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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

                    

سازندگي و پژوهش

باغباني و درزراعت
۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

¿¿¿

تركيب و رشد بر مس مختلف سطوح تاثير
فالت شيميائي گندم رقم

هرمزگان كشاورزي استان تحقيقات مركز علمي هيأت محصلي، عضو وحيد •

۱۳۸۳ تيرماه پذيرش: تاريخ ۱۳۸۲ ماه :مرداد دريافت تاريخ

چكيده
مطالعه تعداد در اين باشد. مي گندم توسط مس كل جذب و غلظت رشـد, بر مس تاثير سـطوح مختلف ارزيابي مطالعه اين از هدف
مطالعه متفاوت بودند جهت شـيميائي فيزيكي و ويژگيهاي و اي پي تي دي با گيري قابل عصاره مس نظر از كه خاكهـا از نمونـه ۲۶
سطح مس (صفر, از سه فالت گندم شيميايي رقم تركيبات و رشد پارامترهاي بر مس بررسي تاثير جهت شدند. انتخاب اي گلخانه
سه در فاكتوريل ۱۳۷۸ به صورت سال در آزمايش شد. اين استفاده ( CuSO4. ۵H۲O صورت به خاك ميكروگرم در گرم ۵ و ۲/۵ 
ميكروگرم كاربرد ۲/۵ كه دهد مي نتايج نشان آمد. اجراء در به هفته مدت ۱۲ به در گلخانه تصادفي كامال" طرح يك قالب در و تكرار
خاك گرم در مس ميكروگرم سطح ۵ در است و گرديده گندم خشك ماده وزن دار ميانگين افزايش معني باعث خاك گرم در مس
به است بوده همراه هوائي گندم اندام در مس غلظت ميانگين دار معني باتغيير مس كاربرد شود. مشاهده نمي داري معني اختالف
ميكروگرم مس در گرم و ۵ سطوح ۵/ ۲ در ترتيب به خشك ماده گرم در ميكروگرم ۸ /۸۷ و ۸/۱ به صفر در سطح نحوي كه از ۷/۶
بين كه داد تحليل رگرسيوني نشان و تجزيه تبعيت مي نمايد. مس مشابه با غلظت روند از نيز جذب مس يافته است. افزايش خاك

دارد.  وجود داري معني همبستگي مس كل جذب و استفاده مس قابل
كل جذب خشك، غلظت، گندم، وزن ماده : مس، كليدي كلمات

Pajouhesh & Sazandegi No:61 pp: 25- 31

Effects of different levels of copper on growth 
and chemical composition of wheat variety Falat Staff 
By: V. Mohasseli: Member of Scientific Board of Agricultural Natural Resources Research Center of Hormuzgan 
Province.
The purpose of this research is to evaluate the response of wheat to Cu application into the soil. Twenty six samples 
of surface soil with different DTPA-extractable Cu and chemical and physical properties, were selected for this study. 
Furthermore, the effects of three Cu levels (0, 2.5 and 5 μg / g-1 of soil as CuSO4.5H2O) on growth and chemical 
composition of wheat variety Falat  was studied in a  12-week greenhouse experiment in 1999. Treatments were 
arranged in a factorial manner in a complete randomized design with three replicates. The results indicated that the 
application of 2.5 μg Cu g-1 of soil increased dry matter significantly and in 5 mμg Cu g-1  of soil difference was not 
significant. Copper application affected the Cu concentration in aerial parts of plant significantly such that increased 
from 7.6 in zero level to 8.1 and 8.87  μg g-1  dry matter in levels of 2.5 and 5 μg Cu g-1 of soil, respectively. Cu 
application affected the total Cu uptake by plant as well. Regression analysis showed a significant correlation between 
DTPA-Extractable Cu and total Cu uptake by wheat.
Key words: Copper, Wheat, Dry matter weight, Concentration,Total uptake.  
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره مختلف مس... تاثير سطوح

