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 چکیده

و بهزـود میـی و می ـی آن     هـ  سـزی  وانـد در جهـت تغذیه صحیح تمحیطی میآلی، بدون اثرات مخرب زیست اسید هیومیک به عنوان یک اسید
هـ    ه   مختلف و اثرات آن بر ش خصه   مختلف اسید هیومیک در زم ندر هیین راست  آزم یش ح ضر به منظور بررسی م ربرد غلظت است  ده شود.

حیدریه انج م شد. تیی ره  شـ مل  ر در گلخ نه تحقیق تی دانشگ ه تربتمیی و می ی اس ن ج به صورت ف متوریل در ق لب طرح م مالً تصـ دفی ب  سه تکرا
لیتر در لیتر اسید هیومیـک  میلی 3لیتر در لیتر اسید هیومیک و دو زم ن م ربرد یک ه ته و دو ه ته م ربرد آن بود. ب  م ربرد میلی 6و  3، ص رسه غلظت 
شـ هد  درصد افیایش نسـزت بـه    59و  231، 95، 12به ترتیب  ارت  ع بوته و ، عرض برگتعداد برگ، طول برگمورفولوژیک گی ه اس ن ج ش مل ص  ت 

پوشـش،  ، سـطح بـرگ، تـ ج   b، ملروفیـل  aشـ خص ملروفیـل، ملروفیـل    نش ن دادند. هیچنین در این غلظت ص  ت فیییولوژیک ش مل  (غلظت ص ر)
و  3بین غلظت بر اس س نت یج . داشتند (ص رغلظت ش هد )رصد افیایش نسزت به د 159و  32، 204، 19، 96، 95، 14توده به ترتیب م روتنوئید و زیست

دار  وجود نداشت. در بیشتر ص  ت زم ن م ربرد دو ه ته نسزت به یک ه تـه از مقـ دیر بـ یتر  برخـوردار بـود      ت  وت معنیاسید هیومیک لیتر میلی 6
گرم بود. بر اس س نت یج آزم یش ح ضر م ربرد اسید میلی 51و در زم ن م ربرد یک ه ته  296 ه ته توده اس ن ج در زم ن م ربرد دوبطوریکه مقدار زیست

  .شوداس ن ج  گی هتولید  و مورفوفیییولوژیکتواند ب عث بهزود ص  ت میلیتر در لیتر میلی 3در غلظت هیومیک 
 

 ملروفیل، مواد آلی، هوموسم روتنوئید، : کلیدیهای واژه
 

  3 2    1 مقدمه
9چغندر خ نواده از 1اس ن ج

 مه استیک سزی  یکس له و روز بلند  
 هیتغذ در ا ژهیو گ هیج  ه نیت میو و یمعدن مواد انواع داشتن لیدل به

(. 25) شـود و به صورت ت زه و ی  فرآور  شده مصرف مـی  دارد انس ن
ـ ا بر و دارد س له هیار چند س بقه رانیا در  هیگ نیا پرورش و مشت  نی
ـ دن در اسـ ن ج  یاصـل  منشـ   و گـ ه یج  را رانیا  ساس از  .داننـد یمـ   ی

توان به فالونوئیده   مختلف، ترمیز ت شییی یی موجود در اس ن ج می
( اشـ ره مـرد   A, E, C, Kهـ  ) ، م روتنوئیده  و ویت مینترمیز ت فنلی

(25 .) 
ـ ژنت ریتـ ث  تحت  ه نیگ نیو و رشد  فصـل  ،یطـ یمح طیشـرا  ک،ی

                                                 
 ،آموخته م رشن سی رشته گی ه ن دارویی و معطرترتیب است دی ر و دانشبه -3و  2

 حیدریهدانشگ ه تربت ،گروه تولیدات گی هی

 دانشگ ه فردوسی مشهد ،دانشکده مش ورز  ،دانشی ر گروه علوم ب غز نی -1
 (torbath.ac.ir@Email: M.naseri             نویسنده مسئول:     -)*

DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.86144 
 
 

4- Spinacia olerace L. 

5- Chenopodiacea 

 رییتغ نور تی یم و شدت دم ، برداشت، روش خ ک، ،ییاغذ مواد رشد،
 در یمهیـ  ریت ث خ ک ییغذا مواد شده ذمر  ف متوره   نیازم. مندیم

 به مود عنوان به یآل مواد مصرف امروزه. دارد  هیگ عیلکرد و نیو رشد
 عیده   زه ین و نزوده جیرا چندان محدود یدسترس و ب ی نهیهی لیدل
ـ ا مه شودیم نیت م یی یییش  موده  قیرط از  ه نیگ ییغذا  امـر  نی
 عیلکرد م هش زم ن مرور به و یطیمحستیز مشکالت بروز به منجر
از طرفی به دلیل سطح برگ زی د اس ن ج، عیلکرد آن . شودیم  ه نیگ

