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 چكيده 

در شهرستان تالش استتان   49-49های در طی سالفروت  یویک یفیو ک یکم هایو شاخص ییبر جذب عناصر غذا کیومیه دیکاربرد اسبررسی 
در چهتار  کیلوگرم در هکتتار   6، 9، 2های شاهد، اسید در غلظتسطح کاربرد برگی و خاکی هیومیک 7های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوکگیالن 
های جذب عناصر غدایی )ازت، پتاسیم، فسفر، کلسیم، روی، منیزیم، منگنز، مس و آهن( و صفات کمی و کیفی جام شد. در این پژوهش شاخصتکرار ان

گیری قرار گرفتنتد. نتتایح صاصتل از تجزیت      سفتی، ویتامین ث، مواد جامد محلول میوه و سطح برگ و میزان کلروفیل برگ( مورد اندازه )عملکرد، میوه
درصد از نظر  1گیری ب  جز سفتی میوه در سطح اصتمال های مورد اندازهبر روی شاخص اسیدهیومیکهای مختلف ها نشان داد ک  غلظتریانس دادهوا

ی و کیفی باعث افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود کم اسیدهیومیککاربرد  ،دست آمده از این تحقیقداشتند. بر اساس نتایح ب داری معنی تاثیر آماری
کیلتوگرم و   9ذب عناصر غدایی ازت، فسفر و کلسیم از تیمتار  جهای بیشترین مقدار در شاخصها نشان داد ک  مقایس  میانگین داده میوه در کیوی شد.

صاصتل شتد. بررستی    هیومیک بصورت مصرف خاکی کیلوگرم در هکتار اسید 2ر تیمار کیلوگرم و عنصر منیزیم د 6عناصر پتاسیم، منگنز و آهن از تیمار 
بر اساس نتایح ب  دستت  اند. کیلوگرم جذب بیشتری داشت  9و  2هیومیک ب  مقدار پاشی با اسیدمس در تیمار محلول ها نشان داد ک  عناصر روی وداده
 کیفی میوه کیوی داشتند. های کمی وترین اثر را برروی شاخصچهار کیلوگرم در هکتار اسیدهیومیک با روش کاربرد خاکی و برگی بیش غلظت هآمد

 
 مواد جامد محلول ،عملکرد: آهن، ازت، پتاسیم، کليدی یهاواژه

 

  2 1 مقدمه

 متعلتتق بتت    Actinidiaاز جتتنس  Actinidia sp)کیتتوی )

هایی است ک  ب  دلیل سرشار بتودن از  از میوه Actinidiaceaخانواده
عناصتری   و C،E ،A   ،1Bهتای  هتا بت  خصتوی ویتتامین    ویتتامین 

(. 3) شتود چون پتاسیم ب  عنوان یک منبع غذایی مناسب تلقی میهم
های معدنی با افزایش سطوح کشت محصوالت کشاورزی، کاربرد کود

هتا  رویت  از ایتن کتود   نیز افزایش پیتدا کترده استت. بتا استتفاده بتی      
سفتی، شوری و آلودگی  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمل 

وه بتر ایتن اثترات استتفاده نامناستب از      آن افزایش یافت  استت. عتال  
های در ی بسیاری از بیماریزمین کودهای شیمیایی باعث ایجاد پیش

جلوگیری از این مشکالت استتفاده   کارهاییکی از راه .شودانسان می
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ها است. کشاورزی ارگانیک با استفاده از های آلی و مشتقات آناز کود
ای استت کت  متواد    ی  خاک، وسیل ها برای تغذبقایای آلی و کمپوست

کند، در نتیج  ورود ازت ب  طبیعتت و  مغذی صاوی ازت را بازیافت می
  (.29دهد )ثار سوء آن را کاهش میآ

های شیمیایی و غلظت بست  ب  نوع منشاء، اندازه مولکول، ویژگی 
عمل  شیوه .مواد هیومیکی اثرات مختلف متابولیکی بر روی گیاه دارند

افزایش جذب عناصر میکرو باعتث   با دهد ک میکی نشان میمواد هیو
(. متواد هیتومیکی از   24شود )رشد در گیاهان مورد تیمار می گسترش

در  های آنزیمی باعث افزایش تجمع ریزموجوداتطریق تسریع فعالیت
استتفاده از ترکیبتات صتاوی هیومیتک و      (.9شتوند ) محیط ریش  متی 

واستط   و باعث افتزایش بتاروری بت     فولویک اسید، خاک را پویا کرده
از ستوی دیگتر، عناصتر    (. 1) گردنتد فعالیت ریزموجودات میگسترش 

چنین، ایتن  گیرد. همغذایی با سهولت بیشتری در اختیار ریش  قرار می
بت    ترکیبات، خاک را متخلخل نموده و در نتیج  آن نفتو  آب و هتوا  

