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چکیده
یکی از اهداف پژوهشگران در راستای احیاء کشاورزی پایدار ،افزایش انحاللپذیری و قابلیت استفاده عناصر غذایی در خاک
است .بدین منظور آزمایش سینتیکی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصـادفی با دو فاکتور میکروبی (بدون باکتری
و باکتری حل کننده روی) و لئوناردیت در سه سطح صفر 2 ،و  4درصد وزنی طی سه دوره زمانی انکوباسیون ( 90 ،30و
 150روز) در  3تکرار طراحی و اجرا گردید .شکلهای شیمیایی و روی قابل استفاده با استفاده از روش تیسیر ( )Tessierو
 DTPAاندازه گیری شد .نتایج نشان داد که لئوناردیت و باکتری میزان روی قابل استفاده خاک را به میزان  54درصد افزایش
و  pHخاک را  4/1درصد بهطور معنیدار کاهش دادند .ویژگیهای بیولوژیکی خاک از جمله جمعیت میکروبی ،تنفس پایه و
کربن میکروبی بترتیب  77 ،36/2و  77درصد افزایش یافت .توزیع شکلهای شیمیایی روی و شاخص تحرک پذیری
( )Mobility factorنیز تحت تاثیر لئوناردیت و باکتری تغییرات معنی دار داشت بطوریکه باعث افزایش شکلهای تبادلی،
متصل به کربن آلی و متصل به بخش کربناته و کاهش بخش روی متصل به اکسیدهای آهن و منگنز و روی جذب شده در
بخش باقیمانده در خاک شد .شاخص تحرک پذیری روی بهعنوان یک عامل تحرک بین  3/8الی  11/59درصد متغییر بود
و حداکثر مقدار آن در تیمار لئوناردیت  4درصد  +باکتری مشاهده شد .به طور کلی نتایج نشان داد که لئوناردیت بعنوان
حاصلخیز کننده در تحرک پذیری روی یک سوپر جاذب بوده و کاربرد آن به همراه باکتری های حل کننده ،اثرات مثبت در
انحالل و افزایش قابلیت استفاده عناصر غذایی را دارد.
وازههای کلیدی :لئوناردیت ،باکتریهای حل کننده ،شکلهای شیمیایی روی و رهاسازی روی
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شیمیایی تحرک و قابلیت دسترسی متفاوتی دارند
( .)Macbrid, 1994کمبود روی به طور جدی سبب
کاهش کمیت و کیفیت محصوالت زراعی میشود .در
گیاهانی که کمبود روی دیده میشود ،غلظت هورمونهای
گیاهی به خصوص جیبرلین کاهش مییابد ( Suge et al.,
 .)1986گزارش شده است که پس از مصرف کودهای
محلول روی در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه
خشک بیش از  96تا  99درصد از روی محلول و قابل
استفاده به اشکال غیر محلول و غیرقابل استفاده تبدیل
میگردند ( .)Saravanan et al., 2003اغلب خاکهای
مناطق آذربایجان غربی دارای خاکهای آهکی با  pHهای
باال میباشد که این شرایط باعث فقر مواد آلی و کاهش
عناصر کم مصرف به ویژه روی میگردد ( & Sharifi
 .)Khoshgoftarmanesh, 2011به طوریکه حدود 50
درصد از اراضی زیر کشت جهان از کمبود روی رنج
میبرند و همین امر سبب کاهش چشمگیر عملکرد
محصوالت زراعی میگردد ( .)White & Chaney 1980
در این میان به دلیل جذب  Znتوسط کربنات کلسیم
( )Udo et al., 1970و رسوب آن در pHهای قلیایی به
صورت هیدروکسید و یا کربنات ( )Shuman, 1986و
همچنین بهدلیل افزایش بارهای منفی سطوح ذرات که
باعث تبدیل  Znاز شکل محلول به شکل نامحلول
میشوند ( ،)Imtiaz et al., 2006یکی از دالیل اصلی و
شایع کمبود روی در خاکهای مناطق خشک و نیمه
خشک میباشند ( .)Sharma et al., 2004مصرف کودهای
کم مصرف بعنوان روشی است که امروزه برای بهبود
دسترسی  Znدر خاک به صورت جهانی استفاده میگردد
اما تحقیقات نشان میدهد که در خاکهای آهکی به دلیل
انتشار ضعیف یون روی به سطح ریشه این روش کاربرد
مناسبی ندارد ( .)Lu et al., 2012بنابراین استفاده از مواد
زیست تخریب پذیر برای افزایش ضریب انتشار روش
مناسب و طبیعت پسند میباشد .لذا میتوان از لئوناردیت
( )Leonarditکه نوعی زغال سنگ بوده و حاصل
اکسیداسیون لیگنین ( )Ligniteمیباشد و حاوی مقادیر
زیادی از مواد هیومیکی هستند استفاده کرد .لئوناردیت
موجود در طبیعت میتواند حاوی گستره متنوعی از
ترکیبات باشد بطوریکه مواد هومیکی آن (اسیدهای
هیومیک و فولویک) در محدوده  41تا  71درصد متغییر
میباشد و همینطور کربن موجود باعث فراهم شدن

