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ABSTRAC 

In order to evaluate the effect of humic acid and complete micronutrient fertilizer on growth and economic 

performance of different bread wheat cultivars, a factorial experiment was conducted on the base of randomized 

complete block design with three replications in Biranshahr region (Lorestan province) during two years in 

2015-16 and 2016-17. The main factors included nutrition at four levels (control, humic acid, complete fertilizer 

20-20-20 and humic acid + complete fertilizer 20-20-20) and bread wheat cultivars as sub-factors included 

(Mihan, Sivand and Alvand). The results showed that the number of spikes per square meter, number of seeds 

per spike, 1000-seed weight, biological yield, and grain yield and harvest index of wheat cultivars were 

influenced by the studied factors. The highest economic yield (8296 kg/ha) was obtained in the treatment of 

humic acid application + complete micronutrient fertilizer in Alvand cultivar. The highest number of spikes per 

m2 was related to humic acid feeding treatment in Alvand cultivar with an average of 625 spikes per m2. The 

highest number of seeds per spike was obtained in the treatment with humic acid feeding along with complete 

fertilizer in Alvand cultivar with an average of 45.2. The highest 1000-seed weight was related to feeding with 

humic acid + complete fertilizer with an average of 42.0 g. Interaction of humic acid with complete fertilizer 

in Alvand cultivar has produced the highest biological yield (19156 kg/ha). The highest harvest index (43.6%) 

was observed in complete fertilizer feeding treatment in Alvand cultivar. Findings showed that the application 

of humic acid along with chemical fertilizers increases the quality and quantity of agricultural products and 

maintains the balance of the environment. 
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 ( .Triticum aestivum Lبر رشد و عملکرد اقتصادی ارقام گندم نان ) هيوميک اسيد و کود کامل ريزمغذیاثر 

 2یهادی خاور، 1نوشين اصولی ، *1کاظم طالشی

 .رانیا آباد، خرم ،یاسالم آزاد دانشگاه آباد،خرم واحد ،زراعت گروه (1

 دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران. آباد،( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم2

 (24/1/1400تاریخ تصویب:  -12/1/1400تاریخ بازنگری:  -23/7/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

بر رشد و عملکرد اقتصادی ارقام مختلف گندم نان، آزمایشی  هیومیک اسید و کود کامل ریزمغذیارزیابی اثر  به منظور     

سال  طی دو (لرستان)استان شهر کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه بیران هایطرح بلوک فاکتوریل در قالب صورتبه

و  20K-20 P-20Nتغذیه در چهار سطح شاهد، هیومیک اسید، کود کامل  اجرا شد. 1396-97و  1395-96زراعی 

نتایج نشان داد که تعداد سنبله  و ارقام گندم نان شامل میهن، سیوند و الوند بودند. 20-20-20هیومیک اسید+ کود کامل 

أثیر  تحت تدر متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام گندم 

کیلوگرم در  8296رقم الوند در تیمار مصرف توام هیومیک اسید و کود کامل ریز مغذی با . عوامل آزمایش قرار گرفتند

بیشترین تعداد سنبله در متر مربع مربوط به تیمار تغذیه با . باالترین مقدار عملکرد دانه را بخود اختصاص داد هکتار

تیمار تغذیه با  دربیشترین تعداد دانه در سنبله . سنبله در متر مربع( بود 625هیومیک اسید در رقم الوند با میانگین )

بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار تغذیه بدست آمد.  2/45د با میانگین هیومیک اسید به همراه کود کامل در رقم الون

گرم( بود. برهمکنش هیومیک اسید به همراه کود کامل در رقم الوند  0/42با هیومیک اسید+ کود کامل با میانگین )

برداشت در تیمار تغذیه بیشترین شاخص . کیلوگرم در هکتار( را تولید نموده است 19156بیشترین عملکرد بیولوژیک )

و تغذیه گیاه با کود کامل دارای بیشترین شاخص مشاهده شد  درصد 6/43 کود کامل در رقم الوند با شاخص برداشت

همراه با  عنوان یک اسید آلی طبیعیکاربرد هیومیک اسید بهها نشان داد که بود. یافته 47/44کلروفیل برگ به میزان 

 .شودمیی باعث افزایش کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی و حفظ تعادل محیط زیست کودهای شیمیای مصرف متعادل

  .، هیومیک اسید، گندم، عملکرد کمی و کیفیایمدیریت تغذیه ی:ديکل هایواژه

 

 مقدمه
سال اخیر، با افزایش جمیعت جهان، تولید محصوالت  30طی  

 ,.Foley et alافزایش یافته است )غذا کشاورزی برای تأمین 

میالدی،  2020تا  1987های (. در فاصله زمانی بین سال2011

میلیارد نفر افزایش یافته  8/7میلیارد نفر به  5جمعیت جهان از 

است و چنانچه این روند برای رشد جمعیت ادامه یابد، انتظار 

میالدی تعداد افرادی که نیاز به تأمین  2050رود که تا سال می

 UNمیلیارد نفر خواهند بود ) 7/9غ بر دارند، بال غذاییمواد 

Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, 2021 .) ترین محصوالت کشاورزی و یکی از مهمگندم

جمعیت روزافزون  غذاییای از نیازهای تأمین کننده بخش عمده

یا های زراعی را در سراسر دنجهان است که سهم زیادی از زمین

(. مدیریت Wang et al., 2020به خود اختصاص داده است )

ترین عواملی است که نقش مهمی در عناصر غذایی یکی از مهم

های افزایش عملکرد محصول در واحد سطح دارد. انتخاب روش

                                                                                                                                                                                                 

 Kazem_Taleshi@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

-تواند سبب افزایش بهرهمناسب عرضه عناصر غذایی مورد نیاز می

با استفاده حداکثر از  وری گیاهان زراعی گردد؛ از این طریق که

منابع خاک و آب، عملکرد اقتصادی مناسبی را تولید کنند. از 

طرفی استفاده بیش از نیاز و بدون مدیریت کودهای شیمیایی در 

های تواند موجب آلودگی هرچه بیشتر آبهای کشاورزی میزمین

 ,Izadi-Darbandi and Azad) آشامیدنی و محیط زیست گردد

ای هین بایستی میزان مصرف عناصر غذایی در نظام. بنابرا(2015

زراعی مطابق با نیاز گیاه باشد. چرا که مقدار مازاد آن، عالوه بر 

ها و جانوران، به محصوالت کشاورزی تهدید امنیت غذایی انسان

 مناسبی اقتصادی رساند که در نتیجه عملکردنیز آسیب می

این در حالی است که  (.Halimiyan et al., 2020) داشت نخواهند

های بیولوژیک و تواند فعالیتاستفاده از کودهای آلی می

خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک را بهبود بخشیده و در نتیجه 

ها مثل روی، بر اسیدیته خاک را خنثی کرده، بعضی از ریزمغذی

که به دلیل افزایش دسترسی گیاه زراعی به و مس را تأمین کند 
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-می عملکرد اقتصادی موجب افزایشافزایش رشد ها عالوه بر آن

هیومیک اسید (. Akbari and Modares Sanavy, 2019گردد )

عنوان یک اسید آلی طبیعی و سازگار با محیط زیست، اثر به

مثبتی بر جذب مواد غذایی توسط گیاهان زراعی دارد و برای 

انتقال و در دسترس بودن عناصر ریزمغذی در گیاه بسیار مهم 

کاربرد کود (. Shahryari, 2018; Doroodian et al., 2016است )

