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چکیده
آزمایش قالب در تصاد فی کامل بلوكهاي ازطرح استفاده یاسوج با تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی درمزرعه آزمایش این
کود)، پاشی محلول (بد ون شاهد = F0:شامل کود ي سطح مختلف داراي 4 که تکرار هر در تیمار 12 و تکرار 4 با فاکتوریل
مس) در سـولفات آهن + د ر هزار (سـولفات 5 = F3 مس، سـولفات 5/ 2 د رهزار = F2 ، آهن سـولفات هزار در 2/5 =F1
صفات مورد بررسی آمد. در اجرا به برگی =د وازده G3  ،برگی هشت = G2 برگی، چهار = G1:شامل رشد ذرت مرحله 3
ردیف، در بالل،  تعداد دانه در ردیف تعداد طول بالل، قطر بالل، گل نر، ظهور زمان برگ، سـطح شـاخص گیاه، ارتفاع
پاشی محلول که اثر نشـان داد آمد ه بدسـت نتایج پروتئین دانه بود. و برداشـت شـاخص دانه، عملکرد دانه،  هزار وزن
بررسـی مورد صفات تمامی براي دانه، هزار وزن و زمان گلدهی گیاه، ارتفاع صفات جز به گیاه رشـد مختلف مراحل در
بود. د ار معنی 1درصد سـطح در همه صفات روي مختلف کودي بر سـطوح از اسـتفاده شـد. همچنین دار همگی معنی
مختلف ازسطوح خصوص استفاده در آمد. به دست هکتار 11/05 تن در به میزان برگی 8 مرحله دانه در عملکرد باالترین
اثرات بررسی در هزار. در 2/5 کود سولفات آهن محلوپاشی از استفاده به مربوط بود عملکرد سطح بهترین محلوپاشی،
2/5 پاشی محلول با برگی 8 مرحله به رشد مربوط مختلف مراحل در عملکرد را بهترین کودي مختلف تیمارهاي متقابل
مصرف بد ون و برگی 8 مرحله در هزار د ر آهن2/5 سـولفات مصرف کود نهایت در به دسـت آمد . در هزار سـولفات آهن
و عملکرد افزایش که میتواند جهت داد، اختصاص را به خود نتایج بهترین بیشتر موارد مس در سولفات کودي محلول

قرارگیرد. استفاده مورد غذایی کمبودهاي کرد ن برطرف و محصول سازي غنی

رشد مرحله محلول پاشی،  آهن، سولفات مس، سولفات کلیدي: ذرت، عملکرد ، کلمات

به نسبت ذرت و عملکرد مورفولوژیکی واکنش
مس و ترکیبات شیمیایی آهن

رحیمی مهد ي محمد •
جوان پژوهشگران باشگاه عضو و یاسوج آزاد اسالمی دانشگاه
مظاهري داریوش •
تهران استاد دانشگاه
1386 پذیرش: شهریورماه تاریخ    1386 دریافت: خرداد ماه تاریخ
Email:mehdirahimi1351@yahoo.com

 در
بهار 1387 شماره 78، باغبانی زراعت و  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


96 باغبانی   و  در  زراعت

1387 78، بهار شماره

زراعت و باغبانی97  
 در

مقدمه
گیاه نیاز به توجه بد ون کودي توصیههاي موارد بیشتر د ر ما ــور کش در
توصیه هاي نمیشود. داده اهمیت گیاهی صحیح تغذیه به و میگیرد صورت
به را خود ــش نق کود و ــود ش می انجام ــهاي صورت کلیش به عمد تاً کودي
از آنها ایفا بهینه ــتفاده اس به دلیل عد م تولید افزایش در مهم ابزار عنوان
اثر جز به ــرف،  کم مص عناصر به ــتر بیش اصلی توجه ــد. علت هاي نمینمای
و پنهان گرسنگی کمبود، پیدایش ــاهده مش تولید  محصوالت،  د ر افزایش
فقیر غذایی مواد اثر مصرف در امروزي انسان است که بیماريهایی افزایش
دارد توصیهها وجود در ــکالی که ــود. اش میش مبتال آنها به عناصر، این از
کودي ند هند،  ــان نش کمبود را ــانههاي نش گیاهان زراعی که تا ــت اس این
شرایط این در ــد زیرا میباش نادرست ــهاي اندیش این که ــود نمیش مصرف

