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 چکيده
یاای  اساید در تاراک   به کااربرد ییومیا    واکنش ای درمنظور بررسی رشد رويشی و زايشی گوار يا لوبیای خوشهبه

در مزرعاه   تکارار  ساه  باا  یتصاادف  کاما   ییاا بلوک طرح قالب در خُردشده ییاکرت صورتبه یشيآزمامختلف کاشت، 
 ساح   چهارشام   یشي. عوام  آزماشد اجرا 1395تابستان درخوزستان  یعیطبو منابع یکشاورز علوم دانشگاه یقاتیتحق
، 55، 35 شاام  تاراک  مختلاف )   چهارو  یاصل ییاکرت دردر یکتار(  کیلوگرم15و  10پنج،  صفر، شام ) دیاس یومیی

 بار و تاراک  کاشات    دیاسا  یا ومیی یاصال  اثراتکه نشان داد  جينتا .بودند یفرع ییاکرت دردر مترمربع(  بوته95و  75
دانه و مااده خشا     عملکردغالف و دانه در مترمربع،  تعدادتعداد برگ در مترمربع،  ،یتعداد شاخه فرع ،بوتهارتفاع صفات

 شيافازا  با ن،ییمچن. افتندي شيافزاصفات نامبرده  د،یاس یومیی شيبا افزا کهیطوربه ،بود دارمعنی(  يولوژی)عملکرد ب
 عملکارد عملکارد داناه،    صافات  بار متقابا  فاکتوریاا    اثار . افات ي شيافزا یفرع ییاشاخه تعداد جُزبهصفات  اکثر تراک ،

عملکارد داناه    نيشاتر یب ،یکلا طاور باه باود.   داریمعن درصدي سح   درو تعداد غالف در مترمربع  بوته ارتفاع  ،يولوژیب
 و دیاس یومییدر یکتار  کیلوگرم15مصرف  ازدر یکتار(  وگرمکیل6/17955) خش  ماده ودر یکتار(  کیلوگرم7/4209)

در  کیلاوگرم 6/4812)  يولوژیب عملکرد ودر یکتار(  کیلوگرم2/1433عملکرد دانه ) نيدر مترمربع و کمتر بوته95 تراک 
 .آمد دستبه مترمربع در بوته35 تراک  و دیاس یومییعدم مصرف  ازیکتار( 

 
 شناسی، عملکرد، کود آلی، ماده خش ، ريختبوتهفاعارت های کليدی:واژه

 

   1مقدمه
 Cyamopsisی( بااا نااام علماایاخوشااه یایاا)لوب گااوار

tetragonoloba L. اهیا گ نيا ا. است بقوالتاز خانواده  یاییگ 
 و دارد یخشک به نسبت يیباال تحم  و بودهتابستانه و نورپسند 

جواناه  یبارا  محلاوب  یدما. دیدیم  یترج را گرم ییوا و آب
گوار مانناد   شهي. راست گرادیسانت درجه30 تا 25 اهیگ نيا یزن
 تاروژن یکننده نتیتثب ییایخانواده بقوالت باکتر ایانیگ ريسا
 ,Ghulam Nabi) دیاد یما  شيافزا راخاک  تروژنیکه ن دارد

 شاده  کشات  یندوساتان  در بارنخستین برای گوار گیاه(. 2013
 نظیار  یجاو  سخت شرايط برابر در گیاه اين یباال تحم . است
 که است شده سبب آفتاب ديشد نور و یسنگ ییازمین ،یآبک 
 کاا يآمر متحاده  االتيا ا وارد یناد  توسط یالدیم 1903سال در

 جهت اوکالیما و تگزاس در یالدیم 1950دیه  ياوا در و شود
 را منااط   نيا ا ییاا نیزم از یعیوس حج  ،یتجار یبرداربهره
 از ساودان  در کاه یدرحاال  ،دیناد  اختصاا   گاوار  کشت جهت

                                                           
 farnaz_ahmadi@rocketmail.com نویسنده مسئول: *

 تولیاد  اماروزه . گرفات  قرار وکارکشت مورد یالدیم 1930سال
 صاورت  آمريکاا  و پاکساتان  یناد،  یکشوریا در اهیگ اين عمده

 رشد دوره طول در اهیگ نيا. (Pitia Lokose, 2011) ردیگیم
 اي و حد از شیباما باران  دید،یم نشان مثبت واکنش یاریآب به
 و یاا داناه  شادن دهیچروکو  اهیس باعث یدگیرس از پس طوبتر

 .(Gresta et al., 2013) شودیم یاآن تیفیک کایش نيبنابرا
 بوده  يد صورتبه اهیگ نيیند و پاکستان کشت ا یدر کشوریا

-به ،است یرشد گوار کاف یبرا یاریسه مرتبه آب کهشده  انیب و

 کیلاوگرم 1372 یرایا مقادار آب  نيا در پاکساتان باا ا   کاه یطور
 ,.Akhtar et alاسات )  آماده  دسات باه دانه  عملکرددریکتار 

 یاریا آب صاورت به کشت اگر کهشده  گزارش نییمچن. (2012
 داناه عملکارد   رد،یا گ صاورت  مرتباه  ساه  از شیب و باشد کام 

 دياااآیمااا دساااتدر یکتاااار باااه کیلاااوگرم8/4240 حااادود
(Soleymani, 2014) .و یاصال  هساق یرو اهیگ نيا ییاغالف 

 قارار  داناه 12تاا   5یر غالف  در و شده عيتوز یجانب ییاشاخه
 صاام  شااام  باازرگ آندوساامرم  ياا اهیااگ نيااا دانااه. دارد
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 مااده  نيا ا. ديا آیدرم ژل شک  به آب در که دارد 1گاالکتومانان
 Ghulam) اسات  شاده  شاناخته  گاوار  صام   عنوانبه معموالً

Nabi, 2013) .اتیا لبن مانناد  یمحصوالت در اهیگ نيصم  ا از 
)ساس   یاا یچاشان  یاا، یدنینوش(، رهیغ و ماست ر،یپن ،ی)بستن
. شودیم استفاده نان دیتول درنیز  و( ونزيما سس و یفرنگگوجه
 زیا ن اهیا گ نيا ا دیا تول کا   از درصد25-30 نیب حاضر حال در

 (.Singh, 2014) دارد یخوراک مصرف

 شادن یدیاس علتبه ی،يایمیش یکودیا از مداوم استفاده

 عدم و خاک یيایمیش و یکيزیف محلوب اتیخصوص افت خاک،

 یداريا پا رمصارف، پُ یکودیا بیترک در مصرفک  عناصر وجود
 ,.Adediran et al) دیاد مای  کایش را زراعی ایانیگ عملکرد

 عدم و يیایمیش یکودیا روزافزون مصرف با ،یعبارت به (.2004
 انهیساال  ،یاا نآ سوزاندن یحت و خاک به یاییگ یايبقا برگشت
 باه  خاک و ابديیم کایش رانيا ییاخاک زیناچ یآل ماده مقدار
 نیچنا  در. ديا آیدرما  برگشترقاب یغ و نفودرقاب یغ يییاکلوخ
 طيشارا  باا  متناساب  یتيريماد  ییاا وهیشا  از استفاده یحيشرا
 افات  و محصاول  کایش از یریجلوگ در تواندیم منحقه یمیاقل
 ,Samavat & Malakouti) باشاد  ماثثر خااک   ییاا یژگا يو

 در کاه  است یعیطب یمریپل بیترک  ي دیاس یومیی (.2005
 وجاود باه  رهیغ و نیگنیل ت،یپ خاک، یآل مواد یدگیپوس جهینت
 ایاان یگ عملکارد رشاد و   شيافازا  جهات  تواناد یما  که ديآیم

