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ABSTRACT
Because the range between boron (B) deficiency and toxicity thresholds in soils for many plants is very short,
accurate evaluation of available soil B status by soil testing is necessary for proper use of B fertilizer. This
study was conducted to compare ICARDA and Soil Science Society of America (SSSA) procedures as the most
commonly used methods to determine available soil B. A total of 20 surface soils with different physical and
chemical properties were selected and their available B concentration was measured by ICP method and the
colorimetric procedures proposed by ICARDA and SSSA. The effect of activated carbon application and the
presence of suspended colloids on B concentration was also investigated. Mean available B concentration in
the soils for ICARDA and SSSA methods by ICP were 2.59 and 2.86 mg/kg, whereas those by azomethine-H
were 2.43 and 2.69 mg/kg, respectively. The relationship between B measured by ICP and azomethine-H for
SSSA indicated a higher correlation (r 2 = 0.991) and a better fit to 1:1 line than ICARDA (r 2 = 0.978). Mean
B concentrations were 2.86 mg/kg using hot 0.02 M CaCl2 and 2.84 mg/kg using hot water. The use of activated
carbon decreased B in extracts significantly. The mean of available B extracted from the soils using hot water
with carbon was 2.59 mg/kg, whereas it was 2.84 mg/kg without carbon. Use of 0.2, 0.4 and 0.6 g carbon per
40 ml of B solutions with different initial concentrations yielded the mean B recovery of 104.9, 100.4 and
97.6%, respectively. Because of suspended colloids, B concentrations in extracts filtered through Whatman 40
filter-paper were higher than those filtered through Whatman 42. Without the use of carbon, predicted error in
B determination due to color in extract ranged from 0 to 0.88 mg kg-1. Generally, the SSSA method measured
available soil B more accurate than ICARDA and it is therefore recommended to use.
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ارزيابی روشهای پيشنهادی ايکاردا و انجمن علوم خاک امريکا برای تعيين بور قابل دسترس خاک
2

کريم شهبازی ،*1ارژنگ فتحی گردليدانی

 .1موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و تﺮوﯾﺞ ﮐﺸاورزی ،ﮐﺮج ،اﯾﺮان.
 .2گﺮوه علوم و مهندسی خاک ،پﺮدﯾس ﮐﺸاورزی و منابع طبیعی ،دانﺸگاه تهﺮان ،ﮐﺮج ،اﯾﺮان.
(تارﯾخ درﯾافت -1399/5/5 :تارﯾخ بازنگﺮی -1399/6/17 :تارﯾخ تصوﯾب)1399/6/24 :

چکيده
بهدلیل فاصله ﮐوتاه بین آستانه ﮐمبود و سمیت بور در خاکها بﺮای بسیاری از گیاهان ،ارزﯾابی دقیق وضعیت بور از طﺮﯾق
آزمون خاک بﺮای استفاده صحیح از ﮐود بور ضﺮوری است .اﯾن پژوهش جهت مقاﯾسه دو روش پیﺸنهادی اﯾکاردا و انجمن
علوم خاک امﺮﯾکا ( )SSSAبهعنوان راﯾﺞتﺮﯾن روشهای اندازهگیﺮی بور قابل دستﺮس خاک انجام شد .تعداد  20نمونه خاک
سطحی با وﯾژگیهای فیزﯾکی و شیمیاﯾی مختلف انتخاب و غلظت بور قابل دستﺮس آنها با  ICPو روشهای رنگسنجی
پیﺸنهادی اﯾکاردا و  SSSAاندازهگیﺮی شد .اثﺮ ﮐاربﺮد ﮐﺮبن فعال و حضور ذرات ﮐلوئیدی معلق بﺮ غلظت بور نیز بﺮرسی
شد .نتاﯾﺞ نﺸان داد میانگین غلظت بور قابل دستﺮس در خاکها بﺮای روشهای اﯾکاردا و  SSSAبا  ICPبهتﺮتیب  2/59و
 2/86میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود ،درحالیﮐه با آزومتین-اچ بهتﺮتیب  2/43و  2/69میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود .رابطه بین بور
اندازهگیﺮیشده با  ICPو آزومتین-اچ در روش  SSSAاز همبستگی باالتﺮ ( )r 2 =0/991و تطابق بهتﺮ با خط  1:1نسبت
به روش اﯾکاردا ( )r 2 =0/978بﺮخوردار بود .میانگین بور استخﺮاجشده با ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ و آب داغ بهتﺮتیب
 2/86و  2/84میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود .افزودن ﮐﺮبن سبب ﮐاهش معنیدار بور محلول شد .میانگین بور استخﺮاجشده از
خاکها با آب داغ همﺮاه با افزودن ﮐﺮبن  2/59و بدون آن  2/84میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود .با ﮐاربﺮد  0/4 ،0/2و  0/6گﺮم
ﮐﺮبن در  40میلیلیتﺮ از محلولهای با غلظت اولیه متفاوت بور میانگین بازﯾابی بهتﺮتیب  100/4 ،104/9و  97/6درصد
بود .غلظت بور بﺮای عصارههای عبورﯾافته از ﮐاغذ واتمن  40بهدلیل حضور ﮐلوئیدها بیﺸتﺮ از عصارههای عبورﯾافته از واتمن
 42بود .بدون افزودن ﮐﺮبن خطای رنگ عصاره در دامنه صفﺮ تا  0/88میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم متغیﺮ بود .بهطورﮐلی نتاﯾﺞ اﯾن
پژوهش نﺸان داد اندازهگیﺮی بور قابل دستﺮس خاک به روش  SSSAاز صحت باالتﺮی نسبت به روش اﯾکاردا بﺮخوردار
بوده و بنابﺮاﯾن اﯾن روش بﺮای استفاده توصیه میشود.
واژههای کليدی :بور قابل دستﺮس خاک ،آزومتین-اچ ،ICP ،اﯾکاردا ،انجمن علوم خاک آمﺮﯾکا.

مقدمه
بور ﯾکی از عناصﺮ ضﺮوری ﮐممصﺮف بﺮای رشد گیاهان است.
فاصله آستانه ﮐمبود و سمیت بور در خاکها بﺮای بسیاری از
گیاهان نسبت به ساﯾﺮ عناصﺮ غذاﯾی ضﺮوری بسیار ﮐوتاهتﺮ بوده و
ممکن است حتی طی ﯾک فصل رشد سطوح ﮐمبود و سمیت بور
در محلول خاک اﯾجاد شود .بهدلیل دامنه بارﯾک بین سطح ﮐمبود
و سمیت بور مدﯾﺮﯾت سطح مناسب بور در محلول خاک مﺸکل
است .بهطوریﮐه در غلظت اندﮐی باالتﺮ از سطح بهینه میتواند
بﺮای گیاه بهشدت سمی باشد ( Gupta et al., 1985; Keren and
 .)Bingham, 1958بنابﺮاﯾن ارزﯾابی دقیق وضعیت بور از طﺮﯾق
آزمون خاک ،بﺮای استفاده صحیح از ﮐود بور ضﺮوری است .در
اﯾن راستا استفاده از روش تجزﯾه مناسب بﺮای تعیین دقیق غلظت
بور در خاک بسیار مهم است .اندازهگیﺮی بور قابل دستﺮس در
خاک فﺮاﯾندی دو مﺮحلهای است و شامل ( )1استخﺮاج بور از
* نوﯾسنده مسئولshahbazikarim@yahoo.com :

