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  ) Helianthus annuusرشد و عملکرد آفتابگردان ( يهابر شاخص کیومیه دیاس ریثأت

 يتنش شور طیدر شرا

  

  3یلیاسماع هیسم و 2نیتد ی، عل*1نیمحمودرضا تد

  

  )22/1/1400 رش:یخ پذی؛ تار 3/11/1394 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

در قالـب طـرح    يامزرعه یشیآزما ،خاك شور طیکرد آفتابگردان در شراو عمل يبر صفات رشد کیومیه دیاس ریاثر مقاد یبررس منظوربه

 6 و 3، 1( کیومیه دیسطح اس 3شامل  شیآزما يمارهایدر کاشان انجام شد. ت 1393با سه تکرار در سال زراعی  یکامل تصادف يهابلوك

در هکتـار و شـاهد    کیومیه دیلیتر اس 3کافی خاك،  نیتروژن طیخاك، بدون اسید هیومیک در شرا یکاف تروژنین طیرادر هکتار) در ش تریل

ـ گبـر تمـام صـفات مـورد انـدازه      کیومیه دیکاربرد اس رینشان داد تأث جیخاك بود. نتا یناکاف تروژنین طیدر شرا کیومیه دیبدون اس  يری

 3 مـار یبق، قطر ساقه و تعداد برگ از تزان درصد روغن، وزن هزاردانه، وزن طبق، عملکرد دانه، قطر طیدر م شیافزا نیشتریبود. ب داریمعن

ـ  تـر یل 6 ماریدر ارتفاع بوته و وزن بوته از ت شیافزا نیشتریب تروژن،ین یکاف طیدر شرا کیومیه دیاس تریل ـ ومیه دیاس  یکـاف  طیدر شـرا  کی

آمده از  دستبه جیآمد. نتا دستبهنیتروژن کافی خاك  طیدر هکتار در شرا کیومیه دیلیتر اس 1 ماریاز ت نیدرصد پروتئ نیشتریو ب تروژنین

  .شودعملکرد آفتابگردان تواند موجب بهبود رشد و یخاك شور م کیدر  کیومیه دینشان داد که کاربرد اس شیآزما نیا

  

  

 خاك شور ،یخاك، مواد هورمون تروژنی) ، نEC( یکیالکتر تیهدا ،یدانه روغن :يدیکل يهاواژه
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   مقدمه

