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Abstract
Introduction The use of organic fertilizers in sustainable agriculture, in addition to increasing the support
and activity of beneficial soil microorganisms in order to provide plant nutrients such as nitrogen,
phosphorus and soluble potassium and also improves plant growth and yield are so necessary. In pistachio
growing areas due to soil constraints such as salinity and sodium content of the soil, lack of proper
structure in most areas, poor soil texture and long irrigation cycle, the use of auxiliary substances such as
humic acid, can improve the situation and lead to increase nutrient uptake and increase growth and yield
and sustainable production.
Materials and Methods This experiment was carried out in a randomized complete block design with
three replications in MahVelat. The main plot consisted of four types of humic acid (ordinary solid humic
acid, Ferti Plus solid humic acid, Iranian liquid humic acid (all three products of Shimi Gol Feyz Khorasan
Company) and American Liquid Humic Acid (HUMAX) and subplot including different application levels
(0, first level for solid fertilizers 600 kg and liquid fertilizers 40 liters per hectare and second level for solid
fertilizers 800 kg and liquid fertilizers 60 liters per hectare). The number of trees tested was 36 trees of 10year-old almond cultivar. Solid fertilizer was applied once (March 2016) and liquid fertilizer twice (March
2016 and May 2017). Irrigation was drip (Babler) and studies were considered for one year. In August
2017, by random sampling of the leaves of each tree, the concentration of nitrogen, phosphorus, potassium,
calcium and magnesium in the plant leaves and also by sampling the soil of the foot of each tree, some soil
chemical properties, including pH, Organic carbon content, available nitrogen concentration and available
phosphorus concentration in soil, potassium, calcium and magnesium in soil solution extract were
measured. In September 2017, yield components (weight of 100 grains, ounce and emptiness percent) of
each tree were measured by weight. The results were statistically analyzed using SAS software and the
mean of the experimental data were compared with each other by Duncan's multiple range tests at 5%
probability level.
Results and Discussion The amount of organic carbon (71.42%), nitrogen (72.22%), and soil potassium
(43.01%) with all types of humic acids showed a significant increase compared to the control, but no
significant difference was observed between the consumed humic acids. The highest amount of available
phosphorus (78/30%) in soil, calcium (54/90%) and magnesium (56.05%) was obtained from liquid
ShimiGol and Humax. With increasing the amount of humic acid, electrical conductivity (13.71%)
decreased but organic carbon (82.88%), nitrogen (55%), phosphorus (75.93%), potassium (23.97%),
calcium (46.35%) and magnesium (58.82%) showed a significant increase and the highest amount of these
properties was obtained in the highest amount of humic acid consumption. The interaction of humic acid
type and its amount on the amount of organic carbon, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in
the soil was significant and the highest amount of calcium (57.03%) was obtained from the application of
60 liters per hectare of Humax. The highest leaf nitrogen concentrations were obtained from the application
of liquid Humax (MAX:42.23%), liquid of Shimi Gol, solid Ferti Plus and ordinary solid ShimiGol,
respectively. The highest concentrations of phosphorus (17.65%) and magnesium (16.96%) were obtained
from Humax and the highest concentrations of calcium were obtained from three solid humic acids, Ferti
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Plus, liquid of ShimiGol and liquid of Humax with a significant difference with ordinary solid. The type of
humic acid consumed was not significant on any of the yield components (weight of 100 grains (21.69%),
ounces (27.45%) and emptiness percent (25.38%)). The amount of humic acid consumed was significant
on all measured characteristics. So that the best yield components and the highest element concentration
were obtained from the highest amount of humic acid consumption.
Humic acid has direct and indirect effects on plants. Indirect effect is usually in the form of changes in
environmental conditions such as modification of soil physical condition, enzymatic and hormonal effects
and soil pH, improvement of soil structure, aeration, drainage, water holding capacity, soil temperature and
direct effects includes increasing biomass and microbial population, antiviral activity and growth
modulation, increasing plant resistance to salinity and drought stress. Humic acid increases nutrient uptake,
increases germination and root growth, and improves yield quantitatively and qualitatively. Humic
substances also dissolve calcium carbonate in the soil and replace calcium with sodium by activating sulfur
oxidizing bacteria, as well as reduction of soil pH to improve nutrient uptake. Humic acid can directly
release various elements from minerals, absorb them and deliver them to the roots at the right time.
Because humic acid is a valuable source of macro and micro nutrients, it provides a good nutritional
balance for the plant and leads to greater absorption of nutrients and specific functional responses in the
plant.
Conclusion Application of humic acids in liquid or solid form, domestically or externally produced, can
increase the supply of nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, as well as the content of
organic carbon in the soil and reduce pH, increase the concentration of elements in leaves and improve
yield components. Of course, it should be noted that among the internal humic acids, the solid Ferty Plus,
Shimi Gol were as well as Humax liquid. Relying on internal knowledge can prevent unnecessary outflow
of currency.
Keywords: Emptiness, mahVelat, ounce, pistachio, weight of 100 grain
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مقايسه پيامد كاربرد انواع هيوميک اسيد بر غلظت عناصر غذايي پرمصرف در خاک
و برگ و اجزاي عملكرد درختان پسته در شرايط مزرعه
3

ثمانه آریابد ،1اعظم رضوی نسب*2و فرهاد نداف فیض آبادی

 -1کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان فریمان ،ایران
 -2عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور ،ایران
 -3رییس هیات مدیره شرکت شیمی گل فیض خراسان ،ایران
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دریافت1400/06/01 :

به منظوركاربرد انواع هيوميک اسيد بر غلظت عناصر و اجزاي عملكرد

پذیرش نهایی1400/09/29 :

پسته ،آزمايشي در قالب طرح بلوکهاي خرد شده كامل تصادفي و در

كلمات كليدي:
اونس،
پسته،
پوكي،
وزن صد دانه،
مه والت

سه تكرار انجام شد كه كرت اصلي شامل چهار نوع هيوميک اسيد
(جامد معمولي ،جامد فرتي پالس ،مايع ايراني (هر سه از شركت شيمي
گل فيض) و مايع آمريكايي (هيومكس ))1و كرت فرعي شامل سطوح
مختلف كاربرد (صفر ،سطح اول براي كودهاي جامد  600كيلو و
كودهاي مايع  40ليتر در هكتار و سطح دوم براي كودهاي جامد 800
كيلو و كودهاي مايع  60ليتر در هكتار) و درمجموع  36درخت ده
ساله پسته رقم بادامي در شهرستان مه والت استان خراسان رضوي
انجام شد .نتايج نشان داد بيشترين كربن آلي ( ،)%71/42غلظت نيتروژن
( )72%/22و پتاسيم قابل دسترس خاک ( )43%/01در اثر كاربرد
هيومكس بدون اختالف معنيدار با مايع شيمي گل و جامد فرتي پالس

