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ABSTRACT
Basalt is among igneous rocks that contains susceptible minerals to weathering minerals, and their weathering
products are deposited as secondary minerals and different cations in the soil. Soils derived from basalt bedrock
have many distinctive properties that are rarely found in other soils. Clay minerals constitute an important
component of the soil system, and knowledge of their role in soil fertility is imperative for sustainable soil
management and productivity. Therefore, the objective of the current study was to evaluate clay minerals
formation of in situ soil derived from basalt in three different climate conditions. In the present study,
physicochemical properties of 24 soil profiles, which formed on basalt rocks, were investigated in the arid,
semi-arid, and semi-humid regions of middle Alborz and also mineralogical properties were studied in 6
profiles. X-ray diffraction analysis indicated that illite and smectite were the dominant minerals in the arid and
semi-arid soils, respectively. Results revealed that the neosynthesis mechanism and deformation process of
other minerals (especially illite) confirm the pedogenic formation of smectite soils in semi-arid regions.
Evidence suggested that the illite in the studied soils had a pedogenic origin. Also, the vermiculite origin was
to affected by the weathering of mica and chlorite within the three study areas.
Keywords: Smectite, X-ray Diffraction, Pedon, Igneous Rocks.

* Corresponding Author’s Email: araheb@ut.ac.ir

 2816تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،11بهمن ( 1400علمی  -پژوهشی)

کانیشناسی خاکهای درجا توسعهيافته از هوازدگی بازالت در يک رديف اقليمی خشک-نيمهخشک-نيمه-
مرطوب البرز ميانی
1

عليرضا راهب ،*1احمد حيدری

 .1گروه علوم و مهندسي خاک ،دانشکدگان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،كرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/7/10 :تاریخ بازنگري -1400/8/6 :تاریخ تصویب)1400/8/22 :

چکيده
بازالتها از جمله سنگهاي آذرین حاوي كانيهاي حساس به هوازدگي هستند كه محصوالت هوازدگي آنها بهصورت كاني
هاي ثانویه و مواد محلول مختلف در آمده و خصوصيات كانيشناسي ویژهاي ایجاد ميكنند كه به ندرت در سایر خاکها
یافت ميشوند .كانيهاي رسي بخش مهمي از سيستم خاک را تشکيل ميدهند و در حاصلخيزي ،مدیریت و بهره وري
پایدار خاک نقش دارند .هدف از این مطالعه بررسي تشکيل كانيهاي رسي در خاکهاي درجا تشکيل یافته از بازالت در
سه اقليم مختلف است .در این تحقيق ویژگيهاي فيزیکي و شيميایي خاکهاي تشکيل شده بر روي سنگ مادر بازالت در
 24خاكرخ در یک ردیف اقليمي در سه منطقه خشک ،نيمهخشک و نيمه مرطوب البرز مياني مورد مطالعه قرار گرفت و
سپس خصوصيات كاني شناسي در شش خاكرخ مطالعه شد .تحليل پراشنگاشتهاي اشعه  Xنشان داد كه در خاکهاي
مناطق خشک ایالیت و در مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب اسمکتایت كانيهاي غالب هستند .فرایندهاي نوتشکيلي
(رسوب از محلول) و تغيير شکل كانيها (به ویژه ایالیت) در تشکيل اسمکتایت خاکساخت در مناطق نيمهخشک و
نيمهمرطوب نقش دارند .در خصوص ایالیت نيز ،شواهد گویاي منشا پدوژنيک آن در خاکهاي مورد مطالعه ميباشد .منشا
ورميكوالیت در سه منطقه مورد مطالعه نيز تحت تاثير هوادیدگي ميکا و كلرایت بوده است.
واژههای کليدی :اسمکتایت ،پراش نگاشت اشعه ایکس ،خاكرخ ،سنگهاي آذرین.

مقدمه
شدت و نوع هوازدگي تحت تاثير تركيب مواد مادري خاک و نوع
سنگ بستر مي باشد .در خاکهاي جوان و نابالغ ،تركيب
شيميایي به شدت به وسيله ماده مادري كنترل ميشود ،در حالي
كه در خاکهاي بالغ منعکسكننده اثرات محيط هوازدگي است
( .)Thanachit et al, 2006كانيهاي سازنده سنگ و خاک بسته
به تركيب شيميایي ،سختي ،شرایط تبلور و محيط هوازدگي داراي
شرایط پایداري 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 برخالف اقاليم
مرطوبتر كه بخش گستردهاي از ایران ،در آن واقع شده است،
درجه حرارت محيط نسبتاً باال است ،ولي بارندگي كمتر از تبخير
است ،لذا آب كافي جهت هوازدگي شيميایي سنگها و رسوبات
وجود ندارد .بنابراین ،سنگها غالبا به صورت فيزیکي هوازده مي-
شوند ( )Caspari et al, 2006و درجه تخریب كانيها پایين مي-
باشد ( ،)Abbasnejad, 2005البته باید در نظر داشت كه بسته به
نوع سنگ و تركيبات موجود در آن شرایط متفاوت خواهد بود.
*
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بازالت یک سنگ آذرین ریزدانه و بازي است كه غني از
كانيهاي مافيک (اوليوین ،پيروكسن و غيره) ميباشند و بهسرعت
هوازده شده و ضمن آزادسازي عناصر سازنده خود مقدار زیادي
رس ایجاد ميكنند .محصوالت هوازدگي آنها بهصورت كانيهاي
ثانویه و كاتيونهاي مختلف در خاک انباشته ميشوند و مصرف
این محصوالت طي فرآیندهاي مختلف به تشدید هوازدگي و
تشکيل و تکامل خاک خواهد انجاميد ( .)Buol et al, 2011در اثر
هوازدگي بازالت مقدار قابل توجهي از كاتيونهاي بازي مانند
كلسيم ،پتاسيم ،منيزیم و سدیم به صورت محلول درآمده و سریعا
از خاک حذف ميشوند و در مقابل آلومينيوم ( ،)Al3+آهن ()Fe3+
و سيليسيم ( )Si4+در قالب كانيهاي ثانویه حفظ و نگهداري مي-
شوند ( .)Chorover et al, 2004; Chen et al, 2020از هوازدگي
بازالت مقدار زیادي كاتيونهاي  Ca2+و  Mg2+و  Fe2+و مقدار
كمتري یونهاي سدیم و پتاسيم آزاد ميشود كه این كاتيونها
باعث تغييرات زیادي در كانيشناسي خاکها ميشوند .بازالتها
در پي فوران مواد آتشفشاني در انواع محيطهاي زمينساختي
تشکيل ميشوند و تفاوت در تشکيل سنگها منجر به طيف

(علمی  -پژوهشی)

