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چکیده
با توجه به سطح زیر کشت زیاد انار در کشور ،توجه بیشتر به تغذیه این گیاه برای افزایش کمّی و کیفی این میوه ،ضروری
میباشد .مدیریت تغذیه یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین عملکرد و کیفیت میوه میباشد که مطالعات اندکی در
ارتباط با مدیریت اجرایی بهینه در زمینه تغذیه درختان انار انجام شده است .از اینرو ،پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر
سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای کمّی و کیفی انار رقم خزر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد .تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از ورمیکمپوست در سه سطح صفر،
 12/5و  (V1, V2, V3) 18/75کیلوگرم در هر درخت و اسید هیومیک در دو سطح صفر و پنج ) (H1, H2گرم در هر درخت
بهصورت مصرف خاکی و کالت روی در دو سطح صفر و پنج ) (Zn1, Zn2در هزار به صورت محلولپاشی بودند .صفات
اندازهگیری شده شامل عملکرد ،طول و قطر میوه ،ویژگیهای کیفی آب میوه شامل فنل کل ،فعالیت آنتیاکسیدانی،
اسیدیتی قابل تیتراسیون ،درصد مواد جامد محلول بودند .همچنین ،غلظت برخی عناصر غذایی در برگ نظیر نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم و روی تعیین شدند .نتایج این پژوهش نشان دادکه اثرات تیمارهای اعمال شده بر بیشتر صفات مورد
مطالعه معنادار بودند .بیشترین میزان عملکرد معادل  29/09کیلوگرم در هر درخت ،بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی به
میزان  39/79درصد و فنل کل آب میوه حدود  863/12میلیگرم اسید گالیک بر  100گرم آب میوه از تیمار 12/5
کیلوگرم ورمیکمپوست ،پنج گرم هیومیک اسید در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی ) )V2H2Zn2مشاهده شد.
همچنین در این تیمار غلظت نیتروژن ،پتاسیم و روی بهطور معناداری افزایش یافت و بیشترین غلظت این عناصر در برگ
حاصل شد که در مقایسه با تیمار شاهد میتوان آن را به عنوان تیمار برتر پیشنهاد نمود.
واژههای کلیدی :انار ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،فنل کل ،غلظت روی ،ورمیکمپوست

پوزشی ر ،.خراسانی ر ،.حقنیا غ .ح ،.ذبیحی ح .ر ،.آستارایی ع .ر .1399 .اثر اسید هیومیک ،ورمیکمپوست و محلولپاشی روی بر برخی ویژگیهای
کمّی و کیفی انار رقم خزر بردسکن .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،8شماره .2صفحه.69-53 :
 -1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،پردیس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (مکاتبه کننده)
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میآید و برای افزایش تولید محصول و کیفیت آن به کار
گرفته میشود ( .)Gholami et al., 2018کاربرد اسید
هیومیک مصرف کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را
کاهش و به نوبه خود باعث کاهش آلودگی و هزینهها
میگردد ( .)Shaaban et al., 2009مطالعات نشان
میدهد کاربرد خاکی اسید هیومیک رشد رویشی و
زایشی گوجهفرنگی ) )Salehi et al., 2013را بهبود
بخشیده است .همچنین سردان و همکاران ( Cerdán et
 )al., 2007گزارش کردند که کاربرد خاکی مواد
هیومیکی به همراه کالت آهن در خاک آهکی منجر به
افزایش کیفیت پوست میوه درختان لیمو و افزایش
میزان آهن برگ درختان از  94میلیگرم بر کیلوگرم به
 115میلیگرم بر کیلوگرم شده است.
عنصر روی ( )Znیکی از عناصر ضروری کم مصرف در
خاک بود که کمبود آن باعث مشکالت فراوانی در باغات
میوه و در بعضی موارد منجر به مرگ درختان میشود.
تغذیه برگی برخی عناصر نظیر بور ،منگنز ،روی و آهن
در خاکهای آهکی کشور در مقایسه با مصرف خاکی
مناسبتر است؛ بهطوری که تحقیقات قبلی نشان داده
است ،محلولپاشی برگی سولفات روی و منگنز میتواند
عملکرد میوه ،کیفیت و ارزش غذایی دانههای انار را
افزایش دهد ( .)Hasani et al., 2012از مزایای
محلولپاشی میزان مصرف کم عناصر ،توزیع یکنواخت
مواد معدنی و پاسخ سریع به عناصر به کار برده شده
میباشد .با کاربرد خاکی سولفات روی درصد ترکیدگی
میوه انار ،میزان مواد جامد محلول ( )TSS1و قندهای
احیایی و ضخامت پوست میوه کاهش یافت اما عملکرد
میوه و اسیدیتی آب میوه در مقایسه با شاهد افزایش
نشان داد (.)Anari Anaraki et al., 2016
با توجه به اهمیت محصول انار در بین محصوالت بداغی،
افزایش روز افزون مصرف آن بده دلیدل وجدود ترکیبدات
زیسددت فعددال فددراوان و ارزش تغذیددهای ایددن محصددول،
متاسفانه مطالعات صدورت گرفتده در زمینده اسدتفاده از
انواع کودهای آلی نظیر ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و
میزان دقیق مصرف برخی عناصر کم مصرف نظیر روی و
اثرهددای آنهددا بددر بهبددود جددذب عناصددر غددذایی ،رشددد،
عملکرد ،ویژگیهای کمّی و کیفی و دارویی این محصول
بسیار اندک بوده و اطالعدات کدافی بدرای تولیدد اندار در

مقدمه
انار ) (Punica granatum L.متعلق به خانواده
 Punicaceaeاست که در مناطق گرمسیری و
نیمهگرمسیری جهان همانند آسیا ،شمال آفریقا و نواحی
مدیترانهای کشت میشود ( .)Sarkhosh et al., 2006بر
اساس آخرین آمار موجود وزارت جهاد کشاورزی در
سال  )Ahmadi et al., 2018( 1396در بین کشورهای
تولید کننده انار ،ایران بیشترین حجم صادرات دنیا و
میزان تولید با مقادیر  714540/5تن در سال با سطح
زیر کشت حدود  90958/2هکتار را به خود اختصاص
داده است ( .)Ramezanian et al., 2009در بخش
خوراکی میوه انار (آریل) ترکیبات مختلفی نظیر قند،
اسید آلی ،ترکیبات فنلی ،آنتوسیانین ،آمینو اسید،
پروتئین ،آسکوربیک اسید و مواد معدنی وجود دارد
( .)Kulkarni & Aradhya, 2005همچنین انار منبع
غنی از آنتیاکسیدان میباشد که فعالیت آنتیاکسیدانی
آن به ترکیبات فنلی و آنتوسیانینها (ترکیبات زیست
فعال) نسبت داده میشود (.)Zaouay et al., 2012
بهدلیل نقش مؤثر انار در سالمتی انسان ،در سالهای
اخیر این میوه محبوبیت زیادی پیدا کرد و تولید جهانی
آن نیز رو به افزایش است ((Anaraki et al., 2016؛
بهطوریکه حمید و همکاران ( )Hmid et al., 2013بیان
داشتهاند خاصیت آنتیاکسیدانی زیاد انار از بروز سرطان،
بیماریهای قلبی و عروقی جلوگیری کرده و اثرهای ضد
باکتریایی نیز دارد.
با توجه به شرایط خاص تولیدد ایدن محصدول مدیتدوان
فعالیتهای گستردهای برای حضور در تولید انار سالم در
جهان داشت .اما در این خصوص مدیریت صحیح تغذیده
درختان در بهبود کمیت و کیفیت میوه انار بسدیار حدا ر
اهمیدت مدیباشدد ( .)Anari Anaraki et al., 2016لدذا
انتخاب صحیح منبع کود و تنظیم مقدار مصدرف کداربرد
بهینه آن و همچندین رفدع کمبدود عناصدر کدم مصدرف
میتواند به افزایش عملکرد منجر گدردد .در ایدن راسدتا،
استفاده از ورمی کمپوست منجر به بهبودبخشی کیفیدت
خاک و وضعیت تغذیدهای گیاهدان شدده کده نتیجده آن
افزایش رشد و عملکرد گیاهان مدیباشدد ( Gholami et
.)al., 2018
اسید هیومیک نیز یک ترکیب آلی است که در نتیجه
پوسیدگی مواد آلی خاک ،پیت ،لیگنین و غیره بوجود