در سراسـر جهـان    يدر کشـاورز  يجـد  يدیـ خاك تهد يشور

توسـط   يکشـاورز  يهانیهکتار از زم ونیلیم 400 باًیاست. تقر

 2تـا   1). حـدود  5تحت تأثیر قرار گرفته اسـت (  يفرایند شور

شـده جهـان، کـه در منـاطق خشـک و       ياریـ درصد از مناطق آب

ـ   مهین  يبـرا واسـطه شـور شـدن    هخشک قرار دارند، هـر سـال ب

). بـا کمبـود آب   11( شـوند ینامناسب مـ  يکشاورز يهاتیفعال

، در يکشـاورز  داریعه پاآب توس تیفیک دیو کاهش شد نیریش

محــدود شــده اســت.  خشــکمــهیاز منــاطق خشــک و ن یبرخـ 

ـ آب ایو  ياریکم آب ن،یبنابرا  بـراي  يبـا آب شـور، راهکـار    ياری

با آب شـور در   ياری). آب14است ( یزراع اهانیحفظ عملکرد گ

). بـر  1اسـت (  ریاجتناب ناپذ يخشک امرمهیخشک و ن اطقمن

ـ نزد ایـ هکتـار و   ونیلیم 34عمل آمده، به يوردهاآاساس بر  کی

هکتـار   ونیلیم 5/25درصد از مساحت کشور شور است.  20به 

ـ لیم 5/8متوسط تـا کـم و    يشور يدارا یزراع يهانیاز زم  ونی

 شـور  يهـا شـور هسـتند. خـاك    داًیشـد  يهاخاك يهکتار دارا

جنوب، دشت  یساحل يهاجلگه ،يطور عمده در فالت مرکزبه

و آب در  نیزمـ  يشده است. شـور  عیها توزخوزستان و دشت

  ).12بوده است ( یانسان يهاتیو فعال یعیطب يرخدادها ۀجینت

هسـتند کـه    یعیو طب یآل باتیاز ترک یگروه یکیومیه مواد

ـ یم يهاماندهیو باق واناتیح اهان،یگ هیاز تجز وجـود  بـه  یکروب

آنهـا در   ریها هستند اما مقـاد خاك یعیمواد جزء طب نی. اندیآیم

وجـود دارد کـه    یك متفـاوت اسـت و شـواهد قابـل تـوجه     خا

). بـر  22( شودیم آنها ریمنجر به کاهش مقاد يخاکورز اتیعمل

) اسـید هیومیـک از طریـق    20و همکـاران (  ياساس نظر نـارد 

از جمله افـزایش متابولیسـم در درون    یاثرات مثبت فیزیولوژیک

بب هـا سـ  بـاال بـردن میـزان کلروفیـل در بـرگ      زیـ هـا و ن سلول

هـا شـده، درنتیجـه، بـر میـزان عملکـرد و       بیشتر برگ يماندگار

 دهدی. شواهد نشان مشودیم زودهگیاهان اف يتوده تولیدزیست

 يزیبـه بهبـود حاصـلخ    توانـد یم یکیومیمواد ه یکاربرد خارج

 ییایمیکمـپلکس شـ   قیخاك کمک کند که در درجه اول، از طر

 ياجـزا  یمعـدن ریغ و یکه تعامل با انواع مـواد معـدن   استخود 

اصالح خاك با مـواد   دیاز فوا ی. برخکندیم لیخاك را تسه یآل

ـ فعال شیو ساختار خاك، افزا يبندشامل بهبود دانه یکیومیه  تی

 ينگهـدار  تیـ ظرف شیافزا ،یونیتبادل کات تیو ظرف pH ،يبافر

متحـرك (ماننـد   ریغ يمـواد مغـذ   یسـت یز یفراهم شیآب، افزا

  ).22()، است يفسفر، آهن و رو

ـ   اهی) گHelianthus annuus( آفتابگردان  یمهمـ  یدانـه روغن

ـ تول براي بیشتراز کشورها  ياریاست که در بس  زیـ روغـن و ن  دی

در  اهیـ گ نیشود. ایم دیتول لیعنوان آجبه م،یمصرف مستق يبرا

 نیتا اوکـرا  نیو معتدل از هند تا فرانسه، از چ يریمناطق گرمس

شـمال   یبـوم  اهیـ گ ردانآفتـابگ  ).29شـود (  یکشت م ایو تانزان

گونــه  14گونــه،  51شــامل  Helianthusاســت. جــنس  کــایآمر

گونه چندسـاله اسـت. اهـداف عمـده در کشـت       37ساله و کی

 تیـ فیعملکرد دانـه و روغـن بـاال، بهبـود ک     شیآفتابگردان، افزا

متفـاوت اسـت.    يهـا مقاومت در برابـر تـنش   نیروغن و همچن

 دیـ هکتـار و تول  ونیلیم 23 نجها کشت آفتابگردان در ریسطح ز

ـ    ونیلیم 30آن  ـ فیبـا ک  یتن اسـت. آفتـابگردان روغن ـ تول تی  دی

 رایـ شده، ز رفتهیمصرف کنندگان پذ ياز سو یخوبکه به کندیم

ـ اشـباع و ن ریچرب غ يدهایاس يمقدار باال يحاو  E نیتـام یو زی

بـاالتر از   ،ي). رشد و عملکرد دانه آن در سطوح شور15( است

چنانچـه کـاهش    شـود، یبر متر دچار کـاهش مـ   منسیزیدس 3

 5/4 يدر سـطوح شـور   درصـد  5/23 زانیـ معملکرد دانه آن به

 نـا یحال کاتر نی). با ا16بر متر گزارش شده است ( منسیزیدس

خـاك   يشور تواندی) نشان دادند که آفتابگردان م8و همکاران (

د بر متر را تحمل کند و بـا هـر واحـ    منسیزیدس 5/4در سطح 

کـاهش   درصـد  5/4-5عملکرد  حد نیباالتر از ا يشور شیفزاا

  .ابدییم

رشـد را بهبـود    لیپتانسـ  اهـان یدر گ یکیومیـ مـواد ه  کاربرد

 کسـان یمختلـف   اهـان یرشـد در گ  شیافـزا  زانیاما م بخشدیم

قابــل ریغ نســبتبــه یآلــریغ يبــا کودهــا ســهیو در مقا ســتین

بـه کـاربرد    اهـان یخ گپاسـ  زیمتا آنال ،یطور کلاست. به ینیبشیپ

را  شـه یو ر ییوزن خشـک انـدام هـوا    شیافـزا  یکیومیـ مواد ه

 با). 22( است داده نشان رادرصد  21±6 و 22±4 برابر بیترتبه
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فتـابگردان تحـت   آروغن  تیفیبهبود عملکرد و ک نکهیا به توجه

 یپژوهش با هـدف، بررسـ   نیدارد، ا يادیز تیاهم يتنش شور

صـفات   یبر برخـ  تروژنیو ن کیومیه دیمختلف تأثیر اس ریمقاد

  گرفت. انجامروغن آن  تیفیعملکرد دانه و ک ،يرشد

  

  هاو روش مواد

ــه ــورب ــ منظ ــاد یبررس ــر مق ــ ریاث ــاوت اس ــومیه دیمتف ــر  کی ب

 طیرشد، عملکرد آفتـابگردان و روغـن آن در شـرا    يهاشاخص

ی یایـ در کاشان بـا عـرض جغراف   يامزرعه یشیخاك شور، آزما

 58درجـه و   51 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 59درجه و  33

