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  چکیده

  
زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه در آزمایشگاه و مزرعه انجام این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مرحله جوانه

شگاه تصادفی در سه تکرار در آزمای به صورت فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کامالً این تحقیق در مرحله آزمایشگاه. شد
شامل تیمار شاهد و آماده سازي بذر با استفاده (سازي بذر عامل اول آماده. کشاورزي دانشگاه پیام نور خوزستان اجرا شد

) مگاپاسکال -2/1و  - 9/0، -6/0، -3/0هاي ماتریک شامل پتانسیل(عامل دوم تنش خشکی و ) از آب و نیترات پتاسیم
با افزایش شدت . تیمار آبی بودپیشزنی بذر بامیه در شرایط بدون تنش و با وانهنتایج نشان داد که بیشترین درصد ج. بود

سازي، با کاهش پتاسیل ماتریک از اولین به زنی بذر بامیه کاهش یافت به طوري که در تیمار بدون آمادهتنش درصد جوانه
نتایج نشان داد که تیمار بذر با  همچنین. درصد کاهش یافت 3/72زنی در شرایط تنش خشکی، سومین سطح درصد جوانه

اي در سال زراعی آزمایش مرحله مزرعه. زنی شدآب، در شرایط تنش خشکی و غیر تنش خشکی باعث بهبود درصد جوانه
، 70تیمار دور آبیاري بر مبناي زمان الزم براي . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شددر قالب طرح بلوك 95-1394

اي نشان داد که افزایش دور آبیاري، نتایج آزمایش مزرعه. اعمال گردید متر تبخیر از تشت تبخیرمیلی 160و  130، 100
تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد میوه بامیه را کاهش 

درصد عملکرد  31و  %26، %9م، سوم و چهارم به ترتیب داد به طوري که افزایش فاصله آبیاري از سطح اول به سطوح دو
گیاه نباید در طول دوره رشد با تنش خشکی مواجه گردد و دور ، براي تولید بهینه محصول بامیهلذا . میوه را کاهش داد

بیاري درصد با این حال، با توجه به اینکه در سطح دوم آ. شودمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر توصیه میمیلی 70آبیاري 
کاهش عملکرد چشمگیر نبود، ممکن است با توجه به مسائل اقتصادي مزرعه بتوان سطح دوم آبیاري را نیز توصیه نمود که 

  .این موضوع به تحقیقات بیشتر نیاز دارد

  
  .دور آبیاريتیمار بذر، تجمع ماده خشک، تشت تبخیر، آبیاري محدود، پیش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 یک گیاهی )Abelmoschus esculentus( بامیه

 ءباشد که منشامی )Malvaceae( از خانواده پنیرکیان ساله
اصلی آن آفریقا بوده و از آنجا به خاورمیانه انتشار یافته 

هاي بامیه داراي دانه و )1394ترابیان و همکاران، (است 
و میزان باشد مقدار قابل توجهی روغن و پروتئین می

ضروري و غیرضروري موجود در میوه اسیدهاي آمینه 
باشد بامیه قابل توجه بوده و قابل مقایسه با سویا می

حاوي برخی بامیه میوه  ).2007فاریند و همکاران، (
، عناصر معدنی و Cو  A ،Bهاي مهم از جمله ویتامین

فیبر است که موسیالژ موجود در آن در کاهش کلسترول 
). 1394کاران، ترابیان و هم(خون نقش مهمی دارد 

باشد همچنین میوه بامیه از نظر کربوهیدرات نیز غنی می
  ).2017آدکیا و همکاران، (

هاي اخیر سالطول در  مصرفی منابع آب اهشک
 برنج را کاهش مانندزراعی  از گیاهان شت برخیاامکان ک

را  بامیهداده است و موجب گسترش سطح زیر کشت گیاه 
ه شـد رق خوزسـتان تبـدیل   تابستانه در شـ  کشت عنوان به

