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مطالعه (كخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خابر برخیهاي اصلی دامنه نقش جهت
)شهرستان ایذهحوزه آبخیز کوه گچ و مرغاسازندهاي گچساران و آغاجاري:موردي

4و نادر بهرامی فر3، سادات فیض نیا2، حمید رضا مرادي1حمزه سعیدیان

چکیده
هايهاي اصلی دامنه سازندتحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در جهتدر این 

بدین منظور در . ددنآبخیز کوه گچ و مرغا در شهرستان ایذه انتخاب گردیهايگچساران و آغاجاري، حوزه
چهار جهت تکرار و در 3نقطه و با 8در نیزسازند گچساراندر نقطه و با سه تکرار و 8سازند آغاجاري در 

برخی از خصوصیات فیزیکی و . نمونه برداري خاك انجام شداصلی دامنه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی
، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت، ماده آلی، آهک و شن، سیلت، ماسهشیمیایی خاك مانند درصد رس، 

بسیاري از هر دو سازندهاي شمالی در مقایسه دامنهدر.ددندو سازند تعیین گردیهر میزان سدیم در 
داري را از خود نشان اختالف معنیpH، درصد رطوبت، آهک و ECمانند سیلت، ماسه، شن، یهاي خاکمتغیر
اختالف در دو سازندpHآهک و مانند درصد رس،یبسیاري از متغیرهاي خاکنیز در دامنه هاي شرقی . دادند
مانند درصد رس، ینیز بسیاري از متغیرهاي خاکجنوبی ودر دامنه هاي غربی. نشان دادندداري را معنی

در سازند .داري را نشان دادنداختالف معنیدر دو سازندpHآلی، آهک و ه، مادECسیلت، ماسه، شن، 
، درصد33/52آغاجاري در خصوصیات فیزیکی خاك بیشترین مقادیر رس، سیلت، ماسه و شن به ترتیب با  

در . باشدهاي غربی، شرقی، جنوبی و غربی میمربوط به دامنهدرصد16/74و درصد 67/39، درصد33/40
، 40/8، رطوبت، سدیم، آهک و ماده آلی به ترتیب باpH ،ECخصوصیات شیمیایی خاك نیز بیشترین مقادیر 

هاي مربوط به دامنهدرصد 13/1و درصد 11/40گرم در لیتر، 029/0، درصد75/6،دسی زیمنس بر متر32/0
در سازند گچساران در خصوصیات فیزیکی خاك . باشدجنوبی میوغربی، شرقی، شمالی، شرقی، شمالی

69/69و درصد 34/ 33، درصد33/62، درصد67/32بیشترین مقادیر رس، سیلت، ماسه و شن به ترتیب با 
در خصوصیات شیمیایی خاك نیز بیشترین . باشدهاي شمالی، شرقی، غربی و شمالی میمربوط به دامنهدرصد 
، درصد14/7دسی زیمنس بر متر، 60/1، 82/7، رطوبت، سدیم، آهک و ماده آلی به ترتیب باpH ،ECمقادیر 

شرقی، هاي شمالی و شرقی، شرقی، غربی، مربوط به دامنهدرصد01/1و درصد 83/34،گرم در لیتر016/0
.باشدجنوبی و غربی می

و شیمیایی خاك  ی ، سازند گچساران، سازند آغاجاري، خصوصیات فیزیکجهت دامنه: هاي کلیديواژه

دانشگاه تربیت مدرس،استادیارودانشجوي دکتري -4و 1
)hrmoradi@modares.ac.ir:نویسنده مسوول(، تربیت مدرسدانشگاه دانشیار، -2

دانشگاه تهراناستاد، -3
14/6/91:تاریخ پذیرش9/12/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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مقدمه
جمعیتسومجهانهايکشوربیشتردر 
زمینبهوابستهمعاشامراربرايروستایی

نیازافزایشوجمعیترشدروایناز.باشدمی
مرتعیهاياکوسیستمبهافرادهجومباعثذایی

بهمناطقاینحساسیتوشدهجنگلیو
در ). 28(داده است افزایشرامحیطیتغییرات

گیري و شکل،بسیاري از منابع علوم خاك
پیدایش خصوصیات مختلف خاك را در ارتباط با 
پنج عامل مواد مادري، عوامل اقلیمی، موجودات 

).4،6،15(اند زنده، توپوگرافی و زمان دانسته
کیفیت خاك را به طور مستقیم نمی توان اندازه 
گیري کرد، بلکه با اندازه گیري چند شاخص بر 

هاي مورد استفاده شود که نوع شاخصآورد می
کیفیت . به مقیاس و اهداف پژوهش بستگی دارد

کیفیت ذاتی که توانایی ) 1: خاك دو جنبه دارد
باشد و به نجام وظایف خود میایعی خاك در طب