1. Total soluble solids

54

جلد  ،8شماره ، 2تابستان1399

تحقیقات کاربردی خاک

) ،1982کربنات کلسیم معادل به روش خنثی کردن مواد
خنثی شونده با اسید کلریدریک و تیتراسیون اسید
اضافی با سود ( ،)Page et al., 1982کربن آلی با روش
اکسیداسیون ) ،(Walkley & Black, 1934نیتروژن کل
به روش کجلدال )،(Bremener & Mulvaney, 1982
فسفر به روش اولسن )،(Olsen & Sommers, 1982
غلظت عنصر کم مصرف کاتیونی روی به روش
عصارهگیری با  DTPAو قرا ت با دستگاه جذب اتمی و
پتاسیم به وسیله عصارهگیری با استات آمونیوم و قرا ت
توسط دستگاه شعلهسنجی تعیین شد ( & Pansu
 .Gautheyrou, 2006براساس نتایج حاصل از آزمون
خاک ،عناصر غذایی مورد نیاز در حد نیاز هر درخت به
صورت کانالکود در سایهانداز درختان در ناحیه فعالیت
ریشه به صورت یکنواخت مصرف شد .ویژگیهای آب
آبیاری نیز براساس دستورالعمل تجزیههای آزمایشگاهی
نمونههای خاک و آب ( Strategic Oversight Deputy,
)Office of the Technical Executive, 2009
اندازهگیری گردیدند .الزم به ذکر است تجزیه
خصوصیات شیمیایی ورمیکمپوست که در جدول 3
ارا ه شده است ،طبق تجزیه شیمیایی خاک که در باال
عنوان شد انجام گردید .غلظت عناصر کم مصرف
کاتیونی آهن ،مس و منگنز نیز به روش عصارهگیری با
 DTPAو قرا ت با دستگاه جذب اتمی & (Pansu
) Gautheyrou, 2006اندازهگیری گردید.

اختیار نمیباشد .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثر کودهای ورمیکمپوسدت ،اسدید هیومیدک و روی بدر
روی ویژگیهای کمّی و کیفی انار در منطقده بردسدکن،
به عنوان یکی از مراکز مهم کشت و پرورش این محصول
همراه با کد صادراتی شناخته شده انار رقدم خدزر انجدام
گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش طی سالهای  1392تا  1394در یک باغ
اطراف شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی،
بین طول  56درجه و  14دقیقه و  34درجه و  42دقیقه
عرض جغرافیایی روی درختان شش ساله انار رقم خزر
( )Punica granatum Khazar Bardaskan cv.انجام
شد .درختان انار با فاصله به صورت  3×2متر کاشت شده
بودند .برای کاهش خطاهای آزمایش درختانی که دارای
قدرت رویشی یکسانی (دارای تاج و پوشش برابر) بودند
برای اجرای طرح ،شناسایی و انتخاب شدند .قبل از
انجام آزمایش برای اطالع دقیقتر از وضعیت آب و
عناصر غذایی خاک ،بر اساس دستورالعمل تجزیه خاک
و آب ( Strategic Oversight Deputy, Office of the
 )Technical Executive, 2009نمونه خاک مرکب از
عمق صفر تا  60سانتیمتری تهیه و برای انجام تجزیه
شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد (جدول 1و  .)2پس از
هوا خشک شدن نمونههای خاک و عبور از الک دو
میلیمتری برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
شامل بافت خاک به روش هیدرومتری (،)Day, 1955
ECو  pHدر نسبت  1:5خاک به آب (Mc Lean,

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك باغ انار مورد مطالعه
Table 1. Soil physical and chemical properties of the studied orchard of pomegranate
K

Zn

P

pH
)(1:5

)EC (dS m-1
)(1:5

30.80

7.83

1.13

-1

0.51

) (mg kg
255.70

SAR

K+

4.80

0.50

TN
0.03

Sand
34.00

Silt
)(%
41.00

Clay
25.00

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آب آبیاری باغ انار مورد آزمایش
Table 2. Water chemical properties of the studied orchard of pomegranate
pH
CO32- HCO3- ClSO4- Ca2+ Mg2+ Na+
)TSS (mg l-1
)(meq l-1
460.00
7.20
1.10
5.10 1.07 0.80 1.20 4.80
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0.38

CCE
11.2

EC
)(dS m-1
0.73
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Mn

Cu

25.00

16.00

جدول -3ویژگیهای شیمیایی ورمیکمپوست
Table 3. Chemical properties of vermicompost
P
K
Fe
Zn
pH
)EC (dS m-1
)(1:5
)(mg kg-1
13.40
8.40
843.00 539.00 116.00 74.00

این پژوهش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار پایهریزی شد .تیمارهای مورد
مطالعه شامل ورمیکمپوست در سه سطح صفر (شاهد
 12/5 ،)V1کیلوگرم برای هر درخت ( )V2و 18/75
کیلوگرم برای هر درخت ( ،)V3اسید هیومیک در دو
سطح صفر (شاهد  )H1و پنج گرم برای هر درخت ()H2
و روی با غلظت صفر (شاهد  )Zn1و پنج در هزار ()Zn2
به صورت محلولپاشی میباشند .برای به حداقل رساندن
خطای آزمایش هر تکرار شامل سه درخت بوده است.
تیمارها به جزء روی به صورت خاکی اعمال میگردد که
برای این منظور در سایهانداز درختان کانالهایی تا عمق
 40سانتیمتری حفر شد تا تیمارهای ورمیکمپوست و
اسید هیومیک را به صورت کانالکود در ناحیه فعالیت
ریشه اعمال نموده و پس از آن به طور منظم آبیاری باغ
با دور هشت روز ،انجام شد .اسید هیومیک مورد استفاده
از نوع هیومکس ( )Humax 95 WGSپودری حاوی 80
درصد اسید هیومیک 15 ،درصد اسید فولویک و 12
درصد پتاسیم بود .روی مورد استفاده برای محلولپاشی
از نوع لیبرل روی حاوی  14درصد عنصر روی به صورت
کالت  EDTAبود.
تمام عملیات باغی برای همه تیمارها بر طبق تقویم
سالیانه به صورت یکسان انجام شد .اجرای طرح،
نمونهگیری و مطالعات برای یک سال در نظر گرفته شده
و در طی دوره رشد ،نمونهگیری از برگهای کامالً
توسعهیافته از شاخههای بدون بار فصل رشد جاری در
چهار جهت درخت انجام شد .برگها درون پاکتهای
کاغذی سوراخدار به آزمایشگاه منتقل و با آب معمولی و
سپس با آب مقطر شستشو داده شدند .برگها در آون
در دمای  70درجه سلسیوس به مدت  48ساعت خشک
و سپس آسیاب ،پودر شده و برای تهیه عصاره آماده
شدند .یک گرم از نمونه پودر شده درون کروزه قرار
گرفت و در کوره در دمای  500تا  550درجه سلسیوس
به مدت پنج تا شش ساعت حرارت داده شد .پس از
سرد شدن ،به خاکستر درون کروزهها  10میلیلیتر

