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چکیده
بهمنظور بررسی اثر زمان و کاربرد توأم کود های اسید هیومیک و اوره در شرایط دیم بر عملکرد و اجزای
عملکرد نخود ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با  15تیمار در سه
تكرار در سال زراعی  1392-93در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی انجام شد .تیمارهای آزمایش
شامل :کاربرد تلفیقی اسید هیومیک و اوره بهصورت محلولپاشی ( %100اسید هیومیک %75 ،اسید
هیومیک  %25 +اوره %50 ،اسید هیومیک  %50+اوره %25 ،اسید هیومیک  %75 +اوره و %100
اوره) و زمان محلول پاشی (مرحله رویشی و رویشی  +گلدهی) بود .از کود اوره با غلظت  1درصد و اسید
هیومیک با غلظت دو لیتر در هکتار جهت محلولپاشی استفاده شد .نتایج نشان داد که برهمکنش زمان
و درصد تلفیق کود اوره و اسید هیومیک بر تعداد شاخه جانبی ،تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته،
عملکرد دانه و بیولوژیک معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه به ترکیبات تیماری مصرف  %75کود اوره +
 %25اسید هیومیک در مرحله رویشی و کاربرد  %25کود اوره  %75 +اسید هیومیک با محلولپاشی در
مرحله رویشی  +گلدهی تعلق داشت .افزایش درصد کود اوره در ترکیب با محلولپاشی در یک مرحله سبب
افزایش ارتفاع بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه و در دو بار محلولپاشی سبب
کاهش صفات مورد بررسی شد .در هر دو زمان محلولپاشی اختالط کود اوره و اسید هیومیک عملکرد و
اجزای عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد هر کدام از این دو کود بهتنهایی داشت .در مجموع نتایج نشان داد
که جهت حصول عملکرد دانه مناسب در شرایط دیم یکبار محلولپاشی در زمان رویشی با اختالط %75
اوره  %25 +اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها مناسبتر بود.

کلمات کلیدی :اسید هیومیک ،عملکرد مناسب ،محلولپاشی ،نیتروژن.

رضا شبانی و محمد آرمین

مقدمه

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از

شده است که تلقیح بذور با باکتری مزورزیبویم توأم

مردم فقیر جهان را تشکیل میدهد ،چرا که مقادیر

با مصرف  25کیلوگرم در هکتار سولفات روی سبب

محصوالت در ترکیب با غالت میتواند یک ترکیب

در همین بررسی استفاده از کود نیتروژن اگرچه

مهمترین حبوبات در ایران با سطح زیر کشت معادل

اما در مقایسه با تلقیح و مصرف روی سبب کاهش

قابل توجه پروتئین مرغوب موجود در دانه این
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 )Asgharzadeh, 2010در شرایط دیم نخود گزارش
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زیستی ارزشمند غذایی فراهم نماید .نخود بهعنوان

 550هزار هکتار و تولید  295هزار تن با عملکرد
متوسط  536کیلوگرم در هکتار میباشد (FAO,

 .)2015نخود از جمله گیاهانی است که در شرایط

کشت بهاره مراحل رویشی و زایشی آن در معرض

برخی تنشهای محیطی نظیر گرما و خشکی قرار

گرفته و بنابراین عملکرد اندک و بیثباتی دارد.

()Keating et al., 2000

تولید بیشترین عملکرد دانه در نخود شده است.

در مقایسه با شاهد سبب افزایش عملکرد دانه شد،

عملکرد دانه گردید .واکنش مناسبتر نخود در
شرایط دیم در مقایسه با شرایط فاریاب به مصرف

کودهای زیستی در مقایسه با کودهای شیمیایی
در نخود توسط جباری و خالص نژاد (Jabbari and

 )Khaleghnezhad, 2014نیز گزارش شده است.

اگرچه در بررسی این محققان عملکرد نخود در

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

شرایط دیم  40درصد کمتر از شرایط فاریاب بود.

تنشهای مختلف زيستي و غیر زیستی ،عدم

در همین رابطه در مطالعه حقپرست و همکاران

و عدم اعمال صحيح مديريت زراعي از جمله داليل

آثار منفي تنش خشکي در نخود با کاربرد اسيد

وجود و يا دسترسي کمتر به ارقام مقاوم به تنشها

اصلي كاهش عملكرد اين گياه میباشد .گياه نخود

در آغاز گلدهي يك رشد سريع را طي كرده و به نظر
ميرسد در شرايط فراهم بودن رطوبت قابلدسترس،

طول دورهی رشد زايشي و ميزان فتوسنتز جاري

افزايش مييابد كه منجر به تشكيل گلهاي بيشتري

در گياه ميگردد كه بر تشكيل نیامهاي بارور و

( )Haghparast et al., 2012در بررسی کاهش

هيوميک و عصاره جلبک دريايي مشخص شد که
استفاده از محلولپاشی با ترکيبات اسيد هيوميک

و عصاره جلبک دريايي تعداد نیام در بوته ،تعداد
دانه در بوته و شاخص برداشت را در ارقام مختلف

تحت تأثیر قرار داد .در تحقیق دیگر مشخص شد

که تنش خشکي باعث کاهش  13درصدي عملکرد

توليد دانه مؤثر است)Armin and Moslehi, 2012(.

