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 چکیده

 ذبج میزان و رویشی مهم هایویژگی برخی بر هیومیک اسید و کشت مختلف یبسترها تأثیر بررسی پژوهش، این انجام از هدف

 قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این بود. نارنج یۀپا یرو شدهوندیپ ایوالنس پرتقال نهال برگ در پتاسیم و فسفر کانی عنصرهای

 در هیومیک اسید اول عامل شد. اجرا بویراحمد و  کهگیلویه استان باشت شهرستان در تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک طرح

  ،برگخاک  -3 ،تیزئول -2 ،یزراع خاک -1 :شامل کاشت بستر نوع هفت دوم عامل و تریل در گرم 5/7 و 5 ، 5/2 ،0 یها ظتغل

 ی+زراع خاک -7 و (50-50) برگ خاک +خاک -6 ،(50-50) کمپوست یورم +یزراع خاک -5 ،(50-50) تیزئول +یزراع خاک -4

 مورد صفات همۀ بر دو این برهمکنش و کاشت بستر ،هیومیک یداس کاربرد نتایج، بنابر بود. (33-33-33) تیزئول + کمپوست یورم

 ترتیب به مترسانتی 50 و 81 میزان به نهال ارتفاع کمترین و بیشترین شد. دار معنی درصد 1 احتمال سطح در ایوالنس پرتقال نهال بررسی

 در شده کاشته هاینهال و هیومیک اسید لیتر رد گرم 5 و یزراع خاک +تیزئول + کمپوست یورم کاشت بستر در شده کاشته هاینهال در

 در برگ فسفر و میپتاس شه،یر و برگ خشک و تر وزن ،عدد( 97) برگ شمار نیشتریب شد. مشاهده هیومیک اسید کاربرد بدون خاک

 نتایج بر بنا یطورکل هب .آمد دست به کمپوست یورم +تیزئول خاک+ کشت بستر و هیومیک اسید تریل در گرم 5/7 با تیمارشده هاینهال

 را کمپوست یورم +تیزئول +زراعی خاک ترکیبی کشت بستر و هیومیک اسید تریل در گرم 5/7 تا 5 کاربرد توان می پژوهش، این

 کرد. پیشنهاد را نارنج پایۀ روی ایوالنس پرتقال پیوندی نهال یفیک و یکم های ویژگی بهبود منظور به

 
  کمپوست.ورمی فسفر، زئولیت، برگ، پتاسیم ،نهال ارتفاع کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investige the effect of different media cultures and humic Acid (HA) on some vegetative 
properties and absorption of Phosphorus (P) and Potassium (K) contents in leaf of orange seedling (Citrus sinensis) cv. 
Valencia grafted on sour orange (C. aurantium) rootstock. A factorial experiment was carried out based on randomized 
complete block design with three replications. The first factor was HA concenterations of 0, 2.5, 5 and 7.5 gl-1 and second 
factor was formed by seven different combinations of media culture including 1- soil, 2- zeolite, 3- leaf mold, 4- soil + 
zeolite, 5- soil + vermicompost 6- Soil+ leaf mold 7- soil + vermicompost + zeolite. Results showed that effect of HA, 
media culture and their interaction on all of the investigated traits of Valencia orange were significant (P<0.01). The highest 
and the lowest seedling hight (81 and 50 cm) obtained in plants cultured in soil+vermicompost+ zeolite and 5 gl-1 HA and in 
soil and without HA, respectively. The highest number of leaves (97), fresh and dry weight of leaf and root, P and K 
contents obtained in plants cultured in soil+vermicompost+ zeolite mixture and 5 gl-1 HA.  Therefore, application of 5 to 7.5 
gl-1 HA and use of soil+zeolite+vermicompost mixture is recommended as media culture in order to improvement of quality 
and quantity of seedling of Valencia orange. 
 
Keywords: Phosphorus, potassium, seedling height, vermicompost, zeolite. 
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 مقدمه

 فراهم با غیرمستقیم صورت به هوموسی های ترکیب

 رشد برای مصرف کم و پرمصرف کانی عنصرهای آوردن

 به بستر نفوذپذیری افزایش خاک، ساختار بهبود ریشه،

 ریزجانداران و خاک میکروبی جمعیت افزایش ،وهوا آب

 تبادل ظرفیت افزایش سودمند، های( )میکروارگانیسم

 محلول یا بستر pH کردن بافر توانایی و کاتیونی

 گیاه ریشۀ برای خاص مواد بعضی کردن فراهم غذایی،

 آوردن فراهم و استامیدها اسیدها، نوکلئیک مانند

 عنصرهای ناقالن عنوان به اسیدها فولویک و هیومیک

 جذب افزایش رشد، یها عامل دیگر و مصرف کم

 خشکی، به گیاه مقاومت افزایش و غذایی عنصرهای

 & Hayes) دهند می افزایش را خاک یزیخحاصل

Clap, 2001; Liu & Cooper, 2000; Sharif et al., .

2002; Chen & Aviad, 1990.)  

 عنصرهای از برخی جذب   هیومیک اسید کاربرد

 در را روی و پتاسیم جمله از مصرف،کم و پرمصرف

 در (.Fallahi et al., 2006) داد افزایش سیب درختان

 افزایش سبب خاک در هیومیک اسید کاربرد پژوهشی

 فرنگی گوجه در مصرف کم و پرمصرف عنصرهای غلظت

 با پیاز عملکرد بیشترین .(Turkmen et al., 2005) شد

 گزارش هکتار در هیومیک اسید کیلوگرم 20 کاربرد

  (.Sangeetha et al., 2006) شد

 آلومینوسیلیکاته های (کریستال) بلور هازئولیت

 و فیزیکی خاصیت واسطۀ به ماده این .هستند راتههید

 الکتریکی بار تعادل نظر از که تأثیری و خود شیمیایی

 نقش خاک یونی های تبادل در دارد، خود سطح در

 مورد های یون مؤثری صورت به تواند می و کند می ایفا

 ویژگی این کند. آزادسازی یا نگهداری را گیاه نیاز

 باعث تواند می ها یون جذب سطۀوا به همچنین زئولیت،

  نتایج در .(Dwairi, 1998) شود آب شوری کاهش

 گیاه روی Ranjbar chobeh et al. (2004) پژوهشی

 آلی، مادة درصد بر زئولیت تأثیر کرد، گزارش توتون

 بر و دار معنی جذب، قابل پتاسیم و کل نیتروژن درصد

 ارد معنی جذب قابل فسفر و کاتیونی تبادل ظرفیت

 خاک دسترس قابل پتاسیم دار معنی افزایش .نیست

 گزارش خاک در زئولیت کاربرد با برنج برداشت از پس

 نتایج در (.Rahimi & Kavoosi, 2003) است شده

 دار معنی افزایش موجب زئولیت کاربرد دیگر پژوهشی

 و کلش و کاه دانه، در نیتروژن و فسفر پتاسیم،

 .(Faeznia, 2004) دش گندم عملکرد افزایش همچنین

 درصد و گلدهی تاریخ بوته، ارتفاع خشک، وزن افزایش

 توسط زئولیت کاربرد با بادرشبی دارویی گیاه اسانس

Gholizadeh et al. (2006) است شده گزارش.  

