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  )سنگ گل(هاي زیستی  خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژي پوسته
  هاي لسی آالگل استان گلستان در تپه

  

 3مطلق مجتبی بارانی  و3، فرشاد کیانی2فرهاد خرمالی، 1سعیده کسلخه*
، خاکشناسی گروه دانشیار2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ارشد گروه خاکشناسی  کارشناسیدانشجوي1

  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانخاکشناسیاستادیار گروه 3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  3/7/90:  ؛ تاریخ پذیرش19/10/89: تاریخ دریافت

  1چکیده
هاي   شیمیایی، میکرومورفولوژي خاك- هدف از انجام این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی

 نقطه 3در  .باشد سنگ در منطقه آالگل در استان گلستان می سنگ و بدون پوشش گل داراي پوشش گل
 چنین نمونه و همانجام  تکرار 8متري با   سانتی0-10 برداري جفتی از عمق مراتع آالگل نمونه

اي  طور تصادفی و به گونه این نقاط به. خورده براي مطالعات میکروموفولوژي برداشت شدن دست
سنگ قرار  سنگ در مجاورت یک خاك بدون پوشش گل انتخاب شدند که یک خاك داراي پوشش گل

هاي  برداري برخی از ویژگی هاي مورد نمونه منظور کسب اطمینان از تشابه جفت خاك  به.گرفته باشد
مخصوص ظاهري، میانگین وزنی قطر رفیت تبادل کاتیونی، جرم جمله بافت، مواد آلی، ظخاك از 

افزون بر این مطالعه میکرومورفولوژي با استفاده از میکروسکوپ پالریزان . گیري شدند دانه اندازه خاك
ر کربن آلی آنالیز نشان داد که مقدا  ازدست آمده نتایج به. ها انجام گردید نمونهبراي تعدادي از جفت 

 .هاي بدون پوشش افزایش یافته است توجهی نسبت به خاك هاي داراي پوشش به مقدار قابل در خاك
 برابر 3یافته و مقدار آن نزدیک به ها بهبود ها نیز در این خاك دانه همگام با این وضعیت، پایداري خاك

ن داد خاك بدون پوشش مطالعه میکرومورفولوژي مقاطع نازك خاك نشا. افزایش پیدا کرده است
سنگ ساختمان متخلخل قوي  هاي داراي پوشش گل داراي ساختمان ضعیف و متراکم بوده اما خاك

هاي داراي پوشش  خاك. که از درجه تکامل خوبی برخوردار استدارند  دار گرانوله و بلوکی زاویه
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هاي بدون پوشش   در خاكکه اي هستند در حالی فابریک کریستالیتیک و لکه سنگ داراي دو نوع بی گل
هاي  سنگ الیه هاي داراي پوشش گل در خاك.  کریستالیتیک استهعمدطور  بهفابریک  سنگ بی گل

ساکاریدي  باشند و ترکیبات الی پلی صورت میکریتی می شوند که به مختلفی از انباشتگی آهک دیده می
  .شوند پایدار می دانه سنگ موجب پیوند بین ذرات خاك و ایجاد خاك تراویده از گل

  
  پایداري خاك سنگ، میکرومورفولوژي خاك، هاي زیستی، پوشش گل  پوسته: کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

ها نقش  سنگ گل. ها پوشیده شده است سنگ وسیله گل ه درصد از سطح خاکی زمین ب8 تقریباً
دلیل اهمیت زیاد   به.)1996 ناش،(یتروژن، کربن و فسفر دارند مهمی در اکولوژي گیاهان و چرخه ن

خشک، در طول چند دهه اخیر توجه  ویژه در مناطق خشک و نیمه ، به1هاي زیستی سطح خاك پوشش
هاي متعددي در نقاط مختلف دنیا  اي به این دسته از گیاهان معطوف گردیده و پژوهش ویژه

کلر و جانسن،  نتس( اند بر خاك و فرآیندهاي اکولوژیکی مورد بررسی قرار دادهرا ها  گذاري آنأثیرت
هاي سبز،  ها، جلبک هاي زیستی در نتیجه ارتباط ذاتی بین ذرات خاك و سیانوباکتري پوسته). 1993
 که در درون خاك یا بر روي چند ها ها، جگرواش ، خزهها سنگ ها، گل  باکتريهاي کوچک، قارچ
سلولی  ساکاریدي برون  پلی این موجودات و موادشوند کنند، ایجاد می متر باالیی خاك زندگی می میلی

کنند که  ها، ذرات خاك را به یکدیگر پیوند داده و یک پوسته زنده چسبناکی را ایجاد می مربوط به آن
خصوص در مناطقی که گیاهان آوندي  پوشاند و به خشک را می سطح برخی از مناطق خشک و نیمه

