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تأثیر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی گیالسی

3

شیالن اصالنی ،1طاهر برزگر* ،2جعفر نیکبخت

 1و  2گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 3گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/03/06 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/09/29 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تنش کمآبی و سطوح مختلف اسید هیومیک بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی گیالسی ،آزمایشی بهصورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،در سال  1395در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه
زنجان انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در دو سطح ( 80و  100درصد نیاز آبی گیاه) و محلولپاشی برگی اسید هیومیک در
چهار سطح (صفر 200 ،100 ،و  300میلیگرم در لیتر) بودند .نتایج نشان داد که تیمار کمآبیاری بطور معنیداری رشد ،عملکرد و محتوای
نسبی آب برگ را کاهش داد .کاربرد برگی اسید هیومیک رشد ،عملکرد و کیفیت میوه را بهبود بخشید .بیشترین سطح برگ ،ارتفاع بوته،
محتوای نسبی آب برگ ،تعداد میوه ،وزن میوه و عملکرد بوته ( 2/59کیلوگرم) با محلولپاشی  200میلیگرم در لیتر اسید هیومیک در
شرایط آبیاری  100درصد نیاز آبی بهدست آمد .تیمار کم آبیاری میزان کارآیی مصرف آب ،مقدار فنل میوه ،مواد جامد محلول کل ،اسید
قابل تیتراسیون ،ویتامین ث و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه را افزایش داد .بیشترین مقدار لیکوپن ( 42/1میلیگرم برگرم وزن تر) و اسید قابل
تیتراسیون ( 1/55درصد) به ترتیب در شرایط آبیاری  100و  80درصد نیاز آبی گیاه با کاربرد  200میلیگرم در لیتر اسید هیومیک حاصل
شد .بیشترین میزان کارآیی مصرف آب ( 19/58کیلوگرم بر متر مکعب) در سطح اسید هیومیک  200میلیگرم در لیتر در شرایط آبیاری80
درصد نیاز آبی گیاه بهدست آمد .تیمار کمآبیاری  80درصد با کاهش  10/1درصدی عملکرد باعث ذخیره  20درصدی آب در مقایسه با
تیمار  100درصد نیاز آبی گردید .با توجه به نتایج ،کاربرد  200میلیگرم در لیتر اسید هیومیک جهت بهبود عملکرد و کیفیت میوه در
شرایط آبیاری نرمال و کمآبیاری پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :فعالیت آنتیاکسیدانی ،لیکوپن ،مواد جامد محلول ،وزن میوه ،ویتامین ث

آنتياکسيداني مانند ليکوپن ميباشد که از اهميت دارویي و

مقدمه
)Lycopersicon pimpinellifolium (L.

غذایي باالیي برخوردار است ( .)Majd et al., 2011تنش

 Mill.متعلق به خانواده  ،Solanaceaeدارای ميوههایي با اندازه

کمآبي بهشدت در سراسر دنيا در حال افزایش است و یکي

کوچک و سرشار از ویتامينهای  K،A،Cو ترکيبات

ازمسائل چالش برانگيز در توليد محصوالت کشاورزی بهشمار

گوجه فرنگي گيالسي

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيtbarzegar@znu.ac.ir :
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محدودیت مواجه مينماید ( .)Roy et al., 2006صرفهجویي

مکانيسمهای دفاعي آنتياکسيداني شامل آنتياکسيدانهای

در مصرف آب آبياری مورد نياز برای گوجهفرنگي که بيشترین

آنزیمي و غيرآنزیمي ميباشند ( .)Zhen et al., 2012مکانيسم

سطح توليد را در بين سبزیجات در دنيا دارد ،بسيار ضروری به

های آنزیمي شامل فعاليت آنزیمهای سوپراکسيد دیسموتاز،

نظر ميرسد .گياه گوجهفرنگي به تنش خشکي حساس ميباشد

پراکسيداز ،کاتاالز ،گلوتاتيونردوکتاز و غيره ميباشد

و در نتيجه با اعمال تنش ،رشد رویشي و عملکرد آن کاهش

( .)Mittler, 2002در بين مکانيسم دفاعي غيرآنزیمي ،تجمع

ميیابد ( .)Del Amor and Del Amor., 2007در پژوهشي

اسموليتهایي مانند پرولين ( )Nayyar and Walia, 2003و

 Pataneو همکاران ( )2011نشان دادند که عملکرد ميوه

ترکيبات آبدوستي مانند اسيد آسکوربيک و ترکيبات چربي

گوجهفرنگي با تنش کمآبياری دارای همبستگي منفي و با

دوست همانند توکوفرولها و کارتنوئيدها قابليت از بين بردن

کيفيت ميوه همبستگي مثبت دارد یعني با اعمال کمآبياری از

گونههای فعال اکسيژن را دارند (.)Jain et al., 2001

عملکرد ميوه کاسته شده و بر کيفيت آن افزوده شد .مطالعات

بهبود عملکرد در نواحي خشک و نيمهخشک یکي از

نشان داد که محتوای کلروفيل با افزایش تنشهای محيطي از

اهداف مهم در کشاورزی است ( .)Nawaz et al., 2012تغذیه

جمله شوری و خشکي در گياه گوجهفرنگي به علت تخریب

مناسب گياهان و تکميل عناصر مورد نياز از طریق خاك یا

آنزیمي کاهش یافت ( .)Florina et al., 2013تنظيم سطح برگ

محلولپاشي ميتواند وضعيت رشد گياه را تا حدی بهبود

در عکسالعمل به تنش آبي یک عامل مهم در از دست رفتن
آب گياه است ،یک همبستگي مثبتي بين محتوای نسبي آب و
سطح برگ در گياه گوجهفرنگي گزارش شده است که در تنش
کمآبي با کاهش سطح برگ ،محتوای نسبي آب برگ نيز کاهش
یافت ( .)Jurekova et al., 2011همچنين اعمال تنش کمآبي
باعث کاهش تعداد ميوه ،وزن ميوه ،طول ميوه و عملکرد کل در
گياه گوجه فرنگي گردید (اسماعيلپور و اکبری  .)1392،اعمال
تنش کمآبي باعث افزایش ماده خشک و محتوای مواد جامد
محلول و ویتامين ث ميوه گوجهفرنگي گردید اما بر اسيدیته
ميوه تأثير معنيداری نداشت (نورجو و همکاران.)1380،
گياهان با تغيير در متابوليسم سلولي و القاء مکانيسمهای
دفاعي به تنش خشکي پاسخ داده یا با آن سازگاری ميیابند
( .)Bohnert and Jensen, 1996تنش خشکي با تغيير در
متابوليسم گياهان بر تعادل هورموني تأثير داشته و تجمع
گونههای فعال اکسيژن را که محصول اجتناب ناپذیر متابوليسم
طبيعي سلول ميباشد به دنبال خواهد داشت (