دلیا   اساید باه  ییومی  (.Nardi et al., 2002) شود استفاده

اروری خاک و جذب عناصر سابب  کردن عناصر ضروری، بکالت
از طارف ديگار کااربرد    شود. افزايش تولید در گیایان زراعی می

د که دلی  اين امر، وشاسید سبب بهبود کلروز گیاه میییومی 
اسید در نگهداری آیان خااک   احتماالً ناشی از توانايی ییومی 

 تواند درجذب برای گیاه باشد. در واقع اين پديده میفرم قاب به
دارای کمباود   ثر باشد کاه معماوالً  ثیای قلیايی و آیکی مخاک

 .(Rahi et al., 2012)جذب و مواد آلی است آین قاب 

 Zea)بر ذرت  یاریدر آب آب دیاس یومیی کاربرد یبررس

mays L. )بار عملکارد داناه،     دیاسا  یا ومیی اثر که داد نشان
 و ثبات م باالل  طاول و  فيا تعداد دانه در رد  ،يولوژیعملکرد ب

 فيا رد تعاداد  و داناه 1000وزن بار  آن ریتاثث  یولا  بود داریمعن
 اسات  شاده  گزارش (.Ghorbani et al., 2010)نبود  داریمعن
اثر را  نيشتریب یشيدر مرحله رو دیاس یومیی یپاشمحلول که

 Cicer arietinumنخود ) یو تعداد شاخه جانب يیبر ارتفاع نها

L. داشت )(Armin & Moslehi, 2012.) یگريد شيآزما در 

 شد، انجام( .Phaseolus vulgaris L) ایلوب یکه در مشهد رو

                                                           
1 Galactomannans  

 شيباعااث افاازا دیاساا یااومیی کاااربرد کااه داد نشااان جينتااا
عملکرد داناه   یدرصد16 شيو افزا بوتهوزن دانه در یدرصد15

 ایاان یگ در (.Jahan et al., 2014)شاید شاد   مارینسبت به ت

 شيافازا  سابب  دیاس یومیی کاربرد ايوس مانند بقوالت خانواده
 کااربرد  عادم  از شاتر یب یاگره اندازه کهیطوربه ،شد یاگره وزن
 دیاسا  یا ومیی شيافازا  باا  یاا گره تعداد اما ،بود دیاس یومیی

در  محققاان (. Dandge et al., 2016) داشات  عکاس  رابحاه 
 و ساه   ،يا ) دیاسا  یا ومیی یپاشمحلولسح   سهمحالعه اثر 

اهیسا  یروغنا  اهیا مصرف در گک  عناصر و( یکتار در تریل شش
 کااه کردنااد مشااایده( .Guizotia abyssiniaca L) دانااه

در  تار یل شاش  ماری( در تمتریسانت13/82) بوتهارتفاع نيشتریب
 در( متریسانت28/72) بوتهارتفاع نيکمتر و دیاس یومییکتار ی

 (.Tadayyon & Beheshti, 2016) آمد دستبه شاید ماریت
 نيتار مناساب  نیای تع اه،یا گ کشت در مه  عوام  از یکي
در  ایاان یتراک  کاشت محلوب گ کهینحوبه. است کاشت تراک 

 بوتهت  مناسب یاهيتغذ یفضا نیتثمموجب  نیواحد سح  زم
 حاداکثر  باه  یابیدسات  و یاا بوتاه نیبا  رقابات  در تعادل جاديا و

 (.Moradi Telavat & Siadat, 2012) گاردد یما  عملکارد 
 اتیاساات کااه باار خصوصاا  یاز جملااه عااوامل یاییااتااراک  گ
 یبار رو  نامحققا  ییاا یبررس جينتااثر دارد.  اهیگ  يمورفولوژ

، 45×10، 45×15)شااام  فواصاا   گااوارچهااار تااراک  کاشاات 
 تااااراک  کااااه داد نشااااان( متااااریسااااانت30×10 و 30×15
 تعاداد  و شاخه تعداد ،بوتهارتفاع شيافزا باعث متریسانت30×10
 ,.Nandini et al) ديا گرد یاا تاراک   ريساا  باا  سهيمقا در گبر

 بوتاه ارتفاع نيشتریب کهشده است  داده نشان نییمچن (.2017
 فاصاله  در( 11/2) گاوار  یفرعا  ییاا شااخه  و( متریسانت209)
 و 30ییاا فيا رد فاصاله  باه  نسابت  یمتار یساانت 60ییافيرد
 جيانتا . (Akhtar et al., 2012دسات آماد )  به یمتریسانت45

نشاان   (.Lens culinaris L) عادس  یرو نامحقق ییایبررس
در مترمرباع(   بوتاه 320که با افازايش تاراک  گیااه )    داده است

ارتفاع ساقه، عملکرد بیولوژي  و عملکرد دانه عدس نیز افزايش 
و  بوتاه یاای فرعای، تعاداد غاالف در    يافت، اما از تعاداد شااخه  

 Majnoon Hosseini) شاخص برداشت عدس نیز کاسته شد

et al., 2011). یا بر روی لوبیاقرمز نشان داد که افزايش بررسی
یاای فرعای، طاول    باعث افزايش تعداد شاخه بوتهفاصله بین دو

یاای فرعای شاد،    یای فرعی و تعداد گره بار روی شااخه  شاخه
که طول شاخه اصالی و تعاداد گاره در شااخه اصالی      درصورتی

 Torabi Jafroudiقرار نگرفات )  بوتهتحت تثثیر فاصله بین دو

et al., 2007.) 
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ترين تراک  کاشت در کشت ي  طورکلی، تعیین مناسببه
یاای زراعای بارای    ريازی محصول جديد در یر منحقه در برنامه

ای دارد. یمچنااین آوردن عملکاارد باااال ایمیاات ويااژهدسااتبااه
اساتفاده از کودیاای   استفاده از کودیای آلی در راستای کایش 

تواناد ماثثر   زيسات مای  یايی و جلوگیری از آلودگی محیطشیم
رشد یدف کلی از انجام اين آزمايش بررسی واقع شود. بنابراين، 

اسید در آب رويشی و زايشی گوار در واکنش به کاربرد ییومی 
تحت شارايط آب و   یای مختلف کاشتآبیاری تحت تثثیر تراک 

 یوايی خوزستان بود.

 

 هامواد و روش
مايش با یدف بررسی رشد رويشای و زايشای گاوار    اين آز

اسید در تاراک  به کاربرد ییومی  واکنش ای( در)لوبیای خوشه
 یقاتیدر مزرعه تحق 1395یای مختلف کاشت، در تابستان سال

 درخوزسااتان  یعاایو منااابع طب یکشاااورز علااومدانشااگاه 
 هیحاشا  در و( یمالثاان )شاهر   ایاواز  یشارق شمال یلومتریک36
 قاه یدق36 و درجه31 يیایجغراف عرض با کارون دخانهرو یشرق

 ارتفاااع و قااهیدق53 و درجااه48 يیایااجغراف طااول و یشاامال
آزماون خااک    جينتا(. 1)جدول  شد اجرا ايدر سح  از یمتر34

  .است شده آورده 2 جدول در کاشت از قب  در شيمح  آزما

 
 1395نتابستادر  اهواز یو رطوبت نسب دما ماهانه نيانگيم -1 جدول

Table 1. Monthly mean of temperature and relative humidity of Ahwaz in summer of 2016 
 

