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ABSTRACT
Regards that Iran is covered by many arid and semi-arid regions, the formation of soil-pedogenic features are
very important and effective to have a better understanding of the topics of the soil sciences in these regions.
Parent material is one of the main factors controlling soil properties in arid and semiarid regions. Basalt and
volcanic glass are among igneous rocks that contain minerals susceptible to weathering minerals. Their
weathering products are deposited as secondary minerals and different cations in the soil and the consumption
of weathering products accelerate the weathering, soil formation and evolution during these processes. In this
study, morphological and physicochemical properties of eight soil profiles formed on basalt rocks in semiarid
region of middle Alborz were investigated and micromorphological properties were studied in six thin sections.
Micromorphological observations showed different evidences of the occurrence of weathering processes.
Formation of hypocoating and nodules of iron oxide and manganese, cubic microstructure and its evolution in
different soils from semi-angular to angular cubic, layered clayey clusters indicating periodic deposition of
these. Also, the layers were in favorable conditions, and the formation of a variety of pedogenic carbonate
effects such as nodules, coating and hypocoating, cavities filled by micritic and sparite crystals were suggested
alternating dry and wet periods, and the effect of these periods on progresses in weathering processes. One of
the unanticipated consequences in the micromorphological study was the large volume of clay produced in
some soil profiles due to the greater weathering intensity of volcanic glass .
Keywords: Basalt, Soil Formation, Pedogenic Carbonate Effects, Micromorphology.
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شواهد ميکرومورفولوژيکی هوازدگی بازالت و شيشه آتشفشان در خاکهای مناطق نيمهخشک البرز ميانی
1

عليرضا راهب ،*1احمد حيدری ،1بهاره کريمزاده

 .1گروه علوم و مهندسي خاک ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،كرج ،ايران.
(تاريخ دريافت -1399/8/3 :تاريخ بازنگري -1399/9/27 :تاريخ تصويب)1399/10/13 :

چکيده
با توجه به اينکه بخش عمدهاي از ايران را مناطق خشک و نيمهخشک فرا گرفته است ،چگونگي تشکيل عوارض خاکساخت
موجود در خاک در فهم بهتر مباحث علوم خاک در اين مناطق بسيار مهم و تاثيرگذار است .مواد مادري يکي از عوامل
اصلي كنترلكننده خصوصيات خاک در مناطق خشک و نيمهخشک است .بازالت و شيشه آتشفشاني از جمله سنگهاي
آذرين حاوي كانيهاي حساس به هوازدگي هستند .محصوالت هوازدگي آنها به صورت كانيهاي ثانويه و كاتيونهاي مختلف
در خاک انباشته مي شوند و مصرف اين محصوالت طي فرآيندهاي مختلف به تشديد هوازدگي و تشکيل و تکامل خاک
خواهد انجاميد .در اين تحقيق ويژگيهاي مورفولوژي و فيزيکوشيمايي خاکهاي تشکيل شده بر روي سنگ مادر بازالت
در هشت خاكرخ در منطقه نيمهخشک البرز مياني مورد مطالعه قرار گرفت و سپس خصوصيات ميکرومورفولوژيکي در شش
مقطع نازک مطالعه شد .مشاهدات ميکرومورفولوژي شواهد مختلفي از وقوع فرآيندهاي هوازدگي را نشان داد .تشکيل
پوششهاي زيرسطحي و گرهکهاي اكسيد آهن و منگنز ،ساختمان ميکروسکوپي مکعبي و تحول آن در خاكرخهاي
مختلف از مکعبي نيمهزاويهدار به مکعبي زاويهدار ،پوششهاي رسي اليه اليه كه نشان از رسوب دورهاي اين اليهها در
شرايط مساعد داشت ،و تشکيل انواع عوارض خاکساخت كربناتي مانند گرهکها ،پوششها و پوششهاي زيرسطحي،
پرشدگي حفرات با كريستالهاي ميکريتي و اسپاريتي همگي حاكي از وجود دورههاي متناوب خشک و مرطوب و اثر اين
دورهها در پيشرفت فرآيندهاي هوازدگي دارد .از ديگر نتايج جالب توجه در مطالعه ميکرومورفولوژي خاکهاي منطقه
موردمطالعه ،حجم زياد رس توليد شده در برخي از خاكرخها به علت شدت هواديدگي بيشتر شيشه آتشفشان بود.
واژههای کليدی :بازالت ،تشکيل خاک ،عوارض ساخت ،ميکرومورفولوژي.

مقدمه
شدت و نوع هوازدگي تا حد زيادي به زمينشناسي منطقه و
تركيب مواد مادري خاک بستگي دارد .در مراحل ابتدايي تشکيل
خاک ،تركيب شيميايي به شدت به وسيله ماده مادري كنترل
ميشود ،در حاليكه در خاکهاي بالغ منعکسكننده اثرات محيط
هوازدگي است ( .)Thanachit et al, 2006كانيهاي سازنده سنگ
و خاک بسته به تركيب شيميايي ،سختي ،شرايط تبلور و محيط
هوازدگي داراي شرايط پايداري و مقاومت به هوازدگي خاص خود
ميباشند .شدت هوازدگي سنگها و محصوالت حاصل از آن در
اقليمهاي مختلف متفاوت است .در اقليمهاي خشک و نيمهخشک
كه بخش گستردهاي از ايران ،در آن واقع شده است ،درجه حرارت
محيط نسبتاً باال است ،ولي بارندگي كمتر از تبخير است ،لذا آب
كافي جهت هوازدگي شيميايي سنگها و رسوبات وجود ندارد.
بنابراين ،سنگها غالبا به صورت فيزيکي هوازده ميشوند
( )Caspari et al, 2006و درجه تخريب كانيها پايين است
( ،)Abbasnejad, 2005البته بايد در نظر داشت كه بسته به نوع
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سنگ و تركيبات موجود در آن نيز شرايط متفاوت خواهد بود.
بازالت يک سنگ آذرين ريزدانه و بازي است كه سريعتر از
ساير سنگهاي اسيدي هوازده ميشوند (.)Buol et al, 2011
شيشه آتشفشان و بازالت حاوي كانيهاي سيليکاتي غني از
آلومينيوم ،آهن و منيزيم (كانيهاي مافيک) ميباشند كه به
سرعت هوازده شده و ضمن آزادسازي عناصر سازنده خود مقدار
زيادي رس ايجاد ميكنند .در مقياس جهاني بازالتها و تشکيالت
آذرآواري  6/8 ×106كيلومترمربع ،تقريباً معادل  5درصد مساحت
زمين را تشکيل ميدهند (.)Dessert et al, 2003
هوازدگي بازالت شامل حذف سريع مقدار قابلتوجهي از
كاتيونهاي بازي مانند  Ca2+, Mg2+, K+, Na+در محلول خاک و
در مقابل حفظ و نگهداري  Si4+, Al3+, Fe3+در قالب كانيهاي
ثانويه است ( .)Chorover et al, 2004 ;Chen et al, 2020از
هوازدگي بازالت مقدار زيادي كاتيونهاي Ca2+و Mg2+و Fe2+و
مقدار كمتري يونهاي سديم و پتاسيم آزاد ميشود كه اين
كاتيونها باعث تغييرات زيادي در كانيشناسي خاکها ميشوند.

راهب و همکاران :شواهد ميکرومورفولوژيکی هوازدگی بازالت و ...

