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 چكيده

عملکرد و میزا  پرولین برگ گلرنگ بهاره رقم محلی اصفها   آزمایشی بده صدورت   جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر اجزای 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شدهرکرد    تکرار سه با تصادفی کامل های بلوك طرح پایه قالب در شده خرد های کرت

 180و  130  80  50مختلدف آبیداری )پدس از     انجام گرفت  فاکتور اصلی این آزمای  شدامل چهدار سدطح    1392-93در سال زراعی 

لیتر در هکتار(  6و  3  1پاشی اسید هیومی  )به میزا  صفر    ( و فاکتور فرعی شامل محلولAمتر تبخیر آب از تشت  تبخیر کال   میلی

نه  میزا  پرولین و عملکدرد  بود  صفات مورد ارزیابی در این آزمای  شامل تعداد طبق در بوته  وز  هزاردانه  درصد روغن  عملکرد دا

داری بر صفات فوق اثرگذار بودندد  براسدا  نتدای      پاشی اسید هیومی  به صورت معنی روغن بودند  سطوح مختلف آبیاری و محلول

دار صدفات تعدداد طبدق در     پاشی اسید هیومی  نیز سبب افزای  معندی  دار و محلول مقایسات میانگین  آبیاری کمتر باعث کاه  معنی

پاشی اسدید هیومید      ته  وز  هزاردانه  عملکرد دانه و عملکرد روغن گردید  با افزای  دور آبیاری و همچنین افزای  میزا  محلولبو

داری را نشا  دادند  ضمناً افزای  دور آبیاری درصد روغن دانه  صفات درصد روغن و میزا  پرولین نسبت به تیمار شاهد افزای  معنی

 50کیلدوگرم در هکتدار در تیمدار     7/393درصد ارتقا داده است  عملکرد روغن نیز در اثر افزای  دور آبیاری از  43/25به  22/22را از 

 متر تبخیر رسید  میلی 180کیلوگرم در هکتار در تیمار  7/289متر  به  میلی

 پاشی  وز  هزاردانه پرولین  درصد روغن  عملکرد دانه  عملکرد روغن  محلول ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

ساله است  ( گیاهی ی .Carthamus tinctorius Lگلرنگ )

  ]50[  این گیاه تحمل نسبتاً بداالیی بده خشدکی دارد    ]42[

امروزه اهمیت این گیاه به عندوا  ید  گیداه دانده روغندی      

افزای  یافته  زیرا درصد روغدن دانده گلرندگ در شدرایا     

  گیاها  روغندی  بده   ]20[درصد نیز می باشد  45مساعد تا 

دلیل توانایی تأمین انرژی مورد نیاز انسدا  در بدین گیاهدا     

 ای دارندد و بده همدین دلیدل یکدی از      زراعی جایگاه ویدهه 

  ]42[ روندد  ترین محصوالت کشاورزی به شمار می ارزش با

 2011هدای روغندی در دنیدا در سدال      حجم صادرات دانده 

میلیو  تن گزارش شده که سهم ایدرا  در ایدن    122حدود 

  بده دلیدل اقلدیم    ]45[درصد بوده اسدت   0032/0سال تنها 

هدای   خش  و نیمه خش   ایرا  نیازمندد گسدترش برنامده   

هددای روغنددی در ایددن   زمیندده کشددت داندده تحقیقدداتی در 

ای مناسب بدرای ایدن امدر بده      هاست و گلرنگ گزینه مکا 

رود  زیرا ضمن قابلیت انجام تناوب با جو و گندم   شمار می

درصدد چربدی غیراشدباع(     93روغنی با کیفیت مطلوب )تدا  

  با توجه به محدودیتی کده از لحداا مندابع    ]1[ کند تولید می

کارگیری اراضی جدیدد   ر وجود دارد  بهآبی و خاکی در کشو

های روغنی  از لحاا اقتصادی مقرو   برای توسعه کشت دانه

هدا بایدد بدر روی افدزای       به صرفه نیست  لذا بیشتر فعالیت

  ]41[عملکرد روغن در واحد سطح متمرکز گردد 

 بارندگی شدید با نوسانات خش  ایرا  دارای اقلیمی

است که این مسئله  ساالنه و فصلی روزانه  های مقیا  در

 بارش حداقل دریافت به نسبت کافی اطمینا  عدم موجب

  حدود ]18[شود  می کشاورزی مصار  جهت نیاز مورد

های زیر کشت ایرا  در مناطق نیمه خش   دو سوم از زمین

  بر همین اسا   کمبود آب و تن  حاصل ]27[قرار دارند 

طی است که تولیدات های محی ترین تن  از آ  یکی از رای 

  ]4[سازد  کشاورزی را در ایرا  با محدودیت روبرو می

های مختلف گیاه گلرنگ اعم از اندام  کاه  رشد قسمت

هوایی  سطح برگ  ارتفاع بوته  وز  خش  و اجزای 

عملکرد در اثر تن  ناشی از کمبود آب توسا محقیقن 

  در آزمایشی که با اعمال تن  ]8[گزارش شده است 

کی ناشی از فواصل آبیاری روی گیاه گلرنگ انجام خش

گرفت مشخص گردید  با افزای  دور آبیاری صفات 

ها از سطح زمین   ارتفاع بوته  فاصله محل انشعاب شاخه

در بوته  تعداد   های اولیه و ثانویه  تعداد طبق تعداد شاخه

دانه در طبق  وز  هزار دانه  عملکرد دانه  عملکرد 

  ]9[اخص برداشت کاه  یافت بیولوژی  و ش

های شیمیایی در اراضی کشاورزی  افزای  مصر  نهاده

ای از جمله آلودگی  موجب معضالت زیست محیطی عدیده

منابع آب  افت کیفیت محصوالت کشاورزی و کاه  

  مصر  ]53[ها گردیده است  خیزی خاك میزا  حاصل

شود حتی  رویه کودهای شیمیایی نیتروژنه سبب می بی

های خود  یاهانی که در شرایا عادی نیترات را در اندامگ

های خود  کنند  این ماده را به مقدار زیاد در اندام ذخیره نمی

  این مسئله سالمت انسا  را به مخاطره ]32[تجمع دهند 

اندازد  زیرا گیاه مقدار زیادی از نیتروژ  را به صورت  می

  از ]10[اشد زا ب تواند سرطا  کند که می نیترات جذب می

آید که تجدید نظر  مجموع نکات مطرح شده چنین بر می

های تولید مواد غذایی  های رای  کشاورزی و روش در نظام

های  ناپذیر بوده و بر این اسا  مدیریت نظام اجتناب

های  کشاورزی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا نظام

عین حال  ها پایداری درازمدت و در نوینی که اولویت آ 

  ]21[ریزی گردد  مدت باشد  پایه تولید قابل قبول در کوتاه

 لیرا تشک یاز مواد آل یا بخ  عمدهکه  1 یومیمواد ه

و  3  هیومی  اسید2اسید میدهند  شامل سه بخ  فولوی 

  اسید هیومی  و اسید فولوی  به ]48[باشند  می 4هومین

                                                           
1. Humic substances 
2. Fulvic acid 
3. Humic acid 
4. Humin 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اثر اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در سطوح مختلف آبیاری

