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بررسي اثر انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي
پسته رقم عباسعلي
حسين افشاري* ،1مجيد پورعلي ،2صادق ساجدي ،3حسين

حكمآبادي4

1دانشیار ،گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،دامغان ،ایران
2و 3کارشناسارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،دامغان ،ایران
 4استادیار ،موسسه تحقیقات پسته کشور ،دامغان ،دامغان ،ایران
تاریخ پذیرش34/3/1:

تاریخ دریافت33/8/22 :

چكيده
عدم تعادل عناصر غذایی و نیز تغذیه متعادل و مطلوب باغهاي پسته در زمینهاي شوور از اهمیو

بواییی

برخوردار اس  .در این راستا آزمایشی بصورت طرح بلوكهاي کامل تصادفی در  4تیمار شامل کود هیومکس،
کود فلور ،کود پارس هیومیك و کود هومی پارس در کنار شاهد با  3تکورار در یکوی از باغوات پسوته منطقوه
دامغان اجرا شد .بعد از اعمال تیمارها طول شاخه سال جاري ،تعداد برگ و سطح برگ و دور تنه انودازهگیوري
شد .همچنین در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخصهاي فیزیولوژیك (میوزان فتوسونتز ،میوزان
فلورسنس کلروفیل ،شدت و سرع

تعرق ،میزان مقاوم

و هدای

میزان کلروفیل  b،aو کلروفیل کل برگ) و نیز در زمان برداش
نشان داد در تیمار هیومکس نسب

روزنهاي ،دمواي سوطح بورگ و همچنوین

برخی خصوصیات کمی اندازهگیري شد .نتوای

به شاهد که کمترین تعداد جوانه را دارا بود ،حدود  44درصد جوانه بیشتري

باقی مانده بود .همچنین درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یاف  .بیشترین تعداد پستههاي پووك مربووب بوه
شاهد بود که در مقایسه با تیمارهاي پارس هیومیك ،هومی پارس ،فلورا و هیومکس بهترتیب  44 ،44 ،33و 44
درصد پستههاي پوك بیشتري تولید کرد .کمترین تعداد پستههاي ترك نوامنم در هیوومکس مشواهده شود کوه
حدود  44درصد نسب
روزنهاي ،مقاوم

به شاهد کمتر بود .همچنین بیشترین سطح برگ ،بایترین میزان سرع

فتوسنتز ،هدای

روزنهاي ،تعرق و کمترین میزان فلورسانس کلروفیل در تیمار با هیومکس مشاهده شد.

واژههاي کليدي :تغذیه ،پسته ،فلورا ،فلورسانس ،هیومکس
مقدمه1

کویر از یك سو و خشكسالهاي اخیر توام با مسوالل
عدیده از سوي دیگر باعث شده اس

پسووته یکووی از مهمتوورین محصووویت کشوواورزي
کشووور اسوو
اجتماعی ،زیس

تنها با تکیه بر تحقیقات و فنواوري پیشورفته قوادر بوه

کووه از جنبووههاي مختلووا اقتصووادي،
محیطی و غیره اهمی

تا این محصول

ادامه حیات باشد (افشاري و همکاران.)1331 ،

فوقالعوادهاي

ماهی

دارد .ارزش تولید ایون محصوول گرانبهوا و بوینمیور

خاكهاي مناطق خشك و بای بودن اموالح

حوودود  14درصوود از درآموودهاي غیوور نوتووی کشووور

محلووول (نمووك) و کوو محلووول (گوور و آهووك) در

میباشد .مشکالت مربوب به شوري و ک آبی حاشویه

خاكهاي مناطق پسته کاري ،مسئله عدم وجود تعوادل
در عناصر غذایی خاك منواطق پسوته کواري را اتبوات
میکند .در این مناطق درختان سالیان زیادي از ذخیوره

*نویسنده مسئولh_afshari@ymail.com :
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عناصر غذایی خواك اسوتواده نموودهانود بودون اینکوه

خاك داشته و بهدلیل وجود ترکیبات هورمونی اتورات

جبران و جایگزینی علمی آنها توجه گردد .بهطوريکه

مویدي در افزایش تولید و بهبوود کیویو

محصوویت

باغداران تنها به کواربرد یکوی دو نمونوه کوود ازتوه و

کشواورزي دارد .در ایون راسوتا گوزارش شوده اسو

فسوره آن ه نه بر اساس اصول علموی پرداختوهانود.

