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اثر اسید هیومیک روی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی
Effect of Humic Acid on Some Physical and Chemical Characteristics of Pomegranate
)(Punica granatum cv. Ardestani
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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر عملکرد و ویژگیهای کیفی میوه انار ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با چهار تکرار در شهرستان مهوالت در طی سالهای  1343و  1344انجام پذیرفت .محلولپاشی اسید هیومیک با چهار غلظت
(صفر (تیمار شاهد) 2666 ،1666 ،و  3666میلی گرم در لیتر) در دو مرحله تمام گل و یک ماه بعد از تمام گل انجام پذیرفت .نتایج
بهدست آمده نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک اثر معنیداری بر عملکرد ،تعداد میوه در درخت ،میانگین وزن و اندازه میوه
داشت .بیشترین عملکرد و تعداد میوه در درخت با غلظت  3666میلیگرم در لیتر اسید هیومیک بهدست آمد ،درحالیکه بیشترین
وزن و اندازه میوه با غلظت  2666میلیگرم در لیتر حاصل شد .عالوه بر این ،محلولپاشی اسید هیومیک منجر به افزایش مواد جامد
محلول ،pH ،آنتوسیانین کل و کربوهیدرات کل و کاهش اسید قابل تیتر نسبت به تیمار شاهد گردید .محلولپاشی اسید هیومیک
تأثیری بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل عصاره میوه نداشت .کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم و
روی و کاهش غلظت فسفر در برگ شد ،درحالیکه تأثیری بر غلظت عناصر کلسیم و آهن در برگ نداشت .بهطورکلی نتایج بهدست
آمده نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک منجر به افزایش عملکرد از طریق افزایش در تعداد میوه ،اندازه و وزن میوه شده و
همچنین سبب بهبود شاخصهای کیفی میوه انار شده است.
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سیتوپالسم ،افزایش میزان فتوسنتز و تنفس ،سنتز پروتئینها و
داشتن فعالیت شبههورمونی ازجمله تأثیرهای مستقیم مواد
هیومیکی روی گیاه میباشند (چن و اووید .)1990 ،1تغذیه
برگی اسید هیومیک میتواند سبب بهبود فتوسنتز و افزایش
تحمل به تنشهای زیستی و غیرزیستی ازجمله مقاومت به
بیماریها شود ،بهطوریکه سیستم دفاعی گیاه را با افزودن
آنتیاکسیدانهای طبیعی و اسیدفنولیک افزایش میدهد
(ناسوتی میاندوآب و همکاران .)1346 ،گزارشهای زیادی
مبنی بر تأثیر مثبت کاربرد اسید هیومیک روی محصوالت
مختلف وجود دارد ،بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر
تغذیه برگی اسید هیومیک بر ویژگیهای کمی و کیفی میوه
انار رقم اردستانی در زمان برداشت و همچنین غلظت عناصر
معدنی در برگ میباشد.

مقدمه
انار ( )Punica granatum L.یکی از میوههای مهم و دارای
سابقهی کشت و کار بسیار طوالنی در ایران میباشد .پرورش
این درخت عمدتاً در مناطق حاشیهی کویر که دارای
تابستانهای گرم و خشک ،آفتاب سوزان ،زمستانهای نسبتاً
سرد و آب و خاک نسبتاً شور میباشند ،انجام میپذیرد (زمانی،
 .)1304سطح زیرکشت انار در ایران 02146 ،هکتار و میزان
تولید آن  446هزار تن گزارش شده ،که رتبهی پنجم میزان
تولید محصول را در بین محصوالت باغی در ایران به خود
اختصاص داده است (بینام .)1342 ،کیفیت پایین آب آبیاری،
 pHباال ،شوری خاک ،وفور کربناتکلسیم در خاک ،فراوانی
بیکربنات 1آب آبیاری ،میزان بسیار پایین مواد آلی ،مصرف
نامتعادل کودها و جایگذاری نادرست آنها از جمله مشکالت
اصلی تغذیهای موجود در خاکهای ایران میباشند (ملکوتی و
طباطبایی .)1304 ،رسیدن به تولید محصول اقتصادی ،نیازمند
شناخت همهی عوامل مؤثر در تشکیل میوه میباشد که عناصر
غذایی یکی از حلقههای مهم این زنجیره هستند (متشرع زاده و
همکاران .)1334 ،مصرف متعادل و بهینه کود در کنار استفاده
از مواد آلی میتواند به افزایش تولید در واحد سطح ،بهبود
کیفیت محصول و افزایش عمر میوهدهی درختان میوه منجر
شود (ملکوتی و طباطبایی .)1304 ،عدم استفاده از کودهای
آلی و استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در سالهای اخیر،
عامل کاهش چشمگیر میزان ماده آلی خاکهای کشور بوده
است (ناسوتی میاندوآب و همکاران .)1346 ،مواد هوموسی
دارای وزن ذرات بین  1666تا  16666دالتون هستند و
بهعنوان یکی از ترکیبات اصلی ماده آلی ،حدود  06-36درصد
از کل ماده آلی را تشکیل میدهند (اشنتزر و خان1972 ،2؛
عزیزی و جعفریصیادی .)1304 ،اسید هیومیک بهعنوان یکی
از اجزاء اصلی مواد هیومیکی ،دارای رنگ قهوهای تیره و حاوی
عناصر گوگرد ،ازت ،فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،مس ،روی و غیره
میباشد (ناسوتی میاندوآب و همکاران .)1346 ،وجود مواد
هیومیکی کافی در خاک ،منجر به کاهش نیاز به مصرف عناصر
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در برنامه کودی میشود (پتیت،3
 .)2004کاربرد اسید هیومیک بهویژه در خاکهای فقیر و
خاکهای آهکی-قلیایی ،سبب بهبود حاصلخیزی خاک و
افزایش تولید محصول میشود (راجپیر 4و همکاران.)2011 ،
اثرات مختلف بیوشیمیایی در دیواره سلولی ،سطح غشاء و

