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 چکیده

جام ان لیلیوم گلجایی عمر و دهیگل رشد، بر هیومیکاسید  و کشت بستر تأثیر بررسی منظور بهمطالعه حاضر  :اهداف

 گرفت.

 

 کمپوست اول فاکتور. شد انجام تکرار چهار در تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریلصورت  به آزمایش :هامواد و روش

 لیتر بر گرممیلی 233 ،223 ،صفر سطح سه در هیومیک اسید دوم فاکتور ،(درصد 333 و 52 ،23 ،22 صفر،) چوب تراشه

 .بود( حجمی 3 به 2 نسبت به) پرلیت+ ماس پیت ترکیب شاهد تیمار و

 

. ودب دارمعنی ساقه ارتفاع بر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کشت، بستر اثر آمده دست به نتایج به توجه با :هایافته 

 تعداد بر کشت بستر اثر .آمد دست به هیومیک اسید گرممیلی 233 و 223 هایغلظت با شاهد بستر در ساقه ارتفاع بلندترین

 کمترین و ترینبیش. شد ثبت چوب تراشه کمپوست %52 و %22 در غنچه تعداد ترینبیش. بود دارمعنی شده تشکیل غنچه

 غلظت با شاهد بستر در و لیتر در گرممیلی 233 هیومیک اسید با چوب تراشه درصد 333 بستر در ترتیب به گلجایی عمر

 لیتر در گرممیلی 233 هیومیکاسید  و چوب تراشه کمپوست %52 در. آمد دست به هیومیک اسید لیتر در گرممیلی صفر

 لیتر در گرممیلی 233 هیومیک اسید با که شاهد بستر در شـده کاشته گیاهان .شد حاصل برگ کلسیم میزان ترینبیش

 هیومیک اسید و %333 کمپوست در برگ نیتروژن ترینبیش. داشتند را برگ پتاسیم میزان ترینبیش بودند شده پاشیمحلول

 .آمد دست به لیتر در گرممیلی 233

 

 فیکی و کمی خصوصیات بهبود در هیومیک اسیدو چوب تراشه کمپوست پژوهش حاضر، نتایج به توجه با گیری:نتیجه

 .باشد ماس پیت جایگزین تواندمی و بوده موثر لیلیوم گیاه

 

 نیتروژن بریدنی، شاخه پرلیت، پیت، کشت، بستر :کلیدی هایواژه

mailto:,karimi@sanru.ac.ir
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Abstract 

Background and Objective: The present study was performed to investigate the effect of growth media and 

humic acid on growth, flowering and vase life of lilium. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as factorial in completely randomized design with 

four replications.The first factor was wood chip compost (0, 25, 50, 75 and 100%) and the second factor was 

humic acid at three levels (0, 250, 500 mg L-1). The control treatment consisted of peat moss + perlite (2: 1 

V/V).  

 

Results: The results showed that the effect of growing media, humic acid and their interaction on stem height 

was significant. The highest stem height was observed in control medium at concentrations of 250 and 500 mg 

L-1 humic acid. The effect of media on the number of buds was significant. The highest number of buds was 

obtained in 25% and 75% of compost. The highest vase life was obtained in 100% compost and 500 mg L-1 

humic acid. The lowest vase life was obtained at control treatment and 0 mg L-1 humic acid concentration. The 

highest amount of calcium was observed in 75% of compost and 500 mg L-1 humic acid. The highest leaf 

nitrogen was obtained in 100% compost and 500 mg L-1 humic acid.  

 

Conclusion: According to the results, wood chip compost and humic acid are effective in improving the 

qualitative and quantitative characteristics of lilium and can be substituted for peat moss. 
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 مقدمه

 با دائمی و لپه تک گیاهی ((.Lilium sp لیلیوم     

 Liliaceae خانواده از پوشش بدون فلسی هایسوخ

 جهان در زینتی هایگل ترینمهم از یکی لیلیوم. است

 لیلیوم، دهیگل فرایند در(. 2339 همکاران و کائو) است

 پس عمر گل، اندازه گل، رنگ نظیر آن کیفی پارامترهای

 .دارند اهمیت دهنده گل ساقه قطر و طول برداشت، از

 میزان به برداشت از قبل زمان در گیاه رویشی شرایط

 ستا تأثیرگذار برداشت از پس کیفیت بر درصد 53 تا 13

 در 3853 دهــه اواخــر از .(3882 همکاران و مرسچنر)

 برای مناسب جایگزینی برای جو و جست جهان سراسر

 ازنی و محیطیزیست خطرات دلیل به. است آغاز شده پیت

 کاربرد امکان جهت بررسی آلی، ضایعات بازیافت به

 با. است گرفته قرار توجه مورد آلی منشأ با ضایعات

 و ماس پیت کوکوپیت، واردات باالی هایهزینه به توجه

 از استفاده با توانمی وارداتی کشت بسترهای سایر

 کاهش باعث کشور در موجود کشاورزی ضایعات

که  دهدمی نشان مطالعات .شد تولید هزینه و واردات

 توانندیکمپوست شدن م یحصح یندبعد از فرا یآل یایبقا

 و یتوبن) ندبه کار رو یتپ یگزینبه عنوان بستر کشت جا

 در که است آلی کود نوعی کمپوست. (2332 همکاران

 فرآوری مخلوطی. دارد نقش خاک شرایط بهبود و تغذیه

 اثرات دلیل به دیرباز از که است آلی مواد از شده

 خصوصیات روی بر که فردیمنحصربه کنندگیاصالح

 وردم دارد گیاه رشد افزایش و خاک بیولوژیکی و فیزیکی

 با .(2332 همکاران و ساث) است بوده کشاورزان توجه

-گلخانه توجه جهان، و ایران در کاج هایجنگل افزایش

 هب هیدروپونیک هایکشت در آلی منبع این چوب به داران

 همکاران و گرئیا) است شده جلب کشت بستر عنوان

 تجزیه گیاه رشد زمان طی در چوب تراشه اگرچه (.2332

 وزن اما است، کم آن آب نگهداری ظرفیت و شودمی

 کاربردی سبب آن بودن دسترس در و کم قیمت ناچیز،

 مـواد .(2331 همکاران و کوال) شودمی ترکیب این شدن

 دهسـتن مختلـف آلی ترکیبات از مخلوطی شامل هیومیک

 شـوندمـی حاصـل حیوانـات و گیاهـان باقیمانـده از کـه

 ماده نوعی هیومیک اسید(. 3888 وان و 2333 مسکارتی)

