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 ذرت شاخص هاي رشدي عملكرد و  ياجزا ،محلول پاشي سطوح مختلف اسيد هيوميک بر عملكرد تأثير
 

 8، مهدي صادقي شعاع6، محمد بنايان اول 6، محمد کافي 6، حميدرضا خزاعي  *6صادق قرباني

 

 دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزی، گروه زراعت، مشهد، ايران  -1

 ، ايرانكرجگروه زراعت، دانشكده كشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج،  -2
  

 

 21/1/93تاريخ پذيرش :         19/9/92تاريخ دريافت :   

 چكيده

استفاده از مواد آلي از جمله اسید هیومیاک، باعاث عادم آلاودگي محایط زیسات و همچناین افازایش پایاداري          

هاي زراعي از طریق کاهش مصرف کودهاي شیمیایي مي شود. باه من اور بررساي اثار ساطوح مختلاف        سیستم

ي در مزرعاه  ، آزمایشا 851محلول پاشي اسید هیومیک بر عملکرد و اجازاي عملکارد ترت رقام ساینگل کاراس      

در قالب طرح بلوک هاي کامل تصاادفي در   4255تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، در سال 

، 155، 955، 5سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشي شاامل محلاول پاشاي ساطوح مختلاف اساید هیومیاک )       

دوام شاخص ساطح بارگ،    سید هیومیک برلیتر( بودند. نتایج نشان داد که ا درمیلي گرم  9555و  4155، 4555

تاأثیرآن  سطح برگ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف و طول بالل تأثیرمعني داري داشت، اما 

میلي گرم در لیتار اساید    4555بر شاخص برداشت، وزن هزار دانه، قطر بالل و تعداد ردیف معني دار نبود. تیمار 

 کمتارین بودن شاخص و دوام سطح برگ،  بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد و  هیومیک، به دلیل باال

در تیمار شاهد به دست آمد. همچناین بیشاترین و کمتارین عملکارد بیولوژیاک باه ترتیاب در         نیزعملکرد دانه 

دانه در ردیاف   میلي گرم در لیتر محلول پاشي حاصل شد. افزایش عملکرد دانه به تعداد 955و  9555تیمارهاي 

میلي گرم در لیتار و   4555و طول بالل مربوط بود. بیشترین تعداد دانه در ردیف و همچنین طول بالل در تیمار 

کمترین آنها در تیمار شاهد به دست آمد. در نتیجه مي توان گفت که استفاده از اسید هیومیک، عاالوه بار عادم    

زایش عملکرد ترت ایفا کند و مي توان آن را به عنوان مااده اي  تواند نقش مثبتي در اف مي  ،آلودگي محیط زیست

با منشاء طبیعي در جهت کاهش مصرف کودهاي شیمیایي و افزایش تولید محصوالت زراعي ماورد اساتفاده قارار    

 داد.

 

 عملکرداسید هیومیک، محلول پاشي، کشاورزي پایدار، واژه هاي کليدي: 

                                           
 (S_ghorbani1962@yahoo.com)  نگارنده مسئول*

 

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

  2931زمستان ، ۴، شماره 5جلد 

 

 هب زراعی   ژپوهش اهیمجله              
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 مقدمه

هاي اخیر مصرف بي رویه کودهاي  در سال

شیمیایي باعث آلودگي محیط زیست شده است.  از 

طرفي واکنش محصوالت زراعي به کودهاي 

شیمیایي کاهش یافته است، بطوري که مصرف هر 

 2منجر به تولید  4215تن کود شیمیایي در سال 

در صورتیکه این میزان براي سال  ،تن غله شد

(. از اینرو 4281 ،تن رسید )کوچکي 9به  4251

امروزه مصرف مواد آلي رو به افزایش است. مواد آلي 

بهبود ظرفیت نگهداري آب در خاک باعث بدلیل 

، بهبود نفوت Bellapart ,1996))کاهش رواناب 

 پذیري آب و سهولت توسعه ریشه

((Honorato ,1993 افزایش ظرفیت تبادل  و

مي شود و همچنین نقش تن یم کنندگي  4کاتیوني

 Honorato, 1993)را دارد  pHدر برابر تغییرات 

Guerrero, 1996 ;Bollo, 1999.)  اسید هیومیک

در رشد جمعیت میکروبي خاک و تحریک تبدیل 

 در کنترل بیولوژیک  Guerrero et al, 1996))آنها 

 بیماري ها مهم مي باشند  آفات و
(Ortega & Fernandez, 2007.) 