 قطر، طول، برگ، سطح شاخص برگ، شمار افزایش

 هوایی های اندام خشک و تر وزن غده، تر وزن ریشه، شمار

 از استفاده با تربچه عملکرد بهبود و رشد شافزای و

 ,.Khoshbakht et al) است شده گزارش نیز زئولیت

 مخلوط صورت به زئولیت از استفاده پژوهشی در (.2007

 ریشه، خشک و تر وزن برگ، سطح افزایش سبب خاک با

 خشک و تر وزن قطر، طول، )کلروفیل(، سبزینه میزان

 شد شیراز نرگس گل گلچۀ طول و دهنده گل ساقۀ

(Khoshkhoie et al., 2007). کاربرد نیز پژوهشی در 

 بوته، در ساقه شمار بر نیتروژن و زئولیت مختلف مقادیر

 هوایی، های اندام خشک وزن اصلی، ساقۀ بلندترین ارتفاع

 غدة عملکرد و  غده وزن بوته، در غده کل وزن

 شده گزارش مؤثر اراک منطقۀ در آگریا رقم زمینی سیب

 .(Madani et al., 2009) بود

 مانند آلی های کننده اصالح از امروزه زئولیت، بر افزون

 شود. می استفاده کشت بستر عنوان به کمپوست ورمی

 ضمن تواند یم کشت بستر در کمپوستورمی کاربرد

 کشت، محیط تهویۀ و نفوذپذیری تخلل، ی،بند دانه بهبود

 کمپوستورمی .کند کمک غذایی مواد و آب نگهداری به

 منزلۀ به فعال و گسترده میکروبی زیستی تنوع داشتن با

 شودمی گرفته کار به خاک مهم کنندة اصالح یک

(Arancon et al., 2004.) کاربرد دیگر پژوهشی در 

 پرتقال میوة کیفیت و کمیت بهبود باعث کمپوستورمی

 که یطور به شد کمپوستورمی کاربرد بدون با مقایسه در

 کشت محیط در کمپوستورمی کیلوگرم 10 ودنافز

 پرتقال عملکرد و میوه وزن میوه، شمار یدار یمعن طور به

 فیزیکی وضعیت بهبود (.Makode, 2015) داد افزایش را

 در دامی کود و کمپوستورمی کاربرد نتیجۀ در خاک

 Mirzaei Talarposhti et al. (2009) توسط خاک

 است. شده گزارش

 افزودن با یفرنگ گوجه های گیاهچه وزن افزایش

 پیت کشت بستر به کمپوست ورمی درصد 20 تا 10
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 است. شده گزارش (Atiyeh et al., 2000b) توسط

 دارویی گیاه در اسانس و کمی های ویژگی افزایش

 جعفری گل در و( Darzi, et al., 2006) رازیانه

(Hidlago et al., 2006) در کمپوستورمی کاربرد با 

 مثبت اثر محققان این است. شده گزارش کشت طمحی

 افزایش از ناشی گیاه، رشد بر را کمپوستورمی

 در نازجانداریر توسط (بیولوژی) زیستی های فعالیت

 شامل رشد مؤثر مواد تولید و کشت بستر

 بیان اسیدها هیومیک و گیاهی رشد های کننده تنظیم

 در رهکتا هر در کمپوستورمی تن سه کاربرد .کردند

 در غالف شمار چشمگیر افزایش باعث نخود، زراعت

 در دانه عملکرد و ماس(بیو) تودهزیست عملکرد بوته،

 .(Jat & Ahlawat, 2004) شد شاهد با مقایسه

 کمیت افزایش باعث کمپوستورمی کاربرد همچنین،

 تودةزیست عملکرد و اسانس عملکرد اسانس، کیفیت و

 ,.Anwar et al) شد اهدش تیمار به نسبت ریحان گیاه

 و کمی صفات بر کمپوستورمی مثبت ریتأث .(2005

 ;Chamani, et al., 2008) توسط یفرنگ گوجه کیفی

Samavat & Malakuti, 2005)، فسفر جذب افزایش 

 وزن افزایش ،Peyvast et al. (2008) توسط اسفناج در

 Mahboub توسط فیکوس زینتی گل ساقۀ خشک و تر

Khomami (2008) وزن افزایش است. شده گزارش 

 با فرانسوی بهار همیشه گل برگ سطح و ساقه ریشه،

 شد گزارش خاک به کمپوستورمی کردن اضافه

(Bachman & Metzger, 2008). آزمایشی در 

 ساقۀ خشک و تر  وزن گل، اندازة ،ساقه قطر بیشترین

 به کمپوستورمی درصد 60 بستر در بهار شهیهم گل

 آمد دست به خاک درصد 10و شن رصدد 30 همراه

(Shadanpour et al., 2011.) پژوهشی نتایج در 

 در یفرنگ توت عملکرد و توده زیست میزان بیشترین

 گزارش کمپوستورمی درصد 25 حاوی کشت محیط

  .(Ameir et al., 2011) شد

 محیط ریتأث ارزیابی درزمینۀ مختلفی های بررسی

 روی ترکیبی و گانهجدا صورت به متفاوت یها کشت

 و زراعی محصوالت برخی کیفی و کمی های ویژگی

 ها کشت محیط این ریتأث ولی است شده انجام باغی

 گرفته انجام ندرت به والنسیا پرتقال نهال تولید روی

 بررسی هدف با کاربردی پژوهش این بنابراین است.

 کاربرد و کشت مختلف بستر نوع هفت مقایسۀ ریتأث

 نهال کیفی و کمی های ویژگی بهبود بر کهیومی اسید

  بود. نارنج پایۀ روی والنسیا پرتقال پیوندی

 

 ها روش و مواد
 پژوهش اجرای محل

 ریتأث بررسی منظور به 1392 سال در پژوهش این

 بر هیومیک اسید و کشت مختلف یبسترها

 ایوالنس پرتقال نهال یفیک و یکم های ویژگی

 استان باشت شهرستان رد نارنج یۀپا یرو شدهوندیپ

 30 جغرافیایی، موقعیت در بویراحمد و کهگیلویه

 13 و درجه 51 و شرقی طول ۀدقیق 18 و درجه

 ارتفاع در چینویگر النهار نصف از شمالی عرض ۀدقیق

  .گرفت صورت ،دریا سطح از متر 731

 

