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اثر کم آبیاری و هیومیک اسید بر رشد ،عملکرد و پوسیدگی گلگاه در گوجهفرنگی
گلخانهای
Effect of Deficit Irrigation and Humic Acid Treatments on Growth, Yield and Blossom
End Rot of Greenhouse Tomatoes
مریم حقیقی *1و الهام کاظمی
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تاریخ پذیرش99/07/12 :
تاریخ دریافت98/11/01 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی گوجهفرنگی در شرایط کم آبیاری ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوکهای کامالً تصادفی و با سه تکرار به اجرا در آمد .تیمارها شامل شاهد ،آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ( ،)FCآبیاری بهصورت
آبیاری بهصورت دوسوم ظرفیت مزرعه ( )2/3 FCو نصف ظرفیت مزرعه ( )1/2 FCو سه سطح هیومیک اسید (صفر 1000 ،و 2000
میلیگرم بر لیتر بهصورت کودآبیاری) اعمال گردید .نتایج نشان داد شاخص کلروفیل ،محتوای نسبی آب برگ ،وزنتر شاخساره ،وزنتر
و خشکریشه ،فتوسنتز ،تعداد کل میوه و وزنتر میوه با کاهش آبیاری کاهش یافت .میزان نشت یونی ،قند میوه و درصد پوسیدگی
میوه با تیمار کم آبیاری افزایش معنیداری نسبت به شاهد نشان داد .کمترین کاهش وزنتر شاخساره در تیمار 2/3FC ×2000 ppm
هیومیک اسید به میزان  10درصد نسبت به شاهد دیده شد .وزنتر ریشه در تیمار  2000 ppmهیومیک اسید نسبت به شاهد در تمام
سطوح آبیاری کاهش یافت و وزن خشکریشه بدون استفاده از هیومیک اسید در هر دو تیمار آبیاری کاهش یافت .وزنتر میوه در
 1/2FCو  2000 ppmهیومیکاسید کاهش یافت و وزنخشک میوه در تیمار  1/2FCو کلیه سطوح هیومیک اسید کاهش یافت.
محتوای نسبی آب برگ با کاهش آبیاری در کلیه تیمارهای هیومیک اسید نسبت به  FCکاهش و نشت یونی افزایش داشت .تعداد میوه
سبز در تیمار  1/2FCو صفر و  2000 ppmهیومیک اسید کاهش یافت .تعداد میوه با عارضه پوسیدگی گلگاه در تیمار  1/2FCدر کلیه
غلظتهای هیومیک اسید افزایش یافت و در سایر تیمارها کمتر بود.
واژههای کلیدی :تنش خشکی ،فتوسنتز ،ظرفیت مزرعه ،میوه

1و  .2بهترتیب دانشیار و دانشجوی کارشناسی ،گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
* :نویسنده مسئول Email: mhaghighi@cc.iut.ac.ir
77

حقیقی و کاظمی :اثر کم آبیاری و هیومیک اسید بر رشد ،عملکرد و پوسیدگی ...

مالحظهای در بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی
خاک و افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی
دارند (سبزواری و خزایی .)2009 ،10مواد هومیک که بخش
عمدهای از مواد آلی را تشکیل میدهند ،شامل سه بخش
فولویک اسید ،هیومیک اسید و هومین میباشند (پنا-مندز 11و
همکاران .)2005 ،فولویک اسید و هیومیک اسید بهدلیل قابلیت
انحالل در آب ،از اهمیت باالیی برخوردارند (پنا -مندز.)2005 ،
کاربرد هیومیک اسید در گیاه بهصورت محلولپاشی و خاکی،
موجب افزایش هورمونهای اکسین ،سیتوکینین و جیبرلین در
گیاه میشود (عبدالموگاند 12و همکاران )2007،کاربرد برگی
هیومیک اسید ،غلظت آنتیاکسیدانها را بهطور معنیداری
افزایش میدهد و سبب افزایش در فتوسنتز ،تنفس ،سنتز
اسیدهای نوکلئیک و جذب یونها میشود (اسمیت و ژنگ،13
 .)1998در بررسی اثر محلولپاشی هیومیک اسید روی صفاتی
مانند ارتفاع ساقه ،وزنتر و خشکساقه و ریشه و تجمع NPK
در برگ گیاهچههای بادنجان و فلفل دریافتند که این صفات
بهطورمعنیداری با کاربرد هیومیک اسید افزایش یافت (پدم14
و همکاران .)1997 ،در بررسی گلخانهای انجام شده توسط
محققین در اثر مواد هومیکی بر محتوای کلروفیل برگهای
گندم ،نشان داده شد که محلولپاشی برگی اسید فولویک روی
برگهای گندم سبب افزایش معنیداری در محتوای کلروفیل
برگها شد (زودان .)1986 ،15هیومیک اسید با افزایش
نفوذپذیری سلولهای ریشه به جذب بهتر مواد غذایی و توسعه
بیشتر گیاه کمک میکند .بهعالوه ثابت شده است که هیومیک
اسید با تولید بیشتر اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه
تکثیر سلولی را در کل گیاه و بهویژه در ریشهها افزایش میدهد
و عملکرد را بهبود میبخشد (آلبیراک و کامس .)2005 ،16در
بررسی اثر ترکیب ماده آلی هومیکی بر روی گوجهفرنگی
افزایش وزن و عملکرد میوه مشاهده است (نورمن 17و همکاران،
 .)2006با توجه به اثرات مطلوب هیومیک اسید امکان بهبود
کمیت و کیفیت میوه گوجهفرنگی تحت تیمار کم آبیاری در
این آزمایش موردبررسی قرار گرفت.

