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تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی باقال ()Vicia faba L.
سمانه رودگرنژاد  ،مرتضی سام دلیری* ،امیرعباس موسوی میرکالئی ،مجتبی نشائیمقدم
گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران.
تاریخ دریافت69/01/3 :

تاریخ پذیرش67/3/00:

چکیده
به منظور بررسی تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر برخیی فیتام مورلولیوییکی و لیلیولیوییکی بیاالال،
آزمایشی طی سالهای  3151-59بهفورم لاکتوریل در الالب طرح بلوکهای کامیل تصیادلی بیا  1تکیرار در
شهرستان چالوس اجرا شد .لاکتورها شامل ،زمان محلولپاشی در سه سطح (البل از کاشت ،اواسط رشد رویشی
و ابتدای رشد زایشی) و مقدار محلولپاشی اسید هیومیک در چهار سطح ( 100 ،000 ،0و  000میلیگرم در لیتر
در هکتار) بود .نتایج تجلیه واریانس نشان داد که اثر متقابل سال × میلان اسید هیومیک بر اغلب فیتام میورد
مطالعه اختالف معنیداری در سطح احتمال  3درفد را نشان داد .اثر متقابل سال × زمان مصرف اسید هیومیک
نیل بر فتام وزن خشک  300دانه ،عملکرد دانه ،نیتروین و پتاسیم بذر تأثیر مثبیت و معنییداری را در سیطح
احتمال  3درفد داشت .اثر متقابل سه گانه سال × میلان × زمان مصرف اسیید هیومییک بیر فیتام نیتیروین،
لستر و پتاسیم بذر در سطح  9درفد دارای اثر معنیدار بود .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که محلیولپاشیی
اسید هیومیک به میلان  000میلی گرم در لیتر در هکتار بر فتام وزن تر  300دانه ،عملکرد دانه تأثیر مثبیت و
معنی داری داشت ،همچنین محلولپاشی اسید هیومیک به میلان  100میلی گیرم در لیتیر در هکتیار در مرحلی
اواسط رشد رویشی در سال دوم نیل بر غلظت لستر و پتاسیم بذر مؤثر بود.
واژههای کلیدی :باالال ،عملکرد دانه ،غلظتهای عنافر غذایی ،کود آلی ،نیتروین بذر.
مقدمه0

که  00درفد از میلان تولید سهم کشورهای آسییایی و

باالال ( )Vicia faba L.بهعنوان یک لگوم متعلق بیه

حدود  10درفد نیل سهم کشورهای آلریقیایی اسیت.

تیره لاباسه بوده و در میان حبوبام جایگاه مهمیی دارد

از  00هلار تن باالال در سطح

ایران با تولید ساننه بی

از  90کشیور جهیان کشیت مییشیود و

 10هلار هکتار ،مقام دوازدهم تولید این محصول را در

کشورهای چین ،اتیوپی و مصر بلرگترین تولید کننیده

جهان دارد .البته کشورمان با برداشیت  3031کیلیوگرم

این محصول به شمار میرونید ( Majnoon Hosseini,

باالال در هر هکتار 900 ،کیلوگرم از مییانگین عملکیرد

 .)2008سیاننه دو و نییم میلییون هکتیار از اراضیی

جهانی کمتیر اسیت ( .)FAO, 2012بیاالال کیه گییاهی

میییابید و

علتی و یکساله است ،کشت بهیاره و پیاییله دارد کیه

از  13میلیون تن از این محصول برداشت میشود

البته تولید بهاره ی آن وسیع تر اسیت .منیاطق افیلی

کیه در بیی

کشاورزی جهان به کشت باالال اختصیا
بی

کشییت آن در ایییران ،اسییتانهای خوزسییتان ،گلسییتان و
مازندران است که استان گلستان بیا برداشیت بیی

*نویسنده مسئولAgronomist1395@gmail.com :
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 10هلار تن در سال اولین تولیدکنندۀ این محصول در

فییورم شیییمیایی و بیولییوییکی از مییواد گیییاهی و

کشور محسوب می شود و از نظر سیطح زییر کشیت

جیییانوری و از طرییییق لعالییییتهیییای بیولیییوییکی

بعد از استان مازندران مقام دوم را به خود اختصیا
داده است
اللای

میکروارگانیسییمهییا تشییکیل

(.)Anonymous, 2012

میییشییود ( Maccarthy,

 .)2001اسید هیومیک یکیی از بهتیرین کودهیای آلیی
است که از تجلییه میکروبیی ،بیولیوییکی و شییمیایی

