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 چکیده

 بینالود در هاي بلنديهاي تشکیل شده در  هاي مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاك براي بررسی تاثیر مواد مادري بر ویژگی
ها  خاك. زیک، گرانیتی و دگرگونی دو خاکرخ تشریح و مطالعه شدجنوب و غرب مشهد، بر روي هریک از مواد مادري  اولترابا

 و 4/29ها به ترتیب تا   خاكنمقدار گچ و آهک در ای. یپسیک هستندژهاي کمبیک، کلسیک و  تکامل چندانی نداشته و داراي افق
رابازیک به دلیل رس و مواد  اولتهاي سنگبه دست آمده از هاي  خاك. اند  باد به خاك اضافه شدهبه وسیلهرسد که   درصد می6/45

  و دگرگونی8/21هاي گرانیتی   در حالی که در خاكرسد میمول بار مثبت بر کیلوگرم   سانتی9/35  آنها تاCECآلی بیشتر، 
 .مول بار مثبت بر کیلوگرم است  سانتی7/15
  

 اولترابازیک، بینالود، دگرگونی، گرانیت و مشهد  : کلمات کلیدي

 

   مقدمه

به  ).2003شاو و همکاران،  (استوابسته  تکامل و تغییرپذیري آنها تا حد زیادي به مواد مادري ،ها هاي خاك ویژگی
 تفاوت در ترکیب شیمیایی  بازتابندهها  فیزیکی و ژئوشیمیایی خاك،هاي مورفولوژیکی عبارت دیگر تفاوت در ویژگی

هاي با مواد  خاك هاي ویژگی با بررسی )2008 (وزکاناگوك بوالك و ). 2007ایرماك و همکاران، (مادري است  مواد
 مواد نوع  بسته بهها ، سایر ویژگیجز ظرفیت اشباع و چگالی ذرات خاكب  کهندمادري متفاوت در ترکیه نشان داد

 مواد آلی ، تخلخل، شن زیاد و سیلت کم،از گرانیتبه دست آمده  هاي  خاك.دنکن تغییر میمادري به طور قابل توجهی 
 ي خاکسترهاي که دارای بازالتيها  با خاكیسه در مقایتی گرانيها  حال خاكین دارند با ازیادي ینسبت پراکندگو 

نشان دادند ) 1998(خرسات و همکاران  ).2002 ،اولووالف(  دارندي کمتریفیت ک،ي هستند از نظر کشاورزیآتشفشان
 و میزان یدیته اس، آبي نگهداریت ظرف، بافت،توسعه و تکامل خاك ،غربی اردن خشک جنوب هکه در منطقه نیم

   .گیرند ی قرار میر تاثزیر ي مواد مادریله به وسغربی اردن به شدت  خشک جنوب هاي منطقه نیمه خاك یدگیهواد
هاي   بسیار متنوع بوده و از سنگ بینالود در جنوب و حاشیه غربی مشهد قرار داشته و از نظر مواد مادريهاي بلندي

تنوع مواد مادري در کنار هم و مشابه بودن اقلیم . بازي، دگرگونی و رسوبی تشکیل شده است هاي فوق  سنگگرانیتی،
این پژوهش با . خشک بسیار مناسب است هاي خاك در یک اقلیم نیمه آنها، براي مطالعه تاثیر مواد مادري بر ویژگی
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رجا تشکیل شده روي مواد مادري گوناگون هاي د فیزیکوشیمیایی خاكهاي مورفولوژیکی و  ویژگیهدف بررسی 
  . شد بینالود انجامهايبلندي

 

   مواد و روشها 

 و لترابازیکو اهاي آذرین ، سنگ نوع ماده مادري متفاوت شامل گرانیتسه ،شناسیهاي زمین نقشهپس از بررسی 
. ي باثبات زمین نما حفر شد خاکرخ در بخش ها  در هر نوع ماده مادري دوو گزینش بینالود هاي بلنديدر دگرگونی 

  .دهد حفر شده را نشان میهاي خاکرخ موقعیت این مناطق نسبت به شهر مشهد و 1شکل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و خاکرخ:Ub، خاکرخ اولترابازیک :Grخاکرخ گرانیتی(،  در ارتفاعات بینالودها خ موقعیت منطقه مورد مطالعه و محل حفر خاکر-1شکل 
  ):Meدگرگونی