Shi et al.,

 .)2007گونههای فعال اکسيژن موجب بههم زدن متابوليسم
طبيعي سلول از طریق آسيب اکسيداتيو به ليپيدها ،پروتئينها،
اسيدهای نوکلئيک ميشود .گياهان در مقابله با تنش خشکي

بخشد و اثر تنشهای غير زیستي از جمله تنش خشکي را
کاهش دهد ( .)Grattan and Grieve, 1999امروزه با توجه به
مالحظات زیست محيطي استفاده از انواع اسيدهای آلي برای
بهبود خصوصيات کمي و کيفي محصوالت زراعي و باغي
رواج پيدا کرده است .اسيد هيوميک یکي از این ترکيبات است
که تحمل گياهان را به تنشهای محيطي افزایش ميدهد.
استفاده از اسيد هيوميک باعث رشد اندام هوایي و افزایش
توليد محصوالت زراعي و باغي ميشود ،که دليل آن افزایش
جذب عناصری نظير نيتروژن ،کلسيم ،فسفر ،پتاسيم ،منگنز،
آهن ،روی و مس ميباشد ( .)Harper et al., 2000کاربرد
برگي و خاکي اسيد هيوميک با غلظت  20ميليليتر بر ليتر در
گياه فلفل با افزایش ميانگين وزن ميوه ،عملکرد کل را افزایش
داد ( .)Karakurt et al., 2009کاربرد برگي اسيد هيوميک با
غلظت سه گرم در ليتر منجر به افزایش رشد گياه ،ميوه بستن و
بهبود توليد ميوه خيار گردید ( .)El-Nemr et al., 2012نتایج
تحقيقات نشان داد که تيمار  20ميليليتر در ليتر اسيد هيوميک
بر رشد رویشي ،تعداد گل و ميوه گوجهفرنگي تأثير مثبت
داشته و عملکرد را افزایش داد (.)Yildirim, 2007
با توجه به مطالب فوق ،هدف از انجام این پژوهش مطالعه
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ميآید که عملکرد و سطح زیر کشت محصوالت را با

مکانيسمهای حفاظتي متفاوتي را در پيش ميگيرند و

تأثیر محلول¬پاشی برگی اسید هیومیک بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی...

اثرات محلولپاشي برگي اسيد هيوميک بر رشد ،عملکرد و

رابطه ()1

کيفيت ميوه گوجهفرنگي در شرایط تنش کمآبي بود.

 :ETcنياز آبي گياه گوجهفرنگي (ميليمتر در روز)،
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ETC = ET0 × KC
:ET0

تبخير-تعرق گياه مرجع چمن (ميليمتر در روز) و  Kcضریب
بهمنظور ارزیابي اثر اسيد هيوميک بر شاخصهای رشدی،

آبي تيمار شاهد و درصد تنش آبي ( 80درصد) ،برآورد و

عملکرد و کيفيت ميوه گوجهفرنگي گيالسي (

Lycopersicon

توزیع شد.

 )pimpinellifolium (L.) Mill.تحت تنش کم آبياری ،آزمایشي

صفات مورد ارزیابی :برای اندازهگيری سطح برگ از

بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل

دستگاه اندازهگيری سطح برگ ( DELAT –T DEVICE LTD,

تصادفي در سه تکرار در مزرعه پژوهشي دانشگاه زنجان اجرا

 )ENGLANDاستفاده شد و ميانگين سطح برگ برحسب

گردید .آبياری در دو سطح ( 100و  80درصد نياز آبي گياه) به

سانتيمتر مربع محاسبه گردید .ارتفاع گياه در اواخر فصل رشد

عنوان کرت اصلي و اسيد هيوميک در چهار سطح (صفر،100 ،

برحسب سانتيمتر اندازهگيری شد.

 200و  300ميليگرم در ليتر) به عنوان کرت فرعي در نظر

بهمنظور ارزیابي عملکرد و اجزای عملکرد ،ميوهها پس از

گرفته شدند .اسيد هيوميک مورد استفاده با نام تجاری

برداشت با ترازوی دیجيتال وزن شد .تعداد ميوه در هر بوته،

هيومکس از شرکت  Gh biotakآمریکا محتوی  79درصد اسيد

متوسط وزن ميوه (گرم) و عملکرد کل بر حسب کيلوگرم در

هيوميک 12 ،درصد اکسيد پتاسيم و  12درصد اسيد فولویک

هکتار ثبت گردید.

بود .جدول یک خصوصيات خاك محل آزمایش را نشان

کارآیي مصرف آب با استفاده از رابطه دو محاسبه گردید.

ميدهد .بذرهای گياه مورد نظر از 10کيلومتری مریوان در

رابطه ()2

استان کردستان ( روستای ولهژیر) تهيه گردید .بذرها در 20

3 -1

(  )m hآب مصرفي  )kgh ( /عملکرد = کارآیي مصرف آب

اسفند سال  1395داخل سينيهای مخصوص کاشت بذر در

محتوای نسبی آب برگ ( :)RWCجهت اندازهگيری

بستر حاوی پيت ماس در گلخانه (دمای 27±3روز و 20±3

محتوای نسبي آب برگ ،ابتدا وزن تر دیسکهای برگي ()FW

شب با رطوبت نسبي  70-60درصد) کشت شدند .نشاءها دو

اندازهگيری و سپس به منظور تعيين وزن در حالت اشباع

ماه بعد کشت در مرحله چهار-پنج برگي به مزرعه انتقال داده

( ،)TWبه مدت چهار ساعت در شدت نور کم و در دمای اتاق

شدند .فاصلهی ردیفها  90سانتيمتر و فاصلهی بوتهها 30

در داخل آب مقطر قرار داده شدند .در پایان به منظور تعيين

سانتيمتر در نظر گرفته شد ،هر واحد آزمایشي شامل پنج بوته

وزن خشک دیسکهای برگي ( ،)DWنمونهها به مدت ۴8

بود .پس از استقرار اوليه گياهان در مرحله شش هفت برگي

ساعت در آون و در دمای  70درجه سانتيگراد قرار داده

اولين مرحله محلولپاشي اسيد هيوميک صورت گرفت.

شدند .محتوای نسبي آب برگها با استفاده از رابطه زیر به

محلولپاشيهای بعدی هر  10روز یک بار به تعداد  9بار در

دست آمد.

