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خصوصیات ژئوشیمیایی خاکهای قرمزرنگ فالت لسی شمال ایران به منظور شناسایی
منشا آنها و بازسازی اقلیم گذشته
مهدی طاهری ،4فرهاد خرمالی ،*،2آرش امينی ،9شين وانگ ، 1فائو چن
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 -4دکتری علوم خاك ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2استاد گروه علوم خاك ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان،ایران
 -9استادیارگروه زمين شناسی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 -1استادیار دانشكده علوم زمين و محيط ،دانشگاه النژو کشور چين
 -5استاد دانشكده علوم زمين و محيط ،دانشگاه النژو کشور چين

تاریخچه مقاله

چكیده

دریافت4995/42/55 :

خاکهای قرمز رنگی در زیر برخی از لسهای شمال کشور وجود

پذیرش نهایی4991/59/49 :

دارد که برخالف لسهای باالیی ،مطالعه چندانی بر روی آنها

کلمات کلیدی:

صورت نگرفته است .در این مطالعه ،مقطعی به ارتفاع تقریبی  91متر

اقلیم گذشته،
خاکهای قرمز رنگ،
ژئوشیمی،
فالت لسی ایران،
گلستان

در فالت لسی شمال ایران و در شرق استان گلستان مورد بررسی قرار
گرفته است .این مقطع قرمز رنگ که در شمال شرقی روستای آقبند
واقع شده است ،بر روی سنگ آهک سازند آقچگیل حوزه رسوبی
کپهداغ ،مربوط به اواخر پالیوسین و در زیر لسهای شناختهشده
مربوط به اواخر دوره پلیستوسن قرار دارد و بر اساس مطالعات
پالئومغناطیس صورت گرفته در فاصله زمانی  9/8تا  2/4میلیون سال
قبل تشكیل شده است .دراین مقاله خصوصیات ژئوشیمیایی مربوط به
خاکهای قرمز رنگ از منظر عناصر اصلی و نادر مورد بررسی قرار
گرفته است و در مقایسه بهعمل آمده با خصوصیات ژئوشیمیایی لس-
های باالیی ،پوسته باالیی زمین و همچنین خاکهای قرمزرنگ

* عهده دار مكاتبات
Email: fkhormali@gau.ac.ir

بادرفتی کشور چین ،عالوه بر اثبات بادرفتی بودن این خاکهای
قرمز رنگ ،مشخص گردید که انباشتگی رسوبات بادی در فالت لسی
ایران از اوایل دوران پلیستوسن آغاز شده است .همچنین پس از
بررسی و اثبات یكسان بودن منشا خاکهای قرمز و لسهای فوقانی،
به منظور بازسازی اقلیم گذشته و کمی نمودن میزان هوادیدگی
شیمیایی از شاخص هوادیدگی  CIAو نسبتهای ،Al2O3/Na2O
 MgO/TiO2 ،Na2O/K2Oو  Rb/Srاستفاده شد که در نهایت گرم
و مرطوبتر بودن اقلیم زمان تشكیل خاکهای قرمز رنگ (اوایل
پلیستوسن) را نسبت به زمان تشكیل لسهای فوقانی (اواخر
پلیستوسن) به اثبات رسانید.
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مقدمه

این مطالعات ،بادرفتی بودن این رسوبات و حاکم بودن اقليم

لسها به تغييرات آبوهوایی بسيار حساس هستند؛

گرم و مرطوبتر را نسبت به زمان تشكيل لسهای فوقانی

بنابراین ،توالیهای لس-پالئوسول به عنوان آرشيوهایی برای

آنها به اثبات رسانيده است .اکنون این مطالعه خاكهای

بازسازی اقليم گذشته مورد استفاده قرار میگيرند ( .)92بر این

مذکور را از منظری دیگر ،یعنی خصوصيات ژئوشيميایی

اساس توالیهای لس-پالئوسول شمال ایران نيز ،از این قاعده

مورد آناليز قرار میدهد.