مقدمه
حداکثر خسارت ناشی از کمبود آب بسته به نوع گیاه میتواند
در مراحل مختلف رشد بروز کند که در گوجهفرنگی این امر در
مرحله میوهدهی اتفاق میافتد (علیزاده .)2005 ،1تنش خشکی
بهطورمعنیداری سبب کاهش بیوماس اندام هوایی و سطح
برگی در گوجهفرنگی در مقایسه با گیاهان شاهد میگردد
(تاهی 2و همکاران )2008 ،و بهدنبال کاهش محتوای نسبی آب
برگ در شرایط تنش ،میزان فتوسنتز ،تعرق ،رشد و تولید
کاهش مییابد (کورنیک و فرسنی .)2002 ،3از سوی دیگر،
میزان ثبات غشای سلولی که با سایر فرایندهای فیزیولوژیکی
در گیاه ازجمله فتوسنتز و رشد ارتباط دارد ،میتواند به عنوان
شاخصی برای تحمل به خشکی شناخته شود (شیفرا و باکر،4
 .)1996یکی از روشهای مؤثر برای کاهش مصرف آب روش
کم آبیاری است (زقبه 5و همکاران .)2007 ،زقبه و همکاران
( )2007نیز با کاربرد این روش در مراحل فنولوژیکی خاصی از
رشد گوجهفرنگی عالوه بر صرفهجویی آب آبیاری کاهش
محصول را فقط در مرحله میوهبندی مشاهده کردند اما این اثر
در مراحل پایانی رشد و زمان برداشت کمتر بود .آنها همچنین
افزایش رنگ ،مواد جامد محلول و ماده خشک را در بیشتر
تیمارهای اعمالشده در مراحل مختلف رشد گزارش کردند.
کارآیی مصرف آب ،تعداد میوه ،وزنتر ،وزنخشک و شاخص
برداشت نیز در تیمار کم آبیاری اعمالشده قبل از تشکیل میوه
با تیماری که بهطور کامل آبیاری شده بود ،تفاوتی نداشت .این
روش آبیاری در باغات انگور توسط الویز 6و همکاران ()2000
استفاده شد و باعث صرفهجویی بیش از  50درصد آب با حفظ
محصول قابلقبول شد .کنگ 7و همکاران ( )2002افزایش
محصول در روش کم آبیاری نسبت به آبیاری معمول در گالبی
را مشاهده کرد .گلدهامر 8و همکاران ( )2002با استفاده از این
روش در هلو و هوجدنک )1964( 9در سیب نقصانی در کمیت و
کیفیت محصول مشاهده نکردند .یکی از راهکارهای کاهش
اثرات زیانآور کمآبی استفاده از ترکیباتی است که تحمل
گیاهان را به تنشهای محیطی افزایش میدهند .اخیراً استفاده
از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصوالت
زراعی و باغی رواج فراوان یافته است .مقادیر بسیارکم از
اسیدهای هومیک به دلیل وجود ترکیبات هورمونی ،اثرات قابل
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مواد و روشها

شاخصهای تبادالت گازی

جهت بررسی تأثیر هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی
گوجهفرنگی تحت شرایط کم آبیاری ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی و با سه تکرار
هر تکرار شامل یک گیاه در گلدان در گلخانههای پژوهشی
دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید .فاکتورها شامل تنش کم
آبیاری در سه سطح شاهد ،آبیاری در حد ظرفیت مزرعه با
استفاده از تانسیومتر در هر بار آبیاری ،آبیاری بهصورت آبیاری
بهصورت دوسوم ظرفیت مزرعه و نصف ظرفیت مزرعه و سه
سطح هیومیک اسید (صفر 1000 ،و  2000پیپیام) بهصورت
کود آبیاری بوده است .تانسیومترها قبل از نصب با آب مقطر پر
گردید و در بین بوتهها در عمق  25سانتیمتری خاک یعنی در
منطقه حداکثر ریشه تعبیه گردیدند .جهت انجام آبیاری در
نقطه پتانسیلی مدنظر ،تانسیومترها بهطور دائم کنترل میشدند
و زمانی که صفحه مدرج تانسیومتر عدد موردنظر را نشان
میداد گیاهان آبیاری میگردیدند .منبع هیومیک اسید
مورداستفاده با نام تجاری  HUMI-FERT ULTRAشامل 12
درصد هومیک اسید 3 ،درصد اسید فولیک و  3درصد اکسید
پتاسیم ( )K2Oبود .بذرهای گوجهفرنگی Solanum
 lycopersicum L. cv. Falcatoپس از سبز شدن در سینی
نشاء و در شرایط گلخانه و در مرحله ظهور  4برگ حقیقی به
گلدانهای  4لیتری حاوی خاک مزرعه انتقال داده شدند.
سطوح مختلف آبیاری پس از مرحله  4-5برگی تا آخر دوره
رشد و تیمارهای محلولپاشی هیومیک اسید به فاصله دو هفته
اعمال شدند .کوددهی و تربیت گیاهان و آبیاری بهطور معمول
انجام شد .پس از پایان آزمایش صفات زیر ارزیابی شد.

توسط دستگاه پرتابل سنجش فتوسنتز
هیتاچی ،ژاپن) اندازه گرفته شد و جهت اندازهگیری کارآیی
کوانتومی فتوسیستم  )Fv/Fm( IIنمونهها در طول آزمایش با
استفاده از دستگاه فلورسانسسنج (مدل  ،232RSانگلستان)
اندازهگیری شد .بدین منظور برگ گرههای میانی به مدت 20
دقیقه بهوسیله گیرههای مخصوص در تاریکی قرار داده شدند و
پس از آن  Fv/Fmاندازهگیری شد.

