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در  بارگذاری شده با سولفات آهن پلی آکزیلیک اسیدِ ارسیابی رها ساسی آهن اس هیدروژل

 خاک

4حطمت امیدی،  3، سید محمود سمر2، عبداالمیر بستبنی1منصوره محمودی سلطبن آببد 

 داًشگاُ شاّذ ارشذ گزٍُ علَم خاک،داًشدَی کارشٌاعی 1

 داًشگاُ شاّذ دیار گزٍُ علَم خاک،اعتا2

 خاک ٍ آب تحقیقات هَعغِ ،تخش تحقیقات شیوی ٍ حاصلخیشی خاک ٍ تغذیِ گیاُار داًشی3

 شاّذ داًشگاُ سراعت، گزٍُ اعتادیار4

 چکیده

تَدى کِ عالٍُ تز گزاى تَدُآّي  لیتکیّای هیَُ دچار کوثَد آّي، کَد ّای هَرد ًیاس در تاغیكی اس گزاًتزیي ًْادُ

آّي دٍعتذار  اُ دارد. اس طزف دیگز کَد عَلفاتحیطی خاص خَد را تِ ّوزهحاللیت سیاد، هخاطزات سیغت تذلیل

ّن  در خاکْای آّكی دارای حاللیت پاییٌی اعت.هحیط سیغت تَدُ ٍ در داخل کشَر فزاٍاى ٍ ارساى اعت، ٍلی 

 ثزتخشیشَد کِ هوكي اعت تتَاى تا آى ادر کشَر تا قیوت هٌاعثی تَلیذ هی)ّیذرٍصل( اکٌَى پلیوزّای آتذٍعت 

 اس تزکیة ّیذرٍصل ،در خاک ّيآتثثیت کاّش  ارسیاتی تزایآسهایشی  را افشایش داد. تِ ّویي هٌظَر آّي عَلفات

-در ّیذرٍصل تارگذاری شذ، تِ گزم در لیتز 18آّي تا غلظت اتتذا عَلفات . شذاًدام  آّي عَلفاتکَد  هذکَر ٍ

در طَل  اس ایي تزکیةهقذار آّي در دعتزط عپظ . شَدتدرصذ  72/0 در ّیذرٍصلآّي ًغثت ٍسًی ای کِ گًَِ

آّي تا  کَد عَلفات اریوًتایح ًشاى داد حاللیت آّي در ت .گیزی شذاًذاسُ دٍ خاک آّكی هتفاٍتدر  سهاى

ّي در دعتزط در خاک ای کِ آگًَِتِ داری افشایش یافتیی تِ طَر هعٌیتٌْاتِ آّي ّیذرٍصل ًغثت تِ عَلفات 

 672ٍ   504، 336، 168، 72، 24 ّایآّي تٌْا در سهاىّیذرٍصل ًغثت تِ عَلفات  تاآّي  عَلفاتر تیوادارای 

ّای هقایغِ یافتِ % تیشتز تَد.52% 89ٍ%، 55%،  152%، 83%، 197عاعت پظ اس شزٍع آسهایش تِ تزتیة تزاتز تا 

در کٌذرّا  قاتل قثَلیآسهایش، تَاًایی ّیذرٍصل هَرد کِ ّای هشاتِ، ًشاى دٌّذُ آى اعت ایي آسهایش تا پضٍّش

  .ردکزدى کَد عَلفات آّي دا

 کٌذرّا کَد ،پلی آکزیلیک اعیذ  ّیذرٍصل آّي،عَلفات  : کلیذی ّای ٍاصُ

  ذبک تغصیِ : هحَضهقبلِ

  مسئول مکبتبهm.mahmoodi@shahed.ac.ir 
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 مقدمه

ّب ثِ اًساظُ کبفی ثبقس اگط چِ هوکي اؾت غلظت کل آّي زض ایي ذبک. ّبی ایطاى هقساض چكوگیطی آّک زاضزثیكتط ذبک

