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 چکیده

برای ارزیابی وضعیت مس  راها اطالعات مفیدی های مختلف مس خاک و تعیین مقدار هر یک از آنشناخت شکل
 21در  مس های مختلفگذارد. برای کسب چنین اطالعاتی، مقدار و توزیع شکلز شیمی مس در خاک در اختیار میو نی

ای تغییر یافته سینگ و همکاران تعیین و رابطه گیری دنبالهعصاره روشبهنمونه مرکب خاک استان آذربایجان شرقی 
 5/21 - 5/90بر طبق نتایج حاصله دامنه تغییرات مس کل بین  های خاک مطالعه گردید.ها با یکدیگر و با ویژگیاین شکل

درصد بر کیلوگرم خاک بود. ضرایب همبستگی ساده نشان داد که گرم میلی 37گرم بر کیلوگرم خاک با میانگین میلی
و  داشتند. درصد سیلت با مس آلی (p<0.05) شکل همبستگی معناداریبه اکسیدهای آهن بی متصل مسو سیلت با  شن

داشت. درصد کربنات کلسیم معادل و کربنات کلسیم  (p<0.05)شکل همبستگی معناداریبه اکسیدهای آهن بی متصلمس 
مس متصل به  شکل تبادلی، های مس،داشت. از میان شکل (p<0.05)معادل فعال با شکل تبادلی مس همبستگی معناداری

مس متصل به ها مس قابل جذب داشتند که در بین آن رابطه مثبت معناداری با و مس کل نبلوریاکسیدهای آهن 
مس  صورتهای مختلف مس به شکلترتیب ( را داشت. r=53/0*باالترین ضریب همبستگی ) بلورینآهن  یدهایاکس
شکل به اکسیدهای آهن بی متصلمس  <( Cu-CFeOX) نبلوریبه اکسیدهای آهن  متصلمس  <( Cu-Resمانده )باقی

(AFeOX-Cu )>  تصلممس ( به مواد آلیOM-Cu )> ( مس کربناتیCar-Cu) > ( مس تبادلیEx-Cu) >  متصلمس 
مس همبستگی معناداری بدست آمد  های مختلفدر این تحقیق بین برخی شکل( بود. Cu-MnOX) به اکسیدهای منگنز

  باشد.ها میگر یک رابطه پویا بین آنکه احتماالً بیان

 
 ای گیری دنبالههای مس، عصارهشکلهای آهکی، خاک ی،رقش جانیآذربا: کلیدیهای واژه
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Abstract 

Knowledge about different forms of Cu and determining the amount of each one provides useful 

information for evaluation of soil Cu status and also understanding soil Cu chemistry. To obtain such 

information, the amount and distribution of Cu in different fractions of 21 composite soil samples of East 

Azerbaijan Province were determined by modified sequential extraction procedure introduced by Singh et al 

and the relationships of these fractions with each other and with soil properties were also investigated. 

According to the results, total Cu concentrations of soils ranged from 21.50 to 90.57 mg/kg with a mean 

value of 37 mg/kg. Sand and silt percentage with Cu associated with amorphous Fe oxides had significant 

correlation. Silt content had significant correlation with organically copper and amorphous Fe oxides 

bounded Cu. Both calcium carbonate equivalent and active calcium carbonate equivalent had significant 

correlation with exchangeable copper. Among the copper forms, Cu-Ex, Cu-CFeOX and total Cu had 

positive and significant relations with soluble Cu and among them Cu-CFeOX had highest correlation 

coefficient value (r =0.53*). The order of various forms of soil Cu was found to be as follows: Residual 

copper (Cu-Res) > crystalline Fe oxides bound (Cu-CFeOX) > amorphous Fe oxides bound (Cu-AFeox) > 

organically bound (Cu-OM) > carbonates bound (Cu-Car) > soluble + exchangeable (Cu-Ex) > Mn oxide 

bound (Cu-Mnox). In this study a significant correlation was also observed between some forms of Cu, 

which is presumably a reflection of the existence of a dynamic relation between them in soil. 
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 مقدمه

-نسبی شکل توزیع به گیاهان برای فراهمی مس

 که البته خود دارد بستگی آن در خاک مختلف های
های مهم است. از جمله ویژگی خاک هایویژگی از تابعی

ماهیت مواد مادری، مقدار کربنات توان به خاک می
خاک، رطوبت خاک و  pHفعال، و معادل کلسیم معادل 

قابل (. کمبود مس 1991دسی )لین مواد آلی اشاره نمود
ی هاخاکی شنی و هاخاکی آلی، هاخاکدر جذب 

 (.2011 شایع است )گووان و همکارانجهان آهکی 
به صورت  مس( گزارش کرد که رسوب 1994اسمیت )

های ی نامحلول و کمپلکسهاکربناتهیدروکسیدها و 
 مادهمعموالً یابد. میخاک افزایش  pHآلی، با افزایش 

