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 :چکیده
فاکتوریل در  صورت آزمایشی به ایبررسی تاثیر میزان مختلف هیومیک اسید بر عملکرد ارقام مختلف خیار گلخانهبرای 

گیاه پزشکی تحقیقاتی  موسسه  در گلخانه 1931و بهار  1939سال در زمستان  تکرار 9ادفی در قالب  طرح کامال تص

ای نزدیک در ایران به اجرا کشور با هدف بررسی های پایه ای جهت کشت و  تولید خیار گلخانه ای ارگانیک، در آینده

 15گرم و  95و  گرم 10)هیومیک  ظت اسید غل سهشامل  دوم و فاکتور 23و 130شامل دو رقم خیار اول فاکتور  .درآمد

-و عملکرد میوه انداره ، تعداد میوهقطر ساقه ارتفاع ساقه، صفات. اسید به عنوان شاهد انتخاب شدندبدون کاربرد  و (گرم

صفت  و نتایج به دست آمده نشان داد که بین رقم های مورد آزمایش و اثر متقابل تیمار اعمال شده در رقم. گیری شد

باالترین عملکرد را به  هیومیکاسید گرم  95در صفت عملکرد و غلظت . تفاع گیاه در سطح یک درصد معنی دار شدار

 .(p<0.05) خود اختصاص داد که این تیمارها با شاهد آزمایش نیز اختالف معنی داری داشت

 

 عملکرد، ایخیار گلخانهارگانیک، ارقام مختلف،  ،هیومیکاسید : کلمات کلیدی

 

 دمهمق
تولید خیار در جهان پس از گوجه فرنگی و کلم پیج و پیاز در بین سبزی ها مقام چهارم را داراست و ایران با تولید 

رو  از این (.1932میرزا حسینی  به نقل از 2512، فائو )تن دومین کشور تولیدکننده بزرگ خیار در جهان است  1313555

های فعال در  وری گلخانه تواند نقش مهمی در افزایش بهره کیفیت آن، می های نوین برای افزایش عملکرد و توسعه روش

 (1932میرزا حسینی، ) .امر تولید این محصول داشته باشد

در حال حاضر با توجه به بحران آّب در استان های نظیر تهران و کرج شاهد تمایل کشاورزان به سمت تاسیس گلخانه 

افزایش عملکرد . اشد، و یکی از پر طرفدار ترین گیاهان این صنعت، خیار می باشدگیری باغات مشجر می ببیشتر از بکار

در واحد سطح و همچنین شناخت بهترین رقم یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تولید بدون مصرف هزینه و انرزی 

. می دهد نت نشان های قارچی حساسی گل بوده و نسبت به بیماری ارقامی پر 23و  130های  رقم. مضاعف می باشد

  .دشوبازارپسندی این محصول می باعث افزایش ها  همچنین شکل ظاهری این رقم

برای باال بردن تولید سبزیجات نیز  .گذاردای شبه هورمونی است که بر رشد و نمو گیاهان اثر  میماده هیومیکاسید  

براساس نتایج . اسبی را فراهم می آورد، استفاده نمودمی توان با کاربرد برخی مواد مثل اسید هیومیک که شرایط محیطی من
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استفاده از اسید هیومیک در سبزی ها می تواند باعث افزایش قابل توجهی  2511انتشار یافته از طاها و همکاران در سال 

در به تازگی ( .  1932میرزا حسینی، )در صفات رشد رویشی و ویژگی های عملکرد سیب زمینی در رقم دزیره گردد 

که از منابع معدنی بدست آمده و به صورت گرانوله  "پارس هیومیک"کشور ما،  اسید هیومیک ایرانی را با نام تجاری 

اما هنوز آنطور که شایسته است، از آن استقبال نشده و همچنان واردات آن از .عرضه می گردد را به تولید انبوده رسانده اند

 (.عات بدست آمده از شرکت گلسنگ کویر یزداطال)کشورهای دیگر رو به افزایش است 

امروزه حذف یا کاهش مصرف حاصلخیز کننده های شیمیایی از الزامات برنامه توسعه پایدار کشاورزی کشور به 

. از این رو استفاده از کودهای آلی رو به افزایش است(. 1933ضرابی و همکاران ) منظور تولید محصوالت ارگانیک است

ستفاده دقیق از کودهای ارگانیک مثل ورمی کمپوست و اسید هیومیک مشکالت مربوط به اینگونه خاک ها را بنابراین با ا

به طوری که فرآیند کمپوست که عبارتست از تجزیه شدن و تغییر شکل یافتن مواد آلی . تا حدودی میتوان برطرف نمود

واد مفید که کمپوست نام دارد و موجوداتی نظیر بقایای گیاهان و حیوانات، فاضالب شهری و زباله های شهری به م