 استفاده مورد تیمارهای و آزمایشی طرح

 یها بلوک رحط قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش

 اسید اول عامل گرفت. انجام تکرار سه در تصادفی کامل

 و تریل در گرم 5/7 و 5 ،5/2 ،0 یها ظتغل در هیومیک

 شامل حجمی صورت به کاشت بستر نوع هفت دوم عامل

-خاک -3 ،%(100) تیزئول   -2 ،%(100) یزراع خاک -1

 -5 ،%(50-50) تیزئول +یزراع خاک -4 ،%(100) برگ

 خاک+ -6 ،%(50-50) کمپوست یورم +یراعز خاک

 +تیزئول +کمپوست یورم -7 ،%(50-50) برگ خاک

 مورد هیومیک اسید بود. %(33-33-33)  یزراع خاک

 آب در حل قابل پودری هیومکس پژوهش این در استفاده

 2بیوتک اچ جی شرکت ساخت 1جی اس دبلیو 95

 کیفول درصد15 اسید، هیومیک درصد 80حاوی آمریکا

 ةدور کی در هیومیک اسید بود. پتاسیم درصد12 و دیاس

 روز 30 )هر نوبت چهار در کاشت از پس ماهه چهار

 و یخاک کاربرد صورت به دشدهیق هایغلظت در (بار کی

 .شد استفاده محلول تریل 1 زانیم به مرتبه هر در

 )ساخت ران یت یپ شرکت از برگ خاک و کمپوست یورم

 ۀدان یمیش گلبار شرکت از لیتزئو و سریالنکا( کشور

 شیمیایی های ویژگی شد. خریداری محالت

 است. شده داده نشان 1 جدول در کومپوست ورمی

                                                                               
1. Humax 95 wsg 
2. Jh biotech 
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 کمپوستورمی شیمیایی های ویژگی برخی .1 جدول

Table 1. Some chemical properties of vermicompost 

pH 
EC 

(ds/m) 
O.C2 

% 
O.M1 

% 
K 

% 
N 

% 
P 

% 
8.26 3.02 18.14 31.21 1.03 2.21 2.12 

1. Organic matter 

2. Organic carbon 

 

 آزمایش انجام نحوۀ

 روی ایوالنس پرتقال ۀسال کی یوندیپ یها نهال آغاز در

 ارتفاع، نظر از همسانی بیشترین یدارا که نارنج یۀپا

 دیتول یا گلخانه واحد از ،... و برگ شمار ساقه، قطر

 مرکبات نهال ةکننددیتول و کنندهریتکث) ینیحس نهال

 کیلویی 7 هایگلدان در و یداریخر گچساران( در

 یاریآب و هیتغذ شد. کشت مختلف بسترهای حاوی

 هر) منظم صورت به نهالستان جیرا عرف بر بنا هانهال

 رشد ةدور طول در داشت اتیعمل و (بار کی روز سه

 با یپاش سم و هرز یها علف نیوج اتیعمل شد. انجام

 گرفت. انجام یبرگ نوزیم با مبارزه برای نیآبامکت سم

 کسانی ییدما و یرطوبت ،ینور طیشرا ها نهال همۀ

 یبردار ادداشتی روز ،150 گذشت از پس .شتنددا

 شد. انجام نظر مورد صفات

 

 یریگ اندازه مورد صفات

 قطر متر(، سانتی برحسب) یا پارچه متر اب  نهال ارتفاع

 شاخص متر(، میلی برحسب) دیجیتال سیکول اب نهال

 لمد سنج سبزینه دستگاه یک توسط برگ سبزینگی

CL-01 شرکت ساخت Hansatech شمار ،ننگلستاا 

 و تر وزن نهال، هر در موجود هایبرگ شمارش با برگ

 یریگ اندازه دیجیتال ترازوی با ریشه و برگ خشک

 شد.

 برگ پتاسیم و فسفر میزان یریگ اندازه

 تیمارشده هاینهال برگ از ییهانمونه منظور این برای

 به و یگردآور میانی( قسمت یافتۀ توسعه بالغ یها برگ)

 آب با شستشو از پس ها نمونه شد. داده انتقال آزمایشگاه

 به رسیدن تا وسیسلس درجۀ 70 دمای با آون در مقطر

 صورت به برقی آسیاب با سپس و داشته نگه ثابت وزن

 گیاهی مواد از خاکستر تهیۀ از پس شدند. درآورده پودر

 با گیری عصاره و سلسیوس درجۀ 500 دمای در

 با فسفر تقطیر بار دو آب و  نرمال 2 کیدریدکلریاس

 ,UV-120-02) اسپکتروفتومتر یا نوری سنج طیف

Shimadzo, Japan) دستگاه از استفاده با پتاسیم و 

 (Sherwood 410, UK) فتومتر فلیم یا ایشعله نورسنج

 (.Aboutalebi et al., 2007) شد یریگاندازه

 

 آماری های محاسبه

 طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

 84) تکرار سه و تیمار 28 با تصادفی کامل های بلوک

 افزار نرم با هاداده آماری تجزیۀ شد. انجام گلدان(

MSTATC چند آزمون توسط هامیانگین مقایسۀ و 

 انجام درصد 5 و 1 تمالاح سطح در دانکن ایدامنه

 شدند. ترسیم Excel افزار نرم با ها شکل شد.

 

 بحث و نتایج
 رویشی صفات

 بسترهای کاربرد داد، نشان هاداده واریانس تجزیۀ نتایج

 و ارتفاع بر دو این برهمکنش و هیومیک اسید کاشت،

 در والنسیا پرتقال نهال برگ خشک و تر وزن شاخه، قطر

  (.2 )جدول بود داری معنی درصد1 احتمال سطح

 
 والنسیا پرتقال نهال کمی هایویژگی برخی بر هیومیک اسید و کشت بسترهای تأثیر واریانس تجزیۀ نتایج .2 جدول

Table 2. Analysis of variance of media culture and humic acid effect on some quantitative properties of orange 

seedling cv. Valencia 

Source of Variation df 
Plant  

height 

Stem  

diameter 

Leaf  

Number 

Leaf  

fresh weight 

Leaf  

dry weight 

Replication 2 12.23ns 0.26ns 34.82ns 0.001ns 0.001ns 

Humic Acid (HA) 3 659.31** 7.30** 1346.44** 0.17** 0.08** 

Media Culture (MC) 6 609.98** 5.50** 3710.91** 0.18** 0.08** 

HA*MC 18 74.47** 0.59** 99.01** 0.02** 0.01** 

Error 54 21.78 0.28 37.55 0.01 0.01 

CV (%)  7.57 6.68 9.41 2.33 4.50 

ns درصد.1 و 5 احتمال سطح در دار یمعن ترتیب به ** و *  ،دار یمعن عدم 
ns: Non significant, *, **: Significant at the 5 and 1% probability levels, respectively. 
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 کاربرد کند،می بیان 3 جدول در شده ارائه نتایج