به شدت تحت ت ثیر مود نیتروژن اسـت. امـ  مصـرف زیـ د مودهـ        
ه شـده و مصـرف آن بـرا     نیتروژن منجر به تجیع نیترات در این گی 

سالمتی انس ن ضرر دارد مه این نیتـرات در بـدن انسـ ن تزـدیل بـه      
(. 11نیتروز آمین شده مه در ایج د سرط ن دستگ ه گوارش موثر است )

امروزه است  ده از موده   آلی و بیولوژیک هیراه ب  موده   شییی یی 
تیونی و ب شد مه موجب بهزود س ختی ن و ظرفیت تز دل مـ  مطرح می

 اسـید  ارتزـ    نیهیـ  درگـردد.  ظرفیت نگهدار  و رطوبت خ ک مـی 
 درصـد  50 تـ   90 حـ و   و اسـت  آلی طزیعـی ترمیـب یک هیومیک
 از مخلـوطی  شـ مل  هیــومیکی  مــواد  .(5) ب شـد مـی  ارگ نیـک  مواد

 ح صـل  حیوان ت و گی ه ن ب قیی نده از مه هستند مختلف آلی ترمیز ت
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 بــ   مواد ژهیو به ،یآل مواد هیتجی اثر در کیمویه دیاس(. 29) شوندمی
ـ آیم وجود به ی هیگ منشـ ء ـ پ و ســن   زغــ ل  خـ ک،  در و دی  ـتی

 هــیار  300 تـ   30 یملکـول  وزن بـ   کیـ ومیه دیاسـ  شود،یم  فـتی
ـ پ  میـللک   لیتشک ب عث دالتـون  مــ   عن صـر  بـ   نـ محلول  و داری
ـ تجی از ح صل کیومیه دیاس(. 15) شودیم مصـرف  و ولــوژ  یب هـی

 کی عنوان به کیومیه دیاس(. 26) است ج نوران و  هـ نیگ یی یییشـ
 مخـرب  اثرات بدون ،یعیطز من بع ریس  و هوموس از ح صل یآل دیاس
 از یبرخــ  رفــع  جهــت  در توانــد یمـ  آهن ب  هیراه یطیمح ستیز

 میایـ    از. شــود  واقــع  مــثثر  اس ن ج در ییغـذا عن صر میزوده  
 مختلـف  غـذایی  عن صر منندگیمالت بـه میتوان هیومیک یداس مه 
 سـ یر  و مـ   آهـن،  ملسـی ،  رو ، منیـیی ، پت سـی ، سـدی ، م ننـد
 ســزب  مــه  مـرد  اش ره غذایی عن صر میزود بر غلزه جهت در عن صر

ـــیایش ـــشه وزن و طـــول اف ـــشه آغـــ زش و ری  جـــ نزی هـــ  ری
 900 میـیان بـه هیومیـک یداس م ربرد مط لعه کی در(. 2) شـودمـی
 طــول  افـیایش  موجـب  خ ک میلوگرم بر گرممیلـی 1000 و 2000 ،

 عن صـر  میـیان  خشـک،  وزن سـ قه،  طـول  سـ قه، قطـر هیلوموتیـل،

 2000 مق دیر دیگر ، مط لعه در. شد 2فل ـل گیـ ه عیلکـرد و غـذایی
 پـر  عن صـر  افـیایش  سـزب  خ ک میلوگرم بر هیومیک اسید گرممیلی
 (.14) شد فرنگی گوجـه گی هـ ن ه  انـدام در مـصرف م  و مصرف

مق دیر مختلف اسید هیومیک بـر  ( 20در تحقیقی ف طیی و هیک ران )
را بررسی مردند. در این تحقیق  عیلکرد و اس ن  گی ه دارویی ریح ن

 4گــرم در لیتــر در  29و  20، 9، 9/1، 0ســطح  9اســید هیومیــک در 
بـ یترین   نشـ ن داد   نتـ یج بی ر  اعیـ ل شـد.   مرحله از طریق مود آ

ریشه، وزن خشک و تر برگ مربو   عیلکرد، تعداد گره، بیوم ، طول
ش هد بـود امـ     بود و میترین مربو  به تیی رگرم در لیتر  29 تیی ربه 

 ثیر مق دیر اسـید هیومیـک قـرار نگرفـت و     ملروفیل و اس ن  تحت ت
اگر هدف تولیـد سـزی  ب شـد     تنددار  ب ه  نداشت  وت معنیتیی ره  

