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 کمپوست و هيوميک اسيد بر صفات كمي و کيفي گل ليزيانتوس اثر مثبت ورمي

)Eustoma grandiflorumبعد از انتقال نشا (  

  

  ۱اهللا سعيديو کرامت ۱، غالمرضا ربيعي*۱، سعيد ريزي۱زهره بهاءلو

  

  )30/8/1395 رش:یخ پذی؛ تار11/11/1394 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکيده

آزمایشی بـه صـورت فاکتوریـل در     )”Eustoma grandiflorum “Mariachi Blue(لیزیانتوس  هاي کمی و کیفی گلبه منظور بهبود ویژگی
کیلـوگرم بـر متـر     4و  2حجمی) و سه سطح هیومیک اسید (صفر،  % 10و  5کمپوست (صفر، قالب طرح کامالً تصادفی در سه سطح ورمی

مورد ارزیابی شامل تعداد برگ و غنچه، تعداد انشعابات، طول و قطر دمگـل، عمـر    مکعب) با سه تکرار در محیط گلخانه انجام شد. صفات
ها، ارتفاع گیاه، قطر ساقه اصلی، وزن تر و خشک هوایی و وزن تر و خشک ریشـه بودنـد. نتـایج نشـان داد کـه ورمـی      گل، طول میانگره

م هوایی و هیومیک اسید بـر قطـر گـل، وزن خشـک انـدام      کمپوست بر صفاتی از جمله طول دمگل، تعداد برگ، ارتفاع و وزن خشک اندا
کمپوست و هیومیک اسید بر صفاتی همچون طول داري داشته است. همچنین، برهمکنش بین ورمیهوایی و وزن تر و خشک ریشه اثر معنی

 %1ریشـه در سـطح احتمـال    میانگره، طول دمگل، تعداد برگ، قطر ساقه اصلی، قطر گل، وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک 
سزایی بر جذب عناصر غذایی، اجزاي عملکـرد و کیفیـت لیزیـانتوس دارد. بـا     رسد که اسید هیومیک تأثیر بهنظر میدار شده است. بهمعنی

ـ   کیلوگرم بر متر مکعب هیومیک اسید، توصـیه مـی   2کمپوست و ورمی %5توجه به اثرهاي مثبت تیمارهاي افزودن  ا در شـود از ایـن کوده
 مرحله پس از انتقال نشا براي پرورش گل لیزیانتوس استفاده شود.

  

  

    صفات زايشي، عمر گل، کودهاي آلي، وزن تر و خشک ريشه کلمات کليدي:

  

  مقدمه

به دلیل تأثیر مناسب در اصـالح   ،استفاده از کودهاي آلی ،امروزه
خاك، کـاهش عـوارض زیسـت   فیزیکی و شیمیایی هاي ویژگی

از جملـه راهکارهـاي مناسـب در    بهتر گیاهـان،  شد محیطی و ر
 ،باشد. مصرف کودهـاي آلـی  میسالم  محصوالت باغبانی تولید

هاي تأمین بخشی از نیازهـاي  کمپوست، یکی از راهویژه ورمیبه

تولیـد ورمـی   ،شود. از طـرف دیگـر  غذایی گیاهان محسوب می
تـر  بـرداري به هاي مناسب به منظور بهرهکمپوست یکی از روش

). 4( آیـد از ضایعات موجود در بخش کشاورزي به حساب مـی 
به دلیل ساختار متخلخـل و ظرفیـت نگهـداري     ،کمپوستورمی
هـاي رشـد   کننـده هورمونی و تنظیمآب، دارا بودن مواد شبه زیاد

ــادیر   ــود مقــــ ــین وجــــ ــاهی و همچنــــ ــادگیــــ    زیــــ
  

 دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد گروه علوم باغبانی،.۱

 sreezi57@yahoo.comل مکاتبات، پست الکترونیکی: مسئو*
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تواند نقـش مـؤثري در بهبـود    عناصر غذایی ماکرو و میکرو، می
از جملـه شـوري و    ،هاي مختلـف محیطـی  تحمل در برابر تنش