* عهده دار مكاتبات
Email:
azamrazavinasab@yahoo.com

حاصل شد .بيشترين غلظت فسفر قابل دسترس خاک ( ،)%78/30كلسيم
( )54%/90و منيزيم ( )56%/05خاک از هيومكس بدون اختالف
معنيدار با مايع شيمي گل به دست آمد .بيشترين غلظت نيتروژن
( ،)42%/23فسفر( )17%/64و منيزيم ( )9%/64برگ از كاربرد هيومكس و
بيشترين غلظت كلسيم از سه نوع هيوميک اسيد ذكر شده غير از جامد
معمولي به دست آمد .بيشترين ميزان صد دانه ( ،)21%/69كمترين
اونس ( )27%/45و پوكي ( )25%/38نيز از بيشترين مقدار مصرفي
هيوميک اسيد نسبت به شاهد حاصل شد .طبق نتايج به دست آمده
اسيدهاي هيوميک داخلي (غير از جامد معمولي) به خوبي هيومكس
بوده و با تكيه بر دانش داخلي ميتوان از خروج بي مورد ارز
جلوگيري نمود.

1- HUMAX
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مقدمه

اسید درشت مولكول پیچیده آلی از باقیمانده گیاهان و حیوانات

پسته1گیاهی نیمه گرمسیری از خانواده

آناکاردیاسه2

بوده

بوده و با فرایندهای شیمیایی و باکتریایی در خاک تشكیل

و ایران یكی از مهمترین صادرکنندگان پسته است ،بهطوریکه

میشود ( .)44مواد هیومیكی حاوی تعداد زیادی از گروههای

سطح زیرکشت باغهای پسته ایران بیش از  316000هكتار

عاملی و کربن فعال میباشد ( .)43این مواد با گیاه سازگار بوده

( %52/2از کل باغهای میوههای خشک کشور) با تولید ساالنه

و هیچ گونه سمیتى براى گیاه ایجاد نمینماید و بهعنوان مكمل

حدود  240هزار تن پسته خشک (معادل  %38/4میوههای

عالی کودی و بهبود دهنده جذب مواد غذایی استفاده میشود.

خشک تولید شده) است که از این مقدار %13 ،آن متعلق به

مواد هیومیكی کالتکننده عناصر غذایی مختلف مانند پتاسیم،

استان خراسان رضوی بوده که  6/7درصد آن متعلق به

منیزیم ،روی ،کلسیم ،آهن ،مس و سایر عناصر در جهت غلبه

شهرستان مه والت میباشد ( .)6با این حال شور -سدیمی و

بر کمبود عناصر غذایی عمل نموده و ( 44و  )1در نتیجه

آهكی بودن خاکهای زیر کشت پسته ،مقدار بسیار کم ماده

افزایش قابلیت دسترسی زیستی آنها و افزایش رشد گیاه و به

آلی و عدم وجود تعادل در عناصر غذایی موجود در اینگونه

دنبال آن افزایش سیستم ریشه و ترشحات آن را به دنبال دارد.

خاکها ،مدیریت ضعیف برخی باغها و مشكالت

هومیک اسید بهطور معنیداری تبخیر را کاهش داده و بهویژه

فیزیولوژیک از قبیل ریزش جوانههای گل ،پوکی ،ناخندانی،

در خاکهای خشک ،با درصد رس کم ،موجب افزایش

ترک خردگی و بد شكلی ( 24و  )19باعث شده عملكرد این

ظرفیت نگهداری آب در خاک میشود .کاربرد آن در خاک

محصول استراتژیک بسیار کمتر از حد مورد قبول باشد (.)25

موجب کاهش  25تا 50درصدی مصرف آب شده که از

ارزش تولید این محصول گرانبها و بینظیر حدود 14

لحاظ اقتصادی بهویژه در مناطق خشک بسیار قابل توجه است.

درصد از درآمدهای غیر نفتی کشور است .مشكالت مربوط به

در بسیاری از مواقع از هومیک اسید بهعنوان بهبود دهنده رشد

شوری و کم آبی حاشیه کویر از یک سو و خشكسالیهای

استفاده میشود زیرا مواد هومیكی به ابقا و نگه داشتن عناصر

اخیر توام با مسائل عدیده از سوی دیگر باعث شده است تا این

غذایی حاصل از مواد آلی و یا کودهای شیمیایی کمک

محصول تنها با تكیه بر تحقیقات و فناوری پیشرفته قادر به ادامه

میکنند ( .)8آثار عدم تعادل تغذیهایی عالوه بر کاهش

حیات باشد ( .)4استفاده از کودهای آلی در کشاورزی پایدار

عملكرد کمی و کیفی پسته بصورت عالمتهای مختلفی مانند

عالوه بر افزایش حمایت و فعالیت ریزجانداران مفید خاک در

سوختگی و زردی حاشیه برگها ،ریز برگی یا قرمز شدن

جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن ،فسفر

برگها و لكه پوست استخوانی مشهود است که روز بروز این

و پتاسیم محلول ،موجب بهبود رشد و عملكرد گیاه نیز

مشكالت ابعاد جدیدتری به خود میگیرد ( .)11همچنین

میگردد ( .)29در مناطق پستهکاری به علت محدودیتهای

مطالعات والدریگی و همكاران )46(3نشان داد هیومیک اسید

خاک از قبیل شوری و سدیمی بودن خاک ،عدم وجود

باعث افزایش جذب مواد معدنی توسط گیاه از طریق افزایش

ساختمان مناسب در اغلب مناطق ،بافت رسی و سنگین خاک

نفوذ پذیری غشاء ریشه میشود .هیومیک اسید یک اصالح

در اغلب موارد و طوالنی بودن دور آبیاری ،استفاده از مواد

کننده آلی می باشد و میتواند بهعنوان مكمل کودهای

کمكی مانند هیومیک اسید میتواند در اصالح و بهبود

شیمیایی در اصالح ویژگیهای خاک ،افزایش کارایی

وضعیت خاک و افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش رشد

مصرف این کودها و کاهش مصرف آنها موثر باشد ( 26و

و عملكرد و تولید پایدار ،بسیار کمک کننده باشد .هیومیک

 .)35اخیراً استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و
کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته است.