عملکرد محصونم زراعی یکی از اهداف

مشترک متخصصین افالح نباتام میباشد و الیلای

مییواد آلییی بدسییت میییآییید .اسییید هیومیییک سییبب

عملکرد باالال بهدلیل مصرف زیاد ایین میاده غیذایی از

حافییلخیلی خییاک و بهبییود خصوفیییام لیلیکییی و

اهمیت ویژه ای برخوردار اسیت .بنیابراین اسیتتاده از

شیمیایی خاک ماننید نتوپپیذیری ،تهوییه ،دانیهبنیدی،

انواع کودهای طبیعی و از جمله اسید هیومییک بیدون

ظرلیت نگهداری آب در خاک ،تحرک و در دسیترس

اثرام مخرب زیست محیطی جهت بان بردن عملکیرد

جییذب

دانه باالال بخصو

الییرار دادن مییواد غ یذایی مییی شییود .الییلای

نیتیروین ،لسیتر ،پتاسیییم ،کلسییم و منییلیم از طریییق

در شرایط می تواند مثمر ثمر واالع

شود ،لذا از اسید هیومیک به عنوان کود آلی دوستدار
طبیعت نام برده میی شیود

الابلیت تحرک این عنافر گلارش شده اسیت

( Khan

( Samavat and Malakuti,

 .)et al., 2012هیومیک اسید از طریق اثرام هورمیونی

 .)2005کاربرد اسید هیومیک در گیاه بهفورم محلول

و با تأثیر بر متابولیسمهای سلولی گیاهان و همچنین با

هورمیونهیای اکسیین،

جذب عنافیر غیذایی

پاشی و خاکی موجب اللای

سییتوکینین و جیبیرلین در گییاه

الدرم کالم کنندگی و اللای
سبب اللای

مییشیود (Abdel-

.)Mawgoud et al., 2007

رشد و ارتتاع گیاه می شود (Salimon et

.)al., 2012

کاربرد برگی (محلول پاشی) اسید هیومیک غلظت

جومام و همکاران ( )Jumat et al., 2012در

میدهد و

تحقیقی تأثیر هیومیک اسید و لولویک اسید را روی

در لتوسینتل ،تینتس ،سینتل اسییدهای

گندم بررسی و گلارش کردند که تأثیر کود هیومیک

Schmidt and

اسید بر ارتتاع این گیاه در سطح  3درفد معنیدار

 .)Zhang, 1998از ملایای مهم اسید هیومیک میتیوان

گردید .آنها مشخص کردند که تولید ایندول استیک

ماننید

اسید و سیتوکینینها با اسیدهای آمینه ترپیتولان و

سدیم ،پتاسیم ،منیلیم ،روی ،کلسیم ،آهن ،مس و سایر

آدنین ترشح شده از ریشه ،هیدرولیل پی

مادۀ اتیلن

عنافر در جهت غلبه بر کمبود عنافرغذایی اشاره کرد

(-3آمینو سیکلو پرویان  -3-کربوکسیلیک اسید) و

( .)Ghorbani et al., 2010مقادیر بسیار کیم اسییدهای

تولید مواد هورمونی و شبه هورمونی در اثر واکن

آلی به دلیل وجود ترکیبام هورمونی اثرام متییدی در

نیتریت حافل از تنتس نیتراتی با اسید آسکوربیک

تولید و کیتیت محصیونم کشیاورزی دارنید.

مهم ترین سازوکارهای هیومیک اسید هستند .این

لعالییت آنیلیم

ترکیب عالوه بر تأثیر مستقیم با سازوکار تولید مواد

لعالیت لتوسنتلی گیاه میگردد

تنظیم کنندۀ رشد گیاه بهطور غیرمستقیم با کنترل میلان

( .)Chamani et al., 2012اسییید هیومیییک یکییی از

لعالیت آنلیمهای آنتی اکسیدانت گیاهان در کنترل

آنتی اکسیدانها را بهطور معنی داری اللای
سیبب الیلای

نوکلئیک و جیذب ییونهیا مییشیود (

به الابلیت کالم کنندگی عنافر غذایی مختلی

اللای

همچنیین اسییدهیومییک بیا الیلای
روبیسکو سبب اللای

تن

اجلای افلی مواد هیومیکی است .مواد هییومیکی کیه
از طریییق لرآینیید معییدنی شییدن ( )Humificationبییه
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کمبود آب تأثیر متید دارد.
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اسیید هیومییک از طرییق الیلای
خصیو

مصرف  0900گرم در هکتار اسید هیومییک بیانترین

رشید گییاه بیه

عملکرد االتصادی را در پرم موجب شد (

ریشیههیا ،مییلان لتوسینتل ،جیذب عنافییر

غذایی ،سطح بیر ،،بیومیاس گییاهی و نتیوپ پیذیری

Ghorbani

 .)et al. 2010هدف از اجیرای ایین آزمیای  ،کیاربرد
سطوح مختلی

بالتهای گیاهی میشود (.)Chen and Aviad, 1990
اثرام متید اسید هیومیک به عوامل مختلتی ماننید

اسیید هیومییک در زمانهیای مختلی

رشدی بر عملکرد و اجلای عملکرد باالال می باشد.

