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Abstract 

Background and Objective: The invasive plant of water hyacinth has been a serious threat to wetlands and 

reservoirs in northern Iran in recent years. Given the ease of converting it to compost as a planting medium, it 

can be expected that the environmental challenge of this plant will become an opportunity for entrepreneurship 

and economic production. In this study, water hyacinth compost and humic acid were used in the production 

of Narcissus jonquilla cv. German. 

 

Materials and Methods: The present experiment was performed as a factorial in a completely randomized 

design. The first factor was water hyacinth compost (Control, 25, 50, 75 and 100%) and the second factor was 

humic acid (Control, 250, 500 mg L-1). Water hyacinths were collected from a water stream in Mazandaran 

province and turned into compost within three months. Narcissus was treated with humic acid every ten days 

after planting in different levels of compost.  

 

Results: According to the results, the effect of compost, humic acid and their interaction on most of the studied 

traits was significant. The highest flowering stem height (With 22.2% increase compared to control treatment) 

and the highest concentration of iron (With 67.7% increase compared to control treatment) were recorded in 

compost 50% + 500 mg L-1 humic acid. The highest number of leaves (With an average of 7 leaves) and 

calcium concentration (0.114%) was observed in compost 25% + 250 mg L-1 humic acid. The longest leaf 

length (With 33.8% increase compared to control treatment) was related to compost 75% + 500 mg L-1 humic 

acid. The maximum flower diameter size (With an average of 8.8 cm) was recorded in compost 75% + 250 

mg L-1 humic acid. The highest concentration of potassium (7.25%) was reported in compost 75% + 500 mg 

L-1 humic acid. 

 

Conclusion: According to the obtained results, water hyacinth compost with humic acid due to improving the 

root environment and increasing the better absorption of nutrients increased the quantitative and qualitative 

characteristics of daffodils compared to the control treatment. Therefore, water hyacinth compost with the use 

of humic acid for growing daffodils is recommended. 
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 چکیده
 توجه باها و آبگیرهای شمال کشور بوده است. تالاب تهدیدی جدی برایهای اخیر سنبل آبی در سالگیاه مهاجم : اهداف

 تبدیل گیاه این محیطی زیست چالش که داشت انتظار بتوان شاید کاشت بستر عنوانبه کمپوست به آن تبدیل سهولت به

از سنبل آبی به عنوان یک منبع قابل دسترس برای  حاضر پژوهشدر  .گردد اقتصادی تولید و کارآفرینی برای فرصتی به
 استفاده شد.  رقم ژرمن در تولید گل نرگس یهای شیمیایهیومیک به جای نهادهاسید تهیه کمپوست و از 

 
، 32 ،شاهدکمپوست سنبل آبی ) با بستر کشت آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی: مواد و روش ها

های آبی از سنبل. به اجرا در آمدمیلی گرم در لیتر (  211 و 321، شاهدهیومیک ) اسید درصد حجمی ( و  611 و 52، 21
های نرگس سوخ .گردیدآوری شد و طی انجام مراحلی در مدت سه ماه به کمپوست تبدیل نهر آبی در استان مازندران جمع

 تیمار شدند. هر ده روز یکبار  پس از کشت در داخل سطوح مختلف کمپوست با اسید هیومیک
 

دار ها بر بیشتر صفات مورد بررسی معنی: با توجه به نتایج بدست آمده اثر کمپوست، اسید هیومیک و برهمکنش آنهایافته
 5/15با ) و بیشترین غلظت عنصر آهن (درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد 3/33با )بود. بلندترین ارتفاع ساقه گلدهنده 

گرم در لیتر اسید هیومیک ثبت شد. بیشترین میلی 211 همراهبه درصد 21در کمپوست  (افزایش نسبت به تیمار شاهددرصد 
گرم در لیتر اسید میلی 321 به همراه درصد 32در کمپوست ( درصد 660/1)و غلظت عنصر کلسیم ( عدد 52/5)تعداد برگ 

در  درصد 52کمپوست  مربوط به (افزایش نسبت به تیمار شاهد درصد 8/22با )هیومیک مشاهده شد. بلندترین طول برگ 
 درصد 52در کمپوست ( مترسانتی 8/8با میانگین )گرم در لیتر اسید هیومیک بود. حداکثر اندازه قطر گل میلی 211 ترکیب با

در کمپوست  (درصد 32/5) . میزان غلظت عنصر پتاسیمثبت شد هیومیکاسید گرم در لیتر میلی 321 به همراه استفاده از
 گرم در لیتر اسید هیومیک در حداکثر بود.میلی 211 ترکیب با صددر 52
 

 321هیومیک اسید همراه ل آبی بهبسن کمپوستدرصد  52و  21، 32سطوح  با توجه به نتایج بدست آمده :گیرینتیجه
با ذا لارتفاع ساقه، تعداد برگ، محتوای کلروفیل و عناصر قابل جذب در گیاه گردید.  سبب بهبودمیلی گرم در لیتر  211و

تفاده گل نرگس مورد اس تولیددر  در ترکیب با اسید هیومیکتواند توجه به هزینه بالای پیت ماس، کمپوست سنبل آبی می
 قرار گیرد.