دانه در ارقام مختلف نخود شد ،ولي استفاده از اسيد

عمدهای در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم

افزايش تعداد نیام در بوته و دانه در بوته اثرات منفي

مدیریت مواد غذایی در شرایط تنش میتواند نقش
شود .در شرایط تنش خشکی یا دیم استفاده از

کودهای آلی با تأثیر در خصوصیات فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی خاک در مقایسه با کودهای

شیمیایی سبب بهبود عملکرد گیاهان زراعی شده
است ( .)Jabbari and Khaleghnezhad, 2014در

بررسی سلیمانی و اصغر زاده (Soleimani and

هيوميک بهصورت محلولپاشی توانست با %50

تنش را کاهش دهد (.)Haghparast et al., 2012
زمان مصرف کود خصوصاً در شرایط دیم که رطوبت

خاک عامل اصلی در تعیین واکنش گیاهان زراعی

میباشد .در شرایط دیم استفاده از مقادیر بیشتر
کود خصوصاً کود نیتروژن سبب افزایش رشد رویشی

خواهد شد که این افزایش رشد سبب تخلیه رطوبت

اثر محلولپاشی کود اوره و اسید هیومیک در شرایط دیم ...

و مواجه شدن گیاه با تنش خشکی در حساسترین

اسید هیومیک  %75 +اوره و  %100اوره) و زمان

و مصلحی ( )Armin and Moslehi, 2012نشان

گلدهی بود .در محلولپاشی کود شیمیایی از کود

بيشترين تأثیر را بر تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه

آلی از اسید هیومیک با غلظت دو لیتر در هکتار

مرحله رشد میگردد ( .)Kashfi et al., 2010آرمین

دادند محلولپاشی اسید هیومیک در زمان گلدهي

درحالیکه محلولپاشی در زمان رويشي بيشترين

تأثیر را بر ارتفاع نهايي و تعداد شاخه جانبي داشت.

اوره با غلظت یک درصد و در محلولپاشی کود

انجام شد.

مراحل آمادهسازی زمین و تهیهی بستر در

فصل پاییز انجام گرفت ،برای انجام این کار ابتدا
زمین مورد استفاده در این آزمایش که سال قبل

با توجه به اهمیت نخود به دلیل پروتئین زیاد
و با توجه به عملکرد پایین نخود خصوصاً در کشت

آیش بود ،شخم عمیق توسط گاوآهن برگرداندار

روشهای که بتواند سبب افزایش تحمل گیاه به

بر هم جهت خردشدن کلوخهها زده شد.

دیم و صدمات جبرانناپذیر تنش خشکی اتخاذ
تنش خشکی شود بسیار حائز اهمیت است .بدین
ترکیبی کودهای اسید هیومیک و اوره در شرایط

دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود اجرا شد.
مواد و روش ها

بذور نخود رقم هاشم از مؤسسه ی نهال و

بذر سبزاندیشان تهیه شد و کشت آن در تاریخ

 8اسفندماه  1392پس از اتمام دوره ی یخبندان

انجام شد .کشت بهصورت دستی انجام گرفت .هر
کرت آزمايشي دارای شش خط کاشت به طول

چهار متر با فاصله ی خطوط  50سانتی متر،

این آزمایش در سال زراعی  1392 -93در

فاصله ی بوته  10سانتی متر انجام شد .کليه ی

دیم اجرا شد .عرض جغرافیایی منطقه  36درجه و

اساس عرف منطقه انجام شد .محلولپاشیها قبل

شهرستان جغتای استان خراسان رضوی در شرایط

 48دقیقه ی شمالی و طول جغرافیایی  56درجه

و  55دقیقه شرقی میباشد .بر اساس آمارهای

عمليات مربوط به داشت بهصورت يکسان و بر

از طلوع آفتاب اعمال شد .اولین محلولپاشی اسید

هیومیک در مرحله ی رویشی به تاریخ بیستم

هواشناسی بخش جغتای که از توابع شهرستان

فروردین ماه  1393و دومین محلولپاشی در

دارای رژیم آبوهوای نیمه استپی با زمستان سرد

انجام گرفت.

سبزوار میباشد با  225میلیمتر بارندگی در سال
و تابستان گرم میباشد.

مرحله ی گلدهی (هجدهم اردیبهشت ماه )1393
از هر کرت آزمایشی  10بوته بهطور تصادفی

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

برداشت و ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای جانبی ،تعداد

تیمارهای مورد بررسی ،اختالط کود اسید هیومیک

دانه و عملکرد بیولوژیکی بعد از حذف یک ردیف کناری

بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد.
و اوره ( %100اسید هیومیک %75 ،اسید هیومیک
 %25 +اوره %50 ،اسید هیومیک  %50+اوره%25 ،

نیام در بوته ،وزن هزار دانه ،اندازهگیری شد .عملکرد
از هر طرف و نیم متر از دو طرف هر کرت بهعنوان اثر

حاشیهای از مساحت  6مترمربع تعیین شد.
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منظور پژوهشی با هدف بررسی اثر زمان و کاربرد

در فصل پاییز انجام شد و سپس دو دیسک عمود
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در نیام ،عملكرد دانه و بیولوژیک نخود داشت،

محلول پاشی در دو مرحلهی رویشی و رویشی +
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تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار

 SAS ver.9.1انجام شده و رسم نمودارها توسط

مختلف زمان محلولپاشی انجام و تفسیر نتایج بر

متقابل معنیدار شدند ،بر شدهی فیزیکی در

بوته و وزن هزار دانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش

نرمافزار اکسل انجام گرفت .برای صفاتی که اثر
80

برای کلیه صفات برشدهی فیزیکی در سطوح

سطوح مختلف زمان محلو لپاشی انجام گرفت.
ﻛﻨﺎري از ﻫﺮ ﻃﺮف و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ از دو ﻃﺮف ﻫﺮ ﻛــﺮت
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برای مقایسهی میانگینها از آزمون چند دامنهای
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪاي از ﻣﺴــﺎﺣﺖ  6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺗﻌﻴــﻴﻦ

دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده شد.
ﺷﺪ.