(U-1800 UV/VIS

محتوای نسبی آب برگ ()RWC
مطابق روش ریچی اندازهگیری شد و از رابطه زیر محاسبه
گردید(ریچی 1و همکاران.)1990 ،
RWC=(FW-DW)/(TW-DW)×100
 = Dwوزن خشک برگها = Tw ،وزن

 =Fwوزنتر برگها،
اشباع برگها (پس از  24ساعت شناوری برگ در آب مقطر)
میباشد.
نشت الکترولیتی غشاء پالسمایی

توسط روش لوتوس و همکاران انجام شد (لوتس 2و همکاران،
 .)1996پس از رسیدن و رنگ گرفتن میوهها برداشت بهصورت
هفتگی صورت گرفت .تعداد و وزن میوههای برداشتشده از هر
بوته در کل دوره محاسبه شد .وزنتر و خشک میوه هم مشابه
قسمت رویشی با استفاده از ترازو و آون انجام شد .تعداد
میوه های دارای عارضه در هر تیمار محاسبه گردید (دکاپدویل3
و همکاران .)2005 ،مواد جامد محلول میوه توسط رفرکتومتر
(مدل  )OSK10576-IIاندازه گرفته شد (رئیسی 4و همکاران،
.)2014
دادهها در نرمافزار اکسل طبقهبندی و با برنامه آماری
 Statestix 8آنالیز شدند و مقایسه میانگین دادهها به کمک
آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد محاسبه شد.

وزنتر و خشکریشه و اندام هوایی
بهمنظور اندازهگیری وزنتر ،پس از خارج کردن گیاه ازگلدان،
قسمت هوایی از ریشهها جداشده و هر یک بهطور جداگانه
توزین شد .سپس اندامهای گیاهی بهصورت جداگانه در
پاکتهای کاغذی قرار داده شد و درون آون با دمای  80درجه
سلسیوس بهمدت  48ساعت قرار گرفتند .بعد از آن محتویات
هریک از پاکتها بهصورت جداگانه با ترازو وزن گردید .شاخص
سبزینگی برگ گیاه که نمایانگر میزان کلروفیل برگ است
توسط دستگاه کلروفیلسنج ( )SPADمدل  CL-01ساخت
کشور انگلستان ،در  3برگ از برگهای توسعهیافته هر تکرار
اندازهگیری و سپس میانگین آنها بهعنوان معیاری از شاخص
کلروفیل هر تکرار مدنظر قرار گرفت.

نتایج
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد ،اثر اصلی کم آبیاری
بر میزان شاخص کلروفیل ،نشت یونی ،محتوای نسبی آب برگ،
وزنتر و خشک شاخساره و ریشه معنیدار گردید و بر میزان
فلورسانس کلروفیل ،اثر معنیداری نداشت .اثر هیومیک اسید
بر میزان محتوای نسبی آب برگ معنیدار گردید و بر سایر
شاخصهای رشدی اثر معنیداری نداشت .اثر متقابل آنها بر
1. Ritchie
2. Lutts
3. De Capdeville
4. Raeisi
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نشده است) .وزنخشک میوه با کاربرد هیومیک اسید صفر و
 1000 ppmنسبت به شاهد در کلیه تیمارهای آبیاری کاهش
معنیداری نداشت .اما در تیمار  1/2FCو  2000 ppmسطوح
هیومیک اسید کاهش یافت .وزنتر میوه در  1/2FCو 2000
 ppmهیومیک اسید کاهش و در سایر تیمارها با شاهد تفاوت
معنیداری نداشت (شکل  .)5تعداد میوه سبز در تیمار 1/2FC
و صفر و  2000 ppmهیومیک اسید کاهش یافت .در مرحله
نارنجی و قرمز تعداد میوه فقط در تیمار  1/2FCو صفر
هیومیک اسید کاهش یافت و با افزودن هیومیک اسید تعداد
میوه نارنجی و قرمز تفاوت معنیداری نداشت (شکل  .)6aتعداد
میوه با عارضه پوسیدگی گلگاه در تیمار  1/2FCدر کلیه
غلظتهای هیومیک اسید افزایش یافت و در سایر تیمارها کمتر
بود (شکل  .)6bمیزان قند میوه در تیمار  2/3FCو  1/2FCو با
حضور هر دو غلظت هیومیک اسید نسبت به سایر تیمارها
افزایش یافت و کمترین تعداد در  FCمشاهده شد (شکل .)7

