
 

1 
 

تحت تاثیر مصرف اسید  (.Scindapsus sppسینداپسوس ) گیاهبررسی صفات رشدی 

 میک و اسید فولویک به صورت کودآبیاریهیو
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 چکیده

تحت تاثیر اسید هیومیک و ( .Scindapsus spp)به منظور بررسی برخی صفات رشدی در گیاه زینتی سینداپسوس 
صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً  گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به در یآزمایشاسید فولویک، 

عامل دوم اسید  و گرم بر لیتر 1، 5/0، 2/0، 0عامل اول اسید هیومیک در چهار سطح انجام شد.  تصادفی با سه تکرار
ار مصرف توام اسید هیومیک تیمبر اساس نتایج بدست آمده  بود. گرم بر لیتر 1، 5/0، 2/0، 0 سطحدر چهار  نیز فولویک
هوایی و ریشه، تعداد گره و برگ و حجم ارتفاع، وزن تر و خشک برگ، ساقه، اندام داری بر فولویک اثر معنیو اسید 

بدین  داشت؛ اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول و حجم ریشه و نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به ریشه
گیاه نسبت به تیمار شاهد افزایش  در ارزیابی شدهفولویک تمامی صفات صورت که با کاربرد توام اسید هیومیک و اسید 

و عرض و سطح برگ و طول میانگره نیز با مصرف مواد هیومیکی در گیاه نسبت به تیمار شاهد  همچنین طول. یافت
توان بیان کرد که مصرف مواد هیومیکی )اسید افزایش یافت. در مجموع با توجه به نتایج مشخص شده از آزمایش می

بخشیده و سبب رشد بهتر گیاه  در گیاه را بهبود یبه صورت توام با یکدیگر صفات رشدهیومیک و اسید فولویک( 
 گیاه باشند.بی برای کودهای شیمیایی محرک رشد توانند جایگزین مناساند؛ در نتیجه این مواد میشده

 

.مواد آلیحاصلخیزی خاک، صفات مورفولوژیک، گیاهان آپارتمانی،  کلمات کلیدی:

https://doi.org/10.22067/jhs.2021.61456.0
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 1 مقدمه

 2 کیفی و کمی عملکرد در بهبود مهمی نقش اکولوژیک کشاورزی اصول به توجه با گیاه حاصلخیزی خاک و تغذیه

 3 افزایش استرویه کودهای شیمیایی رو به های اخیر در اثر کاربرد بیزیست در سالآلودگی محیط (.42) دارد گیاهان

 4 رفتن بین از، خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات تخریب سموم شیمیایی و کودها از نامتعادل و رویهبی استفاده .(53، 44)

 5 با امروزه .(58، 19، 3)دارد پی  در راگیاهان  کاهش عملکرد کاهش کیفیت محصوالت تولیدی و، خاکزی موجودات

 6 رواج باغی زراعی و محصوالت کیفی و کمی بهبود برای آلی اسیدهایاز  استفاده محیطی زیست مالحظات به توجه

 7 و آب نفوذ پذیری رواناب، بهبود باعث کاهش خاک در آب دارینگه ظرفیت بهبود آلی بدلیل مواد(. 57، 34) است یافته

 8 دارند pHتغییرات  برابر کنندگی در تنظیم نقش همچنین و شده تبادل کاتیونی ظرفیت افزایش ریشه و توسعه سهولت

 9 ذغال پیت، ارگانیک مواد درصد از 90تا  50حاوی  که هستند آلی طبیعی ترکیبات هیومیکی مواد (.37، 35، 16، 15)

 10 هوموسی ترکیبات .(22) باشندمی خاکی و آبی هایاکوسیستم زنده غیر مواد ارگانیک همچنین و پوسیده مواد چوب،

 11 خاک، بهبود ساختار ریشه، برای مصرفکم و پرمصرف معدنی عناصر آوردنفراهم  طریق از غیرمستقیم صورت به

 12 افزایش ظرفیت مفید، هایمیکروارگانیسم و خاک میکروبی افزایش جمعیت هوا، و آب به بستر نفوذپذیری افزایش

مانند  گیاه ریشه برای خاص مواد بعضی کردن فراهم بستر یا محلول غذایی، pHکردن  بافر توانایی و کاتیونی تبادل 13 

 14 حاصلخیزی مصرف، کم عناصر ناقالن عنوان به فولویک اسیدها و هیومیک آوردن فراهم و استامیدها اسیدها، نوکلئیک

توانند با عناصر دهد که اسیدهای فولیک و هیومیک مییمزیادی نشان  اهدشو (.62، 21) دهندمی افزایش را خاک 15 

منجر به افزایش رشد گیاه شده و  فیزیولوژیک در گیاهان شوند کههای مغذی خاک برهمکنش داشته و باعث واکنش 16 

 17 دالتن 30000 تا 3000 مولکولی وزن با هومیک اسید (.18) بخشدمیهای غیرزنده را بهبود در برخی موارد اثرات تنش

و  نامحلول و پایدار هایکمپلکس تشکیل سبب به ترتیب دالتن 30000 از کمتر مولکولی وزن با فولیک اسید و 18 

 19 اسیدهای و نوکلئیک اسیدهای بیشتر تولید با هیومیک اسید(. 48) گردندمی میکرو عناصر با محلول هایکمپلکس

 20 و پروتئین قند، تولید بهبود بر این با عالوه(. 27)دهد می افزایش هاریشه در ویژه به و درکل گیاه را سلولی تکثیر آمینه،

 21 نقش محصول کیفیت و عملکرد در افزایش دارد فتوسنتز مختلف هایجنبه بر که مثبتی تأثیر و نیز گیاه در ویتامین

-می نفوذ گیاهی هایدرون بافت به که هیومیک( اسید از مولکول ریز )بخش فولویک اسید های مولکول (.62)دارد  22 

 23 کندمی کمک گیاه درون در آب حفظ به و داده کاهش را گیاه تعرق و تعریق آب هایمولکول به شدن پیوند با، کنند

 24 رشد تحریک به قادر غذایی گرم در لیتر در محلولمیلی 300تا  25های در غلظت فولویک اسید و هیومیک اسید (.17)

 25 اسانس، میزان (Hyssopus officinalisاربرد اسید هیومیک در گیاه زوفا ). ک(21) دنشوگیاهان مختلف می ساقه

