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   چکیده
بند و دیگري در منطقه گرم و  خاك قدیمی در یک برش اقلیمی یکی در منطقه گرم و خشک آق  - دو مقطع لسی شامل توالی لس

هاي مدرن در هر منطقه مورد  هاي قدیمی و خاك هاي رسی خاکهاي دو منطقه و خاك آباد به منظور مقایسه کانی مرطوب مبارك
 در مبارك 1خاك قدیمی شماره . یافت شد  اسمکتیت-ایلیتر خالف آق بند ورمیکولیت و در مبارك آباد ب.مطالعه قرار گرفت

  .آباد با دیگر خاکها تفاوت دارد که نشان میدهد اقلیم زمان تشکیل آن با دیگر خاکهاي قدیمی متفاوت بوده است
 

 لس ، کانی شناسی، خاك قدیمی، استان گلستان:کلمات کلیدي

  
   مقدمه

ت آواره اي قاره اي که از تجمع رسوبات الس به صورت ساده و مورد پذیرش بیشتر پژوهشگران عبارت است از رسوب
، اطالعات هایی از لس و خاك قدیمی ت لسی به دلیل داشتن تناوبابرسو. اند ادرفتی در اندازه سیلت تشکیل شدهب

هاي رسی   کانی که این دلیل به.)1991 ،روتر و همکاران(  اندرا در خود ذخیره کرده  اقلیمی کواترنر و حتی فراتر از آن
 شناسی کانی زمین گذشته اقلیمی شرایط احیا و بازسازي جهت  لذاگیرند  محیطی قرار میبه شدت تحت تاثیر شرایط

براي  )1998( همکاران و برونگر ).1999 ،رتالك( است خوردار بر خاصی اهمیت از قدیمی خاك - لس هاي توالی
 هاي توالی رس و سیلت بخش هثانوی و اولیه هاي کانی کمی ترکیبشخیص شدت تغییرات اقلیمی در تاجیکستان از ت

هاي قدیمی هولوسن و پلویستوسن در شرایط اقلیمی مشابه   که خاكد و نشان دادنکردند استفاده قدیمی خاك -لس
 خاك قدیمی -ی و کانی شناسی توالی هاي لسبا بررسی میکرومورفولوژیک) 2011(خرمالی و کهل . اند تشکیل شده
  و نتیجه گرفتند کهچگونگی تکامل خاك را در این منطقه با توجه به اقلیم گذشته تفسیر کرده اندشمال ایران 

  طولهاي مدرن همبستگی زیادي با تغییرات بارندگی در شناسی خاك هاي فیزیکوشیمیایی و کانی مورفولوژي، ویژگی
دهنده   نشان،یخچالی هاي قدیمی آخرین دوره بین هاي مدرن و خاك هاي خاك تشابه ویژگی. اردد اقلیمی ردیفیک 

 . گذشته است درمرطوب خشک تا نیمه همتغییرات اقلیمی مشابه در یک برش اقلیمی از مناطق نی
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ز رسوبات لسی هستند مرطوب، دو منطقه پوشیده ا  مبارك آباد با اقلیم نیمههخشک و منطق بند با اقلیم نیمه منطقه آق
بررسی  ،هدف از این مطالعه. سازي و شدت آنها است دهنده تفاوت فرآیندهاي خاك  لسی نشانفولوژي رسوباترمو

هاي قدیمی منطقه مبارك  آباد و خاك بند و مبارك هاي لسی دومنطقه اقلیمی آق تغییرات شدت هوادیدگی بین خاك
  . آباد است

  

  مواد و روشها 
  09  32َمقطع مبارك آباد در موقعیت . بند استان گلستان انتخاب شد خاك قدیمی در مبارك آباد و آق -دو توالی لس

درجه حرات میانگین  و  میلیمتر750با میانگین بارندگی سالیانه  در یک منطقهشرقی 55  18ْ  14َشمالی و ً 37ْ
 Thermic و Typic Xericبه ترتیب آن  رطوبتی و حرارتی رژیم . قرار گرفته است درجه سانتیگراد16سالیانه 

شرقی  55  09ْ  42َ ً شمالی و  37  37ْ  10َ ًبند در موقعیت  مقطع آق. باشد پوشش طبیعی منطقه جنگلی می.است
 و درجه حرارت  میلیمتر350بارندگی سالیانه میانگین باشد و  تر می  به مبارك آباد خشکتاین منطقه نسب. قرار دارد
 گیاهی این  پوشش وThermic و Aridicآن به ترتیب رژیم رطوبتی و حرارتی  .است ه سانتیگراد درج18سالیانه 
 متر است که از یک خاك مدرن و سه خاك 20حدود آباد  مباركدر ضخامت مقطع مورد مطالعه . ی است مرتعمنطقه