 بلناپ و گاردنر، ؛1993الدریج،  (رود شمار می تري دارند، پوشش زنده چیره سطح خاك به حضور کم
کننده رشد گیاهان، میزان تولید محصول و حتی نوع درختانی باشد  تواند تعیین  بافت خاك می).1993

هاي لوم سیلتی یکی از انواع  کلی خاكطور به) 1997محمودي و حکیمیان، ( رویند که در یک منطقه می
بافت پوشش بیولوژیکی  هاي درشت  که خاكست ااین در حالی. سنگ است آل براي رشد گل ایده

  ).1977کلینر و هارپر، (کنند  محدودي در سطح خود ایجاد می
مواد آلی از طریق تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نقش کلیدي در خصوصیات خاك 

ین و ، دن)1991( انجام شده توسط بایمر و کلوپاتک هاي پژوهش). 2002والن و چانگ، (کند  ایفا می

                                                
1- Biological Soil Crusts 
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نشان داده است که حضور ) 1972(و کالینر و هارپر ) 1998(، فیلیپ و بلناپ )1991(گانور 
  .شود هاي بدون پوشش زیستی می هاي زیستی سبب افزایش مقدار کربن آلی نسبت به خاك پوشش

ها به عواملی مانند بافت خاك،  دانه پایداري خاك) 1996 (1کارکنان حفظ منابع طبیعی بر طبق نظر
ها، مقدار و نوع مواد آلی و همچنین نوع و اندازه جمعیت میکروبی خاك وابسته  نوع رس، کاتیون

کاودیر (کنند  ها ایفا می دانه اي که وجود مواد آلی در خاك نقش اساسی در پایداري خاك به گونه. است
سنگ  هاي هیف بخش قارچی در بخش زیرین گل ست که رشته ااین در حالی). 2004 و همکاران،

این نتایج با یافته بسیاري . شوند هاي پایدار می دانه باعث اتصال ذرات خاك به یکدیگر و تشکیل خاك
و رولدان و همکاران ) 1994(، الدریج و گرین )1989(دنین  و  اور-گران از جمله بار از پژوهش

  .مطابقت دارد) 1994(
ر ت کرو که توسط بیشدر سطح می مطالعه خاك هاي مهم و حتی شاید ضروري براي یکی از روش

میکرومورفولوژي عبارت از روش مطالعه . رود، مطالعات میکرومورفولوژي است کار می گران به پژوهش
 میکروسکوپی هاي میکروسکوپی و فوق نخورده خاك و سنگ با استفاده از تکنیک هاي دست نمونه

 نی و مکانیل آن از نقطه نظر زمامنظور تشخیص اجزاي سازنده مختلف آن و تعیین روابط متقاب به
  ).2003، استوپس(باشد  می

زي نقش مهمی در ایجاد و تغییر  حضور جانوران خاك) 2004(طبق نظر کمپ و همکاران 
اظهار داشتند وجود کلسیت سوزنی ) 2006(همچنین خرمالی و همکاران . کنند بازي می ساختمان خاك

کننده  افتد و وجود کلسیت سوزنی شکل را بیان اق میشکل در مناطق با بارندگی و دماي باال اتف
  ).1997زدیک و همکاران،  بک(دانند  پذیر می رطوبت کافی در خاك و حضور مواد آلی تجزیه

ها  شیمیایی آن ها در بهبود خصوصیات فیزیکی و هاي زیستی سطحی خاك با توجه به نقش پوسته
تواند در راستاي  ها، این پژوهش می کوپی آنهاي میکروس و نبود اطالعات کافی در خصوص ویژگی

 -هاي فیزیکی ، بررسی ویژگی هدف از این پژوهش.ها مفید باشد این پوسته ثرؤدرك مکانیسم م
سنگ و  سنگ و مقایسه آن با خاك بدون پوشش گل هاي داراي پوشش گل شیمیایی و زیستی خاك

سنگ در  سنگ و بدون پوشش گل ش گلهاي داراي پوش هاي میکرومورفولوژي در خاك مطالعه ویژگی
  .باشد منطقه آالگل استان گلستان می

                                                
1- NRCS 
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  ها مواد و روش
 هکتار در 8560 منطقه مورد مطالعه، حوزه آبخیز اترك مرزي، با مساحت تقریبی :خصوصیات منطقه

 80و در حدود  دقیقه 34 درجه و 54 و طول شرقی دقیقه 20 درجه و 37 محدوده عرض شمالی
). 1شکل (المللی آالگل واقع شده است  ان در شمال استان گلستان و حواشی تاالب بینکیلومتري گرگ

 250کلی منطقه مورد مطالعاتی از اقلیم خشک برخوردار بوده و میانگین بارندگی ساالنه آن طور به
اقل گراد و مقادیر مطلق حداکثر و حد  درجه سانتی4/17میانگین روزانه دماي منطقه . باشد متر می میلی
رژیم رطوبتی خاك منطقه اریدیک و رژیم حرارتی . گراد است  درجه سانتی-36/5 و 8/42ترتیب  آن به

