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 چکیده
 شرایط  ارزیابی منظور بهگرگان  در جنوب   منطقه ناهارخوران   در  پالئوسول   - توالی لس   یک خصوصیات میکرومورفولوژیک 

 آنهـا    خـصوصیات مورفولوژیـک    و پروفیل در دیواره توالی تشخیص       17،  منظور بدین. مورد مطالعه قرار گرفت    ،اقلیمی گذشته 
، شواهد اهدات میکرومورفولوژیکمش .نخورده برای تهیه مقاطع نازک برداشته شد     های دست    آن نمونه  های  از افق  ثبت گردید و  

اکـسیدهای آهـن و منگنـز    های  ها و نودول  هیپوکوتینگوجود. وژنیک را در این توالی نشان دادهای پد یندآفرمختلفی از وقوع    
، وجـود شـواهدی   از دیگر خصوصیات این توالی.  بوده استشرایط رداکس نوسانات متناوب در  که این توالی دارای نشان داد 

 اثـرات بیوتورباسـیون نظیـر میکروسـاختمان      نیـز   و  و بقایای ریشه در حفرات      بیولوژیک از جمله فضوالت جانوری     از فعالیت 
 را نـشان    هـا   لـس  تجمـع    ینـد آفرم بودن شرایط سرد و خشک در طـی           حاک ،تنان حضور بقایای غالف آهکی نرم    . استکروی  

 شرایط محیطی مناسـب و تجزیـه مـواد آلـی            یها  گر نشانه  از دی  ،ها  کلسیت سیتومورفیک و سوزنی شکل در پالئوسول      . دهد  می
، شاهدی از وجود بارندگی کـافی و شـرایط اقلیمـی مرطـوب بـرای                ها  پالئوسولهای رسی در      ها و هیپوکوتینگ    کوتینگ. است
 کربنات کلسیم و اکـسیدهای آهـن و        های رس و    های مرکب، شامل کوتینگ     حضور پدوفیچر . باشند  رس می شویی و انتقال     آب

طور کلی از  هب. باشد ها می ژنتیک بودن این خاک   دهنده پلی   ، نشان های پالئوسول    به شکل جاکستاپوز و سوپرایمپوز در الیه       منگنز
پالئوسـول دره ناهـارخوران گرگـان،        -گیری کرد که توالی لس     نتیجه توان  می ذکر شده    شواهد و مشاهدات میکرومورفولوژیک   

 معرف اقلیم سـرد و خـشک بـوده          ها  لس. باشد  ها می  و خشک و گرم و مرطوب در این خاک        های سرد     دهنده تکرار دوره   نشان
 مـورد   پالئوسـول  تشکیل لس و     ترتیب بدین .دنباش  تری می   دهنده شرایط جغرافیایی گرم و مرطوب       نشان ها  پالئوسولکه   درحالی
 . متفاوت انجام گرفته استاقلیمیشرایط آب و هوایی و  در ادوار یخچالی و بین یخچالی و در ترتیب  به،مطالعه

  
  ژنتیک های پلی ، خاکپالئوسول، آب و هوای قدیمی - میکرومورفولوژی خاک، لس: کلیدیهای واژه

     

                                                 
1rezaghazanchaii@gmail.com :  مسئول مکاتبه -* 



 

  مقدمه
 راهنمایی برای  بدیهی است که شرایط امروزی زمین

اقلیم و شرایط اکولوژیک . استدرک شرایط گذشته آن 
 دچار ،سیشنا های مختلف زمین زمین در طی دوران

 تغییرات و از این نظر،تغییرات و نوسانات شدیدی شده 
 شواهد مختلفی ،شناسی ایجاد شده در دوران چهارم زمین

 زمین به ودیعه گذارده که ما را در شناخت روی
دوره کواترنر را از نظر . نماید های گذشته یاری می پدیده

ی بند های سرد و گرم تقسیم  به دورهتوان میآب و هوایی 
 و 1های یخچالی های سردتر کواترنر، دوره دوره. نمود
 نامیده 2های بین یخچالی تر کواترنر، دوره های گرم دوره
  .)1997 معتمد، (شوند می

