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 تأثیر کاربرد کودهاي کُندرها و اسید هیومیک بر کیفیت تولید نشاي توپی گل حناي
  )”Impatiens hawkeri “Devine Scarlet Redگینه نو (

  
  1و رحیم برزگر 1، عبدالرحمان محمدخانی*1، سعید ریزي1لیال محمدي

  

  )01/02/1396 رش:یخ پذی؛ تار19/08/1395 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکیده
 صـورت بـه  پژوهشـی  در این راسـتا، . کاري استبهبود کیفیت نشا در صنعت گل بهینه یکی از مؤثرترین راهکارها برايتغذیه 
تیمارها شـامل کـود    .گرفت انجامدر محیط گلخانه  روي گل حناي گینه نو سه تکرار با یتصادف در قالب طرح کامالً لیفاکتور

کیلوگرم بـر متـر    6و  5/4، 3، 5/1صفر، در پنج سطح ( S8-MgO7/2-18-11-12کُندرهاي یارامیال کمپلکس با فرمول کودي 
نسـل اول   بودند. بـذرهاي در ترکیب با بستر کاشت کیلوگرم بر متر مکعب)  4 و 2صفر، ( مکعب) و اسید هیومیک در سه سطح

 کشت) حجمی صورتبه( جبرن پوسته %10 و پرلیت %40 ماس،پیت %50 شامل بستري در و نشا هايسینی در نو گینه حناي گل
ریشـه،   و هـوایی  انـدام  کل خشک و تر هفتاد روز پس از کاشت بذرها، صفات ارتفاع نشا، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن. شدند
 3در کـاربرد  ) متـر سـانتی  38/4(و غلظت عناصر برگ ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بیشـترین ارتفـاع نشـا     کلروفیل میزان

 کـاربرد  بـا  )مترمیلی 3( ساقه قطر اسید هیومیک، بیشترین کیلوگرم بر متر مکعب 4به همراه  کود کُندرها، کعبکیلوگرم بر متر م
کود کنـدرها مشـاهده    کیلوگرم بر متر مکعب 3) در تیمار 9/18کندرها و بیشترین تعداد برگ ( کود کیلوگرم بر متر مکعب 5/4

آنها شده و همچنـین اسـید    شوییآب کاهش و غذایی عناصر مصرف اراییک افزایش سبب کندرها کودرسد که به نظر میشد. 
کیلـوگرم   5/4تا  3کودي  سطوح نتایج، توجه به هیومیک سبب افزایش جذب عناصر در مرحله تولید نشاي توپی شده است. با

  شود.می توصیه گینه نوگل حناي براي پرورش نشاي  هیومیک اسید کیلوگرم بر متر مکعب 4تا  2 و کندرها کود بر متر مکعب
 
  

  صفات رویشی نشا، تغذیه بهینه، کارایی مصرف عناصر غذایی کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
 صـنعت  شـهري  سـبز  فضاي و هاپارك براي هاگل نشاي تولید

 دارد باغبانی علم در مهمی نقش که گیردمی بر در را ايگسترده
یکـا و  فصـلی در آمر ) هايگل( گیاهان نشاي %90 از بیش). 9(

 از اسـتفاده  از جملـه مزایـاي   .)5هستند ( توپی نشاهاي کانادا از
 و سریعتر رشد نشا، انتقال براي کمتر کارگر و توپی، زمان نشاي

 و ریشـه  پوسـیدگی  کـاهش  انتقـال،  از پـس  نشاها تریکنواخت
 و زودتـر  دهـی محصـول  و دهیگل انتقال، از پس تلفات نشاها

  

  کده کشاورزي، دانشگاه شهرکردگروه علوم باغبانی، دانش .1
 sreezi57@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *
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  دهیدر توپی کاشت، نشاي آماده انتقال و گیاه در مرحله بلوغ و گل ترتیب از راست، رشد. به1شکل 

  
زمـان   کـاهش  سطح، واحد در تولید میزان افزایش تر،یکنواخت

 فضـاي  و بـذر  از بهتـر  اسـتفاده  محصول، تولید براي نیاز مورد
 جابجـایی  در سـهولت  دلیـل بـه  کارگري نیروي کاهش گلخانه،
 کوتاه و مدتی براي نشاها انتقال انداختن تعویق به امکان نشاها،
  ). 5باشد (ها میبیماري شیوع احتمال کاهش

 گیـاه  اختیار در مدت دراز در را غذایی عناصر کُندرها کودهاي
 کشـت  محـیط  شـوري افـزایش   سـبب  بنابراین، .)5( دهندمی قرار

