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Abstract
Background & Objective: The present study was conducted to investigate morphological traits, yield, and oil
content of some safflower cultivars as affected by humic acid.
Materials & Methods: Factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with
two factors and three replications at the research field of the University of Kurdistan during 2017 growing
season. The first factor was three concentrations of humic acid (0, 2, and 4 per thousand), and the second factor
was five safflower cultivars (Isfahan native, Sina, Faraman, Goldasht, and Sofeh).
Results: The results showed that the highest plant height, capitol number per plant, seed number per capitol,
and 1000 seed weight belonged to Faraman cultivar compared to the other cultivars. Humic acid significantly
increased morphological attributes, yield components, yield, and oil content. The greatest biological yield,
seed yield, and oil yield was obtained from Faraman and 4 per thousand of humic acid. The lowest values of
mentioned traits belonged to the Sofeh cultivar.
Conclusion: The Faraman cultivar as affected by 4 per thousand Soluble acid humic not only produced the
greatest values of seed and oil yield but also showed a significant response to the second level of humic acid.
Keywords: Capitol Number per Plant, Faraman, Oil Seeds, Oil Yield, Sofeh
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چکیده
اهداف :پژوهش حاضر به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک ،عملکرد و میزان روغن برخی ارقام گلرنگ تحت تاثیر اسید
هیومیک انجام گردید.
مواد و روشها :آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار در سال
زراعی  1191-99در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان انجام شد .فاکتور اول شامل سه غلظت محلولپاشی اسید هیومیک
( 4 ،1و  2در هزار) و فاکتور دوم شامل پنج رقم گلرنگ (محلی اصفهان ،سینا ،فرامان ،گلدشت و صفه) بود.
یافتهها :نتایج نشان داد رقم فرامان نسبت به سایر ارقام از ارتفاع بوته ،تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار
دانه بیشتری برخوردار بود .باالترین غلظت اسید هیومیک موجب افزایش معنیدار صفات مورفولوژیک ،اجزاء عملکرد،
عملکرد و میزان روغن گلرنگ گردید .بیشترین عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و عملکرد روغن با کاربرد غلظت  2در هزار
اسید هیومیک در رقم فرامان حاصل شد و پایینترین مقادیر صفات مذکور به رقم صفه تعلق داشت.
نتیجه گیری :رقم فرامان نه تنها باالترین عملکرد دانه و عملکرد روغن را تحت تاثیر غلظت  2در هزاراسید هیومیک تولید
کرد ،بلکه نسبت به سطح پایینتر اسید هیومیک نیز افزایش معنیداری نشان داد.
واژههای کلیدی :تعداد طبق در بوته ،دانههای روغنی ،عملکرد روغن ،صفه ،فرامان

مقدمه

نمونه از یک گیاه زراعی با تنوع در اسیدهای چرب

گلرنگ با نام علمی ) )Carthamus tinctorius L.متعلق

شناخته شده است (کناولس و اشری  .)4114زیرا حاوی

به خانواده کاسنی ( )Asteraceaeاست (سینگ و همکاران

مقادیر بسیار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع چند

 .)4112امروزه با توجه به اصالح ارقام دارای روغن با

زنجیره لینولئیک اسید α21-21 ،یا تک زنجیره لینولئیک

کیفیت ،یکی از گیاهان روغنی مهم در جهان به شمار

اسید  α19-41همراه با سطوح باالی آلفا توکوفرول است

میرود (ناصری و همکاران  )4112و به عنوان مهمترین

(سینگ و میک .)4119
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تجدید نظر در روشهای تولید مواد غذایی ،اجتناب

اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک و

ناپذیر بوده و بر این اساس مدیریت نظامهای کشاورزی

فیزیولوژیک باقال را گزارش کردند (سام دلیری و

باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا نظامهای نوینی که

همکاران  .)4112نتایج مطالعه دیگری نشان داد کاربرد

اولویت آن پایداری بلند مدت و تولید قابل قبول در کوتاه

اسید هیومیک موجب افزایش تعداد کپسول ،وزن صد

مدت باشد پایه ریزی گردد (کریمی و تدین  .)4112اسید

دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و عملکرد روغن

هیومیک به دلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی

کرچک گردید (رهبری و همکاران  .)4112درآزمایشی

در افزایش و بهبود تولید محصوالت کشاورزی دارد

دیگر ،بررسی کاربرد مقادیر مختلف اسید هیومیک بر

(رابیکوسر و همکاران  .)4112از مزایای مهم اسید

خصوصیات مورفولوژیک گیاه لوبیا چشم بلبلی نشان

هیومیک میتوان به قابلیت کالت کنندگی عناصر غذایی

داد که رشد رویشی ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،وزن تر،

مختلف مانند سدیم ،پتاسیم ،منیزیم ،روی ،کلسیم ،آهن،

میزان سطح برگ و عملکرد غالف با مصرف اسید

مس و سایر عناصر در جهت غلبه بر کمبود عناصر

هیومیک افزایش داشت (ال-هفنی .)4111

غذایی اشاره کرد (محسنیان و جلیلیان  .)4114با توجه

بررسی محلول پاشی اسید هیومیک روی خصوصیات

به این که ماده آلی خاک برخصوصیات شیمیایی،

عملکردی دانه و روغن گلرنگ نشان داد که اسید هیومیک

فیزیکی ،زیستی و به طور کلی سالمت خاک تاثیر گذار

سبب افزایش معنیدار بذر و روغن تولیدی در هکتار

است (رحیمی و همکاران  ،)4119بنابراین اسید هیومیک

گردید (مرادی و همکاران  .)4112در گزارشی به دلیل

که یک ترکیب پلیمری آلی طبیعی میباشد میتواند با

مشاهده اثرات مثبت محلول پاشی اسید هیومیک روی

بهبود این صفات ،موجب افزایش عملکرد و کیفیت

گیاه گلرنگ ،توصیه شد در صورت احتمال بروز تنش

محصول گردد (قربانی و همکاران )4111؛ زیرا کمیت و

خشکی در طول دوره رشد گیاه ،از این کود آلی استفاده

کیفیت گیاهان زراعی به ویژه دانههای روغنی تحت تاثیر

شود (کریمی و تدین  .)4112عالوه بر این ،در بررسی اثر

حاصلخیزی خاک و عناصر غذایی میباشد (فنایی و

اسید هیومیک بر رشد و جوانه زنی گلرنگ تحت شرایط

همکاران  .)4119در مطالعهای مشاهده شد که استفاده از

نرمال گزارش شد که اسید هیومیک سبب بهبود اکثر

اسید هیومیک به دلیل اثرات مختلف فیزیولوژیکی ،عالوه

خصوصیات جوانه زنی و رشدی گلرنگ شد (باسالما

بر افزایش خصوصیات مطلوب گلرنگ میتواند در جهت

.)4111

کاهش مصرف کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی محیط

بررسی تنوع درون گونهای و ارزیابی ارقام مختلف

زیست نقش مثبتی ایفا کند ودر جهت پایداری و افزایش

در واکنش به شرایط محیطی میتواند در امور بهزراعی

عملکرد گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرد

و بهنژادی گیاهان بسیار تاثیر گذار باشد (مال حیدری

(محسنیان و جلیلیان  .)4114نتایج یک بررسی نشان داد

بافقی و همکاران )4112؛ تنوع ارقام با ویژگیهای متفاوت

که محلول پاشی برگهای گیاه ارزن با اسید هیومیک

در گلرنگ زیاد است ،رقم محلی اصفهان به سرما مقاوم

طول ریشه ،ارتفاع گیاه ،طول خوشه ،عملکرد دانه ،وزن

بوده و از تیپهای بهاره-پاییزه میباشد .از سایر

هزار دانه ،محتوای پروتئین خام و تعداد دانه در پانیکول

خصوصیات آن میتوان به بدون خار بودن و رنگ قرمز

را افزایش داد (ساروهان و همکاران  .)4111نتیجه

گلهای آن اشاره کرد .رقم سینا و رقم فرامان مناسب

پژوهش دیگری حاکی از اثر افزایشی اسید هیومیک بر

کشت پاییزه در مناطق معتدل سرد کشور هستند و قابلیت

صفات مورفولوژیک و عملکرد گندم بود (توفایل و

کشت بهاره در این مناطق را نیز دارند .رقم فرامان دارای

همکاران  .)4112سایر پژوهشگران اثر افزایشی معنیدار

گلچه های قرمز و بدون خار میباشد (زینلی  .)4111رقم
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صفه با استفاده از روش گزینش الینهای خالص و با

ارقام محلی اصفهان ،سینا ،فرامان ،گلدشت و صفه بود.