انتقال و یند آ فر،کواترنر ایران یندهای مهم درآاز فر
های خشکی در  ترین نهشته  که مهمباشد ها می تجمع لس

.  هستند3علق به پلیستوسنکواترنر بوده و اکثریت آنها مت
های ضخیم لس و پالئوسول تشکیل  رسوبات لسی از توالی

عنوان شاهد مهمی، تغییرات شرایط آب و هوایی  هشده و ب
تشکیل لس . اند  میلیون سال اخیر ثبت کرده5/2را در طی 
که  های سردتر صورت گرفته است درحالی در دوره
دهنده  ، نشانهای لس های مدفون در بین الیه پالئوسول

 سازی خاکگذاری لس و افزایش  های کاهش رسوب دوره
چیرگی نسبی هر یک از شرایط سرد و خشک . باشد می

که باعث انتقال گرد و غبار شده و یا شرایط گرم و 
 گردیده، این موازنه سازی خاکمرطوب که باعث افزایش 

 وانت یاز این رو م. نمایدرسوبی را تنظیم می -خاکی
روی هم قرار گرفته و ی مختلفی از لس را که ها الیه

 یص دادشخت، از هم  راهای مختلف هستند مربوط به دوره
  ).1999نیا،  فیض احمدی و(

ای  سازند به هم پیوستهدارد  اظهار می) 1997(پاشایی 
صورت تپه ماهور در منطقه گرگان و  از جنس لس که به

ن های بادی از آخری دشت وجود دارد، حاصل نهشته
صورت که با   بدین.باشند وی یخچالی دوره کواترنر میپسر

                                                 
1- Glacial 
2- Interglacial 
3- Pleistocene 

سبب  های کواترنر از ارتفاعات البرز به نشینی یخچال عقب
اختالف دمای این ارتفاعات با فرورفتگی خزر در 

های بسیار شدید از  ترکمنستان، موجب پیدایش طوفان
ز کویرهای سمت شمال شده که پس از گذشتن ا

ای وسیع در آنجا، مقادیر های ماسهپهترکمنستان و ایجاد ت
صورت معلق به طرف  هزیادی ذرات ریز و سیلتی را ب

ها پس از برخورد به  جنوب انتقال داده است و این طوفان
شرقی و ارتفاعات البرز  داغ در بخش شمالارتفاعات کپه

در جنوب گرگان و دشت، قدرت انتقال خود را از دست 
ای در سراسر صورت سفره ا بهداده و مواد سیلتی معلق ر

  .اند دشت به جای گذاشتهقه گرگان ومنط
 از ها پالئوسول معتقد است) 1990(گوسن  -کود
شوند بلکه  یگذاری بادی ایجاد نم توقف در رسوبطریق 

گذاری گرد و غبار  هایی که شدت رسوب در طول دوره
در شرایطی که (یندهای پدوژنیک آ و تأثیر فرآهسته شده

، تشکیل یابد میافزایش ) شود ری شیب بیشتر میپایدا
شوند که دفن   و حفظ میهشوند و زمانی باقی ماندمی

وقوع  هب ،گذاری لس  رسوباثر افزایششدگی سریع در 
  .پیوسته باشد

های مهم و حتی شاید ضروری در  یکی از تکنیک
رود،  ار میک هها که توسط اکثر محققین ب مطالعه پالئوسول

میکرومورفولوژی . باشد  می4کرومورفولوژیمطالعات می
های خاک دست  عبارت است از روش مطالعه نمونه

های میکروسکوپی و  نخورده با استفاده از تکنیک
 سازنده یمنظور تشخیص اجزا میکروسکوپی بهاولترا

نظر زمانی و  مختلف آن و تعیین روابط متقابل آن از نقطه
 با )2003(ن کمپ و همکارا). 2003استوپس، (مکانی 

 پالئوسول در -توالی لس بررسی میکرومورفولوژیک
های رسی  پراکنش عمقی میکروساختمان، پوششآرژانتین، 
های  ترین ویژگی همهای ثانویه را سه نوع از م و کربنات

 دانستند که بازسازی رویدادهای میکرومورفولوژیک
 رسوبی را که مسئول گسترش توالی هستند -خاکی
  .نمایدیپذیر م امکان

