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 Heca15-00580040کد مقاله: 

 های استان گلستاناثر کودهای مصرفی محتوی آهن بر میزان وزن تر و خشک گیاه سویا در خاک
 

 2، اسماعیل دردی پور1غالمرضا نوده شریفی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کارشناسی ارشد گروه علوم خاک آموختهدانش -1

gh_nodehsharifi2012@yahoo.com 
 طبیعی گرگاندانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع -2

 E.dordipour@yahoo.com 
 

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

نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودی آهن است، در  11صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی که فاکتور اول تعداد 

نمونه خاک از مناطق  11سه تکرار انجام گردید. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر کودهای مصرفی آهن در بین اجزای مختلف 

ونز روش بنتون ج گیری وزن تر و خشک گیاه ازباشد. برای اندازههای خاص خاک میمختلف استان گلستان و رابطه آن با ویژگی

تری آلی+باکوزن تر و خشک در تیمارهای سکوسترین آهن و سولفات آهن+ماده ،( استفاده گردید. نتایج نشان داد1991و کیس )

داری بیشتر از تیمارهای سولفات آهن و شاهد بود. وزن تر در تیمار سولفات آهن بیشتر از شاهد بود ولی سیدروفور به طور معنی

داری بین این دو مشاهده نشد. بنابراین مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش وزن تر و خشک اختالف معنیبرای وزن خشک 

لی آگیاه شد. همچنین مصرف سولفات آهن به تنهایی اثری چندانی در وزن تر و خشک گیاه نداشت ولی مصرف آن به همراه ماده

دار وزن تر و خشک گیاه شد. بنابراین، برای افزایش زایش معنیو باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و اف

 شود که به همراه ماده آلی و سیدروفور مصرف گردد. کارآیی سولفات آهن توصیه می

 : کودهای مصرفی آهن، سویا، سکوسترین آهنکلمات کلیدی

 

 مقدمه
عملکرد کلروپالست دارد که در رشد حیاتی و عنصر آهن یکی از عناصر ضروری برای گیاه است و نقش اساسی در ساختار و 

 (.1831فرآیندهای توسعه گیاه مثل: سنتز کلروفیل و انتقال الکترون در میتوکندری و چرخه فتوسنتز دخالت دارد)ساالردینی، 

از سال  شود. ضرورت آهن برای گیاهها یافت میدهد و همواره در همه خاکدرصد وزن پوسته زمین را آهن تشکیل می 5میزان 

(. مقدار آهن در محلول خاک در مقایسه با کل آهن بسیار 1939معلوم شده است )گالس،  Vansachsو  Knopتوسط  1381

درصد می باشد که در محدوده طبیعی  3/1تا  7/1درصد است و مقدار آهن کل  3/8میانگین وزن آهن در پوسته زمین  کم است.

(. آهن به مقداری نسبتاً کم بوسیله گیاه 1932گزارش شده است )لیون و همکاران، درصد  5تا  5/1ها گزارش شده برای خاک

(. در حالی که لیندسی و 1992باشد)اگراوال، گرم در کیلوگرم در خاک میمیلی 5شود به طوری که سطح بحرانی آن جذب می

د. عناصر غدایی کم مصرف برای رشد طبیعی گرم بر کیلوگرم گزارش نمودنمیلی 5/1تا  5/2( حد بحرانی آهن را 1973نورول، )

های آهکی نظیر های بیوشیمیایی گیاه دخالت دارند. بهترین کود محتوی آهن در خاکگیاهان ضروری هستند و در واکنش

( 183-)سکوسترین آهن Fe-EDDHAو  Fe-DTPAهای ایران، ترکیبات شیمیایی با بنیان اکثریت قریب به اتفاق خاک
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ه هایی که بها فقط به صورت مصرف خاکی و یا به صورت استفاده در آبیاری تحت فشار در درختان و زراعتودباشد. این کمی

اثر  ها درگردد و استفاده از آنها به صورت محلول پاشی موثر نخواهد بود زیرا این کودشوند، توصیه میصورت نواری آبیاری می

مرحله ساقه رفتن و قبل از گلدهی افزایش وزن هزاردانه، تولید روغن در واحد  شوند. با محلول پاشی آهن در دونور تجزیه می

رشد دلیل تفاوت تاثیر محلول پاشی آهن با شاهد در بسیاری از تحقیقات، یابد. به نظر میسطح و غلظت آهن در دانه افزایش می