نوع گون گیاهی ،زمان مصرف ،نحوۀ مصرف و مقدار
مصرف اسید هیومیک وابسیته اسیت .اثیرام سیودمند
مصرف اسید هیومیک در جوانهزنی ،الیلای

مواد و روشها

سیرعت

مشخصات آزمایش و منطقه :این آزمای

در دو سال

جوانهزنی ،طول و وزن خشیک ریشیه چیه و کیاه

زراعییی  3151-50و  3150-59در ملرع ی تحقیقییاتی

متوسط زمان نزم برای جوانه زنی گیاهان زراعی مانند

دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید چییالوس ،بییا عییر

گندم با مصرف  90میلیگیرم در لیتیر اسیید هیومییک

جغرالیییایی  00درجییه و  91دالیقییه شییمالی و طییول

گیلارش شیده اسییت ( .)Sabzevari et al., 2010در

جغرالیایی  91درجه و  05دالیقه شیرالی و ارتتیاع +1

مورد لوبیا گلارش شد که محلول پاشی اسید هیومیک

بییهفییورم

نسبت به مصرف خاکی آن سبب اللای

متییر از سییطح دریییا اجییرا شیید .آزمییای

بیشیتر رشید

لاکتوریل در الالب طرح بلوکهای کامیل تصیادلی بیا

گیاه ،تعداد غالف در گیاه ،وزن غالف ،میلان پیروتئین

سه تکرار اجرا گردید .لاکتورهای مورد بررسی شیامل

و کلرولیل در گیاه از طرییق سیرعت و مییلان جیذب

زمان محلول پاشی در سه سطح(البل از کاشت ،اواسط

مواد غذایی شیده اسیت (.)El-Bassiony et al., 2010

رشد رویشی و ابتدای رشد زایشی) و مقیدار محلیول

در حالی کیه در میورد نخیود ،مصیرف خیاکی اسیید

پاشی اسید هیومیک در چهیار سیطح ( 100 ،000 ،0و

هیومیک نسبت به محلول پاشی آن اثیرام سیودمندی

 000میلی گرم در لیتر در هکتار) بود .در این آزمیای

بیشتری بر عملکرد و اجلای عملکرد داشت به نحیوی

از اسید هیومیک با نیام تجیاری

که مصرف خاکی  39یا  10پیپیی ام اسیید هیومییک،

 )ORGANIC %که دارای  33درفد عصاره کودهیای

اثرام مشابهی مانند مصرف  09پی پی ام این کود بیه

کل 30 ،درفد اسید هیومیک 9 ،درفد اسید لولوییک

فورم محلول پاشی داشت که در این حالت مصرف

و  0درفد اکسید پتاسیم ( )K2Oبود استتاده شد.

اسید هیومیک سبب تولید حداکثر عملکیرد االتصیادی،

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك :البیل از کاشیت

تعداد غالف در گیاه و تعداد دانه در گیاه نخیود شید.

یک نمونه خاک از عمق فیتر تیا  10سیانتیمتیر از 1

بیشترین غلظت پتاسیم ،لستر و نیتروین نیل با مصرف

نقطه ملرعه آزمایشی ،جهت تعیین ویژگیهای لیلیکی

Khan

و شیمیایی برداشیت و بیه آزمایشیگاه ارسیال گردیید.

 39پی پی ام خاکی اسید هیومیک بدست آمید(
.)et al., 2012

100( HUMIFERST

نتایج آزمون خاک محیل اجیرای طیرح در جیدول3-

در بررسی اثر اسید هیومیک بر عملکرد و اجیلای

ارائه شده است.

عملکرد پرم نیل نشان داده شد کیه مصیرف  1900و

روش اجرای آزمایش و تیمارها :زمین محل آزمای

 0900گرم در هکتار اسید هیومیک عملکرد دانه پرم

در اوایل آبانماه سال  3151و  3150شخم و بهمنظیور

را بهدلیل اللای
تعداد دانه در ردی

شاخص و دوام سطح بر ،،الیلای
و طول بالل اللای

از بین بردن کلوخهها دیسک زده شد هر تکیرار دارای

میی دهید و

30کرم و ابعاد کرمهای آزمایشی  3/90 × 1متر بوده
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کاشت موازی بود .لافیله

سنجش میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بذذر :جهیت

و هر کرم نیل دارای ردی

بین ردی های کاشت  09سانتیمتر و لافیله بوتیههیا

تعیین غلظت عنافر غذایی (نیتروین ،لستر و پتاسیم)

 39سانتیمتر که برای همی کیرمهیا بیه

موجود در بذر باالال ،ابتدا از هر کیرم آزمایشیی ییک

طور یکسان اعمال شد .لافیله کرتهیا از یکیدیگر 00

بوته بهطور تصیادلی انتخیاب و بیذرهیای آن بوتیه از

سانتیمتر و لافله بلوکها از یکیدیگر  3متیر در نظیر

غالف جدا و سپس در پاکت کاغذی گذاشته و با الرار

گرلته شد .تاریخ کاشیت بیا توجیه بیه شیرایط آب و

دادن در دستگاه آون لین دار بیهمیدم  30سیاعت در

هییوایی منطقییه(با میییانگین درجییه حییرارم 33/00

دمای  00درجه سیانتیگیراد الیرار داده شید و بعید از

سانتیگراد ،میلان بارندگی  390/39میلییگیرم ،مییلان

خشک شدن ،توسط دستگاه آسیاب برالی پودر شده و

تبخیر ماهیانه  01/0میلیگرم و مییلان رطوبیت نسیبی

در نهایت به روش هضیم توسیط اسیید سیولتوریک،

 19درفیید) در اواسییط آپرمییاه  3151و  3150انجییام

اسید سالیسیلیک ،آب اکسیژنه و سیلنیم ،عصیارۀ آنهیا

گرلت.