باروري خاك به شودت بوه محتووي مووادآلی وابسوته

این مسالل باعث عودم تعوادل تغذیوهاي در بواغهواي

اسو

پسته شده اس  .آتار عودم تعوادل غوذایی ،عوالوه بور

کاربرد اسید هیومیك رشد گیاه و جذب عناصر غذایی
را افزایش میدهد (تاجآبواديپوور1314 ،

کاهش عملکرد کمی و کیوی پسته بوهصوورت عاللو
برگی یا قرمز و لکه پوس

همکوواران ( )1444نشووان داد اسووید هیومیووك باعووث

که

افزایش جذب موواد معودنی توسوط گیاهوان ازطریوق

روز به روز نیز این مشکالت ابعاد جدید تري به خود

افزایش نووذپذیري غشاء ریشه میشود .اسید هیومیك

میگیرد (.)Beede, 1991

میتواند جایگزین مناسوبی بوراي کودهواي حیووانی و

اسوید هیومیوك از نمور بیووشویمیایی مواده مو تره
هوموس اس

شیمیایی شود و استواده از این کودها را کواهش دهود.

و از طریوق اتورات هورموونی و بهبوود

با توجه به مطالب فووق هودا از انجوام ایون تحقیوق

جذب عناصرغذایی ،سبب افوزایش بیومواس ریشوه و

بررسی اتر انواع مختلا اسید هیومیك بر خصوصیات

اندام هوایی میشود .بخش هوایی گیاه مواد پرورده را

کمی و برخی شواخصهاي فیزیولوژیوك پسوته رقو

براي رشدریشه تأمین میکند و نقش ریشه تأمین مواد

عباسعلی بود.

خام اس  ،لذا رابطه متقابلی بین ریشه و بخش هوایی
وجود دارد .رشد ریشه تح

Crane and

; .)Alshalan, 1974همچنووین مطالعووات  Valdrighiو

مختلوی مانند حاشیه سوختگی و زردي برگهوا ،ریوز
استخوانی مشهود اس

( .)Adani et al., 1998گووزارش شووده اس و

توأتیر محویط و عوواملی

مواد روشها

چون رطوب  ،دما و عناصرغذایی خواك اسو  .اسوید

مطالعات صحرایی بر روي رق پسته عباسوعلی در

هیومیك و اسوید فولویوك بوهترتیوب سوبب تشوکیل

یك باغ  4هکتاري از باغوات پسوته منطقوه دامغوان و

کمپلکسهاي پایدار و نامحلول وکمپلکسهاي محلول

بررسیهاي آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکز تحقیقات

باعناصر میکورو مویگردنود و سوبب افوزایش جوذب

کشاورزي استان سمنان (شاهرود) انجام شد .میوانگین

عناصرشده و باروري خاك شده و تولید در گیاهوان را

دماي سالیانه در شهرستان میامی در سال 14/2 ،1344

میدهند (Ayas Albayrak and cranas, 2005

نسوبی  44درصود

افزایش

درجه سانتیگراد با میانگین رطوب

;.)and Gulser, 2005

بود .در طول فصل رشد بایترین میزان دما در تیرماه و

در چند سال اخیر مواد هیومیکی مختلوی در بوازار

کمترین میزان دما در فروردین مواه بوود .طورح موورد

نهادههاي کشاورزي بخصوص در مناطق پسوته کواري

انتخاب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در  4تیمار و 3

کوه اتورات و توواوت آنهوا در عملکورد و

تکرار در یك باغ پسته  4هکتاري ،با میانگین سنی 11

آمده اسو

خصوصیات کمی و کیوی پسته نامشخص اس  .اخیراً

سال اجرا شد.

استواده از انواع اسیدهاي آلی براي بهبود کمی و کیوی

تیمارها شامل-1 :کود هیوومکس  4لیتور در  244لیتور

محصویت زراعی و باغی رواج فوراوان یافتوه اسو .