سازي و عوامل موثر بر آن بستگی داشته و خاك
) 2گیرد و تحت تاثیر مدیریت خاك قرار نمی

کیفیت پویاي خاك که بسته به نوع مدیریت 
و همکارانپیرس). 8،19(خاك متغیر است 

ترین شاخص میزان ماده آلی را معمولی)22(
در . دانندخاك میشاخص تخمین کیفیت 
) 7(ینگتکلو برگربررسی خصوصیات فیزیکی، 

عقیده دارند وضعیت فیزیکی خاك در ارزیابی 
برخی از . کیفیت از اهمیت باالیی برخوردار است

ي فیزیکی خاك با زمان تقریبا ثابت هاشاخص
ها دینامیک و بوده ولی بسیاري از این شاخص

هاي پویا هستند و به وسیله اعمال مدیریت

ی که نسبت به یهاشاخص. یابندمختلف تغییر می
دهند، براي تغییر مدیریت حساسیت نشان نمی

پایداري .مناسب نیستندكارزیابی کیفیت خا
زمین به طور مستقیم روي خصوصیات خاك و 

در میان بسیاري ).۱۴(گذاردتولید آن تاثیر می
هاي زمین اثر جهت شیب بر روي از پارامتر

. تغییرات کیفیت خاك کم مطالعه شده است
هاي خاك بعضی از پارامتر) 29(چاموآو والیا

هاي و افقpH، مانند بافت خاك، ماده آلی
سطحی و زیر سطحی در چهار نوع خاك دشت 

ها و اي، دامنههاي کوهپایهسیالبی، دشت
بررسی و نشان دادند که راهاي پستزمین
شرایط اسیدي ايهاي کوهپایههاي دشتخاك

. دارندزیادتريبیشتر و فعالیت آلومینومی 
خصوصیات خاك را در ) 5(و همکاران بروبیکر

ارتباط با شکل زمین بررسی و نتیجه گرفتند که 
کلسیم و ،شن، سیلت، اسیدیته، کربنات کلسیم

دل در پایین دامنه کاهش منیزیم قابل تبا
نقش جهت دامنه در نواحی خشک .یابدمی

دانیل).30(بسیار بیشتر از نواحی مرطوب است 
گزارش دادند که توپوگرافی ) 11(و همکاران 

هاي جنوبی بوسیله باعث تبخیر سریع در جهت
در همچنین .شودمیتغییر در میکرو اقلیم ناحیه

تشکیل خاك در هاي افزایش میزان فرآیند
هاي شمالی که داراي مواد آلی بیشتر و جهت

. هستند اثر می گذاردتر مناسبپوشش گیاهی 
با بررسی کیفیت خاك در ) 17(و همکاران فو

رابطه با پوشش گیاهی و موقعیت شیب در یک 
شیب متوسط به این نتیجه رسیدند که موقعیت 
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باال و پایین جهت دامنه در مقایسه با میانه و 
و تسو. پایین دست داراي کیفیت باالتري هستند

با بررسی رابطه بین خصوصیات ) 25(همکاران 
هاي شمال خاك و موقعیت شیب در جنگل

تایوان به این نتیجه رسیدند که در الیه سطحی 
وپتاسیم، آهن،میزان کربن آلی، نیتروژنخاك 

، فسفر، کلسیم و منیزیم در pHسدیم در قله و 
و همکاران بابالوآ.پایین دست شیب بیشتر بود

با بررسی رابطه خصوصیات خاك و موقعیت ) 2(
هاي گرم شمال غرب نیجریه به شیب در جنگل

این نتیجه رسیدند که خاك در درون دره نسبت 
هولدنوموجز . حاصلخیزتر استبه ارتفاعات 

با بررسی حاصلخیزي خاك در ارتباط با ) 21(
موقعیت شیب و کاربري در اتیوپی به این نتیجه 

در قسمت پایین نسبت به باالدست کهرسیدند
تر و مقدار سیلت شیب دامنه مقدار شن بیش

حاضرهدف از انجام پژوهش.باشدکمتر می

نه در تغییرات هاي اصلی دامبررسی نقش جهت
فیزیکی و شیمیایی خاك بر خصوصیاتبرخی از 

. باشدمیآغاجاري و گچسارانهايروي سازند

هامواد و روش
آبخیزحوزهازبخشیمطالعه،موردمناطق

استاندرایذهشهرستانگچکوهومرغا
و1609دارايترتیببهکهاستخوزستان

و740وسطمتارتفاعومساحتهکتار1202
محدودهدرمرغامنطقه. باشندمیمتر860
وشرقی49°35´تا49°30´جغرافیاییطول
وشمالی31°58´تا31°55´جغرافیاییعرض