مستثنی نيستند و آرشيوهای ارزشمندی برای مطالعه اقليم
گذشته میباشند (.)41

اصوال در طی هوادیدگی و تشكيل خاك از مواد
مادری ،ترکيب عنصری مواد مادری تغيير میکند .در این

در ساليان گذشته مطالعات زیادی بر روی توالیهای

فرایند عناصر قابل انحالل و متحرك مهاجرت نموده و غلظت

لسپالئوسول شمال کشور که در امتداد دامنههای شمالی

آنها کاهش مییابد؛ در حالیکه عناصری با قابليت انحالل

رشته کوه البرز قرار دارند ،صورت گرفته است و تقریبا

اندك باقی مانده و غلظت آنها در محيط افزایش مییابد .با

جنبههای مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفته است .یافته-

بررسی نحوه توزیع عناصر در خاك و مواد مادری ،میتوان

های جدید محققان نشان میدهد که این لسهای شناخته

شدت فرایندهای تشكيل خاك را ارزیابی کرد .شاخصهای

شده در اواسط تا اواخر پليستوسن تشكيل شدهاند و

مورد استفاده برای نمایش این توزیع ،شاخصهای هوادیدگی

پالئوسولهای نسبتا تكامل یافته و لسها ،بهترتيب در دوره-

ژئوشيميایی میباشند .با استفاده از شاخصهای ژئوشيميایی،

های بين یخچالی و یخچالی شكل گرفتهاند (.)45

میتوان یک توصيف کمی از وضعيت هوادیدگی خاك

اخيرا خاكهای قرمز رنگی در برخی از مناطق و در زیر

ارائه نمود .نمایش کمی وضعيت هوادیدگی ،یک مرحله

این توالیهای لس-پالئوسول ،و بعضا به صورت بيرون-

مهم برای تعيين مراحل تكامل خاکها می باشد ( .)8از این

زدگیهایی در سطح زمين ،در شمال کشور و مخصوصا در

شاخصهای هوادیدگی عالوه بر اندازهگيری شدت توسعه

شمال شرقی استان گلستان شناخته شده است که هيچ گونه

و تكامل خاك برای ارزیابی اثرات اقليم روی هوادیدگی و

مطالعهای (بهغير از مطالعات صورتگرفته توسط محققان این

همچنين برای تفسير تاریخچه هوادیدگی رسوبات در

مقاله) بر روی آنها صورت نگرفته است .با توجه به نتایج

مطالعات متعددی استفاده شده است ( .)29بيشتر از 95

مطالعات پالئومغناطيس انجام گرفته توسط وانگ و همكاران

شاخص هوادیدگی شيميایی از شروع قرن  25تاکنون

( )99بر روی این رسوبات و نشان دادن اینکه آنها بسيار

پيشنهاد شده است .شاخصهای هوادیدگی شيميایی بر

قدیمیتر از لسهای شناخته شده شمال کشور هستند (در

اساس ترکيب عناصر اصلی سنگ و خاك بنا شدهاند.

فاصله زمانی  4/8تا  2/1ميليون سال قبل بر روی هم انباشته

بيشتر این شاخصها نسبتهای مولكولی و درصد وزنی

شدهاند) ،در نتيجه لزوم مطالعات بيشتر بر روی آنها بهشدت

بين گروههای متفاوت اکسيدهای اصلی است ( )8فرض

احساس میشود.

اصلی در فرمول کردن این شاخصها رفتار عنصرهای

رسوبات بادی ،معموال از جنبههای مختلفی مانند آناليز
اندازه ذرات ،ميكرومرفولوژی ،پذیرفتاری مغناطيسی،

شيميایی است که به تنهایی به وسيله درجه هوادیدگی
کنترل میشود (.)29

نسبتهای ایزوتوپی ،جمع آوری بقایای گردهها و جانوران و

با توجه به نتایج تحقيقات بهعمل آمده ،از بين

خصوصيات ژئوشيميایی و اندیسهای هوازدگی شيميایی،

شاخصهای هوادیدگی تعریف شده ،پذیرفته شدهترین آنها

مورد مطالعه قرار میگيرند ( .)1تاکنون خاكهای قرمزرنگ

شاخص  (CIA)4است که با استفاده از این شاخص بهخوبی

فوقالذکر از جنبههای آناليز اندازه ذرات ( )99و

میتوان به شرایط هوادیدگی فيزیكی وشيميایی گذشته پی

ميكرومرفولوژی ( )28مورد مطالعه قرار گرفتهاند که یافتههای

1- Chemical Index of Alteration
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برد( .)4این شاخص به طور موفقيت آميزی در مطالعات

بییين  9تییا  455متییر را در حییوزه رسییوبی کپییه داب بییه خییود

زیادی مورد استفاده قرار گرفته است ( )41که با استفاده از

اختصاا داده است (.)9
اقليم کنونی این منطقه ،نيمه خشک ،با بارندگی متوسط

فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
)24(CIA=[Al2O3+CaO* +Na2O+K2O/(Al2O3)] ×100

