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 هایزمین در تولید مقدار باید غذایی، امنیت چالش با مقابله برای .شودمی بیشتر نفر میلیارد 9 از 2202 سال تا جهان جمعیت

د و عملکرد رشبا بررسی نحوه  .شود برابر دو بایستی توسعه حال در کشورهای در کشاورزی محصوالت تولید و یابد افزایش کنونی

ها برای دستیابی به حداکثر توان نسبت به مدیریت نهادهافزودن مقدار مشخصی از یک عنصر غذایی، بهتر میبه ازای  انگیاه

ی ، آزمایشعملکرد گندم رشد و بررسی اثرات اسید هیومیک و سیلیکون بر به منظور مطالعهدر این  .عملکرد اقتصادی عمل نمود

 در سال مدرس تدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی سه تکرار در ل تصادفیمکا هایبلوکپایه به صورت طرح 

های مگاهومات )از شرکت فرآوردهسیلیکون با نام تجاری سیلینوکس و اسید هیومیک با نام تجاری  اجرا شد. 1991-90 زراعی

ز، در عملکرد کمی و کیفی گندم از طریق تعیین میزان فتوسنت سیلیکون و اسید هیومیکتأثیر  کشاورزی بنیزتجهیز( تهیه شد.

قایسه آن با م تعداد سنبله در مترمربع، درصد پروتئین و نشاسته دانه وبیولوژیک،  ، عملکرددانه عملکردسطح برگ، طول سنبله، 

است.  درصد افزایش داده 93عملکرد دانه را به میزان  در گیاه گندم سیلیکوناستفاده از  که داد نشان نتایج د.شتیمار شاهد انجام 

را افزایش  سطح برگ هیومیک اسید کاربرد. گردید درصد 91 و 22میزان  به نشاسته و پروتئینهمچنین سیلیکون موجب افزایش 

  .بهبود بخشیددرصد نسبت به گیاهان شاهد  09 به میزان د بیولوژیک راو عملکر داده

 .، سیلینوکس، مورفولوژیکبهبودگندم، عملکرد دانه، : دییکلمات کل

 مقدمه:. 1

 121رود و با میانگین برداشت سالیانه حدود ترین گیاه زراعی به شمار میمهم (.Triticum spp)ای، گندم در بین غالت دانه

ز باشد امیلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا، بیشترین تولید و سطح زیر کشت جهانی را دارا می 299میلیون تن و سطح زیر کشت 

های زراعی جهان زیر کشت گندم ک ششم از کل زمینتقریباً ی(FAO, 2014). تن در ایران تولید شده است  میلیون 19این مقدار 

است، لیکن گندم ماکارونی  (T.aestivum) درصد( مربوط به گندم نان 91نود درصد سطح زیر کشت و بیشترین تولید )باشد. می

(T.durum)  نیز دارای ارزش قابل توجهی است.(Emam, 2011)  در جهان درصد سطح زیر کشت را  22با توجه به اینکه گندم

عنوان یک گیاه زراعی راهبردی  شود و در حال حاضر بهترین کاالهای تجاری دنیا محسوب میبه خود اختصاص داده است از مهم

ولین و ا به عنوان کنند. گندمباشد که کشورهای پیشرفته گاه ازآن به عنوان یک سالح در برابر سایر ملل استفاده میمد نظر می

بنابراین  (.1911درصد از کل منابع غذایی مردم را به خود اختصاص داده است )کریمی،  3/19در جهان،  ترین گیاه زراعیمهم

 ترین محصول کشاورزی برای تمام کشورهای جهان از جمله ایران اهمیت زیادی دارد. خودکفایی گندم به عنوان مهم



 

2 

 

مت غذاست. تذذیه گیاهان نقش بسیار مهم و قابل های پیش روی جامعه بشری، مسأله امنیت و سالترین چالشیکی از مهم

رفاه فیزیولوژیکی و معنوی انسان "( در مقدمه کتاب خود نوشت که 1919تولید غذای جهان دارد. بالفور )سالمت ای در مالحظه

