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 چكيده

 ‘اسیمیت  گرانیی ’ رقیم  سییب  مییوۀ  کیفییت  و  ملکیرد  برگ، معدنی هیومیک بر ترکیب اسید با برگی پاای محلول منظور بررسی اثر به

(Malus domestica L. cv. Granny Smith .زمایگی در قالب طرح کامالً تصادفی در اهرستان خرمدره در استان زنجان انجام گرفت  ،)

پیوندایده  ‘ اسمیت انیگر’سال  سیب  گرم در لیتر روی درختان هگت میلی 15و  10، 5پاای اسید هیومیک در چهار سط  صفر،  محلول

پاای دو، چهار و هگت هفته پد از مرحل  تمام گل اجرا اد. نتایج  زمای  نگیان داد کیه    محلول .انجام گرفت MM106بر روی پای  

محلول، اسیدیته، غلظت پتاسییم بیرگ و مییزان کلروفییل کیل را افیزای  داد.        جامد طور معناداری  ملکرد، موادتیمار اسید هیومیک به

هیای   گرم در لیتر بیگترین اثر را بر  ملکرد دااتند. تیمار اسید هیومیک موجب کاه  راید رویگیی ایاخه    میلی 15و  10های  تغلظ

صفاتی نظیر قند کل، سیط    .نداات وجود ااهد و تیماراده های میوه قطر و طول بافت، سفتی بین معناداری سال جاری اد. اختالف

 15و  10هیای   ت تأثیر تیمار اسید هیومیک قرار نهرفتند. براساس نتایج تحقییق حاضیر، غلظیت   برگ، غلظت نیتروژن و فسفر برگ تح

 داات.‘ اسمیت گرانی’گرم در لیتر اسید هیومیک اثر مهمی بر افزای   ملکرد و زودرسی سیب  میلی

 راد، سفتی میوه،  ملکرد، قند کل، کلروفیل کل. ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