تهیه شد ( . )Emami, 1996بیرای انیدازهگییری کلییه

برداشت نمونه :بهمنظور اندازهگیری فتام ،در پاییان

عنافر بذر از این عصاره استتاده شید .مییلان درفید

لصل رُشد ،ردی های طرلین هر کرم  3متر از ابتیدا

نیتروین بذر ،به روش تیتراسیون بعد از تقطیر به کمک

و انتهییا بییه عنییوان اثییر حاشیییه حییذف شییده و سییطح

دستگاه سیستم اتوماتیک کجل تک اتو

آنالیل ( Tecator

باالیمانییده جهییت تعیییین عملکییرد و اجییلای عملکییرد

( )Kjltec auto 10 analyzer

برداشت شد .هملمان با برداشت از درون سطح نمونیه

 ،)Mulvaney, 1982میلان لسیتر بیا اسیتتاده از روش

برداری انجام گرلت ،بدین فورم کیه از هیر ییک از

رنگ سنجی(رنگ زرد مولیبدام -وانادام) و به کمک

تعداد  9بوته بهطور تصیادلی

دستگاه اسپکترولتومتر و مییلان پتاسییم بیا اسیتتاده از

برداشت و اجلای عملکرد آنها از البیل وزن  300دانیه

روش نشر شعلهای و به کمیک دسیتگاه للییم لتیومتر

اندازهگیری شد .برای تعیین عملکرد دانه در هر کرم،

اندازهگیری شدند (.)Emami, 1996

روی ردی

کرمهای مورد آزمای

پس از حذف حاشیهها ،سطحی معادل یک مترمربع از

and

Bremner

تجلیییه آمییاری دادههییا ،بییا اسییتتاده از نییرم الییلار

هر کرم برداشت و پس از خشک شدن ،وزن دانهها

 MSTAT-Cتجلیه و براساس از آزمون چند دامنیهای

تعیین شد.

دانکن در سطح احتمال  %3مقایسه مییانگینهیا انجیام
گرلت.
جدول  :0خصوفیام لیلیکی و شیمیایی خاک البل از کاشت

عمق

)Depth (cm

)EC (Ds/m

هدایت الکتریکی

Paste

 pHاسیدیته کل اشباع

)T.N.V (%

درفد مواد خنثی شونده

)CEC (%

درفد عنافر کاتیونی لعال

ماده آلی

)OM (%

)Phosphorus (ppm

لستر

نیتروین کل

)Total nitrogen (%

پتاسیم

)Potassium (ppm

کربن آلی

)OC (%

بالت
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Texture

0-10

0/03

3/0

1

30/33

0/10

30/1

0/01

11

0/9

لومی رسی
شنی
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نتایج

که بیشترین ( 30010600گرم) و کمتیرین (30903631

وزن تر  011دانه :نتایج جدول تجلیه واریانس نشیان

گرم) وزن خشک  300دانه بهترتییب در سیال دوم بیا

داد که وزن تر  300دانه در گیاه باالال بر سال × مییلان

محلول پاشی در زمان اواسط رشد رویشی و در سیال

مصرف اسید هیومیک بهفورم معنی داری در سیطح

اول با محلول پاشی البل از کاشت بدست آمد (جدول

آماری یک درفد تحت تأثیر تیمار اسید هیومیک الرار

.)1

گرلت ،در حالی که اثیر سیال × زمیان مصیرف اسیید

عملکرد دانه :مطابق با نتایج جدول تجلییه وارییانس

هیومیک بیر ایین فیتت در سیطح آمیاری  9درفید

فتت اثر اسید هیومیک بر عملکیرد دانیه در بیاالال در

معنیدار شد (جدول .)0-بیشترین و کمترین مییانگین

سطح آماری یک درفد تحت تأثیر اثر متقابل سیال ×

وزن تر  300دانه بهترتیب در تیمارهیای  000و فیتر

میلان اسیید هیومییک و سیال × زمیان مصیرف اسیید

میلیگیرم در لیتیر در هکتیار (شیاهد) بیهدسیت آمید

هیومیک معنیدار شد (جدول .)0-بیشترین و کمتیرین

(جدول  ،)0که بیشترین تأثیر اسید هیومیک بر وزنتیر

میانگین عملکرد دانیه بیهترتییب در تیمارهیای  000و

 300دانه باالال از محلولپاشی در مرحل اواسیط رشید

 100میلییی گییرم در لیتییر در هکتییار بییا میییانگینهییای

رویشی در سال دوم بدست آمد (جدول .)1

 3013600و ( 0105601گیییرم در هکتیییار) بدسیییت

وزن خشک  011دانه :نتایج جدول تجرییه وارییانس

آمد(جدول .)0-همچنیین زمیان محلیول پاشیی اسیید

نشان داد که وزن خشک  300دانیه در گییاه بیاالال بیه

هیومیک در ابتدای رشد زایشی در سال اول بیشیترین

فورم معنیداری در سطح آماری یک درفید تحیت

و محلول پاشی در همین زمان در سیال دوم کمتیرین

تأثیر اثر متقابل سال × زمیان مصیرف اسیید هیومییک

تأثیر را بر عملکرد دانه داشت(جدول .)1

الرار گرلت (جدول .)0-مقایسه میانگین هیا نشیان داد
جدول  :2نتایج تجلیه مرکب محلول پاشی سطوح مختل
منابع تغییرام
سال