گذارد و هم تواند هم در بهبود کیفیت دانه تأثیر هیومیک می

 درا افزایش دهگندم ای عملکرد دانه حظهالطور قابل مبه

(Shahryari, 2018ب .)دریافتند که کاربرد نیز ی محققین خر

دانه و عملکرد بیولوژیک  داری عملکردور معنیطهاسید بک هیومی

(. E-Bassiouny et al., 2014) ددهمی افزایشرا در گندم 

 ایهای مزرعهدر این خصوص، محققان در پژوهشهمچنین 

را بر  ایتغذیهمدیریت های مختلف متعددی، اثربخشی روش

 اندعملکرد اقتصادی و خصوصیات زراعی گندم گزارش نموده

(Sabzevari and Khazaei, 2009) هیومیک  کاربرد. در پژوهشی

د، اجزای عملکر و مقادیر مختلف فسفر، پتاسیم و نیتروژن براسید 

 مورد ارزیابی قرار گرفت عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم

 هایبهبود شاخصموجب  ید هیومیکاسکاربرد گزارش شد که  و

 اهدشمار تیا های تولیدی در مقایسه بفیزیولوژیکی و افزایش مولفه

این پژوهشگران بیان  .(Tourfi and Shokuhfar, 2019)شد 

ح برگ بر بهبود سطکود هیومیک اسید با تاثیر داشتند که کاربرد 

در واحد سطح،  داد سنبلهعمله تجزای عملکرد از جو افزایش ا

زار دانه توانست بیشترین عملکرد را داد دانه در سنبله و وزن هعت

در مطالعه دیگری  .(Tourfi and Shokuhfar, 2019) حاصل نماید

کیلوگرم  50حداکثر عملکرد دانه گندم با کاربرد گزارش شد که 

درصد  16در هکتار هیومیک اسید مشاهده شد که این میزان 

 در(. Sarwar et al., 2017بیشتر از تیمار شاهد بوده است )

تحقیقی در کشور مصر نیز افزایش عملکرد دانه و سرعت رشد 

ت تأثیر کاربرد هیومیک اسید گزارش شده است گندم تح

(Hafez, et al., 2020.)  اثر سایر پژوهشگران گزارش نمودند که

پاشی عناصر ریزمغذی و کودهای کاربرد هیومیک اسید، محلول

ل طور قابوری و کیفیت گندم بهزیستی بر رشد، افزایش بهره

ا توجه به (. بRadwan et al., 2015توجهی اثر گذار بوده است )

اهمیت تولید پایدار گندم در کشور، این پژوهش با هدف بهبود 

آبی با کاربرد  در زراعت گندمای تغذیههای مدیریت روش

 در استان لرستان انجام شد.  کود کامل ریزمغذی  هیومیک اسید و

 هامواد و روش
در  1396-97 و 1395-96ی سال زراعدو در این آزمایش      

 ضعر شهر استان لرستان بامنطقه بیرانع در واق ایمزرعه

 36 فیاییاجغر لطوو  شمالی قیقهد 79و  جهدر 42 فیاییاجغر

، یارد سطحاز  متر 1669 عتفاو ار شرقی قیقهد 70و  جهدر

با  یکامل تصادف هایبلوکپایه  طرح بر مبنای یلصورت فاکتوربه

ر د اییهتغذمدیریت شامل  یموردبررس عوامل .اجرا شد تکرار سه

 ، کود کامل (2N) ، هیومیک اسید (1N) چهار سطح شاهد

 و هیومیک اسید به همراه کود کامل 20-20-20 ریزمغذی

رقم میهن  شاملو ارقام گندم نان  (4N) 20-20-20ریزمغذی 

(1C) سیوند ،(2C)  و الوند(3Cبودند. زمین ) یشآزما یمحل اجرا 

. ( بود.Cicer arietinum Lزیر کشت نخود )قبل  یدر سال زراع

 یینجهت تع یشقبل از انجام آزمادر هر دو سال زراعی، 

-یانتس سیخاک از عمق صفر تا  یمیاییو ش یزیکیف یاتخصوص

 یاتخصوص. انجام شد یبردارنمونه یشخاک محل آزما متری

میانگین  آورده شده است. (1)در جدول  یشخاک محل انجام آزما

آورده ( 2ی استان لرستان )جدول بارندگی بر اساس آمار هواشناس

 شده است. 

در این آزمایش، هیومیک اسید با نام تجاری 

(HUMIXTRACT ساخت کشور اسپانیا و کود کامل )20-20-

( ساخت شرکت پادنا کود NutriPadبا نام تجاری ) 20

(PADENA fertilizer مورد استفاده قرار 3( ایران )جدول )

 گرفت.

بستر  یسازآماده د، عملیاتپس از برداشت محصول نخو

)شخم، دیسک، تسطیح زمین، مزربندی و ایجاد جوی برای  کاشت

هایی با مساحت پنج متر مربع )شش خط آبیاری(، انجام و کرت

 متر( ایجاد شد.سانتی 25کاشت به طول چهار متر با فاصله 

 

 آزمايش طی دو سال زراعی محل خاک شيميايی و فيزيکی خصوصيات -1جدول 

EC 
)1-(ds.m 

pH 
کربن 

 آلی
 سال زراعی بافت خاک رس الی شن مس روی منگنز آهن پتاسیم فسفر نیتروژن

 )%( )%( )1-mg.kg(  )%(    

 95-1394 لوم رسی سیلتی  32 41 27 85/0 47/0 96/6 81/2 273 5/12 095/0 89/0 84/7 74/0

 96-1395 لوم رسی سیلتی  32 41 27 91/0 69/0 16/7 88/2 290 4/9 096/0 87/0 54/7 72/0
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 آمار هواشناسی استان لرستان در دو سال زراعی آزمايش -2جدول 

 آزمايش در ستفادها اسيد مورد هيوميک مشخصات -3جدول 

 کل عصاره هیومیک هیومیک اسید سیدا پلی کربوکسیلیک کل ماده آلی اکسید کلسیم اکسید پتاسیم

 )درصد(

10 1 70 32 38 70 

 

 آزمايش در استفاده مورد کود کامل مشخصات -3ادامه جدول 

 مصرف )پی پی ام(عناصر غذایی کم
 عناصر غذایی پر مصرف

 )درصد(

 نیتروژن فسفر پتاسیم بور مس آهن منیزیم مولیبدن روی آمینو اسید

8000 900 50 300 1200 300 200 20 20 20 

 

 در آزمايش مطالعهارقام گندم مورد  خصوصيات -3ادامه جدول 

 تیپ رشد وزن هزار دانه نام رقم
مقدار بذر در 

 متر مربع

مقدار بذر در 

 هکتار )کیلوگرم(

تاریخ مناسب 

 کاشت
 اشت(زمان رسیدن )برد

طول دوره 

 رویش )روز(

 220-210 آخر خرداد تا اوایل تیر ماه 8/9-1/1 180-160 450 بهاره 38 میهن

 220-210 آخر خرداد تا اوایل تیر ماه 8/9-1/1 180-160 450 بهاره 40 سیوند

 230-220 آخر خرداد تا اوایل تیر ماه 7/8-15/15 200-180 500-450 اختیاری 40 الوند

 

ا هها سه خط نکاشت )یک متر( و بین بلوکن کرتفاصله بی
دو متر در نظر گرفته شد. در هر تکرار فاصله کشت بذور روی 

متر سانتی 25متر و فواصل بین خطوط کاشت ردیف یک سانتی
بوته در متر مربع( در نظر گرفته شد  400)برای رسیدن به تراکم 

 دیفنوکونازول کشآسیب سیاهک، بذور با قارچ از پیشگیری برای و
به نسبت یک و نیم در هزار ضدعفونی شد. کشت در اواخر مهرماه 

مهرماه( به روش دست  25و سال زراعی دوم  24)سال زراعی اول 
ین در ا، متری خاک انجام گرفتنشان و در عمق سه تا پنج سانتی

تحقیق از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و امراض گیاهی 
 100به میزان  20-20-20 ریزمغذی کامل. کود استفاده نشد

کیلوگرم در  25و هیومیک اسید به میزان در هکتار  یلوگرمک
هکتار به صورت کاربرد نواری با قرار دادن کود به فاصله پنج 

متری زیر بذر سانتی 10متر از گیاه زراعی و در عمق سانتی

(Ezadi- Darbandi et al., 2012 ) .که به این صورت استفاده شد
شده مقدار مشخصدرصد از  50یار، ش یجادپس از اقبل از کاشت، 

کیلوگرم هیومیک اسید( در عمق  5/12کیلوگرم کود کامل و  50)
 کاشت خطمتری از طرفین متری و به فاصله پنج سانتیسانتی 10

