
  

  ).Plargonium spp(برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی  بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر
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  چکیده 

تولید مطلـوب محصـوالت   . کنندازهاي روحی و روانی، از لحاظ اقتصادي نیز در بازارهاي جهانی خودنمایی میگیاهان زینتی امروزه عالوه بر رفع نی

مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و باروري . کشاورزي نیازمند به خاك مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب براي گیاه است

در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد  محل در  یآزمایشمواد هیومیکی بر روي گیاه زینتی شمعدانی،  به منظور بررسی تاثیر. خاك دارند

و  اسیدهیومیکعامل اول . بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد 4×4صورت فاکتوریل   به تحقیق. انجام گرفت 1394-1393هاي طی سال

، صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی .ندبود گرم بر لیتر) 1و 5/0، 2/0، 0(سطح  در چهار عامل دوم اسید فولویک هر

 هـوایی وزن خشـک    اندام، حجم حجم ریشه، طول ریشه ،ریشه، وزن تر هاي هوایی تر اندام وزن، سطح برگ، طول ریشه، ارتفاع گیاه، ارتفاع شاخه اصلی

نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب بهبود . گیري شداندازه نسبت اندام هوایی به ریشهشک اندام هوایی و ریشه، وزن خ

م وزن خشـک انـدا  ، )گـرم  83/94( تر اندام هـوایی وزن، )مترسانتی 75/41( گیري شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاعاکثر صفات مورفولوژیک اندازه

متـر  سانتی 33/15( و حجم ریشه )مترسانتی 16/45( طول ریشه، )متر مربعسانتی 27/60( ، سطح برگ)گرم 40/16( وزن تر ریشه، )گرم 71/20( هوایی

، سـطح  کمترین ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هـوایی، وزن تـر ریشـه   . تیمار ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک حاصل شد/در ) مکعب

 00/4متـر،   سـانتی  88/25متـر مربـع،    سـانتی  60/29گـرم،   75/4گـرم،   78/5گـرم،   49/36متر،  سانتی 75/20برگ، طول ریشه، حجم ریشه به ترتیب 

در  )عـدد  16/14(همچنین تعداد برگ گیاه تحت تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولیک قرار گرفت و کمتـرین تعـداد بـرگ    . متر مکعب ثبت شد سانتی

سبب بهبود صفات رشدي گیاه شد، این درحالی اسـت کـه تیمـار    ) اسیدهیومیک و اسیدفولویک(به طور کلی کاربرد مواد هیومیکی . تیمار شاهد ثبت شد

  .ترکیبی این دو تاثیر مشهودتري نسبت به کاربرد جداگانه هر کود داشت

  

  وزن خشک ،گیاهان زینتی، مواد آلیسطح برگ،  :يکلید هاي واژه

  

    1 مقدمه

امروزه در جهان گیاهان زینتی عالوه بر تأمین نیازهـاي روحـی و   

روانی، از نظر ارزش اقتصادي نیز در بازارهاي جهـانی میلیاردهـا دالر   

که این مسئله باعـث توجـه    کند سود نصیب کشورهاي تولیدکننده می

تولید مطلوب محصـوالت  ). 28(شود  بیشتر کشورها به این گیاهان می

رزي نیازمند به خاك مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب کشاو

از این رو سالمت خاك باعث افـزایش عملکـرد   ). 82(براي گیاه است 

 ،)24(مواد آلی نقش مهمـی در افـزایش کیفیـت    ). 64 و 50(شود  می

                                                           
دانشـجوي  ، اسـتادیار و  اسـتاد ، دانشـیار  دانشجوي کارشناسی ارشد، -5و  4، 3، 2، 1

ورزي، کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضـاي سـبز، دانشـکده کشـا    

 دانشگاه فردوسی مشهد

  )Email: Shoor@um.ac.ir                             :نویسنده مسئول -*(
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). 20(و بـاروري خـاك دارنـد    ) 44(بهبود خصوصیات فیزیکـی خـاك   

و نیـز  ) 82(حتوي موجود در مواد آلـی  باروري خاك به مقدار زیاد به م

بـراي  ). 44(کیفیت و کمیت و پویایی این مواد در خاك بسـتگی دارد  

تولید مطلوب محصوالت نیازمند به خاك مناسـب و مقـادیر بهینـه از    

هاي مرغـوب   در خاك). 82(عناصر غذایی قابل جذب براي گیاه است 

حی را تشـکیل  هـاي سـط   درصد، در الیـه  2میزان مواد آلی در حدود 

همچنین سوزاندن . دهد که نسبت به خاك ایران بسیار باالتر است می

هـاي ایـران    بقایاي گیاهی باعث کاهش روز افزون مواد آلی در خـاك 

هـاي اخیـر اسـتفاده مـازاد از کودهـاي       در ایـران در سـال  . شده است

شیمیایی باعث کاهش مواد آلی و نامتوازنی مواد غذایی و نیز تخریـب  

ار فیزیکی در خـاك شـده کـه باعـث ایجـاد مشـکالت زیسـت        ساخت

رویـه از   استفاده بـی ). 64و  30(اند  محیطی در پیرامون اطراف ما شده

) 78و  67، 33، 20(کودهاي شیمیایی باعث خسارات زیست محیطـی  

هـاي   توسط نفوذ نیتـرات بـه آب   )78 و 67، 22(ه منابع آب و خاك ب

  )علوم و صنایع کشاورزي( علوم باغبانی نشریه

 35-50.، ص1397 بهار، 1، شماره 32جلد 
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 1397 هارب، 1، شماره 32، جلد )علوم و صنایع کشاورزي(نشریه علوم باغبانی     36

