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چکیده

شود. نامناسب بـودن ترکیبـات اغلـب خـاك     هاي ایران کشت میسیب یکی ازمحصوالت مهم باغبانی دنیاست و در اکثر استان
باشد. از این رو درختان میوه میکمبود مواد آلی خاك در کنار عدم مدیریت صحیح تغذیه، از مشکالت کشت و کارهاي ایران و

تصـادفی  ها متداول شده است. در یک آزمایش گلخانه اي در قالـب طـرح کـامال   امروزه استفاده از برخی مواد اصالحی در خا ك
بصورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل نـوع رقـم (رد دلیشـز و گلـدن دلیشـز) فـاکتور اول ، مصـرف کـود شـیمیایی (عـدم مصـرف            

گرم در گلدان) به عنوان فـاکتور سـوم،   8و 4، 2، 0) به عنوان فاکتور دوم، سطوح مختلف مصرف هیومیک (%100و%50کود،
در چهار تکرار انجام شد. پس از اعمال تیمارها طی مراحل رشد فاکتورهاي میزان عناصربرگ (ازت، فسفر، پتاسـیم، آهـن و روي)   

)، وزن خشک ساقه، سطح برگ و تعداد جوانه مورد ارزیابی قرار گرفـت کـه   طول و قطر شاخه سال جاري ناشی از (رشد پیوندك
دار نبود. اثر تیمار هیومیـک اسـید بـر تمـام صـفات مـورد       نتایج زیر حاصل گردید. اثر تیمار رقم بر اکثر صفات به جزء ارتفاع معنی

ت با افزایش غلظت هیومیـک اسـید ارتبـاط    مطالعه معنی دار و موجب افزایش صفات نسبت به شاهد گردید. بطوریکه افزایش صفا
گرم در گلدان هیومیک اسید مشاهده شد. اثر تیمار سطوح کودي نیـز بـر صـفات    8مستقیم داشت و بهترین نتایج در تیمار مصرفی 

ومیک اسید، مورد مطالعه اثر معنی دار و حداکثر نتایج در تیمار  کاربرد توصیه صد درصد کود مشاهده شد. اثر متقابل تیمارهاي هی
گرم هیومیک اسید همـراه بـا   8کود و رقم بر تمامی صفات نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر معنی دار بود. بهترین نتایج در تیمار 

کود دهی صددرصد در رقم قرمز بدست آمد.        

رقم، سیب زرد، سیب قرمز، هیومیک اسید، عناصر غذایی:کلمات کلیدي

مقدمه

اي در سبد غذایی خانوار برخوردار است. بطوریکه کشت و تولیـد آن  داري است که از اهمیت ویژههاي دانهسیب یکی از میوه
هاي سالم و با کیفیتی اي احداث باغ موفق و اقتصادي استفاده از نهالدر مناطق معتدله کشور اهمیت خاصی دارد. یکی از اصول پایه

گرم بافت گیاهی مثال برگ خشک را اگر یکصد کیلو). 1388ند (قاسمی و همکاران، است که از استانداردهاي الزم برخوردار باش
هـاي گیـاهی بـه کمپوسـت     در زیر الیه نازکی از خاك قرار دهید وگرما ، رطوبت و اکسیژن کافی براي آن تامین کنید. پس مانـده 

هـاي گیـاهی را درآن   تـوان بافـت  غیرمسـلح مـی  شوند. کمپوست در واقع ماده ارگانیک نیمه تجزیه شده است و با چشـم  تبدیل می
شـود.  گفتـه مـی  گذارند که بـه آن هومـوس  اي رنگ به جاي میتشخیص داد. چنانچه روند تجزیه ادامه یابد سرانجام ماده نرم قهوه

ناسـایی  هـاي گیـاهی قابـل ش   شود، اما در زیر میکروسکوپ سلولنمیدرهوموس با چشم غیر مسلح آثاري از بافت گیاهی مشاهده
ها یعنی گرما، رطوبت، اکسیژن ومواد معدنی مناسب فراهم باشد سرانجام هستند اگر باز شرایط مناسب براي فعالیت میکروارگانیسم

) دارد اما حقیقتا هیچ 5تا 8/3( اسیدي ضعیف pHتشکیل خواهد شد. این مادههیومیک اسیدماده سیاه رنگ مایل به قهوه اي به نام 
مواد هیومیکی شامل مخلوطی از ترکیبـات  .(Mikkelson, R.I, 2005 )دهاي شناخته شده چه معدنی وچه آلی نداردشباهتی به اسی

