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دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
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مجله علمی تخصصی کشاورزی و علوم زراعت( ،سال دوم)

محمود بقری* ،فاطمه بقری

چكيده  :به منظور بررسی اثرمصرف کالت آهن بر خصوصيیات کميی وکی يی کن يد
آزمايشی به صورت طرح بلوك کامل تصادفی در سه تكرار ان ام شد.مقادير02و02کیلو
گرم در هكتار کالت آهن به صورت مصرف خاکی و محليو پاشيی بيا ظلظيت يي در
هزاردر مراحل ساقه رفتن( قبل از گلدهی) ،گلدهی و شياهد (عيدم کيود دهيی) ميورد
بررسی قرار گرفت.هر واحد آزمايشی شامل 4رديف کشت بود.ص ات ارت اع بوته ،تعيداد
کپسو در بوته ،تعداد دانه در کپسو ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه ،درصد روظين دانيه
مورد ارزيابی قرار گرفت.نتايج آزمايش نشان داد که با مصرف کودکالت آهين برخيی از
ص ات در کن د افزايش می يابد.ص اتی چون درصد پروتئین،ارت اع بوته ووزن هزار دانه
افزايش معنی داری را نشان دادند.و در برخی ديگر از ص ات افزايش ظیر چشيمگیری را
نسبت به شاهد دارا بودند .در کل نتايج حاصل از آزمايش نشان داد کيه مصيرف کيالت
آهن به دلیل تامین میزان آهن گیاه کن يد و نقيش آن درسينتز کلروفیيل و پيروتئین
باعث افزايش برخی از ص ات کمی وکی ی در کن د می شود.
واژه هاي كليدي :کالت آهن ،مصرف خاکی ،محلو پاشی،عملكرد دانه

مقدمه
در میان گیاهان روظنی ،کن د از دانه های خوراکی مهم در کشاورزی به شمار می رود و ظاهرا قديمی ترين گیاه دانه روظنی
جهان محسوب می شود (خواجه پور.)3030،اين گیاه از نظر مقاومت به خشكی جزء گیاهان مقاوم محسوب می شود و برای
رشد و نمو نیاز به نهاده های کمی دارد(داداشی و همكاران.)3030 ،کن د از مهم ترين گیاهانی است که امتیازات زيادی از
جمله خواصّ دارويی،تغذيه ای،آرايشی ،بهداشتی و کی یت باالی پخت دارد ).). Sabannavar and lakshman,2008دانه
کن د به دلیل کمّیّت و کی یت باالی پروتئین و روظن خوراکی آن از ارزش ظذايی بااليی برخوردار است و همچنین به دلیل
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وجود آنتی اکسیدان های قوی نظیر سسامین،سسامولین و سسامو از ثبات فوق العاده بااليی برخورداراست بنابراين روظن
کن د اين توانايی را دارد تا با قرار گرفتن در کنار روظن های گیاهی ديگر پايداری و ثبات الزم را به آنها بدهد( Suja et
 .)al.,2004امروزه توجه کشاورزان و متخصصین علوم کشاورزی به اهمیت و نقش عناصر کم مصرف روز به روز بیشتر می
شود .علت اصلی اين توجه پیدايش مسايل جديدی است که در نتی ه برداشت روز افزون از اين عناصر و عدم برگشت آنها به
خاك می باشد کمبود آهن که منشا بروز رنگ پريدگی خاصی به اسم زردی می شود در بیشتر خاك های کشور و در مورد
گیاهان متعددی قابل مشاهده است خسارت آن در گیاهان نواحی خش
همكاران .)3032متداو ترين کمبود در مناطق خش
نیمه خش

و گیاهان زراعی قابل توجه می باشد (کوچكی و

که با محلو پاشی با آن مبارزه می شود کمبود آهن است که در مناطق

به علت فراوانی خاك های آهكی و  pHباالی خاك های آهكی میتواند با پاشیدن امالح آهن به برگ های گیاه

