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 چکیده

شود. یک آزمایش گلددایی بدرای ارزیدابی    های کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی استفاده میهیومیک برای ارتقای ویژگی های اخیر، اسیددر سال
( ارقام Fragaria ×ananassaفریگی )دهی توتهای مورفولوژیک، گلدهی و میوهکاربرد برگی اسید هیومیک و بسترهای کشت مختلف روی ویژگی

پاشدی  صدورت محلدول  گرم بر لیتر( بد  میلی 1000و  600، 300های مختلف اسید هیومیک )صفر، ن رشت ایجام شد. غلظتدر شهرستا ‘سلوا’و  ‘محلی’
شده در بسدترهای  کاشت  ‘سلوا’و  ‘محلی’برگی( روی دو رقم ی پنجبرگی و اواخر اردیبهشت در مرحل ی س برگی در دو مرحل  )اواخر فروردین در مرحل 

صدورت فاکتوریدب بدر    کار گرفت  شدید. این پدژوهش بد   و مخلوط خاک معمولی همراه با سبوس بریج، پرلیت و ضایعات چای( ب  مختلف )خاک معمولی
فریگی را افزایش داد. یتایج یشان داد ک  بیشترین تعداد شاخ  تکرار اجرا شد. کاربرد اسید هیومیک، رشد و بازدهی توت 4در  یکامالً تصادفی بلوک  پای 

گدرم بدر لیتدر اسدید     میلدی  1000شده در بستر خاک معمولی همراه با ضایعات چای تیمارشدده بدا   کاشت  ‘سلوا’عدد در بوت ( در رقم  82/14ولون )یا است
ولی شدده در بسدتر خداک معمد    کاشدت   ‘سلوا’عدد در بوت ( در رقم  41/15گرم( و بیشترین تعداد میوه ) 45/35دست آمد. باالترین وزن میوه )هیومیک ب 

دست آمد. این وزن و تعداد میوه حدود چهار برابر وزن و تعداد میدوه در شداهد بدود.    گرم بر لیتر اسید هیومیک ب میلی 1000همراه با پرلیت تیمارشده با 
گرم بر لیتدر اسدید    300ا شده در بستر خاک معمولی همراه با سبوس بریج و تیمارشده بکاشت  ‘محلی’عدد در بوت ( در رقم  03/16بیشترین تعداد برگ )

-شده در بستر خاک معمولی بدون تیمار با اسید هیومیک بد  کاشت  ‘محلی’گرم( میوه در رقم  23/8( و وزن )58/3دست آمد. کمترین تعداد )هیومیک ب 

فریگدی مفیدد باشدد. در    ی تدوت میوههای کمی و کیفی تواید برای افزایش ویژگیدهد ک  کاربرد برگی اسید هیومیک میدست آمد. این یتایج یشان می
گرم بر لیتر اسید هیومیک در بستر کشت مخلوط خاک معمولی همراه بدا  میلی 1000فریگی، بهترین تیمار؛ مجموع، با توج  ب  اهمیت میوه در گیاه توت

 گردد.معرفی می ‘سلوا’پرلیت برای رقم 
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 1مقدمه

ی ( از خددایواده Duch.Fragaria ×ananassaفریگددی )تددوت
 Fragariaی دورگ از جدن   ( یدک گوید   Rosaceaeسرخیان ) گب

ی آن طور وسیع در سراسر جهدان بدرای اسدتفاده از میدوه    است ک  ب 
های ریز با ارزش اقتصادی باال اسدت  شود. این میوه از میوهکشت می

هدا،  اکسدیدان های شیمیایی مفید از جمل  ایواع آیتدی بک  حاوی ترکی
ها و عناصر معدیی ضدروری بدرای سدالمتی و ته ید  ایسدان      ویتامین

 (. 19 و 15باشد ) می
استفاده از کودهای شیمیایی در افدزایش بدازدهی گیاهدان بسدیار     

                                                 
 پزشکی، واحد رشت، دایشگاه آزاد اسالمی، رشتدایشیار گروه گیاه -1
آموخت  کارشناسی ارشد باغبایی، گروه باغبایی، واحد ترتیب دایشیار و دایشب  -3و  2

 اه آزاد اسالمی، رشترشت، دایشگ
 ( Email: kaviani@iaurasht.ac.ir                   یویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jhs.2021.61935.0 

موثر است اما مشکالتی همایند تجمع ییترات، عمر گلددایی و کیفیدت   
ی محیط را ب  دیبال داشت  است. بنابراین، کودهای آلدی  پایین و آلودگ

عنوان جایگزین کودهای شیمیایی و یا مکمب مناسب، مورد استفاده ب 
ایددد. اسددید هیومیددک بددا داشددتن خصوصددیاتی از جملدد   قددرار گرفتدد 

مصدر   ویژه عناصر کمتر ب دسترسآوردن عناصر ضروری قابب فراهم
هدای زیسدتی و غیدر    ه ب  ایواع تدنش مایند آهن و افزایش مقاومت گیا

(. در حضدور  39تواید تولید کمی و کیفدی را اصدالک کندد )   زیستی می
هدای مفیدد افدزایش    اسید هیومیک، فعالیدت و تدراکم میکروارگداییزم   

کننددگی ایدن اسدید و اثدر آن روی غشدای      یابدد. ررفیدت کدالت    می
(. 37) تواید ج ب عناصر ب  درون سلول را افزایش دهدد پالسمایی می
ترین عملکردهای اسید هیومیک، یگهداری آب در خاک و یکی از مهم

(. اسددید هیومیددک یددک یاقددب و  6کدداهش یوسددایات دمددایی اسددت )
ی کدود برگدی ممتداز اسدت کد  باعدی افدزایش سداخت         کنندده  فعال

های دیگر این اسید آلی (. از یقش37 و 6شود )های کربن می هیدرات

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
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 pHساز اولی  و ثایوید  گیداه و کداهش     توان ب  تهییر در سوخت ومی
(. اسید هیومیدک منبدع   26 و 23، 18، 7های قلیایی، اشاره کرد )خاک

(. این اسدید آلدی دو یقدش کلدی؛     25غنی پتاسیم، فسفر و ازت است )
عنوان یک هورمون در گیاه و یقش غیرمستقیم مایندد  مستقیم ب  یقش

ج ب عناصدر خداک، اثدر     ها، اثر روی دینامیکاثر روی میکروارگاییزم
روی شددرایط فیزیکددی بسددترهای کشددت از طریدد  اثددر م بددت روی  

رشد قسمت هوایی و ریشد   (. 23رست دارد )زیی ب ر و رشد دای  جوای 
ولدی اثدر آن روی   ، (29) شدود هومیک تحریدک مدی   گیاه توسط اسید
و باعدی   دهدد مدی حجدم ریشد  را افدزایش     تدر اسدت.  ریش  برجست 

دلیدب افدزایش محصدول     ک  احتمداالً  شودمیش  اثربخشی سیستم ری
دلیب عدم آسیب ب  محیط زیست و اصدالک  اسید هیومیک ب باشد. می

طدور  ها، در کشداورزی ارگاییدک بد    کیفیت و حاصلخیزی برخی خاک
(. روش کداربرد اسدید   20، 39گیدرد ) ای مورد استفاده قرار میگسترده

ی و کیفدی گیاهدان   های کمد هیومیک یقش مؤثری در ارتقای ویژگی
ها اثر م بت اسید هیومیدک روی رشدد و بدازدهی    دارد. برخی پژوهش
 و 31، 30 ،28، 14، 10، 1ایدد ) فریگی را یشدان داده محصول در توت

(. اثر تحریکی اسید هیومیدک روی جد ب عناصدر، رشدد و یمدو و      36
( آشکار شدده  13عملکرد در برخی گیاهان باغی دیگر از جمل  زیتون )

 است.

