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گاه شارهود  دانش

 دانشکده کشاورزی

 باغبانیگروه 

 

و نیترات پتاسیم بر  آزوسپریلیومبررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیو

 (.Polianthes tuberosa L)صفات کمی و کیفی گل مریم

 

 هادی قاسمی

 

 راهنما استاد

 مهدی رضایی

 

 اساتید مشاور

 حمیدرضا اصغری                                حسن قربانی قوژدی

 

 جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پایان نامه ارشد

 

 9313شهریور 
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 تحصیلی دوره کارشناسی ارشدفرم صورتجلسه دفاع پایان نامه 

هادی ( جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای و با استعانت از حضرت ولی عصر )عج ییدات خداوند متعالبا تأ

بررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیوآزوسپیر و تحت عنوانباغبانی گرایش  مهندسی کشاورزیرشته قاسمی

که در تاریخ ..................................................    با (.Polianthes tuberosa L)نیترات پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گل مریم 

 حضور هیأت محترم داوران در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید به شرح زیر است :

 

 مردود دفاع مجدد (................ ......................امتیاز  ..................................................قبول ) با درجه : 

 (  91ـ  11/91ـ بسیار خوب ) 0(  91ـ  02ـ عالی ) 9              

 (  94ـ  11/91ـ قابل قبول ) 4(  91ـ  11/91ـ خوب ) 3              

 غیر قابل قبول  94نمره کمتر از  -1              

 

 عضو هیأت داوران
 امضاء علمیمرتبة  نام ونام خانوادگی

   مهدی رضایی ـ استادراهنما9

   حمیدرضا اصغری ـ استاد مشاور 0

   حسن قربانی قوژدی ـ استاد مشاور0

    ـ نماینده شورای تحصیالت تکمیلی3

    ـ استاد ممتحن 4

    ـ استاد ممتحن  1

 

 :یید رئیس  دانشكده تأ

 

 شماره :

 تاریخ :

 ویرایش :
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 ؛تقديم هب پدر و ماردم

 ،هب آاننکه اهل یافتن اند هن اهل بافتن و      

 آاننکه متواضعاهن معترف اند            

 حقیقتی را یافته اند هن کل حقیقت را ...
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 تشکر و قدردانی

رکانش روشنایی بخش کلبه حیاتم بوده و خوان شکر و سپاس رفاوان رپوردگار را هک رپتو لطف و مهر بی
دار تمام نیازاهيم. ستایش رپودگار را هک جهان را رب اساس علم و عدل و حکمت آرفید و هب این بنده نعمتش میهمان

 انچیز توفیق انجام این ژپوهش را ارزانی داشت. 

اهی پدر و مارد زعزیم، بهترینبسی شایسته است از « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»هب مصداق 
کالت و هک رد رضاییمهدی استاد رفزاهن جناب آاقی دکتر زندگی یاورم بودند؛ از اهی زندگیم هک رد تمام رعهص مش

حسن و جناب آاقی مهندس  حمیدرضا اصغریدکتر جناب آاقی از ؛ اه با رویی گشاده رما یاری نمودندرگفتاری
کاریان  جناب آاقی دکتر از زحمات؛ ای محکم ربای من بودندشتواهنپ هک  رقبانی قوژدی  جناب آاقی دکتر  و حسن م

. ، صمیماهن تشکر کنمن تحقیق را کنترل نمودندی هک داوری این اپیان انهم را هب عهده رگفتند و مطالب ا  حجت اهل بداقی
رد این دوران   هک رسکار خانم صفیه رعب   و جناب آاقی  اسماعیل هدایتی  تمام دوستان و زعزیان هب خصوص از 

. همچون خوارهان و رباردانم دست مهربانی و یاری را از من ردیغ نکردند، سپاسگزارم پیوسته ماه ي اه و غمرد شادی
 .سپاس گوید امید است هک این انچیز قدری از زحماتشان را
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 اهدی اقسمی
 39شهریور 

 
 

 

 کشاورزیدانشکده مهندسی کشاورزی )باغبانی( رشته  کارشناسی ارشددانشجوی دوره  هادی قاسمیاینجانب 

بررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیوآزوسپیر و نیترات پتاسیم بر  دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه

 متعهد می شوم .رضاییدکتر مهدی راهنمائیتحت (.Polianthes tuberosa L)صفات کمی و کیفی گل مریم

  توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است . نامهتحقیقات در این پایان 

 . در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است 

 تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یـا امتیـازی در هـیچ جـا ارائـه       مطالب مندرج در پایان نامه

 نشده است .

       و یـا  « دانشـگاه شـاهرود   » کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد و مقـاتت مسـتجرج بـا نـام «

Shahrood  University  ». به چاپ خواهد رسید 

  پایـان نامـه  تأثیرگذار بوده اند در مقاتت مسـتجرج از  ن نتایح اصلی پایان نامهتمام افرادی که در به دست آمدحقوق معنوی 

 رعایت می گردد.

 ها ( استفاده شده است ضـوابط و اصـول   های آندر کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده )یا بافت

 اخالقی رعایت شده است .

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شجصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است

                                                                                                                                                                     اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است .

                                         تاریخ                                                                                                                 

 امضای دانشجو

 

 

 

 تعهد نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

  کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوتت آن )مقاتت مستجرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و

در تولیدات تجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی 

 علمی مربوطه ذکر شود .

  بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد اطالعات و نتایج موجود در پایان نامهاستفاده از. 
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و نیترات پتاسیم بر  آزوسپریلیومبررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیو

 (.Polianthes tuberosa L) صفات کمی و کیفی گل مریم

 چكیده

ای در آلودگی منابع زی موجب معضالت زیست محیطی عدیدههای شیمیایی در اراضی کشاورمصرف نهاده

شده است که  سبب. این عوامل می گرددخیزی خاک حاصلمیزان  آب، افت کیفیت محصوتت کشاورزی و کاهش

-با توجه به آلودگی .وجود داشته باشدگرایش بیشتری ی یهای غیرشیمیادبه سمت کوغذایی گیاهان برای تأمین نیاز 

اجتناب ناپذیر لزوم استفاده از کودهای آلی وکودهای زیستی  ،های شیمیاییحیطی و آثار مجرب کودهای زیست م

 و خاک حاصلجیزی بهبود موجب که است فراوانی غذایی عناصر شامل تجاری محصول یك ومیكیه اسید .است

 کود .گذاردمی تاثیر هاآن عملکرد و رشد بر نتیجه در و شده گیاهان به غذایی عناصر دسترسی قابلیت افزایش

 و سبزی ،یزراع اهانیگ یعیطب ازهایین کننده نیتأم كیولوژیب کودهای نیبهتر از یکی بیوآزوسپریلیوم كیولوژیب

و نیترات پتاسیم بر گل  تاثیر اسید هیومیك، کود زیستی بیوآزوسپریلیوم جهت بررسی. است وهیم درختان و یفیص

تکرار در مزرعه تحقیقاتی  سههای کامل تصادفی در به صورت فاکتوریل در قالب بلوک 9319آزمایشی در سال مریم 

نیترات پتاسیم در سه  ییایمیش کودشامل  بررسی موردی هافاکتوردانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد. 

 دیاس یآل وکود( مصرف و عدم مصرف)کود زیستی بیوآزوسپریلیوم  کیلوگرم در هکتار(، 912و  922، 2) سطح

 افزایش قطر گلچهاسید هیومیك موجب  نشان داد که این آزمایش نتایج. بود( در هکتار لوگرمیک 1 و 1/0، 2) كیومیه

افزایش تعداد روز از ساقه تا برداشت گل و کاهش درصد .کاربرد نیترات پتاسیم موجب شودمیدرصد کلروفیل  و

موجب کاهش تعداد روز تا به ساقه رفتن، قطر پیاز اصلی و کاهش طول سنبله  آزوسپریلیوم . مصرفدشکلروفیل 

 1/0کاربرد نتایج نشان داد پیدا کرد.  یدارافزایش معنی آزوسپریلیومگردید. قطر ساقه و تعداد سوخك با مصرف 

کیلوگرم در هکتار  912کاربرد . دهدمیبه خود اختصاص را کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك، بیشترین قطر پیاز 

بیشترین میزان وزن پیاز اصلی مربوط به ترکیب تیماری عدم مصرف . گردیدنیترات پتاسیم موجب افزایش طول سنبله 

ها ترکیب جانبه عاملدر بین اثرات متقابل سهکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك بود.  1/0همزمان با کاربرد  آزوسپریلیوم

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك و همزمان با مصرف  1/0رم نیترات پتاسیم به همراه کاربرد کیلوگ 922تیماری 

در گیاهانی دیده شد که  برگ بیشترین میزان پتاسیم. بیشترین تعداد سوخك را به خود اختصاص داد آزوسپریلیوم

در این آزمایش استفاده  کرده بودند.دریافت  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار از اسید هیومیك را همزمان با مصرف  1/0

میزان فسفر برگ را افزایش  کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك، 1/0و کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم  922همزمان از 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در مصرف آزوسپریلیوم  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در  922داد. کاربرد 



 ح
 

کیلوگرم در هکتار  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912کاربرد  دار نیتروژن برگ شد.معنیسبب افزایش 

 اسید هیومیك و مصرف آزوسپریلیوم، باتترین درصد گلدهی را به خود اختصاص داد.

 ، گل مریم.آزوسپریلیومرات پتاسیم، تاسید هیومیك، نی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 از پایان نامهلیست مقاالت مستخرج 

 

. بررسی اثر نیترات پتاسیم بر عملکرد سوخ و صفات رشدی گل مریم رقم دابل در مزرعه -9

 شهریور.  1-4. کنگره هشتم علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. 9310

. کنگره هشتم علوم باغبانی 9310بررسی اثر هیومیك اسید در کشت ارگانیك گل مریم.  -2

 شهریور. 1-4ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان. 
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  فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 فصل اول: مقدمه

 5 فصل دوم: کلیات

 1 اهمیت گلکاری در ایران -0-9

 1 های بریدهگل -0-0

 1 گل های پیازی -0-3 

 1 مراحل تولید پیاز -0-3-9       

 1 عوامل موثر در رشد و نمو گل های پیازی -0-3-0       

 1 گل مریم -0-4 

 1 اهمیت گل مریم -0-4-9       

 99 های گیاهشناسی گل مریمویژگی -0-4-0       

 93 کاشت گل مریم -0-4-3       

 93 نیازهای اکولوژیك گل مریم -0-4-4       

 94 تغذیه و نیازهای کودی گل مریم -0-4-1       

 91 غذایی و تراکم مواد -0-4-1       

 91 تکثیر -0-4-1       

 91 برداشت و نگهداری سوخ -0-4-1       

 91 نیتروژن -0-1

 91 اهمیت نیتروژن و فراوانی آن در طبیعت                                                                      -0-1-9         

 02 پتاسیم  -0-1

 09              نقش پتاسیم در گیاهان                                                                                -0-1-9        

 09 نیترات پتاسیم -0-1
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 00 اسید هیومیك                                                                   -0-1

 03 خصوصیات مواد هیومیکی -0-1-9       

 01 میزان مصرف مواد اسیدهای هیومیك -0-1-0       

 01 ها()دی ازوتروفت کننده ازت مولکولی های ثبیباکتری -0-1

 01 های آزادزیتروفدی ازو -0-1-9        

 01 هاهتروتروف -0-1-0        

 01 های همیارتروفدی ازو -0-1-3        

 01 های جنس آزوسپیریلیومباکتری -0-1-4        

 01 اهمیت و نقش باکتری آزوسپیریلیوم -0-1-1        

 Azospirillum lipoferum 01خصوصیات  -0-1-1        

 11 فصل سوم: بررسی منابع

 30 تاثیر نیترات پتاسیم بر گیاهان مجتلف -3-9

 33 تاثیر اسید هیومیك بر گیاهان مجتلف -3-0

 31 تاثیر آزوسپریلیوم بر گیاهان مجتلف -3-3

 11 هافصل چهارم: مواد و روش

 40 زمان و محل اجرای آزمایش                                                                        -4-9

 40 موقعیت شهرستان شاهرود از نظر جغرافیایی                                                    -4-0

 40                                                      نوع و قالب طرح                                   -4-3

 43 مشجصات مواد آزمایشی                                                                             -4-4

 43 عملیات اجرایی                                                                                         -4-1

 43 تیمارهای مورد آزمایش و نقشه کشت                                                -4-1-9         

 44 بذورسازی زمین و کاشت عملیات آماده -4-1-0         

 41 عملیات داشت -4-1-3         

 41 هاگیری برداری و اندازهنمونه -4-1-4         

 41 اندازه گیری صفات وزنی -4-1-4-9                     

 41 اندازه گیری سطح برگ -4-1-4-0                     

 41 اندازه گیری کلروفیل -4-1-4-3                     

 41 شمارشی اندازه گیری صفات -4-1-4-4                     

 41 برداشت نهایی                                                   -4-1-1         

 41 های فیزیولوژیك رشدبرآورد شاخص -4-1-1-9                     

 41 برداشت سوخ -4-1-1-0                     

 41 اندازه گیری عناصر -4-1-1         

 41 اندازه گیری فسفر و پتاسیم گیاه -4-1-1-9                     

 12 اندازه گیری نیتروژن گیاه -4-1-1-0                     



 ك
 

 10 تجزیه آماری داده -4-1-1         

 51 : نتایج و بحثپنجمفصل 

 14 صفات رویشی -1-9

 14 صفات مربوط به برگ -1-9-9         

 14 وزن خشك برگ                                                                               -1-9-9-9                     

 11 تعداد برگ -1-9-9-0                     

 11 شاخص سطح برگ -1-9-9-3                     

 10 میزان کلروفیل -1-9-9-4                     

 14 صفات مربوط به پیاز -1-9-0

 14 وزن کل پیاز -1-9-0-9                    

 11 وزن پیاز اصلی -1-9-0-0                    

 12 قطر پیاز اصلی -1-9-0-3                    

 14 تعداد پاگیاه -1-9-0-4                    

 11 تعداد سوخك -1-9-0-1                    

 19 صفات زایشی  -1-0

 19 صفات مربوط به ساقه گل -1-0-9           

 19 تعداد روز تا به ساقه رفتن -1-0-9-9                    

 19 تعداد روز از ساقه تا برداشت گل -1-0-9-0                    

 19 ارتفاع ساقه گل دهنده  -1-0-9-3                    

 19 قطر ساقه گل دهنده -1-0-9-4                    

 14 صفات مربوط به گلچه -1-0-0           

 14 تعداد گلچه -1-0-0-9                    

 14 طول سنبله -1-0-0-0                    

 11 قطر غنچه -1-0-0-3                    

 11 قطر گلچه -1-0-0-4                    

 11 درصد گلدهی -1-3           

 11 عناصر اندازه گیری شده -1-4

 11 میزان فسفر برگ -1-4-9           

 14 میزان پتاسیم برگ -1-4-0           

 11 میزان نیتروژن برگ -1-4-3           

 101 گیرینتیجه -5-5

 101 پیشنهادات -5-6

 105 هاپیوست



 ل
 

 111 منابع

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست شكل ها

 

 صفحه عنوان

 سوخ گل مریم پس از انبارداری -9-0شکل 

 نقشه طرح -9-4شکل 

93 

44 

 

 های آزمایشیو کرت مزرعه -0-4شکل 
41 

 41 های منتقل شده به آزمایشگاهگل -3-4شکل  

 19  دستگاه هضم و کجلدال  -4-4شکل 

مقایسه میانگین وزن خشك برگ تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  -9-1شکل 

  آزوسپریلیوم

 

11 

پتاسیم و اسید مقایسه میانگین وزن خشك برگ تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات  -0-1شکل 

 هیومیك

 

11 

مقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -3-1شکل 

 هیومیك

 

11 

تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  مقایسه میانگین شاخص سطح برگ -4-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

12 

سطوح مجتلف اسید هیومیك و تحت تأثیر  مقایسه میانگین شاخص سطح برگ -1-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

19 



 م
 

مقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید  -1-1شکل 

  هیومیك وآزوسپریلیوم

 

19 

 مقایسه میانگین درصد کلروفیل تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم  -1-1شکل 

 

10 

 کلروفیل تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیكمقایسه میانگین درصد  -1-1شکل 

 

13 

مقایسه میانگین وزن کل پیاز تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -1-1شکل 

 هیومیك 

 

14 

تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  مقایسه میانگین وزن کل پیاز -92-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

11 

کل پیاز تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید مقایسه میانگین وزن  -99-1شکل 

 هیومیك و آزوسپریلیوم

 

11 

مقایسه میانگین وزن پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  -90-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

11 

مقایسه میانگین وزن پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  -93-1شکل 

  آزوسپریلیوم

 

11 

مقایسه میانگین وزن پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -94-1شکل 

  هیومیك

 

11 

مقایسه میانگین وزن پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -91-1شکل 

 هیومیك

 

11 

هیومیك و مقایسه میانگین قطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید  -91-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

12 

مقایسه میانگین قطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  -91-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

19 

مقایسه میانگین قطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -91-1شکل 

  هیومیك
10 

 13مقایسه میانگین قطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید  -91-1شکل 



 ن
 

 هیومیك و آزوسپریلیوم

 

مقایسه میانگین تعداد پاگیاه تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  -02-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

14 

پتاسیم و مقایسه میانگین تعداد پاگیاه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات  -09-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

11 

مقایسه میانگین تعداد پاگیاه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -00-1شکل 

  هیومیك
11 

اسید  تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم ،مقایسه میانگین تعداد پاگیاه تحت  -03-1شکل 

 و آزوسپریلیوم هیومیك

 

11 

سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و مقایسه میانگین تعداد  -04-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 

11 

مقایسه میانگین تعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -01-1شکل 

 هیومیك

 

11 

مقایسه میانگین تعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید  -01-1شکل 

 هیومیك و آزوسپریلیوم

 

12 

 مقایسه میانگین قطر ساقه تحت تأثیر سطوح مجتلف آزوسپریلیوم -01-1 شکل

 

10 

مقایسه میانگین قطر ساقه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید  -01-1شکل 

  هیومیك

 

13 

 مقایسه میانگین تعداد روز تا به ساقه رفتن تحت تأثیر سطوح مجتلف آزوسپریلیوم  -01-1شکل 

 

14 

 مقایسه میانگین طول سنبله تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و آزوسپریلیوم -32-1شکل 

 

11 

 مقایسه میانگین طول سنبله تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و آزوسپریلیوم -39-1شکل 

 

11 

مقایسه میانگین قطر گلچه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و آزوسپریلیوم  -30-1شکل 

  سید هیومیكو ا
11 



 س
 

 

مقایسه میانگین درصد گلدهی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید  -33-1شکل 

 هیومیك و آزوسپریلیوم

 

مقایسه میانگین درصد فسفرتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید   -34-1شکل 

 هیومیك

11 

 

 

12 

سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  مقایسه میانگین درصد فسفر تحت تأثیر  -31-1شکل 

 آزوسپریلیوم

19 

 

 مقایسه میانگین درصد فسفرتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -31-1شکل 

 

 

10 

درصد فسفرتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید مقایسه میانگین  -31-1شکل 

 هیومیك و آزوسپریلیوم

10 

  

 و آزوسپریلیوم اسید هیومیكمقایسه میانگین پتاسیم تحت تأثیر سطوح مجتلف  -31-1شکل 

 

14 

 

  آزوسپریلیوممقایسه میانگین پتاسیم تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  -31-1شکل  

 

11 

 تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیك مقایسه میانگین پتاسیم تحت  -42-1شکل 

 

مقایسه میانگین پتاسیم تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم ، اسید هیومیك و  -49-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 نیترات پتاسیم و اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف  نیتروژنمقایسه میانگین  -40-1شکل 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  نیتروژنمقایسه میانگین  -43-1شکل 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  نیتروژنمقایسه میانگین  -44-1شکل 

 

تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم ، اسید هیومیك و  نیتروژنمقایسه میانگین  -41-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

11 

 

11 

 

11 

 

922 

 



 ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافهرست جدول

 صفحه عنوان

 در ایران   9311پراکنش توسعه گل شاخه بریده مریم در سال  -9جدول 

 

99 

تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -9جدول پیوست 

 روی وزن  خشك برگ، وزن پیاز اصلی و وزن کل پیاز گل مریم

 

921 

مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم مقایسه میانگین اثرات سطوح  -0جدول پیوست 

 روی وزن خشك برگ، وزن پیاز اصلی و وزن کل پیاز گل مریم

921 

  

تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -3جدول پیوست 

 روی تعداد برگ، شاخص سطح برگ و درصد کلروفیل گل مریم

921 

  

مقایسه میانگین اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -4جدول پیوست 

 روی تعداد برگ، شاخص سطح برگ و درصد کلروفیل گل مریم

921 

  

تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -1جدول پیوست 

 اصلی گل مریمروی قطر ساقه و قطر پیاز 

921 

  

مقایسه میانگین اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم   -1جدول پیوست 

 روی قطر ساقه و قطر پیاز اصلی گل مریم

 

921 

 921تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم   -1جدول پیوست 



 ف
 

 و تعداد سوخك گل مریمروی تعداد پاگیاه 

  

مقایسه میانگین اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم   -1جدول پیوست 

 روی تعداد پاگیاه و تعداد سوخك گل مریم

921 

  

تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -1جدول پیوست 

 پتاسیم، فسفر و نیتروژن برگ گل مریمروی 

992 

  

مقایسه میانگین اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم  -92جدول پیوست 

 روی پتاسیم ، فسفر و نیتروژن برگ گل مریم

992 

  

آزوسپریلیوم تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و  -99جدول پیوست 

روی ارتفاع ساقه، تعداد گلچه، طول سنبله، قطر غنچه، قطر گلچه، تعداد روز تا به ساقه رفتن، تعداد روز 

 از ساقه تا برداشت گل و درصد گلدهی گل مریم

999 

  
 



1 
 

 

 

 

 فصل اول

 مقدمه                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمه

اند آورده دست ههای زیادی را بدنیا در تولید گل و گیاه موفقیت امروزه بسیاری از کشورهای

مناسبی برای  کنند. کشور پهناور ایران نیز آب و هواییق صادرات گل درآمد زیادی کسب میو از طر

های تزم تولیدکنندگان و تهیه تولید و پرورش انواع گل و گیاهان زینتی دارد ولی نیازمند آموزش

عملکرد و  آموزش و فراهم نمودن بستر مناسب از عوامل موثر افزایش .استبسترهای مناسب کشت 

بازارهای جهانی گل دست  توانیم به جایگاه مناسبی درباشد و از این راه میکیفیت گل تولید شده می

 یابیم.

های مناسب برای یار مناسب و بازارکشت و کار گل مریم در ایران با وجود وضعیت اقلیمی بس

های که این گیاه به عنوان یکی از گل شده است سببصادرات این گل زیبا و خوش عطر در مجموع 

 .(91111و همکاران،  خبراگده، 9311شور و همکاران، ) بریده مهم مورد توجه قرار گیرد

 جهان است که در های بسیار مهم در سراسرگل یکی ازگل مریم نظر تجاری و زینتی  از

اری آن اهمیت تج .گیردمی کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان مورد پرورش قرار بسیاری از

-عطر بسیار باتی گل جذابیت، ماندگاری و در صنعت گل بریده جهان، هابه دلیل پتانسیل باتی گل

سیعی به عنوان منبع آن در سطح و معطر های زیبا وگلچه .(91112)سینگ و کومار،  باشدهای آن می

 ق پیاز تکثیر وگیرد و به صورت تجاری از طریاسانس در صنایع عطرسازی مورد استفاده قرار می

 (.91113نارد، دی هرتوق و لیشود )کشت می

سال پیش در ایران آغاز  12 حدود به منظور تولید گل، از اقتصادیکالن و گذاری سرمایه

وصی است. لیکن دولت در یك ی سرمایه گذاری گلکاری در بجش خصت. بجش عمدهشده اس

مستقیم به کشت و کار گل، چمن، درختچه  تر که از نظر اقتصادی به صورت غیرعگذاری وسیسرمایه

ها، محوطه سازیگذاری در پارک مربوط است، شرکت دارد که سرمایه زینتی، گیاهان پوششی و غیره

                                                           
1 - Khobragade et al., 1997. 

2 - Singh and Kumar., 1999. 

3 - De Hertogh and Le Nard., 1998. 
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ها و میادین، ای ادارات دولتی، در کنار خیابانهها و ساختمانزی در شهرها، در اطراف بیمارستانسا

 شناسی و غیره از آن جمله است. های گیاهدر باغ

از مشکالت، مانند افزایش  ایم، انبوهییکم قرار گرفته واکنون که در آستانه قرن بیست 

ط زیست عرصه را بر آدمی تنگ جمعیت، تجریب منابع طبیعی، کمبود مواد غذایی و آلودگی محی

تر با استفاده از تکنولوژی به چه تمامیکم با غرور هر اند و انسان را که در ابتدای قرن بیست وکرده

های جدید بهره برداری و نحوه بود، وادار به تفکر درباره شیوه تاخت و تاز بر روی کره زمین پرداخته

رو کشاورزان را باید به مصرف بهینه کودهای شیمیایی،  اند. از اینتفاده بهینه از منابع طبیعی کردهاس

شك و واقع شدن ایران در منطقه خ چنین کودهای آلی تشویق کرد.استفاده از کودهای زیستی و هم

های شیمیایی برای دستیابی به عملکرد بات، سبب هایی مانند کودنهاده تفاده ازنیمه خشك و اس

-درصد خاک 12ه نحوی که در بیش از گردیده است تا اهمیت مواد آلی کمتر در نظر گرفته شود. ب

های زیر کشت در ایران میزان کربن آلی کمتر از یك درصد و در بجش قابل توجهی از کشور کمتر از 

مواد آلی در خاک به عنوان منبع غذایی به خصوص ازت،  (.9311، غیبیملکوتی و )باشد درصد  1/2

و  )گیاهان میکروسکپی( 1وفلوراباشد و بر افزایش فعالیت میکربرای گیاه می ریز مغذیفسفر و عناصر 

 . خاک موثر است)جانوران میکروسکپی( 2میکروفونا

های شیمیایی لزوم استفاده از مجرب کودهای زیست محیطی و آثار با توجه به آلودگی

در نگرش جدید مبتنی بر پایداری، تولید محصوتت  کودهای آلی وکودهای زیستی را نباید از یاد برد.