 .   شودرفتن عیلکرد سزی  ریح ن می اسید هیومیک ب عث ب ی
 وجـود متعـدد  ه  گیارش هیومیک، اسید اثر نحوه خصوص در
 بـه  آن مستقی  اثر: مرد تقسی  دسته دو به را آن اثر توانمی ام  دارد،
 بـه  مـه  آن غیرمسـتقی   اثـر  و( 24) هورمونی شزه ترمیب یک عنوان
ـــیایش صــورت ـــذب اف ـــذایی عن صـــر ج ـــق از غ  خ صـــیت طری
( 4و  9) ءغشــ   ن وذپــذیر   ح ــ   و احی مننــدگی  و منندگیمالت
 فیییکـی  وضــعیت  بهزــود  خـ ک، در رییج نداران مت بولیس  افیایش
 توضـیح  اثره   می ن در (.9) است س قه و ریشه رشد افیایش و خ ک
 اسـت  قـ در  مختلف گیـ هی هـ  گونـه در هیومیـک اسید شده، داده
 جــذب  نســزت  و منـد تحریـک را ریشـه ATPase-PM فع لیت مه

 اثر( 12رستیی و هیک ران ) .دهـد افـیایش را هــ ریشـه در نیتـرات

 و مورفوفیییولـوژیکی  ه  ویژگی برخی بر هیومیک اسید محلولل شی

                                                 
1- Capsicum annuum L. 

 به طورملی دند.نعن ع را در شرایط تنش خشکی بررسی مر بیوشییی یی

 سـزی  نعنـ ع  ص  ت مورفولوژیکی دارمعنی م هش ب عث خشکی تنش

گـرم در لیتـر   میلـی  2000 هیومیـک بـه ویـژه    اسید پ شیمحلول. شد
 .داشت آن رشد ه  افیایش ش خص در را ت ثیر بیشترین
 از بیشـتر  عیلکـرد  آوردن بـه دسـت   بـرا  ت برگـی  سـزییج   در

 شـییی یی  موده  است  ده زی د از  .شودمی است  ده شییی یی موده  

و  محـیط زیسـت   رو  بـ ر  زیـ ن  اثـرات  تنهـ یی  بهه  در تولید سزی 
عوارض  هوموس تولید ب  آلی موده   مق بل در. دارد ه انس ن سالمت
 در نیترات م هش منجر به داده، م هش را شییی یی موده   ن مطلوب

 را مود مصرف ییم را ه   برگی شده ومصرف سزی  ق بل ه  اندام
 منجر به سزی  تولید در آلی موده   از (. است  ده22دهند )می افیایش

بـ   شود. ه   برگی میمصرف سزی  ق بل ه  اندام در نیترات م هش
ه  و بـ  توجـه   است  ده از موده   شییی یی در سزی توجه به مضرات 
رد و ه   برگـی م ننـد اسـ ن ج دوره رشـد  موتـ ه دا     به اینکه سزی 

احتی ل تجیع موده   شییی یی م نند ازت در این سـزی  وجـود دارد   
 در هیومیک اسید مختلف سطوح م ربرد یبررساین آزم یش به منظور 

 هـ   ش خص بر آن اثرات بررسی و مختلف  ه زم ن در و آبی ر  آب
 .شد انج م اس ن ج گی ه دیتول و رشد
 

 هامواد و روش
 تصــ دفی،  مـ مالً  طرح ق لب در یلف متور صورت به آزم یش این

 انجـ م  هیـ دریحتربت دانشگ ه یق تیتحق گلخ نهدر  2354به ر س ل  در
 هیته بود تیموموپ و تیپ م سه، ش مل نش ء تولید بستر خ ک ابتدا. شد
 9 تعـداد  سل  .شدند مخلو  ه  ب  (2:2:2) حجیی صورت به مه شد
بـ  انـدازه بـ  قطـر      یه یگلدان درتوده بومی تربت حیدریه  اس ن ج بذر

. دیمشـ  طـول  روز 1 بـذره   یزنجوانه. شد م شته مترس نتی 20ده نه 
 تنک گلدان هر در  هیگ 3 به ه بوته تعداد ،یزنجوانه از ن نیاطی از پ 
 و 19±1 گیـ ه  رشـد  زمـ ن  در گلخ نــه  روزانـه دمـ   میـ نگین. شد

 60نسـزی  رطوبـت  می نگین گراد،یس نت درجه 24 شز نه دم   می نگین
 مــه ایــن از پــ  .بــود لــوم  131 نــور شـــدت میــ نگین و درصــد
 اسـید  بـ   ،یبرگـ  1 مرحله در استقرار ی فتند هـ گلـدان در هـ گی هچه
ـ یم 6 و 3 ،(شـ هد) صـ ر غلظـت سه در هیومیک  در تـر یل در تـر یلیل
ـ آب آب بـ   هیـراه  یکزــ ر  ه ته دو یکز ر، ه ته هر زم نی فواصل    ری
آبی ر  . شدند ی ریتلیتر برا  هر گلدان میلی 100ه بشر ب  حج  بوسیل

میلی لیتر در هیـه تیی رهـ  انجـ م     100نیی هر سه روز یکز ر ب  حج  
س خت  سزی نه لدان شرمت به متعلق است  ده مورد هیومیک مودشد. 