تاکید بر یکنواختی رنگ قرمز گلچهها ،تعداد و اندازه

اسید هیومیک از شرکت اکسین تهیه شد که دارای 11/1

غوزه ،عدم وجود خار ،زودرسی ،درشتی غوزهها ،جمع

درصد اسید هیومیک 1 ،درصد اسید فولیک و  4/2درصد

بودن شاخههای اصلی و فرعی و ارتفاع مناسب بوته

 K2Oبود .بعد از آماده ساری زمین ،کشت در تاریخ 41

جهت برداشت مکانیزه تولید شده است .تیپ رشد آن نیز

اسفند ماه  1191انجام شد .هر کرت شامل هشت ردیف

بهاره میباشد .از مهمترین ویژگیهای ممتاز این الین

کاشت به طول  1متر بود .فاصله دو پشته از هم 11

صفت زودرسی آن است که رهاسازی سریعتر زمین

سانتیمتر ،فاصلهی بین کرتها یک متر و فاصلهی بین

زراعی و کشت سایر محصوالت زراعی را امکان پذیر

تکرارها دو متر در نظر گرفته شد .محلولپاشی اسید

مینماید (مرادی و همکاران  .)4112بنابراین پژوهش

هیومیک در سه مرحله ساقهدهی ،شاخهدهی و گلدهی

حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اسید هیومیک بر صفات

انجام شد .وجین علفهای هرز بصورت دستی در هر

موروفولوژیک ،عملکرد و میزان روغن پنج رقم گلرنگ

کرت انجام شد .در طول اجرای آزمایش از هیچ کود

انجام گردید.

شیمیایی و آفتکشی استفاده نشد .در مرحله رسیدگی
فیزیولوژیک ،تعداد پنج بوته به طور تصادفی از هر کرت
انتخاب گردید و ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد

مواد و روشها
پژوهش حاضر در سال زراعی  1191-99در مزرعه

طبق در بوته و تعداد دانه در طبق ارزیابی گردید .در

تحقیقاتی دانشگاه کردستان با طول جغرافیایی  22درجه

تاریخ  1199/9/2یک متر مربع از هرکرت با رعایت اثر

و  12دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  11درجه و 19

حاشیه برای سنجش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه

دقیقه شمالی و ارتفاع  1299متر از سطح دریا اجرا شد.

برداشت گردید و از هر کرت به طور تصادفی ،پنج نمونه

برخی مشخصات آب و هوایی محل آزمایش در سال

هزارتایی برای سنجش وزن هزار دانه انتخاب شد .برای

زراعی  1191-99در جدول  1ارائه شده است .برای

استخراج روغن دانه طبق روش  )1991( AOCSاز

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه قبل

دستگاه سوکسله با حالل ان هگزان استفاده و حالل مورد

از کشت از نقاط مختلف زمین از عمق  1تا 11

نظر با دستگاه تبخیر روتاری از روغن جدا شد و عملکرد

سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام شد .نتایج تجزیه

روغن از حاصلضرب درصد روغن در عملکرد دانه

خاک در جدول  4آمده است .آزمایش به صورت

محاسبه شد (لئال و همکاران .)4119

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  ،SASبرای

فاکتورمحلولپاشی اسید هیومیک و ارقام گلرنگ در سه

مقایسه میانگین از روش  LSDاستفاده شد و رسم

تکرار اجرا شد .فاکتور اول شامل سه سطح محلولپاشی

نمودارها با نرم افزار  Excelانجام شد.

اسید هیومیک (شاهد ،غلظت دو در هزار و غلظت چهار
در هزار) بود و فاکتور دوم شامل پنج رقم گلرنگ شامل
جدول  -1میزان بارندگی ماهیانه و میانگین حداقل و حداکثر دمای محل اجرای آزمایش در سال
زراعی 1395-96
ماه

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

بارندگی()mm

41/1

11/9

44/4

11/1

1

1

1/4

حداقل دما

4/29

1/92

9/92

11/12

12/41

41/21

12/12

حداکثر دما

14/21

11/42

41/19

49/19

11/11

12/22

41/19
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جدول -2خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک محل اجرای آزمایش
pH
2/9

EC
dS.m-1
1/2

P

K

N

C

Silt

ppm
219

11

1/11

1

22/9

(الف)

Sand
%
14/1

Clay
24/2

(ب)

