تاثیر کاربرد اسیدهیومیک ،اوره و اوره با پوشش گوگردی بر خصوصیات کمی ،کیفی و
فعالیت آنزیمی گیاه شنبلیله )(Trigonella fenum-gracum
جمیله مبلغی 1و علیرضا الدنمقدم (نویسنده مسئول)

*2

یارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار،
 -1دانشجوی کارشناس 
reyhan.mobaleghi@gmail.comایران،

 -*2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایرانdr.ladan91@yahoo.com ،
تاریخ پذیرش :آذر 96 31

تاریخ دریافت :مهر 96 31

Effect of humic acid, urea and sulfur coated urea on quality characteristics
of Trigonella fenum-gracum
*Jamileh Moballeghi1 and Ali Reza Ladan Moghadam2
1- MS.c student, Department of Horticulture, Agriculture college, Garmsar Branch, Islamic Azad University,
Garmsar, Iran, reyhan.mobaleghi@gmail.com
2*- Assistant Professor, Department of Horticulture, Agriculture college, Garmsar Branch, Islamic Azad
University, Garmsar, Iran, dr.ladan91@yahoo.com
*Corresponding author: Ali Reza Ladan Moghadam
Received: September 2017
Accepted: November 2017
چ کی د ه
تغذيه متعادل عناصر غذا يي و مو هم زا يلآ دا م رب رثوم ياهروتكاف نيرت
عملكرد و يك فيت محصوالت کشاورزی است .اسيد هيوم كي

   

به عنواننن كي

اسيد آلي حاصل از هوموس و ساير منابع طبيعي ،بدون اثرات مخرب ز سي ت
محيطي همراه و همچنین کود اوره به عنوان یک منب رد نژورتین زا ینغ ع
کشاورزی کاربرد زیادی دارند .بر ای شیامزآ ساسا ن ی هب  صو تر      

  

ط حر

ًال تصادفی با  6تیمار 3 ،تکرار و هر تکرار حاوی  3گل اد ننن انج ما
آماری کام ًال
گردید .تیمارهای آزمایش نیز اسید هیومیک  1درصد ،اوره و اوره با پوشش
گوگردی  46گرم در مترمربع ،استفاده همزمان اسیدهیومیک  1درصد با اوره
و اوره با پوشش گوگردی  46گرم در مترمربع بود و گلدان ب نود

تیماررر ب ببه

Abstract
Balanced nutrition nutrients and organic matter of the
most important factors affecting the yield and quality of
agricultural products. Humic acid as an organic acid
derived from humus and other natural resources, with no
environmental impact as well as a rich source of nitrogen
urea fertilizers are used in agriculture. Traits in the study
were: Vitamin C, N, Fe, Zn, Cu and Superoxid dismutase
activity. The results showed that the treatment of humic
acid 1% with urea and sulphur coated urea have a best
result in N, Fe and Zn and humic acid have a best result
in Vitamin C, Cu and Superoxid dismutase activity.
Keywords: Fenugreek, Humic Acaid, Quality
characteristics, Sulphur Coated Urea, Urea.

عنوان شاهد در نظر گرفته شد .صفات مورد بررسی در این تحقی ترابع ق   
بودند از ویتامین ث ،نیتروژن ،آهن ،روی ،مس و فعالیت آن دیسکارپوس میز   
دیسموتاز .نتایج نشان داد که تیمار اسیدهیومیک و اوره با پوشش گو درگ ی ی
ی
بهترین نتایج را در صفات نیتروژن ،آهن ،روی و تیمار اسید هیومیک بهترین
نتایج را در صفات ویتامین ث ،مس و همچنین فعالی دیسکارپوس میزنآ ت    
دیسموتاز نشان دادند.
کلمات کلیدی :اسیدهیومیک ،اوره ،اوره ب شوپ ا ش وگ  گر دد دددی،خصو تایص
کیفی ،شنبلیله
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سال  ، 96 31دوره  ، 12شماره  ،3صص 5- 14
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مقدمه و کلیات

استفاده از انواع اسيدهاي آلي براي بهبود كمي و يك في

شنبليله يا شنبليد با نام علمي

Trigonella foenum-.

 graceum Lگياهي است علفي و هريت زا هلاس كي    
ج لگ هتسار ءزج هك تسا گربلگ اد      

مق يدا ررر ب ايس ررر كممم از اس اهدي ييي آل ييي ا باق تارث لل للل
مالحظهاي در بهبود خصو يص ات فيز يكي و شيميا يي و