های خاکی به تغییر شکل یافتن مواد آلی و تبدیل شدن آنها به و کرم( قارچ ها و باکتری ها ) ها حشرات، میکروارگانیسم

به نقل از میرزا حسینی  1933الماسیان، )کنند که محصول نهایی ورمی کمپوست نامیده می شود کمپوست کمک می

 .تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر میزان مختلف هیومیک اسید بر عملکرد دو رقم خیار انجام شد (.1932

 ها مواد و روش
ماه سال  اواخر اردیبهشت تا 1939اسفند  اوایل از بهارهتحقیقاتی به صورت کشت  موسسه   ین آزمایش در گلخانها

ای بررسی های پایه ای جهت کشت و  تولید خیار گلخانه گردد، با هدفکه تحت شرایط ارگانیک اداره می 1931

 ،ایبر دو رقم از گیاه خیارگلخانه هیومیک اسیدبه منظور بررسی اثر . به اجرا درآمدارگانیک، در آینده ی نزدیک در ایران 

  .انجام شد تصادفی کامالً طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب

و تیمار  (گرم 15و10،95)هیومیک اسید  شامل دو غلظت  دوم و فاکتور 23 و 130شامل دو رقم خیار اول فاکتور 

و عملکرد میوه انداره گیری  ، نعداد میوهقطر ساقه ارتفاع ساقه، صفات. بدون اعمال اسید به عنوان شاهد انتخاب شدند

به تازگی توسط شرکت که ( پارس هیومیک)هیومیک اسید، که در این طرح از هیومیک اسید ارگانیک ایرانی . شد

 .در داخل کشور تولید میشود، استفاده شد "گلسنگ کویر یزد"

معموال بر اساس ضرورتهای تولید ارگانیک، جهت تهیه بستر گلخانه از کود  . این محصول به صورت گرانوله است 

کمبود برخی عناصر موجود شود تا بتوان از این طریق و ورمی کمپوست، مخلوط با هیومیک اسید استفاده  می( کمپوست)

 .در ورمی کمپوست را جبران نمود و عالوه بر آن قدرت جذب عناصر موجود در خاک توسط گیاه را باال ببریم

با میزان ثابت از بستر آماده کاشت ارگانیک تولید شده توسط شرکت گیلدا استفاده  20*05*10سبد به ابعاد 21 

محاسبات آماری و تجزیه واریانس داده (. کیلوگرم می باشد 13لیتر یا  99ابر با عدد سبد، مقداری بر 21که برای . )گردید

 .گرفتانجام  SAS ها و مقایسه میانگین صفات مورد اندازه گیری با استفاده از نرم افزار رایانه ای

 

 نتایج و بحث 
 هیومیک اسیدنتایج تجزیه واریانس صفت وزن میوه با تیمار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222 

این  .دار نیستمعنی و همچنین اثر رقم در هیومیک اسید ت وزن میوه نشان داد که اثر رقمنتایج تجزیه واریانس صف

روند مشابهی دارند و وزن میوه تحت تاثیر رقم در صفت وزن میوه  (23و  130)بدان معناست که دو رقم تحت آزمایش

 صفت وزن میوه معنی دار شددر سطح یک درصد بر  هیومیک اسیدهای  اما تیمار غلظت .(1جدول )قرار نمی گیرد

تیمار  که باگرم بود  15گرم از غلظت  1320پس از مقایسه میانگین مشخص شدکه باالترین وزن میوه با میزان  .(1جدول )

تفاوت معنی داری داشته  هیومیک اسیداختالف آماری ندارند اما با شاهد آزمایش یعنی تیمار بدون  هیومیک اسید گرم 95

 .بر این صفت معنی دار نشدهیومیک اسید متقابل رقم در غلظتهای  در آخر اثر .اند

 

 صفات مورد بررسیتجزیه واریانس  1جدول

     میانگین مربعات  

 تعداد میوه (متر)ارتفاع گیاه (گرم)وزن میوه درجه آزادی منابع آزمایشی

 n.s ** 91/1 50/5 n.s 23109 1 رقم

10/9 191930* 9 هیومیک اسید  ** 119/5 * 

n.s 21/5 15310 9 هیومیک اسیدرقم در   n.s n.s513/5 

 51/5 21/5 112233 29 خطای آزمایش

 11/25 11 22  (درصد)ضریب تغییرات

 

 .معنی دار نیست  n.sمعنی دار در سطح یک درصد **درصد  0معنی دار در سطح *    

 هیومیک اسیدنتایج تجزیه واریانس صفت قطر ساقه با تیمار 

جدول ) داری در سطح یک درصد داردکه این دو رقم تفاوت معنی کندمشخص میاریانس صفت قطر ساقه تجزیه و

 11/1با  23سانتیمتر بیشتر از رقم  23/1با قطری معادل  130که رقم  مشخص می کندو مقایسه میانگین این صفت  (1

