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  هچکيد

  
 نه چندان يها صول به ويژه در گلخانهت و کم بودن محيفي از مشکالت پرورش ژربرا کاهش کيکي

سه يد و مقايک اسيتر هومي گرم بر ليلي م٥٠٠ يهفتگ) اسپري(ن پژوهش اثر پاشش يدر ا. استاندارد است

 بر اکی والن يلي م٧ و ٥/٣ر ي با مقاديين غلظت در دو نوع محلول غذايآن با مصرف حل شده آن با هم

ج نشان داد اگرچه ينتا. دي گرديبو بررسي رقم ماليت گل ژربرايفيت و کيم جهت بهبود کميتر کلسيل

 از عناصر شود، اما ياريزان مصرف محلول آن، باعث بهبود جذب بسيد نتوانست به ميک اسيپاشش هوم

م باالتر ي سطح کلسير دارامايم در تيزان جذب کلسيم. ش دهديتوانست عملكرد را به اندازه آن افزا

 و ي در عمر گلداني داريتفاوت معن. مارها بودير تيش از سايد بيک اسيهمراه با مصرف محلول هوم

 باعث بهبود ثبات ي داريد به صورت معنيک اسيپاشش هوم. مارها مشاهده نشدين تين کل بيزان پروتئيم

د احتماالً يک اسيهوم.  گل را کاهش دادر شدن ساقهي از پي قطعات گلبرگ شد و تنش ناشي سلوليغشا

اه توانسته است سبب بهبود عمر پس از يک گيولوژيزيط في و بهبود شراي شبه هورمونيق اثرهاياز طر

  .ها شود برداشت گل

  

   .ن کلي، پروتئيت شبه هورمونيد، عمر پس از برداشت، فعاليک اسي ژربرا، هوم:يدي کليواژه ها

  
  مقدمه

  از خانواده آفتابگردان(.Gerbera jamesonii L)  ژربرا
دکنندگان يتول. استيده دني مهم شاخه بريهااز جمله گل

ت گل، يفيت و کيش کمين محصول عمدتاً به منظور افزايا
دهند يش مي را افزايي در محلول غذاييغلظت عناصر غذا

ست يل زيها و مسانهيش هزي افزاهمراه باکه البته اغلب 
 ).Zheng et al., 2004( شوديقع نمز وايد ني مفيطيمح
ن يت و کاهش ايري مدي برايين اتخاذ راهکارهايبنابرا

 يمريب پليک ترکيد يک اسيهوم. باشدي ميمشکل ضرور
ت، ي خاک، پي مواد آليدگيجه پوسي است که در نتيعيطب
  واند جهت تيد که ميآيره به وجود مين و غيگنيل

  رفته شودت آن به کار گيفيش محصول و کيافزا

(Nardi et al., 2002) .د يک اسيدر خصوص نحوه اثر هوم
توان اثر آن را به دو ي وجود دارد اما مي متعدديهاگزارش

ب شبه يک ترکيم به عنوان ياثر مستق: م کرديدسته تقس
و اثر ) Nardi et al., 2002; Zheng et al., 2004 (يهورمون

ق ي از طرييش جذب عناصر غذايم به صورت افزايرمستقيغ
 يريپذ و حفظ نفوذياکنندگي و احيکنندگ ت کالتيخاص

 ,.Chen & Aviad, 1990; Sanchez-Sanchez et al)غشاء 

، بهبود  در خاكزجاندارانيسم ريش متابولي افزا،(2002
شه و ساقه يش رشد ري خاک و افزايکيزيت فيوضع

)Atiyeh et al., 2002 .(Nikbakht et al. (2008)  نشان
  ييد در محلول غذايک اسي که کاربرد هومدادند

  .ش دهديم را افزايتواند جذب کلسياه ژربرا ميگ
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Tejada & Gonzalez  (2003)  ک ي هومپاششنشان دادند
اهان مارچوبه توانست ي گينه بر روي آميدهايد و اسياس

 و يي هم در اندام هوا،کرو و ماکرو رايجذب اغلب عناصر م
  ديگر باعث افزايش از طرف وهدش ديها افزازوميهم در ر
 سه ي ط.بشودز ي ني خوراکيهاد ساقهيل و کاروتنوئيکلروف

د يک اسيمار با هومي معلوم شد که تآنان يسال بررس
 .اهان شده استيها در گدراتيد کربوهيش توليسبب افزا
تواند عملکرد ين موضوع مي کردند که اينيبشي پايشان
. ش دهدي افزاي باردهيها سالي مارچوبه را طيهابوته