روشها و مواد
اراضي ــانتيمتري) س ــطحي (۰-۳۰ س از افق خاك نمونه ۹۷ تعداد
آوري جمع عمده هاي سري از بويراحمد و كهكيلويه و فارس ــتانهاي اس
عبور ۲ ميليمتري از الك هوا نمونه ها در ــك كردن  خش پس از ــد و ش
گيري عصاره قابل مس كه از نظر نمونه از خاكها ۲۶ سپس ــدند. ش داده
جهت بودند متفاوت ــيميائي ش و فيزيكي ويژگيهاي و اي پي تي ــا دي ب
شيميائي و فيزيكي ويژگيهاي شدند. برخي از انتخاب اي گلخانه مطالعه
كافي از مقدار ــه تهي از پس ــت. ــده اس آورده ش ۱ جدول خاكها در اين
هاي ــه كيس داخل خاك مقدار دو كيلوگرم نظر مورد خاك هاي ــه نمون
از رشد بر پارامترهاي مس تاثير ــي بررس جهت ــد. ش ريخته ــتيكي پالس

صورت به خاك گرم در ميكروگرم ۵ و ۲ (صفر, ۵/ مس ــطح ــه س س
طور ها به تمام خاك ضمنا" به ــد. ش ــتفاده ) اس CuSO۴.  ۵H۲O
اوره صورت به ــاك خ كيلوگرم در نيتروژن ــرم گ ميلي ۱۰۰ ــت يكنواخ
چهارم) در هفته گرم و ۵۰ ميلي ــت كش از قبل نيتروژن گرم ميلي ۵۰)
ــفات فس ــيم صورت منوكلس در كيلوگرم خاك به ــفر فس گرم ــي ميل ۲۵

ــت كش از قبل صورت به مختلف خاكهاي ــفر فس كردن (جهت يكنواخت
در گرم ميلي ــر از ۲۲ كمت آنها ــفر ميزان فس كه ــد ش داده خاكهائي به
ميلي و ۵ منگنز گرم ميلي ۵ ــن, آه گرم ميلي ۵ بود)، خاك ــرم  كيلوگ
غذائي عناصر ــن تامي جهت كه ــد ش خاك اضافه در كيلوگرم روي ــرم گ
.MnSO۴ و ۴H۲O)ــولفات س (FeeDdHA) و كالت از ــرف، مص كم
صورت به غذائي عناصر ــام تم گرديد. ــتفاده اس ZnSO۴. ۷H۲O) آنها
با سپس شد. ــتيكي افزوده پالس هاي ــه در كيس موجود خاك به محلول
ــانده رس مزرعه ظرفيت حدود به را خاك كافي, مقطر آب كردن ــه اضاف
و داخل مخلوط ــي خوب به ــه هر كيس در موجود خاك روز بعد, ــد چن و
سطح ــه (س فاكتوريل صورت به آزمايش گلخانه, در ــد. ش ريخته گلدان
طرح كامال" تصادفي يك قالب در ــرار و تك ــه در س خاك) نمونه ۲۶ و مس

آمد. در اجراء به
فالت ) رقم Triticum aestivum L.) ــدم گن ــذر ۱۰ عدد ب ــداد تع
در شد و ــته كاش خاك ــانتيمتري س يك عمق ۱۳۷۸ در آذر ماه ۱۷ در
در يكنواخت بوته ــا, پنج ه بوته از نيمي حذف از پس ــوم س هفته پايان

