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 چکیده

در که سنبل آبی باشد. در این پژوهش از ها مییکی از عوامل تولید که در پرورش گل و گیاهان زینتی بسیار پر اهمیت است توجه به بستر کشت آن
دسترس برای تهیه کمپوستت  عنوان یک منبع قابل بهها و آبگیرهای شمال کشور مطرح بوده ساز در تاالبیک علف هرز مشکل عنوانهای اخیر بهسال

 یتصتادف  کتام ا  طترح  قالت   در لیفاکتورصورت آزمایش به .استفاده شد Artistهای شیمیایی در تولید گل ژربرا رقم و از هیومیک اسید به جای نهاده
یلت یم ۵00 و ۲۵0 صتفر، ) اسید کیومیه دوم فاکتور و( یحجم درصد ۱00 ،۷۵ ،۵0 ،۲۵ ،0های نسبت با) یآب سنبل کمپوست اول فاکتور. گرفت انجام
دار بود. بیشترین عملکرد با با توجه به نتایج بدست آمده اثر کمپوست، هیومیک اسید و برهمکنش آنها بر اکثر صفات مورد بررسی معنی .بود( تریل در گرم
روز زودتر  40بود. در این تیمار زمان ظهور گل گرم در لیتر هیومیک اسید میلی ۵00+%۵0درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد مربوط به کمپوست  ۱۱۷

گترم در لیتتر هیومیتک    میلی ۵00+  %۲۵درصد افزایش نسبت به شاهد در کمپوست  ۵۲/۱۵۵نسبت به شاهد اتفاق افتاد. بیشترین محتوای کلروفیل با 
 کمپوستت ک اسید مشاهده شد. میزان عنصر کلسیم در گرم در لیتر هیومیمیلی ۲۵0کمپوست +  %۵0اسید مشاهده شد. بیشترین میزان پتاسیم در بستر 

درصد کمپوست سنبل آبتی   ۵0و  ۲۵گرم در لیتر هیومیک اسید در حداکثر بود. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از بستر کشت میلی ۵00+  % ۵0
 شود.ت رویشی، گلدهی و عمرگلجایی ژربرا توصیه میگرم در لیتر به منظور بهبود صفامیلی ۵00و  ۲۵0های به همراه هیومیک اسید با غلظت

 

 بستر کاشت، عمرگلجایی، عناصر، زمان گلدهی  کلیدی: هایواژه
 

    1 مقدمه

هتای  کته دارای گتل   Asteraceaeگیاهی علفی از ختانواده   گل ژربرا
ای عنوان گل شاخه بریده، گلتدانی و باغهته  رنگارنگ زیبایی است. به

 باشتد گل شاخه بریده مهتم جهتان متی    ۱0له شود و از جمکشت می

یکی از عوامل تولید که در پرورش گتل وگیاهتان زینتتی دارای     (.46)
هتای  باشد. در سالها میاهمیت فراوان است، توجه به بستر کشت آن

اخیر کشت بدون خاک یکی از سیستم های اصلی کشت در بین فنون 
ی زینتتی بتوده استت.    هتا تولید گل مختلف استفاده شده در باغبانی و

انتختاب بستتر    یکی از عوامل مهم در یک سیستم کشت بدون خاک،
Eichhornia crassipes  (.Mart)(. ستنبل آبتی )  4۷مناس  است )

Solmsمتعلق به خانواده )Ponteridiaceae      از گیاهان آبتزی و جتز
شود. ایتن گیتاه از ستال    ده گونه علف هرز مهاجم جهان محسوب می
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استفاده از سنبل  .(۵4ان یک مشکل عمده مطرح گردید )عنوبه ۱940
عنوان یتک منبتع تجدیتد پتویر و پایتدار، محصتوالت زیستت        آبی به

ایتن گیتاه حتاوی     (.۵۱محیطی و ارزان قیمت را فراهم خواهتد کترد )  
عناصر غوایی زیاد )نیتروژن، فستفر(، محتتوی    درصد آب، 9۵بیش از 

تبدیل سنبل آبی بته   (.۲6اشد )بهای فیبری زیادی میپروتئین و بافت
های متوثر بترای کنتترل آن    کمپوست یکی از روشکمپوست و ورمی

کارگیری کودهای شیمیایی و رشتد تهتاجمی   است که باعث کاهش به
 گزارش شده است کمپوستت  .(4۵)شود ها میها و مردابآن در تاالب

 یرمقتاد  دارای متواد آلتی،   و غتوایی  عناصر بر ع وه کمپوستورمی و
 زیستت  بهبتود  طریتق  متواد از  این که باشندمی هیومیکی مواد زیادی
 افتزایش  ( باعتث ۱3روی ) و آهن بویژه خاص، غوایی عناصر فراهمی
(. طبق گزارشی استفاده از کمپوست ۵۲شوند )می گیاه عملکرد و رشد

 Crossandraستتنبل آبتتی بتتر روی گیتتاه زینتتتی کراستتاندرا )     

unduleafolia)  ،تعداد برگ، طول ریشه، نسبت شاخساره ارتفاع گیاه
طول گل آذیتن و   وزن خشک کل، اولین گلدهی، تعداد گل، به ریشه،

در پژوهشتی ستنبل آبتی در     (.۲۲شاخص برداشت را بهبود بخشتید ) 
مقایسه با دیگر مواد آلی و کودهتای غیتر آلتی تعتداد گتل را در گتل       

وریتتان و (. ن43افتتزایش داد ) (Tagects erecta) آفریقتتایی جعفتتری
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( اثر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوستت ستنبل   4۱همکاران )
( مورد بررسی قرار دادند، با توجته  .Lilium spآبی را در گیاه سوسن )

به نتایج بدست آمده اثر سطوح پایین کمپوست و ورمی کمپوستت بتر   
دار بتود. ایتن   روی صفات موفولوژیکی و عمر گلجایی این گیاه معنتی 

گی مثبتی در افزایش میزان کلسیم و عمر گلجایی در محققین همبست
(. 4۱کمپوستت گتزارش کردنتد )   بسترهای حاوی کمپوستت و ورمتی  

استفاده از کود های طبیعی از جمله استید هیومیتک کته یتک پلیمتر      
تواند جهت افزایش طبیعی در نتیجه پوسیدگی مواد آلی خاک است می

 (49) اهسون و چمنتی (. ش۲محصول و کیفیت آن به کار گرفته شود )
از  گزارش کردند که هیومیک استید بتر خصوصتیات رشتد و عملکترد     

 برگ، ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل گتل بریتدنی شت  بتو     جمله تعداد

(Matthiola incana ‘Hanza’)  .نیکبختتت و  متتوثر بتتوده استتت
( با بررسی تأثیر هیومیک اسید بتر گتل شتاخه بریتدنی     40همکاران )

د که هیومیک اسید ع وه بر افزایش عملکترد، منجتر   ژربرا نشان دادن
به افزایش جوب کلستیم و در نتیجته افتزایش عمتر گلجتایی گتل و       

