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لیال محمدی ،1سعید ریزی  ،*2عبدالرحمان محمدخانی 3و رحیم برزگر

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .4استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/09 :

تاریخ وصول مقاله1394/05/26 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر کود کندره

و اسید هیومی

بر بهبود عملکرد گل حنای گینه نو ) )Impatiens hawkeriپهوهشی بده صدورت

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  15تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت تیمارها شامل کود کندره
 12-11-18-2.7MgO-8Sدر پن سطح صفر  4/5 3 1/5و  6کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومی
بر مترمکعب بودند که با بستر کاشت مخلوط شدند بستر کاشت شامل  50درصد پیت ما

در سه سطح صفر  2و  4کیلوگرم

 40درصد پرلیت و  10درصد پوسته برن

(بهصورت حجمی) بود پن ماه پس از کاشت بذر نتای نشا داد بیشترین تعداد گل در کود کندره
همراه اسید هیومی

 6کیلدوگرم بدر مترمکعدب بده

 2کیلوگرم بر مترمکعب ( 20عدد) و بیشترین تعداد برگ نیز مربوط به کدود کنددره

( 122عدد) بود کود کندره

با فرمدول کدودی

 3کیلدوگرم بدر مترمکعدب

تأثیر مکبت و معنیداری بر تمامی صفات ارزیابی شده نشا داد همچنین اسدید هیومید

معنیداری در ارتفاع گیاه تعداد برگ و ساقه سطح برگ کلروفیل کل وز تازه ساقه قطر گل طول عمر ت
باتوجه به نتای تحقیق حاضر کاربرد اسید هیومی

