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چکیده

بصورت اسـپلیت  آزمایشی،سیلیک اسید بر خصوصیات رشدي ریشه در گل استاتیسور بررسی اثر هیومیک اسید و سالیمنظبه
تهـران اجـرا گردیـد. عوامـل آزمـایش شـامل       دانشگاه،پلت در قالب طرح کامال تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي

بصورت پایه در ابتداي کشـت گیاهـان در گلـدانها اضـافه     که) گرم در گلدانپنچ،نیمدویک،،صفر(غلظت4هیومیک اسید در 
شـروع  بصورت محلول پاشی هر دو هفتـه یـک بـار بـا    که) میلی موالرسهدو،،یک،غلظت (صفر4اسیددرسالیسیلیک و؛گردید

برگ پوسیده وماسه به نسبت حجمی مساوي خاك،مزرعهخاكدر گلدانهامورداستفادهبسترکشت. مرحله گلدهی انجام پذیرفت
ریشه گل استاتیس بودند. نتایج بدست آمـده نشـان   طول،ریشهحجم،بوده است. صفات مورد بررسی شامل وزن تر وخشک ریشه

در تمام سطوح سالیسیلیک اسید اثرلیومعنی داري را نشان داددرصد1بر روي تمام صفات در سطح داد که کاربرد هیومیک اسید
تاثیر معنی داري روي این صفات نداشت.

استاتیسگل،اسیدسالیسیلیک،اسیدهیومیک: کلیديکلمات

مقدمه

limoniumاستاتیس با نام علمی sinuatumخانوادهازPlumbaginaceaeھ بـا چندسـاله، علفیگیاهانلیمونیومجنسهايگون
زینتـی هـاي ویژگیدلیلبهو می باشندمترسانتی122تا 32ارتفاعبهآذینباگلریزگلهايوتیرهسبزبرگهايضخیم،ریشه هاي

&Kaninski(باشـند مـی محبـوب برداشـت ازپـس زیبـاي ظـاهر ومتعـدد گـل سـاقه هـاي  جـذاب، گـل رنـگ مانندخودمتمایز

Ivanova,2012.(یومیکه) 5-6اسیدبا(pHمـواد غـذائی و افـزایش بیومـاس ریشـه و      جـذب بهبـود در،دلیل اثرات هورمـونی به
نیـز  )Vaughan&Malcolm,1979(). ١٣٨۶،نیکبخـت و همکـاران  (کنـد یک اسید آلی مشتق از هوموس عمل می مانند،شاخساره

در فراهمـی  بنـابراین ؛کننـد ژه آنزیم فسـفاتازنقش موثرایفـا مـی   نشان دادند که مواد هیومیکی در افزایش فعالیت چندین آنزیم به وی
دهد. به همین دلیل اسید باشد و همچنین جذب نیتروژن در حضور اسید هیومیک را افزایش میمیزان فسفر براي گیاه بسیار موثر می

گونه افزایش رشد ریشه در دسترسی نشان داده است که هرتحقیقات. آن بسیار موثر استوخشک،طول ریشههیومیک در افزایش
هورمون گیـاهی اسـت کـه نقـش     سالیسیلیک اسید .بهترعناصرغذایی خاك و باالبردن حاصلخیزي وباروري خاك موثر خواهدبود

گلیگولیز،،میوهرسیدن،زنی دانهجوانه،شدن روزنه هابسته،فسکنترل تننظیر،مهمی در تعدادي از فعالیت هاي فیزیولوژیک گیاه
فیزیولوژیـک ومورفولوژیـک خصوصیاتبراسیدسالیسیلیکتاثیر)1388،وهمکاراننجفیان(. و تولید گرما ایفا می کندگلدهی

هـاي قسـمت رويپاشـی محلـول صورتبهاسیدسالیسیلیککاربردکهدریافتندودادهقراربررسیموردکبیررابابونهزینتیگیاه
بنابراین هدف از اجراي ایـن  ؛ گردیدگل،قطرگل،تعدادها،پاجوشتعداددهندهگلساقهگیاه،ارتفاعافزایشباعثگیاههوایی

.یس بودتگل استاریشهیکیژاسیدبر صفات فیژیولوتحقیق مطالعه اثرات هیومیک اسید وسالیسیلیک 
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مواد و روش ها

گلخانه هاي گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در در1393-1394پژوهش طی سال این 
) 5، 0،1،5/2تکرار و چهار سطح هیومیک اسید (3قالب طرح کامال تصادفی با درکرج انجام شد. به صورت طرح اسپلیت پالت

سطح 4در نیز پایه قبل از کشت به خاك اضافه گردید. تیمار سالیسیلیک اسیدگرم بر گلدان به عنوان کرت اصلی که به صورت
. بار انجام شدگل بصورت هر دوهفته یکبصورت محلول پاشی از زمان آغازشموالر به عنوان کرت فرعییلی) م3و 2و 1و 0(

