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بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن در تعدادی از خاکهای آهکی باغهای
پرتقال ( )Citrus sinensis L.در منطقه داراب ،جنوبشرقی استان فارس
حمیدرضا بوستانی ،*1مهدی نجفیقیری ،2حسین امین ،3عباس میرسلیمانی
(تاریخ دریافت7331/77/97 :

3

تاریخ پذیرش)7336/90/93 :

چکیده
کمبود آهن در خاک یک عامل محدودکننده برای رشد اکثر گیاهان است .فراهمی آهن در خاک بستگی به توزیع شکل
های شیمیایی آن در بین اجزای تشکیل دهنده خاک داشته که خود تحت تأثیر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک است .هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن در تعدای از خاکهای آهکی باغهای پرتقال در
منطقه داراب استان فارس و رابطه این شکلها با برخی از ویژگیهایویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و غلظت آهن در
برگ درختان پرتقال میباشد .برای جداسازی شکلهای شیمیایی آهن در خاک از روش عصارهگیری دنبالهای استفاده شد.
نتایج نشان داد که توزیع شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد مطالعه بهصورت اکسیدهای آهن بلوری < آهن باقی
مانده < اکسیدهای آهن بیشکل < آهن محلول و تبادلی < آهن آلی ≤ آهن کربناتی < آهن متصل به اکسیدهای منگنز
بود .حدود  30/9درصد از کل آهن خاک در شکلهای اکسیدهای آهن بلوری و آهن باقیمانده وجود داشت که نشان
دهنده حضور عمده آهن خاک در شکلهای غیرقابل استفاده گیاهی است .در میان شکلهای شیمیایی آهن ،تنها
اکسیدهای آهن بیشکل با آهن قابل استفاده خاک (عصارهگیری شده توسط  )DTPAو غلظت آهن برگ همبستگی مثبت
و معنیداری نشان داد .همچنین ،در بین ویژگیهای خاک ،ماده آلی ،کربنات کلسیم معادل و ظرفیت تبادل کاتیونی از
ویژگی های مؤثر در تعیین میزان قابلیت استفاده آهن و مقدار اکسید آهن بیشکل در خاک بودند .بین برخی از شکلهای
شیمیایی آهن در خاک همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد که نشانگر رابطهای پویا بین این شکلها در خاک است.
با توجه به نتایج به نظر میرسد که میزان ماده آلی خاک میتواند نقش مؤثری بر فراهمی آهن در خاک باغات پرتقال
داشته باشد.
واژههای کلیدی :آهن قابل استخراج با  ،DTPAاکسیدهای آهن بیشکل ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،کربنات کلسیم معادل

-7ا استادیارگروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز (مکاتبه کننده)
 -9دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز
 -3استادیاران گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ،دانشگاه شیراز
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میتوان منبع ،نحوه واکنش ،فراهمی آهن در خاک
کشاورزی و پویایی و حرکت آن را پیشبینی کرد
( .)Pashapoor et al., 2016همچنین با تعیین روابط
بین شکلهای شیمیایی آهن با پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی خاک و همچنین پاسخهای گیاهی از جمله
غلظت و جذب آهن ،میتوان اقدامات الزم را برای بهینه
کردن شرایط خاک برای جلوگیری از کمبود آهن در
گیاه و افزایش قابلیت دسترسی آن در خاک انجام داد.
وی و همکاران ( )Wei et al., 2010با بررسی توزیع
شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای لسی یک منطقه
از شمال چین با استفاده از روش عصارهگیری تسیر و
همکاران ( ، )Tessier et al., 1979نتیجه گرفتند که
کمترین مقدار آهن در بخش تبادلی و بیشترین مقدار
آن در بخش باقیمانده وجود دارد .آنان بیان کردند که
شکل آلی آهن و آهن موجود در اکسیدهای آهن
همبستگی مثبت و معنیداری با آهن قابل عصارهگیری
با  DTPAداشت که نشان دهنده نقش مؤثر این دو
شکل در تأمین آهن مورد نیاز گیاه میباشد .کاظمی و
همکاران ( )Kazemi et al., 2012با مطالعهی سه خاک
آهکی استان اصفهان گزارش کردند که بین  69تا 09
درصد از کل آهن موجود در خاک مربوط به شکلهای
اکسیدی آهن (بلوری و بیشکل) است و  99تا 29
درصد کل آهن در شکل باقیمانده (سولفیدی) وجود
داشت .تابنده و کریمیان ( Tabande & Karimian,
 )2014با بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن در
برخی خاکهای آهکی استان فارس با استفاده از روش
سینگ و همکاران ( )Singh et al., 1988ترتیب شکل-
های شیمیایی آهن در خاک را به صورت باقیمانده >
اکسیدهای آهن بلوری > اکسیدهای آهن بیشکل >
کربناتی > آلی گزارش کردند .همچنین پاشاپور و
همکاران ( )Pashapoor et al., 2016توزیع شکلهای
شیمیایی آهن را در برخی از خاکهای استان آذربایجان
شرقی با استفاده از روش سینگ و همکاران ( Singh et
 )al., 1988به صورت باقیمانده > اکسیدهای آهن
بلوری > اکسیدهای آهن بیشکل > اکسیدهای منگنز
> آلی > تبادلی > کربناتی گزارش کردند .آنان
همبستگی مثبت و معنیداری را بین ظرفیت تبادل
کاتیونی با آهن تبادلی ،باقیمانده و کل گزارش کردند.
شریفی و همکاران ( )Sharifi et al., 2016همبستگی

