فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،39آذر و دیماه 1399

مقاله پژوهشی

تأثیر کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر رنگیزههای فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی

2

نازدار میرزایی اسگندیان ،1زهره جبارزاده *1و میرحسن رسولی صدقیانی

 1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه و  2گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت ،1398/09/17 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/01/27 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک (صفر 1000 ،500 ،و  2000میلیگرم در لیتر) بهصورت کاربرد در محیطکشت و
نانوکالت کلسیم (صفر 2 ،1 ،و  3گرم در لیتر) بهصورت محلولپاشی بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی ،میزان رنگیزههای فتوسنتزی و
میزان جذب عناصر گل ژربرا رقم  Duneآزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  1397در
گلخانههای پژوهشی و تولیدی دانشگاه ارومیه انجام گرفت .شاخصهایی از جمله وزن تر و خشک گلآذین ،وزن تر و خشک ساقه
گلدهنده ،حجم ریشه ،وزن تر و خشک ریشه ،رنگیزههای فتوسنتزی از جمله کلروفیل  b ،aو کل و میزان عناصر برگ اندازهگیری شدند.
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها ،نشاندهنده افزایش قابلتوجه میزان حجم ریشه در اثر کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بود،
بهطوریکه غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و یک گرم در لیتر نانوکالت کلسیم بیشترین حجم ریشه را نشان دادند .میزان وزن
تر و خشک ساقه گلدهنده و گلآذین در اثر کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم افزایش قابلمالحظهای نشان داد .میزان جذب عناصر
غذایی از جمله نیترات ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در اثر کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافتند .با
کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم ،رنگیزههای فتوسنتزی افزایش یافتند ،بیشترین میزان کلروفیل  b ،aو کل در تیمار اسید هیومیک
 500میلیگرم در لیتر و  2گرم در لیتر نانوکالت کلسیم مشاهده شد .اسید هیومیک باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه نیز شد .در کل
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان میدهد که کاربرد توأم اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم ،منجربه بهبود کیفیت و افزایش جذب
عناصر غذایی در گل ژربرا شده است .غلظت مؤثر نیز ،بسته به شاخص اندازهگیریشده متفاوت بود.
کلمات کلیدی :عناصر برگ ،کشت هیدروپونیک ،کلروفیل ،وزن تر و خشک ریشه

گلهای شاخهبریده معروف دنیا است (

مقدمه

Geshnizjany et al.,

Asteraceae

 )2018; Danaee et al., 2011که امروزه به شکل تجاری در

(قاسمیقهساره و کافی ،)1391 ،گیاهی چندساله ،علفی ،بومی

سراسر دنیا پرورش داده میشود و بهعلت ظاهر زیبا ،رنگهای

آفریقا و مناطق گرمسیری ،حساس به سرما و دارای تنوع رنگی

جذاب و درخشان و عمر گلدانی مناسب (حدود سه هفته)،

زیادی بوده (رشیدی )1389 ،و دارای رتبهی پنجم در بین

درخواستهای محلی و بینالمللی فراوانی برای خرید آن

ژربرا ( )Gerbera jamesoniiمتعلق به خانواده

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيz.jabbarzadeh@urmia.ac.ir :

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 6:42 IRST on Saturday February 27th 2021

در گل ژربرا ( )Gerbera jamesoniiرقم "دانی"
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گلجایی در ارقام مختلف و رنگهای مختلف ژربرا متفاوت

اسید هیومیک ( 200میلیگرم در لیتر) موجب افزایش

است بهطور مثال رقم ” “Marleenعمر گلجایی  17روز را

قابلتوجه نیتروژن برگ در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد شد.

دارد درحالیکه رقم ” “Agnesطول عمر گلجایی  8/3روز را

همچنین سایر عناصر ماکرو از جمله فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و