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت دو ساله در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با چهار تکرار (یک درخت در هر تکرار) در شرکت
طوسداشت واقع در شهرستان مهوالت در طی سالهای 1343
و  1344به مرحله اجرا درآمد .بدین منظور ،کود حاوی 16-12
درصد اسید هیومیک ،در چهار سطح (صفر (تیمار شاهد)،
 2666 ،1666و  3666میلیگرم در لیتر) در طی دو مرحلهی
تمام گل و یک ماه بعد از تمام گل ،بهصورت محلولپاشی مورد
استفاده قرار گرفت .در این پژوهش درختچههای هشت سالهی
انار که بهصورت چند تنه و در ردیفهای منظم با فاصله 3×1
متر کاشته شده و بهصورت قطرهای آبیاری میشدند ،مورد
ارزیابی قرار گرفتند .محلولپاشی در ساعتهای خنک روز و
بدون وزش شدید باد و با استفاده از سمپاش موتوری پشتی 21
لیتری انجام پذیرفت .برداشت میوهها در سال اول در اول آبان
ماه و در سال دوم در  22مهرماه انجام پذیرفت .جهت
اندازهگیری عملکرد و تعداد میوه در هر درخت ،در زمان
برداشت تجاری محصول ،میوههای هر درخت جداگانه برداشت،
شمارش و توزین شدند .برای اندازهگیری شاخصهای مختلف،
از هر واحد آزمایشی چهار میوه بهصورت تصادفی انتخاب
گردید و اندازهگیری طول و قطر میوه بهوسیله کولیس
دیجیتالی انجام پذیرفت .همچنین پس از جداسازی آریلها از
پوست هر میوه ،وزن کل آریلها و پوست هر میوه بهوسیله
ترازوی دیجیتالی با دقت  6/661اندازهگیری شد .عصاره 166
گرم آریل بهوسیله آب میوهگیری دستی گرفته شد و حجم آن
اندازهگیری شده و براساس میلیلیتر در  166گرم آریل بیان

1. HCO3
2. Schnitzer and Khan
3. Pettit
4. Rajpar

5. Chen and Aviad
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گردید .اسید قابل تیتر با روش تیتراسیون و مواد جامد محلول
بهوسیله دستگاه رفرکتومتر (قندسنج) دیجیتالی در دمای اتاق
اندازهگیری شد.
عصاره میوه بهمدت  16دقیقه با  16666دور در دقیقه در
دمای چهار درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شده و از فاز باالیی
عصارهی حاصل ،برای اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی،
کربوهیدرات کل ،آنتوسیانین و فنل کل استفاده گردید.
آنتوسیانین کل از روش اختالف جذب در pHهای مختلف
اندازهگیری شد (گیوستی و رولستاد .)2001 ،1میزان فنل کل
براساس مقایسه میزان جذب ناشی از واکنش عصاره میوه با
معرف فولین-سیوکالتیو 2با محلولهای استاندارد اسید گالیک
اندازهگیری شد (سینگلتن و روسی )1965 ،3و نتایج براساس
میلیگرم اسید گالیک در  166گرم عصاره میوه بیان شد.
همچنین اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره میوه با
استفاده از محلول  2و  2دیفنیل-1-پیکریل هیدرازیل 4در
طول موج  111نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام پذیرفت (سان و هو .)2005 ،1میزان کربوهیدرات کل
عصاره میوه با استفاده از روش ایریگوین 0و همکاران ()1992
اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری غلظت عناصر غذایی در برگها ،آمادهسازی
نمونهها بر اساس روش چاپمن و پرات )1961( 3انجام پذیرفت و
غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در برگ بهترتیب با
استفاده از دستگاه کجلدال ،اسپکتروفتومتر و فلیمفتومتری و
کلسیم به روش کمپلکسومتری 0اندازهگیری شد .همچنین
غلظت عناصر ریزمغذی آهن و روی در برگ بهوسیلهی دستگاه
جذب اتمی اندازهگیری شد.

