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 FeEDDHA  معرفي كود سكواسترين آهن  

مي باشند. فرمول شيميائي بنيان   EDDHAنوع سكواسترين هاي موجود در ايران غالبا از 
 به شكل زير مي باشد : EDDHAكالت 

 

 EDTAو  DTPAكه متعلق به خانواده بنيانهاي آلي  EDDHAحصوالتي به غير ازخانواده م
مي باشند هم در بازار ايران موجود مي باشند كه فرمول شيميائي اين كودها كه نمك آهن آنها 

 آورده شده است:زيرمي باشد، در 

 

 

  

 

 -همانطور كه اشاره خواهد شد به غير از شكل فوق كه متعلق به ايزومر ارتو EDDHAتركيب 
پارا هم باشد. در طي  -پارا و پارا -ارتو است مي تواند محتوي ايزومرهاي ديگر همچون ارتو

تشكيل ايزومرهاي فوق غير قابل اجتناب است.با توجه به مباحث  EDDHAفرايند توليد 
جذب آهن توسط گياه و ماهيت فضائي اين كمپلكس از بين سه تغذيه گياهي و مكانيسم هاي 

در خاک هاي ، پارا  -و در مرحله پايين تر از آن ايزومر اورتو ارتو  -ايزومر ارتو ايزومر فوق،
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توسط گياه جذب مي شود و مي تواند به عنوان كود مورد مصرف قرار قليايي پايدار بوده و 

 گيرد.

درصد  6بصورت پودر جامد كه محتوي مقدار كل  EDDHAدر حال حاضر كودهاي تركيب 
مي شوند كه از اين مقدار بسته به شركتهاي توليد كننده، آهن مي باشد به بازار ايران عرضه 

و براي  %80يعني  %4.8براي نمونه هاي گران قيمت اروپائي و مخصوصا سوئيسي، حداكثر تا 
و در كودهاي با كيفيت پائين تر ،  %3.6نمونه هاي توليدي كشور چين با كيفيت متوسط تا 

 مي باشند.  -ارتو-حاوي ايزومر ارتو 1.5%

، مشاهده مي شود كه تركيب خالص  EDDHAمولكول  360با توجه به جرم مولكولي 
FeEDDHA  درصد آهن باشد، در صورتيكه نمونه هاي تجاري عرضه شده  13بايد محتوي

، استفاده  6به  13درصد آهن مي باشد، كه براي كاهش درصد آهن از  6به بازار محتوي تنها 
دني يا مواد پركننده ضروري است كه متاسفانه در نمونه هاي موجود در بازار از مواد افزو

ايران و مخصوصا در محصوالت با كيفيت پائين از مواد رنگزاي نساجي كه سرطانزا نيز مي 
 باشند، براي اين امر استفاده شده است.

باشند و %  15هرچند مي توانند محتوي مقدار بيشتري آهن تا حد  DTPAو  EDTAكودهاي 
از نظر قيمت به مراتب ارزانتر مي باشند، اما اين درصد باالي آهن را نميتوانند بطور كامل در 
محيط هاي قليائي خاک بصورت محلول حفظ كرده و آنگاه در اختيار گياه قرار دهند و در اين 

 لول رسوب مي كند.آهن بصورت هيدروكسيد نامح،  pH شرايط قليائي تحت تاثير شوک 

همانطور كه اشاره شد استفاده گياه از عنصر آهن منوط به حالليت آن در آب مي باشد. در 
منطقه خاورميانه و كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي سابق، اكثر خاک هاي كشاورزي 

 pH بدالئل متعددي از جمله بخاطر وجود تركيبات كربناته، از نقطه نظر اسيديته يعني 
باالتر است. در چنين خاک هائي   =pH 8خاصيت قليائي داشته و اسيديته اين خاک ها معموال از

كودهاي آهن با تركيبات معدني مثل سولفات آهن و يا حتي كودهاي آلي از خانواده  pHبا اين 
EDTA  وDTPA  .امكان محلول نگه داشتن آهن را ندارند و لذا كودهاي خوبي نخواهند بود
امكان محلول نگه داشتن آهن را  =pH 10.5 و هم خانواده هاي آن تا EDDHAيب اما تر ك

ولي در محيط خاک و تحت تاثير  نيست PHدارند، هر چند هيچ خاک كشاورزي داراي چنين 
يا انيون هاي مانند فسفات اين پايداري مانند كلسيم، منيزيم، مس وحضور ساير كاتيون ها 

  هم قابل تصور است. 9.5تا  pH 9كالت كاهش يافته و تا 
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هم مي گويند داراي رنگ شديد قرمز  138الحا به آن سكواسترين كه اص Fe-EDDHAتركيب 

خوني مي باشد. متاسفانه در ساليان اخير بر اثر تبليغات غلط كه هيچ مبناي علمي حداقل از 
نظر شيمي ارگانيك ندارد ، ارزيابي كيفيت كودها تا حد زيادي بر طبق رنگ آن صورت مي 

قرمز شديدتري توليد نمايد يعني كيفيت بهتري  پذيرد طوريكه هر چه كود سكواسترين رنگ
دارد و پيرو آن تالشهائي توسط شركتهاي توليد كننده و توزيع كننده صورت پذيرفته تا رنگ 
كود عرضه شده هر چه بيشتر قرمز خوني باشد. همانطور كه اشاره شد، از آنجائيكه در حين 

، امكان تشكيل ايزومرهاي ديگر ارتو-به غير محصول ايزومر ارتو Fe-EDDHAساخت تركيب 
 پارا با شكل فرمولهاي شيميائي زير هم وجود دارد: -پارا و پارا-همچون ارتو

 

  

 

نقش نمي تواند داده و بالطبع ن يآهن كمپلكس با پارا  –، تركيب پارا اين دو ايزومر از بين 

 .ايفا كنند يكود
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