دامنه ارتفاعی . ماهورهاي لسی است از نظر ژئوموفورلوژي، منطقه شامل تیپ تپه. باشد آن ترمیک می
ي  نقاط دارااراضی مورد مطالعه در برخی. باشد  متر باالتر از سطح دریا می15-47منطقه بین 

رنگ بوده و در مقابل برخی نقاط بدون پوشش هاي سفید سنگ ي زیستی متراکم از جمله گلها پوشش
  .اي در منطقه پراکنده هستند صورت لکه هها ب کلی این پوششطور باشد به  می

  

  
  .اي منطقه مورد مطالعه  عکس ماهواره-1شکل 

  
در نقطه  3برداري خاك الیه سطحی از   نمونه:كبرداري خا گیري صحرایی و نمونه مطالعات اندازه
 نمونه 48  در مجموع، تکرار از هر نمونه8متري با   سانتی0-10 جفتی از عمق صورت مراتع آالگل به
سنگ  اي انتخاب شدند که یک خاك داراي پوشش گل طور تصادفی و به گونه این نقاط به. صورت گرفت
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گیري پارامترهاي  منظور اندازه که به. ار گرفته باشدسنگ قر در مجاورت یک خاك بدون پوشش گل
نخورده جهت  ستفاده از قوطی کوبینا نمونه دستبا ا. فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك صورت پذیرفت

 ناحیه با پوشش بیولوژیک و بدون پوشش دوتهیه مقاطع نازك میکرومورفولوژي از الیه سطحی خاك از 
سنگ و  وص ظاهري خاك نیز شماري کلوخه از خاك با پوشش گلبراي تعیین جرم مخص. برداشت شد

ها به آزمایشگاه مقداري نمونه تازه مربوط به  پس از انتقال نمونه .بدون پوشش به آزمایشگاه منتقل گردید
  .منظور تعیین تنفس میکروبی در یخچال نگهداري شد الیه سطحی خاك به
هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی هوا خشک  م آزمایشها براي انجا  بخشی از نمونه:روش آزمایشگاهی

عبور داده شدند و بخشی دیگر براي تعیین ) 10شماره (متري   میلی2گردیده و پس از کوبیدن از الک 
 نخورده براي هاي دست نمونه. متري عبور داده شد  میلی6/4ها قبل از کوبیدن از الک  دانه پایداري خاك

 درصد رزین 60ها  براي اشباع نمونه.  تا هوا خشک گردنده داده شدخشک شدن، در هواي آزاد قرار
عنوان   قطره کبالت به7اتیل کتون و   قطره کاتالیست متیل14کننده،  عنوان رقیق  درصد استون به40استر،  پلی

ن افزودن تدریجی رزی  و طی چند مرحله باها در شرایط خالء سازي نمونه اشباع. کننده استفاده گردید سخت
سپس برش و تهیه مقاطع نازك . طول انجامید ه هفته ب4ها حدود  انجام گردید و زمان سخت شدن نمونه

  . انجام گرفت5/2  ×نمایی انجام گردید و بررسی مقاطع نازك با میکروسکوپ پالریزان با بزرگ
اد آلی  نرمال و حذف آن و تجزیه مو2وسیله اسید کلریدریک  بافت خاك پس از انحالل کربنات به

ها  دانه پایداري خاك. تعیین گردید) 1962بویوکوس، ( درصد به روش هیدرومتري 30با آب اکسیژنه 
، MWD(1(ها  دانه عنوان میانگین وزنی قطر خاك گیري و کمیت آن به به روش الک مرطوب اندازه

اي  الکترود شیشهمتر داراي  pHاسیدیته خاك در حالت گل اشباع و با استفاده از دستگاه . محاسبه شد
آهک به روش خنثی کردن مواد خنثی شده با اسید کلریدریک و تیتراسیون اسید . گیري شد اندازه

کرومات پتاسیم  اکسایش کربن آلی توسط دي). 1987پیج و همکاران، (اضافی با سود صورت پذیرفت 
 نرمال در 5/0ات وسیله آمونیوم فروسولف در مجاورت اسید سولفوریک غلیظ صورت گرفته، سپس به

تنفس میکروبی  ).1982نلسون، (د گردیگیري  مجاورت معرف فنانترولین با روش تیتراسیون اندازه
. گیري شد مانده با اسید اندازه خاك با استفاده از ظروف سربسته و به روش تیتراسیون سود باقی

 و بوالك و همکاران )2003(اساس روش استوپس مطالعات میکرومورفولوژیک بر). 1965 استوتزکی،(
  .با استفاده از میکروسکوپ پالریزان صورت گرفت) 1985(

