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چکیده
به منظور ارزیابی اثر مالچ و هیومیک اسید بر صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای ) ،(SC 704آزمایشی در سال  1393در
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین انجام شد .طرح آماری مورد استفاده فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی
در  3تکرار بود که کاربرد هیومیک اسید  %12در سه سطح ( 20 ،0و  40لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری در دو مرحله -4
 5برگی و گلدهی) به عنو ان عامل اول و عامل دوم مالچ ،شامل مالچ پالستیک نقره ای روی سیاه ،مالچ زنده (ماش سبز که
همزمان با کاشت ذرت بین ردیف های ذرت کاشته شد) و خاک بدون مالچ (کنترل علف های هرز توسط علفکش اکوئیپ)
بود .نتایج نشان داد سطوح مختلف هیومیک اسید و مالچ بر صفات مورفولوژیک اثر معنیدار داشتند .بین تیمارهای مالچ
باالترین وزن خشک اندام هوایی ،ارتفاع بوته و وزن هزار دانه به مالچ پالستیک نقرهای روی سیاه تعلق داشت که از نظر
آماری اختالف معنی داری با مالچ زنده ماش نداشت .همچنین مصرف 20لیتر هیومیک اسید در هکتار منجر به افزایش 50
درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار صفر شد .مصرف هیومیک اسید از طریق سیستم آبیاری در مراحل رشدی حساس گیاه
ذرت میتواند به رشد و افزایش عملکرد کمک نماید.
کلمات کلیدی :مالچ پالستیک ،هیومیک اسید ،ذرت

 .1مقدمه

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط سازمان جهانی فائو جمعیت جهان تا سال  2020به  7/5تا  8میلیارد و تا سال
 2050به  9میلیارد نفر خواهد رسید ( .)Alexandratos and Bruinsma, 2012این در حالی است که پیشبینی
میشود رشد تولید محصوالت کشاورزی طی ده سال آینده با  0/3درصد افت به کمتر از  1/7درصد در سال برسد .در مقابل
رشد فزاینده تقاضا در کشورهای در حال توسعه و نو شکوفا تأثیر زیادی بر رشد قیمت جهانی محصوالت کشاورزی در دهه
پیش رو خواهد داشت ( .)FAO, 2012کل تولید ذرت دانه ای در جهان در سال  2012نزدیک به  873میلیون تن بوده
است که ایران با  415هزار هکتار سطح زیر کشت ذرت دانهای ،حدود  %0/27از کل تولید جهان را به خود اختصاص داد و
هم اکنون آمریکا با  %31بزرگترین تولید کننده دنیا است ).(FAO, 2014
استفاده از مالچهای پلیاتیلن به خاطر مزایای بسیار آنها همچنان در حال افزایش است .به ویژه در مناطق خشک که با
مشکل کم آبی روبرو ه ستند .در ایران متأسفانه به دالیل متعدد از جمله عدم وجود ماشین آالت مالچینگ ،عدم تولید
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پالستیکهای مناسب با توجه به نوع گیاه و فصل کاشت ،اجارهای بودن زمینها و عدم آگاهی کشاورزان از تکنیک صحیح
مالچینگ ،پالستیکها جمعآوری نمیشوند و بعد از چند سال مشکالت زیادی در کاشت محصوالت بعدی ایجاد میشود
(رجب الریجانی .)1393 ،البته مالچهای زیستی وجود دارند که از گذشته تا به امروز استفاده شدهاند از جمله کاه و کلش،
خرده چوب ،برگ درختان و کمپوست که این اگرچه بی ضرر هستند اما انجام مالچینگ توسط آنها دشوار بوده و نیز دوام آنها
بسیار کم است .در این میان ،مالچ زنده ) (Living mulchبا توجه به اثر کنترلی بر علفهای هرز ،کاهش تبخیر از
خاک ،افزایش تنوع در زیست بوم و حاصلخیزی خاک (در خانواده حبوبات) بسیار مورد توجه پژوهشگران و کشاورزان
ارگانیک بوده است ) .(Aladesanwa & Adigun, 2008
از سوی دیگر پر واضح است که اکثر مناطق ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و دچار فقر ماده آلی خاک
هستند .در حالیکه محتویات آلی خاک یکی از مهمترین بخشهایی است که به طور مستقیم بر حاصلخیزی خاک و
بافتهایی با ساختار پیچیده و ناهمگن اثر می کند اگر چه آنها درصد کمی از وزن خاک را اشغال میکنند ( Khaled and
 .)Wafy, 2011در گزارشها آمده که نزدیک به  %80از مواد آلی خاک از مواد هیومیکی تشکیل شده & (Brady
) Weil, 2008که یکی از اجزاء اصلی این مواد ،هیومیک اسید است .هیومیک اسید مخلوط ناهمگون از چند ترکیب است
که به طور کلی خواص شیمیایی مشابه دارند و چند وظیفه مختلف در خاک و رشد گیاه را انجام میدهد (اکبرزاده.)1392 ،
هیومیک اسید نوعی کالت طبیعی محسوب میشود که سبب تشکیل کمپلکسهای پایدار با عناصر میکرو و ماکرو شده و
جذب آنها را برای گیاه آسان میکند ) .(Çelik, 2010; Trevisan et al., 2010هیومیک اسید همچنین نیاز به
کودهای دیگر را نیز کاهش داده و سبب بهبود ساختمان خاک ،تبادل هوای و بهبود شرایط برای توسعه میکروارگانیزمهای
خاک میشود ) .(Calvo, 2014به ویژه اینکه این ترکیبات غنی از کربن بوده و نیاز غذایی ریزجانداران خاک را بر آورده
میکنند .همچنین هیومیک اسید با افزایش قدرت نگهداری رطوبت در خاک ) (Brady & Weil, 2008و گسترش
ریشه ) ،(Cooper et al., 1998اثرات تنش کم آبی را بر گیاه کاهش میدهد ) .(Larcher, 2003کاربرد هیومیک
اسید به میزان  25 kg/haموجب افزایش معنیدار عملکرد علوفه ذرت شد ).(Daur and Bakhashwain, 2015
با توجه به توضیحات فوق ،این تحقیق سعی داشته است با در نظر گرفتن اثرات مثبت مالچها بر علفهای هرز و حفظ
رطوبت خاک از یک سو و فوائد بسیار هیومیک اسید از سوی دیگر ،واکنش گیاه ذرت را نسبت به سطوح مختلف تیماری
بررسی نماید.
 .2مواد و روشها

