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تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد ،اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم
در شرایط کمآبیاری
*2

فاطمه طرفی ،8علیرضا شکوهفر

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکیalireza_shokuhfar@yahoo.com :
(تاریخ دریافت 11 :اردیبهشت ماه 1931؛ تاریخ پذیرش 91 :شهریور ماه )1931

چکیده
به منظور بررسی تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد ،اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکک گنکدم
در شرایط کمآبیاری تحقیقی به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهکای کامک
تصادفی در سه تکرار اجرا شد .کرت های اصلی شام آبیاری کام  ،عدم آبیکاری در ابدکدای سکاقه
رفدن و عدم آبیاری در مرحله گرده افشانی و کرتهای فرعی شکام سکحوح ملدلکو ککود اسکید
هیومیک (صفر 211 ،811 ،و  911میلی گرم بر لیدر) بود .ندایج نشان داد که اثر مدقاب آبیاری و اسکید
هیومیک بر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سحح یک درصد و تعداد سنبله در واحد سکحح
و شاخص برداشت در سحح پنج درصد معنیدار بود .عملکرد دانه تحکت اثکر ککم آبیکاری و اسکید
هیومیک در سحح یک درصد معنیدار شد .بیشدرین شاخص سحح برگ و سکرعت رشکد محصکو
تحت تاثیر آبیاری کام و محلو پاشی  911میلیگرم در لیدر هیومیک اسید قرار گرفکت و کمدکرین
آنها در شرایط تنش کم آبیاری در دورههای ملدلو و عدم محلو پاشی هیومیک اسید بدست آمکد.
بیشدرین عملکرد دانه با آبیاری کام ( 5195کیلوگرم در هکدار) و محلو پاشی با  911میلیگکرم در
لیدر (  6642کیلوگرم در هکدار) بدست آمد در حالیکه کمدرین عملکرد دانکه در عکدم آبیکاری در
مرحله گردهافشانی ( 2955کیلوگرم در هکدار) و در عدم کاربرد هیومیک اسید (  2442کیلوگرم در
هکدار) بود .در ندیجه ،محلو پاشی  911میلیگرم در لیدر هیومیک اسید در دورههای ملدلو تکنش
کم آبیاری باعث بهبود شاخص های فیزیولوژیکی و افزایش مولفه های تولیدی در مقایسه بکا شکاهد
(عدم محلو پاشی) شد.
واژههای کلیدی :سرعت رشد محصو  ،شاخص سحح برگ ،قحع آبیاری ،وزن هزار دانه
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مقدمه
گندم اولین غله و مهمترین گیاه زراعی دنیاست و یکی از عمدهترین محصوالت کشاورزی تامین کنندده نیداز غدذایی
انسانها در کشورهای مختلف میباشد .این گیاه در محددودهی وسدییی از شدرایا ایلیمدی و منداغر فیرافیدایی تولیدد
میشود و به دلیل تطابر زیاد با شرایا آب و هوایی مختلف ،دامنهی پراکندگی آن بیشتر از هر گیاه دیگری است (.)23
تنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده و خطری فدی برای تولید موفقیت آمیز محصدوالت زراعدی مدیباشدد.
تنش خشکی سبب کاهش اندازه برگها ،وزن خشك اندام هوایی ،شاخص سطح برگ ،تیداد برگچده ،متوسدا سدطح
برگ و فشار تورژسانس در بافتهای گیاهی میشود ( .)21این عمل بر فرآیندهای فیزیولوژیك مثل فتوسنتز ،انتقال و
فذب مواد میدنی و تنفس اثر داشته و رشد گیاه را کاهش میدهدد ( .)7برخدی محققدان میتقدندد کده حساسدترین
مراحل رشد نسبت به کم آبی در گندم ،شروع پنجهزنی (تشکیل سیستم ریشهای اصلی) و گردهافشانی (تلقیح) اسدت
و مرتفع ساختن نیاز آبی گیاه در این مراحل برای نیل به پتانسیل عملکدرد گنددم نقشدی سرنوشدت سداز دارد (.)29
میشرا و چاتورودی ( )93گزارش دادند که با اعمال تنش خشکی در مرحله گلدهی در برنج ،صفات فیزیولوژیکی رشد،
عملکرد و افزای عملکرد دانه تحت تاثیر یرار گرفتند و به غور مینیداری کاهش یافتند .آبید و همکداران ( )21اعدالم
نمودند که تنش کمبود آب باعث کاهش یابل برگشدت در روابدا آب بدرگ و کداهش پایدداری غشداا و فیالیدتهدای
فتوسنتز شد ،همچنین تنش خشکی منجر به افزایش گونههای اکسیژن فیال ،پراکسیداسدیون لیییدد و آسدیب غشداا
سلولی شد.
مولکولهاى اسید هیومیك با مولکولهاى آب پیوندى تشکیل مدی دهندد کده تدا حددود زیدادى مدانع تبخیدر آب
میشود .همچنین مولکول های فولیك اسید (بخش ریز مولکول اسدید هیومیدك) بده درون بافدتهدای گیداهی نفدو
میکند و با پیوند شدن به مولکول های آب تیریر گیاه را کاهش داده و به حفظ آب درون گیاه کمك مدیکندد (.)11
شریفی ( )93گزارش داد که با افزایش مصرف اسید هومیك در شرایا تنش خشکی ،شداخص شداخص سدطح بدرگ،
سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشك ماده در رت افزایش یافت .انور و همکاران ( )22گزارش دادند که بیشترین
وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در مقدار مصرف  11کیلوگرم در هکتار هیومیك اسدید حاصدل شدد.
مانال و همکاران ( )21اظهار داشتند محلولپاشی چهار لیتر در هکتار هیومیك اسید باعث افدزایش وزن هدزار دانده و
ارتفاع بوته گندم شد اما بیشترین عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیك و غول سدنبله در تیمدار محلدولپاشدی دو لیتدر در
هکتار هیومیك اسید مشاهده شد .سرور و همکاران ( )99اظهار کردند که حداکثر عملکرد دانده گنددم بدا کداربرد 13
کیلوگرم در هکتار هیومیك اسید بدست آمد که این میزان  11درصد بیشتر از شاهد بود .مدهاوی و همکاران ( )27با
بررسی تاثیر کود هیومیك اسید بر روی عملکرد رت دانهای گزارش نمودند که بیشترین عملکرد دانده در کداربرد 93
کیلوگرم در هکتار کود هیومیك اسید حاصل شد.
این آزمایش با هدف بررسی تاثیر هیومیك اسید بر عملکرد ،افزای عملکدرد و خصوصدیات فیزیولوژیدك گنددم در
شرایا کمآبیاری غراحی و افرا شد.