 Bollo, 1999)) هوموس ماده آلي تثبیت شده است

و از اسید هیومیک، اسید فولویک و هیومین تشکیل 

. مواد (Bollo, 1999 ;Urzua, 1978) شده است

هیومیکي شامل مخلوطي از ترکیبات آلي مختلف 

 هستند که از تجزیه گیاهان و حیوانات حاصل

این مواد در تمام  (.Maccarthy, 2001) مي شوند

محیط هاي خاکي و آبي یافت مي شوند و یکي از 

هاي مواد آلي را در سطح زمین  فراوانترین شکل

 . (Maccarthy, 2001)د تشکیل مي دهن

اسید هیومیک برنگ قهوه اي تیره با وزن ملکولي 

  دالتون(، 1555 – 255555باال )

((Ortega & Fernandez, 2007  و تغییرات کربن

 & Bollo,1999  ;Ortega)% مي باشد 15-59بین 

Fernandez, 2007 ;Schnitzer, 2001.)  کاربرد

                                           
1- Cation Exchange Capacity (CEC)  

اسید هیومیک به عنوان ماده اي با منبع طبیعي در 

جهت پایداري و افزایش تولید محصوالت زراعي 

از (. Sharif et al., 2002)امید بخش مي باشد 

مزایاي مهم آن مي توان به کالت کنندگي عناصر 

غذایي مختلف مانند سدیم، پتاسیم، منیزیم، روي، 

ه بر کلسیم، آهن، مس و سایر عناصر در جهت غلب

 و کمبود عناصر غذایي، افزایش طول و وزن ریشه

 آغازش ریشه هاي جانبي  اشاره کرد 
(Aiken et al., 1985.) 

مطالعات زیادي در زمینه اثرات اسید هیومیک بر 

عملکرد گیاهان مختلف صورت خصوصیات رشد و 

  Sharif et al( 2002) گرفته است. در مطالعه اي

میلي گرم اسید  455و 15نشان دادند که کاربرد 

هیومیک بر کیلوگرم خاک در گیاه ترت، به ترتیب 

درصد وزن خشک ساقه و  92و  95باعث افزایش 

درصد وزن خشک ریشه و افزایش معني  29و  22

داري در غل ت نیتروژن خاک و نیتروژن تخیره 

شده گیاه نسبت به تیمار شاهد شد. در بررسي اثر 

سید هیومیک بر رشد و جذب عناصر کم مصرف ا

درگیاه گندم معلوم شد که اسید هیومیک از طریق 

 و منیزیم کلسیمکالت کردن عناصري همچون 

 باعث افزایش دسترسي گیاه به این عناصر مي گردد

(Mackowiak et al., 2001) در مطالعه دیگري .

میلي گرم در  955مشاهده شد که محلول پاشي 

 درصد 25هیومیک، موجب افزایش  لیتر اسید

 درصد 89و درصد جذب نیتروژن  81عملکرد، 

  جذب فسفر در گیاه جو شد

(Ayuso et al., 1996 .) در مطالعه اي کاربرد اسید

هیومیک باعث افزایش قابلیت جذب فسفات محلول 

  (.Lobartini et al., 1998) در گیاه ترت شد

 و  در آزمایش دیگري کاربرد اسید هیومیک

 میلي  555تا  155اسید فولویک به میزان 

گرم در لیتر در کشت سویا، بادام زمیني و شبدر 

رشد یافته در شن، باعث افزایش معني داري در 

وزن خشک ساقه، ریشه و گره ها شد
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 (Tan & Tantiwiramanond, 1983 .) نتاااایج