شود. تولیتد بستتر کشتت ارزان و در دستت     کاهش خمیدگی ساقه می
تواند سب  کاهش هزینه تولید در پرورش گیاهان زینتی باشد. رس می

داتتی بتودن ایتن    افزایش هزینه و کاهش دسترسی پیتت متاس و وار  
های کشت جایگزین بستر محصول باعث مطالعه در زمینه کمپوست و
اثر کمپوست سنبل آبتی بته    شده است هدف از پژوهش حاضر بررسی

وارداتتی )از   دسترس جایگزین بسترهای کشتت  عنوان یک منبع قابل
هتای  هیومیتک استید بته جتای نهتاده     جمله پیت ماس( در تلفیق بتا  

 گل ژربرا بود. در تولیدشیمیایی 
 

 هامواد و روش

 کتام   طترح  قالت   در لیت فاکتورآزمتایش   صتورت بهحاضر  پژوهش
 بتا ) یآبت  ستنبل  کمپوستت  اول فتاکتور . شد انجام تکرار 3 با یتصادف
در  متاس  تیت پ نیگزیجا یحجم درصد ۱00 ،۷۵ ،۵0 ،۲۵ هاینسبت

 و ۲۵0 صتفر، های با غلظت) دیاس کیومیه دوم فاکتور و( تیمار شاهد
 نستبت  بتا  تیت پرل+  متاس  تیت پ  یت ترک. بود( تریل در گرمیلیم ۵00

بترای تهیته   . شتد  گرفتته  درنظر شاهد ماریت عنوان به ۱به  ۲ حجمی
ای در حاشتیه شتهر   کمپوست سنبل آبی، گیاه سنبل آبتی از رودخانته  

های سنبل آبی به قطعتات ریتز خترد    ابتدا برگآوری شد. ساری جمع
فتاب خشک شتد و بته ضتخامت پتنج     شده و حدود هشت ساعت در آ

متر در کف ظرف پخش گردید. روی این الیه به ضخامت یتک  سانتی
سانتی متر کود دامی نیمه مایع به صورت یکنواخت پختش شتد و در   

ای از خاکستتتر چتتوب و آهتتک قتترار گرفتتت. ستتپ  بتتاالی آن الیتته
سانتی متر برگ خرد شده سنبل آبی و برگ سبز علتف هترز متر     ۱۵

این کار مجددا تکرار شد تا ارتفاع الیه به یک متتر برستد.    ریخته شد.
باالترین الیه با برگ خشک درختان، علف، کود دامی، و آهک و ورقه 

منظتور هتوادهی بهتتر در مرکتز آن     پ ستیکی مشکی پوشانده شد. به
روز یتک  ۱۵یک سوراخ ایجاد گردید. برای تجزیه بهتر کمپوست هتر  

از گوشت ماه اول، مواد انباشته شده به رنگ رو شد بعد  بار توده زیر و
ها تا حدودی تجزیه شد و در نهایت بعتد  ای روشن در آمد و برگقهوه

از گوشت دو و نیم ماه کمپوست آماده شد. بعد از این مرحلته پوشتش   
برداشته شد و کمپوست در زیر نور خورشید خشتک گردیتد کته بتوی     

 شتت بتافتی ژربترا رقتم     هتای ک گیاههه .(33)نامطبوع نداشته باشد 

Artistهتایی بتا   از شرکت طراوت سبز ثمین اصفهان تهیه و در گلدان
متر در بسترهای مورد نظر کاشته شد. هیومیتک  سانتی ۱9قطر دهانه 

میانگین دمای ش  و اسید هر ده روز یک بار پای بوته استفاده گردید. 
ه درجتت ۲3±۲و  ۱۷±۲روز در گلخانته در طتول آزمتتایش بته ترتیت      

ماه بعد از  6 درصد بود. ۷۵تا  6۵گراد و میانگین رطوبت گلخانه سانتی
کاشت صفات مورد بررسی شامل زمان گلدهی، تعداد گل، تعداد برگ، 
طول ساقه گل، قطر ساقه گل، قطر دیستک گتل، وزن تتر و خشتک     

 (،6کلروفیتل کتل و کاروتنوییتد )    ،(3۵شاخساره و ریشه، میزان فنل )

ژن، فسفر، پتاستیم و کلستیم بترگ، نشتت یتونی      غلظت عناصر نیترو
گیتری عمتر   گیری شد. جهت انتدازه ( و عمر گلجایی اندازه۵8) گلبرگ

گلجایی، زمانی که گل به شکوفایی کامل رسید، ساقه گل جدا گردیتد  
لیتتر آب مقطتر در آزمایشتگاه بتا دمتای      میلتی  ۲۵0و در ظرف حاوی 

روزانته   صتورت یی بته گراد قرار گرفت. عمر گلجتا درجه سانتی ۲±۲۲
گتل بتا شتمارش تعتتداد روزهتتای    دوام عمتر. مشاهده و ثبت گردید
شتد   ها ارزیابیگلدرصد  ۵0تا زمان پژمردگی پت  از برداشتت گتل 

و به  آوریجمعبرگ  هایگیری غلظت عناصر، نمونه(. برای اندازه3۱)
به  گرادانتیس درجته 80در دمتای  هانمونه. دآزمایشگاه انتقال داده ش

درآمدند. پ  از تهیه  پتودر صورتبهخشک گردیده و  ساعت 48 مدت
 شتد  گیتری انتدازه  ف یتم فتتومتر  عصاره، پتاسیم با استفاده از دستگاه 

 اتیلن دی آمین تترا استتیک استید   کلسیم به روش تیتراسیون با (.۵6)
ن از گیری نیتتروژ (. برای اندازه۲4 و ۱۱محاسبه گردید ) رمتوال 0۱/0

گرم از برگ خشک را با کمتک استید    ۲/0روش کجلدال استفاده شد. 
گراد به کمتک کاتتالیزور   سانتی درجه 360سولفوریک غلیظ در دمای 

 3۲0 هضم و سپ  درصد نیتروژن با دستگاه کجلدال اتوماتیک متدل 
افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده(. ۵0قرائت گردید )

حتداقل   ها بتا استتفاده از آزمتون   و مقایسه میانگین داده SASآماری 
 انجام شد.در سطح احتمال پنج درصد  (LSD)دار تفاوت معنی

 

 نتایج و بحث

ها نشان داد که نتایج به دست آمده از جداول تجزیه واریان  داده
های مورفولتوژیکی، فیزیولتوژیکی و بیوشتیمیایی انتدازه    اکثر شاخص

ثیر تیمارهتای مختلتف کمپوستت ستنبل آبتی و      گیری شده تحت تتا 
 .هیومیک اسید قرار گرفتند
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 برخي خصوصیات شیمیایي مواد آلي مورد استفاده -1جدول 
 Table 1- Selected chemical properties of organic matters used 

