
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

شاف  

يزد رشك 
فلز مس و 
ك محاسبه 
 داد. ميان 

 كاني زون 
 نياز مورد 
 به سازي 
 به كه داد 

 از استفاده
 وشيميايي

 زون بين س

 حاضر در 
ي و ... پي 

 مناطق ي

قق را قادر 
رجندي و 

 شود عريف
دان، ( تند

ده با توجه 

بل از اجرا 
ش در ميان 

خاك در اكتش

  يزد نشگاه

منطقه دره زرر 
رديد و غلظت ف

گياه و خاك اي
ي سازي نشان

محدوده از ارج
عنصر يك وان

كاني محدوده ر
نشان اخير عات

ا بيولوژيكي، و 
ليتوژئو محيط ي
مس غلظت در 

ستقيم با عناصر
شناسي ژي، گياه

شناسايي و نهان
محق ،عناصرذب 

خواهند نمود (فر
تع  و ژئوشيمي

هست استوار گياه
شد  هاي مدفون

بايد قب ئوشيمي
م كار، اين روش

عناصر در خا
 

دا ،متالورژي و دن

  يزد دانشگاه ي،

كتشاف  مس در
گر آوري جمعه 

ها نمونهين تمام 
در محدوده كاني

خا در كه انياه
عنو به را خاك 

در كه است لي
مطالعا است. ده

زيستي مختلف
ولي است همراه 

را تباين شترين

   آهن.

 در ارتباط مس
مي، هيدروژئولوژ

پنه منابع درباره 
انايي باال در جذ
جديد معدني خ

شناسي زيست 
گ مختلف هاي ش

شخيص كانساره

بيوژئو ن اكتشاف
: ازنظر انجامديو

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

ن با توزيع ع
 يزدزرشك 

  2د تراب 

معد مهندسي شكده
reza Email:  

متالورژ و معدن سي
fm Email:   

 در خاك در اك
نمونه گيا 29و

ب همبستگي بي
سط تا قوي را د

گيا وجود دارد.
در موجود مس
حا در اين شود.
شد انجام نياز رد
م عوامل تاثير و

چالش با نطقه
بيش كه چرا شود

،  مس، آزرشك

 و موجوديتشان
شناسي، ژئوشيم

ارزشمند عاتي
گياهان با تو ).1

 پتانسيل دار ج
بين دوطرفه)(

بخش اييشيمي
تش تواند در ) مي

و بنابراين يست
گو ي اين روش م

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه

١١٠ 

مقايسه آن
نطقه دره ز

  
، فرهاد محمد*1ي

دانش معدن، كتشاف
aeisaraa@yaho

مهندسي دانشكده ي
ab@yazdmtor

با توزيع عناصر
نمونه خاك و 1

شد. ضريب يري
مس جذب متوس

توجهي قابلاط
م عنصر تمامي
ش ناچيز و فقير

مور ميزان به ها
و منطقه در هان

من در مس شاف
ش قلمداد رداري

دره ز ،شناختي

ر دارند و نوع و
ش طالعات زمين

اطالع دريافتن ا
1392 باستاني،

ناسايي مناطق
 تعامل متقابل

تحليل و  جزيه
ف بيوژئوشيمي)

