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چکیده
جهت بررسی وضعیت کودهای مصرفی آهن ،آزمایشی گلدانی روی سویا رقم ویلیامز ((Glycine max cv. Williams

به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی که فاکتور اول تعداد  11نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودی آهن
است ،در سه تکرار انجام گردید .هدف از این تحقیق ،مطالعه تاثیر کودهای مصرفی آهن در بین اجزای مختلف  11نمونه
خاک از مناطق مختلف استان گلستان و رابطه آن با ویژگیهای خاص خاک میباشد .برای جداسازی و تعیین شکلهای
شیمیایی آهن ،از روش سینگ و همکاران ( )1991استفاده گردید .پس از کشت گیاه و رسیدن به مرحله  6تا چند برگی،
توسط دستگاه کلروفیلمتر ،میزان کلروفیل برگهای باالیی ،پایینی ،سالم ،کلروزی و تعداد برگ کلروزی قرائت شد .نتایج
نشان داد شاخص کلروفیل متری در برگهای سالم در تیمارهای کودی بطور معنیداری بیشتر از شاهد بود و در برگهای
باالیی بین تیمارهای کودی سکوسترین آهن و سولفات آهن +ماده آلی+باکتری سیدروفور ،اختالف معنیداری مشاهده نشد و
هردو بطور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد و سولفات آهن تنها بودند .مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش شاخص
کلروفیل ،غلظت و جذب آهن شد .در مقابل مصرف سولفات آهن به تنهایی اثر چندانی در رفع کلروز آهن ،افزایش شاخص
کلروفیل ،عملکرد گیاه و جذب آهن نداشت ولی مصرف آن به همراه مادهآلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش
کلروز برگی و افزایش معنی دار شاخص کلروفیل و جذب آهن گذاشت و نتایجی شبیه مصرف سکوسترین آهن نشان داد.
بنابراین ،برای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیه میشود که به همراه ماده آلی و سیدروفور مصرف گردد .همچنین آن
جایگزین مناسبی برای سکوسترین آهن گران قیمت ،میتواند باشد.

