
 

 

 مجله ترویجی گياهان دانه روغنی

 26-35 ، ص1399 تابستانو  بهار ،اول ، شمارهدومجلد 
http://jop.areeo.ac.ir 

 

 شرایط در( .Brassica napus L) کلزا عملکرد بر گياه رشد هایمحرک از برخی کاربرد تأثير

 رطوبتی تنش و نرمال

 3 تبریزی زادهزینل ، حسین 2رجایی ، مجید *1پسندیده محمد

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان اردبیل، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آب، و خاک تحقیقات بخش -1
 فارس، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آب، و خاک تحقیقات بخش -2ایران.  ،(مغان) اردبیل کشاورزی،

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز باغی، و زراعی تحقیقات بخش -3ایران.  شیراز، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان
 ایران.  ،(مغان) اردبیل کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان اردبیل، استان طبیعی منابع

 چکيده

از جمله  راهبردیارهای افزایش عملکرد گیاهان کهای رشد گیاه، یکی از راهکشاورزی نوین، استفاده از محرکدر 

منظور مقایسه اثرات این راستا، به تواند اثرات منفی تنش محیطی از جمله خشکی را کاهش دهد. درکلزا بوده و می

 1397-98تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی  های رشد بر عملکرد کلزا رقم دلگان در شرایط نرمال ومحرک

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان انجام شد. در این آزمایش، در دو شرایط رطوبتی، اثربخشی شش تیمار شاهد، 

آمینواسید، اسیدهیومیک، اسیدفولویک، عصاره جلبک دریایی و مصرف تلفیقی تیمارهای دوم، سوم و پنجم بر 

دست آمده نشان داد که در شرایط آبیاری کامل و بدون تنش، با هسه قرار گرفت. نتایج بعملکرد کلزا مورد مقای

ترتیب با کاربرد مصرف تلفیقی، درصد به 4و  5، 5، 7/7، 5/10توان عملکرد کلزا را های رشد، میمصرف محرک
تنش رطوبتی نیز، عملکرد شرایط  اسید و آمینواسید افزایش داد. دراسید، عصاره جلبک دریایی، فولویکهیومیک

ترتیب با کاربرد مصرف تلفیقی، آمینواسید، عصاره جلبک دریایی، درصد، به 4/3و  6/3، 8/4، 5/6، 7/9حد  کلزا در

شود در دست آمده، توصیه میهطورکلی، با توجه به نتایج بباشد. بهاسید قابل افزایش میاسید و هیومیکفولویک

پاشی اهش اثرات تنش و در شرایط نرمال به منظور تغذیه بهینه کلزا، محلولشرایط تنش خشکی به منظور ک

های رشد آمینواسید، اسیدفولویک و عصاره جلبک دریایی در دو مرحله رشدی )خروج از رزت و شروع محرک

 گلدهی( و اسیدهیومیک به شکل کود آبیاری در دو مرحله )آبیاری دوم و خروج از رزت( مصرف گردد. 

 .های رشد، ارتفاع، تعداد خورجیناسیدهای آلی، تنش رطوبتی، محرک: ای کليدیهواژه
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 بيان مسئله

درصد  40باشد که با دارا بودن بیش از های روغنی می( یکی از مهمترین دانه L.Brassica napusکلزا )

طیور دارد. به همین  درصد پروتئین در کنجاله، نقش مهمی در تغذیه انسان و خوراک دام و 40روغن در دانه و 

های روغنی، کلزا پس از سویا، مقام دوم را به لحاظ گستردگی سطح زیر کشت به دلیل، در جهان، در بین دانه

منظور کاهش وابستگی به واردات در ایران نیز به (.2013سازمان کشاورزی ایاالت متحده،خود اختصاص داده است )

تعریف شده  راهبردیهای برنامه ملکرد کمی و کیفی این محصول، جزءتر عروغن و ارزبری آن، افزایش هرچه بیش

های نوین تغذیه گیاهی از جمله کارگیری روشهب (. برای رسیدن به این هدف،2019، است )برکاتی و همکاران

توانند اسید و عصاره جلبک دریایی میواسید، آمیناسید، فولویکهای رشد، شامل هیومیکاستفاده از محرک

های رشد در کشاورزی امروزه شامل موادی به غیر از کی از راهکارهای اساسی، به حساب آید. محرکیعنوان به