هایی کمپوست در بخش. کاربرد ورمی)18( ایفا نماید ،هابیماري
جات و صیفی مانند پرورش گیاهان زینتی، درختان میوه، سبزي و
). با توجـه  4( گیاهان دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

محیطی، اخیراً استفاده از انواع اسیدهاي آلی به مالحظات زیست
براي بهبود کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان 

اي یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهاي آلی اثر قابل مالحظه
هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك داشـته  ژگیدر بهبود وی

و به دلیل وجود ترکیبات هورمونی، در افـزایش تولیـد و بهبـود    
). هیومیک اسید نیز یک 6کیفیت محصوالت کشاورزي مفیدند (

ترکیب پلیمري طبیعی است که در نتیجـه پوسـیدگی مـواد آلـی     
فـزایش  تواند جهت اآید که میوجود میخاك، پیت و لیگنین به

). مواد هیومیک ماننـد هیومیـک   27محصول به کار گرفته شود (
اسید و فولویک اسید شـامل طیـف وسـیعی از ترکیبـات آلـی و      

ها، آلدئیدها و معدنی گوناگون نظیر اسیدهاي آمینه، پپتیدها، فنول
باشـند کـه   هـا مـی  اسیدهاي نوکلئیک پیوند شده با انواع کـاتیون 

هاي غذایی بسترهاي کشت و محلول استفاده از این ترکیبات در
 ). همچنـین، 32نقش مؤثري در بهبود رشد و نمو گیاهـان دارد ( 

شود و نقـش  غذایی می اسید هیومیک باعث افزایش جذب مواد
 غـذایی میکـرو و   حیاتی در انتقال و قابل استفاده ساختن عناصر

  . )14( ماکرو دارد
تعلـق بـه   م Eustoma grandiflorumیلیزیانتوس با نام علمـ 

باشـد. داراي  شـمالی مـی   و بومی آمریکـاي  Gentianaceae رهیت
). 12( عمـر اسـت   هاي کوتـاه سالهساله، دوساله یا چندانواع یک

-هاي متنوع تولید مـی پر و پُر پَر در رنگاین گیاه به صورت کم

براي تولید گل بریـدنی و انـواع    این گیاه انواع پابلند ).19(شود 
. محیط کشت آن )9( روندکاشت گلدانی به کار می پاکوتاه براي

باشد. این گیاه داراي  =5/6pH-5/7باید زهکشی خوب و داراي 
). بذرها پـس از کاشـت بایـد    33اي ضعیفی است (سیستم ریشه

ها در سینی کاشـت  پاش قرار گیرند. در صورتی که دانهالزیر مه
رسـد  اقل مـی کاشته شوند، صدمه به ریشه در زمان انتقال به حد

)28 .(  
هـاي  در قلمـه  %25کمپوست بـه نسـبت   در آزمایشی، از ورمی

القنسول اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان داد کـه اسـتفاده از ورمـی       بنت
کمپوست نسبت به شاهد، وزن تر ریشه و شاخساره را افزایش داده 

 کشت بستر در اره خاك کمپوستورمی اثر). در تحقیقی، 31است (

، 25هاي مختلـف ( با غلظت باخیا دیفن گیاه رشد و هتغذی بر گلدانی
درصد) بررسی شد. نتایج نشان داد که قطر ساقه در  100و  75، 50

داري با گیاهان شاهد اسـت.  گیاهان تیمار شده داراي اختالف معنی
کمپوست کود گاوي به همـراه خـاك   ورمی %25ترین تیمار مطلوب

  ).11اره براي هر گیاه بود (
یورمـ  يمارهایت ،نیریفلفل شنشاي  ی، در مورددر پژوهش

ــت:کوکوپ ــ1:3( تیکمپوس ــت:کوکوپی)، ورم )، 3:1( تیکمپوس
مـورد بررسـی    ی) و خاك معمول1:1( تیکمپوست:کوکوپیورم

 ،شهیخشک ر ر ووزن ت نیشتریکه بنتایج نشان داد . قرار گرفتند
 زانیـ ، مانگرهیـ ، تعـداد م ءوزن تر و خشک شاخساره، قطر نشـا 