C N P K Na EC pH  

(%) ) 1-(mg kg )1-(mS cm    

2.9 2.4 355 9783 519 1.6 7.8 
 کمپوست

 Compost 

5.8 1.7 51.9 325 589 0.65 6.9 
 ماس پیت

 Peat moss 

 
 Artistرقم  ژربرا مورد بررسي در تجزیه واریانس اثر کمپوست و هیومیک اسید بر برخي صفات -2جدول 

Table 2- ANOVA for measured traits in gerbera cv. Artist under different levels of compost and humic acid  

 تعداد برگ

Leaf 

number 

 قطر دیسک گل

Flower disk 

diameter 

 قطر ساقه گل

Flowering stem 

diameter 

 ارتفاع  ساقه گل

Flowering stem 

height 

 

 تعداد گل

Flower 

 number 

 زمان گلدهي
Flowering 

time 

 درجه

 آزادی

df 
 

 منابع تغییرات

Sources 
of 

variation 

8.18** 0.098** 0.08** 119.74** 2.68** 1201.30** 4 
 (A) کمپوست

Compost 

12.35** ns 0.00067 0.35* 38.01** 3.35** 610.75** 2 
 (B) هیومیک اسید 

Humic acid 
2.10** ns 0.00061 0.02** 9.13** 1.10** 20.45** 8 A×B 

0.088 0.00038 0.0048 0.07 0.20 1.95 30 
 خطا

Error 

 ضری  تغییرات  6.08 27.19 0.54 1.40 0.21 4.95
CV(%) 

ns ،*  درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال معنیدار و معنی غیر ترتی  به : **و 
probability levels, respectively. of significant, significant at 5% and 1%-* and ** are non ns,  

 
نها بتر  اثر کمپوست، هیومیک اسید و برهمکنش آ زمان گلدهي:

(. ۲دار بتود )جتدول   زمان گلدهی در سطح احتمال یک درصتد معنتی  
گترم در  میلی ۵00+  %۵0ترین زمان شروع گلدهی در کمپوست سریع

روز زودتتر نستبت بته     40لیتر هیومیک اسید مشاهده شتد، بطوریکته   
 هتای پتژوهش حاضتر   مطتابق بتا یافتته    (.3شاهد اتفاق افتاد )جدول 
ل آبی بر روی گیتاه زینتتی کراستاندرا زمتان     استفاده از کمپوست سنب

(، همهنتین طبتق گتزارش    ۲۲اولین گلدهی را بهبود بخشتید )  شروع
 زمتان  بر داریمعنی کمپوست سنبل آبی تاثیر (4۱نوریان و همکاران )
غنهه  اولین گیریرنگ مرحله تا سوخ کاشت مرحله گلدهی سوسن از

کردند کته متدت    ( گزارش49) (. شاهسون و چمنی4۱داد ) گل نشان
زمان رسیدن به اولین گلدهی در گل بریدنی ش  بتو تیمتار شتده بتا     

 تتا  زمتان  نسبت به تیمار شاهد کوتاه گردید. کتاهش   هیومیک اسید،
 توستعه  افتزایش  به دلیل تاثیر مواد هیومیکی بر احتماال شروع گلدهی

 (.۱۵باشتد ) عناصر غتوایی در بستتر کشتت متی     سریع جوب ریشته و
کاهش ترسی به مواد غوایی نقش اساسی در ظهور گل دارد. میزان دس
 دلیتل توانتد بته  می اسید در اثر کاربرد هیومیکظهور گل روز تا تعداد 

در بستر کمپوستت   غواییعناصر تاثیر این ماده بر رشد ریشه و جوب 
آن افتتزایش  فتوستتنتز و بته دنبتتال  ، کتته باعتث افتتزایش مقتدار  باشتد 

 گردید.گل  ع در زمان ظهورو تسریها مقدارکربوهیدرات
هتا  کمپوست، هیومیک اسید و بترهمکنش آن  :تعداد گل و برگ

صفت تعداد گتل و بترگ در ستطح احتمتال یتک       داری برتاثیر معنی
درصتد   ۱۱۷(. بیشتترین تعتداد گتل بتا     ۲درصد نشان دادنتد )جتدول   

گترم در لیتتر   میلتی  ۵00+  %۵0افزایش نسبت به شاهد در کمپوست 
داری بتا کمپوستت   مشاهده شد. این تیمار تفاوت معنیهیومیک اسید 

+  %۵0گرم در لیتر هیومیک اسید و کمپوستت  میلی ۲۵0،۵00+ ۲۵%
گرم در لیتر هیومیک اسید در تعداد گل نشان نداد. بیشترین میلی ۲۵0

گرم در لیتر هیومیتک استید   میلی ۵00+ %۷۵تعداد برگ در کمپوست 
ج حاضر، استفاده از کمپوست ستنبل  (. مطابق با نتای3ثبت شد )جدول 

آبی در ترکی  با پیت ماس در گل جعفری باعث افتزایش تعتداد گتل    
در گیاه کروساندرا ( ۲۲طبق گزارش گاجاالکشمی و عباسی ) (.43شد )

موجت  افتزایش تعتداد    سنبل آبی کاربرد ورمی کمپوست و کمپوست 
 (.۲۲این گیاه گردید ) در برگ و گل
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 Artistرقم  ژربرا ت سنبل آبي و هیومیک اسید بر برخي صفات مورد بررسي در گلاثر کمپوس -3جدول 

Table 3- The effects of water hyacinth compost and humic acid on some characteristics in gerbera cv. Artist  

 تعداد برگ

 Leaf 

number 

 قطر ساقه گل

Flowering stem 

diameter 

(mm) 

 ه گلارتفاع ساق

Flowering stem 

height 

(cm) 

 تعدادگل
 Flower 

number 

 زمان گلدهي
Flowering 

time 

 کمپوست 

Compost 

(%) 

هیومیک 

 اسید
Humic acid  

)1-(mg. L 
5.00 e 4.77 c c49.16 b1.00 a44.00 0% 

0 
5.00 e 4.75 c 48.26c b1.00 g 23.00 25% 
5.00 e 4.72 c 46.00 f b 1.00 h 19.00 50% 
5.00 e 4.76 c 46.00 f b1.66 f 25.33 75% 
5.00 e 4.78c 44.33h b 1.00 b 40.00 100% 
5.33e 4.76 c 53.00 a b1.33 f 27.33 0% 

250 
6.00 d 5.11 a 49.83b a2.66 j12.00 25% 
7.00 c 5.07 ab 47.83d a2.66 k8.66 50% 
8.33b 5.13 a 46.07 b 1.00 i19.66

 
75% 

5.00 e 5.08ab 45.50g b1.00 c 36.66 100% 
6.00d 4.77 c 53.00a b1.33 e 30.00 0% 

500 
6.33 d 4.99 b 50.00 b a 2.66 jk10.33 25% 
7.33 c 5.12 a 48.00 d a3.33 l4.00 50% 
9.00 a 5.12a 47.16 e b1.66 i 14.66 75% 
5.00 e 5.09 ab 46.00 f b1.33 d 33.00 100% 

 ندارند. LSDبر اساس آزمون  درصد ۵داری با هم در سطح احتمال های حروف مشابه تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

Each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% of probability level using LSD test. 