45´27″جغرافیاییمحدوهدرگچکوهمنطقه
º49 47´9″تاº49 شرقی و عرض جغرافیایی
″27´50º31 53´32″تاº31 شمالی واقع

).1شکل (باشدمی

موقعیت مناطق مورد مطالعه روي نقشه استان و ایران- 1شکل 
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نیاز،موردهاينقشهتحقیق،اینانجامبراي
منطقه،1:50000توپوگرافینقشهنظیر
شیبودامنهجهتشناسی،زمینهاينقشه
ن از اهاي آغاجاري و گچسارسازند. گردیدتهیه

ناسی زون زاگرس مهمترین تشکیالت زمین ش
پذیري باشند که فرسایشدر سنوزوئیک می
سازند آغاجاري با حدود . نسبتا باالیی دارند

داراينظر سنگ شناسی ازمتر ضخامت 2966
اي تا هاي آهکی قهوهتناوب ماسه سنگ

هاي و مارنهاي قرمز رنگ با رگهخاکستري
قرمز رنگ سنگ هايژیپس و باالخره سیلت

سازند حد فاصل پلیوسن و میوسن این .باشدمی
1600حدود سازند گچساران.دهدرا تشکیل می

از نظر سنگ شناسی داشته وضخامتمتر 
، انیدریت، مارنهاي رنگارنگ آهک نمکبرمشتمل 

سن گچساران میوسن .باشدو مقداري شیل می
در از خاكبردارينمونه).1(باشدپایینی می

، شرقی و غربی چهار جهت اصلی شمالی، جنوبی
در هر دو سازند گچساران و آغاجاري انجام شد 

در سازند دامنه اصلیجهتچهاردرکه به طوري
در (تکرار بار3بانقطه8درترتیببهآغاجاري

0(سطحیخاكنمونه)نقطههر جهت اصلی دو 
فیزیکیهايآزمایشمنظوربه) مترسانتی20تا
آزمایشگاههبسپسبرداشت،خاكشیمیاییو

8در سازند گچساران نیز در ). 3(گردیدمنتقل
هاي اصلی دامنه بار تکرار در جهت3نقطه و با 

ها تقریباً نمونه. خاك صورت گرفتيبردارنمونه
به علت ضمناً. ها برداشت شدنددر وسط دامنه

شرایط فیزیکی خاص هر دو سازند، نمونه برداري 
و 650تا 500بین در سازند آغاجاري در ارتفاع 

انجام 950تا 850در سازند گچساران در ارتفاع 
ارزیابیبرايآزمایشگاهدرهانمونه. گرفت

آنالیزخاكو شیمیاییفیزیکیخصوصیات
خاكشیمیاییوفیزیکیهايمتغیر.شدند
رطوبت،شن، ماسه،سیلت،رس،درصدشامل

وآهکالکتریکی،هدایتآلی،مادهاسیدیته،
گیرياندازهآزمایشگاهدرمحلولسدیمان میز

رسدرصدشاملخاكنمونهبافت. )27(شدند
- 002/0(سیلت،)مترمیلی002/0کمتر از (

)مترمیلی2-050/0(ماسهو)مترمیلی050/0
درصد). 30(شدتعیینهیدرومتريروشبه

گیرياندازهالکتوسط)میلی متر60تا 2(شن
دستبهسوزاندنروشبهیآلمادهدرصد. شد
وسیلهبهاسیدیته خاك والکتریکیهدایت. آمد
ECومترpHگردیدندتعییندیجیتالمتر .

درصد کربنات کلسیم رسوبات با استفاده از روش 
خاك رطوبتو)12(و تیتراسیون کلسیمتري 

میزان. )13(نیز از روش وزنی به دست آمد 
ستگاه جذب دبا استفاده ازنیزمحلولسدیم
هايتحلیلوتجزیهبراي.آمددستبهاتمی

SPSSافزارنرمازآماري 2007EXCELو17

ها تست نرمالیته از دادهابتدا.گردیداستفاده
حالتدارايکهو متغیرهایی)16(گرفته شد 

متفاوتعلتبهجفتیغیرtآزمونازبودندنرمال
کهیمتغیرهایوشداستفادهسازنددوبودن
هايآزمونازبودندنرمالغیرحالتداراي

شداستفادهویتنیمنآزمونوپارامتریکنا
ی خاك یهاي فیزیکی و شیمیامتغیرضمناً).24(

هاي مختلف دامنه نیز در هر سازند و در جهت
متغیرهایی که داراي حالت . با هم مقایسه شدند
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وتجزیه واریانس و توکینرمال بودند از آزمون
متغیرهایی که داراي حالت غیرنرمال بودند از 