دۀ وسیع از کودهیای اییمیایی سی ب افیزای      امروزه استفا

نهرانی در مورد سالمت انسان اده است که بیا جیایهزین   

تیوان تیا حیدودی ایین نهرانیی را       کردن کودهای  لی میی 

[. مقییادیر بسیییار کییم اییین ترکی ییات  ثییار  21کییاه  داد  

چگمهیری در به ود کمیت و کیفییت محصیوالت باغ یانی    

ایمار   ین کودهیای  لیی بیه   تیر  از مهم اسیدها دارد. هیومیک

انید کیه فعالییت     روند.  نها ترکی ات فعال مواد  لی خاک می

هورمونی هم دارند و راد رویگی گیاهیان را تحرییک    ا ه

[. اسید هیومیک، نو ی ترکیب پلیمری ط یعیی  13کنند   می

همراه مواد  لی هتروژن است که در پی پوسییدگی میواد    به

 یید؛ رنیر  ن    وجود میی  ه لی خاک، پیت، لیهنین و غیره ب

 دالتون 30000 - 300000زرد تا سیاه است و وزن مولکولی

هیای  و کمیکلکد  نیامحلول  و پاییدار  هیای کمکلکد دارد و

دهید. ایین میواد    میی  تگیکیل  مصیرف کیم   ناصر با محلول

اسیید  براساس حاللیت در اسید و باز بیه اسیید هیومییک،    

همچنین اسید  [.3اوند  بندی میها تقسیمفولیک و هیومین

  لییی هییای اسییید کمییکلکد و متییراکم مخلییوط هیومیییک،

 بییا دارای نیتییروژن، فسییفر، گییوگرد  بییوده و  روماتیییک

کلسییم، منییزیم،    نظییر   ناصر برخی و مختلف درصدهای

نییز   و پاایی  محلیول  صیورت  به غیره است و روی، مد و

 .[18، 3  اود می استفاده خاکی کاربرد

هیا  ر غرایی را از طریق برگگیاهان قابلیت جر   ناص

هیای گییاهی   های هوایی دارند و در برخی از جندو اندام

وانتقیال   متیر نقیل  سیانتی  30در طی یک سا ت در حیدود  

[. 7پیریرد   های گیاهی صیورت میی   ناصر غرایی در اندام

درصد موفقیت جر   ناصر غرایی از طریق تغری  برگیی  

ه بسیته بیه   و در روش جر  از طرییق ریگی   95در حدود 

ارایط ایمیایی و فیزیکی خاک بسییار متغییر و در حیدود    

[. همچنیین بیا توجیه بیه اینکیه بخی        9درصد است   10

های کگور،  هکی است، در چنین ارایطی وسیعی از خاک

مصرف جر  بعضی از  ناصر پرمصرف و بیگتر  ناصر کم

یابد و کاربرد خاکی کودهای حاوی ایین  ناصیر   کاه  می

پاایی روایی میؤثر بیرای      اود. محلولمواجه میبا مگکل 

نظیر   ج ران کم ود  ناصر معدنی در درختان میوه است. بیه 

اسیدها س ب کیاه  خگیک   پاای هیومیک رسد محلولمی

اود  های محلول غرایی در سط  برگ می ادن سریع قطره

تواند در جر  سیریع میواد غیرایی تیأثیر     که در نهایت می

 [.19دااته بااند  

سی ب  ‘ ایتالیا’پاای اسید هیومیک بر انهور رقم  لمحلو

محلول، مییزان اسییدیته و همچنیین     جامد مواد افزای  کل

[. 13ها و در نتیجه افزای   ملکرد اد   افزای  اندازۀ ح ه

همچنین اسید هیومیک موجب افیزای  نیتیروژن، فسیفر و    

[.  الوه بر 4اد  ‘ کاماروزا’فرنهی رقم کلروفیل برگ توت

اسید هیومیک بر روی برخی از محصوالت باغ یانی از   این،

[، 23، 10، 2فرنهیی   [، گوجه12[، زرد لو  15ق یل زیتون  

 کار گرفته اد.[ نیز به22، 20[ و خیار  17، 14، 8کاهو  

یکی از محصوالت اصلی باغی کگور است کیه   1سیب

هیای اخییر راید زییادی از نظیر افیزای  سیط          طی سال

تیرین مگیکالت    ید دااته است. یکی از مهمزیرکگت و تول

تولید این میوه،  ملکرد و کیفیت ضعیف  ن است که  امل 

اخیر س ب محدودیت  رضیه و صیادرات  ن ایده اسیت.     

باغداران برای حف  کیفیت میوۀ سیب از کودهای ایمیایی 

کنند که کاربرد بی  از حد  ن سالمت انسیان را  استفاده می

بیر ایین، کیاربرد کودهیای      افیزون به خطر انداختیه اسیت.   

ویی ه  لیودگی   محیطی به های زیستایمیایی س ب  لودگی

منابع خاک و    اده که ایین  لیودگی بیه منیابع غیرایی      

منظیور   ای بیه هیای گسیترده  نیز راه یافته است. تالش انسان

یییافتن راهکارهییای مناسییب بییرای به ییود کیفیییت خییاک و 

هییای بییا روشهییا  محصییوالت کگییاورزی، حییرف  الینییده

های ط یعیی  غیاز   پاالیی و حف  پایداری اکوسیستم زیست

                                                           
1. Malus domestica L. 
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اده است. یکی از این راهکارها، استفاده از کودهیای  لیی   

نظیر اسید هیومیک است. با توجه بیه میواردی کیه دربیارۀ     

منظیور ارزییابی    اسید هیومیک ذکر اد، تحقیقات بنیادی به

ی اسیت.  اثر این ترکیب  لی بر محصوالت باغ یانی ضیرور  

پاای اسید هیومییک روی   تاکنون پ وهگی در مورد محلول

صییورت نهرفتییه اسییت. ‘ اسییمیت گرانییی’درختییان سیییب 

 پاایی  محلیول  اثیر رو هدف پ وه  حاضر، بررسیی   ازاین

 و  ملکیرد  بیرگ،  معدنی بر ترکیب اسید هیومیک با برگی

 است.‘ گرانی اسمیت’سیب  میوۀ کیفیت

 