                                                 
4- Micromorphology 



 

 وجود تحقیقات و مطالعات بسیار زیاد در خالفرب
لعه گونه مطا  هیچ،پالئوسول در جهان -های لس مورد توالی

ها در   در مورد این توالیکامل و جامع میکرومورفولوژیک
این با توجه به نکات فوق، . ایران انجام نگرفته است

 -لس در توالی  زیراهداف دستیابی به منظور  بهتحقیق
 در منطقه ناهارخوران گرگان به انجام رسیده پالئوسول

 :است

هـای   تـوالی  تشخیص خصوصیات میکرومورفولوژیک   -1
  .های آنها از یکدیگر  و شناخت تفاوتپالئوسول -لس

استفاده از خصوصیات میکرومورفولوژیک برای اطالع       -2
  .های پدوژنیک در منطقهیندآفراز نوع 

 با  گذشتهاقلیمی شرایط دست آوردن اطالعاتی از هب -3
  .فولوژیکاستفاده از شواهد میکرومور

  
  ها مواد و روش

مقطع مورد مطالعه در دره ناهارخوران در جنوب شهر 
در این .  صدا و سیما واقع شده استتپهگرگان و در 
های لسی مربوط به دوران کواترنری  منطقه نهشته

ارت متوسط درجه حر. اند هایی تجمع یافته صورت تپه هب
و متوسط گراد  سانتی درجه 15در این منطقه حدود 

 رژیم .باشد متر می  میلی700بارندگی ساالنه در حدود 
  وبوده 2ترمیک و 1کیزرترتیب  رطوبتی و حرارتی به
 متر 350 از سطح دریا حدود ارتفاع متوسط منطقه

 درصد و رو به 30 تا 25شیب عمومی منطقه بین . باشد می
 ده عمطور  بهش گیاهی این منطقهبوده و پوششمال 

  .)2003، زاده خلیلی( استصورت جنگلی  به
 17 پس از تعیین محل مناسب، عملیات صحرایی،در 

 چهار از لمتشک (های لسی پروفیل در طول دیواره توالی
 ) متر5/9 و 8/5، 5/7، 15/5 یها  به ضخامتیواره لسید

اهنمای  رها براساس کدام از پروفیل هر. داده شدتشخیص 
 )Soil Survey Staff,1996(تشریح پروفیل خاک 

نخورده   دست یک نمونه ، پروفیل های تشریح و از کلیه افق
 جهت ،های ویژه صورت کلوخه و یا توسط قالب هب

                                                 
1- Xeric 
2- Thermic 

هیه و به آزمایشگاه منتقل  تمشاهدات میکرومورفولوژیک
  .گردید
ای و، در هشدن جهت خشک خوردهن ی دستها ونهنم

 25در نهایت . خشک گردند اده شدند تا هواآزاد قرار د
طع نازک انتخاب انخورده جهت تهیه مق نمونه دست

 به نسبت استر ها از رزین پلی جهت اشباع نمونه .گردید
 14 ،کننده عنوان رقیق ه باستوندرصد   40 رزین،  درصد60

اکتوات  قطره 7کتون پراکسید و  اتیل متیلکننده  سختقطره 
زی سا اشباع. استفاده گردیدکاتالیست عنوان  بهکبالت 
 افزودن  و طی چند مرحله باءها در شرایط خال نمونه

ها   و زمان سخت شدن نمونهتدریجی رزین انجام گردید
برش و تهیه مقاطع در  . هفته به طول انجامید4حدود 

شناسی  آزمایشگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی سازمان زمین
ا استفاده از ه شده بمقاطع تهی .یدکشور انجام گرد

مورد بررسی قرار گرفته و تشریح میکروسکوپ پالریزان 
) 2003(اریف استوپس مقاطع نازک براساس روش و تع

  .انجام گردید
  

  نتایج
بررسی میکروساختمان : میکروساختمان و حفرات

 Bk و Bwهای  و افقهای لس   که الیهدادها نشان  توالی
زاویه با تمایز ضعیف  مکعبی بدون  میکروساختماندارای

 با داشتن Bss و Btهای  اکثر افق. دبودنپدها تا متوسط 
دار و تمایز خوب پدها،  میکروساختمان مکعبی زاویه