تحرک و قابلیت جذب مس به دلیل تشکیل د زیاآلی 
های پایدار با ترکیبات آلی نامحلول را کاهش کمپلکس

امروزه مشخص (. 1999دهد )هاولین و همکاران می
تنها به غلظت کل آن قابلیت جذب مس که است شده 
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نیست بلکه به فازجامدی که با آنها پیوند یافته  وابسته
  (.2002 انو همکار نیز مرتبط است )فیلگورز

های رایج ای از روشگیری دنبالهعصاره
باشد که به منظور های شیمیایی مس میجداسازی شکل

شود این عنصر به کار برده میشیمی درک بهتر 
نمونه  روشاین (. در 1391)خانمیرزایی و همکاران 

گیرها برای حل شدن و ای از عصارهخاک با مجموعه
شود واکنش داده میهای هدف عناصر جداسازی شکل

ها برای انحالل و فرض بر این است که واکنش دهنده
کنند و انتخابی عمل می طوربهیک قسمت ویژه از خاک 

)کاظمی و  دارندبر فازهای غیر هدف کمترین اثر را 
ای گیری دنبالههای عصاره(. روش1391 همکاران

از  فلزات سنگینهای گوناگونی برای جداسازی شکل
ابداع شده است. نکته مهم این  هاخاکمس در جمله  

اند و هر محقق ها استاندارد نشدهروشاین است که 
-روش خاص یا اصالح شده روش دیگران را به کار می

(. انتخاب روش بستگی 1386نژاد و کریمیان برد )غفاری
به فراهمی ابزارها، مواد شیمیایی، راحتی روش تجزیه و 

اهی دارد ) هاف و مدراسکی های گیهمبستگی با پاسخ
-ها دارای محدودیت(. از سوی دیگر، این روش1958

-هایی نیز هستند. از جمله مشکالت تکنیکی مربوطه می

گیرهای شیمیایی و جذب پوشانی عصارهتوان به هم
با . سطحی مجدد عناصر در طی استخراج اشاره کرد

های های ذاتی و طبیعی، روشوجود این محدودیت
ای هنوز به عنوان یک ابزار بسیار گیری دنبالهعصاره

مفید برای تعیین و تشخیص عناصر پیوند یافته با فاز 
 مس(. 1995باشند )لی و همکاران می هاخاکجامد در 

تواند با مواد آلی خاک تشکیل کمپلکس دهد، جذب می
ها و اکسیدهای آهن و منگنز شود، سطحی سطوح رس

-ی سیلیکاتی اولیه یا کانیهادر شبکه ساختمانی کانی

ها، سولفیدها یافت ، فسفاتهاکربناتهای ثانویه مانند 
شود و یا در مواد بی شکل مانند اکسیدهای آهن و 

چایگنون و  ،1995گردد )آلووی منگنز محبوس
های ( شکل1973وفورد )امک الرن و کر (.2003همکاران

 مختلف مس را به پنج جزء محلول و قابل تبادل، بخشی
های ویژه جذب سطحی شده، ضعیف در مکان طوربهکه 

مس آلی، مسی که با مواد اکسیدی هم رسوب شده و 

ی هاخاک( در1985مانده تقسیم نمود. شومن )مس باقی
های مختلف مریکا برای جداسازی شکلا اسیدی

عناصرکم مصرف کاتیونی روشی ارائه داد که درآن 
  تسیر و همکاران وجود نداشت. هاکربناتجزء متصل به 

( عناصرکم مصرف را به پنج جزء تبادلی، 1979)
کربناتی، پیوند شده با اکسیدهای آهن و منگنز، آلی و 

مانده تفکیک نمودند. روش دیگر برای جداسازی باقی
 (1976) عناصر کم مصرف توسط استوور و همکاران
( 1982)  ارائه گردید که توسط اسپوزیتو و همکاران

 های تبادلی و محلول،در این روش شکلاصالح شد. 

مانده جداسازی و باقی. جذب سطحی شده، آلی، کربناتی
که تلفیقی  (1988در روش سینگ و همکاران ) شوند.می

( و 1985شومن ) (،1979) و همکاران های تسیراز روش
باشد عناصرکم مصرف کاتیونی به ( می1972) چائو
سیدهای منگنز، کربناتی، آلی، اک های تبادلی،شکل

و باقی نبلوریاکسیدهای آهن بی شکل، اکسیدهای آهن 
شوند. باید توجه داشت که انتخاب مانده جداسازی می

گیر برای استخراج یک شکل ویژه از یک فلز یک عصاره
های گوناگون از خاک نه تنها نسبت آن فلز در بین شکل

قرار بلکه مقدار کل آن فلز در آن شکل را نیز تحت تأثیر 
-دهد. لذا تا حد ممکن باید دقت شود از عصارهمی