مقدمه
روی ( )Znیکی از عناصر کم مصرف است که کمبود آن
در خاکهای آهکی به وفور دیده میشود .برخالف سایر
عناصر دارای بیش از یک ظرفیت شیمیایی بوده و به
صورت دو ظرفیتی  Zn+2توسط گیاه جذب میگردد و
ممکن است در pHهای قلیایی به صورت  Zn(OH)+نیز
جذب شود ( .)Marshner, 1986روی برای گیاهان به
مقدار کمی مورد نیاز است اما همین مقدار کم تاثیر بسیار
زیادی در رشد و عملکرد گیاهان دارا میباشد ( Farshid
 )Aref, 2010همچنین نقش مهمی در بیش از  300نوع
آنزیم گیاهی از جمله دهیدروژناز ،آداناز ،ایزومراز،
پروتئیناز و  ....داشته و برای فاکتور رونویسی و انواع
کوفاکتورها الزم و ضروری است ( FAO, 1996 & Huang
 .)1990علت اصلی کمبود روی در خاکهای آهکی و
قلیایی ،اغلب نه کمی مقدار کل ،بلکه کمی قابلیت استفاده
شکلهای شیمیایی عنصر در این خاکهاست
(Ghaneh & Karimian, Reyhanitabar et al., 2006
; .)2003قابلیت استفاده عناصر غذایی برای گیاهان ،تحت
تاثیر شکلهای شیمیایی آنها میباشد ( .(Cakmak,
 2000عناصر کم مصرف به ویژه روی ،در خاک به
شکلهای گوناگون مانند :محلول در آب ،قابل تبادل،
محلول در اسید یا پیوند یافته با کربنات ها ،قابل اکسید
شدن یا پیوند یافته با مواد آلی و سولفور قابل احیا شدن
یا پیوند یافته با اکسی هیدروکسیدهای آهن و منگنز،
شکل باقیمانده یا پیوند شده با سیلیکاتها وجود دارند
( .)Adhikari & Rattan, 2007روی قابل استفاده بخشی
از روی کل خاک است که معموال با عصارهگیریهای
شیمیایی اندازهگیری میشود ()Rodriguez et al., 1999
و به توزیع نسبی شکلهای شیمیایی مختلف آن در خاک
بستگی دارد که تابعی از ویژگیهای خاک میباشد
( .)Kabata-Pendias, 2001آگاهی از شکلها ،غلظت،
واکنشها و حرکت روی در خاک ،برای افزایش عملکرد
محصوالت زراعی و حفظ کیفیت خاک الزم و ضروری
است .شناخت شکلهای مختلف روی در ارزیابی وضعیت
روی در خاک ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مهم است
چرا که قابلیت استفاده روی در خاک تابعی از نحوه توزیع
شکلهای شیمیایی آن میباشد از طرفی میزان پویایی
فلزات به شکلهای شیمیایی آنها در بین اجزای خاک
مربوط میشود بهطوریکه فلزات در شکلهای مختلف
15
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انحالل روی و فراهمی این عنصر در خاک میباشد
( .)Saravanan et al., 2003محققان فعالیتهای
گستردهای در رابطه با تاثیر باکتریهای حل کننده عناصر
در شرایط مختلف ( Zhao et al., 2008; Gundala et al.,
 )2013و همچنین تاثیر لئوناردیت بر تغییر شکلهای
شیمیایی آنها را در خاکهای مختلف انجام دادند
( )Dovlati, et al., 2021ولی با توجه به اینکه تاثیر توام
باکتریهای حل کننده به همراه لئوناردیت بر تغییر شکل
های شیمیایی و قابلیت استفاده روی صورت نگرفته است
لذا با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی پایدار در راستای
حفظ و نگهداری محیط زیست از گزند آالیندهها و
استفاده از منابع طبیعی و تجدید پذیر ،این تحقیق با
هدف بررسی تاثیر لئوناردیت و باکتریهای حل کننده بر
قابلیت استفاده و تغییر شکلهای شیمیایی روی در خاک
طی یک دوره انکوباسیون انجام شد.

محیطی غیر قطبی میشود به طوری که امکان خروج
ترکیبات آبگریز را بدون رقابت با آب امکانپذیر میکند
( .)Machovic et al, 2000هیومیک اسید موجود در آن
دارای ارزش اقتصادی باالیی بوده و نقش بهسزایی در رشد
و تکثیر میکروارگانیسمهای مفید خاک دارد .فولویک و
هیومیک اسید ترکیبات پایدار مواد هیومیکی هستند که
به دلیل داشتن گروههای عاملی فراوان تمایل زیادی به
یونهایی مانند روی دارند و با تشکیل کمپلکسهای
متعدد باعث افزایش انحالل روی میگردند ( Hafeez,
 .)2013برخی از پژوهشگران گزارش کردند که مقدار روی
قابل استفاده (روی استخراج شده با  )DTPAتحت تاثیر
افزایش مواد هیومیکی طی روزهای نخست ( 90-60روز)
بیشتر میشود ولی با گذشت زمان بدلیل تشکیل
کمپلکسهای پایدار Zn ،قابل استفاده کاهش قابل توجهی
را بدنبال داشت .با این حال به نظر میرسد کاربرد باکتری
های حل کننده میتواند از کاهش مجدد آن جلوگیری
کند ( .)Smith, 2009با توجه به اینکه نقش موجودات
زنده در تجزیه و آزادسازی عناصر غذایی قابل توجه
هستند میتوانند مواد غذایی موجود در خاک را به شکل
قابل جذب برای گیاه تامین کنند (.)Jachkson, 2008
استفاده از باکتریهای محرک رشد یکی دیگر از روشهای
زیستی جهت کاهش کمبود عناصر کم مصرف میباشد.
این باکتریها ریزجاندارانی هستند که اثرات سودمندی
برای گیاهان از طریق کلونیزه کردن ریشه آنها دارند
( .)Yildirim et al., 2008از سوی دیگر باکتریها از
راههای گوناگون مانند تولید هورمونها (اکسین،
سیتوکنین و جبرلین) افزایش رهاسازی عناصر غذایی،
تولید دی آمیناز ،افزایش حاللیت فسفر ،تثبیت نیتروژن،
افزایش حاللیت آهن از طریق تولید سیدروفور ،انحالل
ترکیبات نامحلول  Znکه تبعا سبب افزایش جذب عناصر
غذایی شده و از اثرات زیانبار تنشهای محیطی (خشکی
و شوری) کاسته و سبب افزایش رشد گیاهان میشوند
( .)Mehboob et al., 2009روی قابل استفاده را میتوان
با استفاده از حضور باکتریهای حلکننده روی به شکل
قابل استفاده در آورد .تعدادی از سویههای سودوموناس و
باسیلوس میتوانند ترکیبات ناملحول روی را به صورت
محلول تبدیل کنند که این باکتریها را باکتریهای حل
کننده روی مینامند .نقش اصلی این باکتریها در کاهش
 pHبه  5یا کمتر از طریق تولید اسیدهای آلی یا معدنی،

