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گلرنگ  روغن میزانو  اجزاي عملکردبر عملکرد، پاشی برگی  محلول و اسید  هیومیکخاکی ثیر کاربرد أت

)(Carthamus tinctorius L.  
  

  2حسینی و شهاب مداح 3ترابی ، بنیامین2اصغر رحیمی*، 1آزاده خرم قهفرخی

  ،عصر (عج) رفسنجان دانشگاه ولی ،دانشیار گروه زراعت2عصر (عج) رفسنجان،  دانشگاه ولی ،گروه زراعتارشد  آموخته کارشناسی دانش1

 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3

 20/4/1395 تاریخ پذیرش:؛ 12/9/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده 
کند.  ست، که در بسیاري از مناطق نیمه خشک جهان رشد میاترین گیاهان روغنی  گلرنگ یکی از مهم سابقه و هدف: 

که باعث دهد  ترین جزء ماده آلی خاك (هوموس) را تشکیل می ترین بخش مواد هیومیکی و مهم اسید اصلی هیومیک
هاي زنده  ت هوازي حاوي جمعیت باالیی از میکروارگانیسمکمپوس چايشود.  افزایش عملکرد و کیفیت محصول می

شوند.  باشد که باعث افزایش رشد و عملکرد گیاهان می هاي سودوموناس می نظیر ریزوباکتر، تریکودرما و گونه
خاکی  کمپوست یک کود آلی مایع است که از مواد ترشحی و فضوالت دفعی کرم عنوان عصاره ورمی واش به ورمی

و  اسید رود. هدف از این تحقیق بررسی کاربرد کود هیومیک کار می صورت اسپري برگی به  آید و به یدست م  به
رقم گلدشت واش بر عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان روغن در گیاه گلرنگ  کمپوست و ورمی پاشی چاي محلول
  است. 

واش بر عملکرد،   کمپوست و ورمی ی چايپاش اسید گرانول و محلول منظور مطالعه اثر هیومیک به :ها مواد و روش
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار در  اجزاء عملکرد و میزان روغن گلرنگ آزمایشی به

انجام شد. تیمارها شامل کاربرد خاکی هیومیک اسید (صفر رفسنجان (عج)  عصر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولی
واش  عنوان شاهد، ورمی پاشی آب مقطر به کیلوگرم در هکتار) و چهار سطح محلول 1500و  1000، 500(شاهد)، 

  کمپوست بود.  و چاي 1:20واش  ، ورمی1:10
، وزن طبق، تعداد دانه، وزن هزار دانه و درصد بوتهاسید بر ارتفاع  نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف هیومیک ها: یافته

افزایش وزن طبق در . دار نبود ها بر این صفات معنی پاشی و اثر متقابل آن لولمحتیمارهاي دار بود اما  روغن معنی
دلیل افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه باشد. قطر ساقه، تعداد طبق کل،  تواند به اسید می گلرنگ با کاربرد هیومیک

کنش  پاشی قرار گرفت، اما بر هم ولمحل اسید و تعداد طبق بارور، عملکرد روغن و عملکرد دانه تحت تأثیر اثر هیومیک
رسد افزایش فتوسنتز و متابولیسم  نظر می داري بر صفات فوق نداشت. به پاشی تأثیر معنی اسید در محلول اثر هیومیک

اسید، موجب افزایش مواد ذخیره شده و کاهش محدودیت منبع شده که موجب سرازیر  گیاهی در اثر مصرف هیومیک
  گردد.  مت دانه و افزایش وزن هزار دانه در گیاه گلرنگ میشدن مواد پرورده به س
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 1500اسید مقدار  دست آمده از این آزمایش نشان داد که در بین سطوح مختلف کود هیومیک هنتایج بگیري:  نتیجه
ارور، وزن طبق، تعداد طبق، تعداد طبق ب ، قطر ساقه،بوتهثري در افزایش ارتفاع ؤتواند نقش م کیلوگرم در هکتار می

کمپوست   پاشی چاي و عملکرد دانه داشته باشد. محلول، عملکرد روغن تعداد دانه، وزن هزار دانه، درصد روغن
در مجموع  .ترین تأثیر را در افزایش قطر ساقه، تعداد طبق، تعداد طبق بارور، عملکرد روغن و عملکرد دانه داشت بیش
کیلوگرم در  1500اسید به میزان  ن، کاربرد کود زیستی هیومیکتوان گفت در شرایط آب و هوایی مشابه رفسنجا می

ترین تیمار براي افزایش عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد روغن در گیاه  کمپوست مناسب پاشی چاي هکتار و محلول
  گلرنگ بود.

  
  واش ورمیکود زیستی، کمپوست، شاخص برداشت،  چاي کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

وغنی سازگار با شرایط آب و هاي ر از بین دانه  
عنوان گیاه مقاوم به شوري و   هوایی کشور، گلرنگ به

هاي پاییزه و بهاره، آینده نوید  با داشتن تیپ ،خشکی
با توجه به مالحظات زیست امروزه ). 24بخشی دارد (

محیطی استفاده از اسیدهاي آلی براي بهبود کمی و  
است و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج یافته 

مقادیر بسیار کم از اسیدهاي آلی اثرات قابل 
اي در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  مالحظه

دلیل وجود ترکیبات هورمونی  زیستی خاك داشته و به
اثرات مفیدي در افزایش تولید و بهبود کیفیت 

هاي  یکی از راه). 31محصوالت کشاورزي دارد (
ودهاي آلی از قبیل افزایش ماده آلی خاك استفاده از ک

طور مستقیم در  ها به باشد. هیومیک ها می هیومیک
تعیین پتانسیل خاك و افزایش توانایی تولید خاك 

