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 چکیده

-بامیه تحت تنش کم فهیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت غالاسید این پژوهش به منظور بررسی اثر پوترسین و 

های کامل تصادفی های خرد شده در قالب طرح بلوکآزمایش کرتصورت به زنجاندر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه  اریآبی

درصد نیاز آبی گیاه به  33و  99، 211در سه سطح  آبیاریتیمارهای مورد بررسی شامل در سه تکرار اجرا گردید. 

پاشی با آب مقطر به عنوان شاهد، پوترسین در سه سطح شی در هفت سطح محلولپاعنوان عامل اصلی و تیمار محلول

میلی گرم در لیتر به عنوان عامل فرعی  311و  291پاشی اسید هیومیک در دو سطح میلی موالر و محلول 9/2و  2، 9/1

داری طور معنیغالف را به رشد و عملکرد و میزان ویتامین ث ،آبیاریتنش کم نتایج نشان داد که .در نظر گرفته شدند

 311کاربرد اسید هیومیک . گردیدعملکرد افزایش بهبود رشد و باعث  هیومیکاسید پوترسین و  پاشیمحلول کاهش داد.

های رشدی گیاه درصد بیشترین تاثیر را بر شاخص 211موالر در شرایط آبیاری گرم در لیتر و پوتریسین یک میلیمیلی

موالر در گرم در لیتر و پوتریسین یک میلیمیلی 311عملکرد غالف با کاربرد اسید هیومیک  داشت. همچنین بیشترین

کاربرد همه سطوح اسید هیومیک و پوترسین در حداکثر مقدار ویتامین ث با  دست آمد.درصد به 211شرایط آبیاری 

میلی گرم در لیتر در  311و  291 موالر و اسید هیومیکیمیل یکپاشی پوترسین محلول درصد و  211شرایط آبیاری 

-گرم در لیتر و پوتریسین یک میلیمیلی 311با توجه به نتایج، کاربرد اسید هیومیک  حاصل گردید.درصد  99آبیاری 

 گردد. موالر جهت بهبود رشد و عملکرد بامیه پیشنهاد می

 

 مین ث، ویتا، عملکرد غالفکاربرد برگی ،کم آبیاری، رشد گیاه :کلیدی واژه های
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Abstract 

In order to study the effects of putrescine (Put) and humic acid (HA) on growth, yield and pod 

quality of okra (Abelmoschus esculentus L. 'Kano') under deficit irrigation stress, the field experiment was 

conducted in split plot based on randomized complete block design with three replications. Three different 

irrigation regimes (33, 66 and 100% ETc) and foliar application of Put (0, 0.5, 1 and 2 mM) and HA (0, 150 

and 300 mg.l-1) were conducted. The results showed that deficit irrigation significantly decreased growth, 

yield and vitamin C content. Significant (P>0.05) increase in growth and yield was observed with the 

application of both HA and Put. The highest plant growth was obtained whit application of HA 300 mg.l-1 

and Put 1mM under irrigation 100% ETc. Also, the maximum yield was observed whit foliar application of 

HA 300 mg.l-1 and Put 1mM under irrigation 100% ETc. Application of Put and HA at irrigation 100% ETc 

and HA 150 and 300 mg.l-1 and Put 1mM under deficit irrigation 66% ETC had highest effects on vitamin C 

content. According to the results, application of HA 300 mg.l-1 and Put 1mM can be proposed to improve 

growth and yield of okra. 
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 مقدمه

 تیرهبه  Abelmoschus esculentusبامیه با نام علمی      

 میوه آن بوده و مهم سبزی یک پنیرک تعلق دارد. بامیه

 ها،کربوهیدرات دارای و باال غذایی ارزش دارای

 استها ویتامین و معدنی مواد ها،چربی ها،پروتئین

 از یکی عنوانبه (. خشکی1115جاود و همکاران )

 مناطق در گیاهان تولید کننده محدود عوامل مهمترین

 نمو و رشد نه تنها خشکی .است نیمه خشک و خشک

 مسیر در تغییر موجب بلکه دهد،می کاهش را گیاهان

 این گردد.می نیز متابولیسمی فرآیندهای از برخی

سازد  متحمل تنش مقابل در را گیاه تواندمی تغییرات

 و گرمسیری قمناط (. در2553اسمیت و اوسبورن )

 با بامیه متداول است گیاه که کشت نیمه گرمسیری

ی برای بازده باال .هستیم مواجه آبی منابع محدودیت
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، تامین آب کافی و خاک نسبتا مرطوب در طول بامیه

 شده انجام مطالعات در .دوره رشد مورد نیاز است

 برگ خشک وزن مانند صفاتی بامیه، آبیاری سطح روی

 افزایش با داریمعنی رگ به طورب سطح و ساقه و

 در افزایش مشابهی و یافت افزایش ،آّبیاری آب میزان

گیاه  (. در2591سینگ شد ) مشاهده نیز غالف عملکرد

 کل سطح ساقه، ریشه و طول ،خشکی تنش تحت بامیه

سانکار و یافت ) کاهش بوته خشک و تر وزن برگ،

گلدهی  مرحله دو در آبی(. اعمال تنش کم1111همکاران 

 درصد 11بیش از  کاهش به منجر ،دانه کردن پر و

 بر آبیتنش کم تاثیر کمترین ،گردید بامیه غالف عملکرد

 گزارش گردید رویشی مرحله در غالف کاهش عملکرد

 (.1113 احمد و همکاران)

 تنش آورزیان اثرات کاهش راهکارهای از یکی     

 به را هانگیا تحمل که است ترکیباتی از استفاده خشکی

 ترکیبات این از که دهندمی افزایش های محیطیتنش

 .برد نام را هیومیک اسید و هاآمینپلی توانمی

-کننده تنظیم برگی کاربرد گذشته، هایسال طول در     

 روشی عنوانبه زیستی هایمولکول و گیاهی رشد های

 شرایط در محصول کیفیت و عملکرد افزایش در جدید

نایار و است ) گرفته قرار توجه مورد دهزن غیر تنش

 پلیمری ترکیب یکهیومیک  (. اسید1119همکاران 

 خاک، آلی مواد پوسیدگی نتیجه در که است آلی طبیعی

 جهت تواندمی که آیدمی وجود به غیره لیگنین و پیت،

آیکن و شود ) گرفته کاربه آن کیفیت و محصول افزایش

 ممکن گیاه رشد بر ومیکهی اسید تاثیر (.2599  همکاران

 )گیاه خشک وزن کل مستقیم )افزایش به صورت است

 مصرف راندمان افزایش( به صورت غیرمستقیم یا و

 با هیومیک اسید .باشد )خاک فشردگی کاهش و کود

 در آب نگهداری ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت افزایش

 غشاء پذیرینفوذ رویبر  نقش ایفای همچنین و خاک

 کربس، چرخه تنفس، فعال کردن پروتئین، ناقل عنوانبه

 فسفات تری آدنوزین و اسید آمینو تولید و فتوسنتز

موسکولو و همکاران شود ) گیاهان رشد افزایش باعث

1123.) 