وسيعي از كانيشناسي در آنها ميشود (.)Lewis et al, 2021
كانيهاي رسي مهمترین بخش معدني خاک هستند و به
دليل سطح ویژه و خاصيت جذب بسيار باال ،بهطور گستردهاي در
برنامههاي زیست محيطي مد نظر قرار دارند .به دليل آبدوست
بودن سایتهاي تبادلي كانيهاي رسي ،سطح رویه رس ماهيت
آبدوست دارد كه باعث ميشود تا رسهاي طبيعي ،جاذبهاي
با كارایي كم براي جذب تركيبات آلي باشند ( Gitipour et al,
 .)2015شناسایي كمي ،كيفي و تركيب ساختماني كانيهاي رسي
یکي از مهمترین روشهاي تعيين توانایي ذاتي خاک است و
اطالعات ارزشمندي از وضعيت جذب ،تثبيت رهاسازي كاتيونها
و آنيونها در اختيار قرار ميدهد ()Torabi Gelsefidi et al, 2001
و ( .)Hassannezhad et al, 2007از طرف دیگر دانش كاني
شناسي خاک در كنار مطالعات صحرایي و آزمایشگاهي دیگر قادر
است بسياري از مشکالت پيچيده مدیریتي خاکها و تشکيل و
طبقهبندي خاک را پاسخگو باشد .با شناحت نوع كانيهاي خاک،
تفسير فرآیندهاي فيزیکي و شيميایي و پایدار نگاه داشتن
پتانسيل توليد خاک و اراضي ممکن ميگردد ( Churchman and
 .)Lowe, 2012لذا شناخت انواع كانيهاي رسي و درک نحوه
شکلگيري آنها جهت بررسي مرحله هوادیدگي خاک و بسياري
از خصوصيات خاک كه در رشد و نمو گياه موثرند و همچنين در
سایر كاربردهاي اراضي تأثير دارند ،حائز اهميت است ( Kiani et
.)al, 2007
مطالعه كانيهاي خاک رس در محيط هوازدگي هنگام
تشکيل خاک یکي از چالش برانگيزترین فعاليتهایي است كه
توسط كاني شناسان خاک دنبال ميشود (.)Omdi et al, 2018
نوع كاني تشکيل شده در خاک تحت تأثير دو عامل اقليم و مواد
مادري است .اقليم در شدت هوادیدگي نقش اساسي دارد .به
همين دليل وجود ایالیت در خاکهاي مناطق خشک و سرد،
اسمکتایتها در خاکهاي معتدل آب و هوایي ،كائولينایت در
خاکهاي آب و هوایي نيمه حاره تا حاره و سرانجام اكسيدها در
شرایط هوازدگي شدید حاره مرطوب غالب هستند ( He et al,
 .)2008كانيهاي رسي تحت تأثير عوامل هوادیدگي فيزیکي،
شيميایي و زیستي در خاک تشکيل ميشوند ( Shakeri
 .)and Abtahi, 2019بر این اساس كانيهاي رسي به سه گروه
كانيهاي رسي موروثي (منتقل شدن به خاک از مواد مادري بدون
تغيير ساختاري) ،كانيهاي رسي تغيير شکل یافته (تغيير شکل
یافته در اثر هوادیدگي مالیم و دگرگوني) و كانيهاي رسي
نوتشکيل (تشکيل یافته از محصوالت هوازدگي كانيهاي اوليه)
تقسيم ميگردند ( )Najafinia et al, 2018و به دليل منشا
مختلف كانيها ،خصوصيات و تفسير كانيشناسي ،ژئوشيميایي و
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محيطي خاک یک كار پيچيده ميباشد (.)Wang et al, 2021
مطالعات كانيشناسي در خاکهاي مناطق خشک و نيمه-
خشک حاكي از این است كه عليرغم رطوبت كم و هوادیدگي
جزئي خاکهاي این مناطق ،كانيهاي رسي موجود در آنها داراي
تنوع كمي و كيفي ميباشند )2000( Baghernezhad .گزارش داد
كه مهمترین مکانيسم تشکيل كانيهاي رسي در خاکهاي
مناطق خشک به ارث رسيدن آنها از مواد مادري و در مناطق
نيمهخشک به ارث رسيدن و تبدیل كانيهاي اوليه به ثانویه مي-
باشد .كانيهاي رسي به عنوان یکي از اجزاي بنيادي خاک ،نقش
مهمي در چرخههاي بيوشيميایي ایفا نموده و با ایجاد واكنش با
محيط بر فرآیندهاي خاكسازي نظير هوادیدگي و تشکيل خاک
ها تاثير بسزایي دارند .بنابراین ،تهيه اطالعات دقيق از كانيهاي
رسي خاک در شرایط مختلف براي استفاده حداكثري از پتانسيل
ویژه كانيها در حاصلخيزي خاک و مدیریت دقيق مزرعه از
اهميت ویژهاي برخوردار است (.)Khayamim et al, 2018
در سالهاي گذشته مطالعاتي در سطح جهان در ارتباط با
هوازدگي بازالت و خصوصيات كاني شناسي خاک صورت پذیرفته
است ،كه از جمله این تحقيقات ميتوان به مطالعات انجام شده
توسط He ،)2005( Mirabella et al, ،)2004( Vingiani et al,
Rasmussen et al, ،)2010( Vingiani et al, ،)2008( et al,
(،)2019( Waroszewski et al, ،)2014( Caner et al, ،)2010
Suarez et al, ،)2021( Lewis et al, ،)2020( Van Ranst et al,

( )2021و  )2021( Oyebanjo et al,اشاره كرد .اما به طور كلي
مطالعات هوازدگي خاکهاي تشکيل شده بر روي بازالت در ایران
محدود است و ميتوان این پژوهش را در كنار مطالعات Raheb
( )2017و  )2019( Karimzadehاز اولين موارد مطالعاتي در این
زمينه دانست .با درنظر گرفتن مطالب فوق ،هدف از این پژوهش
بررسي ميزان هوازدگي خاکهاي توسعه یافته بر روي سنگ
مادري بازالت و شناسایي كانيهاي رسي خاک در سه زیستاقليم
خشک ،نيمهخشک و نيمهمرطوب در خاکهاي درجا تشکيل
یافته از سنگ مادر بازالت ميباشد.

مواد و روشها
این مطالعه در سه منطقه با خصوصيات ژئومورفولوژي مشابه و
كاربري مرتعي از یک ردیف اقليمي واقع در سه زیستاقليم
متفاوت در تشکيالت زمينشناسي بازالتي دوره ائوسن صورت
گرفت (جدول .)1
براساس شاخص دومارتن و شاخص خشکي محاسبه شده،
منطقه خشک در شهرستان اشتهارد استان البرز ،منطقه نيمه-
خشک در شهرستان قزوین و منطقه نيمهمرطوب در شهرستان
رودبار استان گيالن واقع ميباشند شکل .)1
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جدول  -1موقعيت جغرافيايی ،خصوصيات اقليمی و رژيمهای رطوبتی و حرارتی خاک در منطقه مورد مطالعه
منطقه :اقليم

رژیم رطوبتي

رژیم حرارتي

ارتفاع
()m a.s.l

ميانگين بارندگي
()mm

ميانگين دما
()ºC

تبخير و تعرق
()mm

اشتهارد :خشک
قزوین :نيمهخشک
رودبار :نيمهمرطوب

اریدیک تيپيک
زریک خشک
زریک تيپيک

ترميک
ترميک
مزیک

1297-1330
2080-2200
220-546

137/7
311/2
390/7

15/6
13/9
11/7

903/2
810/1
650/1

شکل  -1موقعيت مناطق مورد مطالعه بر روی نقشه پراکنش سنگهای آتشفشانی ايران ()Agard et al, 2011