                                                
1- Mean Weight Diameter (MWD) 
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و مقایسه میانگین پارامترهاي  SASافزار  ها با استفاده از نرم  تجزیه و تحلیل داده:ها آنالیز آماري داده
 .صورت گرفتT-test سنگ توسط آزمون   نمونه خاك داراي پوشش و بدون پوشش گلدوکیفیت بین 

  
 یج و بحثنتا

   خاكخصوصیات شیمیایی
هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی  کننده بر ویژگی خاطر اثرات تعیین کربن آلی خاك به: کربن آلی خاك

خاك مانند قدرت نگهداري آب و در دسترس قرار دادن آن، چرخه عناصر غذایی، رشد ریشه گیاه، 
داري کیفیت خاك، تولید محصول و اي بر پای کننده شدت جریان گازها و حفاظت خاك نقش تعیین

شود مقدار کربن آلی خاك در  چه مشاهده می چنان). 2002والن و چانگ، (کیفیت محیط زیست دارد 
سنگ  توجهی در مقایسه با خاك بدون پوشش گل دار و قابل میزان معنی سنگ به اراضی داراي پوشش گل

 در درصد 97/1سنگ به  ك بدون پوشش گل در خادرصد 85/0که مقدار آن از  طوري هافزایش یافته ب
 .داري وجود دارد  که از نظر آماري بین این دو نمونه اختالف معنیسنگ رسیده است خاك با پوشش گل

 بایمر و کلوپاتک،(سزایی در تولید کربن آلی از طریق تثبیت کربن  ههاي بیولوژیکی خاك نقش ب پوسته
) 1998(فیلیپ و بلناپ . هاي خشک دارند در خاك) 1991دنین و گانور، (یه مواد آلی و تجز) 1991

نیز ) 1972(کالینر و هارپر . یابد سنگ و خزه افزایش می کنند که تثبیت کربن در حضور گل عنوان می
  ).2شکل ( تري برخوردارند هاي بدون پوشش بیولوژیک از میزان مواد آلی کم مشاهده کردند خاك

  

  
  

  .سنگ و بدون پوشش هاي داراي پوشش گل لی خاك مقایسه میانگین کربن آ-2شکل 
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ها در ابقا و تبادل  ها، توانایی آن هاي شیمیایی خاك ترین ویژگی شاید مهم :1ظرفیت تبادل کاتیونی
تر تابع نوع و مقدار  ها بیش خاك) CEC(ظرفیت تبادل کاتیونی . هاي مثبت در سطح کلوئیدهاست یون

دلیل پایین بودن مقدار ماده آلی  به اصوالًهاي منطقه  تیونی خاكظرفیت تبادل کا. رس و مواد آلی است
 6/2دهد که مقدار این پارامتر شیمیایی خاك از   نشان میمطالعه خاك. باشد خاك و ذرات رس، کم می

هاي داراي پوشش  مول بر کیلوگرم در خاك  سانتی7/3مول بر کیلوگرم در خاك بدون پوشش به  سانتی
دار  تري را در ناحیه داراي پوشش  هر چند ظرفیت تبادل کاتیونی رقم مطلق بیش.سنگ رسیده است گل

  ).3شکل (دار نیست   آماري معنیها از نظر دهد اما اختالف آن نشان می
  

  
  

  .سنگ و بدون پوشش هاي داراي پوشش گل  خاكCECمقایسه میانگین  -3 شکل
  

ك در برابر تغییرات محیطی، سبب العمل سریع موجودات زنده خا عکس: خصوصیات زیستی خاك
برآورد کیفیت خاك نسبت به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی  شده بررسی وضعیت زیستی خاك در

بیان کردند که بخش بیولوژیک خاك شامل ) 1994( ترکو و همکاران. تري پیدا کند اهمیت بیش
موجودات زنده خاك از طریق . ماند جا می هباشد که از این جانداران ب موجودات زنده و بقایایی می

سازي و بسیاري از  سازي در خاك، هوموس تجزیه بقایاي گیاهی و جانوري، گردش عناصر، ساختمان

                                                
1- Cation Exchangeable Capacity (CEC) 
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فرایندها که در تغذیه گیاه و سالمت اکوسیستم مؤثرند، در حفظ کیفیت خاك نقش دارند که از جمله 
 برآورد برايتنفس میکروبی  .توان به تنفس میکروبی خاك اشاره کرد هاي زیستی خاك می شاخص

اکسیدکربن تصعید شده گواهی از فعالیت  فعالیت میکروبی در خاك اجرا شده و با تعیین میزان دي
گرم   میلی1 میزان تنفس خاك از 1مطابق با جدول . باشد میکروبی در خاك و اپبات زنده بودن آن می

اکسید  گرم دي  میلی07/0سنگ به  گلهاي داراي پوشش  کربن بر گرم خاك در روز در خاكاکسید دي
سنگ کاهش یافته است آزمون مقایسه  هاي بدون پوشش گل کربن بر گرم خاك در روز در خاك