Fernandez-Escobar et al.  (1996)عصاره پاششز با ي ن 
افتند ي و مزرعه دريط گلخانه ايتون در شرايت بر زيلئونارد

ش يها افزام و آهن در برگيزيم، بر، منيکه تجمع پتاس
زان ي اگر ميابد ولييش ميها افزاابد و رشد ساقهييم

 پاشش باشد، افياز حد کتروژن برگ کمتر يم و نيپتاس
 Yildirim. تواند آن را جبران کنديد نميک اسيهوم

 پاششدر بستر و د يک اسيهومسه کاربرد ي با مقا(2007)
تواند يمارها مين تي ايافت که هر دوي دريبر گوجه فرنگ

 يرسشيش داده و سبب پيت محصول را افزايت و کميفيک
کالت شده به  ي دو تا چهار مرتبه روپاشش. محصول شود

وه و برگ ي را در ميزان رويد توانست ميک اسيله فولويوس
هر چند . ش دهدي افزايدار يزان معنيب به ميدرختان س
 در خاک ين ماده وقتي سرعت انتقال ا رسدي مبه نظر

 ). Nielsen& Starkey, 1999(شتر است ياستفاده شود ب
ت يفيش و حفظ کين عناصر در افزاي از مهمتريکي
ثابت ). Hepler, 2005(م است يده کلسي شاخه برياه گل

نطور يت گل ژربرا پس از برداشت و هميفي که کشده است
 با غلظت يمي ارتباط مستق در آنعارضه خمش گردن

 & Gerasopoulos)م داخل بافت ساقه گل دارديکلس

Chebli, 1999) .لن بر اثر يد اتيگرکاهش تولي دياز سو
 در مورد ياهي گيهاتم در بافيش غلظت کلسيافزا
 خک و رز گزارش شده استيده مي شاخه بريها گل

(Michalczuk, 1989; Volpen & Elad, 1991).  
د يک اسير هومي نحوه تاثين پژوهش بررسيهدف از ا

 مصرف در جينتا سه آن باي و مقايبه صورت محلول پاش
 کيولوژيزي فيهاتيبر فعالو مطالعه اثر آن  ييمحلول غذا

ن، جذب عناصر به خصوص يد پروتئي جمله تولاه ازيگ
 جينتا .ها پس از برداشت بودت گليت و کميفيم و کيکلس
 است که در صورت تي اهمزي از آن رو حاشي آزمانيا

تواند به کمک روش ي مدي اسکيمثبت بودن اثر، هوم

 برداشت شده يها گلتيفي و کتي کميساده محلول پاش
  . قرار دهدريرا تحت تاث

  
  هاد و روشموا

بو ياهان ژربرا رقم مالي گ:ط کاشتي و شراياهيمواد گ
 دانشگاه جه يک در گلخانه هايدروپونيستم هيک سيدر 
 ۴ گلدان ۴۵اهان در يگ. افتندين پرورش يانگ کشور چيج
ت ماس يو پ)  متريلي م۲‐ ۵(ت ي با مخلوط بستر پرليتريل
ش يآزما. کشت شدند۱:۱به نسبت ) شرکت فافارد، کانادا(

 تکرار به اجرا گذاشته ۳ با ي تصادفبه صورت طرح کامالً
ه شد و غلظت عناصر به ي با آب مقطر تهييمحلول غذا. شد
تر، ي والن بر لي اکيليعناصر پرمصرف به م(ن شرح بود يا

م ي، کلس)۸۴/۵(م يپتاس): کرو موالريعناصر کم مصرف به م
، )۲/۱۱(ترات ي، ن)۱/۱(وم ي، آمون)۲/۲(م يزي، من)۵/۳(

، )۵(، منگنز )۳۵(و آهن ) ۲/۱(، فسفر )۵۴/۲(سولفات 
آهن به صورت کالت ). ۳۰(و بور) ۷۵/۰(، مس)۴ (يرو

Fe-EDDHA يکيت الکتريت هدايقابل). ۲۰( اضافه شد 
م ي تنظ۶/۵ درpHمنس بر متر بود و ي زي دس۸/۱‐ ۹/۱

 ۲/۶۱ يدارا(ت  يد با منشا لئونارديک اسيهوم. ديگرد
لوگرم وزن خشک و يتروژن بر کي گرم ن۱۳/۳درصد کربن، 