خاک و سپس ( )2استفاده از ﯾک روش تجزﯾهای بﺮای تعیین
مقدار بور در عصاره میباشد ( ;Hettiarachchi and Gupta, 2008
 .)Keren, 1996روشهای تجزﯾهای متعددی بﺮای هﺮ دو مﺮحله
فوق وجود دارند و بنابﺮاﯾن نیاز است ﮐه اﯾن روشها از نظﺮ صحت
و دقت ارزﯾابی شوند و نهاﯾتاً بهتﺮﯾن روش به لحاظ دقت ،سﺮعت،
سادگی و اقتصادی انتخاب شود .دستیابی و استفاده از ﯾک روش
تجزﯾه مناسب ،ارزﯾابی دقیق وضعیت بور خاک را امکانپذﯾﺮ
میسازد و در نتیجه اطمینان از ﮐاربﺮد ﮐود ﮐافی بﺮای بﺮآورده
ﮐﺮدن نیاز محصوالت را تضمین میﮐند .به عبارت دﯾگﺮ اﯾن امکان
را فﺮاهم میآورد ﮐه خاکهاﯾی ﮐه در آنها وضعیت بور دچار
مﺸکل است (ﮐمبود ﯾا سمیت) با دقت تﺸخیص داده شوند و
استفاده از ﮐود بهصورت علمی و با توجه به میزان بور در خاک
صورت پذﯾﺮد تا عالوه بﺮ ﮐاهش هدرروی ﮐود و افزاﯾش راندمان
اﯾن نهاده به افزاﯾش تولید و اقتصاد ﮐﺸاورزی نیز ﮐمک شود
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(.)Peck and Soltanpour, 1990
بﺮای ارزﯾابی قابلیت دستﺮسی بور در خاکها از
عصارهگیﺮهای مختلفی مانند آب داغ ( Berger and Truog,
 ،)1939استات آمونیم ﯾک موالر (،)Gupta and Stewart, 1978
هیدروﮐلﺮﯾک اسید  0/05موالر (،)Ponnamperuma et al., 1981
ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/01موالر +مانیتول  0/5موالر ( Cartwright et
 ،)al., 1983ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ ( Parker and
 ،)Gardner, 1981بیﮐﺮبنات آمونیومMatsi et al., ( DTPA-
 ،)2000پتاسیم دیهیدروژن فسفات ،تارتارﯾک اسید ( Sarkar et
 )al., 2008بیﮐﺮبنات آمونیوم ﯾک موالر ،منیزﯾم ﮐلﺮاﯾد ﯾک
موالر ،مهلیچ سه ( ،)Joshi et al., 2014زاﯾلیتول ،مانیتول و
سوربیتول ( )Goldberg and Suarez, 2014استفاده شده است.
همه عصارهگیﺮهای پیﺸنهاد شده از لحاظ مکانیسم استخﺮاج بور
از فازهای تبادلی خاک ،متفاوت هستند .در اﯾن میان ،استخﺮاج
بور از خاک به روش بازروانی آب داغ بﺮای مدت پنﺞ دقیقه
راﯾﺞتﺮﯾن روش مورد استفاده در سﺮاسﺮ جهان بﺮای ارزﯾابی
وضعیت بور قابل دستﺮس در خاک و تﺸخیص ﮐمبود و سمیت
اﯾن عنصﺮ بﺮای گیاهان است .اﯾن روش شاخص مفیدی از
پاسخهای گیاهی به ﮐوددهی بور ،در خاکهای دارای ﮐمبود و
نیز شاخصی مفید از مقدار بور گیاهان است ( Berger and Truog,

بااﯾنحال ،تنها عصارههای بدون ﮐلوئید بﺮای اندازهگیﺮی غلظت
بور به روش  ICP-OESمناسب هستند .بهدلیل غلظت ﮐم بور در
نمونههای آب ،خاک و گیاه و همچنین عدم دستﺮسی به  ICPدر
اﮐثﺮ آزماﯾﺸگاهها معموالً روشهای رنگسنجی مورد استفاده قﺮار
میگیﺮند .روشهای رنگسنجی متنوع هستند اما در منابع علمی
عموماً از روشهای ﮐارمین،)Hatcher and Wilcox, 1950( 1
ﮐورﮐامین ،)Dible et al., 1954( 2ﮐوﯾنالیزارﯾنBerger and ( 3
 )Truog, 1939; Berger and Truog, 1944و آزومتین-اچ4
( )Wolf, 1971, 1974استفاده شده است .روش آزومتین-اچ
بهعنوان مﺮسومتﺮﯾن روش رنگسنجی از مزاﯾاﯾی نسبت به ساﯾﺮ
روشها بﺮخوردار است .اﯾن روش حساس ،ساده ،سﺮﯾع و در
معﺮض مزاحمتهای اندﮐی است و نیاز به استفاده از اسیدهای
غلیظ ندارد .مﺸکل اصلی روش آزومتین-اچ بﺮای خاکها خطای
ناشی از مواد معلق و محلولی است ﮐه بهتﺮتیب سبب اﯾجاد
ﮐدورت و رنگ زرد در عصاره میشوند .رنگ زرد عمدتاً بهدلیل
حضور مواد آلی محلول است و میتواند سبب خطای مثبت
چﺸمگیﺮی هنگام قﺮائت شدت جذب ﮐمپلکس زرد رنگ بور-
آزومتین-اچ شود )1979( Gupta .و  )1974( Wolfاستفاده از
ﮐﺮبن فعال را بﺮای رنگبﺮی عصارههای خاک پیﺸنهاد ﮐﺮدند .با
اﯾن حال هﺮ دو تذﮐﺮ دادند ﮐه افزودن بیشازحد ﮐﺮبن فعال
می تواند موجب هدررفت بور از محلول و ﮐاهش مقدار بور قابل
استخﺮاج شود .بهعالوه  )1979( Guptaدرﯾافت ﮐه مقدار ﮐﺮبن
فعال الزم بﺮای بیرنگ ﮐﺮدن عصاره خاک تقﺮﯾباً متناسب با مقدار
ماده آلی خاک بود و میزان افزودن ﮐﺮبن فعال باﯾد بﺮ اساس آن
تنظیم شود .اﯾن موضوع نﺸاندهنده ﯾک چالش بهطور بالقوه
بزرگ هنگام تجزﯾه تعداد زﯾادی نمونه خاک استDible et al. .
( )1954افزودن  0/02گﺮم  CaCl2 . 2H2 Oبه عصاره خاک پس از
جوشیدن بهمنظور هماوری ﮐلوئیدها قبل از سانتﺮﯾفیوژ ﯾا صاف
ﮐﺮدن را توصیه ﮐﺮد )1964( Baker .با محلول  0/007موالر
منیزﯾم ﮐلﺮاﯾد حاوی دو عامل هماور ﮐننده پلی آﮐﺮﯾل آمیدی،
بور خاکها را استخﺮاج ﮐﺮد .هﺮ دو روش در ارائه عصارهای شفاف
بﺮای تجزﯾه بور با روش ﮐورﮐامین رضاﯾتبخش بودند .ﮐمپلکس
بور-ﮐورﮐامین در طول موج بزرگتﺮی نسبت به ﮐمپلکس بور-
آزومتین-اچ اندازهگیﺮی میشود و نسبت به حضور رنگ زرد در
عصاره حساسیت ﮐمتﺮی دارد .بعداً )1981( Parker and Gardner
از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر بهعنوان عصارهگیﺮ بﺮای تعیین بور
خاک بهمنظور حداقل ﮐﺮدن استخﺮاج رنگ و به دست آوردن ﯾک
عصاره شفاف و بدون ذرات رس معلق استفاده ﮐﺮدند .ﯾکی از

1- Carmine
2- Curcumin

3- Quinalizarin
4- Azomethine-H

;1940; Cartwright et al., 1983; Singh and Sinha, 1976
 .)Wear and Patterson, 1962بهطور ﮐلی غلظت بور محلول در