اسید هیومیک بر عملکرد و اجلای عملکرد باالال
میانگین مربعام

درجه
آزادی

وزن تر  300دانه

وزن خشک 300دانه

عملکرد دانه

نیتروین بذر

لستر بذر

پتاسیم بذر

3

3001

90310130/30

10500031/10

0/50

1/11

0/90

1019000/00ns

تکرار (سال)

0

591930/10ns

0/000

0/05

0/003

میلان اسید هیومیک

1

19100350/53ns

990310/109ns

0003035/00ns

*0/10

*0/19

**3/30

سال × میلان اسید هیومیک

1

**19315031/01

1000059/01ns

**1100000/91

**0/010

*0/39

**0/00

زمان مصرف اسید هیومیک

0

30353013/0ns

03000035/39ns

001130/95ns

0/33 ns

*3/10

0/11 ns

0

*31353003/90

**1309330/139

**1103050/09

**0/013

0/01 ns

**0/01

0

31350000/15ns

3133901/010ns

515003/30ns

0/313 ns

0/31 ns

0/09 ns

0

1905000/01ns

0050313/13ns

590905/03ns

*0/035

*0/30

*0/00

خطا

00

9059133/10

3099013/93

301195/01

0/005

1/11

0/001

ضریب تغییرام

-

0/1

30/0

30/09

0/9

0/0

1/9

سال × زمان مصرف اسید
هیومیک
میلان اسید هیومیک× زمان
مصرف اسید هیومیک
سال × میلان اسید هیومیک×
زمان مصرف اسید هیومیک

31015039/03ns

* ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح  9و  3درفد و اختالف غیر معنیدار را نشان میدهد.
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جدول  :3مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول پاشی اسید هیومیک در سال
وزن تر

تیمار

وزن خشک

تیمار

 300دانه

Y2T2

10139/0 a

Y2T2

Y2T1

تیمار

عملکرد دانه

30010/00 a

Y1T1

3301/15 a

 300دانه

0905/10 a

19000 ab

Y2T1

30313/00 b

Y1T2

Y2T3

10013/10 bc

Y2T3

30035/10 bc

Y1T3

0000/13 ab

Y1T1

10553/01cd

Y1T2

33990/30 bc

Y2T2

9935/39 bc

Y1T3

10330/30cd

Y1T1

33031/00 bc

Y2T3

9013/9 bc

Y1T2

13130/99 d

Y1T3

30903/31 c

Y2T1

0100/03 c

میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک میباشند ،براساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال ( )p=0/03اختالف معنی داری ندارند.
محلول پاشی اسید هیومیک  :T1ابتدای رشد زایشی :T2 ،اواسط رشد رویشی :T3 ،البل از کاشت :Y1 ،سال اول :Y2 ،سال دوم.

زمان های مختل

جدول  :4مقایسه میانگین اثر متقابل میلان محلول پاشی اسید هیومیک در سال
وزن تر

تیمار

تیمار

 011دانه

عملکرد
دانه

Y2H1

11110/95 a

Y1H1

3013/00 a

Y2H0

19301/03 ab

Y2H2

3310/30 ab

Y2H3

0351/00 bc

10100/19 bc

Y1H0

Y1H2

11993/0 bcd

Y1H3

9500/51 cd

Y1H1

11910/03 bcd

Y2H0

9033/01 cd

Y2H2

10100/51 bcd

Y2H1

9113/93 cd

Y1H3

13531/91 cd

Y2H3

Y1H0

10090/51 d

Y2H2

9015/30 cd
0105/01 d

میانگینها یی که در هر ستون دارای حرف مشترک می باشند ،براساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال ( )p=0/03اختالف معنیداری ندارند.
میلانهای مختل

محلول پاشی اسید هیومیک برحسب میلی گرم در لیتر  :Y1 ،000 :H3 ،100 :H2 ،000 :H1 ،0 :H0سال اول :Y2 ،سال دوم.

جدول  :5مقایسه میانگین اثر متقابل سه گانه سال در میلان و زمان مصرف اسید هیومیک
تیمار

میلان لستر بذر()%

تیمار

میلان پتاسیم بذر ()%

Y2T2H2

9/0

Y2T2H2

0/03

Y2T3H0

0/3

Y2T2H3

3/59

Y2T1H0

3/13

1/5

Y2T1H0

Y2T1H2

1/5

Y2T1H3

3/13

Y2T2H3

1/3

Y2T1H2

3/10

Y2T3H1

1/3

Y2T3H0

3/35

Y1T2H2

3/30

1/3

Y2T1H1

Y1T1H2

1/0

Y2T3H1

3/39

Y2T3H2

1/0

Y1T3H2

3/09

Y1T3H0

1/3

Y1T3H0

3/95

Y2T2H0

1/9

Y1T2H2

3/95

Y1T1H0

1/9

Y1T1H2

Y1T3H2

1/9

Y2T3H2

3/93

Y2T1H1

1/0

Y1T2H3

3/99

Y2T1H3

1/1

Y2T2H0

3/90
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Y1T2H3

1/1

Y1T1H0

3/93

Y2T3H3

1/3

Y2T3H3

3/01

Y2T2H1

1/3

Y2T2H1

3/00

Y1T2H0

3/03

1/3

Y1T1H1

Y1T1H1

0/5

Y1T2H0

3/10

Y1T1H3

0/3

Y1T1H3

3/10

Y1T3H1

0/0

Y1T2H1

3/03

Y1T3H3

0/9

Y1T3H1

3/00

Y1T2H1

0/9

Y1T3H3

3/03

میانگینها یی که در هر ستون دارای حرف مشترک می باشند ،براساس آزمون دانکن ،در سطح احتمال ) (p=0/03اختالف معنی داری ندارند .میلانهای
محلول پاشی اسید هیومیک برحسب میلی گرم در لیتر ،000 :H3 ،100 :H2 ،000 :H1 ، 0 :H0زمان های مختل