کاربرد اسید هیومیک باعث کاهش آبیاری، بهبود      

وری آب مصرفی و کاهش اثر تنش خشکی بر بهره

 کاربرد(. 1122و همکاران  حقیقی)گردید عملکرد گیاه 

 تعداد ، لیتر در گرم یک میزان به هیومیکاسید  برگی

 میانگین کل، عملکرد برگ، سطح میانگین بوته، در شاخه

 افزایشدر گیاه لوبیا  را فسفر محتوای و غالف وزن تر

 (.1119زکی و همکاران ) داد

 مواد تجمع با محیطی نامناسب شرایط در گیاهان     

 آن به هاآمینپلی مانند کم ولکولیم وزن با اسمولیتی

ای از ترکیبات طبیعی با ها دستهآمینپلی. دهندپاسخ می

دار خطی های نیتروژنوزن مولکولی کم و دارای گروه

شوند هستند که تقریبا در همه موجودات زنده یافت می

و در طیف وسیعی از فرایندهای فیزیولوژیکی در 

کنند ها نقش ایفا میارگانیزمیکروگیاهان، جانوران و م

پوترسین در کاربرد خارجی  (.1119گروپا و بناویدس )

های غیر زنده تحمل گیاه را در برابر تنش دو رقم گندم

در گیاه سویا، (. 1115چکمک و آتیسی )بخشید بهبود 

 تنش از مضر ناشی اثرات اسپرمیدین و پوترسین

 را ساقه و ریشه طول مثل صفاتی و کاهش را خشکی

نایار و همکاران ) ندداد افزایش  آبیکم  تنش شرایط در

 بر خشکی تنش شرایط در پوترسین (. کاربرد1119

ا ر عملکرد و خوشه وزن خوشه، تعداد گندم، گیاه روی

 (.1121گوپتا و همکاران داد ) افزایش

در رابطه با اثر تنش  های انجام شدهبیشتر پژوهش     

-یه مربوط به خارج از کشور و بهآبی بر گیاه بامکم

فریقا است، مسلما با توجه به تفاوت آقاره خصوص 

ها قابل تعمیم برای این پژوهش ،شرایط اقلیمی ایران

-تنش کمنیست و مطالعات کمی در مورد اثر ما کشور 

بر رشد و عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه آبیاری 

وهش پژاز اجرای هدف انجام شده است. بنابراین 

بر رشد،  اسید هیومیکحاضر، بررسی اثر پوترسین و 
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 و بهبود عملکرد و عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه

 باشد.میآبیاری تنش کمتحت  کیفیت میوه

 

 هامواد و روش

در مزرعه پژوهشی  2353پژوهش طی سال این      

شده های خرد کرتآزمایش به صورت دانشگاه زنجان 

در سه تکرار های کامل تصادفی در قالب طرح بلوک

فیزیکی و شیمیایی خصوصیات  2جدول  اجرا گردید.

هدایت الکتریکی با  دهد.خاک محل آزمایش را نشان می

EC و واکنش خاک بامتر pH در عصاره گل اشباع متر، 

تومتر، نیتروژن با دستگاه فسفر با دستگاه اسپکتروف

ستگاه جذب و آهن با دپتاسیم با فلیم فتومتر کجلدال، 

تیمارهای مورد بررسی شامل  .گیری شداندازهاتمی 

نیاز آبی  ددرص 33و  99، 211 در سه سطح آبیاری

در هفت  پاشیمحلولتیمار به عنوان عامل اصلی و گیاه 

پاشی با آب مقطر به عنوان شاهد، سطح محلول

و  میلی موالر 9/2و  2، 9/1 در سه سطحپوترسین 

 311و  291سطح  در دوک اسید هیومی پاشیمحلول

در نظر گرفته  به عنوان عامل فرعی گرم در لیتر میلی

 121به طول  ، چهار ردیفدر هر کرت آزمایشی. ندشد

 91  هاردیفدر نظر گرفته شد و فاصله  مترسانتی

 31کاشت،  ردیفها روی متر و فاصله بوتهسانتی

 2"کانو"بذور بامیه رقم پاکوتاه کاشت  .متر بودسانتی

. پس از سبز شدن بذور و صورت دستی انجام شدبه

 ها انجام گردید.ها، عمل تنک کردن بوتهرشد گیاهچه

اولین  پس از استقرار اولیه گیاهان در مرحله پنج برگی

صورت  هیومیکاسید پوترسین و مرحله محلول پاشی 

روز یک بار در  21های بعدی هر پاشیگرفت. محلول

جام گرفت. اعمال تیمارهای طول دوره رشد گیاه ان

پاشی )مرحله آبی( پس از اولین محلولآبیاری )تنش کم

 پنج برگی( صورت گرفت.

درصد نیاز  211مقدار نیاز آب آبیاری تیمار شاهد )     

های آبی گیاه( با استفاده از میانگین بلند مدت داده

                                                 
1. Kano Dwarf 

روزانه پارامترهای هواشناسی ثبت شده در ایستگاه 

محاسبه گردید 2زنجان و رابطه وپتیک هواشناسی سین

                                  .  (1115)وزیری و همکاران 

                                                                             0ET ×ETc = Kc  (2  

0ETتعرق گیاه مرجع-: تبخیر (mm/day ) که با استفاده

( 2399مانتیث )وزیری و همکاران -پنمن-رابطه فائواز 

: Kc( و mm/day) بامیه: نیاز آبی گیاه ETc ،برآورد شد

در دوره  Kcمقادیر  )بدون واحد(. بامیهضریب گیاهی 

( و با 2399)وزیری و همکاران، رشد گیاه استخراج 

)ابتدایی،  رشد گیاهمرحله دوره  1هر یک از توجه به 

 ETcه و اعمال گردیدتوسعه، میانی و نهایی( مقدار آن 

، بر اساس ETc یرپس از محاسبه مقاد .به دست آمد

( و ینوار-یا)قطره یاریآب یستم، نوع سفواصل کشت

نیاز خالص و  یازن ادیرمق( هروز 3) یاریدور آب

 51)با در نظر گرفتن گیاه بامیه  یاریناخالص آب آب

برآورد و سپس در هر نوبت راندمان آبیاری( درصد 

برای محاسبه نیاز آبی به ازای  .شدداده  یاهگ به یاریآب

هر بوته، مجموع آب داده شده در طول دوره رشد به 

هر بوته محاسبه گردید که در این صورت مقدار نیاز 

 یآب یازنآبی هر بوته برای تیمار شاهد برآورد شد. 