آب داغ از مقادﯾﺮ خیلی ﮐم تا مقادﯾﺮ بیﺸتﺮ از سه میلیگﺮم بﺮ
ﮐیلوگﺮم متغیﺮ است .در غلظت ﮐمتﺮ از  0/3میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم
بﺮای بیﺸتﺮ گیاهان ﮐمبود بور اﯾجاد میشود ،درحالیﮐه در غلظت
بیشتﺮ از سه میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم سمیت بور رخ میدهد
( .)Lindsay and Cox, 1985اﯾن دامنه بارﯾک بین سطح ﮐمبود
و سمیت بور بیانگﺮ اهمیت باالی اندازهگیﺮی صحیح بور بﺮای
تﺸخیص غلظت بور قابل دستﺮس در خاک است.
بﺮای اندازهگیﺮی غلظت بور استخﺮاج شده از خاک میتوان
از روشهای مختلفی مثل رنگسنجی ،طیفسنجی ،تیتﺮاسیون و
پتانسیومتﺮی استفاده ﮐﺮد ( .)Keren, 1996تکنیک طیفسنجی
نﺸﺮ اتمی با  ICPبﺮای اندازهگیﺮی بور بسیار مناسب است .حد
تﺸخیص  ICP-OESبﺮای بور در طول موج  249/773نانومتﺮ،
شش میکﺮوگﺮم بﺮ لیتﺮ ( 5 × 10-7موالر) است .بور را میتوان
بهطور مستقیم در عصاره آبی اندازهگیﺮی ﮐﺮد ( Aitken et al.,
 )1987و با توجه به اﯾنﮐه سطوح آهن استخﺮاج شده پاﯾین است
(ﮐمتﺮ از  10گﺮم بﺮ لیتﺮ) ،هیچ مزاحمت قابلتوجهی وجود ندارد.
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مزاﯾای استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد اﯾن است ﮐه رنگ ﮐمی از خاک
استخﺮاج میﮐند و خطای پیشبینی شده بهدلیل اﯾن رنگ اندک
و در دامنه  0/07-0میلیگﺮم در ﮐیلوگﺮم خواهد بود ( Parker
 .)and Gardner, 1981حضور ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد در محلول عصارهگیﺮ
مقدار بور استخﺮاج شده را تغییﺮ نمیدهد و عصاره شفاف و
بیرنگی به دست میدهد ﮐه بﺮای تجزﯾه با روشهای  ICPو
اسپتکﺮوفتومتﺮی با استفاده از واﮐنﺸگﺮهاﯾی مثل آزومتین-اچ
بسیار مناسب است (Basson et .)Parker and Gardner, 1981
 )1969( al.روش آزومتین-اچ را بﺮای تجزﯾه روزمﺮه مقدار بور
بﺮگ مﺮﮐبات ( )Citrus spp.اصالح ﮐﺮدند .اصالح آنها شامل
اصالح سنتز واﮐنﺸگﺮ ،بهبود ﮐنتﺮل بافﺮ و استفاده مستقیم از
محلول اتیل دی آمین تتﺮا استیک اسید ( )EDTAبﺮای ﮐاهش
مزاحمتهای ناشی از فلزات موجود در بﺮگ مﺮﮐبات بود .آنها
بین اندازهگیﺮی بور موجود در بﺮگ مﺮﮐبات به هﺮ دو روش
آزومتین-اچ بهبود داده شده و روش ﮐارمین توافق نزدﯾک
مﺸاهده ﮐﺮدند ( .)Hatcher and Wilcox, 1950متعاقب ًاWolf ،
( )1971, 1974روش آزومتین-اچ را بﺮای تجزﯾه روزمﺮه حجم
زﯾادی از نمونههای خاک ،گیاه ،ﮐود ،لجن و آب تغییﺮ داد.
آزومتین-اچ تجاری ،بافﺮهای استات و محلولهای  EDTAدر
اندازهگیﺮی بور استفاده شدند.
روش پیﺸنهادی مﺮﮐز بینالمللی پژوهش ﮐﺸاورزی در
مناطق خﺸک (اﯾکاردا )1و روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بهعنوان
معتبﺮتﺮﯾن و پﺮﮐاربﺮدتﺮﯾن روشهای مورد استفاده در
آزماﯾﺸگاه های تحقیقاتی خاک و آب اﯾﺮان جهت تعیین بور قابل
دستﺮس خاک هم در مﺮحله استخﺮاج و هم در مﺮحله اندازهگیﺮی
به شیوه رنگسنجی با آزومتین-اچ اندﮐی با ﯾکدﯾگﺮ تفاوت دارند.
در روش اﯾکاردا بﺮای استخﺮاج بور از آب داغ استفاده میشود و
جهت بیرنگ ﮐﺮدن عصاره از ﮐﺮبن فعال هنگام جوشاندن استفاده
میشود .قﺮائت شدت جذب ﮐمپلکس بور-آزومتین-اچ نیز در اﯾن
روش  30دقیقه بعد از اضافه ﮐﺮدن آزومتین-اچ انجام میشود.
حال آنکه در روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بﺮای استخﺮاج بور
بهجای آب داغ از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ استفاده میشود.
اﯾن روش استخﺮاج مﺸکل ذرات ﮐلوئیدی معلق ﮐه سبب اﯾجاد
خطای مثبت میشود را بهطور ﮐامل حل میﮐند و ادعا شده ﮐه
در تهیه عصاره شفاف نیز بسیار مؤثﺮ است .بهطوریﮐه هنگام
استخﺮاج ﮐﺮبن فعال استفاده نمیشود و بعد از استخﺮاج و در
صورت نیاز جهت بیرنگ ﮐﺮدن عصاره خاکهاﯾی ﮐه ماده آلی
آنها باالست از ﮐﺮبن فعال استفاده خواهد شد .قﺮائت شدت جذب
ﮐمپلکس بور-آزومتین-اچ نیز در اﯾن روش دو ساعت بعد از اضافه
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ﮐﺮدن آزومتین-اچ انجام میشود .بهعالوه اثبات شده ﮐه افزودن
ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد به عصارهگیﺮ (آب) مقدار بور استخﺮاج شده را تغییﺮ
نمیدهد .در روش اﯾکاردا گﺮچه استفاده از ﮐﺮبن فعال همزمان با
مﺮحله استخﺮاج بور مﺸکل رنگ عصاره را مﺮتفع میﮐند اما قادر
به حل مﺸکل ذرات ﮐلوئیدی معلق نیست و خطای ناشی از اﯾن
موضوع همچنان باقی میماند .بهدلیل همین موضوع مدت زمان
عبور عصاره از ﮐاغذ صافی در روش اﯾکاردا بسیار طوالنی خواهد
بود ،در صورتی ﮐه در روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بهدلیل
استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد ذرات ﮐلوئیدی هماور شده و عبور عصاره
از ﮐاغذ صافی بسیار سﺮﯾع است .بنابﺮاﯾن به نظﺮ میرسد روش
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بﺮای استخﺮاج و اندازهگیﺮی غلظت بور
قابل دستﺮس خاکها مناسبتﺮ از روش اﯾکاردا باشد و ضﺮوری
است تا پژوهﺸی جهت مقاﯾسه اﯾن دو روش بهمنظور انتخاب روش
مناسب بﺮای استفاده در آزماﯾﺸگاههای خاک و آب اﯾﺮان انجام
شود .در همین راستا اﯾن پژوهش بهمنظور بﺮرسی اهداف زﯾﺮ
انجام شد )1( :مقاﯾسه روش پیﺸنهادی اﯾکاردا بﺮای اندازهگیﺮی
بور قابل دستﺮس با روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا )2( ،مقاﯾسه
روشهای رنگسنجی (اﯾکاردا و انجمن علوم خاک امﺮﯾکا) با روش
طیفسنجی نﺸﺮ اتمی ( )3( ،)ICPمقاﯾسه استخﺮاج بور خاک با
ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ و آب داغ )4( ،بﺮرسی اثﺮ ﮐاربﺮد
ﮐﺮبن فعال جهت رنگزداﯾی بﺮ مقدار بور عصاره و ( )5بﺮرسی اثﺮ
ذرات ﮐلوئیدی معلق (در روش اﯾکاردا) و رنگ عصاره (در روش
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا) بﺮ مقدار بور عصاره.

مواد و روشها
انتخاب خاکها

از بین خاکهای موجود در بانک خاک موسسه تحقیقات خاک و
آب تعداد  20نمونه خاک سطحی متعلق به استانهای مختلف
اﯾﺮان بﺮای اﯾن پژوهش به گونهای انتخاب شد ﮐه از نظﺮ
وﯾژگی های فیزﯾکی و شیمیاﯾی مؤثﺮ بﺮ قابلیت دستﺮسی و
اندازهگیﺮی بور مثل مقدار ماده آلی ،قابلیت هداﯾت الکتﺮﯾکی،pH ،
بافت ،ﮐﺮبنات ﮐلسیم از دامنه گستﺮدهای بﺮخوردار باشند .بﺮخی
از وﯾژگیهای فیزﯾکی و شیمیاﯾی اﯾن خاکها در جدول ( )1ارائه
شده است.
مقايسه روش پيشنهادی ايکاردا برای اندازهگيری بور با روش
انجمن علوم خاک امريکا