1- Pistacia vera L.
2- Anacardiacae

3- Valdrighi et al.
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مقادیر بسیارکمی از اسیدهای آلی اثرات قابل توجهای در بهبود

 36درخت) ،انجام شد .قبل از شروع کار از خاک مزرعه نمونه

ویژگیهای فیزیكی ،شیمیایی و بیولووژیكی خاک داشته و به

برداری صورت گرفت و ویژگیهای مورد نظر اندازهگیری

دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و

شد (جدول  .)1کودهای جامد هیومیک اسید در دو نوع

بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی دارد (.)5

معمولی و فرتی پالس از شرکت شیمی گل فیض خراسان و

اگرچه مطالعات در مورد تأثیر مواد هومیكی بر روی

کودهای مایع هیومیک اسید از دو منبع ،یكی کود هیومیک

گیاهان مختلف انجام شده است ،در مورد اثر این مواد بر کشت

اسید مایع شرکت شیمی گل فیض خراسان و دیگری کود

پسته نیز تحقیقاتی صورت گرفته است ( 35 ،32 ،26 ،3و ،)39

هیومیک اسید مایع هیومكس آمریكایی طبق تیمار و نقشه طرح

ولی با توجه به اهمیت کشت پسته به لحاظ تولید استراتژیک و

با توجه به دستور مقدار مصرف محاسبه شده و با  30سانتیمتری

همچنین گسترش و توسعه سطح کشت آن در ایران و وجود

خاک رویی اطراف گودال کشت (خاک کرت) ،مخلوط

مشكالت ناشی از عدم تعادل تغذیهایی در پسته و از طرف

شد .طبق توصیه موجود در دستور العمل کودها ،کود جامد در

دیگر تنوع زیاد مواد هیومیكی در بازار نهادههای کشاورزی و

یک نوبت (اسفند ماه  )95و کود مایع در دو نوبت (اسفند ماه

نیاز به بررسی اثرات و تفاوت آنها در عملكرد و ویژگیهای

 95و اردیبهشت ماه  )96به خاک داده شد .مشخصات

کمی و کیفی پسته نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد .لذا این

هیومیک اسیدهای مورد استفاده در جدول  2آمده است.

تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد انواع هیومیک

آبیاری به صورت قطرهای (بابلر) بوده و مطالعات برای یک

اسید(خارجی و داخلی) بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و

سال در نظر گرفته شد .در اوایل مرداد ماه  96با نمونه برداری

برگ درختان پسته و برخی اجزای عملكردی در شرایط مزرعه

تصادفی از برگهای هر درخت غلظت عناصر غذایی

انجام شد.

پرمصرف نیتروژن به روش کجلدال ،فسفر به روش اولسن با
دستگاه اسپكتروفتومتر ،پتاسیم به روش شعله سنجی با دستگاه
مواد و روشها

فلیم فتومتر ،کلسیم و منیزیم با دستگاه جذب اتمی ( ،)22در

این مطالعه در یک باغ شخصی پسته واقع در چاه دهنو

برگ گیاه و همچنین با نمونه برداری از خاک پای هر درخت

در روستای شمس آباد ،در  30کیلومتری جنوب شهرستان مه

برخی ویژگیهای شیمیایی خاک از جمله  pHخاک به

والت واقع در استان خراسان رضوی انجام شد .این آزمایش در

کمک  pHمتر ،شوری خاک به وسیله دستگاه  ECمتر ،مقدار

قالب طرح بلوکهای خرد شده کامل تصادفی و در سه تكرار

کربن آلی بروش والكلی بلک ،غلظت نیتروژن قابل دسترس

انجام شد که کرت اصلی شامل چهار نوع هیومیک اسید

بهروش کجلدال و غلظت فسفر قابل استفاده در خاک به روش

(هیومیک اسید جامد معمولی ،هیومیک اسید جامد فرتی

زرد وانادات به کمک رنگ سنجی با دستگاه اسپكتروفتومتر،

پالس ،هیومیک اسید مایع ایرانی (هر سه از محصوالت

پتاسیم به روش شعله سنجی با دستگاه فلیم فتومتر و کلسیم و

شرکت شیمی گل فیض خراسان) و هیومیک اسید مایع

منیزیم بروش کمپلكسومتری در عصاره محلول خاک ()40

آمریكایی (هیومكس) و کرت فرعی شامل سطوح مختلف

اندازهگیری شد .در مهرماه  96اجزای عملكرد (وزن صد دانه،

کاربرد (صفر ،سطح اول برای کودهای جامد  600کیلو و

اونس و پوکی) هر درخت به صورت وزنی اندازهگیری شد.

کودهای مایع  40لیتر در هكتار و سطح دوم برای کودهای

بدین صورت که برای وزن صد دانه ،تعداد  100عدد پسته به

جامد  800کیلو و کودهای مایع  60لیتر در هكتار) بود .قطعه

صورت تصادفی از محصول هر درخت انتخاب و با ترازو وزن

مورد مطالعه قطعهای به مساحت  756متر مربع که در آن

گردید .برای محاسبه اونس ،از یک ترازوی شاهین دار (برای به

درختان پسته ده ساله رقم بادامی در  3ردیف  12تایی با فاصله

حداقل رساندن خطا) استفاده شد .در یک کفه ترازو وزنه 28/3

روی ردیف  4متر و بین ردیف  6متر قرار داشتند (در مجموع

گرم (معادل یک اونس) را قرار داده و در کفه دیگر دانههای
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پسته را ریخته تا به وزن  28/3برسد .تعداد دانهها برابر با اونس

بدون اختالف معنیدار با بقیه) باعث افزایش میزان کربن آلقی

پسته است .)36( .هرچه پسته دانه درشتتر باشد اونس کمتری

( ،)71%/42نیتققروژن قابققل دسققترس ( )72%/22و پتاسققیم قابققل

دارد .برای محاسبه پوکی  250گرم پسته از هر درخت بصورت

دسترس خاک ( )43%/01گردید .بیشقترین میقزان فسقفر قابقل

تصادفی برداشت و تعداد دانههای پوک آن شمارش و بر

دسترس خاک ( ،)78%/3کلسیم ( )54%/9و منیقزیم ()56%/05

حسب درصد محاسبه گردید ( .)18نتایج به دست آمده با

محلول خاک از کودهای مایع شیمی گل و هیومكس حاصل

استفاده از نرم افزار  SASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

شد (جدول .)4

گرفت و مقایسه میانگین دادههای آزمایشی با یكدیگر با

اثر مقدار هيوميک اسيد بر ويژگيهاي خاک

اثر مقدار هیومیک اسیدمصقرفی بقر کلیقه ویژگقیهقای

آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال  5درصد انجام و

خاک نیز معنیدار بود .با افزایش مقدار هیومیک اسید هقدایت

سپس نمودارها توسط برنامه اکسل رسم و نتایج تفسیر شد.