باار روي اثاارات  Nikbakht et al (2008)بررسااي 

و  155، 455، 5هیومیااک )سااطوح مختلااف اسااید 

میلي گرم در لیتر(  بر رشد و جاذب عناصار    4555

کم مصرف و پر مصرف، بر روي گیااه زینتاي ژربارا    

میلاي گارم در لیتار     4555نشان داد که در تیماار  

میلي گرم  155رشد ریشه افزایش پیدا کرد و تیمار 

 تعاداد گال برداشات شاده در گیااه را باه        ،در لیتار 

فازایش داد. در مطالعاه دیگاري    درصاد ا  19میزان 

(Nardi et al  (2002      اساید هیومیاک باعاث زیااد

شدن غل ت کلروفیال بارگ، آغاازش ریشاه هااي      

جانبي بیشتر، بهبود جذب عناصر کم مصارف و پار   

 مصااارف و اثااارات بیولاااوژیکي دیگاااري شاااد.   

Turkmen et al (2004)      نشاان دادناد کاه جاذب

دیر عناصاار و رشااد گیاهااان گوجااه فرنگااي در مقااا 

میلي گرم اسید هیومیک بر کیلو گرم خااک   4555

افزایش یافت و باعث افزایش عناصر پر مصرف و کم 

مصرف در اندام هاي گیاهان گوجه فرنگاي شاد. در   

دریافتند که اساید    Yang et al (2004) مطالعه اي

هیومیک بیش از اسید فولویک و هیومین بر فعالیت 

  Chen & Aviad (1990)اثر مي گذارد.  bکلروفیل 

نشان دادند که اسید هیومیاک و اساید فولویاک در    

میلااي گاارم در لیتاار  در  255تااا  91غل اات هاااي 

محلول غذایي قادر به تحریک رشاد سااقه گیاهاان    

  Linehan & Vaughan (1976)  مختلف مي شود.

دریافت که غل ت بهینه مواد هیومیکي جهت رشاد  

 لیتار میلاي گارم در    91ریشه هااي گنادم غل ات    

مواد هیاومیکي   محلول پاشي در آزمایشيمي باشد. 

در گندم در مرحله توسعه خوشه در شارایط وجاود   

درصاد   5تا  8بادهاي گرم و خشک، عملکرد دانه را 

 (.Xudan, 1986)نسبت به تیمار شاهد افزایش داد 

 هاادف از اجااراي ایاان آزمااایش، بررسااي تااأثیر    

محلول پاشي ساطوح مختلاف اساید هیومیاک بار      

شاخص هاي رشد و ارتباط  آن با عملکرد و اجازاي  

 عملکرد ترت مي باشد.

 روش مواد و

در مزرعه تحقیقاتي  4255این آزمایش در سال 

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد واقع در 

 25کیلومتري شرق مشهد با عرض جغرافیایي  45

 12دقیقه شمالي و طول جغرافیایي  45درجه و 

متري از  251دقیقه شرقي و ارتفاع  25درجه و 

( 4سطح دریا در خاکي با بافت لوم سیلتي )جدول 

هاي کامل  اجرا شد. آزمایش به صورت طرح بلوک

تصادفي با سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشي 

شامل محلول پاشي سطوح مختلف اسید هیومیک 

میلي گرم  9555و  4155، 4555، 155، 955، 5)

ند که میزان اسید هیومیک مورد در لیتر( بود

 استفاده در واحد سطح براي تیمارها به ترتیب

گرم در هکتار  4555و  815، 155، 915، 455، 5

بود و هر کدام از آنها به سه قسمت تقسیم و در سه 

برگي که  5برگي یا استقرار گیاه،  1مرحله )