مییابد(5). کاهش بسیار محصول کیفیت و آمد ه پایین عملکرد
و روشها ــه مقایس مغذي ریز کودهاي مصرف د ر مهم ــایل از مس یکی
جنبههاي تولید و افزایش که از دیدگاه است کودها نوع این مصرف مقادیر
مصرف کاهش روشی جهت برگی تغذیه ــت. اس اهمیت با ــیار بس اقتصادي
تغذیه، روش این با ــد. میباش آنها محیطی خطرات و ــیمیایی ش کودهاي
غذایی عناصر قرارداد تا دراختیارگیاه زمان ــریعترین س در را عناصر می توان
.(8 ،4 ،2) ــد گیرن یا میوه قرار برگ ــاخه و ش اختیار در ــتقیم مس گونه ــه ب
ایجاد اشکال ریشه راه از مواد (آنتاگونیستی1) ناسازگاري پدیده که هنگامی
میبرد، از بین را خاك زنده موجودات خاك، به موادي یا افزود ن و مینماید
مس حد بحرانی ملکوتی .(9 ، 6) میکند پید ا ــاد ي اهمیت زی تغذیه برگی
گزارش Bergmann .(6) نمود عنوان برکیلوگرم گرم میلی پنج را ــاك خ در

که ــتی فسفر است آنتاگونیس اثر علت به ذرت، بالل ــدن ش کوچک دادکه
بعضی در را مس ــولفات Mort س vedet .(10) کمبود مس می گردد باعث
تریپس با مبارزه براي سم عنوان به غذائی، عنصر یک بر عالوه زراعت ها از
نام برد (16). زراعی محصوالت ــایر در س آفات و بیماريها از بعضی و ــاز پی
کافی به مقدار آهن جذب قادر به داد که اگرگیاهی ملکوتی(1379) گزارش
ــگ پریده برگها رن و مییابد ــش کاه برگ در کلروفیل ــاخت س ــد، نباش
با و سپس شود زرد می بین رگبرگها ابتدا فاصله شرایط دراین خواهند شد
میشود (7). زرد برگ تمام سطح جز رگبرگ ها، به کمبود، شدت یافتن
کاهش خاك با د ر ــیژن مقدار اکس که کاهش گزارش داد، Choudary

یا افزایش کربن ــطه واس به ــت. علت آن اس همراه آهن بود ن ــذب ج ــل قاب
تولید کلسیم کربنات بی کلسیم، و آب مجاورت د ر که است کربن ــید اکس
جذب ــث غیر قابل باع نتیجه د ر آهن و ــوب رس این خود عامل و ــود میش
و افزایش اکسیژن کاهش اثر در که معتقدند عدهاي البته آن میباشد. شدن
تبدیل کربنات بی به و یافته افزایش ــیم کلس کربنات حاللیت گازکربنیک،
اسید و سنتز ــکیل تش ریشهها از ــیم درمجاورت کلس کربنات بی ــود. میش
جلوگیري است گیاهی شیره سلولها و آهن در انتقال عامل که ــیتریک س
نمود ــی بررس مس و آهن جذب در را نیترات اثر Sommer .(11) می کند
ولی یافته ــه افزایش ریش در آهن غلظت pH افزایش با که کرد ــاهده مش و
که ــیدند رس نتیجه این به و د هند می ــان را نش آهن کمبود زردي برگها
.(17) گردند می و مس آهن باعث عدم جذب خاکهاي آهکی در نیترات ها
آهن عنصر دو کمبود به گیاهان ــخ پاس که ــید رس نتیجه به این Singh

ــی بررس Lytle در .(18) ــت اس متفاوت گیاهی گونه نوع به ــته بس مس و
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Reaction of morphologically and yield of corn to Fe and Cu

By: M.M.Rahimi. Yasouj Azad University and Young Researchers Club

D.Mazaheri. Profeosor of University of Tehran

This experiment was conducted in research station of Yasouj Azad University in a factorial experiment based on 

randomized complete block design with four replications. Each replication consisted of 12 treatments in four fertilizery 

levels including 2.5 per thousand of Fe-sulfate solution, 2.5 per thousand of Cu-sulfate solution in three stages of growth 

(4, 8& 12 leaves). During the experiment, the height of plant, leaf area index, time of tassel appearance, number of rows 

in cob, number of grains in row, weight of thousand grains, yields in area unit, harvest index and the rate of grain protein 

were assessed. This study showed that using spraying had significant differences in different growth stages except in the 

factors like plant height, time of tassel appearance and weight of thousands grain. Also using all microelement treatments 

had significant effects to the level of 1%. The most grain yield was in eight- leaf-stage with 11.05 ton/ha and after that 

four- and twelve-leaf- stages were in the second level. In case of using spraying treatments, the best results were related 

to 2.5 per thousand of Fe-sulfate solution and the least were related to control and 2.5 per thousand of Cu-sulfate solution. 