درصد  50و  .پوشانده شدآن با خاک  یسپس روو  شد یختهربذر، 
نیز در مرحله  ذی و هیومیک اسیدکامل ریزمغ باقیمانده از کود

گندم به همین صورت مورد استفاده  گیاهدهی درصد ساقه 50
قرار گرفت. آبیاری با روش غرقابی در طی مراحل رشد و نمو بر 
اساس شرایط اقلیمی منطقه و نیاز زراعی گیاه انجام شد. آبیاری 

روز بعد  14زمان با کاشت و آبیاری دوم پس از گذشت  اول هم
ز کاشت به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد و استقرار ا

دهی مناسب قبل از وقوع فصل سرما، ها و همچنین پنجهگیاهچه
از پایان بارندگی )در سال  پس یاریآب انجام شد. مراحل بعدی

 رطوبت نسبی )درصد( تعداد روزهای یخبندان گراد(حداکثر دمای مطلق )سانتی گراد(حداقل  دمای مطلق )سانتی (متربارندگی )میلی ماه 

ی 
راع

ل ز
سا

96-
13

95
 

 36 0 4/35 4/7 14 مهر

 69 0 2/28 5/1 8/190 ان آب

 67 14 4/20 -8/4 4/125 آذر

 65 17 8/18 -7/3 5/57 دی 

 60 16 2/19 -4/5 6/30 بهمن

 58 2 23 -2/0 9/63 اسفند

 62 0 4/23 -6/0 244 فروردین

 52 0 37 5/4 2/17 اردیبهشت

 32 0 39 3/8 0 خرداد

ی 
راع

ل ز
سا

97-
13

96
 

 57 0 4/12 7/30 14 مهر

 91 0 7/7 8/18 8/190 بان آ

 90 14 5/0 9/12 4/125 آذر

 87 17 3/0 2/12 5/57 دی 

 84 16 -2/0 6/12 6/30 بهمن

 85 2 3/4 7/18 6/63 اسفند

 83 0 1/6 2/21 4/51 فروردین

 59 0 5/10 6/29 6/12 اردیبهشت

 32 0 6/15 3/37 2/0 خرداد
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اردیبهشت ماه( تا پایان  27و در سال زراعی دوم  23زراعی اول 
. میانگین حجم آب مصرفی روز یک بار انجام شد 12فصل رشد هر 

متر مکعب  3/3183در طی دوره رشد و نمو ارقام گندم در حدود 
در هکتار و تعداد دفعات آبیاری تا پایان فصل رشد هفت مرحله 

ها به های هرز در طی مراحل رشد و نمو بوتهبود. مبارزه با علف
سازی زمین، کاشت صورت مستمر انجام شد. در طی مراحل آماده

 کشکش و آفتگونه علفها از هیچنین در مراحل رشد بوتهو همچ
)نیمه اول مردادماه(  فصل رشد یانپا شیمیایی استفاده نشد. در
ا ب گیریجهت نمونه ی مورد نیازهابوته ،با مشاهده عالئم برداشت

 از باال نیم متر و ی)حذف دو خط کنار یهحاش در نظر گرفتن اثر
 از هر کرت مترمربع یک و نیم سطح درهر خط کاشت(  یینو پا

ها در شرایط نور طبیعی شد و پس از خشک شدن بوته برداشت
 11تا  9مزرعه، عملکرد زیست توده و عملکرد دانه )با رطوبت 

شاخص برداشت از نسبت عملکرد دانه به شد.  یریگاندازهدرصد( 
محاسبه شد. خصوصیات  100در عدد ضرب بیولوژیکعملکرد 

 2) یشیاز هر واحد آزما بوته 10تعداد  یخاب تصادفبا انتزراعی 
-هب شد. یینتع خط میانی کاشت با در نظر گرفتن اثر حاشیه(

گیری شاخص کلروفیل برگ از دستگاه کلروفیل متر منظور اندازه
 نیبه ا( استفاده شد. SPAD-502, Minolta Co Japanدستی )

ار مقد متر لیبا استفاده از کلروف ،یدهگل لیکه در اوا بیترت
رت در هر ک (نیی، وسط، پاباال)برگ پرچم  قسمت در سه لیکلروف

 دیثبت گرد یبررس مورد یمارهایت یوته در تمامب 10 نیانگیاز م
ر برگ ه یبرا متر لیسه قسمت در دستگاه کلروف نیا نیانگیو م

گیری درصد اندازه (.Teymori et al., 2019) شد گرفته در نظر
 هضمی با استفاده از دستگاه کجلدال روش پروتئین دانه از

(Moradi et al., 2011)  و عملکرد پروتئین از حاصل ضرب درصد

ی گیرپروتئین دانه در عملکرد دانه تعیین گردید. برای اندازه
 15روز بعد از کاشت در فواصل زمانی هر  45شاخص سطح برگ 

ی کاشت خط میان 2از ) روز یک بار نمونه برداری به روش تخریبی
ها توسط برگانجام شد. و سپس  (با در نظر گرفتن اثر حاشیه

 ( محاسبه گردید.72/0عدد ثابت  عرض  فرمول )طول 
 SAS Ver 9. 1. 3 افزاربا استفاده از نرمها در نهایت داده

 نیانگیم یسهو مقا یانس گردیدوار یهتجزنسخه تحت ویندوز، 
 (LSDدار )اقل تفاوت معنیحدبا آزمون  یزن یموردبررس هاییمارت

. برای محاسبه ضرایب در سطح احتمال پنج درصد انجام شد
و برای رسم  16نسخه   SPSS 16.0همبستگی از نرم افزار 

 استفاده گردید. Excel 2016 افزارنرمنمودارها از 

 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

ه ( نشان داد ک4ها )جدول نتایج تجزیه واریانس مرکب داده     
(  بر ارتفاع بوته ارقام ≥p 01/0داری )سال زراعی و رقم اثر معنی

داری نداشته است گندم داشتند ولی اثر تغذیه بر آن اثر معنی
-(. بیشترین ارتفاع بوته در سال زراعی اول آزمایش به4)جدول 

درصد  7/8دست آمد که در مقایسه با سال زراعی دوم به میزان 
(. میانگین ارتفاع بوته ارقام گندم تفاوت 5برتری نشان داد )جدول 

سانتی متر بیشترین  4/87داری داشت. رقم میهن با ارتفاع معنی
و ارقام سیوند و الوند )هر دو در یک کالس آماری( کمترین ارتفاع 
بوته را به خود اختصاص دادند و رقم میهن به لحاظ ارتفاع بوته 

 6/14و  5/14میزان نسبت به رقم سیوند و الوند به ترتیب به 
 (.  5درصد برتری نشان داد )جدول 

 

 تغذيه بر خصوصيات مرفولوژيی  و عملکرد ارقام گندم  تجزيه واريانس مرکب اثر -4جدول 

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی
شاخص  منابع تغییر

 برداشت
 وزن هزار دانه عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

تعداد دانه در 

 سنبله

  تعداد سنبله

 در متر مربع
 ارتفاع بوته

 (Yسال ) 1 ** 2230 ** 667416 **227 ** 42/4 ** 85106342 ** 6864438 **56/6

0/966 ns 22113 ns 521941 ns 0/016 ns 53/8 ns 521 ns 40/6 ns 2 ( تکرارR) 

1/37 ns 67894 * 1066444 ** 4/38 ns 38/2 * 890 ns 62/9 ns 2 R×Y 

7/63 ** 728096 ** 842142 ** 31/1 ** 617 ** 8178 * 6/14 ns 3 ( تغذیهN) 

1/23 ns 76944 * 281260 ns 10/4 * 43/1 * 11837 ** 20/3 ns 3 Y×N 
 (Cرقم ) 2 ** 998 ** 163408 ** 1808 ** 266 ** 32306172 ** 9716220 ** 16/5

8/22 ns 169734 ** 91214 ** 1/32 ns 46/2 * 14013 ** 22/7 ns 2 Y×C 

3/73 ** 98840 ** 1259231 ** 2/68 ns 32/3 * 10142 ** 80/9 ns 6 N×C 
0/543 ns 40901 ns 178389 ns 3/0 ns 25/9 ns 599 ns 119 ns 6 Y×N×C 

