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کاربرد هیومیک اسیدو کود بیولوژیک ازته وجلبک دریایی برشاخص هاي رشد وعملکرد گل 
  در شرایط آب و هوایی اراك (Carthamus tinctorius. L)در گیاه گلرنگ 

  
  سیما شجري مسعود یوسفی ، حسین شاکري ، آناهیتا پلوس،غالمرضا نادري،

Gh_naderi_b@yahoo.com  
  اراك یدانشگاه آزاد اسالم یعیو منابع طب يدانشکده کشاورز یعلم اتیعضو ه

  اراك یدانشگاه آزاد اسالم یعیو منابع طب يدانشکده کشاورز یعلم اتیه عضو
  یدانشگاه آزاد اسالم یعیو منابع طب يدانشکده کشاورز زراعتکارشناس ارشد 

  رانیا يساز نیزراعت شرکت کمبا يدکترا
  اراكی دانشگاه آزاد اسالم یعیو منابع طب يکشاورز کارشناس ارشد زراعت دانشکده

  چکیده:
  

بیش از شش میلیارد و هفتاد میلیون نفر بود و در  2000جمعیت جهان در سال  مقدمه:

د و پنجاه و سه میلیون نفر رسید و پیش بینی ـارد و چهارصـش میلیـه شـب 2005سال 

میلیون نفر برسد. کشور ما نیز با به هفت میلیارد و پانصد و چهل 2020می شود در سال 

به هفتاد میلیون نفر در سال  2000رشد جمعیتی از شصت و شش میلیون نفر در سال 

داراي هشتادو شش میلیون نفر  2020ی شود که در سال ـی مـرسید و پیش بین 2005

ده یکی از اساسی ـذایی در آینـواد غـامین مـ باشد و با توجه به چنین رشد جمعیتی ت

  ).2011، رین مشکالت به شمار می رود (فائوت

گلرنگ زراعی گیاهی یکساله و از خانواده گل کاسنی می باشد و از بین کشورهاي تولید 

هزار تن ) را  831درصد سطح زیر کشت جهانی (  60کننده آن هندوستان با داشتن حدود 

لوگرم در هکتار کی 1485به خود اختصاص داده است . ایاالت متحده آمریکا با عملکرد 

 .FAOبیشترین متوسط عملکرد جهانی را در بین کشورهاي تولید کننده گلرنگ داراست (

کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده  700) . متوسط عملکرد دانه گلرنگ در ایران حدود 1993

) .در گذشته کشت گلرنگ بیشتر به منظور تهیه کار تامین ( رنگدانه 1378است (زینلی. 
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نگ که از گلچه هاي این گیاه قابل استخراج است ) و استفاده از آن در رنگرزي قرمز ر

) ولی امروزه این گیاه در  1378البسه و نیز به عنوان رنگ غذا صورت می گرفت (زینلی. 

گروه گیاهان روغنی جاگرفته و به این منظور کشت می گردد . (یزدي صمدي وعبد 

  ) .  1370میشانی

 می تولید دامها براي را قبولی قابل علوفه ، شود برداشت گلدهی از قبل چنانچه گلرنگ

 خواص داراي سنتی طب در گلرنگ) 1363.  پور امین صدیق و1368.  سرمدنیا. ( کند

 و روماتیسمی دردهاي درمان در آن اثرات به توان می جمله آن از که بوده متعدد دارویی

  . نمود اشاره مسهلی اثرات و زنان هاي بیماري

  مواد و روشها:

 در.آمد درخواهد اجراء به مرکزي استان در مربع متر 600وسعت به زمینی در تحقیق این

 خصوصیات بر دریایی جلبک عصاره و ازته بیولوژیک کود و اسید هیومیک آزمایش این

  . گرفت قرار بررسی مورد گلرنگ گیاه در اسانس وتولید رشد،عملکرد

 طرح این.  گردید اجرا تصادفی کامل هاي بلوك غالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

 کرت هر مساحت باشد می متر 4 در متر 2 کرت هر ابعاد بوده تکرار 3 در کرت 24 شامل

 وفاصله بوده فارو 5 داراي کرت هر شده گرفته نظر در متر 1 کرتها بین فاصله. بوده متر 8

 از استفاده با آمده دست به اطالعات آماري محاسبات جهت. باشد می متر 2 تکرارها بین

 خواهد قرار تحلیل و تجزیه مورد ها داده  MSTATCو 9.1) ورژن SAS (کامپیوتر افزار نرم

 انجام 05/0 و 01/0  سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون طریق از میانگین مقایسات .گرفت

