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  مصرف غلظت عناصر کمعملکرد و بر  يو داخل يخارج کيوميد هياثر انواع اس

  درختان پسته
 

  ٣آباديفرهاد نداف فيض، *٢اعظم رضوي نسب، ١ ثمانه آريابد

  20/09/1400تاریخ پذیرش:     18/07/1400تاریخ ارسال: 

 

  دهيچک

اعتماد به محصوالت با کیفیت داخلی نقش 

اثر  به همین منظور .مهمی در شکوفایی اقتصاد دارد

 بر غلظت عناصر (خارجی و داخلی) انواع اسید هیومیک

اجزاي عملکرد پسته آزمایشی در  یبرخ و کم مصرف

خرد شده و در سه تکرار انجام شد  يهاقالب طرح بلوك

(جامد  کیومید هیاسکه کرت اصلی شامل چهار نوع 

(هر سه از  یرانیع ایپالس، ما ی، جامد فرتیمعمول

، هیوماکس( ییکایع آمریشرکت شیمی گل فیض) و ما

HUMAX) صفر، سطح )) و کرت فرعی شامل سطوح

 40ع یما يلو و کودهایک 600جامد  يکودها يبرااول 

 800جامد  يکودها يتر در هکتار و سطح دوم برایل

 36) و درمجموع تر در هکتاریل 60ع یما يلو و کودهایک

 والتمهدرخت ده ساله پسته رقم بادامی در شهرستان 

 استان خراسان رضوي انجام شد. نتایج نشان داد

تر در هکتار یل 60برد ن غلظت آهن خاك از کاریشتریب

                                                             
 کارشناس جهاد کشاورزي شهرستان فریمان 1
  ایران ،نور پیام دانشگاه کشاورزي گروه علمی هیأت عضو ٢
  azamrazavinasab@yahoo.com نویسنده مسئول:*
  رئیس هیأت مدیره شرکت شیمی گل فیض خراسان 3

 یرانیع ایماتر در هکتار یل 60و  )%3/77( وماکسیه

 ، مس)%3/82( ين غلظت رویشتریو ب )5/75%(

تر در یل 60خاك از کاربرد ) %5/46(و منگنز  )4/15%(

 ردن عملکیشتریب ،اهیوماکس حاصل شد. در گیهکتار ه

و  )%9/73( يو غلظت رو) %7/17(ل ی، کلروف)3/74%(

تر در هکتار یل 60برگ از مصرف ) %5/54(منگنز 

تر در یل 60ن غلظت مس از کاربرد یشتریوماکس و بیه

لوگرم در هکتار یک 800و  )%9/58هیوماکس (هکتار 

 يهاافتهیطبق . مشاهده شد )%5/55( پالس یجامد فرت

اسیدهاي هیومیک داخلی (غیر از جامد  ن پژوهشیا

ر با تکیه ب و به خوبی هیوماکس بودهبا یتقرمعمولی) 

مورد ارز جلوگیري و از خروج بیتوان دانش داخلی می

 . دا نمودیبه عملکرد باال دست پ

کلروفیل، مس، ض، یگل ف یمیش :يديکل يهاواژه

  وماکسی، هوالتمهمنگنز، 
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  مقدمه

