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جذب عناصر در گل شاخه  زانيبر رشد و م دياس کيوميمختلف کشت و ه یبسترها ريتاث

  رز یدنيبر

  

  ۳و محمد مهدي جوکار ۱، عبدالحسين ابوطالبي*۲، مهدي حسيني فرهي۱سعيد حسيني

  

  )۹/۴/۱۳۹۵ رش:يخ پذي؛ تار۲۹/۸/۱۳۹۴ افت:يخ دري(تار

 
 

  چکيده

هاي مختلف کشت و هيوميک اسيد بر خصوصيات کمي و کيفي گل شاخه بريـدني ُرز رقـم   هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي اثر بستر

هاي کامـل تصـادفي در   ) در کشت بدون خاک بود. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکRosa hybrida cv. Angelinaآنجلينا (

 -۱گـرم در ليتـر) و فـاکتور دوم شـش بسـتر کاشـت (       ۶ و ۴، ۲سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول هيوميک اسيد در چهـار غلظـت (صـفر،    

خاک اره و کوکوپيت  -۵زئوليت و کوکوپيت،  -۴کمپوست و زئوليت، ورمي -۳کمپوست و پرليت، ورمي -۲کمپوست و کوکوپيت، ورمي

زينگي برگ، وزن تر و )) بودند. صفاتي همچون طول و قطر شاخه، قطر غنچه، شاخص سب۵۰:۵۰زئوليت و خاک اره (همگي به نسبت  -۶و 

داري بـر  گيري گرديد. بر اساس نتايج، کاربرد هيوميک اسيد و نوع بستر کاشت تأثير معنـي خشک شاخه و ميزان پتاسيم و فسفر برگ اندازه

 ۳۰/۳۳متـر)، قطـر غنچـه (   سـانتي  ۶۳/۷۳نشان داد. بيشترين ميزان طـول شـاخه (   %۱تمامي صفات مورد ارزيابي گل ُرز در سطح احتمال 

درصـد) در   ۸۷/۱گرم) و ميزان فسفر بـرگ (  ۱۱/۱۲گرم)، وزن خشک شاخه ( ۸۳/۴۸متر)، وزن تر شاخه (ميلي ۹۷/۶متر)، قطر شاخه (ميلي

گرم در ليتر هيوميک اسيد در مقايسه با ساير تيمارهـا مشـاهده گرديـد.     ۶کمپوست و کوکوپيت و کاربرد گياهان کاشته شده در بستر ورمي

کمپوست و کوکوپيت را به منظور گرم در ليتر هيوميک اسيد و بستر کشت ورمي ۶توان کاربرد بر اساس نتايج اين پژوهش، ميطور کلي، به

 بهبود خصوصيات کيفي گل شاخه بريده ُرز رقم آنجلينا در کشت بدون خاک پيشنهاد نمود.

  

  

   کمپوستُرزهاي بريدني، پتاسيم، زئوليت، کوکوپيت، فسفر، ورمي کلمات کليدي:

  

  مقدمه

بريـدني  هاي شـاخه ترين گلترين و محبوبگل رز يكي از مهم

بريدني را هاي شاخهدر دنيا بوده که بيشترين ميزان صادرات گل

به خود اختصاص داده است. عملکرد زياد، همراه با کيفيت قابل 

از برداشـت از اهـداف اصـلي توليـد     قبول و بهبـود عمـر پـس    

باشد. از عوامل مؤثر درويژه گل رز، مي، بهبريدنيهاي شاخهگل

  

  گروه علوم باغباني، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمي، جهرم، ايران. .۱

  . باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ياسوج، دانشگاه آزاد اسالمي، ياسوج، ايران.۲

 ي، کرمانشاه، ايران.. گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم۳

 m.h.farahi@iauyasooj.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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هـاي  بريـده در سيسـتم  افزايش كمي و كيفي توليد گل رز شاخه

کشت بدون خاک، تغذيه مناسب، متعادل و انتخاب بستر کاشت 

). در اين راستا، استفاده از ترکيبات هيوميـک  ۶باشد (مناسب مي

تواند مؤثر باشد. ترکيبات هيوميک به صـورت  ياه ميدر تغذيه گ

غيرمستقيم از طريق فـراهم آوردن عناصـر معـدني پرمصـرف و     

مصرف براي ريشه، بهبود ساختار خاک، افزايش نفوذپـذيري  کم

ــاک و     ــي خ ــت ميکروب ــزايش جمعي ــوا، اف ــه آب و ه ــتر ب بس

هـاي مفيـد، افـزايش ظرفيـت تبـادل کـاتيوني و       ميکروارگانيسم

بسـتر يـا محلـول غـذايي، فـراهم کـردن        pHي بافر کردن تواناي

بعضي مواد خاص بـراي ريشـه گيـاه ماننـد نوکلئيـک اسـيدها،       

استاميدها و فراهم آوردن هيوميک و فولويک اسيدها بـه عنـوان   

خيـزي  مصرف و ساير فاکتورهاي رشد، حاصلناقالن عناصر کم

 شهيرحجم  ). هيوميک اسيد۵۳و  ۲۷دهند (خاک را افزايش مي

 دي. اسـ گـردد يم شهير ستميس يداده و باعث اثربخش شيرا افزا

و فسـفر را   ميزيـ من م،يکلسـ  م،يپتاسـ  تـروژن، يجذب ن کيوميه

در بهبـود   دياسـ  کيـ ومي. کـاربرد ه دهـد يم شيافزا اهيتوسط گ

 ودکـه معمـوًال کمبـ    يو آهک ييايقل يهادر خاک اهانيکلروز گ

). در ۱۲باشـد ( مـي  ثرمـؤ  ،را دارند يآهن قابل جذب و مواد آل

) گزارش نمودنـد کـه   ۲دلجو (پژوهشي، الهويردي زاده و نظري

 جـذب  بـر  تأثير فراواني هورموني،شبه فعاليت با اسيد، هيوميک

ترين عامل دوام عمر گل به عنوان مهم و عملکرد غذايي، عناصر

  دارد. گل هميشه بهار  کيفيت پس از برداشت

اشـتن خصوصـيات   يک بستر کشـت مناسـب عـالوه بـر د    

شيميايي و بيولوژيک بايد در دسـترس، نسـبتًا    -مطلوب فيزيکي

تـر  ارزان، پايدار و به اندازه کافي سبک باشد تا کار با آن راحت

. )۴و حمل و نقل آن از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه باشـد (   