 
 زینتی هگیاگلدهی، بستر کشت، سوخ، کود آلی، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 از دستهگیاهی ( .Narcissus spp) گل نرگس
ا ب به طریق رویشیکه و چند ساله  ، تک لپههاژئوفیت
 (.3118)چهرازی و همکاران،  یابدافزایش میسوخ 

دنی، بریصورت گل به های مختلف نرگسها و رقمگونه
گیرند )بیلی، و گلدانی مورد استفاده قرار می ایباغچه
یکی از عوامل تولید که در پرورش گل و گیاهان  (.6752

 زینتی دارای اهمیت فراوان است، توجه به بستر کشت
 (.3166)شعبانی و همکاران  باشدمی

های در ماس از اکوسیستم امروزه برداشت پیت 
معرض خطر به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است 

(. افزایش هزینه و کاهش 3166)استیون و همکاران 
دسترسی پیت ماس و وارداتی بودن این محصول باعث 

بسترهای کشت جایگزین  مطالعه در زمینه کمپوست و
 از بعد آلی بقایای که دهدمی نشان مطالعات شده است.

 بستر عنوانبه توانندمی شدن کمپوست صحیح فرایند
 .(3112همکاران  و بنیتو(  روند کار به پیت جایگزین کشت

متعلق به  Eichhornia crassipesسنبل آبی با نام علمی 
های ای با برگگیاهی تک لپه Pontederiaceaeتیره 

 مهاجمهای بنفش یکی از ده گونه گیاه آبی ضخیم و گل
ورود این (. 3163؛ پاتل 3160 سی)گتباشد در جهان می

ها و آبگیرهای های اخیر به تالابگونه مهاجم طی سال
مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد کرده شمال کشور 

 ناز آتوان منظور کنترل و گسترش این گیاه میاست. به
عنوان یک منبع تجدید پذیر و پایدار، محصولات زیست به

)سیندهو و همکاران،  نمودمحیطی و ارزان قیمت را فراهم 
نوید دهنده برای  هایروشکمپوست یکی از تولید (. 3165

کنترل سنبل آبی است که باعث کاهش به کارگیری 
)گاجالاکشمی و همکاران  شودهای شیمیایی میکود

 .(3162 ؛ پرساد و همکاران3113
های اقتصادی و زیست محیطی ناشی امروزه زیان 

از استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی 
جایگزین مناسبی شناخته شده و بدیهی است که باید 
استفاده از انواع . برای این نوع کود در نظر گرفته شود

هیومیک بدون اثر مخرب اسید های طبیعی از جمله کود

باشد تواند موثر زیستی جهت بالا بردن عملکرد می
در آزمایشی اثر استفاده از  (.3112سماوات و ملکوتی )

ی مهای کهیومیک بر ویژگیاسید کمپوست سنبل آبی و 
در این  .مورد بررسی قرار گرفتو کیفی گل ژربرا 
 321های غلظت همراهبهدرصد  21آزمایش کمپوست 

عنوان بهترین هیومیک بهاسید گرم در لیتر میلی 211و
 (.3131)قربانعلی زاده و همکاران  تیمار معرفی شد

کمپوست سنبل آبی در مقایسه با دیگر مواد آلی  کاربرد
 ار گل جعفری آفریقایی و کودهای غیر آلی تعداد گل در

نتایج آزمایش  (.3163افزایش داد )پائول و بهاچاریا 
( نشان داد استفاده از 3136زورمان و همکاران )

اسید  211و 321همراهبهدرصد  21کمپوست سنبل آبی 
 بیشترین غنچه، برگ، سوخک وسوسن، گل در هیومیک 

ترین ریشه را به دنبال داشته است. با توجه به نتایج طویل
( درصدهای پایین کمپوست 3167عالمی و همکاران )

سنبل آبی در بستر کاشت لیلیوم رقم سرانو تاثیر مثبت 
بر اساس نتایج  بر صفات کمی و کیفی آن داشته است.

هیومیک اسید اده از ( استف3162) تحقیق لیلیان و همکاران
 ، قطرارتفاع ساقه صفاتبهبود  در آفتابگردان زینتی سبب

خشک برگ و قطر ساقه، وزن تر ساقه، وزن تر برگ و 
ورمی کمپوست سنبل آبی سبب در پژوهشی  .گل گردید

 (.3161افزایش عملکرد بادام زمینی شد )اسریدوی 

کمپوست سبب کاهش کاربرد درصدهای بالای ورمی
و تعداد غنچه در گل سوسن رقم نوا زمبلا گردید ارتفاع 

 .(3168نوریان وهمکاران )
با توجه به محدود بودن منابع پیت ماس در ایران و 
وارداتی بودن این بستر کشت، استفاده از این نوع بستر 

 باشد.های زینتی مقرون به صرفه نمیبرای تولید گل
ر آبی د با توجه به افزایش بی رویه گیاه سنبلهمچنین 

های اقتصادی های شمال کشور و زیانآبگیرهای و تالاب
هدف از پژوهش حاضر  محیطی این گیاه،و زیست

بررسی بستر کشت حاصل از این گیاه و کاربرد کود آلی 
اسید هیومیک بر خصوصیات رویشی، گلدهی و عناصر 

 موجود در گل نرگس رقم ژرمن بود.

 ها  مواد و روش
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در گلخانه  6278پاییز و زمستان در حاضر پژوهش 
کشاورزی و منابع علوم دانشگاه  گروه علوم باغبانی
صورت فاکتوریل . آزمایش بهگرفتطبیعی ساری انجام 

در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور سنبل آبی )با 
( و هیومیک درصد 611و  52 ،21، 32، شاهدهای نسبت
یتر( انجام شد. برای گرم در لمیلی 211، 321، شاهداسید )

تهیه کمپوست سنبل آبی، گیاه سنبل آبی از نهر آبی در 
روز در  پنجتا  سهمدت به واستان مازندران جمع آوری 

 درآمدهمتری سانتی 2به قطعات  شد. گیاهانآفتاب خشک 
پخش  جعبه چوبیمتر در کف سانتی 2به ضخامت  سپس
ی کود گاومتر سانتییک روی این لایه به ضخامت  گردید.