دارد (.)Nazari Deljou et al., 2011

منیزیم تحتتأثیر اسیدهیومیک و پوتریسین قرار گرفتند و

اسید هیومیک یک ترکیب طبیعی آلی است که حاوی -90

میزان جذب آنها بهطور قابلتوجهی افزایش یافت

 50درصد مواد ارگانیک (شاهسونمارکده و چمنی ،)1393 ،که

( .)Dastyaran, 2015پژوهشی دیگر برمبنای تأثیر اسید

نتیجه تجزیه مواد آلی خاک ،پیت و لیگنین هستند (باالزاده و

هیومیک (در دو غلظت صفر و  500میلیگرم بر لیتر) بر جذب

حسنپور اصیل .)1393 ،در خصوص نحوه اثر اسید هیومیک

عناصر و رشد گیاه ژربرا در شرایط کشت هیدروپونیک انجام

گزارشهای متعددی وجود دارد .اما میتوان اثر آن را به دو

شد ،نتایج نشان داد که اسید هیومیک سبب افزایش جذب

دسته تقسیم کرد :اثر غیرمستقیم که بهصورت افزایش جذب

نیتروژن ( 36درصد نسبت به شاهد) ،فسفر ،کلسیم و منیزیم و

عناصر غذایی از طریق خاصیت کالتکنندگی و احیاکنندگی و

آهن شد اما جذب پتاسیم تحتتأثیر اسید هیومیک قرار نگرفت

حفظ نفوذپذیری غشا و افزایش متابولیسم ریزجاندارن در

( Fan .)Haghighi et al., 2015و همکاران ( )2014عنوان

خاک ،بهبود وضعیت فیزیکی خاک و افزایش رشد ریشه و

داشتند که با کاربرد اسید هیومیک در گل داوودی

ساقه است (شاهسونمارکده و چمنی .)1393 ،فعالیت

( )Chrysanthemum morifoliumمیزان کلروفیل ،نسبت به

شبههورمونی مواد هیومیکی از جمله اثرات شبه اکسینی،

شاهد  43/6درصد افزایش یافت ( .)Fan et al., 2014در

سایتوکنینی و شبهجیبرلینی در بسیاری از پژوهشها نشان داده

پژوهشی دیگر ،تأثیر افزایش آب و مصرف اسید هیومیک

شده است (.)Fahramand et al., 2014

(صفر 30 ،20 ،و  40لیتر بر هکتار) بهصورت کاربرد خاکی بر

کلسیم یکی از عناصر فراوان در پوستهی زمین و جز

پارامترهای رشدی صنوبر ( )Populus nigraمورد بررسی قرار

Barker and Pilbeam,

گرفت .نتایج نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل ،فعالیتهای

 .)2007عنصری نسبتاً غیرمتحرک که بهصورت کاتیون دو

ریشه و وزن ریشه در اثر کاربرد اسید هیومیک  40لیتر در

ظرفیتی ( )Ca2+جذب میشود (بنیهاشم .)1392 ،کلسیم

هکتار بهدست آمد (.)Jing- Min et al., 2010

عناصر ماکرو برای گیاهان است (

بهعنوان پیامرسان ثانویه در گیاهان ،به محرکهای محیطی و

نانوکودها روشی برای کاهش یا حذف استفاده از کودهای

هورمونها واکنش نشان میدهد .این عنصر به فعالیت هورمون

شیمیایی در سالهای اخیر هستند ،ذخیره انرژی بیشتر ،چگالی

اکسین نیز کمک میکند (بنیهاشم .)1392 ،بهطور کلی کلسیم،

بیشتر و کاهش مردابیشدن آبهای ساکن از جمله مزایای این

مقاومت اندامهای گیاهی را در برابر صدمات مکانیکی،

کودها است (باالزاده و حسنپور اصیل.)1393 ،

شکستگی ،آفات و بیماریها افزایش میدهد و همچنین باعث

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اسید هیومیک و

رشد طولی و گسترش ریشه و شاخهها میشود (بنیهاشم،

نانوکالت کلسیم بهصورت محلولپاشی و کاربرد در پای بوته

 .)1392کلسیم در متابولیسم نیتروژن و انتقال و تأمین

بر ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل ژربرا انجام شد.

کربوهیدرات برای سلولهای گیاهی دخالت دارد (خارا،
1385؛ .)Fageria, 2009

مواد و روشها

تأثیر کاربرد محلولپاشی اسید هیومیک در غلظتهای

این پژوهش بهصورت فاکتوریل ،در قالب طرح کامالً تصادفی

(صفر 200 ،و  400میلیگرم در لیتر) و پوتریسین روی گیاه رز

با  16تیمار ( 4تیمار اسید هیومیک و  4تیمار نانوکالت کلسیم)
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وجود دارد (رشیدی .)1389 ،الزم به ذکر است که میزان عمر

( )Rosa hybridaبررسی شد ،نتایج بهدستآمده نشان داد که
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جدول  -1برنامه غذایی مورد استفاده برای ژربرا برای  1000لیتر
نیترات منیزیم

نیترات پتاسیم

نیترات آمونیم

 210گرم

 493گرم

 100گرم

مونوآمونیم
فسفات

سولفات پتاسیم
 87گرم

 115گرم

کالت آهن 6

نیترات کلسیم

درصد

نیترات آمونیم

 20گرم

 75گرم

انجام شد .این پژوهش در گلخانههای آموزشی ،تولیدی و

شدند.

پژوهشی دانشگاه ارومیه در سال  1397و آزمایشهای مربوطه

میزان کلروفیل  b ،aو کل با روش )1987( Lichtenthaler

در آزمایشگاههای گروه علوم باغبانی و گروه خاکشناسی

تعیین شد .میزان جذب برای کلروفیل  aو  bبهترتیب در

دانشکده کشاورزی ارومیه انجام شد.

طولموجهای  663و  645نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر

برای کشت گیاه ،ابتدا محیطکشت ( 65درصد پیتماس،

خوانده و میزان کلروفیل از روایط زیرمحاسبه شد.
)Chl a = (11.75 × A663 – 2.350 × A645
)Chl b = (18.61 × A645 – 3.960 × A663
Chl total = Chl a + Chl b

 30درصد پرلیت و  5درصد کوکوپیت) آماده شد .سپس نشاء
کشت بافتی (خریداریشده در مرحله چهار برگی از شرکت
اتکا در تهران) در گلدان سایز ( 20حجم  7لیتر ،ارتفاع و قطر
گلدان بهترتیب  19و  24سانتیمتر) در شرایط گلخانهای کشت
شدند .دمای روز در گلخانه  20-25و دمای شب 13-16
درجه سانتیگراد ،طول روز  16/8ساعت (شب /روز) ،شدت
نور طبیعی گلخانه  400-500 µmol.m-2.s-1بود.
تغذیه گیاهان سه بار در هفته و براساس ترکیب محلول
غذایی که در جدول  1آورده شده است ،انجام شد .الزم به ذکر
است که عناصر میکرو نیز با غلظت مشخص به محلول غذایی
اضافه میشدند .تیمارهای اعمالشده شامل اسید هیومیک (از
منبع لئوناردیت و ساخت کشور آلمان که حاوی  85درصد
اسید هیومیک 0/8 ،درصد نیتروژن ارگانیک 1 ،درصد آهن و
 12درصد پتاسیم بود) در چهار غلظت صفر (شاهد)،5000 ،
 1000و  2000میلیگرم در لیتر هر دو هفته یکبار بهصورت
کاربرد در محیطکشت و نانوکالت کلسیم در چهار غلظت