ها داراي  خاك). 67(خاك شده است زیرزمینی و انباشت مواد سمی در 

 ؛)54(سطوح حداقلی از مواد آلی به شکل هوموس و هیومیک هستند 

که فقر این مواد آلـی باعـث کـاهش حاصـلخیزي خـاك و تولیـدات       

هاي کشاورزي  فقر مواد آلی در برخی سیستم). 79(شود  کشاورزي می

اك نیز باعث تخریب ساختمان و فرسایش و متراکم شدن خـ ) فشرده(

اي تحـت   مالحظـه  طور قابل  بهبود خصوصیات خاك به). 54(شود  می

تـرین روش   تأثیر میزان مواد آلی موجود در خاك قرار دارد که عمومی

این مواد در خاك ). 44(احیاء آن، اضافه کردن مواد آلی به خاك است 

عالوه بر تأمین بخشی از مواد غذایی گیاه و انرژي موجودات خـاکزي  

باعـث بهبـود شـرایط فیزیکـی و     ) هـا  هاي خاکی، قـارچ  کرمباکتري، (

شیمیایی خاك مانند بهبود تشکیل خاکدانه، ظرفیت نگهداري رطوبت، 

هدایت هیدرولیکی، وزن مخصوص ظاهري، درجه تراکم و مقاومت در 

اسیدهاي آلی یکـی از منـابع   ). 44(شود  میبرابر فرسایش آبی و بادي 

تـرین اشـکال مـواد آلـی در      ز فـراوان یکی ا). 30(مهم مواد آلی است 

هـاي   که در تمـام محـیط  ) 45 و 24(طبیعت، ترکیبات هوموسی است 

و نقـش مهمـی در تبـادل کـاتیونی،     ) 45(آبـی و خـاکی یافـت شـده     

هـاي   رهاسازي عناصر غذایی و ظرفیت بافري فسفر و ابقـاء مولکـول  

ذب طور مستقیم باعث افزایش ج هوموس به . آلی فلزي و سمی دارند

عناصر غذایی ماکرو مثل نیتروژن، فسفر، گوگرد و عناصر میکرو مثـل  

شـود و بـا تحـرك بخشـی و افـزایش       آهن، روي، منگنز و مـس مـی  

). 24(دهـد   ها را افزایش مـی  هاي میکروبیولوژیکی، جذب کانی فعالیت

هـاي   ترکیبات هوموسی مواد آلی، داراي دو نوع اسید آلی مهم به نـام 

کـه از   )77و  14(دفولویک و جزء هیـومین اسـت   اسیدهیومیک و اسی

انـد و از منـابع    لحاظ ساختار شیمیایی و اندازه مولکولی بـاهم متفـاوت  

سـنگ   مختلفی نظیر خاك، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده و زغال

در پژوهشی که بر روي گل حنا . )77و  26، 14( شوند استخراج می

)Impatiens walleriana L. (مشخص گردیـد کـه   ورت گرفت ص

تیمار ترکیبی اسید هیومیک و اسید فولویک تمام صفات رشدي گیـاه  

گرم بـر لیتـر از   میلی 40غلظت . را نسبت به تیمار شاهد بهبود بخشید

تیمار ترکیبی بیشترین تاثیر را بر افزایش ارتفاع گیـاه و تعـداد گـل در    

گرفت صورت ) 47(در تحقیقی که توسط لی و ایون ). 18(گیاه داشت 

مشخص گردید که کـاربرد هیومیـک اسـید سـبب تحریـک رشـد در       

جعفري، بنفشه، شمعدانی و حنا شده و رشد ریشـه را بهبـود بخشـیده    

پاشـی از  در گل داوودي کاربرد هیومیک اسید به صورت محلول. است

طریق بهبود سرعت فتوسنتز گیاه، صفات رشدي گیاه را بهبود بخشید 

استفاده از اسـید هیومیـک سـبب     Calathea insignisدر گیاه ). 21(

هاي دیگـر افـزایش ارتفـاع    هشدر پژو). 93(بهبود صفات رشدي شد 

) 11(و اطلسـی  ) 52(تحت تاثیر کاربرد اسید هیومیـک در گـل آهـار    

گـزارش کـرده انـد کـه     ) 63(نیکبخت و همکاران . گزارش شده است

. داشـته اسـت   کاربرد اسیدهیومیک افزایش قطر گل در ژربرا را در پی

در تحقیقی دیگر استفاده از اسید هیومیک سبب افزایش تعداد گـل در  

مشخص نمودنـد  ) 17(دادلی و همکاران ). 66(گل گالیول شده است 

که کاربرد مواد هیومیکی تاثیر مثبتی بر تولید گل در اطلسی و جعفري 

در پژوهشی که بـر روي گـل همیشـه بهـار انجـام شـد       . داشته است

ید که استفاده از اسید هیومیک به همران فسـفر در ایـن   مشخص گرد

گیاه، سبب افزایش عملکرد گل خشک، تعـداد گـل، درصـد اسـانس،     

هاي پـایین   اسیدهیومیک در غلظت). 23(عملکرد بذر و روغن بذر شد 

تـر نسـبی در گـل بریـده      گرم بر لیتـر سـبب افـزایش وزن    میلی 100

اند که کاربرد اسیدهیومیک ردهمحققین بیان ک). 10(شود  آلسترومیا می

کاربرد هیومیک ).90(سبب افزایش طول وزن ریشه در گیاه هویج شد 

دار ارتفـاع   گرم در لیتر باعث افـزایش معنـی   میلی 3000اسید به مقدار 

حـق پرسـت و   ). 35(فرنگی نسبت بـه شـاهد شـد     بوته در نشاء گوجه

در لیتــر  گــرم میلــی 50انــد کــه کــاربرد بیــان کــرده) 33(همکــاران 

اســیدهیومیک و اســیدفولویک باعــث افــزایش طــول ســاقه و ریشــه 

گـرم   میلی 300همچنین در گیاه گندم کاربرد ). 33(گیاهچه فلفل شد 

دار بر روي وزن خشک و تر انـدام   بر لیتر اسیدهیومیک باعث اثر معنی

در پژوهشـی  ). 76(هوایی، ارتفاع ساقه و سطح برگ در گیاه گندم شد 

تـر و   شد که مصرف هیومیک اسید سبب افـزایش وزن دیگر مشخص 

کاربرد ترکیبات هیومیکی ). 31(گیاه فلفل شد  خشک برگ و ساقه در

هاي انبوه و تیـره شـدن    بلبلی سبب ایجاد برگ بر روي گیاه لوبیا چشم

 Plargoniumگیاه شمعدانی با نام علمـی  ). 7(ها شد  رنگ سبز برگ

spp.  از خـانواده Geraniaceae   هـاي وحشـی نیـز     داراي گونـه  کـه

هاي  گونه. کشت و کار این گیاه در جهان سابقه طوالنی دارد. باشد می

هـا ممکـن اسـت در     گـل . این جنس بومی آفریقـاي جنـوبی هسـتند   

شمعدانی کم پر یا پرپر باشند که نوع پرپـر آن داراي زیبـایی خاصـی    

هـاي پهـن و    است، همچنین گیاه داراي دمگـل بسـیار طویـل، بـرگ    

). 26(اي از خـود مـی باشـد     دار و شکننده همراه با عطـر ویـژه   کنگره

تاثیر مثبـت  . باشنداسیدهیومیک و اسید فولویک جزء کودهاي آلی می

این مواد بر رشد سایر گیاهان زراعی و باغی توسط سایر محققـین بـه   

این مواد با بهبود جذب عناصـر غـذایی موجـود در    . اثبات رسیده است

آل جهت رشد گیاهان رایط فیزیکی خاك محیطی ایدهخاك و بهبود ش

با توجه به مضرات کودهاي شیمیایی اسـتفاده شـده   . کنندرا ایجاد می

در گیاهان آپارتمانی و با توجه به اینکه این گیاهان در محـیط داخـل   

منزل کاربرد دارنـد، اسـتفاده از کودهـایی بـدون اثـر سـوء کودهـاي        

بـا  . باشـد رفع نیاز غذایی گیـاه مـی   شیمیایی روشی مناسب و مفید در

هـا در  توجه به ماهیت کودهاي هیومیکی و اثرات مثبت تایید شده آن

سایر گیاهان زراعی و باغی، این آزمایش با هدف بررسی اثر کودهـاي  

  .گیاه زینتی شمعدانی انجام شد هیومیکی بر صفات رشدي

 
  