ﺗﺠﺰﻳـــﻪ و ﺗﺤﻠﻴـــﻞ دادهﻫـــﺎ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻧـــﺮماﻓـــﺰار

نتایج و بحث

 SAS ver.9.1اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و رﺳــﻢ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞاثر
ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪداداﺛﺮ که
ﺑﺮاي نشان
واریانس
تجزیه ی
نتایج
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰار اﻛﺴﻞ
ﻧﺮم

تعداد
ﺳﻄﻮح بر
مصرفی
نوع کود
پاشی و
محلو
ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در
ﺑﺮشدﻫﻲ
دارلﺷﺪﻧﺪ،
زمانﻣﻌﻨﻲ
ﺴــﻪيدر
تعدادﻣﻘﺎﻳدانه
تعدادـﻲنیام
فرعی،
بوته،ﺑــﺮاي
اﻧﺠــﺎمدرﮔﺮﻓــﺖ.
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷـ
شاخهزﻣــﺎن

بیولوژیک
دانهــﻦو در ﺳــﻄﺢ
عملکردي داﻧﻜ
دانه،ﭼﻨﺪ داﻣﻨــﻪا
هزارآزﻣﻮن
وزنﻦﻫﺎ از
نیام ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

کهﺷﺪ.اثر متقابل زمان و نوع
درحالی
معنی دار
اﺳﺘﻔﺎده
نبود،درﺻﺪ
اﺣﺘﻤﺎل 5
ﺑﺤﺚکلیه صفات مورد بررسی معنیدار
مصرفی بر
کود ﻧﺘﺎﻳﺞ و
متقابل
اثر
شدن
دلیل
ﻧﺘﺎﻳﺞ .)1
شد (جدول
ـﺮ زﻣــﺎن
ـﻪ اﺛـ
دار داد ﻛـ
یــﺎن
معنﻧﺸ
ـﺎﻧﺲ
ﺗﺠﺰﻳﻪبهي وارﻳـ

اساس برشدهی انجام گرفت (جدول  .)1ارتفاع
قرار نگرفت.

ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ و ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋــﻲ،
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻧﻴﺎم ،وزن ﻫﺰار داﻧــﻪ،

تعداد شاخههای جانبی
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮد ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﺛﺮ
برش دهی اثر متقابل زمان محلولپاشی و
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﻠﻴــﻪ ﺻــﻔﺎت ﻣــﻮرد
نشان داد
تلفیق کودهای اوره و اسید هیومیک
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲدار ﺷﺪ )ﺟــﺪول  .(1ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻣﻌﻨــﻲدار
احتمال
دﻫﻲسطح
ﺑﺮش در
رویشی
محلول
که
ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ
زمانﺻﻔﺎت
در ﻛﻠﻴﻪ
پاشیﺑﺮاي
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺷﺪن اﺛﺮ
معنیدار
جانبی
شاخه
درصد بر
ﺗﻔﺴــﻴﺮ
هایاﻧﺠــﺎم و
ﭘﺎﺷﻲ
تعدادﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎن
یک ﺳﻄﻮح
در
در( .زمان
پاشی
ل
محلو
که
ی
درحال
.)2
(جدول
شد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮشدﻫــﻲ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ )ﺟــﺪول 1
ـﺎيههای
شاخ
ـﺄﺛﻴﺮتعداد
داریﺗـبر
گلدهیﻫـاثر
رویشی +
ﺗﻴﻤﺎرﻫـ
معنـﻪیﺗﺤــﺖ
ـﺰار داﻧـ
ﺑﻮﺗﻪ و وزن
ارﺗﻔﺎع
(جدول  .)3محلولپاشی در زمان
نداشت
جانبی
ﻧﮕﺮﻓﺖ.
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار
رویشی ،بیشترین تعداد شاخههای جانبی گیاه با
محلولپاشی  %100اوره مشاهده شد و کمترین آن

ﺟﺪول  -1ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم ،ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ،وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
Table 1- Analysis of variance for plant height, number of lateral branches, number of pods, number of grains per
plant, 1000- grain weight, seed and biological yield
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Means of Squares
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ
Number of
seed per plant

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
Number
of pods

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﺟﺎﻧﺒﻲ
Number of
lateral branches

ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه
Plant
height

درﺟﻪ آزادي
D.F

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
Biological
yield

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
Seed yield

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-grain
weight

0.1

0.26

7.90

2

21607.1

8092.12

11.23

5.87

0.29 ns

0.8 ns

1

** 55693.8

*95473.9

3542.5 ns

2.82 ns

0.08 ns

1.34ns

4

*100195.8

12473.3 ns

468.9 ns

*12.15

**10.65

0.34 ns

4

*104279.9

*83000.8

357.9 ns

**72.40

**17.94

**1.07

**12.51

30030.7

17388.7

974.2

3.7

1.37

0.19

1.75

18

12.74

16.84

16.68

21.9

6.62

12.20

7.64

-

 * nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V
ﺗﻜﺮار
Replication
زﻣﺎن
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ
Foliar
application
)time (A
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺘﻼط
Mixing
)percent (B
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ*
اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ و
اوره
A×B
ﺧﻄﺎ
Error
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%CV

: no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively

**

, and

* ns

اثر محلولپاشی کود اوره و اسید هیومیک در شرایط دیم ...