آب -2 ،کود فلورا  2در  244لیتر آب -3 ،کود پوارس

مقادیر بسیارک از اسیدهاي آلی اترات قابول توجوهاي

هیومیك  4کیلوگرم -4 ،کود هومی پارس 4کیلوگرم و

در بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولووژیکی

شاهد بود .این تیمارها در اسوندماه با توجه بوه میوزان
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تولیدي بهصورت شیار کود در قطعوات

پستههاي دهن بسته و تعداد پستههاي با ترك نامنم )

توصیه شرک

 1444متري اعمال شد .بعود از اعموال تیمارهوا طوول

در قطعات تیمار شده و شاهد اندازهگیري شد .میوزان

شاخه سال جاري ،تعداد بورگ ،میوزان سوطح بورگ و

فلورسانس کلروفیل روي سطح برگ در وسط روز بوا

دور تنه اندازهگیري شد .همچنین در زمان رشد سوریع

اسوتواده از دسوتگاه Opti-Sciences, Inc.تعیوین شود.

آندوسپرم در اوایل تیرمواه شواخصهاي فیزیولوژیوك

دادههووا بووا اسووتواده از نوورمافووزار  MSTATCتجزیووه

فتوسوونتز،

واریووانس شوود و میانگینهوواي حاصوول بووا اسووتواده از

روزنوهاي ،میوزان تعورق و

آزمون دانکن چند دامنهاي در سوطح  4درصود موورد

(میووزان کلروفیوول  ،aسووطح بوورگ ،سوورع
هدای

روزنهاي ،مقاومو

مقایسه قرار گرفتند.

میووزان فلورسووانس کلروفیوول متغیوور بووه حووداک ر)
اندازهگیري شد .میزان کلروفیل کل  aبوا نمونوهگیوري
تصادفی از بورگهواي بوالا انودازهگیري شود .میوزان
فتوسنتز ،مقاومو

نتایج

روزنوهاي ،میوزان و شودت تعورق،

نتووای حاصوول از تجزیووه واریووانس نشووان داد کووه

روزنوهاي بورگ بوا

کاربرد انواع کود اسید هیومیك بر تعوداد جوانوههواي

دسووتگاه  LCA-4ADCBioScientific, 2003تعیووین

باقی مانده تاتیر معنی داري در سطح احتمال  4درصود

شد .سطح برگ نیز توسط دستگاه اندازهگیوري سوطح

(جدول  .)1مقایسه میانگین اتر انوواع مختلوا

میزان هدای

روزنهاي و مقاومو

بووورگ ( )AM200سووواخ

شووورک

داش

ADC Bio

اسید هیومیك بر تعداد جوانه باقی مانده روي درختان

 Scientific, 2003محاسبه شد.
در زمان برداش

پسته رق عباسعلی در شکل  1نشان میدهد کوه تنهوا

فاکتورهاي کموی و کیووی میووه

تیماراسووید هیومیووك اتوور معنوویداري برتعووداد جوانووه

پسته (تعداد جوانه باقیمانده ،وزنتر پوس تور ،تعوداد

باقیمانده نسب

به شاهد و سایر تیمارها داش .

پسووتههوواي خنوودان ،تعووداد پسووتههوواي پوووك ،تعووداد
جدول  :1تجزیه واریانس اتر اسید هیومیك بر صوات مورد بررسی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

هدای

مقاوم

روزنهاي

روزنهاي
*4/443

آزادي

سطح برگ

تعرق

کلرفیل a

Fv/Fm

فتوسنتز

تکرار

2

111/34ns

3/1 ns

4/442ns

4/4441 ns

4/412 ns

**4/43

تیمار

4

**11142/24

*3/1

*4/441

**4/444

**2/344

**4/444

**4/434

خطاي آزمایش

3

1134/22

1/3

4/442

4/44441

4/41

4/414

4/414

ضریب تغییرات

وووو

11/42

24/43

11/44

2/13

1/42

1/41

4/44

 nsبدون معنی؛ **معنیدار در سطح یك درصد؛ *معنیدار در سطح  4درصد
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ادامه جدول  :1تجزیه واریانس اتر اسید هیومیك بر صوات مورد بررسی
منابع تغییر