ترين ويژگي فيزيکي بسـترهاي کشـت، مقـدار مناسـب آب     مهم

). ۱۴باشـد ( ين هـواي کـافي مـي   قابل دسـترس بـه همـراه تـأم    

کوکوپيت يک ترکيـب حاصـل از فرايندسـازي پوسـته نارگيـل      

اي اسفنجي و شـبيه پيـت مـاس    باشد که از نظر فيزيکي مادهمي

) و همچنين به دليل تخلخـل زيـاد و ظرفيـت خـوب     ۴۹است (

ــتر جهــت کشــت    ــرين بس ــذايي بهت ــواد غ ــداري آب و م نگه

). رضايي ۳۰باشد (گي ميفرنهاي زينتي و توتجات، گلصيفي

) در پژوهشي گـزارش دادنـد کـه گـل رز رقـم      ۱۱و همکاران (

كوكوپيـت همـراه بـا     و كوكوپيـت  بسـتر  ماروسيا کاشته شده در

 مطالعـات  تايجرا داشتند. ن زايشي و رويشي رشد بهترين زئوليت

ينشان داد که کاربرد زئوليـت و ورمـ  ) ۸حميدپور و همکاران (

تعداد و زميني،  يوزن خشک اندام هواي باعث افزايش کمپوست

گيـاه و غلظـت عناصـر     يارتفاع نهاي ،گل، تعداد برگ، قطر گل

 ُرز، گـل  درشد.  گل اطلسينيتروژن، فسفر، پتاسيم و کلسيم در 

 هـر  بـه ازاي  کمپوست در محيط کشـت ورمي گرم ۲۰۰ افزودن

 و ريشـه  وزن خشـک  بـرگ،  سطح ارتفاع، افزايش به منجر گياه،

 قابليـت  ميـزان  افـزايش دليـل   به جانبي هايجوانه تعداد و ساقه

). ۵۲( گرديـد  و پتاسـيم  فسـفر  عناصـر نيتـروژن،   بـه  دسترسـي 

باعـث   کمپوسـت ورمـي  همچنين، در بررسـي ديگـري، کـاربرد   

 فرنگـي گوجـه  گيـاه  در بوتـه  وزن خشـک  و گياه افزايش ارتفاع

ک دهي، کيفيت بهتر، افزايش وزن تر و خش). زودگل۲۷گرديد (

تر و جوانه گـل بزرگتـر در گـل    گل و برگ، سيستم ريشه قوي

) ۵۴ليليوم با کاربرد کوکوپيت در بسـتر کشـت توسـط تريـدر (    

گــزارش شــده اســت. هــدف از انجــام ايــن پــژوهش، بررســي 

بسترهاي مختلف کشت و هيوميک اسيد بر بهبـود خصوصـيات   

  کيفي گل شاخه بريده رز رقم آنجلينا در کشت بدون خاک بود.

  

  هامواد و روش

  محل اجراي پژوهش

بـه منظـور بررسـي تـأثير      ۱۳۹۲-۹۳ هـاي اين پژوهش در سال

 اتيخصوصـ برخي بر  دياس کيوميمختلف کشت و ه يبسترها

رقـم  شـاخه بريـده   گـل رز  و ميزان جذب عناصر معدني  کيفي

 يروسـتا  در سيستم کشت بدون خـاک در ) Angelina(آنجلينا 

 .گرفت انجام اسوجيشهر  يمترلويک ۱۰ واقع در دهيمازه خر

  

  طرح آزمايشي و تيمارها

هاي کامل اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک

  تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول، هيوميک اسيد در 
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 کمپوست. برخي خصوصيات شيميايي ورمي۱جدول 

pH EC  OC  OM  K  N  P  

- )dS/m( (%)  

۲۶/۸  ۰۲/۳  ۱۴/۱۸  ۲۱/۳۱  ۰۳/۱  ۲۱/۲  ۱۲/۲ 

  

  

گرم در ليتر از محلـول هيـومکس    ۶و  ۴، ۲چهار غلظت (صفر، 

)) و پتاسيم %۱۲و  دياس کيفول %۱۵هيوميک اسيد،  %۸۰حاوي(

کمپوسـت و  ورمـي  -۱فاکتور دوم شش ترکيب بسـتر کاشـت (  

 وکمپوسـت  يورمـ  -۳، تيپرلو  کمپوستيورم -۲کوکوپيت، 

ـ کوکوپخـاک اره و   -۵ ،تيکوکوپو  تيزئول -۴، تيزئول و  تي

)) بودنــد. ۵۰:۵۰بــه نســبت  يهمگــ( و خــاک اره تيــزئول -۶

ارائه شده  ۱کمپوست مورد استفاده در جدول خصوصيات ورمي

  است.

  

  نحوه انجام آزمايش

 ،ايـ فـالت آر  نياز شرکت نگـ  رقم آنجلينارز گل  يهاابتدا بوته

س در شـده و سـپ   يداريـ خر ،کننده گل رز ديکننده و تول ريتکث

ـ کشـت گرد   ۵۰:۵۰مـورد نظـر بـه نسـبت      کشت بسترهاي . دي

 ۱۵±۲و در شـب   ۲۴±۴ميانگين دماي گلخانه در طول روز بين 

 درصـد بـود.   ۴۰-۶۰درجه سلسيوس و رطوبت نسـبي حـدود   

صورت  ۲طبق جدول  ،گلخانه جيرا مديريتها طبق بوته هيتغذ

طـره ق ياريآب ستميپمپ و س لهيوسهب ييغذا يهاگرفت. محلول

 بـه صـورت روزانـه   هـا  بوتـه  هيتغذ ها منتقل شد.باز به بوته يا

ـ داشت در طول دوره رشد انجـام گرد  اتيانجام گرفت. عمل . دي

انجـام   آنهـا  يمـورد نظـر رو   يمارهـا يتگياهان، پس از استقرار 

  گرفت.

