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ارتباط مس قابلجذب با شکلهای شیمیایی آن در برخی خاکهای آهکی استان
آذربایجان شرقی
3

مهدیه حقیقت افشار ،1عادل ریحانیتبار ،*2الهام عبدالملکی ،3امید کمانگر
(تاریخ دریافت7331/71/71 :

تاریخ پذیرش)7336/13/77 :

چکیده
شناخت شکلهای شیمیایی مس در خاک و تعیین مقدار هر کدام از آنها ،اطالعات مفیدی برای ارزیابی وضعیت مس،
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و شیمی مس در خاک در اختیار میگذارد .به منظور کسب چنین اطالعاتی ،در این پژوهش
مس قابل جذب خاک در  17نمونه خاک آهکی سطحی ( 31-1سانتیمتر) از استان آذربایجان شرقی با شش روش مختلف
شامل  ،AC-EDTA ،AB-DTPA ،DTPAهیدروکسیل آمین هیدروکلراید ،اکساالت آمونیوم مرجع و اکساالت آمونیوم سریع
اندازهگیری شد .شکلهای شیمیایی مس نیز با روش اصالحشده سینگ و همکاران تعیین شدند .بر طبق نتایج حاصله بیشترین
مقدار مس استخراجشده با روش اکساالت آمونیوم سریع ( )11/63 mg kg-1و کمترین آن با روش mg kg-( DTPA-TEA
 )7/111حاصل گردید .همچنین شکلهای باقیمانده ) (Cu-Residualو پیوسته به اکسیدهای بلورین ) (Cu-CFeoxبیشترین
مقدار مس خاک را به خود اختصاص دادند .با توجه به ضرایب همبستگی چنین نتیجهگیری شد که روش عصارهگیری AC-
 EDTAعالوه بر شکلهای تبادلی ) (Cu-Exو ( )Cu-CFeoxاز مس باقیمانده خاک ( )Cu-Resنیز عصارهگیری کرد .عصارهگیر
هیدروکسیل آمین در مقایسه با سایر عصارهگیرها مس را بیشتر از منبع اکسیدهای منگنز استخراج کرد .نتایج تحلیل
رگرسیونی نشان داد که شکل  Cu-CFeoxبیشترین سهم را در مس عصارهگیریشده با عصارهگیرهای AC- ،AB-DTPA
 EDTAو  DTPAدر خاک های مورد مطالعه داشت .با توجه به روابط آماری احتماال مس پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری،
منبع بالقوهای برای مس قابلجذب در خاکهای آهکی مورد مطالعه بوده و از ویژگیهای شیمیایی خاک نیز محتوای کربنات
کلسیم معادل مؤثرترین ویژگی است که فراهمی مس قابلجذب گیاه در خاکهای مورد مطالعه را پیشبینی میکند.
واژههای کلیدی :شکلهای مس ،عصارهگیری دنبالهای ،مس قابلجذب،

