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کیوی نجذب عناصر غذایی در درختا روش کاربرد هیومیک اسید بربررسی  غلظت و  :طرح عنوان

 فروت رقم هایوارد

 علی اکبر شکوهیان 

  علی اصغری 

 :چکیده

 قم هایوارد دررکیوی میوه های جذب عناصر غذایی و عملکرد و اجراییبر شاخصسید کاربرد هیومیک ابررسی      

های کامل ر قالب طرح بلوکددر استان گیالن از باغات کیوی شهرستان تالش  یدر یک 95-94های طی سال

در چهار  رکتاکیلوگرم در ه  6، 4، 2شاهد،  هایغلظت دراسید سطح کاربرد برگی و خاکی هیومیک 7 باتصادفی 

تاسیم، )ازت، پ های جذب عناصر غداییشاخصگیری شامل تکرار انجام شد.در این پژوهش صفات مورد اندازه

رد ، عملک)سطح برگ و شاخص سبزینگی( صفات مورفولوژیکی فسفر، کلسیم، روی، منیزیم، منگنز، مس و آهن( و

ز تجزیه ایج حاصل نتاگیری قرار گرفت. ورد اندازه( مو عملکرد طول و قطر میوه میوه، تر و خشک )وزن و اجزاء آن

غذایی  های جذب عناصراسید بر روی شاخصهای مختلف هیومیکها نشان داد که تیمار غلظتواریانس داده

داری معنی تاثیردرصد از نظر آماری   1در سطح احتمال  صفات عملکردی چنینمه صفات موروفولوژیکی و

لسیم کو  ت، فسفراز های حذب عناصر غداییشاخص دربیشترین مقدار ها نشان داد که دادهمقایسه میانگین . داشتند

در کیلوگرم  2ر تیمار و عنصر منیزیم د کیلوگرم  6منگنز  و آهن از تیمار  کیلوگرم و عناصر پتاسیم، از تیمار چهار

 تیمار عناصر روی و مس دربررسی داده ها نشان داد که  .هکتار اسید هیومیک بصورت مصرف خاکی حاصل شد

سطح برگ  فاتص دربهترین نتیجه  اند.کیلوگرم جذب بیشتری داشته 4و  2محلول پاشی با اسید هیومیک به مقدار 

سید اهیومیککیلوگرم در هکتار  4 کاربرد و عملکرد کل از میوه طول ،و خشک تر وزن و شاخص سبزینگی،

 و شدربهبود  بهترین ترکیب تیماری برای ،با توجه به نتایج فوق. ها حاصل شدبصورت محلول پاشی بر روی برگ

 شود.کیلوگرم در هکتار توصیه می 4های هیومیک با غلظتعملکرد میوه کاربرد برگی اسید
 

 و نیتروژن فسفر، کلسیم  ،عملکرد آهن، پتاسیم، :  هاواژه کلید
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 مقدمه - 1-1
-کنندگان میوههایی است که از ذائقه و بازار پسندی باالیی بین مصرفریزمیوه کی ازفروت یکیوی     

 ، Eهای ث،ها به خصوص ویتامیناین میوه به دلیل سرشار بودن از ویتامین .های مختلف برخوردار است

 A ،1B (.1388)عابدینی،  شودچون پتاسیم به عنوان یک منبع غذایی مناسب تلقی میوعناصری هم 

میالدی  و در کشورمان  1990های اروپایی، آمریکایی، آسیایی از سال تولید تجاری این میوه در کشور

باالی خاک سایر  pHآغاز شده است. در ایران کشت و کار این میوه به دلیل  1360ایران نیز از سال 

ه این میوه از سال های شمالی)گیالن، مازندران، گلستان( است. با وجود اینکها، مختص استاناستان

آغاز  1360در ایران از سال  آنولی گسترش و کشت و کار تجاری  ،وارد کشورمان ایران شده 1347

شود و بر اساس گزارشات هر ساله بر وسعت باغات کیوی شمال کشور افزوده می ،به طوری که .شد

 (.2015)فائو،  یوه است( ایران جزء هشت کشور برتر در تولید این مFAOسازمان خوار و بار جهانی)

کند که با های معدنی نیز افزایش پیدا میاستفاده از کود ،با افزایش سطوح کشت و کار این میوه    

عالوه بر  .دگردها باعث سفت شدن، تغییر کیفیت، شورشدن و آلودگی خاک میرویه این کوداستفاده بی

-شود. یکی از راهاالج در انسان میهای صعبماریی بیزمینهاین اثرات سوء این کودها باعث ایجاد پیش

ها است. کشاورزی ارگانیک با های آلی و مشتقات آنهای جلوگیری از این مشکالت استفاده از کود

ای که مواد مغذی حاوی ازت را بازیافت ها برای تغذیه خاک، وسیلهاستفاده از بقایای آلی و کمپوست

های آلی ( یک از کود2008،)هو  دهدبیعت و اثار سوء آن را کاهش میکند، در نتیجه ورود ازت به طمی

توانند آن های مفید خاک مینظری داشته که تنها میکروارگانیسماسید هیومیک است. این ماده پایداری بی

یک اصالح کننده  ،ها پیش از این که کود باشندرا به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار دهند هیومیک

کنند و ذرات های اسید هیومیک شبیه یک چسب ارگانیک عمل میبه این معنا که پلیمر .اک هستندخ

 .(1393 ،)بی نام چسبانندمعدنی خاک را به هم می

 فروتمشخصات گیاهشناسی کیوی - 1-2
ه است. پای  Actinidiaceaخانواده که متعلق به Actinidiaاز جنس Actinidia spکیوی با اسم علمی     

و دارای چهار سطح پلوئیدی که شامل دیپلوئید، تتراپلوئید، هگزاپلوئید،  =29xفروت کرومزومی کیوی

های آن تک دو پایه و چند ساله دائمی است. گل کیوی گیاهی دو لپه،(.2011آ، )جی باشداکتاپلوئید می

 (.2016، فرگوسن) شودمی پایه جدا از هم تشکیل جنس و روی دو
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 هساق - 1-2-1

-هساق رک است.کهای پیچنده شبیه به انگور و پوشیده از کیوی گیاهی بسیار پررشد و دارای شاخه     

مایل اهی متگای قرمز و ای زیتونی، قهوههای جوان به رنگ سبز است و در سن یک سالگی به رنگ قهوه

کافی  قیم رشد بودن حالت علفی داشته و در صورت دارا های جوانآید، ساقهبه خاکستری در می

های مختلط هدهند و شاخهای علفی که گل نمیها دونوعند: شاخه(. شاخه1997)والتون،  خواهند داشت

 هاشاخه بعضی از ،شوند. بنابراینهای یکساله دیده میهای بارور در جانب شاخهنهدهند و جواکه گل می

 (.2016)فرگوسن،  باشندصرفا رویشی بوده و بعضی بارده می

 برگ - 1-2-2
-وی شاخههای گیاه کیوی ساده، پهن و قلبی شکل و بدون گوشوارک به صورت متناوب بر ربرگ     

خص سته و مشها برجها در بیشتر مواقع قرمز رنگ هستند و رگبرگشوند. دمبرگساله ظاهر میهای یک

ی رگ داراطح زیرین بسطح باالی برگ صاف و براق اما س .باشندای شکل میهای ستارهو دارای کرک

درخت کیوی  انداز یک(. سایه2013)گآو،  باشددار میها دندانههای فراوان است و حاشیه برگکرک

وان نازک و نرم جهای برگ .باشدمربع میمتر 40تا  30برگ که برابر با  5000تا  4000رقم هایوارد با 

 صل چرمیفضخیم شده و در طول  .رسدمیمتر سانتی 20شان تا تر که عرضهای مسنهستند ولی برگ

 (.1997)والتون،  شوند)سفت( می

 ریشه - 1-2-3
سطح  تر درهای نسبتا ضخیم، گوشتی آبدار، سطحی و شعاعی است که بیشکیوی دارای ریشه     

ختان در ،نینچدارند. هم نیز های نرم و حاصلخیز گاهی رشد عمودیکنند، ولی در خاکگسترش پیدا می

وزن کل  اندازه تواند بهوزن تر سیستم ریشه آن می ،به طوری که .کنندهای زیادی تولید میی ریشهکیو

 (.1993)کانسیدین،  سیستم هوایی گیاه باشد

 گل - 1-2-4
ها( باز های گل در کیوی در ماه خرداد )نیمه دوم ماه مه، تقریبا دو ماه بعد از باز شدن جوانهشکوفه     

های آن همیشه دیرتر از گیرد و شکوفههای کیوی در اواخر بهار صورت میکلی ظهور گلشده و به طور 