نتایج و بحث
عملکرد
نتایج نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک سبب افزایش
معنیدار عملکرد هر درخت شده است .با افزایش غلظت اسید
هیومیک میزان عملکرد روند افزایشی داشته است ،بهطوریکه
کاربرد غلظتهای  2666و  3666میلیگرم در لیتر اسید
هیومیک سبب افزایش قابل توجه میزان عملکرد نسبت به
تیمار شاهد شده است (جدول  .)1بیشترین میزان عملکرد در
هر دو سال ،در درختان تیمار شده با غلظت  3666میلیگرم در
لیتر اسید هیومیک مشاهده شد ،بهطوریکه کاربرد غلظت
 3666میلیگرم در لیتر اسید هیومیک در سالهای اول و دوم،
بهترتیب موجب افزایش  33/06و  23/01درصدی در عملکرد
نسبت به شاهد شد (جدول  .)1گزارشهای زیادی در مورد
تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد محصوالت مختلف ازجمله
توتفرنگی (شهاتا 16و همکاران ،)2011 ،زیتون (الیال 11و
همکاران )2013 ،و کیوی (محمودی 12و همکاران )2013 ،وجود
دارد .اسید هیومیک سبب افزایش جذب عناصر ،بهبود عناصر
غذایی در بخشهای مختلف گیاه و افزایش متابولیسم درون
سلولی میشود ،همچنین از طریق باال بردن میزان کلروفیل در
برگها سبب ماندگاری بیشتر برگها و افزایش سرعت فتوسنتز
شده که در نتیجه منجر به افزایش میزان عملکرد میشود
(ناردی 13و همکاران2002 ،؛ لیو 14و همکاران1998 ،؛ پنتن 11و
همکاران .)1999 ،اسید هیومیک از طریق درگیر بودن در
مکانیسمهای تنفس سلولی ،فتوسنتز ،سنتز پروتئین ،جذب آب
و مواد غذایی و فعالیتهای آنزیمی سبب تحریک رشد و
افزایش عملکرد گیاهان میشود (ناردی و همکاران1996 ،؛
آلبوزیو 10و همکارن1986 ،؛ چن 13و همکاران2004 ،؛ واقان و
مالکولم.)1985 ،10

تجزیه و تحلیل آماری
آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگین
دادهها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار 4در سطح
احتمال پنج درصد انجام پذیرفت.

تعداد میوه
نتایج نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک سبب افزایش
معنیدار تعداد میوه در هر درخت شده است .براساس جدول
مقایسه میانگین (جدول  ،)1بیشترین ( 04و  )31/3و کمترین
( 44/0و  )13/1میانگین تعداد میوه در هر درخت در هر دو
10. Shehata
11. Laila
12. Mahmoudi
13. Nardi
14. Liu
15. Pinton
16. Albuzio
17. Chen
18. Vaughan and Malcolm

1. Giusti and Wrolstad
2. Folin-Ciocalteu
3. Singelton and Rossi
)4. 2, 2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH
5. Sunand Ho
6. Irigoyen
7. Chapman and Pratt
8. Complexometric
9. LSD
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سبب کاهش تخصیص و جذب مواد غذایی توسط میوهها و در
نتیجه منجر به کاهش اندازه و وزن میوه شده است.
نتایج نشاندهندهی تأثیر مثبت غلظتهای 1666و 2666
میلیگرم در لیتر اسید هیومیک بر اندازه و میانگین وزن میوه
میباشد .گزارشهایی در مورد تأثیر اسید هیومیک بر اندازه
میوه زیتون (الیال و همکاران )2013 ،و افزایش طول و قطر
خوشه انگور (پوزشی و همکاران )1346 ،وجود دارد .محمودی
و همکاران ( )2013با بررسی تأثیر اسید هیومیک و پرولین روی
درخت کیوی بیان کردند که فعالیت شبههورمونی اکسینی و
سایتوکنینی اسیدهای آلی سبب افزایش تقسیم سلولی و طویل
شدن سلولها و در نتیجه منجر به افزایش طول ،قطر و وزن
میوه میشود .اسید هیومیک با افزایش دادن قابلیت نفوذپذیری
غشاء موجب بهبود جذب عناصر غذایی میشود (ناسوتی
میاندوآب و همکاران .)1346 ،افزایش اندازه و وزن حبههای
انگور در اثر محلولپاشی اسید هیومیک را به جذب بیشتر مواد
غذایی توسط درخت انگور و فعالیت شبههورمونی (جیبرلینی،
اکسینی و سایتوکنینی) اسید هیومیک نسبت دادهاند (فرارا و
برونتی.)2010 ،4