 هترب زاییریشه و فسفر جذب افزایش سبب که است آلی

 تحریک آن بیولوژیکی آثار ترینمهم. شودمی گیاه در

 جذب و نیتـروژن تجمـع تحریـک رشد، و بذر زنیجوانه

 همکاران و دلفین) است زنده موجودات در غذایی عناصر

2332 .) 

 Arachis) زمینیبادام کمپوست بررسی یک در      

hypogaea) دراسنا گیاه در ارتفاع افزایش باعث 

(Dracaena marginata )طوریبه. گردید شاهد به نسبت 

 کمپوست 32% تیمار در تاج قطر و ارتفاع ترینبیش که

 قطر و ارتفـاع کمترین و غذایی محلول با زمینیبادام پیلـه

 و زمینیبادام پیلـه کمپوست 333% تیمار بـه مربـوط تاج

 و تریدر(. 2332 دوستیعل) است بوده کوددهی بـدون

 در کوکوپیت کاربرد کردند گزارش (2339) همکاران

 خشک و تروزن کیفیت، افزایش سبب لیلیوم کشت بستر

 از استفاده پژوهشی در. شودمی گیاه دهیگل زود و

 گل قطر و رشد افزایش باعث آبی سنبل کمپوست

 شد( Crossandra unduiaefolia) کروساندرا

 گل روی پژوهشی در (.2332 عباسی و گاجاالکشمی)

 دتعدا و گل قطر افزایش باعث کمپوست کاربرد جعفری،

در  .(2336 همکاران و هیدالگو) گردید گل هایجوانه

( Eichhornia crassipes) یکمپوست سنبل آب یپژوهش

 یاهگ یرو ،ماس یتپ جایگزینبستر کشت  عنوانبه 

 پژوهش نشان داد یجقرار گرفت. نتا یمورد بررس یلیومل

 جایگزین تواندمی کمپوست، %52 و 22،23 یدرصدها

 و تانا (.2339و همکاران  نوریان) باشد ماس پیت

 کشت بستر از استفاده کردند گزارش( 2338) همکاران

 سبب( 3:3:2) کولیت ورمی+  شن+ لوم خاک حاوی

 افزایش ،(Pistacia vera) پسته بذر زنیجوانه در تسریع

( 2335) همکاران و نیکبخت .شد گیاهچه خشک و تر وزن

 بریدنی شاخه گل بـر هیومیک اسید تأثیر بررسی با



 9011/ سال  0شماره   03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                 رحمانی، کریمی                  988

 

 اسید که دادند نشان( Gerbera aurantiaca) ژربرا

 افـزایش بـه منجر عملکرد، افزایش بر عـالوه هیومیـک

 کاهش و گل عمر دوام افزایش نتیجه در و کلـسیم جـذب

 کـه است شده گزارش. گرددمی ساقه خمیدگی عارضه

 بر یفراوان تأثیر هورمونی، شبه فعالیت با اسید، هیومیک

 عنوان به گل عمر دوام و عملکرد غذایی، عناصر جذب

 اردد بهارهمیشه گل برداشت از پس کیفیت عامل ترینمهم

 هایغلظت یدر پژوهش (.2332 دلجو و زاده الهویردی)

 دیتول در هیومیک اسیدگرم بر متر مربع  333و  52، 23

 قرار استفاده مورد( Thymus vulgaris) آویشن یاهگ

و جذب  مؤثرهمواد  یشباعث افزا هیومیک اسید. گرفت

 دیگرد یزیمآهن و من یم،فسفر، پتاس یتروژن،عناصر ن

  (.2339 یانیشرف و کاو ی)نوروز

 کی به دنیا در گل تولید صنعت امروزه که آنجایی از      

 هایگام نیز ما کشور در و شده تبدیل بزرگ تجاری کار

 ،است شده برداشته صنعت این گسترش جهت در اساسی

 برای طبیعت با سازگار و آالینده غیر منابع از استفاده

 خود به را محققین بیشتر توجه گیاهان رشد بستر تأمین

 خاک خصوص به زیست،محیط آلودگی. است کرده جلب

 جایگزینی هایروش که شده باعث زیرزمینی هایآب و

 کشت بستر انتخاب که شود استفاده خاکی کشت برای

 همکاران و تریدر) هاستآن ترینمهم از یکی مناسب

 در شیمیایی کودهای حد از بیش کاربرد(. 2339

 ازجمله محیطیزیست مشکالت ایجاد باعـث کشـاورزی

 خـاک غـذایی عناصـر تـوازن عدم و خاک فیزیکی تخریب

 آلـی کودهای انواع مصرف امروزه رو،ازاین. اسـت شـده

 بررسی حاضر پژوهش از هدف. اسـت افـزایش بـه رو

 و چوب هایتراشه کمپوست کشت بستر نقش

 لیلیوم دهیگل و رشد برای هیومیک اسید پاشیمحلول

 .بود نشویل رقم

 

 

 