 با مقایسه در را بهتری نتایج ترکیبی بسترهای

 به نهال ارتفاع بیشترین دهد.می نشان تکی هایبستر

 بستر در شده کاشته گیاهان در متر یسانت 81 میزان

 5 کاربرد و کمپوست ورمی + زئولیت + خاک ترکیبی

 تیمارها دیگر با مقایسه در هیومیک اسید لیتر در گرم

 و خاک بستر در شده کاشته گیاهان آمد. دست به

 نهال ارتفاع میزان مترینک هیومیک اسید کاربرد بدون

 پژوهش این در دادند. نشان متر یسانت 51 میزان به را

 است نهال کیفی های فراسنجه از یکی که نهال قطر

 هیومیک اسید و کشت مختلف بسترهای ریتأث تحت

 مترمیلی 8/9 میزان به نهال قطر بیشترین گرفت. قرار

 لیتزئو + خاک ترکیبی بستر در شده کاشته گیاهان در

 اسید لیتر در گرم 5 کاربرد و کمپوست ورمی +

 آمد. دست به تیمارها دیگر با مقایسه در هیومیک

 اسید کاربرد بدون زئولیت بستر در شده کاشته گیاهان

 دادند. نشان را نهال قطر میزان کمترین هیومیک

 بسترهای ریتأث تحت برگ خشک و تر وزن همچنین

 بیشترین گرفت. رقرا هیومیک اسید و کشت مختلف

 11/1 میزان به ترتیب به برگ خشک و تر وزن میزان

 ترکیبی بستر در شده کاشته هاینهال در گرم 6/0 و

 در گرم 5/7 کاربرد و کمپوست ورمی + زئولیت + خاک

 به تیمارها دیگر با مقایسه در هیومیک اسید لیتر

 بدون خاک بستر در شده کاشته گیاهان آمد. دست

 خشک و تر وزن میزان کمترین هیومیک یداس کاربرد

 نشان گرم18/0 و 4/0 میزان به ترتیب به را برگ

  (.3 )جدول دادند

 بسترهای دار یمعن تأثیر گویای پژوهش این نتایج

 پرتقال نهال رشدی هایشاخص بر کشت مختلف

 قطر و ارتفاع میزان بیشترین که طوری به بود، والنسیا

 در والنسیا پرتقال هالن برگ خشک و تر وزن شاخه،

 دست به کمپوست ورمی + زئولیت + خاک کشت بستر

 شرایط ایجاد دلیل به مسئله این رسد می نظر به آمد.

 ساختار )بهبود تر مناسب رطوبتی رژیم و ای تهویه

 یا هیتغذ مواد به تر آسان دسترسی نیز و بستر( فیزیکی

 ,.Shibu et al) باشد بستر( شیمیایی ساختار )بهبود

 مانند بستر، به آلی مواد افزودن واقع در (.2006

 در گیاه تحریک سبب گیاهی، هایهورمون عملکرد

 آن (متابولیسم) وسازسوخت و غذایی عنصرهای جذب

 & Tichy) شود می گیاه رشد افزایش و گیاه در

Phuongm, 1975.)  

 دلیل به والنسیا پرتقال نهال ارتفاع افزایش علت

 توسط اکسین به همسان ادیمو تولید تحریک

 (.Tomati & Galli, 1995) است کمپوست ورمی

 ساخت مادة پیش تریپتوفان اسیدآمینۀ که ییازآنجا

 روی عنصر وجود و است اسید استیک ایندول )سنتز(

 بنابراین است ضروری نهیدآمیاس این ساختمان در

 ژهیو به هاهورمون ساخت بر ریتأث با کمپوستورمی

 ,Scott) شودمی گیاه ارتفاع افزایش باعث اکسین

 میزانی داشتن به توجه با کمپوست ورمی  (.1988

 سبب کلسیم پتاسیم، فسفر، جمله از غذایی عنصرهای

 بهبود و خاک ساختمان و فیزیکی های ویژگی بهبود

 شودمی عملکرد افزایش و کانی عنصرهای جذب

(Atiyeh et al., 2000.) نمحققا مطلب این تأیید در 

 افزایش آلی، های کمپوست روی بررسی در دیگری

 افزایش و ای تغذیه عنصرهای بهبود از منتج را رشد

 ها آن میان از اند. کرده یاد گیاه وسازسوخت فعالیت

 بررسی با (Román et al., 2003) گزارش به توان می

 Pinus halepensis و  Picea sitchensisهای گونه روی

،Pistacia lentiscus، (Khasa et al., 2005) روی 

 (Tsakaldimi, 2006) کانتینری، برگ یسوزن یها نهال

 Pinus halepensis، (Mohammadi et های نهال روی

al., 2015) پرده پشت عروسک نشاء روی Physalis 

peruviana L. و Ostos et al., 2008)) های النه روی 

Pistacia lentiscus   کرد. اشاره  

 افزایش سبب هیومیک اسید هشپژو این در

 پرتقال نهال رویشی های فراسنجه در داریمعنی

 نهال رشدی های فراسنجه بهبود این  شد. والنسیا

 اسید که باشد دلیل این به دارد احتمال والنسیا پرتقال

 بستر، های ویژگی بهبود راه از توانسته هیومیک

 عنصرهای فراهمی افزایش و ریشه شبکۀ گسترش

 گسترش راه از اسید هیومیک شود. موجب را یغذای

 افزایش یاخته، غشای نفوذپذیری افزایش ریشه، شبکۀ

 نهایت در و ریشه در غذایی عنصرهای جذب ظرفیت
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 افزایش باعث غذایی عنصرهای جذب و انتقال بهبود

 یها اندام در آن غلظت و غذایی عنصرهای جذب

 Chen & Aviad, 1990; Sharif) شودمی گیاه هوایی

et al., 2002). دیگر پژوهشی نتایج در Dastyaran & 

Hosseini Farahi (2015) نیشتریب کردند، گزارش 

 ،گل غنچه قطر و ارتفاع خشک، وزن تر، وزن زانیم

 سبزینۀ غلظت  و برگ سطح ،دهندهگل شاخۀ ارتفاع

 با تیمارشده گیاهان در رز گل برگ )کلروفیل(

 شد. مشاهده وترسینپ اسیدهیومیک+ و اسیدهیومیک

 دنبال به غذایی عنصرهای جذب و عملکرد در افزایش

 Pinton توسط ذرت گیاه در ،هیومیک اسید کاربرد

(1999)، Eyheraguibel et al. (2008)  وRahmaniasl 

et al. (2014) است شده گزارش نیز.  

 در گیاهان زمینی و هوایی یها اندام رشد افزایش

 افزایش دلیل به کمپوستیورم حاوی کشت بسترهای

 اکسین، جمله از هورمونی شبه مواد فعالیت

 برخی توسط 12 ب ویتامین و جیبرلین سیتوکنین،

 & Edwards) است شده گزارش پژوهشگران

Burrows, 1988; Tomati et al., 1987;. 

Krishnamoorthy & Vajranabhaian, 1986.) 

