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 چکیده

هیومیک اسید به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس وسایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در    

هیومیک اسید )با نام تجاری  تأثیربه منظوربررسی  این پژوهشگیرد. تولید محصوالت باغی مورد استفاده قرار می

 2/9و  4/2، 7/2، صفرهای ( در غلظت%22– %29تاسیم و پ %21، اسید فولویک %86هیومیک اسید ، محتوی 49هیومیکس 

 و کیفی خاکی بر خصوصیات کمی کاربردپاشی برگی و محلولگرم خالص به ازای درخت در هر مرحله به دو صورت 

 83و  23در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. هیومیک اسید قبل از گلدهی،میوه انار رقم ملس ساوه 

که تیمار هیومیک اسید تعداد میوه در هر درخت، میزان نتایج نشان داد روز پس از تشکیل میوه مورد استفاده قرارگرفت. 

 اکسیدانی را در مقایسه باکل و ظرفیت آنتی ماده خشک آریل، وزن تر آریل،نسبت آریل به پوست، فنول کل، فالونوئید

پریدگی آریل)سفید شدن دانه( و وزن تر پوست شاهد افزایش داد. اما میزان خسارت آفتاب سوختگی، ترکیدگی میوه، رنگ

داری کمتر از شاهد بود. در حالی که میانگین وزن میوه، سفتی بذر، وزن خشک آریل، ماده خشک پوست، به طور معنی

تیمار هیومیک اسید قرار  تأثیرو آنتوسیانین کل آریل تحت  TSS/TA(، TA(، اسید قابل تیتر )TSSمواد جامد محلول ) میزان

نگرفت. درکل میزان میوه قابل عرضه به بازار در نتیجه کاربرد هیومیک اسید افزایش یافت. با توجه به نتایج بدست آمده 

 اکسیدانی میوه انار از کاربرد خاکی آن موثرتر است.و ترکیبات آنتیمحلولپاشی هیومیک اسید در بهبود خواص کمی 

 

 سفتی بذراکسیدانی، ظرفیت آنتی ،ترکیدگی میوهسوختگی،  ارگانیک، آفتاب واژه های کلیدی:
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Abstract 

Humic acid, as an organic acid obtained from humus and organic sources without any 

environmental destructive effects, is used in the production of horticultural crops. In this study, the 

effect of foliar and soil application of humic acid treatment (as Humix 95, contains 68% humic acid, 

12% fulvic acid and 13-15% potassium) at different concentrations (0, 1.7, 3.4 and 5.1 g pure humic 

acid per tree at each time) on quantity and quality of pomegranate fruit cv. Malas-e-Saveh performed 

in the complete randomized block design with three replications. Humic acid is used at pre-flowering, 

30 and 60 days after fruit set. The results showed that humic acid treatment increased total fruits per 

tree, dry matter of aril, fresh weight of aril, aril/peel ratio, total phenolic and flavonoids content and 

antioxidant activity in compared with control. However, sunburn damage, cracking, aril paleness and 

fresh weight of peel were significantly lower than control fruits. While, mean fruit weight, total 

soluble solids (TSS), Titratable acidity (TA), TSS/TA and total anthocyanins content were not 

affected by humic acid treatment. Overall, humic acid application increased marketable fruits. 

According to these results, foliar application of humic acid was more effective in the improving 

quantitative properties and antioxidant activity of pomegranate fruits. 
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 مقدمه

متعلق به  .Punica granatum Lانار با نام علمی 

ترین یکی از قدیمی. باشدمی Punicaceaeخانواده 

ای در بسیاری ی خوراکی است که بطور گستردههامیوه

 گرمسیری، بخصوص درهای گرمسیری و نیمهاز کشور

در حال . شودکشت می ایمدیترانه هآب و هوای معتدل

ترین سطح زیرکشت و حاضر عالوه بر ایران که بیش

در در جهان به خود اختصاص داده است، را تولید انار 

ون ترکیه، هندوستان، فلسطین اشغالی، کشورهایی همچ

کشورها اسپانیا، آمریکا، افغانستان و تعداد دیگری از 

رمضانیان و همکاران )کشت این محصول مرسوم است 

شود، که بخش خوراکی میوه انار آریل نامیده می (.1334

 91ست و در حدود گوشتی شده بذر ا در واقع پوشش

 76 دهد. آریل شاملدرصد وزن میوه انار را تشکیل می
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 4/69آب انار از  .درصد بذر است 11درصد آب میوه و 

