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 چکیده

بنهدی ممریاهایی و اهها ی در    باشد. در این پژوهش، مقایسهه دو اهاما ه رد   ها میبرای فهم و مدیریت صحیح خاکبندی خاک، ابزاری مفید طبقه
های خشک و فراخشک منطقه ایرا شهر و دلگان واقع در ااتان ایستان و بلوچستان مورد بحث قرار گرفته اات. پس از تفایک اهطو   ارتباط با خاک

ههای  خاکرخ شاهد با در  ظر گرفتن تنوع خهاکی خخهاک   01ی خاکرخ در هر کدام حفر و تشریح گردید. در  هایت تعداد ژئومورفیک در این منطقه، تعداد
های مشخصه کلسیک، ایپسیک، ا هیدریتیک، مرایلیک،  اتریک و االیک پهس  اوان، گچی، مهای، شور و ادیمی(، برای این مطالعه ا تخاب شد. افق

فلوو تز، یرمیک های ادید یرمیک توریهای این پژوهش، اضافه کردن زیرگرو مایشگاهی شنااایی شد د. بر اااس یافتهاز مطالعات صحرایی و  تایج مز
اهالیدز بهه اهاما ه    اهالیدز و ا هیهدریتیک کلسهی   االیدز، ا هیدریتیک ایپسهی مرایدز، ایپسیک  اتراالیدز،  اتریک ایپسیاُرتنتز، کلسیک ایپسیتوری
کنند  اکوییک برای خاکی بها گهرو  مراهع اهولو چاک در اهاما ه      چنین توصیفکنند  ا هایدرایت و هماز یک او و افزودن توصیف بندی ممریااییرد 
بندی مؤثرتر باشد. از طرفی، درصد کربنات کلسیم معادل برای افق کلسیک در ارتباط با توا د در همبستگی باالتر این دو ااما ه رد بندی اها ی، میرد 

چنهین بهرای اهاما ه    شهود. ههم  بندی اها ی  یز پیشهنهاد مهی  بندی ممریاایی، برای ااما ه رد هایی با بافت درشت و انگریز  به ما ند ااما ه رد خاک
بنهدی  رد  گردد.  تایج پژوهش  شان داد کهه اهاما ه  بندی اها ی ممد  توصیه میبندی ممریاایی، تعریف افق االیک، مشابه م چه که در ااما ه رد رد 

پهییری بهاالتر در ا عاهاس    ههای مختلهف و ا عطها    کننهد  دلیل ااتفاد  از توصیفهای شور، ادیمی، گچی، مهای و اوان، بهاها ی برای تفسیر خاک
 ها کارایی بیشتری دارد. خصوصیات خاک

 
 : ایران، مهای، شور، گچی، همبستگی خاکهای کلیدیواژه

 

  2  1 مقدمه

عنهوان  المللهی بهه  بندی بهین افزایش تقاضا برای یک ااما ه طبقه
ههای  زبان منحصر به فرد در علوم خهاک باعهث تواهعه اهاما ه    یک 
بنهدی  بندی مختلف شد  اات. همچون بسیاری از کشهورها، رد  طبقه

ههای  تهرین اهاما ه  از محبهوب  6بندی اها یو طبقه 5خاک ممریاایی
بنهدی مهیکور، از   بندی خاک در ایران هستند. هر دو ااما ه طبقهه رد 
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5- Soil Taxonomy 

6- World Reference Base; WRB 

بندی  ااهتفاد   ها برای طبقهای خاکخصوصیات ژ تیای و مورفولوژی
 تهش   و یاهدیگر  با هااین ااما ه همبستگی میزاناما (؛ 9کنند خمی

 خاکشنااهان  ههای دغدغهه  یای از هموار  ها،من اازیهمسان برای

  .اات بود 
بندی ممریاایی و اهها ی تواه    های طبقهدر همین رااتا ااما ه

ا د. ارتباط کمی بین این دو پژوهشگران مختلف در اهان مقایسه شد 
ها بیهان  ( گزار  شد. من5همااران خ و بندی توا  دِکِرزااما ه طبقه

 مراهع  ههای گهرو   اهز ای، بهه حهار   ههای خاک با رابطه در کرد د که

 خهاک،  مراع هایگرو  م دواول برای مابقی و ورتیسول هیستواول،

 اهها ی  و ممریاهایی  بنهدی اهاما ه رد   دو بین کمی  سبتاً همبستگی

السله  در مواود اطو  تعداد تساوی عدم دالیلی از امله .دارد واود
 در ممریاهایی،  بنهدی رد  ااما ه اطح های مزبور خششااما ه مرات 

 هایگرو  تعداد تساوی اها ی(، عدم بندیرد  اطح ااما ه دو مقابل

 د  خهاک ر 02ها خااما ه این السله مرات  از اطح در باالترین خاک

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 
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اهاما ه   خهاک  مراهع  گهرو   32 مقابهل  در ممریاایی، بندیااما ه رد 
 ارائهه شهد    هایتعریف اغل  بودن گسترد  و اها ی(، وایع بندیرد 

عهدم   مهیکور و  اهاما ه  دو در مواهود  مشهابه  مشخصه هایبرای افق
 عنهوان اهها ی، بهه   بنهدی طبقه ااما ه در اقلیمی معیارهای از ااتفاد 

همبسهتگی تواه  پژوهشهگران مزبهور      ایهن  بهودن  ا دک توایهی بر
 اهاما ه  کهه برتهری   دارد ( عقید 9گراایمو  خگزار  گردید  اات. 

 از متهثثر  ههای بها خهاک   ارتبهاط  در ممریاایی، ااما ه به  سبت اها ی

 مراهع  گرو  دو ااما ه اها ی، در که چرا باشد؛می ا سا ی هایفعالیت

 ااو .ا دگرفته قرار  ظر مد ارتباط تانواول در این و م ترواول خاک

 اهها ی  بندیطبقه ااما ه که م وا از دار د( اظهار می05همااران خ و

 پوشهش  را اههان  در مواهود  هایخاک ا واع تا تمامی کندمی تش 

ممریاایی  بندیرد  ااما ه به  سبت باالتری افق تنوع بنابراین از دهد؛
  .خاک دارد تشایل و مورفولوژی بر بیشتری تثکید و بود  برخوردار

در همین رااتا مطالعاتی  یز در اهت کهارایی ایهن دو اهاما ه در    
( بهه  6های ایران صورت پییرفته اات. اافندیارپور و همااران خخاک

ههای شهور ااهتان    بندی در خهاک بررای کارایی این دو ااما ه طبقه
 بنهدی طبقهه   هاهاما  کارگیریبه کهکرمان پرداختند. م ان بیان کرد د 

