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 گیاُ ذرت رشد ٍداًِ بررسی  تاثیر ّیَهیک اسید ٍ تاریخ کاشت بر

 2و فبئضه فبضلی 2، مهذی ثبقی1ػلیشضب فشاصنذه*

 دانـجوی کبس ؿنبػی اسؿذ صساػت دانـگبه آصاد اػالمی واحذ سودهننویؼنذه مؼئول و  -1

 اػتبدیبس و ػضو هیبت ػلمی دانـگبه آصاد اػالمی واحذ سودهن -2

 

 چکیذه

سوػتتبی گتشآ آثؼتشد ؿهشػتتبا دمبونتذ ثته        1330آصمبیـی دسػبل  گیبه رستی تبثیش کود هیومیک اػیذ ثش ثه منظوس ثشسػ

فبکتوس هبی آصمبیؾ ؿبمل هیومیک اػیذ . صوست فبکتوسیل دس قبلت طشح ثلوک هبی کبمل تصبدفی دس ػه تکشاس انجبآ ؿذ

اسدیجهـتت، اول و  25تتبسی  کبؿتت ؿتبمل    و  یپبؿ ثه صوست محلول( کیلوگشآ دس هکتبس 5/4و 3، 5/1، 0)دس چهبس ػطح

نتبیج تجضیه واسیتبنغ نـتبا داد کته     .صفبت ؿبمل استفبع ثوته، طول وقطش ثالل و وصا هضاس دانه ثودنذ .ثودنذ هـتم خشداد

و % 1اثش هیومیتک اػتیذ دس استفتبع ثوتته دس ػتطح     . مؼنی داس اػت% 5اثش تبسی  کبؿت دس استفبع ثوته و قطش ثالل دس ػطح

نتبیج مقبیؼبت میبنگین ثش اػبع آصموا  .مؼنی ؿذ% 5اثش متقبثل دس وصا هضاس دانه دس . مؼنی داس ؿذ% 5ل ثالل دس ػطحطو

مصتش  هیومیتک اػتیذ ثته     . دانکن نـبا داد که کـت دس هـتم خشداد موجت افضایؾ استفبع ثوته و قطش ثالل ؿذه اػتت 

اثش متقبثل دس وصا هضاس دانه مـخص کتشد کته   . ل سا افضایؾ داده اػتکیلو گشآ دس هکتبس استفبع ثوته و طول ثال 5/4مقذاس 

 .کیلوگشآ دس هکتبس هیومیک اػیذ ثیـتشین مقذاس وصا هضاس دانه سا تولیذ می نمبیذ3اسدیجهـت ثب مصش   25تبسی  کبؿت 

 

 طول ثالل، قطش ثالل، وصا هضاسدانهدمبونذ، : کلمبت کلیذی
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 مقذمه

کبسثشد کود هبی ؿیمیبیی موجت ثشوص خؼتبست هتبی   . وسصی ػبلم یکی اص اهذا  جبمؼه جهبنی می ثبؿذمحصوالت کـب

دس حتبل   .لزا امشوصه اػتفبده اص مواد اسگبنیک،  طجیؼی و ثهشه گیشی اص طجیؼت موسد توجه اػتت . ػنگین صیؼت محیطی ؿذه اػت

میلیتوا   5یوا تن و نیبص کودی کـوس ایشاا سقمی حتذود  میل 143دس مجموع ( ثش حؼت ػنبصش غزایی)حبضش مصش  جهبنی کود 

تن می ثبؿذ  ثب توجه ثه کبسثشد ثی سویه کودهبی ؿیمیبیی دس ایشاا و اثشات ػوء نبؿی اص آا، ثه منبثغ آة و خبک و هضینته ثتبالیی   

ػتت مطبلؼتبتی دس ثتبسه سوؽ    که اص واسدات این کودهب، ثه دلیل کمی وجود منبثغ فؼبل، ثش اقتصبد کـوس تحمیل متی ؿتود، الصآ ا  

طوس مؼتقیم اثشات مثجتتی ثتش سؿتذ گیتبه      هتوانذ ث  ػیذ هیومیک میا (.1331ملکوتی،)هبی کبسثشد یب مواسد قبثل جبیگضین انجبآ ؿود

، حجتم    تتش اػتت   ثشجؼته ؿود ولی اثش آا ثش سوی سیـه  گیبه توػط اػیذ هیومیک تحشیک می هوایی و سیـه سؿذ قؼمت. ثگزاسد

، منیتضیم و فؼتفش سا     ، کلؼتیم   ، پتبػتیم   اػیذ هیومیک جزة نیتتشوطا  .گشدد  می سا افضایؾ داده و ثبػث اثشثخـی ػیؼتم سیـهسیـه 

ثشسػی اثش ػطوح مختلف هیومیک اػیذ ثتش سوی گنتذآ ثته    محققین ثب  .(1333ػجضواسی و همکبساا، ) دهذ  افضایؾ می توػط گیبه