د يک تولياز ) لوگرم وزن خشکي گرم فسفر بر ک۸۹/۲
 گرم يلي م۵۰۰به غلظت  شد و يدارين خريکننده در چ

 ي بر روي به صورت هفتگي سمپاش دستلهي به وستريبر ل
گر ي ديين دو نوع محلول غذايهمچن. دي گردپاششبرگها 

 ذکر شده همراه با ک به شرحيمحلول شماره . ساخته شد
 ميلي اكي ۵/۳و د يک اسيتر هومي گرم بر ليلي م۵۰۰
و محلول شماره دو همانند محلول  كلسيم تريبر ل والن

 همراه با  كهمي کلساکی والن ۷زان يک اما با ميشماره 
  .د بوديک اسيتر هوميگرم بر ليلي م۵۰۰

) نياز بهمن تا فرورد(تر ي ليلي م۲۵۰اه روزانه ي هر گ
از محلول ) بهشتين تا اردياز فرورد(تر ي ليلي م۵۰۰ا يو 
 ۲۹±۲ هوا در گلخانهين دمايانگيم. کرديافت مي درييغذا

 درگراد ي درجه سانت۲۴±۳ در روز و گراديدرجه سانت
 درصد ۵۰±۸/۵ و ۵/۷۵±۲/۵ن ي بي و رطوبت نسب بودشب
 تا ۵/۱۴۰ ±۶۰ ين روزانه تابش فعال فتوسنتزيانگيو م
  . تر بر وات مربع بود م۱۵۰±۴۲۰

 برگ ۴ از هر تکرار :ياهيه بافت گي و تجزينمونه بردار
 و شستشو يآور جمع، ساقه گل۴ا يکامال باز شده جوان و 
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 ي درجه سانت۶۰د و پس از خشک کردن در آون يگرد
زان عناصر ي از آنها به منظور سنجش ميريگگراد، عصاره

 نرمال ۱ کيدريد کلري به کمک اسيريگبه روش عصاره
   درجه ۵۵۰ ي خشک در دمايريپس از خاکسترگ

 يريگاندازه.  ساعت انجام گرفت۵گراد به مدت يسانت
  غلظت . تروژن کل بر اساس روش کجدال بودين

 ICPستم ي به کمک سيم، آهن و رويم، کلسيپتاس
 يسنج فسفر از روش رنگياما برا.  شديريگ اندازه

vanadomolybdophosphoric acidنانومتر به ۴۶۰ر  د 
  . (Mills & Jones, 1996)کمک اسپکتروفتومتر استفاده شد

 به دو ي سلولي ثبات غشا:ي سلولي غشايرينفوذپذ
ش پس از برداشت ي روز از شروع آزما۶صورت پس از 
 گرم گلبرگ ۵/۰مار يدر روش اول از هر ت. ارزيابي گرديد

 شد ي متر مربع جدا سازي سانت۱×۱ به اندازه يدر قطعات
 آب يش حاوي ديقه به پتريو به منظور شستشو چند دق

 يش حاويسپس قطعات به لوله آزما. مقطر انتقال داده شد
زه منتقل شدند و در تکان يونيتر آب دي ليلي م۵/۲۲

قه به ي دور در دق۱۵۰با سرعت گردش ) کريش(دهنده 
 گراد قرار داده ي درجه سانت۲۵ يقه در دماي دق۳۰مدت 

سپس . (EC1) شد يريگ آن اندازهEC از آن شدند و بعد
 گراد منتقل ي درجه سانت۱۰۰ن لوله ها به آب جوش يهم

پس از آن لوله .  شدنديقه در آن نگهداري دق۱۵و به مدت 
 ، آب سردي توسط قرار دادن در ظرف حاوبه سرعتها 

. ده شدي سنج(ECT) آن محلول داخلEC ند وخنک شد
 دير محاسبه گرديزق ي به طريونيسپس درصد نشت 

)Zhang et al., 2006:(  
EC1  %۱۰۰ = ينشت يون  ECT  

 که يکيت الکتري هدايريگن روش اندازهيدر ا
 يريگار اندازهيباشد به عنوان معي ميونيدهنده نشت  نشان
در روش دوم، نشت . دي استفاده گردي غشاء سلوليداريپا

 يد بررس غشاء موريدارين به عنوان شاخص پايانيآنتوس
 يريگ ن صورت که همانند روش قبل نمونهيبه ا. قرار گرفت