نیاز بر اساس ( آبیاریتنش کم)تیمارهای رها یماتسایر 

 33و 99) آبیاریتنش کمصد درآبی تیمار شاهد و 

 .و توزیع شد برآورد درصد(،

 

 صفات مورد ارزیابی

متر و در آخر فصل رشد طول بوته بر حسب سانتی     

بر  کولیسبا استفاده از قطر ساقه، طول و قطر میوه 

 رگ توسط دستگاهسطح ببت گردید. ث مترحسب میلی

-( بر حسب سانتیVM-900E/Kسطح برگ سنج )مدل 

 خشکگیری وزن ربع محاسبه شد. برای اندازهممتر

در دمای با وزن معین ها ، نمونهو ساقه و برگ غالف

 خشکساعت در آون  11گراد به مدت درجه سانتی 99

ها بدست آن وزن خشکها شدند و پس از توزین نمونه

ارزیابی عملکرد و وزن متوسط غالف،  آمد. به منظور
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وزن شدند.  دیجیتالی پس از برداشت با ترازو هاغالف

کل بر  عملکردگرم و  وزن متوسط غالف بر حسب

واحد هر برآورد شد. در  هکتاردر  کیلوگرم حسب

روی بوته  هاآزمایشی در دو بوته جداگانه، غالف

با  مال خشک شوند، سپس وزن نهایی غالفرسیده و کا

با استفاده از  طول و قطر نهایی غالفدیجیتالی،  ترازوی

های رسیده های داخل غالفگیری شد. بذرازهکولیس اند

 غالفهر  خشک شمارش شده و میانگین تعداد بذر در

کلروفیل برگ توسط دستگاه  شاخص .برآورد شد

 (Spad Minolta, CO. LTd .Japan)کلروفیل سنج مدل 

به روش  غالفویتامین ث میزان گیری شد. اندازه

 یلی گرمم حسببر  (1119مستوفی و نجفی متریک )یدو

عصاره میوه محاسبه  میلی لیتر 211در  ویتامین ث

آنالیز و  SAS v9افزار ها با استفاده از نرمداده گردید.

ای دانکن ها از طریق آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

 انجام شد.

 
 استفاده مورد خاک ییایمیشکی و یفیز مشخصات -1جدول 

 هدایت الکتریکی
(ds/m) 

pH نیتروژن 

)%( 

 فسفر
(ppm) 

 پتاسیم
(ppm) 

 آهن
(ppm) 

 ماده آلی
)%( 

 کربنات کلسیم
)%( 

 نوع بافت

 لوم رس شنی 15/21 22/2 9/2 291 9/1 9/1 1/1 21/2

 

 ایج و بحثنت

تاثیر  (3و1بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول      

های شاخص بر روی تمامی سطوح مختلف آبیاری

غیر از وزن خشک  عملکرد و کیفیت غالف، به رشد،

پاشی داری داشت. تیمار محلولتاثیر معنی و ساقه، برگ

رشد داری طور معنیبرگی اسید هیومیک و پوترسین به

را تحت تاثیر قرار  غالفو عملکرد و میزان ویتامین ث 

پاشی بر صفات ارتفاع داد. اثر متقابل آبیاری با محلول

ف، درصد وزن خشک غال ، طول و قطر غالف،بوته

عملکرد بوته و کل، تعداد بذر در غالف و وزن هزار دانه 

 داری نشان داد.تاثیر معنی

 
 بامیه تحت رشدی و عملکرد یهاشاخصبر  (پوترسین و اسید هیومیک) نتایج تجزیه واریانس اثر مواد آلی -2جدول 

 یاریآب مختلف سطوح

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

ارتفاع 
 بوته

تعداد  طر ساقهق
شاخه 
 جانبی

درصد  سطح برگ تعداد برگ
وزن خشک 

 برگ

درصد 
وزن خشک 

 ساقه

طول 
 غالف

قطر 
 غالف

 3/13ns 1/39** 1/11ns 29/99ns 21991/19** 15/11* 1/25ns 9/29* 1/19ns 1 بلوک

 **9/99ns 231/99 ns 119/25** 11/15 **9312519/1 **3112/19 **9/31 **229/99 **1313/9 1 آبیاری

22/9 1 خطای کرت اصلی  13/2  19/1  95/99  99/5953  29/1  11/2  99/1  55/1  

 **1/29ns 1/21ns 15/11** 2/13 **33399/91 **215/31 **2/13 **9/99 **13/21 9 مواد آلی

مواد آلی ×آبیاری  21 9/12* 1/12ns 1/21ns 9/13ns 21919/51** 3/11ns 9/11ns 3/11* 1/95** 

23/1 31 خطای کرت فرعی  12/1  91/1  13/9  55/2919  15/9  31/9  11/2  25/1  

()% ضریب تغییرات   93/1  12/3  93/11  11/5  59/1  11/92  33/5  95/1  19/3  

ns ،  *می باشد. درصد کی و درصد 9 احتمال سطح در داریمعن ،داریمعن ریغ بیترت به**  و 
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بامیه بر عملکرد و اجزای عملکرد و ویتامین ث  (پوترسین و اسید هیومیک) ر مواد آلیاثنتایج تجزیه واریانس  -1جدول 

 یاریآب مختلف سطوح تحت

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

درصد وزن 

 خشک غالف

 تعداد غالف

 در بوته
 کلعملکرد  وتهبعملکرد 

تعداد بذر 

 در غالف

وزن هزار 

 دانه
 ویتامین ث کلروفیل

 99/11ns 293119/92ns 19/19ns 1/51ns 211/11* 1/21ns *21/21 *21/92 1 بلوک

 **9/21 **111/29 **1119/53 **133/59 **9512111/11 **3919/59 **219/29 **15/29 1 آبیاری

93/9 1 خطای کرت اصلی  11/1  92/19  11/223199  11/21  19/9  11/213  23/1  

 **1/19 **19/15 **99/15 **295/11 **121931/22 **199/15 *9/11 **3/99 9 مواد آلی

مواد آلی×آبیاری  21 1/99* 1/99ns 13/31** 293199/11** 11/22* 12/99** 1/21ns 1/21ns 

