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  ) .Olea europaea Lزیتون (هاي مورفوفیزیولوژیک و ترکیبات فنلی برگ  ویژگی تغییرات
  با کاربرد خاکی کودهاي شیمیایی و آلی

  
  2و معصومه الیق حقیقی 1، سمانه اسدي صنم1زاده بهلول عباس*

  ، ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران مؤسسه تحقیقات جنگل استادیار1
   ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران مؤسسه تحقیقات جنگل دکتري2

  12/08/97؛ تاریخ پذیرش:  30/05/97تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 مقادیر زیاديحاوي هاي زیتون  . برگهستندتوجه  قابلدارویی کاربرد  ی باترکیبات حاويهاي درخت زیتون  برگ سابقه و هدف:
(ترکیب اولئوروپین د. نباش از جمله اسیدهاي فنلی، فالونوئیدها، فنیل پروپانوئیدها و سکوریدویدها می یفنلترکیبات از 

کوددهی بر ثیر أت بررسی بههاي اندکی  وهشژپشود.  هاي زیتون شناخته می عنوان ترکیب فنلی فعال در برگ به) يسکوریدوید
 ،شناختی ریختهاي  ویژگیحاضر با هدف بررسی تغییرات پژوهش ، بنابرایناند.  پرداختههاي زیتون  شیمیایی برگ - زیست هاي ترکیب
  شد.  اجراهاي زیتون تغذیه شده با کودهاي شیمیایی و آلی  محتوي اولئوروپین و کوئرستین در برگ ،معدنی عناصر

  

، زردهاي رقم زیتون  ویژگیبر  و آلی (اسید هیومیک و فلوویک) )NPK( ثیر تیمارهاي مختلف کود شیمیاییأت ها: مواد و روش
ي شد. تیمارها انجام، 1392 تکرار در سال زراعی سهبا هاي کامل تصادفی  بلوكدر قالب طرح جداگانه  آزمایشدو  صورت هب

تیمارهاي آزمایش کود آلی و  )کیلوگرم در هکتار 200و 150، 100، 50 صفر،( NPKسطح کود  پنجشامل  آزمایش کود شیمیایی
  بود. )لیتر در هکتار 15و  5/12، 10، 5/7، 5 صفر،(هیومیک و فلوویک آلی اسید سطح ترکیب  شششامل 

  

ترتیب در  شاخه به 34متر و شاخه فرعی با  سانتی 7/117ارتفاع بوته با ترین  بیشکودهاي شیمیایی نشان داد که نتایج  ها: یافته
لیتر در هکتار کودهاي  10کاربرد  از تعداد برگ ترین بیش. مشاهده شدکیلوگرم در هکتار  N100P100K100و  N200P200K200تیمار 
مقدار اولئوروپین و  يدرصد 80و  30افزایش  دهنده  نشان ،ترکیبات فنلی برگ زیتونبر  NPKثیر تیمارهاي أت. دست آمد بهآلی 

اسید . اثر کودهاي آلی بود کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار شاهد N200P200K200و  N100P100K100ترتیب در سطح  کوئرستین به
گرم  10در تیمار  )میکروگرم بر گرم 7/397و بیشترین مقدار آن (دار بود  هم، تنها بر مقدار کوئرستین معنیهیومیک و فلوویک 

دار  جز پتاسیم معنی شده به گیري غذي اندازهماصر درشت و ریزنع  تأثیر سطوح کودهاي شیمیایی بر همهگیري شد.  در لیتر اندازه
دست آمد. اثر سطوح  هکیلوگرم در هکتار ب N200P200K200شده این عناصر در سطح تیماري  گیري ترین مقادیر اندازه بود و بیش

  دار بود. لی بر عناصر منیزیم، منگنز، روي و مس معنیآکودهاي 
  

هاي  بهبود ویژگی تواند موجب میهاي شیمیایی  کود در کنارو فلوویک  هیومیکاسید مانند آلی  يهاکود کاربرد گیري: نتیجه
   .ترکیبات فنلی برگ زیتون شودافزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و  یشناسی، فراهم ریخت

  

   اولئوروپین، هیومیکاسید  ،فلوویکاسید  هاي کلیدي: واژه
                                                

  babaszadeh@rifr-ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
حاوي ) .Olea europaea Lهاي زیتون ( برگ

ی از جمله اسیدهاي فنلی، فالونوئیدها، ترکیبات فنل
). 34(هستند  1سکوئیریدوئیدهافنیل پروپانوئیدها و 

تأثیر عواملی  ترکیبات فنلی برگ زیتون نیز تحت مقدار
، )67( ، تغذیه)40سن برگ (، )52ژنوتیپ (مانند 

هاي  و تنش )65(شیوه استخراج  ،)40(مرحله رشدي 
  قرار دارد. )65و  4زیستی و غیرزیستی (

ترین ترکیب فنلی  یکی از فراوان 2اولئوروپین
تلخی موجب است که  زیتون برگ و میوهموجود در 
متعددي از  هاي گزارش). 2ست (ا ها این اندام

 53( اکسیدانی آنتیاولئوروپین شامل اثرات  هاي ویژگی
کاهنده ، )65و  17( ضدمیکروبی، )74ضدتب ( ،)74و 

)، مهار تنگی 32)، کاهنده فشار خون (20قند خون (
)، مهار تغییرات اکسیداتیو 65)، ضدالتهاب (76عروق (

 سرطانضدو  )LDL )73اسیدهاي آمینه موجود در 
اولئوروپین داراي اثر  .گزارش شده است) 69و  50(

) و محافظت در برابر 37دورکنندگی حشرات (
نیتروژن یکی از باشد.  ) نیز می71ها ( پاتوژن

اي زیتون است  پرکاربردترین عناصر ضروري تغذیه
 زیتونضرورت کاربرد کود نیتروژن براي رشد ). 14(

و  36، 15هاي مختلف گزارش شده است ( در پژوهش
کاربرد برگی نیترات پتاسیم هم موجب افزایش  ).57

متابولیسم فنیل  ).3مقدار پتاسیم برگ زیتون شده است (
هاي  که گیاه در معرض تنش اغلب وقتی 3پروپانوئید

زیادي ). 52شود ( گیرد، تحریک می غیرزیستی قرار می
مقدار ترکیبات فنلی  کاهشمصرف نیتروژن موجب 

هاي  ها در برگ فنل کاهش پلی). 16( شود میبرگ 
) نیز 2016و همکاران ( Tekayaگزارش در زیتون 

. اثر کاهشی مصرف نیتروژن بر کاهش )67( آمده است
نیز،  Pinus sylvestrisکیبات فنلی در مقدار تر

