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مطالعه تأثر اسید هیومیک و کمپوست چای بر خصوصیات برگ ریحان ()Ocimum basilicum L
Study of the humic acid and tea compost on Basilicum (Ocimum basilicum L). leaf
characteristics
حمیده فاضل تهرانی ،3محمدنبی ایلکائی * ،خداداد مصطفوی
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تاریخ پذیرش3131/01/ 3 :
چکیده

بهمنظور بررسی اثر کودهای آلی اسید هیومیک و کمپوست چای بر خصوصیات برگ گیاه ریحان (تعداد برگ ،کلروفیل کل برگ،
نیتروژن برگ ،وزن تر برگ ،وزن خشک برگ ،اندازه سطح برگ و وزن مخصوص برگ) ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی در  4تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج اجرا
شد .فاکتورهای آزمایشی شامل ،مقادیر مختلف اسید هیومیک (( )HAصفر 50 ،و  350میلیگرم در کیلوگرم) و کمپوست چای (( )CTصفر،
 0/5و  3درصد وزنی خاک) بود .مطابق نتایج ،اثر متقابل هیومیک اسید و کمپوست چای بر صفات تعداد برگ در سطح احتمال یک درصد
و بر صفات کلروفیل کل برگ ،نیتروژن برگ وزن تر و خشک برگ در سطح پنج درصد معنیدار بود .بیشترین میزان کلروفیل برگ در
مصرف  300میلیگرم در کیلوگرم اسید هیومیک و بیشترین میزان نیتروژن برگ ،وزن تر برگ ،وزن خشک برگ ،سطح برگ و وزن
مخصوص برگ در مصرف  50میلی گرم در کیلوگرم اسید هیومیک و کمترین میزان صفات مذکور در تیمار عدم مصرف اسید هیومیک
مشاهده شد .همچنین بیشترین میزان تعداد برگ ،کلروفیل برگ ،درصد نیتروژن ،وزن تر برگ ،وزن خشک برگ و وزن مخصوص برگ در
تیمار  3درصد از وزن خاک مصرف کمپوست چای مشاهده شد.
کلمات کلیدی :اسید هیومیک ،کمپوست چای ،صفات کیفی برگ ،ریحان.
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مقدمه