  37    ...برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر

  هامواد و روش

ر صفات مورفولوژیک گیـاه  تاثیر مواد هیومیکی ببه منظور بررسی 

گلخانـه  محـل  در  یآزمایشـ ، ).Plargonium spp(زینتی شـمعدانی  

  هــايدر طــی ســالدانشــکده کشــاورزي دانشــگاه فردوســی مشــهد 

بر پایـه   4×4صورت فاکتوریل   به تحقیق. انجام گرفت 1393-1394 

و  عامل اول اسیدهیومیک. طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد

 )1 و 5/0، 2/0، 0(در چهـار سـطح    اسید فولویک هر کدام عامل دوم

نشـان داده   1آنالیز کودهاي استفاده شده در جدول  .ندبود گرم بر لیتر

 انجـام از گیاهان مادري  1393در اواخر اسفند قلمه گیري . شده است

هاي انتهایی گیاه به همراه یـک تـا دو بـرگ در     ها از قسمت قلمه. شد

هـاي شـمعدانی بـا قطـر      قلمـه (هاي یکسان تهیه شـد   انتها و با اندازه

. متر از قسمت میـانی گیـاه تهیـه شـد     یکسان و طول حدود ده سانتی

) اي رودخانه(در بستري که مخلوطی از دو قسمت ماسه سیاه ها و قلمه

حدود یک ماه پـس از   .قرار گرفتند ،شسته شده و یک قسمت شلتوك

هـا   ز بستر خارج کرده و بـه گلـدان  ها را ا ها آن زایی مناسب قلمه ریشه

 اعمال تیمارهـا  ،دو هفته پس از استقرار گیاهان در گلدان شدند منتقل

تیمارهـا بـه همـراه     اعمال. صورت گرفت )مرتبه 8(هر دو هفته یکبار 

 .بود کـه مقـداري از آن از تـه گلـدان خـارج شـود       صورتیبه  ،آبیاري

انجام ) پس از کشت قلمهماه  8(گیري صفات در انتهاي آزمایش اندازه

صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه . شد

گیري ارتفاع شاخه اصلی و ارتفاع گیـاه   اندازه براي. فرعی شمارش شد

سطح برگ توسـط دسـتگاه   . کش استفاده شدو نیز طول ریشه از خط

. گیري شـد  اندازه) USA،Model Li-COR_1300(سطح برگ سنج 

ها با  ها بالفاصله پس از تخریب گلدان هاي هوایی و ریشه تر اندام وزن

. گیـري شـد   انـدازه  01/0بـا دقـت    GF-300ترازوي دیجیتـال مـدل   

. صورت کامل و با حداقل آسیب دیدگی از خاك خـارج شـد   ها به ریشه

 ،جهـت جلـوگیري از پالسـیدگی    به منظور اندازه گیري وزن تر و بـه 

. هـوایی بالفاصـله بـه یخچـال منتقـل شـدند       هـاي  هـا و انـدام   ریشه

ها  گیري طول ریشه در گلخانه و بالفاصله پس از تخریب گلدان اندازه

هـاي   ها، حجم ریشه و انـدام  پس از شست شوي ریشه. صورت گرفت

هوایی توسط استوانه مدرج و بر اساس میزان افزایش حجم آب نسبت 

گیري  اندازه) رشمیدسقانون ا(متر مکعب  به حجم اولیه برحسب سانتی

گیري وزن خشک  هاي هوایی گیاه جهت اندازه ریشه و اندام). 40( شد

ساعت در آون قرار داده شدند و با ترازوي دیجیتال مـدل   48به مدت 

GF-300  نسبت اندام هوایی بـه ریشـه   . گیري شد اندازه 01/0با دقت

)S/R(  ریشـه بـه    ، از تقسیم وزن خشک بخش هوایی بـه وزن خشـک

 8 افـزار  هاي این پـژوهش توسـط نـرم    آنالیز آماري داده .آید ست مید

JMP و بهانجام شد  2010نرم افزار اکسل  و رسم نمودار با استفاده از  

و  5در سطوح احتمـالی   LSDصفات از آزمون   منظور مقایسه میانگین

  .شد درصد استفاده 1

  

  شک مورد استفاده در آزمایاسید فولوی و اسیدهیومیک آلی کودهاي مشخصات -1جدول 

Table 1- Characteristics of Humic acid and Fulvic acid fertilizers used in the experiment   

  درجه خلوص

Purity  

  اسیدیته

pH 

  حاللیت در آب

Solubility in 
water  

  فرم کود آلی

Form of organic 
fertilizer  

  کشور سازنده

Country of 
production  

  ود آلینوع ک

Type of organic 
fertilizer  

85 % 8-9  85 % 
  گرانوله

Granulate  

  ایتالیا

Italy  

  اسیدهیومیک

Humic acid 

70 % 6 85 % 
  پودري

Powder  

  آلمان

Germany  

  اسیدفولویک

Fulvic acid 

  

  نتایج و بحث

 بین تفاوت که دهدمی نشان ها داده واریانس آنالیز از حاصل نتایج

 سـطح  در مورفولوژیـک  صـفات  تعـدادي از  در مطالعه مورد تیمارهاي

نتـایج حاصـل از   ). 2ل جدو(ت اس دار معنی درصد 5و  درصد 1 احتمال

مقایسه میانگین نشان داد که کاربرد توام اسیدهیومیک و اسیدفولویک 

ارتفاع، طول میانگره، طول : تاثیر مثبتی بر صفات رشدي گیاه از جمله

تـر انـدام هـوایی،    تر ساقه، وزنبرگ، وزن ترتر ریشه، وزنریشه، وزن

وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک اندام هـوایی، حجـم   

  ). 2جدول (ریشه، حجم اندام هوایی و سطح برگ داشت 

  