فروت مانند سایر درختان میوه مناطق معتدله جوانه گل قبل از اینکه کیوی گردد.سیب و گالبی  ظاهر می

ستان صورت دهی و شروع تشکیل گل در تابیابند، یعنی القاء گلگیاه وارد خواب زمستانه شود تمایز می

انگیزش  .شودهای جدید در بهار انجام میروز قبل از خروج شاخه 10گیرد ولی تمایز قابل رویت می

های های گل بر روی شاخهشود ولی شکوفههای یکساله انجام میفروت بر روی شاخههای کیویگل
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به صورت دستجات  فروت از نوع گرزن و یاآذین کیویگل (.1391)محمدی،  شودسال جاری دیده می

فروت کامل های کیوی(. گل2016)فرگوسن،  باشدهای دارای دمگل فشرده و متراکم میکوچکی از گل

در  .کنندهای گرده عقیم تولید میهای کوتاه بوده و دانهها حاوی پرچمهای ماده، گلباشند اما در پایهمی

های بارور های فعال و گردهاما دارای پرچم بارور بودهها حاوی مادگی کوچک و غیرهای نر، گلپایه

های آذین پایهو یا بیشتر بوده و تعداد گل بر روی گل 3های نر آذین پایهباشند. تعداد گل بر روی گلمی

های جانبی فقط یک گل در باشد اما در برخی موارد به دلیل عقیم ماندن گلعدد یا بیشتر می 3ماده نیز 

کاسبرگ،  5هر گل دارای  .باشندهای نر میهای ماده بزرگتر از گلکند. گلدا میآذین توسعه پینوک گل

 .گیرندها تدریجا رنگ زرد طالیی به خود میباشد که گلبرگگلبرگ و یا بیشتر به رنگ سفید می 5

تخمک با آرایش محوری  10-20کند و هر برچه نیز حاوی برچه حاصل می 30تخمدان مادگی بیش از 

های کیوی روی شاخه، از برگ اول تا برگ هفتم یا هشتم (. محل قرار گرفتن گل2015)دوی،  باشدمی

 باشندها روی شاخه درختان ماده میها روی شاخه درختان نر بیشتر از تعدا گلاست. تعداد گل

 (.1388)شهرستانی، 

 افشانیگرده - 1-2-5
های لاگر از گ .ی داردو حتی اندازه آن تاثیر فراواندر تشکیل میوه های کیوی گلافشانی میزان گرده      

(. در 1391)محمدی،  گرددمحصول کافی حاصل می ،فشانی شوندادرصد گرده 5-10ماده باز شده 

اصلی  های عسل عاملشود. زنبورهای کوچک و یا بد شکل حاصل میافشانی ناقص میوهصورت گرده

کنند مینان تولید فروت شهد فراوهای کیویباشند. گلادگی میهای گرده بر روی کالله مدر انتقال دانه

 سلعزنبور  گردند و وجود کندویهای عسل میاما به دلیل انتشار بوی معطر، موجب جلب توجه زنبور

روز  2-3ز شدن های نر بعد از باهای گرده گل(. دانه1388)متقی،  باشدعدد در هکتار( ضروری می 8)

ها آمادگی پذیرش روز بعد از باز شدن شکوفه 7-9های ماده کنند و مادگی گلید میهای فعال تولگرده

-بعد از گرده افشانی بارور می زور 2-3های ماده های مادگی گلدانه گرده را دارد و در ضمن تخمدان

 (.2016فرگوسن،  و 2015)دوی،  شوند

 میوه - 1-2-6
ها و رشد جدار تخمدان بوده که از به هم پیوستن مادگی شناسی ستهفروت از لحاظ گیاهمیوه کیوی     

(. 2013)گآو،  فروت دارای منحنی رشد از نوع سیگموئید ساده هستندهای کیویآید. میوهوجود میبه

های تشکیل شده در  میوه بستگی دارد و در حالت فروت بستگی به تعداد دانههای کیویاندازه میوه

شوند. بذر در میانبر میوه به صورت دو ردیف شعاعی حاصل می 1000-1400معمول برای یک میوه 

ها در این قسمت اند که بذرهای پارانشیمی با دیواره نازک تشکیل شدهقسمت میانبر میوه از سلول
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های پارانشیمی بزرگتری تشکیل شده است و ناحیه مغز میوه از سلول ،کهدرحالی .شوندتشکیل می

گیرد رنگ گوشت میوه ه هنگام رسیدن میوه سفت گردیده و حالت چوبی به خود مینزدیک به دم میوه ب

باشد. شکل و میزان های کلروفیلی حتی هنگام رسیدن میوه نیز سبز روشن میبه دلیل وجود رنگیزه

 .(.2016فرگوسن،  و 1391)محمدی  ردافروت بستگی دکرکدار بودن میوه به ارقام مختلف کیوی

 ردهایوارقم  -1-3

 .شوده میکه در سطح وسیع پرورش داد کیوی استارقام هایوارد یکی از بهترین  رقمبدون شک      

والنی نباری طاطعم مطلوب، عمر  های بزرگتر از استاندارد و شکل و اندازه کامال یکنواخت،میوه چون

ار محصول در هکتتن  50در برخی موارد عملکرد باال که  و که از بازار پسندی خوبی برخوردار است

، ولی تتر اسکم ارقام کند. اگر چه میزان متوسط تولید محصول یک درخت در مقایسه با سایرتولید می

 ظر درشتینا از ه، اندازه و بازارپسندی آن با سایر ارقام قابل مقایسه نیست. از طرفی اکثر میوهشکل

ود. شه میصوالت یک درخت کمتر دیدهای بسیار درشت و بسیار ریز در بین محیکنواخت بوده و میوه

ه ست میوگیرد. رنگ پوهایوارد نسبتا دیرگل بوده و تحت معرض سرمای دیرس بهاره قرار نمی رقم

ه های مادایههای تشکیل شده در پتعداد گل های پرپشت دارد.رنگ و کرکای مایل به سبز کمقهواه

ر رقم کند. دهای بارور کمتر حاصل میارد شاخهرقم هایو ،زیرا .باشدنسبت به ارقام دیگر کمتر می

افشانی ای گردهباشد. برهای نزدیک به نوک شاخه میهای پایین شاخه معموال بزرگتر از گلهایوارد گل

 شودیمستفاده ها طوالنی باشد، اهای نر ماتوآ و یا دیگر ارقام که مدت گلدهی آناین رقم از پایه

  (.2016فرگوسن،  ؛2003تیایون، ؛ 1388؛ متقی، 1388)عابدینی، 

 رقم هایوارد منشاء- 1-3-1

 باشدهای جنوب غربی چین میدر سلسله جبال Actinidiaکیوی بومی چین، و مبدا جنس آکتینیدیا      

بر اساس گزارش فرگوسن این گیاه به حالت طبیعی و خودرو به صورت پیچک  .(1984 فرگوسن،)

باشد و به موجود می هونان، هوبی، هنان، شانکی، یانان، سیچوآنهای تایالمیوه آور خزان کننده در 

های آن از سیبری تا جنوب شرقی آسیا در سرتاسر چین و ژاپن پخش گردیده لحاظ جغرافیایی گونه

کشور چین کیوی فروت را به عنوان  در سفر مطالعاتی به 1847روبرت فورتون انگلیسی در سال  است.

(. در آغاز قرن بیستم بذرکیوی از چین به نیوزلند برده 1388)عابدینی،  ف کردکش یک میوه خوراکی

 موردکشت قرار گرفت. ، برونو جاست، هایوارد رایتآلکساندرآلیسون باغدارانی چون شده و توسط

رقم هایوارد  .(1388)محمدی، به بار نشستند  1910درختان کیوی حاصل از بذر های مذکور در سال 

رایت با انتخاب از بین سایر ارقام بر اساس صفاتی از قبیل اندازه بزرگ میوه، یکدستی در  توسط هایوارد
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 ،به طوری که .های تولید شده در یک درخت و بازار پسندی به دست آمد و به جهان معرفی گردیدمیوه

 رفت. میالدی رقم هایوارد یکی از مهمترین ارقام تجاری جهان به شمار می 2000تا سال 

 الگوی فتوپریودی -2- 1-3
-و گل شکوفه ،چنینهم .افتدهای بلند اتفاق میبلند بوده که گل انگیزی آن در روزکیوی گیاهی روز     

 شوند.ها ظاهر میهای بلند بر روی شاخهها نیز در روز

 مشخصات میوه - 1-3-3
تا  75اال )بمتر(، وزن یلیم 50تا  40و عرض  77تا  55)طول  رقم هایوارد به سبب بزرگی میوه     

