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  ها ترین یافته مهم
 آلی ماده < تبادلی< صورت کربناتی هاي شیمیایی آهن بههاي مورد مطالعه، ترتیب مقادیر شکل  خاكدر   
 .  بـودمانده  باقی<  اکسیدهاي آهن متبلور< شکل  اکسیدهاي آهن بی<  اکسیدهاي منگنز<

 داري  هاي تبادلی و متصل به اکسیدهاي منگنز همبستگی مثبت معنی غلظت و جذب آهن در سویا با شکل
 . نشان داد

 مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش وزن خشک گیاه، غلظت و جذب آهن شد.  

  ، سویا DTPAاي،  گیري دنباله هاي شیمیایی آهن، عصاره فراهمی، شکل  زیست:کلیديهاي  واژه
 

 92-314-70 طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  :منبع یافته

  شریفی غالمرضا نوده، پور اسماعیل دردي :)گان(نویسنده

  هاي لسی استان گلستان ط سویا در تعدادي از خاكجزءبندي آهن خاك و رابطه آن با جذب آهن توس :عنوان

  92- 314-70 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  . هاي مورد مطالعه هاي شیمیایی آهن در خاك  مقادیر نسبی شکل- 1شکل 

  

  اهمیت موضوع
قابلیت   از منشأ، حالت وقوع ومصرف اطالعات جامعی کم اي یا جداسازي عناصر گیري دنباله استفاده از عصاره

استخراج و یا جزء به جزء کردن . دهد هاي آلوده کشاورزي را به ما می خاك درآنها استفاده زیستی و قابلیت انتقال 
 و فیزیکوشیمیایی، زیستیها، سودمندي  شیوه ایجاد آن مصرف اطالعات دقیقی درباره منشأ آنها، فلزات کم

   .دهد دست می هاي آلوده به هاي کشاورزي و خاك  خاكها در سازي و نفوذ آن متحرك

  )شرح مساله(مقدمه 
وسیله میـزان    قابلیت استفاده آهن براي گیاهان نه فقط به  .مصرف ضروري مهم براي گیاهان است      آهن یک عنصر کم   

تـأثیر قـرار    عوامـل تحـت    و سـایر هـاش .پ خـاك،  هـاي مختلـف آهـن در    گیرد، بلکه توسط شکل می تأثیر قرار آن تحت
هـاي   توسـعه روش  مـصرف و  کـم  بین اجزاي گوناگون خـاك بـراي درك شـیمی عناصـر       اطالع از توزیع عناصر   . گیرد  می

  . ها از خاك اهمیت دارد گیري آن عصاره