مواد و روشها
به منظور بررسی اثرات لئوناردیت و باکتریهای حل کننده
روی ( ،)Znیک نمونه خاک با مقدار روی قابل استفاده کم
از مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه برداشت شد و
بعد از هوا خشک کردن جهت آمادهسازی از الک 2
میلیمتری عبور داده شد .برخی از ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی نظیر بافت خاک به روش هیدرومتری،
( ،)Gee & Bauder., 1986اسیدیته خاک ( )pHبه وسیله
دستگاه  pHمتر و هدایت الکتریکی در عصاره  1:5خاک
به آب ( ،)Thomas, 1996مقدار کربن آلی به روش
اکسیداسیون تر والکی و بلک (،)Walky & Black., 1934
درصد کربنات کلسیم معادل خاک به روش تیتراسیون با
اسید ( )Reyment & Higgison., 1992اندازه گیری
ال
شدند .آزمایشات به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
تصـادفی با  3تکرار انجام گرفت .بعد از عبور دادن خاک
از الک  2میلیمتری ،مقادیر  2 ،0و  4درصد وزنی
لئوناردیت (کمتر از  0/5میلی متر) به  200گرم خاک
وزن شده در ظرفهای پلی اتیلنی مخصوص اضافه گردید
سپس تیمار میکروبی در دو سطح (با و بدون تلقیح) ،از
جنس  Pseudomonas fluorescensبعنوان باکتری کارا و
حلکننده روی (جمعیت باکتری در مایه تلقیح حداقل
 )cfu/ml 10^8به مقدار  10میلی لیتر مایه تلقیح
میکروبی به همراه  13میلی لیتر آب استریل شده به
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عامل تحرک ( )MFبر اساس توزیع شکلهای شیمیایی
عناصر محاسبه گردید ( .)Kabala & Singh, 2001روی
کل به روش اسید نیتریک اندازه گیری شد .برخی
ویژگیهای بیولوژیک خاک شامل  MBCبه روش تدخین
استخراج گردید ( .)Jenkinson and Ladd, 1981جمعیت
میکروبی به روش شمارش کلنی و تنفس میکروبی پایه به
روش اندرسون ( )Anderson, 1982بررسی گردید .دادهها
با نرم افزار  Exel-Solverپردازش ،تجزیه و تحلیل آماری
با نرم افزار  SPSSو مقایسه میانگین از طریق آزمون دانکن
( )Duncanدر سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

نمونههای خاک دارای تیمار میکروبی اضافه شد .برای
نمونههای بدون تیمار میکروبی نیز  10میلی لیتر مایه
کشت میکروبی استریل شده و همچنین  13میلی لیتر
آب استریل شده اضافه شد .نموته ها داخل انکوباسیون در
دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت ظرفیت مزرعه ای
نگهداری شدند .شکلهای شیمیایی روی با استفاده از روش
عصارهگیری دنبالهای ( )Tessier, 1979در سه دوره زمانی
 90 ،0و  150روز (جدول  )1و مقادیر روی قابل استفاده
به روش  (Lindsay and Norvel, 1978) DTPAطی 6
دوره زمانی  150-120-90-60-30-0روزه اندازه گیری
شد .همچنین شاخص تحرک پذیری فلز بهعنوان یک

جدول  -1خالصه روش عصارهگیری متوالی تیسیر با اندکی تغییر در این مطالعه ()Tessier, 1979
Table 1. Summary of the Tessier sequential extraction procedure with some chenge used in this study
)(Tessier, 1979
Step
Fractions
Reagent
)T (C0) Time (hour
F1
)Exchangeable (Ex
8 ml of 1 M MgCl2 (pH 7) in 1 g soil
25
1
F2
)Bound to carbonates (CAR
)8 ml of NaOAC (pH 5 with HOAc
25
5
Amorphous iron-manganese
20 ml of 0.04 M hydroxylamine
F3
oxides
hydrochloride in 25% acetic acid (pH 2 with
95
5-6
)(Ox
)HNO3
)3 ml HNO3 0.02 M + 5 ml H2O2 (pH 2
85
2-3
F4
)Organic-bound ( OM
)3 ml H2O2 30% V/V (pH 2
85
3
)5 ml NH4Ac 3.2 M ( with 20% V/V HNO3
25
0.5
F5
)Residual (Res
)14 ml of HCl/HNO3 (3:1
95
0.5

 .)2غلظت روی قابل استفاده ) (DTPA-Znنیز به میزان
 0/59میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد که از حد بحرانی
آن در خاک کمتر بود.

نتایج و بحث

خاک مورد بررسی با بافت لومی شنی ،با  pHتقریب ًا خنثی
و همچنین حاوی  19/5درصد کربنات کلسیم بود (جدول

EC
)(dS m-1
1

pH
7.69

جدول  -2برخی از ویژگیهای خاک مورد مطالعه
Table 2. Some characteristics of studied soil
CCE
OC
Zn-total
Zn-DTPA
)(%
)(mg kg-1
19.5
0.59
68
0.59

Soil texture
Sandy loam

 :CCEکربنات کلسیم معادل :OC ،کربن آلی :Zn-total ،روی کل :Zn-DTPA ،روی قابل دسترس :EC ،هدایت الکتریکی

هیدروکسیل) بوده که در جذب عناصر سنگین در خاک و
محیطهای آبی بسیار موثر میباشد ).(Machovic, 2000
لئوناردیت با  pHاسیدی حاوی  36/5درصد کربن آلی بود
(جدول .)3

لئوناردیت مورد استفاده از شرکت بیوتار ( )Biotarترکیه
تهیه شده است و حاوی مقادیر مناسب از هیومیک و
فولویک اسید ( 28درصد) و همچنین مقادیر زیادی از
گروههای عاملی (کاربوکسیل ،فنل ،کاربونیل و
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جدول  -3برخی ویژگی های لئوناردیت
Table 3. Some characteristics of Leonardite
HA+FA

%
28

CEC
C mol kg-1
67

OC

pH

%

-

Ec
dS m-1

36.5

3.51

0.45

 :ECهدایت الکتریکی :CEC ،ظرفیت تبادل کاتیونی :OC ،کربن آلی :HA+FA ،مجموع فولیک اسید و هیومیک اسید

آزاد کردن ترکیبات ساده مثل  CO2دارند و افزایش آنها
در خاک باعث افزایش کربن زیتوده میکروبی میشود
( .)Rasul et al., 2006در تایید نتایج این پژوهش مشاهده
شد که لئوناردیت تاثیر مثبت در افزایش جمعیت و
فعالیت میکروبی داشت .به نظر میرسد علت این امر
وجود مقادیر مختلف اجزای آلی مقاوم در لئوناردیت و
هیومیک اسید آن نسبت به تجزیه و همچنین اختالف در
شدت تجزیه آنها است ).(Majumder et al., 2008
فتحی و همکاران ( )Fathi et al., 2015مشاهده کردند که
منافذ ریز بیوچار که دارای محلهای تبادلی مثبتی مانند
هومیک اسید است میتواند شرایط مناسبی را برای
میکرواورگانیسمهای تغییردهنده شکلهای شیمیایی
عناصر غذایی فراهم کند که سبب افزایش قابلیت
دسترسی بیولوژیک عناصر غذایی شود.