نتایج و بحث

کنترل خصوصیات ژنتیکی گیاه و شرایط محیطی قرار

ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی

دارد (میرزاهاشمی و همکاران  .)4112ناصری و

نتایج تجزیه واریانس ،نشان داد اثرارقام مورد

همکاران ( )4112با انجام آزمایشی در بین سه رقم

بررسی گلرنگ و سطوح متفاوت اسید هیومیک بر صفات

گلرنگ ،دامنهای بین  2تا  11شاخه در بوته را گزارش

ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در سطح احتمال یک

کردند .پژوهشگران دیگر گزارش کردند کاربرد دو لیتر

درصد معنیدار بود اما اثر متقابل رقم و اسید هیومیک

در هکتار اسید هیومیک با افزایش جذب عناصر غذایی

بر صفات مذکور معنیدار نبود (جدول  .)1مقایسه

مورد نیاز گیاه ،موجب افزایش رشد میشود (تقدسی و

میانگین دادهها نشان داد بیشترین ارتفاع بوته متعلق به

همکاران  .)4111در پژوهشی دیگر ،مصرف اسید

رقم فرامان بود که با رقم گلدشت اختالف آماری معنی-

هیومیک به مقدار  11گرم در متر مربع با تاثیر بر

داری نداشت و کمترین میزان آن مربوط به رقم سینا بود

متابولیسم گیاهی و افزایش جذب عناصر غذایی به ویژه

که با رقم محلی اصفهان در یک گروه آماری قرار گرفتند

محتوای نیتروژن سبب افزایش رشد و ارتفاع بوتهها

(شکل  1الف) .باالترین و پایینترین تعداد شاخه فرعی

گردید (آیاس و گولسر  .)4111کریمی و تدین ( )4112نیز

نیز به ترتیب به ارقام محلی اصفهان و گلدشت اختصاص

گزارش کردند کاربرد سه لیتر در هکتار اسید هیومیک

داشت (شکل  4الف) .کاربرد اسید هیومیک با غلظت  2در

در شرایط تنش خشکی سبب افزایش ارتفاع و تعداد

هزار نیز سبب افزایش معنیدار ارتفاع بوته و تعداد شاخه

شاخههای فرعی نسبت به تیمار شاهد شد که موید نتایج

فرعی گردید (شکلهای  1و 4ب) .شاخهدهی گلرنگ تحت

این تحقیق است.
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جدول -3تجزیه واریانس اثر ارقام و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک ،محتوای روغن و عملکرد گلرنگ
میانگین مربعات

اسید هیومیک

4

**119/2

**22/14

**9/91

**21/11

**21/14

**4929292

**41229111

**1/99

**421121

رقم× اسید هیومیک

2

1/949ns

1/21ns

1/111ns

1/411ns

1/411ns

**19121

**449199

1/412ns

*1414

خطا

42

19/41

1/11

1/412

1/911

1/92

11121

94121

1/911

1424

2/12

9/21

2/21

2/12

2/12

12/22

11/21

1/42

9/14

ضریب تغییرات ()%

درصد روغن

ارتفاع بوته

تعداد شاخه فرعی

تعداد طبق در بوته

تعداد دانه در طبق

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

رقم

2

**224/9

**9/12

**11/11

**92/11

**129/2

**4129211

**1449111

**11/19

**119291

منابع تغییر

آزادی

عملکرد روغن

تکرار

4

21/1ns

1/21ns

*1/122

**19/91

2/91ns

41129ns

2292ns

1/111ns

1222ns

درجه

 **، nsو * :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد می باشد.

گلدشت

صفه

فرامان

اصفهان

تعداد شاخه فرعی

b

b

c

سینا

رقم…

 4در هزار

 2درهزار

تعداد شاخه فرعی

a

a

a

14
11
2
9
2
4
1

a
b

14
11
2
9
2
4
1

شاهد

هیومیک اسید…

شکل  -2مقایسه میانگین اثر الف) ارقام ب) اسید هیومیک بر تعداد شاخههای فرعی گلرنگ در سال 1191-99
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار در سطح  1/11هستند.

تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار

سطوح متفاوت اسید هیومیک برای صفات نامبرده

دانه

یکنواخت بود .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر ارقام مورد

مقادیر اجزاء عملکرد مربوط به رقم فرامان بود ،کمترین

بررسی و سطوح اسید هیومیک بر اجزاء عملکرد از قبیل

تعداد طبق در بوته به رقم صفه و کمترین تعداد دانه در

تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه

طبق و وزن هزار دانه به رقم سینا تعلق داشت (شکلهای

در سطح یک درصد معنیدار بود ،اما اثر متقابل رقم و

 2 ،1و  1الف) .تعداد طبق در بوته یکی از اجزای مهم

اسید هیومیک اثر معنیداری بر صفات مذکور نداشت

عملکرد در گلرنگ میباشد (ناصری و همکاران .)4112

(جدول  )1و حاکی از آن بود که روند واکنش ارقام در

بنابراین با انتخاب ارقامی که تعداد طبق در بوته بیشتری

7

تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ
دارند میتوان در جهت بهبود عملکرد اقدام کرد

هیومیک از طریق تاثیرات مثبت فیزیولوژیکی مانند تاثیر

(میرزاهاشمی و همکاران  . )4112با توجه به این که تعداد

بر متابولیسم سلولهای گیاهی و افزایش غلظت کلروفیل

طبق و تعداد دانه در طبق تعیین کننده ظرفیت مخزن

برگ موجب افزایش خصوصیات رشدی گیاهان و اجزای

میباشند ،هرچه تعداد دانه در طبق بیشتر باشد گیاه

عملکرد و عملکرد آنها میگردد (نردی و همکاران

دارای مخازن بزرگتری برای ذخیرهی مواد فتوسنتزی

 .)4111رحیمی و همکاران ( )4119با بررسی سطوح

میباشد و افزایش این صفات سبب افزایش عملکرد گیاه

مختلف اسید هیومیک با مقادیر 211 ،111 ،411 ،111 ،1

میگردد (کدخدایی و احسانزاده  .)4111وزن هزاردانه

و  111میلی گرم در لیتر گزارش کردند کاربرد بیشترین

نیز نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد (طالبی  4112و

مقدار اسید هیومیک از طریق بهبود حاصلخیزی خاک و

ناصری و همکاران  .)4112گزارش سایر پژوهشگران نیز

فراهمی نیتروژن ،سبب افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد

بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار وزن هزار دانه در

گردیده است .در گزارش دیگری ،پژوهشگران با بررسی

بین ارقام مختلف گلرنگ بود (فاضلیکاخکی و همکاران

اثر سطوح مختلف اسید هیومیک ( 1/1 ،1و  1گرم در

 )4112که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .با

لیتر) اثر معنیدار  1/1گرم آن را بر صفات مورفولوژیک

مصرف اسید هیومیک ،اجزاء عملکرد ،افزایش معنیداری

و وزن هزار دانه آفتابگردان تایید کردند (حیدری و

نشان داد .باالترین و پایینترین مقادیر اجزاء عملکرد به

همکاران  .)4112بررسی نقش اسید هیومیک در گندم نیز

ترتیب به غلظت  2درهزار اسید هیومیک و شاهد تعلق

نشان داد کاربرد اسید هیومیک نسبت به شاهد ،وزن

داشت (شکلهای  2 ،1و  1ب) .با توجه به این که صفات

هزار دانه را افزایش داد ،به زعم پژوهشگران اسید

مذکور تحت تاثیر شرایط محیطی قرار میگیرند (صلحی

هیومیک با تأثیر بر انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی از برگ

اسکویی و همکاران  ،)4119به نظر میرسد اسید هیومیک

به دانه ،وزن هزاردانه را افزایش داده است (چمانی و

با بهبود شرایط محیطی نقش مثبتی در افزایش اجزاء

همکاران .)4114

عملکرد گلرنگ داشته است .بر اساس نظر محققین اسید
(الف)

(ب)
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(الف)

(ب)

(الف)

(ب)