. استفاده شدمن ویتنیآزمون 

منطقه مرغا) منطقه کوه گچ ب) هاي جهت مناطق مورد مطالعه الفنقشه- 2شکل 

و بحثنتایج
پس از تحقیق،براي دستیابی به اهداف

هاي کاربري انتخاب منطقه مورد مطالعه نقشه
در و و خطوط ارتفاعی تهیه اراضی، شیب، جهت

برداري از خاك هاي اصلی نمونهیک از جهتهر

مقایسه خصوصیات 1جدول .انجام گرفت
مقایسه خصوصیات 2فیزیکی خاك و جدول 

شیمیایی خاك را در دو سازند گچساران و 
.دهدآغاجاري را با یکدیگر نشان می

هاي هاي مختلف دامنه در سازندات فیزیکی خاك در جهتخصوصیداري سطح معنیمقایسه -1جدول 
آغاجاريگچساران و

CSiSGθmجهت دامنهسازندهاي مورد مطالعه

010/0*011/0*001/0**002/0**345/0شمالیگچساران-آغاجاري
016/0079/0*004/0**004/0**051/0جنوبیگچساران-آغاجاري
044/0169/0629/0714/0235/0*شرقیگچساران-آغاجاري
000/0118/0*000/0**008/0**003/0**غربیگچساران-آغاجاري

G :درصد شن ،Si :درصد سیلت ،C :درصد رس ،S :درصد ماسه وθm :ودار استمعنی05/0در سطح : *،درصد رطوبت وزنی
.دار استنیمع01/0در سطح : **
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هاي مختلف دامنه در سازندهاي گچساران وخصوصیات شیمیایی خاك در جهتداري سطح معنیقایسه م-2جدول 
آغاجاري

pH :اسیدیته ،EC : ،شوري خاكCa:،کربنات کلسیمOM : ماده آلی وNa:01/0در سطح : **ودار استمعنی05/0در سطح :*، سدیم
.دار استمعنی

همان طور که در نتایج ارائه شده در 
اغلب شودمشاهده می2و 1هاي جدول

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در هر دو 
هاي مختلف دامنه سازند مورد مطالعه در جهت

مقایسه سطح .استداريداراي رابطه معنی
داري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك معنی

6تا 3هاي سازندهاي مورد مطالعه در جدول
.ارائه شده است

هاي مختلف دامنه سازند گچسارانخصوصیات فیزیکی خاك در جهتداري سطح معنیمقایسه - 3جدول
CSiSGجهت دامنهمورد مطالعهسازندهاي

007/0692/0297/0**005/0*وبیجن-شمالیگچساران
336/01843/0983/0شرقی- شمالیگچساران
003/0194/0**005/0843/0*غربی- شمالیگچساران
196/0123/0998/01شرقی-جنوبیگچساران
1417/0204/0994/0غربی-جنوبیگچساران
141/0895/0955/0998/0غربی-شرقیگچساران

G :درصد شن ،Si :درصد سیلت ،C :درصد رس وS :دار استمعنی01/0در سطح : **ودار استمعنی05/0در سطح : *، درصد ماسه.

هاي مختلف دامنه سازند گچسارانخصوصیات شیمیایی خاك در جهتداري سطح معنیمقایسه -4جدول 
ECθmOMpHCaNaجهت دامنهمورد مطالعهسازندهاي

873/0668/0995/01956/0872/0جنوبی- شمالیگچساران
749/0640/0790/01793/0936/0شرقی- شمالیگچساران
000/0609/0122/0333/0165/0**010/0*غربی- شمالیگچساران
522/0239/0898/01452/0809/0شرقی-جنوبیگچساران
0062/0141/0/ 007/0469/0493**262/0غربی-جنوبیگچساران
022/0*378/0132/0166/0150/01غربی–شرقی گچساران

pH :اسیدیته ،θm :رطوبت وزنی ،Ca :،کربنات کلسیمOM :ماده آلی،Na :01/0در سطح : **ودار استمعنی05/0در سطح : *، سدیم
.دار استمعنی

ECOMpHCaNaجهت دامنهمورد مطالعهسازندهاي

000/0244/0**004/0**004/0238/0**شمالیگچساران-آغاجاري
004/0745/0**006/0128/0128/0**جنوبیگچساران-آغاجاري
049/0*001/0**006/0**109/0400/0شرقیگچساران-آغاجاري
014/0*004/0**004/0**004/0**004/0**غربیرانگچسا-آغاجاري
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هاي مختلف دامنه سازند آغاجاريخصوصیات فیزیکی خاك در جهتداري سطح معنیمقایسه -5جدول 

G : ،درصد شنSi : ،درصد سیلتC : درصد رس وS : ،دار استمعنی01/0طح در س: **ودار استمعنی05/0در سطح : *درصد ماسه.