تمام خاكرخهاي مورد مطالعه داراي زمينشناسي یکسان
با سنگ مادر بازالت متعلق به دوره زمينشناسي ائوسن (منطقه
خشک :تراكيبازالت مگاپورفيري ،منطقه نيمهخشک :بازالت
خاكستري تيره ،تراكيبازالت و آندزيبازالت و منطقه نيمهمرطوب:
گدازههاي بازالتي) بودند ( )Sahandi and Soheili, 2005و به-
صورت درجا تشکيل شدهاند .پس از تعيين محدوده و بررسي
نقشههاي شيب ،جهت شيب ،ارتفاع و زمينشناسي منطقه ،تعداد
 24خاكرخ ( 8خاكرخ در هرمنطقه) انتخاب ،حفر ،تشریح و نمونه-
برداري گردید .تشریح خاكرخها براساس روشهاي استاندارد
( )USDA-NRCS, 2012و ردهبندي خاکها نيز براساس رده-
بندي آمریکایي ( )Soil Survey Staff, 2014صورت گرفت.
خصوصيات فيزیکي و شيميایي نمونههاي دست خورده پس از
هواخشک كردن و عبور دادن نمونهها از الک  2ميليمتري تعيين
شدند .بافت به روش هيدرومتر pHe ،و  ECeدر عصاره اشباع
( ،)Carter and Gregorich, 2008كربن آلي بر مبناي روش

والکلي-بالک و درصد كربنات كلسيم معادل با استفاده از روش
كلسيمتري انجام گردیدند ( .)Sparks, 1996براساس نتایج حاصله
از خصوصيات فيزیکوشيميایي نمونههاي مطالعه شده در 24
خاكرخ و همچنين با در نظر گرفتن رده بندي خاکها براساس
سيستم رده بندي آمریکاي و با توجه به اهداف این پژوهش ،تعداد
 6خاكرخ شاهد ( 2خاكرخ در هر منطقه) براي آنجام آزمایشات
تخصصي كانيشناسي نمونه خاک و سنگ مادر انتخاب گردید.
براي بررسي ویژگيهاي كانيشناسي امالح محلول ،آهک،
كربن آلي و اكسيدهاي آهن آزاد بهترتيب توسط آب مقطر ،استات
سدیم ( ،)pH=5/2آب اكسيژنه  30درصد و سيترات ديتيونات
بيكربنات ( )Kunze and Dixon, 1986( )CDBحذف شدند.
پراشنگاشتهاي نمونههاي اشباع شده با منيزیم و پتاسيم
همچنين نمونههاي اشباع از منيزیم و خيسانده شده در گليسرول
و نمونههاي اشباع از پتاسيم و حراردت داده شده در دماي 550
درجه سلسيوس با استفاده از دستگاه تفرق اشعه ایکس زیمنس

(علمی  -پژوهشی)

مدل  D5000با اشعه ( λ =1/5409آنگستروم)  CuKαدر ولتاژ
 30كيلو ولت و شدت جریان  30ميليآمپر تهيه شد .براي اندازه-
گيري مقدار كل برخي عناصر در افقهاي خاک و سنگ بستر،
مقدار  4گرم خاک (كوچکتر از  2ميليمتر) و یا سنگ آسياب
شده (كوچکتر از  100ميکرومتر) با 9/0گرم موم ()Hoescht wax
كامالً مخلوط و تحت فشار 15تن به قرصهایي با قطر  32ميلي-
متر تبدیل و با استفاده از دستگاه )Spectro XEPOS( XRF
غلظت كل عناصر اندازهگيري گردید.

نتايج و بحث
خصوصيات فيزيکی و شيميايی

جدول ( )2برخي خصوصيات فيزیکي و شيميایي خاكرخهاي مورد
مطالعه را نشان ميدهد .براساس نتایج ،خاکهاي منطقه مورد
مطالعه بهترتيب فراواني در پنج رده اریديسول ،ماليسول،
اینسپتيسول ،انتيسول و آلفيسول ردهبندي شدند .افقهاي
مشخصة شناسایي شده در این خاکها شامل اپيپدون اكریک و
ماليک در سطحاالرض خاکها و افقهاي زیر سطحي آرجيليک،
كلسيک و كمبيک ميباشند .همانطور كه مالحظه ميشود تفاوت
بسيار زیادي در تکامل خاکها در ردیف اقليمي مطالعه شده از
منطقه خشک تا نيمهمرطوب دیده ميشود (شکل  .)2در منطقه
خشک به لحاظ دماي بيشتر ،بارندگي كمتر و وجود پوشش
گياهي با ریشههاي ریز و خيلي ریز ،و هوادیدگي كمتر خاکها
داراي عمق توسعه كم بوده و مقدار سنگریزه در آنها بيشتر است
و به عبارت دیگر خاکهاي مورد مطالعه ،منطقه خشک داراي
تحول و تکامل زیاد نبوده و نهایت ًا داراي افق كلسيک ميباشند.
وجود صفت اسکلتال در ردهبندي تا سطح فاميل تمام خاکهاي
منطقه خشک گویاي درصد سنگریزه باال (باالتر از  )%35ميباشد.
در حاليكه در منطقه نيمهخشک و نيمهمرطوب ميانگين بارندگي
باالتر و ميانگين دماي ساليانه كمتر از منطقه خشک و وجود
پوشش گياهي با ریشههاي ریز و خيلي ریز به مقدار بيشتر از
منطقه خشک ،خاکها داراي تحول و تکامل باالتري ميباشند و
عمق توسعه بيشتري نسبت به منطقه خشک با شاخص خشکي
كمتر هستند .به طوريكه در این مناطق با رژیم رطوبتي زریک،
بارندگي بيشتر نسبت به منطقه خشک شرایط الزم جهت آبشویي
و انتقال رس و تشکيل افق آرجيليک را فراهم نموده است.
خاکهاي مورد مطالعه داراي دامنه تغييرات قابل توجهي
از نظر بافت خاک بودند و از نظر فراواني به ترتيب در كالسهاي
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بافت رسي> لوم رس شني> لوم رسي > لوم شني > لوم قرار
داشتند و با تغيير اقليم و افزایش ميزان و شدت هوازدگي ،رس
بيشتري در اثر هوازدگي بازالت آزاد ميشود كه باعث سنگين تر
شدن بافت خاک در نمونه هاي مورد مطالعه شده است (شکل .)3
 pHاندازهگيري شده در عصاره اشباع در تمام نمونههاي مورد
مطالعه قليایي بوده و مقادیر  ECعصاره اشباع نيز از حداقل 0/27
 dSm-1تا  dSm-1 3/38در منطقه نيمهخشک متغير است .در اثر
هوازدگي بازالت كاتيونهاي قليایي همچون كلسيم ،منيزیم و
سدیم به سرعت آزاد شده و باعث افزایش  pHخاک ميشوند
( ،)Rasmussen et al, 2010; Tetsopgang, 2021از طرف دیگر
نيز  )2016( Raheb et al,گزارش دادند كه در اثر هوازدگي بازالت
و آزادسازي كاتيونهاي بازي ،این تركيبات با بيكربنات موجود
در محلول خاک واكنش داده و كربناتها را توليد ميكنند كه
باعث افزایش  pHخاک ميشوند .مقدار كربن آلي در هر سه
منطقه مورد مطالعه در افقهاي سطحي بيشتر از افقهاي زیرین
بوده و با افزایش عمق كاهش ميیابد و دامنه تغييرات آن در
نمونههاي مورد مطالعه بين حداقل 0/02تا  1/93درصد است و
حداكثر مقدار آن در افق سطحي خاكرخهاي منطقه نيمهخشک
با رده ماليسول و خاكرخهاي منطقه نيمه مرطوب با رده اینسپتي
سول و حداقل آن در افقهاي تحتاالرضي خاكرخهاي منطقه
خشک با رده اریديسول مشاهده شد .دماي بيشتر در منطقه
خشک (ميانگين ساليانه  15/6درجه سانتيگراد) و بارندگي كمتر
(ميانگين ساليانه  137/7ميليمتر) پوشش گياهي با تراكم ریشه
كمتر از دو منطقه دیگر دیده شد (جدول  .)1در منطقه نيمه-
مرطوب نسبت به مناطق خشکتر ،تبخير و تعرق كمتر ،ميانگين
بارندگي بيشتر و پوشش گياهي داراي تراكم متوسط تا زیاد است
و در نتيجه ميزان ماده آلي در ردیف اقليمي مطالعه شده از مناطق
خشک به سوي مناطق نيمه مرطوب افزایش یافت.
مقدار كربنات كلسيم معادل در هر سه منطقه مورد مطالعه
برخالف تغييرات كربن آلي در افقهاي سطحي كمتر از افقهاي
زیرین بوده و با افزایش عمق افزایش ميیابد و دامنه تغييرات آن
در نمونههاي مورد مطالعه بين مقادیر ناچيز (صفر) تا  48درصد
متغير است (جدول  .)2با توجه به فقدان كربنات در سنگ بستر
اوليه ،كل كربنات این خاکها پدوژنيک هستند و اسيدي شدن
محلول خاک در اثر انحالل  CO2منجر به هوازدگي سریعتر بازالت
و فراهمي كاتيونهاي قليایي خاكي و در نهایت رسوب كربناتها
به اشکال مختلف در خاک ميباشد ( )Raheb et al, 2017و به-
همين دليل حداكثر آن در مناطق مرطوبتر مشاهده شد.
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شکل -2تصوير خاکرخهای منتخب و سنگ مادر بازالتی مورد مطالعه در رديف اقليمی بررسی شده