بهمنظور اندازهگیری عناصر برگ از برگهای بالغ وسطی
گیاه استفاده شد .برای اندازهگیری نیترات برگ از روش
 )1975( Cataldoاستفاده شد .بهمنظور اندازهگیری عناصر
پتاسیم ،فسفر و کلسیم ،ابتدا از نمونههای خشکشده در کوره
 550سانتیگراد ،عصاره تهیه شد (.)Ryan et al., 2001
اندازهگیری میزان فسفر بهروش کالریمتری (رنگ زرد
مولبیدات وانادات) بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج
 470نانومتر ،اندازهگیری پتاسیم با دستگاه شعلهسنج
(فلیمفتومتر ،مدل فاطر  )405از روش  Mizukoshiو همکاران
( )1994و اندازهگیری میزان کلسیم بهروش تیتراسیون با
 0/01 EDTAموالر انجام شد (غازانشاهی.)1385 ،
تجزیه دادهها با کمک نرمافزار  SASنسخه  9/1و با آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5و  1درصد ،رسم
نمودارها با کمک نرمافزار ) Excel (2016انجام شد.

صفر (شاهد) 2 ،1 ،و  3گرم در لیتر هر دو هفته یکبار به
صورت محلولپاشی بودند که حدود یک و نیم ماه بعد از

نتایج و بحث

کشت نشا اعمال شدند .مدت اعمال تیمارها دو ماه بود.

وزن تر گلآذین :نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس دادهها

در پایان آزمایش ،شاخصهای مربوطه از جمله حجم ریشه

نشان داد که اثر اصلی اسید هیومیک بر وزن تر گلآذین در

(براساس اختالف حجم ایجادشده در استوانه مدرج حاوی

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود ولی اثر اصلی نانوکالت

 500میلیلیتر آب) ،وزن تر و خشک گلآذین ،ساقه گلدهنده

کلسیم و اثر متقابل اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر وزن تر
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و سه تکرار و در هر تکرار سه گلدان و در هر گلدان یک گیاه

و ریشه با ترازوی دیجیتالی (با دقت  0/0001گرم) اندازهگیری
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جدول  -2نتایج تجزیهی واریانس مربوط به اثرات اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر برخی ویژگیهای ژربرا رقم دانی
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

وزن تر

وزن خشک

وزن تر ساقه

وزن خشک

گلآذین

گلآذین

گلدهنده

ساقه گلدهنده

نانوکالت کلسیم ()B

3

2/77ns

**

0/232

()B( × )A

9

1/18ns

**

0/259

خطای آزمایشی

32

10/844

56/29

*

17/67

*

12/42

8/197

**

0/194

**

**

16768520833

**

572909722

**

762002315

**

11401/5583

502/305 ns

ریشه
**

786/6416

69/5304ns

1010/45ns

40/044ns

1/83

0/495

4/57

0/0141

1/10

502/34

27/933

11/38

8/20

9/46

6/18

9/87

23/79

23/69

0/0633

** :معنیداری در سطح  1درصد :* ،معنیداری در سطح  5درصد و  :nsعدم معنیداری

شکل  -1تأثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر وزن تر گلآذین ژربرا رقم دانی .حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با
آزمون دانکن در سطح  % 1است.

گلآذین از لحاظ آماری معنیدار نگردید (جدول  .)2مقایسه

غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و غلظتهای  1و

میانگین دادهها نشان داد که بیشترین وزن تر گلآذین (13/4

 2گرم در لیتر نانوکالت کلسیم اختالف معنیداری نداشت.

گرم) در غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و

کمترین وزن خشک گل آذین ( 1/03گرم) در غلظت 500

کمترین وزن تر گلآذین ( 10/69گرم) در تیمار شاهد مشاهده

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  1گرم در لیتر نانوکالت

شد ،هر چند که با غلظتهای  500و  1000میلیگرم در لیتر

کلسیم مشاهده شد .شکل  2نشان میدهد که افزایش اسید

اسید هیومیک اختالف معنیداری نداشت (شکل .)1

هیومیک و نانوکالت کلسیم منجر به افزایش وزن خشک

وزن خشک گلآذین :نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس

گلآذین شده است( .شکل .)2

دادهها نشان داد که اثرات اصلی اسید هیومیک و نانوکالت

وزن تر ساقه گلدهنده :نتایج حاصل از تجزیه واریانس

کلسیم و همچنین اثر متقابل آنها بر وزن خشک گلآذین در

دادهها نشان میدهد که اثر اصلی اسید هیومیک بر وزن تر ساقه

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه

گلدهنده در سطح احتمال  1درصد و اثر اصلی نانوکالت

میانگین دادهها نشان داد که بیشترین وزن خشک گلآذین

کلسیم و اثر متقابل اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر وزن تر

( 3/92گرم) در غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و

ساقه گلدهنده در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول

 3گرم در لیتر نانوکالت کلسیم مشاهده شد هر چند که با

 .)2مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین و کمترین
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میزان وزن تر ساقه گلدهنده ( 26/29گرم) در غلظت 2000

