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  فراهمي آهن در خاك غني شده با پودر خون و تأثير آن بر رشد گياه ذرت
  

  4 و امير فتوت3 امير لكزيان،2، غالمحسين حق نيا1نسرين قربان زاده
 دانشگاه فردوسي مشهد.  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد-1

 د دانشگاه فردوسي مشهد استا-2

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد-3

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد-4

  
انجامد و عامل اصلي آلودگي در آن خون است كه براي تجزيه به  ها به آلودگي منابع آبي مي فاضالب كشتارگاه

ياد آهن در خون و اهميت آن در با توجه به وجود مقادير ز. نياز دارد) mgr/l200000 (بيشترين مقدار اكسيژن 
. هاي آهكي براي رشد گياهان، استفاده از آهن پودر خون براي تأمين نياز گياهان مي تواند سودمند باشد خاك

از اين رو به منظور بررسي توان آزادسازي آهن از پودر خون و تأثير آن بر تأمين آهن مورد نياز براي رشد گياه 
 تن در 6و 3، 5/1( برگيرنده سه سطح از پودر خون  تيمار در5كامالَ تصادفي با ذرت، آزمايشي در قالب طرح 

.  تكرار در شرايط آزمايشگاه و گلخانه انجام شد3و شاهد با )  كيلوگرم در هكتار5(، سكوسترين آهن )هكتار
هم پس از نتايج نشان داد كه آزادسازي آهن از پودر خون مشابه كود سكوسترين آهن بود و مقدار آهن فرا

 برابر كود 3زماني كه پودر خون به مقدار .  روز از افزودن آن در خاك به بيشترين مقدار رسيد30گذشت 
نتايج حاصل از كاشت گياه نشان .  سكوسترين آهن به كار برده شد، بيشتر از آن، آهن فراهم در خاك آزاد كرد

ايي آن در تيمارهايي كه به مقدار بيشتري پودر داد كه مقدار آهن در اندام هوايي ذرت و وزن خشك اندام هو
تواند به عنوان  از اين رو استفاده از پودر خون در سطوح پايين مي. خون دريافت كرده بودند، كاهش يافت

  .مكمل در رشد گياهان زراعي به همراه كود شيميايي استفاده شود
  

  پودر خون، آهن، آزادسازي ماده غذايي، ذرت :كلمات كليدي
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  فراهمي آهن در خاك غني شده با پودر خون و تأثير آن بر رشد گياه ذرت 
  

  4 و امير فتوت3، امير لكزيان2، غالمحسين حق نيا1نسرين قربان زاده
 دانشگاه فردوسي مشهد.  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد-1

  استاد دانشگاه فردوسي مشهد-2

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد-3

 شگاه فردوسي مشهد استاديار دان-4

   چكيده

انجامد و عامل اصلي آلودگي در آن خون است كه براي  ها به آلودگي منابع آبي مي فاضالب كشتارگاه
با توجه به وجود مقادير زياد آهن در خون و . نياز دارد) mgr/l200000 (تجزيه به بيشترين مقدار اكسيژن 

فاده از آهن پودر خون براي تأمين نياز گياهان مي تواند هاي آهكي براي رشد گياهان، است اهميت آن در خاك
از اين رو به منظور بررسي توان آزادسازي آهن از پودر خون و تأثير آن بر تأمين آهن مورد نياز . سودمند باشد

، 5/1(  تيمار در برگيرنده سه سطح از پودر خون5براي رشد گياه ذرت، آزمايشي در قالب طرح كامالَ تصادفي با 
 تكرار در شرايط آزمايشگاه و گلخانه 3و شاهد با )  كيلوگرم در هكتار5(، سكوسترين آهن ) تن در هكتار6و 3

نتايج نشان داد كه آزادسازي آهن از پودر خون مشابه كود سكوسترين آهن بود و مقدار آهن فراهم . انجام شد
 برابر كود 3زماني كه پودر خون به مقدار .  روز از افزودن آن در خاك به بيشترين مقدار رسيد30پس از گذشت 

نتايج حاصل از كاشت گياه نشان .  سكوسترين آهن به كار برده شد، بيشتر از آن، آهن فراهم در خاك آزاد كرد
داد كه مقدار آهن در اندام هوايي ذرت و وزن خشك اندام هوايي آن در تيمارهايي كه به مقدار بيشتري پودر 

تواند به عنوان  از اين رو استفاده از پودر خون در سطوح پايين مي. دند، كاهش يافتخون دريافت كرده بو
  .مكمل در رشد گياهان زراعي به همراه كود شيميايي استفاده شود