در  20نمونه خاک انتخاب شده غلظت بور قابل دستﺮس طبق
روشهای پیﺸنهادی اﯾکاردا و انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بﺮای
)(ICARDA
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استخﺮاج و اندازهگیﺮی به شیوه رنگسنجی آزومتین-اچ تعیین
شد .بﺮ اساس روش اﯾکاردا ( 20 :)Estefan, 2013گﺮم خاک در
بالن ته صاف قﺮار داده و حدود  0/4گﺮم ﮐﺮبن فعال (بدون بور) و
 40میلیلیتﺮ آب مقطﺮ اضافه شد .ﮐندانسور بازروانی آب خنک
شده به اﯾن بالن متصل و اجازه داده شد تا به مدت  5دقیقه
بجوشد .تعلیق بالفاصله از ﮐاغذ صافی واتمن شماره  40عبور داده
شد .دو میلیلیتﺮ عصاره به ﯾک لوله آزماﯾش پلیپﺮوپیلنی 10
میلیلیتﺮی پیپت و به آن چهار میلیلیتﺮ محلول بافﺮ (مخلوطی
از استات آمونیوم EDTA ،و استیک اسید) ،چهار میلیلیتﺮ محلول
آزومتین-اچ اضافه و خوب مخلوط شد .شدت جذب بعد از 30
دقیقه با دستگاه اسپکتﺮوفتومتﺮ در طول موج  420نانومتﺮ قﺮائت
شد .غلظت بور در نمونهها از طﺮﯾق منحنی ﮐالیبﺮاسیون به دست
آمد .بﺮای روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا (20 :)Keren, 1996
گﺮم خاک در ﯾک بالن ته صاف دارای بور ﮐم قﺮار داده و 40
میلیلیتﺮ محلول ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر بهمنظور به دست
آوردن عصارههای شفاف بﺮای اندازهگیﺮی بور اضافه شد .ﮐندانسور
بازروانی آب خنک شده به اﯾن بالن متصل شد .بالن حﺮارت داده
و از لحظه شﺮوع جوشش دقیقاً به مدت  5دقیقه زمان گﺮفته شد.
سپس بالن خنک و تعلیق از ﮐاغذ صافی واتمن شماره  42عبور
داده و مقدار مناسبی عصاره (مثالً  10میلیلیتﺮ) بﺮای اندازهگیﺮی
بور گﺮفته شد .مقدار مناسبی از عصاره بیرنگ ( 1تا  17میلیلیتﺮ
ﮐه در آن غلظت نهاﯾی بور در دامنه منحنی ﮐالیبﺮاسیون باشد)
به ﯾک بالن حجمی  25میلیلیتﺮی منتقل شد .اگﺮ اﯾن مقدار
ﮐمتﺮ از  15میلیلیتﺮ بود ،قبل از افزودن واﮐنﺸگﺮها (،EDTA
بافﺮ و آزومتین اچ) آب مقطﺮ اضافه و حجم محلول نهاﯾی به 15
میلیلیتﺮ رسانده شد .سپس ﯾک میلیلیتﺮ محلول  EDTAو دو
میلیلیتﺮ محلول بافﺮ (مخلوطی از استات آمونیوم EDTA ،و
استیک اسید) به بالن اضافه و خوب هم زده شد .بعد پنﺞ میلیلیتﺮ
محلول آزومتین-اچ اضافه و با آب مقطﺮ به حجم رسانده شد .در
پاﯾان پس از دو ساعت ،شدت جذب با دستگاه اسپکتﺮوفتومتﺮ در
طول موج  420نانومتﺮ اندازهگیﺮی شد.

اﯾن هدف به دو صورت بﺮرسی شد .در ﯾک آزماﯾش از خاک و در
آزماﯾش دﯾگﺮ از محلولهای بور استفاده شد .در آزماﯾش اول در
ابتدا به  20گﺮم از هﺮ ﯾک از خاکهای مورد مطالعه مقادﯾﺮ صفﺮ
و  0/4گﺮم (مطابق با روش اﯾکاردا) ﮐﺮبن فعال اضافه و بعد از
استخﺮاج مقدار بور آنها با دستگاه  ICPاندازهگیﺮی شد .نتاﯾﺞ
جهت بﺮرسی معنیدار بودن اختالفها از نظﺮ آماری مقاﯾسه
شدند.
در آزماﯾش دﯾگﺮ ابتدا محلولهای بور با غلظتهای ،0/2
 2 ،1 ،0/5و  3میلیگﺮم در لیتﺮ تهیه شدند .سپس به هﺮ ﯾک از
آنها ﮐﺮبن فعال به مقدار  0/4 ،0/2و  0/6گﺮم بﺮ  40میلیلیتﺮ
محلول اضافه و بعد از ﯾک دقیقه هم زدن صاف شدند .غلظت بور
در محلولها با دستگاه  ICPاندازهگیﺮی شد .بعد از به دست آوردن
غلظت ثانوﯾه محلولها اختالف غلظت اولیه و ثانوﯾه محاسبه و با
تقسیم ﮐﺮدن اختالف بﺮ غلظت اولیه محلول درصد بازﯾابی بور
محاسبه شد.

مقايسه روشهای رنگسنجی (آزومتين-اچ) پيشنهادی ايکاردا

بررسی اثر ذرات کلوئيدی معلق (در روش ايکاردا) و رنگ عصاره

و انجمن علوم خاک امريکا با روش ICP

بﺮای اﯾن منظور در عصارههای مﺮحله قبل ﮐه در آنها بﺮ اساس
روشهای پیﺸنهادی اﯾکاردا و انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بور
استخﺮاج و به شیوه رنگسنجی آزومتین-اچ اندازهگیﺮی شد،
مجدداً غلظت بور به روش طیفسنجی با دستگاه  ICPنیز
اندازهگیﺮی گﺮدﯾد .نتاﯾﺞ جهت بﺮرسی معنیدار بودن اختالفها
از نظﺮ آماری مقاﯾسه شدند.

مقايسه استخراج بور خاک با کلسيم کلرايد  0/02موالر داغ و
آب داغ

مقدار بور قابل دستﺮس  20نمونه خاک با آب داغ (عصارهگیﺮ
روش اﯾکاردا) و ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ (عصارهگیﺮ روش
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا) استخﺮاج و به روش طیفسنجی نﺸﺮ
اتمی با دستگاه ( ICPمدل Optima 2100 DV, Perkin Elmer
 )instruments, USAاندازهگیﺮی شد .الزم به ذﮐﺮ در استخﺮاج با
آب داغ (عصارهگیﺮ روش اﯾکاردا) چون اندازهگیﺮی بور با ICP
انجام شد نیاز به استفاده از ﮐﺮبن فعال نبود و در واقع بهدلیل
احتمال هدررفت بور در اﯾن آزماﯾش از ﮐﺮبن فعال استفاده نﺸد.
بهعالوه عصارههای آب داغ بهمنظور اطمینان از حذف ﮐلوئیدهای
معلق قبل از اندازهگیﺮی از ﮐاغذ صافی واتمن شماره ( 42بهجای
 )40عبور داده شدند .سپس نتاﯾﺞ جهت بﺮرسی معنیدار بودن
اختالفها از نظﺮ آماری مقاﯾسه شدند.
بررسی اثر کاربرد کربن فعال جهت رنگزدايی بر مقدار بور
عصاره

(در روش انجمن علوم خاک امريکا) بر مقدار بور عصاره

جهت بﺮرسی اثﺮ ذرات ﮐلوئیدی معلق بﺮ مقدار بور عصاره در روش
اﯾکاردا از بین خاکهای مورد مطالعه تعداد  10نمونه خاک با
وﯾژگیهای فیزﯾکی و شیمیاﯾی مختلف و از نظﺮ مقدار رس متنوع
انتخاب و مقدار بور قابل دستﺮس آنها با آب داغ به دو صورت
استخﺮاج شد .در ﯾک حالت بعد از پنﺞ دقیقه جوشش بالفاصله
تعلیق از ﮐاغذ صافی واتمن شماره  40و در حالت دﯾگﺮ بعد از پنﺞ
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دقیقه جوشش تعلیق از ﮐاغذ صافی واتمن شماره  42عبور داده
شد .بﺮ اساس نتاﯾﺞ مطالعه  )1981( Parker and Gardnerعبور
دادن عصاره از ﮐاغذ صافی واتمن شماره  42همانند سانتﺮﯾفیوژ
ﮐﺮدن آن به مدت  30دقیقه در  15هزار دور در دقیقه عمل ﮐﺮده
و بهطور ﮐامل ﮐلوئیدها را از عصاره جدا میﮐند .غلظت بور در
عصارهها با دستگاه  ICPاندازهگیﺮی شد .سپس نتاﯾﺞ جهت
بﺮرسی معنیدار بودن اختالفها از نظﺮ آماری مقاﯾسه شدند.
در روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا در مﺮحله استخﺮاج بور
از ﮐﺮبن فعال استفاده نمیشود و )1981( Parker and Gardner
نیز در اﯾن زمینه ادعا ﮐﺮدهاند ﮐه بهدلیل استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد
عصارههای حاصل شفاف بودند بهطوری ﮐه خطای اندازهگیﺮی بور
در دامنه صفﺮ تا  0/07میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود .لذا جهت بﺮرسی
اثﺮ رنگ زرد ناشی از حضور مواد آلی محلول در عصاره بﺮ مقدار
بور اندازهگیﺮیشده به روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا ﮐل خاکها
با استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ عصاره گیﺮی شدند.
خطای ناشی از رنگ زرد عصاره از طﺮﯾق اندازهگیﺮی جذب عصاره
(بدون اضافه ﮐﺮدن آزومتین-اچ) تخمین زده شد .اﯾن جذب درجه
رنگ عصاره و خطای حاصله در اندازهگیﺮی بور را نﺸان خواهد
داد .با فﺮض اﯾنکه جذب محلولهای رنگی و ﮐمپلکس آزومتین-
اچ-بور جمعپذﯾﺮ است ،خطای حاصل از رنگ (بﺮحسب میلیگﺮم
بور بﺮ لیتﺮ بیان شده است) معادل با اﯾن جذب اندازهگیﺮیشده
تقسیم بﺮ شیب خط ﮐالیبﺮاسیون بﺮای ﮐمپلکس آزومتین-اچ-بور
است.
تجزيه و تحليل آماری دادهها

تجزﯾه و تحلیل آماری دادههای بدست آمده از اﯾن پژوهش با
استفاده از نﺮمافزار  SPSSانجام شد .بﺮای مقاﯾسه دو میانگین
مﺮبوط به ﯾک خاک از آزمون  tمستقل ،بﺮای مقاﯾسه دو میانگین
مﺮبوط به چند خاک از آزمون  tجفت شده و بﺮای مقاﯾسه بیش
از دو میانگین از آزمون  Fدر سطح احتمال پنﺞ درصد استفاده
شد .بﺮای بﺮرسی رابطه بین متغیﺮهای مستقل و وابسته از آزمون
همبستگی پیﺮسون استفاده شد.