هاي مختلف دامنه سازند آغاجاريخصوصیات شیمیایی خاك در جهتداري سطح معنیمقایسه -6جدول 
ECθmOMpHCaNaجهت دامنهمورد مطالعهسازندهاي

022/0*228/0079/0077/0778/0287/0جنوبی- شمالیآغاجاري
031/0364/0572/0*077/0927/0227/0شرقی- شمالیجاريآغا

1965/0065/0398/0576/0469/0غربی- شمالیآغاجاري
022/0*004/0998/0**045/0*002/0235/0**شرقی-جنوبیآغاجاري

016/0913/0949/0193/0*086/0186/0غربی-جنوبیريآغاجا
001/0981/0292/0**002/0999/0520/0**غربی-شرقیآغاجاري

pH : ،اسیدیتهθm : ،رطوبت وزنیCa : ،کربنات کلسیمOM :ماده آلی،Na : ،در سطح: **ودار استعنیم05/0در سطح : *سدیم
.دار استمعنی01/0

مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی و 
هاي مختلف دامنه شیمیایی خاك در جهت

7هاي سازندهاي آغاجاري و گچساران در جدول
.نشان داده شد8و 

آغاجاريهاي مختلف دامنه سازندشیمیایی خاك در جهتفیزیکی و خصوصیات میانگین مقایسه -7جدول 
CSiSGpHECθmNaCaOMجهت دامنه

2934374/5435/827/075/6026/011/4059/0شمالی
2433/3667/3950/4938/822/089/4013/017/3913/1جنوبی 
67/4333/40166/6727/832/031/6029/025/3942/0شرقی
33/5267/341316/7440/826/041/6022/044/3934/0غربی

G : ،درصد شنSi : ،درصد سیلتC : درصد رس وS : ،درصد ماسهpH : ،اسیدیتهθm : رطوبت وزنی، درصدCa : کربنات کلسیم، درصدOM : ماده درصد
.گرم در لیترسدیم: Na، آلی

CSiSGجهت دامنهمورد مطالعهسازندهاي

048/0976/0226/0941/0*جنوبی-شمالی آغاجاري
004/0091/0**004/0269/0**شرقی-شمالی آغاجاري
016/0*004/0**004/01**غربی- شمالیآغاجاري
038/0*004/0**004/0494/0**شرقی-جنوبیآغاجاري
009/0**004/0**004/0964/0**غربی-جنوبیآغاجاري
024/0*013/0143/0*043/0*غربی-شرقیآغاجاري
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گچسارانختلف دامنه سازند شیمیایی خاك در جهت هاي مفیزیکی و خصوصیات میانگین مقایسه - 8جدول 
CSiSGpHECθmNaCaOMجهت دامنه

67/3267/4867/1869/6982/734/125/4018/028/3277/0شمالی
67/1333/622468/6278/758/120/3017/083/3473/0جنوبی 
67/2467/4767/2749/6482/760/126/5016/070/2659/0شرقی
67/115433/3436/6154/768/214/7008/047/2601/1غربی

G : ،درصد شنSi : ،درصد سیلتC : ،درصد رسS : ،درصد ماسهEC :،دسی زیمنس بر مترشوري خاك ،pH : ،اسیدیتهθm :،درصد رطوبت وزنی
Ca: ،درصد کربنات کلسیمOM : درصد ماده آلی وNa :،گرم در لیترسدیم.

ه شمالیدامن
هاي شمالی در سازندهايمقایسه دامنهدر 

هاي بسیاري از متغیرگچساران و آغاجاري 
فیزیکی خاك مانند سیلت، ماسه، شن، رطوبت و

آهک و EC ،pHمتغیرهاي شیمیایی خاك مانند
و تنها . داري را از خود نشان دادنداختالف معنی

داري را از خود رس و ماده آلی اختالف معنی
خصوصیات فیزیکی . )2و 1جداول (نشان ندادند

مقدار رس در سازند آغاجاري در خاك مانند 
و در سازند گچساران درصد29دامنه شمالی 

مقدار ماده آلی در . داده شدنشان درصد67/32
درصد و در 59/0دامنه شمالی سازند آغاجاري 

د می درص77/0سازند گچساران در همین دامنه 
که این نتیجه به نقش . )8و 7جداول (باشد

پذیري و تولید رواناب و رسوب یکسان فرسایش
هاي شمالی در هر دو سازند روي مقدار در دامنه

شود گردد که باعث میرس و ماده آلی بر می
با وجود متفاوت ماده آلی و درصد رس عمالً

.داري نداشته باشندبودن دو سازند اختالف معنی
قیه عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك در هر ب

ها تغییرات بیشتري را نشان کدام از سازند
هاي در بقیه موارد به علت اینکه دامنه. دهندمی