مواد و روشها
این تحقیر در سال زراعی  1931-37در مزرعه زراعی روستای الهایی وایع در شدمال شهرسدتان اهدواز بدا عدر
فیرافیایی  91درفه و  93دییقه شمالی و غول فیرافیایی  31درفه و  91دییقه شریی بدا ارتفداع  91متدر از سدطح
دریا افرا شد .فهت تییین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یبل از افرای آزمایش از خدا مزرعده نموندهگیدری شدد
(فدول .)1
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جدو  -8برخی خصوصیات خاک مزرعه آزمایش
عمر
خا

بافت خا

3-93

لومی رسی
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آزمایش به صورت کرتهای یك بار خرد شده در یالب غرح بلو هدای کامدل تصدادفی در سده تکدرار افدرا شدد.
کرتهای اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری شامل آبیاری کامل ،عدم آبیاری (یطع یك بار آبیداری) در ابتددای سدایه
رفتن ( 93زادوکس) ،عدم آبیاری (یطع یك بار آبیاری) در مرحله گردهافشانی ( 13زادوکس) و کرتهای فرعی شدامل
سطوح مختلف کود اسید هیومیك (صفر 233 ،133 ،و  933میلیگرم بر لیتر) بود .کدود هیومیدك مدورد اسدتفاده از
پودر هیومکس (حاوی  %13اسید هیومیك و  %23اسید فولویك) تهیه شده از شرکت نگین سبز ،فهت اعمدال تیمدار
اسید هیومیك استفاده گردید .اسید هیومیك در دو نوبت با استفاده از سم پاش دستی محلولپاشی شدد .مرحلده اول
در زمان ابتدای سایه رفتن و مرحله دوم در زمان گردهافشانی .کود فسفر از منبع سوپر فسفات ترییدل بده میدزان 33
کیلوگرم در هکتار ،کود پتاس از منبع سولفات پتاسیم به میزان  13کیلدوگرم در هکتدار و کدود ازت از منبدع اوره بده
میزان  233کیلوگرم در هکتار مصرف گردید .کل کود فسفر و پتاس و یك سوم ازت بصورت پایه در هنگدام کاشدت و
مابقی کود نیتروژنه در زمانهای رشد سریع گندم در دو مرحله اواخر پنجهزنی (همزمان با آغاز رشد سریع رویشی) و
مرحله ظهور سنبله به صورت سر استفاده شد .نمونه برداریها در پنج مرحله و در بازه زمدانی  13روزه در سدطحی
به مساحت  3/1متر مربع از مرحله چهار برگی آغاز شد .تییین مساحت سطح برگ به روش ترسیمی انجام و نمونههدا
به تفکیك افزا در یك آون تهویهدار در حرارت  71درفه سانتیگراد و رغوبت صفر درصد به مدت  31ساعت خشدك
گردید ( .)12سرعت رشد محصول از اختالف وزن خشك نمونه در فاصله زمانی دو نمونه برداری با استفاده از میادلده
زیر محاسبه گردید(.)12
میادله ()1