 ثبضظتطیي ثطگ، ظضزی(. 1391قَز )قطقی ٍ ّوکبضاى، ّب ثِ قکل ًبهحلَل تجسثل هیلیکي ثِ طَض هؼوَل آّي زض ایي ذبک

. ثبقٌس هی آّي تغصیِ زض تٌف زچبض ٍاقغ زض ثطگ، ظضزی ثِ الهجت گیبّبى. ثبقس هی کلؿین کطثٌبت ثِ حؿبؼ گیبّبى پبؾد

 ٍ ؾوط) زاضز ٍخَز ًیع ثبضاى کن ٍ ذكک زضهٌبطق ٍاقغ کكَضّبی اظ ثؿیبضی زض ثلکِ ایطاى، زض تٌْب ًِ هكکلی چٌیي

 آًْب اظ اؾتفبزُ ثَزى، گطاى زلیل ثِ .ثبقس هی آّي کوجَز ثب هقبثلِ ثطای کَزّب هَثطتطیي اظ آّي، ّبیتیلیک(. 1390ّوکبضاى،

 هی اضظاىثِ ًؿجت  چٌس ّط ،(آّي ؾَلفبت هبًٌس) آّي هؼسًی اهالح. ثبقس ًوی صطفِ ثِ هقطٍى  ثبغْب ٍ کكتعاضّب اظ ثؿیبضی زض

 هیعاى ثِ حساقل ثبیس  ،هٌبؾت ثركی اثط ثطای  کِ زّسهی ًكبى گعاضقْب ثطذی. قَز ًوی ٍاقغ هَثط کن هقبزیط زض  ٍلی ثبقٌس،

 295) ًیؿت کن آة زض آّي ؾَلفبت حاللیت چٌس ّط(. a 1991،1هَضتَت) قَز هصطف آّي ؾَلفبت ّکتبض زض گطم کیلَ 560

 آّي کوجَز ضفغ ثطای آى اثطثركی تب قَزهی ثبػث آّکی ذبک زض آى ؾطیغ ضؾَة ٍلی ،(ظطفیتی زٍآّي  ًَع اظ لیتط زض گطم

 تبذیط یب ٍ زازُ کبّف ضا ذبک ثب آّي ؾَلفبت ٍاکٌف ثتَاًس کِ قیضٍ ّط(. 1982 2لیٌسؾی ٍ ًَضٍل)  یبثس کبّف گیبّبى

قَز. ضٍقْبی چبلکَز ٍ کبًبلکَز هطؾَم ٍ هصطف کوتط هی کبضآیی افعایف ثبػث، آلی هبزُ آى ثِ ّوطاُ خبیگصاضی هبًٌس اًساظز،

 هصطف کبّف ٍ کبضآیی افعایف ضاّْبی اظ. (2001ّوکبضاى، ؾوط ٍ)اًس زض ثبغْبی هیَُ، اظ چٌیي زیسگبّی اؾتفبزُ کطزُ

ّبی ّب قجکِزض ٍاقغ ّیسضٍغلثبقس. ّب هیاؾتفبزُ اظ ّیسضٍغل گطفتِ، قطاض  تَخِ هَضز اذیط زِّ یک زض کِ قیویبیی کَزّبی

قًَس، اهب ثِ زلیل ٍخَز اتصبالت ػطضی زض حالل حل بی خبشة آة ّؿتٌس کِ زض هحیط آثی هتَضم هیؾِ ثؼسی اظ پلیوطّ

 آثسٍؾت پلیوطّبی  ثب قیویبیی کَزّبی اذتالط .(2012 قَقتطیبى،)زاضًس خعئی اظ حالل ضا زض ؾبذتبضقبى ًگِ هی ًكسُ ثلکِ

