاء کانیهای اين خاکها را با مشکل مواجه میسازد
( .)Jafari and Nadian, 2014دشت خوزستان از منشاء آبرفتی
رودخانههای بزرگی است که در اين استان جريان دارند .کارون
پر آبترين اين رودخانههاست .اين رودخانهها در اثر سیالب،
رسوبات و آبرفتهای زيادی را به دشت اضافه مینمايند که با
افزايش به رسوبات قبلی به نوعی رسوبات قبلی را دفن نموده
است .خاکها ،از اين مواد مادری تشکیل شده و در اثر
فاکتورهای خاکسازی متحول شدهاند ( .)Jafari, 2006اين اراضی
* نويسنده مسئولsiroosjafari@yahoo.com :

متأثر از ارتفاع از سطح دريا ،فاصله از رودخانه و شرايط زهکشی
مصنوعی شور و يا غیرشور است که میتواند بر کاربری اراضی
برای کشت و کار اثر بگذارد .در استان خوزستان در فواصل يک
الی دو کیلومتر از ساحل رودخانه اراضی از شرايط زهکشی
منا سبی برخوردارند و در فواصل بیشتر ،به دلیل عدم زهکشی
مناسب خاک شور است (.)Jafari, 2012
ترکیب کانیشناسی تعیین کننده ويژگیهای فیزيکی و
شیمیايی خاکها میباشد .شناخت و مطالعه انواع کانیهای
خاک و روند تکامل آن عالوه بر دستيابی به چگونگی پیدايش و
تغییر و تحول خاک ،میتواند ديدگاه علمی گستردهای را در
نحوه استفاده از آن نمايان سازد .به طور کلی پژوهشگران سه
منشاء موروثی از مواد مادری ،تغییر شکل کانیهای ديگر و
نوتشکیلی را برای کانیهای رسی خاکها ارائه کردهاند
(.)Wilson, 1999
تحول ايلیت به ورمیکولیت و اسمکتیت در مناطق خشک
گزارش شده است ( .)Douglas, 1965ساختمان ورمیکولیت
دی اکتاهدرال با مسکويت تخلیه شده از پتاسیم مشابه هم

1

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

هستند ( .)Malla, 2002اين دو کانی را مرحله حد واسط تبديل
ايلیت به اسمکتیت میدانند و از لحاظ بار نیز بینابین اسمکتیت
و میکا قرار دارد ( .)Thompson and Ukrainczyk, 2002کانی-
های دی اکتاهدرال ورمیکولیت متداولتر از تری اکتاهدرال آن
است .علت آن به مقاومت بیشتر دی اکتاهدرال در خاک نسبت
داده میشود ( .)Bassett, 1959تمايز بین دی و تری اکتاهدرال
با پیک با فضای پايه  1161صورت میگیرد که برای دی
اکتاهدرال  1/15و برای تری اکتاهدرال  1/152- 1/151نانومتر
است (.)Malla, 2002
ايلیت ،اسمکتیت ،کلريت ،کائولینیت ،ورمیکولیت و
پالیگورسکیت از کانیهای غالب در مناطق خشک و نیمه خشک
محسوب میشوند ( .)Wilson, 1999حضور غالب کانی ايلیت و
کلريت و همچنین کائولینیت از منشأ مواد مادری در خاکهای
خوزستان به طور گستردهای گزارش شده است ( Pishgir and
 .)Jafari, 2014; Jafari and Nadian, 2014همچنین کانی
اسمکتیت نیز در برخی از خاکهای جنوبی اين استان گزارش
شده است ( .)Lovineh et al., 2015ايشان نشان دادند که
بخشی از اسمکتیت از منشاء مواد مادری و بخشی نیز در اثر
شرايط نامناسب زهکشی همراه با منیزيم زياد در اين خاکها
تشکیل شده است .همچنین ،تحقیقات نشان داد که علیرغم
وجود کانی پالیگورسکايت در اراضی باير استان خوزستان ،اين
کانی در اثر کشت و کار به دلیل آبیاری زياد تا حدود زيادی از
خاک حذف شده و به کانیهای ديگری تبديل شده است
( )2000( Baghernejad .)Chorom et al., 2009نیز در استان
فارس نشان داد که در خاکهای اراضی مرتفع ،مقدار زيادی
ايلیت و کلريت وجود دارد که با حرکت به سمت دشتها و
اراضی پست بر مقدار مونتموريلونیت و پالیگورسکیت افزوده
میشود.
شناخت تنوع کانیهای رسی و ارتباط آنها با فاکتورهای
خاکسازی میتواند در بهرهبرداری بهتر از اين خاکها مثمرثمر
باشد؛ بنابراين هدف از اين تحقیق بررسی اثرات فاکتورهای
خاکسازی با تأکید بر شرايط زهکشی و کاربری اراضی بر تنوع
خاکها و کانیهای رسی در برخی از خاکهای آبرفتی رودخانه
کارون است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در جنوب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزستان و در  25کیلومتری شمال شهر اهواز در امتداد
1. d-space 060