-7دمربی گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز
 -1دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 -3دانش آموختگان کارشناسی ارشد ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
*پست الکترونیکareyhani@tabrizu.ac.ir :
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مس کل داشت .متقیان و همکاران (
 )2014از استان چهارمحال و بختیاری گزارش کردند که
در خاکهای تیمار شده یا نشده با لجن فاضالب ،شکل
تبادلی مس حداقل و شکل باقیمانده حداکثر مقدار را
داشته و بر اثر افزودن لجن فاضالب به خاکها ،مقدار اکثر
شکلهای مس و پاسخهای گیاه گندم افزایش معنیداری
یافتند .علوی و همکاران ( )Alavi et al., 2012در خاک-
های استان گلستان گزارش کردند مس متصل به
اکسیدهای منگنز پس از شکلهای تبادلی و کربناتی
کمترین و مس متصل به اکسیدهای آهن پس از شکل
باقیمانده بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند که
بیانگر اهمیت اکسیدهای آهن در جذب سطحی و نگه-
داشت مس در این خاکها میباشد .همچنین آنان گزارش
کردند که غلطت مس در گیاه ذرت با مس تبادلی ،مس
پیوند یافته با مواد آلی و مس کربناتی همبستگی منفی
معنیداری داشت .ایشان گزارش کردند که همبستگی
منفی معنیداری بین غلظت و جذب مس درگیاه ذرت با
مس تبادلی خاک وجود داشت که دلیل این نتیجه را با کم
بودن غلظت مس تبادلی ،درصد باالی سیلت خاکها و در
نهایت لسی بودن آنها توجیه کردند .همچنین مواد آلی و
کربناتها بیشترین اثر منفی را برمقدار مس قابل جذب
گیاه داشتند .بسیاری از محققان ( ;Wang et al., 2009
 )Wu et al., 2010ارتباط بین فراهمی عناصر کممصرف
کاتیونی و ویژگیهای اصلی خاک را مطالعه و نتیجه
گرفتند که  pHو ماده آلی از مهمترین ویژگیهای
کنترلکننده فراهمی عناصر کممصرف میباشند.
تغییر در شرایط فیزیکی و شیمیایی خاکها مثالً در نتیجه
اعمال رژیمهای رطوبتی خاص ،میتواند موجب تحرک
شکلهای غیر متحرک فلزات سنگین شده و ورود آنها به
چرخه غذایی را باعث شود ( .)Zalidis et al., 1999آقبنین
( )Aghbenin, 2010نشان داد که از بین ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک ،ماده آلی نقش بهسزایی در
تغییر شکل شیمیایی مس افزوده شده به خاک از شکل
تبادلی و محلول به شکل غیر تبادلی دارد .کیلر و ودی
( )Keller & Vedy, 1994بین مس متصل به اکسیدهای
آهن با  ،pHمس متصل به اکسیدهای آهن بیشکل و

مقدمه

Mottaghian et al.,

عصارهگیر مادهای است که عناصر غذایی قابل جذب گیاه
را در خاک بهصورت محلول از خاک استخراج و امکان
اندازهگیری آنها را فراهم میکند ( Malakouti et al.,
 .)2008انتخاب یک عصارهگیر مناسب برای پیشبینی مس
قابل جذب گیاه وابسته به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک است ( .)Maftoun et al., 2003عصارهگیرهایی که
برای تعیین مس قابل استخراج خاک بهکار میروند معموالً
عوامل کیلیت کننده ،اسیدهای غیرآلی یا ترکیبی از
عوامل کیلیت کننده و اسیدها و نمکها هستند
( .)Tabandeh et al., 2008بهدلیل ویژگیهای متفاوت
خاکها و پاسخهای متفاوت گیاهی تا بهحال عصارهگیر
منحصر به فرد جهانی برای مس معرفی نشده است و در
عمل طیف گستردهای از عصارهگیرها استفاده میشوند که
رایجترین آنها ،محلولهای HCl ،EDTA ،DTPA-TEA
 (Mehlich1,2,3)،و  CaCl2هستند ( Menzies et al.,
.)2007
فاز محلول اغلب خاکها حاوی مقدار اندکی مس است که
غالباً با مس جذبشده در سطح ذرات کلویید خاک،
محبوس شده توسط اکسیدهای آهن و منگنز و پیوند یافته
به ترکیبات متنوع با منشأ آلی و غیر آلی در تعادل است
( .)Xian, 2003بسته به توزیع متفاوت شکلهای مس و
ویژگیهای متنوع شیمیایی و فیزیکی خاک همبستگیهای
معنیداری بین مس قابلجذب با برخی از شکلهای مس
گزارش شده است ( .)Gunkel et al., 2004عصارهگیری
دنبالهای از روشهای رایج جداسازی شکلهای شیمیایی
مس میباشد که به منظور درک بهتر فرآیندهای مؤثر در
فراهمی این عنصر به کار برده میشوند ( Khanmirzaei et
 .)al., 2012باکیرجیاوغلو و همکاران ( Bakircioglu et al.,
 )2011در خاکهای ترکیه بین غلظت مس در دانه گندم
با مس متصل به اکسیدهای آهن و منگنز همبستگی
معنیدار گزارش کردند .لیانگ و همکاران ( Liang et al.,
 )1991با جزءبندی مس در  11خاک ایالت ساسکاچوان
کانادا با میانگین pH=6/1تحت کشت لوبیا گزارش کردند
که مقدار جذب و غلظت مس در لوبیا همبستگی معنی-
داری با مقدار مس متصل به اکسیدهای آهن و منگنز و
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تابنده و همکاران ( )Tabandeh et al., 2012گزارش کردند
که مس متصل به مواد آلی با هیچ یک از ویژگیهای خاک
همبستگی نشان نداد و شکل کربناتی مس فقط با مقدار
سیلت خاک همبستگی مثبت و معنیدار نشان داد .آنان
همچنین گزارش کردند مس متصل به اکسیدهای آهن
بیشکل با  CECو  CCEهمبستگی مثبت و معنیدار
داشتند و مس متصل به اکسیدهای آهن بلورین با هیچ
یک از ویژگیهای خاک همبستگی معنیداری نشان نداد.
تابنده و همکاران همچنین گزارش کردند که بین غلظت و
میزان جذب مس در گیاه ذرت با مس عصارهگیری شده
با  DTPAهمبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.
معموالً برای برآورد مقدار مس قابل جذب خاک از کیلیت
کنندههای  DTPAو  EDTAبیشتر استفاده میشود
( .)Lindsay & Cox, 1985این کیلیت کنندهها با مس
محلول کمپلکس ایجاد کرده و غلظت یا فعالیت مس را در
محلول خاک کاهش و جذب مس به وسیله ریشهها را
شبیهسازی میکنند .سرعت آزاد شدن مس از خاک عاملی
مهم در تأمین پیوسته این عنصر است ( Dang et al.,
 .)1994آزاد شدن مس از سطوح تبادلی ،مواد آلی ،کانیها
و سایر ترکیبات به درون محلول خاک کنترل کنندهی
تحرک و قابلیت جذب مس برای گیاه است ( Singh et al.,
 .)1994هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مس
قابلجذب خاک عصارهگیری شده توسط عصارهگیرهای
مختلف با شکلهای مختلف مس و دستیابی به اطالعاتی
درباره فراهمی مس قابل جذب خاک در برخی خاکهای
آهکی استان آذربایجان شرقی بود که برای اولین بار در
خاکهای منطقه این مطالعه گزارش میشود .چنین
اطالعاتی میتواند دانش محققین را درباره منابع مس قابل
جذب خاکها افزایش دهد و در نهایت به انتخاب عالمانه
عصاره گیرهای مس قابل جذب کمک کند.