دهای فسفاته، وجود بیکربنات به ویژه در شرایط عواملی از جمله: آهکی بودن، باال بودن اسیدیته خاک، مصرف بیش از نیاز کو

های مناسب (. از کود1878شود )کوچکی وهمکاران، عدم تهویه و کمی موادآلی باشد که در این شرایط عالئم آهن ظاهر می

باشد که محتوی شش در صد آهن بوده و مخصوص )با نام تجاری فتریلون( میFe-EDTAهای آهن با بنیان دیگر، کالت

-باشد. کود دیگری به اسم کود میکروی کامل توسط تولیدکنندههای اسیدی است و مصرف آن به صورت محلول پاشی میخاک

گان 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 

درصد آهن نیز  21در صد آهن و سولفات آهن خشک با  19آهن آبدار، با حداقل البته کودهای دیگری نظیر سولفات مصرف است. 

های زراعی ایران آهکی است و مصرف سولفات آهن در این در بازار موجود است. ولی از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق خاک

صرف خاکی آن بجز به صورت موضعی توصیه گردد، لذا مهای غیر قابل جذب میها موجب تثبیت سریع آن و تبدیل آن به فرمخاک

(. در رابطه با مصرف آهن در برخی از گیاهان و یا ارقام، مشاهده شده است که به طور نسبی 1878گردد)کوچکی و همکاران، نمی

فت ه واین دو صبه موازات افزایش سریعتر میزان آهن، افزایش تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین نیز تا حد افزایش یافت

های رسد در بیشتر ارقام مورد آزمون بین زمان(. بنابراین چنین به نظر می1995باهم همبستگی منفی ندارند )ماالنگودا و همکاران، 

داری در وزن هزاردانه مشاهده شده و مصرف تکمیلی آهن از آغاز گلدهی از طریق مصرف آهن، فقط در یک مرحله تفاوت معنی

و کوچکی و  1995ها گردیده است )ماالنگودا و همکاران، یشی منجر به انتقال مواد فتوسنتزی به مخازنی نظیر دانهتحریک رشد رو

توان از ( بیان کردند که به منظوررفع کلروزناشی از کمبود آهن در گیاه می1879(. ویلسن هریس و همکاران)1878همکاران، 

هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی وضعیت کودهای  های معدنی استفاده کرد.های متعددی از جمله کودهای کالته و کودروش

گیاه سویا یکی از باشد.های خاص خاک و میزان عملکرد وزن تر و خشگ گیاه سویای کشت شده میمصرفی آهن با ویژگی

 است. گیاه سویا یک محصوالت کشاورزی شناخته شده در کره زمین است که نسبت به دیگر گیاهان دارای مواد مفید زیاد

های پایین آن تعدادی فوت( طول دارد. ساقه سویا عمودی بوده که از گره 5تا  2متر ) 5/1تا  8/1گیاه افراشته، کرکین از 

افشانی ممکن است در داخل غنچه و یا افشان است و گردهشود. گیاه سویا خود بارور و خودگردهشاخه کوچکتر منشعب می

کربوهیدرات محلول  %15لیستین(  %5/1روغن ) 13/1پروتئین،  83/1سویا شامل  .ل گل صورت گیردقبل از باز شدن کام

مواد دیگر )مانند خاکستر و رطوبت( است  %11کربوهیدرات نامحلول )فیبررژیمی( و  %15)ساکارز، استاکیوز، رافینوز...(، 

 1837-33میلیون هکتار بود. در سال زراعی  19/1، 2111سطح کشت سویا در کشور در سال  (.1831)پوستینی و همکاران، 

هکتار برآورد شد که  51873حدود  1837-33هزار هکتار برآورد شد. سطح سویا در استان گلستان در سال زراعی  31حدود 

 درصد از سطح برداشت سویای کشور، 18/85هکتار به صورت دیم بوده است. استان گلستان با  5173هکتار آن آبی و  19811

 31/82تن برآورد شد که استان گلستان با  11/181812بیشترین سطح را داراست. میزان تولید سویا در استان گلستان حدود 

درصد تولید سویای کشور در جایگاه نخست تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته است. راندمان تولید در هکتار سویای آبی 

 (. 1839کیلوگرم بوده است )آمارنامه کشاورزی،  18/1518دیم  کیلوگرم و عملکرد 87/2178استان گلستان 
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 نتایج و بحث
 های مورد مطالعههای خاکویژگی