ترین بخش مواد  اسید اصلی هیومیک نقش دارند. 
ترین جزء ماده آلی خاك (هوموس) را  هیومیکی و مهم

که باعث افزایش عملکرد و کیفیت دهد  تشکیل می
) 2005گالسر ( و . آیاس)12شود ( محصول می

 در افزایش طریق از اسید هیومیک که کردند گزارش
 به و ارتفاع رشد، افزایش سبب نیتروژن گیاه محتواي

 .)5بیولوژیک در گیاه اسفناج شد ( عملکرد آن تبع
از طریق  یدهند که مواد هیومیکمطالعات نشان می

اثرات بیوشیمیایی و شبه هورمونی عامل افزایش 
 ).10هستند (ها توسط گیاهان ریز مغذيجذب 
طور مستقیم اثرات مثبتی بر  تواند به اسید می هیومیک

رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه 
اسید تحریک شده ولی اثر آن بر روي  توسط هیومیک
تر است. مواد هیومیکی از طریق افزایش  ریشه برجسته

اي نموده و  ریشه تعداد و انشعابات ریشه ایجاد سیستم
طور بالقوه با افزایش سطح ریشه، میزان مصرف  به

اي  ). در مطالعه29دهند ( مواد غذایی را افزایش می
) بر روي ذرت 2009توسط پوگلیسی و همکاران (

اسید از طریق بهبود جذب عناصر غذایی و  هیومیک
مصرف و پرمصرف منجر به  سهولت جذب عناصر کم
  . )26(گردید ر این گیاه دبهبود خصوصیات رشدي 

عنوان  کمپوست که به عصاره هوازي ورمی  
کمپوست شناخته شده است، توجه تولیدکنندگان   چاي

و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. تأثیر مثبت 
کمپوست بر رشد گیاه تا حد زیادي به نیتروژن و  چاي

جیبرلین موجود در چاي و جذب مواد مغذي توسط 
تواند باعث  ست و مصرف مداوم آن میگیاه مرتبط ا

هاي      افزایش رشد گیاه و غلظت مواد معدنی در بافت
کمپوست حاوي جمعیت  ). چاي23شود ( گیاهی 

هاي زنده نظیر ریزوباکتر،  باالیی از میکروارگانیسم
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باشد که باعث  هاي سودوموناس می تریکودرما و گونه
. )17( شوند افزایش رشد و عملکرد گیاهان می

کمپوست،  عنوان عصاره ورمی  واش به ورمی
اي از مواد ترشحی و فضوالت دفعی  مجموعه

خاکی همراه با عناصر ریز مغذي عمده و  کرم
هاي آلی خاك است که براي رشد گیاه مفید  مولکول

). 20رود ( کار می  صورت اسپري برگی به  بوده و به
واش موجب تحریک رشد و افزایش عملکرد  ورمی

پاشی با آن موجب  الت زراعی شده و محلولمحصو
شود. این  مقاومت گیاهان در برابر عوامل مختلف می

 هاي آلی است غذایی محلول و اسید ماده داراي عناصر
هاي وارده به گیاه مانند سوختگی  تواند از آسیب و می
پور و همکاران  . رحمت)32( ها جلوگیري کند برگ

داران مفید در رشد ) حضور تعدادي از ریز جان2013(
ها  نین آنمچگزارش کردند، ه واش را در ورمیگیاه 

واش موجب بهبود درصد و قدرت  دریافتند که ورمی
. وجود )27( شود زنی دانه لوبیا و برنج می جوانه
واش  هاي رشد مانند سیتوکنین در ورمی کننده تنظیم

ها  باعث افزایش تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول
نجر به افزایش رشد رویشی و افزایش گردد که م می

کارلوس و همکاران  .)35(گردد  عملکرد گیاه می
 500) در نتایج پژوهشی بیان کردند که کاربرد 2008(

گرم بر لیتر کود  160کمپوست و  لیتر بر لیتر چاي میلی
. )7شد ( ارتفاع ذرت افزایش شیمیایی باعث

و اسید  کلی آزمایشاتی که تأثیر هیومیک طور به
تنهایی  واش را به کمپوست و ورمی پاشی چاي محلول

صورت مخلوط با سایر کودها روي گیاهان   یا به
 اندك است، اما نتایج باشد  زراعی بررسی کرده
حاکی از بهبود کمیت و کیفیت  آزمایشات انجام شده

باشد. هدف از این  محصول تحت تأثیر این کودها می
و  اسید تحقیق بررسی کاربرد کود هیومیک

واش بر عملکرد  کمپوست و ورمی پاشی چاي محلول
در گیاه زراعی  روغن میزانو  اجزاي عملکرد ،دانه

گلرنگ در ارتباط با کاهش مصرف کودهاي شیمیایی 
  . بوددر راستاي نیل به کشاورزي پایدار 

  
  ها مواد و روش

عصر  این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولی  
 پایه ورت فاکتوریل در قالب طرحص (عج) رفسنجان به

اجرا  1392در سال  بلوك کامل تصادفی در سه تکرار
هاي آزمایشی شامل کاربرد خاکی  شد. عامل

 1500و  1000، 500(صفر،  سطح 4در  اسید  هیومیک
 فاکتورعنوان   ) بهصورت دستی به کیلوگرم در هکتار

پاشی آب  دوم شامل چهار سطح محلول فاکتورو  اول
سازي  واش با نسبت رقیق عنوان شاهد، ورمی به مقطر
قبل از انجام کمپوست بود.  و چاي 1:20و  1:10

متري خاك محل  سانتی 0-30آزمایش از عمق 
و خصوصیات  برداري صورت گرفت آزمایش نمونه

برخی ). 1فیزیکی و شیمیایی آن تعیین گردید (جدول 
و  واش ورمی کمپوست، وصیات چاياز خص
عملیات ذکر شده است.  2در جدول نیز  اسید هیومیک

بندي و  سازي زمین شامل شخم، دیسک، کرت   آماده
تیمارهاي بود.  اسید اضافه کردن کود زیستی هیومیک

اسید  کودي مورد استفاده بر اساس آنالیز کود هیومیک
 45ها  فاصله بین ردیفو آزمایش خاك تعیین گردید. 