جبران شود و به اين طريق بر محدوديت جذب آهن در خاك فائق آيد(ايرانمنش.)3031،در کمبودهای بسیار شديد عناصر ريز
مغذی در زمان تشكیل گل ،تعداد کمی گل تشكیل می شود و تعداد دانه و نهايتاً عملكرد کم میشود(سرمدنیا و همكاران،
 .)3030عنصر آهن در تشكیل کلروفیل گیاهی ،سنتز پروتئین وافزايش ذخیره مواد حاصل از فتوسنتز نقش
دارد(فتحی(.)3033،محمدی نژاد و همكارانش ) 3033 ،به ارزيابی ژنوتیپ های مختلف کن د تحت سطوح مت اوت سكوسترين
آهن پرداختند ودر آزمايش آن ها اثر ريز مغذی آهن باعث افزايش معنی دار وزن هزار دانه شد(.پازکی و همكاران  )3033،به
منظور بررسی اثر محلو پاشی آهن بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام پايیزه کلزا به اين نتی ه رسیدندکه محلو پاشی با کالت
آهن می تواند باعث افزايش معنی دار تعداد خورجین در بوته،تعداد دانه در خورجین،وزن هزاردانه و عملكرد دانه گرددو عدم
محلو پاشی آهن کمترين میزان عملكرد دانه را تولید نمايد(.موسیوند و همكاران )3033،به بررسی تاثیر ظلظت آهن بر
رشدواجزای عملكرد در ژنوتیپ های سويا پرداختند و به اين نتی ه رسیدندکه محلو پاشی با کود آهن موجب افزايش معنی
دار عملكرد،عملكرد بیولوژي ،در صد پرتئین و روظن در سويا می شود.با توجه به اين که اطال عات کافی در مورد نیاز های
کودی کن د در منطقه مورد آزمايش موجود نبوده  ،در ضمن است اده از کود های شیمیايی و پاسخ گیاهان به آن ها بسیار
تابع شرا يط محیطی از جمله خاك منطقه و عوامل ژنتیكی است و اينكه روظن کن د يكی از روظن های با کی یت برای مصرف
انسان می باشد و کمبود آهن در خاکهای قلیايی وجود دارد و تا کنون در اين مورد تحقیقی در منطقه مورد نظر ان ام نشده
است لذا ان ام اين تحقیق ضروری به نظر می رسد.
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مواد و روش ها
اين آزمايش به منظور بررسی اثر کودی کالت آهن بر برخی از خصوصیات کن د به اجرا در آمد.خاك زراعی مزرعه از عمق
کافی بر خوردار بوده و از حیث بافت خاك لومی شنی به شمارمی رودخاك مزرعه با توجه به عمق مناسب وبافت برای رشد و
گسترش ريشه کن د مناسب بوده و تناوب زراعی با توجه به اهمیت طرح آزمايشی کامال رعايت شده است.پس از مشخص
کردن محل دقیق آزمايش قبل از کاشت و پیاده کردن طرح از خاك مزرعه که به صورت آيش بوده به منظور تشخیص دقیق
خصوصیات خاك زراعی در مزرعه و تعیین میزان عناصر الزم در آن برای رشد گیاه و رفع کمبود موجود در ده نقطه مختلف
مزرعه به عمق ص ر تا  02سانتیمتر به صورت زيگزاگ و مرکب نمونه برداری به عمل آمده وسپس آزمايش خاك در آزمايشگاه
ت زيه و تحلیل گرديد تیمار های آزمايشی عبارت اند از:شاهد(کشت بدون مصرف کود).محلو پاشی کالت آهن با ظلظت ي
در هزار در مرحله ساقه رفتن محلو پاشی کالت آهن باظلظت ي

در هزار در مرحله گلدهی .مصرف خاکی کالت آهن به

میزان  02کیلو گرم در هكتارومصرف خاکی کالت آهن به میزان 02کیلو گرم در هكتار .ابتدا از زمین مورد مطا لعه نمونه خاك
گرفته شد.و سپس کودها الزم را بر اساس توصیه های کودی هنگام عملیات آماده سازی زمین به خاك مزرعه آزمايشی اضافه
شد هر کرت آزمايشی شامل  4رديف کاشت با فاصله ردي ی  12سانتی متری و طو 0متر و فاصله بو ته ها در هر رديف
کاشت با تن

کردن حدود  1سانتی متر رعايت شددر جهت نمونه برداری از کرت ها و اندازه گیری فاکتور مورد نظر نمونه