جدول  -2حداقل ( ،)Minحداکثر ( )Maxو ميانگين ( )Meanبرخی خصوصيات فيزيکوشيمايی خاکهای مناطق مورد مطالعه

منطقه
(غالبيت رده هاي خاک)
خشک
(اریديسول> انتيسول)
نيمهخشک
(ماليسول> اینسپتيسول-
آلفيسول)
نيمه مرطوب
(اینسپتيسول > ماليسول>
آلفيسول)

سنگریزه

جرم مخصوص
ظاهري

%

gcm-3

شن

سيلت

رس

EC

pH

كربن آلي

dSm-1

%

كربنات كلسيم
معادل
%

Min

29

1/12

34

8

8

0/35

8

0/02

ناچيز

Max

51

1/56

77

33

42

1/79

8/5

0/53

18/6

Mean

40

1/32

50/5

22

25/5

0/66

8/4

0/17

7/8

Min

2

0/92

17

22

17

0/27

8

0/33

ناچيز

Max

35

1/21

54

34

58

3/38

8/6

1/93

48

Mean

15

1/07

28

29

44

0/58

8/3

0/82

5/6

Min

2

0/93

11

25

15

0/29

8/2

0/18

3

Max

22

1/19

56

39

60

1/1

8/6

1/93

38

Mean

9

0/99

30

31

39

0/57

8/4

0/8

16

شکل  -3تغييرات کالس بافتی خاک در رديف اقليمی مطالعه شده (اقليم خشک تا نيمهمرطوب)
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(علمی  -پژوهشی)

خصوصيات کانی شناسی

مطالعات كانيشناسي در خاکهاي مناطق مورد مطالعه حاكي از
این است كه عليرغم رطوبت كم و هوادیدگي جزئي خاکهاي
مناطق خشک و نيمهخشک ،كانيهاي رسي موجود در آنها
داراي تنوع كمي و كيفي ميباشند .بر طبق نتایج كاني شناسي
حاصله در برخي نمونه هاي مورد مطالعه و همچنين در نظرگرفتن
مقادیر  CECاندازهگيري شده در نمونههاي خاک و محاسبه CEC
ظاهري ،به طور كلي كاني اسمکتایت ،كاني رسي غالب و كانيهاي
مخلوط (اسمکتایت-ایالیت) ،كائولينایت ،ورميكوالیت ،ایالیت و
كلرایت كانيهاي مغلوب منطقه مورد مطالعه بودند (جدول ،3
شکل  .)5بر طبق نتایج به دست آمده در این تحقيق اسمکتایت
فراوانترین كاني رسي خاکهاي با رژیم رطوبتي زریک (به ویژه
در افق سطحي) بوده و حدود ًا بيش از دو برابر مقداري است كه
در خاکهاي با رژیم رطوبتي اریدیک تعيين شده است .برعکس
در خاکهاي مناطق با رژیم رطوبتي اریدیک كاني ایالیت كاني
غالب بوده و بسيار بيشتر از مقدار آن در خاکهاي با رژیم رطوبتي
زریک است (شکل  .)4ميزان اسمکتایت در افقهاي سطحي و
زیرسطحي خاكرخهاي مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب حداكثر
ميباشد .در حاليكه ایالیت در منطقه خشک در سطح خاک،
بيشترین مقدار بوده و با افزایش عمق اندكي از ميزان آن كاسته

ميگردد .با وجود این ایالیت در اعماق زیرین خاک سایر مناطق
تغييرات كمي نشان ميدهد و جزو كانيهاي مغلوب است( .جدول
 .)3بهطور كلي كانيهاي اسمکتایت ،ایالیت ،كانيهاي مخلوط
(احتماالً اسمکتایت-ایالیت) ،ورميكوالیت ،كائولينایت و كلرایت
كاني هاي رسي مناطق مورد مطالعه بودند كه در ادامه به منشاء
احتمالي تشکيل آنها پرداخته ميشود.
بر طبق نتایج كاني شناسي پودري در تمام نمونههاي سنگ-
هاي بازالت در مناطق سهگانه مورد مطالعه ،وجود پيک بسيار قوي
 0/33نانومتر موید غالبيت كاني كوارتز ميباشد .پيک قوي  0/423و
 0/302نانومتر نيز اشاره به كاني ميکروكلين از خانواده فلدسپار دارد.
وجود پيکهاي  0/373و  0/32نانومتر در برخي نمونههاي منطقه
نيمهخشک و نيمهمرطوب بيانگر كاني آهندار است (شکل  .)5به
طور خالصه نتایج كانيشناسي پودري سنگ در  6نمونه مورد بررسي
در جدول ( )3آمده است .متفاوت بودن كاني شناسي پودري نمونه
سنگهاي متفاوت نيز به دليل تفاوت در تركيبات سنگ مادر بازالت
در سه منطقه ميباشد .به طوریکه در منطقه خشک تركيبات زمين
شناسي شامل تراكيبازالت مگاپورفيري بوده ،در حاليکه در منطقه
نيمهخشک بازالت خاكستري تيره ،تراكيبازالت و آندزيبازالت و در
منطقه نيمهمرطوب نيز تركيبات گدازههاي بازالتي به رنگ تيره
مشاهده گردید.