ن قطعات در مدت دو ساعت چند مرتبه در يانجام شد و ا
. زه جهت شستشو قرار داده شدنديونيآب مقطر د

ها اضافه شد و پس از تر آب به نمونهيليليم۱۰سپس
زان يگراد مي درجه سانت۲۵ ي ساعت در دما۱۲گذشت 

نومتر به کمک اسپکتروفتومتر ثبت شد  نا۵۲۵جذب در 
)Poovaiah, 1979.(  

کنواخت از نظر گل ي يها  گل:ش پس از برداشتيآزما
 يهامتر در ساعتي سانت۴۵‐ ۵۰ن و ساقه گل به طول يآذ
در . زوم برداشت شدنديق شکستن از ريه صبح از طرياول
 بالغ ي خارجيهاف گلچهي رد۲‐۳ آماده برداشت، يهاگل

 ۴۰ يير آب به طول نهاي گل در زيهاساقه. بودندشده 
تر محلول يم ليها در نآنگاه گل. متر برش داده شدنديسانت

 يدروکسي ه‐۸تر يگرم بر ليلي م۲۰۰ ينگهدارنده حاو
 پس از برداشت در يها شيترات در اتاق آزماين سيکوئنول
 ۶۰±۵ ي گراد، رطوبت نسبي درجه سانت۲۴±۱ يدما

.  شدندي ساعته نگهدار۱۶) وديتوپرف (يدرصد و دوره نور
 درجه گل ۹۰ش از يخم شدن ب(عارضه خمش گردن 

ا يان آن به صورت خمش گردن يپا (يو عمر گلدان) نيآذ
به صورت روزانه ) ر شدن گلبرگ ها در نظر گرفته شديپ
ک بار ي روز ۳هر . مار ثبت شدي هر تي گل به ازا۱۲ يبرا

  . شدندي مها وزن ض و گليمحلول نگهدارنده تعو
ن بر اساس روش يزان پرولي م:ني پروليريگاندازه

 يق سنجش مقدار محصول رنگيتس و همکاران از طريب
 روز از آغاز ۶د پس از يک اسيدرين هين با نيواکنش پرول

). Bates, 1973(ش پس از برداشت به دست آمد يآزما
 نانومتر به کمک اسپکتروفتومتر ۵۲۰زان جذب در يم

 استاندارد از ين به کمک منحنيقدار پرولم. خوانده شد
کرو مول بر گرم يش آماده شده محاسبه و به صورت ميپ

  .ده استيان گرديوزن تر ب
ن کل بر اساس يزان پروتئي م:ن کلي پروتئيريگاندازه

 به دست آمد 1انت بلويلي برير رنگ توسط کوماسييتغ

)Nardi et al., 2002 .(لفا. ن شرح استيمراحل کار به ا (
  بدون از محلي گرم نمونه برگ۳/۰ : نمونهيسازآماده

) ۸/۷ اچ،يپ(تر بافر فسفات ي ليلي م۳رگبرگ گرفته شد و 
 ينيها در داخل هاون چسپس نمونه. به آن افزوده شد

ده ييند ساد شي ميخ خرد شده نگهداري يخنک که رو
 يهي بد.يد که بافت کامالً در آن حل گردي به نحودش

 ۴ تا ۰ يز تا زمان استفاده در دمايها ن محلول ياست تمام
ها به سپس نمونه. نددشده بو ي گراد نگهداريدرجه سانت

 ۱۰۰۰۰( گرادي درجه سانت۴فوژ يقه در سانتري دق۲۰مدت 
 اندازه يبرا) عصاره (يياز محلول باال. فوژ شديسانتر) يج
 :نيزان پروتئيسنجش م) ب. ن استفاده شدي پروتئيريگ

 گرم ۰۵/۰ که شده ين صورت تهي به اG250لول ابتدا مح
                                                                                         
1. Coomassie brilliant blue 
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 ۵۰و % ۹۵تر اتانول ي ليلي م۲۵انت بلو در يلي بريکوماس
سپس به کمک . حل شد% ۸۵ک يد فسفريتر اسي ليليم

 يبرا. تر رسانده شدي ليلي م۵۰۰ ييآب مقطر به حجم نها
تر از عصاره نمونه يکرولي م۱۵ن کل، يزان پروتئيسنجش م