و تراکم  متر سانتی 4، عمق کاشت بذور متر سانتی
مربع در نظر گرفته شد. رقم  بوته در متر 40 کاشت

و  هگلرنگ مورد استفاده در این آزمایش گلدشت بود
 صورت گرفت 1392 سال کشت در اوایل اسفند ماه

هاي  . اولین آبیاري بالفاصله پس از کشت و آبیاري)1(
پاشی  بار انجام گرفت. محلول بعدي هر هفت روز یک

دهی هر دو هفته  گل رگی تا مرحله ب 7-8از مرحله 
براي تهیه محلول بار در صبح زود صورت گرفت.  یک

کمپوست، اسید هیومیک،  کمپوست ترکیب ورمی چاي
 عصاره جلبک دریایی و مالس چغندرقندمخمر، 

لیتر آب قرار گرفته و به  50 ساعت در 24مدت  به
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خوبی هم خورد و با پمپ هوا، هوادهی شد و 
کمپوست هوازي آماده گردید و با همین  درنهایت چاي
واش  براي تهیه ورمی). 6پاشی گردید ( غلظت محلول

کمپوست در پارچه  کیلوگرم ورمی 1، 1:20و  1:10
لیتر آب  20و  10ترتیب در  نازك ریخته شد و به

بر روي   ساعت قرار داده شد و این عصاره 24مدت   به
صل رشد و در پایان ف پاشی شد. هاي گیاه محلول برگ

بوته متوالی از هر  10پس از رسیدگی کامل، تعداد 
صفات ارتفاع ساقه، قطر ساقه، قطر  کرت انتخاب و

و اجزاي عملکرد طبق، وزن طبق، تعداد شاخه فرعی 

دانه گلرنگ شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در 
براي  گیري شد. اندازه طبق و وزن هزار دانه

 مترمربعهاي یک  بوتهنه، گیري عملکرد دا اندازه
دانه جداسازي دانه از طبق، عملکرد  برداشت و پس از

گیري  اندازه .بر حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شد
ها با  ها و تهیه نمونه روغن پس از آسیاب کردن دانه

 ها تجزیه دادهاستفاده از دستگاه سوکسله انجام شد. 
د و مقایسه ش انجامSAS 9.1  افزار با استفاده از نرم

در سطح  LSDبر اساس آزمون  ها داده میانگین
  پنج درصد انجام گرفت. احتمال 

  
 .هاي فیزیکی و شیمیایی خاك ویژگی -1جدول 

Table 1. Physical and chemical characteristics of soil. 
  نیتروژن

N 
 (درصد)
(%)  

  پتاسیم
K  

  فسفر
P 

  آهن
Fe 

 مس
Cu  

 روي
Zn 

  منگنز
Mn 

  شوري
EC 

  زیمنس بر متر یمیل
(mS.m-1)  

pH 

ماده آلی 
  درصد)(

Organic 
matter 

(%) 

  بافت
Texture  گرم بر کیلوگرم   میلی(mg/kg) 

0.1  3810  12  1.44  0.82  0.519  8.35  6.5  7.8  0.93 
 لوم شنی

Sandy loam  
 

  اسید و هیومیک واش ورمی کمپوست، خصوصیات شیمیایی چاي -2ل جدو
Table 2. Chemical characteristics of compost tea, vermiwash and humic acid. 

نیتروژن 
N 

درصد 
(%) 

 پتاسیم
 K 

 فسفر
 P 

 آهن
 Fe 

 مس
 Cu 

روي 
Zn 

منگنز 
Mn 

  شوري
EC  

 زیمنس بر متر میلی
mS.m-1  

pH    
 )(mg/kgگرم بر کیلوگرم  میلی

 کمپوست چاي  8.1  1.97  376  138  71  6189  2.05  0.25  0.29
(Compost tea) 

 واش ورمی  7.9  2.6  420  145  93  6921  2.25  0.15  0.38
(Vermiwash)  

.63 1.35 3.65 5281 45 105 395 1.63 7.3 
اسید  هیومیک

(Humic acid) 
 

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد با کاربرد : بوته ارتفاع

داري تغییر کرد  طور معنی ارتفاع بوته به اسید هیومیک
در  اسید پاشی و اثر متقابل هیومیک ولاما محل

با ). 3دار نبود (جدول  پاشی بر این صفت معنی محلول
 اسید ارتفاع بوته افزایش یافت افزایش سطوح هیومیک

داري از نظر ارتفاع  اما بین سطوح مختلف تفاوت معنی

اسید اختالف  و همه سطوح هیومیک بوته مشاهده نشد
. با این وجود دندداري را با شاهد نشان دا معنی
 1500متر) از تیمار  سانتی 9/80ترین ارتفاع بوته ( بیش

دست آمد که در  اسید به کیلوگرم در هکتار هیومیک
درصد افزایش  8مقایسه با شاهد ارتفاع بوته به میزان 

 6/73(مربوط به شاهد کمترین ارتفاع بوته  و یافت
د نتایج محققین نشان دا. )4(جدول  بودمتر)  سانتی
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 تأثیر بر با هورمونی و اثرات از طریق اسید هیومیک
 قدرت با همچنین و گیاهی هاي سلول متابولیسم