درصد رطوبت و مقدار قابل توجهی قند، اسید آلی، 

ترکیبات فنلی، آنتوسیانین، آمینواسید، پروتئین، 

 آسکوربیک اسید و مواد معدنی تشکیل شده است

همچنین انار منبع غنی از . (1339)کولکارنی و آراجیا 

اکسیدانی آن به هاست که فعالیت آنتیاکسیدآنآنتی

گیل ) شودها نسبت داده میترکیبات فنلی، و آنتوسیانین

دلیل به. (1339کولکارنی و آراجیا و  1333و همکاران 

های اخیر این نقش موثر انار در سالمتی انسان، در سال

محبوبیت زیادی پیدا کرد و تولید جهانی آن نیز رو  میوه

  (.1322نئوری و همکاران -و)بروچو به افزایش است

، زیبایی انار تولیدی ایران به علت کیفیت مرغوب

از نظر صادرات  ظاهری و رنگ درخشان پوست و آریل

به خارج از کشور در بین محصوالت کشاورزی 

ادی دارای اهمیت رقیب بوده و از نظر اقتصمحصولی بی

فراوان است. اما اخیراً کاهش کیفیت میوه به دالیلی عامل 

محدود کننده صادرات آن شده است. بنابراین، با توجه 

به سطح زیر کشت باالی انار در کشور و افزایش روز 

یت بهبود کیفجهت افزون تولید آن، ضرورت توجه بیشتر 

 اعمال میوه با انجام عملیات مناسب باغی الزم است.

ود بهب در از جمله مدیریت صحیح تغذیه درختان متفاوتی

(. 2266محسنی ) موثر استکیفیت میوه انار کمیت و 

 پاشی برگی سولفاتتحقیقات قبلی نشان داد که محلول

تواند عملکرد میوه، کیفیت و ارزش روی و منگنز می

)حسنی و همکاران  های انار را افزایش دهدغذایی دانه

 تعداد پاشی با کود اوره عملکرد،همچنین محلول. (1321

 درصد میوه، تک وزن میانگین درخت، هر در میوه

 میوهآب به گوشت وزن و نسبت تیتراسیون قابل اسیدیته

(. در 2243 و گلچین رستمی صبحیرا افزایش داد )

پاشی برگی اوره باعث افزایش دیگر محلول یگزارش

 محلولپاشی برگی و اندازه دانه، قطر و طول میوه شد

کلسیم وزن میوه و میزان آسکوربیک اسید آن را افزایش 

ی ترکیبی پاش(. محلول1334رمضانیان و همکاران ) داد

ک بوریمنگنز و اسیدسولفات ،آهنروی، سولفاتسولفات

را  و میزان آب میوهعملکرد میوه انار را افزایش داده 

با از طرفی  (.2448)باالکریشنان و همکاران  کاهش داد

 ،صد ترکیدگی میوه انارروی درکاربرد خاکی سولفات

 و ضخامت پوست میوه ییهای احیاو قند TSSمیزان 

عملکرد میوه و اسیدیته آب میوه در  اما یافتکاهش 

 .(2449نشان داد )المصری  افزایشمقایسه با شاهد 

های شیمیایی بر با توجه به اثرات منفی کاربرد کود

 منفی آن بر تأثیرن و محیط زیست، همچنین سالمت انسا

حاصلخیزی خاک به عنوان بستر تولیدات کشاورزی، 

توان به اهمیت تولید محصول ارگانیک محصوالت می

کشاورزی ار جمله انار بیشتر توجه کرد. هیومیک اسید 

از جمله کودهای آلی است که امروزه برای تولید 

ماده به عنوان  شود. اینمحصوالت ارگانیک استفاده می

یک کود اسیدی آلی حاصل از تجزیه هوموس و سایر 

منابع مواد آلی طبیعی بوجود آمده است، که به خاطر 

داشتن اثرات هورمونی و کمک در جذب عناصر غذایی 

امروزه در کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار گرفته 

استفاده از مواد هیومیک  .(2241و همکاران  صالحی)است 

برای بهبود رشد محصول موضوعی است که از چندین 

این ترکیب باعث افزایش جذب  دهه مورد توجه بوده است.

شود و همچنین قابلیت تحرک عناصر ماکرو و میکرو می

 دبخشو دسترسی عناصر غذایی برای گیاهان را بهبود می

کاربرد  پاشی برگی و. محلول(1339)کایا و همکاران 

 فرنگیگوجهرشد رویشی و زایشی  اسید خاکی هیومیک

)فتحی و همکاران  و زردآلو (2241 صالحی و همکاران)

به همراه هیومیک اسید را بهبود بخشید. کاربرد  (1323

و عملکرد  جذب آهن را در مرکبات افزایش داد ،کالت آهن

 .(1337)سردان و همکاران  دادنیز بهبود را و کیفیت میوه 

رشد  هیومیک اسیدگرم  46تا  21کاربرد در انار همچنین 

 )ختاب و ها را افزایش دادرویشی، عملکرد و کیفیت میوه

بنابراین، در این پژوهش اثر سطوح  (.1321همکاران 

مختلف هیومیک اسید به صورت کاربرد خاکی و 

و کیفی و برخی پاشی برگی بر صفات کمی محلول

یوه انار رقم ملس ساوه در ماکسیدانی ترکیبات آنتی

 سیستم مدیریت تغذیه ارگانیک بررسی شده است. 
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 هامواد و روش