بلورین با  ،CECماده آلی و سیلت همبستگی مثبت و با
مقدار شن همبستگی منفی گزارش کردند .شکل کربناتی،
شکل پیوندی سستی است و با شرایط محیطی به راحتی
تغییر میکند .این شکل به تغییر  pHخاک حساس می-
باشد ( .)Filgueiras et al., 2002در پژوهشی در خاکهای
آهکی هند مشخص گردید بین مقدار سیلت و شکل آلی
مس و میان مس متصل به اکسیدهای آهن بیشکل و
کریستالی با ماده آلی ،سیلت و رس همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد ،درحالیکه این همبستگی با مقدار
شن ،منفی گزارش شد .همچنین در این مطالعه همبستگی
میان مس باقیمانده با ماده آلی ،مقدار رس و سیلت مثبت
و با مقدار شن منفی بدست آمد (.)Singh et al., 1988
علوی و همکاران ( )Alavi et al., 2012همبستگی منفی
معنیداری را بین  pHبا مس پیوسته به اکسیدهای آهن
بی شکل و منگنز گزارش کردند و بیان داشتند که این امر
نشانگر آن است که با تغییر  pHبخشی از این شکلها
احتماالً تحت تأثیر قرار میگیرند .از سوی دیگر این امر
میتواند بیانگر آن باشد که به دلیل  pHقلیایی این خاک-
ها ،سایر شکلهای مس به صورت پوششهای اکسیدی با
درجه تبلور کم تبدیل شده و ممکن است بر اثر تغییر pH
و ایجاد شرایط اسیدی به شکلهای دیگر تبدیل شود.
علوی و همکاران همچنین همبستگی مثبت و معنیدار را
بین درصد رس با مس قابل استخراج با  DTPAگزارش و
اعالم کردند که بهطورکلی خاکهای با رس بیشتر ،مس
پیوند شده با اکسیدهای بیشتری را دارا هستند .آنان
چنین نتیجهگیری کردند که که احتماالً مس پیوند شده با
اکسیدها به طور عمده در کانیهای هم اندازه رس یافت
میشوند .علوی و همکاران ( )Alavi et al., 2012همچنین
گزارش کردند که بین مس قابل استخراج با DTPA
همبستگی منفی معنیداری با مس پیوند شده با ماده آلی
وجود دارد و چنین نتیجه گرفتند که احتماالً ماده آلی بر
قابلیت جذب مس در این خاکها تأثیر منفی دارد.
ماهشابد و پاتل ( )Mahashabde & Patel, 2012نشان
دادند که ویژگیهای خاک مانند  ،EC ،pHکربن آلی و
کربنات کلسیم معادل نقش اصلی را در کنترل قابلیت
دسترسی عناصر غذایی کممصرف کاتیونی بازی میکنند.