OC

TN
()%
2.30

27.00

اسید کلریدریک دو نرمال اضافه شد و پس از انتقال به
ظرف شیشهای با آب مقطر به حجم  100میلیلیتر
رسانده شد ( .)Chapman & Pratt, 1961اندازهگیری
نیتروژن به وسیله دستگاه تمام اتوماتیک کجلدال صورت
گرفت و محتوای کل نیتروژن موجود در برگ به درصد
وزن خشک بیان شد .اندازهگیری فسفر و پتاسیم به
ترتیب به روش اسپکتروفتومتر و فلیمفتومتری انجام
گرفت و به صورت درصد ماده خشک بیان شدند.
اندازهگیری عنصر روی بهوسیله دستگاه جذب اتمی
صورت گرفت و دادهها بر حسب میلیگرم در کیلوگرم
ماده خشک محاسبه شدند.
ویژگیهای کمّی میوه شامل عملکرد هر درخت ،طول و
قطر و همچنین ویژگیهای کیفی شامل اسیدیتی قابل
تیتراسیون ( ،TSS ،)TA1فعالیت آنتیاکسیدانی و فنل
کل موجود در آب میوه انار اندازهگیری شد .محتوای
فنل کل با استفاده از معرف فولین سیکالتوSingleton ( 2
 )& Rossi, 1965اندازهگیری شد .بهطور خالصه0/5 ،
گرم آب میوه با سه میلیلیتر متانول  85درصد مخلوط
شده و  300میکرولیتر از آن با  1500میکرولیتر معرف
فولین رقیق شده ترکیب شد .پس از پنج دقیقه 3433
میکرولیتر کربنات سدیم  7/5درصد به آن اضافه شد و
پس از  90دقیقه ،جذب آن با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  760نانومتر اندازهگیری
شد و با مقایسه با منحنی استاندارد اسید گالیک،
محتوای فنل کل ب راساس میلیگرم اسید گالیک در
 100گرم آب میوه بیان شد .فعالیت آنتیاکسیدانی با
استفاده از روش برند-ویلیامز و همکاران (Brand-
 )Williams et al., 1995اندازهگیری شد .از عصاره
متانولی تهیه شده برای اندازهگیری فنل کل500 ،
میکرولیتر برداشته شد و به همراه  500میکرولیتر آب
مقطر به مدت پنج دقیقه با  10هزار دور در دقیقه
سانتریفیوژ شد و سپس  75میکرولیتر از فاز رویی به

1. itrable acidity
2. Folin-ciocalteu
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همراه  2925میکرولیتر محلول  2/4( DPPHمیلیگرم
 DPPHدر میلیلیتر متانول  85درصد) با استفاده از
دستگاه ورتکس مخلوط شد .سپس جذب نمونهها در
طول موج  517نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .پس از گذشتن 30
دقیقه ،دوباره جذب نمونهها اندازهگیری و با استفاده از
معادله یک درصد بازداندگی آب میوه تیمارهای مختلف
محاسبه شد.
()1

و  28/27کیلوگرم در هر درخت بدست آمد که موجب
افزایش معنادار این صفت نسبت به تیمار شاهد به مقدار
 76/09و  71/13درصد شد (جدول  .)5ورمیکمپوست
به طرق مختلفی بر رشد گیاه تأثیر میگذارد .بخشی از
آن به نقش فیزیکی یا شیمیایی ورمیکمپوست در بهبود
خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مربوط است و بخشی
دیگر احتماالً ناشی از تحریک رشد به دلیل افزایش
فعالیت هورمونهای گیاهی مانند اکسین و جیبرلین
میباشد که به میکروفلور همراه با ورمیکمپوست مربوط
است و نیز به متابولیتهایی مربوط میشود که در اثر
متابولیسم ثانویه تولید میشوند ( & Edwards
 .)Burrows, 1988نتایج امیری و فالحی ( & Amiri
 )Fallahi, 2009بر روی سیب ،لئونل و تشیو ( Leonel
 )& Tecchio, 2009بر روی انجیر و هالمن ( Hallmann,
 )2012بر روی گوجه فرنگی نیز نشان داد که کاربرد کود
دامی به عنوان یک کود آلی سبب افزایش عملکرد شده
است .اولیایی ترشیز و همکاران (Olyaie Torshiz et al.,
) 2017با کاربرد پنج کیلوگرم ورمیکمپوست برای هر
درخت انار رقم بجستانی ،گزارش نمودند که هر چند
عملکرد درختان نسبت به شاهد افزایش یافته ولی این
افزایش عملکرد معنادار نبود .کاربرد اسید هیومیک با
تأثیر بر فعالیت پمپهای  ATPaseدر پالسمالما،
تونوپالست و واکو ل موجب تحریک رشد ریشههای
جانبی ) )Zandonadi et al., 2007و متعاقبا افزایش
جذب عناصر ،افزایش تولید گیاهان ،افزایش سرعت
فتوسنتز در برگها و بهبود محتوای عناصر غذایی در
بخشهای مختلف رویشی میگردد .ختاب و همکاران
( )Khattab et al., 2012نیز با بررسی اثر اسید هیومیک
بر روی درختان انار در شرایط کم آبیاری دریافتند که
اسید هیومیک میانگین وزن میوه انار را در شرایط کم
آبیاری افزایش داد .در مطالعه ترکمن و همکاران
( )Turkmen et al., 2005با کاربرد اسید هیومیک به
میزان  1000 ،500و  2000میلیگرم در کیلوگرم خاک
مشخص گردید که اسید هیومیک سبب افزایش وزن
خشک ،میزان عناصر غذایی و عملکرد فلفل میشود.
پوزشی و همکاران ( )Poozeshi et al., 2011با بررسی
اثرهای کاربرد روی ،اسید هیومیک و استیک اسید در
انگور اعالم کردند که عملکرد بهطور معناداری افزایش
یافت.