عملکرد دانه

مربوط به رقم فرامان با کاربرد اسید هیومیک  2در هزار

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر ارقام ،اسید هیومیک

بود که با تیمار رقم فرامان در غلظت دو در هزار اسید

و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنیدار بود (جدول .)1

هیومیک و تیمار گلدشت در غلظت چهار در هزار اسید

بر اساس نتایج مقایسه میانگین ،بیشترین عملکرد دانه

هیومیک اختالف آماری معنیداری نداشت؛ و رقم صفه

تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ

9

بدون استفاده از اسید هیومیک کمترین عملکرد دانه را

هیومیک نشان داد که رقم فرامان با مصرف چهار در

داشت (شکل  .)9عملکرد دانه در گلرنگ مهمترین صفت

هزار اسید هیومیک دارای بیشترین و رقم صفه در

زراعی میباشد .در واقع هدف اکثر برنامههای به زراعی

شرایط عدم مصرف اسید هیومیک دارای کمترین عملکرد

و به نژادی در گلرنگ در جهت افزایش عملکرد دانه

بیولوژیک بود(شکل .)2بر اساس گزارش پژوهشگران

میباشد .اصالحگران معموالً از صفات مورفولوژیکی به

عملکرد بیولوژیک در گلرنگ با شاخص سطح برگ،

عنوان معیارهای گزینش جهت بهبود عملکرد استفاده

ذخیره مواد فتوسنتزی و دیگر خصوصیات موفولوژیکی

مینمایند (قربانزاده نقاب و افضل  .)4111با افزایش

و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد در ارتباط میباشد و

کاربرد اسید هیومیک ،میزان عملکرد دانه در تمام ارقام

محیط نیز بر این صفت تاثیر باالیی دارد و ارتباط قوی و

افزایش نشان داده است که این افزایش برای تمام ارقام

معنیداری بین عملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه در

در سطح شاهد با سطوح مصرف اسید هیومیک اختالف

گلرنگ وجود دارد (احمدزاده و همکاران  .)4114مصرف

معنیداری داشت .صفائی و همکاران ( )4119افزایش

اسید هیومیک باعث افزایش عملکرد بیولوژیک در تمام

عملکرد دانه در اثر اسید هیومیک را به باال بودن

ارقام شد و برای تمام ارقام بین مصرف و عدم مصرف

شاخص سطح برگ و وزن خشک گیاه نسبت دادند ،بر

اسید هیومیک اختالف معنیداری وجود داشت .اسید

اساس نظر این پژوهشگران با افزایش شاخص سطح

هیومیک به واسطه تاثیر شبه هورمونی و بهبود

برگ ،نور بیشتری توسط گیاه دریافت میشود در نتیجه

متابولیسم سلولی در افزایش جذب نیتروژن نقش دارد و

به علت فتوسنتز بیشتر ،سرعت رشد محصول و تجمع

با تاثیر بر نفوذپذیری غشای سلولی ،جذب عناصر غذایی

ماده خشک نیز افزایش مییابد و به افزایش عملکرد منجر

را افزایش داده ،شرایط کلی رشد و عملکرد بیولوژیک را

میگردد .در تحقیق حاضر محلولپاشی با اسید هیومیک

بهبود میبخشد (صفائی و همکاران .)4119

سبب افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد ،که احتماال
میتواند ناشی از تاثیر اسید هیومیک بر رشد گیاه ،میزان

درصد روغن و عملکرد روغن

فتوسنتز و جذب بهتر عناصر غذایی توسط گیاه باشد.

تجزیه واریانس صفت درصد روغن نشان داد که در

سایر پژوهشگران نیز اثر افزایشی  911میلیگرم در لیتر

بین ارقام مورد بررسی اختالف معنیداری در سطح

اسید هیومیک بر عملکرد بابونه آلمانی (مشایخی و

احنمال یک درصد وجود داشت و سطوح متفاوت اسید

همکاران  211 ،)4112کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک بر

هیومیک نیز تاثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد

عملکرد سیب زمینی (غفاری و همکاران  )4119و 411گرم

بر صفت مذکور داشتند ،اما اثر متقابل رقم × اسید

در لیتر اسید هیومیک بر عملکرد کرچک (رهبری و

هیومیک بر درصد روغن معنیدار نبود (جدول .)1

همکاران  )4119را گزارش کردند.

بیشترین و کمترین درصد روغن به ترتیب مربوط به

عملکرد بیولوژیک
تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک نشان داد که در
بین ارقام مورد بررسی و سطوح متفاوت اسید هیومیک
و اثر متقابل رقم × اسید هیومیک اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد برای عملکرد بیولوژیک وجود
داشت (جدول  .)1مقایسه میانگین اثر متقابل رقم× اسید

ارقام سینا وگلدشت بود (شکل  2الف) .درصد روغن
دانههای گلرنگ در واریتههای بومی مناطق مختلف مانند
هند ،آمریکا ،ترکیه ،اسرائیل و سودان بین  11/2تا 12
درصد تعیین شده است (احمدزاده و همکاران .)4114 ،با
مصرف اسید هیومیک درصد روغن بصورت معنیداری
افزایش داشت .بیشترین وکمترین درصد روغن به ترتیب
به اسید هیومیک با غلظت  2در هزار و سطح شاهد
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اختصاص داشت (شکل  2ب) .از مزایای مهم اسید

