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  چکیده
 که این به توجه با. است مطرح دام و انسان هیتغذ براي باال لیپتانس با تجاري غله کی عنوان به کالهیتیمروزه ترا سابقه و هدف:

 یـمحیطـ  وضـعیت  در نان گندم يبرا خوبی جایگزین دهد،یم نشان محیطی نامناسب وضعیت به نسبت خوبی تحمل تریتیکاله
 ایجـاد  و زراعی هايهــسامان ومــــــب تخریب باعث غالت کار و کشت در شیمیایی کودهاي کاربرد .است بازدهکم و نامناسب

 هانظام بوم این در پایدار کشاورزي اصول از استفاده مشکل این رفع هايرویکرد از کیی .شودمی محیطیزیست هايیـــآلودگ
 اثـر  در مهـم  عوامـل  از یکـی . کـرد  اشاره کیومیه دیاس نظیر آلی کودهاي از استفاده به توانمی راهکارها این لهـــجم از. است

 دیاس برگی کاربرد زمان و غلظت ترینمناسب تعیین ،رو این از. است آن مصرف مناسب زمان و غلظت کاربرد کود، بیشتر بخشی
اسـید   یپاشـ ن غلظت و زمان محلولین بهترییتع هدف با آزمایش این. باشدمی اهمیت داراي تریتیکاله کار و کشت در کیومیه

  کاله در شرایط آب و هوایی خوزستان انجام شد.یتیعملکرد کمی و کیفی تر شیافزا يهیومیک برا
  

 مزرعـه  در تکـرار  چهـار  بـا  تصـادفی  کامـل  هـاي بلوك طرح قالب در شده خرد هايکرت صورت به آزمایش :هاروش و مواد
 زمـان  شـامل  آزمایشـی  عوامـل . شـد  اجرا 1396-97 زراعی سال در خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه پژوهشی

 در غلظـت  و) افشـانی  گـرده  پـرچم و  بـرگ  ظهـور  رفـتن،  سـاقه  زنـی، پنجه( اصلی عامل عنوان به سطح چهار در پاشیمحلول
 شـامل  آزمـایش  ایـن  در ارزیـابی  مورد صفات .بود) لیتر در گرممیلی 600 و 400 ،200 صفر،( فرعی عامل عنوان به چهارسطح

  .بود پروتئین عملکرد و دانه پروتئین درصد عملکرد، اجزاي عملکرد، ظاهري، خصوصیات
  

 وتهـــب ارتفاع بیشترین و شد دارمعنی تودهستیز عملکرد و سنبله در دانه تعداد بوته، ارتفاع بر پاشیمحلول زمان اثر :هایافته
کیلوگرم  3/17438 (یستیز عملکرد بیشترین و رفتن ساقه مرحله در کیومیه دیاس کاربرد از، مترسانتی 3/124 میانگین اـب

 و دانه هزار وزن مربع، متر در سنبله تعداد بر غلظت اثر. آمد دستبه شاهد با دارمعنی تفاوت با پرچم برگ مرحله در در هکتار)
 و دانـه  عملکـرد  سـنبله،  طـول  پـدانکل،  طـول  بـر  پاشیمحلول غلظت و زمان متقابل اثر ،همچنین. بود دارمعنیی ستیز عملکرد
 دیاسـ  لیتـر  در گرممیلی 200 پاشیمحلول از) هکتار در کیلوگرم6796( دانه عملکرد بیشترین. گردید دارمعنی برداشت شاخص

  .آمد دستبه پرچم برگ ظهور مرحله در کیومیه
  

                                                             
 :مسئول مکاتبهa.khodaei@asnrukh.ac.ir 
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هزینه کم کاربرد آن با توجه به نقش مثبت اسید هیومیک در بهبود رشد و عملکرد این گیاه در پژوهش حاضر و نیز  :گیرينتیجه
آزمایش، براي بدسـت آوردن بیشـترین    این نتایجاساس  شود. برپاشی آن در زراعت تریتیکاله توصیه میمحلول در سطح وسیع،

  گردد.میک در مرحله برگ پرچم پیشنهاد یومیه دیاس لیتر در گرممیلی 200 کاربرد برگی عملکرد دانه در زراعت تریتیکاله
  

  .پاشی محلول کودآلی، غالت، ،دانه عملکرد :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
 اسـتفاده  به منجر کیاکولوژ يکشاورز ریفراگ نگاه

ـ تول ،یخـارج  يهانهاده ورود کاهش منابع، از نهیبه  دی
جنبـه  بهبود و  ستیز طیمحصوالت سالم با حفظ مح

 منظـور  بـه  .شـود یمـ  یاجتماع ي ومثبت اقتصاد يها
 از استفاده ،يکشاورز هاي پایداربوم سامانه به دنیرس

ــر عــالوه کــه ییهــانهــاده ــأم ب ـــیگ يازهــاین نیت  اهـ
 و بخشـند  بهبـود  را امانهسـ  بـوم شـناختی   ياـهجنبه

 دهنـد،  کاهش را آن از یناش یطیمحستیز مخاطرات
  ). 19( است يضرور
ــهیتیتر ــق یمحصــول کال ــدم یتالقــ از موف  و گن
 از چـاودار  مطلـوب  اتیخصوصـ  کـه  است چاودار
ـ فق یاراض در دیتول تیقابل و عیسر رشد جمله  و ری

 یزراع و یفیک برتر اتیخصوص نیهمچن و بازدهکم
 ينامسـاعد  طیدر شـرا  اهیگ نیا .)11( دارد را گندم

 ریبهتـر از سـا  ضـعیف   خاكی و چون سرما، خشک
تریتیکالـه در گـروه   . )36( دیـ آیغالت به عمـل مـ  

 بـه طـوري کـه    ،گیاهان مقاوم به شوري جـاي دارد 
مقاومت بسیاري از ارقام آن به شوري مشابه گندم و 

 ،ايدر مطالعــه). 20( اســتاز گنــدم برخــی بیشــتر 
قدرت تحمل به شوري تریتیکاله بیش از چـاودار و  