نتايج و بحث
ويژگی خاکها

وﯾژگیهای فیزﯾکی و شیمیاﯾی خاکهای استفاده شده در اﯾن
مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است .همانطور ﮐه مﺸاهده می
شود خاکهای انتخاب شده از نظﺮ وﯾژگیهای فیزﯾکی و شیمیاﯾی
از پﺮاﮐنش خوبی بﺮخوردار بودند .بنابﺮاﯾن ،بهتﺮ میتوان نتاﯾﺞ
حاصل از اﯾن پژوهش را به خاکهای مﺸابه تعمیم داد .ﮐﺮبن آلی

خاکها از صفﺮ تا  2/84درصد متغیﺮ بود .از نظﺮ بافت ،خاکها در
 8ﮐالس لوم ،لوم رسی سیلتی ،رسی ،رسی سیلتی ،لوم شنی ،لوم
رسی ،لوم سیلتی و شنی لومی قﺮار دارند .مقدار ﮐﺮبنات ﮐلسیم
خاکها از  3/1تا  46درصد متغیﺮ بود و اگﺮ مﺮز خاک آهکی و
غیﺮ آهکی دو درصد ﮐﺮبنات ﮐلسیم در نظﺮ گﺮفته شود ( WRB,
 ،)2014میتوان گفت ﮐل خاکهای استفاده شده آهکی هستند.
از نظﺮ  pHهمه خاکها قلیاﯾی بودند ﮐه احتماالً دلیل آن حضور
آهک در خاکها است ﮐه  pHمحلول خاک را معموالً در دامنه
 7/3تا  8/5بافﺮ میﮐند ( .)Lindsay, 1979قابلیت هداﯾت
الکتﺮﯾکی خاکها بسیار گستﺮده و از  0/3تا  60/8دسی زﯾمنس
بﺮ متﺮ متغیﺮ بود.
نتايج اندازهگيری بور قابل دسترس با روشهای پيشنهادی
ايکاردا و انجمن علوم خاک امريکا و مقايسه روشهای
رنگسنجی (آزومتين-اچ) پيشنهادی آنها با روش طيفسنجی
نشر اتمی ()ICP

نتاﯾﺞ اندازهگیﺮی بور قابل دستﺮس خاک با روشهای اﯾکاردا و
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا در جدول ( )2ارائه شده است .صﺮفنظﺮ
از روش قﺮائت بور ،در خاکهای مورد مطالعه بور اندازهگیﺮیشده
با روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا اندﮐی بیﺸتﺮ از روش اﯾکاردا بود.
با اﯾن حال فقط در تعدادی ﮐمی از خاکها اﯾن اختالفها از نظﺮ
آماری معنیدار بود ( .)P<0.05در روش قﺮائت با  ICPمیانگین بور
قابل دستﺮس  20خاک با روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا 2/86
میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم و با روش اﯾکاردا  2/59میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم
بود هﺮچند اختالف دو میانگین از نظﺮ آماری معنیدار نبود .دلیل
اصلی پاﯾینتﺮ بودن میانگین بور در روش اﯾکاردا نسبت به روش
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا استفاده از ﮐﺮبن فعال جهت بیرنگ
ﮐﺮدن عصاره د ر مﺮحله استخﺮاج است ،ﮐه سبب جذب بخﺸی از
بور محلول میشود ( .)Gupta, 1979; Wolf, 1974بهطور ﮐلی در
هﺮ دو روش پیﺸنهادی اﯾکاردا و انجمن علوم خاک امﺮﯾکا ،روش
قﺮائت با  ICPنسبت به روش رنگ سنجی آزومتین-اچ غلظت بور
بیﺸتﺮی را به دست داد .بﺮای روش پیﺸنهادی اﯾکاردا و انجمن
علوم خاک امﺮﯾکا میانگین غلظت بور قابل دستﺮس با ICP
بهتﺮتیب  2/59و  2/86میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود ،درحالیﮐه با
آزومتین-اچ بهتﺮتیب  2/43و  2/69میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود.
پاﯾینتﺮ بودن غلظت بور به دست آمده با روش آزومتین-اچ نسبت
به روش  ICPمیتواند ناشی از مزاحمت پتاسیم باشد ،ﮐه وجود
غلظت باالی آن در محلول سبب اﯾجاد خطای منفی در
اندازهگیﺮی بور میشود ( .)Wolf, 1974هﺮ دو روش قﺮائت
همبستگی بسیار خوبی با ﯾکدﯾگﺮ نﺸان دادند و بهطور قابل قبولی
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همبستگی باالتﺮ ( )r2 =0/991و تطابق بهتﺮ با خط  1:1نسبت
به روش اﯾکاردا ( )r2 =0/978بﺮخوردار بود (شکل .)2

بﺮ خط  1:1منطبق بودند (شکل  .)1رابطه بین بور اندازهگیﺮیشده
با  ICPو آزومتین-اچ در روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا از

جدول  -1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای استفاده شده در اين مطالعه
مختصات جغﺮافیاﯾی

شماره
خاک

استان
نمونهبﺮداری

طول

عﺮض

شن
(درصد)

رس
(درصد)

ﮐالس بافت

pH

EC
)(dS/m

ﮐﺮبنات ﮐلسیم
معادل (درصد)

ﮐﺮبن آلی
(درصد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

آذرباﯾجان غﺮبی
فارس
ﮐﺮمانﺸاه
خوزستان
گلستان
فارس
هﺮمزگان
مازندران
خﺮاسان
فارس
خوزستان
خﺮاسان رضوی
خوزستان
قم
لﺮستان
لﺮستان
زنجان
زنجان
گلستان
زنجان

46° 33′E
54° 5′E
47° 31′E
48° 57′E
54° 24′E
54° 3′E
58° 31′E
62° 25′E
59° 12′E
52° 35′E
48° 28′E
56° 48′E
48° 18′E
50° 12′E
48° 17′E
48° 9′E
48° 18′E
48° 29′E
48° 36′E

36° 40′N
29° 29′N
34° 43′N
31° 7′N
37° 7′N
29° 29′N
25° 38′N
40° 45′N
36° 37′N
29° 54′N
32° 14′N
36° 46′N
32° 4′N
34° 34′N
33° 35′N
33° 21′N
36° 43′N
36° 39′N
36° 37′N

33
9
17
20
9
55
60
25
42
20
28
62
41
83
11
29
46
55
16
61

26
40
38
9
24
13
8
34
8
35
31
7
23
6
38
27
23
18
19
14

لوم
رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی
رسی
رسی سیلتی
لوم شنی
لوم شنی
لوم رسی
لوم سیلتی
لوم رسی سیلتی
لوم رسی
لوم شنی
لوم
شنی لومی
لوم رسی سیلتی
لوم
لوم
لوم شنی
لوم سیلتی
لوم شنی

8/16
7/8
7/63
7/31
8/25
7/81
8/31
7/75
8
8
7/5
8/2
7/2
8/03
7/65
7/67
7/7
8/1
7/82

0/36
0/3
0/98
60/8
0/26
14/3
8/15
0/36
0/85
0/63
1/7
0/92
37/8
0/64
0/62
0/5
1/85
1/17
1/21

14
36/8
43/6
46
13/5
21/7
20/7
3/1
44/5
33
45
13/4
42/8
14/92
31/78
42/55
26/94
22/63
9/7
21/72

1/29
1/09
0/87
0/57
1/17
0/3
0/11
1/81
1/44
1
0/78
0/43
0/25
0
1/66
2/28
0/43
2/84
1/89
0/52