اسـید هیومیـک در اثـر تجزیـه     (Maccarthy et al., 2001).شوندآلی مختلف هستند که از باقیمانده گیاهان و حیوانات حاصل می
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-300000شـود و بـا وزن مولکـولی    آید و در خاك، زغال سنگ و پیت یافت میمیمواد آلی به ویژه مواد با منشأ گیاهی به وجود
همچنین گزارش شد که اسـید هیومیـک سـبب افـزایش     گردد.محلول با عناصر میکرو میسبب تشکیل کمپلکس پایدار و نا30000

Mackowiak(فسفر و نیتروژن در گیاه بنت گراس شده و تجمع ماده خشـک را افـزایش داده اسـت    et al., 2001.(   در بررسـی اثـر
ها، میزان فتوسنتز، جذب ترکیبات هیومیک اسید بر فرآیندهاي رشد گیاه گزارشی مبنی بر تاثیر این ترکیبات بر تحریک رشد ریشه

کاربرد اسید هیومیک به صورت محلول پاشی و کاربرد. (Chen et al.,1990)عناصر غذایی، سطح برگ و بیوماس گیاهی ارائه شد
. در (Adani et al., 1998)شـود در خاك موجب افزایش جذب عناصر غذایی از خاك و کارآیی بهتر عناصر غذایی در گیـاه مـی  

مطالعاتی اثر کاربرد اسید هیومیک در مزرعه گندم را مثبت گزارش نمودند بطوریکه مصرف آن موجب افزایش جذب عناصر کـم  
(Maccarthy et al., 2001).شدمصرف در گیاه گندم و رفع کلروز برگی 

مواد و روش ها

اي واقـع در شـهر ماهـان از توابـع     در گلخانـه تکـرار  4بر پایه بلوك هـاي کامـل تصـادفی بـا     در یک طرح آزمایشی فاکتوریل 
بـه ازاء  ) گـرم  8و 4، 2، 0شهرستان کرمان سه تیمار مورد بررسی قرار گرفت. تیمار اول استفاده از سطوح مختلف هیومیک اسید (

مصـرف  درصـد  100درصـد و  50تیمار دوم مصرف کود در سه سطح مصرف شامل: بدون کود ( خاك مزرعه )، هر گلدان بود. 
% کود و تامین کامل نیـاز  50کود بر اساس انجام آزمایش خاك مزرعه و تعیین نیاز کودي به مقدار  نصف میزان مورد نیاز یا همان 

گـرم  3/0گرم ازت، 1کیلوگرم خاك خشک داشت 17شده اعمال شد. به ازاء هر گلدان که % کود مصرفی توصیه100کودي یا 
گرم فسفر به خاك هر گلدان به عنـوان  1گرم سولفات منگنز، 3/0گرم سولفات مس، 1/0گرم سولفات آهن، 5/0سولفات روي، 

مصرف، مقـدارهاي ذکـر شـده کودهـاي بـاال،      درصد 50درصد مصرف کود توصیه شده) اضافه گردید. در تیمار 100کود تمام (
نصف و به خاك گلدان اضافه گردید. تیمار سوم در این تحقیق ارقام گلدن دیلیشز و رد دیلیشز یا همان سیب زرد لبنـانی  و سـیب   

ام آزمایش درحال قرمز لبنانی بود که پیوندك این ارقام بر روي دانهالهاي سیب لبنانی در شهریورماه پیوند شده بود که در زمان انج
خواب بسر می بردند. نمونه گیري براساس نقشه طرح و از فاکتورهاي مد نظر شامل میزان عناصر ازت ، فسفر، پتـاس، آهـن و روي   
در برگ، سطح برگ، طول ساقه، وزن خشک ساقه، قطر ساقه و تعداد جوانه بود. میزان عناصر از طریق انجام آزمون برگهاي میانی 

برگ ابتدایی شاخه در تیر ماه و بقیه فاکتورها در پایان آزمایش در دیماه انـدازه  5ه، سطح برگ از طریق اندازه گیري ساقه در تیرما
گیري عناصر برگ ازت به روش کجلدال، فسفر با دستگاه اسپکتوفتومتر، پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر اندازهگیري شد. جهت میزان 

متـر،  گیري صفات رویشی از جمله طول ساقه با متر دقیق بر حسـب سـانتی  میک ابزوربشن و اندازهو عنصر آهن و روي با دستگاه ات
هـا و اسـتفاده   متر، تعداد جوانه شمارش (عدد) در اواخر مهرماه، سطح برگ از طریق اسکن برگقطر ساقه با کولیس بر حسب میلی