ساليانه  955ميلی متر و دمای متوسط ساليانه  41درجه

همچنیين نسیبتهیای ،Na2O/K2O ،Al2O3/Na2O

سانتيگراد است .رژیم رطوبتی خاك رزیک-اردیک و

 MgO/TiO2و  Rb/Srنيییز در مطالعییات مختلییف مییورد

رژیم حرارتی ترميک می باشد( 21و .)21

استفاده قرار گرفته است( 41 ،44و .)29

نمونه برداری

خصوصییيات ژئوشییيميایی رسییوبات ،عییالوه بییر اییینکییه

نمونهبرداری ،در پایيز سال  ،4999بدین نحو آنجام

اطالعییات خییوبی را درخصییوا بازسییازی اقلییيم گذشییته در

گردید که براساس مشاهدههای صحرایی و خصوصيات

اختيار قرار میدهد ،از این خصوصيات رسیوبات مییتیوان در

مورفولوژیكی ،مقطع  49متری مورد مطالعه به  21واحد

شناسایی نوع آنها از منظر آبرفتی و بادرفتی بودن و تشیخيص

) ،(U1-U24به ترتيب از باالی سنگ آهک تا زیر توالی

منشا آنها نيز ،استفاده نمود کیه بیه عنیوان مثیال ،مییتیوان بیه

لس های مربوب به دوره پليستوسن ،تقسيم بندی شد و

تحقيقات دینگ و همكاران ( )1 ،1اشاره نمود.

نمونههای مورد نياز از هرکدام از واحدها برداشت گردید و

با توجه به مباحث عنوان شده در فوق ،در این مطالعه
عناصر اصلی و نادر خاكهای قرمز رنگ مقطع آقبند و

برای آناليزهای مورد نياز به آزمایشگاه منتقل شد (شكل .)4
آنالیزهای ژئوشیمیایی

لسهای فوقانی در فالت لسی شمال کشور با هدف بررسی

در ابتدا  21نمونه برداشت شده از هر کدام از

منشا خاكهای قرمز رنگ و بازسازی اقليم گذشته ،با استفاده

واحدها به همراه نمونه برداشت شده از لسهای باالیی

،Al2O3/Na2O

خشک گردید .سپس به منظور حذف کربنات کلسيم

 MgO/TiO2 ،Na2O/K2Oو  ، Rb/Srمورد آناليز قرار گرفته

ثانویه که در طول فرآیندهای خاکسازی بوجود آمده از

است.

تيمار اسيد استيک به مدت 42ساعت استفاده شد .این

از شاخص هوادیدگی  CIAو نسبتهای

تيمار به نحوی آنجام شد که هيچگونه اثری بر روی
مواد و روشها

سيليكاتها و اکسيدهای آهن نداشته باشند ( .)9پس از

منطقه مورد مطالعه ،مقطعیی اسیت بیه ارتفیاع 49متیر در

شستوشو ،نمونهها در آون و در دمای  455درجه

عیییرض جغرافيیییایی  918188889درجیییه شیییمالی و طیییول

سانتيگراد به مدت  42ساعت خشک شدند .در نهایت

جغرافيییایی 558458999درجییه شییرقی ،واقییع درشییرق اسییتان

ميزان عناصر اصلی

(،CaO ،Al2O3 ،SiO2 ،Fe2O3

گلستان و در ابتدای فالت لسی شمال ایران ،در شمال شیرقی

 MgO ،K2O ،Na2O ،TiO2و  )MnOو نادر (،Co ،Ba
 Y ،Th ،Sr ، Pb ،Nb ،Hfو  )Zrبا استفاده از دستگاه

روسییتای آق بنیید و مجییاور معییدن سیینگ آهییک قییرار
دارد(شكل  .)4مقطع مورد مطالعه دارای شيب  5تا  45درجه
شمال به شمال غربی است.

 XRF4در آزمایشگاه دانشگاه النژو کشور چين اندازه
گيری شد.

این مقطع در در زییر تیوالی لیس-پالئوسیول مربیوب بیه
دوره پليستوسن و در بیاالی سینگ آهیک سیازند آقچگيیل
مربوب به دوره پالیوسين قرار گرفته است .سیازند آقچگيیل،
عمدتا از مارن و گلسنگ تشكيل شده اسیت کیه ضیخامتی
1- PANalytical PW2403/00 X-ray fluorescence
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شكل ( )9موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان گلستان ) (A,Bو واحدهای مطالعاتی ) (U1-U24مقطع آق بند
Figure (1) Golestan Province in northern Iran (A); mosaic of satellite images from Google Earth,
including the location of the study section (B); stratigraphy and studied units of the Agh Band lower
Pleistocene loess section (units U1 to U24) (C).