مربوط به ارقام محلی اصفهان ،گلدشت و سینا در سطح

هیومیک ،قابلیت کالت کنندگی عناصر غذایی مختلف مانند

سوم اسید هیومیک بود .کمترین عملکرد روغن نیز متعلق

سدیم ،پتاسیم ،منیزیم ،روی و آهن است که میتواند به

به ارقام سینا ،صفه و گلدشت در شرایط عدم کاربرد

افزایش جذب و تولید گیاهان روغنی مختلف منجر گردد

اسید هیومیک بود (شکل  .)9با توجه به اینکه عملکرد

(مککارتی 4111؛ ورلیندن و همکاران  .)4119نتایج

روغن حاصلضرب عملکرد دانه و درصد روغن دانه می

تحقیقات سایر پژوهشگران نیز حاکی از افزایش تولید و

باشد ،بنابراین مهمترین عامل تعیین کننده عملکرد روغن،

درصد روغن تحت تاثیر اسید هیومیک در گیاهان منداب

عملکرد دانه است (میرزاخانی و همکاران  .)4119عملکرد

(راجپار و همکاران  )4111و کرچک (رهبری و همکاران

روغن از مهمترین اهداف اصالحی در گلرنگ میباشد و

 )4119میباشد .کریمی و تدین ( )4112گزارش کردند با

تحت تاثیر عملکرد دانه و میزان روغن دانه بوده و صفات

توجه به اینکه عملکرد دانه و درصد روغن در عملکرد

عملکرد دانه و میزان روغن نیز بصورت مستقیم یا غیر

روغن نقش دارند ،یکی از فاکتورهای موثر در عملکرد

مستقیم تحت تاثیر خصوصیات رویشی و ژنتیک گیاه و

روغن ،عملکرد دانه میباشد.

شرایط محیطی میباشند (لیو و همکاران  .)4119با

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر ارقام ،اسید

مصرف اسید هیومیک در تمام ارقام عملکرد روغن

هیومیک و اثر متقابل آنها بر عملکرد روغن در سطح

بصورت معنیداری افزایش داشت .بنابراین عملکرد

احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1مقایسه

روغن نیز مانند عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با

میانگین اثر متقابل رقم× اسید هیومیک نشان داد که رقم

محلولپاشی اسید هیومیک و با تغییر در سطح مصرف

فرامان با کاربرد  4و  2در هزار اسید هیومیک و رقم

آن افزایش معناداری نشان داد .کریمی و تدین ()4112

محلی اصفهان با کاربرد  2در هزار اسید هیومیک

افزایش معنیدار عملکرد روغن تحت تاثیر سه لیتر در

بیشترین عملکرد روغن را داشتند .بعد از رقم فرامان ،به

هکتار اسید هیومیک را در شرایط تنش خشکی گزارش

ترتیب تیمارهایی که عملکرد روغن بیشتری دادشتند

کردند.
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در غلظت چهار در هزار اسید هیومیک برترین رقم بود

 از بین پنج رقم مورد،بر اساس نتاج این پژوهش

که با تیمار رقم فرامان و غلظت دو در هزار اسید هیومیک

 رقم فرامان در شرایط آزمایش برای،بررسی گلرنگ

 از نظر پاسخ به.نیز اختالف آماری معنی داری نداشت

 تعداد طبق در بوته،) سانتیمتر92/4( صفات ارتفاع بوته

.اسید هیومیک رقم صفه ضعیفترین واکنش را نشان داد

12/9( ) و وزن هزار دانه12/1(  تعداد دانه در طبق،)2/2(

در نهایت میتوان گفت کاربرد اسید هیومیک تاثیر

 کاربرد.گرم) باالترین مقادیر را به خود اختصاص داد

بیشتری بر رقم فرامان در مقایسه با سایر ارقام مورد

 در هزار سبب افزایش معنیدار2 اسید هیومیک با غلظت

.بررسی در این پژوهش داشت

 تعداد طبق در، تعداد شاخه فرعی،صفات ارتفاع بوته

سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشگاه کردستان که هزینه انجام
. سپاسگزاری میگردد،این پژوهش را تامین نموده است

 تعداد دانه در طبق و وزن هزار دان گردید و مقادیر،بوته
،12/1 ،42/1 ،9/1 این صفات را نسبت به شاهد به ترتیب
 از نظر عملکرد. درصد افزایش داد14/9  و12/2
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