ای از به صورت یکنواخت پخش شد و بالای آن لایهتازه 
 1) با نسبت حجمی  این ترکیبات قرار گرفت سبوس برنج

های تهیه ( مخلوط شد. بعد از مخلوط کردن به جعبه6: 2:
کمپوست انتقال یافت و با نایلون مشکی پوشانده و هر 

 از گذشت سه ماهبار هم زده شد. بعد روز یک 62
. (3163)روشن سینگ و همکاران،  گردید کمپوست آماده

-( به6به  3نسبت حجمی از ترکیب پیت ماس وپرلیت )به

برخی از  6در جدول عنوان تیمار شاهد استفاده شد. 
خصوصیات شیمیایی کمپوست و پیت ماس مورد 

های سوخنشان داده شده است.  بستر کشتاستفاده در 
 .Narcissus jonquilla cv)سالم و هم اندازه گل نرگس 

Germanکش بنومیل مدت پنج دقیقه در محلول قارچ( به
کش در یک لیتر با غلظت یک در هزار )یگ گرم پودر قارچ

 61هایی با قطر دهانه در گلدانسپس  و زداییآب( گند
د اسی گردیدند.متر در بسترهای مورد نظر کشت سانتی

پایهای مورد نظر با غلظتبار روز یک 61هیومیک هر 
 بوته مورد استفاده قرار گرفت. 

میانگین دمای شب و روز در گلخانه در طول آزمایش 
درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت  32و  61به ترتیب 

 یزمانماه بعد از کاشت  سهدرصد بود.  52تا  12گلخانه 
صفاتی رنگ گرفت هر گل آذین  گل یغنچه نیکه اول
ارتفاع ساقه گلدهنده، تعداد برگ، زمان گلدهی، شامل 

طول برگ، قطر گل، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، 
 فنل ،(6715)آرنون برگ  کاروتنوئید و محتوای کلروفیل

)شرف و ال کل برگ  نیتروژن ،(3116)مک دونالد کل 
)ویدیا  ، پتاسیم(6716)چاپمن و پرات  ، فسفر(3112اناگار 

( 3160)ویدیا و گیریش ، کلسیم و آهن (3160و گیریش 
 گیری شد. ندازها

گیری وزن تر، ریشه را با آب شستشو برای اندازه
ه کپس از آن .داده تا باقیمانده خاک جدا شده و تمیز گردد

آب اضافی خارج شد به کمک ترازوی دیجیتال با دقت 
برای محاسبه  گیری و ثبت گردید.ها اندازهوزن آن 116/1

 پاکت ها درتوزین وزن تر، ریشه وزن خشک ریشه بعد از
 08مدت گراد بهسانتیدرجه  52آون داخل کاغذی در 

گیری کلروفیل و کارتنوئید برای اندازه .قرار گرفتساعت 
لیتر استون میلی 61برگ، نیم گرم از وزن برگ تازه را در 

دور در  2111سائیده و پس از سانتریفیوژ با  درصد 81
دقیقه، مایع رویی  61مدت به گراددرجه سانتی 0دمای 

گیری طیف جذب نوری در طول جدا گردیده و اندازه
برای  .نانومتر انجام گرفت 051و  102، 112های موج

آوری و های برگی جمعگیری غلظت عناصر، نمونهاندازه
ساعت  08مدت ها برگ بهنمونه .به آزمایشگاه منتقل شد

صورت گرفت و بهگراد قرار درجه سانتی 81در دمای 
یم و کلسیم با سپودر در آمد. پس از تهیه عصاره، پتا

یری گدستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد. برای اندازه
گرم از  3/1نیتروژن نیز از روش کجلدال استفاده شد. 

سید سولفوریک غلیظ در دمای ابرگ خشک را با کمک 
 درجه سانتی گراد به کمک کاتالیزور هضم و سپس 211

 231ل دک میدرصد نیتروژن با دستگاه کجلدال اتومات
آهن نیز از عصاره تهیه  یبرای اندازه گیر قرائت گردید.

هن محاسبه آ داده شد و مقدارقرار دستگاه اتمی  درشده 
میلی لیتر از  2برای اندازه گیری فسفر مقدار گردید. 

-میلی 32 عصاره حاصل از هضم به داخل یک بالن ژوژه

 لیتر از معرف فسفرمیلی 2لیتر ریخته شد و مقدار 
افه و به حجم وانادات( به آن اض-)آمونیوم مولیبدات

دقیقه تکان داده شد. مدت یک رسانده شد و ب
( نیز به همین روش 38، 63، 0، 1استانداردهای فسفر )

جای عصاره از آماده سازی شد با این تفاوت که به
پایان با استفاده از دستگاه استاندارد استفاده شد. در 

 051اسپکتوفتومتر میزان جذب فسفر در طول موج 
 نانومتر قرائت گردید.  

ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری داده
ها با استفاده از و مقایسه میانگین داده SASآماری 
در سطح احتمال پنج درصد و رسم نمودار  LSDآزمون 

 انجام شد. Excelبا نرم افزار 



 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 
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برخی خصوصیات شیمیایی مواد آلی مورد استفاده -1جدول  

 بستر کاشت
 pH EC (mS.cm-1) 

 سدیم 
(mg.kg-1) 

 پتاسیم
(mg.kg-1)  

 فسفر 
(mg.kg-1) 

 ازت
(%) 

آبی کمپوست سنبل  03/8  07/6  35/111  88/61321  23/227  38/6  

ماسپیت  7/1  12/1  287 232 7/26  5/6  

 
 نتایج و بحث

های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شاخصبیشتر ها نشان داد که داده ستایج به دست آمده از جداول تجزیه واریانن    
 .هیومیک قرار گرفتنداسید مختلتف کمپوست سنبل آبی و  هایگیری شده تحت تاثیر تیماراندازه

 
 تجزیه واریانس اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی صفات مورد بررسی در گل نرگس -2دول

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

زمان 
 گلدهی

ارتفاع ساقه 
 گلدهنده

 طول ریشه قطر گل طول برگ تعداد برگ
وزن تر 

 ریشه
وزن خشک 

 ریشه

 0 **02/601 **11/361 ns22/2 **22/601 **23/2 **25/31 **01/03 **62/1 (Aکمپوست)

 3 ns62 **26/608 ns86/1 **60/622 **21/6 **20/36 **56/22 **62/1 (B) هیومیکاسید 

A*B 8 **60/51 **13/671 **32/5 **01/8 **82/3 **63/63 **73/30 **66/1 

 1168/1 110/1 111/1 12/1 11/6 68/6 31/60 51/0 03 خطا

 23/5 23/1 85/1 22/2 82/6 61/31 20/7 52/3  )%( ضریب تغییرات

ns*،باشد.می  دار درسطح احتمال پنج و یک درصددار و معنی: به ترتیب غیر معنی**و 
 

: با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول زمان گلدهی
و برهمکنش کمپوست و اسید هیومیک بر  اثر کمپوست (3

دار بود. یک درصد معنی زمان گلدهی در سطح احتمال 
روز( نسبت به تیمار شاهد در  17ترین گلدهی )سریع

گرم در لیتر اسید میلی 321کمپوست صفر به همراه 
(. دیرترین زمان گلدهی 2)جدول  هیومیک به دست آمد

-میلی 211همراه درصد به 611 کمپوست سنبل آبیدر 

میزان دسترسی به مواد غذایی گرم در لیتر اتفاق افتد. 
روز تا تعداد کاهش نقش اساسی در ظهور گل دارد. 

 دلیل تواند بهمی هیومیک در اثر کاربرد اسیدظهور گل 

، دباش غذاییعناصر تاثیر این ماده بر رشد ریشه و جذب 
 آن افزایش دنبال فتوسنتز و به که باعث افزایش مقدار

-میگل  و تسریع در زمان ظهورها کربوهیدرات مقدار

 های پژوهش حاضر اسید هیومیک. مطابق با یافتهشود
 انعلی زاده وبقر) سبب تسریع گلدهی در گیاه ژربرا شد

مدت زمان رسیدن به اولین  در پژوهشی .(3131 همکاران
گلدهی در گل بریدنی شب بو تیمار شده با اسید هیومیک، 

)شاهسون و چمنی  نسبت به تیمار شاهد کوتاه گردید
6272).  

با توجه به نتایج به دست آمده اثر : ارتفاع ساقه گلدهنده
 ها بر ارتفاع ساقهکمپوست، اسید هیومیک و برهمکنش آن

دار بود )جدول یک درصد معنی گلدهنده در سطح احتمال
درصد  21(. بیشترین ارتفاع ساقه گلدهنده در کمپوست3

گرم در لیتر اسید هیومیک مشاهده میلی 211در ترکیب با 
درصد در ترکیب  52شد. کمترین ارتفاع در کمپوست 
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گرم در لیتر اسید هیومیک به دست آمد میلی 211با
ن کردند که ( بیا3165امیری و همکاران ) (.2)جدول 

شود که کمپوست باعث افزایش میزان روی در گیاه می
ها این عنصر با تأثیرگذاری بر روی سنتز هورمون

 دد.گرازجمله اکسین سبب افزایش رشد و ارتفاع گیاه می
های پژوهش حاضر کاربرد سنبل آبی مطابق با یافته

سبب بهبود ارتفاع در گیاه لیلیوم رقم نشویل شد )عالمی 
(. در پژوهش زورمان و 3136و  3167کاران و هم

( لیلیوم رقم آیلاینر پرورش یافته در 3136همکاران )
درصد سنبل آبی به همراه اسید هیومیک  21کمپوست 

گرم در لیتر بیشترین ارتفاع ساقه را میلی 211و  321
همچنین نتایج پژوهش اسرینگو و همکاران نشان دادند. 

ز اسید هیومیک ارتفاع گل حنا ( نشان داد استفاده ا3162)
را نسبت به شاهد افزایش داده است که با نتایج پژوهش 
حاضر مطابقت دارد. همچنین در گزارشی مشاهده شد 

تواند با افزایش جذب مواد غذایی و اسید هیومیک می
انتقال مواد هورمونی باعث افزایش طول ریشه و ساقه 

 (. 3162گردد )عشقی و همکاران 
 

طبق جدول تجزیه واریانس )جدول  :طول برگ تعداد و
اد ها بر تعد( اثر کمپوست، اسید هیومیک و برهمکنش آن3

دار بود. و طول برگ در سطح احتمال یک درصد معنی
درصد به  52بیشترین طول برگ در بستر کمپوست 

گرم در لیتر اسید هیومیک مشاهده شد. میلی 211همراه 
درصد  611ر کمپوست کمترین طول برگ مربوط به بست