ساده ني خاك ز
وكس در مورد

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

ميايي و مق
من مس در

سارا رضائي
اك مهندسي ي ارشد

 oo.com
علمي هيات عضو ر،

d.ac.ir

 و مقايسه آن ب
6كل  طور بهر

(AAS) گياندازه
(BAC، عنصر م

بافت خاك ارتبا
خاك در وجود
خاك در مس

تنه گياه توسط س
گياه كافي اكم

اكتش در كتشافي
بر نمونه محيط

.   
ش زيستضريب ،

اط زمين حضو
رين هزينه به اط

را ما عناصر ذب
فرجندي و( رد

ابع پنهان و شن
سيستم عنوان ه

تج برپايه ميايي
گياهان (اكتشاف

  ).1999ران،
آن ازدار جذب

بر ).2003يل،

 بيوژئوشيم

نشجوي كارشناسي

استاديار -2

 بيوژئوشيميايي
ست. بدين منظو

 اتمي ي جذب
(Cشناختي  ست

بو  اندازه ذرات
مو مس بودن م
ميزان كه اندده

مس جذب اك،
تر عدم و بودن
اك ابزار يك نوان

ترين مناسب د
دهد مي نشان م

بيوژئوشيميايي،

ر بسياري از نقا
ن با صرف كمتر

جذ در باال ايي
كر خواهند توانا 

ي منا بارهند در
تواند به مي يمي

بيوژئوشيم روش 
موجود دراصر
ارن و ديگر( كند
مقدو  گياهان در

هولم و هي( گيرد

ده از روش

دان -1

 
روش مطالعه، 

است قرارگرفتهي 
دستگاهي روش 

زيسسي ضريب 
ر توسط گياه و

كم بدليل دارند 
شد باعث و انده
خا در مس دنو
ب پراكنده زياد، 

عن به وشيميايي
تواند مي خاك 
عقيم مناطق و 
بي برداري نمونه: 

  ه
كه گياهان در ي

توان ن است، مي
توانا با گياهان 
معدني جديد ر

طالعاتي ارزشمن
). بيوژئوشي139

ر آناليزهاي ).2
يين تركيب عنا
ذ ريشه كمك ك

عنصر د  غلظت
بررسي قرار گ د

 

 

 

استفاد

  
 چكيده

در اين
مورد بررسي
آهن توسط

در بررس شد.
جذب عنصر

قرار سازي
كرده جذب
بو باال دليل
تنوع دليل
بيوژئو روش
مثل ثانويه
سازي كاني

ها كليدواژه

  
مقدمه - 1

ازآنجايي
سطح زمين

د. درواقعبر
دار پتانسيل

به يافتن اط
0باستاني، 

005كاتر، (
تعي ).2007

به عمق نفو
ارتباط

مورد دقت به



  
حسني ت (

صرفه   به  ن

 ضريب و 

 عبارت كه

ه ب BAC ر
 محاسبه 

در  غلظت 
بهار فصل  

ي اكتشاف 
شاف مس 

تفت در ن 
و  53˚  5

 تكتونيكي 
شتر شامل 
كاني زايي 
وذ كرده و 

درجه  34 
 60ران تا 

ي متنوعي 
ش گياهي 

1391.(  

است روش نيتر 
اكتشاف مقرون 

ارزيابي خاك ر
) ك1995گران، 

مقدار. است ك
گياه نمونه شك

كلي بيشترين
اواخردر نيز  ك

هي مناسب براي
ناسب براي اكتش

 غربي شهرستان
54�تا  53˚  

مناطق مستعد
ده مطالعاتي بيش
است كه عامل ك

تگي بزرگ نفوس

در اين منطقه،
و با متر ميلي 7

ه گياهان مرتعي
د بارندگي پوشش

(ابراهيمي،شود 

ي موجود مشكل
هاي گر تكنيك

 2007.(  
در عنصر غلظت

بروكس و ديگ( د
خاك در عنصر ن
خش وزن برپايه 

139.(  
طور  به .اند داده
دره زرشك طقه

يافتن گونه گياه
يافتن الگوي من 

ومتري  جنوب
48�  شرقي 

 روي يكي از م
جود در محدود
زند سنگستان ا
تداد چند شكس

 

ما در تابستان د
70 ساليانه برف 

منطقه هاي شت
 به دليل كمبود

ش مينطقه يافت

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

اكتشافي يها ش
ديگ ر مقايسه با

دان،( جود ندارد
غ به در گياه صر
شود مي ناميده )

