تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،2تابستان ( 3195ص )724-714

ارزيابي روشهاي عصارهگيري تعيين آهن قابلاستفاده گياه ذرت در خاکهاي آهکي استان آذربايجان شرقي
1

کمال خلخال ،3عادل ريحاني تبار *2و نصرت اله نجفي

 .1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 .3دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -1333/12/22 :تاریخ تصویب)1331/11/5 :

چکيده
این تحقیق برای ارزیابی روشهای عصارهگیری آهن قابلاستفاده گیاه ذرت در خاک و اندازهگیری آهن فعال گیاه کشت
شده در  21نوع خاک آهکی سطحی از استان آذربایجان شرقی انجام گرفت .در یک آزمایش گلخانهای در خاکهای مورد
مطالعه با سه تکرار گیاه ذرت ( )Zea mays L.رقم سینگل کراس  211کشت شد .پس از  01روز شاخساره و ریشه ذرت
برداشت شد .نتایج نشان داد که آهن عصارهگیری شده از خاک توسط روشهای  DTPAو  AB-DTPAباالترین ضریب
همبستگی را با شاخص های رشد ذرت مانند وزن تر و خشک ،غلظت آهن فعال در شاخساره ،شاخص کلروفیل برگها،
مقدار جذب آهن شاخساره و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکها داشتند .روش  AB-DTPAبهدلیل ضریب
همبستگی باالتر نسبت به روش  DTPAو عصارهگیری همزمان چندین عنصر ،بهعنوان عصارهگیر برتر انتخاب شد .بهطور
میانگین  AC-EDTAکمترین مقدار و روش اگزاالت آمونیوم سریع بیشترین مقدار آهن را از خاک استخراج کردند .برای
اندازهگیری غلظت آهن فعال گیاه ذرت هر دو روش ارتوفنانترولین  1/5%و  HClیک نرمال مناسب تشخیص داده شدند.
بین آهن فعال اندازهگیری شده توسط ارتوفنانترولین با آهن فعال اندازهگیری شده توسط  HClضریب همبستگی خطی
معنیدار مشاهده شد (** ،)p<1/11 ، r =1/00اما روش ارتوفنانترولین به دلیل همبستگی نزدیکتر با شاخصهای رشد
گیاه و آهن قابلاستفاده خاک عصارهگیری شده با روشهای  DTPAو  AB-DTPAنسبت به روش  HClبرتر شناخته شد.
واژههاي کليدي :آهن قابلاستفاده ،ذرت ،عصارهگیر

مقدمه

3

ذرت گیاهی از خانواده غالت با دوره رشد نسبتاً کوتاه و عملکرد
باالست که در سطح جهانی از نظر میزان تولید در واحد سطح
بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زیر کشت بعد از گندم و
برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است .در سال زراعی
 1331-31سطح کشت ذرت دانهای در کشور حدود 202111
هکتار برآورد شده که از این مقدار سهم استان آذربایجان شرقی
 1512تن بود ).)Agricultural Statistics, 2013
آهن اولین عنصر کممصرف شناخته شده برای گیاهان
زراعی است ( .)Marschner and Marschner, 2012آهن بیش از
تمام عناصر کم مصرف برای گیاهان مورد نیاز است ( Fageria,
 .)2010آهن در متابولیسم آنزیمها (بهعنوان فعال کننده آنها) و
در متابولیسم پروتئینها (پروتئینهای سیتوکروم اکسیداز،
کاتاالز ،لگ هموگلوبین ،پروتئینهای  ،Fe-Sفردوکسین و
همچنین آنزیمهای حاوی آهن مانند نیتروژناز و سوپر اکسید
* نویسنده مسئولareyhani@tabrizu.ac.ir :