شرق رودخانه کارون واقع شده است .رژيم رطوبتی خاک
منطقه ،يوستیک و رژيم حرارتی هايپرترمیک است .میزان تبخیر
از تشتک  3211و میانگین بارندگی  231میلیمتر در سال است
(دادههای ايستگاه هواشناسی شهر اهواز و دانشگاه رامین
خوزستان) .اين اراضی دشت آبرفتی قديمی هستند که در
سواحل رودخانه شواهدی از رسوبات جديد را نشان میدهند.
مواد مادری از رسوبات کواترنر است که در بخشهايی ماسههای
بادی با آبرفتهای رودخانهای مخلوط شده است .در استان
خوزستان عمده اراضی از يک الی دو کیلومتر در ساحل رودخانه
از شرايط مناسب زهکشی برخوردارند .به اين دلیل از زمانهای
قديم تاکنون کشت میشدهاند .در فواصل بیشتر به دلیل عدم
زهکشی مناسب خاک شور بوده و امکان کشت و کار بدون
احداث سیستم زهکشی زيرزمینی در اين بخش از اراضی وجود
ندارد؛ بنابراين در اين اراضی به دلیل تغییر شرايط زهکشی ،نوع
موجودات زنده و کاربری اراضی نیز تغییر يافته است.
به اين دلیل به منظور بررسی اثرات زهکشی و در نتیجه
کاربری اراضی بر تغییرات خاکها و همچنین تنوع کانیهای
رسی خاکها  11خاکرخ در امتدادی تقريباً عمود بر مسیر
رودخانه کارون با فواصل  1کیلومتر که دارای اختالف در
وضعیت زهکشی و کاربری اراضی بودند ،حفر شد (شکل .)1
خاکرخهای  1-1با سابقه و تراکم بیشتر کشت و کار 5-9 ،با
سابقه و تراکم کمتر کشت و کار و  11-11فاقد سابقه کشت و
کار میباشد .نمونهبرداری در آذرماه  1392انجام شد .در
تابستان شوری اليههای سطحی به مراتب بیشتر از اليههای
عمقی است و در زمستان به دلیل بارندگی ،امالح به اعماق
بیشتر منتقل میگردند ( .)Dayani et al., 2012کاربری اراضی
حاشیه رودخانه کشت گیاهان زراعی شامل گندم ،ذرت ،يونجه و
صیفی و سبزيجات با دو کشت در سال است .در فاصله حدود 2
کیلومتر از خاکرخ  3به بعد کاربری اراضی مرتع است .خاکرخها
با استفاده از روش استاندارد تشريح شدند ( Soil Survey Staff,
.)2002
در اين نمونهها بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee
 ،)and Bauder, 1986واکنش خاک در نمونههای گل اشباع و
قابلیت هدايت الکتريکی در عصاره گل اشباع ( United State
 ،)Salinity Laboratory Staff, 1954کربن آلی به روش
اکسیداسیون بدون حرارت دادن ( ،)Walkely, 1947کربنات
کلسیم معادل به روش خنثیسازی با اسید (،)Nelson, 1982
ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سديم يک موالر
( )Chapman, 1965اندازهگیری شد .خاکها بر اساس افقهای
مشخصه و رژيمهای رطوبتی و حرارتی و ساير فاکتورها ،مطابق
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کلید سیستم طبقهبندی خاک آمريکايی تا سطح فامیل
طبقهبندی گرديد (.)Soil Survey Staff, 2014
شناسايی کانیهای رسی به روش ( Jackson )1975و
( Kittrick and Hope )1963با استفاده از پراش پرتو ايکس پس
از حذف امالح محلول ،کربناتها ،مواد آلی و اکسیدهای آهن و
منگنز آزاد صورت گرفت .رسهای خالص به کمک دستگاه
پراش اشعه ايکس ( )XRDمدل زيمنس  D-511با تابش Cukα
با انرژی  11کیلوولت و  31میلیآمپر از  2تا  31درجه ()2θ
انجام شد .نمونههای آرايش يافته برای پالکهای اشباع با
پتاسیم در دمای  25درجه سانتیگراد ( ،)K25اشباع با پتاسیم و
حرارت در  ،)K550( 551oCاشباع با منیزيم ( )Mg25و اشباع
با منیزيم همراه اشباع سازی با اتیلن گلیکول ( )EGانجام شد.
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همچنین ،برای تمايز کانیهای دی اکتاهدرال و تری اکتاهدرال
از پیکهای با فضای پايهای  161برای ورمیکولیت از تیمار
حرارتی  311درجه سانتیگراد استفاده شد .برآورد نیمه کمّی
مقدار کانیهای رسی نیز از طريق محاسبه ارتفاع پیکهای رده
اول کانیها در تیمارهای مختلف و همچنین ويژگیهای ديگر
کانیها ،به ويژه ظرفیت تبادل کاتیونی خاک صورت گرفت
( .)Jones, 1965شدت پیکهای به دست آمده به عنوان معیاری
برای نشان دادن مقدار تقريبی هر نوع رس به کار رفت .به علت
محدوديت و فاصله از رودخانه ،کانیهای رسی افقهای سه
خاکرخ يکی در نزديکی رودخانه (خاکرخ  ،)1ديگری در میانه
(خاکرخ  )7و در انتهای مسیر (خاکرخ  )11مطالعه شد.