تلفات بسـیار کمـی کـه     دلیلبه. کودهاي کندرها )1( شد نخواهند
برخوردار بوده و اغلب براي تأمین نیتروژن  زیاديدارند از راندمان 

گیرنـد (زیـرا نیتـروژن بـه سـرعت      و فسفر مورد استفاده قرار مـی 
 کاربرد پژوهشی، ). در1شود (آبشویی و فسفر به سرعت تثبیت می

 انجیـري سـبب   بـرگ  یـا  فیلودنـدرون  نشاي در تولید کندرها کود
 بازارپسـندي،  ه،ریشـ  رشد ارتفاع، افزایش صفات نشا، رشد تسریع
 تولید نشاي در کندرها کود کاربرد ).41( گیاه شد خشک و تر وزن
 محتـواي  و بـرگ  سـطح  بذر، زنیجوانه افزایش کوکب، گل توپی

 بیشترین حنا، گل نشاي تولید در). 54( را به همراه داشت کلروفیل
 کـاربرد  بـا  گـل  و جوانه تعداد انشعاب، تعداد هوایی، بخش مقدار
 در گـرم  4 مقدار به MgO-Me -9 -9 -15 ازموکوت يکندرها کود
- 10- 2/12 ازموکـوت  کندرهاي کود کاربرد ).53( شد حاصل لیتر
 شـد  سـیکالمن  در گیـاه  وزن و قطر افزایش باعث) ماهه 5- 6( 15

 بـر  MgO-Me9 -9 -15- ازموکـوت  کندرهاي استفاده از کود .)22(
 گیـاه،  ارتفـاع  سبب افزایش گلی مریم و آفریقایی جعفري نشاهاي
در هر دو گیاه شد. اما در مریم گلـی   گیاهچه وزن انشعاب و تعداد

 و در جعفـري سـبب کـاهش    هاو طول گلچه سبب افزایش تعداد
  .)52( شد گل تعداد

 از که است بیولوژیک کودهاي بهترین از یکی هیومیک اسید
 آیـد می دستبه آلی مواد شیمیایی و بیولوژیک میکروبی، تجزیه

 بـین  کمـپلکس  تشکیل عمدتاً هیومیک اسید اثر م). مکانیس39(
 فتوسـنتز،  و تـنفس  بـر  اثـر  معـدنی،  هـاي یـون  و هیومیک اسید

 آن هورمـونی شـبه  فعالیـت  و نوکلئیـک  اسید متابولیسم تحریک
 و مصرف دو در هزار هیومیک پاشی اسید). محلول55باشد (می
 گالیـول، سـبب افـزایش ارتفـاع     روي NPK) 17-17-17( کود

 تعـداد  بـرگ،  کلروفیـل  بـرگ،  سطح گل، هايخوشه قطر ساقه،
 طـی ). 13( دهـی شـد  ها و تسریع زمان گلگل کیفیت ها،گلچه

 ژربـرا  گـل  بـر  هیومیک اسید مختلف هايغلظت تأثیر تحقیقی،
 ).4( شد مشاهده گل تعداد و ریشه تر وزن در افزایش و بررسی

 4 و 2، 1، 5/0صفر،  هايغلظت (با هیومیک اسید محققان تأثیر
بهـار   همیشـه  گـل  بـر  پاشـی محلـول  صـورت به را) لیتر بر گرم

 تـر،  وزن بیشترین بروز سبب لیتر بر گرم 2 تیمار .کردند بررسی
 هـدف  ).42شد ( گیاهان در گره تعداد و شاخه تعداد گل، تعداد

بررسـی تـأثیر مصـرف مقـادیر مختلـف       پـژوهش،  این از انجام
هـاي  بستر کشت بر ویژگی کودهاي کندرها و اسید هیومیک در

 نهیگ يگل حناکیفی و کمی نشاي توپی گل حناي گینه نو بود. 
از خــانواده  Impatiens hawkeriبـا نـام علمـی    ) 1(شـکل  نـو  

Balsaminaceae 26باشد (یم.(  
  

  هامواد و روش
هـاي تحقیقـاتی   در مجموعه گلخانه 1393این پژوهش در سال 

صـورت فاکتوریـل در   بـه دانشکده کشاورزي دانشگاه شـهرکرد  
تیمار و سـه تکـرار انجـام     15قالب طرح پایه کامالً تصادفی، با 
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 کشـور ( Yaramila شد. فاکتور اول کود کندرها تولیـد شـرکت  
در پنج سطح  S8-MgO7/2-18-11-12با فرمول کودي  )هلند