ند قدر قمگرم(، شکل بیضوی جالب و کیفیت نگهداری باالیش، یکی از مشهورترین ارقام است و  200

ر قام بزرگتراایر سمغز مرکزی میوه در رقم هایوارد نسبت به  .باشدو  اسید آسکوربیک آن نسبتا باال می

ل گن رقم دیرای. شودهای ساقه دیده میبرجستگیها یا میوه به صورت انفرادی در محل گره. باشدمی

 اردارقام د تری نسبت به سایرباشد و دارای خاصیت انباری طوالنیهایش نیز دیرس میبوده و میوه

 (.2016فرگوسن،  ؛1388)عابدینی، 

 فروت در ایرانتاریخچه کیوی - 1-5
 ون و یک نهال نرل ماده از واریته الیسمرحوم مهندس پناهی یک نها 1347برای اولین بار در سال       

کاشته  اف رامسره اطراز واریته ماتوآ از فرانسه به ایران آورده و به وسیله مهندس ابراهیمی در دریا پشت

اگرفت سرمای سخت و برف سنگین مازندران را فر 1350شد. در زمستان همان سال یعنی بهمن سال 

رد وی واکیکرد ولی هیچ گونه آسیبی به دو اصله درخت که خسارات زیادی به درختان مرکبات وارد

 باعث شد که (. مقاومت درختان مذکور در مقابل سرمای طوالنی و غیر منتظره1388)شهرستانی،  نیامد

و   ندرانمتخصصین و کارشناسان باغبانی وزرات کشاورزی به سازگار بودن این درخت به منطقه ماز

صالح و اموسسه تحقیقات  1357تا  1356های در سال .(1388قی، )مت شرایط اقلیمی آن آگاه شوند

ه های اقتصادی نسبت به وارد کردن واریت 1بار جهانی فائو تهیه نهال و بذر با همکاری سازمان خوار و

امسر کشت شدند. رها در ایستگاه تحقیات کشاورزی که این نهال کیوی از فرانسه و ایتالیا اقدام کردند

 7، توموری6ه نر ماتوآچنین دو پایهم 5هایوارد ،4، برونو3، آبوت2ارتند از پایه های ماده مونتیاین ارقام عب

وسیعی در  پرورش کیوی در سطح 1360ز سال اباشند. های کیوی در ایران میکه منشاء و مبداء باغ

 کشور آغاز گردید و توسعه کشت آن همچنان ادامه دارد.

 فروت در ایران و جهانیویسطح زیر کشت و تولید ک - 1-5
دهد که استان نشان می 1394بر اساس آمار منتشر شده توسط وزرات جهاد کشاورزی در سال     

تن میوه کیوی در رتبه اول و استان  180000هکتار سطوح زیر کشت و با تولید  6540مازندران با 
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تن میوه کیوی در رتبه دوم و  122779هکتار سطح زیر کشت و با تولید  5226گیالن با دارا بودن 

تن میوه کیوی در رتبه سوم  2874هکتار سطح زیر کشت و با تولید   108استان گلستان با دارا بودن  

 2013سال ( در FAOقرار دارند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان خوار و بار جهانی)

 140000افزایش بوده و کشور چین با  روز به روز در حالدهد که تولید جهانی کیوی میالدی نشان می

کنندگان جهانی این تن میوه کیوی در رتبه اول تولید 1765847هکتار سطح زیر کشت و با تولید ساالنه 

هزار تن  32000هکتار سطح زیر کشت و با تولید ساالنه  11884میوه قرار دارد و کشور مان ایران با 

  .(1394. آمارنامه، 2013)فائو،  ه استمیوه کیوی در رتبه هشتم جهانی قرار گرفت

 فروتارزش غذایی کیوی - 1-6

ز موز است. این اباشد. مقدار پتاسیم آن به لحاظ وزنی کمی کمتر می cکیوی منبع غنی از ویتامین     

 های فالونوئیدناکسیداباشد. پوست آن منبع خوبی از آنتینیز می A، E، k، 6B های میوه حاوی ویتامین

د لینولئیک است که میزان آن در بذر به نام اسی 3-وع اسید چرب امگانروغن بذر کیوی دارای یک  ت.اس

 امر احتماال آورند، علت اینای دارای اثرات ملین به حساب میکیوی را میوه رسد.% می62کیوی به 

( هاوتئازاده پرخانو)از  سطح باالی فیبر آن است. کیوی خام سرشار از آکتینیدین، آنزیم حالل پروتئین

 برخی از ا برایتواند مورد استفاده قرار بگیرد، اماست، که به لحاظ تجاری برای نرم نمودن گوشت می

یاهی، گشیره  زا باشد. به ویژه برای افرادی که دارای حساسیت نسبت بهافراد نیز ممکن است حساسیت

 .(2016)یو اس دی،  سیت خواهند داشتباشند احتماال به کیوی نیز حساانبه هندی یا آناناس می

 مواد آلی - 1-7
های شیمیایی( ساخته دست بشر نیستند و به )مانند سموم و کود مواد آلی بر خالف مواد شیمیایی    

مواد آلی دارای درصد باالیی از عنصر کربن  صورت طبیعی در محیط زیست اطراف ما وجود دارند.

میزان مطلوب مواد  .یابدمی )کربنی( آن افزایش شد درصد موادآلیتر باهستند و هر چه خاک حاصلخیز

 4تا  2های کشاورزی اروپا این میزان بین درصد است. در خاک 6تا  4های کشاورزی بین آلی در خاک

های خشک و رسد. اما در سرزمیندرصد می 6درصد و در بعضی از نقاط اروپای شرقی نظیر اوکراین به 

، میزان ماده آلی در اکثر نقاط (5-1)جدولبه جز نوار ساحلی شمال ،اشد. به طوری کهبکویری ناچیز می

 (. مواد آلی به دو نوع مواد غیر هیومیکی1394دواتگر،  و 1391میرحاجیان ) درصد است 1ایران زیر 

-تقسیم می)مواد تغییر یافته بقایای حیوانی و گیاهی(  مانده حیوانی و گیاهی( و مواد هیومیکی)مواد باقی

   از آنجا که این ماده. اندگرفته مواد هیومیکی نام خود را از هوموس(. 2003)پیالنالی و کاپالن  شوند

pH شده ک اسید شناخته میبه نام هیو و باشدهوموس می اتمشتقاز و  شتهدا( 5تا  8/3) فاسیدی ضعی

هیومیکی در  مواد. چه آلی ندارداما حقیقتاً هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و . است
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ها،آلدئیدها و تیدها، فنولپمعدنی گوناگون نظیر اسیدهای آمینه، پ -واقع طیف وسیعی از ترکیبات آلی

و  که مجموعاً ترکیب بسیار پیچیده شودرا شامل میها در پیوند با انواع کاتیونکه اسیدهای نوکلئیک 

و  (1391)میرحاجیان  ها سال در طبیعت دوام بیاوردنیلیوتوانند مکه می می سازندانگیزی را شگفت

هیومیک اسید یک پلیمر  .اعمال بسیار شگرفی انجام دهد که قابل قیاس با هیچ ترکیب دیگری نیست

های های اسیدی کربوکسیل بنزوئیک و فنلی )مکانمربوط به عامل H+های طبیعی است که دارای موضع

-(. اسید هیومیک یک ماکرو مولکول پیچیده آلی می1386و همکاران،  تبادل کاتیونی( است )سردشتی

شود و نتیجه نهایی عمل هومیفیکاسیون است. باشد که با پدیده شیمیایی و باکتریایی در خاک تشکیل می

% از وزن مولکولی آن را 50باشد و دالتون می 105تا  104این اسید دارای وزن مولکولی نسبتا باال 

مواد هیومیکی بر اساس حاللیت در اسید و باز به (. 1386)سردشتی و همکاران،  دهدمیکربن تشکیل 

کیلوگرم بافت گیاهی، صدگر . اشودبندی می( و هیومیک تقسیمFA) لویک(، اسید فوHAاسید هیومیک )

 أمینمثالً برگ خشک را در زیر الیه نازکی از خاک قرار دهید و گرما، رطوبت و اکسیژن کافی برای آن ت

شوند. کمپوست در واقع وگرم کمپوست تبدیل میلکی 15های گیاهی به ماندهچند ماه، پسشود در طی 

های گیاهی را در آن تشخیص توان بافتماده ارگانیک نیمه تجزیه شده است و با چشم غیر مسلح می

های قارچ  اک که عمدتاًکننده موجود در خهای تجزیهمیکرو ارگانیسمو روند تجزیه ادامه یابد  . اگرداد