 26 جذب بر سزاییبه تأثیر هیومیک اسیددر گیاه لیزیانتوس کاربرد (. 41) داد افزایش بیوماس را و رشد هایشاخص

 27 هایویژگی بهبودمنجر به هیومیک اسید  کاربرد(. 11)داشت  لیزیانتوس کیفیت و عملکرد اجزای غذایی، عناصر

 28 و بهار همیشه ریشه تر وزن و افزایش( 24) خاک بدون کشت سیستم در دولسویتا رقم رز گل جایی گل عمر و رویشی

گیاه شمعدانی را بهبود  رشدیفولویک نیز توانست صفات اسید هیومیک و اسید مصرف توام  (.38) گردید شمعدانی 29 

طول ساقه، استفاده از اسید فولویک گرفت، مشخص گردید که  انجام (29گنوای )-توسط الدر پژوهشی که (. 1)بخشد  30 

اسید فولویک در گل حنا منجر به ثبت  کاربرد (.29) دادافزایش نسبت به تیمار شاهد را سطح برگ و عملکرد گیاه انگور  31 

نسبت به  ها، قطر گیاه، وزن تر و خشک گیاه و ریشه و وزن تر و خشک برگبیشترین ارتفاع، تعداد گل، تعداد جوانه 32 

( .Gerbera jamesonnii Lژربرا )ه در گیاه ندهمچنین کاربرد اسید فولویک در محلول نگهدار (.30شد ) شاهدتیمار  33 

کیلوگرم در هکتار به صورت  1استفاده از اسید فولویک به میزان (. 52)گردید  آنمنجر به افزایش عمر پس از برداشت  34 

های رشدی، شاخص عملکرد و درصد روغن در مقایسه با محلول پاشی در گیاه آفتابگردان منجر به افزایش شاخص 35 
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باشد. می Araceae متعلق به خانواده .Scindapsus spp )پتوس( با نام علمی سینداپسوسگیاه (. 49گردید ) شاهد 1 

های زرد و سفید و کرمی است که آن هایی با رنگ سبز تا سبز ابلق با مخلوطی از رنگجذابیت این گیاه به دلیل برگ 2 

آفتاب را  –را به گیاهی آپارتمانی زیبا تبدیل کرده است. این گیاه نیاز آبی متوسطی دارد و دماهای گرم همراه با سایه  3 

است. برای حفظ  سبز مناسب برای سبدهای آویز و روییدن روی دیرک خزهو همیشه(. این گیاه باالرونده 32پسندد )می 4 

در صورت فقیر بودن خاک و نامناسب بودن شرایط ها نیاز به آبیاری و تغذیه مناسب است و زیبایی ظاهری و رنگ برگ 5 

هدف از انجام این پژوهش شناسایی  .(32)یابد های گیاه کاهش میمحیطی رشد، کیفیت و زیبایی ظاهری برگ 6 

در  کودهای شیمیاییراهکاری جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و امکان کاربرد کودهای آلی به عنوان جایگزین  7 

 8 گیاهان زینتی آپارتمانی است.

 9 

 10 روشمواد و 

گلخانه دانشکده  در یآزمایشسینداپسوس،  رشدیبر روی صفات  فولویک اسید و هیومیکاسید به منظور بررسی تاثیر  11 

های در طی سال صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به 12 

 13 عامل دوم اسید فولویک و گرم بر لیتر 1، 5/0، 2/0، 0عامل اول اسید هیومیک در چهار سطح انجام شد.  1393-1394

گیری از قسمت انتهایی گیاه به همراه دو برگ در انتها در اواخر قلمه بود. یترگرم بر ل 1، 5/0، 2/0، 0 سطحدر چهار  نیز 14 

 15 1:2ها در بستر حاوی ماسه سیاه شسته شده و شلتوک به نسبت زایی قلمهاسفند از گیاه مادری صورت گرفت. ریشه

اه با آب آبیاری به گیاهان دار شده به گلدان، اعمال تیمارها همرهای ریشههفته پس از انتقال قلمهصورت گرفت. دو  16 

حاللیت در آب و درجه درصدی  85از هیومیک اسید ساخت کشور ایتالیا، به صورت گرانوله، قابلیت صورت گرفت.  17 

 18 %85و قابلیت  %70همچنین از فولویک اسید پودری ساخت کشور آلمان، با درجه خلوص استفاده شد.  %85خلوص 

گیری شده در آزمایش شامل: ارتفاع گیاه، میانگین تعداد گره، صفات اندازهحاللیت در آب در آزمایش استفاده گردید.  19 

وزن تر برگ، وزن تر ساقه، طول میانگره، تعداد برگ، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، طول ریشه، وزن تر ریشه،  20 

وزن تر اندام هوایی، حجم ریشه، حجم اندام هوایی، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن  21 

-کش اندازهبا استفاده ازخط ارتفاع گیاهخشک اندام هوایی، نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به وزن تر ریشه بود.  22 

-اندازه 001/0ه پس از انتقال گیاه به آزمایشگاه با استفاده از ترازو با دقت های مختلف گیاشد. وزن تر قسمتگیری  23 

درجه  70های گیاهی در آون در دمای های مختلف گیاه نیز پس از قرارگیری نمونهگیری گردید. وزن خشک قسمت 24 

، طول و عرض نگرهمیا و گیری و ثبت شد. طول ریشهاندازه 001/0ساعت توسط ترازو با دقت  48سانتیگراد به مدت  25 

-Model Liگیری شد. سطح برگ توسط دستگاه سطح برگ سنج )برگ گیاه نیز با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه 26 

COR1300, USA27 استوانه توسط های هواییاندام و ریشه حجم ها،هریش شوی شست از پس گیری گردید.( اندازه 

 28 اندازه( ارشمیدس قانون) مکعب مترسانتی برحسب اولیه حجم نسبت به آب حجم افزایش میزان اساس بر و مدرج

 29 انجام شد. همچنین JMP-8 افزارتوسط نرمها دادهآنالیز آماری گیری شده، های اندازهثبت داده پس از (.39) گیری شد

صورت  2010نرم افزار اکسل  رسم نمودار با استفاده ازها استفاده گردید. جهت مقایسه میانگین داده LSDاز آزمون  30 

 31 گرفت.