درجه
آزادي

میانگین مربعات
تعداد
خندان

تعداد دهن
بس

ترك نامنم

جوانه
باقیمانده

وزن پوس
تر

تعداد پوك

تکرار

2

31/34ns

4/34ns

4/13ns

231/41ns

44/24ns

13/24ns

تیمار
خطاي آزمایش

4
3

**211/43
24/33

*32/41
14/41

*2/34
4/31

*144/44
44/34

*114/11
21/42

**311/43
41/23

ضریب تغییرات

وووو

1/34

14/13

14/33

2/31

1/34

22/31

 nsبدون معنی؛ **معنیدار در سطح یك درصد؛ معنیدار در سطح  4درصد
*

طبق نتای حاصل از تجزیه واریانس مشخص شد

معنیداري بین تیمارها وجوود داشوته و بیشوترین اتور

تاتیر کاربرد انواع کود اسید

مربوب به تیمار پارس هیومیك بود .تیمارهواي پوارس

و تواوت معنیداري را در سوطح

هیومیك ،هومی پوارس و فلوورا اخوتالا معنویداري

احتمال  4درصد نشوان داد (جودول  .)1بوا توجوه بوه

نداشته و با پارس هیومیك در یك گروه آمواري قورار

مقایسه میانگین اتر انواع مختلا اسوید دهیومیوك بور

توور مربوووب بووه

وزن تر پوس

پسته تح

هیومیك قرار گرف

وزن پوس

گرفتنوود .کمتوورین میوزان وزن پوسو
تیمارهاي شاهد و هیومکس بود.

تور پسوته رقو عباسوعلی (شوکل  )2اتور

10
a
ab

ab

پارس هیومیك

شاهد

5

عداد وانه

b

b

0
هیومکس

فلورا

هومی پارس

20

a

و

b

10

ميلي گر

d
e
0
هیومکس

فلورا

ر پوس

c

هومی پارس
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بوور اسوواس نتووای تجزیووه واریووانس انجووام شووده

درصوود پسووتههوواي پوووك مربوووب بووه مصوورا کووود

مشخص شد کاربرد انواع مختلا کود اسید هیومیوك

هیومیکس بود .همچنین کاربرد فلورا و هوومی پوارس

بر تعداد پستههواي پووك تواتیر معنویداري در سوطح

با هیومکس تواوت معنیداري نداشته و در یك گوروه

(جدول  .)1مقایسه میانگین

آماري قرار گرفتند .مصرا کود پارس هیومیك باعوث

اترات انواع مختلا اسید هیومیك بر تعداد پستههواي

شد درصد پستههاي پوك افزایش یابود ،اموا بیشوترین

پوك رق عباسعلی (شکل  )3نشوان داد کوه اخوتالا

درصد پستههاي پوك مربوب بوه عودم مصورا انوواع

احتمال یك درصد داش

معنیداري بین این تیمارها وجوود داشو

کودهاي اسید هیومیك بود.

و کمتورین

60

40

b
bc

bc

c

20

درصد پسته های پو

a

0
هیومکس

ش

فلورا

هومی پارس

شاهد

پارس هیومیك

 -7اثر انواع اسيد هيوميك بر عداد پسته های پو

100
a
b

c
50

داد پسته های ده بسته

ab

ab

0
هیومکس

ش

فلورا

هومی پارس

پارس هیومیك

شاهد

 -1اثر انواع اسيد هيوميك بر عداد پسته های ده بس

بر اساس نتای حاصل از تجزیه واریانس مشخص

میانگین (شکل  )4نشان داد که اختالا معنیداري بین

شد ،کاربرد انواع کودهاي هیومیك تاتیر معنیداري در

این تیمارها وجود دارد .کمترین تعداد پستههاي دهون

سطح احتمال یك درصد برتعداد پستههاي دهن بسوته

مربوب به کاربرد پارس هیومیك بود که اختالا

داش

بس

(جدول  .)1اتر انواع مختلا اسید هیومیك بور

معنی داري با سوایر تیمارهوا داشو  .بیشوترین تعوداد

رق عباسعلی بوا توجوه بوه

در شاهد مشواهده شود .مصورا

تعدا پستههاي دهن بس

پستههاي دهن بس
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هومی پارس و فلورا نیز توواوت معنویداري بوا تیموار

اختالا معنیداري بوین ایون تیمارهوا وجوود داشو .