آنالیز اندازه ذرات

* CIE L* a* bبه نحوی تعریف شد که L* :نماینده

آناليز اندازه ذرات با استفاده از دستگاه ليزری 4در

روشنی و از  5تا  455متغير میباشد؛ * aنشان دهنده

دانشگاه النژو کشور چين آنجام گردید .آمادهسازی

ترکيبات قرمز/سبز بهطوریکه سبز همراه با مقادیر منفی

نمونهها بر اساس روش ارائه شده توسط لو و آن ()48

و قرمز بهصورت مقادیر مثبت است و * bنمایانگر ترکيبات

بدین نحو صورت پذیرفت که ابتدا  1گرم از هر نمونه

آبی/زرد با مقادیر منفی برای آبی و مقادیر مثبت برای

برداشته شد و برای از بين بردن مواد آلی با  45ميلیليتر

رنگ زرد است.

آب اکسيژنه  %95تيمار گردید؛ سپس برای از بين بردن
کربنات آنها از  45ميلیليتر اسيدکلریدریک %45

.نتایج و بحث

استفاده شد؛ و یونهای اسيدی با اضافه نمودن 455

مقطع مورد مطالعه از خاكهای با رنگ قرمز متمایل

ميلیليتر آب مقطر و رها نمودن سوسپانسيون به مدت 42

به زرد ) (10YR 6/6تا قرمز تيره ) (7.5YR 3/6تشكيل

ساعت ،قبل از شستوشو ،حذف گردید .در نهایت،

شده است و همه آنها دارای ندولهای آهک می باشند.

باقيمانده نمونهها با اضافه نمودن  45ميلیليتر

قطر این ندولها در خاکهای متكامل به  25سانتیمتر و در

هگزامتافسفات سدیم  /5نرمال و استفاده از لرزانگر

خاكهای کمتر تكامل یافته و روشنتر کمتر از 2

مافوق صوت پراکنده و آماده اندازهگيری شدند.

سانتیمتراست .اکسيدهای آهن و منگنز و پوشش رسی

آنالیز رنگ

به فراوانی در این خاكها دیده میشود .ساختمان این

هر نمونه هواخشک شده بهآرامی و بهنحوی که
هيچگونهاثری بر روی اندازه ذرات داشته باشند ،کوبيده
و سپس رنگ آنها توسط دستگاه رنگ سنج

2

اندازهگيری شد .انعكاس رنگ بهوسيله فاصله رنگی
1- Malvern Mastersizer 2000
2- Konica-Minolta CM-700 colour meter

خاكها عمدتا مكعبی زاویه دار و مكعبی بدون زاویه
است .آناليز اندازه ذرات این مقطع نشان میدهد که
غالبيت با ذرات ریز سيلت میباشد که  81/5درصد را به
خود اختصاا داده است و ميزان ذرات رس و شن نيز،
به ترتيب  45/9و  2/1درصد میباشند .این غالبيت سيلت

459
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  14شماره  2تابستان 4991

و مشابهت با بافت لسهای تيپيک ،میتواند بر بادی بودن

در حالت متوسط برای خاكهای قرمزرنگ در مقابل /82

این خاكهای قرمز رنگ داللت نماید (برای اطالعات

 2درصد) باالتری می باشند؛ در حالیکه از مقدار

بيشتر به مقاله طاهری و همكاران ( )28و وانگ و

( 9/94درصد در حالت متوسط برای خاكهای قرمزرنگ

همكاران ( )99مراجعه شود).

در مقابل  5 /19درصد) و  9( MgOدرصد در حالت

عناصر اصلی

متوسط برای خاكهای قرمزرنگ در مقابل  9/55درصد)

