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چکیده
بهبودمنظوربهلذا. باشدمیایرانوجهانمهمبریدهشاخهگل10ازیکیGerbera jameosoniiعلمینامباژربرا

نا م باژربرارقم2رويبرتکرار6باوتصادفیکامالپایهبرفاکتوریلطرحقالبدرآزمایشیآنعمردواموکیفیخصوصیات
لیتردرگرممیلی1000و100،500میزانبهاسیدهیومیکسطح3انجام شد. تیمارها شامل و"Double dutch"و "Dune"هاي

بستريدرنشاءها. گردیداعمالکشتازپسروز65و35،50دريمرحله3طیتیمارهرکهآب بودنددرمحلولصورتبه
سانتیگراددرجه25تا21دماي،%100نسبیرطوبتدر6تا5/8اسیدیته باپرالیتدرصد60-40پیت،درصد60-40حاوي

دمگل،طولگل،قطرگل،تعداد: ازبودعبارتگیرياندازهموردکیفیوکمیصفات. شددادهپرورشنورساعت12وحداقل
دمگلقطرگل،قطر،بوتهرويگلتعدادصفاتدادنشانتحقیقایننتایج. گلساقهطولوبوتهرويگلماندگاريدمگل،قطر

مختلفباشد وسطوحنمیدارمعنی% 5سطحدرDouble DutchوDuneرقمدودراسیدهیومیکمختلفسطوحدربوتهروي
نگردید.شد ولی بین دو رقم ژربرا تفاوت معنی داري مشاهده بوتهرويگلاسید باعث افزایش  ماندگاريهیومیک

اسیدهیومیکو بریدهشاخه، ژربراکلمات کلیدي:

مقدمه
سهممیانه،آسیايوفارسخلیجحوزهمصرفبازارهايبهنزدیکیوزینتیگیاهانتولیددرکشورطبیعیاستعدادهايرغمبه
رفعاهمیتهمسایه،کشورهايتوسطزینتیگیاهانوارداتبااليحجم. استاندكبسیارکاالاینجهانیتجارتدرایران

کمبودهايرفعجهتدرهاییسیاستاتخاذبرعالوهاستالزمبنابراین. دهدمینشانرازینتیگیاهانصادراتوتولیدمشکل
وتولیدشدهتمامقیمتوکاهشانبوهتولیدجهتزینتیگیاهانتولیدروشتغییرزمینهدرتغییراتیصادرات،وتولیدساختیزیر

10ازیکیAsteraceaeتیرهازjamesoniiGerberaعلمینامباژربرا).1385همکاران،وچیذري(گیردصورتکیفیتبهبود
باوآفتابگردانگلشبیهآذینیگلدارايوجنوبیآفریقايبومیودایمیگیاهیژربرا.استایرانوجهانمهمبریدهشاخهگل

داردقرارسانتیمتر60ازبیشطولبهبلنديدمگلرويورسدمیهمسانتیمتر12بهآنقطرکهباشدمیمتنوعهايرنگ
)Brickell,1995 .(وجنوبیشرقی،آمریکايوجنوبیآفریقايازکهباشدمیسالهچندوعلفیگونه30حدوددرژربراجنس

تولیدوشدهزایشیمرحلهواردسپسوداردبرگ26تا20بهنیازانگیزيگلبرايگیاهاین. اندگرفتهمنشاء) منچوريونپال(آسیا
ماقبلبرگمحوردرموجودجانبیجوانهفعالیتبارشدادامهوبودهسمپودیالصورتبهرشد. نمایدمیکالهپركآذینگل

روزافزونهايهزینهدلیلبه.)Gislerod,1991(کندمیتولیدبرگ3زایشیمرحلهبهورودازقبلجوانهاینوشودمیآغازآخر
اساسینیازیکگلکاريصنعتدرتجاري،گلدانیموادبرايجایگزینترکیباتآینده،درماسپیتبهدسترسیبودننامطمئنو