همزمان با ساقه رفتن است و تاسل دهي( بر روي 

شدند. اسید هیومیک مورد استفاده  گیاهان اسپري

درصد با نام  55در این آزمایش اسید هیومیک 

بود. در طي مراحل رشد از هیچ  4تجاري هیومکس

نوع کود دیگري استفاده نشد. در هر واحد آزمایشي 

ردیف کشت وجود  1متر عرض،  1متر طول و  5با 

داشت که یک ردیف از هر طرف و نیم متر از باال و 

راي اثر حاشیه در ن ر گرفته شد. فاصله بین پایین ب

سانتیمتر و فاصله بذرها روي هر ردیف  81ردیف ها 

سانتیمتر بود. رقم ترت مورد استفاده در این  95

بود و کشت بصورت  851آزمایش سینگل کراس 

خشکه کاري و در اردیبهشت ماه انجام شد. در 

و  9علف هرز غالب تاج خروس ،محل اجراي آزمایش

بود که کنترل آنها بصورت دستي در دو  2مه ترهسل

برگي ترت( انجام  5برگي و  1مرحله )در مرحله 

گرفت. آبیاري به فاصله هر هفت روز به طریقه 

 نشتي و توسط سیفون انجام شد. 

                                           
1- Humax-95WSG 

2-Amaranthus retroflexus 

3-Chenopodium album 
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گیاه از هر کرت  2نمونه برداري در طي فصل رشد، 

متر مربع( و بصورت تصادفي هر  1/5)تقریباا معادل 

هفته یکبار براي بررسي آنالیز رشد انجام شد.  9

لکرد و اجزاي برداشت و نمونه گیري جهت عم

در اوایل مهر ماه انجام گرفت. شاخص  عملکرد

 با استفاده از فرمول زیر تعیین شد: GDD حرارتي

  

 Tminحااداکثر دماااي روزانااه،    Tmaxکااه در آن 

دماي پایه )کاه باراي ترت    Tbحداقل دماي روزانه، 

تعاداد روزهاا در    nدرجه سانتیگراد مي باشد( و  45

باراي   یک مادت معاین )دوره رویاش( ماي باشاد.     

ابتادا ساطح بارگ را باا      ،محاسبه دوام سطح بارگ 

استفاده از دستگاه اندازه گیري سطح برگ به دست 

آورده و شاخص سطح برگ محاسابه شاد و ساپس    

 زیر محاسبه گردید: رابطهدوام سطح برگ از طریق 

 شاخص سطح برگ  در این رابطه

درجه روز  و  نمونه برداري قبل از 

براي تجزیه دریافتي تاری  نمونه برداري مي باشد. 

و SAS  9.1 آماري داده هاي آزمایش از نرم افزار

استفاده  MS Excelها از نرم افزار شکلبراي رسم 

 1شد. مقایسه کلیه میانگین ها در سطح اطمینان 

 انجام شد. LSDدرصد و با آزمون 

 

 نتايج و بحث

 عملكرد دانه

این مطالعه نشان داد که عملکرد دانه ترت باه   نتایج

صورت معني داري تحت تأثیرسطوح مختلاف اساید   

(. 9)جااادول ( >51/5Pهیومیاااک قااارار گرفااات )

بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه به ترتیاب  

میلي گرم در لیتر و شااهد باه    4555در تیمار هاي 

  29/8و   22/5ترتیااااب بااااا میااااانگین هاااااي   

تیمارهااي   (.4ر(  به دست آماد )شاکل  )تن در هکتا

میلي گرم در لیتر اسید هیومیاک در   4555و  155

درجاه روز   515مرحله طویل شدن ساقه با دریافت 

سریع تر از تیمارهاي دیگر به حاداکثر ساطح بارگ    

 ، بار رسیدند که این سبب افزایش دوام ساطح بارگ  

افازایش دوام ساطح   بناابراین  . اثر این تیمارهاا شاد  

برگ سبب طوالني تر شدن تجمع ماده خشک و در 

 (.2)شاااکل  گردیااادنتیجاااه افااازایش عملکااارد  

 (1988)  Wolf et al     یک همبستگي قاوي مثبات

بین وزن خشک دانه و مقدار دوام سطح برگ یافتند 

 سبز بودن برگ و میزان کلروفیال و تأیید کردند که 

عملکارد داناه    برگ به اندازه تولید بارگ در تعیاین  

عملکرد دانه به عنوان تاابعي از اجازاي    اهمیت دارد.