طول دوره رشد گياه انجام گرفت .اعمال تيمارهای آبياری 20

رابطه ()3

-1

(FW-DW)/(TW-DW) × 100

روز بعد از انتقال نشاها پس از اولين محلولپاشي صورت

کلروفیل :مقادیر کلروفيل  aو  bبا استفاده از دستگاه

گرفت .مقدار آب آبياری تيمار شاهد ( 100درصد نياز آبي

اسپکتروفتومتر و روش  )1967( Arnonتعيين شدند .در این

گياه) با استفاده از ميانگين بلند مدت دادههای روزانه

رابطهها V ،حجم محلول سانتریفوژ شده A ،جذب نور در

پارامترهای هواشناسي ثبت شده در ایستگاه سينوپتيک

طول موجهای ( 663و  6۴5نانومتر) و  Wوزن تر نمونه بر

هواشناسي زنجان و رابطه یک برآورد گردید.

حسب گرم است.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
رس

سيلت

بافت خاك

شن

37

لوم رسي

25

0/20

0/9۴

)Chlorophyll a = (12.7× A663 – 2.69×A645

V/1000W

رابطه ()5

()%

( )g.kg

)Chlorophyll b = (22.9× A645 -4.68 × A663

V/1000W

برای اندازهگيری ویتامين ث از هر واحد آزمایشي سه بار
در طول فصل برداشت به تعداد پنج ميوه رسيده بطور تصادفي

0/13

()ds.m-1

0/12

0/07

1/۴9

نانومتر بهوسيله اسپکتروفتومتر (اسپکتروفتومتر

7/۴

JENWAY

مدل  )UV-6505خوانده شد .مقدار ليکوپن برحسب ميليگرم
بر  100گرم بافت محاسبه شد.
رابطه ()7

Lycopene (mg/g FW)=A503×31.2/g FW

اندازهگيری غلظت فنل کل ميوهها با استفاده از روش فولين

انتخاب گردید و محتوای ویتامين ث یا اسيد آسکوربيک

سيکالتو ( )Folin-Cicalteuانجام گرفت (

موجود در ميوه با استفاده از روش یدومتریک ،بر حسب ميلي

 )1965و برحسب ميليگرم اسيد گاليک در گرم بافت بيان

گرم در  100ميليليتر آب ميوه محاسبه شد (جليلي

گردید .برای این منظور  0/1ميليليتر از نمونههای رقيق شده

مرندی .)1391،اسيدیته ميوه ( )pHتوسط  pHمتر مدل

همراه  2ميليليتر ( )W/V %2در لوله آزمایش ریخته شد و به

( )Consort-c863و مواد جامد محلول کل ( )TSSميوهها

مدت دو دقيقه در دمای اتاق نگه داشته شد .سپس 0/1

توسط رفراکتومتر مدل ( )ATAGO Brixo-32%اندازهگيری

ميليليتر از واکنشگر فولينسيکالتو ( 50درصد) به آن اضافه

شد و مقدار مواد جامد محلول کل به صورت درصد بریکس

شد .مخلوط واکنش به مدت  30دقيقه در دمای اتاق و در

بيان گردید .اسيد قابل تيتراسيون ميوه با تيتر کردن به کمک

تاریکي نگهداری شد و سپس ميزان جذب آن در طول موج

سود  0/1نرمال بر حسب اسيد سيتریک مطابق با رابطه ()6

 720نانومتر خوانده شد .برای به دست آوردن منحني

محاسبه شد (جليلي مرندی .)1391 ،که در این رابطه  :Vحجم

کاليبراسيون از غلظتهای مختلف اسيد گاليک به عنوان

سود مصرفي برای نمونه ميباشد.

استاندارد استفاده شد و منحني بر اساس ميزان جذب در

رابطه ()6

TA0/0 = )V×0/0064×100)/5

محتوای ليکوپن با استفاده از اسپکتروفتومتر به روش

Fish

Singleton et al.,

غلظتهای مشخص رسم گردید.
فعالیت

آنتیاکسیدانی:

برای

اندازهگيری

فعاليت

و همکاران ( )2002اندازهگيری شد 2/5 .گرم از نمونه درون

آنتياکسيدانها از روش  DPPHاستفاده شد .ابتدا محلول 0/1

یک ارلن مایر توزین شد .چهار ميليليتر آب مقطر به آن افزوده

ميليموالر از  DPPHتهيه شد سپس چهار حجم مختلف از

و به مدت یک دقيقه بر روی یک همزن مغناطيسي همزده شد.

عصارهها ( 70 ،50 ،30و  100ميکروليتر) به محلول

سپس  50ميليليتر حالل (هگزان/استون/اتانول مطلق با نسبت

اضافه شد به طوریکه حجم نهایي یک ميليليتر شد .جذب آن

 )1/1/2به آن افزوده شد و به مدت  10دقيقه بر روی همزن

بعد از  10دقيقه در طول موج  517نانومتر خوانده شد .برای

مغناطيسي همزده شد .آنگاه پس از افزودن  7/5ميليليتر آب

مقایسه جذب نمونهها از محلول  DPPHاستفاده گردید.

مقطر به مدت پنج دقيقه دیگر همزده شد .پس از آن ارلن را

محلول  DPPHبدون عصاره در این مدت بدون تغيير رنگ

ثابت قرار داده تا دو الیه از هم تفکيک شوند .از الیه زرد رنگ

باقي ميماند ولي رنگ محلول  DPPHحاوی عصاره گياهي به

باالیي که حاوی ليکوپن است با دقت مقداری برداشته و  10تا

مرور زمان کم شده و مقدار جذب آن در مقایسه با

 100برابر آن را با هگزان رقيق کرده و جذب آن در 502

محلول  DPPHکاهش ميیابد .هر چقدر قدرت آنتياکسيداني

DPPH
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رابطه ()۴

-1

()%

()%
38

ماده آلي

پتاسيم

سدیم

کلسيم

EC

نيتروژن

pH
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عصارهها بيشتر باشد کاهش رنگ نيز بيشتر خواهد بود .فعاليت
آنتياکسيداني بر اساس درصد جاروبکنندگي

DPPH

73

متابوليسم سلولهای گياهي و افزایش غلظت کلروفيل برگ
باعث افزایش عملکرد در گياهان ميشود (

Nardi et al.,

( Radical Scavenging Activity )RSAبا استفاده از معادله

 .)2002اثرات محرك اسيد هيوميک بر افزایش غلظت کلروفيل

زیر محاسبه گردید:

در برگ ،ممکن است به دليل مقدار  pHکم ،و همچنين افزایش

 :ASعدد جذب نمونه حاوی عصاره  :ACعدد جذب کنترل
آناليز دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SAS v9

SAS

بيشتری از ذخایر غير قابل دسترس باشد (

Ferrara and

 .)Brunetti, 2010اسيد هيوميک با قرار دادن آب و مواد غذایي

 )Institute, 2000و مقایسه ميانگينها با کمک آزمون دانکن و

بيشتر و مناسبتر در اختيار گياه ميتواند ساخت کلروفيلهای

نرم افزار  MSTAT-Cانجام شد.