در نظامهای کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از

در سالهای اخیر تالش برای افزایش تولید در واحد سطح و

اهمیت ویژهای در افزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی

مصرف زیاد و نامتعادل کودهای شیمیایی ،عالوه بر افزایش

پایدار خاک برخوردار است (حمیدی و همکاران .) 31 ،در

هزینههای تولید و بازدهی کم ،پیامدهای منفی زیستمحیطی را به

این راستا اسید هیومیک یک نوع کود آلی هوموسی است که

همراه داشته است مطالعات بلندمدت نشان میدهند که استفاده

دارای خواص شبه هورمونی و کالت کننده میباشد ،بهطوریکه

بیشازحد کودهای شیمیایی ،عملکرد گیاهان زراعی را کاهش

در دهههای اخیر استفاده از این ماده در بین کشاورزان بسیار

میدهد که این کاهش نتیجه اسیدی شدن خاک ،کاهش

مرسوم شده است .مواد هومیک ازنظر ساختاری بسیار پیچیده

فعالیتهای بیولوژیکی خاک ،افت خصوصیات فیزیکی خاک و

بوده ( )Kuckersan et al., 2005و اثر شبه هورمونی بر

عدم وجود ریزمغذیها در کودهای شیمیایی میباشد

رشد و متابولیسم گیاه دارند (.)Chen and Aviad, 1990

( .)Adediran, 2004در بسیاری از موارد کاربرد کودهای

استفاده از ضایعات آلی در کشاورزی یکی از مهمترین

شیمیایی باعث آلودگیهای زیستمحیطی و صدمات

راههای تأمین ماده آلی خاک و بازچرخ طبیعی این ترکیبات بوده

اکولوژیکی میشود که خود هزینه تولید را افزایش میدهد

(خاوازی و همکاران ،) 31 ،کمپوست کردن آنها معموالً در

( .)Ghost and Bhat, 1998برای کاهش این مخاطرات باید از

اثر فعالیت ریز جانداران در شرایط هوازی صورت میگیرد ،منجر

منابع و نهادههایی استفاده کرد که عالوه بر تأمین نیازهای فعلی

به حذف بوهای نامطلوب ،افزایش محتوی عناصر غذایی و حذف

گیاه ،پایداری سیستمهای کشاورزی را در درازمدت نیز به دنبال

اثرات سمی مواد زائد در گیاهان میشود ( Jashankar and

داشته باشد ( .)Murty and Iadha, 1988مباحث پایداری در

 .)Wahab, 2004هرساله صدها هزار تن از این ضایعات در

تولید محصوالت کشاورزی ،در جریان انتقادات وارده بر

باغات چای شمال کشور برجای میماند که استفاده بهینه از آن

پیامدهای انقالب سبز و کشاورزی مدرن و بروز اثرات مخرب

میتواند بر کیفیت محصوالت کشاورزی مؤثر باشد .ضایعات

زیست محیط مطرح شد .ازآنجاکه در اینگونه از نظامهای

چای باعث تحریک رشد ریشهها و رشد رویشی ( Hibar et al.,

کشاورزی ،کیفیت تولید بر کمیت آن ارجحیت دارد .تولید

 )2006همچنین باعث افزایش عملکرد و تولید محصول میشود

گیاهان ،بهویژه گیاهان دارویی که کیفیت در آنها از اهمیت

( .)Haggag and Saber, 2007کمپوست چای در شرایط

باالیی برخوردار است ،در این سیستمها میتواند مطلوب باشد

مطلوب دارای دامنه فعالیت متنوعی از باکتریها ،قارچها،

( .)Karthikeyan et al., 2008; Koocheki et al., 2008با

پروتوزوا و نماتدها است .زمانی که تنوع میکروارگانیسمهای

توجه به استفاده روزافزون از گیاهان دارویی در سطح جهان،

مفید باال باشد ،کنترل بیماری بیشتر خواهد بود ،نگهداری مواد

اهمیت کشت و پرورش گیاهان دارویی بهخصوص در

غذایی باالتر و دسترسی گیاه به عناصر غذایی در دامنه مفیدی

سیستمهای اکولوژیک ،بیشتر آشکار میشود ( Hecl and

بیشتر خواهد شد (.)Robin et al., 2001

.)Sustrikova, 2006

تحقیقات در زمینۀ کاربرد کودهای آلی نظیر کمپوست در

ریحان ( )Ocimum basilicum L.از گیاهان مهم متعلق به

سالهای اخیر روبه افزایش بوده است .در تحقیقی منا و همکاران

تیره نعناع بوده که اکوتیپهای آن تنوع مورفولوژیکی زیادی

( )Mona et al., 2008گزارش کردند که کاربرد کودهای آلی

دارند و تقریباً در تمام مناطق گرم و معتدل کشت و کار میشود.

سبب افزایش عملکرد رازیانه شد.

این گیاه به لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی داشته و بهعنوان گیاه

طبق گزارش سلیک و همکاران ()Celik et al., 2010

دارویی ،ادویهای و همچنین بهعنوان سبزی تازه استفاده میشود و

اسید هومیک سبب افزایش وزن خشک از طریق افزایش جذب

در صنایع غذایی ،داروسازی ،عطرسازی و دندانپزشکی کاربرد

عناصر غذایی مانند روی ،مس ،آهن ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم در

فراوان دارد (.)Sifola and Barbieri, 2006

گیاه ذرت شده است .مطابق نتایج یانگ و همکاران ( Yang et

 )al., 2004اسید هیومیک باعث افزایش فعالیت میزان کلروفیل
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برگ گیاه ذرت شده است .فرناندز اسکوبار و همکاران

اندازهگیری شد .وزن تر برگ با ترازوی دقیق با دقت  5/5گرم

( )Fernandez–Escobar et al., 1996در یک آزمایش

توزین شد .سپس این نمونهها در داخل پاکتهای کاغذی

مزرعهای دریافتند که کاربرد مواد هیومیکی انباشتگی پتاسیم،

قرارگرفته و در خشککن با دمای  6درجه سلسیوس به مدت

کلسیم ،منیزیم و آهن را در برگهای زیتون افزایش داد،

 13ساعت خشکشده و سپس وزن خشک آنها ثبت گردید.