  

  گيريصفات مورد اندازه

وسيله متر) بهقطر ساقه و قطر و طول غنچه گل (بر حسب ميلي

گيري گرديـد. شـاخص سـبزينگي بـرگ     ليس ديجيتال اندازهکو

گيـري شـد. طـول شـاخه     سـنج انـدازه  توسط دستگاه کلروفيـل 

گيـري گرديـد. وزن تـر    هانـداز اي دهنده به وسيله متر پارچهگل

 تـرازوي  بـا  آزمايشـگاه  بـه  انتقـال  از پـس  شده توليد هايشاخه

اخه شـ  ،سـپس تـوزين گرديـد.    گرم يک هزارم دقت ديجيتال با

 و ديگرد خشکهوا هيسا در جداگانه طور به ماريت هردهنده گل

 مـدت  بـه  لسـيوس س درجه ۷۲ يدما( آون در دادن قرار از پس

 يريـ گانـدازه شاخه  خشک وزن تاليجيد يترازو با ،)ساعت ۴۸

  .ديگرد

  

  هادر برگگيري مواد معدني جذب شده اندازه

شده جمـع آوري  هاي تيمار هايي از برگ گلبدين منظور، نمونه

 ۱/۰هـا بـا محلـول    و به آزمايشگاه انتقال داده شدند. ابتدا نمونه

درجـه   ۸۰نرمال اسيد کلريـدريک در آب شستشـو و در دمـاي    

ساعت خشک گرديده و بـه صـورت پـودر     ۴۸سلسيوس براي 

و  اسـپكتروفتومتر درآمدند. پس از تهيه عصاره، فسفر به وسـيله  

  گيري شد.اندازه فتومترليمدستگاه فپتاسيم با استفاده از 

  

  محاسبات آماري

تجزيـه   MSTAT-Cافزار آماري آوري با  نرمها پس از جمعداده

 ۵و  ۱در سطح احتمال  LSDها با آزمون شده و مقايسه ميانگين

انجـام   EXCELافزار درصد انجام گرفت. ترسيم نمودارها با نرم

  شد.

  

 نتايج و بحث

  دهندهطول و قطر شاخه گل

ايج تجزيه واريانس نشـان داد کـه اثـر هيوميـک اسـيد، بسـتر       نت

  دهنـده در  کشت و برهمکنش اين دو بر طول و قطر شاخه گـل 
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  ها طبق مديريت گلخانه. عناصر غذايي مورد استفاده جهت تغذيه بوته۲جدول 

ف
 ال
کر

تان
 

  نام ترکيب
  مقدار

  ليتر آب) ۱۰۰(گرم در 

ب
ر 
نک
تا

 

  نام عنصر
  مقدار

  ليتر آب) ۱۰۰(گرم در 

  ۱۰۰۰  منو پتاسيم فسفات   ۱۳۷۵۰  ميکلس تراتين

  ۱۲  سولفات مس  ۸۷۵  %۶کالت آهن 

  ۱۲  بوراکس  ۴۰۰  نيترات آمونيوم

  ۷۵  سولفات روي    

  ۱۲۵  منگنز    

  ۴۵۰۰  منيزيوم    

  

۱۲ -۱۲-۳۶  ۱۰۰۰۰  

۲۰ -۲۰ -۲۰  ۳۷۵۰  

    

  ها صورت گرفت.بار تعذيه بوته ۵ليتر آب حل و در روز  ۵۰۰۰ر ب در ليتر از تانک ۲۰ليتر از تانکر الف به همراه  ۲۰

  

  