و  bو کاروتنویيدها را افزایش دهد و انتقال مواد فتوسنتزی را

a

راحتتر کند (.)Delfine et al., 2005
نتایج

سطح برگ :با کاهش حجم آبياری ،سطح برگ کاهش یافت

محتوای کلروفیل  aو  :bتنش کمآبياری بهطور معنيداری

و کاربرد اسيد هيوميک باعث افزایش سطح برگ شد (جدول 2

کلروفيل  aرا کاهش داد در حاليکه بر روی کلروفيل  bتأثير

و  .)3با توجه به نتایج اثرات متقابل ،بيشترین ميزان سطح برگ

معنيداری نداشت .کاهش آبياری از  100درصد به  80درصد

( 59/30سانتيمترمربع) با محلولپاشي اسيد هيوميک 200

نياز آبي گياه ،باعث کاهش کلروفيل  aاز  0/89به 0/71

ميليگرم در ليتر در شرایط آبياری  100درصد نياز آبي گياه و

ميليگرم بر گرم بافت تازه شد (جدول  .)2کاربرد اسيد

کمترین مقدار سطح برگ ( ۴9/12سانتيمترمربع) در تيمار

هيوميک باعث افزایش محتوای کلروفيل  aو  bشد .کمترین

اسيد هيوميک صفر (شاهد) در شرایط تنش کمآبياری 80

مقدار کلروفيل  0/۴8۴( aميليگرم بر گرم بافت تازه) و

درصد نياز آبي گياه حاصل شد (جدول  .)۴در شرایط تنش

کلروفيل  0/075( bميليگرم برگرم بافت تازه) در گياهان شاهد

کمآبي به علت کاهش آب قابل دسترس در ناحيه فعال ریشه،

بهدست آمد و بين غلظتهای اسيد هيوميک اختالف

فرآیندهای فعال فيزیولوژیکي مرتبط با رشد دچار اختالل شده

معنيداری مشاهده نشد و همچنين اثرات متقابل تيمار آبياری و

و در نتيجه طول بوته و سطح برگ کاهش ميیابد (

کاربرد اسيد هيوميک بر محتوای کلروفيل  aو  bتأثير

 .)et al., 2013احتماالً کودهای آلي با بهبود خواص فيریکي

معنيداری نداشت (جدول  .)3نتایج حاصل با نتایج  Misraو

خاك و افزایش دسترسي مواد غذایي ،شرایط مناسبي را برای

 )2000( Sriccastatvaدر گياه نعناع مطابقت دارد که گزارش

رشد و توسعه ریشه فراهم کرده و باعث افزایش تعداد شاخه

نمودند اثر تنش کمآبي تشکيل پالستيدهای جدید و محتوای

فرعي ،تعداد گره و طول بوته شده و به تبع آن تعداد برگ در

کلروفيل  aو  bکاهش و نسبت کلروفيل  aبه  bنيز تغيير یافت.

بوته و سطح برگ افزایش پيدا کرده است .این افزایش در

دوام سطح برگ و حفظ کلروفيل برگ تحت شرایط تنش از

سطح برگ احتماالً در نتيجه نقش نيتروژن بر ساختار

جمله شاخصهای فيزیولوژیکي مقاومت به تنش ميباشد

مولکولهای پروتئين است ( .)Awad, 2004در خيار کاربرد

( .)Pessarakli, 2010کاهش کلروفيل  aدر اثر تنش خشکي

مواد هيوميکي سطح برگ را افزایش داد (.)Boogar, 2014

Mirabad

مربوط به افزایش توليد رادیکالهای اکسيژن در سلول ميباشد.

ارتفاع بوته :اثرات متقابل تيمار آبياری و کاربرد اسيد

این رادیکالها سبب پراکسيداسيون و در نتيجه تجزیه این

هيوميک بر ارتفاع بوته تأثير معنيداری داشت .بيشترین ميزان

رنگيزه ميشوند ( .)Sheteawi and Tawfik, 2007اسيد

ارتفاع بوته ( 101سانتيمتر) در سطح  200ميليگرم در ليتر

هيوميک از طریق اثرات مثبت فيزیولوژیکي از جمله اثر بر

اسيدهيوميک تحت شرایط آبياری  100درصد نياز آبي گياه و
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رابطه()8

RSA% = 100 (Ac – As) / Ac

فعاليت ميکروارگانيسمهای خاك برای آزاد کردن مواد مغذی

7۴

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

جدول  -2مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه گوجهفرنگی
سطوح آبياری

ارتفاع بوته

سطحبرگ

()ETc%

()cm

()cm2

کلروفيل

کلروفيل b

a

محتواینسبيآب برگ

کارایي مصرف آب
-3

100

90/ ۴16a

5۴/ 36a

0/895 a

0/323 a

80/35 a

15/28 b

80

79/56b

۴9/۴9 b

0/710 b

0/2۴1a

73/78 b

16/81 a

()mg.g FW-1

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابه هستند در سطح پنج درصد فاقد اختالف معنیدار هستند.
جدول  - 3مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه گوجهفرنگی
سطحبرگ

اسيد هيوميک

ارتفاع بوته

()mg.l-1

()cm

( )cm

کلروفيل

2

کلروفيل b

a

محتواینسبيآب برگ

کارایي مصرف آب
-3

()%

( )kg.m

0

67/۴1d

۴5/۴9 c

0/۴8 b

0/075 b

67/17 d

11/79 d

100

88/83 b

53/5۴ b

0/83 a

0/317 a

79/۴ b

17/73 b

200

97/08 a

56/3 a

0/9۴8 a

0/۴۴8 a

838/25 a

18/71 a

300

86/63 c

52/38 b

0/9۴3 a

0/290 a

78/۴ c

15/95 c

-1

( )mg.g FW

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابه هستند در سطح پنج درصد فاقد اختالف معنیدار هستند.
جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری با اسیدهیومیک بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه گوجهفرنگی
ارتفاع بوته

تيمارهای آزمایشي

()cm
سطوح آبياری ()ETc%

100

80

سطحبرگ
2

( )cm

محتوای نسبي آب
برگ ()0/0

اسيد هيوميک ()mg.l-1
0

75±0/75

75±0/20

70/73±0/15

100

9۴/3±0/33

55/3±0/63

83/1±0/58

200

101±1

59/3±0/98

86/2±0/013

300

99/3±0/088

5۴±0/26

81±0/19

0

59/8±1/3

۴9/1±0/81

63/6±0/35

100

83/3±0/88

51/7±0/21

75/8±0/25

200

93/1±0/092

53/3±0/58

79/9±0/31

300

81/9±0/99

50/7±0/15

75/78±0/25

مقادیر مثبت و منفی نشان دهنده خطای استاندارد ( )±SEمیباشد.