 وجود این .شواهدی از تکامل بیشتر را نشان دادند
علت انقباض و انبساط خاک در نتیجه   بهمیکروساختمان

، فانینگ و فانینگ (باشد میخشک شدن و خیس شدن 
.  میکروساختمان کروی مشاهده شد، پروفیل7 در). 1989

این میکروساختمان ناشی از فعالیت جانوران خاکزی در 
 در 3اختالط بیولوژیک یندآفرای از  خاک بوده و نشانه

 زاراته و ؛2003کمپ و همکاران، (باشد  خاک می
  ).2002همکاران، 

                                                 
3- Bioturbation 



 

 دادبررسی حفرات در مقاطع تهیه شده از توالی نشان 
 از نوع کانال ها ویژه در پالئوسول ه بکه بیشترین حفرات

فرات ح. دن در رده بعدی قرار دار1 حفرات واگبوده و
ه رشد و نفوذ ریشه در خاک بوده کانال مربوط ب

و فراوانی این ) 2004 ، کمپ و همکاران؛1978، کوایسترا(
 وجود شرایط مساعد را برای رشد ها پالئوسولحفرات در 
   .سازدهان آشکار میو نمو گیا

 ذرات نسبتالگوی پراکنش : 3فابریک - و بی2مسگراند
های لس و پالئوسول از نوع   در تمام الیه4درشت به ریز

 20 و اندازه حد میان ذرات درشت به ریز 5پورفیریک
 از ،ترین کانی درشت در تمام مقاطع اصلی. بودمیکرون 

 رـاویه به قطدون زـ یا بدار هـرات معدنی کوارتز زاویذ
مشاهدات ذکر شده . بود میکرون تشکیل شده 80-40
  .داردبندی یکسان مواد مادری   از یکنواختی و دانهکایتح

 -دارای بی ،Ck و Bk ،Bw ،Cهای  اکثریت افق
 ، بوده و فقط در بعضی نقاط مقطع6ای فابریک غالب لکه

فابریک  -شدگی با آهک میکریتیک، بی دلیل اشباع هب
تشکیل ) 1993(فیتزپاتریک . شدشاهده  م7تیککریستالی

ای را نتیجه قرارگیری سوسپانسیون و یا  فابریک لکه -بی
فلوکوله شدن مواد ریز ماتریکس خاک در طی 

نیز چنین ) 2004(کاران کمپ و هم. داند گذاری می رسوب
های آرژانتین  های پالئوسول توالی  را از الیهفابریک -بی

 دارای عمدهطور  به Bss و Btای ه افق .اند گزارش کرده
  .بودند 8ای و رگه مانند فابریک لکه -هر دو نوع بی

  :9بررسی پدوفیچرها
 مقطع تهیه شده 25از مجموع : 10شکل کلسیت سوزنی

و  11صورت کوتینگ شکل به  آهک سوزنی، مقطع5فقط در 

                                                 
1- Vugh 
2- Groundmass  
3- b-fabric 
4- c/f related distribution pattern 
5- Porphyric 
6- Speckled  
7- Crystallitic 
8- Striated 
9 - Pedofeatures 
10- Needle-fiber calcite 
11- Coating 

 مشاهده گردید ها لس و ها پالئوسول در 12یا پرشدگی
آلی نقش زیادی در تشکیل مواد . )2 و 1 یهاشکل(

ها را به  منشاء این سوزن. )1938کوبینا،  (ها دارد سوزن
 در داخل دستجات میسلیوم 13معدنی شدن بیولوژیک

ترتیب آنها نشانگر حضور  بدین. دهند ها نسبت می قارچ
دهنده  پذیر در خاک بوده و همچنین نشان مواد آلی تجزیه

و همکاران، بژدک (وجود رطوبت کافی در خاک هستند 
 ،حضور کلسیت سوزنی در مواد لسی آهکی). 1997

دهنده حضور  ، نشان داشتن شرایط سرد و خشکبرخالف
 ها لسگذاری   در طی رسوب محدودپوشش گیاهی

