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Abstract 

Background and Objective: This study was conducted to evaluate the application of growth stimulants and 

chemical fertilizers on yield of Valencia oranges in the south of Kerman province. 

 

Materials and Methods: The experiment was performed as a factorial experiment in a randomized complete 

block design with 21 treatments in three replications. The first factor was chemical fertilizer at three levels and 

the second factor was growth stimulants at 7 levels. At the end of the experiment, yield, weight and average 

diameter of fruit and total soluble solids, total acidity, pH and vitamin C in fruit were measured. 

 

Results: Seaweed showed the greatest effect on fruit diameter and yield, which were 2.9 and 53.3% better than 

the control, respectively. In chemical fertilizer treatment based on 75% of soil test, humic acid had increased 

yield (22.6% of a control treatment). Also, regardless of the type of chemical fertilizer treatment, the highest 

amount of nitrogen, phosphorus and potassium was observed in the seaweed treatment. 

 

Conclusion: Humic acid and seaweed were the best growth stimulants in increasing yield in the presence or 

absence of chemical fertilizers. The treatment of Chemical fertilizer based on soil test and foliar application of 

seaweed with a concentration of 5 per thousand after falling flowers and Hazelnut fruit showed the highest 

increase in the yield and nutrient uptake in leaves compared to other treatments. 

 

Keywords: Chemical Fertilizer, Citrus sinensis var.Valencia, Growth Stimulants, Humic Acid, Seaweed, Soil 

Test 
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 چکیده

در های رشد و کود شیمیایی در عملکرد پرتقال والنسیا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربرد تلفیقی محرک: اهداف

  جنوب استان کرمان انجام گرفت.
 

 در سه تکرار انجام گرفت. ماریت 20با  یکامل تصادف یبلوکهاطرح در قالب  لیبصورت فاکتور شیآزما: هامواد و روش

عملکرد، وزن در پایان آزمایش،  .سطح بودند 7رشد در  یهامحرکدوم در سه سطح و فاکتور  ییایمیکود ش اول فاکتور

 اندازه گیری شد. وهیث م نیتامیاچ و و یکل، پ تهیدیمجموع امالح محلول، اس ،وهیو قطر متوسط م

 

کرد از عمل قطر میوه و بیشترین تاثیر را در افزایش ییایبر اساس آزمون خاک، جلبک در ییایمیکود ش ماریتدر : هایافته

آزمون  %73در تیمار کود شیمیایی بر اساس  .بهتر بوددرصد  3/33 و 9/2، به ترتیب خود نشان داد که نسبت به شاهد

 یی،ایمیبدون کود ش ماریدر ت نسبت یه تیمار شاهد( داشت. %6/22خاک، اسید هیومیک بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد )

عملکرد درصد  3/20 شاهد ماریعملکرد از خود نشان داد که نسبت به ت شیرا در افزا ریتاث نیشتریب ییایکاربرد جلبک در

ر جلبک دریایی در تیما یی، بیشترین میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیمایمیکود ش ماریصرفنظر از نوع تهمچنین  .داشت یبهتر

  مشاهد شد.
 

در افزایش علمکرد در حضور یا بدون حضور کود شیمیایی  محرک رشداسید هیومیک و جلبک دریایی بهترین : گیرینتیجه

در هزار پس از ریزش گل و  3شیمیایی بر اساس آزمون خاک و محلول پاشی جلبک دریایی با غلظت . تیمار کود بودند

 میزان جذب عناصر در برگ نسبت به بقیه تیمارها نشان داد. و فندقی شدن میوه بیشترین تاثیر را در عملکرد

 

 های رشدشیمیایی، محرک آزمون خاک، اسید هیومیک، پرتقال والنسیا، جلبک دریایی، کود :های کلیدیواژه
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 مقدمه