=CGR

در میادلدده ( W2-W1 )1وزن خشددك نمونددههددا در دو نموندده بددرداری متددوالی و  T2-T1فاصددله زمددانی ایددن دو
نمونهبرداری میباشد و سطح زمین =  .GAسرعت رشد گیاه بر حسب گرم بر متر مربع در روز بیان میشود.
به منظور تییین عملکرد دانه ،پس از حذف حاشیه ها ،از مساحتی میادل دو متر مربدع برداشدت صدورت گرفدت و
پس از خرمنکوبی سنبلهها ،محصول دانه بدست آمده تییین شد .برای تییین تیداد سدنبله ،بده غدور تصدادفی تیدداد
سنبله های موفود در واحد سطح برداشت و در هر کرت فداگانه شمارش و تیداد سنبله در متر مربدع تییدین گردیدد
( .)11برای تییین تیداد دانه در سنبله ،به غور تصادفی  13سنبله از کل سنبلههای برداشت شده فدا و دانههای آنها
شمارش گردید و میانگین آنها به عنوان تیداد دانه در سنبله در نظر گرفته شد (.)11
برای تییین وزن هزار دانه 133 ،دانه تصدادفی از عملکدرد دانده هدر کدرت شدمارش و بده دیدت تدوزین گردیدد و
درصورتی که اختالف آنها کمتر از شش درصد باشد مجموع وزن آنها به عنوان وزن هزار دانه در نظر گرفته شد (.)11
شاخص برداشت برای هر کرت آزمایشی از غریر تقسیم عملکرد دانه آن کرت به عملکرد بیولدوژیکی آن و ردرب
در عدد صد توسا میادله زیر تییین گردید (.)3
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میادله ()2

HI = (EY / BY) × 100

تجزیه واریانس دادهها با استفاده از برنامه آماری  SASانجام شد .مقایسه میانگینها در سطح احتمال پنج درصدد
و از غریر آزمون چند دامنهای دانکن صورت گرفت .برای رسم شکلها از نرم افزار  Excel 2010استفاده شد.

ندایج و بحث
شاخص سحح برگ
نتایج نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به آبیاری کامل در زمان گلددهی بدا  3/1و کمتدرین شداخص
سطح برگ مربوط به یطع آبیاری در ابتدای سایه رفتن به میزان  3/3بود (شکل  .)1شاخص سدطح بدرگ تدا مرحلده
گلدهی دارای روند افزایشی بود و بید از آن با گذشت زمان شیب نزولی به خود گرفت و مقدار آن کاسته شدد (شدکل
 .)1شاخص سطح برگ تحت تأثیر تنش خشکی در دوره رشد رویشی و زایشی کاهش یافت ( .)1امیری ده احمددی و
همکاران ( )9اظهار داشتند که تنش خشکی شاخص سطح برگ نخود را کداهش داد .تقسدیم سدلولی در اثدر افدزایش
میزان اسید آبسی زیك ،تأمین نشدن آسیمیالت مورد نیاز برای رشد برگ و در نتیجه کاهش فتوسنتز از مهمترین علل
احتمالی کاهش شاخص سطح برگ بر اثر تنش کمبود آب کر شدهاند ( .)91بیشترین شاخص سطح برگ مربوط بده
کاربرد  933میلیگرم در لیتر در زمان گلدهی با  3/1و کمترین آن مربوط به عدم کاربرد هیومیك اسدید بدا  3/2بدود
(شکل  .)2استفاده از اسید هیومیك باعث رشد اندامهای هوایی میگردد ،که دلیل آن افزایش فدذب عناصدری نظیدر
ازت ،کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منگنز ،آهن ،روی و مس میباشد (.)21

