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 چکیده
کمبود این عناصر در درختان میووه رشود روند. شمار میمصرف مورد نیاز گیاهان بهآهن و روی جزو عناصر کم      

یافته در خاکهای قلیایی و آهکی متداول است. مصرف نکهای معدنی این عناصر در خاکهای قلیایی تواییری در رفو  

کالتهای مصنوعی بدلیل هزینه باالی آن در کشور محودود شوده اسوت. بوه من وور  کمبود آنها بدنبال ندارد. مصرف

 اکتوریول بوفا ای آهون و روی درختوان میووه آزمایشوی در قالوبتعیین راهکاری مناسب برای بهبود وضوعیت تذییوه

لوو در مجتم  باغات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مذان روی درختوان هدر سه تکرار بلوکهای کامل تصادفی 

 کمپوسوت کوود گواوی(، ورمیCmکمپوست کودگواوی  تیمارهای آزمایشی شامل و فندق به مرحله اجرا درآمد. 

 Vm) ،سازی شده با آهن و روی  کمپوست غنیورمیVm+Fe+Znکمپوست غنی سازی شده بوا بوراده (، ورمی

کوالت آهون و ، محلولپاشوی )FeSO4ZnSO+4مصرف خاکی سوولاات آهون و سوولاات روی ، (Vm+ID  آهن

و                 EDDHA-Fe(، مصوورف خوواکی Fe+ZnFM(، محلولپاشووی سووولاات آهوون و سووولاات روی  Fe+ZnFC  روی

EDDHA-) ZNFe+ZnEDDHA  4(، اسید سولاوریکSO2H )الوی  0شاهد بودند. نمونوه خواا از اعمواق  و

و مصرف خاکی نمکهای معدنی کمپوست  متر قبل از شکوفایی گلها برداشت شد و تیمارهایسانتی 60الی  30و  30

های گلبرگ از درختان هلوو شدند. در زمان شکوفایی کامل نمونه در این زمان اعمالو کالتهای حاوی آهن و روی 

های برگوی پاشوی نمونوهبعود از محلولروز  20اعمال شدند.  پاشیماه بعد از آن تیمارهای محلولبرداشت شد و یک

خصوصیات شیمیایی کمپوستها، غل ت عناصر کم مصرف و فسار  گیری شد.برگها اندازه برداشت و میزان کلروفیل

در گلبرگ و غل ت عناصر غیایی در برگها تعیین گردید. در زمان برداشت عملکرد درختان در تیمارهوای متتلو  

یش غل ت کول کمپوست با آهن و روی باعث افزاسازی ورمیتعیین گردید. غنیهای هلو و خصوصیات کیای میوه

کمپوست بهتور از بوراده آهون بوود. سازی ورمیتاییر اختالط سولاات آهن در غنیو قابل استااده این عناصر گردید. 

گردیود و  و عملکرد آنهوا کلروفیل در برگهای درختان و روی ، اعمال تیمارهای متتل  باعث افزایش غل ت آهن

کمپوسوتها باعوث  بهبوود مصورف کمپوسوت  و ورمی مارهوا بوود.سازی آهن و روی بویش از سوایر تیتاییر تیمار غنی

مصرف خاکی کالت آهن و روی نتوانسوت بووور کامول کمبوود ایون عناصور را بر ورف های هلو شد. کیایت میوه

نتوای  تجزیوه ای آهون و روی بوود. گیری کلروفیل روش آسان  و مناسبی برای ارزیابی وضوعیت تذییوهاندازه نماید.

لبرگ وجود کمبود آهن و زیادی مس را در خاکهای منوقوه نشوان داد. درختوان فنودق حساسویت خاا، برگ و گ

برای دستیابی به عملکرد مولوب اعمال هم زمان چندین راهکوار ضوروری بن ور  کمتری نسبت به کمبود آهن دارند.

 رسد.می
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 مقدمه -1



از عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان بوده و برای بسیاری از فراینود هوای فیزیولوويیکی و شویمیایی و روی  آهن     

خاا باال است ولی معموال کمبوود آن در گیاهوان مشواهده موی  آهن . با وجود اینکه مقدار می باشند گیاه ضروری

موالر بوده و اگر مکانیزمهای دیگری که باعث  10-15شود. غل ت این عنصر در سیستم های هوازی معموال کمتر از 

افزایش قابلیت استااده این عنصر برای گیاهان می شود وجود نداشوت هویگ گیواهی قوادر بوه اداموه رشود نموی بوود  

اغلب  این عناصرکاسته می شود و کمبود  و روی از حاللیت گونه های محلول آهن pH(.  با افزایش 1995مارشنر، 

(. غل ت زیاد بیکربنات در خاکهای آهکوی نوواحی  1991موردودت و همکاران، کی دیده می شود در خاکهای آه

و سوولاات  اضافه کردن سولاات فرو(. 2003پستانا و همکاران، مدیترانه ای علت اصلی ایجاد کمبود آهن می باشد  

قابل اسوتااده موی  رای گیاه غیبه خاکهای آهکی ماید نمی باشد زیرا این ترکیبات در خاا رسوب کرده و بر روی 

( اما وقتی که همراه با مواد آلی مصرف شود کارآیی آن افزایش می یابود. موواد 2000ایگلسیاس و همکاران، شود   

آلی می تواند بتا ر تشکیل کمپلکس های آهن و افزایش حاللیت این عنصر از بوجود آمدن کلروز ناشی از کمبود 

(. در نتیجه تجزیه مواد آلوی ترکیبواتی 1986لوپرت، شدن این عارضه کمک کند   آهن جلوگیری کند یا به بر رف

(.  کوار 1995مارشونر، دهند موی  آزاد می شود که سیدروفور نامیده می شود که با آهن تشکیل کالتهای پایداری را

ی، ظرفیوت ایون بستگی به ترکیب مواد آل ناشی از کمبود عناصر کم مصرفآیی مواد آلی در بر رف کردن کلروز 

کوارآیی کالتهوای  (. 1984هاسوترو،، مواد در تشکیل کمپوبکس بوا آهون و پایوداری کالتهوای تشوکیل شوده دارد 

موردودت و همکواران،  اسوتبیشتر از مناب  معودنی  آهن و رویمصنوعی در بر  رف کردن زردی ناشی از کمبود 

ر خاکهای آهکی بسیار مویر اسوت و علوت آن د Fe-EDDHAنتای   موالعات متعدد نشان داده است که . (1991

یوورو  250(. به دلیل هزینه زیاد   حدود 2003پستانا و همکاران، می باشد   9های بیش از  pHپایداری این کالت تا 

درصد ار کل هزینه کووددهی را  60در هکتار( استااده از این کالت در کشاورزی محدود می باشد و در مواردی تا 

روشهای جایگزینی برای استااده از کالتهای مصنوعی حاوی عناصر کم  (. 2003پستانا و همکاران، تشکیل می دهد 

مصرف پیشنهاد شده است. از جمله آنها محلول پاشی نمکهای معدنی و کالتهای مصنوعی، مصرف خاکی شکلهای 

تووان ه از آهون را میسوازی شودنیغمعدنی، مصرف مواد آلی، مصرف اسید سولاوریک و اسوتااده از کمپوسوتهای 

سازی شده بوا لجون کنورتوور بورای کمپوست غنیاز ورمی ی( در آزمایش2006د و همکاران  جمود. هاشمی مذکر ن

روشوهای آزموون خواا و تجزیوه برگوی در تشوتید کمبوود آهون از  بهبود تذییه گوجه فرنگی اسوتااده نمودنود.

های درختان میوه برای این من ور پیشونهاد شوده اسوت ولوی کارآیی زیادی برخوردار نیستند و اخیرا روش تجزیه گل

در ایون  .( 2003پسوتانا و همکواران، استااده از این روش برای تمامی درختان میووه نیواز بوه تحقیقوات بیشوتری دارد 

تحقیق، از تعدادی از روشهای توصیه شده برای رف  کمبود آهن و روی استااده کرده و با اندازه گیوری غل وت ایون 

ترین راهکار برای رف  کمبود آهن و روی درختوان میووه بناصر در برگ و عملکرد و خصوصیات کیای میوه، مناسع

بوا  تعیین خواهد شد. هدف از این پژوهش ارائه روشی جایگزین برای  استااده از کالتهای مصنوعی این عناصر بوود.

بررسوی منواب  تاکیود بیشوتری روی ایون عنصور  توجه به نتای  بدست آمده و اهمیت کمبود آهن در منوقوه مذوان در

 معووف شده است.



 بررسی منابع -2

 آهن -2-1

 کلیات-2-1-1
(. 1993، هرینو  و دهد  مورلدرصد از سنگهای رسوبی را تشکیل می 4/4درصد از سنگهای آذزینو  6/4آهن     

( و غل وت آن در یوک منوقوه 1988است  بودا و همکاران، درصد  55الی  2/0غل ت معمول آهن در خاا بین 

( و هوم بوه شوکل Fe+2در شرایط محیوی آهن هم به شکل دو ظرفیتی یا فورو کند. محدود به مقدار زیادی تذییر می

کنود و  پتانسیل اکسیداسیون احیاء( تعیین می Ehو  pHظرفیت آهن را شود. ( یافت میFe+3سه ظرفیتی یا فریک  

( وجود گووگرد 2FeSتشکیل پیریت  در یب آهن بستگی به فراهمی سایر مواد شیمیایی دارد   برای مثال شکل ترک

 ضروری است(. 