 2-4کیلوگرم بر مترمکعب و کود کندره

تدأثیر مکبدت

گل و تعداد گل داشت

 3تدا  4/5کیلدوگرم بدر مترمکعدب بده

منظور پرورش گل حنای گینه نو توصیه میشود
كلیدواژهها :پوسته برن

* نویسنده مسئول

صفات رویشی طول عمر گل کودهای بیولوژیکی نیتروژ

Email: Sreezi57@yahoo.com

لیال محمدی و همکاران

 .1مقدمه

تیمار شده با مقدار  3/3گرم کود به گلدهی رسیدند گیاها

گل حنای گینه نو ) )Impatiens hawkeriگیاهی چندساله

1

تیمار شده با مقادیر کدود  6/6و  9/9گدرم بیشدترین تدوده

است که به دلیل تنوع در رنگ و همچنین طول عمر گل به

خش

عنوا یکی از مهمترین گیاها گلدار گلدانی مدورد توجده

تأثیر کودهای کندره

قرار گرفته است [ ]40تولید ی

گیاه بدا کیفیدت مسدتلزم

داشددتن تغذیدده مناسددب مددیباشددد کودهددای کندددره

شاخه و اندازه گیاه را داشدتند [ ]27نتدای
بر افزای

ارتفاع گیاه تعداد برگ

محتوای کلروفیل وز تازه و خش

2

بیدانگر

در گل داوودی بدود

همچنین مقادیر نیتروژ فسفر و پتاسیم برگ افزای

قابدل

کودهایی هستند که به سرعت حل نشده و در اختیدار گیداه

توجهی یافت و سبب بهبود قابلیت دسترسی عناصر غذایی

قرار نمیگیرند و عناصر غذایی آنها در طول زمدا از چندد

و کیفیت گل داوودی شدند [ ]33در پهوهشی کاربرد کود

هفته تا چند ماه آزاد میشدود سدرعت رهاسدازی کدود یدا

ازموکوت  14N-6P-11.6Kبا مقادیر 140 70 0

براسا

کندره

حاللیت کم تجزیه بیولوژیکی یا پوش های نیمه

تراوا در اطدرا

و  280میلیگرم در کیلوگرم خاك روی گل داوودی مدورد

ذرات آ اسدت [ ]4ایدن کودهدا از نظدر

بررسی قرار گرفت مقدار کود  70میلیگرم باعث افدزای

عناصر غذایی بازده بیشتری نسبت به کدود آبیداری دارندد

معنیداری در ارتفاع گیاه تعداد شاخه تعداد بدرگ در هدر

زیرا بیشتر عناصر غذایی بده جدای آبشدویی توسدا گیداه

گیاه وز تازه و خش

گیاه قطر گدل وز گدل و تعدداد

جذب میشود []5

گل شد []9

کودهای کندره
ضخامت پوش

بسته به اسیدیته و دمای بسدتر []18

استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی و عددم اسدتفاده از

کود [ ]56نوع کود و سطح رطوبت دوره

کودهای آلی طی سالیا اخیر عامل کاه

چشمگیر میزا

رهاسددازی متفدداوتی دارنددد [ ]1در پهوهشددی تددأثیر کددود

ماده آلی خاكهای کشور بوده است [ ]39از اینرو امروزه

کنترلرهددای ازموکدددوت 17-11-10-2MgO-TE 3بدددا دوره

مصر

اسدت از جملده

رهاسازی  3-4ماهه و به مقدار  70میلدیگدرم در کیلدوگرم

کودهای آلی اسید هیومی

خاك روی گل داوودی مورد بررسدی قدرار گرفدت نتدای
نشا داد که ارتفاع گیاه وز خش

و پارامترهای گلددهی

از قبیل تعداد گل قطر گل و وز خش
شاهد افزای

افزای

انواع کودهای آلی رو به افدزای

میباشد اسید هیومید

سدبب

حاصلخیزی خاك و بهبود ویهگیهدای فیزیکدی و

شیمیایی خاك مانند نفوذپذیری تهویه دانهبندی ظرفیدت

گل در مقایسه با

نگهداری آب در خداك تحدرك و در دسدتر

یافدت [ ]25در آزمایشدی دیگدر تدأثیر کدود

عناصر غذایی مدیشدود افدزای

قدرار داد

جدذب نیتدروژ فسدفر

کنترلرهای نوتریکوت 13N-5.7P-10.8K 4با مقدادیر 3/3

پتاسیم کلسیم و منیزیم از طریق افزای

 6/6و  9/9گرم در گلدا های  1/5لیتری به صورت ترکیب

عناصر گزارش شده است [ ]35تأثیر اسید هیومی

با بستر در گل حنای گینه نو مورد بررسدی قدرار گرفدت و

( NPK )17-17-17روی گدل اللده بررسدی شدد و نتدای

گیاها تیمار شده با مقدار  9/9گرم کود زودتر از گیاهدا

بیانگر افزای

عناصر غذایی و گلددهی پدی
معنیدار اسید هیومی
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و کدود

در ارتفداع گیداه سدطح بدرگ قطدر سداقه

محتوای کلروفیل برگ وز خش
1 . Balsaminaceae
2 . Slow-release fertilizer
3 . Osmocote
4 . Nutricote

قابلیت تحرك این

و تدازه گدل محتدوای

از موعدد بدود [ ]11تدأثیر

بر سطح برگ غلظت کلروفیل b a
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و کل به عنوا ظرفیت فتوسنتزی تعداد گل و غلظت کدل

متر و قطر گدل بدا اسدتفاده از کدولیس دیجیتدال برحسدب

فنل در گل همیشه بهار نشا داده شده است [ ]2هدد

از

میلیمتر انددازهگیدری شدد همچندین تعدداد بدرگ تعدداد

انجام پهوه

حاضر بررسی تدأثیر کودهدای کنددره

و

و تعدداد گدل از

اسید هیومی

و اثر متقابل آنها بر عملکدرد و کیفیدت گدل

انشعابات تعداد غنچه در پایدا آزمدای
شروع گلدهی تا پایا دوره آزمای
عمر ت

حنای گینه نو میباشد

شدمارش شدد طدول

گل از زما رنگ گرفتن غنچهها تدا ریدزش گدل

درنظر گرفته شد از هر بوته سه گل انتخاب شد و میانگین
آنها مقایسه شد در پایا دوره رشد اندامهای هوایی گیداه