نیمه  یگیاه) .Pistacia vera L( پسته

بوده ) Anacardiacae( اسهیاز خانواده آناکارد يگرمسیر

 ،ترین صادرکنندگان پسته استاز مهم یکیو ایران 

ش از یران بیپسته ا يهارکشت باغیکه سطح زيطوربه

خشک  يهاوهیم يهااز کل باغ %2/52هکتار ( 316000

هزار تن پسته خشک  240کشور) با تولید ساالنه حدود 

د شده) است که از یخشک تول يهاوهیم %4/38(معادل 

 يمتعلق به استان خراسان رضوآن  %13ن مقدار، یا

 والتمهدرصد آن متعلق به شهرستان  7/6بوده که 

 -شور ن حالیبا ا .)1395، يآمارنامه کشاورزباشد (یم

ر کشت پسته، مقدار یز يهابودن خاك یو آهک یمیسد

 ییعدم وجود تعادل در عناصر غذاو  یار کم ماده آلیبس

ا هباغ یبرخف یت ضعیریها، مدخاك گونهنیموجود در ا

ل، گ يهازش جوانهیل ریک از قبیولوژیزیو مشکالت ف

 Hashimot( یو بد شکل ی، ترك خردگی، ناخندانیپوک

& Kudla, 2011ن محصول ی) باعث شده عملکرد ا

ار کمتر از حد مورد قبول باشد یک بسیاستراتژ

)Hosseinifard et al., 2005 .(به  يکاردر مناطق پسته

عدم  خاك، يشور ك از قبیلخا يهاعلت محدودیت

بافت نامناسب  وجود ساختمان مناسب در اغلب مناطق،

 ی، استفاده از مواد کمکيبودن دور آبیار یخاك و طوالن

 تیتواند در اصالح و بهبود وضعیک میومید هیمانند اس

ش رشد و یو افزا ییش جذب عناصر غذایخاك و افزا

سید اکننده باشد. ار کمک یعملکرد و تولید پایدار، بس

 ماندهیباق آلی از دهیچیپ مولکولهیومیک درشت 

 و ییایمیش يندهایفرا با وانات بوده ویو ح اهانیگ

. اسید هیومیک از شودیم لیتشک خاك در ییایباکتر

نظر بیوشیمیایی ماده موثره هوموس است و از طریق 

اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی سبب 

 مواد گردد.توده ریشه و اندام هوایی میافزایش زیست 

بوده  دیک اسیبات هومیک و فولویشامل ترک یکیهیوم

هاي پایدار و که به ترتیب سبب تشکیل کمپلکس

مصرف ي محلول با عناصر کمهانامحلول و کمپلکس

و باروري دند و سبب افزایش جذب این عناصر گرمی

 ,Tan( دهندخاك شده و تولید در گیاهان را افزایش می

 يهااز مولکولساخته شده ک یومیهد یاس ).2014

 که بوده یمواد آل یکروبیه میو حاصل تجز یآل یعیطب

 و جذب عناصر یاهیکننده رشد گ میتنظ يهاهورمون

 دهدیقرار م تأثیراهان را تحت یتوسط گ ییغذا

)Canellas et al., 2015; Orsi, 2014.( ج مطالعات ینتا

 يک سو با توان باالیک از ید هومیکه اس نشان داده

 ییعناصر غذا یتواند در بهبود فراهمیم یکنندگ کالت

 يهاژه در خاكیوبه يفسفر، آهن و رو تروژن،یمانند ن

 ,.Ozdamar Unlu et al( مؤثر باشد یو آهک ییایقل

2011; Ozfidan-Konakci et al., 2018( ياز سو و 

 ییعناصر غذاعمل کرده و  ک مخزنیگر همانند ید

شه یار ریموقع در اخت را به هاخاك را جذب نموده و آن

ط یتواند شرایب میترت نیاهان قرار دهد که بدیگ

 Turan et( فراهم سازد اهان رایرشد گ يبرا یمناسب
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al., 2011.( تواند با بهبود ساختمان یک مید هومیاس

 يهاژه در خاكیوخاك به ر از سطحیخاك و کاهش تبخ

آب در خاك کمک نموده  يبا درصد رس کم به نگهدار

 و يدی(رش شود اهانیگ و سبب بهبود جذب آب توسط

مانند  یآل باتیاستفاده از ترک. )1398همکاران، 

 ينـدهایفرآ از ياریتوانـد بسید میک اسیومیه

اهان یگ در ییایمیوشـیو ب یکیولـوژیزی، فیشناسختیر

 یکـیک یومیه دیقرار داده و استفاده از اس تأثیررا تحت 

اهان در یگ يش بردباریمناسب در افـزا يهـااز روش

 Ozfidan-Konakci et( است یطـیمح يهـابرابر تنش

al., 2018 .(يمرکز یمنابع آب در نواحگر ید ياز سو 

جه یدر نت يژه در مناطق پسته کاریوران در بهیفالت ا

و  ینیر زمیآب ز از منابعه یرویبرداشت ب

ر به شدت کاهش یاخ يهاد درسالیشد يهایخشکسال

و کاهش عملکرد شده است  یافته و باعث تنش خشکی

)Ghorchiani et al., 2018.( 

 Esmaeilpour et) و 1392و همکاران ( یقاسم

al. )2016( سبب کاهش  یخشک گزارش کردند تنش

پسته  يهامختلف دانهال ل ارقامیر کلروفیرشد و مقاد

کاهش  زین) 1395( يریشمش و يردیخو یمیشد. فه

 و bو  a يهالیر کلروفیوزن خشک و کاهش مقاد

ط یرا در شرا یپسته اهل ياههیل کل ارقام پایکلروف

اده از انواع فراً استیاخ گزارش کردند. یخشک تنش

ت المحصو یفیو ک یبراي بهبود کم یدهاي آلیاس

 میک اریر بسیمقاد است. افتهیرواج فراوان  یو باغ یزراع

اي در بهبود  رات قابل توجهثا یدهاي آلیاز اس

خاك  یکیولووژیو ب ییایمی، شیکیزیف يهایژگیو

دي یفرات مثا یبات هورمونیل وجود ترکیدل داشته و به

ي ت کشاورزالمحصو فیتید و بهبود کیش تولیدر افزا

 يبرا ین مناسبیگزیتواند جایک میومید هیاس .دارد

ودها ن کیشود و استفاده از ا ییایمیش و یوانیح يکودها

  ).1394و همکاران،  يرا کاهش دهد (افشار

مواد  تأثیردر مورد  يادیاگر چه مطالعات ز

اهان مختلف انجام شده است اما یگ يبر رو یکیومیه

در مورد اثر این مواد و تفاوت آنها در عملکرد و 

پسته تحقیقات زیادي صورت  یفیو ک یکم يهایژگیو

اظ ت کشت پسته به لحینگرفته است. لذا با توجه به اهم

 ن گسترش و توسعهیک کشور و همچنیمحصول استراتژ

ران و وجود مشکالت ناشی از عدم یسطح کشت آن در ا

 يهادین تنوع اسیدر پسته و همچن ییاهیتغذتعادل 

در مناطق  يکشاورز يهاک موجود در بازار نهادهیومیه

ربرد کا تأثیر یق با هدف بررسین تحقی، ايپسته کار

) بر غلظت عناصر یو خارج یک (داخلیومید هیانواع اس

کم مصرف در خاك و برگ درختان پسته و برخی اجزاي 

   ط مزرعه انجام شد.یعملکردي در شرا

  

  هامواد و روش

 يحسن خسرو ين مطالعه در باغ پسته آقایا

 30شمس آباد، در  يواقع در چاه دهنو در روستا

واقع در استان  والتمهجنوب شهرستان  يلومتریک
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ن آزمایش در قالب طرح یانجام شد. ا يخراسان رضو