  ارتفاع گیاه و طول میانگره

 لیتـر  در گـرم  2/0 تیمـار  بـه  مربـوط  ترتیـب  بـه  ارتفاع بیشترین

 در گـرم  5/0 تیمـار  سـپس  و اسید فولویک لیتر در گرم 1 و هیومیک

 لیتر در گرم 1 تیمار آن از بعد و فولویک لیتر در گرم 1 و هیومیک لیتر

 دار معنـی  اخـتالف  فاقـد  کـه  است فولویک لیتر در گرم 1 و هیومیک

 گـرم  1 کـاربرد  به مربوط میانگره طول همچنین بیشترین. بودند باهم

گزارش ). 3جدول (بود  اسید فولویک لیتر در گرم 1 و هیومیک لیتر در

شده است که اسیدهیومیک از طریق افزایش در محتوي نیتروژن گیاه 

همچنین اسـیدهیومیک  ). 8(گردد سبب افزایش رشد و ارتفاع گیاه می

هاي گیاهی و نیز با افـزایش قـدرت    از طریق تأثیر بر متابولیسم سلول

کالت کنندگی و جذب عناصر غذایی بر افزایش رشـد و ارتفـاع گیـاه    



 1397 هارب، 1، شماره 32، جلد )علوم و صنایع کشاورزي(نشریه علوم باغبانی     38

در پژوهشی بیـان شـد کـه اسـیدهیومیک بـه علـت       ). 60(موثر است 

داشتن خواص شبه هورمونی مانند اکسین و جیبـرلین باعـث افـزایش    

هاي رشد گیاهی شده که نهایتاً منجر به افزایش طول ساقه و  هورمون

محققان بسیاري نیز افزایش ارتفـاع را بـا   ). 1(شود بهبود رشد گیاه می

تأیید کردند که با نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش    کاربرد اسیدهیومیک 

افزایش ارتفاع گیاه تحـت تـاثیر   . )87و  77، 12، 8، 3( همخوانی دارد

و کاربرد ) 18(کاربرد ترکیب اسید هیومیک و اسید فولویک در گل حنا 

، اطلسـی  )52(، آهـار  )21(اسید هیومیک به تنهـایی در گـل داوودي   

همچنـین در  . نیز گزارش شده است )83(و شب بو ) 4(، گل الله )11(

هاي بادمجان و فلفل مشاهده شد که پژوهش دیگري بر روي گیاهچه

داري نـدارد   پاشی اسیدهیومیک بر روي ارتفاع گیاه تأثیر معنـی  محلول

. که این نتـایج بـا نتـایج حاصـل از ایـن آزمـایش مغـایرت دارد       ) 65(

ریافتند که اسپري بلبلی د محققین در پژوهشی بر روي گیاه لوبیا چشم

اي سبب افزایش رشد رویشـی   برگچه 2برگی اسیدهیومیک در مرحله 

شـود کـه در نتیجـه سـبب      اي باال در گیاه مـی و افزایش رشد میانگره

افزایش وزن خشک برگ، سـاقه، ارتفـاع و نهایتـاً وزن خشـک گیـاه      

 در فولویـک  اسید هیومیک و اسید کاربرد دیگر درآزمایشی). 7(گردید 

در ). 51(داد  افـزایش  را رشـد سـاقه   شبدر، و زمینی بادام سویا، کشت

مشـخص  . انجـام شـد  ) 75(آزمایشی که توسط روزبهانی و همکـاران  

گردید که تیمار اسیدفولویک نسبت به اسیدهیومیک تاثیر بیشتري بـر  

 از و پـایین  مولکـولى  وزن اسیدفولویک داراى. ارتفاع گیاه گندم داشت

این  کوچک اندازه و کم وزن دلیل به. است فعال بسیار بیولوژیکى نظر

 در و مختلـف  عناصـر  و مینرالهـا  بـا  کمـپلکس  ایجاد آمادگى مولکول

. دارد را گیـاه وخـاك   در عناصر این تحرك و حاللیت بردن باال نتیجه

 ریـز  عناصـر  جملـه  از عناصـر  از تعـداد زیـادي   تواندمى اسید فولویک

 در تواننـد  مـى  عناصـر  این راینبناب. کمپلکس کند را کمیاب و مغذى

 گیاه هاى سلول وارد و جذب، گیاه ریشه توسط طبیعى کامال شرایطى

  ).81(در نتیجه منجر به بهبود رشد گیاه می گردند . گردد

  