بررسی ویژگیهای بیولوژیکی خاک

ویژگیهای بیولوژیکی اعم از جمعیت میکروبی ،تنفس پایه
و کربن میکروبی تحت تأثیر تلقیح میکروبی ،سطوح
مختلف لئوناردیت و اثرات متقابل آنها در سطح احتمال 1
درصد معنی دار بود (جدول  .)4میانگین جمعیت
میکروبی ،تنفس پایه و کربن میکروبی خاک تحت تاثیر
لئوناردیت و تلقیح باکتری بترتیب  15 ،8/19و  76درصد
نسبت به شاهد افزایش داشت (جدول  .)5محققان گزارش
کردند که کربن جمعیت میکروبی به شدت تحت تأثیر
جمعیت میکروبی قرار دارد ،چون آنها نه تنها قادر به
ذخیره مواد غذایی هستند بلکه در چرخه تغییر و تبدیل
عناصر غذایی و مواد آلی در خاک دخیل بوده ( Hoffman
 )et al., 2003و نقش مهمی در تجزیه ترکیبات پیچیده و

جدول  -4تجزیه واریانس تاثیر سطوح مختلف لئوناردیت و باکتری بر برخی ویژگیهای بیولوژی خاک
Table 4. Analysis of variance the effect of different levels of leonardite and bacteria on some soil biological
MS
Microbial population
Basic breathing
Microbial carbon
Bacteria
1
**8.45
***0.028
***558125
Leonardite
2
***2.53
***0.0096
***515491
B*L
2
***0.77
***0.0022
***430221
error
12
0.003
0.00002
15503
)CV (%
1
2.90
15.15
** * ،و  :nsبه ترتیب اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5 ،%1و غیر معنیدار
* , **and ns: significant at %1, %5 probability level and non- significant respectively

جدول  -5مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف باکتری و لئوناردیت بر برخی از ویژگیهای بیولوژی خاک
Table 5. Mean comparison of effect of different levels of bacteria and leonardite on some soil biological
properties
Microbial population
Basic breathing
Microbial carbon
mg CO2.(g day)-1
mg CO2.(g day)-1
mg CO2.(g day)-1
Control
5.23e
0.055d
264.1c
d
c
L0*B1
6.25
0.178
492.53bc
d
e
L2*B0
6.52
0.134
528.2bc
L2*B1
7.29b
0.191b
616.3b
L4*B0
7.022c
0.168c
1114.6a
L4*B1
8.19a
0.225a
1114.6a
حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد در بین میانگینها با آزمون دانکن میباشد.
L*B

Non-identical letters in each column indicate a significant difference between the means at the 5% probability level with the Duncan’s
test.
 :Controlشاهد :L0*B1 ،تلقیح باکتر بدون اعمال لئوناردیت :L2*B0 ،لئوناردیت  2درصد بدون تلقیح باکتری :L2*B1 ،لئوناردیت 2

درصد با تلقیح باکتری :L4*B0 ،لئوناردیت  4درصد بدون تلقیح باکتری :L4*B1 ،لئوناردیت  2درصد با تلقیح باکتری
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آن بر روی قابل استفاده معنیدار بود (( )p<0.001جدول
.)6

روی قابل استفاده ()DTPA
تجزیه واریانس سطوح مختلف لئوناردیت تلقیح شده و
بدون تلقیح با باکتری نشان داد که اثرات اصلی و متقابل

جدول  -6تجزیه واریانس تاثیر سطوح مختلف لئوناردیت و باکتری بر روی قابل استفاده ( )Zn-DTAPطی دوره انکوباسیون
Table 6. Analysis of variance the effect of different levels of leonardite and bacteria on Zn- availabe (ZnDTAP) at icubation time
Ms
)Time (day
150
*0.002
***0.205
0.0005ns
0.0003
2.61

120
0.0003ns
***0.331
***0.0065
0.0002
1.92

90
**0.012
***0.33
***0.043
0.0002
1.71

60
**0.006
***0.334
***0.047
0.0002
1.75

30
**0.0057
***0.33
***0.042
0.0003
2.04

0
0.0002ns
***0.349
***0.01
0.0007
3.29

Df

Factors

1
2
2
12
-

Bacteria
Leonardite
B*L
error
)CV (%

** * ،و  :nsبه ترتیب اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5 ،%1و غیر معنیدار
* , **and ns: significant at %1, %5 probability level and non- significant respectively

لئوناردیت  4درصد بدون باکتری با لئوناردیت  4درصد+
باکتری در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول  .)7الزم
به ذکر است با وجود روند نزولی میزان روی قابل استفاده
در دوره های  120و  150روزه ،همچنان افزایش رهاسازی
روی نسبت به شاهد مشاهده شد به عبارتی تاثیر
لئوناردیت در دوره های زمانی کوتاه مدت نسبت به بلند
مدت بیشتر بود و با گذشت زمان و مصرف مکانهای تبادلی
روند نزولی داشت ولی با این حال پتانسیل رهاسازی را
حفظ کرد (شکل .)1

مقدار روی قابل استفاده در خاکهای تیمار شده بین 0/59
الی  1/13میلی گرم در کیلوگرم متغییر بود بطوریکه
حداکثر آن در تیمار  4درصد لئوناردیت و حداقل آن در
تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)7تاثیر لئوناردیت در
افزایش مقدار روی قابل استفاده نسبت به باکتری بیشتر
بود و ماکزیمم مقدار آن در ماه سوم مشاهده شد بطوریکه
بیشترین تاثیر مربوط به تیمار  4درصد لئوناردیت همراه
با تلقیح با باکتری و به میزان  1/13میلیگرم بر کیلوگرم
بود ولی بعد از ماه سوم میزان روی قابل استفاده روند
نزولی پیدا کرد .گفتنی است میانگین روی در تیمار

1/20

B0L0
B0L2
B0L4
B1L0
B1L2
B1L4

1/00

0/60
0/40

)Zn (mg/kg

0/80

0/20
0/00
150

120

90

60

30

0

)Time (Day
شکل  -1تأثیر نسبتهای مختلف لئوناردیت و باکتری بر میزان روی قابل استفاده طی دوره انکوباسیون
Figure 1. The effect of different ratios of leonardite and bacteria on Zinc availabe at incubation time
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جدول  -7مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف باکتری و لئوناردیت بر روی قابل استفاده ( )Zn-DTAPطی دوره انکوباسیون
)Table 7. Mean comparison of effect of different levels of bacteria and leonardite on Zn- availabe (Zn-DTAP
at icubation time
150
0.49d
0.47d
0.70c
0.69c
0.86a
0.83b