کیلوگرم بر متـر مکعـب و فـاکتور دوم     6و  5/4، 3، 5/1 (صفر،
-Humax 95پـودري   صـورت بـه یکا) آمر اسید هیومیک (کشور

WSG ) 12پتاسـیم   و %15فولیک اسـید   ،%80اسید هیومیک% (
 کیلوگرم بر متر مکعب) بود. بذرهاي 4 و 2در سه سطح (صفر، 

ــل ــاي گ ــه حن ــو گین ــم) F1( ن ــواین رق ــکارلت دی ــز اس   قرم
)Divine Scarlet Red45هاي کشت توپی که شـامل  ) در سینی 

 117متـر و حجـم   سـانتی  5دهانـه   توپی به شکل گرد و با قطر
 %40 مـاس، پیـت  %50 شـامل  بسـتري  در متر مکعب بـود سانتی
شـدند.   کشـت ) حجمـی  صـورت به( برنج پوسته %10 و پرلیت

ترکیب با بسـتر   صورتبهمقادیر کود و اسید هیومیک ذکر شده، 
روزانه و مسـاوي بـراي هـر     صورتبهآبیاري  کار برده شدند.به

 درجـه  28 تـا  25 بـین  گلخانـه  محـیط  يدمـا  نشا انجـام شـد.  
هفتاد  .بود متغیر درصد 75 تا 70 بین نسبی رطوبت و سلسیوس

روز پس از کاشت بذرها، صفات ارتفاع نشا، تعداد بـرگ، قطـر   
 کلروفیل ریشه، میزان و هوایی اندام کل خشک و تر ساقه، وزن

  و غلظت عناصر برگ ارزیابی شدند.
متر و سانتی برحسب فلزي کشخط از استفاده با گیاه ارتفاع

 متـر میلـی  برحسـب  دیجیتـال  کـولیس  از اسـتفاده  بـا  ساقه قطر
 رشـد،  دوره پایـان  در. شـد  شـمارش  بـرگ  گیري و تعداداندازه
 نیـز  هـا ریشـه . شـدند  جـدا  طوقه محل از گیاه هوایی هاياندام
 بـه  شستشو از پس و شده خارج گلدان از کشت محیط با همراه

 ریشـه  و هـوایی  انـدام  تـر  وزن و شـدند  داده انتقـال  آزمایشگاه
 براي. گردید تعیین دیجیتال ترازوي از استفاده با جداگانه طوربه

 آون در نظـر  مورد اندام ریشه، و هوایی اندام خشک وزن تعیین
. شـد  داده قرار ساعت 48 مدت به سلسیوس درجه 80 دماي با

  .شد گیرياندازه دیجیتال ترازوي با آنها خشک وزن آن از پس
ــپکتروفتومتر     ــتگاه اسـ ــا دسـ ــل بـ ــزان کلروفیـ   Varianمیـ

 گیري شد. غلظتاندازه )17( به روش آرنون )CARY-100 مدل(
 کشـور  ساخت Gerhardt دستگاه( کجلدال روش برگ به نیتروژن
 نـانومتر  420 موج طول با اسپکتروفتومتري روش به فسفر ،)آلمان

 بـه  پتاسیم و )تانانگلس کشور ساخت Pharmacia LKB دستگاه(
ــیم روش ــومتر فل ــتگاه( فت ــاخت Jenway PFP7 دس ــور س  کش

هــاي ). در پایــان آزمــایش، داده3شــد ( گیــريانــدازه )انگلســتان
-MSTATو  SASافزارهاي آمـاري  دست آمده با استفاده از نرمبه

C  هـا نیـز از   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میـانگین
  انجام شد. %5احتمال در سطح  LSDطریق آزمون 

  

  نتایج و بحث
جدول نتایج تجزیه واریانس، اثر مقادیر کود کنـدرها و   براساس

و اثــر  %1اســید هیومیــک بــر ارتفــاع گیــاه در ســطح احتمــال  
 %5کود کندرها و اسـید هیومیـک در سـطح احتمـال      کنشبرهم
متـر)  سـانتی  38/4). بیشترین ارتفاع نشا (1دار بود (جدول معنی
کیلوگرم بر متر مکعب به همراه  3ط به تیمار کود کندرهاي مربو

). 2کیلوگرم بر متر مکعب اسید هیومیک مشاهده شد (جدول  4
 روي محققـان  دیگـر  نتایج با پژوهش این در افزایش ارتفاع نشا