شک  -8اثر آبیاری بر روند تغییرات

شک  -2اثر هیومیک اسید بر روند تغییرات شاخص

شاخص سحح برگ گندم

سحح برگ گندم

سرعت رشد محصو
نتایج نشان داد که بیشترین سرعت رشد محصول مربوط به آبیاری کامل در زمان گلدهی با  21گرم در متر مربدع در
روز و کمترین سرعت رشد محصول مربوط به عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی با  17/1گرم در متدر مربدع در روز بدود
(شکل  .)9منحنی تیییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای مختلف ابتدا روندی افزایشی و سدیس رونددی کاهشدی را
نشان میدهد که در ابتدای دوره رشد این روند افزایشی به دلیل کاهش سطح فتوسنتزی (میموالً برگها) و تولید کمتدر
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مواد فتوسنتزی و تجمع ماده خشك ،کند می باشد و سیس با بسته شدن کدانوپی گیداه و همزمدان بدا رسدیدن گیداه بده
حداکثر شاخص سطح برگ در زمان گلدهی ،سرعت رشد محصول نیز به حدداکثر مدیرسدد (شدکل  .)9براسداس نتدایج
فهانبین و همکاران ( )3تنش خشکی در مزرعه گندم سبب کاهش شاخص سطح برگ ،ماده خشك کل و سرعت رشدد
محصول گردید ،به غوریکه بیشترین شاخص سطح برگ ،ماده خشك کل و سدرعت رشدد محصدول در آبیداری کامدل و
کمترین آنها در تیمار تنش خشکی در مرحله رشد رویشی (یطع آبیاری از ابتدای ظهور سایه تا مرحله ظهور سدنبله) بده
دست آمد .سرعت رشد محصول در مراحل پایانی رشد (مراحل بید از گلدهی) به دلیل پیری و ریزش برگها سیر نزولدی
پیدا میکند و کاهش مییابد .در شرایا تنش خشکی به علت کاهش سطح بدرگ ،پیدری زودرس بدرگهدا و در ننتیجده
کاهش سطح فتوسنتز کننده گیاه سرعت رشد محصول کاهش مییابد ( .)3بیشترین سرعت رشدد محصدول مربدوط بده
کاربرد  933میلیگرم در لیتر اسید هیومیك با  21/3گرم در متر مربع در روز و کمترین سرعت رشد محصول مربوط بده
عدم محلولپاشی هیومیك اسید با  22/1گرم در متر مربع در روز در مرحله گلدهی بود (شکل  .)3سرعت رشد محصدول
با گذشت زمان تا مرحله گلدهی اف زایش یافت و پس از رسیدن سرعت رشدد محصدول بده حدد نهدایی خدود ،مقددار آن
کاهش یافت .اسید هیومیك با کالت کردن عناصر رروری ،باعدث افدزایش فدذب عناصدر شدده و بداروری و تولیدد را در
گیاهان افزایش میدهد ( ،)23که این امر میتواند در افزایش سرعت رشد محصول مؤثر باشد.