محتوای نسبی آب برگ ،وزنتر شاخساره و ریشه معنیدار
گردید (جدول  .)1اثر اصلی کم آبیاری بر کلیه شاخصهای
فتوسنتزی و خصوصیات میوه بهجز تعرق و وزن خشک میوه
معنیدار گردید و هیومیک اسید بر شاخصهای فتوسنتزی و
خصوصیات میوه اثر معنیداری نداشت .اثر متقابل آنها بر
میزان فتوسنتز ،پوسیدگی میوه ،تعداد کل میوه ،قند میوه،
وزنتر و خشک میوه معنیدار گردید و بر تعرق اثر معنیداری
نداشت (جدول  .)2شاخص کلروفیل ،محتوای نسبی آب برگ،
وزن تر و خشک شاخساره و ریشه با کاهش آبیاری کاهش یافت
و بیشترین کاهش  1/2FCدیده شد .میزان کاهش شاخص
کلروفیل  16درصد و محتوای نسبی آب برگ  23درصد نسبت
به شاهد بود .وزنتر ریشه با  27درصد و وزن خشک ریشه با
 37درصد بیشترین کاهش را در  1/2FCنسبت به شاهد
داشت .میزان نشت یونی با تیمار کم آبیاری افزایش معنیداری
داشت (جدول  .)3فتوسنتز و تعداد کل میوه و وزنتر میوه با
کاهش آبیاری کاهش یافت و در تیمار  1/2FCنسبت به شاهد
بهترتیب  1/4،38/9و  4/4درصد کاهش داشت .میزان تعرق و
وزنخشک میوه تغییر معنیداری نداشت و میزان قند میوه
افزایش یافت (جدول  .)2میزان پوسیدگی میوه در تیمار
 1/2FCو  2/3FCنسبت به  FCافزایش یافت (جدول .)4
اثر متقابل کم آبیاری و کاربرد هیومیک اسید نشان داد که
در غلظت صفر و  1000 ppmهیومیک اسید با کاهش آبیاری
وزنتر شاخساره کاهش یافت اما در غلظت 2000 ppm
هیومیک اسید این کاهش در  2/3FCبا شاهد  FCتفاوت
معنیداری نداشت .کمترین کاهش وزنتر شاخساره در تیمار
 2/3FC × 2000 ppmهیومیک اسید به میزان  10درصد
نسبت به شاهد دیده شد (شکل  .)1با کاربرد  1000 ppmو
 2000هیومیک اسید وزنخشک ریشه تغییر معنیداری
نداشت و بدون استفاده از هیومیک اسید وزن خشکریشه در
هر دو تیمار آبیاری کاهش یافت .وزنتر ریشه در تیمار صفر و
 1000 ppmهیومیک اسید مشابه شاهد و در 2000 ppm
هیومیک اسید نسبت به شاهد در تمام سطوح آبیاری کاهش
یافت (شکل .)2
اثر متقابل کم آبیاری و هیومیک اسید بر شاخص کلروفیل و
فلورسانس کلروفیل تأثیر معنیداری نداشت (دادهها نشان داده
نشده است) .محتوای نسبی آب برگ با کاهش آبیاری در کلیه
تیمارهای هیومیک اسید نسبت به  FCکاهش و نشت یونی
افزایش داشت (شکل  .)3a, bفتوسنتز در تیمارهای  2/3FCو
 1/2FCنسبت به FCکاهش داشت و هیومیک اسید تأثیر
معنیداری بر آن نداشت (شکل  .)4اثر متقابل هیومیک اسید و
کاهش آبیاری بر تعرق اثر معنیداری نداشت (دادهها نشان داده
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 تجزیه واریانس اثر کمآبیاری و هیومیک اسید بر شاخصهای رویشی گیاه گوجهفرنگی:1 جدول
Table 1: Analysis of variance effect of low irrigation and humic acid on vegetative indices of tomato plants
وزنخشک ریشه

وزنتر ریشه

وزنخشک شاخساره

وزنتر شاخساره

محتوای نسبی آب برگ

نشت یونی

Root dry weight

Root fresh weight

Shoot dry weight

Shoot fresh weight

Relative water content

Ion leakage

10.22*

27.85*

1.96*

357.08*

1006.01**

541.20*

فلورسانس کلروفیل

شاخص کلروفیل

Chlorophyll
fluorescence

Chlorophyll index

0.002ns

45.19*

درجه
آزادی

منبع تغییرات
Source of variation

df
2

کم آبیاری
Low irrigation (Li)

6.12ns

3.87ns

0.91ns

130.61ns

181.63*

169.18ns

0.03ns

18.51ns

2

هیومیک اسید
Humic acid (HA)

7.25*

18.55*

4.06ns

46.51*

357.76**

310.37*

0.01ns

5.28ns

4

هیومیک اسید× کم آبیاری
HA × Li

3.37

5.30

4.16

128.80

756.58

118.56

0.02

9.36

خطا

16

Error
43.06

20.34

23.92

20.82

7.42

20.71

22.08

8.99

ضریب تغییرات
CV

 درصد معنیدار5  در سطح احتمال:*  درصد و1  معنیدار در سطح احتمال:** ، غیرمعنیدار:ns
ns: No significant, *: Significant at 5% and **: Significant at 1%

 تجزیه واریانس اثر کمآبیاری و هیومیک اسید بر شاخصهای فتوسنتزی و خصوصیات میوه گوجهفرنگی:2 جدول
قند میوه

Table 2: Analysis of variance effect of low irrigation and humic acid on photosynthesis indices and characteristics of tomato fruit
وزنخشک میوه
وزنتر میوه
تعداد کل میوه
پوسیدگی میوه
تعرق
فتوسنتز
درجه آزادی
منابع تغییرات

TSS

Fruit dry weight

Fruit fresh weight

Total number fruit

Fruit decay

Transpiration

Photosynthesis

df

1.45*

3.80ns

881.80*

4.00*

0.11*

0.08ns

1.45*

1

Source of variation

کم آبیاری
Low irrigation (Li)

1.49ns

6.61ns

1057.90ns

0.11ns

0.77ns

0.2ns

0.55ns

2

هیومیک اسید
Humic acid (HA)