 32  نتایج

مشخص گردید که اثر  سینداپسوسگیری شده در گیاه با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک اندازه 33 

صفات تعداد گره، طول ریشه و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه در بل اسید هیومیک و اسیدفولویک در متقا 34 
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فات ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشه، ساقه، برگ و اندام هوایی، حجم ریشه، و در ص %5سطح احتمال  1 

 2 (.1دار گردید )جدول معنی %1حجم اندام هوایی و نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه در سطح احتمال 

  3 

 4 صفات مورفولوژیک گیاه سینداپسوسبرخی . تجزیه واریانس )میانگین مربعات( 1جدول 
Table1. Analysis of variance (Mean square) of some morphological traits of Scindapsus. 5 

 طول میانگره
Internode 

length 

 ارتفاع گیاه
Height 

 تعداد گره
Node 

number 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 عرض برگ

Leaf width 

 طول برگ
Leaf length 

 سطح برگ
Leaf area 

درجه 
 آزادی

df 

 تغییراتمنبع 
S.O.V 

**772.52  **1543.40  ns5.97  **5.42  ns86.11  **362.41  *254.39  3 
 اسید هیومیک
Humic acid 

**204.30  ns413.59  ns4.38  ns0.80  **427.74  **636.39  **649.71  3 
 اسید فولویک

Fulvic acid 

ns67.85  **608.85  *6.10  **5.67  ns61.26  ns144.97  ns108.37  9 

 اسید هیومیک
 اسید فولویک ×

Humic acid 

×Fulvic acid 

41.83 167.69 2.29 0.94 41.93 69.80 68.41 32 
 خطا

Error 

 طول ریشه
Root length 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh 

weight 

 وزن تر ساقه
Stem fresh 

weight 

 وزن تر برگ
Leaf fresh 

weight 

 وزن تر ریشه
Root fresh 

weight 

 حجم ریشه
Root 

volume 

 حجم اندام هوایی
Shoot volume 

درجه 
 آزادی

df 

 منبع تغییرات
S.O.V 

** 248.56 **1736.17  **888.24 **217.44  **2368.89  **1507.57  **2036.68  3 
 اسید هیومیک
Humic acid 

**148.41  **814.43  **637.01  *120.63  **917.60  **815.35  ns272.18  3 
 اسید فولویک

Fulvic acid 

*31.65  **616.82  **366.02  **160.18  **851.03  **446.89  **797.35  9 

 ×اسیدهیومیک
 اسید فولویک

Humic acid 

×Fulvic acid 

12.56 74.70 32.10 32.13 131.47 55.646 145.83 32 
 خطا

Error 
وزن خشک 

 برگ
Leaf dry 

weight 

 وزن خشک ساقه
Stem dry 

weight 

وزن خشک 
 ریشه

Root dry 

weight 

وزن خشک اندام 
 هوایی

Shoot dry 

weight 

نسیت وزن خشک اندام 
 هوایی به خشک ریشه
Shoot/Root dry 

weight 

نسبت وزن تر اندام هوایی 
 به تر ریشه

Shoot/Root fresh 

weight 

درجه 
 آزادی

df 

 منبع تغییرات
S.O.V 

* 3.03 **19.21  **31.45  **32.28  **4.04  **0.36  3 
 اسید هیومیک
Humic acid 

*2.48  **8.52  **13.09  ns3.02  **3.18  ns0.07  3 
 اسید فولویک

Fulvic acid 

**2.89  **12.44  **9.43  **22.09  *1.11  **0.19  9 

 ×اسیدهیومیک
 اسید فولویک

Humic acid 

×Fulvic acid 

0.76 1.23 2.79 2.83 0.44 0.05 32 
 خطا

Error 
ns ،*  6 باشد.درصد می 1و  5دار بودن در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب نشانگر عدم اختالف معنی **و 

*, **, ns: significant at 1% level probability, significant at 5% level probability and Non-significant, respectively. 7 

 8 

 9 ارتفاع

با توجه به نتایج مشخص گردید که ارتفاع گیاه تحت تاثیر کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک قرار گرفت. بدین  10 

 11 33/41کمترین ارتفاع گیاه )ترتیب که با افزایش سطوح مصرف کاربرد کودهای هیومیکی ارتفاع گیاه افزایش یافت. 
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کاربرد اسید هیومیک در تمامی سطوح توانست . ثبت گردید( )عدم کاربرد مواد هیومیکی در تیمار شاهد متر(سانتی 1 

. همچنین کاربرد اسید فولویک نیز منجر به کاربرد مواد هیومیکی( افزایش دهدسبت به تیمار شاهد )عدم نارتفاع گیاه را  2 

و اسید فولویک کاربرد توام اسید هیومیک  ( گردید.عدم کاربرد مواد هیومیکیافزایش ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد ) 3 

 4 .(2)جدول  منجر به افزایش ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد شد

 5 وزن تر و خشک برگ  

با کاربرد مواد هیومیکی )اسید های مرتبط با وزن تر برگ مشخص گردید که با توجه به نتایج بدست آمده از داده 6 

نسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد مواد هیومیکی(  برگ،وزن تر  ،هیومیک و اسید فولویک( به صورت کود آبیاری 7 

در تیمار کاربرد توام اسید  برگبیشترین وزن تر گرم( و  39/40)کمترین وزن تر برگ در تیمار شاهد  افزایش یافت. 8 

گرم(. عالوه براین در سایر  01/71گرم بر لیتر( مشاهده گردید ) 2/0گرم بر لیتر( و اسید فولویک ) 5/0هیومیک ) 9 

عالوه بر این وزن  .ارهای کاربرد توام اسید هیومیک و اسید فولویک وزن تر گیاه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتتیم 10 

نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. با افزایش سطح  ،خشک برگ نیز با کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک نیز 11 

 12 (.2نشان داد )جدول  روند افزایشیربرد اسید هیومیک وزن تر خشک برگ، مصرف کا

 13 ساقهوزن تر و خشک 

و خشک ساقه مشخص گردید که این صفات تحت تاثیر های مرتبط با وزن تر ریانس دادهبا توجه به نتایج آنالیز وا  14 

سطوح مختلف مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک قرار گرفت. بیشترین وزن تر ساقه در تیمار کاربرد توام اسید  15 