تغييرات بار الکتريکي ناشي از كاتيونهاي حاصل از هوازدگي در
فاز محلول معموالً توسط يون بيكربنات ( )HCO3-موجود متعادل
ميشود .مجموع اين فرآيندها منجر به نرخ باالي مصرف  CO2در
طي هوازدگي بازالتها ميشود ( .)Abbasnejad, 2005اكثر مطالعات
با موضوع بررسي فرآيندهاي خاكسازي در خاکهاي آتشفشاني،
بر روي خاکهاي عميق تکامليافته و تشکيل شده بر روي مواد
آتشفشاني نرم صورت گرفته است و اطالعات كمي در مورد خاک-
هاي به وجود آمده بر روي سنگهاي سخت آتشفشاني مانند
گرانيت و بازالت نسبت به ساير سنگها در مطالعات رسوبشناسي
موجود است (.)Birkeland, 1999
شيشه آتشفشاني يک فيلوسيليکات آمورف است كه در اثر
خنک شدن سريع ماگما ايجاد ميشود و خصوصيات فيزيکي و
شيميايي شيشههاي آتشفشاني رابطه مستقيمي با تركيب
شيميايي آنها دارد .شيشههاي آتشفشاني در هر پنج قاره پراكنش
دارند و وجود آنها در كشورهاي مختلف از جمله ايران گزارش
شده و به اثبات رسيده است ( .)Cecilia et al, 2018هوازدگي
شيشههاي آتشفشاني فرآيندي است كه از اهميت ويژهاي در
مراحل اوليه هوازدگي بازالت برخوردار است ،چرا كه شيشههاي
آتشفشاني در خاک به دليل سطح ويژه باال ،منافذ زياد و بيثباتي
ترموديناميکي شيشه ميتواند از طريق هيدروليز حتي با سهولت
بيشتري نسبت مواد كريستالي و سنگي هوازده شوند
( )Churchman and Lowe, 2012; de Melo et al, 2020و به
اين ترتيب سيليسيم و آلومينيوم و ساير عناصر را براي نئوژنز مواد
معدني آزاد ميكند ( .)Taylor et al, 2016سنگهاي با منشا
آتشفشاني ميتوانند براي بهبود عملکرد گياه و حاصلخيزي خاک
استفاده شوند ( .)Ramos et al, 2017مطالعات Tetsopgang
 (2019) and Fonyuyنشان داد كه استفاده از ذرات ريز پودر شده
سنگهاي آتشفشاني به عنوان كود بر روي رشد كمي و كيفي
گياه كلم و همچنين خصوصيات شيميايي خاک از جمله مقدار
كربن آلي اثر معنيدار داشته است.
شناسايي كمي ،كيفي و تركيب ساختماني كانيهاي رسي
اطالعات ارزشمندي از وضعيت جذب ،تثبيت و رهاسازي كاتيون-
ها در اختيار قرار ميدهد ( )Torabi Gelsefidi et al, 2001و يکي
از مهمترين روشهاي تعيين توانايي ذاتي خاک است
( .)Hassannezhad et al, 2007از طرف ديگر دانش
ميکرومورفولوژي يا شناخت ميکروسکوپي خاک در كنار مطالعات
صحرايي و آزمايشگاهي قادر است بسياري از مشکالت پيچيده
تشکيل و طبقهبندي خاک را پاسخگو باشد .بهرهگيري از مطالعات
1 Crystalitic b-Fabric
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ميکرومورفولوژي براي مطالعه ردهبندي و مديريت خاک به منظور
تکميل مطالعات مورفولوژي و تکامل خاكها ،ضروري است
( .)Stoops, 2003اطالعات مربوط به هوازدگي مواد معدني
اطالعات مهمي را هم در مورد محيط (نوع كانيهاي تشکيلشده)
و هم در مورد درجه هوازدگي (مقدار محصوالت هوازدگي) در
اختيار ميگذارد (.)Heidari and Sahebjalal, 2011
تشکيل افقهاي آرجيليک ضخيم با درصد رس باال در
مناطق خشک و نيمهخشک همواره مورد ترديد بوده است .فرايند
كند تشکيل رس و بهتبع آن تکامل خاک نشاندهنده مدت زماني
طوالني است كه در نهايت منجر به تشکيل عوارض مورفولوژيکي،
ميکرومورفولوژيکي خاص در كنار خصوصيات فيزيکي و شيميايي
ميشود كه گاهي بدون تجهيزات آزمايشگاهي قابل شناسايي و
اندازهگيري نميباشند .وجود پوششهاي رسي و تعيين
فرايندهاي دخيل در تشکيل آنها ،كه مويد وجود افق آرجيليک
ميباشند در بسياري از موارد به راحتي در صحرا قابل تشخيص
نميباشند .ميکرومورفولوژي و مطالعه مقاطع نازک ابزاري بسيار
كارآمد در شناسايي اينگونه عوارض و تعيين فرايندهاي دخيل در
پيدايش آنها و همچنين تفسير نتايج حاصله است .با مطالعه
ميکرومورفولوژي عوارض موجود در افقهاي تشکيلدهنده خاک-
هايي كه به صورت درجا و مستقيما از سنگ بستر توسعه يافتهاند
ميتوان بخش اعظم فرايندهاي دخيل در تبديل سنگ بستر به
خاک را شناسايي نموده و ميزان سنگ هوازده ،ميزان خاک
تشکيل شده و ميزان و نحوه تشکيل بسياري از عوارض را مشخص
نمود (.)Stoops et al, 2010
 )2017( Rahebدر بررسي خصوصيات ميکرومورفولوژي
خاکهاي مشتق شده از بازالت در منطقه رودبار استان گيالن
مقادير نسبتاً زياد بخش درشت (بيشتر از  30درصد) در نسبت
 c/fكه گوياي وجود ذرات اوليه شيشه آتشفشاني ،كوارتز و
فلدسپار و قطعات سنگي ناشي از هوازدگي است ،را گزارش داد.
از طرف ديگر شرايط اقليمي مساعد و مقدار بارندگي باال سبب
شده كه هوازدگي زياد از نوع خطي نامنظم و متقاطع ،نقطهاي و
ك مپلکس با درجه متوسط و زياد مشاهده شود و وجود قطعات
سنگي و كانيهاي اوليه در ريز توده اين خاکها ،باعث ايجاد بي-
فابريک خرده بلوري 1در مقاطع مورد بررسي شده است .مقايسه
نتايج آناليز تصوير بازالت و شيشههاي آتشفشاني در مقاطع نازک
دو منطقه نيمهخشک و نيمهمرطوب نشان داد كه در منطقه نيمه-
خشک اندازه و درصد فراواني شيشههاي آتشفشاني بيشتر از
منطقه نيمهمرطوب است در حاليکه در منطقه نيمهمرطوب به
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دليل مساعد بودن شرايط براي هوازدگي و همچنين مقاومت كمتر
شيشههاي آتشفشاني ،اندازه و درصد فراواني بازالت بيشتر از
شيشههاي آتشفشاني است (.)Raheb, 2017
در سالهاي گذشته مطالعاتي در سطح جهان در ارتباط با
هوازدگي بازالت و شيشه آتشفشاني و خصوصيات كاني شناسي
خاک صورت پذيرفته است ( Caner et al, 2014; Mirabella et
 )al, 2005اما به طور كلي مطالعات هوازدگي خاکهاي تشکيل
شده بر روي بازالت و شيشه آتشفشان در ايران محدود است و
ميتوان اين پژوهش را از اولين موارد مطالعاتي در اين زمينه
دانست .سنگهاي آتشفشاني منطقه موردمطالعه در استان قزوين،
بخشى از نوار آتشفشانى ائوسن البرز را تشکيل ميدهند .رخداد
آتشفشانى ائوسن در البرز به عنوان بخشى از ماگماتيسم گسترده
سنوزوئيک در ايران ،داراى پيچيدگيهاى زيادى به ويژه در ارتباط
با نوع فورانها ،محصوالت آتشفشانى ،جايگاه تکتونيکى ،فرآيندهاى
صعود و جايگزينى ماگما و باالخره دگرسانى و دگرشکلى است
( .)Ghasemi et al, 2012تمام خاكرخهاي مورد مطالعه داراي
زمينشناسي يکسان با سنگ مادر بازالت آميخته به شيشه
آتشفشان متعلق به دوره زمينشناسي ائوسن (بازالت خاكستري
تيره ،تراكيبازالت و آندزيبازالت) ميباشند ( Sahandi and
 .)Soheili, 2005با درنظر گرفتن مطالب فوق ،هدف از اين
پژوهش بررسي نقش هوازدگي در تشکيل خاکهاي توسعه يافته
بر روي سنگ مادري بازالت و شيشه آتشفشان با استفاده از نتايج
حاصل از نمونههاي دستنخورده و شواهد ميکرومورفولوژيکي و
مطالعه عوارض خاکساخت ناشي از آن است.