0.16*

2.98*

1066.15*

0.11*

0.22*

1.41ns

1.48**

4

هومیک اسید× کم آبیاری
HA × Li

1.48

3.82

975.59

1.56

0.94

0.12

0.57

16

خطا
Error

29.15

86.57

55.33

49.02

45.77

50.57

66.33

ضریب تغییرات
CV

 درصد معنیدار5  در سطح احتمال:*  درصد و1  معنیدار در سطح احتمال:** ، غیرمعنیدار:ns
ns: No significant, *: Significant at 5% and **: Significant at 1%
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 اثر تنش کمآبیاری بر شاخصهای رویشی گیاه گوجهفرنگی:3 جدول
Table 3: Effect of low irrigation stress on vegetative indices of tomato plants
)وزن خشکریشه (گرم
Root dry weight (g(

)وزنتر ریشه (گرم

)شاخص کلروفیل (اسپد

تیمار کم آبیاری

Ion leakage (%)

Chlorophyll index
(SPAD)

Low irrigation
treatment

94.73a

43.72b

29.35a

FC

53.66ab

81.28b

55.82a

25.71ab

2/3FC

48.68b

72.14c

58.16a

24.46b

1/2FC

)وزنتر شاخساره (گرم
Shoot fresh weight (g(

)محتوای نسبی آب برگ (درصد

)نشت یونی (درصد

Root fresh weight (g(

)وزن خشک شاخساره (گرم
Shoot dry weight (g(

RWC (%)

5.56a

13.40a

9.04a

61.20a

3.75ab

10.81b

8.57ab

3.48b

9.77b

8.07b

 درصد اختالف معنیدار ندارند5  میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح،در هر ستون
Means with common letters in each column are no significantly different at 5% level

 اثر تنش کمآبیاری بر شاخصهای فتوسنتزی و خصوصیات میوه گوجهفرنگی:4 جدول
)قند میوه (درصد
TSS (%)

Table 4: Effect of low irrigation stress on photosynthesis indices and characteristics of tomato fruit
)وزن خشک میوه (گرم
)وزنتر میوه (گرم
تعداد کل میوه در بوته
) بر مترمربع بر ثانیه) پوسیدگی میوه (درصدCO2 فتوسنتز (میکرو مول
Fruit dry weight (g(
Fruit fresh weight (g(
Total number fruit per plant
Fruit decay (%)
Photosynthesis (µmol CO2.m2.s-1)

تیمار کم آبیاری
Low irrigation treatment

4.64b

5.40a

16.61a

5.50a

2.77b

10.51a

FC

5.62ab

5.24a

16.51ab

5.42ab

4.66a

10.21ab

2/3FC

6.62a

5.16a

16.38b

5.23b

4.55a

9.71b

1/2FC

 درصد اختالف معنیدار ندارند5  میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح،در هر ستون
Means with Common letters in each column are no significantly different at 5% level

82

99  پاییز و زمستان/77-91  صفحات/ شمارة دوم/ جلد بیستم/فنآوری تولیدات گیاهی

 میلیگرم در لیتر هیومیک1000 :1000، شاهد:0 . اثر متقابل کمآبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر وزنتر شاخساره:1 شکل
 تیمارهایی که در یک حرف در هر ستون متفاوت هستند دارای تفاوت معنیدار. میلیگرم در لیتر هیومیک اسید2000 :2000 ،اسید
 میباشندLSD  درصد بر اساس آزمون5 در سطح
Fig. 1: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on shoot fresh weight. 0: Control, 1000:
1000 mg/L humic acid, 2000: 2000 mg/L Humic Acid. The treatments were different in one letter in each column have
a significant difference of 5% based on the LSD test

 میلیگرم در لیتر1000 :1000، شاهد:0 . اثر متقابل کمآبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر وزنتر و خشکریشه:2 شکل
 تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای تفاوت معنیدار در. میلیگرم در لیتر هیومیک اسید2000 :2000 ،هیومیک اسید
 میباشندLSD  درصد در صفت وزنتر و خشکریشه بهصورت جداگانه بر اساس آزمون5 سطح
Fig. 2: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on root fresh and dry weight. 0: Control,
1000: 1000 mg/L humic acid, 2000: 2000 mg/L Humic Acid.The treatments were different in one letter in each column
have a significant difference of 5% on root fresh and dry weight trait individually based on the LSD test
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شکل  :3اثر متقابل کمآبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر نشت یونی ( )aو محتوای نسبی آب برگ ( :0 .)bشاهد1000 :1000،
میلیگرم در لیتر هیومیک اسید 2000 :2000 ،میلیگرم در لیتر هیومیک اسید .تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای
تفاوت معنیدار در سطح  5درصد بر اساس آزمون  LSDمیباشند
Fig. 3: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on Ion leakage (a) and RWC (b). 0:
Control, 1000: 1000 mg/L humic acid, 2000: 2000 mg/L Humic Acid. The treatments were different in one letter in
each column have a significant difference of 5% based on the LSD test
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، میلیگرم در لیتر هیومیک اسید1000 :1000، شاهد:0 . اثر متقابل کم آبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر فتوسنتز:4 شکل
 درصد بر5  تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای تفاوت معنیدار در سطح. میلیگرم در لیتر هیومیک اسید2000 :2000
 میباشندLSD اساس آزمون
Fig. 4: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on photosynthesis. 0: Control, 1000: 1000
mg/L humic acid, 2000: 2000 mg / L Humic Acid. The treatments were different in one letter in each column have a
significant difference of 5% based on the LSD test

