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چکیده
توالیهای لس-پالئوسول منابع ارزشمندی در خصوص کسب اطالعات مربوط به محیط و آب و هوای گذشته
هستند ،از طرفی مطالعه کانیهای رسی شاخص مناسبی برای بررسی تغییرات اقلیم در شرایط گذشته است .هدف از
انجام این پژوهش مطالعه شاخصهای تکاملی و ویژگیهای کانیشناسی به روش پراش پرتو ایکس و طیفبینی مادون
قرمز در یک توالی لس-پالئوسول در منطقه نکا استان مازندران است .برای این منظور پس از انتخاب یک مقطع از خاک-
های دارای توالی لس-پالئوسول نمونههای خاک دستخورده و دستنخورده از  13الیه شناسایی شده ،برای انجام
آزمایشهای فیزیکی ،شیمیایی و کانیشناسی جمعآوری گردید .بر اساس نتایج مقطع مطالعه شده چهار مرحله خاک-
سازی را سپری کرده است .نتایج کانیشناسی نشان داد در پالئوسولها حضور کانیهای اسمکتیت ،ورمیکولیت و کانی
های مختلط اسمکتیت-ایلیت بیانگر شرایط مرطوبتر و مساعدتر هوادیدگی در دوران بین یخچالی (اقلیم گرمتر) است.
حضور رسهای اولیه و بدون تکامل در پوشش لس مؤید شرایط سرد و خشک یخچالی است .نتایج اندازهگیری شکلهای
مختلف آهن و منگنز نشان داد که در مراحل اولیه هوادیدگی و تکامل خاک آزادسازی آهن غیربلوری (فعال) از مقدار

تشکیل آهن بلوری (پدوژنیک) در کانیهای خاک کمتر بوده و در نتیجه منجر به افزایش نسبت آهن غیربلوری نسبت به
آهن بلوری شده است .با افزایش سن و درجه تکامل خاک ،مقدار آهن پدوژنیک بیشتر شده و این نسبت کاهش یافته
است .کانیشناسی بهروش طیفبینی مادون قرمز حضور کائولینیت را در افقهای قدیمی تائید کرد.
واژههای کلیدی :لس-پالئوسول ،آهن پدوژنیک ،اقلیم گذشته ،شاخصهای تکاملی
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Abstract
Loess–paleosol sequence is a valuable information source related to previous climate of the
environment. Studying clay minerals is a suitable index for evaluation of climate change in previous
conditions. The aim of this study was to study the evolutionary and mineralogical indices according to
Infrared Spectrum Transformation and analyzing X-ray Diffraction in a loess–paleosol sequence in Neka
region, Mazandaran Province. For this purpose, a transect was selected and were conducted. Disturbed and
undisturbed soil samples from 13 identified horizons and layers were selected for physical, chemical and
mineralogical analysis. Results showed that studied soil experienced four soil formation stages. Mineralogy
results showed that in paleosol, presence of weathered minerals like smectite, vermiculite and mixed
minerals including smectite-ilite represent moister and weathering-favorable conditions during interglacial
period. Presence of primary clays and without evolution as loess covers represents glacial arid and cold
conditions. Results of investigations indicated that at initial stages of soil weathering and development, it is
possible to releasing non-crystalline (active) iron from soil minerals being more than crystalline (pedogenic)
iron and cause increasing Feo/Fed ratio, while by increasing soil age and degree of evolution, pedogenic iron
increases and reduces the ratio. Mineralogy using infrared spectroscopy confirmed presence of kaolinite in
old horizons.

Keywords: Loess–paleosol, Pedogenic iron, Previous climate, Evolutionary index
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میشوند (روحی  .)1965برخی از مناطق نادر بهطور

پالیگورسکیت و سپیولیت در بخش کانیشناسی

پیوسته دارای توالیهای لس-پالئوسول هستند که سن

نشاندهنده وجود اقلیم قدیمی خشک در این منطقه بوده

آنها به دوره پلیستوسن برمیگردد (مارکوویچ و

است.