120
0.5f
0.56e
0.83c
0.78d
1.01a
0.97b

90
0.50f
0.75e
0.91c
0.86d
1.11a
1.07b

)Time (day
60
0.53f
0.77f
0.97c
0.87d
1.13a
1.12a

30
0.51f
0.73e
0.93c
0.8c
1.12a
1.1b

0
0.51e
0.6d
0.87b
0.8c
1.05a
1.02a

L*B
Control
Bacteria
L2*B0
L2*B1
L4*B0
L4*B1

حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد در بین میانگینها با آزمون دانکن میباشد.
Non-identical letters in each column indicate a significant difference between the means at the 5% and 1% probability level with the
Duncan’s test.
 :Controlشاهد :L0*B1 ،تلقیح باکتر بدون اعمال لئوناردیت :L2*B0 ،لئوناردیت  2درصد بدون تلقیح باکتری :L2*B1 ،لئوناردیت  2درصد با تلقیح

باکتری :L4*B0 ،لئوناردیت  4درصد بدون تلقیح باکتری :L4*B1 ،لئوناردیت  2درصد با تلقیح باکتری

در رابطه با رها سازی روی مشاهده شد که در زمانهای
ابتدایی میزان واجذب روی افزایش پیدا کرده و با گذشت
زمان روند نزولی پیدا میکند .با افزایش زمان انکوباسیون
میزان  pHدر تیمارهای تلقیح یافته به دلیل تولید
اسیدهای آلی به تدریج کاهش مییابد و حالت اسیدی
پیدا میکند .تجزیه کانیها در اثر کاهش  pHمحیط کشت
(به دلیل تولید اسیدهای آلی) ،تشکیل کمپلکس با
کاتیونهای سطحی کانی (بهواسطه اسیدهای آلی و
سیدروفور تولیدشده) و پلی -ساکاریدهای تولیدشده
توسط باکتریها که بهطور غیرمستقیم در رها سازی
عناصر نقش دارند ،از مکانیسمهای اصلی باکتریها در
رهاسازی عناصر محسوب میشوند .پلی ساکاریدها،
اسیدهای آلی و سیدروفورها را به شدت جذب کرده و
منجر به تشکیل غلظت باالیی از اسیدهای آلی و
سیدروفورها در نزدیکی سطح کانی شده و با اکسید
سیلیسیم موجود در سطح کانی کمپلکس ایجاد میکند،
به این ترتیب عناصر از سطح کانی آزاد شده و وارد محیط
کشت محلول میشوند ) .(Lian et al., 2007با توجه به
نتایج حاصل شده از این پژوهش و تطابق آن با مطالعات
صورت گرفته مشاهده شده است که ریزجانداران موجود
در ریزوسفر ممکن است در اثر ورود ترکیبات آلی از ریشه
تحریک شوند و باعث افزایش حاللیت روی در خاک و در
نتیجه زیاد شدن روی قابل استخراج گردند ( Motaghian
.)& Hosseinpur, 2013

یکی از دالیل تاثیر لئوناردیت در افزایش جذب روی،
افزایش مکانهای تبادلی و تشکیل کمپلکسهای نامحلول
روی-هیومیک اسید-خاک است ).(Piri et al., 2019
همچنین یکی از عوامل تعیین کننده در جذب و رهاسازی
عناصر در حضور مواد هیومیکی و اسیدی ،تشکیل
کمپلکسهای اسید-فلز میباشد .بنابراین در زمانهای
اولیه که غلظت مواد هیومیکی و اسیدی باال بود ،جایگاه
های تبادلی از اهمیت باالیی برخوردار هستند و به همین
دلیل در ابتدا در غلظتهای باال به دلیل وجود مکانهای
تبادلی بیشتر ،رهاسازی فلزات به نقطه ثابتی نرسیده و
افزایش مییابد ( .)Ghasemi et al., 2017بنابراین ممکن
است در این پژوهش ،ابتدا لئوناردیت و باکتری با کاهش
 pHو متعادل کردن آن برای فعالیت میکرواورگانیسمها و
همچنین وجود مکانهای تبادلی ،باعث افزایش روند
رهاسازی روی شدند و با گذشت زمان و کاهش  pHبه
کمتر از آستانه تحمل میکرواورگانیسمها و همچنین عدم
وجود مکانهای تبادلی ،رهاسازی روی کاهش پیدا کرد.
در پژوهشی که توسط دولتی و همکاران ( Dovlati et al.,
 )2021انجام گرفت ،نتایج به دست آمده حاکی از آن است
که زمان تماس لئوناردیت با خاک از اهمیت ویژهای
برخوردار هست و بیشترین مقدار واجذب فلزات سنگین
در زمانهای ابتدایی رخ داده است و به مرور زمان کاهش
یافته و به حالت یکنواخت میرسد .همچنین در یافتههای
زاقلول و خاطر (،)Zaghloul & Khater, 2002
سوداماشای و همکاران ( )Sodaeimashaei et al., 2007و
ریحانی تبار و همکاران ( )Reyhanitabar et al., 2011نیز
20
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عناصر میشود ) .(Pérez-Esteban et al., 2019اسیدی
شدن محیط و انحالل کانیها تحت تاثیر ترشحات ناشی از
فعالیت باکتریها باعث افزایش روی قابل استفاده شد.
همچنین در تحقیقی مشخص شد که  pHخاک تحت
تاثیر باکتریهای محرک رشد از  6/7به  6کـاهش یافت
و ایـن کـاهش را مـیتـوان بـه کلونیزه شدن باکتریها
در خاک و تولیـد اسـیدهـای ارگـانیکی نسبت داد.
جمعیت میکروبی خاک در این طرح با افزایش لئوناردیت
و تلقیح باکتری به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و
بیشترین جمعیت میکروبی ( )8/19در سطح  4درصد
لئوناردیت همراه با تلقیح باکتری و کمترین جمعیت
میکروبی ( )5/22نیز مربوط به تیمار شاهد بود (جدول
 .)8از سوی دیگر میتوان به تولید متابولیتهای ثانویه
اشـاره کرد که میتواند باعث بهبود شرایط جذب و
فراهمی عناصر در خاک شود ) .(Lind et al., 2003مویرا
و همکـاران ( )Moira et al., 1963بیان کردند که
میکروارگانیسمها (باکتریهای محرک رشد ،قارچها و )...
اسید سیتریک و اسید اگزالیک را کـه بـه طـور عمده در
تجزیه یا انحـالل سـیلیکاتهـای طبیعـی و در انتقـال
یونهای فلزی مؤثرند ،تولید میکنند.استفاده از
لئوناردیت باعث میشود که خاک در معرض تعامل با
سلولهای زیستی حساستر شود ،زیرا مواد هیومیک
میتوانند ساختار و فعالیت میکرواورگانیسمها را در منطقه
ریزوسفر بهبود بخشند و با افزایش واجذب عناصر توسط
افزایش فعالیت میکرواورگانیسمها توسط لئوناردیت و
اسیدی کردن محیط و همچنین سست شدن پیوندهای
اتمی عناصر قابل دسترس خاک نیز افزایش پیدا کند
(.)Canellas & Olivares, 2014

