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گل شاخه بریده آنتوریوم )قبل از برداشت(هاي رشدمطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص  
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 چکیده
 يهاكخا لیآ دهما انمیز کاهش اعثب خیرا نسالیا طی لیآ يهادکو از دهستفاا معد و شیمیایی يهادکو از دیاز دهستفاا      

 جمله از محیطی یستز تمشکال دیجاا باعث ورزيکشا در شیمیایی يهادکو دیاز دبررکا یگرد فطر از ،ستا هشدان یرا
 و اثر محلول پاشی سیربر رمنظو به هشوپژاین  .ستا یشافزا به رو لیآ يهادکو اعنوا فمصرن رو یا از. شده استتخریب 

تعداد برگ و  ارتفاع،جمله  از گل شاخه بریده آنتوریوم يفتوسنتز و رشدي يهایژگیو برخی بر ید هیومیکسا خاکی دبررکا
 )گرم در لیترمیلی 2000و  1000، 100، 0( سطح رچها در هیومیکسیدا رفاکتو یک با فیدتصا کامالً حطر قالب درقطر ساقه 

نتایج . شد منجاا گلخانه هشد لکنتر یطاشر در ارتکر پنج با) یکبار روز 7 هر(  نوبت 6در ل پاشیمحلو بصورت دبررکا هنحوو 
 استفاده از نرم افزار آماري ا ها بتجزیه داده .گرم در لیتر باعث افزایش ارتفاع و قطر ساقه شدمیلی1000نشان داد که غلظت 

SAS  اي دانکن صورت گرفت دامنهد مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چنو.  
  

  .لیآ يهادکو، فتوسنتز ،هیومیکسیدآنتوریوم، ا :يکلید نگاواژ
 

 مقدمه
 .ن می باشدجها در هبرید شاخه يهاگل ترینبمحبو از یکی و از خانواده آراسه Anthurium SPPآنتوریوم با نام علمی      

از مزایاي دیگر این . )1370خلیقی، (مزیت این گل در گل آرایی، ناشی از دم گل بسیار بلند وعمر زیاد گل بریده آن است 
امروزه کودهاي آلی به علت اثرات ). 1378پیشبین، (رسد  دهی است که به حدود سه ماه میگیاه طوالنی بودن دوران گل

هاي آلی دهد که مقادیر بسیار اندك اسیدنتایج تحقیقات نشان می. اندتر، طرفداران فراوانی یافتهمخرب زیست محیطی کم
ر خصوصیات فیزیکی، شمیایی و بیولوژیکی خاك داشته و به علت وجود ترکیبات هورمونی اثرات زیادي اثرات مثبت زیادي د

یک محصول تجاري شامل  کیومیه دیاس. )1384ملکوتی و همکاران، (در افزایش عملکرد و تولید محصوالت کشاورزي دارد 
لیت دسترسی عناصر غذایی به گیاهان شده و در افزایش قاب عناصر غذایی فراوانی است که موجب بهبود حاصلخیزي خاك و

 بعضی و شیمیایی کودهاي منفی اثرات کاهش یا حذف براي توانمی طرفی از. گذارد نتیجه بر رشد و عملکرد آنها تاثیر می
 و لمانس( گردد نیازهاي کودي را کاهش داد که نتیجتاً باعث افزایش عملکرد محصول می  شیمیایی از خاك استفاده نمود مواد

اند و در نتیجه مواد هیومیکی پلیمرهاي طبیعی هستند که به طور گسترده روي زمین پراکنده شده ).2005 همکاران،
تواند جهت افزایش محصول و کیفیت آن به کار گرفته آید و می پوسیدگی مواد آلی خاك، پیت، لیگنین و غیره به وجود می

  .)1996؛ والدریجی، 1985آیکن، (شود 
  

د و روش هاموا  
 با لیتر در گرممیلی 2000 و 1000 ،100 ،)شاهد( غلظت صفر چهار در هیومیکاسید با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش

 روز 7 هر( نوبت 6در کاربرد اسید هیومیک بصورت محلولپاشی بود که  .شد انجام گلخانه هشد لکنتر یطاشر و در تکرار 5
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 بستر در پالستیکی هاي گلدان داخل گلها در. شد استفاده آنتوریوم گل تجاري رقم یک از ایشآزم این در. شد منجاا) یکبار
و از هیچ نوع کود شیمیایی و سم آفت  اي دو بار صورت گرفتهفتهآبیاري گلدان ها در طول دوره رشد . شدند کشت خاك

 و هاي رشدي از قبیل ارتفاع، تعداد برگز شاخصروز و از اوایل تا اواخر مرحله رشدي برخی ا 45پس از . کش استفاده نشد
 .گیري شدقطر ساقه اندازه

  
گیريبحث و نتیجه  

ارتفاع گیاه - 1  
ها باعث کاربرد اسید هیومیک در کلیه غلظت). 1جدول (دار شد تاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر ارتفاع گیاه معنی

با  این نتایج. این نتیجه احتماالً به دلیل استفاده از اسید هیومیک می باشددار ارتفاع گیاه نسبت به شاهد شد افزایش معنی
   .همخوانی دارد نتایج تحقیق استهبان و چارلز

تجریه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف اسید هیومیک بر ارتفاع در زمان هاي مختلف اندازه گیري -1جدول  