                                                
1- Secoiridoids 
2- Oleuropein 
3- Phenylpropanoid 

منفی بین کودهاي   ). رابطه29گزارش شده است (
). با کاهش 28( گزارش شده استنیتروژن و فنل کل 

دسترسی به نیتروژن، مقدار ترکیبات فنلی افزایش و با 
افزایش فراهمی آن، مقدار این ترکیبات کاهش خواهد 

هاي  مولکولاسید هیومیک مخلوطی از  ).23یافت (
که  استکنندگی عناصر  بسیار بزرگ با قابلیت کالت

ترین اجزاي هوموس  از مهمفلوویک به همراه اسید 
طور مطلوبی  مواد هیومیکی به). 38( رود شمار می به

تأثیر  هاي میکروبی آن را تحت ك و جمعیتساختار خا
امروزه مشخص شده است که  ).13دهند ( قرار می

و در هاي خاك   است ویژگی مواد آلی خاك ممکن
این  که )9د (نثیر قرار دهأت را تحتنهایت رشد گیاهان 

وسیله مواد  رسد به نظر می به ،تحریک فعالیت رشدي
کی ایجاد یشبه هورمونی گیاهی موجود در مواد هیوم

ومیک یهاسید حاوي  اتترکیب برگی). کاربرد 6شود (
عناصر در تجمع افزایش موجب  ،هاي زیتون روي نهال

کاربرد کود آلی در بستر تولید نهال ). 14( شدها  برگ
 )ها و برگ  شاخه( رویشی زیتون، موجب افزایش رشد
چنین، هم). 54شد (ها  و مقدار اولئوروپین برگ

هیومیک اسید برگی کاربرد گزارش شده است که 
) 12(موجب افزایش رشد رویشی در زردآلو تواند  می

 استفاده .شود )7( مرکباتو افزایش جذب آب در 
 تنها نه در کنار کودهاي شیمیایی، آلی کودهاي از مأتو

 بلکه دهد می کاهش را شیمیایی کودهاي مقدار کاربرد
 آلودگی محیط کمک خواهد کاهش و انرژي ذخیره به

بینی کود سالیانه مورد نیاز براي رسیدن به  . پیشکرد
اي نیست. انجام  کار ساده در زیتون عملکرد مطلوب
اي درخت،  اساس وضعیت تغذیه این کار باید بر

عناصر غذایی و سایر متغیرهاي  فراهمیتقاضاي گیاه، 
از  بیش). کاربرد خودسرانه و مقادیر 15محیطی باشد (

ویژه کودهاي نیتروژن و عدم  هحد برخی از کودها ب
تخریب  موجبمصرف برخی از کودهاي ضروري 

با این وجود . )18( گردد رفت سرمایه میرو هد محیط
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ترکیبات فنلی برگ زیتون در و با توجه به اهمیت 
بررسی رابطه ، پژوهش حاضر با هدف صنعت دارویی

 اجرا شد.  ترکیبات فنلی با آلیبین کودهاي شیمیایی و 
  

  ها مواد و روش
در  در قالب دو آزمایش جداگانه پژوهش این

ها و  مجتمع تحقیقاتی البرز، مؤسسه تحقیقات جنگل
شرقی شهرستان  در پنج کیلومتري جنوبمراتع کشور 

دقیقه شمالی  56درجه و  35با عرض جغرافیایی کرج 
  دقیقه شرقی  59درجه و  50و طول جغرافیایی 

متري از سطح دریا در سال زراعی  1320در ارتفاع 

مایش، از خاك آزاجرا شد. پیش از شروع  ،92-1391
 ،مجزا برداشت و پس از اختالط  هر تکرار سه نمونه

هاي آن به آزمایشگاه خاك منتقل  جهت بررسی ویژگی
هاي فیزیکی و شیمیایی آن در  شد که برخی از ویژگی

هاي هواشناسی براي سال  دادهاز است.  آمده 1جدول 
دانشکده هواشناسی ایستگاه از  کهاجراي آزمایش 

توان به متوسط  می ،تهیه شدج ثبت و کشاورزي کر
 -20 متر، کمینه دما، میلی 235بارندگی منطقه حدود 

گراد  سانتی  درجه 38گراد و بیشینه دما،  درجه سانتی
   ).25( اشاره کرد

  
  . هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه برخی ویژگی -1جدول 

Table 1. Some physical and chemical properties of field soil. 
بافت 
 خاك

 گل اشباع
هدایت 

 الکتریکی 
 رس الي شن

مواد 
 شونده  خنثی

  نیتروژن
 کل

پتاسیم 
  جذب قابل

  فسفر
  جذب قابل

  کربن
 آلی 

  ماده
 آلی

Soil 
texture  

Saturated 
soil 

reaction  
The 

electrical 
conductivity 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

TNV- total 
neutralized 
value (%)  

Total 
nitrogen 

(%)  
Available 
potassium 

(ppm) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Organic 
carbon 

(%)  
Organic 
matter 

(%)  
Sand-
Clay  7.5  0.7  45  29  26  11.5  0.07 182 9.5  0.87  1.51  

  
شامل عدم کود شیمیایی  ،آزمایش تیمارهاي

کود شیمیایی از منبع  کاربرد و کاربرد چهار سطح
 ,N0P0K0(پتاسیم تریپل و سولفات  فسفاتاوره، سوپر

N50P50K50, N100P100K100, N150P150K150, 
N200P200K200 تیمارهاي کود و  )کیلوگرم در هکتار

سطح کود آلی (ترکیب اسید  ششکاربرد آلی شامل 
و  5/12، 10، 5/7، 5 ،0(فلوویک) اسید هیومیک و 

در قالب جداگانه صورت   بهبود که  )لیتر در هکتار 15
روي رقم هاي کامل تصادفی با سه تکرار  طرح بلوك
پنج  ي کشت،ها فاصله ردیف. ندشد اعمالزیتون زرد 

 متر پنج نیز، ها بر روي یک خط نهالمتر و فاصله بین 
متر  پنجهاي آزمایش  چنین، فاصله بین بلوكهم. بود

 50 هایی به عمق چاله ،ها محل کاشت نهالبود. 
زیتون پس  دو ساله هاي . نهالشدسازي  آمادهمتر  سانتی

هاي حفاري شده  ها در چاله از خارج کردن از گلدان
متر  سانتی 10-15که محل پیوند،  طوري کشت شدند به
عنوان عمق کاشت در  قرار گرفت و بهباالتر از خاك 

ارتفاع  ،ها سن بودن نهال رغم هم علینظر گرفته شد. 
ها قطع  اضافی آن  ها اندکی متفاوت بود که سرشاخه آن