ـ متـر از سـطح در   982و ارتفاع  یشرق قهیدق در قالـب طـرح    ای

 1393بـا سـه تکـرار در سـال زراعـی       یکامل تصادف يهابلوك

در سـه   دیاسـ  کیومیآزمایش شامل تیمار ه يمارهایانجام شد. ت

 ) و بدونT6و  T4 ،T5 بیترتدر هکتار (به تریل 6و  3، 1سطح 

 دیلیتر اسـ  T2 ،(3نیتروژن کافی خاك ( طیاسید هیومیک در شرا

 طیدر شــرا کیــومیه دی) و بــدون اســT3در هکتــار ( کیــومیه

کاشت  فیرد 5). هر کرت شامل T1خاك بود ( یناکاف تروژنین

متـر  یسانت 60 هافیمتر که فاصله رد 5/3متر و عرض  5طول به

گرفته شـد. آبیـاري    درنظر متریسانت 40 هافیرد يو فاصله رو

طور غرقابی انجـام گرفـت.   مزرعه طبق روال مرسوم منطقه و به

ـ آزمـون تجز  جیاساس نتـا  بر ن،یسازي زمپس از آماده خـاك   هی

در  لـوگرم یک 100مقـدار   شگاه،یآزما يکود هی) و توص1(جدول 

در هکتـار   لـوگرم یک 150قبل از کاشـت،   میهکتار سولفات پتاس

در هکتار کـود   لوگرمیک 250کاشت، قبل از  پلیسوپرفسفات تر

 25و  نیزمـ  يسازدرصد در زمان آماده 25اوره در چهار نوبت (

 25هـا،  درصد در زمان ظهـور طبـق   25زمان کاشت،  ردرصد د

در هکتار کـود سـولفات    لوگرمیک 40)، یدهدرصد در زمان گل

در هکتار کود سـولفات منگنـز    لوگرمیک 40قبل از کاشت،  يرو

متناسب با نـوع   يکود ری، به خاك اضافه شد. مقادقبل از کاشت

اعمال شد. منبع اسید هیومیـک مـورد    یشیآزما يواحدها ماریت

 Humicلیتري با نام تجـاري   4استفاده داراي فاز مایع در بطري 

Acid  محصول شرکتGROW MORE شامل  بیبا ترک کایآمر

در مصـرف   يبود که با توجه به راهنما کیومیه دیاسدرصد  14

بروشور آن مورد مصـرف قـرار گرفـت (میـزان مصـرف اسـید       

 ppm(1( دهاي مورهیومیک با توجه به تیمار مورد نظر و غلظت

 ppm( 6و  اسـید هیومیـک)   ppm 330(3، اسید هیومیـک)  110

ــک ا 660 ــید هیومی ــار) ) س ــر در هکت ــراي  لیت ــع  5/17ب مترمرب

م . قبــل از انجــاشــد(مســاحت هــر واحــد آزمایشــی) محاســبه 

ـ یتخم زانیشاهد با آب از م یشیواحد آزما ي، رومحلولپاشی  ین

 يتریل 20با محلولپاش  محلولپاشیحاصل شد. عملیات  نانیاطم

ــراي جلــوگیري از تبخیــر ســریع   پــس از غــروب خورشــید (ب

به حداکثر رسیدن  برايمحلول) و یک تا دو روز قبل از آبیاري (

ذکر است که جذب محلول توسط گیاه) صورت گرفت. الزم به 

بار اسپري روي هر کرت محلول مخصوص هر کرت فقط با یک

روي  یدهـ روز قبل از گل 15 کیومیه دیاس ری). مقادشداعمال 

 نیدر ا یشد. صفات مورد بررس محلولپاشیآفتابگردان  يهابوته

شامل: تعداد برگ، قطر طوقه، قطر ساقه، ارتفـاع بوتـه،    شیآزما

شـک بوتـه، وزن طبـق، عملکـرد     اندازه طبق، وزن طبق، وزن خ

، درصد پروتئین و درصد روغن بـود. قبـل از   هزاردانهدانه، وزن 

 يمتـر یسـانت  30از عمق صـفر تـا    ینمونه مرکب شیآزما ياجرا

 يهـا یژگـ یو براي بررسـی و  هینقطه از خاك مزرعه ته 5شامل 

 ي. خـاك مزرعـه دارا  دشخاك و آب ارسال  شگاهیخاك به آزما

 مـنس یزیدس 9/4 یکیالکتر تی، هدا pH 8/7 ،یلوم یبافت شن

 بـر  مـنس یز یدسـ  28/5 ياریـ آب آب یکیالکتر تیبر متر و هدا

  ).1بود (جدول  pH  1/7متر با

کـه پشــت    یرسیدگی فیزیولوژیـک دانه، هنگـام  ۀمرحل در

 یانیـ م فیاي شده بودند، از سه ردها قهوههـا زرد و براکتهطبـق

طـور تصـادفی   پـنج طبـق بـه    تعداد هاهیهر کرت با حذف حاش

 سـپس  دشـ . ابتدا تعداد برگ در هر گیـاه شمارش شدبرداشت 

سـپس وزن طبـق، وزن    د،شـ ها جدا ها توسط دست از طبقدانه

دانه بـه   نیگیري شد. درصد پروتئو عملکرد دانه اندازه هزاردانه

ــروش هضــم گ ــدال ( اه،ی ــا دســتگاه کجل ــارد تمــام 17ب ) گره

) مدل 25ن پنبه دانه با دستگاه سوکسله (و درصد روغ کیاتومات

FER مرکـز   شـگاه یاتر، توسـط آزما  ومیبا استفاده از حالل پترول
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  متريسانتی 30شیمیایی خاك محل آزمایش در عمق صفر تا  خصوصیات فیزیکی و .1جدول 

  بافت
C  Si  S  P  K   N  O.C  T.N.V  pH  EC  SP  

(%)  (ppm)  (%)  -  (dS/m)  (%)  

S.L  14  13  73  5/10  4/232  05/0  49/0  21  9/7  91/4  95/27  

  

شـدند.   يریـ گشهرکرد اندازه یعیو منابع طب ياورزکش قاتیتحق

قرار گرفـت و   لیو تحل هیمورد تجز SASافزار ها توسط نرمداده

ـ      نیانگیم ) LSD( يداریصفات بـر اسـاس آزمـون حـداقل معن

  مقایسه شدند. 

  