 ماه
Month 

دما حداکثر ميانگين  

(گرادسانتی)درجه   
Temperature max mean 

(˚Ϲ ) 

دما حداقل ميانگين  

(گرادسانتی)درجه   
Temperature min mean 

(˚Ϲ ) 

دما ميانگين  

(ادگرسانتی)درجه   

Temperature mean 

(˚Ϲ ) 

)درصد( نسبی رطوبت ميانگين  
Relative humidity mean 

(%) 

 June 42.3 26.4 34.4 23 خرداد

July 25 39.4 30.7 47.4  تیر 

 August 30 38.6 29.9 47.4  مرداد 

 September 27 36.2 27.4 45.0  شهريور 

October 29 29.1 20.0 38.0  مهر 

November 44 23.6 15.5 31.6  آبان 

Mean 29.6 33.4 24.9 41.9 میانگین 

   
 

خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل اجرای آزمایش -2جدول  

Table 2. Physico-chemical properties of the soil in experimental site 
 

(مترعمق خاک )سانتی  

Soil depth (cm) 
هاسيدیت  

pH 

یهدایت الکتریک  

EC (dS.m-1) 

 درصد ماده آلی

O.M (%) 

 فسفر
P (mg.Kg-1) 

 پتاسيم
K (mg.Kg-1) 

ندرصد نيتروژ  
N (%) 

 بافت خاک
Soil texture 

0-30 8.49 1.5 0.32 1.70 214 0.06 Silty-clay 

 
 طارح  قالاب  در خُردشاده  ییاکرت صورتبه شيآزما نيا
 یشا يآزما عواما  با سه تکرار اجرا شد.  یکام  تصادف ییابلوک
 و 10 پانج، )صافر )شااید(،    دیاسا  یا ومیی سح  چهار شام 
( Farjami & Nabavi Kalat, 2014( )یکتاار  در کیلوگرم15
 بوتاه 95و  75، 55، 35) بوته تراک  چهار و یاصل ییا کرت در

، 8، 12 بیا کاشت به ترت فيرد یدر مترمربع( معادل فاصله رو
  یا ومیی دیاسا . ناد بود یفرعا  ییاا  کارت  در متریسانت4و  6

( 3)جدول Humaster Topاز منبع  درصد85گرانوله با خلو  
 .  ديگرد هیته زدي گلسنگ شرکت از

 
  هيوميک اسيد یآزمون کود آل یجنتا -3جدول

Table 3. Results of humic acid fertilizer test 
 

  هيوميک اسيد

HA 

(%) 

 رطوبت

Humidity 

(%) 

 کل خاکستر

Ash 

(%) 

 پتاسيم

K 

(%) 

 نيتروژن

N 

(%) 

 فسفر

P 

(%) 

 آهن

Fe 

(mg/Kg) 

 روی

Ze 

 (mg/Kg) 

85 3-4 1 7 1 1 20000 200 
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ساازی زماین در ارديبهشات    آبیاری قب  از عملیات آمااده 
انجام شد. بعد از رسایدن رطوبات باه حاد ترفیات       1395سال
کاردن کاما    ، عملیات شخ  انجام شاد و جهات خرد  ایمزرعه
دو مرحلاه ديسا  در    یا و تسحی  اولیاه ساح  زماین،   کلوخه

جهت عمود بر ی  انجام شد. بعد از ديس  اول کود پاياه ماورد   
فسفات آمونیاوم مصارف شاد کاه      کیلوگرم100نیاز گیاه شام  
نیتاروژن   کیلاوگرم 20نیاز گیاه به حادود   کنندهیمزمان تثمین

(Jagtap et al., 2011) وسایله  به عنوان استارتر بود. سمس به
شاده در ايان   خلوط شادند. باذر اساتفاده   ديس  دوم با خاک م

جهااد   یاات کاه از مرکاز تحق   آزمايش واريته بومی پاکستان بود
و پشته و  یجو صورتبه کاشت. يدگرد یهته يرانشهرا یکشاورز

 روی باذریا  کاشات  محا  . ياد مااه انجاام گرد   یردر یفته اول ت
 اول آبیااری  .باود  متار ساانتی  چهاار  بذریا کاشت عم  و داغاب
 ساه  فاصاله  به بعدی آبیاری دو. شد انجام کشت از بعد هبالفاصل

اساس  آبیاری بر گیاه، استقرار از بعد اما ،گرديد انجام ی  از روز
باار صاورت گرفات.    ای ي نیاز گیاه و شرايط آب و یوايی یفته

نظر ماورد  بوتاه  یا براساس تراک بوته کردن و تنظی  فاصلهتن 
باه  یارز یاای علف شد. وجین در مرحله سه تا چهاربرگی انجام

 اياان درانجاام گرفاات.   يشاایدوره رو یو در طا  یدساات صاورت 
 رويشای  دوره طول در بیماری و آفت کهاين به توجه با آزمايش
 صاورت  شایمیايی  مباارزه  گوناه یای   بنابراين ،نگرديد مشایده
یاای گیااه و در دیاه    شدن غاالف برداشت در زمان زرد .نگرفت

گرفت. صفات مورد بررسای در ايان    داس صورت آخر مهرماه با
 شااخه  تعداد ،بوته ارتفاع مترمربع، در برگ آزمايش شام  تعداد

داناه در غاالف،    تعاداد تعداد دانه و غاالف در مترمرباع،    فرعی،
باود. در مرحلاه   و مااده خشا     داناه  عملکردشاخص برداشت، 

هبارداری با  در یر کرت از خحوط نموناه  بوتهدیی تعداد پنجگ 
یا شمارش شدند. یمچنین تصادفی انتخاب و تعداد برگصورت 

در یار کارت از خحاوط     بوتاه در انتهای فص  رشد، تعداد پانج 
و تعاداد   بوتاه  طاور تصاادفی انتخااب و ارتفااع    برداری باه نمونه
گیاری شاد. عملکارد داناه بار حساب       یای گیاه نیز اندازهشاخه
د. یاای مختلاف محاسابه گرديا    بارای تاراک    درصد10 رطوبت

نظرگارفتن  باا در  خش  مادهعملکرد  یینتع منظوربه یمچنین
 و شادند  برداشات  یاا بوتهحاشیه عنوانبه يینمتر از باال و پای ن

 گیاری انادازه  آزمايشاگاه  به انتقال از پس بالفاصله یاآن تر وزن
باه ینگاام برداشات باه      یاا بوتهرطوبت درصدتعیین جهت. شد

از  بوتاه پانج  در یکتاار  خشا   مااده منظور محاسابه عملکارد   
 درجاه 75 دماای  در سامس  و شد جدا شدهبرداشت یایبوتهک 

ساعت در آون قارار گرفتناد. سامس بار     48به مدت  گرادسانتی
در یکتاار   خشا   مااده عملکارد   بوتهرطوبت پنج درصد یمبنا

 یبارا  درصاد 10. عملکرد دانه بر حسب رطوبت يدمحاسبه گرد
برداشات از نسابت    شااخص  .دگردي محاسبه مختلف یایتراک 

عملکرد دانه در واحد سح  بر عملکارد مااده خشا  در واحاد     
   .گرديد محاسبه ،شودمی بیان درصدحسب بر کهسح  

یااا شااام  تجزيااه واريااانس، مقايسااه تجزيااه آماااری داده
افازار تجزياه   یا و تجزيه رگرسایون باا اساتفاده از نارم    میانگین
یااا بااا داده ه میااانگینانجااام شااد. مقايساا (SAS 9.4)آماااری 

انجاام و   درصاد استفاده از آزمون دانکن در سح  احتماال پانج  
 Excelافاازارجهات تجزياه رگرسایون و رسا  نموداریاا از نارم      

 استفاده شد.
 