کلمات کلیدی :سکوسترین آهن ،سولفات آهن ،کلروفیل ،سویا
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 .1مقدمه و هدف
عناصر کممصرف در تولید و بهرهوری گیاهان نقش مهمی را ایفا میکنند .در بین عناصر کممصرف عنصر آهن یکی از
عناصر ضروری برای گیاه است و نقش اساسی در ساختار و عملکرد کلروپالست دارد که در رشد حیاتی و فرآیندهای توسعه
گیاه مثل :سنتز کلروفیل و انتقال الکترون در میتوکندری و چرخه فتوسنتز دخالت دارد(ساالردینی .)1811 ،میزان 5
درصد وزن پوسته زمین را آهن تشکیل میدهد و همواره در همه خاکها یافت میشود .همبستگی ضعیفی بین مقدار کل
عناصر در خاک و جذب گیاهی وجود دارد زیرا بخش زیادی از مقدار کل عناصر برای گیاهان قابل دسترس نیستند .امروزه
توزیع ،تحرک و زیست دسترسی عناصر در محیط بطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده که تنها وابسته
به غلظت کل آنها نیست بلکه به فاز جامدی که با آنها پیوند یافته نیز مرتبط است (فیلگورز و همکاران .)2112 ،همانند
سایر عناصر آهن می تواند با اجزای مختلف خاک پیوند یابد که این اجزا توانایی متفاوتی در نگهداشت و رهاسازی آهن
دارند .آهن در خاک به شکل اسیدها ،هیدروکسیدها ،فسفاتها و در شبکه ساختمانی کانیهای سیلیکاتی اولیه یا کانیهای
ثانویه یافت میشود(تسیر و همکاران.)1995 ،
غلظت آهن در گیاه میتواند بهطور قابل مالحظهای متغییر باشد .سطح مناسب آهن برای گیاهان در دامنه 51-251
میلیگرم در کیلوگرم است .سطح بحرانی آهن در گیاه  51میلیگرم در کیلوگرم است .به طوریکه اگر غلظت آهن کل در
ماده خشک  51میلیگرم در کیلوگرم باشد ،احتماال کمبود آهن رخ میدهد که میتواند به دلیل نافراهمی یا جذب ناکافی
عنصر باشد .غلظت آهن در برگهای جوان گیاهان میتواند در حد  811تا  111میلیگرم در کیلوگرم باشد (مورت وت،
 .)1991میزان آهن برگهای کلروزه نشان می دهد ،اغلب آهن کل برگ معادل یا بیشتر از گیاهان کنترل شده میباشد
(باسار .)2118 ،میانگین وزن آهن در پوسته زمین  8/1درصد است و مقدار آهن کل  1/7تا  1/1درصد می باشد که در
محدوده طبیعی گزارش شده برای خاکها  1/5تا  5درصد گزارش شده است (لیون و همکاران .)1912 ،آهن به مقداری
نسبتاً کم بوسیله گیاه جذب میشود به طوری که سطح بحرانی آن  5میلیگرم در کیلوگرم در خاک میباشد(اگراوال،
 .)1992در حالی که لیندسی و نورول )1971( ،حد بحرانی آهن را  2/5تا  1/5میلیگرم بر کیلوگرم گزارش نمودند.
در خاکهای آهکی حد بحرانی آن  5میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شده است(ملکوتی و همایی .)1818 ،آهن به دو
شکل فروس( )Fe2+و فریک ( )Fe3+در خاک وجود دارد .قبل از اینکه آهن توسط گیاه جذب شود باید از شکل فریک به
فروس تبدیل شود .بنابراین فروس ،شکل آهن قابل استفاده گیاه است .به طور کلی گیاهان از دو استراتژی مشخص برای
محلول نمودن و جذب آهن از خاک استفاده میکنند :دستهای از گیاهان شامل گیاهان دو لپهای و تک لپهایهای غیر
گرامینهایی در عکس العمل به کمبود آهن یک سری واکنشها و تغییراتی از لحاظ شکل و وظایف فیزیولوژیکی در ریشه-
هایشان صورت می دهند که این تغییرات موجب افزایش توانایی گیاه برای حل و جذب نمودن آهن از محیطمیگردد.
گیاهان این دسته برای جبران کمبود آهن ،در داخل ریشه خود پروتون (احیا کننده) ایجاد کرده که این پروتون به خارج
از ریشه پمپ شده و در نتیجه آهن فریک به آهن فروس تبدیل میگردد که بیشتر قابل جذب گیاه است .یا اینکه ریشه
یک مقداری مواد کالت کننده ایجاد میکند که این مواد کالت کننده هم آهن دو و هم آهن سه را میتوانند کالت کرده
و در اختیار گیاه قرار دهد.
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دسته دیگر از گیاهان که شامل گرامینهها و گراسها میباشند ،میتوانند از طریق ترشح لیگاندهای آلی با وزن
مولکولی کم ،به نام سیدروفور که یک آمینو اسید غیر پروتئینی است .یونهای  Fe3+را حل نموده و برای جذب آماده
سازند (ملکوتی و همکاران.)1812 ،
بهترین کود محتوی آهن در خاکهای آهکی نظیر اکثریت قریب به اتفاق خاکهای ایران ،ترکیبات شیمیایی با بنیان
 DTPA-Feو ( EDDHA-Feسکوسترین آهن )181-میباشد .این کودها فقط به صورت مصرف خاکی و یا به صورت
استفاده در آبیاری تحت فشار در درختان و زراعتهایی که به صورت نواری آبیاری میشوند ،توصیه میگردد و استفاده از
آنها به صورت محلول پاشی موثر نخواهد بود زیرا این کودها در اثر نور تجزیه میشوند(کوچکی وهمکاران .)1876 ،مقدار
مصرف کود سکوسترین آهن 181-که حاوی شش در صد آهن میباشد بسته به سن درخت  51تا  151گرم برای هر
درخت در روش خاکی توصیه شدهاست که در زمستان در نیمه خارجی سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها مصرف می-
شود .از کودهای مناسب دیگر ،کالتهای آهن با بنیان (EDTA-Feبا نام تجاری فتریلون) میباشد که محتوی شش در
صد آهن بوده و مخصوص خاکهای اسیدی است و مصرف آن به صورت محلول پاشی میباشد .کود دیگری به اسم کود
میکروی کامل توسط تولیدکنندهگان داخل کشور تولید شده و به بازار آمده است .این کود غیر کالته و ارزان است و به
صورت محلول پاشی و یا چالکود قابل مصرف است .البته کودهای دیگری نظیر سولفات آهن آبدار ،با حداقل  19در صد آهن
و سولفات آهن خشک با  21درصد آهن نیز در بازار موجود است .ولی از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق خاکهای زراعی
ایران آهکی است و مصرف سولفات آهن در این خاکها موجب تثبیت سریع آن و تبدیل آن به فرمهای غیر قابل جذب می-
گردد ،لذا مصرف خاکی آن بجز به صورت موضعی توصیه نمیگردد(کوچکی و همکاران.)1876 ،