 ها. مواد و روش2

 6صنعت اهر خرمدره واقیع در   و ر مرکز کگتاین تحقیق د

 36طیول جغرافییایی   زنجیان در   -کیلومتری کمربندی ابهیر  

دقیقی    12درجیه و   49دقیقی  ایرقی و  یرض     13درجه و 

خرمییدره دارای  انجییام گرفییت.  1390در سییال  جنییوبی

هیای سیرد و مرطیو     های گرم و خگک و زمسیتان  تابستان

گیراد در بهمین و   تیدرج  سان -3/11است. حداقل حرارت 

گییراد در مییرداد اسییت. درجیی  سییانتی 1/37حییداکثر مطلییق 

گراد اسیت. متوسیط   درج  سانتی 5/12میانهین دمای سالیانه 

متیر  میلیی  2/49متر است که حداکثر  ن میلی 9/279بارندگی 

متیر در میرداد اسیت.     در فروردین و حیداقل  ن صیفر میلیی   

در  ذر و حداقل  درصد 2/99میانهین حداکثر رطوبت نس ی 

درصید و   9/51درصد در اهریور و متوسیط سیالیانه    86 ن 

متر است. خاک این منطقیه دارای   1560ارتفا  از سط  دریا 

است. مادۀ  لیی خیاک در  میق     9/7بافت سیلتی با اسیدیت  

و در  93/0برابیر   35-80درصد، در  میق   05/1برابر  35-0

تریکیی خیاک در   بود. هیدایت الک  32/0برابر  80-140 مق 

و در  48/0برابییر  35-80، در  مییق 3/0برابییر  0-35 مییق 

 زیمند بر متر است. دسی 06/1برابر  80-140 مق 

پاایی اسیید هیومییک بیر      منظور بررسی اثیر محلیول   به

اصیله   12 ‘اسیمیت  گرانیی ’های کمی و کیفی سیب وی گی

اندازۀ پیوندایده روی پایی    سال  یکسان و هم درخت هگت

MM106 دهیی   ملیات زرا ی ایامل کیود  خا  ادند. انت

تین در هکتیار( و هیرس در تمیام      5سالیانه با کود دامیی ) 