                                                           
1 Nordagri 

 هاروش و مواد

 داسی و چوب تراشه کمپوست اثر بررسی منظور به       

 صورت به آزمایشی لیلیوم گل هایویژگی بر هیومیک

 رد تکرار چهار با تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه گلخانه

 کمپوست شامل اول فاکتور. گرفت انجام 3185 سال در

 فاکتور و( درصد 333 و 52 ،23 ،22 صفر،) چوب تراشه

 گرممیلی 233 ،223 ،3) سطح سه در هیومیک اسید دوم

 به) پرلیت+ ماس پیت ترکیب شاهد تیمار. بود( لیتر بر

 پیت و کمپوست خصوصیات. بود( حجمی 3 به 2 نسبت

 پیت. است شده ارائه 3 جدول در استفاده مورد ماس

 با پرلیت و لتونی کشور تولید  3اگری نورد برند ماس

 .گرفت قرار استفاده مورد مترمیلی 2 -1 بندیدانه

 رقم (Longiflorum × Asiatic) لیلیوم رگ دو هایسوخ

 شرکت از مترسانتی 32 محیط با( Nashville) نشویل

 شرکت از چوب تراشه کمپوست و تهران گل ساعی

. شد تهیه ساری کاغذ و چوب صنایع شمال سبز نارون

 . بود ایتالیا گرین شرکت ساخت هیومیک اسید

 عمق در مترسانتی 32 دهانه قطر با گلدانی در هاسوخ      

 22 ±2 گلخانه دمای میانگین. شدند کشت متریسانتی 33

 53 آزمایش طول در نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه

 کشت، بستر از ساقه ظهور زمان از. بود درصد

 به نظر مورد هایغلظت با هیومیک اسید پاشیمحلول

 هاگل گیریرنگ و شدن باز زمان تا هفته دو هر فاصله

 اتیصف گرفت رنگ گل غنچه اولین که زمانی. گرفت انجام

 لگ ساقه ارتفاع شده، باز غنچه تعداد برگ، تعداد قبیل از

 کاروتنوئید گلجایی، عمر برداشت، مرحله در دهنده

 وخ،س تر وزن ریشه، بلندترین طول فلس، تعداد گلبرگ،

 پتاسیم و نیتروژن کلسیم، عناصر محلول، جامد مواد

-اندازه برای. گرفت قرار بررسی مورد کلروفیل و برگ

 به و آوریجمع برگ ینمونه عناصر، غلظت گیری

 93 دمـای در هانمونه. شدند داده انتقال آزمایشگاه

 به و گردیده خشک ساعت 29 مدت به گرادسانتی درجـه
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 درون در شده خشک هاینمونه .درآمدند پـودر صورت

 به. شود تبدیل خاکستر به تا گرفتند قرار الکتریکی کوره

 افزایش گرادسانتی درجه 550 تا کوره دمای تدریج

 .شد داشته نگه حرارت این در ساعت 2 مدت به و یافت

 سرد تا شد داده انتقال دسیکاتور به هانمونه سپس

 اسید لیترمیلی 10 مقدار شده سرد هاینمونه به شوند،

 و فعل اتمام از بعد. شد اضافه موالر دو کلریدریک

 درجه 80 دمای با ماری بن در هانمونه انفعاالت،

 عنصر غلظت .گرفتند قرار دقیقه 30 مدت به گرادسانتی

 2/566 موج طول در فتومتر فالیم دستگاه با پتاسیم

 کلسیم عنصر گیریاندازه برای .شد قرائت نانومتر

 الکتریکی کوره درون  در هاکروزه در موجود هاینمونه

 قرار گرادسانتی درجه 223 دمای با ساعت 2 مدت به

 لیترمیلی 32 تا 33 حدود نمونه هر به سپس. شد داده

 نمونه. شد افزوده نرمال 2 کلریدریک اسید گرم محلول

 و نموده صاف واتمن صافی کاغذ و قیف توسط حاصل

 ارلن درون نموده برداشت لیترمیلی 2 حاصل عصاره از

 نرمال 2 سود محلول قطره  پنج. شد ریخته لیترمیلی 333

 کی از استفاده با. شد افزوده هاارلن به چکانقطره توسط

 انجام را تیتراسیون نرمال 33/3 ورسین محلول و بورت

 2/3 نیتروژن گیریاندازه برای(. 2336 شاهی غازان) شد

 رد غلیظ سولفوریک اسید کمک با را خشک برگ از گرم

 هضم کاتالیزور کمک به گرادسانتی درجه 163 دمای

 یداس با آمونیوم بورات تیتراسیون، مرحله در سپس. شد

 دستگاه با نیتروژن درصد و شد تیتر هیدروکلریک

(. 2331 شرف) گردید قرائت 123 مدل اتوماتیک کجلدال

 به هایدایره برگ، کلروفیل محتوای گیریاندازه برای

 تهیه تکرار هر از عدد شش تعداد به مترمیلی 2/6 قطر

 %333 متانول با آزمایش لوله در هانمونه بالفاصله. شد

 درجه 13 دمای در ساعت 22 مدت به و شد ریخته

 دو با جذب میزان. گرفتند قرار تاریک محل در گرادسانتی

 دستگاه از استفاده با نانومتر 622 و 661 موج طول

 محاسبه زیر فرمول با و شد قرائت اسپکتروفتومتری

 (. 3898 همکاران و پورا) گردید

 × a+b = )0.0202 × A645) + (0.00802 یکلروف 

A663) 
 عصاره از ایقطره محلول، جامد مواد گیریاندازه برای 

 اعداد و ریخته رفراکتومتر دستگاه منشور روی ساقه

 . شد ثبت

 زمان گل، برداشت از پس عمر گیریاندازه جهت       

 در و گردید جدا دهندهگل ساقه غنچه، اولین گیریرنگ

 با آزمایشگاه در مقطر آب لیترمیلی 223 حاوی ظرف

 صورت به هاآن گلجایی عمر. گرفت قرار 22 ±2 دمای

 بـا گـل عمـر دوام. گردید ثبت و مشاهده روزانه

 زمان تا گـل برداشـت از پـس روزهـای تعـداد شـمارش

 همکاران و الگار جان) شد ارزیابی هاگل %23 پژمردگی

3888). 