گیرنود آهن برای رشد گیاهان ضروری است و این عنصر را بوه عنووان یکوی از عناصور کوم مصورف در ن ور می     

مورد نیاز بورای سواخته شودن و سوایر فراینودهای آهن یک عنصر کلیدی در تبدیل انريی (. 1973 تامپسون و تروه، 

 ند. کنسلولی است و گیاهان جیب آهن را تن یم می

آهن فرو از حاللیت و قابلیت استااده زیستی بیشتری نسبت به آهن فریک برخوردار است. آهن در خواا بیشوتر      

باشود یدار آهن در خواا می( شکل پاFeOOH(. گئوتیت  1988به شکل فریک وجود دارد  بودا و همکاران، 

تواند به شکل سوه ظرفیتوی اکسوید شوده و بوه رسووبات . شکل دو ظرفیتی آهن می(1984پندیاس و پندیاس، - کاباتا

. قائوده (1973 تامپسوون و توروه، باشود روکسیدی تبدیل شود که برای گیاهان غیور قابول اسوتااده میداکسیدی و هی

خاا اکسید شدن آن است و در شرایط قلیوایی رسووب شوکلهای نوامحلول  اصلی در پویایی و عد، پویایی آهن در

همچنوین شوود. ترکیبوات محلوول فورو تشوکیل می اء،شرایط اسویدی و احیو در شود در حالی کهاکسیدی تسری  می

برای مثال در شرایط غرقابی فراهموی آهون بورای دهد. شرایط آب خاا و تهویه این واکنشها را تحت تاییر قرار می

کنود کوه بورای گیاهوان یابددر حالی که در شرایط اکسیدی، شکلهای اکسیدی فریک رسوب مییاهان افزایش میگ

 آیدقابل استااده نیست. اگر مقدار اضافی اکسید فرو در خاا وجود داشته باشد سمیت آهن برای گیاهان بوجود می

تبودیل بوه آهون دیگر، اگر آهون فورو بوه دلیول ولی این موضوع به مقدار زیادی به گونه گیاه مربوط است. از سوی 

و  pHمدیریت مناسب خاا شوامل تن ویم شود. فریک مقدارش کم شود، کمبود آهن و زردی گیاهان مشاهده می

  .تواند مقدار کافی از شکل آهن دوظرفیتی قابل استااده برای گیاهان در خاا را فراهم کندشرایط آب خاا می

مناسب در خاا مشکل است از آنجائیکه قابلیوت اسوتااده و سومیت آهون در خواا بوه هم اکنون تعیین غل ت      

و شرایط آب خاا( بسوتگی دارد، لویا بورای ازریوابی قابلیوت اسوتااده و سومیت آهون  pH ،Ehای   شرایط منوقه

 شود. خاا توصیه می Ehو  pHگیری ای از جمله اندازهبررسی شرایط منوقه

هون بویش از مقودار شوکل قابول اسوتااذه ایون آمقدار نیاز گیاه به  8الی  5بین  pHه مناسب و در خاکهای با تهوی      

(. بتا ر این محدودیت گیاهان راهکارهای متعددی برای افوزایش جویب آهون 1986عنصر است  رمهلد و مارشنر، 

خاکهای شنی مقودار آهون آید. یمهن برای گیاهان بوجود نآ(. در این شرایط سمیت 1986 مارشنر،  کننداعمال می



ریشوه برخوی از گیاهوان  (.1978گواورن، های رسوی حوداکثر اسوت  مکککل کمی دارند و مقدار آهن کل در خا

 (. 1996هن فرو تبدیل کرده و جیب کنند  گراساا، آقادرند که آهن فریک را به 

اکسیدهای آهون از حاللیوت شود. ت میها( به شکل فرو یافهای اولیه  اکسیدها و فرومگنزینآهن در بیشتر کانی     

شوند و خصوصیات خاا و افقهای آن را تحوت تواییر های آزاد آهن در خاا یافت میند. کانیرمتااوتی برخوردا

شوکل توازه رسووب کورده و مگنتیت بی اینبنابرشود. هن بوسیله محلولترین کانی کنترل میآ دهند. حاللیتقرار می

شومار رفتوه و معموالسبسوته بوه ترین اکسیدها بهشودمحلولیاد می Soil-)3Fe(OHان نها تحت عنوآسیدریت که از 

 بوودا و همکواران،  دنوکنیوین میرا تع Fe+3و  Fe+2خواا، فعالیوت  2COشرایط اکسیداسیون و احیاء و غل ت 

ل و شوک  که حاللیت آن بوین هیدروکسوید بی pe+pH    )Soil-)3Fe(OH >5/11(. در شرایط اکسیدی  1988

، مگنتیوت شوکل پایودار 5/11کمتور از  pe+pHکنود. در اللیت آهن را در خاا کنتورل میحاکسید بلوری است( 

اسوت  2CO( تشکیل شود و تشکیل سیدریت نیز تحت تاییر فشار جزئوی 3FeCOآهن است تا زمانی که سیدریت  

 (. 1979 لیندسی، 

 گیرند:میسایر اکسیدها از ن ر حاللیت به ترتیب زیر قرار      
 (3Fe(OH)آهن خاا   >(3O2Fe-γمگهمیت  >(FeOOH-γلپیدوکروسیت  >(3O2Fe-αهماتیت   >(FeOOH-αئوتیت  گ

آهون محلوول بوه راحتوی بوه شوکلهای برابر بیشتر از حاللیت گئوتیت است.  3630شکل بی 3Fe(OH)حاللیت       

شود و اغلب با لیگانودهای ها میدر ساختمان کانیاکسیدی و هیدروکسیدی در آمده و جایگزین منیزیم و آلومینیو، 

 .(1992پندیاس و پندیاس، - کاباتادهد آلی تشکیل کمپلکس را می

 

 شرایط خاکی تاثیرگذار بر آهن -2-1-2
و مقودار اکسویژن خواا دارد. در  pHشود بستگی به شرایط ر ووبتی، شکل اکسید آهن که در خاا یافت می     

در شورایط شود. دی  خاکهای اکسیک( آهن به شکل اکسیدهای فریک هیدراته یافت میشرایط مر وب ولی اکسی

هن به شکلهای فرو و فریک برای تشوتید مورز سواره آب آ از تبدیلشود. مر وب و احیائی، اکسید فرو غالب می

تهویه مناسب هن معدنی در خاکهای با آ(. حاللیت NSCSS ،1999شود  زیرزمینی در خاکهای باتالقی استااده می

بووده و  pHدر خواا وابسوته بوه  Fe+3غل ت شود. وسیله انحالل و رسوب اکسیدهای آهن سه ظرفیتی تعیین میبه

-(. زیادی غل ت 1986رمهلد و مارشنر،  باشد میموالر  10-20و  10-8به ترتیب برابر  8و  pH 4مقدارش در 
3HCO 

تبدیل اکسیدهای آهن به همدیگر بر اسواس حاللیوت . شودیباعث کاهش قابلیت استااده آهن در خاکهای آهکی م

چندین شوکل بورای مودت  ووالنی  تگیرد و همیشه شکل کم محلول پایدارتر است ولی ممکن اسآنها صورت می

 (. 1991، موردودت و همکارانحضور داشته باشند   به صورت همزمانبدون تبدیل شدن به شکل پایدار، 

این پوشوش کنند. پایین، اکسیدهای آهن در سوح رسها رسوب می pHی، بتصوص در در شرایط متتل  خاک      

وقتوی مر ووب شووند های باال پایدار است. پوششهای اکسیدی ا راف رسها يلی شوکل بووده و pHتشکیل شده در 

گیشوت بوا چسوبانند. شوند و ذرات خاا را به هوم مییابند و وقتی گر، شوند منقبض شده و متتلتل میجریان می

شکل و بلوری نقش اساسی را یدهای آهن بیس(.  اک1988شود  دراگون، شکل بلوری تشکیل میزمان پوششهای بی



تشکیل اکسیدهای آهن همچنین تحت تواییر موواد آلوی و باکتریهوا قورار در پایداری ساختمان خاا به عهده دارند. 