همکاران  .)2011تحقیقات متعددی در زمینه مطالعه

طیفبینی مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز

پالئوسولها در سطوح مختلف ژئومورفیک شامل

میانی تکنیک مناسبی برای شناسایی ترکیبات معدنی و

رسوبات دریاچهای (رمضانی و همکاران  ،2008دجمالی

کانیهای دارای باندهای جذبی خوب از قبیل سیلیکات-

و همکاران  ،)2008واریزههای یخچالی (کوهل ،)2008

های ورقهای  1:1در مقایسه با انواع  2:1است (روسل و

رسوبات آبرفتی (ویتا-فنزی  ،)1968واحدهای مخروط-

همکاران  ،2006اومابادی و همکاران  .)2013طیفبینی

افکنه آبرفتی و دامنهای (ریگارد و همکاران  )2006و

بهروش تبدیل فوریر پرتو مادون قرمز 1یک تکنیک کارا

اخیراً توالیهای لس (کهل و همکاران )2005b ،2005a

در شناسایی ترکیبات کانیشناسی خاک است (فارمر و

انجام شده و نتایج آنها همگی بیانگر تشکیل

راسل  .)1964استفاده از این تکنیک بهعنوان یک ابزار

پالئوسولها در دورههای گرم و مرطوبی چون

ایدهآل ،برای تعیین ساختار و شناسایی کوارتز در

هولوسن ،پلیستوسن و دوران بین یخبندان است که

نمونههای طبیعی (سایکیا و همکاران  ،)2008مواد آلی

ویژگیهای خاک آنها با اقلیم کنونی کامالً متفاوت

(آرتز و همکاران  ،)2008کربناتها (جی و همکاران

است .تشکیل لسها مربوط به شرایط بیابانی ،بهویژه

 ،)2009کانیهای رس (مادجووا  ،)2003کانیهای اولیه

در بخشهای مرکزی بیابانهای آسیا است ،این مواد

در ساختار سنگها (راویسانکار  ،)2009حضور

هوادیده بهسمت رشته کوههای مجاور انتقال و تجمع

کائولینیت (سایکیا و پارتاساراتی  )2010و بسیاری از

یافتهاند (اسمالی و همکاران  .)2009جیونگ و همکاران

خصوصیات خاک گزارش شده است.

( )2011در مطالعه ویژگیهای خاکها در مقطعی از

یکی از شاخصهای مهم درجه تکامل خاکها

توالی لس-پالئوسول با شرایط اقلیمی متفاوت در فالت-

درجه بلوری شدن 2آهن آزاد است .هوادیدگی کانیها

های چین گزارش کردند که بخش رس در ترکیبات لسی

باعث آزاد شدن آهن از کانیهای اولیه شده و تفاوت در

کمتر از خاکهای پالئوسول است و عمده تغییرات

مقادیر آن نشاندهنده تکامل خاک است (دیتر و

مربوط به کانیشناسی بخش رس است .آنان گزارش

همکاران  .)2012با اندازهگیری شکلهای مختلف آهن

کردند که مقدار کانیهای انبساطپذیر بهدلیل هوادیدگی

میتوان تا حدود زیادی به سن نسبی خاکها پی برد.

بیوتیت ،کلریت و ایلیت با عمق افزایش یافته ،اما

مقادیر آهن و منگنز و عمقی که در آن این عناصر

کائولینیت تغییر چندانی ندارد .ایز و میدوز ( )2014در

وجود دارد برای تعیین درجه تکامل پالئوسولها مناسب

بررسی توالیهای لس-پالئوسول در جنوب آفریقا

است (ایونس  .)1982درجه و نسبت تبلور اکسیدهای

تفاوتهای قابل توجهی در ویژگیهای کانیشناسی

آهن ( )Feo/Fedتحت تأثیر فرآیندهای پدوژنیکی و میزان

پالئوسول و رسوبات لسی نهشته شده بر آنها مشاهده

توسعه و سن نسبی خاکها تغییر میکند (مانچ و اتوو

کردند .این محققان بیان کردند که خاکهای پالئوسول با

.)1983

سن میوسن دارای کانیهای هالوسیت ،کلریت ،و

دیتر و همکاران ( )2012در تحقیقی تحت عنوان

کائولینیت در ترکیب کانیشناسی بخش رس هستند و

استفاده از ترکیب آهن قابل استخراج با سیترات دی

منابع رس آنها منشاء پدوژنی و یا از مواد مادری

تیونات و مقادیر در صد رس برای تخمین سن خاکهای

انتقالی است .آنان گزارش کردند که آلوفان و ایموگلیت

تشکیل شده بر روی سطوح پایدار در کلرادو نتیجه

در پالئوسولهای با سن اوایل پلیستوسن به ترکیبات
رسوبات رودخانهای جوان شبیه بوده ولی حضور

Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR
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گرفتند که مقادیر آهن پدوژنیک ( )Fedو درصد رس