 مواد گیاهی، اعمال تیمار و طرح آزمایشی

کیلومتری  23در یک باغ تجاری واقع در این پژوهش 

 21 شهرستان اصفهان )عرض جغرافیاییجنوب شرقی 

دقیقه  92درجه و  92دقیقه شمالی و طول  22درجه و 

’ ملس ساوه‘ساله انار رقم  7درختان بر روی ( شرقی

محلول پاشی به دو صورت شد. هیومیک اسید  انجام

 2/9، 4/2، 7/2، 3در چهار سطح ) ی خاکیبرگی و تغذیه

 (در هر مرحله ازای درخته ب هیومیک اسیدگرم خالص 

در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به 

 تولید)مصرفی  هیومیک اسیداجرا دار آمد. 

 به صورت (Humix 95با نام تجاری   Fertibuyشرکت

 محتویگرانول با قابلیت حل آسان در آب بود که 

 – %29و پتاسیم  %21، اسید فولویک %86 هیومیک اسید

. این ترکیب محصولی است که از خشک باشدمی 22%

 آنمنشاء  و مایع به دست آمده است هیومیک اسیدشدن 

 لئوناردیت است.

به دو صورت محلولپاشی و کاربرد  هیومیک اسید 

روز  83و  23 ،از گلدهیقبل  (آب آبیاریبا همراه خاکی )

 اشیمحلولپ. گرفت پس از تشکیل میوه مورد استفاده قرار

قبل از گرم شدن  اوایل صبحدر با کمک سمپاش پشتی 

، 4/2، 7/2، ابتدا مقادیر کاربرد خاکیبرای  .شدهوا انجام 

لیتر آب حل گردید و  9در  هیومیک اسیدگرم خالص  2/9

در پایان پای هر درخت ریخته شد.  همزمان با آبیاری

 پس از رسیدن به مرحله بلوغ تجاری هامیوهفصل 

دانشکده باغبانی علوم به آزمایشگاه  وبرداشت 

جهت ارزیابی صفات کمی و دانشگاه گیالن  کشاورزی

 .منتقل شدندکیفی 

 

 ارزیابی صفات

آفتاب سوختگی های دارای ترکیدگی و تعداد میوه

وزن درصدی از کل بیان گردید. شمارش و به صورت 

دانه و وزن پوست  233میوه، وزن کل دانه در میوه، وزن 

ترازو دیجیتالی تا دو رقم اعشار میوه با استفاده از 

دانه، پس از  233وزن خشک پوست و شدند. گیری اندازه

 درجه 79ساعت در دمای  46قرار گرفتن به مدت 

گیری و سپس درصد ماده خشک گراد اندازهسانتی

طول و قطر دانه و طول و قطر ن همچنیمحاسبه شد. 

ل طو، کولیس دیجیتالیبا استفاده از )تاج( گلوی میوه 

 درصد مواد جامد محلول ،کش معمولیمیوه توسط خط

(TSS)  با استفاده از رفراکتومتر دیجیتالی مدلEuromex 

D5635اسید قابل تیتر ، (TA)  به روش تیتراسیون تا

سفتی و یا سختی دانه با و  1/6حدود   pHرسیدن به 

با  22مدل  FTOدستگاه نفوذسنج )پنترومتر( استفاده از 

گیری، و بر حسب کیلوگرم بر متر اندازهمیلی 9نوک 

شاخص بلوغ میوه نیز از  متر مربع بیان گردید.سانتی

( TSS/TAنسبت مواد جامد محلول به اسید قابل تیتر )

 بدست آمد.

و فالونوئید کل، گیری میزان فنل برای اندازه

آب میوه  ازاکسیدانی آنتوسیانین کل و ظرفیت آنتی

دور  23333دقیقه با سرعت  23مدت  سانتریفیوژ شده به

 گیریاندازه استفاده شد. گراددرجه سانتی 4دمای در 

-فولین روش از استفاده با هامیوه آب کل فنل میزان

 گرفت. انجام( 2444سینگلتون و همکاران ) کالچووسی

توسط دستگاه  نمونه و استانداردمیزان جذب 

در  PG Instruments T80+مدل UV/VISاسپکتروفتومتر 

میزان در نهایت  و نانومتر قرائت گردید 783طول موج 

 صورت میلی گرم گالیک اسید در لیتر به کل نمونه فنل

  .شد ( بیانmg GAE/Lمیوه ) آب

( 1336)پارک و همکاران فالونوئید کل مطابق روش 

توسط نمونه و استاندارد . میزان جذب گیری شداندازه

نانومتر قرائت  938در طول موج اسپکتروفتومتر دستگاه 

در نهایت مقدار فالونوئید کل نمونه بر حسب  و گردید

( بیان mg Catchin/Lگرم کاتچین در لیتر آب میوه )میلی

 گردید. 