کننود تبدیل می Fe+3را به  Fe+2کنند. باکتریها یل میهای اکسیدی و احیائی را تسهها تبدیل شکلباکتری. دگیرمی

آهن با مواد گیری در خاا بستگی به مواد آلی دارد. کنند. توزی  آهن قابل عصارهو از انريی آزاد شده استااده می

ن آاسوید هیومیوک خواا بوه شودت آهون را جویب کورده و بوا  3هوای بواالی pH . دردهدآلی تشکیل کالت می

 (. 1988 بودا و همکاران،   دهدمی کمپلکس تشکیل

هوای رسوی و هیدروکسویدهای آهون و منگنوز هسوتند. سایر اجزاء جیب کننوده آهون اکسویدهای بلووری، کانی      

هن بستگی به حاللیت هیدروکسیدهای آهون سوه ظرفیتوی دارد. همچنوین هیودرولیز، تشوکیل کموپلکس و آحاللیت 

میت هستند. حاللیت آهن ممکن اسوت تحوت تواییر تشوکیل سوایر ترکیبوات فرایندهای اکسیداسیون و احیاء حائز اه

 (.1988آهن قرار گیرد. از جمله فسااتها، سولایدها و کربناتها   بودا و همکاران، 

رود. معمووال وقتوی شومار مویر خواا بهدتذییر پتانسیل اکسیداسیون و احیاء روش دیگر افزایش حاللیوت آهون       

ولی نزدیک به سووح  کننداکسیدهای آهن سه ظرفیتی حاللیت آهن را در خاا کنترل می تهویه خاا خوب باشد

ی، شورایط احیوائی در خواا بوجوود شود و در شورایط مانودابریشه گیاهان، جایی که مواد آلی به سرعت تجزیه می

و احیاء می تواند و پتانسیل اکسیداسیون pH تذییر خصوصیات خاا از قبیل (.1991، موردودت و همکارانآید  می

درصود از آهون بوه  50باعث تبدیل آهن به شکلهای نامحلول و کاهش فابلیت اسوتااده آن شوود. در خاکهوای آلوی، 

نی وجود دارد. قسمت اع وم دشکلهای آلی و سولایدی وجود دارد ولی مقدار کمی از این ترکیبات در خاکهای مع

ای شووکل و بلوووری بوووده و بنووابراین بووه شووکل ذخیوورهبیآهوون باقیمانووده خوواا معموووالس بووه شووکل اکسوویدهای آهوون 

 (. 1978هستند هافمن و فلچر، 

هموراه بوا  آلوی  و شود که به شکلهای تبوادلیایجاد شرایط احیائی در خاا باعث پویا شدن اکسیدهای آهن می      

خواا و پتانسویل  pHزایش از سوی دیگر، افوباشند. اکسیدهای منگنز وجود دارند که برای گیاهان قابل استااده می

بوه شوکلهای نوامحلول در آب و اکسیداسیون و احیاء باال   شرایط اکسیدی( سوبب تبودیل شوکلهای تبوادلی  و آلوی 

( نشان داد که اضافه کردن مواد آلی بوه خواا باعوث بوجوود آمودن شورایط 1988شومن  شود. اکسیدهای آهن می

آورد. در صورت اضافه شدن مواد آلی بوجود می را متناوب و شرایوی مانند خیس شدن و خشک شدناحیایی شده 

و سوایر خصوصویات  pHعملیوات خواکورزی شوود. شکلهای کم محلول آهن به شکلهای تبادلی و آلوی تبودیل می

 دهد.خاا را تحت تاییر قرار می

گیاهوان ارتبوا ی بدلیل قابلیت استااده کم آهن در خاا، مقدار کول آهون در خواا بوا توسوعه کمبوود آن در       

 آمده است. 1دول جشود در ندارد. خصوصیات خاا که باعث بوجود آمدن کمبود آهن در درختان می

 : عوامل تاییر گیار بر ایجاد کمبود آهن در گیاهان1جدول 

 مکانیز، عوامل

ل 
وام
ع

کی
خا

 

pH 3قابلیت استااده کم آهن در خاا، عد، احیاء آهن  باالی خاا 

 رفیتیظ 2ظرفیتی به آهن 



ریزوسار و آپوپالسم ریشه و تاییر pHبافر کردن  حضور کربنات کلسیم

 مستقیم بر میزان بیکربنات

 توسعه کم ریشه و فعالیت محدود آن تهویه ضعی  و تراکم خاا

 کاهش سرعت جیب آهن دمای کم ناحیه ریشه

 قلیایی شدن خاا آبیاری با آب حاوی بیکربنات

ریزوسار،  pHافزایش مقدار بیکربنات در جوار ریشه و باال رفتن  ه ازت نیتراتیزیادی قابلیت استااد

هایی که نیترات را به اندا، هوایی آپوپالسمدر گونه pHافزایش 

 کنند، افزایش رشد رویشی و نیاز به جیب آهنمنتقل می

کمبود مواد آلی و حاصلتیزی 

 بیولويیکی کم خاا

 آهن کاهش قابلیت استااده مناب  آلی

هی
گیا
ل 
وام
ع

 

آسیب دیدن قابلیت استااده کربوهیدراتها و جیب آهن از  آلودگی به عوامل بیماریزا

 ها، تاییر بر تشکیل کالت بوسیله ریزجانداران خااریشه

عملکرد باال در سال گیشته و تاییر آن 

 در رشد گیاه در سال جاری
ذخیره کم کربن برای زمستان، عد، توسعه کافی ریشه 

 ر سال آینده در بهار و جیب کم آهند

آسیب به سیستم ریشه   برای مثال 

 در ایر عملیات خاکورزی(

 از دست رفتن قابلیت جیب آهن

 عد، انتقال مقدار کافی کربوهیدراتها به ریشه پیوند نامولوب پایه و پیوندا

 

احودهای صونعتی تولیود میووه از اهمیوت پروفیول خواا در تاسویس و با موالعهتتمین امکان توسعه کلروز آهن       

یابی بوه زیادی برخوردار است. در صورت خوا در این مرحلوه و بودون اعموال روشوهای زراعوی و شویمیایی، دسوت

ؤیر بر تذییه آهن، تتمین توسعه دلیل تعدد عوامل خاکی مبه باشد.پییر نمیعملکرد مولوب با کیایت مناسب امکان

معموالس ماید است ولوی کوافی  pHگیری اندازهیک خصوصیت معین خاا میسر نیست. گیری کلروز آهن با اندازه

اند  مانند تمشک و کیوی( پس از کاشت در خاکهای قلیوایی گیاهانی که به خاکهای اسیدی سازگار شدهباشد. نمی

یی را دارنود  احتمواالس قلیوا pH ها توانایی سوازگار شودن بوادهند ولی سایر گونهسریعاس عالئم کمبود آهن را نشان می

آپوپالسم ریشه(. مقدار کل کربنات کلسیم نیز شاخد مناسوبی بورای ارزیوابی کمبوود  pHدلیل توانایی در تن یم به

و آهوک فعوال، از آنجائیکوه مسوتقیماس بوه میوزان گیری جزء رس کربنات کلسویم، کربنوات ولی اندازه باشدآهن نمی

های متتل  نیز از ن ر حساسیت به کمبود گونه باشند.قابل اعتمادتری میبیکربنات خاا مربوط هستند، شاخصهای 

گور، در  50آهن متااوتند. گیاهان حساس مانند به و کیوی حتی در مقادیر بسیار کم کربنات فعوال خواا  کمتور از 

گور، بور  150الوی  100دهند در حالی که بسویاری از ارقوا، انگوور در خاکهوایی بوا گیلوگر،( عالئم کمبود نشان می

کنند. شواهد نشان داده که در صورت بواال بوودن میوزان آهون قابول جویب کیلوگر، کربنات فعال به خوبی رشد می

 (.2001یابد  تاگلیاوینی و رمهلد، خاا، مقاومت گیاه انگور به آهک فعال افزایش می



ایون شوکلهای  شوود.دریت دیده میهیشکل، گئوتیت، هماتیت و فریآهن در خاا بیشتر به شکلهای معدنی بی      

بوورای تتمووین آهوون قابوول اسووتااده خوواا  باشوود.بوورای گیاهووان کمتوور قابوول اسووتااده می در خاکهووای هوووازی آهوون

گیری آهون خواا حوداقل و...(. در روش معمول عصواره HCl ،DTPAگیرهای متتلای بکار رفته است   عصاره

هن پیوند یافته با سیدروفورهای میکروبی، فیتوسویدروفورها و که شامل آ کنند، شرکت نمیسه گروه عمده ترکیبات

تعدادی از سیدروفورها توسط ریزجانوداران موجوود در کوود داموی تولیود  باشد.می آهن کمپلکس شده با مواد آلی

( توواییر سوویدروفورهای آزاد شووده بوسوویله گیاهووان دارای 2000aتاگلیوواوینی   (.1998شوووند  چوون و همکوواران، می

ژی نوع دو،  گیاهان علای( را بر رشود درختوان میووه نشوان داد. گوروه سوو، ترکیبوات کالتوه  بیعوی آهون و استرات

ترکیبوات هوموسوی محلوول در آب قوادر بوه آزاد سوازی آهون  های این عنصر با اسیدهای هیومیک است.کمپلکس

 (. 2000ان، باشد  سسکو و همکارهیدروکسیدها و تبدیل آنها به شکلهای قابل جیب گیاهان می

      

 تاثیرآهن بر گیاهان -2-1-3
( جویب Fe+2رود. آهون بوه شوکل فورو  شمار مویآهن یک عنصر غیایی ضروری کم مصرف برای گیاهان به      

ازی بسیاری از آنزیمهوای دخیول در فتوسونتز و توناس گیاهوان سشود و برای ساخته شدن کلروفیل و فعالگیاهان می

( بوده و برای گیاهان غیر قابول اسوتااده Fe+3موجود در خاکهای هوازی به شکل فریک   ضروری است. بیشتر آهن

( Fe+2های خاا نتوانند بوه مقودار کوافی یوون آهون فورو آید که کانیکمبود آهن در شرایوی بوجود میباشد. می

(. کمبوود آهون 1973و تووره،   تامپسوون              انود شوودآزاد کنند تا جبران یونهایی که به شکل فریوک در آمده

منگنز و مس عوامل اکسید کننده هستند که یونهای فرو را بوه یونهوای  تواند بدلیل زیادی منگنز و حتی مس باشد.می

  شود.کمبود آهن بدلیل مسمومیت منگنز در خاکهای اسیدی مشاهده می کنند.فریک تبدیل می

 

 

