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 چكيده

 رز گیل  عناصیر  جذب و گلدهی رشدی  های ویهگی بر اسید هیومیک پاشی محلول و خاکی کاربرد اثرات بررسی منظور به پهوه  این

 در گیر  میلی 2000 و 1000  500 )صفر  غلظت 4 در اسید هیومیک فاکتور دو با تصادفی کامالا طرح قالب در رج  هفت رقم مینیاتور

 در ارومییه   داجشیگا   تحقیقیاتی  گلخاجیه  در مشاهد  دو و تکرار سه با پاشی، محلول و خاکی )کاربرد صورت دو به کاربرد جحو  و لیتر،

 قطیر  و برگ خشک و تر وزن ماجند) رویشی صفات بر اسید هیومیک دار معنی ثیرأت بیاجگر آزمای  جتای، شد. اججا  1392-93 های سال

 تیمیار  که داد جشان جتای، .بود رج  هفت رقم مینیاتور رز گل غذایی عناصر جذب و ،گل قطر غنچه  قطر و تعداد ماجند) زایشی  ،ساقه

 12476/8) آهین  و ،گلیدان  در یکروگیر  م 425/8) جیتیروژن  جیذب  مییزان  بیشترین باعث اسید هیومیک لیتر در گر  میلی 2000 خاکی

 جیذب  مییزان  بیشترین .جشد دار معنی هیومیک اسید های غلظت از کدا  هیچ در روی جذب میزان اما شد  گیا  در ،گلدان در میکروگر 

 و منگنیز  جیذب  در .آمید  دسیت  هبی  ،درگلدان میکروگر  342/46) اسید هیومیک لیتر در گر  میلی 1000 پاشی محلول تیمار در جیز مس

 کاربرد که گرفت جتیجه توان می طورکلی  به شد. باعث را منگنز و پتاسیم جذب میزان بیشترین لیتر در گر  میلی 1000 غلظت جیز پتاسیم

 .شودمی گیاهان رشد و ضروری عناصر برخی جذب افزای  باعث گیا  در اسید هیومیک

 جیتروژن پاشی  محلول گل  قطر مینیاتور  رز غنچه  تعداد ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 Rosa chinensis var. minima) رجی   هفیت  مینییاتور  رز