سازندگي و پژوهش ۲۶

جذب گياه ــيله بوس كم ــبتا" به مقدار نس مس ــت. اس ــده ش گزارش ۱۹۳۱ ــال س در اولين بار براي عالي گياهان براي مس ضرورت
به بسته كه ميباشد گياهي خشك گرم ماده در ميكروگرم تا ۵ سبزينهاي گياه ۳ در بخش هاي مس بحراني سطح كه نحوي به ميشود
محلول آهن در روي و زياد مقادير .(۱۴) شود بيشتر ميتواند مقدار اين نيتروژن كاربرد همچنين و گياهي رشد مرحله گياه، اندام و نوع
ريشه مي روي در رقابت براي ناقلهاي موجود به احتماال" مربوط آن علت ميگردد كه گياه توسط مس جذب ــدن محدود ش ــبب خاك س
زنجيره از بخشي چنين هم عنصر اين ــت. اس سيانين پالستو يعني ــت كلروپالس پروتئين دهنده ــكيل تش از اجزاي يكي مس ــد (۸). باش
نقش مس حاوي ۲). پروتئينهاي ،۱) مي سازد مرتبط هم به را فتوسنتز فتوشيميايي ــتم سيس كه دو دهد مي ــكيل تش را الكترون انتقال
مصرف كم عناصر غذائي ساير همانند مس همچنين نمايند. مي ايفاء ليگنين ــاخت س و تنفس ــنتز، فتوس قبيل از هائي فرآيند مهمي در
در مس نقش دهد كه بدليل مي نشان (۵) همكاران Hallsworth و تحقيقات كند (۲۱). مي نقش ايفاي گياهان به بيماريها مقاومت در
گياه باالئي بخش ابتدا در كمبود مس عالئم نمايد. تثبيت همزي نيتروژن ايفا مي در را مهمي نقش عنصر اين هموگلوبين، لگ ــاخت س
در مردگي پيشرفته به صورت بافت مراحل در مي نمايند كه شدن كمرنگ زرد و ــروع به ش برگها جوانترين كه طوري ــود به ظاهر مي ش
كه پيامد آن شود مي نيتروژن تثبيت و ميزان گره تشكيل لگومها سبب كاهش در در حاليكه ،(۲۴) گردد مي ظاهر برگ لبه هاي نوك و
بيماريها به مقاومت كاهش غالت)، (به خصوص در خوابيدگي گلدهي، در تأخير با اين عنصر همچنين نيتروژن است. كمبود كمبود بروز
جو، گندم، مي توان يونجه، مس كمبود به حساس گياهان (۲۱). از ــت اس همراه آب ــتم انتقال سيس در ــيب آس دليل به گياه پژمردگي و
در مس ميكروگرم ۲۰-۳۰ مس در صورتي كه غلظت گياهان اكثر براي .(۱۸) برد نام را و شلغم كرفس، گل كلم چغندرقند، پياز، ، يوالف
بارزترين برگ از سبز تيره رنگ و غالت در زني پنجه كاهش ريشه، رشد توقف كه شود، مي مسمويت گياه سبب باشد ماده خشك گرم
شده است. ديده زراعي محصوالت و گياهان در مصرف كم ديگر عناصر غذايي همانند مس كمبود .(۱۴) است عنصر مسموميت اين عالئم
كلسيم زياد مقادير آبشوئي، حضور نياز كودهاي فسفردار، فرسايش، از و بيش همه ساله باال، مصرف عملكرد با مداوم، انتخاب ارقام كشت
در نتيجه خاك و در اين عنصر ذخيره كاهش موجب آلي مصرف و كودهاي كم عناصر حاوي كودهاي عدم مصرف pH قليائي، كربنات و
احتمال pH باال و كربنات كلسيم معتنابهي مقادير بودن علت دارا ايران به آهكي خاكهاي در بنابراين .(۱۴) ــت اس ــده ش عملكرد كاهش
بررسي لذا شود. محسوب زراعي گياهان بهينه ــد كننده رش عامل محدود ميتواند بعنوان ــت و اس محتمل ــيار بس غذائي عنصر اين كمبود
اين عنصر با وضعيت رابطه در دنيا در تحقيقاتي چند هر ــت. اس برخوردار اي ويژه اهميت از خاكهائي چنين در گياهان ــد رش بر آن تاثير
مقدار با خاكهائي يا در و آلي، اسيدي هاي خاك در عمده اين مطالعات بخش ليكن ــت اس گرفته صورت غرقاب غير و ــرايط غرقاب ش در
استان آهكي جمله خاكهاي از خاكهاي ايران در بررسي چنين نگارنده واقف است كه آنجا تا و آمده است در به اجراء كم كربنات كلسيم
زراعي گياهان مهمترين از كه كشور اقتصاد در (Triticum aestivum L.)گندم اهميت به توجه با امر اين و است شده گزارش كمتر فارس
جذب و غلظت رشد، بر مس مختلف سطوح تاثير ارزيابي مطالعه اين هدف بنابراين ــت. اس برخوردار اولويت خاصي از آيد مي ــاب حس به