يهيا   
 Legouminosaeو گ پلود زا هنادناهن يهاي هههههه ها 
        

محصو الت زراعي و باغي رواج ف اوار ننن يافتههه اس .ت

ل وجودد
ن بههه دليل ل
بيولوژ يكي خا ككك دارن ينچمه .د نن نن

     

تر يك بات هورموني اثرات مف  ديلوت شيازفا رد يدي و

سرخ( ،)Rosaceaeتيره فرع ناورپ ي هه هههداران و ج سن
یباش دد د(ديني،
 Trigonella L.از گروه     Trifoliaم مم 

بهبود يك فيت محصوالت كشاورزي دارند(س و تاوام

 .) 1385برگ ش امز زا هليلبن نن نننه زورما ات ميدق يا     

ملکوتی .) 13 84 ،باروری خاك به طور زياد به محتوي

همو مهم يياذغ رظن زا هرا

م و هدوب و در فرصم            

مواد آلي وابسته است .اسيد هيوم كي

اثرات سودمندي

قرارگرفته اس م .ت ووووواد ب هليلبنش گرب رد تيمها ا     

روي خا ككك و گ اي هه دارد و باا درك تالك نن ننن عناصررر

عبارتند از كل راك ،نهآ ،ميس و ،كيبروكسآديسا ،نت     

ضروري سبب افزايش جذببب آنهاا شدهه و ب رورا ييي

ت و نص صصیرزاده،
پروتئين ،ويتامين و ريبوفالوين(ریاست ت

یدهد(( Liu and
خاك و عملكرد گياهان را افزايش م 

  

 .)Cooper, 2000در ارتباط با اثرات مفی بيكرت د اا ااات

كشورهاي در حال توسعه و اس دافت ه ه دائممم گياهاننن از

هيوم يكي بر بهبود رشد گياهان گزارش شده است كههه

ب و فاك ييي
ذخاير غذا يي خاك ،بدون جايگزيني مناسب ب

غلظت کم این ماده رشد گیاه را به صورت معنيداري

موجب كاهش توان تول دي ييي و عنا رص غ كاخ يياذ   

يدهد( .)Xuenyuan et al., 2001بر اس سا
افزايش م 

شده است .در اين رابطه استفاده از كودهاي ش يايمي ييي

مواد فوق ،هدف از اج یقحت نیا یار ق رثا یسررب 

عترين راه ب ار ييي جب ار ننن كمبودد عناصررر
به عنوان سري 

کاربرد کودهای نیتروژنه به دو صورت اوره و اوره با

يرسد ،ول ييي هزينههه رو بههه
غذا يي خاك الزم به نظر م 

صه یا
گوشش گوگردی و اسید هیومی ییک ب خاش ر صص صص

 .) 1385كاخ يزيخلصاح شهاك

ايسب رد ر زا ي      

افزايش توليد كودهای شيميا يي  ،آلودگي خا ككك و آب

کیف د هایگ ی ا لبنش ییور ی  هل و و هسیاقم نینچمه 

ناش ييي از موادد ش يايمي ييي و  تیفیک شهاك ت یلو ددد ددددات

انتخاب کود برتر برای این گیاه بود.

کشاورزی موجب ایج تسا هدش جنرغب لئاسم دا     

  

        

فرآیند پژوهش

( .)Brussard and Ferrera- Cenato, 1997در

این    پژو شه   

کشاورزی متمرکز ،نیتروژن ضروریترین ماده غ یاذ ی

ب ط حر
تحقیقاتی واقع در شهرستان گرم اس ررر در قالب ب

یباش یاهدوک و د   
در تعیین عملکرد بالقوه گیاهان می ی

ًال تصادفی با  6تیمار و  3تک رار ب ارجا هلحرم ه    
کام ًال

نیتروژنه یکی از نهاده های مهم ب دیلوت شیازفا یار    

درآم .د     تیماره ااا ا نی ییی ز ش ا لما سسس س سسس ید هیومی ییی ک 1

گیاه دنتسه نا (((( (.)Fageria and Baligar, 2005

ع( ،)Uاوره با
درصد( ،)HAاوره  46گ برمرتم رد مر عع عع

در پ لاس زییا       95 31در گلخان هه های

    

پوشش گوگردی  46گرم در مترمربع( ،)SCUاس هدافت

اساسی دارد .به همین دلیل افزودن نیتروژن ب کاخ ه   

همزمان اسید هیومیک  1در  اب دص ا هرو     46گ رد مر

رد تف تدش و بجوم هایگ زتنس                

مترمربع( )HA+Uو همچنین اسید هیومیک  1در دص

نیتروژن در فراین و زتنسوتف د
تغییرات ار ی

شقن لیفورلک دیلوت

م
یگردد( .)Nakasathein et al., 2000از سویی دیگر

ب ا ا و رگوگ ششوپ اب هر دددددددددددددددد دی  46گ د مر ر   

تاثیر کاربرد اسیدهیومیک ،اوره 19 ...