اسید هیومیک و  2گرم در لیتر نانوکالت کلسیم و کمترین وزن

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  3گرم در لیتر نانوکالت

خشک ساقه گلدهنده ( 0/8گرم) در تیمار شاهد (بدون کاربرد

کلسیم مشاهده شد ،اگرچه با اکثر تیمارها اختالف معنیداری

اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم) مشاهده شد (شکل .)4

نداشت .کمترین وزن تر ساقه گلدهنده ( 17/57گرم) در تیمار
شاهد بهدست آمد (شکل .)3

همانطور که در نمودارها مشاهده میشود اسید هیومیک و
نانوکالت کلسیم باعث بهبود ویژگیهای گل در گیاه ژربرا

وزن خشک ساقه گلدهنده :نتایج بهدستآمده از تجزیه

نسبت به شاهد شدند .تشکیل کمپلکس بین اسید هیومیک و

واریانس دادهها نشان داد که اثرات اصلی اسید هیومیک و

یونهای معدنی ،تحریک متابولیسم اسید نوکلئیک و فعالیت

نانوکالت کلسیم و همچنین اثر متقابل آنها بر وزن خشک

شبهسایتوکینینی ،شبهجیبرلین و شبهاکسینی اسید هیومیک از

ساقه گلدهنده در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول

دالیل عمده این افزایش هستند ( .)Youssef et al., 2004اثر

 .)2مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین وزن خشک

مثبت اسید هیومیک بر ویژگیهای رشدی گیاه میتواند بهدلیل

ساقه گلدهنده ( 3/29گرم) در غلظت  2000میلیگرم در لیتر

اثر مستقیم شبههورمونی آن یا اثر غیرمستقیم آن در افزایش
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جذب عناصر بهویژه کلسیم باشد که به افزایش مقاومت

کربوهیدرات و بستهشدن روزنهها نقش دارد (.)Fageria, 2009

مکانیکی دیواره سلولی و ثبات بیشتر غشای سلولی منجر

کلسیم در متابولیسم ازت و انتقال کربوهیدراتها نیز دخالت

میشود ( .)Nikhbakhat et al., 2008همانطور که در پژوهش

دارد (خارا .)1385 ،بنا به آنچه که اشاره شد ،تأثیر کلسیم بر

حاضر مشاهده شد ،کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش وزن تر

جذب آب و بستهشدن روزنهها و تأثیر بر متابولسیم ازت

و خشک گلآذین و ساقه گلدهنده شد ،بهنظر میرسد که

میتواند علت افزایش وزن تر ساقه گلدهنده و حفظ و توازن

عالوه بر فعالیت شبهاکسینی و شبهسایتوکینینی اسید هیومیک،

آب توسط این عنصر باشد ( .)Jing et al., 2004احتماالً

دخیلبودن در جذب عناصر ،باعث قرارگیری گیاه در شرایط

دخیلبودن کلسیم در انتقال کربوهیدرات ،باعث افزایش وزن

ایدهآل رشدی شده و منجر به بهبود این ویژگیهای رشدی

خشک گل در این مطالعه شده است که با نتایج بهدستآمده از

شده است .اسید هیومیک باعث افزایش جذب نیتروژن در

پژوهش علیپور و دانایی ( )1397مطابقت دارد .عنصر کلسیم

پژوهش حاضر شده است ،عنصر نیتروژن در رشد رویشی و

در سنتز پروتئینهای میتوکندری دخیل است ،میتوکندری در

افزایش وزن تر گیاه نقش دارد که میتواند علت دیگری بر

تنفس هوازی و انتقال فعال تعداد زیادی از عناصر نقش دارد

افزایش وزن تر گلآذین و ساقه گلدهنده در این مطالعه باشد.

(ملکوتی و همکاران )1385 ،میتوان نتیجه گرفت که بین

وزن خشک متأثر از میزان ماده خشک است ،اسید هیومیک در

جذب عناصر و کلسیم ارتباط مثبتی وجود دارد ،کلسیم با

میزان فتوسنتز (بهدلیل افزایش کلروفیل) نقش دارد ،افزایش

جلوگیری از تجزیه کلروفیل و پروتئینها میتواند باعث

فتوسنتز به نوبهی خود باعث افزایش میزان کربرهیدرات در

افزایش رشد و درنتیجه افزایش وزن خشک گلآذین و ساقه

گیاه شده و وزن خشک گیاه افزایش مییابد ،بنابراین بهنظر

گلدهنده شود.

میرسد دلیل افزایش وزن خشک گل در پژوهش حاضر باشد.

حجم ریشه :نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس دادهها

کلسیم در تشکیل و افزایش پروتئین میتوکندری اثر مثبت دارد

نشان داد که اثرات اصلی اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم و

و سبب افزایش جذب آب ،وزن تر و توازن آب گلها میشود

همچنین اثر متقابل آنها بر حجم ریشه در سطح احتمال 1

(.)Jing et al., 2004

درصد معنیدار بود (جدول  .)2مقایسه میانگین دادهها نشان

عنصر کلسیم برای آنزیمهای آمیالز و  ATPaseکوفاکتور

داد که بیشترین حجم ریشه ( 156667میلیمتر مکعب) در

بوده و در پایداری و مقاومت مکانیکی دیواره سلولی ،در انتقال

غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  1گرم در لیتر
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با آزمون دانکن در سطح  % 1است.

نانوکالت کلسیم و کمترین حجم ریشه ( 37000میلیمتر

هیومیک از نظر آماری معنیدار نبود (شکل  .)6 Aدر وزن

مکعب) در تیمار شاهد (بدون کاربرد اسید هیومیک و

خشک نیز ،بیشترین و کمترین میزان وزن خشک ریشه (28/38

نانوکالت کلسیم) مشاهده شد (شکل  .)5در تیمار بدون کاربرد

و  11/04گرم) بهترتیب در غلظت  500میلیگرم در لیتر اسید

نانوکالت کلسیم ،با افزایش میزان اسید هیومیک ،حجم ریشه

هیومیک و تیمار شاهد بهدست آمد (شکل  .)6 Bهر چند که

افزایش یافت .در همین تیمار ،غلظت  500و  1000میلیگرم

اختالف بین دو تیمار  500و  2000میلیگرم در لیتر اسید

در لیتر اسید هیومیک بیشترین حجم ریشه را داشتند و کمترین

هیومیک از نظر آماری معنیدار نبود.