 آماری افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه     

SAS (3/8 )آزمون اساس بر میانگین مقایسه و LSD 

 Excel افزارنرم از استفاده با نمودارها و گردید انجام

 .شدند رسم

 

 
 آزمایش در استفاده مورد بسترهای در موجود عناصر و شیمیایی هایویژگی از برخی -1 جدول

 الکتریکی هدایت اسیدیته کاشت بستر

(1-mS.cm) 

  کلسیم

(1-mg.kg) 

 پتاسیم

(1-mg.kg) 

 فسفر

(1-mg.kg) 

 )%( آلی کربن

 6/2 68/56 92/88 38/292 35/2 1/5 کمپوست

 11/32 93/22 22/32 38/222 2/2 3/6 ماس پیت
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 بحث و نتایج

 دهنده گل ساقه ارتفاع

 اثر( 2 جدول) واریانس تجزیه جدول به توجه با      

 عارتفا بر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کشت، بستر

 بلندترین. است بوده دارمعنی %3 احتمال سطح در ساقه

 233 و 223 هایغلظت با که شاهد بستر در ساقه ارتفاع

 ترینکوتاه(. 3 شکل) شد ثبت بودند شده تیمار گرممیلی

 گرممیلی صفر هیومیکاسید  و %333 کمپوست در ساقه

 . آمد دست به لیتر در

 با تواندمی هیومیک اسید که است شده گزارش     

 باعث هورمونی مواد انتقال و غذایی مواد جذب افزایش

 هب دسترسی این. گردد ساقه و ریشه طول شدن بیشتر

 شودمی ساقه و ریشه طول افزایش باعث غذایی مواد

 فعالیت افزایش با هیومیک اسید(. 2332 عشقی)

 شدر افزایش باعث کلروفیل سنتز افزایش و فتوسنتزی

 و سلمان و 2335 همکاران و خیاط) شودمی گیاه

 اسید است شده گزارش همچنین(. 2332 همکاران

 نیتروژن. شودمی نیتروژن جذب افزایش باعث هیومیک

 یتفعال بنابراین است، هاآنزیم و اسیدآمینه جز ترینمهم

 طویل باعث و داده افزایش را سلولی تقسیم و مریستم

 شودمی گیاه ارتفاع افزایش نتیجه در و هاسلول شدن

 شاخه گل روی پژوهشی در(. 2331 همکاران و کومار)

 خاک و زئولیت بستر در رویشی رشد کمترین رز بریدنی

 رشد کاهش(. 2335 همکاران و حسینی) آمد دست به اره

 ظرفیت بودن پایین دلیل به بسترها این در رویشی

باال  pH دلیل به. گردید بیان باال pHو  آب نگهداری

 فسفر و یمپتاس ویژههب ییعناصر غذا بیشترجذب  ییتوانا

 افتدمی اتفاق رویشی رشد کاهش نتیجه در و اهشک

 ندتوایم یتزئول یکمپوست به بستر دارا یورم افزودن

 یشافزا یجهو جذب بهتر عناصر و در نت pHسبب کاهش 

 نو همکارا یدپورطول شاخه و وزن خشک گردد )حم

2333.) 

 

 مورد صفات برخی بر هیومیک اسید و چوب تراشه کمپوست اثر واریانس تجزیه -2 جدول

 لیلیوم گل در بررسی

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 صفات مربعات میانگین

 ساقه طول

 دهنده گل

 تعداد

 غنچه

 عمر کاروتنوئید

 گلجایی

 بلندترین طول

 ریشه

 2 **92/293 *98/2 *32/3 **66/33 ns22/55 (A) کشت بستر

 2 **33/222 ns66/3 *33/3 **23/323 *92/5 (B) هیومیک

A*B 9 **35/13 ns23/3 **25/3 **28/2 ns12/22 

 32/32 35/3 23/3 59/3 82/2 21 خطا

 تغییرات ضریب

)%( 

 22/39 12/33 92/33 92/33 22/33 

ns، * می باشد. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به:  ** و 
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 ساقه ارتفاع ایبر هیومیک اسید و کشت بستر ترکیبات تیماری -1 شکل

  

 غنچه تعداد

 بستر اثر( 2 جدول) واریانس تجزیه نتایج به توجه با       

 ترینبیش. بود دارمعنی شده تشکیل غنچه تعداد بر کشت

 به چوب تراشه کمپوست %52 و %22 در غنچه تعداد

 23 تیمار با مذکور تیمار بین داریمعنی تفاوت. آمد دست

 به دسترسی میزان(. 2 شکل) نشد مشاهده درصد 333 و

 پتاسیم. دارد غنچه تشکیل در اساسی نقش غذایی مواد

 در زایشی هایاندام تولید برای ضروری عناصر از

 فسفر و پتاسیم میزان حاضر آزمایش در. است گیاهان

 لجدو) بود ماس پیت از بیشتر کمپوست حاوی بستر در

 رد غنچه تعداد افزایش برای دالیل از یکی تواندمی که( 3

 ربست در آزمایش این در .باشد کمپوست حاوی بسترهای

 با مقایسه در غنچه تعداد کمپوست %333 حاوی

 پژوهشی در .داد نشان کاهش کمپوست پایین درصدهای

 باعث کشاورزی هایزباله کمپوست درصد 52 کاربرد

 این محققین این. گردید بهارهمیشه گل در دهیگل کاهش

 و اسیدیته بودن باال شوری، سطح افزایش علت به را امر

 گارسیا) کردند بیان غذایی عناصر تعادل عدم نتیجه در

 پژوهش هاییافته با مطابق(. 2333 همکاران و گومز

 کاهش سبب کمپوست باالی درصدهای کاربرد حاضر

 یدگرد 3نوازمبال رقم سوسن گل در غنچه تعداد و ارتفاع

 مینا گل روی آزمایشی در .(2339 همکاران و نوریان)

 گیاه جانبی هایشاخه و گل غنچه تعداد ترینبیش چمنی

 در چای ضایعات درصد 52 و 23 حاوی بسترهای در

 دهکایی پاداشت) آمد دست به درخت پوست با ترکیب

2332 .) 

