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  چکیده 

کمبود آهن موجب کلروز  .اطلسی از گیاهان پر کاربرد در فضاي سبز مناطق گرمسیري است که حساس به کمبود آهن می باشد
در پژوهش حاضر به منظور بهبود جذب و محتواي آهن توسط اطلسی از . گرددیها، کاهش رشد و نمو، و گلدهی اطلسی مبرگ

هاي کامل تصادفی این پژوهش در دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل در قالب طرح بلوك. محلول پاشی اسید هیومیکاستفاده گردید
در پایان آزمایش تاثیر . سه تکرار انجام شدقسمت در میلیون اسید هیومیک و تیمار شاهد در  900، 600، 300، 100با چهار تیمار 

واکاوي و  spss-19ها توسط نرم افزار آماري و داده ارزیابیتیمارهاي اسید هیومیک بر محتواي آهن در برگ، ساقه و ریشه اطلسی
و اسید هیومیک  تاثیر تیمارهايمعنی دار فاختالنتایج بدست آمده نشان دهنده . گرفت انجام LSDها با آزمون مقایسه میانگین

قسمت در میلیون بیشترین تاثیر را در  900و  300بنا بر این نتایج تیمارهاي . بر محتواي آهن در برگ، ساقه و ریشه استشاهد 
محتواي آهن در ساقه و  تاثیر را در افزایش به ترتیب بیشترینقسمت در میلیون  100و  600تیمار افزایش محتواي آهن در برگ،و 

  . سی شدندریشه گل اطل
  

 گیاه، جذب آهن، اطلسی،رشد :هاکلید واژه
  

  مقدمه
مناسـب       گیـاهی اطلسی ). 4(باشد ست که داراي ارقام یکساله و چند ساله میااز خانواده سوالناسه فصل گرم گیاهی گل اطلسی 

 وآفتـابی  گرم،خشک درهواي که    ستا ها بالکن و ها پنجره جهت گل هايوجعبه ها ها،تپهها، حاشیهکشت در بلوارها ولبه گذاري
خنثی و باالتر با کاهش جذب آهن  pHجزء گیاهان آهن ناکارآمد است که در اطلسی .)1،2(شود  می وپرگل کندمی رشد به خوبی

 و بروز میکند رگبرگی بین زردي صورت به برگها در جوانترین ابتدا آهن کمبود عالیم. )5،9،10( شوددچار کلروز و کاهش رشد می
  .)3،7(آید  می سفید در حتی یا د زر رنگ به برگ پهنک سرانجام

براي گیاه قابل دسترس آهن که شود می+Fe3موجب ایجاد کمپلکس اسید هیومیک نشان دادند ) 6(لوبارتینی و اوریولی 
دند موجب بهبود مکانیسم کاربرد اسید هیومیک روي گیاهان گوجه فرنگی که عالئم کمبود آهن را نشان داده بو. آفتابگردان است

 ). 8(جذب آهن و رشد این گیاهان شد 
 

 هامواد و روش
قسمت در میلیون و  900و  600، 300، 100هاي کامل تصادفی با چهار تیمار اسید هیومیک پژوهش حاضر در قالب طرح بلوك
شت آمیخته ماسه و خاکبرگ در دانشکده بذور رقم اصالح شده گل اطلسی تهیه و در بستر ک. تیمار شاهد در سه تکرار انجام شد

برگی با محلول پاشی اسید هیومیک تیمار  10و  6هاي سبز شده در دو مرحله کشاورزي دانشگاه زابل کشت گردید، سپس نشاء
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 SPSS-19ها با نرم افزار واکاوي داده. استمحتواي آهن در برگ، ساقه و ریشه اطلسی : هاي مورد ارزیابی شاملشاخص. شدند
 انجام شد) 05/0(ها در سطح براي مقایسه میانگین  LSDانجام پذیرفت و آزمون 

 
  نتایج و بحث .

بنا بر این نتایج اختالف  ).1جدول (نشان داد % 01در سطح  ساقه و ریشه را، محتواي آهن برگها معنی داري تجزیه واریانس داده
  .   یک بر جذب و ذخیره آهن در ریشه، ساقه و برگ داشتداري بین اثر تیمارهاي مختلف اسید هیومآماري معنی

  ANOVAنتایج تجزیه واریانس: 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .  درصد 1معنی داري در سطح ** 
 

هاي مختلف ریشه، ساقه و برگ دار اسید هیومیک بر محتواي آهن در قسمتها نشان دهنده تاثیر مثبت و معنیمقایسه میانگین
گیري هاي اندازهاخصداري بین تاثیر تیمارهاي مختلف اسید هیومیک بر شگل اطلسی است، همچنین این نتایج اختالف معنی

، قسمت در میلیون بدست آمد 100در تیمار  محتواي آهن در ریشهدر این راستا بیشترین میزان ). 1نمودار (شده نشان داد 
و  600ریشه در تیمارهاي  اما کمترین مقدار آهن. وجود داشتاختالف معنی داري بین این تیمار نسبت به دیگر تیمارها همچنین

دار وجود اختالف معنی محتواي آهن ساقهر تیمارهاي اسید هیومیک بر یاثتبین . قسمت در میلیون اسید هیومیک بدست آمد 900
بیشترین تاثیر را در افزایش محتواي آهن ساقه داشت و کمترین مقدار آهن ساقه قسمت در میلیون  600تیمار بطوري کهداشت، 

قسمت در  900و  300در تیمار مقدار آهن در برگ بیشترین افزایش را و. قسمت در میلیون و شاهد بدست آمد 100اي در تیماره
قسمت در میلیون با دیگر  300میلیون بدست آمد، بطوري که بین این دو تیمار اختالف معنی داري وجود نداشت اما بین تیمار 

محلول پاشی اسید هیومیک تاثیر مثبتی بر جذب آهن و مقدار این عنصر در ). 1 نمودار(تیمارها اختالف معنی داري وجود دارد 
در خصوص تاثیر اسید هیومیک بر ) 6(هاي لوبارتینی و اوریولی این نتایج با یافته .هاي ریشه، ساقه و برگ گل اطلسی داشتبافت

  . قابل جذب نمودن فرم آهن خاك براي گیاه آفتابگردان همسویی دارد
  

  گیري کلی نتیجه
همچنین نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد . اسید هیومیک تاثیر مثبتی در افزایش جذب آهن توسط گل اطلسی داشت

که در غلظت پایین اسید هیومیک و تیمار شاهد بیشترین مقدار آهن جذب شده در بافتریشه گیاه تجمع داشته که با توجه به غیره 
و  600افزایش غلظت اسید هیومیک در تیمارهاي . هاي رویشی جوان مشاهده گردیدد آن در انداممتحرك بودن این عنصر کمبو

هاي هاي رویشی داشت و منجر به افزایش مقدار آهن در بافتقسمت در میلیون تاثیر مثبتی در افزایش غلظت آهن در اندام900
  .ساقه و برگ شد

  منبع تغییر  df  میانگین مربعات
    محتواي آهن برگ   محتواي آهن ساقه  محتواي آهن ریشه

  بین گروه  4 10/10062**      60/14711**      23/129951**
  درون گروه  10  60/354  13/265  60/205
05/27  19/40  48/13    C.V.  
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  ایسه اثر تیمارهاي مختلف بر محتواي آهن در ریشه، ساقه و برگ گل اطلسیمق: 1نمودار 
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