روش   بیاری به گرفت وصورت یکسان انجام می درختان به

اد.  زمای  در قالب طرح کامالً تصیادفی   ای اجرا میقطره

گیرم در   میلیی  15و  10، 5صفر، سط  با سه تکرار و چهار 

( اجیرا اید.   Humifera-Ultra, USAک )لیتر اسیید هیومیی  

های دو، چهار و  پاای اسید هیومیک سه بار در زمان محلول

 گل انجام گرفت. هگت هفته پد از مرحل  تمام

هیای   هیا )اواییل مهیر(، کیل مییوه      در هنهام چیدن میوه

اده از هر درخت با تیرازو وزن ایده و  ملکیرد     برداات

ری اید. راید   گیی  برحسب کیلوگرم در هر درخیت انیدازه  

هیای اصیلی بیا     های سال جاری روی ایاخه  رویگی ااخه

ایاخه از   10گیری اید، بیدین ترتییب کیه      ک  اندازهخط

های مختلف درخت انتخا  اد و مییانهین  نهیا در    جهت

دست  مد. سیفتی بافیت مییوه در     هر درخت و هر تکرار به

 یدد بیا اسیتفاده از دسیتهاه      20چهار جهت میوه به تعداد 

-میلی 5/6با قطر نوک  Osk1618ج )پنترومتر( مدل نفوذسن

 نیوان سیفتی گوایت      دد به 4گیری و میانهین  متر اندازه

متر در هیر تیمیار   میوه )برحسب کیلوگرم بر سانتی

گییری اید.    ها با کولید اندازه تعیین اد. طول و قطر میوه

هیای  هیا و قسیمت   میوه از جهت 16، در زمان رسیدن میوه

ها تعیین اید.   هر درخت چیده و طول و قطر میوهمختلف 

 1گیری سیط  بیرگ   گیری سط  برگ با دستهاه اندازه اندازه

بیرگ  مییزان کلروفییل   انجیام گرفیت.    VM-900E/Kمدل 

همچنییین پیید از [. 5گیییری ایید   انییدازهروش  رنییون  بییه

جامید   میواد  کیل ها، معیارهیایی از ق ییل    گیری میوه  صاره

اسییدیت    و ATAGOدسیتی   تیومتر کادستهاه رفربا محلول 

 JENWAY 3020متر دیجیتالی میدل   pH بمیوه با دستهاه 

فهلینیر اسیتفاده اید.    روش  گیری ادند. قند کل بیه  اندازه

                                                           
1. Leaf area meter 

 مربع( 
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 A (639/34لیتیر از محلیول فهلینیر     میلیی  5بدین منظور، 

 5سیی    مقطیر( و   سی 500گرم سولفات مد مت لور در 

گرم تارتارات مضا ف  B (173لیتر از محلول فهلینر  میلی

سی    مقطیر( در ییک   سی 500گرم سود در  50سدیم و 

ارلن مایر ریخته و داخل  ن ییک مهنیت قیرار داده اید و     

کیه   روی حرارت قرار گرفت تا بیه جیوش  یید. درحیالی    

 10محلییول همچنییان روی حییرارت قییرار دااییت،  بمیییوۀ 

طور مرتیب بیه  ن اضیافه اید و      درصد از طریق بورت به

طور مرتب با مهنت هم زده اد.  مل تیتر کردن  ل بهمحلو

توسط  بمیوه تا جایی ادامه یافت که رنر محلیول از  بیی   

سمت تگکیل رسو  قرمیز  جیری    به تیره تغییر یافت و به

پی  رفت. در این مرحله، با اضافه کردن چند قطره معرف 

متیلن بلو، در صیورت  یدم تگیکیل مجیدد رنیر  بیی و       

نر قرمز  جری پایدار،  مل تیتراسیون بیه  وجود  مدن ر به

اتمام رسید و مقیدار  بمییوۀ مصیرفی یادداایت و توسیط      

 [.4محاس ات الزم گزارش اد  

ایدۀ هیر    گیری  ناصر معدنی، برگ خگیک  برای اندازه

 5/0تیمار با  سیا   زمایگهاهی کامالً پودر اده و از الک 

د گیرم وزن اید و سیک    3/0متری   یور داده اید و    میلی

اسید سالیسییلیک و   –روش هضم تر با اسید سولفوریک  به

 گییری، بعید از  صیاره  [. 1گیری اید       اکسی نه  صاره

-روش میکروکجلدال، پتاسیم توسط دستهاه فلیم نیتروژن به

سیاخت انهلسیتان و فسیفر بیرگ      Jenway  PFP7فتیومتر  

روش کیییالریمتری توسیییط دسیییتهاه اسیییککتروفتومتر  بیییه

Cecil.Series 2 1گیری اد   ساخت انهلستان اندازه.] 

  SAS میاری  افزارهای های حاصل با استفاده از نرم داده

مقایسی   تحلییل اید و    و تجزیه MSTAT-C( و 1/9)نسخ  

انجیام  درصد  1در سط  احتمال  زمون دانکن ها با میانهین

 رسم ادند. 2007افزار اکسل گرفت و نمودارها با نرم

 