شکل  -1موقعيت خاکرخها در امتداد شرقی ،تقريبا عمود بر مسير رودخانه کارون.

نتايج و بحث
بررسیهای صحرايی نشان داد که در خاکرخهای  5الی 11
عالئمی از تجمع نمک در سطح خاک ديده میشود .در اين
بخش از منطقه مورد مطالعه ،سطح خاک در ضخامتی به اندازه
هفت تا بیست میلیمتر سله بسته است .همچنین در زير آن در
اثر تجمع نمک ساختمان خاک تخريب شده و خاک پوک شده
است .اين فرآيند به دلیل بارندگی کم و تبخیر زياد رخ داده
است .در اين قسمت از اراضی گیاهان شور پسند مثل سالسوال
( ،)Salsola arbusculapall.گز ( )Tamaricaceaeو کهورک
( )Prosopis farctaوجود دارد .در اين اراضی تفاوت زيادی از
لحاظ ارتفاع از سطح دريا و شیب (شیب کمتر از  )%2وجود
ندارد و تفاوت زهکشی بیشتر به دلیل اثرات اليههای با
نفوذپذيری کم در خاک و اثرات رودخانه بر زهکشی اراضی
است .در فواصل بیشتر از رودخانه ،به دلیل سرعت کم هدايت
هیدرولیکی خاک و همچنین نبود شیب الزم برای تخلیه زه آبها

از خاک ،شرايط زهکشی اراضی نامناسب بوده و اين امر به وسیله
عالئم هیدرومورفی در خاک قابل مالحظه است (جدول .)2
خصوصیات فیزيکوشیمیايی افقهای مختلف خاکرخهای
مورد مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است .تجمع مواد آلی بويژه
در افقهای سطحی در همه خاکرخها به دلیل آب و هوای
خشک و نیمه خشک منطقه و شوری زياد خاک ،کم (-1/91
 1/17درصد) است .با افزايش فاصله از رودخانه و ايجاد شرايط
ضعیف زهکشی و در نتیجه ايجاد شوری زياد ،رشد گیاه محدود
شده و ماده آلی خاک بويژه در سطح کاهش يافته است.
میزان شوری از  1/9تا  151دسی زيمنس بر متر در افق-
های اين خاکرخها تغییر میکند و توزيع آن کامال تابع شرايط
زهکشی است .در خاکرخهای مجاور رودخانه به دلیل اثرات
رودخانه تخلیه روانابهای سطحی و همچنین عمقی به دلیل
بافت سبکتر اين خاکها و آبیاری بیشتر اين اراضی ،امالح از
پروفیل خاک شسته شده و میزان شوری خاک کاهش يافته
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است .در خاکرخهای دورتر ،به دلیل نبود سیستم زهکشی
مناسب ،امکان تخلیه آب از اراضی وجود ندارد لذا در اثر دمای
باالی خاک و خیز مويینگی ،نمکها از عمق به سطح آمده و
سبب شوری شديد خاک در سطح و يا نزديکی سطح شده است.
در اثر اين فرايند میزان شوری در اغلب خاکرخها در سطح،
بیش از چند برابر اليههای عمقی است .ضعف زهکشی و تجمع
امالح در اين اراضی به وجود اليه با نفوذپذيری کم در عمق -1
 3متری از سطح زمین نیز مربوط است ( Khuzestan water and
 .)power authority, 2013اين اليه مانع از انتقال آب به بخش-

های عمقیتر شده و در اثر خیز موئینگی و تبخیر سطحی آب،
شوری خاک را سبب شده است .در اين روند تغییر شوری،
خاکرخ  9يک استثناء است .در اين خاکرخ به دلیل احداث
زهکش روباز در مجاور خاکرخ ،سطح آب زيرزمینی در اين
اراضی کاهش يافته و در پی آن میزان شوری خاک نیز در افق-
های سطحی و در افقهای عمقی کاهش يافته است .شوری
اليهها و افقهای برخی از اين خاکها به بیش از  31دسیزيمنس
بر متر میرسد که شرايط تشکیل افق سالیک را در اين
خاکرخها پديد آورده است.

جدول  -1ردهبندی و برخی از خصوصيات فيزيکوشيميايی افقهای مختلف برخی از خاکرخهای مورد مطالعه

دامنه ظرفیت تبادل کاتیونی خاکها  11-11سانتیمول
بر کیلوگرم است که مقدار کم آن علیرغم بافت سنگین تا
متوسط منطقه ،از يک سو به میزان کم ماده آلی و از سوی ديگر
به نوع رسهای غالب مربوط میشود .تغییرات واکنش خاکها