). در ايـن پـژوهش،   ۳دار است (جـدول  معني %۱سطح احتمال 

کاربرد هيوميک اسيد باعث افزايش طول شاخه گرديد. بيشترين 

متـر) در گياهـان   سـانتي  ۶۳/۷۳دهنده (به ميـزان  طول شاخه گل

و تغذيه شده با  تيکوکوپو  کمپوستيورمکاشته شده در بستر 

گرم در ليتر هيوميک اسيد، در مقايسـه بـا سـاير تيمارهـا، بـه      ۶

  ).۴دست آمد (جدول 

كمتـرين  دست آمده از اين پژوهش نشان داد که هاي بهيافته

طـور   ديده شـد و بـه   خاک اره و تيرشد رويشي در بستر زئول

 هـاي شاهد کـم شـدن ويژگـي    تيبسترهاي داراي زئول در كلي

آب  ري. اين بسترها داراي كمترين ظرفيت نگهـدا رويشي بوديم

  pHعالوه، در محدودهزياد نسبت به ساير بسترها بودند بهpH  و

 اين بسترهاي كاشت، جذب اكثر عناصر غذايي، خصوصًا فسفر،

يابد که مجموع اين عوامل آهن، منگنز و روي كاهش مي پتاسيم،

اين بسترها شـده اسـت.   احتماًال موجب كاهش رشد رويشي در 

بسـتر و    pHسـبب كـاهش   زئوليـت اضافه كردن كوكوپيـت بـه   

و در نتيجه منجـر بـه جـذب     رطوبت ريافزايش ظرفيت نگهدا

بهتر عناصر غذايي و در نهايت افزايش وزن تر و خشك شـاخه  

اضــافه كــردن . )۱۱( شــده اســت و زئوليــت نســبت بــه پرليــت

جـذب بهتـر   و  pHنيز سبب كـاهش   زئوليتبه  کمپوستورمي

عناصر غذايي و در نهايت افزايش طـول شـاخه و وزن خشـك    

حميدپور و . شده است ساير تيمارهاي با زئوليتشاخه نسبت به 

پرورش گل آهـار   از زئوليت براي ،) نيز در تحقيقي۹همکاران (

باعث کاهش عملکـرد   استفاده کرده و گزارش کردند که زئوليت

دليـل متفـاوت بـودن     بـه  ليت،هاي زئوگل آهار شده است. کاني

عنوان  دهند. بهنشان مي انواع آنها، رفتار شيميايي متفاوتي از خود

بودن از سديم در برخـي   دليل اشباع ها بهمثال، برخي از زئوليت

 ،گياهان مضر باشـند. بنـابراين   توانند براي برخي ازاز شرايط مي

اعث افزايش تواند بها مياز زئوليت استفاده غيرعلمي و نادرست

کاهش کيفيت فيزيکي و شـيميايي خـاک و    ، pHشوري، افزايش

  ).۳۶و  ۳۵عملکرد گياهان شوند ( در نتيجه کاهش

 )۲۳( اين نتايج مشابه با نتايجي است كه آونگ و همكاران

که هر چه ميزان كوكوپيت  گزارش کردندها اند. آنگزارش كرده

آهـار، تـاج   بيشـتر باشـد، طـول سـاقه گياهـان      کشـت  بستر در 

خروس، جعفري و خرزهره افزايش پيدا خواهد كـرد. همچنـين   

)، پنج رقم رز را در بسترهاي پرليت خالص و ۳۳فاسال و زيزو (

كاشتند. در تمام ارقام، بيشـترين طـول    )۱:۱كوكوپيت ( و پرليت

كاسـتلو و   .دسـت آمـد   كوكوپيـت بـه   وشاخه در بستر پرليـت  

 آنـا در بسـترهاي مختلـف،     رقمرز گل با كاشت  )۲۶(همكاران 
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  . نتايج تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف هيوميک اسيد و بسترهاي مختلف کشت بر صفات رويشي گل رز۳جدول 

 وزن خشک شاخه وزن تر شاخه قطر گل دهندهطول شاخه گل درجه آزادي منابع تغييرات

 ns۰۶۷/۰ ns۹۳۴/۰ ns۲۵۸/۲ ns۶۲۹/۰ ۲ بلوک

 ۲۲۵/۲۴** ۶۳۶/۱۷۸** ۲۹۲/۱۰۰** ۹۰۸/۴۸۵** ۳ اسيد هيوميک

 ۷۳۸/۲۱** ۵۲۰/۳۶۱** ۳۶۲/۱۰۷** ۲۰۶/۸۶۰** ۵  بستر کشت

 ۴۹۳/۱** ۵۲۳/۱۱** ۸۶۶/۰** ۷۱۸/۸** ۱۵    برهمکنش 

 ۱۸۷/۰ ۵۸/۱۰ ۶۴۲/۰ ۶۶۵/۲ ۴۶ خطا

  ۶۱/۵  ۸۶/۲  ۱۸/۳  ۸/۲  (%) ضريب تغييرات

  )LSDدار (آزمون ف معنيو بدون اختال %۱دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه nsو  **

 
 

ــرين كيفيــت گــل از نظــر طــول و وزن ســاقه را در بســتر    بهت

هـاي ايـن تحقيـق را تأييـد     كوكوپيت گزارش كردند كـه يافتـه  

داراي  کمپوستورمي وكند. با توجه به اينکه بستر کوکوپيت مي

مناسب  pHرطوبت و همچنين داراي  ريبيشترين ظرفيت نگهدا

باشند و عالوه بـر دارا بـودن   صر غذايي ميبراي جذب اکثر عنا

ظرفيت تبادل کاتيوني زياد، داراي عناصر قابل جذب براي گيـاه  

به همين دليل، هم عناصر قابل جذب زيادي را  ،)۱۱نيز هستند (

آورنـد و هـم عناصـر موجـود در محلـول      فراهم مـي  براي گياه

کنند و در صورت لـزوم در محلـول   غذايي را جذب سطحي مي

  نمايند. ايي آزاد ميغذ

) نشـان داد کـه   ۳۷( همکـاران  و نتايج تحقيقـات هيـدالگو  

 و سـاقه  قطـر  رشـد،  افـزايش  کمپوست باعثورمي کردن اضافه

 دليـل ايـن   رسـد مي نظر گرديد. به جعفري گل هايجوانه تعداد

کمپوسـت  ورمـي  کـاتيوني  تبـادل  ظرفيـت  زياد بودن تأثير مثبت،

کـه   داد نشـان  گيـاه کروسـاندرا   در مشـابه  باشد. همچنين، نتايج

 کمپوسـت در بسـتر کاشـت موجـب     و کمپوستورمي ترکيب 

 شيافـزا ). ۳۴شـود ( مـي  آن گـل  و تعـداد بـرگ   ارتفاع، افزايش

 کيوميکاربرد ه با فرنگي رقم اروماسي توتفيو ک يصفات کم

 ايجـاد  ).۳۸( پژوهشگران گزارش شده است يبرخ سطتو دياس

 کيـ وميه زيکاتـال  ،يمعـدن  يهانويو  کيوميه دياس نيب ترکيب

بـر تـنفس و    کيـ وميه ديتـأثير اسـ   اه،يدر گ ييهاميبه آنز دياس

ـ و فعال کينوکلئ دياس سميمتابول کيفتوسنتز، تحر  يهورمـون  تي

ـ ب يثر بـرا ؤمـ  اتياز جملـه فرضـ   کيوميه دياس  دياسـ  ثـر ا اني

  ). ۱۰( شده است انيب اهانيگ يرشد يبر پارامترها کيوميه

  

 دهندهخشک شاخه گل وزن تر و
) نشان داد که اثر هيوميک اسيد، ۳نتايج تجزيه واريانس (جدول 

بستر کشت و برهمکنش اين دو بر وزن تر و خشـک شـاخه در   

دسـت آمـده در ايـن    دار است. نتـايج بـه  معني %۱سطح احتمال 

وزن تـر و خشـک شـاخه در     پژوهش نشـان داد کـه بيشـترين   

کمپوست + کوکوپيت و تغذيه ورمي در بسترگياهان کاشته شده 

و  ۸۳/۴۸گرم در ليتر هيوميک اسيد به ترتيب به مقدار  ۶شده با 

گرم و کمترين وزن تر و خشک شاخه در گياهان کاشته  ۱۱/۱۲

و بدون مصرف هيوميک اسيد  خاک اره و تيزئول شده در بستر

دسـت آمـد. در ايـن    گـرم بـه   ۲۳/۵و  ۴/۲۶به ترتيب به مقـدار  

کمپوست و هيوميک اسيد بـه بسـتر   کردن ورمي پژوهش، اضافه

  ). ۴کشت باعث افزايش وزن تر و خشک شاخه گرديد (جدول 

در اين پژوهش، کاربرد اسيد هيوميک باعـث افـزايش وزن   

ثر ؤمـ  ليـ پژوهشـگران دل  يبرخـ تر و خشک شاخه شده است. 