 نتایج و بحث
 بوتهارتفاع
 اثار نشان داد که   يصفات مورفولوژ انسيوار هيتجز جينتا
 درصدي سح   در هبوتارتفاع و تراک  بر  دیاس  یومیی سحوح
یمعنا  صفت نيا براثر متقاب  فاکتوریا  نییمچن شد، داریمعن
ارتفاع بر  ماریایتاثر متقاب   یدیبرش جهینت(. 4)جدول  بود دار
 در یداریتفااوت معنا   ،ینشان داد که در یمه سحوح کود بوته

(. 5داشت )جدول  وجودمختلف  ییاتراک  نیب درصدي سح  
 بار   یا ومیی دیاسا ثر متقاب  تراک  کاشات و  نمودار ا نییمچن

 بوتااهارتفاااع  نيشااتریب کااه داد نشااان( 1)شااک   بوتااهارتفاااع 
- یا ومییدر یکتار  کیلوگرم15( در سح  متریسانت83/140)
 کاه یدرصاورت  ؛آماد  دسات به مترمربع در بوته95 تراک و  دیاس

 در بوتاه 35( از تاراک   متار یساانت  53/96) بوتهارتفاع  نيکمتر
 یطاورکل باه  مشایده شد. دیاس یومییمترمربع و عدم مصرف 

کاشات   یتاراک  بااال   نیو یمچنا  دیاس یومییسحوح  شيافزا
باا   بوتهارتفاع  شيخصو  افزا درشد.  اهیارتفاع گ شيسبب افزا
 اثر  يطر از کود نيا که کرد انیب توانیم دیاس یومییمصرف 
 باا  نییمچن و یاییگ ییاسلول س یمتابول بر ریتثث با ،ییورمون
 سابب  ،يیغاذا  عناصار  جاذب  شيافازا  و یکننادگ کالت قدرت
 ,Ouda & Mahadeen) شاود یما  اهیگ ارتفاع و رشد شيافزا

 شيافاازا بااا اهیااگ ارتفاااع یصااعود رونااد نی. یمچناا(2008
 ایانیرقابت گ شيافزا  یدلبه تواندیم سح  واحد در بوتهتراک 
 ساح ،  واحد در تراک  شياافز با نیجذب نور باشد. یمچن یبرا
 در و شاده  اديز ساقه ییاانگرهیم طول اهیگ یاندازهيسا  یدلبه
 انیبموضوع،  ني. در ارتباط با اابديیم شيافزا اهیگ ارتفاع جهینت

 تاوان یما  را باال ییاتراک  در اهیگ ارتفاع شيافزا که است شده
 ونیسا دایفتواکس کاایش  انداز،هيسا در نور نفوذ کایش از یناش
 دانسات  شاتر یب نور افتيدر یبرا ایانیگ ديشد رقابت و نیاکس
(Al-Ramamneh, 2009). جيحاضاار بااا نتااا شيآزمااا جينتااا 
(2015)Amiri  داشت ییمخوان. 
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گوار کیمورفولوژ صفات بر یشیآزماعوامل  اثر انسیوار هیتجز -4جدول  

Table 4. Analysis of variance of experimental factors effect on morphological traits of guar 
 

رييتغ منابع  

S.O.V 

 یآزاد درجه

DF 

 مربعات نيانگيم

Mean Squares 

بوتهارتفاع   

Plant height 

 شاخه تعداد

Number of branch 
برگ تعداد  

Number of leaf 

 Replication  2 71.23 8.68 4597262.72 تکرار

 **Humic Acid (HA) 3 557.007** 6.97** 10944820.94 دیاس یومیی

 Error (a)  6 61.13 0.28 560393.7 یاصل اشتباه

 **Density (D) 3 780.69** 10.26** 44268663.1 تراک 

 D×HA 9 81.58** 0.19ns 974892.7ns تراک ×دیاس یومیی

 Error (b) 24 25.01 0.22 980294.7 یفرع اشتباه

 C.V (%) - 4.48 18.44 17.85 راتییتغ بيضر

ns، * درصد1درصد و 5 سح  در داریمعن و داریمعنریغ انگریب بیترت به: ** و 

ns, * and **: Indicating non-significant and significant at 5% and 1% level, respectively 

 
 
 

و اسيد هيوميک بر ارتفاع گياه بوته دهی اثر متقابل تراکمبرش -5جدول  

Table 5. Slicing of interaction effect of plant density×humic acid on plant height 

 

 اسيد هيوميک )کيلوگرم در هکتار(
Humic acid (kg/ha) 

 درجه آزادی

DF 

 مجموع مربعات
Sum of squares 

0 3 0.934** 

5 3 1.115** 

10 3 3.664** 

15 3 4.849** 

 رصدد1در سح   دارمعنیتفاوت  بیانگر :**
**: Indicting significant difference at 1% level 

 
 
 

 
 

 بر ارتفاع گياه بوته و تراکم اسيدهيوميکاثر متقابل سطوح  -1شکل
Fig. 1. Interaction effect of humic acid levels and plant density on plant height 
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 تعداد شاخه فرعی در گياه
یاا  از جدول تجزيه واريانس دادهآمده دستمحاب  نتايج به

( درصاد يا  )در سح   داریمعن ریتثثتحت  اهیشاخه در گ تعداد
متقابا    اثار  یول گرفت، قرار بوته و تراک  دیاس یومیی سحوح

 اثار  دیناده نشاان  نيا ا کاه  نبود داریمعن صفت نيا برفاکتوریا 
 یا ومیی سحوح یمه در یفرعبر تعداد شاخه  تراک  کنواختي
 کیلوگرم15 ماریت در دیاس یومیی مصرف(. 4)جدول  ودب دیاس
 اهیا گ یفرعا  ییاا شااخه  تعداد داریمعن شيافزا باعث یکتار در
 یداریمعنا  اخاتالف  یکاود  ساحوح  ريساا  با مقدار نيا که شد

 اهیا گ یفرعا  ییاشاخه تعدادتراک ،  شيبا افزا نییمچنداشت. 
 باه  مربوط یفرع شاخه تعداد نيشتریبکه یطوربه، افتي کایش
 کاه  آمد دستبه عدد78/3 نیانگیم بامترمربع  در بوته35 تراک 

 نظار  باه (. 6)جادول   داشت یداریمعن اختالف یاتراک  ريسا با
 يیمواد غاذا  نیمثت  یبه دل یآل یاز کودیا استفادهکه  رسدیم

 تواندیم اهیگ یشيرشد رو شيبهبود بستر رشد و افزا اه،یگ یبرا
 باا  نییمچنا شاود.   اهیا در گ یفرعا  شااخه  تعداد شيافزا سبب
 یدسترس شيافزا  یدل(، بهبوتهنیفاصله ب شيافزا) تراک  کایش

 باه  یابیدسات  جهات  یاا بوتهنیب رقابت کایش و دیخورش نور به
و در  ديفرای  گرد بوته یر یبرا شتریب رشد امکان ،يیغذا منابع

 یروپاژویش    ي جينتا. افتي شيافزا یتعداد شاخه فرع جهینت
 کلاازا( مترمربااع در بوتااه95 و 80، 65) تااراک  سااح  سااه

(Brasica napus L. نشان داد که ) تعاداد  تاراک ،  شيافازا  باا 
 تعداد نيکمتر و نيشتریب کهیطوربه ،افتي کایش یفرع شاخه
در مترمرباع   بوتاه 95و  65 ییاتراک  در بیترت به یفرع شاخه