بدون اسید هیومیک بود. بیشترین تعداد برگ در بستر 
گرم در لیتر میلی 321درصد در ترکیب با  32کمپوست 

 21اسید هیومیک مشاهده شد که با تیمار کمپوست 
داری نداشت. درصد بدون اسید هیومیک تفاوت معنی

درصد به همراه  52کمترین تعداد برگ در بستر کمپوست 
(. 2گرم در لیتر هیومیک اسید ثبت شد )جدول میلی 211

خاصیت شبه هورمونی موجود  دهدها نشان میبررسی
هـا، افـزایش در مواد هیومیکی سـبب طویـل شـدن برگ

 د بـرگ، افـزایش فعالیـت هـای فتوسـنتزی و زیستاتعـد
ستفاده از ا (.3162)دولاتین و همکاران  شودتوده می

راهم کردن افزایش جذب عناصر غذایی اسید هیومیک با ف
)ارکوسا و  شودهای هوایی میباعث رشد مطلوب اندام

 های پژوهش حاضر،مطابق با یافته (.3113همکاران 
کمپوست سنبل آبی و اسید هیومیک سبب افزایش تعداد 

(. در 3136برگ در گیاه لیلیوم شد )عالمی و همکاران 
گس در کمپوست گل نر پژوهشی بیشترین تعداد برگ در

گرم در لیتر اسید میلی 211درصد آزولا و  52و  21، 32
 21بیشترین طول برگ در کمپوست آزولا هیومیک و 

گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 211درصد به همراه 
در پژوهشی  (3136محمدی و همکاران )مشاهده شد 

 21بیشترین تعداد برگ در گل سوسن درکمپوست 
گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 211و 321درصد و 

بدست آمد که با یافته های فوق مطابقت دارد )زورمان و 
زاده و همکاران (. نتایج پژوهش قربانعلی3136همکاران 

( نشان داد بیشترین تعداد برگ ژربرا در کمپوست 3131)
گرم در لیتر اسید میلی 211درصد به همراه 52ی سنبل آب

 هیومیک به دست آمد. 
 

دست آمده اثر کمپوست، اسید نتایج به: با توجه بهقطر گل
ها بر ارتفاع ساقه گلدهنده در هیومیک و برهمکنش آن

(. 3دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی
 ماردرصد افزایش نسبت به تی 25/36بیشترین قطر گل با 

گرم در میلی 321درصد به همراه  52در کمپوست شاهد 
لیتر اسید هیومیک ثبت شد. کمترین قطر گل در کمپوست 

گرم در لیتر اسید میلی 211درصد در ترکیب با 611
 عناصر وجود دلیلبه احتمالا(. 2هیومیک بود )جدول 

 افزایش کمپوست، در موجود اکسینی شبه مواد و غذایی

 گل قطر در افزایش نهایت در و اییاخته تقسیم در

 کمپوست گزارش شده است  .مشاهده شد

ح فیزیکی خاک، حفظ رطوبت و تعادل لاویژگی اص دلیلبه
  بستر کشت سبب عناصر غذایی

 شودیری و افزایش قطر گل در گیاهان زینتی میگرنگ
 های پژوهش (. مطابق با یافته3162)آتیک 

 جعفری کاربرد کمپوست باعث افزایش قطر گل  حاضر،



  121                                               ......( Narcissus jonquilla cv. German)پاسخ مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس 

 

 
 

. طبق گزارش محمدی و همکاران (3160)گتیس  گردید
درصد  52در کمپوست گل نرگس بیشترین قطر ( 3136)

 ثبت شد.گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 321لا و آزو
درصد سنبل آبی سبب افزایش قطر  52کاربرد کمپوست 

اده زگل ژربرا در مقایسه با تیمار شاهد گردید )قربانعلی
 (.3131و همکاران 

اثر تیمارهای مورد  :طول، وزن تر و خشک ریشه
ها در سطح احتمال یک درصد بر استفاده و برهمکنش آن

دار بود )جدول طول ریشه و وزن تر و خشک آن معنی
در مقایسه با درصد افزایش  02ترین ریشه با (. طویل3

گرم در میلی 321همراهدرصد به 21در کمپوست  شاهد
 درصد 21لیتر اسید هیومیک حاصل شد که با کمپوست 

گرم در لیتر اسید هیومیک تفاوت میلی 211در ترکیب با
بیشترین وزن تر و خشک به ترتیب با داری نداشت. معنی

درصد افزایش در مقایسه با تیمار شاهد  35/78و  86/26
گرم در لیتر میلی 211درصد به همراه 21در کمپوست 

هـای زیاد غلظـت .(2)جدول اسید هیومیک ثبت شد 
های بـدون رشد ریشه را در سیستم، اسید هیومیک

شوند خـاک، تحریک کرده و باعث افزایش حجم ریشه می
تر و کارآیی مواد غذایی دلیل جذب آسانکه ممکن است به

تواند در اثر فعالیت باشد. همچنین گسترش ریشه می
(. 3168)المونگی و همکاران  باشد هورمـونی شـبه

یش رشد ساقه و افزاگزارش شده است اسید هیومیک با 
ریشه منجر به جذب بیشتر آب و عناصر غذایی و در 

اسید (. 3111شود )سریر می نتیجه افزایش عملکرد
های مسیر چرخه هیومیک از طریق فعال کردن آنزیم

نیتروژن سبب افزایش فعالیت میکروبی و طویل شدن 
در پژوهشی (. 3160گردد )کالوو و همکاران، ها میریشه
درصد  21ریشه گیاه نرگس در کمپوست ترین طویل

گرم بر لیتر اسید هیومیک میلی 211همراهآزولا به
در پژوهشی (. 3136مشاهده شد )محمدی و همکاران 

در و خشک ریشه بیشترین وزن تر روی گل ژربرا 
گرم در میلی 211 همراهبه سنبل آبی درصد 21کمپوست 

 همکاران قربانعلی زاده و ) ثبت شداسید هیومیک لیتر 
3131.) 