 سبب غذایی عناصر جذب و افزایش کنندگی کالت
باال بودن ارتفاع ). 19(شد  گیاه ارتفاع و رشد افزایش

ها در گلرنگ، راندمان برداشت با کمباین را باال  بوته
که زیر چرخ فلک کمباین  هایی برده و تعداد طبق
نین با مچ. هدهد کاهش می را مانند برداشت نشده می

عنوان مخزن موقت ذخیره  باالتر بودن طول ساقه به
مقدار  انتقالمواد کربوهیدراتی غیر ساختاري، امکان 

ها در طول دوره پر  ها به دانه تري از کربوهیدرات بیش
ران و همکا پاپ). 24گردد ( شدن دانه، فراهم می

) گزارش کردند افزایش صفت ارتفاع بوته در 2007(

گونه توجیه کرد که با  اینتوان  ل جعفري را میگگیاه 
تر به عناصر  ، گیاهان آساناسید هیومیک مصرف کود

 ،یابند کنند و بهتر استقرار می غذایی دسترسی پیدا می
رو نیاز ندارند حجم ریشه خود را افزایش دهند  از این

هاي  تري براي توسعه بخش انرژي بیش و در نتیجه
خان و همکاران  .)25( کنند هوایی خود صرف می

سبب  اسید گزارش کردند که مصرف هیومیک )2012(
 دار ارتفاع بوته نخود نسبت به شاهد شد افزایش معنی

اسید با تأثیر بر رشد سلول و  هیومیکاحتماال . )15(
مبران و افزایش طویل شدن سلول با تأثیر بر غشاي م

  ثر بوده است.ؤسلول، بر افزایش ارتفاع گیاه م

  
  .گلرنگ خصوصیات رشدي (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -3جدول 

Table 3. Analysis of variance (Mean-square) of growth characteristics of safflower.  

 تعداد شاخه فرعی
Branch number 

 قطر طبق
Head 

diameter  

 وزن طبق
Head 

weight  

 قطر ساقه
Stem 

diameter 

  بوتهارتفاع 
Plant height 

درجه 
 آزادي

 df 

  منابع تغییرات
S.O.V 

15.7**  0.075ns  219.5**  4.6**  645.8**  2 
 بلوك

Block 

0.39ns  1.55ns  323.3**  1.5*  112.3**  3 
  اسید هیومیک

Hmic acid 

0.56ns  0.42ns  50.8ns  1.52*  21.2ns  3  پاشی محلول 
Foliar application  

1.95ns  0.41ns  22.1ns  0.56ns  38.2ns  9  
  پاشی محلول×اسید هیومیک

Humic acid× Foliar 
application  

  خطا  30  19.7  0.41  21.7  0.59  1.12
Error  

  ضریب تغییرات (درصد)    5.7  11.8  19.1  22.7  14.9
C.V (%)  

  .داري معنی عدم ns ،درصد 5 احتمال داري در سطح معنی * ،درصد 1 داري در سطح احتمال معنی **
**Indicates significant at 1% level, *indicates significant at 5% and ns indicates not significant at p 0.05.  
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  .میزان روغن در گیاه گلرنگ پاشی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و اسید و محلول مقایسه میانگین اثر هیومیک -4جدول 
Table 4. Mean comparison of the effects of humic acid and foliar application on yield, yield components and oil 
content of safflower. 

مل
عا

 
ش

زمای
ي آ

ها
  Ex

pe
rim

en
t f

ac
to

rs
  

اع 
رتف

ا
وته

ب
 

نتی
(سا

 
Pl )متر

an
t h

ei
gh

t (
cm

) 

اقه
ر س

قط
 

لی
(می

 
تر)

م
 St

em
 d

ia
m

et
er

 (m
m

) 
طبق

زن 
و

 
رم)

(گ
 H

ea
d 

w
ei

gh
t (

g)
 

طبق
داد 

تع
 H
ea

d 
nu

m
be

r 

رور
ق با

 طب
داد

تع
 

Fe
rti

le
 h

ea
d 

nu
m

be
r

 

دانه
داد 

تع
 Se

ed
 n

um
be

r 

دانه
زار 

ن ه
وز

 
رم)

(گ
 

th
ou

sa
nd

 se
ed

 w
ei

gh
t (

g)
 

غن
 رو

صد
در

 O
il 

Pe
rc

en
t 

ن 
روغ

رد 
ملک

ع
ار)  

هکت
 بر 

گرم
یلو

(ک
 O

il 
yi

el
d 

(k
g.

ha
-1

) 
انه 

د د
کر

عمل
ار)  

هکت
 بر 

گرم
یلو

(ک
 Se

ed
 y

ie
ld

 (k
g.

ha
-1

) 

 سطوح هیومیک
Humic level 

                  

کیلوگرم در هکتار 500  
500 kg.ha-1 

77.6 a  5.2 b  21.2 c  12.6 b  10.6 bc  31.8 c  28.1 b  23.4 b  872 c  3771 c  
کیلوگرم در  1000

 هکتار

1000 kg.ha-1 
78.9 a  5.6 

ab  26.1 b  14.6 a  12.1 ab  34.1 bc  28.4 b  27.8 a  1300 b  4645 b  

کیلوگرم در  1500
 هکتار

1500 kg.ha-1 
80.9 a  5.8 a  31.1 a  15.9 a  13.2 a  37.6 a  29.7 a  29.6 a  1711 a  5822 a  