باشند که در صورت کاربرد در مقادیر کم، موجب تحریک رشد گیاه، افزایش تأثیر کودهای کودهای شیمیایی می

 گردند.های محیطی میبه تنششیمیایی رایج، بهبود عملکرد کمی و کیفی و افزایش مقاومت گیاهان 

موجب  یهای مختلفتوانند با مکانیسمهای رشد میدهای آلی و محرکیبراساس تحقیقات انجام شده، اس 

اسید اسید و فولویکعنوان مثال، هیومیکویژه کلزا گردد. بهافزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و به

بندی خاک، گسترش سیستم ریشه گیاهان ل فسفر، روی و آهن، بهبود دانهبا افزایش حاللیت عناصر غذایی از قبی

شود )میکلسون، های رشد، موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان میمونرو تحریک رشد گیاه به وسیله هو

ر ( با انجام آزمایشی، تأثیر مثبت استفاده از اسیدهیومیک را د2013که، صدقی و همکاران )نحوی(. به2005

ا سبزینگی( و درنتیجه بهبود وضعیت یاند. آمینواسیدها با افزایش غلظت کلروفیل )وچغندرقند گزارش کرده

باشد. مطالعات نشان داده است که آمینواسیدها به صورت مستقیم فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان تأثیرگذار می

(. عصاره 2010شود )فاتن و همکاران، ثر واقع میهای فیزیولوژیک، رشد و نمو گیاه موو غیرمستقیم بر فعالیت

تواند موجب ها میو ویتامین ینهای رشد گیاهی همچون اکسین و سیتوکینجلبک دریایی نیز با دارا بودن محرک

واسطه داشتن ترکیبات پلیمری (. عصاره جلبک دریایی به2013زنگ و همکاران،   (افزایش عملکرد گیاهان گردد

توانند در جذب و نگهداری آب موثر بوده و در شرایط تنش خشکی، به حفظ رطوبت خاک کمک نماید )زداپ، می

2001.) 

های خشکی نیز قرار تواند تحت تنشبر تغذیه بهینه، میبه دلیل نیاز حیاتی گیاهان به آب، عملکرد کلزا، عالوه

در  خشک از جمله ایران است.گیرند، مناطق نیمههای خشکی قرار میگیرد. بیشترین نواحی که تحت تأثیر تنش

های کشور ایران، به دلیل پایین بودن میزان بارندگی و باالبودن میزان تبخیر، درصد اراضی استان 80بیش از 

بر شرایط بارندگی کم، تنش خشکی ممکن است در اثر دمای زیاد و پتانسیل ایجاد تنش خشکی وجود دارد. عالوه
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های (. در این راستا، گزارش شده است که استفاده از محرک2015جهان و همکاران،  (وجود آید وزش باد نیز به

( 5020) ملکوتیتواند کمک شایانی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی داشته باشد. سماوات و رشد فوق، می

مانع تبخیر آب از سطح  های آب، تا حد زیادیاسید با پیوند به مولکولهای هیومیکاند که مولکولگزارش کرده

های آب در داخل گیاه، اسید، با همین مکانیسم و با پیوند با مولکولهای فولویکگردد. همچنین مولکولخاک  می

 گردد.موجب کاهش تعرق گیاه می

تواند می های رشد گیاهمحرک، ایمنطقههای آزمایش دییو درصورت انجام و تأبیان شده با توجه به توضیحات 

بخشی بررسی اثراثبات این موضوع و برای بنابراین، به عنوان بخشی از برنامه کوددهی در کشت کلزا توصیه گردد. 

شده برای منطقه مغان( و افشان معرفیبر عملکرد کلزا رقم دلگان )رقم جدید آزادگرده های رشد گیاهیمحرک

 .مورد ارزیابی قرار گرفت در منطقه مغان، کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

های استان اردبیل بوده و بین کی از شهرستانیآباد مغان( منطقه مورد مطالعه )پارس منطقه:خصوصيات 

 21درجه و  48دقیقه تا  10درجه و  47شمالی و دقیقه عرض 42درجه و  39دقیقه تا  12درجه و  39مدارهای 

باشد. های مهم کشاورزی ایران میواقع شده است. این منطقه یکی از قطبالنهار گرینویچ شرقی از نصفدقیقه طول