کمترین ارتفاع بوته ( 59/83سانتيمتر) در تيمار اسيدهيوميک

در نتيجه ارتفاع بوته کاهش ميیابد به گونهای که افزایش

صفر (شاهد) در شرایط تنش کمآبياری  80درصد نياز آبي گياه

تقسيم سلولي و بزرگ شدن سلولها و در نتيجه رشد گياه

حاصل شد (جدول  .)۴کمبود آب سبب کاهش فشار آماس

مستلزم آبياری مناسب ميباشد (.)Seyfi and Rashidi, 2007

ميگردد و از آنجایي که توسعه و رشد سلول وابسته به فشار

اسيد هيوميک ميتواند به عنوان یک هورمون تنظيم کننده رشد

آماس ميباشد ،نمو سلول کاهش و اندازه کوچکتر ميگردد و

استفاده شود زیرا موجب افزایش هورمونهای اکسين ،جيبرلين
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( )kg.m
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75

و سایتوکنين ميشود که با افزایش این هورمونها طول ساقه

شرایط کمآبياری  80درصد نياز آبي گياه حاصل شد (جدول

( Muscolo et al.,

 .)5نتایج حاصل از این آزمایش در افزایش عملکرد با

 .)2007اثر مثبت اسيد هيوميک در افزایش ارتفاع بوته در فلفل

یافتههای  Salmanوهمکاران ( )2005در هندوانه Kaya ،و

و بادمجان نيز گزارش شده است (.)Padem et al., 1997

همکاران در لوبيا ( )2005مطابقت دارد .هر گياهي جهت توليد

افزایش یافته و رشد گياه را بهبود ميبخشد

نسبي آب برگ کاهش یافت ،بطوریکه اثرات متقابل نشان

باال ،نيازمند رشد رویشي مناسب و داشتن ذخایر غذایي کافي

ميدهد بيشترین محتوای نسبي آب برگ ( 86/2درصد) در

است .این رشد مناسب در صورت جذب بهينه و کافي آب و

سطح  200ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک در شرایط آبياری

عناصر غذایي توسط ریشهها ميسر خواهد شد (

 100درصد نياز آبي گياه و کمترین محتوای نسبي آب برگ

 .)Eris, 2005برای انجام فتوسنتز (توسعه سطح برگ) و

( 63/6درصد) در تيمار صفر اسيد هيوميک (شاهد) در شرایط

تبادالت گازی ،باز بودن روزنهها ضروری است ،بنابراین در

تنش کمآبياری  80درصد نياز آبي گياه حاصل شد (جدول .)۴

اثر کمبود آب و بسته شدن روزنهها تبادالت گازی کاهش

نتایج این مطالعه با نتایج حقيقي و مظفریان ( )1393در گوجه

یافته ،دی اکسيدکربن کمتری در دسترس گياهان قرار ميگيرد

فرنگي تطابق دارد که گزارش نمودند با کاهش ميزان آبياری،

و شدت فتوسنتز کاهش ميیابد ،کاهش فتوسنتز منجر به

محتوای نسبي آب برگ بافت بهطور معنيداری کاهش یافت.

کاهش رشد و عملکرد توليدی در گياهان خواهد شد

( Reddy

بسياری از محققان معتقدند که کاهش ميزان محتوای نسبي آب

 ،)et al., 2004با توجه به نتایج حاصل ،بيشترین سطح برگ و

برگ در اثر تنش کمآبي در ارتباط با کاهش ميزان رطوبت

محتوای نسبي آب برگ در شرایط کاربرد اسيد هيوميک 200

خاك ميباشد که این شرایط سبب بسته شدن روزنهها شده تا

ميليگرم در ليتر تحت آبياری  100درصد حاصل شده است که

از اتالف بيشتر آب جلوگيری شود .کاهش رشد و فعاليت ریشه

درنتيجه منجر به توليد بيشترین محصول در این شرایط گردید.

و افزایش ميزان تبخير و تعرق از جامعه گياهي از عوامل دخيل

از آنجا که بيش از  92درصد از وزن ميوه گوجهفرنگي را آب

در کاهش محتوای نسبي آب برگ شناخته شدهاند

تشکيل ميدهد لذا وزن ميوهها در گوجهفرنگي تابعي از مقدار

( .)Tarumingkeng and Coto, 2003مواد هيوميکي با افزایش

آب موجود در آن است ،بنابراین با محدود شدن جریان آب به

نفوذپذیری غشای سلولي ریشه ،توانایي جذب آب و مواد

سمت ميوه ،اندازه و وزن آن کاهش خواهد یافت (

غذایي را در ریشه افزایش داده و در نتيجه ،محتوای نسبي آب

 .)al., 2001بهبود رشد و عملکرد گياه گوجهفرنگي با کاربرد

برگ را در شرایط تنش کمآبي افزایش ميدهند و اثرات سوء

مواد هيوميکي ممکن است به علت افزایش تراوایي سلول و

تنش را تعدیل ميبخشند (.)Aggag et al., 2015

جذب عناصرغذایي ،همچنين شبه هورموني مواد هيوميکي

عملکرد و اجزای عملکرد :کاربرد اسيد هيوميک تحت

Turhan and

Hohjo et

مربوط باشد (.)Yildirim., 2007

تيمارهای آبياری تأثير معنيداری بر عملکرد و اجزای عملکرد

کارآیی مصرف آب :تيمار کم آبياری باعث بهبود کارآیي

داشت .بيشترین ميزان عملکرد بوته ( 2/59کيلوگرم) ،تعداد

مصرف آب گردید .تيمار کم آبياری  80درصد باعث افزایش

ميوه ( ،)18۴/38متوسط وزن ميوه (15/33گرم) و عملکرد کل

 9/1درصدی کارآیي مصرف آب گردید (جدول  .)2کاربرد

در سطح اسيد هيوميک  200ميليگرم در ليتر در شرایط آبياری

اسيد هيوميک تحت تيمارهای آبياری تأثير معنيداری بر

 100درصد نياز آبي گياه و کمترین مقدار عملکرد بوته (1/33

کارآیي مصرف آب داشت .بيشترین ميزان کارایي مصرف آب

کيلوگرم) ،تعداد ميوه ( ،)125/67متوسط وزن ميوه (10/66

( 19/58کيلوگرم بر متر مکعب) در سطح اسيد هيوميک 200

گرم) و عملکرد کل در تيمار صفر اسيد هيوميک (شاهد) در

ميليگرم در ليتر در شرایط آبياری 80درصد نياز آبي گياه و
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری با اسیدهیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد میوه گوجهفرنگی
تيمار های آزمایشي