 ضرورت آهن -2-1-3-1

شناسوایی شوده اسوت. آهون یوک عنصور فوراوان در سونگها و خواا  1845هان در سال ضرورت آهن برای گیا      

ایون  باشود.دلیل آن ماهیت بسویار نوامحلول برخوی از ترکیبوات فریوک می باشد ولی کمبود آن بسیار شای  است.می

ایون  باشوند.یو یکی از اجزاء اصلی خاکهای قرمز نواحی حواره م یابندترکیبات در خاکهای بسیار هوادیده تجم  می

 (.1973 تامسون و توره،  باشندترکیبات بسیار نامحلول بوده و قادر به تامین آهن مورد نیاز گیاهان نمی

در مورد راهکارهای جیب و انتقال آهن در گیاهان تحقیقات زیادی انجا، شده است زیرا این راهکارهوا فراینود       

اس علت کمبود آهن در تمامی شرایط مربوط به تاییر عوامول خواکی بور تقریب باشد.کلیدی برای تامین آهن گیاهان می

 .(1992پندیاس و پندیاس، - کاباتاباشد های آهن میحاللیت کانی



نقشهای متابولیکی آهن در گیاهان به خوبی شناخته شده است و آهن عنصر کلیدی در تبدیالت انريی مورد نیاز       

سلولی است. نقشهای آهن در گیاهان بیوشیمیایی بووده و بوه صوورت زیور خالصوه  برای سنتز مواد و سایر فرایندهای

 شود.می

 یابد.وپالست تجم  میرآهن در ساختمان پروتئینهای هم و غیر هم وجود دارد و در کل -1

 کنند.کمپلکسهای آلی آهن در مکانیز، انتقال الکترون در فتوسنتز شرکت می -2

 حیاء نیترات و سولاات نقش دارند.پروتئینهای غیر هم در ا -3  

 آهن مستقیماس در متبولیسم اسیدهای نوکلئیک دخالت دارد. -4  

 .(1992پندیاس و پندیاس، - کاباتانقش کاتالیزوری و ساختمانی شکلهای آهن فرو و فریک شناخته شده است -5  

 

 کمبود آهن -2-1-3-2

گها سبز باقی مانده ولی بافت بین رگبرگی به رن  سبز کمرن  و رگبر افتدوقتی کمبود آهن در گیاه اتااق می      

برگهای جوان بیشتر تحوت تواییر نامند. (. این کمبود کلروفیل در برگ را کلروز می1966 والیهان،  آیدیا زرد در می

وز گیاهوان در ر(.  علت اصولی کلو1973زیرا آهن داخل گیاهان نسبتاس غیر پویا است  تامپسون و توره،  گیرندقرار می

خواا  pHاکسیداسیون و احیواء یوا  لخاکهای با تهویه مناسب، حاللیت کم اکسیدهای آهن است. با افزایش پتانسی

پتانسیل اکسیداسیون احیاء بحرانی بورای آهون در یابد. قابلیت استااده آهن در محلول خاا برای گیاهان کاهش می

pH  باشد در حوالی کوه درمیولت + میلی100+ و 300به ترتیب  7و  6های pH ولوت میلی -100مقودار آن  8برابور

  (. 1974گوتو و پاتریک،   است

( ولی کمبوود آن در خاکهوای آهکوی 1972خاکهای شنی غیر آهکی نیز مشاهده شود   چسنی، در کمبود آهن       

مووردودت و ت  (. غل وت تعوادلی آهون در خاکهوای آهکوی بسویار کوم اسو1984شای  اسوت   میلور و همکواران، 

و  ءخاا، پتانسویل اکسیداسویون و احیوا pH(. قابلیت استااده آهن در خاا برای جیب گیاهان به 1991، همکاران

ر وبت زیاد خاا مقدار شکل محلوول (. 1975ویت و همکاران، ود عوامل کالت دهنده آلی بستگی دارد  بکجو

 سوونار و  شوود.اهش پتانسویل اکسیداسویون و احیواء می. غرقاب شدن کامل باعث کدهدو پویای فرو را افزایش می

گیورد کوه های خاکستری  ماتل( بوسیله آهن فرو پویوا شوکل میی ضعی  لکهش(. در خاکهای با زهک1982قوگار، 

 آوردهایی را به سمت قسمتهای  با تهویه خوب که اکسیدهای آهن فریک در آن رسوب کرده است بوجود میزبانه

 (.1973،  تامسون و توره

و  3Fe(OH)هوای بواال اسوت. شوکلهای pHهوای کوم بسویار بیشوتر از pHحاللیت شکلهای فورو و فریوک در      

2Fe(OH)   حاللیت کمی دارند و درpHزیرا در ایون شورایط یوون  کنندهای باالی خاا رسوب می-OH  بسویار

آهون و ایجواد زردی ناشوی از فراوان است. یکی از مضرات زیادی مصرف آهک در خاا رسوب شکلهای پویای 

(. نتای  تحقیقات نشان داده است که برای رشد مولووب گیاهوان بایود غل وت 1973 تامسون و توره،  باشدآهک می

( کواهش غیور اختصاصوی 1966(. والیهان  2198شواب و لیندسی،    موالر باشد 10-8آهن محلول در خاا بیش از 



اکسویدهای  6الوی  5/5های  pHمشاهده کرد.  در  Feگر، برلیترمیلی 10رشد گیاهان را در محلول غیایی با غل ت 

. تشوکیل کالتهوای  بیعوی، مصورف تواند این غل ت تعادلی آهن محلول در خاا را تامین کنود معدنی فریک نمی

ت هن به بیش از این حد بحرانوی الز، اسوآ( برای افزایش غل ت II( به آهن  шکالتهای مصنوعی و یا احیاء آهن  

  (. 1982 شواب و لیندسی، 

ن ممکن است مستقیماس کمبوود آهون نباشود. کمبوود آهون آ کمبود آهن معموالس با کاهش رشد همراه است دلیل      

(. 1966آیود  والیهوان، معموالس در خاکهای آهکی، خاکهای با زهکشی ضعی  و خاکهای غنی از منگنوز بوجوود می

 شود عبارتند از:بوجود آمدن یا تشدید کمبود آهن میمدیریت خاا و سایر شرایوی که باعث 

 زیادی ر وبت  .1

 غل ت باالی عناصر سنگین در خاکهای اسیدی   بتصوص مس، منگنز، نیکل و روی( .2

 حضور موجودات معین   مانند قارچها و نماتدها( .3

 کمبود اکسیژن در خاا .4

فالنوئیودها و ضوایعات صونای  چووب   پلیبقایای گیاهی، کودهای دامی، لجون فاضوالب، پیوت، خواا ذغوال،       

پاشی ترکیبات آهون (.  محلول1982چن و باراا، لیگنوسولااناتها( و حتی ذغال سن  در رف  کمبود آهن مؤیرند  

(. ترکیبوات آلوی آهون در کودهوای داموی در 1984 ماتوچوا، های گیاهی ماید است برای رف  کمبود برخی از گونه

 (.1979قابل استااده مؤیرند  پارسا و همکاران،  نگهداری این عنصر به شکل

 

 جذب و ذخیره آهن در گیاهان -2-1-3-3

شود این موضووع باعوث جودا شودن ( میII( به آهن  шآهن  ها باعث ایجاد شرایط احیائی و تبدیل تناس ریشه     

خوارجی زموین فوراوان اسوت و (. هر چند آهن در پوسوته 1986 رمهلد و مارشنر،  گردد( از کالتها میшآهن   یون

(. قابلیت استااده آهن در خاکهای با تهویه مناسب کوم 1975 نوریش،  دهددرصد از لیتوسار را تشکیل می 5حدود 

(. در خاکهوای 1991، موردودت و همکاراناست که دلیل آن شیمی خاص ترکیبات آهنن در شرایط هوازی است  

 شود:ق معادله زیر کنترل میهوازی حاللیت آهن توسط اکسیدهای فریک  ب

O2+ 3H+3= Fe+.Soil + 3H3Fe(OH) 

مول بور متور مکعوب خواهود رسواند  10-5به  10-17را از حدود  Fe+3غل ت  4به  8خاا از  pHبنابراین کاهش       

ع شوود و بنوابراین کول آهون محلوول از مجمووبه راحتی هیدرولیز می Fe+3 ،عالوه بر آن. (1986 رمهلد و مارشنر، 
3+Fe آن    های هیدرولیزو گونه+

2Fe(OH)  4-وFe(OH) تشکیل شده است. بدیهی است، پتانسیل اکسیداسیون )

اسوت ولوی در  3Fe+تر از بسویار محلوول 2Fe+با وجوود اینکوه تواند حاللیت آهن را تحت تاییر قرار دهد. احیاء می

غالوب بووده و بنوابراین در اکثور   3Fe+( شوکل8الوی  pH  6معمول خاکهوا   در شورایط فیزیولوويیکی: pHمقادیر 

ولوی  شوودمول در متور مکعوب تثبیوت می 10-8الی  10-6خاکهای هوازی، حداقل غل ت آهن کل معدنی در حدود 

( اسوت کوه دلیول آن تشوکیل 10-5الوی  10-3 گیری شوده بویش از ایون مقودار   در محودوده غل ت کل آهن انودازه

(. ایون لیگانودهای آلوی 1973آلی محلوول در خواا اسوت  اولوموو و همکواران، کمپلکسهای محلول با لیگاندهای 



کننوده آزاد شوده از باکتریهوا و توانند از تجزیه مواد آلی   مانند اسید فولویوک( یوا سویدرفورها  ترکیبوات کالتمی