قابل  ارزش غذاییبدلیل ). ٢١( بودتقریباً مشابه جو 
دانه آن از در جیره غذایی طیور  ،دانه تریتیکاله قبول

به طور  ).15( گردداستفاده میبه جاي ذرت و گندم 
 05/13گرم دانـه تریتیکالـه حـدود     100متوسط هر 

گرم پروتئین وجود دارد و در مقایسه با سایر غالت 
 ).16( اسـت  آن بیشترمیزان پتاسیم، فسفر و منیزیم 

سبوس تریتیکاله حـاوي درصـد بـاالیی از عناصـر     

کلسیم، سـدیم، آهـن، روي و مـس اسـت. قابلیـت      
 ودرصـد   99تـا   96هضم نشاسته دانـه آن  حـدود   

کاله از گنـدم  میزان اسید آمینه لیزین و میتونین تریتی
دستیابی به عملکردهاي مناسب و  ).15(بیشتر است 

 کـردن  فـراهم  مستلزم با کیفیت در زراعت تریتیکاله
 اسبـــمن زمان در و یکاف مقدار به ياهیتغذ عناصر
ـ ارگان تیریمـد  کـاربرد . امروزه است ـ تغذ کی  در هی

ـ فیک شیافـزا  سبب اهانیگ  همـراه  بـه  محصـول  تی
. اسـت  شـده  کشاورزي يهانظام بوم به کمتر بیآس
مــورد اســتفاده در ایــن  دیـ جد یآلــ کــود جملـه  از

 یک هیومیک اسید. مدیریت اسید هیومیک می باشد
ــترکی ــپلیم بــ ــطبیع ريــ  نتیجه در که است یــ
 وجود به ینــ لیگنیدگی مواد آلی خاك، پیت و پوس
ــی که آیدمی ـــاف جهت تواندم ــب محصول زایشـ  هـ

 از متنوع ايمجموعه هیومیـک مـواد ).24( رود ارـک
. هسـتند  کـم نسـبتا مولکـولی جـرم با هايمولکول

عمـل   هورمـونی  شبه ترکیب یک عنوان بهاین مواد 
 عناصــر  جــذب  افــزایش  صـورت  بـه یا  ونموده 

 و کننــدگی کــالت  یژگــیو طریـــق  از غـــذایی
ث ـاعــــب غشـا نفوذپـذیري حفـظ و احیاکننـدگی

  ).29 و 24( شودبهبود رشد می
یکی از عوامل مهم در اثربخشی بیشتر کود، کاربرد 

 ،از این جهـت  در بهترین زمان و با غلظت بهینه است.
ترین غلظت و زمان کاربرد برگـی اسـید   تعیین مناسب

تــاکنون  هیومیـک در تریتیکالــه داراي اهمیــت اســت. 
هاي اندکی براي تعیین بهترین زمان و غلظـت  پژوهش
هیومیـک در زراعـت غـالت و بـه     پاشی اسید محلول

 اثـر  در پژوهشـی  ویژه تریتیکالـه انجـام شـده اسـت.    
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مختلـف   يهـا غلظـت  دراسید هیومیـک   یپاشمحلول
ــیم 600و  400، 200 ــرم در لیل ــریگ ــه  ت در دو مرحل
 یتـنش خشـک   تحت سنبلهساقه رفتن و ظهور  يابتدا

مورد بررسـی قـرار گرفـت و نتـایج     بر عملکرد گندم 
 سـه عملکرد دانه در هر  شیبا وجود افزا کهنشان داد 

 600تنها در غلظت  شیافزا نیا ،اسید هیومیکغلظت 
ی شـ یآزما جینتـا . )20( بـود  داریمعن تریگرم در لیلیم

 بـه اسـید هیومیـک    از استفاده که داد نشان ذرت روي
 در گرمیلیم 1000 غلظت در یاشــــپمحلول صورت

 بــرگ، دوامو  ســطح شــتریب گســترش لیــدل بــه تــریل
 نیا و داشت اــمارهیت ریسا به نسبت يشتریب عملکرد

 هـــ دان تعـداد  و بالل طول شیافزا به عملکرد شیافزا
و  يسـبزوار  یدر پژوهشـ  ).10(بود  مربوط فیرد در

اسید سطوح مختلف  یپاشمحلول اثر) 2009( یخزاع
) تـر یگرم در ل یلیم 300و  200، 100(صفر،  هیومیک

ـ (پنجـه  یپاشـ محلولو چهار زمان  سـاقه رفـتن،    ،یزن
 اتیخصوصـ  بـر را  )یظهور برگ پرچم و گرده افشان

 ازـــشتیپ رقم گندم عملکرد اجزاء و عملکرد ،يرشد
 در اسـید هیومیـک  کـه   کردند گزارشو  کرده یبررس

ـ بـه ترت  تـر یگرم در لیلیم 300و  200 يهاغلظت  بی
و  کـرد  جـاد یاو وزن دانـه را   کیولوژیوزن ب نیشتریب

 نیشـتر یب بـه  دنیرسـ  يبـرا  یپاشزمان محلول نیبهتر
ظهور بـرگ پـرچم    ،و تعداد دانه در سنبله سنبله وزن
 اسـید هیومیـک  پژوهشی دیگر نشان داد که ). 28( بود
ـ  طور به  م،یپتاسـ  ،فسـفر  تـروژن، ین جـذب  يداریمعن

 یصـورت  بـه  ،داد شیدر گندم را افزا ومیزیو من میکلس
 دیـ گردعملکرد منجـر   بهبود به جذب شیافزا نیا که
تغذیـه مناسـب در کشـت و     تیاهم به توجه اب. )32(

 نیـی تع پـژوهش  نیا انجام از هدف ،کار پایدار گیاهان
 منظـور  به اسید هیومیک کاربرد غلظت و زمان نیبهتر

 عملکـرد  شیافـزا  و یزراع يهاسامانه يداریپا به لین
  .شرایط آب و هوایی خوزستان بود درتریتیکاله 