متر  سانتی 50موقع کاشت  ،و ارتفاع اولیه کاشت همه
در آزمایش کود شیمیایی ها،  در هنگام کاشت نهالبود. 
سوم کود اوره    و نیز یککودهاي فسفر و پتاسیم   همه

 هبقی راف ریشه ریخته شد.در اطها  چالهخاك به همراه 
روز همراه با  40کود اوره در دو نوبت و به فاصله 

در آزمایش ها داده شد.  آب آبیاري به خاك پاي نهال
نوبت،  سه درهیومیک، مقدار مورد نظر اسید کود آلی 

روز  40ها و به فاصله هر  دو هفته پس از انتقال نهال
ها داده شد.  بار به همراه آب آبیاري به پاي نهال یک
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 تا زمان استقرار ،رشد گیاهدوره  در طولها  نهال آبیاري
اي یک  هفتهاي دو نوبت و پس از آن  صورت هفته هب

هاي  ویژگیاي انجام شد.  صورت قطره بهو  نوبت
ارتفاع درختچه، قطر تنه  مانند شناسی گیاه ریخت

درختچه در محل یقه، تعداد برگ در هر پایه، تعداد 
 20 درپوشش درختچه  شاخه فرعی در هر پایه و تاج

زمان با کاهش دماي هوا و کندي رشد گیاه  هممهر ماه 
ها سبز تیره مایل به خاکستري یا مومی  رنگ برگ که

س از برداشت و پگیري شد.  ند، اندازهشده بود
در سایه و با مدت دو هفته  بهها  برگجداسازي، 
گیري  خشک شدند و سپس براي اندازه جریان هوا

کوئرستین و فالونوئیدي ترکیبات فنلی اولئوروپین و 
)، پتاسیم P)، فسفر (Nعناصر مانند نیتروژن (تجزیه 

)K) کلسیم ،(Ca) منیزیم ،(Mg) آهن ،(Fe منگنز ،(
)Mn) روي ،(Zn( ) و مسCu مورد استفاده قرار (

  گرفتند. 
: برگ مغذي و ریز درشت عناصر گیري اندازه
(نیتروژن، فسفر،  مغذي گیري عناصر درشت اندازه

 گیري شد با عمل هضم اندازه کلسیم و منیزیم) ،پتاسیم
. درصد فسفر برگ با عمل کالریمتري (رنگ زرد )75(

جذب با گیري و میزان  اندازه مولیبدات وانادات)
نانومتر  470دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

گیري پتاسیم به روش نشر  . اندازه)8( خوانده شد
 5/766فتومتر در طول موج  دستگاه فلیم بااي  شعله

گیري درصد  اندازه. )75( نانومتر خوانده و بیان شد
هم، با دستگاه جذب اتمی  منیزیم گیاهکلسیم و 

نانومتر بر  2/285و  7/422ي ها در طول موجترتیب  به
حسب گرم درصد ماده خشک برگ محاسبه و بیان 

(آهن، منگنز،  گیري عناصر ریزمغذي اندازه. )75( شد
دست آمده، به روش جذب  ه: از عصاره بروي و مس)

  ). 10(شد  گیري اندازهاي  اتمی شعله
  

 دهنده تعیین اجزاي تشکیل: تعیین میزان ترکیبات فنلی
کروماتوگرافی  دستگاهاستفاده از با  ها نمونه فنلیمواد 

 ,HPLC"" )Breeze system مایع با کارایی باال

Waters, MA,USAبه شناساگر  ) مجهزUV-Visible 
)Waters Dual λ Absorbance 2487( ستون و 

Symentery C18 )150 mm×4.6 mm×5 µm( 
)Waters, DublinIrelandانجام شد (.   

نسخه  SASافزار  ها، از نرم براي تجزیه آماري داده
  استفاده شد. مقایسه میانگین تیمارها، با ) 60( 9

انجام و در سطح احتمال پنج درصد  LSDآزمون 
پالت  افزار سیگما مقایسه شدند. نمودارها، با نرم

)SigmaPlot (رسم شدند. 12سخه ن 

  
  و بحث نتایج

هاي  ویژگیبر برخی اثر کودهاي شیمیایی 
هاي مختلف  ثیر غلظتأت: مورفوفیزیولوژیک زیتون

ش بر قطر تنه، قطر تاج پوش NPKکود شیمیایی 
 ها و تعداد برگ نهال کوچک شقطر تاج پوش ،بزرگ
سطوح مختلف کود با این وجود،  .دار نبود معنی

ارتفاع بوته،  بر يدار ثیر متفاوت و معنیأتشیمیایی، 
برگ  100تعداد شاخه فرعی، میانگین طول و عرض 

کاربرد کود ). 2بزرگ در هر پایه داشت (جدول 
N200P200K200 موجب افزایش  کیلوگرم در هکتار

ترین  بیش ).3جدول (هاي زیتون شد  ارتفاع نهال
درصد  78 ،متر سانتی7/117ارتفاع بوته به مقدار 

دست آمد.  مقدار آن بهترین  افزایش نسبت به کم
دست  ترین ارتفاع بوته در تیمار عدم کاربرد کود به کم

 76ترین تعداد شاخه فرعی با  بیش). 3آمد (جدول 
کاربرد از شاخه رسید که  34درصد افزایش، به 

N100P100K100  دست آمد. تیمار  بهکیلوگرم در هکتار
ترین  (شاهد)، کم NPKشیمیایی عدم کاربرد کود 

در مرحله  .)3(جدول  شاخه فرعی را داشتتعداد 
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ناصر غذایی نیاز داشته و گیاه به ع ،رشد رویشی
هاي شیمیایی از راه فراهمی جذب  کنندهحاصلخیز

تر عناصر غذایی سبب افزایش در تعداد شاخه  بیش
و  100 کاربرددر آزمایش حاضر،  .فرعی شده است

ترتیب موجب  به NPKکیلوگرم در هکتار کود  150
و  4/3افزایش میانگین طول و عرض برگ به مقدار 

   ).3 (جدولمتر شد  سانتی 5/1

  
  .زیتون شناسی ریختهاي  شیمیایی بر ویژگی تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف کودهاي -2جدول 

Table 2. ANOVA for effect of different levels of chemical fertilizers on olive morphological characteristics. 

