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  چکیده
استفاده بی رویه از کودهاي شیمیایی در دهه اخیر به منظور تولید بیشتر محصوالت کشاورزي، آلودگی خاك و آب و       

 ساوه، ملس رقم اصفهان انشهرست در واقع انار تجاري باغ در  این پژوهشبدین منظور . شته استمحیط زیست را به همراه دا
، 7/1، 0مختلف هاي  غلظتبا  برگی پاشی محلولشامل  تیمارها. گرفت انجام تکرار سه با تصادفی کامل بلوك طرح درقالب

 ماه یک میوه، شدن زیتونیمرحله  گلدهی، از شامل قبل زمان سه در درخت هر بازاي هیومیکاسید  خالص گرم 1/5، 4/3
تجزیه واریانس داده ها نشان نتایج . میوه هاي حاصل از گل اول پس از رسیدن برداشت شدند. م شدانجا شدن زیتونی از پس

میوه درختان تیمار شده و درصد ماده خشک دانه، درصد دانه و درصد پوست  ،میوه وزن پوستداد که خصوصیاتی مانند 
ه میوه هاي تیمار شده با اسید هیومیک وزن پوست ها نشان داد ک مقایسه میانگین. شته استدار وجود دا اختالف معنیشاهد 

گرم اسید هیومیک تیمار شده بودند  7/1طور درصد دانه میوه هاي که با غلظت  کمتري نسبت به شاهد داشته است، همین
شان نتایج همچنین ن. نسبت به سایر تیمار ها باالتر بوده است، در عوض این تیمار کمترین درصد پوست میوه را داشته است

داد که میوه هاي تیمار شده با اسید هیومیک درصد ماده خشک دانه بیشتري در مقایسه با شاهد داشته اند، اما بین غلظت ها 
  .مختلف اسید هیومیک اختالف معنی داري مشاهده نشده است

  
  کیفیت آریل  انار،تغذیه برگی،  اسید، هیومیک :کلمات کلیدي

  
  مقدمه
درخت میوه مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري  Punicaceaeمتعلق به خانواده ) .Punica granatum L( انار       
گرمسیري،  هاي گرمسیري و نیمه اي در بسیاري از کشور که بطور گستردهاست هاي خوراکی  ترین میوه یکی از قدیمی. است

ند، پاکستان، افغانستان، عربستان طور گسترده در ایران، ه این درخت به. کند بخصوص درآب و هواي معتدل مدیترانه رشد می
سطح  دری است که ارزش هاي با میوهانار از جمله  .گرمسیري جنوب امریکا گسترش یافته است سعودي و در مناطق نیمه

  ).8(زیادي در ایران کشت و کار می شود 
طور غیر مستقیم بر رشد گیاهان  بر روي خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی خاك و بهاستفاده از کودها با منشاء آلی 

 ).4(اثرات مفید این ماده بر روي رشد گیاه اثبات شده است  دست آمده و آلی به از تجزیه مواد   گذارد، اسید هیومیک اثر می
مزایاي استفاده از  .)9(باشد  و پلی آمین تنظیم کننده رشد گیاهی می یانواع ترکیبات نیتروژنسرشار از اسید هیومیک 

دسترس  هاي مفید خاك، در میک اسید، افزایش جذب مواد غذایی، تحمل به خشکی و دماهاي باال، فعالیت میکروارگانیسمهیو
آلی کم، همچنین ممکن است مواد هیومیک باعث افزایش رشد ریشه  هاي قلیایی و مواد  بودن مواد غذایی خاك بویژه در خاك

بندي، تهویه،  شامل بهبود خواص خاك از قبیل دانههیومیک اسید مستقیم اثرات غیر  ).3( اي مشابه اکسین شود به شیوه
  ).6( باشد میها  پذیري، ظرفیت نگهداري آب، حمل و نقل و قابلیت استفاده ریز مغذي نفوذ
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ا به هاي انار رپاشی برگی سولفات روي و منگنز عملکرد میوه، کیفیت و ارزش غذایی دانههاي قبلی نشان داد که محلولگزارش

پاشی برگی روي به تنهایی وزن خشک آب میوه، چگالی و غلظت  محلولهمچنین ، )5( دهداي افزایش میطور قابل مالحظه
دانه، قطر و  در گزارش دیگر محلول پاشی برگی اوره باعث افزایش اندازه .)7( مواد جامد و مواد معدنی را افزایش داده است

روي، پاشی ترکیبی سولفاتمحلول). 8( شود اسید را باعث می میوه و آسکوربیک  یش وزنکلسیم افزا طول میوه شد، اما کلرید
پاشی برگی   محلول ).1( است بوریک عملکرد میوه و میزان آب میوه انار را افزایش دادهمنگنز و اسیدآهن و سولفاتسولفات

  عملکرد و کیفیت میوه شده است ایش رشد،افزهفته بعد از آن باعث  4پرولین و تریپتوفان در زمان بستن میوه و 
هاي شیمیایی که اثرات آالیندگی بالقوه در  عالقه رو به رشد استفاده از هیومیک اسید به عنوان یک جایگزین براي کود ).2(