 مثبت ریتأث پژوهشگران برخی همچنین

 را گیاه رویشی هایویژگی افزایش در مپوستک ورمی

 ۀلیوس به کانی مغذی مواد جذب افزایش دلیل به

   (.Archana et al., 2009) اندداده نسبت گیاهان

 های فراسنجه میزان بیشترین پژوهشی نتایج در

 بستر در شده کاشته آهار هایگل در رویشی

 شد مشاهده تیمارها دیگر با مقایسه در کمپوست ورمی

 های فراسنجه میزان کاهش باعث زئولیت کاربرد ولی

 که طوری به شد. شاهد به نسبت بررسی مورد رویشی

 تیمار به مربوط رویشی های فراسنجه میزان کمترین

 افزایش .(Amjazi & Hamidpour, 2012) بود زئولیت

 هوایی های اندام و شهیر  خشک و تر وزن برگ، سطح

 کشت محیط اربردک با پرده پشت عروسک گیاه

 درصد20 با شده بیترک پرلیت کوکوپیت+

 Mohammadi et al. (2015) توسط کومپوست ورمی

  است. شده گزارش

 
 والنسیا پرتقال نهال رویشی های ویژگی بر هیومیک اسید و کشت محیط اثر میانگین مقایسۀ .3 جدول

Table 3. Mean comparisons of the effect of media culture and humic acid on vegetative properties of orange seedling 
cv Valencia 

Vegetative properties Treatment 

No of  
leaves 

Leaf  
dry weight  

(gr) 

Leaf  
fresh weight  

(g) 

Stem  
diameter  

(mm) 

Seedling  
height  
(cm) 

Humic  
acid  
(g.l) 

Media Culture 

68 g-h 0.18 j 0.41 l 7.37 e-j 50l  0 
Soil (S) 71.6 e-h 0.22 g-j 0.54 i-k 8 c-h 52j-l  2.5 

82.3 b-f 0.24 f-j 0.57 h-k 8.32 c-f 74a-d  5 
85 a-c 0. 27 e-i 0.6 g-j 8.02 c-g 70.33b-f  7.5 
33 m 0.21 h-j 0.53 jk 6.07 k 50.33l  0 

Zeolite (Z) 45.3 i-m 0.25 f-j 0.61 g-i 7.81 d-i 55.33g-l  2.5 
40 i-m 0.25 f-j 0.61 g-i 6.76 h-k 51.33kl  5 
34 m 0.24 f-j 0.58 g-k 6.71 i-k 51.67kl  7.5 

41.7 i-m 0.27 e-i 0.51 k 7.3 f-j 52.67i-l  0 
Leaf mold (L) 49.3 k-l 0.31 d-f 0.62 f-h 8.2 c-g 54.33g-l  2.5 

63 h-i 0.34 c-e 0.73 de 8.08 c-g 65d-g  5 
51 j-i 0.4 c 0.74 d 8.38c-f  53.33h-l  7.5 

46.6 i-m 0.21 h-j 0.66 e-g 6.2jk  51kl  0 
Soil+Zeolite (SZ) 61 h-k 0.4 c 0.85c  8.04c-g  58.33g-l  2.5 

67.3 gh 0.26 f-j 0.74d  7.24f-k  60.33f-l  5 
52.6 l-i 0.25 f-j 0.72de  6.95g-k  63.33e-i  7.5 
46 i-m 0.3 d-g 0.73de  7.37e-j  55.67g-l  0 

Soil+Vermicompost (SV) 69.3 f-h 0.42 c 0.84c  8.44b-f  61f-l  2.5 
78.3 c-g 0.52 b 0.86c  9.58ab  75.67a-c  5 
65.3 g-i 0.55 ab 0.97b  7.76d-i  64.33d-h  7.5 
71.3 e-h 0.2 ij 0.52k  7.9c-i  60f-l  0 

Soil+ Leaf mold (SL) 86.3 a-d 0.25 f-j 0.6g-j  9.13a-c  65.33c-g  2.5 
92.6 ab 0.37 cd 0.7de  8.77a-d  72.33a-e  5 
78.2 c-g 0.42 c 0.85c  8.42b-f  61.67e-k  7.5 
73 d-h 0.29 e-h 0.69d-f  7.5d-i  63e-j  0 

Soil+Zeolite+Vermicompost (SZV) 82.3 b-f 0.34 c-e 0.76d  8.6b-e  76.67ab  2.5 
91 a-c 0.4 c 0.83c  9.79a  81a  5 
97.6 a 0.6 a 1.11a  8.28c-f  76.33ab  7.5 

 ندارند. داری معنی اختالف درصد 1 سطح در دانکن آزمون اساس بر مشترک های حرف دارای اعداد ستون هر در
Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the 0.01 (DMRT test).   
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 اسید کاشت، بسترهای کاربرد آمده دست به نتایج بنابر

 پرتقال برگ شمار بر دو این برهمکنش و هیومیک

 بود داری معنی درصد1 احتمال سطح در والنسیا

 + زئولیت + خاک بستر در شده کاشته گیاهان (.3)جدول

 اسید لیتر در گرم5/7 تا 5 کاربرد و کمپوست ورمی

 در عدد 6/97 میزان به را برگ شمار بیشترین هیومیک

 گیاهان همچنین کرد. تولید تیمارها دیگر با مقایسه

 اسید کاربرد بدون و زئولیت بستر در شده کاشته

 تولید عدد 34 میزان به را برگ شمار کمترین هیومیک

 اسید پاشیمحلول تأثیر بررسی در (.3 )جدول کردند

 ,.Padem et al) بادمجان و فلفل گیاهان بر هیومیک

 باعث هیومیک اسید رسیدند، نتیجه این به (1999

 دسترسی هیومیک اسید .شودمی برگ شمار افزایش

 و کندمی فراهم گیاه برای را غذایی عنصرهای به بیشتر

 هوایی یها اندام در برگ شمار افزایش موجب نتیجه در

 کاربرد دیگر پژوهشی در (.Jones et al., 2004) شودمی

 اسید کیلوگرم بر گرم میلی 2000 و 1000 ،500 میزان

 قطر هیپوکوتیل، طول افزایش موجب  خاک به هیومیک

 و غذایی عنصرهای میزان خشک، وزن ساقه، طول ساقه،

  (.Turkmen et al., 2005) شد فلفل گیاه عملکرد

 در (Arancon  et al., 2007) هشگرانپژو برخی

 هیومیک، کردند، گزارش خود هایبررسی نتایج

ورمی از شده استخراج آلی اسیدهای دیگر و فولویک

 تواند یم ریزجانداران توسط تولیدشده یا کمپوست

 برگ شمار افزایش شود. گیاهان رشد تحریک موجب

 Azarmi) توسط کمپوستورمی کاربرد با یفرنگ گوجه

et al., 2009) بیشترین پژوهشی در است. شده گزارش 

 درصد10 کاربرد با اسفناج هوایی های اندام عملکرد

 ,Sheikhi & Ronaghi) توسط کمپوست ورمی وزنی

 تحقیقات برخی هایبررسی نتایج شد. گزارش (2013

 خشک وزن هوایی، های اندام خشک وزن افزایش از

 نهایی ارتفاع و گل قطر برگ، شمار گل، شمار ریشه،

 حکایت کمپوست ورمی و زئولیت کاربرد با اطلسی گل

  (.Hamidpour et al., 2013) دارد

 