 

 
 غنچه تعداد بر کشت بستر مختلف سطوح اثر -2 شکل

 

                                                           
1 Nova Zembla 
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 گلبرگ کاروتنوئید

 نشان (2 جدول) واریانس تجزیه جدول نتایج      

 اسید و چوب تراشه کمپوست مختلف سطوح بین دهدمی

 داریمعنی اختالف کاروتنوئید میزان لحاظ از هیومیک

 میزان ترینبیش. دارد وجود %3 احتمال سطح در

 چوب تراشه کمپوست %333 تیمار به مربوط کاروتنوئید

(. 1 کلش) بود لیتر در گرممیلی 223 هیومیکاسید  و

 تراشه کمپوست تیمار در کاروتنوئید میزان کمترین

 لیتر در گرممیلی صفر هیومیکاسید  و %22 چوب

 . شد شاهدهم

 که بوده طبیعی هایرنگیزه از گروهی کاروتنوئیدها       

 بیش که آنجایی از. دارند نقش گیاه توسط نور جذب در

 دهش تشکیل کربن از هیومیک اسید مولکولی وزن %23 از

 افزایش جمله از فیزیولوژیکی مثبت اثرات طریق از

 قشن کاروتنوئید میزان افزایش در ها،سلول در متابولیسم

 لیتر در گرممیلی 223 کاربرد حاضر پژوهش در. دارد

 که یدگرد گلبرگ کاروتنوئید شافزای باعث هیومیک اسید

 . تاشد مطابقت( 2338) همکاران و قمری نتایج با

 
   هیومیک اسید و بستر سطوح در ترکیبات تیماری گلبرگ کاروتنوئید -3 شکل

 گلجایی عمر

 اثر که دهدمی نشان 2 جدول در شده ارائه نتایج      

 أثیرت کشت بستر و هیومیک اسید مختلف سطوح متقابل

. دارد لیلیوم گلجایی عمر بر %3 سطح در داریمعنی

 بستر در( روز 2/31) ماندگاری ترینبیش که طوریبه

 گرممیلی 233 هیومیک اسید و چوب تراشه درصد 333

 در( روز 22/6) گلجایی عمر کمترین. آمد دست به لیتر در

 (.2 شکل) شد ثبت شاهد تیمار

 هیومیک، اسید کردند گزارش( 2335) همکاران و نیکبخت

 که دهدمی افزایش هابرگ و ساقه در را کلسیم تجمع

 هایناهنجاری کاهش و گلجایی عمر افزایش باعث

 شگزار همچنین. شودمی لیلیوم گیاه در فیزیولوژیکی

 سایتوکینینی شبه فعالیت با هیومیک اسید است شده

 باعث نهایت در که شده برگ ماندگاری افزایش باعث

 روی شده انجام بررسی در. شودمی گلجایی عمر افزایش

 باعث هیومیک اسید باالی هایغلظت لیلیوم 3یلووین رقم

 (.2333 چمنی و کشاورزی) گردید گل ماندگاری کاهش

 

                                                           
1. Yelloween 
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  هیومیک اسید و بستر سطوح در ترکیبات تیماری گلجایی عمر -4 شکل

 

 ریشه بلندترین طول

 در هیومیک اسید ساده اثر حاضر آزمایش در       

 ترینبیش(. 2 جدول) بود دارمعنی ریشه طول افزایش

 گرممیلی 233 تیمار در مترسانتی 52/32 میانگین با طول

 از یکی(. 2 شکل) آمد دست به هیومیک اسید لیتر در

 فعالیت افزایش آلی کودهای از استفاده مزایای

 هاییتفعال ترینمهم از. است هامیکروارگانیسم

 راتینیت به آمونیومی نیتروژن تبدیل هامیکروارگانیسم

 یشدر بستر کشت، افزا هاآن مثبت اثرات جمله از و است

 همکاران و قربانی) است ریشه حجم در طول، قطر و

(. در پژوهش حاضر 2335 همکاران و حسینی؛ 2333

 سبب لیتر در گرممیلی 233 و 223 هیومیک اسیدکاربرد 

بدون  یمارهایبا ت یسهدر مقا ترطویل هایریشه تولید

 از هیومیک اسید است شده گزارش. شد هیومیک اسید

 سبب نیتروژن چرخه مسیر هایآنزیم کردن فعال طریق

 دشومی هاریشه شدن طویل و میکروبی فعالیت افزایش

 پژوهش هاییافته با مطابق(. 2332 همکاران و کالو)

 رد ریشه طول افزایش باعث هیومیک اسید کاربرد حاضر

 3333 و 233 هاغلظت پژوهش این در. شد ژربرا گیاه

 و ختنیکب) شدند گزارش تیمار بهترین لیتر در گرممیلی

.(2335 همکاران
 

 

 
 ریشه ترینبزرگ طول بر هیومیک اسید مختلف سطوح اثر -5 شکل

 

 کلسیم

 اثر (1 جدول) واریانس تجزیه جدول به توجه با     

 غلظت بر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کمپوست،

 اسید و کمپوست %52 بستر در. بود دارمعنی برگ کلسیم

 کلسیم میزان ترینبیش لیتر در گرممیلی 233 هیومیک

 %333 کمپوست در کلسیم میزان کمترین. شد ثبت برگ

 . (6 کلش) آمد دست به هیومیک اسید تیمار بدون
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 و سونتر) است غذایی عناصر از غنی کمپوست       