 میلیگرم در لیتر1000 :1000، شاهد:0 . اثر متقابل کم آبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر وزنتر و خشک میوه:5 شکل
 تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای تفاوت معنیدار در. میلیگرم در لیتر هیومیک اسید2000 :2000 ،هیومیک اسید
 میباشندLSD  درصد در صفت وزنتر و خشک میوه بهصورت جداگانه بر اساس آزمون5 سطح
Fig. 5: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on fruit fresh and dry weight. 0: Control,
1000: 1000 mg/L humic acid, 2000: 2000 mg/L Humic Acid. The treatments were different in one letter in each column
have a significant difference of 5% on fruit fresh and dry weight trait individually based on the LSD test
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شکل  :6اثر متقابل کم آبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر تعداد میوه ( )aو پوسیدگی میوه ( :0 .)bشاهد 1000 :1000،میلی
گرم در لیتر هیومیک اسید 2000 :2000 ،میلیگرم در لیتر هیومیک اسید .تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای تفاوت
معنیدار در سطح  5درصد بر اساس آزمون  LSDمیباشند
Fig. 6: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on number fruit (a) and fruit decay (b). 0:
control, 1000: 1000 mg/L humic acid, 2000: 2000 mg/ L Humic Acid. The treatments were different in one letter in
each column have a significant difference of 5% based on the LSD test
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شکل  :7اثر متقابل کم آبیاری و سطوح مختلف هیومیک اسید بر قند میوه :0 .شاهد 1000 :1000،میلیگرم در لیتر هیومیکاسید،
 2000 :2000میلیگرم در لیتر هیومیکاسید .تیمارهایی که در یک حرف متفاوت هستند دارای تفاوت معنیدار در سطح  5درصد بر
اساس آزمون  LSDمیباشند
Fig. 7: Effect interaction of low irrigation and different levels of humic acid on TSS. 0: Control, 1000: 1000 mg/L
humic acid, 2000: 2000 mg/L Humic Acid. The treatments were different in one letter in each column have a significant
difference of 5% based on the LSD test

و ریشه کاهش یافته است اما وزن خشک میوه تغییر معنیداری
نداشت که دلیل احتمالی آن توانایی تنظیم اسمزی میوه
گوجهفرنگی اثباتشده در تحقیق حقیقی و بهبودیان ()1390
است .با کاربرد  1000و  2000ppmهیومیک اسید حتی در
حضور تنش وزن خشکریشه تغییر معنیداری نداشت (شکل
 .)2وزن خشک میوه در تنش و حضور  1000ppmهیومیک
اسید و وزنتر میوه در حضور  2000ppmهیومیک اسید تفاوت
معنیداری با شاهد نداشت (شکل  .)5ماده آلی هیومیک اسید
باعث افزایش ماده خشک گیاه گوجهفرنگی میشود (همن
تارانجان و گری .)1988 ،2همچنین استفاده از هیومیک اسید
باعث افزایش وزنتر گوجهفرنگی شده است (رادپور 3و همکاران،
 .)2007نتیجه اثر کود آلی هیومیک در محیط ریشه لوبیا
چشمبلبلی نشان داد ،وزنخشک برگ ،ساقه و وزنخشک کل
گیاه افزایش پیداکرده است (آسترایی و ایوانی .)2008 ،4با
کاربرد هیومیک اسید از اثرات تنش خشکی کاسته میشود.
هیومیک اسید با بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ،ایجاد
فضای بیشتر برای نفود آب با اصالح خاک و از طرف دیگر با
برقراری پیوند با مولکولهای آب برای ممانعت از تبخیر آب،
سبب افزایش محتوای نسبی در شرایط تنش خشکی میگردد
(رهبریان و همکاران .)1388 ،با افزایش میزان محتوای نسبی
برگها ،فشار درونسلولی برای رشد سلول فراهم میشود و
امکان اتساع دیواره سلولی را فراهم میسازد و در نهایت باعث

بحث
در شرایط تنش مالیم خشکی ،گیاهان با مکانیسمهای مختلف
قادر به جلوگیری و یا تحمل پسابیدگی و ممانعت از کاهش
شدید رشد میباشند ،ولی در شرایط تنش شدید ( 50درصد
کاهش آبیاری) بهدلیل کاهش آماس سلولی ،رشد و تقسیم
سلولها منجر به کاهش رشد رویشی گیاه میشود (رحیمیزاده
و همکاران .)1389 ،وزنتر شاخساره در غلظت صفر و 1000
 ppmهیومیک اسید با کاهش آبیاری کاهش یافت .کمترین
کاهش وزنتر شاخساره در تیمار  2/3FC ×2000ppmهیومیک
اسید به میزان  10درصد نسبت به شاهد دیده شد (شکل .)1
در تیمار کم آبیاری ،وزن میوه و ساقه کاهش یافت .زقبه و
همکاران ( )2003افزایش ریزش گلها در تیمار کم آبیاری
نسبت به شاهد و کاهش تعداد میوه در این تیمار را مشاهده
کردند .همچنین براساس گزارش کاترجی 1و همکاران ()1993
دلیل کاهش میوه در تیمار کم آبیاری ،افزایش سقط گل همراه
با کاهش پتانسیل آب برگ در مرحله رشد زایشی گیاه است و
کاهش پتانسیل آب باعث کاهش غذارسانی در این مرحله و
نهایتاً سقط گل و کاهش میوه میشود .کاهش میزان آّب
آبیاری و بهدنبال آن کاهش محتوای آب برگ باعث کاهش
یکی از فاکتورهای الزم برای رشد گیاه و درنتیجه کاهش وزن
میوه و ساقه شده است .ازآنجاییکه محتوای آب نیز کاهش
یافته است نشاندهنده اثر کاهش آب آبیاری بر محتوای آب
قسمتهای مختلف گیاه است و اگرچه وزنخشک نیز در ساقه