ثبضگصاضی  قیویبیی کَز ٍ زازُ  تكکیل ثؼسی ؾِ ّبیقجکِ آة خصة ثب پلیوطّب ایي هَخت هی قَز تب( آة زض ًبهحلَل ٍ)

 هی افعایف آى هصطف کبضآیی ٍ قسُ تجسیل کٌسضّب کَز یک ثِ، یویبییق کَز تطتیت ایي ثِ. کٌٌس آظاز آّؿتگی ثِقسُ ضا 

 اظ اؾتفبزُ(. a 1992هَضتَت،) ضؾیس ًظط هَضز ػولکطز ثِ تَاىهی ،قیویبیی کَز اظ کوتطی هقبزیط هصطف ثب، زض ًتیدِ یبثس

 اًَاع خْبًی، ثبظاضّبی زض کِ زیسُگط ثبػث ؾبذت، فطآیٌس چگًَگی ّوچٌیي ٍ هَاز ایي اظ هتفبٍت ًؿجتْبی هتفبٍت، اٍلیِ هَاز

 قیویبیی کَز یک اظ ذبصی ًَع کطزى کٌسضّب ثطای ایٍیػُ تَاًبیی ّب،فطآٍضزُ ایي اظ یک ّط. قَز اضائِ ّیسضٍغلْب اظ هتؼسزی

 کِ ،(3،2009تیلیعاک) ثبقسهی ًیع قسُ ثبضگصاضی کَز غلظت اظ هتبثط ّیسضٍغل، اظ کَز ضّبؾبظی ؾطػت آى، ثط ػالٍُ. زاضًس

 ٍ آظهبیكگبّی ثطضؾیْبی ثِ ًیبظ هَاضز ایي زقیق اضظیبثی .ثبقس زاقتِ ّیسضٍغل هتفبٍت اًَاع ثب هتقبثلی اثطات اؾت هوکي

)پلی ٍیٌیل الکل،  ّیسضٍغلؾِ اظ  فؿفط قسى آظاز آظهبیكی زض ،(2010) ّوکبضاى ٍ 4خوًٌَکگبىزض ایي ضاؾتب،  .زاضز هیساًی

 ٍ 15،24 تطتیت ثِ ضٍظ، 30 گصقت اظ پؽ کِ کطزًس هكبّسُ ٍ زض ذبک ثطضؾی چیتَؾبى( ضاچیتَؾبى ٍ  –پلی ٍیٌیل الکل 

 . ثَز قسُ آظاز ّیسضٍغل زض هَخَز فؿفط زضصس 32

 ،ثِ ّویي هٌظَضّیسضٍغل زض هقیبؼ صٌؼتی زض کكَض آغبظ گطزیسُ اؾت. یک ًَع تَلیس زض چٌس ؾبل اذیط، ذَقجرتبًِ 

 اًدبم قس. زض ذبک ثط ایي ّیسضٍغل  قسُ َلفبت آّي ثبضگصاضیؾ ییثطضؾی کٌسضّب ثطای آظهبیكی

                                                           
1 Mortvedt 

2
 Lindsay and Norvell 

3 
Tyliszczak  

4
Jamnongkan 
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 مواد و روش

هبیكی ثصَضت آظ پلی آکطیلیک اؾیس ثبضگصاضی قسُ ثب ؾَلفبت آّي زض ذبک  اضظیبثی ضّب ؾبظی آّي اظ ّیسضٍغلثِ هٌظَض 

گیطی اًساظُ ظهبى -1 قبهل:بکتَضّب فاخطا گطزیس.  زٍ ذبک آّکیٍ زض  تکطاض 3کبهال تصبزفی زض پبیِ فبکتَضیل زض قبلت ططح 

زٍ  ): ذبکًَع  -2(، ؾبػت 504،672 ،336، 168، 72، 24، صفطؾطح )  7: پؽ اظ اػوبل تیوبض  DTPAآّي قبثل اؾترطاج ثب 