برداری از تیمارها در آواخر دوره ان ام شد.روش اندازه گیری ص ات مورد بررسی تعداد ده بوته از ردي های وسط هر واحد
آزمايشی انتخاب وص اتی چون ارت اع بوته،تعدادکپسو در بوته،تعداد دانه در کپسو ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه،درصد روظن
مورد بررسی قرار گرفت محاسبات آماری و ت زيه واريانس داده ها و مقايسه میانگین ص ات مورد انداره گیری با است اده ازنرم
افزار  SASان ام شد وترسیم نمو دارها با است اده از نرم افزار EXCELصورت گرفت.
نتایج
براساس جدو ت زيه واريانس اثر تیمار کالت آهن برارت اع بوته و درصد پروتئین در سطح  1درصيد معنيی دار شيد و بير وزن
هييزار دانييه در سييطح  3درصييد معنييی دار شييد  .نتييايج نشييان داد کييه اثيير کييالت آهيين در صيي اتی چييون تعييداد دانييه در
کپسو ،تعدادکپسو در بوته،درصد روظن،عملكرد دانه اثر معنی داری را نشان نداد(جدو .)0جيدو مقايسيه میيانگین صي ات
مورد بررسی نشان داد که بیشترين میزان ارت اع بوته(،)35/15تعداد دانه در کپسو ()33/40وتعداد کپسو در بوته()15/02در
مصرف محلو پاشی کالت آهن در مرحله قبل از گلدهی(ساقه دهی) بدست آمد و وزن هزار دانه در مصرف هيای خياکی آهين
نسبت به محلو پاشی افزايش بیشت ری را داشته است و بیشترين مقدار وزن هزار دانه ( )0/00از مصيرف خياکی  02کیليوگرم
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بدست آمد  .درصد روظن در محلو پاشی در مرحله گلدهی بیشترين درصد را دارا بود نتايج نشان داد که کمترين عملكرد دانه
مربوط به شاهد ()3334است (جدو .)0

بحث
براساس نتايج بدست آمده با افزايش ارت اع بوته،تعداد دانه در کپسو و تعداد دانه در کپسو