مواد و روشها

خاک در افقهای مطالعه شده با افزایش سن خاک بیشتر

موقعیت منطقه

شده است .رضاپور و همکاران ( )2009با بررسی

مقطع مطالعه شده با مختصات عرض جغرافیایی

شکلهای مختلف اکسیدهای آهن و توزیع آنها بر روی

 36درجه و  39دقیقه و  34ثانیه شمالی و طول

واحدهای فیزیوگرافی متفاوت در خاکهای آهکی شمال

جغرافیایی  53درجه و  19دقیقه و  65ثانیه شرقی

غرب ایران گزارش کردند که در واحد فالت با شرایط

مجاور جاده ساری-گرگان واقع در روستای چالهپور

ژئومرفولوژیکی پایدار و هوادیدگی در جای خاکها

از توابع شهرستان نکا یک پالئوسول مدفون شده است

مقادیر آهن پدوژنیک بیشتر شده و نسبت  Feo/Fedبه

(شکل  .)1با توجه به نقشه زمینشناسی در مقیاس

کمترین مقدار خود رسیده است.

 1:100000ساری مواد مادری مقطع مطالعه شده

هدف از این پژوهش تعیین ویژگیهای مختلف

متشکل از نهشتههای آهکی مربوط به دوران پالئوسن

فیزیکی و شیمیایی پالئوسولها و شناسایی کانیهای

( )Peاست ،و مواد مادری نهشتههای بادرفتی مربوط به

رسی بهوسیله تکنیکهای پراش پرتو ایکس و طیفبینی

دوره کواترنری ( )Qtاست (کبیرنیا و همکاران .)1382

مادون قرمز و نیز مقایسه روند تکاملی آنها با استفاده

منطقه ساری در حال حاضر دارای میانگین بارندگی

از شاخصهای تکاملی آهن و منگنز است.

ساالنه  600میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  17درجه
سلسیوس است .خاکهای منطقه دارای رژیم رطوبتی
یودیک و رژیم حرارتی ترمیک هستند (بنائی .)1377

شکل  )a -1موقعیت جغرافیایی مقطع مورد مطالعه (برگرفته از گوگل ارث )b ،)2015 ،مقطع عرضی مطالعه شده.
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مطالعات صحرایی و تجزیه آزمایشگاهی
برای انجام مطالعات صحرایی و نمونهبرداری از
افقهای شناسایی شده در مقطع ابتدا پس از تازه کردن
افقها و الیههای مختلف بر اساس عوارض
مورفولوژیکی از هم دیگر تفکیک شدند .ویژگیهای
مورفولوژیکی از قبیل رنگ خاک ،ساختمان خاک ،تجمع
عوارض پدوژنیک ،حد و مرز افقها و ضخامت آنها در
مقطع مورد نظر مطابق با روش استاندارد (شوینبرگر و
همکاران  )2012ثبت و نمونههای خاک دستخورده
(تعداد سیزده نمونه) در سه تکرار (جمعاً  39نمونه) و
دستنخورده از افقها و الیههای خاک جمعآوری
گردید ،نمونههای خاک پس از خشک شدن ،کوبیده شده
و پس از عبور از الک دو میلیمتری بهمنظور اندازه-
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تکمیلی اسید کلریدریک بر روی نمونهها انجام شد
(دکنیک و همکاران  .)1979دیفراکتوگرامهای مربوطه با
استفاده از دستگاه پراشسنج پرتو ایکس مدل Bruker
 D8 Advanceبا توقف زمانی  0/2ثانیه و در زوایای
 2θبین  2تا  35درجه و با کاتد مسی با منبع  Cu-kαدر
ولتاژ  40کیلوولت و شدت جریان  40میلیآمپر مورد
مطالعه قرار گرفتند .از عوارض پوششهای رسی
توسط

میکروسکوپ

الکترونی

روبشی

( )VEGA\\TESCAN-LMUعکسبرداری انجام شد .برای
انجام مطالعه طیفبینی مادون قرمز با استفاده از
دستگاه  Perkin Elmer 65انجام شد .طیف مادون
قرمز در نمونهها در طول موج 400 1تا  4000بر سانتی-
متر ثبت شد (سامانیان و همکاران .)2013

گیری مشخصات فیزیکی ،شیمیایی و کانیشناسی به
آزمایشگاه ارسال گردید .بافت خاک به روش هیدرومتر

نتایج و بحث

(گی و بادر  pH ،)1986عصاره اشباع خاک با دستگاه

خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیکوشیمیایی

پهاش سنج مدل ( Jenweyکارتر و گرگوریچ ،)2008

مقطع مطالعه شده واقع در تپههای مرتفع اطراف

ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و بخش رس (باور و هتچر
 ،)1966مقادیر کربناتکلسیم معادل خاک بهروش