ی آب در خاک ب  بهبود یافت ، ضمن اینک  ظرفیت نگهدار خاکداخل 
 (.9) یابدواسط  مصرف این کودها افزایش می

ستاق  و   رشتد  ،تیت استخراج شده از لئونارد یکیومیکاربرد مواده 
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 شیافزا تونیز یو آهن را در برگ ها میزیمن م،یکلس م،یپتاس یرهی خ
 زیت و ن هتا ونی دنیبر تحرک بخش یکیومیمواده ریتاث .(22) است داده

سبب بهبود جتذب عناصتر آهتن و     ،یاهیگ یولوژیزیو ف سمیبر متابول
شتده استت    ورانگت  یصب  یاندازه شیامر باعث افزا نیفسفر شده و ا

جتذب عناصتر غتذایی را در     ،استیدهیومیک  بر اساس گزارشتی  .(33)
. نتایح آزمایشات نشتان داده  بیشتر کرده استفرنگی رقم کاماروزا توت

 22بیتاری در غلظتت   آآب ترین میزان نیتروژن در تغذیت  بتا   ک  بیش
از  امپتی پتی  12ترین میزان فسفر و پتاسیم در غلظت ام و بیشپیپی

پاشتی  دستت آمتده استت. در روش محلتول    بت   سیدهیومیکامصرف 
ام و پیپی 22و  12ترین میزان نیتروژن در غلظت بیش سیدهیومیکا

. (9)ام مشتاهده گردیتده   پتی پی12ترین میزان پتاسیم در غلظت بیش
اثر قابل توجهی بر روی عملکترد، طتول و    اسیدهیومیککاربرد برگی 

هتای انگتور داشتت     و میزان پتاسیم، آهتن، فستفربرگ   خوش ی اندازه
هتا در تیمتار   ک ، بیشترین میزان فسفر و پتاسیم بترگ ب  طوری است.
های مورد اندازه گیری وکمترین مقدار تمامی شاخص هیومیک یکاست

کاربرد  (.7)است هثبت شد ن مصرف اسیدهیومیک()بدو در تیمار شاهد
باعتث   "رم"بت  همتراه نیتتروژن بتر روی ستیب رقتم        اسیدهیومیک

. بتر استاس   (17)افزایش عملکرد نسبت ب  درختان شاهد شده استت  
گزارشی مواد هیومیکی جذب آهن و مس را در درختتان لیمتو بهبتود    

متار شتده بودنتد    درختان هلویی ک  بتا متواد آلتی تی    (.34) اندبخشیده
ها افزایش ولی غلظت کلسیم و ها و برگها در ریش غلظت پتاسیم آن

منیزیم آنها کاهش یافت بود. ب  استثنای کلسیم و منیزیم، انتقال مواد 
غذایی پرمصرف ب  وسیل  درختان تیمار شده نسبت ب  شاهد باال بوده 

 (.12(است
ثترات بهتتری   هیومات اپاشی پتاسیممحلول رش شده است ک اگز

نستبت بت    های انجیر رقم ستفید  دانهال بر نسبت ب  کاربرد خاکی آن
اسیدهیومیک بتر روی   پاشیهمچنین محلول .(22) داشت  است شاهد
های بیوشیمیایی و جذب مواد آلو رقم کانینو باعث افزایش شاخصزرد

گتتزارش شتتده استتت کتت  کتتاربرد ختتاکی   (.92)غتتذایی شتتده استتت 
های پست  باعث بهبتود جتذب عناصتر و    دانهال اسیدهیومیک بر روی

  .(26) شودمیهای رشدی شاخص
 با کاربرد این تحقیق در راستای بهبودشرایط جذب عناصر غذایی 

بت    پاشتی برگتی و ختاکی   های کاربرد محلتول ب  روش اسیدهیومیک
های ارگانیک و عملکرد بیشتر کیوی فتروت  یابی ب  میوهمنظور دست

 .استهاجرا شد

 

 هامواد و روش

جتذب   بتر روی  استیدهیومیک  زیستتی  ب  منظور بررسی اثر کتود 

، ‘هتایوارد ’کیتوی رقتم    و تاثیر آن بر کمیت و کیفیتت عناصر غذایی 
باغی واقع در شرق شتهر هشتتپر در    سال  6 درختانبر روی  آزمایشی
تالش منطقت    انجام شد. 1349-1349 هایسال طی ،تالش شهرستان

 در طول جغرافیتایی ک   گیردان گیالن را در بر میوسیعی از غرب است
، دقیق  93درج  ،  37و عرض جغرافیایی  ثانی  3، دقیق  99درج ،  93
ایتن  باشتد.  متتر متی   96 ارتفاع آن از ستطح دریتا   .ثانی  قرار دارد 13

های البرز دارای آب و ب  دلیل محصور بودن بین دریا و کوه شهرستان
 .(32) ستا یهوای معتدل و مرطوب

با نام تجاری هیومستتر تتاا از    اسیدهیومیکدر این بررسی کود  
عناصتر موجتود در    ترکیبتات و شرکت گلسنگ کویر یزد تهی  گردید. 