 افزوده شد و جذب در G250 محلول تر ازي ليلي م۳به 

 . نانومتر قرائت شد۵۹۵ در طول موج١اسپکتروفتومتر
به ) ۷ اچ، يپ(تر بافر فسفات يکرولي م۱۵) بالنک(شاهد 
ن ي پروتييزان نهايم.  بودG250تر محلول ي ليلي م۳همراه 

ن ي استاندارد رسم شده به کمک آلبوميکل از منحن

  .  به دست آمد٢نيبوو

به SAS ستم يها در س  داده:ها ل دادهيحله و تيتجز
ه و توسط آزمون يک طرفه تجزيانس يز واريکمک آنال

LSDل ياز تبدي مورد نقعدر موا. سه شدندي مقا هانيانگي م
  .ها صورت گرفت داده

  
  ج ينتا

 هوميك اسيد حداقل توانسته است پاششبه طور كلي 
حلول در بسياري از صفات اثر مشابه با اثر مصرف آن در م

هر چند تاثير مثبتي بر گروهي ديگر از . داشته باشدغذايي 
كاربرد همزمان هوميك اسيد و . صفات نداشته است

بيشترين تاثير را بر ) محلول دوم(كلسيم در سطح باال 
بر اساس شاخص نسبت وزن تر ساقه به  (توسعه ريشه

 ۵۰۰ هوميك اسيد به غلظت پاشش داشته است و )ريشه
ليتر نتوانسته است سبب بهبود اين شاخص گرم در  ميلي
هر چند مقدار گل توليدي در محلول دوم ). ۱جدول(شود 

 هوميك اسيد بوده است اما تفاوت پاششبيشتر از 
 هوميك پاشش). ۱جدول(داري با آن نداشته است  معني

اسيد توانسته است به همان ميزان استفاده در محلول 
م را در اندامهاي  پتاسي وهوميك است، تجمع نيتروژن

اما ميزان كلسيم در ساقه ). ۱جدول(گياهي حفظ نمايد 
ي مصرف در محلول آن افزايش نيافته است  گل به اندازه

 هوميك اسيد توانسته است غلظت آهن پاشش). ۱شکل(
برگ را نسبت به تيمارهاي داخل محلول افزايش بيشتري 
 بخشد، هر چند مقدار آهن داخل دمگل به همان ميزان

اين الگو البته براي روي ). ۲جدول(بهبود نيافته است 
 هوميك اسيد نتوانسته مقدار پاشششود و  مشاهده نمي

                                                                                         
1. Shimadzo UV 2401 PC  
2. Albumin bovine 

 پاشش). ۲جدول(آن را در برگ و ساقه گل بهبود بخشد 
 ،هوميك اسيد بيش از تيمار مصرف در محلول غذايي

ها از  ميزان پرولين را كاهش داده و از نشت آنتوسيانين
 يپاششمصرف ). ۲جدول (كردلوگيري غشاي سلولي ج

ها همان  هوميك اسيد بر خصوصيات پس از برداشت گل
تاثيري را داشته است كه تيمارهاي حاوي هوميك اسيد 

  .تواند نقطه مثبت اين آزمايش باشد اند كه مي داشته
  

  بحث
 مختلف در يهاد با غلظتيک اسياثر کاربرد هوم

کبخت و يط نشتر توسياهان ژربرا پي گييمحلول غذا
 که اثر بود قرار گرفته و معلوم شده يهمکاران مورد بررس

  ن مواد به غلظت استفاده از آنها وابسته استيا
(Nikbakht et al., 2008) .ن پژوهش نشان يج اينتا

 هوميك پاششدهد، توسعه ريشه نتوانسته است توسط  يم
اد زماني ايجرسد اين اثر بيشتر  به نظر مي. اسيد بهبود يابد

   در تماس باشد هوميك اسيد با ريشهشود كهمي
(Nardi et al., 2002) . در نيز سانچزـ كنده و همكاران

اي فلفل به كمك محلول غذايي داراي  كشت گلخانه
 درصد توسعه ۵۶ها تا  هوميك اسيد متوجه شدند، ريشه

 هوميك اسيد پاششاز سوي ديگر . اند بيشتري يافته
 را همانند Feو   Nري مانند توانسته است ميزان عناص

 & Sanchez-Conde) آن افزايش دهديكاربرد محلول

Ortega, 1986) . اين نتايج با نتايج فرناندز ـ اسكوبار و
 گياهان نبايد تحت كه بيان مي كندهمكاران  در قسمتي 