عملکرد تک

ميوه در تعداد

وزن متوسط

بوته

بوته

ميوه

()kg
()ETc%
100

80

-1

( )ton.h

آب

()g

اسيدهيوميک ()mg.l-1
0

1/76±0/028

1۴6/6±1/73

12±0

65/18±0/77

12/11±0/2۴

100

2/۴5±0/031

169/3±۴/09

13/33±0/33

90/88±1/15

16/89±0/37

200

2/59±0/03۴

18۴/3±6/67

15/33±0/33

96/06±1/27

17/85±0/۴1

300

2/076±0/052

156±6/38

13/33±0/33

76/91±1/9۴

1۴/29±0/62

0

1/33±0/060

125/6±9/87

10/66±0/33

۴9/۴±2/23

11/۴7±0/89

100

1/9۴±0/032

162±2/67

12±0

79/99±1/19

18/58±0/۴7

200

2/27±0/050

162/6±3/60

1۴±0

8۴/32±1/86

19/58±0/75

300

1/51± 0/020

1۴6/5± 7/97

10/33±0/33

56/8±0/75

17/6±0/3

مقادیر مثبت و منفی نشان دهنده خطای استاندارد ( )±SEمیباشد.

کمترین ميزان کارایي مصرف آب ( 11/۴7کيلوگرم بر متر

کمآبياری ،مقدار مواد جامد محلول کل ميوه افزایش یافت و

مکعب) در تيمار صفر اسيد هيوميک (شاهد) در شرایط

مقدار مواد جامد محلول از  ۴/6۴درصد بریکس در تيمار

کمآبياری  80درصد نياز آبي گياه حاصل شد (جدول  .)۴نتایج

آبياری  100درصد نياز آبي به  5/2درصد بریکس در تيمار

تحقيق شرایعي و همکاران ( )1385نشان داد که کاهش ميزان

آبياری  80درصد رسيد (جدول  .)6اسيد هيوميک همچنين

آبياری در گوجهفرنگي ابتدا کارایي مصرف آب را افزایش داده

باعث افزایش مقدار مواد جامد محلول شد بهطوریکه بيشترین

ولي کاهش بيشتر آب باعث کم شدن کارآیي مصرف آب شده

ميزان موادجامد محلول ( 5/18درصد بریکس) در تيمار 200

است .با کم شدن ميزان آب مصرفي توليد محصول کاهش یافته

ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک و کمترین مقدار ( ۴/7درصد

اما این کاهش عملکرد نسبت به کاهش آب کمتر بود .افزایش

بریکس) در تيمار فاقد اسيد هيوميک (شاهد) بهدست آمد

کارایي مصرف آب در گندم ( )Abbate et al., 2004و گوجه

(جدول .)7تيمارهای آبياری و اسيد هيوميک بر اسيدیته ميوه

فرنگي ( )Subramanian et al., 2006در شرایط تنش کمآبي

تأثير معنيداری نداشت (جداول  6و  .)7مقادیر مواد جامد

به علت کاهش تعرق در مقایسه با شرایط شاهد (ظرفيت

محلول به عنوان درصدی از وزن تر ،ارتباط بسيار نزدیکي با

زراعي) گزارش شده است .افزایش کارآیي مصرف آب در

مقادیر قند کل نشان ميدهد و به عنوان یک مشخصهی کيفي

تيمار کمآبياری  80درصد در مقایسه با آبياری 100درصد را

مهم در نظر گرفته ميشود ( .)Long et al., 2006با افزایش

ميتوان چنين بيان کرد که با کاهش  20درصدی مصرف آب در

تنش خشکي ،اندازه ميوه و درصد آب ميوه در گوجهفرنگي

تيمار کمآبياری  80درصد ،عملکرد محصول فقط  10/1درصد

کاه ش یافت و این امر منجر به افزایش محتوای ماده خشک ميوه

کاهش داشته است در نتيجه توليد محصول بيشتر در شرایط

و در نتيجه افزایش مواد جامد محلول ميوه گردید (

تيمار کمآبياری در مقایسه با آبياری  100درصد نسبت به ميزان

 .)et al., 2013مواد جامد محلول ميوه فلفل در پاسخ به تيمار

آب مصرف شده دليل افزایش کارآیي مصرف آب ميباشد.

اسيد هيوميک افزایش یافت و بيشترین مقدار آن از باالترین سطح

مواد جامد محلول کل و اسیدیته میوه :با اعمال تنش

Barbagallo

تيمار اسيد هيوميک به دست آمد (.)Karakurt et al., 2009
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کیفی میوه گوجهفرنگی
سطوح
آبياری

اسيدیته

()ETc%
80

a

3/98

محلول

تيتراسيون

کل ()%Brix

()%

۴/6۴ b

1/12 b

62/03 b

a

a

a

5/2

()mg.100ml-1

()mg.100gFW-1

ميوه ()%

()mg.gFW-1

2/21 b

27/36 b

30/2 a

a

a

b

1/32

66/15

2/59

37/۴1

23/8

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابه هستند در سطح پنج درصد فاقد اختالف معنی دار هستند.
جدول  -7مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف هیوومییک اسید بر صفات کیفی میوه گوجهفرنگی
اسيد هيوميک

اسيدیته

موادجامدمحلول

اسيد قابل

فنل کل

ویتامين ث

فعاليت آنتي-

ليکوپن

کل ()%Brix

تيتراسيون ()%

( )mg.100 ml

( )mg.100 g FW

اکسيداني ()%

( )mg.g

0

3/99 a

۴/70 b

1/10 d

5۴/06 d

2/1 c

22/83 d

19/7۴ d

100

3/97 a

۴/88 b

1/36 a

67/33 b

2/52 a

32/06 c

30/7 b

200

a

a

c

a

b

a

300

3/97 a

()mg.l-1

3/92

5/18

۴/91 b

1/20

1/2۴ b

-1

a

-1

72/3

62/61 c

2/59

2/39 b

3۴/86

39/8 a

-1

37/6

22/3 c

میانگینهای صفات که در هر ستون دارای حروف مشابه هستند در سطح پنج درصد فاقد اختالف معنی دار هستند.