در رابطه با مصرف آهن در برخی از گیاهان و یا ارقام ،مشاهده شده است که به طور نسبی به موازات افزایش سریعتر
میزان آهن ،افزایش تعداد خورجین در بوته ،تعداد دانه در خورجین نیز تا حد افزایش یافته واین دو صفت باهم همبستگی
منفی ندارند .بنابراین چنین به نظر میرسد در بیشتر ارقام مورد آزمون بین زمانهای مصرف آهن ،فقط در یک مرحله تفاوت
معنیداری در وزن هزاردانه مشاهده شده و مصرف تکمیلی آهن از آغاز گلدهی از طریق تحریک رشد رویشی منجر به انتقال
مواد فتوسنتزی به مخازنی نظیر دانهها گردیده است (ماالنگودا و همکاران.)1995 ،
هدف از این تحقیق ،بررسی چگونگی وضعیت کودهای مصرفی آهن با ویژگیهای خاص خاک و میزان عملکرد و جذب
آهن در گیاه سویای کشت شده میباشد.گیاه سویا یکی از محصوالت کشاورزی شناخته شده در کره زمین است که نسبت به
دیگر گیاهان دارای مواد مفید زیاد است .گیاه سویا یک گیاه افراشته ،کرکین از  1/6تا  1/5متر ( 2تا  5فوت) طول دارد .سویا
شامل  1/81پروتئین 1/11 ،روغن ( %1/5لیستین)  %15کربوهیدرات محلول (ساکارز ،استاکیوز ،رافینوز %15 ،)...کربوهیدرات
نامحلول (فیبررژیمی) و  %11مواد دیگر (مانند خاکستر و رطوبت) است (پوستینی و همکاران.)1811 ،
سطح کشت سویا در کشور در سال  1/19 ،2111میلیون هکتار بود .در سال زراعی  1817-11حدود  11هزار هکتار
برآورد شد .سطح سویا در استان گلستان در سال زراعی  1817-11حدود  51671هکتار برآورد شد که  19611هکتار آن آبی
و  5171هکتار به صورت دیم بوده است .استان گلستان با  65/18درصد از سطح برداشت سویای کشور ،بیشترین سطح را
داراست .میزان تولید سویا در استان گلستان حدود  181812/11تن برآورد شد که استان گلستان با  62/11درصد تولید
سویای کشور در جایگاه نخست تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است .راندمان تولید در هکتار سویای آبی استان
گلستان  2178/87کیلوگرم و عملکرد دیم  1518/16کیلوگرم بوده است (آمارنامه کشاورزی.)1819 ،
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 .2مواد و روشها
به منظور بررسی توزیع شکلهای آهن در خاکهایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف تعداد  11نمونه مرکب
از عمق  1-81سانتیمتری نواحی مختلف زمینهای کشاورزی استان گلستان جمع آوری گردید .نمونههای هوا خشک شده
به آرامی کوبیده شده و از الک  2میلیمتر عبور داده شدند .پ.هاش خاک در گل اشباع به وسیلهی دستگاه پ.هاش متر
(مدل  )WTW pH720با الکترود شیشهای تعیین شد (جکسون .)1967 ،قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع با
هدایت سنج (مدل  )WTW cond720اندازهگیری و در  25درجه سانتیگراد گزارش گردید (روآدز .)1912 ،بافت خاک
پس از اکسیداسیون موادآلی به روش هیدرومتری بایوکس با اعمال تصحیحات دمایی (بایوکس )1962 ،تعیین گردید.
مقدار کربنات کلسیم آزاد خاک به روش خنثی کردن مواد خنثی شونده با اسیدکلریدریک و تیتراسیون اسید اضافی با سود
تعیین شد (پیج و همکاران .)1912 ،موادآلی به روش اصالح شده والکی بلک (نلسون و سامرز )1912 ،اندازهگیری شد و
ظرفیت تبادلی کاتیونی خاک به روش اشباع باور انجام گرفت (چاپمن .)1965 ،آهن قابل استفاده با  DTPAاستخراج
(لیندزی و نورول )1971 ،و با دستگاه جذب اتمی (مدل  )Unicam 919AAقرائت گردید .برای جداسازی و تعیین شکل-
های شیمیایی آهن در خاکها از روش سینگ و همکاران ( )1911استفاده شد .این روش آهن را به شکلهای تبادلی،
کربناتی ،آلی ،اکسیدهای منگنز ،اکسیدهای آهن بی شکل و متبلور و آهن باقیمانده جدا میکند .بعد از عصارهگیری آهن
توسط روش فوق در هر مرحله غلظت آهن به وسیله دستگاه جذب اتمی قرائت گردید .برای بررسی رابطه میان شکلهای
مختلف آهن با جذب آهن و پاسخ گیاهی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.
فاکتور اول تعداد  11سری خاک و فاکتور دوم تیمار کودی آهن شامل ( )1شاهد و ( 21 )2میلی گرم بر کیلوگرم آهن از
منبع سکوسترین آهن برای هر گلدان میباشد .بقیه عناصر غذایی از جمله ازت ،فسفر و عناصر کم مصرف بر اساس آزمون
خاک به طور یکسان به همه تیمارها داده شد .گیاه سویا کشت گردید .در مرحله گلدهی نمونه برگی تهیه و میزان آهن در
آن اندازه گیری گردید .برداشت به صورت کف بر و مقادیر وزن خشک و میزان آهن در اندام هوایی گیاه (جونز و کیس،
 )1991تعیین میگردد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  )1999 ،SAS( SASو رسم نمودارها با
نرمافزار Excelانجام گرفت.
 .3نتایج و بحث
 .1-3ویژگیهای خاکهای مورد مطالعه
برخی از ویژگیهای اندازهگیری شده در خاکهای مورد بررسی در جدول  1نشان داده شده است .بر اساس این جدول،
خاکهای انتخاب شده دارای دامنه وسیعی از نظر ویژگیهای اندازهگیری شده میباشند .براساس این جدول ،در خاکهای
مورد مطالعه  pHبین  7تا  ،7/6رس بین  2تا  12درصد ،سیلت بین  21تا  52درصد ،کربنات کلسیم معادل بین  1/2تا
 89/5درصد ،کربن آلی بین  1/2تا  8/2درصد بوده و ظرفیت تبادلی کاتیونی آنها از  18/1تا  11/2سانتیمول بار بر
کیلوگرم میباشد .همچنین خاک های مورد استفاده در آزمایش فاقد محدودیت شوری بوده و محدوده وسیعی از آهن قابل
استخراج با  1/9( DTPAتا  11/2میلیگرم بر کیلوگرم) که معیاری از آهن قابل استفاده خاک است (لیندسی و نورول،
 )1971در آنها دیده میشود.
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جدول -1برخی از ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی خاکهای مورد استفاده در این بررسی