499/0  18433 191344 3/03 4/13  2254 3/55  خطا 44 

 ضریب تغییرات )درصد( - 29/9 17/9 09/6 32/4 5/12 4/18 70/6

 دار نبودن.، معنیnsو   (≥p 05/0)دار در سطح احتمال ؛ *، معنی(≥p 01/0)سطح احتمال دار در **، معنی
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 تغذيه بر خصوصيات فيزيولوژيکی ارقام گندم تجزيه واريانس مرکب اثر -5جدول 

 میانگین مربعات
df منابع تغییر 

 مقدار کلروفیل درصد پروتئین دانه عملکرد پروتئین

19/34 * 0/043 ns 38/24 ** 1 ( سالY) 

21/23 ns 3/72 ns 21/82 ns 2 ( تکرارR) 

755212 * 0/17 ns 54/21* 2 R×Y 

 (Nتغذیه ) 3 ** 2/38 ** 0/93 ** 45241

24315 * 0/46 ns 12/48 * 3 Y×N 
 (Cرقم ) 2 * 16/26 * 0/22 ** 36145

542311 ** 0/24 ns 15/14 ns 2 Y×C 

5423 ** 0/028 ** 18/21 ** 6 N×C 
45213 ns` 0/64 ns 9/23 ns 6 Y×N×C 

12/31  36/0  02/5  خطا 44 

 ضریب تغییرات )درصد( - 28/9 46/4 46/13

 دار نبودن.، معنیnsو   (≥p 05/0)دار در سطح احتمال ؛ *، معنی(≥p 01/0)دار در سطح احتمال **، معنی

 

 عملکرد اقتصادی ارقام گندم مورد بررسی )تجزيه مرکب دو سال آزمايش(اثر اصلی سال، تغذيه و رقم بر رشد و  مقايسه ميانگين -6جدول 

 عملکرد پروتئین دانه

(1-kg/ha) 

درصد پروتئین 

 دانه
 (Spadکلروفیل )

شاخص برداشت 

 )درصد(

عملکرد دانه 

(1-kg/ha) 

عملکرد بیولوژیک 

(1-kg/ha) 

وزن هزار دانه 

 )گرم(

تعداد دانه در 

 سنبله
 (2mتعداد سنبله )

ع بوته ارتفا

(cm) 
 تیمار

 (Yسال زراعی )          

742/90a 9/42a 43/42a 43/2a 7666 a 18487 a 41/0a 62/0 a 613 a 85/5 a ( 1سال اولY) 

690/28b 9/42a 37/2b 41/4b 7183 b 17178 b 39/4 b 58/1 b 487 b 78/6b ( 2سال دومY) 

 (Nتغذیه )          

634/27d 9/61c 31/32cd 41/8b 7049 c 16312 c 38/9c 54/1c 421 b 74/4b ( 1شاهدN) 

723/01c 10/21b 32/34c 41/9b 7231 c 17267 bc 40/2 b 63/7b 517 ab 78/9 a ( 2هیومیک اسیدN) 

788/82b 10/28b 36/47b 42/2b 7386 b 17503 ab 39/7bc 56/1c 532 a 79/5a ( 3کود کاملN) 

855/32a 11/21a 42/46a 43/2 a 7630 a 17650 a 42/0 a 66/2a 531 a 82/8a 
هیومیک اسید+کود 

 (4Nکامل )

 (Cرقم )          

663/01c 10/61 a 37/52 b 41/3 b 6642 c 16112 c 37/1c 51/4c 423 c 87/4a ( 1میهنC) 

750/38a 9/41 b 43/68 a 42/7a 7572 b 17723 b 39/7b 59/9b 548 b 76/3b ( 2سیوندC) 

708/79b 9/02 b 44/03 a 42/8a 7858 a 18364 a 34/8a 68/8a 579 a 76/2b ( 3الوندC) 

 تغذیه در رقم          

622/37k 9/41bc 32/25d 40/7 de 6614 d 16290 cd 36/6h 44/6 e 436 cd 87/1 a-c 1C1N 

677/74gh 9/01c 34/21c 42/9ab 7522 bc 17521 bc 38/0gh 55/3c 520 a-d 74/8de 
2C1N 

757/41e ab02/10 36/82b 42/2 b-e 7559 bc 17990 ab 42/2b-d 62/4c 504 a-d 74/9de 3C1N 

641/04i b82/9 34/14c 40/5e 6528 d 16176 cd 36/3h 55/3 d 413 d 88/6 ab 1C2N 

749/01f ab02/10 38/31b 42/8ab 7344 c 17174 b-d 40/5d-f 64/2c 514 a-d 69/5e 
2C2N 

776/14dc 10/11ab 35/21bc 42/3 a-c 7677 bc 18183 ab 44/0ab 71/7b 625 a 77/8b-e 3C2N 

682/00g 10/31a 16/91c 40/8c-e 6615 d 16247 cd 36/4h 49/4e 446 b-d 83/6a-d 
1C3N 

780/14d 10/21ab 37/68b 42/1a-d 7640 bc 18136 ab 39/0 fg 56/4 d 573 a-c 79/8a-e 
2C3N 

869/22b 10/54a 43/21a 43/6a 7902 ab 18127 ab 43/6a-c 62/5c 578 ab 75/1de 
3C3N 

690/53h 10/14a 35/02bc 43/3 ab 6810 d 15734 d 39/4e-g 56/4 d 398 d 90/4a 
1C4N 

831/33c 10/68a 44/47a 43/1ab 7784 bc 18061 ab 41/5c-e 63/8c 588 a 81/0a-d 
2C4N 

880/35a 10/94a 44/02a 43/3 ab 7996 a 19156 a 45/2a 78/5 a 609 a 77/1c-e 
3C4N 

 

 تعداد سنبله در متر مربع

ها نشان داد که اثر سال زراعی دادهنتایج تجزیه واریانس مرکب 

(01/0 p≤( تغذیه ،)05/0 p≤( و رقم )01/0 p≤ ؛ و اثر برهمکنش)

 01/0سال زراعی در رقم، سال زراعی در تغذیه و تغذیه در رقم )

p≤( ؛ و اثر برهمکنش سال زراعی در تغذیه در رقم)05/0 p≤ر (؛ ب

 (. بیشترین تعداد4دار بود )جدول مربع معنی متر در سنبله تعداد

دست آمد که مربع در سال زراعی اول آزمایش به متر در سنبله

درصد برتری نشان  8/25در مقایسه با سال زراعی دوم به میزان 

(. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تغذیه و رقم 6داد )جدول 

سنبله در متر مربع مربوط به تیمار  نشان داد که بیشترین تعداد

سنبله در  625تغذیه با هیومیک اسید در رقم الوند با میانگین )

متر مربع( و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد در رقم میهن با 

(. کاربرد 6سنبله در متر مربع( بود )جدول  398میانگین )

فراهمی عناصر  طزنی در شرایهیومیک اسید با افزایش پنجه



 1357 ...بر رشد و  طالشی و همکاران: اثر هيوميک اسيد و کود کامل ريزمغذی پژوهشی( –)علمی 

کرد  توان بیانمی. سطح افزود متر مربعداد سنبله در ع، بر تغذایی

ود. در شیین میعبل از مرحله گلدهی تقداد سنبله در گیاه عکه ت

رشد ارقام گندم  حلامرطی در  مصرف کود کامل ریزمغذیع قوا

آسیب با ها پنجهتولید ب شد تا جدهی موقسااز جمله مرحله 

استفاده  .تولید نمایند بیشتریسنبله تعداد و  رو گرددکمتری روبه

 افزایش ریزمغذی، موجب ذب عناصرجاز هیومیک اسید با افزایش 

همچنین  (.Manal et al., 2016) شودهوایی و تولید میرشد اندام

هورمونی خود، اثرات مفیدی در اسید هیومیک با اثرات شبه

زیرا . (Sarwar et al., 2017)گیاه دارد اقتصادی افزایش تولید 

بدیهی است زمانی که عناصر غذایی به مقدار کافی در اختیار گیاه 

دنبال آن فتوسنتز به خوبی انجام شده و تجمع گیرد، بهرار میق

مواد پرورده در مقصد گیاه، به میزان کافی صورت خواهد گرفت 

(Anwar et al., 2016.)  گزارش دادند که بیشترین پژوهشگران

عملکرد دانه و عملکرد د سنبله در متر مربع، تعداوزن هزار دانه، 

کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید  11بیولوژیکی در مقدار مصرف 