الكتریكی ( )13%/71و  pHخقاک ( )1%/16کقاهش و کقربن
آلی خاک ( ،)82%/88نیتروژن قابل دسترس ( ، )55%فسفر قابل

نتايج و بحث

دسترس ( ،)%75/93پتاسقیم قابقل دسقترس ( ،)%23/97کلسقیم

اثر نوع هيوميک اسيد بر ويژگيهاي خاک

طبققق نتققایج بققه دسققت آمققده از جققدول تجزیققه واریققانس

( )46%/35و منیزیم ( )58%/82محلول خاک افقزایش معنقیدار

ویژگیهای شیمیایی و عناصر پرمصقرف خقاک (جقدول ،)3

نشان داد و بیشترین مققدار ایقن ویژگقیهقا در بقاالترین مققدار

نوع هیومیک اسید مصرفی اثر معنیداری بر میزان کربن آلقی،

مصرفی هیومیک اسید به دست آمد (جدول .)5

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم خاک داشقت .کقاربرد
همه انواع هیومیک اسید (بیشترین مققدار متعلقق بقه هیقومكس

ویژگیProperty

هدایت
الكتریكی EC

جدول ( )1برخي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاک
Table (1) Some soil physical and chemical properties
pH
درصدسیلت
درصد شن
درصد رس
کربنات کلسیم
خاک
%Silt
Sand%
Clay%
معادل

)(dS m-1

Texture

آلی %OC

C.C.E%

7

7.7

21.3

10

49

عنصرغذایی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

Element

N%

غلظت

0.05

P
)(mgkg-1
8.11

K
)(mgkg-1
106

Ca
)(meL-1
8.42

Mg
)(meL-1
7.04

مقدارValue

بافت خاک

درصد کربن

41

Loam

Concentration

نوع هیومیک اسید

جدول( )2ويژگيهاي هيوميک اسيدهاي مورد استفاده
Table (2) Properties of humic acids
اکسید پتاسیم%
فولویک اسید %
هیومیک اسید%

آهن%

نیتروژن%

Fe%

N%

جامد معمولی شیمی گل

8

3

1

-

-

Ordinary solid of Shimi Gol
جامد فرتی پالس شیمی گل

8

3

1

0.3

-

Ferti Plus solid of Shimi Gol
مایع شیمی گل

7

-

2

-

1

12

3

3

-

-

Humic acid%

Liquid of Shimi Gol
مایع هیومكس آمریكایی
Liquid of HUMAX

Fulvic acid%

K2O%

0.28
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جدول( )3تجزيه واريانس برخي ويژگيهاي شيميايي و عناصر پرمصرف خاک
Table (3) Analysis of variance of some chemical properties and macro nutrients of soil
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه

هدایت

S.O.V

آزادی

الكتریكی

df

EC

pH
خاک

کربن آلی
OC

Mean squares
فسفرقابل
نیتروژن قابل
دسترس

دسترس
N

پتاسیم قابل

کلسیم

منیزیم

دسترس

محلول

محلول

K

P

Mg

Ca

تكرارrepeation

2

3.032ns

0.033ns

0.139ns

0.0001ns

0.347ns

16.028ns

1.083ns

0.757ns

نوع هیومیک اسید

3

0.309ns

0.0001ns

*0.707

*0.016

**1282

*944

*49.192

*37.690

humic acid type
خطای اصلیerror

6

0.760

0.002

0.066

0.001

7.268

127

1.602

1.704

مقدار هیومیک اسید

2

**2.843

**0.020

**3.102

*0.033

**3076

**6780

**277

**399

humic acid
amount
نوع *

6

0.233ns

0.0001ns

0.0001ns

*0.133

*175

*275

*9.407

*8.942

مقدارamount*type
خطای فرعیerror

16

0.132

0.0001

0.041

0.0001

4.753

43.14

0.899

0.338

ضریب تغییراتCV

-

6.11

0.29

21.72

14.02

8.05

3.77

5.88

4.19

 nsو * و ** :به ترتیب عدم معنیداری ،معنی داری در سطح احتمال  %5و معنیداری در سطح احتمال %1

نوع اسید هیومیک
Type of humic
acid
جامد معمولی شیمی گل
Ordinary solid of
Shimi Gol
جامد فرتی پالس شیمی

جدول( )4اثر نوع هيوميک اسيد بر ويژگيهاي خاک
Table (4) Effect of humic acid type on soil properties
کلسیم
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
کربن

منیزیم

محلول

محلول

آلی

قابل دسترس

OC%

N%

0.52b

0.08b

1.07a

0.17a

قابل دسترس

قابل دسترس

mgkg-1

mgkg-1

)

(P

11.04c

25.07b

)

161b

173ab

(K

)

meL-1

(Ca

13.28c

15.33b

)

meL-1

(Mg

11.50b

b12.94b

گل
Ferti plus solid of
ShimiGol
مایع شیمی گل
Liquid of
ShimiGol
مایع هیومکس

1.15a

0.98a

0.16a

0.18a

34.87a

37.37a

176a

186a

Liquid of Humax
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

17.22a

18.67a

15.08a

16.02a
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مقدار اسید هیومیک

جدول( )5اثر مقدار هيوميک اسيد مصرفي بر ويژگيهاي خاک
Table (5) Effect of humic acid amount on soil properties
pH
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
کربن
هدایت
خاک
قابل
قابل
قابل
آلی
الكتریكی
OC

)EC(dSm-1

صفر (شاهد)
)Zero (blank
سطح اول

دسترس

دسترس

دسترس

N

P

K

کلسیم

منیزیم

محلول

محلول

Ca

Mg

)(mgkg-1

%

)(meL-1

7.44a

7.77a

0.25c

0.09c

10.07c

149c

11.04c

8.08c

5.95c

7.72b

0.88b

0.15b

29.34b

177b

16.75b

13.96b

)First level (600kg & 40 L
( 600کیلو برای کودهای جامد و  40لیتر
برای کودهای مایع)
6.42b

