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  چکیده 
آهن  میزان. فرآیندهاي متابولیسمی آن ضروري است و وجود آن در خاك براي بوده آهن از عناصر کم نیاز و ضروري براي زندگی     

هاي مختلف اکسیدهاي آهن در واحدهاي ژئومرفیک  شکل در این تحقیق، . در خاك، مقدار آن را در بدن انسان تحت تاثیر قرار می دهد
بر اساس مطالعه خصوصیات . پروفیل تعیین گردید 11اي و دشت آبرفتی در قالب  کوه، پدیمنت سنگی، پدیمنت پوشیده، دشت دامنه

شکل  بی و آهن ) Fed(، آهن پدوژنیک )Fet(هاي آهن، بین میزان رس با مقادیر آهن کل  شکل یمیایی خاك و مرفولوژیکی و فیزیکوش
)Feo ( هاي مختلف آهن تابع واحدهاي ژئومرفیک بوده و از واحد کوه به  شکل تغییرات مربوط به . داري مشاهده گردید معنی ارتباط

بیشترین مقدار . بوددر درون هر واحد وابسته به پایداري واحد ژئومرفیک  Feoو  Fet ،Fedاما تغییرات مقادیر  یافتدشت آبرفتی افزایش 
Fed )42/11 به ترتیب در افق آرجیلیک دفن شده دشت ) گرم بر کیلوگرم خاك 53/1(و کمترین مقدار آن ) گرم برکیلوگرم خاك

  . آبرفتی و واحد کوه مشاهده شد
 

  ژنیک، واحد  ژئومرفیک، مرنداکسیدهاي آهن، پدو: کلیدي هاي واژه
 

 مقدمه
مقدار آهن در سنگ مادر بیش از . آهن از عناصر ضروري بدن بوده و در میان عناصر کم مصرف بیشترین مقدار را دارا می باشد     

درجه  علی رغم مقدار باال در سنگ مادر. ترکیبات متعددي را با عناصر گوگرد و اکسیژن تولید می کند سایر عناصر غذایی است که
باال و مقدار باالي کربنات کلسیم حداقل نیاز خود  pHحاللیت این مواد به قدري ناچیز است که گیاه در شرایط زیستی نامساعد نظیر 

  . را نیز از خاك جذب نمی کند و در اغلب موارد دچار مشکل کمبود آهن می گردد
اي باعث  هاي مدیترانه شرایط اقلیم). 3(تاثیر قرار می دهد  ها خصوصیات مرفولوژیکی میزان آهن پدوژنیک را تحت در اغلب خاك

). 4(گردند  هیدروکسیدها می دار، اکسیداسیون و تبلور آن به شکل هیدروکسیدها و اکسی هاي اولیه آهن تسهیل آزادسازي آهن از کانی
جه غیرقابل انکار افزایش سن و تکامل نتی) Fed(و آهن آزاد ) Fet(ثابت کردند که افزایش آهن کل ) 2(کاستانتینی و همکاران 

  .هاست خاك
ژئومرفیکی پایدار داراي زهکشی خوب، متوسط تا شدید هوادیده و هماتیت  واحدهايهاي واقع بر روي  اي، خاك در مناطق مدیترانه

هن پدوژنیک یا آزاد و هاي قابل استخراج آهن شامل آهن کل، آ مهمترین شکل). 6(افزایش یافته است  بوده و خاصیت مغناطیسی آنها
  . شوند گیري می اي اندازه باشند که هرکدام به روشهاي ویژه می) FeO(شکل یا فعال  آهن بی

  . باشد می ژئومرفیکمختلف  واحدهايواقع در  هايخاکتوزیع شکل هاي مختلف اکسیدهاي آهن در هدف از این مطالعه بررسی 
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  ها مواد و روش
 38◦ 27′تا  38◦ 23′ هکتار در جنوب شرقی شهرستان مرند و در موقعیت جغرافیایی 1650 سعتبه واي  منطقه در این مطالعه،    

شامل  رسوبات کواترنري متشکل از ها پروفیلمواد مادري ). 1شکل ( طول شرقی انتخاب گردید 45◦ 51′تا  45◦ 49′عرض شمالی و 
  .)1( باشد می و دشت سنگریزه اي  دار زهسنگریافکنه هاي  هاي جوان و مخروط ، تراسکنگلومراي نسبتا متراکم

و نقشه 1:50000هاي توپوگرافی  نقشه ، Google Earthافزار  به منظور تشخیص و جداسازي سطوح مختلف ژئومرفیک از نرم
 بعد. اي و دشت آبرفتی  تفکیک شد استفاده و پنج واحد کوه، پدیمنت سنگی، پدیمنت پوشیده، دشت دامنه 1:100000شناسی  زمین