و  بوم شناختی، حفظ چرخه مواد در خاک، درک کشاورزی باید با اتکا به مبانی زیست شناختی، 

های خود اتکا و خودکفا صورت نظام و ایجاد های پیچیده زیستیگیری از روابط و برهمکنشهبهر

 کاربردبا  عنوان کود شیمیاییه در این تحقیق تالش بر این است اثر کاربرد نیترات پتاسیم ب پذیرد.

                                                           
1- Micro phlora 

2- Micro phona 
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بر خصوصیات کمی و کیفی را عنوان کود زیستی ه ب آزوسپریلیومعنوان کود آلی و ه ب اسید هیومیك

 گل و پیاز گل مریم مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد. 

 

 اف این تحقیق شامل موارد زیر استاهد

 کاربرد نیترات پتاسیم بر  صفات کمی و کیفی گل مریم  تاثیربررسی  -9

 بر صفات فیزیولوژیك و مورفولوژیك گل مریم اسید هیومیكبررسی تاثیر کاربرد  -0

 بر صفات فیزیولوژیك و مورفولوژیك گل مریم آزوسپریلیومبررسی تاثیر کاربرد  -3

 جای کودهای شیمیایی و کشت ارگانیك گل مریمه امکان جایگزین کردن کودهای آلی ب -4
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 اهمیت گلكاری در ایران -1-1

. نقوش به جای مانده از دادندیگر هدیه میبودند که گل را به یکد نجستین ملتی ءجزایرانیان 

 این است ای شاخه گلی در دست دارند مستند است و این موضوع نشانگردوران گذشته که درآن عده

 .اندای قائل بودهرش گل و هدیه دادن آن اهمیت ویژهباستان نیز برای پرو که ایرانیان

توسعه آن  سال پیش اهمیت داشته وهزار  3گل و گیاه در ایران به ویژه در طراحی فضای سبز از  رواج

مقیم تهران به  ای دارد و نجستین بار یك هلندیساله 11مین به صورت یك حرفه عمر در این سرز

ن بذر گل از هلند اقدام به وارد کرد نام پرتیوا به اتفاق چند نفر از هموطنانش در باغ خود در تهران با

 (.9312خلیقی، )ند گل در ایران کرد پرورش

گراد بین سردترین و درجه سانتی 42ب و هوایی و تفاوت ایران با داشتن تنوع بسیار مناسب آ

روز در سال آسمان  012ترین منطقه کشور، انرژی و نیروی کار مناسب، میزان نور کافی )بیش از گرم

مصرف،  هزار لوکس(، فراوانی ضایعات سلولزی و نزدیکی به بازارهای 912تا  902روشن و آفتابی با 

 (.9311جهاد کشاورزی، وزارت ) باشدتولید انواع گل و گیاه زینتی می کشور بسیار مستعدی برای

فکیك های فوق مستلزم در اختیار داشتن آماری دقیق از وضعیت تولید به تبالفعل نمودن پتانسیل

هکتار  4222ن قریب باشد. بر اساس آخرین آمار رسمی، ایران با دارا بودانواع گل و گیاهان زینتی می

سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی، نزدیك به یك درصد سطح زیر کشت گیاهان زینتی جهان را به 

هکتار  022بر اساس همین آمار مساحت زیر کشت برای گل مریم حدود  خود اختصاص داده است.

ارا هستند که های خوزستان، تهران، مرکزی و خراسان بیشترین سطح زیر کشت را دباشد و استانمی

 (.9311جهاد کشاورزی، وزارت گردد )شاخه بریده گل مریم تولید می 41111022در مجموع تعداد 

گونه  94اقلیم از  90مربع و با داشتن  کیلومتر 9141911ایران سرزمین پهناور با مساحت 

گراد سانتیدرجه  42تا  01ه در آن بین حرارت هوا ک اقلیم شناخته شده در جهان، با تفاوت درجه

و هوایی و داشتن انرژی تزم )طول روز بلند، روشنایی و شدت  است و به طور کلی به دلیل تنوع آب

های زینتی و شاخه بریده به اندازه تمام تولید و صادرات اروپا را توان تولید گل( نور بات در زمستان
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موطن . کشور اول جهان است 91 ءد گل و گیاه جزو ایران از لحاظ شرایط مساعد جهت تولی دارد

و  تله ل،وگالی میجك، پامچال، های پیازی،از جمله گل دنیا مهم زینتی گیاهان وبسیاری از گل 

یا  ینشپر کلمه   Cyclamen persicumگلگیاهان نظیر  برخینام علمی . باشدمی ایران منسیکال

های تله واژگون در شمال غرب شهر های نرگس در بهبهان، دشتدشت .دارندرا هنوز به همراه  یایران

خان اراک و شهرکرد و دشت سوسن چلچراغ در ارتفاعات البرز در روستای سفید فارسان و نیز در تپه

یکی به گل نوع این حضور به خاطر  مذکور داماش شهرستان رودبار در استان گیالن که روستا ییالقی

 .استده شیران تبدیل گردشگری و توریستی در ا از مناطق

 های بریدهگل -1-1

ها هایی هستند که پس از پرورش گیاه تنها شاخه گل بریده شده آنهای بریدنی گلگل     

ها بسته به نوع گیاه، شرایط آب و هوایی، زمان شود. این گل)نه تمام گیاه( برای فروش استفاده می

شوند. برای مثال گالیول که از میرسیدن گل و یا سایر عوامل دیگر در هوای آزاد و یا گلجانه کشت 

شود ولی گیاهانی مثل میجك های بریدنی رایج در ایران است اغلب در هوای آزاد پرورش داده میگل

شود. در شوند. گل داودی هم در هوای آزاد و هم در گلجانه کشت و کار میدر گلجانه پرورش داده می

های بریدنی دنیا هستند. در ایران ترین گلتیب مهمهای داودی، میجك و رز به ترالمللی گلسطح بین

شوند. گونه گیاهی به عنوان گل بریدنی کشت و کار می 12گالیول از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

گل داودی، رز، میجك و گالیول است. از نظر مرحله نموی  4ها مربوط به درصد این گل 12در آمریکا 

شوند دوام کمتری نسبت به انواع جوانتر دارند. مرحله ر نمو بریده میتهایی که در مراحل پیشرفتهگل

نمو گل برای برداشت به گونه گیاهی، رقم، فصل، فاصله محل تولید تا بازار و سلیقه مصرف کننده 

 (.9314بستگی دارد )قاسمی قهساره و کافی، 

باشد که به ها میگلها در شدت نور یکی از عوامل مهم و تعیین کننده مقدار کربوهیدرات

زیادی کربوهیدرات به ویژه  نسبتبه ها مقادیر دهد. گلطور مستقیم فتوسنتز را تحت تاثیر قرار می

باشد. این امر یکی از ها موثر میقندهای متحرک دارند که در طوتنی کردن عمر پس از برداشت آن
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شدت نور باشد. های بریدنی میگل دتیل افزودن ساکارز به محلول مورد استفاده جهت افزایش عمر

تاخیر  هرا بکم، منجر به طویل شدن بیش از حد دمگل شده و سفت شدن دمگل یا ساقه گل دهنده 

دهد. ها را کاهش میها و کیفیت آنای گلاندازد. دماهای خیلی بات در طول دوره رشد، عمر قفسهمی

ها را تسریع کرده و موجب اتالف سریع آب تهای موجود در بافدماهای باتتر، مصرف کربوهیدرات

دهد. های بریدنی را کاهش میکمبود آب یا افزایش آن در محیط کشت، کیفیت و دوام گلشود. می

های با کیفیت قابل قبول، ضروری است که برنامه کوددهی مطلوب )اما نه خیلی زیاد( برای تولید گل

ها را دهد و حساسیت آنهای بریده را کاهش میدوام گل نیتروژن زیادتا زمان برداشت انجام پذیرد. 

دهد. شوری و وجود مقادیر زیاد کلر در بستر رشد هم، دوام در آلودگی به کپك خاکستری افزایش می

 .(9314)قاسمی قهساره و کافی،  دهدها را کاهش میگل

 پیازی گل های -1-1

دست آوردن گیاهان ه ها و یا برای ببریده آنمعموت گیاهان پیازی را به منظور استفاده از گل 

رس ان با برنامه ریزی دقیق برای پیشتوچنین این گیاهان را میکنند. همرس میلدار گلدانی، پیشگ

 رس کنند.مشتریان پیازها را در گلدان پیش در گلدان آماده کرد و به مشتریان فروخت که خود کردن

 4های زیرزمینیساقه و 3ایهای ریشه، غده2ها، غده1پیازها، پیازهای توپربه کلیه در اصطالح باغبانی 

 . اطالق می شوند 5طور کلی پیازه ب

 مراحل تولید پیاز -1 -1-1

 تولید پیاز پنج مرحله دارد

ش آوری یا برداشت، درجه بندی پیازها بر حسب ریزی و درشتی پیاز و پیازهای قابل فروجمع -9

 پیش از کاشتها و انبار کردن آن

 حرارت مورد نیاز برای گل کردن و یا تولید پیازچهتامین دار شدن، کاشت، ریشه -0

                                                           
1- Corms 
2- Tubers 
3-Tuberous roots  
4- Rhizomes 
5- Bulb 
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 رشد برگ و ساقه گل -3

 مرحله گل کردن -4

 چهازه پیاز یا زیاد شدن تعداد پیازدرشت شدن اند -1

 های پیازی عوامل موثر در رشد و نمو گل -1-1-1

 اندازه پیاز -9

 تشکیل برگ -0

 نورمحیط، به ویژه دما و شرایط  -3

کنند. این از یا قطر پیاز به بازار عرضه میها را بر اساس اندازه محیط پیبیشتر پیازهای گل

سانتی متر و برای گل مریم 94تا  99اندازه برای هر گیاه متفاوت است. به عنوان مثال برای تله محیط

در پیازها افزایش  گل ها معمولی باشد تعداد گل و درشتیسانتی متر است. اگر اندازه پیاز 1تا  1قطر 

 یابد.می

ها به د. در برخی گیاهان پیازی اگر برگها ارتباط خیلی نزدیك با اندازه پیاز دارتشکیل برگ

 3گیرد. مثال در زنبق آلمانی برای گلدهی حتما باید بیش از گلدهی صورت نمی ،ه مورد نیاز نرسدانداز

 گل در گیاهان پیازی دما است. برخی عالوه بر نیازترین عامل در تشکیل و نمو برگ تشکیل شود. مهم

های پیازی دارند. نور عامل کنترلی در گونه گرما هم نیاز دارند و برخی فقط نیاز گرمایی ، بهسرمایی

وزارت جهاد )نیست ولی برای پیش رس کردن و بهبود کیفیت گل و گیاهان گلدانی نیاز است 

 (.9311 کشاورزی،

 

 گل مریم  -1-1

 اهمیت گل مریم -1-1-1

گل  92جزء نیمه گرمسیری و  ای در مناطق گرمسیری وهای شاخهترین گلمهم گل مریم از

شود صنایع عطرسازی کشت می بیشتر جهت استفاده درانسهفر در هند و .است برتر شاخه بریده دنیا
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هکتار  022سطح زیر کشت آن در ایران (. 91111)سرک و همکاران،  در ژاپن اهمیت زیادی دارد و

ل دارای پتانسیل باتی عمر پس از گ. این کند شاخه تولید می 32 تا 02در هر متر مربع  و بود

های گذشته در میان اقشار مردم به عنوان گلی مقدس شناخته شده باشد که در زمانبرداشت می

بردند رات مثبت روانی آن نیز بسیار بهره میکردند بلکه از اثاست که نه تنها از عطر آن استفاده می

 اسانس منبع عنوان به وسیعی  سطح در آن معطر و زیبا هایگلچه (.9311)وزارت جهاد کشاورزی، 

-می کشت و تکثیر پیاز طریق از تجاری صورت به و گیردمی قرار استفاده مورد عطرسازی صنایع در

؛ خبراگده و 9311شود ) شور و همکاران، تولید می انههوای آزاد و هم گلج این گیاه هم در. شود

ها داری مطلوب پیازیاز به حفظ و نگهگلدهی خوب با کیفیت عالی ن گل مریم، در (.91112همکاران، 

وسیعی مورد  ها دارد. اگر چه گل بریده مریم به طور تجاری در سطحپس از برداشت و زمان رکود آن

یازهای آن اتفاق نظر وجود هنوز در زمینه بهترین شرایط انبارداری پگیرد اما کشت و پرورش قرار می

  باشد.می 9شرح جدول ه این گل یکی از اقالم صادراتی ایران بوده و پراکنش آن در کشور ب. ندارد

 

 (9311در ایران  )وزارت جهاد کشاورزی،  9311گل شاخه بریده مریم در سال  توزیع جغرافیایی-9جدول 

ر

 دیف
 استان

مساحت فضای 

 باز )مترمربع(

مساحت 

زیرپوشش گلخانه 

 )مترمربع(

کل سطح 

زیرکشت 

 )مترمربع(

میزان تولید 

 )شاخه(

عملكرد )شاخه 

 در مترمربع(

تعداد 

 تولیدکننده )نفر(

9

9 
 9 902 91142 911 911 2 آذربایجان شرقی

4

4 
 90 43 012222 1222 9222 1222 اصفهان

1

1 
 012 12 901403342 9401101 9310311 14149 تهران

1

1 
 1 02 92222 122 922 422 منطقه جیرفت

9

99 
 93 2 2 99122 99122 2 خراسان رضوی

9

90 
 2 2 2 3222 2 3222 خراسان جنوبی

                                                           
1 - Serek et al., 1995. 

0 - Khobragade et al., 1997. 
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9

93 
 19 90 91301222 9012222 122222 412222 خوزستان

9

91 
 9 12 12222 9222 9222 2 سمنان

9

91 
 11 41 9111012 31012 4222 39012 فارس

0

02 
 9 1 94222 0222 2 0222 کردستان

0

09 
 1 02 902222 1222 2 1222 کرمان

0

04 
 92 92 912222 91222 2 91222 گلستان

0

01 
 0 92 1222 122 122 922 گیالن

0

01 
 1 09 303122 91202 902 91122 لرستان

0

01 
 1 31 011122 1322 322 1222 مازندران

0

01 
 2 01 1122222 322222 922222 022222 مرکزی

3

39 
 9 12 9122 022 2 022 یزد

 411 111 914210132 3210113 0019410 109319 جمع کل

 

 

 های گیاهشناسی گل مریمویژگی -1-1-1

تنها  Polianthes tuberosگونه مجتلف است.  90گل مریم گیاهی چند ساله، تك لپه با 

منشأ آن مکزیك بوده و  (.02211، و همکاراندائو ) شودای است که در اغلب دنیا کشت میگونه

شود. کیل میها تشها و قاعده برگها از فلس. سوخ(9-0شکل ) است 2گیاهی دائمی و نیمه سوخوار

رزمینی آن در منابع مجتلف با ماند. اندام زیها مجفی میساختار متراکمی است که درون فلس ساقه

 اندنامیده 4و برخی آن را ریشه ژوخه ای3ایژوخه آن را ریزوماند. برخی های متفاوت بیان شدهنام

                                                           
1 - Dhua et al., 2005. 

0- Half bulbous plant 

3- Tuberous rhizome 

4- Tuberous rootstock 
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شود چون در ظاهر ل مریم از اصطالح سوخ استفاده می. در عمل برای گ(91111ماهانتا و همکاران، )

و  Agavaceaeبندی در هر دو تیره گیاه از نظر رده ایندر منابع مجتلف شبیه سوخ است. 

Amaryllidaceae  نام (.91112، سینگ)ردی و جای داده شده است Polianthes  از دو کلمه«Poly »

فراوانی گل در این گیاه است. به معنی گل، مشتق شده است که به علت « Anthos»به معنی زیاد و 

ای در سطح اریك و طویل بوده و به صورت طوقهای بگیاه به تعداد زیادی به شکل نیزههای این برگ

آن ابلق بوده و  هایواریتهبرخی از شود. دهنده خارج میقرار داشته و از وسط آنها ساقه گلزمین 

با خطوط زرد یا طالیی هستند که بسیار جذاب و برای تزیین باغ مناسب است.  هاییدارای برگ

ی هاساقه گل دهنده قرار داشته و گلچهو در انتهای  مترسانتی 31تا  94آن به طول     خوشه گل

شود. اوب روی بجش انتهایی آن تشکیل میجفت متن 32سفید رنگ به صورت جفتی به تعداد حدود 

ها ممکن است کم پر، نیمه پرپر و پرپر باشند. رنگ گل سفید ای شکل هستند. گلها ستارهگلبرگ

است. از ن از دست رفته های دیگر به آن وارد شده و خلوص آنژادی رنگاثر عملیات بهاست ولی در 

ها است. این گل بسیار معطر گل مریم، خالص بودن رنگ سفید گل های تزم برای صادراتاستاندارد

است به طوری که تحمل عطر آن برای برخی افراد مشکل است. این گل هم در گلدان و هم در هوای 

غلب شهرهای هایی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و در اترین گلشود. از مهمکشت میآزاد 

 (.9312خلیقی، ) ایران خریداران زیادی دارد

صورت فراهم بودن شرایط  ماه بعد از کشت آغاز می شود و در 4تا  0مریم گل گلدهی 

، تابستان، پاییز و زمستان گل تواند در سراسر سال گل بدهد. بسته به فصل کاشت در بهارمحیطی می

شود که بر حسب دهی آن از اواسط تابستان شروع میگلدهد. در حالت عادی در بهار کشت شده و می

درجه  91-91ی با دمای حدود اتوان از گلجانهییز ادامه یابد. در فصل سرما میتواند تا اواسط پارقم می

 روند.هفته گیاهان به گل می 1س از گراد استفاده کرد که در این شرایط پسانتی

                                                           
9 - Mahanta et al., 1998. 

0 - Reddy and Singh., 1997. 
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 (9311انبارداری )وزارت جهاد کشاورزی، سوخ گل مریم پس از  -9-0شکل 

 گل مریم کاشت -1-1-1

-و می )در مقایسه با گل های پیازی دیگر( دوره استراحت طوتنی نداشتهمریم گل های سوخ

رشد  باعث گرددهای تازه کشت اگر سوخ ولیاشت کشت کرد. هفته پس از برد 1تا  4ها را توان آن

ها باید در زمانی که هوا معتدل بوده کاشت سوخ (.9312خلیقی، ) شودرویشی زیاد و گلدهی کمتر می

ای آن ه کاشت تودهد. کاشت سوخ به صورت منفرد بگیرانجام  ،و خیلی گرم یا خیلی سرد نباشد

به سمت بات  هاک آند که نونطوری در خاک قرار گیرو دقت  ها باید بهشود. سوخ ترجیح داده می

های بین ردیفشوند. بهتر است به ازاء هر چهار ردیف، کشت می 32×32 با فواصلها باشد. اغلب سوخ

تر عملیات در نظر گرفته شود. عمق سانتی متری جهت انجام راحت 12له چهارم و پنجم یك فاص

تر از ی عمیقهای شنشود که در خاکسانتی متر در نظر گرفته می 1تا  4ک کاشت بسته به نوع خا

 شود.های رسی کشت میخاک

 گل مریم اکولوژیكی ینیازها -1-1-1

اط پسندد. در نقرا می های آفتابیاک سبك و حاصلجیز داشته و محلگل مریم احتیاج به خ

در گلجانه کشت شوند. دما  آید و در این مناطق باید در گلدان وکامال سردسیر به خوبی عمل نمی

 آن آغازیدن گل و سوخ است. دامنه دماییترین عامل موثر بر رشد و آغازیدن گل و به دنبال مهم

 سببسانتی گراد درجه  42گراد است. دمای حدود درجه سانتی 32تا  02ه برای رشد و نمو بهین
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 گرادسانتی درجه 92تر از در صورتی که دما به پایینشود. اهش طول سنبله، وزن وکیفیت گل میک

نیمه پرپر دارد. اما در ارقام پرپر گل درشت، تولید برسد اثر منفی روی رشد و گلدهی در ارقام کم پر و 

 گرادسانتی درجه 02یابد. دمای خاک حدود ت در دمای متوسط افزایش میگل از نظر کمیت و کیفی

، طول گل و نیز ظهور افزایش رشد رویشی سبببرای بیشترین رشد مناسب است. طول روز بلند 

شود اما افزایش ایش طول برگ و کاهش بنیه گیاه میشود. کاهش شدت نور باعث افززودتر گل می

شود. شدت نور ن دمای بهینه باعث افزایش کیفیت گل میشدت و طول دوره روشنایی با فراهم کرد

کم و نیز طول روز کوتاه مانند شرایط زمستان، روی گلدهی اثر منفی دارد اما روی ارقام پرپر اثر 

 (.9314)قاسمی قهساره و کافی،  زیادی ندارد

روی کرد چون باعث پوسیدن  خاک باید همیشه مرطوب باشد ولی در آبیاری آن نباید زیاده

آبی تیره و کیفیت گل کم  -شود. از طرف دیگر، اگر خاک خشك باشد رنگ شاخ و برگ سبزسوخ می

هم فرا شود. قبل از کاشت سوخ ها باید زمین را آبیاری کرد تا رطوبت مناسب برای سبز شدن سوخمی

داری کرد. رطوبت زیاد در زمان سبز شدن ها باید از آبیاری بستر خودشود. تا زمان سبز شدن سوخ

این شرایط در زمان گلدهی روی نمو گیاه اثر منفی داشته  ها شود وپوسیدن سوخ موجبممکن است 

 (.9314شود )قاسمی قهساره و کافی، کاهش کیفیت و عملکرد گل می سبب و

 گل مریم نیازهای کودی تغذیه و -1-1-5

ی آلی و غیر آلی به خوبی پاسخ گل مریم معطر به تغذیه زیادی نیاز داشته و به کاربرد کودها

وژن و فسفر تعداد برگ را کاهش دهد و باید از کودهای تکمیلی برای آن استفاده کرد. کمبود نیترمی

دهد. برای تولید سوخ افزایش می یل سوخ و تعداد سوخ راچنین زیادی این دو عنصر تشکدهد. هممی

 دهنده، پتاسیم به مقدار کافی تزم است.های درشت گل

تن در هکتار بسته به شرایط  02-42سازی خاک کاربرد کود دامی به میزان در زمان آماده

اقلیمی و نوع خاک برای اطمینان از رشد و گلدهی مطلوب، تزم است. از عالئم کمبود نیتروژن کاهش 

ای هها است. در کمبود فسفر برگتر سنبله در گیاه و کاهش رنگ برگگل در سنبله، تعداد کم تعداد
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دن کلسیم باعث ترک خورشوند. کمبود های پایینی ارغوانی رنگ میباتیی به رنگ سبز تیره و برگ

های برگ (1)کلروز شود. کمبود منیزیم باعث زردیکمبود شدید باعث پوسیدن جوانه میسنبله و در 

ها های جدید و ترکیدگی حاشیه برگهای برگد آهن و بر باعث کلروز بین رگبرگقدیمی و کمبو

وگیری از شکستن برای جل شود.های پایینی میهای برگزردی رگبرگ سببد. کمبود منیزیم شومی

 (.9312خلیقی، ) دهنده، استفاده از قیم ضروری استها و نیز خم شدن ساقه گلو از بین رفتن گل

 و تراکم مواد غذایی -1-1-6

عنوان ه ب نیتروژن. مواد غذایی همچون نیتروژن نقش بزرگی را در رشد و نمو گیاهان دارند

رو تولید و عملکرد بجشد و از اینک را بهبود مییك عنصر ضروری خصوصیات شیمیایی و بیولوژی خا

 312طول سنبله و تعداد گل در سنبله در کند. گزارش شده بیشترین ارتفاع گیاه، گیاه را تحریك می

رشد و ر در آزمایشی تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر ب. دست آمده استه کیلوگرم در هکتار نیتروژن ب

و کاربرد دو  5O2Pنیتروژن به  322به  022بهترین نتیجه در نسبت  عملکرد گل مریم بررسی شد و

طول ساقه گل  افزایش (.9311و همکاران، سماوات ) قسمت نیتروژن در دو مرحله ثبت شده است

دست آمده است و بیشترین دوره گلدهی و ه ب NPKدهنده و طول برگ در گل مریم با کاربرد زیاد 

 دست آمده استه ب NPKکیلوگرم در هکتار  022:022:422طول سنبله بزرگ در کاربرد نسبت 

 (.02992کبیر و همکاران، )

-های ارتفاع ساقه گلو عملکرد گل مریم را در مؤلفه شدگرم نیتروژن رکیلو 022کاربرد 

 اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد و ایشند. در آزمایش مزرعهبجمیبهبود دهنده، قطر ساقه و وزن پیاز 

ه بهترین کمیت و کیفیت دست آمد که از این آزمایش بطبق نتایج حاصل بررسی شد. رشد گل مریم 

ز پس از کشت رو 12کیلوگرم در هکتار کودی است )زمان کشت،  012قسمتی  3کاربرد  عملکردی با

متوسط تراکم گیاه فاکتور موثر دیگری در افزایش رشد و  (.02213اسکات، روز پس از کشت ) 12و 

                                                           
1- Chlorosis 

2 - Kabir et al., 2011. 