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
611 

دلیل قابلیت انحالل در آب  از اهمیت باالیی برخوردارند 

پاشی    کاربرد اسید هیومی  در گیاه به صورت محلول]48[

های اکسین  سیتوکینین و  و خاکی  موجب افزای  هورمو 

پاشی(    کاربرد برگی )محلول]44[شود  جیبرلین در گیاه می

داری  یها را به طور معن اکسیدآ  اسید هیومی   غلظت آنتی

دهد و سبب افزای  در فتوسنتز  تنفس  سنتز  افزای  می

  از مزایای ]51[شود  ها می اسیدهای نوکلئی  و جذب یو 

کنندگی عناصر  توا  به قابلیت کالت هیومی  می مهم اسید

غذایی مختلف مانند سدیم  پتاسیم  منیزیم  روی  کلسیم  

ناصر آهن  مس و سایر عناصر در جهت غلبه بر کمبود ع

   ]33[غذایی اشاره کرد 

مقادیر بسیار کم اسیدهای آلی به دلیل وجود ترکیبات 

هورمونی  اثرات مفیدی در افزای  تولید و کیفیت 

محصوالت کشاورزی دارند  همچنین اسید هیومی  با 

افزای  فعالیت آنزیم روبیسکو سبب افزای  فعالیت 

هیومی   پاشی اسید   محلول]17[گردد  فتوسنتزی گیاه می

درصد افزای  عملکرد در گیاه نخود گردیده  29باعث 

است و جذب عناصر پرمصرفی همانند فسفر  پتاسیم  

کلسیم و منیزیوم را در این گیاه افزای  داده است  همچنین 

استفاده از اسید هیومی  روی رشد و جذب مواد غذایی در 

های مختلف شوری  جذب نیتروژ    گیاه گندم در غلظت

ر و پتاسیم  منگنز و روی را افزای  داده  لذا شوری فسف

با وجود اسید هیومی   رشد محصول و جذب مواد غذایی 

   ]3[را در گندم کاه  نداده است 

اهمیت گیاه گلرنگ به دلیل مقاومت باالی این گیاه به 

شرایا نامساعد محیطی از جمله خشکی و نیز قابلیت 

کسی پوشیده نیست  لذا  باالی این گیاه در تولید روغن بر

با توجه به اثرات مکبت مشاهده شده از کاربرد هیومی  

اسید روی برخی گیاها  و همچنین انجام تحقیقات بسیار 

خصو  روی گیاه گلرنگ(  در این  اندك در این زمینه )به

آزمای  برخی صفات مرتبا با عملکرد گلرنگ در سطوح 

ومی   مورد پاشی اسید هی مختلف آبیاری و با محلول

 ارزیابی قرار گرفته است  

 

 ها مواد و روش

اثر سطوح مختلف آبیداری و اسدید هیومید      جهت مطالعه

 اجزای عملکرد گلرنگ بهاره  آزمایشی بده  عملکرد و روی

 کامل های بلوك طرح قالب در شده خرد های کرت صورت

تحقیقداتی دانشدکده    مزرعده  تکدرار  در  سده  و بدا  تصادفی

 سال زراعدی  در بهار و تابستا  شهرکرد  دانشگاه کشاورزی

فاکتور اصدلی شدامل چهدار سدطح      گردید  اجرا 93-1392

متر تبخیر  میلی 180و  130  80)شاهد(   50آبیاری )پس از 

( و فداکتور فرعدی آزمدای     Aآب از تشت  تبخیر کدال   

 6و  3  1شامل چهار سطح کاربرد اسدید هیومید  )صدفر     

پاشی بر روی گیداه بدوده    صورت محلوللیتر در هکتار( به 

 80پاشدی حداوی    کار رفته جهدت محلدول   است  ترکیب به

درصد  12درصد اسید فولوی  و  15درصد اسید هیومی   

K2O و سدداخت شددرکت  951-بددا نددام تجدداری هیددومکس

’بیوت   ا  جی‘
ایاالت متحده آمریکدا بدوده اسدت  بدرای      2

ی  با در نظدر  پاش محاسبه مقدار اسید هیومی  جهت محلول

گرفتن مساحت زمین تیمدار مدورد نظدر  براسدا  مقدادیر      

لیتر در هکتار(  ابتدا مقدار  6و  3  1عددی آ  تیمار )صفر  

اسید هیومی  مورد نیاز محاسبه شد  در ادامه این مقدار بده  

دقت با ترازوی دیجیتال وز  شده و برای کلیه تیمارهدا در  

گردیدد  بده دلیدل     حجم ثابتی از آب به صورت کامل حدل 

واسدطه   پاشدی بده   احتمال اثرگذاری بیشتر و مرثرتر محلدول 

تبخیر کمتر آب به کار رفته جهت انحالل اسید هیومید  و  

ماندگاری بیشدتر آ  )پرهیدز از خشد  شدد  سدریع و از      

پاشی در ساعات پایانی روز و  دست داد  رطوبت(  محلول

شدد    نزدی  به غروب آفتاب  توسا سمپاش دستی انجدام 

                                                           
1. Humax-95 
2. JH Biotech 
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تدرین ایسدتگاه    آمار تبخیر  بده صدورت روزانده از نزدید     

هواشناسددی بدده مزرعدده تحقیقدداتی )ایسددتگاه هواشناسددی   

سددینوپتی  واقددع در فرودگدداه شددهرکرد( دریافددت گردیددد  

سطوح مختلف آبیاری پدس از مرحلده رویدت طبدق گیداه      

پاشدی اسدید    گلرنگ تا آخر دوره رشد و تیمارهای محلدول 

دهدی   تا آغاز مرحله گل ه رویت طبق هیومی  پس از مرحل

قبددل از روزه اعمددال شدددند   15در دو نوبددت بددا فاصددله  

 Z) زاگ  صدورت زید   هب خاك نمونه 10  سازی زمین آماده

متری مزرعه برداشت و بدا   سانتی 30از عمق صفر تا  (شکل

خداك از  ی  نمونده مرکدب   سپس  یکدیگر مخلوط شدند 

  خصوصددیات دسددت آورد شددده و جهددت بددهتهیدده هددا  آ 

فیزیکی و شیمیایی خاك به آزمایشگاه ارسال گردید  نتیجه 

 1تجزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خداك در جددول   

 ارائه شده است:

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی ویژگی . 1جدول 

 خصوصیات فیزیکی

 

 خصوصیات شیمیایی

 درصد شن 41درصد سیلت و  42درصد ر    17
 پتاسیم

(mg/kg) 
 فسفر

(mg/kg) 
 نیتروژ 

(%) 
pH 

EC 
(ds/m) 

 1/1 70/7 09/0 1/7 296  لوم

 

سازی زمین شامل شخم با گاوآهن  مراحل آماده

ها با دیس  و ایجاد جوی  دار  خرد نمود  کلوخه برگردا 

 بذورمتر توسا فاروور بود   سانتی 50هایی با فاصله  و پشته

شده گلرنگ رقم محلی اصفها  از مرکز جهاد  گواهی

ک  بنومیل  قبل از کشت با قار  کشاورزی شهرکرد تهیه و

ضدعفونی گردید  سپس با ها  قار جهت کنترل احتمالی 

متر با عمق  سانتی 50فاصله روی ردیف هفت و بین ردیف 

ها در ابتدای  متر و به صورت دستی روی پشته سه سانتی

کاشته شدند  ابعاد هر کرت  1392خرداد ماه سال زراعی 

بیاری مزرعه به صورت متر بوده و آ 3 × 5/5آزمایشی 

ای )آبیاری نشتی( انجام گرفت  تغذیه گیاه  جوی و پشته

کیلوگرم در هکتار  150گلرنگ شامل کوددهی )کود پایه: 