در منطقـه خوزسـتان، مراحـل رشـد      نظر بـه اینکـه  . است
 انطبـاق دارد گندم  شیريمرحله گلدهی و  بارویشی بامیه 

به گندم را آبیاري  آب دهند کهکشاورزان بعضاً ترجیح می
. گـردد بامیه با کاهش آبیاري مواجه  داده و گیاه اختصاص

هـاي  کند و در عمـق بامیه یک ریشه اصلی عمیق تولید می
بـه  . هاي سـطحی متـراکم اسـت   کم خاك نیز داراي ریشه

تواند تا حدودي تـنش خشـکی را تحمـل    همین دلیل می
باشد کند، در عین حال مصرف آب توسط این گیاه باال می

به همین دلیل براي دسـتیابی بـه   ). 2014قناد و همکاران، (
رشـد،  عملکرد مطلوب در بامیه، نیاز است در طـول دوره  

عبـدالقادر و همکـاران،   (آب کافی بـراي آن فـراهم شـود    
توانـد عـالوه بـر    بسته به نوع رقم، کمبود آب می ).2010

تأخیر در گلدهی، از تشکیل میوه در بامیه جلوگیري کند و 
آنیاوهـا و همکـاران،   (باعث افـت شـدید عملکـرد شـود     

بامیـه بـه تـنش     واکنش گیـاه  لذا به بررسی بیشتر ).2015
  .نیاز است خشکی

  
گیاهان  زندگی مراحل تریناز حساس یکی

 بسیار نقش دوره این. زنی بذر استجوانهمرحله زراعی، 

. داشت خواهد تولید نهایی گیاه ودر رشد  را مهمی
تنش خشکی تحت تأثیر گیاه زنی، در مرحله جوانه چنانچه

در حالی که در نبوده، پذیر ، جبران آن امکانقرار گیرد
هاي زنی با تنشز مناطق، بذر در مرحله جوانهبسیاري ا

 و شور هايزمین که در طوري به. شوندمحیطی مواجه می
 و زنیجوانه مرحله گیاه مرحله رشد ترین حساسخشک، 

 گیاه .)1388زاده، ریاضی و شریف( است رشد اولیه گیاه
بامیه تنش محدود خشکی را در مراحل رشد رویشی 

رویش  منظور به. )2015همکاران، الطاف و ( کندتحمل می
الزم است تا در آن آماده سازي قبل از کاشت کامل بذر، 

فرایند متابولیکی قبل از  پیدا کند تابذر اجازه جذب آب 
اتفاق خروج ریشه از بذر  کنجوانه زنی فعال شود ولی

به دلیل اینکه بذر بخشی از مراحل  حالت، در این. نیافتد
شود زودتر می وارد مزرعهزمانی  زنی را طی کرده،جوانه

ریک تحو  )2016رحمان و همکاران، ( زندجوانه می
 ایجاد بسترزنی بذر با شروع فرایند متابولیکی جوانه

مناسب بذر باعث افزایش جوانه زنی و بهبود ظهور 
؛ 2008پور، قاسمی گلعذانی و اسماعیل( شود میگیاهچه 

نگی مشاهده شد فردر گوجه). 2006راجپار و همکاران، 
هاي نمکی مانند نیترات پتاسیم، بر استفاده از محلولکه 

 دارد مثبت تأثیرجوانه زنی و ظهور گیاهچه در مزرعه 
اثرات در شرایط غیرتنش، . )2012ناکائونه و همکاران، (

 است گزارش شده مثبتزنی بذر بامیه تیمار بر جوانهپیش
بر کاهش  مؤثراز عوامل  .)1390عزیزي و چهرازي، (

زنی و استقرار عملکرد بامیه، تراکم پایین ناشی از جوانه
ها تحت شرایط نامطلوب محیطی از جله نامناسب گیاهچه

). 2014شارما و همکاران، (تنش خشکی عنوان شده است 
-تیمار بذر میدر این مورد، گزارش شده است که پیش