 . نتایج و بحث3

بین سطوح مختلیف   دهد که تجزی  واریاند نگان می نتایج

-امعنی   ملکرد و اسیدیته، اختالف برکاربرد اسید هیومیک 

؛ همچنیین اثیر   (1)جیدول  داات درصد  1سط   داری در

درصید دییده    5و کلروفیل کل در سط   TSSمعناداری بر 

پاای اسید هیومیک اثر معناداری بر  محلولاد، درحالی که 

ی میوه، طول و قطر میوه، سط  برگ، قنید  راد ااخه، سفت

 (.1کل، نیتروژن و فسفر نداات )جدول 

 ملکیرد   مقیدار های مختلف اسید هیومییک بیر    غلظت

(. 1درصد نگیان داد )ایکل    1در سط  معناداری  اختالف

گرم اسیید هیومییک بیا     میلی 15 ملکرد در تیمار  بیگترین

مار ااهد درخت و کمترین  ن در تیهر کیلوگرم در  93/52

درخییت مگییاهده ایید. بییین  هییر کیلییوگرم در  66/37بییا 

 5گرم در لیتر و همچنین بین تیمار  میلی 15و  10 هایتیمار

معنیاداری مگیاهده    اختالفگرم در لیتر و تیمار ااهد  میلی

 (.1)اکل  نگد

 
عملکرد  مقداربر  اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .1شکل 

 ‘اسمیت گرانی’ سیب

وسینتزی گیاهیان بیا کیاربرد اسیید هیومییک       فعالیت فت

پاای درختیان سییب    [. محلول18، 14کند   افزای  پیدا می

با کاربرد اسید هیومیک س ب افزای  تحریک و بیاز ایدن   

توانید سی ب افیزای      ایود. ایین موضیو  میی     ها می روزنه

فعالیت فتوسنتزی اود و مواد فتوسنتزی بیگتری در اختیار 

[. اسید 16نتیجه  ملکرد افزای  یابد   میوه قرار گیرد و در

هورمونی س ب افزای  دلیل دااتن خاصیت ا ه هیومیک به

 [.12 ملکرد اد  
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کیاربرد اسیید هیومییک در     با نتایجحاضر نتایج تحقیق 

فرنهیی  و گوجیه [ 13 انهور  ،[21  فرنهی، توت[22  خیار

هیای مراحیل   . هر چند مییزان رییزش  مطابقت داات[ 23 

گییری   وی ه بعد از تگکیل میوۀ نهایی، اندازه ف میوه بهمختل

نگده بود، افزای  غلظت اسید هیومییک از طرییق کیاه     

ها )ریزش خرداد( در مراحیل مختلیف بعید از     ریزش میوه

تگکیل میوۀ نهایی سی ب افیزای   ملکیرد درخیت ایده      

گیرد کیه براسیاس نتیایج    است. این تحلیل زمانی قوت می

هیومیک تأثیری بر افزای  قطر و طیول   حاضر، تیمار اسید

 میوه نداات.

اسییید  بییا تیماراییده‘ اسییمیت گرانییی’ سیییب درختییان

 ایاخه  راید  نظیر  از ایاهد  بیا  معناداری اختالف هیومیک

 کیاه   موجب لیتر در گرم میلی 15 کاربرد اگرچه ندااتند؛

(. بیگترین راید ایاخه   2اد )اکل  ااخه راد در اندکی

گیرم در لیتیر اسیید هیومییک بیا       میلیی  5در تیمار ااهد و 

گیرم در   میلیی  15متر و کمترین  ن در تیمیار  سانتی 23/25

 متر مگاهده اد.سانتی 51/20لیتر اسید هیومیک با 

 

 

 

 
 ‘اسمیت گرانی’های مختلف اسید هیومیک بر مقدار عملکرد سیب  . اثر غلظت1شکل 

 
 ‘اسمیت گراني’ سیب ۀبر میزان رشد شاخ اسید هیومیکي مختلف ها غلظتاثر  .2شکل 
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 ‘سمیتا گرانی’های مختلف اسید هیومیک بر سفتی بافت میوۀ سیب رقم  . اثر غلظت3شکل 

 