درحالیکه بر محتوای نیتروژن برگها بیتأثیر بود.

برای تعیین سطح برگ ،بوته از هر تیمار انتخاب و تمام برگ-

توجه به لزوم تحقیقات بیشتر در زمینۀ کاربرد مواد آلی و نیز

های موجود در بوته را جدا کرده و سپس ســطح برگ ،توسط

اهمیت گیاه ریحان بهعنوان یک گیاه دارویی ،این تحقیق بهمنظور

کاغذ شطرنجی محاسـبه گردید .برای تعیین وزن مخصوص برگ

بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست چای بر خصوصیات

در هر نمونهبرداری بوته از هر تیمار انتخاب کرده و برگ در

برگ ریحان انجام شد.

بوته را جدا کرده پس از محاسبه سطح برگ آنها با استفاده از
کاغذ شطرنجی و محاسبه وزن نمونهها بعد از خشک شدن در

مواد و روشها
این پژوهش در سال 36

آون به مدت  13ساعت در دمای  66درجه سانتیگراد ،با استفاده

بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

از فرمول زیر وزن مخصوص برگ محاسبه شد.

کامالً تصادفی در  1تکرار در شرایط گلدانی در گلخانه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل ،مقادیر مختلف اسید

کلیه محاسبات آماری شامل تجزیه واریانس و مقایسه

هیومیک (( )HAصفر 65 ،و  65میلیگرم در کیلوگرم) و

میانگینها ،با استفاده از نرمافزار آماری  SASصورت گرفت.

کمپوست چای (( )CTصفر 5/6 ،و درصد وزنی خاک) بود.

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیداری

صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ ،کلروفیل کل برگ،

دانکن در سطح احتمال خطای پنج درصد انجام شد.

نیتروژن برگ ،وزن تر برگ ،وزن خشک برگ ،اندازه سطح
نتایج و بحث:

برگ و وزن مخصوص برگ بود .صفت تعداد برگ که

نتایج آماری تجزیه واریانس (جدول ) نشان داد که اثر اسید

نشاندهنده وضعیت تغذیهای مناسب گیاه است ،شمرده و برای هر

هیومیک بر نیتروژن برگ ،وزن خشک برگ و سطح برگ در

تیمار یادداشت شد .بهمنظور محاسبه کلروفیل برگ به میزان

سطح احتمال یک درصد و بر کلروفیل کل برگ در سطح

5/6گرم از بافت تازه برگ برداشته شد و سپس سائیده و جذب

احتمال پنج درصد و اثر کمپوست چای بر صفات نیتروژن برگ،

محلول در طول موجهای  516و  55نانومتر قرائت گردید و با

وزن تر و وزن خشک برگ در بوته و سطح برگ در سطح

استفاده از فرمولهای زیر کلروفیل کل برگ بر حسب میلیگرم

احتمال یک درصد معنیدار بود .همچنین اثر متقابل اسید

بر گرم وزن تازه به دست آمد (.)Amin, 1997
Chlorophyll a = (19.3 A663 – 0.86 A645) V/100W

هیومیک و کمپوست چای بر صفات تعداد برگ در سطح احتمال

Chlorophyll b = (19.3 A645 – 3.6 A663) V/100W

یک درصد و بر صفات کلروفیل کل برگ ،نیتروژن برگ ،وزن
تر و خشک برگ در سطح پنج درصد معنیدار بود.

