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مواد و روش کار

چکیده
کانی پالیگورسکیت از جمله کانیهای رسی الیافی  2:1است که در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
گسترش وسیعی دارند .این تحقیق ،به منظور بررسی منشا و شرایط تشکیل کانی پالیگورسکیت در دشتت
لیشتر گچشساران ،واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد .برای انجام این مطالعه ،ابتدا بتر استا
اطالعات به دست آمده از عکسهای هوایی و نقشههای توپوگرافی ،اقدام به تفکیک واحتدهای فیزیتوگرافی
شد و در هر واحد ،یک خاکرخ حفر و از افقهای مختلف نمونهبرداری شد .برای شناسایی کانیهتای رستی،
بعد از حذف گچ ،نمکهای محلول ،اکستیدهای آهتن ،کربنتاتهتا و متواد آلتی و جداستازی رات ر از
یکدیگر ،نمونههای خالص شده با منیزیم و پتاسیم اشباع و به ترتیب با اتیلن گلیکول و دمتای  550درجته
سلسیو تیمار و جداگانه با دستگاه پرتو پراش ایکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتتایج نشتان داد
که خاکهای منطقه در راستههای اینسپتیسولها و آلفیسولها قرار دارند .همچنین کانی پالیگورسکیت،
به عنوان کانی غالب در خاکهای منطقه شناخته شد .خاکرخ های مطالعته شتده ایتن منطقته دارای افتق
جیپسیک بوده و با توجه به بارندگی کم منطقه ،پالیگورسکیت موجود در این خاکها از تغییرات در طتول
زمان حفظ شده است .منشا تشکیل پالیگورسکیت این منطقه میتواند عالوه بر مواد مادری ،تشکیل آن در
شرایط گچی و شوری گذشته بوده که به دلیل تشکیل افق جیپسیک ،این کانی در طول زمان بدون تغییتر
باقی مانده است.

نتیجه گیری

خصوصیات منطقه
منطقه مورد مطالعه در  15کیلومتری غرب شهر دوگنبدان (مرکز شهرستان گچساران) در استان کهگیلویه و بویراحمد قترار دارد.
دشت لیشتر با حدود  500متر ارتفاع از سطح دریا ،پستترین نقطه استان بوده و در طبقهبندی اقلیمی ،نیمته خشتک محستوب
میشود.رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاکهای دشت لیشتر ،یوستیک-اریدیک و هایپرترمیک هستند .مهمترین سازند منطقه مورد
مطالعه ،سازند گچساران است.
روش انجام مطالعه
برای آماده سازی نمونه ها برای تجزیه کانی های رسی ،روش های مهرا و جکسون [ ،]17کیتریک و هوپ [ ]18و جکسون []19
برای از بین بردن عوامل شیمیایی سیمانیکننده و جدا شدن رات ر از یکدیگر مبنای عمل قرار گرفت .ابتدا کربناتهای خاک
با استفاده از محلول نرمال استات سدیم (پ .هاش  ) 5در دمای  80درجه سلسیو در حمام بخارخارج شدند .برای حذف ماده
آلی ،آب اکسیژنه  %30مورد استفاده قرار گرفت .پس از جداسازی ر نمونه ها با منیزیم و پتاسیم اشباع و این نمونه ها به
ترتیب با گلیسرول و دمای  550درجه سلسیو تیمار شده و جداگانه با پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفتند .پس از
جداسازی بخش ر  ،یک قطره از تعلیق ر (با توجه به نوع نمونه به نسبت  1:500یا  )1:300تعدادی از نمونه ها را روی شبکه
های مسی ریخته و پس از آن با الیه ای از « فرم وار» پوشانده و با میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمطالعه شدند.

بحث

کلمات کلیدی :کانی پالیگورسکیت ،منطقه نیمه خشک ،خاک گچی ،لیشتر

نتایج نشان داد که خاکهای منطقه در راستههای اینسپتیسولها و آلفیسولها قرار دارند .شاخصترین افقهای تحتاالرضی
منطقه مطالعه شده ،افقهای کلسیک و جیپسیک بودند .اینسپتیسولها ،حد واسط بوده و با توجه به شرایط آب و هوایی و مواد

شکل  -1دیفرکتوگرام های پرتو پراش ایکس منطقه ،پیک های قوی رده های اول و دوم پالیگورسکیت