سطح دوم

7.68c

1.46a

0.20a

41.85a

196a

20.58a

19.62a

)Second level (800kg & 60L
(  800کیلو برای کودهای جامد و  60لیتر
برای کودهای مایع)
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

a
b

c

c

c
ef

d
f

d
f

f e

شكل( )1اثر متقابل نوع هيوميک اسيد و مقدار مورد استفاده بر غلظت كلسيم محلول خاک
Figure (1) Interaction effect of type and amount of humic acid on soil Cass
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

اثر متقابل نوع هيوميک اسيد و مقدار مورد استفاده بر
ويژگيهاي خاک

اثر متقابل نوع هیومیک اسید و مقدار آن بر میزان
کربن آلی ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم خاک معنیدار

بود و تنها در مورد کلسیم خاک بود که بیشترین میزان
کلسیم از کاربرد  60لیتر در هكتار هیومكس (%57/03
نسبت به شاهد)حاصل شد (شكل .)1
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از آنجا که هیومیک اسید منبعی با ارزش از عناصر

واگان و همكاران )47( 1مشاهده نمودند که میزان

غذایی پرمصرف و کممصرف است ،تعادل تغذیهای

جذب فسفر 25 ،درصد نسبت به عدم حضور هیومیک

مناسبی را برای گیاه فراهم میکند و به جذب بیشتر

اسید افزایش یافت .بوهمه و همكاران )12(2بیان کردند

عناصر غذایی و پاسخهای عملكردی مشخص در گیاه

که هیومیک اسید در شرایط گلخانهای و مزرعهای باعث

منجر میشوند)39( .

افزایش ریشههای جانبی و سهولت جذب عناصر پر

در پژوهش جوانشاه و امینیان نسب ( )27در بررسی

مصرف و کم مصرف میشود .هیومیک اسید جذب

اثر غلظتهای مختلف هیومیک اسید (صفر 8 ،4 ،و 12

سطحی فسفر را کاهش و فراهمی فسفر را در خاک

گرم در کیلوگرم خاک) و یک ماده تجاری ضد نمک

افزایش میدهد اگر چه مقدار این اثر در خاکهای

از ترکیب هیومیک اسید و کلسیم ( صفر 2 ،1 ،و  3گرم

آهكی که حاوی کلسیم و منیزیم هستند متفاوت است

در کیلوگرم خاک) مشخص گردید که بین تیمارهای

( .)30هیومیک اسید موثرترین ترکیب در انسداد مكان-

مصرفی اختالف معنیداری در تغییر  pHخاک مشاهده

های جذب فسفر در سطح هیدروکسیدها آلومینیم است

نشد اما در پژوهش پیشرو کاهش  pHرا با افزایش مقدار

( .)21هیومیک اسید میتواند مستقیماً عناصر مختلف را

هیومیک اسید مشاهده گردید .مواد هیومیكی با بهبود

از مواد معدنی آزاد کرده ،به خود جذب نموده و در

شرایط فیزیكی خاک و افزایش میزان آب قابل استفاده و

زمان مناسب در اختیار ریشه قرار دهد .ثانیاً هیومیک

جمعیت میكروبی و فعال کردن باکتریهای اکسید کننده

اسید خوراک و محرک رشد ریزجانداران مفید خاک

گوگرد باعث انحالل کربنات کلسیم موجود در خاک و

است که با روشهای گوناگون به آزاد سازی عناصر در

جایگزینی کلسیم به جای سدیم و همچنین کاهش

خاک کمک میکنند (.)31

موضعی  pHخاک منجر به بهبود جذب عناصر غذایی (

همچنین از دیگر دالیل افزایش جذب بیشتر عناصر

 )48میشوند .استفاده از مواد اصالحی چون انواع

غذایی در تیمارهای هومیک اسید میتوان به اثرات مثبت

هیومیک اسید که اغلب حاوی هیومیک اسید و پتاسیم

هیومیک اسید در بهبود فعالیت جمعیت میكروبی خاک،

است ،در بهبود شرایط خاکهای تحت تنش شوری یا

بهبود ظرفیت تبادل کاتیونی و همچنین بهبود ویژگیهای

شور-سدیمی با افزایش فراهمی عناصری چون پتاسیم و

فیزیكی خاک اشاره کرد (.)14

فسفر موفقیت آمیز بوده است (.)48

رشیدی ( )37نشان داد بیشتر بودن جذب پتاسیم در

همانگونقه کقه در نتقایج ایقن پقژوهش نیقز مشقاهده

تیمارهای هیومیک اسید را میتوان به رشد و گستردگی

شد،کاربرد هیومیک اسقید مقواد آلقی خقاک را افقزایش

بیشتر ریشه در این تیمارها و افزایش جذب پتاسیم نسبت

داده که پیامقد آن افقزایش فعالیقت ریزجانقداران خقاک،

داد .مطالعات نشان داده هیومیک اسیدبه دلیل ویژگی

بهبود نگهداشت مواد غذایی و دسترسی بقه حجقم وسقیع

کالت کنندگی میتواند در افزایش فراهمی عناصر

تری از خاک میباشد (.)7

غذایی در خاک موثر باشد ( 34و )33

کاربرد اسید هیومیک باعث بهبود پایداری توده

که در این پژوهش مشاهده شد با مصرف انواع هیومیک

خاک ،بهبود هوادهیخاک ،تسهیل کردن نفوذ ریشه

اسید شاهد افقزایش محتقوی درصقد کقربن آلقی خقاک،

در خاک ،دسترسی آب بیشتر برای گیاهان که بهطور

نیتروژن و پتاسیم خاک بوده و بیشقترین مققدار کلسقیم و

غیرمستقیم در افزایش بهرهوری عناصر غذایی خاک
تأثیر میگذارند (.)13

1- Vaughan et al.
2- Boehme et al.
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فسفر خاک نیز از هیومیک اسید مقایع هیقومكس و مقایع

( نیتققروژن ،%42/85 :فسققفر ،%47/37 :پتاسققیم،%44/60 :

شیمی گل فیض خراسان به دست آمد.