Chlorophyll T = Chlorophyll a + Chlorophyll b

نتایج حاصل از بررسی اثر اسید هیومیک بر صفات مورد

Vـ حجم محلول صافشده

بررسی (جدول ) نشان داد بیشترین میزان کلروفیل برگ () /65

 Aـ حجم نور در طول موجهای  135 ،516 ،55و  6 5نانومتر

در مصرف  55میلیگرم در کیلوگرم اسید هیومیک و کمترین

Wـ وزن تر نمونه بر حسب گرم

میزان آن (  ) /5در تیمار عدم مصرف اسید هیومیک مشاهده

بعد از آمادهسازی نمونههای برگی ،نمونهها در دمای 6

شد .بیشترین میزان درصد نیتروژن برگ ( ،)6/51وزن تر برگ

درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت در آون قرار گرفتند تا

( 3/ 6گرم) ،وزن خشک برگ ( /66گرم) ،سطح برگ

خشک شوند .آنگاه آسیاب شده تا نمونههای یکنواخت به دست

(  15/سانتیمتر مربع) و وزن مخصوص برگ ( )5/553در

آید .سپس میزان نیتروژن با استفاده از دستگاه جذب اتمی
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مصرف  65میلیگرم در کیلوگرم اسید هیومیک و کمترین میزان

کـاربرد اسـید هیومیک منجر به بهبود شرایط رشـدی گنـدم

صفات مذکور در عدم مصرف اسید هیومیک مشاهده شد .در

(بـرگ ،ارتفـاع و کلروفیل) شد.

مطالعهای شریف و همکاران ( )Sharif et al., 2002نشان دادند
که کاربرد مقادیر مختلف اسید هیومیک در گیاه ذرت ،باعث
افزایش وزن خشک ساقه ،وزن خشک ریشه و افزایش معنیداری
در غلظت نیتروژن خاک و نیتروژن ذخیرهشده گیاه نسبت به
تیمار شاهد شد .مطابق نتایج برخی محققین افزودن اسید هیومیک
بر خاک موجب بهبود عملکرد و نیز تجمع مواد مغذی در برگها
و

شاخههای

گیاه

شد

(

and

Govindasmy

.)Chandrasekaran, 1992
نتایج جدول

شکل  -اثرات اسید هیومیک و کمپوست چای بر تعداد برگ در بوته

نشان داد بیشترین میزان تعداد برگ در بوته

Fig 1- The effect of humic acid and tea compost on leaf
number per plant

( ،)56/63کلروفیل برگ ( /13میلیگرم در گرم) ،درصد
نیتروژن (  ،)6/5وزن تر برگ ( 3/11گرم) ،وزن خشک برگ
( /35گرم) و وزن مخصوص برگ در تیمار

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای اسید هیومیک

درصد از وزن

وکمپوست چای بر صفت کلروفیل کل برگ (شکل ) نشان

خاک مصرف کمپوست چای مشاهده شد .در مورد صفت سطح

میدهد که تیمارهای  HA100+TC0.5و HA100+TC1

برگ استفاده از کمپوست چای به میزان  5/6درصد ،افزایش
سطح برگ از / 6

باعث افزایش کلروفیل کل برگ (به ترتیب  /6و /63

سانتیمتر مربع در شرایط عدم مصرف

میلیگرم در گرم وزنتر) نسبت به شرایط کنترل ( /13میلیگرم

کمپوست چای به  6/56سانتیمتر مربع را به دنبال داشت و

در گرم وزنتر) شد که این اختالف بسیار معنیدار بود .افـزایش

پسازآن تفاوت معنیداری در میزان صفت مذکور مشاهده نشد.

در میزان کلروفیل میتواند به دلیل افـزایش جـذب عناصـر

مطابق نتایج دالت ( )Delate, 2000تیمار کمپوست در گیاه

غـذایی توسط گیـاه در نتیجـه افـزایش رشـد رویشـی گیـاه در اثر

بادرنجبویه ( )Melissa officinalis L.باعث افزایش وزن تر

کاربرد اسید هیومیک و کمپوست چای باشد.