به دلیل وجود مقادير باالی کربناتها و شوری در اين اراضی به
 7/5-8/2محدود میشود .در اليههای شور ،به دلیل اثرات
شوری بر قدرت يونی ،میزان واکنش خاک به حدود  7-7/5بالغ
می شود و در خاکهای غیرشور اين میزان به دلیل اثرات تامپونی
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کربناتها و ماده آلی خاک به  8-8/2تغییر يافته است .بافت
خاک با افزايش فاصله از رودخانه به دلیل اثر آب بر ترتیب
رسوبگذاری ذرات (ذرات درشت در ساحل رودخانه) ،سنگینتر
شده است .میزان سیلت اين خاکها نیز زياد است که از ويژگی
خاکهای آبرفتی است (جدول .)1
در اين اراضی ،بخشی از تحول خاک به تبديل ساختمان
تودهای به مکعبی نیمه گوشهدار ) (sbkمربوط میشود (جدول
 .)2وجود رژيم يوستیک که سبب تر و خشک شدن خاک بطور
متوالی در طول سال میشود همراه با اثرات تورمی سديم تبادلی
زياد در خاکهای شور دشت خوزستان (Dayani et al., 2012,
) Jafari and Nadian, 2014سبب ايجاد درز و ترکهايی در
خاک شده که رخداد پیاپی آن طی سالیان متمادی سبب ايجاد
اين ساختمانها در خاک شده است .اين ساختمانها بیشتر در
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بخشی از خاکرخ مالحظه شد که نگهداشت رطوبتی و پديده تر
و خشک شدن بیشتر رخ داده است .در اليههای سطحی به
دلیل خشکی نسبتاً دائمی و اليههای عمقی به دلیل مرطوب
بودن دائمی تشکیل ساختمان کمتر رخ داده است .چنین
پديدهای که منجر به تشکیل ساختمان میشود توسط ()1992
 Fanning and Fanninنیز تشريح شده است .در برخی از اين
خاکها که مواد مادری از جنس ماسه بادی بود ،ساختمان خاک
تکدانهای ) (sgبود .همچنین در تشريح صحرايی خاکرخها ،در
اثر شرايط نامناسب زهکشی ،اين رنگ دانهها به رنگ زرد تا
قرمز کمرنگ در اندازه ريز ) (F1و با درجه وضوح نامشخص تا
کمی واضح در خاک مالحظه شد .تجمع آهک در برخی از
افقهای سطحی به صورت رشتهای و به رنگ روشن مالحظه
شد.

جدول  - 1خصوصيات مورفولوژيکی افقهای مختلف خاکرخهای مورد مطالعه

*حروف بر اساس راهنمای تشريح خاکرخ خاک(.)Soil Survey Staff, 2002
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اپیپدون کلیه خاکهای مورد مطالعه به دلیل فقر ماده
آلی ،اکريک است ( .(Keys to soil taxonomy, 2014خاکرخ 1
در مجاور رودخانه کارون به دلیل اثر رودخانه بر بهبود زهکشی،
دارای بیشترين سابقه کشت و کار است .اين خاکرخ دارای افق
مشخصه زيرسطحی کمبیک است (جدول  .)2تشکیل افق
کمبیک در اين خاکها ناشی از تشکیل ساختمان منشوری
نسبتاً قوی است که به بلوکی نیمه گوشهدار خرد میشود .اين
ساختمان در اثر تر و خشک شدن خاک در اثر بارندگی و آبیاری
در طول سالیان زيادی تشکیل شده است .تحقیقات نشان داده
است که میزان سديم محلول و تبادلی با شوری خاک رابطه
مستقیم و تنگاتنگی دارد .با افزايش میزان شوری میزان سديم
تبادلی نیز زياد میگردد ) .(Jafary and Nadian, 2014در
خاکرخهای  2، 3، 7 ،11 ،11 ،11زهکشی ضعیف و تبخیر
شديد ،سبب تجمع امالح و تشکیل افق سطحی سالیک در خاک
شده است .ساختمان منشوری ضعیفی در افقهای کمبیک
خاکرخهای  3و  2ديده شد .ضعف ساختمان تشکیل شده در
اين اراضی به تر و خشک شدن کمتر خاک به دلیل سابقه کمتر
آبیاری و کشت و کار مربوط میشود .تشکیل ساختمانهای
منشوری در خاک با وجود سديم تبادلی زياد در مناطق با اقلیم
مشابه توسط ( Fanning and Fanning )1992نیز تشريح شده

است.
خاکرخهای  5 ،9 ،13فاقد افق مشخصه زيرسطحی می-
باشند .در اين اراضی در اثر زهکشی ضعیف در اليههای
زيرسطحی ،رنگدانههايی در خاک تشکیل شده است .با وجود
اينکه در کلیه افقهای خاکرخهای  1تا  11آهک اولیه به میزان
زياد وجود دارد ،با اين وجود عالئم کمی از آبشويی و تجمع
ثانويه آهک در اين اراضی مالحظه شد .انتقال آهک عموماً متأثر
از فعالیتهای زيستی ناشی از تجزيه مواد آلی در سطح خاک
است ( .)Fanning and Fanning, 1992نبود پوشش گیاهی
مناسب به دلیل شوری زمین و خشکی سطح مانع از افزايش
ماده آلی خاک و در نتیجه انتقال کربناتها شده است .به عبارتی
تکامل اين خاکها به تشکیل افق کمبیک ناشی از ساختمان و
ايجاد رنگدانه ناشی از نوسان سطح آب در خاک محدود شده
است .در خاکرخ  11شواهدی از اختالط مواد مادری آبرفتی
رودخانهای و بادرفتها (ماسه بادی) در افقهای خاک مالحظه
شد.
کانیشناسی خاکها
در شکل ( )2الگوی پراش اشعه ايکس مربوط به افقهای
مختلف خاکرخ  1نشان داده شده است.