های کشاورزی که بر مبنای کاربرد باالی سیستم

، اگرچه عملکرد باالی شوندطراحی میکودهای شیمیایی 

نظر زیست محیطی کند ولی از محصوالت را تضمین می

و با توجه به نیاز شدید به تغذیه اقدام نادرستی بوده 

شود. استفاده بیش از حد جمعیت در حال رشد توجیه می

منابع خاک و آب، پایداری  تخریباز کودهای شیمیایی، با 

 (.2109)ایکین  انداخته است مخاطرهکشاورزی را به 

کشاورزی پایدار نه تنها مستلزم استفاده از کودهای 

معدنی عناصر پر مصرف و کم مصرف است، بلکه باید 

عال های رشدی گیاه که غنی از ترکیبات فاز محرک

بیولوژیکی بوده و سبب تحریک فرآیندهای طبیعی گیاه 

مانند افزایش جذب مواد معدنی، افزایش کارایی مواد 

های محیطی و در نهایت غذایی و افزایش تحمل به تنش

شوند، را نیز شامل شود. این افزایش کیفیت گیاه می

-میکروارگانیسمتواند شامل انواع متنوعی از تعریف می

غیرآلی مانند اسید هیومیک، جلبک دریایی، و  لیها، مواد آ

های افزاینده رشد، مایکوریزا و ترکیبات انواع باکتری

محققان معتقدند  (.2107)یاخین و همکاران  غیرآلی باشد

های زیستی بر گیاهان نتیجه اثر آنان بر که تاثیر محرک

ا همتابولسیم گیاه به معنی وسیع کلمه است. این محرک

های گیاهی را تحریک کنند، توانند سنتز هورمونمی

را  کاشت برخی از آنان جذب عناصر غذایی از بستر

-کنند، برخی دیگر رشد ریشه را تحریک میتسهیل می

کنند، برخی دیگر نیز با تغییر در فعالیت آنزیمی و سنتز 

آنتی اکسیدان، مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد 

لی، سرما، آلودگی با فلزات سنگین محیطی مانند خشکسا

دهند. در نتیجه، مجموع این عوامل و غیره را افزایش می

تواند موجب افزایش رشد گیاه و عملکرد است که می

  (.2106)رفیعی و همکاران  محصول گردد

شود و مرکبات در هفت استان ایران تولید می

جنوب استان کرمان، رتبه سوم در تولید مرکبات در 

اسید . (2121 )سرحدی و همکاران باشدر را دارا میکشو

هیومیک یک ماده محرک زیستی و اصالح کننده خاک 

ورد ماست که اثر آن بر رشد گیاه توسط محققین مختلف 

این  (.2100)کانالس و اولیور  مطالعه قرار گرفته است

های عاملی در پیوند با یونهای محرک زیستی حاوی گروه

فلزی مانند منیزیم، روی، مس بوده و عالوه بر اینکه 

توانایی تامین این عناصر را دارد به دلیل خاصیت کالته 

مغذی نیز نقش  ریزکنندگی، در افزایش جذب عناصر 

کاربرد اسید  (.2113)سلمان و همکاران  بسزایی دارد

فزایش جذب مواد هیومیک با تحریک متابولیسم گیاه، ا

معدنی، افزایش فعالیت آنزیمی، افزایش فعالیت 

فتوسنتزی، افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی و افزایش 

 ودشوزن ریشه و اندام هوایی سبب افزایش رشد گیاه می

( 2103محمدنیا و همکاران ) (.2103)کانالس و همکاران 

گزارش دادند که کاربرد اسید هیومیک روی انگور رقم 

ری باعث افزایش وزن خوشه و حبه انگور، افزایش عسگ

مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون شده است. 

عالوه بر این گزارشات متعددی از اثرات اسید هیومیک 

بر بهبود عملکرد و خصوصیات بیوشیمایی محصوالت 

(، زردآلو 2102باغبانی از قبیل زیتون )حقاق و همکاران 

 ری( و گوجه فرنگی )دوغان و دم2101حی و همکاران فات)

 ( نیز وجود دارد. 2100

برخی مطالعات نشان داده است که اسیدهای آمینه 

ای هتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیتمی

در گیاه اثرگذار باشد. به همین دلیل فیزیولوژیکی 

های زیستی که رشد و اسیدهای آمینه به عنوان محرک

-بخشند و صدمات ناشی از تنشرا بهبود می عملکرد گیاه

دهند، می کاهشای های غیرزنده را به طور قابل مالحظه

از  (.2116)القابان و همکاران  اندمورد توجه قرار گرفته

های دریایی به عنوان محرک زیستی برای افزایش جلبک

رشد و عملکرد گیاه استفاده شده است که نتایج نشان 

زنی، زودرسی، افزایش آن بر جوانه دهنده اثرات مفید

های زیستی و عملکرد و افزایش مقاومت در برابر تنش

غیرزیستی و بهبود ماندگاری محصول پس از برداشت 

. اثرات مفید جلبک (2119)خان و همکاران  بوده است

ای هتنظیم کننده دریایی به دلیل وجود انواع گوناگونی از

، جبرلین و مواد کسین، اسیتوکینین رشد گیاهی مانند

مغذی مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم و عناصر ریزمغذی 
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رضایی و همکاران  (.2100)کانان و همکاران  باشدمی

های مختلف عصاره جلبک در بررسی اثر غلظت( 2109)

ی میوه های کیفدریایی بر فعالیت آنتی اکسیدانی و ویژگی

ک برد جلبپرتقال واشنگتن ناول بیان داشتند که با کار

دریایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان آسکوربیک اسید و 

از  داری افزایش یافت.مواد جامد محلول به صورت معنی

باشند. کوریزا مییهای ماهای رشد، قارچدیگر محرک

ها عبارتند از مهمترین عوامل افزاینده رشد در این قارچ

تقویت جذب عناصر معدنی مانند فسفر، روی، مس و 

آهن، افزایش جذب آب، افزایش مقاومت گیاه در برابر 

 هایهای محیطی و افزایش مقاومت در برابر بیماریتنش

خاک سبک و خشک  طیمرکبات عمدتا در شراخاکزی. 

 زایکوریاستفاده از ما یطیشرا نیدر چن شوند،یکشت م

سریواستاوا و (. 2102)اورتاس  باشد دیتواند مفیم

های نشان دادند که مایکوریزا در خاک (2112) همکاران

تواند بسیار موثر با حاصلخیزی کم و بافت درشت می

( گزارش دادند 2103)گونزاگا دا سیلوا و همکاران باشد. 