مقدار باالي تنفس که این . داري است ونه خاك داراي تفاوت معنیممیانگین نشان داد که بین این دو ن
  .باشد ها می واد آلی در این نوع ازخاكسنگ مربوط به مقدار زیادتر م هاي داراي پوشش گل در خاك

  خصوصیات فیزیکی خاك
بافت . دهد  بافت خاك فراوانی نسبی ذرات شن، رس و سیلت را در نمونه خاك نشان می:بافت خاك

کننده رشد گیاهان، میزان تولید  تواند تعیین ویژه با تأثیر خود روي وضعیت رطوبت خاك می هخاك ب
بافت ) 1997محمودي و حکیمیان، ( رویند اشد که در یک منطقه میمحصول و حتی نوع درختانی ب

طورکلی  گذارد به هاي بیولوژیک تأثیر می هایی از اجتماع پوسته خاك در ترکیب و توزیع گونه
ها و  سنگ ها، گلهاي مختلفی از سیانوباکتر تري جمعیت میزان بیش هایی با بافت لوم سیلتی به خاك
). 1977کلینر و هارپر، (دارند  هاي با بافت شنی نرم و رسی ریز نگه می اكها را درمقایسه با خ خزه

 سبک تا متوسط بوده و به کالس بافتی لوم و لوم سیلتی تعلق طور عموم ها در این مطالعه به بافت خاك
توجهی بر مقدار ذرات  ثیر قابلأسنگ ت دهد که پوشش گل بندي خاك منطقه نشان می بررسی دانه. دارد

  .نگذاشته استخاك 
ها در برابر گسیخته شدن توسط نیروهاي  ها، میزان مقاومت آن دانه  پایداري خاك:ها دانه پایداري خاك

ها، مقدار و  ویژه نیروهاي مرتبط با آب است که عواملی مانند بافت خاك، نوع رس، کاتیون خارجی، به
ها مؤثرند  دانه بر پایداري خاكنوع مواد آلی خاك و همچنین نوع و اندازه جمعیت میکروبی خاك 

)NRCS ،1996 .(میانگین وزنی قطر " ها پارامتري با عنوان دانه منظور ارزیابی پایداري خاك به
 MWD چه کمیتهر. شود  بیان میMWDصورت   معرفی شده است که به اختصار به"ها دانه خاك
در بررسی شاخص ). 1993وردي، ب باي(تر است  ها نیز بیش دانه تر باشد، پایداري نسبی خاك بزرگ

 داري از نظر شود که تفاوت معنی مشاهده می) ها     دانه میانگین وزنی قطري خاك(ها  دانه پایداري خاك
 18/0سنگ وجود دارد و مقدار آن از  سنگ و خاك بدون پوشش گل آماري بین خاك با پوشش گل
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سنگ افزایش پیدا  در خاك با پوشش گلمتر   میلی94/0سنگ به  متر در ناحیه بدون پوشش گل میلی
 باید به حضور مواد آلی هعمدطور  بهکه دلیل اصلی این افزایش را ). 4 و شکل 1جدول (کرده است 

گران مواد  سنگی نسبت داد به عقیده بسیاري از پژوهش هاي گل تر در نواحی پوشیده از پوشش بیش
میزان پایداري ) 2004(کاودیر و همکاران . رندها نقش کلیدي دا دانه آلی در تشکیل و پایداري خاك

) 1989(اور و دنین  -بار. دانند ها را بیش از هر عامل دیگر با ماده آلی خاك در ارتباط می دانه خاك
هاي هیف بخش قارچ را عامل مهم در پیوند دادن ذرات و  وسیله رشته اتصال فیزیکی ذرات خاك به

هاي قارچی  دارند هیف بیان می) 1994(الدریج و گرین . کنند یهاي پایدار عنوان م دانه تشکیل خاك
 دهد از سوي ها را به هم پیوند می سنگ ذرات خاك را محاصره کرده و آن مستقر در بخش زیرین گل

ها موجب قرار دادن ذرات در کنار  هاي قارچی و ریشه صورت هیف دیگر وجود ماده آلی در خاك به
  .وندش صورت فیزیکی می یکدیگر به

  

  
  

  .سنگ و بدون پوشش هاي داراي پوشش گل ها در خاك دانه نمودار مقایسه میانگین وزنی قطر خاك -4 شکل
  

سنگ  هاي داراي پوشش گل گیري جرم مخصوص ظاهري در خاك  اندازه:جرم مخصوص ظاهري
 گرم بر 5/1سنگ از  هاي بدون پوشش گل نشان داد که جرم مخصوص ظاهري در خاك