جدول  -2نتايج اندازهگيری بور قابل دسترس ( )mg/kgبا روشهای پيشنهادی ايکاردا و انجمن علوم خاک امريکا
شماره خاک

انجمن علوم خاک امﺮﯾکا (استخﺮاج با  CaCl2 0.02 Mداغ)

اﯾکاردا (استخﺮاج با آب داغ)

ICP

آزومتین-اچ

ICP

آزومتین-اچ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2/04±0/14 a
2/15±0/17 a
1±0/14 a
5/48±0/34 a
4/33±0/27 a
15/85±0/58 a
2/08±0/24 a
1/65±0/01 a
1/75±0/11 a
1/36±0/14 a
4/57±0/14 a
0/45±0/31 a
3/51±0/27 a
0/88±0/13 a
0/90±0/16 ab
1/32±0/05 a
1/23±0/08 a
4/03±0/03 a
1/51±0/03 a
1/08±0/07 b

1/88±0/08 a
1/40±0/13 c
0/79±0/07 a
5/36±0/21 a
4/14±0/09 ab
14/87±0/59 a
1/29±0/06 b
1/61±0/20 a
1/75±0/04 a
1/35±0/13 a
4/85±0/04 a
0/39±0/01 a
3/39±0/21 a
0/60±0/08 a
1/01±0/02 ab
1/23±0/03 a
1/31±0/03 a
3/64±0/08 a
1/31±0/0 a
1/66±0/07 a

1/89±0/18 a
1/94±0/07 ab
0/85±0/08 a
5/50±0/31 a
3/65±0/06 bc
15/49±0/73 a
1/16±0/08 b
1/47±0/06 a
1/60±0/04 a
1/12±0/09 a
4/54±0/25 a
0/36±0/07 a
3/62±0/50 a
0/59±0/03 a
0/72±0/06 b
1/03±0/10 b
0/94±0/03 b
3/22±0/56 a
1/26±0/12 a
0/87±0/05 c

1/59±0/0 a
1/65±0/04 bc
0/83±0/06 a
3/58±0/19 b
3/26±0/05 c
14/85±0/19 a
0/90±0/08 b
1/75±0/29 a
1/67±0/08 a
1/29±0/07 a
3/84±0/15 b
0/50±0/06 a
2/76±0/04 a
0/72±0/02 a
1/16±0/02 a
1/29±0/09 a
1/27±0/02 a
3/29±0/0 a
1/43±0/06 a
0/93±0/03 bc

میانگین
ضﺮﯾب تغییﺮات ()%

2/86 a
10/17

2/69 a
4/79

2/59 a
7/72

2/43 a
4/42

در هﺮ ردﯾف حﺮوف مﺸابه نﺸاندهنده عدم تفاوت معنیدار آماری در سطح پنﺞ درصد است .هﺮ داده میانگین  ±انحﺮاف معیار دو تکﺮار است.
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شکل  -1رابطه بين بور اندازهگيریشده با روش  ICPو روش آزومتين-اچ (a) .رابطه برای روش رنگسنجی انجمن علوم خاک امريکا و ) (bرابطه برای روش ايکاردا

مقايسه استخراج بور خاک با کلسيم کلرايد  0/02موالر داغ و
آب داغ

نتاﯾﺞ استخﺮاج غلظت بور قابل دستﺮس با استفاده از آب داغ
(عصارهگیﺮ روش اﯾکاردا) و ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ
(عصارهگیﺮ روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا) در خاکهای مورد
مطالعه در جدول ( )3ارائه شده است .اندازهگیﺮی غلظت بور در
عصارهها با  ICPانجام شد .همانطور ﮐه اشاره شد ،اندازهگیﺮی
بور با  ICPروش خوبی بﺮای مقاﯾسه عصارهگیﺮهای مختلف است،
زﯾﺮا نسبت به رنگی بودن عصاره حساسیت ندارد .با توجه به نتاﯾﺞ
فقط در خاکهای  16و  18ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ نسبت
به آب داغ مقدار بور بیﺸتﺮی استخﺮاج ﮐﺮد بهطوری ﮐه اختالف
میانگینها در اﯾن دو خاک از نظﺮ آماری معنیدار بود (.)P<0.05
در اﯾن دو خاک عالوه بﺮ انحالل ﮐانیهای حاوی بور ممکن است
آزادسازی آن از طﺮﯾق مکانیسم تبادل آنیونی به سبب رقابت
ﮐلﺮاﯾد با بور بﺮای جذب بﺮ مکانهای تبادلی نیز اتفاق افتاده باشد.
در خاک  11ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ در مقاﯾسه با آب داغ
مقدار بور ﮐمتﺮی را استخﺮاج ﮐﺮد .دلیل اﯾن ﮐاهش میتواند
ﮐاهش حاللیت بوراتهای ﮐلسیمدار (بهعنوان مثال ﮐولمناﯾت 1و
ﯾولکساﯾت )2در نتیجه اثﺮ ﯾون مﺸتﺮک باشد ( Strawn et al.,
 .)2015بهطور ﮐلی ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر تغییﺮ معنیداری
در میانگین بور استخﺮاج شده از خاکهای مورد مطالعه اﯾجاد
نکﺮد .میانگین غلظت بور استخﺮاج شده در  20نمونه خاک با
استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر داغ  2/86میلیگﺮم بﺮ
ﮐیلوگﺮم و با استفاده از آب داغ  2/84میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود.
رابطه بین اﯾن دو عصارهگیﺮ در شکل ( )2نﺸان داده شده است.
هﺮ دو عصارهگیﺮ همبستگی باالﯾی ( )r2 =0/990نﺸان دادند و
ال بﺮ خط  1:1تطابق دارد.
خط بﺮازش داده شده بﺮ دادهها ﮐام ً
 )1981( Parker and Gardnerنیز با مطالعه  10خاک اسیدی
گزارش ﮐﺮدند مقدار بور استخﺮاج شده با ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد 0/02
1- Colemanite

موالر داغ و آب داغ از نظﺮ آماری اختالف معنیداری نداشتند .اﯾن
نتاﯾﺞ نﺸان میدهد میتوان از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر بهجای
آب بﺮای استخﺮاج بور قابل دستﺮس خاک استفاده ﮐﺮد بدون اﯾنکه
تغییﺮی در مقدار بور قابل استخﺮاج با آب داغ اﯾجاد نماﯾد .استفاده
از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد بهجای آب مزﯾت استخﺮاج عصاره بدون ﮐلوئید
و حتی از نظﺮ رنگ شفافتﺮ را بههمﺮاه دارد ﮐه بهنوعی سبب
ﮐاهش خطای اندازهگیﺮی بور به هﺮ دو روش طیفسنجی و
رنگسنجی خواهد شد.
جدول  -3اثر نوع عصارهگير بر غلظت بور قابل دسترس ()mg/kg
شماره خاک

استخﺮاج با  CaCl2 0.02 Mداغ
(روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا)

استخﺮاج با آب داغ
(روش اﯾکاردا)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2/04±0/14
2/15±0/17
1±0/14
5/48±0/34
4/33±0/27
15/85±0/58
2/08±0/24
1/65±0/01
1/75±0/11
1/36±0/14
4/57±0/14
0/45±0/31
3/51±0/27
0/88±0/13
0/90±0/16
* 1/32±0/05
1/23±0/08
* 4/03±0/03
1/51±0/03
1/08±0/07

2/16±0/16
2/24±0/04
0/90±0/09
6/11±0/42
4/50±0/30
15/68±0/57
1/51±0/04
1/65±0/02
1/70±0/31
1/38±0/14
* 5/63±0/06
0/49±0/04
3/17±0/29
0/71±0/02
0/64±0/08
1/10±0/0
0/99±0/07
3/85±0/02
1/41±0/03
1/0±0/05

میانگین
ضﺮﯾب تغییﺮات ()%

2/86
10/17

2/84
6/16

در هﺮ ردﯾف عالمت * نﺸاندهنده معنیدار بودن تفاوت دو میانگین در سطح پنﺞ
درصد است .هﺮ داده میانگین  ±انحﺮاف معیار دو تکﺮار است.