 تعضیقگطم ذبک ٍ  10 ثِ، تعضیق ؾَلفبت آّي ) ػسم افعٍزى ؾَلفبت آّي( قبّس: هٌجغ آّي -3( ٍ ذبک کن آّک ٍ پط آّک 

 ثب) آّکی ذبک  ًوًَِ زٍضٍـ کبض ثِ ایي صَضت ثَز کِ   ثَزًس. گطم ذبک 10 ثِثبضگصاضی قسُ ثب ؾَلفبت آّي  ّیسضٍغل

 لیتطی هیلی 20 پالؾتیکی ظطٍف. قس زازُ ػجَض هتطی هیلی 2 الک اظ کطزى ًطم اظ پؽ ٍ ذكک َّا( هتفبٍت ّبی ٍیػگی

 ٍ تٌظین کیلَپبؾکبل -33 هکف حس زض ذبک ضطَثت هقساض هقطط، آة افعٍزى ثب. قس ضیرتِ آى زض ذبک گطم 10 ًوَزُ آهبزُ

% 10ّیسضٍغلِ اظ گطم 2 ؾپؽ. قَز یکٌَاذت ذبک زض ضطَثت تب قس زازُ فطصت ؾبػت 24 هست ثِ آى، زضة ثؿتي اظ پؽ

 تب سق زازُ فطصت ضیرتِّیسضٍغل  ضٍی ثط گطم زض لیتط( 18) قسُ تْیِ آّي ؾَلفبت هحلَل اظ لیتط هیلی 4/0 ٍ تَظیي

 آظهبیف زض قسُ اضائِ هقساض اؾبؼ ثط) قس% 72/0 ذكک غل ثِ آّي ًؿجت تطتیت ایي ثِ ًوبیٌس خصة ضا کَز ّبّیسضٍغل

ثطای تیوبض ؾَلفبت  وچٌیيّ. گطزیس تعضیق ذبک تَزُ هطکع زض قسُ تْیِ ّبیّیسضٍغل زض ًْبیت .(1992،ّوکبضاى ٍ هَضتَت

. قس تعضیق ذبک گطم 10 زاذل ثِ ؾطًگ ثَؾیلِ گطم زض لیتط( 18قسُ ) تْیِ آّي ؾَلفبت اظ لیتط هیلی 4/0 آّي ثِ تٌْبیی

 کِ پَـ زضة ططیق اظ ّبظطف زضة. قس زاقتِ ًگِ ثبثت کیلَپبؾکبل -33هکف حس زض ذبک ضطَثت آظهبیف ظهبى هست زض

 ّب زض طَل آظهبیف ًوًَِ .هبًس ثؿتِ(  َّاظی ثی قطایط ایدبز اظ خلَگیطی خْت ثِ)  ثَز قسُ ایدبز  ّبییؾَضاخ آًْب ضٍی ثط

 آّي اظ اػوبل تیوبض  ؾبػت  672 ،504 ،336 ،168 ،72 ،24 صفط، ظهبى گصقت اظ پؽ.  قسًس زاقتًِگِ 25 ± 3 زهبی  زض

 اتوی خصة زؾتگبُ َؾیلِث ٍ  گیطی ػصبضُ (1978 ،)لیٌسؾی ٍ ًَضٍل DTPAقبثل اؾترطاج ثب 
Analytic Jena  سل هContra 

AA 300 افعاض ًطم ثب آظهبیكی ّبیزازُ آهبضی تدعیِطائت گطزیس. ق SPSS ٍ افعاض ًطم ثب ًوَزاضّب Excel قس ضؾن.  