 خشهک،  منهاطق  در مواهود  شهور  ههای خاک بندیگرو  برای اها ی

 در باالتر پییریا عطا  و مختلف هایکنند توصیف از ااتفاد  دلیلبه

 واقعیات توا دمی بهتر ها،خاک گیاری ام در مؤثر خصوصیات ا عااس

از طرفی، گیارد.   مایش به خاک عمودی و افقی بعد دو هر در را صحرا
 در اهها ی  بنهدی رد  ااما ه که(  یز بیان کرد د 2بهمنی و همااران خ

 تاحهدی  خشهک های مناطق خشک و  یمهه خاک هایویژگی توصیف

بهین   خهوا ی ههم ( 7چنین، ااهفندیارپور و هماهاران خ  . هماات گویاتر
بنهدی  گهرو   در اهها ی  بنهدی ااما ه طبقه و ممریاایی خاک بندیرد 

قرار داد د.  بررای مورد را خشک یمه و خشک مناطق مهای هایخاک
 از ترکیبی کاربرد با اها ی، بندیطبقه ااما ه بود که من از حاکی  تایج

ههای ایهن   منعاس کردن ویژگهی  در باالتری توا ایی ها،کنند توصیف
( بهها مقایسههه دو اههاما ه  03ههها دارد. ارمسههت و هماههاران خ خههاک
های مهاهی و گچهی ایهران    برای خاکبندی ممریاایی و اها ی طبقه

هها در اهاما ه   کننهد  مرکزی بیان کرد د بها تواهه بهه تنهوع توصهیف     
توا د  سهبت بهه اهاما ه ممریاهایی     بندی اها ی، این ااما ه میطبقه

 تر باشد.کاربردی
ههای  ای بهر روی خهاک  گو هه مطالعهه  کنون ههی   ظر به ایناه تا

ااتان ایستان و بلوچستان صهورت  مناطق ایرا شهر و دلگان واقع در 
باشد، لهیا پهژوهش حاضهر     پییرفته و یا گزار  مدو ی در اختیار  می

بنهدی  طبقهه ( مقایسهه  0برای رایدن به  اهدا  زیر ا وام پهییرفت:  
 اهامع بنهدی  رد  دو اهاما ه  مطالعهاتی بهر ااهاس    قهه های منطخاک

اری خهاکی  (  ام گهی 2(؛ 2105بندی اها ی خ( و طبقه2104خ ممریاایی
با افق ا هیدریت که اضافه شد  به ااما ه رد  بندی اهامع ممریاهائی   

منظههور توصههیف بنههدی بهه ( تعیهین بهتههرین اهاما ه طبقههه  3(؛ 2104خ
عنوان بخشی از ااتان ایسهتان  های منطقه ایرا شهر و دلگان بهخاک

 و بلوچستان.
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 081 با حهدود  ایراندر انوب شرقی  ااتان ایستان و بلوچستان
 بهر  را در کشهور درصد واهعت   00ش از هزار کیلومتر مربع واعت، بی

متهر ارتفهاع از اهطح     591. منطقه مورد مطالعه از ایرا شههر خ گیردمی
متر ارتفاع از  391شروع شد  و تا شهراتان دلگان خ دریا( مرکز ااتان

(. فاصهله ایهن دو   0اطح دریا( واقع در غرب ااتان ادامه دارد خشهال  
کیلومتر از یادیگر می باشد. میها گین بار هدگی و    051شهر در حدود 

دراه السهیوس   8/25متر و میلی 015ترتی  دمای االیا ه منطقه، به
ترتیه   ههای منطقهه، بهه   و حرارتی خاک های رطوبتیباشند. رژیممی

ای ازء خاکرخ هفت که در منطقهه باشد، بهاریدیک و هایپرترمیک می
با رژیم حرارتی ترمیک خرژیم رطوبتی این خاکرخ مشابه اایر منطقهه  

 (.3مورد مطالعه می باشد( واقع شد  اات خ
 

 مطالعات صحرایی

پوشهید ،  افانه، پدیمنت اهنگی، پهدیمنت   مخروطاشاال اراضی 
منطقه مرطوب پشیا و تپه در منطقه مهورد مطالعهه در طهی مطالعهات     

( و تصهاویر  51111/0ههای توپهوگرافی خ  صحرایی و با ااتفاد  از  قشه
منظور پوشش حداکثری گوگل ارث شنااایی شد د. د  خاکرخ شاهد به

های حفهر شهد ،   تغییرات خاک در منطقه مورد مطالعه، از میان خاکرخ
موقعیهت   0بهرداری قهرار گرفتنهد. شهال     ( و  مو هه 04یف خمورد توص

 دهد.های شاهد را  شان میخاکرخ
 

 های آزمایشگاهیبررسی

ههای ههوا خشهک شهد  و کوبیهد  شهد ، از الهک دو         مو ه خاک
متهر(  ها خبزرگتر از دو میلیمتر عبور داد  شد د و ذرات درشت منمیلی

توزیع ا داز  ذرات ااهتفاد   (. رو  پیپت برای تعیین 06تعیین گردید خ
ترتی  بهرای  انج الاتریای بهمتر و هدایتها (. از داتگا  پ8شد خ
صهار   عههدایت الاتریاهی   و قابلیت ها  خمیر اشباع گیری پا داز 

 015ااتفاد  شد. بها قهرار دادن خهاک اشهباع در حهرارت      اشباع خاک 
( SPخدرصد وز ی رطوبهت اشهباع    ااعت، 24مدت دراه السیوس به

رو  تراهی  بها    از +ا هیهدریت گیری گ ا داز مشخص گردید. برای 
گیهری شهد.   ا هداز  ( 0( ااتفاد  شد و گه  بهه رو  مون خ  00خااتون 

ا هایدرایت از کم کردن میزان گ  از گ +ا هیهدریت محااهبه گردیهد    
 (.08خ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 های شاهدهمراه محل حفر خاکرخموقعیت منطقه مورد مطالعه به -1شکل 
Figure 1- Location of the study area along with the place of excavated representative pedons 

 
معادل بهه رو  تیترااهیون برگشهتی    گیری کربنات کلسیم ا داز 

( ا وام شد. کربن ملی به رو  اکسیداایون تهر بها دی کرومهات    00خ
منظور تعیین ظرفیت تبادل کهاتیو ی از  (. به02گیری شد خپتاایم ا داز 

ااتفاد  شهد   pH=7اایگزینی ااتات ادیم توا  ااتات ممو یوم در 
از مقهادیر اهدیم،   (. مقدار عددی  سبت ایبی اهدیم، بها ااهتفاد     4خ

( و بهر ااهاس معادلهه ذیهل     mmol(+) L-1کلسیم و منیزیم محلول خ
 محاابه شد:

SAR=Na/(√[(Ca2++Ma2+)/2] 

در  هایت، براااس  تایج مزمایشگاهی و بها تواهه بهه مشهاهدات     
بنهدی اهامع   هها برااهاس دو اهاما ه رد    بندی خهاک صحرایی، طبقه