گیرهایی استفاده گردد که فقط شکل ویژه یک عنصر را 
تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال در استخراج شکل 
تبادلی، کلرید منیزیم یا نیترات منیزیم بر استات آمونیم 

شود؛ زیرا استات آمونیم ممکن است ترجیح داده می
های کربناتی نیز بشود )ریحانی تبار ل شکلسبب انحال

( یک 1972چائو) براین (. عالوه1385و همکاران 
گیر اختصاصی برای اکسیدهای منگنز یعنی عصاره

( OH.HCl2NHآمین هیدروکلراید )هیدروکسیل
برای شکل  (1975گوپتا)را پیشنهاد کرد.  pH=2در

یک  (4COONH3CH+ تبادلی، استات آمونیوم ) محلول
جداسازی  برایشود والر را پیشنهاد کرد. توصیه میم

 3KNOعوض یک موالر به 3Mg(NO(2شکل تبادلی از 
تواند می 2Mg+نیم موالراستفاده شود زیرا کاتیون 

در فاز تبادلی جایگزین شده و  K+نتر از کاتیوراحت
مقدار بیشتری از شکل تبادلی را استخراج نماید )بخشی 
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( برای جدا 1982یتو و همکاران )(. اسپوز1382وکریمیان
موالر را  5/0های آلی فلزات محلول سود کردن شکل

گیری جزء متصل به برای عصاره اگرچهپیشنهاد کردند. 
 شوداستفاده می( 2O2H) آب اکسیژنه معموالً مواد آلی،

 بخشی از که عالوه بر جزء یاد شده باعث انحالل
شود باعث میاین مشکل  .شودهای منگنز هم میاکسید

ی با هاخاککه در صورت استفاده از روش شومن در 
تر اکسیدهای منگنز فراوان جزء متصل به مواد آلی بیش

تبار و همکاران از مقدار واقعی بدست آید )ریحانی
( برای رفع این ایراد یک اکسید 1983(. شومن )1385

( را NaOClکننده دیگر یعنی هیپوکلریت سدیم )
اهمیت مواد آلی در نگهداری یژنه کرد. جانشین آب اکس

های پایدارتر بیشتر از مس به دلیل تشکیل کمپلکس
عناصر دیگر همچون روی یا کادمیوم است )گوپتا 

های کربناتی فلزات، از برای جداسازی شکل(. 1975
سینگ و ) pH=5 با  موالر استات سدیم 1محلول 

 موالراتیلن دی آمین 5/0( و محلول1988همکاران 
( 1982اسپوزیتو و همکاران ) (EDTAتتراستیک اسید )

سازی فلزات از اکسیدهای  برای جدا استفاده شده است.
شکل ، اکسیدهای منگنز، اکسیدهای آهن بینبلوریآهن 

 + acid 0.1 M ascorbic به ترتیب

2O2C2M H0.24+O2C2)4M(NH0.2 ، هیدروکسیل
ه کار رفته بموالر  25/0 یک موالر و آمین هیدروکلراید

اوکازاکی و همکاران (. 1988و همکاران  است )سینگ
های ( گزارش کردند که درجه تبلور هیدروکسید1986)

های فلزی مؤثر آهن و آلومینیوم در مقدار جذب کاتیون
ها برای است و با کاهش درجه تبلور ظرفیت آن

( 1972) چائو یابد.های فلزی افزایش مینگهداری کاتیون
محلول  حالل فلزات متصل به اکسیدهای منگنز،برای ان

را پیشنهاد  pH=2 با هیدروکسید آمین هیدروکلراید
به  متصلفلزات مانده فلزات شامل های باقیکرد. شکل

 توانند در ساختارکه می های اولیه و ثانویه هستندکانی
وجود داشته باشند. برای جداسازی شکل  نبلوری

موالر و نیز مخلوطی از  4باقیمانده ازاسیدنیتریک 
استفاده شده  4HClOو HFو  HCl اسیدهای غلیظ

در محققان معتقدند که (. 1979است )تسیر و همکاران 

عناصر با هر  یدسترس تیقابل  ای،دنباله رییگعصاره
 ن،ی. بنابراابدییای کاهش مدنباله رییگعصاره مرحله از

عناصر به صورت جزءهای محلول در آب و قابل 
 شوندیقابل دسترس م طیبرای مح عیسر یلیخادل،تب

 وندهاییپ مانده،یعناصر به صورت جزء باق کهیدر حال
 یعیطب طیکه در شرا رودیدارند و انتظار نم یمحکم