مقدمه
آهن یکی از اجرای اصلی تشکیل دهنده سنگ کره
( )Lithosphereبوده که غلظت کل آن در پوسته زمین
حدود پنج درصد وزنی گزارش شده است ( Monge et
 .)al., 1993مقدار آهن در خاکهای طبیعی بین هفت تا
 29گرم بر کیلوگرم متغیر است (.)Xing & Zhu, 2003
با این حال ،مقدار آهن قابل استفاده برای گیاه در اکثر
خاکهای کشاورزی پایین بوده که حدود یکسوم از
خاکهای دنیا دچار کمبود آهن هستند .چون آهن در
خاک عمدتاً بهصورت اکسیدها و هیدرواکسیدهای فلزی
و یا در کانیهای اولیه و ثانویه موجود بوده ( Connolly
 )& Guerinot, 2002; Xing & Zhu, 2003که این یک
عامل محدود کننده برای رشد اکثر گیاهان میباشد.
قابلیت استفاده آهن در خاک بستگی به توزیع شکلهای
شیمیایی آن در خاک داشته که خود تحت تأثیر برخی
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مانند مقدار بی-
کربنات محلول و کربنات کلسیم فعال ،پهاش خاک،
پتانسیل اکسایش-کاهش ،رطوبت خاک و مواد آلی می-
باشد ( .)Pashapoor et al., 2016مقدار باالی پهاش
خاک و کربنات کلسیم آزاد و میزان پایین ماده آلی
خاک که اغلب ویژگیهای بارز خاکهای آهکی مناطق
خشک و نیمهخشک بوده ،از جمله عوامل اصلی کمبود
آهن در گیاهان میباشند ( .)Wei et al., 2010برای
درک بهتر فرآیندهای مؤثر بر فراهمی آهن در خاک از
روشهای عصارهگیری دنبالهای استفاده شده که در این
روشها شکلهای شیمیایی آهن در فاز جامد خاک به
تفکیک جداسازی میشود ( Khanmirzaei et al.,
 .)2013بهطور کلی روشهای عصارهگیری دنبالهای با
ضعیفترین عصارهگیرها شروع شده و به قویترین
عصارهگیرها ختم میشود که معموالً بین پنج تا هفت
شکل از فاز جامد خاک را استخراج میکند ( & Kabala
 .)Singh, 2001شکل محلول و تبادلی عناصر بیشترین
فراهمی و پویایی در خاک را دارد .شکل باقیمانده که در
ارتباط با شبکههای بلورین کانیهای خاک بوه،
پایدارترین شکل عنصر در خاک را تشکیل میدهد.
شکل کربناتی ،آلی و متصل به اکسیدهای منگنز و آهن
عناصر غذایی بسته به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک ،تاحدی برای گیاه قابل استفاده هستند ( Lu et
 .)al., 2005با تعیین شکلهای شیمیایی آهن در خاک
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و ج) تعیین همبستگی بین شکلهای شیمیایی آهن در
خاک.

مثبت و معنیداری بین درصد رس با شکل تبادلی ،آلی،
باقیمانده و آهن کل در برخی از خاکهای استان
گلستان مشاهده کردند .همچنین آنان گزارش کردند که
شکلهای تبادلی ،متصل به اکسیدهای منگز و
اکسیدهای آهن بلوری در تأمین آهن قابل استفاده
(عصارهگیری شده با  )DTPAگیاه نقش مؤثری داشتند.
با عنایت به اینکه منطقه داراب یکی از مهمترین قطب-
های تولید مرکبات بخصوص پرتقال در استان فارس
بوده و با توجه به گزارش مکرر کلروز ناشی از کمبود
آهن در مرکبات رشد یافته در خاکهای آهکی
(( )Tadayon et al., 2003به دلیل میزان باالی بی-
کربنات و پهاش باال ( ))Hong et al., 2012که سبب
کاهش تولید و کیفیت میوه در مرکبات میشود ،به نظر
میرسد که با اندازهگیری شکلهای شیمیایی آهن در
خاک و تعیین ارتباط این شکلها با غلظت آهن در گیاه،
آهن قابل استفاده خاک و ویژگیهای فیریکی و
شیمیایی خاک ،میتوان عوامل مؤثر در تامین آهن مورد
نیاز گیاه را مشخص کرده و اقدامات الزم را جهت بهینه
کردن شرایط خاک برای جلوگیری از کمبود آهن در
گیاه و افزایش فراهمی آن در خاک انجام داد .بنابراین
اهداف پژوهش حاضر عبارتند از الف) بررسی توزیع
شکلهای شیمیایی آهن در شماری از خاکهای آهکی
تحت کشت پرتقال ناول در منطقه داراب ب) تعیین
همبستگی شکلهای شیمیایی آهن با برخی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک ،مقدار آهن قابل استفاده
(عصارهگیری شده توسط  )DTPAو غلظت آهن در برگ

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :بر اساس بررسیهای میدانی و
مشاهده عکسهای هوایی منطقه 97 ،باغ پرتقال
واشنگتن ناول ( )Citrus sinensis L. Osbeckپیوند
شده روی پایه نارنج ( )Citrus aurantiumبا پراکندگی و
یکنواختی مناسب در مناطق مختلف شهرستان داراب
(جنوب شرقی استان فارس) انتخاب شدند (شکل .)7
سعی شد درختان انتخابی در دامنه سنی  79تا  70سال
و سیستم مدیریت زراعی مشابه باشند .تمامی باغها از
سیستم آبیاری قطرهای استفاده کرده و سیستم کاشت
درختان عمدتاً مربعی ( )1×1بود .هر باغ به سه قسمت
مساوی تقسیم و در هر قسمت یک درخت سالم (بدون
داشتن عالیم بیماری یا آفت و کمبود یا سمیت شدید
عناصر غذایی؛ در مجموع  63درخت) انتخاب شد .ارتفاع
منطقه مورد مطالعه از سطح دریا بین  399تا  7199متر
بود .میانگین بارندگی و دمای سالیانه منطقه بهترتیب
 919میلیمتر و  93درجه سلسیوس میباشد .رژیم
رطوبتی و حرارتی خاکهای مناطق مورد مطالعه بر
اساس نقشه رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاکهای ایران
( )Banaei, 1998بهترتیب یوستیک و هایپرترمیک می-
باشد .از هر باغ بهطور تصادفی سه درخت سالم برای
نمونهبرداری خاک و گیاه انتخاب شدند.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان فارس (سمت راست) و شهرستان داراب (سمت چپ)
)Figure 1. Location of the studied area in Fars province (right) and Darab region (left
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متری از سطح زمین نمونهبرداری شد .پس از شستشوی
برگها توسط آب مقطر ،تا رسیدن به وزن ثابت به مدت
 20ساعت در آون و در دمای  19درجه سلسیوس
خشک شدند ،سپس توسط آسیاب برقی پودر شده و
بهصورت خشک سوزانی در دمای  119درجه سلسیوس
خاکستر و با استفاده از اسید کلریدریک دو نرمال به-
صورت محلول در آورده شدند .غلظت آهن در
عصارههای حاصل توسط دستگاه جذب اتمی ( ;AAS
 )PG 990, PG Instruments Ltd. UKاندازهگیری شد.