 (  هایی شد.09( و اها ی خ06ممریاایی خ
 

 نتایج و بحث

 ههای مهورد  خهاکرخ  مورفولهوژیای  خصوصیات از برخی 0 ادول

 از برخهی  گیهری ا هداز   از حاصهل   تهایج  .دههد را  شهان مهی   مطالعهه 

 مورد  2 اهدول  در هها  یهز  خاکرخ این شیمیایی و خصوصیات فیزیای

 ههای خهاک  بندیطبقه ،2 و 0 هایادول  تایج تواه به با .شد  اات

 بندیطبقه و (2104ممریاایی خ بندیرد  ااما ه دواااس  بر مطالعاتی

 (. 3گردید خادول  تعیین (2105اها ی خ

P5 

 ایرانشهر

Iranshahr 

 دلگان

Dalgan 

 

P=P= شمار  پدون (Pedon no.) 
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هههای کلسههیک، ایپسههیک و مرایلیههک  خههاکرخ اول دارای افههق
صورت تیپیک بندی ممریاایی بهکه در ااما ه رد  (،0خادول  باشدمی

بنهدی اهها ی، ااهالتیک لوویهک     مرایدز و در اهاما ه طبقهه  ایپسی
بنهدی  شهود در رد  . پیشهنهاد مهی  (3خاهدول   بندی شداول رد کلسی

بندی در  ظر گرفته شود کهه بهرای   ممریاایی افق کلسیک هم در رد 
مرایدز اضافه شود. از طرفهی،  رفع این  قص، زیرگرو  کلسیک ایپسی

بندی اها ی  یز اهمیت و  قش افق ایپسیک بهرای ایهن  هوع    در رد 
کنند  در  ظهر  عنوان یک توصیفری بهمتاا تی 051ها در عمق خاک

 گرفته شود.
باشند که بها تواهه   های دوم و  هم، خاک مبرفتی اوان میخاکرخ

دهنهد   ها خبرای مثهال؛ توصهیف یرمیهک  شهان    کنند به تنوع توصیف
فر  در اطح اراضی این منطقه اات( برای تفسهیر ایهن   واود انگ

بنهدی   سهبت بهه رد    بندی اها ی کهارایی بهتهری  ها، طبقه وع خاک
عههشو ، خههاکرخ اههوم هههم یههک خههاک اههوان و ممریاههایی دارد. بههه

هها را بهتهر   بندی اها ی  یز ایهن خهاک  باشد که طبقهدار میانگریز 
عنهوان  شود که واژ  اهنگفر  بیابها ی بهه   کند. پیشنهاد میتفسیر می

ههای  بخشی از مواد مشخصه برای توصیف بهتهر بهه زیرگهرو  خهاک    
فلهوو تز بهرای خهاکرخ اهه و یرمیهک      مبرفتهی خیرمیهک تهوری   اوان 
 اُرتنتز برای خاکرخ چهار( اضافه شود.توری

صهورت تیپیهک   بنهدی ممریاهایی بهه   خاکرخ چهارم در ااما ه رد 
بنهدی اهها ی، کلاریهک ااهالتیک     هپلوکلسهیدز و در اهاما ه طبقهه   

کرخ، .  اته قابل تثمل در این خها (3خادول  بندی گردیدکمبیسول رد 
بندی اهامع ممریاهایی از تعریهف افهق     توضیحی اات که ااما ه رد 

دار میزان کربنات هایی با بافت درشت و انگریز کلسیک خبرای خاک
درصد در  ظر گرفته شد  ااهت(، ارائهه کهرد      5کلسیم معادل حداقل 
بندی شود این تعریف برای افق کلسیک در طبقهاات که پیشنهاد می

(  یز چنین پیشنهادی 03گردد. ارمست و همااران خ اها ی  یز لحاظ
 ا د.بندی اها ی ارائه کرد را برای ااما ه طبقه

بنههدی اهها ی در تفسههیر خهاکرخ پههنوم   مهمتهرین مزیههت طبقهه  
کند. این خاک دارای افق مرایلیک، ایپسیک،  اتریک و خود مایی می

باشهد کهه در اهاما ه    متهری اهطح خهاک مهی    اا تی 011االیک در 
صههورت ایپسههیک هپلواههالیدز و در اههاما ه بنههدی ممریاههایی بهههرد 

. (3خاهدول   بندی شدبندی اها ی ایپسیک االیک اولو تز رد طبقه
گیاری ممریاایی تا اطح زیرگرو  ممهد ، تهواهی   گو ه که در  امهمان

های شور و ادیمی  شد  اات، در حهالی کهه   به افق  اتریک در خاک
تثثیر افق  اتریک از افق اهالیک در ایهن  هوع    در بحث مدیریتی گاهاً 

باشد زیرا واود افق  اتریک باعهث پراکنهد  شهدن    تر میها مهمخاک
از طرفهی اصهش  من   گردد و ذرات خاک و تخری  ااختمان خاک می

بنهدی  . از اوی دیگر در طبقهباشدهای فق  شور میتر از خاکاخت
 سهبت بهه افهق اهالیک در     دراتی به اایگا  افق  اتریهک  اها ی به

شهود در  های شور و ادیمی تواه شد  اات. بنابراین توصیه میخاک

بندی اامع ممریاایی به اهمیت افق  اتریک  سبت بهه اهالیک در   رد 
های اهالیدز،  چنین برای زیررد  خاکها تواه شود و هماین  وع خاک

 گردد.زیرگرو  ایپسیک  اتراالیدز پیشنهاد می
صهورت تیپیهک   بنهدی ممریاهایی بهه   ر اهاما ه رد  خاکرخ ششم د

صهورت کلسهیک   بنهدی اهها ی بهه   کلسی ایپسدز و در ااما ه طبقهه 
بنهدی  گو ه کهه در طبقهه  . همان(3خادول  گیاری شداولز  امایپسی

کنند  هایپوایپسیک ااهتفاد  شهد    شود از توصیفاها ی مشاهد  می
بنهدی ممریاهایی   د که اهمیت میزان تومع گ  را  سبت به اهاما ه ر 

ها تثثیرگیار دهد؛ زیرا میزان حضور گ  بر مدیریت این خاک شان می
( بهه  07( و توما یهان و هماهاران خ  03باشد. ارمست و هماهاران خ می

 ا د.ها پرداختهکنند  قش این  وع توصیف
هههای کلسههیک، مرایلیههک، اههالیک،  خههاکرخ هفههتم دارای افههق

بندی این خاک . با تواه به رد (0 خادول باشدایپسیک و  اتریک می
بندی اها ی با تواهه بهه تنهوع    در دو ااما ه مورد بحث، ااما ه طبقه

بنههدی کننههد ، دارای کههارایی بهتههری  سههبت بههه اههاما ه رد توصههیف
باشد. از طرفی با تواه به تعریف افق االیک در اهاما ه  ممریاایی می

