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 اهمیت موضوع

خاک را از دیدگاه حاصلخیزی و کیفیت آن  که نحوه استفاده ازها ضم  ای شناسی آنمطالعه ترکیبات کانی

 های رسی رانیز برای دانشمندان علوم ژنز خاک روش  کند. درتواند روند تکاملی خاک و کانیکند، میمعی  می

  دهد.، نحوه، توجیه و مرکز مورد بررسی قرار میک ار از نظر اندازه، شکلضم  میکرومورفولوژی خاک اجزای خا

 )شرح مساله(مقدمه 

باشید کیه بیه نوبیه خیود کننده الگوی مکانی مناطق اشباع میتری  عوامل کنترلفاکتور توپوگرافی یکی از مهم

شناسیی کیانیترکیبیات  ها و فرایندهای هیدرولوژیکی اسیت.بسیاری از تغییرات در خاککلیدی برای فهم و درک 

هیا ضیم  ها هستند. بنابرای  مطالعه آنکننده بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاککنترل

در ضیم  ی رسیی را نییز بیرای دانشیمندان علیوم ژنیز خیاک روشی  کنید. هاخاک و کانینحوه استفاده از  کهای 

   دهند.میکرومورفولوژی خاک اجزای خاک ر از نظر اندازه، شکل، نحوه توجیه و تمرکز مورد بررسی قرار می

 

 هاترین یافتهمهم

های اسمکتایت و عیت توپوگرافی و شرایط زهکشی از تاثیرگذارتری  پارامترها بر توزیع و مقدار نسبی کانیموق. 9

 کوالیت بوده است.ورمی

شیمیایی و  وی های فیزیکتغییر در مشخصهنظیر کاربری و موقعیت توپوگرافی، از طریق  ،شرایط محیطی. 2

نظیر های میکروموفولوژی خصهر مشاند بتوانستهپذیر سی انبساطهای رری بر مقدار کانیاثرگذاوضعیت زهکشی با 

قله شیب اثر بگذارند. در جهت شیب شرقی و موقعیت فابریک و پوشش رسی نوع حفرات میکروساختمان، بی

 ای مشاهده شده است.فابریک لکههای رسی آرایش یافته همراه با بیپوسته

ها، نوع مقدار آرایش یافتگی رسای، فابریک لکهنواحی تخلیه، سهم بیبی  افزایش مقدار  داریمعنیهمبستگی . 3

  جود داشته است.رسی با تغییر موقعیت و جهت شیب وهای مقدار نسبی کانی و
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلشتمل باطالعات تکمیلی )م

باشد. وجود آهک سیتومورفیک، نودول های و مقداری کریستالیتیک میفابریک غالب از نوع لکبی kBtدر افق 

است. در ای  افق دهنده فعالیت بیولوژیکی باال در ای  منطقه های آه  نشانهای آهکی و اکسیدآهک و پوشش

ده است. پوشش رسی باعث آبگذری کم شده کلسیم رخ داده و موجب تشکیل پوشش رسی یند تجمع کربناتفرآ

یافتگی و پایداری دهنده توسعههای آه  گردیده است. همچنی  وجود پوشش رسی نشاندر خاک و تشکیل اکسید

 جب تشکیل افق آرجیلیک گردیده است.باالی خاک در ای  موقعیت بوده و مو

 

 . هاکانالپوشش رسی و  -9شکل 