  
  هامواد و روش

 صـورت  بـه  1396-1397 سـال  در آزمـایش  این
ــرت ــايک ــرد ه ــب در و شــده خ ـــپ طــرح قال  ایهــ
 زرعهـــ م در تکـرار  چهـار  با تصادفی کامل هايبلوك

 عیــطبی منابع و اورزيـــکش علوم دانشگاه پژوهشی
اهواز و  یشمال شرق يلومتریک 36واقع در  خوزستان

 ییایـ رودخانه کارون با عرض جغراف یشرق هیدر حاش
درجـه و   48 ییایو طول جغراف قهیدق 35درجه و  31
ـ در سطح از متر 34و ارتفاع حدود  قهیدق 53  اجـرا  ای
 وسطـــمت ر،ــمتمیلی 213 منطقه سالیانه بارندگی .شد

 درجـه  حداقل و حداکثر متوسط ،5/23 حرارت درجه
 ازو  سلسـیوس  درجـه  6/14 و 33 ترتیب به حرارت

 خشـک  نیمـه  و خشـک  منـاطق  جـزء  اقلیمـی  لحاظ
 .باشدمی

 دیاسـ  پاشیمحلول زمان شامل آزمایشی تیمارهاي
 و پـرچم  بـرگ  ظهور رفتن، ساقه زنی،پنجه( کیومیه

میلی 600 و 400 ،200 صفر،( غلظت و) افشانی گرده
ـ  و اصـلی  عامل عنوانبه ترتیببه) لیتر در گرم  رعیـف
 هـاي ویژگـی  بررسـی  منظـور  به .شدند گرفته نظر در

 از قبـل  آزمایشـی،  مزرعـه  خـاك  شـیمیایی  و فیزیکی
 خـاك  از قسـمت  سـه  از آزمایش شروع و اشتـــک

 جداگانـه  طـور  بـه  متـر سـانتی  0-30 عمق در مزرعه
ـ  بـرداري نمونه  کـردن  خـرد  از پـس  و آمـد  عمـل  هـب

 گذرانـده  متـري میلـی  سـه  الـک  از هانمونه ها،کلوخه
 برخــی لحــاظ از اهـــ آزمایشگ در هــانمونــه و شـدند 
 جدول( شد ارزیابی شیمیایی و زیکیـــفی هايویژگی

1 .(  
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  متري.سانتی 0-30 عمق در آزمایش مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول
Table 1- Physical and chemical properties of the experimental field soil at the depth of 0 -30 cm. 

  کربن آلی
Oc (%) 

  خاك بافت
Soil texture 

  پتاسیم
 )کیلوگرم در گرممیلی(

Potassium 
(mg . kg-1) 

  فسفر
 )کیلوگرم در گرممیلی(

Phosphorus  
(mg.kg-1) 

 (%) نیتروژن

Nitrogen 
(%) 

  اسیدیته
pH 

  الکتریکیهدایت
)1-EC (ds.m 

 سیلتی رسی  5/0
Silty clay 

120 1/8 06/0 8 1/4 

  
 دیسـک  دو و شـخم  شـامل  ورزيخـاك  عملیات

 قبل اــهکلوخه خردکردن و تسطیح جهت برهم عمود
 نقشه اساس بر مرحله این از پس. شد انجام کاشت از

 قـرار  محـل  سـاختمانی،  گـچ  از اسـتفاده  با و آزمایش
 مشـخص  زمین روي آبیاري نهرهاي و هابلوك گرفتن
 مرزبنـد  توسـط  نظـر  مـورد  هايکرت سپس و گردید

 ایجـاد  نهـرکن  از اسـتفاده  بـا  نهرهـا  و شـدند  احداث
. شد انجام دستی صورت به هاکرت نهایی تهیه. شدند

 متـر  در بوته 400( مطلوب تراکم جهت نیاز مورد بذر
 خط هر براي بذور زنیجوانه درصد به توجه با) مربع

 خـط  هـر  در پـاش دست صورت به و محاسبه کاشت
 سناباد آزمایش این در استفاده مورد رقم. شدند کشت

 عنـوان به و شد انجام آبیاري کاشت، اتمام از پس .بود
  .ردیدـــ گ ثبـت ) 1396 مـاه آذر چهارم( کاشت تاریخ
 صـورت بـه  رشـد  فصل طول در هرز هايعلف وجین
 به توجه با غرقابی، صورت به آبیاري. شد انجام دستی

 کـه  شـد  انجام طوري هوایی و آب شرایط و گیاه نیاز
ترکیب  .نشود مواجه غرقابی یا و خشکی تنش با گیاه

 80پاشـی حـاوي   هیومیک به کار رفته بـراي محلـول  
 12درصد اسید فولویک و  15، هیومات پتاسیمدرصد 
 -95 بـا نـام تجـاري هیـومکس    اکسید پتاسـیم   درصد
WSG  ایاالت متحده و ساخت شرکت جی اچ بیوتک

آمریکا بود. براي محاسبه مقدار اسید هیومیک جهـت  
صـفر،  پاشی با در نظر گرفتن تیمار مورد نظر (محلول

 با دقت به مقدار این) لیتر در گرممیلی 600 ،400،200
 هـب آب از ثابتی حجم در و شده وزن دیجیتال ترازوي

 چهــار در و )28و  20( گردیــد حــل کامــل ترصــو
ــه ــدي مرحل ــه رش ــامل تریتیکال ــه ش ــیپنج  22( زن
 بـرگ  ظهـور  ،)زادوکـس  32( رفـتن  سـاقه  ،)زادوکس

 )زادوکـس  64( افشـانی  گـرده  ،)زادوکـس  37( رچمپ
در ساعات پایانی پاشی محلول .پاشی شدمحلول )37(

پـاش  روز و نزدیک به غروب آفتـاب توسـط محلـول   
 جهت مقطر آب از شاهد کرت براي .انجام شد دستی