 شکل  .(1391 )به نقل از علوی و همکاران رها شوند

 ضعیف پیوند طریق از که است فلزهایی شامل تبادلی

 سطوح سطحی یف جذبضع صورت به الکترواستاتیک

 یونی تبادل فرآیندهای توسط توانندمی و اندشده جامد

 را مصرف کم عناصر از بخشی شکل، این . شوند رها

 خاک به از همه بیشتر تقریباً تواندمی که گیرددربرمی

 را فلز کل مقدار از کوچکی بخش یک معموالً و شود رها

 القوهب و بالفاصله شکل این .  میشود شامل خاک در

 نظردارد. به را گیاهان برای دسترسی زیست قابلیت

 هانمک از استفاده با تواندمی که تبادل قابل مس میرسد

 جزء ترین مهم شود استخراج زمینه خاک از

 جزء تنها اگرچه باشد، گیاه ریشه برای فراهمزیست

 (. 1391)علوی و همکاران نیست
گرم لیمی 500( با افزودن 2005) لو و همکاران 

مس بر کیلوگرم خاک به این نتیجه رسیدند که شکل 
کاهش و پس از به سرعت ساعت اول  3تبادلی مس در 

ها تبدیل شد، آنان علت را در آن به آرامی به دیگر شکل
ها  رسوب ابتدایی مس در خاک و جذب توسط رس

های ( نیز تغییرات شکل1997) دانستند. ما و همکاران
کادمیوم را با گذشت زمان در  شیمیایی روی، مس و

ی استرالیا مطالعه و گزارش کردند که توزیع هاخاک
های شیمیایی مختلف روی، مستقل از غلظت کل شکل

روی در خاک بود، اما توزیع مس و کادمیوم وابسته به 
( 1391علوی و همکاران )غلظت کل فلزات در خاک بود.  

مقدار کل گزارش کردند که ی استان گلستان هاخاکدر 
مانده و شکل متصل به های باقیمس عمدتاً در شکل

 شکل توزیع شده است.و بی بلوریناکسیدهای آهن 
های با بررسی توزیع شکلنیز ( 1988سینگ و همکاران)

 ترتیب زیر را گزارش کردندهندوستان خاک  11مس در 
و رس  لتیبا مقدار س یمثبت یهمبستگ یکه مس آل

( در فرانسه از روش 2004) انل و همکارکگان داشت.
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های مختلف مس در شومن استفاده و با جداسازی شکل
را گزارش زیر  نتیجهی شنی زیر کشت ذرت، هاخاک

  کردند:
به  متصل <به اکسیدهای آهن متصل  <باقی مانده

 محلول+تبادلی  <به مواد آلی متصل <اکسیدهای منگنز
ی اسیدی مصر از هاخاک( در 2007یوسف )

-تسیر برای بررسی شکل گیری متوالیعصارهروش 

 و نتیجه زیر را گزارش کرد:های مختلف مس استفاده 
به اکسید آهن و  متصلشکل  <ماندهشکل باقی

شکل کربناتی =  <به ماده آلی متصلشکل  <منگنز
 محلول <تبادلی

( با جداسازی 2010زلفی باوریانی و مفتون )
کشت  ریزی آهکی هاخاکهای مختلف مس در شکل

مانده گزارش کردند که شکل باقی برنج در استان فارس
تبادلی کمترین محلول باضافه  لبیشترین مقدار و شک
نیز ( 1392) تابنده و همکاران اند.شکل را تشکیل داده

ی آهکی فارس ترتیب زیر را برای جزءهای هاخاکدر
           :گیری شده مس گزارش کردند عصاره

به اکسیدهای آهن  متصل <ماندهشکل باقی
به اکسیدهای آهن  متصل <به ماده آلی متصل <نبلوری

به اکسید های منگنز =  متصل <شکل کربناتی <بی شکل
  شکل تبادلی

های مس در شماری از ارزیابی توزیع شکل
شرقی و برآورد  آذربایجانی تحت کشت استان هاخاک

 ها با ویژگی های فیزیکی وبستگی بین این شکلهم
که تاکنون  از اهداف این تحقیق بودند هاخاکشیمیایی 

گزارش منتشر شده ای در این زمینه در استان وجود 
 ندارد.

 هامواد و روش

 41شرقی  آذربایجان در این تحقیق از استان
متر به صورت سانتی 30تا  0خاک از عمق مرکب نمونه 

. پس از خشک کردن و گذراندن برداشت شدتصادفی 
های فیزیکی متری برخی از ویژگیمیلی 2از الک  هاخاک

بافت خاک به روش  ند.و شیمیایی آنها تعیین شد
در  ECو  pH(، 2002زمانه )گی و اور  4هیدرومتری 

(، کربن آلی به 1954عصاره اشباع خاک )ریچاردز 
(، کربنات 1996روش اکسایش تر )نلسون و سامرز 

و تیتر نمودن  کلسیم معادل با روش خنثی کردن با اسید
مانده با محلول سود )آلیسون و مودی اسید باقی

(، کربنات کلسیم معادل فعال با روش اگزاالت 1965
(، ظرفیت تبادل کاتیونی با 1942آمونیم )دروینین 