مي باشد. گندم مس توسط كل

مقدمه
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۱۳۸۲ زمستان ،۶۱ شماره

مورد آزمايش در طول گياهان ــد رش وضعيت گرديد. نگهداري هر گلدان
پس روز شد. ۸۴ انجام الزم برداريهاي ــت يادداش گرفت و قرار ــي بررس
خاك ــطح س از باالتر قدري گياه ــي)، رويش مرحله ــت (در اواخر كاش از
درجه ۶۵ دماي ــا ب آون در مقطر آب ــا ب ــو شستش از پس و ــده ش قطع
گرم يك پودر شدند. توزين و نمونهها خشك گرديد، سپس ــانتيگراد س
و شده سانتيگراد خاكستر درجه ۵۵۰ دماي با كوره گياه در خشك ماده
حل گرديد و نمونه نرمال دو كلريدريك ــيد ليتر اس ميلي  ۵ در ــپس س
صاف ــيده جوش مقطر آب و ۴۲ واتمن صافي كاغذ از ــتفاده با اس را ــا ه
ــانده رس ميلي ليتر ۵۰ به ــيده جوش مقطر آب با نمونه حجم هر و نموده
دستگاه از ــتفاده اس ها با در نمونه روي منگنز و مس، آهن، غلظت ــد. ش
اندام خشك ماده وزن شامل گندم ــخهاي گرديد. پاس اتمي تعيين جذب

نرم افزار كامپيوتري ــط جذب كل مس توس و غلظت ــبي، نس ــد هوائي، رش
گرفت. قرار آماري تحليل و تجزيه مورد SPSS

بحث و نتايج
در رشد ــبت (نس ــبي نس عملكرد ــك, خش ماده وزن به مربوط نتايج
رشد بودند، به كفايت در حد رشد ساير عوامل كه وقتي صفر مس سطح
بودند، در حد كفايت رشد ــاير عوامل س وقتي كه مس ــطح س بهترين در
ــخهاي پاس به عنوان گندم ــط مس توس كل جذب و غلظت صد), ضربدر
تجزيه واريانس ــاس اس بر ــت. اس ــده ــان داده ش نش ۲ در جدول گياهي
ــد. مي باش دار معني ــك خش وزن ماده بر مس كاربرد تاثير (۳ ــدول (ج
خاك گرم در ــس م ميكروگرم ۲ /۵ كاربرد كه ــان مي دهد نش ۱ ــكل ش

شماره
خاك

مكانيكي تجزيه
(درصد)

     رس              
شن

خاك بافت
pH

(خميراشباع)

قابليت
هدايت

الكتريكي
(دسي

بر زيمنس
متر)

ماده
آلي

(درصد)

ظرفيت
تبادل

كاتيوني
مول (سانتي
كيلوگرم) در

كلسيم
كربنات
معادل

(درصد)