کنـدرها و اسـید هیومیـک     کود کاربرد برخی از گیاهان زینتی با
کودهاي کنـدرها   .)46و  41، 27،  24، 14، 13(داشت  مطابقت

موجب استفاده بهتر عناصر غذایی شده که ایـن ویژگـی ارتبـاط    
نزدیکی با همزمانی رهاسازي عناصر و مقدار نیاز گیاه داشـته و  

 . بـه )44( انجامـد به افزایش کارایی مصرف عناصر غـذایی مـی  
عالوه، مقدار کود مصرفی گیاه را کاهش داده که این روند میزان 

را از طریق به حـداقل رسـاندن اثـرات منفـی      صدمه دیدن گیاه
 ). مـواد 28(دهـد  هـاي محلـول، کـاهش مـی    نمـک  زیادسطوح 
 گیاهـان  در رشـد  تسریع سبب مختلف هايمکانیسم با هیومیک

 ترکیبـات و  این مستقیم اثر به ها،مکانیسم این از یکی. شوندمی
 و اکسـینی  ترکیبـات  جملـه  از هورمـونی، شـبه  ترکیبـات  وجود
 تحـت  را هاسلول رشد توانندمی که باشدمی مربوط سینی،اکشبه
 دلیـل بـه  هیومیـک  اسـید  و NPK کـاربرد ). 18( دهند قرار تأثیر

 رشـد  افـزایش  باعـث  هاپروتئین و هاکربوهیدرات سنتز افزایش
  ).49( شودمی گیاهان در رویشی

 اثر و %1در صفت تعداد برگ، کود کندرها در سطح احتمال 
%5 احتمـال  سـطح  در کنـدرها  کـود  و هیومیک داسی کنشبرهم
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  هیومیک اسید و کندرها کود کاربرد با نو گینه حناي گل ارزیابی مورد صفات واریانس نتایج تجزیه .1 جدول
  میانگین مربعات

  منابع تغییر
  درجه
  آزادي

  ارتفاع
 نشا

  تعداد
 برگ

  کلروفیل کل ساقه قطر
  وزن تر
 ساقه

  وزن
 خشک ساقه

  وزن تر
 ریشه

  نوز
  خشک ریشه

  002/0**  42/2**  027/0**  65/4**  92/75**  95/1**  39/70**  15/1**  4  کود کندرها
  7/37ns *6/0  2/3ns **32/0  ns 002/0  **34/1  ns001/0  82/0**  2  اسید هیومیک

  001/0* 72/0**  0045/0*  71/0**  47/9*  41/0*  08/22*  37/0*  8  اسید هیومیک× کود 
  0004/0  21/0  001/0  03/0  08/3  17/0  64/8  13/0  30  خطا

  6/28  69/20  37/24  8/8  28/13  51/17  21/22  04/10  (%)ضریب تغییرات 
  دارو بدون اختالف معنی %5و  %1 سطوح احتمال در دارترتیب معنیبه ns و * ،**

  
  هیومیک اسید و کندرها کود کاربرد با نو گینه حناي گل ارزیابی مورد صفات برهمکنش میانگین مقایسه .2جدول 

  کود 
  کندرها

)3kg/m( 

  اسید 
  هیومیک

)3kg/m( 

  نشا ارتفاع
(cm) 

 تعداد
 برگ

  قطر ساقه
)mm(  

  کلروفیل
  (mg/g) کل 

  وزن تر
 (g)ساقه 

  وزن
  (g) خشک ساقه

  وزن
 (g)خشک ریشه 

  وزن تر
  (g)ریشه 

  e 55/2  f21/7  ef47/1  d 5/11  g 460/0  e 043/0  e 033/0  c 880/0 صفر 
 cd49/3  c-f4/11 def77/1  e 95/5 f 03/1 d 116/0  b-e 066/0  b 05/2 2 صفر

 4 cd44/3  c-f4/11 cde99/1  e 51/7 f14/1 d 116/0  cde 056/0  b 99/1 

  bcd55/3  abc8/15  a-d44/2  bcd 1/13  cde30/2  abc 220/0  bcd 070/0  ab 60/2 صفر 
5/1 2 abc88/3  ab4/16 ab81/2  bcd 9/13 a85/2 abc 220/0  bc 076/0  ab 61/2 

 4 abc94/3  ab4/16 a99/2  a-d 0/14 cde41/2 abc 223/0  abc 090/0  ab 66/2 

  abc05/4  a9/18  ab75/2  bcd 8/13  ab41/2  ab 233/0  abc 086/0  ab 41/2 صفر 
3 2 bcd55/3  bdc9/13abc5/2  abc 5/14 e11/2 bcd 173/0  bcd 070/0  a 85/2 