از تیمار اسید هیومیک به دست آمد که علت این

نيتروژن در هكتار بیشترین و تيمار شاهد (عدم

غذایی در اثر مصرف نیتروژن و بیشتر بودن ارتفاع

ثانويه را تولید کرد.

امر را میتوان به فراهمی بیشتر و سریعتر مواد
بوته در این تیمار نسبت داد که سبب افزایش

تعداد شاخه جانبی شده است .مطابق نتایج فوق

مورد نخود گزارش کردند ،تيمار  50كيلوگرم

تعداد نیام در بوته
برش دهی اثر متقابل زمان محلولپاشی و
نوع کود مصرفی نشان داد که محلولپاشی در

ﺟﺪول  - 2ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ روﻳﺸﻲ
Table 2- Slices
treatments
interaction
at foliar
time
ﭘﺎﺷﻲofروﻳﺸﻲ
زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
applicationﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
 inﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ
- 2vegetative
ﺟﺪول

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻋﻤﻠﻜﺮد
Biological
Biological
yieldyield
)(kg/ha
)(kg/ha

وزنداﻧﻪ
وزن ﻫﺰار
ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-grain
1000-grain
weight
weight
)(gr) (gr

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ
ﺑﻮﺗﻪدر ﺑﻮﺗﻪ
ﺗﻌﺪاددرداﻧﻪ
Number
of seed
Number
of seed
per
plant
per plant

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
SeedSeed
yieldyield
)(kg/ha
)(kg/ha

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
Number
of pods
Number
of pods

ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه
ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه
height
PlantPlant
height
)(cm)(cm

آزادي آزادي
درﺟﻪ درﺟﻪ
D.F D.F

80619.6

1143.07

90.56

46/0

0.36

0.33

2.62

2

ﺗﻜﺮار
Replication
ﺗﻜﺮار
Replication
اﺧﺘﻼط
ﺗﺮﻛﻴﺐ

3.10 ns
* 1.24
*10.42
*38.95
710.56 ns
34084.06 ns
93597.9ns
Mixing
4
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺘﻼط
percent
ns
*
*
*
ns
ns
Mixing
4
3.10
1.24
10.42
38.95
710.56
34084.06
93597.9ns
ﺧﻄﺎ
percent
8
1.17
0.14
1.77
2.34
1567.55
35023.31
43862.9
Error
ﺧﻄﺎ
8
1.17
0.14
1.77
2.34
1567.55
35023.31
43862.9
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺿﺮﻳﺐ
Error
4.96
10.15
7.52
7.19
19.94
22.30
16.05
%C.V
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺿﺮﻳﺐ
* ns
**
4.96
10.15
7.52 respectively
 519.94و  1درﺻﺪ 7.19
22.30
16.05
, and : no significant,- significant at
the 5% and 1%
levels of probability
ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و
 * nsو ** ﺑﻪ
%C.V

 * nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ , and ** : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively

* ns

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻋﻤﻠﻜﺮد
Biological
Biological
yieldyield
)(kg/ha
)(kg/ha

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
SeedSeed
yieldyield
)(kg/ha
)(kg/ha

وزنداﻧﻪ
وزن ﻫﺰار
ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-grain
1000-grain
weight
weight
)(gr) (gr

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ
ﺑﻮﺗﻪدر ﺑﻮﺗﻪ
ﺗﻌﺪاددرداﻧﻪ
Number
of seed
Number
of seed
per plant
per plant

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
Number
of pods
Number
of pods

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﺟﺎﻧﺒيﻲﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد
Number
Number
of of
lateral
branches
lateral
branches

آزادي آزادي
درﺟﻪ درﺟﻪ
d.f d.f

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V
S.O.V

ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه
ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه
height
PlantPlant
height
)(cm)(cm

ﺟﺪول  - 3ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ روﻳﺸﻲ  +ﮔﻠﺪﻫﻲ
Table 3- Slices of treatments interaction at foliar application in vegetative + reproductive time
ﺟﺪول  - 3ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ روﻳﺸﻲ  +ﮔﻠﺪﻫﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Table 3- Slices of treatments interaction at foliar application
in vegetative + reproductive time
Mean of Squares
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares

ﺗﻜﺮار
2
5.56ns
0.15 ns
1.12 ns
7.56 ns
36.10 ns
8725.05ns
5784.5ns
Replication
ﺗﻜﺮار
2
5.56ns
0.15 ns
1.12 ns
7.56 ns
36.10 ns
8725.05ns
5784.5ns
ط
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺘﻼ
Replication
ns
ns
**
**
ns
**
Mixing
4
10.76
0.18
18.15
45.61
111.37
61389.9
**110877.8
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺘﻼط
percent
10.76 ns
0.18 ns
**18.15
**45.61
111.37 ns
** 61389.9
**110877.8
Mixing
4
ﺧﻄﺎ
percent
8
4.94
0.29
0.95
5.52
595.61
3657.31
7506.85
Error
ﺧﻄﺎ
8
4.94
0.29
0.95
5.52
595.61
3657.31
7506.85
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺿﺮﻳﺐ
Error
10.32
15.6
5.57
11.36
13.80
8.32
7.11
%CV
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺿﺮﻳﺐ
* ns
- significant
10.32
5.57
اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ 11.36
ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ13.80
8.32
, and ** : no significant,
at the 5% and15.6
1% levels of probability
respectively
7.11ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و
 * nsو ** ﺑﻪ
%CV

 * nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ , and ** : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability respectively

* ns

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎياﺛﺮﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ و ﺗﻠﻔﻴــﻖ
دﻫﻲ
ﺗﻌﺪادﺑﺮش