مواد و روشها
پس از شناسايي مناطق گسترش سنگ مادري بازالت براساس
نقشههاي زمينشناسي  ،1:100000و تطبيق صحرايي نقشهها ،و
با در نظر گرفتن خصوصيات اقليمي (جدول  )1و پوشش گياهي،
هشت خاكرخ ( 28نمونه) تشکيلشده به صورت درجا و بر روي
سنگ بستر بازالت و شيشه آتشفشان در منطقه آلولک استان

قزوين در جهت شمالي واحدهاي ژئومورفولوژي تپه انتخاب ،حفر،
تشريح و نمونهبرداري گرديد (شکل  .)1تشريح خاكرخها براساس
روشهاي استاندارد ( )USDA-NRCS, 2012و ردهبندي خاکها
نيز براساس ردهبندي آمريکايي ()Soil Survey Staff, 2014
صورت گرفت .خصوصيات فيزيکي و شيميايي نمونههاي
دستخورده پس از هواخشک كردن و عبور دادن نمونهها از الک
 2ميليمتري تعيين شدند .بافت به روش هيدرومتر pHe ،و ECe
در عصاره اشباع ( ،)Carter and Gregorich, 2008كربن آلي بر
مبناي روش والکلي-بالک و درصد كربنات كلسيم معادل (1)CCE
با استفاده از روش كلسيمتري انجام گرديدند (.)Sparks, 1996
براي بررسي ويژگيهاي كانيشناسي پس از حذف امالح
محلول ،آهک ،كربن آلي و اكسيدهاي آهن آزاد به ترتيب توسط
آب مقطر ،استات سديم ( ،)pH=5/2آب اكسيژنه  30درصد و
سيترات ديتيونات بيكربنات (Kunze and Dixon, ( )CDB
 )1986از دستگاه تفرق اشعه ايکس زيمنس مدل  D5000با اشعه
( λ =1/5409آنگستروم)  CuKαدر ولتاژ  30كيلو ولت و شدت
جريان  30ميليآمپر استفاده شد .ميکرومورفولوژي نمونههاي
دستنخورده ( 17عدد) با هدف مطالعه هوازدگي بازالت و شيشه
آتشفشان ،انواع عوارض خاکساخت ،خلل و فرج ،ساختمان
ميکروسکوپي و ساير مشخصات انجام گرفت .نمونههاي دست-
نخورده را هوا خشک نموده و سپس با مخلوط رزين پلياستر با
نسبت  60به  ،40با اضافه نمودن سختكننده و كاتاليست ،در
دسيکاتور خالء تلقيح گرديد .پس از سختشدن ،نمونهها برش
داده شد و بر روي اساليدهاي شيشهاي چسبانده شده و تا حد
 30ميکرون نازک گرديدند .مقاطع نازک تهيه شده از نمونهها
توسط ميکروسکوپ پالريزان ( Olympus )BX51در دو حالت نور
صفحهاي ( )PPL2و نور متقاطع پالريزه ( )XPL3مورد بررسي قرار
گرفتند و براساس واژگان استوپس ( )2003تشريح و تفسير نتايج
بر اساس استوپس و همکاران ( )2010انجام شد ( ;Stoops, 2003
.)Heidari and Sahebjalal, 2011

جدول  -1موقعيت جغرافيايی ،خصوصيات اقليمی و رژيمهای رطوبتی و حرارتی خاک در منطقه موردمطالعه
عرض شمالي

طول شرقي

رژيم رطوبتي

رژيم حرارتي

´ 36° 26تا´36° 27

´ 50° 2تا´50° 3

زريک خشک

ترميک

1 Calcium Carbonate Equivalent
2 Plane polarized light

()m a.s.l

ميانگين بارندگي
()mm

ميانگين دما
()ºC

تبخير و تعرق
()mm

ارتفاع
2080-2200

311/2

13/9

810/1

3 Cross polarized light
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شکل  -1موقعيت منطقه موردمطالعه بر روی نقشه ايران و محدوده نقاط نمونهبرداری (ارتفاع از سطح دريای آزاد  2080-2200متر)

نتايج و بحث
خصوصيات فيزيکی و شيميايی

جدول ( )2خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيکي و شيميايي
خاكرخهاي موردمطالعه را نشان ميدهد .خاكرخهاي موردمطالعه
در ردههاي ماليسول ،اينسپتيسول و آلفيسول طبقهبندي
شدند .سنگهاى بازالتى در نمونه دستى به رنگ خاكسترى روشن
و سياه ديده ميشوند و در بافت ميکروليتى پورفيرى آنها،
پالژيوكالز ،پيروكسن و گاهى اليوين ،كانيهاى اصلى را تشکيل
ميدهند .خاکهاي مطالعه شده در اثر هوازدگي سنگ مادر
بازالت (بازالت خاكستري) تشکيل شده و داراي عمق توسعه
متوسط (حداكثر  130سانتيمتر) و با ميانگين درصد سنگريزه
حدود  %16است (شکل  .)2تمامي خاكرخها داراي بافت متوسط
تا سنگين ميباشند و درصد سنگريزه در افقها و اليههاي خاک

بين  4تا  33درصد متغير است .رنگ خاکهاي اين منطقه در
حالت خشک از ( )10YR 7/3تا ( )2.5YR 4/6و در حالت مرطوب
از ( )10YR 4/6تا ( )2.5YR 3/3متغير است .در افقهاي آرجيليک
(خاكرخهاي  3و  ،)5رنگ خاکها متفاوت از ساير افقها است.
درصد رس باالتر ،مقدار مواد آلي بيشتر و همچنين آهکي بودن
اكثر خاکهاي موردمطالعه در اين منطقه از مهمترين عوامل موثر
بر رنگ خاک است .تجمع كربنات كلسيم خاکساخت به شکل
پودري ولي با تباين واضح در برخي از خاكرخها ( 5-15درصد)
مشاهده گرديد .ساختمان مکعبي ضعيف تا قوي با اندازههاي
كوچک تا متوسط از ديگر مشخصه مورفولوژي منطقه است كه با
افزايش درصد رس ساختمان با درجه وضوح قوي نيز مشاهده
گرديد (خاكرخهاي داراي تجمع رس) .در مشاهدات صحرايي
منطقه پوستههاي رسي به صورت پوششهاي نازكي روي سطوح
خاكدانههاي خاكرخهاي  5 ،4 ،3و  6مشاهده گرديدند.
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 فيزيکی و شيميايی خاکهای موردمطالعه، برخی خصوصيات مورفولوژيکی-2 جدول
*CCE

*OC

EC

pH

(dS
m-1)

(%)

سنگريزه

بافت
خاک
رس

(%)

تجمع
رس

درصد ذرات
سيلت

تجمع
*كربنات

شن

رنگ

*ساختمان

مرطوب

خشک

عمق

افق

(cm)

Fine, smectitic, thermic Calcic Haploxerolls -1 خاكرخ شماره

2/1
9/2

1/49
0/82

1/08
3/38

8/1
8/1

19
20

C

45
46

29
29

26
25

-

C

-

2m f SS

5YR3/3
5YR3/4

10YR4/5
10YR6/6

1 f sbk
2 m sbk

48

0/51

0/38

8/3

14

C.L

29

28

43

-

3m SS

7/5YR5/8

7/5YR8/3

Massive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0-26
26-57
-120
57
<120

A
Bk
Crk
R

Fine, smectitic, thermic Lithic Haploxerepts -2 خاكرخ شماره

1/32
0/76

0/51
0/49

8/3
8/3

18
8

26
34

24
30

-

C.L

50
36

-

Trace

-

-

5YR3/2
5YR4/4

10YR4/3
10YR5/6

1 f sbk
1 f sbk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trace

C

Bw

-

0-12
12-45
>45

1 f sbk
1f sbk
3 c sbk

0-18
18-35
35-90

Bw

0-19
19-45
45-80
-110
80

Btk

R

A
R

Fine, mixed, active, thermic Typic Haploxeralfs -3 خاكرخ شماره
Trace
Trace
Trace

1/57
0/73
0/44

0/80
0/48
0/27

8/3
8/4
8/4

19
17
11

C.L
C
C

30
48
56

32
30
26

38
22
18

-

-

-

-

3d c

-

5YR3/4
2/5YR3/3
2/5YR3/3

10YR4/3
7/5YR5/6
2/5YR4/6

A
Bt

Fine, mixed, active, thermic Calcic Argixerolls -4 خاكرخ شماره

1/93
0/84
0/39

0/59
0/57
0/58

8/5
8/5
8/5

19
15
22

C

3/1
18
24

0/37

0/33

8/6

-

-

-

-

Trace

C

42
58
52

32
25
30

26
17
18

3d c
2dm

18

C

49

32

19

-

-

-

-

-

C

2m SS

7/5YR3/3
7/5YR3/3
7/5YR4/6

10YR4/3
2/5YR4/6
10YR6/4

1 m sbk
2 m sbk
2 m sbk

-

2m SS

5YR5/8

10YR7/3

1 f sbk

-

-

-

-

-

<110

10YR4/3
7/5YR4/4
5YR4/6

1 f sbk
1 f sbk
3 m,c sbk

-

-

0-15
15-40
40-70
>70

10YR3/4
10YR3/4
10YR3/4
10YR3/4

3 Vffgr
3Mfgr

-

-

A
Bt

Bk

Fine, mixed, active, thermic Typic Argixerolls -5 خاكرخ شماره

4/4
Trace
Trace

-

1/72
1/44
0/58
-

0/65
0/59
0/52
-

8/4
8/4
8/4
-

12
18
14
-

C
C
C

-

42
44
58
-

30
30
22
-

28
26
20
-

-

-

-

-

2dm

-

5YR3/2
5YR3/2
5YR3/3

-

-

-

A
Bw
Bt
R

Fine, mixed, active, thermic Typic Argixerolls -6 خاكرخ شماره
Trace
Trace
Trace
Trace