از روش  انار آبآنتوسیانین کل گیری برای اندازه

)گیوستی  استفاده شد های مختلفpHاختالف جذب در 

های تهیه شده . در این روش جذب نمونه(1332و رولستد 

توسط دستگاه  pH=9/4و  pH=2توسط بافر 

نانومتر  733و  923های اسپکتروفتومتردر طول موج
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 گرم در لیتر بیان شد.قرائت و در نهایت بر حسی میلی

ی شوندگطریق خاصیت خنثی اکسیدانی ازظرفیت آنتی

 (2449)براندویلیامز و همکاران  1DPPH رادیکال آزاد

 (DPPHsc)%و به صورت درصد بازدارندگی گیری اندازه

 . شدبیان 

 افزار آماریها توسط نرمتجزیه و تحلیل آماری داده

(ver. 9.1) SAS با آزمون چند  هاو مقایسه میانگین

 .درصد انجام گرفت 9 در سطح احتمالای دانکن دامنه

 

 نتایج و بحث

، ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه تعداد و وزن میوه

 انار

 هیومیک اثرکه  ها نشان دادنتایج تجزیه واریانس داده

در هر درخت، میزان ترکیدگی و میوه  تعداداسید بر 

 آفتاب سوختگی میوه و تعداد آریل رنگ نگرفته )سفید(

در حالی که  درصد معنی دار است 9سطح احتمال  در

تیمار هیومیک اسید  تأثیرتحت  و سفتی بذر وزن میوه

ها نشان داد که بیشترین مقایسه میانگینقرار نگرفت. 