ﺗﻠﻔﻴـــﻖ
ﭘﺎﺷــﻲ
ــﻴﺪ زﻣﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ــﺎيدﻫﻲ
ﺑﺮش
ــﻪ
ــﺎن وداد ﻛ
ﻣﺤﻠﻮلﻧﺸـ
ﻫﻴﻮﻣﻴـــﻚ
اﺛﺮ اﺳـ
اوره و
ﻛﻮدﻫـ
ـﺎل ﻛﻳــــﻪ
اﺣﺘﻤـداد
ـﻄﺢـــﺎن
ــﻚ ﻧﺸ
ﻫﻴﻮﻣﻴـ
زﻣﺎنــﻴﺪ
ﭘﺎﺷﻲاورهدرو اﺳـ
ــﺎي
ﻛﻮدﻫـ
ـﻚ
در ﺳـ
روﻳﺸﻲ
ﻣﺤﻠﻮل

)ﺟﺪول  .(2درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ در زﻣﺎن روﻳﺸﻲ +
روﻳﺸﻲ +
زﻣﺎن
درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ﮔﻠﺪﻫﻲ (2
)ﺟﺪول
ـﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎي ﺟـ
درـﺎﺧﻪ
ﭘﺎﺷﻲ ﺷـ
ﻣﺤﻠﻮلﺗﻌــﺪاد
داري ﺑــﺮ
اﺛﺮ .ﻣﻌﻨــﻲ

ـﺎﻧﺒﻲ
ﻫﺎي ﺟـ
ـﺪاد
ﻣﺤﻠﻮلﺗﻌـ
داري ﺑــﺮ
ـﺖاﺛﺮ)ﺟـﻣﻌﻨـ
ﮔﻠﺪﻫﻲ
ـﻲ،
روﻳﺸـ
ـﺎﺧﻪــﺎن
ـﻲﺷـدر زﻣ
ﭘﺎﺷـ
ـﻲ .(3
ـﺪول
ﻧﺪاﺷـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ)ﺟـ
روﻳﺸـ
زﻣــﺎن
ﺟﺎﻧﺒﻲـﻲ در
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷـ
ـﺪول .(3
ﻧﺪاﺷــﺖ
ـﻲ،ﻲ
ﭘﺎﺷـ
ﻣﺤﻠﻮل
ﮔﻴﺎه ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﺗﻌﺪاد

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

80619.6

1143.07

90.56

46/0

0.36

0.33

2.62

2

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V
S.O.V

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﺟﺎﻧﺒيﻲﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد
Number
Number
of of
lateral
branches
lateral
branches

ﻣﺮﺑﻌﺎت
 in vegetative timeﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
Table 2- Slices of treatments interaction at foliar
application
Mean of Squares
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares

81
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

کشفی و همکاران ( )Kashfi et al., 2010نیز در

مصرف کود) کمترین تعداد شاخههاي اوليه و

رضا شبانی و محمد آرمین

زمان گلدهی  +رویشی در سطح یک درصد (جدول

اسید هیومیک تعداد نیام در بوته کمتری تولید

درصد اثر معنیداری بر تعداد نیام در بوته داشت

بهتنهایی اسید هیومیک نتوانسته است نیاز گیاه را

 )3و محلولپاشی در زمان رویشی در سطح پنج
(جدول .)2
82

شده است؛ نیز مبین این مطلب است که مصرف
برطرف کند .گزارش شده است که اسید هیومیک

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

در محلولپاشی در زمان گلدهی  +رویشی،

اثر مثبت و معنیداری در جذب عناصر مس ،روی،

بیشترین و  %75محلولپاشی اوره  %25 +اسید

اسید هیومیک و افزایش جذب عناصر ،رشد گیاه

محلولپاشی  %75اسید هیومیک  %25 +اوره

هیومیک کمترین تعداد نیام در بوته تولید کرد؛
درحالیکه محلولپاشی در زمان رویشی بیشترین
تعداد نیام در بوته با محلولپاشی اوره + %50

اسیدهیومیک  %50مشاهده شد و کمترین تعداد

منگنز ،فسفر و سدیم دارد؛ بنابراین با محلولپاشی
بیشتر شده و گیاه دارای کانوپی بزرگتری میشود

که قادر است مخازن زایشی بزرگتری را تغذیه
نماید و به میزان کافی ماده ی خشک به آن

اختصاص دهد در نتیجه تعداد نیام در بوته افزایش

نیام در بوته با محلولپاشی اسید هیومیک مشاهده

مییابد ( .)Jalota et al., 2007مطابق با این نتایج

اسید هیومیک در زمان رویشی ممکن است به دلیل

هیومیک در
نشان دادند که محلولپاشي اسید
و ﺗﻴﻤﺎر ﺷــﺎﻫﺪ )ﻋــﺪم ﻣﺼــﺮف ﻛــﻮد( ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﺗﻌــﺪاد
تأثیرﻛﺮد.را بر تعداد نیام در
گلدهي
زمان
بيشترينﺗﻮﻟﻴﺪ
اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي

ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑــﻪ

شد (جدول  .)4افزایش تعداد نیام با مصرف بیشتر
ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ در اﺛــﺮ ﻣﺼــﺮف
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ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ

تحمل
جلوگیری از ریزش نیامها از طریق افزایش
داد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

ﻫﻤﻜــــﺎران%
در وتیمار 100
دلیل اینکه
خشکی باشد
به تنش
ﻛﺸــــﻔﻲ
ﻧﺘــــﺎﻳﺞ وﻓــــﻮق
ﻣﻄــــﺎﺑﻖ

) (Kashfi et al., 2010ﻧﻴــﺰ در ﻣــﻮرد ﻧﺨــﻮد ﮔــﺰارش
آرمین و مصلحی ()Armin and Moslehi, 2012
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻴﻤﺎر  50ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ

بوته نخود داشت.