مواد و روشها
در مجموعه گلخانههدای تحقیقداتی دانشدکده

از محل طوقه جدا شدند ریشهها نیز همراه با محیا کشت

کشاورزی دانشگاه شدهرکرد در سدال  1393بده صدورت

از گلدا خارج شده و پس از شستشو به آزمایشگاه انتقدال

فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار روی

داده شدند و وز تازه اندام هوایی و ریشه بطور جداگانه با

گل حنای گینه نو ) )Impatiens hawkeriانجدام شدد هدر

استفاده از ترازوی دیجیتال برحسدب گدرم تعیدین گردیدد

واحد آزمایشی شامل سه گلدا بدود تیمارهدا شدامل کدود

اندام هوایی و ریشده انددام مدورد

این پهوه

برای تعیین وز خش

با فرمول کودی  112-11-18-2.7MgO-8Sبا دوره

نظر در آو با دمای  80درجده سدانتیگدراد بده مددت 48

رهاسازی  3تا  4ماهه در پن سطح صفر  4/5 3 1/5و 6

آنها با ترازوی

کندره

ساعت قرار داده شد پس از آ وز خش

در سه سدطح صدفر

دیجیتال برحسب گرم اندازهگیری شد از آنجدایی کده ایدن

 2و  4کیلوگرم بدر مترمکعدب بسدتر کشدت بدود در ایدن

گیاه هم از نظدر سدبزینگی بدرگ و هدم گدل بایدد در حدد

بددذور گددل حنددای گیندده نددو ( )F1رقددم دیددواین

مطلوب باشد میزا کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر 3بده

کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومی
آزمددای

2

اسکارلت قرمز در سینی نشا و در بستری شامل  50درصد

روش آرنو در تیمارهای مختلف انددازهگیدری شدد []14

 40درصد پرلیت و  10درصد پوسته بدرن (بده

جهت اندازهگیری سطح برگ از دستگاه اندازهگیری سدطح

پیت ما

4

بددرگ برحسددب سددانتیمترمربددع اسددتفاده شددد در پایددا

صورت حجمی) کشت شد و  70روز پس از کاشت بذور
نشاها به گلدا های  0/7لیتری با بستر مشابه انتقال یافتندد

آزمای

دمای محیا گلخانه بدین  25تدا  28درجده سدانتیگدراد و

 SASو  MSTAT-Cمورد تجزیه و تحلیل قدرار گرفدت و

رطوبت نسبی بین  70تا  75درصد متغیر بود مقادیر کود و

مقایسه میدانگین هدا نیدز از طریدق آزمدو  LSDدر سدطح

اسید هیومی

داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای آمداری

احتمال پن درصد انجام شد

ذکر شده ی بدار در مرحلده کاشدت بدذر و

ی بار در مرحله انتقال نشا بده صدورت ترکیدب بدا بسدتر
کشت بهکار برده شدند .آبیداری بده صدورت روزانده و بده

نتایج و بحث

مقدار مساوی انجام شدد پدن مداه پدس از کاشدت بدذور

نتای تجزیه واریانس بیدانگر تدأثیر کدود کنددره
هیومی

صفات موردنظر اندازهگیری شدند
ارتفاع گیاه با استفاده از خاک

فلزی برحسب سانتی-

ی

اسدید

و اثر متقابل آنها بر ارتفاع گیاه در سدطح احتمدال

درصد میباشد (جدول )1
3 . Varian CARY-100
4 . AM 200

1 . Yaramila
2 . Divine Scarlet Red
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با کاربرد کود کندره
هیومی

 3کیلوگرم بر مترمکعب به همراه اسید

هورمونی [ ]51و با تأثیر بر متابولیسم سددلولهددای گیاهی و

 2کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین ارتفاع گیداه (21/3

جذب عناصر

همچنددددین با قدرت کالتکنندگی و افزای

سددانتیمتددر) حاصددل شددد و کمتددرین مقدددار ارتفدداع (6/50
سانتیمتر) نیز در تیمار اسید هیومی
فاقد کود بود (جدول  )2افزای
پهوه