91/1 31 خطای کرت فرعی  51/2  91/13  11/95159  51/9  13/1  11/1  21/1  

 ضریب تغییرات

)%( 
 15/9  99/21  59/21  59/21  99/9  29/9  12/9  11/1  

ns ،  *می باشد. درصد کی و درصد 9 احتمال سطح در داریمعن ،داریمعن ریغ بیترت به**  و 

 

قطر ساقه و تعداد شاخه وزن خشک و ارتفاع بوته، 

 جانبی

باعث کاهش رشد گیاه گردید و آبیاری تنش کم     

کمترین ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد شاخه جانبی در 

مقایسه (. 1 درصد حاصل شد )جدول 33آبیاری کم

( نشان 1)جدول  یانگین سطوح مختلف تیمار مواد آلیم

ه در اثر ترین میزان ارتفاع بوته و قطر ساقداد که بیش

لی موالر و اسید هیومیک یک می پاشی پوترسینمحلول

تعداد شاخه  گرم در لیتر بدست آمد. بیشترینمیلی 311

 موالر پوترسین مشاهدهجانبی نیز در تیمار یک میلی

گرم در لیتر میلی 311از نظر آماری با تیمار  شد اما

 داری نداشت.اسید هیومیک اختالف معنی

ر متقابل تیمار مواد آلی و آبیاری بر ارتفاع اث          

ترین طوری که بیش( به1)جدول  دار بودبوته معنی

موالر و اسید با کاربرد پوترسین یک میلی ارتفاع بوته

 211در شرایط آبیاری گرم در لیتر میلی 311هیومیک 

(. حداکثر قطر ساقه در 9 مشاهده شد )جدولدرصد 

پاشی غلظت یک میلی درصد با محلول 211آبیاری 

تیمار آبیاری و  (.9موالر پوترسین حاصل شد )جدول

داری بر درصد وزن خشک کاربرد مواد آلی تاثیر معنی

 (.1ساقه نداشت )جدول 

مار آبیاری د شاخه جانبی در تیبیشترین تعدا          

میلی موالر و اسید هیومیک  درصد با پوترسین یک 211

میلی گرم در لیتر مشاهده شد اما از نظر آماری با  311

های پوترسین و اسید هیومیک در سطح سایر غلظت

موالر پوترسین در درصد و غلظت یک میلی 211آبیاری 

جود داری ودرصد اختالف معنی 99سطح آبیاری 

غیر (. مواد آلی مانند اسید هیومیک 9نداشت )جدول 

تواند سبب های مناسب میدر غلظت سمی هستند و

این  محیطی شود. هایمحافظت از گیاه در برابر تنش

 های متابولیک و فرآیندیند توسط دخالت در فعالیتآفر

های از طریق تنظیم اسمزی، حذف رادیکال فتوسنتز

ها سلول ، حفاظت از آنزیم ءغشانمودن  اکسیژن، تثبیت

ها روزنه و مشارکت در باز و بسته شدن هاو پروتئین
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، فاوق و 2559)بوهنرت و جنسن  گیردانجام می

تواند به تحریک ساقه و این ماده می (.1115همکاران 

های محیطی تنشبرابر  بهبود مقاومت در و رشد ریشه

. همچنین (2551گوآتلی و اسمید ند )در گیاهان کمک ک

روبیسکو سبب  آنزیم فعالیتاسید هیومیک با افزایش 

که سبب افزایش  شودمی گیاهفتوسنتزی  فعالیت افزایش

ها آمینپلی (.1119)دلفین و همکاران  گرددرشد گیاه می

و بزرگ شدن سلول دخالت  تقسیمدر از جمله پوترسین 

 رشدتوانند هستند می نیتروژنیدارند و چون یک منبع 

 (.1119)طلعت و همکاران د کنن تحریکه را اگی

 

 و وزن خشک برگ سطح برگ تعداد برگ،

باعث کاهش تعداد برگ و آبیاری تنش کماعمال      

سطح برگ گردید و کاربرد اسید هیومیک و پوترسین 

داری تعداد و سطح برگ را افزایش داد طور معنیبه

 در طوری که حداکثر تعداد و سطح برگبه(. 1)جدول 

-پاشی پوترسین یک میلیدرصد با محلول 211آبیاری 

تیمار آبیاری و کاربرد مواد (. 9موالر حاصل شد )جدول

داری بر درصد وزن خشک برگ نشان آلی تاثیر معنی

 (.1نداد )جدول 

با کاهش جذب نیتروژن و استفاده آبیاری تنش کم     

ها شده و سطح آن توسط گیاه، مانع بزرگ شدن سلول

)سارکر و همکاران  دهدرگ و فتوسنتز را کاهش میب

در اثر کمبود آب، حجم سلول، تقسیم سلولی و . (1119

سازی سلول به عنوان فاکتورهای اصلی رشد دیواره

یابند. با کاهش رشد سلول اندازه اندام محدود کاهش می

شود و به همین دلیل است که اولین اثر محسوس می

ها دازه کوچکتر برگتوان از انآبی بر گیاهان را میکم

عالوه بر این کاهش جذب مواد و عناصر تشخیص داد، 

ها غذایی نیز در شرایط کمبود آب، رشد و توسعه برگ

 (.1119کند )ماهاجن و تاتجا را محدود می
 

 طول، قطر و درصد وزن خشک غالف

-تنش کمداری تحت تاثیر طور معنینمو غالف به     

ت. کمترین طول و قطر غالف و درصد قرار گرفآبیاری 

نیاز  درصد 33آبیاری وزن خشک غالف در شرایط کم

ایسه میانگین سطوح مق(. 9و  1حاصل شد )جدول  آبی

طول ترین نشان داد که بیش مختلف تیمار مواد آلی

یک میلی موالر و  پاشی پوترسیندر اثر محلول غالف

-د. بیشمیلی گرم در لیتر بدست آم 311اسید هیومیک 

با کاربرد پوترسین یک میلی موالر  غالفترین قطر 

(. بیشترین میزان درصد وزن 1مشاهده شد )جدول 

میلی موالر  1و  9/1در تیمارهای  غالفخشک 

آماری با تیمار اسید  پوترسین مشاهده شد اما از نظر

داری گرم در لیتر، اختالف معنیمیلی 291هیومیک 

 (.9نداشت )جدول 

بر طول آبیاری تنش کممتقابل تیمار مواد آلی و اثر      

دار بود و قطر و درصد وزن خشک غالف معنی

طوری که بیشترین میزان طول غالف در ( به1)جدول

 9/1پاشی پوترسین درصد با محلول 211سطح آبیاری 

گرم در لیتر میلی 311موالر و اسید هیومیک میلی 2و 

ار قطر غالف در (. بیشترین مقد9مشاهده شد )جدول 

 2و  9/1پاشی غلظت درصد با محلول 211تیمار آبیاری 

موالر پوترسین مشاهده شد اما با تیمار اسید میلی

داری گرم در لیتر اختالف معنیمیلی 311هیومیک 

(. بیشترین میزان درصد وزن خشک 9نداشت )جدول 

درصد با کاربرد  99آبیاری غالف در تیمار شامل کم

 (.1موالر مشاهده شد )جدول میلی 9/1پوترسین 

 