میزان آن در تیمار شاهد بهدست آمد .کاربرد نانوکالت کلسیم

در پژوهش انجامشده ،کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت

به تنهایی (بدون کاربرد اسید هیومیک) تأثیر قابلمالحظهای در

کلسیم منجر به بهبود ویژگیهای رشدی مربوط به ریشه نسبت

افزایش حجم ریشه نداشت ،درحالیکه کاربرد همزمان

به شاهد شدند .در بسیاری از مطالعات مشخص شده است که

نانوکالت کلسیم و اسید هیومیک بهطور همزمان تأثیر بسزایی

اسید هیومیک باعث افزایش جذب عناصر معدنی

بر حجم ریشه داشت .با توجه به شکل  5در غلظت  3گرم در

( ،)Mackowiak et al., 2001تحریک طول ریشه (

لیتر نانوکالت کلسیم با افزایش اسید هیومیک ،حجم ریشه

 )et al., 2002و افزایش وزن تر و خشک محصوالت گیاهی

افزایش یافت.

میشود ( .)Chen et al., 2004کاربرد خاکی و محلولپاشی

Canellas

وزن تر و خشک ریشه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس

اسید هیومیک ،میزان اکسین ،سایتوکنین و جیبرلین را در

دادهها نشان میدهد که فقط اثر اصلی اسید هیومیک بر وزن تر

گیاهان افزایش میدهد ( .)Abdel-Mawgoud et al., 2007در

و خشک ریشه در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .اما اثر

پژوهشی Liu ،و  )2000( Cooperنشان دادند که هر گونه

نانوکالت کلسیم و اثرات متقابل اسید هیومیک و نانوکالت

افزایش در وزن ریشه ،دسترسی به عناصر غذایی خاک را بهبود

کلسیم از نظر آماری معنیدار نگردید (جدول  .)2مقایسه

میبخشد .برخـی پژوهشـگران ،دلیل مـﺆثربودن اسید هیومیک

میانگین دادهها نشان داد که بیشترین و کمترین میزان وزن تر

بر افزایش رشد و نمو گیاهان را مواد تنظیمکننده از قبیل

ریشه ( 117/87و  51/57گرم) بهترتیب در غلظت 500

ایندول اسـتیک اسـید ،جیبرلینها و سایتوکینینهای موجود در

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و تیمار شاهد بهدست آمد ،اگر

اسید هیومیک دانسـته و همچنـین برخی دیگر ،اثرات مثبت

چه اختالف بین تیمارهای  500و  2000میلیگرم در لیتر اسید

اسید هیومیک را به تأثیر بیشتر آن بـر ریشه گیاهان نسـبت
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دادهاند ( .)Turkmen et al., 2007غلظـتهـای زیاد اسید

 1000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و تیمار بدون کاربرد

هیومیک ،رشد ریشه را در سیستمهای بـدون خـاک ،تحریک

نانوکالت کلسیم و کمترین میزان آن ( 0/154میلیگرم بر گرم

کرده و باعث افزایش حجم ریشه میشوند که ممکن است

وزن تر) در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل  .)8کاربرد اسید

بهدلیل جذب آسانتر و کارآیی مواد غذایی باشد .این احتمـال

هیومیک به تنهایی ،نشان داد که با افزایش اسید هیومیک تا

وجود دارد که افزایش جذب مواد غذایی بـهوسـیلهی گیاهان

غلظت  1000میلیگرم در لیتر ،کلروفیل  bافزایش یافت سپس

میتواند بهطور ویژهای در ارتباط با افزایش رشد ریشه باشـد،

تا حدودی روند کاهشی نشان داد .کاربرد نانوکالت کلسیم

همچنین گسترش ریشه میتواند در اثر فعالیت شـبههورمـونی

بهتنهایی تأثیری در میزان کلروفیل  bنداشته و بین غلظتهای

اسید هیومیک باشد (.)Elmongy et al., 2018

مختلف نانوکالت کلسیم (بدون کاربرد اسید هیومیک) اختالف

رنگیزههای فتوسنتزی :نتایج بهدستآمده از تجزیه

معنیداری مشاهده نشد.

واریانس دادهها نشان داد که اثرات اصلی اسید هیومیک و

کلروفیل کل :مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین

نانوکالت کلسیم و همچنین اثر متقابل آنها بر میزان کلروفیل

میزان کلروفیل کل ( 1/48میلیگرم بر گرم وزن تر) در غلظت

 b ،aو کل در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)3

 500میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  2گرم در لیتر نانوکالت

کلروفیل  :aمقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین

کلسیم و کمترین میزان آن ( 0/54میلیگرم بر گرم وزن تر) در

میزان کلروفیل  1/15( aمیلیگرم بر گرم وزن تر) در غلظت

تیمار شاهد (بدون کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم)

 500میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  2گرم در لیتر نانوکالت

مشاهده شد (شکل  .)9در کاربرد اسید هیومیک به تنهایی ،با

کلسیم و کمترین میزان آن ( 0/36میلیگرم بر گرم وزن تر) در

افزایش غلظت اسید هیومیک ،میزان کلروفیل کل روند افزایشی

تیمار شاهد (بدون کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم)

نشان داد .در کاربرد نانوکالت کلسیم به تنهایی نیز میزان

مشاهده شد (شکل  .)7در کاربرد نانوکالت کلسیم به تنهایی،

کلروفیل کل روند افزایشی داشت هر چند که بین غلظتهای 2

a

و  3گرم در لیتر نانوکالت کلسیم اختالف معنیداری مشاهده

افزایش غلظت نانوکالت کلسیم باعث افزایش میزان کلروفیل

شد .در کاربرد همزمان اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم ،روند
مشخصی در میزان کلروفیل  aمشاهده نشد.