هدا و کودهدایی مایندد    افزودن بسترهایی مایند پرلیدت، کمووسدت  
ضایعات کشاورزی )از جمل  شلتوک بریج و بقایای چای( ب  بسترهای 
کشت خاکی، یقش مؤثری در ارتقای کمیت و کیفیدت گیاهدان داریدد    

دلیددب سددبک و هددا بدد (. برخددی از ایددن بسددترها ماینددد کمووسددت28)
هاسدت  وسط موجودات میکروبی، سالتر تی آسانبودن و تجزی  ارزان

هدا،  گیریدد. ایدن ترکیدب   ک  در صنعت باغبایی مورد استفاده قرار مدی 
ساختار مناسب با زهکشی و هوادهی خوب داریدد. بندابراین، جسدتجو    

هدای جدایگزین   عنوان ترکیبتر ب های بومی ارزانبرای یافتن ترکیب
حائز اهمیت است. قیمت و با کیفیت پایین، برای بسترهای کشت گران

اثددر م بددت ایددن ضددایعات کشدداورزی روی افددزایش رشددد و بددازدهی  
تدرین  یکدی از مهدم  (. 33 و 17، 3، 1فریگی گزارش شده اسدت )  توت
شده، تقویت و صورت کمووستهای کاربرد ضایعات کشاورزی ب مزیت

فریگدی  ی توتاصالک خاک است. کود مناسب برای رشد و یمو بهین 
وی ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهدن، بدر،   کودی است ک  حا

م ، گوگرد، مولیبدن، منگنز، اسیدهای آمیند  و اسدیدهای هیومیدک    
ای ماینددد کودهددا و بنددابراین، ایتخدداب شددرایط مناسددب ته یدد باشددد. 

بسترهای مناسب کشت برای دستیابی بد  افدزایش عملکدرد کمدی و     
. بندابراین، هدد  از   یاپد یر اسدت  فریگی امدری اجتنداب  کیفی در توت

هدای مختلدف اسدید    پژوهش حاضدر، بررسدی کداربرد برگدی غلظدت     
هیومیک و بسترهای کشت مختلف روی خواص مورفولوژیک، گلدهی 

و  ‘محلدی ’( ارقدام  Fragaria ×ananassaفریگدی ) ی تدوت و میدوه 
 بود. ‘سلوا’

 

 هامواد و روش

دو رقدم  شدکب  ایددازه و یدک  یدک هدای  روی بوتد   پدژوهش این 
بد  روش   (‘محلدی ’و  ‘سدلوا ’)( Fragaria ×ananassa) فریگی تتو

ایجدام  در دایشدگاه آزاد اسدالمی واحدد رشدت      1397در سال  گلدایی
اسدت،   ‘سلوا’تر از رقم تر و کوچک؛ شیرین‘محلی’ی رقم میوهگردید. 

هدا از  بوتد  اسدت.   ‘محلی’تر از رقم ؛ سفت‘سلوا’اما بافت میوه در رقم 
 ید.شد  شتاها کا راهری یکسان ایتخاب و در گلدانیظر سن، رقم و ب

ماه برای این منظور ایتخاب شدید.  5یشاهای س  برگی با سن تقریبی 
بدرگ کامدب بدود.     5تدا   3متر و حداوی  میلی 10ها؛ قطر تقریبی بوت 

ای واقع در شهرستان رشت از گلخای ماه  در اواخر آبانها )یشاها(  بوت 
دقیقد  عدر     16درجد  و   37طول شدرقی و  دقیق   36درج  و  49)

هدای  ید و در گلددان خریداری شدمتر ارتفاع از سطح دریا(  7شمالی و 
شدده از  فریگدی )خریدداری  ( حاوی خاک مخصدوص تدوت  19)با قطر 

هدا در فضدای آزاد و بدا شدرایط     گلدانهمان گلخای ( کشت گردیدید. 
سدرما،  ز و بدرای جلدوگیری ا   یدد گردید یگهدداری فریگدی  مزارع تدوت 

 ،. در ایام سردیدهنگام بارش بر  با پالستیک پوشایده شدو  یخبندان
صدورت  صورت تعرق و از خاک بد  دلیب عدم دفع زیاد آب از گیاه ب ب 

 ایجدام شدد.  بدار  روز یک 4 هرکشی شهری( )با آب لول  آبیاریتبخیر، 
بدا   آبیداری افدزایش یافدت و    دفعدات  تعدداد  ،بعد از سوری شدن سرما

دلیددب بدد  برداشددت  شدددید. ی پالسددتیکیهدداشدددن هددوا روکددش گددرم
ها، بسترهای کشدت همدواره مرطدوب یگهداشدت      بودن ریش  عم  کم

 شدید.
 1000و  600، 300های مختلدف اسدید هیومیدک )صدفر،     غلظت

ی شدده گرم بر لیتر( با یشان هیومیک پالس )لئویاردیت فدرآوری میلی
صدورت  شدیمیایی سدبزگب( بد    شده از شرکت صنایع اسواییا، خریداری

برگی و ی س پاشی برگی در دو زمان )اواخر فروردین در مرحل محلول
فریگدی  های توتبرگی( روی گیاهچ ی پنجاواخر اردیبهشت در مرحل 

شدده در بسدترهای مختلدف )خداک     کاشدت   ‘سدلوا ’و رقم  ‘محلی’رقم 
 معمولی و مخلوط خاک معمدولی همدراه بدا سدبوس بدریج، پرلیدت و      

(. از آیجایی ک  این رقم در 1کار گرفت  شدید )جدول ضایعات چای( ب 
شود، بنابراین، در اواخر فروردین ک  رشدد  اوایب بهار از خواب بیدار می

خود را آغاز کرده است و در اواخر اردیبهشت ک  در حال رشدد و یمدو   
کار برده شد. اسید هیومیدک منبدع   فعال است، تیمار اسید هیومیک ب 