تایج تحقیقات حاکی از آن ن .(Anwar et al., 2016) حاصل شد

ی طبیعی با افزایش جذب و فراهمی عناصر است که این ماده

، و آهن ییتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منگنز، رون غذایی نظیر

افزایش محتوای کلروفیل و افزایش از طریق افزایش جذب آب، 

بهبود رشد و افزایش عملکرد  موجب انتقال مواد فتوسنتزی

 ;Gayathri and Srinivasamurthy, 2016) شودگیاهان می

Yuan et al., 2017)بر گیاه گندم  اسید . در بررسی اثر هیومیک

افزایش  موجبد سیا گزارش شده است که مصرف هیومیک

 و بهبود انتقال شده و با افزایش جذب آببرگ  محتوای کلروفیل

، تعداد سنبله در ، وزن خشک گیاهبوته مواد فتوسنتزی، ارتفاع

 ,.Doroodian et al) و عملکرد دانه گندم را افزایش دادمتر مربع 

 ( که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.2016

 تعداد دانه در سنبله

ها نشان داد که اثر سال، نتایج تجزیه واریانس مرکب داده     

(؛ و اثر برهمکنش سال در رقم، سال در ≥p 01/0تغذیه و رقم )

ر دامعنی دانه در سنبله (؛ بر تعداد≥p 05/0تغذیه و تغذیه در رقم )

(. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تغذیه و رقم 4بود )جدول 

ه انه در سنبله مربوط به تیمار تغذینشان داد که بیشترین تعداد د

 2/45با هیومیک اسید به همراه کود کامل در رقم الوند با میانگین 

و کمترین آن مربوط به تیمار تغذیه با هیومیک اسید در رقم 

دانه در سنبله بوده است که با تیمارهای  3/36میهن با میانگین 

د کامل در شاهد )بدون تغذیه( در رقم میهن و تیمار تغذیه کو

 (.  6رقم میهن در یک گروه قرار گرقته اند )جدول 

تأمین  و هگیا ییش ظرفیت فتوسنتزافزاسید با اهیومیک 

 دادهیش افزا را سنبله درنه دا ادتعد ،جمله فسفرازیی اعناصر غذ

-. زیرا عنصر فسفر نقش مهمی در دانه(Yuan et al., 2017) است

اال، ب اسیدیتهویژه در ر خاک بهبندی گیاهان دارد. اما این عنصر د

زان میابراین هیومیک اسید با کاهش نتحرک است. ببسیار کم

ریزوسفر و افزایش رشد ریشه، دسترسی  منطقهخاک در  اسیدیته

(. Yuan et al., 2017دهد )می  گیاه به عناصر غذایی را افزایش

تعداد دانه مصرف عناصر ریزمغذی در این آزمایش موجب افزایش 

ش افزای دلیلبهممکن اسـت ارقام گندم شده است که ر سنبله د

تعداد دانه در هر سنبلچه و یا افزایش تعداد سنبلچه در سنبله 

باشد. پژوهشگران گزارش نمودند که افزایش تعداد دانه در سنبله 

گندم، در شرایط فراهمی عناصر غذایی ریزمغذی نشان دهنده اثر 

این مواد برای آمادگی اعضای زایشی دار استفاده از مثبت و معنی

( که با Teymori et al., 2019برای تولید تعداد دانه بیشتر است )

 نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

د که تعداد دانه در سنبله تحت اثر دننشان دا پژوهشگران

 %84/17و عناصر ریزمغذی نسبت به شاهد کاربرد اسید هیومیک 

که مصرف اوره با  ن بیان داشتند، این پژوهشگراافزایش یافت

پوشش گوگردی قبل از کاشت در مقایسه با اوره، باعث افزایش 

. (Abasi and Hamzehei, 2017) تعداد دانه در سنبله شده است

تأثیر هیومیک اسید بر عملکرد و اجزای  سیربر درمحققان 

در این که نمودند  ارشگزعملکرد دانه گندم دوروم رقم ایوان، 

کلیه صفات تحت تأثیر مصرف هیومیک اسید قرار گرفتند  آزمایش

و بیشترین مقدار عملکرد و اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک، 

 Rostami) و ارتفاع بوته به این تیمار تعلق داشت شاخص برداشت

and Mozafari, 2018 .)هیومیک یک تحقیق گزارش شد که  در

 را هگیا ینهبندادیند آفر ،ییاغذ عناصر بیش جذافزابا اسید 

 Asal) داد یشافزرا ا مگند سنبلهدر  نهدا ادتعدو  هبخشید دبهبو

et al., 2015 .)ایجزو ا دسید بر عملکراهیومیک  ثراسی ربر در 

هزار دانه تحت  وزن وسنبله  درنه دا ادیش تعدافزا م،گند دعملکر

 (.Doroodian et al., 2016کاربرد اسید هیومیک گزارش شد ) اثر

 هزار دانه وزن 

 از دو حاصل هایداده مرکب واریانستجزیه  نتایج به توجه با     

(، اثر سال زراعی، تغذیه و رقم 4آزمایش )جدول  سال زراعی

(01/0 p≤( ؛ و اثر برهمکنش سال زراعی در تغذیه)05/0 p≤ بر )

دار بود. بیشترین میانگین وزن هزار دانه در وزن هزار دانه معنی

دست آمد که در مقایسه با سال زراعی آزمایش به لاوسال زراعی 

(. نتایج مقایسه 6درصد برتری نشان داد )جدول  8/4به میزان  دوم

ها نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار میانگین

گرم( و  0/42تغذیه با هیومیک اسید+ کود کامل با میانگین )
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در گرم( بود.  9/38انگین )کمترین آن مربوط به تیمار شاهد با می

داری وجود بین تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه اختالف معنی

طوری که وزن هزار دانه در تیمار تغذیه با هیومیک داشت. به

اسید، کود کامل و هیومیک اسید+ کود کامل در مقایسه با تیمار 

درصد افزایش یافت  9/7و  0/2، 3/3شاهد به ترتیب به میزان 

داری . میانگین وزن هزار دانه ارقام گندم تفاوت معنی(6)جدول 

داشت. رقم الوند بیشترین و رقم میهن کمترین وزن هزار دانه را 

به خود اختصاص دادند و رقم الوند به لحاظ وزن هزار دانه نسبت 

درصد  3/10و  0/18به رقم میهن و سیوند به ترتیب به میزان 

-ر دانه یک خصوصیت واریتهوزن هزا(. 7برتری نشان داد )جدول 

د، اما باشعوامل ژنتیکی می تحت تاثیر تا حد زیادیباشد و ای می

باشد. این شرایط مقدار آن متاثر از شرایط دوره رسیدگی نیز می

درصد در وزن دانه  30تا  20ممکن است موجب تغییراتی بین 

شوند. عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی باعث تغییر در میزان وزن 

بین این  شوند. با وجود تغییرات در وزن هزار دانهار دانه میهز

 Rostami)هایی گزارش شده است صفت و عملکرد همبستگی

and Mozafari, 2018 در یک تحقیق بر روی گندم رقم (. محققان

های وزن هزار دانه تحت اثر هیومیک پیشتاز با مقایسه میانگین

ث افزایش وزن هزار دانه که مصرف این کود باع اسید نشان دادند

عدم مصرف شرایط طوری که مصرف آن نسبت به گندم شد. به

گندم درصدی وزن هزار دانه  70/14افزایش موجب شاهد( تیمار )

سایر . (Abasi and Hamzehei, 2017رقم پیشتاز شد )

کیلوگرمی در هکتار  5و  5/2در بررسی کاربرد پژوهشگران 

که هیومیک اسید  نمودندارش هیومیک اسید در آب آبیاری گز

داری بر اجزای عملکرد کلزا داشته و وزن هزار دانه را اثر معنی

افزایش داد و اختالفی بین سطوح هیومیک اسید وجود نداشت 

(Movahed- Pour et al., 2014.)  

