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چكيده
به منظور بررسی تأثیر اسیه هیومی

و سولفات رو بر عملکرد میو و غلظت عناصر در برگ انگور ،آزمایشی به صزورت فاکتوریز در

قالب طرح بلوک ها کام تصادفی در سه تکرار ،بر رو تاک ها  20ساله انگور در شهرستان فارسزان از توابز اسزتان هارمحزال و
بختیار  ،در سال زراعی  1392-93انجام گرفت .عوام اسیه هیومی

و سولفات رو هر ی

در سه سطح صزفر 0/1 ،و  0/2درصزه

وزنی به صورت محلول پاشی در دو نوبت پیش از گلههی و دو هفته پس از تشکی میو اعمال گردیهنه .اثر اسیه هیومیز  ،سزولفات
رو و اثر متقاب آنها بر عملکرد میو  ،غلظت نیتروژن ،آهن و رو و میاان کلروفی بزرگ معنزی دار بزود .بیشزترین و کمتزرین میزاان
عملکرد میو  ،به ترتیب با کاربرد اسیه هیومی

 0/2درصه و تیمار شاهه و به میاان  8/31و  6/12کیلوگرم در هر تزاک بزه دسزت آمزه.

بیشترین میاان غلظت عنصر رو در برگ ( 49/1میلی گرم بر کیلوگرم بافزت هشز ) تحزت تزأثیر تیمزار سزولفات رو  0/2درصزه
بهدست آمه .در پهوهش حاضر ،همبستگی مثبتی بین غلظت رو و صفاتی نظیر عملکزرد میزو ( ،)r = 0/46وزن هوشزه (،)r = 0/45
کلروفی ک ( )r = 0/53و  TSSعصار میو ( )r = 0/49مشاهه شه .بنابراین ،به نظر میرسه به منظور افاایش عملکرد و بهبود کیفیت
انگور ،محلولپاشی اسیه هیومی

و سولفات رو هر کهام با غلظت  0/2درصه مفیه باشه.

كلیدواژهها :اسیه آمینه ،عملکرد میو  ،عناصر ک مصرف ،کیفیت میو  ،محلولپاشی

* نویسنه مسئول

Email: amohammadkhani@agr.sku.ac.ir
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 .1مقدمه

باعث ریاش حبهها و تأهیر در رسیهن میو مزی شزود [.]5

انگزور ( )L. Vitis viniferaمتعلزق بزه هزانواد Vitaceae

انگززور از لحززاظ مصززرف رو از جملززه گیاهززان پززرنیززاز

است .در این هزانواد  ،حزهود  11جزنس و بزیش از 600

محسوب میشود [ .]11میاان بیش از حه عنصزر رو نیزا

گونه وجزود دارد کزه از بزین آنهزا جزنس  Vitisبیشزترین

میتوانه جیب سایر عناصر غیایی را تحت تأثیر قرار دهزه

اهمیت را دارد .ک تولیه انگور جهان در سال  2012حهود

[ 14و  .]34در بررسی انگور رق ‘کشمشی’ ،محلول پاشزی

 60308481میلیون تزن گزاارش شزه و ایزران بزا حزهود

ترکیبات حاو رو  ،باعث افاایش غلظت ایزن عنصزر در

 22556۷0تن ،رتبه ده جهان را به هزود اهتصزا

داد

برگها انگزور شزه [ .]6در پهوهشزی محلزولپاشزی بزا

است [.]22

سولفات رو بزا غلظزت هزار درصزه قبز از گز دهزی

محلولپاشی برگی عناصر غزیایی و کزودهزا زیسزتی

موجب افاایش محصول انگور به میاان  12-15درصزه در

روشی مناسبی برا تغییزه بهینزه گیاهزان بزود و یکزی از

رق ‘الیگوت’ شه .همچنین ،میاان قنه افزاایش و اسزیهیته

را ها بهبزود عملکزرد و کیفیزت محصزوالت مختلزف از

کاهش یافت [ .]20کزاربرد محلزولپاشزی برگزی سزولفات

جمله انگور میباشه [ .]1۷عناصر نیتروژن ،بزور و رو در

رو باعث افاایش انهاز  TSS ،و آب میزو تزوتفرنگزی

فرآینه گرد افشانی ،لقاح و تشکی میو تأثیر بسیار زیزاد

شه است [.]2۷

دارنه .درهتچه انگور در زمان گ انگیا بیشترین نیاز را به

اسیههیومی

در اثر تجایه مواد آلی ،بزهویزه مزواد بزا

عناصر یاد شه دارد .در اوای بهار به دلی سرد بودن دما

منشا گیاهی بهوجود میآیزه و در هزاک ،زغزال سزنگ و

هاک و عهم وجود برگ کافی رو گیا  ،جیب این عناصر

پیت یافت می شود .این مزاد بزا وزن ملکزولی  30تزا 300

از هاک به کنه صورت میگیرد ،بنابراین ،محلزولپاشزی

هاار دالتون باعث تشکی کمپلکس پایهار و نزامحلزول بزا

ترکیبات حاو این عناصر راهکار مناسبی برا تأمین نیاز-

عناصر ک مصرف میگردد .از جمله ترکیبزات دارا کزربن

ها گیا میباشه [ .]9حساسیت گیاهان مختلف به کمبزود

آلی حاص تجایه بیولوژیکی و شیمیایی گیاهان و جانوران

رو متفاوت است و در بزین درهتزان میزو  ،انگزور جزا

است و حهود  ۷5درصه مواد آلی بیشتر هاکها معزهنی

گونهها حساس محسوب میگردد [.]29

را تشکی میدهه [ 4و  .]30هیومی

اسیه به عنزوان یز

عنصززر رو یکززی از عناصززر غززیایی پراهمیززت و

اسیه آلی بهون اثرات مخرب زیستمحیطی همرا با عنصر

ک مصرف میباشه که در بسیار از فعالیزتهزا آنایمزی

رو در جهت رف برهی از کمبودها عناصزر غزیایی در

گیا نقش تسری کننه  ،فعالکننه یا ساهتار باز میکنه

انگور میتوانزه مزؤثر واقز شزود .محلزولپاشزی برگزی و

و در ساهت و تجایزه پزروتئینهزا شزرکت دارد .گیاهزان

مصرف هاکی هیومی

دارا کمبود رو از نظر ساهت هورمونها بهویه اکسزین

اکسین ،سیتوکینین و جیبرلین در گیاهان میشود [.]11

د ار مشک میشونه .عنصر رو یکزی از مزواد مزؤثر در

اسیه موجب افاایش هورمونهزا

در پهوهشی اثر محلولپاشی رو  ،هیومیز

اسزیه و

رشه طبیعزی بزرگهزا ،طویز شزهن شزاهههزا و توسزعه

اسیه استی

گرد افشانی و قرار گرفتن حبهها پر و فراوان رو هوشه

‘پیکانی’ در دو مرحله رشزه میزو مزورد بررسزی قزرار

در انگور است [ 1و  .]15باتوجه به نقزش عنصزر رو در

گرفت [ .]3محلولپاشی این ترکیبات ،عملکرد میو را به

تولیه هورمون اکسین ،کمبود آن و درنتیجه کزاهش اکسزین

طور معنیدار افاایش داد است .همچنین ،نتایج تجایزه
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اسیه به طور معنیدار عملکزرد کز را نسزبت بزه