  ).1997بژدک و همکاران،  (دباش می
 :15های ریشه کلسیتی  یا سلول14کلسیت سیتومورفیک

صورت  ه بها پالئوسول افق از 6 در این نوع کلسیت
 کامل و نیز کوتینگ مشاهده گردیدپرشدگی کامل و غیر

نکته قابل توجه در توزیع کلسیت سیتومورفیک . )3شکل (
 بود،های لس  در این تحقیق، عدم وجود آنها در الیه

ها مشاهده  پالئوسولکه این نوع پدوفیچر فقط در طوری هب
مکانیسم تشکیل این نوع کلسیت را چنین بیان  .گردید

کلسیم در ماتریکس خاک توسط ترشح  نند که کربناتک می
اسیدهای آلی از ریشه، حل شده و با جذب یون کلسیم 

صورت  ها به های ریشه، در داخل واکوئل توسط سلول
های ریشه   فراوانی سلول.یابد کربنات کلسیم تجمع می

علت ثبات تقریباً طوالنی سطح زمین تحت  کلسیتی را به
  ).1997بژدک و همکاران،  (دانند میشرایط مساعد اقلیمی 

 در خاک، شواهدی ی رسهای پوشش: 16های رسی پوشش
 در های تحتانی های باالیی به افق  رس از افقاز انتقال

 فاکتور کلیدی جهت تجمع رس، . هستندنتیجه نفوذ آب
های خشکی است تا رس منتقل شده نگهداری  وجود دوره

 ).1990 ،ن فدروف و همکارا؛1983 ،کیگو مک(شود 
ای  دارBss و Bt های تمام افق نشان داد که مشاهدات
در سطح ها  و یا هیپوکوتینگرس تیپیک های  کوتینگ

                                                 
12- Infilling 
13- Biomineralization 
14-      Cytomorphic calcite 
15- Calcified root cells 
16- Clay coatings 



 

های  از پدوفیچر. )5 و 4 یهاشکل (حفرات و پدها بودند
وجود پدوفیچرهای مرکب ، جالب توجه در این مطالعه

جواری کوتینگ رس و کربنات کلسیم در  همصورت  به
 از Btهای  در افق 1 شکل جاکستاپوزکنار هم به

های   وجود بعضی کوتینگ.دبو 14 و 10های  پروفیل
دهنده  های رس، نشان روی کوتینگکلسیتی بر

های فوقانی و انتقال بعدی کلسیت است  زدایی افق کلسیت
 12 از پروفیل Btدر افق ). 2003خرمالی و همکاران، (

س و صورت کوتینگ ر ه ب2 پدوفیچر سوپرایمپوزیک
هیپوکوتینگ اکسیدهای آهن و منگنز در حفره مشاهده 

 روی سطح حفره که ابتدا تجمع رس طوری هگردید، ب
صورت  هانجام گردیده و سپس اکسیدهای آهن و منگنز ب

شکل  (هیپوکوتینگ برروی کوتینگ رس قرار گرفته است
 3 نیز یک پدوفیچر مرکب13 از پروفیل Btدر افق . )6

وتینگ رس در حفره، پرشدگی حفره  که شامل کشددیده 
با آهک میکریتیک و هیپوکوتینگ اکسیدهای آهن و منگنز 

شود که چنین  وجب میمها  این ویژگی. )7شکل  (باشد می
هایی  ژنتیک خاک های پلی خاک.  نامند4ژنتیک خاکی را پلی

هستند که چندین سیکل تکامل را در نتیجه تغییر شرایط 
  ).1982دوچافور، (اند  هآب و هوایی پشت سر گذاشت

های   کوتینگ16 و 15های   از پروفیلBssدر افق 
در حفرات دیده و دارای شکستگی الیه  رسی قوی و الیه

دهنده وجود   نشانشکستگیاین . )8شکل ( دشدن
از خشک و خیس های انقباض و انبساط ناشی یندآفر

فیتز  ( استها کوتینگتخریب فیزیکی   وهای متوالی شدن
 نورت و ؛2003 ، خرمالی و همکاران؛1993ک، پاتری

  .)2004 ،همکاران
اکسیدهای آهن و منگنز به دو  :اکسیدهای آهن و منگنز

شکل  (ها مشاهده گردید گ و انواع نودولشکل هیپوکوتین
شدگی با  ها، افزایش اشباع ویژگی مهم این هیپوکوتینگ. )9