 مقایسه میانگین اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر صفات مورد بررسی در گل نرگس - 3جدول

 اسید هیومیک
 گرم در لیتر()میلی

 کمپوست
(%) 

زمان 
 گلدهی

(day) 

ارتفاع ساقه 
 گلدهنده

(cm) 
 تعداد برگ

 طول برگ

(cm) 

 قطر گل

(cm) 

 طول ریشه

(cm) 

 وزن تر ریشه

(g) 

وزن خشک 
 ریشه

(g) 

 cd 2/81 cf 21/01 de 11/0 h 2/25 de 32/5 g 01/8 h 35/66 f 263/1 شاهد 
 32 cd 1/86 g 11/22 e-b 32/2 f 25/01 d 23/5 lm 21/1 m 10/7 gh 065/1 

 fg 5/50 cg 52/27 a 21/5 de 13/02 d 25/5 h 67/8 i 83/61 f 075/1 21 صفر
 52 de 1/85 be 32/03 bc 52/2 fg 32/01 f 05/1 e 27/7 f 88/62 de 125/1 
 611 ef 1/55 h 32/31 b-d 2/2 i 32/22 de 35/5 ij 76/1 n 10/8 h 285/1 

 h 2/17 ab 21/01 bc 52/2 g 62/27 e 72/1 d 28/61 c 61/62 c 511/1 شاهد 
 32 cd 2/81 dg 21/27 a 52/5 e 13/03 c11/8 i 58/5 j 23/61 fg 052/1 

321 21 cd 1/86 be 32/02 c-e 2/0 c 02 d02/5 a 61/63 d 57/60 cd 182/1 
 52 ef 3/55 fg 52/21 e-b 11/2 cd12/00 a81/8 k 77/1 k 66/61 fg 025/1 
 611 bc 1/82 ac 11/02 cde 32/0 h6/25 f 25/1 b 56/66 b 57/62 b811/1 

 ef 5/52 bd 52/02 ab 32/1 de 23/02 d 22/5 m 32/1 e 02/60 c 522/1 شاهد 
 32 ab 5/82 eg 11/28 e-b 11/2 de 02 f 23/1 j 21/5 l 35/7 fg 055/1 
211 21 de 3/58 a 21/07 bc 52/2 b 25/08 d 22/5 a 17/63 a 21/65 a 162/6 
 52 fg 5/50 h 11/30 e 52/2 a 65/21 b 25/8 l 21/1 k 17/61 h 283/1 
 611 a 3/81 bf 11/03 e-b 32/2 fg 55/27 g 01/2 f 81/8 g 26/63 e 285/1 

 ندارند. LSDآزمون  درصد 2داری با هم در سطح احتمال در هر ستون اعدادی با حروف مشابه تفاوت معنی
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طبق جدول تجزیه واریانس  :کلروفیل کل و کاروتنوئید
ا ه(، اثر کمپوست، هیومیک اسید و برهمکنش آن0)جدول 

بر میزان کلروفیل کل و کاروتنوئید در سطح احتمال یک 
دار بود. بیشترین میزان کلروفیل کل و درصد معنی

گرم میلی 211همراهدرصد به 52کاروتنوئید در کمپوست 
(. سنبل 3و  6شکل در لیتر اسید هیومیک مشاهده شد )

آبی دارای عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم است 
بنابراین کاربرد این ماده باعث افزایش محتوای کلروفیل 

(. نیتروژن و آهن از 3160شود )ویدیا و گریش می
عناصر موجود در ساختار کلروفیل می باشند، در 

این دو عنصر در مقایسه با تیمار  پژوهش حاضر میزان
ش یاسید هیومیک در افزا شاهد افزایش نشان داده بود.

ت ممکن اس موثر واقع شد که کلروفیل برگ و غلاف لوبیا
 و افزایش رنگدانه pHدلیل نقش آن در پایین آوردن به

 به توجه (. با3112)حسین و همکاران  باشد کلروفیل

آلی  برگ، کود هایرنگیزه و بین نیتروژن مستقیم ارتباط
 سبب افزایش در نتیجه کندمی آزاد نیتروژن تدریج،به

 (. کودهای3118شود )مانس و تستر می رنگیزه میزان
 در آب تـأمین عناصـر مغذی و داشـتن واسـطه بـه آلـی

که  شوندکلروفیل می میزان افزایش گیـاه باعث دسـترس
تواند دلیلی بر افزایش محتوای کلروفیل گیاهان نرگس می

 سیدادر بستر کمپوست سنبل آبی در این پژوهش باشد. 
ی در افزایش نفوذ پذیری غشا سلولی مؤثرنقش  هیومیک

ژن منیزیم، نیترو جمله ازدارد و سبب نفوذ بیشتر عناصر 
ل میزان کلروفیبنابراین افزایش  ؛شودبه درون سلول می

 )عصری باشد هیومیک اسید مؤثرعلت نقش تواند بهمی
کلروفیل  ،(. در پژوهشی روی گیاه ژربرا3162و همکاران 