  سطح برگ

 لیتـر  در گـرم  2/0 تیمـار  اعمال اثر در برگ سطح میزان بیشترین

 در گـرم  5/0 تیمـار  سـپس  و اسید فولویک لیتر در گرم 1 و هیومیک

. گردیـد  حاصـل  اسـید  فولویک لیتر در گرم 5/0 و اسید هیومیک لیتر

 گـرم  1 تیمار به مربوط ترتیب به برگ سطح میزان کمترین همچنین

 بقیـه  سـپس  و اسـید  فولویـک  کـاربرد  عـدم  و اسید هیومیک لیتر در

اسـیدهیومیک از طریـق   ). 3جـدول  (بود اسید فولویک فاقد تیمارهاي

یاه سـبب افـزایش سـطح بـرگ و میـزان پـروتئین       افزایش نیتروژن گ

در  ).30(شود چراکـه میـزان پـروتئین تـابع نیتـروژن گیـاه اسـت         می

 پژوهشی اثر سطوح مختلف نیتروژن و هیومیک اسـید بـر روي چمـن   

Festuca rubra دار مـواد   بررسی شد که نتایج نشان از تأثیرات معنی

در ). 45(اخساره است هیومیکی در افزایش نیتروژن، فسفر و پتاسیم ش

تحقیقی که بر روي گل الله صورت گرفت مشخص گردید که تیمـار  

در ). 4(سبب افزایش سطح برگ شـد   NPKترکیبی اسید هیومیک با 

انجام شد مشخص گردیـد  ) 9(پژوهشی که توسط باسبگ و همکاران 

بیشترین تـاثیر را  ) امپیپی 150(که بیشترین غلظت از اسید هیومیک 

در پژوهشـی کـه    .ه برگ و افزایش سطح برگ داشـته اسـت  در توسع

انجام شد، مشخص گردید که بیشـترین  ) 59(توسط نقیبی و همکاران 

 Cichorium  شاخص سطح برگ، ماده خشک و وزن برگ در گیـاه 

pumilum      مربوط به تیمار اسیدهیومیک بـوده و درمقایسـه بـا تیمـار

ها مشـخص   در بررسی). 59(فولویک اسید میزان باالتري را نشان داد 

گردید که استفاده از هیومیک اسید نسبت به عدم استفاده از آن سبب 

دهـد کـه در    نتایج نشان مـی ). 55(گردید  افزایش شاخص سطح برگ 

هاي باالتر از حـد مطلـوب    پاشی اسیدهیومیک در غلظت تیمار محلول

هاي  کاربرد غلظت). 30(گیرد گیاه، جذب زیاد مواد غذایی صورت نمی

باالي اسیدهیومیک در تربچه به علت افزایش غلظت عناصر سـنگین  

تر افزایش سطح هاي پایین سبب کاهش سطح برگ گردید ولی غلظت

 بـه  را کـاتیونى  تبـادل  ظرفیـت  اسـیدفولویک ). 70(برگ را سبب شد 

 عنصـر  مقـدار  توانـد مـی  گیـاه  ترتیـب  بدین و دهد مى افزایش شدت

یابد ه این عمل رشد گیاه نیز افزایش میدرنتیج. را جذب کند بیشترى

)57.(  

  
  وزن تر و خشک اندام هوایی

 لیتـر  در گـرم  2/0 غلظت به مربوط هوایی اندام تر وزن بیشترین 

 کمتـرین  همچنین. است اسید فولویک لیتر در گرم 1 و اسید هیومیک

 فولویـک  و اسـید  هیومیـک  ساده کاربرد در هوایی اندام تر وزن میزان

 بـه  مربوط هوایی اندام خشک وزن میزان بیشترین. شد هدهمشا اسید

 فولویـک  لیتـر  در گـرم  1 و هیومیـک  لیتر در گرم 2/0 غلظت کاربرد

 خشـک  وزن میـزان  کمتـرین  داراي کـه  شـاهد  تیمـار  با و است اسید

در آزمایشی بـر روي  ). 3جدول (دارد  داري معنی اختالف است، هوایی

-ATPدلیل افزایش فعالیت ترکیب خیار دریافتند که اسیدهیومیک به 

H+ اسیدهیومیک ). 74(شود در ریشه، سبب افزایش رشد ساقه نیز می

با افزایش جذب عناصـري ماننـد نیتـروژن، کلسـیم، فسـفر، پتاسـیم،       

، آزاد سـازي آب و مـواد غـذایی باعـث     )34(منگنز، روي، آهن، مـس  

د و خواص شبه هورمونی سبب افـزایش رشـ  و ) 74(افزایش رشد گیاه 

محققـین بسـیاري نیـز     .)78و  61( گـردد گسترش انـدام هـوایی مـی   

ز مــواد هیـومیکی بــه اثبــات  افـزایش رشــد گیــاه را در اثـر اســتفاده ا  

تـر بـرگ    بر اسـاس نتـایج، بیشـترین وزن    .)74و  65، 53( اند رسانیده

گـرم در   1گرم در لیتر هیومیک اسـید و   2/0مربوط به کاربرد غلظت 

 2/0تر در کـاربرد غلظـت    کمترین میزان وزن. استلیتر فولویک اسید 

گرم در لیتر هیومیک اسید بدون کاربرد اسیدفولویک مشـاهده گردیـد   

در گیاه صنوبر با افزایش آب و استفاده از مـواد هیـومیکی،   ). 3جدول (



  39    ...برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر

میزان کلروفیل، وزن ریشه، ساقه و برگ و در نتیجـه وزن کـل انـدام    

ین بسیاري افزایش وزن تـر بـرگ را   محقق). 38(هوایی افزایش یافت 

بـر اسـاس    ).73 و 70(انـد  در نتیجه کاربرد مواد هیومیکی تأیید کرده

 2/0تر ساقه مربوط به کاربرد غلظـت   نتایج بدست آمده بیشترین وزن

کمتـرین   .گرم در لیتر فولویک اسـید اسـت   1 گرم در لیتر هیومیک و

گـرم در لیتـر    5/0تر ساقه بـه ترتیـب مربـوط بـه غلظـت       میزان وزن

هیومیک اسید بدون کاربرد فولویک اسید و سپس تیمار شـاهد اسـت   

کاربرد مواد هیومیکی حاصله از منبع لئوناردیت باعث رشد ). 3جدول (

ساقه و افزایش انباشت پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهـن در بـرگ گیـاه    

در گیـاه   ).76(شود، که در گیاهچه هاي زیتون ثبـت شـده اسـت    می

تر و  دار رشد ساقه، وزن ور کاربرد هیومیک اسید سبب افزایش معنیانگ

افزایش وزن خشک ساقه تحت تاثیر مواد ). 73(وزن خشک ساقه شد 

). 30(توان در ارتباط با افـزایش ارتفـاع گیـاه دانسـت      هیومیکی را می

؛ الهراگوبـل و  )25(بـا نتـایج اسـکوبار و همکـاران     نتایج این پژوهش 

دهـد کـه تجمـع     ها نشان می بررسی. مخوانی داشته) 19(همکاران 

در گیاه  ).39(ماده خشک ارتباط مستقیمی با میزان فتوسنتز گیاه دارد 

برهمکنش اسیدهیومیک، کمپوسـت و فسـفر بـر وزن خشـک     ریحان 

برگ نسبت به شاهد نشـان داد کـه بیشـترین وزن خشـک بـرگ در      

تن در هکتـار   10گرم بر کیلوگرم اسیدهیومیک و  میلی 10برهمکنش 

گرم بر کیلوگرم فسفر حاصـل شـد کـه افـزایش      میلی 20کمپوست و 

تحقیقات نشان داده اسـت   ).82(درصدي نسبت به شاهد داشت  105

که استفاده از اسیدهیومیک سبب افـزایش فسـفر و نیتـروژن در گیـاه     

بنت گراس شـده و در نتیجـه سـبب افـزایش مـاده خشـک در گیـاه        

شـی کـه توسـط دانشـور حکیمـی میبـدي و       در پژوه). 30(گـردد   می

هـاي پـایین   صورت گرفت مشخص گردید که غلظـت ) 13(همکاران 

موثرتر از غلظت بـاالي  ) گرم در لیترمیلی 400و  100(اسید هیومیک 

بـر وزن تـر و خشـک چمـن     ) گرم بر لیترمیلی 1000(اسید هیومیک 

یش افـزا  NPKدر گل مریم کاربرد ترکیبـی اسـید فولویـک و    . بودند

در ). 84(تعداد برگ ، سطح برگ و وزن خشک برگ را در پی داشـت  

پژوهشی دیگر مشـخص گردیـد کـه کـاربرد اسـید هیومیـک سـبب        

در پژوهشـی بـر روي   ). 56(بیشترین وزن تر گل در جعفـري گردیـد   

درصـدي در   22گندم دریافتند که کاربرد مواد هیومیکی سبب افزایش 

کاربرد ). 41(ریشه شده است درصدي در طول  50وزن خشک گیاه و 

و اسید اسـتیک سـبب افـزایش غلظـت آهـن و       تلفیقی اسیدهیومیک

شیره سلولی در گیاه انگور شد کـه نهایتـاً باعـث افـزایش      pHکاهش 

در پـژوهش هـاي   ). 68(فتوسنتز و وزن خشک انـدام هـوایی گردیـد    

دیگري در رابطه با تأثیر مثبت مواد هیومیکی بر افزایش وزن خشـک  

اسـیدهیومیک  . )91و  86، 85، 73، 61( ام هوایی تاکید شده اسـت اند

هاي فتوسنتزي  با افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو، سبب افزایش فعالیت