شکل  -1الگوهای پراش اشعه ا کس مربوط به کانیهای رسی خاکرخ  .1به افزايش شدت پيکهای  11آنگسترومی در اثر افزايش پتاسيم و حرارت توجه شود.
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همچنانکه از شکل ( )2قابل مالحظه است پیک 11
انگسترومی که میتواند مربوط به کانیهای گروه اسمکتیت،
کلريت و ورمیکولیت باشد ،اين پیک در تیمار اشباع با منیزيم
تقويت شده است که احتمال میرود مربوط به وجود کلريت در
نمونه و تقويت اليه بروسیت در اين کانی در تیمار با منیزيم
باشد .وجود پیک  1/7آنگستروم در مرتبه سوم تفرق در تیمار
منیزيم و همچنین کاهش پیکهای مرتبه  3 ،2و  1تفرق نیز
شواهد معتبر ديگری از وجود کلريت است ( .)Grim, 1968در
اين نمونه به دلیل تشکیل پیک  16/6آنگسترومی ،از شدت پیک
 11آنگسترومی کاسته شده که بیانگر وجود کانیهای گروه
اسمکتیت به میزان کم است .با اشباع نمونهها با پتاسیم از شدت
پیکهای  11آنگسترومی کاسته شده و به شدت پیک 11
آنگستروم افزوده شده است .اين نتیجه میتواند به تشکیل کانی
ايلیت از رسهای ايلیت تخلیه شده يا ورمیکولیت نسبت داده
شود که تیمار پتاسیم ،سبب ترمیم پتاسیم بین اليهای حذف
شده از ايلیت شده و آن را به حالت اولیه بر میگرداند .تشکیل
مجدد ايلیت از رسهای ايلیت تخلیه شده يا ورمیکولیتها در
تیمارهای پتاسیم و حرارت تا  551درجه سانتیگراد به میزان
بیشتری رخ داده و اين امر سبب افزايش شديدتر شدت پیک
 11آنگسترومی در تیمار مذکور ،نسبت به تیمار پتاسیم به
تنهايی شده است .بنظر میرسد که کشت و کار بدون مصرف
کودهای پتاسیمی در اين اراضی سبب تشکیل کانیهای
ورمیکولیت شده که بخشی به اسمکتیت تبديل شده و بخشی
نیز به دلیل اينکه رسها شرايط بینابین داشته و هنوز به طور
کامل اليهها از پتاسیم تخلیه نشدهاند میتواند با افزايش پتاسیم
به نمونههای کانی رسی ،سبب بازگشت به حالت اولیه شده و
سبب تشکیل ايلیت شوند .همچنین تشکیل اين کانیهای ايلیت
تخلیه شده يا شبه میکا میتواند به اقلیمهای مرطوبتر گذشته
مربوط گردد که در اثر ان خاکها از يک سو در اثر شستشو
بخشی از پتاسیم خود را از دست دادهاند و از سوی ديگر نیز به
واسطه رشد گیاهان در اين خاکها پتاسیم خاک از ساختار کانیها
حذف شده است .نظر به اينکه افزايش نسبتاً زياد شدت
پیکهای  11آنگسترومی در اثر افزايش پتاسیم و حرارت 551
درجه سانتیگراد هم در سطح و هم در عمق رخ داده است
نشاندهنده اين است که اين اراضی در قرنهای گذشته از
وضعیت شوری کمتری برخوردار بوده و شرايط برای رشد
گیاهان در آنها مهیاتر بوده است .به دلیل اين شرايط پتاسیم
توسط گیاهان جذب شده و بخشی نیز از خاکرخ شسته شده
است .بر اساس اندازهگیریهای )Pishgir and Jafari (2014
ظرفیت تبادل کاتیونی رسها قبل و بعد از اشباع سازی با پتاسیم
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يا آمونیم تغییرات قابل توجهی را نشان داد که با توجه به
نظريات ) Douglas (1965میتواند به وجود ورمیکولیت در اين
خاکها نسبت داده شود .اگرچه بین ويژگیهای ايلیت تخلیه شده
و ورمیکولیت تفاوت اندکی وجود دارد ( Thompson and
 ،)Ukrainczyk, 2002با اين وجود ويژگیهای اين کانیهای
تخلیه شده بیشتر حاکی از وجود ورمیکولیت در اين خاکها
است .در اين خاکرخ ،مقادير ايلیت از سطح به عمق رو به کاهش
بوده که میتواند به حذف پتاسیم از کانی در اثر آبشويی پروفیل
خاک و در ن تیجه هواديدگی اين کانی حادث شده باشد .چنین
رخدادی توسط  Choromو همکاران ( )2119نیز تشريح شده
است.
نظر به اينکه حرارت سبب حذف آب اطراف يونهای
پتاسیم میشود ،اين فرآيند با شدت بیشتری در تیمارهای
پتاسیم و حرارت مالحظه میشود .در اين رسها با تیمار
حرارتی ،از شدت پیک  7/15آنگسترومی به میزان زيادی کاسته
شده که بیانگر وجود کائولینیت است .وجود اين کانی هم در
روش  XRDو هم با مطالعات با میکروسکوپ الکترونی عبوری
در اراضی خوزستان نشان داده شده است Chorom .و همکاران