نمونهبرداری و تعیین ویژگیهای خاک

در اواخر دیماه  ،7332از زیر درختان انتخابی و ناحیه
سایه انداز هر درخت یک نمونه مرکب سطحی (از عمق
صفر تا  39سانتیمتر در چهار جهت مختلف) در
مجاورت قطرهچکانها و در مجموع  63نمونه خاک تهیه
شد .پس از هواخشک کردن و عبور از الک دو میلی-
متری برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها مانند
بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee & Bauder,
 ،)1986ماده آلی به روش اکسیداسیون با اسید کرومیک
و سپس تیتره کردن توسط فروآمونیوم سولفات
( ،)Nelson & Sommers, 1996کربنات کلسیم معادل
به روش خنثیسازی با اسید کلریدریک ( & Loppert
 ،)Suarez, 1996پهاش در خمیر اشباع ( Thomas,
 ،)1996قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره خمیر اشباع
( ،)Rhoades, 1996ظرفیت تبادل کاتیونی به روش
جانشینی کاتیونها توسط استات سدیم ( Chapman,
 )1965و آهن قابل استفاده توسط عصارهگیر DTPA
( )Lindsay & Norvell, 1978اندازهگیری شدند .پس از
اندازهگیری ویژگیهای باال 79 ،نمونه از خاکها را که
دارای دامنه وسیعتری از ویژگیهایویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی بودند ،برای انجام آزمایش عصارهگیری دنباله-
ای ( )Singh et al., 1988انتخاب و به آزمایشگاه انتقال
داده شدند.
تجزیه برگ و اندازهگیری غلظت آهن :همزمان با
نمونهبرداری خاک ،نمونهبرداری از برگ درختان انتخابی
نیز انجام شد .تعداد  799برگ کامل شش ماهه (برگهای
چهارم و پنجم از شاخههای رشد تابستانه) ( & Davis
 )Alberigo, 1994از اطراف هر درخت و در ارتفاع 7/1

روش عصارهگیری دنبالهای :برای اندازهگیری شکلهای
شیمیایی آهن از روش سینگ و همکاران ( Singh et al.,
 )1988استفاده شد .این روش ،آهن را به شکلهای
محلول +تبادلی ،کربناتی ،آلی ،اکسیدهای منگنز،
اکسیدهای آهن بیشکل ،اکسیدهای آهن بلورین و
باقیمانده جدا میکند (جدول  .)7شکل باقیمانده آهن
از طریق تفاوت بین میزان کل آهن خاک با مجموع
شکلهای دیگر محاسبه شد (.)Kamali et al., 2011
غلظت آهن کل خاک در عصاره بهدست آمده از دو گرم
خاک که بهمدت یک شب توسط  79/1میلیلیتر اسید
نیتریک چهار نرمال در دمای  09درجه سلسیوس هضم
شده ،اندازهگیری شد ( .)Spositoetal., 1982بعد از
عصارهگیری آهن در هر مرحله ،غلظت آهن به وسیله
دستگاه جذب اتمی ( AAS; PG 990, PGInstruments
 )Ltd. UKاندازهگیری شد .الزم به ذکر است که
استانداردهای آهن در محلولهایی که از نظر ترکیب و
غلظت مشابه عصارهگیرهای هر مرحله یوده ،تهیه شد.

جدول  -1روش عصارهگیری دنبالهای سینگ و همکاران ()Singh et al., 1988
)Table 1. Sequential extraction procedure of Sing et al. (1988
Specific gravity
Time of
Used extractant
abbreviation
)(g.cm-3
)shaking (h
1.10
1 M Mg(NO3)2
2
WsEx-Fe
1.04
)1 M NaOAc (PH=5
5
Car-Fe
1.00
)0.7 M NaOCl (pH=8.5
0.5
OM-Fe
1.00
)0.1 M NH2OH, HCl (pH=2, HNO3
0.5
MnOx-Fe
1.01
0.25 M NH2OH, HCl + 0.25 M HCl
0.5
AFeOx-Fe
1.02
0.2 M (NH4)2C2O4 + 0.2 MH2C2O4 + 0.1 M C6H8O6
0.5
CFeOx-Fe

Chemical forms of Fe
)(Exchangeable and soluble
)(Carbonatic
)(Organic
)(Mn oxides
)(Amorphous Fe oxides
)(Crystalline Fe oxides

استفاده خاک و غلظت آهن در برگ با استفاده از نرم-
افزار آماری  SPSS 17.0انجام پذیرفت.

پردازش دادهها :مطالعه آماری دادهها برای بررسی
همبستگی میان شکلهای شیمیایی آهن در خاک با
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،مقدار آهن قابل
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است ( .)Haghparast Tanha, 1992بنابراین حدود 09
درصد خاکهای انتخابی مقدار آهن قابل استفاده آنها
کمتر از حد بحرانی بود .دامنه تغییرات آهن کل
(عصارهگیری شده توسط اسید نیتریک 2چهار نرمال)
بین  9/69گرم در کیلوگرم خاک تا  1/16گرم در
کیلوگرم خاک بود .بهرا و سینگ ( Behra & Singh,
 )2010محدوده طبیعی آهن کل در خاکها را بین پنج
تا  19گرم در کیلوگرم خاک گزارش کردند .بنابراین
مقدار آهن کل در حدود  09درصد از خاکهای مورد
مطالعه در دامنه گزارش شده قرار دارد .پاشاپور و
همکاران ( )Pashapoor et al., 2016مقدار آهن کل را
در برخی از خاکهای استان آذربایجان شرقی بین
 71/91تا  19/02گرم در کیلوگرم خاک گزارش کردند
که بیشتر از مقدار آن در خاکهای مورد مطالعه
میباشد .همچنین عباسیکلو و همکاران ( Abbasi-Kalo
 )et al., 2014گزارش کردند که مقدار آهن کل در
خاکهای مرند بین  1/79تا  72/01گرم در کیلوگرم
خاک متغیر بود.

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه

نتایج برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای
مورد مطالعه در جدول شماره  9نشان داده شده است.
مقدار پهاش خاک از  1/72تا  ،1/01قابلیت هدایت
الکتریکی خاک از  9/92تا  1/92دسیزیمنس بر متر،
ماده آلی از  7/3تا  1درصد ،کربنات کلسیم معادل از
 97/3تا  06/3درصد ،مقدار شن از  37تا  01درصد،
مقدار سیلت از  79تا  19درصد و مقدار رس نیز از  1تا
 97درصد متغیر بود .همچنین ظرفیت تبادل کاتیونی
خاک بین  2/1تا  71/9سانتیمول بار بر کیلوگرم خاک
تغییر کرد .در بین  79خاک انتخابی کمترین مقدار آهن
قابل استفاده خاک (عصارهگیری شده با 9/3 )DTPA
میلیگرم در کیلوگرم خاک و بیشترین مقدار آن 1/6
میلیگرم در کیلوگرم خاک با میانگین  2/9میلیگرم در
کیلوگرم خاک بود .حد بحرانی آهن در خاک بسته به
شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و نوع گیاه متفاوت
بوده اما بهطور متوسط حدود پنج میلیگرم در کیلوگرم
خاک (عصارهگیری شده توسط  )DTPAگزارش شده