  منابع تغییر
Source of 
variation  

درجه 
  آزادي

Degree of 
freedom 

  ارتفاع
Height 

  قطر تنه
Trunk 

diameter 

  قطر
پوشش  تاج

  بزرگ
Large 

canopy 
diameter 

  قطر
پوشش  تاج

  کوچک
Small 

canopy 
diameter 

  شاخه فرعی
Number of 
branches 

  طول
  برگ
Leaf 

length 

عرض 
  برگ
Leaf 
width  

   تعداد برگ
  در پایه
Leaf 

number/  
plant  

 تکرار
Replication  2  122ns 1.73ns 5.07ns 26.8ns 15.3ns 0.012ns 0.005ns 160697.3ns 

 تیمار
Treatment 

4  **1314.1  2.15ns 237.9ns 39.9ns **101.9 *0.914  **0.251  302336.9ns 

   خطا
Error  8  135.4  1.2  144.9  75.1  12.1 0.199  0.032  160869.4  

 ضریب تغییرات
  (درصد)
CV (%)  

  14.1  28  28.5  26.6  13.5  15.3  15.3  30.4  

ns† دار در سطح احتمال پنج و یک درصد ترتیب معنی  به **و  *دار،  معنی  عدم تفاوت.  
†ns No significant different, *, ** Significant different at 5% and 1% , respectively. 

  
  زیتون. شناسی ریختهاي  مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف کودهاي شیمیایی بر ویژگی -3جدول 

Table 3. Means comparison for effect of different levels of chemical fertilizers on olive morphological characteristics. 

  تیمارها
Treatments (kg ha-1) 

  ارتفاع
Height (cm) 

  تعداد شاخه فرعی
Number of branches  

  طول برگ
Leaf length (cm)  

  عرض برگ
Leaf width (cm) 

N0P0K0 66±5.57b 19.3±1.53c 2.0±0.36b 0.73±0.15c 

N50P50K50  75±16.5b 24.3±3.21bc 3.1±0.40a 1.1±0.21b 

N100P100K100  69±6.08b 34.0±6.08a 3.4±0.43a 1.3±0.11ab 

N150P150K150  84.7±7.64b 29.0±1ab 3.2±0.44a 1.5±0.21a 

N200P200K200  117.7±16.2a 22.0±3.6c 2.8±0.36a 1.2±0.1b 

  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 
Values are mean of three replicates ± SE. The same letters are not significantly different according to the LSD test. 

  
 مغذي)، کوئروستین و عناصر (درشت و ریزلئوروپینوا

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الئوروپین، : برگ
)، کلسیم P)، فسفر (Nعناصر نیتروژن (کوئرستین، 

)Ca) منیزیم ،(Mg ،() آهنFe) و مس (Cu ( در
) و روي Mnمنگنز (سطح یک درصد و همچنین 

)Zn دار کودهاي  تأثیر معنی تحت) در سطح پنج درصد



 1398 )3)، شماره (26جلد (هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
  

184 

عنصر پتاسیم ). 4(جدول  شیمیایی قرار گرفتند
یک از تیمارهاي شیمیایی قرار نگرفت  تأثیر هیچ تحت

   ).4(جدول 
عنوان ترکیب  مقایسه میانگین مقادیر اولئوروپین به
ترین مقدار را  فنلی مهم برگ زیتون نشان داد که بیش

تولید کرده کیلوگرم در هکتار  N100P100K100سطح 
ترین مقدار  درصد افزایش نسبت به کم 30که حدود 

ترین مقدار این ترکیب، در  نشان داد. کم (شاهد) آن
دست آمد  گرم بر گرم به میکرو 8/58تیمار شاهد با 

تأثیر کودهاي شیمیایی،  کوئرستین هم تحت). 1(شکل 
ترین مقدار را در باالترین سطح تیمار کود  بیش

N200P200K200 درصد  80با حدود  کیلوگرم در هکتار
یکروگرم بر م 6/17افزایش نسبت به تیمار شاهد (

  .)2 گرم) نشان داد (شکل
اولئوروپین که به مقدار زیادي در برگ زیتون و 

ترین  به مقدار کمی در روغن زیتون وجود دارد، اصلی
خالف  بر). 27باشد ( فنلی برگ زیتون می ترکیب پلی

نتایج آزمایش حاضر مبنی بر افزایش مقدار 
کودهاي ثیر کاربرد برگی أتي  مطالعه دراولئوروپین، 

 ، کلسیم، منیزیم، بور و منگنز) برNPKشیمیایی (
غلظت زیتون، فیزیولوژیک برگ  هاي ویژگی افزایش

اگرچه ). 67فنل کل و اولئوروپین کاهش نشان داد (
یک شیوه  بهدر گیاه ها  فنل ممکن است ذخیره پلی

این واضح است که کنترل اما انتظار پاسخ دهند،  قابل
 )؛67( اص بسیار پیچیده استترکیبات فنلی خ تولید

در پاسخ اولئوروپین به  ها توضیح تفاوتکه  با این
به خوبی مطلب  حال این ساده نیست با این کوددهی

هاي  که غلظت اولئوروپین به تنشاست شناخته شده 
بسیار حساس است گیاهی خاص مانند شوري و سرما 

و مقدار آن در بافت گیاه تحت این شرایط افزایش 
افزایش غلظت اولئوروپین تحت  ).52و  49یابد ( می

 ،حاضر  در مطالعهکاربرد خاکی کودهاي شیمیایی 

دهی دهنده ایجاد شرایط تنش با اعمال کود نشان
) در 2010هایس و همکاران (. استدرختان زیتون 

مقدار ترکیبات فنلی کل عصاره برگ زیتون  ،اي مطالعه
خشک با اساس اسید گالیک در گرم وزن  را بر

گرم  میلی 16استفاده از روش فولین سیوکالتیو، 
) 2010. کریستاکیز و همکاران ()24( گزارش کردند

هاي زیتون را از  هم مقدار ترکیبات فنلی کل برگ
گرم بر گرم ماده خشک  میلی 9/61تا  56حدود 

  ).33( گزارش کردند
نشان داد که مصرف  عناصر  مقایسه میانگین

N200P200K200 ترین  موجب بیش گرم در هکتارکیلو
 92درصد با  9/3عنصر نیتروژن به مقدار  دسترسی

. )5(جدول  درصد افزایش نسبت به شاهد شد
درصد افزایش در  60ترین فسفر با حدود  بیش

N200P200K200 نسبت به شاهد شد کیلوگرم در هکتار .
  ترین سطح مصرف  در بیشو منیزیم عنصر کلسیم 

ترتیب  ) بهکیلوگرم در هکتار N200P200K200کود (
 درصد) را نشان دادند 15/0و  91/0ترین مقدار ( بیش

ترین مقدار عناصر آهن، منگنز، روي  بیش ).5(جدول 
 ppm 3/16و  1/23، 3/71، 3/327ترتیب با  و مس به

. عنصر روي این افزایش را نسبت به تیمار دست آمد به
  2/17ppmترین مقدار،  کیلوگرم در هکتار با کم 50

ترین  درصد افزایش، بیش 4/4نشان داد. عنصر مس با 
ترین  دار را نسبت به تیمار شاهد با کم افزایش معنی

نتایج همبستگی  ).5(جدول  ) نشان دادppm 3مقدار (
مغذي برگ با عناصر درشت و ریز اولئوروپینساده 

) نشان داد که این ترکیب فنلی تنها با عنصر 6(جدول 
داري دارد.  و معنی مثبتهمبستگی ) =92/0r( نیتروژن

 همبرگ با عناصر  نتایج همبستگی ساده کوئرستین
این ترکیب داري بین  هیچ رابطه معنی ،)6(جدول 

  با عناصر نشان نداد.فنلی 
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  اثر تیمارهاي کود شیمیایی بر مقدار اولئوروپین برگ زیتون. - 1شکل 
Fig. 1. Effect of chemical fertilizer treatments on 
oleuropein content of olive leaf. 