 

رشتتدی   صفات بهبود به جرمن شمعدانی در اسید هیومیک کاربرد
هیومیک اسید، با فعالیت شبه هورمونی، تأثیر فراوانی بتر   .(۱) شد گیاه

جوب عناصتر غتوایی و عملکترد گیاهتان دارد کته بتا فراهمتی و در        
شتود  دسترس قرار دادن عناصر، باعث بهبود رشد رویشی و زایشی می

 صتر عنا بتر  ع وه کمپوستورمی و (. گزارش شده است کمپوست۱۷)
 کته  باشتند متی  هیومیکی مواد زیادی مقادیر دارای مواد آلی، و غوایی
 بتویژه  ختاص،  غتوایی  عناصر فراهمی زیست بهبود طریق مواد از این
 (. ۵۲شوند )می گیاه عملکرد و رشد افزایش ( باعث۱3روی ) و آهن

دار، اثر ساده کمپوست بر قطر دیسک گل معنی :قطر دیسک گل
(. در ۲دار نبتود )جتدول   برهمکنش آنهتا معنتی   و اثر هیومیک اسید و

درصد افزایش نسبت به شتاهد   8/۲قطر دیسک گل با  %۷۵کمپوست 
در پژوهشی بر گل جعفری، کاربرد کمپوست (. ۱در حداکثر بود )شکل 

در بررستی  (. ۲9های گل گردید )باعث افزایش قطر گل و تعداد جوانه
ترین قطر گل در بستتر  های مختلف روی گل ژربرا بیشاثر بستر کشت

(. کتاربرد  ۱۲کمپوست + کوکوپیت + سبوس برنج گزارش شد )ورمی 
کمپوست در بستر کشت به علت ویژگی اص ح فیزیکی خاک، حفتظ  

گیری و افزایش قطر گل در رطوبت و تعادل عناصر غوایی باعث رنگ
 مواد (. احتماال به دلیل وجود عناصر غوایی و8شود )گیاهان زینتی می

و در  ایتقستیم یاختته  موجود در کمپوستت، افتزایش در   به اکسینی ش
 مشاهده شد. قطر گل در افزایش  نهایت

 

 
 Artistژربرا رقم  تاثیر سطوح مختلف کمپوست برقطر دیسک گل -1شکل 

Figure 1- The effects of different compost levels on flower disk diameter of gerbera cv. Artist 
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اثر تیمارهای مورد استفاده بر ارتفتاع و   و قطر ساقه گل: ارتفاع
(، بطوریکه بیشتترین ارتفتاع ستاقه در    ۲دار بود )جدول قطر گل معنی

گترم در لیتتر   میلی ۵00و  ۲۵0کمپوست صفر درصد و هیومیک اسید 
بتدون   %۱00(. کمترین ارتفاع ستاقه در کمپوستت   3ثبت شد )جدول 

ار هیومیک اسید بود. در اکثر تیمارهایی که کمپوستت و هیومیتک   تیم
اسید استفاده شد قطر ساقه در حداکثر بود. بطوریکه بیشتترین میتزان   

گرم در لیتر هیومیک استید ثبتت شتد    میلی ۲۵0+  %۷۵در کمپوست 
 کمپوستت کود آلتی ورمتی   ( اثر48همکاران ) و پور (. شادان3)جدول 
 قترار  بررستی  متورد  جعفتری  گتل  کاشت سترب عنوان را به گاوی کود

ثبت  پرلیت درصد 40 و پیت %60 در تیمار بوته دادند. بیشترین ارتفاع
دست آمده هیومیتک استید در افتزایش طتول     شد. با توجه به نتایج به

ساقه نسبت به تیمار شاهد موثر واقع شد. نتایج پژوهشی نشان داد که 
را نسبت به شاهد افزایش داد  استفاده از اسید هیومیک ارتفاع گل حنا

تواند با افتزایش جتوب   شد، اسید هیومیک می گزارش(. همهنین ۲0)
زایش طول ریشته و ستاقه   مواد غوایی و انتقال مواد هورمونی باعث اف

اما با توجه به افزایش ارتفاع ساقه گل در بستر شاهد )پیت  (،۱9گردد )

کتتافی و  + پرلیتتت(، شتتاید بتتتوان تهویتته مناستت ، خلتتل و فتتر     
تر )نگهداری پایین تر یتون کلتر( بستتر شتاهد را     پایین  ECهمهنین

نسبت به بستر کمپوست دلیل اصلی افزایش ارتفاع ساقه گل در بستتر  
و شاهد دانست. در پژوهشی کاربرد بستر کشتت ستیلت + کمپوستت    

(. ۱0دامی سب  افزایش ضخامت ساقه گل در گیاه ژربرا گردیتد )  کود
 و هیومیک استید  کاربرد ( با36یرزایی و همکاران )بر اساس گزارش م

شتاهد   بته  نستبت  درصتد ۲0گتل   ستاقه  و گل کلسیم قطر نانو ک ت
در پژوهش حاضر با توجه به افزایش عناصر غوایی  .داد نشان افزایش

تتوان  در بستر کشت سنبل آبی یکی از علل افزایش قطر ساقه را متی 
 ت. پژوهشتگران اظهتار  افزایش عناصر معدنی در دسترس گیتاه دانست  

 بته  توانتد متی  کته  است طبیعی پلیمری ترکی  اسید داشتند هیومیک
( سایتوکینین و اکسین شبه هورمونی ترکی  عنوان به) مستقیم صورت

 نتیجته  در که شود غوایی عناصر جوب افزایش باعث مستقیم غیر یا و
 باعث اسید هیومیک توسط سلولی تقسیم افزایش و غوایی مواد جوب
 (. 38گردد )می ساقه قطر زایشاف

 

 Artistرقم  ژربرا تجزیه واریانس اثر کمپوست و هیومیک اسید بر برخي صفات مورد بررسي در -4جدول 

Table 4- ANOVA for measured traits in gerbera cv. Artist under different levels of compost and humic acid  

 فنل
Total 

phenol 

 

 یدکاروتنوئ

 
Carotenoid 

 

 کلروفیل کل
Total 

chlorophyll 

 