غذایی سبب افزای
هیومی

 4کیلوگرم بر مترمکعب

رشد و ارتفاع گیاه میشود اسددددددید

دارای ترکیبات شبه جیبرلینی است که میتوانند بر

ارتفاع مطلوب گیاه در ایدن

رشد سدلولهدا مدرثر باشدند [ ]45کداربرد  NPKو اسدید

با نتای دیگر محققا روی برخی از گیاها زینتی بدا

سنتز کربوهیدراتها و پروتئینهدا

کاربرد کود کندره

و اسید هیومی

هیومی

مطابقت داشدت [9 6

به دلیل افزای

باعث افزای

 49 46 41 33 25 23 11 10و  ]55کودهای کنددره

رشد رویشی در گیاها میشود []52

اسددید هیومید

در سددطح احتمددال پددن درصددد کددود

به دلیل کنترل فرایند رهاسازی عناصر غذایی تکبیدت عناصدر

کندره

تأمین عناصر غذایی به فرمهایی که برای گیاها مناسب است

تعددداد بددرگ معنددیدار بددود (جدددول  )1بددا کدداربرد کددود

و همچنین اثرات هم افزایی عناصر قابلیت دسترسی به عناصر
را افزای

کندره

میدهند []53

و اثر متقابل آنها در سطح احتمال ی

درصد بدر

 3کیلدوگرم بدر مترمکعدب فاقدد اسدید هیومید

بیشترین تعداد برگ ( 122عدد) و در تیمار اسید هیومید

از آنجایی که کودهای فسفاتها و نیتراتهدا بیشدترین

 2کیلوگرم بر مترمکعدب فاقدد کدود کمتدرین تعدداد بدرگ

معمدوالً

بدا

آبشویی را دارا هسدتند [ ]44کودهدای کنددره

( 38/6عدد) حاصل شد (جدول  )2نتای این پدهوه

محتوی مقادیری نیتروژ فسفر پتاسیم و مقدادیر متفداوتی
از عناصر کم مصر

نتای دیگر محققا روی گل داوودی [ 9و  ]33بدا کداربرد
کود کندره

هستند [ ]4نیتدروژ مهدمتدرین جدزء

و همچنین در مورد استفاده از اسید هیومی

ترکیبی کلروفیل و اسیدهای آمینه و آنزیمها است بندابراین

با نتای دیگر محققا روی گل شببو [ ]6مطابقت داشت

ممکن است فعالیت مریسدتمهدا تقسدیم سدلولی و تعدداد

در سدطح

سلولها را افزای

در صفت تعداد انشعاب تیمدار کدود کنددره

دهد و باعث طویل شدد سدلولهدا در

احتمال ی

گیاه شود [ ]37همچندین یکدی از اجدزای تشدکیل دهندده
پروتئینها اسیدهای نوکلئی

عملکرد با کاربرد نیتروژ به علت نقد
رشد سلولها و درنتیجه تحری

درصد اثر معنیداری نشا دادند ولی اثر متقابل آنها تأثیری

و نوکلوئتیددها بدوده کده در

واکن های متابولیکی گیاه ضروری هستند افزای

درصد و اسید هیومی

در سطح احتمدال پدن

بر این صفت نداشت (جدول  )1در این صدفت اخدتال
معنیداری بین تیمارهای کود کندره

رشد و

بین سطوح کود کندره

مهدم نیتدروژ در

مشاهده نشد ولدی

و تیمار شاهد تفاوت معندیداری

رشد رویشی گیداه اسدت

مشاهده شد به نحوی که بیشدترین تعدداد انشدعاب (8/77

طدول

 3کیلددوگرم بددر

[ ]54نیتروژ با بهبود رشد رویشی باعدث افدزای

عدددد) مربددوط بدده تیمددار کددود کندددره

گیاه میشود [ ]32فسدفر نیدز عنصدر سدازنده سدلولهدای

مترمکعب و کمترین تعداد ( 2/88عددد) مربدوط بده تیمدار

گیاهی است که برای تقسدیم سدلولی توسدعه و رشدد گیداه

 2کیلدوگرم بدر

ضروری میباشد و به همین دلیل باعث افدزای

شاهد بود همچنین با کاربرد اسید هیومی

ارتفداع در

مترمکعب بیشترین تعداد انشعاب با میدانگین  7/73عددد و

گیاها جوا و نهالها میشود [ ]7پتاسیم نیز یکی از مهدم-

کمترین تعداد نیز با میانگین  6/60عدد در تیمار شاهد بدود

ترین عناصر همه کاره و موردنیاز گیاه است ایدن عنصدر در

(جدول  )3افزای

رشد سلولی سنتز پروتئین فعال شد آندزیمهدا و فتوسدنتز

دیگر محققا روی سدایر گیاهدا زینتدی بدا کداربرد کدود

نقد

عمدددهای دارد [ ]4اسید هیومی

کندره

نیددز از طریددق اثرات

مطابقت داشت [ 59 58 25 21 9و ]62
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تعداد انشعاب در این تحقیق بدا نتدای

بهبود كیفیت گل حنای گینه نو با كاربرد كود كندرهش و اسید هیومیک در بستر كشت

جدول  . 3مقایسه میانگین اثرات اصلی روی صفات مورد ارزیابی گل حنای گینه نو با كاربرد كود كندرهش و اسید هیومیک
()kg/m3