سنگ رسیده است که  هاي بدون پوشش گل مکعب در خاكمتر  گرم بر سانتی7/0کعب به ممتر سانتی
افزایش جرم مخصوص ظاهري در ). 5 و شکل 1جدول (دار است  ماري معنیآ ها از نظر اختالف آن
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هاي بیولوژیکی و پایین بودن مواد آلی در  دلیل کاهش فعالیت سنگ به هاي بدون پوشش گل خاك
عنوان شاخصی از فعالیت بیولوژیکی  بنابراین کاهش میزان تنفس خاك به. باشد میها  گونه خاك این

  .خاك را شاید بتوان از علل مؤثر بر افزایش جرم مخصوص ظاهري خاك در منطقه بر شمرد
  

  
  

  .سنگ سنگ و بدون پوشش گل هاي داراي پوشش گل خاك  نمودار مقایسه میانگین جرم مخصوص ظاهري در-5شکل 
  

 و 1سنگ  هاي بدون پوشش گل  بیولوژي خاك در خاك- مقایسه میانگین برخی پارامترهاي فیزیکوشیمیایی-1 جدول
  ).باشد نظر میدار پارامتر مورد  تفاوت معنیحروف مشابه بیانگر نبود( 2سنگ   گلهاي داراي پوشش خاك

نمونه 
  خاك

  رس
  )درصد(

 شن
  )درصد(

  سیلت
  )درصد(

ظرفیت 
 تبادل

 کاتیونی
 لمو سانتی(
  )کیلوگرم بر

جرم 
مخصوص 

 گرم( ظاهري
  متر سانتی بر

  )مکعب

میانگین 
وزنی قطر 

  دانه خاك
  )متر میلی(

واکنش 
  خاك

 تنفس میکروبی
گرم  میلی(
اکسید کربن  دي

بر گرم خاك 
  )در روز

  کربن
  آلی

  )درصد(

1  6/15 a 5/33 a 6/50 a 6/2 a 5/1 a 18/0 b 4/7 a 07/0 a 8/0 b 
2  5/14 a 8/34 a 5/51 a 7/3 a 7/0 b a94/0  3/7 a 1b 9/1 a 

 
منظور شناسایی فرایندهاي تشکیل خاك و مطالعه پارامترهاي خاك که   به:مطالعات میکرومورفولوژي

برخی از این . شود هاي میکرومورفولوژي استفاده می گیرند، از تکنیک ثیر مدیریت قرار میأزیر ت
با . ...لل و فرج خاك، ساختمان خاك ومقدار و چگونگی توزیع مواد آلی خاك، خ: پارامترها عبارتند از

تر تغییر و تحوالت، در این بخش چند  چه دقیق مطالعات میکروسکوپی در بررسی هرتوجه به اهمیت
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زایی را مورد  فابریک و عوارض خاك ساختمان، تخلخل، بیامتر مهم میکرومورفولوژیکی میکروپار
  ).2جدول ( بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد

سنگ داراي ساختمان ضعیف و   مطالعه مقاطع نشان داد که خاك بدون پوشش گل:تمانمیکروساخ
مالحظه در این ناحیه از اراضی  ود مواد آلی قابل ناشی از نبهعمدطور  بهاشد این امر ب متراکم و واگی می

ی مکعب  و1اي سنگ داراي ساختمان متخلخل قوي گرانوله هاي داراي پوشش گل که خاك در حالی. است
فرایندهاي انتقال و ساختمان خوب به توزیع ذرات خاك، مواد آلی، .  است2دار با درجه تکامل قوي زاویه

هاي  هاي گرانوله را در خاك با فعالیت وجود ساختمان) 2003( استوپس. ها وابسته است میکروارگانیزم
عث تغییر سنگ با توان نتیجه گرفت که پوشش گل پس می). 6 شکل(داند  زیستی مرتبط می

  .شود هاي پایدار در سطح خاك می  ایجاد ساختماناختمان خاك شده است و سببمیکروس
  

  
  

ساختمان متخلخل  میکرو- ، بسنگ هاي داراي پوشش گل دار در خاك میکروساختمان مکعبی زاویه -الف -6شکل 
 .)ppL نور( شهاي بدون پوش اي در خاك ساختمان توده میکرو-ج و سنگ هاي داراي پوشش گل در خاك

                                                
1- Granular 
2- Strongly Developed 
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سنگ توسط میکروسکوپ  هاي داراي پوشش گل  موجود در مقاطع نازك خاكت نوع حفرا:حفرات
.  بود3اي  و درصد کمی صحفه2، واگ1تر از نوع کانال حفرات موجود بیش. پالریزان بررسی شدند

اه و بقایاي هاي زیستی گیاهان و جانوران خاك، همچنین نفوذ ریشه گی حفرات کانالی در نتیجه فعالیت
وجود این حفرات را ). 2004کمپ و همکاران، (آیند  وجود می هآن و یا حرکت جانوران در خاك ب

دلیل ماده آلی زیاد و  سنگ به هاي داراي پوشش گل توان به این شکل توجیه نمود که در خاك می
وده و این امر در تر، حفرات از نوع کانال ب تر، فشردگی خاك کم بقایاي ریشه، فعالیت جانوري بیش

