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  : ذُيچک

استخزاج آّي  يتزا جيرا زيعصارُ گ ياتيآّي ٍ ارس تيٍضع يتِ هٌظَر تزرس. ستصحيح گياّاى اس اصَل اٍليِ كطاٍرسي پايذار ا تغذيِ

 زيخاكْا تا استفادُ اس عصارُ گ ييتاغ ّلَ در سزاسز استاى اًتخاب ٍ آّي قاتل استخزاج ا 24استاى گلستاى  يقاتل استفادُ ّلَ در خاک ّا

تا سِ  ليتِ صَرت فاكتَر يطيآسها يدر هطالعات تاغ.  قزائت ضذ يٍ تا دستگاُ جذب اتو يزياًذاسُ گ ذيذرٍكلزايّ ييآه ليذرٍكسيّ

 يدر ّکتار در قالة طزح كاهال تصادف لَگزميك 10ٍ  0در سطح  131آّي  يياس هٌثع سکَستز Fe0Zn0, Fe0Zn1, Fe1Zn1 يكَد واريت

    يهتز ليتزگ تا دستگاُ كلزٍف ليقذار كلزٍفه. اضافِ ضذ وارّايتِ ّوِ ت کساىيتِ طَر  ييغذا صزعٌا ِيتق.  در چْار تکزار اًجام ضذ

(Minolta SPAD-502) يييتع يتکِ ا يخط زيغ َىيدر تزگ ٍ غلظت آّي در خاک تِ رٍش رگزس ليكلزٍف شاىيراتطِ ه. ضذ يييتع  ٍ

 .تِ دست آهذ  لَگزميگزم تز ك يليه 1/22آّي  يحذ تحزاً

 

 ذیذرٍکلزایّ يیآه لیذرٍکغی، ّ یآّي ، حذ تحزاً : يذيكل كلوات

  
 : هقذهِ

تَم پایذار، عاهاًِ ای اعت کِ اس ًْادُ ّای ؽیویایی تِ گًَِ ای اعتفادُ هی کٌذ کِ در ًْایت ًِ هَجة اختالل چزخِ ّا ٍ  کؾت

کاهكار ٍ هْذٍی )فزآیٌذ ّای سیغتی عاهاًِ هی ؽَد ٍ ًِ تا اًتقال ایي ًْادُ ّا تِ هحیط، کؾت تَم را دچار هخاطزُ هی کٌذ 

 یؽٌ یاس خاک ّا یتزخ يیخؾک تِ ٍیضُ در کؾَر ایزاى ّوچٌ وِیخؾک ٍ ً یًَاح ییایٍ قل یآّك یخاک ّا در(.  1387اًی،داهغ

(. 1991هَرت ٍت، . )ت را تِ کوثَد آّي ًؾاى هی دّذیاس تیي درختاى هیَُ ّلَ تیؾتزیي حغاع. تا هؾكل کوثَد آّي هَاجِ ّغتین

در دٍ . هَثزًذ اّاىیگ یآّي تزا یفزاّو ؼیخاک فزاّن کٌٌذ در افشا ییایویؽ طیحآّي در ه یکافآّي اگز تِ اًذاسُ  ییایویؽ یکالتْا

 یاًذ کِ در خاک ّا یاّاًیگ یؽذًذ هٌاتغ آّي تزا غتالِیکز فیکِ تِ طَر ضؼ یآٌّ یّا ذیهؼلَم ؽذُ اعت کِ ، اکغ زیدِّ اخ

رٍػ  يیا. تاؽذ یؽكل ه یآّي ت یّا ذیحل کزدى اکغ یتزا یهَثز اکٌٌذُیػاهل اح يیآه لیذرٍکغیدر ٍاقغ ّ. کٌٌذ یرؽذ ه یآّك

 یحذ ه يیا. تز آسهَى خاک اعت یػٌصز در خاک هتك یحذ تحزاً يییتؼ(. 2007ٍ ّوكاراى،  اگَیدعاًت)عادُ ٍ حغاط اعت غ،یعز

 گزید یاس عَ زیػصارُ گ تیهاّعَ ٍ  کیغالة اس  یؼیطث طیتِ ؽزا یهتفاٍت تاؽذ، کِ تغتگ گزید یتِ هٌطقِ ا یتَاًذ اس هٌطقِ ا

تِ کوثَد آّي  تیاس خاک اس ًظز حغاع ییهتفاٍتؾاى در اعتخزاج ػٌصز غذا یگًَِ تِ ػلت تقاضا کیدر  یاّیتؼالٍُ ارقام  گ. دارد

 .ّذف اس ایي تحقیق تؼییي ٍضؼیت تغذیِ آّي در تاغات ّلَی اعتاى گلغتاى تَدُ اعت. هتفاٍتٌذ
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 :ٍ رٍش ّا هَاد

اًذاسُ  ذیذرٍکلزایّ يیآه لیذرٍکغیّ زیخاکْا تا اعتفادُ اس ػصارُ گ يیَ در عزاعز اعتاى اًتخاب ٍ آّي قاتل اعتخزاج اتاؽ ّل24 

 ,Fe0Zn0, Fe0Zn1 یکَد واریتا عِ ت لیتِ صَرت فاکتَر یؾیآسها یدر هطالؼات تاغ.  قزائت ؽذ یٍ تا دعتگاُ جذب اتو یزیگ

Fe1Zn1 در چْار تكزار اًجام ؽذ یدر ّكتار در قالة طزح کاهال تصادف لَگزمیک 10ٍ  0عطح  در 138 ّيآ يیاس هٌثغ عكَعتز  .