 آنالیز مقایسه نیز حاضر پژوهش در. (2339 همکاران

 که دهدمی نشان( 3 جدول) ماس پیت و کمپوست بستر

 رد بیشتری فسفر و پتاسیم کلسیم، دارای کمپوست

 لسیمک عنصر افزایش بنابراین. است ماس پیت با مقایسه

 احتماالً کمپوست باالی درصدهای حاوی بستر در برگ،

 بجذ نتیجه در و بستر در عنصر این بودن باال دلیل به

 ژوهشپ هاییافته با مطابق. است بوده گیاه توسط بیشتر

 یشافزا سبب یکشاورز یعاتکمپوست ضا حاضر،

(. 2332)هو و بارکر  شد فرنگیگوجه یاهدر برگ گ یمکلس

 سنتز روی تأثیر با کمپوستشده است  یانب همچنین

 به بستر در عناصر جذب افزایش سبب ها،هورمون

 ترینمهم از یکی عنصر این. شودمی کلسیم خصوص

 هاگل ماندگاری افزایش و گیاه بافت استحکام در عناصر

پژوهش حاضر  نتایج (2335 همکاران و امیری) است

 یمکلس یزانم یشدر افزا یومیکه یداز اثر مثبت اس یحاک

ستر در ب یمعنصر کلس ترینبیش که طوری بهبرگ است. 

 یتردر ل گرممیلی 233درصد کمپوست که با  333و  52

شده بودند، ثبت شد. گزارش شده  یمارت یومیکه یداس

 هایحامل سنتز هیومیکی مواد کارگیریبه بااست که 

 ندشومی عناصر جذب افزایش باعث که یونی پروتئینی

 با دتوانمی هیومیک اسید بنابراین،. کندمی پیدا افزایش

 کلسیم فسفات محلول غیر هاینمک ایجاد از ممانعت

 همچنین. دهد افزایش را کلسیم و فسفات به دسترسی

 سکمپلک هیومیک اسید غلظت افزایش با است شده ثابت

 عنصر این جذب کاهش و کلسیم یاندازه از بیش شدن

 (.3883 اینسکپ و گرسل) افتدمی اتفاق

 

 

 
 هیومیک اسید و بستر سطوحدر   برگ کلسیم میزان -6 شکل

 ملیلیو گل در بررسی مورد صفات برخی بر هیومیک اسید و چوب تراشه کمپوست اثر واریانس تجزیه -3 جدول

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 صفات مربعات میانگین

 کلروفیل نیتروژن پتاسیم کلسیم

 کل

 جامد مواد برگ تعداد

 محلول

 تعداد

 سوخک

 2 **2326 **1136 ns32/3 ns33/1 ns26/59 ns26/59 ns58/2 (A) بستر 

  2 **8126 *2/193 *96/3 **18/39 **36/1 *96/85 *55 /3 (B) هیومیک

A*B 9 **2322 **2/533 **36/3 **18/33 **25/3 ns16/16 ns35/9 

 31/6 33/23 38/3 99/3 66/3 85/92 89/25 21 خطا

 تغییرات ضریب

)%( 

 22/29 62/29 12/22 12/23 22/32 12/6 62/6 

ns، * می باشد. درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به:  ** و 
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 پتاسیم

 واریانس تجزیه واریانس تجزیه جدول به توجه با       

 بـر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کاشت، بستر اثر

 دولج) بود دارمعنی لیلیوم برگ در پتاسیم عنصر میـزان

 22 و شاهد بستر در عنصر این میزان ترینبیش(. 1

 اسید لیتر در گرممیلی 233 با که کمپوست درصد

 ددرص افزایش با. شد مشاهده بودند، شده تیمار هیومیک

 طوریبه داد نشان کاهش پتاسیم جذب میزان کمپوست

 آمد دست به کمپوست %333 در پتاسیم میزان کمترین که

 تپی و کمپوست آنالیز نتایج حاضر بررسی در(. 5 شکل)

 بتنس باالتری اسیدیته دارای کمپوست که داد نشان ماس

 افزایش با دهدمی نشان هابررسی. است ماس پیت به

 فسفر و پتاسیم جمله از عناصر برخی جذب اسیدیته

 بسترهایی در است شده گزارش همچنین. یابدمی کاهش

 رجف و خلل کاهش علت به دارند باالیی کمپوست میزان که

 دهدمی روی عناصر جذب کاهش نامطلوب، زهکشی و

 نشان حاضر پژوهش نتایج(. 2339 همکاران و سونتر)

 پتاسیم عنصر غلظت افزایش در هیومیک اسید که داد

 تغلظ در آن ترینبیش که طوریبه. است بوده موثر برگ

 .آمد دست به هیومیک اسید لیتر در گرممیلی 233

 خواص بهبود سبب که است آلی ماده نوعی هیومیک

 رعناص دادن قرار دسترس قابل و کشت بستر یکیزیف

-افتهی با مطابق (.3883 اینسکپ و گرسل) شودیم بستر

 بر گرم 333 و 52، 23 هایغلظت حاضر پژوهش یها

 عناصر جذب افزایش باعث هیومیک اسید مربع متر

 شنآوی گیاه در منیزیم و آهن پتاسیم، فسفر، نیتروژن،

 (.2339 یانیشرف و کاو ی)نوروز گردید

 

 

 
   هیومیک اسید و بستر سطوح در برگ میپتاس زانیم -7 شکل

 نیتروژن

 بر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کمپوست، اثر     

 بود دارمعنی %3 احتمال سطح در برگ نیتروژن غلظت

 اسید هیومیک و %333 کمپوست در میزان این(. 1 جدول)