3 - Scott, 2008 
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عملکرد است. فاصله بین گیاه برای کشت، به خصوص افزایش خصوصیات کمی و کیفی گل گیاه مریم 

دست ه ن فاصله بین ردیف و داخل ردیف با میزان متعادل مواد غذایی مثل نیتروژن برای باست. بنابرای

اثر  01×01ها در فاصله کشت پیاز. آوردن متوسط کمیت و کیفیت گلدهی در گل مریم مهم است

داری بر ارتفاع ساقه گل دهنده، قطر ساقه گل دهنده، طول سنبله، قطر گلچه، وزن گلچه، عمر معنی

 ، تعداد و وزن پیاز دارد.گلدانی

در پژوهشی اثر مقدار نیتروژن و تراکم گیاه بر رشد و عملکرد گل مریم بررسی شد. نتایج این 

یابد. و مطابق با تراکم کشت افزایش می پژوهش نشان داد که رشد و عملکرد با افزایش میزان نیتروژن

کیلوگرم در هکتار  022دهنده مربوط به خوشه گلدهنده، عملکرد، تعداد ساقه بیشترین ساقه گل

  (.9312الهی و همکاران، )نعمت پیاز در هر حفره کشت بود 3متر و سانتی 01×01 نیتروژن با فاصله

 تكثیر -1-1-7

گل مریم فقط یك بار گل . هر سوخ را می توان با استفاده از سوخ و بذر تکثیر کردمریم  گل

های اصلی استفاده کرد. های اطراف سوخبعد باید از سوخكهای دهد بنابراین در سالمطلوب می

-سانتی 92ه متر و به فاصلسانتی 32صلی روی خطوطی به فاصله ها را در فصل بهار در زمین اسوخك

-نها چند ماه طول میکنند. عمق کاشت نباید زیاد باشد، چون سبز شدن آمتر از همدیگر کشت می

های دوکی شکل عاری از بیماری و با قطر دهند. سوخال گل میس 3تا  0ها پس از کشد. این سوخ

تا  12 دهنده به فاصلههای گلهای شلجمی یا پهن هستند. سوخمتر یا بیشتر بهتر از سوخسانتی 1/9

دهند. در نقاطی الت گیاهان در آخر تابستان گل میشوند. در این حمتر در زمین کشت میسانتی 12

مریم را در بهار دیرتر گل توان سوخ شود، میو فصل سرما زود آغاز نمی یستکه زمستان زیاد سرد ن

 (.9311 )وزارت جهاد کشاورزی، کاشت تا گیاهان در اوایل پاییز گل بدهند

م سوخ یه یافته و آن تقستوسع سوخهای اخیر یك سیستم آزمایشگاهی برای افزایش در سال

ای یك جوانه و طوری تقسیم کرد که هر قطعه دارتوان هر سوخ را به صورت عمودی است که می
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درصد( تیمار شده  9/2 1کاربندازیمکش )مانند ای باشد. قطعات سوخ با یك قارچبجشی از صفحه پایه

طح بستر قرار ای که نوک قطعات درست در باتی سزایی به گونهعمودی در بستر ریشهو به صورت 

 ای به زمین منتقل کرده با ریشه روی صفحه پایهدید همراهای جشوند. سوخكگیرد، کشت می

 (.9311 )وزارت جهاد کشاورزی،

 برداشت و نگهداری سوخ -1-1-8

داری مریم به سرما حساس بوده و در زمستان باید از خاک خارج شده و در انبار نگهگل سوخ 

های مسن این مرحله برگ ماه زمان برای رسیدن نیاز دارند. در 1-1مریم حداکثر گل های شود. سوخ

ها را از خاک سوخآیند. در این مرحله توده ها به تقریب به حالت خفته در میخشك شده و سوخ

سانتی متر بالغ و  1/9بیش از ها با قطر کنند. سوخها را قطع و سوخ را پاک میخارج کرده، برگ

ها را سوخ ،سازیشوند. پس از پاکیمتر نابالغ در نظر گرفته مسانتی 1/9های با قطر کمتر از سوخ

 31تا  01 برای خشك شدن و ترمیم زخم روی قفسه قرار داده و برای تسریع ترمیم، گرمای مصنوعی

شود دهد دور انداخته میاصلی چون در سال بعد گل خوبی نمیشود. سوخ گراد فراهم میدرجه سانتی

داری ساله استفاده شود. دمای انبار نگه 3تا  0 های آماده گلدهیخو برای گل سال آینده باید از سو

شش  چهار تادرجه به مدت  91گذارد. دمای می سوخ روی کیفیت و عملکرد گل بعد از کاشت اثر

درجه به مدت شش هفته عملکرد مناسب سوخ را به دنبال دارد. به طور کلی، دمای  32هفته یا 

 است. گراد سانتی درجه 02مریم گل مناسب برای انبار سوخ 

بندی ها است. در اروپا درجههای گل مریم وزن، قطر و یا محیط آنبندی سوخاساس درجه

ط سوخ برای گلدهی باشد. کمترین اندازه محیر هند و نیوزیلند بر اساس قطر میبراساس محیط و د

 (.9311 وزارت جهاد کشاورزی،متر است )سانتی 1تا  1/1

ای ترین جفت گلچه باز شدند و بردور دست، زمانی که پایینه مناطق ها برای ارسال بگل

در انبار با دمای پنج درجه ها شوند. گلمیبرداشت  ،ها باز شدندمصارف محلی وقتی نیمی از گلچه

                                                           
1- Karbendazim 
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تا  9برداشت بهتر است در صبح زود و یا در بعد از ظهر بعد از باز شدن  شوند.داری میگراد نگهسانتی

رشد سوخ متر بجش پایینی شاخه برای تأمین سانتی 4-1انجام شود. حدود  خوشه جفت گل روی 0

 (.9311 )وزارت جهاد کشاورزی، شودروی گیاه باقی گذاشته می

 

 نیتروژن -1-5

ت های پروکاریوقط برخی گونهدرصد اتمسفر شامل نیتروژن است، ف 12هرچند که تقریبا 

به طور مستقیم نیتروژن گازی را مورد استفاده قرار دهند. توانند ها میها و سیانوباکتریمانند باکتری

کمتر به صورت یون نیترات معدنی و در موارد  بیشتر گیاهان نیتروژن را از محلول اغلب به صورت یون

ها و سایر اسیدها، پروتئین کنند. سپس در گیاه، قبل از ورود نیترات به داخل آمینوآمونیوم جذب می

ای تشکیل دهنده بسیاری از شود. نیتروژن یکی از اجزی به آمونیوم احیا میهای نیتروژنمولکول

ها و کلروفیل است. نیتروژن در ها، برخی هورمونها، اسید نوکلئیكاز قبیل پروتئین های مهممولکول

 (.9311ناصری و ابراهیمی گروی، )گیاه بسیار متحرک است 

 اهمیت نیتروژن و فراوانی آن در طبیعت -1-5-1

کلیه موجودات زنده از  که در ساختمان سلولی نیتروژن جزء اصلی تعدادی از ترکیباتی است

 های پر سلولی و عالی وجود دارد.های ابتدایی تا یوکاریوتپروکاریوت

ها، شامل انواع آنزیم های نوکلئیك و پروتئینبه اسیدتوان ترین این ترکیبات میجمله مهم از

مستقیمی در رشد و نمو و متابولیسم سایرموجودات دارند. نیتروژن همچنین در ها اشاره کرد که اثر 

که منبع انرژی شیمیایی برای سلول است و همین  (PTA) ترکیباتی همچون آدنوزین تری فسفات

های ها که در واکنشفالووپروتئین و( DPN) طور در ساختمان نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوتید

کلروفیل را نیز  سلولی نقش دارند وجود داشته و قسمتی از ساختمان مولکولیاحیا   -اکسیداسیون

باشد که این مواد از زاء تشکیل دهنده مواد آلی خاک میدهد. به عالوه نیتروژن یکی اجتشکیل می
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نظر بهبود ساختمان، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، ایجاد حالت تامپونی و افزایش ظرفیت نگهداری 

 .(91112؛  لویس، 49111هاک، )وثری در افزایش حاصلجیزی خاک دارند آب، نقش م

یندهای حیاتی گیاه انجام ر فرآبه عبارتی نیتروژن به دلیل وظایف متعدد و با اهمیتی که د

کند و به دهد، عنصری است که کمبود آن بیش از سایر عناصر، تولید گیاهان زراعی را محدود میمی

مد هستند در اکثر گیاهان زراعی این عنصر بسته به نظر تثبیت نیتروژن کاراتی که از استثنای بقوت

کند و به طور کلی آب و نیتروژن عوامل عمده تعیین کننده سطح موجودی خاک عملکرد را تعیین می

 (. 91114؛ زائونگو و همکاران، 91113سینکلر و همکاران، )تولیدات کشاورزی در جهان هستند 

ترین عناصر شیمیایی اتمسفر زمین و یك عنصر ضروری برای زندگی فراواننیتروژن یکی از 

درصد از اتمسفر را تشکیل  12نیتروژن به طور عمده در هوا وجود دارد و حدود  هایاست. مولکول

باشد و چهارمین عنصر مهم بعد از می اسیدها و نوکلئوتیدها دهد، یکی از ترکیبات اصلی آن آمینومی

ت، های نیتراهای گیاهی است. در خاک و آب نیتروژن به فرمو هیدروژن در بافت کربن، اکسیژن

 شود.آمونیوم و نیتریت یافت می

تا  11نیتروژن در خاک به طور عمومی به سه فرم نیتروژن آلی، آمونیوم و نیترات وجود دارد. 

طور مستقیم قابل درصد نیتروژن موجود در خاک به فرم نیتروژن آلی است. این نیتروژن به  11

های قابل دسترس برای گیاهان ها به فرماستفاده برای گیاهان نیست و به وسیله میکروارگانیسم

شود و شود. یون آمونیوم در خاک جذب بارهای منفی ذرات خاک می)آمونیوم و نیترات( تبدیل می

دینی، ساتر) ود داردنیترات به علت بار منفی که دارد بیشتر به صورت محلول در آب خاک وج یون

9310.) 

 

                                                           
1 - Hauck, 1984. 

2 - Lewis, 1986. 

3 - Sinclair et al., 1997. 

4 - Zaongo et al., 1997. 
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 پتاسیم -1-6

 ، وزن اتمی91و دارای عدد اتمی  Kپتاسیم یکی از عناصر شیمیایی است که نماد آن 

/molg 213/31 3، چگالیg/cm 11/2،  112 گراد و نقطه جوشسانتی یدرجه 1320نقطه ذوب  

ای است که به طور طبیعی به نقرهباشد. پتاسیم، فلز قلیایی سفید مایل به گراد میسانتی یدرجه

شود. این عنصر به سرعت در هوا ها یافت میصورت ترکیبی با عناصر دیگر در آب دریا و دیگر کانی

پذیر بوده و از نظر شیمیایی همانند سدیم است ولی اکسید شده و مجصوصاً در آب بسیار واکنش

ایسو و ) کندصورتی که پتاسیم رسوب میسدیم در آب دریا به حالت محلول باقی خواهند ماند، در 

 (.91111همکاران، 

فعال کردن تعداد  در(، موجود است. یون پتاسیم K+تیون یك ظرفیتی )به صورت یك کا

اند، نقش دارد. یون پتاسیم تنفس دخیلهایی که در فتوسنتز و ها، به خصوص آنزیادی از آنزیم

یا  ها و حرکات خوابهای نگهبان روزنهبسته شدن سلولو عاملی اساسی در حرکات گیاه، مانند باز 

 (.9311)ناصری و ابراهیمی گروی، ست ا هاتغییرات روزانه در آرایش برگ

 اهاننقش پتاسیم در گی -1-6-1

ترین کاتیون در سیتوپالسم پتاسیم فراوانعناصر پر مصرف است.  جزءپتاسیم نیز مثل ازت 

گیاه را در برابر  بیشتر به صورت کاتالیزوری است و کمبود آن، مقاومتنقش این عنصر در گیاه، است.  

پتاسیم از عناصر ضروری گیاهان عالی است که در تنظیم اسمزی و دهد. ها کاهش میآفات و بیماری

ها، رشد گیاه، باز و بسته ایجاد فشار تورژسانس نقش دارد، در نتیجه این عنصر در بزرگ شدن سلول

های گیاهی از اهمیت داری آب در بافتود پتاسیم در نگهوج و حرکات برگ نقش دارد.ها شدن روزنه

شود. با توجه به افزایش بازدهی کودهای ازته می سببچنین این عنصر زیادی برخوردار است. هم

زی، مصرف کودهای پتاسیم ضروری نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفی محصوتت کشاور

                                                           
1 - Iso et al., 1999. 
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برای اکثر محصوتت  میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم در خاک 322رعایت حد بحرانی باشد، و می

  (.9311، طهرانیو  ملکوتی)شود توصیه می

 

 نیترات پتاسیم  -1-7

شود. این به عنوان یك کود با دو منبع غذایی )عمدتا پتاسیم( استفاده می 1نیترات پتاسیم

باشد و در گلکاری و سبزیکاری کاربرد آن پتاسیم میدرصد  31درصد نیتروژن و  94کود محتوی 

نیترات پتاسیم از پر مصرف ترین مواد شیمیایی برای افزایش جوانه زنی بذرهاست.  گردد.توصیه می

ر کاهش سازد و به عنوان یك عامل مؤثر د، خواب بذور نیازمند به نور را در تاریکی برطرف میاین کود

چنین، این ماده در پاسخ به فرآیندهای متابولیکی شود. همنی شناخته میزنیاز نوری و افزایش جوانه

رویش جنین گردد  شروع سبببذور، مفید است. این ترکیب ممکن است باعث بیوسنتز اکسین شده و 

های شیمیایی مانند نیترات پتاسیم بر (. یکی از دتیل اثر مثبت محرک91112، )خان و همکاران

احتماتً به دلیل به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد زنی بذور جوانه

 (9111) 3اندیونترو و (. دمیر9311( است )قاسمی پیر بلوطی و همکاران، ABAمانند آبسیزیك اسید )

برخی محققین  .گرددمی جنین در سمی هاییون تجمع مانع پتاسیم نیترات احتمات که دادند گزارش

( و 91114گزارش کردند که نیترات پتاسیم به عنوان محرکی برای جذب اکسیژن )هیلتون و توماس، 

نتایج تحقیق طویلی و  (.91125کند )هیلهورست، وان یك کوفاکتور فیتوکروم عمل مییا به عن

ات پتاسیم با غلظت ، نیتر Salsola rigidaزنی بذر( نشان داد در بین تیمارهای جوانه9311همکاران )

                                                           
1- KNO3 

2 - Khan et al., 1999. 

3 - Demir and Vandeventer., 1999.  
4 - Hilton and Thomas., 1986. 
5 - Hilhorst., 1990. 
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در طی تحقیقی نقش ترکیبات نیتروژنی مانند نیترات پتاسیم . درصد بیشترین اثر مثبت را داشت 0/2

    (.02291نشان داده شده است )پالمر و همکاران،  Shoenia filifoliaو جیبرلین در رفع خفگی دانه 

 اسید هیومیک -1-8

-ایده میزان گرفته، صورت آزمایشات اساس بر، باشندمی خاک بارورسازی اصلی عامل آلی مواد

 خشك وکویری هایسرزمین در که است درصد 1تا  4حدود  کشاورزی هایخاک آلی ماده آل

 میزان خزر ساحلی نواحی جزه ب ایران در اساس همین بر. باشدیم کم بسیار میزان این ایران، همچون

 اهمیت حائز نکته .است درصد یك زیر حتی نقاط از بسیاری در و درصد یك زیر خاک آلی ماده

 توجه قابل توانایی دهند لذامی تشکیل را خاک آلی ماده درصد 12هوموسی  مواد که اینجاست

)جیحونی،  است قابل تشجیص کامال خاک بارورسازی سطح سریع ارتقاء در هیومیکی کودهای

 بار خاک، نجستین در موجود گیاهی باقیمانده برای رفته کار به تتین نام 2هوموس واژه .(9311

 و اندکرده دریافت هوموس از را خود نام 4هیومیکی مواد. رفت کار به 9119سال  در 3والریوس توسط

 .اندداده اختصاص خود به را اسید پیشوند باشندمی 1تا  1/3پایین  اسیدیpH  دارای که آنجایی از

دوست،  معارف) باشندمی 7هیومین و 6فولویك اسید،  5هیومیك اسید دسته سه شامل  هیومیکی مواد

9311.) 

در هر کجای کره زمین که خاک و آب باشد مواد آلی و اسید هیومیك نیز وجود دارند. اسید 

هیومیك محصول سنتز میکروبی است که در سطح کره زمین گسترش یافته است. مواد آلی، 

متی از مواد گیاهی پوسیده شده اسید فولویك همگی قسکمپوست، هوموس، هومات، اسید هیومیك و 

باشند و در قسمت سطحی ها و رسوبات میباشند. این نوع مواد آلی یکی از ترکیبات کلیدی خاکمی

                                                           
1 - Plummer et al., 2001. 
2- Humus 
3- Wallerius 
4- Humic Substanc 
5- Humic Acid 
6- Fulvic Acid    
7- Humin 
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رس و اکسیدها( ) کره زمین گسترش زیادی دارند. بیشتر مواد هیومیك خاک با ترکیبات غیر آلی

  (.02231)تان،  کنندمیپیوند ایجاد 

طور کلی مشابه است و از های به ها با ویژگیاسید هیومیك مجلوطی ناهمگن از برخی ترکیب

شود های مجتلفی نظیر خاک، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده و زغال سنگ استجراج میمنبع

افته که های کربن تشکیل یاز زنجیره اسید هیومیكساختمان مولکولی (. 02212)سباهاتین و نکدت، 

های اکسیژن و نیتروژن به های آروماتیك است که مستقیما و یا از طریق پلدارای مقادیر زیادی حلقه

ت هیدروکربن قرار های اتر، استر، کتو، آمین، آمید و در محل اتصال ذراکدیگر متصل شده اند. گروهی

ول که فقط دارای گردند که قسمتی از مولکول هیدروفیلیك شود ولی قسمتی از مولکدارند و سبب می

کنند. ساختمان مواد هیومیك پیدا میگریز( )آب کربن و هیدروژن است دارای خاصیت هیدروفوبیك

-ات زنجیره کربن آن از هم باز میب  pHکند. دروع فلزات موجود در محیط تغییر میو ن pHبر اساس 

آورده  به صورت نامحلول درمواد هیومیك فلزات سمی را گردد. کم زنجیره آن جمع می pHشود و در 

 (.02223، دی) نمایندو از محیط خارج می

 خصوصیات مواد هیومیكی -1-8-1

-کربن آن متصل میهای عاملی دارد که به زنجیر د هیومیکی بستگی به گروهخصوصیات موا

 خنثیآمین و ایمین( و یا ) )اسید کربوکسیلیك( و یا قلیایی ها ممکن است اسیدیباشند. این گروه

های عامل سبب خاصیت هیدروفیلیك تر و آمید( باشند. وجود این گروه)الکل، آلدئید، کتون، اتر، اس

باشند. این خصوصیت صابونی مواد گریز می)لیپوفیلیك( آب های دیگروسی شده و قسمتدر ماده هوم

های آلی مولکولها و ها، روغن)چربی شودآب به آن میهوموسی سبب اتصال مواد غیر محلول در 

ها ها را در محلول کلوئیدی خاک فراهم آورده و در نتیجه عبور آنها( و سبب انتقال آنمحلول در آن

                                                           
1 - Tan, 2003. 

2 - Sebahattin and Necdet,. 2005. 

3 - Day, 2000. 



24 
 

ارای دو نوع اسید شود. ترکیبات هوموسی مواد آلی مجتلف دریشه و جذب توسط گیاه تسهیل می به

 322222ومیك با وزن مولکولی باشند. اسید هیای اسید هیومیك و اسید فولویك میهآلی مهم به نام

-می ریز مغذی() دالتون سبب تشکیل کمپلکس پایدار و نامحلول )کندرها( با فلزات میکرو 32222 –

های محلول با ن سبب تشکیل کمپلکسدالتو 32222شود و اسید فولویك با وزن مولکولی کمتر از 

ها می عناصر غذایی به ویژه ریز مغذیتواند میزان فراهگردد. مجموع این دو اسید میعناصر میکرو می

اسید هیومیك با داشتن  (.9311ن، اسماوات و همکار) را برای گیاه در کوتاه و بلند مدت افزایش دهد

ه کاتیونی بین خاک و بنزوئیك و فنلی مانند یك مبادله کنند –عوامل فعال اسیدی ضعیف کربوکسیل

کند. این اسید با داشتن عناصر نیاز گیاهان را تامین میون مورد کند. بدین ترتیب کاتیگیاه عمل می

 اسید هیومیكهای برخوردار از حاصلجیز کننده مانند ازت در رشد گیاهان موثر است. بنابراین خاک

 (.91111، همکاران)چن و حاصلجیزتر هستند  معموت بیشتر

شود. کلوئیدی و فولویك اسید تشکیل می اسید هیومیكدرصد هوموس خاک از دو پلیمر  12

ها در ساختار خاک به پذیری کم و چسبندگی زیاد هوموس از عوامل برجسته آنبودن ذرات و شکل

خاک را در  pHهای فعال اسیدی ضعیف، هوموس قادر است که رود. به علت حضورگروهشمار می

(. با افزایش درجه هومیفیکاسیون، 91112، همکاران)لیو و  تثبیت کند pHمحدوده تغییرات وسیع 

ها، در ترکیبات هوموسی وارد گشته و بر ی تثبیت شده توسط میکرو ارگانیسمهازیادی از ازتمقادیر 

 (.02293)کالپ،  شودافزوده میمقدار ازت هوموس 

 میزان مصرف مواد اسیدهای هیومیک -1-8-1

با توجه به نوع گیاه و نحوه مصرف، مقادیر مجتلفی برای این مواد توصیه شده است. مقدار قابل 

 32تا  92درصد، مقدار مصرف خاکی اسیدهای فوق در هر هکتار  20/2توصیه به روش خیساندن بذر 

 32تا  92های گلدانی نیز غلظت گردد. در کشترشدی گیاه توصیه میه نوبت مرحله لیتر در دو یا س

                                                           
1 - Chen et al., 1999. 

2 - Liu et al., 1999. 
3 - Clap, 2001. 
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میلی  122تا  12رشد گیاهان با مصرف  (.9311)سماوات و همکاران،  میلی گرم در لیتر مناسب است

میلی گرم در کیلوگرم به  122یابد ولی با مصرف بیش از هیومیك افزایش می در کیلوگرم اسیدگرم 

 (.02201)اتیه و همکاران،  یابدرشد گیاهان کاهش می داریمعنیطور 

شوند ولی به علت اینکه بار منفی ریشه وسط بار منفی مواد هوموسی جذب میت هاکاتیون

اختیار ریشه قرار گرفته و جذب ها به راحتی در مواد هوموسی است، لذا این کاتیونبیشتر از بار منفی 

-ه مواد شبه هورمونی نسبت داده میهای زیادی اثرات تحریك کننده مواد هیومیکی بشوند. سالمی

زیك اسید بود ولی این فرضیه مدت ییرا عمل مواد هیومیکی شبیه به اکسین، سیتوکسین و آبسشد. ز

(. اسیدهای هیومیك همانند اسید فولویك با تحریك رشد میکروبی، 02292، )کالپ نیاوردزیادی دوام 

مجموع در سیستم طبیعی خاک  (.02233)تان،  پتانسیل بیشتری در کمپلکس نمودن عناصر دارند

ای نسبت به اثر هر یك به تنهایی دارد. مواد هیومیکی عناصر آهن، روی، دو اسید اثرات فزاینده این

 نماید. عناصری مانند روی و مس که به طور طبیعی دربسیاری از عناصر جزئی را کالت میمس و 

 ددهمیهای مفید را افزایش شد میکروبها را متوقف نموده و رسنگ فسفات وجود دارد رشد پاتوژن

ها دارای اثرات ها و آنیونبا کمپلکس نمودن کاتیون همزمانکی (. مواد هیومی0229)کالپ، 

توانند حاللیت سنگ فسفات را از طریق آزاد مواد هیومیکی می (.0229، )کالپ سینرژیکی هستند

یافته  نمودن آنیون فسفات و کاتیون کلسیم افزایش دهند. زیرا اسیدیته کل در محلول حاصله کاهش

 (.02224، دی) یابدعمل سوخت و ساز میکروبی بهبود میو 

 (5هات کننده ازت مولكولی )دی ازوتروفهای ثبیباکتری -1-9

( به عنوان تنها منبع ازتی، کار بسیار 2Nدی ازوتروفی یا توان تغذیه از دی نیتروژن ) پدیده

های طبیعی دست نجورده، اکوسیستمی های خاکزی است که همهاز باکتری ارزشمند گروه خاصی

                                                           
1 - Atiyeh et al., 2002. 
2 - Clap., 2001. 
3 -  Tan, 2003. 
4 - Day., 2000. 
5- Diazotrophs 
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میلیون تن ازت در سال  911تعادل ازتی خود را مرهون چنین موهبتی هستند. برآورد رقمی حدود 

ر مقایسه با ها دنشانگر برتری فعالیت دی ازوتروف برای مقدار کل تثبیت بیولوژیك در سطح جهانی،

مرتبط با  ها کههای کیفی آنکمی به مزیت یایی است. این برتریهای کود شیمتوان تولیدی کارخانه

 گردد.لی به خاک است، افزوده میهای آعرضه ازت به فرم ترکیب

ها براساس وابستگی به گیاهان به منظور تأمین کربن و انرژی برای تثبیت ازت، دی ازوتروف

ها جزو زیند. که ازتوباکتر در گروه آزادشوآزادزی، همیار و همزیست تفکیك میبه سه گروه: 

 گیرند.در گروه همیار قرار می آزوسپریلیومها و هتروتروف

 های آزادزیتروفازو دی -1-9-1

یعنی بدون  به طور مستقلاین موجودات کربن و انرژی تزم برای انجام فرایند تثبیت ازت را 

در خاک( و یا  همکاری یك گیاه میزبان و اکثرا با روش هتروروفی )استفاده از موادکربنی ساده موجود

 کنند.فتوتروفی فراهم می

 هاهتروتروف -1-9-1

ترین شوند. رایجنوان تثبیت کننده ازت را شامل میهای معرفی شده به عها و گونهثر جنساک

 ترین کود میکروبی تهیه شده از انواع این گروه، ازتوباکترین است.دارو سابقه

 های همیارتروفدی ازو -1-9-1

ها با گیاهان است که به صورت تماس های دی ازوتروفنوعی همزیستی باکتریاین حالت، 

محدود کردن مکان همزیستی فیزیکی و همزیستی باهم و بدون تشکیل اندام ساختمانی خاصی برای 

فضای ا ی 2، روی سطح ریشه و آندوریزوسفر1های این گروه معموت در ریزوسفرگیرد. باکتریصورت می

های درونی گیاه مانند د و در موارد مجتلف حتی در اندامپوست ریشه فعالیت دارنهای بین سلول

اند. این باکتری تثبیت ازت را های بزرگ نیز مشاهده شدهآوندی، ساقه و گاهی در بین سلول سیستم

                                                           
9- Rhizosphere 

0- Endorhizosphere 
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 های کربنی ساده مانند اسیدهای آلی و قندهاو با استفاده از ترکیب 1معموت در شرایط میکروائروبیك

ها و همین طور با ب برای تغذیه این باکتریهای گیاه با ترشح مواد کربنی مناسدهند. ریشهانجام می

داشتن فشار نسبی اکسیژن در اطراف خود، این دو پیش نیاز را برای های تنفسی و پایین نگهفعالیت

نوع همزیستی در سال  کنند. اولین مورد اینها فراهم میبیت ازت توسط این گروه از باکتریانجام تث

 .Aبا گونه خاصی از ازتوباکتر به نام  Paspalum notatumدر برزیل بین گونه گیاه علفی با نام  9110

Paspali .گزارش شده است 

 

 2آزوسپریلیومجنس باکتری های  -1-9-1

های همیار تثبیت کننده نیتروژن اورگانیسمترین میکرواز مهم آزوسپریلیومهای جنس باکتری

-هستند که سبب بهبود رشد گیاه و افزایش مقدار محصول و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی می

 (.02203باشند )تیالک و سینگ، ای میرو دارای اهمیت زراعی و بوم شناختی ویژهگردند و از این

، 4اند از: لیپوفرومشناسایی شده است که عبارت آزوسپریلیومگونه از جنس  1تا کنون  

، همکاران)باشان و  10و دایبرنر 9، ترجیموبایل8، ایراکنس7، هالوپرافرنس6، آمازوننس5برازیلنس

911211 .) 