 عملکرد بيولوژيک

ها، اثر سال، تغذیه بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده     

(؛ و اثر برهمکنش سال در رقم و تغذیه در رقم ≥p 01/0و رقم )

(01/0 p≤؛ بر عملکرد بیولوژیک معنی) (. به4دار بود )جدول-

طوری که برهمکنش تغذیه هیومیک اسید به همراه کود کامل در 

کیلوگرم در هکتار(  19156رقم الوند بیشترین عملکرد بیولوژیک )

 حاصل مگند یکژیولوب د(. عملکر6را تولید نموده است )جدول 

رسد که در این تحقیق به نظر میست ا هگیا ییاهو یهاامندا شدر

افزایش عملکرد بیولوژیک در تیمار مصرف هیومیک اسید به 

همراه کود کامل سبب افزایش شاخص سطح برگ و رشد رویشی 

 موجبگیاه و همچنین هیومیک اسید با افزایش جذب عناصر 

ملکرد و ع و برگ هثبت بر توسعه شاختوسعه ریشه گیاه و تاثیر م

گیاه شده است. همچنین هیومیک اسید از طریق تاثیرات مثبت 

و  هالسلودر درون  متابولیسمفیزیولوژیکی از جمله افزایش 

 بیشتر ریماندگا سبب هاگبردر  فیلوکلر ارمقد ودنفزا همچنین

 یتولید سبیوما و  یتولید دعملکر نتیجهو در  دمیشو هاگبر

 که این نتایج با نتایج تحقیقاتیابد. می یشافزا زراعی ناهاگیدر 

با توجه (. 2020al et Izhar Shafi ,.) ت داردقمطابسایر محققان 

-یمصرف معناصر پرمصرف و کم یحاو دیاس کیومیه کهنیبه ا

باعث  ،یتوان گفت که با کالت کردن عناصر ضروریباشد، م

 اهیرا در گ دیو تول یشده و بارور ییجذب عناصر غذا شیافزا

سرعت رشد  شیتواند در افزایامر م نیدهد که ایم شیافزا

 یکیولوژیعملکرد ب شیاافز در نتیجه موجبمحصول موثر باشد و 

 یپاشمحلول(. Sabzevari and Khazaei, 2009) شود اهیگ

در  دراتیکربوه زانیم شیسبب افزا کیدفولیاس ای دیاس کیومیه

ساقه به  قیاز طر دراتیکربوه نیشود. ایم اهانیساقه و برگ گ

ود شیبه خاک منتقل م شهیشود و بعد از ریانتقال داده م شهیر

ها، سمیکروارگانیم یبرا ییمواد غذا یعمل عالوه بر فراهم نیکه ا

بب کند که سیرها م شهیر طیرا به مح یآل باتیکتر ریو سا دیاس

عمل سبب  نیشود که ایم اهیبه گ ییمواد غذا یفراهم شیافزا

(. Sassi-Aydi et al., 2014) خواهد شد کیولوژیعملکرد ب شیافزا

سایر پژوهشگران نیز افزایش عملکرد بیولوژیک گندم رقم 

کوهدشت را تحت تأثیر کاربرد هیومیک اسید و مصرف کود کامل 

که با ( Abdoli and Esfndiari, 2014) ریزمغذی گزارش نمودند

 نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

 عملکرد دانه

( نشان داد که 4ها )جدول نتایج تجزیه واریانس مرکب داده     

(؛ و اثر برهمکنش سال در رقم ≥p 01/0اثر سال، تغذیه و رقم )

(01/0 p≤( سال در تغذیه ،)05/0 p≤ و تغذیه )( 01/0در رقم 

p≤یندآبر نهدا د(. عملکر4دار بود )جدول دانه معنی ( بر عملکر 

در این تحقیق میزان عملکرد میباشد آن  ههندد تشکیل ایجزا

دانه با تغذیه تلفیقی هیومیک اسید و کود کامل افزایش یافته 

که بیشترین عملکرد دانه در تیمار تغذیه هیومیک طوریاست به

ود کامل در رقم الوند با میانگین عملکرد دانه  اسید به همراه ک

کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به تیمار شاهد )عدم  7996

درصد  8/20هیومیک اسید و کود کامل ( در رقم میهن  کاربرد

فتوسنتزی که در طول (. 6افزایش عملکرد داشته است )جدول 

ترین منبع مهم طور کلیکه به گیردپر شدن دانه ها انجام می

باشد علت آن این است .تشکیل دهنده وزن دانه و عملکرد دانه می

که اغلب مواد فتوسنتزی قبل از پر شدن دانه در رشد رویشی یا 

رد، در حالی که در طول پر شدن یگگلدهی مورد استفاده قرار می

https://sciprofiles.com/profile/1158231
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-دانه اغلب مواد فتوسنتزی به فرآیند پر شدن دانه اختصاص می

 انحالل در تسهیل سبب خاک کردن اسیدی با هیومیکاسید .یابد

 افزایش را غذایی عناصر به دسترسی میزان و گشته پتاسیم و فسفر

 برخی بهتر جذب ریزوسفر سبب و ریشهها سطح دهد. افزایشمی

گردد که در نتیجه باعث افزایش می فسفر یا پتاسیم نظیر عناصر

 ,.Antoun et alگردد )وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم می

وری را افزایش مصرف مواد هیومیکی رشد گیاه و بهره(. 2010

بهتر عناصر ب جذزی و ساآزاد ه ـبخاک حفظ رطوبت  داده و با

(. Arjumend et al., 2015) نیز کمک میکنده تثبیت شد

ه و  اـگیدر یتامین و وتئین وپر، تولید قندد ید با بهبوـساهیومیک 

دارد در نتز ـمختلف فتوسی ه  هانیز تأثیر مثبتی که بر جنب

 Izhar Shafi et) عملکرد و کیفیت محصول نقش داردیش افزا

al., 2020.)  مگند هگیا بر سیدهومیکانقش  سیربر باپژوهشگران 

، آن دبررکا معد به سید نسبتا میکهیو دبررکا که ندداد ننشا

 ارشگز ینا طبق ،هددمی یشافزرا ا نهارداهزوزن  صددر 5/6

 به هاگبراز  یفتوسنتز ادمو لنتقاا بر تأثیر با سیدا میکهیو

و در نتیجه ست داده ا یشافزا مگندرا در  نهدا ارهزوزن  ،نههادا

 Delfine et) شده است شاخص برداشتباعث افزایش عملکرد و 

al, 2005) .که  ن در یک بررسی بیان داشتنددیگر پژوهشگرا

 شیزارا اف ییعناصر غذا ریفسفر و سا دسترسی به دیاس کیومیه

 داری در عملکرد گندممعنی شیامر سبب افزا نیدهد که ایم

سایر محققان نیز بر این (. Jones et al., 2007) بهاره شده است

تواند جذب و کاربرد کودهای حاوی هیومیک اسید می باورند که

 Hakanظت سایر عناصر غذایی در گیاه را تحت تاثیر قرار دهد )غل

et al., 2011.) 

 شاخص برداشت

 از دو سال حاصل هایداده مرکب واریانس نتایج به توجه با     

(؛ و اثر ≥p 01/0(، اثر سال، تغذیه و رقم )4آزمایش )جدول 

دار ( بر شاخص برداشت معنی≥p 01/0برهمکنش تغذیه در رقم )

برهمکنش رقم در نوع تغذیه بیشترین شاخص نتایج  سساا . بربود

برداشت در تیمار تغذیه کود کامل در رقم الوند با شاخص برداشت 

مشاهده شد و کمترین آن در تیمار تغذیه اسید هیومیک  6/43%

(. 6دست آمد )جدول به %5/40با رقم میهن با شاخص برداشت 

ود که در تغذیه رقم الوند با ک رسدبا توجه به این نتایج به نظر می

ها و همچنین طرف دانه هانتقال مواد فتوسنتزی ب موجبکامل 

ها به طرف انتقال مواد فتوسنتزی ذخیره شده از ساقه و اندام

 صفتها  شده و موجب افزایش شاخص برداشت شده است. دانه

 بین وردهپر ادمو یعزتو چگونگی ههنددننشا شتدابر شاخص

باشد. بنابراین هر عاملی مقادیر گیاه مینه و دا یشیور یهاامندا

ود شاین توزیع را تغییر دهد، باعث تغییر در شاخص برداشت می

(Radwan et al., 2015 .) گزارش کردند که کاربرد عناصر محققان

دار ریزمغذی به همراه تیمار هیومیک اسید، موجب افزایش معنی

یمار گندم نسبت به ت خصوصیات فیزیولوژیکی و شاخص برداشت

ما که با نتایج این آزمایش ( Tufail et al., 2014)شود شاهد می

 مطابقت دارد.