آزمایش به صورت طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار از اواسط خرداد ماه به اجرا در آمد که در آن
فاکتور کاربرد هیومیک اسید %12در سه سطح ( 20 ،0و  40لیتر در هکتار) به صورت کود آبیاری در دو مرحله ( 4-5برگی و
گلدهی) و فاکتور مالچ (مالچ پالستیک سفید روی سیاه ،مالچ زنده (ماش سبز که همزمان با کاشت ذرت با تراکم 200000
بوته در هکتار در دو خط با فاصله  20سانتی متر بین ردیفهای ذرت کاشته شد) و خاک بدون مالچ بود .عملیات داشت نظیر
کوددهی بر اساس نتایج آزمایشگاه خاک و مطابق با توصیههای متخصص تغذیه انجام شد .درصد ظهور گیاهچه با شمارش
تعداد نهایی از بذور سبز شده در هر خط در پایان روز هشتم محاسبه شد .ارتفاع بوته از طوقه تا زیر گل تاجی و قطر ساقه در
محل طوقه اندازه گیری شد .وزن خشک گیاه پس از اندازه گیری وزن تر در آون با دمای  75 C°به مدت  72ساعت قرار
داده شد و سپس با ترازوی دیجیتالی توزین گشت.
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تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SASو مقایسه میانگین دادهها توسط آزمون چند دامنهای دانکن
انجام پذیرفت.
 .1نتایج و بحث