شاهد ایجاد ننمود.

شاهد بیشترین تعداد عددي پستههاي با تورك نوامنم

با توجوه بوه جودول تجزیوه واریوانس ،اتور انوواع

ایجوواد کوورد کووه بووا تیمووار هیووومکس داراي اخووتالا

مختلووا اسوویدهیومیك پسووته رقوو عباسووعلی توواتیر

معنیبود ولوی بوا سوایر تیمارهوا اخوتالا معنویداري

معنیداري در سطح  4درصد بر تعداد پستهها با تورك

نداش  .کمترین تعداد پستههاي ترك نوامنم مربووب

(جدول  .)1همچنین با توجه به جودول

به هیومکس بود که حدود  44درصود کمتور از شواهد

نامنم داش

میباشد.

مقایسه میانگین اتر این تیمارها بر تعداد پستههواي بوا
ترك نامنم رق عباسعلی (شکل  )4مشخص شد کوه

30
a
ab

b

10

هیومکس

ش

فلورا

پارس هیومیك

هومی پارس

 -7اثر انواع اسيد هيوميك بر عداد پسته ها با ر

نام م

0

عداد پسته ها با ر

ab

ab
20

شاهد

نام م

6
سرع

a
b

ab

b

b

2

0
هیومکس

ش

فلورا

هومی پارس

پارس هیومیك

 -7اثر انواع اسيد هيوميك بر ميزا سرع

جدول تجزیه واریوانس اتور انوواع مختلوا اسوید

فتوس تز mmolm-2s-1

4

شاهد

فتوس تز

معنیداري داشته و با سایر تیمارها اخوتالا معنویدار

هیومیك بر کلروفیل  aدر برگهاي درختان پسته رقو

نداش  .کمترین میزان کلرفیل در تیمار فلورا مشواهده

عباسعلی (جدول  )1نشان میدهد که اسوید هیومیوك

شد که در مقایسه با شواهد حودود  43درصود کمتور

اتر معنی داري در سوطح  4درصود روي ایون فواکتور

بود.

داش  .بر این اساس میزان کلرفیل  aدر شاهد از هموه

بر اسواس جودول تجزیوه وایوانس کواربرد انوواع

تیمارها بیشتر بود ولی تنهوا بوا تیموار فلوورا اخوتالا

مختلا کودهاي اسوید هیومیوك تواتیر معنویداري در
22
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سطح احتمال یك درصد بر سطح برگ درختان پسوته

همچنین نتای اتر انواع مختلا اسید هیومیوك بور

(جدول  .)1بیشوترین سوطح بورگ مربووب بوه

فتوسونتز رقو عباسوعلی نشوان داد کوه

داش

میزان سرع

تیمار هیومکس بود که با سایر تیمارها بهغیر از هوومی

تیمارهاي مختلا اسوید هیومیوك بور میوزان سورع

پارس اختالا معنیداري داش  .کمترین سطح بورگ

فتوسنتز رق عباسعلی اتر معنیداري داشته و اخوتالا

که با تیمارهواي هوومی

معنیداري بین این تیمارها مشواهده شود (جودول .)1

پارس ،فلورا و هیومکس اخوتالا معنوی داري داشوته

بیشترین اتر مربوب به هیومکس بوده که بوا تیمارهواي

ولووی بووا شوواهد اخووتالا معنوویداري نداشو  .تیمووار

پارس هیومیك ،فلورا و شاهد داراي اختالا معنیدار

هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان داد با تیموار

ولی با تیمارهواي هوومی پوارس اخوتالا معنویداري

پارس هیومیك که کمترین سطح برگ را دارد ،حودود

ندش  .کمترین اتر مربوب به پارس هیومیك و شواهد

 31درصد اختالا داش .