کیلوگرم در هکتار کود  100کود سوپر فسفات تریپل و 

کیلوگرم در هکتار نیتروژ   75سولفات پتاسیم( و همچنین 

نیتروژ   درصد 46خالص )از منبع کود اوره حاوی 

خالص( در سه قسا )قسا اول زما  دو تا چهار برگی  

دهی( بود  دهی و قسا سوم زما  گل قسا دوم زما  ساقه

های    علف]38[که در این مطالعه مبنای کار قرار گرفت 

 1تره هرز پهن برگ سلمه هرز باری  برگ به همراه دو علف

گسترش زیادی داشتند  حذ  کلیه  2خرو  و تاج

هرز در واحدهای آزمایشی دو مرتبه )ی  مرحله  های علف

قبل از اعمال تیمارهای آبیاری و مرحله دیگر قبل از دوره 

 دهی( به صورت دستی صورت پذیرفت  اولین آبیاری گل

به صورت  ها عملیات کاشت و در کلیه کرت اتمام از پس

 روز پن  نیز هر بعدی هایآبیاری  گرفت یکسا  انجام

تیمارها  تا رسید  به مرحله استقرار گیاه ادامه  کلیه در بار ی 

یافت  پس از آ  به منظور اعمال تیمارهای آبی  آبیاری )هر 

کرت براسا  سطوح مختلف آبیاری مربوطه  پس از رسید  

به تیمار رطوبتی کرت  Aمیزا  تبخیر از تشت تبخیر کال  

 شد  موردنظر(  تا پایا  دوره رشد انجام

                                                           
1. Chenopodium Sp. 
2. Amaranthus Sp. 
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ی شده در این آزمای  شامل تعداد گیر صفات اندازه

دانه  عملکرد دانه  روغن طبق در بوته  وز  هزاردانه  درصد

و عملکرد روغن بود  که پس از رسیدگی کامل گیاه و 

برداشت آ  در ابتدای شهریور ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند  

عملکرد روغن از ضرب درصد روغن در عملکرد دانه 

دهی  درصد پرولین نیز در مرحله گل  ]35[محاسبه گردید 

و  ]23[سوکسله  روش گیری شد  درصد روغن به گیاه اندازه

انجام  توسا آزمایشگاه ]46[ میزا  پرولین به روش بیتس

انجام شد   SASافزار آماری گرفت  آنالیز واریانس داده با نرم

در سطح احتمال پن  درصد با  LSDها با آزمو   و میانگین

مورد مقایسه قرار گرفتند  رسم نمودار نیز  Mstat-Cافزار  نرم

 گرفت  انجام Excelافزار  با استفاده از نرم

 نتایج و بحث

 تعداد طبق در بوته

اثر سطوح مختلف آبیاری با سطح احتمال ی  درصد و 

پاشی اسید هیومی  با سطح احتمال پن   تیمار محلول

با افزای  دار شد   درصد بر صفت تعداد طبق در بوته معنی

داری کاه   دور آبیاری  تعداد طبق در بوته به طور معنی

(  بیشترین تعداد طبق در بوته در تیمار آبی 2یافت )جدول 

 180ترین آ  در تیمار آبی  متر تبخیر( و کم میلی 50شاهد )

درصد کاه  نسبت به تیمار شاهد مشاهده  44متر با  میلی

 گردید 

 

 

مقایسه میانگین صفات تعداد طبق در بوته، وزن هزاردانه، پرولین برگ، عملکرد دانه و عملکرد روغن گلرنگ در  . 2جدول 

 پاشی اسید هیومیک تیمارهای سطوح مختلف آبیاری و محلول

 تیمارها
 تعداد طبق

 در بوته

 وز  هزاردانه

(g) 

 پرولین برگ

(mg/g) 

 عملکرد دانه

(kg/h) 

 عملکرد روغن

(kg/h) 

 سطوح آبیاری

 a92/13 a09/39 d09/9 a1687 a7/393 متر تبخیر میلی 50پس از 

 b58/12 a04/38 c17/11 a1630 a7/383 متر تبخیر میلی 80پس از 

 c33/10 b34/35 b54/15 b1327 b3/315 متر تبخیر میلی 130پس از 

 d75/7 c94/33 a37/18 c1191 c7/289 تبخیرمتر  میلی 180پس از 

 سطوح اسیدهیومی 

 b5/10 b49/35 c37/12 b1394 c9/311 شاهد

 b92/10 ab37/36 bc13 ab1446 b8/338 لیتر در هکتار 1

 ab08/11 a06/37 b75/13 a1480 a6/358 لیتر در هکتار 3

 a08/12 a49/37 a04/15 a1515 a3/373 لیتر در هکتار 6

 باشند ( میLSDداری در سطح احتمال پن  درصد ) های دارای حرو  مشترك در هر ستو  در هر تیمار  بیانگر عدم اختال  معنی میانگین

 

تدرین جدزء از اجدزای     تعداد طبق در بوته گلرنگ  مهم

  در آزمایشدی بدا   ]24[شدود   عملکرد این گیاه محسوب می

 180و  140  100  60چهار تیمار آبیاری )آبیاری براسدا   

(  تعدداد  Aمتر تبخیر تجمعی از تشت  تبخیدر کدال     میلی

درصد نسبت به تیمار  78و  85  93طبق در بوته به ترتیب 

  با افزای  فواصدل  ]11[شاهد بدو  تن  کاه  نشا  داد 

ر بوته کاسته شدد  آبیاری گیاه گلرنگ از صفت تعداد طبق د

  هر عاملی که فرصت رشد بیشتری در اختیار گیاه قرار ]9[

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اسماعیل كریمی و همکاران

   