1/15
0/6
0/6
0/55

1/25
0/67
1/17
0/58

7/57
7/53
7/51
7/2

15
14
5
4

C.L
C
C
C

38
46
54
56

28
27
29
28

34
27
17
16

-

-

-

-

2dm
3dm

-

10YR4/4
10YR4/4
10YR3/3
10YR3/3

3msbk,abk
3cpr

0-17
17-35
35-65
65-90
-110
90

1/9

0/5

1/13

7/14

4

C

50

33

17

-

-

10YR3/3

10YR3/4

3 mcpr

11/9

0/3

0/52

6/94

23

C.L

34

31

35

-

-

10YR3/4

10YR3/6

2mpr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-130
110
>130
0-28
28-48
48-75
>75
0-25
25-45
45-60
60-80

A
B
Bt1
Bt2
BC
C
R

Fine-loamy, mixed, active, thermic Typic Haploxerepts -7 خاكرخ شماره

3/9
5/1
6/5

0/88
0/28
0/2

0/58
0/61
0/45

7/82
7/71
7/5

8
5
10

C.L

31
39
35

43
29
39

-

L

26
32
26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L

-

2m ss
3c, m ss

10YR3/4
10YR4/4
10YR4/6

10YR3/6
10YR4/6
10YR3/6

-

-

-

-

1f sbk
1f sbk
1m sbk
1f sbk

10YR5/3
10YR5/4
10YR5/4

1f sbk
1m sbk
1m sbk

-

-

Ap
BCk
CRk
R

Fine-loamy, mixed, thermic Haploxerepts -8 خاكرخ شماره

3/75
4/19
7/88
15/63

1/9
0/65
0/65
0/5

0/59
0/74
0/81
0/80

7/87
7/76
7/54
7/51

33
21
28
33

C
C
C.L
L

40
40
35
20

29
27
27
33

31
33
38
47

-

-

-

-

-

-

10YR4/3
10YR4/3
10YR4/4

-

-

-

Ap
Bw
BC
C/R

)OC(  کربن آلی خاک،)CCE( * کربنات کلسيم معادل
 بلوكي بدون:sbk ، بلوكي زاويهدار:abk : نوع- بزرگ:c ، متوسط:m ، كوچک:f ، خيلي كوچک: vf : اندازه- واضح:3 ، متوسط:2 ، ضعيف:1 : درجه وضوح:*كالسهاي ساختمان خاک
-)%20  زياد (بيشتر ازm .)%2-20(  متوسطc ، )%2  كم (كمتر ازf : فراواني- بزرگ:3 ، متوسط:2 ، كوچک:1 : اندازه: كالسهاي تجمعات كربنات. منشوري:pr ، دانهاي:gr ،زاويه
 زيادm .)%2-20(  متوسطc ، )%2  كم (كمتر ازf : فراواني- بزرگ:3 ، متوسط:2 ، كوچک:1 : اندازه: كالسهاي تجمعات رس. گرهک:N ، آهک ميسليومي:SF ، آهک پودري:SS :شکل
 واضح:P ، مشخص:D ، ضعيف:F : وضوح-)%20 (بيشتر از
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شکل  -2تصاوير هوازدگی سنگ بستر از عمق تا سطح خاک در برخی از خاکرخهای مطالعهشده

خاکهاي موردمطالعه داراي دامنه تغييرات قابلتوجهي از
نظر بافت خاک بودند pH .اندازهگيري شده در عصاره اشباع در
تمام نمونههاي موردمطالعه قليايي و در محدوده  6/94-8/6بوده
و مقادير  ECعصاره اشباع نيز از حداقل  dSm-1 0/27در افق Bt
خاكرخ  3تا  dSm-1 3/38در افق  Bkخاكرخ  1متغير است .مقدار
كربن آلي در تمامي خاكرخهاي منطقه موردمطالعه در افقهاي
سطحي بيشتر از افقهاي زيرين بوده و با افزايش عمق كاهش

مييابد و دامنه تغييرات آن در نمونههاي موردمطالعه بين حداقل
0/2تا  1/93درصد است و حداكثر مقدار آن در افق سطحي
خاكرخ ( 3رده ماليسول) و حداقل آن در افقهاي تحتاالرضي
خاكرخ  7منطقه (رده اينسپتيسول) مشاهده شد .مقدار كربن
غيرآلي (كربنات كلسيم معادل) در منطقه موردمطالعه برخالف
تغييرات كربن آلي در افقهاي سطحي كمتر از افقهاي زيرين
بوده و با افزايش عمق افزايش مييابد و دامنه تغييرات آن در
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نمونههاي موردمطالعه بين مقادير ناچيز (صفر) تا  48درصد متغير
است (جدول .)2
وجود آثار و بقاياي كربنات كلسيم و مشاهده تجمع آن در
خاک يکي از روشهاي پيبردن به سن خاک و تکامل و توسعه
خاک است )2005( Manafi and Ahmoodi .و Moradi and
 )2011( Heidariنيز تجمع تركيبات كربنات كلسيم را يکي از
معيارهاي مهم در ارزيابي درجه تحول و قدمت خاک دانستهاند.
در اثر تنفس ريشههاي زنده و موجودات خاكزي ،فشار دي-
اكسيدكربن در محيط خاک بسيار افزايش يافته و در واكنش با
آب موجود در خاک تبديل به اسيد كربنيک و در نهايت بيكربنات
ميگردد .از طرف ديگر توليد اسيد كربنيک باعث كاهش  pHشده
و شرايط را براي هوازدگي سنگ مادر بازالت فراهم ميآورد .نتيجه
هوازدگي آزاد شدن كاتيونهاي قليايي مثل كلسيم و منيزيم است
كه در واكنش با بيكربنات سبب رسوب و انباشت كربنات خاک-
ساخت ميگردند .عالوه بر انحالل كانيهاي كلسيمدار ،معدني
شدن مواد آلي ميتواند سبب افزايش يونهاي كلسيم و كربنات
در خاک شود .در خاكرخهاي داراي افق ماليک وجود ماده آلي
باال سبب افزايش فعاليت موجودات خاكزي شده و در نتيجه آن
تبديل ماده آلي به  CO2سريعتر صورت پذيرفته و ميتواند در
كنار تنفس سبب افزايش بيشتر فشار دي اكسيد كربن در خاک
گردد .مقدار باالي كربنات كلسيم معادل در افق تحتاني
خاكرخهاي با ردهبندي ماليسول مؤيد مکانيسم فوق است.