مترمربع( )HA+SCUبودند و گلدان ب  نود تتیماررر ب ببه

انتهای کار نیز دادههای مو زا سپ رظن در

س از
عنوان ش ها ددد( )Controlدر نظ دش هتفرگ ر  .... ...پس س

وارد نرمم ماف از رر ر  Excelش دد ده و آنالل لیز آن ه اا ا توسط   

ضدعفونی گلدانها و افزودن بستر کش ،بسانم ت

   5

،شجنس     

نرمافزار آماری  SPSSانجام و مقایسه میانگین دادهها

عدد بذر در هر گلدان کشت ش تشذگ زا سپ و د    

با استفاده از آزمون چند دامنهای دانک حطس رد ن    %1

حدود  2هفته(با توجه به رش طب د ئئ ئئئی و کن لحارم د   

و  %5ارزیابی شد .برای رسم نمودار نی ییز از نرممماف راز

اولیه شنبلیله) تیمارها همراه با آب آبیاری یک روز در

 Excelاستفاده گردید.

میان و  3مرتبه در هفته سوم اعمال شد و ابتدای هفته

نتایج و بحث

ت.
پنجم نمونهبرداری و سنجش صفات انج ما پ فریذ ت ت

یده ریداقم نیرتشیب هک د     
جدول شماره  1نشان می ی

ویتامین ث به روش اکسیداسیون-احیا (اب یهار مممزاده و

ویتامین ث و مس و همچنین باالترین فعالی میزنآ ت   

همکاران ،) 1384 ،نیتروژن ب لادلجک شور ه (( ((( Mills

سوپراک  دیس د کیمویه دیسا رامیت رد زاتومسی

 ،)and Jones., 1996عناصر ریزمغ و یور ،نهآ یذ

درصد مشاهده شده اس رصانع ریداقم نیرتشیب .ت     

مس با استفاده از دستگاه ج یمتا بذ (( ((( Florence et

نیترو  نهآ ،نژ ویور 

 )al., 2002و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نیز

هیومیک   

بر اساس بازززداش یایمیشوتف ءایحا نت ییی ییی
ی( Bayer and

اختصاص یافت.

 )Fridovich, 1987مو گرارق یسررب در ر رد  .دنتف   

زین

 1در و دص

        

کرت رامیت هب ی  یب ا دیس        

1
      

پ اب هروا و یدرگوگ شش         

  

جدول  -1مقایسه میانگین صفات کمی مورد ارزیابی

ویتامین ث
ت یم ا ر
Control
HA
U
SCU
HA+U
HA+SCU

Table 1- Comparing the mean quantitative traits
روی
مس
آهن
نیتروژن

(میلیگرم در گ مر

(میلیگرم در گ مر

(میلیگرم در گرم

(میلیگرم در گرم

(میلیگرم در گ مر

وزن تر)

وزن خشک)

وزن خشک)

وزن خشک)

وزن خشک)

2.95 e
1.13 cd
11.14 e
25.82 e
7.74 cd
3.36 d
1.47 a
12.86 d
27.91 d
9.86 a
c
e
c
c
4.26
0.96
13.66
32.88
6.14 e
4.61 b
1.09 d
14.96 b
33.90 bc
7.28 d
b
c
ab
b
4.70
1.21
15.84
35.20
8.24 c
5.56 a
1.28 b
16.81 a
37.42 a
9.10 b
ميانگينهاى داراى حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنىدارى ندارند.

سوپراکسید دیسموتاز
(واحد آنزیم ب مرگ ر   
وزن تر)

63.12 c
71.91 a
56.74 e
58.16 d
65.08 c
68.60 b

Averages with the same letters According to the Duncan test, 5% difference was not significant