ود را نشان داده است که همگی تهویه خاك که در بحث تنفس میکروبی خاك هم به اثبات رسید اثر خ
تواند  اي می و وجود حفرات صفحه. باشد سنگ می هاي داراي پوشش گل  کیفیت مناسب خاكبیانگر
  ).7شکل ( دهنده تخریب خاك و فشردگی آن باشد نشان

  

  
  

  سنگ به همراه فضوالت جانوري، هاي داراي پوشش گل  نوع کانالی در خاكحفرات - الف-7شکل 
  .)ppL نور(  حفرات واگ در خاك داراي پوشش- ج واي در خاك داراي پوشش حفرات صفحه - ب

                                                
1- Channel 
2- Vugh 
3- Plane 
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  .2 سنگ داراي پوشش گل  و1 سنگ هاي بدون پوشش گل  تشریح میکرومورفولوژیکی خاك-2جدول 
  هاي درشت کانی پدوفیچر c/f نسبت بریک فا-بی  ساختمان- حفرات  نمونه خاك

 پورفریک  کریستالیتیک اي  توده- واگ  1
   کلسیت-کوارتز  -  فاصله تک

2  
  اي   صفحه- واگ- کانال

دار با درجه  زاویه مکعبی
   متخلخل-تکامل قوي

کریستالیتیک
  اي  لکه- 

پورفریک 
  فاصله تک

 - فضوالت جانوري
مواد بلورین از نوع 

  شکل آهک سوزنی
   کلسیت-کوارتز

  
 کریستالیتیک است و مناطق طور کامل فابریک به سنگ بی هاي بدون پوشش گل  در خاك:فابریک بی

سنگ در سطح  تر به الیه نازك پوشش گل شود ولی نگاه میکروسکوپی دقیق دیده نمی تجمع آهک
ر ضخامت که د طوري فابریک متفاوت در زمینه خاك است به  ایجاد دو نوع بیهاي منطقه بیانگر خاك

فابریک   و در بخش زیرین آن بی1فابریک کریستالیتیک متري الیه فوقانی خاك بی  میلی5/1- 2حدود 
توجه ترکیبات  فابریک کریستالیتیک پدید آمده در سطح ناشی از حضور قابل بی.  شکل گرفته است2اي لکه

تواند  این الیه می. استیافته  صورت یک الیه نازك متراکم تجمع سنگ به  که توسط گلباشد آهکی می
ابزار محافظتی مناسبی در جهت جلوگیري از فرسایش خاك در منطقه فراهم آورده و به پایداري خاك 

 حرکت رو اي در نواحی ریسه قارچ بیانگر فابریک لکه پیدایش بی). 9و  8 هاي شکل( کمک شایانی نماید
ایجاد چنین شرایطی نیز درست . باشد  رس میاي از بایرفرنژنسی به باالي آهک و تجمع آن بوده و نتیجه

تر نمودن نقش چسبندگی ذرات رس در اتصال  تواند با قوي هاي نزدیک به سطح خاك نیز می در الیه
  .عمل آورد توجهی ممانعت به نحو قابل تر ذرات خاك به یکدیگر از تلفات خاك به هرچه بیش

  

   

  .متقاطع)  ب وساده) سنگ در دو نور الف خاك بدون پوشش گل الیتیک درفابریک کریست بی  تصاویر میکروسکوپی از- 8 شکل
                                                
1- Crystallitic 
2- Speckled 
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  سنگ دو نور داراي پوشش گل اي در خاك فابریک کریتالیتیک و لکه بی  تصاویر میکروسکوپی از-9 شکل

  .متقاطع -بو ساده  -الف
  

  1زایی عوارض خاك

گونه عوارض  سنگ هیچ هاي بدون پوشش گل  در خاك:زایی ناشی از فعالیت زیستی عوارض خاك
هاي داراي پوشش  ولی در خاك. زایی زیستی در مطالعات میکرومورفوزیکی مشاهده نشد خاك

هاي داراي   فعال بودن خاك مشاهده شدند که بیانگر2زي سنگ بقایا و فضوالت موجودات خاك گل
فضوالت هاي اسفنجی،  وجود میکروساختمان). 10 شکل(  بیولوژیکی استسنگ از نظر پوشش گل

هاي وجود فعالیت بیولوژیکی و جانوري در  هاي گیاهی در داخل حفرات نشانه جانوري و بقایاي ریشه
  ).2003کمپ و همکاران،  (باشد هاي مرتعی می خاك

  

    

  . پدوفیچرهاي بقایاي جانوري-10 شکل

                                                
1- Pedofeatur 
2- Excremental Pedofeaturs 
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هاي  شکل در خاك  کلسیت سوزنی:)1شکل کلسیت سوزنی( زایی کربنات کلسیم عوارض خاك
معتقدند که کلسیت ) 2006( خرمالی و همکاران .)11 شکل(سنگ دیده شده است  اراي پوشش گلد