  و بحث جینتا

ـ  بـر ارتفـاع بو   کیـ ومیه دیاس اثر ). 2شـد (جـدول    داریتـه معن

) با افزایش غلظت اسـید  3(جدول  شودیطور که مشاهد مهمان

و  نیشـتر یکـه ب  يطـور شـد بـه  هیومیک بر ارتفاع بوته افـزوده  

در  کیـ ومیه دیلیتـر اسـ   6کـاربرد   ماریارتفاع بوته در ت نیکمتر

و  متـر) سـانتی  297( T6)نیتروژن کافی خاك ( طیهکتار در شرا

ناکافی نیتروژن خاك  طیبدون اسید هیومیک در شراشاهد  ماریت

) (T1)157 کاربرد  ج،ینتا نی. با توجه به ادشمشاهده  )متریسانت

طور بسزایی در افزایش ارتفاع بوته داشته، به تأثیراسید هیومیک 

 یشـ یرشـد رو  شیباعث افزا یکیومیغلظت مواد ه شیافزا یکل

تفـاع بـوده اسـت.    ار شیآن، افـزا  جـه یشده است کـه نت  اهیدر گ

 توانندیم یستیز ي)، اظهار داشتند کودها7کانالس و همکاران (

 لیـ دلرشد، بـه  کیتحر نیدهند. ا شیرا افزا یزراع اهانیرشد گ

خـاك و کنتـرل    يبه مواد مغذ یدسترس شیافزا ،یمواد هورمون

 يثرؤمنبع م د،موا نینامساعد است. ثابت شده است که ا طیشرا

 تروژنـه یکود ن نیگزیجا توانندیم يه تا حدهستند ک تروژنیاز ن

و  کیـ ومیه دیبدون کاربرد اس طیدر شرا ش،یآزما نیشوند. در ا

 دیاسـ  يمارهـا ی) ارتفـاع بوتـه نسـبت بـه ت    T2( یکـاف  تـروژن ین

ارتفـاع بوتـه، بـا     شیکمتـر بـود. افـزا    یکاف تروژنیبا ن کیومیه

) در 10و همکـاران (  راگوبـل یا طتوسـ  کیـ ومیه دیمصرف اسـ 

  گزارش شد. زین ذرت

 داریمعنـ  شیباعث افـزا  کیومیه دیسطوح مختلف اس کاربرد

)01/0P<(       قطر ساقه، تعداد بـرگ، وزن بوتـه و قطـر طبـق شـد

 یکـاف  تـروژن ین طی). با مصرف اسید هیومیـک در شـرا  2(جدول 

صفات قطر ساقه، تعداد برگ، وزن بوته و قطر طبق بهبـود یافتنـد   

بوتـه، تـأثیر    زناز صفت و ریغبه کیومیه دیغلظت اس شیاما افزا

ـ ا رینکرد و مقاد جادیا يداریمعن  يمارهـا یصـفات در تمـام ت   نی

گروه قرار گرفتند  کیدر  ،یکاف تروژنین طیدر شرا ک،یومیه دیاس

 تـر یل 3 مـار ی) در تمتریلیم 13/32قطر ساقه ( نیشتری). ب3(جدول 

ـ  یکاف تروژنین طیدر شرا کیومیه دیاس  41/61دسـت آمـد کـه    هب

ناکـافی   طینسبت به شاهد (بدون اسـید هیومیـک در شـرا   درصد 

(بــدون اســید  T2نســبت بــه  درصــد 01/22نیتــروژن خــاك) و 

  داشته است.   شینیتروژن کافی خاك) افزا طیهیومیک در شرا

قطـر   نیشـتر ی، ب3جـدول   در هـا نیانگیم سهیتوجه به مقا با

ـ ) ن66/38) و تعداد برگ (متریسانت 2/28طبق (  3کـاربرد  در  زی

) مشـاهده شـد.   T5( یکاف تروژنین طیدر شرا کیومیه دیاس تریل

 ياز طریـق افـزایش محتـوا    کیـ ومیه دیگزارش شده است اسـ 

رشـد،   هبـود آنها، منجـر بـه ب   يها و حفظ ماندگارنیتروژن برگ

طور ). همان4( شودیو ارتفاع بوته م يتوده تولیدافزایش زیست