ی از ییتروژن، فسفر و پتاسیم اسدت. ایدن اسدید آلدی دارای تعدداد      غن
هدم متصدب   ی معطر است ک  با زیجیرهای آلیفاتیدک بد   زیادی حلق 

دهنده هیومیدک پدالس عبدارت اسدت از: اسدید      اید. مواد تشکیبشده
 10(، پتداس کدب )  درصدد  10(، اسدید فولویدک )  درصدد  60هیومیک )

( و درصدد  2، عصاره جلبک دریایی )(درصد 1(، اسید آمین  آزاد )درصد
(. این محصول فاقدد کلدر و عناصدر سدنگین     درصد 2/0آهن محلول )
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 است.
مخلوط ترکیب بسترهای کشت عبارت بودید از: ترکیب بستر اول )

بد  یسدبت مسداوی(،     + ماسد  )گداوی(   حیدوایی  کود + مولیعخاک م
سدبوس  درصدد   50 ترکیب بسدتر اول +  درصد 50ترکیب بستر دوم )

 درصدد  50ترکیدب بسدتر اول +    درصدد  50ریج(، ترکیب بستر سوم )ب
درصد  50 ترکیب بستر اول + درصد 50پرلیت( و ترکیب بستر چهارم )

عندوان  ضایعات چای(. از مخلوط خاک، کود گاوی و ماسد  بدادی بد    
های خاک معمولی استفاده گردید. بنابراین فاکتورهای آزمایش؛ غلظت

 رهای مختلدف کشدت و دو رقدم بودیدد.    مختلف اسید هیومیدک، بسدت  
برای کنتدرل  بود. متر سایتی 20متر در سایتی 20ها، بین گلدان فواصب

از با روش وجین دسدتی  ، آیها هاهای هرز درون گلدانو مبارزه با علف
 یک روز در میان ایجام گرفت.هر این عمب ها خارج شدید. گلدان

، آهن، سددیم، مد ،   سبوس بریج غنی از فسفر، پتاسیم، منیزیوم
روی، کلر، آلومینیوم، سیلیسدیوم، منگندز و سدلنیوم اسدت. ایدن بسدتر       
همچنین حداوی کربوهیددرات، چربدی، پدروتیین، فیبدر خدام و اسدید        

باشد. پرلیت غنی از سیلیسیوم، آلومینیوم، سدیم، پتاسیم، پایتوتنیک می
و  منیزیوم، کلسیم و آهن است. ضایعات چای ییز غندی از ازت، فسدفر  

 باشد.پتاسیم و کربن و ازت آلی می
شداخ ، طدول    ریش ، طول ریش ، طول بدرگ، تعدداد   تعداد صفات
، ی رویدده یدا اسدتولون   گره، ضخامت شداخ   تعداد برگ، شاخ ، تعداد

میدوه،   گدب، تعدداد   گب، تعدداد  ، قطر)زمان رهور گب( آغازیزمان گب
گیدری  . ایددازه گیدری شددید  چ  یا بوت  ایددازه ارتفاع گیاه و وزن میوه

دهی )در اوایدب خدرداد   ی زایشی و بعد از میوهی صفات در مرحل  هم 
کدش و ضدخامت ایددام بدا     ماه( ایجام شد. صفات طولی ایدام بدا خدط  

 گیری شدید. تعداد ایدام با چشم غیرمسلح شمارش شد.کولی  ایدازه
ی بلوک کامب تصادفی در صورت فاکتوریب بر پای این پژوهش ب 

هدای  ار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش عبدارت بودیدد از؛ غلظدت   تکر 4
مختلددف اسددید هیومیددک، ایددواع بسددترهای کشددت و ارقددام مختلددف  

فریگی. هر واحد آزمایشی شامب یک گلدان و هر گلدان محتدوی   توت
گلدان مورد اسدتفاده قدرار    128فریگی بود. در مجموع، یک گیاه توت
( و 4/9ی )شدماره  SASافدزار  کمدک یدرم  ها بد  ی دادهگرفت. تجزی 

درصدد ایجدام    5در سطح احتمال  LSDها با روش ی میایگینمقایس 
 شد. 

 

 پژوهش این میزان ازت، فسفر، پتاسیم، اسیدیته و هدایت الکتریکی بسترهای مورد استفاده در -1جدول 
Table 1- The content of nitrogen, phosphorus, potassium, acidity and electrical conductivity of used cultivation bed in this 

research  

 ازت خاک 

Soil nitrogen (%) 

 

 فسفر خاک 

Soil phosphorus 

 (mg/100 g soil) 

 

 پتاسیم خاک 

Soil potassium  

(mg/100 g soil)   

 اسیدیته خاک
Soil pH  

 

 هدایت الکتریکی  خاک 
Soil EC  

(dS m-1) 

 

 بستر کشت

Cultivation bed 

3.30 22.76 185.00 4.21 2.59 
 پرلیت

Perlite 

3.25 23.37 198.00 4.69 2.83 
 سبوس بریج

Rice bran 

3.32 21.90 192.00 5.41 2.90 
 خاک معمولی
Usual soil  

3.37 26.72 209.00 4.88 3.63 
 ضایعات چای

 Tea wastes 

  

 نتایج 

 کاثر تیمارهای مختلف روی صفات مورفولوژی

داری ارتفاع گیاهچد  یدا بوتد ،    طور معنیکاربرد اسید هیومیک ب 
ی رویده یدا اسدتولون،   ی رویده یا استولون، ضخامت شاخ طول شاخ 
ی رویده یا استولون، طول برگ، تعداد برگ و طول ریشد   تعداد شاخ 

داری روی فریگی را تحت تاثیر قرار داد. این اسید آلی اثدر معندی  توت
هدا  (. جددول تجزید  واریدای  داده   2د ریش  یداشت )جدول تهییر تعدا

یشان داد ک  ارتفاع گیاه، طول شاخ ، تعداد شاخ  و تعداد ریش  تحدت  
یک از صفات تاثیر بسترهای کشت قرار گرفتند. اثر یوع رقم روی هیچ

 2شدده در جددول   (. یتدایج ارائد   2دار یبود )جددول  مورفولوژیک معنی

بب اسید هیومیک و بسترهای کشت روی ارتفداع  یشان داد ک  اثر متقا
گیاه، طول شاخ ، تعداد شاخ ، طول ریش  و تعداد ریش  در سطح یک 

دار بدود.  درصد معنی 5درصد و روی طول برگ و تعداد برگ در سطح 
( مشخص گردیدد کد  اثدر    2با توج  ب  جدول تجزی  واریای  )جدول 

دار بود. تمدام    معنیمتقابب اسید هیومیک و رقم فقط روی طول شاخ
صفات مورفولوژیک ب  غیر از ضخامت شاخ  تحت تداثیر اثدر متقابدب    
بستر کشت و رقم قرار گرفتند. یتایج تجزی  واریای  حاکی از آن است 
ک  اثر متقابب اسید هیومیک و بسدترهای کشدت و ارقدام روی طدول     
  شاخ ، طول برگ، طول ریش ، تعداد شاخ ، تعداد برگ و تعدداد ریشد  