 4 a38/4  a-d7/14 ab74/2  cd 7/12 a03/3 ab 236/0  ab 096/0  a 91/2 

  ab16/4  a-d8/14  a00/3  abc 5/14  a92/2  a 263/0  a 113/0  a 89/2 صفر 
5/4 2 abc83/3  c-f3/11  abc59/2  a 9/16  cde31/2  bcd 176/0  b-e 066/0  ab 23/2  

 4 ab16/4  b-e3/12  abc52/2  a 8/16  de 12/2  abc 193/0  bc 076/0  ab 34/2  
  de05/3  ef44/7  f23/1  a-d 3/14  f32/1  de 110/0  e 033/0  c 733/0 صفر 
6 2 abc99/3  def6/10  b-e13/2  ab 6/15  bc51/2  dc 153/0  ed 040/0  b 01/2  

 4 abc77/3  a-d2/15  abc66/2  cd 6/12  cd42/2  abc 193/0 abc 086/0  ab 43/2  
 باشندمی LSD آزمون %5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد مشترك، حداقل یک حرف با هايمیانگین

  
 در آن کـنش بـرهم  اثر و هیومیک ). اسید1(جدول  دار بودمعنی
 بـا  پژوهش این نتایج). 1 جدول( بود دارمعنی %5 احتمال سطح
 کـود  کـاربرد  بـا  ،)36و  12( داوودي گـل  روي محققـان  نتایج

 هیومیـک،  اسـید  کـاربرد  بـا ) 8( بـو شـب  گـل  روي و کنـدرها، 
 ،)2جـدول  ( هامیانگین مقایسه نتایج به هتوج با .داشت مطابقت
 متـر  بـر  کیلـوگرم  5/4 کاربرد با )مترمیلی 3( ساقه قطر بیشترین
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 در )متـر میلـی  23/1( سـاقه  قطـر  کمترین کندرها و کود مکعب
 نتـایج  بررسـی  .شـد  کود حاصل مکعب متر بر کیلوگرم 6 تیمار

 دانیسیکالمن و رز گل هايگل ساقه قطر افزایش محققان بیانگر
 بیـانگر  تحقیقـات  ). نتـایج 50و  22(کندرها بـود   کود کاربرد با

 ریشـه  و سـاقه  خشک و تر وزن برگ، تعداد ساقه، قطر افزایش
 و بادمجـان  هايگیاهچه روي هیومیک اسید پاشیمحلول اثر در

 فعالیـت  دادن قـرار  تأثیر تحت با هیومیک اسید). 47( بود فلفل
ــزیم ــه، در آز ATP آن ــع ریش ــیمت توزی ــده نظ ــايکنن ــد ه  رش

 شـاخه  رشـد  باعـث ) آبسـیزیک  اسید و هاآمینپلی سیتوکینین،(
 نقـش  هیومیـک  اسـید  که داد نشان نتایج بررسی ).43( شودمی

 افـزایش  بـا  ترکیـب  ایـن . دارد غـذایی  عناصـر  جذب در مهمی
 سـبب  گیاهـان  در مصـرف و کم پُرمصرف غذایی عناصر جذب
  ).38( شودمی آنها عملکرد و رشد افزایش

 و کنـدرها  کـود  کـنش برهم اثر بیانگر واریانس تجزیه نتایج
 درصـد بـر   5 و 1 احتمـال  سـطوح  در ترتیـب  به هیومیک اسید
 کـل  کلروفیل میزان بیشترین). 1 جدول( بود کل کلروفیل میزان
 5/4 تیمـار  در تـر)  وزن گـرم  بـر  گـرم میلـی  9/16 میـانگین  (با

 متـر  بـر  کیلوگرم 2 راههم کندرها به کود مکعب متر بر کیلوگرم
ــا میــزان کمتــرین و هیومیــک اســید مکعــب ــانگین (ب  95/5 می

 مکعـب  متـر  بـر  کیلـوگرم  2 تیمار در تر) وزن گرم بر گرممیلی
 نتایج با پژوهش این نتایج). 2 جدول( شد حاصل هیومیک اسید
 کندرها کود کاربرد با زینتی گیاهان از برخی روي محققان دیگر

 داشـت.  مطابقـت ) 54و  50، 46، 14، 11، 2( هیومیـک  اسید و
 پتاسـیم  فسفر، نیتروژن، مقادیري حاوي معموالً کندرها کودهاي