CaO

ترکيبات ژئوشيميایی اندازهگيری شده برای عناصر

کمتری برخوردارند .دليل این تفاوت شيميایی را میتوان

اصلی خاكهای قرمز رنگ مقطع آق بند ،لسهای

به حل شدن کربنات بيشتر در خاكهای قرمز رنگ ،در

فوقانی آن و پوسته فوقاتی قارهای ،)95( 4برای مقایسه،

اثر بارندگی بيشتر در دوره تشكيل خاكهای قرمز رنگ،

در شكل شماره  2آورده شده است .ترکيبات شيميایی

نسبت به دوره تشكيل لسهای فوقانی نسبت داد که منجر

Al2O3 ،SiO2

به تشكيل ندول های کربنات بيشتر و در نتيجه تكامل

 Na2O ،MgO ،CaO ،Fe2O3 ،و  .K2Oمقدار SiO2در

افزونتر این خاكها شده است .کاهش قابل مالحظه در

نمونههای آناليز شده با ميانگين  14/54درصد ،بيشترین

مقدار  ،CaOاین نظریه را تایيد مینماید .در واقع ميزان

فراوانی را در مقایسه با سایر اکسيدهای اصلی نشان می-

 CaOدر تمامی واحدهای خاكهای قرمز رنگ بهجز

دهد .دومين اکسيد از نظر فراوانی  ،Al2O3با ميانگين

چند واحد که محل تجمع کربناتهای شسته شده فوقانی

تمرکز حدود  45/44درصد است .افزایش ميزان  SiO2با

است ،شدیدا کاهش یافته است (شكل  .)2نتایج این

افزایش ميزان  Al2O3همراه شده است (شكل  )2که

بررسی ها با یافتههای گالت و همكاران ( )44و دینگ و

نشاندهنده حضور فراوان کانیهای آلومينوسيليكاته،

همكاران ( )1که ميزان عناصر اصلی پالئوسولها و لسها را

مانند فلدسپارها و ميكاها در خاكهای قرمز رنگ می

مقایسه نمودند مطابقت دارد.

غالب خاكهای قرمز رنگ عبارتند از:

باشد .متوسط فراوانی اکسيدهای کلسيم و پتاسيم که

در مقایسه ،دیگری که مابين ترکيبات ژئوشيميایی

معموال در ترکيب آلومينوسيليكاتها وجود دارند،

خاكهای قرمزرنگ آقبند ،لسها و پالئوسول فوقانی

بهترتيب  9/94و  9/19است .از دیگر عناصر اصلی

یک افق  Btانتخاب شده از پالئوسولهای فالت لسی

میتوان به  1/21 Fe2O3درصد 9 MgO ،درصد و

ایران در منطقهای متفاوت از آقبند ( )49و همچنين

 /18 Na2Oدرصد اشاره کرد .مقادیر  CaOبه طور

ترکيبات متوسط پوسته فوقانی قارهای بهعمل آمد ،شباهت

گستردهای بين  /1درصد تا  45/9درصد متفاوت است و

بسيار زیادی مشاهده شد (شكل2و .)9دینگ و

همانطور که در شكل  2قابل مشاهده است ،یک

همكارن )1(2و یانگ و همكاران )95( 9به منظور بررسی

همبستگی منفی را با  SiO2و  Al2O3نشان میدهد(به

منشا رسوبات مورد مطالعه خود مطرح کردند که

ترتيب  R2=0.91و .)R2=0.83

همبستگی زیاد مابين ترکيبات ژئوشيميایی رسوبات مورد

در مقایسه بهعمل آمده مابين خاكهای قرمز رنگ با

مطالعه و لسها ،فرضيه بادرفتی بودن آنها را تایيد

لسهای فوقانی از نظر عناصر اصلی ،خاكهای قرمز

مینماید .در نتيجه شباهتهای مشاهده شده فوق

رنگ دارای  14/54( SiO2درصد در حالت متوسط برای

تایيدیست بر بادرفتی بودن خاكهای قرمز رنگ فالت

خاكهای قرمزرنگ در مقابل  58/94درصد)،

Al2O3

لسی ایران.

( 45/44درصد در حالت متوسط برای خاكهای
قرمزرنگ در مقابل  42 /59درصد) و  9/19( K2Oدرصد
)1- Upper Continental Crust (UCC

2- Ding et al.
3- Yang et al.
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شباهت مشاهده شده با ترکيبات متوسط پوسته فوقانی

همبستگی مثبت خوبی بين غلظت  K2Oو مقادیر  Rbو

قارهای ،نشان میدهد که این رسوبات از مواد پوسته قاره-

 Baدر خاكهای قرمز رنگ مشاهده شد (به ترتيب

ای که در مراحل مختلف بهخوبی با هم مخلوب شدهاند

 R2=0.86و  )R2=0.62که نشاندهنده این است که فراوانی

بهوجود آمدهاند .و این از ویژگيهای اصلی لسها می-

این عناصر نادر بهوسيله مقادیر متفاوتی از کانیهای پتاسيم
دار مانند فلدسپار پتاسيم ،مسكوویت و ایالیت کنترل می-

باشد(.)41
در کشور چين خاكهای قرمز رنگی به نام رد کلی

4

شود.