افزايش داشته است برتيری ايين

تیمار به دلیل تامین مقدارکافی آهن قابل دسترس گیاه در شرايط کمبود ايين عنصير در خياك و نقيش ايين عنصير در سينتز
کلروفیل جهت افزايش فتو سنتز و ذخیره بیشتر مواد حاصل از فتوسنتز در گیاه می باشد(پاريزی مقدم و همكياران .)3034،بيا
افزايش ارت اع بوته و تشكیل محور گل آذين بلندتر تعدادکپسو در بوته بیشتر شده است بنابراين هر چه سياقه بلنيدتر باشيد
تعداد کپسو در بوته بیشتر می شودنتايج حاکی از آن است که مصرف آهن باعث افزايش سنتز کلروفیل وافزايش ذخیره مواد
حاصل از فتوسنتز در گیاهان می شود (.نظران و همكاران)3033،با آزمايشی که اثر نانو کود آلی کالتيه آهين بير خصيو صيیات
کمی وکی ی گندم ديم ان ام دادند به اين نتی ه رسیدندکه محلو پاشی در مراحل مختلف رشد گندم باعث افزايش معنيی دار
ارت اع بوته می گرددو محلو پاشی در مراحل ساقه رفتن بیشترين ارت اع را دارا است (.پازکی و همكاران )3033،نشيان دادنيد
که با محلو پاشی آهن بر روی ارقام پايیزه کلزا تعداد کپسو در بوته افيزايش ميی يابيد(.موسيیوند و همكياران )3033،نشيان
دادند با محلو پاشی آهن تعداد ظالف در بوته سويا افزايش يافته ولی نسبت به شاهد معنی دار نشده است .در نتيايج بدسيت
آمده مصرف خاکی ومحلو پاشی کالت آهن باعث افزايش درصد روظن و وزن هزار دانه شده است و تقويت محصيو بيا کيود
آهن باعث افزايش مواد ذخیره حاصل از فتوسنتز می شود وچون روظن جز مواد ذخیره گیاه است با مصرف کالت آهن افيزايش
داشته است در مطالعاتی (مرادی زاده و همكاران  )3003،تاثیر نانو کالت آهن بر خواص کمی وکی ی آفتابگردان نشان دادنيد
که مصرف خاکی نسبت به محلو پاشی بر وزن هزار دانه ارجعیت دارد ومعنی دار بوده است(.محمدی نژاد)3033،نشان داد که
با افزايش سطح (مصرف خياکی) سكوسيترين آهين وزن هيزار دانيه در کن يد افيزايش يافيت و نسيبت بيه شياهد معنيی دار
شد(.رحیمی و همكاران)3030،نشان دادند که با مصرف عناصر ريزمغذی وزن هزار دانه در آفتابگردان افزايش می يابيد (نتيايج
ص اری )3034،نیز حاکی از وجود اثرات مثبت عناصر ريز مغذی چه به صورت مصرف خاکی و يا محلو پاشی بر درصد روظين
دانه در نباتات روظنی می باشد .نتايج بدست آمده از آزمايش نشان داد که عملكرد دانه تحت تاثیرتعداد کپسيو در بوتيه قيرار
گرفته است و چون تعدادکپسو در بوته جزء اصلی عملكرد دانه می باشد و معنی دار نشده است عملكيرد دانيه هيم معنيی دار
نشده است وبا افزايش وزن هزار دانه میزان عملكيرد افيزايش داشيته اسيت .تحقیقيات( )chanbdrakar at al.,1994نشيان
دادکيييه عملكرد دانه در کن د به تعداد بوته در واحد سطح ،تعداد شاخه های فرعی ،تعداد ظالف دربوته ،تعداد دانه در ظالف و
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وزن هزار دانه بستگی دارد.در مطالعاتی (سعیدی )3033،نشان داد که تعداد کپسو در بوته 13درصد از تغییرات عملكرد دانيه
در بوته را توجیه نمود و جزء اجزای اصلی عملكرد می باشد.مرادی زاده و همكاران()3003نشان دادند که تاثیر مصرف خياکی و
محلو پاشيی نيانو کيالت آهين بير عملكيرد دانيه آفتيابگردان معنيی دار نیسيت وليی افيزايش عملكيرد را نسيبت بيه شياهد
داشتند)anderson at al,1982).گزارش کرد که عملكرد دانه سورگوم در اثر دو تا سه بار محلو پاشی با محلو 0/1درصيد
سول ات آهن ،افزايش می يابد .تحقیقات نشان میدهد مصرف برگی آهن باعث افزايش ارت اع ساقه در ذرت می شود و عملكيرد
ماده خش

را افزايش می دهد ).) whitty and chambliss,2005موسیوند و همكياران()3033نشيان دادنيد کيه مصيرف

محلو پاشی آهن باعث افزايش ماده خش

در سويا میگردد)Masonic at al, 1996) .در ايتالیا اثر کمبود آهن را بير روی

گیاهان آفتابگردان ،ذرت،گندم و جو بررسی و مشاهده کردند که کمبود آهن موجب کاهش کلروفیل شده در نتی يه عملكيرد و
ماده خش

گیاه را نیز کاهش میدهد نتايج حاصل از آزمايش بر روی درصد پروتئین معنی دار بود برتری تیمار به دلیل تيامین

مقدار کافی آهن قابل دسترس گیاه در شرايط کمبود اين عنصر در خاك و نقش اين عنصر در سنتز پروتئین و کلروفیيل جهيت
افزايش فتو سنتز و ذخیره بیشتر مواد حاصل از فتوسنتز در گیاه بسيیار ميوثر ميی باشيد(پاريزی مقيدم و همكياران .)3034در
مطالعاتی ( )Tewari at al.,2005نشان دادند که با اعما تیمار آهن در شرايط کمبود ايين عنصير باعيث افيزايش پيروتئین
سازی در گیاهان می شود.
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جدو (. )0ت زيه واريانس و میانگین مربعاث(:)MSبررسی اثر کودی کالت آهن برخصوصیات کمی وکی ی کن د

منابع تغییر

درجه آزادی

بلوك
تیمار
خطا

0
1

ارت اع بوته

*13/57

)٪( CV

در کپسو

در بوته

19/86ns

*16/47

13/02ns

3/09

20/75

32
_

تعداد دانه

تعداد کپسو

6/26

2/43

وزن هزار دانه

درصد روظن
دانه

30/49ns

**2/003

0/26ns

0/90ns

833/46ns

**0/001

18/70ns

5508/48ns

13/47

0/0002

1/93

1527/71

7/05

0/52

0/29

3/47

 * ،nsو ** به ترتیب بیانگرعدم ت اوت معنی دار و ت اوت معنی دار در سطح  1و  3درصد می باشد.