سال بهترتیب در اثر تغذیه برگی اسید هیومیک با غلظت 3666
میلیگرم در لیتر و تیمار شاهد حاصل شد .در اثر افزایش
غلظت اسید هیومیک روند افزایشی در تعداد میوه در هر درخت
در هر دو سال مشاهده شد ولی تنها باالترین غلظت اسید
هیومیک ( 3666میلیگرم در لیتر) تفاوت معنیداری را با
تیمار شاهد نشان داد (جدول .)1
کاربرد اسید هیومیک همراه با تیمارهای آبیاری در طی دو
فصل رشد سبب افزایش عملکرد و تعداد میوه و همچنین
کاهش درصد ریزش میوه انار نسبت به تیمار شاهد شده است
(خطاب 1و همکاران .)2012 ،در مطالعه دیگری ،کاربرد اسید
هیومیک سبب افزایش تشکیل میوه ،تعداد میوه در هر شاخه و
تعداد میوه در هر درخت نارنگی شده است (تاحیرا 2و همکاران،
 .)2013اسید هیومیک توانایی گیاهان را برای نگهداشتن
نیتروژن به تنهایی و یا همراه با دیگر عناصر ریز و درشت مغذی
افزایش می دهد ،که این افزایش در میزان نیتروژن ،سبب
افزایش تشکیل میوه و نهایتاً افزایش عملکرد میشود (تاحیرا و
همکاران2013 ،؛ نیکبخت 3و همکاران.)2008 ،
اندازه و وزن میوه

خصوصیات بیوشیمیایی عصاره میوه

براساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،کاربرد اسید
هیومیک بر میانگین وزن و اندازه میوه تأثیر معنیداری داشت.
در سال اول بزرگترین (بیشترین طول و قطر) و سنگینترین
میوهها در اثر کاربرد غلظت  2666میلیگرم در لیتر اسید
هیومیک بهدست آمد ،درحالیکه کوچکترین و سبکترین
میوهها در درختان تیمار شده با غلظت  3666میلیگرم در لیتر
اسید هیومیک مشاهده شد ،بهطوریکه میانگین وزن میوهها در
سال اول در اثر کاربرد غلظت  3666میلیگرم در لیتر حتی از
میوههای حاصل از تیمار شاهد کمتر بود ،کاهش در میانگین
وزن میوهها در سال دوم نیز مشاهده شد ولی اختالف از نظر
آماری معنیدار نبود (جدول  .)1نتایج همچنین نشان داد که
تغذیه برگی اسید هیومیک در هر دو سال بر قطر گلوی میوه،
ضخامت پوست و ترکیدگی میوه ،درصد آریل و پوست ،نسبت
آریل به پوست ،وزن  166آریل و عصاره میوه تأثیر معنیداری
نداشته است (جدولهای  2و  .)3کاهش میانگین وزن میوهها
در اثر کاربرد باالترین غلظت اسید هیومیک در سال اول
میتواند بهدلیل افزایش قابلتوجه تعداد میوه در هر درخت
نسبت به بقیه تیمارها باشد ،که این افزایش در تعداد میوه

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با افزایش غلظت
اسید هیومیک میزان مواد جامد محلول و  pHعصاره میوه روند
افزایشی و اسید قابل تیتر روند کاهشی داشته است (جدولهای
 3و  .)4از نظر میزان مواد جامد محلول در هر دو سال ،غلظت
 3666میلیگرم در لیتر اسید هیومیک تفاوت معنیداری را با
دو تیمار  1666میلیگرم در لیتر و شاهد نشان داد .همچنین
بیشترین و کمترین میزان اسید قابل تیتر در هر دو سال
بهترتیب در اثر تیمارهای شاهد و غلظت  3666میلیگرم در
لیتر اسید هیومیک بهدست آمد .از نظر شاخص طعم میوه
تیمارهای  2666و 3666میلیگرم در لیتر اسید هیومیک
تفاوت معنیداری را با دو تیمار  1666میلیگرم در لیتر و
شاهد نشان دادند .نتایج شاخص طعم میوه نشان داد که
افزایش مواد جامد محلول و کاهش معنیدار اسید قابل تیتر
منجر به افزایش شاخص طعم میوه شده است pH .عصاره میوه
تنها در سال اول تحت تأثیر کاربرد اسید هیومیک قرار گرفت.
بیشترین و کمترین مقدار  pHبهترتیب در اثر تیمارهای 3666
میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و تیمار شاهد بهدست آمد.