داسی ثین وصا ػبقه و استفبع ثوته و میضاا جتزة اصت دس سؿتذ     یومیک اػیذ اختال  مؼنیاین نتیجه سػیذنذ که ػطوح مختلف ه

تأثیش هیومیتک اػتیذ سا ثتش سوی رست ثشسػتی     ( 2011)و همکبساا  Cordeiro دس تحقیقی . (Tahir et al., 2011)گنذآ داسد 

و  Eyheraguibel .مثجتی ثش فیضیولوطی گیبه داؿته ثبؿتذ توانذ تأثیش ثؼیبس   نمودنذ نتبیج ثشسػی آنهب نـبا داد که اػیذ هیومیک می

اثش هیومیک اػیذ سا ثش جوانه صنی ثزس رست موسد ثشسػی قشاسدادنذ آنهب دس یبفتنذ که که هیومیک اػیذ متی توانتذ   ( 2003)همکبساا 

. ذ ػبقه اصتلی گیتبه  گتشدد   همچنین هیومیک اػیذ می توانذ موجت سؿ. ثش طویلتش ؿذا سیـه چه ثزس هبی رست تبثیش داؿته ثبؿذ

 .موجت می ؿود که گیبه نؼجت ثه ؿبهذ صود تش واسد مشحله صایـی گشدداػتفبده اص این مبده دس گیبه 
 

 مواد و سوؽ هب

سوػتتبی گتشآ آثؼتشد     1330دس این پظوهؾ ثه منظوس ثشسػی تبثیش کود هیومیک اػیذ ثش گیبه رست آصمبیـتی دسػتبل   

9,7/3,435افیبیی ثب موقؼیت جغش ؿهشػتبا دمبونذ 2,41/3,52ؿمبلی و  ثته صتوست فبکتوسیتل دس قبلتت طتشح       ؿتشقی

 5/4و 3، 5/1، 0)فبکتوس هبی آصمبیؾ ؿبمل هیومیتک اػتیذ دس چهتبس ػتطح    . ثلوک هبی کبمل تصبدفی دس ػه تکشاس انجبآ ؿذ

 .اسدیجهـت، اول و هـتم خشداد ثودنذ25ثه صوست محلول پبؿی و تبسی  کبؿت ؿبمل ( کیلوگشآ دس هکتبس
 

 نتبیج و ثحث

. مؼنتی داس اػتت  % 5نـبا داد که اثش تبسی  کبؿت دس استفبع ثوته و قطش ثالل دس ػتطح (1جذول)نتبیج تجضیه واسیبنغ 

دیگش تحقیقتبت هتم مجتین تتبثیش هیومیتک      .مؼنی داس ؿذ% 5و طول ثالل دس ػطح% 1اثش هیومیک اػیذ دس استفبع ثوته دس ػطح

ثشسػی اثش ػطوح مختلف هیومیک اػیذ ثش سوی گنذآ نـبا داد که ػتطوح مختلتف هیومیتک اػتیذ      دس پظوهـی،.اػیذ اػت

اثتش متقبثتل    .(Tahir et al., 2011)داسی ثین وصا ػبقه و استفبع ثوته و میضاا جزة اصت دس سؿذ گنتذآ داسد    اختال  مؼنی

ثش اػبع آصموا دانکن نـبا داد که کـتت   (2جذول)تبسی  کبؿت  میبنگین نتبیج مقبیؼبت. مؼنی ؿذ% 5دس وصا هضاس دانه دس 
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کیلتو گتشآ دس هکتتبس     5/4مصش  هیومیک اػیذ ثه مقتذاس  . دس هـتم خشداد موجت افضایؾ استفبع ثوته و قطش ثالل ؿذه اػت

ومیک اػتیذ سا ثتش جوانته    اثش هی( 2003)و همکبساا  Eyheraguibel. (3جذول)استفبع ثوته و طول ثالل سا افضایؾ داده اػت

صنی ثزس رست موسد ثشسػی قشاسدادنذ آنهب دس یبفتنذ که که هیومیک اػیذ می توانذ ثش طویلتش ؿذا سیـته چته ثتزس هتبی رست     

تتبسی  کبؿتت دس کتود     اثتش متقبثتل   .همچنین هیومیک اػیذ می توانذ موجت سؿذ ػبقه اصتلی گیتبه  گتشدد   . تبثیش داؿته ثبؿذ

کیلتوگشآ دس هکتتبس هیومیتک اػتیذ     3اسدیجهـتت ثتب مصتش      25دانه مـخص کشد که تبسی  کبؿتت   دس وصا هضاس (4جذول)

دس تحقیقی ثه این نتیجه سػتیذنذ کته هیومیتک    ( 2011)و همکبساا  Turgay .ثیـتشین مقذاس وصا هضاس دانه سا تولیذ می نمبیذ