وجود دارد که از منظرهای مختلف با خاكهای

بررسی یكسان بودن منشا خاکها

قرمزرنگ فالت لسی ایران مورد مقایسه قرار گرفته است

بررسی یكسان بودن منشیا خیاكهیا و هوادییدگی درجیا

و شباهتهای بسيار زیادی مابين ایندو خاك مشاهده شده

برای مطالعه شاخصهای هوادیدگی شيميایی یک فاکتور

است .اما عمدهترین تفاوت مشاهده شده در سن ایندو

مهم و ضروری است(.)22

خاك میباشد که زمان تشكيل خاكهای قرمزرنگ

اگرچیییه مقیییدار برخیییی عناصیییر در فرآینیییدهای

کشور چين  2/1الی  21ميليون سال قبل میباشد (  .)49در

هوادیدگی و آبشیویی تغييیر مییکنید ،امیا ترکيیب اصیلی

مطالعات بسيار زیادی که بر روی این خاكها در کشور

موادمادری بهوسيله خصوصيات محل تشكيل آنها کنتیرل

چين صورت گرفته ،بادرفتی بودن آنها در مطالعات

میگردد ( )25و مقیدار برخیی عناصیر و هیمچنیين نسیبت

گوناگون به اثبات رسيده است ( .)1 ،1ترکيبات

آنها تغيير چندانی نمیکنید ( .)95در نتيجیه مقیدار برخیی

ژئوشيميایی یكی از خاكهای قرمز رنگ مذکور به نام

عناصر (مانند  )Mg ، Fe ،Al ،Zrو نسیبت برخیی از آنهیا

جياشيان )1( 2با خاكهای قرمز رنگ مقطع آق بند مورد

(به عنوان مثال  )Nb/Zr ،Ti/Al ،Ti/Zrبرای ردییابی منشیا

مقایسه قرار گرفته که شباهت بسيار زیاد مابين آنها تایيد

رسوبات بسيار مناسب میباشد (.)21

دیگری است بر بادرفتی بودن این خاكهای قرمز رنگ

در بررسیییهییای صییورت گرفتییه از نظییر عناصییر و
نسییبتهییای مییذکور و یكنییواختی آنهییا در طییول مقطییع

در فالت لسی ایران (شكل.)9
مقایسه بين ميزان متوسط عناصر نادر خاكهای قرمز

خاكهیای قرمیز رنیگ و هیمچنیين یكنیواختی آنهیا در

رنگ مقطع آق بند ،لسهای فوقانی و مقطع جياشيان

مقایسه با لسهای فوقانی (شكل ،)2این نتایج حاصل میی-

کشور چين در شكل  9نشان داده شده است .شباهت

گردد که نه تنها منشا تمامی خاكهای قرمز رنگ در کیل

موجود مابين عناصر کمياب این خاكها مجددا فرضيه

مقطع یكسان است ،بلكه منشا آنها با لسهای فوقیانی نيیز

بادی بودن منشا خاكهای قرمز رنگ را پشتيبانی می-

یكسان میباشد.

کند( .)1همچنين مابين عناصر نادر خاكهای قرمز رنگ

بررسی اقلیم گذشته

و پوسته فوقانی قارهای ،بهجز در خصوا چند عنصر

ابزارهای کمی و نيمه کمی مختلفیی بیرای بازسیازی

محدود ،نيز این شباهت وجود دارد .این شباهت ،این

اقليم گذشته در زمان تشكيل رسیوبات و خیاكهیا توسیعه

مفهوم را که حمل و رسوبگذاری لسها یک ترکيب

داده شییدهانیید( .)18عمومییا و بییر اسییاس رفتییار متفییاوت

متوسطی از پوسته فوقانی قارهای را مهيا میسازد ،به شدت

ژئوشيميایی عناصر اصلی در شرایط مختلف آب و هوایی،

تایيد میکند (.)42

نسبت این عناصر به منظیور تشیخيص اقلیيم گذشیته میورد
اسییتفاده قییرار میییگيییرد ( .)29معمییولتییرین آنهییا شییامل
 MgO/TiO2 ،Na2O/K2O ،Al2O3/Na2Oو شییییییییاخص
1- Red Clay
2- Jiaxian

هوادیدگی  CIAمی باشد (.)29 ،44 ،4
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شكل ( )2تغییرات خصوصیات ژئوشیمیایی خاکهای قرمزرنگ مقطع آق بند ،لس ها ی فوقانی وپوسته فوقانی قاره ای شامل عناصر اصلی و نادر ،نسبت بین آنها و شاخص هوادیدگی CIA
Figure (2) Variation of geochemical properties in Agh Band red soils section, upper loess and upper continental crust including major and trace elements, their ratios and CIA
index.
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به طیور کلیی در نتيجیه بارنیدگی شیدید و هیوازدگی