 های دیگرکنند بلکه قادرند با تثبیت کنندهها نه تنها خود نیتروژن را تثبیت میآزوسپریلیوم

ها یافته با این باکتری های مشاهده شده توسط گیاه تلقیحنظیر ازتوباکتر همیار شوند. از جمله واکنش

                                                           
9- Microaerobic 

0- Azospiriillum 
3 - Tilak and Singh., 2002. 
4- Azospirillum lipoferum13 
5- A. brasilense14 
6- A. amazonense15 
7- A. halopraeferanse16 
8- A. irakense17 
9- A. largimobile18 
10- A. deoberenierae19 
11 - Bashan et al., 2004. 
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توان به افزایش عملکرد، تاثیر بر وزن دانه و سایر اجزای عملکرد اشاره کرد )تین و همکاران، می

 (. 91102؛ شیندی و آپته، 91111

-ان میزبان خود نشان دادهها عالوه بر توان قابل توجهی که برای بهبود رشد گیاهاین باکتری

ای و تحمل میزبان، تنوع گونهاند به دتیل دیگری مانند وسعت انتشار جغرافیایی، طیف وسیع گیاهان 

اند و مایه تلقیح یر انواع مورد توجه و بررسی بودههای محیطی، بیشتر از ساها به تنشبعضی از گونه

 ها به مرحله تولید تجاری رسیده است.آن

اند و اخیرا نوعی ل مناسب مورد استفاده قرار گرفتهامتورب و ورمیکولیت به عنوان مواد ح

، عالوه بر کاهش آزوسپریلیوماینوکولوم مایع نیز با فرموتسیون تجاری عرضه شده است. تلقیح با 

یسه با مقدار درصد، دارای اثرات مفید دیگری است که در مقا 31تا  32کود ازتی در حدود مصرف 

تواند سبب رشد بهتر گیاه تلقیح شده و افزایش مقدار محصول آن گردد. مثال مشابه کود ازتی، می

درصد  32تا  92، افزایش محصول تا حدود آزوسپریلیومتلقیح گیاهانی مانند گندم، سورگوم و ذرت با 

ها های محرک رشد گیاه مانند اکسینر مفید را بیشتر به تولید هورمونرا موجب شده است. این تأثی

 اند. دهنسبت دا

-: طول ریشهشودای ایجاد میرفولوژی سیستم ریشهغییراتی در مدر گیاه تلقیح شده معموت ت

افزایش پیدا  هاها، و نیز تعداد و طول تارهای کشنده و انشعابات سر آنهای فرعی و تعداد انشعابات آن

 گردد.گیاه می ب آب و عناصر غذایی توسطها موجب افزایش جذکند، افزایش سطح جذب ریشهمی

که بارندگی زیر هایی در شرایط محدودیت آب و سال آزوسپریلیومگزارش شده که تلقیح گندم با 

ان مجتلفی با گیاه آزوسپریلیومهای جنس باکتری. بوده، نتایج بهتری نشان داده است بهینهسطح 

-مولکولی، تولید هورمون کنند. نتیجه این همیاری، عالوه بر تثبیت نیتروژنایجاد رابطه همیاری می

های ناصر غذایی، افزایش حاللیت فسفاتهای محرک رشد گیاه و در نتیجه بهبود جذب آب و ع

رابطه  زا و برقراریها، کنترل عوامل بیماریتوهورموننامحلول، تولید سیدروفور، تولید ویتامین، فی

                                                           
1 - Tien et al., 1997. 
2 - Shende and Apte., 1982 



29 
 

ذب افزایش توانایی ج سببباشد که در نهایت های مفید خاکزی مییستی با سایر باکتریسینرژ

بویر احمدی و باشد )در نهایت افزایش عملکرد گیاه می ای وریشهعناصرغذایی، توسعه سیستم 

 (.9312، همکاران

 آزوسپریلیوماهمیت و نقش باکتری  -1-9-5

های تحریك ها تحت عنوان ریزوباکتری، یکی از اعضای گروهی از باکتریآزوسپریلیومجنس 

یکی و کشاورزی ( است که در گیاهان مجتلفی یافت شده و اهمیت اکولوژPGPRگیاهان )کننده رشد 

های مجتلفی سبب تحریك رشد گیاهان میزبان خود می های این جنس، با روشوسیع دارد. باکتری

های این جنس در شود، توانایی برخی گونهکه در این مورد در نظر گرفته می شوند. اولین مکانیسمی

پاسخ گیاهان به آلودگی به  (.02241باشان و همکاران، )یتروژن مورد نیاز گیاه است تثبیت ن

های بارور و شمار ها و گل آذینافزایش وزن خشك گیاه، فزونی پنجه، بیشتر به صورت آزوسپریلیوم

دهی گزارش شده است. و تسریع در مراحل جوانه زنی و گلسنبله، ازدیاد ارتفاع گیاه و  طول برگ 

 رش شده است.عالوه بر افزایش کمی رشد، بهبود کیفی محصوتت نیز همزمان گزا

 Azospirillum lipoferum خصوصیات -1-9-6

 9عرض است. این گونه دارای  آزوسپریلیوم ی جنسی شناسایی شدهاین باکتری، اولین گونه

میکرومتر  1ایی، تا نیتروژن قلییابد. طول سلول در محیط نیمه جامد فاقد میکرومتر افزایش می 1/9تا 

 31هینه رشد این گونه های بزرگ و پنج شکلی است. دمای بیابد. قادر به تشکیل سلولافزایش می

 درصد 3در حضور  هم قادر به رشد است. 1/1و بزرگتر از  1برابر با  pHباشد در گراد میدرجه سانتی

. تنها منابع کربن برای رشد در محیط    ز داردکند. برای رشد به بیوتین نیاکلرید کلسیم رشد نمی

نیست.  ساکارزباشد. اما قادر به رشد با ارت از دی گلوکز و دی مانیتول مینیمه جامد فاقد نیتروژن، عب

کتوز به صورت غیرهوازی، مثبت است. از نظر احیای نیترات، مثبت واز نظر تولید اسید از گلوکز یا فر

                                                           
1 - Bashan et al., 2004. 
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ها آن DNA در مولکول G+Cها، مثبت است. درصد درصد سویه 11تا  99رات زدایی در است. نیت

 (.91111)تاراند و همکاران،  استدرصد  12/12برابر با 

  

 

 

 

 

                                                           
1 - Tarrand et al., 1978. 
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 تاثیر نیترات پتاسیم بر گیاهان مختلف -1-1

عملکرد ترخون در تحقیقی که به منظور بررسی تاثیر نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر 

داری بر قطر بوته، ارتفاع بوته، وزن انجام شد گزارش شد که نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم اثر معنی

 (. 9310تر و خشك، تعداد شاخه فرعی و عملکرد اسانس ترخون دارد )حیدری و همکاران، 

ستن خواب ( در بررسی اثر تیمارهای مجتلف در شک9311قاسمی پیر بلوطی و همکاران )     

ی چهارمحال و بجتیاری به این نتیجه رسیدند زنی بذر پنج گونه گیاه داروئی منطقهو تحریك جوانه

قسمت در میلیون بیشترین  122درصد و جیبرلیك اسید با غلظت  0/2که نیترات پتاسیم  با غلظت 

ادیان رومی داشتند. های آویشن، زوفا و باثر مثبت را بر شکستن خواب و تحریك جوانه زنی بذر گونه

( در بررسی تاثیر نور و نیترات پتاسیم بر تحریك جوانه زنی و شکستن خواب بذر 0221هیلتون )

Avena fatua  گزارش کرد که تیمار نیترات پتاسیم در تاریکی تاثیر بسیار اندکی بر جوانه زنی این

. انه زنی در نور شدندموتر موجب تحریك جو 2220/2و  220/2، 0/2های گونه داشت اما غلظت

چنین درصد نشاسته ( گزارش کرد با مصرف کودهای پتاسیمی مقدار مواد خشك و هم0911) 1کراس

-( در مطالعه0221)2همکاران دمیر و کند.ها کاهش پیدا مییابد و میزان نیترات در سبزیافزایش می

هرچند که تنش باعث  ی خود روی جوانه زنی بذور آفتابگردان تحت تنش شوری اظهار داشتند

کاهش در میزان و سرعت جوانه زنی می گردد، ولی تیمار بذور با نیترات پتاسیم می تواند در بهبود 

در تحقیقی که بر روی اثر اسموپرایمینگ بذور ذرت با نیترات  .میزان و سرعت جوانه زنی موثر باشد

های نرمال و افزایش جوانههر چند تنش شوری باعث کاهش پتاسیم صورت گرفت اظهار شد که 

گردد، ولی اثرات مجرب تنش شوری دسته بذور پرایم و غیر پرایم می های غیر نرمال در هر دوجوانه

در  (.9311 )عدالت پیشه و همکاران، داری کمتر بود یدر بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم به طو معن

                                                           
1- Krauss, 1992. 
2- Demir et al., 2006. 
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ن انجام دادند گزارش کردند که بذور تیمار شده ( روی آفتابگردا0221ای که دمیر و همکاران )مطالعه

  با نیترات پتاسیم در مقایسه با بذور شاهد، بطور معنی داری دارای وزن گیاهچه بیشتری بودند.

داری بر قطر نتایج تحقیقی نشان داد که کاربرد نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم اثر معنی

و با بوته، ارتفاع بوته، وزن تر و خشك تك بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد اسانس ترخون داشت 

)حیدری و افزایش غلظت هر دو کود میزان جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم افزایش یافت 

  (.9310همکاران، 

 تاثیر اسید هیومیک بر گیاهان مختلف -1-1

و بهبود کیفیت  مواد معدنیهای متعددی به جذب بهتر ا مکانیسماسید هیومیك ب    

کند. اسید هیومیك با بهبود تولید قند، پروتئین و ویتامین در گیاه و نیز تاثیر محصول کمك می

-های مجتلف فتوسنتز دارد نیز محتوای غذایی محصوتت کشاورزی را افزایش میمثبتی که بر جنبه

 (.02201دهد )شریف، 

موجب افزایش پاشی اسید هیومیك در گل همیشه بهار پژوهشی نشان داد که محلول نتایج

نتایج مشاهده شده  (.9310مبشری و همکاران، دار تعداد گل، وزن تر و خشك گل در بوته شد )معنی

که در تحقیقی بر روی گل همیشه بهار تاثیر اسید  2(0290پور و همکاران )با مشاهدات محمدی

( نیز 9312فاطمی و همکاران )های رشد گیاه را بررسی کردند، همجوانی داشت. ژگیهیومیك بر وی

 های رویشی ریحان به نتایج مشابهی دست یافتند. در پژوهشی با بررسی اسید هیومیك روی ویژگی

گرم بر لیتر اسید هیومیك و مقایسه میلی 122(، اثر پاشش هفتگی 9311کافی و همکاران )

واتن اکی میلی 1و  1/3ه آن با همین غلظت در دو نوع محلول غذایی با مقادیر آن با مصرف حل شد

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان  بر لیتر کلسیم جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ژربرا رقم مالیبو

بهبود جذب بسیاری از  سببداد اگرچه پاشش اسید هیومیك نتوانست به میزان مصرف محلول آن، 

                                                           
1 - Shariff, 2002 
2 - Mohammadipour et al., 2012. 
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عناصر شود، اما توانست عملکرد را به اندازه آن افزایش دهد. میزان جذب کلسیم در تیمار دارای سطح 

کلسیم باتتر همراه با مصرف محلول اسید هیومیك بیش از سایر تیمارها بود. در این آزمایش تفاوت 

ش اسید هیومیك داری در عمر گلدانی و میزان پروتئین کل بین تیمارها مشاهده نشد. ولی پاشمعنی

داری باعث بهبود ثبات غشای سلولی قطعات گلبرگ شد و تنش ناشی از پیرشدن به صورت معنی

دهد توسعه ریشه نتوانسته است توسط ساقه گل را کاهش داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می

  پاشش اسید هیومیك بهبود یابد.

و  122، 922، 2لظت اسید هیومیك )( در یك پژوهش اثر چهار غ9311نیکبجت و همکاران )

های مورفولوژیك و فیزیولوژیك ژربرا رقم گرم در لیتر( در محلول غذایی بر ویژگیمیلی 9222

گرم بر لیتر( تجمع کلسیم را در میلی 9222و  122را بررسی کردند. کاربرد اسید هیومیك ) "مالیبو"

از برداشت و کاهش ناهنجاری خمش گردن  برگ و ساقه گل افزایش داد که منجر به افزایش عمر پس

روز  11/3گرم در لیتر تا میلی 9222نسبت به شاهد شد به نحوی که عمر پس از برداشت در تیمار 

ای را افزایش دهد و به افزایش یافت. همچنین کاربرد اسید هیومیك توانست پایداری غشای یاخته

داری کاهش یافت. میزان ا به صورت معنیهدنبال آن درصد نشت یونی و آنتوسیانین از گلبرگ

 پروتئین در محل خمش تحت تأثیر نوع تیمار قرار نگرفت.

مطالعات نشان داد که کاربرد اسید هیومیك روی توتون و گیاهان داروئی موجب زیاد شدن  

چنین اسید هیومیك موجب افزایش انتقال گلوکز از بین شود، همها میمیزان آلکالوئیدها در برگ

غشاهای سلولی در آفتابگردان، پیاز، چغندر قند و موجب افزایش میزان کربوهیدرات در گوجه فرنگی، 

(. در بررسی اثر اسید هیومیك بر عملکرد گندم 02231شود )تان، سیب زمینی، چغندرقند و هویج می

رد دانه و کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك به ترتیب عملک 9تا  1/2و ذرت دریافت که اضافه کردن 

 2(. جونز و همکاران0220داری داد )شریف، عملکرد ماده خشك گندم و ذرت را افزایش معنی

                                                           
1 - Tan, 2003. 

2- Jones et al., 2004. 



35 
 

( در آزمایشی بررسی اثر اسید هیومیك دسترسی به فسفر و سایر عناصر غذایی را افزایش داد 0224)

 داری در عملکرد شد. و هم چنین سبب افزایش معنی

که اسید هیومیك به دو روش مستقیم و غیر مستقیم در مطالعات متعدد گزارش شده است 

گردد. اثر مستقیم آن به عنوان یك شبه هورمون سبب افزایش رشد و مقدار بیوماس در گیاهان می

گزارش شده است و اثر غیر مستقیم آن از طریق افزایش جذب عناصر غذایی از طریق کالت کنندگی 

ها در خاک، بهبود وضعیت افزایش متابولیسم میکرو ارگانیسمو احیا کنندگی و حفظ نفوذپذیری غشا، 

(. اثر اسید هیومیك در 0220آتیه و همکاران، فیزیکی خاک و افزایش رشد ریشه و ساقه می باشد )

 تفاع گیاه در بادمجان و فلفل نیز گزارش شده است )پادم و همکاران،تر و خشك و ارافزایش وزن 

9111 1 .) 

روی ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن خشك شاخه و وزن خشك ریشه  تاثیر اسید هیومیك

های توت فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش غلظت فرنگی و جعفری و تعدادی از میوهفلفل، گوجه

را افزایش داد و  گرم در کیلوگرم، رشد ریشه جعفری و فلفلمیلی 9222به  012اسید هیومیك از 

بهبود بجشید. سطح برگ،  (P≤0.05)های توت فرنگی را به طور معنی داری رشد ریشه و تعداد میوه

ای در گیاهان رشده کرده در ارتفاع گیاه و وزن خشك قسمت هوایی ماده گیاهی به طور قابل مالحظه

برخی پژوهشگران بیان  (.02232های حاوی اسید هیومیك افزایش پیدا کرد )نورمن و همکاران، گلدان

(، جذب 02903فر، عامری و تهرانی) این ماده موجب افزایش نفوذپذیری غشای سلولیاند که کرده

اکسیژن، تنفس و فتوسنتز، جذب فسفات، افزایش معنی دار در جذب و تجمع فسفر ، پتاسیم، کلسیم، 

( و طویل شدن 02924فوضی و همکاران، ها )های برخی سبزیمنیزیم، آهن، روی و منگنز در بافت

پاشی هیومات پتاسیم و (. گزارش شده محلول0290 فر،عامری و تهرانیشود )یشه میهای رسلول

                                                           
1 - Padem et al., 1999. 
2 - Norman et al., 2003. 
3 - Ameri and Tehranifar., 2012 
4 - Fawzy et al., 2010. 
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پاشی اسید هیومیك با (، محلول02921ال باسیونی و همکاران، اکسید پتاسیم در گیاه فلفل شیرین )

( و 0292فوضی و همکاران، هفته پس از کاشت در گیاه لوبیا سبز ) 1و  4در هزار در  4یا  0نسبت 

میلی گرم در کیلوگرم در  922و  12در هزار و نیترات کلسیم با غلظت  0تا  9هیومیك با غلظت  اسید

 ( تعداد برگ را افزایش داد. 02922گالسر و همکاران، هر گلدان فلفل )

گرم بر لیتر اسید هیومیك تنفس برگ و ریشه و میلی 12در تحقیقی مشاهده شد که کاربرد  

ها را افزایش داد. همین نتیجه از پاشش محلول آبی اسید هیومیك روی بگونیا نیز میزان کلروفیل برگ

پاشی شده با اسید هیومیك را به خاطر افزایش د. افزایش وزن خشك بگونیای محلولآمبه دست 

کلروفیل و در نتیجه افزایش فتوسنتز باید توجه داشت که افزایش سنتز کلروفیل به تنهایی موجب 

اثر  4 (0299(. در تحقیق طاهر و همکاران )91113ایزو و همکاران،  شود )ناوریتز نمیافزایش فتوسن

سطوح مجتلف اسید هیومیك را بر گیاه گندم مورد آزمایش قرار دادند نتایج نشان داد که سطوح 

 مجتلف اسید هیومیك اختالف معنی داری بر میزان جذب ازت در رشد گندم دارد.  

یش پاشی موجب افزااربرد اسید هیومیك به صورت محلولکدر آزمایشی دیگر بر روی گندم 

در  (0223) 6شریف و همکاران (.02215شد )دلفین و همکاران، درصدی عملکرد در این گیاه  04

کیلوگرم در هکتار  9و  1/2ای مشاهده نمودند که کاربرد اسید هیومیك به میزان آزمایشات مزرعه

هیومیك بر خواص خاک دلیل اثر اسید ه ب کرد ذرت را افزایش داد و احتماتعملNPK همراه با کود 

( در کاربرد 0299) 8(. خالد و فاوی91117 )سیباندا و یانگ، شودکه منجر به افزایش رشد میباشد می

به میزان هیومیك پاشی اسید رشد گیاه ذرت دریافتند که محلول محلول پاشی اسید هیومیك بر روی

ای اثر اسید درصد  بیشترین وزن خشك ذرت را نشان داد. محققین در یك آزمایش گلجانه 9/2

                                                           
1 - El Bassiony et al., 2010. 
2 - Gulser et al., 2010. 
3 - Navari-Izzo et al., 1998. 
4- Taher et al., 2011. 
5 - Delfine et al., 2005. 
6- Shariff et al., 2003. 

1 - Sibanda and Young., 1989. 
8- Khaled and Fawy., 2011. 
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 میلی گرم اسید 922د هیومیك را بر وزن تر و خشك و عملکرد یوتف بررسی کردند و دریافتند کاربر

)میشرا و سرواستاوا،  داری افزایش دادزن تر و خشك گیاه را به طور معنیبه ازای هر گلدان و هیومیك

(. محققان در استفاده از اسید هیومیك دریافتند این کود آلی با افزایش مواد فتوسنتزی و بات 91111

ی و همکاران، درا)ن افزایش کیفیت محصول برنج شد سببرفتن درصد قند و مواد جامد محلول 

0220.) 

، و همکاران در مطالعه دیگری اسید هیومیك سبب افزایش عملکرد دانه در جو شد )آیوسو

درصد  44و  94، 02(. کاربرد اسید هیومیك در گیاهان گندم، برنج و تربچه به ترتیب موجب 91112

 1اثر اسید هیومیك را در  (1022) 4کرکوت و همکاران (. 91113، میافزایش عملکرد شد )های و 

های فلفل به صورت تیمار برگی و خاکی بررسی کردند و دریافتند غلظت بر عملکرد و کیفیت میوه

ها با کاربرد اسید ها نداشت. کاهش میزان قند میوهاسید هیومیك اثر معنی داری بر طول و قطر میوه

( گزارش کردند که اسید هیومیك 0221)5کاماسآلبایراک و افت.  هیومیك به هر دو طریق افزایش ی

 سبب افزایش قطر و ارتفاع گیاه منداب شد. 