برگی آنها نشان داد که اثر تیمزارهزا محلزولپاشزی بزر

هیومی

غلظت عناصر در بزرگ معنزیدار شزه .محلزولپاشزی بزا

تیمار شاهه افاایش داد [.]26

ترکیبات حاو عنصر رو باعث افزاایش غلظزت آن تزا

باتوجه به نتایج تحقیقات موجزود در ارتبزاط بزا نقزش

بزرگهزا انگزور

تغییه برگزی عناصزر کز مصزرف و کودهزا زیسزتی بزر

گردیه .در انگور مواد هیزومیکی ضزمن افزاایش تحزرک

عملکززرد و کیفیززت محصززوالت مختلززف [ 26 ،20 ،6 ،3و

یونها و تأثیر بر فیایولوژ و متابولیس گیا  ،سبب بهبود

 ،]35ههف از انجام پزهوهش حاضزر ،بررسزی اثزر تغییزه

جیب عناصر آهن و فسفر شزه و درنتیجزه وزن حبزه را

سولفات رو و هیومی

اسزیه بزر صزفات کمزی و کیفزی

افاایش میدهه [.]35

میو  ،کلروفی و غلظت برهزی عناصزر بزرگ انگزور رقز

 3۷2میلیگرم بر کیلوگرم بافت هش

در ی

‘عسگر ’ میباشه.

آزمایش مارعه ا  ،کاربرد مواد هیومیکی ،رشزه

ساقه و تجم پتاسی  ،کلسی  ،منیای و آهن را در برگها
زیتون افاایش داد ولی بر محتو نیتروژن برگها بی تزأثیر
بود است [ .]21در ی

مواد و روشها
تحقیق حاضر بر رو تاک ها غیرپیونه  20ساله در ی

پهوهش گلخانزها اثزر هیومیز

اسیه بر رو رشه ذرت در هاکها آهکی مورد بررسزی

باغ انگور در شهرستان فارسان از تواب استان هارمحال و

اسیه با غلظتها مختلف

بختیار  ،در سال  1392-93به اجرا درآمه .منطقه موردنظر

گیا دارد .همچنین،

دارا عرض شمالی  32درجه و  16دقیقه ،طول شرقی 50

قرار گرفت .محلولپاشی هیومی

تأثیر متفاوت و معنیدار بر وزن هش
هیومی

اسیه با غلظت ی

درصه اثر مثبت و معنیدار بزر

درجه و  35دقیقه و ارتفاع  2020متر از سطح دریا در یز

جیب عناصر نظیر مس ،رو  ،منگنا ،فسفر و سهی داشزته

منطقززه نیمززه کوهسززتانی ،در  30کیلززومتر جنززوب غربززی

اسیه را در پنج غلظت بر عملکزرد و

شهرکرد قرار دارد .پیش از اجرا آزمایش جهت اطزالع از

کیفیت میو ها فلف به صورت تیمار برگزی و هزاکی مزورد

هصوصیات و عناصزر غزیایی موجزود در هزاک براسزاس

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد مقادیر  20میلیلیتر در لیتر

دسززتورالعم دو نمونززه هززاک از اعمززاق  0-30و 30-60

اسیه به صورت محلولپاشزی و نیزا اعمزال هزاکی،

سانتیمتر تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت که مشخصات

است [ .]24اثر هیومی

هیومی

بیشترین محتو کلروفی بزرگهزا را سزبب شزه .همچنزین،

تجایه هاک در جهول ( )1آمه است [.]5

جدول  .1نتایج تجزیه نمونه خاک محل اجرای تحقیق
عمق
هاک
()cm

شور

اسیهیته

()ds/m

()pH

ماد

میاان

آلی

آه

()%

()%

فسفر

پتاس

قاب

قاب

نیتروژن

رو

منگنا

آهن

مس

دسترس

دسترس

()%

))mg/kg

))mg/kg

))mg/kg

))mg/kg

))mg/kg

))mg/kg

0-30

0/4۷

۷/6

1/9

38/5

۷/9

2۷1

0/11

0/63

6/2

1/9

0/۷۷

30-60

0/39

۷/6

1/6

3۷/0

3/9

186

0/11

0/51

5/4

1/1

0/62
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گردیه .برا محلولپاشزی تیمزار شزاهه از محلزول آب و

رق انگور کشت شزه در بزاغ مزورد آزمزایش از نزوع

مویان استفاد شه.

‘عسگر ’ بود که رق غالب منطقزه مزیباشزه .بوتزههزا
انگور مورد مطالعه از نظر سن و شرای نگهزهار یکسزان

پس از رسیهن محصزول ،صزفات کمزی و کیفزی میزو

بود و به صورت کرتی با دور ثابزت آبیزار گردیهنزه .در

شام عملکرد ،متوس وزن هوشه و حبه ،اسزیهیته ،مزواد

طول آزمایش ،کلیه عملیات داشت به صورت یکسان برا

جامه محلول ،کلروفی  b ،aو ک و غلظت برهی عناصزر

همه درهتچهها انجام گرفت.

در برگ انهاز گیر شزه .متوسز وزن هوشزه بزا تقسزی

آزمایش به صورت فاکتوری بر پایه طزرح بلزوکهزا

عملکرد هر تاک به تعهاد هوشه به دست آمه و برا تعیین

کام تصادفی در سه تکرار با دو عام شام سولفات رو

متوس وزن حبه ،از هر تیمار ،هار هوشه و از هر هوشه

در سه سطح (صفر 0/1 ،و  0/2درصه وزنی به حجمزی) و

تعهاد  20حبه انتخاب شه و به وسیله ترازو دیجیتزالی بزا

نیا در سه سزطح (صزفر 0/1 ،و  0/2درصزه

دقززت  0/001گززرم تززوزین گردیززه .اسززیهیته میززو توسز

وزنی به حجمی) اجرا شه و در مجموع  45تاک  20سزاله

دستگا  pHمتر (مهل ،MTT65 :ساهت شرکت برووینگ

بررسی شهنه .کود ها مورد نظر بهصزورت محلزولپاشزی

آلمان) انهاز گیر شه .ک مزواد جامزه محلزول ،بزه وسزیله

برگی بر رو تاکها انگور در دو مرحله اعمزال گردیزه.