وزن خشک 

 ریشه

Root dry 

weight  

وزن تر 

 ریشه

Root 

fresh 

weight  

وزن خشک 

 شاخساره

Leaf dry 

weight  

وزن تر 

 شاخساره

Leaf fresh  

weight  

 درجه

 آزادی

 df 
 

 تغییرات منابع

Sources 
of 

variation 

**1.06 **35021.16 **8.62 **.368 **104.61 **5.34 ns 0.08 4 
 (Aکمپوست )

Compost 

**1.94 **91699.28 **26.61 **7.19 340.99** ns 0.07 ns 0.40 2 
 (B) هیومیک اسید 

Humic acid 
**0.17 **5059.77 **3.23 **0.78 **19.83 *1.67 ns 0.16 8 

A*B 
 

0.00039 94.74 0.066 0.013 2.26 0.62 0.21 30 
 خطا 
Error 

 ضری  تغییرات  1.26 12.24 8.03 2.091 4.86 3.28 1.05
CV(%) 

ns ،*  درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال معنیدار و معنی غیر ترتی  به : **و  
probability levels, respectively. of significant, significant at 5% and 1%-* and ** are non ns,  

 
با توجه به نتتایج بدستت    یشه:و ر وزن تر و خشک شاخساره

آمده مقادیر متفاوت کمپوست و هیومیک اسید بتر وزن تتر شاخستاره    
تفاوت معناداری ایجاد نکرد. اما اثر کمپوست و برهمکنش کمپوست و 

(. 4دار بتود )جتدول   هیومیک اسید بتر وزن خشتک شاخستاره معنتی    
درصتد افتزایش نستبت بته      4۱/۱8بیشترین وزن خشک شاخساره بتا  

گترم در لیتتر هیومیتک استید     میلتی  ۲۵0+  %۷۵د در کمپوستت  شاه
گترم در لیتتر   میلتی  ۵00+  % ۵0مشاهده شد که بتا تیمتار کمپوستت   

هیومیتتک استتید اختتت ف معنتتاداری نداشتتت. کمتتترین وزن خشتتک  

گرم در لیتر هیومیتک استید   میلی ۵00+ %۱00شاخساره در کمپوست 
آنها بتر وزن تتر و   ثبت شد. اثر کمپوست، هیومیک اسید و برهمکنش 
(. 4دار بتود )جتدول   خشک ریشه در سطح احتمال یک درصتد معنتی  

گرم در لیتر ثبت شتد  میلی ۵00+  %۵0بیشترین وزن تر در کمپوست 
گترم در لیتتر هیومیتک استید و     میلتی  ۵00+  %۲۵که بتا تیمارهتای   

گتترم در لیتتتر هیومیتتک استتید تفتتاوت  میلتتی ۲۵0+  %۵0کمپوستتت 
+  %۵0بیشترین وزن خشک ریشه در کمپوست  .دداری نشان ندامعنی
(. در پژوهشتی  ۵گرم در لیتر هیومیک اسید ثبت شد )جدول میلی ۵00
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کمپوست و هیومیک اسید بر وزن تتر و خشتک   کاربرد کود آلی ورمی
اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه لیزیانتوس اثر مثبت داشته است 

بهبود رشد رویشی از جملته   (. در بررسی حاضر نیز احتماال به دلیل9)
افزایش تعداد برگ در بسترهای حتاوی کمپوستت و هیومیتک استید،     

بته  کته  پژوهشتی  ر افزایش در وزن خشک شاخساره مشتاهده شتد. د  
پیتت در بستتر    بادام زمینی به جای پوستهجایگزینی کمپوست منظور 

بتادام  پوستته  کمپوست  %4۵کاربرد  کشت گیاه دراسنا صورت گرفت،
ریشه  تر پرلیت، باعث افزایش وزن و ه جای پیت در بستر پیتزمینی ب

با کتاربرد  های پژوهش حاضر، مطابق با یافته .(4د )نسبت به شاهد ش

(. 4۲) کمپوست سنبل آبی وزن خشک ریشه ذرت افتزایش پیتدا کترد   
 کلروفیلرنگدانه افزایش  موج اسید  هیومیکشود که چنین بیان می

 یابد. همهنینافزایش می تولیدی درگیاه خشک ماده وشده  فتوسنتز و
 افزایش رشتد  موج ی شبیه به هورمون اکسین، اثرات با هیومیک اسید
( و ۲3گتردد ) متی  ریشته  خشتک  وزن افتزایش بته دنبتال آن    و ریشه

رسد بخشی از آثار کمپوست بر افزایش وزن تتر و  همهنین به نظر می
ود در کمپوستت  خشک ریشه نیز در نتیجه وجود مواد هیتومیکی موجت  

 باشد.

 
 Artistرقم  ژربرا اثر کمپوست سنبل آبي و هیومیک اسید بر برخي صفات در گل -5جدول 

Table 5- The effects of water hyacinth compost and humic acid on some characteristics in gerbera flower cv. Artist 

 فنل کل

Total 

phenol 

mg/g) 

DW) 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

(mg/g DW) 

 کلروفیل کل

Total 

chlorophyll 

mg/g DW)) 

 وزن خشک ریشه

Root dry 
weight  

(g) 

 وزن تر ریشه

Root fresh 
weight (g) 

 وزن خشک

 شاخساره

Leaf dry 
weight  

(g) 

 

 کمپوست 

Compost(%) 

 هیومیک اسید 
Humic acid 

)1-(mg .L 
 

1.52kl 201.44h 3.26i 4.86j 13.23g 6.30a-d 0% 

0 
1.41m 182.69i 3.80h 5.18hi 14.90efg 6.96abc 25% 
1.32n 216.43gh 3.64hi 5.00ij 15.80d-g 7.00abc 50% 
1.50l 227.83g 3.50hi 4.96 j 17.06cde 5.60d 75% 
1.54 k 205.85h 4.70fg 3.96l 13.89fg 6.10bcd 100% 
2.04d 253.45ef 4.52fg 5.33gh 17.86cd 6.03cd 0% 

250 

1.82h 245.56f 7.60b 6.67d 23.93b 7.20abc 25% 

1.62j 382.50c 6.95c 7.21b 27.86a 6.43a-d 50% 

1.93f 426.39b 5.90e 5.83f 22.50 b 7.46a 75% 
2.87b 348.34d 4.28g 4.35k 18.73c 5.36de 100% 

2.09c 264.37e 4.91f 5.44g 16.16c-f 7.00abc 0% 

500 
1.87g 250.37ef 8.33a 6.96c 28.98a 7.26 abc 25% 
1.66i 410.28b 7.26bc 7.53a 29.22a 7.43 a 50% 
2.00e 461.47a 6.49d 6.37e 23.40b 7.36ab 75% 
2.92a 369.04c 4.44g 4.10l 22.19b 4.26e 100% 

 ندارند. LSDر اساس آزمون ب %۵داری با هم در سطح احتمال های حروف مشابه تفاوت معنیدر هر ستون میانگین 

Each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% level of probability using LSD test. 