جدول  -3نتايج نيمهکمی کانیشناسی رس و سنگ مادر برخی خاکرخهای مطالعه شده
كانيهاي رسي
افق
كلرایت
ورميکوالیت
ایالیت
اسمکتایت
*
**
**
***
A
*
**
***
***
Bw
كوارتز >> فلدسپار (ميکروكلين)
R
*
**
***
**
A
*
**
***
**
Bk1
*
*
***
**
Bk2
كوارتز >> فلدسپار (ميکروكلين)
R
*
******
A
*
*
******
Bk
*
*
******
Cr
كانيهاي آهندار = فلدسپار (ميکروكلين) > كوارتز
R
*
**
***
A
*
**
*
***
Bt
*
**
*
***
Btk
*
*
*
***
Bk
كوارتز >> سایر كانيها
R
*
*
**
***
A
*
**
**
****
Bk1
*
**
**
***
Bk2
كانيهاي آهندار >> سایر كانيها
R
*
*
******
A
*
*
*
*****
Bk1
*
*
*
*****
Bk2
كانيهاي آهندار > كوارتز > سایر كانيها
R

شماره خاكرخ /اقليم
خاكرخ 3
خشک
خاكرخ 5
خشک

خاكرخ 13
نيمه خشک

خاكرخ 17
نيمه خشک

خاكرخ 20
نيمه مرطوب

خاكرخ 23
نيمه مرطوب

كائولينایت
**
*

-

*
**
**

***
***
***

*
*
*

*
*
*

**
**
**
**

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

**
*
*

***
***
***

**
*
*

*
***
***

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

* > 10

** 10-20

*** 20-30

**** 30-50

***** 50-70

****** >70

مخلوط

 2822تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،11بهمن ( 1400علمی  -پژوهشی)

50
40
30
20
10
0
Dry Xeric
Typic Xeric
نیمه خشک
نیمه مرطوب
رژیم رطوبتی (اقلیم)
Illi. Mix. Verm. Kao. Chl.

درصد نیمه کمی کانی های رسی

60

Typic Aridic
خشک
Smc.

شکل  -4درصد نيمهکمی کانیهای رسی در مناطق سه گانه با رژيم رطوبتی مختلف

شکل  -5پراشنگاشت اشعه  Xبرخی از نمونه های خاک و سنگ بستر مورد مطالعه در مناطق خشک ،نيمهخشک و نيمهمرطوب

(علمی  -پژوهشی)

اسمکتايت

توپوگرافي پست ،زهکشي ضعيف و مواد مادري بازي غني ،شرایط
شيميایي مطلوب از قبيل  pHزیاد ،فعاليت باالي سيليس و فراواني
كاتيونهاي بازي را كه از فاكتورهاي مؤثر بر تشکيل و توزیع
اسمکتایت در خاکها هستند ،را فراهم ميآورد ( Khormali and
 .)Abtahi, 2003از طرف دیگر سنگ مادر بازالت داراي كاتيون-
هاي بازي فراوان بوده و در نتيجه آن خاکهاي تشکيل شده بر
روي آن داراي  pHزیاد هستند كه شرایط را براي تشکيل خاک-
ساخت اسمکتایت فراهم و مساعد مينماید .تشکيل خاکساخت
كاني اسمکتایت و كانيهاي مخلوط اسمکتایت-كائولينایت در
خاکهاي مشتق شده از سنگ مادر بازالت در اقليمهاي مختلف
(به ویژه نيمهخشک و حارهاي) توسط محققان بسياري گزارش
شده است ( .)Vingiani et al., 2004عالوه بر این Suarez et al,
( )2021وجود اسمکتایتها در برخي خاکها را كليد توضيح رفتار
غير منتظره و تخریب سریع بازالت دانستند .در خاكرخ  3منطقه
خشک اسمکتایت فراواني زیادي دارد .این خاکها عليرغم اینکه
در رژیم رطوبتي اریدیک تحول یافتهاند ،لکن غالب ًا داراي شرایط
الزم ( pHباال ،فراواني عنصر  Mgو فراواني نسبت عنصر  Siنسبت
به  )Alجهت تشکيل این كاني ميباشند ( Van Ranst et al,
 .)2020; Lewis et al, 2021; Wang et al, 2021از این رو انتظار
ميرود بخشي از اسمکتایت موجود در این خاكرخها از طریق
نوتشکيلي از محلول خاک حاصل آمده باشد ( Rasmussen et al,
 .)2010ابطحي و خرمالي ( )2001نيز چنين حالتي را در جنوب
ایران گزارش كردهاند ( .)Abtahi and Khormali, 2001در اكثر
خاكرخهاي مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب ،با افزایش رطوبت،
مقدار كاني اسمکتایت با فراواني قابل توجه (به ویژه در خاكرخ-
هاي  13و  )23غالبيت دارد و سایر كانيها به مقدار ناچيز جزو
كانيهاي مغلوب ميباشند .افزایش رطوبت قابل دسترس خاک و
به دنبال آن محيطي با آبشویي نسبي بيشتر براي آزادسازي K+
از كانيهاي ميکایي ،مشخصاً ایالیت ،در محيط با  Mg2+باال و
تحرک  Siباال ممکن است شرایط مطلوبي براي تشکيل اسمکتایت
از طریق تغيير شکل كانيهاي رسي را فراهم كند ( Rasmussen
 .)et al, 2010; Nael et al, 2014تشکيل اسمکتایت از این طریق
توسط  )2008( He et al,در خاکهاي توسعه یافته از بازالت در
چين گزارش شده است و دليل آن را تاثير بسزاي گياهان در
افزایش غلظت پتاسيم در رس موجود در افقهاي سطحي این
خاكها بيان نمودند .از طرف دیگر نتایج مطالعات  XRFنيز موید
تشکيل خاكساخت كاني اسمکتایت در این خاکهاست .جدول
( )4تغييرات غلظت كل برخي عناصر را در خاكرخهاي انتخابي
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نشان ميدهد .تغيير كلي نسبتهاي  Si/Alدر خاكها در دورههاي
طوالني هوازدگي سبب تغيير در كاني شناسي رس هاي  2:1مي
شود ( .)He et al, 2008ميانگين  Siو  Alدرخاکهاي مورد مطالعه
داراي روند منطقه خشک> منطقه نيمهخشک> منطقه نيمه-
مرطوب است .از آنجایيكه این دو عنصر بسيار مقاوم به هوادیدگي
هستند ،بيشتر بودن مقادیر آنها در مناطق خشک گویاي
هوادیدگي كمتر سنگ مادر بازالت نسبت به دو منطقه دیگر است.
ميانگين مقادیر سيليس ،آلومينيوم و پتاسيم از منطقه خشک به
نيمهمرطوب روند كاهشي نشان ميدهد در حاليكه ميانگين
مقادیر كلسيم ،منيزیم و آهن داراي روند افزایشي است .باالبودن
مقادیر سيليسيم ،آلومينيوم و آهن در خاک موید هوادیدگي كم
و بالعکس پایينبودن مقادیر كلسيم ،منيزیم و سدیم به هوادیدگي
بيشتر خاکها اشاره دارد ( .)Buol et al, 2011سيليسيم در
خاکهایي كه به شدت تحت اثر هوادیدگي شيميایي قرار نگرفته-
اند و یا به عبارتي در مراحل ابتدایي و یا متوسط هوادیدگي
هستند (مثل منطقه خشک) ،بعد از آزاد شدن از كانيهاي اوليه
از خاكرخ خاک خارج نشده و در ساختار كانيهاي رسي ثانویه
ذخيره ميشود ( .)Raheb et al, 2017از طرف دیگر در منطقه
خشک كه هوادیدگي در مراحل اوليه قرار داشته ،سيليکاتهاي
بغير از تکتوسيليکاتها در حال تخليه از سنگ مادر بازالت و
تشکيل خاک هستند كه سبب تخليه بيش از حد سيليسم شده
است .در حاليكه در مناطق مرطوبتر و با افزایش درصد رس،
كربن آلي ،اكسيدها و با پيشرفت هوادیدگي شرایط براي تشکيل
خاكساخت كاني رسي اسمکتایت از طریق فرآیند نوتشکيلي از
محلول خاک فراهم ميگردد.
به هر حال عالوه بر مکانيسم نوتشکيلي ،بایستي سایر
مکانيسمهاي تشکيل این كاني ،از جمله تشکيل از طریق تغيير
شکل كاني هاي دیگر را نيز در نظر داشت .زیرا فرآیند نوتشکيلي
نميتواند به تنهایي افزایش مقدار این كاني بویژه با افزایش رطوبت
در شرایط مرطوبتر (رژیم رطوبتي زریک در مقایسه با اریدیک) را
توجيه كند .در این مطالعه در اغلب خاكرخهاي مطالعه شده
(خاكرخهاي  20 ،17 ،13و  )23شاید یکي از مکانيسمهاي اصلي
تشکيل كانيهاي رسي اسمکتایت در كنار نوتشکيلي ،فرآیند
تغيير شکل (بهویژه از كاني ایالیت) به حساب آید .زیرا كه در
مقایسه خاكرخهاي تشکيل شده در شرایط مرطوبتر (رژیم
رطوبتي زریک در مقایسه با اریدیک) نه شرایط توپوگرافي و نه
شرایط زهکشي نميتوانند دليل فراواني اسمکتایتها در این
خاکها باشند و لذا بایستي فرآیند تغيير شکل ایالیت به
اسمکتایت را عامل اصلي تشکيل این كاني مد نظر قرار داد.
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نيمهخشک باشد .اقليم یا رطوبت قابل دسترس خاک تاثير
بسياري بر توزیع و تشکيل اسمکتایت در بخشهاي مختلف خاک
دارد ( .)Khormali and Abtahi, 2003یکي دیگر از عوامل غالبيت
اسمکتایت در مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب ،افزایش تکامل
خاکهاي این دو منطقه تحت تاثير سرعت هوادیدگي سنگ مادر
بازالت است .مطالعات  )1998( Srivastava et al,نشان ميدهد با
افزایش سن خاک ميزان كانيهاي رسي مثل اسمکتایت افزایش
ميیابد كه ناشي از تشکيل در خاک است.

