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اثر زمان و مقدار مصرف اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط
دیم

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود به محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط دیم،

آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شخصی

واقع در شهرستان جغتای انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل مقدار مصرف اسید هیومیک در 4 سطح

صفر (آب خالص)، 2، 4 و 6 لیتر در هکتار و زمان محلولپاشی در سه سطح رشد رویشی، آغاز رشد زایشی

و دو مرحله محلول پاشی در رشد رویشی و آغاز رشد زایشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که محلولپاشی

اسید هیومیک تأثیر معنیداری بر شاخص برداشت نداشت، اما باعث افزایش ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی

در بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به

شرایط عدم محلولپاشی اسید هیومیک گردید. تفاوت معنیداری بین مقادیر مختلف اسید هیومیک در

رابطه با ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی و تعداد دانه در غالف وجود نداشت. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد

بیولوژیک به ترتیب با محلولپاشی 4 و 6 لیتر در هکتار اسید هیومیک تولید گردید. با این وجود، تفاوت

بین تیمارهای محلولپاشی 4 و 6 لیتر در هکتار اسید هیومیک در رابطه با عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک

معنیدار نشد. باالترین وزن 100 دانه  در تیمار محلولپاشی 6 لیتر در هکتار اسید هیومیک بدست آمد که

از افزایش معنیدار نسبت به سایر مقادیر مصرف اسید هیومیک برخوردار بود. زمان محلول پاشی بر ارتفاع

بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تأثیر

معنیداری داشت. دو مرحله محلولپاشی اسید هیومیک در رشد رویشی و آغاز رشد زایشی باعث بهبود

ویژگیهای رشدی نخود و تولید باالترین تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد

دانه و عملکرد بیولوژیک نخود گردید. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک

نقش مفید و مؤثری در بهبود ویژگیهای رشدی و عملکرد نخود در شرایط دیم دارد.
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Effect of time and amount application humic acid on
yield and yield components of chickpea
In order to evaluate the reaction of yield and yield components of chickpea to humic acid
foliar  application  in  rainfed  conditions,  a  factorial  experiment  based  on  randomized
complete  block  design  with  three  replications  was  carried  out  on  Jovein  county.
Experimental factors included amount of humic acid at four levels of 0 (control), 2, 4 and
6 l/ha and time of foliar application at three levels of vegetative growth, beginning of
reproductive growth and two foliar applications in vegetative growth and beginning of
reproductive growth.  The results showed that foliar application of humic acid had no
significant effect on harvest index, but increased plant height, number of lateral branches
per plant, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100 seed weight, seed yield
and  biological  yield  compared  with  non-foliar  application  conditions.  There  was  no
significant difference between different amounts of humic acid in relation to plant height,
number of lateral  branches and number of seeds per pod.  The highest  seed yield and
biological  yield  were  produced  by  foliar  application  of  4  and  6  l/ha  of  humic  acid,
respectively. However, there was no significant difference between treatments of 4 and 6
l/ha of humic acid in relation to seed yield and biological yield. The highest weight of 100
seeds was obtained with foliar application of 6 l/ha of humic acid, which had a significant
increase compared to other amounts of humic acid consumption. Foliar application time
had a significant effect on plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod,
100 seed weight, seed yield and biological yield. The foliar application of humic acid in
vegetative  growth  and  beginning  of  reproductive  growth  improved  chickpea  growth
characteristics and produced the highest number of pods per plant, number of seeds per
pod, 100 seed weight, seed yield and biological yield of chickpea. The results of this study
showed that the foliar application of humic acid has a beneficial and effective role in
improving the growth characteristics and yield of chickpea in rainfed conditions.
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