دسززتگا دیجیتززالی رفراکتززومتر (مززهل،ATAGOPAL-3 :

اسیه هیومی

هیومی

ساهت ژاپن) در دما  20درجه سانتیگراد انهاز گیر شه.

اسیه بزا نزام تجزار هیزومکس ،ترکیبزی پزودر

سززاهت شززرکت جززی اچ بیوت ز  1آمریکززا کززه براسززاس
اطالعات منهرج رو بسته حاو  80درصه هیومی
 15 +درصه فولی

2

میاان کلروفی بزرگ بزه روش آرنزون ( )1949توسز
دستگا اسپکتروفتومتر( 3مهل  )JENWY- 6320- Dساهت

اسیه

انگلستان انهاز گیر شه [ 10و  .]12به منظور بررسی اثزر

اسیه و  5درصه پتاسی بود است.

تیمارها محلولپاشی بر میاان جیب برهی عناصر ،پزیش

محلولپاشی در دو زمان یکی پس از ظهور برگچهها تا
پززیش از گلززههی ( 26اردیبهشززت  )1393بززه میززاان 150

از برداشت میو در نیمه مرداد ما نمونههزا بزرگ مقابز

میلیلیتر برا هر تاک و محلولپاشی مرحلزه دوم دو هفتزه

هوشه ها همرا بزا دمبزرگ جمز آور شزه [ ]3و بزا آب

پززس از تشززکی میززو ( 12تیرمززا  )1393بززه میززاان 300

معمولی و آب مقطر شسته شه .سپس ،درون آون با دمزا

میلیلیتر برا هر تاک صورت گرفت .برا افاایش رانهمان

 65درجه سانتیگراد به مهت  48ساعت قرار گرفت و پس

جیب عناصر غیایی ،ضمن افزاودن مویزان (سزورفکتانت،

از آن آسیاب شه .غلظت نیتروژن موجود در نمونههزا پزس

هیسکننه و پخشکننه کودهزا مزای و افزاایشدهنزه

از تهیززه عصززار از روش هاکسززترگیر تززر بززا اسززتفاد از

دوام آنها ،تولیه صنای شیمیایی کرمان زمین) به محلول ها،

دستگا کجلهال 4تمام اتوماتیز

محلولپاشی در ساعات ابتزهایی روز بزین سزاعت  6تزا 9

آلمان) انهاز گیر شه [ .]2غلظت سایر عناصر غیایی پس
از تهیه عصار از روش هاکسترگیر هش

صبح انجام شه .پس از اتمام محلولپاشی در روز بعه برا
جیب بهتر مواد ،آبیار انجام گرفت .هر ی

(مزهل گرهزارد ،سزاهت
تعیین گردیه.
5

فسفر موجود در عصار با روش فسفو وانزادات و پتاسزی

از تزاکهزا

انگور به طور کام با محلول موردنظر محلولپاشی گردیه،
بهطور که سطح و داه تاج درهت بزا محلزول شستشزو

2 . Brewing
3 . Spectrophotometer
4 . Kjeldahl.
5 . Phosphate Vanadate

1 . JH Biotech
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با دستگا فلی فتومتر ،Corning-410( 1ساهت انگلسزتان)

هیومی

انهاز گیر شهنه [ .]2عناصزر آهزن ،منگنزا ،رو و مزس

احتمال ی

موجود در عصار با استفاد از دستگا جیب اتمزی (مزهل

بر عملکرد میو و وزن هوشه در سطح احتمال پنج درصه

پرکین  )400انهاز گیر شهنه .]2[ .تجایه و تحلی اثرات

معنیدار شه و بر وزن حبزه غیرمعنزیدار بزود (جزهول .)2

اصلی داد ها حاص با نرمافاار آمار ( SASنسخه )9/2

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد با افاایش سطوح هیومی

و مقایسه میانگینها اثزرات متقابز بزا نزرمافزاار آمزار

اسزیه میززاان عملکززرد میززو  ،وزن هوشززه و حبززه بززهطززور

 ،MSTATCآزمززون  LSDدر سززطح پززنج درصززه انجززام

معنیدار افاایش یافت و با افاایش سطوح سولفات رو

گرفت.

میاان عملکرد و وزن هوشزه بزهطزور معنزیدار افزاایش

اسیه بر عملکرد میو  ،وزن هوشه و حبه در سطح
درصه معنیدار ،درحالیکه اثزر سزولفات رو

یافت (جهول .)3
نتایج و بحث
عملكرد ،وزن حبه و خوشه
براساس نتایج تجایه واریانس اثر تیمارهزا محلزولپاشزی
جدول  . 2نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای هیومیک اسید و سولفات روی بر عملکرد ،وزن خوشه ،وزن حبه TSS ،pH ،و
كلروفیل  b ،aو كل انگور ‘عسگری’

1

میانگین مربعات
مناب تغییرات

درجه
آزاد

تکرار

2

هیومی

اسیه

سولفات رو
هیومی

2
2

عملکرد

وزن
هوشه

0/1352ns

91/۷65

**

12/210
*2/121

**

وزن حبه
ns

3353/8

*482/69

0/01۷8
**

pH

ns

0/3384

0/0300

مواد جامه
محلول
()TSS

ns

**0/0593
0/0013

0/6538
*

ns

**0/0451

ns

2/020

**3/985

کلروفی

a

0/0068ns
**

0/0394

*0/0148

کلروفی

b

*0/0146
**

0/0442

**0/0553

کلروفی
ک
*0/0263
**

0/16۷1

**0/1015

اسیه

× سززززولفات 4

0/5082ns

140/92

ns

0/0341

*0/0224

ns

*1/289

0/00۷9ns

*0/00۷6

*0/0144

رو
هطا
ضززززززززریب
تغییرات ()%

16

0/4892
9/39

116/19
6/03

0/0331
9/09

0/0061
2/38

0/4248
3/۷۷

0/0031
8/04

0/0024
9/26

0/0048
5/65

 - nsعهم معنیدار
* و **  -بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و ی

درصه

1 . Flame Photometer
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جدول  . 3مقایسه میانگین اثر هیومیک اسید و سولفات روی بر عملکرد ،وزن خوشه و حبه ،كلروفیل  ،aغلظت نیتروژن ،آهن و
روی انگور ’عسگری