دسیموتاز) ،در ساخت کلروفیل ،تکامل کلروپالست ،فتوسنتز،
تنفس گیاه و واکنشهای اکسایش-کاهش ،سوخت و ساز
اسیدهای آلی (مانند اگزالیک ،استیک ،مالیک) نقش دارد
(, 2012; Havlin et al, 1999; Fageria, 2010; Hochmuth
 .)Marschner and Marschner, 2012کلروز ناشی از کمبود
آهن در خاکهای آهکی بسیار شایع است .خاکهای آهکی
بیش از  %31سطح خشکیهای زمین را میپوشانند ( Chen and
 .)Barak, 1982کمترین حاللیت ترکیبهای آهن در خاک بین
-11/1
 11موالر) ( Linsay and
pHهای  2/1 - 0/5پدید میآید (
 ،)Schwab, 1982از آنجایی که  pHخاکهای آهکی در این
محدوده قرار دارد یکی از علل شیوع کمبود آهن در خاکهای
آهکی را میتوان همین ویژگی دانست .آهکی بودن خاک ،گونه-
های حساس ،غلظت باالی بیکربنات و نیترات در خاک و آب
آبیاری ،حاللیت شدیداً پایین آهن که عمدتاً به شکل اکسیدهای
فریکاند ،افزایش تراکم محصوالت زراعی ،کمبود مواد آلی،
استفاده از ارقام با عملکرد باال مثل ذرت ،استفاده بیرویه و
گسترده از کودهای فسفر و عدم استفاده از کودهای آهن باعث
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کاهش عملکرد محصول و بروز عالئم کمبود  Feشده است
( .)Benitez et al, 2002; Baissa, 2007عالوه بر آن فرآیندهای
فیزیولوژیکی در برگ و ریشه مانند کاهش جذب آهن از
آپوپالست به سیمپالست بر اثر  pHباال نیز باعث بروز عالئم
کمبود  Feشده است ( .)Mengel, 1994; Ammari, 2005غلظت
آهن گیاهان با توجه به سن و نوع گیاه فرق میکندHenry .
) (2009دامنه غلظت بهینه آهن برای ذرت را  50-120میلی
گرم بر کیلوگرم و دامنه کمبود آن را  21تا  50میلیگرم بر
کیلوگرم گزارش کرده است .کمبود آهن و کم خونی ناشی از
کمبود آهن  31تا  51درصد جمعیت جهان را مخصوصاً در
کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر قرار داده است
()Yip, 1996؛ به طوری که در برخی جمعیتها کمبود آهن به
 %05رسیده است ( .)Kapur et al, 2003در بین عناصر
کممصرف آهن و روی میتوانند در کشور ایران بیشترین
خسارت را به محصوالت کشاورزی وارد کنند ،بهطوریکه بیش
از  11درصد خاکهای زراعی ایران کمتر از  1/5میلیگرم بر
کیلوگرم آهن قابلاستفاده دارند و در استان آذربایجان شرقی
حدود  13درصد خاکها کمتر از  2/5میلیگرم بر کیلوگرم10 ،
درصد بین  2/5و  1/5و تنها  35درصد خاکهای استان بیش از
 1/5میلیگرم بر کیلوگرم آهن قابلاستفاده دارند ( Shahbazi
.)and Besharati, 2013
به روشهای مختلفی میتوان به وضعیت تغذیهای آهن در

خاک پی برد که این روشها شامل اندازهگیری غلظت آهن
قابلاستفاده در خاک و دیگری اندازهگیری شاخصهای گیاهی
مثل آهن فعال و ...میباشد .آهن فعال بخشی از آهن کل گیاه
است که تصور میشود به صورت  Fe2+بوده و در تولید کلروفیل
نقش عمدهای داشته و معموالً توسط اسید کلریدریک یک نرمال
از پودر خشک برگ ( )Oserkowsky, 1933یا توسط محلول
ارتوفنانترولین ( )1/5%از برگ تازه ( Katyal and Sharma,
 )1980قابل عصارهگیری است (1984) Loop and Finck .از 0
عصارهگیر مختلف برای تعیین غلظت آهن فعال یوالف ،شلغم و
ذرت کشت شده در شرایط گلخانهای استفاده و گزارش کردند
که  DTPAو  HClیک موالر عصارهگیرهای مناسبی برای
عصارهگیری آهن فعال میباشند(2007) Neaman and .
 Aguirreگزارش کردند که برای تشخیص کمبود آهن روش
ارتوفنانترولین  1/5%در برگ تازه بهتر از  HClیک نرمال در
برگهای تازه و یا خشک بود .در دنیا طیف وسیعی از عصاره
گیرها برای اندازهگیری آهن قابلاستفاده گیاه در خاک معرفی
شده است .با توجه به تحقیقات صورت گرفته در برخی از
خاکها گزارش شده که عصارهگیر برتر و انتخابی نیز در هر یک
از این خاکها متفاوت است (جدول  .)1بعضی محققان توصیه
کردند که نوع خاک در تحقیقات مشابه در آینده باید با دقت و
بهطورکامل بررسی شود (.)Chatzistathis et al, 2014
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در منابع روشهای عصارهگیری متعددی در رابطه با
عناصر کممصرف معرفی شدهاند ،اما تاکنون روش مناسبی که
بتواند برای تمام خاکها به ویژه برای عنصر آهن نتایج خوبی
ارائه کند ،معرفی نشده است .دلیل این امر را میتوان شیمی
پیچیده آهن در خاک از جمله شکلهای متفاوت آهن خاک،
ویژگیهای متفاوت خاک به ویژه مینرالوژی و ویژگیهای
متفاوت گیاهان زراعی دانست .به همین دلیل هدف از این
تحقیق ارزیابی روشهای مختلف عصارهگیری آهن قابلجذب
گیاه ذرت از خاک و گیاه و بدست آوردن ضرایب همبستگی بین
مقادیر عصارهگیری شده به روشهای مختلف میباشد .برای
انتخاب بهترین عصارهگیر ضریب همبستگی ساده بین شاخص-
های گیاهی و آهن عصارهگیری شده توسط عصارهگیرها بدست
خواهد آمد.