کود کندره

تعداد انشعاب
2/88b

0

a

1/5
3
4/5

8/11

()g
0/415c

14/5c
c

1/09

15/2

8/77a

1/34a

24/6b

a

b

ab

7/77

1/09

1/14ab

27/1

29/4a

()kg/m3

اسید هیومی
0

b

2

7/73a

1/05a

4

6/73b

1/02a

مشترك فاقد اختال

a

6/60

0/989

b

22/6a
24/1a

19/8

معنیدار در سطح  0/05آزمو  LSDمیباشند

سطح برگ به طور معنیداری تحت تأثیر کود کندره
اسید هیومی

ریشه

()d

b

7/55a

6

میانگینها با حرو

وز خش

طول عمر ت

گل

و اثر متقابلشا در سطح احتمال ی

کیلوگرم بر مترمکعدب بیشدترین میدزا کلروفیدل کدل (10

درصدد

میلیگرم بر گرم وز تازه) و کمترین میدزا کلروفیدل کدل

قددرار گرفددت (جدددول  )1بیشددترین سددطح بددرگ (23/9

نیز در تیمار شداهد ( 6/68میلدیگدرم بدر گدرم وز تدازه)

 6کیلدوگرم

حاضر با نتای دیگدر

سانتیمترمربع) مربوط به تیمار کدود کنددره
بددر مترمکعددب بدده همددراه اسددید هیومی د

حاصل شد (جدول  )2نتای پهوه

 4کیلددوگرم بددر

محققددا روی برخددی از گیاهددا زینتددی بددا کدداربرد کددود

مترمکعب و کمترین سطح برگ ( 6/30سانتیمترمربع) نیدز

مطابقدت داشدت [10 8 6 2

مربوط به تیمار اسید هیومی

 4کیلوگرم بر مترمکعب بدود

(جدول  )2نتای این پهوه

با نتدای محققدا روی گدل

کوکب با کاربرد کود کندره

[ ]60و در مورد اسدتفاده از

اسید هیومی

کندره

 60 55 46 33 11و ]62
کودهای کندره
[ ]4مصر

مطابقدت

ظرفیدت فتوسدنتزی گیداه و

تولید مواد پرورده میگردد [ ]30همچنین با افزای

نتای تجزیه واریانس بیانگر تأثیر کود کنددره

مصر

و اثدر

متقابل آنها بر میزا کلروفیدل کدل در سدطح احتمدال ید

 4/5کیلددوگرم بددر مترمکعددب بدده همددراه اسددید هیومید

یافته کلروفیل و فتوسنتز بیشتر شدده و

درنهایت موجب افزای

درصد معنیدار بود (جدول  )1با کداربرد کدود کنددره

میدزا

فسفر رشد گیاه تحت تأثیر قرار میگیرد شداخص

سطح برگ افزای

نیدز در سدطح احتمدال پدن

هستند

کافی کودهای نیتروژنه در فصدل رشدد سدبب

گسترش سطح برگ و افزای

داشت [ 10 2و ]11

درصد میباشد اسید هیومی

معموالَ محتدوی مقدادیری نیتدروژ

فسفر پتاسیم و مقادیر متفاوتی از عناصر کم مصر

با نتای دیگر محققا روی گلهدای همیشده

بهار گالیول و الله با اسدتفاده از اسدید هیومید

و اسید هیومید

رشدد رویشدی در گیداه مدیشدود

[ ]22پتاسدیم نیددز در پیونددد پپتیدددها پددروتئین متابولیسددم
کربوهیدراتها تقسیم سلولی و تمایزیابی مداخله مدیکندد

2
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لیال محمدی و همکاران

[ ]19این عنصر آنزیمهایی را که در فتوسنتز نقد

احتمال ی

دارندد

نیدز در سدطح

درصد مدیباشدد اسدید هیومید

فعال میکند و همچنین برای تکبیت دیاکسیدکربن ضروری

احتمال پن درصد بر وز تازه ساقه معنیدار بود (جدول )1

است [ ]20در تنظیم روزنهها طی تعرق و فتوسنتز فعالیت

 6کیلدوگرم

آنزیمها و حف فشار تورژسانس نق
اسید هیومی
افزای

با افدزای

بیشترین وز تازه ساقه در تیمار کود کندره
بددر مترمکعددب بدده همددراه اسددید هیومی د