شکل -2ریزنگاشتهای میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMدر افقهای جیپسیک

مادری در طول زمان به سایر خاکها تبدیل می شود .افق جیپسیک که در این منطقه شناسایی شد ،در خاکرخ های  2 ،1و 4
که در زیر گروه  Gypsic Haplusteptsطبقه بندی شدند مشاهده شد .این خاکرخها دارای رژیم رطوبتی یوستیک-اریدیک و

مقدمه

نتیجهگیری

مواد مادری با منشاء سازند گچساران میباشد .خاکرخ  3با وجود قرار گرفتن در شرایط ایجا افق جیپسیک ،به دلیل آبیاری

در منطقه مطالعه شده در همه خاکرخ هایی که پالیگورسکیت در آنها مشاهده شد در سنگ مادر آنها نیز

غرقابی به مدت طوالنی برای کشت رت ،صیفی جات و گندم فاقد این افق می باشد ولی به دلیل کافی نبودن شستشو برای

این کانی وجود داشته ولی بسته به شرایط محیطی مقدار آن کمتتر یتا بیشتتر شتده استت .منشتا تشتکیل

خروج همه کربنات ها ،دارای افق کلسیک نسبتا قوی می باشد .همچنین یک افق آرجیلیک ضعیف نیز در این خاکرخ تشکیل

پالیگورسکیت این منطقه میتواند عالوه بر مواد مادری ،تشکیل آن در شرایط گچی و شوری گذشتته بتوده

کانی پالیگورسکیت از جمله کانیهای رسی الیافی  2:1است که در خاکهتای منتاطق خشتک و نیمته خشتک گستترش

شده و با توجه به این افق ،در راسته آلفیسولها ردهبندی شده است .افق آرجیلیک مشاهده شده ،با توجه به شواهد موجود نمی

که به دلیل تشکیل افق جیپسیک ،این کانی در طول زمان بدون تغییر باقی مانده است .همچنین این کانی

وسیعی دارند [ .]1پالیگورسکیت یک کانی غنی از منیزیم با ویژگی های مورفولوژیکی فیبری است که فرمتول تقریبتی

از افق های باالیی به

تواند مربو به اقلیم گذشته باشد .به نظر می رسد فرایند تبدیل خاک های شور به سدیمی و انتقال ر

آن  yMg5Si8O20 (OH)2 ·(1−y)[xMg2Fe2·(1−x)Mg2Al2]Si8O20(OH)2متتیباشتتد .ایتتن کتتانی در

دلیل دیسپر

موقعیت های ژئولوژیکی مختلف مانند محیط های دریایی ،خلیج ها ،تاالب هتا و دریاهته هتا ،در ختاک هتای منتاطق

های سدیمی مجددا به دلیل وجود آهک زیاد و در طی فرایند کلسی فیکیشن آهکی شده و باعث تجمع ر

خشک و نواحی هیدروترمال به وجود می آید [ .]2حضور طبیعی پالیگورسکیت در رسوبات و خاک های مناطق خشک
به طور گسترده گزارش شده است و تقریبا همه خاک های حاوی پالیگورسکیت در در نتواحی خشتک و نیمته خشتک
گزارش شده است [ 3و  .]4در مقیا

جهانی پالیگورسکیت عمدتا در رسوبات ترشیاری یافت می شود .ایتن کتانی بته

عنوان کانی شاخص برای اقلیم های خشک و نیمه خشک محسوب می شود .محققان زیادی در خصوص پالیگورسکیت

در نواحی خشک و نیمه خشک تحقیق کرده اند و دو فرآیند عمده برای تشکیل اتوژنیک این کانی پیشتنهاد داده انتد.
که اول تبدیل اسمکتایت و ایلیت-اسمکتایت [ ]5یا تشکیل از کانی کلریت [ ]6و دوم رسوب شیمیایی محلول واقع در

شدن در اثر وجود سدیم می تواند باعث تشکیل افق ناتریک و نهایتا آرجلیک در این مناطق شده باشد .این خاک