مواد و روشها

تحقیق حاضر شامل مطالعات آزمایشگاهی و گلخانهای میباشد.
برای مطالعات آزمایشگاهی تعداد  11نمونه خاک از مناطق
مختلف استان آذربایجان شرقی از عمق صفر تا  31سانتیمتری
برداشته شد .نمونههای خاک پس از هواخشک شدن ،از الک 2
میلیمتری عبور داده شده و ویژگیهایی مانند بافت خاک به
روش هیدرومتری  1زمانه ( pH ،)Gee and Bauder, 1986در
عصاره اشباع ( ،)Rhichards, 1954کربن آلی خاک به روش
اکسایشتر ( ،)Nelson and Sommers, 1996درصد کربنات
کلسیم معادل ) )CCEبه روش خنثیسازی با اسید کلریدریک و
تیتر کردن با سود ( ،)Allison and Moodie, 1965کربنات
کلسیم معادل فعال ( )ACCEبا اگزاالت آمونیوم در pH=3
( ،)Drouineau, 1942قابلیت هدایت الکتریکی ) )ECدر عصاره
گل اشباع ( ،)Rhoades, 1996درصد اشباع ) (SPدر گل اشباع
( 21تا  10ساعت بعد از تهیه کردن گل اشباع) و ظرفیت تبادل
کاتیونی ( )CECبه روش سه مرحلهای (،)Bawer et al., 1952
تعیین شد .حضور یا عدم حضور گچ درخاک با روش استاندارد
استون آزمون شد ( .)Rhichards, 1954رطوبت ظرفیت
مزرعهای ( )FCبا استفاده از دستگاه صفحات فشاری در مکش
 33کیلوپاسکال تعیین شد .آهن ،روی ،مس و منگنز قابلجذب
نیز به روش  )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAاندازهگیری
شد .سپس از  11خاک مذکور 21 ،خاک بر اساس صفات مذکور
و با استفاده از تجزیه خوشهای (کالستر) طوری انتخاب شدند
که از بیشترین ضریب تغییرات [( ×111میانگین/انحراف معیار)
= ضریب تغییرات  ]%برخوردار باشند .در این تحقیق برای
عصارهگیری آهن قابلجذب ذرت از خاک از  0روش
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عصارهگیری استفاده شد که در جدول  2ارائه شدهاند.
در مطالعات گلخانهای گیاه ذرت ( )Zea mays L.رقم
سینگل کراس  211جهت بررسی همبستگی بین آهن عصاره
گیری شده توسط عصارهگیرها و شاخصهای رشد گیاه ذرت در
سه تکرار در گلدانهای حاوی  1کیلوگرم خاک هوا خشک
کاشته شد .رطوبت خاک در طول  2ماه رشد بین  01تا 111
درصد ظرفیت مزرعهای به روش وزنی نگهداری شد .به غیر از
آهن بقیه عناصر غذایی بر طبق آزمون خاک و توصیههای رایج
کودی مصرف شدند .برای این منظور نیتروژن در سه نوبت به
مقدار  121میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع اوره
[ ،]CO(NH2)2فسفر  11میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع
مونوکلسیم فسفات [ ،]Ca(H2PO4)2.H2Oپتاسیم  51میلیگرم
بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات پتاسیم ( ،)K2SO4روی 11
میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی
( )ZnSO4.7H2Oو مس  5میلیگرم بر کیلوگرم خاک از منبع
سولفات مس ( )CuSO4.5H2Oمصرف شد .اندازهگیری آهن
فعال به دو روش انجام شد که شامل )1 :اسید کلریدریک یک
نرمال ( )2 )Oserkowsky, 1933ارتوفنانترولین Katyal ( 1/5%
 .)and Sharma, 1980شاخص کلروفیل برگ ذرت با استفاده از
دستگاه کلروفیلسنج ( ،Hansatechمدل  )CL-01در دو مرحله
( 15روز بعد از کاشت و دقیقاً قبل از برداشت) اندازه گرفته شد.
بعد از  2ماه رشد ،ساقه از محل طوقه از ریشه جدا و با ترازوی
دیجیتال با دقت  ± 1/111گرم توزین شد .شاخساره گیاه با آب
شهری سپس با آب مقطر شسته و روی تورهای پالستیکی
پخش شد تا آب اضافی موجود در سطح آنها حذف شود .سپس
نمونهها داخل آون در دمای  21درجه سلسیوس به مدت 22
ساعت قرار گرفتند و بعد از آن وزن خشک آنها اندازهگیری
گردید .هضم نمونههای گیاهی با روش خشک سوزانی انجام
گرفت ( .)Kalra, 1997; Jones, 2001غلظت آهن در نمونهها با
دستگاه جذب اتمی (ساخت شرکت شیمادزو ژاپن مدل AA-
 )6300اندازهگیری شد .میزان آهن جذب شده از حاصلضرب
غلظت آهن در مقدار ماده خشک حاصل شد .رسم نمودارها با
نرمافزار  Excelو ضرایب همبستگی و توصیف آماری دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .قبل از تجزیه آماری
دادههای غیرنرمال ،با استفاده از تبدیل لگاریتمی نرمال شدند.

نتايج و بحث
توصیف آماری برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی  21نوع
خاک انتخاب شده در جدول  3ارائه شده است .از بین  11خاک
مذکور 21 ،خاک بر اساس ویژگیهای عمومی مانند کربنات
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مشاهده میشود دامنه  ECخاکهای مورد مطالعه بین -3/00
 1/03با میانگین  1/05دسیزیمنس بر متر بود .لذا مشکل
شوری بهعنوان یک متغیر ثانویه در این تحقیق مطرح نبود.
همچنین خاکهای منتخب فاقد گچ بودند.