 شاهد
Control 

73.6 b 5.1 b  19.6 c  11.1 b  9.6 c  35.4 ab  28.2 b  21.1 b  795 c  3777 c  
پاشی محلول  

Foliar application 
                  

 آب مقطر
Distilled water 

77.9 a  5.2 b  22.7 a  12.1 b  10.1 b  34.8 ab  28.1 a  24.3 a  992 b  3959 b  
 1:10واش  ورمی

Vermiwash 1:10  77.7 a  5.1 b  22.7 a  13.2ab  10.6 ab  36.7 a  28.7 a  25.1a  1119 ab  4429 ab  
 1:20واش  ورمی

Vermiwash 1:20  79.3 a  5.7 a  25.9 a  14.3 a  12.3 a  33.1 b  29.1 a  26.6 a  1281 a  4769 a  
کمپوست چاي  

Compost tea 76.1 a  5.8 a  26.6 a  14.6 a  12.4 a  34.2 ab  28.6 a  25.8 a  1286 a  4858 a  

 داري ندارد. در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی LSDهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند بر اساس آزمون در هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at %5 probability level, using LSD test. 
 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح : قطر ساقه
 داري بر اثر معنی پاشی اسید و محلول مختلف هیومیک

اما اثر  داشتدرصد  5قطر ساقه در سطح احتمال 
پاشی بر این صفت  در محلول اسید میکمتقابل هیو

که بیشترین قطر  طوري هب). 3(جدول  نبودداري  معنی
 در هکتار کیلوگرم 1500از تیمار  متر) میلی 8/5( ساقه

داري با  معنی تفاوتست آمد که د هب اسید هیومیک
اسید نداشت و  کیلوگرم در هکتار هیومیک 1000تیمار 
ست آمد د هبشاهد از  متر) میلی 1/5ین قطر ساقه (کمتر
کیلوگرم  1000و  500داري با تیمار  معنی تفاوتکه 

همچنین . )4(جدول  اسید نداشت  در هکتار هیومیک
 8/5پاشی، بیشترین قطر ساقه ( در تیمارهاي محلول

دست  هپاشی چاي کمپوست ب متر) از تیمار محلول میلی
نداشت  1:20واش  داري با ورمی معنی تفاوتآمد که 

متر) از تیمار  میلی 1/5ترین قطر ساقه (و کم
داري  که اختالف معنی حاصل گردید 1:10واش  ورمی

نتایج سایر محققین نیز  ).4(جدول  با شاهد نداشت
ها در  که افزایش فعالیت میکروارگانیسم دهد نشان می

دار  اسید باعث افزایش معنی شرایط مصرف هیومیک
یر اکسین، هاي رشد گیاهی نظ کننده تولید تنظیم
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شود. از طرفی افزایش  جیبرلین و سیتوکینین می
سیتوکینین باعث افزایش سطح تقسیم سلولی و بزرگ 
                  ً                           شدن سلولی و نهایتا  باعث افزایش قطر ساقه گیاه 

هاي مختلف  اي کاربرد غلظت در مطالعه .)9( گردد می
اسید منجر به افزایش قطر ساقه و وزن خشک  هیومیک

اسید با  توان گفت هیومیک می .)34( فرنگی شد گوجه
هاي گیاهی و با قدرت  تأثیر بر متابولیسم سلول

کنندگی و افزایش جذب عناصر سبب افزایش  کالت
فرنگی شده است.  رشد و قطر ساقه در گیاه گوجه

اي بر روي گیاه منداب کاربرد  در مطالعههمچنین 
اسید منجر به افزایش قطر ساقه در این گیاه  هیومیک

 ). 2شد (

پاشی و اثر متقابل  محلول: وزن طبق در بوته
داري بر وزن  پاشی تأثیر معنی در محلول اسید هیومیک

وزن  اسید اما با کاربرد هیومیک ،طبق در بوته نداشت
نتایج  ).3(جدول  را نشان دادداري  معنی افزایشطبق 

وزن  اسید، هیومیک مقدار مصرفبا افزایش نشان داد 
که  طوريبگلرنگ افزایش یافت. طبق در بوته گیاه 

 1500 مصرفگرم) از  1/31ترین وزن طبق ( بیش
 6/19ترین آن ( اسید و کم کیلوگرم در هکتار هیومیک

 500با تیمار بین شاهد ست آمد که د هبگرم) از شاهد 
داري  تفاوت معنی اسید کیلوگرم در هکتار هیومیک

). افزایش وزن طبق گلرنگ با 4(جدول  دیده نشد
وزن هزار دلیل افزایش  تواند به اسید می ربرد هیومیککا

اي  در مطالعهو افزایش تعداد دانه در طبق باشد. دانه 
نشان داده شد، ) 2009اري و خزاعی (وتوسط سبز

در  اسید گرم در لیتر هیومیک میلی 200کاربرد غلظت 
هایی با وزن نهایی  زنی موجب افزایش سنبله زمان پنجه

ندم رقم پیشتاز شد. سطوح در گیاه گ شتربی
اسید مورد استفاده در این آزمایش سطوح  هیومیک

در . )30( گرم در لیتر بود میلی 300و  200 ،100صفر، 
گرم کیلو 2مصرف مشاهده شد اي بر روي پنبه  مطالعه

ترین تیمار جهت  مناسب اسید در هکتار هیومیک

وزه و وزن هزار دانه در این غحصول باالترین وزن 
   ).21( ه بودگیا

نتایج تجزیه واریانس : قطر طبق و تعداد شاخه فرعی
نشان داد که قطر طبق و تعداد شاخه فرعی همچنین 

پاشی و اثر متقابل  محلول ،اسید تحت تأثیر هیومیک
). 3پاشی قرار نگرفت (جدول  در محلول اسید هیومیک

بر قطر بالل در گیاه  اسید اي کاربرد هیومیک  در مطالعه
اي بر  در مطالعه). 12نداشت (داري  تأثیر معنیذرت 

لیتر  6به میزان  اسید روي گیاه نخود کاربرد هیومیک
در هکتار سبب افزایش تعداد شاخه فرعی نسبت به 

لیتر در هکتار شد، اما تفاوت  2شاهد و تیمار 
) که با 4( لیتر در هکتار نداشت 4داري با تیمار  معنی

 نتایج ما مطابقت نداشت. 