در منطقه، پروفیل ها حفر و  GPSپروفیل بر روي نقشه توپوگرافی، موقعیت جفرافیایی آنها با استفاده از  11از تعیین محل 
  .هاي فیزیکی و شیمیایی و شکل هاي اکسیدهاي آهن آنها اندازه گیري شد ویژگی

  

  ها مرفولوژیک به همراه توزیع پروفیلموقعیت جغرافیایی و نقشه واحدهاي ژئو - 1شکل 
 
  

  نتایج و بحث
. باشد از واحد کوه به طرف دشت آبرفتی افزایش یافته است که به طور کلی با افزایش میزان رس مرتبط می )Fet( مقدار آهن کل    

قعیت فیزیوگرافی آن بیشتر تحت تأثیر تفاوت در میزان رس خاك در مقایسه با مو ژئومرفیکمختلف  واحدهايتفاوت آهن کل در 
دهنده عدم تبعیت آهن کل از مقدار رس در برخی  نشان رابطه این ضریب رگرسیون نسبتا پایین  .)1و جدول  2و شکل  1رابطه ( است
  .)7( دار از قبیل بیوتیت و ایلمنیت در بخش سیلت و شن حضور دارند هاي آهن هاي خاك است که دلیل آن حضور برخی کانی افق

)1    (  87/0=r    65/6 +(%)Clay19/0 =)g/kg( Fet 
  

 آذربایجان شرقی

 مرند
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  ها تغییرات آهن کل با میزان رس خاك - 2شکل 

 
یابد که این افزایش با افزایش مقدار  در واحد کوه کمترین مقدار بوده و به طرف دشت آبرفتی افزایش می )Fed(میزان آهن پدوژنیک 

. اي و دشت آبرفتی مقادیر آن رو به افزایش گذاشته است دشت دامنهدر ). 5(رس از واحد کوه به طرف واحد دشت همخوانی دارد 
بررسی . باشد اي و آبرفتی از فرآیندهاي فرسایش و رسوب عامل عمده این افزایش می با رس و دور بودن دشت هاي دامنه Fedارتباط 

و  3، شکل 2رابطه (باشد  ر این دو پارامتر میدهنده وجود ارتباط مثبت بین مقدا ها نشان روند تغییر آهن پدوژنیک با میزان رس افق
  ).1جدول 

 هاي مختلف آهن و رس ضرایب همبستگی خطی بین شکل - 1جدول 

Feo/Fed Fed-Feo Feo Fed Fet  
          Fet 
        **862/0  Fed 
      **491/0  **510/0  Feo 
    279/0  **973/0  **816/0  Fed-Feo 
  **559/0-  **499/0  *387/0-  287/0 -  Feo/Fed 
263/0-  **869/0  **501/0  **908/0  **877/0  Clay  

  01/0و  05/0داري در سطح احتمال  معنی دهنده  نشان به ترتیب  **و  *
 

 )2(  90/0=r 95/1 (%) +Clay190/0) =g/kg (Fed  
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 ها خاك میزان رسبا آهن پدوژنیک  تغییرات - 3شکل 

بیشتر از  Bهاي  و مقدار آن در افق) g/kg 91/2تا  17/0(مطالعه شده نسبتا کم هاي  در خاك )Feo(شکل  بی دامنه تغییرات آهن 
دهد  ضریب همبستگی آن نشان می ضعیف بودن باشد اما دار می معنی با میزان رس  Feoاگرچه ارتباط ). 4جدول (باشد  می Cهاي  افق

  . اردداین شکل از آهن عالوه بر مقدار رس به مرحله هوادیدگی خاك نیز بستگی 
در واحدهاي مختلف واضح  Feoمختلف و به تبع آن اختالف در سرعت هوادیدگی، تغییرات  واحدهايبه دلیل اختالف مواد مادري در 

  . باشد و مشخص نمی
  

   کلی نتیجه گیري
د دشت آبرفتی در حرکت از واحد کوه به واح. کند تکامل آنها کمک مینحوه ها و  هاي مختلف آهن به درك بهتر خاك شکل توزیع 
 Fedدر واحد دشت آبرفتی نیز . اي رسیده است روند افزایشی را طی کرده و به باالترین مقدار خود در واحد دشت دامنه Fedو  Fet مقدار

با شیب و در سطوح مختلف ژئومورفیک روندي مشابه با  Fed-Feoتغییرات . دهد اي نشان می نسبت به واحد دشت دامنه افزایش کمی
آهن قابل استفاده براي گیاه با آهن پدوژنیک مرتبط می باشد و لذا ممکن است کشت هاي واقع در واحد پدیمنت  .دارد Fedت تغییرا

  . سنگی با کمبود آهن مواجه شوند
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