درختان انار، عالوه بر  درهای مایکوریزی که تلقیح قارچ

رشد رویشی، ترکیبات میوه انار مانند درصد پروتئین، 

ت ها به صوروئیدها و کربوهیدارتترکیبات فنلی، فالون

 یابد.داری افزایش میمعنی

با توجه اینکه نیاز به افزایش تولید مرکبات از نظر 

 هایکمی و کیفی وجود دارد، استفاده تلفیقی از محرک

زیستی و کودهای شیمیایی عناصر پرمصرف و کم 

تواند یک رویکرد مناسب برای افزایش رشد مصرف می

 پژوهشو عملکرد مرکبات به صورت پایدار فراهم کند. 

د رش هایمحرک یقیکاربرد تلفحاضر، به منظور بررسی 

عملکرد پرتقال  یدر عملکرد و اجزا ییایمیو کود ش

 انجام گرفت. در منطقه جنوب استان کرمان ایوالنس

 

 هامواد و روش

 منطقهمشخصات 

در و دو ساله ای به صورت مزرعه پژوهشاین 

 (Citrus sinensis, Var Valencia) ال والنسیاقپرتیک باغ 

در منطقه گلدشت، در شمال شرقی با پایه نارنج 

در در جنوب استان کرمان واقع شهرستان عنبرآباد 

انجام گرفت. باغ مورد نظر دارای  0392و  0397های سال

ساله با ارتفاع بین دو تا سه متر بودند. برای  02درختان 

درختانی که به صورت ظاهری  پژوهش حاضرانجام 

 ش،یقبل از انجام آزماشبیه یکدیگر بودند انتخاب شدند. 

 یو برخ (0926)گی و بادر  پتیبافت خاک به روش پ

، (ECالکتریکی ) هدایت ته،یدیخاک مانند اس اتیخصوص

ا ب ، پتاسیم و عناصر کم مصرففسفر ،(OCی )کربن آل

)اسپارک  شد یرگیاندازه یشگاهیمعمول آزما هایروش

نشان داده شده  0همانطور که در جدول  (.096و همکاران 

است، خاک محل مورد آزمایش دارای بافت شنی لوم 

بوده و از نظر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر 

کم مصرف دارای محدودیت بود.

 

 آزمایشمشخصات خاک محل اجرای  -1دول ج

مشخصات 

 نمونه خاک

بافت 

 خاک

pH 
 گل اشباع

 هدایت الکتریکی
1-mmohs.cm 

 کربن آلی

% 

 فسفر
1-mg.kg 

 پتاسم
1-mg.kg 

 آهن
1-mg.kg 

 منگنز
1-mg.kg 

 روی
1-mg.kg 

 L.Sa 3/7 0/2 20/1 2/01 3/090 0/2 9/2 32/1 سطح

 

 اعمال تیمار

 بلوکهای طرح قالب در فاکتوریل آزمایش بصورت

. در انجام گرفت سه تکرار در تیمار 20 با تصادفی کامل

و عالئم  تیمارها های هرویژگی ،3و  2ول شماره اجد

کود اول نشان داده شده است. فاکتور  اختصاری آنها

دار مق، یائیمیدر سه سطح بدون مصرف کود ش ییایمیش

( 2)جدول  شده هیدرصد مقدار توص 73شده و  هیتوص

( 3)جدول سطح  7های رشد در محرکدوم و فاکتور 

 بودند. 
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 کود شیمیایی تیمار سطوحگذاری و شماره -2جدول 

 کود شیمیایی تیمار

 درصد آزمون خاک 73 اساس آزمون خاک بدون کود سطح

 a1 a2 a3 شماره تیمار

 
 
 
 

 های رشدمحرکگذاری و سطوح تیمار شماره -3جدول 

 طریقه مصرف نوع کود زیستی شماره تیمار
 زمان و مقدار مصرف

 فندقی شدن میوه پس از ریزش گل آبیاریاولین 

b1 )شاهد )بدون کود - - - - 

b2 ( اسید آمینهAA) در هزار 3 در هزار 3 - محلول پاشی 

b3 ( جلبک دریاییSW) در هزار 3 در هزار 3 - محلول پاشی 

b4 ( اسید هیومیکHA) کاربرد خاکی 
گرم به ازای هر  21

 درخت
گرم به ازای هر  21

 درخت
- 

b5 ( اسید فولویکFA) در هزار 3 در هزار 3  محلول پاشی 

b6 کاربرد خاکی مایکوریزا 
کیلوگرم به ازای  0

 هر درخت
- - 

b7 
، b2مجموع تیمارهای 

b3 ،b4  وb6 
 

گرم اسید  21
 0هیومیک + 

 کیلوگرم مایکوریزا

در هزار اسید  3
 در هزار 3آمینه+ 

 21جلبک دریایی+ 
 گرم اسید هیومیک

 دیدر هزار اس 3
در هزار  3+ نهیآم

 ییایجلبک در

ای و دور در کلیه تیمارها آبیاری به صورت قطره

در تیمار کود آبیاری همانند باغ کشاورز انجام گرفت. 