شهرستان ساری بر روی نهشتههای بادرفتی این

تیتراسیون (نلسون  ،)1982مقادیر کربن آلی خاک به-

مناطق قرار گرفته است .منطقه دارای شیب اصلی بین 8

روش اکسایش تر (نلسون و سامرز  )1982اندازهگیری

تا  12درصد و ارتفاع متوسط  83متر از سطح دریا

شد .آهن و منگنز پدوژنیک (آزاد) با سیترات دیتیونات

است .کاربری اراضی در حال حاضر پوشش جنگلی

بیکربنات (مهرا و جکسون  )1960استخراج گردید .آهن

پهن برگ است .رسوبات لسی سفید رنگ ()10YR8/3

و منگنز بیشکل (فعال) با استفاده از محلول اگساالت
آمونیوم در اسید اگسالیک و در  pHمعادل سه در
تاریکی استخراج گردید .عصارههای حاوی آهن و منگنز

با ضخامت بیش از دو متر پوشش سطحی را روی این
خاکها تشکیل داده است (شکل  .)2aردهبندی خاک بر

با استفاده از دستگاه جذب اتمی (مدل Varian-Specter

اساس سیستم کلید طبقهبندی آمریکایی ( )2014تیپیک

 )AA.20اندازهگیری و شکلهای مختلف آهن و منگنز

اوتریودپت 2است.

در خاک محاسبه شد (استوکی و همکاران  .)2012با
تلفیق نتایج آزمایشگاهی و مطالعات مورفولوژیکی مقطع
مورد مطالعه بر اساس آخرین کلید سیستم جامع طبقه-
بندی خاکها (سویل سوروی استف )2014 ،طبقهبندی
شد.
برای آمادهسازی نمونههای رس ،از روش
کیتریک و هوپ ( )1963استفاده شد .برای تشخیص
حضور دو کانی کلریت و کائولینیت از یکدیگر ،تیمار

بر اساس نتایج مورفولوژیکی و مشاهدههای صحرایی
مقطع مطالعه شده دارای چهار مرحله خاکسازی
متفاوت است .تغییرات بافت خاک نشاندهنده افزایش
رس در افقهای آرجلیک بود و در افق  7Btkb1به
بیشترین مقدار  59درصد رسید (شکل  .)3b ،3aبر
1

Wave number
2
Typic Eutrudepts
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اساس این نتایج بافت خاک افقهای شناسایی شده در

بود (شکل  .)3aتغییرات درصد اندازه ذرات معدنی

کالس ریزبافت ( )SiCLو خیلی ریزبافت ( )Cبوده و

کوچکتر از  2میلیمتر خاک نشان داد که درصد رس در

مقادیر رس از  31تا  60درصد ،سیلت از  28تا 59

افقهای آرجیلیک قدیمی به صورت تناوبی نسبت به

درصد و شن از  4تا  20درصد متغیر بود .در زیر این

افقهای بین آنها افزایش یافته است (شکل  .)3bنتایج

نهشتهها ،خاکهای تکامل یافته ضخیمی با توالیهای

ظرفیت تبادل کاتیونی بخش خاک و بخش رس در افق-

مختلف لس-پالئوسول وجود دارد .ساختمانهای قوی و
پوششهای واضح تجمع رس بر روی خاکدانهها به-
همراه تجمعات ثانویه آهک در افق آرجلیک  5Btkb1با
رنگ  5YR 5/6در مقطع وجود دارد (شکل .)2c

های آرجلیک بهخصوص افق  7Btkb1مؤید حضور
کانیهای انبساطپذیر در این افق است (شکل .)3c
اگر چه ظرفیت تبادل کاتیونی برای توالیهای لس-
پالئوسول به ندرت کاربرد دارد ،ولی بر اساس نتایج
تحقیقات مختلف پیشنهاد شده است که ظرفیت تبادل
کاتیونی با شاخصهای هوادیدگی ،مقادیر بارندگی،
پذیرفتاری مغناطیسی و نسبت عناصر روبدیم ،کلسیم و
استرانسیم در ارتباط است (بوخارست و همکاران
 ،2009بابک و همکاران  .)2011حضور تجمع پوسته-
های رسی بر روی دیواره خاکدانهها و ذرات شن با
تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی اثبات شد
(شکل  .)4در نتیجه حرکت و انتقال رس از افقهای
فوقانی به افقهای زیرین پوششهای رسی روی دیواره
ذرات درشتتر و دیواره حفرات خاک را پوشانده و
قرمزتر بودن رنگ خاک به خصوص در افقهای
آرجلیک نشان دهنده آزاد شدن آهن و اکسید شدن آن-
ها و تجمع در زمینه خاک و بروز رنگ قرمز است که