مواد و روشها
تعداد  11نمونه مرکب خاک از مناطق مختلف استان
آذربایجان شرقی از عمق صفر تا  31سانتیمتری برداشته
شد .نمونههای خاک پس از هوا خشک شدن ،از الک 1
میلیمتری عبور داده شدند و ویژگیهایی همچون بافت
خاک به روش هیدرومتری  1زمانه (،)Gee & Or, 2002
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 pHدر عصاره گل اشباع ( ،)Richards, 1954کربن آلی
( )OCخاک به روش اکسایشتر ( Nelson & Sommers,
 ،)1996درصد کربنات کلسیم معادل ) )CCEبه روش
خنثیسازی با اسید کلریدریک و تیتر کردن با سود
( ،)Allison & Moodie, 1965کربنات کلسیم معادل فعال
( )ACCEبا اگزاالت آمونیوم در Drouineau, ( pH=3
 ،)1942قابلیت هدایت الکتریکی ) )ECدر عصاره گل اشباع
( ،)Rhoades, 1996رطوبت اشباع ( )SPو ظرفیت تبادل
کاتیونی ( )Bawer et al., 1952( )CECتعیین شدند .از
تعداد  11نمونه خاک 17 ،نمونه بر اساس تجزیه کالستر

Shaker period
2 hour
15 hour
30 minute
2 hour
2 hour
17 hour

ویژگیهای اندازهگیریشده انتخاب و در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت؛ بهطوریکه ویژگیهای خاک
(جدول )3از بیشترین ضریب تغییرات [×711
(میانگین/انحراف معیار) = ضریب تغییرات  ]%ممکن
برخوردار بودند .ترکیب و غلظت عصارهگیرهای مختلف
جهت تعیین مس قابلجذب خاک در جدول  7ارائه شده
است .برای جداسازی و تعیین شکلهای شیمیایی مس در
خاکهای مورد مطالعه از روش تغییر یافته سینگ و
همکاران ( )Singh et al., 1988استفاده شد (جدول .)1

جدول  -1روشهای عصارهگیری مورد استفاده برای تعیین مس قابلجذب خاک
Table 1. Extraction methods used for determination of available soil copper
Extraction method
Soil: Solution ratio
)0.005 M DTPA + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA (pH=7.3
1:2
)0.005 M DTPA + 1 M NH4HCO3 (pH=7.6
1:2
)0.04 M EDTA + 1 M (NH4)2CO3 (pH=8.6
1:2
[](NH4)2 C2O4.H2O
1:60
)](NH4)2 C2O4.H2O[ (pH=3
1:200
)(NH2OH*HCl
1:20

جدول  -2خالصه روش عصارهگیری دنبالهای مس خاک مورد استفاده در این پژوهش ()Singh et al.1988
)Table 2. Summary of Cu sequential extraction method used in this study (Singh et al., 1988
ml of extractnt
for 2.5 g soil

10
10
*5
25
25
25
31.25

Shaker periods
)(hour

Exractant

1M Mg (NO3)2
)1M NaOAc + CH3COOH (pH=5
)0.7M NaOCl (pH=8.5
)0.1M NH2OH.HCl + NO3 (pH=2
0.25M NH2OH.HCl + 0.25M HCl
0.2M (NH4)2C2O4+0.2M H2C2O4
)+0.1M C6H8O6 (pH =3
4M HNO3

*  :دو مرتبه عصارهگیری شد.