شک  -9اثر آبیاری بر روند تغییرات
سرعت رشد محصو گندم

شک  -6اثر هیومیک اسید بر روند تغییرات سرعت
رشد محصو

گندم

تعداد سنبله در واحد سحح
اثر متقابل کم آبیاری و هیومیك اسید در سطح احتمال پنج درصد بر تیداد سنبله در واحدد سدطح میندیدار بدود
(فدول  .)2بیشترین تیداد سنبله در شرایا آبیاری کامل و محلول پاشی  933میلیگرم در لیتدر هیومیدك اسدید بدا
تیداد  939سنبله در متر مربدع و کمتدرین تیدداد سدنبله در شدرایا عددم آبیداری در ابتددای سدایه رفدتن و بددون
محلولپاشی اسید هیومیك با  211سنبله در متر مربدع مشداهده شدد (فددول  .)9مقدادیر مختلدف هیومیدك اسدید
توانست اثرات سو حاصل از تنش کم آبیاری را تا حدودی فبران کند به غوری که با افزایش هیومیك اسدید تدا 933
میلی گرم در لیتر بیشترین تیداد سنبله در واحدد سدطح در سدطوح مختلدف کدم آبیداری مشداهده شدد (فددول .)9
مولکولهاى اسید هیومیك با مولکولهاى آب پیوندى تشکیل می دهند که تا حدود زیادى مانع تبخیدر آب مدیشدود
( ،)11در نتیجه هیومیك اسید با افزایش پنجهزنی در شرایا تنش آبی ،بر تیداد سنبله در واحد سطح افدزود (فددول
 .)9میتوان بیان کرد که تیداد سنبله در گیاه یبل از مرحله گلدهی تییین میشود .در وایع تنش خشدکی در مرحلده
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سایهدهی موفب شد تا برخی پنجه ها آسیب ببینند و سنبله کمتدری تولیدد نمایندد .اسدتفاده از اسدید هیومیدك بدا
افزایش فذب عناصری نظیر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منگنز ،آهن ،روی و مس باعث افزایش رشد اندام هوایی و تولیدد
میش ود ،همچنین اسید هیومیك با اثرات شبه هورمونی خود ،اثرات مفیدی در افدزایش تولیدد گیداه دارد ( .)13زیدرا
بدیهی است زمانی که عناصر غذایی به مقدار کافی در اختیار گیاه یرار میگیرد ،به دنبال آن فتوسنتز به خوبی انجدام
شده و تجمع مواد پرورده در مقاصد گیاه ،به میزان کافی صورت خواهد گرفت (.)17
جدو  -2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گندم در سحوح ملدلو کم آبیاری و هیومیک اسید
منابع تیییرات

درفه
آزادی
2
2
3
9

میانگین مربیات
تیداد سنبله
در واحد سطح
111/2 n.s
**23291/2
31/3
** 1137/3

تیداد دانه در
سنبله

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

شاخص برداشت

3/731 n.s
**923/311
3/131
** 11/333

3/372 n.s
** 921/337
3/211
** 11/211

11 n.s
** 222312
321
** 11321

1/97 n.s
** 131/23
9/11
** 112/32

تکرار
کم آبیاری
خطای اصلی
هیومیك اسید
کم آبیاری × هیومیك
اسید
خطای فرعی

11

23/3

3/131

3/939

191

1/92

رریب تیییرات ()%

-

12/7

11/9

11

97/1

22

1

*

77/9

**

1/111

** 1/971

n.s

299

*

3/11

 nsو * و ** به ترتیب بیانگر تفاوت غیر مینیدار و مینیدار در سطح احتمال پنج و یك درصد آماری میباشد.

جدو  -9مقایسه میانگین اثر مدقاب صفات مورد بررسی گندم در سحوح ملدلو آبیاری و هیومیک اسید
میانگین صفات

تیمارها
آبیاری

هیومیك اسید

تیداد سنبله در
واحد سطح

تیداد دانه در
سنبله

وزن هزار دانه
(گرم)