( )2119وجود اين کانی را به اقلیمهای مرطوب گذشته در
سازندهای زمین شناسی باالدست دشت خوزستان نسبت دادند
که با جريانهای سیالبی به اراضی دشت اضافه شده است .در
اين نمونه کانی رشتهای پالیگورسکايت مالحظه نشد .اگرچه
شناسايی اين کانی به کمک روش  XRDبه زحمت میتواند
انجام شود ( ،)Pletsch et al., 1996با اين وجود اين کانی در
بسیاری از خاکهای خوزستان به دلیل شرايط تبخیری دشت
گزارش شده است ( Jafari and Nadian, 2014; Pishgir and
 .)Jafari, 2014کانی پالیگورسکايت در میانگین بارندگی سالیانه
بیش از  311میلیمتر با آبشويی مناسب ناپايدار بوده و به
اسمکتیت تبديل میشود (Paquet Dixon and Golden, 1990
; .)and Millot, 1989در اين خاکرخ به دلیل شرايط مناسب
زهکشی ،کشت و کار با آبیاری برای دو کشت در سال جريان
دارد و اين امر سبب شده که در اثر رطوبت زياد ،میزان اين
کانی تا حدودی از خاک حذف شود.
در اثر آبشويی زياد منیزيم نیز از خاکرخ اين اراضی شسته
شده و سبب ناپايداری کانی در اين خاکها میشود (Chorom et
 al., 2009).همچنین نتايج بررسیها نشان داد که کانیهای
ايلیت موجود از نوع دی اکتاهدرال میباشد (شکل  )3و علت آن
تیز بودن پیک رده دوم تفرق اين کانی يعنی  5آنگستروم است
( .)Dixon and Schuzele, 2002کانیهای دی اکتاهدرال
مقاومت بیشتری نسبت به هواديدگی داشته و در خاک از نسبت
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بیشتری برخوردارند .اين در حالی است که کانیهای تری
اکتاهدرال بويژه کانیهای با اتم مرکزی آهن در اثر شرايط
اکسیداسیون و احیاء سريعتر تخريب میشوند .به دلیل شرايط
اکسید و احیايی در اين خاکها در اثر آبیاری و همچنین تالطم
سطح آب زيرزمینی در طول سال (تشکیل رنگدانهها) ،سبب
کاهش رسهای تری اکتاهدرال و در نتیجه افزايش نسبت رس-
های دی اکتاهدرال نسبت به تری اکتاهدرال در اين خاکها
شده است.
در افق زيرسطحی اليه  Bw1اين خاکرخ مشابه با افق
سطحی ،پیک  16/8آنگسترومی ضعیفی وجود دارد که به نظر
میرسد به وجود کانیهای اسمکتیت در اين نمونه مربوط
میشود .شدت اين پیک در اين نمونه هم از افق سطحی (افق
 )Apو هم از اليه زيرسطحی (اليه  )Cبیشتر است که نشان
دهنده مقدار قابل توجهی از اين کانی در اين افق میباشد.
زيادی آن را شايد بتوان به تشکیل بیشتر اين کانی در اين افق
نسبت داد .چنین روندی در افق  Bw2نیز مالحظه میگردد .در
اين نمونه از شدت پیک  7/15آنگسترومی در اثر تیمار حرارتی
با شدت بیشتری کاسته شده که نشان از وجود کائولینیت
بیشتری در اين نمونه دارد .نظر به موروثی بودن کائولینیت از
مواد مادری ،احتمال میرود که اين کانی به میزان بیشتری از
مواد مادری به ارث رسیده باشد .تیمار حرارتی همچنین سبب
افزايش شدت پیک  11آنگسترومی شده است که میتواند به
تشکیل ايلیت از ورمیکولیت يا ايلیت تخلیه شده در اين افق
مربوط شود .روند مشابهی از لحاظ تنوع کانیهای رسی برای
افق  Bw2مالحظه شد.
در اليه  Cاين خاک به دلیل پیک خیلی ضعیف 16/8
انگسترومی ،تشکیل اسمکتیت نیز جزئی فرض شد .تشکیل اين
کانی در اين عمق ممکن است به شوری بیشتر اين اليه و تجمع
مقادير بیشتری از منیزيم همراه با پهاش باالی خاک مربوط
باشد .اين کانی در پهاش باال و وجود مقادير باالی منیزيم در
خاک تشکیل شده و پايدار میباشد ( Thompson and
 .)Ukrainczyk, 2002همچنین در اين نمونه نیز در تیمار
پتاسیم و حرارت ،پیک  11آنگسترومی به نحو بارزی ترمیم شده
بود .علت اين امر در اين عمق از خاک میتواند به آبشويی شديد
امالح از خاک در اثر آبیاری زياد بويژه برای پتاسیم مربوط شود.
عالوه بر آن بخشی از اين فرآيند به اعصار و قرون گذشته مربوط
میگردد که اين اراضی شور نبوده و میزان بارندگی و آبیاری
بیشتری در اين دشتها رخ داده است که شرح بیشتری از آن
در باال آورده شده است .خوزستان بخشی از دشت بینالنهرين
است که يکی از خواستگاههای تمدن بشری بوده و طی مدت