ر ساقه در تیمار شاهد )عدم کاربرد تگرم در لیتر( مشاهده شد. وزن  5/0گرم در لیتر( و اسید فولویک ) 5/0هیومیک ) 16 

گرم بود. با افزایش سطح مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک وزن تر ساقه نسبت به تیمار  86/44ومیکی( مواد هی 17 

وزن خشک ساقه نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت؛ بدین صورت که . (2)جدول  شاهد افزایش یافت 18 

گرم در لیتر(  5/0و اسید فولویک ) گرم در لیتر( 1بیشترین وزن خشک ساقه در تیمار کاربرد توام اسید هیومیک ) 19 

 20 (.2گرم ثبت شد )جدول  36/8گرم(. وزن خشک ساقه در تیمار شاهد  08/15مشاهده گردید )

 21 اندام هواییوزن تر و خشک 

با افزایش سطح مصرف مواد هیومیکی )اسید هیومیک و  مشخص شد که وزن تر و خشک اندام هواییدر ارتباط با  22 

اسید فولویک( به صورت کود آبیاری وزن تر و خشک اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد مواد هیومیکی(  23 

 24 5/0گرم در لیتر( و اسید فولویک ) 5/0افزایش یافت. بیشترین وزن تر اندام هوایی در تیمار کاربرد توام اسید هیومیک )

. همچنین نتایج مشاهده شدگرم  25/85گرم(. وزن تر اندام هوایی در تیمار شاهد  00/149گرم در لیتر( مشاهد گردید ) 25 

نشان داد که وزن خشک گیاه نیز تحت تاثیر کاربرد مواد هیومیکی قرار گرفت. با افزایش سطح مصرف اسید هیومیک و  26 

 27 (.2مار شاهد افزایش یافت )جدول وزن خشک اندام هوایی نسبت به تی ،اسید فولویک

 28 برگ و گره  تعداد

در و تعداد گره ها، تعداد برگ استفاده از ترکیب اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت کود آبیاری در تمامی غلظت 29 

 30 (.2)جدول زایش داد گیاه را نسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد مواد هیومیکی( اف

 31 حجم اندام هوایی

ها، از ترکیب اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت کود آبیاری در تمامی غلظتحجم اندام هوایی به هنگام استفاده  32 

 33 (.2)جدول  یافتنسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد مواد هیومیکی( افزایش 
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  گیاه سینداپسوس مورفولوژیکبر برخی صفات توام اسید هیومیک و اسید فولویک  اثر مصرف. 2جدول 
Table 2. Combined effect of humic acid and folvic acid on some morphological traits of Scindapsus 

حجم اندام هوایی 

 متر مکعب()سانتی
Shoot volum 

(cm3) 

 ارتفاع
Height (cm) 

 وزن تر برگ
Leaf fresh 

weight (gr) 

 وزن خشک برگ
Leaf dry 

weight (gr) 

 وزن تر ساقه
Stem fresh 

weight (gr) 

 وزن خشک ساقه
Stem dry 

weight (gr) 

وزن تر اندام 

 هوایی
Shoot fresh 

weight (gr) 

وزن خشک اندام 

 هوایی
Shoot dry 

weight (gr) 

 تعداد گره
Node 

number 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 اسیدفولویک
Fulvic acid 

(g/l) 

 اسیدهیومیک
Humic acid 

(g/l) 

e 86.33 g 41.33 f 40.39 f 5.31 j 44.86 gh 8.36 h 85.25 h 13.67 12.66 c 9.33 f 0 

0 
a 144.33 abcdef 83.00 abc 67.35 abcd 7.46 cde 27.18 bc 12.44 abc 139.54 abcde 19.91 16.67 ab 12.55 abcd 0.2 

d 110.66 def 69.73 e 53.18 ef 6.00 ij 49.56 h 8.22 g 102.75 h 14.22 16.33 ab 12.11 bcde 0.5 

d 112.33 ef 66.94 e 52.46 def 6.19 ghi 55.68 fgh 8.74 fg 108.14 gh 14.93 16.00 ab 12.00 cde 1 

a 152.66 bcdef 73.88 ab 68.98 abc 7.77 fgh 59.78 def 10.42 cde 128.76 cdef 18.19 15.89 ab 13.11 abc 0 

0.2 
abc 139.66 abcde 87.38 bcde 59.68 bcdef 6.70 bc 76.98 ab 13.91 abc 136.66 abcd 20.61 16.77 ab 11.88 cde 0.2 

abc 137.33 ab 94.64 cde 58.60 def 6.22 cd 73.25 cd 11.99 bcd 131.85 cdef 18.22 18.00 a 13.22 abc 0.2 

bcd 122.00 cdef 72.89 abcd 63.72 cdef 6.68 hij 52.18 h 8.17 efg 115.90 gh 14.85 15.00 bc 11.00 de 1 

abc 135.00 abcdef 82.37 cde 59.45 ab 8.15 fghi 58.84 efgh 9.83 def 118.30 def 17.98 16.00 ab 13.66 ab 0 

0.5 
a 148.33 a 103.28 a 71.01 cdef 6.52 bcd 73.95 cde 10.96 ab 144.96 efg 17.48 18.33 a 13.88 a 0.2 

a 146.00 abcdef 85.83 de 54.43 bcde 6.77 a 94.57 cd 11.70 a 149.00 bcdef 18.47 16.99 ab 12.77 abc 0.5 

abc 140.33 abcd 91.22 abcd 62.89 a 8.41 def 66.85 bc 12.45 cde 129.74 abc 20.87 16.66 ab 12.00 cde 1 

a 148.00 abc 93.52 abcd 63.03 a 8.77 bcd 75.64 bc 12.45 abc 138.67 ab 21.22 18.00 a 14.00 a 0 

1 
cd 121.66 f 64.66 de 56.98 ef 5.90 efg 62.80 defg 10.15 def 119.69 fgh 16.05 15.11 bc 10.78 ef 0.2 

ab 142.00 abc 91.83 cde 59.21 bcde 6.82 b 82.68 a 15.08 abc 141.89 a 21.91 16.78 ab 12.55 abcd 0.5 

abc 135.00 a 100.33 de 57.15 cdef 6.40 bcd 74.15 bc 12.42 bcd 131.30 bcdef 18.82 17.33 ab 13.33 abc 1 

