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چکیده
برای بررسی تأثير کاربرد خاکی ،محلولپاشی و مصرف همراه با آب آبياری (کودآبياری) اسيد هيوميک بر فراهمی آهن
در گياه کلزا ( )Brassica napus L.آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با  01تيمار و  4تکرار بهاجرا درآمد که تيمارها
شامل مصرف خاکی اسيد هيوميک در سه سطح ( 2 ،0و  4گرم بر کيلوگرم خاک) ،محلولپاشی اسيد هيوميک در سه
سطح ( 1/2 ،1/0و  1/4درصد) و همراه با آب آبياری در سه سطح ( 2111 ،0111و  4111ميلیگرم در ليتر) و تيمار
شاهد (بدون اسيد هيوميک) بود .نتایج نشان داد که بيشترین غلظت آهن کل در ساقه و آهن فعال به ترتيب با ميانگين 58
و  44/9ميلیگرم بر کيلوگرم مربوط به تيمار  2111ميلی گرم بر ليتر مصرف اسيد هيوميک همراه با آب آبياری و کمترین
مقدار بهترتيب با ميانگين  84/6و  21/4ميلیگرم بر کيلوگرم مربوط به تيمار شاهد بود .همچنين آهن قابل استخراج خاک
گلدانها پس از برداشت ،توسط عصارهگيرهای مختلف بهترتيب اگزالات آمونيوم سریع> هيدروکسيل آمين هيدروکلراید
< AC-EDTA< DTPA< AB-DTPA < EDTAکاهش یافت .براساس نتایج بهدست آمده آهن استخراج شده بهوسيله
بيشتر عصارهگيرها با شاخص کلروفيل همبستگی معنیدار داشتند .از بين عصاره گيرها تنها آهن استخراج شده به
وسيله  DTPAبا آهن کل ساقه (* )r=1/69و آهن فعال (* )r=1/99معنیدار شدند و بين آهن عصارهگيری شده توسط
این عصاره گير و غلظت کل آهن برگ همبستگی ضعيف و غيرمعنیدار ( )r=1/58nsمشاهده گردید .در این تحقيق مشاهده
شد اندازهگيری آهن فعال میتواند یک روش مناسب برای تشخيص کمبود آهن در گياه کلزا باشد.
واژههای کلیدی :اسيد هيوميک ،آهن فعال ،آهن قابل استفاده ،عصارهگيرهای آهن ،کلزا
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Abstract

In order to investigate the effect of acid humic application method including soil application, spraying
and fertigation on iron (Fe) supplying in rapeseed, an expriment was caried out consisting of 10 treatments
and 4 replications. Treatments included humic acid soil application in three levels (1, 2 and 4 g kg -1 soil),
spraying at three levels (0.1, 0.2 and 0.4%) and with fertigation at three levels (1000, 2000 and 4000 mg L -1)
and control treatment (without humic acid). The results showed that the highest total iron and active iron
concentration in stalk was 85 and 44.9 mg kg-1, respectively, in the treatment of 2000 mg L -1 of humic acid
with fertigation, and the lowest value, respectively, with an average of 54.62 and 20.40 mg kg-1 for control
treatment. Also, the ordre of significance for extractable- Fe from the pot soil by various extractants was as
follows: rapid ammonium oxalate > hydroxylamine hydrochloride >AC-EDTA> DTPA> AB-DTPA
>EDTA. The results obtained in present study showed that extracted iron was significantly correlated with
chlorophyll content by most of the extractants. Among extractants, only extracted Fe with DTPA correlated
positively and significantly with total Fe (r=0.69*) and active Fe (r=0.79 *) while, total iron of leaf had weak
and non-signifcant correlation (r= 0.35) with DTPA. Based on the results of this study, active iron
measurements can be a suitable method for predicting iron deficiency in canola plants .
Keywords: Active iron, Available iron, Canola, Extractants, Humic acid.

مقدمه
 درصد50  خاکهای آهکی بيش از.)0554 و همکاران

اغلب خاکهای مناطق خشک و نيمهخشک آهکی بوده و

سطح خشکیهای زمين را میپوشانند (چن و باراک

واکنشهای قليایی و فقر موادآلی موجب شده بسياری

 کلروز ناشی از کمبود آهن در خاکهای آهکی.)0952

از گياهان زراعی در این خاکها با کمبود عناصرغذایی

 آهن در سوخت و ساز آنزیمها (به.بسيار شایع است

 بهویژه آهن و روی روبرو شوند (ابراهيمی،کممصرف
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عنوان فعال کننده آنها) و در متابوليسم پروتئينها