 

 نتبیج و بحث  

 هبی استفبده ضده در آزمبیصخصوصیبت خبک

کِ  گًَِّوبىزّس. ( ثطذی اظ ذصَصیبت فیعیکی ٍ قیویبیی  زٍ ذبک هَضز ثطضؾی، قجل اظ اػوبل تیوبض ضا ًكبى هی1خسٍل)

 8/36ب ثِ ػٌَاى یک ذبک کن آّک ٍ ذبک قوبضُ زٍ ث ،زضصس کطثٌبت کلؿین هؼبزل 2/5هكرص اؾت ذبک قوبضُ یک ثب 

 ثِ ػٌَاى یک ذبک پط آّک هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتٌس. ،زضصس کطثٌبت کلؿین هؼبزل

 ّای هَرد تزرعی قثل اس اعوال تیوارتزخی خصَصیات فیشیكی ٍ شیویایی خاک (1خذٍل)
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. اؾت زاضهؼٌی زض زؾتطؼ آّيهقساض  ثط ذبک ٍ هٌجغ آّي ظهبى، ؾبزُ اثطات کِ زاز ًكبى ٍاضیبًؽ تدعیِحبصل اظ  ًتبیح

)  گطزیس زاضهؼٌی زض زؾتطؼ آّيهقساض  ثطذبک × هٌجغ آّي× ٍ ظهبى هٌجغ آّي ×ظهبى ،ذبک ×ظهبى هتقبثل اثطات ّوچٌیي

  .(2خسٍل

 اظ ذبک پؽ اظ اػوبل تیوبض DTPAهقساض آّي قبثل اؾترطاج ثب تدعیِ ٍاضیبًؽ هیبًگیي هطثؼبت  (1)خسٍل

 هیبًگیي هطثؼبت زضخِ آظازی هٌبثغ تغییطات

6  (T)ظهبى
192/11966 

1  (S)هٌجغ آّي
161/17761 

1  (K)ذبک
119/163 

T×S 11 
320/0101 

T×K 6 
*

931/61 

S×K 1 
ns

632/11 

T×S×K 11 
111/133 

 113/17  ذطب


 ،

*
 زضصس ٍ غیط هؼٌی زاض 5زضصس ٍ هؼٌی زاض زض ؾطح احتوبل  1ثِ تطتیت هؼٌی زاض زض ؾطح احتوبل :   nsو

 

پؽ اظ اػوبل تیوبضّبی هَضز هطبلؼِ ًكبى زاز   DTPAذبک ثط هقساض آّي قبثل اؾترطاج ثب  ًتبیح حبصل اظ هقبیؿِ هیبًگیي اثط

ای کِ ذبک پط آّک زض هدوَع ثب هتَؾط گًَِذبک ٍخَز زاضز ثِ کِ اذتالف هؼٌی زاضی ثیي هقساض آّي زض زؾتطؼ زض زٍ

mg.Kg) 32/54آّي زض زؾتطؼ 
mg.Kg)  9/50ثیكتط اظ ذبک کن آّک ثب هتَؾط   % 72/6زض طَل هست ظهبى آظهبیف،  (1-

-

ک قوبضُ زٍ( ضؾس ثبالتط ثَزى آّي زض زؾتطؼ ثَهی زض ذبک پط آّک )ذبزاقت. ثِ ًظط هی  DTPAآّي قبثل اؾترطاج ثب (1

تَاًس زلیلی ثط ثبالتط ثَزى ٍ تفبٍت زض ؾبیط ٍیػگیْبی ذبک اظ خولِ زضصس ضؼ هی )ذبک قوبضُ یک( ًؿجت ثِ ذبک کن آّک

-پؽ اظ اػوبل تیوبض ثبقس. اگط چِ ًتبیح ؾبیط هحققیي ًكبى هییک آّي زض زؾتطؼ زض ذبک قوبضُ زٍ ًؿجت ثِ ذبک قوبضُ 

FC OC CCE شي عیلت رط  pH تافت 
  ECe  Fe

 

ds m    درصذ     - - 
-1  mg kg

-1
 

 68/7  49/2  0/4 99/2 20/02 54 74 02  47/4 لَم 1خاک 

 2خاک 
عیلتی 

 کلی
46/4 

 
75 74 22 70/00 20/2 6/58 

 
24/2  40/9 

 
CCE           کزتٌات کلغین هعادل Fe
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(، )اًصبضی ػع آثبزی ٍ 1381یبثس)قْبثی ٍ هلکَتی،آّي قبثل خصة ثَؾیلِ گیبُ کبّف هیزّس کِ ثب افعایف هقساض آّک، 