کلسققیم %34/39 :و منیققزیم )%16/28 :بققه بیشققترین مقققدار

اثر نوع هيوميک اسيد بر عناصر برگ و اجزاي

هیومیک اسید استفاده شده تعلق گرفت (جدول .)8

عملكرد

اثر متقابل نوع هيوميک اسيد و مقدار مورد

طبق نتایج به دست آمده از جقدول تجزیقه واریقانس

استفاده بر اجزاي عملكرد و عناصر برگ

شاخصهای عملكرد و عناصر پر مصرف در بقرگ پسقته

اثر متقابل نوع هیومیک اسید و مقدار آن تنها بر

(جدول  ،)6نوع هیومیک اسید مصرفی بر غلظت عناصقر

غلظت نیتروژن برگ اثر معنیدار داشت و مقدار اول

اندازهگیقری شقده در بقرگ (نیتقروژن ،فسقفر ،کلسقیم و

( )55%/53و دوم ( )%56/71هیومكس و مقدار دوم

منیزیم) اثر معنیدار داشقت .بقدین صقورت کقه بیشقترین

( )56%/13مایع شیمی گل حائز باالترین درصد نیتروژن

غلظققت نیتققروژن بققرگ بققه ترتیققب از کققاربرد هیققومكس

برگ شدند در حالیكه با یكدیگر اختالف معنیدار

( 42%/23نسبت به جامد معمولی) به دست آمد.

نداشتند (شكل  .)2اثر متقابل نوع هیومیک اسید و مقدار

بیشترین غلظت فسفر بطور معنیدار به کاربرد

استفاده بر اجزای عملكرد معنیدار نبود (جدول .)6

هیومكس ( 17%/65نسبت به جامد معمولی) تعلق گرفت

مواد هیومیكی با اصالح ساختار خاک ،جذب

و بین بقیه هیومیک اسیدها اختالف معنیداری مشاهده

عناصرغذایی توسط گیاه را بهبود میبخشند .هیومیک

نشد .در مورد غلظت کلسیم بیشترین رتبه به سه هیومیک

اسید دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم در گیاهان می-

اسید جامد فرتی پالس ( ،)%11/43مایع شیمی گل

باشد .اثر غیرمستقیم آن عموماً به شكل تغییر در شرایط

( )16%/22و مایع هیومكس ( )16%/96با اختالف

محیطی نظیر بهبود ساختمان خاک ،هوادهی ،زهكشی،

معنیدار با جامد معمولی رسید .بیشترین غلظت منیزیم

ظرفیت نگهداری آب ،دمای خاک و اثرات مستقیم آن

برگ نیز از کاربرد هیومكس ( %9/64نسبت به جامد

شامل افزایش زیست توده ،جذب عناصرغذایی ،فعالیت

معمولی) حاصل شد .البته کاربرد مایع شیمی گل و جامد

ضدویروسی و غیره درگیاه میباشد ( .)10هیومیک اسید

فرتی پالس نیز باعث افزایش غلظت معنیدار منیزیم

شامل بسیاری از عناصر غذایی میباشد که حاصلخیزی

نسبت به جامد معمولی شد ولی این افزایش به اندازه اثر

خاک و محتوایی مواد آلی خاک را افزایش و در نتیجه

هیومكس نبود (جدول  .)7الزم به ذکر است که نوع

رشد و عملكرد گیاهی را تحت تأثیر مثبت قرار میدهد

هیومیک اسید مصرفی بر هیچكدام از اجزای عملكرد

( .)23براساس نظر تی لوا و بومه )45( 1هیومیک اسید

(وزن صد دانه ،اونس و پوکی) معنیدار نبود (جدول .)6

دارای فعالیت شبه هورمونی است و جذب عناصر

اثر مقدار هيوميک اسيد بر اجزاي عملكرد و

معدنی همانند فسفر و پتاسیم را در گیاهان افزایش می-

عناصر برگ

دهد .در پژوهش رضوی نسب و همكاران )39( 2با

مقدار هیومیک اسقید مصقرفی بقر همقه ویژگقیهقای

کاربرد هیومكس و کمپوست زباله شهری غلظت

اندازه گیقری شقده (هقم اجقزای عملكقرد و هقم عناصقر)

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در برگ درختان

معنققیدار بققود .بققهطققوریکققه بیشققترین میققزان صققد دانققه

پسته افزایش یافت.

( ،)21%/69کمترین اونس (( )%21/54پسقتههقای درشقت
دانهتر) و کمترین درصد پوکی ( )%20/24نیز از بیشقترین
مقدار مصرفی هیومیک اسید حاصقل شقد و همچنقین در
همه غلظتهای اندازه گیری شده ،بیشترین غلظت عنصقر

1- Thi Lua and Bome
2- Razavi Nasab et al.
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جدول( )6تجزيه واريانس برخي از شاخصهاي عملكرد و عناصر پرمصرف در برگ پسته
Table (6) Analysis of variance of some yield indicators and macro nutrients of pistachio leaf
میانگین مربعات
Mean squares
نیتروژن
پوکی

منبع تغییرات

درجه

وزن صد دانه

اونس

S.O.V

آزادیdf

Weight of
100 grains

Ounce

Emptiness
percent

تكرارrepetition

2

14.250ns

1.503ns

4.639ns

0.0001ns

نوع هیومیک اسید

3

12.769ns

6.421ns

4.170ns

*0.903

acid
humic type
خطای اصلیerror
مقدار هیومیک اسید
amount of humic
acid
نوع *مقدار

فسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

N

P

K

Ca

Mg

0.002ns

0.012ns

0.025ns

0.0001ns

*0.012

0.094ns

*0.281

*0.001

6

56.102

30.678

24.818

0.004

0.001

0.039

0.015

0.0001

2

**795

**351

**952

**1.411

**0.229

**1.254

**2.277

*0.060

6

3.102ns

1.466ns

3.964ns

*0.241

0.003ns

0.021ns

0.024ns

0.001ns

amount*Type
خطای فرعیerror

16

2.514

7.716

2.248

0.002

0.001

0.016

0.017

0.0001

ضریب تغییراتCV

-

2.36

6.14

3.84

3.88

8.13

11.29

6.11

2.24

 nsو * و ** :به ترتیب عدم معنیداری ،معنی داری در سطح احتمال  %5و معنیداری در سطح احتمال %1

جدول( )7اثر نوع هيوميک اسيد بر عناصر پرمصرف در برگ پسته
Table (7) Effect of humic acid type on macro nutrient of pistachio leaf
منیزیم
کلسیم
فسفر
نیتروژن
نوع هیومیک اسید
Humic acid type
جامد معمولی شیمی گل
Ordinary solid of
Shimi Gol
جامد فرتی پالس شیمی گل
Ferti plus solid of
ShimiGol
مایع شیمی گل
Liquid of ShimiGol
مایع هیومكس