همان طور که پیش تر نیز عنوان شد ،اسيد هيوم كي

يتوانند  pHهاي
ضعيف در ساختمان مولكولي خود م 

اثرات سودمندي روي خاك و گياه دارد و با كالت

قيليا يي را اصالح كند ( .)Karakurt et al., 2009با

كردن عناصر ضروري سبب افزايش جذب آنها شده

تعدیل  pHتوسط مواد هيوم كي

یدهد
و باروري خاك و عملكرد گياهان را افزايش م 

كها جلوگيري شده و با تش يك ل هيومات كل يس م
خا 

( )Liu and Cooper, 2000که در این آزمایش

يشود
مانع از رسوب كردن فسفات كل يس م م 

بیشترین تاثیر را روی عنصر مس از خود نشان داد،

( .)Sanchez–Sanchez et al., 2006اثرات مفيد مواد

اما اختالط آن با هر دو نوع از کود اوره مصرفی سبب

تها يي
تهاي آنها به وسيله فعالي 
هيوم يكي با قابلي 

بیشترین جذب سایر عناصر مورد بررسی شد .اسيد

نظير آزاد سازي الكترون ها و مداخله در زنجيره

هيوم كي

با دارا بودن ميزان زيادي از گروههاي اسيد

از رسوب آهن در

تنف يس سلول و نيز افزايش منبع انرژي براي سلولها
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يشود(پوزشی و همکاران .) 90 31 ،گزارش
توجيه م 

مورد انتظار دارد(نورقلی پور و همکاران.) 1387 ،

شده است كه در ارقام مختلف انگور با كاربرد تر يك بات

ترکیب هر دو نوع اوره مورد استفاده در تحقیق با

هيوم يكي عملكرد از  3تا  70درصد نسبت به شاهد

اسید هیومیک سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی

.) 1388

کود و به دنبال آن بهبود شاخصهای کیفی گیاه

مطالعات  )1996( Valdrighi et alنشان می دهد که

شنبلیله گردید .نتایج این تحقیق در مورد کاربرد اسید

اسید هیومیک باعث افزایش جذب مواد معدنی توسط

هیومیک در افزایش ویتامین ث ،مس و فعالیت آنزیم

گیاهان از طریق افزایش نفوذپذیری غشای ریشه

سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب با نتایج محققینی نظیر

یشود .همچنین کاربرد اسید هیومیک مواد آلی خاک
م

طاهری

و

را افزایش داده که پیامد آن افزایش فعالیت

همکاران( ) 92 31و شیرکوند( ) 95 31مطابقت دارد.

میکروارگانیسمهای خاک ،بهبود بقا مواد غذایی و

همچنین نتایج حاصل از افزایش عناصر نیتروژن ،آهن

خاک

و روی در اثر کاربرد تیمار ترکیبی اسید هیومیک و

م
یباشد( .)Ahmed et al., 2010نيتروژن عنصري

شدار با یافتههای به ترتیب پیرصاحب و
اوره پوش 

مهـم و ح ـي اتي بـراي گ ـي اه بـه شـمار م يـ رود و در

همکاران(  ،) 1389جلینی و دوستی( ) 90 31و

افزايش يافته است(سبزواری و خزایی،

دسترسی

به

حجم

وسیع

پـروتئينهـا ،اس يـ دهاي نوكلئ كـي

تری

از

و كلروف ـي ل وجود

اجدادی(،) 93 31

یگراغانی
سعید 

یباشد.
هداوندمیرزایی( ) 95 31همسو م 

دارد و ب يـ ش از عنا ـص ر غـذا يي ديگـر در معـرض از

نتیجهگیری کلی

يباشـد و مقـدار بازيافـت آن كمتـر از
دست رفتن م 

یدهد که کاربرد 46
یافتههای این پژوهش نشان م 

یپور و
يباشد(نورقل 
نـصف مقدار به كار رفته م 

گرم در مترمربع کود اوره با پوشش گوگردی در

همکاران .) 1387 ،داليل پائين بودن راندمان جذب

یتواند
مقایسه با کود اوره معمولی با همین نسبت م 

تهاي
نيتروژن عبارتند از آزادسازي نيتروژن از باف 

تاثیرات نسبتا بهتری را بر شاخصهای کیفی گیاه

گياهي ،دنيتريف كي اسيون ،آبشو يي

و تصعيد

آمونيوم( .)Olaniyan et al., 2004این كارا يي

در

دارویی شنبلیله داشته باشد و ترکیب هر دو نوع کود
اوره با اسید هیومیک  1درصد سبب بهبود خواص

يباشد.
شرايط ايران نيز به داليل متعددي ب يس ار پائين م 

یشود و به دنبال آن
فیزیکی و شیمیایی کود حاصله م 

به علت هزينههاي رو به افزايش كودهاي شيميا يي ،

ییابند .لذا پیشنهاد
این شاخصها بهبود چشمگیری م 

الزم است كه جذب و مصرف نيتروژن از راندمان

یشود که محققین بعدی در هنگام استفاده از این دو
م

باال يي برخوردار باشد تا بدين وسيله از هزينه نهادهها

تهای دیگری از این
نوع کود آلی و شیمیایی ،نسب 

كاسته و سود باالتري عايد زارعين گردد .در این

مواد را هم مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.

تحقیق کاربرد کود اوره پوشش دار در مقایسه با اوره
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