بود (شکل .)4

به پارس هیومیك تعلق داش

0.96

a

c

هدای

bc
b

0.94
0.92

رو نه ای molm-2s-1

ab

0.9
0.88
0.86

هیومکس

ش

فلورا

هومی پارس

پارس هیومیك

 -2اثر انواع اسيد هيوميك بر ميزا هدای

شاهد

رو نه ای
1.15

bc
c

1.05

1
هیومکس

ش

فلورا

هومی پارس

پارس هیومیك

 -3اثر انواع اسيد هيوميك بر ميزا م اوم

با توجه بوه جودول تجزیوه واریوانس (جودول )1
مشخص گش

هدای

انواع مختلا اسیدهیومیك بور میوزان

رو نه ای molm-2s-1

ab

م اوم

a

b

1.1

شاهد

رو نه ای

روزنهاي رق عباسعلی اتر معنویداري داشو .

بیشترین اتر مربوب به هیومکس بوده که بوا تیمارهواي
23
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پارس هیومیك ،هومی پارس و شواهد داراي اخوتالا

هیومیك بر میزان مقاوم

معنوویدار ولووی بووا تیمووار فلووورا اخووتالا معن ویداري

معنیداري داشته و اختالا معنیداري بین این تیمارها

نداش  .کمترین اتر مربووب بوه پوارس هیومیوك بوود

دیده شد (جدول  .)1بیشترین اتر مربوب به هیوومکس

(شکل .)1

بود که با تیمارهاي پوارس هیومیوك ،فلوورا و شواهد

با توجه به نتای تجزیه واریانس اتر انواع مختلوا
اسووید هیومیووك بوور میووزان مقاوم و

روزنهاي رق عباسوعلی اتور

داراي اختالا معنیدار ولی با تیمارهاي هومی پوارس
اختالا معنیداري نداشو  .کمتورین اتور مربووب بوه

روزنووهاي رق و

پارس هیومیك بود (شکل .)3

عباسعلی مشخص شود کوه تیمارهواي مختلوا اسوید

0.65
عر

a

ab
c

c

پارس هیومیك

شاهد

0.55

mmolm-2s-1

b

0.6

0.5
فلورا

هیومکس

ش

هومی پارس

عر

 -3اثر انواع اسيد هيوميك بر ميزا

a

0.8

ab
ab
bc

0.76

0.74
0.72
هیومکس

ش

فلورا

پارس هیومیك

هومی پارس

 - 4اثر انواع اسيد هيوميك بر ميزا فلورسان

كلروفي مت ير به داك ر

0.78

فلورسان

a

0.82

شاهد

كلروفي مت ير به

داك ر

نکرد .کمترین اتر مربوب به پوارس هیومیوك و شواهد

با توجه بوه جودول تجزیوه واریوانس (جودول )1

بود (شکل .)4

مشخص شد ،انواع مختلوا اسویدهیومیك بور میوزان
تعرق رق عباسعلی اتر معنیداري داش  .بیشترین اتور

با توجه به تجزیوه واریوانس (جودول  )1مشواهده

مربوب بوه هیوومکس بووده کوه بوا تیمارهواي پوارس

گشوو

انووواع مختلووا اسووید هیومیووك بوور میووزان

هیومیك ،فلورا و شاهد اختالا معنیداري داشته ولی

فلورسانس کلروفیل متغیر بوه حوداک ر رقو عباسوعلی

با تیمارهاي هومی پوارس اخوتالا معنویداري ایجواد

داراي اتر معنویدار بوود .بیشوترین میوزان فلورسوانس
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کوه اسوید هیومیوك

کلروفیل متغیر به حداک ر مربوب به تیمار شواهد بوود.

عنوان م ال مشخص شوده اسو

همچنین مصرا پارس هیومیك ،هومی پارس و فلورا

باعث افزایش معنی دار رشد در سواقه چوه موی شوود

تواوت معنیداري با تیموار شواهد نداشوتند و در یوك

( .)Mora et al., 2010همچنین کاربرد اسید هیومیوك

گروه آماري قرار گرفتند .کمتورین میوزان فلورسوانس

مواد آلی خاك را افوزایش داده کوه پیامود آن افوزایش

کروفیل متغیر حداک ر مربوب به مصرا هیومکس بود

فعالیو

میکروارگانیسو هاي خوواك ،بهبووود بقووا مووواد

(شکل .)14

غذایی و دسترسی به حج وسیع توري از خواك موی
باشد (.)Ahmed et al., 2010
در این راستا اعالم شده اسو