و MSTAT-Cو تجزیه تحلیل آماري طـرح بـا نـرم افـزار آمـاري      اندازه گیري شد Digimizer.4.1.1.0_persianGFXاز نرم افزار 
.اي دانکن انجام گردیدها با آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

نتایج و بحث

هیومیک اسید توام با سطوح مختلف مصرف کود بر برخی صفات رویشی و میزان عناصـر غـذایی بـرگ در    تیمارکاربرد نتایج 
اثر متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصرف کـود و  آورده شده است.1در جدول شماره نهال پیوندي رقم زرد و قرمز سیب 

). اثر 1دار آماري نشان داد (جدول معنیدرصد تفاوت5سطح نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر دررقم بر طول شاخه سال جاري
5نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر در سـطح  متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصرف کود و رقم بر قطر شاخه سال جاري

ف کودو رقم بـر تعـداد جوانـه    ). اثر متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصر1دار آماري نشان داد. (جدول درصد تفاوت معنی
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. اثـر متقابـل تیمارهـاي هیومیـک     )1دار آماري نشان داد. (جدول معنیدرصد تفاوت 5نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر در سطح 
دار آمـاري نشـان   درصد تفاوت معنی5اسید، مقادیر مصرف کود و رقم بر سطح برگ نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر در سطح 

). اثر متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصرف کود و رقم بـر درصـد ازت بـرگ نسـبت بـه شـاهد و نسـبت بـه         1جدولداد (
. اثر متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصـرف کـود و   )1دار آماري نشان داد (جدول معنیدرصد تفاوت5یکدیگر در سطح 

). اثـر  1دار آمـاري نشـان داد (جـدول    معنـی درصـد تفـاوت  5کدیگر در سطح رقم بر میزان فسفر برگ نسبت به شاهد و نسبت به ی
5متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقادیر مصرف کود و رقم بر میزان پتاسیم برگ نسبت به شـاهد و نسـبت بـه یکـدیگر در سـطح      

دیر مصرف کود و رقـم بـر میـزان روي    ). اثر متقابل تیمارهاي هیومیک اسید، مقا1دار آماري نشان داد. (جدول معنیدرصد تفاوت 
. اثـر متقابـل تیمارهـاي    )1جـدول  دار آمـاري نشـان داد (  درصد تفـاوت معنـی  5نسبت به شاهد و نسبت به یکدیگر در سطح برگ 

درصـد تفـاوت  5نسـبت بـه شـاهد و نسـبت بـه یکـدیگر در سـطح        هیومیک اسید، مقادیر مصرف کود و رقم بر میزان آهن بـرگ  
).1ري نشان داد (جدول دار آمامعنی

هیومیک اسید توام با سطوح  مختلف  مصرف کود بر برخی صفات رویشی و میزان عناصر تجزیه واریانس تیمارکاربرد-1جدول 
غذایی برگ  در  نهال پیوندي رقم زرد و قرمز  سیب
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Abstract

Apples are one of the important horticultural products of the world which are cultivated in many
provinces of Iran. Most improper soils components of Iran and lack of humus and proper nutritional
management caused problems in cultivation of fruit trees. Nowadays, it is common to see use of some
amendments in soils. Accordingly form completely randomized design factorial greenhouse
experiment with three factors including cultivar (Red Delicious and Golden Delicious) as the first
factor, various levels of the fertilizer (0, 50, 100 percent fertilizer) as the second factor and various
levels of humic acid (0, 2, 4, 8 grams per pot) as the third factor in four replications. Following
treatments during growth steps, element contents in leaves: nitrogen, phosphorus, potassium, iron and
zinc; stem length; stem diameter; number of buds and leaf area were evaluated and the following
results were obtained. The effect of cultivars was not significant except height. The effects of humic
acid on all characteristics were significant and caused their improvement in compare to control.
Meanwhile, characteristics improvement showed a direct relation between them and rising humic acid
concentration and application of 8 grams humic acid per pot showed the best result. The effect of
fertilizer levels on experimental characteristics were significant and maximum result obtained by
application hundred percent of fertilizer. The interaction of humic acid treatment, fertilizer and cultivar
on all characteristics in compare to each other and control were significant. The best result obtained by
application of 8 grams humic acid per pot with hundred percent of fertilizer in Red Delicious cultivar.

Keywords: cultivar, yellow apple, red apple, Humic acid, mineral nutrients
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