شکل  )a -2توالی لس-پالئوسول مقطع مطالعه شده (b

افق آرجلیک و پوششهای رسی افق  (c 7Btkb1تجمع

ثانویه آهک در افق 5Btkb1
ظرفیت تبادل کاتیونی خاک روئین از  10سانتیمول
بر کیلوگرم خاک در افق  Cتا  21/97سانتیمول بر
کیلوگرم خاک در افق  7Btkb1متغیر بود .مقادیر
ظرفیت تبادل کاتیونی بخش رس در خاکهای مدفون از
کمترین مقدار یعنی  22/18سانتیمول بر کیلوگرم رس
در توالی لس اول تا باالترین مقدار یعنی  56/06سانتی-
مول بر کیلوگرم رس در افق آرجلیک  7Btkb1متغیر

موید شرایط هوادیدگی مناسبتر است.
شاخصهای ژنتیکی
تغییرات شیمیایی شکلهای مختلف آهن و منگنز با
تغییرات عمق در مقطع مطالعه شده در شکل  5نشان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار
آهن پدوژنیک ( )Fedاستخراج شده بهوسیله سیترات-
بیکربنات-دیتیونات از سطح خاک تا افق 3Btkb1
افزایش یافته و مجدداً در افقهای  4Bkb2 ،4Bkb1و
 4Bkb3روند کاهشی و در افق  6Bkb2به حداقل مقدار
خود ) 0/41درصد) در این افق رسیده است.

شناسایی و مطالعه کانیهای رس در یک توالی لس-پالئوسول(مطالعه موردی :منطقه نکا)
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شکل )a -3تغییرات مقادیر آهک بر حسب درصد کربنات کلسیم معادل )b ،تغییرات درصد اندازه ذرات معدنی کوچکتر
از  2میلیمتر و  )cظرفیت تبادل کاتیونی بخش خاک و بخش رس.

شکل  -4تجمع پوستههای رسی در افق  7Btkb1در بزرگنماییهای  50)aبرابر 500)b ،برابر 1000 )c ،برابر و 2000 )d
برابر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی.

مقدار آهن پدوژنیک در افقهای  3Btkb1و

تکامل خاک ،مقدار آهن پدوژنیک بیشتر میشود .نسبت

 7Btkb1دارای بیشترین مقدار است .روند تغییرات آهن

 Feo/Fedدر خاکها بیانگر عواملی چون شرایط

بیشکل ( )Feoاستخراج شده به وسیله اگساالت عکس

اکسایش-کاهش ،شرایط تکاملی خاک و درجه هوادیدگی

روند تغیییرات آهن پدوژنیک بود .بیشترین مقدار آهن

خاکها است (لو و همکاران  .)2012نسبت  Feo/Fedبه-

بیشکل در سطح  0/18در صد و کمترین مقدار آن

طور معمول در افقهای آرجلیک کمتر از افقهای لسی

 0/11درصد در افقهای آرجلیک زیرین  7Btkb1و

بوده و در افق  7Btkb1به کمترین مقدار  0/17درصد

 7Btkb2اندازهگیری شد .در مراحل اولیه هوادیدگی

رسیده است .بر اساس نظر اسکارسیگلیا و همکاران

آزادسازی آهن بیشکل از کانیهای خاک از مقدار

( )2011این شاخص که بیانگر نسبت آهن بیشکل به

تشکیل آهن پدوژنیک بیشتر بوده و سبب افزایش نسبت

آهن بلورین است ،شاخص مفیدی برای مقایسه تکامل

 Feo/Fedمیشود ،ولی با افزایش سن و افزایش درجه

خاکها بوده و با افزایش تکامل خاک کاهش مییابد .این
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شاخص توسط بسیاری از پژوهشگران بهعنوان یک