In evaluating the interaction between treatments, the best yield was related to 2.5 per thousand of Fe-sulfate solution in 

eight- leaf- stage and the least related to 2.5 per thousand of Cu-sulfate solution and control. In the end, spraying of 2.5 per 

thousand of Fe-sulfate solution in eight- leaf- stage without using Cu-sulfate, in many cases dedicated the best results to 

itself. This formulation can be used for increasing yield, enhancing the products and removing food deficiencies.
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C4 هاي گونه که نمود ــخص هاي C4 و C3 مش گونه در میان کمبود آهن
DalipaThy .(14) می دهد نشان خود از کمبود آهن به کمتري حساسیت
پتاسیم افزایش با رسید که نتیجه به این دار پتاسیم کود هاي اثر بررسی در
ــد (12). مییاب کاهش گیاه ذرت د ر ــس م کمبود آهن و ــم عالئ ــاك خ در
در آهن کمبود ــم عالئ دادن ــان نش گیاه در ژنتیک اثر ــی بررس در Galley

قبیل از عواملی بر ژنوتیپ، ــالوه ع که ــید رس این نتیجه آهکی به خاکهاي
مهمتراز و بسیار نباتات اصالح هاي برنامه و گیاه اطراف محیط خاك و نوع
گیاه در آهن کمبود بر روي بروز خاك در فاز یونی هیدروژن یون وجود آن
تک گیاهان در بین مس آهن و جذب اثر د ر بررسی Zang .(15) است موثر
ــه ریش در خاك، عناصر این ــید که با کاهش رس نتیجه این به دو لپه و لپه
عنصر دو جذب این باعث ریشه اطراف محیط کردن ــیدي اس با گیاهان این
مورد د ر این لپهها د و ــه ــبت ب لپه نس تک گیاهان که د ریافت گردند و ــی م
مورد ذرت را بر اثر سولفات مس Obukhov فعالند Abuzid .(20) و بیشتر
در آهن و روي غلظت افزایش مس با کرد ند که دادند و گزارش قرار مطالعه
تاثیر ــی مس پاش محلول که کرد گزارش باوریانی .(9) یابد می کاهش گیاه

.(2) است هوایی ذرت نداشته وزن خشک اندام بر داري معنی
کشاورزان متراکم و زیاد استفاده دلیل به اخیر ــال هاي س در متاسفانه
کودهاي ــه از روی بی ــتفاده اس و تناوب رعایت عدم و زراعی ــاي زمینه از
به قادر زراعی، به نکات رعایت علیرغم و فسفات و نیتروژن مانند شیمیایی
باعث انگیزه همین که نشدهاند سطح واحد د ر خود راند مان تولید و افزایش
هدف گردید. منطقه در این پژوهش براي انجام زمینهاي پیش بوجود آمدن
سولفات سولفات آهن و مصرف با توان می 1ـ ببینیم: این است که تحقیق
زمان بهترین داد.2ـ ــش افزای ذرت را گیاه کیفیت ــت، کمی بر عالوه ــس م
رشد گیاه ذرت از چه دورهاي د ر مس آهن و سولفات پاشی مصرف محلول

باشد. می منطقه در

روشها مواد
کودهاي ــی پاش محلول مصرف تأثیر ــی بررس منظور به آزمایش ــن ای
CuSO4 فرمولهاي فرم معدنی و با به آهن و سولفات مس سولفات شیمیایی
704 کراس د بل عملکرد ذرت اجزاء و عملکرد ــر ب ,5H2O ,FeSO4 ,7H2O

طول و جغرافیایی30/50 با عرض یاسوج ــگاه آزاد دانش درمزرعه تحقیقاتی
ــط بارندگی متوس و متر د ریا 1832 ــطح س ارتفاع از و 51 /41 ــی جغرافیای
یاسوج 677/2 ــی هواشناس اد اره (74-84) ساله ده آمار ــاس براس ــالیانه س
نسبی رطوبت میانگین و میلیمتر 14/8 ساله ده دماي میانگین و متر میلی