 511کيلو دالتون ب اعث تشکيل کمپلکس پایدار محلول و

(سيتوکروم اکسيداز ،لگهموگلوبين ،پروتئينهای ،Fe-S

نامحلول با عناصر غذایی کممصرف میشود (مکوویک

فردوکسين) و همچنين آنزیمهای حاوی آهن مانند

و همکاران  .)2110اسيدهای هيوميک جزو شاخه اصلی

نيتروژناز و سوپراکسيد دسيموتاز ،در ساخت کلروفيل،

مواد هيوميکی و از فعالترین اجزای مواد آلی خاک

تکامل کلروپلاست ،فتوسنتز ،تنفس گياه ،واکنشهای

محسوب میشوند .از مزایای مهم اسيد هيوميک میتوان

اکسایش و کاهش و سوخت و ساز اسيدهای آلی )مانند

بهتوان کیليت کنندگی عناصر غذایی مختلف مانند

اگزاليک ،استيک ،ماليک( نقش دارد (هاولين و همکاران

پتاس يم ،منيزیم ،روی ،کلسيم ،آهن ،مس و غيره درجهت

 ،0999فاجریا  ،2101مارشنر  .)2105در بين عناصر

غلبه بر کمبود آنها اشاره کرد (آیکن و همکاران .)0958

غذایی کممصرف آهن و روی میتوانند در کشور ایران

کاربرد اسيد هيوميک کلروز گياهان را بهبود میبخشد

بيشترین خسارت را به محصولات کشاورزی وارد

که احتمالاً بهدليل توانایی اسيد هيوميک در نگهداری

کنند؛ بهطوری که بيش از  00درصد خاکهای زراعی

آهن خاک بهشکل قابل جذب میباشد .این پدیده می -

ایران کمتر از  4/8ميلی گرم برکيلوگرم آهن قابل

تواند در خاکهای قليایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً

استف اده دارند (شهبازی و بشارتی  .)2105کمترین حل -

کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند (رحی و

پذیری ترکيبهای آهن در خاک بين pHهای 9/4- 5/8

همکاران  .)0590مواد هيوميکی خاک بهوسيله جلوگيری

پدید میآید .از آنجایی که  pHخاکهای آهکی در این

از تهنشينی و رسوب آهن به شکل اکسيدهای آهن ،با

محدوده قرار دارد یکی از علل شيوع کمبود آهن در

تشکيل کمپلکس محلول و بهوسيله افزایش پخشيدگی

خاکهای آهکی را میتوان همين ویژگی دانست .آهکی

آهن به سمت ریشه میتواند به افزایش فراهمی آهن

بودن خاکها ،کاشت گونههای حساس ،غلظت بالای بی -

گياه کمک نماید (دسانتياگو و دلگادو  .)2119از دیگر

کربنات و نيترات در خاک و آب آبياری ،حلپذیری پایين

مزایای اسيد هيوميک میتوان به افزایش رشد اندامهای

آهن که عمدت ًا به شکل اکسيدهای فریکاند ،افزایش

هوایی و محتوای نيتروژن ،رفع کلروز برگها ،بهبود

تراکم کشت محصولات زراعی ،کمبود مواد آلی ،استفاده

جذب عناصرغذایی و سهولت جذب عناصر پرمصرف و

بیرویه و گسترده از کودهای فسفر و عدم استفاده از

کممصرف ،افزایش فعاليتهای شبههورمونی و افزایش

کودهای آهن باعث کاهش عملکرد محصول و بروز

توليد و بهبود کيفيت محصولات کشاور زی اشاره کرد

نشانههای کمبود آهن شده است (بنيتز و همکاران

(جهان و همکاران  .)0594به روشهای مختلفی میتوان

 ،2112باسيا  .)2119ميزان آهن کل خاک در بيشتر

به وضعيت تغذیهای آهن در خاک پیبرد که این روشها

بررسیها بسيار فراوانتر از نياز گياه بوده ،اما بهدليل

شامل اندازهگيری غلظت آهن قابل استفاده در خاک و

حلپذیری کم ترکيبهای آهندار در بسياری از خاکها،

دیگری اندازهگيری شاخصهای گياهی مثل آهن فعال و

جذب آن به خوبی انجام نمیشود و سبب آشکار شدن

آهن کل میباشد .هدف اوليه هر عصارهگير شيميایی

نشانههای کمبود آهن در گياه میگردد (ليندسی .)0954

ارزیابی مقدار قابل استفاده یک عنصر غذایی برای گياه

اسيد هيوميک در اثر تجزیه مواد آلی ،بهویژه مواد با

است .بنابراین ،تعيين عصارهگير مناسب برای خاکهای

منشاء گياهی بهوجود میآید و در خاک ،زغال سنگ و

مختلف ضروری است .عصارهگيرهای متداول آهن در

پيت یافت میشود ،اسيد هيوميک با جرم مولی  51تا

دنيا عبارت هستند1/45 HNO3 ،AB-DTPA ،DTPA :
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مولار 1/18 EDTA ،مولار در1/1028 H2SO4 ،pH= 9

اگزالاتآمونيوم سریع طبق نظر بنيتز و همکاران ()2112

مولار  1/18 HCl +مولار 0 NH4OAC ،مولار در4/5

شاخص آهن قابلدسترس مفيد در خاکها ی آهکی تلقی

= .pHپژوهشگران مختلف بسته به محل پژوهش،

میشود (به نقل از دیسانتياگو و دلگادو  .)2116طبق

عصارهگيرهای متفاوتی را برای استخراج آهن قابل -

گزارش دسانتياگو و دلگادو ( )2116و دلکامپيلو و

استفاده گياه پيشنهاد کردهاند .ليندسی و نورول ()0995

تورنت ( )0992اکسيدهای آهن کریستالی ضعيف مانند

عصارهگير  DTPAرا برای استخراج آهن از خاک روش

فریهایدرایت ،منابع غالب آهن برای گياهانی هستند که

مناسبی اعلام کردند .این عصاره گير با هدف جلوگيری

در خاکهای آهکی رشد میکنند .در منابع روشهای

از انحلال زیاد کربناتکلس يم و آزاد شدن عناصر غذایی

عصارهگيری متعددی در رابطه با عناصر غذایی کم -

کممصرف محبوس شده یا آميخته شده که بهطور

مصرف معرفی شدهاند ،اما تاکنون روش مناسبی که

طبيعی برای جذب توسط گياه قابلدسترس نيست ارائه

بتواند برای تمام خاکها به ویژه برای عنصر آهن نتایج

شده است .دليل استفاده از  DTPAتوانایی تشکيل

خوبی ارائه کند ،معرفی نشده است .دليل این امر را می -

کیليت و تشکيل کمپلکس پایدار با  Cu ،Zn ،Feو  Mnبه -

توان شيمی پيچيده آهن در خاک از جمله شکلهای

طور همزمان است .روش عصارهگيری - DTPA

متفاوت آهن خاک ،ویژگیهای متفاوت خاک به ویژه

 NH4 HCO3دارای شيمی مناسبی برای عصارهگيری

کانیشناسی و ویژگیهای متفاوت گياهان زراعی

همزمان کاتيونها و آنيونها است .سلطانپور و شواب

دانست .به همين دليل هدف از این تحقيق اثر روش

( )0999عصارهگير  AB-DTPAرا برای عصارهگيری در

کاربرد و سطوح مختلف اسيد هيوميک بر فراهمی آهن

خاک های قليایی معرفی کردند .پایداری کمپلکس آهن با

در خاک با استفاده از روشهای مختلف عصارهگيری

 DTPAدر روش عصارهگيری با  AB-DTPAدر مقایسه

آهن و مقایسه این عصارهگيرها میباشد.

با ( DTPAليندسی و نورول  )0995بالاتر است ،اگرچه
پهاش  AB-DTPAبه حدود  5/8میرسد .روش

مواد و روشها

اگزالاتآمونيوم بهصورت گستردهای برای تخمين مقدار

دراین پژوهش ،ت أثير کارب رد خاکی ،محلولپاشی و

 Al ،Feدر خاک استفاده شده است (شوارتمن ،0964

مصرف همراه با آب آبياری (کودآبياری) اسيد هيوميک

پارفيت و چيليدز  .)0955اما در برخی دیگر از مطالعات

بر فراهمی آهن در گياه کلزا (( )Brassica napus L.رقم

از اگزالاتآمونيوم بهصورت ت نظيم شده در ،pH= 5

هایولا  ) 515مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور

برای تعيين آهن قابل استفاده گياه استفاده شده است

آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با  01تيمار و در

)دسانتياگو و دلگادو  .)2116در خاکهای با آهک بالا،

 4تکرار بهصورت گلدانی به اجرا درآمد .تيمارها شامل

اگزالاتآمونيوم بهدليل  pHتنظيم شده ممکن است آهن

کاربرد خاکی اسيد هيوميک در 5سطح ( 2 ،0و  4گرم بر

بيشتری را عصارهگ يری کند که دلي ل آن افزایش حل -

کيلوگرم خاک) ،محلولپاشی اسيد هيوميک در  5سطح

پذیری کربناتها است (دی سانتياگو و دلگادو .)2116

( 1/2 ،1/0و  1/4درصد) و همراه با آب آبياری در 5

اگزالاتآمونيوم علاوه بر اکسيدهای کریستالی ضعيف،

سطح ( 2111 ،0111و  4111ميلیگرم در ليتر) و تيما ر

آهن موجود در کمپلکسهای آلی را نيز عصارهگيری

شاهد (بدون اسيد هيوميک) بود .کاربرد خاکی

میکند (جانسن و همکاران  .)2100عصارهگير

بهصورت پودر اسيد هيوميک و در زمان کشت بر

تاثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست فراهمی آهن در گیاه کلزا
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اساس وزن خاک گلدانها و برای محلولپاشی و

مس) از منابع سولفات تأمين شدند .مصرف کود پتاسيم

مصرف همراه با آب آبياری ،هریک از سطوح به سه

و فسفر و عناصر غذایی کممصرف در زمان کاشت

قسمت مساوی تقسيم و در سه مرحله (استقرار گياه ،به

گياه ول ی کود نيتروژن در سه قسمت مساوی و در سه

ساقه رفتن ،شروع گلدهی) مورد استفاده قرار گرفتند.