  اثر تیمارهاي کود شیمیایی بر مقدار کوئرستین برگ زیتون. - 2شکل 
Fig. 2. Effect of chemical fertilizer treatments on 
quercetin content of olive leaf. 

  

  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 
Values are mean of three replicates ± SE. The same letters are not significantly different according to the LSD test. 

  
اي در  هر یک از عناصر پرمصرف داراي نقش ویژه

باشند. حدود بهینه  متابولیسم رشد و نمو گیاهان می
 ، پتاسیم1/0-2/0، فسفر بیش از 5/1-2عنصر نیتروژن 

  ، منیزیم بیش از 1، کلسیم بیش از 2/1بیش از 
، مس بیش از 25، روي بیش از 30، منگنز بیش از 3/0

گرم در کیلوگرم ماده خشک در  میلی 30و بور  10
). پتاسیم هم نقش 68برگ زیتون گزارش شده است (

هاي آنزیمی، تولید اسیدهاي آمینه و  مهمی در فعالیت
  ) و 21اسیدهاي فنلی در درختان زیتون دارد (

ها در  دن برگکمبود آن، موجب کلروز و نکروز ش
) 2002رگین و همکاران (شود. سوی درختان زیتون می

مارماراي ترکیه با بررسی مقادیر عناصر برگ   در ناحیه
هاي زیتون نشان دادند که تعادل عناصر غذایی  در باغ

باشد و کمبود  تر از حد استاندارد می ها پایین باغ
 ).63شود ( پتاسیم، منیزیم و روي به فراوانی دیده می

  هاي محاسبه شده انحراف  اساس نتایج شاخص بر
از درصد بهینه، در بین عناصر پرمصرف، منیزیم و در 

ها را  ترین شاخص مصرف، بور منفی بین عناصر کم
صورت  بندي عناصر پرمصرف به داشتند؛ ترتیب الویت
Mg>k>N>P>Ca مصرف به صورت  و عناصر کم

B>Zn>Mn>Cu ) با توجه به نتایج 63بود .(
اخص انحراف از درصد بهینه، کمبود منیزیم، ش

تر  هایی با عملکرد کم جدي پتاسیم، بور و روي در باغ
) که این نتیجه با توجه به مصرف پایین 47است (

نظر  ف توسط باغداران منطقه، منطقی بهمصر عناصر کم
ترین محل  ترین و مهم جا که برگ اصلی رسد. از آن می

ت عناصر غذایی در سوخت و ساز گیاه است و غلظ
برگ در مراحل خاصی از رشد و تکامل گیاه، 

تجزیه  )59همبستگی خوبی با عملکرد گیاه دارد (
تواند روش  برگ همراه با نتایج آزمون خاك، می

اي گیاهان در  مناسبی براي ارزیابی وضعیت تغذیه
هاي کوددهی متعادل و ارزیابی بازده  طراحی برنامه

  ). 5گیاهان باشد (وسیله  عناصر غذایی به
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  زیتون. برگ عناصر مقدارمقایسه میانگین تأثیر تیمارهاي شیمیایی بر  -5جدول 
Table 5. Means comparison for effect of chemical treatments on elements content of olive leaf. 

  تیمارها
treatments 
(kg ha-1) 

  نیتروژن
Nitrogen  

(%)  

  فسفر
Phosphorus  

(%)  

  کلسیم
Calcium  

(%)  

  منیزیم
Magnesium  

(%)  

  آهن
Iron 

(ppm) 

  منگنز
Manganese 

(ppm) 

  روي
Zinc  

(ppm) 

  مس
Copper 
(ppm) 

N0P0K0 2.05±0.21c 0.11±0.01d 0.54±0.06c 0.05±0.01c 176.3±6.51c 57.7±3.05c 21.3±3.05a 3±1d 

N50P50K50  2.6±0.21b 0.14±0.008bc 0.74±0.03b 0.07±0.01bc 180.7±15.8c 61.7±4.04bc 17.2±1.75b 5.6±0.36c 

N100P100K100  2.4±0.18bc 0.15±0.007b 0.76±0.02b 0.08±0.01b 247±6.57b 60.7±6.51bc 23.1±0.95a 5.8±0.2c 

N150P150K150  2.5±0.12bc 0.14±0.005c 0.92±0.04a 0.14±0.02a 261.7±4.51b 66.3±3.51ab 21.7±1.57a 13.2±0.92b 

N200P200K200  3.9±0.45a 0.18±0.008a 0.91±0.02a 0.15±0.01a 327.3±3.51a 71.3±2.08a 22±1.21a 16.3±0.94a 

  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 
Values are mean of three replicates ± SE. The same letters indicate not significantly different according to the LSD test. 

 
  

  تأثیر کودهاي شیمیایی. ضرایب همبستگی (پیرسون) مقدار اولئوروپین و کوئرستین با عناصر برگ زیتون تحت -6جدول 
Table 6. Pearson correlation coefficients of oleuropein and quercetin content with elements of olive leaf 
affected by chemical fertilizers treatments.  

  )Elementsعناصر (
  )rضریب همبستگی (

  )Quercetinکوئرستین (  )Oleuropeinاولئوروپین (

 Nitrogen(  * 0.92 ns 0.03( نیتروژن

  Phosphor(  ns 0.13  ns 0.004فسفر (
  Potassium(  ns 0.05  ns 0.06( پتاسیم

  Calcium(  ns 0.39  ns 0.0001کلسیم (
  Magnesium(  ns 0.26  ns 0.0007منیزیم (

  Iron(  ns 0.18  ns 0.0001آهن (
  Manganese(  ns 0.45  ns 0.016( منگنز

  Zinc(  ns 0.34  ns 0.08روي (
  Copper(  ns 0.40  ns 0.001مس (

Ns† دار در سطح احتمال پنج درصد. معنی *دار،  معنی  عدم تفاوت  
†Ns No significant different, * Significant different at 5%. 