هه زنی و رشد اولیه گیاتواند اثرات تنش خشکی بر جوانه
  ).2015پراویسیا و جیارام، (بامیه را کاهش دهد 
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تـوان آن را بـر   فرایند زیستی گیاه است که میرشد و نمو 
 هـاي  اندامحسب افزایش ماده خشک و تخصیص آن بین 

ــرار داد   ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــوچکی و (مختلــف م ک
ــاران،  ــتون و  ).1384همک ــاراناس در ذرت ) 2001( همک

کی در مراحل ابتـدایی رشـد،   مشاهده کردند که تنش خش
کنـان و گنکـوگالن   . دهد میشاخص سطح برگ را کاهش 

نیز بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در چغنـدر قنـد        ) 2004(
 بـه بیشترین شاخص سطح برگ در شرایط آبیـاري کامـل   

و با افزایش تـنش خشـکی شـاخص سـطح      آید می دست
ـ . یابـد  مـی برگ کـاهش   نتیجـه  ) 2008(و مکـرون   زجفری

ر مورد کاهش سطح بـرگ سـیب زمینـی تحـت     مشابهی د
کـاهش سـطح بـرگ     .شرایط تنش خشکی گزارش دادنـد 

ناشی از تنش خشکی به کاهش آماس سلولی، اخـتالل در  
ها نسبت داده شده اسـت  فتوسنتز و ریزش زودهنگام برگ

تحـت شـرایط تـنش     همچنین). 1393یاري و همکاران، (
 کنـد مـی  خشکی تجمع ماده خشک در گیاه کـاهش پیـدا  

قاسـمی  (لوبیاي معمـولی   در. )2009هسینی و همکاران، (
به کاهش ماده خشک تولید شده ) 2008گلعذانی و مردفر، 

کـاهش  . تحت شرایط تـنش خشـکی اشـاره شـده اسـت     
عملکرد میوه بامیه تحت تأثیر افـزایش فاصـله آبیـاري بـا     

و شـاخص سـطح بـرگ    ) تجمع ماده خشک(کاهش رشد 
ــاقی(مــرتبط اســت  بامیــه در شــرایط کمبــود آب زاده و ب

گزارش شده است که بسته به نوع رقم، ). 2009همکاران، 
درصد، سطح برگ در بامیه را  82تواند تا تنش خشکی می

کاهش ارتفاع بوتـه بامیـه   . )2012کاسواران، (کاهش دهد 
سـانکار و  (در شرایط تنش خشکی نیز گزارش شده است 

  ).2007همکاران، 
شت بامیه اان کدر منطقه خوزستان، زم

 عنوان بهافشانی گندم، با گلدهی و گرده) اسفندماه(
، با صورت ایندر . است زمان هممحصول اصلی منطقه، 

ي رشدي گندم، ممکن است توجه به حساس بودن مرحله
هاي آبیاري ترجیحاً به گندم اختصاص یابد و برخی نوبت

 بر این .در نتیجه، بامیه با تنش کمبود آب مواجه شود
تنش بامیه به  رشدارزیابی  منظور به حاضر پژوهشاساس، 

خشکی اجرا گردید تا ضمن بررسی اثرات تنش خشکی 
امکان احتمالی کاهش ، زنی و رشد اولیه گیاهچهبر جوانه

ارزیابی  تیمار بذراثرات تنش خشکی با استفاده از پیش
-برخی شاخص(رشد  العمل عکس، از طرف دیگر. شود

به فواصل مختلف آبیاري کرد میوه بامیه و عمل) هاي رشد
نیز بررسی شود تا حد کاهش احتمالی آبیاري در بامیه 

 .مشخص شود

  
  هامواد و روش

بررسی اثر تنش خشکی  منظور بهاین پژوهش 
زنی، رشد و عملکرد بامیه در دو محیط در مرحله جوانه