مرحله کاشت ،به ساقه رفتن و گلدهی به گلدانها اض افه

محلولپاشی در زمان عصر و برای مؤثرتر بودن آن از

شد .سپس تعداد  01عدد بذر در هر گلدان در عمق 2

چند قطره مویان (شرکت مزرعه پایدار پارسيان ایران)

سانتیمتری خاک کاشته شد و پس از سبز شدن و

جهت خيسخوردگی بيشتر برگها استفاده شد .اسيد

گذشت دو هفته ،تعداد بوتهها به چهار عدد در هر گلدان

هيوميک مورد استفاده در این آزمایش اسيد هيوميک

تقليل یافت .برای حذف اثرات محيطی در طول دوره

 51درصد ( شرکت  ،J.H.BIOTECHآمریکا) با نام

رشد جای گلدانها دو بار در هفته بهصورت تصادفی

تجاری هيومکس ( )Humax-95WSGبود (جدول .)0خاک

تغيير داده شد .عمليات آبياری و وجين علفهای هرز با

مورد استفاده از عمق 1- 51سانتیمتری روستای

دست انجام گرفت .رطوبت خاک گلدانها در طول دوره

حاجیغراوی در 51کيلومتری گنبدکاووس برداشته شد.

رشد گياه در حدود ظرفيت مزرعه به روش وزنی تأمين

پس از هوا خشک شدن ،از الک  2ميلیمتری عبور داده

شد .آنگاه پس از پایان دوره رشد (به مدت  059روز)

شده و ویژگ یهای فيزیکی و شيمي ایی نظير بافت خاک

گياهان برداشت شدند و شاخساره گياه به تفکيک اندام

(جی و بودر  ،)0956کربنات کلسيم معادل به روش

(ساقه و برگ) با آب شهری سپس با آب مقطر شسته و

خنثیسازی با اسيد (پيچ و همکاران  ،)0952کربنات

روی تورهای پلاستيکی پخش شد تا آب اضافی موجود

کلسيم فعال )( ACCE

با اگزالات آمونيوم pH= 9

در سطح آنها حذف شود .سپس نمونهها داخل آون در

(دروینيا  pH )0942در عصاره ( 0:2جکسون ،)0995

دمای  91درجه سلسيوس به مدت  45ساعت قرار

قابلي ت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع  ،ماده آلی

گرفتند و بعد از آن وزن خشک آنها اندازهگيری گردید.

(والکی بلاک  ،)0954ظرفيت تبادل کاتيونی (چاپمن و

هضم نمونههای گياهی با روش خشک سوزانی انجام

پرات  ،)0968نيتروژن کل به روش کجلدال (مالوانی و

گرفت (جونز و کيس  .)0991غلظت آهن در نمونهها با

برمنر  ،)0952فسفر قابلاستفاده (اولسن و همکاران

دستگاه جذب اتمی (  )AAS-Unicam-919تعيين شد.

 ،)0984پتاسيم قابلاستفاده با استفاده از استاتآمونيوم

شاخص کلروفيل برگ دقيق ًا قبل از برداشت در برگ

(برگ و گاردنر  ،)0995اندازهگيری شدند (جدول  .)2بر

پایينی ،برگ ميانی و برگ بالایی با استفاده از دستگاه

اساس آزمون خاک عناصر نيتروژن ،فسفر و پتاسيم از

کلروفيل سنج (  ،Hansatechمدل  )CL-01و آهن فعال در

منبعهای اوره ( 081کيلوگرم در هکتار کود نيتروژن،

برگهای تازه گياه به روش ارتوفنانترولين  0/8درصد

معادل  511کيلوگرم اوره در هکتار) ،سوپرفسفاتتریپل

(کاتيال و شارما  )0951اندازهگيری شدند .برای

( 41کيلوگرم در هکتار فسفر معادل  081کيلوگرم

استخراج آهن از خاک از  6روش عصارهگيری استفاده

سوپرفسفات تریپل) و سولفاتپتاسيم ( 41کيلوگرم

شد که در جدول  5ارائه شدهاند .آنالي ز آماری مقایسه

پتاسم در هکتار معادل  91کيلوگرم سولفات پتاسيم) و

بين تيمارهای مختلف با استفاده از نرمافزار  SASانجام

عناصر غذایی کممصرف روی ( 01ميلیگرم برکيلوگرم

و برای ترسيم نمودارها از برنامه  Excelاستفاده شد.

سولفات روی) و مس( 01ميلیگرم برکيلوگرم سولفات
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جدول -1ویژگیهای اسیدهیومیک مورد استفاده در پژوهش.
اسيدهيوميک

K2O

اسيدفوليک

()%

()%

()%

51

8

08

نام تجاری
Humax-95WSG

جدول -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش.
کلاس

کربنات

کربنات

بافت خاک

کلسيم فعال

کلسيم معادل

()%

()%

()%

8/8

08/8

0/15

سيلتی لوم

کربن آلی

pH

آهن قابل

هدایت

پتاسيم

الکتریکی

قابل جذب

قابل جذب

( ) mg kg

-

( )dSm

( ) mg kg

( ) mg kg

()%

0/44

9/25

0/08

209

01/42

1/186

استفاده
-1

-1

-1

فسفر

نيتروژن
کل

-1

جدول -3عصارهگیرهای آهن مورد استفاده در این مطالعه.
عصاره

ترکيب

نسبت خاک

زمان به

عصارهگير

به عصارهگير

تعادل رسيدن

0.005M DTPA + 0.01 M CaCl2 +
)0.1 M TEA (pH=7.3
0.005 M DTPA + 1 M NH4 HCO3
)(pH=7.6
0.01 M EDTA + 1 M (NH4)2CO3
)(pH=8.6
)0.05 M EDTA (pH=7

0:2

2ساعت

)Lindsay and Norvell (1978

0:2

08دقيقه

)Soltanpour and Schwab (1977

0:2

51دقيقه

)Trierweiler and Lindsay (1969

0:01

0ساعت

)Brown and Quick (1971

اگزالات آمونيوم سریع

)(NH4 )2 C2O4.H2O (pH=3

0:211

2ساعت

)Del Campillo and Torrent (1992

هيدروکسيل آمين

)(NH2OH*HCl

0:21

DTPA
AB-DTPA
AC-EDTA
EDTA

09ساعت

منابع

)Derek and Phillips (1987

برکيلوگرم مربوط به تيمار شاهد بود (جدول  .)8مطابق

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس اثر کاربرد اسيد هيوميک بر آهن
قابل استخراج با عصارهگيرهای مختلف در جدول 4
ارائه شده است .مطابق با جدول تجزیه واریانس اثر
کاربرد اسيد هيوميک بر آهن قابل استخراج تمام
عصارهگيرها در سطح احتمال  0درصد معنیدار شدند
(جدول  .)4مقایسه ميانگينهای مقدار آهن عصارهگيری
شده با عصارهگير  DTPA0نشان داد که بيشترین مقدار
مربوط به مصرف اسيد هيوميک همراه با آب آبياری با
سطح  4111ميلیگرم در ليتر با ميانگين  6/55ميلیگرم