رسد. این منطقه دارای اقلیم منطقه هکتار می 62024طوریکه، سطح اراضی کشاورزی در این منطقه به به

 باشد. در این منطقه،های معتدل و مرطوب میخشک و معتدل با هوای گرم و مرطوب در تابستان و زمستاننیمه

متر و میانگین، حداکثر و حداقل میلی 275(، 1393تا  1363ساله ) 30میانگین بارندگی ساالنه در دوره زمانی 

 باشد.گراد میدرجه سانتی -16و  41، 2/15ترتیب دمای ساالنه هوا به

 1اطالعات هواشناسی برای تمامی روزها در دوره رشد در شکل خصوصيات هواشناسی در دوره رشد کلزا:

های سال دمای شده در منطقه مغان، در هیچکدام از ماهشان داده شده است. در طول دوره رشد گیاه کلزای کشتن

، هشت و سه روز سیزدههای آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب یک، گراد گزارش نشد. در ماهدرجه سانتی -5زیر 

 گراد بود.های سال دما زیر صفر درجه سانتیاز ماه
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 .ای از خصوصيات هواشناسی استان اردبيل )مغان( در دوره رشدخالصه -1شکل 

 معرفی دستاوردها

  های رشد بر عملکرد دانهتأثير محرک

توان با توان نتیجه گرفت که در شرایط آبیاری کامل و بدون تنش، می، می1با توجه به شکل  شرایط نرمال:

کیلوگرم بر هکتار(،  3326های رشد )با و مصرف تلفیقی محرک هکتار(کیلوگرم بر  3802ومیک )با کاربرد اسید هی

کیلوگرم بر هکتار در تیمار شاهد،  3326عملکرد کلزا را افزایش داد. هرچند مصرف اسیدآمینه، عملکرد کلزا را از 

تأثیر مصرف باشد. دار نمییش به لحاظ آماری معنیاکیلوگرم بر هکتار افزایش داده است، اما این افز 3439به 

اسید )با کیلوگرم بر هکتار( و فولویک 3537کیلوگرم بر هکتار(، عصاره جلبک دریایی )با  3326اسیدآمینه )با 

، ترتیب اثرگذاری 4باشد. به طورکلی، با توجه به شکل کیلوگرم بر هکتار( در افزایش عملکرد، یکسان می 3539

 باشد:رمال رطوبتی، به ترتیب زیر میهای رشد بر عملکرد کلزا، در شرایط نمصرف محرک

 آمینواسید <اسیدعصاره جلبک دریایی= فولویک  <اسیدهیومیک <کاربرد مصرف تلفیقی

 درصد افزایش عملکرد( 4و  5، 5، 7/7، 5/10)به ترتیب با 

تلفیقی توان استنباط کرد که در شرایط تنش خشکی، مصرف ، می1: با توجه به شکل شرایط تنش خشکی

های رشد، کیلوگرم بر هکتار، نسبت به مصرف سایر محرک 3682کیلوگرم بر هکتار و آمینواسید با  4006با 

های کیلوگرم بر هکتار( و سایر تیمارها داشتند. مصرف محرک 3036بیشترین عملکرد را نسبت به تیمار شاهد )با 

کیلوگرم بر هکتار و عصاره جلبک  3395اسید  با یکفولو کیلوگرم بر هکتار، 3374ملکرد با عاسید رشد هیومیک

، 4کیلوگرم بر هکتار تأثیر یکسانی در افزایش عملکرد کلزا داشتند. درکل، با توجه به شکل  3519دریایی با 

 باشد:های رشد به شرح زیر میتوان چنین نتیجه گرفت که در شرایط تنش خشکی، ترتیب اثرگذاری محرکمی
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 اسیدهیومیک <اسیدفولویک <عصاره جلبک دریایی <نواسیدآمی <مصرف تلفیقی

 درصد افزایش عملکرد( 4/3و  6/3، 8/4، 5/6، 7/9)به ترتیب با 

های مختلفی در شرایط تنش، موجب افزایش اند که کاربرد اسیدهای آلی با مکانیزمتحقیقات متعدد نشان داده 

های آب در سطح خاک و اسید با پیوند به مولکولاسید و فولویکهای هیومیکگردد. مولکولعملکرد گیاهان می

های گیاهی، تبخیر از سطح خاک و تعریق و تعرق از گیاه را کاهش داده و موجب کاهش تنش خشکی درون بافت