 جينتاا  (.Shojaee Ghadicollaei et al., 2011)آمد  دستبه

( Jamali et al., 2015) محالعهپژویش با  نيآمده در ادستبه
 . دارد محابقت زین

 

گوار عملکرد یاجزا و کیمورفولوژ صفات بر یشیآزما عوامل اثر نيانگيم سهیمقا -6جدول  

Table 6. Mean comparison of experimental factors effect on morphological traits and yield components of guar 
 

اسيد )کيلوگرم در هکتار(هيوميک  
Humic acid (kg.ha-1) 

 تعداد شاخه
Number of branch 

 تعداد برگ در مترمربع
Number of leaf per m2 

 تعداد دانه در مترمربع
Grain number per m2 

0 1.67d 4208d 14005c 

5 2.33c 5519.1c 16455bc 

10 2.88b 6158b 18863ab 

15 3.46a 6301.5a 19044a 

 تراک  )بوته در مترمربع(
)2-ensity (plant.mD 

   

35 3.78a 3575.1d 10919.3b 

55 2.77b 4770.6c 12164.8b 

75 2.17c 5736.4b 22924a 

95 1.62d 8104.4a 22359.5a 

 

 .ندارند یداریمعن تفاوتدرصد 5 سح  در دانکن یاامنهچندد آزمون براساس دارند،مشابه  حرفکه  يییانیانگیم عام  یریر ستون  در

Means in each column and each factor that have similar letter are not significantly different at the 5% of probability level-using Duncan Multiple 
Range Test. 

 
 تعداد برگ در مترمربع

و  اساید ییومیا  ساحوح مختلاف    نتايج نشان داد که اثر
دار )در ساح   تراک  کاشت بر تعاداد بارگ در مترمرباع معنای    

(. با افزايش تراک ، تعداد برگ در واحد 4( شد )جدول درصدي 
 بوتاه 95که با افزايش تراک  تاا  طوریبه ،سح  نیز افزايش يافت

در مترمربع روند صعودی در افازايش تعاداد بارگ در مترمرباع     
کمتارين تعاداد    بوتاه 35کاه در تاراک    در صورتی ؛مشایده شد

نیاز بار    اساید ییومی برگ در مترمربع مشایده گرديد. مصرف 
کاه  ایگوناه باه  ،داری داشات تعداد برگ در مترمربع تثثیر معنی

یاای  بیشترين و کمترين تعداد برگ در واحد سح  با میاانگین 
مصرف و عدم  کیلوگرم15به ترتیب با مصرف  4208و  5/6301

(. افازايش تعاداد بارگ در    6دست آمد )جدول به اسیدییومی 
دلیا  ارتفااع زيااد گیااه     تواند باه یای باال میمترمربع در تراک 

طبیعتااً تعاداد بارگ بیشاتری      بوتهارتفاع زيرا با افزايش  ،باشد
شود. اين موضوع در آزمايش حاضر در خصاو  گاوار   تولید می

یای گاوار شااخه  بوتهدر کهنحویبه ،به وضوح قاب  مشایده بود
یاای پاايینی سااقه نزديا  باه      یا از گرهدیی و نیز تهور برگ
شود و تقريباً تاا انتهاای سااقه اداماه دارد.     سح  خاک آغاز می

در واحد سح  نیاز در اثار افازايش تاراک       بوته یمچنین تعداد
یاای بیشاتری در   کاشت، افزايش يافت و در نتیجه تعداد بارگ 

آمده از پژویش حاضار باا   دستبهنتايج ح  مشایده شد.واحد س
 ,.Nandini et al)یای محالعه ديگر یمخاوانی داشات   بررسی

ن ديگری اتهار داشتند که غلظت زياد ایمچنین محقق .(2017
تواناد تاثثیر باه   اسید ییومی  در مراح  ابتدايی رشد گیاه مای 

زايش تعاداد  سزايی در افزايش تعداد برگ گیاه داشته باشد و افا 
برگ در مراح  ابتادايی رشاد و نماو گیااه، احتماااًل باه دلیا         
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یاای زيااد   ای گیااه در غلظات  گسترش ساريع سیسات  ريشاه   
اسید است که اين خود منجر به افزايش جاذب بیشاتر   ییومی 

عناصر غذايی، رشد بهتر و به دنبال آن افزايش تعداد بارگ مای  

 (.Shahsavan Markadeh & Chamani, 2014)شود 
 

 تعداد غالف در مترمربع
نتايج تجزيه وارياانس گوياای آن اسات کاه اثار اصالی و       

دار )در سح  متقاب  دو فاکتور بر تعداد غالف در مترمربع معنی
دیی اثر متقابا  نشاان داد کاه    (. برش7( بود )جدول درصدي 

تعداد غالف در مترمربع در یمه ساحوح کاودی تفااوت معنای    
(. مقاادير مجماوع   8( داشت )جادول  رصددي داری )در سح  

مربعات در جدول مذکور نشان داد که اختالف بین سحوح کاود  
باودن، کمتار از   دارمعنای  با وجوددر مترمربع  بوته35در تراک  
یای بااالی کاشات روناد    که در تراک نحوییا بود، بهساير تراک 

 صعودی در تعداد غالف نیز مشایده شد. افزايش تاراک  تاا حاد   
اما بیشاتر از   ،محلوب سبب افزايش غالف در واحد سح  گرديد
(. یمچناین باا   2حد محلوب روناد نزولای را نشاان داد )شاک      

افزايش سحوح کودی تعداد غالف در واحد ساح  نیاز افازايش    
در  کیلوگرم15که بیشترين تعداد غالف در سح  نحویبه ،يافت

 دسات باه رمرباع  در مت بوتاه 75اسید و در تراک  یکتار ییومی 
داری غالف( که با ساير تیماریاا اخاتالف معنای   63/3785آمد )
در  بوتاه 35که کمترين تعداد غاالف از تاراک    درصورتی ،داشت

 33/1367آماد )  دسات به اسیدییومی مترمربع و عدم مصرف 
رسد که روند صعودی غالف در واحاد ساح    غالف(. به نظر می
تواناد باه دلیا  افازايش       میدر واحد سح بوتهبا افزايش تراک 

 در مترمربع باشد. بوتهتعداد

 
گوار عملکرد یاجزابر  یشیآزماعوامل  اثر انسیوار هیتجز -7جدول  

Table 7. Analysis of variance of experimental factors effect on yield components of guar 
 

 منابع تغيير

S.O.V 

 درجه آزادی

DF 

 ميانگين مربعات

Mean Squares 

 دانه در مترمربع
Grain per m2 

 تعداد دانه در غالف
Grain number in pod 

 غالف در مترمربع

Pods per m2 

 Replication  2 10310570.6 0.127 157051.27 تکرار

 Humic Acid (HA) 3 67541156.8** 0.319ns ** 1290585.88اسید ییومی 

 Error (a)  6 6104001 0.281 69979.20 اشتباه اصلی

 Density (D) 3 496550611** 0.278ns ** 10120674.61 تراک 

 **D×HA 9 9607546ns 0.255ns 189543.94 تراک ×اسیدییومی 

 Error (b) 24 5550485 0.169 62762.05 اشتباه فرعی

 C.V (%) - 13.87 5.77 10.41 ضريب تغییرات

ns، * درصد1درصد و 5 سح  در داریمعن و داریمعنریغ انگریب بیترت به: ** و 

ns, * and **: Indicating non-significant and significant at 5% and 1% level, respectively 

 
 
 