کلسیم معادل ،کربنات کلسیم معادل فعال ،pH ،بافت خاک،
کربن آلی ،آهن قابل جذب و غیره طوری انتخاب شدند که از
بیشترین ضریب تغییرات برخوردار باشند که دلیل انتخاب
خاکهای با بیشترین ضریب تغییرات این است که بتوان نتایج
حاصله را به خاکهای مشابه بیشتری تعمیم داد .همانطور که

جدول  -2عصارهگيرهاي آهن قابلاستفاده در خاک

عصارهگیر

نسبت خاک به
عصاره گیر

زمان به تعادل
رسیدن

0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA
*)(pH=7.3
**)0.005 M DTPA + 1 M NH4HCO3 (pH=7.6
***)0.04 M EDTA + 1 M (NH4)2CO3 (pH=8.6

1:2

 2ساعت

)Lindsay and Norvell (1978

1:2
1:2
1:01

 15دقیقه
 31دقیقه
 2ساعت

) ](NH4)2 C2O4.H2O[ (pH=3اگزاالت آمونیوم سریع

1:211

 2ساعت

) (NH2OH*HClهیدروکسیل آمین هیدروکلرواید غیر بافر

1:21

 12ساعت

)Soltanpour and Schwab (1977
)Trierweiler and Lindsay (1969
Schwertmann(1964);De
)Santiago and Delgado (2006
Benitez et al (2002); Del
)Campillo and Torrent (1992
;)De Santiago and Delgado (2006
)Derek and Phillips (1987

[ ] (NH4)2 C2O4.H2Oاگزاالت آمونیوم مرجع (غیر بافر)

منابع

* AC-EDTA *** AB-DTPA ** DTPA
جدول  -1توصيف آماري برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاکهاي مورد استفاده

پارامتر
Sand
Clay
Silt
CCE
g/100g
ACCE
OC
FC
SP
pH
(cmolc/kg) CEC
(dS/m) EC
* Fe
* Mn
* Cu
mg/kg
* Zn
*K
*P

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

12/50
5/32
0/51
1/21
1/32
1/10
11

00/12
53/31
53/00
20/52
11/03
2/31
31

11/02
25/31
32/02
13/51
5/10
1/31
22

21/51
12/05
12/11
0/11
3/32
1/52
5/5

51/13
51/20
30/05
01/12
01/22
51/00
25

21/02
2/01
11/22
1/03
1/22
1/02
1/03
1/12

53/21
0/32
12/53
3/00
11/00
15/32
1/15
1/13

33/32
0/11
20/03
1/05
1/10
0/21
1/30
1/11

3/30
1/10
3/25
1/03
3/31
3/03
1/21
1/30

25/33
1/31
31/22
51/23
02/23
52/13
21/31
02/32

111/12
1/51

011/23
13/02

330/50
0/11

125/33
5/11

32/25
01/05

* شکل قابلجذب
آهن عصارهگيري شده از خاکهاي مورد مطالعه توسط
عصارهگيرهاي مختلف

در این تحقیق روش  AC-EDTAکمترین مقدار و اگزاالت

آمونیوم سریع بیشترین مقدار آهن را در  21خاک مورد مطالعه
عصارهگیری کردند (جدول  )1و ترتیب مقدار آهن عصارهگیری
شده به صورت زیر بود:

خلخال و همکاران :ارزيابي روشهاي عصارهگيري تعيين آهن قابل استفاده ...

اگزاالت آمونیوم سریع> اگزاالت آمونیوم مرجع >
هیدروکسیل آمین > AC-EDTA > AB-DTPA > DTPA
یکی از دالیل این که روشهای اگزاالت آمونیوم سریع،
اگزاالت آمونیوم مرجع و هیدروکسیل آمین ،آهن بیشتری را
عصارهگیری کردند به  pHاسیدی این عصارهگیرها مربوط
میباشد .در خاکهای آهکی ،ممکن است اگزاالت آمونیوم
بهدلیل  pHاسیدی تنظیم شده و با انحالل کربناتها آهن
بیشتری را عصارهگیری کند ( De Santiago and Delgado,
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 (1994) Shahandeh et al .)2006گزارش کردند که اگزاالت
آمونیوم بیشترین مقدار آهن را عصارهگیری کرد چون خاکهای
مورد استفاده آنان دارای مقادیر زیادی (حدود  )01%اکسیدهای
آهن بلورین ناقص بودند که مؤثرترین شکل آهن قابل عصاره
گیری است .در این تحقیق روشهای هیدروکسیلآمین
هیدروکلراید ،اگزاالت آمونیوم سریع DTPA ،و  AB-DTPAبه
ترتیب از بیشترین ضریب تغییرات در استخراج آهن خاک
برخوردار بودند (جدول .)1

جدول  -7توصيف آماري آهن عصارهگيري شده توسط عصارهگيرهاي مورد مطالعه

عصاره گیر
اگزاالت آمونیوم (سریع)
اگزاالت آمونیوم (مرجع)
هیدروکسیل آمین هیدروکلراید
DTPA
DTPA-AB
AC-EDTA

حداکثر
()mg/kg
2133/01
1302/01
33/31
25/50
21/20
12/32

حداقل
()mg/kg
211/03
130/35
1/23
3/13
1/53
1/33

توصيف آماري غلظت آهن کل و آهن فعال اندازهگيري شده با
 HClو ارتوفنانترولين

در شرایط آزمایش گلخانهای و در گیاه ذرت آهن فعال
اندازهگیری شده با  HClتقریباً  1برابر آهن عصارهگیری شده با
ارتوفنانترولین  1/5%بود (جدول  .)5بیشترین غلظت آهن فعال
اندازهگیری شده با ارتوفنانترولین و  HClبه ترتیب در خاک 12
و  11و کمترین آنها در خاک  21و  21مشاهده شد و دلیل این
امر را میتوان به مقدار کربنات کلسیم معادل ،کربنات کلسیم
معادل فعال و بافت خاک نسبت داد .خاک شماره  11کمترین

