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  چکیده
به  .شود می محصوالت ارگانیک توصیهبراي تولید  تجاري صورت به امروزه کهکود آلی است  جمله از هیومیک اسید       

 درتکرار  سه با ادفیتص کامل بلوك طرح قالب در پژوهشی انار،  میوهخصوصیات کمی بر  منظور بررسی کاربرد اسید هیومیک
آب با همراه هیومیک  اسیدی خاک هیتغذ .گرفت انجام ساوه ملس رقم بر روي ،اصفهان شهرستان در واقع ،انار تجاري باغ
 يبازاخالص هیومیک اسید گرم  1/5، 4/3، 7/1، 0 يها تا زمان برداشت با غلظت یاز مرحله گلده ي هر دو هفته یکباراریآب

طول میوه، وزن میوه، که نشان داد  نتایج .میوه هاي حاصل از گل اول پس از رسیدن برداشت شدند .شددرخت انجام اصله هر 
بین میوه درختان دار  درصد دانه اختالف معنیدرصد پوست و درصد ماده خشک پوست،  ،دانه100وزن پوست، وزن دانه، وزن 

درختانی که با اسید هیومیک تیمار شده ماده خشک دانه  درصد شته است، تنهاوجود نداتیمار شده با اسید هیومیک و شاهد 
    . بین سطوح اسید هیومیک هیچ اختالف معنی داري وجود نداشت. بودند در مقایسه با شاهد بیشتر بوده اند

  
  درصد ماده خشک اسید، انار، تغذیه خاکی، هیومیک :کلمات کلیدي

  
   مقدمه

. شود می کشت جهان گرمسیري نیمه و گرمسیري مناطق در میوه یک نعنوا به Punica granatum L. علمی نام با انار
 شواهد اساس بر. کند می رشد بخوبی جهان خشک نیمه و خشک مناطق در و است سخت هوایی و آب شرایط میوه انار

 به باستانی تجاري هاي راه طریق از هم آن منطقه این از و باشد بوده انار اصلی منشاء ایران که رسد می نظر به تاریخی،
  ).6( است یافته گسترش افغانستان و پاکستان چین، هند، مدیترانه، هاي کشور
رشد  میزانو به طور غیر مستقیم تاثیر گذاشته شیمیایی و میکروبیولوژیکی خاك  مواد آلی بر روي خواص فیزیکی، کاربرد

دست آمده و اثرات مفید این ماده بر روي رشد گیاه  ی بهآل مواد پیچیده از تجزیه مواد   اسید هیومیک. را تغییر می دهدگیاهان 
شامل بسیاري از انواع ترکیبات نیتروژن و پلی آمین تنظیم کننده رشد گیاهی در  اسید هیومیک ).3( قبال گزارش شده است

ال، فعالیت مزایاي استفاده از هیومیک اسید، افزایش جذب مواد غذایی، تحمل به خشکی و دماهاي با. )7(باشد  خاك می
همچنین ممکن  ،آلی کم  هاي قلیایی و مواد هاي مفید خاك، دردسترس بودن مواد غذایی خاك بویژه در خاك میکروارگانیسم

هیومیک شامل بهبود اسید اثرات غیر مستقیم  ).2( اي مشابه اکسین شود است مواد هیومیک باعث افزایش رشد ریشه به شیوه
  باشد ها می ظرفیت نگهداري آب، حمل و نقل و قابلیت استفاده ریز مغذيپذیري،  تهویه، نفوذبندي،  ل دانهخواص خاك از قبی

 ،هاي شیمیایی که اثرات آالیندگی بالقوه در محیط دارند هیومیک به عنوان جایگزین براي کودمصرف اسید تمایل به  ).5(
یکی میوه انار رقم ملس ساوه با کاربرد خاکی اسید از این پژوهش، بهبود خصوصیات مورفولوژهدف  بنابراین،. وجود دارد
  . استهیومیک 
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   مواد و روش