بحث
طبق نتای بدس

افوزایش جمعیو

آمده مقایسه میوانگین اتور انوواع

اسوید هیومیوك بوا

موجوودات زنوده خواك ،اصوالح

مختلا اسید هیومیك بر تعداد جوانه باقیمانوده روي

وضعی

درختوووان پسوووته رقووو عباسوووعلی نشوووان داد کوووه

تعدیل روي رشد گیاه ،افزایش مقاوم

تیمارهیومکس با سایر تیمارهوا بغیور از تیموار هوومی

خشکی و شوري ،باعث افزایش قودرت جوذب موواد

و بیشوترین تعوداد

غوذالی ،افوزایش جوانوهزنوی و رشود ریشوه و بهبوود

به شاهد که

محصول از لحاظ کمی و کیوی میگردد ( Cangi et al.,

کمترین تعداد جوانوه را دارا بوود ،حودود  44درصود

 .)2006تأتیر اسویدهیومیك بور روي عملکورد جوذب

جوانه بیشتري را حوظ کرد .هومی پوارس نیوز حودود

عناصر پرمصرا در نخود ،نشان داد که جذب عناصور

12درصد کمتر از هیومکس داراي جوانه بود .همچنین

پرمصرا فسور ،پتاسی  ،کلسی و منیزی افزایش یافته

پارس اختالا معنویداري داشو

جوانه را تولید کرد .تیمار هیومکس نسب

و باعث افزایش عملکرد

تیمارهاي مختلا اسید هیومیك بر تعوداد پسوتههواي
خندان رق عباسعلی اتر معنیداري داش

فیزیکی اترات آنزیمی و هورمونی pHخاك،
گیواه بوه تونش

میگردد ( Saki Nejad et al.,

.)2011

که بیشترین

اتر مربوب به هیومکس بود .در مورد تعداد پسوتههواي

در بررسی اتر محلوول پاشوی اسوید هیومیوك بور

پوك نیز کمترین مورد مربوب به هیومکس و بیشترین

پارامترهاي رشد و تجمع  NPKدر برگ گیاهچههواي

مربوب به شاهد بود.

بادمجان و فلول مشخص شود کوه قطور سواقه ،تعوداد

طبق نتای بدس

بوورگهووا ،وزنترسوواقه ،وزنخشووك سوواقه و ریشووه

آمده کمترین تعوداد پسوتههواي

ترك نامنم مربوب به هیوومکس بوود کوه حودود 44

بهطورمعنیداري باکاربرد اسید هیومیك افزایش یافو

درصد کمتر از شاهد میباشود .بیشوترین سوطح بورگ

( .)Padem and Ocal, 1999با انجام یك آزموایش در

مربوب به تیمار هیومکس و کمترین سطح برگ مربوب

شرایط کنتورل شوده ،بوا کواربرد موواد هیوومیکی وزن

به پارس هیومیك بود .همچنین بیشترین سوطح بورگ،

خشك ،عملکرد ذرت و گیاهچههاي یوویا افوزایش

بووایترین میووزان سوورع
روزنهاي ،مقاوم

معنیداري یافو

فتوسوونتز ،میووزان هوودای

( .)Shariff, 2002اسوید هیومیوك از

نمر بیوشیمیایی ماده م تره هوموس اسو

روزنهاي ،میوزان تعورق و کمتورین

و از طریوق

میووزان فلورسووانس کلروفیوول در تیمووار بووا هیووومکس

اترات هورمونی و بهبود جذب عناصر غوذایی ،سوبب

مشاهده شد.

افزایش بیوماس ریشه و اندام هوایی مویشوود .عنووان
شده اس

توانایی مواد هیومیکی در بهبود رشد در گیاهوان و

رابطه متقابلی به لحاظ انتقال مواد پرورده از

بخش هوایی به ریشوه و نیوز توامین موواد خوام انودام

شرایط محیطی مختلا به خوبی اتبات شده اس  .بوه
3
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شده اس  .اسید هیومیوك بوا افوزایش فعالیو

هوایی از طریق ریشه وجود دارد .رشود ریشوه تحو
تووأتیر محووویط و عووواملی چوووون رطوبوو  ،دموووا و
عناصورغذایی خواك اسو