 مصـرف ). 5( هسـتند  مصـرف  کـم  عناصـر  از متفاوتی مقادیر و
 سـطح  گسـترش  سـبب  رشـد  فصـل  در نیتروژنه کودهاي کافی
 پـرورده  مـواد  تولیـد  و گیـاه  فتوسـنتزي  ظرفیـت  افزایش برگ،
 رشـد  فسـفر،  مصـرف  میزان افزایش با نین،همچ). 33( گرددمی
 یافته، افزایش برگ سطح شاخص گیرد،می قرار تأثیر تحت گیاه

 رشد افزایش موجب نهایت در و شده بیشتر فتوسنتز و کلروفیل
 در کـه  را هـایی آنـزیم  پتاسـیم، ). 23( شـود مـی  گیاه در رویشی
 تثبیـت  بـراي  همچنـین  و کنـد مـی  فعـال  دارنـد  نقـش  فتوسنتز

 نفوذپـذیري  هـا هیومیـک ). 19( اسـت  ضروري کربن کسیدادي
 تسـهیل  بسـیار  را پتاسـیم  ورود داده و افـزایش  را سلولی غشاء
 سلول تقسیم و سلولی داخل فشار افزایش آن نتیجه که کنند،می

 بـه  منجـر  سـلول  داخل در انرژي افزایش دیگر، طرف از. است
 مـواد ). 32( شـد  خواهد فتوسنتز میزان و کلروفیل تولید افزایش
 کـل  کلروفیل و فتوسنتز مانند بیولوژیک فرایندهاي در هیومیک
 جملـه  از غذایی، عناصر جذب افزایش با مواد این). 48( مؤثرند

 این از و شده گیاه فتوسنتز و کلروفیل افزایش به منجر نیتروژن،
  ).40( دهندمی افزایش را رشد طریق

 کـنش بـرهم  اثـر  تـأثیر  تحت داريمعنی طوربه ساقه تر وزن
 گرفـت  قـرار  %1 احتمال سطح در هیومیک اسید و کندرها کود

 3 تیمـار  در) گـرم  03/3( سـاقه  تـر  وزن بیشـترین ). 1 جدول(
 متـر  بـر  کیلوگرم 4 همراه کندرها به کود مکعب متر بر کیلوگرم
 در) گـرم  46/0( سـاقه  تر وزن کمترین و هیومیک اسید مکعب
 بـا  سـاقه  تـر  وزن افـزایش . )2 جدول( شد مشاهده شاهد تیمار
 کندرها کود کاربرد با زینتی گیاهان از برخی روي محققان نتایج

و  42، 41، 30، 29، 21، 14( داشـت  مطابقـت  هیومیـک  اسید و
 شـبه  خاصـیت  داشـتن  دلیـل بـه  هیومیـک  اسـید  آلـی  کود). 50

 هـوایی  هـاي انـدام  گسـترش  و رشـد  افـزایش  باعـث  هورمونی
 کود مقادیر اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج ).45( شودمی

 و هیومیـک  اسـید  کـنش برهم اثر و %1 احتمال سطح در کندرها
 دارمعنـی  سـاقه  خشک وزن بر %5 احتمال سطح در کندرها کود
 کـود  تـأثیر  بیـانگر  واریـانس  تجزیـه  نتـایج ). 1 جـدول . (است

 اسـید  و کنـدرها  کـود  کـنش بـرهم  اثر و هیومیک اسید کندرها،
 جـدول ( باشدمی ریشه تر وزن بر %1 احتمال سطح در هیومیک

 پژوهشـگران  دیگـر  نتـایج  بـا  نیز ساقه خشک وزن افزایش). 1
 کـود  کاربرد با) 41و  15، 12، 11( زینتی گیاهان از برخی روي

 کـاربرد  بـا ) 29و  14( شـمعدانی  و الله هايگل روي و کندرها
 طبـق  هریشـ  تـازه  وزن بیشـترین  .داشت مطابقت هیومیک اسید

 متـر  بـر  کیلوگرم 3 تیمار در گرم) 91/2 میانگین (با )2( جدول
 اسـید  مکعـب  متـر  بـر  کیلـوگرم  4 همراه کندرها به کود مکعب

 گـرم) در  73/0 میـانگین  (بـا  ریشـه  تر وزن کمترین و هیومیک
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  ر گل حناي گینه نو. اثر کود کندرها و اسید هیومیک بر میزان نیتروژن برگ د2شکل 

  
افزایش . شد کندرها مشاهده کود مکعب متر بر کیلوگرم 6 تیمار
 از برخـی  روي محققـان  نتـایج  بـا  تحقیـق  این در ریشه تر وزن