میانگین
()mg/kg
050/13
203/33
11/22
3/33
2/31
1/10

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات ()%

532/12
330/32
11/15
5/53
1/05
2/35

02/2
13/13
32/02
53/53
03/32
52/2

درصد کربنات کلسیم معادل و فعال و خاک  12با  %13رس
دارای بافت رسی بودند .از طرف دیگر خاک شماره  21با
بیشترین درصد شن ( )%00و کمترین درصد رس ( )%5دارای
کمترین غلظت آهن فعال در ذرت کاشته شده در آن بود.
همانطور که انتظار میرفت غلظت آهن کل شاخساره بیشتر از
غلظت آهن فعال اندازهگیری شده با ارتوفنانترولین و  HClبود.
غلظت آهن کل نیز مانند آهن فعال در خاکهای  21و 21
کمترین بود هرچند در خاک  11و  12بیشترین نبود اما قابل
توجه بود.

جدول  -5توصيف آماري غلظت آهن کل ،فعال و شاخص کلروفيل گياه ذرت

روش اندازهگیری آهن فعال

توصیف آماری
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات %

آهن فعال ()HCl
)(mg/kg DW
11/0
01/03
51/31
5/31
11/31

آهن فعال
(ارتوفنانترولین )1/5%
)(mg/kg FW
0/51
12/53
12/02
2/21
21/10

همبستگي بين پارامترهاي بدست آمده

برای بررسی امکان استفاده از روشهای عصارهگیری به جای

شاخص
کلروفیل
1/0
11/11
0/02
2/01
23/03

آهن کل شاخساره
32/11
150/53
121/23
12/51
11/5

یکدیگر برای انتخاب عصارهگیری که بتواند با صرف هزینه و
وقت کمتر شاخصهای رشد گیاه ذرت را پیشبینی کند،
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همبستگی آماری بین آهن عصارهگیری شده توسط روشهای
مذکور محاسبه شد (جدول  .)0عموماً همبستگیهای پایینی
بین روشهای هیدروکسیل آمین هیدروکلراید و  AC-EDTAبا
دیگر عصارهگیرها وجود داشت .در این تحقیق بیشترین
همبستگی خطی بین روش اگزاالت آمونیوم سریع با روش
اگزاالت آمونیوم مرجع DTPA ،و  AB-DTPAو همچنین بین
 DTPAو  AB-DTPAحاصل شد (1980) Abadia et al .و
 (2001) Al-Mustafa et alنیز بین  AB-DTPAو DTPA
همبستگی معنیداری گزارش کردند .دلیل همبستگی باالی
اگزاالت آمونیوم سریع و مرجع با یکدیگر و همچنین بین
 DTPAو  AB-DTPAبه سازوکار مشابه عصارهگیری آهن بر
میگردد (2006) De Santiago and Delgado .نیز همبستگی

معنیدار باالیی بین روش اگزاالت آمونیوم سریع با روش اگزاالت
آمونیوم مرجع و  DTPAگزارش کردند(1986) Geiger and .
Loeppertدر خاکهای تگزاس نیز همبستگی معنیدار باالیی
بین اگزاالت آمونیوم و  DTPAگزارش کردند .از آنجاییکه از
آهن عصارهگیری شده با اگزاالت آمونیوم بهعنوان معیاری برای
برآورد اکسیدهای آهن بیشکل استفاده میشود ،احتماالً
اکسیدهای آهن بیشکل منبع عمده آهن عصارهگیری شده به
وسیله  DTPAاز خاکها میباشند ( Barani motlagh and
 .)Towfighi, 2010طبق گزارش (2006) De Santiago and
 Delgadoو  (1992) Del Campillo and Torrentاکسیدهای
آهن بلورین ناقص مانند فریهایدرایت ،منابع غالب آهن برای
گیاهانی هستند که در خاکهای آهکی رشد میکنند.