  
 و درصد پس از هواخشک شدن، کوبیدهنمونه ها .  شدرداري ب ي گوناگون آنها نمونهها ها تشریح و از افق رخخاک

هاي فیزیکی و شیمیایی استفاده  براي آزمایش میلیمتري 2 الک ي عبور داده شده ازها  نمونه. تعیین شداسنگریزه آنه
و نسبت  1:1 اسیدیته خاك در نسبت آب به خاك ،ن برگشتیوروش تیتراسیآهک با بافت خاك به روش پیپت، . شد
،  بلک–روش والکی   آلی با استفاده ازمواد ، آب به خاك1:2هدایت الکتریکی در نسبت  ، موالر/.01 کلسیمکلرید  2:1

ها بر اساس کاهش وزن در اثر خارج شدن آب  نمونهگچ  واستات آمونیوم   استفاده ازباظرفیت تبادل کاتیونی خاك 
   .)USDA-NRCS ،1996 (گیري شد  در اثر حرارت اندازهتبلور

  
  نتایج و بحث

هاي  مورفولوژي خاکرخ.  نشان داده شده است1ل وهاي شاهد در جد خاکرخهاي فیزیکی و شیمیایی  ویژگیبرخی از 
و ، کلسیک کمبیکها تشکیل افق  حداکثر تکامل این خاك. ها است دهنده تکامل کم این خاك مورد مطالعه نشان
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  ها بدون تغییر خاصی در ساختار مواد، گچ و آهک تجمع پیدا کرده است که به همین  در برخی از الیه. ژیپسیک است
  

  ):Me دگرگونی رخ و خاک:Ub، خاکرخ اولترابازیک  :Grخاکرخ گرانیتی(هاي شاهد  هاي فیزیکی و شیمیایی خاکرخ برخی از ویژگی -1جدول 

   
 نائل. دهنده شدت کم فرآیندهاي هوادیدگی در این منطقه است اند که نشان  نشان داده شدهCyیا  Ckدلیل به صورت 

 که افق ند نشان داد میلی متر1200بارندگی  میانگینبا  ماسوله - در فومناي مشابه در مطالعه) 1389 (همکارانو 
 هاي خاكنشان دادند که  )1389(فرد و همکاران  نوروزيل  در مقاب در انواع مواد مادري تشکیل شده است؛آرجیلیک
تکامل چندانی ، تر نسبت به مشهد  مرطوب کمیاقلیمو با   در زاگرس تشکیل شده بر روي مواد مادري مختلفدرجاي

  .رندندا
ها است که تا عمق زیاد در خاك نفوذ   و آهک در این خاكها وجود مقدار زیاد گچ نکته بسیار جالب توجه در این خاك

هاي آذرین فاقد گچ و آهک  دانیم سنگ همانگونه که می. شوند ها مشاهده می  و به صورت پندانت در زیر سنگریزههکرد
و  5-4/29 ،7/2-7/13 هاي اولترابازیک و دگرگونی به ترتیب هاي تشکیل شده از گرانیت، سنگ  در خاكلیکنهستند 

اي در  در مطالعه) 2009(کریمی و همکاران . درصد آهک دارند 3/5-5/43 و 5/4-6/45، 7-6/45 درصد گچ و6/4-1
 لسی در  وجود رسوبات درصد گزارش کردند و متذکر شدند که45 مقدار گچ در ساپرولیت گرانیتی را تا ،همین منطقه
ه منطقی اضافه شدن گچ و به همین دلیل تنها را. ردنطقه دا نشان از اضافه شدن رسوبات بادي در کل ماین منطقه

  .آهک، از طریق گرد و غبارهاي اتمسفري است
هاي گرانیتی و دگرگونی بخش غالب بوده و مقدار آن به  شن در خاكدر مجموع دهد که  آنالیز اندازه ذرات نشان می

به طور کلی و بیشتر است  قدار سیلتهاي اولترابازیک م هاي تشکیل شده از سنگ رسد ولی در خاك  درصد می7/84
وضعیت هاي تشکیل شده از گرانیت در   شن بخش غالب بافت خاك.نسبت به دو خاك دیگر دارند ي بیشتررس

 . منطقه مورد مطالعه طبیعی است وجود شن زیاد در خاك گرانیتیو )1998رایت و همکاران، (گوناگون اقلیمی است 
هاي  سنگهاي تشکیل شده از  خاك.  شن زیادي دارند کم، دلیل هوادیدگیهاي دگرگونی در این منطقه به خاك