  
     .پودر خون، آهن، آزادسازي ماده غذايي، ذرت: كلمات كليدي
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   مقدمه
ودن آن براي گياهان در توسعه و حفـظ بافـت هـاي             آهن يكي از عناصر كم مصرف براي گياه است كه ضروري ب           

و كمبود آهن و يا غير فعال شـدن آن          ) 11(زيرا آهن در سنتز كلروفيل نقش دارد        . فعال فتوسنتز كننده ثابت شده است     
در گياه باعث كاهش كلروفيل و عارضه كلروز آهن مي شود كه سبب كاهش يا توقف عمل فتوسنتز در گياه مي گـردد     

ز آهن به ندرت بر اثر كمبود مطلق آهن در خاك ايجاد مي شود، بلكه در اغلب موارد بر اثر شرايط شيميايي                      كلرو). 9(
آهن موجود به صورت غير محلول و يا بسيار كم محول درآمده و در نتيجـه ايـن خاكهـا             ) آهكي و قليايي بودن   (خاك  

ي معدني و كالتهاي مصنوعي و تركيبـات آلـي طبيعـي،            كاربرد نمك ها  . نمي توانند نياز گياه به آهن را برآورده سازند        
و استفاده از واريته هاي با توانايي جذب آهن         ) كاربرد اسيدهاي آلي و غير آلي     (اصالح مصنوعي اسيديته محلول خاك      

كالتهاي طبيعي يا مـصنوعي، آهـن را مـدت          ). 9(غير قابل دسترس از خاك براي افزايش جذب آهن به كار مي روند              
كـه كالتهـاي    ) 4(شتري نسبت به كودهاي شيميايي در محلول خاك به شكل قابل دسترس گياه نگه مي دارنـد                  زمان بي 

تركيبات آلي طبيعي و همچنين غني شده از آهن نيز مي توانند در رفع كلـروز آهـن                  . مصنوعي آهن بسيار گران هستند    
آهـن خـون بـه صـورت        . ي آهن مي باشـد    خون يك تركيب طبيعي است كه حاوي مقدار قابل توجه         ). 4(مؤثر باشند   

خون مهمتـرين   . كالتي در بخش هم مولكول هموگلوبين قرار دارد و احتماالَ خصوصياتي شبيه كالتهاي مصنوعي دارد              
 درصد از وزن زنده بدن دام ها را در بر مي گيرد     8 تا   4/2فرآورده جانبي توليد شده در كشتارگاهها است كه در حدود           

نگ با اعمال فشار و دماي زياد به پودر خون تبديل شده و در تغذيه دام و يا به عنوان كـود اسـتفاده                        و در فرايند رندري   
و عالوه بر نيتروژن و آهن، فسفر و هورمون هاي مفيد در رشد گياهان، كمپلكس هـاي آلـي واسـيدهاي                     ) 5(مي شود   

ي آهكي آزادسازي سريع تري داشـته و بـر اثـر    پودر خون در شرايط خاكهــــا). 7(آمينه سودمند را نيز دارا مي باشد     
آهن خون به شكل كالت است كه اين امـر موجـب مـي شـود آهـن از                   ). 5(تجزيه آن پ هاش خاك كاهش مي يابد         

كـشتارگاه صـنعتي دام مـشهد بـا         ). 8(واكنش هاي شيميايي و تبديل شدن به شكلهاي غيرقابل استفاده محافظت شود             
 رأس دام سبك و دويست و پنجاه رأس دام سنگين، توان توليد روزانه يك تا يك و نيم                   ظرفيت كشتار روزانه سه هزار    
بخشي از پودر خون توليد شده به مصرف خوراك دام و طيور مي رسد و بخش عمـده  . تن پودر خون را دارا مي باشد 

اك عالوه بـر جلـوگيري از       از اين رو كاربرد اين ماده در كشاورزي به منظور حاصلخيزي خ           . اي از آن به هدر مي رود      
هـدف از انجـام ايـن تحقيـق مطالعـه رونـد             . هدرروي آن، به رفع مشكالت زيست محيطي نيز منجر خواهـد گرديـد            

  .آزادسازي آهن از پودر خون و توان آن در تأمين مواد غذايي مورد نياز رشد ذرت بود
  

   ها مواد و روش
 0-30ت لومي از مزرعه دانشكده كشاورزي مشهد از عمق  با باف1 كيلوگرم خاك تيپيك هاپل كمبيد144مقدار 

پودر .  ميليمتري عبور داده شد و به گلخانه دانشكده منتقل گرديد2سانتي متري تهيه و پس از هوا خشك شدن از الك 
به منظور مطالعه . خون مورد نياز نيز از كشتارگاه صنعتي دام مشهد تهيه و برخي خصوصيات آن اندازه گيري شد