شده است .ابطحی [ ،]20با مطالعه یک کاتنا در منطقة مرودشت فار

و آهک در یک افق

گزارش داد که در مناطقی که سفرة آب زیرزمینی باال

است خاکهای سالیدز و در مناطقی که عمق آب زیرزمینی پایین است خاکهای ناتروزرالفز تشکیل میشود.
پیک قوی رده اول حدود  3/10تا  6/10آنگستروم و پیک نسبتا قتوی حتدود  4/6آنگستتروم بتا کمتک مشتاهدات میکروستکوپ
الکترونی عبوری ( )TEMو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMکه با توجه به فیبری بودن پالیگورستکیت بته راحتتی قابتل
تشخیص میباشد ،وجود این کانی را در تعداد زیادی از خاکرخ های مطالعه شده تایید میکند .در منطقه مطالعته شتده در همته
خاکرخ هایی که پالیگورسکیت در آنها مشاهده شد در سنگ مادر آنها نیز این کانی وجود داشته ولی بستته بته شترایط محیطتی
مقدار آن کمتر یا بیشتر شده است .بیشترین مقدار کانی پالیگورسکیت در خاکهای منطقه لیشتتر مشتاهده شتد .ختاکرخ هتای

منافذ خاک [ .]7خرمالی و ابطحی [ ]8و شاکری و ابطحی [ ،]9غنی بودن محیط از لحاظ سیلیسیم و منیزیم pH ،باال

مطالعه شده این منطقه دارای افق جیپسیک بوده و با توجه به بارندگی کم منطقته ،پالیگورستکیت موجتود در ایتن ختاک هتا از

و در مقابل کمبود آلومینیم و آهن را شرایط مطلوب جهت تشکیل پالیگورسکیت می دانند .این کانی در محیطهای بتا

تغییرات در طول زمان حفظ شده است .منشا تشکیل پالیگورسکیت این منطقه میتواند عتالوه بتر متواد متادری ،تشتکیل آن در

هتای دیگتر تبتدیل متیشتود .ارتبتا استمکتیت و

شرایط گچی و شوری گذشته بوده که به دلیل تشکیل افق جیپسیک ،این کانی در طول زمان بدون تغییر باقی مانده است .نتتایج

پالیگورسکیت در بسیاری از خاکها مشاهده شده و درباره تبدیل آنها به یکدیگر بحث شده استت .بیگهتام و همکتاران

( XRDشکل  )2و تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی عبوری (( )TEMشکل  ،)3وجود ایتن کتانی فیبتری را در افتق

[ ]10کاهش پالیگورسکیت را با افزایش اسمکتیت هماهنگ متی داننتد .طبتق نظتر گولتدن و همکتاران [ ]11تبتدیل

های جیپسیک و کلسیک خاک های مطالعه شده منطقه تایید میکند .ندیمی و فرپور[ ،]21با بررسی خاک هتای منطقته ماهتان

پالیگورسکیت به اسمکتیت توسط شکسته شدن پیوندهای Si-O-Siبین واحتدهای ستیلیکاتهای الیته ای  2 :1و یتا

کرمان منشا پالیگورسکیت موجود در خاکها را نتیجه افزایش منیزیم به کلسیم بعد از تشکیل بلورهای گچی میدانند .همچنتین

انحالل کامل و رسوب مجدد امکان پذیر است.

این کانی روند مثبتی با کریستالهای کلسیت نشان داد که منشا پدوژنیک آن را تایید میکند .حجتی و خادمی [ ،]22بیتان متی

کانی پالیگورسکیت در ایران ،اولین بار توسط هندرسون و رابرتسون [ ]12و برنت و همکاران [ ]13گزارش شده استت.

کنند که حضور پالیگورسکیت در رسوب های دوران سوم این مطلب را تائید می کند که یکی از منابع اصلی حضور پالیگورسکیت

بارندگی ساالنه بیشتر از  300میلی متتر ناپایتدار بتوده و بته ر

البته در این گزارش ها در مورد منشا پالیگورسکیت بحث نشده است .دو منشا اصلی کانی پالیگورسکیت شامل بته ار
رسیده از مواد مادری و تشکیل پدوژنیک در خاکها می باشد .مواد مادری میتوانتد شتامل بته ار رستیدن از ستنگ
مادر ،یا اضافه شدن به خاک در اثر گرد و غبارهای غنی از پالیگورسکیت و یا مواد آبرفتی می باشد .منشا پالیگورسکیت
پدوژنیک میتواند از تغییر درجای سایر کانی ها مثل اسمکتایت و یا تشکیل اتوژنیک از محلول خاک باشد [ .]14ژی و
همکاران [ ]15اعتقاد دارند که در شرایط قلیایی و pHحدود  8و محلول غنی از منیزیم ،این یون فضاهای بتین الیته

ای اسمکتایت را اشغال می کند .در نتیجه یک حالت ناهمگون بین صفحه هشت وجهی منیزیم و الیه های استمکتایت

روند مثبتی با کریستالهای کلسیت نشان داد که منشا پدوژنیک آن را تایید میکند.