محققان بسیاري افـزایش  ). 15(شود و در نتیجه افزایش رشد گیاه می

و  65(وزن خشک ساقه را در اثر کاربرد مواد هیـومیکی تأییـد کردنـد    

دیگر کاربرد اسیدفولویک سبب افزایش رشد در گیاه  در پژوهشی). 71

 و غـذایى  افزایش کارایى عناصـر  موجب اسیدفولویک). 75(گندم شد 

 طویـل  و سـلولى  تقسیم افزایش موجب همچنین. شودمى نفوذپذیرى

 از تولیـد  ظرفیـت  افـزایش  موجب اسید فولویک. گرددمی شدن سلول

  ).57(گردد مى کلروفیل نیز سنتز افزایش طریق
  

  طول ریشه و حجم ریشه

 گـرم  1 تیمارهاي به مربوط ترتیب به ریشه طول میزان بیشترین

 2/0 تیمـار  و اسـید  فولویـک  لیتر در گرم 5/0 و اسید هیومیک لیتر در

 سـپس  و اسـید  فولویک لیتر در گرم 5/0 و اسید هیومیک لیتر در گرم

 کـه  اسـت  هیومیک کاربرد بدون اسید فولویک لیتر در گرم 2/0 تیمار

 ترتیب به ریشه طول میزان کمترین. بودند باهم دار معنی اختالف فاقد

 کـاربرد  بـدون  اسـید  هیومیک لیتر در گرم 2/0 تیمار کاربرد به مربوط

 بـدون  اسـید  فولویـک  لیتـر  در گرم 1 تیمار همچنین و اسید فولویک

کـاربرد اسـیدهیومیک بـا پایـه      ).3جدول (است  اسید هیومیک کاربرد

محققـان   ).42(ردیت سبب افزایش طول ریشه در افراي قرمز شد لئونا

بسیاري نیز افزایش طول ریشه را در صورت استفاده از هیومیک اسید 

انجام شـد،  ) 47(در پژوهشی که توسط لی و ایونت ). 74(تأیید کردند 

مشخص گردید که کاربرد هیومیک اسید سبب بهبـود رشـد ریشـه در    

هـاي اکسـین    وجـود گـروه  . ی و حنـا شـد  گل جعفري، بنفشه، شمعدان

موجود در اسیدهیومیک باعث افزایش رشد جانبی ریشه و طول سـاقه  

کاربرد اسیدهیومیک در محلـول  ). 6(در غشاء سلولی گیاه ذرت گردید 

غذایی سبب افزایش محتواي نیتروژن در اندام هوایی و رشد شاخساره 

زنـی   بـر روي جوانـه  نتایج مقایسه میانگین ). 89(و ریشه در ذرت شد 

دار  دهد که پیش تیمار اسیدفولویک باعث افزایش معنی گندم نشان می

چه و ساقه چـه نسـبت بـه پـیش تیمـار اسـیدهیومیک        در طول ریشه

احتماالً کاربرد اسـیدهیومیک باعـث تحریـک تولیـد هورمـون      . گردید

زنی و رشد دانه  شود که این هورمون نقش مهمی در جوانه جیبرلین می

  ).44(ها دارد  رست

شـود یکـی    اسیدهیومیک باعث فعالیت دو مکانیسم در گیـاه مـی  

هـا و دیگـري    اثرات سیگنالی مواد معدنی به خاطر متابولیسم هورمون

در اندام ریشه که در نهایت منجر بـه    ATPaseافزایش فعالیت پمپ 

تغییر در ایـن نسـبت    گردید؛ افزایش سرعت دسترسی ریشه به نیترات 

ها از جمله سایتوکنین  ساقه در گیاه بستگی به مقدار هورمون ریشه به

هـا دخالـت در میـزان     هاي هورمون و آبسیزیک دارد زیرا یکی از نقش

 ).74(باشـد   هـا مـی   دسترسی مواد غذایی ریشـه و آسیمیالسـیون آن  

کاربرد اسیدهیومیک سبب تحریک بیشتر رشد و عملکرد ریشه نسبت 

ین عمل ناشی از افزایش جذب مواد غذایی به اندام هوایی گردید که ا

عبـارتی اسـیدهیومیک باعـث فراهمـی و      ها است یـا بـه   توسط ریشه

  ).73(دسترسی بهتر مواد غذایی براي ریشه شده است 
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  41    ...برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر

  

لیتر در لیتر  میلی 100و  50ها نشان داد که کاربرد سطوح  پژوهش

و  50رنگی و همچنـین کـاربرد   ف اسیدهیومیک در گیاهچه هاي گوجه

لیتر در لیتر اسیدهیومیک در بادمجان سبب افـزایش   میلی 150و  100

). 77(دار رشد برگ، ساقه و ریشه نسبت به گیاهان شاهد گردید  معنی

گرم در لیتر اسـیدهیومیک سـبب    میلی 300نتایج نشان داد که کاربرد 

گیـاه گنـدم    ریشه  دار در سطح، حجم، طول وزن خشک افزایش معنی

توان به عنـوان شـاخص    هاي مربوطه را می شد که این افزایش صفت

مناسبی براي استفاده بهتر از منابع محدود محیطی توسط گیاه لحـاظ  

سـدیم،  (کنندگی عناصـرغذایی  اسیدفولویک به دلیل کالت). 71(کرد 

قابلیـت اسـتفاده از   ....) پتاسیم، منیزیوم، روي، کلسیم، آهـن، مـس و   

هاي براي گیاه را افزایش داده و سبب ظهور افزایش رشد ریشه عناصر

  ).62(گردد جانبی می

  