 A  At 30 
  100
Antioxidan t activity   t0
 A t0 

که در آن  At0جذب نمونه در زمان صفر و  At30جذب
نمونه پس از گذشت  30دقیقه است.
 TAعصدداره آب میددوه در حضددور pHمتددر ( (pH=8/1بددا
هیدروکسید سدیم  0/1نرمال تیتر شد و بر حسب اسدید
سیتریک بده صدورت گدرم در  100گدرم محاسدبه شدد
( .(AOAC, 1984اندازهگیری درصد  TSSبا اسدتفاده از
رفراکتومتر دستی صورت گرفت .تجزیه آماری و مقایسده
میددانگین دادههددای حاصددل از ایددن آزمددایش در سددطح
احتمال یک و پنج درصد توسدط آزمدون چندد دامندهای
دانکن با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها در جدول  4نشان
میدهد اثر اصلی سطوح مختلف ورمیکمپوست ،اسید
هیومیک ،روی و اثر متقابل آنها بر بیشتر صفات کمی
و کیفی در سطح احتمال یک درصد معنادار میباشد.
عملکرد :براساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس
(جدول  )4عملکرد در هر درخت تحت تأثیر اثر اصلی
سطوح مختلف ورمیکمپوست ،روی و اثر متقابل دوگانه
فاکتورهای ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و
ورمیکمپوست ،روی و اسید هیومیک ،روی و اثرهای
متقابل سه گانه ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی
در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت .بررسی اثرهای
متقابل نشان میدهد که بیشترین عملکرد میوه مربوط
به تیمارهای  12/5کیلوگرم ورمیکمپوست در هر
درخت ،پنج گرم اسید هیومیک در هر درخت و
محلولپاشی پنج در هزار روی ) (V2H2Zn2و 18/75
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت و محلولپاشی
پنج در هزار روی ) (V3H1Zn2به ترتیب به میزان 29/09
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Source of variation

df

V
H
Zn
V*H
V*Zn
H*Zn
V*H*Zn
Error
Coeficient of
Variation (%)

2
1
1
2
2
1
2
24
-

 تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف بر پارامترهای اندازهگیری شده انار-4 جدول
Table 4. Variance analysis for the effects of different treatments on measured parameters of pomegranate
Fruit
Fruit
N
P
K
Yield
TSS
Antioxidant activity
Total phenol
Zn
length
diameter
TA (g 100 g-1)
(kg tree-1)
(°Brix)
(%)
(mg GAE 100 g-1)
(mg kg-1)
(mm)
(%)
**
**
**
**
**
**
**
**
92.20
102.46
79.38
0.35
0.45
36.17
91145.28
0.16 0.0003* 0.02** 916.92**
0.63ns
6.50**
0.74**
10.1**
0.10**
113.88**
151794.07**
0.56** 0.001** 0.047** 1315.27**
168.22** 321.00** 308.64** 0.24**
0.000ns
91.42**
116468.11**
0.03** 0.0002ns 0.02** 138185.67**
**
**
**
**
**
ns
**
64.7
47.96
19.272
2.72
0.30
0.12
2247.71
0.13** 0.002** 0.002** 251.20**
**
**
**
**
**
**
**
17.6
91.87
84.31
0.8
0.05
1.91
7648.10
0.45** 0.002** 0.006** 567.57**
**
**
**
**
**
**
57.4
109.20
103.32
3.49
0.15ns
71.05
92125.6
0.31** 0.007** 0.028** 46946.02**
**
**
**
**
**
**
**
6.24
12.43
4.54
2.7
0.31
5.10
3705.60
0.17** 0.001** 0.04** 444.52**
0.57
0.35
0.08
0.01
0.0002
0.068
30.73
0.002** 0.00006 0.0002
3.88
4.52

4.59

8.41

7.56

6.24

9.58

3.47

3.21

3.58

5.13

4.67

 غیرمعنادار:ns ، به ترتیب معناداری در سطح یک و پنج درصد:* ** و
 روی:Zn ، اسید هیومیک:H ، ورمیکمپوست:V

**, *: are significant at P <0.01, and 0.05, respectively, ns is non-significant.

 تأثیر کاربرد توام تیمارهای مختلف بر غلظت عناصر غذایی برگ و برخی صفات کمی و کیفی انار-5 جدول
Table 5. The effects of combined use of different treatments on some nutrients concentration of leaves and quantitative and qualitative parameters of pomegranate
Fruit
Fruit
N
P
K
TSS
Antioxidant activity
Total phenol
diameter
Treatment Yield (kg tree-1) length
TA (g 100 g-1)
Zn (mg kg-1)
(°Brix)
(%)
(mg GAE 100 g-1)
(mm)
(%)
V1H1Zn1
16.52f
78.10j
85.00i
17.48f
0.46h
28.54i
466.85i
1.04g 0.12f 0.59c
15.16g
V1H1Zn2
20.88d
84.00g
92.40e
18.31cd
1.00c
32.28g
532.41g
1.51e 0.16c 0.53d
125.16d
V1H2Zn1
17.5ef
82.93h
87.70h
17.96e
1.37a
33.33f
574.96f
1.30f 0.17c 0.62b
18.70f
V1H2Zn2
21.32d
85.36ef
92.37e
18.60b
1.01c
34.51e
621.17e
1.81b 0.14e 0.64b 125.83cd
V2H1Zn1
18.41e
81.50i
88.07h
17.48f
0.64g
31.97g
565.86f
1.78b 0.12f 0.75a
23.033e
V2H1Zn2
22.99c
91.36b
98.73b
16.26g
0.80f
35.50bc
724.48c
1.039g 0.16c 0.55d
129.06c
V2H2Zn1
19.95d
82.40hi
89.80g
18.75b
0.80f
35.24cd
724.11c
1.76b 0.19b 0.63b
21.10ef
V2H2Zn2
29.09a
96.9a
101.27a
19.30a
0.32i
39.79a
863.12a
1.95a 0.15de 0.76a
171.13a
V3H1Zn1
26.09b
88.23 d
94.07c
17.39f
1.02c
29.42h
490.35h
1.64cd 0.22a 0.55d
20.00ef
V3H1Zn2
28.27a
89.86c
93.53d
18.53bc
0.92d
34.52e
697.53d
1.53e 0.16cd 0.53d
139.13b
V3H2Zn1
20.93d
84.53fg
90.46f
19.09a
0.87e
34.83de
703.68d
1.57de 0.21ab 0.73a
18.10fg
V3H2Zn2
22.79c
86.03e
91.93e
18.14de
1.11b
35.87b
769.64b
1.64cd 0.15cde 0.55d
169.23a
 روی:Zn ، اسید هیومیک:H ، ورمیکمپوست:V . درصد) با استفاده از آزمون دانکن نمیباشد5 میانگینهای با حرف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنادار (در سطح اطمینان
Means followed by the same letter in each column are not significantly differentns (P<0.05) according by Duncan test
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گردید که این کاهش محصول میتواند به دلیل کاهش
سرعت معدنی شدن عناصر موجود در کود باشد .زیرا
مصرف زیاد کودهای دامی ،سرعت کم تجزیه و
آزادسازی مواد غذایی ،افزایش ناگهانی هدایت الکتریکی
و ایجاد شوری را به دنبال خواهد داشت .در این راستا
پروین و همکاران ( )Parvin et al., 2017با مطالعه
برهمکنش میکوریزا ،کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و
ترکیب شیمیایی برگ انار اعالم کردند بیشترین
عملکرد انار ( 44کیلوگرم در درخت) از کاربرد توام 500
گرم میکوریزا 10 ،کیلوگرم کود دامی و  500گرم اکسید
پتاسیم به دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد127 ،
درصد افزایش عملکرد نشان داد و حتی نسبت به تیمار
مشابه با  20کیلوگرم کود دامی دارای عملکرد بیشتری
میباشد .سرکانث و همکاران ()Srikanth et al., 2000
اعالم کردند که کاربرد ورمیکمپوست به عنوان یک کود
آلی به همراه کود شیمیایی نسبت به کاربرد کود
شیمیایی به تنهایی تأثیر بیشتری در افزایش هدایت
الکتریکی و کربن آلی خاک دارد .ورمیکمپوست حاوی
مقدار زیادی نمک است که باعث افزایش هدایت
الکتریکی خاک میشود .در تیمار  V3H2Zn2نسبت به
تیمار  V2H2Zn2عملکرد بهطور معناداری کاهش یافت
که احتماالً به دلیل افزایش قابلیت هدایت الکتریکی و
سمیّت عناصر غذایی ناشی از مصرف میزان زیاد
ورمیکمپوست میباشد.