 تعداد و عملکرد غالف

تعداد غالف و عملکرد بوته را کاهش آبیاری تنش کم     

ترین تعداد غالف در بوته در هر سه غلظت داد. بیش

گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 311پوترسین و غلظت 

گرم در میلی 291مشاهده شد اما از نظر آماری با تیمار 

ترین داری نداشت. بیشر اسید هیومیک اختالف معنیلیت

مقدار عملکرد غالف در بوته و عملکرد کل با کاربرد 

گرم میلی 311موالر و اسید هیومیک پوترسین یک میلی

در لیتر بدست آمد و کمترین مقدار در گیاهان شاهد 

 (.9مشاهده گردید )جدول
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( و Put) پاشی پوترسینسطوح مختلف آبیاری و محلولدر بامیه  رشد و غالف یهاشاخصنگین مقایسه میا  -2جدول 
 (  HAهیومیک اسید )

 (cmارتفاع ) تیمارها
قطر ساقه 

(mm) 

تعداد 
شاخه 
 جانبی

 تعداد برگ
سطح برگ 

(2cm) 
 طول غالف

(mm) 
 قطر غالف

(mm) 

 سطوح آبیاری )درصد نیاز آبی گیاه(

درصد 211  11/19  a 15/29  a 29/3  a 31/11  a 12/2111  a 19/11  a 92/23  a 

درصد 99  99/15  b 11/23  b 29/1  b 95/11  b 11/919  b 91/35  b 11/21  b 
درصد 33  19/11  c 51/22  c 22/1  b 91/29  c 99/355  c 19/31  c 11/22  c 

 گرم در لیتر(پوترسین )میلی موالر( و هیومیک اسید)میلی

Put 9/1  19/31  b 15/21  bc 31/1  bc 19/19  b 11/931  b 59/11  b 19/21  b 

Put  2 91/39  a 11/29  a 11/3  a 52/33  a 19/529  a 11/13  a 19/23  a 

Put 1 11/33  b 99/23  c 31/1  bc 99/19  c 11/111  cd 15/35  c 23/21  c 

HA 291 51/31  b 29/21  b 39/1  bc 92/19  bc 31/191  c 93/11  b 11/21  bc 

HA 311 39/31  a 95/21  a 15/1  ab 33/15 b 19/923  bc 51/11  a 91/21  b 

(1شاهد)  11/31  c 92/21  d 59/2  c 92/11  d 91/111  d 53/39  d 11/21  bc 

 .ندارند دارییمعن تفاوت درصد 9 احتمال سطح در آماری نظر از ،مشترک حرف با هایینیانگیم ستون هر در
 

( بر HA( و هیومیک اسید )Put) وترسینپاشی پجدول مقایسه میانگین اثر مستقل سطوح مختلف آبیاری و محلول -3جدول 
 بامیه یفیک و یکم یهاشاخص

 تیمارها
درصد وزن 

خشک 
 غالف

تعداد 
 غالف

 در بوته

عملکرد 
 (g) بوته

 کلعملکرد 
(1-ah.kg) 

تعداد بذر 
 در غالف

وزن هزار 
 (g) دانه

 کلروفیل
(SPAD) 

 ویتامین ث
( 1-mg.100ml

juice) 

 سطوح آبیاری )درصد نیاز آبی گیاه(

درصد 211  95/21  a 
99/21  

a 
99/19  a 23/1133  a 11/95  a 99/15  a 13/13  a 12/21  a 

درصد 99  95/21  b 13/9  b 93/19  b 51/2332  b 91/91  b 51/31  b 91/39  b 92/22  b 

درصد 33  21/21  c 93/1  c 11/11  c 13/2211  c 11/19  c 93/19  c 92/33  c 19/22  c 

 گرم در لیتر(سید)میلیپوترسین )میلی موالر( و هیومیک ا

Put 9/1  59/23  a 11/5  a 12/31  b 9/2911  b 21/91  ab 31/11  b 99/39  bc 91/22  ab 

Put 2 99/21  b 
19/21  

a 
35/11  a 9/1125  a 99/99  a 91/11  a 99/11  a 59/22  a 

Put 1 55/23  a 95/5  a 23/31  b 1/2919  b 12/91  c 91/39  cd 29/39  c 99/22  bc 

HA 291 25/23  ab 
33/5  

ab 
39/31  b 1/2925  b 95/93  c 99/31  c 51/39  bc 91/22  ab 

HA 311 92/21  b 
11/21  

a 
19/31  a 9/2911  a 13/91  bc 99/35  b 11/11  ab 99/22  ab 

(1شاهد)  91/21  b 29/9  b 91/11  c 1/2131  c 92/19  d 92/39  d 13/31  d 33/22  c 

 .ندارند دارییمعن تفاوت درصد 9 احتمال سطح در آماری رنظ از ،مشترک حرف با هایینیانگیم ستون هر در
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اثر متقابل تیمار مواد آلی و آبیاری بر تعداد و      