 ميرا مواد تنظ اهانيرشد و نمو گ شيبر افزا دياس کيوميبودن ه

هـا و  نيبـرل يج د،ياسـ  کياسـت  ندوليا لياز قب ياهيگکننده رشد 

  نيهمچنـ  دانسـته و  دياسـ  کيـ وميموجود در ه يهانينيتوکيسا
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  . مقايسه ميانگين تأثير بستر کاشت و هيوميک اسيد بر خصوصيات رويشي گل رز شاخه بريده رقم آنجلينا۴جدول 

 صفات رويشي تيمار 

  بستر کاشت
  هيوميک اسيد

  (گرم /ليتر)

-شاخه (سانتي طول

  متر)

  قطر شاخه

متر)(ميلي  

 وزن تر شاخه

 (گرم)

وزن خشک برگ 

 (گرم)

  تيکوکوپ+  کمپوستيورم

  fg ۵۳/۶۰  fg ۱۳/۵  fg ۸۳/۳۷  fi ۵۳/۷  صفر

۲  ab ۴۳/۷۰  bc ۰۰/۶  b ۹۰/۴۵  b ۸۹/۱۰  

۴ a ۷۷/۷۱  bc ۲۳/۶  cd ۸۷/۴۱  de ۵۳/۸  

۶ a ۶۳/۷۳  a ۹۷/۶  a ۸۳/۴۸  a ۱۱/۱۲  

  تي+ پرل کمپوستيورم

  gh ۵۰/۵۷  fh ۰۰/۵  hi ۲۳/۳۵  gj۰۱/۷  صفر

۲  ce ۶۳/۶۵  b ۳۷/۶  fg ۰۷/۳۸  eg ۸۳/۷  

۴ bd ۰۳/۶۷  bc ۸۷/۵  c ۶۰/۴۳  cd ۴۰/۹  

۶ ab ۴۷/۷۰  bc ۸۷/۵  de ۱۳/۴۱  bc ۳۳/۱۰  

  تي+ زئول کمپوستيورم

  ij ۶۳/۵۱  gk ۷۰/۴  ik ۸۰/۳۲  jl ۴۷/۶  صفر

۲  g ۶۰/۵۹  fh ۰۳/۵  gh ۲۳/۳۶  fi ۵۷/۷  

۴ df ۶۳/۶۳  df ۳۰/۵  ef ۰۷/۳۹  eg ۹۳/۷  

۶ bc ۲۷/۶۷  fi ۹۳/۴  de ۰۰/۴۱  d ۳۷/۹  

  تي+ کوکوپ تيزئول

  jl ۰۰/۴۹  fj ۸۷/۴  kl ۷۷/۳۰  km ۹۷/۵  صفر

۲  hi ۲۰/۵۵  ce ۷۷/۵  ij ۵۰/۳۳  hk ۸۸/۶  

۴ fg ۵۰/۶۰  eg ۲۳/۵  hi ۱۳/۳۵  fi ۵۳/۷  

۶ ef ۳۷/۶۳  bd ۸۳/۵  df ۰۷/۴۰  ef ۲۰/۸  

  تيکوکوپخاک اره + 

  km ۹۷/۴۶  jl ۳۳/۴  lm ۲۷/۲۹  lm ۵۳/۵  صفر

۲  ij ۶۳/۵۱  hl ۵۷/۴  jk ۰۰/۳۲  ik ۶۳/۶  

۴ hi ۱۷/۵۵  fk ۸۳/۴  ik ۱۰/۳۳  gj ۰۷/۷  

۶ hi ۰۳/۵۵  fh ۰۳/۵  fg ۰۷/۳۸  eh ۶۰/۷  

  + خاک اره تيزئول

  n ۱۰/۴۲  l ۱۰/۴  n ۴۰/۲۶  m ۲۳/۵  صفر

۲  mn ۱۷/۴۵  kl ۳۰/۴  mn ۶۰/۲۷  m ۴۷/۵  

۴ lm ۲۳/۴۶  il ۴۳/۴  mn ۹۰/۲۷  jk ۵۷/۶  

۶ jk ۵۳/۵۰  gk ۷۳/۴  lm ۸۳/۲۸  gj ۱۰/۷  

  ندارند. LSDآزمون  %۱داري در سطح در هر ستون، اعداد داراي حروف مشترک، اختالف معني

 
 

بـر  آن  شـتر يرا به تأثير ب کيوميه دياساثرات مثبت  ديگر يبرخ

 يهـا غلظـت  .)۵۵و  ۲۰، ۱۹، ۱۶( انـد نسـبت داده  اهانيگ شهير

بـدون خـاک    يهـا سـتم يرا در س شهيرشد ر دياس کيوميه زياد

که ممکن است به شود مي شهيحجم ر شيو باعث افزا کيتحر

احتمـال   نيباشد. ا ييتر مواد غذاهب ييجذب آسانتر و کارآ ليدل

 اهـان يگ يلهيبـه وسـ   ييجذب مواد غذا شيوجود دارد که افزا

باشـد.   شـه يرشد ر شيبا افزا در ارتباط ياژهيتواند به طور ومي

   يهورمـون شـبه  تيـ تواند در اثر فعالمي شهيگسترش ر ،نيهمچن
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دار آماري در سطح هاي داراي حروف مشابه، اختالف معني. برهمکنش بستر کاشت و اسيد هيوميک بر قطر غنچه گل رز.ستون۱شکل 

  ندارند  %۱احتمال 

  =V+C  کمپوست + کوکوپيتورمي  =V+P  رليتکمپوست + پورمي  =V+Z  کمپوست + زئوليتورمي

  =Z+C  زئوليت + کوکوپيت  =S+C  خاک اره + کوکوپيت  =Z+S  خاک +زئوليت

 
  