  . شد استفاده پاشیمحلول
 برداشـت  تریتیکالـه،  گیاه فیزیولوژیک رسیدگی با

 منظـور  بـه . گرفـت  صـورت  اردیبهشت 11 تاریخ در
 یـک  اندازه به خط شش از نظر، مورد صفات ارزیابی

. شـد  انجـام  برداشـت  حاشـیه  اثـر  حذف با مربع متر
 تعـداد  شـامل  آزمایش این در شده گیرياندازه صفات
 دانه، هزار وزن سنبله، در دانه تعداد مترمربع، در سنبله

 و برداشـت  شـاخص  ،یسـت یز عملکـرد  دانه، عملکرد
 طــول بوتــه، ارتفــاع شــامل ریخــت شناســی صــفات
 عملکـرد  و دانـه  پـروتئین  درصد سنبله، طول پدانکل،
 دسـتگاه  وسـیله  بـه  بوتـه  و دانه نیتروژن .بود پروتئین
 نرمـال ). 6( گردیـد  گیـري انـدازه  اناالیزر اتو کجلدال

 تجزیهبررسی و  Minitab افزارنرم توسط هاداده بودن
  SASآمـاري  افـزار نـرم  از اسـتفاده  با هاداده واریانس

 از اسـتفاده  بـا  هـا شـکل  رسـم  شـد. انجـام  4/9 نسخه
 در LSD آزمون با هامیانگین مقایسه و Excel افزارنرم

بـراي   .شـد  انجـام  درصـد  پـنج  احتمال خطاي سطح
ــل   ــرات متقاب ــانگین اث ــه می ــا مقایس از روش  تیماره

  فیزیکی استفاده شد. دهیبرش
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  نتایج و بحث
 يهاشاخص از یکی عنوان به اهیگارتفاع : بوته ارتفاع

 اه،یـ گ یذات اتیخصوص ریتاث تحت کیولوژیب عملکرد
 اوقــات یگــاه. دارد قــرار یطــیمح طیشــرا و هیــتغذ
 ریسـا  بـا  رقابـت  يبرا تیمز کی بوته ارتفاع شیافزا
 آن، جینتـا  از یکـ ی کـه  است یاهیگ جامعه در هابوته
. اشدـبمی انداز هیسا يباال در دیجد يهابرگ لیتشک

 نـیرـــبهت در را اـهبرگ نیکارآمدتر تیخصوص نیا
 نتـایج  ).26( دهـد یمـ  قـرار  فتوسـنتز  نظر از تیموقع

اسـید   پاشـی محلول زمان که داد نشان واریانس تجزیه
ــک ــطح در هیومی ــال س ــنج احتم ــد پ ـــت درص  اثیرــ

 مقایسـه ). 2 جـدول ( داشت بوته ارتفاع بر داريمعنی
 میـانگین  بـا  بوته ارتفاع بیشترین که داد نشان میانگین

 مرحلـه  در اسید هیومیـک  از کاربرد مترسانتی 3/124
داري هر چند که اختالف معنی ،بدست آمد رفتن ساقه

 از بوتـه  ارتفـاع  کمتـرین با دو مرحلـه قبـل نداشـت.    
 9/114 نــمیانگی با زنیپنجه هــمرحل در پاشیمحلول
 درصـدي  16/8 اخـتالف  کـه  آمـد  بدسـت  متـر سانتی

ید هیومیــک از طریــق اثــرات اســ ).1شــکل(  داشـتند 
هـاي گیـاهی و   و با تاثیر بر متابولیسم سلول هورمونی
غذایی سبب افزایش و  افزایش جذب عناصر ،همچنین

کریمـی  نتایج تحقیقات  .)29و  24( شودرشد گیاه می
بلنـدترین ارتفـاع بوتـه گلرنـگ در     نشـان داد   و تدین

لیتـر در   7تیمار محلول پاشی هیومیک اسید به میـزان  
درصد  8دست آمد که ارتفاع بوته را به میزان ههکتار ب

  ).13( نسبت به شاهد افزایش داده است
  

  
 .کیومیه دیاس پاشیمحلول زمان تاثیر تحت تریتیکاله ارتفاع میانگین مقایسه -1 شکل

Figure 1- Mean comparison of humic acid spraying time on height of triticale. 
 

 اثـر  کـه  داد نشان انسیوار هیتجز جینتا: پدانکل طول
 بـر  دیاسـ کیـ ومیه یپاشمحلول زمان و غلظت متقابل
ـ  سـطح  در پـدانکل  طـول  ـ  درصـد  کی  شـد  داریمعن

مقایسه میانگین  بر اساس جدول ،نیهمچن). 2(جدول 
 پــدانکل طــول نیشــتریب ،ترکیبــات مختلــف تیمــاري

 و ساقه رفتن زمان ماریت به مربوط) متریسانت 61/27(
 نیکمتر و اسید هیومیک تریل در رمگیلیم 400 غلظت

سـاقه   زمـان  ماریت به) متریسانت 20/23( پدانکل طول
 اسـید هیومیـک   تـر یل در رمگیلیم 600 غلظت ورفتن 

مصرف ترکیبات آلی موجـب   ).3(جدول  تعلق داشت
بوتـه  رشد افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه و 

در پژوهشــی اســید هیومیــک موجــب  ).4(شــود مــی
 ).14( تریتیکالـه شـد  دار طـول پـدانکل   افزایش معنی

) نشان داد 2011ساروهان و همکاران ( قاتنتایج تحقی
پاشی برگـی تـاثیر   هیومیک به صورت محلولکه اسید 
اسـید  هـاي دیگـر اعمـال    داري نسبت بـه روش معنی

  ). 31( داشتهیومیک بر طول خوشه ارزن 
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ـ وار هیتجز جینتا: سنبله طول  اثـر  کـه  داد نشـان  انسی
ـ  احتمـال  سـطح  درپاشـی  محلول غلظت و زمان  کی

 احتمـال  سـطح  در غلظت در زمان متقابل اثر و درصد
بـر  ). 2(جدول  بود داریپنج درصد بر طول سنبله معن

مقایسه میانگین اثرات ترکیبات مختلف  اساس جدول
) متـر یسـانت  60/10( سـنبله  طـول  نیشـتر یب ،تیمـاري 

 و یافشـان  گـرده  زمان پاشی درمحلول ماریت به مربوط
اسید هیومیـک بـود کـه     تریل در گرمیلیم 400 غلظت

گـرم در لیتـر و   میلی 400داري با غلظت تفاوت معنی
 سـنبله  طول زانیم نیکمتر مرحله برگ پرچم نداشت.