هتا میتزان کتود    برای اعمال تیمارباشد. می 1 این کود بصورت جدول
الزم برای هتر واصتد آزمایشتی محاستب  و بتا تترازوی        اسیدهیومیک

را بت    اسیدهیومیکپودر گیری شد. گرم اندازه 12/2دیجیتالی با دقت 
و در  انانتداز درختت  روش خاکی در ستای   در صورت محلول درآورده و
 شد. پاشیمحلولدرختان های برگروش برگی ب  بر روی 

های جذب عناصر غدایی )ازت، پتاستیم،  در این پژوهش شاخص 
کمتی و   فسفر، کلسیم، روی، منیزیم، منگنز، متس و آهتن( و صتفات   

سفتی، ویتامین ث، متواد جامتد محلتول میتوه و      )عملکرد، کیفی میوه
 گرفتنتد. بررستی قترار  سطح بترگ و میتزان کلروفیتل بترگ( متورد      

 932گیری فسفر ب  وسیل  دستگاه اسپکتروفتومتر در طول متوج  اندازه
نانومتر و پتاسیم ب  وسیل  دستگاه فلیم فتومتری انجام شد. ب  منظتور  

 کلسیم و منیتزیم از دستتگاه جتذب اتمتی استتفاده شتد.       تعین میزان
گیتری عناصتر   نیتروژن نیز ب  روش کجلدال اندازه گیری شتد. انتدازه  

 ای انجام گردید. رنگیتزه غذایی کم مصرف ب  روش جذب اتمی شعل 
عملکتترد بتتا  گیتتری شتتد.انتتدازه (6) کلروفیتتل کتتل بتت  روش آرنتتون

رد تیمتار محاستب  گردیتد.    گیری وزن کل محصوالز درختان متو اندازه
 BioScientific Ltd Area )متدل  سنحدستگاه سطح  ابسطح برگ 

meter AM300) متواد جامتد    گیتری بترای انتدازه  . گیتری شتد  اندازه
 492-2192مدلرفراکترومتر دستی ساخت فرانس  ) محلول از دستگاه

OE-ATC) ستتفتی بافتتت میتتوه بتت  وستتیل  پنتتتومتر . استتتفاده شتتد 
. انتدازه  گیتری شتد  متر اندازهمیلی 3با نوک )پروب(  (FT-327)مدل  

 انجام شد.  (A.O.A.C9 (روشبا ث ویتامینگیری 
هفتت  بتا  های کامتل تصتادفی   بلوکطرح  ی ب  صورتاین بررس
گترم در هکتتار   کیلتو  6،  9، 2هتای  ( و غلظتدرصدصفرتیمار شاهد )
بتر   ،ها و کاربرد خاکیصورت محلول پاشی روی برگ ب اسیدهیومیک

هتای ایتن   داده. بتا چهتار تکترار اجترا شتد      ‘هایوارد’رقم کیوی  روی
بتا  ز نمودارهتا نیت   وجزی  ت Jmp استفاده از نرم افزار آماریا پژوهش ب

 رسم گردید. Excell 2013استفاده از نرم افزار
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 )هيومستر تاپ( اسيدترکيبات و عناصر موجود در کود هيوميک -1 جدول
 Table 1- Compounds and Elements in Humic Acid Fertilizer (Hu Master Top) 

ترکيبات و 

 عناصر
Compounds 

and Elements 

HA & 

FA 
K Ash RH N P Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B Cl Mn 

           1 1 3-4 1 7 85 % درصد 

 ppm       2300 1100 1800 20000 200 100 100 33 45 3 

 

 نتایج و بحث

هتا نشتان داد کت  تیمتار     از تجزیت  واریتانس داده   نتایح صاصتل  
های جذب از نظر تاثیر روی شاخص اسیدهیومیکهای مختلف غلظت

داری نستبت  عناصر غذایی در سطح اصتمال یک درصد اختالف معنتی 
 (.2ند )جدول ا ب  گیاهان شاهد داشت

 
 کيوی درخت ها بر جذب عناصر غذاییو روش کاربرد آن يدهيوميکاس های مختلفگيری شده در غلظتتجزیه واریانس صفات اندازه -2جدول 

Table 2- ANOVA forthe effects of humic acid levels and methods of their application on nutrient uptake in Kiwifruit 

 ميانگين مربعات

 Mean of Squares  
درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغيير
S.O.V  

Fe Cu Mn Zn Mg K P N Ca 

2.9 ns 
0.22 

ns 
0.52 ns 0.25 ns 0.0002* 0.00072* 0.0004* 

 
0.002* 

 
0.0006* 

 
3 

 بلوک
 Block 

497.7*

* 

2.91*

* 

15.54*

* 
12.92** 0.009** 0.193** 0.0023** 

 
0.0822** 

 
0.0198** 

6 
تیمار 

Treatment 

0.026 2.01 0.51 0.048 0.000009 0.005 0.000006 
 

0.005 
 

0.002 
18 

 خطای آزمایش

Error 
0.034 0.72 0.27 0.45 0.027 0.67 0.43 0.016 0.23   CV (%) 

ns ،* باشنددرصد می 1و  9 اصتمالگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح ترتیب بیانب  **و 
ns, * and **: Non significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 