های نشان داده شده است. بر اساس این جدول، خاک 1های مورد بررسی در جدول گیری شده در خاکهای اندازهبرخی از ویژگی

های مورد مطالعه باشند. براساس این جدول، در خاکگیری شده میهای اندازهانتخاب شده دارای دامنه وسیعی از نظر ویژگی

pH  درصد، کربن  5/89تا  2/1درصد، کربنات کلسیم معادل بین  52تا  21درصد، سیلت بین  12تا  2، رس بین 8/7تا  7بین

باشد. همچنین مول بار بر کیلوگرم میسانتی 2/13تا  1/18درصد بوده و ظرفیت تبادلی کاتیونی آنها از  2/8تا  2/1آلی بین 

تا  DTPA (9/1های مورد استفاده در آزمایش فاقد محدودیت شوری بوده و محدوده وسیعی از آهن قابل استخراج با خاک

 شود.ها دیده می( در آن1973گرم بر کیلوگرم( که معیاری از آهن قابل استفاده خاک است )لیندسی و نورول، میلی 2/13

 های مورد استفاده در این بررسیشیمیایی خاک-های فیزیکیبرخی از ویژگی -1جدول

 سری خاک شماره خاک
 شن سیلت رس

کربنات کلسیم 

 معادل
 pH EC کربن آلی

آهن قابل 

استخراج با 
DTPA 

CEC 

)%(  (dS/m) mg/kg)) Cmol+/kg)) 

 2/15 8/2 9/1 8/7 9/1 1/12 11 81 81 آبادعلی 1

 8/18 3/1 9/1 8/7 1/1 8/7 12 12 18 کالله 2

 3/11 1/5 9/1 8/7 2/1 2/9 71 21 11 1گالیکش 8

 8/17 1/8 8/1 5/7 1/1 2/1 73 21 2 2گالیکش 1

 8/11 2 8/1 5/7 1/2 5/28 12 23 81 1آزادشهر 5

 3/17 5/12 1/2 5/7 8/1 5/81 11 11 18 2آزادشهر 8

 1/17 3/1 7/1 5/7 5/2 7/9 83 83 21 8آزادشهر 7

 2/13 1/13 1/1 1/7 2/8 1/18 18 81 21 رامیان 3

 1/15 9/1 8/1 5/7 1 7/3 11 12 11 گنبد 9

 1/18 1/3 1/1 7 5/1 5/89 7 52 12 دلند 11

 

 مقایسات میانگین عملکرد وزن تر و خشک 

 اثر کود

-آهن و سولفات آهن+ماده( نشان داد که وزن تر و خشک گیاه در تیمارهای سکوسترین 2میانگین )جدول آزمون مقایسات

داری بیشتر از تیمارهای سولفات آهن تنها و شاهد بود. وزن تر گیاه در تیمار سولفات آهن آلی+باکتری سیدروفور به طور معنی

داری بین این دو مشاهده نشد. بنابراین مصرف سکوسترین آهن تنها بیشتر از شاهد بود ولی برای وزن خشک گیاه اختالف معنی

شود. همچنین مصرف سولفات آهن به تنهایی اثری چندانی در رفع کلروز آهن و افزایش زایش وزن تر و خشک گیاه میباعث اف

آلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش عملکرد گیاه نداشت ولی مصرف آن به همراه ماده

شبیه مصرف سکوسترین آهن داشته است. بنابراین از این تیمار بدلیل قیمت دار وزن تر و خشک گیاه دارد و تقریبا نتایجی معنی

( 1891ده )های علیزاتوان به عنوان جایگزین سکوسترین آهن که گران قیمت است، استفاده کرد. این نتایج با یافتهکمتر آن می
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ن در هکتار، وزن هزار دانه افزایش کیلوگرم سکوسترین آه 21( بیان کردند با مصرف 2111. گوس و جانسون )مطابقت داشت

ر خشک تعداد غالف، تعداد دانه دکاهش یافت. در گیاه سویا کاربرد سولفات آهن باعث افزایش ماده  آفتابگردانولی ارتفاع گیاه 

ات ( گزارش کردند مصرف آهن از منبع سولف1832(. ملکوتی و همکاران )1991غالف و وزن صد دانه گردید )لیال و همکاران، 

دار نبود. پازوکی و همکاران های غیر آهکی باعث افزایش عملکرد دانه آفتابگردان شد. اگرچه این افزایش معنیآهن در خاک