 هوميك اسيد پاشششرايط كمبود عناصر غذايي باشند، تا 
 مطابقت دارد بتواند جذب عناصر را بهبود بخشد

(Fernandez-Escobar et al., 1996) . اثر بهبود جذبFe 
توسط هوميك اسيد احتماالً به خاصيت احيا كنندگي آن 

گردد كه در دسترس بودن و تجمع آهن را در بافت  بر مي
 ).Nikolic et al., 2003(گياهي افزايش داده است 

توانند از غشاها   ميديك اسي هومهاي با وزن كممولكول
 آهن شوند و در احيايآپوپالست باعث  عبور كرده و در

 ,.Nikolic et al)دسترس بودن آهن را افزايش دهند

شود چون  اما اين اثر در مورد فلز روي ديده نمي. (2003
 توسط هوميك اسيد به يمكانيسم افزايش جذب رو

 گردد كه در اينجا چون خاصيت كالت كنندگي آن بر مي
هوميك اسيد به صورت محلول استفاده نشده است، 

 اين اثر را ايجاد نمايد پاششنتوانسته فقط به كمك 
)White & Chaney, 1980.(  



 ۷۳  ...اثر پاشش هوميک اسيد بر جذب عناصر، ميزان پروتئين و : کافي و همکاران  

 * اثر تيمارهاي آزمايش بر صفات رشد و تجمع فسفر و پتاسيم، نيتروژن، آهن و روي در برگ و دمگل‐۱جدول 

آهن دمگل 
 پي پي ام(

)وزن خشک

آهن برگ 
 امپي پي (

)وزن خشک

روي  دمگل 
 پي پي ام(

)وزن خشک

روي برگ 
 پي پي ام(

)وزن خشک

نيتروژن 
درصد  (دمگل

)وزن خشک

نيتروژن برگ 
درصد وزن (

 )خشک

پتاسيم دمگل
درصد وزن (

 )خشک

پتاسيم برگ 
درصد وزن (

 )خشک

فسفر دمگل 
درصد وزن (

 )خشک

فسفر برگ 
درصد وزن (

 )خشک

تعداد گل 
به ازاي هر 

 بوته

زن نسبت و
تر ساقه به 
 ريشه

 **تيمار

۸۳/۴  b ۷/۱۳  b ۸۳/۳  b ۷۱/۶  ab ۱۵/۲  a ۳۴/۳  a ۷۵/۴  a ۸۴/۵  b ۵۵/۰  b ۶۵/۰  b ۷۷/۵  b ۲۵/۳  ab   ۱محلول 
۸۸/۱۲  a ۰۵/۱۴   a ۶۰/۷  a ۷۲/۹  a ۸۸/۱  a ۰۸/۳  a ۱۱/۵  a ۴۸/۶  a ۵۹/۰  a ۷۱/۰  a ۷۷/۷  a ۹۷/۲  b  ۲محلول 
۵۱/۶  b ۱۱/۱۸  a ۴۲/۴  b ۸۴/۴  b ۰۸/۲  a ۱۵/۳  a ۶۵/۴ a  ۳۰۰/۵ c ۴۹/۰ c ۶۴/۰  b ۲۲/۶  ab ۷۴/۴  a  پاششHA
۳۲/۴  ۷۵/۲  ۹۸/۱  ۴۲/۳  ۳۵/۰  ۳۶/۰  ۶۵/۰  ۱۹/۰  ۰۲۴/۰  ۰۵۷/۰  ۸۸/۱  ۶۶/۱  LSD 
۸/۲۵  ۰۲/۹  ۸۵/۱۸  ۱۴/۲۴  ۲۵/۶  ۶۳/۸  ۱۸/۶  ۶۹/۱  ۲۰/۲  ۳۱/۴  ۳/۱۴  ۳/۲۲  CV 

  . درصد معني دار نبوده اند۵ در سطح LSD با استفاده از آزمون در هر ستون ميانگين هايي که داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري*
  ميلي گرم بر ليتر درمحلول۵۰۰ بر ليتر و هوميک اسيد اکی والن ۵/۳کلسيم : محلول يک**

   ميلي گرم بر ليتر درمحلول۵۰۰ بر ليتر و هوميک اسيد اکی والن ۷کلسيم : محلول دو
   ميلي گرم بر ليتر هوميک اسيد۵۰۰اشش و پ  بر ليتراکی والن ۵/۳کلسيم : HAپاشش 