تیمار آزمایش پیش. اي انجام شدآزمایشگاهی و مزرعه
 تأثیرکاهش  منظور بهی و رشد اولیه گیاهچه بامیه زنجوانه

در . تنش خشکی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت
فاکتوریل دو عاملی بر پایه  صورت بهآزمایش این مرحله 

عامل اول . تکرار اجرا شد سهطرح کامالً تصادفی در 
شاهد، آماده سازي بذر با شامل سازي بذر تیمار آمادهپیش

ز آب و آماده سازي بذر با استفاده از نیترات استفاده ا
 ماتریکهاي شامل پتانسیلعامل دوم پتانسیل  و پتاسیم

مگاپاسکال بود که ناشی از  -2/1و  -9/0 ،-6/0 ،-3/0
  .تنش خشکی بود

قبل از انجام آزمایش، درصد رطوبت بذور با 
 4گراد به مدت درجه سانتی 130 دماي(استفاده از آون 

. آمد دست بهدرصد  12گیري شد که حدود زهاندا) ساعت
در دو ) روز 14به مدت (زنی و رشد گیاهچه بامیه جوانه

و تنش خشکی ) آب مقطر(شرایط رشدي شامل شاهد 
در  6000شبیه سازي شده با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (

 -2/1و  -9/0 ،-6/0 ،-3/0ماتریک هاي پتانسیل
با  ماتریک پتانسیل. ر گرفتمورد ارزیابی قرا) مگاپاسکال

  ):1973میشل و کافمن، (ي زیر تعیین شد استفاده از رابطه
Ψs = -(1.18×10-2) C – (1.18×10-4) C2 
+(2.67×10-4) CT+ (8.39×10-7) C2T          )1(  

  :که در آن
 sΨ بر حسب مگاپاسکال،  ماتریک پتانسیلC  غلظت بر

  .استاد گردما بر حسب درجه سانتی Tحسب گرم و 
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یکی . به سه ریز نمونه تقسیم شدند بذور نمونه
و دو ) بدون پرایمینگ(شاهد  عنوان بهها از این ریز نمونه

سازي با استفاده از نمونه دیگر تحت پیش تیمار آماده ریز
در پیش تیمار با آب، . آب و نیترات پتاسیم قرار گرفتند

ه درج 25ساعت دردماي  18بذور در آب مقطر به مدت 
در پیش تیمار با . سانتی گراد درون انکوباتور قرار گرفتند

 ppm 500استفاده از نیترات پتاسیم، بذور در محلول 
 دودرجه سانتی گراد به مدت  25نیترات پتاسیم در دماي 
بعد از اعمال پیش تیمارهاي . ساعت قرار داده شدند

طر سه بار با استفاده از آب مق ورهاي بذسازي، نمونهمادهآ
قبل از اعمال پیش شستشو داده و سپس به رطوبت اولیه 

ایسا، ( برگردانده شدند) درصد 12(سازي تیمارهاي آماده
2003(.  

عددي از بذور بامیه بین کاغذ  50سه تکرار 
در دستگاه جوانه در یک کیسه پالستیکی زنی دوالیه جوانه

روز قرار  14درجه سانتی گراد به مدت  10زنی در دماي 
متر دو میلی اندازه به ها آنبذوري که ریشه . ده شدنددا

گرفته  نظر درزده بذور جوانه عنوان بهرشد کرده بود 
زده، زنی، درصد بذور جوانهدر انتهاي آزمون جوانه. شدند

-ها اندازهچه و وزن خشک گیاهچه، طول ساقهطول ریشه

  .گیري شد
در  1394-95اي در سال زراعی آزمایش مزرعه

با ، شهرستان رامهرمز اي واقع در شرق خوزستانرعهمز
دقیقه، طول جغرافیایی  36درجه و  46عرض جغرافیایی 

متر اجرا  150دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  16درجه و  31
منطقه داراي اقلیم گرم و خشک، با متوسط . گردید