  
هاي  بر برخی ویژگیاثر کودهاي آلی 

هاي مختلف  تأثیر غلظت: زیتونمورفوفیزیولوژیک 
بر ترکیب کود آلی (اسید هیومیک و اسید فلوویک) 

نتایج مقایسه  ).7دار بود (جدول  تعداد برگ معنی
 یکها نشان داد که مصرف کود آلی اسید هیوم میانگین

لیتر در هکتار، موجب افزایش تعداد  10و فلوویک تا 
). در این 3 شکلبرگ شده است ( 60برگ تا حدود 

و  5/12لیتر در هکتار ( 10ش، مقادیر باالتر از آزمای
) نه تنها نتوانستند موجب افزایش تعداد برگ شوند 15

برگ) را نشان  30ترین تعداد برگ (حدود  بلکه کم
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) 5/7و  5لیتر در هکتار ( 10تر از  دادند و با مقادیر کم
نظر  به ).3(شکل  در یک گروه آماري قرار گرفتند

میزان اسید فلوویک و هیومیک، رسد با افزایش  می
هاي رویشی در  درصد تخصیص مواد غذایی به اندام

. این هاي زایشی رو به افزایش باشد مقایسه با اندام
بر افزایش به احتمال زیاد، اثر مثبت اسید هیومیک 

افزایش فعالیت عنوان ناقل پروتئین،  نفوذپذیري غشا به
زین تري ، تولید آمینواسید و آدنوآنزیم رابیسکو

و به دنبال آن افزایش رشد رویشی ) 62فسفات (
ها و  افزایش جذب عناصر، متابولیسم درون سلول[

) و در نتیجه افزایش 44(  ]میزان کلروفیل در برگ
از  ها باشد. تر برگ فعالیت فتوسنتزي و ماندگاري بیش

طرفی اسید هیومیک داراي اثر شبه هورمونی بوده و 
تواند  ن میپاشی برگی آ ولمحلو یا کاربرد خاکی 

ویژه  هاي رشد به کننده موجب افزایش غلظت تنظیم
هاي گیاهی  اکسین، سیتوکینین و جیبرلین در بافت

). با توجه به نقش سیتوکینین در تقسیم سلولی 1شود (

ها  ثیري که اکسین و جیبرلین در بزرگ شدن سلولأو ت
افزایش تعداد  دارند،ها  و افزایش تعداد و اندازه سلول

با  ).9تواند دور از انتظار نباشد ( می و ارتفاع بوته برگ
ثیر اسیدهاي آلی أحال، در آزمایش حاضر ت این

دار نبود که با نتایج  مصرفی بر ارتفاع بوته معنی
) در 2014زاده معماري و همکاران ( هاي فرج پژوهش
ثیر هومات پتاسیم بر دو رقم ذرت هیبرید و أبررسی ت

ثیر أ) در بررسی ت2013روزبهانی و همکاران (نیز 
کاربرد خاکی اسید هیومیک و فلوویک بر عملکرد 

 ). اگرچه در مطالعه56و  11گیاه جو مطابقت داشت (
) بر خالف ارتفاع بوته، 2013( روزبهانی و همکاران

ثیر اسید هیومیک و فلوویک بر میزان رشد ساقه و أت
ها  دیگر پژوهش در. )56( برگ مثبت و فزاینده بود

  بر گیاه همیشه اثر سطوح مختلف اسید هیومیکهم، 
) و درخت Calendula officinalis ()43(بهار 
دار  ) بر افزایش تعداد برگ، مثبت و معنی12( زردآلو

  بود.
  

  .زیتون شناسی ریختهاي  تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي آلی بر ویژگی -7جدول 
Table 7. ANOVA for effect of organic treatments on the morphological characteristics of olive. 

  منابع تغییر
Source of variation  

  درجه آزادي
Degree of 
freedom  

  ارتفاع
Height 

  قطر تنه
Trunk 

diameter  

  قطر
  زیادپوشش  تاج

High canopy 
diameter  

  قطر
  پوشش کم تاج

Low canopy 
diameter  

  تعداد
  شاخه فرعی
Number of 
branches  

  تعداد برگ
Leaf 

number  

  تکرار
Replication  2  215.05ns  0.794ns  0.574ns  593.1ns  1.33ns  3.17ns  

  تیمار
Treatment  5  ns 371.9  0.789ns  0.814ns  360.4ns  1.67ns *529.8  

  خطا
Error  10  1581.2  4.86  1.49  418.7  2.32  117.3  

  (درصد) ضریب تغییرات
CV (%)    25.3 23.5  24.5  24.1  20.5  23.8  

ns† دار در سطح احتمال پنج و یک درصد. ترتیب معنی  به **و  *دار،  معنی  عدم تفاوت  
†ns No significant different, *, ** Significant different at 5% and 1% , respectively. 
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اســـید هیومیـــک و فلوویـــک
    Humic and Fluvic acid
              (L ha -1)
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  اثر تیمارهاي کود آلی بر تعداد برگ زیتون. -3شکل 
Fig. 3. Effect of organic fertilizer treatments on the number of olive leaf. 

  

  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 
Values are mean of three replicates ± SE. The same letters are not significantly different according to the LSD test. 

  
 مغذي)کوئروستین و عناصر (درشت و ریز، الئوروپین

نتایج بررسی الئوروپین، کوئرستین و عناصر : برگ
)، Mn، منگنز ()Mgمنیزیم (نشان داد که کوئرستین، 

) در اثر مصرف مقادیر مختلف Cuو مس ( )Znروي (
  ).8 دار شدند (جدول هیومیک معنیاسید 

مقایسه میانگین کوئرستین نشان داد که تأثیر 
 7/397آلی اسید هیومیک و فلوویک، کودهاي 

میکروگرم بر گرم در سطح میانی استفاده شده از 
ترین  عنوان بیش گرم بر لیتر) به 10سطوح کود آلی (

 80مقدار کوئرستین ثبت شد که افزایش حدود 

ترین مقدار با میانگین  ). کم4درصدي نشان داد (شکل 
شد  گیري میکروگرم بر گرم در سطح شاهد اندازه 218

لیتر در هکتار کود آلی در  15و  5/7، 5که با سطوح 
در این ). 4یک گروه آماري قرار گرفت (شکل 

علت  رسد تیمار اسید هیومیک به نظر می پژوهش به
هاي  هورمونی و افزایش فعالیت آنزیم تغییرات شبه

ترکیبات فنلی و فالونوئیدي از جمله  تولیددخیل در 
) که آنزیم کلیدي PALیاز (آنزیم فنیل آالنین آمونیال

تواند میزان  )، می61این ترکیبات است ( تولیدمسیر 
  ترکیب فالونوئیدي کوئرستین را افزایش دهد.