غلظت

تیمار

هیومی

سولفات رو

عملکرد تاک

میانگین وزن

میانگین وزن

کلروفی a

نیتروژن

آهن

()kg

هوشه ()gr

حبه ()gr

))mg/g

()%

))mg/g

رو
))mg/g

38/14b ± 3/4۷ 115/1b ± 4/18 2/58b ± 0/03 0/62b ± 0/01 1/81c ± 0/03 15۷/9c ± 4/52 6/12 b ± 0/19

0
اسیه

‘

0/1

۷/89 ± 0/21

0/2

42/42a ± 2/99 144/۷a ± 4/96 2/84a ± 0/02 0/۷42a ± 0/02 2/19a ± 0/0۷ 196/2a ± 4/02 8/31a ± 0/33

0

28/98c ± 1/15 124/8b ± 6/00 2/62b ± 0/04 0/66b ± 0/01 2/00a ± 0/0۷ 1۷1/6b ± ۷/88 ۷/05b ± 0/28

0/1

43/۷8b ± 0/96 132/۷ab ± 3/50 2/۷8a ± 0/04 0/69ab ± 0/02 1/94a ± 0/06 1۷۷/6ab ± 5/66 ۷/29ab ± 0/36

0/2

± 0/92 a49/10 ± 6/53 a139/1 ± 0/04 a2/81 ± 0/04 a0/۷4 ± 0/09 a2/06 ± 5/91 a186/2

a

± 0/51 a۷/98

41/30 ± 2/83 136/8 ± 1/68 2/80 ± 0/04 0/۷3 ± 0/02 1/99 ± 0/06 181/4 ± 3/60
b

a

b

a

a

a

در هر ستون ،میانگینها مربوط به هر عام دارا حرف مشترک در آزمون  LSDدر سطح پنج درصه اهتالف معنیدار نهارنه.
عدد بعد از  ±خطاي معيار ) (seميانگين را نشان ميدهد.

در تیمار محلولپاشی هیومی

و با غلظت رو ( )r = 0/45در سطح پنج درصه نشان داد

اسیه بیشترین عملکرد

(جهول  .)6با افاایش سطوح هیومی

در تاک به میاان  8/31کیلوگرم در هر تاک در سطح 0/2

انگور ‘عسگر ’ نیا افاایش یافت ،بهطور که کمترین وزن

درصه و کمترین عملکرد به میاان  6/12کیلوگرم در هر

حبه در تیمار شاهه ( 1/81گرم) و بیشترین وزن حبه در

تاک در تیمار شاهه مشاهه گردیه .در تیمار محلولپاشی

تیمار هیومی

سولفات رو بیشترین عملکرد به میاان  ۷/98کیلوگرم در

اثر هیومی
سطوح هیومی

اسیه  0/2درصه ( 2/19گرم) مشاهه گردیه

(جهول  .)3تیمارها  0/1و  0/2درصه هیومی

سطح  0/2درصه دیه شه که با تیمار شاهه  ۷/05کیلوگرم
در هر تاک اهتالف معنیدار

اسیه ،وزن حبه

لحاظ آمار

نشان داد .مقایسه میانگین

اهتالف معنیدار

اسیه از

نشان دادنه و تیمارها

میکور با شاهه دارا اهتالف معنیدار بودنه.

اسیه بر وزن هوشه نشان داد ،با افاایش

مواد هیومیکی باعث افاایش جیب عناصر غیایی در

اسیه از صفر تا  0/2درصه ،وزن هوشه

گیاهان میشونه .مطالعات متعهد افاایش رشه در گیاهان

نیا افاایش یافته است (جهول  .)3بیشترین وزن هوشه از

را به همرا افاایش در جیب عناصر غیایی توس گیاهان

 0/2درصه به میاان  186/2گرم

از طریق اثرات بیوشیمیایی و

تیمار سولفات رو

نشان داد انه .مواد هیومی

بهدست آمه و کمترین وزن هوشه از تیمار شاهه به میاان

شبه هورمونی که دارنه ،عام افاایش جیب ریامغی ها

 1۷1/6گرم حاص شه (جهول  .)2وزن هوشه همبستگی

توس

اسیه با افاایش

مثبت با غلظت نیتروژن ( ،)r = 0/82آهن (،)r = 0/۷2

غلظت آهن باعث بهبود کارایی عناصر غیایی در انگور

b

از آن باعث

عملکرد ( ،)r = 0/83کلروفی  ،)r = 0/59( aکلروفی
( )r = 0/53و کلروفی ک ( )r = 0/65در سطح ی

گیاهان میشونه [ .]19هیومی

شه و با افاایش فتوسنتا و مواد حاص

درصه

افاایش حج هوشه و عملکرد میگردد [ .]3همچنین
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هیومی

اسیه با افاایش فعالیت آنای

رابیسکو سبب

مختلف را بر

رو  ،آهن و منگنا را در زمانها

افاایش فعالیت فتوسنتا گیا و درنتیجه افاایش عملکرد

هصوصیات کمی و کیفی میو انگور مورد مطالعه قرار

میشود [ .]18در ارقام مختلف انگور با کاربرد ترکیبات

گرفت .نتایج نشان داد ضمن افاایش عملکرد محصول،

هیومیکی عملکرد از  3تا  ۷0درصه نسبت به شاهه افاایش

وزن ،انهاز و دیگر هصوصیات حبهها افاایش یافت که با

یافته است [ .]۷در انگور تأثیرات مواد هیومیکی با تحرک

نتایج این پهوهش هماهنگی دارد [ .]16نتایج حاص از

بخشیهن یونها و نیا بر متابولیس و فیایولوژ گیا  ،سبب

پهوهشی بر رو

انگور رق ‘پیکانی’ نشان داد بیشترین

بهبود جیب عناصر آهن و فسفر شه و این امر باعث

میاان عملکرد میو (بهمیاان  13/58کیلوگرم در هر تاک)

اسیه از طریق

اسیه ،سولفات رو و

افاایش وزن حبه میگردد [ .]35هیومی

در تاکها تیمار شه با هیومی

اثرات مثبت فیایولوژیکی از جمله افاایش متابولیس درون

استی

سلولها و همچنین افاایش میاان کلروفی در برگها سبب

وزن حبه انگور ( 2/31گرم) با کاربرد هاکی با  5و ۷/5

مانهگار

بیشتر برگها شه  ،درنتیجه بر میاان عملکرد

تولیه در گیاهان آلی افاود میشود [ .]32هیومی
از طریق افاایش در محتوا
بنابراین ،بهبود فاکتورها