محلول فسفر
سديم در
بيكربنات

گرم (ميكرو
خاك)  در گرم

در محلول مس
دي تي پي ا

در (ميكروگرم
خاك) گرم

۷/۶۱/۹۵۱/۸۴۱۲۴۶/۲۲۷۱/۳۵لوم شني۱۱۳/۹۵۴/۱
سيلتي۲۱۹/۹۳۰/۱ ۷/۴۰/۵۶۰/۸۹۱۲۵۴/۸۵۱/۳۴لوم
۷/۵۷/۱۴۲/۵۹۲۵/۳۵۱۱۸۲/۴۶رسي۳۶۱/۹۶/۱۲
سيلتي۴۳۳/۹۱۸/۱ رسي ۷/۱۱۲/۳۱۲۱/۷۶۰/۲۳۶۱/۶۷لوم
۷/۶۰/۷۰/۹۸۱۵/۲۶۹/۱۳۳۱/۱۳لوم رسي۵۲۸/۶۲۱/۴
۷/۳۰/۴۳۰/۹۱۵/۲۶۵/۴۱۱۱/۵۴لومي۶۲۶/۶۲۹/۴
سيلتي۷۲۴/۶۲۳/۴ ۷/۳۱/۰۸۰/۸۸۱۵/۲۵۷/۶۲۰۱/۴۷لوم
سيلتي۸۲۴/۶۲۱/۴ ۷/۵۱/۲۴۱/۱۱۷/۷۵۵/۸۲۲۱/۸۰لوم
۷/۲۰/۶۶۰/۸۱۱۵۶۴/۱۱۰۱/۸۰لوم رسي۹۳۰/۶۲۱/۴
سيلتي۱۰۴۲/۶۱۱/۴ ۷/۷۱/۰۴۱/۸۴۳۴۱۲/۳۱۵۱/۴۳رس
۷/۶۰/۴۲۲/۱۱۲۰/۱۶۱/۸۲۶۱/۳۲لوم رسي۱۱۳۵/۹۳۴/۱
۷/۶۰/۴۳۱/۵۶۱۷/۱۴۹/۱۱۱۱/۲۰رسي۱۲۴۱/۹۱۸/۸
۷/۴۰/۵۴۲/۹۴۲۱/۲۵۷/۶۲۲۲/۰۸رسي۱۳۵۱/۱۱۸/۸
۷/۳۰/۹۱۲/۳۶۲۰/۱۵۶۳۸۲/۴۲رسي۱۴۵۱/۹۸/۸۴
سيلتي۱۵۵۵/۲۴/۱۲ ۷/۳۰/۷۵۱/۴۳۱۵/۸۵۰/۲۱۸۱/۸۷رس
۷/۵۰/۷۰/۹۱۱۲/۴۳۶/۹۱۵۰/۶۴لومي۱۶۱۵/۹۵۱/۴
۷/۶۰/۷۴۰/۹۴۱۵۲۶/۲۱۵۱/۰۸لوم رسي۱۷۲۹/۹۲۲/۱
سيلتي۱۸۴۳/۹۱۲/۱ ۷/۲۵/۸۹۰/۸۳۱۶/۴۱۷/۵۱۲۰/۶۰رس
۷/۶۱/۴۱۱/۵۱۱۸/۹۳۶/۲۴۰۰/۷۱لوم شني۱۹۱۳/۹۵۲/۸
۷/۱۲/۹۱۱/۶۲۱۷/۲۴۷/۲۱۲۰/۴۹لومي۲۰۱۹/۹۳۶/۱
۷/۲۱/۰۸۱/۷۱۱۶/۳۱۲/۵۱۷۱/۰۲لوم رسي۲۱۲۷/۹۲۲/۱
۷/۴۰/۷۲۱/۹۰۱۵/۹۳۲/۵۲۱۰/۹۸لوم شني۲۲۱۵/۹۵۲/۱
سيلتي۲۳۲۵/۹۱۶/۱ ۷/۴۱/۲۴۲/۳۲۱/۴۱۶/۵۴۰۰/۹۶لوم
۷/۶۱/۹۱۱/۶۱۴/۳۳۰/۸۱۴۰/۸۷لومي۲۴۱۷/۷۳۷
۷/۶۲/۳۲۱/۸۲۱۷/۳۲۳/۵۱۹۰/۹۴لومي۲۵۲۱/۷۳۵

۷/۵۰/۶۶۱/۵۴۱۴/۹۳۹/۲۱۵۰/۶۱لومي۲۶۱۳/۷۴۱

جمع آوري شيميائي خاكهاي و فيزيكي از ويژگيهاي بعضي جدول ۱
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گرديده گندم ــك خش ماده وزن ميانگين دار معني افزايش ــث باع
نمي شود. مشاهده داري معني اختالف آن باالتر سطح در ــت و اس
باستثناء خاكها همه در شود مي مشاهده ۲ جدول در كه همانطور
تاثير معني ــس مصرف م و ۲۶ ۲۳ ,۱۷ ,۱۶ ,۱۵ ,۲ ــاي ه ــماره ش
همكاران (۹) و Kisiel ــت. اس نداشته ــك ماده خش وزن داري بر
عملكرد هكتار در ــس م كيلوگرم ۵ ــرف مص با كه گرفتند ــه نتيج
پژوهش مي يابد. ــش افزاي هكتار در تن ۰ /۹ ميزان ــه ب دانه گندم
هكتار در ــس م كيلوگرم ــه كاربرد ۵ ك داد ــان نيز نش ديگر ــاي ه
عملكرد و درصد ــزان ۱۴ مي به گندم دانه عملكرد ــش افزاي ــبب س
مصرف ــا ب كه صورتي در ــردد مي گ ــدار ۱۲/۳ درصد ــه مق ب كاه
ــاهده مش صفت اين دو در ــي افزايش در هكتار مس كيلوگرم ۱۲ /۵ 
ــط آزمايش گلخانه اي كه توس يك ــود (۳ ). همچنين در ش ــي نم
گرم ــرف۳ ميلي مص ــت گرف ــورت ص (۶) Tahtinen و Jokinen
دنبال به را يوالف و جو عملكرد ــن بهتري كيلوگرم خاك, در ــس م
و مصرف يك كه با كردند گزارش (۲۳) Alloway و Tills .داشت
دانه عملكرد افزايش ــبب س ترتيب به هكتار, مس در كيلوگرم پنج
Ojeniyi و مطالعات است. ــده ش ۲۱ درصد ميزان ۱۵/۶ و جو به