 فولیک اسیددرصد  3 و هیومیک اسیددرصد  11 محتو  ،مشور ایت لی 
 ی رهـ  یت اعی ل از پ  ه ته 9. بود درصد 1 یانیم به  یپت س عن صر و

 .شدند  ریگاندازه نظر مورد ص  ت
 هـ   شـ خص پ  از شش ه ته پ  از م شـت بـذره     تینه  در
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 هــ   بــرگ  تعـداد  شـی رش  طریـق  از) برگ تعـداد ش مل گی ه رشد
 پوشـش،  تـ ج  بـرگ،  سـطح  برگ، عرض و طول( گیـ ه رو  موجـود
 و( گی ه سـ قه انتهـ   تـ  گلدان خ ک سطح از مشخط توسط) ارت  ع
 وa،  b لیـ ملروف ، CCM200مـدل  متر ملروفیل ب ) ملروفیل ش خص
 در b و a لیـ ملروف مقـدار . شد تعیین بوته هر خشک وزن و دیم رتنوئ
 دسـتگ ه  از اسـت  ده  بـ   و یسنجفیط روش  مزن  بر برگ  ه نیونه

 قسـیت  از بـرگ  سـه  منظـور  نیا  برا. شد  ریگاندازه اسلکتوفتومتر
 سـه  نیـی  برگ هر رو  و انتخ ب گیـ ه هـر انتهـ   و میـ نی پـ یین،
 .شـد  گیر اندازه جداگ نه طوربه برگ انتهـ   و می نـه ابتـدا، قسـیت

 54 ات نول تریلیلیم 20 در و شد نیتوز گرمیلیم 90 برگ نیونه هر از
 مدت به قهیدق در دور 2600 سرعت در ه نیونه. شدند داده قرار درصد
 در طول مـوج  یجذب فیط در a لیملروف مقدار و  وژیس نتر قهیدق 20
 از است  ده ب ن نومتر  693 طول موج در b لیملروف مقدار ون نومتر  666

 بـر  ولزرن و ت لر چنیل فرمول میک به و قرائت اسلکتوفتومتر دستگ ه
 .(3) شدند مح سزه خشک برگ گرم در لیملروف گرمیلیم اس س
 : 3 و1 مع دیت  مزن  بر

Chl.a (mg ml-1) = 15.65(A 666) - 7.340 (A 653) 
Ch.b (mg ml-1) = 27.05(A 653) – 11.21(A 666) 
Carotenoids = 100(A470) – 3.27(mgchl.a) –     

104(mg chl.b) ÷ 227 

A ب شدیم نظر مورد موج طول در جذب یانیم. 
 و شــده  تحلیـل و تجییـه Minitab ـیارافنرم ب  ح صل ه  داده
 9در سـطح احتیـ ل    دانکـن  ا چنددامنـه  آزمون ب  آنه  ه  می نگین
 .گردید مق یسهدرصد 
 

 نتایج و بحث

 ص  ت بر کیومیه دیاس غلظت اثر ح ضر شیآزم  جینت  اس س رب
 جدول) بود( ≥09/0P) داریمعن اس ن ج نش ء کیولوژیییف و  مورفولوژ

عداد برگ، طول بـرگ، عـرض بـرگ، ارت ـ ع بوتـه، تـ ج       ص  ت ت (.2
میلـی لیتـر نسـزت بـه شـ هد       3پوشش و سطح برگ در تیی ر غلظت 

درصد افـیایش   19و  204، 59، 205، 95، 12)غلظت ص ر( به ترتیب 
ـ  ت ـ وت  تـر یلیلیم 6 و 3 غلظت نیب نیهیچننش ن دادند.    داریمعن

 مـذمور  ص  ت مه بود عموضو نیا  نگریب نیا(. 2 شکل) نداشت وجود
ـ  گرفتند قرار کیومیه دیاس ریت ت تحت   ریتـ ث  غلظـت  شیافـیا  یول
 صورت به یکیومیه مواد. نداشت مذمور ص  ت شیافیا در  داریمعن
 مصـرف  م  اغلب و یمعدن عن صر آوردن فراه  قیطر از  یمستق ریغ
 بستر  رین وذپذ شیافیا جهینت در و خ ک س ختی ن بهزود شه،یر  برا
ــه ــوا، و آب بـ ــیا هـ ــجیع شیافـ ــیم تیـ ــه از خـــ ک یکروبـ  جیلـ
 ب فر ییتوان  و( CEC) ونیم ت تز دل شیافیا دیم   ه س یکروارگ نیم