 1-3درصد رویش گیاهچه

تجزیه واریانس انجام شده بر درصد ظهور گیاهچه ذرت نشان داد که عامل مالچ در سطح احتمال  0/01تأثیر معنیداری
بر این صفت داشت .و از آنجایی که در زمان اندازه گیری درصد ظهور گیاهچه هنوز تیمار هیومیک اسید اعمال نشده بود اثر
ساده هیومیک اسید و اثرات متقابل تیمارها بر این صفت معنی دار نبود (جدول  .)1مقایسه میانگین عامل مالچ نشان داد که
بیشترین درصد ظهور گیاهچه ذرت مربوط به تیمار مالچ پالستیک با میانگین  94/86میباشد و کمترین درصد ظهور گیاهچه
را تیمار شاهد (بدون مالچ) با میانگین  83/80داشت (شکل  .)1به نظر میرسد وجود رطوبت و دمای مناسب زیر پالستیک
مهمترین عوامل تسریع در رویش گیاه بودند .طبق آزمایشی که در سال  2010بر گیاه ذرت انجام شد ،مشخص گردید که با
کاربرد مالچ پالستیک ،میزان رطوبت و دمای خاک به طور معنیداری نسبت به تیمارهای بدون مالچ افزایش یافته
است ).(Yan et al., 2010

جدول  -1-1تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک ذرت
Table 1. Analysis of variance for effect of teats on maize morphological characteristics
میانگین مربعات
منبع تغییرات

ظهور گیاهچه

ارتفاع بوته

MS
قطر ساقه

وزن خشک گیاه

S.O.V

D.F

هیومیک اسید

2

26.73 ns

2

**338.18

**8755.92

4

2.940ns

59.27 ns

0.148 ns

16

38.99

381.49

0.948

3860982.5

7.112

9.819

4.99

23.15

)(Humic acid
مالچ
)(Mulch
هیومیک اسید× مالچ
)(Humic acid × Mulch
خطا
)(Error
ضریب تغییرات
)(c.v

%

)Height(cm

)(mm

)Dry weight(kg/ha

**3231.53

*5.05

7519547.33ns

** 7.49

**41186213.33
585905.35ns

* ،ns

و ** به ترتیب بیانگر غیرمعنیدار و اختالف معنیداری در سطح  5و 1درصد میباشد.
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شکل  -1اثر تیمارهای مختلف مالچ بر درصد ظهور گیاهچه
Fig 1. Effect of mulch treatments on seed emergence percentage.

 2-3ارتفاع بوته

تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشان داد ،دو عامل هیومیک اسید و مالچ در سطح احتمال  0/01بر این صفت اثر معنیداری
داشتند ،در حالیکه اثر متقابل تیمارهای آزمایش معنی دار نبود (جدول  .)1بلندترین بوتهها ( )215 cmدر تیمار 20لیتر در
هکتار هیومیک اسید اندازهگیری شدند ،اگرچه بین میانگین های به دست آمده از این تیمار و تیمار  40لیتر در هکتار اختالف
معنیداری وجود نداشت (شکل  .)2نتایج آزمایشات ) Ulukan (2008در مطالعه تأثیر هیومیک اسید بر گندم نشان داد
که ارتفاع گیاه از صفاتی بود که بیشترین پاسخ را به کاربرد هیومیک اسید نشان داده است .همچنین مقایسه میانگین اثر
ساده مالچ بر ارتفاع بوته ذرت نشان داد که بیشترین ارتفاع را تیمار مالچ پالستیک با میانگین  94/86داشته است اما میانگین
حاصل شده از این تیمار و تیمار مالچ زنده در یک سطح آماری قرار گرفته و اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (شکل .)2
بررسیهای ) RajabLarijani and AghaAlikhani (2011نشان داد که تیمار مالچ پالستیک سفید/سیاه
باالترین ارتفاع ،شاخص سطح برگ ،دانه و عملکرد روغن را به خود اختصاص داد .استفاده از مالچ پالستیک به طور قابل
توجهی در مقایسه با خاک بدون پوشش ،سبب افزایش ارتفاع گیاه ذرت شد ).(Khorshid et al., 2006
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شکل  -2اثر تیمار هیومیک اسید و مالچ بر ارتفاع بوته ذرت
Fig 2. Effect of treatment humic acid (A) and mulch (B) on maize plant height