N%
0.93d

1.07c

P%
0.42b

0.45b

Ca%
1.86b

2.10a

Mg%
0.75c

0.80b

1.44b

0.45b

2.22a

0.81b

1.61a

0.51a

2.24a

0.83a

Liquid of HUMAX
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05
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جدول( )8اثر مقدار هيوميک اسيد مصرفي بر شاخصهاي عملكرد و عناصر پرمصرف در برگ پسته
Table (8) Effect of amount of humic acid on yield indicator and macro nutrient in pistachio leaf
منیزیم
کلسیم
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
پوکی
اونس
وزن صد
مقدار اسید هیومیک
Amount of humic
acid

Emptiness%

ounce

دانه weight

P%

N%

K%

Ca%

Mg%

of 100
grain

صفر

58.67c

50.14a

87.35c

0.88c

0.30c

0.77c

1.66c

0.72c

67.67b

45.37b

80.42b

1.36b

0.50b

1.20b

2.13b

0.81b

(شاهد))Zero (blank
سطح اول
( 600کیلو برای کودهای
جامد و  40لیتر برای کودهای
مایع) First level
)(600kg & 40 L
74.92a

سطح دوم

39.34c

1.54a

69.67a

0.57a

1.39a

2.53a

0.86a

(  800کیلو برای کودهای
جامد و  60لیتر برای کودهای
مایع) Second level
)(800kg & 60 L
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05

a a
a

a
e

b
c
f

e d
d

d
ef e

شكل( )2اثر متقابل نوع هيوميک اسيد و مقدار مورد استفاده بر غلظت نيتروژن برگ
Figure (2) Interaction effect of humic acid type and amount on leaf nitrogen
اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05
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هیومیک اسید بقا افقزایش جمعیقت موجقودات زنقده

عناصر غذایی را افزایش میدهقد ( )9 ،20و علت

خققاک ،اصققالح وضققعیت فیزیكققی اثققرات آنزیمققی و

افزایش غلظت پتاسیم در تیمار هیومیک اسید را میتوان

هورمققونی و  pHخققاک ،تعققدیل رشققد گیققاه ،افققزایش

ناشی از افقزایش قابلیقت جقذب ایقن عنصقر بواسطه

مقاومت گیاه به تنش شقوری و خشقكی ،باعقث افقزایش

تحریک مواد هیومیكی دانست.

قدرت جذب مواد غقذایی ،افقزایش جوانقه زنقی و رشقد

از مزایای مهم دیگر هیومیک اسید کالت کنندگی

ریشه و بهبود محصول از لحاظ کمی و کیفقی مقیگقردد

عناصرغذایی مختلف مانند پتاسیم و منیزیم ،کلسیم،

(.)15

روی ،آهن و مس برای غلبه بر کمبود عناصر غذایی
در پژوهش جوانشاه و امینیان نسب ( )27در

است که افزایش طول ،وزن ریشه و ایجاد ریشههای

بررسی اثر غلظتهای مختلف هیومیک اسید (صفر8 ،4 ،

جانبی و به دنبال آن افزایش جذب را سبب میشود (.)1

و  12گرم در کیلوگرم خاک) و یک ماده تجاری ضد

در پژوهش نظری و همكاران )32( 2در بررسی کاربرد

نمک از ترکیب هیومیک اسید و کلسیم ( صفر 2 ،1 ،و 3

خاکی ،محلول پاشی و مصرف همراه با آب آبیاری

گرم در کیلوگرم خاک) در نهالهای پسته تحت تنش

هیومیک اسید نوع هیومكس بر ویژگیهای رشدی و

شوری مشخص گردید که بین تیمارهای مصرفی

فراهمی آهن و فسفر در گیاه کلزا (رقم هایوال )308

اختالف معنیداری در جذب کلسیم و منیزیم توسط گیاه

دریافتند که نحوه کاربرد و سطوح مختلف هیومیک

وجود ندارد.

اسید بر ویژگیهای رشد رویشی به جز تعداد برگ

رشیدی ( )37نشان داد کاربرد هیومیک اسید سبب

معنیدار بوده و بیشترین غلظت فسفر و آهن از تیمار

افزایش معنیدار غلظت فسفر و پتاسیم جذب شده توسط

 2000میلی گرم بر لیتر مصرف همراه با آب آبیاری

ریشه و اندام هوایی شد .نتایج این تحقیق نشان داد با

هیومیک اسید به دست آمد.

وجود بیشتر بودن وزن خشک ریشه و اندام هوایی در

سققاکی نققژاد و همكققاران )41(3در تققاثیر هیومیققک

تیمارهای هیومیک اسید و به وجود آمدن اثر رقت در

اسید بر روی عملكرد جذب عناصر پر مصرف در نخود،

آنها اما غلظت فسفر در ریشه و اندام هوایی در این

نشان دادند که جذب عناصر پقر مصقرف فسقفر ،پتاسقیم،

تیمارها بیشتر از تیمار شاهد بود و این نشان دهنده اثر

کلسیم و منیزیم افزایش یافتقه و باعقث افقزایش عملكقرد

چشمگیر هیومیک اسید در افزایش جذب فسفر توسط

میگردد .ال نمر و همكاران )17(4در پژوهش خود مبنقی

دانهالهای پسته بود.

بر پاسخ رشقد و عملكقرد گیاهقان خیقار 5بقه کاربردهقای

نتایج رضوی نسب و همكاران )38( 1نشان داد در

مختلققف محلققول پاشققی هیومیققک اسققید و محققرکهققای

هر دو سال استفاده از هیومكس در مزرعه پسته به علت

زیسققتی ،دریافتنققد کققه رشققد و عملكققرد گیققاه و جققذب

اثرات مطلوب آن بر فراهمی فسفر (از طریق کالت

نیتروژن ،فسفات ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم ،افزایش یافت.

کردن فسفر و کاهش موضعی  ،)pHبا مصرف خاکی

جیندو و همكاران )28(6افقزایش رشقد ریشقه گیقاه ذرت

هیومكس میزان فسفر برگ به ترتیب  33/3و 16/1

توسط هیومیک اسیدهای حاصل از زبالههای آلی شهری

درصد افزایش نشان داد.
بهنظر میرسد هیومیک اسید با اسیدی کردن خاک
سبب تسهیل انحقالل پتاسیم شده و میزان دسترسی به
1- Razavinasab et al.

2- Nazari et al.
3- Saki Nejad et al.
4- El-Nemr et al.
5- Cucumis sativus L.
6- Jindo et al.
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کمپوست شده و غیر کمپوست را مورد بررسی ققرار داد.