توزیع شکل های شیمیایی روی

توزیع شکلهای شیمیایی روی در خاک تحت تاثیر
شرایط محیطی و حتی افزودن جاذبهای مختلف
دستخوش تغییرات میشوند .شکلهای شیمیایی روی
شامل بخش تبادلی ( ،)Exبخش کربناتی ( ،)Carبخش
اکسیدی ( ،)Oxبخش متصل به ماده آلی ( )OMو بخش
باقیمانده ( )Reتحت تاثیر لئوناردیت و تلقیح باکتری
تعیین شد .مقدار روی کل در خاک مورد مطالعه به میزان
 68میلیگرم بر کیلوگرم برآورد شد .اثرات اصلی و متقابل
لئوناردیت و باکتری بر توزیع شکلهای شیمیای روی
تاثیر معنی دار داشت ( )p<0.001و باعث افزایش شکلهای
تبادلی ،متصل به کربن آلی و متصل به بخش کربنات و
همچنین کاهش بخش روی متصل به اکسیدهای آهن و
منگنز شد .به طور کلی بیشترین تاثیر بر توزیع شکلهای
شیمیایی روی مربوط به تیمار لئوناردیت  4درصد بود.
نتایج نشان داد که بیشترین مقدار روی در بخش باقیمانده
و کمترین مقدار آن در بخش تبادلی مشاهده شد .این
تغییرات در زمانهای مختلف انکوباسیون متفاوت بود
(جدول  .)8لینگار و همکاران ()Lyengar et al., 1981
گزارش کردند که بیشتر مقدار روی در خاکهای شرق
ایاالت متحده به ترتیب در شکل باقیمانده و اکسیدی قرار
دارد .نتایج مشابه در مطالعه صورت گرفته توسط مورال
( )Moral 2005در رابطه با تاثیر لئوناردیت بر توزیع
شکلهای مختلف روی مشاهده شد.
روی متصل به بخش تبادلی )( Zn-Ex

میانگین دادهها نشان داد که لئوناردیت و باکتری بترتیب
باعث افزایش  25/1و  14/6درصدی شکل تبادلی روی
شده است .بیشترین مقدار بخش تبادلی روی (0/95
میلیگرم بر کیلوگرم) در ماه سوم مربوط به تیمار  4درصد
لئوناردیت و کمترین مقدار آن ( 0/57میلی گرم بر
کیلوگرم) در تیمار شاهد بود (جدول  .)8لئوناردیت به
دلیل دارا بودن مواد هیومیکی و فولویک اسید ،باعث
تعدیل  pHخاک و افزایش بارهای منفی (افزایش رقابت
کاتیونی) شد و از این طریق باعث افزایش بخش قابل
استفاده روی در خاک شد .محققان گزارش کردند که
اسید هیومیک میتواند با تعدیل  pHخاک و افزایش
بارهای منفی وابسته به  pHباعث جذب بیشتر عناصری
مانند مس ،روی و  ...شود که باعث افزایش تحرکپذیری
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T3
1.03gf
1.43ef
2.02cd
1.75de
1.96d
2.80a
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Table 8. Average values of Zn chemical forms in different parts adsorption at incubation time
Ex
Car
OC
Bacteria
Leonardite
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
0
0.57cd
0.67bcd
0.65cd
0.69f
0.71f
0.64f
1gh
1.21fg
No
2
0.57cd
0.76abc
0.61cd
1.92de
2.99bc
1.7e
1.25fg
2.33c
inoculation
cd
a
cd
d
b
de
fg
4
0.64
0.95
0.66
2.21
3.22
1.85
1.35
2.71ab
d
abc
d
de
c
d
h
By
0
0.51
0.79
0.48
1.95
2.71
1.93
0.67
1.84d
a
ab
cd
d
bc
c
fg
inoculation
2
0.95
0.88
0.58
2.11
2.58
2.26
1.25
2.38bc
bcd
a
cd
d
a
bc
ef
4
0.69
0.96
0.59
2.16
3.61
2.9
1.47
2.91a
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Continues of Table 8. Average values of Zn chemical forms in different parts adsorption at incubation time
OX
Re
Bacteria
Leonardite
T1
T2
T3
T1
T2
T3
0
10.01ab
8.79dc
10.06ab
52.9a
52.2abc
52.3ab
No
2
9.07bc
7.75def
8.27cde
52.1abc
51.1bcde
51.4abcd
inoculation
4
8.67cde
6.67f
7.74def
50.7bcde
50.1cde
50.5cde
a
cde
a
ab
abc
By
0
10.4
7.59
10.23
52.3
52
52.2abc
ab
de
dc
abc
bcde
inoculation
2
9.98
7.83
8.77
51.7
51.1
51.2abcde
cde
df
cde
ed
e
4
8.6
7.54
8.43
49.8
49.6
49.9e
حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد و  1درصد در بین میانگینها با آزمون دانکن میباشد.
Non-identical letters in each column indicate a significant difference between the means at the 5% and 1% probability level with the
Duncan’s test.
T1: 30, T2: 90 and T3: 150 day

دریافت نکرده است و یا  pHمحیط به میزان تعادل خود
برای فعالیت باکتری نرسیده است.