 Csهمان مقدار
BAC مقدار گر

2، باستاني و ي
ان دنش را اناه

 برداري از منط
ه زرشك براي ي

در نهايتك و

كيلو 45 يزد و 
هاي جغرافيايي
 دره زرشك بر

هاي موج . سنگ
سنگ سا و ماسه

ستند كه در امت
 ).1381 زاده،

ت. بيشترين دم
انگين بارندگي

دشچيز است. در 
.باشند ميسپند

و ... در من بيان ن

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه

١١١ 

ر بين تمام روش
در مواد معدني 
وجو خاكدر  آن
عنص تغلظ بت

Biological A(

و گياه خاكستر
)، اگ1995ران،
فرجندي( بود هد

گيادر  ت عناصر
ين دليل نمونه
هان منطقه دره

س در گياه و خاك

غربي شهرستان
ه  محدوده طول

. كانسار مسد
شده است. واقع

ه زيرين، شيل و
ت پورفيري هس

اسالمي( اند رده

نيمه بياباني است
درصد و ميا 30

ش گياهي ناچي
ن، كرقيچ و اس

شيرينز، اسپند،

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

ها د تفسير داده
ف بيوژئوشيمي

آميزان و  ياهان
نسب وسيله به ي

Absorption Coe

خ عنصر در قدار
بروكس و ديگر(
خواه واحد تر از 

غلظت در صلي
به همي، است ه

بررسي گياه ،ش
ميان غلظت مس

ومتري جنوب غ
اين كانسار در

قرار دارد 31˚ 
ر ودخت- اروميه

ي، آهك كرتاسه
گرانوديوريت -يت

وجود آور ي را به

ك جز مناطق ن
د و زمستان ص

بخير زياد پوشش
درمنه، گو هاي

گون، درمنه، گز

ت ي هنوز از نظر
اكتشا رويكرد .
گي شيمي بين ك
شيميايي عناصر 

efficient (BAC

مق Cp آن در و 
كند مي تغيير 
كوچك عناصر ر

تغييرات فصقش
شده  خيص داده

اين پژوهشاز ف
دار مي باط معن

  ت.

  :العه

كيلو 60 فاصله
شده است. ا قع
37�تا  31˚ 

كزي يعني زون
هاي اسكارني گ

ي نفوذي ديوري
تيك و آرژيليكي

حدوده دره زرشك
درص 15تابستان

1391.(  

شك و قدرت ت
ه هبوتشتر داراي

 نظير خارشتر، گ

ست وليا ها روش
.)1368 يمدن، 

يك  به  تباط يك
جذب در گياه 
(C( شناختي  ت

 BAC= Cp / و
10 تا 1/0 ازل 
بيشتر براي آن 
نق از مطالعات ي
تشخ فصل بهار 

هدف گرديد. جرا
چنين يافتن ارتب

استمورد بررسي 

موردمطاوده 
  شناسي ن

 دره زرشك در
 يزد شيراز واقع

 30�شمالي 
 فعال ايران مرك

رانوديوريت، سنگ
هاي حتماالً توده

گرساني پروپيليت

  وهوا
ب و هوايي محد

و رطوبت در ت 
1(ابراهيمي، ست

  شش گياهي
خش وهواي آب ل

. اين مراتع بيش
گياهان خودرو ن

 

 

 

ر نيتر ساده
،1362پاك،
ارت اما ؛است

توانايي
زيست جذب
 Csاز است

طور معمول
مقدار شود،

بسياري
درگياهان 

طراحي و اج
همچ مس و

مدر منطقه 
  
محدو - 2
زمين -2-1

منطقه
مسير جاده

هاي ش عرض
ماگمايي و

ديوريت، گر
در كانسار ا

هاي دگ زون
  
و آب -2-2

آب ازنظر
گراد سانتي
اس متر ميلي

  
پوش-2-3

دليل به
وجود دارند
گ فقير است.

  



  

  

 1395ماه 
د. طراحي 
 بكر را نيز 

گرد و ذف 
وزن پايدار 
كلريدريك 
صر مس و 

مش  140
 بهي جذ

محرايي در خرداد
اند شده برداشت  

خصوصاً مناطق

حذ منظور بهليز، 
ك شدند و به و
سه حجم اسيد ك

(A براي دو عنص

هاي زير سرند 
دستگاه با روش 

وره عمليات صح
نمونه گياه، 29

طق اطراف و خ

نمونه براي آنال 
خشك گراد سانتي
(مخلوط س طاني

(AAS ذب اتمي

ه  شدند و نمونه
شده و  ني حل

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

  لعه

در يك دو ها ونه
نمونه خاك و 

ي، وضعيت منا

سازي آماده ظور
س درجه 100ي

و در تيزاب سلط
دستگاهي جذش

مش، الك 140
در تيزاب سلطان

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه

١١٢ 

موردمطالمنطقه  

نموه انجام شد.
16تگاه، شامل

طقه كاني سازي

منظ به و  اند شده
با دماي آوندر

خاكستر شدند و
با روش ر نهايت

0و  80 با الك
ش) به تفكيك د

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

شناسي زمينشه

ش خاك و گياه
ايست 19از  ها ونه

 كه عالوه بر منط
  .)2شكل
برداشت ها گونه
ساعت د 24ت
خ گراد سانتي جه

دردند و حل ش

خشك شدند و
+ مش140و -80

  آناليز شدند.