(

روبیسکو سبب افزایش فعالی

آنوزی

فتوسنتزي گیاه میشوود

(.)Delfine et al., 2005

Hunag and Taylor,

یزم به ذکر اس

 .)Miyasaka and Grunes, 1998; 1993هماننووود

اسید هیومیك شکل خام نووعی

اندامهاي هوایی ،مطالعه در مورد ریشه میتواند سبب

زغال سنگ گیاهی اس  .اولوین بوار دکتور لئونوارد در

عواموول موو تر بوور افووزایش عملکوورد شووود

داکوتاي شمالی در آمریکا این معوادن را کشوا

شووناخ

ایال

کرد .سپس در بعضی از منواطق پور بواران آفریقوا نیوز

(سماوات و ملکوتی.)1334 ،

یاف

اخیراً استواده ازانواع اسیدهاي آلی براي بهبودکمی

شدند .اما تاکنون گزارشی از کشا این منابع در

و کیوی محصویت زراعی و باغی رواج فوراوان یافتوه

آسیاي شرقی وجود نودارد بنوابراین بوه اسویدهیومیك

اس  .مقادیر بسیار ک از اسیدهاي آلوی اتورات قابول

تولید این کشورها باید به دیده شوك نگریسو  .اک ور

توجوهاي دربهبووود خصوصویات فیزیکووی ،شوویمیایی و

اسید هیومیكهاي موجود در بوازار بوا مقودار زیوادي

بیولوووژیکی خوواك داشووته و بووه دلیوول وجودترکیبووات

اوره مخلوب میشوند و لذا به محض باز کوردن درب

هورموونی اتورات مویودي در افوزایش تولیود و بهبووود

گالن اسیدهیومیك بوي تند آمونیاك به مشام میرسود.

محصووویت کشوواورزي دارد (سووماوات و

یك اسید هیومیك مرغوب هویر بوویی نودارد .ضومن

ملکوووتی .)1334 ،اسووید هیومیووك و اسوویدفولویك

آنکه مدت کوتاهی پس از استواده از ایون نووع اسوید

بهترتیب سبب تشکیل کمپلکسهاي پایدار و نامحلول

هیومیك (مخلوب با ازت) رشد زیاد ناشی از مصورا

و کمپلکسهاي محلول با عناصر میکرو مویگردنود و

کود ازته بروز می نماید و این اتواق این تلقی را ایجاد

سبب افزایش جذب عناصرشده ،باروري خاك وتولید

اموا در

کیویوو

درگیاهووان را افووزایش موویدهنوود (
 .)2004گزارش شده اس

می کند که ترکیب مزبور کایي مرغوبی اسو
واقع چنین نیس

Türkmen et al.,

کاربرد اسید هیومیك رشود

گیواه و جووذب عناصور غووذایی را افوزایش موویدهود
(

(سماوات و ملکوتی.)1334 ،

نتيجهگيري نهایي

;Atiyeh et al., 2002; Eyheraguib el al., 2008

بر اساس نتای تحقیق حاضر بیشترین میزان میووه

Valdrighi

نشوووینی ،میوههووواي خنووودان و عملکووورد صووووات

و همکاران ( )1444نشوان داد اسوید هیومیوك باعوث

فیزیولوژیکی مربوب به کوود هیومواکس بوود کوه کوه

افزایش جذب مواد معودنی توسوط گیاهوان از طریوق

کاربرد این کود آلی براي درختان پسته بوا غلم هواي

افزایش نووذپذیري غشاء ریشه میشود .اسید هیومیك

مورد استواده در این تحقیق پیشنهاد می گردد.

 .)Natesan et al., 2006همچنین مطالعات

میتواند جایگزین مناسوبی بوراي کودهواي حیووانی و
شیمیایی شود و استواده از این کودها را کاهش دهد.

سپاسگزاري

اسید هیومیك با بهبود تولید قند ،پروتئین و ویتامین

نگارندگان برخود یزم میدانند از مساعدت رلیس

در گیاه و نیز توأتیر م بتوی کوه بور جنبوههاي مختلوا

و محققین محترم مرکز تحقیقات کشواورزي شواهرود

فتوسنتز دارد درافوزایش عملکورد و کیویو
نقش دارد این نتای

محصوول

تشکر نمایند.

در مورد گوجه فرنگی ( Adani et
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