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ا هیا بیهای شییییایی دو ننریر روی و می  و ارتبیا  آنتحقیق حاضر به منظور بررسی و شناخت شکل

افی های سطحی و زیرسطحی در واحدهای فیزییوگربرداری از خاکنیونه. سی ثانویه انجام شدهای رکانی

ی و گییرگییری متیوا ی انیدازهها با روش نرارههای شیییایی روی و م  آنمختلف استان انجام و شکل

هیای کیه مقیدار شیکلنتیایج نشیان داد، در حیا ی. ها با خروصیات مختلف خاک بررسی شیدارتبا  آن

هیای کلشیییایی تباد ی و جذب سطحی شده نناصر م  و روی بسیار کم و قابل چشم پوشی بیود، شی

ایین نناصیر را بیه های شییییاییمانده، کربناتی و آ ی به ترتیب بیشترین به کیترین مقادیر از شکلباقی

ر نشیان های شیییایی ایین نناصیهای رسی با شکلهیبستگی  مقادیر کیّی کانی. اندخود اختراص داده

ارتبا  مستقیم ( کو یتبه ویژه ورمی)2:1های سیلیکاتی های مختلف روی و م  با کانیداد مقدار شکل

رچند کیه های روی و م  با کائو ینیت بود؛ ههیچنین نتایج حاکی از هیبستگی مثبت هیه شکل. دارند

. دار نبوداین ارتبا  به د یل ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه کم این کانی، معنی

های آهکیهای شیییایی، م ، روی، خاکهای رسی، شکلکانی:کلمات کلیدی

هیا بیرای رشید بهینیه شوند که وجیود للظیت کیم آنترین نناصر کم مررف محسوب میروی و م  از مهم

فت، میاده نالوه بر خروصیات فیزیکی و شیییایی هر خاک مانند با. باشدها ضروری میگیاهان، جانوران و انسان

رف های رسی از جیله نوامل تاثیر گیذار بیر قابلییت دسترسیی نناصیر کیم مریاچ، نوع و میزان کانی-آ ی و پی

های رسی به نلت داراکانی. ترین فاز جامد معدنی خاک به شیار می روندذرات رس فعال. [1]شود محسوب می

ناسیایی ش. ای در جذب نناصر لذایی میورد نییاز گییاه دارنیدبودن سطح ویژه باال و بار منفی نقش تعیین کننده

ار می گذارد ها در اختیسازی کاتیونکیی وکیفی و ترکیب ساختیانی آنها اطالنات مفیدی از جذب، تثبیت و رها

فلزی، ای، اکسیدها و هیدروکسیدهایهای الیههای درگیر در جذب نناصر سنگین، سلیکاتترین کانیمهم[. 2]

بیه خریوص 2:1هیای مطا عات انجام شده نشیان داده اسیت، رس. [3]باشند ها میهای فلزی و فسفاتکربنات

باشند، که بیه تبیع آن قابلییت دسترسیی ایین دارا می[ 1]و روی [ 4]اسیکتیت، تیایل زیادی برای جذب م  

تیاثر از قابلیت دسترسی، تحرک و رفتار نناصر کم مررف در هر خیاک، م.  نناصر را تحت تاثیر قرار خواهند داد

-ایی و کیانیباشد، که خود تیابعی از خروصییات فیزیکیی، شییییهای شیییایی آن ننرر میتوزیع نسبی شکل

ای هیبا توجه به مطا ب ذکر شده و ندم وجود تحقیقات کافی از شناخت رابطه شکل. [5]شناسی آن خاک است 

-ر خیاکهای رسی ثانویه، تحقیق حاضر تالش دارد دشیییایی روی و م  با خروصیات خاک، به خروص کانی

رسیی هایهای شیییایی این نناصر با کانیخاکرخ مختلف، به بررسی رابطه شکل16های سطحی و زیرسطحی 
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ازبرای[6،۷،8]معیولهایروشرسی،هایکانیشناساییجهتهانیونهسازیآمادهبرای.شدگیریاندازهسو فاتآمونیومفروبا

بادهشخا صهاینیونه.گرفتقرارنیلمبناییکدیگرازرسذراتشدنجداوسییانی کنندهشیییایینواملبردنبین
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بقه بندی شدند سو ز طسو ز و ورتیسو ز، آ فیسو ز، ما یسو ز، اینسپتیها در پنج راسته انتیبر اساس مطا عات انجام شده، خاک

ها با ابط آنهای شیییایی روی و م  و روتواند به تفسیر بهتر در مورد وضعیت شکلهای خاک در این تحقیق، میکه تنوع راسته

سیت کیه های منطقه مورد مطا عه نشان داده اشناسی خاکنتایج مطا عات گذشته از کانی. خروصیات مختلف خاک، کیک نیاید

-کانی. [11]اشندبهای مطا عه شده میهای نیده خاکرخکو یت، پا یگورسکیت و کائو ینیت کانیاسیکتیت، ایلیت، کلریت، ورمی