 3/0 با کوددهی درختان ،آزمون خاک ر اساسبشیمیایی 

کود سولفات آمونیوم در سه قسمت در ماههای  کیلوگرم

کیلوگرم سوپرفسفات در  0، اسفند، فروردین و خرداد

 31کیلوگرم سولفات پتاسیم در سه قسمت ) 3/0، بهمن

درصد  31درصد در فروردین و  01درصد در بهمن و 

گرم سولفات  021گرم سولفات آهن،  31در اردیبهشت(، 

گرم سولفات منیزیم  231گرم سولفات منگنز،  011روی، 

-21گرم کود  311، گرم نیترات کلسیم در اسفند 231و 

. در برای هر درخت انجام گرفت در اردیبهشت 21-21

درصد کودهای ذکر  73درصد آزمون خاک،  73تیمار 

شیمیایی کود  هیسهمدر زمان مشابه مصرف شد. شده 

 میهر درخت به چهار قسمت تقس یخاک های رشدو محرک

در چهار طرف درخت  قطره چکان 0 ریزمان، ز کیو در 

در ، شدهای رپاشی محرکبه منظور محلولشدند. دفن 

آب  تریل 31محرک در  از هر گرم 031هر مرحله مقدار 

هر  یکه برا گرفتصورت  یمحلولپاش یحل شده و طور

. هر کدام از دوشمحلول استفاده  نیاز ا تریل 3درخت 

 یآنها  محلولپاش نیکامل بمحلول ها با فاصله سه روز 

 یاز شاخه ها هر سال رماهیبرگ در ت ینمونه بردار شد.

 از هر و ماریتحت ت یها هیپا یانیاز قسمت م افتهیرشد 

 ییانجام و غلظت عناصر غذا برگ 21 یال 03کدام 

با روش  تروژنین یرگیاندازه. شد نییپرمصرف تع

ا و ب یبا روش شعله سنج میپتاس یرگیکجلدال و اندازه

با  یفتومتر و فسفر به روش رنگ سنج میدستگاه فل
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)موتسارا و رووی  انجام گرفت دستگاه اسپکتروفتومتر

)فتاحی مقدم و  وهیعملکرد، وزن و قطر متوسط م (.2112

)دوو و  (TSSو مجموع امالح محلول )( 2107همکاران 

 وهیدر م ث نیتامیاچ و و یکل، پ تهیدیاس (،2117گمیتر 

اندازه گیری شد. در  (2107)فتاحی مقدم و همکاران 

مورد  SAS 9.1حاصل با نرم افزار  یداده هانهایت 

با  هانیانگیم سهیو مقا تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته

و رسم نمودارها با  دانکن ایاستفاده از آزمون چند دامنه

 انجام گرفت.  Excellنرم افزار 

 

 نتایج و بحث

مربوط به اثرات ساده و  انسیوار هیتجز جینتا

د های رشتیمارهای مختلف کود شیمیایی و محرک متقابل

نشان داده شده است.  0بر صفات مورد مطالعه در جدول 

تیمارهای کود که اثرات ساده  دهدینشان م جینتا

ر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در صمقدار عنابر  شیمیایی

اثرات ساده  بود. داریدرصد معن کیدر سطح برگ 

محرک های رشد نیز بر مقادیر عناصر نیتروژن، فسفر و 

-پتاسیم در برگ و عملکرد گیاه در سطح یک درصد معنی

 3میوه در سطح  pHدار بود اما بر مقدار ویتامین ث و 

کود  ، برهمکنش0مطابق با جدول دار بود. درصد معنی

عملکرد میوه،  pHقطر و های رشد بر شیمیایی و محرک

گیاه و مقادیر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ 

درصد  3و در اسیدیته کل در سطح درصد  کیدر سطح 

 که اثر دهدینشان م انسیوار هیتجز جینتا. بود داریمعن

بوده و اختالف  داریمعن صفات مورد مطالعهسال در 

-سال در  یرگیمورد اندازه هایشاخص نیب دارییمعن

ولی اثر متقابل سال با تغذیه  اول و دوم وجود دارد های

دار نشده است. دلیل این امر به ثابت بودن کودی معنی

روند تغییرات صفات مورد آزمایش در سطوح مختلف هر 

باشد. اختالف بین صفات یک از تیمارها در هر سال می

دار بود اما روند تغییرات در دو سال آزمایش معنی

  .تحت تیمارها، یکسان بود صفات در هر سال

 بر صفات مورد مطالعه های رشدمصرف کود شیمایی و محرکاثر  تجزیه واریانس -4جدول 

 منابع تغییر

درجه 

 آزادی

 

   میانگین مربعات

وزن 

 میوه

قطر 

 میوه

ضخامت 

پوست 

 میوه

 ویتامین ث

مواد 

جامد 

 محلول
pH 

اسیدیته 

 کل
 N P K عملکرد

 13/1** 110/1** 32/1** 69/012* 1110/1 23/00** 32/03** 12/0907** 26/9** 07/92** 73/291* 0 سال

 00/1** 112/1** 63/1** 01/022** 12/1 16/1** 33/1 03/20 13/1 22/3 32/216 6 تکرار

 93/1** 119/1** 27/1** 06/093 13/1 13/1 26/1 00/96 10/1 92/2 12/316 0 سطوح کود شیمیایی 