‘Baby Masquerade’، خاجواد  از Rosaceae کیه  باشید می 

 شیود  می کار و کشت ای گسترد  میزان به اخیر های سال در

 ها باغ ها  خاجه ها  پار  در ایران جقاط از بسیاری در آن از و

 کیفییت  و عملکیرد  بیودن  کیم  .]7[ شود می استفاد   رغی و

 کشور در عمد  مشکل دو  زینتی گیاهان و ها گل جامطلوب

 بییا تییوان مییی کییه باشیید مییی کشییورها سییایر بییا مقایسییه در

 از اسییتفاد  همچنییین و تولییید شییرایط سییازی مطلییوب

 از .]26[ کیرد  غلبیه  مشیکالت  این بر رشد های  کنند  تنظیم

 در هیا  گیل  تولید بهبود جهت در زیادی های پهوه  رو این

  .است اججا  حال

 کییه اسییت تجییاری محصییول یییک اسییید هیومیییک

 را غیذایی  عناصیر  یدسترسی  قابلییت  و خیا   حاصلخیزی

 ثیرأت تحت را گیا  عملکرد و رشد درجتیجه و بخشید  بهبود

 اثیرات  دارای اسیید  هیومییک  .]48 و 29  25[ دهد می قرار

 آن غیرمسیتقیم  اثر باشد. می گیاهان در غیرمستقیم و مستقیم

 بهبییود جظیییر محیطییی شییرایط در تغییییر شییکل بییه عمومییاا

 آب  جگهیداری  ظرفیت زهکشی  هوادهی  خا   ساختمان

 اسیید  هیومیک دیگر  طر  از باشد. می غیر  و خا  دمای

 جیذب  تیود    زیسیت  افیزای   شیامل  مستقیم اثرات دارای

 گییا   بیر  غییر   و ویروسیی  ضید  هیای  فعالیت غذایی  عناصر

 و رشید  بهبیود  باعیث  هیومیک مواد همچنین .]13[ باشد می

 30[ گیاهی های گوجه از تعدادی در کیفیت و عملکرد افزای 

 مواد .]8[ شوجد می غذایی مواد جذب افزای  طریق از ]48 و

 عناصیر  جیذب  و سیاقه  ریشیه   رشد تحریک برای هیومیک

 عیالو   .]17 و 6[ باشند می مفید گیاهی محصوالت در غذایی

 و آمینیه  اسییدهای  قند  میزان تنفس  فرآیند ماد   این  این بر

 .]19[ دهند می قرار ثیرأت تحت گیا  در را جیترات

 عناصیر  جذب افزای  باعث اسید  هیومیک از استفاد  

 در وییه   هبی  خا  غذایی مواد به دسترسی قابلیت و غذایی

 این همچنین .]24[ شود می کم آلی  مواد با قلیایی های خا 

 را میکیرو  و میاکرو  عناصیر  اجتقال و جقل و تحر   ترکیب

 دهد می افزای  را ها ریزمغذی استفاد  قابلیت و کرد  بیشتر

 افیزای   باعیث  ار  خیا   از حاصیل  هییومیکی  مواد .]32[

 در جیتیروژن  و فسیفر  میس   منییزیم   ماجند عناصری جذب

 48 تیا  32 کیاربرد  اجار در .]11[ شود می 1اگروستیس چمن

 رویشیی   رشید  درخیت   هیر  یازا بیه  اسیید  هیومیک گر 

 همیه  .]32[ اسیت  داد  افزای  را ها میو  کیفیت و عملکرد

 ،گیا  های برگ و دهی شاخه از غیر به) مورفولوژیکی صفات

 همچنیین  و داجیه،  1000 وزن و غال  از غیر ه)ب عملکرد و

 میییزان و گیییا  بافییت در (NPK) مییاکرو عناصییر حتییوایم

 اسیید  هیومییک  کیاربرد  بیا  تیوجهی  قابل میزان به کلروفیل

 پاشی محلول .]10[ تیاف افزای  لوبیا در آمینواسید با همرا 

 و منییزیم  پتاسییم   فسفر  روی  مس  جذب اسید  هیومیک

 هیومیییک تیمارهییای .]31[ داد افییزای  ذرت در را سییدیم

 داد  افیزای   را عداجیمش و بهار همیشه ریشه تر وزن اسید

 صیورت  بیه  اسیید  هیومیک از استفاد  همچنین  .]28[ است

 سیاختار  بهبیود  باعیث  گلیدار  گیاهیان  در کمپوسیت  ورمی

 درجتیجیه  و ریشیه  محییط  هیوادهی  و رشید  محیط فیزیکی

  .]7[ شد تولید افزای 

 ییک  بیه  دجییا  در گل تولید صنعت امروز  که آججایی از

 هیای  گیا   جییز  ما کشور در و شد  تبدیل بزرگ تجاری کار

 اسیت   شد  برداشته صنعت این گسترش جهت در اساسی

 تواجیید مییی زمینییه اییین در کییاربردی تحقیقییات رو اییین از

 تولیید   زمینیه  در موجیود  مشیکالت  از بسییاری  راهگشای

 باشید.  صینعت  ایین  صیادرات  وییه   بیه  و فروش برداشت 

 پیرورش  در بازارپسیندی  و گیل  مناسیب  کیفیت همچنین 

 بسییار  اهمییت  از امیروز  جهیان  در زینتیی  گیاهان و ها گل

 رقیم  ماجند متعددی عوامل توسط که است برخوردار زیادی

 و محیطیی  شیرایط  زینتیی   گیا  پرورش کاشت  روش گل 

                                                           
1 . Agrostis 
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 راسیتا   همیین  در گییرد.  میی  قیرار  تیأثیر  تحیت  گیا  تغذیه

 هیای  محلول و کشت بسترهای در هیومیکی مواد از استفاد 

 دارد. گیاهییان رشییدوجمو بهبییود در مییوثری جقیی  غییذایی 

 ثیرأتی  بررسیی  حاضیر   پیهوه   اججیا   از هید   بنابراین 

 و خیاکی  کیاربرد  و پاشیی  محلول صورت به اسید هیومیک

 از گییا   فیزیولیوژیکی مورفو هیای  فعالییت  بر آن اثر مطالعه

 مینییاتور  رز گیل  عملکیرد  و عناصیر  جیذب  رشید   جمله

 .باشد می

 

 ها روش و مواد

 تيمارها کاربرد نحوه و گياهی مواد

 علیو   گرو  آزمایشگا  و تحقیقاتی گلخاجه در پهوه  این

  ارومییه  داجشیگا   کشاورزی داجشکد  خا  علو  و باغباجی

 ایهی  قلمه از پهوه  این در .شد اججا  1392-93 سال در

 محییط  در رجی   هفیت  رقیم  مینیاتور رز گل شد  دار ریشه

 بیا  ترتییب  بیه  خیاکبرگ  و بیادی  ماسه خا   شامل کشت

 کیه  بیود  لومی شنی جوع از موردجظر بستر .بود 1:2:2 تجسب

 صییورت بییه آزمییای  .اسییت شیید  آورد  ،1) جییدول در

 هیومیک عامل دو با تصادفی کامالا طرح قالب در فاکتوریل

 غلظیت  4 در (Sigma Aldrich, USA) آمریکیا  مر  اسید

 جحییو  و ر،لیتیی در گییر  میلییی 2000 و 1000  500 صییفر )

 3 بیا  ،پاشیی  محلیول  و خاکی کاربرد) صورت دو به کاربرد

 از بعید  میا   ییک  تیمارهیا  که شد اججا  مشاهد  2 و تکرار

 بار یک هفته 2 هر تیمارها اعمال .شد اعمال گیاهان استقرار

 گلخاجه دمای که است ذکر به الز  .شد اججا  ما  3 مدت به

 24 و شب در گراد ساجتی درجه 16 پهوه  اججا  مدت در

 بود. روز در گراد ساجتی درجه

 