با توجه به جدول تجزیه : در گیاهعداد طبق ت
واریانس تعداد طبق کل و تعداد طبق بارور تحت تأثیر 

 پاشی قرار گرفت، اما اثر محلول و اسید اثر هیومیک
 داري پاشی تأثیر معنی اسید در محلول هیومیک متقابل

بر تعداد طبق کل و تعداد طبق بارور  از لحاظ آماري
 که بیشترین تعداد طبق يطور ه). ب5نداشت (جدول 

 1500از تیمار ) 2/13(و طبق بارور ) 9/15(کل 
دست آمد که   به اسید هیومیک در هکتار کیلوگرم

 هکتار در کیلوگرم 1000تیمار با داري  اختالف معنی
) 1/11تعداد طبق کل ( و کمترین نداشت اسید هیومیک

که  دست آمد هاز تیمار شاهد ب )6/9و طبق بارور (
در هکتار کیلوگرم  500داري با تیمار  معنی ف اختال

با نتایج نشان داد  ).4(جدول  نداسید نداشت هیومیک
اسید  هیومیکدر هکتار کیلوگرم  1500کاربرد سطوح 

درصد  28و  30ترتیب  تعداد طبق کل و بارور به
همچنین در نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. 

 پاشی، بیشترین تعداد طبق کل تیمارهاي محلول
پاشی  از محلول )4/12( و طبق بارور )6/14(

 دست آمد و کمترین تعداد طبق کل کمپوست به چاي
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که  شاهد بودمربوط به  )1/10( بارورطبق و  )1/12(
نداشت  1:10واش  داري با تیمار ورمی تفاوت معنی

طبق و پر شدن دانه، در طول دوره تشکیل  ).4(جدول 
پاشی عناصر غذایی ممکن است سبب افزایش  محلول

ها شود و لذا نقل  ها و فعالیت برگ باروري تعداد گل
و انتقال مواد فتوسنتزي سبب بهبود تعداد شاخه 

دهنده، تعداد طبق و وزن طبق نسبت به تیمار  گل
نوع کود شیمیایی،  3اي تأثیر  در مطالعه. شاهد شود
اسید بر گیاه گلرنگ بررسی  و کود هیومیککود گاوي 

کاربرد ترین تعداد طبق از  شد و گزارش شد که بیش
مربوط به شاهد کود شیمیایی و کمترین تعداد طبق 

ور ط هب اسید هیومیک داي کاربر در مطالعه. )28( بود
 داشت داري بر تعداد غالف در بوته لوبیا تأثیر معنی

 اسید هیومیکر هکتار د کیلوگرم 3 کاربرد که طوري هب

 مقایسه بوته را در در غالف تعداد درصدي 13 افزایش

در همچنین . )14(داشت  همراه به شاهد تیمار با
و نیتروژن  اسید پاشی هیومیک اثر محلول که آزمایشی

نتایج نشان  ،بر گندم دوروم مورد بررسی قرار گرفت
، باروري سنبله و محتوي پروتئین تعداد سنبلهداد که 

این  و هر دو تیمار افزایش یافتاثر کاربرد دانه در 
 اسید پاشی نیتروژن با هیومیک در محلول ،افزایش

  .)8( صورت همزمان بسیار بیشتر بود به
  

 .عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ(میانگین مربعات) تجزیه واریانس  -5جدول 
Table 5. Analysis of variance (Mean-square) of yield and yield components of safflower. 
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5069528 ** 153309ns 10.8 ns 2.1 ns  25.6 ns  48.1 **  62.2**  2  بلوك  Block  

  اسید هیومیک  3  **53.8  ** 30.9  ** 72.1  ** 6.8  ** 234.8 **2156109 **11288835
Hmic acid 

1994034 * 240773** 18.5 ns  2.3 ns  28.1 ns  15.8 *  14.7 *  3  پاشی محلول 
Foliar application 

486843 ns 35536ns 18.1 ns  2.5 ns  20.2 ns  2.7 ns  3.2 ns  9  
  پاشی محلول×اسید هیومیک

Humic acid× Foliar 
application 

  خطا    5.2  4.5  16.1  1.4  8.7 48399 560651
Error 

  ضریب تغییرات (درصد)    16.9  18.7  11.5  4.2  11.4  18.8 16.6
C.V (%) 

  .داري معنی عدم ns ،درصد 5 داري در سطح احتمال معنی * ،درصد 1 داري در سطح احتمال معنی **
**indicates significant at 1% level, *indicates significant at 5%  and ns indicates not significant at p 0.05.  