: نقش1شكل

  ليز نمونه ها
از دو بخش رداري

نمواشت شدند.
 اي بوده است

ه در بر گيرد (ش
گهوايي  هاي دام
شدند و به مد 

درج 475 ي دما
ح يتريك غليظ)

در دماي اتاق خ
0مش ( 140د 

آ صر مس و آهن

  ش مطالعه
برداري و آنال هن

بر نمونه پژوهش 
بردا ورد مطالعه

ونه ها به گونه
سبه مقدار زمينه

اندگياهي از  ي
شو مقطر شست

پس در كوره با
ك حجم اسيد ني

   شدند.
ي خاك ابتدا د
ش) و باالي سرند

(A براي دو عنص

 

 

 

 
  
روش - 3
نمون -3-1

در اين
مواز منطقه 

ت نموموقعي
جهت محاس

ها نمونه
با آب غبار

رسيدند، سپ
غليظ و يك

آناليز آهن 
ها نمونه

مش -140(
(AASاتمي 

  



  

  

  به حداكثر
 خاك يها
 تا 4122 
 كه است ه
 محدوده ر

 بين ماري
ع و درجه 
 معكوس) 
 رابطه بين 

 ضريب ،ت
 آزمون س

ح و حداقل قدار
ه نمونه در مس 

خاك يها نمونه
داده نشان ذشته
در معموالً ميايي

  ).2007 ،ن

  )ppm سب
 

Mean 

Median 

StDev 

Minimum 

Maximum 

Q1 

Q3 

آم همبستگي و 
براي تعيين نوع 

طه (مستقيم يا
 در عدم وجود

است ريرپذيتأث ك
Mini اساس بر و

  زرشك دره 

مق استاندارد، ف
عنصر غلظت ).

ن در آهن عنصر
گذ مطالعات ربه

بيوژئوشيم شاف
(دان ابدي يم ش

حس بر اعداد مامي
 هان

ارتباط دادن ن
آماري ابزاري 

همچنين نوع رابط
و قرار مي گيرد

خاك محيط از
itab افزار نرم با 

 
   شناسي ايران
   دانشگاه تهران

منطقه از شده هت

حرافان ميانه، ين،
)1(جدول است

ع غلظت و ام ي
تجر .كنند يم ير

اكتش در ستفاده
ppm افزايش مس

(تم مطالعاتي طقه
مس در گياه
6٫567 

6٫14 

3٫593 

1٫54 

15٫07 

43٫5 

8٫47 

نشان هتج ص
ريب همبستگي
شدت رابطه و ه

ق -1تا  1 بين

ا منطقه يك ر
زرشك دره قه

 مجموعه مقاالت
ش انجمن زمين

، د1395ريورماه

١١٣ 

تبرداش خاك و اه

  خاك:
ميانگين قبيل از

شده  ارائه ماري
يپ يپ 07/15 تا
تغيي ام پي پي 

ا مورد مختلف
m ها ده به سازي

منط خاك و ياهان
 س در خاك

42 

4٫1 

57٫5
0٫1 

155٫6
0٫1 

112

  گياه: و
خصو به و ها ده

ضر است. ستگي
ب همبستگي ش
هد. اين ضريب

در موجود ياهي
منطق گياهان و

  ست.

م
بيستمين همايش 

شهر 18تا  16 

گيا يها نمونه يت

خ و گياهان در 
خاك و گياهان
آم جدول صورت

54/1 گياه يا
9/1176 تا 68/

گياهان از ياري
س كاني زون روي

گي در آهن و مس
مس

و خاك يها ونه
داد تحليل راي

همبس ضرايب ز
يگر است. ضريب

د را نشان ميي

گي يها گونه صر
و خاك در هن،
است گرديده ارائه

موقعي :2شكل

آهن و مس صر
گ در آهن و س

ص  به و محاسبه 
ها نمونه در و ام 

9 گياه يها مونه
بسي در موجود 
ر بر  آن مقدار و

عناصر توصيفي 
آهن در گياهان

335٫8 

237٫4 

287٫1 

68٫9 

1176٫9 

109٫9 

394٫6 

نمو در عناصر 
ب ها روش نيتر  

از استفاده ،يري
ا متغير كمي د
مورد اندازه گيري

  
عناص غلظت ان

آه و مس عنصر
)2جدول( ورت

عناص توصيفي
مس عناصر صيفي

م  Minitab فزار
يپ يپ 6/155 
نمو در و ام پي ي

مس عنصر سط
و كند مي تغيير

آمار :1جدول
 ر خاك

136
140
35
41
196
128
153

همبستگي ب
شده  شناخته 
گي اندازه مورد 
با متغير كمي ك

ارامتر مويت يا پ
.رابر صفر است

ميزا اينكه به ه
ع بين پيرسون 

صو  به و محاسبه
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از يكي
پارامترهاي