 .اػیذ موجت افضایؾ ػملکشد دانه گنذآ می ؿود

 

 نتیجه گیشی کلی

ثه تبثیش ثؼیبس مثجت هیومیک اػیذ ثش گیبه و همچنین تبییذ این تبثیش توػط دیگش محققین، توصیه متی ؿتود کته    ثب توجه 

کـت صود هنگبآ موجتت دس اختیتبس   همچنین . اص هیومیک اػیذ ثه ػنواا کودی صیؼتی ثه جبی کود هبی ؿیمیبیی اػتفبده ؿود

 .قشاسدادا فشصت ثیـتش ثه گیبه می ؿود که دس نهبیت ػملکشد ثیـتشی حبصل می گشدد
 تجضیه واسیبنغ صفبت  1جذول ؿمبسه 

 منبثغ تغییشات
دسجه 

 آصادی

 میبنگین مشثؼبت

 قطش ثالل طول ثالل وصا هضاس دانه استفبع ثوته

 350.02ns 928.77ns 23.11ns 31.84ns 2 تکشاس
 *2499.19ns 78.69ns 211.1 *776.02 2 تبسی  کبؿت

 1043.37ns 214.9* 104.14ns **959.8 3 (ومیک اػیذهی)کود
 194.58ns 2253.34* 99.8ns 63.89ns 6 کود× اثش متقبثل  تبسی  کبؿت

 45.8 72.1 909.02 152.33 26 خطب
 %14.91 %32.7 %10.16 %10.35 ضشیت تغییشات

**,*,ns دسصذ می ثبؿذ1و5ثه تشتیت ثیبنگش ػذآ تفبوت مؼنی داس و مؼنی داس دس ػطح. 

 
 مقبیؼه میبنگین ػطوح فبکتوس تبسی  کبؿت ثش اػبع آصموا دانکن 2جذول 

ػطوح فبکتوس 

 تبسی  کبؿت

ػبنتی )استفبع ثوته

 α%=5(متش

میلی )قطش ثالل

 42.7b 113.41b اسدیجهـت α 25%=5(متش

 43.23b 115.6b اول خشداد

 50.21a 128.3a هـتم خشداد

  میبنگین هبیی که داسای حشو  مـتشک هؼتنذ اختال  مؼنی داس نذاسنذ

 ّیَهیک اسید بر اساس آزهَى داًکيهقایسِ هیاًگیي سطَح فاکتَر  3جدٍل 

ّیَهیک سطَح فاکتَر 

 (کیلَگرم در ّکتار)اسید

ػبنتی )استفبع ثوته

 α%=1(متش

میلی )طول ثالل

 108.8c 43.14ab (عدم هصرف)شاّد  α=%5(متش
1.5 111.66bc 45.91ab 

3 127ab 42.5b 

4 129a 49.97a 

  هیاًگیي ّایی کِ دارای حرٍف هشترک ّستٌد اختالف هعٌی دار ًدارًد
 

 بر اساس آزهَى داًکي در تاریخ کاشت ّیَهیک اسیدسطَح فاکتَر  اثر هتقابل  هقایسِ هیاًگیي 4جدٍل 

 α%=5(ػبنتی متش)استفبع ثوته (کیلَگرم در ّکتار)ّیَهیک اسیدسطَح فاکتَر  خ کاشتسطَح تاری

 اردیبْشت 55

 286.666667abc (عدم هصرف)شاّد 

1.5 312.666667abc 

3 336a 

4 317.666667ab 

 اٍل خرداد

 310.333333abc (عدم هصرف)شاّد 

1.5 270bc 

3 261.666667bc 

4 314.333333ab 

 255c (عدم هصرف)شاّد  ن خردادّشت
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1.5 318ab 

3 281abc 

4 296abc 

 هیاًگیي ّایی کِ دارای حرٍف هشترک ّستٌد اختالف هعٌی دار ًدارًد

 منبثغ
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Abstract 

Effect of planting date on corn and Hmice acid 
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1
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Effect of fertilizer on corn for Hmice acid test in Damavand in 2011 as a randomized 

complete block factorial design was conducted in three replicates. Factors examined 

include Hmice acid four levels (0, 1.5, 3 and 4.5 kg per hectare) as spraying and planting 

date was on 14, 22 and 29 May. Traits include plant height, ear length and weight of 1000 

seeds. Analysis of variance showed that the effect of planting date and plant height, ear 

diameter is significant at the 5% level. humice acid in plant height and ear length in the 1% 

level of significance was 5%. Effect on mean seed weight was 5%. Average results of 

comparisons based on Duncan test showed that the cultivation of the 29 may increase in 

plant height and ear diameter is eight. Humic acid intake to the 4.5 kg per hectare has 

increased plant height and ear length. Interaction showed that the highest weight of 1000 

seeds in the first planting date with the consumption of 3 kg ha humice acid. 
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