با جدول تجزیه واریانس ،مقدار آهن استخراج شده
توسط عصارهگيرهای  EDTA2و  AC-EDTA3در سطح
احتمال یک درصد معنیدار شدند (جدول  .)4نتایج
مقایسه ميانگينهای مقدار آهن عصارهگيری شده با
 EDTAنشان داد بيشترین مقدار آهن عصارهگيری شده
با ميانگين  051/62ميلی گرم بر کيلوگرم مربوط به
مصرف خاکی با سطح  4گرم برکيلوگرم اسيد هيوميک
و کمترین مقدار با ميانگين  81/81ميلیگرم بر کيلوگرم
مربوط به تيمار شاهد بود .همچنين نتایج مقایسه

بر کيلوگرم و کمترین مقدار آن  5/59ميلیگرم
1-Diethylene triamine pentaacetic acid

2-Ethylene diamine tetraacetic acid
3-Ammonium carbonate-ethylene diamine tetraacetic
acid
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ميانگين مقدار آهن عصارهگيری شده  AC-EDTAنشان

ميلیگرم بر کيلوگرم بود (جدول  .)8در هر سه روش

داد بيشترین مقدار آهن عصارهگيری شده با ميانگين

استفاده اسيد هيوميک همراه با آب آبياری ،مصرف

 6/65ميلی گرم برکيلوگرم مربوط به مصرف خاکی با

خاکی و محلولپاشی بيشترین مقدار آهن عصارهگيری

سطح  4گرم برکيلوگرم اسيد هيوميک و کمترین مقدار

شده مربوط اگزالات آ مونيوم سریع و کمترین مقدار آن

با ميانگين  2/50ميلی گرم برکيلوگرم مربوط به تيمار

مربوط به عصارهگير  AC-EDTAاست (جدول  .)8ميزان

شاهد بود (جدول  .)8پژوهشگران مختلف بسته به محل

آهن استخراجشده توسط عصارهگيرهای مختلف

پژوهش ،عصارهگيرهای متفاوتی را برای استخراج آهن

بهترتيب زیر کاهش یافت:

اگزالات آمونيوم سریع >

قابلاستفاده گياه پيشنهاد کردهاند .درواقع عصارهگيرها

هيدروکسيل آمين هيدروکلراید> > AB-DTPA> EDTA

فعاليت  Fe2+و  Fe3+را در خاکها افزایش نمیدهند بلکه

AC-EDTA> DTPA

فقط غلظت آهن کیليتشده را زیاد میکنند .کیليتها

امامی و دردیپور ( )0590با بررسی وضعيت آهن در

اهميت زیادی دار ند چرا که به دليل پایداریشان ،شيب

برخی از خاکهای استان گلستان و ارزیابی عصاره

پخشيدگی زی ادی برای کمک به حمل آهن به ریشه ایجاد

گيرهای رایج برای استخراج آهن قابلاستفاده درختان

میکنند (امامی و دردیپور  .)0590نتایج مقایسه

هلو از این خاکها دریافتند که روش عصارهگيری

ميانگينهای مقدار آهن عصارهگيری شده AB-DTPA4

هيدروکسيل آمين هيدروکلراید بيشترین توانایی را در

نشان داد بيشترین مقدار آهن عصارهگيری شده با

استخراج آهن از خاک داشت و ميزان آهن استخراج

ميانگين  09/15ميلیگرم برکيلوگرم مربوط به مصرف

شده توسط روشهای عصارهگيرهای مختلف بهصورت

خاکی با سطح  4گرم برکيلوگرم اسيد هيوميک و

زیر بود :هيدروکسيل آمين هيدروکلراید > > AB-DTPA

کمترین مقدار با ميانگين  9/51ميلیگرم برکيلوگرم

 > DTPAمهلیخ

مربوط به تيمار شاهد بود (جدول  .)8نتایج مقایسه

خلخال و همکاران ( )0598گزارش کردند که روشAC-

ميانگينهای

مقدار

آهن

عصارهگيری

شده

با

 EDTAکمترین مقدار و اگزالات آمونيوم سریع

هيدروکسيل آمين هيدروکلراید نشان داد بيشترین مقدار

بيشترین مقدار آهن عصارهگيری شده در خاکهای

آهن عصارهگيری شده با ميانگين  041/58ميلیگرم

آذربایجان شرقی بود و ترتيب مقدار آهن عصارهگيری

برکيلوگرم مربوط به مصرف خاکی با سطح  4گرم

شده بهصورت زیر بود:

برکيلوگرم اسيد هيوميک و کمترین مقدار با ميانگين
 020ميلی گرم برکيلوگرم مربوط به تيمار شاهد بود.
همچنين بيشترین ميانگين مقدار آهن عصارهگيری شده
توسط عصارهگير اگزالات آمونيوم سریع مربوط به
تيمار مص رف خاکی اسيد هيوميک با سطح  4گرم
برکيلوگرم با ميانگين  514/59ميلیگرم برکيلوگرم و
کمترین مقدار مربوط به تيمار شاهد با ميانگين 855/0

اگزالات آمونيوم سریع>اگزالات آمونيوم
مرجع> هيدروکسيل آمين هيدروکلراید >AB->DTPA
AC-EDTA >DTPA

المصطفی و همکاران ( )2110در ارزیابی  8عصاره گير
در خاکهای آهکی عربستان سعودی ( 42نمونه خاک)
برای گياه سورگوم مقدار آهن قابل عصارهگيری را
بهترتيب زیر گزارش کردند:
< AB-DTPA < DTPA < EDTA < NH4OAc
 % 1/12هيدروکينونNH4OAC+

4-Ammonium bicarbonate diethylene triamine
pentaacetic acid
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دليل برتر بودن یک عصارهگير نسبت به دیگر عصاره -

عصارهگيری شده با  DTPAشامل آهن محلول ،تبادلی،

گيرها شاید مربوط به سازوکار عصارهگيری و همچنين

پيوند یافته با مواد آلی و بخشی از آهن موجود در

عصارهگيری شکلهای متفاوت آهن توسط این عصاره -

ساختمان کانی است.

گيرها باشد .ليندسی و نورول ( )0995بيان داشتند آهن
جدول  -4تجزیه واریانس اثر کاربرد اسیدهیومیک بر آهن قابلاستخراج با عصارهگیرهای مختلف.
منابع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين

مربعات

DTPA

EDTA

AC-EDTA

AB-DTPA

تيمار

9

**5/56

**2814/5

**9/900

**21/62

**056/88

خطا

51

1/191

8/55

1/18

1/099

2/65

0/512

8/92

2/42

8/42

5/25

0/24

1/09

ضریب تغييرات

هيدروکسيل آمين

اگزالات

هيدروکلراید

آمونيوم سریع
**45520/5

* ** ،و  nsبهترتيب بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و عدم تفاوت معنیدار میباشند.