شاخص برداشت
()%

آبیاری کامل

بدون هیومیك اسید
 133میلی گرم در لیتر
 233میلی گرم در لیتر
 933میلی گرم در لیتر

932/17 bcde
913/1 b
913/11 bcd
939/17 a

93/21 bc
91/39 b
97/17 ab
91/31 a

91/33 bc
91/13 b
97/17 ab
93/12 a

93/11 b
31/13 abc
32/11 ab
31/11 a

عدم آبیاری
در ابتدای سایه رفتن

بدون هیومیك اسید
 133میلی گرم در لیتر
 233میلی گرم در لیتر
 933میلی گرم در لیتر

211/33 ef
272/11 e
933/71 d
922/3 c

93/93 cd
91/31 c
93/33 bc
91/31 b

91/37 cd
92/17 c
91/99 bc
91/31 b

92/21 c
91/91 bc
33/39 abcd
32/19 ab

عدم آبیاری
در مرحله گردهافشانی

بدون هیومیك اسید
 133میلی گرم در لیتر
 233میلی گرم در لیتر
 933میلی گرم در لیتر

239/97 de
911/91 cd
932/2 bcde
912/11 bc

29/11 ef
23/11 e
27/72 d
93/31 cd

22/37 ef
21/13 e
21/79 de
23/71 d

23/11 de
23/93 d
23/11 cd
91/13 c

میانگین تیمارهایی که در هر ستون دارای حروف مشابهی هستند؛ بر اساس آزمون چند دامندهای دانکدن در سدطح پدنج درصدد از لحدا
آماری اختالف مینیداری با همدیگر ندارند.
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تعداد دانه در سنبله
نتایج نشان داد که اثر متقابل کم آبیاری و هیومیك اسید در سطح احتمال یك درصدد بدر تیدداد دانده در سدنبله
مینیدار بود (فدول  .)2بیشترین تیداد دانه در سنبله در شرایا آبیاری کامل و محلول پاشی  933میلیگرم در لیتدر
هیومیك اسید با تیداد  91/31دانه در سنبله و کمترین آن در شرایا عددم آبیداری در مرحلده گدردهافشدانی و عددم
محلولپاشی اسید هیومیك با  29/11دانه در سنبله بود (فدول  .)9مقادیر مختلف هیومیك اسید توانست اثرات سدو
حاصل از تنش کم آبیاری را فبران کند به غوری که با افزایش آن تا  933میلیگرم در لیتر بیشترین تیدداد دانده در
سنبله در سطوح مختلف کم آبیاری مشاهده شد (فدول  .)9میتوان بیان داشت که تیداد دانه در سنبله نیز از فملده
صفاتی است که پتانسیل آن بید از مرحله گلدهی تییین شدده اسدت ،بندابراین تیمدار تدنش کدم آبیداری در مرحلده
گردهافشانی تأثیر مینیداری بر تیداد دانه در سنبله داشت .تیداد کمتر دانه در سنبله در اثر تنش خشکی میتواند به
علت عقیم شدن گلهای انتهایی سنبله باشد (.)91
به نظر می رسد دلیل افزایش تیداد دانه در سنبله با مصرف مقدار باالی اسید هیومیك به دلیل فلوگیری از ریزش
یا عقیم شدن گلچهها در سنبله در شرایا تنش آبی باشد .کاربرد اسید هیومیك در گیاه موفب افدزای هورمدونهدای
اکسین ،سیتوکینین و فیبرلین در گیاه میشود ()13؛ بنابراین با افزایش این هورمونها در شرایا تنش ،تسهیم مدواد
پرورده به رشد رویشی کمتر شده و سهم دانهها از این مواد افزایش مییابد و تیداد دانه بیشتر خواهد شد (.)11
وزن هزار دانه
نتایج نشان داد که اثر کم آبیاری و هیومیك اسید و اثر متقابل آنها در سطح احتمال یك درصد بر وزن هزار دانده گنددم
مینیدار بود (فدول  .)2بیشترین وزن هزار دانه در شرایا آبیاری کامل و محلول پاشی  933میلدیگدرم در لیتدر هیومیدك
اسید با وزن  93/12گرم و کمترین وزن هزار دانه در شرایا عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی و بدون محلدولپاشدی اسدید
هیومیك با  22/37گرم بود (فدول  .)9مقادیر مختلف هیومیك اسید توانست اثرات سو حاصدل از تدنش کدم آبیداری را در
مراحل مختلف رشد تا حدودی فبران کند به غوری که با افزایش آن تا  933میلیگرم در لیتر بیشترین وزن هدزار دانده در