جدول  -6همبستگي بين مقادير آهن عصارهگيري شده با عصارهگيرهاي مختلف

عصارهگیر

DTPA

DTPA

1

AB-DTPA
AC-EDTA

AB-DTPA
**

1/21
1

AC-EDTA
ns

1/32
*1/10
1

هیدروکسیل آمین

هیدروکسیل آمین
ns

1/13
1/12 ns
1/13 ns
1

اگزاالت آمونیوم سریع
اگزاالت آمونیوم مرجع
 nsغیر معنیدار

اگزاالت آمونیوم سریع
**

1/02
**1/50
*1/51
1/32 ns
1

اگزاالت آمونیوم مرجع
*

1/13
1/23 ns
1/35 ns
*1/10
**1/01
1

* معنی داری در سطح احتمال  ** 1/15معنی داری در سطح احتمال 1/11

در این تحقیق بین عصارهگیرهای آهن در خاک فقط آهن
عصارهگیری شده توسط دو روش  DTPAو AB-DTPA
همبستگی معنیداری با برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاکها داشتند (جدول  .)2عصارهگیر  DTPAو AB-
DTPAهمبستگی مثبت و معنیداری با درصد ماده آلی ،درصد
اشباع ،درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی داشتند و همبستگی
 AB-DTPAبا این ویژگیها بیشتر از عصارهگیر  DTPAبود.
همچنین عصارهگیر  AB-DTPAهمبستگی منفی معنیداری با
درصد شن داشت که کامالً منطقی و مورد انتظار بود .همبستگی
مثبت و معنیدار عصارهگیر  DTPAو  AB-DTPAبا درصد رس،
ماده آلی ،درصد اشباع و ظرفیت تبادل کاتیونی نیز قابل انتظار
بود؛ چرا که منبع اصلی آهن عصارهگیری شده با  DTPAدر
خاکهای آهکی ،اکسیدهای آهن بیشکل است که اغلب همراه
با مواد آلی و سیلیکاتهای الیهای میباشد (Samar et al, 2011
; .)Joshi et al, 1983اکسیدهای آهن بیشکل واکنشپذیری
سطحی باالیی دارند و از این رو میتوانند در تعادل با آهن
محلول و تبادلی قرار گیرند (Al-Mustafa .)Morris et al, 1990

 (2001) et alدر خاکهای آهکی عربستان همبستگی مثبت
معنیداری بین مواد آلی و رس با آهن عصارهگیری شده توسط
 DTPA ،AB-DTPAو همبستگی منفی معنیداری با pH
گزارش کردند (2011) Vijayakumar et al .و Mahashabde
 (2012) and Patelدر خاکهای هند گزارش کردند که آهن
قابلاستفاده همبستگی منفی با  pHو مقدار  CaCO3و
همبستگی مثبتی با  ECو  OCداشت .بر خالف نتایج تحقیق
حاضر (2011) Tening and Omueti ،در خاکهای مناطق
مرطوب جنوب غربی نیجریه عدم همبستگی معنیدار بین آهن
عصارهگیری شده توسط  DTPAبا درصد رس گزارش کردند که
دلیل آن را به ماهیت رس غالب خاک یعنی کائولونایت نسبت
دادند.
بین آهن فعال اندازهگیری شده با ارتوفنانترولین و درصد
کربن آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،درصد رس و سیلت و درصد
اشباع خاکهای مورد مطالعه همبستگی مثبت معنیدار و
همچنین با درصد شن خاک همبستگی منفی معنیداری
مشاهده شد (جدول  .)2این در حالی بود که آهن فعال اندازه
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گیری شده با  HClبا درصد کربنات کلسیم معادل همبستگی
منفی معنیدار و آهن کل شاخساره با هیچ یک از ویژگیهای

خاک همبستگی معنیدار نشان داد.

جدول  -4همبستگي خطي ( )rآهن عصارهگيري شده توسط عصارهگيرهاي مختلف و برخي ويژگيهاي خاکهاي مورد مطالعه
ویژگیهای خاک
عصاره گیر
DTPA
AB-DTPA
AC-EDTA
هیدروکسیلآمین
اگزاالت آمونیوم سریع
اگزاالت آمونیوم مرجع
Fe-Phenanthrolin
Fe-HCl
شاخص کلروفیل
آهن کل

 nsغیر معنیدار

Sand

Clay

-1/32
**-1/53
ns
1/1
ns
1/2
ns
-1/15
ns
1/10
**-1/01
-1/12ns
*-1/12
1/21 ns

*1/11
**1/50
ns
-1/13
ns
-1/3
ns
1/12
ns
-1/15
**1/01
1/30 ns
*1/51
1/12 ns

ns

Silt

OC

1/13
ns
1/12
ns
-1/15
ns
-1/11
ns
1/10
ns
1/12
*1/12
-1/11ns
1/3 ns
-1/1 ns

*1/15
**1/00
ns
1/3
ns
-1/32
ns
1/3
ns
1/10
**1/52
1/30 ns
*1/10
1/15 ns

ns

CCE
ns

-1/12
ns
-1/15
ns
-1/22
ns
-1/10
ns
1/11
ns
1/10
1/10 ns
**-1/50
-1/10ns
-1/33ns

ACCE

SP

-1/10
ns
1/10
ns
-1/25
ns
-1/31
ns
-1/10
ns
-1/13
1/22 ns
-1/30ns
-1/11ns
-1/12ns

*1/51
**1/00
ns
-1/10
ns
-1/20
ns
1/1
ns
-1/13
**1/01
1/33 ns
*1/51
-1/12ns

ns

EC

CEC

-1/13
ns
-1/10
ns
1/10
ns
-1/1
ns
1/10
ns
1/11
1/15 ns
-1/11 ns
-1/11 ns
-1/10 ns

*1/5
**1/02
ns
-1/13
ns
-1/12
ns
1/10
ns
-1/10
*1/11
1/12 ns
*1/51
1/11 ns

ns

pH
ns

-1/32
ns
-1/21
ns
-1/13
ns
-1/31
ns
-1/22
ns
-1/11
-1/10ns
-1/2 ns
-1/1 ns
1/10 ns