کیلوگرم  15از  ،سرانجام درمدت زمانی که هیچگاه کمتر از یکسال نخواهد بود .باشندمیکروسکوپی می

گذارند که به آن هوموس گفته ای رنگ به جای میکیلوگرم ماده نرم قهوه 3کمپوست چیزی حدود 

کنید. اما در زیر شاهده نمیشود. در هوموس با چشم غیرمسلح شما آثاری از بافت گیاهی ممی

و  هوموس نیز مراحل میانی تجزیه را طی کند د. اگرهای گیاهی قابل شناسایی هستنمیکروسکوپ سلول

 3ها یعنی گرما، رطوبت، اکسیژن و مواد معدنی فراهم باشد، از برای فعالیت میکروارگانیسم نیز شرایط

 1و یا صدها سال نیز برسد، سرانجام چیزی حدود ها ای که ممکن است به دهکیلوگرم هوموس در دوره

 .ای به نام هیومیک اسید تشکیل خواهد شدکیلوگرم ماده سیاه رنگ مایل به قهوه

 های اسید هیومیکساختار مولکولی و ویژگی - 1-7-1
تا  5000 اسید هیومیک شامل کربوکسیلیک، فنولیک، ذرات الکلیک وکربونیل با وزن مولکولی      

و در آب و  (. اسید هیومیک در مواد قلیایی محلول2014)پرکاش و همکاران،  باشددالتون می 10000

 د.عنصر معدنی را دار 60( و قابلیت اتصال به 1391حاجیان، )میر باشداسید نامحلول می

 نقش اسید هیومیک در خاک و گیاه - 1-7-2

ذارد گت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر میمواد هیومیکی بر روی رشد گیاه به صورکه  رش شدهاگز     

طور مستقیم، ترکیبات هیومکی اسید ممکن است اثرات بیوشیمیایی (. به2002 ،)نادری و همکاران
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ی سلولی، سطح غشا یا در سیتوپالسم )افزایش مقادیر فتوسنتز و تنفس در گیاهان، مختلف در دیواره

( اثرات غیر مستقیم 1990یاه داشته باشد )چن واویاد فعالیت شبه هورمونی گ افزایش سنتز پروتئین( و

بهبود  -2 ،های مفید خاکافزایش جمعیت میکروارگانسیم -1ترکیبات در حاصلخیزی خاک شامل: 

 ،)آکینسی و همکاران خاک pHو ظرفیت بافری  افزایش در ظرفیت تبادل کاتیونی -3 و ساختمان خاک

هایی کند که جهت بهبود محتوای آلی خاک روشبیان می (2003دوران و همکاران ) .باشد( می2009

معدنی در -های آلیمانند تناوب زراعی، شخم متنوع، کاربرد کودهای سبز و حیوانی، استفاده از کود

معدنی هیومیک اسید است. فعالیت اسید هیومیک -های آلییکی از مصادیق کود ،کشاورزی وجود دارد

باشد. اسید هیومیک وقتی که در محلول خاک می pHآن، غلظت و  بهه طور وسیعی وابسته به منشاء

(، منجر به از دست دادن تدریجی 5تا  8/3های قلیایی  به کار برده شود، طبیعت اسیدیته کم آن )خاک

های عامل برای طوالنی مدت سبب افزایش قابلیت دسترسی گروه ،شود. بنابراینهای عامل میگروه

 (.2013 ،)عباس و همکاران دهدرفیت کالت شدن یونی خود را افزایش میشود و ظتوسط گیاه می

 های جذب عناصر در گیاهانمحیط - 1-8

فاوتی تیسم جذب کنند. از لحاظ  مکانمعموال گیاهان مواد غذایی را از محیط ریشه یا برگ جذب می    

در دو  ،شودمی عدم عبور مواد ها وجود ندارد ولی موانعی که سببها و یا ریشهبین جذب از طریق برگ

ها ه عبور محلولکهای هوایی مواد آبگریز )کوتیکول( وجود دارد مثال در سطح اندام .اندام متفاوت است

افت بهر دو  های آبگریز مکانیسم مولکول جذب دردهد. پس از عبور یون از الیهرا به شدت کاهش می

 ،اردن قرار دباشد. غلظت محلول خاک که ریشه در آمیغلظت مواد به کار رفته  ،چنینیکسان است. هم

ن به شد ها در هوای گرم و خشکمعموال خیلی رقیق است ولی غلظت محلول پاشیده شده بر روی برگ

 .(1392 ،)طباطبائی توانند تحمل نمایندها نمیرود که این غلظت را معموال ریشهباال می

 اهداف پژوهش: - 1-9

سید بردن ا با بکاراصر غذایی )میکرو و ماکرو( توسط کیوی رقم هایوارد جذب عنشرایط  بهبود  -1

 .هیومیک

عیین بهترین سطوح مصرف اسید هیومیک برای افزایش جذب عناصر غذایی توسط کیوی رقم ت -2

 هایوارد.

 ناصر ماکرو وپاشی( برای افزیش جذب عپاشی و خاکیابی به بهترین روش کاربرد )محلولدست -3

 ر کیوی رقم هایوارد.میکرو د

 .های ارگانیک و عملکرد بیشتر کیوی فروتیابی به تولید میوهدست -4



 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 
 
 

   

 دوم:فصل 

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 (HAهیومیک اسید) - 2-1

های شیمیایی و غلظت مواد هیومیکی اثرات مختلف بسته به نوع منشاء، اندازه مولکول، ویژگی     

دهد که افزایش جذب عناصر میکرو ر روی گیاه دارند مکانسم عمل مواد هیومیکی نشان میمتابولیکی ب

مواد هیومیکی از طریق  .(2012)مرادی توچایی،  شودباعث افزایش رشد در گیاهان مورد تیمار می

 فر،)تهرانی ها در محیط ریشه می شوندهای آنزیمی باعث افزایش تجمع میکروارگانسیمتسریع فعالیت

استفاده از ترکیبات حاوی هیومیک و فولویک اسید خاک را پویا کرده و باعث افزایش باروری  .(2012

عناصر غذایی با سهولت بیشتری در  ،از سوی دیگر گردد.زایش فعالیت ریزجانداران میبه واسطه اف

به داخل آن  این ترکیبات خاک را متخلخل نموده تا نفوذ آب ،چنینگیرد. هماختیار ریشه قرار می

ضمن اینکه ظرفیت نگهداری آب در خاک به واسطه مصرف  .تر بوده، هوادهی خاک بهتر گرددراحت

هیومیک اسید یک کود طبیعی و ارگانیک بوده که باعث بهبود خصوصیات  .یابداین کودها افزایش می

ای خاک از لحاظ تغذیهها بوده که باعث بهبود خاک و گیاه شده و دارای عناصر غذایی ضروری، ویتامین

( هیومیک اسید باعث 2012) عامری و همکاران شود.شده و این باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می

ها و کشدرصدی آفت 30درصدی عملکرد محصوالت مختلف از طریق کاهش مصرف  70افزایش 

واد و منابع طبیعی و مواد مورد استفاده در هیومیک اسید مشتق شده از مهای شیمیایی شده است. کود

تشکیل شده است. این ماده از مواد سازگار با مواد آلی  اسید هیومیک کود ،چنینباشند. همپایدار می

 .کامال با محیط زیست سازگار است

 اسید و تاثیر بر جذب عناصر غذاییهیومیک – 2-1-1
( محلول پاشی اسید هیومیک 1393براساس نتایج به دست آمده توسط نظری دلجو و همکاران )     

شود. می 1بهار باعث بهبود خصوصیات رشدی، نموی، عملکردی و کیفیت پس از برداشتی گل همیشه

تر از ها محلول پاشی اسید هیومیک در گل همیشه بهار میزان جذب کلسیم و فسفر بیشدر تمامی تیمار

دستیاران و  گرم بر لیتر مشاهده گردید.میلی 250شاهد بود و حداکثر جذب فسفر و کلسیم در تیمار 

وی گل رز رقم ر ترسین بر( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید به همراه پو2015همکاران )

http://palayeshcood.com/product/%da%a9%d9%88%d8%af-%d9%87%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88


 

 

 

 

11 

 

Dolce ها و عمر پس از برداشتی در کشت هیدروپونیک باعث افزایش جذب عناصر ماکرو و در برگ

اثر قابل توجهی بر روی جذب عناصر منیزیم، کلسیم، پتاسیم، فسفر،  که،به طوری .ها شده استگل

اسید  ( گزارش کردند که0142ها داشته است. پانسیو و همکاران )ها در برگنیتروژن و غلظت آن

هیچ اثری بر روی  کهدر حالی .باعث افزایش جذب آمونیوم در دو گونه از کاج شده است هیومیک

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید بر روی 2014دنرا و همکاران )جذب نیترات نداشته است. 