 

 بر گیاهان مختلف  آزوسپریلیومتاثیر  -1-1

موجب  آزوسپریلیومگزارش کردند که تلقیح بذر با ازتوباکتر و  (9119) 6جگنو و همکاران

( اظهار داشتند 0224) 7و همکاران ا. دات سانتشودمیدرصدی عملکرد دانه در گندم و جو  42افزایش 

تواند موجب افزایش ذخیره نیتروژن در کل گیاه شود. می آزوسپریلیومتلقیح گندم، جو و یوتف با 

در اثر تلقیح با  درصدی غلظت نیتروژن دانه گندم را 91( نیز افزایش 9311اردکانی و همکاران )

                                                           
1 - Mishra and Srivatava., 1988. 
2 - Ayuso et al., 1996. 
3 - Hai and Mi., 1998. 
4- Karakurt et al., 2009. 
5-Albayrak and Camas., 2005. 
6- Jagnow et al., 1991. 
7- Dalla Santa et al., 2004. 
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ی رازیانه و در شرایط مزرعه ای ررسی دیگری نیز که روی گیاه دارویگزارش کردند. ب آزوسپریلیوم

 Azotobacterانجام گرفت، نشان داد که کاربرد دو نوع از باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام 

chroococcum   وAzospirillum liboferum  01موجب افزایش قابل توجه عملکرد بیومس به میزان 

درصد شد )محفوظ و  91و  90درصد و نیز بهبود میزان اسانس و عملکرد اسانس به ترتیب در حدود 

ی درمنه انجام شد، مشاهده گردید که کاربرد (. در تحقیقی که روی گیاه داروی02211، شرف الدین

عملکرد محصول، عملکرد بیومس و عملکرد اسانس این گیاه را  هایی نظیر، ویژگیآزوسپریلیومباکتری 

(. هم چنین 02212)اسوامیناتان و همکاران،  دهدمیدر مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش 

های تثبیت کننده نیتروژن همراه با کود آلی، سبب بهبود مقدار اسانس گزارش شد که کاربرد باکتری

 (. 02213)سینگ و همکاران،  شودیمدر گیاه داروئی گشنیز 

های بوته ( افزایش ارتفاع بوته، وزن تر و خشك برگ9110) 4و همکاران  های کاپولنیكبررسی         

 5چنین هرناندز و همکاران را نشان داد. هم آزوسپریلیومهای جنس ذرت بر اثر تلقیح بذر با باکتری

تعداد برگ و ارتفاع بوته ذرت در اثر تلقیح بذرهای آن ( افزایش وزن تر بجش هوایی بوته، 9111)

ای مشاهده کردند ( نیز با اجرای آزمایش مزرعه9111) 6ها را گزارش کردند. ناندا و همکارانباکتری

سبب افزایش عملکرد علوفه سبز در  آزوسپریلیومهای ازتوباکتر و که تلقیح بذر ذرت با باکتری

 مجتلف کود نیتروژنه شد.  تیمارهای برخوردار از مقادیر

( با بررسی اثر تلقیح با کودهای بیولوژیك نیتروژن و فسفر بر 9311خرمدل و همکاران )        

دار کلیه خصوصیات رشدی خصوصیات رشدی سیاهدانه بیان داشتند که تلقیح موجب بهبود معنی

بز شدن بیشترین و کمترین روز پس از س 10د، به طوری که در وشمیسیاهدانه در مقایسه با شاهد 

و  1/94و میکوریزا و شاهد )به ترتیب با  آزوسپریلیومسرعت رشد گیاه به ترتیب برای تیمار ترکیبی 

                                                           
11 - Mahfouz, S.A. and Sharaf Eldin., 2007. 
2 - Swaminathan et al., 2008.  
3 - Singh et al., 2009. 
4- Kapulnik et al., 1982. 
5- Hernandez et al., 1995. 
6- Nanda et al., 1995. 
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( با بررسی اثر تلقیح ازتوباکتر 0224) 1گرم بر متر مربع بر روز( به دست آمد. میگاهد و همکاران 1/1

-لقیح با کودهای بیولوژیك موجب افزایش معنیروی کرفس به این نتیجه رسیدند که ت آزوسپریلیومو 

دار ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر، وزن خشك، عملکرد و محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم 

( نیز نشان داد که تلقیح بذر 0221) 2گیاه در مقایسه با شاهد شد. در همین راستا، تحقیقات شاتن

موجب بهبود خصوصیات رشدی گیاه  4و سودوموناس 3وباکترسیاهدانه با کودهای بیولوژیك نظیر ازت

لکرد دانه شد. قورت نظیر ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول در گیاه و هم چنین افزایش عم

 922و تیمار  آزوسپریلیومکیلوگرم نیتروژن با  12( گزارش کردند که تیمار 0221) 5تاپه و قالوند

به ترتیب بیشترین و کمترین کارآیی زراعی مصرف نیتروژن را در  آزوسپریلیومکیلوگرم نیتروژن بدون 

باعث افزایش کارایی زراعی نیتروژن  آزوسپریلیومگیاه ذرت دارا بودند. نتایج حاکی از این است کاربرد 

چنین گزارش شده است که در سطوح باتی کود نیتروژن، میزان تلفات نیتروژن در اثر می شود. هم

و این  می یابدد، دنیتریفیکاسیون و آبشویی، به علت عدم جذب آن به وسیله گیاه افزایش تصعی

( در مورد کاربرد 0221) 6عبدالعزیز و همکاران شود.کاهش کارایی زراعی نیتروژن می سببموضوع 

 سببهای ازت )ازتوباکتر و آزوسپریلیوم( کنندهکودهای زیستی گزارش کردند که استفاده از تثبیت

تواند ناشی از شود. این افزایش میداری در تعداد گل و شاخه در گیاه دارویی رزماری میافزایش معنی

های ها روی آنزیمایجاد تعادل در جذب عناصر غذایی و آب در محیط ریشه و اثر مفید این باکتری

( به دنبال 9311اکرامی )خلیلیان ها روی رشد گیاه باشد. ها و اثرهای تحریك کننده آنحیاتی و آنزیم

( به 9311چنین اجاقلو )های نیتروژن )ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم( در ذرت و همکاربرد تثبیت کننده

دنبال کاربرد کود زیستی ازتوباکتر در گلرنگ، افزایش عملکرد را گزارش کردند. نتایج تحقیقی نشان 

ریلیوم و ازتوباکتر( به نیتروکسین )آزوسپ د در کود زیستیهای خاکزی موجوداد که میکرو ارگانیسم

                                                           
1-Migahed et al., 2004. 
2-Shaalan, 2005. 
3- Azotobacter 

4- Pseudomonas 
5 - Ghort Tappeh and Ghalavand., 2006. 
6 - Abdelaziz et al., 2007. 
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ها، ها، افزایش سطح جذب یونجذب یونای و افزایش سطح طور غیر مستقیم با توسعه سیستم ریشه

چنین از طریق ترشح هورمون اکسین و تحریك رشد گیاه، میزان جذب عناصر غذایی و همافزایش 

 (.9311گردید )فالحی و همکاران،  ابونه آلمانیدر گیاه دارویی ب سبب افزایش وزن خشك اندام هوایی

( نشان 9311های محرک رشد در گیاه دارویی زوفا توسط کوچکی و همکاران )بررسی تاثیر باکتری

داد که میزان سطح برگ و وزن تر و خشك بوته در حضور باکتری نسبت به تیمار عدم تلقیح افزایش 

       یافت.
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 فصل چهارم

 هامواد و روش
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 زمان و محل اجرای آزمایش -1-1

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  9319-10زراعی  این آزمایش در سال

 شاهرود در منطقه بسطام به اجرا درآمد.

 

 شهرستان شاهرود از نظر جغرافیاییموقعیت  -1-1

 14جغرافیایی دقیقه شرقی و طول  01درجه و  31شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی 

ویچ واقع شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا یندقیقه شمالی از نصف النهار گر 11درجه و 

دقیقه طول  11دقیقه شمالی و  01درجه و  31شهر بسطام در عرض جغرافیایی  متر است. 9341

طام دارای اقلیم متر است. منطقه بس 9311شمالی واقع شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 

متر است و میلی 912تا  912سرد و خشك است و میانگین بارندگی ساتنه در این منطقه بین 

 42و  -1/1دهد. حداقل و حداکثر دمای منطقه به ترتیب ها عمدتاً در فصل پاییز و بهار رخ میبارندگی

 گراد است.درجه سانتی

 

 نوع و قالب طرح -1-1

تکرار اجرا شد. هر  3های کامل تصادفی در فاکتوریل و در قالب طرح بلوکورت آزمایش به ص

تزم به ذکر است که در صفات . کرت بود 14های آزمایشی تعداد کل کرتو  کرت بود 91شامل  بلوک
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 آماری حذف لحاظهای مورد نظر از ها، تیمارهای کرتبرخی کرتدر دم گلدهی زایشی به دلیل ع

 های کامل تصادفی آنالیز گردیدند.و به صورت طرح بلوک شده

 مشخصات مواد آزمایشی -1-1

تجاری شهرستان های گلجانهاز ن آزمایش دابل بود که مورد استفاده در ایرقم گل مریم 

با Green مورد استفاده از شرکت ایتالیایی  اسید هیومیكمحالت واقع در استان اراک تهیه گردیدند. 

 Azospirillum مورد استفاده که آزوسپریلیوم وهمکاری شرکت بهینه سازان حیات گیاه بسطام 

lipoferum  نداز شرکت دانش بنیان تمیشه گرگان تهیه گردیدبود. 

 عملیات اجرایی -1-5

 تیمارهای مورد آزمایش و نقشه کشت -1-5-1

 عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از:

 کیلوگرم در هکتار 912و  922، 2به ترتیب  2aو  0a ،1aنیترات پتاسیم در سه سطح: 

 کیلوگرم در هکتار 1و  1/0، 2به ترتیب  2bو  0b ،1b: اسید هیومیك

 . به ترتیب مصرف و عدم مصرف 1cو  0c: آزوسپریلیوم

را به  آزوسپریلیومگرم  02درصد استفاده گردید به این صورت که  0به میزان  آزوسپریلیوم

 حجم یك لیتر رسانده و پیازهای گل مریم تلقیح گردید.

های و فاصله سوخ بودکدیگر سانتی متر از ی 32ردیف به فواصل  1 شاملهر کرت آزمایشی 

و  1و  9است که ردیف های  ذکرقابل  متر در نظر گرفته شدند.سانتی 32ها کشت شده در روی ردیف

ردیف وسط انجام  3ها از بردارینمونهگردیدند. ی هر کرت محسوب میکناری، حاشیه هاییا ردیف

 شد.
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 سازی زمین و کاشت بذورعملیات آماده -1-5-1

یز و یك شجم سطحی در بهار زده شد و سازی زمین یك شجم عمیق در پایبه منظور آماده
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ها به بذرمال )آغشته کردن سوخ صورت به آزوسپریلیوم زیستی کود بعدی تعبیه شده بود. مصرف

 .شد هاستفاد سایه در کاشت از قبل ساعت یك نظر مورد تیمارهای با متناسب محلول حاوی باکتری(

توسط ترازوی  و نیترات پتاسیم از پیش در آزمایشگاه اسید هیومیكنین میزان مورد نیاز چهم

دیجیتال وزن گردیده بودند. جهت توزیع یکنواخت کودهای مذکور در کرت آزمایشی با میزان 

شت در نیمه دوم تیرماه شدند. کاطح کرت پاشیده و برگردان میمشجصی از خاک مجلوط و در س

ردیف و در هر  1پیاز کشت گردید. هر کرت  31صورت گرفت و بدین صورت بود که در هر کرت 

. گرفتندهای کرت آزمایشی قرار میعدد پیاز آن در حاشیه 94بودند که  قرار گرفتهپیاز  1ردیف 

 (.0-4 شکل) در نظر گرفته شد 32x32فاصله کاشت 
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 های آزمایشیمزرعه و کرت -0-4شکل 

 عملیات داشت -1-5-1

ها ها انجام شد به صورتی که پشتهآبیاری بالفاصله پس از کاشت سوخ آبیاری: نجستین -الف

 بار انجام گردید.هم در طول فصل رشد هر هفت روز یکهای بعدی کامال خیس شدند. آبیاری

ها با مشکل مواجه سوخر گیاه، در نقاطی که سبز شدن واکاری: بعد از جوانه زنی و ظهو -ب

 شده بود اقدام به واکاری شد.

ها هر ای هرز روی خطوط کاشت و بین ردیفههای هرز: جهت دفع علفمبارزه با علف  -ج

 مرحله وجین به وسیله کارگر انجام گرفت. 4سه هفته یکبار و در 

 هاه گیریبرداری و اندازنمونه -1-5-1

در تاریخ  زنیجهت بررسی درصد جوانه هابرداری بوته ن کاشت، اولین نمونهبا توجه به زما

سطح برگ، کلروفیل، تعداد روز در طول مدت رشد گیاه از صفاتی همچون صورت پذیرفت و  01/4/19

یادداشت برداری روزانه  تا به ساقه رفتن، تعداد روز تا برداشت گل، ارتفاع ساقه، طول سنبله و غیره

ها به عنوان حاشیه حذف گردید و در هر ری دو ردیف کناری کرتنمونه بردا در زمان. انجام شد

ردیف وسط انتجاب،  سهبوته به صورت تصادفی از  4مرحله نمونه برداری از هر کرت آزمایشی، 

 ه منتقل شدند. برداشت و به آزمایشگا

 گیری صفات وزنیاندازه  -1-5-1-1

پس از خشك  ی هر بوتهاهخشك انداموزن شدند. ها به اجزای آن تفکیك در آزمایشگاه بوته

وزن  گراد تا مرحله رسیدن به وزن ثابت، توزین و ثبت شد.درجه سانتی 12دن در آون در دمای ش

های تر اندازه گیری شده که شامل برگ، وزن پیاز اصلی و وزن کل پیاز بود، بالفاصله بعد از برداشت 

 ن شدند. گرم توزی 29/2با ترازوی حساس با دقت اندام گیاه 
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 گیری سطح برگاندازه  -1-5-1-1

 A3 Lightمدل  جهت تعیین میزان سطح برگ از دستگاه سطح سنج برگ در آزمایشگاه

های تمام بوته را شامل: برگ سالم، بیمار و خشك برداشت ابتدا برگ استفاده شد.ساخت انگلستان 

 شد.گیری زمایشگاه منتقل و سطح برگ اندازهگردید. بالفاصله به آ

 

 

 گیری کلروفیلاندازه -1-5-1-1

استفاده  ساخت کشور ژاپن  Minolta SPAD 502گیری کلروفیل از دستگاهت اندازهجه 

گیری قرار می بوته به صورت تصادفی انتجاب و مورد اندازه  4بدین صورت که از هر کرت  گردید.

نتهای برگ نمونه گیری صورت سط و ای کلروفیل برگ از سه قسمت نوک، وگیرگرفتند. جهت اندازه

  .گرفت

 شمارشی گیری صفاتاندازه -4-1-4-4

 .ثبت گردیدت تعداد روز تا به ساقه رفتن و تعداد روز تا برداشت گل اصف ،در طول آزمایش

صفت تاریخ به ساقه رفتن از زمان کشت تا ظهور آغاز به ساقه رفتن ثبت گردید. در صفت تعداد روز 

همچنین صفت  ور ساقه تا باز شدن اولین گلچه در پایین تعداد روز ثبت گردید.از ظه ،تا برداشت گل

 گلچه، تعداد سوخك و تعداد پاگیاه به صورت شمارشی برداشت گردیدند.تعداد 

به دلیل عدم سانتی متر  12به طول  چوبیصفات ارتفاع ساقه و طول سنبله توسط خط کش 

صفات قطر غنچه، قطر گلچه و  گردید. ندازه گیرینسبت به خط کش فلزی و چوبی ا ءداشتن انحنا



48 
 

برای  قطر ساقه با دستگاه کولیس دیجیتال با واحد میلی متر و ساخت کشور چین اندازه گیری شد.

 اندازه گیری قطر غنچه و قطر ساقه بطور تصادفی از بجش های وسط، پایین و بات انجام شد.

 محصول نهاییبرداشت  -1-5-5

 برداشت گل -1-5-5-1

های گل هر کرت مجزا انتهای دوره رشد رویشی پس از گلدهی و با برداشت شاخه ها دربوته

 نتقال یافتندگیری عملکرد نهایی و اجزای عملکرد برداشت شدند و سپس به آزمایشگاه اجهت اندازه

برداری در آخرین نمونه بالفاصله در آب قرار داده شدند. شاخه های گل ،پس از برش .(3-4)شکل 

ول سنبله، قطر ساقه گل، قطر ارتفاع ساقه گل دهنده، ط برخی صفات مانند تعداد گلچه در هر سنبله،

تزم به ذکر است که زمان برداشت گل به صورت تجاری انجام  گیری شد.نیز اندازه قطر گلچه غنچه و

 گرفت.از شدن دو گلچه پایینی صورت میب شد. برداشت همزمان با
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 گل های منتقل شده به آزمایشگاه   -3-4شکل  

 برداشت سوخ -1-5-5-1

ای بود. پس از خارج کردن اندازه گیری صفات مزرعه ها آخرین مرحلهبرداشت سوخ و سوخك

شامل  شسته شدند و صفات مربوط به عملکرد مجموعه سوخ )شامل سوخ و سوخك های بهم پیوسته(

 تعداد سوخك و پاگیاه اندازه گیری شد.

 

 

 اندازه گیری عناصر -1-5-6

 اندازه گیری فسفر و پتاسیم برگ -1-5-6-1

 12ساعت در آون با حرارت  41مدت ه ها بسازی نمونه جهت عصاره گیری، برگ برای آماده

آماده شده به ترتیب های های حاصل آسیاب شد. از نمونهجه سانتی گراد خشك شده و بعد برگدر

 گیری شد. نجش عناصر )فسفر و پتاسیم( عصارهزیر برای س

گرم  229/2ا دقت گرم از پودر خشك شده برگ را ب 1/2برای تعیین درصد فسفر برگ میزان 

میلی لیتر  122میلی لیتر اسید پرکلریك +  12ی هضم ریجته و مجلوطی از اسید )توزین و در لوله

ی هضم اضافه کرده و میلی لیتر به لوله 1حاصله مقدار کرده و از مجلوط اسید  اسید نیتریك( آماده

ها در مرحله ت اجاق هضم را روشن کرده و نمونهساع 04ساعت کنار گذاشته شد. بعد از  04مدت ه ب

ساعت در دمای  9مدت ه درجه سانتی گراد، در مرحله دوم ب 912ساعت در دمای  0مدت ه اول ب

درجه سانتی گراد در اجاق  911ساعت در دمای  0مدت ه سانتی گراد و در مرحله سوم بدرجه  002

دست ه بدین صورت که مایع شفافی از عملیات هضم بو عمل هضم صورت گرفت.  هضم قرار داده شد

ها از اجاق هضم نمونه ،د از اتمام فعل و انفعاتتبع لول قابل مشاهده نبود.آمد و بافت گیاهی در مح
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میلی لیتر ریجته شد. عصاره  12ها داخل بالون ژوژه  د و پس از سرد شدن، محتویات لولهج شخار

سی سی از محلول عصاره حاصل را به داخل بالن  1میلی لیتر رسانیده شد. مقدار  12نهایی به حجم 

تریك و میلی لیتر از معرف رنگ شامل مقدار مساوی از اسید نی 4میلی لیتری ریجته و به آن  12ژوژه 

اضافه کرده و به حجم رسانده شد. سپس میزان جذب   % 1و آمونیوم وانادات  % 01آمونیوم مولیبدات 

نانومتر  312با طول موج  (ساخت کشور انگلیس Jenway 6305 مدل) 1را با دستگاه اسپکتروفتومتر

 (. 91122 قرائت گردید و درصد فسفر گیاه با توجه به فسفر قرائت شده محاسبه شد )هانسون،

از عصاره  از روش نشر شعله ای استفاده شد، بدین منظور بعد برگبرای تعیین درصد پتاسیم 

مدل ) 3کردن دستگاه فلیم فوتومتر تنظیمگیری، بعد از رههای حاصل از عصاگیری، میزان جذب نمونه

pfp7   وpfp7/c   ساخت شرکتJenway با استانداردهای پتاسیم قرائت شد و درصد  (کشور انگلیس

 (. 91114با توجه به پتاسیم قرائت شده محاسبه شد )واهینگ و همکاران،  برگپتاسیم 

 اندازه گیری نیتروژن گیاه -1-5-6-1

نیمه  5های مورد آزمایش با استفاده از دستگاه کجلدالمقدار نیتروژن موجود در نمونه

گیری شد. در این مدل تنها آخرین مرحله، یعنی تیتراسیون  به اندازه  Vapodest 20Sاتوماتیك مدل 

 گیرد و تنها قابلیت تعیین میزان نیتروژن را دارد. صورت دستی انجام می

(. بجش هضم در این 4-4شکل ) ش هضم و تقطیر تشکیل شده استاین دستگاه از دو بج

ها باید سازد. برای انجام هضم نمونهممکن مینمونه را  90لوله است که آنالیز همزمان  90مدل شامل 

 11درصد( و قرص کاتالیزور یا )مجلوطی از  11ترکیبی از نمونه خاک یا گیاه، اسید سولفوریك غلیظ )

آبه( را با مقادیر مناسب که بسته به وزن نمونه خاک یا  1گرم سولفات مس  4گرم سولفات پتاسیم و 

                                                           
1- Spectrophotopmeter  

2 - Hanson, 1950. 

3 Flame photometer 

4 - Wahing et al., 1989. 

5  Kejeldahl 
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دهیم. درجه ها را در جایگاهشان در دستگاه هضم قرار میو آن ها ریجتهگیاه متغیر است، در لوله

ها به نقطه جوش کنیم تا مجلوط درون لولهگراد تنظیم میدرجه سانتی 422دستگاه را ابتدا روی 

دهیم تا دهیم و آنقدر حرارت را ادامه میگراد کاهش میدرجه سانتی 322برسد و سپس دما را به 

ساعت  3ها کامل شود. این عمل تقریبا حدود اف در آیند و عمل هضم نمونهها به رنگ سبز شفنمونه

دهیم ها را در دستگاه هضم قرار میانجامد. تزم به ذکر است که در سری اول که نمونهبه طول می

 .ات به جز نمونه خاک یا گیاه استاحتیاج به نمونه شاهد نیز داریم که نمونه شاهد حاوی مجلوط ب

 

 

 دستگاه هضم و کجلدال  -4-4شکل 

کنیم. بجش تقطیر، دارای ها را برای انجام عمل تقطیر، کامال سرد میدر مرحله بعد نمونه

باشد که در یکی، لوله مربوط به بجش هضم و در دیگری ارلنی حاوی دستگاهی با دو جایگاه می

-ل فتالئین )بارنگ قرمز( قرار میدرصد و چند قطره معرف فن 0لیتر اسید بوریك میلی 12ترکیبی از 

 باشد(.گیرد. )رنگ محلول درون ارلن به رنگ صورتی می
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با شروع کار دستگاه تقطیر، در درون لوله حاوی نمونه هضم شده با اضافه شدن اسید، رنگ 

 4رساند و بعد از اتمام کار دستگاه )حدود سبز لجنی ظاهر شده که این صحت انجام آزمایش را می

تر باشد نشان دهنده غلظت شود که هر چه این رنگ تیره، رنگ محلول داخل ارلن سبز میدقیقه(

-گیرد ارلننیتروژن بیشتر در نمونه خاک یا گیاه است. در مرحله آخر که به صورت دستی انجام می

کرده گذاری هایی که در دستگاه تقطیر برای هر نمونه استفاده شده را با توجه به شماره نمونه، شماره

رنگ یا رنگ صورتی  نرمال تا ظهور مجدد رنگ قرمز کم 9/2 (هیدرو کلریك اسید) HCLو با محلول 

 کنیم.( درصد نیتروژن را محاسبه می9-4کنیم. سپس از رابطه )تیتر می

 

                (4-9                                              )      

 :رابطه فوق رد

N = نیتروژن برحسب درصدغلظت 

 = نرمالیته اسیدکلریدریك تیتر کننده9/2

SV =لیترمقدار اسید مصرفی برای تیتراسیون نمونه برحسب میلی 

BV= لیترمقداراسید مصرفی برای تیتراسیون شاهد برحسب میلی 

M= باشد.وزن نمونه برحسب گرم می 

 جزیه آماری دادهت -1-5-7

انجام شد و سپس  SAS 9.1با استفاده از نرم افزار ر این تحقیق تجزیه واریانس اعداد د

 .درصد انجام گرفت 1 احتمال در سطح LSDمقایسه میانگین صفات مورد بررسی به روش آزمون 

  شدند. رسم Excelنمودارها نیز با استفاده از نرم افزار 
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 پنجمفصل 

 نتایج و بحث
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 صفات رویشی -5-1

 صفات مربوط به برگ -5-1-1

  وزن خشک برگ  -5-1-1-1

نیترات  اثرات اصلی که وزن خشك برگ تحت تاثیر نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد

و  (p<0.01) اسید هیومیكاثر متقابل نیترات پتاسیم در ، (p<0.01) اسید هیومیك، (p<0.01)پتاسیم 

 .(9)جدول پیوست  قرار گرفت (p<0.01) آزوسپریلیومدر  اسید هیومیك

اسید هیومیك در عدم مصرف ی صفر تیمارترکیب نشان داد که  9-1شکل بررسی 

بود. این در  در بوته گرم 99/01بیشترین میزان وزن خشك برگ را دارا بود و معادل  آزوسپریلیوم

میزان  اسید هیومیكکیلوگرم در هکتار  1همراه با کاربرد  آزوسپریلیومحالی است که عدم مصرف 

 1در  آزوسپریلیومو با ترکیب تیماری مصرف  طور معنی داری کاهش دادوزن خشك برگ را  به 

 آزوسپریلیومکاربرد  (.9-1)شکل کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك اختالف معنی داری را نشان نداد 

کیلوگرم در هکتار( موجب افزایش وزن خشك برگ گیاه  1/0همزمان با سطح دوم اسید هیومیك )

کیلوگرم در هکتار( را با عدم کاربرد  1/0نسبت به زمانی شد که گیاه همین سطح از اسید هیومیك )
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(.  زمانی که اسید 9-1)شکل  . ولی تفاوت معنی داری مشاهده نشددریافت کرده بود آزوسپریلیوم

با عدم کاربرد آن  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار( استفاده شد، کاربرد  1هیومیك در باتترین سطح )

  (.9-1اختالف معنی داری را نشان نداد )شکل 

تواند به دلیل مناسب شدن محیط کاهش وزن خشك برگ با افزایش مصرف هیومیك می

رشد بهتر اندام زیرزمینی نسبت به بجش هوایی را سبب شده رشدی سوخ با استفاده از هیومیك و 

های بررسیشود، اثر گذاشته باشد. باشد. در نتیجه بر وزن بجش هوایی که برگ را هم شامل می

های بوته ذرت بر اثر تلقیح (، افزایش ارتفاع بوته، وزن تر و خشك برگ9110) 1کاپولنیك و همکاران

محققین در آزمایشی اثر اسید هیومیك را بر وزن  ریلیوم را نشان داد.های جنس آزوسپبذر با باکتری

میلی گرم اسید هیومیك  922تر و خشك و عملکرد یوتف بررسی کردند و مشاهده کردند که کاربرد 

دهد )میشرا و سرواستاوا، داری افزایش میبه ازای هر گلدان وزن تر و خشك گیاه را به طور معنی

91112 .) 

 
 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و برگ  خشكمقایسه میانگین وزن  -9-1شکل 

 

                                                           
1 - Kapulnik et al., 1982. 

2 - Mishra and Srivatava., 1988. 
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 را گیاهوزن خشك برگ  تنهایی به کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم 912که  نتایج نشان داد

کمترین میزان وزن خشك برگ مربوط به ترکیب  (.0-1)شکل  می دهدبه طور معنی داری افزایش 

 21/91)معادل  کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم 922به همراه   اسید هیومیكکیلوگرم  1تیماری 

زمانی که گیاهان نیترات پتاسیم دریافت نکرده بودند با دو برابر شدن  (.0-1بود )شکل  ( در بوته گرم

م در هکتار( وزن خشك برگ به طور معنی داری نسبت به دو کیلوگر 1میزان کاربرد اسید هیومیك )

د نیتروژن باعث وجو (.0-1یافت )شکل کیلوگرم در هکتار( کاهش  1/0سطح دیگر این ماده )صفر و 

زایش یافته و در شود. با افزایش دوام سطح برگ، مدت و میزان فتوسنتز برگ افتداوم سطح برگ می

(. افزایش وزن خشك برگ در اثر 9314رمرودی، بیشتری تولید کند )تواند ماده خشك نتیجه گیاه می

ی و همکاران سبزوار شده است. ( نیز گزارش9111) 1سینگمصرف کود نیتروژنه در مطالعه ردی و 

چون بر صفاتی هم اسید هیومیكگندم انجام دادند گزارش کردند که اثر ( در تحقیقی که روی 9311)

 322دار شد. در کاربرد برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیسطح برگ، وزن تر و وزن خشك 

، صفات مذکور در بیشترین مقدار خود بودند و این در حالی بود که اسید هیومیكمیلی گرم در لیتر 

که با نتایج این  یتر تفاوت معنی داری وجود نداشتمیلی گرم در ل 322و  022های بین غلظت

 . نداردتحقیق مبنی بر اثرات منفی اسید هیومیك بر وزن تر و خشك برگ گل مریم چندان همجوانی 

                                                           
1 - Reddy and Singh., 1997. 
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 اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و برگ  خشكمقایسه میانگین وزن  -0-1شکل 

 

 تعداد برگ  -1-1 -5-1

گیاه تحت تاثیر هیچ یك از نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که صفت تعداد برگ در 

 (. 3ها قرار نگرفت )جدول پیوست عامل

( در بررسی اثر محلول پاشی اسید هیومیك روی گیاه بادمجان و 9111)1پادم و همکاران 

افزایش  داری با کاربرد اسید هیومیكفلفل گزارش کردند که تعداد برگ این گیاهان به طور معنی

یافت. کاربرد اسید هیومیك موجب افزایش تعداد برگ در گیاه ذرت نسبت به تیمار عدم کاربرد اسید 

 (. 9311هیومیك گردید )قربانی و همکاران، 

( افزایش وزن تر بجش هوایی بوته، تعداد برگ و ارتفاع بوته ذرت 9111) 2هرناندز و همکاران

 را گزارش کرد. ها در اثر تلقیح بذرهای آن با باکتری

 شاخص سطح برگ  -1-1 -5-1

                                                           
1 - Padem, 1999. 