و در سه تکرار انجام  یخرد شده کامل تصادف يهابلوك

د ی(اس کیومید هیاسشد که کرت اصلی شامل چهار نوع 

 یک جامد فرتیومید هی، اسیک جامد معمولیومیه

(هر سه از محصوالت  یرانیع ایک مایومید هیپالس، اس

ع یک مایومید هیض خراسان) و اسیگل ف یمیشرکت ش

) و کرت فرعی شامل سطوح هیوماکس( ییکایآمر

جامد  يکودها يصفر، سطح اول برامختلف کاربرد (

تر در هکتار و سطح یل 40ع یما يلو و کودهایک 600

 60ع یما يلو و کودهایک 800جامد  يکودها يدوم برا

به  يا) بود. قطعه مورد مطالعه قطعهتر در هکتاریل

متر مربع که در آن درختان پسته ده ساله  756مساحت 

 4ف یرد يبا فاصله رو ییتا 12ف یرد 3در  یرقم بادام

 36متر قرار داشتند (در مجموع  6ف ین ردیمتر و ب

از خاك مزرعه درخت)، انجام شد. قبل از شروع کار 

مورد نظر  يهایژگیصورت گرفت و و يبردارنمونه

د ی). کودهاي جامد اس1شد (جدول  يریگاندازه

پالس از شرکت  یو فرت یک در دو نوع معمولیومیه

ک یومید هیع اسیض خراسان و کودهاي مایگل ف یمیش

 یمیع شرکت شیماک یومید هیکود اس یکیاز دو منبع، 

 عیک مایومید هیکود اس دیگريض خراسان و یگل ف

مار و نقشه طرح با توجه به یکایی طبق تیکس آمراومیه

 متريسانتی 30دستور مقدار مصرف محاسبه شده و با 

اطراف گودال کشت (خاك کرت)، مخلوط  ییخاك رو

شد. طبق توصیه موجود در دستور العمل کودها، کود 

ع در دو ی) و کود ما95ک نوبت (اسفند ماه یجامد در 

) به خاك داده 96بهشت ماه یو ارد 95بت (اسفند ماه نو

ک مورد استفاده در یومیه يدهایشد. مشخصات اس

(بابلر)  يابه صورت قطره ياریآمده است. آب 2جدول 

ک سال در نظر گرفته شد. در ی يبوده و مطالعات برا

 يهااز برگ یتصادف يبا نمونه بردار 96ل مرداد ماه یاوا

، يکم مصرف آهن، رو ییغذا هر درخت غلظت عناصر

 نیو همچن ینز و مس به کمک دستگاه جذب اتممنگ

غلظت عناصر هر درخت  ياز خاك پا يبا نمونه بردار

محلول  در عصارهمنگنز و مس  ، يکم مصرف آهن، رو

 در. شد يریگاندازه یبه کمک دستگاه جذب اتمخاك 

 گرم( زان عملکردیعملکرد (م ياجزا از یبرخ 96مهرماه 

و  دهان باز يپسته ها یوزن، درصد هر درخت) يبرا

هر درخت ) Arnon, 1949ل (یزان کلروفیدهن بست و م

 نرم از استفاده آمده با دست به . نتایجشد يریگاندازه

 و قرار گرفت آماري تحلیل و مورد تجزیه SASافزار 

 آزمون با یکدیگر با آزمایشی هايمیانگین داده مقایسه

انجام و  درصد 5 سطح احتمال دانکن در ايدامنه چند

ر یسج تفیرسم و نتا اکسلسپس نمودارها توسط برنامه 

  شد. 

  

  و بحث جينتا

) نشان 3انس (جدولیه واریج حاصل از تجزینتا

ان زیک بر میومید هیداد که اثر متقابل نوع و مقدار اس

که يطوردار است. بهیهر چهار عناصر کم مصرف معن
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ع یتر در هکتار مایل 60از کاربرد  ن غلظت آهنیشتریب