و  29، 4( داشـت  مطابقت هیومیک اسید کاربرد با زینتی گیاهان
کود کندرها و اسید هیومیک بر وزن خشـک   کنشبرهم . اثر)35

 وزن افزایش). 1 جدول( بود دارمعنی %5 الاحتم سطح در ریشه
 بـا  حنـا  گل روي محققان نتایج با پژوهش این در ریشه خشک
 سـاله یـک  فصلی گیاهان بر و همچنین) 15( کندرها کود کاربرد

 اسـید  کـاربرد  بـا ) بنفشه جعفري، شمعدانی، پریوش، حنا، گل(
 افـزایش  پژوهشـگران،  از بسـیاري  ).29( دارد مطابقت هیومیک

 کـود  و هیومیـک  اسـید  بـا  شـده  تیمار گیاهان خشک و تر وزن
NPK سـنتز  افـزایش  دلیـل به را ویژگی این. اندکرده گزارش را 

 فتوسـنتز  مقـدار  افزایش مقابل در و هاکربوهیدرات و هاپروتئین
 عناصـر  بـه  گیاهـان  بیشتر دسترسی قابلیت نتیجه در که دانندمی

 در ریشـه  خشـک  وزن یشافـزا ). 16( باشدمی فسفر و نیتروژن
 کـه  اسـت  آن هورمـونی شـبه  اثـر  دلیـل به هیومیک اسید کاربرد
 خشـک  وزن افـزایش  مقابـل  در و ریشـه  رشـد  افزایش موجب
 ايمزرعـه  و ايگلخانـه  شرایط در هیومیک اسید. شودمی ریشه
 افـزایش  یا و ریشه طول افزایش طریق از گیاه رشد بهبود باعث
 اسـید  از اسـتفاده ). 45( شـود یم ریشه و ساقه خشک و تر وزن

 افـزایش  آن دلیـل  کـه  شودمی هوایی اندام رشد باعث هیومیک

 منگنـز،  پتاسـیم،  فسـفر،  کلسـیم،  نیتروژن، مانند عناصري جذب
  .)34( است مس و روي آهن،

در سطح احتمال کود کندرها و اسید هیومیک  کنشبرهماثر 
). 1دول (جـ  دار بـود بر میـزان نیتـروژن بافـت بـرگ معنـی      5%

کیلـوگرم بـر    3درصد) در تیمـار   01/3بیشترین میزان نیتروژن (
اسـید   کیلوگرم بر متر مکعب 4متر مکعب کود کندرها به همراه 

درصد) در تیمار شاهد حاصـل   63/2هیومیک و کمترین میزان (
داري تحـت تـأثیر کـود    طور معنیفسفر بافت به. )2شد (شکل 

ها و اسید هیومیـک در سـطح   کود کندر کنشبرهمکندرها و اثر 
). بیشـترین و کمتـرین میـزان    1قرار گرفت (جدول  %1احتمال 
درصد) به ترتیب مربوط بـه تیمارهـاي    399/0و  487/0فسفر (

کیلوگرم  2کیلوگرم بر متر مکعب کود کندرها به همراه  3و  5/1
 اسـید  تأثیر عدم ).3باشد (شکل بر متر مکعب اسید هیومیک می

 محققـان  دیگر نتایج با پژوهش این در فسفر لظتغ بر هیومیک
 نقش بیانگر متعدد تحقیقات از حاصل نتایج ).7( دارد همخوانی

 گیاه، نوع به بسته غذایی عناصر جذب افزایش در هیومیک اسید
 افـزایش  بـه  منجـر  هیومیک مواد. باشدمی هیومیک ماده و خاك
 عناصر جذب افزایش نتیجه در و یونی پروتئینی هايحامل سنتز
 منبع اسید هیومیک و نوع محیط کشت در کـارایی  ).25( شوندمی

  ).18اسید هیومیک، بسته به نوع گیاه، متفاوت خواهد بود (
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  . اثر کود کندرها و اسید هیومیک بر میزان فسفر برگ در گل حناي گینه نو3شکل 

 

  
  . اثر کود کندرها و اسید هیومیک بر میزان پتاسیم برگ در گل حناي گینه نو4 شکل

  
اثـر   %1کنش آنها در سطح احتمال اسید هیومیک و اثر برهم

 5/4). بـا کـاربرد   1داري بر غلظت پتاسیم داشتند (جـدول  معنی
کیلوگرم بـر متـر    4به همراه  کیلوگرم بر متر مکعب کود کندرها