 72/1** 1113/1** 13/1** 69/017** 10/1 113/1* 90/1 72/37* 02/1 63/6 77/060 2 های رشد سطوح محرک

محرک  ×کود شیمیایی

 رشد
2 00/207 **36/03 26/1 63/02 13/0 **102/1 *10/1 **73/32 **113/1 **1110/1 **113/1 

 110/1 13/1×3-01 110/1* 33/33 112/1 12/1 03/0 29/33 00/1 13/7 70/213 0 سال ×کود شیمیایی

 13/1×3-01 12/1×3-01 12/1×3-01 99/2 110/1 110/1 31/1 66/3 03/1 96/3 79/206 2 سال ×محرک رشد

محرک  ×کود شیمیایی

 سال ×رشد
2 13/062 10/2 23/1 09/02 33/1 113/1 113/1 21/6 01-0×13/1 01-3×12/1 01-2×12/1 

 10/1×2-01 12/1×3-01 19/1×3-01 30/06 112/1 117/1 73/1 23/23 22/1 99/6 03/201 21 خطا

 می باشد.  %0و  3داری در سطح احتمال به ترتیب معنی *** و 
 

 

، اثر متقابل تیمارهای کود 0بر طبق جدول 

صفات مورد مطالعه های رشد در اکثر شیمیایی و محرک

دار شده است. به همین دلیل اثرات ساده هر یک از معنی

تیمارهای کود شیمیایی و محرک رشد در صفات، مورد 

بررسی قرار نگرفت. تنها مقایسه میانگین اثرات ساده 

محرک رشد بر ویتامین ث مورد بررسی قرار گرفت 

بیشترین مقدار  ،3بر طبق جدول (. 3)جدول شماره 

 تیمار  گرم( در صد  بر   گرممیلی 30.17) ث   ینویتام
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پاررادو و همکاران  پاشی اسید آمینه به دست آمد.محلول

( نیز بیان داشتند که کاربرد اسید آمینه به صورت 2112)

 22محلول پاشی اثر مثبتی در افزایش عملکرد )حدود 

درصد( و افزایش ترکیبات میوه پاپایا )خربزه درختی( 

( گزارش دادند که 2112سریدهار و رنگاسمی ) نشان داد.

اسیدهای آمینه، از طریق تاثیر بر تولید ترکیباتی نظیر 

های آ و ث، فولیک اسید، کاروتن و لیکوپن باعث ویتامین

 شوند. بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی می

 

 

 مطالعه مورد صفات بر رشد های محرک و شیمایی کود مصرف ساده اثرات -5جدول 

 های رشدمحرک کود شیمیایی تیمار

 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 شماره تیمار

 ویتامین ث
mg/100g 

a22/31 a20/33 a39/32 ab10/33 a17/30 ab63/33 b63/31 b09/31 ab10/33 ab32/30 

 است درصد 3 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف وجود

pH میوه 

های رشد به همراه کود محرک تلفیقی کاربرد

، عملکرد، قطر میوه و مقدار pHشیمیایی بر مقادیر 

 6تا  0های عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شکل

نشان داده  0نشان داده شده است. همانطور که در شکل 

میوه در تیمار  pHشده است، بیشترین کاهش در مقدار 

صد مقدار آزمون خاک( با در 73تلفیقی کود شیمیایی )

بود که نسبت به  26/3)جلبک دریایی( با مقدار  b3تیمار 

( با a1b1تیمار شاهد بدون کود شیمیایی و محرک رشد )

دهد، اگرچه درصد کاهش را نشان می 2/2، 93/3مقدار 

در  a3b3و  a3b4اختالف معنی داری بین تیمارهای 

 میوه مشاهده نشد.  pHکاهش 

 pHبیشترین افزایش  0همچنین با توجه به شکل 

)تیمار تلفیقی بدون کود شیمیایی و با  a1b6در تیمار 

محرک رشد مایکوریزا( مشاهد شد که نسبت به تیمار 

دهد. مقدار درصد افزایش نشان می 12/2( a1b1شاهد )

ها در مراحل اولیه رشد اسیدهای آلی در اکثر میوه

اسیدها تا مرحله پس از رسیدن  یابد. سپس اینافزایش می

اسید سیتریک اسید غالب کند. میوه شروع به کاهش می

های در حال شود و در میوهمرکبات محسوب می در میوه

شود رشد مقدار قابل توجهی از آن در میوه انباشته می

پایلی و  بر طبق نظر(. 2117)ایگلسیاس و همکاران 

میوه با شاخص طعم آن  pHمقدار  (2110) همکاران

دارد. در حقیقت با افزایش ماده جامد  منفیهمبستگی 

محلول در میوه، مقدار بیشتری نشاسته در میوه ذخیره 

شده و تجزیه نشاسته پیش از بلوغ میوه، منبع اصلی 

 .شودمیوه می نقندهای میوه است که سبب شیرین شد

pH وه و تواند باعث افزایش قدرت ذخیره میکم میوه می

محمودی و همکاران تسهیل انباشت قندها در میوه شود. 

در بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک در میوه ( 2102)

 6کاربرد خاکی اسید هیومیک )   بیان داشتند که کیوی

سبب گرم در هر درخت(  01کیلوگرم در هکتار معادل 

 افزایش جذب پتاسیم از خاک شده و بدین ترتیب باعث

شود. میوه می pHکاهش میزان  افزایش اسیدیته و

شوند، برای حفظ نسبت گیاهانی که با مواد آلی تغذیه می

کربن به نیتروژن، کربن اضافی را صرف تولید انواع 

کنند که این اسید باعث اسیدهای آلی مانند سیتریک می

  .شوندمیوه می pHکاهش 

 

 قطر میوه

نشان داده شده است، در  2همانطور که در شکل 

(، تیمار a1تیمارهایی که کود شیمیایی استفاده نشد )

( موجب بیشترین افزایش در قطر میوه شد b6مایکوریزا )

درصد  2/0( b1که نسبت به تیمار بدون محرک رشد )

 b7تا  b4قطر میوه بیشتری داشت. البته بین تیمارهای 

در داری در قطر میوه مشاهده نشد. اختالف معنی

تیمارهایی که کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک 
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( موجب b3(، استفاده از جلبک دریایی )a2استفاده شد )

متر( که میلی 3/66بیشترین افزایش در قطر میوه شد )

 9/2متر(، میلی 3/60نسبت به تیمار بدون محرک رشد )

 درصد قطر میوه بیشتری دارد. البته در این تیمار کودی
 

 
 pH ایرشد بر یو محرکها ییایمیکود ش ترکیبات تیماری -1شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)3 خطای سطح در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد 
 است درصد

 
 

-اختالف معنی b7و  b2 ،b3 ،b4 ،b5نیز بین تیمارهای 

افزایش وزن، قطر، سفتی بافت و داری وجود نداشت. 

 پاشی جلبک دریاییعملکرد میوه طالبی با کاربرد محلول

 گرم در لیتر و در سه مرحله از رشد گیاه( 0)غلظت 

 تراب ( گزارش شده است.2109سط رحیمی و اسدی )تو

نیز گزارش دادند که کاربرد  (2109) احمدی و همکاران

تلفیقی عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه به صورت 

گرم در لیتر بیشترین اثر را میلی 2پاشی در غلظت محلول

در عملکرد و میزان سطح برگ در درخت پسته داشت. 

فی مختل های رشد گیاهیتنظیم کنندهجلبک دریایی دارای 

واند تاکسین، جیبرلین و سیتوکینین است که می شامل

اثرات مفیدی در افزایش قطر، وزن و عملکرد میوه داشته 

از طرف دیگر اسید  (.2106)جوانمردی و ستار  باشد

هیومیک نیز دارای اثرات شبه هورمونی بوده و کاربرد 

های زایش هورمونپاشی آن موجب افخاکی یا محلول

شود های گیاه میاکسین، جیبرلین و سیتوکینین در بافت

ها در تقسیم سلولی و که با توجه به نقش این هورمون

تواند اثر مثبتی بر افزایش قطر افزایش اندازه سلول، می

-)ابدل میوه و در نتیجه افزایش عملکرد داشته باشد

 ییایمیکه کود ش ییمارهایدر ت. (2117ماگود و همکاران 

(، a3) آزمون خاک استفاده شددرصد  73بر اساس 

( بیشترین اثر را در افزایش قطر b6استفاده از مایکوریزا )

( بیان داشتند که 2102ضیاییان و همکاران ) میوه داشت.

گرم مایکوریزا در کنار کود مرغی و  311کاربرد توأم 

ه انار میومحلول پاشی کلسیم بیشترین اثر را در عملکرد 

-مایکوریزا در تولید و آزادسازی هورمونقارچ  داشت.

د در توانهای گیاهی مانند سیتوکینین نقش داشته که می

های مایکوریزا رشد گیاه موثر باشد. از طرف دیگر قارچ

با ایجاد همزیستی با ریشه گیاهان سبب افزایش رشد 

)شارما  شودریشه و بهبود جذب آب و عناصر غذایی می

البته باید به این نکته توجه شود که مصرف  (.2112

تواند در کاهش همزیستی کودهای شیمیایی می

واند تمایکوریزا با ریشه گیاه موثر باشد که همین امر می

دلیل همزیستی موفق مایکوریزا در تیمارهای با کود 

درصد آزمون خاک نسبت به باقی  73شیمیایی بر اساس 

تیمارها باشد

 . 
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 قطر میوه ایرشد بر یو محرکها ییایمیکود ش ترکیبات تیماری -2شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد 

 است درصد 3 خطای سطح 
 

 عملکرد

تیمارهای تلفیقی کود متقابل ، اثر 3در شکل 

-شیمیایی و محرک رشد در عملکرد پرتقال مشاهده می

، کاربرد محرک (a1شود. در تیمار بدون کود شیمیایی )

( بیشترین تاثیر را در افزایش b3رشد جلبک دریایی )

(، b1عملکرد از خود نشان داد که نسبت به تیمار شاهد )

رد درصد عملکرد بهتری داشت در حالیکه کارب 3/20

( کمترین میزان عملکرد را b7های رشد )تجمعی محرک

درصد  7/07 (،b1شاهد )نشان داد و نسبت به تیمار 

 ییایمیکه کود ش ییمارهایدر تعملکرد کمتری نشان داد. 