  .گردید ترسیم Excel 2003 افزار نرم توسط نمودارها .شد

  تیمارهاي آزمایشی شامل:
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به  H2  عدم مصرف  H1سطح    2در  Humic acid (mg l-1)هیومیک اسید -الف 

  8صورت محلول دهی در آب آبیاري در مرحله 

عدم   N1 سطح  2در     Nitroxin fertilizer Biologicalکود بیولوژیک ازته  -ب

 3برگی به میزان  12به صورت محلول در آب آبیاري در مرحله  مصرف - N2 و  مصرف

    در هکتار لیتر

         

  عدم مصرف  A1سطح     2در  Ascophyllum nodosum)عصاره جلبک دریایی( -ج

  A2    به صورت محلول در آب آبیاري مصرف  

دون خار این رقم مربوط به منطقه اصفهان می باشد. رقمی ب خصوصیات رقم مورد آزمایش

 1500-2000با گل هاي قرمز و دیررس است. این رقم بهاره از متوسط عملکردي حدود 

  .کیلوگرم در هکتار برخوردار  میباشد

تعداد برگ در  - در بوته یشیتعداد ساقه زا -ارتفاع بوته  -صفات اندازه گیري شده شامل 

وزن تر غوزه  -تعداد غوزه در بوته -وزن خشک برگ در بوته -وزن تر برگ در بوته -بوته 

 -وزن هزار دانه  -وزن خشک بوته  -وزن تر بوته  -وزن خشک غوزه در بوته -در بوته

 درصد -عملکرد بذر - ارتفاع بوته  هب شهینسبت طول ر -شهیطول ر-تعداد دانه در غوزه 

  بود. عملکرد روغن -روغن

) بیان کردند که کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء 1386شریفی و حق نیا (

عملکرد گندم رقم سبالن موثر است، به طوري که این کود بر عملکرد دانه و کاه، ارتفاع 

  .تبوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع اثر مثبت داش
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) اثر بیولوژیکی نیتروژن بر شاخص برداشت گل و اسانس 2012شکرانی و همکاران (

، 0( بررسی نمودند. مقدار نیتروژن بیولوژیکی) Calendula officinalis Lهمیشه بهار (

لیتر در هکتار) شامل به نیتروژنوباکتر و آزوسپریلیوم بود. باالترین شاخص  9و  6، 3

لیتر در هکتار  9%) از تیمار 8/11حداکثر شاخص برداشت گل (%) و 38/0برداشت اسانس (

  نیتروژن بیولوژیکی حاصل شد.

 تا 7 را دانه عملکرد گندم، توسعه خوشه مرحله در هیومیکی مواد اسپري مطالعه اي در

آزمایش  یک در ). محققین1986داد (گزادان،  شاهد افزایش تیمار به نسبت درصد 8

 و کردند یوالف بررسی عملکرد و خشک و تر وزن بر را هیومیک اسید اثر اي گلخانه

 خشک و تر وزن گلدان هر ازاي هیومیک به اسید گرم میلی 100 کاربرد با که دریافتند

  .)1988افزایش یافت (میشرا و سري واستاوا،  داري معنی طور به گیاه

  نتایج:

وزن تر غوزه ،وزن خشک غوزه،وزن  ،  ارتفاع بوته واریانس حاصل از تجزیه بر طبق نتایج

تر بوته،وزن خشک بوته،طول ریشه ،وزن هزار دانه، عملکر بذر، تعداد دانه در غوزه،درصد 

کودهاي  مختلف شامل کود  مصرف گیاه گلرنگ مشخص گردید درروغن،عملکرد روغن 

 بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها  بر

  .درصد داراي اثر معنی دار بودند 1 احتمال در سطح صفات ذکرشده

  

 وزن تر   ارتفاع بوته
 غوزه  

 خشک وزن
 غوزه 

  وزن خشک وزن تر بوته
 بوته 

درجه  طول  ریشه
 آزادي

df  

  منابع تغییرات
SOV 
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  گلرنگ در تیمارهاي مختلف کودي تاثیر تحت صفات تجزیه ورایانس -1 جدول

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین ارتفاع بوته 

در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

سانتیمتر ارتفاع  7/81با  دریایی جلبک هیومیک، اسید توام نیتروکسین،مصرف تیمار  تیمارها،بین 