داهی   05اهی حهداقل   بندی اها ی خمیزان قابلیت هدایت الاتریطبقه
زیمنس بهر متهر و حاصلضهرب ضهخامت در میهزان قابلیهت ههدایت        

(، و  قشی که  مهک در محهدود کهردن گیها      451الاتریای بیشتر از 
شهود ایهن تعریهف بهرای افهق اهالیک در       کند، پیشنهاد مهی بازی می

بندی ممریاایی  یز لحاظ گردد تا همبستگی بهین ایهن دو اهاما ه    رد 
( به تعریف گسترد  برخهی از تعهاریف   5و همااران خ بیشتر شود. دکرز

عنوان همبستگی ضهعیف بهین دو   های مشخصه خما ند االیک( بهافق
 ا د. ااما ه مزبور در چنین شرایطی اشار  کرد 

های کلسیک، ایپسهیک، ا هیهدریتیک و   خاکرخ هشتم دارای افق
صورت بهبندی ممریاایی که در ااما ه رد  (،0خادول  باشداالیک می

صهورت  بنهدی اهها ی بهه   ا هیدریتیک هاپلواالیدز و در ااما ه طبقهه 
. (3خاهدول   گهیاری شهد  کلسیک ایپسیک اهالیک اهولو چاک  هام   

بندی ممریاایی قادر  یست این خاک را راد که رد  ظر میبنابراین به
بندی اها ی قهادر  دراتی تفسیر کند؛ اما از طر  دیگر ااما ه طبقهبه

طهور  های متنوع این خاک را تفسیر کند. بهکنند با توصیف خواهد بود
ههای شهور مشهاهد     تر در خاکهای دقیقکلی، عدم واود تمایزکنند 

باشهد.  بنهدی ممریاهایی مهی   شد  در پژوهش حاضر از  قاط ضعف رد 
( و ارمسهت و  6ای قبشً توا  اافندیارپور و هماهاران خ چنین  تیوه
 د  اات.(  یز گزار  ش03همااران خ

بندی ممریاایی از طرفی، در خاکرخ هشتم افق ا هیدریتیک در رد 
( در  ظر گرفته شد  اات که با تواه به ایناه چنهین افقهی در   2014خ

بندی اها ی مورد   شد  اات،  قطه ضعفی برای این اهاما ه در  طبقه
شود که افهق  باشد. لیا پیشنهاد میبندی ممریاایی میبرابر ااما ه رد 

 بندی اها ی اضافه گردد.های ااما ه طبقه هیدریتیک به افقا
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 برخی خصوصیات مورفولوژیکی خاکرخ های مورد مطالعه -1جدول 

Table 1- Selected morphological properties of studied pedons 

 افق
Horizon 

 عمق

Depth 

(cm) 

 مرز افق

Boundaries1 

 رنگ 

Color 

 پایداری
2Consistency ساختمان 

Structure3 

اسید جوشش با  

Effervescence4 

 پوشش ها یا تجمعات
Concentrations5 خشک 

Dry 

 مرطوب

Moist 

 خشک

Dry 

 مرطوب

Moist 
Pedon 1   Rock pediment     793 m above sea level 

A 0-40 A, S 10YR 6/4 10YR 5/4 S VFR 1fabk ST, H2 FDC, TOT 

Btk1 40-80 G, S 7.5YR 6/4 7.5YR 5/4 MH FR 2mabk ST, H2 c, 2, CAN, MAT 

Btk2 80-105 A, S 10YR 6/4 10YR 5/4 MH FR 2mabk ST, H2 c, 2, CAN, MAT 

C 105-110 A, S 10YR 7/3 10YR 6/3 L L sg ST, H2 FDC, TOT 

2Btk 110-125 C, S 10YR 7/3 10YR 6/3 MH FR 2mabk ST, H2 c, 2, CAM, MAT 

2Bty 125-150 C, S 10YR 7/3 10YR 6/3 MH FR 2mabk SL, H2 m, 4, GYX, MAT 

2Cy 150-170 - 10YR 7/3 10YR 6/3 SH VFR 1fabk SL, H2 m, 2, GYX, BRF 

Pedon 2  Alluvial fan     632 m above sea level 

A 0-5 A, S 10YR 6/3 10YR 5/3 S L 1fabk SL, H2 FDC, TOT 

C1 5-25 C, S 10YR 6/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C2 25-40 C, S 10YR 6/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C3 40-70 C, S 10YR 7/3 10YR 6/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C4 70-90 C, S 10YR 7/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C5 90-130 - 10YR 7/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

Pedon 3  Alluvial fan       676 m above sea level 

A 0-7 A, S 10YR 7/3 10YR 5/3 S L 1fabk SL, H2 FDC, TOT 

C1 7-40 G, S 10YR 6/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C2 40-90 G, S 10YR 6/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C3 90-110 G, S 10YR 6/2 10YR 5/2 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C4 110-140 - 10YR 7/2 10YR 6/2 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

Pedon 4   Alluvial fan      635 m above sea level 

A 0-30 A, S 7.5YR 6/4 7.5YR 5/4 S VFR 1fabk SL, H2 FDC, TOT 

Bk 30-55 C, W 7.5YR 6/4 7.5YR 5/4 SH VFR 1fabk ST, H2 c, 2, CAN, MAT 

C1 55-85 C, S 10YR 6/4 10YR 5/4 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C2 85-110 C, S 10YR 6/4 10YR 5/4 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C3 110-135 C, S 10YR 6/3 10YR 5/3 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