ی ها هیپوکوتینگ. باشد مینزدیک شدن به سمت حفره 

                                                 
1- Juxtapose 
2- Superimpose 
3-   Compound pedofeature 
4- Polygenesis 

کسیدهای آهن و منگنز در حفرات، نتیجه تفاوت در ا
و زهکشی نامناسب خاک همراه با شرایط رداکس 

این پدوفیچرها زمانی تشکیل . باشد میهای خشکی  دوره
 که آب غنی از آهن و منگنز در طول دیواره شوند می

مک کارتی و (کند  میکروپورهای غنی از هوا عبور می
  .)1998همکاران، 

 در بیشترهای اکسید آهن و منگنز که  لموقعیت نودو
 نشانگر دتوان میفاصله کمی از آن بود  هاطراف حفرات و ب

 شرایط احیاء و در ،این باشد که در فضای خلل و فرج
تری حاکم بوده، لذا   شرایط اکسید،ماتریکس خاک

اکسیدهای محلول با حرکت به طرف ماتریکس خاک و 
نامحلول درآمده و  صورت برخورد با شرایط اکسید، به

شواهد . اند  رسوب و تجمع پیدا کردهصورت نودول به
های مورد  دهد که حفرات موجود در توالی فوق نشان می

با آب اشباع هایی از سال  طور متناوب در زمان همطالعه، ب
 نتایج فوق .اشباع غالب بوده استبوده و سپس حالت غیر

کارتی و   مکو) 2002(با مطالعات زاراته و همکاران 
  .مطابقت دارد) 1998(همکاران 

از : های بیولوژیک پدوفیچرهای ناشی از فعالیت
های وجود فعالیت بیولوژیکی و جانوری در  نشانه
های  پالئوسول، وجود میکروساختمان -های لس توالی
 درهای گیاهی  و بقایای ریشه، فضوالت جانوری کروی

 زاراته و ؛ 2003کمپ و همکاران، (است  داخل حفرات
در کروی فراوانی میکروساختمان ). 2002همکاران، 
دهنده شرایط  ی توالی مورد مطالعه، نشانها پالئوسول

 بوده و کم بودن مناسب محیطی برای فعالیت بیولوژیکی
های لس، محدودیت فعالیت جانوری را در  آن در الیه
ها  بررسی. سازد ها آشکار می گذاری این الیه زمان رسوب

 داد که بیشترین فراوانی فضوالت جانوری در نشان
نکته جالب توجه ). 10شکل (های آهکی بود  پالئوسول

این امر .  بودBtهای  عدم وجود این ویژگی در افق
کننده این  تواند نشانگر این باشد که جانوران تولید می

.فضوالت، جهت فعالیت خود نیاز به شرایط آهکی دارند



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .7 پروفیل Ckل آهک سوزنی در حفره کانال، افق ـره واگ و پرشدگی غیرکامـکوتینگ هاللی آهک میکریتیک در حف -1شکل

  .9 پروفیل Bk هیپوکوتینگ آهک میکریتیک و کوتینگ آهک سوزنی در حفره کانال، افق -2شکل 
  .9 پروفیل Bkصورت پرشدگی غیرکامل در حفرات کانال، افق  ک سیتومورفیک به آه-3شکل 

  .13 پروفیل Bt هیپوکوتینگ رس در حفره واگ، پروفیل -4شکل 
  .14 پروفیل Btالیه رس با زاویه خاموشی مشخص در حفره واگ، افق   کوتینگ الیه-5شکل

  .12 پروفیل Btت سوپرایمپوز، افق صور  کوتینگ رس و هیپوکوتینگ اکسید آهن و منگنز به-6شکل 
 
 
 
 
 

 کوتینگ رس

 اکسید آهن و منگنز

6150 µm 

3

 کلسیت سیتومورف

150 µm 

    5

 کوتینگ رس

150 µm 

2
 هیپوکوتینگ آهک

 آهک سوزنی شکل

150 µm 1
ینگ آهککوت  

 آهک سوزنی

150 µm 

4

 هیپوکوتینگ رس

150 µm 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .13 پروفیل Btصورت جاکستاپوز و سوپرایمپوز، افق  کامل آهک و هیپوکوتینگ اکسید آهن و منگنز به کوتینگ رس، پرشدگی غیر-7شکل 
  .15فیل  پروBss کوتینگ تیپیک شکسته شده رس در حفره کانال، افق -8شکل 