( و مقدار 1952استفاده از روش باور )باور و همکاران 
)لیندزی و نورول  DTPAمس قابل جذب خاک با روش 

ها تعداد با توجه به این ویژگی. گیری شد( اندازه1978
نمونه که بیشترین ضریب تغییرات  21

را میانگین/انحراف معیار( = ضریب تغییرات( ×)100)
داشتند بر اساس تجزیه کالستر انتخاب و برای آزمایش 

  .ای مورد استفاده قرار گرفتندگیری دنبالهعصاره
ی : برای جداسازمسهای شیمیایی تعیین شکل  

از روش  هاخاکهای شیمیایی مس در و تعیین شکل
که  ( استفاده شد1988تغییر یافته سینگ و همکاران )

 های پیشنهادی تسیر و همکارانخود تلفیقی از روش
. مراحل باشد( می1985) و شومن (1972) چائو (،1979)

گیر برای ای و ترکیب هر عصارهگیری دنبالهعصاره
های مس به روشی که در گیری سایر شکلعصاره

 1خالصه در جدول  طوربهپژوهش حاضر به کار رفته 
ارائه شده است. در ضمن برای به حداقل رساندن تأثیر 

هایی که از ماده زمینه، استانداردهای مس در محلول
گیرهای هر نظر ترکیب و غلظت تقریباً مشابه عصاره

نیز  اهخاککل معادل مقدار مس مرحله بود تهیه گردید. 
با هضم نمونه  (1982و همکاران ) تویروش اسپوزبه 

گیری گردید. موالر اندازه 4خاک در اسید نیتریک 
محاسبه ضرایب رگرسیون ساده  شامل مطالعات آماری

 SPSS افزار از نرم استفاده با گام به گام و چندمتغیره
 انجام گرفت.
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 .ای مس خاکگیری دنبالهبرای عصاره (1988و همکاران ) نگیس افتهی رییتغروش  -1جدول 
 شکل شیمیایی مس

 
-لیتر عصارهمیلی گیرمحلول عصاره (hrمدت تکان دادن ) عالمت

گرم  5/2گیر برای 
 خاک

 CuEx 2 1M Mg(NO3)2 تبادلی +محلول 

 
10 

CuCar 5 COOH 31M NaOAc + CH کربناتی

(pH=5)  
10 

 0.7M NaOCl (pH=8.5) *5 )حمام آب جوش(CuOM 5/0 آلی

CuMnox 5/0 OH.HCl + 20.1M NH  به اکسیدهای منگنز متصل

(pH=2)3HNO 
25 

به اکسیدهای آهن  متصل
 شکلبی

CuAFeox 5/0  دمای(C °50) OH.HCl + 0.25M 20.25M NH

HCl  
25 

به اکسیدهای آهن  متصل
 بلورین

CuCFeox 5/0 )حمام آب جوش( +0.2M 4O2C2)40.2M (NH

4O2C2H 
)3(pH =6O8H6M C0.1+     

25 

 34M HNO 25/31 )حمام آب جوش( CuRes    16 ماندهباقی

 شود.گیری میدو مرتبه عصاره :* 

 نتایج و بحث
گیری شده در های اندازهبرخی از ویژگی

ارائه شده است. در  2ی مورد بررسی در جدول هاخاک
خاک منتخب حداقل مقدار مس قابل استخراج با  21بین 

DTPA ،45/0 گرم بر کیلوگرم خاک و حداکثر آن میلی
ی مورد هاخاکگرم بر کیلوگرم تعیین گردید. میلی 81/3

های مطالعه از نظر کالس بافت نیز متنوع بودند. ویژگی
و در نتیجه  یدامنه مناسب صفات مورد بررسخاک از 

ضریب تغییرات قابل توجهی برخوردار بودند . دامنه 
و همکاران ش اسپوزیتو تغییرات مس معادل کل به رو

گرم بر کیلوگرم خاک با میلی 57/90تا  50/21( از 1982)
گرم بر کیلوگرم بود. سینگ و میلی 95/36میانگین 

( میانگین مس معادل کل خاک را در 1988همکاران )
گیری با ی هاریانا )هند( با روش عصارههاخاکبرخی 

لوی گرم بر کیلوگرم گزارش کردند. ع 98/29سه اسید 
( میانگین مس کل خاک را با استفاده 1391و همکاران )

گرم بر میلی 20/65( 1988از روش سینگ و همکاران )
ی استان گلستان گزارش هاخاککیلوگرم خاک در 

(  با استفاده از روش 1392کردند. تابنده و همکاران )

موالر، میانگین مس کل  4گیری با اسید نیتریک عصاره
گرم میلی 7/22ی آهکی استان فارس اهخاکقابل را در