 دار بود. در سطح احتمال یک درصد از لحاظ آماری معنی
گرم بر لیتر اسدید هیومیدک؛ بداالترین ارتفداع     میلی 1000غلظت 
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متدر(، تعدداد شداخ     سدایتی  95/17متر(، طدول شداخ  )  سایتی 91/23)
( و طدول  41/13متر(، تعداد برگ )سایتی 75/13(، طول برگ )68/12)

ت ب  شاهد و گیاهان تیمارشده با سایر متر( را یسبسایتی 50/17ریش  )
(. باالترین ارتفداع گیداه و   3های اسید هیومیک القا کرد )جدول غلظت

بیشترین تعداد شاخ  در خاک معمولی، باالترین طول شاخ  در پرلیدت  
(. صدفات  4و بیشترین تعداد ریش  در سبوس بد  دسدت آمدد )جددول     

 (. 5یداشتند )جدول  داریمورفولوژیک در ارقام مختلف تفاوت معنی
مقایس  میایگین اثر متقابب اسدید هیومیدک و بسدتر کشدت روی     

( یشان داد ک  بداالترین ارتفداع گیداه    6شده )جدول گیریصفات ایدازه
( در گیاهددان 70/13متددر( و بیشددترین تعددداد شدداخ  ) سددایتی 07/28)

گرم بر لیتر اسید هیومیدک در بسدتر خداک و    میلی 1000تیمارشده با 
متر( و طول ریشد   سایتی 76/16عات چای و باالترین طول برگ )ضای

گدرم بدر لیتدر    میلدی  1000متر( در گیاهان تیمارشده با سایتی 59/21)
اسید هیومیک در بستر خاک معمولی ب  دست آمد. همچنین، باالترین 

( و تعدداد ریشد    06/15متر(، تعدداد بدرگ )  سایتی 20/19طول شاخ  )
 600و  300، 1000ر گیاهددان تیمارشددده بددا  (، بدد  ترتیددب د63/15)

گرم بر لیتدر اسدید هیومیدک در بسدتر مخلدوط خداک و پرلیدت،         میلی
مخلوط خاک و سبوس و  مخلوط خاک و پرلیت ب  دست آمد. جددول  

متر( از اثر متقابدب  سایتی 19/18یشان داد ک  باالترین طول شاخ  ) 7
گدرم بدر   میلدی  1000تیمارشده بدا   ‘سلوا’اسید هیومیک و رقم در رقم 

لیتر اسید هیومیک حاصب گردید. باالترین ارتفاع گیاه و طول بدرگ و  
شده در بسدتر  کاشت  ‘محلی’بیشترین تعداد شاخ  و تعداد برگ در رقم 

خاک معمولی و باالترین طول شاخ  و طول ریشد  و بیشدترین تعدداد    
 (. 8دول شده در بستر پرلیت ب  دست آمد )جکاشت  ‘سلوا’ریش  در رقم 

یتایج مقایس  میایگین اثر متقابب اسید هیومیک، بسترهای کشدت  
فریگی روی تهییر طول شاخ  آشدکار کدرد کد  بداالترین     و ارقام توت
گرم میلی 1000متر( در گیاهان تیمارشده با سایتی 43/22طول شاخ  )

بر لیتر اسید هیومیک در بستر کشت مخلوط خاک معمولی و پرلیت در 
گدرم  میلدی  1000تیمارشده با  ‘سلوا’گیری شد. رقم ایدازه ‘یمحل’رقم 

شده در بسدتر مخلدوط خداک معمدولی و     بر لیتر اسید هیومیک کاشت 
متر رشد مناسبی را یشان داد. سایتی 21/20سبوس بریج با طول شاخ  

تیمارشدده بدا    ‘محلدی ’متر( در رقم سایتی 49/11کمترین طول شاخ  )
شده در بستر مخلوط خاک اسید هیومیک کاشت گرم بر لیتر میلی 600

یشان داد  9(. جدول 9معمولی و ضایعات چای مشاهده گردید )جدول 
 1000تیمارشدده بدا    ‘سدلوا ’( در رقم 82/14ک  بیشترین تعداد شاخ  )

گرم بر لیتر اسید هیومیک در بستر کشت مخلوط خاک معمولی و میلی
گرم بر میلی 1000مارشده با تی ‘سلوا’ضایعات چای ب  دست آمد. رقم 

شده در بستر مخلوط خاک معمولی و پرلیدت  لیتر اسید هیومیک کاشت 
( 83/3شاخ  تیمار مناسبی بود. کمترین تعدداد شداخ  )   80/13با تولید 
شده در بستر مخلدوط خداک معمدولی و ضدایعات     کاشت  ‘سلوا’در رقم 

شدده در  رائد  چای بدون تیمار اسید هیومیک مشاهده گردیدد. یتدایج ا  

 ‘سدلوا ’و  ‘محلدی ’ب  خوبی آشکار کدرد کد  هدر دوی ارقدام      9جدول 
گرم بر لیتر اسید هیومیک در تمدام بسدترهای   میلی 1000تیمارشده با 

( بودید. از طر  دیگر، در 12کشت دارای تعداد شاخ  زیادی )بیشتر از 
شده در بسترهای کشت مختلدف  کاشت  ‘سلوا’و  ‘محلی’هر دوی ارقام 

( مشاهده 6و  3دون تیمار با اسید هیومیک کمترین تعداد شاخ  )بین ب
 گردید.

توان دریافت کد  بداالترین طدول بدرگ     می 9با یگاهی ب  جدول 
 ‘سدلوا ’متدر( در گیاهدان شداهد مشداهده گردیدد. رقدم       سایتی 86/16)

شده در بستر خداک معمدولی بددون تیمدار بدا اسدید هیومیدک،        کاشت 
گرم بر لیتر اسید هیومیک میلی 300یمارشده با ت ‘محلی’همچنین رقم 

شده در بستر مخلوط خاک معمولی و ضدایعات چدای بدا تولیدد     کاشت 
پاشدی برگدی   متر مناسب بودید. محلدول سایتی 16برگ ب  طول حدود 

 ‘محلدی ’گدرم بدر لیتدر روی رقدم     میلی 300اسید هیومیک در غلظت 
ولی و سدبوس بدریج   شده در بستر مخلوط خاک معمفریگی کاشت توت

( شد. این تعداد برگ بدیش از سد    03/16باعی تولید بیشترین برگ )
گرم بدر لیتدر   میلی 300برابر برگ تولیدی در گیاهان شاهد بود. تیمار 