گرم بر لیتر هیومی

اسیه حاص شه [.]31

اسیه
 pHو كل مواد جامد محلول ()TSS

نیتروژن گیا سبب افاایش

رشه ،ارتفاع و به تب آن عملکرد بیولوژی

اسیه در مقایسه با شاهه حاص شه [ .]3باالترین

اثر محلولپاشی هیومی

میشود [.]13

اسیه بر ک مزواد جامزه محلزول

عملکرد ،وزن هوشه و وزن

( )TSSعصار میو انگور در سزطح پزنج درصزه معنزیدار

اسیه ناشی از تأثیر

اسیه بر میاان pH

حبه در تاکها تغییه شه با هیومی

شه ،درحالیکه اثر محلولپاشی هیومی

مثبت این ماد بر بهبود جیب عناصر غیایی و افاایش

میو انگور معنیدار نشه (جهول pH .)2همبسزتگی منفزی

کلروفی و درنتیجه افاایش فتوسنتر میباشه .افاایش وزن

با غلظت فسزفر ( ،)r = -0/08پتاسزی ( ،)r = -0/0۷مزس

حبه در هوشه موجب افاایش وزن هوشه و افاایش

( ،) r = -0/31منگنززا ( ،)r = -0/25آهززن (،)r = -0/005

عملکرد ک شه است .ترکیبات هیومیکی باعث افاایش

رو ( ،)r = -0/14عملکززرد ( )r = -0/05و وزن هوشززه

وزن میو میشونه [.]36

( )r = -0/02نشان داد (جزهول  .)6اثزر سزولفات رو بزر

ت

در سنتا اکسین و

میاان  pHو مزواد جامزه محلزول ( )TSSعصزار میزو در

باتوجه به نقشی که عنصر رو

تشکی نشاسته دارد و از طریق افاایش کربوهیهراتها و

درصزه معنزیدار گردیزه .بزین  TSSو

مواد حاص

سطح احتمزال یز

از هماننهساز  ،افاایش میاان اکسین در

غلظززت نیتززروژن ( ،)r = 0/59رو

افاایش وزن میو و کاهش ریاش میو مؤثر است [.]3
نتایج حاص از ی

( ،)r = 0/68کلروفی ک ( )r = 0/6۷و وزن حبه ()r = 0/52

آزمایش دوساله رو انگور رق ‘بیهانه

همبستگی مثبتی در سطح ی

سلطانی’ نشان داد که محلولپاشی سولفات رو با غلظت
دو در هاار در ی

( ،)r = 0/49کلروفیزز b

 .)6همچنین ،برهمکنش هیومی

هفته پیش از باز شهن گ ها و در زمان

درصه مشاهه شه (جزهول
اسیه و سولفات رو بزر

میاان  pHو مزواد جامزه محلزول ( )TSSعصزار میزو در

تمام گ موجب افاایش تشکی میو  ،تعهاد هوشهها و

سطح احتمال پنج درصه معنیدار شه.

وزن هوشه شه [ .]38در پهوهشی اثر محلولپاشی عناصر
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جدول  . 4مقایسه میانگین برهمکنش هیومیک اسید و سولفات روی بر كلروفیل  ،bكلروفیل كل pH ،و  TSSانگور ‘عسگری
اسیه

هیومی

0

0/1

0/2

کلروفی

‘

کلروفی ک

اسیهیته

مواد جامه محلول

))mg/g

))mg/g

()pH

()TSS

0

0/41e ± 0/40

1/03c ± 0/01

3/34ab ± 0/03

16/۷0d ± 0/02

0/1

0/46e ± 0/43

1/09bc ± 0/03

3/2۷bcd ± 0/0۷

1۷/13bcd ± 0/60

0/2

0/49de ± 0/02

1/08bc ± 0/05

3/18d ± 0/05

16/90cd ± 0/40

0

0/45e ± 0/01

1/11bc ± 0/03

3/21bcd ± 0/01

16/26d ± 0/03

0/1

0/69 ± 0/05

1/41 ± 0/08

3/46 ± 0/09

18/03 ± 0/12

0/2

0/56cd ± 0/02

1/3۷a ± 0/05

3/19cd ± 0/03

1۷/06bcd ± 0/14

0

0/49de ± 0/01

1/1۷b ± 0/03

3/24bcd ± 0/03

16/58d ± 0/13

0/1

0/66ab ± 0/04

1/3۷a ± 0/05

3/32bc ± 0/09

1۷/96abc ± 0/86

0/2

0/60 ± 0/02

1/40 ± 0/03

± 0/06

سولفات رو

b

a

a

bc

a

a

bcd

ab

18/90 ± 0/05
a

3/25

در هر ستون ،میانگینها مربوط به هر عام دارا حرف مشترک در آزمون  LSDدر سطح پنج درصه اهتالف معنیدار نهارنه.
عهد بعه از  ±هطا معیار ( )seمیانگین را نشان میههه.

جدول  .5نتایج تجزیه واریانس اثرغلظتهای هیومیک اسید و سولفات روی بر غلظت عناصر برگ انگور ‘عسگری
درجه

مناب تغییرات
تکرار
هیومی

اسیه

سولفات رو
هیومی

اسیه × سولفات رو

هطا آزمایش

‘

میانگین مربعات

آزاد

N

P

2

0/0106ns

0/00003ns

2

**

K

2

**0/0898

0/0010ns

0/0030ns

0/1218ns

6/856ns

*45۷/08

**9۷۷/۷2

4

0/001۷ns

0/0013ns

0/0025ns

5/216ns

36/031ns

162/66ns

5/2853ns

16

0/0041

0/0004

0/0014

2/416

18/80۷

8۷/83

5/2558

2/33

۷/00

2/82

9/38

۷/91

۷/08

5/64

ضریب تغییرات ()%

ns

۷/۷۷4ns

0/0020

3/094

ns

134/20ns

2/935

**

15/662ns

2113/29

0/0010

ns

0/303۷ns

Fe

**

0/1۷24

ns

Cu

*0/0062

Mn

Zn

44/294

 - nsعدم معنیدار
* و **  -به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

نتایج مقایسه میانگین ها حاکی از آن است بیشزترین میزاان

 0/2درصه از نظر آمار اهتالف معنزیدار وجزود دارد.