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮد اوره و اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در زﻣﺎنﻫﺎي
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ
Table 4- Mean comparison the combination of chemical and organic fertilizer on the number of branches,
number of pods per plant and seeds per plant at different growing stage
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ
Number of grains per plant
روﻳﺸﻲ
روﻳﺸﻲ+ﮔﻠﺪﻫﻲ
Vegetative Vegetative+flowering

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم
Number of pods
روﻳﺸﻲ
روﻳﺸﻲ+ﮔﻠﺪﻫﻲ
Vegetative Vegetative+flowering

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ
Number of lateral branches
روﻳﺸﻲ
روﻳﺸﻲ+ﮔﻠﺪﻫﻲ
Vegetative Vegetative+flowering

23.67a

15.93 d

19.40ab

14.80b

3.86 a

3.06 c

24.73 a

21.60 bc

20.53 a

18.40 ab

3.73 a

3.33 bc

18.93 bc

24.33 ab

16.13 cd

19.80 a

3.46 a

3.67 bc

15/00 c

24.73 a

14.40 d

17.27a

3.26 a

3.93 b

21.06 ab

19.86 c

17.60bc

18.33 a

3.40 a

4.73a

ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺳﻄﺢ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﻫﺮ زﻣﺎن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺘﻼط
Mixing percent
 %100اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ
100%humic acid
 %75اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ
 %25 +اوره
75% humic acid
+25%urea
 %50اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ
 %50+اوره
50% humic acid
+50%urea
 %25اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ
 %75 +اوره
25%humic
acid+50%urea
 %100اوره
100%urea

Means comparisons are slicing of interaction for foliar application time. Means with the same letters in each column at any time are not statistically different

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ

ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﺗﻌــﺪاد ﻧﻴــﺎم در ﺑﻮﺗــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛــﺮد؛

ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ و ﻧﻮع ﻛﻮد

درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ در زﻣــﺎن روﻳﺸــﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ

ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ در زﻣﺎن ﮔﻠــﺪﻫﻲ +

ﺗﻌــﺪاد ﻧﻴــﺎم در ﺑﻮﺗــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ اوره + %50

روﻳﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ )ﺟﺪول  (3و ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ

اﺳﻴﺪﻫﻴﻮﻣﻴﻚ  %50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴــﺎم

در زﻣﺎن روﻳﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺮ

در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴــﻚ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﺑﻮﺗﻪ داﺷﺖ )ﺟﺪول .(2

)ﺟﺪول  .(4اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸــﺘﺮ اﺳــﻴﺪ

اثر محلولپاشی کود اوره و اسید هیومیک در شرایط دیم ...

دانه در بوته را باعث شد (Pei-Sheng and Hui-

.)Lian, 2002

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

عملکرد دانه
نتایج نشان داد که زمان محلولپاشی و
اثر متقابل زمان محلولپاشی × اسید هیومیک و
اوره اثر معنیداری بر عملکرد دانه داشت (جدول
 .)1-4نتایج تجزیه واریانس برشدهی اثر متقابل
نشان داد که درصد اختالط اسید هیومیک و
اوره در زمان رویشی اثر معنیداری بر عملکرد
دانه نداشت ،درحالیکه درصد اختالط در زمان
محلولپاشی رویشی  +زایشی بهصورت معنیداری
عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار داد.
برشدهی اثر متقابل زمان و مقدار محلولپاشی
نشان داد که در زمان رویشی  +زایشی محلولپاشی
با غلظت  %100اسید هیومیک بیشترین عملکرد
دانه را تولید کرده که اختالف آماری معنیداری
با مصرف  %25اوره  %75 +اسید هیومیک نداشت.
کاهش درصد اسید هیومیک سبب کاهش
عملکرد دانه شد (شکل  .)1گزارش شده است
که مصرف اسید هیومیک بهصورت محلولپاشی
سبب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهایی مانند
آلفاتوکوفرول ،بتاکاراتن ،سوپر اکسید دیسموتاز
و غلظت اسید اسکوربیک در گیاه میشود که
این آنتیاکسیدانها نقش بسیار مهمی در تنظیم
رشد و نمو گیاهی و افزایش مقاومت به تنشهای
محیطی میشوند که از این طریق افزایش عملکرد
را به همراه خواهند داشت (El-Ghamry et al.,
 .)2009خان و همکاران ( ،)Khan et al., 2013در
بررسی اثر اسید هیومیک بر نخود گزارش کردند
که مصرف خاکی اسید هیومیک به مقدار 30 ،15
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تعداد دانه در بوته
نتایج برشدهی اثر متقابل نشان داد که
در هر دو زمان محلولپاشی تعداد دانه در بوته
تحت تأثیر تلفیق کود اوره و اسید هیومیک قرار
میگیرد (جداول  2و  .)3در محلولپاشی در
زمان رویشی  +گلدهی بیشترین تعداد دانه در
بوته ( 24/73عدد) با محلولپاشی اسید هیومیک
 +% 75اوره  %25مشاهده شد که اختالف آماری
معنیداری با سایر تیمارها داشت .کمترین تعداد
دانه در بوته نیز در محلولپاشی اوره + %75
اسید هیومیک  %25مشاهده شد .در محلولپاشی
در زمان رویشی بیشترین تعداد دانه در بوته با
محلولپاشی اوره  + %75اسید هیومیک %25
مشاهده شد که اختالف آماری معنیداری با سایر
تیمارها داشت و کمترین تعداد دانه در بوته با
محلولپاشی اسید هیومیک مشاهده شد .تغییرات
تعداد دانه در بوته از تغییرات تعداد نیام در بوته
در تیمارهای آزمایشی پیروی کرد .گياه نخود در
آغاز گلدهي داراي رشد رويشي سريعي ميباشد
كه در شرايط فراهم بودن رطوبت قابلدسترس،
طول دوره ی رشد زايشي و ميزان فتوسنتز جاري
افزايش مييابد و منجر به تشكيل گلهاي بيشتر
در گياه ميشود كه بر تشكيل نیامهاي بارور و
توليد دانه مؤثر اس ت (�Goldani and Reezvanimo
 .)ghadam, 2007به نظر می رسد ،دلیل افزایش
تعداد دانه در بوته با مصرف اسید هیومیک در
زمان رویشی  +گلدهی به دلیل جلوگیری از ریزش
یا عقیم شدن نیامها در شرایط دیم باشد .مشابه
نتایج این بررسی در مورد بادامزمینی گزارش شده
است که جایگزینی کودهای بیولوژیک بهجای
کودهای شیمیایی ،سبب افزایش تعداد نیام در
بوته شد؛ بهنحویکه مصرف کود بیولوژیک %25 +