 (. 1982قارچها( یا ریشه گیاهان تولید شوند پاول و همکاران، 

. غل ت آهون باشدآهن کمپلکس شده شکل غالب آهن قابل جیب برای گیاهان می  در خاکهای با تهویه مناسب    

باشود کوه بسویار بیشوتر از مقودار مول در متر مکعب می 10-4الی  10-2 کمپلکس شده برای رشد بهینه گیاهان حدود 

ل اسوتااده (. بنابراین الز، است گیاهان غل ت آهون قابو1982 شواب و لیندسی،  آهن کمپلکس شده در خاا است

آهن از خاا بسیار کارآمد هستند و دلیل آن نگهداری سوح آهن بافتها  در خاا را باال ببرند. گیاهان در استتراج

باشد با وجود اینکه مقدار آهون قابول جویب در خواا بسویار گر، بر کیلوگر، وزن خشک میمیلی 100الی  50بین 

 (.1986کمتر است  رمهلد و مارشنر، 

 ب آهن توسط گیاهانجی -2-1-3-3-1

حتی با وجود مقدار کم آهن قابل جیب در خاا مقدار کوافی کنند. گیاهان جیب آهن از خاا را تسهیل می      

کننود. گیاهان آهن سه ظرفیتی را به آهن دو ظرفیتی تبودیل می ،ود. برای کنترل جیب آهنشآهن جیب گیاهان می

شود که شامل ایجاد شرایط احیائی در ا راف ریشه و هان اعمال میدو راهکار برای افزایش حاللیت آهن توسط گیا

دهنود کوه هون پیونود میآ ور اختصاصی با که به ترشح ترکیباتی با وزن مولکولی کم و لیگاندهای چند دندانه است

ورنود. آاین راهکارها آهن سه ظرفیتی را محلول کرده و به شوکل قابول جویب در میشوند. فیتوسیدروفور نامیده می

های گیاهوان و ترشح سیدرفورها محدود بوه گونوهکنند  ور اختصاصی عمل میهای گیاهی بهاین راهکارها در گونه

 (. 1986.  رمهلد و مارشنر، است (Poaceae خانواده  علای

 تجم  آهن در گیاهان -2-1-3-3-2

 الی  4آهن در بعضی ازگیاهان حدود غل ت  (.1973شود   تامپسون و توره، آهن به شکل یون فرو جیب گیاهان می

بسیاری از گیاهان دارای غل ت آهن باشد. که تقریباس برابر غل ت بُر، منگنز و روی می گر، بر کیلوگر، استمیلی 19

هستند ولی مقدار این عنصر در حدی نیست کوه جوزو عناصور پور مصورف در ن ور  لوگر،گر، بر کیمیلی 16بیش از 

هن دو ظرفیتوی بورای گیاهوان سومی هسوتند و معمووالس آ است و شکلهای 3Fe+گیاهان  شکل غالب آهن درگرفت. 

توانود غل وت ولی در شورایط خاصوی میگیری است. غل ت آنها در اندامهای گیاهی زیر حد قابل تشتید و اندازه

بوه (. جویب آهون توسوط گیاهوان محودود 1982گودمن و دکووا، درصد غل ت کل آهن گیاه برسد    20آنها به 

غل ت کافی آهن برای رشد مولوب آنها و (. 1978باشد  کالرکسون و سندرسون، های در حال رشد مینوا ریشه

های قابلیوت جویب گونوهکننود بسویار مهوم و حیواتی اسوت. همچنین احشا، و انسانهایی که از این گیاهان تذییوه می

کند. گیاهان لگو، آهن بیشتری احل رشد تذییر میمتتل  گیاهان یابت نیست و با تذییر شرایط اقلیمی و خاا در مر

در جایی که مقدار آهن محلوول در خواا زیواد باشود گیاهوان کنند. می هنسبت به گیاهان علای در اندا، خود ذخیر

ممکن است آهن زیادی را در اندا، خود ذخیره کنند. برای مثال در خاکهای با منشأ سورپانتین، گیاهوان علاوی حتوی 

کنند. غل ت  بیعوی گر، بر کیلوگر،  بر اساس وزن خشک( آهن در اندا، خود ذخیره میمیلی 3580ی ال 2127بین 

ای احشوا، بوا گر، بور کیلووگر،  وزن خشوک( اسوت . نیواز تذییوهمیلی 1000الی  118ای بین آهن در گیاهان علوفه



خووراکی سوبزیجات  یقسومتها. شوودگر، بر کیلوگر، آهن در وزن خشک علوفه تامین میمیلی 100الی  50غل ت 

بور اسواس وزن خشوک  گور، بور کیلووگر،میلی 130الوی  29مقدار مشابهی آهن دارند و غل وت آهون در آنهوا بوین 

های . کاهو بیشترین مقدار و پیاز کمتورین مقودار را دارد. آهون گوزارش شوده در خاکسوتر بسویاری از گونوهباشدمی

های غالت از ن ر مقدار آهن با هم زیاد متااوت نیسوتند و وگر، است. دانهگر، بر کیلمیلی 1200الی  200گیاهی بین 

گور، بور میلی 100گر، بر کیلوگر، وزن خشک است. مقادیر بویش از میلی 80الی  25مقدار معمول آهن در آنها بین 

(. 1992کیلوگر، آهن در دانه غالت تنها در کشورهای معودودی گوزارش شوده اسوت  کاباتوا پنودیاس و پنودیاس، 

 (. 1986تری و آبادیا، کند  درصد آهن برگها در کلروپالست تجم  پیدا می 80حدود 

ل ت آن در آوند چوبی است و آهن عنصری با پویایی متوسط در داخول غغل ت آهن در شیره پرورده بیش از        

ج شوود   بوراون و همکواران، (.  این عنصور قوادر اسوت کوه از برگهوا خوار1975 زیگلر،  شودگیاه در ن ر گرفته می

یی شویره اقلیو pH(. تحقیقات بسیار محدودی در زمینه شکلهای آهن در آوند آبکوش صوورت گرفتوه اسوت. 1965

نهایوت نوامحلول هوای قلیوایی بیpHدر  Fe+3زیورا  گویارد.آوند آبکش تاییر بسزایی بر شکل این عنصر بجوای می

، مووردودت و همکوارانه ظرفیتوی در آونود آبکوش وجوود دارد  بنابراین هر دو شکل آهن دو ظرفیتوی و سو  است.

1991 .) 

 پروتئینها. Fe-Sپروتئینها و در بافتهای گیاهی دو گروه اصلی پروتئینهای حاوی آهن وجود دارد، هم      

پروفیورین بوه عنووان گوروه پروسوتاتیک -Fe-پروتئینها شامل سیتوکرومهای متااوتی هستند که بوا کموپلکس هومهم

هموگلوبین سایر پروتئینهای هم شامل اکسیدازهای سویتوکرومها، کاتاالزهوا، پروکسویدازها و لو شوند. تد میمش

پروتئینها، آهن با گروههای تیوول سیسوتئین  Fe-Sدر    شود. باشد که ترکیب اخیر در گره ریشه بقوالت یافت میمی

،  Fe-Sکنود. مهمتورین ترکیوب پروتئینوی رقورار میای و یوا بوا هوردو پیونود بو یا به گوگرد معدنی بوه شوکل خوشوه

در فرایندهای متابولیکی مانند فتوسنتز، احیاء سولاات و سولایت، توناس،  Fe-S فرودوکسین است.  سایر پروتئینهای

سوازی تعودادی عالوه بر این نقشها، آهن در فعال کنند.چرخه اسید تری کربوکسیلیک و تثبیت نیتروين ایااء نقش می

دخالووت دارد  RNAلینیووک اسووید سوونتتاز، کوووپروپروفینیروين اکسوویداز و سوواخته شوودن آمینولوینزیمهووا  ماننوود از آ

 (.1991، موردودت و همکاران 

 

 فیزیولوژی درختان و کمبود آهن -2-1-4

 تر ازهتاییر پایه بر مقاومت پیوندا به خوبی شناخته شده است. کمبود آهن در درختان چنود سواله بسویار پیچیود      

دهی، چرخه تولید مثلی درختان از تشکیل جوانوه گول در سوال اول و گول(. 2000aگیاهان یکساله است  تاگلیاوینی،

باعث شدت یافتن کمبود آهن دهی بیش از حد در یکسال رسد. میوهتشکیل میوه و بلوغ میوه در سال آتی به پایان می

دهی شودید باعوث کند میوهر زیادی کربوهیدرات در خود ذخیره میدر سال آینده خواهد شد. از آنجائیکه میوه مقدا

ها جیب شود زیرا آهن فقط توسط نوا ریشهها و جیب مقدار کافی آهن در بهار سال بعد میعد، رشد کافی ریشه

 (. مشکل دیگر تذییه آهن انتقال آن در گیاه است که از  ریق آوندهای چوبی1980شود  کالرکسون و هانسون، می



عالئم کمبود آهن اصوالس زردی بین رگبرگی و تر است. انتقال آن مشکلو در درختان بزرگ و بالغ  گیردصورت می

. علوت آن ذخیوره افتودشوند اتااق میها باز میدر بعضی از حاالت زردی غیر یکنواخت است که معموالس وقتی جوانه

د رویشی، زمانی کوه مقودار نیواز گیواه بویش از مقودار قابول ناکافی آهن است و یا اینکه در اوائل فصل و در زمان رش

این موضوع باعث یابد که در بهار غل ت بیکربنات نیز به خا ر بارندگی افزایش میافتد. استااده آهن است، اتااق می

 شووند و. در اواسط فصل رشد و پس از بهبود شرایط خاا معموالسبرگهای جوان سوبز میشودتشدید کمبود آهن می

 کاهش عملکرد درختان بدلیل کمبود آهن بستگی به  ول دوره زرد شدن گیاه داردمانند. برگهای مسن زرد باقی می

 و زمان بحرانی معموال شکوفایی گل و تشکیل میوه است.