تر آن ها با استفاده از ترازو محاسبه شد. وزن تر و خشک ریشه بعد از خالی کردن گلدان ها و شستن ریشه ها، وزنیرياندازگ
اندازه گراد در آون قرار داده شد و وزن خشک ریشه ها بدست آمد.درجه سانتی75ساعت در دماي 20تا 10سپس به مدت 

ها مستقیماً از روي جابجا شدن آب در ظروف مدرج پس از وارد کردن ریشه هاي شسته شده به داخل آن گیري حجم ریشه
و درون سینی نمونه،بخشی از ریشه به قطعات یک سانتی،بعد از اندازه گیري وزن تر ریشه،طول ریشهجهت اندازه.گرفتصورت

با یک انبر نوك تیز ریشه هایی که خمیده بودند راست شده وآن هایی که متري) حاوي آب ریخته شدسانتی2×2مدرج (به ابعاد 
پایان . درآمد) بدست1975(1نهایت طول کل ریشه بر اساس روش خطوط مشبک تنانتدرداشتند از هم جدا شدهم قرارروي

درصد انجام و نمودار ها بوسیله نرم 5واریانس و مقایسه میانگین ها در سطح احتمال یهتجزSASآزمایش با استفاده از نرم افزار 
.گردیدیمترسEXCELافزار 

نتیجه و بحث

در ایـن  هیومیـک اسـید و سالیسـیلیک اسـید مـورد اسـتفاده      هايدو تیماراثر،)1ها (جدول واریانس دادهبراساس نتایج تجزیه 
توجه به اینکه بانشان دادکه اثر هیومیک اسیدریشهطول،ریشهحجم،وزن تر و خشک ریشهآزمایش بر خصوصیات ریشه اعم از

،ریشـه حجـم ،وزن تر خشـک ازن بر روي کلیه صفات ریشه اعم آنتایج مثبتهیومیک اسید بصورت پایه به بسترکشت اضافه شد
. سالیسیلیک اسیدروي هیچ کدام از صفا ت اثر معنی داري را نشان نداداما؛را نشان داددرصد1ریشه معنی داري را در سطح طول

(رهـی و  .)1(نمودارنشـد معنـی دار  جـز حجـم ریشـه    ایـن صـفات   بـر هیومیک اسـید و سالیسـیلیک اسـید نیـز    بر همکنش همچنین
را مورد بررسی قرار دادند و به ایـن Festuca arundinaceaگونه رویشی چمن فستوکارشدبراسیدهیومیک) اثر1391،همکاران

وزن خشـک هـوایی، بخـش وریشـه ساقه،برگ،تروزنبرگ،تعدادبرگ،سطحهايصفترسیدند که اسید هومیک درنتیجه
(دانشـورحکیمی  کـل تـاثیر مثبـت داشـت    کلروفیـل وaکلروفیـل  ریشـه، بـه هـوایی بخـش نسـبت ریشه،طولریشه،وساقهبرگ،
وي وزن تـر، خشـک و   ند که این ماده باعث تاثیر مثبت ر) با استفاده از اسید هیومیک روي چمن اسپیدي گرین دریافت1390،میبدي

.کیفیت ظاهري گردید و باعث افزایش جذب آهن و پتاسیم شد

1. Tennant
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بر صفات فیزیولوژیک ریشه گل استاتیسهیومیک اسید سالیسیلیک اسید تجزیه واریانس اثر تیمارهاي -1جدول 

ns،1معنی داري در سطح **،%5سطح معنی داري در *غیر معنی دار%

اسید بر حجم ریشه سالیسیلیکواسیدهیومیکمقایسه میانگین اثر متقابل -1نمودار

طول ریشه حجم ریشه وزن خشک ریشه وزن تر ریشه درجه آزادي منایع تغییرات

7/103696062 ns

6/187294151 *

5/327551886 **

9/109704073 ns

61340139

09/23

2800/85 **

485/137 **

7655/16 ns

2917/32 *

9029/14

92/12

4845/1 ns

3739/32 **

2788/2 ns

2473/3 ns

2704/2

5/16

5109/3 ns

695/22 **

0806/5 ns

2148/24 ns

8960/30

77/16

2

3

3

9

30

تکرار

هیومیک اسید

سالیسیلیک اسید

اسیدهیومیک اسید* سالیسیلیک 

خطا

CV
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Effect of humic acid and salicylic acid on some root traits of statice flowers in the greenhouse
cultivation
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Abstract

The effect of humic acid and salicylic acid on root growth characteristics aviation sector
in the mud Stathis, split plot in a completely randomized design in the greenhouse of
College of Agriculture, Tehran University was conducted. Factors examined include humic
acid at 4 concentrations of (zero, one, two, half, five grams per pot) plants in pots Add to
checking that based at the beginning of salicylic acid at 4 concentrations of (zero, one, two,
three mM) that just spray every two weeks with the onset of flowering stage was carried out
Substrates used in pots soil, peat and sand in a ratio equal volume was rotten. The
characteristics such as root dry weight, root volume, root length were Stathis flowers. The
results showed that the use of humic acid on all traits showed statistically significant at 1%
level but at all levels of acid salicylic acid significant effect was observed.

Key words: humic acid, salicylic acid, Statis flowers
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