بـه   يفيک و يکم اتيخصوص شي). افزا۲۹( باشد کيوميه دياس

در اثـر   اهـان يکـل در گ  نيتنفس، فتوسنتز و پـروتئ  شيافزا ليدل

 مکـاران و ه يتوسط نـارد  دياس کيو فول دياس کيوميمصرف ه

  ) گزارش شده است.۴۶(

در پژوهشي، بيشترين وزن تر و خشک ريشه فلفل شـيرين  

). ۱۵دسـت آمـد (  ) به۱:۳کمپوست و کوکوپيت (در بستر ورمي

 افـزايش  از ناشـي  گيـاه  رشـد  بـر  کمپوسـت ورمـي  مثبـت  اثـر 

 و کشت بستر در ها ميکروارگانيزم توسط بيولوژيک هايفعاليت

توسـط   گيـاهي  رشـد  هايکنندهتنظيم شامل رشد مؤثر مواد توليد

) گزارش گرديد. در پژوهشـي، دسـتياران و   ۲۲همکاران ( و آتيه

وزن تـر،   زانيم نيشتريب ) گزارش نمودند که۱۰حسيني فرهي (

، دهنـده گـل  شـاخه ارتفاع  ،گل قطر غنچهو  وزن خشک، ارتفاع

گياهان تيمار شده در  گل رز غلظت كلروفيل برگ سطح برگ و

هيوميك و اسيد هيوميـك+ پوترسـين مشـاهده گرديـد.     با اسيد 

همچنين، بهبود قابل توجه تعـداد و وزن ميـوه در بوتـه گوجـه    

همکـاران   و کمپوسـت توسـط سـماوات   فرنگي با کاربرد ورمي

  ) گزارش شده است. ۱۳(

  

  قطر غنچه گل

نشان داد که کاربرد سطوح مختلـف   ۱نتايج ارائه شده در شکل 

داري بر قطـر غنچـه   اي کشت تأثير معنيهيوميک اسيد و بستره

طوري که بيشترين قطـر گـل در گياهـان کاشـته     گل رز دارد. به

گـرم در   ۶کوکوپيت بـه همـراه   +  کمپوستشده در بستر ورمي

ليتر هيوميک اسيد و کمترين قطر گل در گياهان کاشته شـده در  

پرليت و عدم مصرف هيوميـک اسـيد مشـاهده    +  بستر زئوليت

فيزيکي خـاک   يهايويژگ عالوه بر اصالح ،کمپوستورميشد. 

آميزي و خاک، در رنگ رطوبت بردن ضريب حفظ زياداز جمله 

ــان   ــل و گياه ــردن گ ــر ک ــي بزرگت ــديد   زينت ــين تش   و همچن
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دار هاي داراي حروف مشابه، اختالف معني. برهمکنش بستر کاشت و هيوميک اسيد بر شاخص سبزينگي برگ گل رز.ستون۲شکل 

 ندارند  %۱اري در سطح احتمال آم

  =V+C  کمپوست + کوکوپيتورمي  =V+P  کمپوست + پرليتورمي  =V+Z  کمپوست + زئوليتورمي

  =Z+C  زئوليت + کوکوپيت  =S+C  خاک اره + کوکوپيت  =Z+S  خاک +زئوليت

  

  

و  ۲۱اسـت (   مـؤثر  هـاي معطـر  اسانس گياهان و گل عطر و

کـه   کردنـد  گـزارش ) نيـز  ۳۴گاجاالکشمي و عباسـي ( ). ۳۱

بهبـود   سنبل آبي منجر به کمپوست تهيه شده ازمصرف ورمي

دهي گل کروساندرا شـده اسـت. نتـايج    چشمگير رشد و گل

) ۱۷محبـوب خمـامي (   ) روي گـل آهـار،  ۳مطالعه امجزي (

) روي گـل  ۱چمنـي (  روي گياه فيکوس بنجامين و ارشـد و 

 ايـن  مطابقـت دارد.  اطلسي با نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق    

محققين بهبود رشد گياه را به بيشـتر بـودن فراهمـي عناصـر     

از قبيـل نيتـروژن، فسـفر، پتاسـيم، کلسـيم، منيـزيم و        غذايي

ــر ــين عناصـ ــم همچنـ ــاوي کـ ــاي حـ مصـــرف در تيمارهـ

هـاي  برخـي ديگـر از ويژگـي    .کمپوست نسبت دادنـد ورمي

افـزايش رشـد گياهــان    کمپوسـت کـه موجـب   مثبـت ورمـي  

خـاک   يزيسـت  فيزيکـي و  بود خـواص شود، مربوط به بهمي

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ).۳۱و  ۲۱( 

  شاخص سبزينگي برگ

دست آمده از اين پژوهش نشان داد کـه گياهـان کاشـته    نتايج به

گرم  ۶کمپوست و کوکوپيت و تغذيه شده با شده در بستر ورمي

اسيد بيشترين ميزان شاخص سبزينگي بـرگ را  در ليتر هيوميک 

ص سبزينگي بـرگ در گياهـان   دارند. با اين حال، کمترين شاخ

). ۲کاشته شده در بستر زئوليت و پرليت مشاهده گرديد (شکل 

افزايش ميزان کلروفيل برگ در گل رز با کاربرد اسيد هيوميـک  

فرنگـي توسـط   )، در تـوت ۱۰توسط دستياران و حسيني فرهي (

)، در فلفــل توســط کــارکوت و ۵فرهــي و همکــاران (حســيني

) ۴۵) و در انگور توسط محمدي نيا و همکـاران ( ۴۱همکاران (

 سـبب  ايمـواد تغذيـه   افـزايش  حقيقت، گزارش شده است. در

 طريق از گياه با تحريک و شودمي گياه توسط کربن بيشتر جذب

 يشافـزا  فتوسـنتز،  افزايش ميـزان  دليل به بيشتر نور به دسترسي
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  ). در پژوهشـي،  ۴۷و  ۳۹( گـردد مـي  فـراهم  سـاقه  طـولي  رشـد 

 هاي کمي و کيفي گل رز. نتايج تجزيه واريانس سطوح مختلف تيمار اسيد هيوميک و بسترهاي مختلف کشت بر ويژگي۵جدول 

 فسفر برگ پتاسيم برگ شاخص سبزينگي برگ دهندهقطر شاخه گل درجه آزادي منابع تغييرات

 ns۱۰۴/۰ **۹۰۶/۴۳ ns۰۲۲/۰ *۰۰۱/۰ ۲ بلوک

 ۰۰۹/۰** ۵۰۴/۰** ۰۵۱/۵۰۸** ۵۳۱/۲** ۳ اسيد هيوميک

 ۰۱۴/۰** ۲۲۰/۰** ۹۴۱/۸۹۰** ۰۷/۵** ۵  بستر کشت

 ۰۰۱/۰** ۱۵/۰** ۶۰۴/۱۲۳**  ۲۹۲/۰** ۱۵   برهمکنش 

 ۰۰۱/۰ ۰۱۱/۰ ۹۰۴/۵  ۰۶۱/۰ ۴۶ خطا

  ۸۷/۰  ۵۶/۸  ۵۳/۴  ۷۳/۴  ضريب تغييرات (%)