مختل

محلول پاشی اسید هیومیک :T1

ابتدای رشد زایشی :T2 ،اواسط رشد رویشی :T3 ،البل از کاشت :Y1 ،سال اول :Y2 ،سال دوم.

کننده مواد هیومیک بر رشد گیاهان به میلان زیادی

غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسذیم در بذذر :بیا
توجه به نتایج تجلیه واریانس مشیاهده مییگیردد کیه

بهدلیل اللای

کاربرد توام و بیه تنهیایی اسیید هیومییک بیر غلظیت

.)Cacco

جذب عنافر است

(et al., 2000

همچنین مشاهده شده است که ،اللای

نیتییروین ،غلظییت پتاسیییم و غلظییت لسییتر در سییطح

معنیداری

احتمال  3و  9درفد معنیدار بود (جدول  .)0مقایسیه

در وزن هلار دانه با کاربرد کیودهیای آلیی هوموسیی

میانگینها نشان داد که کیاربرد اسیید هیومییک باعی

فیورم نگرلیت ( .)Eghbal et al., 2004وزن هیلار

غلظت عنافر نیتروین ،پتاسیم و لستر نسیبت

دانه بیشتر تحت تأثیر ینوتیپ (کنترل عوامل ینتیکیی)

اثییر سییال× میییلان اسییید

بوده و شرایط محیطی کمتیر آن را تحیت تیأثیر الیرار

هیومیک× زمان مصیرف اسیید هیومییک بیر لسیتر و

مییدهیید ( .)Mendham et al., 1981پییژوه

نشییان

پتاسیم در سال دوم در اواسط رشد رویشی با مصیرف

میدهد که گیاه در شرایط استتاده از اسید هیومیک بیه

 100میلیگرم در لیتر در هکتار بهترتییب  960و 0603

علت تأمین مطلوب رطوبت بییا تولید لییرآوردههیای

درفد بانترین سطح را نشان داد (جدول .)9

بیشتر مواجه شده و توانسته مواد بیشیتری بیه دانیههیا

اللای

بییه شییاهد شیید .بییرهمکن

بترستد و درنتیجه وزن خشک  300دانه اللای

یالتیه

است .در تحقیقی بیان شد که اسید هیومیک از طرییق

بحث
نتایج بدست آمده نشان داد ،اثر سال در میلان

اثرام مثبت لیلیولوییکی از جملیه اثیر بیر متابولیسیم

اسید هیومیک و زمان مصرف اسید هیومیک تأثیر

غلظیت کلرولییل بیر،

سلولهای گییاهی و الیلای

معنیداری بر وزن تر  300دانه ،وزن خشک  300دانه،

باع

اللای

وزن فید دانیه میی شیود و در نهاییت

عملکرد دانه و نیتروین ،لستر و پتاسیم بذر داشتند و

سبب اللای

عملکرد در گیاه زراعی شد ،که با نتیایج

کلیه فتام در مقایسه با شاهد روند فعودی را نشان

بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد
 .(2002 .,محققین در یک آزمای

دادند .براساس تحقیقام انجام شده ،اسید هیومیک

(Nardi et al

گلخانه ای اثر اسید

رشدگیاه را بهبود داده و وزن تر و خشک گیاهان را

هیومیک را بیر وزن تیر و خشیک و عملکیرد ییونف

میدهد ( .)Chen et al., 2004اثرهای تسریع

بررسی کردند و دریالتند که با کاربرد  300میلی گیرم

اللای

اسید هیومیک به ازای هر گلدان وزن تر و خشک گیاه
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بیه طییور معنییی داری الییلای

یالییت .(Mishra and

) Srivastava, 1988با انجام ییک آزمیای

اللای

در شیرایط

عنافر غذایی در بهبود عملکرد دانیه بیشیتر از

طریق اللای

تعداد دانیه در بیالل

اسیت ( Honway,

کنترل شده مشخص شد که با کاربرد میواد هییومیکی

 .)1992عملکرد دانه نیازمند موازنه فحیح بین انیدازه

(,

دسیتگاه لتوسینتلی و تیداوم آن ،سیرعت لتوسینتل،

معنیییداری یالیت .همچنییین

سرعت انتقال و توزیع میواد لتوسینتلی بیه انیدامهیا،

نتایج نشیان داد کیه عملکیرد دانیه ،بیاروری سینبله و

تعداد و اندازه دانه و ظرلیت آنها از نظیر تجمیع میواد

یالت کیه

لتوسنتلی میباشید .اسیید هیومییک از طرییق اثیرام

در محلول پاشی نیتروین با اسید هیومییک

هورمونی و با تأثیر بر متابولیسم سلولهیای گییاهی و

به فورم هملمان بسیار بیشتر بیود  .همچنیین اسیید

جیذب

وزن خشک عملکرد پرم و گیاهچه هیای ییونف
 )Shariff 2002الیلای

محتوی پروتئین دانه در هر دو تیمار اللای
این اللای

هیومیک بیا الیلای
اللای

همچنین با الیدرم کیالمکننیدگی و الیلای

لعالییت آنیلیم روبیسیکو سیبب

لعالیت لتوسنتلی گیاه شید

رشد در گیاهان میشیوند.