 شاخص سطح برگ

گلدهی روند افزایشی داشته است و شاخص سطح برگ تا مرحله 

دلیل پیری، خشک شدن و ریزش به زمان بعد از آن با گذشت

ج نتایشد.  ها شیب نزولی به خود گرفت و مقدار آن کاستهبرگ

یک هیومنشان داد بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار 

و کمترین  2/5به میزان  20-20-20اسید به همراه کود کامل 

شاخص سطح برگ مربوط به شاهد )بدون مصرف کود( به میزان 

ارقام نیز بیشترین شاخص  بین (. همچنین در1بود )شکل  1/4

و کمترین آن مربوط  3/5ان سطح برگ مربوط به رقم الوند به میز

زمان (. استفاده هم2بوده است. )شکل  8/3به رقم میهن به میزان 

دلیل افزایش جذب عناصر مورد هیومیک اسید به کود کامل به

 های هوایی گیاه گردیده است.افزایش رشد اندام موجبنیاز گیاه 

 رشد موجبظهار داشتند که استفاده از هیومیک اسید امحققان 

، که دلیل آن افزایش جذب عناصری گرددهای هوایی میاماند

 باشدمی نظیر ازت، کلسیم، فسفر، پتاسیم، آهن، روی و مس

(Erkossa et al., 2002).  با کاربرد هیومیک سایر پژوهشگران

اسید بر روی گندم نتیجه گرفتند که بیشترین شاخص سطح برگ 

و  8/4ان گلدهی با گرم در لیتر در زممیلی 300مربوط به کاربرد 

 بوده است 2/4اسید با کمترین آن مربوط به عدم کابرد هیومیک 

(Tarafi and Shokohfar, 2019) . بیشترین شاخص محققان

ن و کمترین آ تیمار کاربرد هیومیک اسیدرا در  گندمسطح برگ 

 Salal) گزارش نمودند کاربرد هیومیک اسید عدمتیمار را در 

, 2019Khaled Idan and  Alaiwi .) همچنین شاخص سطح برگ

باشد. یمبه میزان پربرگی رقم مربوط است که یک صقت ژنتیکی 

هر چند این صفت تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و زراعی 

دارای  های بیشترگیرد. بنابراین رقم الوند با دارا بودن برگقرار می

 باشد. شاخص سطح برگ بیشتری می
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 در گندمدر طی دوره رشد اثر تغذيه بر روند تغييرات شاخص سطح برگ  -1شکل 

 
  =N2 هيوميک اسيد =N1شاهد 

 4N =20-20-20هيوميک اسيد به همراه کود کامل   =N3    20-20-20کود کامل  

 

 
 تغييرات شاخص سطح برگ در طی دوره رشد در ارقام مختلف گندم -2شکل 

  C3=، رقم الوندC2=، رقم سيوندC1=رقم ميهن

 

 لروفيل برگکشاخص 

 از دو سال حاصل هایداده مرکب واریانس نتایج به توجه با

ها بر (، اثر تغذیه و رقم و  اثر برهمکنش آن5یش )جدول آزما

(. در بین ارقام، رقم p<0.01دار بود ه است )میزان کلروفیل معنی

بوده و همچنین  03/44الوند دارای بیشترین میزان کلروفیل 

-ها نیز تغییر کرده است. بهمیزان کلروفیل گیاه با نوع تغذیه آن

دارای بیشترین شاخص کلروفیل  طوری که تغذیه گیاه کود کامل

 (.6جدول )بوده است  47/44برگ به میزان 

 فیلوکلر غلظت با هگیا ایبر بجذ قابل وژننیتر  انمیز

 انتومی نتیجهو در  ستا مستقیم طتبادارای ار هاگبردر  دموجو

 انمیز نظررا از  هگیا ضعیتو گ،بر فیلوکلر انمیز یگیراندازهبا 

(. Gerendas and Pieper, 2001قرار داد ) ارزیابی ردمو وژننیتر

افزایش فراهمی  موجببنابراین هر نوع کود آلی یا زیستی که 

ردد. گافزایش کلروفیل برگ می موجباه شود، ینیتروژن برای گ

و  لیآ ادمودر  دموجو وژننیتر یاالـب انمیزبنابراین با توجه به 

 تثبیتاز  ناشی عنصر ینا همیافر انمیز یشازـفا ینـهمچن

 اـهرتیما یندر ا فیلوکلر انمیز ،هیومیک اسید توسط وژننیتر

 رتیمادر  فیلوکلر انمیز کمترینو  دهبو هارتیما سایراز  االترـب

وجود  .باشدمی هگیا سرستدر د وژننیتر دکمبواز  ناشی نیز شاهد

خصوص آهن و منگنز در کود کامل و قبل هعناصر مورد نیاز گیاه ب

 موجبمورد نیاز گیاه توسط هیومیک اسید جذب نمودن عناصر 

پژوهشگران بیان گردد. ن میالروفیل در گیاهکسنتز بیشتر 

افزایش مقدار کلروفیل و  موجبداشتند که کاربرد آهن و روی 

 قیاز طر لیکلروف زانیم شیافزادر گیاه شده است. و  IAAغلظت 

 Li) دهدرا افزایش می اهیفتوسنتز، عملکرد ماده خشک گ شیافزا

et al., 2007) . انجام بهارهروی جو در آزمایشی که بر محققان 



 1361 ...بر رشد و  طالشی و همکاران: اثر هيوميک اسيد و کود کامل ريزمغذی پژوهشی( –)علمی 

 عتفاار یشافرا موجب کامل دکو فمصر که داشتند اظهار دادند،

. شد رهبها جو یهاگبر فیلوکلر ایمحتوو  خشک دهما ه،گیا

 هیژوبه ،عناصر غلظت یشافزا بر داریمعنی ثرا کامل دکو همچنین

-Ofosu) شتدا ین غلها تلفمخ یبافتهادر  نیتروژن انمیز

Anim and Leitch, 2009). 

 درصد پروتئين دانه

دار ها نشان دهنده اثر معنینتایج تجزیه واریانس مرکب داده

تغذیه گیاه با هیومیک اسید و کود کامل و رقم در سطح  سطوح

باشد احتمال یک درصد بر روی درصد پروتئین دانه گیاه می

دهد ها نشان میل مقایسه داده(. همان طور که جدو5)جدول 

خصوص تلفیقی از این هاستفاده از هیومیک اسید و کود کامل ب

دو نوع تیمار باعث افزایش درصد پروتئین دانه نسبت به شاهد 

 د با کود کامل داراییطوری که تیمار هیومیک اسگردیده است. به

( درصد پروتئین دانه را دارا می باشند. و 21/11بیشترین )

و  61/10چنین میزان پروتئین ارقام میهن و سیوند به ترتیب هم

درصد بوده که از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند  91/9

 (.6)جدول 

پژوهشگران در بررسی اثر کود پایه سرک و هیومیک اسید 

بر رشد، عملکرد و محتوای پروتئین دانه گندم بیان داشتند که 

میک اسید بیشترین افزایش را تیمار مصرف توام کود پایه و هیو

 ,.Izhar Shafi et alدر محتوای پروتئین دانه ایجاد کرده است )

2020 .) 