(بدون اسـید هیومیـک    T2 رمای) ت4(جدول  شودیکه مشاهده م

 ،ییعناصر غـذا  ینیتروژن کافی خاك) با وجود فراهم طیدر شرا

 طیدر شــرا کیــومیه دیاســ يمارهــایبــا ت يداریاخــتالف معنــ

) و EC=4/91 dS/mخاك ( يرداشت. احتماال شو یکاف تروژنین

و  یی) مزرعه با تأثیر بر جذب عناصر غذاEC=5/28 dS/mآب (

عناصر، منجر به کاهش قطر طبق هماننـد  به  اهیگ یدسترس زانیم

وزن دانه در طبق و وزن طبـق شـده اسـت. نـوبرز و همکـاران      

بـر آفتـابگردان اظهـار     ياریـ آب آب ياثـر شـور   ی)، با بررس21(

 ییسطح برگ، ماده خشک هـوا  يرو ،ياریآب آب يداشتند شور

آب  يشور شیداشته و با افزا یو عملکرد دانه تأثیر منف شهیو ر

اسـت.   افتـه یکـاهش   یصـورت خطـ  صفات مذکور بـه  ،ياریآب

ــاران ( ــوس و همک ــ)، در برز27تروس ــور 6لی ــطح ش آب  يس
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 گیري شده آفتابگردان در سطوح مختلف اسید هیومیکنتایج آنالیز واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازه .2جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي
  عملکرد دانه  وزن طبق  طر طبقق  وزن بوته  تعداد برگ  قطر ساقه  ارتفاع بوته

  76/72748  86/75  42/5  25/112  66/44  53/37  446  2  رتکرا

  25/5972798**  42/3043**  55/32**  98/45379**  43/55**  67/182** 46/7279**  5  اسید هیومیک

  08/115306  09/74  3  36/510  80/10  28/10  46/245  10  خطا

  49/10  09/12  31/7  91/9  90/9  13  05/7    )%( درصد تغییرات

   درصد یک و پنج احتمال سطح در معنی دار ** و *

 

  .2ادامه جدول 

  شاخص برداشت  درصد پروتئین  درصد روغن  هزاردانهوزن   درجه آزادي  منابع تغییرات

  58/5  08/0  72/0  55/53  2  رتکرا

  90/59*  11/1*  69/3**  15/2093**  5  اسید هیومیک

 3  27/0  22/0  28/289  10  خطا

  59/7  47/2  52/1  58/15    )%( غییراتدرصد ت

  درصد یک و پنج احتمال سطح در معنی دار ** و *

 

  در تیمارهاي مختلف مقایسه میانگین وزن بوته، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ و قطر طبق .3جدول 

  تیمارها
 ارتفاع ساقه

)cm(  

  قطر ساقه

)mm(  
  تعداد برگ

 وزن بوته

)g(  

  قطر طبق

)cm(  

 داشتشاخص بر

)%(  

1T  157d 12/4d 27/33c 83/60d 20/63cd 28/53a 

2T  c33/213  b06/25  bc33/32  c20/230 bc5/23  c99/20  

3T  d66/183  c36/18  c33/29  d33/94 d26/19  bc71/23 

4T  b66/245  ab13/29  ab36  bc21/266 b33/25  bc83/22  

5T  bc33/235  a13/32  a66/38  b72/285 a2/28  ab43/25 

6T  a297  ab86/30  ab33/35  a22/407 b2/25  d32/15 

  .)LSD(ندارند  درصد پنج لاحتما سطح در داريمعنی تفاوت مشترك در هر ستون در هر تیمار، حرف یک حداقل داراي هايمیانگین

 