 طوری که( به1)جدول دار بودعملکرد غالف معنی

عملکرد  و در بوته عداد غالف، عملکرد غالفبیشترین ت

درصد با محلول پاشی  211کل در تیمار آبیاری 

 (.1موالر بدست آمد )جدول پوترسین یک میلی

های زنده و غیر زنده از مهمترین عواملی تنش     

هستند که تولید گیاهان و امنیت غذایی در جهان را تحت 

طوری که میانگین عملکرد گیاهان دهند. بهتاثیر قرار می

درصد کمتر از پتانسیل واقعی  11تا  21در شرایط تنش 

در  (.1119اتجا ماهاجن و تها گزارش شده است آن

طول دوره تنش سطح کل برگ برای هر گیاه به طور 

یابد و کاهش سطح برگ در اثر داری کاهش میمعنی

 ساهو و)باشد تنش آبی، دلیل اصلی کاهش عملکرد می

 فتوسنتز انجام برای که آنجایی . از(1119همکاران 

 هاروزنه بودن باز ،گازی تبادالت )توسعه سطح برگ( و

 شدن بسته و کمبود آب اثر در بنابراین تاس ضروری

 کربن اکسیددی ،یافته کاهش گازی تبادالت هاروزنه

 شدت و گیردقرار می گیاهان دسترس در کمتری

 کاهش منجر به فتوسنتز کاهش. یابدمی کاهش فتوسنتز

)ردی و  شد خواهد گیاهان در تولیدی عملکرد و رشد

، با کاهش ایشبا توجه به نتایج آزم(. 1111همکاران 

و همچنین  هاغالفزن در بوته، کاهش و تعداد غالف

عملکرد نیز  ،در شرایط تنش شدیدتر کاهش کلروفیل کل

که بر روی خربزه  ییابد. بر اساس مطالعاتکاهش می

ها کوچکتر ، در شرایط کمبود آب، میوههصورت گرفت

، 2351و همکاران  برزگر)یابد شده و عملکرد کاهش می

 . (2552شاه و کلسیگ 

ها احتماال به دلیل کاهش رشد غالف کاهش وزن     

ها در اثر تنش به گیاه و فتوسنتز همراه با پیری برگ

. کاربرد برگی (1119همکاران سارکر و )باشد گیاه می

هیومیک اسید منجر به افزایش رشد گیاه، میوه بستن و 

 .(1121ران همکا نمر و-ال)بهبود تولید میوه خیار شد 

برد برگی هیومیک اسید عملکرد میوه ردر هندوانه نیز کا

طبق نظر  .(1119همکاران  سلمان و)را افزایش داد 

رشد گیاهان را از طریق  ،برخی محققین، اسید هیومیک

تغییر فیزیولوژی گیاه و با بهبود خصوصیات فیزیکی، 

باهان )باالکوندهد شیمیایی و بیولوژیکی خاک تغییر می

رسد اسید هیومیک سبب به نظر می (.1121و راجامانی 

شود و عملکرد گیاهان های فتوسنتز کننده میدوام بافت

دهد و نیز از طریق تاثیرات مثبت را افزایش می

های گیاهی فیزیولوژیکی از جمله اثر بر متابولیسم سلول

و افزایش غلظت کلروفیل برگ، افزایش عملکرد گیاهان 

های نادری و که این نتایج با یافته ر پی داردرا د

( مطابقت داشت. همچنان که شریف و 1111همکاران )

( گزارش کردند اسید هیومیک سبب 1111همکاران )

افزایش عملکرد دانه در ذرت شد که دلیل آن تاثیر مثبت 

اسید هیومیک در بهبود فتوسنتز و افزایش جذب عناصر 

های حاصل از این تهغذایی در گیاه بود که این نتایج یاف

 کنند.تحقیق را تایید می

های آزاد شامل اسپرمیدین، تری آمینترین پلیمهم     

آمین، اسپرمین، دی آمین، تترا آمین و پوترسین است 

دار با وزن ملکولی که از جمله ترکیبات آلی نیتروژن

پایین هستند و به منزله مواد تنظیم کننده رشد گیاهی در 

رشد و نمو، شامل تقسیم  فرآیندهایاز  یوسیعمحدوده 

ها، زایی، گلدهی، رسیدن میوهزایی، ریختسلولی، رویان

آوری تکوین ریشه، تاخیر پیری، پایداری غشاها، جمع

های مختلف مشارکت های فعال و تحمل تنشرادیکال

دارند و در پاسخ گیاه به تنش خشکی به منزله تعدیل 

)کائور ساونی و همکاران  کنندکننده اثر تنش عمل می

 (.1119 و کوسانو و همکاران 1113
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 صفات کمی و کیفی بامیه ایبر (HA) و اسید هیومیک (Put) و کاربرد پوترسینآبیاری تنش کم ترکیبات تیماری -4جدول 

سطوح 
آبیاری 

نیاز )درصد 
 (آبی گیاه

پوترسین )میلی 
موالر( و هیومیک 

گرم در یاسید)میل
 لیتر(

ارتفاع 
(cm) 

قطر ساقه 
(mm) 

تعداد 
شاخه 
 جانبی

 تعداد برگ
سطح برگ 

(2cm) 
 غالفطول 

(mm) 

 غالفقطر 

(mm) 

211  

Put 9/1  99/11 ab 19/29 b 11/3 ab 93/19 ab 51/2921 b 21/19 a 11/21 a 

Put 2 91/15 a 55/21 a 99/3 a 31/92 a 15/2992 a 35/15 a 11/21 a 

Put 1 99/11 ab 99/29 b 51/1 ab 11/12 bc 13/2311 c 29/11 ab 51/21 bc 

HA 291 91/19 ab  19/21 ab 51/1 ab 33/11 bc 39/2399 c 99/11 ab 21/23 bc 

HA 311 23/15 a 99/21 ab 99/3 a 11/11 bc 11/2392 c 13/15 a 91/23 ab 

(1شاهد)  91/19 b 33/29 c 19/1 abc 21/11 c 11/2311 c 11/19 b 19/23 ab 

99  

Put 9/1  91/15 ef 19/23 d 12/1 bcde 99/12 de 15/911 de 99/35 cde 93/21 cd 

Put 2 12/31 c 91/21 c 11/3 ab 91/19 d 11/991 d 35/12 cd 19/23 bc 

Put 1 13/19 fg 91/21 def 11/1 bcde 22/25 ef 99/995 de 31/39 fe 15/21 cde 

HA 291 53/19 ef 21/23 de 91/1 bcde 92/11 ef 92/911 de 99/35 cde 19/21 cde 

HA 311 19/31 cd 11/21 c 91/1 bcde 13/13 de 51/999 d 29/11 c 21/21 cdef 

(1شاهد)  51/13 hi 29/21 ef 91/2 de 25/21 f 15/911 ef 29/39 f 32/21 cde 

33  

Put 9/1  51/19 fg 19/21 ef 93/2 cde 11/21 ef 91/359 g 92/31 gh 31/22 ef 

Put 2 13/32 ced 91/23 de 21/1 bcde 99/13 de 19/131 fg 11/35 e 21/21 cdef 

Put 1 99/19 gh 99/22 f 23/1 bcde 11/21 ef 13/352 g 55/31 h 21/22 f 

HA 291 93/11 fg 12/21 ef 23/1 bcde 53/21 ef 19/359 g 99/31 gh 51/22 ef 

HA 311 21/31 def 99/21 de 91/1 abcd 21/11 ef 91/125 g 12/31 ef 91/21 cd 

(1شاهد)  91/12 i 19/21 g 91/2 e 19/23 f 51/399 g 12/15 i 32/22 ef 

 .ندارند دارییمعن تفاوت درصد 9 احتمال سطح در آماری نظر از ،مشترک حرف با هایینیانگیم ستون هر در
 

