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 هاترین یافتهمهم

 رخنیم. است سیککل و کمبیک افق حد در رخنیم تکامل و عمیق خاک دارای جرجان رخنیم داد نشان نتایج ◄

 در رنگی هایلکه وجود در دیگر مقطع دو با تپهتورنگ رخنیم تفاوت. بود مشابه تکامل دارای نیز وشمگیر

 . است خاک این اعماق

 خصوصیات وجود و هارخنیم در سیلت جزء باالی مقادیر از نشان هارخنیم شیمیایی و فیزیکی مطالعات نتایج ◄

 .دارد اریدیک رژیم در شمگیرو رخنیم در قلیا و شور

 اربیک در جرجان و وشمگیر رخنیم( سیلتیک) تکنوسولز اربیک گلیک، در تپهتورنگ رخنیم اساس این بر ◄

  .گیرندمی قرار( سیلتیک) تکنوسولز

 

 مقدمه )شرح مساله(

و فرصت  ناسیشباستاناستان گلستان زمینه مستعدی را جهت تحقیقات  هزارسالههای باستانی هفت تپه ◄

 فراهم آورده است.   سازی بررسی فرایندهای خاکمناسبی را برای 

 و جاده ساز، و ساخت نظیر انسانی شدید هایفعالیت آثار دارای که هستند هاییخاک تعریف بنابر تکنوسولزها ◄

 . هستند معدنکاوی

 اهمیت موضوع

 مورد ژنتیکی لحاظ از کمتر بوده شدید پدوژنتیکی تخریب دارای های باستانیهای تپهخاک این اینکه دلیلهب◄

 . است گرفته قرار توجه

 مناطق این در خاکسازی هایپروسه بودن متفاوت و گلستان استان در باستانی مناطق گسترش به توجه با ◄

  .تاس شده ریزیپایه تحقیق این وجود دارد، مناطق این هایخاک بندیرده در که ابهاماتی دلیلهب همچنین
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 مستندات( ها، جداول و سایر)مشتمل بر شکل اطالعات تکمیلی

 نیمرخ .است کلسیک و کمبیک افق حد در نیمرخ تکامل و عمیق خاک دارای جرجان نیمرخ داد نشان نتایج

 تورنگ نیمرخ تفاوت. است متفاوت جرجان با هاافق گرفتن قرار و ضخامت گرچه. بود مشابه تکامل دارای نیز وشمگیر

 داد نشان هانیمرخ شناسیکانی نتایج. است خاک این اعماق در رنگی هایلکه وجود در دیگر مقطع دو با تپه

 کانی. دارند وجود نیمرخ سه در حدواسط هایکانی و اسمکتایت ورمیکوالیت، کائولینایت، کلرایت، ایالیت، هایکانی

 کانی. دارد وجود وشمگیر نیمرخ در فقط سمکتایتا کانی و یکسان تقریباً نمیرخ سه در کائولینایت کلرایت،

 تغییرات روند با هانیمرخ در هاکانی وجود. شودمی دیده بیشتر گنبد در کلرایت و وشمگیر نیمرخ در ورمیکوالیت

 و انسان ساخت آثار و بقایا وجود داد نشان نتایج. دارد مطابقت دیگر مطالعات در استان و هاسری در هاکانی

 در هاافق توالی مقایسه با. ندارند بروز آمریکایی نامگذاری سیستم در انسانی هایفعالیت از ناشی دگیخوردست

 وجود منطقه در سالیک افق جرجان، نیمرخ در. است مشاهده قابل تغییراتی هاخاک سری و مطالعه مورد هاینیمرخ

 حدی به برده باالتر الیه این در را نمک میزان انسانی ایهفعالیت از ناشی مواد و باستانی بقایای رسدمی نظربه. ندارد

 مورد ارتباط این در محلول هاینمک تجزیه مطالعه. است شده خاک رده تحت تغییر و سالیک افق ایجاد به منجر که

 در که شده گزارش ثانویه آهک تجمع دیگر هایفرم و آهکی هایکانکریشسن گنبد و وشمگیر سری در. است نیاز

 اساس بر. باشد موثر ارتباط این در انسانی هایفعالیت توسط پدوتوربیشن فرایند شاید. شد مشاهده کمتر هارخنیم

 رده باستانی هایخاک شرایط در مصنوعی مواد حاوی هایخاک بندیرده جهت WRB (2006) بندیرده سیستم

 واژه اطالق احیاء، و محافظت قرق، جهت تانیباس اراضی اهمیت به توجه با .گردید اطالق هاخاک این به تکنوسولز

 نشان محافظت شایسته هایخاک از متفاوت دیدگاه با ساختمانی مواد از مملو هایخاک رده در را هاخاک این اربیک

 ارائه غلط دیدگاهی بلکه نبوده باستانی مواد حاوی هایخاک بیانگر تنها نه اربیک واژه رسدمی نظربه بنابراین. دهدمی

 نقشه در رده این ارائه با. شود استفاده هاخاک این جهت Historic نظیر دیگر واژه شودمی پیشنهاد لذا. دهدمی

  .شودمی بارز خاک واحد این مدیریت در دقت و توجه اهمیت خاک