وماکس بدون اختالف یتر در هکتار هیل 60گل  و  یمیش

 نیشترین بیگر بدست آمد. همچنیکدیدار با یمعن

تر در یل 60ز از کاربرد ی، مس و منگنز نيغلظت رو

ج (جدول ینتا ).4وماکس حاصل شد (جدول یهکتار ه

 یرفک مصیومید هی) همچنین نشان داد که، نوع اس3

، مس و منگنز خاك يبر غلظت آهن، رو يداریاثر معن

زان آهن و مس خاك از سه ین میشتری). ب1دارد (شکل 

گل و  یمیع شیپالس، ما یک جامد فرتیومید هیاس

گر یکدیدار با یوماکس، بدون اختالف معنیع هیما

 و منگنز خاك از کاربرد يزان روین میشتریبدست آمد. ب

د یهمچنین مقدار اس شد.حاصل  وماکسیع هیما

ن عناصر یزان ایبر م يداریز اثر معنین یک مصرفیومیه

که در مورد همه عناصر (آهن، يطور). به2دارد (شکل 

زان غلظت عنصر در ین میشتری، مس و منگنز) بيرو

   ک مشاهده گردید.یومید هین مقدار مصرف اسیشتریب

هاي عامل از گروه ياریک شامل بسیومید هیاس

ویژه کربوکسیل است که در افزایش قابلیت جذب هب

 خاك و يزیبسزایی دارد و حاصلخ تأثیرعناصر غذایی 

جه رشد و یش و در نتیخاك را افزا یمواد آل يمحتوا

مطالعات دهد. یقرار م تأثیررا تحت  یاهیعملکرد گ

کالت  یژگیل ویک به دلیومید هینشان داده اس

در  ییعناصر غذا یش فراهمیتواند در افزایم یکنندگ

 ;Ozfidan-Konakci et al., 2018خاك موثر باشد (

Ozdamar Unlu et al., 2011.( ل یگر دالین از دیهمچن

د یاس يمارهایدر ت ییشتر عناصر غذایش جذب بیافزا

د ک در بهبویومید هیتوان به اثرات مثبت اسیک میهوم

ل ت تبادیخاك، بهبود ظرف یکروبیت میت جمعیفعال

خاك و  یکیزیف يهایژگین بهبود ویو همچن یونیکات

آب اشاره کرد  يت نگهداریش قابلیجه افزایدر نت

)Canellas et al., 2015(، ش رو هم یکه در پژوهش پ

 يهاک با نشانیومید هید که با کاربرد اسیمشاهده گرد

ش یز افزایمختلف، غلظت عناصر کم مصرف خاك ن

وماکس با مقدار یگل و ه یمیع شیما يافته و کودهای

 را نشان دادند. يج بهتریتر در هکتار نتایل 60 یمصرف

عناصر  از ارزش با منبعی کیومید هیاس که آنجا از

 ايتغذیه تعادل مصرف است،کم و پرمصرف غذایی

 بیشتر به جذب و کندمی فراهم گیاه براي را مناسبی

 در گیاه مشخص عملکردي هايپاسخ و غذایی عناصر

  شوند.می منجر

 ید که کالت کنندگیآینظر مگونه بهنیا

ک، مانند یومید هیمختلف توسط اس ییعناصرغذا

به غل ي، آهن و مس برايم، رویم، کلسیزیم و منیپتاس

 تیصورت گرفته که در نها ییبر کمبود عناصر غذا

و به  یجانب يهاشهیجاد ریشه و ایش طول، وزن ریافزا

و  يشود (نظریدنبال آن افزایش جذب را سبب م

 ).1398همکاران، 

انس (جدول یه واریج حاصل از جدول تجزینتا

ک یومید هی) نشان داد که اثر متقابل نوع و مقدار اس5

، يل و غلظت عناصر رویزان کلروفیزان عملکرد، میبر م



 مصرف درختان پستهاثر انواع اسید هیومیک خارجی و داخلی بر عملکرد و غلظت عناصر کم

 

57 
 

  خاک مورد مطالعه. شيميايي هاي فيزيکي وبرخي ويژگي -۱جدول 
  خاك بافت   رس  لت یس  شن  آهک  آلی کربن  منگنز  مس  روي  آهن  واکنش خاك   عصاره اشباع  یکیت الکتریهدا

)1-(dS m    1-mgkg  درصد  
 لوم  10 41 49 3/21 /281 25/5 /654 /186 92/2 7/7 7

  
  .مورد استفاده يهاکيوميد هياس يژگيو -۲جدول

  مید پتاسیاکس  کید فولویاس  کیومید هیاس  کیومید هینوع اس
  درصد

  تروژنین  آهن

  -  -  1  3 8  گل یمیش یجامد معمول
  -  3/0  1  3  8  گل یمیپالس ش یجامد فرت
  1  -  2  -  7  گل یمیع شیما

  -  -  3  3  12  ییکایوماکس آمریع هیما
  

  انس عناصر کم مصرف خاکيه واريتجز -۳جدول 
 ن مربعاتیانگیم  

  منگنز  مس  يرو  آهن  يآزاد درجه  راتییمنبع تغ
  ns169/0  ns002/0  ns001/0  ns220/0  2  تکرار

  88/9*  002/0*  535/0*  8/40*  3  کیومید هینوع اس
  245/0  0001/0  009/0  790/0  6  خطا

  ns023/0  *0/17  59/1*  323**  2  کیومید هیمقدار اس
  ns157/0  ns001/0  *49/3  7/11*  6  نوع *مقدار

  143/0  0001/0  007/0  697/0  16  خطا
  83/4  24/1  8/12  26/8  -  راتییب تغیضر

ns ،*  1و  5در سطح  يداری، معنيداریب عدم معنیترتبه **و%  
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  .گرم بر كيلوگرم خاك)ک بر غلظت عناصر کم مصرف خاک (ميلييوميد هياثر متقابل نوع و مقدار اس -۴جدول 

  کیومید هینوع اس    

  مقدار  عنصر
 یجامد معمول

  گل یمیش
پالس  یجامد فرت

  گل یمیش
  ع یما

  گل یمیش
  ییکایوماکس آمریع هیما

  هنآ
1-mgkg  

  f61/4  ef00/5  f32/4  f64/4  صفر (شاهد)
  e63/6  c1/11  cd1/10  c2/11  ع)یما يکودها يتر برایل 40جامد و  يکودها يلو برایک 600( سطح اول
  d24/9  b0/15  a0/71  a3/18  ع)یما يکودها يتر برایل 60جامد و  يکودها يلو برایک 800(  سطح دوم

  يرو
1-mgkg  

  g127/0  g310/0  g340/0  g323/0  صفر (شاهد)
  fg336/0  ef506/0  d690/0  c909/0  ع)یما يکودها يتر برایل 40جامد و  يکودها يلو برایک 600( سطح اول
  e543/0  d728/0  b34/1  a53/1  ع)یما يکودها يتر برایل 60جامد و  يکودها يلو برایک 800(  سطح دوم

  مس
1-mgkg  

  f715/0  ef732/0  e741/0  ef733/0  صفر (شاهد)
  de175/0  c578/0  c774/0  cd876/0  ع)یما يکودها يتر برایل 40جامد و  يکودها يلو برایک 600( سطح اول
  c777/0  b817/0  b882/0  a846/0  ع)یما يکودها يتر برایل 60جامد و  يکودها يلو برایک 800(  سطح دوم