سطوح مختلف کم آبیاری مشاهده شد (فدول  .)9به غور کلی کمبود آب در مراحدل رویشدی و زایشدی بده علدت افدزایش
ریابت برای آب و مواد غذایی باعث کاهش وزن هزار دانه شد .علت این موروع میتواند کداهش غدول دوره رشدد رویشدی و
زایشی در اثر تنش رغوبتی باشد که موفب کوتاه شدن غول دوره مؤثر پر شدن دانه و نیدز کداهش سداخت و انتقدال مدواد
فتوسنتزی به دانهها شده و باعث تقلیل وزن هزار دانه گردیده است .عدم آبیاری در مرحله گدردهافشدانی بدر وزن هدزار دانده
تاثیر منفی بیشتری در مقایسه با مرحله سایه رفتن داشدته اسدت کده نشدان دهندده پدر شددن داندههدا در بیدد از مرحلده
گردهافشانی است (فدول  .)9امام و همکاران ( )1بیان داشتند که تنش خشدکی در مرحلده گدلدهدی موفدب کداهش وزن
هزار دانه شده است و بیشترین کاهش عملکرد دانه ناشی از وزن هزار دانه بود .با بررسی اثر اسید هیومیدك بدر روی گنددم
مشخص شده است کاربرد اسید هیومیك نسبت به عدم کاربرد آن  1/1درصد وزن هزار دانه را افزایش میدهدد .غبدر ایدن
گزارش اسید هیومیك با تاثیر بر انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی از برگها به دانههدا وزن هزاردانده را در گیداه زراعدی افدزایش
داده است ( .)13افشانه برگی با اسید هیومیك ،وزن هزار دانه را تا  12درصد در گندم افزایش داد (.)19
عملکرد دانه
نتایج نشان داد که اثر کم آبیاری و هیومیك اسید بر عملکرد دانه از نظدر آمداری در سدطح احتمدال یدك درصدد
مینیدار بود (فدول  .)2بیشترین عملکرد دانه با آبیاری کامل ( 1391کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانده در
عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی ( 2911کیلوگرم در هکتدار) مشداهده شدد (شدکل  .)1بیشدترین عملکدرد دانده در
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محلولپاشی با  933میلیگرم در لیتر با عملکرد ( 3312کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانده در عددم کداربرد
هیومیك اسید ( 2117کیلوگرم در هکتار) حاصل شد (شکل  .)1میتوان بیان کرد که افزایش عملکرد دانه در آبیداری
کامل و محلول پاشی با  933میلیگرم در لیتر به علت تاثیر این تیمارها بر شاخصهای فیزیولوژیکی و افزای عملکرد
از فمله تیداد دانه در سنبله ،تیداد سنبله در واحد سطح و وزن هزار دانه بدوده اسدت کده بدا افدزایش هدر کددام ،بدر
عملکرد دانه نیز افزوده شد .کاهش عملکرد تحت شرایا تنش کمبود آب که متأثر از کاهش افزای عملکرد مدیباشدد
( .)2محققین علت آن را با توفه به زمان اعمال آن از بین افزای اصلی عملکرد ،عمدتاً بر وزن دانهها تاثیر گذاشدت و
تا حدی نیز باعث کاهش تیداد دانه در سنبله شد دانستهاند .دیگر محققین گزارش دادندد کمتدرین عملکدرد دانده در
تنش کم آبیاری در مرحله گلدهی گندم حاصل شد ( .)1فلینی ( )1گزارش داد که بیشترین عملکرد دانده در آبیداری
کامل بود و بید از آن بیشترین عملکرد بترتیب در تیمار یطع آبیاری در مرحله سدایه رفدتن و گدردهافشدانی مشداهده
شد .برخی محققین گزارش نمودند بیشترین میزان کاهش عملکرد دانه در تنش خشکی در مرحلده زایشدی بدوده کده
میتواند به دلیل سقا گلها در اثر تنش خشکی باشد و نشاندهنده حساسیت زیاد این مرحله به تنش خشکی اسدت
( .)23افشانه برگی با اسید هیومیك ،عملکرد دانه را تا  11درصد در گندم افزایش داد ( .)19اسید هیومیدك از غریدر
اثرات مثبت فیزیولوژیکی از فمله اثر بر متابولیسم سلولهای گیاهی ،افزایش غلظت کلروفیدل بدرگ و فتوسدنتز و بده
تبع آن باعث افزایش عملکرد گیاهان میشود (.)92