شده در بستر خاک معمدولی بدا تولیدد    کاشت  ‘سلوا’هیومیک روی رقم 
قدم  گرم بر لیتر اسید هیومیک روی رمیلی 1000برگ و تیمار  10/15

بدرگ   06/15شدده در بسدتر خداک معمدولی بدا تولیدد       کاشت  ‘محلی’
 (. 9تیمارهای مناسبی بودید )جدول 

جدول مقایس  میایگین اثر متقابب اسید هیومیک، بسترهای کشت 
( یشدان داد کد  بداالترین طدول ریشد       9فریگی )جددول  و ارقام توت

ک بدون تیمار شده در بستر خاکاشت  ‘سلوا’متر( در رقم سایتی 38/25)
شدده در بسدترهای   کاشدت   ‘محلی’با اسید هیومیک ب  دست آمد. رقم 

مخلوط خاک معمولی و پرلیدت، همچندین مخلدوط خداک معمدولی و      
گرم بر لیتر اسید هیومیک میلی 300و  600ضایعات چای تیمارشده با 

متدر،  سدایتی  50/22و  10/24ب  ترتیب با القای رشد ریش  بد  طدول   
 1000فریگدی تیمارشدده بدا    اسبی بودید. هر دو رقم توتتیمارهای من

شده در بسترهای سبوس بریج و گرم بر لیتر اسید هیومیک کاشت میلی
 20پرلیت همراه با خاک معمولی قادر ب  القای رشد ریش  ب  بدیش از  

 ‘محلی’متر( در رقم سایتی 58/7متر شدید. کمترین طول ریش  )سایتی
گدرم بدر لیتدر اسدید هیومیدک در بسدتر خداک        میلی 600تیمارشده با 

معمولی القا گردید. با افدزایش غلظدت اسدید هیومیدک، تعدداد ریشد        
 ‘محلددی’( در رقددم 56/19افددزایش ییافددت. بیشددترین تعددداد ریشدد  ) 

شده در بستر گرم بر لیتر اسید هیومیک و کاشت میلی 600تیمارشده با 
از ایدن تیمدار، تعدداد    مخلوط خاک معمولی و پرلیت ب  دست آمد. بعد 

گدرم بدر   میلی 1000تیمارشده با  ‘محلی’( در رقم 21/17ریش  بیشتر )
شدده در بسدتر مخلدوط خداک معمدولی و      لیتر اسید هیومیک و کاشت 

 ‘سلوا’سبوس بریج ب  دست آمد. در گیاهان شاهد، تولید ریش  در رقم 
 بود.   ‘محلی’بیشتر از رقم 
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 فرنگی توتطول شاخه در ارقام هیومیک بر  اسید های مختلفغلظتاثر  -7جدول 

Table 7- Comparison of the mean effect of different concentrations of humic acid on shoot length in strawberry cultivars 
  طول شاخه

Shoot length 

(cm) 

 (C) ارقام ×( A) اسید هیومیک

Humic acid (A)× cultivars (C) 

14.65b A0 × C1 
14.71b A0 × C2 
17.15a A3 × C1 
15.06b A3 × C2 
14.26b A6 × C1 
14.91b A6 × C2 
17.71a A10 × C1 
18.19a A10 × C2 

 دهد. را یشان می LSDبا استفاده از آزمون  درصد 5دار در سطح احتمال  حرو  مشترک در هر ستون، عدم وجود اختال  معنی

  A0 ،A3 ،A6  وA10گرم بر لیتر اسید هیومیک؛ میلی 1000و  600، 300های صفر، : ب  ترتیب غلظتC1 و  ‘محلی’: رقمC2 سلوا’: رقم‘  
Means followed by the same letter within each column show non-significant differences based on LSD test at 5% of probability 

level. 
 A0, A3, A6, and A10: Concentrations of 0, 300, 600 and 1000 mg/l of humic acid, respectively; C1: Local cultivar and C2: Selva 

cultivar 
 

 دهیاثر تیمارهای مختلف روی گلدهی و میوه

اثر هر دوی اسید هیومیک و بسترهای مختلف کشت بد  صدورت   
گب، تعداد گب، وزن میوه و تعداد میوه  فاکتورهای جدا از هم روی قطر

(. این فاکتورها اثدر  2دار بود )جدول در سطح احتمال یک درصد معنی
یک داری روی زمان آغاز گلدهی یداشتند. اثر یوع رقم روی هیچمعنی

شدده در  دار یبود. یتایج ارائد  از صفات زایشی ب  غیر از تعداد گب معنی
ب اسدید هیومیدک و بسدترهای کشدت     یشان داد ک  اثر متقاب 2جدول 

روی قطر گب، تعداد گب، وزن میوه و تعداد میوه در سطح یک درصدد  
دار دار بود. اثر متقابب این دو فاکتور روی زمان آغاز گلدهی معنیمعنی

یک از صدفات زایشدی   یبود. اثر متقابب اسید هیومیک و رقم روی هیچ
( حاکی از آن اسدت کد    2دار یبود. یتایج تجزی  واریای  )جدول معنی

اثر متقابب بسترهای کشدت و ارقدام فقدط روی قطدر گدب در سدطح       
 2دار بود. با یگاهی ب  جددول  احتمال یک درصد از لحاظ آماری معنی

آشکار خواهد شد ک  برهمکنش س  فاکتور؛ اسید هیومیک، بسدترهای  
کشت و ارقام روی قطر گب در سطح احتمال یک درصدد و روی وزن  

دار بود. اثدر متقابدب   درصد معنی 5تعداد میوه در سطح احتمال میوه و 
دار یبدود  این س  فاکتور روی تعداد گدب و زمدان آغداز گلددهی معندی     

 (.2)جدول 
های مختلف اسید هیومیدک روی  مقایس  میایگین اثر ساده غلظت

متدر(،  میلدی  04/5های زایشی یشان داد ک  بیشترین قطر گب )ویژگی
( در 57/8گدرم( و تعدداد میدوه )    72/19، وزن میدوه ) (20/8تعداد گب )

گرم بر لیتر مشاهده شد. در هر میلی 1000گیاهان تیمارشده با غلظت 

چهار صفت ذکرشده، کمترین ارزش در گیاهان شاهد مشاهده گردیدد  
متدر(، بیشدترین وزن میدوه    میلدی  66/4(. باالترین قطر گب )3)جدول 

( در بستر پرلیت و بیشترین 96/7وه )گرم( و بیشترین تعداد می 30/18)
(. 4( در بستر ضایعات چدای بد  دسدت آمدد )جددول      87/6تعداد گب )

داری یداشتند )جدول صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف تفاوت معنی
5 .) 

