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 چکیده
 ايمناسب برو با طبیعت ر گازساي هادین بین شناسایی کوا ده و دربون موفقیت کشت گیاهادر یک عامل مهم د مدیریت کو     
اثر محلول پاشی و سی ربرر هش به منظووپژاین . شته باشده داکیفی گیاو کمی ي مطلوبی بر شاخص هاات ثراند امی توه گیا
یل ،وزن تر و خشک کلروفجمله ي گل شاخه بریده آنتوریوم از فتوسنتزي رشدي و هایژگیوسید هیومیک بر برخی اخاکی د بررکا

و  1000، 100، 0(سطح ر چهادر هیومیک سیدر افاکتویک فی با دکامالً تصاح قالب طردر اندام هاي هوایی ، وزن تر وخشک ریشه 
ه شدل یط کنتراشرار در تکرپنج با ) روز یکبار 7هر ( نوبت  6ل پاشی درمحلود بصورت بررکاه نحوو ) گرم در لیترمیلی 2000

ها با تجزیه داده .شد کلروفیل و وزن تر ریشهگرم در لیتر باعث افزایش میلی1000نتایج نشان داد که غلظت . شدم نجااگلخانه 
  .اي دانکن صورت گرفت و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه SAS استفاده از نرم افزار آماري 

  
 .لیآي هادکو، کلروفیل، هیومیکسیدآنتوریوم، ا: يکلیدن گاواژ

 
 مقدمه

مزیت  .ن می باشدجهاه در شاخه بریدي هاترین گلبمحبواز یکی  و از خانواده آراسه Anthurium SPPآنتوریوم با نام علمی      
از مزایاي دیگر این گیاه طوالنی ). 1370خلیقی، (این گل در گل آرایی، ناشی از دم گل بسیار بلند وعمر زیاد گل بریده آن است 

امروزه کودهاي آلی به علت اثرات مخرب زیست محیطی ). 1378پیشبین، (رسد  دهی است که به حدود سه ماه میگل بودن دوران
هاي آلی اثرات مثبت زیادي در که اندك اسیدمقادیر بسیار دهد نتایج تحقیقات نشان می. اندتر، طرفداران فراوانی یافتهکم

شته و به علت وجود ترکیبات هورمونی اثرات زیادي در افزایش عملکرد و تولید خصوصیات فیزیکی، شمیایی و بیولوژیکی خاك دا
اسید هیومیک یک محصول تجاري شامل عناصر غذایی فراوانی است که . )1384ملکوتی و همکاران، (محصوالت کشاورزي دارد 

تیجه بر رشد و عملکرد آنها تاثیر موجب بهبود حاصلخیزي خاك و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی به گیاهان شده و در ن
توان براي حذف یا کاهش اثرات منفی کودهاي شیمیایی و بعضی مواد شیمیایی از خاك استفاده نمود  از طرفی می. گذارد می

هاي در همه خاك). 2005سلمان و همکاران، ( گردد نیازهاي کودي را کاهش داد که نتیجتاً باعث افزایش عملکرد محصول می
تا بحال کسی موفق به . دهددرصد مواد آلی خاك را تشکیل می 80زي اسید هیومیک بطور طبیعی وجود دارد و در واقع کشاور

هاي ابتدایی سه بخش عمده درآن قابل اما در بررسی. تجزیه کامل این ترکیب بسیار پیچیده یعنی مواد هیومیکی نشده است
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، پتاسیم، یی مختلف مانند سدیماعناصر غذه کنندت کالان ید هیومیک به عنوسا ).1389، داعی و سرداري مهرآباد(تشخیص است 
ل و وزن یش طوافزاکه سبب ود میرر یی به کااعناصر غذد جهت غلبه بر کمبودر سایر عناصر و مس ، هن، آکلسیم، روي، منیزیم

  .دجانبی می شوي یشه هازش رغاآیشه ر
 

 مواد و روش ها
 5گرم در لیتر با میلی 2000و  1000، 100، )شاهد(هیومیک در چهار غلظت صفر تصادفی با اسید آزمایش در قالب طرح کامالً     

) روز یکبار 7هر (نوبت  6در کاربرد اسید هیومیک بصورت محلولپاشی بود که . گلخانه انجام شده شدل یط کنتراشرتکرار و در 
هاي پالستیکی در بستر خاك کشت  گلها در داخل گلدان. فاده شددر این آزمایش از یک رقم تجاري گل آنتوریوم است. شدم نجاا

. و از هیچ نوع کود شیمیایی و سم آفت کش استفاده نشد اي دو بار صورت گرفتهفتهآبیاري گلدان ها در طول دوره رشد . شدند
ن تر و خشک اندام هاي هوایی ، کلروفیل ،وزهاي رشدي از قبیل روز و از اوایل تا اواخر مرحله رشدي برخی از شاخص 45پس از 

 .گیري شداندازه وزن تر وخشک ریشه
 

گیريبحث و نتیجه  
کلرفیل - 1  

کاربرد اسید هیومیک در ). 1جدول (دار شد معنیدر صد  5در سطح گیاه  کلرفیلتاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر    
 .مطابقت دارد) 1388(این نتایج با نتایج سبزواري و خزاعی  .هد شدگیاه نسبت به شا کلرفیلدار ها باعث افزایش معنیکلیه غلظت