 پاشـی در محلـول  مـار یت بـه  مربوط) متریسانت 66/8(
 ).3(جدول  تعلق داشت صفر غلظت و یزنپنجه زمان

) نشان داد 2018(نتایج تحقیقات بیرانوند و خورگامی 
که میزان سه لیتر اسید هیومیک در هزار لیتر ّآب تـاثیر  

 ).5(داري بر طول سنبله گندم داشت معنی

 
  .کیومیه دیاس غلظت و زمان تیماري ترکیبات تحت کیفی و مورفولوژیک میانگین صفات مقایسه -3 جدول

Table 3- Mean comparison of concentration and time of humic acid spraying on some morphological and 
qualitative characteristics of triticale. 

 پروتئین
  دانه

 )درصد(
Grain 
(%) 

  پروتئین عملکرد
 )هکتار در کیلوگرم(

Protein yield 
(kg.ha-1) 

  پدانکل طول
 )مترسانتی(

Pedancle length 
(cm) 

 طول
 )مترسانتی(سنبله

Spike length (cm) 
 

  غلظت
 در گرم میلی(

 )لیتر
Concentration 

 (mg.lit-1) 

 یپاش محلول زمان
Time 

g92/6 e42/311 gh25/23 d66/8 0 

  پنجه زنی
Tillering 

efg69/7 de72/372 e-b19/25 a4/10 200 

cd79/7 de17/379 fg47/24 cd07/9 400 

fg60/7 de07/359 hfg29/23 d95/8 600 

cb50/9 bc3/489 bcd55/25 ab07/10 0 

 رفتن ساقه
Stemelongation 

a56/10 bc17/521 abc86/25 abc83/9 200 

def33/8 bc7/492 a61/27 bcd35/9 400 

bc52/9 cd08/439 h20/23 bcd42/9 600 

bc60/9 b08/535 fg85/23 bcd45/9 0 

 ظهور برگ پرچم
Flagleaf 

a98/10 a65/745 bcd39/25 abc90/9 200 

b69/9 bc7/492 abc83/25 a35/10 400 

g85/6 e72/331 fg31/23 d90/8 600 

de52/8 bc38/476 g-c38/24 ab003/10 0 

 گرده افشانی
Anthesis 

cd77/8 bcd08/451 ab93/26 a56/10 200 

fg67/7 bcd2/446 f-c18/25 a60/10 400 

fg58/7 ed29/366 fg14/25 ab16/10 600 

 .ندارند  LSDدرصدآزمون پنج خطاي احتمال خطاي سطح در داري معنی اختالف ستون هر در مشترك حروف
Coulums followed by the same letters are not significantly different at p<0.05, using LSD test. 

 
  عملکرد اجزاي و عملکرد

 نشـان  انسیوار هیتجز جینتا: مربع متر در سنبله تعداد
 تعـداد  بر اسید هیومیک یپاشمحلول غلظت اثر که داد

ـ  احتمـال  سـطح  درمتـر مربـع    در سـنبله   درصــد کی
 زمان و غلظت کنشبرهم و زمان لی اثرو ،بود داریمعن
ـ  يآمـار  نظـر  از  جینتـا  .)2 جـدول ( نگردیـد  داریمعن
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پاشـی بـا   محلـول  مـار یت که داد نشان نیانگیم سهیمقا
 سـنبله  تعـداد  نیشتریب بادر لیتر  گرمیلیم 200 غلظت

 بـه  نسـبت  يداریمعن اختالف) 16/437متر مربع ( در
) 33/271متـر مربـع (   در سنبله تعداد نیکمتر با شاهد
 ریسـا این تیمار و  نیب يداریمعن اختالف لیو ،داشت
ـ نگرد مشاهده اسید هیومیک غلظت سطوح  شـکل ( دی

اربرد کود آلی اسید هیومیـک را  این اثرات مثبت ک .)2
توان به افزایش دسترسی مـواد غـذایی کـه سـبب     می

افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش تعداد پنجه بـارور  
و نهایتا موجب افزایش تعداد سـنبله در واحـد سـطح    

رسد که افزایش جـذب  می نظر به شود، نسبت داد.می
عناصر غذایی نظیر نیتروژن، فسـقر و پتاسـیم توسـط    

گندم تأثیر مثبت و مستقیمی بر افرایش تعداد سنبله در 
 واحد سطح دارد. افزایش جـذب عناصـر غـذایی بـه    

 بر اسید هیومیکهاي ترین مکانیسمعنوان یکی از مهم
باعث افزایش تولیـد آسـمیالت (مـواد     گیاهان زراعی

ي) توسـط گیـاه میزبـان شـد کـه عـالوه بـر        فتوسنتز
هـاي بـارور بیشـتر سـبب جلـوگیري از      تحریک پنجه

توانـد  این امر در نهایت می ؛شودها نیز میسقط گلچه
 ،1(گیري افزایش دهـد  نحو چشم ها را بهتعداد سنبله

 اعثــب اسید هیومیک، در پژوهشی. )34و  27 ،22، 3

متـر مربـع در گنـدم    دار تعداد سـنبله در  افزایش معنی
  ).26( داشتکه با نتایج این تحقیق مطابقت  گردید

 
 .کیومیه دیاس غلظت تاثیر تحت سطح واحد در سنبله تعداد میانگین مقایسه -2 شکل

Figure 2- Mean comparison of humic acid spraying concentration on number of spikes per square meter of 
triticale. 