(، استفاده از جلبک a2بر اساس آزمون خاک استفاده شد )

بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد از خود  (b3) ییایدر

درصد  3/33(، b1نشان داد که نسبت به تیمار شاهد )

ترتیب تیمارها در افزایش عملکرد عملکرد بهتری داشت. 

بود که به  a2b3>a2b4>a2b7>a2b5>a2b6به صورت 

درصد عملکرد  2/09و  6/09، 0/20، 0/02، 3/33ترتیب 

 ییمارهایدر تان دادند. نش a2b1بهتری نسبت به شاهد 

درصد آزمون خاک  73بر اساس  ییایمیکه کود ش

 نیشتری( بb4) اسید هیومیکاستفاده از  (،a3استفاده شد )

و نسبت به تیمار شاهد  داشت عملکرد شیاثر را در افزا

، بهترین مجموعدرصد عملکرد بهتری داشت. در  6/22

تیمارها در افزایش عملکرد به ترتیب شامل تیمارهای 

a2b3 ،a2b4 ،a1b3 ،a3b4 ،a1b4  بودند. همانطور که

مشخص است، دو محرک رشد اسید هیومیک و جلبک 

اثر را در افزایش علمکرد در حضور یا  بیشتریندریایی 

وطن  بدون حضور کود شیمیایی از خود نشان دادند.

( نیز بیشترین عملکرد انگور را 2107)خواه و همکاران 

ای اسید هیومیک با در تیمار محلول پاشی دو مرحله

اسید هیومیک به عنوان در هزار گزارش دادند.  2غلظت 

یک محرک رشد در طیف وسیعی از گیاهان زراعی 

استفاده شده و اثر افزاینده رشد مناسبی در این گیاهان 

ساله گزارشات  نشان داده است، اما در گیاهان چند

محدودی در این زمینه وجود دارد )البایراک و کاماس 

(. افزایش رشد و 2103و کاناالس و همکاران  2113

ر توان به تاثیعملکرد گیاه با کاربرد اسید هیومیک را می

مثبت این محرک رشد در افزایش فعالیت میکروبی و 

 هافزایش توان خاک در تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیا

به دلیل عوامل کالته کننده در اسید هیومیک نسبت داد 

( 2102و هامد و همکاران  2103)فاطما و همکاران 

( بیان داشتند که اسید 2110همچنین پردیری و همکاران )

تواند نفوذپذیری سلول را افزایش دهد که در هیومیک می

ای هنتیجه منجر به ورود سریعتر عناصر غذایی به سلول

اه و و جذب و تجمع آنان در برگ و افزایش ریشه گی

فتوسنتز و در نهایت افزایش عملکرد گیاه گردد. اسید 

هیومیک با افزایش رشد گیاه به ویژه با افزایش رشد 
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-ریشه، افزایش رشد و سطح برگ، افزایش تولید هورمون

های گیاهی و افزایش جذب عناصر غذایی به دلیل 

شود ش عملکرد میخاصیت کالته کنندگی موجب افزای

(. دیگر پژوهشگران نیز اثر اسید 0991)چن و آویاد 

هیومیک در افزایش رشد گیاه را مورد بررسی قرار داده 

و نتایج مشابهی را به دست آوردند )سانچز و همکاران 

( بیان داشتند که کاربرد 2100زوداپ و همکاران )(. 2116

ر د جلبک دریایی سبب افزایش تشکیل میوه و عملکرد

شود. ای میبسیاری از گیاهان خصوصا گیاهان گلخانه

همچنین آنان بیان داشتن که کاربرد جلبک دریایی در 

طول فصل زراعی، بلوغ گیاه را تسریع کرده و در نتیجه 

دهد و از آنجا که تعداد های بالغ را افزایش میتعداد گل

تواند در ها وابسته است، میمیوه و عملکرد به تعداد گل

 افزایش عملکرد نقش موثر داشته باشد. 

 

 

 
 عملکرد ایکود شیمیایی و محرکهای رشد بر ترکیبات تیماری -3شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)سطح در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد  

 است درصد 3 خطای

 غلظت عناصر

کود  یقیتلف یمارهایاثر ت 6و  3، 0های در شکل

غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و محرک رشد در  ییایمیش

همانطور که نشان  .شودیمشاهده م و پتاسیم در برگ

یی، ایمیکود ش ماریصرفنظر از نوع تداده شده است، 

ر جلبک در تیما بیشترین میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم

( مشاهد شد. ترتیب تیمارها برای بیشترین b3دریایی )

، a2b3 ،a2b4 ،a2b5غلظت نیتروژن در برگ به صورت 

a2b6 ،a3b3 ،a3b4  بود. همچنین تیمارهایa2b3 ،a2b4 ،

a2b5 ،a3b3 ،a2b6 ،a2b2  به ترتیب بیشترین غلظت

ا داشتند. در نهایت بیشترین غلظت پتاسیم در برگ ر

، a2b3 ،a3b3 ،a2b2فسفر در برگ به ترتیب در تیمارهای 

a2b6 ،a2b5 0های مشاهد شد. همانطور که از در شکل ،

نشان داده شده است، تیمارهای جلبک دریایی و  6و  3

اسید هیومیک بیشترین تاثیر را در افزایش غلظت عناصر 

( 2109تراب احمدی و همکاران )در برگ گیاه را داشتند. 