2- Ulexite
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شکل  -2رابطه بين بور استخراج شده با آب داغ (روش ايکاردا) و استخراج
شده با کلسيم کلرايد  0/02موالر داغ (روش انجمن علوم خاک امريکا)

بررسی اثر کاربرد کربن فعال جهت رنگزدايی بر مقدار بور
عصاره

جدول ( )4نتاﯾﺞ اثﺮ استفاده از ﮐﺮبن فعال جهت رنگزداﯾی بﺮ
مقدار بور عصاره خاک را نﺸان میدهد .در اﯾن آزماﯾش نیز
اندازهگیﺮی بور در عصارهها با استفاده از  ICPانجام شد .تقﺮﯾباً در
همه خاکها استفاده از ﮐﺮبن فعال سبب ﮐاهش مقدار بور محلول
شد اما فقط در خاکهای  11 ،7 ،5 ،2و  14اﯾن ﮐاهش از لحاظ
آماری معنیدار بود .استفاده از ﮐﺮبن فعال میانگین بور استخﺮاج
شده از خاکها را بهطور معنیدار ( )P<0.01ﮐاهش داد .میانگین
بور استخﺮاج شده در  20نمونه خاک با استفاده از آب داغ همﺮاه
با افزودن ﮐﺮبن فعال  2/59میلی گﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم و بدون افزودن
ﮐﺮبن فعال  2/84میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود (جدول  .)4بنابﺮاﯾن
ﮐاربﺮد ﮐﺮبن فعال در روش اﯾکاردا جهت رنگزداﯾی سبب
هدررفت بخﺸی از بور موجود در عصاره و ﮐم بﺮآورد بور قابل
دستﺮس خاک میشود .با اﯾن حال اگﺮ هدف اﯾن باشد ﮐه بدون
افزودن ﮐﺮبن فعال ،بور را استخﺮاج و به روش رنگسنجی
آزومتین-اچ اندازهگیﺮی ﮐﺮد خطای مثبت ناشی از رنگی بودن
عصاره به لحاظ نسبتی میتواند به مﺮاتب بیﺸتﺮ از اﯾن خطای
منفی باشد (بهوﯾژه در خاکهاﯾی ﮐه مقدار بور قابل دستﺮس
پاﯾین و ﮐﺮبن آلی باالﯾی دارند ،به جدول ( )7مﺮاجعه شود) و لذا
به ناچار باﯾد اﯾن میزان خطای منفی را پذﯾﺮفت و از ﮐﺮبن فعال
استفاده ﮐﺮد .رابطه بین اﯾن دو روش استخﺮاج در شکل ( )3نﺸان
داده شده است .هﺮ دو روش همبستگی باالﯾی ()r2 =0/991
نﺸان دادند و خط بﺮازش داده شده بﺮ دادهها تطابق بسیار خوبی
بﺮ خط  1:1دارد .همبستگی باالی اﯾن دو روش نﺸان میدهد ﮐه
امکان استفاده از معادله حاصل از خط بﺮازش ﯾافته بﺮ دادهها
جهت بﺮآورد بور قابل دستﺮس خاک در مواقعی ﮐه ﮐﺮبن فعال با
هدف رنگزداﯾی به ﮐار بﺮده میشود وجود دارد (البته به شﺮط

آنکه معادله حاصل از دادههای تجزﯾه تعداد قابل توجه و متنوعی
خاک باشد) .جدول ( )5اثﺮ مقادﯾﺮ متفاوت ﮐﺮبن فعال بﺮ درصد
بازﯾابی بور محلول را نﺸان میدهد .در اﯾن آزماﯾش همانطور ﮐه
قبالً توضیح داده شد از محلولهای با غلظت متفاوت بور استفاده
شد و اندازهگیﺮی غلظت بور با  ICPانجام گﺮفت .با توجه به نتاﯾﺞ
با افزاﯾش مقدار ﮐﺮبن فعال به ازای حجم ثابتی محلول میانگین
بازﯾابی بور ﮐاهش ﯾافت .با ﮐاربﺮد  0/4 ،0/2و  0/6گﺮم ﮐﺮبن فعال
در  40میلیلیتﺮ از محلولهای با غلظت اولیه متفاوت بور میانگین
بازﯾابی بهتﺮتیب  100/4 ،104/9و  97/6درصد به دست آمد .اﯾن
نتاﯾﺞ نیز نﺸان میدهد افزودن بیش از حد ﮐﺮبن فعال در مﺮحله
استخﺮاج باعث ﮐم بﺮآورد بور قابل دستﺮس خاک خواهد شد .در
ساﯾﺮ مطالعات نیز ﮐاربﺮد ﮐﺮبن فعال بهمنظور از بین بﺮد رنگ
عصاره سبب ﮐاهش بازﯾابی بور گﺮدﯾد ;(Farahbakhsh, 2007
).Gupta, 1979
جدول  -4اثر افزودن کربن فعال بر غلظت بور قابل دسترس ()mg/kg
شماره خاک

بدون ﮐﺮبن فعال

با ﮐﺮبن فعال
(روش اﯾکاردا)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2/16±0/16
* 2/24±0/04
0/90±0/09
6/11±0/42
** 4/50±0/02
15/68±0/57
* 1/51±0/04
1/65±0/02
1/70±0/31
1/38±0/14
* 5/63±0/06
0/49±0/04
3/17±0/29
* 0/71±0/02
0/64±0/08
1/10±0/0
0/99±0/07
3/85±0/02
1/41±0/03
1/0±0/05

1/89±0/18
1/94±0/07
0/85±0/08
5/50±0/31
3/65±0/06
15/49±0/73
1/16±0/08
1/47±0/06
1/60±0/04
1/12±0/09
4/54±0/25
0/36±0/07
3/62±0/50
0/59±0/03
0/72±0/06
1/03±0/10
0/94±0/03
3/22±0/56
1/26±0/12
0/87±0/05

میانگین
ضﺮﯾب تغییﺮات ()%

** 2/84
5/59

2/59
7/72

در هﺮ ردﯾف عالمت ** و * نﺸاندهنده معنیدار بودن تفاوت دو میانگین بهتﺮتیب
در سطح ﯾک و پنﺞ درصد است .هﺮ داده میانگین  ±انحﺮاف معیار دو تکﺮار است.
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شکل  -3رابطه بين بور استخراج شده با آب داغ همراه با افزودن کربن فعال
و بدون افزودن کربن فعال
جدول  -5اثر مقادير متفاوت کربن فعال بر درصد بازيابی بور
غلظت اولیه بور ()mg/l

گﺮم ﮐﺮبن فعال در
 40میلیلیتﺮ محلول

0/2

0/5

0/2

106/3

103

100/8

0/4

93

102/6

98/7

0/6

91/3

100/6

95/7

میانگین

1

2
109/6

104/9

107/2

100/4

102/9

97/6

بررسی اثر ذرات کلوئيدی معلق (در روش ايکاردا) و رنگ عصاره
(در روش انجمن علوم خاک امريکا) بر مقدار بور عصاره

نتاﯾﺞ آزماﯾش اثﺮ ﮐدورت ناشی از ذرات ﮐلوئیدی بﺮ اندازهگیﺮی
بور به روش اﯾکاردا در جدول ( )6ارائه شده است .در اﮐثﺮ
عصارههاﯾی ﮐه از ﮐاغذ صافی واتمن  42عبور داده شدند مقدار
بور اندازهگیﺮیشده ﮐمتﺮ بود و در خاکهای  2و  4اﯾن اختالف
از نظﺮ آماری معنیدار بود ( .)P<0.05میانگین بور بﺮای عصارههای
عبور ﯾافته از ﮐاغذ صافی واتمن  3/32 ،42میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم
و بﺮای عصارههای عبور ﯾافته از ﮐاغذ صافی واتمن 3/46 ،40
میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم بود .در روش اﯾکاردا از ﮐاغذ واتمن 40
(متوسط منفذ) بﺮای صاف ﮐﺮدن عصاره استفاده میشود .بنابﺮاﯾن
در بﺮخی از خاکها بهدلیل عبور ﮐلوئیدها از اﯾن ﮐاغذ صافی
احتمال بیش بﺮآورد بور قابل دستﺮس خاک وجود دارد .به عالوه
در روش اﯾکاردا چون از آب مقطﺮ بﺮای استخﺮاج استفاده میشود
ذرات ﮐلوئیدی خاک پﺮاﮐنده میشوند به گونهای ﮐه مدت زمان
عبور تعلیق از ﮐاغذ صافی واتمن  42بسیار طوالنی خواهد بود و
از لحاظ عملی محدودﯾت اﯾجاد میﮐند .بنابﺮاﯾن از اﯾن نظﺮ نیز
روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا ﮐه از ﮐاغذ صافی واتمن ( 42رﯾز
منفذ) بﺮای صاف ﮐﺮدن تعلیق استفاده میﮐند از خطای ﮐمتﺮی
بﺮخوردار است .بهعالوه در اﯾن روش بهدلیل استفاده از ﮐلسیم
ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر ﮐلوئیدها هماور باقی مانده و عبور عصاره از
ﮐاغذ صافی واتمن  42سﺮﯾع است .رابطه بین اﯾن دو روش صاف
ﮐﺮدن عصاره در شکل ( )4نﺸان داده شده است .هﺮ دو روش
همبستگی باالﯾی ( )r2 =0/993نﺸان دادند و خط بﺮازش داده