Sign

Chemical form of
copper

2
5
Organic Cu
CuOM
)boiling water bath( 0.5
Mn oxides bonded
CuMnox
0.5
Amorphus Fe Oxides CuAFeox )50° C temperature( 0.5
CuEx

Solution+Exchang.

CuCar

Carbonated Cu

CuCFeox )boiling water bath( 0.5

)boiling water bath( 16

*: Extracted twice
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CuRes

Crystaline Fe Oxides
Residual
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جدول  -Error! No text of specified style in document.برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه (21
نمونه)
)Table 3. Some physicochemical properties of used soils (21 samples
Units
Minimum
Maximum
Mean
Standard deviation Coefficient of variation
g 100g-1
12.56
86.12
49.42
20.28
41.04
g 100g-1
5.01
39.48
20.31
9.6
47.26
g 100g-1
8.51
53.86
30.26
12.51
41.35
g 100g-1
1.62
26.41
11.91
8.30
69.69
g 100g-1
0.86
10.74
4.8
3.24
57.52
g 100g-1
0.14
2.3
0.77
0.45
57.8
g 100g-1
21.63
50.38
36.15
9.81
27.14
7.93
8.28
8.1
0.1
1.2
cmolc kg-1
9.82
38.36
23.25
9.25
34.72
dS m-1
0.84
3.6
1.77
0.85
47.81

Parameter
Sand
Clay
Silt
CCE
ACCE
OC
SP
pH
CEC
EC

 : CCEکربنات کلسیم معادل :ACCE ،کربنات کلسیم معادل فعال : OC ،کربن آلی :EC ،هدایت الکتریکی

 AB-DTPAنسبت به عصارهگیر  DTPAحضور تری اتانول
آمین بافرکننده در ترکیب عصارهگیر  DTPA-TEAاست.
تابنده و همکاران ( )Tabandeh et al., 2008نیز در خاک-
های آهکی استان فارس مقدار مس استخراج شده بهوسیله
عصارهگیر  AC-EDTAرا تقریباً دو برابر DTPA-TEA
گزارش کردند .در جدول  1توصیف آماری شکلهای
مختلف مس حاصل از عصارهگیری متوالی ارائه شده است.
به این ترتیب فراوانی مقادیر میانگین شکلهای مس در
خاکهای مورد مطالعه را میتوان به صورت زیر نشان داد:
مس باقیمانده ( > )61%/61پیوسته به اکسیدهای آهن
بلوری ( > )%71/71پیوسته به اکسیدهای آهن بیشکل
( > )71%/31پیوسته به مواد آلی ( > )3%/11مس
کربناتی ( > )3%/16مس محلول  +تبادلی ()7%/11
پیوسته به اکسیدهای منگنز (.)7%/31

نتایج و بحث
در این پژوهش ترتیب مقدار مس استخراجشده بهوسیله
عصارهگیرهای مورد مطالعه بهصورت زیر بود (جدول :)1
DTPA-TEA < AB-DTPA < AC-EDTA < Hydroxyl
< amin. HCl< Ammonium Oxalat Refrence
Ammonium Oxalat Rapid
سینگ و پراساد نیز ( )Singh & Prasad, 1986گزارش

کردند که عصارهگیر اکساالت آمونیوم بیشتر از عصارهگیر-
های  DTPA-TEAو  AC-EDTAمس استخراج میکند.
دلیل استخراج زیاد مس به وسیله عصارهگیرهای اکساالت
آمونیوم و هیدروکسیل آمین هیدروکلراید pH ،اسیدی
این عصارهگیرها است که باعث انحالل فاز جامد خاک به-
ویژه کربنات کلسیم و آزاد شدن مس پیوندی میشود.
متقیان و همکاران ( )Mottaghian et al., 2014گزارش
کردند که دلیل استخراج بیشتر مس بهوسیله عصارهگیر

جدول  -4توصیف آماری مس استخراج شده ( )mg kg-1بهوسیله عصارهگیرهای مورد استفاده
Table 4. Statistical descriptions of extracted Cu (mg kg-1) by used extractants
Extractant
Minimum Maximum Mean Standard deviation Coefficient of variation
DTPA-TEA
0.45
3.81
1.57
0.87
55.51
AB-DTPA
0.96
4.68
2.43
0.96
39.74
AC-EDTA
1.42
6.01
3.65
1.26
34.53
Refrence Oxalat ammonium
6.79
17.67
11.01
2.20
19.96
Rapid Oxalat ammonium
21.06
32.28
25.69
3.41
13.28
Hydroxylamine hydrochloride
2.49
7.84
5.29
1.60
30.35
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Total
29.44
118.23
63.53
20.90
32.90