كيلوگرم با مصرف يك دانه ذرت كه عملكرد ــان داد نش (۱۶) Kayode
به ۵۱۷۰ ــاهد ش در ۳۶۰۸ از ــس ــيد م هكتار به صورت اكس در ــس م
ــتر بيش مقادير مصرف اينكه ضمن ــت اس تغيير كرده در هكتار كيلوگرم
Karamanos آزمايشهاي طبق است. بر شده عملكرد كاهش سبب مس
عملكرد سبب افزايش هكتار در مس كيلوگرم ۵ (۷), افزودن همكاران و
كه ــان دادند و همكاران (۱۰) نش Kumar .ــت اس گرديده ــدم گن ــه دان
عملكرد ــش افزاي ــبب س خاك كيلوگرم ــس در م گرم ــي ميل ــرف ۵ مص
مس باتغيير كاربرد ــود. ش مي گندم در ريشه و ــاقه ــك س خش ماده وزن
كه نحوي به ــت اس بوده همراه گندم هوائي اندام در مس غلظت ميانگين
به خشك ماده گرم در ميكروگرم ۸/۸۷ و ۸/۱ به صفر ــطح س در از ۷/۶
يافته خاك افزايش در گرم ــس م ميكروگرم و ۵ ــطوح ۵/ ۲ س در ترتيب
ميكروگرم و ۵ ۲/۵ ــطوح س بين فقط ــالف اخت كه اين چند ــر ه ــت، اس
و همكاران Liang .(۱ ــكل (ش ــد مي باش دار خاك معني در گرم ــس م
كه نمودند ــاهده كيلوگرم خاك مش در ميلي گرم مس مصرف ۵ با (۱۱)
ــك اين ماده خش اما وزن يافت افزايش در لوبيا مس و جذب كل غلظت
غلظت با ــابه مش روند از مس نيز نكرد. جذب پيدا ــي محسوس گياه تغيير
از ۳۷/۳ مس جذب كل ميانگين ــه ك طوري به مي نمايد, ــس تبعيت م

اندام هوايي گندم. مس كل جذب و غلظت خشك، ماده وزن بر خاك) گرم در (ميگروگرم مس مختلف ۱ تاثير سطوح شكل

سازندگي و پژوهش ۲۸

مختلف مس... تاثير سطوح
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ــطوح ترتيب در س گلدان به در ميكروگرم ۴۳/۸ ــه ۴/ ۳۹ و ب ــاهد ش در
.(۱ ــكل است(ش گرم خاك تغيير  نموده ــرم مس در ميكروگ ۵ و ۲ /۵
هاي خاك در مس كاربرد ــود ــاهده مي ش مش جدول ۲ در كه همانطور
به ــت. اس ــته داش گندم گياه در مس غلظت بر متفاوتي اثرهاي مختلف,
برخي در كند و مي تبعيت منفي ــد از رون خاك ها كه در بعضي ــوري ط
معني داري اختالف كه ــوس مي باشد به نحوي كمتر محس اثر اين ديگر,
نظير هائي خاك معذالك در ــود نمي ش ديده مصرفي مس ــطوح س بين
تاثير به نتايج مربوط ــت. اس ــده داري حاصل ش معني اختالف و۲۵ ۴ ,۳
خاك در كه است حقيقت ۲) گوياي اين (جدول مس كل جذب بر مس
ــه خاك در مقايس در گرم ميكروگرم مصرف ۲/۵ كل مس با ــذب ج ۱۶
هاي خاك در آنكه ــال ح دهد. مي ــان داري نش معني افزايش ــاهد با ش
ميكروگرم مس و ۵ ۲/۵ ــطوح س بين داري ــي معن تفاوت ــن ۲و۴ چني
۲۰ اين تاثير و ــاي ۵, ۸ ه خاك در ــود، ش ــاهده مي مش ــرم خاك گ در