يك ي رابطه
بين دو كمي
دو متغير، بر

توجه با
همبستگي
م اسپيرمن،



  

 و خاك +1
 دارند. يني

  دارند.
 ميان االي

 يك ضريب
Perelman

 عناصر ذب
 شايان الف

 (ابراهيمي 

هن در كل 
 خاك
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140 و -140 ت
پايي همبستگي 

د منفي بستگي
با و مثبت تباط

  

ض اين خاك. در 
 n است. ها آن ي

جذ در گياهان 
اختال .كند يم ت
داشت: نظر در 

آهن در خاك 
 + مش140

آه
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0/886 

  گياه 

ذرات اندازه در س
خاك در مس 

همب خاك نمونه
ارت و خاك +14

شود. مي ديده 

عنصر غلظت ه
يها اندام در شت
  )1392ن، 

توانايي ،شود ي
تفاوت توجهي ل

را زير موارد ان

(Tf 

ك آهن در خا
 مش -140
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و خاك يها مونه

مس ميزان ميان
با گياه در وجود
ن كل در و خاك
0 و -140 رات
وضوح به نيز ك

  خاك: 
به گياهدر  عنصر

انباش و گياهان ط
جندي و ديگران

يم خوانده نيز
قابل طور  به ونه
توا يم جمله از ه

f<0(001. دارند

(T 

آهن ل
 درگياهان
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نم در عناصر تگي

م مثبتي ارتباط
مو مس كه ست
خ +140 و -140
ذر اندازه در آن

خاك +140 و - 1

به نسبت هان
ع غلظت  نسبت

توسط خاك در 
: (فرجكند مي يم

(BAC) باشت

گو نوع و وجود
كه شود يم يده

د اندكي سترسي
0.01-0.001 -Tf

(Tf 

 خاك
  مش

مس دركل
خاك

 

 

 

0/1 

/00/527 

3/00/331 

/00/139 

/00/261 

م
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شهر 18تا  16 

همبست ضريب :2

2 جدول در ده
اس  يدرحال اين

0 ذرات اندازه در
ميزان و گياهان
140 ذرات ندازه

گيا آهن و مس
برابر است با، صر
موجود عناصر ب
تقسي گروه پنج 

 (B 

 .( BAC: 0.  

انب زيست ضريب
مو شرايط به ته

د گونه  كي هاي

دس و ندارند شدن
(1 دهند يم شان

0.01-(Tf  
f-1-(10 شوند ي

ر خاك
 مش -

مس در
140+
 

1 

0/91 

0/9989 

5/0499
3/0338 

0/0181
2/0284

جدول

شد ارائه بستگي
دارد. وجود اك
د موجود آهن با
گ در آهن ميان 
ان در آن ميزان و

م عناصر يخت
عناص )BAC( ي

جذب نسبي ولت
به BAC مقدار 

(BAC: 10- 10

(BAC: 1-1 

(BAC: 0.1-1)

BAC: 0.1- 0.0

(0.01-001 يف

ض كه (Tf) گياه
بست كه دهدمي

ه اندام و گياهي

ش انباشته به يل
نش را اندكي شت

1-(1.0 متوسط 

يم انباشته شدت

مس در
 گياهان

مس د
140-

1 
0/211 

0/069 52 

0/14185 

345/0  29 

111/0-09 

172/0-86 

145/0-23 

همب ضرايب به 
خا نمونه لك در

با گياهان در س
م پايين و مثبت

و خاك  نمونه ل

شناخ  ستيز ب
يشناخت  ستيز
سهول بيان در ب

پايه بر را ياهان
(00جذب شديد 

   (10قوي بجذ

( متوسط جذب
 (1ضعيف جذب

ضعي خيلي جذب

گ-خاك انتقال 
م نشان را خاك

گ يها گونه بين 
1392(  

تماي كه عناصري
انباش كه عناصري
انباشت با عناصر

ش  به كه عناصري

م
گ

  گياهان

  مش - 140ك 

  + مش140ك 

  ل خاك

 5 گياهان
 1 مش - 140ك 
 2 + مش140ك 

 5 كل خاك

 