دارد [ ]48همچنین

 4کیلددوگرم بددر

فعالیدت آندزیم روبیسدکو سدبب

مترمکعب با میانگین  67/1گرم و کمترین وز تدازه سداقه

فعالیدت فتوسدنتزی گیاهدا مدیشدود [ ]24مدواد

نیز با میانگین  5/94گرم در تیمار شاهد حاصل شد (جدول

هیومیکی در فرایندهای بیولوژی

نظیر فتوسنتز و کلروفیل

کل مرثرند [ ]50این مواد با افزای
از جمله نیتروژ منجر به افزای

 )2افزای

جذب عناصدر غدذایی

از کود کندره

کلروفیل و فتوسنتز گیداه

شددده و از ایددن طریددق رشددد را افددزای

داخل سلولی و تقسیم سلول است از طر
انرژی در داخل سلول منجر به افدزای

نتای تجزیه واریانس بیدانگر تدأثیر کدود کنددره

داده ورود

پتاسیم را بسیار تسهیل میکنند که نتیجه آ افدزای

سطح احتمال ی
هیومی

فشدار

دیگر افدزای

درصد و اثر متقابل کود کندره

در
و اسید

در سطح احتمال پن درصدد بدر وز تدازه ریشده

بود ولی اسید هیومی

تولیدد کلروفیدل و

میددزا فتوسددنتز خواهددد شددد [ ]29اسید هیومی

و اسید هیومی

مطابقدت داشدت [11 9

 41 33 28 26 21و ]43

مددیدهنددد []36

هیومی ها نفوذپذیری غشای سلولی را افزای

وز تازه ساقه با نتای سایر محققا در استفاده

به تنهدایی بدر ایدن صدفت تدأثیری

نداشت (جدول  )1با کاربرد کود کندره

 3کیلوگرم بدر

از طریق

مترمکعب بیشترین وز تازه ریشه ( 37/2گرم) و در تیمدار

اثرات مکبت فیزیولوژیکی از جمله اثر بر متابولیسم سددلول-

شاهد کمترین وز تدازه ریشده ( 8/13گدرم) حاصدل شدد

هددای گیاهی و افزای

(جدول  )2افزای

غلظت کلروفیل برگ باعث افزای

عملکرد گیاها میشود []45
اسید هیومید
اسید هیومی

دیگر محققا روی برخی از گیاهدا زینتدی بدا اسدتفاده از

بدر صدفت وز خشد

نداشت ولی کود کندره
بر وز خش

سداقه تدأثیری

و اثر متقابل کدود کنددره

اسید هیومی

و

( 6/91گرم) مربوط به تیمار کود کندره
مترمکعب به همراه اسید هیومی

درصد بر وز خش

سداقه

ریشه بود ولی اسید هیومید

و اثدر

 )1مقایسه میانگینها نشا داد کده بیشدترین وز خشد
ریشه ( 1/34گرم) با کاربرد کود کنددره

 4کیلوگرم بر مترمکعدب

ساقه ( 0/486گرم) نیدز مربدوط بده

تیمار شاهد بود (جدول  )2افزای

در سطح احتمدال ید

متقابل این دو تیمار بر این صفت تأثیری نداشدت (جددول

 6کیلدوگرم بدر

وز خش

مطابقت داشت [ 26 3و  ]31نتدای تجزیده

واریانس بیانگر تأثیر کود کندره

ساقه در سدطح احتمدال ید

درصد معنیدار بود (جدول  )1بیشترین وز خش

و کمترین وز خش

وز تازه ریشه در این تحقیق با نتدای

مترمکعب و کمترین وز خشد

سداقه نیدز

 3کیلدوگرم بدر

ریشده ( 0/415گدرم) در

تیمار شاهد حاصل شد (جددول  )3افدزای

وز خشد

با نتای دیگر پهوهشگرا روی برخی از گیاها زینتدی [8

ریشه در این پهوه

با نتدای محققدا روی گدل حندا بدا

و روی گلهدای

کاربرد کود کندره

مطابقت داشت [ ]12کود آلدی اسدید

 33 12 9و  ]41با کاربرد کود کندره

الله و شمعدانی [ 11و  ]26بدا اسدتفاده از اسدید هیومید

هیومیدد

از طریددق تددأمین و در اختیارگددذاری عناصددر

مطابقت داشت نتای تجزیده واریدانس بیدانگر تدأثیر کدود

کم مصر

و بهبود وضدعیت فتوسدنتز در گیداه

کندره

و اثر متقابل آنهدا بدر وز تدازه سداقه در سدطح

و پرمصر

باعددث افددزای
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وز تددازه و خشد