 (Minolta SPAD-502) هتز لیتزگ تا دعتگاُ کلزٍف لیهقذار کلزٍف. اضافِ ؽذ وارّایتِ ّوِ ت كغاىیتِ طَر  ییػٌاصز غذا ِیتق

  .ؽذ يییتؼ یتكِ ا یخط زیغ َىیتزگ تِ رٍػ رگزع لیکلزٍف شاىیراتطِ غلظت آّي در خاک ٍ ه. ؽذ يییتؼ

 
  :ٍ تحث جيًتا 

تا  0در ػوق  لَگزمیگزم تز ک یلیه 2/130تا هتَعط  لَگزمیگزم تز ک یلیه 5/288تا  9/20آّي خاکْا اس  شاىیدّذ  ه یًؾاى ه 1 ؽكل

حذ  قیتحق يیدر ا.  تَد زیهتغ 60تا  30گزم در ػوق  لَیگزم تز ک یلیه 4/104تا هتَعط  لَگزمیگزم تز ک یلیه  392تا 7/15ٍ اس   30

تِ رٍػ  ذیذرٍکلزایّ يیآه لیذرٍکغیآّي خاک تا رٍػ ّ شاىیدر هقاتل ه لیًغثی کلزٍف شاىیًوَدار پزاکٌؼ ه نآّي تا رع یتحزاً

آّي  یحذ تحزاً 2007ٍ ّوكاراى در عال  اگَیعاًتد(. 2ؽكل )تِ دعت آهذ لَگزمیگزم تز ک یلیه 8/27 یتكِ ا یخط زیغ َىیرگزع

 .تِ دعت آٍردًذ لَگزمیگزم تز ک یلیه 25 يیپلَ یتزا ذیذرٍکلزایّ يیآه لیذرٍکغیرا تا رٍػ ّ

  

  
 ييآه ليذرٍكسيآّي ّ شاىيًوَدار پزاكٌص خاک ّا تز اساس ه -1ضکل

 ذيذرٍكلزايّ

 يتکِ ا يخط زيغ َىيآّي تِ رٍش رگزس يحذ تحزاً -2ضکل
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ٍاریاًظ غلظت آّي در تزگ تحت تاثیز تیوار ّای هختلف کَدی حاکی اس تاثیز هثثت ٍ هؼٌی دار هصزف کَد عكَعتزیي  تجشیِ

پذیز ٍ  ِّواًطَر کِ هغتلشم ّغتین کؾاٍرسی پایذار تایذ اس ًظز اکَلَصیک هٌاعة، اس ًظز اقتصادی تَجی (.3ؽكل )آّي تَدُ اعت 

ٍ در  یحذ تحزاً زیخاک ّا هقذار آّي س يیدرصذ  ا 16اًجام ؽذُ هؾخص ؽذ کِ در   قیحقطثق ت. اجتواػی هطلَب تاؽذ اس ًظز

 .رٍد یآّي ه يیخاکْا احتوال پاعخ تِ کَد عكَعتز  يیدرصذ ا 16در  يیتٌاتزا. قزار داؽت یحذ تحزاً یتاال ِیدرصذ تق 84

 
 LSD  (5%) آّي تز اساس آسهَى يهختلف كَد يوارّايدر تزگ ّلَ در ت ليكلزٍف يياًگيه سِياهق -3ضکل
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Abstract 

 

Sustainable agriculture is the basic principles of plant proper nutrition .In order to  evaluate iron 

state and assessment of common extractorused to extract available iron for peach, 24 peach 

orchards were selected and Soil iron contents were extracted by Hydroxylamine hydrochloride and 

measured through atomic absorption device. At the studies in the garden The experiment was 

carried out as a split plotcontained three levels of treatments (Fe0Zn0, Fe0Zn1, Fe1Zn1) from iron 

sequestrine-138 (6%) source in 0 and 10 Kg/he rates utilized  in randomized complete block design 

with four replications . The other nutrients were applied in a same amount. leaf chlorophyll 

measured by chlorophyll meter (Minolta SPAD-502). Relationship  between chlorophyll 

consentration in the leaf and soil iron consentration  were determind by non-linear regression 

method and critical level of iron was calculated 27.8 mg/kg. 
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