  ییح صـلخ  شیافـیا  ب عث رهیغ و ییغذا محلول  ی بستر pH مردن
 مراحـل  در شـده   دی ص  ت و برگ تعداد شیافیا(. 19) شوندیم خ ک
  اشـه یر ست یس عیسر گسترش لیدل به احتی یً گی هچه رشد ییابتدا

 بـه  منجر خود نیا مه ب شد،یم کیومیه دیاس  دیز  ه غلظت در  هیگ
ـ گ بهتـر  رشـد  ،ییغذا عن صر شتریب جذب شیافیا  آن دنزـ ل  بـه  و  هی
ی شـ یآزم  در. شـود  برگ به وابسته ص  ت گرید و برگ تعداد شیافیا
 را فل ـل  و  جع ر شهیر رشد کیومیه دیاس مت  وت  ه غلظت( 10)

ـ گ ارت ـ ع  بـرگ،  سـطح  برگ، تعداد و داد شیافیا  ق بـل  طـور  بـه   هی
 مـه  داد نش ن شیافیا کیومیه دیاس  ح و  ه گلدان در  امالحظه

ـ  و م رمـده  ش هسون. دارد مط بقت ح ضر قیتحق جینت  ب  ( 11) یچین
  نـه یراز بوته ارت  ع. مردند گیارش رز گل مورد در را یمش به جینت  یین
 درصـد  چهـ ر  حـدود  کیـ ومیه دیاس یپ شمحلول ی ریت در سزی رهیز و
 قیـ طر از کیـ ومیه دیاسـ (. 25) بـود  یپ شمحلول عدم ی ریت از شتریب

 قـدرت  بـ   و ی هیـ گ  ه سلول س یمت بول بر ریت ث ب  و یهورمون اثرات
ـ ع  و رشـد  شیافیا سزب ،ییغذا عن صر جذب شیافیا و یمنندگمالت  ارت 

 .(24) شودیم  هیگ
( در بررسی خود بر رو  گی ه اس ن ج نشـ ن دادنـد   6آی ز و گ لسر )

مه م ربرد اسید هیومیک از طریق افیایش در غلظـت نیتـروژن سـزب    
شود. در پژوهشی  مه عسگر  و افیایش رشد و ارت  ع گی ه اس ن ج می

( بر رو  نعن ع فل لی انج م دادند مشخص شد مـه اسـید   1هیک ران )
م نند ارت  ع بوته، وزن خشک بـرگ، وزن خشـک   هیومیک بر ص  تی 

دار  دارد. اندام هوایی و عیلکرد م ده خشک و تر ت ثیر افیایشی معنی
  مختلف افیایش مغذمالت موادطریقازراهگی رشداسیدهیومیک

می دهد و دارا  اثرات م ید در افـیا  رشـد، تولیـد و بهزـود می یـت      
دن ترمیز ت هورمـونی اسـت.  محصویت مش ورز  به علت دارا  بو

ا  گیـ ه  افیایش در تعداد برگ احتی یً به دلیل گسترش سیست  ریشه
ب  م ربرد اسید هیومیک شده مه خـود موجـب افـیایش جـذب بیشـتر      
عن صر غذایی و رشد بهتر گی ه و بـه دنزـ ل آن افـیایش تعـداد بـرگ      

 (.  2شود )شکل می
 b لیملروف ،(ت زه برگ مگر در تریلیلیم 2/4) a لیملروف نیشتریب
ـ یم در تـر یلیلیم 1/9)  5/2) دیـ م روتنوئ ،(تـ زه  بـرگ  گـرم  در تـر یلیل
( گـرم یلیم 290) تودهستیز و( ت زه برگ گرم در تریلیلیم در تریلیلیم
(. 1 شـکل ) بـود  ص ر غلظت در ه آن نیمیتر و تریلیلیم 3 غلظت در
 گـرم  در تریلیلیم رد تریلیلیم 51/2) لیملروف ش خص مقدار نیشتریب

. بود ص ر غلظت در آن نیمیتر و تریلیلیم 6 غلظت در یین( ت زه برگ
 a، b لیـ ملروف)  فتوسنتی  ه یهیرنگ یانیم شیافیا ب  کیومیه دیاس
 شیافـیا  ب عـث   فتوسنتی تیظرف هی ن  ی برگ سطح و( 15( )مل و
 ردمـ رب  (21حیـدر  و هیکـ ران )   مط لعـه  در. شد اس ن ج تودهستیز

مـوثر   b و a لیـ ملروف  محتـوا  بـر  کیـ ومیه دیاسـ  مختلـف  سطوح
اسید هیومیک . داشت مط بقت ح ضر شیآزم  جینت  ب  مه بود داریمعن

بصـورت غیـر    بطور مستقی  و غیرمستقی  بر رشـد گیـ ه مـوثر اسـت.    
دهـد. در  مستقی  یعنی شرایط شییی یی و بیولوژ  خ ک را بهزـود مـی  