گیدداه مددیشددود []15

بهبود كیفیت گل حنای گینه نو با كاربرد كود كندرهش و اسید هیومیک در بستر كشت

گیاها تیمار شدده بدا اسدید

کمترین قطر گل نیز بدا میدانگین  44/8میلدیمتدر در تیمدار

در وز تازه و خش

افزای
هیومی

و  NPKگدزارش شدد ایدن ویهگدی را بده دلیدل

قطدر گدل در ایدن

افزای

در سنتز پروتئینها و کربوهیدراتها و بده واسدطه

آ افزای

شاهد مشاهده شد (جدول  )2افدزای

تحقیق با نتای دیگر محققا با استفاده از کود کنددره
اسید هیومی

در مقدار فتوسنتز میدانند کده درنتیجده قابلیدت

دسترسی بیشتر گیاها به عناصر نیتروژ و فسفر میباشدد

 46 27 25و ]62

[ 34 13و ]38
تعداد گل بهطور معنیداری تحت تأثیر کود کنددره
اسید هیومی

روی سایر گیاها زینتی مطابقت داشدت [9

نتای بیانگر تأثیر کدود کنددره

و اثر متقابل آنها در سطح احتمال ی

و

سطح احتمال ی

درصد

و اسدید هیومید

درصد بر طول عمر ت

میباشد ولی اثر متقابل کود کندره

در

گدل روی بوتده

و اسید هیومی

بدر

قرار گرفت (جدول  )1بیشترین تعداد گدل ( 20عددد) در

این صفت تأثیری نداشت (جدول  )1مقایسده میدانگینهدا

 6کیلوگرم بر مترمکعب به همراه اسید

گدل ( 29/4روز)

تیمار کود کندره
هیومی

نشا داد کده بیشدترین طدول عمدر تد

 2کیلوگرم بدر مترمکعدب و کمتدرین تعدداد گدل

مربوط به تیمار کود کندره

( 2/66عدد) در تیمار شاهد حاصل شد (جدول  )2افزای
تعداد گل با کاربرد کود کندره

و اسید هیومی

 6کیلوگرم بدر مترمکعدب و

کمترین طول عمر ( 14/5روز) مربوط به تیمار شاهد بدود
همچنین با کاربرد اسید هیومی

در ایدن

طدول عمدر گدل افدزای

تحقیق با نتای دیگر پهوهشگرا روی تعددادی از گیاهدا

یافت بهطوریکه در تیمار اسدید هیومید

زینتی مطابقت داشدت [57 43 42 25 21 10 9 3 2

مترمکعب بیشترین طول عمدر بدا میدانگین  24/1روز و در

 59 58و  ]62نتدای تجزیده واریدانس بیدانگر تدأثیر کدود

تیمار شاهد کمترین طول عمر با میانگین  19/8روز حاصل

درصدد و

شد (جدول  )3نتای دیگر محققا بیدانگر تدأثیر کودهدای

کندره

و اسید هیومی

اثر متقابل کود کندره

در سطح احتمال ید
و اسید هیومی

در سطح احتمدال

 4کیلدوگرم بدر

نیتروژ و فسفر بر طول عمر گل آهار بود []17

پن درصد بر تعداد غنچه بود (جدول  )1بیشدترین تعدداد

در صنعت گلکاری مدر و پیشرفته امروزی عملکدرد

 6کیلدوگرم بدر

تولیدکنندده

غنچه ( 41/3عدد) در تیمار کود کنددره
مترمکعب به همراه اسید هیومی

 2کیلوگرم بر مترمکعدب

و کمترین تعداد غنچه ( 1عدد) در تیمار اسدید هیومید
کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد (جدول  )2افزای
غنچه با کداربرد کدود کنددره

زیاد همراه با کیفیت مطلوب مهمتدرین هدد

است بدینمنظور تغذیه بهینه همواره یکی از مهدمتدرین و
مرثرترین راهکارها میباشد استفاده از کودهای کنددره

2

باعث افزای

تعداد

در ایدن تحقیدق بدا نتدای

عناصر غذایی و جدذب آنهدا

کارایی مصر

توسا ریشه مدیشدود همچندین باعدث کداه

محققا روی گلهای گازانیا و حنا مطابقدت داشدت [ 57و

کاه

 ]59همچنددین نتددای تجزیدده واریددانس بیددانگر تددأثیر کددود

میشود [ ]47کودهای کندره

کندره

در سطح احتمال ی

درصد اسید هیومی

آلودگی کاه

آبشدویی

سوختن گیاه بر اثر کاربرد زیاد کود
معموالً محتوی مقدادیری

و اثر

نیتددروژ فسددفر پتاسددیم و مقددادیر متفدداوتی از عناصددر

متقابل آنها در سطح احتمال پن درصد بدر قطدر گدل بدود

در صفات

(جدددول  )1بددا کدداربرد کددود کندددره
مترمکعب به همراه اسید هیومی

کم مصر

 3کیلددوگرم بددر

هستند [ ]4تأثیر مکبت کود کندره

اندازهگیری شده را میتوا به دلیل افزای
عناصر غذایی و کاه

 4کیلوگرم بر مترمکعدب

باعث تسریع رشد افزای

بیشترین قطر گل با میانگین  63/3میلیمتدر حاصدل شدد و
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کارایی مصدر