  

 اســـید هیومیـــک و فلوویـــک
   Humic and Fluvic acid 
              (L ha -1)
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  اثر تیمارهاي کود آلی اسید هیومیک و فلوویک بر مقدار کوئرستین برگ زیتون. -4شکل 
Fig. 4. Effect of organic fertilizer treatments (humic and fluvic acid) on quercetin content of olive leaf. 

  

  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 
Values are mean of three replicates ± SE. The same letters are not significantly different according to the LSD test. 
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ها نشان داد که مقدار منیزیم  انگینیم نتایج مقایسه
با مصرف کودهاي آلی نسبت به شاهد افزایش یافت 

ه سطوح کود آلی در یک گروه آماري قرار همو 
لیتر در  5/12عنصر منگنز در تیمار  ).9داشتند (جدول 

و  5تر از بقیه بود. عنصر روي در دو تیمار  هکتار بیش
لیتر در هکتار  15لیتر در هکتار و مس در تیمار  5/7

). 9ترین مقدار جذب را نشان دادند (جدول  بیش
وئرستین برگ با عناصر درشت نتایج همبستگی ساده ک

نشان داد که این ترکیب فنلی  )10مغذي (جدول و ریز
) =77/0r) و مس (=96/0rعنصر کلسیم (تنها با 

اسید هیومیک با داري دارد.  همبستگی منفی و معنی
با  فلوویککیلودالتون و اسید  300-30وزن مولکولی 

ترین  کیلو دالتون از مهم 30تر از  وزن مولکولی کم
ترتیب سبب  اجزاي هوموس خاك هستند که به

پایدار نامحلول و محلول با عناصر  ترکیباتتشکیل 
). اسید هیومیک مخلوطی از 58گردند ( مصرف می کم

بزرگ و یک ترکیب طبیعی آلی و هاي بسیار  مولکول

دوستدار طبیعت است که در مورد چگونگی اثر آن، 
توان اثر آن را  هاي متعددي وجود دارد که می گزارش

عنوان یک ترکیب  به دو دسته اثر مستقیم به
هاي رشد  کننده هورمونی (افزایش غلظت تنظیم شبه

هاي  ویژه اکسین، سیتوکینین و جیبرلین در بافت به
صورت افزایش جذب  ی) و اثر غیرمستقیم بهگیاه

کنندگی عناصر  عناصر غذایی از راه ویژگی کالت
مس)  و (سدیم، پتاسیم، منیزیم، روي، کلسیم، آهن

)، حفظ نفوذپذیري غشا، 46کنندگی () و احیا30(
ی و تجدید زیستبهبود وضعیت فیزیکی، شیمیایی، 

)، کاهش تبخیر و تعرق و در نتیجه 42حیات خاك (
تر در  تر و مناسب قرار دادن آب و مواد غذایی بیش
ها، افزایش تقسیم  اختیار گیاه، افزایش فعالیت رنگیزه

هاي جانبی  سلولی، رشد و نمو ریشه و ظهور ریشه
تر  ) و به دنبال آن افزایش جذب و انتقال راحت46(

  بندي کرد. ) تقسیم45ها توسط گیاهان ( مغذي ریز

  
  مقایسه میانگین تأثیر تیمارهاي آلی بر صفات فیزیولوژیک و عناصر زیتون. -9جدول 

Table 9. Means comparison for effect of organic treatments on the physiological characteristics and elements 
content of olive leaf. 

  تیمار اسید هیومیک و فلوویک
Humic and fluvic acid treatment 

(L ha-1) 

  منیزیم
Magnesium  

(%)  

  منگنز
Manganese 

(ppm) 

  روي
Zinc 

(ppm) 

  مس
Copper 
(ppm) 

0  1.63±0.48b 0.11±0.039b 0.52±0.24c 0.04±0.02d 

5  1.98±0.16ab 0.16±0.03b 1.13±0.09a 0.18±0.02b 

7.5  2.46±0.14a 0.13±0.006b 1.19±0.04a 0.16±0.02b 

10  2.69±0.65a 0.18±0.016b 0.83±0.6b 0.11±0.008c 

12.5  2.6±0.34a 0.29±0.066a 0.84±0.09b 0.08±0.01c 

15  2.66±0.31a 0.13±0.008b 0.76±0.14b 0.23±0.015a 
  است. LSDدار بر مبناي آزمون  (انحراف معیار) است. حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی SD ±تکرار  3مقادیر، میانگین 

Values are mean of three replicates ± SE. The same letters are not significantly different according to the LSD test. 
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  تأثیر کودهاي آلی. تحتمقدار کوئرستین با عناصر برگ زیتون (پیرسون)  ضرایب همبستگی - 10جدول 
Table 10. Pearson correlation coefficients of quercetin content with elements of olive leaf affected by organic 
fertilizers treatments.  

  )Elements( عناصر  )rضریب همبستگی (
ns 0.007 نیتروژن )Nitrogen(  

ns 0.36  فسفر )Phosphor(  
ns 0.17  پتاسیم )Potassium(  
  )Calcium( کلسیم  - 0.96 *

ns 0.01  منیزیم )Magnesium(  
ns 0.61  آهن )Iron(  
ns 0.08 -  منگنز )Manganese(  
  )Zinc( روي  - 0.77 *

ns 0.37  مس )Copper(  
Ns† دار در سطح احتمال پنج درصد. معنی *دار،  معنی  عدم تفاوت  

†Ns No significant different, * Significant different at 5%. 
  

ویژه  کردن عناصر غذایی به این اسید با کالت
و نیز افزایش جذب عناصر  ریزمغذيعناصر غذایی 
، موجب تسهیل، آزادسازي و تحرك، درشت مغذي

شده توسط  دسترسی و جذب بهتر عناصر تثبیت
این  ). همچنین مقادیر بسیار کم از30شود ( گیاهان می
تواند موجب نگهداري کربن  خاك می هکنندحاصلخیز

ازمدت و بهبود ساختمان و کیفیت خاك رخاك در د
)، افزایش رشد ریشه و ساقه در گیاهان، افزایش 26(

جذب و نگهداري نیتروژن، افزایش فتوسنتز و 
چنین کاربرد ). هم31ز شود (ها نی مقاومت به بیماري

اسید هیومیک و فلوویک موجب جلوگیري از فعالیت 
شود که اجزا با وزن مولکولی  اکسیداز می IAAآنزیم 

دهند  تري را نشان می کنندگی بیش تر اثر محدود کم
ترین خاصیت  ها آمده است که مهم ). در گزارش41(