درصـد)   21/2ک، بیشـترین میـزان پتاسـیم (   مکعب اسید هیومی
ــا کودهــایی از ). اســتفاده4حاصــل شــد (شــکل   ســازيآزاد ب

 پتاسـیم،  سـدیم،  هـاي کـاتیون  ویـژه به کاتیونی، انتقال تدریجی،
 تسـهیل  را گیـاه  توسـط  آنها جذب و خاك، در منیزیم و کلسیم
 شودمی خاك در منابع این از استفاده کارایی بهبود باعث و کرده

 هــايواکـنش  بــر هیومیـک  کــه اسـید  رسـد مــی بـه نظـر   ).31(
 اثـر  سیتوپالسم حتی و سلول غشاي سلولی، دیواره بیوشیمیایی

 غـذایی  عناصـر  جـذب  افـزایش  با ترکیب، این). 20( گذاردمی
 عملکرد و رشد افزایش سبب گیاهان در مصرفکم و پُرمصرف

 هشپـژو  این در برگ عناصر غلظت افزایش ).10( شودمی آنها
 برخی بر هیومیک اسید و کندرها کود کاربرد با محققان نتایج با

   .)46و  37، 2( دارد همخوانی زینتی گیاهان
 کـاهش  جهـت  فصـلی  گیاهـان  تـوپی  هـاي دانهال تولید در
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. اسـت  مهـم  کـوددهی  مـدیریت  غذایی، عناصر کمبود و سمیت
 سـمیت  دانهـال،  حد از بیش اندازه باعث تواندمی زیاد کوددهی

 آلـودگی  و کـود  هـدررفت  حـد،  از بیش شوري غذایی، اصرعن
تأثیر مثبت کود کنـدرها   ).51( شود زیرزمینی و سطحی هايآب

افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی و کاهش  دلیلبهتوان را می
شویی عناصر غذایی دانست که باعث تسریع رشد، افـزایش  آب

و انتقـال   هـا فتوسنتز و محتواي کلروفیل، تشکیل کربوهیـدرات 
 آنها، تحریـک رشـد ریشـه و جـذب عناصـر پرمصـرف و کـم       

 محققـان  ).12شـود ( مصرف که براي رشد و نمو الزم است می
 اثر دلیلبه نمو و رشد بر هیومیک اسید تأثیر که اندکرده گزارش

 و جیبـرلین  اسـید،  اسـتیک  اینـدول  قبیل از هاییکننده تنظیم بر
 نیتــروژن، ماننــد ناصــريع جــذب و افــزایش )18( ســیتوکینین

   ).34( باشدمی مس و روي آهن، منگنز، پتاسیم، فسفر، کلسیم،
  

 گیرينتیجه

امروزه، در صنعت گلکاري تولید نشا نقـش بسـیار مهمـی ایفـا     
کند. تولید نشاي با کیفیت مستلزم تغذیه مناسب است. نتایج می

دار کودهـاي کنـدرها و   این پژوهش بیانگر تأثیر مثبـت و معنـی  
 38/4( نشا ارتفاع بیشترین اسید هیومیک است. در این پژوهش،

کندرها  بر متر مکعب کود کیلوگرم 3 تیمار به مربوط) مترسانتی
 بیشـترین  هیومیـک و  مکعـب اسـید   متر بر کیلوگرم 4 همراه به

 مکعـب کـود   متـر  بـر  کیلوگرم 5/4 کاربرد با کل کلروفیل میزان
هیومیـک   اسـید  مکعـب  متـر  بـر  کیلـوگرم  2 همـراه  کندرها به

 ،EC به نو گینه حناي گل بودن حساس به توجه با .شد مشاهده
 2 و کنـدرها  کود مکعب متر بر کیلوگرم 5/4تا  3 کودي سطوح

. شـود مـی  توصـیه  هیومیـک  اسـید  مکعـب  متر بر کیلوگرم 4تا 
کودهاي کندرها به دالیـل مختلفـی از قبیـل افـزایش کـارایی و      

ــاهش آب ــذایی،  ک ــر غ ــویی عناص ــودگی  ش ــاهش آل ــايک   ه
  هـاي تولیـد و کـاهش صـدمه بـه     زیست محیطی، کاهش هزینه

ــه دالیــل عمــده    اي ازنشــا و از طرفــی، اســید هیومیــک نیــز ب
زیســت، ســهولت جــذب عناصــر جملــه ســازگاري بــا محــیط

مصرف و افزایش عملکـرد محصـوالت توصـیه    پُرمصرف و کم
 .شوندمی
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