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
614 

هدای بدالقوه    گیری مکدا   دهد )مانند آبیاری(  موجب شکل

بیشتری جهت تولید طبق در روی گیداه  از طریدق افدزای     

گدردد و   ارتفاع  انشدعابات جدانبی و دوره رشدد گیداه مدی     

فرعدی    افزای  تن  خشکی از طریق کاه  تعداد شداخه 

 شود  منجر به کاه  تعداد طبق در بوته می

پاشی اسید هیومی  روی گیاه  با افزای  غلظت محلول

داری افزای   گلرنگ  تعداد طبق در بوته به صورت معنی

(  بیشترین تعداد طبق در بوته با 2یافته است )جدول 

لیتر حاصل شد  6درصدی این صفت در تیمار  15افزای  

داری نداشت  تر در هکتار اختال  معنیلی 3که با تیمار 

لیتر در  3و  1پاشی  (  بین تیمارهای محلول2)جدول 

 داری مشاهده نشد   هکتار با تیمار شاهد نیز اختال  معنی

چه گیاه گندم  با تیمارهای کاربرد اسید  صفت تعداد سنبل

داری را در مقایسه با تیمار شاهد نشدا    هیومی   تفاوت معنی

 2و  5/1  1  0مصددر  اسددید هیومیدد  )     بررسددی]22[داد 

کیلددوگرم در هکتددار( بددر روی صددفت تعددداد میددوه گیدداه     

پاشدی اسدید هیومید  بده      دهد  محلول فرنگی نشا  می گوجه

میزا  دو لیتر در هکتار  با افزای  تعداد میوه در بوته به میزا  

وجدود آورده   داری با تیمار شاهد بده  درصد  اختال  معنی 27

  اسددتفاده از اسددید هیومیدد  بددا افددزای  جددذب  ]28[اسددت 

عناصری نظیر نیتروژ   کلسیم  فسفر  پتاسدیم  منگندز  آهدن     

شدود    روی و مس باعث افزای  رشد اندام هوایی و تولید می

همچنین اسید هیومی  با اثرات شبه هورمدونی خدود  اثدرات    

زیدرا  بددیهی اسدت     ]29[مفیدی در افزای  تولید گیداه دارد  

انی که عناصر غذایی به مقدار کدافی در اختیدار گیداه قدرار     زم

گیرد  به دنبال آ  فتوسنتز به خدوبی انجدام شدده و تجمدع      می

مواد پرورده در مقاصد گیاه )طبق(  بده میدزا  کدافی صدورت     

  اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و اسدید  ]36[خواهد گرفت 

دار    معنیهیومی  بر صفت تعداد طبق در بوته در این آزمای

نگردید  لذا تغییرات این صفت در هر دو تیمار سطح آبیاری و 

 است  طور مستقل عمل نموده هیومی  اسید به

 وزن هزاردانه

اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفت وز  هزاردانه در سدطح  

پاشی اسید هیومید  در   درصد و در تیمار محلول 1احتمال 

  مقایسده  دار شدد  براسدا   درصدد معندی   5سطح احتمدال  

متر  میلی 80و  50میانگین وز  هزاردانه  بین سطوح آبیاری 

(  وز  هزاردانده  2داری وجود ندارد )جدول  اختال  معنی

و  10متر به ترتیب با  میلی 180و  130در تیمارهای آبیاری 

داری را در مقایسه با تیمار  درصد کاه   اختال  معنی 13

 ( 2دهد )جدول  شاهد نشا  می

کی رشد گیاه گلرنگ را کاه  داده و تولیدد  تن  خش

های زایشی و همچنین پر شد  دانه را تحت تأثیر قرار  اندام

دهد  لذا با افدزای  رطوبدت  آسیمسالسدیو  کدربن بدا       می

پذیر بوده و سبب بهبود رشد گیداه و   سهولت بیشتری امکا 

  کداه   ]13[گردد  پر شد  دانه و افزای  عملکرد دانه می

انه در گیاه سویا  ناشی از کوچد  بدود  سدطح    وز  هزارد

ها در اثر تن  خشکی و درنتیجه سداخته شدد  مدواد     برگ

فتوسنتزی کمتر بوده و تن  خشدکی سدبب کداه  طدول     

شود که این مسئله به نوبده خدود بدر     دوره پر شد  دانه می

  ]9[کاه  وز  هزاردانه مرثر است 

هزاردانه در بین تیمارهای اسید هیومی   بیشترین وز  

لیتر در هکتار  3و  1لیتر حاصل شد که با تیمار  6در تیمار 

پاشدی اسدید    (  محلول2داری نداشت )جدول  اختال  معنی

لیتر در هکتار به ترتیب باعدث   6و  3  1هیومی  با مقادیر 

درصدی وز  هزاردانه نسدبت بده تیمدار     6و  4  2افزای  

لیتدر در   پاشدی ید    شاهد گردید و بین تیمارهدای محلدول  

 داری مشاهده نشد  هکتار با تیمار شاهد  اختال  معنی

پاشدی اسدید    نتای  آزمایشی بر روی گیاه لوبیا با محلول

دار اسدید هیومید  بدر وز      هیومی   گویای تأثیرات معنی

پاشی اسید هیومید    که انجام محلول  طوری هزاردانه بود  به

درصددی   15کیلوگرم در هکتار باعدث افدزای     3به میزا  

  با بررسی نق  اسید هیومی  روی ]15[این صفت گردید 
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گیاه گندم مشخص شده است  کاربرد اسید هیومی  نسبت 

درصدد وز  هزاردانده را افدزای      5/6به عددم کداربرد آ     

دهد  طبق این گزارش اسید هیومی  با تدأثیر بدر انتقدال     می

اردانده را  ها  وز  هز ها به دانه بیشتر مواد فتوسنتزی از برگ

  نتددای  حاصددل از ایددن ]17[در گندددم افددزای  داده اسددت 

آزمددای  بددا نتددای  سددایر محققددین مبنددی بددر افددزای  وز  

پاشی اسید هیومی  مطابقت دارد   هزاردانه با کاربرد محلول

پاشدی   ضمناً  اثر متقابل سطوح مختلدف آبیداری و محلدول   

 د دار نگردی اسید هیومی  روی صفت وز  هزاردانه معنی

 

 دانه درصد روغن

پاشدی اسدید هیومید      اثر سطوح مختلف آبیاری و محلدول 

دار  روی درصد روغن در سطح احتمال ید  درصدد معندی   

شد  ضمناً اثر متقابدل سدطح آبیداری و اسدید هیومید  در      

سطح احتمال پن  درصد  نیدز روی صدفت درصدد روغدن     

عالوه بدر سدطح    درصد روغن اختال  لذا دار گردید  معنی

دارد  شدده بسدتگی   مصر  به مقدار اسید هیومی  اری آبی

متدر   میلدی  180 تیمدار  در درصد روغن بیشترین  (1)شکل 

آ   لیتر هیومی  اسید در هکتار و حداقل 6 تبخیر با کاربرد

پاشدی اسدید    محلدول  بددو   متدر تبخیدر   میلدی  50 تیمار در

 روندد تغییدرات درصدد روغدن در      شدد  مشداهده  هیومی 

متر تبخیر متفاوت بود  میلی 130و  80پس از آبیاری  شرایا

متدر تبخیدر     میلدی  80تیمدار آبیداری پدس از     (  در1)شکل 

درصد روغن در کاربرد ش  لیتر اسدید هیومید     بیشترین

بود که با تیمدار سده لیتدر هکتدار در ایدن سدطح        در هکتار

عالوه در ایدن سدطح    داری نداشت  به  آبیاری اختال  معنی

رد سه سطح صدفر  ید  و سده لیتدر اسدید      آبیاری بین کارب

داری مشداهده نگردیدد    هیومی  در هکتار  اخدتال  معندی  

متدر تبخیدر     میلدی  130(  در تیمار آبیاری پدس از  1)شکل 

لیتدر هیومید  اسدید و     6بیشترین درصد روغن در کاربرد 

ترین آ  در تیمار شاهد بددو  اسدید هیومید  مشداهده      کم

این شکل کاربرد ی  و سده   (  ضمناً مطابق1گردید )شکل 

دار بدا یکددیگر(     لیتر هیومی  اسید )بدو  اخدتال  معندی  

تری را نسبت به تیمدار شداهد هیومید      درصد روغن بی 

 اسید در این سطح آبیاری داشتند 

 

 
 

 هیومیک روی درصد روغن دانه. مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای سطوح آبیاری و اسید  1شکل 

 باشند. ( میLSDداری در سطح احتمال پنج درصد ) حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
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در آزمایشددی روی سدده رقددم گلرنددگ و تیمددار تددن   