شماره خاک

سری خاک

رس

سیلت

شن

کربنات
کلسیم
معادل

کربن
آلی

EC

pH

آهن قابل
استخراج با

CEC

DTPA
)(dS/m

))mg/kg

))Cmol+/kg

()%
1

علیآباد

81

81

11

12/1

1/9

7/ 6

1/9

2/8

15/2

2

کالله

16

12

12

7/6

1/1

7/ 6

1/9

1/1

18/6

8

گالیکش1

11

21

71

9/2

1/2

7/ 6

1/9

5/1

11/1

1

گالیکش2

2

21

71

1/2

1/1

7/5

1/8

8/1

17/8

5

آزادشهر1

81

21

12

28/5

2/1

7/5

1/ 6

2

11/6

6

آزادشهر2

16

11

11

81/5

1/8

7/5

2/1

12/5

17/1

7

آزادشهر8

21

81

81

9/7

2/5

7/5

1/7

1/1

17/1

1

رامیان

21

81

16

16/1

8/2

7/1

1/1

11/1

11/2

9

گنبد

11

12

11

1/7

1

7/5

1/ 6

1/9

15/1

11

دلند

12

52

7

89/5

1/5

7

1/1

1/1

18/1

 .2-3غلظت و جذب کل آهن در گیاه
نتابج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی خاک بر روی غلظت و جذب آهن به ترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد
و اثر اصلی کود نیز در سطح احتمال  1درصد معنیدار شدند .اثر متقابل کود و خاک نیز بر روی غلظت و جذب آهن در
سطح احتمال  1درصد معنیدار شدند (جدول .)2
جدول -2نتایج تجزیه واریانس غلظت و جذب کل آهن