  منگنز
1-mgkg  

  de85/6  e52/6  de90/6  de92/6  صفر (شاهد)
  de58/6  cd13/7  c76/7  b16/8  ع)یما يکودها يتر برایل 40جامد و  يکودها يلو برایک 600( سطح اول
  cd26/7  c95/7  b83/8  a3/12  ع)یما يکودها يتر برایل 60جامد و  يکودها يلو برایک 800(  سطح دوم

 .باشندینم) P<0.05(دار یاختالف معن يمشترك دارااعداد با حروف 
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ک حرف مشترک، فاقد يبا حداقل  ييهاستون. انواع اسيد هيوميك بر غلظت روي، مس، آهن و منگنز خاك تأثير -۱شكل 

 .باشندي، آزمون دانکن م %٥دار در سطح ياختالف معن

  

  
ک حرف مشترک، يبا حداقل  ييهاستون. مقدار اسيد هيوميك مصرفي بر غلظت روي، مس، آهن و منگنز خاك تأثير -۲شكل 

  باشندي، آزمون دانکن م %٥دار در سطح يفاقد اختالف معن

  

که يطور). به6دار است (جدول یمس و منگنز برگ معن

رگ از و منگنز ب يل، رویزان عملکرد، کلروفین میشتریب

دست آمد. هوماکس بیتر در هکتار هیل 60مصرف 

تر در یل 60ن غلظت مس برگ هم از کاربرد یشتریب

لو در یک 800وماکس و یگل و ه یمیع شیهکتار ما

دار با یپالس، بدون اختالف معن یهکتار جامد فرت

زان وزن یوه در خوشه و میتعداد مگر حاصل شد. یکدی

ج زان عملکرد پسته است. نتاییانگر میوه تر و خشک، بیم

ک یومید هیکه نوع اس) همچنین نشان داد 5(جدول 

ل و یزان کلروفیم زان عملکرد،یبر م يداریاثر معن

 ). 3، مس و منگنز برگ دارد (شکل  يغلظت آهن، رو

ن یرشتیزان عملکرد و بین میشتریکه بيطوربه

وماکس و یمنگنز برگ از کاربرد ه، مس و يغلظت رو

   یل و آهن برگ از کاربرد جامد فرتین کلروفیشتریب
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  هاي عملکرد و عناصر كم مصرف در برگ پسته.تجزيه واريانس برخي از شاخص -۵ جدول
  میانگین مربعات  

  منگنز  مس  روي   آهن  کلروفیل  دهان بست  دهان باز  عملکرد  درجه آزادي  منبع تغییرات
  ns109024  ns8/21  ns2/15  ns17/2  ns142  ns165/0  ns36/15  ns128/10  2  تکرار

 ns4/21  ns5/10  *8/33  *1825  *120  *1/21  *117 3085980*  3  نوع اسید هیومیک
  12/2  47/2  64/2  384  70/1  154  0/79  64220  6  خطا

  653**  314**  620**  22038**  3/99**  711*  659*  17473266**  2  مقدار اسید هیومیک
  ns5/10  ns1/13  ns65/1  ns86/8  *3/42  *58/6  ns46/8  788495*  6  *مقدار نوع

  83/2  28/1  56/1  445  286/0  2/23  80/9  25575  16  خطا
  94/4  03/8  16/7  34/9  00/1  9/17  79/5  35/6  -  ضریب تغییرات

ns ،*  1و  5داري در سطح داري، معنیترتیب عدم معنیبه **و%.  
  

  هاي عملکرد و غلظت عناصر کم مصرف برگ.مقدار اسيد هيوميک بر شاخص اثر متقابل نوع و -۶جدول
  مایع هیوماکس آمریکایی  مایع شیمی گل  شیمی گل جامد فرتی پالس جامد معمولی شیمی گل  مقدار  شاخص

  عملکرد
1-gr tree  

  g1178 g1202  g1231  g1163  صفر (شاهد)
  f1781  e2492  d3089  b3858  براي کودهاي مایع)لیتر  40کیلو براي کودهاي جامد و  600سطح اول (

  e2463  c3403  b3769  a4586  لیتر براي کودهاي مایع) 60کیلو براي کودهاي جامد و  800سطح دوم ( 

  کلروفیل
1-mgml  

  i9/47  fg3/51  h2/50  f6/51  صفر (شاهد)
  gh5/50  e5/53  cd4/55  d0/55  لیتر براي کودهاي مایع) 40کیلو براي کودهاي جامد و  600سطح اول (

  e0/53  bc2/56  b5/56  a2/58  لیتر براي کودهاي مایع) 60کیلو براي کودهاي جامد و  800سطح دوم ( 

  روي
1-mgkg  

  g62/9  g73/9  fg0/11  f7/12  صفر (شاهد)
  e0/15  de0/17  e1/15  cd2/19  لیتر براي کودهاي مایع) 40کیلو براي کودهاي جامد و  600سطح اول (

  bc7/20  b5/22  bc3/20  a8/36  لیتر براي کودهاي مایع) 60کیلو براي کودهاي جامد و  800دوم ( سطح 

  مس
1-mgkg  

  f31/9  f42/9  f48/9  ef9/10  صفر (شاهد)
  ed2/12  ed6/11  d5/12  c8/15  لیتر براي کودهاي مایع) 40کیلو براي کودهاي جامد و  600سطح اول (

  c1/16  ab9/20  b0/19  a7/22  لیتر براي کودهاي مایع) 60جامد و  کیلو براي کودهاي 800سطح دوم ( 