خشک ماده و عملکرد درمترمربع، غالف تعدادبر  بوتهو تراکم کيوميه دياثر متقابل اس یدهبرش -8جدول  
Table 8. Slicing of interaction effect of plant density×humic acid on pods number per m2, yield and dry matter 

ار(اسيد هيوميک )کيلوگرم در هکت  

Humic acid (Kg.ha-1) 

 درجه آزادی

DF 

 مجموع مربعات

Sum of Squares 

 غالف درمترمربع
Pods per m2 

ار(عملکرد دانه )کيلوگرم در هکت  

Grain yield (Ka.ha-1) 

(ماده خشک )کيلوگرم در هکتار  
Dry matter (Ka.ha-1) 

0 3 4244449** 3349506** 61230780** 

5 3 7287969** 5370515** 81072529** 

10 3 9204848** 5264795** 111592708** 

15 3 11330653** 7249174** 239811006** 

 درصد1دار در سح  معنیتفاوت بیانگر  :**
**: Indicting significant difference at 1% level 
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 بر تعداد غالف در مترمربع بوتهو تراکم اسيدهيوميکاثر متقابل سطوح  -2شکل

2on pods number per m and plant densityhumic acid levels  Interaction effect of2.  .Fig 

 
 تعداد دانه در غالف

ام  آزمايشای بار   عو رنتايج تجزيه واريانس نشان داد که اث
رساد  به نظار مای  (. 7دار نبود )جدول تعداد دانه در غالف معنی

که تراک  اثر خود را روی عملکرد داناه از طريا  افازايش و ياا     
داری بر جای گذاشت و تاثثیر معنای   بوتهکایش تعداد غالف در

روی تعداد دانه در یر غالف نداشات. گازارش شاده اسات کاه      
ر تاابع عواما  ژنتیکای باوده و کمتار      تعداد دانه در غالف بیشت

 ,Saxena)گیارد  تحت تثثیر عوام  زراعی و محیحی قارار مای  

آمده از ايان پاژویش باا محققاان ديگار      دستبهنتايج  (.1984

 (.Eilkaee & Emam, 2003)یمخوانی داشت 
 

 تعداد دانه در مترمربع
یا نشان داد آمده از تجزيه واريانس دادهدستمحاب  نتايج به

دار ه اثر اصلی تیماریای آزمايشی بر تعداد دانه در مترمربع معنیک
(. نتاايج مقايساه میاانگین    7( شاد )جادول   درصاد ي )در سح  

حاکی از آن است که با افزايش تعداد دانه در مترمرباع تاا تاراک     
ولای بعاد از آن در    ،در مترمربع، روند صعودی دياده شاد   بوته75

ی کایش يافات کاه البتاه اخاتالف     در مترمربع کم بوته95تراک  
داری نیز با ی  نداشتند، اما با ساير سحوح کاودی اخاتالف   معنی
کاه بیشاترين تعاداد داناه در     ایگوناه باه  ؛داری را نشان دادمعنی

در مترمربع به دست  بوته75از تراک   22924مترمربع با میانگین 
آمد. یمچنین در اين آزمايش مشایده شد کاه یار چاه ساحوح     

اسید مصرفی افزايش يافت، بر تعداد دانه در واحد ساح   یومی ی
در یکتار باالترين تعداد داناه در   کیلوگرم15افزوده گرديد. سح  

داشات کاه مصارف ايان مقادار       19044واحد سح  را به میزان 

افازايش   درصد59/13اسید در مقايسه با عدم مصرف آن ییومی 
بودن تعاداد  ت، با باالدن اين صفبو(. باال6ولید را دارا بود )جدول ت

غالف در مترمربع نیز ارتباط دارد. در نتیجه توجیهی که برای اين 
با افزايش تراک  در واحاد  االً توان آورد اين است که احتممورد می

نیاز   بوتاه سح  به سبب ايجاد رقابت گیایی، تعاداد داناه در یار   
در واحاد ساح ،    بوتهولی به دلی  افزايش تعداد ،کایش پیدا کرد

اساید  تعداد دانه نیز افزايش يافت. از طرف ديگر مصرف ییومیا  
به دلی  تثمین مواد غذايی گیاه از طريا  افازايش جاذب عناصار     

 رفتن تعداد دانه باشد.تواند دلی  بر باالغذايی می
 

 عملکرد دانه
نتايج آزمايش در ارزيابی عملکرد داناه نشاان داد کاه اثار     

دار )در ساح   فااکتور بار ايان صافت معنای      اصلی و متقاب  دو
دیی اثر متقابا  نشاان داد کاه    (. برش9( بود )جدول درصدي 

بر عملکارد داناه در یماه ساحوح کاودی تفااوت        بوتهاثر تراک 
(. نماودار اثار   8( داشت )جدول درصدي داری )در سح  معنی

 کیلاوگرم 7/4209متقاب  نشان داد که بیشترين عملکرد داناه ) 
اسااید و در تااراک  ییومیاا  کیلااوگرم15تااار( در سااح  در یک
آمد. عالوه بار آن مشاخص گردياد     دستبهدر مترمربع  بوته95

در مترمربع واکنش عملکرد دانه به مصرف  بوته95که در تراک  
که در ساير تبعیت کرد، درحالی 2از معادله درجه اسیدییومی 
(. 3د )شاک   یا اين واکنش به صورت خحی مشایده گرديتراک 

( 10با بررسی جدول مقايسه میانگین ترکیب تیماریاا )جادول   
که بیشترين عملکرد دانه با ایگونهبه ،شوداين موضوع تثيید می

در  کیلاوگرم 15در یکتاار از مصارف    کیلوگرم7/4209میانگین 
( باه H3D4در مترمرباع )  بوتاه 95با تراک   اسیدییومی یکتار 
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د که افازايش عملکارد داناه در تاراک     رسدست آمد. به نظر می
اده بیشاتر ناور و سااير مناابع قابا      تواند باا اساتف  یای باال می

کاه در  ایگونهبه ،دسترس در طی فص  رشد ارتباط داشته باشد
یاای  آزمايشی بر روی نخود نشان داده شد که استفاده از تراک 

-نتیسا30یای کاشت یای پايین )رديفباال در مقايسه با تراک 

متری(، عملکرد دانه سانتی70یای کاشت متری نسبت به رديف
 ,.Khan et al)داری افزايش داد طور معنیرا در واحد سح  به

2001). 
توان بیان کرد که افازايش عملکارد داناه باه     یمچنین می

شود، بادين معنای   افزايش تعداد گیاه در واحد سح  مربوط می
تعداد غاالف و تعاداد داناه در     اگرچه ،تریای پايینکه در تراک 

اما ايان افازايش    ،يابدیای باالتر افزايش میگیاه نسبت به تراک 
که نحویبه ،بنمايدرا در واحد سح   بوته تواند جبران تعدادنمی

کمتار   بوتاه  اگرچه تعداد غاالف و داناه در   ،یای باالتردر تراک 
 ، در نهايات  در واحد ساح  بوته اما به دلی  افزايش تعداد ،است

ن برخای محققاا  که طوریبه ؛عملکرد بیشتری تولید خواید شد
ه ارتباط مثبت بین تراک  کاشت و عملکرد دانه را گزارش نماود 

یاای بااالتر مای   و بیان کردند که افزايش عملکرد دانه در تراک 
 Regan)در واحد ساح  باشاد    بوته تواند به دلی  تعداد بیشتر

et al., 2003) .یاا نشاان داد کاه باا     خصو ، آزماايش  در اين
اندازی و کاایش  دلی  سايهدر واحد سح ، به بوته افزايش تراک 
یای فرعی، توانايی گیاه در انتقال ماواد فتوسانتزی   تعداد شاخه