 ل با تکامل کم تشکیکه از یک خاك مدرن متر بوده 40 حدودضخامت مقطع در آق بند .قدیمی تشکیل شده است
بند و  ها از خاك مدرن مقطع آق با توجه به تغییرات خاك. شده و در طول مقطع تغییرات قابل توجهی مشاهده نشد

بخش رس با روش ارائه  .برداري شد شناسی نمونه  مدرن و سه خاك قدیمی مقطع مبارك آباد براي مطالعات کانی خاك
 تیمارهاي و پتاسیم از اشباع پتاسیم، از اشباع شامل تیمار پنج نمونه هر براي. جدا شد) 1979(شده توسط جکسون 

 دستگاه توسط  تهیه وگلیکول اتیلن و منیزیوم با اشباع و منیزیوم با اشباع گراد، سانتی درجۀ 550 و 350 حرارتی
   .تگرف قرار مطالعه مورد  D8-ADVANCEمدل ایکس پرتو پراش

   

  نتایج وبحث 
 مدرن مقطع مبارك آباد  خاك.  نشان داده شده است1شناسی مقاطع مورد مطالعه در جدول  یج کانیمورفولوژي و نتا

 گروهرزی حد تا آن بندي هاالرضی آرجیلیک تشکیل شده است که رد  و افق مشخصه تحتمالیکپدون  از یک اپی
Calcic Argixerolls هاي  همگی داراي افق1  شمارههاي قدیمی به جز خاك  خاك.است Btمدرن   خاك. باشند  می

 .  استTypic Xerorthentsبندي آن  بند تکامل چندانی نداشته و رده آق
نجا آاز  .باشد  تمامی نمونه ها در هر دو منطقه غالب می مواد مادريدهد که ایلیت در انی شناسی بخش رس نشان میک

 دهد حضور آنها در خاك عمدتا منشا ل میکه ایلیت قسمت عمده مواد مادري لسی در مناطق مورد مطالعه را تشکی
 نیز نشان) 1384خرمالی و همکاران ( شناسی رسوبات لسی در دیگر مناطق استان گلستان   مطالعات کانی.ارثی دارد

 4/1 شد زیرا پیک تشخیص دادهم نمونه ها اکلریت در تم .باشد دهد که ایلیت کانی اصلی در این رسوبات می می
 

  مه کمی کانیهاي رسی در خاکهاي مورد مطالعهآنالیز نی. 1جدول 
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 درجه سانتی گراد باقی میماند که بیانگر حضور کلریت اولیه با منشا 550نانومتر بعد از اشباع با پتاسیم و حرارت در 

باشند   میانی عمده مشاهده شده در مناطقی که تشکیل خاك محدود استایلیت و کلریت دو ک. ارثی می باشد
 .در خاك عمدتا در نتیجه حضورشان در مواد مادري استلذا حضور آنها  )1999 ،ویلسون ؛ 1989 ،فانینگ و همکاران(

سان است و ها یک بند ایلیت و کلریت در تمامی افق در آق. بند و مبارك آباد کامال متفاوت است شناسی آق کانی
اسمکتیت و . گی کم آنها است که با مورفولوژي خاك مطابقت داردده هوادیددهن ورمیکولیت نیز وجود ندارد که نشان

دري وجود ادهد این دوکانی نیز در مواد م که نشان می ها به صورت یکنواخت وجود دارد کائولینیت نیز در همه افق
   .ها است  کم این خاكی به دلیل هوادیدگبند  در مقطع آقمکتیت اس-عدم وجود کانی مختلط ایلیت. اند داشته

 C و  Aهاي هاي آرجیلیک مقدار آن نسبت به افق شود ولی در افق  دیده میاه کلریت در همه افقآباد  در مقطع مبارك
 Btهاي  ورمیکولیت در افقحضور  . استکاهش پیدا کرده مقدار آن ،رسد به دلیل هوادیدگی به نظر می. کمتر است

 در اثر  کانیتشکیل این موید آباد مقطع مبارك C هاي بند و افق آق  مقطعدر  آن عدم وجود آباد و مقطع مبارك
 2فیل مدرن مبارك آباد و در خاك قدیمی شماره و پرBtکلریت اولیه به همراه ورمیکولیت در افق  .باشد هوادیدگی می