اسزیه  0/1درصزه +

همچنین مقایسه میانگینها حاکی از آن است کزه بیشزترین

سولفات رو  0/1درصه ( )3/46حاص شزه (جزهول .)4

میاان ک مواد جامه محلول ( )TSSاز تیمار محلزولپاشزی

 pHاز تیمار محلزولپاشزی هیومیز

اسیه  0/2درصه  +سولفات رو  0/2درصه (بزه

بین تیمارها هیومی

اسیه  0/1درصزه  +سزولفات رو

هیومی

 0/1درصه و هیومی

اسزیه  0/1درصزه  +سزولفات رو

میاان  18/90درصه) حاص شه.
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اسیه ،افاایش کیفیت

میتوان گفت میاان مواد جامه محلول میتوانه با تغییه

یکی از مهمترین مایتها هیومی

محصول است که از دو طریق حاص میشود :ی

افاایش

عناصر ریامغی سری تر افاایش پیها کنه .از پهوهش حاضر

عناصر و ترکیبات مفیه در محصول و دیگر

کاهش

اسیه و سولفات رو از

نین استنباط میشود که هیومی

ترکیبات مضر .ارزش غیایی ،طع و کیفیت هر محصول
وابسته به میاان ویتامین ،قنه ،فسفر ،اسیهها نوکلئی

طریق بهبود فتوسنتا اثر افاایشی در میاان مواد جامه محلول
داشته و مجب شیرینتر شهن حبهها گردیه است.

و

بیشترین میاان مواد جامه محلول عصار میو انگور در

میاان روغن موجود در محصول دارد ،مواد هیومیکی بر

تیمار کاربرد هاکی  2/5گرم بر لیتر هیومی

جیب عناصر غیایی ،فرآینه تنفس ،میاان قنه و اسیهها

شه [ .]31محلولپاشی سولفات رو

آمینه و کاهش تجم نیترات تأثیر دارنه [ .]3۷هیومی ها
نفوذپییر غشا سلولی را افاایش داد  ،ورود پتاسی را
بسیار تسهی

دو در هاار در ی

اسیه حاص

در انگور با غلظت

هفته قب از باز شهن گ ها و در زمان

میکننه که نتیجه آن افاایش فشار داه

تمامگ موجب افاایش تشکی میو  ،تعهاد هوشهها ،وزن

سلولی و تقسی سلول است .از طرف دیگر ،افاایش انرژ

هوشه ،میاان محصول و ک مواد جامه محلول شه که با

در داه سلول منجر به افاایش تولیه کلروفی و میاان
فتوسنتا هواهه شه .به دنبال آن ی

نتایج حاص

از پهوهش حاضر ه هوانی دارد [.]38

فاکتور مه در رشه

محلولپاشی با سولفات رو با غلظت هار درصه (وزنی

یعنی جیب نیتروژن به درون سلول تشهیه میگردد و

به حجمی) قب از گ دهی باعث افاایش میاان محصول و

تولیه نیترات کاهش مییابه []23

میاان قنه در انگور رق ‘الیگوت’ شه [.]20

اسیه با مکانیس ها

هیومی

متعهد

به جیب بهتر

عناصر غیایی و بهبود کیفیت محصول کم
هیومی

كلروفيل  b ،aو كل

میکنه،

اثر محلولپاشی هیومی

اسیه با بهبود تولیه قنه ،پروتئین و ویتامین در گیا

در سطح احتمال ی

و نیا تأثیر مثبتی که بر جنبهها مختلف فتوسنتا دارد نیا
محتوا

درصه معنیدار شه (جهول  .)2اثر

را افاایش میدهه

سولفات رو بر میاان کلروفی  bو ک در سطح احتمال

یکی از عناصر مه مورد نیاز گیا بود که

درصه معنیدار ،درحالیکه بر کلروفی  aدر سطح پنج

غیایی محصوالت کشاورز

[ .]32رو

اسیه بر میاان کلروفی  b ،aو ک

ی

درصه معنیدار گردیه .همچنین برهمکنش هیومی

وظایف ساهتار و تنظی کننهگی داشته و اغلب به عنوان
کوفاکتور تعهاد زیاد از آنای ها عم کرد و در جنبهها

سولفات رو

مختلف فیایولوژیکی از قبی متابولیس پروتئین ،نشاسته،

احتمال پنج درصه معنیدار شه بود .نتایج مقایسه میانگینها

قنه ،فتوسنتا و متابولیس اکسین نقش مستقی دارد و نقش
کلیه

رو

هیهراتها

تنها بر میاان کلروفی

نشان داد که با افاایش سطوح هیومی

ک

اسیه و

و  bدر سطح

اسیه و سولفات رو

و افاایش

میاان کلروفی  aافاایش یافت (جهول  .)3بیشترین میاان

کربن دلی عمه افاایش مواد جامه محلول

اسیه  0/2درصه به

در تحری

فعالیتها

فتوسنتا

کلروفی  aاز تیمار محلولپاشی هیومی

میاان  0/۷42و سولفات رو  0/2درصه به میاان 0/۷41

عصار میو میباشه [.]29
بین مراح رشه حبه انگور تا زمان برداشت به تهریج

میلیگرم بر گرم حاص شه .کلروفی  aهمبستگی مثبت با

میاان اسیه قاب تیتر کاهش مییابه ،درحالیکه میاان مواد

غلظت نیتروژن ( )r = 0/۷1و عملکرد ( )r = 0/6۷در سطح
احتمال ی

جامه محلول و  pHافاایش مییابه [ 29و  .]35بنابراین
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b

افاایش سنتا کلروفی میشونه و یا تجایزه کلروفیز را در

براساس نتایج مقایسه میانگینها بیشترین میاان کلروفیز

به میاان  0/69میلیگزرم بزر گزرم از تیمزار محلزولپاشزی

نوع برگها ابتهایی و انتهایی شاهه به تأهیر مزیانهازنزه

اسززیه  0/1درصززه  +سززولفات رو  0/1درصززه

و هیزومین بزر

هیومیز

اسیه بیش از اسزیه فولویز

[ .]32هیومی

به دست آمه (جزهول  .)4کلروفیز  bبزا غلظزت نیتزروژن

میاان کلروفی  bاثزر مزیگزیارد [ .]39عنصزر رو نقزش

( ،)r = 0/۷9آهن ( ،)r = 0/53رو ( )r = 0/49و عملکرد

مهمی در تنظی میاان باز بودن روزنه ها دارد ،به ایزن دلیز

درصه همبستگی مثبت نشزان داد

که این عنصر در نگهزهار عنصزر پتاسزی در سزلول هزا

( )r = 0/48در سطح ی

(جهول  .)6همچنین بیشترین میاان کلروفی ک بزه میزاان
 1/41میلیگرم بر گرم از تیمار محلولپاشی هیومی