 

 

  

  
توجه با
د آن ميزان

مس همچنين
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كل در آهن
  
ضريب 3-4

ضريب
مناسب روش

(1966l) گي
ج )1
ج )2
ج  )3
ج )4
ج )5

  
ضريب

خ از كمياب
نيز توجهي

2 ديگران، و
  

ع )1
ع )2
ع )3
ع )4

 

مس در
مس در خاك
مس در خاك

مس دركل
آهن درگ
آهن در خاك
آهن در خاك
آهن در ك



  
 جامد رات

 صورت  به 

 تحوالت ر
 .است فيل

 قرار سازي
 از خاك و 

شماره 
 نمونه

 ه

365(1)  

365(2)  

 ر (3)365

365(4)  

 ر 366

367(1)  

 ن (2)367

367(3)  

 بي (1)368

368(2)  

369  

 ك 370

371(1)  

 يان (2)371

 ن 372

374  

375  

376(1)  

376(2)  

377  

378  

379  

 يبا (1)382

382(2)  
 ي

383(1)  

 يان (2)383

ذر توسط شدن 
و شده  محاسبه

  آهن 

د ضروري نصر
كلروف عمده نده

س كاني زون از ر
يافته كاهش ك

نوع گونه س در 
ppm( 

درمنه 13
تاغ 1

خارشتر 6
چرخه 3
خارشتر 4
اسفند 3
فرفيون 8
كرقيچ 4
شنگ اسب 4
سازو 1
گز 5

زرشك 5
گز 1

شيرين بي 7
فرفيون 8
زول 8
كرقيچ 5
درمنه 9
گون 1
گون 3
كرقيچ 15
كرقيچ 6
شقايق زي 8
سنبله
بادكنكي

6

كرقيچ 6
شيرين بي 13

سطحي جذب
م موجود خاك 

و مس دوعنصر ي

عن يك آهن .ود
دهن ليتشك  ك
2.(  

دور به كه هاني
خاك در مس ن

غلظت مس
mگياهان(

ر كل 
p( 

3٫64 

1،83 

6٫37 

3٫89 

4٫32 

3٫13 

8٫68 

4٫73 

4٫39 

1٫56 

5٫48 

5٫31 

٫89 

7٫86 

8٫26 

8٫24 

5٫57 

9٫19 

٫99 

3٫59 

5٫07 

6٫63 

8٫86 

6٫48 

6٫14 

3٫54 
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ج به شديدي ل
محيط به سبت

براي مختلف اهي

شو يم داده يص
يك و است روري
2007 (دان، شود
گياه كه كرد ان

ميزا و اند كرده

درغلظت مس 
ppmخاك (

0٫15 

0،15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

0٫15 

3٫19 

4٫98 

122٫42 

122٫68 

122٫68 

123٫85 

155٫61 

80٫87 

30٫98 

30٫98 

26٫68 

26٫68 
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تمايل پايين سبتاً
نس منطقه در د

گيا هاي گونه در

تشخي يخوب به
ضر فتوسنتز و
ش يم برگ و شاخ

بيا ميتوان خاك
كجذب را وجود

BAC 
  مس  

 جذب
 

 شديد 90٫94

 شديد 12٫2

 شديد 42٫47

 شديد 22٫47

 شديد 28٫8

 شديد 20٫87

 شديد 57٫87

 شديد 29٫14

 شديد 29٫27

 شديد 77٫07

 شديد 36٫54

 شديد 35٫4

 شديد 12٫6

 شديد 52٫4

 وي 2٫59

 وي 1٫66

 عيف 0٫05

 عيف 0٫08

 عيف 0٫02

 عيف 0٫03

 عيف 0٫01

 وسط 0٫08

 وسط 0٫29

 وسط 0٫21

 وسط 0٫23

 وسط 0٫81
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نس گياه -خاك
موجود گياهان ي
3(.  

يشناخت  ستيز

معموالً خشك
گياهان سلولي

ش زردي يا روز،
خ و گياهان در
مو مس تمام ك،

ميزان ج
مس

T   

  س

جذب ش Tf:

جذب ش Tf:

ذب شج Tf:

جذب ش Tf:

جذب ش Tf:

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب ش Tf: 

جذب قو Tf: 

جذب قو Tf: 

جذب ضع Tf: 0.