گزارش دادند که میزان پتاسیم برگ در پسته در اثر 

-میلی 2کاربرد توأم آمینواسید و جلبک دریایی در غلظت 

دهد. درصدی را نشان می 2گرم در لیتر، افزایش حدود 

اگرچه جلبک دریایی با اثر مثبت بر رشد ریشه، ساقه و 

 نهایی بسیار موثرافزایش فتوسنتز در عملکرد محصول 

است، اما به این نکته باید توجه نمود که به دلیل وجود 

مقدار مناسب فسفر در جلبک دریایی، کودهای حاصل از 

جلبک دریایی اثر بیشتری در رشد ریشه گیاه داشته و 

دهد. در نسبت ریشه به شاخساره در گیاه را افزایش می

رد نیاز از نتیجه گیاه قادر به استخراج عناصر غذایی مو

تر خاک بوده و غلظت این عناصر در برگ های عمیقالیه

یابد و نهایتا موجب افزایش عملکرد نهایی گیاه افزایش می

شود. همچنین از آنجاکه جلبک دریایی از نظر عنصر می

باشد، استفاده از آن موجب افزایش پتاسیم نیز غنی می

ب در غلظت این عنصر در برگ گیاه و کمک به تنظیم آ

ها و در نهایت افزایش فتوسنتز در گیاه با کنترل روزنه

c-
f b

-e a-
c

b
c

c-
f

d
-f

f

c-
f c-
f

a

ab

b
-d

b
-d b
c

c-
f

b
-e

ef

b
c

c-
f

c-
f c-

f

10

15

20

25

30

35

40

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

رد
لک

عم
to

n
/h

a

محرک های رشد

a1

a2

a3



 341                                                                   های...        های رشد بر عملکرد و برخی ویژگیاثر کاربرد کودهای شیمیایی و محرک

 

(. همانند جلبک 2103شود )پرامانیک و همکاران گیاه می

دریایی، اسید هیومیک نیز سبب تحریک رشد اندام هوایی 

شود ولی اثر آن بر ریشه بیشتر از و ریشه گیاه می

وطن خواه و همکاران گزارش  باشد.شاخساره گیاه می

یشترین مقدار نیتروژن، روی و مس در برگ د که بدادن

انگور از تیمار محلول پاشی اسید هیومیک دو در هزار به 

( بیان داشتند که اسید 0992لیو و همکاران ) دست آمد.

هیومیک با تولید اسیدهای آمینه و اسیدها نوکلئیک تکثیر 

های گیاه را افزایش داده و با توسعه سلولی در ریشه

-ه به جذب عناصر غذایی مورد نیاز سرعت میریشه گیا

 بخشد. 

 
 
 

 
 غلظت نیتروژن ایکود شیمیایی و محرکهای رشد بر ترکیبات تیماری -4شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)3 خطای سطح در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد 

 است درصد

 
 غلظت پتاسیم ایکود شیمیایی و محرکهای رشد بر ترکیبات تیماری -5شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)3 خطای سطح در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد 

 است درصد

 گیرینتیجه

کاربرد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

جلبک دریایی و  های رشدکود شیمیایی و محرک تلفیقی

اسید هیومیک سبب افزایش جذب عناصر غذایی مورد 

نیاز گیاه شده و بهبود صفات مورد مطالعه را به دنبال 

که بهترین  در این پژوهش مشخص گردید داشته است.

عملکرد مربوط به تیمار کود تیمار تلفیقی در افزایش 

شیمیایی بر اساس آزمون خاک و محلول پاشی جلبک 

درصد  33 د حدوددریایی بود که نسبت به تیمار شاه

همچنین تیمار تلفیقی کود شیمیایی  .عملکرد بهتری داشت

بر اساس آزمون خاک و مصرف خاکی اسید هیومیک نیز 

با تیمار عملکرد باالیی از خود نشان داده و در مقایسه 

درصد افزایش عملکرد داشت. نتایج این  02شاهد حدود 

پژوهش نشان داد که تیمار تلفیقی کود شیمیایی بر اساس 
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در  3آزمون خاک و محلول پاشی جلبک دریایی با غلظت 

های پس از ریزش گل و فندقی شدن میوه هزار در زمان

نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ  عملکرد، بیشترین میزان

 ت به بقیه تیمارها نشان داد.نسب
 

 

 
 فسفرغلظت  ایکود شیمیایی و محرکهای رشد بر ترکیبات تیماری -6شکل 

 (a ،تیمارهای کود شیمیایی =b.)3 خطای سطح در دار معنی اختالف عدم دهنده  نشان مشابه حروف = تیمارهای محرک رشد 

 است درصد

 سپاسگزاری 

های ها و مساعدتبدین وسیله از تمامی حمایت       

بخش تغذیه و حاصلخیزی موسسه تحقیقات خاک و آب 

و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان 

الزم به جهت فراهم نمودن امکانات مورد نیاز و همکاری 

آید.در اجرای پروژه تشکر و قدردانی به عمل می
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