 نمی باشند. LSDدرصد با استفاده از آزمون  1و  5هایی که دارای حرف مشترک هستند دارای تفاوت آماری در سطح در هر ستون میانگین
Means with the same letter in each column are not significantly different at probability levels of 5 and 1%. 
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 1  طول میانگره

د فولویک قرار با توجه به نتایج مشخص گردید که طول میانگره تحت تاثیر سطوح مختلف کاربرد اسید هیومیک و اسی 2 

هیومیک در سطوح مختلف مصرف منجر به افزایش طول میانگره نسبت به تیمار شاهد )عدم گرفت. کاربرد اسید  3 

دار نداشتند )جدول کاربرد اسید هیومیک( گردید. سطوح مختلف اسید هیومیک از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنی 4 

3 .) 5 

 6 

 7 طول، عرض و سطح برگ

های مرتبط با طول و عرض برگ مشخص گردید که این صفات تحت تاثیر جزیه واریانس دادهبا توجه به نتایج ت 8 

گرم بر  1سطوح مختلف کودهای هیومیکی قرار گرفتند. بیشترین طول برگ در باالترین سطح مصرف اسید فولویک ) 9 

ف اسید هیومیک نیز طول رمتر( مشاهده شد. مصسانتی 81/99متر( در مقایسه با تیمار شاهد )سانتی 59/117لیتر( ) 10 

(. مصرف سطوح مختلف اسید فولویک به صورت کود آبیاری 3برگ در گیاه را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد )جدول  11 

متر( افزایش داد. سطوح مختلف اسید هیومیک از لحاظ سانتی 94/60عرض برگ در گیاه را نسبت به تیمار شاهد ) 12 

کاربرد اسید فولویک در سطوح مختلف سطح برگ گیاه را در (. 3نداشتند )جدول داری آماری با یکدیگر تفاوت معنی 13 

گرم در لیتر  2/0متر مربع( افزایش داد. همچنین مصرف اسید هیومیک در غلظت سانتی 95/39مقایسه با تیمار شاهد ) 14 

 15  (.3 بع( افزایش داد )جدولمتر مرسانتی 16/46متر مربع( سطح برگ گیاه را در مقایسه با تیمار شاهد )سانتی 15/55)

 16 

 17  اسید هیومیک و اسید فولویک بر طول، عرض و سطح برگ و طول میانگرهاثر . 3جدول 
Table 3. Effect of humic and fulvic acid on leaf area, leaf length, leaf width and Internode length 18 

 طول میانگره
Internode length (cm) 

 طول برگ 
Leaf length (cm) 

 سطح برگ
)2cmLeaf area ( 

 عرض برگ 
Leaf width (cm) 

 اسید فولویک
 Fulvic acid (g/l) 

b 49.29 c 99.81 b 39.95 b 60.94 0 

a 58.35 b 108.65 a 50.79 a 72.03 0.2 

a 56.89 b 107.53 a 51.65 a 70.96 0.5 

a 57.09 a 117.59 a 57.63 a 74.52 1 

 طول میانگره
Internode length (cm) 

 طول برگ
Leaf length (cm) 

 سطح برگ
)2cmLeaf area ( 

  اسید هیومیک
Humic acid(g/l) 

b 43.68 bc 104.88 b 46.16 0 

a 56.89 115.22 a a 55.15 0.2 

a 59.80 ab 110.36 ab 52.62 0.5 

a 61.24 c 103.12 b 46.08 1 

 19 نمی باشند. LSDدرصد با استفاده از آزمون  1و  5هایی که دارای حرف مشترک هستند دارای تفاوت آماری در سطح در هر ستون میانگین
Means with the same letter in each column are not significantly different at probability levels of 5 and % 20 

 21 

 22 وزن تر و خشک ریشه 

یشه با کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک نسبت به تیمار شاهد )عدم ر که وزن تربا توجه به نتایج مشخص گردید  23 

کاربرد مواد هیومیکی( افزایش یافت. بیشترین وزن تر ریشه در تیمار کاربرد توام اسید هیومیک ) گرم در لیتر( و اسید  24 

شاهد  تیماریشه در گرم(. این در حالی است که کمترین وزن تر ر 32/108گرم در لیتر( مشاهده شد ) 5/0فولویک ) 25 

. کاربرد مواد هیومیکی منجر به افزایش دو برابری وزن تر ریشه نسبت به تیمار شاهد گردید. ثبت گردیدگرم(  95/40) 26 

وزن خشک ریشه نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار کرفت. کمترین وزن خشک ریشه در تیمار عدم کاربرد اسید  27 
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 1 43/3و  27/4، 72/2گرم در لیتر( مشاهده شد )به ترتیب  1و  5/0، 0های )ظتهیومیک و کاربرد اسید فولویک در غل

گرم در لیتر(  1گرم در لیتر( و اسید فولویک ) 1گرم(. بیشترین وزن خشک ریشه در تیمار کاربرد توام اسید هیومیک ) 2 

 3 (.4گرم( )جدول  06/11ثبت گردید )

 4  ریشه طول

نسبت به تیمار  ،و اسید فولویک( منجر به افزایش طول ریشه در گیاه استفاده از کودهای هیومیکی )اسید هیومیک 5 

گرم در  2/0شاهد )عدم کاربرد کودهای هیومیکی( شد. بیشترین مقدار طول ریشه در تیمار کاربرد توام اسید هیومیک ) 6 

در تیمار کاربرد توام اسید دار متر( و پس از آن و بدون اختالف معنیسانتی 60/52گرم در لیتر( ) 1لیتر( و اسید فولویک ) 7 

متر( و تیمار ترکیبی اسید هیومیک در غلظت سانتی 76/48گرم در لیتر ) 2/0هیومیک و اسید فولویک هر دو در غلظت  8 

 9  (.4متر( مشاهده شد )جدول سانتی 30/48گرم در لیتر ) 1گرم در لیتر و  5/0

 10  ریشه حجم

حجم ریشه در اثر استفاده از مواد هیومیکی )اسید هیومیک و اسید فولویک( افزایش یافت. عالوه بر این با افزایش  11 

نسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد غلظت کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک در تیمارهای ترکیبی حجم ریشه نیز  12 

 13  (.4افزایش یافت )جدول ( ترکیبات هیومیکی

 14 و خشک اندام هوایی به ریشه نسبت وزن تر

نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به وزن تر و خشک ریشه به هنگام کاربرد کودهای هیومیکی )اسید همچنین  15 