C4 135-165 - 10YR 6/4 10YR 5/4 L L sg SL, H2 FDC, TOT 

Pedon5    Mantled pediment  613 m above sea level 

A 0-15 A, S 7.5YR 7/4 7.5YR 5/4 S VFR 1fabk ST, H2 FDC, TOT 

Bty 15-45 G, S 7.5YR 8/4 7.5YR 6/4 SH VFR 2mabk SL, H2 m, 4, GYX, MAT 

Btnyz1 45-75 G, S 7.5YR 8/4 7.5YR 5/4 MH FR 2mabk SL, H2 m, 4, GYX, MAT 

Btnyz2 75-120 G, S 7.5YR 8/4 7.5YR 5/4 MH FR 2mabk SL, H2 m, 4, GYX, BRF 

Btnyz3 120-155 G, S 7.5YR 8/4 7.5YR 6/4 MH FR 2mabk SL, H2 m, 4,  GYX, BRF 

Btny 155-185 - 7.5YR 8/4 7.5YR 6/4 H FI 2mabk ST, H2 m, 2, GNM, MAT 

Pedon 6   Hill    560 m above sea level 

A 0-5 A, S 10YR 7/4 10YR 4/4 S VFR 1fabk SL, H2 FDC, TOT 

Bk 5-40 C, S 7.5YR 7/4 7.5YR 5/4 SH VFR 1fabk ST, H2 c, 2, CAM, MAT 

By1 40-75 C, S 10YR 7/4 10YR 6/4 S L sg SL, H2 m, 2, GYX, BRF 

By2 75-105 G, S 10YR 7/4 10YR 6/4 S L sg SL, H2 c, 2, GYX, BRF 

By3 105-140 - 10YR 7/3 10YR 6/3 S L sg SL, H2 c, 2, GYX, BRF 

Pedon 7   Mantled pediment   860 m above sea level 

A 0-15 A, S 7.5YR 6/4 7.5YR 5/4 S VFR 1fabk SL, H2 FDC, TOT 

Bk 15-40 G, W 5YR 7/4 5YR 5/4 SH VFR 1mabk ST, H2 c, 2, CAN, MAT 

Btk 40-55 C, W 5YR 7/6 5YR 6/6 SH VFR 1mabk ST, H2 c, 2, CAN, MAT 

Btkyz 55-80 G, S 5YR 7/6 5YR 5/6 SH VFR 1mabk ST, H2 
c, 2, CAM/GYX, 

MAT 

Btnkyz1 80-140 G, S 5YR 6/4 5YR 5/4 S VFR 1fabk ST, H2 
c, 2, CAM/GYX, 

MAT 

Btnkyz2 140-175 - 5YR 7/4 5YR 7/4 S VFR 1fabk ST, H2 
c, 2, CAM/GYX, 

MAT 

Pedon 8    Mantled pediment    490 m above sea level 

A 0-10 A, S 10YR 7/4 10YR 6/4 S VFR 1fabk VE, H2 m, 1, CAM, MAT 
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Bkyzn1 10-35 G, S 2.5Y 7/4 2.5Y 5/4 S VFR 1fabk VE, H2 
m, 1, 3, CAM/GYX, 

MAT 

Bkyzn2 35-65 G, S 10YR 7/3 10YR 5/3 S VFR 1fabk VE, H2 
m, 1, 3, CAM/GYX, 

MAT 

Bkyzn3 65-110 G, S 10YR 7/4 10YR 6/4 S VFR 1fabk VE, H2 
m, 1, 3, CAM/GYX, 

MAT 

Bkyzn4 110-160 C, S 10YR 8/4 10YR 6/4 S VFR 1fabk VE, H2 
m, 1, 3, CAM/GYX, 

BRF 

Ck 160-190 - 10YR 8/4 10YR 6/4 S L sg VE, H2 m, 2, CAM, BRF 

Pedon 9    Alluvial fan    440 m above sea level 

A 0-10 A, S 10YR 6/4 10YR 5/4 S VFR 1fabk ST, H2 FDC, TOT 

C1 10-20 C, S 10YR 7/3 10YR 5/3 S L sg SL, H2 FDC, TOT 

C2 20-40 C, S 10YR 7/2 10YR 6/2 S L sg SL, H2 FDC, TOT 

C3 40-90 C, S 10YR 7/2 10YR 6/2 S L sg SL, H2 FDC, TOT 

C4 90-100 C, S 10YR 7/4 10YR 5/4 S L sg SL, H2 FDC, TOT 

C5 100-140 - 10YR 7/3 10YR 5/3 S L sg ST, H2 FDC, TOT 

Pedon 10  Playa (wet zone )    371 m above sea level 

Azn 0-35 A, S 10YR 6/4 10YR 5/4 MH VFI m SL, H2 m, 1,  SAX, MAT 

Bzn1 35-63 G, S 10YR 7/3 10YR 5/3 H FI m SL, H2 m, 1,  SAX, MAT 

Bzn2 65-95 G, S 10YR 7/3 10YR 5/3 H FI m ST, H2 m, 1,  SAX, MAT 

Bzn3 95-125 G, S 10YR 7/3 10YR 5/3 H FI m SL, H2 m, 1,  SAX, MAT 

Bzn4 125-160 - 10YR 7/3 10YR 5/3 SH VFI 2msbk ST, H2 m, 1,  SAX, MAT 
 (.wavy: موای smooth ،W: صا  Sخ topography توپوگرافی(؛ gradual: تدریوی clear ،G: واضح abrupt ،C  اگها ی: Aخ distinctness تمایز(: Boundaryمرز خ 0
 moistمرطوب  ؛(hard: اخت moderately hard ،HA: اختی متوا  slightly hard ،MH: کمی اخت soft ،SH:  رم loose ،S است: Lخ dry(: خشک Consistencyپایداری خ 2

 (.very firm بسیار محام: firm ،VFI محام: friable ،FI: شانند  very friable ،FRشانند  : خیلیloose ،VFR است: Lخ
: ماعبی بدون زاویه angular blocky ،sbkدار : ماعبی زاویهabkخ type(؛  وع medium: متوا  fine ،m: ریز fخ size: متوا (؛ ا داز  2: ضعیف، 1خ gradeدراه (: Structureااختمان خ 3

sub angular blocky ،sg :تک دا ه single grain ،m ای : تودmassive.) 
(؛ Violently Effervescent خیلی شدید: اوشش strongly effervescent ،VE زیاد: اوشش slightly effervescent ،ST: اوشش کم slخ class(: کشس Effervescenceاوشش خ 4

 .(normal hydrochloric acidوکلریدریک  رمال ر: ااید هیدH2خ chemical agentعامل شیمیایی 
 very: خیلی درشت coarse ،4: درشت medium ،3: متوا  fine ،2: ریز 1خ size(؛ ا داز  many: زیاد common ،m متوا : cخ quantity میزان(: Concentrationsمیزان تومعات خ 5

coarse ؛  وع)kind خFDC :امشهودهای ریز کربنات  finely disseminated carbonates ،CAM :یکربناتهای   تود carbonate masses ،GYM گ  های : تودgypsum 

masses  ،GNM :ی گ  های کریستالخوشهgypsum crystal clusters ،CANهای کربناتی :  ادولcarbonate nodules ،GYXهای گچی : کریستالgypsum crystals ،
SAXهای  مای : کریستالsalt crystals ؛ موقعیت)location خMAT در ماتریاس خاک :in the matrix  ،TOT ارتاار متن خاک :through out ،BRF انگریز : زیر beneath 

rock fragments). 