 
کیلتوگرم در هکتتار    9هتا نشتان داد کت  تیمتار     مقایس  میتانگین 

ترین میتزان جتذب   بصورت کاربرد خاکی و برگی ، بیش اسیدهیومیک
ذب ایتن  ترین میزان جت درصد( و گیاهان شاهد کم 9/3عنصر کلسیم )

 هتای (. این نتیج  بتا بررستی  3)جدول درصد( را داشتند 93/2عنصر )

توانتد  متی  اسیدهیومیکهمخوانی دارد.  (22)زیتونوی بر ر انجام شده
کلسیم جلوگیری کرده و در  فسفات غیرمحلول و فسفاتاز ایجاد نمک

 (.21)نتیج  در دسترس بودن کلسیم و فسفر را افزایش دهد 
ترین میتزان  ها نشان داد ک  بیشنتایح صاصل از مقایس  میانگین

بتا   اسیدهیومیکدر هکتار گرم کیلو 9شاخص جذب ازت از تیمارهای 
تترین  و کتم بدست آمتد   (3/1خاکی و دو درصد محلول پاشی ) کاربرد

درصتد( صاصتل شتد     92/1میزان جذب این عنصر از گیاهان شتاهد ) 
 گیاهتان هیومیتک بتر روی ازت بترگ    اثترات مثبتت استید    (.3)جدول

، توستط محققتین   (19)خیتار   ،(39و 96)فرنگتی  مختلف از جمل  توت
اسیدهیومیک  .است ک  با نتایح این تحقیق مطابقت دارند گزارش شده

ریش  را تحریک کند و نسبت جذب  PM-ATPase قادر است فعالیت
ب  دلیل ی آلاین کود همچنین . (31) دهدها را افزایش نیترات در ریش 

غذایی باعث جتذب بیشتتر نیتترات توستط     انحالل و آزادسازی عناصر
 .(33) شودهای گیاه میریش 
درصتد( از   3/2در خصوی جذب عنصر فستفر بهتترین نتیجت  )    

 23/2پاش صاصل شد و کمتتر میتزان )  درصد محلول 2و  9تیمارهای 
وانگ و با نتایح   جاین نت (.3درصد( جذب را تیمارشاهد داشت )جدول

ی استیدهیومیک، یتک متاده   منطیق است.  در توت فرنگی (96(الین 
تن میزان جتذب و کتارایی مصترف    تواند باعث باالرفآلی است ک  می

عموما صرکت فسفر خاک پایین بوده، کودهای آلی بتا   .(13(فسفر شود
ایجاد تغییرات مرفولوژیکی در ریشت  ستطح جتذب را افتزایش داده و     

  (. 29)کنند بیشتر میرا  شرایط انتقال مواد غذایی
ها نشان داد ک  در شاخص جذب پتاسیم بهترین مقایس  میانگین 
درصد(  42/1) اسیدهیومیککیلوگرم در هکتار  6از تیمار خاکی  نتیج 
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صاصل  درصد ( 32/1از تیمار شاهد ) کمترین میزان جدب این عنصرو
 یفرنگتوت ر رویبانجام شده  هایسیراین نتیج  با بر(. 3شد )جدول

رسد کت  استیدهیومیک بتا    مطابقت دارد. ب  نظر می( 9) رقم کاماروسا
چنین با افزایش پتاسیم محلتول در  و هم انیاهگ سطح ریش  گسترش

 (.3)شود میتوسط گیاه  عنصر پتاسیم جذب بیشتر شدنخاک موجب 
منیتزیم   در میتزان جتذب عناصتر   هتا  بر اساس مقایست  میتانگین  

 39/2استیدهیومیک )  کیلتوگرم 2بیشترین مقدار از تیمار کاربرد خاکی 
اسیدهیومیک  کتارکیلوگرم در ه9درصد( و مس از تیمار محلول پاشی 

و کمترین مقتدار جتذب ایتن عناصتر از     میلی گرم بر کیلوگرم(  4/12)
 میلی گرم بتر کیلتوگرم( صاصتل شتد     9/12درصد و  2/2تیمار شاهد )

روی  بتر  (22) (. نتایح بدست آمده در این بررسی با گتزارش 3 )جدول
از  باشد. استیدهیومیک باعتث افتزایش جتذب    در یک راستا می زیتون
چتون  کتردن عناصتری هتم   و کالت (12)پذیری بیشتر ریکتح طریق

 گتردد متی  ی گیتاه در سیستم ریشت   آن بیشتر دسترسی منیزیم باعث
(99.) 