 برگ سبزینگی شاخص

 کاشت، بسترهای کاربرد داد، نشان واریانس تجزیۀ نتایج

 سبزینگی شاخص بر دو این برهمکنش و هیومیک اسید

 داری معنی درصد1 احتمال سطح در والنسیا پرتقال برگ

 دهد،می نشان 1 شکل در شده ارائه نتایج (.4 )جدول بود

 سبزینگی شاخص افزایش باعث هیومیک اسید کاربرد

 بستر در شده کاشته گیاهان شد. والنسیا پرتقال برگ

 + خاک همچنین و کمپوست ورمی + زئولیت + خاک

 هیومیک اسید لیتر در گرم5/7  کاربرد و کمپوستورمی

 دیگر با مقایسه در را برگ یسبزینگ شاخص بیشترین

 شاخص میزان کمترین همچنین دادند. نشان تیمارها

 و خاک بستر در شده کاشته گیاهان در برگ سبزینگی

 میزان افزایش آمد. دست به هیومیک اسید کاربرد بدون

 رز گل در هیومیک اسید کاربرد با برگ سبزینۀ

(Dastyaran & Hosseini Farahi, 2015،) یفرنگ توت 

(Hosseini Farahi et al., 2015،) فلفل ( Karakurt et 

al., 2008) انگور و (Mohamadinea et al., 2015) 

  است. شده گزارش

 در شده کاشته گیاهان در سبزینه میزان افزایش

 جذب افزایش دلیل به کمپوستورمی حاوی کشت بستر

 ,.Joshi et al., 2015; Taleshi et al) است نیتروژن

 در کاروتنوئید و کل سبزینۀ ،a سبزینۀ افزایش (.2011

 درصد20 افزودن با استویا دارویی گیاه برگ

 است شده گزارش کشت محیط به کمپوست ورمی

(Yosefi Shiadeh et al., 2015.) میزان افزایش همچنین 

  Andrographis paniculata گیاه در b و  aسبزینۀ

(Vijaya et al., 2008،) یفرنگ گوجه (Azarmi et al. 

 کاربرد با (Mirakalaei et al., 2013) لیلیوم گل و (،2009

 شده گزارش دیگر های بررسی نتایج در کمپوستورمی

 است.

 خاکی صورت به هیومیک اسید کاربرد پژوهشی در

 پاشیمحلول و لیتر در گرممیلی 30 و 15 غلظت در

 رشد، افزایش برای لیتر در گرممیلی 45 غلظت در

 افزایش و سبزینه میزان غذایی، عنصرهای لظتغ

 شده توصیه آهکی هایخاک در نخود گیاه عملکرد

 پژوهش این نتایج با که (Khan et al., 2013) است

  دارد. همخوانی

 

 ریشه خشک و تر وزن

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، کاربرد بسترهای مختلف 

ن تر و و برهمکنش این دو بر وزهیومیک  اسیدکاشت، 
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درصد 1خشک ریشه پرتقال والنسیا در سطح احتمال 

 اسید(. در این پژوهش کاربرد 4)جدول  داری بود معنی

باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه شد. نتایج هیومیک 

دهد، گیاهان کاشته  از این پژوهش نشان می آمده دست به

کمپوست و کاربرد  ورمی +زئولیت +شده در بستر خاک

بیشترین میزان وزن تر هیومیک  اسیدلیتر گرم در  5/7

ریشه را در مقایسه با دیگر تیمارها نشان داد. همچنین 

کمترین وزن تر و خشک ریشه به ترتیب در گیاهان 

 اسیدکاشته شده در بستر خاک  و زئولیت بدون کاربرد 

 (.3و  2های آمد )شکل هیومیک به دست

م با ساقه ذرت و گند و ریشه خشک  وزن افزایش

 و Sharif et al. (2002) توسطهیومیک  اسیدکاربرد 

Delfine et al. (2005) یک نتایج  در .گزارش شده است

 اسید پژوهشگران گزارش کردند، ای آزمایش مزرعه

پنبه را به ترتیب  و یفرنگ گوجههیومیک متوسط عملکرد 

و  درصد نسبت به شاهد افزایش داد 11و  10به میزان 

 3ز امختلف انگور افزایش عملکرد  یها قمر همچنین در

 ,.Brown et al)درصد نسبت به شاهد گزارش شد  70تا 

(. نتایج دیگر تحقیقات نشان داد، سرعت نورساخت 1993

بنت گراس  اهیگ درتودة ریشه  )فتوسنتز( و میزان زیست

افزایش هیومیک  اسیدداری با افزایش غلظت طور معنی به

هش با همۀ نتایج یادشده همخوانی یافت. نتایج این پژو

رشد بهتر گیاهان و افزایش دارد. در نتایج پژوهشی دیگر، 

درصد 20افزودن گیاه دارویی استویا با  عملکرد برگ

 گزارش شده است کمپوست به محیط کشت ورمی

(Yosefi Shiadeh et al., 2015 .) 

 برگ، شمار ساقه، طول بذر، یزن جوانه افزایش

 ریشه، شمار ریشه، طول برگ، خشک وزن برگ، سطح

 عنصرهای میزان بوته، در میوه شمار کل، عملکرد

 درصد ها،کربوهیدرات درصد ،مصرف کم و پرمصرف

 کمپوستورمی کاربرد با بذر و میوه کیفیت و پروتئین

 همچنین (.Joshi et al., 2015) است شده گزارش

 گیاه هوایی های اندام و ریشه خشک و تر وزن افزایش

 کمپوستورمی درصد 20 کاربرد با پرده پشت عروسک

 توسط کوکوپیت و پرالیت کشت محیط به

(Mohammadi et al., 2015) است. شده گزارش 

 
 برگ کانی عنصرهای جذب میزان و کیفی هایویژگی بر کشت مختلف بسترهای و هیومیک اسید تأثیر واریانس تجزیۀ .4 جدول

 والنسیا پرتقال نهال
Table 4. Analysis variance of humic acid and media culture on qualitative properties and mineral absorption in the 

leaf of orange cv. Valencia 
Source of Variation df 

Chlorophyll index 
(SPAD) 