هـ    محتوا  ملروفیل گی ه، تن   و پ سخح لی مه به طور مستقی ، 
 (.13مند )هورمونی گی ه را تسریع می
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 عن صـر  جذب افیایش به دلیل تواندمی ملروفیل درمییان افیایش

غلظـت   و گیـ ه  رویشـی  رشـد  افـیایش  نتیجـه  در گیـ ه  غذایی توسط
غـذایی،   عن صـر  بـین  در .ب شـد  شـ هد  گی هـ ن  ب  مق یسه در ملروفیل
 نت یج توجه به ب  و دارد گی ه سزیینه افیایش در را مهیی سه  ننیتروژ

 در جـذب نیتـروژن   توجه ق بل افیایش بر مزنی (5دالوند و هیک ران )

 هیومیـک  مه مـ ده  مرد استنز   چنین توانمی هیومیک، اسید حضور

 بـ یتر  هـ   در غلظـت  بـه خصـوص   پـژوهش،  این در است  ده مورد

بـه   مغـذ ،  عن صر جذب افیایش است ب عث هلیتر توانست بر گرممیلی
 شود. هیچنین گی ه سزیینگی افیایش آن و به دنز ل نیتروژن، خصوص

 مییان و رشد ریشه افیایش سزب اسیدهیومیک مه مردند ه  اعالمآن

-هـ  مـی  م رتنوئیده  در بـرگ  م نند فتوسنتی  ه  رنگییه و ملروفیل

 شوند. 
ـ یم 6 و 3  هـ  غلظت نیب ص  ت غ لب در  دیاسـ  تـر یل در تـر یلیل

ـ  بدان نیا(. 1 شکل) نداشت وجود  داریمعن اختالف کیومیه  یمعن
 و ی ـ یم و یمیـ  صـ  ت  بـر  دار معنی ریث ت غلظت شیافیا مه است
 محقق ن گرید  ه  فتهی ب  جهینت نیا. است نداشته اس ن ج تودهستیز

سـید  ا مختلـف هـ   غلظـت تـ ثیر ازح صلنت یج (.15) دارد مط بقت
هیومیـک  اسـید زیـ د غلظـت مـه نشـ ن داد هیومیک بر گی ه شب بو

بـه سـیایی  ت ثیرگی هرشدابتداییدر مراحللیتر(درگرممیلی2000)
بـرگ تعـداد افیایشدرش هد،به خصوصه  وغلظتس یربهنسزت
میتر تـ ثیر ه  غلظتگی ه،نیوورشدبعد مراحلدرام دارد.گی ه

 (.11ه  داشت )غلظتس یربهنسزتبهتر 
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)  a(، کلروفیل e(، تاج پوشش )d(، سطح برگ )cعرض برگ )( و b) طول برگ (،a) تعداد برگ های مختلف اسید هیومیک بر تاثیر غلظت -1 شکل

f کلروفیل ،)b (g) ،( شاخص کلروفیلh( کاروتنوئید ،)i) وزن خشک بوته و (jبر )اسفناج  نشاء 
Figure 1- The effect of different concentrations of humic acid on leaf number (a), leaf length (b), leaf width (c), leaf area (d), 

canopy (e), chlorophyll a (f), chlorophyll b (g), Chlorophyll index (h), carotenoids (i) and dry weight (j) of spinach transplant 

(DMRT, p≤0.05) 

 

ـ  بـه  نسـزت  ه تـه  دو مـ ربرد  زم ن ص  ت غ لب در  از ه تـه  کی
 در اسـ ن ج  تـوده سـت یز مقـدار  کهیبطور بود برخوردار  ب یتر ریمق د
 شیافـیا  ه ته کی به نسزت درصد 220 مقدار به دوه ته م ربرد زم ن
   (.1 شکل) داد نش ن

 نییپ  سطح مه نش ن دادند آزم یش خود در( 5) هیک ران و یچین
 و بـرگ  تعداد لیقز از  هیگ  رشد ص  ت شیافیا ب عث کیومیه دیاس
 علـت  تـوان یم  و نظر به توجه ب  نیهیچنشود. می لیملروف یانیم
 جذب علت دو به را  هیگ نیا در کیومیه دیاس نییپ  سطوح بهتر ریت ث
 آن بهتر ییم را و کیومیه دیاس نییپ  طوحس در فس ر و تروژنین بهتر

 پروانش  هیگ در آن  ب ی سطوح به نسزت یطیمح ن مس عد طیشرا در
 سـطح   هیـ گ ، ادوه تـه  مـ ربرد  زم ن در یین ح ضر شیآزم  در. ب شد

 از و اســت نیــوده  فــتیدر را کیــومیه دیاســ از  تــرنییپــ  غلظــت
 غ لـب  در جینتـ   اس س رب یمل بطور. بود برخوردار  ب یتر تودهستیز