2 - Hernandez et al., 1995. 
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اسید  داد که شاخص سطح برگ تحت تاثیر نیترات پتاسیم، نتایج تجزیه واریانس نشان

هیومیك و اثرات متقابل نیترات پتاسیم در اسید هیومیك، نیترات پتاسیم در آزوسپریلیوم، اسید 

)جدول سطح یك درصد قرار گرفت ها در جانبه عاملهیومیك در آزوسپریلیوم و اثر متقابل سه

 (.3پیوست 

-کیلوگرم اسید هیومیك را همراه با پایین 1/0نشان داد که زمانی که گیاه  3-1بررسی شکل 

ترین سطح نیترات پتاسیم دریافت کرد، شاخص سطح برگ به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین 

کیلوگرم در هکتار  1/0کیلوگرم نیترات پتاسیم در  922شاخص سطح برگ در دو ترکیب تیماری 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك دیده  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در  912اسید هیومیك و 

زمانی که اسید هیومیك در سطح صفر بررسی شد استفاده از هر  (.3-1بود )شکل   11/0و معادل  شد

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب کاهش معنی دار شاخص سطح برگ  912و  922دو سطح 

کیلوگرم در  1(. این در حالی بود که وقتی گیاهان باتترین سطح اسید هیومیك )3-1گردید )شکل 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب افزایش  912و  922ر( را دریافت کرده بودند کاربرد هکتا

( در بررسی تاثیر تلقیح بذر ذرت با 9311حاجیلو )(. 3-1معنی دار شاخص سطح برگ گردید )شکل 

های محرک رشد گیاه )ازتوباکتر و آزوسپریلیوم( گزارش کرد که شاخص سطح برگ در گیاهان باکتری

 ها نسبت به گیاهان تلقیح نشده بیشتر می باشد. تلقیح شده با این باکتری

میلی گرم در لیتر اسید هیومیك  9022( گزارش کردند که تیمار 0221) 1آلبایراک و کاماس

 شود. سبب گسترش بیشتر سطح برگ می

نیتروژن  یکی از عوامل موثر توسعه سطح برگ هر بوته و به تبع آن توسعه سایه انداز میزان

شود. مقدار است که با تاثیر بر اندازه و طول عمر هر برگ موجب افزایش شاخص سطح برگ می

نیتروژن مصرفی تاثیر زیادی بر تولید و گسترش سطح برگ دارد. گیاهان با دریافت نیتروژن بیشتر، 

                                                           
1 - Albayrak and Camas., 2005. 
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اشتند های باتیی نسبت به گیاهان با نیتروژن مصرفی کم دسطح برگ بزرگتری خصوصا در برگ

 (.9319)سپهری و همکاران، 

-های محرک رشد با انواعی از قارچنشان دادند که ترکیب باکتری (9111) 1وساتکا و گریندلر

وجه های گافزایش سطح برگ و ارتفاع در بوته( 0222) 2ها سطح برگ را در ذرت افزایش داد. کاندان

ایش غلظت کلروفیل و توانایی فتوسنتز های محرک رشد را نتیجه افزفرنگی پس از تلقیح با باکتری

 گیاه گزارش کردند.

 

 

 تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیك  شاخص سطح برگمقایسه میانگین  -3-1شکل 

 

نشان داد که  آزوسپریلیوممقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تأثیر نیترات پتاسیم و 

به همراه عدم کاربرد نیترات پتاسیم، کمترین شاخص سطح برگ را نشان داد که  آزوسپریلیوممصرف 

کیلوگرم در هکتار  912بود و بیشترین شاخص سطح برگ در گیاهانی دیده شد که  44/9معادل 

بود و با  02/0دریافت کرده بودند که معادل  آزوسپریلیومنیترات پتاسیم را به همراه عدم مصرف 

                                                           
1 - Vosatkaa and  Gryndler. 1999 
2 - Kandan, 2000. 
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( اختالف 91/0)معادل  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در کاربرد  922ترکیب تیماری 

زمانی که گیاهان آزوسپریلیوم را دریافت کرده بودند کاربرد هر  (.4-1معنی داری را نشان نداد )شکل 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب افزایش معنی دار شاخص سطح برگ  912و  922دو سطح 

چنین زمانی که گیاهان آزوسپریلیوم دریافت نکرده بودند استفاده از باتترین (. هم4-1شد )شکل 

وگرم در هکتار( موجب افزایش معنی دار شاخص سطح برگ گیاه کیل 912سطح نیترات پتاسیم )

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم با عدم  922(. شاخص سطح برگ، زمانی که 4-1گردید )شکل 

کاربرد آزوسپریلیوم استفاده شد اختالف معنی داری با ترکیب تیماری صفر نیترات پتاسیم در عدم 

 (.4-1بود )شکل  1/9دل مصرف آزوسپریلیوم نشان نداد و معا

 

 تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و آزوسپریلیوم شاخص سطح برگمقایسه میانگین  -4-1شکل 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك به همراه  1/0نشان داد که استفاده از  1-1بررسی شکل 

مقایسه ترکیبات تیماری بود.  11/0شاخص سطح برگ را افزایش داد و معادل  آزوسپریلیوممصرف 

نشان داد که زمانی که گیاهان اسید هیومیك دریافت نکرده بودند، مصرف آزوسپریلیوم با عدم مصرف 

 1/0نشان داد که وقتی گیاهان  1-1(. بررسی شکل 1-1آن اختالف معنی داری را نشان نداد )شکل 

سپریلیوم در این حالت موجب کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك را دریافت کرده بودند، مصرف آزو
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کیلوگرم در هکتار(  1افزایش شاخص سطح برگ شد. زمانی که گیاهان باتترین سطح اسید هیومیك )

را همزمان با کاربرد آزوسپریلیوم دریافت کردند شاخص سطح برگ به طور معنی داری کاهش پیدا 

 (. 1-1کرد )شکل 

 

 آزوسپریلیومو  تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیكتحت  شاخص سطح برگمقایسه میانگین  -1-1شکل 

ها نشان داد که ترکیب تیماری عدم مصرف نیترات جانبه عاملبررسی اثرات متقابل سه

دارای کمترین شاخص سطح  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در مصرف  1پتاسیم در 

کیلوگرم  1/0بود و با ترکیب تیماری عدم مصرف نیترات پتاسیم در  11/2که معادل  بدست آمد برگ

داری را نشان بود، اختالف معنی 13/2که معادل  آزوسپریلیومدر هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف 

کیلوگرم در هکتار  912(. بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به ترکیب تیماری 1-1نداد )شکل 

 23/4بود و معادل  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف  1م در نیترات پتاسی

که می توان اینگونه بیان کرد که هر دو تیمار دارای نیتروژن می باشند و نیتروژن  (.1-1بود )شکل 

 می تواند با تاثیر بر اندازه و طول عمر برگ شاخص سظح برگ را تحت تاثیر خود قرار ده. 
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 شاخص سطح برگ تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك ومقایسه میانگین  -1-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 کلروفیل میزان -5-1-1-1

کلروفیل تحت تاثیر نیترات پتاسیم میزان نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

(p<0.05) و اسید هیومیك (p<0.01)  (.3قرار گرفت )جدول پیوست 

کلروفیل شد به نحوی که استفاده از سطح دوم میزان کاربرد نیترات پتاسیم موجب کاهش 

اهد گردید که از درصدی کلروفیل نسبت به ش 11/0کیلوگرم در هکتار( موجب کاهش  922این ماده )

کیلوگرم را  912افزایش میزان کلروفیل در سطح مصرفی  (.1-1دار نیز بود )شکل لحاظ آماری معنی

 وان به دلیل افزایش پتاسیم و اثر بر آنزیم های دخیل در فتوسنتز بیان کرد.می ت

 

 درصد کلروفیل تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم مقایسه میانگین  -1-1شکل 
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کاربرد اسید هیومیك، درصد کلروفیل را افزایش داد به نحوی که استفاده از سطح دوم این 

درصدی این صفت نسبت به شاهد  19/3کیلوگرم در هکتار( موجب افزایش معنی دار  1/0ماده )

 (.1-1گردید )شکل 

یاهی و های گاسید هیومیك از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیك از جمله اثر بر متابولیسم سلول

(. 02201شود )ناردی و همکاران، افزایش غلظت کلروفیل برگ موجب افزایش عملکرد گیاهان می

میلی گرم در لیتر در گیاه گندم موجب  322و  022های ها نشان داد اسید هیومیك در غلظتبررسی

گاراژیان و تحقیق  در (.9311افزایش غلظت کلروفیل برگ نسبت به شاهد شد )سبزواری و همکاران، 

 در کلروفیل میزان دارمعنی افزایش سبب هیومیکی مواد  کاربرد ،شد داده ( نشان9311همکاران )

 جمله از غذایی عناصر فراهمی دلیل به است ممکن مورد این شود.توت فرنگی می گیاههای برگ

 میزان افزایش چنینهم. باشد، است ضروری کلروفیل هایمولکول ساختن برای که منیزیم و نیتروژن

باشد  نیز کلروفیل ساخت برای دسترس در اکسیژن میزان افزایش دلیل به است ممکن کلروفیل

 .(0220)ناردی و همکاران، 

 

 درصد کلروفیل تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیكمقایسه میانگین  -1-1شکل 

 

                                                           
1 -Nardi et al., 2002. 
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کاربرد اسید هیومیك به همراه  -9طور بیان کرد که توان اینبه عنوان یك نتیجه کلی می

-هیچ یك از تیمارها بر تعداد برگ تاثیر معنی -0برگ شد.  خشكنیترات پتاسیم موجب افزایش وزن 

استفاده از نیترات پتاسیم و اسید هیومیك موجب بات رفتن شاخص سطح برگ شد. -3داری نداشت. 

نیترات  -1پتاسیم موجب افزایش شاخص سطح برگ شد.  کاربرد همزمان آزوسپریلیوم و نیترات -4

  پتاسیم موجب کاهش میزان کلروفیل و استفاده از اسید هیومیك این صفت را افزایش داد.

 

 

 صفات مربوط به پیاز -5-1-1

 وزن کل پیاز -1-1 -5-1

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن کل پیاز تحت تاثیر نیترات پتاسیم و اسید هیومیك 

اثرات متقابل اثر  دارتأثیر معنی وزن کل پیاز تحت (.9در سطح یك درصد قرار گرفت )جدول پیوست 

ها قرار و اثر متقابل سه جانبه عامل آزوسپریلیومدر  هیومیك ، اسیدهیومیك نیترات پتاسیم در اسید

 (.9 گرفت )جدول پیوست

( 1-1افزایش معنی دار وزن کل پیاز می شود )شکل  سببنتایج نشان داد که نیترات پتاسیم 

 کیلوگرم در هکتار اسید 1(. پس از آن باتترین وزن کل پیاز مربوط به کاربرد 0و )جدول پیوست 

 هیومیك است.
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 تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیك  کل پیازمقایسه میانگین وزن  -1-1شکل 

 

نشان  آزوسپریلیوممقایسه میانگین وزن کل پیاز تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و 

و با بود در بوته گرم  11/941که معادل داد که بیشترین وزن کل پیاز مربوط به تیمار شاهد بود 

داری را نشان نداد رین سطح اسید هیومیك اختالف معنیدر باتت آزوسپریلیومترکیب تیماری مصرف 

دریافت  به تنهاییکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك  1گیاه وزن کل پیاز زمانی که (. 92-1)شکل 

ا مصرف کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك همراه ب 1/0و با ترکیب تیماری  کرد، کاهش پیدا کرد

 (.92-1)شکل اختالف معنی داری را نشان نداد  آزوسپریلیوم

با ترکیب تیماری در سطح صفر اسید هیومیك  آزوسپریلیومدر بین ترکیبات تیماری مصرف 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك مقادیر یکسانی را به نمایش  1/0در کاربرد  آزوسپریلیومعدم مصرف 

کیلوگرم در هکتار( همزمان با  1/0استفاده از سطح دوم اسید هیومیك ) (.92-1گذاشتند )شکل 

کیلوگرم در هکتار اسید  1از لحاظ آماری اختالف معنی داری با ترکیب تیماری  آزوسپریلیوممصرف 

 . نشان نداد آزوسپریلیومهیومیك در عدم مصرف 
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 آزوسپریلیومکل پیازتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و مقایسه میانگین وزن  -92-1شکل 

 

کیلوگرم نیترات  922ها وزن کل پیاز زمانی که گیاهان جانبه عاملدر بین اثرات متقابل سه

، افزایش دریافت کرده بودند آزوسپریلیومپتاسیم را به همراه عدم کاربرد اسید هیومیك و عدم مصرف 

تواند به دلیل اثر متعادل تر این افزایش می (.99-1( )شکل بود بوتهدر  گرم 13/914معادل ) یافت

وایی و کاهش انرژی اندام باشد سبب رشد بیش از حد اندام ه نیتروژن باشد. زیرا وقتی نیتروژن زیاد

 912گرم بود که مربوط به ترکیب تیماری  11/920کمترین وزن کل پیاز معادل  زیرزمینی می گردد.

-1بود )شکل  آزوسپریلیومکیلوگرم نیترات پتاسیم در عدم مصرف اسید هیومیك و به همراه مصرف 
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و  اسید هیومیك تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم،تحت  کل پیازمقایسه میانگین وزن  -99-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 وزن پیاز اصلی -1-1 -5-1

قرار گرفت  (p<0.01) اسید هیومیك و (p<0.01)وزن پیاز اصلی تحت تاثیر نیترات پتاسیم 

چنین نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تمامی اثرات متقابل در سطح هم (.9)جدول پیوست 

 (.9 یك درصد بر وزن پیاز اصلی تاثیر گذاشتند )جدول پیوست

-1، موجب افزایش وزن پیاز اصلی گردید )شکل اسید هیومیكدر هکتار  کیلوگرم 1/0کاربرد 

 1) اسید هیومیكبه همراه استفاده از باتترین سطح  آزوسپریلیومترکیب تیماری عدم مصرف (. 90

 (.90-1)شکل گردید وزن پیاز اصلی نسبت به شاهد گرمی  41/41موجب کاهش  ،کیلوگرم در هکتار(

 آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك را همزمان با  1/0وزن پیاز اصلی زمانی که گیاهان 

داری پیدا کرد نسبت به زمانی که گیاهان همین سطح از اسید دریافت کرده بودند افزایش معنی

دریافت کرده بودند )شکل  آزوسپریلیومرا همزمان با عدم کاربرد  کیلوگرم در هکتار( 1/0)هیومیك 
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 آزوسپریلیومو  اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف  پیاز اصلیمقایسه میانگین وزن  -90-1شکل 

 

کیلوگرم  912به همراه  آزوسپریلیومکه استفاده همزمان از بیانگر این است  93-1شکل 

شد و نسبت به ترکیب تیماری عدم وزن پیاز اصلی در بوته گرم  01/31نیترات پتاسیم موجب افزایش 

 کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم اختالف معنی داری را نشان نداد. 912در  آزوسپریلیوممصرف 

گرمی وزن پیاز  1/90همزمان با عدم کاربرد نیترات پتاسیم موجب افزایش  آزوسپریلیوماستفاده از 

کیلوگرم در هکتار  922زمانی که گیاهان وزن پیاز اصلی، (. 93-1اصلی نسبت به شاهد شد )شکل 

زمانی که گیاهان همین دریافت کردند، نسبت به  آزوسپریلیومنیترات پتاسیم را همزمان با مصرف 

دریافت کرده بودند،  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار( را با عدم کاربرد  922سطح از نیترات پتاسیم )

 (.93-1)شکل کاهش معنی دار یافت 
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 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  مقایسه میانگین وزن پیاز اصلی -93-1شکل 

 
 

در گرم  10/919معادل کیلوگرم نیترات پتاسیم  912بیشترین وزن پیاز در هنگام کاربرد 

کیلوگرم در  922را نشان داد. زمانی که در بوته گرم  11/10بود که نسبت به شاهد افزایش بوته 

استفاده شد، گیاه کمترین میزان وزن پیاز  اسید هیومیكکیلوگرم  1هکتار نیترات پتاسیم همزمان با 

زمانی که گیاهان  (.94-1اصلی را دارا بود که البته با شاهد اختالف معنی داری نشان نداد )شکل 

هکتار همزمان با عدم کاربرد اسید هیومیك دریافت کرده کیلوگرم در  922نیترات پتاسیم را در سطح 

گرم افزایش را نشان داد این در حالی بود که استفاده از  41/91بودند، وزن پیاز اصلی نسبت به شاهد 

گرمی نسبت به سطح  31/11کیلوگرم در هکتار( موجب افزایش  912نیترات پتاسیم )باتترین سطح 

 (.94-1گرم در هکتار این ماده گردید که از لحاظ آماری معنی دار نیز بود )شکل کیلو 922
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 اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  پیاز اصلیمقایسه میانگین وزن  -94-1شکل 

 

 912به همراه کاربرد  آزوسپریلیومترکیب تیماری عدم مصرف  ،جانبهدر بین اثرات متقابل سه

، بیشترین میزان وزن پیاز اسید هیومیكکیلوگرم در هکتار  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم و 

ترکیب تیماری  دروزن پیاز اصلی  (.91-1)شکل گرم( را به خود اختصاص داد  911معادل اصلی )

در گرم  93/40ادل عم آزوسپریلیومعدم استفاده از نیترات پتاسم و اسید هیومیك همزمان با مصرف 

می توان بیان کرد وجود پتاسیم مناسب در سطح  (.91-1)شکل  که کمترین مقدار را دارا بود بود بوته

نست وزن اصلی را افزایش کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم با تاثیر بر درشت شدن سوخ توا 912

 دهد.

 

 اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  پیاز اصلیمقایسه میانگین وزن  -91-1شکل 
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 قطر پیاز اصلی -1 -1 -5-1

بر قطر پیاز اصلی تاثیرگذار  (p<0.01) آزوسپریلیومنیترات پتاسیم، اسید هیومیك و کاربرد 

ها قرار گرفت )جدول چنین تحت تاثیر اثرات متقابل عامل(. قطر پیاز اصلی هم1جدول پیوست )بودند 

 (.1پیوست 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك، بیشترین قطر پیاز که  1/0کاربرد  بیشترین قطر پیاز در

میلی متر بود را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که کمترین میزان این صفت که  19/34حدود 

کیلوگرم  1/0میلی متر بود در گیاهانی مشاهده شد که همین سطح از اسید هیومیك ) 03/01معادل 

پیاز اصلی زمانی  قطر(. 91-1دریافت کرده بودند )شکل  آزوسپریلیومبا مصرف  در هکتار( را همزمان

 آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار( را همزمان با عدم مصرف  1که گیاهان باتترین سطح اسید هیومیك )

کیلوگرم در هکتار( را  1دریافت کرده بودند نسبت به زمانی که همین سطح از اسید هیومیك )

 (.91-1داری را نشان داد )شکل دریافت کردند، افزایش معنی آزوسپریلیومربرد همزمان با کا

 

 آزوسپریلیومقطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و مقایسه میانگین  -91-1شکل 
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 کاربردتوان این طور بیان کرد که می آزوسپریلیومدر مورد اثرات متقابل بین نیترات پتاسیم و 

میلی متری قطر پیاز اصلی نسبت به  13/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب افزایش 912

این به همراه عدم کاربرد نیترات پتاسیم  آزوسپریلیوم(. ترکیب تیماری مصرف 91-1شاهد شد )شکل 

 کیلوگرم در هکتار 922زمانی که  (.91-1میلی متر بود )شکل  11/01و معادل صفت را کاهش داد 

همزمان شد اختالف معنی داری با تیمار شاهد نشان نداد  آزوسپریلیومنیترات پتاسیم با عدم مصرف 

کیلوگرم در  912همزمان با کاربرد باتترین سطح نیترات پتاسیم ) آزوسپریلیومکاربرد  (.91-1)شکل 

 912رات پتاسیم )همزمان با همین سطح از نیت آزوسپریلیومهکتار( اختالف معنی داری با عدم کاربرد 

و حتی غلظت های پایین تر نیترات پتاسیم موجب نشان نداد  بر قطر پیاز اصلی کیلوگرم در هکتار(

 (. 91-1)شکل کاهش معنی دار قطر پیاز نیز شده است 

 

 آزوسپریلیومقطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و مقایسه میانگین  -91-1شکل 

 

کیلوگرم در هکتار( را  912زمانی که گیاهان به طور همزمان باتترین سطح نیترات پتاسیم )

میلی متر( و کمترین  31/31ریافت کردند، قطر پیاز اصلی افزایش یافت )معادل دهیومیك  ون اسیددب

کیلوگرم در هکتار( را با عدم  1/0قطر پیاز اصلی در گیاهانی دیده شد که سطح دوم اسید هیومیك )

زمانی که  (.91-1میلی متر بود )شکل  11/01کاربرد نیترات پتاسیم دریافت کرده بودند و معادل 
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ید هیومیك دریافت نکرده بودند، افزایش میزان نیترات پتاسیم موجب افزایش معنی دار گیاهان اس

نشان داد کاربرد دو سطح صفر و  91-1همان طور که شکل (. 91-1قطر پیاز اصلی گردید )شکل 

کیلوگرم در  1تترین سطح اسید هیومیك )باکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم همزمان با  922

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم همزمان با  912فی با یکدیگر نشان ندادند ولی کاربرد هکتار( اختال

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك موجب افزایش معنی دار قطر پیاز اصلی نسبت به دو سطح  1کاربرد 

 (.  91-1دیگر نیترات پتاسیم گردید )شکل 

 

 
 ثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیكقطر پیاز اصلی تحت تأمقایسه میانگین  -91-1شکل 

 

کیلوگرم در هکتار  912ها نشان داد ترکیب تیماری جانبه عاملبررسی اثرات متقابل سه

، قطر پیاز اصلی را نسبت به آزوسپریلیومنیترات پتاسیم در عدم کاربرد اسید هیومیك در عدم کاربرد 

(. ترکیب تیماری عدم کاربرد نیترات پتاسیم به 91-1افزایش داد )شکل  میلی متر 21/99شاهد 

طور معنی داری این صفت را به  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك و مصرف  1/0همراه 

افزایش قطر پیاز می تواند به احتمال قوی  (.91-1میلی متر بود )شکل  11/91که معادل  کاهش داد

 اشد. به دلیل حضور پتاسیم در نیترات پتاسیم ب
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قطر پیاز اصلی تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و مقایسه میانگین  -91-1شکل 

 مآزوسپریلیو

 

 

 تعداد پاگیاه -5-1-1-1

تعداد پاگیاه تحت تاثیر نیترات پتاسیم و اسید هیومیك در سطح یك درصد قرار گرفت 

چنین اثر متقابل نیترات پتاسیم در اسید هیومیك، نیترات پتاسیم در (. هم1)جدول پیوست 

ها تاثیر معنی داری در سطح یك و اثر سه جانبه عامل آزوسپریلیوم، اسید هیومیك در آزوسپریلیوم

 (.1درصد بر این صفت گذاشتند )جدول پیوست 

ار شاهد بود که نشان داد که بیشترین تعداد پاگیاه مربوط به تیم 02-1بررسی شکل     

 آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك به همراه عدم مصرف  1/0بود. کاربرد  11/1معادل 

(. 02-1پاگیاه کاهش داد )شکل  11/4موجب کاهش معنی دار این صفت گردید و تعداد پاگیاه را به 

کیلوگرم  1کیب تیماری با تر آزوسپریلیوماستفاده از باتترین سطح اسید هیومیك همزمان با مصرف 

 (.02-1اختالف معنی داری را نشان نداد )شکل  آزوسپریلیومدر هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف 
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تواند موجب تولید غذای فتوسنتزی بیشتر شود که به رشد و زایش افزایش تعداد پاگیاه می

داشتن غذای کند. افزایش این صفت سبب داشتن سبزینگی برگی بیشتر و سوخ اصلی کمك می

شود. با افزایش مواد غذایی ذخیره شده در پیاز حاصل از فتوسنتز، سوخ اصلی فتوسنتزی بیشتر می

 تواند قدرت بیشتری در جهت رشد زایشی داشته باشد.می

 

 
 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  پاگیاهمقایسه میانگین تعداد  -02-1شکل 

 

 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه عدم  912در بین ترکیبات تیماری کاربرد همزمان 

زمانی که گیاهان  (.09-1پاگیاه نسبت به شاهد شد )شکل  14/9موجب افزایش  آزوسپریلیوممصرف 

دریافت کرده بودند این صفت به  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم را با عدم مصرف  922

کیلوگرم در هکتار نیترات  912طور معنی داری کاهش یافت و از لحاظ آماری با ترکیب تیماری 

 01-1بررسی شکل  (.09-1)شکل  نشان نداداختالف معنی داری را  آزوسپریلیومپتاسیم در مصرف 

ده از نیترات پتاسیم اختالف دم استفاو عدم کاربرد آن همزمان با ع آزوسپریلیومنشان داد که کاربرد 
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دریافت کرده بودند، استفاده از نیترات پتاسیم در  آزوسپریلیومداری را نشان نداد. در گیاهانی که معنی

 (. 09-1کیلوگرم در هکتار اختالفی با سطح صفر این ماده نشان نداد )شکل  912و  922هر دو سطح 

 

 
 آزوسپریلیومتعداد پاگیاه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و مقایسه میانگین  -09-1شکل 

 

کیلوگرم در  912نشان داد زمانی که باتترین سطح نیترات پتاسیم ) 00-1بررسی شکل 

 کیلوگرم در هکتار( استفاده گردید، بیشترین تعداد 1هکتار( به همراه باتترین سطح اسید هیومیك )

 1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912زمانی که (. 11/99پاگیاه مشاهده شد )معادل 

 00/1بود که نسبت به شاهد کاهش  94/1کیلوگرم اسید هیومیك استفاده شد تعداد پاگیاه  معادل 

کیلوگرم در هکتار استفاده شد، استفاده از  1/0زمانی که اسید هیومیك در سطح  پاگیاه را نشان داد.