1. Khattab
2. Tahira
3. Nikbakht

4. Ferrara and Brunetti
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1344  و1343  طول میوه و قطر میوه انار در سالهای، میانگین وزن میوه، تعداد میوه در هر درخت، اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر عملکرد:1 جدول
Table 1: Effects of foliar spray of humic acid on yield, number of fruit per tree, average fruit weight, fruit length and fruit diameter in pomegranate in 2014 and 2015
)قطر میوه (میلیمتر
)طول میوه (میلیمتر
)میانگین وزن میوه (گرم
تعداد میوه در هر درخت
)عملکرد (کیلوگرم در درخت
تیمار
Fruit diameter (mm)
2014
2015

Fruit length (mm)
2014
2015

73.64b

74.44b

76.52a

Average fruit weight (g)
2014
2015

79.26a

259.97ab

Number of fruit per tree
2014
2015

284.54a

44.60b

53.50b

Treatment

Yield (kg/tree)
2014
11.596b

2015
15.223b

شاهد
Control

73.71b

79.09a

76.14ab

81.04a

261.69ab

294.17a

45.50b

55.25b

11.907b

16.253ab

 میلیگرم در لیتر1666

a

79.83

a

a

83.61

a

a

304.77

a

b

b

15.108

a

18.058

a

 میلیگرم در لیتر2666

75.95

a

79.46

a

262.53

a

15.493

a

18.824

a

 میلیگرم در لیتر3666

1000 (mg/L)
81.78

80.88

296.23

51.00

59.25

2000 (mg/L)
72.56

b

72.76

b

224.53

b

69.00

a

71.70

a

3000 (mg/L)

 درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند1 ) در سطح احتمالLSD(  میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار:*
*: Means with the same letters in each column are not significantly different using least significant difference (LSD) test at p < 0.05

1344  و1343  درصد پوست و نسبت آریل به پوست میوه انار در سالهای، درصد آریل، ترکیدگی میوه، اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر قطر گلوی میوه:2 جدول
Table 2: Effects of foliar spray of humic acid on fruit neck diameter, fruit cracking, aril percentage, peel percentage and aril/peel ratio in pomegranate fruit in 2014 and 2015
نسبت آریل به پوست
)درصد پوست (درصد
)درصد آریل (درصد
ترکیدگی میوه در هر درخت
)قطر گلوی میوه (میلیمتر
تیمار

Aril/peel ratio
2014
2015
1.16a

1.33a

Peel percentage (%)
2014
2015

46.18a

42.75a

Aril percentage (%)
2014
2015

Fruit creaking per tree
2014
2015

53.82a

3.00a

57.25a

4.20a

Fruit neck diameter (mm)
2014
2015

19.90a

19.00a

Treatment

شاهد
Control

1.17a

1.39a

46.05a

41.73a

53.95a

58.27a

3.00a

4.00a

19.70a

20.02a

 میلیگرم در لیتر1666

a

a

45.03

a

41.15

a

54.97

a

58.85

a

a

a

20.40

a

20.58

a

 میلیگرم در لیتر2666

43.45

a

41.53

a

56.55

a

58.47

a

20.60

a

20.00

a

 میلیگرم در لیتر3666

1000 (mg/L)
1.22

1.43

2.50

4.00

2000 (mg/L)
a

1.30

a

1.40

a

2.70

a

3.70

3000 (mg/L)

 درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند1 ) در سطح احتمالLSD(  میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار:*
*: Means with the same letters in each column are not significantly different using least significant difference (LSD) test at p < 0.05
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1344  و1343  مواد جامد محلول و اسید قابل تیتر میوه انار در سالهای، ضخامت پوست میوه، گرم آریل166  عصاره، آریل166  اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر وزن:3 جدول
Table 3: Effects of foliar spray of humic acid on weight of 100 arils, juice of 100 g arils, peel thickness, total soluble solids and titratable acidity in pomegranate fruit in 2014 and 2015
)اسید قابل تیتر (درصد
)مواد جامد محلول (درصد
)ضخامت پوست میوه (میلیمتر
) گرم آریل (میلیلتر166 عصاره
) آریل (گرم166 وزن
تیمار
Titratable acidity (%)
2014
2015

Total soluble solids (%)
2014
2015

1.87a

15.87C

1.81a

Peel thickness (mm)
2014
2015

16.50c

22.02a

Juice of 100g arils (ml)
2014
2015

22.20a

61.12a

Weight of 100 arils (g)
2014
2015

62.50a

37.05a

Treatment

شاهد

36.98a

Control
1.82ab

1.74a

16.32bC

16.75bc

22.30a

23.30a

61.25a

63.25a

37.44a

38.02a

 میلیگرم در لیتر1666

b

1.54

b

ab

ab

22.40

a

24.40

a

61.50

a

64.50

a

38.24

a

38.21

a

 میلیگرم در لیتر2666

1.43

b

22.40

a

24.20

a

62.62

a

64.75

a

37.90

a

37.38

a

 میلیگرم در لیتر3666

1000 (mg/L)
1.59

17.42

17.50

2000 (mg/L)
1.27

c

17.92

a

17.87

a

3000 (mg/L)

 درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند1 ) در سطح احتمالLSD(  میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار:*
*: Means with the same letters in each column are not significantly different using least significant difference (LSD) test at p < 0.05