میلی  211همراه درصد سنبل آبی به 32کل در کمپوست 
 گرم در لیتر اسید هیومیک در حداکثر بود.
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 برهمکنش اثر کمپوست سنبل آبی و اسید هیومیک بر محتوای کلروفیل کل در گل نرگس -1شکل 

 

 هیومیک بر برخی صفات مورد بررسی در گل نرگسه واریانس اثر کمپوست سنبل آبی و اسید تجزی -4جدول 

درجه  منابع تغییر
 آزادی

 آهن کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن فنل کاروتنوئید کلروفیل کل

 0 **22/1 **11/208 ns 26/6 **08/2 **10/1 **52/62 **1167/1 **21/063 (Aکمپوست)

 3 **20/1 **27/211 *21/1 **22/6 **61/1 *02/1 **1168/1 **57/120 (B) هیومیکاسید 

A*B 8 **61/1 **18/75 *06/0 **13/1 **12/1 **73/6 **1161/1 **57/288 

 82/2 111116/1 62/1 111110/1 1113/1 138/1 165/1 1116/1 03 خطا

 81/0 33/1 21/1 20/1 13/1 73/68 00/1 35/2  )%( ضریب تغییرات

ns،*می باشد. دار درسطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی :**و 
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 هیومیک بر محتوای کاراتنوئید برگ نرگسبرهمکنش اثر کمپوست سنبل آبی و اسید  -2شکل 

 
با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر کمپوست، : فنل

ها بر میزان فنل در سطح هیومیک اسید و برهمکنش آن
(. بیشترین 0دار بود )جدول احتمال یک درصد معنی

گرم میلی 321 همراهبه درصد 21میزان فنل در کمپوست 
دست آمد. کمترین میزان فنل در هیومیک بهاسید در لیتر 

درصد بدون تیمار هیومیک اسید مشاهده  32کمپوست 
دلیل افزایش کاربرد کودهای آلی به (.2شد )جدول 

دسترسی گیاه به مواد غذایی بویژه کربن و نیتروژن 
زاده ابراهیمگردد )موجب افزایش ترکیبات فنلی می

در پژوهش حاضر نیز نتایج  (.3161همکاران آبدشتی و 
آنالیز برگی حاکی از بالا بودن میزان نیتروژن در گیاهانی 
 .بود که در بستر کمپوست سنبل آبی کشت شده بودند

 سنتز افزایش سبب ها،کربوهیدرات مقدار در افزایش
 هب است ممکن امر این دلیل که گرددمی فنولی ترکیبات

 سیدا شیکمیک مسیر به کربن اختصاص یافتن بیشتر
باشد )فونگ و همکاران  (فنلی ترکیبات ساختن مسیر)

در پژوهش عابدینی و  (.3136، محمدی و همکاران 3161
اسید گرم در لیتر میلی 211کاربرد  (3162همکاران )

افزایش فنل کل در گیاه همیشه بهار گردید.  سببهیومیک 
 حضور فنولی، ترکیبات سنتز و ساخت برای

در پژوهشی در  باشد.می ضروری و لازم هاکربوهیدرات
گرم میلی 211درصد سنبل آبی به همراه  611کمپوست 

در لیتر اسید هیومیک بیشترین میزان فنل در برگ گیاه 
 (.3131زاده و همکاران )قرانعلی ژربرا ثبت شد

 

غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و آهن 
جدول تجزیه واریانس اثر کمپوست، با توجه به :  برگ

ها بر میزان نیتروژن، هیومیک اسید و برهمکنش آن
فسفر، پتاسیم و کلسیم و آهن در سطح احتمال یک درصد 

(. بیشترین میزان عنصر نیتروژن 0دار بود )جدول معنی
بدون تیمار اسید  درصد 52موجود در برگ در کمپوست 

 86/21شاهد ر تیمادست آمد که نسبت به به هیومیک
درصد افزایش نشان داد. بیشترین میزان عنصر فسفر در 

گرم در لیتر اسید میلی 211 همراهبه درصد 32کمپوست 
مشاهده شد. بیشترین میزان عنصر پتاسیم در هیومیک 

اسید گرم در لیتر میلی 211 همراهبه درصد 52کمپوست 
درصدی نسبت  70/65دست آمد که افزایش بههیومیک 
بیشترین میزان عنصر کلسیم در  .را نشان دادبه شاهد 
گرم در لیتر میلی 321 در ترکیب با درصد 32کمپوست 

بیشترین میزان آهن در کمپوست  ثبت شد.هیومیک اسید 
گرم در لیتر هیومیک اسید میلی 211 درصد به همراه 21

در پژوهش حاضر کمپوست  (.2 مشاهده شد )جدول
سنبل آبی دارای میزان عناصر بالاتری نسبت به بستر 

تواند یکی از دلایل افزایش این پیت ماس است که می
میزان نیتروژن با  نرگس باشد. هعنصر در برگ گیا

جایگزینی کمپوست سنبل آبی نسبت به شاهد افزایش 
کل  وژندلیل مقدار زیاد نیتربه احتمالایافت. این افزایش 

ی ا بررسب کمپوست سنبل آبی در مقایسه با پیت است.
بر جذب فسفر و فعالیت آنزیم فسفاتاز،  هیومیکاسید اثر 

هیومیک اسید از طریق ترکیب و ایجاد  گزارش شده که
کمپلکس با آنزیم فسفاتاز باعث افزایش جذب فسفر در 
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هیومیک اسید با  .(3111)سانگتا و همکاران  شودگیاه می
 حجم افزایش خاک و pH کردن خنثی در خاصیت بافری