عنافر غذایی سبب اللای

( )Nardi et al., 2002در پژوه

(Delfine et al.,

مشابه اسید هیومیک

) .2005تأثیر اسییدهیومیک بیر روی عملکیرد جیذب

عملکییرد دانییه بییادام زمینییی را الییلای

عنافر پرمصرف در نخود ،نشان داد که جذب عنافیر

( .)Moraditochaee, 2012کاربرد اسید هیومییک بیه

یالته

00

پرمصرف لستر ،پتاسیم  ،کلسیم و منیلیم اللای
و باع

اللای

داد

فورم محلول پاشیی در گنیدم موجیب الیلای
درفدی عملکرد در این گییاه شید

وزن فید دانیه و در نهاییت الیلای

.(Delfine et al.,

عملکرد گردید ( .)Saki Nejad et al., 2011همچنیین

) 2005در مطالع دیگیری ،مقیادیر  3000میلیی گیرم

اسید هیومیک سبب تیداوم بالیتهیای لتوسینتلکننده

عنافیر

شده و عملکرد دانه را اللای

اسید هیومیک بر کیلوگرم خاک سبب الیلای

پر مصرف و کم مصرف در انیدامهای گیاهیان گوجیه

میدهد .نتایج تحقیقام

لرنگی شد (.(Turkmen et al,. 2004

نشان داد کیه ییک همبسیتگی الیوی مثبیت بیین وزن
خشک دانه و مقدار دوام سطح بیر ،وجیود دارد کیه

کاربرد اسید هیومیک به فورم محلیول پاشیی و

سبل ماندن بر ،به اندازه تولید بر ،در تعیین عملکرد

کاربرد درخاک موجب اللای

جذب عنافر غذایی از

دانیه میؤثر بیود ( .)Wolf et al., 1988در مطالعیهای

خییاک و کییارایی عنافییر غییذایی در گیییاه مییی شییود

اسپری مواد هیومیکی در مرحله توسعه خوشه گنیدم،

) . (Adani et al,.1998در مطالعه ای گلخانیه ای ،اثیر

عملکرد دانه را  3تا  1درفد نسیبت بیه تیمیار شیاهد

اسید هیومیک بر روی الابلیت جیذب عنافیر غیذایی

داد ( .)Xudan, 1986همچنیین مشیاهده شیده

خاک و عملکرد پیاز بررسی شد و نتایج نشان داد کیه

عملکرد دانه در

کاربرد  00کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک بیه همیراه

جو شد ( .)Ayuso et al., 1996کاربرد اسید هیومیک

 ،NPKبیشترین عملکرد پیاز را بیه همیراه  30درفید

اللای

است که ،اسید هیومیک سبب اللای

در گیاهان گندم ،برنج و تربچه بهترتیب باع
و  00درفید الیلای

عملکیرد

اللای

30 ،00

 . ) et al,. 2006همچنین تأثیر اسید هیومیک بر روی

شید ( Hai and Mir,

.)1998

گونی  Triticum durum Salihliنشیان داد کیه اسیید

هرچه تعداد دانه در ردی
نیل اللای

در جذب  NPKبه همراه

داشیت( Sangeetha

اللای

یابد طول بالل

هیومیک موجب اللای

جذب لستر ،پتاسیم ،منیلیم،

بیالل

سیدیم ،میس و روی

گشیت(Bulent Asik et 2009

خواهد یالت .تعداد دانه در ردیی

.)al,.

یکی از اجلای افلی عملکرد دانه است و تأثیر مثبیت
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هیومیک اسید ،نتیوپ پیذیری غشیاهای سیلولی را
رهاسازی مطلوب نیتروین توسط کودهای بیولوییک