خصوصيات کانیشناسی

مطالعات كانيشناسي در خاکهاي مناطق نيمهخشک حاكي از
اين است كه عليرغم رطوبت كم و هواديدگي جزئي خاکهاي اين
مناطق ،كانيهاي رسي موجود در آنها داراي تنوع كمي و كيفي
ميباشند .بر طبق نتايج كانيشناسي حاصله در برخي نمونههاي
موردمطالعه ،به طور كلي كاني اسمکتايت ،كاني رسي غالب و
كانيهاي مخلوط (اسمکتايت-اياليت) ،كائولينايت ،ورميكواليت،
اياليت و كلرايت كانيهاي مغلوب منطقه موردمطالعه بودند
(جدول  .)3به احتمال زياد مکانيسم نوتشکيلي در اثر وجود pH
باال ،فراواني عنصر  Mgو فراواني نسبت عنصر  Siنسبت به  Alدر
نتيجه هوازدگي سنگ مادر بازالت شرايط را براي تشکيل خاک-
ساخت اسمکتايت فراهم و مساعد مينمايد .عالوه بر اين مکانيسم،
تشکيل اسمکتايت از طريق تغيير شکل كانيهاي ديگر به ويژه
اياليت در اين مطالعه بسيار مهم است .زيرا كه با توجه به مطالعه
دقيق صحرايي منطقه ،نه شرايط توپوگرافي و نه شرايط زهکشي
نميتوانند دليل فراواني اسمکتايتها در اين خاکها باشند .از
طرف ديگر حضوركاني مختلط اسمکتايت-اياليت در خاكرخهاي
مطالعه شده ميتواند نشاندهنده مرحله واسطه تغيير شکل اياليت
به اسمکتايت باشد .نتايج كانيشناسي پودري سنگ مادر بازالت نيز
مؤيد منشا خاکساخت اياليت و ورميكواليت بوده در حاليكه
كائولينايت و كلرايت داراي منشا موروثي هستند (شکل .)3

جدول  -3نتايج نيمهکمی کانیشناسی رس و سنگ مادر برخی خاکرخهای مطالعه شده
افق

كانيهاي رسي

فراواني كانيها

اسمکتايت

ورميکواليت

اياليت

كلرايت

كائولينايت

مخلوط

خاكرخ شماره 1
*
******
Smc. << Kao < Mix. < Illi.
*
*
******
Smc. << Kao < Ver. = Mix. = Illi.
*
*
******
Smc. << Kao < Ver. = Mix. = Illi.
كانيشناسي پودري :كانيهاي آهندار = فلدسپار (ميکروكلين) > كوارتز

A
Bk
Cr
R

*
*
*

*
*
*

خاكرخ شماره 4
A
Bt
Btk
Bk
R

**
***
Smc. = Mix. < Illi. < Kao. < Chl.
*
***
Smc. = Mix. < Ver. < Kao. < Illi. < Chl.
*
***
Smc. = Mix. < Kao. < Ver. < Illi. < Chl.
*
***
Smc. = Mix. < Kao. < Illi. < Chl. = Ver.
كانيشناسي پودري :كوارتز >>

-

**
**
*
ساير كانيها

*
*
*
*

**
**
**
**

***
***
***
***

Illi.: Illite, Mix.: Mixed Minerals, Smc.: Smectite, Kao.: Kaolinite, Ver.: Vermiculite, Chl.: Chlorite

* > 10

** 10-20

*** 20-30

**** 30-50

***** 50-70

****** >70
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شکل  -3پراش نگاشت اشعه  Xنمونه خاک (افق  )Crkو سنگ مادر خاکرخ شماره 1

خصوصيات ميکرومورفولوژی

براساس مشاهدات ميکرومورفولوژيکي الگوي توزيع نسبي ذرات
درشت به ذرات ريز ( )c/fدر بيشتر مقاطع موردمطالعه پورفيريک1

و انوليک 2ميباشد .ساختمان ميکروسکوپي در افقهاي سطحي
مکعبي نيمهزاويهدار و در برخي دانهاي و اسفنجي است در حالي-
كه در افقهاي زيرين اكثرا مکعبي زاويهدار و در برخي نمونهها
كانال ي هست .حفرات از نوع كانالي ،آرايشي پيچيده ،حجرهاي 3و
وگي 4هستند .حفرات كانالي بيشتر در افقهاي بااليي خاكرخ
مشاهده گرديد و با افزايش عمق مقدار حفرات كانالي كمتر مي-
شود .مقادير نسبتاً زياد بخش درشت در نسبت  c/fنيز گوياي
وجود ذرات اوليه شيشه آتشفشاني ،كوارتز و فلدسپار و قطعات
سنگي ناشي از هوازدگي است .در نمونههاي مطالعه شده حدود
 15-20درصد سطح مقطع به وسيله كانيهاي اوليه نظير شيشه
آتشفشاني با اندازههاي مختلف (قطر متوسط حدود 1242
ميکرومتر) و اندكي كوارتز ،فلدسپار و پالژيوكالز و حدود 5-40
درصد سطح توسط قطعات سنگي عمدت ًا بازالت با اندازههاي
مختلف (قطر متوسط حدود  2302ميکرومتر) اشغال شده است
كه شيشه آتشفشاني (هوازدگي خطي نامنظم با درجه متوسط،
خطي متقاطع با درجه متوسط ،كمپلکس با درجه متوسط) و
بازالت (از نوع خطي نامنظم و متقاطع ،نقطهاي ،پوستهاي و
كمپلکس با درجه متوسط و زياد) داراي درجات مختلف هوازدگي
با شدت متوسط و زياد ميباشند .غالب هوازدگي در افقهاي
سطحي مقاطع مشاهده شده ،به علت فعال بودن هوازدگي فيزيکي
و شيميايي و تاثير بيشتر شرايط اقليمي در سطح خاک نسبت به
اعماق ،هوازدگي كمپلکس بوده كه شامل تركيب دو يا چند الگو
از الگوهاي مختلف هوازدگي در هوازدگي بازالت و يا شيشههاي
1 Porphyric
2 Enaulic
3 Chamber
4 Vugh
5 Crystalitic b-Fabric

آتشفشان است .هوازدگي پوستهاي نيز از سطح بازالت و
شيشههاي آتشفشاني شروع شده و به سمت مركز ادامه مييابد،
به گونهاي كه هسته مركزي ماده اوليه باقيمانده است (شکل .)4
انواع مختلف هوازدگي با درجه متوسط و زياد ،قطعات سنگي و
كانيهاي اوليه و حضور مقدار زيادي كلسيت ميکريتي (بيش از
 5درصد سطح) در ريز توده اين خاکها ،باعث ايجاد بي-فابريک
خرده بلوري 5در مقاطع مورد بررسي شده است .ولي در برخي
نمونهها بي-فابريکهاي لکهاي منقوطهاي 6و نامتمايز و خطي
حفره محور 7نيز تشخيص داده شد.
پوششهاي تيپيک و پوششهاي زيرسطحي آهن و
كربناتها در اطراف حفرات ،در متن خاک و در اطراف ذرات
هوازده كاني و سنگ از مهمترين عارضههاي خاکساخت مي-
باشند .گرهکهاي اكسيد آهن و منگنز به مقدار كم و در اندازه-
هاي كوچک با تفکيک ضعيف تا متوسط و گرهکهاي كربناته با
مقادير و تفکيک متفاوت نيز در نمونه موردمطالعه تشخيص داده
شد Tangari et al, )2018( .فراواني تجمعات اكسيدهاي آهن و
منگنز در برخي خاكرخها را به شدت هوازدگي ارتباط دادند و
بيان نمودند كه شدت هوازدگي تحت تاثير تشکيل افق آرجيليک8
و اكسيد شدن درجا 9بيشتر خواهد بود .مناطق زردرنگ ناشي از
تجمع رس در برخي از نمونهها و همچنين پرشدگي سست منقطع
حفرات توسط ذرات آهک و ذرات كانيهاي هواديده از ديگر
مشخصات ويژه ميکروسکوپي در نمونههاي مورد مطالعه است .به
طور خالصه ميتوان دو شاهد ميکرومورفولوژيکي عمده ناشي از
هوازدگي بازالت و شيشه آتشفشان در خاکهاي موردمطالعه،
تجمع اشکال مختلف كربنات كلسيم و اشکال مختلف رس است.

6 Stipple Speckled b-fabric
7 Porostriated b-fabric
8 argillification
9 In situ oxidation
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جدول  -4برخی خصوصيات ميکروموفولوژيک مقاطع نازک منتخب خاکهای موردمطالعه
ساختمان
افق عمق ()cm
ميکروسکوپي*

نوع حفرات*

الگوي توزيع
نسبي
(* )c/f 10µ

قطعات سنگي
(هوازدگي*)

بي -فابريک*

عوارض خاکساخت

خاكرخ شماره 1
A

15-20

sp, sbk

Bk

41-49

abk

105-115 Crk

abk, chn

pv, pln, chm

)en (30/70

)Ba, VG (E3-E4

Ba, VG (A0-E0-E1) po (35/65) pv, pln, chm

chn, chm

)po (15/85

)Ba, VG (B0-E1

ssp
ssp, cry

ssp, cry

هاي كربناته -پرشدگي متراكم كامل حفرات پوشيده شدن گرهک كربناته توسط آهن-گرهک
توسط آهک ميکريتي
پوشش زيرسطحي آهن در اطراف سنگ بازالت ،پوشش زيرسطحي آهک در اطراف حفرات-
گرهکهاي كربناته -پرشدگي سست منقطع حفرات توسط آهک ميکريتي و ذرات هواديده
پوشش ،پوشش زيرسطحي ،كالهک و آويزه آهک در اطراف حفرات ،پوشش تيپيک آهک در
متن خاک-گرهکهاي كربناته و اكسيد آهن -پرشدگي متراكم كامل ،متراكم ناقص ،سست
منقطع حفرات توسط آهک ميکريتي و اسپاريتي