میزان رواناب متفاوتی شمالی در دو سازند داراي 

هستند و بیشتر خصوصیات ذکر شده نیز تابع 
دار، باشند بنابراین اختالف معنیرواناب می

در خصوصیات شیمیایی . رسدبه نظر میمنطقی 
هاي شمالی آهکسازند آغاجاري در دامنهخاك 

درصد 75/6درصد و رطوبت با 11/40با 
. )7جدول (باشندبیشترین مقدار را دارا می

هاي شمالی داراي سایه نسبتاً مناسبی دامنه
. یابدهستند که عمالً رطوبت خاك افزایش می

د مواد مادري آهکی درصد آهک نیز به علت وجو
ها روند یکسانی را و سنگ آهک در تمامی دامنه

در دامنه شمالی مقدار آهک . از خود نشان داد
کمی بیشتر است که به شرایط خاص دامنه و 
تاثیر هوازدگی سنگ آهک روي خاك این دامنه 

هاي در دامنهدر سازند گچساران. گرددباز می
س با رخصوصیات فیزیکی خاك مانند شمالی 

خصوصیت درصد و69/69درصد، شن با 67/32
بیشترین 82/7باpHشیمیایی خاك مانند

که . )8جدول (میزان را به خود اختصاص دادند
به تولید رسوب کمتر و رواناب بیشتر در 

هاي شمالی این سازند اشاره دارد که باعث دامنه
شستشوي مناسب خاك و جابجایی مواد ریز دانه 

در دامنه شمالی سازند pHر نتیجه شود و دمی
. یابدگچساران افزایش می
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دامنه جنوبی
هاي هاي جنوبی در سازنددر مقایسه دامنه

هاي گچساران و آغاجاري بسیاري از متغیر
مانند درصد سیلت، ماسه، شن، خاكفیزیکی

، ECرطوبت و متغیرهاي شیمیایی خاك مانند 
pH از خود نشان داري راآهک اختالف معنیو

و تنها رس، ماده آلی و رطوبت اختالف . دادند
و 1جداول (داري را از خود نشان ندادندمعنی

مقدار رس خاك مانند خصوصیات فیزیکی . )2
درصد و 24در سازند آغاجاري در دامنه جنوبی 

. درصد نشان داده شد67/13در سازند گچساران 
سازند و همچنین مقدار رطوبت در دامنه جنوبی 

درصد و در سازند گچساران در 89/4آغاجاري 
خصوصیت و. درصد می باشد2/3همین دامنه 

مقدار ماده آلی در دامنه شیمیایی خاك مانند
درصد و در سازند 13/1جنوبی سازند آغاجاري 

باشددرصد می73/0گچساران در همین دامنه 
هاي جنوبی به علت در دامنه. )8و 7جداول (

قیم آفتاب و همچنین تبخیر زیاد، تابش مست
ذرات خاك به حالت چسبیده و غیر قابل انتقال 

توان در تغییرات دلیل این امر را می. آینددر می
ایجاد شده در وضعیت تولید و تکامل خاك به 
واسطه سطوح متفاوت دریافت انرژي خورشیدي 
نسبت داد که با تحقیقات کروکه و همکاران 

. مطابقت دارد) 18(همکاران و هارتانتو و ) 10(
بنابراین پارامترهاي اصلی فیزیکی خاك مانند 

شوند و بنابراین رس کمتر دستخوش تغییر می
در اغلب مواقع فرسایش کمتري دارد و رواناب 

رطوبت نیز به علت . کندبیشتري تولید می
نزدیکی دو منطقه و زوایه تابش آفتاب تفاوت 

در سازند آغاجاري . داري از خود نشان ندادمعنی
13/1درصد ماسه و 67/39هاي جنوبی با دامنه

باشند درصد ماده آلی داراي بیشترین مقدار می
هاي آهکی در این سازند که به وجود ماسه سنگ

در سازند گچساران . )7جدول (اشاره دارد
درصد سیلت و 33/62هاي جنوبی با دامنه

درصد آهک داراي بیشترین مقدار 83/34
در دامنه جنوبی سازند . )8جدول (تندهس

آغاجاري درصد ماده آلی خاك بیشترین تاثیر 
که با .منفی را در تولید رسوب از خود نشان داد

و کاسرمیرو،)20(همکاران وکازمنتحقیق
مطابقت ) 26(و همکاران تجاداو ) 9(همکاران 

بنابراین نقش ماده آلی در تولید رواناب و . دارد
واند باعث تغییر میزان آن در ترسوب می

.هاي مختلف دامنه شودجهت
دامنه شرقی

هاي هاي شرقی در سازنددر مقایسه دامنه
گچساران و آغاجاري متغیر فیزیکی مانند درصد 
رس و متغیرهاي شیمیایی خاك مانند آهک، 