 16 (.4هیومیک و اسید فولویک( نسبت به تیمار شاهد )عدم کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک( کاهش یافت )جدول 

 17 بحث 

در شرایط  گیاهی مختلف ارقام در ساقه در افزایش رشد هیومیکی مواد توانایی ارتباط با در تحقیقات از تعداد بیشماری  18 

موجب  غذایی عناصر به گیاه دسترسی افزایش قابلیت و وضعیت خاک بهبود با آلی متفاوت ارائه گردیده است. کودهای 19 

 20 هیومیکی یکی از دالیل مهم و تاثیرگذاردر مواد  جیبرلینی شبه احتماال وجود ترکیبات (.28) شوندمی گیاه رشد افزایش

 21 ریشه ریشه و توزیع نیترات ATPase-+Hفعالیت  بر مواد هیومیکی با تاثیر(. 51) باشددر افزایش رشد طولی گیاه می

شده و در نتیجه بر رشد ساقه گیاه تاثیر  ATPو  هاآمینپلی ها،سایتوکنین توزیع مشخص در تغییرات به منجر ساقه در 22 

در اثر کاربرد مواد ( 56)( و سیاهدانه 12) Cassia angustifolia، (72)افزایش ارتفاع گیاه در خیار (. 56)گذارند می 23 

بخشیدن  تحرک طریق از هیومیکی روند جذب عناصر غذایی در گیاه را هومیکی تایید شده است. عالوه بر این، مواد 24 

؛ که این عمل رشد بهتر گیاه را در پی خواهد داشت. (33)ند بخشگیاه سرعت می فیزیولوژی متابولیسم نیز و هایون 25 

افزایش سطح برگ تحت تاثیر کاربرد مواد هیومیکی )اسید هیومیک و اسید فولویک( از طریق افزایش میزان فتوسنتز  26 

ات های متفاوتی از جمله: اثربا استفاده از مکانیسم مواد هیومیکی .(12) در گیاه توسط محققین تایید شده است 27 

 28 جذب افزایش و کنندگیگیاهی و افزایش تقسیم سلولی، قدرت کالت هایسلول متابولیسم بر هورمونی، تاثیر مستقیم

بر افزایش  (26) و افزایش فتوسنتز گیاه از طریق افزایش فعالیت آنزیم رابیسکو( 59)خاک  تهویه غذایی، افزایش عناصر 29 

یابد. همچنین این نیز افزایش می هوایی هایاندام و نیتروژن، رشد شاخساره باشند. با افزایش جذبرشد گیاه موثر می 30 

گردد. ماده خشک بیشتر می تولید و گیاه در فرعی شاخه تعداد افزایش سبب فتوسنتزی تولید مواد افزایش با ترکیب 31 

( .Nigella sativa L)دانه کودهای آلی در گیاه سیاه که کاربرد داد نشان( 43) همکاران و خرمدل بررسی همچنین 32 



 

9 
 

 1 نگهداری ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت افزایش داد. این ترکیبات با را افزایش نسبت به تیمار شاهد رشد هایشاخص

 2 چرخه کربس، تنفس، کردن فعال پروتئین، ناقل عنوان به غشاء نقش بر نفوذپذیری ایفای چنین هم و خاک در آب

تامین  با . مواد هیومیکی(63)شوند می گیاهان رشد باعث افزایش فسفات تریآدنوزین و آمینواسید تولید و فتوسنتز 3 

 4 را گیاه بیوماس و رشد سرعت گیاه، این سرعت فتوسنتز افزایش و برگ نیتروژن بهبود با سیاهدانه، گیاه غذایی عناصر

 5 تعداد رشد و هوایی اندام افزایش هیومیک موجب اسید کردند گزارش( 41) همکاران و خزاعی (.10) است داده افزایش

 6  .(41است )( شده Hyssopus officinalisزوفا ) گیاه در شاخه

، 70، 67، 40) است شده گزارش پژوهشگران گیاهان توسط برخی کیفی و کمی مواد هیومیکی بر صفات تاثیر مثبت 7 

. این احتمال (11) یابندمی استقرار بهتر و کنندمی پیدا غذایی دسترسی عناصر به آسانتر گیاهان کود، مصرف با(. 75 8 

این . (73) شده است فتوسنتز کننده هایبافت دوام سبب وجود دارد که مواد هیومیکی )اسید هیومیک و اسید فولویک( 9 

انتقال  و داده افزایش را هارنگیزه ساخت میزان گیاه، اختیار در ترمناسب و بیشتر غذایی و مواد آب دادن قرار با ترکیبات 10 

مواد هیومیکی )اسید  .یابددر نتیجه آن طول میانگره افزایش می و( 45)نماید می ترراحت گیاه در را فتوسنتزی مواد 11 

افزایش  و گیاهی هایسلول متابولیسم بر اثر از جمله فیزیولوژیکی مثبت اثرات طریق از هیومیک و اسید فولویک( 12 

 13 گیاه سریع رشد مرحله که ساقه رفتن مرحله در(. 51)شوند گیاهان می عملکرد افزایش باعث برگ کلروفیل غلظت

 14 و ترکیبات هیومیکی داشته غذایی عناصر به بیشتری نیاز گیاه باشد،می مناسب آن زمان در نیز محیطی شرایط و است

 15 افزایش با(. 68، 20، 9، 5) شوندمی برگ سطح شاخص سبب افزایش غذایی عناصر بیشتر جذب فراهمی طریق از

 16 و روی آهن، منگنز، پتاسیم، کلسیم، فسفر، ازت، عناصر مورد نیاز گیاه همچون جذب مصرف ترکیبات هیومیکی مقدار

 17 هایبا یون پایدار هایکمپلکس ایجاد ترکیبات هیومیکی توانایی هایحقیقت قابلیت در(. 36)یابد می نیز افزایش مس

ترکیبات . (14)( را افزایش داد Ocimum basilicumسطح برگ ریحان ) هیومیک اسید کاربرد(. 25) باشدمی فلزی 18 

 pH 19دهند که این موضوع بر هیومیکی با تاثیر بر ساختار خاک، هوادهی و ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می

ها به آنهای فلزی در خاک دسترسی ریشه خاک و جذب عناصر تاثیر گذار است. اسید فولویک با افزایش حاللیت یون 20 