1344  و1343  کربوهیدرات کل و فنل کل میوه انار در سالهای، ظرفیت آنتیاکسیدانی، آنتوسیانین کل،pH  اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر شاخص طعم میوه:4 جدول
Table 4: Effects of foliar spray of humic acid on taste index, pH, total anthocyanin, antioxidant activity, total carbohydrate and total phenol in pomegranate fruit in 2014 and 2015
) گرم وزن تازه166  گرم وزن تازه) فنل کل (میلیگرم در166 ظرفیت آنتی اکسیدانی (درصد) قند کل (گرم در
) گرم وزن تازه166 آنتوسیانین کل (میلیگرم در
اسیدیته
شاخص طعم
تیمار
-1
-1
-1
Total phenol (mg 100g FW)
2014
2015

Total carbohydrate (g 100g FW)
2014
2015

Antioxidant activity (%)
2014
2015

Total anthocyanin (mg 100g FW)
2014
2015

2014

pH
2015

Taste index
2014
2015

Treatment

406.508a

406.661a

14.012a

14.230b

23.93a

24.37a

7.515a

7.425b

3.50b

3.71a

8.48c

9.11b

a

a

14.095

a

b

24.76

a

24.59

a

7.535

a

b

b

a

c

b

14.890

a

25.02

a

25.23

a

7.972

a

14.970

a

26.59

a

26.26

a

8.007

a

شاهد
Control

406.529

406.744

14.370

7.562

3.51

3.73

8.96

9.62

 میلیگرم در لیتر1666
1000 (mg/L)

a

407.625

a

407.841

15.060

ab

8.245

a

a

3.88

a

4.01

10.95

b

11.36

a

 میلیگرم در لیتر2666

12.49

a

 میلیگرم در لیتر3666

2000 (mg/L)
a

407.951

a

408.536

15.360

a

7.705

ab

a

4.10

a

4.14

14.11

a

3000 (mg/L)

 درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند1 ) در سطح احتمالLSD(  میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار:*
*: Means with the same letters in each column are not significantly different using least significant difference (LSD) test at p < 0.05
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جدول  :1اثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر غلظت عناصر معدنی در برگ انار در سالهای  1343و 1344
تیمار
Treatment

شاهد

Table 5: Effects of foliar spray of humic acid on pomegranate leaf mineral concentrations in 2014 and 2015
آهن (میلیگرم در کیلوگرم)
کلسیم (درصد)
پتاسیم (درصد)
فسفر (درصد)
نیتروژن (درصد)
)P (%

)N (%

)Ca (%

)K (%

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1.96b

1.84b

0.122a

0.118a

0.92b

0.87c

2015
1.95a

روی (میلیگرم در کیلوگرم)
)Zn (mg/kg

)Fe (mg/kg
2014

2015

2014

2015

2014

1.98a

154.1a

144.1a

17.02b

15.37c

Control

 1666میلیگرم در لیتر

1.98b

 2666میلیگرم در لیتر

2.24a

 3666میلیگرم در لیتر

2.37a

1.9b

0.117a

0.109ab

0.94b

0.89bc

1.97a

2.02a

156.6a

147.7a

17.07b

16.4b

)1000 (mg/L
2.05ab

0.113a

0.102b

1.09a

0.99ab

2.10a

2.37a

158.2a

155.1a

18.96a

19.15a

)2000 (mg/L
2.31a

0.111a

0.097 b

1.08a

1.01a

2.19a

2.31a

163.2a

154.5a

)3000 (mg/L

* :میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  1درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند
*: Means with the same letters in each column are not significantly different using least significant difference (LSD) test at p < 0.05
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18.82a

18.95a

بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهای فیزیکی...

فالونوئیدها در سبزیجات شود (تئونیسین 1و همکاران.)2010 ،
خصوصیات شبهجیبرلینی مواد هیومیکی سبب تحریک آنزیم
آلفا آمیالز ،افزایش کربوهیدرات و آنتوسیانین شده است
(ادریسی.)1300 ،