داري را از خود نشان اختالف معنیpHسدیم و 
داري را از خود عنیبقیه موارد اختالف م. دادند

درصد رس در . )2و 1جداول (نشان ندادند
هاي خاکی به سازند آغاجاري طبق آزمایش

درصد . مراتب بیش از سازند گچساران است
نیز در سازند آغاجاري بیشتر از pHآهک و 

تحت تاثیر مواد آهکی pH.سازند گچساران است
ي و سازند آغاجاریابد و افزایش میکندتغییر می

در ).24(نیز سرشار از مواد مادري آهکی است 
خصوصیت هاي شرقی سازند آغاجاري در دامنه
و خصوصیات سیلت فیزیکی خاك مانند 
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داراي ECسدیم و شیمیایی خاك مانند 
شستشو و باشند که به بیشترین مقدار می

اشاره دارد و فرسایش شدید خاك در این دامنه 
شود که با باعث افزایش شوري و امالح می

. مطابقت دارد) 23(و همکاران رینکستحقیقات 
هاي شرقی هیچ در سازند گچساران در دامنه

. متغیرها داراي بیشترین مقدار نبودندکدام از
دامنه غربی

هاي هاي غربی در سازنددر مقایسه دامنه
گچساران و آغاجاري بسیاري از متغیرهاي 

اسه، شن و فیزیکی مانند درصد رس، سیلت، م
، ماده آلی، ECمتغیرهاي شیمیایی خاك مانند 

داري را نشان اختالف معنیpHآهک، سدیم و 
این دامنه تقریباً تمام در. )2و1جداول (دادند

متغیرهاي فیزیکی و شیمیایی خاك داراي 
تنها رطوبت اختالف . باشندمیزیادتغییرات 

ز هاي غربی نیدامنه. داري را نشان ندادمعنی
و به علت مورد تابش مستقیم نور آفتاب هستند 

بنابراین . گیردآبشویی کمی که در آن صورت می
خصوصیات ذاتی خاك دو سازند بهتر اختالفات 

در سازند آغاجاري در . دهندخود را نشان می
خصوصیات فیزیکی خاك مانند هاي غربی دامنه
ودرصد16/74با درصد، شن33/52با رس

4/8با pHایی خاك مانندخصوصیت شیمی
. )7جدول (باشندداراي بیشترین مقدار می

هاي غربی در این سازند تقریبا داراي تولید دامنه
ها این دامنه. باشندرسوب زیاد و رواناب کم می

داراي فرسایش نسبتاً باالیی هستند به این علت 
pHدر . باال و درصد رس و شن زیادي دارند

غربی درصد ماسه، هاي امنهسازند گچساران در د

در . و ماده آلی بیشتر نشان داده شدECرطوبت، 
هاي غربی تولید رواناب و این سازند در دامنه

باشد که تاثیر همچنین رسوب به میزان کمی می
خود را در پارامترهاي فیزیکی خاك بیشتر 

. گذاردمی
در سازند آغاجاري در خصوصیات فیزیکی 

مقادیر رس، سیلت، ماسه و شن خاك بیشترین 
، درصد33/40، درصد33/52به ترتیب با 

مربوط به درصد 16/74و درصد 67/39
باشد هاي غربی، شرقی، جنوبی و غربی میدامنه

دهد که در این سازند که نشان می. )7جدول (
در دامنه غربی با آبشویی کم، خصوصیات 

. دشونفیزیکی خاك در آن کمتر دچار تغییر می
در خصوصیات شیمیایی خاك نیز بیشترین 

، رطوبت، سدیم، آهک و ماده pH ،ECمقادیر 
دسی زیمنس بر 32/0، 40/8آلی به ترتیب با 

11/40،گرم در لیتر029/0، درصد75/6متر، 
هاي غربی، مربوط به دامنهدرصد 13/1و درصد 

باشد شرقی، شمالی، شرقی، شمالی، جنوبی می
دهد که در این سازند ن میکه نشا. )7جدول (

دامنه شرقی بیشترین نقش را در خصوصیات 
به این علت که دامنه . شیمیایی خاك دارد

شرقی در این سازند بیشترین حساسیت به 
. پذیري را نشان دادفرسایش

در سازند گچساران در خصوصیات فیزیکی 
خاك بیشترین مقادیر رس، سیلت، ماسه و 

، درصد33/62، درصد67/32شن به ترتیب با 
مربوط به درصد 69/69و درصد 34/ 33

هاي شمالی، شرقی، غربی و شمالی دامنه
دهد که در این که نشان می. )8جدول (باشد می
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سازند در دامنه شمالی خصوصیات فیزیکی خاك 
که به علت نزدیک . شوندکمتر دچار تغییر می