گرم هیومیک  2/9از تیمار تعداد میوه به ازای هر درخت 

ترین تعداد از درختان کم وپاشی محلولبه صورت اسید 

گرم هیومیک اسید به صورت کاربرد  7/2شاهد و تیمار 

از طرفی میزان ترکیدگی و  (.2)جدول خاکی بدست آمد

داری در نتیجه کاربرد آفتاب سوختگی نیز به طور معنی

. همچنین هیومیک اسید در مقایسه با شاهد کاهش یافت

تعداد آریل سفید در هر میوه با کاربرد هیومیک اسید 

ا شاهد کاهش یافت اما بصورت محلولپاشی در مقایسه ب

داری بین کاربرد خاکی هیومیک اسید و تفاوت معنی

 .(2های گروه شاهد وجود نداشت )جدول میوه

یکی از اصول مهم در افزایش ، تغذیه صحیح باغ

های قبلی استفاده عملکرد در واحد سطح است. در گزارش

 ییهااز کود آلی هیومیک اسید در افزایش عملکرد میوه

 فروتپرتقال و گریپ ،(1321)ختاب و همکاران  اران مثل

)عیسی و همکاران  هلو و زردآلو ،(2446)آلبا و ابریزا 

موثر بوده است.  (1331)فتحی و همکاران  سیبو  (1337

                                                           
1 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl 

پاشی هیومیک اسید همچنین گزارش گردید که محلول

را سیب تشکیل میوه و میزان  طول شاخه، تعداد برگ

افزایش تعداد برگ  .(1323)فتحی و همکاران  افزایش داد

 که افزایش عملکرد شدباعث افزایش راندمان فتوسنتزی 

. (1331)فتحی و همکاران  داشترا به همراه سیب میوه 

با هیومیک  تیمار شده درختان عملکرددر پژوهش حاضر 

که با توجه به اسید در مقایسه با شاهد افزایش یافت، 

داد تعبه واسطه تشکیل ین افزایش نتایج به دست آمده ا

در  باشد.می افزایش در اندازه میوه تاتر بیشمیوه 

های این پژوهش کاربرد هیومیک اسید موافقت با یافته

ختاب و همکاران انار )عملکرد )تعداد میوه در هر درخت( 

. را افزایش داد (1323فتحی و همکاران ) زردآلو( و 1321

گین وزن میوه انار را در همچنین هیومیک اسید میان

 (1321)ختاب و همکاران  شرایط کم آبیاری افزایش داد

داری در اندازه در حالی که در این پژوهش تغییر معنی

 های انار رقم ملس ساوه ایجاد نشد.میوه

ترکیدگی قبل از برداشت میوه انار به عنوان 

ای فیزیولوژیکی مطرح بوده و همه ساله سبب عارضه

های های اقتصادی قابل توجهی در کشورنبروز زیا

ارتباط با  شود. درمیانارخیز جهان و به خصوص ایران 

دالیل ترکیدگی میوه انار که یکی از مشکالت تولید این 

های مختلفی ارائه شود، تاکنون گزارشمیوه محسوب می

شده است. این عوامل در سه گروه مجموعه عوامل 

شوند. محیطی، عوامل زراعی و عوامل ژنتیکی خالصه می

 آبیاری اما دالیل اصلی و عمده ترکیدگی میوه انار، نحوه

)تنظیم آبیاری و منظم نبودن دور آبیاری بخصوص در 

زمان رسیدن میوه(، تغییرات درجه حرارت شب و روز، 

ر و کلسیم(، کمی رطوبت هوا، زمان وکمبود مواد غذایی )ب

برداشت، بافت و رطوبت خاک، عوامل ژنتیکی )نوع رقم(، 

آفات و امراض، سرمای پاییزه زودرس همراه با ریزش 

ها، اختالالت فیتوهورمونی، سوختگی میوه باران، آفتاب

از دست رفتن رطوبت پوست میوه در اثر عوامل اقلیمی 

ذکر شده است )روحی و  و کاهش درجه حرارت

رسد اثرات مثبت کاربرد به نظر می(. 2241زاده اسماعیل
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هیومیک اسید به خاطر وجود ترکیبات شبه هورمونی از 

 دها در گیاه باشیبرلینها و جها، سیتوکینینگروه اکسین

. همچنین مطالعه (1337)عبدل ماوگود و همکاران 

های انار و زا قبل از برداشت میوههای درونهورمون

های ترک ها با ترکیدگی نشان داد که در میوهرابطه آن

هورمون آبسیزیک اسید و  خورده نسبت باالتری از

ود جری از جیبرلین و ایندول بوتریک اسید وتنسبت کم

 نشانچرا که تحقیقات قبلی  .(1339)ایلماز و ازگوون  دارد

 پاشی درختان انار با جیبرلین باعث کاهشکه محلول داد

 2241زاده روحی و اسماعیلترکیدگی میوه شده است )

گزارش شده است که همچنین  (.1339و ایلماز و ازگوون 

هیومیک اسید رشد و نمو ریشه و به دنبال آن جذب آب 

(. 1331آتیه و همکاران دهد )واد غذایی را افزایش میو م

کاهش درصد ترکیدگی میوه انار در درختان تیمار  لذا

به واسطه وجود ترکیبات شبه هورمونی تواند میشده 

و اثر مثبت هیومیک اسید بر میزان جذب  در هیومیک اسید

 .باشدای گیاه توسط سیستم ریشه آب و عناصر غذایی

 

 انار آریلاثر هیومیک اسید بر عملکرد، ترکیدگی، آفتاب سوختگی و برخی خصوصیات  -1جدول 

 آریل سفید

 )درصد(

 سفتی بذر

متر )کیلوگرم بر سانتی

 مربع(

آفتاب 

سوختگی 

 )درصد(

 ترکیدگی

 )درصد(
 تعداد میوه وزن میوه

هیومیک اسید 

 )گرم(

a 62/12 a 18/22 a 78/12 a 12/22 a 28/294 d 22/49 شاهد 

 محلولپاشی )به ازای هر درخت(   

b 87/23 a 61/21 bc 28/21 cd 44/4 a 42/237 bcd 94/99 7/2 گرم 

b 22/21 a 44/21 bc 29/4 c 79/21 a 84/224 cd 87/44 4/2 گرم 

b 93/22 a 92/21 c 12/7 d 99/9 a 29/233 a 22/79 2/9 گرم 

 کاربرد خاکی )به ازای هر درخت(    

a 33/12 a 49/22 ab 78/27 b 76/13 a 73/267 d 27/46 7/2 گرم 

a 33/12 a 79/29 ab 63/27 bc 97/24 a 43/274 abc 62/82 4/2 گرم 

a 36/13 a 28/21 abc 19/24 bc 18/29 a 24/298 ab 11/87 2/9 گرم 

 درصد نشان ندادند. 9داخل هر ستون اختالف آماری در سطح احتمال  های با حروف مشابه در* داده             

 