آمد (1). د ر اجرا به 44/9 درصد

مورد ــیمیایی خاك ش و فیزیکی خصوصیات و ــت ــراي تعیین وضعی ب
متري خاك نمونه ــانتی س 60 ـ0 عمق از آزمایش،  ــروع ش قبل از آزمایش
صورت به ــدن ش مخلوط از که بعد عدد بود نمونهها 5 تعداد ــد . ش برداري
جدول د ر شد که نتیجه آن ــتاده فرس ــگاه آزمایش به تجزیه براي یک نمونه

است. آمده 1
تهیه عملیات که بود آیش قبل به صورت ــال س آزمایش در مورد زمین
و جوي آماده کردن ــی، کش ماله ــک، ــخم بهار، دیس صورت ش به زمین
نقشه آزمایش اصلی طبق جوي هاي سازي و آماده وسیله فاروئر پشتهها به
که اوره صورت به ــار) (380 کیلوگرم درهکت ــود نیتروژن ک ــورت گرفت. ص
در رد یف شیارهایی ایجاد و دقیق توزین از پس کاشت با آن همزمان نصف
طور به برگی هشت زمان در مانده باقی نصف و ــد ش داد ه قرار ــت کاش هاي
به درهکتار) کیلوگرم فسفر(220 کود ــد. ش داده تمام کرتها به یکنواخت
سولفات نوع از درهکتار) پتاس(200 کیلوگرم و تریبل فسفات سوپر صورت
تمام به به صورت یکنواخت ــت کاش زمان اوره در کود با همزمان ــیم پتاس
با و هکتار د ر بوته 95238 تراکم توجه به با بذر ــت کاش ــد. ش داده کرتها
در ردیفها روي متر سانتی 14 و ردیفها بین متر سانتی 75 فاصله رعایت

شد. انجام ماه اردیبهشت بیستم تاریخ
به صورت  تصاد فی ــل کام بلوکهاي طرح از ــاش آزم این اجراي ــراي ب
پاشی (بدون محلول شاهد = F0:شامل پاشی محلول ــطح 4 س با فاکتوریل
ــولفات مس، س درهزار F2 = 2/5 ، آهن ــولفات س هزار در F1 2/5= کود )،
ــد ذرت رش مرحله 3 ) در مس ــولفات س آهن + ــولفات F3 در هزار (س = 5
مجموعٌا و برگی =دوازده G3 برگی، هشت = G2 برگی، چهار = G1:شامل
هرکرت .(48 =443) شد استفاده آزمایشی کرت 48 و تکرار 4 در تیمار 12
متر 1/5 بین کرتها فاصله متر) و مربع (35 متر مساحت 15 به ــی آزمایش

شد . گرفته نظر در متر 3 بلوكها بین فاصله و
علفهاي  السو با و ارادیکان کش علف توسط اول، آبیاري ازانجام پس
پیاده زمین بر روي طرح ــه مرحله نقش در این و گردید مزرعه مبارزه ــرز ه
پس کلیه این از ــت. گرف پالك کوبی انجام ــخص و مش پالتها بین ــرز م و
د ادن هرز، باعلف هاي آبیاري، مبارزه مکانیکی شامل د اشت زراعی مراحل
صورت زراعی منطقه تقویم برابر و فنی توصیههاي ــاس اس بر ــرك کود س
در آن ها گذاري تأثیر مغذي و ریز عناصر دارد دریافت امکان چون پذیرفت.
باشد، د اشته تأثیر متفاوتی مختلف صفتهاي گیاه بر رشد مختلف زمانهاي
12 و برگی 8 برگی، مرحله4 سه رویشی رشد مراحل از شاخصی عنوان به
به مس و مصرف آهن زمان گرفته شد تا بهترین درنظر ــد ذرت رش از برگی
گیرد. قرار ارزیابی صفات گوناگون مورد آن بر تأثیر و ــی پاش محلول صورت
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قبل از کاشت آزمایش قطعه خاك شیمیایی و فیزیکی جدول 1: خصوصیات
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مصرف مناسب آمده غلظت هاي بعمل ــاس پژوهش هاي اس بر اینکه به نظر
عنوان به ــذا ل ــد،  باش د ر هزارمی تا 5 2 معدنی ــکل ش به ــا میکروالمنته
و و مس آهن عناصر از منفرد صورت به هزار در 2/5 عدد غلظت شاخصی از
غلظتها د راین ــی پاش محلول و انتخاب دو هر مخلوط صورت هزار به در 5