نشد.
افزایش محتوای کلروفیل در اثر کاربرد اسید هیومیک

کلروفیل  :bمقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین

توسط طالبی و جبارزاده ( )1397در رز (،)Rosa hybrida

میزان کلروفیل  0/4( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) در غلظت

 Zhangو همکاران ( )2004در کاالتهآ ()Calatehea insignis
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرات اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر در
ژربرا رقم دانی
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

اسید هیومیک ()A

3

**0/3852

**0/020

**0/563

**4/411

**0/14277

**1/08791

**0/30835

نانوکالت کلسیم ()B

3

**

0/0588

**

0/00986 ns

*

**

()B( × )A

9

**

0/0260

خطای آزمایشی

32

ضریب تغییرات ()%

کلروفیل

**

0/0050

**

0/014

**

0/0613

**

0/0611

*

0/277

0/0721

ns

0/0221

0/90435

**

1/123

0/25365

**

0/1354

0/0014

0/00036

0/002

0/031

0/0107

0/222

0/045

5/08

8/36

4/94

11/07

21/13

15/19

11/31

** :معنیداری در سطح  1درصد :* ،معنیداری در سطح  5درصد و  :nsعدم معنیداری

شکل  -7اثرات متقابل غلظتهای مختلف اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر میزان کلروفیل  aژربرا رقم دانی .حروف غیرمشابه
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %1است.

شکل  -8اثرات متقابل غلظتهای مختلف اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر میزان کلروفیل  bژربرا رقم دانی .حروف غیرمشابه
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %1است.

و  Fanو همکاران ( )2014در داوودی (

Chrysanthemum

 )morifoliumتأیید شده است .بهنظر میرسد که افزایش جذب
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نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %1است.

عناصری مثل نیتروژن و منیزیم که عناصر اصلی در ساختار

مشاهده شد (شکل  .)10در کاربرد اسید هیومیک به تنهایی ،با

حلقه پیرول مولکول کلروفیل هستند ،دلیلی بر افزایش میزان

افزایش غلظت اسید هیومیک میزان نیترات تا غلظت 1000

کلروفیل در اثر کاربرد اسید هیومیک باشند .عالوه بر این با

میلیگرم در لیتر روند افزایشی داشت سپس با افزایش غلظت

توجه به تحقیقات انجامشده ،مشخص گردیده که کلسیم با

اسید هیومیک ( 2000میلیگرم در لیتر) میزان نیترات روند

تأثیر بر عملکرد میتوکندری ،سبب افزایش انتقال فعال عناصر و

کاهشی داشت ،هر چند که با سایر غلظتها (صفر 500 ،و

درنتیجه افزایش جذب عناصر غذایی میشود ،که احتماالً دلیل

 2000میلیگرم در لیتر) اختالف معنیداری نداشت .در کاربرد

افزایش میزان کلروفیل است .شاید دلیل افزایش کلروفیل در

نانوکالت کلسیم به تنهایی نیز ،با افزایش غلظت آن میزان

این پژوهش اثر شبهسایتوکینینی اسید هیومیک باشد که منجر به

جذب نیترات روند افزایشی داشت و بیشترین میزان جذب آن

تأخیر در پیری و کاهش میزان تخریب کلروپالستها باشد.

مربوط به تیمار  3گرم در لیتر نانوکالت کلسیم بود .با توجه به

افزایش محتوای کلروفیل کل برگ ممکن است بهدلیل سرعت

شکل  ،10با افزایش غلظت نانوکالت کلسیم ،افزایش غلظت

جذب نیتروژن و نیترات ،افزایش متابولیسم نیتروژن و تولید

اسید هیومیک بهطور تقریبی باعث افزایش میزان نیترات شده

پروتون به وسیله اسید هیومیک و درنهایت افزایش محتوای

است.

کلروفیل باشد (.)Haghighi et al., 2012

فسفر :باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها،

عناصر غذایی ،نیترات :نتایج بهدستآمده از تجزیه

مشخص شد که فقط اثر اصلی اسید هیومیک بر میزان فسفر در

واریانس دادهها نشان میدهد که اثرات اصلی اسید هیومیک و

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .اما اثر نانوکالت کلسیم و

نانوکالت کلسیم و همچنین اثر متقابل آنها بر میزان نیترات در

اثرات متقابل اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم از نظر آماری

سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه

معنیدار نگردید (جدول  .)3مقایسه میانگین دادهها نشان داد

میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان نیترات (0/028

که بیشترین و کمترین میزان فسفر ( 0/63و  0/39درصد)

میلیگرم بر گرم وزن خشک) در غلظت  2000میلیگرم در

بهترتیب در غلظت  2000میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و

لیتر اسید هیومیک و غلظت  3گرم در لیتر نانوکالت کلسیم و

شاهد بهدست آمد اگر چه اختالف بین سه غلظت صفر 500 ،و

کمترین میزان آن ( 0/013میلیگرم بر گرم وزن خشک) در

 1000گرم در لیتر اسید هیومیک نیز از نظر آماری معنیدار نبود

تیمار شاهد (بدون کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم)

(شکل .)11
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وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %5است.