 بر کیلوگرم خاک گزارش کردند.
های مس در توصیف آماری شکل 3در جدول 

طور میانگین های مورد مطالعه ارائه شده است. بهخاک
درصد، مس  587/1مس محلول به اضافه تبادلی حدود 

 854/3به مواد آلی  متصلدرصد،  461/3کربناتی 
 متصلدرصد،  35/1ی منگنز به اکسیدها متصلدرصد، 

به  متصلدرصد،  35/10شکل به اکسیدهای آهن بی
مانده درصد و مس باقی 12/18 بلورینناکسیدهای آهن 

گیری شده های مس اندازهدرصد مجموع شکل  62/62
(. اینکه مس باقی مانده بیش از 2را تشکیل دادند )شکل 

خود اختصاص داد درصد مجموع شکلهای مس را به 60
اینکه ( مطابقت دارد. 1988سینگ و همکاران )با نتیجه 

های مورد در خاک میبه کربنات کلس متصلمیزان مس 
 متصلکمتر از مس  مطالعه از استان آذربایجان شرقی

( 1391بود با نتایج علوی و همکاران ) هنآ یدهایبه اکس
( از استان فارس 1392از گلستان و تابنده و کریمیان )

 مطابقت داشت.
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 .ی مورد  مطالعههاخاکهای فیزیکی و شیمیایی توصیف آماری برخی ویژگی -2جدول 
یانگینم بیشینه کمینه پارامتر  %  ییراتتغ یبضر     انحراف معیار 

Sand  56/12  12/86  42/94  28/02  04/14  

Clay  01/5  48/39  31/02  6/9  62/47  

Silt 51/8  86/53  26/03  51/12  53/41  

CCE 62/1  41/26  91/11  03/8  69/96  

ACCE 86/0  74/10  8/4  24/3  52/76  

OC 41/0  3/2  77/0  45/0  8/57  

OM 32/0  69/3  32/1  77/0  8/75  

FC 10 30 19 5/5  25 

SP 36/21  38/05  15/63  81/9  14/72  

pH 93/7  28/8  1/8  1/0  2/1  

(cmolc kg-1)  CEC 82/9  36/38  25/32  25/9  72/34  

 (dS m-1)      EC 84/0  6/3  77/1  58/0  81/47  

 Cu-DTPA (1-mg kg) 45/0  18/3  57/1  87/0  51/55  

CCE : ،کربنات کلسیم معادلACCE : ،کربنات کلسیم معادل فعالOC : ،کربن آلیSP درصد رطوبت اشباع :CEC :.ظرفیت تبادل کاتیونی 

 

 (1391) و همکاران یعلو این در حالی است که
از استان  انیمیو کر تابندهدرصد و  32از گلستان تا 

گزارش نیز کربنات کلسیم معادل درصد  70فارس تا 
معادل  میکربنات کلس زانیمدر حالی که  د.انکرده
درصد با  26درصد تا  2/1مورد مطالعه از  یهاخاک

درصد  10 نیانگیو از م متغیر بوددرصد  10 نیانگیم
 یعنیهک فعال بود. آ( %8/4)آن درصد 5آهک کمتر از 

شده  یریفعال اندازه گ ریهک غآدرصد  50از  شیب
 زانیم در مورد ه مدآبه دست  جهیلذا نت (.2است)جدول 

عالوه بر دور از انتظار نیست.  هاکربناتمس متصل به 
مس  دونیپقدرت اثبات شده است که  ،هک فعالآ تیکم

هن کمتر آ یدهایو اکس یلآهم از مواد  هاکربناتبه 
 (.1982 )اسپوزیتو و همکاران است

 

 .ی مورد مطالعههاخاکهای مس در توصیف آماری شکل -3 جدول

     Cu-Ex    Cu-Car    Cu-OM   Cu-Mnox        Cu-AFeox        Cu-CFeox        Cu-Res               مجموع   

                                  (1-mg kg(                                                                      (1-mg kg( 

 16/41 58/24 26/5 48/2 12/0 53/0 29/1 24/0 کمینه

 23/118 53/79 32/25 12/16 31/2 74/5 52/3 80/1 بیشینه
 11/67 43/41 99/11 85/6 95/0 55/2 29/2 05/1 میانگین

 512/9 747/5 516/4 282/0 10 13/2 63/1 75/0 معیارانحراف
 مراجعه شود. 1های اختصاری به جدول برای شرح عالمت

های مسا شکلهای خاک بهمبستگی ویژگی

های مختلف مس با در این تحقیق غلظت شکل
های خاک همبستگی معناداری داشتند. برخی از ویژگی

های خاک همبستگی البته مس کل با هیچ یک از ویژگی

داری نشان نداد که با نتایج علوی و همکاران معنا
ی آهکی استان گلستان مطابقت دارد. هاخاک( در 1391)

مانده و مس کربناتی قیق غلظت مس باقیالبته در این تح

     