  (.1391( ٍ )قطقی ٍ ّوکبضاى،1390ّوکبضاى،

 

 

 

اظ ذبک ضا پؽ اظ اػوبل  DTPAهٌجغ آّي ثط آّي قبثل اؾترطاج ثب  ×ًتبیح حبصل اظ هقبیؿِ هیبًگیي اثطهتقبثل ظهبى  (1)قکل

ای کِ گًَِثط ًتبیح اثط ثركی کَز ؾَلفبت آّي ثب ّیسضٍغل ًؿجت ثِ ؾَلفبت آّي تٌْب ثیكتط ثَز ثِزّس. ثٌبتیوبض ًكبى هی

، 336، 168، 72، 24ّبی آّي زض زؾتطؼ زض ذبک زاضای ؾَلفبت آّي ثِ ّوطاُ ّیسضٍغل ًؿجت ثِ ؾَلفبت آّي تٌْب زض ظهبى

% ثیكتط ثَز. ًتبیح ثسؾت 52% 89ٍ%، 55%،  152%، 83، %197ؾبػت پؽ اظ قطٍع آظهبیف ثِ تطتیت ثطاثط ثب  672ٍ   504

( ّوؿَ هی ثبقس. 1995( ٍ هیکلؿَى)b1992,)َضتَت های هعضػِ ، (a)1992 , هَضتَتگلساًی  ّبیآهسُ ثب ًتبیح آظهبیف

ضقس گیبُ  زض آظهبیف زیگطی اثط ثركی ّیسضٍغل ثِ ّوطاُ کَز ًیتطات آهًَیَم اٍضُ ضا زض افعایف (1993ّوچٌیي هیکلؿَى )

( اثط 1هثجت اضظیبثی کطز. الظم ثِ شکط اؾت کِ اظ خولِ ػَاهلی کِ زض اثط ثركی کَز ثِ ّوطاُ ّیسضٍغل زض ذبک هَثط اؾت: 

 ٍ ثبقس )خبهًٌَگکبى( زٍام ٍ پبیساضی ّیسضٍغل زض ذبک هی2( ٍ 1995ثرف ثَزى کبضزثطز کَز ثِ تٌْبیی زض ذبک)هیکلؿَى،

تب هیکلؿَى اظْبض زاقت کَز اکؿیس هٌگٌع کِ کبضثطز آى ثِ تٌْبیی ؾجت افعایف ػولکطز گیبُ (. زض ایي ضاؾ2010ّوکبضاى،

تعضیق کَز زض ایي آظهبیف ؾَیب ًكس اگط ثِ ّوطاُ ّیسضٍغل ّن ثِ ذبک افعٍزُ قَز ؾجت افعایف ػولکطز گیبُ ًرَاّس قس. 

ثِ  ؾَلفبت آّيضفت ثکبضگیطی ثٌبثطایي اًتظبض هی ؾَلفبت آّي زض ذبک زض هقبیؿِ ثب قبّس ؾجت افعایف آّي زض زؾتطؼ قس.