شک  -5اثر آبیاری بر عملکرد دانه گندم

شک  -4اثر هیومیک اسید بر عملکرد دانه گندم

شاخص برداشت
نتایج نشان داد که اثر کم آبیاری و هیومیك اسید بر شاخص برداشت از نظر آماری در سطح احتمال یك درصدد و
اثر متقابل آنها در سطح احتمال پنج درصد مینیدار بود (فدول  .)2بیشدترین شداخص برداشدت در شدرایا آبیداری
کامل و محلول پاشی  933میلیگرم در لیتر هیومیك اسید با  31/11درصد و کمتدرین شداخص برداشدت در شدرایا
عدم آبیاری در مرحله گردهافشانی و بدون محلول پاشی اسدید هیومیدك بدا  23/11درصدد بدود (فددول  .)9مقدادیر
مختلف هیومیك اسید توانست اثرات سو حاصل از تنش کم آبیاری را در مراحل مختلف رشد تا حدودی فبدران کندد
به غوری که با افزایش آن تا  933میلیگرم در لیتر بیشترین شاخص برداشت در سطوح مختلف کم آبیاری مشداهده
شد (فدول  .)9محلولپاشی اسید هیومیك سبب افزایش شاخص برداشت گردید ،بدان مینی که اسدید هیومیدك بدا
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افزایش عملکرد دانه در تمامی سطوح خود باعث افزایش شاخص برداشت شد .با کاربرد اسید هیومیك ،عملکدرد دانده
به نسبت عملکرد بیولوژیك د ر مقایسه بدا شداهد افدزایش بیشدتری داشدته در نتیجده از شداخص برداشدت بیشدتری
برخوردار بود (فدول  .)9کاهش شاخص برداشت در تیمار تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی میتواند بده دلیدل
کاهش سطح فتوسنتزکننده ،کاهش انتقال مجدد مواد فتوسنتز شده در مرحله پر شدن دانهها نیز باشد ( .)11نداردی
و همکاران ( )92گزارش کردند که اسید هیومیك از غریر اثرات هورمونی و با تأثیر بر متابولیسم سلولهای گیداهی و
همچنین با یدرت کالت کنندگی و افزایش فذب عناصر غذایی ،سبب افزایش رشد در گیاهان میشوند .در آزمایشدی
مشابه محلولپاشی اسید هیومیك ،شاخص برداشت گندم را تا هفت درصد افزایش داد (.)19

ندیجه گیری نهایی
گیاه گندم نسبت به یطع آبیاری در دورههای مختلف کاشت حساس بود و آبیاری کامل باعث افزایش رشد گیاه از
نظر فیزیولوژیکی و افزایش عملکرد و افزای عملکرد شد .خسارت ناشی از یطع آب در مرحله گردهافشانی در مقایسده
با مرحله سایه رفتن بیشتر بود؛ به این دلیل که با کاهش تیداد دانه در سنبله و وزن هزار دانده ،عملکدرد دانده کمتدر
شد .بیشترین عملکرد دانه مربوط به محلولپاشی کود هیومیك اسید در غلظت  933میلیگرم در لیتر بود که با تاثیر
بر بهبود سطح برگ و افزایش افزای عملکرد از فمله تیداد سنبله در واحد سطح ،تیداد دانده در سدنبله و وزن هدزار
دانه توانست بیشترین عملکرد را حاصل نماید .به غور کلی افزایش اسید هیومیك تا  933میلیگرم در لیتدر توانسدت
افزای عملکرد گندم و شاخص برداشت را در شرایا تنش کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بهبود بخشد .لذا کداربرد
کودهای آلی از فمله هیومیك اسید رمن آنکه خطرات ناشی از آلودگی زیست محیطی را ندارد ،میتدوان بدا کداربرد
آن تا  933میلیگرم در لیتر به هنگام کم آبیاری در زمان سایه رفتن عالوه بر کاهش اثرات سوا تنش آبدی ،از اتدالف
آب آبیاری نیز فلوگیری نمود.
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Abstract
In order to effect of humic acid on yield, yield components and physiological
parameters of wheat in deficit irrigation conditions this research was done as split
plot in randomized complete blocks design with three replications. main plots
consisted: full irrigation, no irrigation at the beginning of stem elongation, and no
irrigation at the pollination stage and sub plots included different levels of humic
acid fertilizer (0, 100, 200 and 300 mg/L). Results showed that interaction of
irrigation and humic acid on number of seeds per spike and 1000 grain weight at
1% probability level and number of spikes per unit area and harvest index was
significant at 5% probability level. Grain yield under the effect low irrigation and
humic acid was significant at 1% probability level. The highest leaf area index and
crop growth rate were affected in full irrigation and 300 mg.L-1 humic acid and least
of them were obtained in low irrigation stress conditions in different periods and no
foliar application of humic acid. The highest grain yield was obtained in full
irrigation (5035 kg.ha-1) and foliar application with 300 mg.L-1 humic acid (4462
kg.ha-1). The lowest grain yield was obtained in no irrigation at the pollination stage
(2355 kg.ha-1) and no-humic acid (2667 kg.ha-1). As a result, foliar application 300
mg.L-1 of humic acid in different periods of low irrigation stress improved the
physiological indices and increased yield components compared to control (no
foliar application).
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