عملکرد، ناشي از افزایش طول بالل و تعداد داناه در  

(. به ن ر مي رسد طول بالل 5و  1ردیف بود )شکل 

و تعداد دانه بیشتر از ساایر اجازاي عملکارد تحات     

 عوامل محیطاي ن یار کاود قارار ماي گیرناد.       تأثیر

Honway (1992) ز معتقد است که تعداد دانه در نی

یکي از اجزاي اصلي عملکرد دانه اسات   ،ردیف بالل

مثباات افاازایش عناصاار غااذایي در بهبااود   و تااأثیر

عملکرد دانه بیشتر از طریق افزایش تعاداد داناه در   

بالل است. اساید هیومیاک از طریاق اثارات مثبات      

فیزیولوژِیکي از جمله اثر بر متابولیسم سالول هااي   

افزایش غل ت کلروفیل بارگ و فتوسانتز و    گیاهي،

به تبع آن باعث افزایش عملکرد گیاهاان ماي شاود    

(Nardi et al., 2002( .)1986) Xudan  گزارش کرد

که اسپري مواد هیومیکي در مرحله توساعه خوشاه   

درصد نسبت به تیماار   5تا  8گندم، عملکرد دانه را 

  شاااهد افاازایش مااي دهااد. در مطالعااه دیگااري    

(Ayuso et al  (1996    نشان داد که محلاول پاشاي

اسید هیومیک سبب افازایش عملکارد داناه در جاو     

نشان دادند     Hai & Mir (1998)اي در مطالعه شد.

که کاربرد اسید هیومیک در گیاهان گنادم، بارنج و   

درصد افازایش   11و  41، 95تربچه به ترتیب باعث 

 عملکرد شد. 
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 عملكرد بيولوژيک

نتایج نشان داد که کاربرد اساید هیومیاک عملکارد    

بیولوژیااک را بااه طااور معنااي داري افاازایش داد    

(51/5P< بااا افاازایش 9( )جاادول .)اسااید  میاازان

عملکرد بیولوژیک نیاز افازایش یافات باه      ،هیومیک

طوري کاه بیشاترین و کمتارین میاانگین عملکارد      

میلاي   4155بیولوژیک بترتیب در تیمارهااي هااي   

و  59/42گاارم در لیتاار و شاااهد بااا میااانگین هاااي 

(. اساید  9)شکل  به دست آمد تن در هکتار 15/45

هیومیک از طریق افزایش ارتفاع گیاه و قطار سااقه   

یش عملکاارد ماااده خشااک مااي شااود.  ساابب افاازا

Albayrak & Camas (2005)  نشان دادند که اسید

هیومیک سبب افزایش قطار و ارتفااع گیااه مناداب     

گزارش کردناد کاه     Ayas & Gulser (2005) شد.