  
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد دانه در طبق: 

داري در  اسید تأثیر معنی داد که کاربرد هیومیک نشان
سطح احتمال یک درصد بر تعداد دانه در طبق داشت 

اسید در  پاشی و اثر متقابل هیومیک اما محلول

داري بر این صفت نداشت  پاشی تأثیر معنی محلول
) از 6/37تعداد دانه ( شترینبی که يطور هب ).5(جدول 
اسید و  هیومیک در هکتار کیلوگرم 1500تیمار 

 در هکتار کیلوگرم 500ترین تعداد دانه از تیمار  کم
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رسد  نظر می به). 4دست آمد (جدول  اسید به هیومیک
ها  تري به طبق تر مواد غذایی بیش در میزان بذر پایین

نیز کاهش تعداد طبق،  بذر و در سطوح باالتر رسیده
 درگردد.  میمانده  هاي باقی هاي طبق باعث حفظ دانه

مصرف خاکی  مشخص شد، اي بر روي نخود مطالعه
 داري اثر معنیپاشی آن  نسبت به محلول اسید هیومیک

که  نحوي ه. بداشتبر عملکرد و اجزاي عملکرد 
، اثرات اسید ام هیومیک پی پی 30یا  15مصرف خاکی 

صورت  ام این کود به پی پی 45مشابهی مانند مصرف 
مصرف که در این حالت  داشتپاشی  محلول

سبب تولید حداکثر عملکرد اقتصادي و  اسید هیومیک
گیاه بوته  دردر ردیف و تعداد دانه تعداد دانه افزایش 

بر روي گندم اي  در مطالعه). 15نخود شده است (
ترین تعداد دانه بدون اختالف  بیشنشان داده شد 

گرم در لیتر  میلی 300و  200هاي  دار از غلظت معنی
 مربوط بهترین آن  ست آمد و کمد به اسید هیومیک
 3کاربرد  اي در مطالعههمچنین ). 30( بودشاهد 

 نسبت به شاهد اسید ککیلوگرم در هکتار هیومی
درصدي تعداد دانه در غالف در  15موجب افزایش 

) 2010). قربانی و همکاران (14گیاه لوبیا شد (
اسید سبب افزایش تعداد  گزارش کردند که هیومیک

  . )12( شود یف در گیاه ذرت میدانه در رد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که : وزن هزار دانه

وزن هزار دانه را در سطح  اسید مقدار مصرف هیومیک
داد، این در حالی بود که افزایش احتمال یک درصد 

پاشی  در محلول اسید پاشی و اثر متقابل هیومیک محلول
). 5ل داري نداشت (جدو بر این صفت تأثیر معنی

گرم) از  7/29که بیشترین وزن هزار دانه ( طوري هب
دست  هب اسید هیومیک در هکتار کیلوگرم 1500تیمار 

داري با سایر سطوح  آمد که اختالف معنی
از  گرم) 1/28(و کمترین آن  داشت اسید هیومیک
حاصل اسید  هیومیک کیلوگرم در هکتار 500تیمار 
 1000د و تیمار داري با شاه الف معنیتکه اخ گردید

 ).4جدول ( اسید نداشت کیلوگرم در هکتار هیومیک
در  رسد افزایش فتوسنتز و متابولیسم گیاهی نظر می به

، موجب افزایش مواد ذخیره اسید اثر مصرف هیومیک
شده و کاهش محدودیت منبع شده که موجب سرازیر 

و افزایش وزن هزار شدن مواد پرورده به سمت دانه 
مصرف  یک بررسیدر گردد.  میگلرنگ  دانه در گیاه

موجب افزایش  اسید گرم در لیتر هیومیک میلی 300
نین جهان مچ). ه30وزن هزار دانه در گیاه گندم شد (

کیلوگرم  3) گزارش کردند کاربرد 2013و همکاران (
درصدي  15اسید منجر به افزایش  در هکتار هیومیک

در . )14( وزن دانه در بوته نسبت به شاهد شد
گرم  2250ترش کاربرد  اي بر روي گیاه چاي مطالعه

در هزار لیتر آب موجب افزایش وزن  اسید هیومیک
  ). 13هزار دانه در این گیاه شد (

نتایج : درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه
تأثیر اسید  کاربرد هیومیک کهتجزیه واریانس نشان داد 

ال یک در سطح احتمدرصد روغن دانه داري بر  معنی
پاشی و اثر متقابل  اما محلول درصد داشت،

دار  پاشی بر این صفت معنی در محلول اسید هیومیک
اسید  ). با افزایش سطوح هیومیک5نبود (جدول 

داري افزایش یافت،  طور معنی درصد روغن به
درصد) از  9/30ترین روغن دانه ( بیش که يورط هب

دست  د بهاسی کیلوگرم در هکتار هیومیک 1500تیمار 
داري با سایر سطوح  آمد که اختالف معنی

ترین روغن دانه نین کممچداشت. ه اسید هیومیک
دست آمد که اختالف  شاهد به درصد) از 1/21(

کیلوگرم در هکتار  500داري با تیمار  معنی
 نتایج مربوط به). 4(جدول  اسید نداشت هیومیک

اسید و  ، کاربرد هیومیکنشان داد عملکرد روغن
داري بر این صفت داشت، اما  پاشی تأثیر معنی حلولم

پاشی بر این صفت  در محلول اسید اثر متقابل هیومیک
). با افزایش سطوح 5دار نبود (جدول  معنی

که  وريط هاسید عملکرد روغن افزایش یافت ب هیومیک
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کیلوگرم در  1500ترین عملکرد روغن از تیمار  بیش
که اختالف دست آمد  اسید به هکتار هیومیک

اسید و شاهد  داري با سایر سطوح هیومیک معنی
رین شتپاشی بی داشت. همچنین در تیمارهاي محلول

کمپوست  پاشی چاي عملکرد روغن از تیمار محلول
دار داشت و با  دست آمد که با شاهد اختالف معنی به

دار نداشت  پاشی تفاوت معنی سایر تیمارهاي محلول
) گزارش نمودند 1992درا (خاروارا و بین). 4(جدول 

که عملکرد روغن با عملکرد دانه رابطه مثبت دارد و 
با افزایش عملکرد دانه، عملکرد روغن نیز افزایش 