زیستازصدماتنگرانیدارند،پایینیکاتیونیتبادلظرفیتپیت،پایهبرتجاريگلدانیموادکهییآنجاازاین،برعالوه. است
Frink(داردوجودشیمیائیکودهايبااليغلظتهايحاويآبهايزهمحیطی & Rathier,1989.(سراسردراسیدهیومیکامروزه
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ضعیفاسیديPHمادهاینکهآنجااز. اندگرفتههوموسازراخودنامهیومیکیمواد. استگرفتهقرارخاصتوجهموردجهان
کههورمونیاثراتواسطهبهاسیدهیومیک. میشودشناختههماسیدهیومیکنامبه،باشدمیهوموسازمشتقودارد) 5تا3/8(

طبیعیمنابعسایروهوموسازناشیآلیاسیدیکمانندداردشاخسارهوریشهبیوماسافزایشویایغذموادجذببهبودروي
قابلپاشیمحلولصورتبهوآبیاريآبباهمراهمال،بذرصورتبهکود،عنوانبهاسیدهیومیک). Murdoch,1999(است

Pollak(استاستفاده & Vivan,1966.(جذبمیزانرشد،روياسیدهیومیکتاثیربررسیهدفباکهدیگريآزمایشدر
و0،100،500(اسیدهیومیکمختلفسطح4شد،انجام”Malibu“رقمژربراگلبرداشتازپسعمرومیکرووماکروعناصر
ازلیتردرگرممیلی1000سطحدرریشهرشدکهدادنشاننتایج. رفتکاربهییغذامحلولصورتبه) لیتردرگرممیلی1000

هیومیکسطحافزایشباطوریکهبه. داردهاوساقهبرگهادرمیکرووماکروعناصرمحتويباداريمعنیهمبستگیاسیدهیومیک
معنیطوربهنیز)Zn(رويو)Fe(آهن،)Mg(منیزیم،)Ca(کلسیم،)K(پتاسیم،)P(فسفر،)N(نیتروژنعناصرمحتوياسید،
هیومیکلیتردرگرممیلی500. دادکاهشراغذاییعناصربرخیمیزاناسید،هیومیکبااليمیزانچندهر. داشتافزایشداري
تا2راشدهبرداشتهايگلعمراسید،هیومیکباالترسطوح. دادافزایش% 52رابوتههرازشدهبرداشتهايگلتعداداسید

پسهايالعملعکساین. کندجلوگیريآنازحتیوبیندازدتاخیربهراگردنخمیدگیبیماريتوانستوکردبیشترروز66/3
).et al. 2008Nikbakht(بودنداسیدهیومیکهورمونیشبهفعالیتوکلسیمتجمععلتبهزیاداحتمالبهبرداشتیاز

هامواد و روش
پایهبرفاکتوریلطرحقالبدرآزمایشژربراکمیوکیفیشاخصهايبراسیدهیومیکمختلفسطوحتاثیربررسیمنظوربه
و 500، 100، 0هیومیک اسید (تیمارسطح4باDouble DutchوDuneهاينامباژربرارقم2رويبرتکرار6باوتصادفیکامال
عرضدرتهران،شرقیجنوبکیلومتري20درپاکدشتشهرستان. گرفتانجامپاکدشتشهرستاندرمیلی گرم در لیتر) 1000

دریاسطحازارتفاعشمیانگینوگرفتهقرارشرقیدقیقه33ودرجه28جغرافیاییطولوشمالیدقیقه44ودرجه51جغرافیایی
نظرموردبسترکشتمحتويسانتی متر و 19دهانهقطرباژربراکشتمخصوصهايگلداندروارداتینشاءهاي.استمتر960

6تا8/5حدودپرورشزمانمدتطیدرکشتبستراسیدیته. شدندکشت) 40به60میزانبهپرلیتوکوکوپیتازمخلوطی(
طولدردرجه سانتیگراد بودند.12وحداقل25تا21دماي،%100نسبیرطوبتبامحیطیشرایطتحتنشاءهاوگشتتنظیم
قطردمگل،طولگل،قطرگل،تعدادشامل کیفیوکمیصفات. شدگیرياندازهگیاهرشدمیزانهفتگیبصورترشددوره

قرار گرفت.گیرياندازهموردگلساقهطولوبوتهرويگلماندگاريدمگل،

نتایج و بحث
هیومیکمختلفسطوحدربوتهروي، قطر گل، طول دمگل، قطر دمگل بوتهرويگلتعدادنتایج مقایسه میانگین صفات 