 بوته ارتفاع سانتیمتر 0/55 نشان داد. همچنین تیمار شاهد با سایر تیمارهاوته بیشتري نسبت به ب

  تیمارها داشت. سایر به نسبت کمتري

  گلرنگ در کودي مختلف تیمارهاي تاثیر تحت صفات میانگین مقایسه -2جدول 

  
ns8148/30  

  **11/136    ns111/2    ns09/295    ns 023/73    **62/62  2  تکرار 

  
**29/429  

 تیمار کودي  8  37/78**    55/835**    1/2860**    67/92**    83/445**  

 اشتباه آزمایشی  16 5274/6 114/46 064/168 7778/2 986/15 1065/11
88/4 32/12 64/10 80/12 78/12 37/15  --  )cv(  

  ارتفاع بوته
  (سانتیمتر)

 وزن تر 
 غوزه

  )g( 

  خشک وزن
 غوزه

)g( 

 بوتهوزن تر 
)g( 

  وزن 
  خشک بوته 
)g( 

 طول
  ریشه 
)cm( 

 تیمار ها
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مختلف شامل  تیمارهاي کودهاي تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین وزن تر برگ در بوته 

 دادنشان  کود بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

گرم،  6/20با  دریایی جلبک هیومیک، اسید توام نیتروکسین،مصرف تیمارهاي  تیمارها،در بین  که

گرم،  4/13 هد بانشان داد. همچنین تیمار شا سایر تیمارهادر بوته بیشتري نسبت به وزن تر برگ 

  تیمارها داشت سایر به نسبت وزن تر برگ در بوته کمتري

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین تعداد غوزه در بوته 

در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

نشان  سایر تیمارهاغوزه در بوته بیشتري نسبت به  68/17ار کود شیمیایی با تیم تیمارها،بین 

  تیمارها داشت. سایر به نسبت غوزه در بوته کمتري 33/11 دادند. همچنین تیمار شاهد با

  گلرنگ در تیمارهاي مختلف کودي تاثیر تحت صفات تجزیه ورایانس -3 جدول

  e00/55    de0/26    d3/12    c6/75    c5/39    e5/10  شاهد 
  ab33/80    a7/45    a7/20    a8/112    a8/61    a7/17  ) کود شیمیاییNPK( 

  e68/56    e0/23    d3/12    bc8/79    c7/40    
de9/12  

 جلبک دریایی

  d00/63    de3/25    d0/13    bc6/82    c3/44    
bc7/15  

 اسیدهیومیک

  de33/60    de0/27    d7/12    bc9/84    c1/44    
de7/12  

 نیتروکسین

  bc68/77    e3/21    d3/11    bc9/79    c4/41    e4/11   +جلبک دریایی
 اسیدهیومیک

  c00/74    c3/35    c3/16    ab7/103    b5/54    
cd4/14  

دریایی+ جلبک 
 نیتروکسین

  d00/60    cd7/31    cd3/14    b0/99    bc0/52    
ab3/16  

اسیدهیومیک+ 
 نیتروکسین

  a68/81    b7/42    b0/18    a0/110    a9/60    a1/17   +جلبک+ اسیدهیومیک
 نیتروکسین

 تعداد 
ساقه 
 زایشی

 وزن تر 
 غوزه  

 خشک وزن
 غوزه 

  وزن خشک وزن تر بوته
 بوته 

 طول
 ریشه 

درجه 
آزاد
 ي
df  

منابع 
  تغییرات
SOV 
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تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین طول ریشه 

در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

و  سانتیمتر 1/17با  دریایی جلبک هیومیک، اسید توام نیتروکسین،مصرف تیمارهاي  تیمار،بین 

نشان دادند. همچنین  سایر تیمارهاسانتیمتر طول ریشه بیشتري نسبت به  7/17کود شیمیایی با 

  تیمارها داشت سایر به نسبت طول ریشه کمتري سانتیمتر 5/10 تیمار شاهد با

  گلرنگ در کودي مختلف تیمارهاي تاثیر تحت صفات میانگین مقایسه -4جدول 

  

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین وزن تر غوزه در بوته 

 دادنشان  کود بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

سایر در بوته بیشتري نسبت به گرم، وزن تر غوزه  7/45با  تیمار کود شیمیایی تیمارها،در بین  که

گرم، وزن تر  3/21 نشان داد. همچنین تیمار مصرف توام جلبک دریایی و اسید هیومیک با تیمارها