 بوتاه از عملکرد ت  ،درنتیجه و يابداز منبع به مخزن کایش می
 بوتاه  ادبه عملکرد ک  به دلی  تعاد  ،شود و در مقاب کاسته می

 ,.Majnoon Hosseini et alشاود ) افزوده میدر واحد سح  

(. در محالعه ديگری بیان شد که افزايش عملکرد دانه، به 2003
 Lopezشاود ) افزايش تعداد گیاه در واحد ساح  مرباوط مای   

Bellido et al., 2005  عالوه بر اين در آزمايشی که بار روی .)
 بوتاه  در اثر افزايش تاراک   که شدگزارش  ،لوبیاسفید انجام شد
کاه در واحاد   درصاورتی  ،کایش يافات  بوته عملکرد دانه در یر
(. Khajuee Nejhad et al., 1994ياباد ) ساح  افازايش مای   

اساید مشاایده شاد کاه     یمچنین در ارتباط با کاربرد ییومی 
اسید عملکارد داناه را   در یکتار ییومی  کیلوگرم5کردن اضافه
(. ايان  Sharif, 2002شااید افازايش داد )  نسبت باه   درصد25

عناصار   کننادگی اسید از طريا  کاالت  اثرات سودمند ییومی 
غذايی و اثر بر خصوصیات بیولوژيکی و فیزيولوژيکی خاک باوده  

اسید، نفوذپذيری غشایای سالولی را  که ییومی نحویبه ،است
افاازايش داده و باادين طرياا  ورود پتاساای  را بااه داخاا  گیاااه 

افازايش فشاار داخا  سالولی و      ،کند که نتیجاه آن میتسهی  
افازايش انارژی در داخا      ،تقسی  سلول اسات. از طارف ديگار   

سلول منجر به تولید کلروفی  و میزان فتوسنتز خواید شد کاه  
به دنبال آن ي  عام  مه  در رشد يعنای جاذب نیتاروژن باه     

يابد کاه  گردد و تولید نیترات کایش میدرون سلول تشديد می
شااود در نهاياات اياان اثاارات منجاار بااه افاازايش تولیااد ماای   

(Giasuddin et al., 2007). یاای  نتايج اين بررسی با آزمايش
 اسید و تراک  کاشت محابقت داشت.مورد ییومی  حاضر در

 

 عملکرد ماده خشک
یا حاکی از آن است که اثر اصلی نتايج تجزيه واريانس داده

بر عملکرد ماده خش  معنای و متقاب  فاکتوریای مورد بررسی 
دیی اثار متقابا    (. برش9( بود )جدول درصدي دار )در سح  

بار عملکارد مااده خشا  در یماه       بوته نشان داد که اثر تراک 
( داشات  درصاد يا  داری )در سح  سحوح کودی تفاوت معنی

مقادير مجموع مربعات در جدول ماذکور نشاان داد    (.8)جدول 
 باوجوددر مترمربع  بوته35در تراک  که اختالف بین سحوح کود 

یا بود. با بررسای نماودار اثار    داربودن، کمتر از ساير تراک معنی
 شود.( نیز اين موضوع تثيید می4متقاب  )شک  

بوته در مترمربع 95عالوه بر آن مشخص گرديد که در تراک  
اساید از معادلاه   واکنش تولید ماده خش  باه مصارف ییومیا    

-یا اين واکانش باه  که در ساير تراک درحالی ،کردتبعیت  2درجه

اساید و  صورت خحی مشایده گردياد. درماورد کااربرد ییومیا     
تراک  کاشت مناسب با توجه به نتاايج جادول مقايساه میاانگین     

توان بیان کارد کاه کمتارين و    ( می10ترکیبات تیماری )جدول 
در  کیلوگرم6/17955و  6/4812بیشترين ماده خش  با میانگین 

بوتاه در  35اسید با تراک  یکتار به ترتیب متعل  به صفر ییومی 
اساید باا تاراک     کیلوگرم ییومیا  15( و مصرف 1D0Hمترمربع )

 . وده است( ب4D3Hبوته در مترمربع )95
در ارتباط با افازايش عملکارد مااده خشا  در خصاو       

جااد  بوته به سبب اي توان بیان کرد که با افزايش تراک تراک  می
بوته نیز کاایش پیادا مای    رقابت گیایی، مقدار ماده خش  یر

بوتاه در واحاد ساح ، مقادار مااده       ولی به دلی  افازايش  ،کند
ن ايابد. در اين خصو  برخای محققا  خش  ک  نیز افزايش می

بوته در واحد سح ، عملکارد   اتهار داشتند که با افزايش تراک 
لکارد بیولاوژيکی در   بوته کایش يافات، ولای عم  بیولوژيکی ت 

یمچناین   .(Lio et al., 2004)یکتار نیز افازايش پیادا کارد    
اسید ییومی  از طري  افزايش در محتوای نیتروژن گیاه سبب 

شاود  دنبال آن عملکرد بیولوژيا  مای  افزايش رشد، ارتفاع و به
(Ayas & Gulser, 2005).  آزمااايش مشااابهی بااا پااژویش

دياد کاه بااالترين عملکارد     حاضر نیز انجام شاد و مشاایده گر  
بیولوژياا  در بیشااترين سااح  اسااید ییومیاا  حاصاا  شااد  

(Ghorbani et al., 2010  .) 
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 شاخص برداشت
اثاار اصاالی و متقاباا   نشااان داد کااه   انسيااوار هيااتجز

 نبود داریمعنشاخص برداشت  صفتفاکتوریای مورد بررسی بر 
ر و تاراک  کشات با    خيتار با بررسی اثر یشيآزما در(. 10جدول)
 اثار  کاه  شاد  گازارش ( .Vigna sinensis L) یبلبلچش  ایلوب

 داریمعنا  برداشات  شااخص  صفت بر کاشت مختلف ییاتراک 

 Ghorbani et نییمچنا  .(Moshatati et al., 2010) نشاد 

al, (2010) یاریا در آب آب دیاس یومیی کاربرداثر  یبررس در 
سید بر ااثر مصرف ییومی  که رسیدند جهینت نيذرت به ا یرو

 .نبود دارمعنیذرت برداشت  شاخص

 
 

 
 

 گوار عملکردبر  یشیآزما عواملاثر  انسیوار هیتجز -9جدول

Table 9. Analysis of variance of experimental factors effect on yield of guar 
 

 منابع تغيير

S.O.V 

 درجه آزادی

DF 

 ميانگين مربعات
Mean Squares 

 عملکرد دانه
Grain yield 

 ماده خشک
Dry matter 

 شاخص برداشت

Harvest index 

 Replication  2 322805.83 499065.08 5.79 تکرار

 Humic Acid (HA) 3 2041171.66** 15374910.30** 8.72nsاسید ییومی 

 Error (a)  6 87723.63 1110462.2 17.78 اشتباه اصلی

 Density (D) 3 6637649.13** 149647210.9** 30.18ns تراک 

 D×HA 9 146782.51* 4973932.3** 22.98ns تراک ×اسیدییومی 

 Error (b) 24 61752.73 574766.3 11.95 اشتباه فرعی

 C.V (%) - 9.34 8.30 13.13 ضريب تغییرات

ns، * درصد1درصد و 5 سح  در داریمعن و داریمعنریغ انگریب بیترت به: ** و 

ns, * and **: Indicating non-significant and significant at 5% and 1% level, respectively 

 
 

 

 
 بر عملکرد دانه بوته و تراکم اسيدهيوميکاثر متقابل سطوح  -3شکل

on grain yield  and plant densityhumic acid levels  Interaction effect of3.  .Fig 
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 بر عملکرد ماده خشک بوته و تراکم اسيدهيوميکاثر متقابل سطوح  -4شکل