جدول  -5مقایسه میانگینهای آهن قابلاستخراج با عصارهگیرهای مختلف برای اثر روش کاربرد و سطوح مختلف
اسیدهیومیک.
عامل آزمایش

شاهد

DTPA

EDTA

AC-EDTA

AB-DTPA

هيدروکسيل آمين

اگزالات

هيدروکلراید

آمونيوم سریع
-1

()mg kg-1

()mg kg-1

()mg kg-1

()mg kg-1

()mg kg-1

( )mg kg

5/59f

81/8e

2/50g

9/5g

020e

855/02j

مصرف خاکی
 0گرم بر کيلوگرم

d
d

4/55

d

61/49

c

de

4/19

c

d

05/48

c

b

056/28

d

980/28
b

b

 2گرم بر کيلوگرم

4/68

92/42

8/15

04/66

059/4

998

 4گرم بر کيلوگرم

8/58c

051/62a

6/56a

09/15a

041/58a

514/59a

e

e

d

مصرف با آبياری
d

d

f

 0111ميلیگرم در ليتر

4/49

89/02

5/92

02/40

025/28

651

 2111ميلیگرم در ليتر

8/98b

69/08d

4/51d

04/50c

025/8d

911/62e

 4111ميلیگرم در ليتر

6/55a

59/98b

8/95b

08/42b

059b

989/59c

e

e

f

محلولپاشی
f

cd

i

 1/0درصد

5/51

80/29

5/14

00

029/8

845/02

 1/2درصد

5/91e

82/58e

5/00f

00/59f

051cd

868/62h

 1/4درصد

e

f

c

g

5/94

e

85

f

5/5

00/40

050/8

890/59

در هر ستون برای هر عامل ،حروف لاتين مشابه نمایانگر عدم اختلاف معنیدار در سطح احتمال  8درصد بر اساس آزمون  LSDمیباشد.

 DTPAو  AB -DTPAهر دو از دسته کلات کنندهها

عصارهگير  EDTAتوانایی استخراج عناصر غذایی

هستند و با سازوکار مشابهای آهن را از خاک استخراج

کممصرف پيوند شده با مواد آلی ،اکسيدها و بخش

میکنند .پایاپرز و همکاران ( )0995گزارش کردند که

هایی از عناصر موجود در کانیهای رسی را دارد .همر
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تاثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست فراهمی آهن در گیاه کلزا
و کلر ( )2112گزارش کردند که عصارهگير EDTA

استفاده آنان دارای مقادیر زیادی (حدود  61درصد)

بدون توجه به ویژگیهای خاک بهدليل داشتن  pHکمتر

اکسيدهای آهن بلورین ناقص بودند که مؤثرترین شکل

نسبت به عصاره گير  DTPAمقدار بيشتری از عناصر

آهن قابل عصارهگيری است .طبق گزارش دیسانتياگو

غذایی کم مصرف خاک را عصارهگيری میکند.

و همکاران ( )2115و دلکامپيلو و تورنت ()0992

هيدروکسيل آمين هيدروکلراید اکسيد آهن آمورف را با

اکسيدهای آهن بلورین ناقص مانند فریهایدرایت ،منابع

سازوکار احياء استخراج میکند .دسانتياگو و دلگادو

غالب آهن برای گياهانی هستند که در خاکهای آهکی

( )2116بيان داشتند که یکی از دلایل اینکه روشهای

رشد میکنند (المصطفی و همکاران .)2110

اگزالات آمونيوم سریع ،اگزالات آمونيوم مرجع و
هيدروکسيل آمين هيدروکلراید ،آهن بيشتری را
عصارهگيری میکنند به  pHاسيدی این عصارهگيرها
مربوط میباشد .در خاکهای آهکی ،ممکن است اگزالات
آمونيوم بهدليل  pHاسيدی آن ،با انحلال کربناتها آهن
بيشتری را عصارهگيری کند .شاهانده و همکاران
( )0994گزارش کردند که اگزالات آمونيوم بيشترین
مقدا ر آهن را عصارهگيری کرد چون خاکهای مورد

نتایج تجزیه واریانس اثر کاربرد اسيد هيوميک بر
شاخص کلروفيل ( ،) SPADآهن کل برگ و ساقه و آهن
فعال در گياه کلزا در جدول  6ارائه شده است .نتایج
مقایسه ميانگين دادهها نشان داد که کاربرد سطوح
مختلف اسيد هيوميک شاخص کلروفيل ( )SPADبرگ
پایينی ،برگ ميانی و برگ بالایی را به طور معنیداری
( (p < 1/10افزایش داد (جدول .)6

جدول -6تجزیه واریانس اثر کاربرد اسید هیومیک بر شاخص کلروفیل ،آهن کل برگ و ساقه و آهن فعال.
منابع تغييرات

ميانگين

درجه

مربعات

شاخص

شاخص

شاخص کلروفيل

مقدار آهن

مقدار آهن

کلروفيل برگ پایينی

کلروفيل برگ ميانی

برگ بالایی

برگ

ساقه

تيمار

9

**65/91

**22/21

**04/91

**4591/5

**506/99

**204/64

خطا

51

6/499

8/255

2/92

1/559

5/159

1/5

9/19

6/96

4/45

1/512

2/80

2/46

آزادی

ضریب تغييرات

آهن فعال

* ** ،و  nsبهترتيب بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون  LSDمیباشند.

بيشترین شاخص کلروفيل ( )SPADبرگ پایينی مربوط

اسيد هيوميک موجب فراهمی بيشتر این عناصر برای

به تيمار مصرف همراه با آب آبياری با سطح 4111

گياه میگردد (خرم قهفرخی و همکاران .)0594

ميلیگرم بر ليتر با ميانگين  56/48و کمترین مقدار

اسيدهيوميک از طریق قدرت کیليتکنندگی عناصر

مربوط به تيمار شاهد با ميانگين  25/58بود .بين تيمار

غذایی و با کاهش تبخير و تعرق و در نتيجه قرار دادن

شاهد با تيمار  0گرم بر کيلوگرم مصرف خاکی و 0111

آب و مواد غذایی بيشتر و مناسبتر در اختيار گياه می -

ميلی گرم بر ليتر مصرف همراه با آب آبياری اسيد

تواند ساخت رنگيزهها را افزایش دهد و انتقال مواد

هيوميک از لحاظ آماری اختلاف معن یداری مشاهده

فتوسنتزی را در گياه راحتتر کند (ناسوتی مياندواب و

نشد (جدول  .)9کلروفيل رنگدانه اصلی جذب نور و

همکاران  .)0559اسکارف و همکاران ( )2116نشان

فتوسنتز است .موادی نظير فسفر ،نيتروژن ،پتاسيم و

دادند که از مقادیر شاخص کلروفيل میتوان برای

آهن در تشکيل کلروفيل استفاده میشوند که مصرف

تعيين غلظت آهن و همچنين قابليت دسترسی به آهن در
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گياه سویا استفاده نمود .نتایج مقایسه ميانگين شاخص

همکاران ( )2101دریافتند که محلولپاش ی اسيد هيوميک

کلروفيل ( )SPADبرگ ميانی نشان داد که بيشترین

در لوبيا سبب افزایش پروتئين و کلروفيل در گياه از

مقدار با ميانگين  55/19مربوط به تيمار  4111ميلیگرم

طریق افزایش سرعت و ميزان جذب موادغذایی شد.