 
بتر استاس نتتایج بته دستت آمتده        کلروفیل کل و کاروتنوئیدد: 
د داری در سطح احتمال یتک درصت  تیمارهای مورد استفاده تاثیر معنی

(. در جتدول  4بر رنگدانه کلروفیل و کارتنوئید بترگ داشتتند )جتدول    
( بیشترین محتتوای کلروفیتل در کمپوستت    ۵)جدول  مقایسه میانگین

گرم در لیتتر هیومیتک استید و بیشتترین محتتوای      میلی ۵00+  ۲۵%
گرم در لیتر هیومیتک استید   میلی ۵00+  %۷۵کاروتنوئید در کمپوست 

(. در پژوهشتی کتاربرد ستنبل آبتی     ۵دول نشان داده شتده استت )جت   
محتوای کلروفیل را در برگ گیتاه گنتدم در مقایسته بتا تیمتار شتاهد       
افزایش داد. گزارش شد، سنبل آبی دارای عناصتر نیتتروژن، فستفر و    
پتاسیم است بنابراین کاربرد این ماده باعث افزایش محتوای کلروفیتل  

 بترگ و غت ف لوبیتا    هیومیک اسید در افزایش کلروفیل(. ۵۵گردید )

و  pHممکن است به دلیل نقش آن در پایین آوردن  موثر واقع شد که
گتزارش   (49) (. شاهسون و چمنتی 30) باشد کلروفیل افزایش رنگدانه

بترگ،   از جملته بتر تعتداد    کردند که هیومیک اسید بر رشد و عملکرد
ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل گل بریدنی شت  بتو متوثر بتوده استت.      

گرم در لیتر هیومیتک استید نقتش متوثری در     میلی ۵00پاشی حلولم
محتتوای کلروفیتل    (.۱۷افزایش کاروتنوئید برگ همیشه بهار داشت )

عنوان یک عامتل مهتم در تعیتین ظرفیتت فتوستنتزی بترگ       برگ به
 و بتین نیتتروژن   مستتقیم  ارتبتاط  بته  توجه (. با30شود )محسوب می

 در نتیجته  کنتد متی  آزاد نیتروژن یج،آلی به تدر برگ، کود هایرنگیزه
 واستتطه  بته آلتی (. کودهای3۷شود )می رنگیزه میزان سب  افزایش

 افزایش گیتاه باعث دستترس در آب تتأمین عناصتر مغوی و داشتتن
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توانتد دلیلتی بتر افتزایش محتتوای      شوند کته متی  کلروفیل می میزان
پژوهش حاضتر   کلروفیل گیاهان ژربرا در بستر کمپوست سنبل آبی در

ی در افزایش نفوذپویری غشتا ستلولی   مؤثرباشد. اسید هیومیک نقش 
منیزیم، نیتروژن و ... بته درون   ازجملهدارد و سب  نفوذ بیشتر عناصر 

تتوان بیتان داشتت کته افتزایش میتزان       بنتابراین متی  ؛ شودسلول می
 جتوب  (. افتزایش ۷اسید هیومیک است ) مؤثرکلروفیل به علت نقش 

 افتزایش  بته  گیتاه منجر در اسید هیومیک کاربرد اثر در ییغوا عناصر
 میتتزان  بتتا افتزایش   نتیجتته  در. شتتود متی گیتاه در نیتتروژن جوب

 و افتتتتزایش کلروفیتتتل میتتتزان افتتتزایش گیتتتاه نیتتتتروژن جتتتوب
(. پژوهشتگران  49استتتت )  بتتدیهی  امتتتری  گیتتتاه  در ستتبزینگی

 در فتزایش رنگیتزه کاروتنوئیتد   هیومیک اسید ستب  ا  اع م کردند که
 (. ۲۱شود )می هابرگ

اثر کمپوست، هیومیک اسید و برهمکنش آنها بتر محتتوای    فنل:
(. بیشتترین  9دار شتد )جتدول   فنل در سطح احتمال یک درصد معنتی 

گترم در لیتتر هیومیتک    میلی ۵00+  %۱00محتوای فنل در کمپوست 
 .افتزایش داشتت  درصتد   ۱0/9۲اسید مشاهده شد که نسبت به شاهد 

در پژوهش (. ۵ثبت شد )جدول  %۵0کمترین میزان فنل در کمپوست 
گرم در لیتر هیومیتک استید   میلی ۵00کاربرد  (3عابدینی و همکاران )

 باعث افزایش فنل کتل در گیتاه همیشته بهتار گردیتد. پژوهشتگران      
 فنتولی  هتای ترکی  افزایش به منجر هیومیک اسید که کردند گزارش
دلیل افزایش دسترسی گیتاه بته   کاربرد کودهای آلی به (.۱8شوند )می

مواد غوایی بویژه کتربن و نیتتروژن موجت  افتزایش ترکیبتات فنلتی       
 حضتتور فنتتولی، ترکیبتتات ستتنتز و ستتاخت بتترای  (.۲۵گتتردد )متتی

 مقتتدار در افتتزایش باشتتد.متتی ضتتروری و الزم هتتاکربوهیتتدرات
 دلیتل  که گرددمی فنولی ترکیبات سنتز افزایش سب  ها،کربوهیدرات

 مستیر  بته  کتربن  اختصتاص یتافتن بیشتتر    بته  استت  ممکن امر این
 (.44باشد ) (فنلی ترکیبات ساختن مسیر) اسید شیکمیک
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Table 6- ANOVA for measured traits in gerbera cv. Artist under different levels of compost and humic acid 

 عمر گلجایي
Vase life 

 نشت یوني

 Electrolyte leakage 
 کلسیم

Ca 

 پتاسیم
K 
 

 فسفر
P 

 

 نیتروژن
N 

 

 آزادی درجه
 
df 

 منابع تغییرات

Sources 

of 

variation 
**9.07 **73.81 **0.0084 **8.01 **0.0084 **0.17 4 

 (Aست )کمپو
Compost 

**18.86 **207.18 **0.02 0.41** **0.049 **4.43 2 
 (B) هیومیک اسید

Humic acid 
**0.97 **6.06 **0.0017 **0.21 **0.0051 **0.04 

8 
 

A×B 

0.17 1.04 0.00011 0.0030 0.0010 0.0011 30 
 خطا 
Error 

7.18 5.79 9.24 1.10 12.48 1.09  
 ضری  تغییرات

CV (%) 
ns، *  درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال معنیدار و معنی غیر ترتی  به : **و  

significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.-* and ** are non ns,  

 
بتا   غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسدیم بدرگ:  

یک اسید و برهمکنش آنها توجه به نتایج آزمایش، اثر کمپوست، هیوم
دار بود )جدول بر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم معنی

گترم  میلی ۵00کمپوست +  %۵0(. بیشترین میزان نیتروژن در بستر 6
در لیتر هیومیک اسید ثبت شد. بیشتترین میتزان فستفر در کمپوستت     

تفتاوت  گرم در لیتر هیومیک اسید مشاهده شد، کته  میلی ۲۵0+  ۷۵%
گترم در لیتتر   میلتی  ۵00+  % ۵0،% ۷۵، %۱00داری با کمپوستمعنی