  منگنز
1-mgkg  

 i5/21 g9/28 h8/24 g2/30  صفر (شاهد)
 fg2/31 ef0/34 de3/35 cd1/38  لیتر براي کودهاي مایع) 40کیلو براي کودهاي جامد و  600سطح اول (

 de9/35 bc9/39 b5/41 a2/47  کودهاي مایع)لیتر براي  60کیلو براي کودهاي جامد و  800سطح دوم ( 
 .باشندنمی) P<0.05(دار اعداد با حروف مشترك داراي اختالف معنی
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ک يبا حداقل  ييهاستون. انواع اسيد هيوميك بر ميزان عملكرد، كلروفيل و غلظت روي، مس، آهن و منگنز برگ تأثير -۳شكل 

  .باشندي، آزمون دانکن م %٥ دار در سطحيفاقد اختالف معنحرف مشترک، 

  

وماکس بدون اختالف یگل و ه یمیع شیپالس، ما

داد  ج نشانیگر بدست آمد. همچنین نتایکدیدار با یمعن

بر عناصر کم  يداریک اثر معنیومید هیکه مقدار اس

که يطورعملکرد دارد. به يهامصرف برگ و شاخص

دهان باز،  يهازان عملکرد، درصد پستهین میشتریب

، مس و يل برگ و غلظت عناصر آهن، رویزان کلروفیم

سطح سوم  یعنین مقدار مصرف یشتریمنگنز از ب

  .استفاده حاصل شد

) گزارش کردند که 1395خواه و همکاران (وطن

 باتیترک توسط عناصر کم مصرف انباشت شیافزا

 در یفنول مواد کردن آزاد از یناشتوان یم را یکیومیه

 اثر در آهن شتریب و جذب ایاح بهبود و شهیر زوسفریر

 & Perassiمحققان (دانست.  مواد نیا کاربرد

Borgnino, 2014( ومیک یاسید ه کاربرد که ندنشان داد

در  .اه کلزا شدیو فسفر در گ آهن ش غلظتیباعث افزا

و بهبود  یق اثرات هورمونیک از طریومید هیاسواقع 
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 شه ویر ست تودهیش زیسبب افزا ییجذب عناصر غذا

   .)1394و همکاران،  ي(افشار گرددیم ییاندام هوا

 يروآهن، ن غلظت یشتریز بیدر مطالعه حاضر ن

وماکس یتر در هکتار هیل 60از کاربرد برگ و منگنز 

ها از ن غلظت مس برگیشترین بیدست آمد. همچنهب

گل  یمیش عیک مایومید هیهکتار استر در یل 60کاربرد 

پالس جامد  یدر هکتار فرتلوگرم یک 800و کاربرد 

   حاصل شد.

اثر انواع مختلف )، 1394و همکاران ( افشاري

هیوماکس، فلورا، پارس هیومیک و اسید هیومیک (

هاي دهن بست رقم ) بر تعداد پستههومی پارس

داري بین این عباسعلی نشان داد که اختالف معنی

هاي دهن بست ها وجود دارد. کمترین تعداد پستهتیمار

مربوط به کاربرد پارس هیومیک بود که با سایر تیمارها 

هاي داري داشت و بیشترین تعداد پستهاختالف معنی

دهن بست در شاهد مشاهده شد. مصرف هومی پارس 

 داري با تیمار شاهد ایجاد ننمود.و فلورا نیز تفاوت معنی

مار یتدر  aمیزان کلرفیل  وهش فوقن در پژیهمچن

شاهد از همه تیمارها بیشتر بود ولی تنها با تیمار فلورا 

کمترین میزان کلروفیل در  .داري داشتاختالف معنی

تیمار فلورا مشاهده شد که در مقایسه با شاهد حدود 

) Ferguson et al., 2005محققان ( .درصد کمتر بود 43

که کاهش رشد و نمو مغز با افزایش درصد  نشان دادند

نظر و به مرتبط است یا ناخندانیدهن بست بودن 

ک با افزایش تحریک رشد و نمو یومید هیرسد که اسمی

مغز سبب کاهش درصد ناخندانی و افزایش خندانی 

ش عملکرد از طریق کاهش گردند. در واقع افزایمی

هاي خندان هاي پوك و افزایش درصد میوه درصد میوه

   .شودحاصل می

د یجه کاربرد اسیافزایش میزان سطح برگ در نت

ا هک و به دنبال آن افزایش سنتز کربوهیدراتیومیه

هاي گل و همچنین تواند در کاهش ریزش جوانهمی

ها موثر باشد و از کاهش میزان پوکی و ناخندانی میوه

و  ییفزایش عملکرد گردد (طالاین طریق سبب ا

سـید گزارش شده است که ا). 1389همکاران، 

هیومیـک از طریـق اثـرات مثبـت فیزیولوژیکی از جمله 

هاي گیـاهی و افـزایش غلظت اثر بـر متابولیـسم سـلول

شود یم اهیگکلروفیل برگ باعث افزایش عملکرد 

و  يدیدر پژوهش رش). 1398ن، یو تد یلیاسماع(

 ط تنشیک در شرایومید هی) کاربرد اس1398همکاران (

 شه ویو ر ییش وزن خشک اندام هوایباعث افزا یخشک

هاي فتوسنتزي گدانهاندام هوایی و همچنین افزایش رن

د یاسد که یآینظر مبه هاي پسته شد.در دانهال

اه ین در گیتامین و وید قند، پروتئیک با بهبود تولیومیه

مختلف فتوسنتز دارد  يهاکه بر جنبه یمثبت تأثیرز یو ن

ماال احتت محصول نقش دارد. یفیش عملکرد و کیدر افزا

سبب  یسطوح برگش یافزاق یاز طر اسـید هیومیک

فتوسنتز کننده شـده و عملکـرد  يهابافت تیفعالتداوم 

ش ی. افزا)Osman, 2018دهد (یمرا افـزایش  شهیر

به  تواندیک میومید هیعملکرد به واسطه استفاده از اس
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ن و یبرلین، جی(اکس یه هورمونشب يهاتیفعال