 
کهار بهردن عشمهت    بندی ممریاایی در بهچنین عدم تواه رد هم

مستقل برای افق ا هیدریتیک  سبت به افق ایپسیک باعث گمراههی  
از  Byyو  Byاهای عشمهت   شهود بهه  خوا ندگان شد  که پیشنهاد می

عشمهت اختصههاری دیگهری بههرای افههق ا هیهدریتیک ااههتفاد  شههود.    
را بهرای   Baaو  Baهای اختصاری ( عشمت03ارمست و همااران خ

افق ا هیدریتیک توصیه کرد هد کهه لهزوم ااهتفاد  از من در پهژوهش      
ههای ا هیهدریتیک   گردد. از اوی دیگهر، زیرگهرو   حاضر  یز تثکید می

بنهدی  االیدز  یز بهرای اهاما ه رد   کلسی االیدز و ا هیدریتیکایپسی
 شودممریاایی پیشنهاد می

خاکرخ دهم که در اطح مرطوب پشیا حفهر گردیهد ، در اهاما ه    
اههالیدز و در اههاما ه صههورت تیپیههک اکههوییبنههدی ممریاههایی بهههرد 

بنهدی گردیهد   صهورت اهودیک اهولو چاک رد    بندی اها ی بهطبقه
ا دارای اهطح اهفر  مب زیرزمینهی    (. این خاک شور در پشی3خادول 
باشد. با تواه به ایناه خاکرخ مزبور در فاصله یک متری اطح باال می

باشد؛ های  رمال، حداقل یک ما  اشباع از مب میخاک، در طول اال

بندی این خاک بهر  منظور طبقهاالیدز را بهتوان گرو  بزرگ اکوئیمی
بنهدی  چنهد اهاما ه طبقهه    بندی ممریاایی ا تخاب کرد. هرمبنای رد 

های گلییک و ااتگنیک برای توصیف ههر  کنند اها ی  یز از توصیف
ههای اهولو چاک ااهتفاد     چه بهتر شرای  رطوبتی مواهود در خهاک  

ها الزمه دارا بودن شرای  کنند کند، اما ااتفاد  از این  وع توصیفمی
(. 09باشهد خ هها مهی  احیایی و مشاهد  الگوههای ر هگ مربهوط بهه من    

بندی ممریاهایی شهرای  اشهباع    راد که ااما ه رد  ظر میبنابراین به
 ظر از واود یا عدم واود شرای  احیایی، بهتر مهد  ظهر   خاک را صر 

منظور هماهنگی بیشهتر ایهن دو اهاما ه،    ات. در  تیوه، بهاقرار داد  
بندی اها ی کنند  اکوئیک برای ااما ه طبقهگردد توصیفپیشنهاد می

های شهور بها چنهین ویژگهی،     منظور  مایش واقعیت مواود در خاکبه
( اضههافه  مههودن چنههین  6اضههافه شههود. ااههفندیارپور و هماههاران خ 

( بههرای 2117بنههدی اههها ی خای را بههه اههاما ه طبقهههکننههد توصههیف
 ا د.های شور پیشنهاد کرد خاک
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 یزیکی و شیمیایی خاکرخ های مورد مطالعهبرخی خصوصیات ف -2جدول 
Table 2- Selected physical and chemical properties of studied pedons 

 

 افق
Horizon 

 عمق

Depth 

(cm) 

 شن

Sand 

(%) 

 سیلت

Silt 

(%) 

 رس

Clay 

(%) 

RF 
(%) 

بافت 

 خاک

Textura

l Class 

pH 
ECe 

(dS m-1) 

CCE  (%) 
 گچ

Gypsum 

(%) 

 انهیدریت
Anhydrite 

(%) 

یکربن آل  

OC 

(%) 

SAR 

(mmol L-1)
0.5 
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Pedon 1   Rock pediment     793 m above sea level 