برگ گیاه شده است ،که احتماالً مربوط به توسعه بهتر ریشه و
کارایی بهتر جذب عناصر غذایی جهت افزایش وزن برگ بوده
است.
اثر متقابل تیمارهای اسید هیومیک و کمپوست چای بر صفت
تعداد برگ (شکل ) نشان داد که تیمارهای HA100+CT0.5

و  HA100+CT1به ترتیب بیشترین ( 6 /31و  53/66عدد) و
تیمارهای کنترل و  HA0+CT0.5کمترین (به ترتیب  13/16و
 65/35عدد) تعداد برگ را داشتند .افـزایش تعداد برگ در
گیاه ،احتماالً به دلیل گسترش سریع سیستم ریشهای گیاه در

شکل  -اثر تیمار اسید هیومیک و کمپوست چای بر میزان کلروفیل کل برگ

غلظتهای زیـاد اسـید هیومیک و همچنین کمپوست چای

Fig 2- The effect of humic acid and tea compost on total
leaf cholorophyll

میباشد که این خود منجر به افـزایش جـذب بیشـتر عناصر
غذایی ،رشد بهتر گیاه و به دنبال آن افزایش تعـداد بـرگ

تجادا و گنزالز ( )Tejada and Gonzalez, 2003با

میشود .سبزواری و خزاعـی ( ) 33گـزارش دادنـد کـه

محلولپاشی اسیدهای آمینه و مقایسه آن با محلولپاشی اسید
هیومیک ،مشاهده کردند که میـزان غلظـت کلروفیل و
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کاروتنوئید ساقههای خوراکی مارچوبه ،اغلب عناصر ماکرو و

افزایش وزنتر برگ (  5/6گرم) نسبت به شرایط کنترل

میکرو و در بررسی گلخانهای انجامشده توسـط محققـین در اثـر

(/ 1

گرم) شد .در تأیید نتیجه فوق گولسر و همکاران

مواد هیومیکی بر محتوی کلروفیل برگها در گندم ،نشان داده

( )Gulser et al., 2010گزارش کردند مصرف اسید

شد که اسپری برگی اسید فولویک روی برگهای گندم سبب

هیومیک موجب افزایش وزنتر و خشک برگ و ساقه فلفل شد.

افـزایش معنیداری در محتوی کلروفیل برگها شد ( Zudan,

نتایج مقایسه میانگین اثر اسید هیومیک و کمپوست چای بر

.)1986

صفت وزن خشک برگ نیز (شکل  )6حاکی از آن بود که

نتایج مقایسه میانگین اثر اسید هیومیک و کمپوست چای بر

تیمارهای  HA50+TC1و  HA100+TC1بیشترین میزان (به

صفت نیتروژن برگ (شکل ) حاکی از آن بود که تیمارهای

ترتیب  1/5و  /35گرم) و تیمار کنترل ،کمترین وزن خشک

6/

برگ ( /11گرم) را داشتند .خالد و همکاران ( Khalid et al.,

 HA50+TC1و  HA100+TC1به ترتیب ( 6/ 5و

درصد) بیشترین و تیمار کنترل کمترین ( / 6درصد) نیتروژن

 )2006در آزمایشی دریافتند که ترکیب نوعی کمپوست و

برگ را داشتند .در همین رابطه البایراک و کاماس ( Albayrak

عصاره همان کمپوست باعث افزایش معنیدار وزن خشک اندام

 )and Camas, 2005نشان دادند که تیمار 55

هوایی ریحان ،نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی رایج ،شد.

میلیگرم در

اثر متقابل اسید هیومیک و کمپوست چای بر صفت سطح

لیتر اسید هیومیک سبب گسترش بیشتر سطح برگ شد و دلیل آن

برگ و وزن مخصوص برگ معنیدار نبود.