داری تحت تدأثیر   رطوبتی  محتوای روغن دانه به طور معنی

ها قرار گرفت  در بدین   اثر متقابل آ  سطوح خشکی  رقم و

 7/27ارقام این آزمای   رقم محلدی اصدفها  بدا میدانگین     

درصددد  8/19بددا میددانگین  1ال درصددد بیشددترین و رقددم آی

  درصدد روغدن   ]6[ترین درصدد روغدن را دارا بودندد     کم

گلرنگ در تیمارهای تدن  خشدکی تغییدرات نسدبتاً کمدی      

های متعدددی   ه توسا ژ دارد  زیرا کنترل درصد روغن دان

گیرد  به همین علت تغییرات این صفت در اثدر   صورت می

  اعمال تن  خشدکی  ]2[تن  خشکی  محدود خواهد بود 

درصدد آب   75و  55  35)با سطوح آبیاری پدس از تخلیده   

داری را روی درصد  قابل استفاده( در گیاه گلرنگ  اثر معنی

خشکی  تن  راث در روغن   درصد]43[روغن نداشته است 

 روغدن  زیرا بیند  نمی چندانی در گیاه آفتابگردا  نیز آسیب

   ]39[شود  کنترل می ژ  زیادی تعداد با که صفتی است دانه

اسید هیومید  باعدث افدزای  جدذب عناصدر غدذایی       

داری جدذب     اسید هیومید  بده طدور معندی    ]32[شود  می

نیتروژ   فسفر  پتاسیم  کلسیم و منیزیوم را در گیداه گنددم   

که این افدزای  جدذب  بده افدزای       صورتی افزای  داد  به

  اثددرات ]52[گددردد  عملکددرد در ایددن گیدداه منجددر مددی   

داری آهدن و روی در   کنندگی مواد هیومیکی با نگه تحری 

  نتددای  ]47[ی مکبتددی دارد هددای مناسددب همبسددتگ غلظددت

مطالعه اثر مواد هیومیکی بر روی جذب نیتدرات در ریشده   

دهدد  اسدید هیومید  جدذب نیتدرات را در       ذرت نشا  می

  باتوجده بده   ]49[های ریشه ذرت افزای  داده است  ل سلو

رسدد افدزای     نتای  حاصل از تحقیق حاضر  بده نظدر مدی   

اسید هیومی    پاشی درصد روغن در گیاه گلرنگ با محلول

به دلیل بهبود جذب عناصر غذایی و همچنین اثرات مکبدت  

 بر فتوسنتز برگ  رخ داده است 

                                                           
1. Il 

 عملكرد دانه

عملکرد دانه در سطوح مختلف آبیداری در سدطح احتمدال    

پاشی اسید هیومی  در سطح  ی  درصد و در تیمار محلول

دار شدد  بیشدترین عملکدرد دانده در      درصد معنی 5احتمال 

متدر   میلدی  180تدرین آ  در تیمدار    متر و کدم  میلی 50 تیمار

  80(  تیمارهدای آبیداری پدس از    2گردید )جدول  مشاهده 

درصد  29و  21  3متر تبخیر  به ترتیب با  میلی 180و  130

داری را در مقایسده   کاه  در عملکرد دانه  اختال  معندی 

 با تیمار شاهد نشا  دادند 

افشددانی  گددردهدهددی و  تددن  خشددکی در مرحلدده گددل

آفتابگردا   باعث کاه  شدید عملکرد دانده در ایدن گیداه    

  در آزمای  ارزیابی معیار تحمل بده خشدکی   ]14[ شودمی

در گیاه آفتابگردا  نیدز مشدخص شدد  در شدرایا آبیداری      

محدود  صدفت عملکدرد دانده بیشدترین کداه  را نشدا        

دهد  این موضوع بیدانگر ایدن نکتده اسدت کده صدفات        می

با مرحله زایشی گیاه بیشتر تحت تأثیر خشکی قدرار   مرتبا

    ]25[گیرند  می

هددای  کمبددود آب در مراحددل مختلددف رشددد  فعالیددت 

فیزیولوژیکی گیاه )نظیر تشکیل و پر شد  دانه( را کداه   

  در ]13[کاهددد  داده و از ایدن طریددق عملکددرد دانده را مددی  

آزمایشی با تیمارهای مختلف تن  خشکی )براسا  قطدع  

اری در مراحل مختلف رشد گیاه( روی سه رقم گلرنگ  آبی

کاه  عملکرد دانه در تیمارهای تن  خشکی  بده کداه    

محتوای آب نسبی برگ در مقایسه با تیمدار شداهد نسدبت    

  خشدکی باعدث کداه  نسدبی آمدا       ]6[داده شده است 

هددای محدداف  روزندده و درنتیجدده کدداه  جددذب    سددلول

از طریدق کداه     اکسیدکربن از طریدق بدرگ گشدته و    دی

فتوسنتز بر عملکرد دانه اثر گذاشته و از این طریق عملکرد 

 دانه را کاه  داده است  

داری بدر صدفت    پاشی اسید هیومی   تأثیر معنی محلول

(  بدین تیمارهدای اسدید    2عملکرد دانه داشته است )جدول 
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لیتر حاصل شدد   6هیومی   بیشترین عملکرد دانه در تیمار 

داری  لیتددر در هکتددار اخددتال  معنددی 3و  1کدده بددا تیمددار 

لیتدر در   1پاشدی   نداشت  همچنین بدین تیمارهدای محلدول   

داری وجدود مشداهده    هکتار با تیمار شاهد  اختال  معندی 

لیتدر در   6و  3  1پاشی اسید هیومی  به میزا   نشد  محلول

درصدی عملکدرد   9و  6  4هکتار به ترتیب باعث افزای  

 ( 2اهد گردیدند )جدول دانه نسبت به تیمار ش

پاشدی اسدید    در آزمایشی بدر روی گیداه لوبیدا  محلدول    

درصددی   16هیومی  روی عملکرد دانه موجدب افدزای    

عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد شده است کده دلیدل آ    

افزای  فراهمی عناصر غذایی برای گیاه در تیمارهای اسید 

گیداه ذرت    ای بدر    در مطالعه]15[هیومی  بیا  شده است 

داری در تیمارهددای  عملکددرد داندده بدده صددورت معنددی    

پاشی اسید هیومی  نسبت به تیمار شداهد  افدزای     محلول

یافت که دلیل آ  حصول زودهنگام حدداککر سدطح بدرگ     

تر شدد  تجمدع    افزای  دوام سطح برگ و درنتیجه طوالنی

  ضدمناً در آزمدای    ]34[ ماده خش  معرفدی شدده اسدت   

پاشدی اسدید    ابل تیمار تن  خشکی و محلولحاضر  اثر متق

 دار نگردید  هیومی  روی صفت عملکرد دانه معنی

 

 پرولين

پاشدی اسدید    تأثیر سطوح مختلف آبیداری و تیمدار محلدول   

هیومی  بر میزا  پدرولین در سدطح احتمدال ید  درصدد      

 50دار شد  کمترین میدزا  پدرولین در تیمدار شداهد )     معنی

متر تبخیدر   میلی 180ا  آ  در تیمار متر( و بیشترین میز میلی

مشدداهده گردیددد و بددین کلیدده سددطوح آبیدداری اخددتال    

(  میددزا  پددرولین در 2داری وجددود داشددت )جدددول  معنددی

و  71  23متر به ترتیدب بدا    میلی 180و  130  80تیمارهای 

داری را در مقایسده بدا    درصد افزای   اختال  معندی  102

 ( 2دهد )جدول  تیمار شاهد نشا  می

انباشته شد  و تجمع پرولین باعث کداه  آسدیب بده    

  تجمع مدواد اسدمزی در   ]16[شود  غشا در شرایا تن  می

تدر گردیدده و    های گیاهی باعث ایجاد پتانسیل منفدی  سلول

شود تا از طریق تنظیم اسمزی بدا   درنتیجه به گیاه کم  می

  کاه  محتوای رطوبت نسبی گیاه و ]5[تن  مقابله نماید 

دار میزا  پرولین در گیاه خشکی موجب افزای  معنیتن  

کندد کده در   گلرنگ گشته و تجمع پرولین به گیاه کم  می

دوره کوتاهی بعد از اعمال تن  خشکی زنده مانده و پدس  

 11  در بررسدی  ]40[از رفع تن  رشد خود را بازیابی کند 

ژنوتیپ سویا در مرحله رشد رویشی گزارش شدده اسدت    

روی صفت پرولین موجود در بافت گیاهی  تن  خشکی بر

دار گردید  در این گزارش بدا افدزای  تدن  خشدکی      معنی

داری در ایدن گیداه افدزای      میزا  پرولین به صورت معندی 

  در آزمایشی بر روی گیاه گلرنگ با اعمال تن  ]31[یافت 

رطوبتی )براسا  قطدع آبیداری در مراحدل مختلدف رشدد      

پرولین برگ در تیمار تدن  شددید   گیاه(  میزا  اسید آمینه 

دهی(  درمقایسه با تیمار شاهد  ساقه  )قطع آبیاری در مرحله

  افدزای  پدرولین در دوره   ]6[درصد افزای  یافدت   3/66

هدا و نیدز کداه      تن  ممکن است نتیجه تجزیده پدروتئین  

  ]26[ها به دلیل کاه  رشد گیاه باشد  استفاده از آ 

ی اسید هیومی  روی گیداه   پاش با افزای  میزا  محلول

داری در گیاه افدزای  یافتده اسدت     پرولین به صورت معنی

لیتر در هکتدار  بدا وجدود     1پاشی  (  تیمار محلول2)جدول 

داری را در  درصدی میزا  پرولین  اختال  معندی  5افزای  

(  2دهدد )جددول    این صفت بدا تیمدار شداهد نشدا  نمدی     

لیتدر در هکتدار     1پاشی اسدید هیومید  بده میدزا       محلول

لیتر در هکتار  3پاشی  داری را با تیمار محلول اختال  معنی

لیتر در هکتدار بده    6و  3پاشی  نشا  نداد  همچنین  محلول

درصدی پرولین برگ  اخدتال    22و  11ترتیب با افزای  

داری بدا تیمدار شداهد بددو  اسدید هیومید  دارندد          معنی

اسدید هیومید  و   کمترین میدزا  پدرولین در تیمدار شداهد     

لیتر در هکتار مشداهده   6پاشی  باالترین آ  در تیمار محلول

 ( 2گردد )جدول  می
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دار میدزا    کاربرد اسید هیومید  باعدث افدزای  معندی    