* معنیداری در سطح احتمال  ** 1/15معنیداری در سطح احتمال 1/11

انتخاب عصارهگير برتر آهن قابلاستفاده خاک

در این تحقیق از بین عصارهگیرهای مورد استفاده،
و  DTPAبیشترین همبستگی را با شاخصهای گیاهی داشتند
(جدول  .)0دلیل برتر بودن عصارهگیرهای  AB-DTPAو
 DTPAنسبت به دیگر عصارهگیرها شاید مربوط به سازوکار
عصارهگیری و همچنین عصارهگیری شکلهای متفاوت آهن
توسط این عصارهگیرها باشد .آهن عصارهگیری شده با DTPA
شامل آهن محلول ،تبادلی ،پیوسته به کربناتها ،پیوند یافته با
مواد آلی و بخشی از آهن موجود در ساختمان کانیها است
( ،)Lindsay and Norvell, 1978در حالی که آهن عصارهگیری
شده با اگزاالت آمونیوم سریع و اگزاالت آمونیوم مرجع غالباً
مربوط به اکسیدهای آهن بلورین ناقص یا بیشکل (اکسیدهای
آهن فعال) است ( .)Schwretmann, 1964, 1973از بین دو
عصارهگیر  AB-DTPAو  DTPAبیشترین همبستگی مربوط به
 AB-DTPAبود .از طرف دیگر بهدلیل صرفه اقتصادی ،آسانی و
سرعت کار و همچنین عصارهگیری همزمان چندین عنصرAB- ،
 DTPAبهعنوان عصارهگیر برتر این تحقیق معرفی میشود .این
نتیجه با نتایج به دست آمده در خاکهای آهکی عربستان برای
سورگوم ( )Al-Mustafa et al, 2001و خاکهای قهوهای جنگلی
استان ادیرنه ترکیه ( ،)Adiloglu, 2006, 2002خاکهای استان
گلستان ) (Emami and Dordipour, 2012مطابقت دارد .از
طرف دیگر در خاکهای آهکی هند برای ذرت ( Singh et al,
 ،)1977در اروپای مرکزی برای چغندر قند ( Gembarzewski,
 ،)1995در خاکهای پارانای برزیل برای گندم و لوبیا
AB-DTPA

( )Mansano sarto et al, 2011و در خاکهای شیست گنیس
یونان برای زیتون (DTPA ،)Chatzistathis et al, 2014
بهعنوان عصارهگیر برتر معرفی شده است .آزمون خاک با روش
 AB-DTPAاز لحاظ اقتصادی به صرفه است زیرا این عصارهگیر
قادر است برخی عناصر پرمصرف و کممصرف را به صورت
همزمان عصارهگیری کند (.)Havlin and Soltanpour, 1981
روشهای عصارهگیری بسیاری در رابطه با عناصر کممصرف به
ویژه آهن در خاکهای آهکی معرفی شدهاند ،که از بین این
روشها معموالً بیشترین رقابت بین  AB-DTPAو DTPA
میباشد که دلیل این امر را میتوان تشکیل کمپلکس پایدار
کیلیت  DTPAبا شکلهای آهن محلول ،تبادلی و همچنین
آهنی که از کانیهای فاز جامد آزاد میشود دانست ( Samar et
 .)al, 2011شکلهای محلول ،تبادلی و کمپلکس شده متعلق به
اندوختگاه قابلجذب آهن برای گیاهان هستند ( Joshi et al,
.)1983
انتخاب بهترين عصارهگير براي اندازهگيري غلظت آهن فعال
گياه ذرت

در خاکهای مورد مطالعه بین غلظت آهن فعال شاخساره
اندازهگیری شده با روش  HClو روش ارتوفنانترولین همبستگی
خطی معنیداری وجود نداشت؛ ولی با حذف یک داده پرت
(داده پرت مربوط به خاک شماره  21با  Cooks Distanceبرابر
 )1/12همبستگی مثبت و معنیداری در سطح احتمال  1/11در
 21خاک به وجود آمد (جدول  .)3بین آهن فعال اندازهگیری
شده با  HClو همچنین ارتوفنانترولین با شاخص کلروفیل
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برگها در سطح احتمال  1/11درصد همبستگی مثبت و معنی
داری مشاهده شد .البته این همبستگی برای آهن اندازهگیری
شده با ارتوفنانترولین بهتر از روش  HClبود .آهن کل شاخساره
تنها با آهن فعال اندازهگیری شده با )r=1/15*( HCl
همبستگی داشت .درحالی که  (2008) Erdal et alدر درختان
سیب همبستگی مثبت معنیداری بین میزان آهن کل شاخساره
و شاخص کلروفیل گزارش کردند .با توجه به جدول  0مشاهده
میشود که آهن قابلاستفاده خاک عصارهگیری شده توسط
 AB-DTPAبا غلظت آهن فعال ذرت اندازهگیری شده با
ارتوفنانترولین و ( HClبه ترتیب ** 1/2و ** (r= 1/50و
همچنین آهن قابلاستفاده عصارهگیری شده با روش  DTPAبا
آهن فعال ذرت اندازهگیری شده با روش ارتوفنانترولین
(** )r=1/55و با آهن فعال ذرت عصارهگیری شده با HCl
(* )r=1/51همبستگی مثبت و معنیداری داشتند .با توجه به
نتایج حاصله میتوان آهن فعال ذرت را با هر دو روش
ارتوفنانترولین و  HClیک نرمال اندازه گرفت ولی روشن است
با توجه به ضرایب همبستگی خطی بدست آمده روش
ارتوفنانترولین مناسبتر از روش  HClاست .این نتایج با نتایج