روی متصل به بخش کربناته)( Zn-Ca

لئوناردیت بهتنهایی موجب افزایش  70درصد روی متصل
به بخش کربناته شد و باکتری نیز  64/4درصد میزان
روی متصل به بخش کربناته را افزایش داد .بیشترین
میزان روی در بخش کربناته  3/61میلیگرم بر کیلوگرم
در تیمار  4درصد لئوناردیت  +باکتری و کمترین مقدار
آن  0/64میلی گرم بر کیلوگرم در تیمار شاهد مشاهده
گردید( .جدول  .)8تیمار باکتری توانست روی جذب شده
در این بخش را از  0/71به  2/71میلیگرم بر کیلوگرم
معادل  74درصد طی  90روز انکوباسیون افزایش دهد
(شکل  .)2افزودن موادآلی به خاک آهکی باعث افزایش
روی در شکل کربناتی میشود و دلیل آن میتواند افزایش
حاللیت آهک خاک و رسوب آن به صورت شکل کربناته
باشد ) .(Usman et al., 2004عباسپور و گلچین
( )Abbaspour & Golchin, 2011و حسینیان رستمی و
همکاران ( )Hosseiniane rostami et al., 2013نیز با
اضافه کردن کمپوست و کود گاوی که حاوی مواد
هومیکی بودند افزایش  Pbدر شکل کربناتی را گزارش
کردند .اینکه در ماه اول میزان بخش کربناتی روی کاهش
پیدا کرد این است که باکتری هنوز کربن مورد نیاز خود
را برای تامین انرژی الزم برای شروع فعالیت از محیط

روی متصل به بخش کربن آلی )(Zn-OC

کاربرد لئوناردیت موجب افزایش روی متصل در بخش
ماده آلی طی انکوباسیون شد و بیشترین میزان آن 2/91
میلیگرم بر کیلوگرم مربوط به سطح  4درصد لئوناردیت
بود ،همچنین مقدار روی در تلقیح با باکتری و بدون
لئوناردیت طی دوره انکوباسیون بین  1/07الی  1/84میلی
گرم بر کیلوگرم بود (جدول  .)8میتوان به توانایی اسید
هیومیک در پوشش دادن سطوح جذبی کانی های رسی
در افزایش تحرکپذیری عناصر و غلظت در بخش محلول،
تبادلی و آلی خاک اشاره کرد .افزایش تحرک فلزات از
جمله روی تحت تاثیر مواد هیومیک و فولویک اسید
گزارش شده است ).(Pérez-Esteban et al., 2019
همچنین در گزارشی دیگر ،افزایش کاربرد هیومیک و
فولویک اسید در خاک باعث افزایش انتشار روی در خاک
شد ) .(Clemente & Bernal, 2006میکرواورگانیسمها
موجب افزایش کمیـت و کیفیت تراوشهای ریشهای
میشوند و موجب تغییر در نوع و مقدار سیدروفور تولید
شده توسط میکرواورگانیسمها و در نهایت تغییر ترکیب
جمعیت میکروبی خاک میگردد که این عامـل سبب
22

تاثیر لئوناردیت و باکتری حل کننده روی بر رهاسازی و شکلهای ....

مقدار روی جذب شده در بخش باقیمانده بین  49/6الی
 52/9میلیگرم بر کیلوگرم متغییر بود بطوریکه حداکثر
آن در تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار لئوناردیت و تلقیح
با باکتری مشاهده شد .تاثیر لئوناردیت در کاهش بخش
باقیمانده نسبت به باکتری بیشتر بود بطوریکه میزان
کاهش توسط لئوناردیت بین  1/5الی  5/2درصد (بترتیب
لئوناردیت  4و  2درصد) و در باکتری بین  0/2تا 1/0
درصد بود لذا این نتایج نشان از اهمیت قدرت رهاسازی
عناصر در خاک توسط لئوناردیت نسبت به باکتری های
حل کننده می باشد (جدول  .)5فلورنکیو و همکاران
( )Florencio et al., 2012افزایش شکل تبادلی فلزات را
به خارج شدن آن از بخش باقیمانده نسبت دادند .با توجه
به نتایج شاخصهای بیولوژیکی که حاکی از بهبود
جمعیت و کربن میکروبی بود می توان بهبود شرایط رشد
و افزایش ترشحات ریشه و باکتری را بیان کرد .بر این
اساس میتوان تاثیر باکتری در کاهش بخش باقیمانده را
به این نکته معطوف داشت چرا که محققان بیان کردند
که عملکـرد بیـشتر در اثر کــاهش اســیدیته و افــزایش
هــدایت الکتریکــی در تیمارهای مربوط به باکتری
محرک رشد دور از انتظـار نبـود ). (Esitken et al., 2010
به طور کلی بیشترین تاثیر بر توزیع شکلهای شیمیایی
روی مربوط به لئوناردیت بدون تلقیح با باکتری بود.

جذب بهتر عناصر از طریق برآورد بخش باقیمانده آن در
خاک توسط میکرواورگانیسمها میگردد .(Amindeldar
)et al., 2014
روی متصل به اکسیدهای آهن و منگنز )(Zn-OX

بیشترین میزان اکسید روی  10/40میلیگرم بر کیلوگرم
در تیمار شاهد و کمترین آن  6/7میلی گرم در کیلوگرم
در تیمار  4درصد لئوناردیت مشاهده شد (جدول .)8
میانگین داده ها نشان داد که لئوناردیت باعث کاهش
 29/9درصدی بخش روی متصل به اکسیدهای آهن و
منگنز در تیمار  4درصد و کمترین آن  1/5درصد در تیمار
 2درصد لئوناردیت طی 90روز انکوباسیون شد (جدول
 .)8تغییرات جزئی در این بخش اکسیدی تحت تاثیر
تلقیح با باکتری رخ داد ولی معنیدار نشد (جدول .)8
طی تحقیقاتی گزارش شده است که پوشش سطوح
اکسیدهای آهن و منگنز توسط هیومیک اسید موجود در
لئوناردیت باعث کاهش سطح جذبی فلز و همچنین
تشکیل کمپلکس با  Feو  Mnباعث سهولت واجذب و
کاهش سطح ویژه برای جذب روی شده است & .(Das
) Naik, 2007دولتی ( )Dovlati 2015احتمال داد که
افزایش مقدار سرب در فاز تبادلی -محلول ،کربناته و مواد
آلی ناشی از انتقال سرب از فاز اکسیدی و باقیمانده باشد.
پاول و همکاران ( )Pavel 2010نیز اعالم کردند که لینیت
باعث کاهش  pHو همچنین کاهش عناصر جذب شده
در شکل اکسیدی شد و ابراز داشتند که  Cdبا پیوندی
ضعیف به شکل تبادلی و اکسیدهای  Mn, Feمتصل شده
است و تحت تاثیر تغییر شرایط از قبیل کاهش، pH
اکسایش و کاهش به راحتی آزاد میشوند .در تحقیقـی
گـزارش شـده اسـت کـه بـا کـاربرد باکتریهای محرک
رشد مثل سـودوموناس میـزان عناصری چون آهن ،روی،
منگنز ،منیزیم و پتاسـیم ازدیـاد پیـدا میکند که یکی از
دالیـل ایـن افـزایش را زیـاد شـدن  CECدر تیمارهای
تلقیح شده با باکتری نسبت به تیمارهـای شـاهد بیـان
کـردهانـد ).(Esitken et al., 2010