محافظ روزنه نقزش دارد .کزاهش فعالیزت آنزای کربنیز
آنهیهراز نیا به دلی کمبود رو می توانه منجر بزه کزاهش

اسزیه

میاان فتوسنتا هالص شود .این عنصر در بیوسنتا کلروفیز

 0/1درصه  +سولفات رو  0/1درصه به دست آمزه .بزین
تیمارها هیومی

اسیه  0/1درصزه  +سزولفات رو 0/1

نیا موردنیاز است و در سنتا تریپتوفان که یز

درصه و هیومی

اسزیه  0/1درصزه  +سزولفات رو 0/2

سنتا اکسین است ،نقش دارد [.]8

درصه اهتالف معنیدار وجود نهارد (جهول .)4

پزیش مزاد

رو موجب افزاایش در میزاان کلروفیز و کارتنوئیزه

افاایش در میاان کلروفی احتماالً به دلیز افزاایش در

میشود .این افاایش میتوانه حاکی از نقش عملکرد این

جیب عناصر پرمصرف و کز مصزرف مزییاشزه .در بزین

فلا در فعزالسزاز پزروتئین سزنتتازهزا مسزیر بیوسزنتا

عناصر غیایی ،نیتروژن سه مهمزی را در افزاایش سزباینه

کلروفی و نیزا برهزی از آنزای هزا آنتزیاکسزیهان نظیزر

پهوهش مبنی بر

آسززکوربات پراکسززیهاز و گلوتززاتیون ردوکتززاز در مسززیر

افززاایش قاب ز توجززه جززیب نیت زروژن در حضززور اسززیه

حفاظت از تخریب کلروفیز توسز رادیکزالهزا فعزال

گیا دارد و باتوجه به نتایج حاص از ی

هیومی  ،می توان نین استنباط کرد که ماد هیومی

اکسیهن باشه .عنصر رو در را انهاز برهی از آنای ها

مورد

استفاد در این پهوهش ،در غلظت هزا  0/1و  0/2درصزه

مسزززیر بیوسزززنتا کلروفیززز نقزززش اساسزززی دارد [.]29

توانسززته اسززت باعززث افززاایش جززیب عناصززر مغززی ،

اسیه پنج گرم بر لیتر باعث افاایش

به هصو

محلولپاشی با هیومی

نیتروژن ،و به دنبال آن افاایش سزباینگی گیزا

شود [ .]25اسیه هیومی

معنیدار در میاان سباینگی و کلروفی برگ انگزور رقز
‘عسگر ’ شه [.]31

باعث افاایش معنیدار در عهد

کلروفی متر در سطح احتمال پنج درصه در گیاهزان گنزهم
غلظت عناصر

شه که با نتایج حاص از پهوهش حاضر مطابقت دارد [.]۷

اثر محلول پاشی هیومی

اسیه بر غلظزت نیتزروژن آهزن و

ورود پتاسی را بسیار تسهی میکننه که نتیجزه آن افزاایش

رو در سطح احتمال ی

درصه معنی دار شه ،درحالیکزه

فشار داه سلولی و تقسی سلول اسزت .از طزرف دیگزر،

اثززر سززولفات رو بززر غلظززت نیتززروژن و رو در سززطح

افاایش انرژ در داهز سزلول منجزر بزه افزاایش تولیزه

احتمال ی

درصه و بر غلظت آهن در سطح پزنج درصزه

کلروفی و میاان فتوسنتا هواهه شه [ .]23اسزیه هیومیز

معنی دار شه (جهول  .)5نتایج مقایسه میانگین ها نشزان داد

هیومی ها نفوذپییر غشا سزلولی را افزاایش داد ،

با افاایش فعالیت آنزای رابیسزکو سزبب افزاایش فعالیزت

با افاایش سطوح هیومیز

فتوسنتا گیا میشود [ .]18مواد هیومیکی احتماالً باعزث

نیتروژن برگ بهطور معنیدار افاایش یافت ،بهطزور کزه
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بیشترین میزاان نیتزروژن بزه میزاان  2/84درصزه از تیمزار
محلول پاشی  0/2درصه هیومی

رو عناصر ضرور بزرا حیزات گیاهزان هسزتنه .بزه

اسیه حاص شه (جزهول

 .)3در مورد عناصر فسفر و پتاسی محلولپاشی هر یز

عنوان مثال ،میتوان به رابطه بین وجود میزاان کزافی رو
در گیا و تولیه آنای کربونی

از

آنهیزهراز اشزار کزرد .ایزن

تیمارها موجب افاایش این عناصر شه است ،هر نه ایزن

آنای نقش مهمی در فتوسزنتا گیزا دارد و سزبب افزاایش

افاایش معنیدار نشه است .بین نیتروژن همبستگی مثبتزی

تولیه کربوهیزهراتهزا مزیشزود .آهزن نیزا در مسزیرها

بززا غلظززت آهززن ( ،)r = 0/۷4رو ( ،)r = 0/64عملکززرد

بیوسنتا متعهد در گیا مورد نیاز است .آهن در ساهت

( ،)r = 0/۷5کلروفی ک ( ،)r = 0/88وزن هوشه (= 0/82

کلروفی  ،تیالکوئیه و نمزو کلروپالسزت نیزا شزرکت دارد

 ،)rوزن حبه ( ) r = 0/62و مواد جامه محلول ()r = 0/59

[ ]29بنابراین ،استنباط میشود که محلولپاشی گیا با آهزن

درصه وجود دارد (جزهول  .)6بزین غلظزت

و رو منجر به افزاایش شزهت فتوسزنتا گیزا مزیشزود.

فسفر همبستگی مثبتی با غلظزت منگنزا ( ،)r = 0/48آهزن

بنابراین کربوهیهرات بیشتر به ریشههزا منتقز شزه ،لزیا

( )r = 0/36و رو ( )r = 0/46در سطح پنج درصه وجود

رشه و جیب عناصر غیایی توس ریشه زیزاد مزیشزود و

دارد (جهول  .)6بین پتاسی و آهن ( )r = 0/3۷همبسزتگی

درنتیجززه غلظززتهززا عناصززر در گیززا افززاایش مززییابززه.