ای است که به وسیله گرمای آفتاب سوختگی عارضه

ویژه اشعه ماورای بنفش زیاد و تشعشعات خورشیدی به

شود و باعث تغییر رنگ پوست میوه از قرمز به ایجاد می

دلیل خشکیدگی پوست در  شود. بهزرد یا برنزه می

های آفتاب سوخته ترکیدگی میوه نیز مشاهده میوه

ها دارای شود. در بسیاری از موارد، این میوهمی

های کم آب و سفید رنگ در قسمت زیر بخش آفتاب آریل

سوخته هستند که این موضوع باعث کاهش ارزش آنها 

)ملگاریجو و همکاران  شودحتی برای فرآوری می

تر عنصر نیتروژن هیومیک اسید باعث جذب بیش. (1334

در  کهشود خنثی در خاک قلیایی می pHاز طریق ایجاد 

د )صالحی و گردهای هوایی مینهایت باعث تحریک اندام

(. ترکیبات آلی هیومیکی باعث افزایش 2241 همکاران

و ( 2449)رینالدز و همکاران سطح برگ در گیاه انگور 

 شده است. (1331)آتیه و همکاران  فرنگی و خیارگوجه

همچنین کاربرد هیومیک اسید رشد رویشی درخت انار 

داری در مقایسه با شاهد افزایش داد طور معنی را به

رسد کاهش بنابراین به نظر می(. 1321)ختاب و همکاران 

به واسطه خسارت آفتاب سوختگی در این پژوهش نیز 

تر درختان انار شاندازی بیرشد رویشی و سایهافزایش 

 باشد. 
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و یا سفید شدن آریل )دانه انار(  2رنگ پریدگی

ای و پریدگی، قهوهاست که باعث رنگدیگری ی هعارض

 در این عارضهشود. غیرقابل مصرف شدن آریل می

میوه مشاهده  ظاهرگونه عالئم ظاهری در پوست و هیچ

 ها از ظاهر خوبی برخوردار هستندو میوهشود نمی

محبوبیت میوه انار را تهدید  موضوع(. این 2266محسنی )

دهندگان، صادرکنندگان و کرده و پرورش

کنندگان را با مشکالتی مواجه ساخته است. مصرف

طور دقیق مشخص نیست، اگرچه دلیل این ناهنجاری به

اما به عواملی مانند فصل رشد، هرس، زمان برداشت، 

م و دمای باال نسبت زا، رقاندازه میوه، عوامل بیماری

. به نظر می رسد وجود (1337)سردان و همکاران  اندداده

ترکیبات شبه هورمونی در هیومیک اسید توانسته است 

به های انار های ناخواسته محیطی بر روی میوهاز تنش

بکاهد و از این طریق میزان ویژه در روش محلولپاشی 

همکاران )ناردی و  ها را افزایش دهدگیری آریلرنگ

و از طرفی به دلیل افزایش شاخ و برگ و  (1331

تر دمای سطح میوه کاهش و میزان اندازی بیشسایه

 و یا تخریب آنتوسیانین کاهشسنتز آنتوسیانین افزایش 

 یافته است.
 

 میوه های کمیشاخص

ها نشان داد که اثر هیومیک نتایج تجزیه واریانس داده

اسید بر وزن تر پوست، وزن تر آریل، نسبت آریل به 

 9پوست و میزان ماده خشک آریل در سطح احتمال 

که وزن خشک پوست دار است در حالیدرصد معنی

 تأثیرپوست و آریل و میزان ماده خشک پوست تحت 

 تیمار هیومیک اسید قرار نگرفت.

 نشان داد که وزن تر پوست میوه هامقایسه میانگین

گرم هیومیک اسید به  4/2تیمار در انار رقم ملس ساوه 

تر از سایر تیمارها بود هر صورت کاربرد خاکی بیش

داری با درختان شاهد نشان نداد. چند تفاوت معنی

طور  به دانهوزن تر های شاهد در میوههمچنین 

های کمتر از میوه دانهتر و وزن خشک داری بیشمعنی

ف مختلهای غلظتتفاوتی بین  کهدر حالیتیمار شده بود 

)محلولپاشی و کاربرد و نحوه مصرف آن هیومیک اسید 

  (.1)جدول خاکی( وجود نداشت

 انار رقم ملس ساوه خصوصیات کمی میوهپاشی با هیومیک اسید بر اثر محلول -2جدول
ماده خشک 

 )گرم( آریل

ماده خشک 
 پوست )گرم(

نسبت آریل 
 به پوست

وزن خشک 
 )گرم( آریل

 آریلوزن تر 
 )گرم(

وزن خشک 
 پوست )گرم(

وزن تر 
 پوست )گرم(

اسید هیومیک 
 )گرم(

b 17/29 a 36/14 b 48/2 a 61/8 a 72/64 a 38/26 ab 43/223 شاهد 

 محلولپاشی )گرم به ازای هر درخت(     

a 61/24 a 22/24 a 23/1 a 36/7 b 26/63 a 64/22 d 46/42 7/2 گرم 

a 36/13 a 34/16 c 88/2 a 41/7 b 41/74 a 32/22 abc39/213 4/2 گرم 

a 12/24 a 47/22 b 48/2 a 24/6 b 74/63 a 78/22 cd 13/231 2/9 گرم 

 هر درخت(کاربرد خاکی )گرم به ازای      

a 49/24 a 48/22 b 46/2 a 42/6 b 99/63 a 67/43 ab 12/223 7/2 گرم 

a 86/24 a 44/14 c 94/2 a 64/6 b 21/63 a 27/43 a 66/227 4/2 گرم 

a 47/24 a 22/21 ab 32/1 a 72/7 b 32/63 a 12/28 bcd91/224 2/9 گرم 

 .درصد نشان ندادند 9آماری در سطح احتمال های با حروف مشابه در داخل هر ستون اختالف * داده