د، اسیکتیت، ایلیت های لا ب رسی در مناطق با بارندگی کم پا یگورسکیت، اسیکتیت، ایلیت و کلریت و در مناطق با بارندگی زیا

های های مطا عه شده مشاهده شد، اما در خاکهای سطحی و زیرسطحی خاکرخایلیت و کلریت در هیه افق. کو یت بودندو ورمی

نیاییان های آبرفتی و مناطق با بارندگی کیتر، به ننوان کیانی لا یبای، خاکدار مانند رسوبات واریزهجوان واقع در اراضی شیب

ده، ایلیت و بر طبق مطا عات انجام ش. ، کلریت روند و تغییر مشخری نسبت به نیق و اقلیم نشان نداد2بر طبق نتایج جدول . شد

ای می تواند تشکیل شود و منشیا آن درکائو ینیت در شرایط حاره[. 12]کلریت مشاهده شده در منطقه، منشا مواد مادری دارند 

ق هیای منیاطاسیکتیت به ننوان کانی اصلی بخش رس خیاکرخ. توان به ارث رسیده از مواد مادری دانستهای استان را میخاک

ه هیا، نیالوبه د یل وجود زهکشی مناسب در هیه خاکرخ. های منطقه لرب استان، شناسایی شدشرق، شیال و تعدادی از خاکرخ

رین دالیل حضیور تتواند مهمها مانند ایلیت و پا یگورسکیت به اسیکتیت میبر حضور این کانی در مواد مادری، تبدیل سایر کانی

در . مطابقیت دارد[11]شیاکری و ابطحیی تر استان باشد، کیه بیا نتیایجهای مرطوبها و به خروص در بخشاین کانی در خاک

یتر اسیتان، پا یگورسکیت در مناطق با بارندگی ک. های استان مشاهده شدکو یت به مقدار بسیار کم در خاکمطا عه حاضر، ورمی

ا عه منطقه های مورد مطهای رسی شناسایی شده در خاکهای شیییایی روی و م  با کانیهیبستگی بین شکل. کانی لا ب بود

و 18۷/۰ییببیه ترت)شود، شکل کربناتی روی با اسیکتیت و کائو ینییت ارتبیا  مثبیت گونه که مشاهده میهیان. دهدنشان می

-نشیان میی( -36۷/۰*)داریو با پا یگورسکیت ارتبا  منفی و معنیی( 35۷/۰*)دار کو یت ارتبا  مثبت و معنی، با ورمی(۰4۹/۰

، بیا کائو ینییت (58۰/۰**و 655/۰**بیه ترتییب )دار کو یت ارتبا  مثبت و معنییمانده نیز با اسیکتیت و ورمیشکل باقی. دهد

نییز بیا DTPAروی اسیتخراجی بیا . داشیت( -42۹/۰*)داری و با پا یگورسکیت ارتبیا  منفیی و معنیی( 21۹/۰)ارتبا  مثبت 

-و با پا یگورسکیت ارتبا  منفی و معنی( ۰62/۰و 188/۰، 1۹5/۰به ترتیب، )کو یت و کائو ینیت ارتبا  مثبت اسیکتیت، ورمی

کو ییت و ورمی( 463/۰*و 4۰1/۰*به ترتیب )با اسیکتیت DTPAهای آ ی و استخراجی م  با شکل. داشت( -4۰۰/۰*)داری 

ه ترتییب بی)این دو شکل م  با کائو ینیت ارتبا  مثبت. داری نشان دادندارتبا  مثبت و معنی( 545/۰*و 532/۰**به ترتیب  )

های کربناتی و باقییانده م  ارتبا شکل. را نشان دادند( -336/۰و -32۷/۰)و با پا یگورسکیت ارتبا  منفی( ۰31/۰و ۰/ ۰86

-داری بیا ورمیی، ارتبا  مثبت و معنی(2۰1/۰و 112/۰به ترتیب )و کائو ینیت ( 314/۰و 265/۰به ترتیب )مثبتی با اسیکتیت 

ایین . نشیان دادنید( -264/۰و -312/۰به ترتیب )و ارتبا  منفی با مقدار پا یگورسکیت ( 415/۰**و 51۰/۰**به ترتیب)کو یت 

-در پی2:1های رسی کانی.ارتبا  مستقیم دارند2:1های سلیکاتی های مختلف روی و م  با کانیدهد که شکلنتایج نشان می

ی تیاثیر معییوال در بررسی.باشندهای مختلف را دارا میاچ باال دارای بار منفی دائیی زیادی بوده و در نتیجه توانایی جذب کاتیون

و باشیدمنطقه مطا عه شیده دارای دو اقلییم مختلیف میی. شوندها بر جذب نناصر، مقدار و نوع رس با هم در نظر گرفته میرس

بیشیتر در منیاطق بیا بارنیدگی. های شیا ی و شرقی استان زیاد و در مناطق لربی و جنوبی بارندگی کم اسیتبارندگی در بخش