  ]7[پرولین در گیاه میخ  نسبت به تیمار شاهد شده است 

تواند در مواقعی که گیاه در شدرایا   پرولین انباشت شده می

ت  میزا  آسیب وارده به گیاه را کاه  تن  قرار گرفته اس

دهد  نتای  آزمایشی روی گیاه گندم نیز نشا  داده است که 

بین کاربرد و عدم کاربرد اسید هیومی  روی میزا  پرولین 

داری وجود دارد و بیشترین میزا  پرولین  برگ تفاوت معنی

  در ]12[مربددوط بدده کدداربرد اسددید هیومیدد  بددوده اسددت 

تیمار اسید هیومی  روی گیاه گاوزبا   میدزا   ای  با  مطالعه

پاشی روند صعودی داشدت    پرولین با افزای  میزا  محلول

 5/4پاشی اسید هیومی  با میدزا    که تیمار محلول صورتی به

درصددی مقددار    5/15لیتر در هزار لیتدر  موجدب افدزای     

  در این آزمای   دلیل افدزای   ]19[پرولین در گیاه گردید 

پاشی اسید هیومی  از طریق ایجداد   رولین با محلولمیزا  پ

شرایا مناسب برای افزای  در محتوای نیتدروژ  گدزارش   

گدردد    تواندد سدبب افدزای  رشدد و عملکدرد       شده که می

توانددد میددزا  تولیددد  همچنددین کدداربرد اسددید هیومیدد  مددی

دار همانند پروتئین و اسدیدهای آمینده    ترکیبات آلی نیتروژ 

( را در گیاه افزای  دهدد  ضدمناً در آزمدای     )مانند پرولین

پاشدی   حاضر  اثر متقابل سطوح مختلف آبیداری و محلدول  

 دار نگردید  اسید هیومی  بر میزا  پرولین معنی

 

 عملكرد روغن

پاشی اسید هیومی  بدا   اثر سطوح مختلف آبیاری و محلول

دار شد  با  سطح احتمال ی  درصد بر عملکرد روغن معنی

داری  ر آبیاری  عملکدرد روغدن بده طدور معندی     افزای  دو

(  بیشترین عملکرد روغن در تیمدار  2کاه  یافت )جدول 

متر تبخیر( مشاهده گردید که بدا تیمدار    میلی 50آبی شاهد )

داری نداشدت  کمتدرین مقددار     متر اخدتال  معندی   میلی 80

درصدد   26متر با  میلی 180عملکرد روغن نیز در تیمار آبی 

 تیمار شاهد مشاهده گردید  کاه  نسبت به

در آزمایشی که با تیمارهدای سدطوح مختلدف آبیداری     

درصد نیاز آبدی بدر روی گلرندگ     50و  75  100براسا  

 2/407انجام گرفت  بیشدترین عملکدرد روغدن بده مقددار      

درصد نیاز آبی و کمتدرین   100کیلوگرم در هکتار با تأمین 

در هکتدار بدا   کیلدوگرم   7/297عملکرد روغن نیز به مقدار 

  بدا اعمدال   ]30[دست آمد  درصد نیاز آبی گیاه به 50تأمین 

تن  خشکی در گلرنگ  عملکرد روغن به شددت کداه    

یابد  ولی با افزای  شدت تن   در سطوح بعدی افدت   می

 گیرد   عملکرد روغن با شدت کمتری انجام می

پاشی اسید هیومی  روی گیداه   با افزای  غلظت محلول

داری افزای  یافتده   کرد روغن به صورت معنیگلرنگ  عمل

لیتر  6(  بیشترین عملکرد روغن با در تیمار 2است )جدول 

لیتددر در هکتددار اخددتال   3بدده دسددت آمددد کدده بددا تیمددار 

(  کمتدرین مقددار عملکدرد    2داری نداشدت )جددول    معنی

روغن نیز در تیمار شاهد اسید هیومید  مشداهده گردیدد     

هکتار  عملکرد روغن را در به میدزا   لیتر در  6ضمناً تیمار 

 درصد نسبت به تیمار شاهد افزای  داده است  20

 180باتوجه به افزای  ناچیز درصدد روغدن در تیمدار    

متر و به ایدن دلیدل کده در     میلی 50متر نسبت به تیمار  میلی

صفت عملکرد روغن دو عامدل درصدد روغدن و عملکدرد     

تعیین عملکدرد روغدن   رسد در  دانه مرثر هستند  به نظر می

در این آزمای   فاکتور عملکرد دانه اهمیت بیشتری نسبت 

به درصد روغن دارا باشد  لذا در ادامه به ذکدر دالیلدی کده    

منجر به کاه  عملکرد دانه در اثر افدزای  دور آبیداری و   

پاشدی اسدید هیومید      افزای  عملکرد دانه در اثدر محلدول  

 شود   گشته است  پرداخته می

هددای  د آب در مراحددل مختلددف رشددد  فعالیددت کمبددو

فیزیولوژیکی گیاه )نظیر تشکیل و پر شد  دانه( را کداه   

  ]13[کاهدد   داده و از این طریق عملکرد دانه گلرنگ را می

نتای  آزمایشی روی گلرنگ با چهار تیمار آبیداری )آبیداری   

متر تبخیر از تجمعی از  میلی 180و  140  100  60براسا  
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( نشا  داده است  بدا افدزای  تدن     Aتشت تبخیر کال  

کده   صدورتی  کندد  بده   رطوبتی  عملکرد دانه کاه  پیدا مدی 

تدرین   و کدم  60بیشترین مقدار این صفت در تیمار رطوبتی 

  ]11[دست آمده است  متر به میلی 180آ  در تیمار رطوبتی 

 دانده  را بر عملکدرد  داری معنی تأثیر مختلف آبیاری سطوح

بر جای گذاشت و دلیل این امر  کداه  سدطح    تابگردا آف

بددرگ و افددزای  سددرعت پیددری بددرگ در شددرایا آبیدداری 

   ]37[نامطلوب بیا  شده است 

پاشدی اسدید    ای  تدأثیر محلدول   در ی  آزمای  مزرعده 

درصددی   16هیومی  روی عملکرد دانه موجدب افدزای    

اسدت  عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد در گیاه لوبیا شده 

که دلیل آ  افزای  فراهمی عناصدر غدذایی بدرای گیداه در     

ای بر    در مطالعه]15[تیمارهای اسید هیومی  عنوا  گردید 

داری در  روی گیاه ذرت  عملکرد دانده بده صدورت معندی    

پاشی اسید هیومی  نسبت به تیمار شاهد   تیمارهای محلول

یمدار    افزای  عملکرد دانه در گیاهدا  ت ]34[افزای  یافت 

شده با اسید هیومی   باعدث حصدول زودهنگدام حدداککر     

تدر   سطح برگ  افزای  دوام سطح برگ و درنتیجه طدوالنی 

شد  تجمع ماده خش  و نهایتاً افزای  عملکرد دانه عنوا  

شده است  ضمناً اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و اسدید  

هیومیدد  بددر صددفت عملکددرد روغددن در آزمددای  حاضددر 

 ردید دار نگ معنی

 