خاكرخ شماره 2
5-12

A

Bw

pln, chm, chn,
sbk, ch, sp
vu

abk, chm, sp 32-40

pln, chm

)po (2/80

)Ba, VG (B0-E1

und, cry

متن و در اطراف گرهک كربناته و در اطراف سنگ -پوشش و پوشش زيرسطحي آهن در
گرهکهاي اكسيد آهن و منگنز و كربناته -پرشدگي متراكم ناقص حفرات توسط بقاياي آلي

po, en
)(15/85

)Ba, VG (B0-E0-E1

und

پوشش اكسيد آهن در متن خاک ،در اطراف شيشه آتشفشاني -گرهکهاي هستهدار اكسيد
آهن و منگنز و كربناته به مقداركم

خاكرخ شماره 4
A

8-15

sbk, chn

pln, pv, chn

Btk

60-70

abk, chn

pln, chn

)po (35/65

Bk

87-95

abk, chn

pln, chn

)po (30/70

cry

پوشش زيرسطحي آهن در اطراف حفرات و شيشههاي آتشفشاني-گرهکهاي اكسيد آهن و
منگنز -پرشدگي سست منقطع حفرات توسط خرده بلورهاي ذرات اوليه

)Ba, VG (E0

ssp, pos

پوسته رسي واضح ،پوشش آهن در متن خاک ،پوشش ،پوشش زيرسطحي ،كراست ،كالهک و
كالهک متصل آهک در متن خاک ،در اطراف حفرات-گرهک بزرگ كربناته و گرهک به مقدار
ناچيز اكسيد آهن و منگنز-پرشدگي كامل متراكم و سست منقطع حفرات توسط آهک

)Ba, VG (E0

und

متن و در اطراف حفرات -پوشش زيرسطحي و آويزه پوشش و پوشش زيرسطحي آهن در
آهک در اطراف حفرات و ذرات اوليه-گرهکهاي بزرگ كربناته و گرهک ناچيز اكسيدي-
پرشدگي سست منقطع حفرات توسط آهک ميکريتي و كمي اسپاريتي

)Ba, VG (D1,2-E2) po (30/70

خاكرخ شماره 5
A

8-12

sp, sbk

pv, pln, chm

)en (20/80

)Ba, VG (E2-E3

cry

Bw

25-30

sp, abk

pv, pln

po, en
)(30/70

)VG (E1

und

Bt

55-65

abk, ch, sp

chn, pln

)po (20/80

)Ba, VG (E1

cry

تلقيح آهک در –متن و در اطراف حفرات و ذرات اوليه پوشش و پوشش زيرسطحي آهن در
متن خاک-گرهکهاي كربناته و اكسيد آهن و منگنز -پرشدگي سست منقطع حفرات توسط
آهک ميکريتي و ذرات هواديده
متن و در اطراف كانيهاي اوليه –گرهکهاي كربناته -پوشش و پوشش زيرسطحي آهن در
گرهک اكسيد آهن و منگنز
پوشش ،پوشش زيرسطحي رسي ،كالهک و آويزه آهک در اطراف حفرات ،پوشش تيپيک آهک
درمتن خاک-گرهکهاي كربناته و اكسيد آهن -پرشدگي متراكم كامل ،متراكم ناقص ،سست
منقطع حفرات توسط آهک

خاكرخ شماره 6
Bt1

35-60

sbk, sp

pv, chm

)po (35/65

VG, Gr, Ba
)(A1, C1.1, D1

ssp, pos

BC

95-100

abk, sp

pv, chm, chn,
vu

)po (25/75

VG, Gr, Ba
)(A2, C2, D1

ssp, pos

C

110-120

abk, sp

pv, chm, chn,
vu

)po (25/75

VG, Gr, Ba
)(A2, C2, D1

ssp, pos, cry

Ap

0-5

گرهکهاي كربناته ميکريتي و گرهکهاي جا به جا شده كربناته ،پوششها و پوششهاي
زيرسطحي از نوع رسهاي توجيه نشده و اكسيدهاي آهن و منگنز
پوششها و پوششهاي زيرسطحي از نوع كربناتي ،رسي و اكسيد آهن و منگنز ،گرهکهاي
آهکي ،گرهکهاي جا به جا شده آهکي
پوششها و پوششهاي زيرسطحي از نوع كربناتي ،رسي و اكسيد آهن و منگنز ،گرهکهاي
آهکي ،گرهکهاي جا به جا شده آهکي

خاكرخ شماره 7
sbk, gr

pv, chn, pln

)po (35/65

Ba, Gr
) (C1.1, C2.1

ssp, cry

40-45 BCk1

abk

pln, chn, pv

)po (25/75

Ba, Gr, VG
)(A2, C2, D1

ssp, pos

70-75

abk

pln, chn, pv

)po (25/75

CRk

Ba, Gr, VG
)(A2, C2, D1

ssp, pos

تجمع كلسايت سيتومورفيک ،گرهکهاي آهکي و گرهکهاي هستهدار آهکي و گرهکهاي جا
به جا شده آهکي ،پوششها و پوششهاي زيرسطحي از نوع رسي ،آهکي ،اكسيد آهن و مواد
آلي
تجمع كربنات كلسيم به اشکال مختلف ميکريتي و اسپاريتي بيشتر و سيتومورفيک كلسايت،
پوستههاي رسي ،پوششها و پوششهاي زيرسطحي از نوع آهکي ،رسي ،اكسيد آهن و مواد
آلي
تجمع كربنات كلسيم به اشکال مختلف ميکريتي و اسپاريتي بيشتر و سيتومورفيک كلسايت،
پوستههاي رسي ،پوششها و پوششهاي زيرسطحي از نوع آهکي ،رسي ،اكسيد آهن و مواد
آلي

* ساختمان ميکروسکوپي ( :gr :)Microscopic structureدانهاي abk ،بلوكي زاويهدار ( sbk ،)angular blockyبلوكي نيمه زاويهدار ( sp ،)sub angular blockyاسفنجي
( ch ،)spongyكانالي ( chm ،)channelحجرهاي ( -)Chamberحفرات ( Chn :)Voidsكانالي ( chm ،)Channelحجرهاي ( pln ،)Chamberصفحهاي ( vu ،)Planarوگي (،)Vugh
 pvآرايشي ( -)Packing voidالگوي توزيع نسبي ذرات ( po :)c/f related distribution patternپورفيريک ( en ،)porphyricانوليک ( -)enaulicبي-فابريک (ssp :)b-Fabric
لکهاي منقوطهاي ( pos ،)stipple Speckledخطي حفره محور ( und ،)porostriated,نامتمايز ( cry ،)Undifferentiatedخرده بلوري ( -)crystaliticقطعات سنگي ( Rock
 :Ba :)fragmentsبازالت :Gr ،گرانيت :VG ،شيشه آتشفشاني -هوازدگي ( :)alterationالگوي هوازدگي :A :پوستهاي ( :B ،)Pellicularخطي نامنظم (:C.1 ،)Irregular linear
خطي موازي ( : C.2،)Parallel linearخطي متقاطع ( :D ،)Cross linearمنقوطه اي ( :E ،)Dottedكمپلکس ( ،)Complexدرجه هوازدگي 2/5-25 :1 :درصد 25-75 :2 ،درصد،
 75-97/5 :3درصد 97/5-100 :4 ،درصد.
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شکل  -4اشکال مختلف هوازدگی سنگ بازالت و شيشه آتشفشانی در مقاطع نازک :الف و ب :هوازدگی مختلط شيشه آتشفشفان –افق  Crkخاکرخ شماره  1در
دو حالت  PPLو  ، XPLج و د :هوازدگی خطی نامنظم سنگ مادر بازالت –افق  Cخاکرخ شماره  6در دو حالت  PPLو XPL

شواهد ميکرومورفولوژی ناشی از هوازدگی بازالت و شيشه
آتشفشانی -1 :تجمع اشکال مختلف کربنات