، و پودر خون با سه )F( كيلوگرم در هكتار 5، كود سكوسترين آهن به مقدار )C( تيمار شاهد 5اهمي آهن در خاك فر

_____________________________________________________ 
1. Typic HaploCambids 
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با سه تكرار به نمونه هاي خاك )) B6( تن در هكتار 6و ) B3( تن در هكتار 3، )B1.5( تن در هكتار 5/1(سطح 
ظرفيت زراعي % 65نتقل و رطوبت گلدانها در حد  كيلويي م4نمونه هاي خاك تيمار شده به گلدانهاي . اضافه شد

 درجه سانتيگراد در روز 25پس از گذشت يك ماه گياه ذرت در گلدانها كشت شد و گلدانها در دماي . نگهداري شد
در پايان آزمايش وزن خشك اندام هوايي و عنصر آهن در نمونه هاي .  درجه سانتيگراد در شب نگهداري شدند16و 

همان تيمارهاي آزمايشي بدون كشت گياه فقط بر روي نمونه هاي خاك اعمال شد و اندازه . گيري شدگياهي اندازه 
، 60، 30، 0 در زمانهاي 670با دستگاه جذب اتمي مدل شيمادزو ) DTPA-TEA) (6(گيري آهن فراهم به روش 

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار  MSTATCنتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار .  روز انجام گرفت120 و 90
.  درصد انجام شد5گرفت و مقايسه ميانگين داده هاي آزمايشي با يكديگر با آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح 

  . استفاده گرديدExcelبراي رسم نمودارها از نرم افزار 
 

   نتايج و بحث
و در بين عناصـر پـر مـصرف نيتـروژن           )  ميكروگرم بر گرم   3000(در بين عناصر كم مصرف آهن بيشترين غلظت         

نتايج حاصل از انكوباسيون خاك شامل دو بخش عمده كه يكـي  . را در پودر خون داشتند)  درصد 13(بيشترين غلظت   
 روز از انكوباسيون و ديگري اثر زمان بر مقدار آهـن تيمارهـاي   120تأثير تيمارهاي آزمايشي بر فراهمي آهن در مدت     

  .روز انكوباسيون مي باشد 120آزمايشي در مدت 
بيشترين بود و   ) B6( روز و در همه زمانهاي نمونه برداري در تيمار           120مقدار آهن فراهم در مجموع      : آهن فراهم 

و ) B3(مقـدار آهـن فـراهم در تيمارهـاي          . اختالف افزايشي معني داري را با تيمار كود سكوسـترين آهـن نـشان داد              
)B1.5 (    تر بود و اختالف كاهشي معني داري ميان اين دو تيمار از پـودر خـون بـا تيمـار                    از تيمار كود سكوسترين كم

از اين رو كاربرد پودر خون بيشتر به آزادسازي آهن فـراهم بيـشتري منجـر                ). 1نمودار  (سكوسترين آهن مشاهده شد     
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نسبت به شروع آزمايش افزايش معني داري داشـت و پـس از           ) F(و  ) B6(  ،)B3(مقدار آهن فراهم در تيمارهاي      
اما مقدار آهـن فـراهم   .  روز به بيشترين مقدار رسيد و بعد از آن تا پايان انكوباسيون كاهش معني داري را نشان داد                 30

  ).2نمودار ( داري را در زمانهاي انكوباسيون نشان داد در تيمار شاهد نسبت به شروع آزمايش كاهش معني
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   مقايسه تغييرات آهن فراهم از كود سكوسترين آهن و تيمارهاي پودر خون در خاك-2نمودار 

  
آنها گزارش كردند كه كـالت      . نيز هماهنگ است  ) 10(اين نتايج با يافته هاي آزمايشهاي گلخانه اي سينق و سينها            

كـاربرد  . به شكل منابع طبيعي و هم منابع كودي، قابليت دسترسي به آهن را افـزايش مـي دهنـد   هاي مصرفي آهن هم     
عوامل كالت كننده در يك خاك آهكي مقادير متفاوتي از آهن را پويا مي كند و درجه پويايي با افزايش يافتن سـطوح                       

علت را مي توان افزايش فعاليت ريز جانداران بـه دنبـال مـصرف پـودر                . ت كننده كاربردي افزايش مي يابد     عوامل كال 
 30كاهش فراهمي آهن پـس از گذشـت         ). 1(خون و كود آهن و آزادسازي عوامل كالت كننده آهن در خاك دانست              