Root fresh 
weight  

Root dry 
weight  

Potassium  
content 

Phosphorus 
content 

Replication 2 13.53ns 0.04ns 0.06ns 0.001ns 0.001ns 
Humic Acid (HA) 3 425.58** 963.78** 301.80** 0.56** 1.99** 
Media Culture (MC) 6 1692.91** 437.72** 223.54** 0.58** 1.26** 
HA*MC 18 164.12** 136.83** 41.88** 0.04** 1.31** 
Error 54 11.05 0.21 0.12 0.02 0.01 
CV (%)  7.25 0.71 1.31 3.54 4.31 

ns درصد1 و 5 احتمال سطح در دار یمعن ترتیب به :** و * ی،دار یمعن عدم. 
ns: Non significant, *, **: Significant at the 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 
 های حرف دارای یها ستون والنسیا. پرتقال نهال برگ بزینگیس شاخص بر هیومیک اسید و کاشت بستر برهمکنش .1 شکل

 ندارند. درصد1 احتمال سطح در آماری دار یمعن اختالف یکسان
Figure 1. Interaction of media culture and humic acid on chlorophyll index of orange seedling cv Valencia. Column 
with the same letters are not significantly different at 1% probability level.S=Soil. Z=Zeolite. L=Leafmold. SZ=Soil 

+ Zeolite. SV= Soil+ Vermicompost. SL=Soil+Leafmold. SZV=Soil+ Zeolite+Vermicompost. 
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های یکسان اختالف  ی دارای حرفها ستون بر وزن تر ریشۀ نهال پرتقال والنسیا.هیومیک  اسید. برهمکنش بستر کاشت و 2شکل 

 درصد ندارند.1دار آماری در سطح احتمال  یمعن
Figure 2. Interaction of media culture and humic acid on root fresh weight of orange seedling cv Valencia. Column 

with the same letters are not significantly different at 1% probability level.S=Soil. Z=Zeolite. L=Leafmold. SZ=Soil 

+ Zeolite. SV= Soil+ Vermicompost. SL=Soil+Leafmold. SZV=Soil+ Zeolite+Vermicompost 

 

 
های یکسان  ی دارای حرفها ستون بر وزن خشک ریشۀ نهال پرتقال والنسیا.هیومیک  اسید. برهمکنش بستر کاشت و 3شکل 

 درصد ندارند.1آماری در سطح احتمال دار  یمعناختالف 

Figure 3. Interaction of media culture and humic acid on root dry weight of orange seedling cv. Valencia. Column 

with the same letters are not significantly different at 1% probability level.S=Soil. Z=Zeolite. L=Leafmold. SZ=Soil 

+ Zeolite. SV= Soil+ Vermicompost. SL=Soil+Leafmold. SZV=Soil+ Zeolite+Vermicompost 

 

 برگ فسفر و پتاسیم میزان 

 بسترهای کاربرد داد، نشان واریانس تجزیۀ نتایج

 بر دو این برهمکنش و هیومیک اسید کاشت، مختلف

 در والنسیا پرتقال برگ پتاسیم و فسفر جذب میزان

 با (.4 )جدول بود داری معنی درصد1 احتمال طحس

 دو این جذب میزان هیومیک اسید غلظت افزایش

 داد. نشان را داریمعنی افزایش برگ در عنصر

 یدار یمعن ریتأث نیز کشت مختلف بسترهای همچنین
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 گیاهان دادند. نشان عنصر دو این جذب میزان بر

 پوستکم ورمی + زئولیت + خاک بستر در شده کاشته

 بیشترین هیومیک اسید لیتر در گرم5/7 کاربرد و

 دیگر با مقایسه در را برگ پتاسیم و فسفر میزان

 در شده کاشته گیاهان همچنین دادند. نشان تیمارها

 هیومیک کاربرد بدون تنها خاک و تنها زئولیت بستر

 نشان را برگ پتاسیم و فسفر میزان کمترین اسید

  (.5 و 4 های)شکل دادند

 در دامی کود و کمپوستورمی آلی مواد کاربرد

 تخلخل، بندی، دانه بهبود ضمن تواندمی کشت بستر

 مواد نگهداری به کشت محیط تهویۀ و نفوذپذیری

 جذب افزایش پژوهشگران برخی کند. کمک غذایی

 کمپوستورمی حاوی کشت محیط در کانی عنصرهای

 افزایش و غذایی عنصرهای فراهمی افزایش دلیل به را

 ,.Hamidpour et al) اند کرده گزارش گیاه رشد

 را فسفر تواند می کمپوستورمی کشت محیط (.2013

 Rienecke) کند تبدیل گیاه برای دسترس قابل فرم به

& Vilijoen, 1990.) از را فسفر جذب کمپوستورمی 

 سازیفعال ۀواسط به فسفر انحالل افزایش راه

 مانند آلی ایاسیده ترشح یا ریزجانداران

 اسیداگزالیک، اسیدگلوتامیک، اسیدسیتریک،

 تحریک یا و اسید فوماریک اسیدمالیک، اسیدالکتیک،

 ;Atiyeh et al., 2000a) دهدمی افزایش فسفاتاز

Busato et al., 2012.) معرفی باعث کمپوستورمی 

 گیاهان (ریزوسفر) فراریشۀ محیط در ریزجانداران

 نیتروژن بودن دسترس در ربیشت به منجر که شود می

 نیتروژن (بیولوژیکی) زیستی تثبیت ۀلیوس به پتاسیم و

 ,.Mycin et al) شودمی فسفر زیستی شدن حل و

 شبه های ترکیب باالی میزان با کمپوستورمی (.2010

 هاآنزیم و ریزجانداران شدن فعال باعث هورمونی

 شیمیایی باروری افزایش در زیادی حد تا و شود یم

 آلودگی متراکم، کشت ۀلیوس به شده تخریب هایاکخ

 ,Perucci) کند یم مشارکت محیطی های عامل و

 شده خاک محیط بهبود باعث کمپوستورمی (.1992

 ,.Mycin et al) شودمی پتاسیم بهتر جذب به منجر و

 در تولیدشده میکروبی و غذایی مواد شدن حل (.2010

 از غذایی عنصرهای جذب تواندمی کمپوستورمی

 ;Xu et al., 2007) دهد افزایش را خاک و برگ

Ingham, 2005.) همچنین Bachman & Metzger  

 بیشتر دلیل به را بهار شهیهم گل رشد افزایش (2008)

 فسفر، ازت، مانند غذایی عنصرهای فراهمی بودن

 عنصرهای همچنین و منیزیوم و کلسیم پتاسیم،

 گزارش مپوستکورمی حاوی بسترهای در مصرف کم

  .اند کرده

 افزایش باعث کمپوست ورمی کاربرد پژوهشی در

 سدیم، روی، ،آهن پتاسیم، فسفر، نیتروژن، غلظت

 Sheikhi) اسفناج هوایی های اندام در منیزیم و منگنز

& Ronaghi, 2013) شمعدانی گل و (Chand et al., 

 آفریقایی جعفری گل در فسفر و پتاسیم (،2011

(Paul & Bhattacharya, 2012،) فسفر، نیتروژن، و 

 پسته دانهال در منگنز و مس روی، ،آهن ،کلسیم

(Nadi et al., 2011) آهن پتاسیم، فسفر، نیتروژن، و، 

-Rasouli) فرنگیگوجه در منگنز و مس روی،

Sadaghiani et al., 2016; Hu & Barker, 2004) .شد 

 کاربرد با کانی عنصرهای جذب افزایش همچنین

 لمک گیاه در کشت محیط در کمپوستورمی

Brassica rapa, cv Bonsai (Pant et al., 2009،) 