بیشکل ( )Mnoاستخراج شده بهوسیله اگساالت روند

شاخص مناسب در مطالعات توالی زمانی خاکها و

تغییرات مشابه آهن بیشکل بوده و در افق 6Bkb1

تعیین سن آنها بهکار رفته است (واگنر و همکاران

بیشترین مقدار معادل  0/023در صد بود .شاخص

 ،2007الیر و همکاران  .)2009تسای و همکاران ()2007

 Mno/Mndهمانند شاخص  Feo/Fedبیانگر تغییرات

و اورتیز و همکاران ( )2002در تحقیقات خود میزان

تکامل خاک است .این شاخص در افق منتخب در افق-

نسبت  Feo/Fedرا در افقهای آرجلیک کمتر از سایر

های  1/37( 6Bkb2درصد) و درافق 1/19( 4Bkb1

افقهای سطحی و زیرسطحی گزارش کردند .مقادیر

درصد) بیشترین مقادیر را داشته و در افقهای

اندازهگیری شده منگنز پدوژنیک ( )Mndاستخراج شده

آرجلیک  0/33( 7Btkb1درصد)0/47( 5Btkb2 ،

بهوسیله سیترات-بیکربنات-دیتیونات تغییراتی بسیار

درصد) و  0/73( 3Btkb1درصد) به کمترین مقادیر

مشابه با آهن پدوژنیک دارد .کمترین مقدار آن در افق-

خود رسیده که بیانگر تکامل باالی خاک در این افقها

های  4Bkb1 ،2Bkb1و  6Bkb1بهترتیب با ،0/17

است.

 0/16و  0/19درصد اندازهگیری شد .در مورد منگنز

شکل  -5نتایج تجزیه شیمیایی شکلهای مختلف آهن و منگنز در مقطع مطالعه شده.

اولیایی و رضایی ( )1393در تحقیقی نتیجه

مسکویت ،کلیست و کلینوکلر 1است .بر این اساس افق

C

گرفتند که سرعت رها شدن آهن و منگنز غیربلورین از

دارای  41درصد کوارتز 24 ،درصد آلبیت 19 ،درصد

کانیها در مراحل اولیه هوادیدگی و تکامل خاک ،بیشتر

بیوتیت و  16درصد کلینوکلر بود .افق  5Btkb1دارای

از شدت فرآیند تشکیل آهن و منگنز بلوری است ولی با

 63در صد کوارتز 29 ،درصد کلسیت 2 ،درصد بیوتیت

افزایش سن و تکامل خاک مقادیر آهن و منگنز پدوژنیک

و  6درصد کلینوکلر بود .در افق  17 ،7Btkb1درصد

بیشتر شده و نسبت  Mno/Mndو  Feo/Fedکاهش

کوارتز 39 ،درصد کلسیت 15 ،درصد آلبیت 28 ،درصد

مییابند.

مسکوویت و  11درصد کلینوکلر وجود داشت.

کانیشناسی
نتایج کانیشناسی بخش شن حاکی از آن است

کلینوکلر از نوع کلریتهای تری اکتا هدرال است
که دارای مقادیر فراوانی منیزیم است .بیشتر کلریتهای

که عمده کانیهای موجود شمال کوارتز ،آلبیت ،بیوتیت،
Clinochlore

1

شناسایی و مطالعه کانیهای رس در یک توالی لس-پالئوسول(مطالعه موردی :منطقه نکا)

243

که به صورت کانی اولیه در محیط خاک یافت میشوند

افزایش آستانه  10آنگستروم و کاهش آستانه

به طور عمده از کلریتهای تری اکتاهدرال هستند .با

 14آنگستروم در تیمار پتاسیم نشاندهنده حضور کانی

توجه به سری باوون ( )1978مسکوویت یک میکای دی-

ورمیکولیت است .تغییرات جزئی در این روند در افق-

اکتاهدرال آلومینیومدار بوده که مقاومت هوادیدگی آن

های زیرین نیز وجود دارد .در افق  3Btkb1مقادیر

نسبت به بیوتیت که یک میکای تریاکتاهدرال غنی از

کانی کلریت ناچیز بوده و در افق  4Bkb1مقادیر این

آهن است ،بیشتر است .در افق  7Btkb1وجود

کانی به یکباره افزایش یافته است ،در این افق بدلیل

مسکوویت در بخش شن بیانگر حذف کانیهای با

حضور آستانه  7آنگستروم و کاهش جزئی ردههای

مقاومت پایینتر نشان از شدت هوادیدگی باال یا زمان

فرد ،احتماالً کلریت از نوع کلریت آهندار است .مشابه

کافی برای هوادیدگی در این افق است .در افق باالیی

همین روند در افق  6Bkb2نیز وجود دارد .بهطور

همین مقطع بخش بیوتیت با مقاومت کمتر از ساختار

عمومی شدت آستانههای زوج کانی کلریت با افزایش

خاک حذف نشده و جوانتر بودن این افق را نسبت به

عمق نسبت به آستانههای فرد افزایش نشان داده است.