 خاک تجزیه آزمایش نتایج . 1 جدول

 آزمای  مورد خا  خصوصیات
 شن

،%( 

 ر 

،%( 

 سیلت

،%( 
 pH EC خا  بافت

(ds/m) 

 8/1 5/7 لومی شنی 07/8 75/12 17/79 خا  در موجود مقدار

 

 برگ خشک و تر وزن گيریاندازه

 اتمیا   از بعید  بیرگ  خشیک  و تیر  وزن گیری اجداز  جهت

 قسیمت  از تصیادفی  طیور  به کامل برگ 3 حدود  آزمای 

 بیا  هیا  بیرگ  تیر  وزن ابتدا و گردید برداری  جموجه گیا  میاجی

 ،001/0) دقیت  بیا PJ300, Parsel  میدل  دیجیتالی ترازوی

 72 تقریبیی  دمیای  بیا  آون به سپس و شد گیری اجداز  گر 

 و  شید  داد  اجتقیال  سیاعت  24 میدت  به گراد ساجتی  درجه

  .شد گیری اجداز  ها جموجه خشک وزن درجهایت

 

 

 قطدر  و گدل  قطدر   غنچه، قطر و تعداد گيریاندازه

 ساقه

 و شیمارش  گیا  روی موجود غنچه تعداد آزمای  طول در

 قسیمت  از سیاقه  قطیر  آزمای  پایان در همچنین  شد  ثبت

 دیجیتیالی  کولیس توسط جیز گل قطر و غنچه قطر  گیا  یقه

 منظییور بییه .شیید گیییری اجییداز  (NO: Z 22855) مییدل

 سیه  گیل  وسط قسمت از جهت 2 در گل قطر گیری اجداز 

 دیجیتییالی کییولیس بییا گییل غنچییه شییدن بییاز از پییس روز

 .شد گرفته میاجگین آجها از و شد گیری اجداز 
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 عناصر ميزان گيریاندازه

 شید  اسیتفاد   کجلیدال  روش از جیتیروژن  گیری اجداز  برای

 و فتیومتر  فلیم دستگا  از استفاد  با پتاسیم گیری اجداز  .]34[

 دسیییتگا  و کیییالریمتری روش بیییه فسیییفر همچنیییین

 و میس  روی  آهین   عناصیر  .شید  سینج   اسپکتروفتومتر

 گییری  اجیداز   اتمیی  جیذب  دسیتگا   از استفاد  با جیز منگنز

 .]41[ شدجد

 از اسیتفاد   اب  حاضر پهوه  در آمد  دست هب ایه داد 

 با ها داد  میاجگین مقایسه و شد  آجالیز SAS آماری افزار جر 

 و 1 احتمال حوسط در داجکن ای چنددامنه آزمون از استفاد 

 .شد اججا  درصد 5

 

 بحث و نتایج

 ساقه قطر و برگ خشک و تر وزن

 هیومییک  هیای  غلظیت  تمامی حاضر  تحقیق جتای، براسا 

 هیای ویهگیی  افیزای   باعیث  داریمعنیی  صیورت  به اسید

 شیاهد  تیمیار  بیه  جسیبت  مینییاتور  رز گل زایشی و رویشی

 جحیو   کیه  چنید  هیر  جد شید  ،اسیید  هیومیک کاربرد عد )

 گیل  رویشیی  هیای ویهگیی  بر ثیریأت اسید هیومیک کاربرد

 اسید هیومیک اثر میاجگین مقایسه جتای، ،.2 )جدول جداشت

 تیر  وزن مییزان  بیشیترین  دهید می جشان را برگ تر وزن بر

 اسیید  هیومییک  لیتر در گر میلی 500 تیمار به مربوط برگ

 تیمیار  بیه  مربیوط  جییز  برگ تر وزن کمترین و ،گر  38/2)

 تمیامی  زجی برگ خشک وزن مورد در ،.1 )شکل بود شاهد

 وزن دارمعنیی  افیزای   باعیث  اسیید  هیومییک  هایغلظت

 در .،2 )شکل بودجد شد  شاهد تیمار به جسبت برگ خشک

 تیمیار  بیه  مربیوط  سیاقه  قطیر  بیشترین جیز ساقه قطر مورد

 کمتیرین  و ،متیر میلیی  13/4) رلیت در گر میلی 1000 خاکی

 بیود  ،متیر میلیی  28/2) شاهد تیمار به مربوط جیز ساقه قطر

 و خیاکی  تیمیار  بیا  شیاهد  تیمیار  بیین  همچنین ،.3 )شکل

 تفیاوت  اسیید  هیومییک  لیتر در گر میلی 500 پاشی محلول

 .جدادجد جشان داریمعنی

 

 