شاخص تحرک پذیری روی ()Zn-Mobility Factor
شاخص تحرک پذیری فلز بهعنوان یک عامل تحرک بوده
و بر اساس توزیع شکلهای شیمیایی عناصر محاسبه
میشود ) .(Kabala & Singh 2001نتایج نشان داد که
اثرات اصلی و متقابل لئوناردیت ،باکتری و زمان بر شاخص
تحرک پذیری ( )MFروی در سطح احتمال  1درصد
معنیدار شدند (جدول  .)8حداقل مقدار شاخص تحرک
پذیری روی در نمونه شاهد ( 3/48درصد) و حداکثر آن
( 11/6درصد) در تیمار لئوناردیت  4درصد همراه با تلقیح
باکتری در ماه سوم مشاهده شد .بین تیمار  2و  4درصد
لئوناردیت در افزایش شاخص تحرک پذیری روی تفاوت
چشمگیری وجود داشت (شکل  .)2طبق کالس بندی
ارائه شده توسط رودری و همکاران ()Rodri et al., 2009
شاخص تحرک پذیری عناصر در چهار گروه تحرک کم
( ،%≤MF≤10%)1متوسط ( ،%≤MF≤30%)10زیاد
(%≤MF≤50%) 30و خیلی زیاد ) (MF ≥50%معرفی شد

روی جذب شده در بخش باقیمانده )(Zn-Re

نتایج نشان داد که بیشترین مقدار روی در بخش باقیمانده
و کمترین مقدار آن در بخش تبادلی مشاهده شد .این
تغییرات در زمانهای مختلف انکوباسیون متفاوت بود
(جدول  .)8نتایج مشابه در رابطه با تاثیر لئوناردیت بر
توزیع شکلهای مختلف روی در مطالعه .)2005( Moral
23
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نتیجه گرفت که لئوناردیت و باکتری به دلیل افزایش
بخشهای قابل استفاده روی (بخش تبادلی ،کربناتی و
متصل به ماده آلی) و کاهش بخشهای غیر تبادلی و غیر
قابل استفاده (بخش اکسیدی و باقیمانده) باعث تحرک
بیشتر روی در خاک و تسهیل در قابل دسترس بودن آن
برای گیاه شدند.

که بر اساس آن میتوان گفت همه تیمارها بجز لئوناردیت
 4درصد همراه با باکتری ( 11/6درصد) بقیه بین  1الی
 10درصد واقع شده اند لذا بر اساس طبقه بندی یاد شده
در گروه تحرک پذیری کم قرار می گیرند .مقادیر باالی
MFبهعنوان عالئم افزایش سستی بین پیوندهای مولکولی
و در دسترس بودن فلزات سنگین در خاک تفسیر شده
است ( .)Topcuoğlu, 2016بر همین اساس میتوان
a
c

b

c
ef

de

d
gf

gf

c

egf b
h

12/0

g

8/0

g
i hi i

4/0
0/0

L4

L0

L2

L4

With Bacteria

L2

L0

)Zing Mobility index (%

16/0

No Bacteria
Tratments

MF-T3

MF-T2

MF-T1

شکل  -2تأثیر نسبتهای مختلف لئوناردیت و باکتری بر شاخص تحرکپذیری روی در طی زمانهای مختلف
حروف غیر مشابه نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  1درصد با استفاده از آزمون دانکن است.

Figure 2. Effect of different ratios of leonardite and bacteria on zinc mobility index during different times
Non-identical letters indicate significance at the 1% probability level using the Duncan’s test.

ولی بخش اکسیدی و باقیمانده کاهش یافت .حداکثر
مقادیر شکلهای تبادلی ،کربناته و آلی طی دوره  90روز
تعیین شد .شاخص تحرک پذیری روی در خاک مورد
مطالعه تحت تاثیر تیمارها به میزان  11/6درصد افزایش
یافت و حداکثر مقدار آن در تیمار لئوناردیت  4درصد
همراه با باکتری مشاهده شد ولی با این وجود در گروه
تحرک پذیری کم واقع شد .نتیجتا این که کاربرد توام
لئوناردیت و باکتری های حل کننده در راستای بهبود
وضعیت تغذیه ای روی در خاک مناسب می باشد.

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر مثبت لئوناردیت و
باکتری در افزایش میزان روی قابل استفاده خاک مورد
مطالعه مشاهده شد و حداکثر مقدار آن در تیمار
لئوناردیت  4درصد  +تلقیح با باکتری طی دوره زمانی 60
روز تعیین گردید .همچنین توزیع شکلهای شیمیایی
روی در بخشهای مختلف جذبی تحت تاثیر لئوناردیت و
باکتری تغییرات معنی داری را نشان داد بطوریکه میزان
روی در بخش تبادلی ،کربناته و کربن آلی افزایش یافت
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Abstract
The aim of researchers in order to revive sustainable agriculture is to increase the solubility and
availability of nutrients in the soil. For this purpose, this study was carried out to assess the effect of
leonardite and bacteria on the chemical forms of zinc (Zn) in calcareous soils. A factorial experiment
was conducted with three levels of leonardite (0, 2 and 4%) and with two microbial factors (without
bacteria and zinc-soluble bacteria) at three incubation time (30, 90, 150 days) in three replications.
The chemical fractionation and available forms of Zn in the soil was assayed by using the Tessier
and DTPA methods. The results showed that leonardite and bacterial significantly increased Zn
available forms (54%) and decreased soil pH (4.1%) during incubation time. Soil biological
properties such as microbial population, basal respiration and microbial carbon increased by 36.2%,
77% and 77%, respectively. The distribution of Zn chemical forms and mobility factor also had
significant changes affected of leonardite and bacteria as, it increased the exchange forms, binds to
organic carbon and the carbonate part, as well as decreased the Zinc binds to Fe and Mn oxides in
the soil. The mobility index of Zn ranged from 3.8 to 11.59% and its maximum value was observed
in the treatment of leonardite 4% + bacteria. As a result, leonardite as a fertilizer plays an important
role in element motility and its application along with solvent bacteria has positive effects on
dissolution and increasing the availability of the elements.
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