بر ليتر مصرف همراه با آب آبياری بود هرچند که با

ناردی و همکاران ( )2112دریافتند که اسيد هيوميک

تيمارهای  4گرم برکيلوگرم مصرف خاکی و  1/4درصد

باعث زیاد شدن غلظت کلروفيل برگ ،آغازش ریشه های

محلولپاشی اسيد هيوميک از لحاظ آماری اختلاف

جانبی بيشتر ،بهبود جذب عناصر غذایی کم مصرف شد.

معنیداری نداشت و کمترین مقدار با ميانگين 51/52

در مطالعهای که بر روی اثرات مواد هوميکی بر جذب

مربوط به تيمار شاهد بود (جدول  .)9نتایج مقایسه

عناصر توسط خيار انجام شد ،معلوم شد که مواد

ميانگين شاخص کلروفيل ( )SPADبرگ بالایی نشان داد

هوميکی سبب افزایش جذب آهن ،روی ،مس و منگنز

که بيشترین مقدار با ميانگين  41/99مربوط به تيمار 4

میشود که میتوان گفت که افزایش جذب آهن و منگنز

گرم برکيلوگرم مصرف خاکی اسيد هيوميک که با

سبب افزایش کلروفيل میشود (راتان و اسنيتزر .)0956

تيمارهای  2گرم برکيلوگرم مصرف خاکی و 4111

آستارایی و ایوانی ( )2115افزایش مقدار سطح برگ و

ميلی گرم در ليتر مصرف همراه با آب آبياری اسيد

توليد مقدار کلروفيل بيشتر دربرگهای گياه لوبيا را در

هيوميک از لحاظ آماری اختلاف معنیداری نداشت و

طی استفاده از تيمار اسيد هيوميک گزارش کردند .نتایج

کمترین مقدار با ميانگين  58/52مربوط به تيمار شاهد

مقایسه ميانگين دادهها نشان داد که روش کاربرد و

بود (جدول  .)9تأثيرات مثبت اسيد هيوميک بر

سطوح مختلف اسيد هيوميک ،غلظت آهن کل برگ و

متابوليسم سلولهای گياهی و افزایش مقدار رنگيزههای

ساقه و آهن فعال را به طور معنیداری ((p < 1/10

کلروفيل تأیيد شده است .اسيد هيوميک با قرار دادن آب

نسبت به شاهد افزایش داد (جدول .)6بيشترین مقدار

و مواد غذایی بيشتر و مناسبتر در اختيار گياه ساخت

آهن برگ در تيمار  1/4درصد با ميانگين  248/46ميلی -

کلروفيل را افزایش میدهد و انتقال مواد فتوسنتزی را

گرم برکيلوگرم مربوط به روش محلولپاشی اسيد

راحتتر میکند (دلفاین و همکاران  .)2118سلمان و

هيوميک و کمترین مقدار مربوط به تيمار شاهد با

ابوحسين ( ) 2118نيز بيان داشتند که مواد هيوميکی در

ميانگين  021/81ميلیگرم برکيلوگرم بود .همچنين

فرآیندهای بيولوژیکی گياه مانند فتوسنتز و مقدار

بيشترین مقدار آهن ساقه در تيمار  2111ميلیگرم بر

کلروفيل کل مؤثر هستند .ابوعلی و مادی ()2119

ليتر با ميانگين  58ميلی گرم برکيلوگرم مربوط به روش

گزارش کردند که در اثر کاربرد اسيد هيوميک در گياه

مصرف همراه با آب آبياری اسيد هيوميک و کمترین

گندم کلروفيل  55 aتا  55/6درصد و کلروفيل 01/85 b

مقدار مربوط به تيمار شاهد با ميانگين  84/62ميلیگرم

تا  29/5درصد افزایش یافت .سبزواری و خزاعی

بر کيلوگرم بود (جدول .)9کاربرد اسيد هيوميک کلروز

( )0559نشان دادند که اسيد هيوميک باعث افزایش

گياهان را بهبود میبخشد که احتمالا نتيجهای است از

معنیداری در عدد کلروفيل متر در سطح احتمال 8

توانایی اسيد هيوميک برای نگهداری آهن خاک به فرمی

درصد در گياهان گندم شد .در آزمایش دیگری،

که قابل جذب و سوخت وساز باشد .این پدیده میتواند

محلولپاش ی اسيد هيوميک موجب افزایش کلروفيل در

در خاکهای قليایی وآهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود

برگهای گندم شده است (زودان  .)0956البسيونی و

آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند (رحی و همکاران

991

تاثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست فراهمی آهن در گیاه کلزا