زمان زيادی در آن کشت و کار صورت میگرفته است .در حال
حاضر به دلیل تغییر شرايط اقلیمی ،منطقه رو به شرايط
خشکتری سوق يافته است به طوری که تبخیر سالیانه به حدود
 3211میلیمتر رسیده است .با توجه به راندمان کم آبیاری در
روش آبیاری سطحی و شوری زياد آب ،ممکن است تا 5111
میلیمتر نیز در سال آبیاری انجام گردد .با توجه به کشت برنج
در برخی از سالها در اين اراضی ،میزان آبیاری میتواند از اين
میزان نیز بیشتر باشد.
در خاکرخ شماره  7که در میانه منطقه مورد مطالعه قرار
دارد ،به دلیل شرايط نامناسب زهکشی ،خاک دارای رنگدانه در
افق سالیک زيرسطحی ) (Bzاست .اين خاکرخ دارای شرايط
نامناسب زهکشی میباشد .الگوهای  XRDنشان میدهد که
میزان کانیهای اسمکتیت از میزان آنچه که در افق سطحی
خاکرخ  1مالحظه شد بسیار کمتر است .اين امر از يک سو به
نبود شرايط مناسب کشت و کار و در نتیجه عدم آبیاری و از
سوی ديگر به حذف اثر ماده آلی در تحول کانیهای رسی در
اين خاکها مربوط میشود .ماده آلی خاک میتواند با ايجاد
شرايط اسیدی در اثر تجزيه ،سبب تشکیل کانیهای ورمی-
کولیت و يا اسمکتیت از کانیهای ديگری مثل ايلیت و يا حتی
کلريت شود .عدم کشت و کار فشرده در اين خاکها سبب شده
است که تشديد ارتفاع پیکهای  11آنگسترمی در اين اراضی
حتی در اليه سطحی به میزان افق سطحی خاکرخ  1نباشد .با
اين وجود در اين خاکرخ ،کانی اسمکتیت در افق  Cاين خاک
نسبت به افقهای سطحی بیشتر است که وجود اين کانی در اين
افق را میتوان به شرايط نامناسب زهکشی و وجود کاتیونهای
غالب منیزيم و پهاش باالی خاک همراه با شوری زياد نسبت
داد Munn and Boehm (1983) .نیز در خاکهای مناطق شور
با زهکشی ضعیف به تشکیل اسمکتیت در عمق اين خاکها
اشاره نمودهاند.
در خاکرخ  11يعنی آخرين خاکرخ (با بیشترين فاصله از
رودخانه) تنوع کانیها تا حدودی مشابه با خاکرخ  7است.
اگرچه اين خاکرخ بیشترين فاصله را از رودخانه کارون دارد ،با
اين وجود در زمانهای سیالب از آب رودخانه اثرپذير است .عالوه
بر آن زه جانبی اراضی مجاور ) (seepageبه دلیل شیب کم
دشت نیز به اين اراضی وارد شده و سبب شده که توزيع امالح
در اين خاک تغییر نمايد .نبود شرايط مناسب زهکشی در اين
اراضی همراه با خیز موئینگی ،سبب شوری شديد خاک در اليه-
های سطحی (با شوری  )151 dS/mو زيرسطحی ()53/8 dS/m
شده است .از آنجايی که بافت لوم بیشترين میزان خیز موئینگی
را در میان ساير بافتها دارد ( ،)Kovda, 1986وجود اين بافت
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در اين اراضی سبب شده است که آب زيرزمینی شور از عمق به
سطح آمده و در سطح با تبخیر ،سبب شوری شديد خاک شود.
در اثر شرايط نامناسب زهکشی از يک سو و پهاش باالی خاک
همراه با وجود منیزيم فراوان در آب زيرزمینی ،کانیهای گروه
اسمکتیت تری اکتاهدرال (با اتم مرکزی منیزيم) در اين خاکها
تشکیل شده است .تشکیل اسمکتیت در شرايط مشابه اين
چنینی توسط ساير محققین نیز گزارش شده است ( Munn and
 .)Boehm, 1983همچنانکه در شکل ( )3قابل مالحظه است
میزان پیک  16/8آنگستروم از سطح به عمق رو به فزونی است.
اين در حالی است که در شدت پیکهای کانیهای رسی ديگر
مثل ايلیت و يا کلريت از سطح به عمق تغییراتی مالحظه نمی-
شود؛ بنابراين احتمال تشکیل کانی رسی اسمکتیت در اثر تحول
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کانیهای رسی ديگر در اين خاکها خیلی کم بوده و تشکیل
اسمکتیت را میتوان به نوتشکیلی اين کانی در اين خاکها
نسبت داد .اين استدالل را میتوان با توجه به فراوانی بیشتر اين
کانی در اعماق خاک که شرايط زهکشی نامناسبتر است،
محتملتر دانست .با توجه به اينکه اين کانیها نوتشکیل بوده و
از نوع تری اکتاهدارال میباشد اين نتیجه مستدلتر است (شکل
 .)3نتايج آنالیز آبهای زهکشی در استان خوزستان نشان داده
است که پس از سديم ،منیزيم دارای بیشترين میزان فراوانی در
بین کاتیونهای خاک است ( .)Jafari, 2006تخمین نیمه کمّی
کانیهای رسی در افقهای مختلف خاکرخهای مورد مطالعه در
جدول ( )3نشان داده شده است.