میانگینمقایسهدر حالیکهباشدنمیدارمعنی% 5سطحاز نظر این صفات درDouble DutchوDuneدو رقم نشان داد که اسید
ولی بین دو رقم تفاوت معنی داري بوددارمعنیدرصد 5در سطح اسیدهیومیکمختلفسطوحدربوتهرويگلماندگاري

. مشاهده نشد
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گل ژربرا به روش دانکنصفاتبر روي برخی رقم و کاربرد هیومیک اسیدنوع اثرات نتایج مقایسه میانگین-1ل جدو

ماندگاري گل رو بوته
(روز)

قطر دمگل
(میلی متر)

قطر گل
متر)(سانتی 

تعداد گل رو بوته تیمارها

82/7 a 84/7 a 16/10 a 26/2 a
A1

34/9 b 13/8 a 39/10 a a34/2 A2

85/12 c 94/7 a 93/10 a 44/2 a
A3

24/14 d 73/7 a 52/10 a 86/2 a
A4

14/8 a 25/8 a 38/10 a 63/2 a
B1

96/9 b 69/7 a 12/11 a 25/2 a
B2

79/11 c 17/8 a 97/10 a 49/2 a
B3

96/13 d 59/7 a 85/10 a 58/2 a
B4

-A1 رقمDune ،شاهد-A2 رقمDune هیومیک اسید، لیترمیلی گرم در100با غلظتA3 - رقمDuneلیتردرگرممیلی500غلظتبا
Doubleرقم - B2شاهد، Double Dutchرقم - B1اسید، در لیتر هیومیکگرممیلی1000غلظتباDuneرقم A4-اسید، هیومیک

Dutchاسید،هیومیکلیتردرگرممیلی100غلظتباB3 -رقمDouble Dutchاسید،هیومیکلیتردرگرممیلی500غلظتباB4 - رقم
Double Dutchاسیدهیومیکلیتردرگرممیلی1000غلظتبا

.ندارند(P<0.05)درسطحداريمعنیتفاوتباشندمیمشابهحروفدارايکههاییمیانگین*

بریدهشاخهگلهايبرداشتازپسفیزیولوژيدرگلعمردواموکیفیتافزایشعواملبهترینازیکیهموارهمناسبتغذیه
وگیاهايتغذیهوضعیتبهبودبرعالوههیومیکاسید).et al. 1999Gerasopoulos،et al. 2009Kamenidou(باشدمی

Tabatabaie(بریدهشاخهعمرگلدواموکیفیتافزایشدرمؤثرعنصرعنوانبهکلسیم،مانندغذاییعناصرجذبافزایش &

Nazari, مبنی) 2008(همکارانونیکبختنتایجبا آزمایشایننتایج.میگرددگیاهاکسیدانیآنتیظرفیتافزایشبهمنجر،)2007
.داردمطابقتژربرابریدهشاخهگلعمردوامافزایشدرهیومیکاسیدمثبتتأثیربر
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Effect of humic acid on quantitative and qualitative characteristics of two Gerbera cultivars
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Abstract

Gerbera (Gerbera jamesonii) is one the ten most important cut flowers in Iran. In order to
improvement of qualitative characteristics and vase life of this flower a completely randomized
factorial experiment with 6 replications was used. Two cultivars named "Dune" and "Double Dutch"
were sprayed three times with four levels of humic acids (0, 100, 500, 1000 milligrams per liters)
including 35, 50 and 65 days after plantation. Seedlings were planted in a mixture of pit and perlite
and the pH was adjusted between 6 and 8.5. The young plants were grown in ambient temperature of
21 to 25 degree centigrade, relative humidity of 100 percent and a minimum of 12 hours day light. The
measured quantitative and qualitative traits were the number of flowers, diameter of flower, length of
peduncle, longevity of flower on bush and length of flower stem. Our results revealed that the different
levels of humic acids were not significantly effective on the number of flowers on bush, flower
diameter and peduncle diameter in none of two cultivars. Furthermore, the different levels of humic
acids were increased the longevity of flowers of bush, although the differences between two cultivars
were still insignificant.

Key words: Gerbera، cut flowers and humic acids
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