 .)2102آنتونيو و همکاران ( )2116بهبود جذب آهن را

روی برگهای جوان آنها ظاهر میشود .این گياهان به

بهوسيله افزودن مواد هيوميکی گزارش کردند .آنها

دليل نداشتن کلروفيل کافی عمل فتوسنتز را بهطور

نشان دادند کاربرد همزمان ترکيبهای آلی و کلات

کامل انجام نداده و در نتيجه رشد و عملکرد آنها کاهش

سکوسترین ،تغذیه آهن را در گياه انگور به خوبی بهبود

مییابد (ميلر و همکاران  .)0954آهن فعال در ساخت

میبخشد .رفعتی ( )0555اثر مثبت برهمکنش آهن و

پروتوپورفيرین آیایکس مادة سازنده کلروفيل است،

ماده آلی بر غلظت آهن در گياه سورگوم را گزارش

نقش اساسی دارد و مشخص شده  Fe2+مسئول تشکيل

کرده است .وطن خواه و همکاران ( )0594گزارش کردند

کلروفيل است (فوی و همکاران  ،0950بارآکيوا .)0956

که افزایش انباشت آهن توسط ترکيبات هيوميکی را می -

اثرات مفيد مواد هوميکی با قابليتهای آنها بهوسيله

توان ناشی از آزاد کردن مواد فنولی در ریزوسفر

فعاليتهایی نظير آزادسازی الکترونها و مداخله در

ریشه و بهبود احياء و جذب بيشتر آهن در اثر کاربرد

زنجيره تنفسی سلول و نيز افزایش منبع انرژی برای

این مواد دانست .مصرف اسيد هيوميک در خاک فعاليت

سلولها توجيه میشود .این تبدیل ظرفيت برای جذب

آنزیمی و فتوسنتز را تحریک میکند و تحریک زردی یا

آهن مفيد میباشد .زیرا گياهان در شرایط نبود

کلروز را در گياه با بهبود بخشيدن به جذب منيزیم و

سبزینگی ،از خود به طور مداوم مواد فنولی را ترشح
Fe3+

آهن توسط گياهان به تأخير میاندازد (سنجری ميجانی

میکنند تا

و همکاران .)0594

ترکيبات فنولی اکسيژندار در مواد هيوميکی از - 891

بيشترین مقدار آهن فعال در تيمار  2111ميلیگرم بر
ليتر با ميانگين  44/56ميلیگرم برکيلوگرم مربوط به
روش مصرف همراه با آب آبياری اسيد هيوميک و
کمترین مقدار مربوط به تيمار شاهد با ميانگين 21/41
ميلیگرم بر کيلوگرم بود (جدول  .)9آهن فعال جزئی از
آهن کل برگ است که بهوسيله اسيد کلریدریک یک
نرمال از پودر برگ خشک قابلاستخراج باشد ،تعریف
میشود ،زیرا تمام آهن جذب شده بهوسيله گياهان
انتقال داده نمیشود ،بهعلاوه تمامی آهن انتقالیافته به
ترکيبات آلی تبدیل نشده و بهوسيله سلولهای برگ
جذب نمیشود ،بنابراین در برخی موارد آهن کل گياه
معياری از حالت تغذیهای گياه نيست (جامز .)0954
حتی گاهی برگهای کلروزه غلظت آهن بيشتری در
مقایسه با برگهای سبز دارند (ماتوکا و پنينگتون
 .)0952گياهانی که دچار زرد برگی آهن هستند چون
قادر به توليد کلروفيل کافی نيستند ز ردی مشخصی

به

Fe2+

محلول تبدیل شود .غلظت

 201ميلیاکیوالان در یک صد گرم برای اسيد هيوميک
متغير میباشد (سانچز سانچز  .)2112مواد هوميکی
خاک بهوسيله جلوگيری از تهنشينی و رسوب آهن به
شکل اکسيدهای آهن ،با تشکيل کمپلکس محلول و
بهوسيله افزایش پخشيدگی آهن به سمت ریشه میتواند
به افزایش فراهمی آهن گياه کمک مینماید (دسانتياگو و
دلگادو  .)2119دليل اینکه فراهمی عناصر کم مصرف با
افزایش ماده آلی افزایش مییابد این است که ماده آلی
باعث بهبود تهویه خاک ،بروز شرایط احياء ،توليد
اسيدها و عرضه عوامل کیليت کننده میشود)مهاشهابد
و پاتهل  ،2102ليندسی  )0990اما مهمترین تأثيری که
مواد آلی روی انحلال پذیری آهن دارد در توانایی احياء
است .تجزیه مواد آلی باعث احيای مکانهای ریز خاک و
در نتيجه افزایش فراهمی آهن برای گياهان میشود
(ليندسی  .)0990پژوهشها نشان میدهند که ترکيب -
های آلی نقش مهمی در فراهمی آهن گياه دارند ،مواد
هيوميکی با تشکيل کمپلکسهای آلی محلول از رسوب
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اکسيدهای آهن جلوگيری کرده و موجب افزایش

هيوميک از طریق اثرات بيوشيميایی و شبههورمونی که

پخشيدگی آهن به سمت ریشه گياه میشوند .کمبود

دارند باعث افزایش جذب ریزمغذیها توسط گياهان

عناصری مثل آهن ،روی و مس در خاکهای قليایی

میشوند .بسياری از محققان (شارما و همکاران ،2114

بسيار شایع است که دليل آن تشکيل کمپلکسهای

آماری و منگل  ،2116وانگ و همکاران  )2119ارتباط

نامحلول این عناصر در چنين شرایطی میباشد .اسيد

بين فراهمی عناصر غذایی کممصرف ویژگیهای اصلی

هيوميک علاوه بر اینکه خود منبع غنی از عناصر غذایی

خاک را مطالعه و نتيجه گرفتند که  pHو ماده آلی

کممصرف است ،به آزاد سازی و جذب بهتر عناصر

مهمترین ویژگیهای کنترل کننده فراهمی عناصر غذایی

تثبيت شده نيز کمک میکند (هاکان و همکاران .)2100

کممصرف هستند.

درسن و همکاران ( )2112گزارش کردند که مواد

جدول  -7مقایسه میانگینهای شاخص کلروفیل برگ و آهن کل برگ و ساقه و آهن فعال برای اثر روش کاربرد و سطوح
مختلف اسیدهیومیک.
عامل آزمایش

شاخص کلروفيل

شاخص کلروفيل

شاخص کلروفيل

آهن کل

آهن کل

برگ پایينی

برگ ميانی

برگ بالایی

برگ

ساقه

-1

شاهد

آهن فعال
-1

( )mg kg

-1

( )mg kg

( )mg kg

25/58e

51/52d

58/52d

021/81J

84/62f

21/41i

59/19

098/82

65/28

51/41

051/84h

95/02c

52/09g

092/50

95/28

55/85

مصرف خاکی
 0گرم بر کيلوگرم

e

25/41

52/82

 2گرم بر کيلوگرم

25/08dc

54/89cb

41/52a

 4گرم بر کيلوگرم

52/48

56/91

41/99

b

cd

ab

cd

a

i

f

e

b

h

d

مصرف با آبياری
 0111ميلیگرم در ليتر

28/21de

51/52d

58/52d

058/19g

62/98e

56/45e

 2111ميلیگرم در ليتر

29/81dc

55/81cd

59/19cd

214/60c

58a

44/56a

 4111ميلیگرم در ليتر

56/48

55/19

41/58

095/81

65/14

45

a

a

ab

e

b

d

محلولپاشی
 1/0درصد

29/08dc

55/18cd

59/99cd

210/49d

65/02e

54/68f

 1/2درصد

29/69dc

54/91cb

55/52cb

226/62b

69/85d

41/52c

 1/4درصد

29/08

55/18

59/99

248/46

65/02

54/68

dc

cd

cd

a

e

f

در هر ستون برای هر عامل ،حروف لاتين مشابه نمایانگر عدم اختلاف معنیدار در سطح احتمال  8درصد بر اساس آزمون  LSDمیباشد.