مواد جامد محلول و اسید قابل تیتر بهعنوان دو شاخص مهم
بیوشیمیایی میوه انار هستند .وارسته و همکاران ()1303
تغییرات فصلی شاخصهای فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم ملس
ترش ساوه را مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که در طول
دوره رشد و نمو میوه ،میزان مواد جامد محلول و شاخص طعم
میوه روند افزایشی و اسید قابل تیتر روند کاهشی داشتهاند،
همچنین بین مقدار مواد جامد محلول و اسید قابل تیتر برای
تعیین زمان مطلوب برداشت میوه همبستگی وجود داشته
است .گزارشهای متناقضی در مورد تأثیر اسید هیومیک بر
میزان مواد جامد محلول ،اسید قابل تیتر و شاخص رسیدگی
میوههای مختلف وجود دارد .بهطوریکه در اثر کاربرد اسید
هیومیک ،افزایش مواد جامد محلول و کاهش اسید قابل تیتر
میوههای پرتقال و انار (ال-حمید2012 ،1؛ خطاب و شابان،2
 ) 2014و از طرف دیگر افزایش اسید قابل تیتر و شاخص بلوغ
میوه انگور گزارش شده است (فرارا و برونتی .)2010 ،وجود مواد
شبههورمونی ازجمله ایندولاستیکاسید در اسید هیومیک به
اثبات رسیده است .اسید هیومیک ضمن داشتن فعالیت
شبههورمونی ،فتوسنتز و تنفس را تحت تأثیر قرار میدهد
(فرارا و برونتی2010 ،؛ موسکولو 3و همکاران1998 ،؛ ناردی و
همکاران .)2002 ،2000 ،افزایش در میزان مواد جامد محلول در
اثر کاربرد اسید هیومیک را میتوان به تأثیر اسید هیومیک در
بهبود فتوسنتز و جذب کربوهیدراتها توسط میوهها نسبت داد.

كربوهیدرات كل و فنل كل
نتایج نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک سبب افزایش
کربوهیدرات کل عصاره میوه شده ولی تأثیر معنیداری بر
میزان فنل کل نداشت .محلولپاشی اسید هیومیک در سال اول
تأ ثیری بر میزان کربوهیدرات کل نداشت و تنها در سال دوم
سبب افزایش معنیدار کربوهیدرات کل شده است (جدول .)4
با افزایش غلظت اسید هیومیک میزان کربوهیدرات کل عصاره
میوه افزایش یافت ،بهطوریکه بیشترین میزان کربوهیدرات
کل در اثر محلولپاشی باالترین غلظت اسید هیومیک (3666
میلیگرم در لیتر) بهدست آمد .این نتایج با نتایج بهدست آمده
روی درختان پرتقال (ال-حمید )2014 ،و انار (خطاب و شابان،
 )2014مبنی بر افزایش قند کل میوه در اثر کاربرد اسید
هیومیک مطابقت دارد.
اسید هیومیک سبب کاهش مقدار نشاسته و افزایش آنزیم
آلفا-آمیالز در برگ میشود (مرلول 0و همکاران.)1991 ،
نشاسته بهدلیل متابولیسم سلولی به واحدهای کوچکتر
شکسته شده که نتیجه آن تجمع قندهای محلول در سلول
میباشد (بدر 3و همکاران .)2003 ،رابطه مثبتی بین کاربرد
اسید هیومیک و افزایش قند کل و قندهای احیایی و
غیراحیایی گزارش شده است .افزایش در میزان کربوهیدرات
کل در پاسخ به کاربرد اسید هیومیک را میتوان به تشکیل
مقادیر زیادی از فرمهای مختلف کربوهیدراتها درون برگ و
میوهها نسبت داد که سپس به قندهایی مثل گلوکز و ساکاروز
تبدیل میشوند (تاحیرا و همکاران .)2013 ،نتایج نشان داد که
هرچند اسید هیومیک تأثیر معنیداری بر میزان فنل کل و
ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره میوه انار نداشت ولی رابطه خطی
و مثبت بین آنها مشاهده شد ،که با نتایج گیل 0و همکاران
( )2000مطابقت دارد .تاتاری و همکاران ( )1346ویژگیهای
مورفولوژیکی و بیوشیمیایی یازده رقم تجاری انار مورد بررسی
قرار دادند و رابطه خطی بین میزان فنل کل و ظرفیت
آنتیاکسیدانی را گزارش کردند.

ظرفیت آنتیاكسیدانی و آنتوسیانین كل
براساس نتایج جدول مقایسه میانگین ،محلولپاشی اسید
هیومیک تأثیر معنیداری بر ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه
نداشت (جدول  .)4کاربرد اسید هیومیک در سال دوم سبب
افزایش میزان آنتوسیانین کل شده درحالیکه در سال اول تأثیر
قابلتوجهی نداشت .بیشترین میزان آنتوسیانین کل عصاره
میوه در اثر محلولپاشی اسید هیومیک با غلظت 2666
میلیگرم در لیتر بهدست آمده که تفاوت معنیداری را نسبت
به تیمارهای  1666میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و شاهد
نشان داد .کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش میزان
آنتوسیانین کل میوههای هلو (عبد ال-رازک 4و همکاران،
 )2012و انار (خطاب و شابان )2014 ،شده است .گزارش شده
که ورمیکمپوست بهدلیل مقدار باالی اسید هیومیک آن
میتواند سبب سنتز ترکیبات فنلی مثل آنتوسیانینها و
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میشود ،ولی زمانیکه مقدار ازت و پتاسیم برگ کمتر ازحد
کفایت بوده ،محلولپاشی مواد هیومیکی تأثیری روی تجمع
این عناصر در برگ نداشته است (فرناندز-اسکوبار.)1996 ،2