  
 *ها ات پس از برداشت گل اثر تيمارهاي آزمايش بر ميزان پروتئين کل، ثبات غشاي سلولي، مقدار پرولين و خصوصي‐۲جدول 

عمر گلداني 
 )روز(

کاهش وزن تازه 
 روز ۹پس از 

 )درصد روز صفر(

خمش گردن 
 ۱۲روز

 )درصد(

خمش گردن 
 ۹روز 

 )درصد(

ولين مقدار پر
ميکرو مول بر (

 )گرم وزن تر

نشت يوني 
 )درصد(

جذب (آنتوسيانين 
 ) نانومتر۵۲۵در 

ميلي (پروتئين کل 
)گرم بر گرم وزن تر

 **تيمار

۳۳/۹  a ۵۲/۳۶  a ۰۰/۳۳  a ۰۰/۲۵  a ۷۳/۲ a ۸۴/۱۲ b ۰۴۵/۰ ab ۶۶/۴  a  ۱محلول 
۰۰/۱۱  a ۸۹/۳۹  a ۰۰/۴۰  a ۰۰/۳۵  a ۳۰/۲ b ۹۵/۱۷ a ۰۳۸/۰ b ۷۹/۴  a ۲ محلول 
۶۶/۱۱  a ۰۵/۴۴  a ۰۰/۲۵  a ۰۰/۲۵  a ۶۹/۲ a ۶/۱۵ ab ۰۵۰/۰ a ۳۰/۴  a  پاششHA 
۵۸/۳  ۸۲/۱۱  ۰۶/۲۱  ۸۹/۱۲  ۱۵/۲  ۳۷/۴  ۰۰۹۵/۰  ۹۷/۰  LSD 
۸۲/۱۶  ۷۸/۱۴  ۵۴/۱۵  ۷۸/۲۲  ۱۱۱/۰  ۱۵/۱۴  ۶۵/۱۰  ۶۲/۱۰  CV 

  . درصد معني دار نبوده اند۵ در سطح LSDمون در هر ستون ميانگين هايي که داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري با استفاده از آز*
  ميلي گرم بر ليتر درمحلول۵۰۰ بر ليتر و هوميک اسيد اکی والن ۵/۳کلسيم : محلول يک**

   ميلي گرم بر ليتر درمحلول۵۰۰ بر ليتر و هوميک اسيد اکی والن ۷کلسيم : محلول دو
  ر ليتر هوميک اسيد ميلي گرم ب۵۰۰ بر ليترو پاشش اکی والن ۵/۳کلسيم : HAپاشش 

  

  
   اثر تيمارهاي آزمايش دوم بر تجمع کلسيم در دمگل‐۱شکل

 ۵۰۰ دي اسکيهومو  تري بر لاکی والن ۵/۳ ميکلس: محلول يک
  . درمحلولتريگرم بر ل يليم

 گرم يلي م۵۰۰ دي اسکيهومو  تري بر لاکی والن ۷ ميکلس: محلول دو
  .لدرمحلو تريبر ل

 ميلي گرم بر ۵۰۰و پاشش   بر ليتراکی والن ۵/۳کلسيم : HAپاشش 
  .ليتر هوميک اسيد

  
دليل . كند همين مطلب در مورد كلسيم نيز صدق مي

اصلي افزايش غلظت كلسيم كه در اثر استفاده آن در 

 بر اثر كالت كنندگي ،شود محلول غذايي مشاهده مي
ين موضوع كلسيم است كه در اينجا به علت ذكر شده ا

حفظ ثبات ). Turkmen et al., 2004(محقق نشده است 
 سلولي با عالئم آن به صورت كاهش نشت يغشا

 از قطعات گلبرگي نيز همراه بوده ECها و  آنتوسيانين
ظاهراً مواد هوميك با وزن مولكولي پايين با قرار . است

گرفتن در غشاهاي سلولي نه تنها جذب يكسري از عناصر 
بخشند، بلكه به حفظ پايداري غشاهاي سلولي  ميرا بهبود 

اين توانايي براي ). Nardi et al., 2002(كنند  نيز كمك مي
هم چنين با ). Torre et al., 2001(كلسيم نيز وجود دارد 

توجه به وجود اسيدهاي آمينه مختلف در هوميك اسيد 
توان توقع داشت كه اين اسيدهاي آمينه نيز به طور  مي

  ر بهبود شرايط گياه موثر واقع شودمستقيم د

(Ding et al., 2001) .Tejada & Gonzalez (2003) نيز 
 هوميك پاششي آن با   اسيدهاي آمينه و مقايسهپاششبا 