  تیمارها داشت. سایر به نسبت غوزه در بوته کمتري

  
  

ns8148/1  
  

**11/136  
  ns111/2    ns09/295    ns 023/73    

**62/62  
 تکرار  2

  
**120/

15  

  
**83/445  

  
**67/92  

  
**1/2860  

  
**55/835  

  
**37/

78  

تیمار   8
 کودي

اشتباه   16 5274/6 114/46 064/168 7778/2 986/15 81481/1
آزمایش

 ي
48/15 32/12 64/10 80/12 78/12 37/15  --  )cv(  

 تعداد 
 ساقه زایشی

 

 وزن تر 
 غوزه

  )g( 

  خشک وزن
 غوزه

)g( 

 وزن تر بوته
)g( 

  وزن 
  خشک بوته 
)g( 

 طول
  ریشه 
)cm( 

 تیمار ها

  c3/6    de0/26    d3/12    c6/75    c5/39    e5/10  شاهد 
  b0/10    a7/45    a7/20    a8/112    a8/61    a7/17  ) کود شیمیاییNPK( 
  bc7/7    e0/23    d3/12    bc8/79    c7/40    de9/12   جلبک دریایی 
  bc3/8    de3/25    d0/13    bc6/82    c3/44    bc7/15  اسیدهیومیک 

  c3/7    de0/27    d7/12    bc9/84    c1/44    de7/12  نیتروکسین 
  c3/7    e3/21    d3/11    bc9/79    c4/41    e4/11  جلبک دریایی+ اسیدهیومیک 

  bc7/8    c3/35    c3/16    ab7/103    b5/54    cd4/14  جلبک دریایی+ نیتروکسین 
  bc7/8    cd7/31    cd3/14    b0/99    b0/52    ab3/16  اسیدهیومیک+ نیتروکسین 
  a0/12    b7/42    b0/18    a0/110    a9/60    a1/17  +جلبک+ اسیدهیومیک 

 نیتروکسین
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  گلرنگ در تیمارهاي مختلف کودي تاثیر تحت صفات تجزیه ورایانس -5 جدول

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین وزن هزار دانه 
در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

گرم و تیمارهاي مصرف توام اسید هیومیک و نیتروکسین  8/61با  تیمار کود شیمیایی تیمارها،بین 
بیشتري نسبت گرم ، وزن هزار دانه  03/22گرم و تیمار کود شیمیایی با  63/21 و جلبک دریایی با

 23/17 اسید هیومیک با نشان دادند. همچنین تیمار مصرف توام جلبک دریایی و سایر تیمارهابه 
  تیمارها داشت. سایر به نسبت گرم، وزن هزار دانه کمتري

  گلرنگ در کودي مختلف تیمارهاي تاثیر تحت صفات میانگین مقایسه -6جدول 

  وزن هزار 
 دانه 

  نسبت طول 
ریشه به 

 ساقه

  عملکرد بذر
 

  تعداد دانه 
 در غوزه

  درصد 
 روغن

 عملکرد 
  روغن

 

درجه 
 آزادي

df  

  منابع تغییرات
SOV 

  ns6900/1    **02/0    
ns1/9768  

  ns7037/0    
ns2119/0  

  ns24/142  2  تکرار 

  
**402/18  

  *0052/0  **
818115  

  
**259/18  

  
**4665/7  

  
**2/6654  

 تیمار کودي  8

اشتباه   16 4135/65 1689/0 66203/0 32/8470 00155/0 2371/3
 آزمایشی

18/9 59/16 27/4 27/3 26/1 19/1  --  )cv(  
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تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین تعداد دانه در غوزه 
در  که دادنشان  ، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنهابیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی

و تیمار مصرف توام اسید هیومیک و نیتروکسین  دانه 1/28تیمارهاي کود شیمیایی با  تیمارها،بین 
نشان دادند. همچنین تیمار  سایر تیمارهادر غوزه بیشتري نسبت به  دانه 9/27 و جلبک دریایی با

  تیمارها داشت. سایر به نسبت ه کمتريدانه در غوز 3/21 شاهد با

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین عملکرد بذر 
در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

تار و تیمار مصرف توام اسید کیلوگرم در هک 1980با  تیمار هاي کود شیمیایی تیمارها،بین 
 اسید توام کیلوگرم در هکتار و تیمار مصرف 1995 هیومیک و نیتروکسین و جلبک دریایی با

 سایر تیمارهابیشتري نسبت به کیلوگرم در هکتار، عملکرد بذر  1970با  نیتروکسین و هیومیک
 سایر به نسبت بذر کمتريکیلوگرم در هکتار، عملکرد  1353 با شاهد نشان دادند. همچنین تیمار

  تیمارها داشت.