 گيری نتيجه

باتوجه به نتای  تحقیق حاضر  افدزای  دور آبیداری سدبب    

پاشی اسید هیومی  باعث افزای   دار و محلول کاه  معنی

دار صفات تعداد طبق در بوته  وز  هزاردانه  عملکرد  معنی

دانه و عملکرد روغن در گیاه گلرنگ رقم محلدی اصدفها    

گردید  ضمناً بدا افدزای  دور آبیداری و همچندین افدزای       

پاشی اسید هیومی   صفات درصدد روغدن و    زا  محلولمی

داری را  میزا  پرولین نسبت به تیمار شداهد افدزای  معندی   

پاشی اسید هیومی  سبب تخفیدف   نشا  دادند  لذا  محلول

تأثیر افزای  دور آبیاری بر اجزای عملکدرد گیداه گلرندگ    

شده و اثرات مکبتی را بر روی اجزای عملکرد گیاه گلرندگ  

که این صدفات را نسدبت بده تیمدار      صورتی است  بهداشته 

داری متمایز سداخته اسدت  رویکدرد     شاهد به صورت معنی

اسددتفاده از کودهددای بددا منشددا آلددی و طبیعددی هماننددد     

پاشی اسید هیومی   ضمن حف  عملکرد محصدول     محلول

گدردد  بدا توجده بده عددم       مانع آلودگی محیا زیسدت مدی  

  بر گیاه و افزای  اجدزاء  مشاهده اثرات سوء اسید هیومی

کده برخدورد    رسد بهتر است درصدورتی  عملکرد  به نظر می

گیاه با شرایا آبیاری محدود در طدول دوره رشدد محتمدل    

پاشدی   است  جهت افزای  عملکرد در گیاه گلرنگ محلول

 اسید هیومی  روی این گیاه انجام گیرد 

 

 منابع

تأثیر  (1392میدانی ج کریمی ا و پورمحمد ع ) اصغری  1

ورزی و کاشدت بدر رطوبدت     های مختلف خاك روش

خاك و عملکرد گلرنگ در تناوب با گنددم در منداطق   

  237-245(: 1)23دیم  آب و خاك  

( اثر قطع آبیاری در مراحدل مختلدف   1390امیدی اح )  2

های تحمل به تن  در  رشد بر عملکرد دانه و شاخص

 .116-130(: 1)13سه رقم گلرنگ  علوم زراعی ایرا   

( 1392امیددری م  عددرب م  آزادگددا  ب و مطلبددی ا )   3

بررسی تأثیر اسید هیومی  بر اجدزای عملکدرد و دوام   

عمر گل شاخه بریده ژبرا  نظام مهندسی کشداورزی و  

  46-49(: 42)11منابع طبیعی  

( روابددا بددین 1383امینددی   سددعیدی ق و ارزانددی ا )  4

علدوم   های گلرنگ  عملکرد دانه و اجزای آ  در ژنوتیپ

 .525-535: 45و فنو  کشاورزی و منابع طبیعی  

هدای   ( دانده 1379آلیاری ه  شکاری   و شکاری   )  5
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روغنی  زراعت و فیزیولوژی  انتشارات عمیدی تبریز  

182  . 

( اثددرات تددن   1387باغخددانی   و فددرحبخ  ح )   6

خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولدوژیکی سده   

کشداورزی: آب  خداك و   رقم گلرنگ بهاره  پدهوه   

 .45-57(: 2)8گیاه در کشاورزی  

( بررسی کداربرد  1392بوربور ر  مطلبی ا و اردبیلی ز )  7

هدای   کودهای آلی و معدنی بر روی برخدی از ویهگدی  

فیزیولددوژیکی در گددل میخدد   دومددین همددای  ملددی 

 .  7مباحث نوین در کشاورزی  

شدد  ( ارزیابی ر1387االحمدی م ) ع و جامی بهدانی م   8

های مختلف کاشدت    و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ

 .245-254(: 2)6های زراعی ایرا    پهوه 

العمدل   ( عکدس 1389االحمددی م )  ع و جدامی  بهدانی م  9

ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شدرایا  

 .315-323(: 2)8های زراعی ایرا    بیرجند  پهوه 

( تأثیر سدطوح  1390بیگی    گلچین ا و شفیعی   )  10

مختلف نیتروژ  و مولیبد  محلول غذایی بدر صدفات   

کمی و کیفی غلظت نیترات در خیدار سدبز در محدیا    

(: 6)2ای   هدای گلخانده   آبکشت  علوم و فندو  کشدت  

48-37. 

راد ا ح و نورمحمددی   پالیزدار م  دلخوش ب  شدیرانی   11

هددای آبیدداری و مقددادیر  ( بررسددی اثددر رژیددم1391ق )

لکددرد و اجددزای عملکددرد گلرنددگ   پتاسددیم بددر عم 

(Carthamus tinctorius L.  تحقیقدددات گیاهدددا  )

 .628-645(: 4)28دارویی و معطر ایرا   

شددندی    پددازکی ع  اصددغرزاده ا  آزادی ا و  پددروازی  12

( اثر دور آبیاری  اسدید هیومید  و   1392نهاد   ) پاك

هدای فیزیولدوژیکی    های محرك رشد بر ویهگی باکتری

ر در منطقه شهر ری  فیزیولوژی گیاهدا   گندم رقم کوی

 .19-33(: 18)5زراعی  

( تددأثیر آبیدداری 1390جبدداری اورندد  م و عبددادی ع )  13

تکمیلی بر جذب عناصر  روابا آبی و ارزیابی تحمدل  

هدای   به خشکی در گلرندگ در شدرایا اردبیدل  تدن     

 .115-127(: 2)3محیطی در علوم زراعی  

( بررسی اثر 1377)جعفرزاده کنارسری م و پوستینی ك   14

تددن  خشددکی در مراحددل مختلددف رشددد بددر برخددی  

های مرفولوژیکی و اجزای عملکدرد آفتدابگردا     ویهگی

  353-361(: 2)29)رقم رکورد(  علوم کشاورزی ایرا   

( 1392جها  م سهرابی ر  دعدایی   و امیدری م ب )    15

تأثیر کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت در خاك و 

هدای   ومید  بدر برخدی ویهگدی    پاشی اسدید هی  محلول

در  (.Phaseolus vulgaris L) آگرواکولدوژیکی لوبیدا  

 .71-90(: 2)3شناختی   شرایا مشهد  کشاورزی بوم

 بررسدی ( 1387) م خطیدری  خانلریا  و ع آرائی چراتی  16

 و پدرولین  و پدروتئین  مقددار  زنی  جوانه بر سرب تأثیر

 Brassicaکلدزا )  رقدم  دو در سدرب  بده  تحمل ارزش

napus L.  41-52(: 3)5(   علوم محیطی  

چمدددانی    خدابندددده    حبیبدددی د  اصدددغرزاده ا و   17

( بررسدی تدأثیر تدن  شدوری بدر      1391فرد م ) داودی

عملکرد و اجزای عملکدرد در گنددم تلقدیح شدده بدا      

هددای محددرك رشددد )ازتوبدداکتر کروکددوم      بدداکتری

آزوسپیریلیوم لیپوفروم  سدودومونا  پوتیددا( و اسدید    

 .25-37(: 1)8ی   زراعت و اصالح نباتات  هیوم

( نقد   1384ج ) حامدی    مهرگدا  ع و ملکدوتی م    18

تغذیه متعادل در کداه  اثدرات سدوء خشکسدالی در     

 .14-21: 424گیاها   نشریه فنی  

( فعالیددت 1392ر و مینددایی آ ) حیدددری م  میددری ح    19
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اکسدیدا  و ترکیبدات بیوشدیمیایی گیداه      های آنتی آنزیم