.باشدبودن سنگ بستر گچی به سطح خاك می
در خصوصیات شیمیایی خاك نیز بیشترین 

، رطوبت، سدیم، آهک و ماده pH ،ECمقادیر 
دسی زیمنس بر 60/1، 82/7آلی به ترتیب با 

83/34گرم در لیتر، 016/0، درصد14/7،متر
هاي شمالی مربوط به دامنهدرصد 01/1و درصد 

و شرقی، شرقی، غربی، شرقی، جنوبی و غربی 
دهد که در این که نشان می. )8جدول (باشد می

سازند دامنه شرقی و غربی بیشترین نقش را در 
در مقایسه . خصوصیات شیمیایی خاك دارند

هاي مختلف دامنه در سازند گچساران جهت
دار در متغیرهاي بیشترین میزان اختالف معنی

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مر بوط به دامنه
هاي امنهدر مقایسه د. باشدغربی می-شمالی
شرقی سازند گچساران هیچ کدام از -شمالی

جداول (داري نشان ندادندمتغیرها اختالف معنی
هاي دهد که دامنهاین نتیجه نشان می. )3و 4

شمالی و غربی اختالف زیادي در خصوصیات 

هاي فیزیکی و شمیایی خاك دارند و دامنه
شمالی و شرقی داراي خصوصیات فیزیکی و 

در مقایسه . یک بهم هستندشیمیایی نزد
هاي مختلف دامنه در سازند آغاجاري نیز جهت

دار در متغیرهاي بیشترین میزان اختالف معنی
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مربوط به دامنه

این . )6و 5جداول (باشدشرقی می- جنوبی
هاي جنوبی و دهد که دامنهنتیجه نشان می

یزیکی و شرقی اختالف زیادي در خصوصیات ف
.شیمیایی خاك دارند

در ینقش بسیار پیچیده و مهمجهت دامنه
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در دو 

که به .دادنشان سازند گچساران و آغاجاري 
متفاوت بودن سطوح مختلف دریافت انرژي 
خورشید، میزان تولید خاك، پوشش گیاهی و

هاي میزان فرسایش و سایر عوامل در جهت
و باعث تاثیر مستقیم اصلی دامنه اشاره دارد

هاي دامنه روي خصوصیات خاك جهت
.شوندمی
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The Role of Slope Main Aspects in some Soil Physical and Chemical
Properties (Case Study: Gachsaran and Aghajari Formations in Kuhe

kach and Margha Watershed in Izeh Township)

Hamzeh Saidian1, Hamid Reza Moradi2, Sadat Feiznia3 and Nader Bahramifar4

Absrtact
In this study in order to investigate soil physical and chemical properties in the slope

main aspects of Aghajari and Gachsaran formations, Margha and Kuhe Gach watershed
areas in Izeh Township were selected. In Aghajari formation in 8 points with three replicate
and in Gachsaran formations also in 8 points and with three replicate and in slope main
aspects, northern, southern, eastern, western were sampled. Meanwhile some physical and
chemical properties of soil such as clay, sand, silt, sand, pH, Ec, soil moisture, organic
matter, calcium carbonate and sodium rate in Gachsaran and Aghajari formations were
sampled. After experimental tests the results were analyzed. In comparison of north aspects
in Aghajari and Gachsaran formations, many soil parameters such as the percents of silt,
sand, gravel, Ec, soil moisture, calcium carbonate and pH showed significant differences.
In eastern aspects many of soil parameters such as the percents of clay, calcium carbonate
and pH showed significant differences. In western and southern aspects also many of the
soil parameters such as the percents of clay, silt, sand, gravel, Ec, organic matter, calcium
carbonate and pH showed significant differences. In Aghajari formation in soil physical
properties the highest amounts of clay, silt, sand and gravel respectively with 52/33 %,
40/33 %, 39/67 % and 74/16 % were related to western, eastern, southern and western slope
aspects. In soil chemical properties also the highest amounts of pH, Ec, soil moisture,
sodium rate, lime, organic matter respectively with 8/40, 0/32 ds/m, 6/75 %, 0/029 g/l,
40/11 % and 1/13 % were related to western, eastern, northern, eastern, northern and
southern slope aspects. In Gachsaran formation in soil physical properties the highest
amounts of clay, silt, sand and gravel respectively with 32/67 %, 62/33 %, 34/33 % and
69/69 % were related to northern, eastern, western and northern slope aspects. In soil
chemical properties also the highest amounts of pH, Ec, soil moisture, sodium rate, lime,
organic matter respectively with 7/82, 1/60 ds/m, 7/14 %, 0/016 g/l, 34/83 % and 1/01 %
were related to northern and eastern, eastern, western, eastern, southern and western slope
aspects.

Keywords: Slope aspect, Gachsaran formation, Aghajari formation, Soil physical and
chemical properties
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