ار رس هیچنیین در منیاطق بیا بارنیدگی کیتیر مقید. ها شسته شده و در نتیجه مقدار رس بیشیتر اسیتکربنات کلسیم از خاک

گورسیکیت دارای کیانی پا ی. پا یگورسکیت بیشتر از مناطق با بارندگی زیاد است و مقدار آن روند نک  بیا کیانی اسییکتیت دارد

کیه کیانی اسییکتیت دارای در حا ی، [13]بوده Cmol kg-112و ظرفیت تبادل کاتیونی حدود m2g-118۰سطح ویژه حدود

ر در مناطقی که کربنات کلسیم بیشت. باشدمیCmol kg-11۰۰و ظرفیت تبادل کاتیونی حدود  m2g-18۰۰سطح ویژه حدود 

رایط بانث می شیود است رس کیتر بوده و کانی پا یگورسکیت با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی کیتر لا ب است، که این ش

هیای بیا رس بیشیتر و کیانی لا یب اسییکتیت و هیا کیتیر از خیاکهای مختلف روی و م  در این خیاککه مقدار جذب شکل

نناصیر کیم مریرف مثیل روی و می ، ها در جذببه د یل ظرفیت باالی رس[ 14]مطا عات سیپاسبر طبق . ورمی کو یت باشد

ای هیمطا عات گذشته نشان داده اسیت، در بیین کیانی. ها با افزایش مقدار رس در خاک ها کاهش پیدا می کندزیست فراهیی آن

[. 1، 15]رسی، رس اسیکتیت بیشترین تیایل را برای جذب م  و روی دارد 

این کیانی .ها داردکو یت خاکهیچنین للظت بعضی نناصر سنگین مثل م  ارتبا  مثبتی با مقدار ورمی

یبسیتگی های مختلف روی و م  هشکل.  های رسی داردظرفیت پیوندی بیشتری در مقایسه با سایر کانی

هیای جیز در بخیشکیانی کائو ینییت ب. دار نبودمثبتی با کائو ینیت نیز نشان دادند؛ گرچه این ارتبا  معنی

هیای ایین کیانی از نیوع کیانی. های مطا عه شده مشیاهده شیدکیی از منطقه مطا عه شده در سایر خاکرخ

. سیتموروثی بوده که در حال حاضر امکان تشکیل آن در منطقه به د یل ندم وجود شرایط الزم میکین نی

ل جذب مقداری از به د ی. اچ بوده و ظرفیت تبادل کاتیونی پایینی نیز دارد-این کانی دارای بار وابسته به پی

شاهده شد های مختلف روی و م  با این کانی مم  و روی بر روی این کانی، هیبستگی مثبتی بین شکل

بیق مطا عیات بیر ط. دار بدست نیامدو ی به د یل ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه کم، این ارتبا  معنی

-  درونبا تشکیل کیپلکآ ومینیوم های کم به وسیله اکسیدهای آهن و انجام شده، م  و روی در للظت

ن های زیاد از این نناصر، رسوب هیدروکسییدهای اییشوند، اما در للظتجذب می( جذب شیییایی)ای کره

وی سطوح با بر ر( جذب فیزیکی)کره ای جذب م  و روی با تشکیل کیپلک  برون. فلزات تشکیل می شود

روی ( جیذب شییییایی)ای کیرهو شاید با تشکیل کییپلک  درون2:1ای های سلیکاتی الیهبار منفی کانی

در رسیوبی می های قلیایی، جیذب روی بیر روی کلسییت و هیمدر خاک. افتدسطوح کائو ینیت اتفاق می

[.16]کلسیت اتفاق می افتد 

گیرینتیجه

یترین مقیادیر از مانده، کربناتی و آ ی به ترتیب بیشترین به کهای باقیبر اساس نتایج بدست آمده، شکل

داد، های منطقیه نشیانشناسی خاکنتایج کانی. های شیییایی م  و روی را به خود اختراص دادندشکل

های لا یب منطقیه های رسی اسیکتیت، ایلیت، کلریت، ورمی کو یت، پا یگورسکیت و کائو ینیت، کانیکانی

2:1اتی هیای سییلیکهای مختلف روی و م  با کیانینتایج این مطا عه نشان داد که مقدار شکل. باشندمی

ه و کیانی در مناطقی که کربنات کلسییم بیشیتر بیوده اسیت، مییزان رس کیتیر بیود. ارتبا  مستقیم دارند

شیود مقیدار مییپا یگورسکیت با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی کیتر لا ب بود، که این شرایط بانیث

یت های با رس بیشتر و کانی لا ب اسیکتها کیتر از خاکهای مختلف روی و م  در این خاکجذب شکل

یز نشان دادند؛ های مختلف روی و م  هیبستگی مثبتی با کائو ینیت نهیچنین شکل. و ورمی کو یت باشد
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