جدو (: )0مقايسه میانگین ص ات مورد بررسی اثر کالت آهن بر خواص کمی وکی ی کن د

سطوح تیمار

ارت اع بوته
(سانتیمتر)

تعداد دانه در
کپسو

تعداد کپسو
در بوته

وزن هزار
دانه
(گرم)

درصد
روعن
دانه

عملكرد
دانه
(کیلوگرم)

خاکی 02

70/93b

69/96a

48/63b

0/18bc

51/56a

1146/63a

خاکی02

72/63b

72/53a

54/93ab

3/22a

51/49a

1140/27a

ساقه دهی

76/56a

77/43a

56/90a

3/16c

51/27a

1147/56a

گلدهی

71/46b

72/56a

51/13ab

0/35c

52/28a

1130/59a

شاهد

71/20b

72/96a

50/23ab

3/12d

50/77a

1114/94a

درهر ستون کلیه میانگین هايی که دارای حداقل ي

حرف مشترك می باشند از نظر آماری اختالف معنی داری ندارند
6

عملكرد دانه
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نمودار ( )3مقايسه میانگین ارت اع بوته

77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
5

3

4

1

2

نمودار ( )0مقايسه میانگین تعداد دانه در کپسو

78
76
74
72
70
68
66
5

4

2

3

7
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نمودار(:)4مقايسه میانگین تعداد کپسو در بوته

58
56
54
52
50
48
46
44
5

4

5

4

2

3

1

نمودار( :)4مقايسه میانگین وزن هزار دانه در کن د

3.24
3.22
3.2
3.18
3.16
3.14
3.12
3.1
3.08
3.06
2

3

8
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نمودار (: )1مقايسه میانگین درصد روظن دانه

52.5
52
51.5
51
50.5
50
5

4

3

1

2

نمودار( :)5مقايسه میانگین عملكرد دانه
1160
1150
1140
1130
1120
1110
1100
1090
5

4

2

3

9
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نتيجه گيري
نتايج حاصل از آزمايش نشان دادکه تیمار کالت آهن در بسیاری از ص ات باعث افزايش عملكرد ص ات شده است اين
برتری را می توان به نقش آهن در سنتز کلروفیل وپروتئین و نقش اين عنصر در ان ام فتوسنتز ارتباط داد وعنصر آهن در
ص اتی چون وزن هزار دانه ،ارت اع بوته معنی دار بوده است وهر چه گیاه ساقه بلندتری داشته تعداد کپسو در بوته
افزايش يافته است درصد پروتئین درتیمار محلو پاشی در مرحله گلدهی بیشترين میزان را داشته است علت را می توان
چنین بیان کرد برگ های جديد در باالی گیاه که برگ های جوان با کارايی بیشتر نسبت به برگ های قديمی که در سطح
پايین تری قرار دارند نور خورشید را دريافت می کنند و اين ويژگی کارآمد ترين برگ ها را در بهترين موقعیت از نظر
فتوسنتز قرار می دهدکه اين عامل باعث افزايش کارايی آهن شده است ومیزان پروتئین را افزايش داده است .در اين
آزمايش چون تعداد کپسو در بوته معنی دار نشده است عملكرد دانه هم معنی دار نشده است.
منابع
.3ايرانمنش ،ح . )3031(.بررسی اثرات مختلف ازت بر عملكرد و اجزای عملكرد دو رقم کن د در شهرستان زرند .پايان ناميه
کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد ،دانشكده کشاورزی 04 ،ص حه.
.0امین پور ،ر .مرتضوی ب ،ا .و مبلی ،م .)3031(.اثر روش های مختلف مصرف مس و آهن بر عملكرد بذر پیاز در اص هان .
م له علوم و فنون باظبانی ايران جلد 3شماره 4ص حه051تا. 034
.0پازکی،ع .شیرانی راد،ا .حبیبی،وپاك نژاد ،ف.)3033(.اثر زمان محلو پاشی آهن بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام پيايیزه
کلزا در شهر ری.