میانگین مربعات

منبع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
خاک
تکرار×خاک
کود
کود×خاک
خطا

2
9
11
8
27
61

*17718/2
*12811/1
1518/1
**21159/1
**12886/1
1111/7

کل
ضریب تغییرات ()%

119

7818/5
17/9

*و**بعنی در سطح 5و 1درصد احتمال معنیدار است.

5

غلظت آهن

جذب آهن
*25/1
**18/6
5/1
**111/2
**88/9
1/9
19/8
85/6

 .3-3اثر کود
براساس نتایج بدست آمده در جدول  ،8مصرف آهن به شکل سکوسترین آهن ،سولفات آهن بتنهایی و تیمار سولفات
آهن +مادهآلی +باکتری سیدروفور باعث افزایش معنیدار غلظت آهن در گیاه نسبت به تیمار شاهد گردید ولی بین
خودشان اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین مصرف سکوسترین آهن و سولفات آهن بهمراه مادهآلی و باکتری
سیدروفور موجب افزایش معنی دار جذب آهن توسط گیاه نسبت به تیمار شاهد و سولفات آهن بتنهایی گردید ولی مصرف
سولفات آهن بتنهایی اختالف معنیداری با تیمار شاهد نداشت .اگرچه مصرف کودهای آهندار موجب افزایش غلظت آهن
در گیاه شده است ولی فقط کودهای سکوست رین آهن و سولفات آهن بهمراه کودآلی و سیدروفور توانسته است بر جذب
آهن توسط گیاه اثر بگذارد و مصرف سولفات آهن به تنهایی کارآیی الزم را ندارد .بنابراین ،برای افزایش کارآیی سولفات
آهن توصیه می شود که آن را بهمراه ماده آلی و سیدروفور مصرف نمایند .زیرا قیمت کمتر آن میتواند جایگزین مناسبی
برای سکوسترین آهن که گران قیمت است ،باشد .این نتایج با یافتههای علیزاده ( )1891مطابقت داشت .مرشدی و
همکاران ( )1879بیان کردند که با مصرف سولفات آهن به صورت محلول در دو مرحله ساقه رفتن و قبل از گلدهی افزایش
هزار دانه ،تولید روغن در واحد سطح و غلظت آهن افزایش مییابد .همچنین مصرف سولفات آهن ،ماده خشک ،عملکرد
دانه و جذب آهن را افزایش داد (برنان و همکاران .)2111 ،براون و جونز( )1971نتیجه گرفتند که کاهش غلظت آهن در
سورگوم در اثر کاربرد فسفر به دلیل تاثیر منفی فسفر بر مکانیسم جذب آهن توسط گیاه میباشد.
جدول -8مقایسات میانگین تیمارهای کودی برای غلظت و جذب کل آهن در گیاه

غلظت آهن

جذب آهن

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر گلدان)

شاهد

819/1 b

6/1 b

سکوسترین آهن

871/6 a

9/ 9 a

سولفات آهن

862/6 a

سولفات آهن+مادهآلی+باکتری سیدروفور

877/5 a

تیمار کودی

7/ 6 b
9/ 9 a

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون معنیدار نیست (.)LSD, P. value ≤0.05