شود. می کلزادر هزار نشان داد، سولفات آهن منجر به حداکثر توأم وزن و عملکرد دانه  8( نیز اظهار داشتند محلول پاشی 1879)

های آهکی سکوسترین آهن مناسب ترین کود آهن است ولی باید شان دادند که هرچند در خاک( ن1991لوسنا و همکاران )

( 1878زاده و کریمیان )تواند منجر به بروز کمبود منگنز در گیاه سویا شود. رومیتوجه داشت که استفاده از مقادیر زیاد آن می

سولفات آهن به خاکی که آهن قابل جذب آن بیشتر از غلظت  گرم در کیلوگرم آهن از منبعمیلی 21نیز اظهار داشتند افزودن 

( در مطالعه سطوح و روش 1832حقیقت نیا و رجایی)دار وزن خشک سویا شده است. حد بحرانی بوده، باعث کاهش معنی

کیلوگرم در هکتار سولفات آهن به صورت پخش سطحی  151های آهکی نشان دادند، مصرف مصرف سولفات آهن در خاک

 اه با محلول پاشی سبب افزایش عملکرد محصول کلزا نسبت به شاهد گردید.همر

 مقایسات میانگین تیمارهای کودی برای وزن تر و خشک گیاه )گرم بر گلدان( -2جدول 

 وزن خشک وزن تر تیمار کودی

 c 9/89 b 7/19 شاهد

 ab 1/33 a 9/28 سکوسترین آهن

 b 5/31 b 5/21 سولفات آهن

 a 8/91 a 2/28 آلی+باکتری سیدروفورآهن+مادهسولفات 

 (.LSD, P. value ≤0.05) دار نیستهای با حروف مشابه در هر ستون معنیمیانگین 

 

 اثر خاک

ها بود و کمترین میزان وزن تر و خشک در بیشتر از سایر خاک 2میزان وزن تر و خشک در خاک گالیکش، 8با توجه به جدول

باشد و رشد گیاه در آن بسار با بافت شن لومی دارای کمترین مقدار آهک می 2شد. خاک گالیکش های گنبد مشاهده خاک

گرم بر کیلوگرم( حداقل رشد گیاه و عملکرد را میلی 9/1خوب بوده است ولی خاک گنبد بدلیل حداقل آهن قابل استفاده )

گیری شده با اگزاالت ارتباط دارد و آهن عصارهکلروز آهن با مقدار رس، کربنات کلسیم معادل  (.1داشته است )جدول 

( 2112داری وجود دارد )بنتیز و همکاران، (. بین کلروز برگی و مقدار رس خاک همبستگی معنی2112)کاناسوراس و همکاران، 

 و در مقادیر رس کمتر )آهن قابل استفاده کمتر( و یا بیشتر )تهویه ضعیف( احتمال بروز کمبود آهن بیشتر است.

 ها برای وزن خشک و تر )گرم بر گلدان(مقایسات میانگین بین خاک -3جدول 

 وزن تر وزن خشک هاخاک

 f 1/13 de 8/83 آبادعلی

 bc 3/28 cd 2/75 کالله

 bc 7/21 b 1/93 1گالیکش

 a 3/82 a 1/113 2گالیکش

 a 1/81 b 1/118 1آزادشهر

 cde 5/21 cde 9/72 2آزادشهر
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 bcd 1/22 cd 1/73 8آزادشهر

 ef 5/13 e 1/88 رامیان

 def 7/13 e 1/88 گنبد

 b 8/25 c 8/32 دلند

 (.LSD, P. value ≤0.05دار نیست )های با حروف مشابه در هر ستون معنیمیانگین
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به تنهایی  مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه، غلظت و جذب آهن شد. همچنین مصرف سولفات آهن

آلی و باکتری سیدروفور اثر اثری چندانی در رفع کلروز آهن، عملکرد گیاه و جذب آهن نداشت ولی مصرف آن به همراه ماده

دار وزن تر و خشک گیاه و جذب آهن گذاشت و تقریبا نتایجی شبیه مصرف چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش معنی

را بهمراه ماده آلی و سیدروفور مصرف شود که آنرای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیه میسکوسترین آهن داشت. بنابراین، ب

 تواند جایگزین مناسبی برای سکوسترین آهن که گران قیمت است، باشد.نمایند. زیرا به دلیل قیمت کمتر آن می
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