افقهای زیرین خاک نشان میدهد .حذف بیوتیت ممکن

این افزایش بیانگر کاهش مقدار آهن در کانی کلریت

است به سبب هوادیدگی بیشتر در افقهای انتهایی یا

است ،به نوعی که با افزایش تکامل خاک نوع کلریت از

متفاوت بودن جنس نهشتهها در زمان رسوبگذاری

آهندار به آلومینیومدار تغییر کرده است .مقدار کانی

باشد .کاهش شدید مقدار کوارتز در افق 7Btkb1

اسمکتیت (قابل انبساط) با توجه به آستانه 17

احتماالً بیانگر شدت هوادیدگی باال یا زمان کافی برای

آنگستروم ،در افق  7Btkb1به بیشترین مقدار خود

هوادیدگی در این افق است .وجود کلسیت در افقهای

رسیده است .از سوی دیگر فواصل پشته مانند در میان

ال
 5Btkb1و  7Btkb1و عدم وجود آن در الیه  Cاحتما ً

آستانههای  10و  14آنگستروم بیانگر حضور کانی

بهدلیل آبشویی و تشکیل کربنات ثانویه از افقهای

مخلوط ایلیت-اسمکتیت است که در افقهای 5Btkb1

آرجلیک باالیی به طرف افقهای لسهای پایین است

بهمقدار خیلی ناچیز وجود دارد و در افق  7Btkb1به

(شکل .)6

بیشینه مقدار خود رسیده است.

میتچل ( )1986در بررسی کانیشناسی بخش

پریدریج ( )2001حضور کانیهای اسمکتیت،

رس در افقهای مدفونشده خاکهای قدیمی نتیجه

کانیهای مخلوط و کائولینیت را نشانگر اقلیم گرم و-

گرفت که افق آرجلیک مدفونشده ( )Btbنسبت به افق

مرطوب و فعال بودن فرآیندهای خاکزا نسبت به دوره-

آرجلیک جوانتر ( )Btدارای مقادیر بیشتری کانی

های سرد و خشک و رسوبگذاری لس همراه با

کائولینیت و مقادیر اسمکتیت کمتری است .وی گزارش

فراوانی کانیهای هیدرومیکا در منطقه اوکراین بیان

کرد تغییرات این کانیها شاهدی بر آن است که

کرد .پایداری بخشی از آستانه  14آنگستروم و وجود

پالئوسولها تحت تأثیر شرایط مرطوبتر و هوادیدگی

آستانه  4/8آنگستروم در تیمار حرارتی دلیلی بر

بیشتری قرار داشتهاند .وجود آستانه ضعیف در ناحیه

حضور کلریت در نمونه است ،ولی کاهش شدت آستانه

 17آنگستروم در تیمار اتیلنگلیکول نشاندهنده حضور

 14/4آنگستروم در تیمار  550درجه سلسیوس و

کانیهای اسمکتیت با بار الیهای زیاد است ،از طرفی کم

پیدایش فاصله پشته مانند بین آستانههای  10و 14

بودن شدت این آستانه ممکن است به هوادیدگی ورقه-

آنگستروم در این تیمار وجود کانی مختلط نامنظم

های کانی کلریت نیز مرتبط باشد که با نفوذ بخار اتیلن-

کلریت-ورمیکولیت را تایید میکند (گراهام و همکاران

گلیکول در بین ورقههای این کانی انبساط یافته است.

.)1990
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شکل  -6پراش¬نگاشت¬های پرتو ایکس مربوط به بخش شن سه افق¬ لسی 5Bkb1 ،و  :A( 7Bkb1آلبیت:B ،
بیوتیت :C ،کلینوکلر :Ca ،کلسیت :M ،مسکوویت :Q ،کوارتز).

شکل  -7پراش نگاشتهای پرتو ایکس بخش رس خاک در افق  5Btkb1 ،Cو :Mg(.7Btkb1تیمار منیزیم :Mg+G ،تیمار منیزیم
اتیلنگلیکول :K ،تیمار پتاسیم :HCL ،تیمار هیدروکلریکاسید :K550 ،تیمار پتاسیم در دمای  550درجه سلسیوس).

شناسایی و مطالعه کانیهای رس در یک توالی لس-پالئوسول(مطالعه موردی :منطقه نکا)
نتایج کانیشناسی با پرتو مادون قرمز
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مشاهده شد .با توجه به نتایج طیفی تبدیل فوریر پرتو