ترین غلظت مس، آهن، بیش ،هکبه طوری .گیاه سیر باعث افزایش جذب مواد غذایی معدنی شده است

 .ام هیومیک اسید تیمار شده بودندپیپی 400گوگرد زمانی مشاهده شده بود که گیاهان با غلظت 

ام هیومیک اسید پیپی 200ترین میزان منیزیم، فسفر، روی زمانی که گیاهان با غلظت بیش ،کهدرحال

ت پتاسیم، کلسیم و منگنز زمانی که گیاهان با چنین بیشترین غلظمشاهده گردید و هم ،نددتیمار شده بو

مشاهده شد. این نتایج نشان داد که ارتباط مثبت قابل  ،ام هیومیک اسید تیمار شدندپیپی 300غلظت 

 عامری و همکاران توجهی به ترتیب بین منیزیم و فسفر، منیزیم و روی، فسفر و روی، مس وجود دارد.

فرنگی رقم کاماروزا افزایش ید جذب عناصر غذایی را در توت( گزارش کردند که هیومیک اس2012)

-پی 20ترین میزان نیتروژن در تغذیه با آب ابیاری در غلظت دهد. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشمی

ام به دست آمد. در روش پیپی 10ها در غلظت ترین میزان فسفر و پتاسیم و آسمیالتام و بیشپی

ترین میزان پتاسیم در غلظت ام و بیشپیپی 20و  10ن میزان نیتروژن در غلظت تریپاشی بیشمحلول

( گزارش کردند که کاربرد برگی هیومیک 2012اصغر زاده و همکاران ) ام مشاهده گردید.پیپی10

های ، فسفر برگتر و میزان پتاسیم، آهنی کالوساسید اثر قابل توجهی بر روی عملکرد، طول و اندازه

ها در تیمار استیک اسید وکمترین بیشترین میزان فسفر و پتاسیم برگ ،کهبه طوری داشته است. انگور

 ( گزراش2006ثبت شد. فالحی و همکاران ) های مورد اندازه گیری در تیمار شاهدمقدار تمامی پارامتر

افزایش عملکرد  کردند که کاربرد هیومیک اسید به همراه نیتروژن بر روی سیب رقم رم زود بارده باعث

های شاهد و درختان تیمار شده با هیومیک اسید با مقادیر کم، نسبت به درختان شاهد شده است. تیمار

ها بیشتر بود. میزان ها نسبت به سایر تیمارها نیتروژن و منگنز کمی داشتند اما پتاسیم برگهای آنبرگ

نسبت به درختان  ،ر متوسط تیمار شده بودندها در درختانی به وسیله هیومیک اسید با مقادیآهن برگ

حفظ آب بیشتری در ناحیه  ،شاهد بیشتر بود و درختانی که به وسیله هیومیک اسید تیمار شده بودند

ها ( گزارش کردند که مواد هیومیکی باعث بهبود آهن در تیمار2002سانچز و همکاران ) ریشه داشتند.
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( گزارش کردند که 2010شده است. بلدی و همکاران ) چنین باعث افزایش جذب مسشده است و هم

ها درختان تیمار ها و برگها در ریشهدرختان هلویی که با مواد آلی تیمار شده بودند غلظت پتاسیم آن

های درختان تیمار شده کاهش یافت. شده باال بوده و غلظت کلسیم و منیزیم کلسیم و منیزیم در برگ

های خشبی نشان داد و تنها های نرم ارتباط مثبتی با مواد غذایی رییشهغلظت عناصر غذایی در ریشه

نیتروژن ارتباط منفی نشان داد. به استثنای کلسیم و منیزیم، انتقال مواد غذایی پرمصرف به وسیله درختان 

 تیمار شده نسبت به شاهد باال بوده است.

 رویشی اسید و شاخصهیومیک – 2-1-2

های انجیر رقم ( گزراش کردند که تیمار هیومات پتاسیم بر روی دانهال2015) حجاج و همکاران    

( اثرات مثبتی روی خصوصیات رویشی مانند ارتفاع دانهال، تعداد برگ، وزن خشک White Adciسفید )

های انجیر را با افزایش جذب مواد غذایی در برگ نسبت به شاهد داشت. هیومات پتاسیم رشد دانهال

-کنندگی عناصر تسریع میها از طریق ویژگی کالتهو افزایش نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ دسترس گیاه

اسید اثرات مثبتی بر روی رشد ریشه، ( گزارش کردند که تیمار هیومک2015) سجادیان و همکاران .کند

تیمار  ،که ( داشته است. به طوریp. veraهای پسته رقم بادامی )شاخه و میزان نیتروژن برگ در دانهال

ها، اندازه ریشه، قطر، وزن تر و خشک ریشه شده است اسید باعث افزایش ارتفاع، فاصله میانگرههیومیک

گیری عناصر برگ نشان داد که میزان عناصر میکرو مانند روی، منگنز و مس در گیاهان تیمار و اندازه

د ریشه به وسیله افزایش جذب های پسته ناشی از گسترش رششده افزایش یافته است و رشد دانهال

( گزارش کردند که 2015شبان و همکاران ) ها را شده است.مواد غذایی است که افزایش رشد شاخساره

های باعث افزایش شاخص (caninoکنیو) اسید بر روی هلو رقمپاشی عصاره مخمر و هیومیکمحلول

چنین برخی از ذایی برگ و همرشدی مانند کلروفیل کل، سطح برگ، تعداد برگ، غلظت عناصر غ

( گزراش 2015چمنی و همکاران ) صفات مربوط به میوه از قبیل اندازه، وزن، قطر میوه شده است.

ای بر هظ( اثر قابل مالح.cathaaranthus roseus lاسید بر روی گیاه پروانش ) کردند که کاربرد هیومیک

در گیاهان تیمار شده ارتفاع  ،کهبه طوری .شتروی صفات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پروانش دا

داری هان شاهد اختالف معناهای جانبی با گیاهای، شاخهها، کلروفیل کل، هدایت روزنهگیاه، تعداد برگ

)دسترس  هان تیمار شده باعث افزایش فتوسنتز و فراهمیوجود داشت. تیمار هیومیک اسید در گیاه

های میانی و جانبی گیاه پروانش شود و این افزایش رشد در شاخهاه مینمودن( مواد غذایی برای رشد گی

( تیمار هومات پتاسیم استخراج شده از 2013) بر اساس گزارش پرکاش و همکاران قابل مشاهده است.

 .اندهای رشد افزایش داشته% پارامتر4% روی توت نشان داد که در غلظت 10% تا 1لیگنیت در سطح 
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اسید بر روی چون هیومیکپاشی ترکیبات آلی هم( گزارش کردند که محلول2016ن )شابان و همکارا

چنین باعث افزایش وزن خشک، ارتفاع، سطح گندم باعث بهبود خصوصیات مورفولوژیکی شده و هم

( گزارش کردند که 2014دنر و همکاران )برگ گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شده است. 

تانا و  ها شده است.میک اسید بر روی فلفل تند باعث افزایش سطح برگ و تعداد شاخهپاشی هیومحلول

های بادام رقم اسید بر روی دانهالپاشی اوره و هیومک( گزراش کردند که محلول2016) همکاران

-بیش ،کهبه طوری .نانپاریل باعث افزایش ارتفاع، سطح برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ریشه شده است

اسید به دست گرم هیومیک 3های جانبی، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ در تیمار ن تعداد شاخهتری

ها باعث افزایش اسید به همراه اوره در تمامی غلظتپاشی هیومیکمطالعات نشان داد که محلول .آمد

گرم  3با  ترین میزان نیتروژن برگ در گیاهان تیمار شدهشود و بیشعناصر ماکرو و میکرو برگ می

ترین میزان پتاسیم، فسفر، منیزیم، کلسیم، آهن، روی، منگنز که بیشدر حالی .اسید مشاهده گردیدهیومیک

( گزارش کردند که کاربرد 2015رحمان و همکاران ) .اسید مشاهده گردیدگرم هیومیک 2برگ در تیمار 

کیفیت  یاه و افزایش رشد گیاه وپایداری گ ( باعث حفظ حالتTulipa) اسید بر روی گل اللههیومیک

( محلول پاشی اسید 1393براساس نتایج به دست آمده توسط نظری دلجو و همکاران )آن شد. های گل

 1هیومیک باعث بهبود خصوصیات رشدی، نموی، عملکردی و کیفیت پس از برداشتی گل همیشه بهار

ر محلول پاشی هیومیک اسید بر وزن خشک دار بودن اثشود. براساس نتایج به دست آمده بیانگر معنیمی

-درصد می 5در سطح  وزن خشک ریشه، سطح برگ، تعداد برگ و تعداد گل در بوتههای هوایی، اندام

بهار مشخص شد که های رشد و نموی همیشهبراساس بررسی کارایی هیومیک اسید روی پارامتر باشد.