 .4-3اثر خاک
با توجه به جدول ،1بیشترین میزان غلظت آهن مربوط به خاک کالله و کمترین میزان آن مربوط به منطقه آزادشهر2
میباشد .خاک کالله از آهک کمتر و خاک آزادشهر  2از آهک بیشتری برخوردار بود.
بیشترین میزان جذب کل آهن مربوط به خاک گالیکش  2و کمترین میزان آن مربوط به خاکهای رامیان و گنبد میباشد.
خاک گالیکش  2دارای کمترین آهک و بیشترین شن بود ،خاک رامیان آهک و رس بیشتری داشت و خاک گنبد از
کمترین آهن قابل استفاده برخوردار بود(جدول  .)1باورسکو و همکاران ( )2118گزارش کردند که کربنات کلسیم باال باعث
بروز کمبود آهن در گیاه میشود و غلظت کلروفیل ،توسعه برگها ،فتوسنتز ،تغذیه معدنی و ماده خشک را کاهش میدهد.
کلروز آهن با مقدار رس ،کربنات کلسیم معادل و آهن عصارهگیری شده با اگزاالت ارتباط دارد (کاناسوراس و همکاران،
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 .)2112بین کلروز برگی و مقدار رس خاک همبستگی معنیداری وجود دارد (بنتیز و همکاران )2112 ،و در مقادیر رس
کمتر (آهن قابل استفاده کمتر) و یا بیشتر (تهویه ضعیف) احتمال بروز کمبود آهن بیشتر است.
جدول  -1مقایسات میانگین بین خاکها برای غلظت و جذب کل آهن گیاه

خاکها
علیآباد
کالله
گالیکش1
گالیکش2
آزادشهر1
آزادشهر2
آزادشهر8
رامیان
گنبد
دلند

غلظت

جذب

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم در گلدان)

819/5 bcd
111/9 a
852/7 bcd
882/7 cd
891/7 ab
811/6 d
877/8 abc
819/1 bcd
852/9 bcd
856/8 bcd

1/8 cde
9/6 bc
1/6 cd
11/9 a
11/1 ab
1/1 cdef
7/1 def
6/6 ef
6/6 ef
1/8 cde

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون معنیدار نیست(.)LSD, P. value ≤0.05

 .5-3اثر متقابل خاک و کود برای جذب آهن در گیاه
با توجه به جدول  ،5بیشترین جذب اهن توسط گیاه در تیمار شاهد در خاک رامیان و کمترین آن نیز در خاکهای
علی آباد و آزادشهر  2مشاهده شد .خاک رامیان رس باال و بیشترین آهن قابل استفاده ( 11/1میلیگرم بر کیلوگرم) را
داشت و خاکهای علی آباد و آزادشهر  2با وجود مقدار باالی آهن قابل استفاده ( 12/5میلیگرم بر کیلوگرم) از آهک
باالیی ( 81/5درصد) برخوردار میباشد .بیشترین جذب اهن توسط گیاه در تیمارهای مصرف کود سکوسترین آهن در
خاک های گنبد که کمترین مقدار آهن قابل استفاده را دارند و در تیمار مصرف سولفات آهن بهمراه ماده آلی و سیدروفور
در خاک گنبد با کمترین مقدار آهن قابل استفاده مشاهده شد و کمترین جذب آهن توسط گیاه نیز در خاکهای آزادشهر
 1و  2که بیشترین مقدار آهک و آهن قابل استفاده را داشت مشاهده شد(جدول .)1بنابراین بیشترین واکنش به مصرف
کودها در خاک های با آهن قابل استفاده کمتر و عکس العمل حداقل گیاه به مصرف این کودها برعکس در خاکهای با
آهن قابل استفاده بیشتر مشاهده شد .ابراهیمی ( )1891نیز چنین رفتاری را بهنگام مصرف کودهای سولفاتی مشاهده کرد.
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جدول  -5مقایسات میانگین بین اثر متقابل خاک و کود بر روی جذب کل آهن گیاه (میلیگرم در گلدان)

سکوسترین

سولفات آهن

سولفات آهن+ماده آلی  +باکتری سیدروفور

خاکها

شاهد

9/8defghijkl
11/8cdefghi
11/2bcdefgh
12/6abcde
6/7hijklmn
12/7abcd

6/1ghijklmn
1/6defghijklmn
1/5lmno
12/1abcdef
1/9o
1/1defghijklmn

7/1ghijklmn
9/7cdefghij
1/9jklmno
1/1mno
9/2defghijklm
8/1no

علیآباد
کالله
گالیکش1
گالیکش2
آزادشهر1
آزادشهر2

8/9no
7/1efghijklmn
5/9ijklmn
7/7fghijklmn
5/7ijklmno
1/1no

11/7abcdefg

7/9defghijklmn

آزادشهر8

12/5abcdef

9/7defghij

7/1ghijklmn
1/6lmno
1/7klmno

6/2ijklmn
15/9ab
7/2ghijklmn

رامیان
گنبد
دلند

16/8a
9/5defghijk
5/1jklmno

11/5abc
15/9ab
7/7fghijklmn

آهن

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون معنیدار نیست(.)LSD, P. value ≤0.05