10
7.76
1.13
2.7
41.9
6.1
73
20
7
5.30
4.0

9
7.14
1.55
4.8
45.0
10.5
53
26
21
6.20
4.5

جدول  -2برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه
Table 2. Selected physicochemical properties of studied soils
)(Soil Number
1
2
3
4
5
6
7
8
)(pH
7.40 7.51 7.76 7.19 7.65 7.17 7.85 7.47
)EC (dS m-1
1.89 1.13 0.76 0.97 0.24 5.04 0.55 0.84
)Organic matter (%
7.0
5.8
4.8
6.0
3.9
4.4
1.9
3.7
)CCE (%
21.3 58.8 51.9 56.9 86.3 60.6 51.3 48.8
)CEC (cmol(+) kg-1
15.2 11.0 10.8 14.1
8.7
9.7
4.5
8.3
)Sand (%
73
63
47
43
79
31
53
85
)Silt (%
20
28
40
44
14
52
34
10
)Clay (%
7
9
13
13
7
17
13
5
)Total iron (g kg-1
7.56 6.36 6.82 5.08 2.60 5.96 5.40 3.97
)DTPA-Fe (mg kg-1
5.6
4.0
4.7
5.5
3.5
2.9
3.5
4.5

 3303/13میلیگرم در کیلوگرم متغیر بود .در شکل 9
توزیع شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد
مطالعه نشان داده شده است .میانگین درصد نسبی
شکلهای محلول و تبادلی ،کربناتی ،آلی ،متصل به
اکسیدهای آهن بیشکل ،متصل به اکسیدهای آهن
بلوری و باقیمانده حدود ،7/236 ،9/939 ،9/901 ،9/7
 11/610و  99/163درصد بود .بنابراین ترتیب فراوانی
شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد مطالعه

توزیع شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد

مطالعه در خاکهای مورد مطالعه غلظت شکل محلول و
تبادلی بین  2/02تا  1/99میلیگرم در کیلوگرم،
کربناتی  3/30تا  2/09میلیگرم در کیلوگرم ،آلی 2/31
تا  2/03میلیگرم در کیلوگرم ،متصل به اکسیدهای آهن
بیشکل  72/79تا  399/09میلیگرم در کیلوگرم،
متصل به اکسید آهن بلوری  9299/99تا 1962/91
میلیگرم در کیلوگرم و باقیمانده از  729/16تا
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است .با توجه به غالب بودن هر یک از این اجزاء در
خاک و تفاوت در توانایی آنها در جذب و نگهداری
آهن ،ماده آلی میتواند نقش متفاوتی را در نگهداری
آهن در خاک داشته باشد ( .)Lindsay, 1991سینگ و
همکاران ( )Singh et al., 1988علت میزان کم آهن در
شکل آلی در خاکهای آهکی را ناشی از پایین بودن
درصد نسبی مواد آلی خاک و همچنین متفاوت بودن
اجزاء ترکیبات آلی خاک دانستند .بنابراین احتماالً در
خاکهای مورد مطالعه جزئی از ماده آلی غالب است که
توانایی کمی در جذب و نگهداشت آهن در خاک دارد.
همچنین ممکن است کودهای دامی استفاده شده به
اندازه کافی پوسیده نشدهاند تا بتوانند تأثیرگذاری قابل
قبولی داشته باشند .مقدار آهن کربناتی نیز در این
پژوهش بهطور میانگین  9/901درصد بود .پاشاپور و
همکاران ( )Pashapoor et al., 2016و تابنده و کریمیان
( )Tabande & Karimian, 2014بهترتیب با بررسی
توزیع شکلهای شیمیایی آهن در برخی خاکهای
استان آذربایجان شرقی و فارس مقدار آهن کربناتی را
بهطور میانگین حدود  9/9913و  9/9919درصد گزارش
کردند .سینگ و همکاران ( )Singh et al., 1988تفاوت
در میزان آهن عصارهگیری شده به شکل کربناتی در
خاکهای آهکی مختلف را مربوط به اندازه ذرات کربنات
کلسیم در خاک دانستند و بیان کردند که اهمیت اندازه
ذرات بیشتر از مقدار کل کربنات کلسیم معادل در
خاک است .فیلگورز و همکاران ( Filgueiras et al.,
 )2002گزارش کردند که شکل کربناتی درصد نسبتاٌ
کمی از کل مقدار آهن در خاک را شامل میشود و
میتواند بهصورت بالقوه برای گیاهان قابل استفاده باشد.
همچنین ما و اورن ( )Ma & Uren, 1995شکل کربناتی
آهن را کمترین مقدار شکل آهن پس از جزء محلول و
تبادلی در خاکهای مورد مطالعه خود گزارش کردند.
مجموعاً بهطور میانگین حدود  11درصد از کل آهن در
خاک بهصورت اکسیدهای آهن (بلوری و بیشکل) وجود
داشت و مقدار اکسیدهای آهن بلوری بهطور قابل
مالحظهای از اکسیدهای آهن بیشکل بیشتر بود
بهطوریکه اکسید آهن بلوری شکل غالب آهن در
خاکهای مورد مطالعه بود .کاظمی و همکاران
( )Kazemi et al., 2012و ژانگ و همکاران ( Zhang et
 )al., 1997گزارش کردند که شکل اکسیدهای آهن