جدول  -5توصیف آماری شکلهای شیمیایی مس در خاکهای مورد مطالعه
Table 5. Statistical descriptions of chemical forms of copper in the studied soil
Cu-E
Cu-Car Cu-OM Cu-Mnox Cu-AFeox Cu-CFeox Cu-Res
mg kg-1
24.58
79.53
41.43
15.63
37.73

5.26
25.32
11.39
4.38
36.48

2.48
16.12
6.85
2.70
39.38

0.53
5.74
2.55
1.33
52.22

0.12
2.31
0.95
0.69
72.09

1.29
3.52
2.29
0.54
23.78

0.24
1.80
1.05
0.45
43.25

Minimum
Maximum
Mean
Standard deviation
Coefficient of variation

 :Cu-Exشکل تبادلی مس :Cu-Car ،شکل کربناتی مس :Cu-OM ،شکل آلی مس :Cu-MnOX ،مس پیوسته به اکسیدهای منگنز : Cu-AFeOx،مس پیوسته به
اکسیدهای آهن بیشکل :Cu-CFeOX ،مس پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری :Cu-Res ،مس باقیمانده

(* )r=1/17بین مس استخراج شده با اکساالت آمونیوم
مرجع و درصد کربنات کلسیم معادل در این پژوهش می-
تواند بهدلیل  pHاسیدی این عصارهگیر و استخراج مس
محبوس در کربنات کلسیم باشد .در پژوهش حاضر بین
هیچیک از شکلهای مس با  pHخاک همبستگی معنادار
مشاهده نشد که میتوان دلیل این امر را دامنه کم pH
خاکها دانست .بین شکل تبادلی مس و درصد کربنات
کلسیم معادل و معادل فعال ضرایب همبستگی مثبت
معنادار (بهترتیب * r=1/11و * )r=1/11و بین کربنات
کلسیم معادل و شکلهای مس متصل به اکسید آهن
بیشکل و مس متصل به مواد آلی بهترتیب ضرایب
همبستگی مثبت و منفی معنادار (بهترتیب * r=1/11و
* )r=-1/11مشاهده شد .تابنده و همکاران ( Tabandeh et
 )al., 2012بین مس متصل به اکسیدهای آهن بیشکل با
کربنات کلسیم معادل خاکهای آهکی استان فارس
همبستگی مثبت و معنادار گزارش کرند .در این پژوهش
بین شکل مس کربناتی با درصد کربنات کلسیم خاکها
ضریب همبستگی معنادار مشاهده نشد .ریحانیتبار و
همکاران ( )Reyhanitabar et al., 2005گزارش کردند که
واکنش کربنات کلسیم در خاکها بیشتر به سطح ویژه
کربنات کلسیم که نشانه توزیع اندازه ذرات کربنات کلسیم
خاک است ،بستگی دارد تا مقدار کل کربنات کلسیم خاک.
در این پژوهش با افزایش کربنات کلسیم معادل فعال
مقدار مس پیوسته به اکسیدهای آهن بیشکل کاهش
یافت ،که احتماالً کربنات کلسیم معادل فعال پوششی روی
اکسیدهای آهن بیشکل ایجاد میکند که مانع جذب مس