 تعداد بذر و وزن هزار دانه

تعداد بذر در غالف و وزن هزار دانه آبیاری تنش کم     

را کاهش داد. کاربرد مواد آلی باعث افزایش تعداد بذر 

ترین تعداد بذر و وزن و وزن هزار دانه گردید و بیش

موالر و کمترین هزار دانه با کاربرد پوترسین یک میلی

 (.9مقدار این صفات در گیاهان شاهد بدست آمد )جدول

بر تعداد آبیاری تنش کماثر متقابل تیمار مواد آلی و      

طوری (. به1دار بود )جدولبذر و وزن هزار دانه معنی

درصد با  211آبیاری که بیشترین تعداد بذر در تیمار 

موالر بدست آمد محلول پاشی پوترسین یک میلی

-(. همچنین بیشترین وزن هزار دانه با محلول1)جدول 

موالر تحت و یک میلی 9/1های پاشی پوترسین با غلظت

(. در 1درصد به دست آمد )جدول  211شرایط آبیاری 

شرایط عدم وجود تنش، مواد فتوسنتزی بیشتری در 

یی همچون ساقه و برگ ذخیره شده که موجب هااندام

ها رشد بهتر گیاه شده و این مواد با انتقال به دانه

اند. در شرایط تنش، موجب افزایش وزن هزار دانه شده

شود که نتیجه جذب آب و مواد غذایی در گیاه مختل می

آن کاهش رشد گیاه و کاهش انتقال مواد فتوسنتزی از 

شود که کاهش وزن ها میدانه ها بهبرگ و سایر اندام

 (.2352هزار دانه را در پی دارد )چمانی و همکاران 
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 صفات کمی و کیفی بامیه ایو کاربرد پوترسین و اسید هیومیک برآبیاری تنش کم ترکیبات تیماری  -5جدول 

سطوح 

آبیاری 

)درصد 

 نیاز آبی(

پوترسین 

)میلی موالر( 

و هیومیک 

-سید)میلیا

 گرم در لیتر(

 درصد و

زن خشک 

 میوه
 

 غالفتعداد 

 در بوته

عملکرد 

 بوته
(g) 

 کلعملکرد 

)کیلوگرم 

 در هکتار(

تعداد بذر 

 غالفدر 

وزن هزار 

 دانه

(g) 

 کلروفیل

(spad) 

 ویتامین ث

(-mg.100ml

juice 1) 

211  

Put 9/1  93/22 de 33/23 ab 95/93 ab 1/1915 ab 39/91 ab 11/99 a 11/13 ab 39/21 a 

Put 2 91/22 de 31/21 a 59/91 a 9/3111 a 29/91 a 11/91 a 51/19 a 12/21 a 

Put 1 99/21 de 91/23 ab 19/19 bc 3/1111 bc 91/91 bcde 13/11 b 39/13 ab 19/21 a 

HA 291 91/21 de 51/21 bcd 51/35 cd 5/2551 cd 51/99 abc 35/19 b 91/13 ab 29/21 a 

HA 311 99/21 de 99/22 abc 91/19 bc 5/1319 bc 92/91 bcde 39/19 b 51/13 ab 29/21 a 

(1شاهد)  19/22 e 92/22 abc 92/11 cd 1/1219 cd 91/99 cdef 99/11 b 91/35 abcd 29/21 a 

99  

Put 9/1  99/29 a 15/9 defg 92/11 gh 9/2211 gh 91/99 abcd 99/39 de 52/39 abcd 51/22 ab 

Put 2 11/23 cde 39/5 cdefg 92/33 def 9/2991 def 91/91 abc 11/35 cd 23/11 abcd 21/21 a 

Put 1 91/29 ab 31/9 defg 35/12 gh 1/2195 gh 29/91 efgh 99/39 e 11/39 abcd 91/22 abc 

HA 291 11/21 bcd 19/5 cdef 31/15 efg 1/2191 efg 93/91 defg 12/35 cde 91/39 abcd 59/22 a 

HA 311 13/23 cde 11/21 cde 32/39 de 1/2929 de 29/99 cdef 59/11 c 19/12 abc 12/12 a 

(1شاهد)  95/21 abc 91/9 fg 39/29 h 1/929 h 11/19 gh 92/39 e 99/39 cde 12/22 d 

33  

Put 9/1  11/23 cde 92/1 efg 93/11 gh 9/2112 gh 99/91 fgh 99/19 fg 19/33 cde 21/22 d 

Put 2 39/23 cde 99/1 efg 93/19 fg 9/2332 fg 33/92 fgh 33/32 f 99/39 bcd 33/22 cd 

Put 1 91/23 bcd 95/1 defg 19/11 gh 1/2119 gh 33/19 h 91/12 fg 91/31 de 15/21 d 

HA 291 95/21 cde 33/1 efg 95/12 gh 1/2151 gh 11/15 gh 19/19 fg 11/31 cde 51/21 d 

HA 311 59/22 de 33/9 defg 91/15 efg 1/2119 efg 33/91 fgh 13/31 fg 11/39 bcde 35/22 bcd 

(1شاهد)  99/22 de 39/9 g 19/29 h 9/191 h 11/33 i 19/11 g 19/19 e 91/21 d 

 .ندارند دارییمعن تفاوت درصد 9 احتمال سطح در آماری نظر از ،مشترک حرف با هایینیانگیم ستون هر در

 