ین ترکیب رژیم اشاره به رابطه ب "،خوریدشما همان چیزی هستید که می"و همچنین با استفاده از عبارت  "ریشه در خاک دارد

های رویه و نادرست از  نهادههای حاصل از مصرف بی. مخاطرات و بحران (Balfour, 1943)غذایی و فیزیولوژی انسان داشت

شیمیایی در بخش کشاورزی، اگرچه موجبات افزایش تولید در واحد سطح را فراهم نمود، ولی مشکالت بسیار جدی را در فرآیند 

 یتوسعه بلکه نیست، نظر مد سیستم عملکرد افزایش فقط پایدار، کشاورزی نظام باعث شده است. در تولید محصوالت کشاورزی

افزایش درازمدت حاصلخیزی خاک، کنترل  شاملاست و اهداف مهم  وابسته نیز غذایی عناصر چرخه صحیح مدیریت به نظام این

 ها و کاهش مصرف کودها است. زیستی آفات و بیماری

ترین و تنها دلیل محدودیت تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای در حال طبق گزارش انجمن بین المللی علوم خاک مهم

. مدیریت مؤثر (Borlaug and Dowswell, 1994)است  درآمد حاصلخیز نبودن خاکتوسعه به ویژه در بین کشاورزان کم

 کودهای و مدیریت کاربرد صحیح گیریراهکارهای تاثیرگذار در بهرهحاصلخیزی خاک، کلید کشاورزی پایدار است. شناسایی 

های فیزیکی، ای گیاهان و بهبود ویژگیزیستی و کاربرد بقایای گیاهی و حیوانی، به منظور تأمین بخشی از نیازهای تذذیهایی، یشیم

داری تولیدات کشاورزی اقداماتی مهم و ها در راستای پایهای زیرکشت در حفظ و تقویت حاصلخیزی خاکشیمیایی و زیستی خاک

 باشد.مؤثر می

یکی از عوامل مهم در  ای در تولید غذای جهان، هم در گذشته و هم در آینده دارد وتذذیه گیاه نقش بسیار مهم و قابل مالحظه

های گیاهی ت و بیماریالعمل گیاه در آفابینی عکس(. پیش1929آید )تدین و رستگار، بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می

ر بینی کرد که با افزودن مقدانقش مهمی در افزایش تولید محصول و به صرفه بودن کشاورزی بر عهده دارد. در واقع اگر بتوان پیش

ریت توان نسبت به مدیگیرد بهتر میمشخصی از یک عنصر غذایی، رشد و عملکرد گیاه چگونه و به چه میزانی تحت تاثیر قرار می

ولید دار بین حداکثر تها برای دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی عمل نمود. در این راستا، بایستی یک همبستگی معنیدهنها

 اثرات کشور، در گندم عملکرد میزان باالبردن منظور به تحقیق این در اقتصادی و حداکثر عملکرد گیاهان زراعی وجود داشته باشد.

 است. گرفته قرار مطالعه مورد سیلیکون و هیومیک اسید ایتذذیه

موجب  ی گیاهکند. اول اینکه با بهبود تذذیهسیلیکون: مصرف کودهای سیلیسیوم در خاک از دو طریق به رشد گیاه کمک می

میایی یشود و از طرف دیگر سیلیسیوم از نظر ژئوشتقویت سیستم حفاظتی گیاه در برابر بیماریها، آفات و شرایط نامساعد محیطی می

های فیزیکی و شیمیایی خاک سبب افزایش قابلیت دسترسی عناصر گردد و با بهبود ویژگیسبب بهبود وضعیت آب در خاک می

. رامرو و همکاران نشان دادند که سیلیکون سبب افزایش رشد گیاه  (Epstein, 1999; Ma, 2004)شودغذایی برای گیاه می

ها بیان داشتند که سیلیکون در نگهداری آب سلول دخیل بوده و همین امر باعث تحمل نگردد. آفرنگی تحت تنش شوری میگوجه

عالوه بر این سیلیکون باعث افزایش نفوذپذیری غشای  (Ramero et al.,  2006)گرددو افزایش رشد گیاه در شرایط تنش می