 6/25متر و میانگین دماي ساالنه میلی 250بارندگی سالیانه 
برخی خصوصیات فیزیکی و . بود گراد نتیسا درجه

شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش در جدول یک درج 
  .شده است

  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش - 1 جدول
  عمق خاك

 )cm(  
  مواد آلی  بافت خاك

  )درصد(
  هدایت الکتریکی

)ds.m-1(  
 N  اسیدیته

(mg.kg-1)  
P 

(mg.kg-1)  
K 

(mg.kg-1)  

  210  9/8  8/3  6/7  85/1  48/0  شنی- لوم  30-0
  

در (با کشت گندم  زمان همزمین مورد نظر 
با استفاده از گاوآهن شخم زده شد و تا اسفندماه ) پاییز

قبل از کاشت بامیه، . باقی گذاشته شد آیش صورت به
 75هر کدام به میزان ( K2Oو  N ،P2O5عناصر غذایی 

فه شد و با کمک دیسک به خاك اضا) کیلوگرم در هکتار
در ادامه توسط فاروئر، . کامالً با خاك مخلوط گردید

. دستی آماده شدند صورت بهها ها ایجاد و کرتپشته
هاي کامل تصادفی در سه آزمایش در قالب طرح بلوك

تیمار آزمایشی، فاصله آبیاري بود که بر . تکرار اجرا شد
 160و  130، 100، 70 مدت زمان الزم براي تبخیر اساس
اعمال  Aاز تشت تبخیر کالس تجمعی متر تبخیر میلی
متر  چهارردیف کاشت به طول  ششهر کرت شامل . شد

 30ه روي ردیف متر و فاصلسانتی 75ردیف  بافاصله
رقم (کاشت بذور بامیه . بود) 1385میري، ( مترسانتی

. انجام پذیرفت 1394اسفند ماه  10در ) محلی طالیی

 ها آنباال کشت شدند تا از سبز شدن  بذور با تراکم
ها تا ها، کرتپس از استقرار گیاهچه. اطمینان حاصل شود

کیلوگرم در هکتار  75سپس . تراکم مورد نظر تنک شدند
N  طور بهبه کرت اضافه و تمام واحدهاي آزمایشی 

هاي بعدي مطابق آبیاري. آبیاري شدندیکنواخت 
  .تیمارهاي مورد نظر انجام شد

ي تجزیه و تحلیل رشد بامیه تحت شرایط برا
شاخص  مرحله، هفتو طی  تنش خشکی، در طول فصل

-اندازه )DMA( و تجمع ماده خشک )LAI(سطح برگ 

پس از حذف دو ردیف کناري ، بدین منظور. گیري شدند
اثر حاشیه،  عنوان بهو دو بوته از ابتدا و انتهاي هر ردیف 

. برداشت شدند ها از دو ردیف به روش تخریبیبوته
مدت درجه سانتی گراد و به  70در آونی با دماي  هانمونه

گیري براي اندازه. ندتوزین شد و سپسساعت خشک  48
برگ از وسط هر بوته  سه ،)LAI(شاخص سطح برگ 
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سانتی متر مربع از آن جدا و  4انتخاب و سطحی معادل 
سپس با توجه به وزن . وزن خشک آن محاسبه گردید

هر بوته و با استفاده از تناسب،  هاي برگم خشک تما
  .دششاخص سطح برگ براي هر کرت محاسبه 

براي تعیین معادله ریاضی که بتواند تغییرات 
بعد از کاشت بیان کند،  روزهاي بهوزن خشک را نسبت 

معادله زیر براي  SPSSبا استفاده از نرم افزار کامپیوتري 
هوایی نسبت  هاي اندامپیش بینی تغییرات وزن خشک 

  :بعد از کاشت مورد استفاده قرار گرفت روزها به
DM = a+bt+ct2+dt3                                 )2(  