کود اوره بیشترین تعداد نیام در بوته را و در نهایت

رضا شبانی و محمد آرمین

و  45پیپیام به ترتیب سبب افزایش عملکرد

 26 ،32و  21درصد شد ،درحالیکه محلولپاشی

این امر سبب افزايش معنيداري در عملكرد گندم

عملکرد را افزایش داده بود .نتایج مشابهی در مورد

همچنین به نظر میرسد که کاهش عملکرد

اسید هیومیک به همین مقدار  16 ،8و  24درصد
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فسفر و ساير عناصر غذايي را افزايش میدهد که
بهاره شده است (.)Jones et al., 2007

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

لوبیا نیز گزارش شده است (.)Kaya et al., 2005

اقتصادی با افزایش مقدار نیتروژن در محلولپاشی

عملکرد را با مصرف اسید هیومیک به دلیل اثرات

که نیتروژن جذب شده در طول فصل رشد بیشتر

نادری و همکاران ( )Nardi et al., 2002افزایش

مثبت این ماده بر متابولیسم سلولهای گیاهی و

افزایش غلظت کلروفیل دانستهاند .مصرف 0/5
تا یک كيلوگرم در هکتار اسید هیومیک سبب

افزایش قابل توجه در عملكرد دانه و بیولوژیک

اسید هیومیک  + %25اوره  %75به این دلیل باشد

در رشد رویشی گیاه شرکت داشته است تا در بهبود

عملکرد دانه .همچنین ،نیتروژن رشد قسمت هوایی
را تحریک کرده و بخش اعظمی از تولید صرف رشد
غیر اقتصادی ساقههای هوایی و برگ ها می شود
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گندم و ذرت شده است .اضافه كردن  5كيلوگرم

که در نتیجه سبب کمبود آب در مرحله زایشی

نسبت به شاهد افزایش داد .اين اثرات سودمند

ریزش گلها و نیامها سبب ممانعت از دستیابی به

در هكتار اسيدهيوميك عملكرد دانه را  25درصد

شده است .کمبود آب در مراحل زایشی نخود با

اسيدهيوميك از طريق قدرت كالتكنندگي

پتانسیل عملکرد میشود (.)Onyari et al., 2003

فيزيولوژيكي خاك بوده است (.)Sharif, 2002

دوره رشد گیاه بهویژه در مرحله تشکیل و پرشدن

عناصر غذايي و اثر بر خصوصيات بيولوژيكي و

گزارش شده است که اسيدهيوميك دسترسي به

بسیاری از پژوهشگران تأثیر کمبود آب در طول

دانه را بر کاهش عملکرد آن مورد تأیید قرار دادند
1000
a

a

800
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c
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�ﻣ����ﺭﺩ ﺩﺍ���� ) (Kg/ha
Seed yield (kg/ha)0

b

b
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300
200
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0
25+75

50+50

75+25

0+100

100+0

ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺧﺗﻼﻁ )ﺍﺳﻳﺩ ﻫﻳﻭﻣﻳﮏ+ﺍﻭﺭﻩ(
Mixing percent (Humic acid + Urea) f

ﺷﻜﻞ  -1اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼط اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ و اوره در ﻣﺮﺣﻠﻪي روﻳﺸﻲ  +زاﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
Figure 1- The effect of different combination of foliar application of humic acid and urea at vegetative + flowering
stage on seed yield.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣــﺎس ﮔﻴــﺎه ﻣــﻲﮔــﺮدد ).(Ulukan, 2008

ﺑﺮش دﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ زﻣــﺎن ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ و ﻧــﻮع

اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﺨﻮد ﺑﻪﻣﻮازات اﻓــﺰاﻳﺶ

ﻛــﻮد ﻣﺼــﺮﻓﻲ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ در زﻣــﺎن

ﻣﺼــﺮف اﺳــﻴﺪﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺗﻮﺳــﻂ ) El-Ghamry et al.,

روﻳﺸﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺪاﺷــﺖ

 (2009ﻧﻴـــﺰ ﮔـــﺰارش ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷـــﻲ

اثر محلولپاشی کود اوره و اسید هیومیک در شرایط دیم ...