د که شون  باال و رشد گیاهی متراکم یافت مینسبت ناطقی با بارندگی و دماي خاك بهشکل در م سوزنی
زدیک و همکاران  بک .شود شکل می  بیولوژیکی کلسیت سوزنیاین فاکتورها سبب تقویت منشأ

اند و  پذیر دانسته کننده رطوبت کافی در خاك و حضور مواد آلی تجزیه وجود این فرم را بیان) 1997(
ها ارتباط   در درون میسیلیوم قارچ2همچنین اظهار داشتند که تشکیل این فرم به زیست معدنی شدن

حلول خاك با شوند و اشباع بودن م ها آزاد می هاي سلولی قارچ دارد که پس از تجزیه مواد آلی دیواره
ها وجود  ها و ریسه دلیل فعالیت قارچ ثر است بنابراین بهؤدر حفظ این فرم در خاك م Ca+2کاتیون 

  .شود شکل توجیه می کلسیت سوزنی
  

  
  .سنگ در نور متقاطع هاي داراي پوشش گل شکل در خاك  کلسیت سوزنی-11 شکل

  
د الیه تشکیل شده است الیه اول به سنگی از چن پوسته گل :سنگ هاي گل میکرومورفولوژي پوسته

 بافتی حمایتی وباشد   متوسط میهاي آهک با تراکم  شامل میکریت میکرومتر50- 100 ضخامت حدود
بر روي ها  سنگ  کوتیکول است و احتماالً ترشحات خود گلسنگ بدون شود چرا که گل محسوب می

 الیه دوم نیز به ضخامت. افظت کنندکند تا پوسته را از نور و گرماي بیش از حد مح سطح رسوب می
در زیر نور متقاطع به رنگ زرد  رنگ و در زیر نور پالریزان معمولی سبزکهاست  میکرومتر 100-50

  .گیرد  در صورت وجود رطوبت فتوسنتز در این الیه انجام میو باشد شود که الیه جلبکی می دیده می
                                                
1- Needle-Like Calcite 
2- Biomineralization 
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هاي آهک است و  ترین الیه از میکریت راکمکه متمیکرومتر بوده  400- 500 الیه سوم به ضخامت
با تراکم متوسط  میکرومتر 800متر تا   میلی2 الیه چهارم به ضخامت حدود. باشد به رنگ خاکستري می

گاهی اند که  هاي قارچی که در تمام زمینه خاك پراکنده شده شامل آهک خالص روشن است هیف
یه میکریتی در سطح در اثر تغلیظ محلول خاك به سبب رسد ال نظر می به. اند احاطه کردهذرات خاك را 

هاي قارچی صورت  وسیله هیف هها ب تبخیر ایجاد گردیده است و در الیه پایینی انحالل کربنات
هاي  ها که بخش ها در داخل آن ها که آپوتسیوم نام دارد و آسک سنگ مثلی گلهاي تولید اندام .گیرد می

  ).12شکل (شوند  ید میزایایی بر روي ریسه هستند، تول
  

  
  

  .سنگ در زیر میکروسکوپ هاي مختلف گل  شکل شماتیک از الیه-12شکل 
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Abstract1 

The aim of this study was to investigate the physico-chemical, biological 
properties and micromorphology of the soils covered by lichen (biologic crust) in 
Alagol area of Golestan Province. In-three points, pairwise samples were collected 
from 0-10 cm depth with eight replications and also undisturbed samples for 
micromorphological studies in Alagol pastures. These were selected randomly and 
were the common borders of the uncovered and lichen covered soils. Soils samples 
were analyzed and some properties such as texture, organic matter, CEC, bulk 
density and mean weight diameter were determined. In addition the 
micromorphological study of some pairs of soil samples were determined by 
polarized microscope. Results of analysis indicated that soil organic carbon content 
increased markedly in the covered soils compared to the uncovered one. Aggregate 
stability also increased about three folds in soils covered with lichen. 
Micromorphological studies showed that uncovered soil had a weak and massive 
microstructure but soils covered by biocrusts showed strongly developed blocky 
microstructure. The soils covered with lichen showed two types of b-fabric, 
crystallitic and speckled. While the uncovered soils was dominant with crystallitic 
b-fabric. The soils covered with lichen showed various layers of the accumulation of 
carbonate the form of micritic Polysaccharide excretions of lichen bind soil particles 
together and increased aggregate stability. 
 
Keywords: Microbiotic crust, Coverd lichen, Soil micromorphology, Soil stability 
 

                                                
* Corresponding Author; Email: saidehkesalkhah@yahoo.com 



  1391) 1(، شماره )19(خاك جلد هاي حفاظت آب و  مجله پژوهش
 

 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