در بررسی اثرهای تیمار مصرف روی بر عملکرد مشاهده
میشود که عملکرد در تیمار مصرف روی ( )Zn2به
میزان  24/22کیلوگرم در هر درخت دارای اختالف
معناداری با تیمار عدم مصرف ( )Zn1به میزان 19/90
کیلوگرم در هر درخت می باشد (شکل  .)1دلیل افزایش
عملکرد در اثر محلولپاشی با روی میتواند به دلیل
نقش روی در سنتز کربوهیدراتها و پروتئینها باشد که
از این طریق سبب افزایش رشد میوه میشود .اهمیت
روی به علت نقشی است که این عنصر در تولید هورمون
اکسین دارد .تولید این هورمون سبب افزایش سطح
برگ و نهایتاً عملکرد میوه در هر درخت میشود .با
مصرف روی میزان فتوسنتز افزایش یافته و در نهایت
میزان مواد غذایی ساخته شده در گیاه افزایش مییابد و
باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه میشود ( Poozeshi
.)et al., 2011
به نظر میرسد افزایش عملکرد در تیمار )(V2H2Zn2
بیشتر به دلیل اثرهای مثبت این تیمار بر جذب عناصر
غذایی ،افزایش فتوسنتز در نتیجه افزایش کلروفیل
برگها ،افزایش ساخت و ساز پروتئینها ( Fathy et al.,
 ،)2010افزایش تبادالت گازی و افزایش فتوسنتز و
انتقال بهتر مواد فتوسنتزی ( )Marschner, 1995باشد؛
همچنین در مقایسه تیمار فوق با تیمار )(V3H2Zn2
مشخص شد مصرف  18/75کیلوگرم ورمیکمپوست در
هر درخت سبب کاهش عملکرد میگردد .طبق گزارش
آشیون و همکاران ( )Ashiono et al., 2005سطوح
بیشتر کود گاوی ،باعث کاهش مقدار محصول سورگوم

30
b

20
15
10
5

)Yield (kg tree-1

a

25

0
Zn1

Zn2

Treatment
شکل  -1اثر تیمارهای روی بر عملکرد انار
Figure 1. The effect of Zn treatments on yield of pomegranate
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هکتار به همراه اسید هیومیک به میزان دو کیلوگرم در
هکتار در آب آبیاری منجر به افزایش طول ،قطر و وزن
میوه میشود .صداقت کیش و همکاران (et al., 2011
 )Sedaghat Kishضمن بررسی تأثیر محلولپاشی برگی
کودهای اوره و سولفات روی بر روی ویژگیهای انار
گزارش کردند محلولپاشی با سولفات روی با غلظتهای
 0/03و 0/06درصد در زمانی که سطح برگهای جوان،
کامل شدند ،بهطور معناداری قطر میوه را افزایش دادند.

طول میوه :براساس نتایج حاصل از جدول تجزیه
واریانس (جدول  )4اثر اصلی مقادیر مختلف
ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی بر طول میوه در
سطح احتمال یک درصد معنادار میباشد .با مصرف
کودهای ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی بر طول
میوه افزوده شد .اثرهای متقابل سه فاکتور
ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی بر طول میوه در
هر درخت معنی دار میباشد؛ بهطوریکه بیشترین
طول میوه به میزان  96/9میلیمتر با مصرف 12/5
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت 5 ،گرم اسید
هیومیک در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی
حاصل شده است (جدول  .)5روی در تقسیم سلولی،
سنتز پروتئین ،متابولیسم و تسهیل انتقال
کربوهیدراتها ،سنتز اکسین و بزرگ شدن سلول نقش
دارد .لذا با طویل شدن سلولها ،طول میوه نیز تحت
تأثیر قرار گرفته و افزایش مییابد .افزون بر این وجود
هورمونهای تنظیم کننده رشد در بستر ورمیکمپوست
باعث افزایش تقسیمات سلولی و بزرگ شدن گیاه
میشود ( .)Deh Dashti Zadeh et al., 2009همچنین
اسید هیومیک به دلیل داشتن ترکیبات شبه هورمونی از
جمله ترکیبات اکسینی ،شبه اکسینی و جیبرلینی
میتواند بر روی رشد سلول و طویل شدن آن اثر بگذارد.
نتایج این تحقیق با نتایج پوزشی و همکاران ( Poozeshi
 )et al., 2011در انگور بر روی میزان طول خوشه
مطابقت دارد.

درصد اسیدیتی قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول

آب میوه TA :و  TSSتحت تأثیر سطوح مختلف
ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و اثرهای متقابل
ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی قرار گرفت و
تغییرات معناداری در سطح احتمال یک درصد در آن
ایجاد شد .در بررسی اثرهای متقابل بر این صفات،
بیشترین مقدار درصد  1/37( TAگرم بر  100گرم) از
کاربرد پنج گرم اسید هیومیک در هر درخت و سطح
صفر ورمیکمپوست و روی بدست آمد .کمترین میزان
درصد  0/32( TAگرم بر  100گرم) و بیشترین مواد
جامد محلول (19/3درجه بریکس) با مصرف 12/5
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید
هیومیک در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی
حاصل شد (جدول .)5
نتایج نشان داد که در اثر کاربرد عناصر غذایی ،میزان
فتوسنتز افزایش و در نتیجه باعث تجمع مواد
کربوهیدراته بیشتری در میوه شده که متعاقب آن سهم
بیشتری از مواد آسمیالته به میوهها میرسد .مگکوس و
همکاران ( )Magkos et al., 2003گزارش کردهاند که
میوه و محصوالت باغی که به وسیله مواد آلی تغذیه
شدهاند حاوی ویتامینها و مواد معدنی بیشتری نسبت
به محصوالت متداول میباشند .الزم به ذکر است با
مصرف روی تأثیر معناداری در این صفات کیفی مشاهده
نشد .در پژوهشی که بر روی زردآلو انجام شد با کاربرد
اسید هیومیک میزان  TSSافزایش TA ،کاهش و به تبع
آن شاخص طعم نیز بهبود یافت (.)Fathy et al., 2010
روگیرس و همکاران ( )Rogiers et al., 2006در تحقیقی
بر روی انگور رقم پرلت نشان دادند که خصوصیات کیفی
میوه ( TSS/TAو  )TA, TSSتحت تأثیر سطوح مختلف
کودهای شیمیایی قرار میگیرد .خوش قلب و همکاران
( )Khoshghalb et al., 2013نیز با بررسی تأثیر