 ّوطاُ ّیسضٍغل ثتَاًس ؾجت افعایف آّي زض زؾتطؼ قَز کِ ًتبیح ثسؾت آهسُ ایي هَضَع ضا تبییس کطز.
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 اظ ذبک DTPAقبثل اؾترطاج ثب : اثط هتقبثل ظهبى ٍ هٌجغ آّي ثط آّي 1قکل

 

 

 ٍ پیكٌْبزگیطی ًتیدِ

ّبی ي ثط ّیسضٍغل تَلیس قسُ زض زاذل کكَض، کَز آّي کٌسضّبیی پسیس آٍضز کِ قبثل ضقبثت ثب ًوًَِثبضگصاضی کَز ؾَلفبت آّ

ای کِ آّي گًَِثٌبثط ًتبیح اثط ثركی کَز ؾَلفبت آّي ثب ّیسضٍغل ًؿجت ثِ ؾَلفبت آّي تٌْب ثیكتط ثَز ثِ ثبقس.ذبضخی هی

، 336، 168، 72، 24ّبی ؿجت ثِ ؾَلفبت آّي تٌْب زض ظهبىزض زؾتطؼ زض ذبک زاضای ؾَلفبت آّي ثِ ّوطاُ ّیسضٍغل ً

اًتظبض اظ ططفی % ثیكتط ثَز. 52 % 89ٍ%، 55%، 152%، 83%، 197ؾبػت پؽ اظ قطٍع آظهبیف ثِ تطتیت ثطاثط ثب  672ٍ   504

آّک زض ذبک  هكبّسُ گطزیس کِ افعایف زضصس ضفت ثب افعایف زضصس آّک زض ذبک هیعاى آّي زض زؾتطؼ کبّف یبثس اهبهی

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ کبّف غلظت آّي ثبضگصاضی قسُ زض ّیسضٍغل ؾجت افعایف  .ًكس DTPA ؾجت کبّف آّي قبثل اؾترطاج ثب 

ّبی کوتط آّن ثِ قَز ؾیٌتیک آظاز ؾبظی  آّي اظ ّیسضٍغل زض ًؿجتقَز پیكٌْبز هیهست ظهبى ضّبیف آّي زض ذبک هی

 ّیسضٍغل ًیع زض ذبک ثطضؾی قَز.
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تكکط ٍ قسضزاًی هطاتت  ،. ًَیؿٌسگبىاؾت ،"قطکت ثلَضآة"حوبیتْبی هبلی هطَّى اًدبم ایي پػٍّف، کر و قدردانی: تط

 .ًوبیٌسذَز ضا اظ هؿئَلیي هحتطم ایي قطکت اػالم هی

 هٌبثغ

ز، خصة آّي، تبثیط کطثٌبت کلؿین ٍ گچ ثط ػولکط .1390پَض.  آثبزی اًصبضی ػعآثبزی، م.، ح. قیطاًی، ح. زقتی ٍ ا. تبج .1

زض زٍ ثبفت ذبک. هدلِ ػلَم آة ٍ ذبک )ػلَم ٍ فٌَى کكبٍضظی ٍ هٌبثغ طجیؼی(  (Zea mays)هؽ ٍ ضٍی شضت 

 زاًكگبُ صٌؼتی اصفْبى )پصیطـ(.

آهه در خاك  .0931سماوات، م. س. تدیه، ح. رضایی، م. م. طهراوی، م. س. اردکاوی، ح. بشارتی و ع. ر. فالح.  .سمر، س. م. س .2

 . صفحه. وشر آموزش کشاورزي. کرج، ایران 030، هو گيا

.ًقف ثی کطثٌبت زض ثطٍظ ًبٌّدبضیْبی تغصیِ ای زضذتبى هیَُ. ٍظاضت خْبز کكبٍضظی 1382قْبثی،ع.ا. ٍ هلکَتی، م.ج. .3

 _تٍزان:سىا.هؼبًٍت اهَض ثبغجبًی

 ، ایطاى.صفحِ. اًتكبضات اًدوي پلیوط ایطاى. تْطاى74ّب، . ؾَپط خبشة1385هْط،م.ظَْضیبى .4

. تبثیط آّک، هبزُ آلی ٍ فؿفط ثط قبثلیت خصة آّي زض گیبُ 1391قطقی،ل.ؼ.حق ًیب، ؽ.ح. لکعیبى، ا. ذطاؾبًی، ض.  .5
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