شده بﺮ دادهها تطابق بسیار خوبی بﺮ خط  1:1دارد .مجدداً
همبستگی باالی اﯾن دو روش نﺸان میدهد ﮐه امکان استفاده از
معادله حاصل از خط بﺮازش ﯾافته بﺮ دادهها جهت بﺮآورد بور قابل
دستﺮس خاک در مواقعی ﮐه عصارههای روش اﯾکاردا از ﮐاغذ
صافی واتمن  40عبور داده میشوند وجود دارد (البته دوباره به
شﺮط آنکه معادله حاصل از دادههای تجزﯾه تعداد قابل توجه و
متنوعی خاک باشد).
جدول ( )7نتاﯾﺞ آزماﯾش اثﺮ رنگ عصاره بﺮ غلظت بور در
روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا را نﺸان میدهد .خطای ناشی از
رنگ عصاره بدون افزودن ﮐﺮبن فعال در دامنه صفﺮ تا 0/44
میلیگﺮم بﺮ لیتﺮ (ﯾا صفﺮ تا  0/88میلیگﺮم بﺮ ﮐیلوگﺮم) متغیﺮ
بود و دامنه آن بسیار گستﺮدهتﺮ از دامنه صفﺮ تا  0/07میلیگﺮم
بﺮ ﮐیلوگﺮمی است ﮐه  )1981( Parker and Gardnerدر مطالعه
خود گزارش ﮐﺮدند .بنابﺮاﯾن عدم استفاده از ﮐﺮبن فعال میتواند
سبب اﯾجاد خطای قابل مالحظه در بﺮآورد بور قابل دستﺮس خاک
شود .اﯾن خطا ارتباط مستقیم با مقدار ماده آلی خاک دارد.
بهعنوان مثال در خاکهای  1و  18ﮐه از نظﺮ ﮐﺮبن آلی غنی
بودند (جدول  )1اﯾن خطا از نظﺮ مقداری قابل توجه بود .هنگامی
ﮐه خطای ناشی از رنگ عصاره از غلظت بور اندازهگیﺮیشده ﮐسﺮ
گﺮدﯾد اختالف بین غلظت بور اصالح نﺸده و اصالح شده در
خاکهای  9 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1و  18از نظﺮ آماری معنیدار بود
( .)P<0.05اﯾن نتاﯾﺞ نﺸان میدهد استفاده از ﮐﺮبن فعال بﺮای
رنگ زداﯾی در مﺮحله استخﺮاج ﯾا بعد از استخﺮاج ضﺮورت دارد و
به جهت سادگی میتوان مطابق روش اﯾکاردا قبل از مﺮحله
استخﺮاج بور ﮐﺮبن فعال را همﺮاه با خاک اضافه ﮐﺮد.
جدول  -6اثر کدورت ناشی از ذرات کلوئيدی بر اندازهگيری بور به روش
ايکاردا
شماره خاک

غلظت بور ()mg/kg
عبور از ﮐاغذ واتمن 40

عبور از ﮐاغذ واتمن 42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1/89±0/18
* 1/94±0/07
0/85±0/08
* 5/50±0/02
3/65±0/06
15/49±0/73
1/16±0/08
1/47±0/06
1/60±0/04
1/12±0/09

1/64±0/01
1/69±0/0
0/57±0/07
4/48±0/28
3/90±0/59
15/84±0/72
1/20±0/16
1/62±0/11
1/41±0/50
1/83±0/06

میانگین
ضﺮﯾب تغییﺮات ()%

3/46
5/1

3/32
10/3

در هﺮ ردﯾف عالمت * نﺸاندهنده معنیدار بودن تفاوت دو میانگین در سطح پنﺞ
درصد است .هﺮ داده میانگین  ±انحﺮاف معیار دو تکﺮار است.
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شکل  -4رابطه بين بور استخراج شده با آب داغ در عصاره بدون ذرات
کلوئيدی (عبور يافته از کاغذ واتمن  )42و با ذرات کلوئيدی (عبور يافته از
کاغذ واتمن )40
جدول  -7اثر رنگ عصاره بر غلظت بور در روش انجمن علوم خاک امريکا
شماره
خاک

غلظت رنگ عصاره
()mg/l

غلظت اصالح نﺸده
بور در عصاره ()mg/l

غلظت اصالح شده بور
در عصاره ()mg/l

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0/18±0/03
0/42±0/01
0/20±0/02
0/05±0/01
0/27±0/03
0
0
0/44±0/11
0/12±0/0
0/16±0/0
0/11±0/03
0/01±0/02
0
0
0
0
0
0/29±0/0
0
0

* 1/12±0/01
* 1/12±0/07
* 0/60±0/01
2/73±0/11
* 2/34±0/07
7/44±0/29
0/65±0/03
* 1/25±0/01
* 1/0±0/07
0/83±0/06
2/54±0/05
0/21±0/01
1/69±0/11
0/30±0/04
0/51±0/01
0/62±0/01
0/66±0/01
* 2/11±0/04
0/66±0/0
0/83±0/04

0/94±0/04
0/70±0/06
0/40±0/03
2/68±0/10
2/07±0/04
7/44±0/29
0/65±0/03
0/81±0/01
0/87±0/02
0/67±0/06
2/43±0/02
0/20±0/0
1/69±0/11
0/30±0/04
0/51±0/01
0/62±0/01
0/66±0/01
1/82±0/04
0/66±0/0
0/83±0/04

در هﺮ ردﯾف عالمت * نﺸاندهنده معنیدار بودن تفاوت دو میانگین در سطح پنﺞ
درصد است .هﺮ داده میانگین  ±انحﺮاف معیار دو تکﺮار است.

استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد  0/02موالر بهجای آب تغییﺮ معنیداری
در مقدار بور قابل استخﺮاج با آب داغ اﯾجاد نمیﮐند و مزﯾت
استخﺮاج عصاره بدون ﮐلوئید و حتی از نظﺮ رنگ شفافتﺮ را به
همﺮاه دارد ﮐه بهنوعی سبب ﮐاهش خطای اندازهگیﺮی بور به هﺮ
دو روش طیفسنجی و رنگسنجی خواهد شد .استفاده از ﮐﺮبن
فعال سبب ﮐاهش معنیدار بور محلول میشود اما خطای مثبت
ناشی از عدم استفاده آن میتواند بیﺸتﺮ و پﺮاهمیتتﺮ باشد بهوﯾژه
در خاکهاﯾی ﮐه مقدار بور قابل دستﺮس پاﯾین و ﮐﺮبن آلی باالﯾی
دارند و اندازهگیﺮی بور در آنها به روش رنگسنجی آزومتین-اچ
انجام میشود .در صورت استفاده از روش رنگسنجی آزومتین-
اچ جهت اندازهگیﺮی بود افزودن ﮐﺮبن فعال به مقدار پیﺸنهاد
شده در روش اﯾکاردا جهت حذف اﯾن خطای مثبت توصیه
میشود .در روش اﯾکاردا عبور عصارههای آب داغ از ﮐاغذ صافی
واتمن  40گﺮچه وقتگیﺮ نیست اما بهطور ﮐامل سبب حذف
ﮐلوئیدهای معلق در همه خاکها نمیشود و لذا در اندازهگیﺮی
متعاقب بور میتواند سبب اﯾجاد خطای مثبت شود اما در روش
انجمن علوم خاک امﺮﯾکا بهدلیل استفاده از ﮐلسیم ﮐلﺮاﯾد 0/02
موالر در مﺮحله استخﺮاج ﮐلوئیدها بهصورت هماور باقی مانده و
تعلیق بهخوبی از ﮐاغذ صافی واتمن  42عبور میﮐند و اﯾن خطا
تقﺮﯾباً بهطور ﮐامل حذف میشود .بهطور ﮐلی اندازهگیﺮی بور قابل
دستﺮس خاک به روش انجمن علوم خاک امﺮﯾکا از صحت باالتﺮی
نسبت به روش اﯾکاردا بﺮخوردار است و لذا اﯾن روش بﺮای استفاده
توصیه میشود.

سپاسگزاری
اﯾن تحقیق با حماﯾت مالی سازمان تحقیقات ،آموزش و تﺮوﯾﺞ
ﮐﺸاورزی در موسسه تحقیقات خاک و آب ﮐﺸور اجﺮا گﺮدﯾده
است و نوﯾسندگان بدﯾن وسیله تقدﯾﺮ مینماﯾند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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