Fig. 4. Interaction effect of humic acid levels and plant density on dry matter yield 
 

 

بوتهاسيد و تراکممقایسه ميانگين عملکرد گوار تحت تأثير ترکيبات تيماری هيوميک -8جدول  
Table 8. Mean comparison of yield of guar under humic acid and plant density treatment 

 

 ترکيب تيماری
Treatments 

 عملکرد دانه )کيلوگرم در هکتار(
Grain yield (Kg.ha-1) 

 عملکرد ماده خشک )کيلوگرم در هکتار(
Dry matter yield (Kg.ha-1) 

H0D1 1433.2g 4812.6i 

H1D1 1736.3fg 5491.2i 

H2D1 2202.2ef 6149.9hi 

H3D1 2023.5f 6024.4hi 

H0D2 1841.7fg 8093.7fg 

H1D2 2213.0ef 7224.9gh 

H2D2 2610.9de 7857.4fg 

H3D2 2923.9cd 8801.9ef 

H0D3 2572.4de 8110.1fg 

H1D3 2580.6de 8226.6fg 

H2D3 2822.9cd 9883.3de 

H3D3 3100.6c 9301.0ef 

H0D4 2724.0cd 11200.2cd 

H1D4 3558.3b 12541.9c 

H2D4 3985.6ab 14310.4b 

H3D4 4209.7a 17955.6a 

 ندارند.  بر اساس آزمون دانکن درصدداری با يکديگر در سح  احتمال خحای پنجاختالف معنی ،یای دارای حروف مشترک در یر ستونمیانگین

1D  ،2D  ،3D  4وD  در متر مربع بوته95و  75، 55، 35یای : تراک 

0H  ،1H  ،2H  3وH :  در یکتار کیلوگرم15و  10، 5اسید صفر، مقادير ییومی 

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan Test. 

D1, D2, D3 and D4: 35, 55, 75 and 95 plant/m2 

H0, H1, H2 and H3: 0, 5 10 and 15 Kg/ha 

 

 گيرینتيجه
در واحد سح  و یمچنین با مصارف   بوته با افزايش تراک 

صفاتی از قبی  عملکارد   ،در یکتار کیلوگرم15اسید تا ییومی 
دانه و ماده خش ، تعداد برگ در مترمربع، داناه در مترمرباع و   

دلیا   یای باال بهکه در تراک افزايش يافت، درصورتی بوتهارتفاع 
نباودن فضاا بارای رشاد از     ت بین گیایان و یمچنین کافیرقاب

یای گیاه کاسته شد. یمچنین مشایده گردياد کاه   تعداد شاخه
فاکتوریای آزمايشی تثثیری روی شاخص برداشت و تعداد داناه  
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در غالف نداشتند. بنابراين با توجه به نتايج، تراک  مناسب برای 
در  بوتاه 95وار حصول حداکثر عملکرد دانه و ماده خش  در گا 

آمده در اين آزمايش حااکی  دستبهمترمربع بود. یمچنین نتايج
اسید تثثیر مثبتی بار گیااه مای   از آن است که محلول ییومی 

رود کاه  اساید انتظاار مای   کاربردن ییومی هگذارد، بنابراين با ب

باالترين میزان عملکرد دانه، ماده خش  و صفات مورفولوژيا   
تاوان چناین بیاان کارد کاه تاراک        رکلی، میطوتولید شود. به

در یکتاار ییومیا    کیلاوگرم 15در مترمربع و مصرف  بوته95
تواند سبب افازايش عملکارد داناه    اسید یمراه با آب آبیاری می

 شود.
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Introduction 
Guar or cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba L.) is a drought-tolerant annual leguminous crop grown 

mostly in India and Pakistan. Each pod contains 5 to 12 seeds. Seeds vary from dull-white to pink to light 
gray or black. Like other legumes guar is an excellent soil-building crop with respect to available nitrogen. 
Guar is one of the unique beans which its large spherical endosperm contains a significant amount of 
galactomannans that is used in a wide range of food and industrial applications. Organic fertilizers have a 
positive effect on agricultural sustainability due to the fact that authentic and safe products are important. 
One of the most important compounds in soil structure is humic acid, which results from organic matter 
decomposition in the soil. Humic acid is one of the most organic substances that has been used today due to 
its advantages, such as improving drainage and soil air, causing the development of microorganisms, 
increasing plant yield and growth, and also reducing the consumption of other fertilizers. In general, humic 
substances are used as soil modifiers. One of the important factors in plant cultivation is to determine the 
most suitable planting density. Plant density is an important agronomic factor that manipulates micro 
environment of the field and affects growth, development and yield formation of crops. The optimum 
planting density of the plants results in a balance in the competition between the plants and the maximum 
yield. So, this research focuses on the reaction of vegetative and reproductive growth of guar (cluster bean) 
to humic acid application with irrigation water in different planting densities in Ahvaz region.  

 
Materials & Methods 

In order to evaluate the response of vegetative and reproductive growth of guar or Cluster bean 
(Cyamopsis tetragonoloba L.) to the humic acid application with irrigation water in different planting 
densities, an experiment carried out in summer of 2016. This experiment was performed by split plot design 
with three replications based on randomized complete block design in research farm of Agriculture Sciences 
and Natural Resources University, Khuzestan Ahwaz. The experimental factors were four levels of humic 
acid, control (H0), 5 Kg.ha-1 (H1), 10 Kg.ha-1 (H2) and 15 Kg.ha-1 (H3) as the main factor in main plots and 
plants spacing on the planting row with four densities, 35 plant.m-2 (D1), 55 plant.m-2 (D2), 75 plant.m-2 (D3) 
and 95 plant.m-2 (D4) as sub factor in sub plots. In this experiment, measured traits were plant height, number 
of branches in the plant, leaf number, grain yield, dry matter, number of pod and number of grain/m2, 
number of grain in pod and harvest index. Data were analyzed by SAS 9.4 and mean comparison performed 
by Duncan test in 5% probability level. 

 

Results & Discussion 
Analysis of variance of data results showed that the main effect of humic acid and plant density were 

significant at p≤0.01, for all the measured traits (except the number of grains in pod and harvest index). So 
that as humic acid level increased, the traits increased. Also with increasing in plant density; all studied traits 
increased significantly except the number of branches of the plant. The interaction effect between humic acid 
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and plant density were significant (p≤0.01) on grain yield, dry matter, plant height and the number of 
plant.m-2. The results also showed that the effect of humic acid and plant density on leaf number was 
significant at 1% level. So that, the highest plant height and leaf number per m2 were obtained from 
density of 95 plants.m-1 and 15 Kg.ha-1 humic acid application. So, with increasing plant density, leaf 
number increased. Generally, the highest grain yield (4209.7 Kg.ha-1) and dry matter (17955.6 Kg.ha-1) was 
under 15 Kg.ha-1 application of humic acid and the density of 95 plant.m-2 and the lowest grain yield (1433.2 

Kg.ha-1) and dry matter (4812.6 Kg.ha-1) was under zero humic acid level and density of 35 plant.m-2. 
 

Conclusion 
Generally, the results showed that humic acid solution has a positive effect on the plant, therefore, using 

humic acid, produced highest grain yield, dry matter and morphological traits. Also, with increasing plant 
density, traits such as plant height, leaf number, yield and yield components increased but the number of 
branches decreased. In general, 15 Kg.ha-1 application of humic acid and the density of 95 plants.m-2 
produced the highest yield.  
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