خاكساخت بودن اسمکتایت موجود در برخي خاكهاي استان
چهارمحال و بختياري نيز توسط )2010( Fard Noruzi ,al et
گزارش شده است .حضوركاني مختلط ایالیت-اسمکتایت در اكثر
خاكرخهاي مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب ميتواند نشان
دهنده مرحله واسطه تغيير شکل ایالیت به اسمکتایت باشد.
گزارشهاي زیادي از تغيير شکل ایالیت به اسمکتایت در دست
است ،لذا بهنظر ميرسد تغيير شکل فاكتور غالب براي تشکيل و
توزیع اسمکتایت در خاکهاي با زهکشي خوب مناطق خشک و

جدول  -4غلظت کل برخی عناصر در خاکرخهای منتخب مناطق مورد مطالعه
افق

Si

Al

A
Bw
R

26/10
26/34
34/61

7/92
9/12
7/89

A
Bk1
BCk
R

26/10
19/31
17/45
31/59

8/17
7/23
6/47
8/24

خاک
سنگ

23/06
33/10

7/78
8/07

A
Bk1
Bk2
R

23/32
22/91
18/21
19/66

8/36
8/53
7/07
7/51

A
Bt
Btk
Bk
R

26/70
23/14
18/87
16/84
26/13

7/96
8/04
6/22
5/47
9/36

خاک
سنگ

21/43
22/90

7/38
8/44

A
Bk1
Bk2
R

20/60
20/34
16/93
24/74

6/50
6/44
5/35
9/23

A
Bk1
Bk2
R

20/14
20/43
19/69
23/27

6/88
6/92
6/66
7/92

خاک
سنگ

19/69
24/01

6/46
8/58

اياليت

Fe

K

Mg

Ca

%
خاكرخ شماره 3
2/72
2/17
2/44
3/94
1/42
2/28
2/83
4/49
0/72
0/13
5/28
0/89
خاكرخ شماره 5
2/32
2/26
2/65
4/03
8/42
2/11
2/38
3/74
11/5
1/88
2/10
3/07
2/11
0/18
5/58
0/87
ميانگين افقهاي خاک و سنگ منطقه خشک -اشتهارد
5/28
2/14
2/48
3/85
1/42
0/16
5/43
0/88
خاكرخ شماره 13
2/50
2/16
2/22
5/10
4/21
1/21
2/05
4/02
10/90
0/69
1/58
2/78
11/28
0/90
1/91
4/41
خاكرخ شماره 17
1/09
1/57
2/23
4/06
3/39
2
1/90
4/47
10/37
1/72
1/47
3/64
13/64
1/57
1/30
3/25
5/65
0/22
3/15
1/33
ميانگين افقهاي خاک و سنگ منطقه نيمه خشک -قزوین
6/59
1/56
1/82
3/90
8/47
0/56
2/53
2/87
خاكرخ شماره 20
7/85
1/79
1/57
4/05
8/72
1/76
1/57
4/01
12/47
1/55
1/25
3/46
5/77
2/47
1/28
6/04
خاكرخ شماره 23
7/20
2/07
1/31
4/64
6/88
2/02
1/40
4/45
8/52
1/80
1/34
4/30
5/42
2/99
1/27
6/22
ميانگين افقهاي خاک و سنگ منطقه نيمه مرطوب -رودبار
8/61
1/83
1/41
4/15
5/60
2/73
1/28
6/13