اسید قابل تیتراسیون :بر اساس نتایج ،تيمار کمآبياری منجر

اضافي ممکن است برای توليد اسيدهای آلي مانند اسيد

به افزایش اسيد قابل تيتراسيون گردید .با توجه به نتایج اثرات

سيتریک و اسيد ماليک که مسئول اسيدیته ميوه هستند استفاده

متقابل ،بيشترین ميزان اسيد قابل تيتراسيون (1/55درصد) در

شوند (.)Toor et al., 2006

سطح اسيد هيوميک  200ميليگرم در ليتر در شرایط تيمار

ویتامین ث :با اعمال تنش کمآبياری ،مقدار ویتامين ث

کمآبياری  80درصد نياز آبي گياه و کمترین مقدار اسيد قابل

ميوه افزایش یافت .مقدار ویتامين ث از  62/03ميليگرم در

تيتراسيون (0/9۴درصد) در تيمار صفر اسيد هيوميک (شاهد) و

 100ميليليتر عصاره ميوه در تيمار آبياری  100درصد نياز آبي

آبياری  100درصد نياز آبي گياه حاصل شد (جدول  .)8اسيدها

به  66/15ميلي گرم در  100ميليليتر عصاره ميوه در تيمار

جزء ترکيبات مهم در ایجاد طعم ميوهها محسوب ميشوند.

کمآبياری  80درصد نياز آبي رسيد (جدول  .)6اسيد هيوميک

گزارش شده است که در تيمار کمآبياری ،اسيد قابل تيتراسيون

همچنين باعث افزایش مقدار ویتامين ث شد بهطوریکه

ميوه گوجهفرنگي افزایش یافت ( .)Sobeih et al .,2004تنش

بيشترین ميزان ویتامين ث ( 72/3ميليگرم در  100ميليليتر

کمآبي منجر به افزایش اسيد کل در توتفرنگي شد

عصاره ميوه) در تيمار  200ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک و

( .(Bordonoba and Terry, 2010در پژوهشي در گياه گوجه

کمترین ( 5۴/06ميليگرم در  100ميليليتر عصاره ميوه) در

فرنگي نشان داده شد که اسيد هيوميک با افزایش نفوذپذیری

تيمار فاقد اسيد هيوميک (شاهد) بهدست آمد (جدول .)7اثرات

غشای سلولي ،ورود پتاسيم را تسهيل نمود و افزایش پتاسيم

متقابل آبياری در اسيد هيوميک تأثير معنيداری بر مقدار

باعث افزایش اسيد قابل تيتراسيون گردید (

Wang et al.,

ویتامين ث نداشت.

 )2009همچنين این احتمال نيز وجود دارد که ،به منظور حفظ

سلولهای گياهي برای حفاظت در مقابل آسيبهای

نسبت  C: Nدر گياهان تيمار شده با کودهای آلي ،مواد کربني

اکسيداتيو ،مجهز به یک سيستم جاروب کننده رادیکالهای آزاد
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3/9۴ a

مواد جامد

اسيد قابل

ویتامين ث

فنل کل

آنتياکسيدان

ليکوپن
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جدول  -8مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری با اسیدهیومیک بر شاخصهای کیفی گیاه گوجهفرنگی
تيمارهای آزمایشي
سطوح آبياری ()ETc%

اسيد قابل تيتراسيون ()%
-1

اسيد هيوميک ( )mg.l
100

1/16±0/008

32/923±0/066

200

1/213±0/003

۴2/121±0/0932

300

1/156±0/003

20/88±0/03۴

( 0شاهد)

1/193±0/003

19/578±0/126

100

1/33±0/0057

28/۴7±0/066

80

200

1/55±0/003

31/05±0/198

300

1/25±0/003

18/6±0/188

مقادیر مثبت و منفی نشان دهنده خطای استاندارد ( )±SEمیباشد.

ميباشند ،که از این ميان ميتوان به اسيد آسکوربيک اشاره

لیکوپن :بر اساس نتایج ،تنش کمآبياری منجر به کاهش

نمود .اسيد آسکوربيک ،مولکول محلول در آب و کوچک است

محتوای ليکوپن ميوه گردید .با توجه به نتایج اثرات متقابل،

که به صورت سوبسترای اوليه در چرخه سمزدایي آنزیمي

بيشترین ميزان ليکوپن ميوه ( ۴2/12ميليگرم بر گرم وزن تر

پراکسيد هيدروژن عمل ميکند ( .)Beltagi, 2008اسيد

ميوه) در سطح  200ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک در شرایط

آسکوربيک از آنتياکسيدانهای بسيار قوی ميباشد که با احيای

آبياری شاهد  100درصد نياز آبي گياه و کمترین مقدار ليکوپن

رادیکالهای آزاد موجب بازدارندگي آنها ميشود .اسيد

ميوه ( 18/6ميليگرم بر گرم وزن تر ميوه) در تيمار اسيد

آسکوربيک به عنوان یک آنتياکسيدان مهم گياهي ميتواند با

هيوميک  300ميليگرم در ليتر در شرایط کمآبياری  80درصد

انواع مختلف اکسيژنهای فعال ترکيب شود و از بسياری

نياز آبي گياه حاصل شد (جدول .)8ليکوپن اصليترین

آسيبهای ناشي از افزایش انواع مختلف اکسيژنهای فعال

کاروتنوئيد در گوجهفرنگي و رنگ قرمز ميوه بهعلت وجود این

بکاهد ( .)Smirnoff and Wheeler, 2000مقدار ویتامين ث

ترکيب است که یک آنتياکسيدان قوی است که باعث از بين

موجود در گوجهفرنگي به چند عامل ،از جمله رقم ،تغذیه

رفتن رادیکالهای آزاد ميشود (.)Hedges and Lister, 2005

گياه ،هدف توليد بستگي دارد ،که با کاربرد اسيد هيوميک به

بهنظر ميرسد عوامل فيزیولوژیکي ،ژنتيکي و بيوشيميایي در

( Olsson

تجمع کاروتنویيدها در بافتهای گياهي دخيل باشند ،عالوه بر

 .)et al., 2006در گياهان گوجه فرنگي رشد یافته در سيستم

این فاکتورها ،عوامل رشدی مانند نور ،دما و حاصلخيزی

آئروپونيک ،با افزایش پتانسيل اسمزی محلول غذایي محتوای

ميتواند مؤثر باشد ( .)Kopsell and Kopsell, 2006نتایج

ویتامين ث ميوه افزایش نشان داد (.)Albu-yaron et al.,1993

تحقيقات نشان داد که اعمال کودهای آلي باعث افزایش

در کلم بروکلي تحت تنش کمآبي ،مقدار اسيد آسکوربيک

کارتنوئيد کل در گياه ميشود (.)Pant et al., 2009

عنوان عامل تغذیهای مقدار ویتامين ث افزایش یافت

افزایش یافت ( .)Cogo et al., 2011محلولپاشي برگي 300

فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی :با اعمال تنش کمآبياری

ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک منجر به افزایش مقدار ویتامين