ـ  اخـتالف  کیـ ومیه دیاس م ربرد عدم و م ربرد نیب ص  ت   داریمعن
 در  داریمعنـ  شیافـیا  ب عـث  غلظـت  شیافیا یطرف از. داشت وجود
 ه تـه  کی م ربرد زم ن در اس ن ج نش ء توده ستیز. نشد ص  ت غ لب
 زمـ ن  در تودهستیز مقدار مه بطور داشت   دیز اختالف ه ته دو و

 .بود برخوردار  ب یتر ریمق د از ه ته دو م ربرد
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  اسفناج ءنشا ((d وزن خشک و (c(، سطح برگ )b) bکلروفیل a (a ،)کلروفیل  بر کیومیه دیاس کاربرد زمان اثر -2 شکل

Figure 2  - Influence of humic acid application time on chlorophyll a (a), chlorophyll b (b), leaf surface (c) and dry weight )d) 

of spinach transplant (DMRT, p≤0.05). 
 
 دیاسـ  مـ ربرد  زمـ ن  و غلظـت  متق بـل  اثـر   ه نی نگیم سهیمق 

آورده شـده اسـت. طزـق     1در جدول  اس ن ج  تیخصوص بر کیومیه
نت یج جدول م ربرد اسید هیومیک در هر دو غلظت است  ده شـده و در  
دو زم ن م ربرد نسزت به ش هد افیایش معنـی دار  داشـته اسـت. در    
-بیشتر ص  ت اندازه گیر  شده در تیی ر ف صله زم نی م ربرد دو ه ته

لیتر در میلی 6و  3)ا  مود اسید هیومیک در اس ن ج در هر دو غلظت 
ا  مود اسید هیومیـک افـیایش   لیتر( نسزت به تیی ر م ربرد یک ه ته
توانند به علت افیایش بیش از حد مش هده شد. مواد اسید هیومیک می

(. در 23ه   گی هی، موجب مـ هش رشـد گیـ ه شـود )    تولید هورمون
از  گیر  شده در تیی ر دو ه ته بیشـتر پژوهش ح ضر ه  ص  ت اندازه

(. بیشترین مییان طول بـرگ  1پ شی بود )شکل تیی ر هر ه ته محلول
ــ نتی 9) ــرگ ) س ــرض ب ــر(، ع ــ نتی 3/1مت ــرس ــه 1مت ــ ع بوت ( و ارت 
گـرم در بـرگ تـ زه (، سـطح     میلی 5/6) bمتر(، ملروفیل س نتی5/22)

گـرم( در تییـ ر   میلـی  121متر مربع( و زیست توده )س نتی5/22برگ )
در لیتر و زم ن م ربرد هـر دو ه تـه مشـ هده شـد     لیتر میلی 3غلظت 
 (.1)جدول 

 یهیزسـتگ  غ لـب  بطـور  ح ضـر  شیآزمـ   در یبررس مورد ص  ت
  بـ ی  یهیزسـتگ (. 3 جـدول ) داشتند( ≥09/0P)  داریمعن و مثزت

 سـطح  و پوشـش  تـ ج  ل،یملروف ش خص ،b لیملروف ،a لیملروف نیب
 سـطح  شیافـیا  زبسـ  مه یع مل هر مه داد نش ن تودهستیز ب  برگ
 یهیزستگ گرید  سو از. داد خواهد شیافیا را اس ن ج دیتول شود برگ

 در کیومیه دیاس مثزت اثر از یح م تواندیم تودهستیز ب  ص  ت نیا
 پـی  در و ملروفیـل  افیایش اسیدهیومیک موجب. ب شد ح ضر شیآزم 

بـه   یـ   و شـود مـی  گیـ ه  در تولید  م ده خشک و فتوسنتی افیایش آن
 دارد مه هورمونی شزه اثرات ب  اسیدهیومیک گ ت مه توانمی ز رتیع

شـود  تـوده مـی  زیست وزن افیایش ب لطزع و ریشه رشد موجب افیایش
 (.16و  21)

 

 گیری  نتیجه

اسید هیومیک جیء موده   آلی است و اثر مثزت این ترمیـب بـر   
ت. رشد س یر گی ه ن زراعی و ب غی توسط محققین به اثز ت رسیده اس

اسید هیومیک ب  بهزود جذب عن صر غذایی موجود در خـ ک محیطـی   
 داد نش ن ح ضر قیتحق جینت  مند.ایده آل برا  رشد گی ه ن ایج د می

 مـود  عنـوان  بهلیتر در لیتر میلی 3غلظت  در کیومیه دیاس از است  ده
بـر   .شـود  اسـ ن ج مورفوفیییولوژیـک   ص  ت بهزود ب عث تواندیم یآل

 159ج این تحقیق، م ربرد اسید هیومیـک ب عـث افـیایش    اس س نت ی
 دمو دبررم درصد زیست توده اس ن ج نسزت به عـدم مـ ربرد آن شـد.    