داد )شکل ختالف معنی داری با یکدیگر نشان کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم ا 912و  922صفر، 
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 نیترات پتاسیم و اسید هیومیك تعداد پاگیاه تحت تأثیر سطوح مجتلفمقایسه میانگین  -00-1شکل 

 

جانبه بیشترین تعداد پاگیاه در گیاهان شاهد مشاهده گردید که در بین اثرات متقابل سه

 1/0پاگیاه بود. این در حالی است که کمترین تعداد پاگیاه در گیاهانی مشاهده شد که  13/91معادل 

و عدم استفاده از نیترات  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك را همزمان با عدم کاربرد 

بود و با برخی دیگر از ترکیبات تیماری اختالف معنی  11/3پتاسیم دریافت کرده بودند که معادل 

 (.03-1داری را نشان نداد )شکل 
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و  اسید هیومیك تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم،تعداد پاگیاه تحت مقایسه میانگین  -03-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 تعداد سوخک -5-1-1-5

بر  (p<0.01) آزوسپریلیوماسید هیومیك و  نیترات پتاسیم،نشان داد که  1جدول پیوست 

 ، تعداد سوخك تاثیرگذار بود. از بین اثرات متقابل نیز اثر متقابل نیترات پتاسیم در اسید هیومیك

ها جانبه عاملو اثر متقابل سه آزوسپریلیوماسید هیومیك در ، آزوسپریلیومنیترات پتاسیم در 

(p<0.01)  (.1بر تعداد سوخك تاثیر گذاشتند )جدول پیوست 

 922مصرف آزوسپریلیوم همزمان با کاربرد  شودمشاهده می 04-1طور که در شکل همان

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب افزایش معنی دار تعداد سوخك شد نسبت به زمانی که 

(. 04-1گیاهان همین سطح از نیترات پتاسیم را با عدم کاربرد آزوسپریلیوم دریافت کرده بودند )شکل 

موجب کاهش کیلوگرم نیترات پتاسیم  922کاربرد  به همراه آزوسپریلیومترکیب تیماری عدم مصرف 

سوخك را نشان  01/1سوخك بود و نسبت به شاهد کاهش  11/93که معادل  تعداد سوخك گردید

 .نشدداری مشاهده داد. در بین سایر ترکیبات تیماری اختالف معنی
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رغوب افزایش تعداد سوخك از منظر تولید کنندگان سوخك عالی است. جهت تولید پیاز م 

های کوچك سال پیاپی کشت پیاز انجام شود. سال اول به عنوان سوخ دختری یا همان سوخك 0باید 

شود. با افزایش تعداد متصل شده به سوخ اصلی و سال بعد برای تبدیل شدن به سوخ تجاری کشت می

 سوخك احتمال تبدیل شدن سوخك بیشتری به پاگیاه وجود دارد. سوخك حاصل سوخ مادری است

که سوخ مادری انرژی خود را صرف تولید و زایش سوخك کرده است. اما با تبدیل شدن سوخك به 

-پاگیاه، با تولید برگ توان فتوسنتزی پیدا کرده و از حالت مصرف کننده به تولید کننده تبدیل می

ن تواند بجشی از زیانی که سوخ مادری جهت تولید سوخك داشته است را جبراشود. در نتیجه می

شود. ولی با افزایش پاگیاه این کند. با تولید سوخك بیشتر، احتمال کاهش وزن سوخ مادری ایجاد می

 شود.تر میاحتمال ضعیف

 

 آزوسپریلیومتعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و مقایسه میانگین  -04-1شکل 

 

مقایسه میانگین تعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیك 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم را به همراه عدم  922نشان داد که تعداد سوخك در گیاهانی که 

سوخك را  04/1استفاده از اسید هیومیك دریافت کرده بودند کاهش یافت و نسبت به شاهد کاهش 

 1سوخك بود که در گیاهانی مشاهده شد که  01/00د. بیشترین میزان این صفت معادل نشان دادن
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کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك را همزمان با عدم استفاده از نیترات پتاسیم دریافت کرده بودند و از 

در  (.01-1لحاظ آماری با برخی دیگر از ترکیبات تیماری اختالف معنی داری را نشان نداد )شکل 

کیلوگرم  922گیاهانی که اسید هیومیك دریافت نکرده بودند استفاده از سطح دوم نیترات پتاسیم )

تعداد سوخك در گیاهانی (. 01-1در هکتار( تعداد سوخك را به طور معنی داری کاهش داد )شکل 

هر سه کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك دریافت کرده بودند در  1/0که نیترات پتاسیم را همزمان با 

-1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم اختالفی با یکدیگر نشان ندادند )شکل  912و  922سطح صفر، 

01.) 

 

 تعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیكمقایسه میانگین  -01-1شکل 

 

کیلوگرم نیترات پتاسیم به همراه  922ها ترکیب تیماری جانبه عاملدر بین اثرات متقابل سه

تعداد سوخك را به طور  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك و همزمان با مصرف  1/0کاربرد 

سوخك افزایش را نشان  34/4سوخك بود که نسبت به شاهد  11/01معنی داری افزایش داد و معادل 

 922(. این در حالی است که کمترین تعداد سوخك مربوط به ترکیب تیماری 01-1داد )شکل 

بود و  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه عدم کاربرد اسید هیومیك و عدم کاربرد 

 (.01-1سوخك را نشان داد )شکل  11/99سوخك بود و نسبت به شاهد کاهش  44/99معادل 
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تعداد سوخك تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و یانگین مقایسه م -01-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 -9توان گفت که به طور کلی به عنوان یك نتیجه در مورد پیاز گل مریم در این آزمایش می

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم همراه با سطح صفر اسید هیومیك استفاده شد،  912زمانی که 

 922گانه، کاربرد همزمان در بین ترکیبات تیماری سه -0. مشاهده گردیدبیشترین وزن کل پیاز 

آزوسپریلیوم  کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه سطح صفر اسید هیومیك و عدم مصرف

در بین ترکیبات تیماری آزوسپریلیوم و اسید هیومیك،  -3بیشترین وزن کل پیاز را نشان داد. 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف آزوسپریلیوم موجب افزایش وزن پیاز  1/0استفاده از 

رم در هکتار نیترات کیلوگ 912گانه عدم مصرف آزوسپریلیوم در ترکیب تیماری سه -4اصلی گردید. 

قطر پیاز  -1کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك، بیشترین وزن پیاز اصلی را دارا بود.  1/0پتاسیم و 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم را با عدم کاربرد اسید هیومیك دریافت  912اصلی در گیاهانی که 

رین سطح نیترات پتاسیم به همراه عدم کاربرد باتت -1داری افزایش یافت. کرده بودند، به طور معنی

استفاده از باتترین سطح نیترات پتاسیم  -1مصرف آزوسپریلیوم موجب افزایش تعداد پاگیاه گردید. 

 در اسید هیومیك موجب افزایش تعداد پاگیاه شد.
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 صفات زایشی -5-1

 گل صفات مربوط به ساقه -5-1-1

 تعداد روز تا به ساقه رفتن  -5-1-1-1

 تیمارهادهد که تعداد روز تا به ساقه رفتن تحت تاثیر جدول تجزیه واریانس نشان میتایج ن

 .(99 )جدول پیوست نگرفتقرار 

 تعداد روز از ساقه تا برداشت گل  -1-1 -5-1

 (. 99)جدول پیوست  تعداد روز از ساقه تا برداشت گل تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت

 گل دهنده ارتفاع ساقه  -1-1 -5-1

قرار نگرفت )جدول  تیمارهانتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع ساقه تحت تاثیر 

( انجام پذیرفت گزارش گردید که اثر اسید 9319(. در آزمایشی که توسط مرادی )99پیوست 

(، 9110) 1باشد. این در حالی است که کاپولنیك و همکاراندار نمیهیومیك بر ارتفاع گیاه ذرت معنی

گزارش کردند. در آزمایشی اثر  آزوسپریلیومافزایش ارتفاع بوته ذرت را با تلقیح بذر توسط باکتری 

داری بین سطوح مجتلف اسید هیومیك بر روی گیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت که اختالف معنی

 (. 02992همکاران، اسید هیومیك در ارتفاع بوته گندم در سطح احتمال یك درصد دیده شد )طاهر و 

 گل دهنده قطر ساقه  -5-1-1-1

قطر ساقه تحت تاثیر آزوسپریلیوم در سطح یك درصد واثر متقابل نیترات پتاسیم در        

 (.1قرار گرفت )جدول پیوست  در سطح پنج درصد اسید هیومیك 

                                                           
1 - Kapulnik et al., 1982. 

2 - Taher et al., 2011. 



83 
 

متری قطر ساقه گردید که از لحاظ سانتی 1/2استفاده از آزوسپریلیوم موجب افزایش        

 (.01-1آماری معنی دار نیز بود )شکل 

 

 قطر ساقه تحت تأثیر سطوح مجتلف آزوسپریلیوممقایسه میانگین  -01-1شکل 

 

نشان داد که بیشترین میزان قطر ساقه مربوط به ترکیب تیماری  01-1بررسی شکل          

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك بود  1/0ان با کاربرد کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم همزم 912

 912متر بود. کمترین میزان این صفت نیز مربوط به زمانی بود که گیاهان سانتی 11/1که معادل 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم را همزمان با عدم کاربرد اسید هیومیك دریافت کرده بودند و معادل 

 (.01-1متر بود )شکل سانتی 14/1

گل شامل گلبرگ، کاسبرگ، دمگل و ساقه است. از آن جهت که کیفیت گل شامل عطر 

باشد، با افزایش قطر ساقه به سبب داشتن گل شاخه مناسب، عمر مناسب، قطر مناسب ساقه گل می

 توان گفت کیفت گل افزایش یافته است.بریده با ساقه مقاوم، می
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میلی گرم بر کیلوگرم  0222و  9222، 122ای کاربرد اسید هیومیك به میزان در مطالعه      

خاک موجب افزایش قطر ساقه، طول ساقه و وزن خشك در گیاه فلفل شد )ترکمن و همکاران، 

های پاشی اسید هیومیك در برگ گیاهچه( در بررسی اثر محلول9111) 2کاران(. پادم و هم10221

-داری با کاربرد اسید هیومیك بر روی گیاهچهکه قطر ساقه به طور معنیریافتند بادمجان و فلفل د

های فلفل و بادمجان افزایش یافت. در مطالعه دیگری اسید هیومیك سبب افزایش قطر گیاه منداب 

 (. 02213شد )آلبایراک و کاماس، 

 

 اسید هیومیكقطر ساقه تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و مقایسه میانگین  -01-1شکل 

 

توان گیری کلی در مورد تاثیر تیمارها بر ساقه گل مریم بیان کنیم میاگر بجواهیم یك نتیجه

تعداد روز تا به ساقه رفتن، تعداد روز از ساقه تا برداشت گل و ارتفاع  -9گونه نتیجه گرفت که این

دار ریلیوم موجب افزایش معنیاستفاده از آزوسپ -0ساقه تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند. 

 قطر ساقه شد.

 

                                                           
1 - Turkmen et al., 2005. 

2 - Padem et al., 1999. 

3 - Albayrak and Camas., 2005. 
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 صفات مربوط به گلچه -1-0-0

نکته قابل ذکر در این قسمت این است که در صفات زایشی به دلیل عدم گلدهی برخی 

های کامل از نظر آماری حذف شد و در قالب طرح بلوکهای مورد نظر ها، تیمارهای کرتکرت

 تصادفی آنالیز گردیدند.

 تعداد گلچه -1 -1 -5-1

)جدول تعداد گلچه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت  نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که

کیلوگرم  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912استفاده از ترکیب تیماری  (.99پیوست 

به طور معنی داری موجب افزایش تعداد گلچه گردید  آزوسپریلیومدر هکتار اسید هیومیك و کاربرد 

 (.  01-1)شکل 

 

 آزوسپریلیوممقایسه میانگین تعداد روز تا به ساقه رفتن تحت تأثیر سطوح مجتلف   -01-1شکل 

 

 طول سنبله -1 -5-1-1

-1همان طور که در شکل  (.99)جدول پیوست قرار گرفت تیمارها تحت تاثیر طول سنبله 

کیلوگرم  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912گردد استفاده همزمان از مالحظه می 32
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Sشاهد 

0c مصرف آزوسپریلیوم 

1a  922نیترات پتاسیم kg 

2a  912 نیترات پتاسیمkg  

1b1/0اسید هیومیك kg 

2b 1اسید هیومیك kg 
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سبب افزایش معنی دار طول سنبله نسبت به شاهد و  آزوسپریلیومدر هکتار اسید هیومیك و کاربرد 

 سایر ترکیبات تیماری گردید. 

را در اثر تلقیح  درصدی طول بالل ذرت 1/02(، افزایش 9111) 1در تحقیقی زهیر و همکاران

برخی  نسبت به شاهد )عدم تلقیح بذر( گزارش کردند. آزوسپریلیومهای جنس ازتوباکتر و بذر باکتری

درصدی طول سنبله  21/091تا  49/39های محرک رشد، افزایش محققین در بررسی اثر انواع باکتری

  (.02212گندم در مقایسه با شاهد را گزارش کردند )شاکات و همکاران، 

 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  مقایسه میانگین طول سنبله -32-1شکل 

 

 قطر غنچه -5-1-1-1

قرار گرفت )جدول پیوست  هاعاملجدول تجزیه واریانس نشان داد که قطر غنچه تحت تاثیر 

 1/0نیترات پتاسیم در  کیلوگرم در هکتار 922مقایسه ترکیبات تیماری نشان داد که استفاده از  (.99

دار قطر غنچه موجب افزایش معنی آزوسپریلیوماسید هیومیك به همراه مصرف کیلوگرم در هکتار 

                                                           
1 - Zahir et al., 1998. 

2 - Shaukat et al., 2006. 
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Sشاهد 

0c  آزوسپریلیوممصرف 

1a  922نیترات پتاسیم kg 

2a  912 نیترات پتاسیمkg  

1b1/0اسید هیومیك kg 

2b 1اسید هیومیك kg 
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داری را نشان نداد )شکل ر از ترکیبات تیماری اختالف معنیردید ولی با برخی دیگگنسبت به شاهد 

1-39.) 

 

 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  قطر غنچهمقایسه میانگین  -39-1شکل 

 

 قطر گلچه -5-1-1-1

بیشترین  (.99)جدول پیوست قرار گرفت  تیمارهاتحت تاثیر دار به صورت معنیقطر گلچه 

کیلوگرم در  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912قطر گلچه مربوط به ترکیب تیماری 

-ر از ترکیبات تیماری اختالف معنیبود که با برخی دیگ آزوسپریلیومهکتار اسید هیومیك در مصرف 

 (.30-1داری را نشان نداد )شکل 
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Sشاهد 

0c مصرف آزوسپریلیوم 

1a  922نیترات پتاسیم kg 

2a  912 نیترات پتاسیمkg  

1b1/0اسید هیومیك kg 

2b 1اسید هیومیك kg 
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و اسید  آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  قطر گلچهمقایسه میانگین  -30-1ل شک

 هیومیك

 

 

طور بیان کرد که کاربرد باتترین سطح نیترات توان ایندر نهایت به عنوان یك نتیجه کلی می

پتاسیم و اسید هیومیك به همراه استفاده از آزوسپریلیوم موجب افزایش تعداد گلچه، طول سنبله و 

  قطر گلچه شد.

 

 درصد گلدهی  -5-1

زمانی  قرار گرفت. ی مذکورنشان داد که درصد گلدهی تحت تاثیر تیمارها 99جدول پیوست 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك و مصرف  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  912که 

می توان بیان کرد از آن  (.33-1اعمال گردید، بیشترین درصد گلدهی رؤیت شد ) شکل  آزوسپریلیوم

ی آماده کند، جهت که نیترات پتاسیم دارای میزان پتاسیم مناسب است و می تواندگیاه را جهت گلده
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Sشاهد 

0c مصرف آزوسپریلیوم 

1a  922نیترات پتاسیم kg 

2a  912 نیترات پتاسیمkg  

1b1/0اسید هیومیك kg 

2b 1اسید هیومیك kg 
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و ایجاد شرایط مناسب با حاصلجیز کردن و از طرفی اسید هیومیك با داشتن اثرات شبه هورمونی 

 خاک و همچنین آزوسپریلیوم با ایجاد تعادل مناسب نیتروژن سبب افزایش گلدهی شوند.

 

 

 

 

 
 

أثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و تحت تایسه میانگین درصد گلدهی مق -33-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 استفاده از -9توان نتیجه گرفت که به عنوان نتیجه نهایی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد می

باتترین سطح نیترات پتاسیم و اسید هیومیك به همراه مصرف آزوسپریلیوم، درصد گلدهی را افزایش 

کاربرد باتترین سطح نیترات پتاسیم به همراه عدم مصرف آزوسپریلیوم موجب افزایش تعداد  -0. داد

فزایش تعداد استفاده از باتترین سطح نیترات پتاسیم در اسید هیومیك موجب ا -3پاگیاه گردید. 

 پاگیاه شد.
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 هاندازه گیری شد عناصر -5-1

 برگ میزان فسفر -5-1-1

 پنجدر سطح  آزوسپریلیومنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد میزان فسفر تحت تاثیر 

(. اثر متقابل نیترات پتاسیم در اسید هیومیك و نیترات پتاسیم در 1)جدول پیوست  درصد قرار گرفت

درصد  (.1)جدول پیوست  نیز بر میزان فسفر برگ معنی دار بوددرصد  یكدر سطح  آزوسپریلیوم

قرار  نیزها و اثر متقابل سه جانبه عامل آزوسپریلیومفسفر تحت تاثیر اثر متقابل اسید هیومیك در 

 (. 1گرفت )جدول پیوست 

کیلوگرم در  922نشان داد که بیشترین میزان فسفر مربوط به تیمار  34-1بررسی شکل 

بود. کمترین میزان  21/2و معادل  کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك بود  1/0هکتار نیترات پتاسیم در 

نیترات پتاسیم  در عدم کاربردکیلوگرم در هکتار اسید هیومیك  1/0فسفر مربوط به ترکیب تیماری 

  (.34-1 بود )شکل 24/2بود و معادل 

از وضعیت  pHشود، احتمال اینکه خاک می pHب کاهش از آن جهت که اسید هیومیك سب

خنثی با آهن و آلومینیوم  pHقلیایی به خنثی تبدیل شده باشد، وجود دارد. از سوی دیگر، فسفر در 

آید. در نتیجه احتمال دارد کاهش میزان فسفر با استفاده های نامحلول در میبه صورت کمپلکس

تواند این باشد که فسفر درون دلیل دیگر می. (9312وژدی، )قربانی ق اسید هیومیك مشاهده گردد

های بات نظیر گل و های پیر و پایین به سمت اندامگیاه به صورت متحرک هست. فسفر بیشتر از اندام

تواند سبب ناپایداری هرچه بیشتر فسفر درون گیاه شود و انتقال د. وجود کربن میشومیمیوه منتقل 

. از آن جهت که فسفر اندازه (9312)کوچکی و سرمدنیا،  باتتر بیشتر رخ دهدهای فسفر به قسمت

تواند در های پایین است، کاهش فسفر برگ میگیری شده از برگ صورت گرفته و برگ شامل قسمت

کنند )ترکمن مواد هیومیکی نقش مهمی در جذب عناصر غذایی بازی می اثر کاربرد هیومیك رخ دهد.
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چنین محققان زیادی گزارش کردند که به وسیله تیمار اسید هیومیك، جذب (. هم02241و همکاران، 

( گزارش 9111)3(. آدانی و همکاران 02212یابد )کایا و همکاران، عناصر ماکرو و میکرو افزایش می

 میلی گرم بر لیتر اسید هیومیك موجب افزایش فسفر در گوجه فرنگی گردید. 02نمودند 

( میزان جذب فسفر را به عنوان یك عنصر موثر در توسعه سیستم 9111) 4لینهانواگان و 

-های ریشه گندم زمستانه در حضور اسید هیومیك بررسی کردند و دریافتند که غلظتدر سلول ریشه

میلی گرم در لیتر اسید هیومیك سبب افزایش معنی داری در جذب فسفر شد که البته  12تا  1های 

( گزارش کردند 9111) 5میلی گرم در لیتر کاهش یافت. پاندی و همکاران 212میزان جذب فسفر در 

 .دهدو نیتروژن را در گیاه افزایش می میزان فسفر آزوسپریلیومکه 

 

 تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیكبرگ  مقایسه میانگین درصد فسفر  -34-1شکل 

 

نشان  آزوسپریلیوممقایسه میانگین درصد فسفر تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و 

کیلوگرم در هکتار نیترات  912به همراه  آزوسپریلیومترکیب تیماری مصرف  درمیزان فسفر  داد که

                                                           
9 - Turkmen et al., 2005. 

0 - Kaya et al., 2005. 

3 - Adani et al., 1998. 
4 - Vaugan and Linehan., 1976. 
5 - Pandy et al., 1998. 
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در عدم  آزوسپریلیومو بیشترین میزان فسفر مربوط به تیمار شاهد )عدم مصرف کاهش یافت پتاسیم 

زمانی که نیترات پتاسیم در باتترین  (.31-1بود )شکل  90/2ربرد نیترات پتاسیم( بود که معادل کا

موجب افزایش معنی دار  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار( استفاده شد مصرف همزمان  912سطح )

استفاده نشد  آزوسپریلیومدرصد فسفر شد نسبت به زمانی که در همین سطح از نیترات پتاسیم، 

 (.31-1)شکل 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و  برگ مقایسه میانگین درصد فسفر  -31-1شکل 

 

به همراه عدم  کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك 1نشان داد کاربرد  31-1طور که شکل همان

موجب کاهش درصد فسفر نسبت به شاهد گردید و کمترین میزان فسفر را به  آزوسپریلیومکاربرد 

مصرف بود که مربوط به تیمار  21/2. بیشترین میزان فسفر بود 24/2که معادل  خود اختصاص داد

در گیاهانی که اسید هیومیك  .(31-1 )شکل بود کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك 1در  آزوسپریلیوم

(. 31-1 اختالفی با یکدیگر نشان نداد )شکل آزوسپریلیومدریافت نکرده بودند، کاربرد و عدم کاربرد 

کیلوگرم در هکتار( استفاده همزمان از  1و  1/0این در حالی بود که در دو سطح دیگر اسید هیومیك )

حالتی که گیاهان این دو سطح اسید  موجب افزایش درصد فسفر گردید نسبت به آزوسپریلیوم

 (. 31-1دریافت کرده بودند )شکل  آزوسپریلیومهیومیك را با عدم کاربرد 
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 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و برگ  مقایسه میانگین درصد فسفر  -31-1شکل 

 

صفر ها ترکیب تیماری جانبه عاملنشان داد که در بین اثرات متقابل سه 31-1بررسی شکل 

، بیشترین میزان آزوسپریلیوماسید هیومیك به همراه مصرف  کیلوگرم در هکتار 1نیترات پتاسیم در 

بود و با برخی دیگر از ترکیبات تیماری اختالف معنی  94/2اختصاص داد که معادل فسفر را به خود 

کیلوگرم در هکتار اسید  1اسیم در در بین ترکیبات تیماری سطح صفر نیترات پت داری را نشان نداد.

 (. 31-1داری کاهش داد )شکل ، درصد فسفر را به طور معنیآزوسپریلیومهیومیك در عدم مصرف 
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تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و برگ  درصد فسفرمقایسه میانگین   -31-1شکل 

 آزوسپریلیوم

 

 برگ میزان پتاسیم -1 -5-1

اثر  قرار گرفت. آزوسپریلیومنیترات پتاسیم، اسید هیومیك و  تحت تاثیربرگ میزان پتاسیم 

درصد بر میزان  1در سطح  آزوسپریلیومدر اسید هیومیك، نیترات پتاسیم  درنیترات پتاسیم  متقابل

 یومآزوسپریل×اسید هیومیك تحت تاثیر اثرات متقابلهمچنین تاثیر گذاشتند. این صفت برگ پتاسیم 

کیلوگرم  1بررسی نتایج نشان داد که کاربرد  (.1)جدول پیوست  ها قرار گرفتو اثرات سه جانبه عامل

شد برگ دار پتاسیم افزایش معنیموجب  آزوسپریلیومکاربرد عدم در هکتار اسید هیومیك به همراه 

ی مصرف تیمارترکیب مربوط به برگ میزان پتاسیم  کمترین(. 31-1)شکل بود(  21/2)معادل 

 1/0زمانی که اسید هیومیك به میزان  (.31-1)شکل بود  آزوسپریلیوم در عدم کاربرد اسید هیومیك

پتاسیم گردید نسبت به  افزایشموجب  آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار استفاده شد، مصرف همزمان 

دم مصرف کیلوگرم در هکتار( را با ع 1/0زمانی که گیاهان همین سطح از اسید هیومیك )

 (. 31-1دریافت کرده بودند )شکل  آزوسپریلیوم

 اسید هیومیكمیلی گرم در لیتر  9222( دریافتند که غلظت 0221) 1نیکبجت و همکاران

 (.Gerbera jamesonii L) ها و تعداد گل گیاه گلتابصفات محتوی فسفر، پتاسیم و آهن را در برگ

 افزایش معنی دار داد. 

                                                           
1 - Nikbakht et al., 2008. 