 کلروفیل

باعث کاهش کلروفیل برگ آبیاری تنش کماعمال      

گردید و کاربرد پوترسین و اسید هیومیک، کلروفیل 

ین بیشتر طوری کهبه .(9)جدولبرگ را بهبود بخشید 

با کاربرد  درصد 211در تیمار آبیاری  آنمقدار 

میلی موالر بدست آمد اما از نظر آماری  یکپوترسین 

های پوترسین و اسید داری با سایر غلظتنیاختالف مع

 (.1 هیومیک در این سطح آبیاری نداشت )جدول

تحت تاثیر های فتوسنتزی مانند کلروفیل کاهش رنگدانه 

ز کاهش سنتز کمپلکس اصلی ممکن است ناشی اخشکی 

رنگدانه کلروفیل، تخریب نوری کمپلکس پروتئینی 

که محافظت کننده دستگاه فتوسنتزی  bو  aهای رنگدانه

اکسیداتیو لیپیدهای کلروپالست، دیدن هستند، صدمه 

ها یا افزایش فعالیت آنزیم ها و پروتئینرنگدانه

ود آب . کمب(1111)تامبوزی و همکاران  کلروفیالز باشد

های فتوسنتزی و کاهش سبب کاهش محتوای رنگدانه

های فتوسنتزی به ویژه آنزیم های آنزیمفعالیت

 .(2552)بورس  شودروبیسکو می

از مهمترین دالیل کاهش کلروفیل، تخریب آنها به      

های فعال اکسیژن است. از طرفی دیگر گونه وسیله

به هنگام  رقابت و پیشی گرفتن آنزیم گلوتامیل کیناز

)اولین آنزیم از بیوسنتز  تنش از آنزیم گلوتامات لیگاز

ساز گلوتامات بیشتر به شود تا پیشکلروفیل( باعث می

ها به ویژه پرولین برسد. بنابراین ف اسید آمینهمصر
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و  گیبون) گرددبیوسنتز کلروفیل با محدودیت مواجه می

 طرف دیگر تنش منجر به افزایش از(. 1111 همکاران

های رشد مانند اسید آبسزیک و اتیلن کنندهغلظت تنظیم

شود که تحریک کننده آنزیم کلروفیالز هستند و به می

شود این ترتیب کلروفیل تحت تاثیر این آنزیم تجزیه می

 (.1121)اورابی و همکاران 

هیومیک در تنفس و فتوسنتز، تحریک اسید تاثیر      

شبه هورمونی  متابولیسم اسید نوکلئیک و فعالیت

هیومیک در میان فرضیات موثر است که اسید توسط 

هیومیک بر پارامترهای رشد  اسید برای توصیف اثرات

دلیل موثر  (.1119)تورکمن  گیاهان بیان شده است

وجود تنظیم  ،هیومیک بر رشد و نمو گیاهاناسید بودن 

، جیبرلین و اکسینهای رشد گیاهی مانند کننده

همکاران  آتیه و) باشدترکیب آنها می ها درسیتوکینین

( نشان دادند که 1119) کانگی و همکاران .)1111

پاشی اسید هیومیک روی گیاهان مارچوبه، جذب محلول

در اندام هوایی عناصر پر مصرف و کم مصرف را هم 

باعث افزایش ها افزایش داده و از طرفی و هم در ریزوم

 هایرتنوئید ساقهکلروفیل و کا ،هاتولید کربوهیدرات

 شود.خوراکی می

ها از جمله پوترسین در گیاهان تحت سطح پلی آمین    

ها در تنظیم محیط یونی یابد زیرا آنتنش افزایش می

ها، حفظ پایداری غشا، پیشگیری از تخریب سلول

کلروفیل و تحریک پروتئین، اسید نوکلئیک و 

-گزارش .(2555)شارما  الکالوئیدهای محافظ نقش دارند

به  واکنشدر  کلروفیلاند که داده نشان متنوعیهای 

 اینکند و می پیدا کاهشبرگ  پیری یا محیطیهای تنش

مانند پوترسین های آلفاتیک آمینی در حالی است که پل

و منجر به  مرکبات در کلروفیل کاهشدر جهت  مانعی

فتوسنتز شدند،  برای بهبود سرعت بیشترگرفتن نور 

)شی  نیستمشخص  دقیقاًمولکولی آنها  یسممکاناگرچه 

 (.1121و همکاران 
 

 

 

 ویتامین ث

کاهش یافت. آبیاری تنش کممقدار ویتامین ث در اثر      

مقدار از طرفی کاربرد پوترسین و اسید هیومیک 

 طوری کهبه .(9)جدولرا افزایش داد ویتامین ث 

 دهای تیمارهای موادر تمامی غلظت آنباالترین مقدار 

درصد و  211آبیاری سطح بکار برده شده در  آلی

 291 موالر و اسید هیومیکیک  میلیهمچنین پوترسین 

درصد  99آبیاری سطح در  گرم در لیترمیلی 311و 

محققان با مطالعه دو سطح آبیاری  (.1بدست آمد )جدول

درصد نیاز آبی گیاه( در دو سال  در گیاه  91و  211)

آبیاری مقدار اعمال تنش کم خربزه دریافتند که با

چون (. 1121ویتامین ث کاهش یافت )شارما و همکاران 

باشد به دلیل افزایش دما ویتامین ث از اسیدهای آلی می

بنابراین اسیدها  افزایش یافتهتنفس  اریآبیدر نتیجه کم

کنند این به عنوان سوبسترا در پدیده تنفسی شرکت می

کاهش ر نتیجه باعث باعث کاهش اسیدیته و د موضوع

)شارما و  گرددمیآبیاری تنش کمدر اثر  ویتامین ث

هیومیک بر اسید ای که اثر در مطالعه (.1121همکاران 

های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه طالبی انجام ویژگی

هیومیک باعث افزایش اسید پاشی برگی شد، محلول

و  خسروی مشیزی) ویتامین ث در میوه طالبی شد

میلی گرم در لیتر  311پاشی برگی محلول (2352 آروین

به افزایش مقدار ویتامین ث نسبت  منجراسید هیومیک 

  .(2555همکاران  پادم و)به شاهد در میوه فلفل شد 

 

 گیری کلینتیجه

 درصد 33درصد به  211از آبیاری تنش کماعمال با      

وزن متوسط  ارتفاع گیاه، سطح برگ، ،نیاز آبی گیاه 

 ،اد میوه و به تبع آن عملکرد بوته، عملکرد کلوه، تعدمی

 پاشیمحلول کاهش یافت.و ویتامین ث کلروفیل 

پوتریسین و اسید هیومیک، رشد و عملکرد و کیفیت 

میلی  2پوترسین  میوه بامیه را بهبود بخشیدند. کاربرد

 درگرم در لیتر میلی 311و  291ر و اسید هیومیک موال

مانع کاهش  نیاز آبی گیاه درصد 99آبیاری کم  شرایط
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 نسبت به گیاهان شاهد های بامیهمقدار ویتامین ث میوه

توان پوترسین و اسید هیومیک را از بنابراین می د.گردن

آبی جمله ترکیبات موثر در تعدیل اثرات مضر تنش کم

 شمار آورد.به گیاه بامیهبر عملکرد و کیفیت 
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