 و رهاسازی عنصر غذایی و جذب افزایش باعث ریشه
(. 3110)جونز و همکاران شود می بهتر عناصر برداشت

اسید  کردند، گزارش( 6776)گروسـل و اینسکیپ 
توانـد از ایجاد نمک غیرمحلول فسـفات هیومیـک مـی

نتیجه در دسترس بودن کلسـیم جلـوگیری کـرده و در 
گرم در میلی 6111غلظت  .کلسیم و فسفر را افزایش دهد

افزایش محتوی پتاسیم در  باعث لیتر هیومیک اسید
در (. 3118ژربرا شد )نیکبخت و همکاران، های برگ

 درصد 52 ژوهش انجام شده روی گل لیلیوم درپ

 گرم در لیتر اسیدمیلی 211کمپوست تراشه چوب و 
برگ حاصل شد میزان کلسیم  ترینبیش هیومیک

در وهش حاضر، ژمطابق با پ (.3131)رحمانی و همکاران 
بیشترین میزان نیتروژن و کلسیم در کمپوست گل ژربرا 

گرم در لیتر میلی 211همراهبه درصد 21سنبل آبی
-درصد به 21هیومیک اسید، بیشترین میزان پتاسیم در 

گرم در لیتر و بیشترین میزان فسفر در میلی 321 همراه
گرم در لیتر میلی 321 همراهدرصد به 52کمپوست 

 زاده و همکاران)قربانعلی هیومیک اسید مشاهده شد
3131 .) 

 
بررسی صفات مورد برخی مقایسه میانگین اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر  -  جدول 

 در گل نرگس
 اسید هیومیک

گرم در )میلی
 لیتر(

 کمپوست
(%) 

 فنل
گرم )میلی

بر گرم 
 وزن تر(

 نیتروژن
(%) 

 فسفر
(%) 

 پتاسیم
(%) 

 کلسیم
(%) 

 آهن
(%) 

 d-a 78/1 j 76/6 n 67/1 gh 05/2 d 123/1 f-d 26/02 شاهد 

 32 g-e 52/1 e 80/3 c 23/1 cd 18/1 d 123/1 g 60/06 
 fg 18/1 d 76/3 e 05/1 de 13/2 h 126/1 d 27/05 21 صفر
 52 g-c 80/1 a 22/2 m 38/1 de 55/2 c 125/1 c 10/26 
 611 abc 16/6 g07/3 l 22/1 bc 05/1 f 121/1 g-e 50/02 

 g-c 80/1 i 61/3 l 22/1 h 65/2 b 113/1 de 22/01 شاهد 
 32 ab 62/6 k 52/6 b 21/1 f 11/2 a 660/1 b 30/21 

321 21 a68/6 d 73/3 h 01/1 cd 66/1 f 121/1 c 10/26 
 52 e-b 73/1 b 07/2 k 22/1 de 50/2 h 126/1 b 18/20 
 611 g-c 82/1 j 76/6 j 25/1 ab 51/1 d 123/1 a 23/52 

 g-e 53/1 h 30/3 f  02/1 g 82/2 d 123/1 d 27/05 شاهد 
 32 g 12/1 l 21/6 a 12/1 bc 21/1 g 121/1 h 82/22 
211 21 f-c 76/1 f 51/3 g 03/1 ef 01/2 e 101/1 a 10/51 
 52 g-d 52/1 c 25/2 d 07/1 a 32/5 f 121/1 fg 68/03 
 611 c-a 13/6 m 65/6 i 27/1 ef 22/2 h 126/1 g-e 50/02 

 LSDآزمون  درصد 2داری با هم در سطح احتمال در هر ستون اعدادی با حروف مشابه تفاوت معنی
 ندارند.
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 گیری کلینتیجه
یاهان گبیشتر برای تولید یک بستر مناسب پیت ماس       

با توجه به محدود بودن منابع پیت ماس . باشدمیزینتی 
و وارداتی بودن این محصول به کشور، استفاده از 

تواند راه حل مناسبی بسترهای کشت بومی و ارزان می
پژوهش حاضر باشد. در  ببرای جایگزینی این ترکی

کاربرد کمپوست سنبل آبی به همراه اسید هیومیک اثر 
 داری بر بیشتر خصوصیات مورد بررسی داشتمعنی

ر گیاهان کشت شده دارتفاع ساقه در بیشترین طوریکه به
 211همراه تیمار به کمپوست سنبل آبیدرصد  21بستر 
درصد سبب  611 پوستمک آمد.گرم در لیتر بدست میلی

تواند برای به تعویق تاخیر در گلدهی شد، این تیمار می

در بیشتر انداختن گلدهی مورد استفاده قرار گیرد. 
بسترهای مورد استفاده جذب عناصر بیشتر از تیمار 

محتوای  .بود)پیت ماس در ترکیب با پرلیت( شاهد 
 211درصد به همراه  52در ترکیب کمپوست کلروفیل 

 لذا با گرم در لیتر اسید هیومیک در حداکثر بود.میلی
درصد  52و 21، 32توجه به نتایج بدست آمده درصدهای 

گرم در لیتر میلی 211و  321در ترکیب با اسید هیومیک 
  شود.برای تولید گل نرگس رقم ژرمن توصیه می

 
 سپاسگزاری

 دانشگاههای ها و مساعتبدین وسیله از تمام حمایت     
جهت فراهم  علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برای اجرای این پژوهش، تشکر و  لازمآوردن امکانات 
 .گرددقدردانی می
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