  
ـ وار هیتجز جینتا: سنبله در دانه تعداد  داد نشـان  انسی

 تعداد بر اسید هیومیک یپاشمحلول زمان ماریت اثر که
 بود داریمعن درصد پنج احتمال سطح در سنبله در دانه

 زمــان و غلظــت کــنشبــرهم و غلظــت مــاریتاثــر  و
 سـه یمقا جدول اساس بر). 2 جدول(نگردید  داریمعن

 سـاقه  مرحلـه  ،یپاشـ زمان محلول یاثر اصل ،نیانگیم
 اختالف) 64/50تعداد دانه در سنبله ( نیشتریب با رفتن

ـ پنجــه مرحلـه  بــا يدرصـد  57/23 دارمعنـی   کــه یزن
، بــود دارا را) 98/40( ســنبله در دانــه تعــداد نیکمتــر
ـ تول شیافـزا  بـا  اسـید هیومیـک  ). 3 شـکل ( داشت  دی

ـ گ رشد هاتوهورمونیف  جـه ینت در و داده شیافـزا  را اهی
 رارــــق ریتــاث تحــت را عملکــرد ياجــزا و عملکــرد

 و یشـ یزا مراحـل  کالـه، یتیتر نمـو  در). 12( ددهـ یم
 رفتن ساقهمرحله  و افتدیم اتفاق زمانهم اهیگ یشیرو

 دانـه  تعـداد  نیـی تع در سـنبله  لیپتانساست که  یزمان
اسید  پاشیبا محلول رسدمی نظر به گردد.می مشخص
نیتروژن و  جمله از غذایی به عناصر دسترسی هیومیک

 در مثبتـی  بیشتر شده و این امر نقش عناصر ریزمغذي
 پژوهشـی  در. است داشته سنبله در دانه تعداد افزایش

 در هیومیـک  سیدا رهکتا در لیتـر  شش پاشیلوــمحل
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 بوته در نهدا ادتعد بیشترین دهـی گل و یشیرو مراحل
ــلیت رچها پاشیلمحلو حالی که در ،دکر تولید را  در رـ

 بوته در نهدا ســبب تولیــد   هیدفغال نماز در رهکتا
  ).2شد (بیشتري 

  

 
 .کیومیه دیاس پاشیمحلول زمان تاثیر تحت سنبله در دانه تعداد میانگین مقایسه -3 شکل

Figure 3- Mean comparison of humic acid spraying time on number of grain per spike of triticale. 
 

 
 اثر که داد نشان انسیوار هیتجز جنتای: دانه هزار وزن

 هزار وزن صفت بر اسید هیومیک یپاشمحلول غلظت
 ولی اثر ،بود داریمعن درصد پنج احتمال سطح در دانه

 يآمــار نظــر از زمــان و غلظــت بــرهمکنش و زمــان
ـ م سـه یمقا جینتـا  ).2 جـدول ( نگردید داریمعن  نیانگی

ـ یم 200غلظـت   کـه نشـان داد   اســید  تـر یگـرم در ل یل
 ماریت وگرم)  41/39( دانه هزار وزن نیشتریب هیومیک

. بود دارا را )گرم 31/36( دانه هزار وزن نیکمتر شاهد
ــ ــ اخــتالف ،نیهمچن ــ يداریمعن  و 200 غلظــت نیب

انـدام   توسـعه  ).4 شـکل ( شد مشاهده سطوح رـیاـس
ـ  يکاربرد کودهـا  اثرفتوسنتز کننده در  منجـر بـه    یآل

 جهیدر نتو  شودیممواد پرورده  رهیو ذخ دیتول شیافزا
 ییحجم مواد در انتقال مجدد موجب حصول دانه هـا 

ـ بـاالتر   یبا اندوخته آندوسـپرم  اسـید  ). 33( گـردد یم
 دیتول سبب که شودیم برگ سطح دوام باعث هیومیک

 شیافـزا  و دانـه  شـدن  پـر براي  شتریب يفتوسنتز مواد
کاربرد اسید هیومیک بـا  ). 18( گرددیم دانه هزار وزن

لیتر اسـید هیومیـک در ایـن    گرم در میلی 200غلظت 
دانـه   تعـداد سـلول در  سبب افـزایش   احتماال پژوهش

هاي بیشتر به دلیل نقش هورمونی اسید شده اما غلظت
. شده است تعداد سلول در دانههیومیک باعث کاهش 

 5/1به میـزان   هیومیک اسیدپاشی اي محلولدر مطالعه
و  زنـی، گلـدهی  لیتر در سه مرحله رشدي گندم (پنجه

درصدي   42/13دار پر شدن دانه) موجب افزایش معنی
  ).33( شدوزن هزاردانه گندم نسبت به شاهد 
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  .کیومیه دیاس غلظت تاثیر تحت دانه هزار وزن میانگین مقایسه -4 شکل

Figure 4- Mean comparison of humic acid spraying concentration on 1000 grain weight of triticale. 
 

 که داد نشان انســـیوار هیتجز جینتا: یستیز عملکرد
 پاشی اسـید هیومیـک  محلول زمان و غلظت اثر اصلی

 درصــد پـنج  احتمـال  سـطح  در زیسـتی  عملکـرد  بـر 
 داریمعن انــزم و غلظت برهمکنش لیو ،بود داریمعن

 زمان اصلی اثر انگینــــمی ایسهــمق ).2 جدول( نشد
 بـا  پـرچم  بـرگ  مرحلـه  در پاشیمحلول که داد نشان

ــزان ــوگرم 3/17438 میـ ــار در کیلـ ــترین هکتـ  بیشـ
پاشـی در  محلـول  بـا  کـه  داشت را زیستی لکردـــعم

 داريمعنی تفاوت انیـــافش گرده و رفتن ساقه مرحله
 91/22 دارمعنی تفاوت زنیپنجه مرحله با ولی ،نداشته

 بـا  اسـید هیومیـک   پاشـی محلـول . داد نشان درصدي
 9/16719 عملکـرد  بـا  لیتـر  در گرممیلی 400 غلظت

 نــتریــکم صفر غلظت و بیشترین هکتار در کیلوگرم
 در کیلـــوگرم 5/15838( زیســـتی عملکـــرد میـــزان

  ).4 جدول( دادند اختصاص خود به را) ارــهکت

 
 .اسید هیومیک یپاشتحت تاثیر زمان و غلظت محلول و نیتروژن تریتیکاله زیستی عملکرد نیانگیسه میمقا -4جدول 

Table 4- Mean comparison of concentration and time of humic acid spraying on biological yield and Nitrogen of 
triticale. 