  وزن تر  و خشک ریشه

 در گـرم  2/0 غلظـت  متقابـل  اثر به مربوط ریشه تر وزن بیشترین

 کمتـرین . اسـت  اسـید  فولویک لیتر در گرم 2/0 و اسید هیومیک لیتر

 بدون اسید یومیکه متفاوت هاي غلظت به مربوط ریشه تر وزن میزان

کــاربرد اســیدهیومیک در ). 3جــدول (اســت  اســید فولویــک کــاربرد

هاي متفاوت سبب افزایش وزن خشک ریشه نسبت بـه حالـت    غلظت

گـرم در لیتـر    2/0بیشترین وزن خشـک ریشـه در غلظـت    . شاهد شد

هاي باالتر از اسیدهیومیک از لحـاظ  غلظت. هیومیک اسید حاصل شد

کـاربرد فولویـک اسـید    . ي با یکـدیگر نداشـتند  دارآماري تفاوت معنی

هاي مختلف بـه  سبب افزایش وزن خشک ریشه گردید اما بین غلظت

محققـین  ). 1شـکل  (داري مشاهده نگردیـد  کاربرده شدهتفاوت معنی

هـاي اکسـین موجـود در اسـیدهیومیک      بیان کرده اند که وجود گـروه 

ـ  ). 6(باعث افزایش رشد جـانبی ریشـه مـی شـود      ) 36(وان جـک و ای

اند که کاربرد اسـید هیومیـک وزن تـر ریشـه جعفـري و      گزارش کرده

نتایج تحقیقی بـر روي برخـی ارقـام تربچـه     . شمعدانی را افزایش داد

دار در طـول   نشان داد که کاربرد اسیدهیومیک سـبب افـزایش معنـی   

موادهیومیکی باعث افزایش تحریک با وجود اینکه ). 44(ریشه گردید 

شوند ولی اثر بخشی آن بر روي سیسـتم   ندام هوایی میرشد ریشه و ا

اسیدهیومیک همچنین  .)72و  71، 70، 69، 48( ریشه مشهودتر است

). 77(هاي ریشه سبب تقویت ریشه مـی شـود    با تأثیر بر فعالیت آنزیم

هـاي کـاهو   ترکیبات نیتروژنی موجود در هیومیـک اسـید در گیاهچـه   

اسیدهیومیک و اسیدفولویک ). 92(باشد چه می عامل اصلی رشد ریشه

سبب افزایش نفوذپذیري غشاء سلول و صـعود بهتـر مـواد غـذایی از     

غشاء شده و همچنین نفوذپذیري خاك نسبت به نیتـروژن را افـزایش   

دهد که افزایش جذب پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر توسط گیاه را می

دهد ا افزایش میزنی و رشد ریشه و ساقه ر در پی دارد که نهایتا جوانه

 400در پژوهشی کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولویک با سـطوح  ). 33(

زمینـی در بسـتر شـن سـبب      گرم بر لیتر در سویا و بـادام  میلی 800تا 

اسیدهیومیک در  ).88(خصوص وزن ریشه شد   افزایش رشد ساقه و به

در  کند در نتیجـه  افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز نقش مؤثري را ایفا می

فراهمی میزان فسفر براي گیاه مؤثر است، همچنین جذب نیتروژن در 

کند، بـه همـین دلیـل هیومیـک      حضور اسیدهیومیک افزایش پیدا می

-در سـیب ). 46(ریشه گیاه شـد   اسید سبب افزایش طول وزن خشک 

درصـدي تعـداد بـرگ،     10زمینی کاربرد هیومیک اسید سبب افزایش 

درصـدي وزن خشـک    28افزایش  درصدي سطح برگ و 13افزایش 

ریشـه را   توان علت افزایش وزن خشک اندام زیرزمینی شد، احتماالً می

در اثر کاربرد مواد هیومیکی به این دلیل دانست که ایـن مـواد سـبب    

ها شده که به سبب آن  افزایش کلروفیل، فتوسنتز و تولید کربوهیدرات

کاربرد هیومیـک   اي بیان شد که در مطالعه. وزن خشک افزایش یافت

گرم بر کیلوگرم خـاك، سـبب افـزایش     میلی 100و  50اسید به مقدار 

ریشه و ساقه و همچنین غلظت نیتروژن خـاك و   دار وزن خشک معنی

کــاربرد ). 85(اي در گیــاه نســبت بــه شــاهد گردیــد  نیتــروژن ذخیــره

گرم در لیتـر سـبب افـزایش     میلی 54اسیدهیومیک در گندم به میزان 

همچنـین  ). 41(ریشـه گردیـد    در مـاده خشـک  % 22ل و در طو% 50

دار در وزن  کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولویک سـبب افـزایش معنـی   

زمینی و شـبدر کشـت شـده در     خشک ساقه، ریشه در گیاه سویا، بادام

دهد بین میزان کلروفیل برگ و  نتایج نشان می ).88(بستر شن گردید 

رنگی رابطه مثبتی برقرار اسـت  ف وزن خشک اندام هوایی در گیاه توت

محققــان دیگــري نیــز افــزایش طــول ریشــه را در اثــر کــاربرد ). 16(

ها عدم تاثیر مواد اما در برخی پژوهش) 90(اسیدهیومیک تأیید کردند 

که با نتایج ) 61(ریشه نیز ثبت شده است  تر و خشک هیومیکی بر وزن

  .حاصله از آزمایش فوق مطابقت ندارد

  

  تعداد گره تعداد برگ و

با توجه به اثر ساده اسیدهیومیک و اسیدفولویک مشخص گردیـد  

دار متوسط  که کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب افزایش معنی

دهـد   ها نشان مـی  بررسی). 1شکل (تعداد برگ نسبت به شاهد گردید 

خاصیت شبه هورمونی موجود در مواد هیومیکی سـبب طویـل شـدن    

هـاي فتوسـنتزي و    اد بـرگ، افـزایش فعالیـت   هـا، افـزایش تعـد    برگ

 20در گیاه گـل سـرخ کـاربرد کـود حـاوي      ). 16(شود توده می زیست

دار وزن خشک برگ و تعـداد   درصد موادهیومیکی سبب افزایش معنی

نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج سایر محققـین در  ). 32(برگ شد 

ـ    ومیکی همخـوانی دارد مورد افزایش تعداد برگ با استفاده از مـواد هی

بو کـاربرد اسـید هیومیـک سـبب     در گیاه شب). 77و  65، 61، 58، 1(

  ). 83(افزایش تعداد برگ نسبت به شاهد شد 
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  43    ...برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر
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 اسیدفولویک بر تعداد گره، تعداد برگ و وزن خشک ریشه گیاه شمعدانی ×اثر کاربرد اسیدهیومیک  - 1شکل 

Figure 1- Effect of Humic acid × Fulvic acid on node number, leaf number and root dry weight of geranium 
  