باشد. این ترکیب به این شیوه و از طریق حفظ دهد. اسید فولویک توانایی جدب و انتقال آب را دارا میرا افزایش می 21 

های این ترکیب توانایی ورود به دهد. سایز کوچک مولکولرطوبت، دسترسی ریشه به عناصر غذایی را افزایش می 22 

هایی همچون: آهن، کلسیم، مس، روی و منگنز را به ولویک به راحتی یونباشد. اسید فسیستم انتقال گیاه را دارا می 23 

کند. این ترکیب به راحتی از طریق ریشه، برگ و ساقه جذب شده و عناصر صورت باند شده یا کالت شده تبدیل می 24 

 25 (. 74دهد )غذایی را در اختیار گیاه قرار می

 26 متابولیسم تحریک فتوسنتز، و تنفس بر تأثیر معدنی، هاییون با هیومیک و اسید فولویک اسید بین تشکیل کمپلکس

 27 در تجزیه ( و تأخیر4تقویت دیواره سلولی )(؛ 69، 66، 64، 61، 8، 2)هورمونی  و فعالیت( 75، 60)نوکلئیک  اسید

 28 ن مکانیسمبیا برای مؤثر فرضیات جمله از هاآن (،50، 6) برگ به دلیل خاصیت سایتوکینینی در هاو پروتئین کلروفیل

 29 ریشه سیستم سریع گسترش دلیل به احتماالً در گیاه، برگ تعداد است. افزایش گیاهان رشدی پارامترهای بر هااثر آن

 30 جذب افزایش به منجر خود این که باشداسید فولویک می همچنین و هیومیک اسید زیاد های در غلظت گیاه ای

همانطور که قبال ذکر گردید  (.31، 8) شودبرگ می تعداد افزایش آن دنبال به و گیاه بهتر رشد عناصر غذایی، بیشتر 31 

سبب  گیاه در فتوسنتزی وضعیت و بهبود پُرمصرف و مصرف کم عناصر اختیارگذاری در و طریق تأمین از این ترکیبات 32 

جذب مواد آلی موجود در خاک به صورت مستقیم، از طریق افزایش دسترسی و  (.7) گرددبهبود شرایط رشدی می 33 

های همزیست با ریشه که تولید عناصرغذایی و به صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد شرایط متعادل برای رشد باکتری 34 

مواد هیومیکی دسترسی به (. 46)های موثر بر رشد ریشه را تولید کرده، سبب افزایش رشد ریشه گیاه شوند هورمون 35 
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، 65، 23) دهنددر خاک را افزایش می صر غذایی با غلظت پایینعنا خصوصاعناصر غذایی )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( و  1 

استفاده از مواد (. 47)باشند اکسینی میاند که ترکیبات هیومیکی دارای فعالیت شبهبرخی تحقیقات نشان داده(. 71 2 

 3 ممکن این شود، کهباعث افزایش حجم ریشه می و کرده تحریک خاک های بدونریشه را در سیستم رشد هیومیکی

 4 به غذایی مواد جذب که افزایش دارد وجود احتمال این. باشد غذایی مواد بیشتر کارآیی آسانتر و جذب دلیل به است

 5 فعالیت اثر در تواند ریشه می گسترش همچنین،. ریشه شده باشد رشد افزایش ای موجب ویژه طور به گیاهان یوسیله

خاصیت هورمونی و افزایش دسترسی ریشه به نیترات و افزایش جذب به دلیل (. 25)هورمونی این ترکیبات باشد شبه 6 

اسید با قابلیت حل فولویک (.55، 54، 1) یابدعناصر غذایی ناشی از مصرف اسید هیومیک رشد ریشه در گیاه بهبود می 7 

است که به راحتی لکترولیت بوده و تنها کلوئیدی ا -باشد. فولویک اسید پلیها میpHدر آب به میزان باال و در تمامی  8 

در نتیجه این ترکیب به طور مستقیم بر (. 74)گردد از طریق غشا منتشر شده و به راحتی توسط ریشه و برگ جذب می 9 

 10 باشد.وری آن از خاک موثر میبهرهجذب عناصرغذایی و 

 11 

 12 گیرینتیجه

)اسید هیومیک و اسید فولویک( بر با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش مشخص گردید که کاربرد مواد هیومیکی  13 

گیری صفات رشدی مورد مطالعه در گیاه تاثیر مثبت داشته و سبب بهبود رشد در گیاه شده است. در اغلب صفات اندازه 14 

ارتفاع، وزن تر و خشک برگ، ساقه، اندام هوایی و ریشه، تعداد گره و برگ و حجم اندام هوایی، شده در گیاه  از قبیل:  15 

مصرف توام اسید  ک ریشه، طول و حجم ریشه ریشه و نسبت وزن تر و خشک اندام هوایی به ریشهوزن تر و خش 16 

هیومیک و اسید فولویک به صورت کودآبیاری نسبت به تیمار شاهد )عدم مصرف کودهای هیومیکی( افزایش یافت.  17 

ه در گیاه را نسبت به مصرف اسید هیومیک و اسید فولویک به تنهایی نیز طول، عرض و سطح برگ و طول میانگر 18 

ترکیبات هیومیکی نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، فیزیولوژی گیاه و کنترل آلودگی خاک تیمار شاهد بهبود بخشید.  19 

شوند. کنند. این ترکیبات به تولید و کشاورزی سالم و ایمن کمک کرده و منجر به تحقق کشاورزی پایدار میبازی می 20 

محیطی را بهبود بخشیده و برخی مسایل آلودگی زیست محیطی ناشی از ط زیستعالوه بر این، این ترکیبات شرای 21 

برند. این ترکیبات سبب بهبود ساختار و شیمی خاک، بهبود بیولوژی خاک، کاربرد کودهای شیمیایی را از بین می 22 

 23 شوند. گیاه می وری مصرف آب، افزایش عملکرد و کیفیتوری عناصر مغذی موجود در خاک، افزایش بهرهافزایش بهره
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 بر برخی از صفات مورفولوژیک گیاه سینداپسوسکاربرد توام اسید هیومیک و اسید فولویک . 4جدول 
Table 4. Combined effect of humic acid and folvic acid on some morphological traits of Scindapsus 

 وزن خشک ریشه
Root dry 

weight (gr) 

 وزن تر ریشه
 Root fresh 

weight (gr) 