ــت. منفي اس
گرم ميلي ۵ ــرف مص كه ــد گرفتن ــه نتيج (۲۰) Sulana و Salim
به ۳ /۲۵ از گندم خشك ماده وزن افزايش سبب خاك كيلوگرم در مس
ــابهي مش ــود. نتايج مي ش مس كل جذب و گلدان, غلظت بر گرم ۴/۲۳ 
و همكاران Sakal و (۴) Flynnو Gardner،(۱۵) Morad ــيله به وس
ماده وزن ــش كه افزاي ــد رس نظر مي ــت. به اس ــده ش (۱۹) نيز گزارش
تشكيل در عنصر اين نقش كردن مس به علت اضافه اثر بر گياه ــك خش
باالخره و ــروژن نيت و ــا كربوهيدراته ــم متابوليس ــنتز, فتوس ــل, كلروفي
ــكوربيك اس و تيروزينار, الكاز جمله از گياهي آنزيمهاي مهم فعالكردن
ــق هيچگونه معادله اين تحقي ۲۲). در ، ۱۳،۱۲ ) ــد باش ــي م ــيداز اكس
نسبي رشد يا و مس خشك، غلظت ماده بين وزن معنيداري رگرسيوني
مس كل معذالك جذب نيامد دست به ــده ش گيري عصاره مس با گندم
از كه چند ــان داد هر نش معنيداري همبستگي ــده ش ــتخراج اس مس با
صورت به فوق معادله ــد. باش ــي برخوردار مي كم ــبتا" نس تبيين ضريب

آمد: ــت بدس زير
Y = -3.2 + 62X - 20.3X2   (R2=0.30*)                                (١)          

اي پي دي تي ــيله وس به ــده عصارهگيري ش مس X فوق معادله در
(ميكروگرم گندم ــيله به وس جذب مس Y و خاك) در گرم ــرم (ميكروگ
به مس جذب ميان (۱۷) ــكاران هم و Osiname ــد. باش مي گلدان) در
همبستگي ( R۲=۰ /۲۳) اي پي تي دي در محلول مس و يوالف ــيله وس
خاك خصوصيات از ــي ــردن بعض ك وارد با آوردند. ــت بدس ــيداري معن
(۳ (معادله ــت ياف افزايش يك معادله ــن ــه ضريب تبيي ك اين بر ــالوه ع
ــده رابطه ش ــتخراج اس مس و گياهي ــك خش ماده وزن ــن بين همچني

ــد. ــلگردي حاص ــه ۲) (معادل ــيداري معن
Y= 19.8 + 1.01X1 - 0.04X2 -2.09X3 - 0.75X4 + 0.07X5   
(R2=0.40*)                                                                         (٢)
Y= -35.6 + 2.98X1 - 0.11X2 + 8.38X3 - 13.2X4+0.92X5+0.34X6   
(R2=0.50*)                                                                          (٣)           

ترتيب ــه ب  X۶ و X۱ ، X۲ ، X۳، X۴ ، X۵ ــوق ف ــه معادل دو در
رس خاك)، گرم در ــي اي (ميكروگرم پ تي دي در محلول ــدار مس مق

ــانتي (س كاتيوني ــادل تب ظرفيت ــد)، (درص آلي ــاده م ،pH ــد)، (درص
ــند، باش مي معادل (درصد) كربنات ــيم و كلس كيلوگرم خاك) بر ــول م
كل (۳) جذب معادله و در ــك خش وزن ماده (۲) معادله در Yهمچنين
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۱۴۴/۵۰a۴/۵۰a۴/۶۵a۹۸/۴۷/۶۳a۷/۴۲a۷/۵۰a۳۳/۶a۳۳/۰a۳۴/۸a

۱۵۴/۷۶b۵/۵۸ab۵/۹۲a۸۲/۸۶/۴۷a۷/۵۸a۷/۵۸a۳۸/۵a۴۲/۱a۴۴/۸a

است). تكرار سه ميانگين عدد (هر گندم هوائي اندام مس كل جذب و غلظت نسبي، عملكرد خشك، ماده وزن بر خاك) گرم در (ميكروگرم مس مختلف سطوح تاثير ۲ـ جدول

response of wheat grown in pots to copper in sub- Himalayan 
soils. J. Agric. Sci. 102: 659- 666. 
20.Salim, M., and Sulana, S. A. 1988. Distribution and 
availability of copper fractions to wheat from some loess 
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532.
21.Sims, J. T., and Johnson, G. V. 1991. Micronutrient soil 
tests. pp. 427- 476. In  J. J. Mortvedt et al. (ed.) Micronutrients 
in agriculture. Soil Sci. Soc. Am., Madison, WI. 
22.Tang, T., and Miller, D. M. 1991. Growth and tissue 
composition of rice grown in soil treated with inorganic 
copper. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 2: 2037- 2045.
23.Tills, A. R., and Alloway, B. J. 1983. Subclinical copper 
deficiency in crops. J. Sci. Food Agric. 34: 54- 55.
24.Tisdale, S. L., Nelson, W. L., Beaton, J. D., and Havlin, J. L. 1999. 
Soil fertility and fertilizers, 6th ed., Charles Stewart, New Jersey.
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گلدان) در (گرم خشك ماده نسبيوزن (ميكروگرم در گرم)عملكرد گياه گياه (ميكروگرم در گلدان)غلظت مس در كل مس توسط جذب