 ینیزم بادام و (Chand et al., 2011) شمعدانی گیاه

(Mycin et al., 2010) این در است. شده گزارش نیز 

 هایبررسی نتایج در (Peyvast et al., 2008) زمینه

 کمپوست، رمیو سطح افزایش با کردند، بیان خود

 .کرد پیدا داریمعنی افزایش برگ فسفر میزان

 Mamizadeh) آزمایش از مدهآ دست به نتایج همچنین

et al., 2011) متقابل اثر است، هداد نشان سویا روی 

 باکتری و کمپوست ورمی گوگرد، کود عامل سه

 دارمعنی خاک جذب قابل فسفر روی تیوباسیلوس

 (Khoshkhoie et al., 2007) پژوهشی نتایج در .است

 افزایش موجب زئولیت از استفاده دادند، گزارش

 افزایش آبشویی، کاهش خاک، کاتیونی تبادل ظرفیت

 جعفری گل منیزیم و کلسیم پتاسیم، فسفر، نیتروژن،

 پتاسیم و فسفر نیتروژن، عنصرهای جذب افزایش .شد

 اسانس عملکرد و اسانس درصد افزایش همچنین و

 و آلی زیستی، کودهای کاربرد با بابونه دارویی گیاه

 (.Salehi et al., 2011 ) است شده گزارش زئولیت

 و پتاسیم فسفر، کل، نیتروژن عنصرهای غلظت افزایش

 و زئولیت کاربرد با اطلسی گل در کلسیم
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 (Hamidpour et al., 2013) توسط کمپوست ورمی

   .دکنمی دیتائ را پژوهش این یها افتهی که شد گزارش

 هیومیکی مواد غیرمستقیم و مستقیم اثر از

 هورمونی شبه فعالیت پروتئین، ساخت به توان می

 حل ها،آنزیم فعالیت ریتغی نورساختی، تحریک گیاه،

 کاهش پرمصرف، و مصرفکم عنصرهای جذب و کردن

 جمعیت افزایش و سمی عنصرهای فعال سطوح

 هیومیکی مواد همچنین کرد. اشاره خاک میکروبی

 معرفی سمی عنصرهای خوب کنندة جمع یک عنوان به

 نتایج (.Sinha & Bhattacharyya, 2011) است شده

 اسیدهیومیک ،دهد یم نشان گذشته های بررسی برخی

 تنظیم برای رشد کنندة تنظیم یک عنوان به تواندمی

 به مقاومت افزایش و گیاه رشد بهبود هورمون، سطوح

 (.Cimrin et al., 2010) شود استفاده هاتنش

 دارد گیاه و خاک روی سودمندی تأثیر اسیدهیومیک

 افزایش سبب ضروری عنصرهای کردن کالت با و

 را گیاهان عملکرد و خاک باروری و شده ها آن جذب

 اسید (.Liu & Cooper, 2000) دهدمی افزایش

 در آسانگری سبب خاک کردن اسیدی با هیومیک

 به دسترسی میزان و شده پتاسیم و فسفر انحالل

 شبکۀ افزایش .دهد یم افزایش را غذایی عنصرهای

 عنصرها برخی بهتر جذب سبب ریشه محیط و ها ریشه

 Sanchez–Sanchez et) شودمی فسفر یا پتاسیم مانند

al., 2002.) پرتون پمپ شدن فعال رسدمی نظر به 

 عنصرهای جذب در هیومیک اسید اولیۀ پاسخ غشاء

 جذب افزایش (.Pinton et al., 1999) باشد غذایی

 پرورش با توأم کشت در نعناع گیاه کانی عنصرهای

 .Roosta et al توسط (آکواپونیک) پروری آبزی یا ماهی

 کاربرد آزمایش یک در است. شده گزارش (2016)

 کلسیم، پتاسیم، انباشتگی و ساقه رشد هیومیکی مواد

 ادد افزایش زیتون های برگ در را آهن و منیزیم

(Fernandez–Escobar et al., 1996). همچنین 

 کاربرد در لوبیا برگ پتاسیم درصد بیشترین

 دست به درصد 1 غلظت با هیومیک اسید پاشی محلول

 جذب افزایش .(Nasoti Miandoab et al., 2011) آمد

 کاربرد در فسفر و منیزیم کلسیم، پتاسیم، نیتروژن،

 .Nejadzamanravari et al توسط  هیومیک اسید

  است. شده گزارش نیز (2013)

 

 
 یکسان های حرف دارای یها ستون والنسیا. پرتقال نهال برگ پتاسیم میزان بر هیومیک اسید و کاشت بستر برهمکنش .4 شکل

 ندارند. درصد1 احتمال سطح در آماری دار یمعن اختالف

Figure 4. Interaction of media culture and humic acid on K concentration of orange seedling cv. Valencia. 
Column with the same letters are not significantly different at 1% probability level.S=Soil. Z=Zeolite. L=Leafmold. 

SZ=Soil + Zeolite. SV= Soil+ Vermicompost. SL=Soil+Leafmold. SZV=Soil+ Zeolite+Vermicompost 
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 یکسان های حرف دارای یها ستون والنسیا. پرتقال نهال برگ فسفر میزان بر هیومیک اسید و کاشت بستر برهمکنش .5 شکل

 ندارند. درصد1 احتمال سطح در آماری دار یمعن اختالف

Figure 5. Interaction of media culture and humic acid on P concentration of orange seedling cv. Valencia. 
Column with the same letters are not significantly different at at 1% probability level.S=Soil. Z=Zeolite. 

L=Leafmold. SZ=Soil + Zeolite. SV= Soil+ Vermicompost. SL=Soil+Leafmold. SZV=Soil+ Zeolite+Vermicompost 

 

 نهایی یریگ جهینت

 کاربرد داد، نشان آزمایش این از آمده ستد به نتایج

 به کمپوستخاک+زئولیت+ورمی ترکیبی کشت بستر

 فعالیت افزایش ریشه، فراریشۀ محیط بهبود دلیل

 باعث غذایی عنصرهای بهتر جذب و ریزجانداران

 دیگر با مقایسه در پرتقال هاینهال کیفیت افزایش

 

 کهیومی اسید کاربرد همچنین شد. هاکشت محیط

 افزایش و کانی عنصرهای جذب افزایش باعث

 یطورکل به و شودمی پرتقال نهال رویشی های فراسنجه

 گرم  5/7 تا 5 کاربرد در پرتقال نهال کیفیت بهترین
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