بهصورت اکسید آهن بلوری < آهن باقیمانده < اکسید
آهن بیشکل < آهن محلول و تبادلی < آهن آلی ≤
آهن کربناتی < آهن متصل به اکسیدهای منگنز بود.
مقدار آهن در شکل متصل به اکسیدهای منگنز ناچیز و
کمتر از حد کشف دستگاه جذب اتمی بود .در مطالعه
تابنده و کریمیان ( )Tabande & Karimian, 2014بر
روی توزیع شکلهای شیمیایی آهن در برخی از خاک-
های آهکی استان فارس ترتیب شکلهای شیمیایی آهن
بهصورت آهن باقیمانده < اکسیدآهن بلوری < اکسید
آهن بیشکل < آهن کربناتی < آهن آلی < آهن محلول
و تبادلی < آهن متصل به اکسیدهای منگنز گزارش شد.
آنان نیز مقدار آهن در شکل متصل به اکسیدهای منگنز
را ناچیز گزارش کردند .شریفی و همکاران ( Sharifi et
 )al., 2016با بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن در
 79خاک استان گلستان ترتیب غلظت شکلهای
مختلف آهن را بهصورت آهن باقیمانده < اکسید آهن
بلوری < اکسید آهن بیشکل < متصل به اکسید منگنز
< آهن آلی < محلول و تبادلی < کربناتی گزارش کردند.
همچنین پاشاپور و همکاران ()Pashapoor et al., 2016
توزیع شکلهای شیمیایی آهن را در برخی از خاکهای
استان آذربایجان شرقی به صورت آهن باقیمانده <
اکسید آهن بلوری < اکسید آهن بیشکل < آهن
پیوسته به اکسیدهای منگنز < آهن آلی < آهن محلول
و تبادلی ≤ آهن کربناتی بیان کردند .همانطور که از
نتایج این پژوهش مشخص است ،شکلهای محلول و
تبادلی ،کربناتی و آلی مجموعاً کمتر از  9/3درصد از
آهن کل موجود در خاک را شامل میشوند که مقدار
بسیار پایینی است .مقدار کم آهن در شکل محلول و
تبادلی احتماالً به پهاش باالی خاکهای مورد مطالعه
ارتباط دارد .پهاش باالی خاک ،تشکیل ترکیبات
اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن نامحلول و اشغال
مکانهای تبادلی توسط آهن هیدروکسیلی میتواند از
عوامل مؤثر بر کاهش شکل محلول و تبادلی آهن در
خاک باشد ( .)Mathur et al., 1998با وجود اینکه مقدار
ماده آلی خاکهای مورد مطالعه بین دو تا هفت درصد
(بهدلیل استفاده زیاد از کودهای حیوانی توسط
کشاورزان منطقه) بود (جدول  ، )9اما مقدار کمی از
آهن در شکل آلی وجود داشت .ماده آلی شامل اجزای
مختلفی شامل اسید هومیک ،اسید فولویک و هومین
31
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در خاک در شکلهایی با پایداری باال و در شبکه بلوری
کانیها موجود بوده که عمالً برای گیاه غیرقابل استفاده
میباشد .زمبریوا و همکاران ( Zemberyova et al.,
 )2004گزارش کردند که قسمت عمده آهن در خاک به
شکل اکسیدهای آهن بلوری و باقیمانده میباشد که با
نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

بلوری یا بیشکل به طور میانگین حدود  69تا  09درصد
آهن خاکهای مورد مطالعه آنها را تشکیل داده است.
همچنین بهطور میانگین حدود  99/1درصد از کل آهن
در خاکهای مورد مطالعه به شکل آهن باقیمانده وجود
داشت که بعد از اکسیدهای آهن بلوری بیشترین سهم
آهن در خاک را به خود اختصاص داد .این مطلب نشان
دهنده این است که مقدار قابل توجهی از آهن موجود

شکل  -2میانگین درصد نسبیشکلهای شیمیایی آهن (درصد) در خاکهای مورد مطالعه
Figure 2. Mean of relative percentage of Fe chemical forms (%) in studied soils
WsEx; Exchangeable and soluble, Car; Carbonatic, OM; organic, MnOx; Mn oxides, AFeOx; Amorphous Fe oxides, CFeOx; Crystalline
Fe oxides, Res; Residual

همبستگی بین شکلهای شیمیایی آهن

کردند .همچنین تابنده و کریمیان (
 )Karimian, 2014همبستگی منفی معنیداری بین
آهن کربناتی با مقدار شن ،ظرفیت تبادل کاتیونی و
کربنات کلسیم معادل خاک در برخی از خاکهای آهکی
استان فارس را گزارش کردند درصورتیکه پاشاپور و
همکاران ( )Pashapoor et al., 2016فقط همبستگی
منفی معنیداری بین کربن آلی خاک با آهن کربناتی در
برخی از خاکهای استان آذربایجان شرقی را گزارش
کردند .ریحانیتبار و همکاران ( Reyhanitabar et al.,
 )2006نشان دادند که اندازه ذرات کربنات کلسیم در
خاک همبستگی بیشتری با عناصر کممصرف در خاک-
ها نسبت به مقدار کل کربنات کلسیم معادل داشته که
این موضوع اهمیت اندازه ذرات کربنات کلسیم در
مقایسه با مقدار کل آن در خاک را نشان میدهد .آهن
آلی نیز با قابلیت هدایت الکتریکی خاک همبستگی
مثبت و معنیداری نشان داد ،درحالی که با مقدار ماده

و برخی

& Tabande

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک :شکلهای
شیمیایی آهن با برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاکهای مورد مطالعه همبستگی معنیداری نشان
دادند (جدول  .)3شکل محلول و تبادلی آهن فقط با
مقدار رس خاک همبستگی مثبت و معنیداری نشان
داد که با نتایج پاشاپور و همکاران ( Pashapoor et al.,
 )2016مطابقت دارد .افزایش مقدار رس یکی از عوامل
مؤثر در افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی بوده که در
نتیجه آن میتواند شکل تبادلی آهن را افزایش دهد.
شکل کربناتی آهن همبستگی مثبت و معنیداری با
سیلت خاک و همبستگی منفی معنیداری با شن خاک
داشت درحالی که با مقدار کربنات کلسیم معادل کل
همبستگی معنیداری را نشان نداد .سینگ و همکاران
( )Singh et al., 1988همبستگی آهن کربناتی را با
مقدار رس و سیلت مثبت و با مقدار شن منفی گزارش
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کربنات کلسیم بر روی کانیهای پایدار حاوی آهن ایجاد
شده و مانع تشکیل آهن به شکل باقیمانده میشود.
مقدار آهن کل خاک با سیلت ،ماده آلی و ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک همبستگی مثبت و معنیداری را نشان
داد ،درحالیکه بین آهن کل خاک با مقدار شن خاک
همبستگی منفی معنیداری وجود داشت .ژلیک و
همکاران ( )Jelic et al., 2011نیز با بررسی توزیع شکل-
های شیمیایی آهن در هفت خاک ورتیسول ،همبستگی
منفی معنیداری را بین آهن کل و مقدار شن خاک
گزارش کردند که با پژوهش حاضر همخوانی دارد .این
موضوع نشان میدهد که هر چه بافت خاک درشتتر
باشد ،ظرفیت جذب آهن توسط خاک کاهش یافته و
آهن کمتر وارد ساختار کانیهای مانند سیلیکاتها و
کوارتز شده و آهن کل خاک در خاکهای درشت بافت
نسبت به خاکهای با بافت سنگین کمتر است
( .)Sánchez-Martín et al., 2007همبستگی مثبت
معنیدار بین ظرفیت تبادل کاتیونی و آهن کل خاک
نشان دهنده این است که خاکهایی با ظرفیت تبادل
کاتیونی باالتر ممکن است مقدار کل آهن بیشتری
داشته باشند ( .)Jassal et al., 2000در این پژوهش
برخالف همبستگی معنیدار بین آهن کل با درصد
سیلت خاک ،یک ارتباط همسوی ضعیف بین آهن کل
خاک با درصد رس خاک مشاهده شد (.)r=9/32
عباسیکلو و همکاران ( )Abbasi-kalo et al., 2014نیز
ارتباط ضعیف مقدار آهن کل خاک با مقدار رس در
برخی از افقهای خاکهای منطقه مرند آذربایجان
شرقی را گزارش کردند .آنان اینطور تفسیر کردند که
برخی از کانیهای آهندار از قبیل بیوتیت و ایلمنیت در
بخش سیلت و شن حضور داشته که موجب همبستگی
ضعیف بین میزان آهن کل با مقدار رس خاک میشود.
از آنجایی که در این پژوهش همبستگی منفی معنی-
داری بین مقدار شن و آهن کل خاک بهدست آمد،
بهنظر میرسد که احتماالً کانیهای حاوی آهن که مقدار
کل آهن خاک را تحت تأثیر قرار میدهند ،بیشتر در
بخش سیلت و رس خاک وجود دارد .همچنین بین
مقدار آهن کل با درصد کربنات کلسیم معادل نیز
همبستگی منفی معنیداری وجود داشت .بین مقدار
آهن عصارهگیری شده توسط ( DTPAاحتماالً قابل
استفاده گیاهی) با مقدار ماده آلی خاک و ظرفیت تبادل