گر یک مرتبط باشد، از طرف دیومید هین) اسینیتوکیس

به  یشه دسترسیستم ریک با گسترش سیومید هیاس

را فراهم کرده و سبب بهبود عملکرد  ییآب و عناصر غذا

  ).1397و همکاران،  یمی(رح گرددیم

Ferrara et al. )2008 با انجام پژوهشی (

گزارش کردند که کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش 

هاي فتوسنتزي از جمله رشد ریشه و محتواي رنگدانه

و همکاران  يدیرش شود.کارتنوئیدها در برگ می

شه یکه نسبت باالتر ر ییاز آنجاافتند که ی) در1398(

 شودیم یبه خشک يش بردباریسبب افزا ییبه اندام هوا

ن یتواند به ایک میومید هیتوان گفت کاربرد اسیم

ل و یش کلروفیک موجب افزایومید هیل باشد که اسیدل

اه یگ و عملکرد ش فتوسنتز و ماده خشکیآن افزا یدر پ

ک احتماال با داشتن اثرات شبه یومید هیشد. اسخواهد 

شه یه و وزن خشک رشیش رشد ریسبب افزا یهورمون

جه ین نتیپژوهش فوق الذکر ان در یشده است. همچن

ط تنش یک در شرایومید هیکاربرد اسحاصل شد که 

 شه ویو ر ییش وزن خشک اندام هوایباعث افزا یخشک

ي هاي فتوسنتزم هوایی و همچنین افزایش رنگدانهاندا

) دریافتند که کاربرد Jalali et al.  )2018شود.یم

کیلو در هکتار اسید هیومیک جامد باعث کاهش  3000

درصدي  6/57دار سدیمی بودن خاك و افزایش معنی

  عملکرد پسته گردید.

Afrooshe & Javanshah )2020 در پژوهش (

د اسید هیومیک رکه کارب خود به این نتیجه رسیدند

رشدي و محتوي نسبی آب  هايویژگیباعث افزایش 

تواند استراتژي خوبی هاي پسته شده و این مینهال

براي گیاه پسته که اغلب در اقلیم هاي خشک کشت 

  شود باشد و افزایش عملکرد را به دنبال داشته باشد.می

) Pakdaman et al., 2019در پژوهشی دیگر (

یمار دریافتند که تدر سیستم کاشت نیمه هیدروپونیک 

-Feسکوسترین آهن (اسید هیومیک به همراه 

EDDHA(  بیشترین وزن خشک ریشه و به همراه

 ،بیشترین وزن خشک شاخسار )4FeSO( سولفات آهن

را  ،معیاري از عملکرد است که ي پستهاهکه در نهال

  تولید نمود.

Sajadian & HokmAbadi )2015ر بررسی ) د

رشد ریشه و اندام هوایی و جذب اثر اسید هیومیک بر 

سته رقم بادامی زرند دریافتند که عناصر غذایی در پ

دار بر طول گیاه و فاصله میانگره اثر معنی اسید هیومیک

 هداشته و همچنین باعث افزایش رشد و طول ریشه شد

، مس و یق افزایش گستردگی ریشه، جذب رويو از طر

 60در این پژوهش منیزیم را افزایش داد. بهترین تیمار 

گرم ورمی  1000گرم اسید هیومیک در گلدان حاوي 

 ;Khaled & Fawy, 2011محققان ( .کولیت بود

Javanshah & Aminian Nasab, 2016 مشاهده (

 شدر کننده میمواد هیومیکی به عنوان تنظکردند که 

 اه،یگ رشد بهبود باعث هورمون، سطح میتنظ يبرا
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 ییایمیوشیب يندهایفرا عناصر کم مصرف، جذب

 ملتح و) لیکلروف مقدار و فتوسنتز ، تنفس( اهانیگ

) 1397( و همکاران یمیرح .دهد یم شیافزا را تنش

 عناصر کردن کالت ک بایومید هینشان دادند که اس

تواند به منزله یخاك م یش ماده آلیو افزا يضرور

ه چغندرقند که یم و جبران مضاعف کمبود تغذیترم

 شیود باعث افزاشیم یپرمصرف تلق بعنوان محصول

پژوهش این ج یهمانگونه که نتا شه شود.یعملکرد ر

تر یل 60ل از یزان عملکرد و کلروفین میشترینشان داد، ب

  . وماکس حاصل شدیدر هکتار کاربرد ه

  