نائل (و شمال ایران ) 2002، الوواالف( مانند نیجریه هاي مرطوب  نسبت به مواد مشابه در اقلیم مورد مطالعهاولترابازیک

عمق   افق  خاکرخ  مواد آلی  گچ   معادل  آهک  س ر  سیلت  شن 
(cm)    %     

pH 
(cacl2, 0.01 M) 

EC 
(dSm-1)   %    

CEC 
(Cmol+Kg-1) 

A  20-0  40  52  8  3/7  25/0  5/4  5  31/2  9/14  
C  80-20  7/30  5/59  8/9  6/7  2/4  6/45  4/29  1/1  9/35  Ub2 

Cry  ٨٠>  /72  5/22  0/5  7/7  96/2  5/43  0/22  33. /  6/18  

A1  10-0  5/65  5/30  0/4  3/7  76/1  1/38  2/10  33/0  7/13  

A2  25-10  5/68  3/27  2/4  4/7  92/0  0/7  6/5  67/0  6/12  
Bw 35-25  9/72  5/22  6/4  6/7  44/0  45/6  0/7  33/0  1/12  
Ck  60-35  4/67  24  6/8  4/7  70/0  5/45  3/8  74/0  2/19  

Gr1  

C  ۶٠>  5/63  5/26  10  5/7  60/0  0/16  7/13  67/0  8/21  

A  10-0  1/45  3/47  6/7  4/7  28/0  5/6  1/4  10/1  7/12  
Me1  

Bw  20-10  8/41  2/47  /11  5/7  21/0  3/5  6/4  1  7/15  



      دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
  1390 شهریور 14 الی 12یز، تبر

 )ارزیابی تناسب اراضی پیدایش، رده بندي و(
    

 

٤ 
 

درصد است  11اکثر تی و دگرگونی حدیهاي گران میزان رس در خاك. بیشتري دارند  مقدار شن،)1388و همکاران، 
  .رسد  درصد می5/14 هاي فوق بازي تا  سنگبدست آمده ازهاي  ولی در خاك

pHموالر به 01/0رید کلسیم ل محلول ک2:1 است که در نسبت 4/7-2/8 آب به خاك 1:1گیري شده در محلول   اندازه 
مقادیر اسیدیته و . نس برمتر استزیم  دسی1کمتر از  ها  بیشتر الیههدایت الکتریکی. کند ا میدکاهش پی 3/7- 7/7

هاي   در افقGr1 آلی خاك، به جز خاکرخ موادمقدار . ها دور از انتظار نیست هدایت الکتریکی با توجه به موقعیت خاك
هاي   مقدار مواد آلی در خاكآشکار تفاوت ،نکته قابل توجه. یابد سطحی حداکثر بوده و با افزایش عمق کاهش می

هاي   آلی در افقموادمقدار . است با وجود اقلیم مشابه هاي دیگر هاي اولترابازیک نسبت به خاك تشکیل شده از سنگ
 دیگر هاي رسد در حالی که در خاك  درصد می31/2هاي اولترابازیک به  هاي تشکیل شده از سنگ سطحی خاك

 در شرایط طبیعی بوده واهان اصلی مواد آلی خاك، گی کند که منشا بیان می) 1973(رانگ .  درصد است17/1حداکثر 
نیز نشان داد که ) 2002( اولوواالف .وابسته به نوع مواد مادري خاك است  خاك و به دنبال آنهاي حاصلخیزي ویژگی
به همین دلیل . هاي بازي از نظر حاصلخیزي کیفیت باالتري نسبت به گرانیت دارند هاي تشکیل شده از سنگ خاك

 میزان. هاي دیگر بیشتر است خاكبه هاي فوق بازي این منطقه نسبت  حاصل از سنگهاي  مقدار مواد آلی در خاك
 نسبت به  به دلیل مقدار بیشتر رس و مواد آلی آنهاهاي اولترابازیک هاي تشکیل شده از سنگ  خاكCEC زیادتر
هاي  نگده از سهاي تشکیل ش  در خاكCECحداکثر مقدار . است توجیههاي گرانیتی و دگرگونی قابل  خاك

  . ول بار مثبت بر کیلوگرم استم  سانتی7/15  و دگرگونی8/21 هاي گرانیتی ، در خاك9/35اولترابازیک 
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