نتایج طیفی تبدیل فوریر پرتو مادون قرمز افق

مادون قرمز ،به دلیل ضعیف بودن شرایط هوازدگی و

منتخب در شکل  8نشان داده شده است .کانیهای

احتماال زمان ناکافی ،میزان کانی های اولیه کلسیت،

کلسیت ،کائولینیت ،اسمکتیت ،ایلیت و کوارتز در افقهای

کوارتز ،آلبیت و ایلیت در افقهای لسی بیشتر از افقهای

این افق شناسایی شد .پیکهای کلسیت  2520بر سانتی-

آرجیلیک بود .از سوی دیگر خصوصیات جذبی مربوط

متر از افق  Cتا  3Btkb1کاهش یافته و در افق 4Bkb2

به کانیهای کائولینیت و اسمکتیت در افقهای آرجیلیک

مجدداً افزایش یافته که بیانگر حضور آهک به مقدار

بیشتر دیده شد که با توجه به شاخصهای تکاملی

فراوان در افقهای لسی و کاهش آن در افقهای

محاسبه شده ،تکامل خاک در این افقها باالتر بوده و

آرجلیک است .پیک  2512بر سانتیمتر در افق 5Btkb1

در گذشته زمان و شرایط هوازدگی مناسبتری برای

کاهش ،در افق  6Bkb1افزایش و در افق 7Btkb1

هوازدگی کانیهای اولیه و تبدیل به کانیهای ثانویه و

مجدد کاهش یافته است .کانی اسمکتیت افقهای

خروج یونهای مانند آهن بیشتر بوده است .نتایج نشان

 5Btkb1 ،3Btkb1و  7Btkb1مقادیر جذب باالیی در

داد که تغییرات نوع کانیهای موجود و شاخصهای

پیک  3400بر سانتیمتر داشته و پیکهای  3620تا

تکاملی در افقهای مقطع مورد مطالعه به صورت تناوبی

 3700بر سانتیمتر موید حضور این فراوان این کانی

تغییر کرده است و نشاندهنده تغییرات اقلیمی در

است (دنگ و همکاران  .)2006خصوصیات جذبی

گذشته به صورت تناوبی بوده است.

کائولینیت با پیکهای ( 3696تا )3700در تمانی افقها

نتیجهگیری کلی

بهویژه در افقهای  3Btkb1و  7btkb1مقادیر جذب

وجود الیههای متناوب لس-پالئوسول در توالی

باالیی را نشان داد (اسپنس و کلر  .)2012پیکها 1630

مورد مطالعه نشاندهنده تحوالت شرایط آبو هوایی در

مربوط به کانی ایلیت به وضوح در افقهای ،3Btkb1

طول دوره پلیستوسن است که موجب شده بیشتر

 5Btkb1و  7Btkb1مشاهده شد .اومابادی و همکاران

خصوصیات این افقها تغییر کرده باشد .بهطور کلی می

( )2013و نایاک و سینگ ( )2007نیز حضور این پیکها

توان اینگونه بیان کرد که آزمایشهای فیزیکی و

را مرتبط با وجود کانی ایلیت گزارش کردند .پیک 791

شیمیایی ،مورفولوژیکی ،کانیشناسی و طیفبینی

بر سانتیمتر متعلق به شکل انبساطی  Al-Oو موید

مادونقرمز افق مورد مطالعه همپوشانی چشمگیری با

وجود آلبیت و مونتموریلونیت است که پراش نگاشت-

یکدیگر داشتند .وجود رنگهای تیرهتر در افقهای

های پرتو ایکس بخش شن و رس شاهدی بر این نتیجه

آرجلیک (پالئوسولها) نسبت به افقهای لس و نیز

است (سوگاما و همکاران  .)2010کوارتز یک کانی

افزایش چشمگیر مقادیر در صد رس در پالئوسولها

غیررسی است و بهصورت متداول و ثابت در همه افق-

بیانگر مساعد بودن شرایط هوازدگی و در نتیجه خاک

ها مشاهده شد ،باندهای  Si-Oیک باند قوی در ساختار

سازی بیشتر در زمان گسترش پالئوسول است .باال

سیلیکات است که به آسانی با طیف مادون قرمز از بقیه

بودن درصد سیلت در لسها در مقایسه با پالئوسولها،

کانیها تشخیص داده میشود (مانوهاران و همکاران

باال بودن نسبت  Mno/Mndو  Feo/Fedو حضور رس

 .)2012وجود پیکهای  694و 1891بر سانتیمتر

های اولیه و بدون تحول در لسها نمایانگر آن است که

نمایانگر وجود کوارتز در همه افقها و وجود پیکهای

تکامل محدود این خاکها احتماالً بهعلت نامساعد بودن

 2850و  2930بر سانتیمتر مؤید حضور کربن آلی در

شرایط اقلیمی در گذشته باشد.

افقها بود که بیشترین مقدار جذب در افق 3Btkb1

1397  سال/ 4  شماره28 جلد/ نشریه دانش آب و خاک

... دالور و،امیری

246

. طیف مادون قرمز الیه های مختلف خاک در مقطع مطالعه شده-8 شکل
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