طول ریشه 

 متر()سانتی
Root length 

(cm) 

-حجم ریشه )سانتی

 متر مکعب(
Root volum 

(cm3) 

نسبت وزن تر اندام هوایی 

 به تر ریشه
Shoot/Root fersh 

weight 

نسبت وزن خشک اندام هوایی 

 به وزن خشک ریشه
Shoot/Root dry weight 

 اسید فولویک
Fulvic acid (g/l) 

 اسید هیومیک
Humic acid (g/l) 

f 2.72 40.95 g fg 33.70 g 35.66 a 2.09 a 5.17 0 

0 
7.09 bcd 96.13 bc def 39.43 ab 76.66 def 1.46 cdef 2.82 0.2 

4.27 ef 61.40 f fg 35.50 def 51.66  1.67 bcd bcd 3.35 0.5 

3.43 f 60.59 f g 31.90 f 49.33 abcd 1.78 ab 4.39 1 

5.50 def 77.23 cdef def 38.73 ef 50.33 bcd 1.66 bcde 3.31 0 

0.2 
6.28 cde 88.32 cd ab 48.76 def 52.66 cdef 1.57 cde 3.28 0.2 

9.21 ab 109.12 ab bcd 44.00 bc 74.33 f 1.21 f 1.97 0.5 

4.51 def 64.28 ef a 52.60 ef 50.33 abc 1.85 bcde 3.32 1 

5.47 def 81.16 cde fg 35.53 def 57.00 def 1.46 bcde 3.31 0 

0.5 
5.45 def 82.10 cde bcd 44.13 cde 62.33 abcd 1.82 bcde 3.30 0.2 

8.46 abc 78.45 def cde 42.50 ab 79.33 ab 2.00 ef 2.22 0.5 

6.54 bcde 78.04 cdef abc 48.30 cd 63.66 bcd 1.70  bc 3.48 1 

6.66 bcde 86.37 cd efg 37.73 bc 73.66 cde 1.60 cde 3.25 0 

1 
7.02 bcde 83.83 cd bcde 42.90 cde 62.00 def 1.44 def 2.31 0.2 

8.62 abc 116.24 a cde 42.53 a 89.00 ef 1.23 cdef 2.65 0.5 

11.06 a 108.32 ab bcde 43.00 a 87.33 ef 1.26 f 1.97 1 

 نمی باشند. LSDدرصد با استفاده از آزمون  1و  5 هایی که دارای حرف مشترک هستند دارای تفاوت آماری در سطحمیانگیندر هر ستون 
Means with the same letter in each column are not significantly different at probability levels of 5 and 1%.
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Study of Growth Traits of Scindapsus spp. as Influenced By Fertigation of Humic Acid 

and Folvic Acid 

Introduction: Unbalanced and frequent use of chemical fertilizers and pesticides results in 

the degradation of soil physicochemical properties, loss of soil-born organisms, reduction of 

quality of produced crops and reduction of yield plant. Nowadays, due to environmental 

considerations of chemical fertilizers, use of organic acids for quantitative and qualitative 

improvement of crops has been increased. Humic materials are natural organic compounds 

that contain 50 to 90% of organic matters of peat, wood coal and rotten material, as well as 

non-living organic matters of aquatic and terrestrial ecosystems. Humic compounds indirectly 

increase soil fertility by providing micro- and macro-elements for root, improving soil 

structure, increasing medium permeability to water and air, increasing soil microbial 

population and beneficial microorganisms, increasing cation exchange capacity and the 

ability to buffer pH of medium or nutrient solution, and providing some special substances 

for plant roots such as nucleic acids and acetamides. 

Materials and Methods: In order to investigate the influence of humic and fulvic acids on 

some growth characteristics in ornamental plant of Scindapsus spp., an experiment was 

conducted based on a completely randomized design with three replications at greenhouse in 

Ferdowsi University of Mashhad during 2014-2015. The first factor was humic acid in four 

levels of 0, 0.2, 0.5, 1 g/l, and the second factor was fulvic acid in four levels of 0, 0.2, 0.5, 1 

g/l. Cuttings were taken from the plant in late March. Two weeks after transferring the rooted 

cuttings to pot, the treatments were applied on plants via fertigation. The traits measured in 

the experiment included plant height, mean number of nodes, internode length, leaf number, 

leaf length, leaf width, leaf area, root length, root fresh weight, leaf fresh weight, shoot fresh 

weight, aerial organ fresh weight, root volume, aerial organ volume, root dry weight, leaf dry 

weight, shoot dry weight, aerial organ dry weight, fresh and dry weights ratios of aerial organ 

to fresh weight. Statistical analysis of data was performed by 8-JMP software. LSD test was 

used to compare the means of the data. 

Results and Discussion: Based on the results obtained, the combined use of humic acid and 

fulvic acid had a significant effect on height, fresh and dry weights of leaf, shoot, aerial organ 

and root, number of node and leaf and volume of aerial organ, fresh and dry weights of root, 

length and volume of root and the ratio of fresh and dry weights of aerial organ to root. Thus, 

combined use of humic acid and fulvic acid caused an increase in all the measured traits 

compared to the control treatment. Furthermore, an increase was observed in the length, 

width, and area of leaf, and internode length as the result of using humic substances when 

compared to the control treatment. Organic fertilizers increase plant growth by improving soil 

conditions and increasing availability of plant to nutrients. Humic compounds cause changes 

in the specific distribution of cytokinins, polyamines and ATP by affecting the activity of 

root H+-ATPase and the distribution of root nitrate in the stem, thus affecting the growth of 

the plant stem. Humic materials increase plant growth by using different mechanisms such as 

hormonal effects, direct effect on plant cell metabolism, increase of cell division, chelating 

power and nutrient uptake, increase of soil ventilation and enhancement of plant 

photosynthesis by increasing Rubisco enzyme activity. Increasing nitrogen uptake leads to 

the increase in the growth of shoots and aerial organs. It also increases the number of 

branches in plants and increases the production of dry matter by increasing the production of 

photosynthetic materials. 

Conclusion: In general, according to the results of the experiment, it can be concluded that 

use of humic substances (humic acid and fulvic acid) together improved the growth 

characteristics of the plant and led to the better growth of the plant; therefore, these materials 

can be a good alternative to plant growth-stimulating chemical fertilizers. 