 بستر در. بود مقدار ترینبیش لیتر در گرممیلی 233

 یزانم کمترین بود نشده استفاده هیومیکی اسید که شاهد

 (.9 شکل) شد ثبت عنصر این

 تراشه کمپوست از استفاده حاضر شپژوه در       

 از یکی احتماالً گردید، نیتروژن میزان افزایش سبب چوب

 کمک با نیتروژن شدن معدنی عنصر، این افزایش دالیل

 مقدار. است بوده بستر در فعال هایآنزیم از برخی

 یتپ به نسبت چوب تراشه کمپوست بقایای در نیتروژن

 در ار نیتروژن نیاز تواندمی حدودی تا و بود بیشتر ماس

 در(. 2331 همکاران و زادهقاسم) کند تأمین گیاه

 شهری، زباله کمپوست روی شده انجام مقایسه پژوهشی

 مقدار  داد، نشان چوب هایتراشه و گاوی فضوالت

 ودب بسترها دیگر از بیشتر چوب کمپوست در نیتروژن

 در هوموس و دارنیتروژن مواد از ناشی افزایش این که
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 آمده دست به نتایج(. 2331 مومتا و وانی) است بوده آن

 گریگت) دارد تاکید موضوع این بیان بر نیز بگونیا گیاه در

 هایشپژوه از شده منتشر نتایج(. 2335 همکاران و

 غذایی عناصر جذب در هیومیک اسید نقش بیانگر متعدد

 خاک نوع گونه، و گیاه نوع به توجه با جذب میزان. است

 هشب فعالیت با کود این. است متفاوت هیومیک غلظت و

 ذبج افزایش در سلولی متابولیسم بر تأثیر و هورمونی

 شگزار. است موثر نیتروژن خصوص به غذایی عناصر

 منیزیم و آهن نیتروژن، پتاسیم، عناصر جذب است دهش

 اسید کاربرد با سلولی غشاء نفوذپذیری افزایش با

 ،2333 همکاران و تنیسن) یابدمی افزایش هیومیک

 (. 2332 همکاران و عصری

 

 

   هیومیک اسید و بستر سطوح در برگ تروژنین زانیم -8 شکل

 کل کلروفیل

 و هیومیک اسید اثر واریانس تجزیه جدول طبق      

 برگ کلروفیل میزان بر هیومیک و بستر برهمکنش

 در کلروفیل میزان ترینبیش(. 1 جدول) بود دارمعنی

 اسید لیتر در گرممیلی 233 غلظت و 52 کمپوست

 رمذکو تیمار بین داریمعنی تفاوت. شد مشاهده هیومیک

 هیومیک، اسید لیتر در گرممیلی 233 و %333 کمپوست با

 کمپوست و هیومیک اسید 223 غلظت و %52 کمپوست

  (.8 شکل) نشد مشاهده هیومیک اسید 233 و 23

 و است گیاهان در اصلی هایرنگدانه از کلروفیل      

 موجود عناصر مقدار همچنین و نور میزان به آن مقدار

 .دارد بستگی گیاه در آهن و نیتروژن منیزیم، جمله از

 بستر رد کلروفیل میزان ترینبیش پژوهش این نتایج طبق

 223 اسید هیومیک تیمار و چوب تراشه کمپوست52%

 ارانهمک و فرانت نتایج با که شد حاصل لیتر در گرممیلی

 آلسترومریا بریدنی شاخه گل در( 2332)

(Alstroemeria sp. )نقش هیومیک اسید. داشت مطابقت 

 سبب و دارد سلولی غشا نفوذپذیری افزایش در موثری

 روند به نیتروژن و منیزیم جمله از عناصر بیشتر نفوذ

 افزایش که داشت بیان توانمی بنابراین. شودمی سلول

 داسی موثر نقش علت به آزمایش این در کلروفیل میزان

 و عشقی ،.2332 همکاران و عصری) است بوده هیومیک

 افزایش با تواندمی کمپوست بستر(. 2332 گاراژیان

 در که نیتروژن ویژهبه غذایی مواد به دسترسی میزان

 زانمی افزایش باعث دارد مستقیم تأثیر کلروفیل ساخت

 در ملیلیو گل در کلروفیل میزان افزایش. گردد کلروفیل

 و میراکاالیی) است شدهگزارش کمپوست حاوی بستر

 به کمپوستورمی درصد 23 افزودن(. 2331 همکاران

 باعث  (Stevia rebaudiana Bertoni) استویا گیاه بستر

 گردید کاروتنوئید و کل کلروفیل ،a کلروفیل افزایش

  (.2332 همکاران و شیاده یوسفی)
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  هیومیک اسید و بستر سطوحکل  در  کلروفیل -9 شکل

 

 برگ تعداد

 اثر( 1 جدول) واریانس تجزیه جدول به توجه با        

 گبر تعداد بر هاآن برهمکنش و هیومیک اسید کمپوست،

 تربس در برگ تعداد ترینبیش که طوریبه. بود دارمعنی

 اسید لیتر در گرممیلی 233 غلظت و کمپوست 52%

 دو در برگ تعداد کمترین(. 33 شکل) گردید ثبت هیومیک

 گرممیلی 223 با شده تیمار کمپوست %333 حاوی بستر

. مدآ دست به هیومیک اسید بدون و هیومیک اسید لیتر در

 با که کرد بیان چنین توانمی حاضر نتایج بررسی با

 پیدا افزایش برگ تعداد %52 تا کمپوست درصد افزایش

 و خلل و نیتروژن میزان افزایش دلیل به احتماالً که کرد

 دلیل به کمپوست افزایش با. است بوده مناسب فرج

 تعداد عناصر، برخی جذب در کاهش و اسیدیته افزایش

پژوهش حاضر  هاییافته با مطابق. داد نشان کاهش برگ

آمارانتوس در  ینتیز یاهو طول برگ در گ برگ تعداد

 یافت یشافزا آلی کودهای یینپا یدرصدها یبستر حاو

 اثر از حاکی حاضر پژوهش نتایج(. 2338 مالتی و یوما)