گرد ید. اجرا
آماري  ــبات محاس Ecxel و M stat C رایانهاي افزار نرم از ــتفاده اس با
و مختلف ــات صف به مربوط دادههاي واریانس ــه از جمله تجزی ــورد نظر م
انجام نمودارها ــم رس و آمده ــت بد س اطالعات روي بر میانگین ــات مقایس
دانکن آزمون از گوناگون صفتهاي در میانگینها ــه مقایس انجام جهت شد .

استفاده گردید.
بحث و نتایج

با بود که گذار ــده اثر ش گیري اند ازه صفات از ــیاري بس آهن بر کمبود
مس هزارآهن و در 5 ــن همچنی ــزار آهن و ه 2/5 د ر ــی محلول پاش ــال اعم
ــن گردیدند (جدول2). تعیی ــد ش دار در آنها معنی تغییرات که فاکتورهایی
ــاخص ش گیاه، ارتفاع خصوصیات د ر افزایش موجب آهن عنصر آوري فراهم
د رردیف، دانه تعداد دربالل، ردیف تعداد قطر بالل، بالل، طول برگ،  سطح
میزان پروتئین ــاخص برداشت و ش ــطح، در واحد  س عملکرد دانه، هزار وزن
مثبتی موجب نحو نر به گل ظهور مرحله تا روز تعد اد ودر فاکتور دانه گردید
گرد ید. مرحله فنولوژیکی طی این گیاه براي شده توسط صرف زمان کاهش
تولید کلروفیل ــزم مکانی به آهن کمبود ــه ک ــت اس معتقد ملکوتی(7)
کلروفیل گیاهان به در مقد ار که ــت اس شده معلوم زیرا ــاند رس ــیب می آس
سایر مقادیر با رابطه در آهن دارد. مقدار بستگی آهن مداوم بودن دسترس
مقدار مطلق از مهمتر یا حتی مهم و موارد همان قدر از ــیاري بس د ر عناصر
مولیبدن، مقدار ــا درارتباط ب آهن مقدار ــت. اس گیاهی بافت در عنصر این
یک عنوان تواند به ــی م دارد. آهن ویژه اي اهمیت ــس م و منگنز ــفر، فس
حدودي تا ذرت و در ــه رفت کار به رد وکتاز کرد ن فعال براي کمکی ــل عام
آنزیم در نیز آهن که است معتقد (3) دینی ساالر ــود . ش جایگزین مولیبدن
براي ــت که اس پروتئینی و هماتینی ترکیب همان ــید از، اکس ــیتوکروم س
همچنین در دارد . ــل کام ضرورت گیاه در احیا و ــید اکس عملیات تنفس و
کامال آن ملکول که شود می ساخته «هم» ترکیبات ابتد ا کلروفیل ــاخت س
مرکزي هسته در بجاي منیزیم که تفاوت است بااین کلروفیل ملکول شبیه
می سازد کلروفیل را فلز دو آنزیمی این جابجایی ــت. اس ــته نشس آهن آن
عملکرد و کاهش زودرس پیري باعث زردي و آهن ــود کمب دلیل به همین

شود. می
اندازه گیري صفات در ــش افزای باعث هزار مس 2/5 در ــی پاش محلول
فاکتور در قرارداشت. ــاهد ش هم سطح با موارد،  بیشتر در نگرد ید و ــد ه ش
در ــاهد با ش روز) 71) نر گل ظهور مرحله تا تعداد روز ــد ه ش گیري اندازه
ظهور به مرحله ــیدن رس در روز تعداد ــترین بیش و ــتند A قرار داش کالس
محلول که ــرد گزارش ک (2) باوریانی ــد. داد ن اختصاص خود ــه ب را ــر ن گل
است. ذرت نداشته هوایی اندام خشک وزن بر داري تاثیر معنی مس پاشی
کل مقد ار ــش زیاد مس باعث کاه ــطوح س که کرد ــزارش گ (19)Weber