شکل  -1پيک  161کانیهای رسی افق زيرسطحی  Cخاکرخ  .17به پيک  1/57برای کانیهای تری اکتاهدرال توجه شود.

شکل  -7الگوهای پراش اشعه ايکس مربوط به افقهای سطحی ،زيرسطحی و عمقی خاک خاکرخ .17

11

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،1بهار 1195

جدول  -1تخمين نيمه کمی کانیهای رسی در افقهای خاکهای مورد مطالعه با XRD
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با توجه به تخمین نیمه کمی کانیهای رسی موجود در
نمونههای مورد مطالعه ،به نظر میرسد که کانیهای رسی
کوارتز و کائولینیت به صورت موروثی به اين خاکها اضافه
شده اند و میزان آنها به صورتی نسبی با اندکی تغییر در افقهای
سطحی تا عمقی تفاوت دارد ولی میزان کانیهای رسی مثل
اسمکتیت و ورمیکولیت از روند خاصی برخوردارند که در
بخشهای بااليی علت آنها شرح داده شد .همچنین تحوالت
ايلیت و کلريت نیز در اين خاکها در اثر فرآيندهای خاکسازی
منجر به کاهش نسبی میزان اين کانیها در افقهای مختلف
خاکهای مورد مطالعه شده است.

نتيجهگيری
مطالعه حاضر نشان داد که خاکرخ مجاور رودخانه کارون با
شرايط مناسب زهکشی و کاربری کشاورزی همراه با بافت
سبکتر دارای شوری کمتری نسبت به اراضی دورتر بود .الگوی
رسوبگذاری و مطبق بودن خاکها به واسطه منشاء آبرفتی سبب
تغییرات زيادی در اليههای خاک شده است .بخشی از اين
تغییرات به منشاء مواد مادری مربوط میشد که از بادرفتهای
ماسهای نشات گرفته بود .در اين خاکها ،در خاکرخهای مجاور
رودخانه به دلیل پتانسیل بیشتر رشد گیاهان ،مواد آلی در سطح
بیشتر بود .در خاکهای شور ،واکنش خاک حدود  7/5و در
اراضی با شوری کمتر از  1دسی زيمنس بر متر واکنش خاک به
حدود  8/5نزديکتر شده است .به دلیل کمی میزان بارندگی و
زهکشی نامناسب تحول چندانی در خاک رخ نداده بود .همه
خاکها به دلیل فقر ماده آلی در سطح دارای اپی پدون اکريک
و در عمق نیز ،حداکثر تحول خاک به تشکیل افق کمبیک ناشی
از ايجاد ساختمان و در برخی از خاکها نیز تجمع امالح

محلولتر از گچ و تشکیل افق سالیک محدود میشد.
مطالعه کانیشناسی وجود کانیهای کلريت ،ايلیت،
کائولینیت ،ورمیکولیت ،اسمکتیت و کوارتز را نشان داد .کانی-
های کائولینیت ،ايلیت ،کلريت و کوارتز از مواد مادری به خاک
به ارث رسیدهاند .در خاکهای مجاور رودخانه ،کانیهای ورمی-
کولیت در اثر تحول ايلیت ناشی از حذف پتاسیم در خاک
تشکیل شده بود .کانی اسمکتیت نیز در افقهای سطحی اين
خاکها در اثر تحول ناشی از ورمیکولیت شناسايی شد .در اثر
اين تحول ،از میزان کانیهای ايلیت و کلريت در افقهای
سطحی کاسته شده بود که به تحول اين کانیها به ورمیکولیت
نسبت داده شد .تشکیل کانیهای شبه میکا يا ورمیکولیت به
زمان های قديمتر که وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه به
مراتب مرطوبتر و دمای هوا کمتر از حال حاضر بوده است،
نسبت داده شد .در طی آن دورهها رشد گیاهان و آبشويی بیشتر
امالح از خاکرخ سبب افزايش جذب پتاسیم و در نتیجه تحول
کانیهای رسی شده است .اسمکتیت علیرغم اندازه خیلی ريز
به دلیل اثر هماوری کلسیم در پروفیل خاک حرکت نکرده بود.
بر خالف اين ،کانی اسمکتیت در خاکرخهای با فاصله بیشتر از
رودخانه و با شرايط زهکشی نامناسب بیشتر در اليههای عمقی-
تر خاک بصورت نوتشکیل بود .همچنین بررسیها نشان داد که
اين کانی از نوع تری اکتاهدرال با اتم مرکزی منیزيم در اليه
هشت وجهی بود .پیشنهاد میشود که با مطالعات میکروسکوپ
الکترونی عبوری نسبت به توزيع کانیهای رسی پالیگورسکايت
در اين اراضی بررسیهای بیشتری بعمل آيد .همچنین با بررسی
کانی شناسی در بخشهای سیلت و شن در خاکهای مورد
مطالعه از تحوالت در آن بخش از اندازه ذرات اطالع حاصل شود.
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