در خاک ها ی ایران مرکزی و سایر نقا مشابه ایران ،مواد مادری می باشد .زیرا شرایط تشکیل این کتانی در دوران ستوم فتراهم
بوده و شرایط خشکی بعد از آن باعث پایداری این کانی در خاک ها شده است .هاشمی و همکاران [ ]23بتا مطالعته ختاک هتای
گچی استان فار

پالیگورسکیت ،کلریت ،ایلیت و اسمکتایت را کانی های عمده خاک های مطالعه شده اعتالم کردنتد .در بیشتتر

خاکرخها ،روند کاهشی این کانی با افزایش اسمکتایت همراه بود .همچنین در سطح خاک هتا نیتز معمتوال مقتدار پالیگورستکیت
کمتر از عمق خاک ها بود که تبدیل آن به اسمکتایت در سطح و همچنین پایداری پالیگورسکیت در افق های کلسیک می توانتد
علت آن را توجیه کند .خاکرخ های این منطقه بر روی یک پالتو قرار دارند و بنابراین با توجه به مشاهده مقدار زیاد پالیگورسکیت
مشاهده شده در سنگ مادر آنها ،منشا این کانی در این منطقه مواد مادری می باشد .فرپور و ایران نژاد [ ،]24بتا بررستی ختاک

به وجود می آید .این حالت باعث اثر متقابل بتین یتون منیتزیم و الیته هتای استمکتایت ایجتاد کترده و نهایتتا باعتث

های منطقه علی عبا

سازماندهی مجدد ساختار اسمکتایت و تبدیل آن به پالیگورسکیت می شود.

و هوایی ،کانی پالیگورسکیت تبدیل به اسمکتایت شده است ولتی در افتق هتای گچتی ،آهکتی و شتور پتایینی ختاک هتا ،کتانی

کانی پالیگورسکیت در تیمار اشباع با منیزیم در  5/10آنگستروم یک پیک نسبتا قوی (با توجه به مقدار کانی) دارد که

پالیگورسکیت که در زمان های گذشته به دلیل فعالیت زیاد سیلیس و نسبت باالی منیزیم به کلسیم و شرایط مساعد  pHختاک

بعد از تیمار با اتیلن گلیکول تغییری در آن ایجاد نمی شود .اشباع نمونه با پتاسیم و دمای  550درجه ستانتیگراد بته

تشکیل شده است پایدار مانده اند .شاکری و ابطحی [ ]9در رابطه با منشاء و پراکنش کانیهای رسی در خاکهای با اقلیم متفتاوت

مدت دو ساعت باعث کاهش ضخامت آن به  10آنگستروم میشود .معموال پیک این کانی به صورت یک پیک دو شتاخه

در استان کهگیلویه و بویراحمد هنین اظهار میدارند که رطوبت قابل استفادة خاک ،بیشترین تأثیر را در پراکنش کانیهای رستی

همراه با پیک ایلیت ظاهر میشود .پیک رده دوم این کانی  4/6آنگستروم است که در شناسایی کانی مورد استفاده قرار

بخصوص اسمکتیت و پالیگورسکیت در خاکهای مورد مطالعه داشته است .منشاء ارثی عامل اصلی وجود کانیهای کلریت ،ایلیت

می گیرد [.]16

و کائولینیت در خاک میباشد .کانی اسمکتیت بیشتر در اثر تبدیل سایر کانی ها مثل میکا و پالیگورسکیت در خاک بوجود آمتده

هدف از انجام این تحقیق ،بررسی منشا و شرایط تشکیل کانی پالیگورسکیت در منطقته لیشتتر گچشستاران ،واقتع در

است .پالیگورسکیت جلگههای مرتفع مناطق بسیار خشک منشاء ارثی داشته ولی در نواحی دیگر ،سفرة آب زیر زمینی شور و کتم

استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

عمق و گچ زیاد باعث تشکیل مجدد آن از محلول خاک شده است.

کرمان گزارش دادند که در افق های سطحی خاک های مورد مطالعه به دلیل رطوبت بیشتر و شترایط آب
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