ــود شــییی یی   بهج  هیومیک سیدا لیآ ــ    نداتومی م  هــ  راســت  ب
و تغذیـه سـ ل     یستمحیطیز ه  آلودگی م هش در ارپ ید ورز مش 
ی یی در بدن انسـ ن مـوثر   ه  برا  جلوگیر  از تجیع مواد شییسزی 
 .ب شد
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Introduction: Spinacia olerace is the most important leaf vegetable of the Chenopodiacea family, which has 

a special place in human nutrition because of its variety of minerals and vitamins. Cultivation of this plant in Iran 
is several thousand years old and accordingly Iran is considered as the main place and a source of spinach in the 
world. Growth of plants is affected by genetics, environmental conditions, growing season, nutrients, and soil, 
harvesting method, temperature, intensity and quality of light. Among these factors, soil nutrients have a 
significant influence on plant growth and yield. Nowadays, the consumption of organic matter as fertilizer due to 
its high cost and limited availability is not sufficient and the major nutritional needs of plants are met by 
chemical fertilizers, which can lead to environmental problems and, over time, reduced yields. In this connection 
humic acid is a naturally occurring organic compound and contains 2% to 5% organic matter. Humic acid can be 
used to seedling nutrition and improve its quality and quantity. Given the recent use of organic acids such as 

humic acid to improve crops and horticulture, but little research has been done on transplant birth, this 
experiment was conducted to investigate the application of different levels of humic acid in irrigation water at 
the time of irrigation. Different effects and their effects on growth indices and spinach production were 
investigated. 

Material and Methods: The present experiment was conducted to investigate the application of different 
concentrations of humic acid at different times and its effects on quantitative and qualitative indices of spinach in 
a factorial completely randomized design with three replications in research greenhouse at Torbat Heydariyeh 
University. Treatments consisted of three concentrations of humic acid (0, 3 and 6 ml/L) at two application times 
(one-week and two-week). The mean daily greenhouse temperature at the time of plant growth was 25°C and the 
mean nighttime temperature was 18°C, the average relative humidity was 60%. After seedlings were planted in 
the main pots at four-leaf stage, they were irrigated with humic acid (0, 3 and 6 ml/L) at different intervals once 
a week, twice weekly. The humic fertilizer used belonged to Green Seed Company, containing 24% humic acid 
and 3% folic acid and 2% potassium. Five weeks after treatment, the traits were measured. Transplant growth 
indices including number of leaves (by counting the number of shoots per plant), leaf length and width, leaf area, 
canopy, height, chlorophyll index, chlorophyll a, b, carotenoid and dry weight of each plant were determined.  

Results and Discussion: Based on the results of this experiment, the effect of humic acid concentration on 
morphological and physiological traits of spinach transplant was significant. The highest leaf number (4.6) at 3 
ml concentration and the lowest number (3.5) were at zero concentration. These traits were subjected to humic 
acid titer, but the increase in concentration had no significant effect on these traits. The increased number of 
leaves and traits mentioned in the early stages of transplant growth is probably due to the rapid expansion of the 
root system of the plant at high concentrations of humic acid, which in turn leads to increased nutrient uptake, 
better plant growth and subsequent growth. Leaf number and other traits become leaf dependent. The results 
showed that the highest chlorophyll a (1.8 ml/g fresh leaf), chlorophyll b (2.5 ml/ml fresh leaf), carotenoids (7.1 
ml/ml). Fresh leaf g) and biomass (150 mg) at 3 ml concentration and the lowest at zero concentration. The 
highest chlorophyll index (74.1 ml/ml fresh leaf g) was also found in the concentration of 6 ml and the lowest 
was obtained from zero concentration. Humic acid increased spinach transplant biomass by increasing the 
amount of photosynthetic pigments and leaf area or the same photosynthetic capacity. In most of the traits, the 
two-week application time was higher than the one-week, so that spinach transplant biomass increased by 110% 
over the two-week application period. So that spinach transplant biomass was 156 at the two-week application 
and 74 mg at the one-week application. Based on the results of this experiment, humic acid application can 
improve the quantitative and qualitative traits of spinach transplant and its production. 

Conclusion: Production of vegetable seedlings have an important role in the production and olericulture 
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economy. Specializing in different activities in the vegetable production process will simplify the production 
process and increase efficiency. This means that the best conditions for seedling growth should be provided 
during transplanting. Application of humic acid organic fertilizer instead of chemical fertilizer can reduce 
environmental pollution in line with sustainable agriculture and healthy eating with vegetables to prevent the 
accumulation of chemicals in the human body to be effective. In this regard, the results of this study showed that 
using low humic acid as organic fertilizer can improve morphophysiological traits of spinach transplant. 
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