در این پژوهش ،ضریب همبستگی بین مس عصارهگیری
شده بهوسیله  AB-DTPAبا  CECبعد از حذف داده پرت
(خاک شماره  )6با مقدار کوکس  7/33معنادار شد (شکل
 .)7سینگ و همکاران ( )Singh et al., 1990و ساکال و
همکاران ( )Sakal et al., 1988گزارش کردند که مقدار
باالی ماده آلی باعث کاهش دسترسی گیاه به مس خواهد
شد ،اما در این پژوهش رابطه معناداری بین مس استخراج
شده با درصد کربن آلی مشاهده نشد .البته مقدار کربن
آلی خاکهای مورد مطالعه محدود بود .ضریب همبستگی
مس استخراج شده با عصارهگیر  AC-EDTAو CEC
خاکهای مورد بررسی با حذف خاک شماره ( 6مقدار
کوکس r=1/13 ** ،)7/11 7بهدست آمد (شکل  .)1در
میان  6عصارهگیر مورد استفاده تنها عصارهگیر AB-
 DTPAبا درصد سیلت خاکها و اکساالت آمونیوم مرجع
نیز تنها با درصد کربنات کلسیم ضرایب همبستگی معنادار
(بهترتیب * r=1/11و* )r=1/17نشان دادند .بین مس
استخراج شده با عصارهگیرهای AB-DTPA ،DTPA-TEA
و  AC- EDTAبا  pHو درصد کربنات کلسیم ضرایب
همبستگی غیر معناداری مشاهده شد که شاید دلیل آن
رسوب مس با هیدروکسیل و کربنات خاک باشد که با
نتایج مطالعات مفتون و همکاران ()Maftoun et al., 2003
در خاکهای آهکی جنوب ایران و تابنده و همکاران
( )Tabandeh et al., 2008در خاکهای آهکی استان
فارس مطابقت داشت .ضریب همبستگی معنیدار

1- Cooks value

71

جلد  ،6شماره  ،3پاییز 7331

تحقیقات کاربردی خاک

توسط آن شود .مشاهده نشدن ارتباط معنادار بین ظرفیت
تبادل کاتیونی و شکلهای مختلف مس در خاکهای مورد
مطالعه از جمله شکل تبادلی را میتوان نشانه آن دانست
که احتماالً در خاکهای مورد مطالعه جذب مس عمدتاً به
صورت شیمیایی یا ویژه بوده است .مس متصل به
اکسیدهای آهن بیشکل با درصد شن ضریب همبستگی
مثبت معنادار (* )r=1/11نشان داد که شاید دلیل آن
حضور این اکسیدهای بیشکل در ذرات شن خاکهای

4
3
2
1
0
20

40

)kg-1

(cmolc

)Cu- AB-DTPA (mg kg-1

**r = 0.68

7
6
5
4
3
2
1
0

**r = 0.59

0

40

CEC

20
)CEC (cmolc kg-1

)Cu- AC-EDTA (mg kg-1

5

مورد مطالعه باشد .در پژوهش حاضر شکل آلی مس تنها با
درصد سیلت خاکهای مورد مطالعه همبستگی مثبت
معنادار (* )r=1/16نشان داد که با نتایج سینگ و همکاران
( )Singh et al., 1988در خاکهای آهکی هند مطابقت
داشت ،درحالیکه تابنده و همکاران ( Tabandeh et al.,
 )2012در خاکهای آهکی استان فارس گزارش کردند که
مس متصل به مواد آلی با هیچ یک از ویژگیهای خاک
همبستگی معنادار نداشت.

0

شکل  -1رابطه بین مس استخراج شده با عصارهگیر

شکل -2رابطه بین مس استخراج شده با عصارهگیر

 AB-DTPAو  CECخاک با حذف خاک شماره 6
Figure 2. Relationships between AB-DTPA extracted
Cu with CEC after removal soil No. 6

 AC-EDTAو  CECخاک با حذف خاک شماره 6
Figure 1. Relationships between AC-EDTA extracted
Cu with CEC after removal soil No. 6

پیوسته با اکسیدهای آهن بلوری (* )r=1/13و (*)r=1/11
همبستگی مثبت و معنادار نشان دادند .همچنین روش
اکساالت آمونیوم سریع و هیدروکسیل آمین به ترتیب با
مس آلی (* )r=1/17و پیوسته به اکسیدهای منگنز
(* )r=1/11همبستگی مثبت و معناداری نشان دادند .در
این پژوهش بیشترین همبستگی ،بین روشهای مختلف
عصارهگیری با مس پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری بود
که نشان میدهد احتماال این شکل شیمیایی مس تامین
کننده اکثر مس قابل جذب گیاهی در خاکهای مورد
مطالعه می باشد .رگرسیون چند متغیره به روش گام به
گام (مس قابلجذب به عنوان متغیر وابسته و شکلهای
مس به عنوان متغیر مستقل) نشان داد که از شکلهای
مس هیچ کدام وارد مدل نشدند.