Na

Mn

Ti

P

0/82
0/63
1/01

0/13
0/14
0/02

0/50
0/50
0/11

0/13
0/09
0/03

0/71
0/35
0/31
0/38

0/12
0/09
0/09
0/04

0/51
0/36
0/31
0/12

0/16
0/09
0/08
0/03

0/56
0/70

0/11
0/03

0/44
0/12

0/11
0/03

0/67
0/56
0/54
1/67

0/11
0/08
0/02
0/10

0/51
0/49
0/39
0/57

0/14
0/10
0/08
0/14

0/52
0/31
0/39
0/39
0/32

0/13
0/09
0/07
0/07
0/09

0/53
0/45
0/38
0/35
0/18

0/10
0/07
0/08
0/08
0/08

0/48
1/00

0/08
0/10

0/44
0/38

0/09
0/11

0/39
0/41
0/39
2/06

0/10
0/10
0/06
0/11

0/49
0/49
0/40
0/56

0/08
0/07
0/06
0/21

0/55
0/49
0/43
1/72

0/09
0/09
0/08
0/09

0/53
0/50
0/50
0/63

0/09
0/08
0/08
0/14

0/44
1/89

0/09
0/10

0/49
0/60

0/08
0/18

عموماً اعتقاد بر این است كه ایالیت از سنگهاي مادري به ارث

(علمی  -پژوهشی)

ميرسند ( ،)Khormali and Abtahi, 2003كه در آغاز تحت
شرایط فشار و حرارت متفاوت نسبت به سطح زمين تشکيل شده-
اند .هرچند شواهدي وجود دارد مبني بر اینکه ميکا ممکن است
بهصورت خاکساخت تشکيل شود ،ولي این امر تنها تحت شرایط
خاص و در صورتي كه ميکاهاي رسي در افقهاي سطحي محيط-
هاي خشک یافت شوند ،داراي منشأ پدوژنيک هستند
( .)Mahjoori, 1975بررسي كانيهاي رسي غالب در  50نمونه
خاک از نقاط مختلف ایران ،نشان داد كه منشاء كانيهاي رسي
خاکهاي ایران به ویژه در مناطق خشک و نيمهخشک بيشتر تابع
مواد مادري خاکها و عمدتا شامل كانيهاي ایالیت و كلرایت
ميباشد ( .)Abtahi and Khormali, 2001از طرف دیگر Nael et
 )2014(al,گزارش نمودند چون كاني رسي ایالیت در بيشتر
خاکها بهطور اساسي از مواد مادري بـه ارث ميرسند ،ميتوان
در كانيشناسي خاکهاي جوان مانند انتيسول ،اینسپتيسول،
ماليسول ،اریديسول و آلفيسول این كاني را مشاهده كرد.
نتایج كانيشناسي سنگ مادر در تمام نمونههاي مورد
مطالعه عدم وجود كانيهاي ميکایي را نشان داد (جدول  ،3شکل
 .)5در نتيجه موروثي بودن ميکا در خاکهاي مناطق مورد مطالعه
مطرح نبوده و به احتمال زیاد داراي منشا خاکساخت هستند.
عدم مشاهده ميکا در نمونه سنگ را ميتوان به این صورت توجيه
كرد كه مقدار ميکا در بخش رس نمونه سنگ موجود نبوده یا
بسيار ناچيز وجود داشته و توسط روش پرتو ایکس قابل شناسایي
نبوده است .نتایج نيمهكمي كانيشناسي خاكرخهاي مورد مطالعه
موید غالبيت كانيهاي ایالیت در خاکهاي منطقه خشک مي-
باشد .در مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب از فراواني آن كاسته
شده و جزو كانيهاي مغلوب ميباشد .احتماالً دليل این امر
هوادیدگي كمتر ایالیت در سطح خاکهاي مناطق با رژیم
رطوبتي اریدیک ميباشد .در حاليكه در خاکهاي واقع در رژیم
رطوبتي زریک (به واسطه شرایط رطوبتي مطلوبتر در مقایسه با
منطقه اریدیک) ایالیت به كاني اسمکتایت تبدیل شده است و در
نتيجه مقدار آن در خاکهاي مناطق زریک در مقایسه با
خاکهاي منطقه اریدیک كمتر ميباشد .یک احتمال براي تشکيل
ميکا در خاکهاي مورد مطالعه تثبيت  Kتوسط رسهاي 2:1
انبساط پذیر است .نتایج  )2010( Noruzi Fard et al,در بررسي
كانيشناسي خاک و سنگ بازالت در استان چهارمحال و بختياري
نشان دهنده وجود كانيهاي كلریت ،اسمکتایت ،كائولينایت و
كوارتز است .كاني ميکا در افق سطحي این خاک وجود نداشته و
احتماالً تبدیل به اسمکتایت شده است ،اما در خاک عمقي ميکا
به مقدار كم دیده ميشود .ميزان كم كاني ميکا در این خاک
ممکن است به دليل كم بودن این كاني در ساختار سنگ بازالت
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باشد )2008( He et al. .بيان نمودند كه تشکيل ایالیت در افق
 Aبرخي از خاکهاي مطالعه شده در اثر هوازدگي بازالت (كه بعداً
در خاکهاي قدیمي به كانيهاي ایالیت-اسمکتایت تبدیل شد)
غير منتظره بود .بعبارت دیگر غالبيت این كاني ،نقش قوي گياهان
(فرآیندهاي ثانویه مانند جابهجایي عناصر قليایي توسط فعاليتهاي
گياهي) را در غلظت پتاسيم در رسهاي افقهاي سطحي خاکهاي
توسعه یافته بر بازالت را منعکس ميكند.
ورمی کواليت

ورميكوالیتها در درجات حرارت مختلف از قطب تا نواحي حاره-
اي ،در بيابانها و در نواحي با بارندگي زیاد یافت ميشوند .ورمي-
كوالیتها در تمام ردههاي خاک گزارش شدهاند .اگرچه آنها در
خاکهاي اقاليم معتدله و نيمهحارهاي متداولتر از خاکهاي
نواحي حارهاي هستند .بررسيهاي  )1989( Dauglasدر ارتباط با
منشأ و نحوه تشکيل كانيهاي ورميكوالیت در خاکها حاكي از
این است كه یک توافق كلي وجود دارد مبني بر اینکه بيشتر
ورميكوالیتها از هوادیدگي ميکا به ویژه كاني بيوتيت حاصل
ميشوند .در خاکهاي مورد مطالعه در هر سه منطقه ورمي-
كوالیت جزو كاني هاي مغلوب بوده و فراواني كمي دارد .از طرف
دیگر وجود و پایداري ورميكوالیت در خاکهاي غني از سيليکات
(سنگهاي آذرین مانند بازالت) چندان قابل قبول نيست
( .)Khormali and Abtahi, 2003در منطقه خشک فراواني
ورميكوالیت به طور نسبي بيشتر از دو منطقه دیگر ميباشد كه
با توجه به فراواني بيشتر ميکا در خاکهاي منطقه خشک نسبت
به دو منطقه دیگر ميتواند به احتمال زیاد تحت تاثير هوادیدگي
ميکا و كلرایت باشد .البته الزم به ذكر است كه یکي دیگر از منابع
تشکيل ورميكوالیت در خاکها ،هوادیدگي كلرایت گزارش شده
است ( ،)Bortoluzzi et al, 2008كه با در نظر گرفتن مقادیر پایين
این كاني در تمام خاكرخهاي مورد بررسي ميتوان تشکيل ورمي-
كوالیت در اثر هوادیدگي كلرایت را هم محتمل دانست.
کائولينايت