رقـم   کیبر متر) را بر  منسیز یدس 5، 4، 3، 2، 1، 5/0( ياریآب

آب  يداد شـور  نشـان  جیقرار دادند نتـا  یبررس موردآفتابگردان 

بر قطر طبق، تعـداد دانـه در طبـق، وزن     يداریتأثیر معن ،ياریآب

کـه وزن کـل دانـه و     يطـور دانه و وزن کل دانه داشت به 100

و  39/11 ياریـ آب آب يهر واحد شور شیافزا يازاتعداد دانه به

  است. افتهیدرصد کاهش  64/9

لیتـر   3(  T6ماریگرم) در ت 22/407وزن بوته آفتابگردان ( نیشتریب

دسـت آمـد   هنیتروژن کافی خاك) ب طیدر هکتار در شرا کیومیه دیاس

(بدون اسـید هیومیـک در    T2 ماریکه نسبت به ت يطور)، به3(جدول 

 نشـان داد. احتمـاالً   شیافزادرصد  47/43نیتروژن کافی خاك)  طیشرا

اثـرات تـنش    لیبـاال موجـب تعـد    غلظـت در  کیـ ومیه دیکاربرد اس

ـ آفتابگردان و قابل اهیدر گ يشور ـ بهتـر گ  یدسترسـ  تی بـه عناصـر    اهی

 شیسهولت جذب عناصر شده اسـت کـه بـا افـزا     نیو همچن ییغذا

 شیافــــــزا ک،یــــــومیه دیمصــــــرف اســــــ  زانیــــــم
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 ، عملکرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئین در تیمارهاي مختلفهزاردانهمقایسه میانگین وزن طبق، وزن  .4جدول 

  تیمارها
 وزن طبق

)g(  

  هزاردانهوزن 

)g(  

  عملکرد دانه

)kg/ha(  

  درصد روغن

)g(  

  درصد پروتئین

)cm(  

1T  33d 82/66b 1575/77c 29/40c 20/20c 

2T  c66/26  a66/124  d3248  a43/31 bc52/20  

3T  d23/26  b84  c22/1518  b85/30 a54/21  

4T  b9/98  a33/125  d55/4095  ab47/31 a64/21  

5T  a8/124  a146  b06/4929  a25/32 ab41/21  

6T  b76/92  b92  a33/4037  c68/29 a47/21  

  .)LSD(ندارند  درصد پنج احتمال سطح در داريمعنی تفاوت مشترك در هر ستون در هر تیمار، حرف یک حداقل داراي هايمیانگین

  