  وزن هزار 
  دانه

)g( 

 نسبت طول 
 ریشه به ساقه

  عملکرد
  بذر 
)Kg/ha( 

 تعداد دانه
 در غوزه 

  درصد 
 روغن

(%)  

  عملکرد
  روغن 
)Kg/ha( 

 تیمار ها

  c87/17    cd21/0    e1353    d3/21    d0/30    f3/600  شاهد 
  a03/22    a29/0    a1980    a1/28    a8/33    a6/727  ) کود شیمیاییNPK( 
  c97/17    bcd23/0    d1514    c7/24    c8/31    

d2/643  
 جلبک دریایی

  bc27/18    a29/0    bc1790    bc7/25    b9/32    
b1/693  

 اسیدهیومیک

  bc40/18    cd20/0    c1738    d3/22    bc5/32    c7/672  نیتروکسین 
  b23/17    d18/0    c1730    d9/22    d4/30    e8/616   +جلبک دریایی

 اسیدهیومیک
  ab53/20    ab28/0    b1819    bc7/25    b1/33    

b5/701  
جلبک دریایی+ 

 نیتروکسین
  b37/19    abc27/0    a1970    bc0/26    a4/34    a6/722   +اسیدهیومیک

 نیتروکسین
  a63/21    abc27/0    a1995    a9/27    a1/34    a7/726   +جلبک+ اسیدهیومیک

 نیتروکسین
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تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین درصد روغن 
در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

مصرف توام اسید هیومیک و  درصد و تیمار 8/33با  تیمار هاي کود شیمیایی تیمارها،بین 
با  نیتروکسین و هیومیک اسید توام درصد و تیمار مصرف 1/34 نیتروکسین و جلبک دریایی با

 30 با شاهد نشان دادند. همچنین تیمار سایر تیمارهابیشتري نسبت به درصد، درصد روغن  4/34
  تیمارها داشت. سایر به نسبت درصد، درصد روغن کمتري

تیمارهاي کودهاي مختلف شامل کود  تحت تاثیربررسی جدول مقایسه میانگین عملکرد روغن 
در  که دادنشان  بیولوژیک (نیتروکسین)، کودشیمیایی، اسید هیومیک، جلبک دریایی و ترکیب آنها

کیلوگرم در هکتار و تیمار مصرف توام اسید  6/727با  تیمار هاي کود شیمیایی تیمارها،بین 
 اسید توام کیلوگرم در هکتار و تیمار مصرف 7/726 و نیتروکسین و جلبک دریایی با هیومیک
 سایر تیمارهابیشتري نسبت به کیلوگرم در هکتار، عملکرد روغن  6/722با  نیتروکسین و هیومیک

 به نسبت کیلوگرم در هکتار، عملکرد روغن کمتري 3/600 با شاهد نشان دادند. همچنین تیمار
  ا داشت.تیماره سایر

  منابع:

. گلرنگ ( شناخت تولید و مصرف ) ، چاپ اول ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  1378زینلی ، ا . *
 طبیعی گرگان .

. فیزیولوژي گیاهان زراعی ( ترجمه ) . انتشارات جهاد  1368سرمدنیا ، غ . ح و ع . کوچکی . *
  دانشگاهی دانشگاه مشهد .

 عملکرد اجزاء و عملکرد بر نیتروکسین بیولوژیک کود تأثیر  .1386  نیا، غ.، حق و ز  شریفی،* 

 صفحه. 123 گرگان، .ایران بوم شناختی کشاورزي ملی همایش دومین .سبالن رقم گندم

. اصالح نباتات زراعی . مرکز نشر دانشگاهی تهران  1370یزدي صمدي ، ب . وس . عبد میشانی . *
.  

*FAO. 1993. Production year book 1992. Vol 46. FAO, UN, Rome. 

*F.A.O. 2007. Available (online: http//www. FAO. org). 

*Mishra, B. and Srivastava, L.,1988. Physiological properties of hasisolated from maJor soil  

associtation of bihar . soil . sci:36:1-89 

*Xudan, X., 1986. The effect of foliar application of fulvic acid on water use, nutrient uptake and wheat yield. Aust. 

J. Agric. Res. 37, 343-350. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١٣ 
 

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