اسید هیومیک سابب افازایش رشاد و تجماع مااده      

خشک مي شود. محققان دیگر نیز افزایش عملکارد  

 اسااید هیومیااک  تأییااد مااده خشااک را بااا کاااربرد  

 Vaughan & Linehan, 1976 ;Tattini)مي کنند 

et al., 1991 ;Valdrighi et al., 1996 .)  افازایش

عملکرد بیولوژیک با افزایش غل ت اساید هیومیاک   

به دلیل وجود عناصر ضروري براي رشد در این مواد 

افازایش وزن   Vaseghi et al (2005). آلي مي باشد

خشک اندام هوایي به موازات افزایش سطح کود آلي 

در گیاه اسفناج را گزارش کردند. سایر محققان نیاز  

 با کاربرد ایان قبیال کودهاا، افازایش مااده خشاک       

کاااال را در محصااااوالتي ن یاااار چغندرقنااااد    

(Davarinejad et al (2002 گناادم، جااو و ترت ،

(Nazari et al  (2006 .گزارش کرده اند 
 

 شاخص سطح برگ

تیمارهاي اسید هیومیک اعمال شده بر سطح  تأثیر

. در شکل (9( )جدول >51/5P)برگ معني دار بود 

روند تغییرات شاخص سطح برگ در سطوح  2

مختلف اسید هیومیک نشان داده شده است. 

با  5/1بیشترین مقدار شاخص سطح برگ معادل 

درجه روز رشد ده روز بعد از ظهور  4515دریافت 

میلي گرم در لیتر  4555گل تاجي مربوط به کاربرد 

اسید هیومیک بود و کمترین مقدار شاخص سطح 

برگ در همین مرحله در تیمار شاهد با شاخص 

به دست آمد. همچنین  1/1سطح برگي معادل 

میلي گرم اسید هیومیک  4555و  155تیمارهاي 

از سایر تیمارها در مرحله به ساقه رفتن با  سریع تر

درجه روز به حداکثر شاخص سطح  515دریافت 

برگ رسیدند. این موضوع بیانگر آن است که در 

مرحله ساقه رفتن که مرحله رشد سریع گیاه بوده و 

با شرایط مناسب محیطي مصادف شده، گیاه نیاز 

بیشتري به عناصر غذایي داشته و کاربرد اسید 

میک سبب افزایش شاخص سطح برگ و هیو

همچنین سرعت باالتر گسترش سطح برگ شده 

نشان دادند که  Albayrak & Camas (2005)است. 

میلي گرم در لیتر سبب گسترش  4955تیمار 

بیشتر سطح برگ شد و دلیل آن را افزایش محتواي 

 نیتروژن گیاه گزارش کردند.
 

 دوام سطح برگ

نتایج نشان داد تیمارهاي اعمال شده تأثیرمعني 

( >P 54/5)داري بر دوام سطح برگ داشت 

به (. بیشترین و کمترین دوام سطح برگ 9)جدول

میلي گرم اسید هیومیک  155ترتیب در تیمارهاي 

متر مربع بر متر  9148و  2445و شاهد با میانگین 

(. 1مربع در درجه روز رشد به دست آمد )شکل

میلي گرم در لیتر اسید  4555و  155هاي تیمار

هیومیک ده روز پیش از گلدهي به بیشترین مقدار 

رسید و از آنجا که در این مرحله  دوام سطح برگ

نیز حداکثر بود، در نتیجه به  شاخص سطح برگ

برگ بیشتر، مدت زمان بیشترى  علت داشتن سطح

عبارت دیگر دریافت انرژى  فتوسنتز کردند، به

زیادتر بود و در نتیجه  در طول زمان خورشیدى

دوام سطح برگ  ماده خشک بیشترى تولید کرد.

نشان دهنده دوام بافت هاي فتوسنتزي جامعه 
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گیاهي است که معموالا با عملکرد همبستگي خوبي 

دارد. همبستگي باالیي بین دوام سطح برگ و 

R=0.88)عملکرد دانه 
2

 به دست آمد. (

Wolf et al (1988)  همبستگي قوي مثبت بین یک

وزن خشک دانه و مقدار دوام سطح برگ یافته و 

تأیید کردند که سبزبمان برگ به اندازه تولید برگ 

  در تعیین عملکرد دانه اهمیت دارد.
 