بیشتترین میتزان عنصتر روی     هتا نشتان داد کت    مقایس  میانگین
 کیلتتوگرم در هکتتتار  2تیمتتار از بتتر کیلتتوگرم (   میلتتی گتترم  6/21)

کیلوگرم در  6کاربرد خاکی از  آنو کمترین  پاشی، صاصل شدهمحلول
ارایت    (. این نتیج  با گزارش3ست )جدولو شاهد بدست آمده ا هکتار

با افزودن استیدهیومیک   منطبق است. (27) توت فرنگی رویشده بر 
ب  خاک، جذب عناصری مثل ازت، فستفر، پتاستیم، منیتزیم، کلستیم،     

د کت  نتتایح صاضتر را تاییت    ( 16)یابتد  روی، آهن و مس افتزایش متی  

  .کندمی
کیلتوگرم در   6درخصوی عنصر منگنز بیشترین جتذب را تیمتار   

بتر کیلتوگرم( و کمتترین     میلی گرم 6/39) اسیدهیومیکخاکی  هکتار
انتد  میلتی گرمبتر کیلتوگرم( داشتتن      4/24را تیمتار شتاهد )   آنمقدار 
منطیق  (39)خیار های انجام شده روی این نتیج  با بررسی (.3)جدول
 است.

ها نشان داد ک  بیشتترین میتزان جتذب آهتن در     یانگینمقایس  م
هیومیک استید  کیلوگرم در هکتار 6و 9د خاکی شرایط تیمارهای کاربر

میلی گرم در کیلتوگرم صاصتل شتده و     79/229و  229بامیزان جذب 
میلتی گترم بتر    222تیمتار شتاهد )   کمترین میزان جذب این عنصر را

های انجام شده بر با بررسی (. این نتایح3کیلوگرم( داشت  است )جدول
 . همخوانی دارد (34و  33) لیمو و انگور روی

بتتر  هتتا و نیتتز متتواد هیتتومیکی بتتر تحتترک بخشتتیدن یتتون    
متابولیستتم و فیزیولتتوژی گیتتاهی متتوثر بتتوده و ستتبب بهبتتود جتتذب  

آهتتتن توستتتط  عناصتتتر آهتتتن شتتتده استتتت. افتتتزایش  خیتتتره  
نتتولی در فتتتوان ناشتتی از آزاد کتتردن متتواد   استتیدهیومیک را متتی 

آهتن در اثتر کتاربرد    ریزوسفر ریشت  و بهبتود اصیتاء و جتذب بیشتتر      
فیتتدی در نقتتش م "استتیدهیومیک عمتتدتا .(91ایتتن متتواد دانستتت )

 ترکیتب . ایتن اثتر بت  ویژگتی     (33جذب آهتن توستط گیاهتان دارد )   
استتیدهیومیک مربتتوت استتت کتت  باعتتث افتتزایش قابلیتتت دسترستتی 

 .(92شود )می ها از صالت هیدروژناز محلولمغذیریز

 
 یويبرگ کميزان عناصر بر  آنها و روش کاربرد اسيدهيوميکمختلف  هایغلظت اثر -3جدول

Table 3- Different levels of humic acid and methods of their application on nutrient uptake in Kiwifruit leaf 

Fe 

( mg . kg dw-1) 

Cu  

(mg . kg dw-1) 

Mn  

( mg . kg dw-1) 

Zn  

(mg . kg dw-1) Mg (%) 
K 

(%) 

P 

(%) 

N 
(%) 

Ca 
(%) 

 تيمارها 

Treatments  

  

220f 10.4e 29.9e 16.5e 0.2f 1.3f 0.23d 
1.4e 

 
2.6e 

 شاهد

 control 

223e 11.9b 30e 21.6a 0.32c 1.6d 0.3a 1.8a 3.1c 
 محلول پاشی

)1-(kg.ha foliar2  

225d 12.9a 30.9d 18.6b 0.33b 1.7c 0.3a 1.6c 3.2b 
 محلول پاشی

)1-(kg.ha foliar4  

226 c 10.9c 31d 18c 0.31d 1.8b 0.29b 1.5d 2.9d 
 محلول پاشی

)1-(kg.ha foliar6  

243b 11.8b 33c 18.6b 0.34a 1.4e 0.29b 1.7b 3.1c 
  یکاربرد خاک

)1-(kg.hasoil 2 

245a 11.9b 34b 17.5d 0.31d 1.7cd 0.29b 1.8a 3.5a 
  ربرد خاکیکا

)1-(kg.ha soil 4 

244a 10.9c 34.6a 16.5e 0.28ed 1.9a 0.27c 1.6c 3.3b 
  کاربرد خاکی

)1-(kg.ha soil 6 

 است LSDدرصد با استفاده از آزمون  9ها در سطح اصتمال دار بودن میانگینکننده معنیدر هر صفت بیان صروف متفاوت
Different letters indicate significant differences by using the LSD test at 5% probability level 
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هتای  ها نشان داد ک  تیمار غلظتنتایح صاصل از تجزی  واریانس داده
سطح بترگ،   های مورفولوژیکیاسیدهیومیک بر روی شاخصمختلف 