2. Hemantaranjan and Gray
3. Radpour
4. Astaraei and Ivani

1. Katerji
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کاهش پایداری غشاء سلول میشود (ناگاناندا 1و همکاران،
 .)2010فتوسنتز در تیمارهای  2/3FCو  ½FCنسبت به FC
کاهش داشت (شکل  .)4زقبه و همکاران در سال ()2004
گزارش کردند که فتوسنتز گوجهفرنگی با تیمارهای آبیاری
قطرهای ،شیاری و آبیاری موضعی یکطرفه تغییر نکرد اما در
این آزمایش دیده شد که تیمار کم آبیاری در اکثر موارد در
شرایط عدم تغییر تشعشع فعال فتوسنتزی باعث کاهش
فتوسنتز از طریق عوامل روزنهای میشود .بهنظر میرسد که در
شرایط تنش مالیم ،کاهش میزان فتوسنتز خالص گیاه در
درجه اول ،ناشی از بستهشدن روزنهها باشد ،اما در شرایط
محدودیت شدید آبی ،اثر روزنهای ممکن است با افزایش
مقاومت مزوفیلی و تأثیر سویی که تنش بر غشاء تیالکوئیدها
میگذارد ،تشدید شود .هیومیک اسید از طریق قدرت کالت
کنندگی عناصر غذایی و با کاهش تبخیر و تعرق و درنتیجه قرار
دادن آب و مواد غذایی بیشتر و مناسبتر در اختیار گیاه
میتواند ساخت رنگیزهها را افزایش دهد و انتقال مواد
فتوسنتزی را در گیاه راحتتر کند به همین دلیل میزان
کلروفیل را افزایش میدهد (ناسوتی میاندوآب و همکاران،
 .)1389کاربردهای کودهای آلی کالت باعث بهبود ارتفاع بوته،
سطح برگ ،وزن خشک ساقه ،غلظت  Nو  Kبرگ ،تعداد غالف
و عملکرد غالف ،مواد جامد محلول غالف ،ویتامین  Cو کل
محتوای پروتئین در لوبیا شد (اصالنی و سوری.)2018 ،2
کیفیت میوههای تحت تیمار کم آبیاری با میوههای تحت تیمار
آبیاری کامل برابری کرده و از بعضی جنبهها نیز بهتر بود.
میزان مواد جامد محلول در میوههای تحت تیمار کم آبیاری
افزایش یافت .درصد مواد جامد محلول میوه در تیمار کم
آبیاری نسبت به شاهد بیشتر بود .بهطوریکه در تیمار کم
آبیاری 6/62 ،درصد و در شاهد 4/64درصد بود (جدول .)4
بنابراین افزایش میزان مواد جامد محلول همزمان با کاهش
محتوای آب میوه در تیمار کم آبیاری دارای فواید دیگری چون
افزایش ارزش غذایی یکی دیگر از سبزیجات میوهای این
خانواده یعنی گوجهفرنگی است .افزایش مواد جامد محلول در
گوجهفرنگی به چند دلیل احتمالی است اول اینکه با توجه به
اینکه میانگین تعداد میوه در تیمار کم آبیاری کمتر از شاهد
بود بهنظر میرسد باعث افزایش توزیع و تجمع کربوهیدرات در
مقدار کمتر میوه نسبت به شاهد باشد یا به عبارتی غلظت مواد
جامد محلول در شاهد به دلیل آب بیشتر ،کمتر میشود و دوم
اینکه به دلیل پایینبودن پتانسیل آب و محتوای آب میوه در
تیمار کم آبیاری تخلیه مواد اسیمیالته از میوه کمتر از شاهد

صورت میگیرد (کاترجی و همکاران .)1993 ،از طرفی بهدلیل
شرایط کمبود آب ،تبدیل نشاسته به قند بیشتر صورت گرفته
و مقدار قند و مواد جامد محلول افزایش یافت (یانگ 3و
همکاران .)1993 ،باوجوداین موارد وزنخشک کل میوه در
تیمار کم آبیاری نسبت به شاهد کمتر بود که دلیل آن را می
توان به کوچکتر بودن میوههای بوتههای کم آبیاری نسبت به
شاهد دانست .اثر کود آلی هومیک بر روی برنج باعث افزایش
مواد فتوسنتزی و باال رفتن درصد قند و مواد جامد محلول شده
است (نری 4و همکاران .)2002 ،تیمارهای کاربرد خاکی هیومی
فولین تأثیر معنیداری بر صفات رشد رویشی و زایشی گیاه
خیار گلخانهای داشتند و بیشترین میزان سبزینگی ،تعداد
شاخه جانبی ،وزنتر شاخساره ،عملکرد کل میوه ،درصد وزن
 NPKخشک میوه و مواد جامد محلول در گیاه را ایجاد کردند
(فهیمی و همکاران .)1395 ،کاراکات 5و همکاران ( )2009اثر
هیومیک اسید را بر عملکرد و کیفیت میوههای فلفل بهصورت
تیمار برگی بررسی کردند و دریافتند کاهش میزان قند میوهها
با کاربرد هیومیک اسید افزایش یافت .تعداد کل میوه بدون در
نظر گرفتن میوههای دارای عارضه پوسیدگی گلگاه در شاهد
بیشتر از تیمار کم آبیاری بود .در مرحله نارنجی و قرمز تعداد
میوه فقط در تیمار  1/2FCو صفر هیومیک اسید کاهش یافت
(شکل  .)6aنورمن و همکاران ( )2006اثر هیومیک اسید بر
روی توتفرنگی و فلفل دلمهای را بررسی کردند ،نتایج نشان
داد که این تیمار باعث افزایش قابلتوجهی در تعداد میوه
میگردد .تولید رنگ با تغییرات اتیلن و تنفس همبستگی دارد
و در فلفل افزایش میزان اتیلن داخلی همزمان با افزایش رنگ
دیده شد (گروس 6و همکاران .)1986 ،اتیلن درونی تنها دلیل
بر افزایش رنگ میوهها و افزایش سرعت رسیدگی میوهها نمی
باشد (ویالویسنسیو 7و همکاران .)2001 ،پژوهش ثابت کرده
است که غلظت آبسیزیک اسید ( )ABAدر فلفل هنگام تنش
آبی افزایش مییابد و اهمیت نقش  ABAدر افزایش رنگ و
رسیدگی فلفل را نشان میدهد (سرانو 8و همکاران )1995 ،لذا
افزایش  ABAدر تیمار کم آبیاری و نقش آن در افزایش رنگ
در گوجهفرنگی نیز محتمل است .اما ازآنجاییکه میزان ABA
اندازهگیری نشد نمیتوان این مطلب را بهطورقطع بیان
نمود.کاهش میزان آب آبیاری در تیمار کم آبیاری باعث افزایش
عارضه پوسیدگی گلگاه شد .تعداد میوههای دارای پوسیدگی
گلگاه در کم آبیاری حدوداً  2برابر شاهد بود .میزان آن در
3. Young
4. Neri
5. Karakurt
6. Gross
7. Villavicencio
8. Serrano