  مینیاتور رز گل برگ تر وزن بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت ساده اثر .1 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه وفحر
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 رمینیاتو رز گل برگ خشک وزن بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر . 2 شکل

 د.باشمی دانکن آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده ننشا مشابه حروف

 

 

 خاكی( كاربرد :D محلولپاشی، :S) -مینیاتور رز گل ساقه قطر بر آن كاربرد نحوه و اسید هیومیک متقابل اثرات . 3 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف
 

 غلظیت  در هیوایی  هیای  اجدا  وخشک تر وزن بیشترین

 کیه  گردیید  مشیاهد   هیومیک اسید لیتر در گر  میلی 1000

 ایین  جتیای،  داشیت.  شیاهد  گیاهیان  بیا  داری معنی اختال 

 صیفات  روی بیر  تحقیقیات  دیگیر  جتیای،  دیگیر  با پهوه 

 اسیت   گرفتیه  صیورت  فرجگیی  گوجیه  عملکیرد  و رویشی

 هیای غلظیت  گفت توانمی  طورکلی به .]44[ دارد مطابقت

 و تیر  وزن افیزای   در مثبتیی  ثیرأتی  اسید هیومیک مختل 

 شیرایط  در اسیید  هیومیک .داشتند ساقه قطر و برگ خشک

 طرییق  از گییا   رشید  بهبیود  باعیث  ایمزرعیه  و ایگلخاجه

 و سیاقه  خشیک  و تر وزن افزای  یا و ریشه طول افزای 

 باعث خا  به آلی ماد  این کاربرد  همچنین .شودمی ریشه

 سیهولت  و جاجبی هایریشه افزای  برگ  کلروفیل افزای 

 اسید .]35 و 12  11[ شود می میکرو و ماکرو عناصر جذب

 جییاز  میورد  غیذایی  عناصر از برخی مینأت دلیل به هیومیک

 ماد  عملکرد افزای  و کلروفیل افزای  سبب تواجدمی گیا 

 مییزان  و کلروفییل  بین دارمعنی و مثبت رابطه .شود خشک
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 .]43[ دارد وجیود  خشیک  میاد   عملکیرد  و بیرگ  جیتروژن

 کییه باشییدمییی عناصییر از بسیییاری شییامل اسییید هیومیییک

 و افیزای   را خیا   آلی مواد محتوای و خا  حاصلخیزی

 دهید می قرار ثیرأت تحت را گیاهی عملکرد و رشد درجتیجه

 کیالت  طریق از را گیا  رشد اسید هیومیک  همچنین .]25[

 در مفید اثرات دارای و دهدمی افزای  مختل  مغذی مواد

 کشیاورزی  محصیوالت  کیفیت بهبود و تولید رشد  افزای 

 .]2[ دباشمی هورموجی ترکیبات بودن دارا علت به

 بهبیود  بیه  توان می را هیومیکی ترکیبات غیرمستقیم اثرات

  داد جسییبت خییا  شیییمیایی و فیزیکییی بیولییوژیکی  شییرایط

 محتیوای  افیزای   به را گیا  رشد بر آن مستقیم اثر که درحالی

 افیزای   هورمیوجی   هیای پاسخ تنفس  روجد تسری  کلروفیل 

 جسیبت  فرآینیدها  ایین  از ترکیبیی  یا و گیا  یغشا پذیریجفوذ

 و رشید  بیر  مثبتی اثرات هیومیک مواد از استفاد  .]33[ اجد داد 

 ]28[ شمعداجی و بهار همیشه و ]21[ جعفری و آهار گل تولید

 وزن  فتوسینتزی  بافیت  حفیظ  بیا  هیومیک اسید است. هداشت

 اسیید  هیومیک همچنین  .]44[ دهدمی افزای  را گیا  خشک

 ها برگ تعداد ارتفاع  رشد   جیتروژن محتوای افزای  طریق از

 جتیای،  بیا  پهوه  این جتای، .]9[ دهدمی افزای  را عملکرد و

 عملکیرد  و رویشی صفات بر اسید هیومیک تأثیر که پهوهشی

  .]44[ داشت همخواجی  بود شد  بررسی فرجگیگوجه

 عناصییر بجییذ افییزای  باعییث اسییید هیومیییک تیمییار

 درجتیجه و گرددمی فسفر و منیزیم کلسیم  پتاسیم  جیتروژن 

 افیزای   بیر  دلیلیی  کیه  شودمی گیاهان رشد افزای  باعث

 ایین  جتیای،   همچنیین  .]2[ باشید میی  بیرگ  و گیل  تر وزن

 اسیید  و جیتیروژن  برگیی  کاربرد تأثیر که یجتایج با پهوه 

 بیان و بود شد  بررسی ذرت عملکرد و رشد روی هیومیک

 وزن افیزای   باعیث  اسیید  هیومییک  کیاربرد  کیه  بود شد 

 اییین در .]20[ دارد همخییواجی شییود مییی گیییا  در خشییک

 سیاقه  قطیر  افیزای   در اسید هیومیک مثبت تأثیر پهوه  

 تأثیر با اسید هیومیک که باشد تواجد می دلیل این به احتماالا

 و گیا  رشد فسفر  و جیتروژن عناصر جذب و ریشه رشد بر

  .دهدمی افزای  را ساقه قطر

 