 ایاهد  و هیومییک  اسیید  بیا  تیمارایده  هیای  مییوه  بین

-بیه نگید،   دیده میوه بافت سفتی نظر از معناداری اختالف

گیرم   میلیی  15و  10بیگترین سفتی در تیمارهای که طوری 

متیر  کیلوگرم بر سانتی 98/1و  1/2در لیتر اسید هیومیک با 

ید گیرم در لیتیر اسی    میلیی  5 و کمترین  ن در تیمیار  

متر مگاهده اید  کیلوگرم بر سانتی 87/1هیومیک با 

سیازوکارهای  ن ایامل  سیمیالسییون  ناصیر      (.3)اکل 

ماکرو و میکرو، تأثیرات بیوایمیایی )نظیر فعالییت  نزیمیی   

یا بازدارندگی، تغییر در نفوذپریری غگا و سنتز پروتئین( و 

 [.6تولید بیوماس است  

یک س ب افیزای  طیول   های مختلف اسید هیوم غلظت

میوه و قطر میوه نس ت به تیمار ااهد اد، اما این افیزای   

 5(. بیگیترین مقیدار  ن در تیمیار    4غیرمعنادار بود )ایکل  

متر و کمترین مقدار  ن در   36/63گرم در لیتر با  میلی

متر مگاهده اد. بیگترین قطیر    89/57تیمار ااهد با 

متیر و     02/72گرم در لیتر بیا   میلی 10میوه در تیمار 

 متر مگاهده اد.  33/67کمترین  ن در تیمار ااهد با 

 

 

 

 
 ‘اسمیت گرانی’ سیب رقم ۀبر طول و قطر میو اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .4شکل 
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طور که ذکیر اید اسیید هیومییک اثیر انیدکی در        همان

امیر، اثیر    افزای  طول و قطر میوه داات. ااید  لت ایین 

ها یا اثر  مستقیم اسید هیومیک بر گیاه و تأثیر  ن بر هورمون

[. 17غیرمستقیم این مواد بر متابولیسم داخلیی گییاه بااید     

اکسییینی و  همچنییین دانگییمندان موفییق اییدند مییواد ایی ه 

پاایی اسیید هیومییک از گییاه      جی رلینی را پد از محلیول 

[ 23فرنهی   جه[. نتایج این تحقیق در گو11استخراج کنند  

 دست  مده است. [ نیز به12و زرد لو  

های مختلف اسید هیومیک بر میزان سط  بیرگ   غلظت

تأثیر معناداری نداات، ولی از نظر  ددی بیگیترین مقیدار   

متیر مربیع و    سانتی 270گرم در لیتر با  میلی 10 ن در تیمار 

مگاهده اد که  33/262کمترین مقدار  ن در تیمار ااهد با 

(. 5زی   ماری بین این دو سیط  معنیادار نگید )ایکل     تج

دلیل افزای   ملکرد راید ایاخه هیم کیاه       رو به ازاین

یافت که اندازۀ سط  برگ نیز در این مورد تحت تأثیر قرار 

 گرفت.

 

 
 ‘اسمیت گرانی’ بر سطح برگ سیب رقم اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .5شکل 

 

اسیید هیومییک بیر مییزان     گرم در لیتر  میلی 15غلظت 

کلروفیل کل تأثیر معناداری داات، ولی بین سیایر تیمارهیا   

(، 6اختالف معناداری با تیمار ااهد مگاهده نگید )ایکل   

گرم در لیتر  میلی 15طوری که بیگترین میزان  ن در تیمار  به

گرم در هر گرم بافت تازۀ برگ و کمتیرین  ن   میلی 12/0با 

گرم در هر گرم بافت تازۀ برگ  میلی 05/0در تیمار ااهد با 

مگاهده اد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق دربارۀ انهیور  

[ مطابقییت دااییت. 4فرنهییی   [ و تییوت13‘  ایتالیییا’رقییم 

اود که در  کلروفیل بیگتر س ب افزای  بازده فتوسنتزی می

 [.16تواند در افزای   ملکرد تأثیرگرار بااد   تولید می

 TSSاسیید هیومییک بیر مقیدار      هیای مختلیف   غلظت

 TSSدرصد داات. بیگیترین   1اختالف معناداری در سط  

درج   57/12گرم در لیتر اسید هیومیک با  میلی 15در تیمار 

درجیی   48/11بییریکد و کمتییرین  ن در تیمییار اییاهد بییا 

فرنهیی   (. نتیایج در گوجیه  7بریکد مگاهده اید )ایکل   

[ نییز  12رد لیو   [ و ز21فرنهیی    [، تیوت 13[، انهور  23 

دست  مده است. با توجه به اینکه فعالیت فتوسینتزی بیا     به

[ و س ب 14 ، 18کند   کاربرد اسید هیومیک افزای  پیدا می

اود، فعالیت فتوسنتزی بیگتر  ها می افزای  باز ادن روزنه

[. همچنین 16میوه اود   TSSتواند س ب افزای  مقدار  می

ی  مقیدار پتاسییم بافیت    تیمار اسید هیومیک موجب افیزا 

(. تأثیر پتاسییم در کنتیرل بیاز و بسیته     12برگ اد )اکل 
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ها و ت ادالت گازی گیاه اث ات ایده اسیت. بیر     ادن روزنه