 (2007) Neaman and Aguirreدر درختان آواکادو درخاکهای
آهک خورده شیلی (1980) Katyal and Sharma ،در برنج،
(1980) Koteshwar et alدر بادام زمینی مطابقت داشت .آهن
کل شاخساره به دلیل عدم همبستگی با عصارهگیرهای مناسب
آهن در خاک و گیاه و همچنین ویژگیهای خاک نمیتواند
معیار مناسبی از حالت تغذیهای گیاه باشد(1980) Katyal and .
 Sharmaدر تحلیل نتایج خود برای مناسب بودن عصارهگیر آهن
دو ظرفیتی یعنی ارتوفنانترولین به باالتر بودن ثابت پایداری
کمپلکس ایجاد شده اشاره کردهاند و (2007) Neaman and
 Aguirreگزارش کردند که  HClبر خالف ارتوفنانترولین هر دو
شکل آهن ( Fe3+و  )Fe2+را عصارهگیری میکند؛ بنابراین ،نمی
تواند عصارهگیر مناسبی برای آهن ( )IIباشد .از طرفی دیگر
(2005) Sönmez and Kaplanآهن عصارهگیری شده با HCl
یک نرمال را بهتر از روش ارتوفنانترولین و دیگر روشها گزارش
کردند HCl (2005) Sönmez and Kaplan .را بهدلیل داشتن
همبستگی باال با شاخص کلروفیل برگها و فعالیت آنزیم
پراکسیداز و همچنین آسان بودن روش عصارهگیری مناسب
دانستند.

جدول  -4همبستگي خطي ( )rآهن عصارهگيري شده توسط عصارهگيرهاي مختلف و برخي شاخصهاي رشد ذرت

شاخصهای رشد

عصارهگیر
DTPA
AB-DTPA
AC-EDTA

هیدروکسیل
اگزاالت آمونیوم سریع
اگزاالت آمونیوم
مرجع
 nsغیر معنیدار

آهن
جذب
شده به
وسیله
ذرت

شاخص
کلروفیل

آهن کل
شاخساره

آهن کل
ریشه

HCl

آهن عصاره
گیری شده
با
ارتوفنانترولین

**1/0
**1/22
1/32 ns
1/10 ns
1/13 ns

*1/53
**1/02
1/11 ns
1/10 ns
1/20 ns

**1/53
**1/00
1/23 ns
-1/10 ns
1/11 ns

**1/50
**1/01
1/21 ns
-1/11 ns
1/35 ns

**1/21
**1/25
1/33 ns
1/13 ns
*1/53

*1/51
**1/50
*1/10
-1/10 ns
1/31 ns

**1/55
**1/2
1/12 ns
-1/11 ns
1/35 ns

**1/01
**1/01
*1/10
1/21ns
**1/22

1/20 ns
1/2 ns
1/12 ns
-1/15 ns
1/3 ns

1/25 ns
1/21 ns
1/20 ns
1/3ns
1/1ns

1/21 ns

1/13 ns

1/10 ns

1/10 ns

1/32 ns

-1/12 ns

1/22 ns

*1/10

1/11 ns

1/3ns

وزن
خشک
شاخساره

وزن تر
شاخساره

وزن
خشک
ریشه

وزن تر
ریشه

آهن
عصاره
گیری
شده با

* معنیداری در سطح احتمال  ** 1/15معنیداری در سطح احتمال 1/11
جدول  -9همبستگي خطي بين شاخص کلروفيلمتر ،غلظت آهن کل و غلظت آهن فعال

شاخصهای رشد

شاخص کلروفیل

شاخص کلروفیل
آهن عصارهگیری شده با ارتوفنانترولین
آهن عصارهگیری شده با HCl
آهن کل

1
**1/01
**1/50
1/12 ns

 nsغیر معنیدار

آهن عصارهگیری شده با
ارتوفنانترولین
1
**1/00
1/10ns

* معنیداری در سطح احتمال  ** 1/15معنیداری در سطح احتمال 1/11

آهن عصارهگیری شده
با HCl

1
*1/15

آهن کل

1
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همبستگی بیشتر با شاخصهای رشد گیاه ذرت و آهن
 در خاکهایAB-DTPA  وDTPA قابلاستفاده عصارهگیری با
 در این پژوهش شاخص کلروفیل.مورد مطالعه برتر شناخته شد
برگها با غلظت آهن فعال همبستگی نزدیکی داشته و میتوان
از این شاخص برای تخمین غلظت آهن فعال گیاه هم استفاده
.کرد

سپاسگزاري
بدین وسیله از معاون محترم پژوهشی دانشگاه تبریز به دلیل
 همچنین از کلیه.تامین هزینه تحقیق سپاسگزاری میگردد
.داوران این مقاله صمیمانه تشکر میکنیم

نتيجهگيري کلي
در شرایط این آزمایش آهن قابلاستفاده گیاه در خاکها
Lindsay and Norvell, ( DTPA اندازهگیری شده به روشهای
)Soltanpour and Schwab, 1977( AB-DTPA ) و1978
.بیشترین ضریب همبستگی را با شاخصهای رشد ذرت داشت
 بهدلیل ضریب همبستگی بیشتر نسبتAB-DTPA البته روش
 آسانی و سرعت کار و همچنین، صرفه اقتصادی،DTPA به
عصارهگیری همزمان چندین عنصر بهعنوان عصارهگیر برتر
 یکHCl  و1/5%  از طرف دیگر روش ارتوفنانترولین.معرفی شد
 اما،نرمال هر دو برای اندازهگیری آهن فعال ذرت مناسب بودند
 بهدلیل ضریبHCl روش ارتوفنانترولین نسبت به روش
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