 اجزاي عملكرد

نتایج نشان داد که تعداد ردیف دانه، وزن هزار داناه،  

قطر و طول بالل تأثیرمعني داري از تیمارهاي اسید 

(. تعاداد  9یومیک اعماال شاده نپاذیرفت )جادول    ه

ردیف دانه نسبت به سایر اجزاي عملکرد حساسایت  

کمتري نسبت به تغییرات شرایط محیطي نشان مي 

 & Eghbal(. 4255و همکاااران،  دهااد )مرعشااي

Power (1999)      گزارش کردند کاه افازایش معناي

داري در وزن هزار دانه با کاربرد مواد آلي هوموساي  

 صورت نگرفت. 

تأثیراسید هیومیک بر تعداد دانه در ردیف معني دار 

(. بیشترین تعاداد داناه در   9( )جدول>P 51/5بود )

ردیف در تیمار کااربرد اساید هیومیاک باه میازان      

و کمتارین   11میلي گرم در لیتر با میانگین  4555

تعاداد  (. 1آن در تیمار شاهد به دسات آماد )شاکل   

دانه در ردیف بالل یکي از اجزاي اصلي عملکرد دانه 

است و تأثیرمثبت افزایش عناصار غاذایي در بهباود    

عملکرد دانه بیشتر از طریق افزایش تعاداد داناه در   

رضااوان طلااب و  . (Honway, 1992) بااالل اساات

ود آلااي هوموسااي ( بااا کاااربرد کاا4258همکاااران )

تااأثیرمعني داري در تعااداد دانااه در ردیااف بااالل   

 گزارش کردند. 

اسید هیومیک اعمال شده بر طول باالل اثار معناي    

(. بیشترین طاول  9( )جدول>P 54/5داري داشت )

میلي گرم در لیتر با میانگین  4555بالل در غل ت  

سانتي متار و کمتارین آن در تیماار شااهد باه       95

(. این افزایش در طاول باالل باه    5دست آمد )شکل

افزایش تعداد دانه در ردیف بالل مربوط مي شاود و  

با افزایش تعداد دانه در ردیف طول بالل هم افزایش 

 خواهد یافت.

بررسي جدول تجزیه واریانس نشاان ماي دهاد کاه     

کاربرد سطوح مختلف اساید هیومیاک بار شااخص     

(. در 9برداشاات تااأثیرمعني داري نداشاات )جاادول 

انجاام  Kaya et al  (2005) العاه اي کاه توساط   مط

 شد، نتایج مشابه در مورد این صفت به دست آمد.
 

 نتيجه گيري

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از 

اسید هیومیک به صورت محلاول پاشاي ماي تواناد     

اثرات مثبتاي را بار عملکارد داناه ترت و برخاي از      

صفات زراعي مرتبط با عملکرد دانه داشته باشد، که 

 در نتیجاه اثارات فیزیولاوژیکي ایان ماواد      امار این 

لیتار اساید   میلاي گارم در    4555مي باشد. کاربرد 

هیومیک به دلیل گسترش بیشتر سطح برگ و دوام 

سطح برگ بیشتر، عملکرد بیشتري نسبت باه ساایر   

تیمارها داشت. این افزایش عملکرد به افزایش طاول  

بالل و تعداد دانه در ردیف مربوط بود. به طور کلاي  

کاربرد اسید هیومیک نسابت باه کودهااي معادني     

شاود. کااربرد    باعث عدم آلودگي محیط زیست ماي 

اسید هیومیک به صورت محلول پاشاي در مقایساه   

کااهش تاأخیر   با سایر روشهاي مصارف آن، سابب   

زماني بین مصرف و جذب عناصر غذایي باه وسایله   

و همچنین این روش کاربرد نسبت به  گیاه مي شود

 سااایر روش هااا، مصاارف کمتااري دارد. در نهایاات   

هیومیاک  مي توان چنین گفت که استفاده از اساید  

عالوه بر افازایش در عملکارد ترت، باه دلیال عادم      

آلودگي زیست محیطي مي تواند نقش به سازایي را  

د.در جهت نیل به اهداف کشاورزي پایادار ایفاا کنا   
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 فيزيكي و شيميايي خاک محل اجراي آزمايشخصوصيات  -6جدول 