غالبيت عوارض خاکساخت ميکروسکوپي در نمونههاي مطالعه
شده ،تجمع اشکال مختلف كربناتها بوده است .در مطالعات
ميکروسکوپي تجمعات كربنات ثانويه در مقاطع نازک تهيه شده
از تمام خاكرخها به جز برخي افقهاي سطحي خاكرخ ها مشاهده
شدند .عوارض خاکساخت كربنات ثانويه براساس خصوصيات
ميکرومورفولوژيک موجود در مقاطع نازک مناطق موردمطالعه
نشان داد كه تجمعات كربنات موجود در اين مقاطع غالباً به
صورت انواع پوشش (پوشش تيپيک ،پوشش زيرسطحي،1
كالهک ،2آويزه ،3كراست ،)4انواع گرهکهاي ميکريتي و اسپاريتي
در ابعاد مختلف و انواع پرشدگيهاي حفرات توسط اشکال
ميکروسکوپي كربنات (ميکريت و ماكريت) است (شکل .)5
هوازدگي معموالً يک فرآيند چندفازي است كه در اثر آن
ساير محصوالت تشکيلشده از هوازدگي اوليه ناپايدار ميشوند و
به فازهاي جديد تغيير شکل مييابند ( .)Stoops, 2003در تشريح
قطعات سنگي هوازده مهمترين نکته بررسي حفرات ايجادشده و
پرشدگي آنها با مواد نوتشکيل و يا عوارض اطراف قطعات سنگي
1 Hypo-coating
2 Capping
3 Pendant

است .از مهمترين عوارض ناشي از هواديدگي سنگ بازالت و
شيشههاي آتشفشان كه در نمونههاي موردمطالعه مشاهده
گرديد ،انواع پوششهاي كربناته ،پوششهاي رسي و تجمعات
همزمان اين دو عارضه بود .انواع پوششهاي كربنات كلسيم شامل
پوششهاي تيپيک ،پوشش زيرسطحي ،كراست ،آويزه و كالهک
در متن خاک ،خاكدانه و بر روي سطوح ذرات اوليه و همچنين
در اطراف حفرات و قطعات سنگي مشاهده شد .نتايج نشان داد
كه پوششهاي تيپيک كربناتي در مقاطع نازک اكثر خاكرخهاي
موردمطالعه و در تمامي اعماق مشاهده شدند .فراواني اين
پوششها با افزايش عمق افزايش يافته است (جدول  .)4منافي و
همکاران ( )2008نيز در بررسي ميکرومورفولوژي پوششهاي
كربنات خاکساخت خاکهاي مناطق خشک و نيمهخشک البرز
جنوبي همچنين روندي را مشاهده نمودند ( Manafi et al,
 .)2008به طور كلي در محدوده واكنش خنثي تا كمي قليايي
خاک ،بيكربنات از انحالل دياكسيدكربن اتمسفري و يا حاصل
از فعاليتهاي زيستي حاصل ميگردد .كلسيم موردنياز نيز از
انحالل كربناتها و يا هواديدگي سيليکاتهاي كلسيمدار و
همچنين گاهي اوقات از منابع بيروني مثل باران و رسوبات تامين
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ميشود ( .)Zamanian et al, 2016نظر ميرسد كربنات خاک-
ساخت تشکيل يافته تحت تأثير دياكسيدكربن اتمسفري و يا
حاصل از تنفس موجودات زنده و هوازدگي سنگ مادر بازالت در
افقهاي فوقاني توسط آبهاي نفوذي انحالل يافته و آب محتوي
كربنات كلسيم در اثر تماس با قطعات سنگي به دليل كاهش
هدايت هيدروليکي متوقف شده و به تدريج با افزايش غلظت
كربناتها تا مقادير بيش از حاصلضرب حالليت كربنات كلسيم،
رسوب آهک به شکل انواع پوششها در اين مکانها صورت مي-
گيرد .نتيجه هوازدگي سنگ مادر بازالت و شيشههاي آتشفشاني
آزاد شدن كاتيونهاي قليايي مثل كلسيم و منيزيم بوده كه در
واكنش كلسيم آزاد شده از هواديدگي سنگ مادر با بيكربنات
سبب رسوب و انباشت كربنات خاکساخت در خاکهاي مورد
مطالعه ميگردد (معادلههاي  1و .)2

2CO2+ 3H2O +CaSiO3→H4SiO4+ Ca2+ +2HCO3−

2HCO-3+Ca2+ → CaCO3+H2O+CO2

گرهکهاي كربناتي موجود در مقاطع مورد مطالعه
گرهکهاي برجا بوده كه داراي مرز واضح و پخشيده ميباشند كه
مويد منشا خاکساخت اين عوارض است .گرهکهاي كربناتي
ميکريتي به طور معمول از نوع كلسيت خاکساخت ميباشند.
تشکيل و مورفولوژي اين گرهکها توسط فاكتورهاي زيادي از
قبيل فرآيندهاي حلشدن و تبلور مجدد ،غلظت نمک،
هيدرومورفيسم ،بافت خاک و سرعت رسوبگذاري كربنات تعيين
ميگردد .آويزه يکي ديگر از اشکال تجمع كربناتها در مقاطع
نازک هر دو منطقه مورد بررسي بود .طول آويزهها در خاکهاي
مختلف متغير بوده و با افزايش عمق به صورت نامنظم به مقدار
آنها افزوده شده است )2006( Khormali et al., .وجود آويزههاي
موجود در اقليم خشک را به آثار يک اقليم مرطوبتر گذشته
نسبت دادهاند.

ب

الف

د

ج

و

ه

شکل  -5اشکال مختلف کربنات کلسيم در مقاطع نازک ميکرومورفولوژی :الف و ب :پرشدگی کامل حفرات توسط آهک ميکريتی-افق  Bkخاکرخ شماره  1در دو
حالت  PPLو  ، XPLج و د :پوشش زيرسطحی کربناته بر روی سطح شيشه آتشفشانی -افق  Bkخاکرخ شماره  4در دو حالت  PPLو  ،XPLه و و:آهک ميکريتی
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در متن خاک و درون حفرات–افق BCk1خاکرخ شماره  7در دو حالت  PPLو XPL

شواهد ميکرومورفولوژی ناشی از هوازدگی بازالت و شيشه
آتشفشانی -2 :تجمع اشکال مختلف رس

در اين مطالعه عليرغم اينکه مشاهدات پوسته رسي در مطالعات
صحرايي بسيار ضعيف بود و حتي در بعضي خاكرخها و افقها
اصال مشاهده نشد ،اما در مقاطع نازک به فراواني پوستههاي رسي
مشاهده شدند (شکل  .)6چرا كه مقطع نازک و مطالعات

ميکروسکوپي مطمئنترين وسيله تشخيص رس تجمع يافته
است .مطالعات ميکروسکوپي ميتواند شرايط تشکيل پوستههاي
رسي ،ماهيت آنها و روابط آنها با سطح را آشکار نمايد .تشخيص
اينکه چه مقدار از رس مربوط به انتقال و چه مقدار از آن مربوط
به هوازدگي است در صحرا مشکل است ،اما با نمونهبرداري دقيق
نمونههاي دستنخورده و ارزيابي صحيح و منطقي ميتوان مقدار
رس انتقال يافته را مشخص نمود (.)Stoops et al, 2010

ب

الف

د

ج

و

ه

شکل  -6اشکال مختلف پوسته رسی در مقاطع نازک ميکروموفولوژی :الف و ب :تجمع رس توجيه شده در اثر هوازدگی شيشه آتشفشانی در متن خاک -افق Bt

خاکرخ شماره  5در دو حالت  PPLو  ،XPLج و د :توجيه شدگی پوششهای رسی ناشی از هوازدگی بازالت-افق  Bt1خاکرخ شماره  6در دو حالت  PPLو  ،XPLه
و و :رسهای توجيه نشده حاصل از هوازدگی سنگ بازالت -افق  BCk1خاکرخ شماره  7در دو حالت  PPLو XPL