(Haghparast et al., 2012, Massomi et al., 2009,

با مصرف اسید هیومیک را میتوان به تحریک
رشد گیاه از طریق سوختوساز عناصر کممصرف

.)Sassi-Aydi et al., 2014

نفوذپذیری غشا ،سنتز پروتئینها دانست که
مجموع این عوامل سبب افزایش بیوماس گیاه

بیولوژیکی در نخود بهموازات افزایش مصرف

اسیدهیومیک توسط ()El-Ghamry et al., 2009

نیز گزارش شده است .محلولپاشی اسیدهیومیک
یا اسیدفولیک سبب افزایش میزان کربوهیدرات در
ساقه و برگ گیاهان میشود .این کربوهیدرات از

طریق ساقه به ریشه انتقال داده میشود و بعد از

ریشه به خاک منتقل میشود که این عمل عالوه بر
فراهمی مواد غذایی برای میکروارگانیسمها ،اسید و

سایر ترکیبات آلی را به محیط ریشه رها میکند که
سبب افزایش فراهمی مواد غذایی به گیاه میشود

که این عمل سبب افزایش عملکرد بیولوژیک خواهد
شد ( .)Sassi-Aydi et al., 2014گالوز و همکاران
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Figure 2- The effect of different combination of foliar application of humic acid and urea at vegetative + flowering
stage on biological yield

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺷــﺮاﻳﻂ دﻳــﻢ دو
ﺑﺎر ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳــﺒﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷــﺪ .در دو

در ﻳﻚﺑﺎر ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ در زﻣﺎن روﻳﺸﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻــﺪ
اوره در ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷــﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴــﻚ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﺼــﻮل ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ
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عملکرد بیولوژیک
برش دهی اثر متقابل زمان محلولپاشی
و نوع کود مصرفی نشان داد که محلولپاشی
در زمان رویشی تأثیر معنیداری بر عملکرد
بیولوژیک نداشت (جدول )2؛ درحالیکه تلفیق
کودهای شیمایی و اسید هیومیک در محلولپاشی
در زمان رویشی  +زایشی بهصورت معنیداری
عملکرد بیولوژیک را تحت تأثیر قرار داد (جدول
 .)3مقایسه ی میانگین تیمارها نشان داد در
محلولپاشی در زمان رویشی  +گلدهی بیشترین
عملکرد بیولوژیک با محلولپاشی اسید هیومیک
مشاهده شد که اختالف آماری معنیداری با
سایر تیمارها داشت .کمترین عملکرد بیولوژیک
نیز در تلفیق اسید هیومیک  + %25اوره %75
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺨﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
مشاهده شد (شکل  .)2افزایش عملکرد بیولوژیک

و پرمصرف ،فعالسازی آنزیمها و تغییر در

رضا شبانی و محمد آرمین

 در دو بار محلو لپاشی در زمان.اقتصادی شد

) مشاهده كردند كه تنشGálvez et al,. 2005(

 اوره عملکرد دانه بیشتری نسبت به سایر%25

 از آنجا كه نيتروژن عامل مهمي.كاهش ميدهد

محلولپاشی در زمان رویشی هر چه درصد اوره

در محلو لپاشی در مقایسه با اسید هیومیک

.بیشتر بود عملکرد دانه بیشتری را تولید کرد

بنابراین در شرایط دیم جهت حصول عملکرد

%75 دانه مناسب یکبار محلو لپاشی با اختالط

 اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها%25 + اوره

 لذا كاهش جذب آن به دليل،در رشد گياه ميباشد
تنش خشكي باعث كاهش عملكرد بيولوژيك نخود
.شده است
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A B ST R AC T
An experiment was conducted to evaluate the effects of time and
integrated application of urea and humic acid on yield and yield
components of chickpea (Cicer arietinum) in rain-fed condition in 2013
at Joghatai, Khorasan-e-Razavi province, Iran. Treatment was arranged as
factorial experiment based on completely randomized block design with
three replications. Factors were fives combination of urea and humic
acid (100% urea, 25% urea+75%humic acid, 50%urea +50%humic
acid, 75%urea+25%humic acid and 100% humic acid) and times of
foliar application (vegetative and vegetative+flowering). Urea 1% and
humic acid (2 lit.ha-1) was used for foliar application. Result showed that
interaction between time and integrated application had significant effect
on number of lateral branches, number of pods per plant, number of
seeds per plant, plant height, economic and biological yield. The greatest
economic yield was achieved in combination of 75% Urea+25% humic
acid at vegetative stage and combination of 25% Urea+75% humic acid
at vegetative+flowering stage. Increasing of urea fertilizer at combination
in vegetative stage increased number of pods per plant, number of seeds
per plant, plant height, seed weight and number of lateral branches while
it decreased these traits on vegetative+flowering stage. In both times,
integrated application of humic acid and urea fertilizer had greater yield
and yield components compared with two fertilizers alone. Overall results
indicated that once spraying with the mixture of 75% nitrogen and 25%
humic acid is better than other treatments to achieve good economic
yield in dry conditions.
Keywords: Foliar Application, Humic Acid, Nitrogen, Yield
How to cite this article
Shabani R, Armin M. The effect of foliar application of urea and humic acid in rain-fed conditions on yield and yield
components of chickpea. J Crop Sci Res Arid Reg, 2017; 77(1):77-88. DOI: 10.22034/csrar.01.01.07
COPYRIGHTS
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to the JCSRAR Journal.
The content of this article is distributed under JCSRAR open access policy and the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. For more information, please visit http://cropscience.uoz.ac.ir/?lang=en.