یتایج مقایس  میایگین اثر متقابب اسید هیومیک و بسترهای کشت 
ان داد ک  بیشدترین  ( یش6شده )جدول گیریروی صفات زایشی ایدازه

گدرم بدر لیتدر اسدید     میلدی  300متدر( در تیمدار   میلدی  84/6قطر گب )
دسدت آمدد. تیمدار    هیومیک و بستر کشت مخلوط خاک و پرلیدت بد   

گرم بدر لیتدر اسدید هیومیدک در بسدتر مخلدوط خداک و        میلی 1000
متدر تیمدار   میلدی  85/5ضایعات چای با تحریک قطر گدب بد  میدزان    

( بد  ترتیدب در   8و  57/8، 91/8رین تعدداد گدب )  مناسبی بدود. بیشدت  
گرم بر لیتر اسید هیومیک در بستر مخلوط خاک میلی 1000تیمارهای 

و ضایعات چای، مخلوط خاک و پرلیت و مخلوط خاک و سبوس بریج 
گرم( و تعداد میدوه   22/24و  76/28ب  دست آمد. باالترین وزن میوه )

گدرم  میلی 1000ن تیمارشده با (، ب  ترتیب در گیاها53/10و  50/12)
بر لیتر اسید هیومیک در بستر مخلوط خاک و ضایعات چای و مخلوط 
خاک و پرلیت ب  دست آمد )در هر دو صفت(. این وزن و تعدداد میدوه   

برابر وزن و تعداد میوه در گیاهان شاهد بدود. بیشدترین قطدر     2حدود 
ضایعات چدای   شده در بستر خاک معمولی وکاشت  ‘محلی’گب در رقم 

 (. 8ب  دست آمد )جدول 
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مقایس  میایگین اثر متقابب اسدید هیومیدک، بسدترهای کشدت و     

 1000های زایشی یشان داد ک  غلظدت  فریگی روی ویژگیارقام توت
گرم بر لیتر اسید هیومیک در بستر مخلوط خاک همراه با پرلیدت  میلی

قطر گب، وزن میوه و  ترین تیمار برای افزایشو ضایعات چای مناسب
 23/7و  64/7، 85/7(. بیشدترین قطدر گدب )   9تعداد میوه بود )جددول  

گدرم بدر لیتدر    میلدی  1000متر(، ب  ترتیب در گیاهان تیمارشده با میلی
اسید هیومیک در بستر کشت مخلوط خاک معمولی و ضدایعات چدای   

ر بستر شده دگرم بر لیتر اسید هیومیک کاشت میلی 300، ‘سلوا’در رقم 
گرم بدر لیتدر   میلی 600و  ‘سلوا’مخلوط خاک معمولی و پرلیت در رقم 

شده در بستر مخلدوط خداک معمدولی و سدبوس     اسید هیومیک کاشت 
(. کمتدرین قطدر گدب    9مشاهده گردیدد )جددول    ‘محلی’بریج در رقم 

گرم بدر لیتدر   میلی 1000تیمارشده با  ‘محلی’متر( در رقم میلی 61/1)
ر بستر کشت مخلوط خاک معمولی و سبوس بریج ب  اسید هیومیک د

( در 41/15گرم( و تعداد میدوه )  45/35دست آمد. بیشترین وزن میوه )
شدده  گرم بر لیتر اسید هیومیک کاشت میلی 1000گیاهان تیمارشده با 

در بستر خاک معمولی و پرلیدت بد  دسدت آمدد. کمتدرین وزن میدوه       
گیاهان شاهد ب  دست آمد. تیمار  ( در58/3گرم( و تعداد میوه ) 23/8)

گدرم بدر لیتدر اسدید هیومیدک      میلدی  1000فریگی با هر دو رقم توت
شده در بستر مخلوط خاک معمولی و ضایعات چای با تولید میوه کاشت 

میوه تیمارهدای   09/9و  97/11گرم و تعداد  91/20و  53/27ب  وزن 
 (. 9مناسبی بودید )جدول 

 

 بحث

دسدت آمدده از هومدوس و سدایر     ید آلی ب اسید هیومیک یک اس
کننددگی رشدد و یمدو گیداهی را     منابع طبیعی است ک  خاصیت تنظیم

تدوده  دارد. این اسید با اصالک ج ب مواد مه ی باعی افزایش زیسدت 
(. در حضدور اسدید هیومیدک، فعالیدت و     10شود )ریش  و سرشاخ  می
تدرین  ی از مهدم یابدد. یکد  های مفید افزایش مدی تراکم میکروارگاییزم

عملکردهای اسید هیومیک یگهداری آب در خاک و کاهش یوسدایات  
کنندده کدود برگدی    (. اسید هیومیک یک یاقدب و فعدال  7دمایی است )

و  7شدود ) های کدربن مدی  ممتاز است ک  باعی افزایش سنتز هیدرات
(. در مطالعدد  حاضددر، اثددر م بددت اسددید هیومیددک روی ارتقددای    37

فریگی مشدخص  توت ‘سلوا’و  ‘محلی’های کمی و کیفی ارقام  ویژگی
هدای فلدزی، کاتدالیز    شد. تشکیب کمولک  بین اسید هیومیک و یون

ها، تاثیر روی فتوسدنتز و تدنف ، تحریدک    اسید هیومیک توسط آیزیم
متابولیسم اسید یوکلئیک، و فعالیت هورمویی اسید هیومیک از علب اثر 

 34ایش رشد و بازدهی گیاهان هسدتند ) م بت اسید هیومیک روی افز
(. تاثیر اسید هیومیک روی عملکرد گیاهان، همچندین بد  دلیدب    25و 

حضور برخی ترکیبات اکسینی، سدیتوکینینی و جیبرلیندی در آن اسدت    

(5 .) 
ارتباط م بت بین استفاده از اسید هیومیک و افزایش رشد، بازدهی 

ر گزارش شدده اسدت   فریگی و گیاهان دیگو کیفیت محصول در توت
( یشان دادیدد  22و همکاران ) یری(.  27و  20، 16، 13، 11، 9، 6، 1)

 ایدافریگی رقم پاشی برگی اسید هیومیک روی توتک  کاربرد محلول
 8تدر ) در مرحل  گلدهی باعی کاهش تعداد میوه شد. کداربرد طدوالیی  

اد. هفت ( اسید هیومیک میزان فتوسدنتز و کیفیدت میدوه را افدزایش د    
فریگی رقم پاروس یشان داد ( روی توت10مطالع  عشقی و گاراژیان )

گدرم بدر   میلدی  900و  600ک  کاربرد برگی اسید هیومیک در غلظدت  
لیتر، باالترین وزن خشک ریش  و سرشداخ  را باعدی شدد. بیشدترین     

گدرم بدر لیتدر اسدید     میلی 900تعداد گب و بازدهی ییز با کاربرد برگی 
آمد. همچنین اثر کاربرد برگی اسید هیومیدک روی  هیومیک ب  دست 

های کمی و کیفی مایند تعداد میوه، بازدهی کدب گیداه،   اصالک ویژگی
فریگی رقم آروماس مشاهده شد سفتی میوه و میزان کلروفیب در توت