، (Liang et al., 2003)اثر این عنصر در افزایش عملکرد گیاه جو  (Li et al., 2007) شودمیپالسمایی و میزان فتوسنتز 

به اثبات رسیده است. همچنین نور و همکاران  (Corrales et al., 1997)و ذرت  (Alaghabary et al., 2004)فرنگی گوجه

عداد یش وزن هزاردانه، عملکرد و تگزارش کردند که کاربرد سیلیسیوم در مرحله گلدهی برنج بیشترین تأثیر را در افزا 1990در سال 

   .(Noor et al., 1995). سنبله دارد
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شود اسید هیومیک: اسید هیومیک از منابع مختلف مانند خاک، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، ذغال سنگ و... استخراج می

. اسید هیومیک سبب افزایش (Sebahattin and Necdet, 2005)ها در اندازه مولکولی و ساختار شیمیایی است که تفاوت آن

ها کسیداناهای خشکی و شوری، افزایش تنفس و میزان آنتیرشد، افزایش جذب عناصر، افزایش تولید ریشه، افزایش مقاومت به تنش

کنندگی عناصر معدنی بین ترکیبات آلی، اسید هیومیک به سبب خاصیت کالت در  .(Cacco et al., 2000)گردد در گیاه می

تواند به عنوان یکی از ترکیبات مهم و جایگزین در تأمین نیاز غذایی گیاهان مختلف از جمله پتاسیم، منیزیم، روی، آهن و مس می

  (Aiken et al., 1985).عمل کند 

 روش انجام تحقیق:. 2

 محل اجرای آزمایش

 شد  انجامهای زراعی مربوط به تذذیه این پژوهش، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس لیتفعا

بذور تهیه شده د. گردیاز مؤسسه تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه  (.Triticum aestivum L)گندم  پیشگامرقم  

بذور در  ،سازی زمینآماده عد از. بشدنددرصد( تا زمان کشت نگهداری  32درجه سلسیوس و رطوبت زیر  0در شرایط بهینه )دمای 

متر و به طول سه متر بود. سانتی 92ند. هر کرت شامل چهار ردیف با فواصل شدمتری به صورت دستی کاشته عمق پنج سانتی

های ای انجام شد. سپس تا به اتمام رسیدن دوره رشدی گیاه، کلیه فعالیته به نیاز رطوبتی گیاه و به روش قطرهآبیاری مزرعه با توج

 د.گردیها انجام های هرز و مدیریت آفات و بیماریداشت شامل تنک کردن، وجین علف

 های گندم در مرحلهمیزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم بعد از نتایج آزمون خاک، به میزان کافی در همه تیمارها تامین شد. بوته

به صورت کاربرد  در هزار 9با غلظت  و لیتر در هکتار 0به میزان و اسید هیومیک سیلیکون با دهی و گلدهی سه برگه شدن، خوشه

ها از محلول مورد نظر خیس شده باشند، این عمل در که کل بوته گرفتای صورت پاشی به اندازهولد. محلشدنای تیمار شاخساره

انجام   SASافزارها با استفاده از نرم. تجزیه و تحلیل آماری دادهگرفتدر هوای آرام انجام وجود داشت و تبخیر  حداقل صبح زود که

 شد.مقایسه  %0در سطح   LSD ها با آزمونو میانگین دادهشد 

. برداشت گیاهان به صورت دستی و با داس انجام شدبرداشت نهایی در هر سال مصادف با پایان دوره رشدی گیاه  برداشت دانه:

 .انجام گرفت

 صفات مورد بررسی:

نبله طول س ،فیزیولوژیک یرسیدگ در زمان وگیری شد اندازه برگ سطح ،افشانیگردهزمان در گیری صفات مورفولوژیک: اندازه-1

 .دگردیبرداری یادداشت

، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد عملکرد دانه(، %12عملکرد و اجزای عملکرد: در زمان برداشت عملکرد دانه )با رطوبت -2