در آب آبيـاري يـا خـاك        ) ربنـات يون بي ك   (HCO3-روز مي تواند به دليل پ هاش زياد و افزايش در سطوح باالي            
  . زيرا هم حضور خود اين يون و هم ايجاد پ هاش زياد در خاك توسط اين يون از فراهمي آهن مي كاهد). 3(باشد 
  

  نتايج حاصل از كاشت گياه در آزمايش دوم
در .  شاهد رسيد   برابر تيمار  5/2غلظت آهن در اندام هوايي گياه در تيمار سكوسترين آهن، بيشترين بود و به               : آهن

مشاهده شد و غلظت آهن در      ) B1.5(تيمارهاي حاوي پودر خون بيشترين غلظت آهن در اندام هوايي گياه، در تيمار              
اختالف آمـاري معنـي داري را بـا تيمـار           ) B3( برابر تيمار شاهد رسيد و در تيمار         2اندام هوايي گياه در اين تيمار به        

مقدار آهن در تيمارهاي پودر خون، غلظت آهن نسبت به شـاهد كـاهش يافـت بـه                  همراه با افزايش    . شاهد نشان نداد  
) 2(شـريعتمداري   ). 3نمـودار   (نسبت به شاهد و تيمار كود آهن معني دار شـد            ) B6(گونه اي كه اين كاهش در تيمار      

 خون قـادر بـه   توان پودر خون در جذب يا كالت نمودن آهن محلول خاك را مورد بررسي قرار داد و اعالم كرد پودر           
جذب آهن از محلولهاي استاندارد مي باشد، بنابراين با افزودن پودر خون به خاك احتماالَ اين تركيب در جذب آهـن                     

نتايج حاصل از آزمايشي كه توسـط       . محلول خاك با گياه رقابت نموده و شرايط كمبود را براي گياه تشديد كرده است              
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اكي از آن بود كه پودر خون قادر به جذب مقدار زيادي آهن از محلـول خـاك            نيز انجام شد، ح   ) 1(اجرائي و كريميان    
  . نشان داده شده است4نتايج حاصل از وزن خشك اندام هوايي گياه نيز در نمودار . مي باشد
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   مقايسه مقدار آهن اندام هوايي گياه در تيمارهاي مختلف آزمايش-3نمودار 
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  وايي گياه در تيمارهاي مختلف آزمايش مقايسه وزن خشك اندام ه-4نمودار 

  
نتايج حاصل از آزمايش نشان مي دهد كه كاربرد پودر خون در سطحي معادل با كود سكوسترين آهن در تيمار 

)B1.5 ( يك ماه قبل از كاشت گياه، بر غلظت آهن در اندام هوايي گياه و وزن خشك اندام هوايي آن تأثير مثبت دارد
از اين رو پيشنهاد مي شود كه اين مقدار از پودر خون به همراه كالتهاي آهن به .  به آهن نداردزيرا ذرت نياز بااليي

كار رود تا هم نقش مكمل در برآورده كردن نياز گياه به آهن داشته باشد و هم به عنوان ماده آلي موجب بهبود شرايط 
به بيشترين مقدار رسيد ليكن ) B6(ك در تيمار بنابراين گر چه كه آهن فراهم در آزمايش انكوباسيون خا. خاك شود

نتايج بيانگر آن است كه وجود گياه در خاك و . در شرايط كاشت گياه بنا به داليل گفته شده اين تيمار مناسب نيست
خصوصيات ويژه خاص آن، شرايط را با انكوباسيون خاك متفاوت نموده و نتايج حاصل از انكوباسيون خاك و كاشت 

  . يكديگر خواهند بودگياه مكمل
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Abstract     

Slaughterhouse wastewaters are potential contaminants for water resources. Blood is considered as 
an important factor with a BOD of 200000 mg/L found in the sewages. Since high amount of iron is 
found in blood, its application on calcareous soils may be useful for plant growth. The objective of this 
study was to evaluate the capacity of blood meal in releasing iron into soil and investigating its effect on 
corn plant. An experiment was conducted under laboratory and green house conditions in the form of a 
completely randomized design with 5 treatments including 3 levels (B1.5, B3 and B6 ton/ha) of blood 
meal, Fe EDDHA (5 Kg/ha) and control with three replications. The results revealed that Fe released 
from blood meal was similar to Fe EDDHA. The availability of iron reached the highest level after 30 
days of incubation. We observed that B6 treatment released more iron compared to Fe EDDHA. The 
results also showed that when levels of blood meal application increased, the amount of iron in plant 
tissues and shoot dry weight decreased significantly. Based on our study, application of blood meal in low 
levels may be used as a supplementary source with chemical fertilizers for crop plants.  

 
Keyword: Blood meal, Iron, nutrient release, corn. 
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