4

 3-3قطر ساقه

تجزیه واریانس صورت گرفته بر قطر ساقه ذرت نشان داد که عامل هیومیک اسید در سطح  0/05و مالچ نیز در سطح
 0/01بر قطر ساقه ذرت اثر معنیدار داشت (جدول  .)1مقایسه میانگین اثر ساده هیومیک اسید بر قطر ساقه ذرت نشان داد،
بیشترین قطر ساقه مربوط به تیمار 20لیتر در هکتار هیومیک اسید با میانگین  20/5میلیمتر بود (شکل  .)3در میان
تیمارهای مالچ نیز باالترین قطر ساقه ( )20/8 mmبه تیمار مالچ پالستیک و پس از آن به مالچ زنده ( )19/6 mmتعلق
داشت (شکل  .) 3در همین رابطه نتایج ) Khodam Kahangi et al., (2014بیانگر این بود که به علت رقابت
میان ذرت ،ماش و علف هرز پایینترین ارتفاع و قطر ساقه ذرت در کاربرد مالچ زنده ماش حاصل شد .مطابق نتایج
) Moosavi et al., (2012کاهش قطر ساقه میتواند ناشی از رقابت بین گیاه زراعی و علفهای هرز برای
پارامترهای زیست محیطی مانند نور ،آب ،فضا و کاهش فتوسنتز باشد.
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شکل  -3اثر تیمارهای هیومیک اسید و مالچ بر قطر ساقه.
Fig 3. Effect of humic acid (A) and mulch (B) on maize diameter.

 4-3وزن خشک

تجزیه واریانس انجام شده برای وزن خشک گیاه ذرت نشان داد که هیومیک اسید اثر معنیداری بر این صفت نداشت اما
عامل مالچ در سطح احتمال  0/01اثر معنیدار نشان داد (جدول  .)1مقایسه میانگین اثر ساده مالچ بر وزن خشک بوته ذرت
نشان داد که بیشترین وزن خشک گیاه در تیمار مالچ پالستیک ) )9981 kg/haثبت شد که از نظر آماری اختالف معنی
داری با تیمار مالچ زنده ) )9944 kg/haنداشت (شکل  .)4وزن خشک گیاه در تیمار مالچ پالستیک عمالً  %60باالتر از
تیمار بدون مالچ بود .بر اساس آزمایشات صورت گرفته نیز بیان شد که در تیمار مالچ پالستیک عملکرد ماده خشک -12
 14/7تن در هکتار نسبت به تیمار بدون مالچ باالتر بوده است ).(Easson and Fearnehough, 2000
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طی بررسی های صورت گرفته بیان شد که مواد هیومیکی با افزایش جذب مواد غذایی اثر عمده ای بر رشد گیاه به جای
میگذارند ) .(Hussein and Fawy, 2011سعادت و همکاران ( )1387با بررسی اثر مالچ پالستیک سیاه و مقدار آب
مصرفی روی شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک گوجه فرنگی بیان نمودند که بیشترین مقادیر شاخص سطح برگ و
تجمع ماده خشک را تیمار  %100نیاز آبی و مالچ پالستیک سیاه بدست آوردند.
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شکل  -4اثر تیمارهای مختلف مالچ بر وزن خشک کل گیاه ذرت.
Fig 4. Effect of mulch on maize dry weight.

.4نتیجه گیری

عامل هیومیک اسید توانست بر صفات مورفولوژیک ارتفاع بوته و وزن خشک بوته ،اثر معنی دار و مثبتی داشته باشد .طی
بررسی صورت گرفته می توان اینگونه اذعان نمود که باالترین درصد از صفات مورفولوژیکی مربوط به تیمار مالچ پالستیک
به سبب جلوگیری از رویش علفهای هرز و حفظ رطوبت خاک را به خود اختصاص داده است .همچنین طی این بررسی
مشخص گردید که بیشترین درصد از صفات مورفولوژی در تیمار 20لیتر در هکتار هیومیک اسید با توجه به نقش این مواد بر
بخش عمده ای از مواد آلی خاک و حذف اثرات منفی کودهای شیمیایی از خاک و در نتیجه آن افزایش جذب مواد غذایی به
خود اختصاص دادند ،اگرچه بین میانگین های به دست آمده از این تیمار و تیمار  40لیتر در هکتار اختالف معنیداری وجود
نداشت.
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