همبستگی آهن استخراج شده بهوسیله عصارهگیرها

آزمون خاک بوده و همبستگی ناميده میشود .ارزش

مختلف و شاخصهای گیاهی

هر عصارهگير بستگی به همبستگی بين مقدار عنصر

ایجاد ارتباط بين یک عنصرغذایی که بهوسيله یک

عصارهگيری شده با مقدار عنصر جذب شده توسط

محلول عصارهگير از خاک استخراج میشود ،با مقدار

گياه دارد ،درواقع عصارهگير مناسب ،محلولی است که

جذب آن عنصر بهوسيله گياه ،یکی از مراحل اصلی

بالاترین ضریب همبستگی را با آهن جذب شده توسط
گياه و سایر پاسخهای گياهی نشان دهد .نتایج مربوط
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به همبستگی بين آهن استخراج شده توسط عصاره -

گرفتند اکسيدهای آهن آمورف منابع غالب آهن لابایل

گيره ای مختلف با شاخص کلروفيل برگ ،آهن کل برگ

استخراج شده توسط  DTPAاز خاکهای تگزاس هستند

و ساقه و آهن فعال در جدولهای  5و  9آورده شده

بين مقدار آهن استخراج شده توسط عصارهگير EDTA

است .نتایج نشان داد که بين آهن استخراج شده توسط

با تمام عصاره گيرها همبستگی مثبت و معنیداری در

و

سطح یک درصد مشاهد شد و بيشترین همبستگی را با

 EDTAبا  r = 9/30و AC- EDTAبا  r = 1/99همبستگی

عصارهگير  AC- EDTAبا  r = 1/98داشت (جدول .)5

مثبت و معنیدار در سطح یک درصد و همچنين با

بين مقدار آهن استخراج شده توسط عصارهگير AC-

هيدروکسيل آمين هيدروکلراید و اگزالات آمونيوم با

 EDTAبا تمام عصاره گيرها همبستگی مثبت و معنی -

 r = 1/94همبستگی مثبت و معنیدار در سطح احتمال

داری در سطح یک درصد مشاهد شد و بيشترین

پنج درصد داشت (جدول  .)5آل مصطفی و همکاران

همبستگی را با عصارهگير  AB-DTPAبا r = 1/96

( )2110در خاکهای آهکی عربستان ،امامی و دردی

داشت (جدول  .)5بين مقدار آهن استخراج شده توسط

پور ( )0590در خاکهای گلستان و خلخال و همکاران

عصارهگير هيدروکسيل آمين هيدروکلرید با تمام

( )0598در خاکهای آذربایجان شرقی بين  DTPAو

عصاره گيرها همبستگی مثبت و معنیداری در سطح یک

AB-DTPAهمبستگی معنیداری گزارش کردند .در واقع

درصد مشاهد شد و بيشترین همبستگی را با عصاره -

این دو عصارهگير که هر دو از دسته کیليت کنندهها

گير اگزالات آمونيوم با  r = 1/95داشت (جدول  .)5دی

هستند با مکانيزم مشابهای آهن را از خاک استخراج

سانتياگو و دلگادو ( )2116نيز همبستگی معنیدار بالایی

میکنند .آبادیها و همکاران ( ( 0951نشان دادند که

بين روش اگزالات آمونيوم سریع با روش اگزالات

اگرچه  AB-DTPAمقادیر بيشتری آهن را عصارهگيری

آمونيوم مرجع و  DTPAگزارش کردند .از آنجایی که از

میکند اما در همين حال با  DTPAهمبستگی خوبی

آهن عصارهگيری شده با اگزالات آمونيوم به عنوان

دارد .همچنين در مطالعه ومپاتی و لوئپرت ( )0955بين

معياری برای برآورد اکسيدهای آهن بیشکل استفاده

ميزان آهن استخراج شده با روش  DTPAو مقدار آهن

میشود ،احتمالاً اکسيدهای آهن بیشکل منبع عمده آهن

استخراج شده با روش اگزالات آمونيوم (احياکننده آهن

عصارهگيری شده بهوسيله  DTPAاز خاک ها میباشند

عصارهگير  DTPAبا عصارهگيرهای AB-DTPA

آمورف) همبستگی بالایی مشاهده شد .آنها نتيجه
جدول - 8همبستگی بین مقادیر آهن عصاره گیری شده با عصاره گیرهای مختلف.
عصاره گيرها

0

2

5

4

8

0

DTPA

0

2

EDTA

**1/55

0

5

AC- EDTA

**1/99

**1/98

0

4

AB- DTPA

**1/55

**1/94

**1/96

0

8

هيدروکسيل آمين

*1/94

**1/51

**1/56

**1/52

0

6

اگزالات آمونيوم

*1/94

**1/54

**1/59

**1/95

**1/51

6

0

* ** ،و  nsبهترتيب بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و عدم تفاوت معنیدار میباشند.
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( بارانی مطلق و توفيقی  .)0559آهن عصارهگيری شده

عصارهگيری کردهاند که طبق گزارش دیسانتياگو و

توسط  DTPA ،AB-DTPAو  EDTAدرخاکهای آهکی

همکاران ( )2115و دلکامپيلو و تورنت ()0992

عربستان دارای همبستگی معنیداری با آهن بیشکل،

اکسيدهای آهن کریستالی ضغيف مانند فریهایدرایت،

آهن کریستالی ضغيف بود ،به عبارت دیگر در آن

منابع غالب آهن برای گياهانی هستند که در خاکهای

خاکها این سه عصارهگير غالبأ آهن را از اکسيدهای

آهکی رشد میکنند (المصطفی و همکاران .)2110

آهن کریستالی ضغيف و اکسيدهای آهن بیشکل
جدول - 9همبستگی بین مقادیر آهن عصارهگیری شده با شاخص کلروفیل برگ و آهن کل برگ و ساقه و آهن فعال.
شاخص کلروفيل

شاخص کلروفيل

شاخص کلروفيل

آهن کل

آهن کل

برگ پایينی

برگ ميانی

برگ بالایی

برگ

ساقه

DTPA

*1/98

*1/65

1/49ns

1/58ns

*1/69

**1/99

EDTA

*1/94

*1/92

**1/99

-1/16ns

1/45ns

1/56ns

AC-EDTA

*1/95

*1/92

**1/99

1/08ns

1/86ns

1/44ns

AB-DTPA

1/62ns

*1/64

*1/98

1/19ns

1/6ns

1/45ns

هيدروکسيل آمين

1/85ns

*1/69

**1/54

1/16ns

1/50ns

1/08ns

ns

ns

ns

ns

ns

عصارهگيرها

اگزالات آمونيوم

1/42

1/45

1/62

ns

-1/15

1/40

آهن فعال

1/22

* ** ،و  nsبهترتيب بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و عدم تفاوت معنیدار میباشند.

نتیجهگیری کلی

هيوميک بود .همچنين بيشترین مقدار آهن عصارهگيری

بهطورکلی کاربرد اسيد هيوميک می تواند باعث افزایش

شده تحت تأثير نحوه کاربرد و سطوح مختلف اسيد

فراهمی آهن در گياه شود .نتایج نشان داد روشهای

هيوميک مربوط به عصارهگير اگزالات آمونيوم مرجع و

مصرف خاکی ،محلولپاشی و مصرف همراه آب

کمترین مقدار آن با عصارهگير  AC-EDTAاستخراج

آبياری نسبت به شاهد ،سبب افزایش فراهمی آهن در

شد .تنها همبستگی بين  DTPAبا آهن کل ساقه و آهن

گياه کلزا میشود .بيشترین آهن کل در برگ با ميانگين

فعال معنیدار شد و بين این عصارهگير و غلظت کل

 248/8مربوط به تيمار  1/4درصد محلولپاشی اسيد

آهن برگ همبستگی ضعيف و غيرمعنیدار مشاهده

هيوميک و بيشترین آهن کل در ساقه و آهن فعال

گردید .آهن فعال میتواند یک روش مناسب برای

بهترتيب با ميانگين  58و  44/9مربوط به تيمار2111

تشخيص کمبود آهن در گياه کلزا باشد.
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