كائولينایت یکي از متداولترین كانيهاي رسي در خاکها به ویژه
در خاکهاي اقاليم گرم و مرطوب است كه در این شرایط ميتواند
در اثر فرآیند خاکسازي (پدوژنز) تشکيل شود .رسوب كانيهاي
گروه كائولن از محلول خاک به شرایط اسيدي ،فعاليت نسبتاً كم
سيليس ،فعاليت باالي آلومينيوم و مقادیر كم كاتيونهاي بازي
نيازمند است ( .)Oyebanjo et al, 2021از محتملترین دالیل
وجود كائولينایت در خاکهاي مورد مطالعه ميتوان به تخریب
كانيهاي گروه ميکا اشاره نمود كه در مناطق مورد مطالعه سبب
ایجاد كاني كائولينایت ميگردد .كائولينایت ميتواند از طریق
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تبدیل مستقيم ميکا در اثر هوازدگي ،یا در اثر تغيير هيدروكسي
آلومينيوم بين الیهاي ورميكوالیت یا اسمکتایت ،و یا از طریق
هوازدگي اسمکتایت در فاز كائولينایت-اسمکتایت حاصل آید.
كائولينایت یک كاني ثانویه است كه به اعتقاد برخي از محققين
شرایط اقليمي خشک و نيمهخشک ،شرایط اقليمي براي تغيير و
تحول و تشکيل این كاني مساعد نيست .البته الزم به ذكر است
كه در مناطق خشک و نيمهخشک ایران ،وجود كائولينایت
موروثي توسط Khormali and ،)2001( Abtahi and Khormali
 )2009( Manafi ،)2003( Abtahiو  )2019( Shahrokh et al,نيز
گزارش شده است )2018( Abdoli and Jafari .در بررسي كاني-
هاي رسي شرق استان خوزستان در یک اقليم نيمهخشک مقادیر
نسبتاً یکساني از كائولينایت را از سطح به عمق خاک گزارش دادند
و بيان نمودند كه منشأ آن را ميتوان موروثي دانست .طبق
اظهارات  )1998( Khademi and Mermutكائولينایت از اجزاي
اصلي رس در خاکهاي آلتيسول ،آلفيسول و اكسيسولها
هستند و حضور این كانيها در خاکهاي نواحي خشک و نيمه-
خشک احتماالً ناشي از توارث از سنگهاي مادري ميباشد.
 )2021(Oyebanjo et al,در بررسي خصوصيات كاني شناسي و
ژئوشيمي خاکهاي مشتق شده از بازالت در آفریقاي جنوبي
گزارش دادند كه كاني رس غالب در بخشهاي خاک كائولينایت
بود و برهم كنش بين تأثير مواد مادري ،آب و هوا و شدت
هوازدگي نقش مهمي در توضيح تغييرات كاني شناسي و
ژئوشيمي بخشهاي رسي خاکهاي منطقه مورد مطالعه دارد.

نتيجهگيری
خاکهاي تشکيل شده تحت تاثير سنگهاي آتشفشاني داراي
خصوصيات متمایز بسياري هستند كه بهندرت در خاکهاي حاصل
از سایر مواد اصلي یافت ميشوند .تفاوتهاي اساسي مشاهده شده
در خصوصيات خاكساخت خاكرخهاي مطالعه شده ميتواند مرتبط
با طول دوره در معرض قرار گرفتن فرآیندهاي تشکيل خاک ،شرایط
اقليمي و در برخي موارد فرسایش احتمالي باشد.
خاکسازي در مناطق خشک مورد مطالعه از منطقه نيمه-
خشک و نيمهمرطوب متفاوت نيست ،ولي شدت و حدت نسبي
بعضي از این عوامل سبب بروز مشخصات معيني درخاکهاي
مناطق خشک شده كه آن را ازخاکهاي دو منطقه دیگر متمایز

اصلي تخریب و متالشي شدن سنگها ،تغيرات روزانه و فصلي
درجه حرارت و تا حدي رطوبت است و آنچه كه توليد ميشود
اگر در معرض فرسایش قرار نگيرد ،به علت كمبود آب ،در همان
قشر سطحي خاک باقي مانده و از تکامل خاک جلوگيري كرده و
خاکها فاقد تکامل تا داراي تکامل و عمق ناچيز ميباشند.
براساس اطالعات اقليمي مناطق مورد مطالعه چون باران مناطق
خشک و نيمهخشک سيالب و اغلب به صورت رگباراست ،لذا
سطحي بودن خاک نيز مزید بر علت گشته و آبشوئي امالح
كلسيم ،سدیم و منيزیم نيز اكثراً در جهت كامال عمودي صورت
نميگيرد و بيشتر به صورت جانبي است .یکي دیگر از مصادیق
تاثير رطوبت در تکامل خاکهاي مورد مطالعه در ردیف اقليمي
خشک-نيمهمرطوب ،فرآیند شستشو و تجمع رس در مناطق
نيمهخشک و به ویژه نيمهمرطوب ميباشد .بر طبق نتایج به دست
آمده در این تحقيق به طور كلي كانيهاي اسمکتایت ،ایالیت،
كانيهاي مخلوط (احتماالً اسمکتایت-ایالیت) ،ورميكوالیت،
كائولينایت و كلرایت كانيهاي رسي غالب مناطق مورد مطالعه
بودند .اسمکتایت فراوانترین كاني رسي خاکهاي با رژیم رطوبتي
زریک (نيمهخشک و نيمهمرطوب) بوده و حدوداً بيش از دو برابر
مقداري است كه در خاکهاي با رژیم رطوبتي اریدیک تعيين
شده است .برعکس در خاکهاي مناطق با رژیم رطوبتي اریدیک
كاني ایالیت كاني غ الب بوده و بسيار بيشتر از مقدار آن در
خاکهاي با رژیم رطوبتي زریک است .به احتمال زیاد مکانيسم
نوتشکيلي در اثر وجود  pHباال ،فراواني عنصر  Mgو فراواني نسبت
عنصر  Siنسبت به  Alشرایط را براي تشکيل خاکساخت
اسمکتایت فراهم و مساعد مينماید .عالوه بر این مکانيسم،
تشکيل اسمکتایت از طریق تغيير شکل كانيهاي دیگر به ویژه
ایالیت در این مطالعه بسيار مهم است .زیرا فرآیند نوتشکيلي
نميتواند به تنهایي افزایش مقدار این كاني بویژه با افزایش رطوبت
در شرایط مرطوبتر (رژیم رطوبتي زریک در مقایسه با اریدیک) را
توجيه كند .حضوركاني مختلط ایالیت-اسمکتایت در اكثر
خاكرخهاي مناطق نيمهخشک و نيمهمرطوب ميتواند نشان
دهنده مرحله واسطه تغيير شکل ایالیت به اسمکتایت باشد .نتایج
كانيشناسي سنگ مادر و رس خاک نيز موید منشا خاکساخت
ایالیت و ورميكوالیت بوده در حاليكه كائولينایت و كلرایت داراي
منشا موروثي هستند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"

ساخته است .بهطور كلي مهمترین فرآیندهاي خاکسازي در
مناطق خشک مورد مطالعه تحت تاثير اقليم قرار داشته و عامل
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