  )LSDدار (آزمون و بدون اختالف معني %۵و  %۱دار در سطوح احتمال يب معنيترتبه nsو  *،  **

  

  

 ۳۰و  ۱۵هـاي  کاربرد اسيد هيوميك به صورت خاکي در غلظت

گرم در ليتـر  ميلي ۴۵پاشي در غلظت گرم در ليتر و محلولميلي

جهت افزايش رشد، غلظت عناصـر غـذايي، ميـزان کلروفيـل و     

هاي آهکي توسط خان و همکـاران  اکعملکرد گياه نخود در خ

  ) توصيه شده است.۴۳(

افزايش ميزان کلرفيل در گياهان کاشته شده در بستر کشت 

باشـد  کمپوست، به دليل افزايش جذب نيتروژن ميحاوي ورمي

ــل    ۴۰( ــزان کلروفي ــزايش مي ــين، اف ــاه  bو   a). همچن در گي

Andrographis paniculata  )۵۶) گـل  )، و ۲۴)، گوجه فرنگي

کمپوست گزارش شده است. افزايش ) با کاربرد ورمي۴۴ليليوم (

، کلروفيل کـل و کاروتنوئيـد در بـرگ گيـاه دارويـي      aکلروفيل 

کمپوست بـه محـيط کشـت توسـط     ورمي %۲۰استويا با افزودن 

  ) گزارش گرديده است.۱۸يوسفي شياده و همکاران (

  

  فسفر و پتاسيم برگ

اسيد هيوميک و بسـتر  که کاربرد نتايج تجزيه واريانس نشان داد 

بـر ميـزان جـذب عناصـر      %۱داري در سـطح  کاشت تأثير معني

). ۵معدني فسفر و پتاسيم در برگ گل رز داشته اسـت (جـدول   

دهد که گياهان کاشته شـده  نشان مي ۳نتايج ارائه شده در شکل 

گـرم در ليتـر    ۶کمپوست + کوکوپيـت و کـاربرد   در بستر ورمي

گـردد. کمتـرين   اعث افزايش جـذب فسـفر مـي   هيوميک اسيد ب

ميزان فسفر جذب شده در برگ گياهـان کاشـته شـده در بسـتر     

مشاهده گرديـد.   زئوليت + پرليت و عدم مصرف اسيد هيوميک

اسـيد هيوميـک باعـث افـزايش جـذب      در اين پژوهش، کاربرد 

نشـان مـي   ۴پتاسيم در برگ گرديد.. نتايج ارائه شده در شـکل  

کمپوست + پرليـت و  ان کاشته شده در بستر ورميدهد که گياه

اسيد هيوميک بيشترين ميزان پتاسيم گرم در ليتر  ۶تغذيه شده با 

جذب شده را داشتند. ولي گياهان کاشته شده در بستر زئوليـت  

+ خاک اره  و عدم مصرف هيوميک اسيد کمترين ميزان پتاسـيم  

  جذب شده را نشان دادند.

 ديسـ افسـفر در کـاربرد   و  مياسـ غلظـت عناصـر پت   شيفزاا

گزارش شده اسـت   ديگر نيز پژوهشگران يتوسط برخ کيوميه

بـه صـورت    يهوموس باتيترک). ۵۱و ۵۰، ۴۲، ۳۲، ۱۶، ۱۳، ۷(

پرمصـرف و   يفـراهم آوردن عناصـر معـدن    قياز طر ميرمستقيغ

 يرينفوذپـذ  شيبهبود ساختار خاک، افزا شه،ير يمصرف براکم

ــز  ــوا، اف ــه آب و ه ــتر ب ــجمع شيابس ــيم تي ــاک و  يکروب خ

ـ مف يهـا سميکروارگانيم و  يونيتبـادل کـات   تيـ ظرف شيافـزا  د،ي

فـراهم کـردن    ،ييغـذا  حلـول م ايـ بسـتر   pH بافر کردن ييتوانا

و  دهاياسـ  کيـ هماننـد نوکلئ  اهيگ شهير يمواد خاص برا يبعض

بـه عنـوان    دهاياس کيو فولو کيوميو فراهم آوردن ه دهاياستام

 يزيرشـد، حاصـلخ   يفاکتورها ريصرف و سامناقالن عناصر کم

  ) ۳۲( و همکـاران  ي). فالحـ ۵۳و  ۲۸دهند (يم شيخاک را افزا
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دار آماري در . برهمکنش بستر کاشت و هيوميک اسيد بر ميزان فسفر برگ گل رز.ستون هاي داراي حروف مشابه، اختالف معني۳شکل 

 ندارند %۱سطح احتمال 

  =V+C  کمپوست + کوکوپيتورمي  =V+P  کمپوست + پرليترميو  =V+Z  کمپوست + زئوليتورمي

  =Z+C  زئوليت + کوکوپيت  =S+C  خاک اره + کوکوپيت  =Z+S  خاک +زئوليت

  

  

دار آماري در هاي داراي حروف مشابه، اختالف معنيکنش بستر کاشت و هيوميک اسيد بر ميزان پتاسيم برگ گل رز ستون. برهم۴شکل 

  ندارند %۱سطح احتمال 

  =V+C  کمپوست + کوکوپيتورمي  =V+P  کمپوست + پرليتورمي  =V+Z  کمپوست + زئوليتورمي

  =Z+C  زئوليت + کوکوپيت  =S+C  خاک اره + کوکوپيت  =Z+S  خاک +زئوليت
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از  يتوانـد غلظـت برخـ   مـي  کيوميه ديگزارش نمودند که اس

را در  يو رو ميمصـرف از جملـه پتاسـ   عناصر پرمصرف و کـم 

دادند  نشان) ۲۵( و همکاران يدهد. کانگ شيفزاا بيدرختان س

 اهـان يگ يرو نـه يآم يهاديو اسـ  کيوميه دياس يپاشکه محلول

مصرف را هـم در انـدام   غلظت عناصر پرمصرف و کم ،مارچوبه

 شيباعث افـزا  يداده و از طرف شيها افزازوميو هم در ر ييهوا

 يخـوراک  يهاساقه ديو کارتنوئ ليها و کلروفدارتيکربوه ديتول

) نشـان داد  ۴۸و همکاران ( کبختين قاتيتحق جيشده است. نتا

گـرم  يليم ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ يهادر غلظت کيوميه ديکه کاربرد اس