اینکه در شرایط آب و هوایی مرطوبتری نسبت به لس-

زیاد ،و بیه علیت شسیته شیدن سیریع  Na+و  Ca2+مقیادیر

های فوقانی تشكيل شدهاند ،فرآیند هوادیدگی شيميایی

Na2O/K2Oکیاهش میییابید؛ ولیی  CIAو نسیبت

Al2O3

فعالتر بوده است و در نتيجه نسبتهای  Al2O3/Na2Oو

 /Na2Oبییهدليییل غنییی شییدن از  Al2O3افییزایش مییییابیید و

 K2O/Na2Oافزایش یافته است (شكل.)2

بالعكس (.)29 ،45

با توجه به تحقيقات صورت گرفته توسط تائو و همكاران

به منظور محاسبه شاخص هوادیدگی  CIAاز فرمول

( )29در کشور چين که با تعریف حدآستانههایی برای

نسبيت و یانگ (( )4982فرمول شماره ،)4استفاده شده

مقادیر نسبتهای  Al2O3/Na2Oو  ،K2O/Na2Oاقدام به

است .در فرمول مذکور CaOفقط نماینده  Caموجود در

تخمين ميزان بارندگی در اقليمهای گذشته نمودند(به ترتيب

کانيهای سيليكاته میباشد .بنابراین و با توجه به اینکه

 42/2و  2برای ميزان بارندگی متوسط ساليانه بيشتر از 955

روشهای تحليلی استفاده شده در این مطالعه امكان

ميلیمتر) ،میتوان نتيجه گرفت که خاكهای قرمز رنگ در

تشخيص  CaOکربناته را از  CaOسيليكاته غير ممكن می-

اقليم مرطوب شكل گرفتهاند .ذکر این نكته نيز ضروری

سازد؛ برای تشخيص آنها از روش مک لينن و

است که اگرچه تائو و همكاران درمقاله خود پيشنهاد

همكارن( ،)25که بر اساس نسبتهای منطقی  Ca/Naدر

تحقيقات بيشتر و در مناطق مختلف را برای کاربرد این

کانیهای سيليكاته بنا نهاده شده ،استفاده شده است.

حدود آستانه در تخمين ميزان بارندگی اقليم گذشته مطرح

در نتيجه ،غلظت  CaOبر این اساس محاسبه گردیده

نمودند ،و بر اساس این نسبتها نمیتوان با قاطعيت نسبت به

است )4( :اگر غلظت  CaOکمتر یا مساوی غلظت  NaOدر

ميزان بارندگی اقليم گذشته در کشوری دیگر مانند ایران

نمونه باشد ،غلظت  CaOدر محاسبات دخيل داده شده است

صحبت کرد ،ولی در کل مرطوبتر بودن اقليم در زمان

( )2و اگر غلظت  CaOبيشتر از غلظت  NaOدر نمونه

تشكيل خاكهای قرمز رنگ ،با توجه به متوسط مقادیر

باشد ،فرض بر این گرفته شد که مقدار  CaOبرابر مقدار

نسبت  )42/1( Al2O3/Na2Oو  )9/11( K2O/Na2Oدر

 NaOاست( 2و .)42

مقایسه با لسهای فوقانی که بهترتيب  1/11و  4/2میباشد،

براساس محاسبات آنجام شده مقادیر  CIAدر

پرواضح است.

واحدهای خاكهای قرمز رنگ مقطع آقبند با متوسط

همچنين در مقایسهای دیگر مابين لسهای فوقانی و

 19/15بين  11/5تا  12/8متغير است؛ در نتيجه ،تمامی

خاكهای قرمزرنگ از منظر نسبت عناصر اصلی ،مقادیر

واحدهای مذکور دارای مقادیر  CIAبيشتری نسبت به

نسبت  MgO/TiO2در خاكهای قرمز رنگ در کليه

لسهای فوقانی میباشند .که میتوان نتيجه گرفت که

واحدها با متوسط  ،1/1کمتر از لسهای فوقانی با مقدار

فرآیندهای خاكسازی درخاكهای قرمز رنگ ،در

 9/21است (شكل .)2این نتایج ،با نتایج مطالعات گالت و
4

2

مقایسه با لسهای فوقانی (به مقدار  ،)59/8بسيار بيشتر بوده

همكاران ( )44و وارگا و همكاران ( )94که در مطالعات

که در نتيجهی بارندگی بيشتر و اقليم مرطوبتر حادث

خود لسها و پالئوسولها را مورد مقایسه قراردادند نيز،

شده است (شكل.)2

مطابقت دارد و دليل آن را به حرکت منيزیم در اثر آبشویی

نوسان دو شاخص  Al2O3/Na2Oو( Na2O/K2Oبا
توجه به اینکه در تمامی نمونهها مقدار  K2Oبيشتراز Na2O