مین و در اختیارگذاری أاده آلی هیومیک اسید از طریق تما

عناصر پرمصرف و کم مصرف و بهبود وضعیت 

                                                           
1 Aril paleness 

رار ق تأثیرفتوسنتز در گیاه وزن تر و خشک گیاه را تحت 

هش (. اما در این پژو2241دهد )صالحی و همکاران می
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نشان وزن تر پوست و دانه میوه انار کاهش یافت که 

میوه و دانه دهد هیومیک اسید جذب آب در پوست می

. های تیمار نشده کاهش دادانار را در مقایسه با میوه

که در میوه های قبلی همچنین نشان داد گزارش

فرنگی میزان ماده خشک با کاربرد هیومیک اسید گوجه

( که با نتایج 2241و همکاران افزایش یافت )صالحی 

بدست آمده در این پژوهش مبنی بر افزایش ماده خشک 

 دانه انار مطابقت دارد.

 

 ویژگیهای کیفی میوه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان مواد جامد 

 TSS/TA( و نسبت TA(، اسید قابل تیتر )TSSمحلول )

 د قرارتیمار هیومیک اسی تأثیرداری تحت طور معنیبه

 (.2نگرفت )جدول 

اثر کود آلی هیومیک اسید بر روی خیار باعث افزایش 

نلو و )یو مواد فتوسنتزی و باالرفتن قند کل و احیایی شد

انجام  زردآلو. در پژوهشی که بر روی (1322همکاران 

اسید افزایش و  TSSشد با کاربرد هیومیک اسید میزان 

ت نیز بهبود یاف قابل تیتر کاهش و به تبع آن شاخص طعم

فرنگی هیومیک در توتهمچنین  (.1323فتحی و همکاران )

 TAمیزان  داد امارا افزایش  TSSاسید و کمپوست میزان 

 (.1322)شحاتا و همکاران  قرار نگرفت تأثیرتحت  pHو 

در میوه انگور در نتیجه کاربرد هیومیک  TSSافزایش 

 هایهاسید به تسریع در رسیدن و رسیدن یکنواخت حب

اما (. 1323انگور نسبت داده شده است )فرارا و برونتی 

و  TSS ،TAداری در میزان در این پژوهش تغییر معنی

تواند مربوط به که میمشاهده نشد  TSS/TAنسبت 

 های مورد استفاده باشد.خصوصیات ژنتیکی و یا غلظت

 اکسیدانیترکیبات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی

اثر دهد که ها نشان مینتایج تجزیه واریانس داده

 وفالونوئید کل فنول کل، بر میزان  تیمار هیومیک اسید

دار درصد معنی 9در سطح احتمال اکسیدانی ظرفیت آنتی

                                                           
1 Phenylalanine ammonia-lyase (EC 4.3.1.5) 

 رتأثیدر صورتی که میزان آنتوسیانین کل تحت  است

ا نشان ه. مقایسه میانگینتیمار هیومیک اسید قرار نگرفت

گرم  2/9زان فنل کل در تیمار محلولپاشی میداد که 

گرم در لیتر آب میلی 21/18هیومیک اسید با میانگین 

تر از سایر تیمارها و داری بیشطور معنیمیوه به

ترین میزان که بیشهای گروه شاهد بود در صورتیمیوه

گرم در لیتر از میلی 77/264فالونوئید کل با میانگین 

خاکی هیومیک اسید بدست آمد گرم کاربرد  7/2تیمار 

انی اکسید(. همچنین باالترین میزان ظرفیت آنتی2)جدول 

 ترینگرم هیومیک اسید و پایین 2/9از تیمار محلولپاشی 

 (.2های گروه شاهد بدست آمد )جدول میزان از میوه

بطورکلی، اطالعات کمی در خصوص اثر هیومیک 

ارد. ها وجود دهاکسیدانی میواسید بر میزان ترکیبات آنتی

کل در طی نمو  فنولهای قبلی نشان داد که میزان گزراش

ل و فالونوئید ک میوه با پیشرفت رسیدن میوه انار کاهش

در این (. 1339)کولکارنی و آراجیا  یابدمی افزایش

تیمار هیومیک اسید به دلیل رسد پژوهش به نظر می

یل ای دخهتغییرات هورمونی گیاه و افزایش فعالیت آنزیم

فنیل  از جمله آنزیم در سنتز ترکیبات فنولی و فالونوئیدی

مسیر سنتز که آنزیم کلیدی  (PAL) 2آالنین آمونیالیاز

های ، میزان این ترکیبات را در میوهترکیبات فنلی است

میزان  تیمار شده با هیومیک اسید افزایش داد.