جامتد   ویتتامین ث و متواد   های عملکرد،کلروفیل کل برگ و شاخص
داری درصتد اختتالف معنتی    1طح اصتمتال  فروت در ست کیویمحلول 

تیمارهتای   ازنظر آمتاری  در این بررسی .رندنسبت ب  گیاهان شاهد دا
 نداشتتند  ستفتی بافتت میتوه    بتر صتفت  داری اثر معنتی  هیومیکاسید

 (.9)جدول
پاشتی در  محلول کیلوگرم 9ها نشان داد ک  تیمار مقایس  میانگین

 متتر ستانتی  29973برگ ) ترین میزان سطحبیش اسیدهیومیکهکتار 
مربع( از آن گیاهتان   مترسانتی 16679) آنترین مربع( را داشت و کم

در این پژوهش با نتتایح ستایر    آمدهدستب (. نتایح 9شاهد بود )جدول
، (26) ،پستت   (93بر روی گیاهان مختلف مانند بادام )پژوهشگران ک  

 طابقت داشت. اند، منموده ارائ ، (11پاپایا ) ،(92زردآلو )
اسیدهیومیک در این گیاهان نیز باعث افتزایش  تیمار  ک یطورب 

افتزایش جتذب متواد     ل یوست بت  اسیدهیومیک شده است.  سطح برگ
های شب  هورمونی )ستیتوکینین،  غذایی توسط ریش  و با انجام فعالیت

شتده و   هاآنها و تقسیم جیبرلین و اکسین( سبب افزایش اندازه سلول
ستایر خصوصتیات    ن طریق باعث افزایش ستطح بترگ و بهبتود   ب  ای

 . (23شو )مورفولوژیکی می

 
 فروتاسيدهيوميک و روش کاربرد آن بر صفات کمی و کيفی کيویهای مختلف تجزیه واریانس غلظت -4جدول 

Table 4-ANOVA forthe effects of humic acid levels and methods of their application on quantitative and qualitative triats in 

Kiwifruit cv. Hyvard 
   Mean of Squares    میانگین مربعات

 عملكرد 
Yield 

 

ث نيتامیو  

Vitamin C 

 

وهيم یسفت  

Tissue 

Firmness 

 محلول مواد جامد

TSS 
 سطح برگ
Leaf Area 

 کلروفيل
Chlorophyll 

 درجه آزادی

df 

 منابع تغيير
S.O.V 

0.93 ns 28.46ns 4.99ns 0.57ns 159538 ns 0.06ns 3 
 بلوک

 Block 

189** 133.22** 4.9ns 2.03** 54583543** 0.85** 6 تیمار Treatments 

1.6 35.15 2.45 0.53 14628 0.04 18 
 خطای آزمایش

Error 
1.22 18.97 20.85 12.3 8.17 4.31  

CV. 

(%) 
ns*** باشنددرصد می 1و  9 اصتمالدر سطح  داریمعن، تفاوت دارینمععدم تفاوت  گربیان بیترت ب

ns, * and **: Non significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively 
 

نسبت  اسیدهیومیکها، تمام تیمارهای با توج  ب  مقایس  میانگین
بتین تیمارهتای    ب  شاهد از کلروفیل بیشتری در برگ برخوردار بودند.

پاشی صورت محلولدر هکتار ب  کیلوگرم 6غلظت  جزب  اسیدهیومیک
کتاهش در ایتن تیمتار     (.9)جتدول   داری مشتاهده نشتد  تفاوت معنتی 

ی در غلظتت بتاال باشتد. ایتن نتیجت  بتا       ستوز بترگ تواند ب  دلیل می
افزایش محتتوی   منطبق است. (14( و فرارا )36ی رستمی )هاگزارش

برگ ممکن است وابست  ب  تسریع جذب ازت و نیتترات،  کلروفیل کل 
وستیل  استیدهیومیک باشتد    پروتئین ب افزایش متابولیسم ازت و تولید 

شود و یا تجزی  اسیدهیومیک یا سبب افزایش سنتز کلروفیل می .(23)
 (.14اندازد )می ریب  تأخکلروفیل را 

 62د )ها نشتان داد کت  بیشتترین مقتدار عملکتر     مقایس  میانگین
 استیدهیومیک کیلتوگرم در هکتتار    9( از کاربرد در هر درخت کیلوگرم

تترین مقتدار   و کتم  ها صاصل شتد پاشی بر روی برگصورت محلولب 
 (.9)جتدول   ( در گیاهان شتاهدثبت گردیتد  در هر درخت کیلوگرم 91)