 د. گردیگیری بیولوژیک اندازه

 ین شد گیری از روش کجلدال تعیو نشاسته دانه: کیفیت دانه )درصد پروتئین، نشاسته و چربی خام( با بهره پروتئین گیریاندازه-9

.(Ghanati et al., 2002 
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 نتایج:. 3

 مقایسه میانگین صفات مختلف گندم برای سطوح کودی مختلف -1جدول

 سطح برگ
 )سانتی متر مربع(
Leaf area(cm2) 

 طول سنبله

 )سانتی متر(
Spike length 

 (cm) 

 تعداد سنبله

 درمترمربع
2Spike per m 

 عملکرد بیولوژیک
 )گرم در مترمربع(

Biological yield 

(2-gm) 

 

 عملکرد دانه
 (()گرم در مترمربع
grain yield 

(2-gm) 

 

 ینئپروت

 )درصد(

Protein 
( %) 

 نشاسته

 )درصد(

Starch 
 (mg/100g) 

 تیمارها

Treatments 

b24.76 b6.66 b389.33 b1680 b561.87 b8.56 b57/89 Control 
a42.03 a8.33 a507.33     2667.7a a695.2 a10.26 a75.33 Humic Acid 

a39.6 a9 a572 a2363.3 a763.83 a10.96 a80.33 Silicon 

 .باشدمی %0در سطح  LSDدار به روش حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنی

سیلیکون (. بیشترین میزان نشاسته درتیمار 1دار بود )جدولدرصد معنی 0، روی نشاسته در سطح ایتذذیهاثر تیمار نشاسته: 

در تیمار شاهد مشاهده شد )جدول  میزان کمترین داری نداشت.که با تیمار اسید هیومیک تفاوت معنی( 99/22به دست آمد )

1.) 

سیلیکون در تیمار  میزان پروتئین (. بیشترین1دار بود)جدولدرصد معنی 0روی پروتئین در سطح ، ایتذذیهاثر تیمار پروتئین: 

در تیمار شاهد مشاهده شد )جدول  میزان و کمترینداری نداشت که با تیمار اسید هیومیک تفاوت معنی( 93/12به دست آمد )

1.) 

از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند ولی میزان عملکرد دانه در تیمار سیلیکون ای تذذیه هایتیماربا اینکه  عملکرد دانه:

 (.1)جدول افزایش بیشتری نسبت به اسید هیومیک داشت 

(. بیشترین عملکرد 1دار بود)جدولدرصد معنی 0، روی عملکرد بیولوژیک در سطح ایتیمار تذذیهاثر  عملکرد بیولوژیک :

و داری نداشت که با تیمار سیلیکون تفاوت معنیگرم در متر مربع(  2331هیومیک به دست آمد )اسید بیولوژیک درتیمار  

 (.1کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد مشاهده شد )جدول 

ه (. اگرچ1دار بود )جدولدرصد معنی 0در سطح تعداد سنبله در متر مربع ، روی ایتیمار تذذیهاثر  تعداد سنبله در متر مربع :

به دست آمد اما این تیمار با تیمار اسید هیومیک در یک گروه درتیمار سیلیکون ( 012تعداد سنبله در متر مربع )که بیشترین 

 (.1)جدول (مشاهده شد929آماری قرار گرفتند و کمترین تعداد سنبله در متر مربع در تیمار شاهد )

(. بیشترین طول خوشه درتیمار 1دار بود )جدولدرصد معنی 0در سطح  سنبله، روی طول ایتیمار تذذیهاثر  طول سنبله :

و  سانتیمتر( مشاهده شد. 33/3سانتیمتر( به دست آمد در حالی که کمترین طول سنبله گیاه در تیمار شاهد ) 9سیلیکون )

 (.1)جدول همچنین تیمارهای اسید هیومیک و سیلیکون در یک گروه آماری قرار گرفتند
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اسید درتیمار  سطح برگ(. بیشترین 1)جدول دار بوددرصد معنی 0در سطح  سطح برگروی  ،ایتیمار تذذیهاثر  : سطح برگ