تر بوده است. به با شاهد و سایر تیمارها موثر گرم بر لیتر هیومیک اسید در مقایسهمیلی 250غلظت 

-و هم درصد شد. 5برابری عملکرد در مقایسه با شاهد در سطح  3این غلظت باعث افزایش  ،کهطوری

 سرحان و .افزایش وزن خشک و عمر گلدانی گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شده است ،چنین

اسید به دلیل زایش رشد رویشی در اثر افزایش هیومیک( گزارش کردند که علت اف2011) همکاران

به تهویه خاک و تنفس ریشه کمک و  ،ینابنابر و فرج خاک و افزایش تهویه آن است. افزایش خلل

یابد و این گسترش به صورت افزایش رشد کند و گسترش میها به آسانی در خاک نفوذ پیدا میریشه

-( تیمار خاکی هیومیک اسید بر روی ذرت علوفه2013) دائور بر اساس گزارش .شودرویشی نمایان می

کاوال  های رشداز قبیل تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک شده است.ای باعث افزایش شاخص

های پاپایا اثر مثبتی اسید بر روی دانهالپاشی هیومیک( گزراش کردند که محلول2011) کانته و همکاران

ها شده است. به طوری که ارتفاع، قطر، داشته و باعث بهبودکیفیت نهال های هوایی آنبر روی بخش

اسید اختالف معنی داری را نسبت حجم ریشه و کلروفیل کل و سطح برگ گیاهان تیمار شده با هیومیک

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید بر 2014سانی و همکاران) به گیاهان شاهد از خود نشان دادند.



 

 

 

 

14 

 

ترین ارتفاع در سویا باعث افزایش ارتفاع گیاه و خصوصیات رشدی آن شده است و بیشروی گیاه 

( گزراش کردن که 2016بتونی و همکاران) .ترین در گیاهان شاهد مشاهده گردید% و کم2 غلظت

، ریشه، قطر ساقه، وزن تر و های پیاز باعث افزایش اندازه شاخهکاربرد هیومیک اسید بر روی دانهال

ترین رشد در ساقه، وزن تر وخشک ریشه، سطح بر گ، حجم و سطح ریشه شه  است و بیش خشک

( گزراش کردند که کاربرد 2016) دینگ و همکاران لیتر در لیتر ثبت شد.میلی 20و  17های غلظت

تیمار شده  های ذرتهای دانهالها و برگای باعث بهبود رشد ریشههیومیک اسید به طور قابل مالحضه

ای نیز کاربرد هیومیک اسید باعث افزایش نسبت به گیاهان شاهد شده است و در کشت درون شیشه

اوگار و  های گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شده است.برابری ریشه ها و افزایش دوبرگ

درصدی  5/63درصد هیومیک اسید باعث افزایش  4/0( گزارش کردند که کاربرد 2013) همکاران

 های شاهی و ترشک شده است.ول و عرض برگط

 عملکردی اسید و شاخصهیومیک – 2-1-3

اسید بر روی هلو پاشی عصاره مخمر و هیومیک( گزارش کردند که محلول2015شبان و همکاران )    

اسید باعث پاشی هیومیکباعث بهبود عملکرد میوه شده است و عالوه بر این محلول (canino) کنیو رقم

( 2013ابدول و هکاران ) ها تحت شرایط سردخانه شده است.مانی میوهود کیفیت و قابلیت انباربهب

از ارقام سیر اثر مثبتی  2 های بیولوژیک و هیومیک اسید بر رشد و عملکردگزارش کردند که کاربرد کود

پاشی و محلول (2-دارند. نتایج به دست آمده نشان داد تلقیح گیاهان سیر با کود بیولوژیک )هالکس

نوبت با هیومیک  3پاشی در محلولنوبت تاثیر زیادی بر افزایش تولید سیر دارد.  2هیومیک اسید در 

( 2012اصغر زاده و همکاران )ها شده است. روی گیاهان تلقیح شده باعث افزایش وزن پیازاسید بر

 4ی کالوسترملکرد، طول و اندازهگزارش کردند که کاربرد برگی هیومیک اسید اثر قابل توجهی بر روی ع

های انگور داشته است. بیشترین و کمترین مقدار عملکرد میوه به ترتیب و میزان پتاسیم، آهن، فسفر برگ

ها ها و میزان آهن برگدر تیمار هیومیک اسید و شاهد به دست آمد. بیشترین اندازه و طول کالوستر حبه

ها در تیمار بت شده است. اما بیشترین میزان فسفر و پتاسیم برگدر تیمار هیومیک اسید + استیک اسید ث

احمد و  .ثبت شد گیری در تیمار شاهدهای مورد اندازهاستیک اسید وکمترین مقدار تمامی پارامتر

اسید بر روی گالیول باعث افزایش رشد و عملکرد ( گزارش کردند که کاربرد هیومیک2013همکاران )

کامی و  های گالیول افزایش یافته است.در گیاهان تیمار شده وزن و اندازه گل ،کهبه طوری .شودآن می

اسید بر روی گیاه ذرت باعث افزایش عملکرد ماده رش کردند که کاربرد هیومیکا( گز2016همکاران )

( گزارش  کردند که کاربرد خاکی اسید 2013عباس و همکاران ) خشک در این گیاه شده است.

دهی، بعد از تشکیل میوه، بین دو فاز( باعث افزایش تشکیل میوه در قبل از گلند نوبت )در چهیومیک 
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( 2011) اوزدامارانلو و همکاران هر شاخه، تعداد میوه و باعث کاهش ریزش میوه نارنگی شده است.

ها تهها، افزایش عملکرد بواسید بر روی خیار باعث افزایش وزن میوهگزراش کردند که کاربرد هیومیک

( گزارش کردند که کاربرد پتاسیم هیومات به همراه عصاره مخمر 2013) شازلی و همکاران شده است.

گرم در لیتر  20باعث افزایش عملکرد در درختان پرتقال رقم واشنگتن ناول شده است. و در غلظت 

حجاج  نشان دادند.اهان شاهد از خود ترین اختالف را نسبت به گیاسید گیاهان تیمار شده بیشهیومیک

% بر روی درختان زیتون 5/0اسید با غلظت پاشی هیومیک( گزارش کردند که محلول2013و همکاران )

خصوصیات فیزیولوژیکی  ،کهدر حالی .، پیکوال، کاالماتا باعث افزایش عملکرد شده استارقام مانزانیال

 داری از خود نشان داد.اهد اختالف معنیتر نسبت به درختان شو  بیوشیمیایی این ارقام در غلظت پایین

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید بر روی میوه انار باعث افزایش 2015) تولنر و همکاران

ای چنین باعث افزایش وزن، حجم میوه و سیستم ریشهو هم عملکرد و بهبود خصوصیات کیفی میوه شد

( گزارش کردند که 2014) صفایی و همکاران شد. و اندزه گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد

ای بر روی تعداد کپسول در هربوته، تعداد هظاسید اثرات قابل مالحدانه با هیومیکتیمار گیاه داروئی سیاه

ترین بیش ،به طوری که .ها، عملکرد بذر و سطوح برداشت این گیاه داشتبذر در هر کپسول، وزن بذر

-ترین عملکرد هم از آن تیمار یک میلیاسید و کملیتر در لیتر هیومیکمیلی 6ا ت 3های عملکرد در تیمار

( گزراش کردند 2016شاه و همکاران )اعظم اسید و گیاهان شاهد به دست آمد.لیتر در لیتر هیومیک

اسید بیشترین عملکرد را نسبت به گیاهان شاهد از خود نشان زمینی تیمار شده با هیومیکگیاهان سیب

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید بر روی گندم باعث افزایش 2015) بکری و همکاران ادند.د

 ( گزراش کردند که محلول پاشی درختان انبه با غلظت2014همکاران )تانک و  عملکرد شده است.

ها شده و عملکرد درختان تیمار شده با درختان شاهد هیومیک اسید باعث افزایش وزن میوه %1/0

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید بر روی 2016) دشتی و همکاران .داری داشتاختالف معنی

لیتر در هکتار هیومیک اسید به  5ترین عملکرد در چغندر قند باعث افزایش عملکرد ریشه شده و بیش

یومیک ( با ه Lactuca sativa( گزارش کردند که تیمار کاهو)2016) میرداد و همکاران دست آمد.