اللای

و سطح جذبی مناسبی که برای گیاه میلبان ایجاد می

میکند که نتیجیه آن الیلای

کنند ،می تواند به یک اثر مشارکتی در جذب عنافر

تقسیم سلول است .از طرف دیگر الیلای

معدنی نظیر نیتروین تبدیل و از طریق اللای

وزن

داده و بیدین طرییق ورود پتاسییم را تسیهیل
لشیار داخیل سیلولی و

داخل سلول منجر به اللای

انیریی در

تولید کلرولییل و مییلان

خشک گیاه و وزن هلار دانه ،موجب بهبود غلظت

لتوسنتل خواهد شد .به دنبیال آن ییک عامیل مهیم در

نیتروین در دانه شود .براساس نتایج بدست آماده می

رشد یعنی جیذب نیتیروین بیه درون سیلول تشیدید

توان اظهار داشت که مصرف کودهایآلی مطلوب از

که در نهایت این اثرام

میگردد و تولید نیترام کاه

طریق ایجاد اثرام تشدیدکننده ومثبت با یکدیگر

منجربه الیلای

ضمن رهاسازی کُنید و مداوم لستر از منابع آلی و

.)2007

تولیید مییشیود (

Giasuddin et al.,

( Kumar and Singh,

محققین گلارش کردند که کاربرد لستر در خیاک-

 ،)2001الادر است تا موجب تأمین لستر مورد نیاز

هیای معمیول و شیور ،سیبب الیلای

مقیدار جییذب

باالال در طول دورۀ رشد شود و متعاالب آن غلظت در

عنافییر معییدنی پتاسیییم ،کلسیییم و لسییتر در بییرنج

دانه بهبود یابد .در اینجا هم مشاهده میشود که

شیید( )Naheed et al,. 2008و سییبب ازدیییاد رشیید،

مصرف کودهای آلی مطلوب از طریق اثر اللایشی و

توسعه و گسترش ریشه ها در گیاهان می شود .بیدین

تقویتکنندهای که برای جذب عنافر غذایی به وجود

ترتیب گیاه می توانید از حجیم بیشیتری از خیاک بیه

میآورد ( )Martins et al., 2003میتواند موجب

منظور جذب عنافر غذایی و رطوبت استتاده کند کیه

جذب عنافر معدنی نظیر لستر و پتاسیم و

در چنین وضیعیتی جیذب و کیارایی اسیتتاده از اکثیر

معدنی موجود در خود و خاک

اللای

بهبود غلظت آن در دانه باالال شود .محققین با بررسی
هیومیک اسید اللای

اثر سطوح مختل

عنافر غذایی اللای

میی

یابید(.) Marschner, 1995

 30درفد

در بررسی در مورد تأثیر اسید هیومیک بیر گییاه بنیت

جذب نیتروین و 30درفد جذب لستر در جو را در

گراس ،مشخص شد که اسید هیومیک به طور معنیی-

نتیجه محلول پاشی با  000میلی گرم در لیتر اسید

داری سرعت لتوسنتل ،توسیع زیسیت تیودۀ ریشیه و

هیومیک دانستند ( .(Ayuso et al., 1996عالوه بر

محتوای عنافر غذایی در بالت های گییاه را الیلای

موثر بودن در جذب عنافر ،اسید هیومیک در خاک

داد .این اللای

دارای اثرام متعددی است که می تواند سبب ارتقای

لیتر اسید هیومیک

خوا

به ویژه در غلظت  000میلی گرم در
بود(.(Liu et al., 1998

لیلیکی و شیمیایی خاک شود .به طور مثال،

موجب اللای

نتوپ پذیری و ظرلیت نگهداری آب

نتیجهگیری نهایی

در خاک ،کمپلکس کردن یونهای لللی ،اللای
ظرلیت تبادل کاتیونی و اللای

بر اساس تجلیه واریانس دادههیای آزمیای

کلییه

مقاومت گیاه به

فتام مورد بررسی تحت تأثیر میلان و زمان مصیرف

خشکی میگردد .بنابراین ،به طور مستقیم و

اسید هیومیک الرار گرلت .نتایج بدسیت آمیده از ایین

غیرمستقیم می تواند بر رشد گیاه موثر

باشد .(Hayes

آزمای

)and Clap, 2001

حاکی از آن بود که هیومیک اسیید در فیتام

لیلیولوییک بانترین میلان را کسب نمود .نتیایج ایین
آزمای
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و آزمای های مشابه نشان دهندۀ آن است کیه
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 در مجموع میتیوان گتیت کیه.کمتری را در پی دارد

محلییول اسییید هیومیییک تییأثیر مثبتییی بییر فییتام

اسییتتاده از اسییید هیومیییک بییهدلیییل اثییرام مختل ی

 بررسیی.مورلولوییک و لیلیولوییک گیاه میی گیذارد

 میتواند،عملکرد باالال

 عالوه بر اللای،لیلیولوییکی

مصرف کودهای شیمیایی و همچنین
مثبتی را ایتا کند و

فتام عملکرد و اجلای عملکیرد دانیه نشیان داد کیه

در جهت کاه

آلودگی محیط زیست نق

در فیتام میورد

اللودن هیومیک اسید سبب الیلای

کاه

 میلیگرم000 بررسی داشته و بیشترین مقادیر از سطح

بهعنوان مادهای با منیابعطبیعیی در جهیت پاییداری و

 به طور کلی کیاربرد.در لیتر هیومیک اسید بدست آمد

تولید محصونم زراعیی میورد اسیتتاده الیرار

مصیرف کودهیای

اللای
.گیرد

اسید هیومیک میتواند سبب کاه

آلودگی محیط زیست شیود و

کاه

شیمیایی و باع

همچنین بهدلیل مصرف کمتر ایین نیوع کودهیا هلینیه
humic substances of different molecular
size on kinetic parameters of nitrate
uptake in wheat seedlings. J. Plant Nutr.
Soil Sci. 163: 313-320.
Chamani, F., Khodabandeh, N., Habibi,
D., Asgharzadeh, and Davoudi Fard
(2012). Effect of salinity stress on yield
and yield components in wheat,
inoculated with growth promoting
bacteria
(Azotobacter
chrocum,
Azospirillio lipophorum, Pseudomonas
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