شود. می پروتئین میزان و نیتروژن ترکیبات
در محلول پاشی بصورت رشد که مراحل مختلف در ــی پاش محلول اثر
ــیع تغییرات وس موجب ــد ،  ش اعمال برگی و 12 برگی 8 برگی، 4 مراحل
مرحله در (جدول2). گرد ید ــده ش گیري اندازه پارامترهاي و خصوصیات در
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در واحد  عملکرد برداشت، ــاخص ش درصد پروتئین دانه، باالترین 8 برگی
بالل، طول بالل، قطر بالل، ردیف در تعداد رد یف،  د انه در تعد اد ــطح،  س
زمان ارتفاع گیاه، مانند خصوصیاتی بر و آمد ــت بدس سطح برگ ــاخص ش
ــد مختلف رش اثرمراحل ــی بی تاثیر بود. بررس دانه هزار وزن و نر ظهور گل
قطر بالل، برگ، طول سطح شاخص بر تاثیر بیشترین د اد که ــان نش ذرت
عملکرد د انه، هزار وزن رد یف، در دانه تعداد ردیف در بالل، تعداد بالل،
12 برگی و برگی 8 مراحل به مربوط ترتیب به دانه پروتئین درصد ــه و دان
مختلف مراحل ــی و پاش متقابل محلول میان اثر این ــد منتهی د ر باش می
گرفت. قرار A کالس تیمارها در که تمام بود بی تاثیر ذرت ارتفاع بر رشد
روز تعداد کاهش رشد باعث مختلف مراحل و ــی پاش محلول متقابل اثر
F1G3 و F1G1، F1G2 ــاي تیماره د ر ــر ن گل زمان ظهور ــه ب ــیدن رس تا
و برگی) مرحله 4 د ر آهن در هزار (2/5)F1G1 تیمار میان این که در گردید
رسیدن تا تعداد روز کمترین برگی) 12 مرحله در آهن هزار در (2/5)F1G3
گرفت. قرار C کالس و در داده ــاص اختص خود به را ــر ن گل ظهور زمان ــه ب
برگی 8 گیري کرد که مرحله نتیجه چنین بتوان بنظر می رسد که بنابراین

تواند  می مغذي ریز عناصر جهت محلول پاشی برگی 12 مرحله آن از بعد و
پروتئین و همچنین عملکرد ــزاي اج عملکرد و د ر افزایش را نتیجه ــن بهتری
عملکرد بیشترین آمده بدست توجه به نتایج با همچنین آورند. ــت بدس دانه
آمد  بدست هزار آهن د ر 2/5 از محلول پاشی استفاد ه با عملکرد نیز اجزاي و
ــد  رس می بنظر که ــت د اش قرار مس و آهن هزار د ر 5 تیمار بعد مرحله در و
مس ــد و باش می آهن عنصر مربوط به ــده ش گیري صفات اندازه در افزایش
کمترین ندارد. شده اند ازه گیري صفات افزایش تاثیر در تیمار این در موجود
می مس هزار در 2/5 ــی پاش محلول به مربوط عناصر ــی پاش محلول با تاثیر
گردید شده گیري اند ازه صفات اکثر افزایش باعث که تیماري بیشترین و باشد
باشد. می برگی) مرحله 8 2/5 در هزار آهن در (محلول پاشی F1G2 تیمار

به  توجه با و خاك کافی بوده بومی مس ــد که رس می نظر به بنابراین
حاوي کودهاي و یا مس مصرف مس،  در داد ن اثر ــد بر رش کاهش احتمال
افزایش با کرد که گزارش (13)Lidon .شود منظور کافی دقت بایستی مس
ذرت افزایش ولی گیاه عنصر در این غلظت غذایی،  در محلول غلظت مس
تا ــاوي 0/02 ح که محلولی در محقق این ــت. اس یافته کاهش ــد گیاه رش
در آن غلظت مس افزایش با که داد نشان بود لیتر در مس گرم میلی 6/25
میزان افزایش با دارد که عقید ه یابد وي می ــد کاهش ولی رش افزایش گیاه
به آب اتصال نتیجه د ر این و ــده ش زیاد در واکوئل آن مس مصرفی غلظت
1/25 افزود ن با که داد نشان محقق این ــد. ــولفیدریل می باش س گروه هاي
مانند آهن عناصري در نتیجه جذب و نفوذ پذیري غشاء لیتر در میلی گرم
در مس که تاثیر کرد ند ــزارش گ (11) Choudary یابد . می ــش کاه روي و

شود. زیادتر می زمان گذشت با جذب آهن کاهش
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