را افزایش محتوای نیتروژن گیاه گزارش کردند .نتایج مرک و
همکاران ( )Merk et al., 2008نیز نشان داد که بهکارگیری
اسید هیومیک علیالخصوص در غلظتهای باال ،باعث افزایش
جذب عناصـر مغـذی ،بهخصوص نیتـروژن ،میشود.
در مورد تأثیر کمپوست چای تحقیقات مشابه نشان داد،
کمپوستها باعث افزایش محتوای عناصر معدنی گیاه میشوند و
به دلیل آزادسازی تدریجی عناصر غذایی از کمپوستها میزان
جذب عناصر غذایی از جمله نیتروژن توسط گیاه افزایش مییابد
(اسکندری و آستارایی.) 35 ،

شکل  -1اثر تیمار اسید هیومیک و کمپوست چای بر وزن تر برگ
Fig 4- The effect of humic acid and tea compost on leaf
feresh weight

شکل  -اثر تیمار اسید هیومیک و کمپوست چای بر نیتروژن برگ
Fig 3- The effect of humic acid and tea compost on leaf
nitrogen

شکل  -6اثر تیمار هیومیک اسید وکمپوست چای بر وزن خشک برگ
Fig 5- The effect of humic acid and tea compost on leaf
dry weight

برهمکنش اثر اسید هیومیک و کمپوست چای بر صفت
وزنتر برگ (شکل  )1نشان داد که تیمار  HA100+TC1باعث
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نتیجهگیری کلی

شیمیایی و نیز نداشتن عواقب سوء زیستمحیطی ،روش مناسبی

نتایج آزمایش حاکی از آن است که مصرف سطوح بهینه

برای تولید سالم و پایدار اینگونه محصوالت میباشد.

کود اسید هیومیک در تلفیق با کود کمپوست چای با افزایش

از طرفی کاربرد کمپوست چای به مقدار زیاد و بهتنهایی در

جذب عناصر غذایی سبب بهبود مراحل رشد و نموی گیاه می-

کوتاهمدت به علت رهاسازی تدریجی عناصر غذایی نمیتوانند

گردد .این اثر مثبت را میتوان به تأثیر بهبودپذیری وضعیت

بهطور کامل تأمینکننده نیاز کودی گیاه ریحان باشد .از اینرو

فیزیکی و شیمیایی خاک توسط این کودها و فراهمی بهتر عناصر

تأمین تلفیقی عناصر غذایی با استفاده از کود اسید هیومیک،

غذایی برای گیاه نسبت داد .عدم مصرف نهادههای شیمیایی در

ضمن آنکه کمبود عناصر غذایی را جبران کرده باعث حفظ

تولید گیاهان شرط اصلی سالم و طبیعی بودن آنهاست؛ بنابراین

حاصل خیزی خاک شده و تولید پایدار محصول را به همراه

با توجه به پاسخ مثبت ریحان به کاربرد کودهای آلی ،به نظر می-

دارد.

آید که کاربرد این کودها ضمن کاهش مصرف کودهای
جدول  -تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات برگ ریحان
Table 1- Analysis of variance of experimental treatments effect on basil leaf characteristics
میانگین مربعات ()MS
درجه
تعداد
کل
کلروفیل
نیتروژن
وزن تر
وزن خشک
وزن
منابع تغییرات
آزادی
سطح برگ
بوته
در
برگ
برگ
برگ
بوته
برگ
بوته
برگ
برگ
مخصوص
S.O.V
df
Leaf area
Leaf number
Total leaf
Leaf
Leaf fersh
Leaf dry
Leaf specific
per plant
Chlorophyll nitrogen
weight
weight
weight
132.04 ns
*0.654
**0.046
15.07 ns
0.000004 ns
هیومیک اسید ()HA
2
**1.58
**239.24
159.01 ns
0.514 ns
**2.711
**45.68
0.000006 ns
کمپوست چای ()CT
2
**1.75
**130.49
** 264.10
*0.563
*0.710
*14.59
0.000002 ns
اثر متقابل ()HA*CT
4
*0.47
8.92 ns
56.92
0.157
0.220
4.70
0.000003
اشتباه آزمایشی ٍER
27
0.31
16.45
11.66
12.18
10.42
12.61
19.38
ضریب تغییرات (C.V )%
13.67
11.56
 :nsغیر معنیدار * ،و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  6درصد و درصد
ns: non-significant , *, and **: significant respectively, at a probability level of 5% and 1%