آلی همبستگی معنیداری را نشان نداد .نتایج یاد شده
با یافتههای تابنده و کریمیان ( Tabande & Karimian,
 )2014که از روش عصارهگیری دنبالهای سینگ و
همکاران ( )Singh et al., 1988برای جداسازی شکل-
های شیمیایی آهن در برخی خاکهای آهکی استان
فارس استفاده کردند ،مطابقت دارد .درصورتیکه پاشاپور
و همکاران ( )Pashapoor et al., 2016با استفاده از
روش عصارهگیری دنبالهای سینگ و همکاران ( Singh et
 )al., 1988در خاکهای استان آذربایجان شرقی و
تابنده و کریمیان ( )Tabande & Karimian, 2014با
استفاده از روش عصارهگیری دنبالهای اسپوزیتو و
همکاران ( )Sposito et al., 1982در برخی از خاکهای
استان فارس ارتباط مثبت و معنیداری را بین آهن آلی
با مواد آلی خاک گزارش کردند .بنابراین به نظر میرسد
احتماالً نوع روش عصارهگیری دنبالهای ،ویژگیهای
متفاوت فیزیکی و شیمیایی خاکها ،ماهیت متفاوت
مواد آلی خاک مانند نسبت کربن به نیتروژن و تفاوت در
اجزاء تشکیل دهنده مواد آلی خاک میتواند در ایجاد
همبستگی بین شکل آلی آهن با مقدار ماده آلی خاک
مؤثر باشد .نتایج نشان داد که بین اکسید آهن بیشکل
با ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی همبستگی مثبت و
معنیدار و با کربنات کلسیم معادل همبستگی منفی
معنیداری وجود داشت .تابنده و کریمیان ( & Tabande
 )Karimian, 2014نیز همبستگی مثبت و معنیداری را
بین اکسید آهن بیشکل با ظرفیت تبادل کاتیونی و
مقدار رس و همبستگی منفی معنیداری را با کربنات
کلسیم معادل و شوری خاک گزارش کردند .درصورتی
که پاشاپور و همکاران ()Pashapoor et al., 2016
ارتباط معنیداری بین این شکل آهن با ویژگیهای
خاک را مشاهده نکردند .بین شکل اکسید آهن بلوری با
ویژگیهایی مانند شوری و مقدار سیلت همبستگی
مثبت معنیدار و با پهاش و مقدار شن خاک
همبستگی منفی معنیداری مشاهده شد .همبستگی
منفی معنیداری بین اکسید آهن بلوری و پهاش خاک
در برخی از خاکهای استان آذربایجان شرقی گزارش
شده است ( .)Pashapoor et al., 2016در پژوهش حاضر
همبستگی منفی معنیداری بین کربنات کلسیم معادل
در خاک با آهن باقیمانده مشاهده شد .احتماالً با
افزایش میزان کربنات کلسیم معادل در خاک پوششی از
33
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ریزموجودات خاکزی بیشتر شده و سبب ایجاد شرایط
کاهشی در خاک میشود .وجود شرایط کاهشی سبب
حل شدن بیشتر کربناتها در اثر کاهش پهاش و
تبدیل آهن سه ظرفیتی به دو ظرفیتی شده و میزان
تحرک آهن در خاک بیشتر شده و بنابراین قابلیت
استخراج آهن توسط عصارهگیر  DTPAافزایش مییابد.
شارما و همکاران ( )Sharma et al., 2008همبستگی
مثبت و معنیداری را بین ماده آلی خاک با آهن عصاره-
گیری شده توسط  DTPAمشاهده نمودند .آنها دلیل
این امر را تشکیل کالت آهن و کاهش آهن سه ظرفیتی
به آهن دو ظرفیتی بر اثر به وجود آمدن شرایط احیا
دانستند .سینگ و رام ( )Singh & Ram, 2007نیز بین
آهن عصارهگیری شده توسط  DTPAو ماده آلی خاک
همبستگی مثبت و معنیداری را گزارش نمودند.

کاتیونی همبستگی مثبت و معنیدار و با میزان کربنات
کلسیم معادل خاک همبستگی منفی معنیداری
مشاهده شد .ماده آلی فقط همبستگی مثبت معنیداری
با شکل اکسید آهن بیشکل و آهن کل خاک داشت که
نشان دهنده این است که هر چه ماده آلی در خاک
بیشتر شود ،شکل اکسیدی آهن بیشکل و در پی آن
آهن کل خاک زیاد شده و از طرفی آهن قابل استفاده
نیز با مقدار اکسید آهن بیشکل همبستگی مثبت و
معنیداری نشان داد .بنابراین میتوان گفت که با
افزایش ماده آلی خاک میزان آهن در شکل شیمیایی
اکسیدی بیشکل زیاد شده و در پی آن آهن قابل
استفاده خاک تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین این
موضوع بیانگر این بوده که در اثر افزایش ماده آلی خاک
که نتیجه آن افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک است،
احتماالً میزان نگهداری آب در خاک و فعالیت

جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون ( )rبین شکلهای شیمیایی آهن و آهن قابل عصارهگیری با دیتیپیا با برخی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی خاک
Table 3. The Pearson correlation coefficient between Fe chemical forms and DTPA-Fe with some
physicochemical characteristics of the studied soils
Parameters
)(CCE
)(OM
)(Clay
)(Silt
)(Sand
)(pH
)(EC
)(CEC
WsEx
0.29ns
0.28ns
*0.40
0.10ns
-0.18ns
-0.14ns
-0.26ns
0.28ns
ns
ns
ns
**
**
ns
ns
Car
-0.23
0.23
0.15
0.57
-0.50
0.09
0.14
0.22ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
OM
-0.23
0.10
0.04
0.29
-0.24
-0.10
0.44
0.10ns
AFeOx
**-0.70
**0.65
-0.31ns
-0.33ns
0.35ns
-0.10ns
0.02ns
**0.58
CFeOx
-0.28ns
0.33ns
0.35ns
**0.53
**-0.51
*-0.45
*0.41
0.26ns
Res
**-0.62
0.29ns
0.18ns
0.12ns
-0.15ns
0.13ns
0.05ns
0.29ns
**
**
ns
*
*
ns
ns
Total
-0.72
0.47
0.34
0.40
-0.41
-0.16
0.28
*0.43
**
**
ns
ns
ns
ns
**
DTPA-Fe
-0.55
0.61
-0.19
-0.21
0.22
-0.16
-0.47
**0.67
WsEx; Exchangeable and soluble, Car; Carbonatic, OM; organic, MnOx; Mn oxides, AFeOx; Amorphous Fe oxides, CFeOx; Crystalline
Fe oxides, Res; Residual

**و * و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،پنج درصد و غیر معنیدار
**, * are significant at 1 and 5 % probability levels, respectively and ns, not significant

شیمیایی آهن در خاک نشانگر وجود رابطهای پویا بین
اشکال مختلف آهن در خاک و تبدیل شدن شکلهای
شیمیایی آهن در طول زمان به یکدیگر میباشد .پاشاپور
و همکاران ( )Pashapoor et al., 2016با بررسی توزیع
شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای استان آذربایجان
شرقی همبستگی مثبت و معنیداری را بین شکل
کربناتی آهن با اکسیدهای آهن بیشکل و آهن متصل
به اکسیدهای منگنز گزارش کردند .تابنده و کریمیان
( )Tabande & Karimian, 2014نیز بین مقدار آهن کل
با آهن باقیمانده همبستگی مثبت و معنیداری را
گزارش کردند ،درحالیکه بین آهن کربناتی با

همبستگی بین شکلهای شیمیایی آهن در خاک:

همانطور که در جدول شماره  2نشان داده شده است،
بین برخی از شکلهای شیمیایی آهن در خاک
همبستگی معنیداری وجود داشت .بین شکل کربناتی
آهن با شکلهای آهن آلی ،اکسیدهای آهن بلوری و
آهن کل همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد.
همچنین بین شکل اکسید آهن بیشکل با شکل آهن
باقیمانده و کل همبستگی مثبت و معنیداری وجود
داشت و شکل اکسید آهن بلوری و باقیمانده نیز
همبستگی مثبت و معنیداری با آهن کل نشان دادند.
وجود چنین همبستگیهای معنیداری بین شکلهای
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گزارش کردند .همچنین شارما و همکاران (
 )al., 2008نیز با بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن
در چهار رده خاک مختلف در مناطق خشک و
نیمهخشک ،بین شکلهای مختلف آهن همبستگی
مثبت و معنیداری را مشاهده کردند.

اکسیدهای آهن بیشکل و بلوری همبستگی منفی
معنیداری مشاهده شد .بهرا و سینگ ( & Behra
 )Singh, 2010با بررسی توزیع شکلهای شیمیایی آهن
در یک خاک قلیایی همبستگی معنیداری را بین شکل
کربناتی آهن با شکلهای محلولوتبادلی و جذبی آهن

Sharma et

جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون ( )rبین شکلهای شیمبایی آهن در خاکهای مورد مطالعه
Table 4. The Pearson correlation coefficient (r) among Fe chemical forms in studied soils
Parameters
)(WsEx
)(Car
)(OM
)(AFeOx
)(CFeOx
)(Res
)(Total
WsEx
1
0.25 ns
-0.31 ns
-0.07 ns
-0.06 ns
0.059 ns
0.02 ns
Car
1
* 0.39
0.19 ns
** 0.68
0.14 ns
** 0.54
OM
1
0.21 ns
0.35 ns
0.02 ns
0.24 ns
ns
**
AFeOx
1
0.18
0.55
** 0.61
ns
CFeOx
1
0.09
** 0.54
Res
1
** 0.79
Total
1
WsEx; Exchangeable and soluble, Car; Carbonatic, OM; organic, MnOx; Mn oxides, AFeOx; Amorphous Fe oxides, CFeOx; Crystalline
Fe oxides, Res; Residual

**و * و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،پنج درصد و غیر معنیدار
**, * are significant at 1 and 5 % probability levels, respectively and ns, not significant

آهن در خاک منبعی برای تأمین آهن مورد نیاز گیاه در
خاک میباشد .آنان دلیل این همبستگی مثبت را این
طور تفسیر کردند که در اثر افزایش ماده آلی خاک
شرایط احیاء در خاک ایجاد شده و اکسیدهای آهن
کاهش یافته و آهن متصل به اکسیدها آزاد شده و وارد
محلول خاک میشود ،بنابراین میزان آهن قابل استخراج
توسط  DTPAافزایش مییابد .همچنین دسانتیاگو و
همکاران ( )Dsantiago et al., 2008گزارش کردند که
اکسیدهای آهن ضعیف شده بهصورت کریستاله،منابع
آهن برای گیاهانروینده در خاکهای آهکی میکنند.
ساندهو و همکاران ( )Sandhu et al., 2016نیز با بررسی
توزیع شکلهای شیمایی آهن در خاکهای منطقه
پنجاب هند (درصد آهک بین  9/6تا  73/6درصد)،
همبستگی مثبت و معنیداری بین آهن عصارهگیری
شده با  DTPAو آهن پیوسته به اکسیدهای آهن بی-
شکل را گزارش کردند که با نتیجه پژوهش حاضر
مطابقت دارد .مقدار آهن عصارهگیری شده توسط
 DTPAبا میزان آهن کل همبستگی معنیداری نشان
نداد .این نتیجه نشاندهنده این است که در خاکهای
مورد بررسی قابلیت استفاده آهن مستقل از مقدار کل
آهن در خاک است (.)Jelic et al., 2011