.4پاپری مقدم فرد ،اوبحرانی،م.ج . )3034 (.تأثیر کاربرد نیتروژن و تراکم بوته بر برخی ويژگیهای زراعيی کن يد  .م ليه
علوم .کشاورزی ايران300-301:05.
.1خلیلی محله،ج .رشدی،م.)3033(.اثر محلو پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کميی وکی يی ذرت سيیلويی  324در
خوی .جلد-00شماره0
.5خواجه پور ،م .ر.)3030(.گیاهان صنعتی .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اص هان 132 .ص حه.
.3داداشی،ن.وخواجه پور،م .ر .)3030(.آثار تاريخ کاشت ورقم بر رشد عملكرد و اجزای عملكرد گلرنيگ در اصي هان  .م ليه
علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی.01-330:)0(3،
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.3دينی ترکمانی ،م .وکاراپتیان ،ژ .)3035( .بررسی میيزان و تنيوع پيروتئین در بيذر ده رقيم کن يد  ،م ليه عليوم وفنيون
کشاورزی ومنابع طبیعی ،سا يازدهم ،شماره چهلم (الف)
.0رحیمی ارسن انی ،م .مظاهری،م .وطهماسبی ،د )3030(.تاثیر عناصر ريز مغيذی آهين و روی بير روی عملكيرد و اجيزای
عملكرد دو .رقم آفتابگردان  .م له پژوهش و سازندگی35-02: 54
.32سرمدنیا ،غ .وکوچكی،ع.)3030 (.فیزيولوژی گیاهان زراعی ،جهاد دانشگاهی مشهد
.33سعیدی،ق. )3033 (.تاثیر برخی عناصر عذايی پر مصرف و کم مصرف بر عملكرد دانه و ديگر ص ات زراعی کن د در
اص هان  .علوم و فنون کشاورزيو منابع طبیعی – سا دوازدهم – شماره چهل پن م
30.ص اری ،ح .)3034(.بررسی تاثیر روش و میزان مصرف بهینه کود های ريز مغذی حاوی آهن و روی بر عملكيرد کميی و
کی ی و درصد روظن کلزا  .م موعه مقاالت سمینار علمی و کاربردی صنعت روظن نباتیايران .تهران  03ص حه
.30فتحی،ق .)3033( .رشد و تغذيه گیاهی،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،ص حه 030
.34قشالقی،ا.و.بندری،ع.)3030(.تاثیر محلو پاشی سول ات آهنو اسید سیتري
اوربانا .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

بر خواص کمی و کی ی گوجه فرنگيی رقيم

.31کوچكی ،ع .وسرمدنیا،غ .)3032(.فیزيولوژی گیاهان زراعی (ترجمه).انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 422.ص حه.
.35محمدی نژاد،ق .کردستانی،ر .توحیدی نژاد،ع و فرح بخش،ح.)3033 (.ت زيه علیت عملكرد دانه ژنوتیيپ هيای مختليف
کن د تحت سطوح مختلف آهن در جیرفت  .اولین همايش ملی دانه های روظنی
.33ملكوتی،م .ج .و ن یسی،م .)3030(.مصرف کود در اراضی زراعی (فارياب و دييم) .انتشيارات دانشيگاه تربیيت ميدرس ص
030-030
.33مرادی زاده،م .شمسی محمودآبادی،ح.و مروتی،ا .)3003(.تاثیر نانو کالت آهن بر خواص کميی وکی يی آفتيابگردان رقيم
سیرنا در منطقه میبد اولین همايش توسعه پايدار در مناطق خش و نیمه خش ابرکوه،ايران.
.30معظم ،ع .)3033 (.اثرات تاريخ کاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام مختلف کن د .پايان نامه کارشناسی ارشد ،پاييان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد 31 .ص حه.
.02موسیوند،م.خورگامی،ع.و رفیعی،م.)3033(.بررسی تاثیر ظلظت آهن ،بر رشد و اجزای عملكرد در ژنوتیيپ هيای مختليف
سويا .فصلنامه علمی پژوهشی فیزيولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه آزاد اهواز ،سا او ،شماره چهارم.
.03نظران،م .خلج،ح.لبافی،م.شمس آبادی،م.و رزازی،ع .)3033(.بررسی زمان و اثر نانو کود آلی کالته آهن بر خيواص کميی
وکی ی گندم ديم  31-35.مهرماه .سالن همايش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نها وبذر ،کرج.
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