یـت  کوکوپ کمپوسـت: یبرگ و ارتفاع نشـا در بسـتر ورمـ   سطح 
کمپوسـت در بسـتر   یورمـ  %20کـاربرد   .)8( ) حاصل شد1:3(

توانـد در رشـد آن مـؤثر و    یمـ  نیبنجـام  کوسیف یکشت گلدان
سطح  شیکه با افزاشده  گزارش). همچنین، 10( باشد ياقتصاد
بـه   ،تیبا پ ینیگزیو خاك اره در جا يکمپوست کود گاویورم

 ،میپتاســ فســفر، ،تــروژنینمقــادیر  )P>05/0(ي داریطــور معنــ
یافت  شیافزا ایباخ فنیدر برگ و بستر کشت د میزیو من میکلس
و  يکمپوسـت کـود گـاو   یورمـ  %100مقـدار آن در   نیشتریو ب

کمپوسـت کـود گـاوي    تیمار ورمـی  .)11( حاصل شد هخاك ار
مـی تأثیر مثبتی بـر رشـد گـل داودي داشـته و مخلـوطی از ور     

عنوان محیط کشت مناسـبی بـراي   تواند بهکمپوست و خاك می
کمپوست و ). همچنین، تأثیر ورمی3کار گرفته شود (این گیاه به

-دهی گل جعفري در کلیه صفات اندازهدامی بر رشد و گلکود 

دهنـده، قطـر   زنی، ارتفـاع شـاخه گـل   گیري شده (درصد جوانه
درصـد مـاده خشـک    ساقه، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، 

دار گـزارش  برگ، تعداد شاخه فرعی و تعداد گل) بسـیار معنـی  
  ).5شده است (
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  کمپوست استفاده شده براي تولید گل لیزیانتوسهاي شیمیایی ورمی. ویژگی1جدول 
شوري 

)dS/m( 

 اسیدیته
)pH(  

 کربن آلی
(%) 

قابل فسفر 
  (%) جذب

پتاسیم قابل 
  (%) دسترس

 نیتروژن
(%) 

  روي
)mg/kg(  

 منگنز
)mg/kg(  

  آهن
)mg/kg( 

مس 
)mg/kg(  

04/2 63/7 1/32 06/1 09/1 44/1 64/114 20 6/34 6/14 

  

  . نتایج تجزیه نمونه خاك مورد استفاده براي پژوهش2جدول 
  بافت 
  خاك

شوري 
)dS/m( 

  اسیدیته
 pH  

 ماده آلی
(%) 

آهک 
(%) 

فسفر قابل جذب 
)mg/kg(  

 پتاسیم قابل دسترس
)mg/kg(  

 وژننیتر
(%) 

  روي
)mg/kg(  

 منگنز
)mg/kg( 

  آهن
)mg/kg(  

  مس
)mg/kg(  

لوم 
سیلتی 

71/0 52/7 41/0 5/35 0/10 193 036/0 48/0 01/8 67/3 85/0 

  

  
ي نشـان  و جعفـر  یشمعدان يهابر گل کیومیه دیتأثیر اس

 ؛شـد  شـه یرتر وزن  شیباعث افزا کیومیه دیمار با اسیتداد که 
 نداشـت  يداریتـازه شـاخه تـأثیر معنـ     و وزن یزنجوانه اما در

گل پاشی در به صورت محلول کیومیه دیکاربرد اس). نتایج 23(
 کیـ ومیه دیاسـ  گـرم بـر لیتـر    2 ماریکه ت نشان دادبهار  شهیهم
تعـداد   ، وزن تازه، تعداد شـاخه و اهیتعداد گل در هر گ نیشتریب

 2 کیـ ومیه دیتأثیر اسـ در تحقیق دیگري،  .)25( بودرا دارا گره 
 17-17-17بـا نسـبت   NPK  وی پاشبه صورت محلول در هزار

 قرار یابیارز مورد یبرگ شش وسه  در مرحله ولیرقم گال 5بر 
سـطح  ، ، طول ساقههارشد برگنتایج نشان داد که  ).13( گرفت

و همچنـین  ها و تعداد گلچه لیکلروف ،هابرگ، قطر و وزن کورم
رشـد   ،شاهد اهانیگدر  که حالی دریافت.  شیافزاعمر گلجاي 

  . کمتر بود زیبازده ن و فیضعگیاه  تیفیک و
پژوهش حاضر با هدف بهبود صفات کمی و کیفی نشاهاي 

کمپوست و هیومیک اسـید  لیزیانتوس با استفاده از دو کود ورمی
  بعد از مرحله انتقال نشا اجرا شد.