 در ،بود شده کشت آن در ساوه ملس رقمساله 7 درختانبر روي  اصفهان شهرستان در واقع انار تجاري باغیک  در پژوهش این
از  ي هر دو هفته یکباراریآب آببا راه هم ی هیومیک اسیدخاک هیتغذ .گرفت انجام تکرار سه با تصادفی کامل بلوك طرح قالب

 همچنین ،اصله درختهر  يازاه ب خالص هیومیک اسیدگرم  1/5، 4/3، 7/1، 0 يها تا زمان برداشت با غلظت یمرحله گلده
 يهاوهیم انیدر پاشد،  استفاده براي هر اصله درختبه میزان یکسان گوسفندي  دامی کودیک مرتبه قبل از انجام آزمایش 

براي . شدندکشاورزي دانشگاه گیالن منتقل علوم به دانشکده میوه  کمی اتیخصوصبراي ارزیابی از گل اول برداشت و  حاصل
طول میوه با استفاده از جدا شدند و خصوصیاتی مانند از هر واحد آزمایشگاهی به طور تصادفی میوه  2در هر تکرار این منظور، 

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

دانه بر کل میوه و درصد وزن درصد دانه از تقسیم . دانه و پوست به ترتیب محاسبه گردید تر وزن بر خشک وزن تقسیم از
افزار  ها با استفاده از نرم ها، مقایسه میانگین پس از جمع آوري داده. شد محاسبه کل میوهوزن پوست بر وزن پوست از تقسیم 

SAS  و به کمک آزمونDuncan انجام گرفت.  
  
  یج و بحثانت

، وزن میوه، وزن میوه طولومیک و شاهد از لحاظ یختان تیمار شده با اسید همیوه درداد که بین ها نشان  تجزیه واریانس داده
شته است، ندادار وجود  اختالف معنی ، درصد دانه و درصد پوستدانه و درصد ماده خشک پوست100پوست، وزن دانه، وزن 

یعنی درصد . )1جدول( شتد داوجوبین درختان تیمار شد و شاهد دار  اختالف معنی درصد ماده خشک دانهاما از نظر میزان 
دانه درختان تیمار شده با اسید هیومیک در مقایسه با شاهد به مقدار زیاد باالتر بوده است، هر چند بین سطوح ماده خشک 

  .  اسید هیومیک اختالف معنی داري وجود نداشت
  

 ساوه ملس رقم انار آریل و میوه کمی خصوصیات برخی مقایسه. 1 جدول

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

  
 گیاهان براي غذایی عناصر دسترسی و تحرك قابلیت همچنین و شود می میکرو و ماکرو عناصر جذب افزایش باعث ترکیب این

 بهبود باعث و داده افزایش مرکبات در را آهن جذب آهن کالت همراه به ماده این کاربرد ، همچنین)4( دهد می افزایش را
  گرم هیومیک اسید بازاي هر درخت رشد رویشی،  48تا  32کاربرد در انار  ).1( است شده مرکبات میوه کیفیت و عملکرد

  

درصد ماده 
خشک 
  پوست

درصد ماده 
  خشک دانه

 100وزن 
  )gr(دانه 

درصد 
  درصد دانه  پوست

وزن کل 
  دانه

)gr(  

وزن پوست 
)gr( 

  وزن میوه
)gr(  

  طول میوه
)cm(  

اسید هیومیک 
)gr(  

29.185a 15.295b 44.440a 34.190a 65.810a 256.80a 130.90a 387.70a a11.625 0  

31.995a 19.523a 43.240a 33.705a 66.295a 249.67a 130.23a 379.90a a12.233 1.7  

29.365a 19.679a 45.302a 39.371a 60.689a 218.26a 137.88a 356.14a a11.833 3.4 

32.361a 19.994a 38.692a 33.014a 66.986a 233.95a 114.52a 348.47a a11.533  5.1 
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با توجه به گزارشات قبلی مبنی بر تاثیر مثبت این ماده بر روي خواص ). 5(است  را افزایش دادهیفیت میوه ها عملکرد و ک

  .شود و نتایج بررسی  ،شود این آزمایش براي چند سال متوالی انجام میوه پیشنهاد می کمی
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