گدرم در لیتدر بسدیاری از    میلدی  600(. اسید هیومیدک در غلظدت   14)
ینا را تحدت تداثیر قدرار داد    فریگی رقم سابرصفات کمی و کیفی توت

( 31های این پژوهش، مطالع  شهاتا و همکاران )(. بر خال  یافت 17)
فریگی رقدم فسدتیوال یشدان داد کد  کداربرد برگدی اسدید        روی توت

توان در یوع رقم و غلظت هیومیک باعی کاهش رشد شد. علت را می
 شده اسید هیومیک جستجو کرد.استفاده

ت اسید هیومیک روی رشد و یمو گیاهان را برخی محققان اثر م ب
(. اسدید هیومیدک   35و  34، 24دایندد ) ب  دلیب اثر آن روی ریش  مدی 

شود و ب  تهوید  خداک و افدزایش    باعی افزایش خلب و فرج خاک می
کند، در یتیج  باعی رشد بیشتر ریش  و افدزایش  تنف  گیاه کمک می

ز گیاه ب  برخی کودهدا  گردد. حضور اسید هیومیک ییابازدهی گیاه می
فریگی رقم سابرینا، با افزایش غلظت اسدید  دهد. در توترا کاهش می

هیومیک ب  صورت کاربرد برگی، مقدار پتاسیم بدرگ افدزایش یافدت    
( یشان داد ک  کاربرد برگی اسدید  10(. مطالع  عشقی و گاراژیان )17)

هیومیددک باعددی تولیددد بیشددترین وزن خشددک شدداخ  و ریشدد  در    
فریگی شد. علت اصلی این تولید بیشتر بیوماس، افدزایش حضدور    توت

(، افدزایش  14ازت، فسفر و پتاسیم است. حسینی فرهی و همکداران ) 
های کمی )تعداد میوه( و کیفی )میزان کلروفیب، بدازدهی کدب   ویژگی

فریگی را با کاربرد برگدی اسدید هیومیدک در    گیاه و سفتی میوه(  توت
دادید. افدزایش سدطح بدرگ، طدول و وزن     کشت هایدروپوییک یشان 

میددوه، وزن و تعددداد فندقدد  و وزن تددر و خشددک شدداخ  و ریشدد  در  
با کاربرد برگدی اسدید هیومیدک مشداهده شدد       ‘سلوا’فریگی رقم  توت

(38.) 

های کربن و سایر مواد ترین مقصد هیدراتدر طی یمو میوه، قوی
تری ریگیقش کم هاباشد و ریش ها میها، میوهمه ی موجود در برگ

(. بنابراین، کاربرد برگی کودها از جملد   12در ج ب مواد مه ی دارید )
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(. تکرار اسدتفاده از ایدن کودهدا    22اسید هیومیک بسیار موثرتر است )
کندد. کداربرد برگدی اسدید     )اسید هیومیک(، کیفیت میوه را اصالک می

ن کلدی  (. افدزایش تدوا  22افزاید )هیومیک همچنین بر قدرت گیاه می
گیاه احتمال شکستن گیاهان ب  ویژه ارقام بدا یسدبت بدرگ بد  میدوه      

(. کداهش اسدتفاده از کودهدا بد  صدورت      21دهد )پایین را کاهش می
پاشدی برگدی، از یشدت    مصر  خاکی همراه با کداربرد دقید  محلدول   

(. جد ب مناسدب   21کندد ) زیادی مواد مه ی و آلودگی جلوگیری مدی 
دهد ک  این شده با اسید هیومیک یشان میعناصر توسط گیاهان تیمار

 22ترکیب روی رشد ریش  و تراوایی غشای پالسمایی اثر م بت دارد )
(. برخی محققان گدزارش کردیدد کد  علدت مدوثر بدودن اسدید        37و 

های رشد مایندد  کنندههیومیک روی رشد و یمو گیاهان، حضور تنظیم
فریگی طی ارتفاع توت (.5ها است )ها و جیبرلینها، سیتوکینیناکسین

 (. 4و  3، 2تیمار با اسید هیومیک افزایش یافت )
بسترهای کشت مناسب یقش موثری در رشد و یمو بهین  گیاهان 
دارید. شدوری باعدی افدزایش تدنش اسدمزی، سدمیت یدویی، تدنش         

توایندد  هدا مدی  شود. کمووسدت اکسیداتیو و عدم تعادل مواد غ ایی می
هدای شدیمیایی باشدند. اسدتفاده از کدود      گزین مناسبی برای کودجای

کمووست و کاربرد برگی اسید هیومیک باعی افزایش رشد و بازدهی و 
( یشان دادیدد  31(. شهاتا و همکاران )31فریگی شد )کیفیت میوه توت

فریگی رقدم فسدتیوال طدی کاشدت در     ک  طول گیاه و وزن میوه توت
توایدد  فریگی میبستر کمووست افزایش یافت. اثر کمووست روی توت

هدای رشدد گیداهی و اسدید هیومیدک در      کنندده ب  دلیب حضور تنظیم
هدا ماینددد  کمووسدت باشدد کد  توسدط افددزایش در فعالیدت میکدروب      

شوید ها تولید میها و اکتینومایستها، مخمرها، جلبکها، قارچ باکتری
(. مطالع  ما یشان داد ک  بستر مخلدوط خداک معمدولی همدراه بدا      3)

چای بیشترین اثر را روی افزایش تعداد میدوه و افدزایش وزن   ضایعات 
فریگی داشت. بسترهای آلی ب  یگهداری آب و مواد غد ایی  میوه توت
دهند. اصدالک  کنند و آیها را ب  تدریج در اختیار گیاه قرار میکمک می

تواید ب  دلیب رشدد بهتدر گیداه در کمووسدت     کمیت و کیفیت میوه می
، اثرات منفی یاشی از تنش شوری )طدول ریشد ،   باشد. اسید هیومیک

فریگی سطح برگ، وزن تر و خشک برگ و مقدار کلروفیب( را در توت
(. مطالعد   17رقم سابرینا تعدیب کرد و یشت الکترولیت را کاهش داد )

فریگی رقم آروماس یشدان داد کد    ( روی توت30شریفی و همکاران )

فاده از اسید هیومیدک )بد    بستر کشت حاوی پرلیت و کوکوپیت و است
گرم بر لیتر( باعی افزایش، تعدداد و وزن میدوه، مقددار    میلی 600ویژه 

پروتیین و هیدرات کربن محلول، بازدهی و ایباشدت برخدی عناصدر از    
جمل  فسفر و پتاسیم در برگ شد. این محققان همچنین یشدان دادیدد   

گیاهایی بود ک  ک  بیشترین تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد مربوط ب  
در بستر پرلیت و کوکوپیت کشت شده بودید. اسید هیومیک با افزایش 