اسیدهای آلی  ددر شرایط بدون تنش نیز، کاربر .(2019،؛ برکاتی و همکاران  5020، ملکوتیوات و اسم)گردد می

های خاک و افزایش سطح ریشه، موجب رشد و افزایش حاللیت عناصر غذایی خاک، فعال کردن میکروارگانیسمبا 

 گرم بر لیترمیلی 5/1پاشی نشان دادند که محلول (2011)و همکاران گردند. انجام بهبود عملکرد گیاه می

حفظ محتوای  آن علت که شد تنش و مناسب آبیاری در شرایط ذرت دانه عملکرد افزایش سبب اسیدفولویک

الداردیری و  اسید گزارش شده است.اکسیدان در اثر کاربرد فولویککلروفیل، تبادالت گازی بهتر و افزایش آنتی

درصد نسبت به تیمار  8/27تواند عملکرد دانه ذرت را اسید می( گزارش کردند که کاربرد هیومیک2012همکاران )

پاشی عصاره جلبک دریایی بر ( در بررسی تأثیر مقادیر مختلف محلول2008همکاران )شاهد افزایش دهد. راتور و 

دار کاربرد عصاره جلبک دریایی نسبت به تیمار شاهد، افزایش رشد و عملکرد سویای دیم، ضمن اثبات تأثیر معنی

جلبک دریایی نسبت  های رشدی همچون اکسین، جیبرلین و زآنتین در عصارهکنندهعملکرد دانه، به حضور تنظیم

( بیان کردند که اسیدهای آلی با ساز و کارهای مختلفی همچون اصالح 5020) ملکوتیداده شد. سماوات و 

های آب در خاک و اسید با مولکولهای هیومیکخصوصیات فیزیکی خاک و افزایش نفوذپذیری، ترکیب مولکول

گیاه موجب کاهش تبخیر و تعرق گردیده و درنتیجه موجب های آب در اسید با مولکولهای فولویکترکیب مولکول

در آزمایشی نشان دادند که ( 2012شوند. الداردیری و همکاران )افزایش رشد گیاه در شرایط تنش خشکی می

 4/46درصد به ترتیب عملکرد ذرت را  50و  75اسید در شرایط رژیم آبیاری ویژه هیومیککاربرد اسیدهای آلی به

 اسید( افزایش داد. درصد )بدون کاربرد هیومیک 100سبت به شاهد آبیاری درصد ن 8و 

  های رشد بر ارتفاع بوتهتأثير محرک

های ، در شرایط نرمال رطوبتی و بدون تنش خشکی، مصرف تلفیقی محرک2با توجه به شکل  شرایط نرمال:

سانتیمتر( و بقیه  7/160سانتیمتر( بیشترین ارتفاع بوته را نسبت به تیمار شاهد )با ارتفاع  7/177رشد )با ارتفاع 

متر(، آمینواسید )با ارتفاع تیسان 3/165اسید )با ارتفاع های رشد هیومیکهای رشد داشت. تأثیر محرکمحرک

متر( بر سانتی 160اسید )با ارتفاع متر( و فولویکسانتی 7/163متر(، عصاره جلبک دریایی )با ارتفاع سانتی 0/165

 داری نداشتند. ارتفاع بوته، اختالف معنی
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رشد )با های ، در شرایط تنش خشکی، مصرف تلفیقی محرک2: با توجه به شکل شرایط تنش خشکی

متر( و سایر تیمارهای سانتی 153متر( بیشترین ارتفاع بوته را در مقایسه با تیمار شاهد )با سانتی 3/172

سانتیمتر(، عصاره جلبک  3/165متر(، آمینواسید )با سانتی 7/165اسید )با های رشد داشت. تیمار هیومیکمحرک

ترتیب بیشترین ارتفاع بوته را داشتند، متر( هرچند بهسانتی 7/157اسید )با متر( و فولویکسانتی 7/163دریایی )با 

 دار نبودند.ها، معنیاما به لحاظ آماری، این اختالف

( نشان دادند که کاربرد اسیدهای آلی از طریق تأثیرات هورمونی )ترکیبات 2019برکاتی و همکاران )

کنندگی و افزایش جذب عناصر غذایی همچنین  قدرت کلیتهای گیاهی و جیبرلینی( و با تأثیر بر متابولیسمشبه