شدگی ضعیف تا متوسط در گراندمس و در کنار حفره   هیپوکوتینگ اکسید آهن و منگنز در حفرات کانال و نودول ارتیک با اشباع-9شکل 
  .10 پروفیل Ckکانال، افق 

  .8 پروفیل Bk فضوالت جانوری در حفره کانال، افق -10شکل 
  .9ز پروفیل  اA بقایای ریشه گیاهان در حفرات کانال، افق -11شکل 

  .7 از پروفیل Ckتنان، افق   بقایای غالف آهکی نرم-12شکل 
  
  

12

بقایای غالف نرم 
ا

150 µm 

 کوتینگ رس

 اکسید آهن و منگنز

 پرشدگی غیر کامل آهک

7150 µm 

10

  فضوالت جانوری

150 µm 9

 نودول اکسید آهن و منگنز

هیپوکوتینگ اکسید 
  آهن و منگنز

150 µm 

11

 بقایای ریشه

150 µm 

٨

کوتینگ 

150 µm 



 

ها،  با توجه به نتایج فوق، حضور این ویژگی در پالئوسول
شاهدی بر وجود فعالیت بیولوژیک بیشتر و در نتیجه، 

 شرایط تحتتقریباً طوالنی سطح زمین ثبات  ای از نشانه
همچنین  ).2001 آمیوتی و همکاران، (استمساعد زیستی 

های گیاهی در حفرات کانال و گاهی  وجود بقایای ریشه
ها  که در پالئوسول ،بقایای بافت گیاهی در گراندمس

دهنده حاکمیت  نشانهای لس بود،  مراتب بیشتر از الیه به
  .)11شکل  ( و نمو گیاهان استشرایط مناسب برای رشد

د از دیگر شواهد فعالیت بیولوژیکی در مقاطع مور
های  تنان در الیه مطالعه، حضور بقایای غالف آهکی نرم

شکل  (است های لس خصوص در الیه  بهمختلف توالی
 - طی تحقیقی در توالی لس)2004 (فاریابی. )12

گونه  پالئوسول ناهارخوران گرگان، اظهار داشت که این
 که شرایط آب و ها لسگذاری   در زمان رسوبشکم پایان

اکم بوده، در این منطقه حضور هوایی سرد و خشک ح
پایان در  لذا فراوانی بقایای غالف آهکی شکم. دنداشت
دهنده حاکمیت شرایط اقلیمی سرد و  های لسی، نشان  الیه

خوران ی مقطع ناهارها لسگذاری  خشک در زمان رسوب
 پاشایینتایج این بخش از تحقیق با مطالعات . باشد می

  .مطابقت داردنیز ) 1997(
  

  گیری  نتیجهبحث و
های متناوب لس و پالئوسول در توالی مورد  وجود الیه
دهنده تحوالت کلی شرایط جغرافیایی و آب  مطالعه، نشان
 است که موجب شده بیشتر ها لسزمان تجمع و هوایی در 

 اثرات ،ها تغییر کرده و در نهایت خصوصیات این الیه
جای  های مختلف، خاکی را بر شرایط فوق در زمان

 متناوب سازی خاکاشته که ترکیبی از شواهد اقلیمی و گذ
  .دهد را در خود نشان می

 که این داد  نشانشواهد مختلف میکرومورفولوژیک
، شاهد نوسانات متناوب های مختلف توالی در طی زمان

و وجود انقباض و انبساط در نتیجه شدگی با آب  در اشباع
یگر از د. بوده استشدن و خیس شدن متوالی   خشک

خصوصیات این توالی، وجود شواهدی از فعالیت 
. باشد می کیولوژیاختالط ب هاییندآفر وبیولوژیک 

دهنده حاکم  نشان تنان  حضور بقایای غالف آهکی نرم
 ها لس تجمع یندآفربودن شرایط سرد و خشک در طی 