گتترم در لیتتتر میلتتی ۲۵0+  %۲۵،  %۵0هیومیتتک استتید و کمپوستتت 
 %۵0هیومیک اسید وجود نداشت. بیشتترین میتزان پتاستیم در بستتر     

گرم در لیتر هیومیک استید و بیشتترین میتزان    میلی ۲۵0کمپوست + 
گتترم در لیتتتر میلتتی ۵00کمپوستتت +  %۵0عنصتتر کلستتیم در بستتتر 

طبق پژوهشی کمپوست سنبل (. ۷هیومیک اسید مشاهده شد )جدول 
به نستبت سته بته     Tithonia diversifoliaآبی و کود سبز حاصل از

هیومیتک استید،   (. ۱4یک باعث بهبود عناصر غوایی در ختاک شتد )  
 (.34گردیتد )  بنتت گتراس  چمتن  در  و فستفر  سب  افزایش نیتتروژن 

افتزایش   باعتث  گرم در لیتر هیومیک اسیدمیلی ۱000غلظت مصرف 
 خصتوص  به آلی (. کودهای40ژربرا شد )های محتوی پتاسیم در برگ

 تجزیته  هنگام در و هستند آلی مواد مقادیر فراوانی دارای هاکمپوست
 متتواد  شتامل  کمپوستت  (.۵۷افزایند )می عناصر خاک میزان بر شدن
 (. استید ۱6، فستفر و پتاستیم استت )   گیتتاه نیتتروژن   اصتتلی  غتوایی
( و با خاصیت ۱۵دهد )را افزایش می سلولی غشا  نفوذپویری هیومیک
 افتزایش  باعث ریشه حجم افزایش خاک و pH کردن خنثی در بافری
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گیرد بهتر عناصر صورت می برداشت و عنصر غوایی و رهاسازی جوب
زان عناصتر  (. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، کمپوست دارای میت 3۲)

باالتری نسبت به بستر پیت ماس است که به همراه هیومیتک استید   
 تواند یکی از دالیل افزایش این عناصر در برگ گیاهان ژربرا باشد.می

اثر کمپوستت ستنبل آبتی،     :نشت یوني گلبرگ و عمر گلجایي
هیومیک اسید و برهمکنش آنها بر نشت یونی سلول و عمتر گلجتایی   

(. نشتت یتونی   4دار بتود )جتدول   درصتد معنتی  در سطح احتمال یک 
 %۵0درصد کاهش نسبت به تیمتار شتاهد در بستتر     ۷9/۵6گلبرگ با 
گرم در لیتر هیومیک اسید بود. بیشتترین عمتر   میلی ۵00 + کمپوست
 %۵0و  %۲۵درصد افزایش نسبت به شاهد در بستر  6۷/۷۱گلجایی با 
گرم در لیتر هیومیک اسید مشاهده شد. تفتاوت  میلی ۵00 کمپوست +

گترم  میلی ۲۵0+  %۵0و  %۲۵داری بین این تیمارها وکمپوست معنی
همتانطور کته مشتاهده     (.۷در لیتر هیومیک اسید مشاهده نشد )جدول

 بته  نستبت  گلجایی عمر باعث افزایش شد کمپوست و هیومیک اسید
بیشتترین  ( 4۱همکتاران ) بر استاس پتژوهش نوریتان و    شدند.  شاهد

 %۲0در بستتر  لیلیتوم   نیبریتد  های شاخهگلروز( در  9یی )عمرگلجا
گتزارش حقیقتی و همکتاران     قطبت  گزارش شد. کمپوست سنبل آبی

( کاربرد اسید هیومیک در کشت هیتدروپونیک ژربترا بتا افتزایش     ۲۷)
روز  33/9سطح مواد غوایی توانست عمر پ  از برداشت ژربترا را تتا   

 یتا اثتر   هورمونی شبه مستقیم اثر دلیلاسید به دهد. هیومیک افزایش
 افتزایش  بته  کلستیم  ویتژه  عنصرها بته  جوب بر افزایش غیرمستقیم

کمک  اییاخته بیشتر غشای ثبات و اییاخته دیواره مکانیکی مقاومت

ویتژه  هتا بته  (. کمپوست با تأثیر روی ستنتز هورمتون  39و  4کند )می
شتود.  ویژه کلسیم متی  ناصر در بستر بهاکسین، سب  افزایش جوب ع

یون کلسیم با تاثیر  (.۷این عنصر در دوام و ماندگاری گل نقش دارد )
ها و جلوگیری از نشتت اتتیلن،   بر فعالیت اتیلن در غشای سلولی برگ

در پژوهش حاضتر بیشتترین میتزان     (.۵3) اندازدپیری را به تاخیر می
گتترم در لیتتتر میلتتی ۵00کمپوستتت +  %۵0عنصتتر کلستتیم در بستتتر 

هیومیک اسید مشاهده شد و بیشترین عمتر گلجتایی نیتز نستبت بته      
گرم در لیتر هیومیک استید  میلی ۵00 کمپوست + %۵0شاهد در بستر 

دریافتند که در طول خمیتدگی ستاقه ژربترا،    ن همکارا و یکبختن بود.
از حالت طبیعی ختود   افتند و آوندهای چوبیها روی همدیگر مییاخته
شود. در نتیجه ها میشوند و منجر به از هم گسیختگی یاختهار  میخ

آذین مختل شده و منجر به پیری زودرس گل حرکت آب به سمت گل
کلسیم موجود در دیواره بیشتر باشد عمر پ  از  هر چه مقدارگردد. می

برداشت گل بیشتر بوده و احتمال خمیتدگی و پژمردگتی گتل پت  از     
 نتتتشت  بتتین نزدیتتک بته ارتبتتاط توجته د. باشوبرداشت کمتر می

تیمار هیومیک اسید منجر بته کتاهش درصتد    عمر گلجایی  و یتتونی
شتود. در پتژوهش   نشت یونی و در نتیجه افزایش دوام عمر گتل متی  

حاضر نیز عمر گلجایی در گیاهانی با نشت یونی کمتر در حداکثر بتود  
کمپوستت احتمتاال بته     در پژوهش حاضر، بسترهای حاوی(. ۷)جدول 

دلیل افتزایش عناصتر موجتود در بترگ، بتویژه کلستیم ستب  حفتظ         
 یکپارچگی غشا  گردیدند.
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Table 7- Mean comparison of the effect of water hyacinth compost and humic acid on some characteristics in Gerbera flower 

 عمرگلجایي
Vase life 

(day) 

 نشت یوني
Electrolyte leakage (%) 

 (%)  کلسیم

  پتاسیم
K (%) 

 
  نیتروژن (%) P فسفر

N (%) 
 کمپوست 

Compost (%) 