 تئینوپری امحتو یشافزا که بیان داشتند دیگر پژوهشگران

آن  از حاکی عموضو ینو ا دهبو مرتبط گبر فیلوکلر انمیز با نهدا

راه ماست که غلظت بیشتر پروتئین با حفظ کلروفیل برگ نیز ه

 نددنمو ارشگز محققان. (Sio- Se Mardeh et al., 2006) است

 تولیدوجب متواند می سسترد قابلژن افزایش نیترو که

و  گلوتنینو  یندگلیاای، بیشتر از قبیل ی ذخیرهتئینهاوپر

 ددگر نهدا تئینوصدپردریش افزا موجب نتیجهو در  گلوبولین

(Dupont et al., 2006)  . 

هیومیک اسید و کود کامل، افزایش  طمخلو یهارتیمادر  

قابلیت دسترسی بیشتر گیاه به عناصر غذایی و جذب بیشتر 

 صددر یشافزا الیلو روی از د فسفر ،کلسیم،هنآ وژن،نیتر

دو  مرکب تجزیهاز  حاصل ایجـسد. نترمی نظر به نهدا تئینوپر

-معنی ربسیا یستیتاثیرز یهادکونشان داد که  سایر پژوهشگران

ند دار روی و هنآ غلظت ،نهداتئینوپر ،نهدا وژننیتر صددر بر داری

 ت،بیوفسفا ،توباکتراز یستیز یهادکو فکه مصر ریطوبه

 دکوو  تبیوفسفا + کسینونیتر ت،بیوفسفا + توباکتراز ،کسینونیتر

پروتئین دانه را نسبت به تیمار بدون مصرف کود  صددر ،شیمیایی

 .(Rajabi et al., 2008) درصد افزایش داد 14تا  8

 عمکرد و اجزای عملکرد همبستگی صفات

منظور بررسی تجزیه و تحلیل همبستگی بین صفات به     

ها محاسبه گردید. این امر مختلف، ضرایب همبستگی ساده آن

هد دخوبی ارتباط بین کارایی فتوسنتز و عملکرد دانه را شرح میبه

ا باالیی خواهد بود که ببه این ترتیب گیاهانی دارای عملکرد دانه 

توجه به شرایط خود از عوامل تولید بهترین استفاده را برده و مواد 

ها تجمع دهند. بررسی همبستگی صفات فتوسنتزی را در اندام

( بین ≥p 01/0( نشان داد که همبستگی مثبت و قوی )7)جدول 

صفات تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار 

نه و عملکرد بیولوژیک با عملکرد اقتصادی گندم وجود دارد. دا

(؛ ≥p 05/0بین صفات ارتفاع بوته با تعداد سنبله در متر مربع )

(، وزن ≥p 05/0تعداد سنبله در متر مربع با تعداد دانه در سنبله )

(؛ تعداد دانه در سنبله با ≥p 01/0هزار دانه و عملکرد بیولوژیک )

(؛ ≥p 01/0کرد بیولوژیک و شاخص برداشت )وزن هزار دانه، عمل

و همچنین وزن هزار دانه با عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 

(01/0 p≤؛ نیز همبستگی مثبت و معنی) داری وجود دارد. بنابراین

صفات زراعی مهم و تأثیر گذار در تعیین عملکرد اقتصادی نهایی 

بع، وزن ر متر مریک، تعداد سنبله دژگندم به ترتیب عملکرد بیولو

عملکرد تغییرات باشند. هزار دانه و تعداد دانه در سنبله می

راین بناببوده است،  بیولوژیکی بـا عملکـرد دانـه هماهنـگ

ت. اس در افزایش عملکرد دانه نقش داشـته بیولوژیکیعملکرد 

و قوی بین تعـداد دانـه در متـر مربـع بـا  همبستگی مثبت

دالیل اصلی افزایش عملکـرد  اد کـه یکـی ازنشان ددانه  عملکـرد

افزایش تعداد دانه در متر مربع آزمایش،  ارقـام مـورد اقتصادی

  .بوده است

مثبت بوده است. عملکرد دانه با همبستگی وزن هـزار دانـه 

که با کاربرد هیومیک اسید و کود کامل ریزمغذی رسد ه نظر میب

مراحل رشد تامین شده است عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در طی 

تولیدی گیاه درون  دسـت آوردن مـواد پـروردههرقابت بـرای بـو 

ورت ص بهترها بین مخازن وزیع آنت یافتـه و چـون کاهشسـنبله 

در ارقام گندم دانه هزار وزن دار معنی موجب افزایش گیـرد،می

تعداد دانه در سنبله ممکن مورد آزمایش شده است. همچنین 

ـت از طریـق افزایش تعداد دانه در هر سنبلچه و یا افزایش اس

ر د که ده یا از هر دو طریق افـزایش یابـتعداد سنبلچه در سنبل

دار عملکرد اقتصادی ارقام گندم در نتیجه موجب افزایش معنی

 Arjumendاین آزمایش شده است، این نتایج با نتایج پژوهش )

et al., 2015; Radwan et al., 2015.مطابقت دارد ) 

های این پژوهش، این تنوع موجود در که با توجه به یافته
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 استفاده قرار گیرد. نژادی گندم مورد زراعی و بههای بهتواند در برنامهبین صفات می

 

 عملکرد یعمکرد و اجزاضرايب همبستگی بين صفات  -7جدول 

 ردیف  1 2 3 4 5 6 7
 1 ارتفاع بوته  1      

 2 سنبله در متر مربع * 0/262 1     

 3 تعداد دانه در سنبله ** 0/384- * 0/262 1    

   1 0/664 ** 0/542 ** -0/150 ns 4 وزن هزار دانه 

  1 0/615 ** 0/326 ** 0/893 ** 0/184 ns 5 عملکرد بیولوژیک 

 1 0/909 ** 0/761 ** 0/527 ** 0/797 ** -0/059 ns 6 عملکرد دانه 

1 0/186 ns 0/240 * 0/326 ** 0/459 ** -0/248 * -0/569 ** 7 شاخص برداشت 

 دار نبودن، معنیnsو   (≥p 05/0)دار در سطح احتمال ؛ *، معنی(≥p 01/0)دار در سطح احتمال **، معنی

 

 گيرینتيجه
 گندم ارقام عملکرد اجزای و عملکرد که داد نشان مطالعه این نتایج

گرفت؛  قرار تغذیه مدیریت سطوح تأثیر تتح داریمعنی طوربه

 کاربرد کود کامل ریزمغذی و هیومیک اسید، رشد با کهطوریبه

عملکرد دانه با تغذیه هیومیک  .یافت افزایش گندم ارقام عملکرد و

اسید و کود کامل ریزمغذی در ارقام میهن، سیوند و الوند نسبت 

درصد  7/19و  4/13، 9/12به تیمار شاهد به ترتیب به میزان 

 مورد مطالعه ارقام بین ژنتیکی در افزایش یافت. اختالف پتانسیل

در تولید عملکرد اقتصادی ارقام گندم شد.  تفاوت ایجاد نیز موجب

 مورد ارقام بین در دانه میانگین عملکرد باالترین کهطوریبه

گندم نان رقم  که رسدمی بود. به نظر الوند رقم به مربوط مطالعه

و پس از آن رقم سیوند دارای پتانسیل تولید اقتصادی  الوند

م میهن به رق تبیشتری تحت شرایط اقلیمی استان لرستان نسب

ارقام سیوند و میهن به ترتیب به به باشند. رقم الوند نسبت می

درصد افزایش تولید اقتصادی را نشان داد.  3/18و  7/3میزان 

ریت مصرف کودهای مدی توان با عنوان یک نتیجه کلی میبه

شیمیایی و کاربرد متعادل عناصر غذایی به همراه هیومیک اسید 

 های تغذیهدر راستای تولید پایدار گندم، عالوه بر کاهش هزینه

های متدوال آن و همچنین پیامدهای این گیاه نسبت به روش

محیطی ناشی از مصرف نامتعادل و بیش از نیاز کودهای زیست

 دانه را نیز تا حد مطلوبی افزایش داد.شیمیایی؛ عملکرد 

"منافع بين نويسندگان وجود ندارد هيچگونه تعارض"
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