مثبتی در سطح پنج درصه وجود دارد (جهول .)6

همچنین ،میتوان گفزت احتمزاالً عناصزر رو و آهزن در

در سطح ی

نتایج مقایسه میانگینها حاکی از آن است که با افاایش

فرآینه جیب از ریشه با ه رقابزت مزیکننزه و بزه همزین

اسیه و سولفات رو میاان آهن بزرگ نیزا

دلی  ،ممکن است در محلولپاشی این رقابت وجود نهاشته

سطح هیومی

افاایش یافت (جهول  .)3بیشترین میاان آهن در اثر تیمزار
محلول پاشی هیومی

باشه.
همچنین با افاایش غلظت هیومیز

اسزیه  0/2درصزه بزه میزاان 144/۷

اسزیه و سزولفات

میلیگرم بر کیلوگرم به دست آمزه کزه بزا شزاهه اهزتالف

رو میاان رو برگ افاایش یافت ،بزاالترین میزاان رو

معنیدار نشان داد .بین غلظت آهن همبسزتگی مثبتزی بزا

به میاان  49/1میلی گرم بر کیلوگرم از تیمار محلزول پاشزی

عملکرد میو ( ،)r = 0/۷3کلروفیز کز ( ،)r = 0/58وزن

سولفات رو  0/2درصه بهدست آمه که با شاهه اهزتالف

هوشه ( )r = 0/۷2و وزن حبه ( )r = 0/5۷در سزطح یز

معنیدار دارد .رو همبسزتگی مثبتزی بزا عملکزرد میزو

درصه وجود دارد (جهول .)6

( ،)r = 0/46کلروفی  )r = 0/42( aو وزن هوشه (= 0/45

در شرای تحقیق حاضر ،با محلولپاشی سولفات رو

 )rدر سززطح پززنج درصززه و بززا کلروفیزز ،)r = 0/49( b

که  pHآن رو شش تنظی شه بود ،احتمال احیزا آهزن

کلروفی ک ( ) r = 0/53و مواد جامه محلزول ()r = 0/49

 Fe3+موجود در آپوپالسزت بزه آهزن Fe2+و ورود آن بزه

درصه ایجاد نمود (جهول .)6

در سطح ی

سیتوپالس وجود دارد که این امر منجر به افزاایش غلظزت

افاایش غلظت رو در بزرگ درنتیجزه تزأثیر مسزتقی

آهن در برگ شه است .از طرف دیگر ،به نظر میرسه بزا

حاص از محلول پاشی این عنصر میباشزه کزه بزه راحتزی

رف کمبود رو و بهبزود تغییزه آن در گیزا جزیب آهزن

جیب برگ گردیه است .نتایج حاص از این پزهوهش بزه

توس گیا نیا افاایش یافته باشه .این دو دلیز مزیتواننزه

لحاظ افاایش غلظت رو با نتایج سایر محققان همزاهنگی

منجر به افاایش غلظت آهن در گیا درنتیجه محلولپاشزی

دارد [ 3و  .]6در مورد عناصر مس و منگنزا محلزول پاشزی

رو شه باشنه [ .]29عناصر ک مصرف از جملزه آهزن و

از تیمارها موجب افاایش این عناصر شه ،امزا ایزن

هر ی
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افاایش معنزیدار نشزه اسزت .بزین مزس و غلظزت آهزن

آهن ،رو و مس در برگ وجود داشته است که با نتایج

درصزه وجزود

از پهوهش حاضر ه هوانی دارد [ .]9افاایش

همبستگی مثبتی ( )r = 0/49در سطح ی

حاص

داشت (جهول .)6
هیومی

غلظت آهن در برگها زیتون تیمار شه با مواد هیومیکی
مشاهه شه است که با نتایج حاص از پهوهش حاضر

اسیه ترکیب پلیمر طبیعی است که میتوانه

مطابقت دارد [.]21

به صورت مستقی به عنوان ترکیب شبههورمون (اکسین و
سایتوکینین) و یا غیرمستقی از طریق افاایش جیب عناصر
غیایی از طریق هاصیت کالتکننهگی و احیا کننهگی و
حفظ نفوذپییر

غشا

نتيجهگيری

اثرگیار باشه همچنین مواد

امروز به دلی مصرف نامتعادل کودها شیمیایی در باغها

هیومیکی موجب افاایش سنتا حام ها پروتئینی یونی و

طرف و از طرف دیگر ،باال بودن میاان آه  pH،و

اسیه

کمبود مواد آلی در هاک این باغها ،کمبود عناصر ک -

و اسیهها آمینه ،تکثیر سلولی را

مصرف نظیر آهن ،رو و بور به شهت دیه میشود .عهم

در ریشهها افاایش میدهه و با افاایش

تعادل در مصرف و تأمین این عناصر سبب ایجاد مشکالتی

ریشه به جیب بهتر مواد غیایی و

کمی و کیفی محصول شه ست.

افاایش جیب میشونه [ 32و  .]36همچنین ،هیومی
با تولیه اسیهها نوکلئی
در گیا و بههصو
نفوذپییر

از ی

سلولها

افاایش رشه کم

مینمایه [ .]28اسیههیومی

در تشکی میو  ،هوا

سبب

استفاد توأم از کودها شیمیایی و آلی ،بهویه با توجه به

و

افاایش سطح زیرکشت محصوالت باغی یکی از

منگنا در هیار میشود [ .]33اثرات مفیه مواد هیومیکی با

راهکارها مورد تأکیه متخصصین تغییه در سالها اهیر

افاایش جیب عناصر
قابلیتها

نظیر پتاسی  ،فسفر ،آهن ،رو

آنها به وسیله فعالیتهایی نظیر آزادساز

میباشه .براساس نتایج این تحقیق ،کاربرد هیومی

اسیه از

الکترونها و مهاهله در زنجیر تنفسی سلول و نیا افاایش

طریق افاایش ظرفیت فتوسنتا  ،بهبود جیب عناصر

منب انرژ برا سلولها به شرح ذی توجیه میشود:

غیایی و افاایش کارایی و رانهمان عناصر غیایی ضمن

HS + H2O + FAD/NAD+
HS- + O2+ + FADH2/NADH

افاایش عملکرد ،منجر به بهبود هوا

کیفی میو انگور

این تبهی ظرفیت برا جیب آهن مفیه میباشه ،زیرا

گردیه .با توجه به نتایج حاص از تحقیق حاضر ،بهنظر

گیاهان بهطور مهاوم مواد فنولی ترشح میکننه تا  Fe3+به

میرسه محلولپاشی هیومی

هر

 Fe2+محلول تبهی شود .غلظت ترکیبات فنولی اکسیهندار

کهام با غلظت  0/2درصه به منظور افاایش عملکرد و

در مواد هیومیکی از  210-5۷0میلیاکی واالن در  100گرم

بهبود کیفیت انگور ،مفیه میباشه.

برا هیومی
گرم برا

اسیه و سولفات رو

اسیه و از  30-5۷0میلیاکی واالن در 100
اسیه فولوی
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