  

  هامواد و روش

نشــکده هــاي تحقیقــاتی داایــن پــژوهش در مجموعــه گلخانــه
بـه صـورت    1393-94کشاورزي دانشگاه شـهرکرد طـی سـال    

آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو عامل بستر 
درصد حجمی) و هیومیک اسـید   10و  5(صفر،  کمپوستورمی

کیلوگرم بر متر مکعب) با سه تکـرار (هـر تکـرار     4و  2(صفر، 
ورد ارزیـابی  لیتري) انجام شـد. صـفات مـ    7/0شامل سه گلدان 

شامل تعداد برگ، تعداد غنچه، تعداد انشـعابات، طـول دمگـل،    
قطر دمگل، عمر گل (از زمانی که گل باز شد تا پژمرده شـدن)،  

هاي سوم)، ها (میانگین سه میانگره و از جفت برگطول میانگره
ارتفاع گیاه، قطر ساقه اصلی، وزن تر و خشک هوایی و وزن تر 

لیزیـانتوس   F1آزمایش) بودنـد. بـذر    و خشک ریشه (در پایان
)Eustoma grandiflorum “Mariachi Blue” ــدگی ) از نماین

ها به رنـگ  تهیه شد. این رقم، پابلند بوده و گل Sakataشرکت 
روز بعـد از کاشـت، بـذرها شـروع بـه       9بنفش هستند. حـدود  

هوگلند  2/1زدن کردند که در این مرحله با محلول غذایی جوانه
دند. زمانی که دو جفـت بـرگ حقیقـی ظـاهر شـدند،      تغذیه ش

تایی کشت شـدند. هیومیـک    45هاي کشت گیاهان داخل سینی
هـاي شـیمیایی ارائـه شـده در     (با ویژگی کمپوستاسید و ورمی

گیري شده بـراي هـر تیمـار    ) هم طبق محاسبات اندازه1جدول 
روز یکبـار برخـی صـفات     10زنی، هر اضافه شد. پس از جوانه

ارزیابی قرار گرفتنـد. در مرحلـه شـش برگـی، نشـاها بـه        مورد
لیتري که شامل دو قسمت خـاك معمـولی   میلی 700هاي گلدان

برگ بود، منتقل شدند. تجزیه نمونـه  زراعی و یک قسمت خاك
ارائه شده اسـت. هفـت مـاه پـس از کاشـت       2خاك در جدول 

 گیـري دهی، صفات مورد نظـر انـدازه  نشاها و در زمان آغاز گل
تجزیه و تحلیل شده و  SASافزار هاي حاصل، با نرمشدند. داده
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  اي دانکن مقایسه گردید.میانگین آنها با آزمون چنددامنه
  

  نتایج  
ورمـی  تیمـار  اثـر  ،)3جـدول  ( تجزیه واریـانس  نتایج بر اساس
 میـانگره  طول بر و %1 احتمال سطح در گیاه ارتفاع بر کمپوست

 اسید هیومیک تیمار اثر. است شده دارمعنی %5 احتمال سطح در
 طـول  بـر  کمپوسـت ورمـی  و اسـید  هیومیـک  برهمکنش بین و

 گیـاه  ارتفـاع  بر ولی شده، دارمعنی %1 احتمال سطح در میانگره
 4 تیمـار  در میـانگره  طـول  بیشترین. است نداشته داريمعنی اثر

 تیمـاري  سـطوح  همـراه به اسید هیومیک مکعب متر بر کیلوگرم
  ).4جدول (شد  مشاهده کمپوستورمی %5 و صفر

 بـر  کمپوسـت ورمـی  تیمـار  اثـر  ،3 جدول نتایج به توجه با
 سـطح  در بـرگ  تعداد بر و %5 احتمال سطح در انشعابات تعداد