رسد افزای  غلظیت پتاسییم بیرگ از     نظر می این اساس، به

طریق کنتیرل بهتیر و تقوییت ت یادالت گیازی و تیأثیر بیر        

[. از نجا 12ت  اده اس TSSفتوسنتز گیاه، موجب افزای  

ایامل قنیدها، اسییدهای  لیی و      TSSکه مواد موجیود در  

 مینواسیدهای  زاد است، احتماالً اسید هیومییک بیر دیهیر    

نظیییر اسیییدهای  لییی و    TSSدهنییدۀ  اجییزای تگییکیل 

 مینواسیدهای  زاد تیأثیر داایته و از ایین طرییق، موجیب      

 [.21اده است   TSSافزای  

بیر مقیدار قنید کیل      های مختلف اسید هیومیک غلظت

(. بیگیترین مقیدار  ن در   8تأثیر معناداری نداایت )ایکل   

درصد و کمترین مقیدار   66/0گرم در لیتر با  میلی 10تیمار 

 درصد مگاهده اد. 52/0گرم در لیتر با  میلی 5 ن در تیمار 

 

 

 

 
  اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .6شکل 

 ‘میتاس گرانی’ بر كلروفیل كل برگ سیب رقم

 
 

 بر  اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .7شکل 

 ‘اسمیت گرانی’ سیب رقممحلول  جامد مواد

 

طور معناداری اسیدیت   بمییوه را   تیمار اسید هیومیک به

(. با توجه بیه  9در مقایسه با تیمار ااهد افزای  داد )اکل 

ترکیب قلیایی اسید هیومیک، افزای  غلظت اسید هیومیک، 

محلول کاربردی را افزای  داد و موجیب افیزای     اسیدیت 

گیرم   میلی 15اد. بیگترین اسیدیته در تیمار اسیدیت   بمیوه 

و کمترین  ن در تیمار ااهد  92/3در لیتر اسید هیومیک با 

اسیید   دسیت  مید. از نجیا کیه افیزای  غلظیت       به 72/3با 

ایود،   کاررفتیه میی   هیومیک س ب افزای  اسیدیت  تیمار بیه 

ها در  دیته  بمیوه افزای  یافت. نتایج این تحقیق با یافتهاسی

[. از طیرف  13مطابقت داات   ‘ایتالیا’خصوص انهور رقم 

دیهر، تیمار اسید هیومیک هیچ تأثیری بیر اسییدیت   بمییوۀ    

 [.23، 10فرنهی نداات   گوجه

بیر مییزان  نصیر     های مختلیف اسیید هیومییک    غلظت

بیگترین مقیدار  ن در  ولی  ،ی ندااتمعنادارنیتروژن تأثیر 

و کمتیرین   28/3 گرم در لیتیر اسیید هیومییک    میلی 5تیمار 

 14/3گرم در لیتر اسید هیومیک  میلی 15یمار مقدار  ن در ت

 (.10درصد مگاهده اد )اکل 
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 سیب رقمقند كل بر  اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .8شکل 

 ‘اسمیت گرانی’

 
سیب  آبمیوۀ pHبر  اسید هیومیکلف ی مختها غلظتاثر  .9شکل 

 ‘اسمیت گرانی’ رقم

 

 
 ‘اسمیت گرانی’ سیب رقمنیتروژن برگ بر  اسید هیومیکی مختلف ها غلظتاثر  .10شکل 

 

های مختلیف اسیید هیومییک بیر مقیدار  نصیر        غلظت

(. بیگترین مقدار  ن 11فسفر تأثیر معناداری نداات )اکل 

مترین مقدار  ن در تیمار درصد و ک 18/0در تیمار ااهد با 

درصید مگیاهده    16/0گرم در لیتر اسید هیومیک با  میلی 5

 اد.