  :در این معادله
 DM ، متغیر وابسته،  عنوان بههوایی  هاي انداموزن خشک
t  و  متغیر مستقل عنوان بهروز بعد از کاشتa ،b ،c  وd 

ارتفاع بوته، وزن تک  در نهایت، .باشند میمعادله  هاي ثابت
عملکرد  میوه، تعداد میوه در بوته و عملکرد بیولوژیکی و

گیري در اولین چین نیز اندازهاز دو ردیف میانی میوه بامیه 
  .شد

ها با استفاده از نرم افزار تجزیه واریانس داده
MSTATC  ها با استفاده از آزمون چند مقایسه میانگینو

  .صورت پذیرفت اي دانکندامنه
  

  نتایج و بحث
 زنی و رشد اولیه گیاهچهجوانه

دوگانه بین پتانسیل اثر متقابل  نتایج نشان داد که
زنی وجود مرحله درصد جوانه تیمار بذرو پیش ماتریک

چه و صفات وزن خشک گیاهچه، طول ریشهداشت ولی 
اثر ). 2 جدول( اثر متقابل وجود نداشتچه طول ساقه

بر وزن خشک گیاهچه به  ماتریکپتانسیل پرایمینگ و 
 دارمعنی پنج درصد و یک درصد ترتیب در سطح احتمال

در چه چه و ساقهبر طول ریشه اثر پتانسیل ماتریک. بود
 اثر و تیمارپیشاثر  کندار شد لیمعنیسطح یک درصد 

 جدول(دار نشد معنی ماتریکپتانسیل  ×تیمار پیشمتقابل 
2.( 

شان داد که بیشترین درصد چنین نتایج نهم
سطح صفر (زنی بذر بامیه در شرایط بدون تنش جوانه

 1/8تیمار آبی بود که به ترتیب و با پیش) پتانسیل ماتریک
زنی در تیمارهاي شاهد و درصد بیشتر از جوانه 3/22و 

در کلیه ). 3 جدول(تیمار با نیترات پتاسیم بود پیش
ش پتانسیل ماتریک سازي بذر، با کاهتیمارهاي آماده

زنی بذر بامیه کاهش درصد جوانه) افزایش شدت تنش(
سازي، با افزایش که در تیمار بدون آماده طوري به. یافت

باالترین (پتانسیل ماتریک از اولین به سومین سطح 
زنی در درصد جوانه) زنی انجام گرفتسطحی که جوانه

 جدول(درصد کاهش یافت  3/72شرایط تنش خشکی 
 تنش غیرتیمار بذر با آب، نه تنها در شرایط پیش ).3

شد، بلکه اثرات تنش  زنی جوانهباعث بهبود درصد 
خشکی را نیز کاهش داد، چرا که در کلیه سطوح پتانسیل 

تیمار آبی بیشتر از زنی در تیمار پیشماتریک درصد جوانه
اگر چه در سطح اول . بود) بدون پرایمینگ(تیمار شاهد 

زنی بذور پیش درصد جوانه) بدون تنش(تریک پتانسیل ما
تیمار شده با نیترات پتاسیم نسبت به تیمار شاهد کمتر بود 

تیمار با نیترات پتاسیم ولی در سطوح باالتر تنش، پیش
  ).3 جدول(باعث کاهش اثرات تنش شد 

بیشترین وزن خشک گیاهچه بامیه با اعمال 
داري معنی ورط بهکه ) 1 شکل(تیمار آبی مشاهده شد پیش

وزن خشک . بود) تیماربدون پیش(بیشتر از تیمار شاهد 
درصد  30تیمار آبی حدود گیاهچه بامیه با اعمال پیش

اگر چه ). 1 شکل(نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت 
تیمار با نیترات پتاسیم باعث افزایش وزن خشک پیش

 ها آنگیاهچه در مقایسه با تیمار شاهد شد، ولی تفاوت 
کاهش پتانسیل ماتریک با کاهش وزن خشک .دار نبودمعنی