 بـرهمکنش  و اسـید  هیومیک اثر. است شده دارمعنی %1 احتمال
 سـطح  در میـانگره  طول بر کمپوستورمی و اسید بین هیومیک

 داريمعنـی  اثـر  انشعابات تعداد بر اما شده، دارمعنی %1 احتمال
ورمـی  شـاهد  تیمـار  در تعداد بـرگ  بیشترین است. نشان نداده
 هیومیـک  مکعـب  متـر  بـر  کیلـوگرم  2 سطح همراه به کمپوست

 متـر  بـر  کیلـوگرم  4 تیمـار  در نیـز  بـرگ  تعداد کمترین و اسید
 تیمـار  ، اثـر 3در جـدول   .شـد  مشـاهده  اسـید  هیومیک مکعب
 %1 احتمـال  سـطح  در هـوایی  خشـک  وزن بـر  کمپوستورمی
 نداشـته  داريمعنی اثر اندام هوایی تر وزن بر لیو شده دارمعنی
 و اسـید  بـین هیومیـک   بـرهمکنش  و اسـید  هیومیـک  اثر. است
 %1 احتمال سطح در اندام هوایی خشک وزن بر کمپوستورمی
 اريدمعنـی  اثـر  انـدام هـوایی   تر وزن بر اما است، شده دارمعنی

 وزن بیشـترین  ،4اساس جدول  بر ).3 جدول(است  نشان نداده
 کمپوستورمی و اسید هیومیک شاهد تیمار در بخش هوایی تر
 بـه  کپوستورمی شاهد تیمار در اندام هوایی تر وزن کمترین و

 مشـاهده  اسـید  هیومیـک  مکعـب  متر بر کیلوگرم 4 تیمار همراه
  .شودمی

 %5 احتمـال  سـطح  در هریشـ  تـر  وزن بر کمپوستورمی اثر
 نداشـته  داريمعنـی  اثـر  ریشه خشک وزن بر شده، ولی دارمعنی

بـین   بـرهمکنش  و اسید هیومیک اثر همچنین، .)3است (جدول 
 در ریشـه  خشـک  و تـر  وزن بـر  کمپوستورمی و اسید هیومیک
 بر اساس نتـایج  ).3 جدول(است  شده دارمعنی %1 احتمال سطح

 کــاربرد عــدم در ریشــه خشــک و تــر وزن بیشــترین ،4 جــدول
بـوده   کمپوسـت ورمـی  حجمی %5 سطح همراه به اسید هیومیک
 و اســید هیومیــک ، اثــر3 همچنــین، بــر اســاس جــدول. اســت

 در گـل  قطـر  کمپوست بـر ورمی و اسید بین هیومیک برهمکنش
 داريمعنی اثر غنچه تعداد بر ولی شده، دارمعنی %1 احتمال سطح
 بیشـترین  ،)4جدول ( هامیانگین ایسهمق به توجه با. است نداشته
 کیلـوگرم  4 تیمـار  همراه به کمپوستورمی %5 تیمار در گل قطر
ورمـی  تیمـار  اثـر  .شـد  مشـاهده  اسـید  هیومیـک  مکعـب  متر بر

 و اسـید  بـین هیومیـک   بـرهمکنش  و اسـید  هیومیـک  کمپوست،
 در گـل  عمـر  و دمگـل  طول اصلی، ساقه قطر بر کمپوستورمی
 ،4جـدول   نتایج به توجه با .است شده داریمعن %1 احتمال سطح

 همـراه  به اسید هیومیک شاهد تیمار در اصلی ساقه قطر بیشترین
 طـول  بیشـترین . شـد  مشـاهده  کمپوستورمی %5 تیماري سطح
 بر کیلوگرم 4( اسید هیومیک تیماري سطح باالترین در نیز دمگل
. شــد حاصــل) حجمــی %10( کمپوســتورمــی و) مکعــب متــر

 2 همـراه  بـه  هیومیـک  اسید کاربرد عدم در نیز گل عمر بیشترین
  .)4به دست آمد (جدول  اسید هیومیک مکعب متر بر کیلوگرم
  بحث

هاي رویشی و زایشی گـل  در این آزمایش، مقایسه شاخص
لیزیانتوس نشان داد که بیشترین میزان رشد در تیمارهاي ورمـی 