 سیب رقتم آناتا،  ( 19البریا )، هاینتایح صاصل از این بررسی با گزارش
 ،انگور رقتم عستگری   (23) نیا محمدی زردآلو، (92کارن )شبان و هم

 زیتتتون، (22صگتتاگ و همکتتاران ) انبتت ، (32نیگتتولی و همکتتاران )
باشد. انگور در یک راستا می (2عبدالسالم ) و (7اصغرزاده و همکاران )

وسیل  اثرات مثبت کت   با افزایش میزان نیتروژن گیاه ب  اسیدهیومیک
هتتا دارد. باعتتث صفتت  و کلروفیتتل بتترگ بتتر روی متابولیستتم ستتلولی

شده و سبب افزایش رشد، ارتفاع، تعداد برگ  فتوسنتز کنندههای بافت
 شود.و عملکرد گیاه می

تترین میتزان متواد جامتد     ها نشان داد ک  بتیش مقایس  میانگین 
کیلتتتوگرم در هکتتتتار  9تیمتتتار  ازبتتتریکس(  9/9و  9/9محلتتتول )

 9/3)آنتتترین و برگتتی و کتتماستتیدهیومیک بتتا روش کتتاربرد ختتاکی 
صاصل با نتایح  این نتیج ،  (9بریکس( از آن گیاهان شاهد بود )جدول

 ستیب رقتم   و (13) زردآلتو  ،(2) انگتور  درختانروی  های براز بررسی
هتای  شتیوه بتا   اسیدهیومیک باشد.در یک راستا می (31) اسمیتگرنی
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کمتک   ب  جذب بهتر عناصر غذایی و بهبود کیفیت محصتول  ختلفم
کند. این کود زیستی با بهبود تولید قند، ویتامین و پروتئین در گیاه می

هتای فتوستنتز دارد محتتوای غتذایی     و نیز با تأثیر مثبتی ک  بر جنبت  
هتتا تولیتتد کتتاربرد هیومیتتک (.31) دهتتدمتتی محصتتوالت را افتتزایش

کند و درنتیج  آن باعث افتزایش  های کلروفیلی را تحریک میرنگیزه
ها را با افزایش فتوسنتز، تولید آسمیالت .دنشوز و رشد گیاه میفتوسنت

میتزان متواد جامتد محلتول میتوه       گسترشافزایش داده و این باعث 
فعالیتت فتوستنتزی بتا کتاربرد      کت  بتا توجت  بت  ایتن    (. 19) شتود می

کند و سبب افتزایش بتاز و بستت  شتدن     پیدا می توسع اسیدهیومیک 
گستترش   توانتد ستبب  متی  ،توسنتزی بیشترشود، فعالیت فها میروزن 
 (.31و  23) میوه شود محلول جامد موادمقدار 

ث ترین میزان ویتتامین ها نشان داد ک  بیشمقایس  میانگین داده
کیلوگرم در هکتار استیدهیومیک بتا روش کتاربرد     9( در تیمار 9/92)

 ( در گیاهان شاهد مشاهده گردید )جتدول 22/13) آنبرگی و کمترین 
 هتای از این تحقیق با نتتایح صاصتل از بررستی    آمدهدستنتایح ب  (.9

ایتن   ( مطابقتت داشتت.  9) فرنگیتوت و (34) لیمو شده بر رویانجام
دلیل افزایش جتذب عناصتری همچتون فستفر، پتاستیم و      تواند ب می

های کلیدی مانند انورتاز، سوکروزسنتتاز و فعالیت برخی آنزیم گسترش
های آلی با جذب رطوبتت و متواد غتذایی    .کودباشدماالت دهیدروژناز 

مانتده و باعتث بهبتود ستاختار     زمانی زیادی در خاک بتاقی خاک مدت

ث ویتتامین  ستاخت بیشتتر  طور غیرمستقیم نیز باعتث  ده و ب خاک ش
وستیل   تواند ب ث میافزایش ویتامین .(97) دشونمیهای تولیدی میوه

قابلیت دسترسی متواد غتذایی توجیت      گسترشنقش اسیدهیومیک در 
شود. کاربرد اسیدهیومیک، دسترسی ب  عناصری چون فسفر و پتاسیم 

ث میوه شتده  و این امر نیز باعث افزایش میزان ویتامین بیشتر کردهرا 
  .(99است )
 

 گيری کلینتيجه

 اسیدهیومیککاربرد  ،س نتایح ب  دست آمده از این تحقیقبر اسا
باعث افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه کیتوی رقتم هتایوارد شتده     

هتای جتذب عناصتر    در شاخصها نشان داد ک  مقایس  میانگین است.
غدایی ازت، فسفرو کلسیم از تیمتار چهتارکیلوگرم و عناصتر پتاستیم،     

کیلوگرم در  2و عنصر منیزیم در تیمار  کیلوگرم 6منگنزو آهن از تیمار 
ها ت مصرف خاکی صاصل شد. بررسی دادههکتار اسید هیومیک بصور