در خاکهوایی کوه کنود. عالئم کمبود سال به سال با تذییر شرایط محیوی و از درختی به درخوت دیگور تذییور می      

االرض است عالئوم کمبوود در سوالهای بعودی رشود نمایوان صد کربنات کلسیم سوح خاا کمتر از خاا تحتدر

شود. موالعه پروفیل خاا برای درا این حالتها ماید است. عالئم کمبود در یک درخوت نیوز یکنواخوت نیسوت می

 پدیده وجود دارند عبارتند از:شوند. فرضیاتی که برای توضیح این های زرد و سبز کنار هم دیده میزیرا شاخه

 اند. نواحی خاصی در خواا ممکون اسوت وجوود های درختان در حجم زیادی از خاا گسترده شدهریشه

باشودآهنی کوه از یوک خا ر اینکه آهن در گیواه پویوا نمید. بهداشته باشد که غنی از آهن قابل استااده باش

 د.شوریشه جیب شاخه سبز شده به شاخه زرد منتقل نمی

 شوود انتقوال آن بوا جریانوات انتقوال صوورت از آنجائیکه آهن به شکل غیر یونی در آوند چووبی منتقول می

های اصولی دیوده های فرعی بیش از شواخهگیرد که اغلب یکنواخت نیستند. عالئم کمبود آهن در شاخهمی

 شود.می

جیب شده از ریشه بوسیله آوندچوبی به اندا،  عد، سازگاری پایه و پیوندا نیز علت دیگر دشواری انتقال مواد      

که مقودار کوافی کربوهیودرات از انودا، هووایی بوه در صورتیها است. هوایی و کربوهیدراتها با اوند آبکش به ریشه

ریشه منتقل نشود مکانیزمهای ریشه برای افزایش جیب آهن مانند فعالیتهای احیاء آهون در جووار ریشوه و یوا ترشوح 

در هکتار در سال است  گارتل،  Feگر،  1100الی  650نیاز آهن درختان میوه بین ببیند.  آسیب است ممکن پروتون

باشود و مقودار در هکتوار در سوال می Fe گر،  150(. مقدار برداشت آهن بوسیله میوه درختان هلو تقریباس برابر 1993

الی  1ری از درختان میوه به ازای هر تن میوه تازه سیاب گردد. برایمشابهی آهن نیز بعد از خزان برگها به خاا بر می

 (.2000bشود  تاگلیاوینی و همکاران، گر، آهن از خاا برداشت می 10

های علای انجا، شده است. بیشتر تحقیقات انجا، شده در مورد راهکارهای جیب آهن توسط گیاهان روی گونه      

د تا بتواند از غشاء پالسمایی عبور کنود. آنوزیم فریوک کوالت احیاء شو Fe+2 به  Fe+3برای جیب آهن الز، است 

کننود نقوش اساسوی را در ( و فعالیت پمپ پروتونی که عوامل احیواء کننوده را در ریزوسوار آزاد میFCRرداکتاز  

 (. بنوابراین موالعوه مکانیزمهوای جویب آهون در1986کنند  رمهلد و مارشونر، ایاا می 1گیاهان دارای استراتژی نوع 

نتوای  تحقیقوات نشوان داده ای باید محدود به این دو عامل فیزیولويیکی و بیوشیمیایی باشود. گیاهان چند ساله دولپه

ای قادرنود جویب آهون را بوا راهکارهوای سوازگاری بهبوود است که همانند گیاهان علای، گیاهان چندسواله دو لپوه



ت است ولی ترشح ترکیباو احیاء آنزیمی آهن در ریشه ها شامل اسیدی شدن آپوپالسم ریشه این سازگاریببتشند. 

بیشوتری بورای  های مقاو، به کمبود آهون از توانواییاحیاء کننده از ریشه   مانند کافئیک اسید( نقش کمی دارد. پایه

 کمتر از گیاهوان ،نیز مشاهده شده که در گیاهان مبتال به کمبود FCRدر ریزوسار برخوردارند. فعالیت  Fe+3احیاء

گویارد  ووری های متتل  تاییر متااوتی بجوای میدر گونه FCRسالم بوده است. حضور بیکربنات نیز در فعالیت 

 (.2001در درختان به بیشتر از درختان گالبی بوده است   تاگلیاوینی و رمهلد،  FCRکه تاییر آن در کاهش فعالیت 

ریزوسوار را  pHیب آهن ندارد. حتی اگر ریشه بتوانود از ریشه در خاکهای آهکی تاییر زیادی بر ج H+ترشح       

در خنثوی  H+ برساند، مقدار آهن آزاد شده از این  ریق بسیار کمتر از مقدار نیاز گیاه است. اهمیت ترشوح  6به زیر 

(. 1994سازی بیکربنات و ایجاد شرایط بهتر برای احیواء آهون در آپوپالسوم سولولهای پوسوت ریشوه اسوت  منگول، 

موالعات اخیر نقش آنزیم فساو  باشد.نمی FCRهای سازگاری برای جیب آهن محدود به ترشح پروتون و راهکار

( را در سازگاری گیاهان برای مقابله بوا کمبوود آهون در خاکهوای آهکوی نشوان PEPCانول پیروات کربوکسیالز  

و آن را به اگوزاالت و سوپس مواالت داده است. این آنزیم با بیکربنات  عامل اصلی ایجاد کمبود آهن( ترکیب شده 

اساسی را در انتقال آهن در آوند  شت ماده اولیه تولید سیترات است که نقاالز(. استواگ1994 منگل،  کندتبدیل می

در گیاهوان کاشوت شوده در خاکهوای بوا قابلیوت ای مقاو، به کمبود آهون( چوبی به عهده دارد. در چقندرقند  گونه

در سلولهای نوا ریشه چهار برابر گیاهانی بووده کوه در خاکهوای غنوی از آهون  PEPC استااده کم آهن، غل ت 

در  باشود.در ریشوه میPEPC مربووط بوه غل وت Actinidiaرشد کرده بودند. مقاومت به کمبوود آهون در گیواه 

 گیاهان علای و درختی نیز تجم  اسیدهای آلی گزارش شده است. 

 

 غیرفعال شدن آهن در برگها -2-1-5

یابد. عوالوه بور آن، ها تجم  میقسمت اع م آهن جیب شده توسط گیاهان، حتی در خاکهای آهکی، در ریشه      

افتد. این موضوع که چقدر از آهن جویب ها و در فضای آپوپالسم ریشه رسوب کرده و به دا، میدر خارج از ریشه

هن دوباره احیاء شده و وارد سولولهای مزوفیول بورگ  جایی که آ ماند و چقدر به اندا، هواییشده در ریشه باقی می

قابلیت احیاء آهن در آپوپالسم سولولهای بورگ دوموین مرحلوه  درستی معلو، نیست.هنوز به ،شودمنتقل می شود(می

متازن آهن موجود ممکن است غیر  ، به کمبودالمهم برای دسترسی آهن برای سلولهای برگ است. در برگهای مبت

نابراین قسمتی از آهن جیب شده توسط ریشوه، از غشواء پالسومایی سولولهای بورگ عبوور نکورده و در ب .فعال باشد

( معتقد است غیر فعال 2000روشن نیست. رمهلد   زدالیل غیر فعال شدن آهن در برگ هنو یابد.آپوپالسم تجم  می

عوث کواهش جویب آهون و شدن آهن در برگ نتیجه جانبی بروز زردی است. غل وت زیواد بیکربنوات در خواا با

بنوابراین، غل وت زیواد آهون کول در برگهوا پیامود نهوایی تواییر مناوی  شوود.قابلیت استااده آن برای اندا، هووایی می

محققان دیگر معتقدند غیرفعال شدن آهن در برگها عامل اصلی بروز زردی در برگهوا بیکربنات بر رشد برگها است. 