(%) 
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داری های خاک همبستگی معنااز ویژگی یکنیز با هیچ 
 متصل ( بین شکل مس1994 ) ودی و نشان ندادند. کلر

و ظرفیت تبادل  بلورینو  شکلبی آهن اکسیدهای به
کاتیونی و درصد ماده آلی و سیلت همبستگی مثبت و با 

علوی و  ردند.گزارش ک مقدار شن همبستگی منفی
 ماده با ماندهباقی مس میان همبستگی (1391همکاران )

 منفی شن مقدار با و مثبت سیلت را و رس مقدار و آلی

گزارش کردند. در این مطالعه بین درصد شن، سیلت و 
شکل همبستگی مثبت به اکسیدهای آهن بی متصلشکل 

درصد مشاهده شد.  5و معنادار در سطح احتمال 
درصد کربنات کلسیم معادل و کربنات  همچنین بین

درصد با مس  5کلسیم معادل فعال در سطح احتمال 
تبادلی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد. در این 

 5داری در سطح احتمال مطالعه همبستگی مثبت و معنا
درصد بین کربنات کلسیم معادل و درصد سیلت با مس 

همبستگی به ماده آلی مشاهده شد. همچنین  متصل
درصد بین شکل  5داری در سطح احتمال مثبت و معنا

با درصد کربنات  بلورینبه اکسیدهای آهن  متصل
به اکسیدهای  متصلکلسیم معادل و کربن آلی با مس 

منگنز مشاهده شد. با افزایش کربنات کلسیم معادل فعال 
شکل کاهش به اکسیدهای آهن بی متصلمقدار مس 

تواند بنات کلسیم معادل فعال مییافت، که احتماالً کر
شکل ایجاد کند که مانع پوششی روی اکسیدهای آهن بی

 pHشود. شکل میجذب مس توسط اکسیدهای آهن بی
دار های مس همبستگی معناخاک با هیچ کدام از شکل

نشان نداد. اگرچه روابط آماری علی و معلولی نیستند 
وضوع باشد. دلیل این م هاخاک pHولی شاید دامنه کم 

شکل کربناتی مس با درصد رس همبستگی منفی و 
درصد نشان داد. تابنده و  5دار در سطح احتمال معنا

( در 1391( و علوی و همکاران )1392همکاران )
های مشابهی بین درصد رس با شکل کربناتی پژوهش

مس همبستگی منفی گزارش کردند. بین درصد کربنات 
ی معنادارتی مس همبستگی کلسیم معادل با شکل کربنا

 14خاک شماره  2( ولی با حذف  1مشاهده نشد )شکل
 1داری در سطح احتمال همبستگی مثبت و معنا 20و 

تبار و همکاران (. ریحانی2درصد مشاهده شد )شکل
 هاخاک( بیان کردند که واکنش کربنات کلسیم در 1385)

به سطح ویژه کربنات کلسیم که نشانه توزیع اندازه 
ذرات کربنات کلسیم خاک است، بیشتر بستگی دارد تا با 

( 1986مقدار کل کربنات کلسیم خاک. اما سیمز )
همبستگی مثبت و معناداری بین شکل کربناتی مس و 
مقدار کربنات کلسیم خاک گزارش نمود. بین درصد 
کربنات کلسیم معادل فعال با مس تبادلی در سطح 

داری وجود عنادرصد همبستگی مثبت و م 5احتمال 
داری بین درصد رس داشت. در این مطالعه ارتباط معنا

با مس متصل به اکسیدها به دست نیامد. از سوی دیگر، 
بین ظرفیت تبادل کاتیونی  معنادارمشاهده نشدن ارتباط 

-های مختلف مس و از جمله شکل تبادلی را میو شکل

 ی موردهاخاکدر  توان نشانه آن دانست که احتماالً
مطالعه جذب مس عمدتاً به صورت تبادلی و فیزیکی 

ها، به وسیله کانی هاخاکانجام نشده بلکه مس در این 
به صورت ویژه نیز  هاکربناتاکسیدهای مختلف و نیز 

 جذب شده است.
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                      .رابطه بین کربنات کلسیم معادل با مس کربناتی -1شکل 

رابطه بین کربنات کلسیم معادل با مس کربناتی پس  -2شکل

 .20و  14حذف خاک شماره  از 
 

 یکدیگرهای مس با همبستگی شکل

های مس با یکدیگر در ( شکلr) ضرایب همبستگی
ارائه شده است.   4ی مورد مطالعه در جدول هاخاک

های کربناتی، آلی، شکلشکل محلول+ تبادلی مس با 
در  کلمانده و مس به اکسیدهای منگنز، باقی متصل

به اکسیدهای  متصلدرصد و با شکل  5سطح احتمال 
درصد همبستگی مثبت  1در سطح احتمال  بلورینآهن 

داری داشت. مس کربناتی با مس تبادلی در سطح و معنا
به اکسیدهای  متصلهای درصد و با شکل 5احتمال 