 .6-3مقایسات میانگین شاخص کلروفیل متری
اثر کود
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول  ،6شاخص کلروفیل متری در برگهای سالم در تیمارهای کودی بطور معنیداری
بیشتر از شاهد بود و تیمار کودی سکوسترین آهن نسبت به دیگر تیمارها بیشترین شاخص کلروفیل متری را داشت و بین
تیمار کودی سولفات آهن و سولفات آهن +ماده آلی+باکتری سیدروفور شاخص کلروفیل متری اختالف معنیداری وجود
نداشت.
جدول  -6مقایسات میانگین تیمارهای کودی برای شاخصهای کلروفیل متری برگ

تیمار کودی
شاهد
سکوسترین آهن
سولفات آهن
سولفات آهن+ماده آلی+باکتری سیدروفور

برگ

برگ

برگ

برگ

تعداد برگ

سالم

کلروزی

پایینی

باالیی

کلروزی

87/1c
11/1a
81/5b
89/1b

82/9b
81/1a
88/8ab
88/1ab

85/7b
11/1a
85/7b
87/1b

81/8b
86/5a
81/9b
86/8a

11/1a
2/1c
1/1b
1/8c

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون معنیدار نیست (.)LSD, P. value ≤0.05

شاخص کلروفیلمتری در برگهای کلروزی در تیمار سکوسترین آهن بطور معنی داری بیشتر از شاهد بود ولی با سایر
تیمارهای کودی اختالف معنیداری نداشت .بین تیمارهای کودی سولفات آهن و سولفات آهن +ماده آلی+باکتری
1

سیدروفور و شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد .شاخص کلروفیل متری در برگهای پایینی در تیمار سکوسترین آهن
بطور معنیداری بیشتر از شاهد و سایر تیمارهای کودی بود .بین تیمارهای کودی سولفات آهن ،سولفات آهن +ماده آلی+
باکتری سیدروفور و شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت .در برگهای باالیی بین تیمارهای کودی سکوسترین آهن و
سولفات آهن +ماده آلی+باکتری سیدروفور از نظر شاخص کلروفیل متری اختالف معنیداری مشاهده نشد و هردو بطور
معنیداری بیشتر از تیمار شاهد و سولفات آهن تنها بودند .همچنین بین تیمار سولفات آهن تنها و شاهد اختالف معنیداری
مشاهده نشد .تعداد برگهای کلروزی در تیمارهای سکوسترین آهن و سولفات آهن +ماده آلی+باکتری سیدروفور کمترین و
از نظر آماری بطور معنیداری کمتر از تیمارهای شاهد و سولفات آهن بود .همچنین تیمار سولفات آهن بطور معنیداری
تعداد برگ کلروزی کمتری از تیمار شاهد نشان داد.
 .4نتیجهگیری
بنابراین مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه ،غلظت و جذب آهن شد .همچنین مصرف
سولفات آهن به تنهایی اثری چندانی در رفع کلروز آهن ،عملکرد گیاه و جذب آهن نداشت ولی مصرف آن به همراه ماده-
آلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش معنیدار وزن تر و خشک گیاه و جذب آهن
گذاشت و تقریبا نتایجی شبیه مصرف سکوسترین آهن داشت .بنابراین ،برای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیه میشود
که آنرا بهمراه ماده آلی و سیدروفور مصرف نمایند .زیرا به دلیل قیمت کمتر آن میتواند جایگزین مناسبی برای
سکوسترین آهن که گران قیمت است ،باشد .همچنین بیشترین میزان غلظت آهن مربوط به خاک کالله و کمترین میزان
آن مربوط به منطقه آزادشهر 2میباشد .بیشترین میزان جذب کل آهن مربوط به خاک گالیکش  2و کمترین میزان آن
مربوط به خاکهای رامیان و گنبد میباشد.
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