قطر میوه :با مقایسه اثرهای متقابل سه گانه (جدول )5
مشخص شد حداکثر قطر میوه به میزان 101/27
میلیمتر از تیمار  12/5کیلوگرم ورمیکمپوست در هر
درخت ،پنج گرم اسید هیومیک در هر درخت و
محلولپاشی پنج در هزار روی بدست آمد .کمترین قطر
میوه به میزان  85میلیمتر نیز از تیمار شاهد حاصل
گردید .به نظر میرسد که تیمارهای به کار گرفته شده
با افزایش جذب عناصر غذایی و کارایی فتوسنتز
(فتوسنتز خالص برگ) ( )Poozeshi et al., 2011سبب
بهبود اندازه میوه و افزایش قطر میوه گردیدهاند؛
بهطوریکه محمود و حافظ ( Mahmoud & Hafez,
 )2010در مطالعه انجام شده بر روی سیبزمینی نشان
دادند که استفاده از پتاسیم به میزان  250کیلوگرم در

60

جلد  ،8شماره ، 2تابستان1399

تحقیقات کاربردی خاک

تحت تأثیر تیمار اسید هیومیک قرار نگرفت در حالی که
در میوه توت فرنگی ،کاربرد اسید هیومیدک و کمپوسدت
میزان آنتوسیانین کل را بهطور معناداری در مقایسده بدا
شاهد افزایش داد (.)Shehata et al., 2011
همچنین به نظر میرسد وجود ترکیبات شدبه هورمدونی
در اسید هیومیک توانسته است از تدنشهدای ناخواسدته
محیطی بر روی میدوههدای اندار بکاهدد و از ایدن طریدق
میزان رنگگیری آریلها را افدزایش دهدد .از دیگدر سدو
دلیل افزایش شاخ و برگ و سایهاندازی بدیشتدر ،دمدای
سطح میوه کاهش و میزان سنتز آنتوسیانین افزایش و یا
تخریب آنتوسیانین کاهش یافته است .که ایدن مدوارد بدا
پژوهشهای نداردی و همکداران ( )Nardi et al., 2002و
اناری انارکی و همکداران ()Anari Anaraki et al., 2016
مطابقدددت دارد .علدددت افدددزایش معندددادار فعالیدددت
آنتیاکسیدانی در اثر مصرف روی ( )Zn2با میزان 35/41
درصد نسبت به تیمار عدم مصرف روی ( )Zn1بدا میدزان
 32/22درصد (شکل  )2نیز میتواند به این دلیدل باشدد
که فلز روی از طریق محافظت پدروتئینهدا و لیپیددهای
غشددایی در برابددر رادیکددالهددای آزاد و سددایر محصددوالت
حاصل از واکنش های احیایی درون سلولی باعدث حفدظ
تمامیت غشای سلولها میشود .عالوه بدر ایدن فلدز روی
همراه با مس بخش اصلی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را
به عنوان جاروب کننده رادیکالهای آزاد تشکیل میدهد
) (Alloway, 2008که این نیز میتواند دلیل دیگدری بدر
افددزایش ظرفیددت آنتددیاکسددیدانی آب میددوه در اثددر
محلولپاشی روی باشد .خاصیت آنتیاکسیدانی باالی انار
اثرات ممانعت کنندگی ازسرطان ،بیمداریهدای قلبدی و
عروقی و اثرات ضد باکتریایی دارد و با توجه بده ایدنکده
امروزه توجه زیادی به ارزش غذایی میوهها میشدود ،بده
نظر می رسد که کاربرد تیمارها ،میتواند نقش مؤثری در
این زمینه ایفا نماید.

محلولپاشی کلسیم ،روی و بور بر روی ارقام گالبی
آسیایی مطرح کردند که کاربرد مخلوط سه عنصر بهطور
معناداری باعث افزایش میزان ( TSSبین یک تا دو
درجه بریکس) میوه شد.
فعالیت آنتیاکسیدانی آب میوه :بر اساس نتایج (جدول
 )5اثرهای متقابل تیمارهای ورمیکمپوست ،اسید
هیومیک و روی بر فعالیت آنتیاکسیدانی آب میوه
معنادار میباشد .بیشترین سطح فعالیت آنتیاکسیدانی
آب میوه به میزان  39/79درصد از مصرف توام 12/5
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید
هیومیک در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی
حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد با میزان28/54
درصد 42/39 ،درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در تیمارهای حاوی
ورمی کمپوست در این تحقیق میتواند بده علدت شدوری
زیادتر این کود بوده که باعث یک تدنش ضدعیف شدوری
شده و گیاه برای مقابله با اثرهای مخرب این تنش میزان
تولید موادی که باعث کاهش اثر این تدنش مدیگدردد را
افزایش داده است .بایستی ایراد گردد که اطالعات کمّدی
در خصددوص اثددر اسددید هیومیددک بددر میددزان ترکیبددات
آنتدددیاکسدددیدانی میدددوههدددا وجدددود دارد .فعالیدددت
آنتی امارهکسیدانی آب انار به ترکیباتی چون آسکوربیک
اسید ،پلیفنولها ،تاننهای پلدیفنولیدک حداوی قندد و
آنتوسدیانینهدا نسدبت داده شدده اسدت ( & Kulkarni
 .)Aradhya, 2005; Gil et al., 2000در ایدن پدژوهش
ظرفیت آنتیاکسیدانی میدوههدای تیمدار شدده بدا اسدید
هیومیددک افددزایش یافددت کدده احتمدداالً بدده دلیددل وجددود
ترکیبات فنولی بیشتر در این میدوههدا مدیباشدد .زیدرا
همبستگی مثبت و معناداری بین فعالیت آنتی اکسیدانی
و ترکیبددات فنلددی آب میددوه وجددود دارد .اگرچدده اندداری
انددارکی و همکدداران ()Anari Anaraki et al., 2016
گزارش کردند میزان آنتوسیانین کل انار رقم ملس سداوه
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Figure 2. The effect of Zn treatments on antioxidant activity of pomegranate

کیفیت میوه و عملکرد آن را بهبود میبخشد که با نتایج
لستر و همکاران ( )Lester et al., 2010همخوانی دارد.
براساس گزارش تهرانیفر و محمودی تبار ( Tehranifar
 )& Mahmoodi Tabar, 2009کاربرد برگی پتاسیم با
غلظتهای 1/5و سه گرم بر لیتر منجر به افزایش
معنادار میزان رنگدانه آنتوسیانین ،ترکیبات فنولی و
فعالیت آنتیاکسیدانی آب میوه انار در مقایسه با گیاهان
شاهد شد .میردهقان و راحمی ( & Mirdehghan
 )Rahemi, 2007همچنین گزارش کردند که پتاسیم
عنصر ضروری برای انار میباشد و غلظت این عنصر در
پوست و آریل میوه انار در مقایسه با سایر عنصرهای پر
مصرف بیشتر است.