ید اس برگیهدف از این پژوهش، بهبود خصوصیات مورفولوژیکی میوه انار رقم ملس ساوه با کاربرد  ،محیط دارند وجود دارد
  .هیومیک می باشد

  
   مواد و روش

 ،بود شده کشت درآن ساوه ملس رقمساله  7درختان  که اصفهان شهرستان در واقع انار تجاري درباغ پژوهش این       
 مختلف سطوح شامل برگی پاشی صورت محلول  به تیمارها. گرفت انجام تکرار سه با تصادفی کامل بلوك طرح درقالب

 از قبل: شامل زمان سه در به ازاي هر اصله درخت اسید هیومیک خالص گرم 1/5، 4/3، 7/1 ،0هاي  غلظت بااسید  هیومیک
قبل از انجام آزمایش یک مرتبه کود  ، همچنینشد انجاممیوه  شدن زیتونی از پس ماه یک میوه، شدن زیتونیمرحله  گلدهی،

هاي حاصل از گل اول برداشت و براي میوه در پایانگوسفندي به میزان یکسان براي هر اصله درخت استفاده شد، دامی 
  .مورفولوژیکی میوه به دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن منتقل شدند ارزیابی خصوصیات
میوه به طور تصادفی از هر واحد آزمایشگاهی جدا شدند و خصوصیاتی مانند طول میوه با  2در هر تکرار براي این منظور 

سپس . دانه توسط ترازوي دیجیتالی توزین گردید 100کش معمولی، وزن میوه، وزن کل دانه، وزن پوست، وزن  خط استفاده از
 ماده درصد ساعت در آون قرار داده شدند و پس از توزین،48سانتیگراد به مدت  درجه 80در دماي ي دانه و پوست ها نمونه

دانه از تقسیم میزان دانه بر کل میوه و درصد پوست از تقسیم  تر، درصد وزن بر خشک وزن تقسیم از دانه و پوست خشک
مقایسه میانیگن و  SASافزار  با استفاده از نرم تجزیه داده هاها،  پس از جمع آوري داده.شد محاسبه میزان پوست بر کل میوه

  .انجام گرفت Duncanبه کمک آزمون ها 
  
  یج و بحثانت

دانه و درصد ماده خشک 100طول میوه، وزن میوه، وزن دانه، وزن از نظر که  ها نشان داد تجزیه واریانس دادهنتایج       
 نظر میزانشته است، اما از وجود ندابین درختان انار محلول پاشی شده با اسید هیومیک و شاهد دار  اختالف معنیمیوه پوست 

   . اشته اندي ددار اختالف معنیمیوه  ، درصد دانه و درصد پوستوزن پوست،درصد ماده خشک دانه
هاي تیمار شده با اسید هیومیک وزن پوست کمتري نسبت به شاهد داشته است،  نشان داد که میوهها  میانگینمقایسه 

 اسید هیومیک تیمار شده بودند نسبت به سایر تیمار ها باالتر بوده است، گرم 7/1همینطور درصد دانه میوه هاي که با غلظت 
هاي تیمار شده با اسید  نشان داد که میوههمچنین نتایج . پوست میوه را داشته است این تیمار کمترین درصددر عوض 

اختالف معنی اسید هیومیک بین غلظت ها مختلف  اما، داشته اندبیشتري در مقایسه با شاهد دانه هیومیک درصد ماده خشک 
  ).1جدول( داري مشاهده نشده است
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 و آریل انار رقم ملس ساوه  مقایسه میانگین برخی خصوصیات کمی میوه. 1جدول 

 

 . داري را نشان ندادند ها را حروف مشابه در داخل هر ستون اختالف آماري معنی میانگین*
 

     Fathy et al., 2010  رشد، عملکرد و  میزان بیشترین زردآلواسید بر روي  هیومیکی برگ کاربرد قبلی نشان داد که گزارش
 دسترسی و تحرك قابلیت همچنین و شود می میکرو و ماکرو عناصر جذب فزایشا ثباع ترکیب این . کرد ایجاد راکیفیت میوه 

هاي  در میوههاي کمی  شاخص اسید باعث بهبود ومیکدرنتیجه کاربرد خاکی هی .دهد می افزایش را گیاهان براي غذایی عناصر
   .شود انار می
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درصد ماده 
خشک 
  پوست

درصد ماده 
 100وزن   دانه درصد   درصد پوست  خشک دانه

  )gr(دانه  

وزن کل 
  دانه

)gr(  

  وزن پوست
)gr(  

  وزن میوه
)gr(  

  طول میوه
)cm(  

اسید 
هیومیک  

)g(  
29.084a 15.295b 34.128ab 65.539ab 44.440a 256.80a 130.90a 387.70a a11.625 0  
34.084a 19.817a 30.353b 68.314a 35.847a 214.43a 93.48b 307.91a a11.500 1.7  
32.126a 20.082a 37.668a 62.332b 39.812a 197.97a 120.05ab 318.02a a11.516 3.4 

31.522a 19.207a 33.823ab 66.177ab 42.407a 198.15a 102.20b 300.35a a11.266  5.1 

 

 