   نوئيديكارت  و  لروفيلك  ميزان   كه كردند اسيد، مشاهده 

a

b b
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تيمار  
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 HAپاشش  محلول دو محلول يک
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 مارچوبه همراه با اغلب عناصر ميكرو و ي خوراکيها ساقه
. يابد  مييفزونها  يابد و باردهي مارچوبه ماكرو افزايش مي

ثابت شده است كه اين مواد داراي خواص شبه سيتوكيني 
از سويي احتماالً اين اثر . (Zhang & Ervin, 2004)هستند 

زاد و حفظ ثبات غشاء  باعث كاهش توليد اتيلن درون
ها و  سلولي شده است كه باعث كاهش نشت آنتوسيانين

  هاي گلبرگ شده است هساير عناصر از نمون

(Redman et al., 2002) .هوميك اسيد توانسته پاشش 
است عمر پس از برداشت را بهبود بخشد و آن را در سطح 

با توجه به بهبود كلي . مصرف محلول آن حفظ نمايد
نتايج . تواند حائز اهميت باشد شرايط گياه اين نتيجه مي

كند كه  مياين آزمايش فرضيه چن و همكاران را تاييد ن
عنوان كردند خواص شبه هورموني نسبت داده شده به 
 هوميك اسيد به دليل بهبود جذب آهن و روي است

)Chen et al., 2004( . چون حتي با وجود اينكه جذب آهن
 هوميك اسيد افزايش نيافته است اما اثر پاششدر اثر 

ي  جه با نظريهين نتياز سويي ا. شود مثبت آن ديده مي
Nardi et al. (2002) و Zhang & Ervin (2004)و  
Atiyeh et al. (2002)  در خصوص تاييد اثر شبه هورموني

اهميت كلسيم در حفظ عمر . هوميك اسيد همخواني دارد
هاي مختلف به روشني ثابت شده است  پس از برداشت گل

)Hepler, 2005 .( در ژربرا حفظ كيفيت گل و جلوگيري از
نگاتنگ با ميزان كلسيم در ساقه خمش گردن در ارتباط ت

 Gerasopoulos & Chebli, 1999; Nikbakht et)گل است

al., 2008) .به هر صورت بتوان اين مقدار را بنابراين 
نتايج . يابد افزايش داد، عمر پس از برداشت نيز افزايش مي

   در  كلسيم ميزان  دهد با افزايش آزمايش حاضر نشان مي

مشخص . دن كاهش يافته استبافت ذكر شده، خمش گر
شده است هوميك اسيد با كلسيم جذب شده در آن 

هاي سلولي نيز نشست كرده و به  تواند در ديواره مي
. (Zhang et al., 2003)استحكام آن كمك شاياني نمايد 

 از يد توانسته است اثر تنش ناشيک اسين هوميهمچن
زان ين موضوع از کاهش ميا.  ساقه گل را کاهش دهديريپ

د يحفظ سطح تول.  شودين ساقه گل استنباط ميپرول
 دهد به احتمال فراوان هوميك اسيد ين نشان ميپروتئ

برداري تحت  توانسته است توليد پروتئين را در سطح نسخه
 كاربرد هوميك نشان داده شده است كه. تاثير قرار دهد
هاي ذرت، ميزان پروتئين كل را در آنها  اسيد بر دانهال

  .(Nardi et al., 2000)دهد  ش ميافزاي
گيري كرد، هوميك اسيد با  در مجموع مي توان نتيجه

افزايش جذب عناصر، خواص شبه هورموني و اثر مثبت بر 
ي بهبود نقل و انتقال عناصر غذايي ي سلولي و از سويغشا

 تواند عمر پس از برداشت گلهاي ياه ميدر داخل گ
  .برداشت شده بهبود بخشد

  
 يسپاسگزار

 ملل متحد ي و فرهنگيسندگان از سازمان علمينو
  ن به يانگ کشور چيو دانشگاه جه ج) ونسکوي(

  ن پژوهش و ي اي و معنوي ماديت هايخاطر حما
 يقيم حقي مردکترنگ، خانم يپيياي دکتر شين آقايهمچن
 ياهيي زحمات و راهنمايااو براي ش‐ يي دکتر الگويو آقا
 و تشکر يهش سپاسگزارن پژويشان در انجام ا ارزنده

  .ندينما يم
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