با بررسی ضرایب همبستگی خطی ( )rبین مس قابلجذب
و شکلهای مختلف مس در خاکهای مورد مطالعه
مشخص گردید که روش ( AC-EDTAتنظیم شده در
 )pH=1/6عالوه بر شکل پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری
( )Cu-CFeoxبا دیگر شکلهای مس همچون ،Cu-Ex
 Cu-Resدر سطح احتمال  1درصد همبستگی مثبت و
معنیداری (* )r=1/63دارد .برخالف اکساالت آمونیوم
سریع که فقط با شکل آلی مس (* )r=1/17همبستگی
داشت ،مس عصارهگیری شده با روش اکساالت آمونیوم
مرجع همبستگی معنیداری با مس کربناتی (* )r=1/11و
پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری (* )r=1/11در سطح
احتمال  7درصد نیز داشت .در خاکهای مورد مطالعه
آمونیوم اکساالت مرجع ،مس کربناتی و مس پیوسته به
اکسیدهای آهن بلوری را بیشتر از سایر شکلهای مس
عصارهگیری کرد .روش  DTPAو  AB-DTPAتنها با شکل
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.مس را بیشتر از منبع اکسیدهای منگنز استخراج کرد
 مس را بیشتر ازDTPA  وAB-DTPA عصارهگیرهای
شکل پیوسته به اکسیدهای آهن بلوری برای گیاه استخراج
Cu-CFeox  با تکیه به روابط آماری حاصله شکل.کردند
 کمترین سهم را در مسCu-AFeox بیشترین و شکل
- به نظر می.قابلجذب در خاکهای مورد مطالعه داشتند
رسد که کربنات کلسیم معادل نیز از ویژگیهای موثر
خاک بر فراهمی مس قابلجذب خاکهای مورد مطالعه
.باشد

نتیجهگیری کلی
بیشترین مقدار مس استخراجشده با روش اکساالت
) و کمترین آن با روش11/63 mg kg-1( آمونیوم سریع
 همچنین.) حاصل گردید7/11 mg kg-1( DTPA-TEA
 بیشترین مقدار مسCu-Res  وCu-CFeox شکلهای
 اگرچه روابط آماری علی و.خاک را به خود اختصاص دادند
معلولی نیستند ولی به نظر میرسد که احتماال مس
پیوسته به اکسیدهای آهن بلورین منبع بالقوهای برای مس
 عصارهگیر.قابل جذب در خاکهای مورد مطالعه باشد
هیدروکسیل آمین غیر بافر در مقایسه با سایر عصارهگیرها
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Abstract
Information about chemical forms of copper (Cu) is important for the evaluation of its status in soil and
also understanding of soil fertility, plant nutrition and soil chemistry. To obtain such information, in
this research available Cu was determined in 21 calcareous surface soil samples (0-30 cm) by six
methods including DTPA, AB-DTPA, AC-EDTA, hydroxylamine, reference ammonium oxalate and
rapid ammonium oxalate. Cu fractions were also determined by the modified sequential extraction
procedures introduced by Singh et al. According to the results, rapid ammonium oxalate and DTPATEA methods extracted the maximum (25.69 mg kg-1) and minimum (1.57 mg kg-1) amounts of Cu,
respectively. Also, Cu-residual and Cu-CFeox forms the greatest amount of Cu in studied soils
respectively. AC-EDTA extraction method, in addition to Cu-Residual, extracted other fractions of
copper such as Cu-Exchangeable, and Cu-CFeoxide. Hydroxylamine method extracted Cu mostly
from the manganese oxides source compared to other methods. Regression analysis indicates that CuCFeox forms the maximum copper extracted by extractants AB-DTPA, AC-EDTA and DTPA in soils
was studied. According to the statistical relationships presumably Cu-CFeox, does seem a potential
source of available Cu in studied soils. Among chemical properties of soil, CCE content of the soils
appear the most influential properties that predict available Cu in the studied soils.
Keywords: AC-EDTA, available Cu, copper fractions, DTPA, sequential extraction

1- Lecturer of Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz
2- Associate Prof., Department of Soil Science, University of Tabriz, Tabriz
3- MSc Graduate, Department of Soil Science, University of Tabriz, Tabriz
*Corresponding Author Email: areyhani@tabrizu.ac.ir

13