جدول  -اثر اسید هیومیک بر خصوصیات برگ ریحان
Table 2- The effect of humic acid on the properties of basil leaves
تعداد
کلروفیل کل
نیتروژن
وزن تر
وزن خشک
وزن
سطح برگ
برگ در بوته
برگ
برگ
برگ بوته
برگ بوته
مخصوص برگ
Leaf area
Leaf number
Total leaf
Leaf
Leaf fersh
Leaf dry
Leaf specific
per plant
Chlorophyll nitrogen
weight
weight
weight
62.11 a
3.03 b
4.03 c
16.02 b
3.05 b
32.43 b
0.009 a
63.48 a
3.23 ab
5.04 a
18.25 a
3.77a
40.23 a
0.008 a
68.42 a
3.50 a
4.44 b
17.30 ab
3.39 ab
35.56 ab
0.01 a
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در بین میانگینهاست.

اسید هیومیک
Humic acid
(0)mg/kg
(50)mg/kg
(100)mg/kg

Similar letters in each column indicate that there is no significant difference among the means.
جدول  -اثر کمپوست چای بر خصوصیات برگ ریحان
Table 3- The effect of tea compost on the properties of basil leaves
تعداد
کلروفیل کل
نیتروژن
وزن تر
وزن خشک
سطح
وزن
کمپوست چای
برگ در بوته
برگ
برگ
برگ بوته
برگ بوته
برگ
مخصوص برگ
tea comptos
Leaf number
Total leaf
Leaf
Leaf fersh
Leaf dry
Leaf
Leaf specific
per plant
Chlorophyll nitrogen
weight
weight
area
weight
)0(% of weight soil
60.59 b
3.12 b
4.12 b
15.93 b
3.03 b
31.27 b
0.009 a
)0.5(% of weight soil
65.84 ab
3.14 b
4.35 b
16.21 b
3.38 b
37.07 a
0.008 a
)1(% of weight soil
67.58 a
3.49 a
5.03 a
19.44 a
3.80 a
36.88 a
0.01 a
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در بین میانگینهاست.
Similar letters in each column indicate that there is no significant difference among the means.
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Abstrac
In order to investigate the effect of humic acid organic fertilizers and tea compost on the
characteristics of leaf basil, including leaf number, total leaf chlorophyll, leaf nitrogen, leaf fresh
weight, leaf dry weight, leaf area per plant and leaf specific weight, a experiment in the forme of
factorial based on completely randomized design in four replicate conducted under a potted
condition in a research greenhouse of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic
Azad University, Karaj Branch. The experimental factors included different humic acid (HA) rates
(0, 50 and 150 mg.kg-1) and tea compost (TC) (0, 0.5 and 1% of the soil weight. According to the
humic acid and tea compost interaction results were significant on leaves number per plant (p<0.01)
and total leaf chlorophyll, leaf nitrogen, leaf fresh and dry weight (p<0.01). Also, the highest
amount of total leaf chlorophyll showed in 100 mg.kg-1 humic acid and the highest leaf nitrogen,
leaf fresh weight, leaf dry weight, leaf area per plant and leaf specific weights in 50 mg.kg-1 humic
acid and the least of these traits in 0 mg.kg-1 humic acid. Also, the highest of the leaf number, leaf
fresh, dry weight and leaf specific weight showed in tea compost 1% of the soil weight.
Keyword: Leaf area index, Leaf chlorophyll, Leaf nitrogen, Leaf specific weight, Leaf number per
plant.
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