راهمـی  کمپوست به دست آمد که ممکن است به دلیل افزایش ف
هاي کمپوست به روشعناصر غذایی در این تیمارها باشد. ورمی

گذارد. بخشـی از آن بـه نقـش    مختلفی روي رشد گیاه تأثیر می
کمپوست در بهبود خواص هاي فیزیکی یا شیمیایی ورمیویژگی

فیزیکی و شیمیایی خاك مربوط است و بخشـی دیگـر احتمـاالً    
هـاي  عالیـت هورمـون  ناشی از تحریک رشد به دلیـل افـزایش ف  

باشد که به میکروفلور همـراه  گیاهی مانند اکسین و جیبرلین می
هـایی مربـوط   کمپوست مربوط است و نیز به متابولیـت با ورمی
ــی ــد  مــ ــه تولیــ ــم ثانویــ ــر متابولیســ ــه در اثــ ــود کــ   شــ
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کمپوست عالوه بر قابلیت جـذب آب بـا   ). ورمی21شوند (می
نه بندي خاك و قدرت نگـه حجم زیاد، شرایط مناسب براي دا

). در 17نماید (داري مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می
دهی گل کمپوست رشد و طول دوره گلتحقیق دیگري، ورمی

). نتایج پـژوهش حاضـر   20همیشه بهار را افزایش داده است (
) 10) روي گل آهار، محبوب خمـامی ( 2هاي امجزي (با یافته

) روي گـل  1جـامین و ارشـد و چمنـی (   روي گیاه فیکوس بن
ها باعـث  ) سیتوکینین24( اطلسی مطابقت دارد. طبق نظر ایالن

گزارش کـرد کـه   . وي همچنین شوندتسریع جذب پتاسیم می
ــی ــیم کمپوســتورم ــواد تنظ ــا داراي م ــد  ه ــده رشــد مانن کنن

توانـد دلیلـی بـراي جـذب بیشـتر      ها هستند که مـی سیتوکینین
ز آنجـایی کـه عنصـر پتاسـیم از عوامـل      ). ا26پتاسیم باشـد ( 

توان نتیجـه گرفـت کـه    باشد، میها میاساسی در رشد میانگره
کمپوسـت علـت افـزایش فاصـله     پتاسیم در ورمـی  زیادمیزان 
باشد. با توجه بـه  کمپوست میها با افزایش مقدار ورمیمیانگره

 مفیـدي کمپوست و نیز تأثیر بودن عناصر غذایی در ورمی زیاد
 پرنیـاز ین کودها بر فراهمی رطوبت خاك و عناصر غذایی که ا

در خاك و جذب آن توسط گیاه دارند، موجب افزایش تعـداد  
. دارداند که با نتایج این آزمایش مطابقـت  هاي فرعی شدهساقه

کمپوسـت در  یتأثیر ورمـ  ،)18و همکاران ( عطیهطبق گزارش 
-ینمـ  ادهنسـبت د  یمعدن هیتغذ تیتنها به بهبود وضع اهانیگ

      کننده رشد ارتباط دارد.میمواد تنظ گریدوجود شود، بلکه به 
توصـیه کـودي    %75در گل رُز، مشاهده شده کـه کـاربرد   

 %100کمپوست یـا  گرم ورمی 200به اضافه  N.P.K)معمول (
کمپوسـت بـه   گـرم ورمـی   200توصیه کودي معمول به اضافه 

رگ، وزن خشک ازاي هر گیاه، منجر به افزایش ارتفاع، سطح ب
میـزان   ازدیـاد هاي جانبی به دلیـل  ریشه و ساقه و تعداد جوانه

 ).30شـود ( قابلیت دسترسی به نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم مـی   
) گزارش کردند که افزایش صفت ارتفـاع  29پاپ و همکاران (

ي بوته به همراه اجزاي عملکرد دانه و گل نظیـر تعـداد سـاقه   
گونـه  تـوان ایـن  جعفري را میدهنده در گل اصلی و فرعی گل

تر به عناصر غذایی توجیه کرد که با مصرف کود، گیاهان آسان

یابند. از ایـن رو، نیـاز   کنند و بهتر استقرار میدسترسی پیدا می
ي خـود را افـزایش دهنـد و در نتیجـه     ندارند که حجم ریشـه 