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

 میانگین مربعات

L6 L5 L4 L3 L2 L1 منابع تغییرات درجه آزادي 
 

70/324 * 88/168 * 53/184 * 34/170 * 11/149 * 21/111  تیمار 3 *
97/47  73/50  03/44  55/33  15/33  1/37  اشتباه آزمایشی 16 
26/14  97/14  93/13  37/12  49/12  9/12  ضریب تغییرات 19 

 می کلرفیللف شمارش هاي مختبه ترتیب زمانL1 ،L2،L3 ،L4، L5، L6 .درصد و عدم معنی دار بودن است 1، 5به ترتیب بیانگر معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو  **،*
 .باشد

هاي هواییاندام و خشک وزن تر -2  
اختالف معنی داري  هاي هواییوزن تر اندامتاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر ) 2جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

درصد نشان  1اختالف معنی داري در سطح احتمال  هاي هواییوزن خشک اندامبر  ولی .دادندرصد نشان  1و  5در سطح احتمال 
 .همخوانی دارد) 2003(این نتایج با نتایج نورمن و همکاران . داد
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ریشه و خشک وزن تر - 3  
اختالف معنی داري  ریشه و خشک وزن ترتاثیر غلظت هاي مختلف اسید هیومیک بر ) 2جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

  .ایش پادم و همکاران همخوانی داردنتیجه این پژوهش با نتایج آزم .د نشان داددرص 1در سطح احتمال 

 
وزن تر و خشک اندام هاي هوایی ، وزن تر وخشک ریشه بر تجریه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف اسید هیومیک -2جدول  

 میانگین مربعات  

ریشه وزن تر وزن خشک ریشه   
وزن خشک 

 اندامهاي هوایی

ام هاي وزن تر اند

 هوایی
زاديآدرجه   منابع تغییرات 

 11/2   ** 98/83  ** 69/3  ** 34/7  ns 3 تیمار 
30/0  83/5  47/0  48/3  اشتباه آزمایشی 16 

 02/25  74/22  03/24  90/11  ضریب تغییرات 19 

 . درصد و عدم معنی دار بودن است 1درصد،  5به ترتیب بیانگر معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو  **،*                                    

 
 

مقایسه میانگین اثرات اصلی اسید هیومیک بر شاخص هاي رشدي گل آنتوریوم -3جدول  

ورن خشک اندام هاي  وزن تر ریشه وزن خشک ریشه
 هوایی

ورن تر اندام هاي 
 تیمار صفت  کلروفیل هوایی

7/2 a 

27/2 a 

59/2 a 

90/6 b 

55/14  a 

75/13 a 

08/3  ab 

38/2 bc 

95/3 a 

40/15  ab 

05/16 ab 

10/17 a 

11/45 b 

53/55 a 

52/44 b 

Hu100 
Hu1000 
Hu2000 

 اسید هیومیک

27/1 b 25/7 a 99/1 c 20/14 b 90/43  b ctrl شاهد 
.درصد می باشد1درصد و  5در هر ستون حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال   

 

 نتیجه گیري
شاهد و با گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 1000 داري بین غلظتنشان داد که تفاوت معنی) 3جدول ( مقایسه میانگین داده ها

گرم در لیتر اسید میلی 1000اندازه گیري شده مربوط به تیمار  کلروفیلبیشترین  3با توجه به جدول . مشاهده شدها سایر غلظت
نشان دادند که اسید هیومیک باعث ) 1388(سبزواري و خزاعی . داشتمارها داري با شاهد و سایر تیهیومیک بود که اختالف معنی

گیري اندازه هاي هواییاندام وخشک وزن تربیشترین . در صد در گیاه گندم شد 5معنی داري در میزان کلروفیل در سطح احتمال 
بیشترین وزن . دار بودبه تیمار شاهد معنیگرم در لیتر اسید هیومیک بود که این افزایش نسبت میلی 2000شده مربوط به تیمار 

گرم میلی 100گرم در لیتر اسید هیومیک بود که این افزایش نسبت به تیمار میلی 1000گیري شده مربوط به تیمار تر ریشه اندازه
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هاي مختلف غلظتداري بین نشان داد که تفاوت معنی) 3جدول ( مقایسه میانگین داده ها .دار بودمعنیدر لیتر اسید هیومیک 
گرم در لیتر اسید میلی 2000هیومیک بر وزن خشک ریشه وجود ندارد و بشترین وزن اندازه گیري شده مربوط به تیمار اسید

گزارش کردند که قطر ساقه ) 1991(همچنین پادم و همکاران . هیومیک بود وکمترین وزن اندازه گیري مربوط به گیاه شاهد بود
و خشک ساقه و ریشه با کاربرد اسید هیومیک در گیاهچه فلفل و بادنجان افزایش یافت که نتایج با نتایج ما  تعداد برگ و وزن تر

برگ، ارتفاع و (گزارش کردند که اسید هیومیک منجر به بهبود شرایط رشدي گندم ) 1388(سبزواري و خزاعی . مطابقت داشت
اي در گیاهان رشد اه و وزن خشک قسمت هوایی به طور قابل مالحظههمچنین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گی .شد) کلروفیل

  ).2003نورمن و همکاران، (هاي حاوي اسید هیومیک افزایش یافت کرده در گلدان
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