 گل قطر و غنچه قطر و تعداد

 داشیت   داریمعنی ثیرأت جیز زایشی خوا  بر اسید هیومیک

 فاکتورهیای  بیر  داریمعنیی  ثیرأت آن کاربرد جحو  که چند هر

 در غنچییه تعییداد شییمارش ،.2 )جییدول جداشییت گلییدهی

 تیمیار  در غنچه تعداد کمترین که داد جشان مختل  تیمارهای

 در گر  میلی 1000 تیمار در جیز غنچه تعداد بیشترین و شاهد

   ،.4 )شکل آمد بدست ،عدد 33/7) اسید هیومیک لیتر

 

 

 مینیاتور رز گل غنچه تعداد بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر  . 4 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه روفح
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 کیاربرد   آمید   دسیت  هبی  میاجگین مقایسه جتای، براسا 

 هر داد  افزای  شاهد به جسبت را غنچه قطر  اسید هیومیک

 قطیر  لحیاظ  از اسیید  هیومیک مختل  هایغلظت بین چند

 مورد در ،.5 )شکل شتجدا وجود داریمعنی اختال  غنچه

 افیزای   با که است آن از حاکی تغییرات روجد جیز گل قطر

 ت اسی  یافتیه  افیزای   جییز  گیل  قطیر  اسید هیومیک غلظت

 42/82) قطیر  بیا  لیتیر  در گیر  میلی 2000 تیمار که طوری به

 کمتیرین  ،مترمیلی 47/63) شاهد تیمار و بیشترین ر،متمیلی

 .،6 )شکل کردجد ایجاد را گل قطر

 

 

 مینیاتور رز گل غنچه  قطر بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر . 5 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه روفح

 

 

 مینیاتور رز گل قطر بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر . 6 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود دهنده نشان مشابه حروف
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 جسیبت  اسید هیومیک افزای  ازای در عملکرد افزای 

 در اسید هیومیک بهینه غلظت تأثیر بر عالو  شاهد تیمار به

 مییزان  افیزای   ریشه  رشد افزای  دلیل به غذایی  محلول

 بیرگ  سطح و ،کل و a  b کلروفیل) فتوسنتزی هایرجگیز 

 افیزای   و ]46 و 9[ فتوسینتزی  ظرفییت  افیزای   همان یا

 اسیید  هیومییک  افزودن از جاشی غذایی عناصر جذب میزان

 و 1000 هیای  غلظیت  بیین  کیه  است ذکر به الز  .باشدمی

 داری معنیی  اخیتال   اسید هیومیک لیتر در گر  میلی 2000

 اسید کمتر کاربرد با که است معنی بدان این جداشت. وجود

 دست گیا  در گل مطلوب کیفیت همان به توان می هیومیک

 کردجد بیان که محققین دیگر با حاضر پهوه  جتای، یافت.

 افزای  به منجر اسید هیومیک لیتر در گر میلی 500 غلظت

 .]37[ دارد مطابقیت   گردید ژربرا برید  شاخه گل عملکرد

  شیود می اکسیداز IAA فعالیت کاه  باعث اسید هیومیک

 افزای  گیا  در موجود اکسین میزان شود می باعث که ]35[

 بیه  جیز گل قطر بر است ممکن افزای  این تیجهجدر و یافته

 .]48 و 30[ بگذارد ثیرأت هاسلول اجداز  افزای  دلیل

 

 عناصر جذب تغييرات

 در آن افیزای   همچنیین  و عناصیر  جذب بر اسید هیومیک

 )جیدول  اسیت  داشیته  ایمالحظه قابل ثیرأت گیا  هایبافت

 غلظیت  اسیید   هیومییک  مختلی   هیای غلظیت  بین در ،.2

 ثیرأتی  وژنجیتیر  جیذب  افیزای   در لیتر در گر میلی 2000

 از پاشیی  محلیول  و خیاکی  تیمارهای بین و داشت بیشتری

 بین اما  داشت وجود داریمعنی تفاوت وژنجیتر جذب جظر

معنیی  اختال  لیتر در گر میلی 2000 و 1000 خاکی تیمار

  ،.3 )جدول جبود دار

 

 رنگ هفت رقم مینیاتور رز گل برگ در عناصر میزان بر آن كاربرد نحوه و اسید هیومیک متقابل ریثأت . 3 جدول

 (.>P 01/0) ندارند دارمعنی اختالف ستون هر در کمشتر حروف با اعداد دانکن ای چنددامنه آزمون طبق

 کاربرد جحو 
 اسید هیومیک های غلظت

(mg/l) 

 جیتروژن

(mg/pot) 