A 0-40 56.4 34.6 9.0 54 SL 7.8 1.0 19.2 1.5 ng ng 0.1 0.7 10.1 

Btk1 40-80 50.4 34.6 15.0 43 L 7.8 0.8 20.0 1.36 ng ng 0.2 1.2 10.1 

Btk2 80-105 46.4 36.6 17.0 27 L 7.8 1.8 15.2 1.5 ng ng 0.1 3.9 26.7 

C 105-110 56.4 28.6 15.0 55 SL 7.8 2.1 16.5 0.67 ng ng 0.1 3.4 24.0 

2Btk 110-125 48.4 36.6 15.0 4 L 7.6 3.6 21 2.0 0.1 ng 0.1 4.1 23.1 

2Bty 125-150 43.0 38.3 18.7 3 L 7.6 3.5 10.7 0.25 24.0 ng 0.1 3.8 23.1 

2Cy 150-170 64.5 25.3 10.2 53 SL 7.7 3.8 14.0 ng 17.6 ng 0.1 5.3 24.0 

Pedon 2   Alluvial fan     632 m above sea level 

A 0-5 80.4 10.6 9.0 51 LS 7.7 0.8 9 0.12 ng ng 0.1 0.8 3.9 

C1 5-25 80.4 12.6 7.0 56 LS 8.1 0.5 12.2 ng ng ng 0.1 1.5 3.9 

C2 25-40 86.4 4.6 9.0 64 LS 8.1 0.5 12.5 ng ng ng 0.1 0.9 3.4 

C3 40-70 82.4 6.6 11.0 62 LS 7.9 0.6 12 ng ng ng 0.1 1.5 4.3 

C4 70-90 68.4 14.6 17.0 77 SL 7.8 0.8 12.5 ng ng ng 0.2 3.2 6.0 

C5 90-130 58.4 22.6 19.0 66 SL 7.8 0.9 11.7 ng ng ng 0.2 4.1 8.7 

Pedon 3   Alluvial fan       676 m above sea level 

A 0-7 59.8 24.6 15.6 56 SL 7.5 2.3 15.0 0.5 ng ng 0.2 1.8 9.1 

C1 7-40 77.8 14.6 7.6 50 LS 8.0 0.9 13.7 ng ng ng 0.1 6.3 5.6 

C2 40-90 83.8 8.6 7.6 57 LS 7.6 12.7 15.2 ng ng ng 0.1 5.6 4.7 

C3 90-110 89.8 0.6 9.6 59 LS 7.7 10.0 15.7 ng ng ng 0.1 8.8 4.3 

C4 110-140 81.8 8.6 9.6 68 LS 7.5 12.3 14.2 ng ng ng ng 7.6 5.2 

Pedon 4   Alluvial fan      635 m above sea level 

A 0-30 72.4 18.6 9.0 5 SL 8.2 0.7 9.0 0.75 ng ng 0.1 4.6 6.9 

Bk 30-55 78.4 12.6 9.0 38 SL 7.7 3.1 12.7 0.75 ng ng 0.2 7.5 7.3 

C1 55-85 80.4 8.6 11.0 53 SL 7.7 3.9 10.5 0.25 ng ng 0.1 8.7 6.9 

C2 85-110 88.4 2.6 9.0 72 LS 8.0 2.3 11.7 ng ng ng 0.2 8.1 6.9 

C3 110-135 82.4 6.6 11.0 58 LS 8.0 2.6 11.7 ng ng ng 0.2 9.7 6.9 

C4 135-165 62.4 12.6 25.0 83 SCL 8.1 2.2 11.7 ng ng ng 0.1 14.4 13.1 

Pedon5    Mantle pediment  613 m above sea level 

A 0-15 70.0 16.0 14.0 10 SL 7.5 2.0 16.0 1.0 0.1 ng 0.1 2.4 15.3 

Bty 15-45 38.0 38.0 24.0 1 L 7.7 6.1 5.7 0.72 40.7 ng ng 6.5 14.4 

Btnyz1 45-75 36.0 34.0 30.0 1 CL 7.6 43.5 10.0 ng 38.2 ng 0.1 70.0 21.4 

Btnyz2 75-120 46.0 18.0 36.0 45 SC 7.6 58.6 8.0 ng 37.5 ng 0.1 80.0 23.1 

Btnyz3 120-155 46.0 32.0 22.0 46 L 7.9 45.2 8.5 ng 25.5 ng 0.1 100.8 26.7 

Btny 155-185 34.0 36.0 30.0 11 CL 8.2 24 16.7 ng 5.3 ng 0.1 73.6 27.5 

Pedon 6   Hill    560 m above sea level 

A 0-5 60.4 28.6 11.0 38 SL 7.8 0.9 12.2 0.5 ng ng 0.3 0.8 9.5 

Bk 5-40 66.4 24.6 9.0 24 SL 7.7 2.1 16.0 ng ng ng 0.1 2.3 12.1 

By1 40-75 76.5 15.3 8.2 3 SL 7.6 4.5 11.2 ng 15.6 ng 0.1 3.4 10.8 

By2 75-105 86.5 5.3 8.2 36 LS 7.7 4.8 9.5 ng 5.2 ng 0.1 5.8 9.9 

By3 105-140 88.5 5.3 6.2 32 LS 7.8 6.2 7.25 ng 5.1 ng 0.1 11.7 9.1 

Pedon 7   Mantle pediment   860 m above sea level 

A 0-15 79.1 8.6 12.3 22 SL 7.7 5.6 8.2 0.75 ng ng 0.1 14.4 10.1 

Bk 15-40 76.5 15.3 8.2 26 SL 7.4 9.2 16.0 0.5 ng ng 0.1 11.4 10.1 

Btk 40-55 56.5 25.3 18.2 35 SL 7.3 25.5 16.2 1.5 0.6 ng 0.1 12.5 14.4 

Btkyz 55-80 64.5 15.3 20.2 27 SCL 7.6 20.9 16.7 0.36 7.4 ng 0.1 11.3 12.7 

Btnkyz1 80-140 66.5 15.3 18.2 34 SL 7.6 19.8 15.5 1.0 5.8 ng 0.1 22.2 14.4 

Btnkyz2 140-175 52.5 29.3 18.2 53 L 7.5 22.3 17.5 0.5 6.3 ng ng 21.3 15.3 

Pedon 8    Mantle pediment    490 m above sea level 

A 0-10 55.8 33.3 10.9 21 SL 7.4 43.5 37.7 1.5 0.7 ng 0.4 53.0 9.5 

Bkyzn1 10-35 47.8 41.3 10.9 24 L 7.1 140.5 27.2 0.62 2.0 17.4 0.4 64.5 12.1 

Bkyzn2 35-65 61.8 28.6 9.6 63 SL 7.3 84.7 24.5 0.5 26.7 ng 0.1 59.4 14.7 

Bkyzn3 65-110 53.8 32.6 13.6 61 SL 7.3 99.6 34 0.5 18.1 ng 0.2 66.8 14.7 

Bkyzn4 110-160 51.8 38.6 9.6 67 L 7.6 96.1 47.5 0.5 8.3 ng 0.8 92.4 15.2 
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Ck 160-190 69.8 20.6 9.6 67 SL 7.6 9.45 45.0 0.12 0.1 ng 0.1 7.0 11.3 

Pedon 9    Alluvial fan    440 m above sea level 

A 0-10 60.4 22.6 17.0 15 SL 7.7 7.0 13.7 0.5 ng ng 0.1 9.9 12.2 

C1 10-20 83.1 6.6 10.3 38 LS 8.2 1.7 12 ng ng ng 0.1 1.9 7.8 

C2 20-40 91.1 0.6 8.3 40 S 7.8 6.1 9.7 ng ng ng ng 10.0 5.2 

C3 40-90 92.4 0.6 7.0 43 S 7.5 27.2 11.5 ng ng ng 0.1 16.1 6.1 

C4 90-100 90.4 2.6 7.0 3 S 7.5 25.1 9.0 ng ng ng 0.1 14.5 8.7 

C5 100-140 91.8 0.6 7.6 47 S 7.4 18.8 14.5 ng ng ng 0.1 14.3 4.3 

Pedon 10  Playa (wet zone )    371 m above sea level 

Azn 0-35 14.6 41.8 43.6 0 SiC 8.6 119.7 13.0 3.75 4.9 ng 0.2 1535.7 22.9 

Bzn1 35-63 4.6 45.8 49.6 0 SiC 8.4 68.0 12.0 3.0 2.3 ng 0.2 584.4 26.3 

Bzn2 65-95 5.8 52.6 41.6 0 SiC 8.5 53.2 14.7 3.0 1.4 ng 0.2 429.3 21.8 

Bzn3 95-125 6.4 45.3 48.3 0 SiC 8.5 37.5 11.7 3.5 2.3 ng 0.1 197.1 25.5 

Bzn4 125-160 0.4 73.3 26.3 0 SiL 8.6 35.7 15.2 2.4 ng ng 0.1 218.6 17.7 

RFذرات درشت خ : rock fragments؛) CCEکربنات کلسیم معادل خ :calcium carbonate equivalent) ؛SARسبت ادیم ایبی خ  :sodium adsorption ratio؛) CEC ظرفیت تبادل :
 (electrical conductivity of saturated extractهدایت الاتریای عصار  اشباع خ: ECe(؛ cation exchange capacityکاتیو ی خ

 (خ اچیز ng :negligible ٭

 

 گیرینتیجه

بنهدی اهها ی  سهبت بهه اهاما ه      ها در ااما ه طبقهااامی خاک
 ها و خصوصیاتبندی ممریاایی، اطشعات بیشتری در مورد ویژگیرد 

کنند  یرمیک برای  شهان  های اوان خما ند واود توصیفدرو ی خاک
 دهند.فر  بیابا ی(، در داترس قرار میدادن انگ

 011ههای کلسهیک و مرایلیهک در    ههایی بها افهق   در مورد خاک
متری از اطح اا تی 051متری اطح خاک و افق ایپسیک در اا تی

هها،  ورد ایهن خهاک  باشهند. در مه  خاک، هر دو ااما ه دارای  قص می
بندی ممریاهایی و در  مرایدز برای ااما ه رد زیرگرو  کلسیک ایپسی

متهری از اهطح ایهن خهاک     اا تی 051 ظر گرفتن افق ایپسیک در 
بنهدی اهها ی پیشهنهاد    کنند  برای ااما ه طبقهعنوان یک توصیفبه