ک  عناصتر روی و متس در تیمتار محلتول پاشتی بتا استید        داد نشان
همچنتین  انتد.  کیلوگرم جذب بیشتری داشت  9و  2هیومیک ب  مقدار 

ختاکی و   کیلوگرم در هکتار استیدهیومیک بتا روش کتاربرد    9 غلظت
های کمی و کیفی میتوه کیتوی   ترین اثر را برروی شاخصبرگی بیش

 ند.ا داشت

  
 فروتاسيدهيوميک بر عملكرد و اجزاء عملكرد کيویهای مختلف غلظت اثر -5جدول

Table 5- The effect of different levels of humic acid on yield and yield components indicies of Kiwifruit 

 عملكرد
Yield 

(kg) 

 مواد حامد محلول

TSS  

(BriX) 

 ویتامين ت ميوه

Vitamin C (Mg . g 

fw-1) 

ليکلروف  

Chlorophyll  

(Mg . g fw-1) 

 سطح برگ
Leaf area 

)2(cm 

 

  

 تيمارها

Treatment 

41e 3.45b 18.22d 0.3 c 16674f 
  شاهد

control 

57.2b 4.75ab 31.2c 1.6 a 24333b 
 پاشیمحلول

)1-2(kg.ha foliar2  

66.6a 5.45a 40.38a 1.5 a 45473a 
 پاشیمحلول

)1-2(kg.ha foliar4  

58.2b 4.45ab 38.5ab 1b 22272c 
 پاشیمحلول

)1-2(kg.ha foliar6  

45d 4.4ab 29.03c 1.4 a 16631f 
  یکاربرد خاک

)1-(kg.hasoil 2 

51.7c 5.55a 29.7c 1.4a 19086d 
  کاربرد خاکی

)1-kg.ha( soil 4 

49.3c b4.42 31.7c a1.6  17676e 
 کاربرد خاکی

)1-(kg.ha soil  6 

 .است LSD آزمون از استفاده با درصد 9 اصتمال سطح در هامیانگین بودن دارمعنی کنندهانیب متفاوت صروف
Different letters indicate significant differences by using the LSD test at 5% probability level. 
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Introduction: Kiwifruit (Actinidia Sp) is one of the fruits that it is considered as an appropriate food source, 

because it is rich in vitamins, especially vitamins C, E, A, B1 and also in the form of potassium. Humic 

substances are contained nutrients that improve the soil nutrients and are increases the availability of food and 

therefore plant growth and yield. Studies have shown that adding certain amount of humic acid fertilizer can 

improve the growth of root, stem and leaves of plants and enhances yield and quality of products and increases 

the efficiency of nitrogen fertilizer consumption. According to pervious findings, recent research was performed 

aimed to achieving the best combination of humic acid and its application method for improving yield and 

organic fruits production in Kiwifruit cv. Hyvard. 

Materials and methods: In order to investigate the effects of humic acid concentration and application 

method on nutrient uptake and quality and quantity of fruit indices, of Kiwifruit CV Hyvard an experiment based 

on complete block design with four replications was conducted during 2015-2016 in Talesh city, Gilan province. 

Experimental treatments included soil drenching method and foliar spraying of different levels (control, 2, 4 and 

6 kg. ha-1) 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 and 

quantitative and qualitative traits of fruit (yield, Tissue firmness, vitamin C, total soluble solids of fruits and leaf 

area and leaf chlorophyll content) 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 were 

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 Excel 2013 software. 
Results and Discussion: Results of analysis of variance showed that different concentration of humic acid 

had significant effect on nutrient uptake and quality and quantity of fruit indices at 1% probability level. Results 

of this research indicated that using of humic acid caused increasing in nutrient elements uptake and improving 

the quality and quantity of fruit 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 efficiency for zinc uptake (21.7 

Mg.Kg Dw-1). Comparison of means showed that the lowest value of measured elements obtained in control 

treatment. Based on the results, the concentration of four kilograms per hectare of humic acid with soil and leaf 

application methods had the highest effect on quantitative and qualitative indices of kiwifruit. 

Conclusion: Results showed that application of humic acid caused increasing in absorption of nutrients and 

improving the quality and quantity of fruit in Hyvard CV of Kiwifruit. Comparison of meanings showed that the 

application, soil application of 4 kg.ha-1 of humic acid, was more effective in absorption indices of nitrogen 
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elements, phosphorus, calcium and quantitative and qualitative indices of kiwifruit. Treatment of 6 kg.ha-1 soil 

increased the adsorption of manganese and iron elements and soil treatment of 2 kg ha-1 humic acid had the 

highest absorption of magnesium. Data analysis showed that zinc and copper elements were more adsorbed in 

humic acid by 2 and 4 kg.ha-1 in spray application. In this study the lowest value of measured elements obtained 

in control trait. 
 
Keywords: Iron, Nitrogen, Potassium, Total soluble solids, Yield 
 