1. Nagananda
2. Aslani and Souri
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2/77  درصد و در شاهد4/55  حدود1/2 تیمار کم آبیاری
 تعداد میوه با عارضه پوسیدگی گلگاه در.)4 درصد بود (جدول
 در کلیه غلظتهای هیومیک اسید افزایش یافت و1/2FC تیمار
 درصد2/77  میزان.)6b در سایر تیمارها کمتر بود (شکل
پوسیدگی گلگاه در تیمار شاهد نشاندهنده حساسیت این رقم
 درصد در تیمار کم4/55 به این عارضه است و افزایش آن به
) احتماالً به خاطر کاهش غلظت کلسیم تحت4 آبیاری (جدول
 مقدار.)1992 ،1تأثیر شرایط کمبود آب است (آدامو هو
پوسیدگی گلگاه در گوجهفرنگی کمتر از فلفل است و
بیانکننده حساستر بودن فلفل نسبت به گوجهفرنگی به
، و همکاران2کمبود آب و ایجاد پوسیدگی گلگاه است (دورجی
.)2005

نتایج کلی
،با توجه به نتایج ذکرشده اگرچه در تیمار کاهش آبیاری
عملکرد (وزنتر) در پایان آزمایش کمتر از شاهد بود اما باعث
 کاهش محتوای آب، میزان مواد جامد محلول،افزایش رنگ
میوه میشود و کاهش محتوای آب میوه دلیل اصلی کاهش
عملکرد میباشد که میتواند مناسب صنایع فرآوری و ربسازی
 در بسیاری از صفات نتایج مشابه2/3FC  ازطرفی تیمار.باشد
هیومیک اسید باعث بهبود1000ppm  داشت و تیمارFC تیمار
برخی صفات شد لذا در آزمایشات مزرعهای کاهش آبیاری در
حضور هیومیک اسید خصوصاً درمرحله رویشی قابل پیشنهاد
است زیرا کاهش وزنتر شاخساره بیشتر از خصوصیات میوه
تحت تأثیر کاهش آبیاری قرار گرفت اگرچه بررسی درصد
کاهش کمتری در میزان آبیاری در آزمایشات آینده قابل
.پیشنهاد است
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Effect of Deficit Irrigation and Humic Acid on Growth, Yield and Blossom End Rot of
Greenhouse Tomatoes
Haghighi1*, M. and Kazemi2, E.
Abstract
In order to investigate the effect of humic acid on growth characteristics of tomato under deficit irrigation conditions, a
factorial experiment was conducted in a CRB design with three replications. Factors included irrigation at field capacity
(FC), irrigation in half of the field capacity (1/2FC) and irrigation in two-thirds field capacity (2/3FC) and three levels
of humic acid (0, 1000 and 2000 mg/L) was applied. The results showed that chlorophyll index, relative water content
of leaf, shoot weight, root dry and fresh weight, photosynthesis, total fruit and fruit weight decreased with irrigation
reduction. The level of ion leakage, fruit TSS and percentage of fruit rot in low irrigation treatments showed a
significant increase compared to control. The lowest shoot loss was observed in the treatment of 2000 ppm × 2/3FC
humic acid at 10% relative to control. Root weights in the 2000 ppm humic acid treatment decreased at all irrigation
levels and dry weight without using humic acid decreased in both irrigation treatments. Fresh weight of fruits decreased
by 1/2FC and 2000 ppm of humic acid, and the dry weight of fruit was decreased in 1/2FC and all humic acid levels.
RWC of leaves decreased with reduction of irrigation in all humic acid treatments compared to FC and ion leakage
increased. The number of green fruits decreased by 1/2FC with zero and 2000 ppm humicacid. The number of fruit with
the blossom end rot in 1/2FC treatment increased in all humic acid concentrations and was lower in other treatments.
Keywords: Drought stress, Photosynthesis, Flied capacity, Fruit
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