 میانگین مربعات

Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 ابع تغییراتمن درجه آزادي  
 

77/60  ** 41/86  ** 68/34  ** 64/27  ** 94/20  ** 34/20  تیمار 3 ** 
22/1  76/0  68/0  7/0  72/0  74/0  اشتباه آزمایشی 16 
01/3  45/2  37/2  48/2  57/2  62/2  ضریب تغییرات 19 

هاي مختلف شمارش به ترتیب زمانY2،Y3 ،Y4، Y5، Y6و  Y1 . استدرصد و عدم معنی دار بودن  1، 5به ترتیب بیانگر معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو  **،*
  .باشدارتفاع می

قطر ساقه -2  
تاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر قطر ساقه گیاه اختالف معنی داري در ) 2جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

.ران همخوانی داشتتورکمن و همکااین نتایج با نتایج .درصد نشان داد 1و  5سطح احتمال   
 

تجریه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف اسید هیومیک بر قطر ساقه در زمان هاي مختلف اندازه گیري -2جدول  

مربعات میانگین  

D6 D5 D4 D3 D2 D1  زاديآدرجه  منابع تغییرات 

97/47  * 40/59  ** 09/58  ** 20/54  ** 42/50  تیمار 3 **   57/47 ** 
63/9  46/6  67/6  47/6  48/6  4/6 آزمایشی اشتباه 16   

57/11  52/9  81/9  80/9  97/9  07/10 تغییرات ضریب 19   
هاي مختلف قطر به ترتیب زمانD2،D3 ،D4، D5، D6و  D1 . درصد و عدم معنی دار بودن است 1درصد،  5به ترتیب بیانگر معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو  **،*

 .باشدساقه  می
تعداد برگ - 3  

تاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر تعداد برگ گل آنتوریوم نشان داد که در ) 3جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
این . یه زمان ها غیر معنی دار بودنددرصد نشان داد در حالی که در بق 5تاثیر معنی داري در سطح احتمال  6 و4زمان هاي 

  .همخوانی دارد) 1388(ی سبزواري و خزاعنتایج تحقیق نتایج با 
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تجریه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف اسید هیومیک برتعداد برگ  در زمان هاي مختلف اندازه گیري -3جدول  

 

مربعات میانگین  

L6 L5 L4 L3 L2 L1  زاديآدرجه  منابع تغییرات 

01/1  * 86/0  ns 97/0  * 56/0  ns 27/0  ns 27/0  ns 3 تیمار 
38/0  40/0  25/0  35/0  25/0  25/0 آزمایشی اشتباه 16   

42/15  5/17  27/14  04/17  76/14  76/14 تغییرات ضریب 19   

هاي مختلف شمارش به ترتیب زمانL2،L3 ،L4، L5، L6و  L1 . درصد و عدم معنی دار بودن است 1درصد،  5به ترتیب بیانگر معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو  **،*
  .باشدتعداد برگ می

  
  
  
  

  
 
  

.درصد می باشد1درصد و  5در هر ستون حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال   
 

 نتیجه گیري
 بر تعداد برگ هاي مختلف اسید هیومیکداري بین غلظتنشان داد که تفاوت معنی) 4جدول ( مقایسه میانگین داده ها

گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 1000زه گیري شده مربوط به تیمار بیشترین ارتفاع اندا 4با توجه به جدول . مشاهده نشد
گرم در میلی 1000گیري شده مربوط به تیمار بیشترین قطر اندازه. داشتداري با شاهد و سایر تیمارها بود که اختالف معنی

. دار بوداسید هیومیک معنی گرم در لیترمیلی 100لیتر اسید هیومیک بود که این افزایش نسبت به تیمار شاهد و تیمار 
میلی گرم در لیتر  50استهبان و چارلز نشان دادند که غلظت . گرم در لیتر بودمیلی 100کمترین قطر ساقه مربوط به تیمار 

تاهیر و همکاران به این نتیجه رسیدن که سطوح مختلف اسید . شود 5/51به  9/20اسید هیومیک با افزایش طول ساقه، از
 موجب مختلف هايغلظت در هیومیک اسید کاربرد هايعه مطال در. ف معنی داري در ارتفاع بوته گندم داردهیومیک اختال

 ).2004 همکاران، و تورکمن( شد فرنگی گوجه گیاه عملکرد و خشک وزن ساقه، طول ساقه، قطر هیپوکوتیل، طول افزایش
. شد) برگ، ارتفاع و کلروفیل(بهبود شرایط رشدي گندم  گزارش کردند که اسید هیومیک منجر به) 1388(سبزواري و خزاعی 

اي در گیاهان رشد کرده در همچنین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه و وزن خشک قسمت هوایی به طور قابل مالحظه
  .هاي حاوي اسید هیومیک افزایش یافتگلدان

 

مقایسه میانگین اثرات اصلی اسید هیومیک بر شاخص هاي رشدي گل آنتوریوم -4جدول  
صفت        تعداد برگ ارتفاع قطر ساقه تیمار         

57/23  c 1/37 b 52/3  a Hu100 
13/30 اسید هیومیک  a 92/40 a 76/3  a Hu1000 

7/24  ab 27/36  b 9/3  a Hu2000 

88/24 bc 42/32  c 23/3  a ctrl اهدش  
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