های خارجی و مغز داخلی کاهو شد و نتایج به دست آمده اسید باعث افزایش عملکرد، وزن خشک برگ

ترین اختالف بین گیاهان گرم در لیتر هیومیک اسید بیشمیلی 1600تا  800های نشان داد که در غلظت

ش کردند که کاربرد ( گزار2016) چاپووسکی و همکارانیواس .شتتیمار شده با گیاهان شاهد وجود دا

چنین باعث افزایش زنی بذور و هممواد هیومیکی بر روی بذور گیاه کتان باعث کاهش زمان جوانه

درصد  8/0( گزارش کردند که کاربرد 2013) اوگار و همکاران درصد شد. 1/28عملکرد فیبر گیاه تا 

لی  .ی گیاه ترشک شددرصدی عملکرد 78درصدی عملکرد شاهی و  68هیومیک اسید، باعث افزایش 

تواند بر عملکرد و اجزای عملکرد که روش مصرف هیومیک اسید میکردند( گزارش2014) و همکارن
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 و ترین میزان غالف، وزن هزاردانهگرم در هکتار بیشکیلو 3هیومیک اسید  گیاه ماش اثر بگذارد. کاربرد

توجه عملکرد دانه و باعث افزایش قابل روش 3.کاربرد هیومیک اسید در هر است دانه را داشته عملکرد

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید 2012) اجزای عملکرد ماش شده است. سروار و همکاران

در  ،کهطوریبه .های نخود شدبرروی گیاه نخود باعث افزایش وزن غالف، وزن دانه و عملکرد کل بوته

ترین اختالف را نسبت به گیاهان شاهد از خود بیشگرم هیومیک اسید در کیلوگرم خاک میلی 50غلظت 

 نشان دادند.

 های کاربرد آنو روشاسید هیومیک – 2-1-4

با  (White Adciهای انجیر رقم سفید )دانهالتیمار  ( گزراش کردند که2015حجاج و همکاران)    

پتاسیم پاشی محلول ،هبه طوری ک .داری نسبت به شاهد از خود نشان دادپتاسیم هیومات اختالف معنی

( گزارش کردند که 2014فان و همکاران) اثرات بهتری نسبت به کاربرد خاکی آن داشت. هیومات

تر و خشک ریشه و ساقه و داریاز نظر آماری بر روی وزناسپری برگی اسید هیومیک تاثیر مثبت و معنی

 لی و همکارن گزارش .ه باشدسطح برگ گل داودی داشت. رشد به دلیل بهبود شرایط خاک منطقه ریش

تواند بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش که روش مصرف هیومیک اسید می کردند ( گزارش2014)

پاشی و کاربرد خاکی روش مصرف اسید هیومیک: تیمار بذری، محلول 3اثر بگذارد. در طی این آزمایش 

ها، وزن هزاردانه، گیاه، غالف دانهدر این آزمایش استفاده شد. روش مصرف هیومیک اسید غالف 

تاثیر روش مصرف هیومیک عملکرد بیولوژیکی تحت ،کهدر حالی .تاثیر قرار دادعملکرد دانه را تحت

( 2013) کیلوگرم در هکتار ثبت شد. حجاج و همکاران 3و بهترین نتایج در غلظت  اسید قرار نگرفت

نشینی بر روی درختان زیتون رقم پیکوآل ن میوهپاشی هیومیک اسید در زمامحلولکه گزارش کردند 

داری مشاهده گردید. شازلی و اثرات مثبتی داشته و بین درختان تیمار شده و گیاهان شاهد اختالف معنی

اسید بر روی درختان مرکبات رقم کاربرد خاکی هیومیککه ( گزارش کردند 2013همکاران گزاش )

 20گیری شد و بهترین نتایج در غلظت های مورد اندازهپارامترواشنگتون ناول باعث بهبود و افزایش 

( گزارش کردند که کاربرد خاکی 2013) گرم برای هر درخت مشاهده گردید. اشرف و همکاران

دهی، بعد از میوه هیومیک اسید بر روی درختان نارنگی ماندارین رقم کینووا در سه نوبت )قبل از گل

داری با درختان شاهد از خود نشان که درختان تیمار شده اختالف معنینشینی در دونوبت( انجام شد 

فرنگی رقم اسید بر روی توتپاشی هیومیک( گزارش کردند که محلول2012) دادند. فرهادی و همکاران

-ها شده و بهترین نتایج در غلظتآروماسو باعث افزایش و بهبود خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی بوته

پاشی ( گزارش کردند که محلول2015) گرم در لیتر مشاهده گردید. شبان و همکارانمیلی 3تا  5/1های 

های بیوشیمیایی و جذب مواد غذایی شده آلو رقم کانینو باعث افزایش پارامترهیومیک اسید بر روی زرد
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 همکارانلیتر در لیتر هیومیک اسید مشاهده گردید. عصری و میلی 60است و بهترین نتایج در غلظت 

فرنگی باعث بهبود جذب مواد اسد بر روی گوجه( گزارش کردند که کاربرد خاکی هیومیک2015)

( گزارش کردند که کاربرد 2015) غذایی توسط برگ و تولید این سبزی شده است. عباس و همکاران

یط اسید بر روی گندم باعث افزایش رشد و بهبود جذب مواد غذایی و شراخاکی و برگی هیومیک

-( گزارش کردند که کاربرد خاکی و برگی هیومیک2015) شود. محمدینی و همکارانای خاک میتغذیه

اسید بر روی انگور رقم عسگری باعث بهبود خصوصیات کمی و کیفی این رقم شده است و بهترین 

ربرد ( گزارش کردند که کا2015گرم در لیتر مشاهده گردید. عشقی و همکاران ) 5/2نتایج در غلظت 

ها و فرنگی رقم پاروس باعث بهبود عملکرد و رشد بوتهاسید بر روی توتخاکی و برگی هیومیک 

اسید بر روی گل پاشی هیومیک( گزارش کردند که محلول2015) ها شد. عباس و همکارانکیفیت میوه

-میلی 500 جعفری باعث افزایش کمیت و کیفیت عملکرد این گیاه شده است و بهترین نتایج در غلظت

( گزارش کردند که کاربرد خاکی 2015) اسید به دست آمده است. محمودی و همکارانگرم هیومیک

ها انجام روز بعد از ظهور جوانه 45، 30، 15نارنگی انشو در سه نوبت به ترتیب  فلوویک اسد بر روی

-اساهد شد. یوشد که باعث بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان ش

اسید بر روی گیاه کتان در پاشی هیومیک( گزراش کردند که محلول2016) چاپووسکی و همکاران

های بیوشیمیایی گیاهان تیمار شده مراحل رشدی گیاه باعث افزایش عملکرد و کیفیت و سایر پارامتر

پاشی هیومیک اسید بر ( گزارش کردند که محلول2016) نسبت به گیاهان شاهد شد. ابدول و همکاران

های بیوشیمیایی نسبت به دانه در دو دوره رشدی باعث افزایش عملکرد و پارامترروی انگور قرمز بی

اسید بر روی ( گزارش کردند که کاربرد خاکی هیومیک2016) گیاهان شاهد شد. جوانشاه و همکاران

 8شود و بهترین نتایج در تیمار اه میهای رشدی گیهای پسته باعث بهبود جذب عناصر و پارامتردانهال

( گزارش کردند که 2016) اسید در یک کیلوگرم خاک ثبت گردید. سلطانا و همکارانگرم هیومیک

روز از دوره رشدی گیاه انجام  60، 50، 40های اسید بر روی گیاه اسفناج در دورهکاربرد برگی هیومیک

داری نسبت به گیاهان شاهد از خود شده اختالف معنی شد که نتایج حاصله نشان داد که گیاهان تیمار

( گزارش کردند که کاربرد خاکی هیومیک اسید بر روی انار باعث 2012) نشان دادند. مگدا و همکاران

های مورد گرم هیومیک اسید به ازای هر درخت پارامتر 48افزایش رشد و تولید این میوه شد و در تیمار 

( گزارش کردند که کاربرد هیومیک اسید به عنوان 2013) . خنزی و همکارانگیری افزایش یافتاندازه

های شاخه بریده ژربرا باعث افزایش خصوصیات بیوشیمیایی آن شد و بهترین محلول نگهدارنده گل

 لیتر در لیتر هیومیک اسید به دست آمد.میلی 25نتایج در غلظت 

دانه پاشی هیومیک اسید بر روی گیاه داروئی سیاه( گزراش کردند که محلول2014) صفایی و همکاران