فنل کل آب میوه :نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس
(جدول  )4نشان میدهد که اثرهای اصلی و متقابل
مقادیر مختلف ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی بر
فنل کل آب میوه در سطح احتمال یک درصد معنادار
میباشد به گونهای که مصرف کودهای ورمیکمپوست،
اسید هیومیک و روی بر فنل کل آب میوه افزوده است.
با بررسی اثرهای متقابل فاکتورهای ورمیکمپوست،
اسید هیومیک و روی بر این خصوصیت کیفی میوه
مشخص شد بیشترین میزان فنل کل آب میوه به میزان
 863/12میلیگرم اسید گالیک در  100گرم آب میوه
در تیمار  12/5کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت،
پنج گرم اسید هیومیک در هر درخت و محلولپاشی
پنج در هزار روی بدست آمد (جدول .)5
در خصوص درختان و میوههای تیمار شده با اسید
هیومیک به نظر میرسد به دلیل تغییرات هورمونی گیاه
و افزایش فعالیت آنزیمهای دخیل در سنتز ترکیبات
فنولی و فالونو یدی از جمله آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز
( )PALکه آنزیم کلیدی مسیر سنتز ترکیبات فنلی
است ،میزان این ترکیبات را در میوههای تیمار شده با
اسید هیومیک افزایش داده است .همچنین اعمال این
تیمارها سبب افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه
شده و از طرف دیگر با افزایش فتوسنتز باعث افزایش
ساخت و انتقال مواد معدنی درون گیاه گردیده است .از
دیگر سو تیمارهای اسید هیومیک و بهخصوص
ورمیکمپوست با افزایش جذب عناصر غذایی به خصوص
پتاسیم (جدول  )5سبب افزایش فتوسنتز ،انتقال
کربوهیدراتها از برگها به آوند آبکش ،سرعت انتقال در
آوندها و انتقال آنها به میوه میشود که به همین دلیل

غلظت عناصر غذایی در برگ

نتایج تجزیه واریانس پژوهش انجام شده در خصوص
غلظت عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و روی و در
برگ انار نشان میدهد که اثرهای اصلی و متقابل دوگانه
و سهگانه تیمارهای ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و
روی در سطح آماری یک درصد معنیدار میباشد.
نیتروژن :با بررسی اثرهای متقابل مشخص شد ،کاربرد
توام  12/5کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج
گرم اسید هیومیک در هر درخت و محلولپاشی پنج در
هزار روی سبب ایجاد بیشترین غلظت نیتروژن به
میزان  1/95درصد در برگ شده که در مقایسه با سایر
تیمارها تفاوت معناداری نشان میدهد (جدول .)5
به نظر میرسد که ورمیکمپوست با اثر مطلوبی که بر
رشد ریشه میگذارد ،جذب بیشتر را نیز برای گیاه
فراهم نموده و باعث افزایش غلظت نیتروژن میگردد.
افزون بر این ورمیکمپوست دارای مقداری نیتروژن بوده
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قلیایی بشکند و فسفر را داخل محلول خاک آزاد سازد
) (Sepehr & Zebardast, 2013بنابراین اسید هیومیک
از یک سو با ایجاد شرایط اسیدی تمایل به سمت pH
بافری ،و از سمت دیگر با افزایش حجم ریشه ،باعث
ایجاد شرایط مناسب جذب عناصر پر مصرف مانند فسفر
میگردد.

که میتواند در خاک تجزیه شده و مورد استفاده گیاه
قرار گیرد؛ بهطوریکه نتایج تحقیقات رضوی نسب و
همکاران ( )Razavi Nasab et al., 2011نشان داد
افزایش کود دامی سبب افزایش غلظت نیتروژن ،مس،
آهن و پتاسیم اندام هوایی نهالهای پسته شد .درزی و
همکاران ( )Derzhi et al., 2009اعالم نمودند کاربرد
پنج و  10درصد ورمیکمپوست باعث افزایش غلظت
نیتروژن ،پتاسیم و فسفر در رازیانه شد که علت آن را
افزایش قدرت جذب ،فراهم کردن عناصر غذایی و دارا
بودن ورمیکمپوست از عناصر به شکل قابل جذب بیان
کردند .ضمناً اسید هیومیک رشد و نمو ریشه و به دنبال
آن جذب آب و مواد غذایی را افزایش میدهد و باعث
جذب بیشتر عنصر نیتروژن از طریق ایجاد  pHخنثی
در خاک قلیایی میشود .پیمانی فروشانی و همکاران
( )Peymani Foroshani et al., 2017نیز گزارش
نمودهاند که اسید هیومیک به عنوان ترکیبات درشت
مولکول آلی ،میتواند نیتروژن را بهطور مستقیم از طریق
واکنشهای شیمیایی یا غیرمستقیم از طریق فعالیت
میکروبی و پس از تجزیه زیست توده میکروبی در داخل
ساختارش ترکیب کند.
فسفر :بررسی اثرهای متقابل نشان داد که بیشترین
مقادیر فسفر برگ به میزان  0/22درصد از تیمار 18/75
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت ()V3H1Zn1
حاصل شد (جدول  .)5زیرا ورمیکمپوستها دارای
عناصر غذایی مانند فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم به
فرمی که به آسانی برای گیاه قابل جذب و دسترسی
است میباشند .در این راستا سوماره و همکاران
( )Soumare et al., 2003و گلشادی و همکاران
( )Golshadi et al., 2002مصرف کود آلی سبب افزایش
میزان برخی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان از جمله
فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،آهن ،روی و مس در خاک شده
و همچنین موجب افزایش قابلیت جذب عناصر برای
گیاه گردید.
الزم به ذکر است تیمار ذکر شده با تیمار ()V3H2Zn1
اختالف معناداری نشان نداده است (جدول  .)5از
آنجایی که در خاکهای آهکی رسوب فسفاتهای
کلسیم نامحلول فاکتور اصلی در کاهش قابلیت استفاده
فسفر میباشد ،اسید هیومیک میتواند پیوندهای Al-P
یا  Fe-Pرا در خاکهای اسیدی و  Ca-Pرا در خاکهای

پتاسیم :اثرهای متقابل تیمارها (جدول  )5بیانگر آن بود
که بر هم کنش ورمیکمپوست ،اسید هیومیک و روی بر
غلظت پتاسیم برگ معنادار شده و بیشترین مقدار
پتاسیم برگ از تیمار کاربرد  12/5کیلوگرم
ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید هیومیک
در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی به میزان
 0/76درصد بدست آمد که با تیمار  18/75کیلوگرم
ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید هیومیک
در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی فاقد
اختالف معناداری بود .این نتایج حاکی از آن است که
تیمار ورمیکمپوست نقش مهمی در افزایش جذب
پتاسیم دارد .نتایج محمدی و همکاران (et al., 2013
 )Mohammadiنیز نشان داد کاربرد کود آلی در پسته،
میزان پتاسیم را نسبت به تیمار بدون کودآلی در برگ
پسته افزایش داده است .علیپور و حسینیپور ( Alipour
 )& Hosseinipour, 2006نیز این چنین نتایجی را در
ارتباط با تأثیر کود آلی و آزادسازی پتاسیم در خاک و
افزایش غلظت جذب پتاسیم توسط ریشههای گیاه
گزارش نمودهاند .به نظر میرسد اسید هیومیک با
افزایش سطح ریشه گیاه و پتاسیم محلول در خاک
جذب پتاسیم توسط گیاه را افزایش میدهد .افزون بر
این ورود پتاسیم را نیز از طریق افزایش نفوذپذیری
غشای سلولی تسهیل میکند که نتیجه آن افزایش فشار
داخل سلولی و تقسیم سلولی میباشد ( Giasuddin et
.)al., 2007
روی :اثرهای متقابل تیمارها (جدول  )5بیانگر آن
میباشد که در تیمارهایی که در ترکیب آنها روی وجود
داشته است ،غلظت روی در برگ نسبت به سایر تیمارها
بسیار بیشتر و دارای اختالف معناداری میباشد.
بیشترین مقدار روی برگ مربوط به تیمار 12/5
کیلوگرم ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید
هیومیک در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی
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موجب افزایش معنادار قابلیت جذب عنصر کم مصرف
روی خاک از طریق افزایش حاللیت عناصر کم مصرف
در اثر خاصیت کمپلکسکنندگی ماده آلی با فلز روی
میشود .سید جمالی و همکاران (Seyed et al., 2016
 )Jamaliگزارش نمودند کاربرد توام کمپوست و اسید
هیومیک سبب افزایش آهن ،منگنز ،روی و مس قابل
دسترس خاک به مقدار بیشتری نسبت به کاربرد
جداگانه آنها شده است و این افزایش نشان دهنده
پتانسیل این کودها در برطرف کردن کمبود این عناصر
در خاک میباشد .اسید هیومیک به دلیل اسیدی بودن
میتواند مستقیما عناصر مختلف را از مواد معدنی آزاد
کرده ،به خود جذب نموده و در زمان مناسب در اختیار
ریشه قرار دهد .همچنین اسید هیومیک خوراک و
محرک رشد میکروارگانیسمهای مفید خاک است و
سبب میگردد که آنها نیز به روشهای گوناگون به
آزادسازی عناصر در خاک کمک نمایند .ناتسن و
همکاران ) )Natesan et al., 2006گزارش کردند اسید
هیومیک با تشکیل کمپلکس کالت با روی منجر به
افزایش روی قابل دسترس گیاه میشود.