 فسفر

(µg/pot) 

 آهن

(µg/pot) 

 مس

(µg/pot) 

 

 خاکی تیمار

0 6/169 c 36/30 c 8/5396 e 08/149 cd 

500 69/2671 bc 82/36 bc 8562cd 44/260 b 

1000 82/423 a 83/43 b 3/11776 a 1/130 d 

2000 8/425 a 24/39 bc 8/12476 a 56/227 b 

 پاشی محلول تیمار

500 63/211 c 70/29 c 7/5873 dc 13/104 d 

1000 32/354 ab 37/55 a 8/9281 bc 46/342 a 

2000 13/207 c 57/34 bc 4468c 9/208 bc 

 

 تیمارهییای جیییز فسییفر عنصییر جییذب میییزان مییورد در

 جسیبت  را فسفر جذب میزان پاشی محلول و خاکی مختل 

 افیزای   با کاربرد جحو  دو هر در .اجدداد  افزای  شاهد به

 مییزان  لیتیر  در گیر  میلیی  1000 تیا  اسیید  هیومیک غلظت
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 گر میلی 2000 رتیما در اما  یافت افزای  جیز فسفر جذب

 یافتیه  کاه  کمی فسفر جذب میزان هیومیک اسید لیتر در

 تیمیار  بیه  مربیوط  جییز  فسیفر  جیذب  میزان بیشترین .است

 ،.3 )جدول باشدمی لیتر در گر میلی 1000 پاشی محلول

 تیمارهیای  بیه  جسیبت  اسیید  هیومییک  خاکی تیمارهای

 اسیت  داشته گیا  آهن جذب در بیشتری ثیرأت پاشی محلول

 تیمارهیای  در کیه  است ضروری جکته این ذکر .،3 )جدول

 در گر  میلی 1000 تا اسید هیومیک غلظت افزای  با خاکی

 بیا  امیا   اسیت  یافتیه  افیزای   جییز  بیرگ  در آهن میزان لیتر

 لیتیر   در گیر   میلیی  2000 تا اسید هیومیک غلظت افزای 

 معنیی  بیدان  ایین  اسیت.  جیافته داری معنی تغییر آهن جذب

 بیه  اسیید  هیومییک  لیتر در گر  میلی 1000 غلظت که است

 جیذب  افزای  جهت را الز  کارایی خاکی کاربرد صورت

 اسیید  هیومییک  کیارایی  غلظیت  افیزای   بیا  و داشیته  آهن

 مییزان  کمتیرین  کیه  اسیت  ذکیر  به الز  است. جیافته افزای 

میلیی  2000 پاشیی  محلول غلظت به مربوط جیز آهن جذب

 از کییدا  هیییچ پییهوه   اییین در .باشیید مییی لیتییر در گییر 

معنیی  ثیرأتی  روی جذب در خاکی و محلولپاشی تیمارهای

 .جداشتند داری

 متقابییل اثییر میییاجگین مقایسییه مییس  عنصییر مییورد در

 جشیان  آن کاربرد جحو  و اسید هیومیک مختل  های غلظت

 لیتیر  در گیر  میلیی  1000 پاشیی  محلیول  تیمیار  که دهدمی

 تیمارها سایر به جسبت ،گلدان در مس میکروگر  46/342)

 هیای غلظیت  بیین  ولی  داشت مس جذب در بیشتری ثیرأت

 داریمعنیی  تفیاوت  لیتیر  در گیر  میلی 2000 و 500 خاکی

 ،.3 )جدول جداشت وجود

 جیذب  میزان بر اسید هیومیک ساد  اثر میاجگین مقایسه

 بیین  در منظمیی  افزایشی روجد یک که دهدمی جشان پتاسیم

 وجیود  پتاسیم جذب در اسید هیومیک مختل  هایغلظت

 بیه  مربیوط  پتاسییم  جذب میزان بیشترین که طوری به  دارد

 )شکل باشدمی اسید هیومیک لیتر در گر میلی 2000 تیمار

 در پتاسییم  جیذب  مییزان  در داری معنیی  اخیتال   البته ،.7

 وجییود اسییید هیومیییک لیتییر در گییر  میلییی 1000 غلظییت

 در گر  میلی 1000 غلظت که است معنی بدان این جداشت.

 جیذب  افیزای   بیرای  را الز  کیارایی  اسیید   هیومیک لیتر

 جهت ماد  این بیشتر مصر  به جیازی و است داشته پتاسیم

  جیست. ها ریشه طریق از پتاسیم جذب کارایی افزای 

 
 مینیاتور رز گل پتاسیم جذب میزان بر اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر . 7 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف
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 جیذب  میزان بر اسید هیومیک ساد  اثر میاجگین مقایسه