 6تا  3در تیمار  ،به طوری که .گیری شدهای فیزیکی مورد اندازهباعث بهبود عملکرد و سایر پارامتر
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ترین اختالف را نسبت به گیاهان شاهد از خود نشان دادند. پرندیان و لیتر هیومیک اسید گیاهان بیشمیلی

کردند که کاربرد برگی هیومیک اسید بر روی گیاه لیلیوم باعث افزایش  ( گزارش2012) همکاران

( گزارش کردند که کاربرد خاکی و 2011) ها شد. اوزدامارلو و همکارانآنتوسیانین و بهبود کیفیت گل

برگی هیومیک اسید بر روی گیاه خیار باعث افزایش عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی، فیزیکی و 

 لی در کاربرد برگی و خاکی هیومیک اسید باعث کاهش میزان قند کل میوه خیار شد.کیفیت خیار شد و

کردند که کاربرد خاکی هیومیک اسید بر روی گیاه نخود باعث بهبود  ( گزارش2012) سروار و همکارن

به  گردید.ای آن شده و باعث افزایش خصوصیات فیزیکی و عملکردی گیاه نخود خصوصیات تغذیه

ترین اختالف گیاهان تیمار شده نسبت به گرم در کیلوگرم خاک بیشمیلی 50غلظت ر د ،کهطوری

اسید بر پاشی هیومیک( گزارش کردند که محلول2014) نان و همکارانگیاهان شاهد مشاهده گردید. می

روز یکبار انجام شد که باعث افزایش و  15های گل داوودی در چهار مرحله به صورت هر روی دانهال

 هبود خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد شد.ب
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 پژوهش هایمواد و روش
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 محل و زمان اجرای پژوهش - 3-1
قم رکیوی های جذب عناصر غذایی  توسط شاخصبه منظور بررسی اثر هیومیک اسید بر روی      

 ن شهرستان تالشکیوی رقم هایوارد در استان گیال ساله 6های نهال ای بر رویارد آزمایشی مزرعههایو

 د. شهرستان تالش منطقه وسیعی از شمال غرب استان گیالن را در برانجام ش 1394-1395در سال 

درجه  37ایی و عرض جغرافی ثانیه 3، دقیقه 54درجه،  48در طول جغرافیاییکه این شهرستان  گیردمی

 105در فاصله  هکباشد متر می 46آزاد هایثانیه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 13، دقیقه 48، 

ز شمال اتان ت. این شهرسمتری شمال غرب مرکز استان، در مسیر راه رشت ـ آستارا قرار گرفته اسوکیل

ستان ا هب دریای خزر و غرب با شهرستان آستارا، از جنوب با شهرستان رضوانشهر و از سمت شرق به

لبرز دارای های اشهرستان تالش به دلیل محصور بودن بین دریا و رشته کوه اردبیل محدود شده است.

 آب و هوای معتدل و بسیار مرطوب است.

بت شده در ثحداقل دمای و  بودهدر سال متر میلی 1123میانگین بارندگی در این شهرستان حدود     

 گرادسانتیدرجه 30گراد و حداکثر دمای ثبت شده در مرداد ماه حدود سانتیدرجه - 3بهمن ماه حدود 

اله رقم س 6های الباغ مورد آزمایش شامل نه باشد.های سال نیز تیر و مرداد میترین ماه.گرمبوده است

باشد. تغذیه تر میم 5/3ها روی ردیف متر و فاصله نهال 4ها باشد. در این باغ فاصله ردیفهایوارد می

سولفات دو  گرمکیلو 75آمونیوم، گرم سولفاتکیلو 300تن در هکتار کود دامی و  50باغ کیویرایج 

(. آبیاری 8381 ،)متقی شدآمونیوم در سال داده تریبل یا معادل آن فسفاتگرم فسفاتکیلو 100پتاس،

( انجام r hedUndeدقیقه به روش آبیاری بارانی زیر تاج ) 45تا  30باغ  به صورت روزانه و به مدت 

 شود.می

 هاطرح آزمایشی و تیمار - 2-3

شاهد )بدون کاربرد هیومیک اسید( و  تیمار 7 باهای کامل تصادفی این بررسی در قالب طرح بلوک       

واحد  28 کیلوگرم در هکتار  در مجموع با  6 و 4، 2 هایبا غلظتاسید یکهیوم و خاکی کاربرد برگی

 .آزمایشی به اجرا در آمده است
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Effect of  application  method and concentrations  of humic acid  on  

absorbtion of  elements of  kiwifruit (Hyward cultivar) 
 

Abstract 

  In order to investigate the effects of humic acid concentration and application method on 

nutrient uptake indices, of Kiwifruit cv Hyvard an experiment based on complet block 

design with three replication was conducted during 2015-2016 in one of the Kivifruit 

garden of Talesh city, Gilan province. Experimental treatments included soil drenching 

method and foliar spraying of different levels (control, 2, 4 and 6 Kg/h) of humic acid. In 

this study traits such as absorption indexes of nutrient elements consisting nitrogen, 

potassium, phosphorus, calcium, zinc, magnesium, manganese, copper and iron content of 

leaves also Size (Fresh and dry weight, length and diameter of fruit) and yield indexes of 

fruit and Leaf area, total chlorophyll and photosynthesis were measured. Phosphorus was 

measured by spectrophotometer at 430 nm and potassium was measured by flame 

photometer. Atomic absorption was used to determine the amount of calcium (at 

wavelength of 422.7 nm) and magnesium (at wavelength of 285.2 nm). Nitrogen was also 

measured by Kjeldahl method. Micro elements were determined by flame atomic 

absorption method. Standard samples and treatments were cloudy with a blue acetylene 

flame and the adsorption of iron, manganese, zinc and copper was read at wavelengths of 

243/3, 288.5, 213.9, 327.7 nm, respectively. This study was carried out in a randomized 

complete block design with seven treatments (0) and application of humic acid at 

concentrations of 2, 4, 6 kg ha-1 as spraying on leaves and soil application on Hayward 

cultivar with four replications Data from this study were analyzed by using Jmp statistical 

software and graphs were drawn using Excell 2013 software. Results of analysis of 

variance showed that different concentration of humic acid had significant effect on 

nutrient uptake indices at 1% probability level. Results  of this research indicated that 

using of humic acid caused increasine in  nutrient elements uptake in Hyvard cv. of 

Kiwifruit. Comparison of means showed that the highest value of nitrogen (1.8%) of foliar 

application of 2 kg.ha-1 and 4 kg.ha-1 to soil of humic acid, phosphorus (0.3%) obtained by 

foliar application of 2 and 4 kg.ha-1, calcium (3.5%) by foliar and soil application of  4 

kg.ha-1. the highest value of potassium(1.92) with soil application of 6 kg.ha-1, 

manganese(0.33%)  and copper(12.8 Mg . Kg Dw-1) of foliar application of 4 kg.ha-1,  iron 

(226 Mg . Kg Dw-1) of soil application 6 kg.ha-1 humic acid and the highest value of 

magnesium (34.7 Mg . Kg Dw-1)  uptake index obtained from adding 6 kg.ha-1 humic acid 

to soil. The results indicated that foliar spraying of 2 kg.ha-1 humic acid had higher 

efficieny for zinc uptake (21.7 Mg. Kg Dw-1).  Comparison of means showed that the 

lowest value of measured elements obtained in control treatment. The results of this 

research showed that using of humic acid caused increasing of yield in Hyvard cv. of 

Kivifruit. Comparison of means showed that the highest value of yield, Fresh and dry 

weight, length and diameter of fruit indices , Leaf area and SPAD index obtained from 

adding 4 kg/hec, the highest amounts of leaf chlorophyll were obtained in 6 kg/ha drench 

application and 2 kg/ha folior application of humic acid. Results showed that Application 

of Humic Acid Causes Increasing the Size and yield of fruit in Hyvard cv of Kiwifruit. 

According to this research, the best result was in levels of 4 kg/ha folior application of 

humic acid in most of the traits. and  obtained the lowest value of the traits in control. 

 

Keywords: Calcium, Iron, Nitrogen, Phosphorus , Potassium and yield 



 

 

 

 

22 

 

 

 

                                                                    

University of Mohaghegh Ardabili 
  

Final Report of Research Project 

 

Effect of  application  method and concentrations  

of humic acid  on  absorbtion of  elements of  

kiwifruit (Hyward cultivar) 
  

 

By  

Ali Akbar Shokouhian and Ali Asghari  

 

Department of Horticulture 

Faculty of Agriculture & Natural Resources 

This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of 

Vice 

Chancellor for Research 

 
  

summer 2017 

http://www.uma.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=57