اسـت. در   افتـه ی شیافزا اهیآن، وزن خشک گ یو در پ یشیرشد رو

هـا را  در برابـر تـنش   اهـان یگ تحمل یکیومیمطالعات، مواد ه یبرخ

ـ باعث بهبود رشـد گ  ،ییجذب مواد غذا شیداده و با افزا شیافزا  اهی

وزن خشـک   شیموجب افزا کیومیه دی). کاربرد اس26شده است (

ـ ). شـواهد ز 2شده اسـت (  ایبرگ، ساقه و وزن خشک کل لوب  يادی

بـا مـواد    تواننـد یمـ  کیـ ومیو ه کیـ فول يدهایکه اس دهدینشان م

ــ ــنش  خــاك  يذمغ ــود واک ــث بهب ــل داشــته و باع ــر متقاب ــااث  يه

شـده و   اهیرشد گ شیشوند که منجر به افزا اهانیدر گ یکیولوژیزیف

  ).6( بخشدیزنده را بهبود مریغ يهاموارد اثر تنش یدر برخ

بر وزن طبـق و   کیومیه دیتأثیر کاربرد اس دهدینشان م 2 جدول

 نیشـتر یاسـت. ب  داریمعنـ  یک درصـد عملکرد دانه در سطح احتمال 

 طیدر شـرا  کیـ ومیه دیاسـ  تـر یل 3 مـار یوزن طبق و عملکرد دانه از ت

 دیلیتـر اسـ   1 مـار یدست آمـد کـه نسـبت بـه ت    ه) بT5( یکاف تروژنین

ـ ) بـه ترت T4خـاك (  کـافی نیتـروژن   طیدر هکتار در شرا کیومیه  بی

در  کیـ ومیه دیلیتـر اسـ   6 مـار یو نسبت به تدرصد  91/16و  18/18

ـ ترت) بـه T6نیتروژن کافی خاك ( طیهکتار در شرا  09/18و  6/20 بی

در  کیـ ومیه دیبـا کـاربرد اسـ    رسدینظر منشان داد. به شیافزا درصد

 شیشـده و افـزا   کیآفتابگردان تحر اهیدر هکتار، رشد گ تریل 1سطح 

حـد رشـد    نیدر هکتـار بـه بـاالتر    تریل 3در سطح  اهیاست و گ افتهی

مثبـت آن   ياثرگـذار  زانیـ هکتـار م  در تریل 6 ماریاست و در ت دهیرس

شـبه   تیـ دهنده فعالکمتر شده است که نشان ترنیینسبت به غلظت پا

ـ ) ن3و همکـاران (  هیـ اسـت. آت  کیـ ومیه دیاس یهورمون  دیاثـر اسـ   زی

منظــور تــأثیر آن بــر نمــو را بــه فــاوتمت يهــادر غلظــت کیــومیه

 دیاسـ  يهـا محلـول  کردنـد.  یبررسـ  یفرنگو گوجه اریخ یکیولوژیب

بـرگ و قبـل از کاشـت بـذور      يرو گـر ید یدر خاك، برخ کیومیه

 کیـ ومیه دیاسـ  م،یمسـتق  ينشـان داد در کاربردهـا   جیاستفاده شد. نتا

طـور  را بـه  شـه یسـطح بـرگ و وزن خشـک شـاخه و ر     اه،یارتفاع گ

ـ داد اما شـدت اثـر در ا   شیافزا يداریمعن متفـاوت بـود،    اهـان یگ نی

ـ اثرات نامطلوب رشد گباال باعث  اریبس ریمقاد نیهمچن شـده و   یاهی

رفتار مشـابه   ،یطور کلکاهش داد. به يداریطور معنرا به اهانیرشد گ

  شد.   دییأنسبت داده شده ت کیومیه دیکه به اس یاهیگ يهاهورمون

یـک  در سـطح احتمـال    هزاردانهبر وزن  کیومیه دیاس تأثیر

 مـار یر تد هزاردانهوزن  نیشتری). ب2بود (جدول  داریمعن درصد

) مشـاهده  T5( یکـاف  تـروژن یبا ن کیومیه دیدر هکتار اس تریل 3

(بـدون اسـید    T2 مـار یو تدرصـد   39/43شـاهد   مـار یشد که ت

نسـبت  درصـد   62/14نیتروژن کافی خـاك)   طیهیومیک در شرا

ـ دل کمتـر بـود. احتمـاالً    زانیم نیبه ا  هزاردانـه وزن  شیافـزا  لی

 یبهبود اثرات منفـ  ک،یومیه دیاس یکنندگلیاثرات تعد تواندیم

باشـد (جـدول    ییجذب مواد غذا شیآب و خاك و افزا يشور

 يهـا در خـاك  کیـ ومیه دیاس ماریت دهدینشان م قاتی). تحق2

از  نیولو کـاهش نشـت پـر    یکـ یالکتر تیشور، با کاهش هـدا 

  ).  6( شودیشور م طیدر شرا اهیمنجر به مقاومت گ اهانیگ

ـ   انگریب 2جدول  انسیوار هیتجز جینتا  دیاسـ  داریتـأثیر معن

بـر درصـد روغـن اسـت.      یک درصددر سطح احتمال  کیومیه
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در  کیـ ومیه دیاسـ  تریل 3 ماریدرصد روغن مربوط به ت نیشتریب