پتاسیم   بافت خاک  
(ppm) 

 فسفر

(ppm(    
 EC نیتروژن قابل دسترس )%(

(ds m
-1

) 
pH 

58/5 44 495 لوم سیلتي   4/4  85/8  

 

 

 

 

 
 

 ترت در سطوح مختلف اسید هیومیکدانه مقایسات میانگین عملکرد   -4 شکل

 

 (.% اختالف معني داري ندارند1از ن ر آماري در سطح  ،میانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند)
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 ذرت در سطوح مختلف اسيد هيوميک سطح برگ، دوام سطح برگ و شاخص برداشتشاخص  ،اجزاي عملكرد، واريانس عملكردتجزيه  -8جدول

  

شاخص 

 برداشت
 

تعداد دانه در 

فیرد  
 

 تعداد ردیف
 

 طول بالل

 
 قطر بالل

 

 وزن هزار دانه
 

دوام سطح 

 برگ
 

شاخص سطح 

 برگ
 

عملکرد 

 بیولوژیک
 

 عملکرد دانه
 

درجه 

 آزادي
 

 منابع تغییرات

 

ns55/1 
ns1/5 ns11/5 ns59/4 ns45/9 ns4551 

ns91851 
ns1/5 

ns91/4 
ns88/5 9 تکرار 

 

ns12/44 
*22/49 ns92/5 **5/44 ns1/1 ns155 **485222 *1/4 **24/1 *42/4 1 تیمار 

 

 خطا 45 41/5 88/5 29/5 5122 914 18/5 28/5 29/5 52/4 5/1
 

 ضریب تغییرات )درصد(  15/1 12/1 12/5 54/2 15/1 81/5 88/2 8/1 88/9 81/5

Ns                ** درصد 1 احتمال سطح در دار معنى و دار غیرمعنى ترتیب به و. 
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 هیومیک اسید مختلف سطوح در ترت بیولوژیک  عملکرد میانگین مقایسات -9 شکل

 
 (% اختالف معني داري ندارند1از ن ر آماري در سطح  ،میانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند)

 

 

 

 
 

 اسید هیومیک مختلفسطح برگ در سطوح شاخص روند تغییرات  -2شکل
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 هیومیک اسید مختلف سطوح در ترت برگ سطح دوام میانگین مقایسات -1 شکل
 

 .(% اختالف معني داري ندارند1از ن ر آماري در سطح  ،میانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند)

 

 

 
 

 هیومیک اسید مختلف سطوح در فیتعداد دانه در رد میانگین مقایسات -1 شکل
 

 (% اختالف معني داري ندارند1از ن ر آماري در سطح  ،میانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند)
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 هیومیک اسید مختلف سطوح در طول بالل میانگین مقایسات -5شکل

 

 .(% اختالف معني داري ندارند1از ن ر آماري در سطح  ،میانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند) 

 

 منابع

 ع. بهمنياار  و   .م ،پيردشتي ه. ،رضوان طلب ن.

 اجازاي  و عملکارد  . مطالعه4258.. عباسيان الف

 مقاادیر  اناواع و  کااربرد  به واکنش ترت در عملکرد

شیمیایي. علوم کشااورزي و   و آلي کودهاي مختلف

منابع طبیعي،  ویژه ناماه زراعات و اصاالح نباتاات.     

41 :1. 

. از انقالب سبز تا سبزینه انقالب 4281.  کوچكي ع

. تعارض یا تفاهم . چهارمین کنگره علاوم زراعات و   

 اصالح نباتات ایران.

 .س و لاک  .ش ،س.  ذاکر نژاد ،ک. .مرعشي س

. بررساي تأثیرالگوهااي مختلاف    4255 سيادت. .ع

کاشت و تراکم بار عملکارد و اجازاي عملکارد ترت     

دانه اي در شرایط آب و هوایي اهاواز. مجلاه علماي    

 .52 -85 .2: 25کشاورزي. 
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