 گردد.می

ی بندی ممریاایی در تعریف افق کلسیک عملارد بهترااما ه رد 
ههایی  شود که تعریف افق کلسیک در مورد خاکدارد، لیا پیشنهاد می

دار با میزان کربنات کلسهیم پهنج درصهد در    با بافت درشت و انگریز 
 بندی اها ی لحاظ گردد.ااما ه طبقه

بنهدی ممریاهایی، عهدم تواهه بهه      های اهاما ه رد  یای از ضعف
باشد. در می های شور در مناطق خشک تا اطح زیرگرو تفایک خاک

ههای  اتریهک، ایپسهیک و    هایی با حضهور همزمهان افهق   مورد خاک
متهری اهطح خهاک، زیرگهرو  ادیهد      اها تی  011االیک در فاصهله  

شود. از طرفی، تعریهف  ایپسیک  اتراالیدز به این ااما ه پیشنهاد می
 05های میزان قابلیت هدایت الاتریای حهداقل  افق االیک با ویژگی

تههر و حاصلضههرب ضههخامت در قابلیههت هههدایت زیمههنس بههر مداههی
بنههدی ممریاههایی توصههیه  ، در اههاما ه رد 451الاتریاههی بیشههتر از 

 گردد.می

بندی اهها ی  سهبت بهه    های شور و ادیمی، طبقهدر مورد خاک
بندی ممریاایی کارایی بهتری دارد؛ چرا که در بحث مدیریتی گاهاً رد 

اات، زیرا ادیم باعث پراکند  تثثیر افق  اتریک از افق االیک مهمتر 
شدن ذرات خاک و تخری  ااختمان خاک شد  و از طرفی اصش  من 

 باشد.های فق  شور میتر از خاکاخت

دهنهد  کهارایی اهاما ه    ههای گچهی  شهان    تایج در مهورد خهاک  
باشد، زیرا به بندی ممریاایی میبندی اها ی  سبت به ااما ه رد طبقه

ههای  ههای مهدیریتی خهاک   رد  که در بحهث میزان تومع گ  تواه ک
 گچی  قش مهمی دارد.

بندی اها ی، عدم تواه بهه افهق   های ااما ه طبقهیای از ضعف
ههای  گردد که این افق بهه افهق  باشد. لیا پیشنهاد میا هیدرایتیک می

بنهدی  ااما ه مزبور اضافه گهردد. از طرفهی، عهدم تواهه اهاما ه رد      
مستقل برای این افق  سهبت بهه افهق    ممریاایی به عشمت اختصاری 

 گرد د.پیشنهاد می Baaو  Baهای اختصاری ایپسیک، عشمت
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Introduction Increasing demand for an international classification system as a unique communication tool in 

soil science has caused development of different systems.  Like many other countries, Soil Taxonomy and WRB 
are the most popular soil classification systems in Iran. Genetic and morphologic soil properties are used for soil 
classification in both systems. However, correlation of the two systems and efforts to harmonize them have been 
a major concern among soil scientists. Comparing Soil Taxonomy and WRB in gypsiferous and calcareous soils 
of central Iran, Sarmast et al. (13) reported that WRB using various qualifiers is more effective than Soil 
Taxonomy. Since no study on soils of Iranshahr and Dalghan Regions located in Sistan and Baloochestan 
Province has performed and/or no reported data is available, the present research was performed to: 1) study 
morphological, physical, and chemical soil properties in the area, 2) classify soils based on Soil Taxonomy 
(2014) and WRB (2015) systems, 3) compare the two systems for soil description in Iranshahr and Dalghan 
regions as a part of Sistan and Baloochestan Province, central Iran. 

Material and Methods: The study area starts from Iranshahr (590 m asl) in the center of the province and 
extends to Dalghan (390 m asl) in west. Alluvial fan, pediment, playa, and hill were among different landforms 
identified using field studies, topography maps (1:50000), and Google Earth image observations. To cover the 
maximum soil variations in the area, 10 representative pedons were selected, described, and sampled.  

Results and Discussions: Calcic, gypsic, anhydritic, argillic, natric, and salic horizons identified after field 
work and laboratory analysis. Results of the study showed that addition of Yermic Torrifluvent, Yermic 
Torriorthent, Calcic Gypsiargid, Gypsic Natrsalid, Natric Gypsisalid, Anhydritic Gypsisalid, Anhydritic 
Calcisalid subgroups to Soil Taxonomy system from one hand, and addition of anhydrite and aquic (for 
Solonchak reference soil group) qualifiers to WRB system from the other hand, causes a higher correlation and 
more harmonization between the two classification systems. Meanwhile, the minimum percentage of calcium 
carbonate equivalent necessary for calcic horizon identification in coarse textured soils including gravel in Soil 
Taxonomy is also suggested to be added to WRB system. Besides, requirements of salic horizon in WRB system 
is recommended to be added to Soil Taxonomy. At the same time, soil names in WRB system provide more 
information and data about soil properties and characteristics in young soils (such as yermic qualifier showing 
desert pavement) compared to Soil Taxonomy. Soil Taxonomy is not able to properly classify saline soils of arid 
regions down to subgroup level which is a weak point for this system. That is why newly added Gypsic 
Natrsalids is suggested for soils with natric, gypsic, and salic horizons in the upper 100 cm of the soil. On the 
other hand, the requirements of salic horizon in WRB system (the minimum EC content of 15 dS/m and the EC 
multiplied by the horizon thickness of more and/or equal to 450) are also suggested for Soil Taxonomy. 

Conclusion: Results of the study for both saline and sodic soils show more capability of WRB system 
compared to Soil Taxonomy to classify soils. From soil management point of view, natric horizon causes more 
negative effects compared to salic horizon because Na disperses the soil particles and destroys soil structure and 
sodic soils need more practices to be improved compared to saline soils. Results for gypsiferous soils also show 
more capability of WRB system compared to Soil Taxonomy because gypsum content which is important for 
gypsiferous soils management is properly concerned in WRB system. However, lack of anhydritic horizon in 
WRB seems to be a weak point for this classification system. That is why it is suggested to be added to WRB 
(13). Since Soil Taxonomy does not use independent abbreviations for anhydritic horizon compared to gypsic 
horizon, the Ba and Baa abbreviations are also suggested for Soil Taxonomy to be added. 

 
Keywords: Iran, Calcareous, Gypsiferous, Saline, Soil correlation 

                                                           
1, 2 and 3- Ph.D. Student and Professors Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran, respectively. 

(*- Corresponding Author Email: farpoor@uk.ac.ir) 

4- Assistant Professor, Nature Engineering Department, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Iran 

DOI: 10.22067/jsw.v34i5.86203 

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 

 1081-1091 .ص ،1399دي  –آذر ، 5شماره ، 34جلد 

Journal of Water and Soil 

Vol. 34, No. 5, Nov.-Dec. 2020, p. 1081-1091 