سو به انحالل و  اسید هیومیک این است که از یک
هاي  ویژه در خاك ادسازي عناصر تثبیت شده بهآز

) و از سوي دیگر همانند یک 51کند ( قلیایی کمک می
مخزن، عناصر اضافی موجود در محیط را در خود 

دهد  ذخیره کرده و به موقع در اختیار ریشه قرار می

ترتیب محیط متعادلی را براي رشد گیاه  ) و بدین70(
تر  با تولید بیش آورد. این اسید آلی به وجود می

اسیدهاي نوکلئیک و اسیدهاي آمینه و نیز به واسطه 
 هورمونی و اثر مثبت آن بر میزان وجود ترکیبات شبه

ریشه، تکثیر سلولی  جذب آب و عناصر غذایی توسط
دهد و  ها افزایش می ویژه در ریشه را در کل گیاه و به

هاي ریشه، افزایش طول و  با افزایش نفوذپذیري سلول
هاي جانبی و افزایش جریان  زن ریشه، تعداد ریشهو

شیره از آوندها به جذب بهتر مواد غذایی و توسعه 
تغذیه صحیح باغ  ).45نماید ( تر گیاه کمک می بیش

یکی از اصول مهم در افزایش عملکرد در واحد سطح 
دلیل مصرف نامتعادل کودهاي  است. امروزه به

و کمبود مواد آلی  pHشیمیایی، باال بودن میزان آهک، 
مانند آهن،  ریزمغذيخاك، ظهور عالیم کمبود عناصر 

هاي زیتون رایج است. عدم تعادل  روي و بور در باغ
مین این عناصر سبب ایجاد مشکالتی أدر مصرف و ت

کمی و کیفی شده است.  هاي ویژگیدر تشکیل میوه و 
م از کودهاي شیمیایی و آلی یکی از أاستفاده تو

در گیاهی ن تغذیه اکید متخصصأمورد تکارهاي  راه
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باشد. اثر اسید هیومیک و فلوویک  ر مییهاي اخ سال
داري  معنی تأثیرجز منیزیم  به درشت مغذيبر عناصر 

) در یک 1996نداشت. فرناندزاسکوبار و همکاران (
اي دریافتند که کاربرد مواد هیومیکی،  آزمایش مزرعه

کلسیم را در  پتاسیم ورشد ساقه و انباشتگی منیزیم، 
که بر محتواي  هاي زیتون افزایش داد در حالی برگ

) 2005محمدي ( . گل)13( ثیر بودأت ها بی نیتروژن برگ
پتاسیم، منیزیم، گزارش کرد که کمبود عناصر هم 

تر دیده  هاي زیتون بیش روي، بور و نیتروژن در باغ
در بررسی اثر اسید هیومیک روي رشد  .)19( شود می

و جذب عناصر در گندم هم نشان داده شد که اسید 
کردن عناصري مانند منیزیم و  هیومیک از راه کالت

کلسیم موجب افزایش دسترسی گیاه به این عناصر 
ویژه عناصر  کمبود عناصر ریزمغذي به). 38شود ( می

ي ها ترین ناهنجاري یکی از شایع نیز روي و آهن
بودن  دلیل آهکی رود که به شمار می فیزیولوژیک گیاه به

اصر از خاك و نباالي خاك و آب، جذب ع pHو 
درون گیاه به دشواري انجام گرفته و به ها  انتقال آن

تواند این  که می کاربرد اسید هیومیک عالوه بر این
عناصر را مستقیم و بدون واسطه در اختیار گیاه قرار 

بخشد.  ال عناصر را نیز بهبود میدهد، جذب و انتق
افزایش انباشت آهن توسط ترکیبات هیومیکی را 

کردن مواد فنلی در ریزوسفر   توان ناشی از آزاد می
تر آهن در اثر کاربرد  ریشه و بهبود احیا و جذب بیش

ثیر أکه در آزمایش حاضر، ت )44این مواد دانست (
آهن  ریزمغذيترکیبات هیومیکی بر جذب عنصر 

همیت وجود مقادیر کافی روي در ا .دار نبود معنی
افزایش کیفیت گلدهی و درصد تشکیل میوه درختان 

هاي  توان به نقش این عنصر در فعالیت را می زیتون
ها و  آنزیمی، سنتز اسیدهاي نوکلئیک، پروتئین

در واقع مواد هیومیکی  ).13متابولیسم اکسین دانست (
ویژه آهن و روي  ی خاك بهاز راه بهبود عناصر غذای

 ).66شوند ( موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه می
اي در فیزیولوژي  مس و منگنز نیز هر کدام نقش ویژه

رشد و نمو زیتون دارند. کمبود مس موجب 
گردد.  دهی غیرطبیعی می ها و شاخه شدن میانگره کوتاه

ثر فتوسنتز و ؤهاي م منگنز در فعالیت برخی آنزیم
). اسید 13باشد ( ثر میؤها م سنتز پروتئینهمچنین 

  بخشد  هیومیک عالیم کلروز را در گیاهان بهبود می
هاي  تواند در خاك این پدیده می زیاد احتمالبه که 

کمبود روي، مس و آهن  قلیایی و آهکی که معموالً
تواند  ثر باشد که دلیل آن میؤجذب را دارند، م قابل

ناصر در چنین نامحلول این ع ترکیباتتشکیل 
در کاربرد اسید هیومیک روي ). 55شرایطی باشد (

هاي گندم دیده شد که از فعالیت آنزیم فسفاتاز  ریشه
کنندگی اسید  شود و یون منگنز اثر محدود ممانعت می

کنندگی، دهد که این اثر محدود هیومیک را کاهش می
فعال آنزیم رارگیري این اسید روي جایگاه غیراز راه ق
در بررسی هاکان و همکاران  ).72شود ( میاعمال 

) اثر محلول اسید هیومیک در غلظت یک درصد، 22(
داري بر جذب عناصري مانند مس،  اثر مثبت و معنی

  .داشتمنگنز  و روي
  

  گیري کلی نتیجه
هاي ارگانیک  با توجه به ضرورت استفاده از نهاده

هاي شیمیایی در تولید گیاهان و  و کاهش مصرف نهاده
بر اساس نتایج این پژوهش، هاي دارویی،  درختچه

و و فلوویک هیومیک ارگیري تیمار آلی اسید ک به
با اثرات فیزیولوژیک هاي شیمیایی  کود همچنین
و ساختار گیاهان  وساز سوختاي که بر  برجسته

هاي  بهبود ویژگیسبب  توانست ،گذارد می
آوري عناصر غذایی مورد نیاز  فراهم شناسی، ریخت

  . دوشو ترکیبات فنلی برگ زیتون  گیاه
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