گردد. در بررسی منابع انجام شده، تحقیقی که اثر اسیدهای آلی را در ارتفاع بوته سبب افزایش ارتفاع گیاهان می

 رقم دلگان کلزا نشان دهد، بدست نیامد اما در تحقیقات دیگری که به اثرات مثبت کاربرد اسیدهای آلی در ارتفاع

اسید ارتفاع گیاه برنج پاشی فولویکنشان داد که محلول (2011دیگر اشاره شده است. خنگ ) اندام هوایی گیاهان

اسید به ( نیز نشان دادند که  مصرف خاکی هیومیک2013و بخشوین )  را به مقدار پنج درصد افزایش داد. دور

درصد افزایش داده است. پورمراد و همکاران  9/11کیلوگرم بر هکتار، ارتفاع گیاه ذرت را به مقدار  25مقدار 

اسید بر روی عملکرد گندم انجام شده بود، اسید و فولویک( در تحقیقی که به منظور بررسی تأثیر هیومیک2018)

اسید در ارتفاع گندم در شرایط تنش اشاره کرده است. ایشان گزارش اسید و فولویکبه اثرات مثبت کاربرد هیومیک

 10اسید با غلظت پاشی فولویککیلوگرم در هکتار و محلول 20اسید به مقدار د که کاربرد توأم هیومیکانکرده

 درصدی ارتفاع اندام هوایی گیاه گندم در شرایط تنش شده است. 1/18گرم بر لیتر موجب افزایش 

   های رشد بر تعداد خورجينتأثير محرک

ترتیب شرایط نرمال و بدون تنش خشکی، بیشترین تعداد خورجین به، در 3با توجه به شکل شرایط نرمال: 

 <خورجین( 138آمینواسید ) <خورجین( 141اسید )هیومیک <خورجین( 151در تیمارهای مصرف تلفیقی )

خورجین( مشاهده شد.  127تیمار شاهد ) <خورجین( 128عصاره جلبک دریایی ) <خورجین( 131اسید )فولویک

اسید به لحاظ آماری، در یک گروه جین در سه تیمار شاهد، عصاره جلبک دریایی و فولویکاختالف تعداد خور

 ند.آماری قرار داشت

ترتیب در تیمارهای مصرف : در شرایط تنش، بیشترین تعداد خورجین در ساقه فرعی بهشرایط تنش خشکی

 131اسید )فولویک <ین(خورج 135آمینواسید ) <خورجین( 140اسید ) هیومیک <خورجین( 147تلفیقی )

های خورجین( وجود داشتند. تأثیر محرکه 113تیمار شاهد ) <خورجین( 124عصاره جلبک دریایی ) <خورجین(

حیدری و  باشند.اسید در تعداد خورجین به لحاظ آماری در یک حد میاسید و فولویکرشد آمینواسید، هیومیک
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دار کاربرد اسیدهای آلی بر حقیقات خودشان به اثر مثبت و معنی( در ت2015( و ایافر و همکاران )2014خلیلی )

اند. در کلزا، کمبود آب در  مرحله رشد گلدهی های بوته چای و کلزا اشاره کردهتعداد خورجین و یا خورجین

 ندارد.گردد اما بعد از مرحله گلدهی، کمبود آب تأثیری در تعداد خورجین موجب کاهش تعداد خورجین می

 
 .تأثير برهمکنش سطوح آبياری و تيمارهای محرک رشد بر عملکرد -2شکل 

 

 

 
 

 . تأثير برهمکنش سطوح آبياری و تيمارهای محرک رشد بر تعداد خورجين در بوته -3 شکل

آماری هایی که دارای حروف در هر دو گروه شرایط نرمال )حروف بزرگ( و تنش خشکی )حروف کوچک(، میانگین)

 (نیست.دار مشترک هستند، بیانگر آنست که تفاوت آماری، در سطح احتمال پنج درصد، معنی
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 درصد افزایش عملکرد کودی نسبت به تيمار شاهد در شرایط نرمال )الف( و تنش خشکی )ب( -4شکل 

 

 های ترویجیتوصيه

خشکی باشد. تواند متفاوت با شرایط بدون تنش تأثیر کاربرد اسیدهای آلی در شرایط تنش خشکی می