  كلي يريگجهينت

دست آمده از این پژوهش کاربرد هطبق نتایج ب

جامد، تولید داخل انواع اسید هیومیک به صورت مایع یا 

عناصر  غلظتتواند باعث افزایش میزان و یا خارج می

که نقش  مس و منگنز) ،ي(آهن، رو کم مصرف غذایی

و  شیافزابه دنبال شود. اه دارند، بیدر گ يادیمهم و بن

و ، مس ين عناصر در خاك، غلظت آهن، رویا یفراهم

ست ا. البته الزم به ذکر دا کردیش پیمنگنز برگ هم افزا

نوع جامد فرتی  ،که از بین اسیدهاي هیومیک داخلی

پالس شیمی گل و مایع شیمی گل به خوبی هیوماکس 

بودند و پا به پاي آن پیش آمدند و با تکیه  خارجی مایع

توان از خروج بی مورد ارز جلوگیري بر دانش داخلی می

. در مورد و باعث توسعه اقتصاد داخلی گردید نمود

ایش مقدار همه انواع اسید یز با افزاجزاي عملکرد ن

ش یو افزا یش خندانیعملکرد، افزاافزایش  هیومیک

مشاهده گردید. البته الزم به ذکر است ل یکلروف يمحتو

ات اسید هیومیک نه تنها به غلظت مصرفی تأثیرکه 

 ط خاكیو شرااسید هیومیک بلکه به روش کاربرد آن 

امات درباره ابه هرچند که هنوز هم .نیز وابسته است

توان به که از آن جمله می ک وجود داشتهیومید هیاس

پیچیده بودن اسید هیومیک به علت وجود منشاءهاي 

مختلف تشکیل و همچنین سازوکار اثرگذاري بر گیاه 

 ق و پژوهش درینکات مبهم با تحق نیرفع او  اشاره کرد

و  یک اعم از داخلیومید هیسمختلف ا يهامورد نشان

 در و همچنین مقایسه برندهاي داخلی گوناگون یخارج

آن بر  یزان اثربخشیمناطق مختلف و م يهاخاك

تواند باعث درك میهم  عملکرد محصوالت مختلف،

بهتر از نقش دقیق اسید هیومیک در فراهمی عناصر 

سته پ مانند یاستراتژیک عملکرد محصولغذایی و بهبود 

و  و هم باعث رونق تولید داخلی و ارزآوري گردد شده

  .توسعه اشتغال و خود کفایی ملی را به ارمغان آورد

  

  عمناب

تنش  تأثیر. )1398(ر. ن، میتدو ، ، ایلیاسماع .1

ک بر رشد، عملکرد و شکر یومید هیو اس یخشک

بوم ). .Beta vulgaris Lچغندرقند ( يدیتول

 . 185-198): 1(11، يکشاورز یشناس

، يآبادو حکم ، ص،ي، ساجد، می، پورعل، حيافشار .2

ر ک بیومید هیانواع مختلف اس ی. بررس)1394(ح. 
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 .72-83):37(10 ،یاهیگ يولوژیزیه فینشر

. ي. وزارت کشاورز)1395(. يآمارنامه کشاورز .3

 يمرکز فناور يو اقتصاد يزیرمعاونت برنامه

 . 24-25: 3اطالعات و ارتباطات، 

. )1397(درزاده، س. یو ح ،، بی، دولت، ایمیرح .4

همزمان کاربرد عناصر کم مصرف و  تأثیر یبررس

 یفیو ک یکم يهایژگیو یک بر برخیومید هیاس

 ورس.یونیرقم ) .Beta vulgaris L( چغندرقند

): 4(41 ،)کشاورزي علمی(مجله  زراعی مهندسی

97-83.  

 تأثیر. )1398(و راهنما، ا.  ، ع،ي، معز، نيدیرش .5
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، ح. يآبادو حکم ، ع،یدالهی، ، قی، ارزان، میقاسم .8

بر فلورسانس، مقدار و  ی. اثر تنش خشک)1392(

 پژوهشپسته.  یه دانهالیل چهار پایشاخص کلروف

-185): 4(27(علوم خاك و آب)،  يکشاورزآب در 

175 . 

 ی، قربانپور، اي، دردمطلق، م ی، باران، طينظر .9

 .)1398(، س. ییدگر شاهکالیو سف ،، رينصرآباد

و همراه با آب  ی، محلول پاشیسه مصرف خاکیمقا

 يرشد يهایژگیو یک بر برخیومید هیاس ياریآب

 یمهندسمجله اه کلزا. یآهن و فسفر در گ یو فراهم

 . 1-14): 4(42د چمران اهواز، یدانشگاه شه یزراع

، و ر، هوشمند، س، عی، محمدخانخواه، اوطن .10
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 يازه هیوه، رنگیت میفیت و کیبر کم  يعنصر رو

عناصر در انگور رقم  یو غلظت برخ يفتوسنتز
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Effect of External and Internal Humic Acids on Yield and Concentration of 

Micro Elements of Pistachio Trees  
 

Abstract 

Confidence to internal quality products 

plays an important role in the prosperity of the 

economy. So, for the effect of humic acids 

(external and internal) on the concentration of 

micro elements and some components of 

pistachio yield, an experiment was conducted in 

a complete block design with three replications. 

The main plot consisted of four types of humic 

acid (ordinary solid, Ferty Plus solid, Iranian 

liquid and American liquid humic acid (Humax) 

and subplot different application levels (zero, 

first level for solid 600 kg and liquid 40 liters and 

second level for solid 800 kg and liquid 60 Lha-

1. In total, 36 ten-year-old pistachio trees of 

almond cultivar were planted in Mehvalat. The 

results showed that the highest concentration of 

soil Fe was obtained from the application of 60 

liters of Humax (77.3%) and 60 liters of Iranian 

liquid (75.5%) and the highest concentration of 

Zn (82.3%), Cu (15.4%) and Mn (46.5%) was 

obtained from the application of 60 liters per 

hectare of Humax. In the plant, the highest yield 

(74.3%), chlorophyll (17.7%), Zn (73.9%) and 

Mn (54.5%) concentration of leaves were 

observed from 60 liters per hectare of Humax and 

the highest concentration of Cu from 60 liters of 

Iranian liquid (58.9%) and 800 kg per hectare of 

solid Ferty Plus (55.5%). According to the 

findings of this study, internal humic acids are 

almost as good as external Humax, and by 

relying on internal knowledge, unnecessary 

currency outflow can be prevented and high 

performance can be achieved. 

Keywords: Chlorophyll, Copper, HUMUX, 

MahVellat, Manganese, ShimiGol Feyz 
 