 درهکتار) لوگرمیعملکردزیستی (ک

Biological yield (kg.ha-1) 

 نیتروژن بوته (درصد)
Plant nitrogen (%) 

 یشیآزما عامل
Trial agent 

 )Time( زمان  
b5/14187 b20/1 یپنجه زن )Tillering( 

ab1/15525 b33/1 رفتنساقه )Stemelongation( 

a3/17438 b19/1  پرچم برگظهور )FlagLeaf( 

a16710 a56/1 یافشانگرده )Anthesis( 

  تر)یدرل گرمیلیغلظت (م  
)1-(mg.lit concentration 

ab5/15838 b17/1 (0)صفر  

a16530 ab30/1 (200) 200 

a9/16719 a41/1 (400) 400 

b5/14772 a40/1 (600) 600 

 .ندارند  LSDحروف مشترك در هر ستون اختالف معنی داري در سطح احتمال خطاي پنج درصدآزمون
Coulums followed by the same letters are not significantly different at p<0.05, using LSD test. 
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 تواندیم زیستی عملکرد بر اسید هیومیک مثبت اثرات
 و تـروژن ین بودن دسترس در و ارتفاع شیافزا علت به

افزایش عملکرد بیولوژیـک در   .باشد فتوسنتز شیافزا
پاشی برگ پرچم احتماال به علت افزایش زمان محلول

 جینتــا شــاخص ســطح بــرگ و دوام آن بــوده اســت.
 زیسـتی  عملکـرد  اسید هیومیک که داد نشان پژوهشی

  ).23( داد شیافزا را ینیزمبادام
 اثـر  کـه  داد نشان انسیوار هیتجز جینتا: دانه عملکرد

 زمان و غلظت کنشبرهم و هیومک اسید غلظتزمان، 
 داریمعن درصد پنج الــاحتم سطح در دانه عملکرد بر

ــود ــدول( ب ــتریب .)2 ج ــرد نیش ــه عملک  6796( دان
 بـرگ  مرحلـه در  یپاشمحلول به) هکتار در رمـلوگیک

و  اسید هیومیک تریدر ل گرمیلیم 200 غلظتبا  پرچم
ار) ـــدر هکت لوگرمیک 2/4357( دانه عملکرد نیکمتر

ـ پنجـه  پاشی در مرحلهمحلولبه   600غلظـت   بـا  یزن
احتمـاالً  . )5 شـکل ( تعلـق داشـت   تـر یدر ل گـرم یلیم

ـ در مرحله برگ پـرچم کـه گ   اسید هیومیککاربرد   اهی
بـه   اهیگ ی بیشترسبب دسترس ،دارد يشتریاره بسشاخ

شـده و   یاهیـ رشد گ يهاو هورمون ریزمغذيعناصر 
ـ پ شیفتوسنتز عملکـرد دانـه افـزا    شیبا افزا کـرده   دای
ـ یم 200 پاشیاز سوي دیگر محلول .است در  گـرم یل

در مرحله برگ پـرچم توانسـته بـا     اسید هیومیک تریل
ـ تعداد دانه در سـنبله و   بر يمواد مغذ یفراهم وزن  ای

 شیجهت موجب افـزا  نیگذاشته و بد ریهزار دانه تاث
  . شودعملکرد دانه 

زنی و گرده افشانی از نظر عملکرد پنجهدر مرحله 
داري بـین سـطوح غلظـت مصـرفی     دانه تفاوت معنی
 400 غلظـت  رفـتن  سـاقه  مرحلـه  دروجود نداشـت.  

 4/5930( دانـه  عملکـرد  نیشـتر یب تـر یل در گـرم یلیم
ـ  تفـاوت  با را) هکتار در لوگرمیک  بـه  نسـبت  داریمعن

در مرحله برگ  ).5 شکل( داشت و شاهد 600غلظت
ــرچم ــه ( نیشــتریب پ ــوگرمیک 6796عملکــرد دان در  ل

سـطوح از   ریدار نسبت به سـا یهکتار) با اختالف معن
کـه بـر ایـن     بدست آمد تریدر ل گرمیلیم 200غلظت 

پاشـی از مرحلـه سـاقه    اساس، با تعویق زمان محلـول 
تـوان بـا مصـرف کمتـر اسـید      رفتن به برگ پرچم می

). 5 شکل( هیومیک عملکرد دانه باالتري بدست آورد
 از فیزیولوژیـک  مثبـت  اثـرات  طریق از اسید هیومیک

 شــافزای و اهیــگی هايسلول متابولیسم بر اثر جمله
 گیاهـان  عملکـرد  افزایش باعث برگ کلروفیل غلظت

ـ گ بـر دو سـاله   یشـ یآزما در ).24( شودمی  ،بـاقال  اهی
ـ یم 200 غلظـت  از عملکـرد  نیشتریب  تـر یل در گـرم یل
ـ . آمـد  دسـت هب اسـید   یپاشـ محلـول  زمـان  ،نیهمچن

 نیشـتر یب اول سال در یشیزا رشد يابتدا در هیومیک
 نیکمتـر  دوم سـال  در زمـان  نیهم در یپاشمحلول و
  ).7( داشت دانه عملکرد بر را ریتأث

  
  .تریتیکاله دانه عملکرد نظر از کیومیه دیاس پاشیمحلول غلظت و زمان متقابل اثر دهیبرش -5 شکل