 تیمار تأثیرآنتوسیانین کل انار رقم ملس ساوه تحت 

که در میوه  هیومیک اسید قرار نگرفت در حالی

فرنگی، کاربرد هیومیک اسید و کمپوست میزان توت

داری در مقایسه با شاهد طور معنیآنتوسیانین کل را به

 (.1322افزایش داد )شحاتا و همکاران 

اکسیدانی آب انار به ترکیباتی چون فعالیت آنتی

اوی فنولیک حهای پلیاننها، تفنولآسکوربیک اسید، پلی

ها نسبت داده شده است )گیل و قند و آنتوسیانین

در این (. 1339و کولکارنی و آراجیا  1333همکاران 

ا ب تیمار شدههای اکسیدانی میوهپژوهش ظرفیت آنتی

که احتماالً به دلیل وجود  هیومیک اسید افزایش یافت
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 . زیراباشدها میتر در این میوهترکیبات فنولی بیش

دانی و اکسیداری بین فعالیت آنتیهمبستگی مثبت و معنی

ترکیبات فنلی آب میوه انار گزارش شده است )کولکارنی 

 (.1339و آراجیا 
 

 

 

 انار رقم ملس ساوه میوهو ترکیبات بیوشیمیایی اثر هیومیک اسید بر خصوصیات کیفی  -3جدول
ظرفیت 

 اکسیدانیآنتی
)درصد 

 بازدارندگی(

 آنتوسیانین کل
گرم در )میلی

 لیتر(

 فالونوئید کل
گرم در )میلی

 لیتر(

 فنول کل
گرم در )میلی

 لیتر(
TSS/TA 

TA 
 )درصد(

TSS 
 )درصد(

هیومیک 
 اسید )گرم(

d 42/91 a 28/226 b 23/244 cd 44/24 a 83/6 a 34/1 a 44/27 شاهد 

 محلولپاشی )به ازای هر درخت(    

bc44/82 a 84/284 b 12/296 cd 84/24 a 17/6 a 11/1 a 28/26 7/2 گرم 

ab 14/86 a 74/248 a 24/278 b 26/12 a 26/7 a 44/1 a 68/72 4/2 گرم 

a 73/72 a 62/249 b 72/294 a 21/18 a 64/8 a 98/1 a 49/27 2/9 گرم 

 ازای هر درخت(کاربرد خاکی )به     

c 38/81 a 76/241 a 77/264 d 74/26 a 22/6 a 34/1 a 74/27 7/2 گرم 

bc 44/82 a 44/244 a 11/268 bc 16/12 a 26/6 a 14/1 a 67/27 4/2 گرم 

bc 69/82 a 97/244 a 66/263 b 21/11 a 82/6 a 24/1 a 64/27 2/9 گرم 

 درصد نشان ندادند. 9اختالف آماری در سطح احتمال های با حروف مشابه در داخل هر ستون * داده

 

 گیری کلینتیجه

در مجموع بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که 

 )تعداد میوه در هر درخت( عملکرد ،کاربرد هیومیک اسید

کاهش  دلیلبه  را و میزان محصول قابل عرضه به بازار

خسارت آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه انار میزان 

میوه  اکسیدانیمیزان ترکیبات آنتی افزایش یافت. همچنین

سیدانی اکانار به ویژه فنول و فالونوئید کل و ظرفیت آنتی

آب انار افزایش یافت. اما ب از خصوصیات فیزیکی میوه 

و  TSS/TAو  TSS ،TAانار و ویژگیهای حسی مانند 

ومیک تیمار هی تأثیرمیزان رنگیزه آنتوسیانین آریل تحت 

اسید قرار نگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که 

محلولپاشی هیومیک اسید در بهبود خصوصیات کمی و 

و همچنین  کیفی میوه از کاربرد خاکی آن موثرتر است

توان برای تولید محصول ارگانیک هیومیک اسید را می

 ر داد.مورد استفاده قرا

 

 سپاسگزاری

از دانشگاه گیالن برای در اختیار قرار دادن امکانات 

های مین هزینهأالزم برای اجرای این پژوهش و ت

 گردد. پژوهشی تشکر و قدردانی می
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 .223-227(: 2)17 ،نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی(ن. صفهااقم ملس ر
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