انجام شد مشـخص  ) 43(در پژوهشی که توسط کشاورز و ماقانی 

هـا در  گردید که کاربرد اسیدهیومیک سبب ممانعت از زردشدگی برگ

 در گل مریم کاربرد اسید فولویـک بـه همـراه   . بریده لیلیوم شدشاخه 

NPK  بر طبق نتایج بـه دسـت   ). 84(سبب افزایش تعداد برگ گردید

اثـر سـاده هیومیـک اسـید و فولویـک اسـید، کـاربرد         آمده از بررسی

هیومیک اسید سبب افزایش در میـزان تعـداد گـره نسـبت بـه شـاهد       

هاي باالي فولویک اسید سبب افزایش  گردید، همچنین کاربرد غلظت

شـکل  (ظت پایین فولویک اسید گردید تعداد گره نسبت به شاهد و غل

محققین در پژوهش صورت گرفته بر روي کنجد بیان کردنـد کـه    ).1

 33استفاده از هیومیک اسید در تیمـار قطـع آبیـاري، سـبب افـزایش      

 از پـس  دیگـر،  پژوهشـی  در). 55(درصدي تعداد گره در ساقه گردیـد  

 عملکـرد  اجزاي و عملکرد فولویک بر مختلف اسید سطوح اثر بررسی



  45    ...برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی بر اسیدفولویک و اسیدهیومیک اثر

 بهبـود  ضمن فولویک اسید کاربرد که اسفرزه گزارش شد دارویی گیاه

را  شـوري  تـنش  از ناشـی  خسـارات  گیـاه،  کیفـی  و کمی خصوصیات

  ). 29(داد  کاهش

 

  گیري کلی نتیجه

 اثرات کاهش هیومیکی، آلی کودهاي تاثیر منظور به آزمایش این

 بـر  گیـاه،  در رشد کیفیت بهبود و شیمیایی کودهاي از استفاده مخرب

دهـد   تحقیقـات نشـان مـی   . شد انجام شمعدانی زینتی گیاه گونه روي

هاي کاربرد کودهاي هیومیکی سبب افزایش محتوي نیتروژن در اندام

تحقیقـات مختلفـی بـر تـاثیر مثبـت کودهـاي       . هوایی گیاه می شـود 

گـزارش شـده اسـت کـه     . انـد هیومیکی بر صفات رشدي تاکید داشته

ی موجود در هیومیک اسید یک عامل مهم و تاثیرگذار ترکیبات نیتروژن

ایجاد تغییرات هورمونی در گیاه که به دلیل . در رشد گیاهان می باشند

شــود افــزایش رشــد خاصــیت شــبه هورمــونی ایــن مــواد ایجــاد مــی

 pHهمچنین این مواد با ایجاد . هاي مختلف گیاه را در پی دارد قسمت

ب بیشـتر عنصـر نیتـروژن و    هـاي قلیـایی باعـث جـذ     خنثی در خاك

 نتـایج  به توجه با. درنهایت افزایش رشد اندام هوایی در گیاه می شوند

 کیفـی  و کمـی  صفات روي بر هیومیکی مواد کاربرد از آمده دست به

 اسـیدهیومیک  ترکیبی اثر کاربرد که کرد بیان توان می شمعدانی گیاه

 اثـر  از تر موفق بسیار شده گیري اندازه صفات اکثر در اسیدفولویک و

  .است بوده گیاه روي بر آلی مواد این ساده
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Introduction: Ornamental plants play a vital role in meeting the mental and spiritual needs of peoplethat 

considered significance from commercial point of view as well. Optimal production of agricultural products 
requires suitable soil and adequate and absorbable nutrients for plant. Organic materials are important because 
ofimproving soil physical properties and soil fertility. Soil fertility depends on the content oforganic matter as 
well as the quality, quantity and dynamics of these materials insoil. Organic acids are an important source of 
organic matter. One of the most abundant forms of organic matter in nature is humic compounds which can be 
found in all soil and water environment. They play an important role in cation exchange, nutrients release, 
phosphorus buffering capacity and metal and toxic organic molecules maintenance. 

Materials and Methods: In order to evaluate the effect of humic substances on morphological 
characteristics of geranium, thisexperiment was conducted in research greenhouse of Ferdowsi University of 
Mashhad during the years 2014 and 2015. The experiment was carried out as factorial based on completely 
randomized design with two factors and three replications. The first factor hadfour levels of humic acid (0, 0.2, 
0.5 and 1 g/l), and the second hadfour levels of fulvic acid (0, 0.2, 0.5 and 1 g/ml). Treatment was usedalong 
with irrigation. Morphological characteristics included the number of leaves, number of nodes, number of 
branches, plant height, root length, leaf area, fresh weight of shoot, fresh weight of leaf, fresh weight of root, dry 
weight of shoot, dry weight of leaf, dry weight of root, volume of shoots, volume of root, fresh weight of shoot 
were measured at the end of the experiment. Statistical analysis of the results was performed by using Jmp-8 
software. Charts were drawn using Excel 2010 and difference among treatments means were compared with 
LSD test. 

Results and Discussion: The results of means comparison showed that combined use of humic acid and 
fulvic acid hadpositive effects on growth traits such as height, internode length, root length, fresh weight of 
shoot, fresh weight of root, fresh weight of leaf, dry weight of shoot, dry weight of leaf, volume of shoot, volume 
of root and leaf area. Research had shown that the application of humic fertilizers increased nitrogen content in 
shoots of the plant. It wasreported that nitrogen compounds existed in humic acid are important factors affecting 
the growth of plants. Humic acid also increasedshoot growth by increasing the uptake of nitrogen, calcium, 
phosphorus, potassium, manganese, zinc, iron and copper as well as hormone-like properties. It wasalso found 
that humic acid enhancedplant growth by increasing the activity of the RuBisCO enzyme and the subsequent 
increase in photosynthetic activity. Furthermore, humic acid reduced the pH of alkaline soils and causedthe 
nitrogen to be absorbed to a greater extent. The use of humic substances increased the leaf area and thus 
photosynthesis, therefore leading to the production of more dry matter in plants. Humic fertilizers also had a 
significant effect on root growth. Researchers had suggested that the presence of oxygen groups in humic acid 
increased lateral root growth. Although humic acid increased the growth of both root and shoot, its effectiveness 
on the root system wasmore evident. 

Conclusions: This experiment was conducted with the aims of evaluating the effect of humic organic 
fertilizers, reducing the harmful effects of chemical fertilizers and improving the quality of plant growth in 
geranium. According to the results obtained from the present research, it can be concluded that combined 
application of humic acid and fulvic acid had greater effects on the majority of traits compared to the sole 
application of aforementioned compounds.  
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