مانده و ، باقیبلورینبه اکسیدهای آهن  متصل منگنز،
درصد همبستگی مثبت و  1مس کل در سطح احتمال 

داشت. شکل آلی مس تنها با شکل تبادلی مس  معنادار
درصد  5دار در سطح احتمال همبستگی مثبت و معنا

های به اکسیدهای منگنز با شکل متصلداشت. شکل 
ل در سطح به اکسیدهای آهن بی شک متصلتبادلی و 

درصد وبا شکل کربناتی مس در سطح احتمال  5احتمال 
داری داشت. شکل درصد همبستگی مثبت و معنا 1

به اکسیدهای آهن بی شکل نیز به ترتیب با شکل  متصل
مانده در سطح به اکسیدهای منگنز و مس باقی متصل

درصد همبستگی مثبت و معناداری داشت.  1و  5احتمال 
با شکل تبادلی  بلوریندهای آهن با اکسی متصلشکل 

های کربناتی، درصد و با شکل 5مس در سطح احتمال 
درصد  همبستگی  1مانده و کل در سطح احتمال باقی

مانده مس با شکل مثبت و معنادار نشان داد. شکل باقی
های کربناتی، درصد و با شکل 5تبادلی در سطح احتمال 

به اکسیدهای  متصلشکل، به اکسیدهای آهن بی متصل
درصد همبستگی  1و کل در سطح احتمال  بلورینآهن 

مثبت و معناداری داشت. همچنین مس کل با شکل 
های کربناتی، درصد و با شکل 5تبادلی در سطح احتمال 

مانده در سطح و باقی بلورینبه اکسیدهای آهن  متصل
داری نشان داد. درصد همبستگی مثبت و معنا 1احتمال 

( گزارش کردند که شکل متصل 1392مکاران )تابنده و ه
ها به جزء شکل شکل، با تمام شکلبه اکسیدهای آهن بی

آلی و کربناتی مس همبستگی مثبت و معنادار نشان داد. 
به اکسیدهای  متصلبه ماده آلی با مس  متصلشکل 

درصد همبستگی مثبت  5شکل در سطح احتمال آهن بی
به  متصلبین مس داری داشتند.  همچنین و معنا

مانده مس در سطح و شکل باقی بلوریناکسیدهای آهن 
داری وجود درصد همبستگی مثبت و معنا 1احتمال 

( و پاشاپور ) 1385تبار و همکاران )داشت. ریحانی
( نیز مشابه چنین همبستگی را  به ترتیب در مورد 1393
های روی و آهن در خاک گزارش کردند. آنان شکل

-گیری کردند که وجود همبستگی بین شکلچنین نتیجه

های مختلف روی و آهن در خاک احتماالً بیانگر رابطه 
 .باشدهای عناصر مذکور در خاک میپویا بین شکل
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 ی مورد مطالعه.هاخاکهای شیمیایی مس در ( شکلrماتریس ضرایب همبستگی )  -4جدول  

 مراجعه شود. 1به جدول  یاختصار هایشرح عالمت یبرادر سطح احتمال پنج و یک درصد.  معنادارو ** به ترتیب    *       

        

  ی کلیریگجهینت

 نیانگیمورد مطالعه با م یهاخاکمس معادل کل 
 50/21-57/90با دامنه  لوگرم،یبر ک گرمیلیم 95/36

مس کل   %92 وبود  ریخاک متغ لوگرمیبر ک گرمیلیم
بود، در  ماندهیآهن و  شکل باق یدهایبه اکس متصل

و  یکربنات ،یتبادل هایدر شکل یزیناچکه سهم  یحال
ی هاخاکبه رغم آهکی بودن آهن به دست آمد.  یآل

درصد  50بیش از مورد مطالعه شاید به این دلیل که 
غیر فعال بودند، لذا مس  هاخاککربنات کلسیم معادل 

به بخش کربناتی در رتبه پنجم و تقریبا برابر با  متصل
البته قدرت پیوند قوی تر به مواد آلی بود.  متصلمس 

مشخص مس به ماده آلی نیز نباید فراموش شود. 

 یهاخاک ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیو نیاز ب دیگرد
بر موثر  ویژگی مهمترین بافت خاکرد مطالعه، مو

 فمختل هایشکل نی. ببودمختلف مس  هایشکل عیتوز
 انگریمشاهده شد که احتمااًل ب یمعنادار یمس همبستگ

 .باشدمی هاآن انیم ایرابطه پو کی
 سپاسگزاری

 دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از وسیلهبدین

 نمودند راهمف را طرح این هزینه اجرای که تبریز

همچنین از کلیه داوران محترم  .گردد می سپاسگزاری
دلیل ارایه نقطه نظرات ارزشمند تشکر این مقاله به

 گردد.می
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