یاه گ سطح برگدر حالی که کمترین  داری نداشتکه با تیمار سیلیکون تفاوت معنی سانتیمتر( 29/12به دست آمد ) هیومیک

 (.1)جدول سانتیمتر( مشاهده شد 13/21در تیمار شاهد )

 های رشدی سطح برگ، طولاسید هیومیک و سیلیکون هر دو اثرات مثبتی بر شاخصنتایج این مطالعه نشان داد که       بحث:

در دو تیمار  افزایش سطح برگ ،سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، پروتئین و نشاسته دانه داشتند

به شاهد را می توان در رابطه با افزایش فتوسنتز برگ و افزایش جریان مواد پرورده و رشد بهتر اسید هیومیک و سیلیکون، نسبت 

نسبت  (Hayat and Ahmad, 2007)ها و تامین مواد غذایی مورد نیاز برای پر کردن دانه  (Metwally et al., 2003)گیاه

نه طول سنبله به طور غیرمستقیم بر عملکرد دا اری هم هستند لذهای بلندتر دارای تعداد دانه بیشتبا توجه به اینکه سنبله داد.

های توان گفت افزایش عملکرد دانه به صورت افزایش مقصدهای فیزیولوژیک یا کاهش دانهدر این رابطه میباشد نیز موثر می

 .شاهد مشاهده شددرصد بیشتر از  93 ن عملکرد دانه به میزانوسیلیکبه طوریکه در تیمار ،عقیم بروز کرده است

و  دادندانجام  گندم روی دیگر پژوهشگراناثرات افزایشی سیلیکون و اسید هیومیک بر افزایش عملکرد مشابه نتایجی بود که 

 افزایشدرصد  22 و ریشه طول در افزایش درصد 02 لیتر، در گرممیلی 01 میزان به هیومیک اسید اشیپمحلول که دریافتند

ه بود داد نشان داریمعنی افزایش هیومیک اسید حضور در هم نیتروژن جذب همچنین .رددا همراه به را ماده خشک در

.(Kauser and Azam, 1985)  های مزرعه نشان داد که درصد پروتئین و نشاسته دانه گندم در تیمارهای اسید دادهنتایج

ن توسط سیلیکو جذب عناصر غذایی افزایش. داشت افزایش قابل توجهی نسبت به شاهد %0هیومیک و سیلیکون در سطح احتمال 

را  می شود و آن (Stevenson and Cole, 1990; Fowler, 2003)دسترسی گیاه به نیتروژن افزایش موجب و اسید هیومیک

 جهت افزایش تولید، نیاز به باال بردن سطح زیر کشتبه طور کلی  .دانستافزایش پروتئین دانه گندم می توان یکی از علل 

لید و میزان تو عالوه بر باالبردن میزان عملکرد، توان میهای علمی و انتقال یافته زراعی های نوینبلکه با اجرای روش ،باشدنمی

 افزایش داد. نیز کیفیت بذر را
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Population increase and need for more wheat, what should we do for the future! 
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Abstract:  

The world's population will exceed 9 billion by 2050. To overcome the future need for agricultural 

products, and thus the food production has to be doubled in the developing countries. Efficient use of 

agricultural inputs can play an important role in maintaining and improving the quality and quantity of 

wheat. The aim of this study is to examine the effects of  silicon and humic acid (from Beniz Tajhiz co.) 

on the quality and quantity of wheat yield. These effects are determined by a randomized complete block 

design experiment with 3 replications at the agricultural research farm at Tarbiat Modarres University in 

the cropping season 2015-16. The effects of  silicon and humic acid on quality and quantity of wheat 

yield are determined by measuring the rate of photosynthesis, grain weight, leaf area, spike length, 

biological yield, protein and starch content compared with control treatment. The results indicated that 

silicon increased the yield by as much as 36 percent, and increased grain protein and starch by 28 and 34 

percent respectively, while humic acid increased the leaf area and biological yield by 59 percent 

compared to the control.  

 Keywords: grain yield, wheat, improvement, silinox, morphology 

 