احتماال به ورمیکولیت تبدیل شده لیک کمتر است یهاي آرج در افق نآدهد کلریت که مقدار   یافت شد که نشان می3و
از آنجا که تشکیل کائولینیت از محلول . ها در هر دو منطقه وجود داشت ه کائولینیت در مقادیر کم در تمامی نمون.است

فعالیت کم (یت باشد لذا شرایط تشکیل کائولین یهاي بازي م خاك نیازمند شرایط اسیدي و حضور مقادیر کم کاتیون
K+ الیت زیاد عوفH ( مورد مطالعه،با توجه به اقلیم مناطق .باشد یا میهرطوب نواحی حاره مهاي گرم و م در اقلیم  
 در منطقه .)2003 ،خرمالی و ابطحی(دارد  منشا ارثی  حضور این کانی لذانبوده کائولینیت مناسب براي تشکیل ط یشرا

در قیاس با منطقه آق بند )  P/ET > 0.4( طوبت قابل دسترس بیشتري وجود داردکه ر ) Typic Xeric( مبارك آباد
)Aridic(اگرچه اسمکتیت با مقادیر کم در مواد مادري لسی تمام نمونه ها وجود  . میزان اسمکتیت بیشتري وجود دارد

  اسمکتیت انتقال کانی دارد؛ براي اینر شکل یافتهی منشا تغیحاکی از  Btدارد اما افزایش مقادیر آن بخصوص در افق 

  کانی مختلط  اسمکتیت  کائولینیت  ورمیکولیت  کلریت  ایلیت  عمق  افق  نام مقطع
   اسمکتیت-ایلیت 

A 10-0  ++++  +++  -   ++  +  -  
C1 30-10  +++  +++  -  +  +  -  آق بند  
C2 30>  ++++  +++  -  +  +  -  
A 30-0  ++++  +++  -  +  +  +  
Bt 60 -30  +  +  +++  +  +++  +  
Bk 150 -60  +++  ++  -  +  +  +  

  مبارك اباد
  خاك مدرن

Ck 200>-150  ++++  ++  -  +  ++  -  
Bw 140 -0  +++  ++  -  +  +  -  خاك قدیمی  

  -  +  +  -  +++  +++  Ck 310 -140  1شماره 
Bt 160-0  ++  ++  ++  +  +  -  خاك قدیمی 

  +  +++  +  -  ++  ++++  C 280 -160  2شماره 
Btk 180 -0  +++  +  ++  +  ++  -  خاك قدیمی 

  -  +  +  -  +++  ++++  C 480 -180  3شماره 
++++ : >50%; +++ : 30-50%; ++ : 10-25%, + : <10%, - :not present  
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 وجود کانی مختلط  ).2003 ،خرمالی و ابطحی(باشد  مهم می نیز  در زمان تشکیل افق آرجیلیکهاي باالیی از الیه
از هوادیدگی ایلیت نیز ایجاد شده ت یاسمکتهاي مبارك آباد نیز دلیل این مطلب است که   اسمکتیت در خاك-ایلیت
   .ا ارثی و هوادیدگی را دارد اسمکتیت هر دو منشلذا است

 از این لحاظ تفاوت ها این خاك قدیمی با دیگر خاك.  استBwداراي افق مقطع مبارك آباد  1خاك قدیمی شماره 
مشابه هاي آن  ، کلریت و اسمکتیت در همه افقي ایلیتاه  مقدار کانیونداشته  اسمکتیت - ورمیکولیت و ایلیتدارد که

دهد که اقلیم زمان تشکیل آن با دیگر  این مسئله نشان می. دهنده هوادیدگی کم آن استمواد مادري است که نشان 
 موید که  داشته رس بیشتري نسبت به مواد مادري،هاي خاك قدیمی تمامی نمونه .هاي قدیمی متفاوت بوده است خاك

. باشد  به مواد مادري میسازي و تکامل بیشتر خاك قدیمی نسبت شرایط اقلیمی مساعد جهت انجام فرایندهاي خاك
  اسمکتیت-ایلیت ورمیکولیت و کانی هاي مختلط ،هاي هوادیده نظیر اسمکتیت هاي قدیمی وجود رس در خاك

ها  هاي اولیه و فاقد تحول در لس یخچالی و حضور رس تر و مساعد هوادیدگی در عصر بین یط مرطوباشر دهنده نشان
 .  ایدنم شرایط سرد و خشک یخچالی را تایید می
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