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بند، نوده، شناسی، آقول، محیط گذشته، پالئوپدولوژی، کانیپالئوس -های لستوالی های کلیدی:واژه

 آباد، نکا  مبارک

 

 19-403-43شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع يافته:

 

 فرهاد خرمالی، علی شهریاری، مریم موسوی دستنایی نويسنده)گان(:

 

 

پالئوسول جهت بازسازی شرایط اقلیمی گذشته در طول  -لسهای شناسی توالیبررسی خصوصیات کانی عنوان:

 شمال ایران بخشی از رسوبات لُسی یک شیب اکولوژیکی در

 

 19-403-43 شماره:

 8/4/9413   تاريخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

و اواخر دوره کواترنری بازتاب رسوبات لسی شمال ایران به خوبی تغیرات اقلیمی و تکامل خاک را در اواسط 

 بازسازی شرایط اقلیمی گذشته )آب و هوا و پوشش گیاهی( در چهار توالی منظور دهند، لذا این مطالعه بهمی

 باشد.های گلستان و مازندران میو نکا( در استان آبادبند، نوده، مبارکخاک قدیمی در )آق -لس

 

 مقدمه )شرح مساله(

سول، های انتیمنظور مقایسه در ردیف اقلیمی حفر گردید و تحت خاکاک مدرن بهپروفیل خ 3تعداد 

خاکساز و  منظور انجام این طرح، مطالعات فرایندهایبندی گردید. بهسول طبقهسول و آلفیسول، مالیانسپتی

 . های زیستی انجام گردیدهای کربن، نیتروژن و بیومارکشناسی رس، ایزوتوپآزمایشات میکرومورفولوژی، کانی

 هاترين يافتهمهم

ولینیت و ئهای لس خاک قدیمی نشان داد که ایلیت، کلریت، کاشناسی بخش رس خاک در توالینتایج کانی

های غالب یت و ورمیکولیت کانیاسمکت -باشند. اسمکتیت، ایلیتهای لسی میهای اصلی در نهشتهاسمکتیت کانی

 باشند. های قدیمی میدر خاک
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

رتباط مستقیم با اقلیم دارند. ورد مطالعه و فرایندهای خاکساز اهای مها در خاکنتایج نشان داد که تکامل افق

باشند. مطالعات کننده شدت و مقدار فرایندهای خاکسازی میعبارت دیگر تغیرات اقلیمی عامل اصلی کنترلبه

( تغیرات MISECAهای صحرایی و آزمایشات فیزیکوشیمیایی را تایید کرد. شاخص )میکرومورفولوژی، یافته

های لس شناسی رس در توالینتایج کانیهای مختلف مناطق مورد مطالعه نشان داد. دهای خاکساز را در افقفراین

های لسی مذکور های اصلی در نهشتهولینیت و اسمکتیت کانیئخاک قدیمی نشان داد که ایلیت، کلریت، کا

 باشند.های قدیمی میهای غالب در خاکاسمکتیت و ورمیکولیت کانی -باشند. اسمکتیت، ایلیتمی

 

 
 که در تیمار پتاسیم کاهش شدید یافته و باعث افزایش زیاد پیک  A° 93ایکس بخش رس، پیک  پرتونگاراشعه -9شکل 

A° 90 باشد؛ الف( افق ها( میصورت کانی غالب در این افقدهنده کانی ورمیکولیت )بهشود، نشانمیBt  در توالی  9خاکرخ

 .در توالی نکا 3کرخ خا ABtkنکا، ب( افق 

 