Hفعالیدت پمدپ پدروتن )   رشد و قدرت ج ب ریش  و ییز 
+
-ATPase )

باعی افزایش جد ب آب و مدواد مهد ی در یتیجد  افدزایش عملکدرد       
فریگی آشکار کرد ک  بسدتر  (. پژوهش روی توت8گردد )محصول می

د و عملکرد بهتر را یسبت ب  بستر کشت تکی القدا  کشت ترکیبی، رش
(. افزایش عملکرد محصول و ج ب پتاسیم در اثر کاربرد اسید 33کرد )

هیومیک و بستر ورمیکومووست حاصب از ضدایعات گیداهی در برخدی    
، 10فریگی یشان داده شد )ها از جمل  روی ارقام مختلف توتپژوهش

ویژه مقدار برخی عناصدر  اروزا ب فریگی رقم کام(. عملکرد توت4و  32
 (. 33ضروری طی کاشت در بستر پرلیت و زئولیت افزایش یافت )

  

 گیرینتیجه

 اسید هیومیک با داشتن برخی خصوصیات ویژه از جمل  فراهم
مصر  مایند ویژه عناصر کمدسترس ب آوردن عناصر ضروری قابب

ی و غیر زیستی های زیستآهن و افزایش مقاومت گیاه ب  ایواع تنش
فریگی را افزایش دهد. افزودن تواید کمیت و کیفیت گیاه توتمی

ها و ضایعات کشاورزی ب  بسترهای بسترهایی مایند پرلیت، کمووست
کشت خاکی، یقش مؤثری در بهبود کمیت و کیفیت گیاهان دارد. 
یتایج یشایگر تاثیر م بت اسید هیومیک در بهبود پارامترهای کمی و 

فریگی بود. این موضوع در مورد بسترهای کشت یاه توتکیفی گ
عالوه یوع رقم ییز در یوع واکنش گیاه ب  متفاوت ییز صادق بود. ب 

از این لحاظ در  ‘محلی’کاربرد این کود آلی تاثیرگ ار بود و رقم 
برتری داشت. در مجموع، با توج  ب  اهمیت میوه  ‘سلوا’مقایس  با رقم 
گرم بر لیتر اسید میلی 1000بهترین تیمار؛  فریگی،در گیاه توت

هیومیک در بستر کشت مخلوط خاک معمولی همراه با پرلیت برای 
 بود. ‘سلوا’رقم 
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Introduction: In recent years, applying humic acid has been common in enhancing the quantitative and 

qualitative characteristics of crops. The use of biofertilizers instead of chemical fertilizers has an effective role in 
increasing the health of plants, animals, and humans, and reducing environmental pollution. Chemical fertilizers 
are gradually being replaced by biofertilizers. Strawberry is a fruit with high nutritional value. Choosing the right 
nutritional conditions such as fertilizers and suitable cultivation beds to achieve high quantitative and qualitative 
yield in this plant is inevitable. In recent years, the use of humic acid has been common in enhancing the 
vegetative and generative characteristics of crops. Humic acid is a rich source of potassium, phosphorus and 
nitrogen. The method of application of humic acid has an effective role in improving the quantitative and 
qualitative characteristics of plants. Combining some cultivation beds such as perlite, composts, and fertilizers 
including agricultural waste (such as rice bran and tea wastes) into soil cultivation beds have had an effective 
role for improving the quantity and quality of plants. 

Materials and Methods: A pot experiment was conducted to evaluate the effects of foliar application of 
humic acid and different cultivation beds on morphology, flowering and fruiting of two strawberry (Fragaria × 
ananassa) cultivars ‘Local’ and ‘Selva’ in Islamic Azad University, Rasht Unit, on 2016. Different 
concentrations of humic acid (0, 300, 600, and 1000 mg l

−1
) were applied as foliar application in two steps (late 

March containing three leaves and late April containing five leaves) on strawberries cultivated in different beds 
(usual soil and usual soil with rice bran, or perlite, or  tea wastes). The experiment was carried out as factorial 
based on a randomized complete block design (RCBD) with four replications. Some traits including plant height, 
root number, root length, leaf length, shoot number, shoot length, shoot diameter, leaf number, node number, 
flowering time, flower diameter, flower number, fruit number and fruit weight were measured.  

Results and Discussion: Analysis of variance showed that the interaction effect of humic acid × cultivation 
bed ×cultivar on plant height, shoot length, shoot number, leaf number, root length, root number, flower 
diameter (p≤0.01), fruit weight, and fruit number (p≤0.05) was significant. The interaction effect of these three 
factors on shoot or stolon diameter, leaf length, flowering time and flower number was not significant. Results of 
mean comparison showed that the highest shoot or stolon number (14.82) were obtained in ‘Selva’ cultivar 
treated with 1000 mg l

−1 
humic acid

 
cultivated

 
in usual soil with tea wastes. The highest fruit weight (35.45 g) 

and fruit number (15.41 per plant) were obtained in ‘Selva’ cultivar treated with 1000 mg l
−1 

humic acid
 

cultivated
 
in usual soil with perlite. The maximum leaf number (16.03 per plant) was obtained in the treatment of 

300 mg l
−1 

humic acid and the cultivation bed of usual soil and rice bran in ‘Local’ cultivar. Minimum fruit 
number (3.58) and fruit weight (8.23 g) were obtained in ‘Local’ cultivar cultivated in usual soil bed without 
humic acid. The highest number of root (19.56) was obtained in the treatment of 600 mg l

−1 
humic acid and the 

cultivation bed of usual soil with perlite in ‘Local’ cultivar. The highest amount of flower diameter (7.85 mm) 
was calculated in the treatment of 1000 mg l

−1 
humic acid and the cultivation bed of usual soil with tea wastes on 

‘Selva’ cultivar. These results suggest that humic acid foliar application might be benefit to enhance fruit 
characteristics of strawberry. Totally, humic acid application increased growth and yield of strawberry. Since the 
most important parameters for increasing the quality of strawberry fruit is fruit characteristics, it is recommended 
to use 1000 mg l

−1
 of humic acid cultivated in the usual soil mixture with tea wastes. Strawberries are widely 

cultivated worldwide due to their high nutritional value. Chemical fertilizers have been used as a way to increase 
crop yields, but have led to problems such as nitrate accumulation, pot life, and poor quality and environmental 
pollution. Therefore, organic fertilizers have been used. Humic acid can improve quantitative and qualitative 
production by having properties such as providing more available essential elements and increasing plant 
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resistance to various biological and non-biological stresses. A positive association has been reported between the 
use of humic acid and the increases in growth, yield and product quality in strawberries and other plants. Proper 
cultivation bed plays an important role in the optimal growth and development of plants. Salinity increases 
osmotic stress, ion toxicity, oxidative stress and food imbalance. The use of compost fertilizer and foliar 
application of humic acid increased the growth, yield and quality of strawberry fruit. 
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