باالی آپوپالسم برگ  pHمربوط به  ارآیی کم آهن در بافت برگها ابتداعاس( معتقد است که ک1994منگل   باشد.می

کنود و در نتیجوه انتقوال آهون از غشواء در شرایط قلیایی است که احیاء آهن در سلولهای مزوفیل برگ را متتول می



ع کردند و با آپوپالسم ابدا pH گیری( روشی را برای اندازه1999یابد. کسگارتن و همکاران  پالسمایی کاهش می

ایون  ( قوادر اسوت احیواء آهون را متتول نمایود.0/7الوی  3/6باالی آپوپالسم   pH که گیری خود نشان دادند اندازه

اظهار داشتند نیترات تنها شکل در دسترس برای جیب در خاکهای قلیایی اسوت و نقوش اساسوی را  محققان همچنین

یکه اغلب در ختان نیترات را در ریشه احیاء نموده و به اندا، هووایی از آنجائ کند.در قلیایی کردن آپوپالسم بازی می

  کند.ی غیر از جیب نیترات در قلیایی کردن آپوپالسم برگها شرکت مینمایند بنابراین فرایند دیگرمنتقل می

احیوا آنوزیم  در مجواورت آپوپالسوم و محولباشود. می 5در آپوپالسم برگهوا برابور  مقدار بهینه برای احیاء آهن      

FCR در غشاء پالسمایی ، pH  است. ن ریه غیر فعوال شودن آهون در برگهوا بودلیل شورایط  0/6الی  5/5تقریباس بین

پاشی با محلولهای سبز شدن مجدد برگها در ایر محلولای موابقت دارد و قلیایی آپوپالسم با نتای  آزمایشهای مزرعه

پاشوی برگوی ( نشوان دادنود کوه محلول2001  بوالرمو  اوینییلگتا(.  2000a، اوینییلگاسیدی حاکی از آن است  تا

ولوی  شودهو سوبز شودن مجودد برگهوا  5گیاه آفتابگردان با محلول اسید سیتریک باعث کاهش آپوپالسم برگهوا بوه 

 ه است.ردغل ت آهن برگها تذییر نک

( نشوان داد در حضوور 1971رتلنود  ده دارد. سازی آهون در برگهوا بوه عهوتاییر مستقیمی بر غیر فعالبیکربنات         

 وری که از ورود آن بوه نوواحی بوین رگبرگوی کند در برگها تذییر می Fe59بیکربنات در محیط ریشه توزی   بیعی 

 8/1ل تهوای بواالیی از بیکربنوات  بویش از غیابد. جلوگیری شده و آهن در رگبرگها و بافتهای ا راف آن تجم  می

در حوالی کوه در مقوادیر  شوودیافوت می Populus deltoidsه آوند چوبی گیاهان چوبی مانند میلی مول( در شیر

(. در شرایط بروز زردی ناشی 2000( بیکربنات نباید حضور داشته باشد  لوکنا، 0/6الی  5/5آپوپالسم    pHمناسب 

از زیادی این نسبت  FCRو فعالیت  باقال و چقندر قند افزایش یافتهاز کمبود آهن نسبت سیترات به آهن در بافتهای 

(. 2001تجم  آهن در آپوپالسم قسمتی مربوط به افزایش غل ت سیترات است   آبادیوا و همکواران، بیند. سیب میآ

داده و بنابراین احیواء  را هنآممکن است سیترات فریک تشکیل کمپلکسهای با وزن مولکولی زیاد با  pHبا افزایش 

افزایش غل ت سیترات در شیره آوند چوبی گیاهوان مبوتال بوه کمبوود آهون یابد. اهش میسیترات آهن سه ظرفیتی ک

دهود تولیود اگزالواسوتات را می پیرواتل ها است زیرا واکنش بیکربنات با فساواینوناشی از جیب بیکربنات از ریشه

 که ماده اولیه تشکیل سیترات است.

توانوایی متاواوتی در جویب آهون از  1های کلسویکول و کلسویاايونوه( پیشنهاد کردند کوه گ2000زولن و تایلر        

یابود در حوالی کواهش نمیبه استثنای چند مورد ، جیب آهن در گیاهان کلسیااي در خاکهای آهکی ها دارند. ریشه

حاو  کننود و دچوار  آهن را به شکل فعال از ن ور متوابولیکی در این خاکها جیب که گیاهان کلسیکول قادر نیستند

 شوند.کمبود و زردی می

  

 روی -2-2

 کلیات -2-2-1

                                                 
1 Calcicole and Calcifuge 



روی یک عنصر فراوان در پوسته خارجی زمین است و در خاا، آب، هوا و مواد غیایی وجود دارد. در حالوت      

فلز روی در صنعت کاربرد زیادی دارد و بوه عنووان شود. خالد  فلزی( به رن  ساید مایل به آبی درخشان دیده می

ازی سويی و صونعت باتریادر ساخت فلزات آلیوشود. آهن برای جلوگیری از زن  زدگی استااده میپوشش دهنده 

 شوودولاات، اکسوید و سوولاید یافوت میسوشود. روی بیشوتر بوه شوکل ترکیبواتی ماننود کلریود، نیز از آن استااده می

ید روی در صونای  رنو  و اکسوید و سوولاشوود. (. در  بیعت روی بیشتر بوه شوکل سوولاید یافوت می2007 هابک، 

کلرید، سوولاات و اسوتات روی شود. سرامیک سازی کاربرد دارد. اکسید روی همچنین در تولید آهن ربا استااده می

ترکیبوات رود. کار مویهدر جلوگیری از پوسیدگی چوب و تولید پارچه کاربرد دارد و کلرید روی در تولید سیگار بو

باشود و روی بوه مقودار کوم موورد نیواز بودن میشوود. مصرف میلواز، آرایشی روی همچنین در داروسازی و تولید 

شود. زیوادی روی نیوز از ن ور سوالمتی ض سالمتی، مشکالت نازایی و کاهش مقاومت به بیماریها میرکمبود آن عوا

 (. 2007زیانبار است  هابک، 

گوردد. دوظرفیتی جیب گیاهوان می باشد که به شکل یونروی یک عنصر ضروری کم مصرف برای گیاهان می     

شوود و یوا اینکوه ناقول هنوز به روشنی معین نیست که آیا این عنصر از  ریوق انتشوار از غشوای پالسومایی جویب می

 شووددرصد از روی مورد نیاز گیاه با فرایند انتشار به سمت ریشوه منتقول می 5/90ای در آن دخیل است. حدود ویژه

خاا دارد و به همین دلیل کمبود روی در نواحی خشوک و نیموه خشوک شوای  اسوت که بستگی زیادی به ر وبت 

 (. 2007نا،،  بی

قسمت اع م روی در خاا در ساختمان کانیها وجود دارد و برای گیاهان غیر قابل اسوتااده اسوت. شوکل قابول       

  باشود.و آلوی می جیب روی در خاا بوه صوورت یوون دوظرفیتوی، کمپلکسوهای محلوول، تبوادلی در سووح رسوها

و رسووب کربنوات  pH حضور کربنات کلسیم باعث باال رفوتن .دارد pHهای روی بستگی زیادی به حاللیت کانی

یادی فسار خاا نیز باعث ایجواد کمبوود زدهد. شود و بنابراین قابلیت استااده روی را کاهش میروی در خاا می

زیورا هور دو فلوز بوا راهکوار مشوابهی جویب گیواه  شوودمی زیادی مس نیز باعوث ایجواد کمبوود روی شود.روی می

ها از سوی دیگر، کواربرد کودهوای منیزیموی باعوث افوزایش قابلیوت اسوتااده و جویب روی توسوط ریشوه شوند.می

 ای رسوها شوده و غیور پویواشدن به خاا جیب سووح و فضوای بوین الیوهروی بعد از اضافه. (2007نا،، شود  بیمی

شود  منسویو و می نیز توسط هیدروکسیدهای آهن و منگنز جیب شده و از دسترس گیاه خارج میدار کقمشود. می

 (.2000همکاران، 

شود ولی مقدار روی در بافت آوند آبکش نیوز ها به اندا، هوایی منتقل میروی از  ریق آوندهای چوبی از ریشه      

هوا در زموان رسویدگی مشواهده از برگهوا بوه  ورف میوه . بنابراین، پویوایی مجودد ایون عنصورگیری استقابل اندازه

شوود. ای از روی از اندامها و برگهای مسن بوه برگهوای جووان منتقول میگردد. در این مرحله مقدار قابل مالح همی

تر باشوند و بنوابراین مشواهده عالئوم کمبوود روی در آنهوا واضوحگیاهان مبتال به کمبود نیتروين فاقد این راهکار می

 ست. ا



هر دو روش تجزیه گیاهی و آزمون خاا برای ارزیابی نیاز به روی دقیق هستند. برای افزایش سوح روی  قابول      

توان از اکسید روی استااده کرد ولی برای جیب سری  گیواه، مصورف سوولاات یوا گیری با آزمون خاا( میاندازه

پاشوی غل وت بواالی روی باعوث ریوزش د. محلولشووپاشی یا مصرف خاکی توصیه میکالت روی با روش محلول

 (.2007نا،،  بی شودشدید برگها می

 

 نقش روی در گیاهان -2-2-2

را بوه  2COروی فعالیوت آنوزیم کوربن آنهیودراز کوه تبودیل در گیاهان بوه عهوده دارد. روی نقشهای مهمی را       

کنود. روی در سواختمان کنود را میسور میمی هیودراتهای کوربن در فراینود فتوسونتز شورکت دبیکربنات که در تولیو

کنوود کووه توونش اکسیداسوویون را در سوولولها بووه حووداقل آنزیمهووای سوپراکسووید دیسوومیوتاز و کاتاالزهووا شوورکت می

 رسانند. نقشهای اصلی روی در گیاهان عبارتند از:می

 تولید اکسین، هورمون رشد گیاهان 

 هاتن یم تولید نشاسته و رشد مناسب ریشه 

 شدن کلروفیل و تولید کربوهیدرتها ساخته 

 مقاومت در برابر دمای کم محیط 

 ها و حا  اسوتحکا، غشواء پالسومایی و سونتز بیولوويیکی کوتیکوولکمک در تولید سیتوکرومها، رنگدانه 

 (.2007نا،،  بی برگ

  را بوه عهوده ها و برگها و تکامل میوه ها تولید شده و تقسیم سلولی، رشد شاخههورمون اکسین در سرشاخه

 دارد. 