 مـار یدرصد روغن مربوط به ت نیدرصد و کمتر 25/32هکتار با 

 لـد یف تیـ در هکتـار بـود. وا   کیومیه دیاس تریل 6 ماریشاهد و ت

با وراثـت   یارث یروغن دانه، صفت زانیت م) اظهار داشته اس28(

. ردیگیقرار م طیتحت تأثیر مح يباال است اما، تا حدود يریپذ

آب  يشـور  زانیم شی)، افزا13فالگا و همکاران ( شاتیدر آزما

عملکرد روغن در هر طبـق شـده    داریسبب کاهش معن ،ياریآب

هبـود  را ب اهیـ رشـد گ  تواننـد یم ،یکیومیاست. از آنجا که مواد ه

) علت کـاهش  23دهند ( شیرا افزا ییبخشند و جذب مواد غذا

از  یناشـ  توانـد یدر هکتار مـ  تریل 6 ماریدرصد روغن دانه، در ت

باشد که باعث کـاهش درصـد    اهیدر دسترس گ تروژنین شیافزا

 ریمقـاد  رسـد ینظر م. بهشودیم نیدرصد پروتئ شیروغن و افزا

 نیـ وغن دانـه شـده، کـه ا   ر زانیتروژن، موجب کاهش میباالتر ن

و  سـته یالن جیو بـا نتـا   شـود یمشـاهده مـ   4موضوع در جـدول  

) 19تـالوت و همکـاران (   ي) مطابقت دارد. مـراد 18همکاران (

در کلـزا، درصـد روغـن     تـروژن ین شیگزارش کردند که با افـزا 

  .  ابدییم شیافزا نیکاهش و درصد پروتئ

ار گرفـت و  قـر  کیومیه دیدانه تحت تأثیر اس نیپروتئ درصد

 نیدرصد پروتئ نیشتریشد. ب داریمعن پنج درصددر سطح احتمال 

 طیدر هکتـار در شـر   کیـ ومیه دیلیتـر اسـ   1 ماریدانه مربوط به ت

ــ    نیبــ يدارینیتـروژن کــافی خــاك بــود. اگـر چــه، اخــتالف معن

درصـد   نیشـتر ی) با بT6 و T3 ،T4، T5( کیومیه دیاس يمارهایت

مشـاهده شـد امـا     نیکمتر پـروتئ  ریقادبا م مارهایت هیو بق نیپروتئ

گـروه قـرار گرفتنـد.     کیـ در  کیومیه دیاس يتمام سطوح کاربرد

موجـب   کیـ ومیه دی)، نشان دادند که اسـ 24و همکاران ( فیشر

ـ   دشـ در ذرت نسـبت بـه شـاهد     تـروژن یتجمع ن شیافزا  نیامـا ب

وجـود نداشـت.    يداریمعن تتفاو کیومیه دیسطوح مختلف اس

 یسـت یز يهـا اند کـه محـرك  گزارش کرده زین پژوهشگران یبرخ

 شــتریب دیــعلــت تولرا بــه یزراعــ اهــانیگ تیحساســ تواننــدیمــ

). بـا توجـه بـه    9تـنش کـاهش دهنـد (    طیدر شرا هادانیاکسیآنت

 طیدر هکتار در شـرا  کیومیه دیلیتر اس 3 ماریت 4و  3هاي جدول

 سه صفت قطر ساقه، درصد روغـن  رناکافی نیتروژن خاك، تنها د

داشـته   داری) اخـتالف معنـ  T1نسبت به شاهد ( نیو درصد پروتئ

کـدام از صـفات    چیبـر هـ   ییتنهـا به کیومیه دیاست و کاربرد اس

 دیکـاربرد اسـ   رسـد ینظر مـ نداشته است. به يداریتأثیر معن گرید

  دانه گذاشته است.   تیفیتأثیر را بر ک نیشتریب ک،یومیه

ـ یمختلـف ن  طیدر شـرا  کیومیه دیاس اثر بـر شـاخص    روژنت

شـاخص برداشـت در    نیشتری). ب2بود (جدول  داریبرداشت معن

 درصـد  T5 (37/14( مـار ی) مشـاهده شـد کـه ت   T1شـاهد (  ماریت

 دیاثـر اسـ   ی). در بررسـ 3کمتر بـود (جـدول    زانیم نینسبت به ا

 تشاخص برداشـ  نیباالتر T5 ماریبر شاخص برداشت ت کیومیه

شــاخص برداشــت  نیردســت آورد. کمتــهدرصــد) را بــ 43/24(

در  کیــومیه دیدر هکتــار اســ تــریل 6 مــاریدرصــد) در ت 32/15(

ـ دلبـه  جـه ینت نیا ) بود. احتماالT6ً( یکاف تروژنین طیشرا رشـد   لی

  دست آمده است.  هنسبت به عملکرد دانه ب ادیز یشیرو

  

  يریگجهینت

 کیـ در  کیـ ومیه دیدست آمده، کـاربرد اسـ  به جیتوجه به نتا با

ــزا خــاك شــور ســبب ــود و اف ــیو ک یصــفات کمــ شیبهب  یف

درصـد روغـن، وزن    زانیـ در م شیافزا نیشتریآفتابگردان شد. ب

، وزن طبق، قطر طبق، قطـر سـاقه، تعـداد بـرگ و وزن     هزاردانه

 تـروژن ین یکـاف  طیدر شـرا  کیـ ومیه دیاس تریل 3بوته از کاربرد 

)5T( مـار یدر ارتفاع بوتـه در ت  شیافزا نیشتری) و ب(T6 6 تـر یل 

ـ ) و نتروژنین یکاف طیدر شرا کیومیه دیاس درصـد   نیشـتر یب زی

نیتـروژن   طیدر هکتـار در شـرا   کیـ ومیه دیلیتر اس 1از  نیپروتئ

بـا توجـه بـه نقـش      ،یطور کلدست آمد. بهه) بT4کافی خاك (

 شیو افـزا  يشـور  یمنفـ در کـاهش اثـرات    کیومیه دیثر اسؤم

ـ ماده  نیاستفاده از ا ،ییایمیش يکودها يوربهره  طیدر شـرا  یآل

در  کیـ ومیه دیاس تریل 3خصوص در کاربرد شور خاك و آب به

  است.   هیقابل توص تروژنین یکاف طیشرا

  

  يسپاسگزار

 نیا يدانشگاه شهرکرد در اجرا یمال يهاتیاز حما لهیوس نیبد

    .دیآیعمل مبه یپژوهش تشکر و قدردان
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Abstract 

This field experiment was carried out in order to investigate the effects of humic acid on the growth and yield of 
sunflower in a saline soil, using a complete block design with three replications in Kashan, central Iran, in 2014. 
Treatments consisted of 3 levels of humic acid (1, 3 and 6 liters per ha), no humic acid in soil with sufficient nitrogen, 
three liters of humic acid per ha in soil without sufficient nitrogen, control of humic acid in soil without sufficient 
nitrogen. The results showed that the use of humic acid left significant effect on all measured traits. The greatest 
increase in oil content, 1000 seed weight, head weight, seed yield, head diameter, stem diameter and number of leaves 
were obtained by use of 3 liters of humic acid in soil with sufficient nitrogen. Maximum increase in plant height and 
plant weight were obtained by using 6 liters humic acid in soil with sufficient nitrogen and the highest protein content 
was  achieved by using 1 liter of humic acid per ha in soil with adequate nitrogen. The results of this experiment 
showed that the application of humic acid in a saline soil improves the growth and yield of sunflower plants. 
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