 شاهد تیمار با مختل  تیمارهای بین در که داد جشان منگنز

 ایین  بیا  .،8-ال  )شکل جداشتند داریمعنی آماری اختال 

 1000 غلظت به مربوط منگنز جذب میزان بیشترین وجود 

 تیمارهای همچنین .باشدمی اسید هیومیک لیتر در گر میلی

 پاشیی  محلیول  تیمارهیای  بیه  جسیبت  اسیید  هیومیک خاکی

 )شیکل  اجید کیرد   عمل بهتر منگنز جذب در اسید هیومیک

 ،.8-ب

 

  
 مینیاتور رز گل منگنز جذب میزان بر آن كاربرد نحوه و اسید هیومیک مختلف هایغلظت اثر . 8 شکل

 .باشدمی دانکن آزمون با درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشابه حروف

 

 افیزای   باعیث  اسید هیومیک تحقیق  این جتای، مطابق

 جتیای،  بیا  کیه  شید  آهن و منگنز مس  پتاسیم  ازت  جذب

  3  1[ دارد مطابقیت  پهوهشگران سایر هاییافته از حاصل

 اسییید هیومیییک از اسییتفاد  همچنییین .]31 و 23  19  17

می افزای  را مختل  گیاهان برگ در معدجی مواد محتوای

 در غیرمسیتقیم  و مسیتقیم  اثرات دارای اسید هیومیک .دهد

 رشید  تسری  باعث اسید هیومیک کاربرد و باشدمی گیاهان

 تیمیار  وسییله  به همچنین  .شودمی غذایی عناصر جذب و

 افزای  گیا  در میکرو و ماکرو عناصر جذب اسید هیومیک

  .]30[ یابدمی

 توجیه توان می چنین را گیا  در جیتروژن میزان بودن باال

 NO3 جیذب  تحرییک  بیا  اسیید  هیومییک  که کرد
 توسیط  –

 سلولی غشایی سطح در جیتروژن حامل پروتئین بیان افزای 

 را جیتیروژن  جیذب  هیا  کیاتیون  مییزان  در تغیییر  همچنین و

 شیبیه  هورمیوجی  اثیر  تیوان  میی  همچنیین  .دهید  می افزای 

  19[ داجسیت  دخیل جیتروژن جذب در را ماد  این جیبرلین

 ریشیه  توسط جیترات جذب در هیومیکی مواد اثر.]47 و 31

 کیه  است  داد جشان جتای، و گرفت قرار مطالعه مورد ذرت

 در را ATPase آجزیم فعالیت و جیترات جذب هیومیک اسید

 داری معنیی  طیور  بیه  ریشیه  هیای  سیلول  پالسیمایی  غشای

 پروتیون  پمیپ  شیدن  فعال رسد می جظر به که داد  افزای 

 غیذایی  عناصر جذب در اسید هیومیک به اولیه پاسخ غشاء

 .]40[ باشد

 از غیرمسیتقیم  طیور  بیه  را فسفر جذب اسید هیومیک 

 .]19[ دهد می افزای  آهن با پیچید  ترکیبات تشکیل طریق

 آجیزیم  فعالییت  بیر  هیومییک  اسیید  جوع چندین اثر بررسی

 و ترکیب طریق از اسید هیومیک که داد جشان ریشه فسفاتاز

 فسفر جذب افزای  باعث فسفاتاز آجزیم با کمپلکس ایجاد
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 هیومییک  اثیر  ای گلخاجیه  مطالعیه  در .]46[ شود می گیا  در