 .نپذیرفته و معنی دار نشده است یومیک اسیدهاثری تحت تاثیر  و اثر متقابل رقم در هیومیک اسید ولی این صفت .است

به یک گونه تحت  نیز هر دو رقم ،اثری بر قطر ساقه نداشته است هیومیک اسید اظهار داشت عالوه بر اینکهتوان پس می

 .(1جدول ) قرار گرفته اند هیومیک اسیدتاثیر 

 

 در رقم نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی 2جدول

 (سانتیمتر)قطر ساقه (متر)فاع گیاهارت صفات   رقم

130 99/1  a 23/1 a 

23 93/9 b 11/1 b 

  .حروف مشترک نشان دهنده یک سطح آماری می باشد                       
 

 

 در هیومیک اسید نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی 9جدول
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 هیومیک اسید

 (گرم) 
 تعداد میوه (گرم)بوتهدر یک  وزن میوه (متر)ارتفاع بوته صفات

 b 1151 b 5/13  b 2/9 شاهد

10 11/1 a 1320 a 1/21 ab 

95 91/1 a 1352 a 3/21 a 

15 33/1a 1313a 1/21a 

 .حروف مشترک نشان دهنده یک سطح آماری می باشد  
 

 هیومیک اسیدنتایج تجزیه واریانس صفت ارتفاع ساقه با تیمار 

 استدار ساقه نشان داد که اثر رقم در سطح یک درصد معنی ارتفاع واریانس صفت نتایج تجزیه

تیمار  .است 23متر نسبت به رقم  99/1با ارتفاعی معادل  130مقایسه میانگین حاکی از ارتفاع بیشتر رقم (. 1جدول )

 پس از مقایسه میانگین مشخص شد .در سطح یک درصد بر صفت ارتفاع ساقه معنی دار شد هیومیک اسیدغلظت های 

 دار نشدمعنی هیومیکاسید  گرم 10 حاصل که با تیمار گرم 15ت متر از غلظ 33/1که بیشترین ارتفاع ساقه با ارتفاع 

و در آخر اثر متقابل رقم در . اختالف آماری داشته اند هیومیک اسیداما با شاهد آزمایش یعنی تیمار بدون  (.2جدول )

  .دار نشد بر این صفت معنی هیومیک اسیدهای اسید غلظت

 هیومیکبا تیمار اسیدصفت تعداد میوه نتایج تجزیه واریانس 

این بدان معناست که دو رقم تحت  .میوه نشان داد که اثر رقم معنی دار نیست تعدادنتایج تجزیه واریانس صفت 

اما  .(1جدول )یردروند مشابهی دارند و تعداد میوه تحت تاثیر رقم قرار نمی گمیوه  تعداددر صفت  (23و  130)آزمایش

پس از مقایسه میانگین  .(1جدول )میوه معنی دار شد تعداددرصد بر صفت  پنجدر سطح  هیومیک اسیدهای  تیمار غلظت

نشان ) اختالف آماری ندارند هیومیک اسید گرم 10که با تیمارگرم بود  15مقدارمیوه از  تعداد مشخص شدکه باالترین

اما با شاهد آزمایش یعنی تیمار بدون  (ت ها باعث افزایش تعداد میوه شده استدهنده این است که کاربرد این غلظ

 .استتفاوت معنی داری داشته  هیومیک اسید

ها در توان گفت رقم پس می .بر این صفت معنی دار نشد هیومیکهای اسید  در آخر اثر متقابل رقم در غلظت 

در انتها تمامی صفات اندازه گیری شده در این آزمایش  .اندداده ها کاهش یا افزایش را به یک نسبت انجامتمامی غلظت

عمل کرده ( گرم 15و 10)گرم اسید هیومیک بهتر از شاهد و نیز بهتر از غلظت های  دیگر 95اند غلظت موید این نکته

گرفتند  گرم هیومیک در یک کالس آماری قرار 15گرم و  95های هرچند در برخی صفات مشاهده گردید غلظت. است

گرم عملکرد باالتری داشته و هر دو غلظت نسبت به شاهد آزمایش در صفات اندازه گیری شده  95ولی در کل غلظت 

 .دارای میانگین باالتری می باشند
 منابع

. آمارنامه کشاورزی محصوالت زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی اداره کل آمار و فناوری اطالعات، جلد اول(1

1933- 1935. 

مطلب . 12شماره . کمپوست و کود آلی از پسماندها و خبرنامه فناوری های نوین در کشاورزی. 1933. الماسیان،ف(2
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اثر شوری و کاربرد ورمی کمپوست بر غلظت عناصر غذایی و عملکرد اسفناج رقم . 1932. رونقی، ع . شیخی، ج (9
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