های مختلیف اسیید هیومییک بیر مقیدار  نصیر        غلظت

درصد داات )اکل  1پتاسیم برگ تأثیر معناداری در سط  

گیرم   میلیی  15(. بیگترین درصد پتاسیم مربوط به تیمار 12

 5ربیوط بیه تیمیار    درصید و کمتیرین  ن م   16/1در لیتر با 

 درصد بود. 76/0گرم در لیتر با  میلی

ننیده  ک ها تیأثیر تنظییم   پتاسیم در باز و بسته ادن روزنه

 لیت   های محاف  روزنه در اثر وجیود نیور بیه    دارد. سلول

سیازند و انیرژی    بیگیتری میی   ATPفسفوریالسیون نوری، 

کنند. در اثر ورود  الزم برای جر  فعال پتاسیم را فراهم می

تیر   های محاف ، پتانسیل اسیمزی منفیی   این  نصر به سلول

هیا بیاز    یابید و روزنیه   ایود و جیر     افیزای  میی     می

دلییل   توان به [. افزای  پتاسیم برگ را می12، 10اوند   می

کاررفتیه و افیزای     در ترکیب اسید هیومیک به K2Oوجود 

دانست، زیرا پتاسیم در محییط قلییایی    این محلول اسیدیت 

[. بیر ایین اسیاس، قلییایی بیودن      6ایود    بهتر جیر  میی  
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های بیگتر اسیید هیومییک    اده در غلظت تیمارهای استفاده

از دالیل جر  بهتر و بیگتر  نصر پتاسیم بیرگ اسیت    نیز

هیا و همچنیین    افزای  تحریک و بیاز ایدن روزنیه   [. 19 

افزای  پتاسیم بیرگ از طرییق کیاربرد اسیید هیومییک در      

[ و 20خیییار  [، 14[، کییاهو  16  ‘گلییدن دلیگییز ’سیییب 

 گزارش اده است.[ 4فرنهی   توت
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 گيری . نتيجه4

پاای اسید هیومییک   محلول براساس نتایج پ وه  حاضر،

طور معناداری س ب افیزای   ملکیرد، کیل میواد جامید       به

 10های  اد. غلظت‘ اسمیت گرانی’محلول و اسیدیت  سیب 

گرم در لیتر موجب افزای   ملکرد درخت اد،  میلی 15و 

رو این سیط  تیمیار بیرای کاربردهیای  ملیی اسیید        ازاین

هیای سییب    بیاغ اده در تحقیق حاضیر در   هیومیک استفاده

هیا بیه    پاایی ایین غلظیت    اود. همچنین محلول توصیه می

 لیت کیاه  رقابیت،     کاه  راد ااخه منجر اد که بیه 

پاایی اسیید    ایود. محلیول   س ب افزای  کیفیت مییوه میی  

هیومیک، افزای  کلروفیل کل و غلظت پتاسیم برگ را نییز  

بر این، بازده فتوسنتز باتوجه بیه تیأثیر    در پی داات. افزون

 نوان پیهمان فتوسنتزی و تأثیر پتاسیم در باز و  کلروفیل به

تیوان   تواند به ود یابید. در کیل میی    ها، می بسته ادن روزنه

پاایی اسیید هیومییک در افیزای       نتیجه گرفت که محلول

تیأثیر بسیزایی   ‘ اسمیت گرانی’ ملکرد و کیفیت میوۀ سیب 

 سی ب  ،گیرم در لیتیر   میلیی  15و  10هیر دو تیمیار    داات.

 10ولیی تیمیار    ،ااهد ادتیمار افزای   ملکرد نس ت به 

 بیرای تیوان   میی  دلیل صرف  اقتصیادی  را بهگرم در لیتر  میلی

 .کردتوصیه ‘ اسمیت گرانی’ سیببه ود کیفی و کمی 
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