مقدار فنل و آنتياکسيدان ميوه افزایش یافت .بهطوریکه کاهش

ث ميوه فلفل نسبت به شاهد (بدون محلولپاشي) شد (دلشاد

آبياری از  100درصد به  80درصد نياز آبي گياه ،باعث افزایش

و همکاران.)1392،

فنل ميوه و آنتياکسيدان بهترتيب از  2/21ميليگرم در 100گرم
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0/0.9۴69۴6/±0/0005

25/139±0/1۴۴

( 0شاهد)
100

ليکوپن ()mg.g FW-1
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بافت تازه و  27/36درصد به  2/59ميليگرم در  100گرم بافت

آنتياکسيداني و در نهایت افزایش کيفيت گياه ميشود

تازه و  37/۴1درصد شد (جدول  .)6اسيد هيوميک باعث

.)and Schmidt, 2000

79
( Zhang

افزایش مقدار فنل و آنتياکسيدان شد که بيشترین فنل ميوه و
کمترین ميزان فنل و آنتياکسيدان در تيمار فاقد اسيد هيوميک

با توجه به نتایج ،کاهش آبياری از  100درصد به  80درصد

(شاهد) بهدست آمد (جدول .)7

نياز آبي گياه باعث کاهش رشد و عملکرد و اجزای عملکرد

در گياهان ،افزایش سنتز فنل یک واکنش مشترك به تنش

ميوه گردید .کاربرد برگي اسيد هيوميک رشد و عملکرد ميوه را

است .افزایش مقدار این ترکيبات احتماالً بهدليل نقش

بهبود بخشيد .با توجه به نتایج اثرات متقابل ،حداکثر رشد و

آنتياکسيداني آنها در برابر ROSهاست .بسياری از ترکيبات

عملکرد ميوه در گياهان محلولپاشي شده با اسيد هيوميک 200

فنلي از پاالیندههای بسيار کارآمد پراکسيد هيدروژن،

ميليگرم در ليتر در شرایط آبياری  100درصد نياز آبي بهدست

رادیکالهای هيدروکسيل و پراکسيل هستند و بههمين دليل

آمد .تنش کمآبياری ميزان مواد جامد محلول ،اسيد قابل

ميتوانند متوقف کننده زنجيره پراکسيداسيون ليپيد و باعث ثبات

تيتراسيون ،فنل کل و فعاليت آنتياکسيداني ميوه را افزایش داد.

غشاها باشند ( .)Choi et al., 2002نتایج تحقيقات نشان داد که

اسيدیته ميوه تحت تأثير تيمار آبياری و اسيد هيوميک قرار

استفاده از کودهای آلي ،ميزان قند و کربن در گياه افزایش

نگرفت .بين سطوح اسيد هيوميک ،غلظت  200ميليگرم در

ميدهد ،لذا قند اضافي که در گياه توليد ميشود ،در ساختمان

ليتر بيشترین تأثير را بر افزایش مواد جامد محلول ،ویتامين ث

متابوليتهای ثانویه و مواد مؤثره استفاده ميشود که در نهایت

و فنل کل داشت و حداکثر فعاليت آنتياکسيداني در غلظت

( Toor et al.,

 300ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک مشاهده شد .بيشترین

باعث افزایش ميزان این ترکيبات در گياه ميگردد
.)2006

مقدار ليکوپن در تيمار  200ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک

مطالعات بسياری به اثر اسيد هيوميک بر فعاليت

تحت شرایط آبياری  100درصد حاصل شد .کارآیي مصرف

آنتياکسيداني اشاره دارد ،که اسيد هيوميک با افزایش

آب در شرایط کمآبياری افزایش یافت و بيشترین ميزان آن در

حاصلخيزی خاك و بهبود ویژگيهای فيزیکي و شيميایي خاك

گياهان تيمار شده با  200ميليگرم در ليتر اسيد هيوميک در

مانند نفوذپذیری ،تهویه ،دانه بندی ،ظرفيت نگهداری آب در

شرایط کمآبياری بهدست آمد که بيانگر آن است که با کاهش

خاك ،تحرك و در دسترس قرار دادن مواد غذایي و از طریق

 20درصدی حجم آب مصرفي ،مقدار عملکرد کاهش کمتری

فعاليت شبه هورموني ميتواند سبب افزایش فعاليت

داشته اشت .با توجه به کشت گسترده گوجه فرنگي در مناطق

آنتياکسيداني گياه گردد ( .)Khan et al., 2013همچنين اسيد

نيمه خشک ،به منظور مدیریت آبياری و صرفه جویي در

هيوميک عموماً مانند تنظيم کنندههای رشد اکسين و سایتوکنين

مصرف آب و بهبود کيفيت ميوه ،کاربرد اسيد هيوميک پيشنهاد

عمل ميکند و سبب بهبود تحمل به تنشهای مختلف ،فعاليت

ميشود.
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Abstract
In order to study the effect of water deficit stress and foliar spray of humic acid (HA) on growth, yield and fruit quality
of tomato (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill), an experiment was carried out in a split plot based on randomized
complete block design with three replications in Research field of University of Zanjan in 2016. Treatments consisted
arrangement of two irrigation levels (starting irrigation at 100 and 80% ETc) and 4 levels of HA (0, 100, 200 and 300
mg.l-1). The results showed that irrigation deficit significantly decreased growth, yield and leaf relative water content.
Foliar application of humic acid improved growth, yield and fruit quality. The highest leaf area, plant length, relative
water content, fruit number per plant, fruit weight and yield per plant (59/2 kg) were found with foliar spray of 200
mg.l-1 HA under irrigation 100% ETc. Irrigation deficit significantly increased water use efficiency, total phenol, total
soluble solid content, titratable acidity (TA), vitamin C and antioxidants activity. The highest content of lycopene (41.1
mg.g FW-1) and TA (1.55%) was found under irrigation 100 and 80% ETc treatments, respectively with application of
200 mg.l-1 HA. The maximum value of water use efficiency (19.51 kg.m-3) was obtained in 200 mg.l-1 HA under
irrigation deficit treatment. Deficit irrigation 80% ETc with reducing 10.1% of fruit yield saved 20% of water as
compared to 100% ETc treatment. According to the results, fpliar application of 200 mg.l -1 HA under normal and
irrigation deficit can be proposed to improve yield and fruit quality of tomato.
Key Words: Antioxidant activity, Fruit weight, Lycopene, Total soluble solids, Vitamin C
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