Figure 5- Mean comparison of concentration and time of humic acid spraying on grain yield of triticale.  
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 کـه  داد نشان انسیوار هیتجز جینتا: برداشت شاخص
 رداشتــب شاخص صفت بر زمان و غلظت کنشبرهم

 اثرات نیب و بود داریمعن درصد یک احتمال سطح در
ــ اخــتالف يآمــار نظــر از مارهــایت یاصــل  يداریمعن

 مـار یدر مرحله ساقه رفـتن ت  ).2 جدول( نشد مشاهده
 يشتریسطوح شاخص برداشت ب ریشاهد نسبت به سا

از  ی. در مرحلــه گــرده افشــانداشــت) درصـد 30/36(

گـرم در لیتـر اسـید    میلـی  600غلظـت  پاشـی  محلول
) درصـد 76/35شـاخص برداشـت (   نیببشترهیومیک 

شـده   گـزارش در پژوهشـی  ). 6 شـکل (دست آمـد  هب
بـا افـزایش عملکـرد      اسید هیومیک مصرف کهاست 

شـد  گیاه دانسـیاه   برداشت شاخصدانه باعث افزایش 
)35.(

 
  .تریتیکاله برداشت نظرشاخص از کیومیه دیاس پاشیمحلول غلظت و زمان متقابل اثر دهیبرش -6 شکل

Figure 6- Mean comparison of concentration and time of humic acid spraying on harvest index of triticale. 
  

  کیفی صفات
 انسیوار هیتجز جینتا: هوایی اندام نیتروژن درصد

 اثر و درصد کی سطح در زمان اثر که داد نشان
نیتروژن  براسید هیومیک  یپاشمحلول مختلف سطوح

 متقابل اثر ولی ،بود داریمعن درصد پنج سطح در بوته
 سهیمقا جینتا). 2جدول( نشد داریمعن غلظت و زمان

 بوته تروژننی زانیم نیشتریب که دادنشان نیانگیم
 زمان در اسید هیومیک یپاشمحلول ازدرصد)  56/1(

 تفاوت هازمان ریسا با که آمد دستهب یافشان گرده
 در گرمیلیم 400 غلظت از ،. همچنیندار داشتیمعن

درصد)  41/1( بوته تروژنین زانیم نیشتریب تریل
ي درصد 51/20 دار واختالف معنی که آمد دستهب

اسید مصرف ). 4 جدول( نسبت به شاهد داشت
 انیب شیافزا توسط نیتراتجذب  کیبا تحر هیومیک

 و یسلول يغشا سطح در تروژنین حامل نیپروتئ
 را تروژنین جذب ها،ونیکات زانیم در رییتغ ،نیهمچن

 شبه یهورمون اثر توانیم ،نیهمچن. دهدیم شیافزا
 دانست لیدخ تروژنین جذب در را ماده نیا نیبرلیج
گزارش کردند که ) 2012و همکاران ( یقاسم). 17(

پاشی دو لیتر در هکتار اسید هیومیک بر میزان محلول
دهی زمینی یک هفته قبل از خاكتوبرهاي سیبمینی

دار نیتروژن بوته نسبت به شاهد منجر به افزایش معنی
 ).9گردید (

حاصل از نیپروتئ عملکرد:پروتئین عملکرد ودرصد 
. دیآیم دستبه نیپروتئ درصد در دانه عملکرد ضرب

 غلظت و زمان که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا
 کی سطح درو اثر متقابل اسید هیومیک  یپاشمحلول
 نشان را يداریمعن اختالف نیپروتئ عملکرد بر درصد
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 65/745( نیپروتئ عملکرد نیشتریب). 2 جدول( داد
 200 غلظت یپاشمحلول از) هکتار در لوگرمیک
 پرچم برگ مرحله در هیومیکاسید  تریل در گرمیلیم
در  لوگرمیک 42/311( نیعملکرد پروتئ نیکمتر و

 آمد دستهب یزنهکتار) از غلظت صفر در مرحله پنجه
 زمان که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا). 3(جدول 

 و غلظت متقابل اثر و غلظت و درصد پنج سطح در
 دانه نیپروتئ بر درصد کی سطح در یپاشمحلول زمان

با توجه به نتایج جدول  ).2(جدول  بود داریمعن
مقایسه میانگین ترکیبات تیماري بیشترین پروتئین دانه 

اسید گرم میلی 200پاشی از محلول درصد) 98/10(
 نیپروتئ زانیم نیکمتردر زمان برگ پرچم و  هیومیک

 دستهب یزنپنجه زمان دراز شاهد درصد)  92/6( دانه
 شتریب یدسترس جادیبا ا هیومیکاسید ). 3(جدول  آمد

 کار به نهیآم يدهایاسدر ساختار  که تروژنیبه ن اهیگ
. است شده نیپروتئ درصد شدن شتریب باعث رود،یم

 و ییغذا عناصر جذب بهبود قیطر از اسید هیومیک

 شیافزا به منجر کرویم و ماکرو عناصر جذب سهولت
  ).8( شودیم نیپروتئ

  
  کلی گیري نتیجه

 عملکرد بیشترین بر اساس نتایج این پژوهش
پاشی از محلول کیلوگرم در هکتار) 3/17438 (یستیز

. آمد دستبه پرچم برگ مرحله در اسید هیومیک
تریتیکاله  زراعتپاشی هیومیک اسید در محلول

 عملکرد نیشتریبو  شدهموجب افزایش عملکرد دانه 
 200 یپاشمحلول از) هکتار در لوگرمیک 6796( دانه

 پرچم برگ زمان در اسید هیومیک تریل در گرمیلیم
با توجه به نقش مثبت اسید  ،بنابراین .حاصل شد

در پژوهش  هیومیک در بهبود رشد و عملکرد این گیاه
 کاربرد آن در سطح وسیع، کمو نیز هزینه  حاضر

توصیه در زراعت تریتیکاله آن را  پاشیتوان محلولمی
 .نمود
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