اسید و  اي کاربرد کود هیومیک در مطالعه. )16( یابد می
دار درصد روغن در  موجب افزایش معنیکمپوست 

 همزمان که مصرف يورط هبگیاه گلرنگ شد 
نسبت به کاربرد این دو کود  سید و کمپوستا هیومیک

ترین درصد روغن  به تنهایی موجب دسترسی به بیش
) نیز با 2014اسماعیلیان و همکاران (. )36شد (

هاي مختلف کود آلی و شیمیایی بر  مقایسه اثر نسبت
عملکرد روغن آفتابگردان به نتایج مشابهی دست 

ر کود مرغی تن در هکتا 5یافتند و بیان کردند کاربرد 
+ نصف کود شیمیایی توصیه شده موجب دستیابی به 

اي توسط  در مطالعه .)11( ترین درصد روغن شد بیش
گرم در کیلو 3) کاربرد 2014مرادي و همکاران (

داري بر میزان روغن  اسید تأثیر معنی هکتار هیومیک
 . )18( دانه کرچک داشت

که نتایج تجزیه واریانس نشان داد : عملکرد دانه
و  اسید ثیر کاربرد هیومیکأعملکرد دانه تحت ت

 اسید پاشی قرار گرفت، ولی اثر متقابل هیومیک محلول
داري بر عملکرد دانه نداشت  ثیر معنیأپاشی ت و محلول
 5822که بیشترین عملکرد دانه ( طوري ه). ب5(جدول 

در هکتار کیلوگرم  1500) از تیمار کیلوگرم در هکتار
) کیلوگرم در هکتار 3771مترین آن (و ک اسید هیومیک
دست  به اسید هیومیکدر هکتار کیلوگرم  500از تیمار 

عملکرد دانه  اسید آمد. با افزایش مقدار هیومیک

در  کیلوگرم 500افزایش یافت اما بین تیمار شاهد و 
وجود نداشت.  يدار اختالف معنی اسید هیومیک هکتار

عملکرد پاشی بیشترین  نین در صورت محلولمچه
پاشی  ) از تیمار محلولکیلوگرم در هکتار 4858دانه (

) کیلوگرم در هکتار 3959کمپوست و کمترین ( با چاي
از  اسید ). هیومیک4دست آمد. (جدول  از شاهد به

طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکی از جمله اثر بر 
از طریق بهبود و  )19( هاي گیاهی متابولیسم سلول

باعث ) 36ویژه آهن و روي ( عناصر غذایی خاك به
مصرف  .شود عملکرد گیاهان می رشد و افزایش

باعث افزایش دوام سطح برگ شده که  اسید هیومیک
این امر مواد فتوسنتزي بیشتري را جهت پر شدن 

تواند عملکرد را از طریق  کند که می ها فراهم می دانه
). کاربرد 15افزایش وزن هزار دانه افزایش دهد (

ترتیب  در گیاهان گندم، برنج و تربچه به سیدا هیومیک
نسبت  عملکرد يدرصد 44و  14، 20 افزایش باعث

اي که توسط جهان و  در مطالعه ).12شد ( به شاهد
) بر روي گیاه لوبیا صورت گرفت، 2013همکاران (

 دانه  عملکرد بر داري معنی طور  به اسید هیومیک کاربرد
 به نسبت آن صديدر 16 افزایش موجب و داشت تأثیر

) رشد بهتر و 2008( انصاري. )14( گردید شاهد
کمپوست و  عملکرد باالتر گیاهان در اثر کاربرد چاي

واش را به آزادسازي آهسته عناصر غذایی  ورمی
ها  همراه اکسین و جیبرلین ناشی از کاربرد این کود به

اي بر روي کلزا مصرف   . در مطالعه)3( نسبت داد
عث افزایش محتواي کارتنوئید، کمپوست با چاي

اي  در مطالعه .)22( در این گیاه شدعملکرد و نیتروژن 
کمپوست موجب افزایش عناصري مثل  مصرف چاي

پتاسیم، نیتروژن و فسفر در برگ و عملکرد و کیفیت 
  ).33( فرنگی شد میوه در گوجه
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  گیري کلی نتیجه
در دست آمده از این آزمایش نشان داد که  هنتایج ب  

 1500اسید مقدار  بین سطوح مختلف کود هیومیک
ثري در افزایش ؤتواند نقش م کیلوگرم در هکتار می
وزن طبق، تعداد طبق، تعداد  ارتفاع ساقه، قطر ساقه،

، دانه، وزن هزار دانه، درصد روغن طبق بارور، تعداد
نین مچهو عملکرد دانه داشته باشد. عملکرد روغن 

ترین تأثیر را در  بیشکمپوست  پاشی چاي محلول
، افزایش قطر ساقه، تعداد طبق، تعداد طبق بارور

 طور کلی هب .و عملکرد دانه داشت عملکرد روغن
 بیان نمود در رفسنجان و سایر مناطق باتوان  می

، (گرم و خشک) شرایط آب و هوایی مشابه رفسنجان
 1500به میزان  اسید کاربرد کود زیستی هیومیک

پاشی،  ر و در مورد محلولکیلوگرم در هکتا
ترین تیمار براي  کمپوست مناسب پاشی چاي محلول

افزایش عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد روغن در 
گفت که توان  در نهایت می. باشد گیاه گلرنگ می

کمپوست  پاشی چاي اسید و محلول استفاده از هیومیک
تواند نقش به  بر افزایش در عملکرد گلرنگ، می عالوه
را در جهت نیل به اهداف کشاورزي پایدار ایفا  سزایی
  کند. 
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