95 
 

 

 آزوسپریلیومو  اسید هیومیكتحت تأثیر سطوح مجتلف برگ  میانگین پتاسیممقایسه  -31-1شکل 
 

 

 آزوسپریلیومدر نیترات پتاسیم  برگ تحت تأثیر اثرات متقابل پتاسیممیزان مقایسه میانگین 

و  بوددرصد  90/2نشان داد که تیمار شاهد باتترین میزان پتاسیم را به خود اختصاص داد که معادل 

کیلوگرم در  912در  آزوسپریلیومرا ترکیب تیماری مصرف درصد(  21/2)کمترین میزان پتاسیم 

 922میزان پتاسیم در گیاهانی که  (.31-1)شکل  ص دادهکتار نیترات پتاسیم، به خود اختصا

 تفاوتی آزوسپریلیومکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم دریافت کرده بودند با مصرف و عدم مصرف 

کیلوگرم در هکتار( اعمال  912ولی زمانی که باتترین سطح نیترات پتاسیم ) (.31-1)شکل داشت ن

( درصد 21/2در این حالت موجب کاهش پتاسیم گردید )معادل  آزوسپریلیومگردید مصرف همزمان 

 ( )شکلدرصد 99/2را در این حالت دریافت نکرده بودند )معادل  آزوسپریلیومنسبت به گیاهانی که 
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 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و برگ مقایسه میانگین پتاسیم  -31-1شکل 
 

 

اسید هیومیك تیمار شاهد بیشترین در نیترات پتاسیم اثرات متقابل در بین ترکیبات تیماری 

 922(. در بین این ترکیبات زمانی که 42-1بود )شکل  99/2میزان پتاسیم را دارا بود و معادل 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك استفاده شد، میزان  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه 

در گیاهانی که اسید هیومیك دریافت نکرده (. 42-1پتاسیم به طور معنی داری کاهش یافت )شکل 

کیلوگرم در  1/0یم گردید. زمانی که گیاهان بودند استفاده از نیترات پتاسیم موجب کاهش پتاس

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم  912هکتار اسید هیومیك را دریافت کردند استفاده از سطح صفر و 

و این در حالی است که کاربرد سطح دوم نیترات بود(  21/2)معادل اختالفی با یکدیگر نشان ندادند 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك موجب کاهش  1/0ن با کیلوگرم در هکتار( همزما 922پتاسیم )

 (.  42-1)شکل  بود( 21/2)معادل  میزان پتاسیم گردید
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 تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و اسید هیومیكبرگ مقایسه میانگین پتاسیم  -42-1شکل 

 

کیلوگرم  1/0نیترات پتاسیم در  صفرترکیب تیماری ها در بین اثرات متقابل سه جانبه عامل

)معادل  موجب افزایش میزان پتاسیم گردید آزوسپریلیومدر هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف 

 (. 49-1( )شکل 94/2

 

 
 

تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم ، اسید هیومیك و  برگ مقایسه میانگین پتاسیم -49-1شکل 

 آزوسپریلیوم
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 برگ میزان نیتروژن -5-1-1

نیترات پتاسیم و اسید تحت تاثیر  نیتروژنبررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان         

صفت تحت تاثیر اثرات متقابل نیترات پتاسیم در اسید  این (.1 )جدول پیوست هیومیك قرار گرفت

انبه تیمارها در جهك در آزوسپریلیوم و اثرات سهیومیك، نیترات پتاسیم در آزوسپریلیوم، اسید هیومی

 (. 1 گرفت )جدول پیوستنسطح یك درصد قرار 

در بررسی اثرات متقابل نیترات پتاسیم در اسید هیومیك مالحظه گردید که گیاهانی که 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك دریافت  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم را همزمان با  922

درصد بود را به خود اختصاص دادند )شکل  11/14ترین رقم که کردند، صدرنشین جدول بودند و بات

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك به تنهایی توانست درصد  1و  1/0استفاده از هر دو سطح  (.1-40

درصد نسبت به شاهد افزایش دهد. این در حالی بود که کاربرد  91/90و  13/92نیتروژن را به ترتیب 

 (. 40-1تاثیری بر درصد نیتروژن نداشت )شکل  نیترات پتاسیم به تنهایی

( اثر سطوح مجتلف اسید هیومیك را بر گیاه گندم مورد 0299) 1در تحقیق طاهر و همکاران

آزمایش قرار دادند نتایج نشان داد که سطوح مجتلف اسید هیومیك اختالف معنی داری بر میزان 

 جذب ازت در رشد گندم دارد.  

                                                           
1 - Taher et al., 2011. 
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 نیترات پتاسیم و اسید هیومیك تحت تأثیر سطوح مجتلف  برگ نیتروژنمقایسه میانگین  -40-1شکل 

 

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم  922شود، اعمال مشاهده می 43-1طور که در شکل همان

دار نیتروژن گردید به طوری که این مقدار از همزمان با کاربرد آزوسپریلیوم موجب افزایش معنی

 درصد رسید. 10/10در گیاهان شاهد به  درصد 10/10

کیلوگرم نیتروژن با آزوسپیریلیوم و  12( گزارش کردند که تیمار 0221) 1قورت تاپه و قالوند

کیلوگرم نیتروژن بدون آزوسپیریلیوم به ترتیب بیشترین و کمترین کارآیی زراعی مصرف  922تیمار 

ز این است کاربرد آزوسپیریلیوم باعث افزایش کارایی نیتروژن را در گیاه ذرت دارا بودند. نتایج حاکی ا

چنین گزارش شده است که در سطوح باتی کود نیتروژن، میزان تلفات زراعی نیتروژن می شود. هم

نیتروژن در اثر تصعید، دنیتریفیکاسیون و آبشویی، به علت عدم جذب آن به وسیله گیاه افزایش یافته 

 شود.زراعی نیتروژن میو این موضوع باعث کاهش کارایی 

                                                           
1 - Ghort Tappeh and Ghalavand., 2006. 
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 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم و برگ  نیتروژنمقایسه میانگین  -43-1شکل 

 

کیلوگرم در هکتار اسید  1/0 کاربرد در بین اثرات متقابل اسید هیومیك در آزوسپریلیوم،

و با برخی  درصد رسید 12/14هیومیك در مصرف آزوسپریلیوم موجب افزایش نیتروژن گردید که به 

در این آزمایش مصرف  (.44-1)شکل  داری را نشان نداددیگر از ترکیبات تیماری اختالف معنی

-د هیومیك به تنهایی اختالف معنیکیلوگرم در هکتار اسی 1آزوسپریلیوم به تنهایی با تیمار کاربرد 

 (. 44-1داری را از لحاظ تاثیر بر نیتروژن برگ نشان ندادند )شکل 

 

 آزوسپریلیومتحت تأثیر سطوح مجتلف اسید هیومیك و  برگ نیتروژنمقایسه میانگین  -44-1شکل 
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صرف م ،جانبه تیمارهابیانگر این نکته است که در بین اثرات متقابل سه 41-1بررسی شکل 

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در مصرف  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در  922

د بود، به خود اختصاص داد و درص 31/11آزوسپریلیوم باتترین مقدار درصد نیتروژن را که معادل 

ت تیماری داری با برخی دیگر از ترکیباکه البته از لحاظ آماری اختالف معنی را از آن خود کرد برتری

کیلوگرم در هکتار نیترات  912درصد نیتروژن موجود در برگ گل مریم در گیاهانی که . نداشت

درصد( را دریافت کردند  11/91پتاسیم در عدم کاربرد اسید هیومیك در مصرف آزوسپریلیوم )معادل 

کیلوگرم  1کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در  922کمترین مقدار را نشان داد که با ترکیب تیماری 

داری درصد بود، اختالف معنی 20/01که معادل در هکتار اسید هیومیك در عدم مصرف آزوسپریلیوم 

 (.41-1را نشان نداد )شکل 

 

تحت تأثیر سطوح مجتلف نیترات پتاسیم ، اسید هیومیك و برگ  نیتروژنمقایسه میانگین  -41-1شکل 

 آزوسپریلیوم

کاربرد  -9توان گفت که ر این آزمایش میگیری شده ددر نهایت در مورد سه عنصر اندازه

میزان فسفر را کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك،  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  922

کیلوگرم در  1ها استفاده از آزوسپریلیوم به همراه جانبه عاملدر بین ترکیبات سه -0افزایش دادند. 

در مورد  -3هکتار اسید هیومیك و عدم استفاده از نیترات پتاسیم موجب افزایش فسفر گردید. 
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بیان کرد که کاربرد باتترین سطح اسید هیومیك به همراه عدم کاربرد طور اینتوان پتاسیم می

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم در  922مصرف  -4 .آزوسپریلیوم موجب افزایش پتاسیم برگ شد

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك در مصرف آزوسپریلیوم باتترین مقدار درصد نیتروژن را که  1/0

درصدی را نشان  02/92د بود، به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد افزایش درص 31/11معادل 

 داد.
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 گیرینتیجه -5-5

در این  تاثیر نیترات پتاسیم بر گل مریمدر مورد نهایی به طور کلی به عنوان  نتیجه 

 توان گفت که:آزمایش می

 استفاده شد به تنهاییکیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم  912زمانی که  -9

 بیشترین وزن کل پیاز را شاهد بودیم. 

نیترات پتاسیم را دریافت کیلوگرم در هکتار  912قطر پیاز اصلی در گیاهانی که  -0

 داری افزایش یافت.کرده بودند، به طور معنی

 کاربرد باتترین سطح نیترات پتاسیم موجب افزایش تعداد پاگیاه گردید. -3

 کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم موجب افزایش طول سنبله شد. 912کاربرد  -4

 کلروفیل شد. محتوای کاهش در استفاده از نیترات پتاسیم موجب -1

 با کاربرد نیترات پتاسیم افزایش یافت.تعداد روز از ساقه تا برداشت گل  -1

 اسید هیومیک در این آزمایش تاثیرات زیر را بر گل مریم داشت:

کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك  1/0بیشترین میزان وزن پیاز اصلی مربوط به کاربرد  -9

 بود.

 بیشترین قطر پیاز را به خود اختصاص داد.کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك،  1/0کاربرد  -0

 .کلروفیل گردیدمحتوای  ش قطر گلچه و دراسید هیومیك موجب افزایکاربرد  -3

 آزوسپریلیوم بر گل مریم در این آزمایش به شرح زیر بود:تاثیر 

 دار قطر ساقه شد.استفاده از آزوسپریلیوم موجب افزایش معنی -9

 دار پیدا کرد.افزایش معنی آزوسپریلیومتعداد سوخك با مصرف  -0
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موجب کاهش تعداد روز تا به ساقه رفتن، قطر پیاز اصلی و کاهش  آزوسپریلیوممصرف  -3

 طول سنبله گردید.

 طور نتیجه گیری کرد که:توان ایندر مورد اثرات متقابل تیمارها در نهایت می

تعداد پاگیاه  استفاده از باتترین سطح نیترات پتاسیم در اسید هیومیك موجب افزایش -9

 .شد

کیلوگرم در هکتار  1/0در بین ترکیبات تیماری آزوسپریلیوم و اسید هیومیك، استفاده از  -0

 اسید هیومیك در عدم مصرف آزوسپریلیوم موجب افزایش وزن پیاز اصلی گردید.

کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم  922گانه، کاربرد همزمان در بین ترکیبات تیماری سه -3

سطح صفر اسید هیومیك و عدم مصرف آزوسپریلیوم بیشترین وزن کل پیاز را  به همراه

 نشان داد.

کیلوگرم در هکتار نیترات  912گانه عدم مصرف آزوسپریلیوم در ترکیب تیماری سه -4

 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیك، بیشترین وزن پیاز اصلی را دارا بود. 1/0پتاسیم و 

ات پتاسیم و اسید هیومیك به همراه مصرف آزوسپریلیوم، استفاده از باتترین سطح نیتر -1

 درصد گلدهی را افزایش داد.

کیلوگرم در هکتار اسید  1/0کیلوگرم در هکتار نیترات پتاسیم به همراه  922کاربرد  -1

 هیومیك، میزان فسفر را افزایش دادند. 

کیلوگرم در هکتار  1ها استفاده از آزوسپریلیوم به همراه جانبه عاملدر بین ترکیبات سه -1

 اسید هیومیك و عدم استفاده از نیترات پتاسیم موجب افزایش فسفر گردید.

طور بیان کرد که کاربرد باتترین سطح اسید هیومیك به توان ایندر مورد پتاسیم می   -1

 همراه عدم کاربرد آزوسپریلیوم موجب افزایش پتاسیم برگ شد.
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کیلوگرم در هکتار اسید  1/0پتاسیم در کیلوگرم در هکتار نیترات  922مصرف    -1

 31/11هیومیك در مصرف آزوسپریلیوم باتترین مقدار درصد نیتروژن را که معادل 

 درصدی را نشان داد. 02/92درصد بود، به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد افزایش 

 

 

 پیشنهادات -5-6

 شود:موارد زیر برای حصول نتایج تکمیلی پیشنهاد می

 تری از سطوح نیترات پتاسیم بر رشد گل مریم بررسی شود.وسیع دامنه -9

 در سطوح دیگر بر صفات کمی و کیفی گل مریم بررسی شود. هیومیك تاثیر اسید  -0

شود سطوح دیگری در دو سطح بررسی شد بنابراین پیشنهاد می آزوسپریلیومدر این آزمایش  -3

 بر گل مریم بررسی شود.  آزوسپریلیوماز 

 اطق گرمتر شهرستان شاهرود.کاشت در من -4

 استانداردسازی تولید پیاز. -1
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خشك برگ، وزن پیاز اصلی و  یومیك و آزوسپریلیوم روی وزن تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید ه -9جدول پیوست 

 وزن کل پیاز گل مریم 

 

 

 

خشك برگ، وزن ومیك و آزوسپریلیوم روی وزن اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیمقایسه میانگین  -0جدول پیوست 

 وزن کل پیاز گل مریمپیاز اصلی و 

 وزن کل پیاز         اصلی وزن پیاز       وزن خشك برگ        تیمار

 گرم                 

    نیترات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

 b31/03 b11/990 b94/934  شاهد

922  c33/02 b30/921 c01/991 

912  a14/01 a31/943 a00/911 
LSD 5%  111/9 114/1 111/9 

    )کیلوگرم در هکتار( اسید هیومیك

 a11/01  b41/991 a 31/943  شاهد

1/0  a14/03  a19/941 c11/901 

1  b10/91  c43/922  b01/931 
LSD 5%  111/9 114/1 111/9 

     آزوسپریلیوم

 a19/00 a12/900  a223/931  مصرف

 a19/03  a11/902  a11/931  عدم مصرف
LSD 5%  141/9 103/4 121/9 

 باشد.دار نمییك حرف مشترک هستند اختالف معنی میانگین هایی که حداقل دارای

 وزن کل پیاز وزن پیاز اصلی وزن خشك برگ آزادیدرجه  منابع تغییر

 91/2 11/1019 41/2 0 تکرار

 0 ** 92/901 **11/1391 **13/1911 (N)نیترات پتاسیم

 0 ** 41/911 **11/1141 **11/131 (H)اسید هیومیك

 9 14/93 91/49 13/2 (A)آزوسپریلیوم

N*H 4 ** 19/40 **34/0911 **91/0411 

N*A 0 09/00 **11/111 11/93 

H*A 0 **11/11 **19/0111 **11/0219 

N*H*A 4 14/1 **32/4101 **94/9919 

 44/1 19/10 14/1 34 خطا

%CV  991/90 221/1 931/0 



118 
 

تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی تعداد برگ، شاخص سطح برگ و  -3جدول پیوست 

 گل مریم درصد کلروفیل

 

 کلروفیل محتوای شاخص سطح برگ تعداد برگ درجه آزادی منابع تغییر

 43/1 211/2 20/9 0 تکرار

 0 29/2 ** 91/9 *34/41 (N) نیترات پتاسیم

 0 13/2 ** 00/2 **14/19 (H)اسید هیومیك 

 9 21/2 223/2 24/01 (A) آزوسپریلیوم
N*H 4 11/2 ** 30/4 49/92 
N*A 0 11/2 ** 03/9 02/2 
H*A 0 11/2 ** 10/1 41/3 

N*H*A 4 92/9 ** 49/9 92/1 

 21/99 291/2 11/2 34 خطا
%C.V  91/1 431/1 411/1 

 .باشددرصد می 9و  1دار در سطح ب معنی*و**  به ترتی

 

 

اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی تعداد برگ، شاخص سطح برگ و مقایسه میانگین   -4جدول پیوست 

 کلروفیل گل مریمدرصد 

 کلروفیلمحتوای  شاخص سطح برگ تعداد برگ  تیمار

  

    نیترات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

 a12/1 c 10/9 a 41/42   شاهد

922   a11/1 b 11/9 b 19/31 

912   a14/1 a 29/0  a92/42 
LSD 5%  112/2 219/2 011/0 

    هکتار(یلوگرم در )ک اسید هیومیك

 a 21/1 b 13/9 b 11/31   شاهد

1/0   a 11/1 a 13/9 a 41/49 

1   a 11/1 b 14/9 b12/31 
LSD 5%  112/2 219/2 011/0 

     آزوسپریلیوم

 a 11/1  a 19/9 a 13/31  مصرف

 a 87/1 a 11/9 a92/42  عدم مصرف
LSD 5%  441/2 214/2 149/9 

 باشد.دار نمییك حرف مشترک هستند اختالف معنی هایی که حداقل دارایمیانگین
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تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی قطر ساقه و قطر پیاز اصلی گل   -1جدول پیوست 

 مریم

 قطر پیاز اصلی قطر ساقه درجه آزادی             منابع تغییر

 01/011 11/2 0 تکرار

 0 12/2 **11/911 (N)نیترات پتاسیم

 0 11/2 **31/01 (H)اسید هیومیك

 9 **32/3 **10/901 (A)آزوسپریلیوم
N*H 4 *41/9 **90/91 
N*A 0 01/9 **11/40 
H*A 0 14/2 **91/19 

N*H*A 4 10/2 **13/11 

 11/9 31/2 34 خطا

%C.V  421/1 914/4 

 .باشددرصد می 9و  1دار در سطح ب معنیو**  به ترتی *

 

اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی قطر ساقه و قطر پیاز اصلی گل مقایسه میانگین   -1جدول پیوست 

 مریم

 قطر پیاز اصلی      قطر ساقه  تیمار

 میلی متر 

    نیترات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

 c01/01  21/1  شاهد

922  01/1  b10/32 

912  14/1  a21/31 
LSD 5%  112/2  111/2 

    اسید هیومیك )کیلوگرم در هکتار(

 a09/33  20/1  شاهد

1/0  40/1  b11/32 

1  19/1   b91/39 
LSD 5%  112/2  111/2 

     آزوسپریلیوم

 a12/1  b02/32  مصرف

 b22/1  a01/33  عدم مصرف
LSD 5%  434/2  133/2 

 .باشددار نمییك حرف مشترک هستند اختالف معنی هایی که حداقل دارایمیانگین
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تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی تعداد پاگیاه و تعداد سوخك گل  -1جدول پیوست 

 مریم

 سوخكتعداد  تعداد پاگیاه درجه آزادی          منابع تغییر

 11/00 11/1 0 تکرار

 0 **40/91  **29/34 (N)نیترات پتاسیم

 0 **10/31  **11/41 (H)اسید هیومیك

 9 24/2 **11/11 (A)آزوسپریلیوم
N*H 4 **19/43 **41/39 
N*A 0 **01/91 **49/19 
H*A 0 **10/03 **02/12 

N*H*A 4 **31/43 **01/03 

 11/1 10/9 34 خطا
%C.V  419/91 101/90 

 .باشددرصد می 9و  1ب معنی دار در سطح *و**  به ترتی

 

 

اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی تعداد پاگیاه و تعداد سوخك گل مقایسه میانگین  -1جدول پیوست 

 مریم

 

 باشد.دار نمییك حرف مشترک هستند اختالف معنی هایی که حداقل داراینمیانگی

 

 

 

 

  تعداد سوخك تعداد پاگیاه تیمار

  نیترات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

 a11/1 a11/91  شاهد

922  b49/1  b21/91 

912  a41/1 a12/91 
LSD 5% 111/2 111/9 

  اسید هیومیك )کیلوگرم در هکتار(

 a31/1 b11/91  شاهد

1/0  b11/1 b13/91 

1  a33/1 a94/02 
LSD 5% 111/2 111/9 

   آزوسپریلیوم

 a41/1  a11/91  مصرف

 a14/1  b33/91  عدم مصرف

LSD 5% 101/2 321/9 
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گل و نیتروژن برگ سفر یومیك و آزوسپریلیوم روی پتاسیم، فتجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید ه -1جدول پیوست 

 مریم

 

 نیتروژن فسفر پتاسیم درجه آزادی       منابع تغییر

 19/99 229/2 22229/2 0 تکرار

 0 **223/2 2220/2 *00/410 (N)نیترات پتاسیم

 0 **220/2 2221/2 **41/0111 (H)اسید هیومیك

 9 **293/2 *223/2 19/91 (A)آزوسپریلیوم

N*H 4 *229/2 **220/2 **12/191 

N*A 0 *229/2 **221/2 **01/9311 

H*A 0 **223/2 *220/2 **11/1099 

N*H*A 4 **223/2 **221/2 14/411 

 33/13 2221/2 2223/2 34 خطا

%C.V  324/09 119/03 93/94 

 .باشددرصد می 9و  1ب معنی دار در سطح *و**  به ترتی

 

 

 

و نیتروژن برگ فسفر ومیك و آزوسپریلیوم روی پتاسیم ، اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیمقایسه میانگین  -92جدول پیوست 

 گل مریم

 نیتروژن فسفر پتاسیم تیمار

  نیترات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

 a921/2 211/2  ab12/11  شاهد

922  b211/2 214/2  a02/13 

912  b211/2 211/2  b21/13 
LSD 5% 293/2 291/2 144/1 

  اسید هیومیك )کیلوگرم در هکتار(

 a923/2 211/2  b14/11  شاهد

1/0  b219/2 214/2  a24/10 

1  b211/2 211/2  b39/13 
LSD 5% 293/2 291/2 144/1 

    آزوسپریلیوم

 b214/2  a211/2  11/11  مصرف

 a921/2 b219/2  11/11  عدم مصرف
LSD 5% 292/2 293/2  

 باشد.دار نمییك حرف مشترک هستند اختالف معنی هایی که حداقل دارایمیانگین
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گلچه، تعداد روز تا به ساقه رفتن، تعداد روز از ساقه تا  تجزیه واریانس اثرات سطوح مجتلف نیترات پتاسیم، اسید هیومیك و آزوسپریلیوم روی ارتفاع ساقه، تعداد گلچه، طول سنبله، قطر غنچه، قطر -99جدول پیوست  1 

 2  هی گل مریمبرداشت گل و درصد گلد

 3 

تعداد روز تا به  قطر گلچه قطر غنچه طول سنبله تعداد گلچه ارتفاع ساقه درجه آزادی منابع تغییر
 ساقه رفتن

تعداد روز از ساقه تا 
 برداشت گل

 درصد گلدهی

 33/8 54/2 66/14 42/39 141/0 019/21 88/18 96/35 2 بلو 

 n.s96/38  *62/31  **34/39  **246/2 *23/131  n.s60/41  n.s32/10  *15/79  11 تیمار

 94/34 46/9 46/22 56/53 76/0 095/8 05/14 84/24 22 خطای آزمایش

%C.V  002/9 31/19 23/15 76/10 05/27 15/10 69/4 57/42 

 

 

 

 

 

4 
 5 

 6 

 7 

8 

1

0 
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Study of the effects of humic acid, biological fertilizer Bioazospier and 

KNO3 on quality and quantity of tuberose flowers (Polianthes tuberosa L.) 

 

Abstract 

In the last few decades, use of chemical inputs in agricultural land has caused 

numerous environmental problems in water pollution, loss of agricultural product 

quality and reduce soil fertility has been. These factors have caused that there is trend 

toward application non-chemical fertilizers for nutrient plants. According to 

environmental pollution and harmful effects of chemical fertilizers, the use of organic 

fertilizers and bio fertilizers must be remembered. Humic acid is a commercial product 

containing nutrients frequency that reason to improve soil fertility and increase the 

availability of nutrients to plants and as a result of the growth and yield are affected. Bio 

Fertilizers Azospirillum is one of the best sources of natural needs of crops, vegetable 

and fruit trees. To evaluate the effect of humic acid, bio fertilizers Azospirillum and 

KNO3
 on tuberose in a factorial experiment based on a Randomized Complete Block Design 

with three replications. The experimental were in faculty of agriculture in Shahrood University 

of technology. Factors studied were included potassium nitrate fertilizer on three levels (0, 100 

and 150 kg/ha), bio-fertilizer Azosprillium and Humic acid (0, 2.5 and 5 kg/ha). The result show 

that Humic acid along of increase floret diameter and chlorophyll percent. Application KNO3
 

thereby increase days for stem to flowering and decrease chlorophyll percent. In application 

Azosprillium had decrease affected on days to reach flowering stem, main diameter bulb and 

decrease rachis length. Steam diameter and number of bulblet were significant with application 

of Azosprillium. The result show that application 2.5 kg/ha Humic acid had the maximum size 

of bulb diameter. Application of 150 kg/ha KNO3 led to increase rachis length. The highest 

amount of main weight bulb about none-application Azosprillium with 2.5 kg/ha Humic acid. In 

the three-way interactions treatments, increase number of bulbs with treatment combination of 

100 kg/ha KNO3
 and 2.5 kg/ha Humic acid with application of Azusprillium. The maximum 

potassium of leaf were obtained in application 2.5 kg/ha Humic acid and Azosprillium. In this 

experiment, the simultaneous use of potassium nitrate and 2.5 kg per hectare Humic acid 

increase phosphorous of leaf. Application of 100 kg/ha potassium nitrate consumption at 2.5 

kg/ha humic acid in Azospirillum significantly increased leaf nitrogen. Application of 150 kg/ha 

KNO3 with 2.5 kg/ha Humic acid and application of Azosprillium, accounted for the highest 

percentage of flowering.  

Key words: Azosprillium, Humic acid, KNO3, Polianthes tuberosa. 
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