همچنین تخریب قسمتهای مختلف کیسه جنینی

نتایج نشان داد که رشد ریشه و تعداد سایتهای میتوز در

میباشد ( )42که کاربرد کلسیم از طریق حفظ کیسه

ریشقه افقزایش مققییابقد و بقه دنبققال افقزایش سقایتهققای

جنینی باعث کاهش پوکی میگردد (.)16

میتوزی ،فعالیت پمپ پروتون در ریشه افزایش یافته است

درصد پوکی میوههای پسته نقش بسیار مهمی در

و جذب عناصر بیشتر شده است .مواد هیومیكی با اصالح

میزان عملكرد نهایی دارد .بطور معمول در بهترین شرایط

ساختار خاک جذب عناصرغذایی توسط گیاه را بهبقود

تولید پسته در دنیا ،حدود  10الی  15درصد از دانه ها

1

پوک هستند .عالوه بر این مواردی نظیر گرده افشانی

( )46نشان داد هیومیک اسید باعث افزایش جقذب مقواد

نامناسب ،مشكالت تغذیهایی و هورمونی ،تنشهای

معدنی توسط گیاهان از طریق افزایش نفوذپقذیری غشقاء

محیطی ،پر محصول و کم محصول بودن رقم مورد نظر

ریشه میشود .هیومیقک اسقید مقیتوانقد مكمقل مناسقبی

و بسیاری از عوامل نیز بر میزان پوکی پسته اثر گذارند و

برای کودهای حیوانی و شیمیایی باشد و اثر بخشقی ایقن

تنش خشكی ،شوری و دورههای آبیاری طوالنی مدت

کودهققا را افققزایش و در نتیجققه مقققدار مصققرفی آنهققا را

سبب افزایش درصد پوکی محصول میگردند (.)10

کاهش دهد .همانطور در پقژوهش پقیش رو نیقز مشقاهده

ابلمگواند و همكاران )2( 3بیان داشتند که منشاء

گردید بقا کقاربرد هیومیقک اسقید هقای مختلقف غلظقت

هیومیک اسید مصرفی ،غلظت ،نوع بستر pH ،و همچنین

عناصر غذایی (نیترون ،فسفر ،کلسیم و منیقزیم) در بقرگ

نحوه مصرف هیومیک اسید در نتایج حاصله مؤثر می-

پسته افزایش یافت و رتبه اول به هیومكس تعلق گرفت و

باشد.

مقیبخشقند .همچنقین مطالعقات والقدریگی و همكقاران

بیشترین درصد نیتروژن ،فسفر ،کلسیم و منیزیم را حاصل
نمود.

که در این مطالعه با کاربرد هیومیک اسید و
افزایش جذب کلسیم و افزایش قدرت و مدت زمان

افشاری و همكاران )5( 2در پژوهش خود نشان

نگهداری آب در خاک ،درصد پوکی کاهش یافت.

دادند که بین هیومیک اسیدهای مختلف (هیومكس،

در این پقژوهش اجقزای عملكقرد (وزن صقد دانقه،

فلورا ،پارس هیومیک و هومی پارس) از نظر تاثیر بر

پوکی و اونس) با افزایش میزان هیومیقک اسقید مصقرفی

اجزای عملكرد اختالف معنی داری وجود دارد و

بهبود معنی داری نشان دادند بقهطقوریکقه بیشقترین وزن

کمترین درصد پسته های پوک مربوط به مصرف کود

صددانه ،کمتقرین پقوکی و کمتقرین انقس (درشقت دانقه

هیومكس بود و کاربرد فلورا و هومی پارس با هیومكس

ترین پستهها) از بیشقترین مققدار هیومیقک اسقید (بقا هقر

اختالف معنیداری نداشتند .مصرف کود پارس هیومیک

نشانی) به دسقت آمقد و بقین چهقار نقوع هیومیقک اسقید

درصد پستههای پوک را افزایش داد ولی بیشترین درصد

مصققرفی در ایققن پققژوهش و اجققزای عملكققرد اخققتالف

پوکی مربوط به عدم مصرف انواع کودهای هیومیک

معنیداری مشاهده نشد.

اسید بود .در بررسی اثر تیمارهای مختلف هیومیک اسید
بر تعداد پستههای خندان رقم عباسعلی ،بیشترین اثر

نتيجهگيري

معنیدار مربوط به هیومكس بود .مشخص شده است که

طبق نتایج بهدست آمده از این پژوهش کاربرد انواع

مهمترین دلیل پوکی پسته مربوط به عدم تمایز مناسب و

هیومیک اسید به صورت مایع یا جامد ،تولید داخل و یا
خارج میتواند باعث افزایش میزان غلظت عناصر غذایی

1- Valderighi et al.
2Afshari et al.

3- Abel-Mawgoand et al.
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هنوز هم ابهامات درباره هیومیک اسید وجود داشته که

پرمصرف خاک و به دنبال آن غلظت این عناصر

از آن جمله میتوان به پیچیده بودن هیومیک اسید به

 کلسیم و منیزیم) در برگ شده، پتاسیم، فسفر،(نیتروژن

علت وجود منشاءهای مختلف تشكیل و همچنین

 البته الزم به ذکر.که نقش مهم و بنیادی در گیاه دارند

سازوکار اثرگذاری بر گیاه اشاره کرد و رفع این نكات

 نوع جامد،است که از بین هیومیک اسیدهای داخلی

مبهم با تحقیق و پژوهش در مورد نشانهای مختلف

فرتی پالس شیمی گل و مایع شیمی گل به خوبی

هیومیک اسید اعم از داخلی و خارجی و همچنین مقایسه

هیومكس مایع خارجی بودند و پا به پای آن پیش آمدند

برندهای داخلی گوناگون در خاکهای مناطق مختلف و

و با تكیه بر دانش داخلی میتوان از خروج بی مورد ارز

 هم،میزان اثربخشی آن بر عملكرد محصوالت مختلف

 در.جلوگیری نمود و باعث توسعه اقتصاد داخلی گردید

میتواند باعث درک بهتر از نقش دقیق هیومیک اسید در

مورد اجزای عملكرد نیز با افزایش مقدار همه انواع

فراهمی عناصر غذایی و بهبود عملكرد محصول

هیومیک اسید افزایش وزن صد دانه و کاهش اونس

استراتژیكی مانند پسته شده و هم باعث رونق تولید

(پستههای دانه درشتتر) و کاهش پوکی مشاهده

داخلی و ارزآوری گردد و توسعه اشتغال و خود کفایی

 البته الزم به ذکر است که تاثیرات هیومیک اسید.گردید

.ملی را به ارمغان آورد

نه تنها به غلظت مصرفی هیومیک اسید بلكه به روش
 هرچند که.کاربرد آن و شرایط خاک نیز وابسته است
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