 عملکیرد  و خیا   غیذایی  عناصر جذب قابلیت روی اسید

 همیرا   به اسید هیومیک هکتار در گر  کیلو 20 کاربرد  پیاز

NPK  افزای  درصد 12 همرا  به را پیاز عملکرد بیشترین 

 کیاربرد  .]42 و 31  10[ داشیت  همیرا   به NPK جذب در

 جیتیروژن  محتیوای  حفظ برای گیاهان تواجایی اسید هیومیک

 دهد می افزای  را میکرو ماکرو عناصر سایر با همرا  بیشتر

 .]37 و 32  24[

 سیلول  غشیاء  از تواجنید  میی  اسید هیومیک های مولکول

 در و شییوجد آهیین احیییای باعییث آپوپالسییت در و عبییور

 آهن جذب افزای  اثر .دهند افزای  را آهن بودن دستر 

 آن کننیدگی  احییاء  خاصیت به احتماالا اسید هیومیک توسط

 بافیت  در را آهین  تجم  و بودن دستر  در که گردد برمی

 میورد  در اثیر  ایین  امیا   ]38 و 27[ دهید  می افزای  گیاهی

 جیذب  افیزای   مکاجیسم چون  شود جمی دید  روی عنصر

 آن کننیدگی  کیالت  خاصییت  به اسید هیومیک توسط روی

 منجیر  هیومییک  میواد  که مکاجیسمی .]31 و 27[ گردد برمی

 درجتیجیه  و ییوجی  پروتئینیی  هیای  حامیل  سینتز  افیزای   به

 های حامل mRNA بررسی در شوجد می یون جذب افزای 

 میورد  اسید هیومیک تیمار از پس ذرت گیا  ریشه در یوجی

 اسیید  هیومیک این  بر عالو  .]36 و 31[ گرفت قرار یدأیت

 غیذایی   عناصیر  بیا  پاییدار  هیای  کمپلکس تشکیل طریق از

 افیزای   به منجر روی و آهن مثل ریزمغذی عناصر ویه  به

 میواد  .]47[ شیود  میی  گییا   عملکیرد  بهبود و عناصر جذب

 فسیفولیپیدهای  ساختار با متقابلی اثر است ممکن هیومیکی

 عناصیر  بیرای  حیاملی  عنیوان  به و داشته سلولی های غشاء

 کیه  اسیت  پلیمری اسید هیومیک .]31[ جمایند عمل غذایی

 ترکیییب یییک عنییوان بییه مسییتقیم صییورت بییه تواجیید مییی

 از غیرمسیتقیم  ییا  و ،سیایتوکنین  و اکسیین ) هورمیوجی  شبه

  8  5[ باشید  تأثیرگیذار  غذایی عناصر جذب افزای  طریق

 هییومیکی  میواد  کنندگی تحریک اثرات .]48 و 30  16  12

 آن ثرمیؤ  هیای  غلظیت  بیه  بسیته  آهن و روی جگهداری در

  .]18[ باشد می

 اسیید  هیومیک خاکی کاربرد مثبت اثرات رسد می جظر به

 شیبه  ترکیبیات  وجود خاطر به آن برگی کاربرد اثرات هماجند

 در هیا  جیبیرلین  و هیا  سیتوکینین ها  اکسین گرو  از هورموجی

 بیه  مختلی    پهوهشیگران  جتای، گرفتن جظر در با .باشد گیا 

 جیوع  آن  غلظیت  مصیرفی   اسید هیومیک منشاء رسد می جظر

 در اسیید  هیومییک  مصیر   جحیو   همچنیین  آن  pH  و بستر

 در پیهوه   ایین  در همچنیین  .]4[ باشید  ثرؤم حاصله جتای،

 از ثرترؤمی  پاشی محلول تیمارهای  آهن و مس عناصر جذب

 از اسیتفاد   گفیت  تیوان  می که اجد کرد  عمل خاکی تیمارهای

 عناصیر  ذخییر   سری  روش یک عنوان به برگی پاشی محلول

 وسییله  بیه  ریزمغیذی  عناصر از بسیاری زیرا باشد  می میکرو

 میاکرو  عناصیر  مورد در .]22[ شوجد می تثبیت ها خا  اغلب

 از تواجید  میی  اسیید  هیومیک که است ضروری جکته این ذکر

 باعیث  خیا   در منییزیم  و کلسیم عناصر کردن کالت طریق

 مشیابه  .]39[ شیود  میی  عناصر این به ریشه دسترسی افزای 

 جییز  پهوهشیگران  سیایر  های بررسی در حاضر پهوه  جتای،

 مشاهد  اسید هیومیک کاربرد با غذایی عناصر جذب افزای 

 خصوصیات بر اسید هیومیک تأثیر مثال  عنوان به است. شد 

 گرفته قرار مطالعه مورد کاهو غذایی عناصر جذب و رویشی

 و خشیک  وزن طیول   بیر  رقیم  دو در اسید هیومیک تیمار و

 داری معنیی  تیأثیر  منیزیم و فسفر کلسیم  ماجند غذایی عناصر

 هیومییک  تیمیار  و کلسییم  اثر بررسی همچنین  .]17[ داشت

 داد جشیان  شرقی سوسن غذایی عناصر جذب و رشد بر اسید

 عناصیر  جیذب  بهبیود  طرییق  از را گییا   رشد اسید هیومیک

 تسیهیل  خیود  هورمیوجی  اثیرات  طریق از همچنین و غذایی

 صیورت  بیه  اسید هیومیک کاربرد حتی .]16 و 14[ کند می

 وزن افزای  سبب تواجد می جیز آهکی های خا  در محلول
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 و منگنیز  آهین   میس   روی  غذایی عناصر جذب و خشک

  .]15[ شود  غذایی عناصر سایر

 

 گيری نتيجه

 جظیر  بیه  پیهوه   ایین  در بررسی مورد های غلظت بین از

 در اسید هیومیک لیتر در گر  میلی 1000  غلظت که رسد می

 میؤثر  بررسیی  میورد  صیفات  از خیلیی  بر تواجست مجموع

 افییزای  در پاشییی محلییول تیمارهییای کییل  در باشیید.

 عمیل  خیاکی  تیمارهیای  از تیر  ثرؤمی  رویشیی  های شاخ.

 صییورت بییه اسییید هیومیییک کییاربرد  همچنییین .کردجیید

 کیاه   سیبب  آن  خاکی کاربرد با مقایسه در پاشی محلول

 وسییله  بیه  غذایی عناصر جذب و مصر  بین زماجی تأخیر

 به جسبت تواجد می کاربرد روش این درجتیجه و شود می گیا 

 .باشد  تر اقتصادی ها  روش سایر
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