همچنین فراوانی بقایای ریشه گیاهی در حفرات . باشد می
دهنده  های لس، نشان نسبت به الیه ها پالئوسول  درکانال

شرایط مناسب اقلیمی جهت فعالیت بیولوژیک در 
از شواهد دیگر برای فعالیت بیولوژیک . ستا ها پالئوسول

 حضور کلسیت سیتومورفیک و کلسیت ،در این توالی
  .باشد میسوزنی شکل 
های رسی در  ها و هیپوکوتینگ واع کوتینگوجود ان

وجود بارندگی کافی برای  شواهدی از ها پالئوسول
دهنده  این امر همچنین نشان. استشویی و انتقال رس  آب

ثبات تقریباً طوالنی سطح زمین تحت شرایط مناسب 
های خشکی جهت تجمع رس  اقلیمی و نیز وجود دوره

های مرکب  حضور پدوفیچر). 1983کیگو، مک (باشد می
ها و پشت سر  ژنتیک بودن این خاک دهنده پلی نشان

گذاردن چندین سیکل تکامل در نتیجه تغییر شرایط آب و 
  .باشد میهوایی 
 شواهد و مشاهدات میکرومورفولوژیکطورکلی از  هب

پالئوسول  -گیری کرد که توالی لس  نتیجهتوان میذکر شده 
های سرد  دهنده تکرار دوره نشاندره ناهارخوران گرگان، 

 ها لس. باشد میها  و خشک و گرم و مرطوب در این خاک
 ها پالئوسولکه  معرف اقلیم سرد و خشک بوده درحالی

تری  دهنده شرایط جغرافیایی گرم و مرطوب نشان
 های الیه، انواع ژنتیکی مختلفی از   توالی ایندر. دنباش می

شوند که معرف شرایط   یافت میپالئوسوللس و 
با توجه به  .باشند جغرافیایی دیرینه و اقلیم متفاوت می

 -های لس ت و مشاهدات محققین مختلف در توالیمطالعا
بژدک و  (پالئوسول موجود در نقاط مختلف جهان

 کمپ و ؛2001کمپ و همکاران،  ؛1997همکاران، 
 توان می، )2002 زاراته و همکاران، ؛2003همکاران، 

های  ، افق مورد مطالعه ر توالیگیری کرد که د نتیجه
های یخچالی و   دلیلی بر وجود دوره، و لسپالئوسول

 متفاوت شرایط آب و هوایی و اقلیمیو یخچالی  بین
  .است
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Abstract 
Micromorphological properties of a loess-paleosol sequence in Naharkhoran area, south of 

Gorgan were studied in order to assess the paleoenvironmental conditions of the area. Seventeen soil 
successions were observed across Naharkhoran loess sequence and their morphological properties 
were described. The undisturbed samples for the preparation of thin sections were collected. The 
micromorphological observations revealed many evidences on the occurrence of pedogenic processes. 
The existence of hypocoatings and nodules of Fe and Mn oxides, indicates that the studied sequence 
had periodic fluctuations of redox conditions. Other characteristics of this succession are evidences of 
biological activity such as faunal excrements, root residues in channels and bioturbation evidences as 
granular microstructure. The presence of gastropoda shells, possibly points to the dominance of dry-
cool climatic conditions during loess accumulation. Biogenic calcite of cytomorphic and needle-
shaped types in paleosols are other indicators for favorable climatic conditions and the consequent 
decay of organic matter. Clay coating and hypocoating are present only in paleosols, which is the 
evidence for adequate rainfall and moist climatic conditions, enough for leaching and translocation of 
clay. The presence of compound pedofeaturs such as clay and carbonate and Fe and Mn oxides as 
juxtaposed and superimposed coatings or hypocoatings in paleosols, probably show that these soils are 
polygenetic. As a conclusion, Naharkhoran loess-paleosol sequence is an indicator for periodic dry-
cool and moist-warm conditions. The loess layers are representative of dry-cool climate, whereas the 
paleosols are indicators of the moist-warm conditions. Formation of the studied loess and paleosols, 
have probably taken place in glacial and interglacial cycles with different climatic conditions, 
respectively. 
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