 

 کمبود روی -2-2-3

کمبود روی در گیاهان رشد یافته در خاکهای آهکی و خاکهای شدیداس هوادیده اسیدی شای  است. کمبوود ایون       

زیادی آهن در خاا نیز باعوث کمبوود  (.2007نا،، معموالس با کمبود آهن همراه است  بیعنصر در خاکهای آهکی 

 (.1993شوود  ویور و گرسوول، اهده میشوم یهای اسیدی، قرمز رن ، آتشاشوانی و گرانیتوشود که در خاکروی می

و زاسوسوکی،   وایوت کمبود روی در حدود نیمی از خاکهای هندوسوتان و یوک سوو، خاکهوای چوین وجوود دارد

 (. 2002، آندرسون   شودکها کمبود این عنصر مشاهده میادرصد خ 50الی  30و در نواحی هیمالیا در حدود  (1999

گیرنود. غل وت مصورف محودود کننوده رشود گیاهوان در ن ور میبسیاری از محققان روی را یکی از عناصر کم      

عالئوم کمبوود         (.2000گر، بر کیلووگر، اسوت  سوانچز و همکواران، یلمی 20الی  18بحرانی روی در برگها بین 

 (.2007 دارت،  باشدمیت روی تاخیر رشد و کوچک ماندن برگها و ایجاد حالت رز

  

 کمبود آهن و روی در درختان میوه -2-3



بسیاری از درختان میوه چند ساله، خوزان کمبود آهن مشکل اساسی درختان رشد یافته در خاکهای آهکی است.      

وند دار و یا همیشه سبز عالئم کمبود آهن را   زردی بین رگبرگی( وقتی که در خاکهای آهکی و قلیوایی کشوت شو

های گل نیز برای سال بعد بوه و جوانه کندشرایط عملکرد میوه و کیایت آن به شدت افت میدر این نشان می دهند. 

ها برای جیب آهن از خاا مربووط ها به کمبود آهن به پاسخ بیوشیمیایی ریشهگیرند. مقاومت پایهخوبی شکل نمی

ل وت بیکربنوات در غرشد اندا، هوایی گیاهان سوری  بووده و است. عالئم کمبود آهن در درختان در بهار زمانی که 

در شورایط قلیوایی و در کند، بیشتر قابل مشاهده است. ریزوسار و آپوپالسم ریشه را بافر می pHمحلول خاا تذییر 

 خاکهای آهکی غل ت آهن قابل استااده معدنی بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز برای رشد مولوب گیاهان می باشد و

قسمت عمده آهن جیب شده توسط درختان به شکلهای کالت شده توسط سیدروفورهای میکروبی، ترکیب یافته با 

ار آنجائیکوه اکثور درختوان میووه از باشود. سیدرفورهای آزاد شده از گیاهان علای و کمپلکس شده با موواد آلوی می

بوه  Fe+3کنند( جیب آهن از  ریق احیواء نمیکنند   سیدروفور ترشح برای جیب آهن استااده می 1استراتژی نوع 
2+Fe ها بسویار نقش آنزیم فریک کالت رداکتاز و پمپ پروتونی در جیب آهن در مقاومت پایوهگیرد. صورت می

 (.2001 تاگلیاوینی و رومبوال،  مهم است

اسوتااده از پایوه هوای در برگهای زرد و مبتال به کمبود آهن وجود شکلهای غیر فعال آهن شناسوایی شوده اسوت.      

ها از ن ور زراعوی مقاو، راهکاری بسیار کارآمد برای مقابله با کمبود آهن است ولوی در بسویاری از مووارد ایون پایوه

و کیایت و عملکرد میوه آنها کم است و بنابراین استااده از کالتهای آهون بورای رفو  کمبوود  دارای جیابیت نیستند

کالتها یک روش قوعی و پایدار برای بر  رف کردن کمبود آهن نیست زیورا هزینوه رای  شده است. استااده از این 

زیاد بوده و استااده از آنها ممکن است خورات زیسوت محیووی را بودنبال داشوته باشود. بعود از معرفوی  آنها مصرف

پایودار  مودیریتکالتهای آهن تحقیقات کمی در ارتباط با روش جایگزین کنترل کمبود آهون بعمول آموده اسوت. 

هون در خواا آ هن در درختان میوه باید شامل تمامی روشهای ينتیکی و رزاعی برای افزایش قابلیت استاادهآ تذییه

د. یوای باید به آزموون خواا و رفو  کمبوود احتموالی قبول از کاشوت درختوان بایود بعمول آو گیاه باشد. توجه ویژه

و در آینده جزو برناموه رایو  مودیریت درختوان میووه در روشهای جایگزین برای مصرف کالتهای آهن توسعه یافته 

 .(2001 تاگلیاوینی و رومبوال، روش کشاورزی آلی خواهند بود

شود درصود کربنوات کلسویم اسوت. در بعضوی ای آهن میاز خصوصیات خاا که باعث ایجاد مشکالت تذییه     

(. گیاهوان از ن ور حساسویت بوه 1994مکاران،  لوپرت و ه دهداز خاا را کربنات کلسیم تشکیل می %30شرایط تا 

باشوند. وقتوی عالئوم کمبوود دار و همیشه سبز جزو دسوته حسواس میکمبود آهن متااوت هستند. درختان میوه خزان

کند. بتوا ر صورفه اقتصوادی بواالی شود عملکرد و کیایت میون آنها شدیداس افت میآهن در درختان میوه نمایان می

این درختان در منا قی که شرایط آب و هوایی در آنها مولووب ولوی شورایط خواکی زیور حود درختان میوه، کشت 

 (.2001aبهینه باشد نیز توسعه یافته است  تاگلیاوینی، 

کمبود روی در خاکهای قلیایی و آهکی جایی که خاا حواوی مقودار زیوادی از کربنوات کلسویم اسوت بسویار      

توانود اسیدی و آتشاشانی حاوی مقدار زیادی از آهن قابل اسوتااده نیوز می متداول است ولی کمبود آن در خاکهای



برگهوای مبوتال بوه کمبوود روی کوچوک مانوده و خورد. عالئم کمبود روی در بهار بیشتر به چشم می مشاهده شود. 

روی در عالئوم کمبوود  .(2007 دارت،  پشوت هسوتندبوور نامن م باریک هستند. برگها به حالت رزت درآمده وکم

برگهوای (. 2003ای با فاصله میانگره کم است   کوبرا، و نکسوایلد، درختان برگهای زرد و کوچک به شکل خوشه

های در حالتهوای شودید کمبوود لکوهکشوها اسوت. پایینی کوچکترند و عالئم برگی شبیه به مسمومیت ناشی از عل 

زرد  نوامن مهای لکوهشووند. هوای قوارچی میبیماری ها خشک شده و مستعدمرده در تنه درختان ایجاد شده و شاخه

بورای رفو  . (2007 دارت، ها کوچک و بدشکل شده و کیایت نامناسوبی دارنودمیوه  آید.رن  در برگها بوجود می

کش حواوی روی بار قوار  3یا  2در هزار سولاات روی با مویان یا مصرف  2بار محلول  3یا  2کمبود روی مصرف 

 .(2003کوبرا، و نکسایلد، شود  توصیه می در  ول فصل رشد
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Abstract 

      Iron and zinc are essential micronutrients for plant's growth. Their deficiency is 

a common problem of fruit trees grown in calcareous soils. Application of mineral 

sources is not effective for reclamation of their deficiency. High cost of synthetic 

chelates limits their consumption in our country. To determine the suitable strategy 

for improvement of tree's iron and zinc nutrition, an experiment was conducted in a 

factorial design with complete random blocks and three replications on peach and 

hazelnut trees at the garden center of Moghan Agro-industrial Company. 

Experimental treatments were cow manure compost, cow manure vermicompost, 

iron and zinc enriched vermicompost, vermicompost enriched with iron dust, soil 

application of iron and zinc sulfate, foliar application of Fe and Zn chelates, foliar 

application of iron and zinc sulfates, soil application of Fe and Zn EDDHA, 

sulfuric acid, and control. Soil samples were taken from 0-30 and 30-60 cm before 

blooming. At the time of full bloom, flower samples were taken from peach trees. 

Foliar application of sulfate and chelates were carried out one month after full 

bloom. After 20 days from foliar spray, leaf samples were collected and 

chlorophyll content of leaves were measured.  Chemical composition of composts, 

micronutrients and P content of flower samples, and nutrient concentration of leaf 

samples were determined. At the harvest time. Tree's fruit yield and quality of 

peach trees were measured. Enrichment of vermicompost with Fe and Zn increased 

their total and available concentration. Effect of iron sulfate in enrichment of 

vermicompost was greater than iron dust. All treatments improved Fe, Zn, and 

chlorophyll concentration of leaves and yield of trees and the effect of iron and 

zinc enriched vermicompost was higher than those of other treatments. Application 

of compost and vermicomposts improved the fruit quality of peach trees. Soil 

application of Fe-EDDHA could not recover the iron deficiency of trees. 

Measurement of chlorophyll is a simple and suitable method for evaluation of Fe 

and Zn nutritional status. Results of soil, leaf, and flower showed the existence of 

iron deficiency and copper excess in the soil of region. Hazelnut trees have lower 

sensitivity for iron deficiency compare to peach trees. To receive the optimum 

yield and quality of fruits, probably use of several strategies is required.  
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