عصاره جلبک دریایی=   <اسیدهیومیک <که، در شرایط آبیاری کامل و بدون تنش، مصرف تلفیقیطوریبه

افزایش عملکرد درصد  4 درصد و درصد 5، درصد 5، درصد 7/7، درصد 5/10آمینواسید به ترتیب با  <اسیدفولویک

 <آمینواسید <تنش خشکی نیز، مصرف تلفیقینسبت به تیمار شاهد، بیشترین اثربخشی را داشتند. در شرایط 

و  درصد 6/3، درصد 8/4، درصد 5/6، درصد 7/9اسید به ترتیب با هیومیک <اسیدفولویک <عصاره جلبک دریایی

عملکرد داشتند. درهر دو شرایط تنش خشکی و نرمال، افزایش عملکرد، بیشترین تأثیر را در افزایش  درصد 4/3

توان با تواند در افزایش کلزا موثر باشد. حتی در شرایط تنش خشکی، میهای رشد میمصرف تلفیقی محرک

 های رشد، اثرات تنش را کاهش داد.مصرف تلفیقی محرک

شرایط نرمال به منظور شود در شرایط تنش خشکی به منظور کاهش اثرات تنش خشکی و در توصیه می

 .( مدنظر قرار گیرد1زیر )جدول های عمومی، جدول کوددهی بر توصیهتغذیه بهینه کلزا عالوه

قیقات خاک و آب، کشاورزان حبا توجه به وجود انواع کودهای تقلبی در بازار و براساس توصیه موسسه ت

ی اطمینان حاصل کرده و با ارسال آن به های کوددرموقع خرید حتمأ از شماره ثبت کودی درج شده در بسته

 نسبت به اصالت کود اطمینان حاصل نمایند.  3000646424سامانه پیامکی 
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 تکميلی بر اساس مرحله رشدی کلزا های کوددهیتوصيه -1جدول

 مقدار روش کوددهی مرحله رشد کلزا نوع محرک رشد

 در هزار 5غلظت  پاشیمحلول دهیخروج از روزت و شروع گل آمینواسید

 در هزار 5غلظت  پاشیمحلول دهیخروج از روزت و شروع گل اسیدفولویک

 در هزار 5غلظت  پاشیمحلول دهیخروج از روزت و شروع گل عصاره جلبک دریایی

 کیلوگرم در هکتار 5 کود آبیاری آبیاری دوم و خروج از رزت اسیدهیومیک

 قدردانی

 لذادر منطقه مغان است.  "01-50-10-010-96052-970056"این پژوهش حاصل از اجرای پروژه شماره  

های این پروژه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع از موسسه تحقیقات خاک و آب به جهت تأمین هزینه

 ود.شطبیعی استان اردبیل به جهت تأمین امکانات اجرای پروژه تشکر و قدردانی می

 منابع 

. بررسی اثر اسیدهیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم 1397 م.، ملکوتی، م. ج. و طهرانی، م. م. ،پورمراد

، 5،  شماره 32و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی. نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(. جلد 

 . 977 -985صفحه 

اذب رطوبت اثرات کاربرد پلیمر سوپرج. 1393. مایستانیجهان، م.، م. نصیری محالتی، ف. رنجبر، آریایی م. ن. ک

های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی پاشی اسید هیومیک روی برخی ویژگیدر خاک و محلول

 .753-766، صفحه 4شماره  6. نشریه علمی پژوهشی بوم شناسی کشاورزی، جلد ،در شرایط مشهد چغندرقند

های فتوسنتزی انه و گل، رنگدانهبر عملکرد د هأثیر اسید هیومیک و کود فسفر. ت1393حیدری، م. و خلیلی، س.

-199، صفحه  2،  شماره 45نشریه علوم گیاهان زراعی ایران. جلد . و مقادیر عناصر معدنی در گیاه چای ترش

191 . 

 و کمی افزایش برای فولویک( و )هیومیک آلی اسیدهای از استفاده . ضرورت1384 م. ملکوتی، و  س سماوات،

 انتشارات سنا، تهران، ایران. . 463 فنی شماره نشریه . کشاورزی محصوالت کیفی

. دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و 1393و افضلی، م.  ر ف.، رضایی ح.، میرضاشاهی، ک.نورقلیپو

  تغذیه گیاه کلزا. انتشارات سنا، تهران، ایران.
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