به میزان  171/13میلیگرم بر کیلوگرم که با تیمار
 18/75کیلوگرم در هر درخت ورمیکمپوست ،پنج گرم
در هر درخت اسید هیومیک و محلولپاشی پنج در هزار
به میزان  169/23میلیگرم بر کیلوگرم فاقد اختالف
معناداری بود که نسبت به شاهد با  15/16میلیگرم بر
کیلوگرم دارای اختالف چندین برابری معناداری بودند.
همچنین در تیمار مصرف روی ( )Zn2غلظت این عنصر
در برگ با میزان  143/26میلیگرم بر کیلوگرم نسبت
به تیمار عدم مصرف ( )Zn1با میزان  19/35میلیگرم
دارای اختالف معناداری بود (شکل .)3
بهطور کلی نتایج نشان میدهد که اگر چه تیمارهای
حاوی ورمیکمپوست و اسید هیومیک سبب افزایش
غلظت روی در برگ شدند اما این تیمارها نتوانستند به
اندازه تیمارهای محلولپاشی روی غلظت این عنصر را
در برگ انار در حد مطلوب  15تا  70میلیگرم بر
کیلوگرم (طبق دستورالعمل فنی تغذیه انار)
( (Tadayon, 2015افزایش دهد .کاربرد محلولپاشی
پنج در هزار روی به میزان زیادی به دلیل جذب
مستقیم این عنصر از طریق برگ ،غلظت روی را در
برگهای انار افزایش میدهد .کاربرد کودهای آلی نیز
a
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b
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شکل  -3اثر تیمارهای روی بر غلظت روی برگ انار
Figure 3. The effect of Zn treatments on Zn Concentration of pomegranate leaves

که از فاکتورهای مهم در افزایش ارزش غذایی میوه
محسوب میگردند؛ بهطوریکه بیشترین میزان عملکرد
معادل  29/09کیلوگرم در هر درخت و بیشترین
ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل آب میوه به ترتیب به
میزان  39/79درصد و  863/12میلیگرم گالیک اسید
بر  100گرم آب میوه از تیمار مخلوط  12/5کیلوگرم
ورمیکمپوست در هر درخت ،پنج گرم اسید هیومیک
در هر درخت و محلولپاشی پنج در هزار روی حاصل

نتیجهگیری کلی
در مجموع بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که
بسیاری از ویژگیهای کمّی و کیفی میوه تحت تأثیر
مدیریت تغذیهای قرار گرفته است .تلفیق مناسب و
بهینه کودهای آلی و شیمیایی عالوه بر افزایش غلظت
عناصر غذایی در برگها ،با افزایش فتوسنتز و تولید مواد
فتوسنتزی ،از یک سو سبب افزایش عملکرد و از طرف
دیگر افزایش فنل کل و آنتیاکسیدان آب میوه انار شده
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.میتواند سبب افزایش کارایی سایر تیمارها نیز گردد
توصیه میگردد در پژوهشهای بعدی سایر منابع
 انواع کودهای حیوانی با،کودهای آلی نظیر کمپوست
نسبتها و کیفیتهای مختلف در ترکیب با سایر منابع
کودی مورد آزمایش قرار گرفته تا اثرهای کاملتر
.تغذیهای آنها بر کیفیت درختان انار مشخص گردد

 هر چند که استفاده از ورمیکمپوست و اسید.شد
هیومیک توانسته با بهبود خصوصیات فیزیکی و
 سبب،شیمیایی خاک و اثرهای مثبت بر روی رشد
 اما نتوانسته،بهبود ویژگیهای کمّی وکیفی میوه گردد
جذب برخی از عناصر میکرو نظیر روی را تا حد کفایت
بهبود ببخشد؛ لذا به نظر میرسد محلولپاشی این عنصر
در کنار کاربرد سایر تیمارها عالوه بر رفع کمبود روی
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Abstract
Considering the high cultivation area of pomegranate in Iran, it is necessary to pay attention to this
plant nutrition in order to increase quantitative and qualitative of pomegranate fruit. Nutrition
management is one of the most important factors for determining the yield and quality of fruit that
there are a few studies to reach the optimal management of nutrition in pomegranate. Therefore, the
present study was conducted to investigate the effect of different levels of organic component and
chemical fertilizers on quantity and quality characteristics of Punica granatum fruit cv. Khazar
Bardaskan as a factorial design based on randomized complete blocks design with three
replications. Treatments include vermicompost in three levels of 0, 12.5 and 18.75 (V1, V2, V3) kg
tree-1 and humic acid in two levels of 0 and 5 g tree-1 (H1, H2) as the soil application and zinc
chelate in the two levels of 0 and 0.005 (Zn1, Zn2) as foliar spray. The measured factors were yield,
length and diameter of fruit and some qualitative characteristics of fruit juice such as total phenol,
antioxidant activity, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS). Also, the concentration of
nitrogen, phosphorus, potassium and zinc were determined in leaves. The results of present study
showed that the effects of treatments were significant for more measured parameters. The
maximum amount of yield 29.09 kg tree-1, antioxidant activity (39.79 %) and total phenol (863.12
mg GAE 100g-1) were observed in V2H2Zn2 treatment of 12.5 kg tree-1 vermicompost, 5 g tree-1
humic acid and 0.005 foliar sprayof zinc. Also, the level of nitrogen, potassium and zinc in the
leaves were obtained from the above mentioned treatment (V2H2Zn2), which compared with the
control treatment can be recommended as the superior treatment.

Keywords: Antioxidant activity, Pomegranate, Total phenol, Vermicompost, Zinc concentration

Poozeshi R., Khorassani R., Haghnia Gh. H., Zabihi H. R., Astaraei A. R. 2020. Effects of humic acid,
vermicompost and zinc foliar spray on some quantitative and qualitative characteristics of pomegranate
(Khazar Bardaskan cv.). Applied Soil Research. 8(2): 53-69.
1. PhD. Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, International Campus of Ferdowsi University of Mashhad
2. Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (Corresponding Author)
3. Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
4. Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resource Research and
Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
5. Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
* Corresponding Author Email: khorasani@um.ac.ir

69