 تاس شده گزارش. بود برگ تعداد بر اسید هیومیک مثبت

 یغذای مواد جذب قابلیت دادن افزایش با هیومیکی مواد که

 رشد تنظیم و فتوسنتز در مهمی نقش که نیتروژن جمله از

 رنگدانه افزایش ریشه، رشد افزایش سبب دارند گیاهی

 دشونمی برگ تعداد افزایش سبب نهایت در و کلروفیل

 پژوهش هاییافته با مطابق. (2332 مرادی و زینالی)

 سوسن گل در را برگ تعداد اسید هیومیک ،کاربردحاضر

(. 2333 چمنی و کشاورز) دادند افزایش یلووین رقم

 میزان و برگ سطح افزایش سبب هیومیک اسید کاربرد

 و دستیاران) گردید( Rosa hybrida) رز گل در کلروفیل

 (.2332 فرحی حسینی

 

 
 برگ تعداد ایبر هیومیک اسید و بستر سطوحترکیبات تیماری  -11 شکل

 

 محلول جامد مواد

 اسید اثر ،(1 جدول) واریانس تجزیه نتایج طبق      

 ساده اثر و دارمعنی محلول جامد مواد میزان بر هیومیک

 محلول جامد مواد میزان بر هاآن برهمکنش و کشت بستر

 در محلول جامد مواد میزان ترینبیش. نبود دارمعنی

 حال این با شد ثبت لیتر در گرممیلی 223 هیومیک اسید
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 کلش) نداشت لیتر در گرممیلی 233 با داریمعنی تفاوت

33.) 

 افزایش با هیومیکی مواد که است شده گزارش       

 انمیز افزایش و برگ عمر افزایش سبب نیتروژن عنصر

 بیشتری محلول جامد مواد نتیجه در و شده فتوسنتز

-یافته با مطابق(. 2333 همکاران و قربانی) شودمی سنتز

 افزایش باعث هیومیک اسید کاربرد حاضر، پژوهش های

 داوودی گل در محلول جامد مواد میزان

(Chrysanthemum sp. )در(. 2332 همکاران و فن) گردید 

 Vitis) انگور و( Fragaria vesca) فرنگیتوت میوه

vinifera )حسینی) است آمده دست به مشابهی نتایج نیز 

 (.2332 همکاران و نیا محمدی و 3182 همکاران و فرحی

 

 
 محلول جامد مواد میزان بر هیومیک اسید مختلف هایغلظت اثر -11 شکل

 

 

 سوخک تعداد

 هیومیک اسید اثر واریانس تجزیه جدول به توجه با      

 برهمکنش و کمپوست اثر و دارمعنی سوخک تعداد بر

(. 1 جدول) نبود دارمعنی تولیدی سوخک تعداد بر هاآن

 گرممیلی 233 غلظت به مربوط سوخک تعداد ترینبیش

 وطمرب تولیدی سوخک کمترین و هیومیک اسید لیتر در

 مواد به دسترسی افزایش. است بوده شاهد تیمار به

-می گیاه در زایشی و رویشی رشد افزایش سبب غذایی

 ضروری غذایی مواد تأمین سوخک تولید برای. شود

 وادم به گیاه دسترسی افزایش باعث هیومیکی مواد. است

 و هورمونی شبه فعالیت با مواد این همچنین. شود غذایی

 ذاییغ عناصر جذب افزایش در سلولی متابولیسم بر تأثیر

 ذاییغ مواد به گیاه دسترسی افزایش بنابراین .است موثر

 هب آن انتقال و گیاه در کربوهیدرات ساخت افزایش باعث

 ولیدت سبب که شودمی گیاه زیرزمینی هایبخش

 (3882والکی علی) شودمی یشتریب هایسوخک
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 سوخک تعداد بر هیومیک اسید مختلف هایغلظت اثر -12 شکل

 

 کلی گیرینتیجه

 و کمپوست اثر آمده دست به نتایج به توجه با      

 اردمعنی بررسی مورد صفات بیشتر بر اسید هیومیک

 52 و 23 ،22 بسترهای در غنچه تعداد ترینبیش. بود

 رد ساقه ارتفاع ترینبیش. آمد دست به کمپوست درصد

 حاوی بسترهای در حال این با شد حاصل شاهد بستر

 برای که بود مترسانتی 63 از باالتر ارتفاع نیز کمپوست

 محسوب مطلوبی ارتفاع سوسن بریدنی شاخه هایگل

 اسید با ترکیب در استفاده مورد بسترهای. شودمی

 اسید. گردیدند گلجایی عمر افزایش باعث هیومیک

 موثری نقش عناصر جذب میزان افزایش در هیومیک

 لسیمک پتاسیم، عنصر میزان ترینبیش که طوریبه داشت

. شد حاصل ماده این گرممیلی 233 غلظت در نیتروژن و

 233 از استفاده و %52 تا کمپوست درصد افزایش با

 محتوای در افزایش هیومیک اسید لیتر گرم درمیلی

 ستد به نتایج به توجه با بنابراین. شد مشاهده کلروفیل

 نپایی درصدهای از استفاده کرد، بیان چنین توانمی آمده

 ارزان و مناسب بستر تواندمی چوب هایتراشه کمپوست

 برای ماس پیت جمله از وارداتی بسترهای به نسبت

 یداس کاربرد همچنین. باشد نشویل رقم لیلیوم پرورش

 برای لیتر در گرممیلی 233 غلظت در ویژهبه هیومیک

 .ودشمی توصیه گیاه این زایشی و رویشی صفات بهبود
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