عناصر غذایی در برگ
نتایج نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک سبب افزایش
معنیدار غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم و روی و کاهش غلظت
فسفر در برگ شده است ،درحالیکه تأثیری بر غلظت عناصر
کلسیم و آهن در برگ نداشت .افزایش در غلظت عناصر
نیتروژن ،پتاسیم و روی در برگ در هر دو سال مشاهده شد،
درحالیکه کاهش غلظت فسفر در برگ تنها در سال اول
معنی دار بوده و در سال دوم هرچند با افزایش غلظت اسید
هیومیک میزان فسفر برگ نسبت به تیمار شاهد روند کاهشی
نشان داد ولی از نظر آماری معنیدار نبود (جدول  .)1کاربرد
اسید هیومیک سبب افزایش غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم ،آهن ،روی و منگنز در برگ پرتقال (ال-حمید)2014 ،
و غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در برگ هلو شده است (عبد
ال-رازک و همکاران .)2012 ،بنابراین نتایج حاصل از این
آزمایش با نتایج بهدست آمده روی درختان پرتقال و هلو مبنی
بر افزایش غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم و روی در اثر کاربرد
اسید هیومیک مطابقت دارد ،ولی در مورد افزایش غلظت فسفر
تناقض دارد .در پژوهش دیگری ،تأثیر کودهای آلی و معدنی بر
غلظت عناصر در برگ زیتون موردبررسی قرار گرفته و گزارش
شده که در اثر کاربرد اسید هیومیک همراه با نیتروژن در سال
اول تنها میزان عنصر روی در برگ افزایش یافت و در سال دوم
میزان کلسیم و منگنز برگ افزایش و نیتروژن و آهن کاهش
یافته است (هارتلی .)2012 ،1گزارش شده که هرچند
محلولپاشی مواد هیومیکی سبب تحریک رشد شاخهها و
تجمع عناصر پتاسیم ،بور ،منیزیم ،کلسیم و آهن در برگ

نتیجهگیری كلی
نتایج این پژوهش نشان داد که دو بار محلولپاشی اسید
هیومیک سبب بهبود عملکرد و کیفیت میوه انار شده است.
اسید هیومیک سبب افزایش میزان عملکرد ،تعداد میوه،
میانگین وزن و اندازه میوه شده است .همچنین تغذیهبرگی
اسید هیومیک سبب افزایش مواد جامد محلول،pH ،
آنتوسیانین کل ،کربوهیدرات کل و کاهش اسید قابل تیتر
نسبت به تیمار شاهد گردید .نتایج همچنین نشان داد که
محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی از شاخصهای اندازهگیری
شده ازجمله ترکیدگی میوه ،ضخامت پوست ،قطر گلوی میوه،
درصد آریل و پوست ،نسبت آریل به پوست ،وزن  166آریل،
عصاره میوه ،ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل عصاره میوه تأثیر
معنیداری نداشته است.
سپاسگزاری
این تحقیق در قالبب طبرح پژوهشبی ببه شبماره  3/32144ببا
استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده
است .بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی به خاطر
حمایت مالی و همچنین از مدیر و پرسنل محترم شرکت طوس
داشت شهرستان مهوالت ببه خباطر همکباری در اجبرای طبرح
صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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Effect of Humic Acid on Some Physical and Chemical Characteristics of Pomegranate
(Punica granatum cv. Ardestani)
Davarpanah1, S., Tehranifar2*, A., Davarynejad2, G. H., Abadía3, J. and Khorasani4, R.
Abstract
In order to evaluate the effect of foliar spray of humic acid on the yield and quality characteristics of pomegranate fruit,
an experiment was carried out using a randomized complete block design with four replicates in Mahvalat city during
2014 and 2015. Foliar sprays of humic acid were carried out at four concentrations (0 (control treatment), 1000, 2000
and 3000 mg/L-1) at two stages, full bloom and one month after full bloom. Results obtained showed that humic acid
sprays had significant effects on fruit yield, number of fruits per tree, fruit weight and fruit size. The highest yield and
number of fruits per tree were obtained with the concentration of 3000mg/L -1 humic acid, whereas the heaviest and
largest fruits were obtained with the concentration of 2000mg/L-1. Furthermore, humic acid sprays led to increases in
TSS, pH, total anthocyanin and total carbohydrate and decreases in TA, in comparison with the control treatment. Foliar
applications of humic acid had no effects on the juice antioxidant activity and total phenols. Application of humic acid
increased the leaf concentration of N, K and Zn and decreased the leaf concentration of P, whereas it had no significant
effect on the leaf Ca and Fe concentrations. Generally speaking, the results obtained showed that foliar sprays of humic
acid led to increases in fruit yield through increases in the number of fruit per tree, fruit size and fruit weight, and also it
improved the quality parameters of pomegranate fruit.
Keywords: Foliar fertilization, Mineral organic fertilizer, Foliar spray, Anthocyanin, Antioxidant capacity
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