فرآيند انتقال و تجمع رس در خاکهايي با اقليم خشک و

نيمهخشک با توجه به شرايط اقليمي كنوني اين نوع خاکها
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داراي اهميت فراواني است .به عقيده
( )2006و  )2008( Karlstrom et alآبشويي رس تحت شرايط
اقليمي خشک و نيمهخشک به علت كمبود آب و ماهيت آهکي
بودن اغلب اين خاکها كه به عنوان عوامل بازدارنده عمل
ميكنند؛ بسيار به ندرت اتفاق ميافتد و بعضا ناپيوسته است.
 )2003( Kemp et alپوششهاي رسي در زمينه خاک ،روي
خاكدانهها و بعضا روي ذرات اوليه خاک را يکي از شواهد
ميکرومورفيک در مناطق خشک و نيمهخشک ميدانند؛ كه به
عنوان ابزاري جهت تفسير شرايط اكولوژيکي گذشته قابل استفاده
است .در اين باره  )2003( Khademi and Mermutاين گونه
نتيجهگيري كردند كه پوستههاي رسي در خاکهاي مناطق
خشک و نيمهخشک قطعا در يک اقليم مرطوبتري نسبت به
اقليم كنوني تشکيل شدهاند و يک عارضه باقيمانده از اقليم
مرطوبتر پيشين (دوره مرطوب كواترنر و يا پليستوسن) مي-
باشند .همچنين  )2008( Scarciglia et al,تجمع همزمان رس و
فرآيند رنگين شدن 1ميتواند به مربوط به دورههاي بين يخچالي
گذشته باشد.
 )2018( Tangari et al,در بررسي نقش هوازدگي بازالت و
سنگهاي آتشفشاني در تشکيل برخي خاکها در ايتاليا ،وجود
سنگهاي هوازده بازالتي و كربناته در اجزاي درشت و همچنين
ساختمان ميکروسکوپي بلوكي نيمهزاويهدار ،حفرات صفحهاي
ناشي از نفوذ ريشه گياهان ،تجمعات آهن و منگنز به تنهايي و در
اطراف پوششهاي رسي را گزارش نمودند .از مهمترين عوارض
مشاهدهشده در مطالعه حاضر وجود مقادير فراوان پوششهاي
رسي درون حفرات و يا در اطراف ذرات درشت بازالت و شيشههاي
آتشفشان به رنگهاي زرد تا زرد متمايل به قرمز (ناشي از وجود
آهن) و گاهي اوقات در مناطق با هوازدگي بيشتر به رنگ زرد
متمايل به قهوهاي بود .تجمع همزمان پوششهاي رس و تجمعات
آهن و منگنز در اطراف سنگ بازالت نشاندهنده منشا خاک-
ساخت آن بوده و تحت تاثير فرآيند رسوب 2در اعماق پايين
پروفيل است.

خاک ،شرايط اقليمي و در برخي موارد فرسايش احتمالي باشد.
وجود و مشاهده پوستههاي رسي اليه اليه با خطوط خاموشي
واضح و رسوب كربناتها بر روي اين پوششها در مقاطع نازک
تهيهشده ،نشاندهنده وجود دورههاي مرطوبتر در گذشته نسبت
به اقليم كنوني و مساعد بودن شرايط اقليمي براي وقوع آبشويي
است .بر اين اساس ميتوان انتظار داشت كه در تمامي خاكرخهاي
منطقه موردمطالعه افق آرجيليک تشخيص داده شود ،اما به علت
مساعد نبودن شرايط اقليمي براي وقوع پديده هوازدگي ،تحول و
تکامل خاکها در اين منطقه كم است و شرايط اوليه موردنياز
براي تشکيل افق آرجيليک از جمله عمق تشکيل افق و ضخامت
موردنياز افق در بيشتر خاكرخها وجود ندارد و تنها در خاكرخهاي
 3و  6تمام شرايط الزم براي تشخيص و تعيين افق آرجيليک
مشاهده شده است .به طور خاص فرآيند رنگين شدن در افقهاي
آرجيليک نشاندهنده مدت زمان طوالني فرآيندهاي خاكسازي،
و يا گرم و مرطوب بودن شرايط اقليمي در دورههاي گذشته با
زهکشي مناسب و تغييرات فصلي سطح آب ايستابي است .در
مقاطع نازک مطالعه شده نيز شواهد و عوارض هوازدگي به شکل
نودولهاي هوازده شده از جنس رس ،كربنات و اكسيدهاي آهن
و منگنز ،عوارض اكسيدي تشکيلشده بر روي سنگها ناشي از
هوازدگي و پوششهاي رسي توجيه نشده مشاهده شده است .در
مقاطع نازک تهيهشده از خاكرخهاي اين منطقه به خصوص در
خاكرخ شماره  3و  6پوستههاي رسي با خطوط خاموشي واضح و
قوي و گرهکهاي رسي بزرگ به وفور در زمينه خاک مشاهده
شدند .ميزان بارندگي متوسط در اين منطقه سبب آبشويي
كربناتها و انتقال و تجمع آنها در افقهاي تحتاني شده است.
اما هنوز شرايط الزم براي تشخيص و شناسايي افق كلسيک از
جمله مقدار آهک تجمع يافته و ضخامت كافي براي اين افق در
برخي از خاكرخ ها وجود ندارد .اما در مقاطع نازک مطالعه شده
از اين خاكرخ بخصوص در اعماق پايينتر عوارض تجمعات
كربناتي به شکل پوششها ،پوششهاي زيرسطحي و گرهکها به
وفور مشاهده شده است .وجود انواع عوارض خاکساخت رسي
مانند پوششها ،پوششهاي زيرسطحي و پرشدگيها در مقاطع
نازک شواهدي از وجود شرايط مناسب براي آبشويي و انتقال رس
و همچنين شدت هواديدگي بيشتر شيشه آتشفشان است .اين امر
همچنين نشاندهنده ثبات تقريباً طوالني سطح زمين تحت
شرايط اقليمي مناسب براي تجمع رسها است .وجود پوششها و
گرهکهاي شکسته رسي ميتواند شاهدي براي انقباض و انبساط
در نتيجه خشک و خيس شدن متوالي ،همچنين شواهدي براي

1

2

Gunal and Ransom

نتيجهگيری
خاکهاي تشکيلشده تحت تأثير سنگهاي آتشفشاني داراي
خصوصيات متمايز بسياري هستند كه بندرت در خاکهاي حاصل
از ساير مواد اصلي يافت ميشوند .تفاوتهاي اساسي مشاهدهشده
در خصوصيات خاکساخت خاكرخهاي مطالعه شده ميتواند
مرتبط با طول دوره در معرض قرار گرفتن فرآيندهاي تشکيل
Rubification

Illuviation
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 براي درک بيشتر اين مطلب ميتوان به.مطالعه گرديده است
گرهکهاي كلسايتي تکه تکه شده و گرهکهاي آهکي هستهدار
كه هسته از جنس سنگ بازالت است (گرهکهاي اورتيک)؛ اشاره
 گرهکها منشا پدوژنيک دارند و در پي رسوبگذاري.نمود
- اين نوع از گرهک.تدريجي كربنات در منافذ ريز تشکيل ميشوند
ها در اثر فرآيندهاي خاكسازي و به صورت درجا تشکيل شدهاند
و به واسطة داشتن مرز پخشيده و فابريک مشابه با ماتريکس خاک
 از عوارض خاکساخت جالبتوجه در اين.شناسايي ميشوند
مطالعه وجود عوارض مركب شامل پوششهاي رس و كربنات
كلسيم به اشکال مختلف بوده كه نشاندهنده پشت سر گذراندن
اين خاکها در چندين سيکل تکامل در نتيجه تغيير شرايط آب
و هوايي است به همين دليل ميتوان خاکهاي منطقه
.موردمطالعه را پلي ژنتيک ناميد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 از.وجود رسهاي انبساط پذير در خاکهاي مورد مطالعه است
طرف ديگر عوارض خاکساخت كربنات كلسيم مشاهدهشده در
 بيانگر وجود شرايط مساعد براي وقوع هوازدگي،مقاطع نازک
 در محيطهايي فاقد كربنات اوليه نظير سنگهاي آذرين.است
مثل بازالت و شيشههاي آتشفشاني در منطقه موردمطالعه
مهمترين فرآيند و منبع تشکيل كربنات خاکساخت مشاهدهشده
 آزاد شدن كلسيم و منيزيم موجود در مواد مادري،در مقاطع نازک
بازالت تحت تاثير فشار دياكسيدكربن و هواديدگي سيليکات
 تبادالت اتمسفري و تنفس ريشههاي زنده و موجودات.اشاره نمود
 سبب افزايش فشار دياكسيدكربن در محيط خاک شده،خاكزي
 نتيجه هوازدگي.و مقدمات تشکيل بيكربنات را فراهم ميكند
نيز آزاد شدن كاتيونهاي قليايي مثل كلسيم و منيزيم بوده كه
در واكنش كلسيم آزاد شده از هواديدگي سنگ مادر با بيكربنات
سبب رسوب و انباشت كربنات خاکساخت در خاکهاي مورد
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