شکل  -11اثر اصلی اسید هیومیک بر مقدار فسفر گل ژربرا رقم دانی .حروف غیرمشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن
در سطح  %1است.

پتاسیم :نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس دادهها نشان

بیشتر اسید هیومیک ( 2000میلیگرم در لیتر) میزان جذب

میدهد که اثر اصلی اسید هیومیک و اثر متقابل اسید هیومیک

پتاسیم کاهش یافت .همچنین در صورت کاربرد نانوکالت

و نانوکالت کلسیم بر میزان پتاسیم در سطح احتمال  1درصد

کلسیم به تنهایی نیز نتایج مشابهی بهدست آمد یعنی با افزایش

معنیدار بود و اثر اصلی نانوکالت کلسیم در سطح احتمال 5

غلظت آن تا  2گرم در لیتر ،میزان جذب پتاسیم روند افزایشی

درصد معنیدار گردید (جدول  .)3مقایسه میانگین دادهها نشان

داشت اما در غلظت بیشتر آن (  3گرم در لیتر) ،میزان پتاسیم

داد که بیشترین میزان پتاسیم ( 3/95درصد) در غلظت 1000

کاهش یافت.

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و تیمار بدون کاربرد نانوکالت

کلسیم :نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس دادهها نشان

کلسیم و کمترین میزان آن ( 2/01درصد) در غلظت 1000

میدهد که اثرات اصلی اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم و

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  2گرم در لیتر نانوکالت

همچنین اثر متقابل آنها بر میزان کلسیم در سطح احتمال 1

کلسیم مشاهده شد (شکل  .)12در کاربرد اسید هیومیک به

درصد معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه میانگین دادهها نشان

تنهایی ،با افزایش میزان غلظت اسید هیومیک تا  1000میلیگرم

داد که بیشترین میزان کلسیم ( 2/48درصد) در غلظت 2000

در لیتر ،میزان جذب پتاسیم روند افزایشی داشت ،اما در غلظت

میلیگرم در لیتر اسید هیومیک و  3گرم در لیتر نانوکالت
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نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %1است.

شکل  -13اثرات متقابل غلظتهای مختلف اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر میزان کلسیم برگ در گل ژربرا رقم دانی .حروف غیرمشابه
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح  %1است.

کلسیم و کمترین میزان آن ( 1/46درصد) در تیمار شاهد

کلسیم سبب بهبود جذب عناصر نسبت به شاهد شدهاند .اسید

(بدون کاربرد اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم) مشاهده شد

هیومیک ترکیبی است که بهطور بالقوه میتواند باعث افزایش

(شکل  .)13در کاربرد اسید هیومیک به تنهایی (بدون کاربرد

دسترسی به عناصر غذایی و تولید محصول شود .اسید هیومیک

نانوکالت کلسیم) غلظت  500و  2000میلیگرم در لیتر اسید

نقش مهمی در انتقال و دسترسی به عناصر غذایی میکرو ایفا

هیومیک نقش بیشتری در جذب کلسیم داشتند .در غلظت 1

میکند .بهطورکلی باعث افزایش جذب عناصر از طریق ریشه

گرم در لیتر نانوکالت کلسیم ،افزایش غلظت اسید هیومیک

و انتقال آن به شاخساره و دیگر قسمتهای گیاه و درنتیجه

تفاوت معنیداری در افزایش میزان جذب کلسیم ایجاد نکرد،

افزایش رشد گیاه میشود (شور و همکاران .)1397 ،براساس

همچنین در صورت کاربرد نانوکالت کلسیم به تنهایی با

گزارشات ،تفاوت در نتایج ،ناشی از سطوح تیمارها ،سیستم

افزایش غلظت آن ،میزان جذب کلسیم روند افزایشی داشت،

رشد و منبع ماده هیومیکی است (.)Arancon et al., 2003

هر چند که بین تیمارها اختالف معنیداری وجود نداشت.

همچنین گزارش شده است که کاربرد اسید هیومیک ،رشد

با توجه به نتایج بهدستآمده ،اسید هیومیک و نانوکالت

گیاهان و جذب عناصر غذایی را افزایش میدهد ( Turkmen et
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نیتروژن و غیره در اثر کاربرد اسید هیومیک توسط پژوهشگران