 هیومیک اسید 
Humic Acid 

)1-(mg. L 
4.66e 23.26 a 0.07gh 3.63j 0.21cd 2.52hi 0% 

0 
5.00de 21.05bc 0.07g 5.13h 0.18de 2.56hi 25% 
5.00de 19.36cd 0.10f 5.01i 0.15e 2.54hi 50% 
4.66e 22.40ab 0.07gh 5.20gh 0.19de 2.57h 75% 
3.66f 22.82 a 0.05h 5.25gf 0.21cd 2.51i 100% 
5.00de 20.93bc 0.08g 3.23k 0.19de 3.30e 0% 

250 
7.66a 14.78gf 0.12def 5.71b 0.32 a 3.55c 25% 
7.66a 13.33gh 0.13cd 5.89a 0.31 a 3.63 b 50% 
6.00bc 15.51f 0.12de 5.70b 0.33a 3.40d 75% 
5.00de 18.84de 0.11ef 5.34ef 0.30ab 3.12g 100% 
5.33cde 19.96cd 0.10f 3.17k 0.21cd 3.65b 0% 

500 
8.00a 12.31h 0.18b 5.49d 0.26bc 3.64b 25% 
8.00a 10.05i 0.24a 5.66bc 0.32 a 3.78a 50% 
6.66b 12.93h 0.15c 5.59c 0.32 a 3.45d 75% 
5.66cd 17.48e 0.10f 5.39 e 0.32a 3.21f 100% 

 ندارند. LSDبر اساس آزمون  درصد ۵داری با هم در سطح احتمال های حروف مشابه تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

Each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% of probability level using LSD test. 
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 گیرینتیجه

کشتتت   بستتر کتاربرد کته داد پژوهش نشان این از حاصل نتایج
 بهبتود  دلیتل  همراه هیومیک اسید بهکمپوست حاصل از سنبل آبی به

 افتزایش  غتوایی باعث اصترعن بهتتر جتوب ریشته و افزایش محتیط

بریده ژربترا   شاخه گل کمی، کیفی و عمر پ  از برداشت خصوصیات
 .گردیتد  کشت شاهد )پیتت + پرلیتت(   بستر مقایسته با در  Artistرقم

گرم در میلی ۵00و  ۲۵0های درصد در ترکی  با غلظت ۵0کمپوست 
 لیتر هیومیک اسید به عنوان بهترین تیمار معرفی شد.
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Introduction: Water hyacinth (Eichornia crassipes) is one of the world’s most prevalent invasive aquatic 

plants. Due to the environmental and economic concerns associated with the water hyacinth spread, control of 
this plant seems will be necessary. Composting is promising techniques for controlling water hyacinth. Humic 
acid is the fraction of naturally occurring organic materials, which derive from the decomposition of plant and 
animal residues. Humic acid plays important roles in plants through stimulation of root growth and increase of 
water and nutrient uptake by plants. In this study, we evaluated the effect of water hyacinth compost and humic 
acid on the vegetative and reproductive characteristics of gerbera flowers 

Materials and Methods: The present study was conducted as a factorial experiment in a completely 
randomized design with three replications. The first factor was water hyacinth compost (0, 25, 50, 75 and 100% 
v/v) and the second factor was humic acid (0, 250 and 500 mg L-1). The peat moss + perlite (2:1 v/v) was 
considered as a control treatment. To prepare water hyacinth compost, the water hyacinth was collected from a 
river in Sari, Mazandaran, Iran. Water hyacinth leaves were exposed to direct sunlight for eight hours to wither 
then chopped to fine pieces and eventually was spread on the surface. The thickness of leaves is five-centimeter. 
One centimeter thickness of animal manure was added on top of the water hyacinth leaves and then a layer of 
ash and lime respectively added. This step was repeated until the height of the layer reached to one meter, finally 
the top layer was covered with dry leaves of native trees and black polyethylene sheets. The mass was mixed up 
every 15 days to get a better result (uniform decomposition). Finally, after three months, the compost was 
prepared. Gerbera (cv. Artist) seedlings with uniform size (15 cm) were planted in plastic pots at different levels 
of compost. Humic acid was used once every ten days. The average day and night temperature in the greenhouse 
during the experiment was 17±2 and 23±2ºC, respectively, and the average greenhouse humidity was 65 to 75%. 
Flowering time, number of flowers, number of leaves, stem length, flower stem diameter, flower disk diameter, 
fresh and dry weight of shoots and roots, phenol content, total chlorophyll and carotenoids, concentrations of 
nitrogen, phosphorus, potassium and calcium in the leaves, ion leakage of petals and vase life were evaluated. 

Result and Discussion: According to the results of the effect of compost, humic acid and their interaction on 
most of the studied characteristics were significant. The highest number of flowers with 117% increase 
compared to the control treatment was related to 50% compost + 500 mg L-1 humic acid. In this treatment, the 
time of flower emergence occurred 40 days earlier than the control. The highest chlorophyll content with 
155.52% increase compared to control was observed in 25% compost + 500% humic acid. Mineral elements in 
the leaf of the Gerbera plant were significantly affected by growth media and humic acid. The highest nitrogen 
content was found in 50% compost + 500 mg L-1 humic acid (a 50% increase compared to control). The highest 
potassium content was observed in 50% compost + 250 mg L-1 humic acid. The highest concentrations of 
calcium were found in the leaves of plants grown in 50% compost + 500 mg L-1 humic acid. The highest vase 
life with a 71.67% increase compared to the control treatment was related to plants that were grown in 25% or 
50% compost+ 500 mg L-1 humic acid. The lowest ion leakage was recorded in 50% compost + 500% humic 
acid with 56.79% decrease compared to the control. In the present study, most of the growth media and humic 
acid significantly affected most of the Gerbera plant parameters. The best results were obtained from 25% and 
50% compost +250, 500 mg L-1 humic acid. Due to proper drainage, increased water retention, a pseudo 
hormonal compound such as auxin and increased absorption of elements, compost improve the chemical and 
physical structure of growing media. Also, high leaf nitrogen content was observed in most compost-containing 
substrates. This element plays a key role in vegetative growth. The concentration of nitrogen and phosphorus in 
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compost is usually 5 to 11 times higher than soil which is gradually delivered to the plant and increases the 
growth and flowering of the plant. Humic acid plays important roles in plants through stimulation of root growth 
and increase of water and nutrient uptake by plants. In our study the application of humic acid at 250 and 500 mg 
L-1 significantly increased concentration of nitrogen, phosphorus, calcium and potassium as compared with 
control. It has also been reported that humic acid provides growth regulators to regulate and control hormone 
levels in plants and stimulates the production of plant enzymes and hormones, which ultimately increases the 
vegetative and reproductive growth of the plant. 

Conclusion: The results of this study showed that water hyacinth compost with humic acid due to improving 
the root environment and increasing the absorption of nutrients, increased quantitative, qualitative and vase life 
characteristics of Gerbera in comparison with control (peat + perlite). 50% compost was introduced as the best 

treatment in combination with concentrations of 250 and 500 mg L-1 of humic acid. 
 
Keywords: Flowering time, Elements, Growth media, Vase life 