و یا تجمع کربناتهای ثانویه پس از فرآیند رسوبگذاری که
در نتيجه اقليم مرطوب تر است ،نسبت دادند.

است؛ در نتيجه برای بهدست آوردن اعداد بزرگتر از  4از
نسبت  K2O/Na2Oاستفاده گردید) در خاكهای مورد
مطالعه نشان میدهدکه خاكهای قرمز رنگ پایينی بهدليل

1- Gallet et al.
2- Varga et al.
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 لس ها و پالئوسول فوقانی و رد کلی،) نمودار مقایسه مابین عناصر اصلی و نادر خاکهای قرمزرنگ مقطع آق بند3( شكل
جیاشیان چین
Figure (3) Comparison diagram of major and trace element compositions between Agh Band red soils section,
upper loess and paleosol and the Jiaxian red clay. Note the good agreement between them.

458
طاهری و همكاران :خصوصيات ژئوشيميایی خاكهای قرمزرنگ...

بيشتر و در نتيجه اقليم مرطیوبتیر نسیبت بیه لیسهیای

یكی دیگر از نسبتهایی که برای بررسی شدت

فوقانی است (شكل.)2

هوادیدگی لسها ،از منظر عناصر نادر ،مورد استفاده قرار
میگيرد ،نسبت  Rb/Srاست( Rb .)41بهدليل اینکه
معموال در کانیهای پتاسيمدار تثبيت میشود در نتيجه

نتیجهگیری

در طول فرآیند هوادیدگی شيميایی نسبتا پایدار میماند و

با توجه به اثبات بادرفتی بودن خاكهای قرمز رنگ

یک عنصر غير متحرك قلمداد میشود .در مقابل  Srاز

فالت لسی ایران و نظر به اینكه بيشتر لسهای

نظر شيميایی بسيار واکنشپذیر میباشد و در طول

گزارش شده از آسيای ميانی مربوب به بازه زمانی

فرآیندهای خاكسازی و بهدليل ازدست رفتن کربنات

اواسط–اوآخر پليستوسن تا زمان حال میباشد ()91؛

کلسيم و سایر کانیهای حاوی کلسيم ،به سرعت شست-

در نتيجه این لسهای قرمز رنگ قدیمیترین

وشو مییابد (.)5

رسوبات بادی شناخته شده در غرب آسيای ميانی

در نتيجه و بدليل تفیاوت سیياليت اییندو عنصیر نیادر در

است .حال با توجه به اینکه شواهد کمی از خشک

طول فرآیندهای هوادیدگی شیيميایی ،مقیدار عنصیر Rb

شدن آسيای ميانی باقیمانده است و تحقيقات مربوب

در خاك افزایش مییابد و عنصیر  Srدر خیاك کیاهش

به تغيير اقليم در آسيای ميانی ،که به عنوان یكی از

مییابد ( .)5از آنجایی که فرآیندهایی آبشویی در طول

منابع گرد و غبار در نيمكره شمالی زمين محسوب

پروسههای خاکسازی عمدتا به متوسیط بارنیدگی منطقیه

میشود ،نسبتا ضعيف است؛ بنابراین فالت لسی ایران

بسیییتگی دارد ،در از ایییین رو نسیییبت  Rb/Srبیییه ميیییزان

که در عرضهای ميانی جغرافيایی منطقه خشک

بارندگی اقليم گذشته وابسیته مییباشید( .)1بررسییهیای

آسيا قرار دارد ،یک منطقه کليدی برای درك

آنجام شده در مقطیع آقبنید نشیان مییدهید کیه نسیبت

تاریخچه خشک شدن آسيا و همچنين مكانيسم ایجاد

 Rb/Srدر لسهای قرمزرنگ بيشتر از لسهیای فوقیانی

آن میباشد و این لسهای قرمز رنگ زمينه مطالعات

میباشد که این موضوع نشاندهنده هوادیدگی شیيميایی

بيشتر را در این زمينه فراهم مینماید.
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