و بهبـود عمـر    ييعناصر غذا شتريغلظت ب شيباعث افزا تريدر ل

مطالعـه   در شـده اسـت.   بويپس از برداشت گل ژربـرا رقـم مـال   

 خاك كيلوگرم بر يوميكه اسيد گرمميلي ۱۰۰۰ مصرف ديگري،

 گيـاه  هـاي انـدام  در صرفمكم و مصرفرپ عناصر سبب افزايش

  ).۵۵( گوجه فرنگي شد

  گيرينتيجه

نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد کـه کـاربرد بسـتر کشـت     

کمپوست+ کوکوپيت به دليل بهبود محـيط ريشـه،   ترکيبي ورمي

ر غـذايي  ها و جـذب بهتـر عناصـ   افزايش فعاليت ميکروارگانيزم

باعث افزايش خصوصيات کيفي گل شاخه بريده رز در مقايسـه  

اسيد هاي کشت گرديد. همچنين، تعذيه گياهان با با ساير محيط

ــزايش    ــدني و اف ــزايش جــذب عناصــر مع ــک باعــث اف هيومي

پارامترهاي رويشي گل شاخه بريده ُرز گرديد. بر اسـاس نتـايج   

اسـيد  گـرم در ليتـر    ۶دست آمده از اين پژوهش، کاربرد کلي به

کمپوست+ کوکوپيت بـراي  هيوميک و بستر کشت ترکيبي ورمي

افزايش خصوصيات کيفي گل شاخه بريـده ُرز رقـم آنجلينـا در    

  گردد.کشت بدون خاک پيشنهاد مي

  

  

  

  مورد استفاده منابع

. Dream Neon Rose رقـم  اطلسـي  گـل  هـي دگـل  و رويشي هايويژگي بر کمپوستورمي تأثير بررسي .۱۳۸۸ ا. چمني. و .م . ارشد،۱

 گيالن. دانشگاه ايران، باغباني علوم کنگره ششمين

هاي مورفوفيزيولوژيک، جذب عناصـر غـذايي و دوام   تأثير اسيد هوميک بر شاخص .۱۳۹۳. الهويردي زاده، ن. و م. ج. نظري دلجو. ۲

) در سيستم هيدروپونيک. علوم و فنون Calendula officinalis cv. Crysanthaعمر پس از برداشت گل شاخه بريده هميشه بهار (

 .۱۴۲-۱۳۳): ۱۸(۵اي هاي گلخانهكشت

 ارشـد،  نامه کارشناسـي کمپوست بر برخي از پارامترهاي رشدي گل آهار. پايان. اثر زئوليت طبيعي، فسفر و ورمي۱۳۸۹امجزي، ح. . ٣
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هاي نو در کشاورزي، دانشـکده کشـاورزي، دانشـگاه آزاد    اي در کشت بدون خاک. پنجمين همايش ملي ايدهفرنگي گلخانهگوجه
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  .۲۵۰-۲۳۵): ۲۱(۷در کشت بدون خاک. مجله اکوفيزيولوژي گياهي 

 يهايژگيبر و مي. تأثير اسپرميدين و سولفات کلس۱۳۹۲دستياران.  م. فهلياني واميري .كاوسي، ر .عشقي.، ب .م.، س ،يفره حسيني. ۶

اي گلخانـه  يها) در هيدروپونيك. مجله علوم و فنون کشتRosa hybrida cv Dolcvitaو عمر پس از برداشت ورد ( يفيک ،يکم
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۴)۱۴ :(۱۵-۲۵. 

چمـن   يفـ يو ک يکمـ  اتياز خصوصـ  يبـر برخـ   دياسـ  کيومي. اثر ه۱۳۹۰. يرجال .و ف کبختين .، عيکاف .ن.، م ،يبديم يميحک. ۷

 .۴۱۲-۴۰۳): ۴(۴۲ يه علوم باغبان. مجلنيگر يدياسپ

هاي رشـدي و غلظـت برخـي عناصـر گـل      کمپوست بر ويژگياثر زئوليت و ورمي. ۱۳۹۲. روستا. ر. ح و فتحي .س.، م ،حميدپور. ۸

  .۱۰۳-۹۵ ):۱۳(۴اي هاي گلخانهمجله علوم و فنون کشت. اطلسي

 کمپوسـت و فسـفر بـر برخـي از    . اثر زئوليـت، ورمـي  ۱۳۹۰ .حمديم ع.و  حسيني ح. ،پور آبادي تاج ا.امجزي، ح. حميدپور، م.، . ۹

 .پارامترهاي رشدي گل آهار. هفتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان

در سيسـتم   گـل رز و عمر گلجـايي   هاي رويشيسين بر ويژگييوتر. اثر اسيد هيوميک و پ۱۳۹۳. دستياران، م. و م. حسيني فرهي. ۱۰

  .۲۵۲-۲۴۳): ۲۰(۵اي هاي گلخانهکشت مجله علوم و فنون. خاك كشت بدون

 بـر  گلخانـه  در كاشـت  مختلـف  بسـترهاي  . تـأثير ۱۳۹۲نسب و ا. ح. خوشـگفتارمنش.   باني مبلي، ن. اعتمادي، ب. م. . رضائي، ا.،۱۱

 .۱۱۳-۱۰۵): ۱۳(۴اي گلخانه هايكشت فنون و علوم .’Maroussia‘بريده رقم شاخه رز گل كيفيت و عملكرد
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و  علـوم  فرنگـي. مجلـه  گوجـه  گياه رشد هايشاخص روي بر کمپوستورمي . تأثير۱۳۸۶ع. ضميرپور.  لکزيان، و ا. س.، . سماوات،۱۳

  .۸۹-۸۳): ۲(۱۵کشاورزي  صنايع

اي در سيسـتم آبکشـت   . تأثير بسترهاي مختلف کاشت روي رشد و عملکرد خيار گلخانـه ۱۳۸۵محمدرضايي.  .رو ج  ،طباطبايي. ۱۴
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