هاي هوایی خود صرف مـی انرژي بیشتري براي توسعه بخش
) گزارش کردند کـه افـزودن   17یه و همکاران (). عط29کنند (

کمپوست کود خـوکی بـه بسـتر کشـت     درصد ورمی 33تا  13
فرنگی شـد؛ ولـی   هاي گوجهپیت، سبب افزایش رشد گیاهچه

فرنگـی را بهبـود نبخشـید. گـزارش     مقادیر بیشتر، رشد گوجه
اکسین در زمان مصرف ورمـی شده که تحریک تولید مواد شبه

). اسـید  19ایش ارتفـاع گیاهـان اسـت (   کمپوست، علـت افـز  
هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصـل از هومـوس و سـایر    

)، تحریــک 32و  4هورمــونی (منــابع طبیعــی داراي آثــار شــبه
تـوده ریشـه و انـدام    جذب عناصر غـذایی و افـزایش زیسـت   

). کود آلـی اسـید هیومیـک از طریـق     28و  4باشد (هوایی می
مصـرف و پُرمصـرف و   عناصـر کـم   گـذاري تأمین و در اختیار

بهبود وضعیت فتوسـنتزي در گیـاه باعـث افـزایش وزن تـر و      
). محققـان اثـر مـواد هیومیـک را در     16شـود ( خشک گیاه می

انـد. نـادي و همکـاران    افزایش وزن تر ریشـه گـزارش کـرده   
تـرین اثـر اسـید هیومیـک     ) گزارش کردند که برجسته2002(

). 27شـود ( رشد مشاهده مـی روي گیاهان در شرایط نامساعد 
بنابراین، از جمله دالیل عدم تـأثیر مثبـت اسـید هیومیـک بـر      

گیري، نظیـر ارتفـاع گیـاه، مـی    هاي مورد اندازهبرخی شاخص
اي باشـد کـه گیـاه    تواند شرایط محیطی مناسب و کنترل شـده 

انـد. مـواد هیومیـک محصـول     لیزیانتوس در آن پرورش یافتـه 
ــ   ــاده آل ــر م ــه ه ــایی تجزی ــط  نه ــژه و توس ــرایط وی ی در ش

باشـند و بـا تقویـت دیـواره     هـاي خـاص مـی   میکروارگانیسم
هاي فاسد کننده سلولی، نفوذپذیري محصوالت نسبت به قارچ

هـا را کـاهش و   هـا و سـبزي  در همه موارد اعم از غالت، میوه
). هیومیک اسـید بـا   14دهند (خاصیت انبارداري را افزایش می

هورمونی و اثر مثبت ، خواص شبهافزایش جذب عناصر غذایی
بر غشاي سلولی و بهبود نقل و انتقال عناصر غذایی در داخـل  

هـا و  زا شده، عمر گـل تواند باعث کاهش عوامل تنشگیاه، می
). اسید هیومیک به دلیـل دارا بـودن   7عملکرد را بهبود بخشد (
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تأخیر انداختن تجزیه کلروفیل و خواص سیتوکینینی موجب به
شود و این ترکیبـات نیـز   ها میها در برگ و پیري گلنپروتئی

هاي در حـال  در متابولیسم کربوهیدرات و انتقال آنها به جوانه
رشد نقش اساسی دارند و از این طریق موجب افزایش میـزان  

  ). 15شوند (ها و افزایش طول عمر آنها میماده خشک در گل
  

  گيرينتيجه

رسد کـه اسـید   پژوهش، به نظر میبا توجه به نتایج حاصل از این 
سزایی بر اجزاي عملکرد و کیفیت گل لیزیانتوس هیومیک تأثیر به

 2کمپوســت و ورمــی %5دارد. همچنـین، بــرهمکنش بــین تیمــار  
هـاي  کیلوگرم هیومیک اسید بر متر مکعب اثر مثبتی بـر شـاخص  

رویشی و زایشی این گیاه نشان داد، که استفاده از این کودها را در 
  کند.مرحله پس از انتقال نشا توصیه می
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