خاك گرم خاك)شماره در (ميكروگرم خاك)(درصد)سطوح مس گرم در (ميكروگرم مس خاك)سطوح گرم در (ميكروگرم مس سطوح

۰۲/۵۵۰۲/۵۵۰۲/۵۵

۱۶۲۱/۹b۴۱/۸a۳۸/۰ab۷۶/۶۶/۱۲a۹/۰۳a۸/۱۰a۳/۵۷b۴/۶۴a۴/۶۸a

۱۷۳۶/۷a۳۹/۱a۴۲/۲a۷۸/۶۶/۶۸a۸/۴۲a۸/۲۷a۳/۸۳b۴/۶۴ab۵/۱۰a

۱۸۳۴/۴a۳۷/۷a۳۲/۳a۱۰۰۷/۳۳a۸/۱۲a۸/۱۸a۴/۳۳a۴/۶۸a۳/۹۶a

۱۹۳۰/۵a۳۵/۲a۳۵/۵a۹۷/۵۶/۴۲a۷/۹۸a۸/۹۰a۴/۱۰a۴/۴۱a۴/۰۰a

۲۰۲۶/۳a۲۲/۱a۱۸/۹a۸۹/۲۶/۰۰a۶/۰۸a۴/۳۳a۳/۶۷a۳/۸۹a۴/۳۴a

۲۱۲۶/۶a۲۸/۱a۳۳/۸a۸۶/۸۵/۱۲a۵/۹۷a۶/۶۵a۴/۲۲a۴/۶۴a۵/۰۸a

۲۲۳۱/۱a۳۰/۸a۳۲/۰a۹۷/۲۶/۱۵a۵/۸۰a۷/۱۵a۴/۷۱a۵/۲۲a۴/۴۷a

۲۳۳۶/۱a۳۸/۷a۵۵/۱a۸۷/۳۶/۲۸a۶/۸۸a۸/۸۵a۵/۱۴a۵/۵۴ab۶/۲۴a

۲۴۲۴/۶a۳۲/۱a۳۴/۷a۸۷/۸ ۷/۴۲a۸/۰۷a۹/۵۷a۳/۳۵a۳/۹۹a۳/۶۴a

۲۵۳۴/۳a۳۹/۷a۴۸/۱a۹۳/۸۵/۹۷b۸/۰۵ab۹/۳۵a۴/۷۳a۴/۹۲a۵/۱۶a

۲۶۳۱/۴a۴۴/۵a۳۹/۲a۹۴/۹۶/۳۵a۷/۶۷a۸/۵۰a۴/۹۵ab۵/۸۱a۴/۶۲b

۳۷/۳b۳۹/۴b۴۳/۸a۷/۶۰b۸/۱۰b۸/۸۷a۴/۵۰b۴/۹۱a۴/۹۶aميانگين

مربعات ميانگين

آزاديمنابع تغيير مسوزن ماده خشكدرجه جذب مسغلظت
مس ٭٭۸۵۶/۳٭٭۳۱/۹٭٭۲۴/۸۹سطوح

٭٭۸۴۸/۲٭٭۱۷/۲٭٭۲۵۷/۷۳خاك

خاك * مس ۵۰۰/۳۶ns۵/۶۳ns۱۴۴/۲nsسطوح

۱۵۶۰/۳۵۵/۱۸۱۲۳/۸خطا

.۲ جدول دنباله

ندارند. ر معني داري درصد تفاوت پنج سطح در دانكن آزمون طبق هستند مشترك كوچك حرف در يك رديف در هر كه *اعدادي

گندم. توسط كل مس جذب و غلظت خشك، ماده وزن تجزيه واريانس ۳ـ جدول

درصد. يك سطح در دار ٭٭معني

نيست. دار معني ns

و سازندگي ۳۱پژوهش
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