در واکن    (.Borago officinalis L) اروپاییگاوزبا  

هدای   به تیمارهای تن  خشکی و اسید هیومی   تن 

 .159-170(: 2)6محیطی در علوم زراعی  

( گیاها  صنعتی  انتشارات جهداد  1383پور م ) خواجه  20

 .صفحه 580دانشگاهی واحد صنعتی اصفها   

( طراحددی و 1385دامغددانی ع  کددوچکی ع و زنددد ا )   21

نظام در کشاورزی پایددار  نهمدین کنگدره     بوممدیریت 

علوم زراعت و اصالح نباتات ایدرا   دانشدگاه تهدرا      

 .36-59صص  

( بررسی 1391ا ) فر    فرد م  حبیبی د و داودی داودی  22

اثر تن  شوری بر پایداری غشاء سیتوپالسمی  میدزا   

کلروفیل و اجزای عملکدرد در گنددم تلقدیح شدده بدا      

رشدد و اسدید هیومید   زاعدت و     های محرك  باکتری

 .71-86(: 2)8اصالح نباتات  

های اخیر در  ( پیشرفت1389ذولفقاری ب و یکدانه ا )  23

های اسدتخراج ترکیدب گیداهی  داروهدای      زمینه روش

 .51-55(: 1گیاهی  )

( 1390پدور ب )  رامش  نیا ی  صباغ تازه ا و طهماسب  24

 بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریدق 

های آماری چند متغیره  اولین همدای  تخصصدی    روش

 .  9های شمال غرب کشور   توسعه کشاورزی استا 

( 1384رفیعی    کاشدانی ع  مامقدانی ر و گلچدین ا )     25

تأثیر مراحل آبیاری و کداربرد نیتدروژ  بدر عملکدرد و     

برخددی خصوصددیات مرفولددوژیکی هیبریددد گلشددید    

  44-54(: 1)7آفتابگردا   علوم زراعی ایرا   

( اثدددرات متقابدددل  1392رمدددرودی م و خمدددر ع )   26

پاشی اسدید سالیسدیلی  و تیمارهدای مختلدف      محلول

هددای کمددی  کیفددی و    آبیدداری بددر برخددی ویهگددی  

های اسدمزی ریحدا   تحقیقدات کداربردی      کننده تنظیم

 .19-32(: 1)1اکوفیزیولوژی گیاها   

هدددای   ( جنبددده 1378سدددرمدنیا غ و کدددوچکی ع )    27

دیدم )ترجمده(  انتشدارات جداد     فیزیولوژی  زراعدت  

 .صفحه 424دانشگاهی مشهد  

( تأثیر ماده 1389صالحی ب  باقرزاده ع و قاسمی ب )  28

هدای رشدد  عملکدرد و     آلی هیومی  اسید بدر ویهگدی  

 Lycopersiconفرنگی ) اجزای عملکرد سه رقم گوجه

esculentum L. ) (: 4)2شناسددی کشدداورزی    بددوم 

647-640. 

چهددارجویی ع و پاکدددلیا  ع   صددالحی ب  بدداقرزاده    29

( بررسی سودمندی مصر  ماده آلدی هیومید    1389)

فرنگدی    اسید بر خصوصدیات کمدی سده رقدم گوجده     

 هددای نددو در کشدداورزی   پنجمددین همددای  ملددی ایددده

 .صفحه 5

( واکدن   1387فراست م  ساجدی   و میزاخدانی م )   30

صفات گیاهی چهار ژنوتیپ گلرنگ در شدرایا تدن    

 .67-81(: 1)3های نوین کشاورزی   کمبود آب  یافته

( 1383زاده ا ) فرخددی ا  گالشددی    زینلددی ا و عبدددل  31

ژنوتیپ سویا در مرحلده   11بررسی تحمل به خشکی 

(: 4)11رشد رویشی  علوم کشاورزی و منابع طبیعدی   

69-59. 

( تددأثیر 1391ر ) ر و ذبیحددی ح  قاسددمی ا توکددل م    32

ویشدی   نیتروژ   پتاسیم و اسدید هیومید  بدر رشدد ر    

جددذب عناصددر نیتددروژ  و پتاسددیم در مینددی تیددوبر   

ای  زراعت و اصدالح   زمینی تحت شرایا گلخانه سیب

 .39-56(: 1)8نباتات  

اول م  ر  کددافی م و بنایددا   قربددانی    خزاعددی ح    33

( اثر کاربرد هیومید  اسدید در آب آبیداری بدر     1389)
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شناسدددی  عملکدددرد و اجدددزای عملکدددرد ذرت  بدددوم

 .123-131(: 1)2کشاورزی  

اول م و  قربدددانی    خزاعدددی ح  کدددافی م  بنایدددا   34

پاشدی سدطوح    ( تدأثیر محلدول  1392شدعاع م )  صادقی

مختلف اسید هیومی  بر عملکرد  اجدزای عملکدرد و   

زراعدی    هدای بده   های رشددی ذرت  پدهوه    شاخص

5(4 :)337-325. 

( بررسددی تجزیدده  1389پددرور ا و قاسددمی ع )  گددل  35

و روغدن در ارقدام    همبستگی و علیدت عملکدرد دانده   

گلرنگ بهاره تحدت شدرایا آبیداری معمدول و تدن       

 .248-259(: 3)4های نوین کشاورزی   خشکی  یافته

( اثدر تدن  خشدکی و    1391نیا ا و جلیلیا  ج ) محسن  36

منابع کودی بدر عملکدرد و اجدزای عملکدرد گلرندگ      

(Carthamus tinctorius L.بوم  )     شناسدی کشداورزی

4(3 :)245-235. 

ح  ابتانه ح و وفدایی م   لقب ح  نوری    زارع یمظاهر  37

( اثر آبیاری تکمیلی بر صفات مهم زراعدی سده   1380)

رقم آفتابگردا  در زراعت دیدم  پدهوه  کشداورزی     

3(1 :)41-31. 

( بررسدی  1392پدور درویشدی ح )   مظفری ح و حسن  38

تأثیر استفاده از آبیاری با آب شور بر درصد و عملکرد 

(: 1)9زراعت و اصدالح نباتدات    روغن ارقام گلرنگ  

61-49. 

( 1375خانقدداه ح ) مظفددری ك  عرشددی ی و زینددالی   39

بررسددددی اثددددر خشددددکی در برخددددی از صددددفات 

مرفوفیزیولوژیکی و اجزای عملکدرد دانده آفتدابگردا      

 .24-33(: 3)12نهال و بذر  

زاده ع و  م  سدروش  ثانوی ع  دهنوی م  مدر  موحدی  40

پددرولین  قندددهای ( تغییددرات میددزا  1383جاللددی م )

و فلورسانس کلروفیل در  (Spad) محلول کل  کلروفیل

پاشی  ارقام گلرنگ پاییزه تحت تن  خشکی و محلول

 .93-109(: 1)4روی و منگنز  بیابا   

( زراعدت گلرندگ  نشدریه ترویجدی     1381نارکی   )  41

وزارت جهاد کشاورزی  سازما  تحقیقات آمدوزش و  

یسدتگاه تحقیقداتی   تروی  کشاورزی  معاونت تروی   ا

 .42-61(: 3)3گچسارا   

لقدب ح   ح  سدپهری ع و مظداهری   یاری د  کشتکار ا   42

های گلرنگ  ( بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ1392)

های تحمل در منطه همدا    بهاره با استفاده از شاخص

دومددین همددای  توسددعه پایدددار کشدداورزی و محددیا 

 .  15زیست سالم  

یددری   و قددادری ا  پددور م  خ یددداللهی د  اصددغری   43

( اثر تن  خشکی و انواع کود آلی بر عملکدرد  1393)

 Carthamusهای بیوشیمیایی گلرنگ ) روغن و ویهگی

tinctorius L. )   27-40(: 2)1تولید گیاها  روغنی. 
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