جذب ضع Tf: 0.

جذب ضع Tf: 0.

جذب ضع Tf: 0.

جذب ضع Tf: 0.

جذب متو Tf: 0.

جذب متو Tf: 0.

جذب متو Tf: 0.

جذب متو Tf: 0.

جذب متو Tf: 0.

انتقال ضريب 
براي ضريب ين

3 جدول ( است

جذب ضريب :3

گياهي پوشش 
مختلف ندهاي
كلر باعث گياهان

موجود مس ت
خاك در موجود س

  

Tf

مس
BAC

  آهن 
>10 0٫09 
>10 0٫02 
>10 0٫01 
>10 0٫01 
>10 0٫01 
>10 0٫02 
>10 0٫01 
>10 0٫02 
>10 0٫03 
>10 0٫03 
>10 0٫02 
>10 0٫02 
>10 0٫01 
>10 0٫01 
1-10 0٫01 
1-10 0٫01 
01-1.0 0٫02 
01-1.0 0٫04 
01-1.0 0٫05 
01-1.0 0٫04 
01-1.0 0٫05 
01-1.0 0٫04 
01-1.0 0٫01 
01-1.0 0٫06 

01-1.0 0٫06 
01-1.0 0٫03 

با عناصري يل
اي .دارند را ها) 

ا شده ارائه ودار

جدول

نمونه در آهن 
فرآين براي كه 
گ توسط آهن ي
غلظت ميزان به 
مس بودن كم ل

است. شده فقير

  ميزان جذب
 آهن

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 فجذب ضعي

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 جذب ضعيف

 

 

 

طوركل به
(رس  خاك
نمو و جدول

  

  
لظتغ
است انرژي
ناكافي جذب
توجه با
بدليل دارند
ف عنصر اين
  
  
  

Tf 
 آهن

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 

Tf: 0.01-1.0 
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 باعث و ند

 عنصر زان
- خاك قال
 تغيير ديگر

د .بود خواهد تر
اختيار در ي را
)  اي4(شكل هن
ك -140 هاي نه

  
  موردمطالعه ده

  
  موردمطالعه ده

مشكل عناصر ر
دار گياه بوليسم

س كاني زون از ج
انكرده جذب ياز
ميز بودن باال يل
انتقا ضريب تا ت
د ينقطه به يا

Cu-pla

Cu-soi

cu-soi

Fe-pla

Fe-soil

Fe-soil

كمت گياهان در ر
بيشتري عناصر ر
خاك عنصر آه 

نمو موجود در 

محدود در خاك ي

محدود در خاك ي

مقدار موجود، ي
متاب به بستگي ،

خارج كه ياهاني
ني مورد عنصر ك
دليل به سازي ي
است شده باعث 
انقطه از نمونه ت
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l-140

l+140

nt

l-140

l+140
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 از مقدار عنصر
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رس ذرات به صر
درشت دانه خاك

(شكل عنصر مس
+140 هاي مونه

+ توسط گ140

يها نمونه در شده

يها نمونه در شده

مس و آهن صرن
مس عنصر جذب 
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بي توانمي خاك
خاك در وجود
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اس گرفته صورت
متابوليسم و گونه
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  خاك: بافت
عنا چسبندگي

خ بافت هرچه ي،
خاك ع -گياه 

نمصر موجود در
ذرات موجود در

ش گيرياندازه س

ش گيرياندازه هن

عن چسبندگي ر
ميزان .بود واهد

باشد نمي كي  به
خ و گياهان در د

مو مس تمام ك،
اين شود. اچيز
ص نياز مورد حد

گ نوع به بسته س
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خاطر به باشد ر

جزئي عناصر دار
ميله اي رهاي

ست. مقدار عنص
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مس ميزان مقايسه

آه ميزان مقايسه

خاطر به باشد تر
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تا مس عنصر ب
مس شناختي ت

گيا در جذب ن
ريزتر خاك افت
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نمودار توجه به 
اس شده داده ان 
جذب عنصر هنده

م نمودار :3شكل
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ريزتر خاك بافت

گ در مقدار آن 
ا مورد در گياه و
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در مس ميزان 

جذب ميزان ك،
زيست جذب يب
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ضري يا گياه
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