آبشویی عناصر غذایی دانسدت کده
فتوسدنتز و محتدوای کلروفیدل

لیال محمدی و همکاران

رشد ریشده و

گینه نو میباشد تعداد گل به طور معندیداری تحدت تدأثیر

تشکیل کربوهیدراتها و انتقال آنها تحری

جذب عناصر ماکرو و میکرو کده بدرای رشدد و نمدو الزم

و اثدر متقابدل آنهدا در سدطح

است ارتباط داد [ ]9کاربرد  NPKو اسید هیومی
افزای

کود کندره
احتمال ی

به دلیل

سنتز کربوهیدراتها و پروتئینهدا باعدث افدزای

هیومی

یو های معدنی تأثیر اسید هیومی
تحری

متابولیسم اسید نوکلئی

وز تر و خش

آنها در سطح احتمال ی

و اثدر متقابدل

درصد بر تعداد بدرگ اثدر مکبدت

معنیدار نشا داد با کاربرد کود کنددره

 3کیلدوگرم بدر

در شددرایا گلخانددهای و
طدول

آ جایی که گل حنای گینه نو یکی از انواع گلهای گلددار

ساقه و ریشه میشدود

گلدانی محسوب شده و تعداد گل و برگ در این گیداه بده
زیبددایی جددذابیت و بازارپسددندی آ مددیافزایددد و کدداربرد

میدزا

ریشههای جانبی و سدهولت جدذب

کودهای کنددره

عناصر ماکرو و میکدرو را بده دنبدال دارد [ ]45همچندین
علددت تددأثیر اسددید هیومی د

 2کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد اسید هیومی

مترمکعب بیشترین تعداد برگ حاصدل شدد (شدکل  )1از

همچنین افزود این ماده آلدی بده خداك افدزای
کلروفیل برگ افزای

و

 6کیلدوگرم بدر مترمکعدب بده همدراه اسدید

در سطح احتمال پن درصد کود کنددره

در تدنفس و فتوسدنتز

مزرعهای باعث بهبود رشدد گیداه از طریدق افدزای
ریشه و یا افزای

هیومی

و فعالیت شبههورمونی آ

مددیباشددد [ ]61اسددید هیومی د

درصد قرار گرفت بیشترین تعداد گل در تیمار

کود کندره

رشد رویشی در گیاها میشود [ ]52مکانیسدم اثدر اسدید
عمدتاً تشدکیل کمدپلکس بدین اسدید هیومید

اسید هیومی

بددر رشددد و نمددو بدده دلیددل

تنظیم کنندههایی از قبیل ایندول اسدتی

اسدید جیبدرلین و

باعدث کدارایی بهتدر عناصدر غدذایی و

کاه

آلدودگیهدای محیطدی مدیشدود همچندین اسدید

هیومی

نیز یکی از بهترین کودهای بیولدوژیکی محسدوب

شده و فواید بسیاری از قبیل سازگاری بدا محدیا زیسدت
صددرفهجددویی در اسددتفاده از کودهددای شددیمیایی و کدداه

سیتوکینین است []16

هزینهها دارد بنابراین کاربرد آنهدا در پدرورش گدل حندای
گینه نو توصیه میشود در این پهوه
کندره

و اسدید هیومید

باتوجه به حسا

با کاربرد توشم کود

بهتدرین نتدای حاصدل شدد و

بود گل حنای گینه نو بده  ECسدطوح

کودی  3تا  4/5کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومی

4-2

کیلوگرم بر مترمکعب توصیه میشود
منابع
شکل  .1مقایسه تیمار كود كندرها ( 3كیلوگرم بر مترمکعب)

 1اقتددداری نددایینی ع ( )1391فنددو پیشددرفته در مدددیریت

و تیمار شاهد در گل حنای گینه نو

گلخانه انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگا
اصفها 371
 2الهویردی زاده و نظدری دلجدو م ج ( )1393تأثیر اسید

نتيجهگيری
و

نتای پهوه

حاضر بیانگر تأثیر معنیدار کود کنددره

اسید هیومی

بر ویهگیهای رویشی و زایشی گدل حندای

هیومیددد

بر شاخصهای مورفوفیزیولوژی

جدددذب

عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل همیشدددده
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