همبستگی بین شکلهای شیمیایی آهن با آهن قابل

استخراج با  DTPAو آهن برگ :همبستگی بین آهن
قابل استفاده خاک (عصارهگیری شده توسط  )DTPAو
مقدار آهن موجود در برگ گیاه با شکلهای شیمیایی
آهن در خاک در جدول  1ارائه شده است .بین شکل-
های اکسید آهن بیشکل و آهن کل با مقدار آهن برگ
همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد .همچنین
نتایج رگرسیون گام به گام نقش مؤثر شکل اکسیدهای
آهن بیشکل مؤثردر غلظت آهن برگ را تأیید کرد
(.)Leaf Iron=29/36 + 9/790 AFeOx; r= p<9/97
همچنین ،اکسید آهن بیشکل تنها شکلی از آهن با
همبستگی مثبت و معنیدار با آهن قابل استفاده خاک
بود .نتایج رگرسیون گام به گام نیز به صورت p<9/97
= DTP=3/196 + 9/996 AFeOx; rبود .بنابراین بهنظر
میرسد که در خاکهای آهکی تحت کشت پرتقال در
منطقه داراب ،شکل اکسیدهای آهن بیشکل که فقط
حدود  7/1درصد از کل آهن خاک را شامل میشوند،
احتماالً نقش مؤثر و بالقوهای در تأمین عنصر آهن برای
درختان پرتقال داشته باشند .در پژوهش وی و همکاران
( )Wei et al., 2010نیز یک همبستگی قوی و مثبتی
بین شکل اکسیدی آهن با آهن قابل استخراج با عصاره-
گیر  DTPAگزارش شده و بیان کردند که این شکل
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جدول  -5ضریب همبستگی پیرسون ( )rبین میزان آهن برگ و آهن قابل استفاده خاک با شکلهای شیمیایی آهن
Table 5. The Pearson correlation coefficient (r) between leaf-Fe content and soil available Fe with Fe
chemical forms
)(Total

)(Res

)(CFeOx

)(AFeOx

)(OM

)(Car

)(WsEx

* 0.43
0.31 ns

0.31 ns
0.34 ns

0.20 ns
0.04 ns

** 0.50
** 0.57

0.11 ns
-0.15 ns

0.12 ns
0.12 ns

0.13 ns
0.18 ns

Leaf Fe
DTPA-Fe

WsEx; Exchangeable and soluble, Car; Carbonatic, OM; organic, MnOx; Mn oxides, AFeOx; Amorphous Fe oxides, CFeOx; Crystalline
Fe oxides, Res; Residual

**, * are significant at 1 and 5 % probability levels, respectively and ns, not significant

از حد بحرانی بود که نتیجه باال را تأیید میکند .همچنین
حدود  16درصد از کل آهن در شکل اکسیدهای آهن بلوری
(شکل غالب) نشانگر نقش مهم این کانیها در نگهداشت و
جذب سطحی آهن در خاکهای مورد مطالعه است .در بین
ویژگیهای خاک ،ماده آلی ،کربنات کلسیم معادل و ظرفیت
تبادل کاتیونی از ویژگیهای مؤثر در تعیین قابلیت استفاده
آهن در خاک بودند .همچنین همبستگی مثبت و معنیداری
بین شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد مطالعه وجود
داشت که بیانگر رابطهای پویا و تبدیل شکلهای شیمیایی
مختلف آهن به یکدیگر در طول زمان در خاک است .از آنجا
که همبستگی مثبت و معنیداری بین مقدار ماده آلی خاک با
شکل اکسیدهای آهن بیشکل و آهن قابل استفاده در خاک
وجود داشت ،بنابراین به نظر میرسد که میزان ماده آلی
خاک میتواند نقش مؤثری بر فراهمی آهن در خاک باغات
پرتقال داشته باشد.

نتیجهگیری کلی
توزیع شکلهای شیمیایی آهن در خاکهای مورد مطالعه
بهصورت اکسید آهن بلوری < آهن باقیمانده < اکسید آهن
بیشکل < آهن محلول و تبادلی < آهن آلی ≤ آهن کربناتی
< آهن متصل به اکسیدهای منگنز بود .بهطور کلی سهم
شکلهای محلول و تبادلی ،آلی ،کربناتی ،اکسیدهای منگنز و
اکسیدهای آهن بیشکل حدود  7/0درصد از آهن کل خاک و
 30/9درصد از آهن کل در شکلهای باقیمانده و اکسیدهای
آهن بلوری وجود داشت.از طرفی تنها شکلی از آهن که با
آهن قابل استفاده خاک (عصارهگیری شده توسط  )DTPAو
میزان آهن برگ همبستگی مثبت معنیداری نشان داد ،آهن
موجود در اکسیدهای آهن بیشکل بوده که بهطور میانگین
فقط حدود  7/1درصد از کل آهن خاکها را تشکیل میداد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عمده آهن خاک در منطقه
مورد مطالعه در شکلهای غیرقابل استفاده گیاهی است .آهن
قابل استفاده خاک در  09درصد خاکهای مورد مطالعه کمتر
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Abstract
Iron (Fe) deficiency in soil is a limiting factor for the growth of most plants. Fe availability in soil
depends on distribution of Fe chemical forms among soil components which it is affected by
physicochemical characteristics of soil. The aim of the present study was to investigate the
distribution of Fe chemical fractions in some calcareous soils of orange orchards in Drab region
(Fars province) and their relationships with some soil physicochemical properties and Fe
concentration in leaves of orange trees. A sequential extraction procedure was used to fractionate
Fe chemical forms in the studied soils. The results showed that the distribution of Fe chemical
fractions in the studied soils were in the order: CFeOx > Fe-Res > AFeOx > Fe-WsEx > Fe-OM >
Fe-Car > Fe-MnOx. There was about 98.2 percent of total soil-Fe in both CFeOx and Fe-Res
fractions which it indicates the presence of Fe in unavailable forms for plant in the studied soils.
Among the Fe chemical forms, AFeOx fraction only showed a significant and positive correlation
with DTPA extractable Fe in soil and Fe concentration in leaves of orange trees. Also, among the
soil properties, organic matter, calcium carbonate equivalent and cation exchange capacity were the
effective characteristics of soil in determining the bioavailability of Fe and content of AFeOx form
in soil. There were significant and positive correlations among some Fe chemical forms in soil that
it represents a dynamic relationship between Fe chemical forms in soil. According to the results, it
seems that the amount of soil organic matter can have an effective role on the availability of Fe in
calcareous soils of orange orchards.
Keywords: Amorphous Fe oxides, Calcium carbonate equivalent, Cation exchange capacity,
DTPA-extractable Fe, Organic matter.
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