( .)Sajadian and Hokmabadi, 2015با بررسی اثر اسید

دیگری از جمله  Haghighiو همکاران ( )2015در ژربرا،

هیومیک بر جذب فسفر و فعالیت آنزیم فسفاتاز ،گزارش شده

 Verlindenو همکاران ( )2010در گرس ( )Grassو بنیجمال

که اسید هیومیک از طریق ترکیب و ایجاد کمپلکس با آنزیم

و بیات ( )1392در رز تأیید شده است .با توجه به مطالعات

فسفاتاز باعث افزایش جذب فسفر در گیاه میشود

قبلی نیز مشخص شده است که اسید هیومیک نقش مفید و

( .)Sangeetha et al., 2006در پژوهش انجامشده نیز میزان

مﺆثری در جذب عناصر غذایی دارد که این نقش اسید هیومیک

فسفر با افزایش غلظت اسید هیومیک افزایش یافت .افزایش

میتواند به دلیل تأثیر آن بر رشد ریشه ،افزایش نفوذپذیری

جذب کلسیم در اثر کاربرد اسید هیومیک ،میتواند بهعلت

سلولهای غشای سلولی ،افزایش میزان فتوسنتز و سایر عوامل

تشکیل کمپلکس و هماتهای پایدار در محیطکشت توسط

باشد که همهی این عوامل جذب بیشتر عناصر غذایی از محیط

اسید هیومیک باشد (.)Smith, 2018

ریشه را سبب میشوند .همچنین افزایش طول ریشه در اثر

بهطورکلی میتوان گفت اسید هیومیک نقش مفید و مﺆثری

کاربرد اسید هیومیک نیز امکان دسترسی هر چه بیشتر به

در جذب عناصر غذایی دارد که این نفش اسید هیومیک

عناصر غذایی را موجب میشود .در مورد کاربرد نانوکالت

میتواند بهدلیل تأثیر آن بر رشد ریشه ،افزایش نفوذپذیری

کلسیم نیز مکانیسم کار تا حدودی مشابه است .نانوکالت

غشای سلولی ،افزایش میزان تنفس و فتوسنتز و سایر عوامل

کلسیم بهعنوان یک منبع غذایی کلسیم ،جذب بهتر سایر عناصر

باشد که همهی این عوامل ،جذب بیشتر عناصر غذایی از

غذایی را تسهیل میکند چرا که عناصر غذایی میتوانند بر

محیط ریشه را سبب میشوند .همچنین افزایش طول ریشه در

جذب یکدیگر تأثیر گذاشته و کاربرد مقادیر مناسب عناصر

اثر کاربرد اسید هیومیک نیز امکان دسترسی هر چه بیشتر به

غذایی میتواند به تغذیه بهتر گیاه منجر شود .کلسیم بهعنوان

عناصر غذایی را موجب میشود (.)Liu and Cooper, 2000

یک کاتیون بر جذب پتاسیم اثر میگذارد ،کاهش جذب پتاسیم
در اثر کاربرد کلسیم توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده

نتیجهگیری

است ،در پژوهش انجامشده نیز با افزایش غلظت نانوکالت

بهطورکلی با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر

کلسیم به  3گرم در لیتر ،میزان جذب پتاسیم کاهش یافت.

میتوان نتیجه گرفت که کاربرد توأم اسید هیومیک و نانوکالت

 Pintonو همکاران ( )1999نشان دادند که اسید هیومیک تأثیر

کلسیم بهطور قابل توجهی ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیکی

معنیداری در افزایش جذب نیترات و فعالیت  ATPaseدر

گیاه را از طرق مختلف تحتتأثیر قرار دهد .میزان غلظت مﺆثر

غشای پالسمایی سلولهای ریشه در ذرت ()Zea mays L.

نیز بسته به نوع شاخص اندازهگیریشده متفاوت بود.

داشت .بهنظر میرسد که فعالیت پمپ پروتونی غشا اولین
منابع
باالزاده ،س .و حسنپور اصیل ،م )1393( .اثر اسید هیومیک و نانوکالت کلسیم بر رشدونمو گل داوودی (

Chrysanthemum

 .)morifoliumکنفرانس بینالمللی توسعه پایدار ،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی ،منابع طبیعی ،تبریز ،ایران.
بنیهاشم ،س .ض )1392( .تغذیه معدنی و بیماریهای گیاهی (ترجمه) .انتشارات آییژ.
بنیجمال ،س .م .و بیات ،ح )1392( .تأثیر مقادیر مختلف آمونیوم و کلسیم محلول غذایی بر وضعیت تغذیهای ،عملکرد و کیفیت گل
رز ( )Rosa hybrida L.در سیستم هیدروپونیک .مجله علوم و فنون کشتهای گلخانهای .29-37 :4
خارا ،ج )1385( .کمبود و سمیت عناصر غذایی در گیاهان زراعی (ترجمه) .انتشارات مهد تمدن.
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. انتشارات مﺆلف.) پرورش و تولید ژربرا1389( . آ،رشیدی
) تأثیر غلظت و زمانهای مختلف کاربرد اسید هیومیک بر ویژگیهای کمی و کیفی گل1393( . الف، و چمنی. م،شاهسونمارکده
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.263-273 :7 فرآیند و کارکرد گیاهی
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of different concentrations of humic acid (0, 500, 1000 and
2000 mg L-1) as drench and nano-calcium chelate (0, 1, 2 and 3 g L-1) as foliar application on nutrient absorption and
photosynthetic pigments of gerbera cv. Dune. This experiment was performed as a factorial in a completely randomized
design with two factors and three replications in Urmia University in 2018. Indices including fresh and dry weight of
inflorescence and flowering stem, volume and fresh and dry weight of root, photosynthetic pigments such as
chlorophyll a, b and total chlorophyll and leaf elements were measured. The results of means comparison showed that
nitrate, phosphorus, potassium and calcium were adsorbed better than the control. The fresh and dry weight of
flowering stem and inflorescence showed a significant increase due to the application of humic acid and nano-calcium
chelate. The amount of photosynthetic pigments was also affected by the use of humic acid and nano-calcium chelate.
The highest amounts of chlorophyll a, b and total were obtained in the treatment of humic acid 500 mg L -1 and 2 g L-1
nano-calcium chelate. Root volume was increased by the use of humic acid and calcium nano-calcium, and in 2000 mg
L-1 humic acid and 1 g L-1 of nano- calcium chelate were observed to be as the highest root volume. Also humic acid at
500 mg L-1 increased root dry and fresh weight. In general, the results of the present study showed that the application
of humic acid and nano- calcium chelate led to improved quality and increased nutrient uptake in gerbera.
Keywords: Chlorophyll, Hydroponic cultivation, Leaf elements, Root dry and fresh weigh
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