که در  طوري به). 4 جدول(گیاهچه بامیه همراه بود 
آن  تبع بهزنی صورت نگرفت و باالترین سطح تنش، جوانه

با افزایش سطح تنش از . وزن خشک گیاهچه نیز صفر بود
تا آخرین سطحی که گیاهچه ) بدون تنش(تیمار شاهد 

درصد کاهش  95خشک گیاهچه حدود  رشد کرد، وزن
تا اولین سطح تنش، وزن خشک  با این حال. پیدا کرد
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تواند به داري پیدا نکرد که میگیاهچه بامیه تفاوت معنی
-این معنی باشد که از نظر وزن خشک گیاهچه، بامیه می

کاهش ). 4 جدول(هاي مختصر را تحمل نماید تواند تنش
در کلیه سطوح تنش  چه بامیهچه و ساقهرشد ریشه

که با افزایش تنش از تیمار شاهد  طوري بهمشاهده شد، 
-به باالترین سطحی از تنش که در آن جوانه) بدون تنش(

چه به ترتیب حدود چه و ساقهزنی انجام شد، طول ریشه
 ).4 جدول(درصد کاهش پیدا کرد  97و  95

  چهچه و طول ساقهزنی، وزن خشک گیاهچه، طول ریشهزنی، سرعت جوانهتجزیه واریانس درصد جوانه - 2جدول 
 بامیه در شرایط تنش خشکی و شوري 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع تغییر
  چهطول ساقه  چهطول ریشه  وزن خشک گیاهچه زنی درصد جوانه    

  ns47/57  ns42/57  08/6917* 14/1344**  2 تیمارپیش
  90/3812**  23/5147**  48/149216**  06/23319**  4  ماتریکپتانسیل 

  ns77/3104  ns87/29  ns26/25  26/445*  8  ماتریکپتانسیل ×تیمارپیش
  ns6571  33/60  92/1954  33/254  45  خطا
  88/21  82/21  01/28  98/26   )درصد(ت ضریب تغییرا

 غیر معنی دار ns ;به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد **و  *

 
  .ها در مورد اثر پیش تیمار بر درصد جوانه زنی بذر بامیه در شرایط تنش خشکیمیانگین مقایسه - 3 جدول

  تانسیل ماتریکپ
(MPa)  

  پیش تیمار بذر

پیش تیمار نیترات   )شاهد(بدون پیش تیمار   
  پتاسیم

  پیش تیمار آب

  b7/86 c3/73  a3/94 صفر
3/0-  ef7/32  d7/58  d0/68  
6/0-  -  e0/24 ef7/32  
9/0-  -  -  g3/9  
2/1-  -  -  -  

 باشدمی) در سطح احتمال پنج درصد(داري تفاوت معنی متفاوت بیانگربر اساس آزمون دانکن حروف 

  

 
  زنی بذور بامیهحاصل از جوانه) گرممیلی(تیمار بر وزن خشک گیاهچه تأثیر پیش - 1 شکل

 باشدمی) تمال پنج درصددر سطح اح(دار معنیمتفاوت بیانگر اختالف بر اساس آزمون دانکن، حروف 
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  زنی بامیهبر برخی خصوصیات جوانه ماتریکتأثیر پتانسیل  - 4 جدول
  ل ماتریکپتانسی

 (MPa) 
  وزن خشک گیاهچه

 (mg) 
  چهطول ساقه
(mm) 

  چهطول ریشه
 (mm) 

  a2/190  a2/34  a2/41 صفر
3/0-  a9/179  b7/12  b8/21  
6/0-  b3/48  c4/2  c4/9  
9/0-  bc9/9  c22/0  d1/2  
2/1-  -  -  -  

  باشدمی) در سطح احتمال پنج درصد( دارمتفاوت بیانگر اختالف معنیبر اساس آزمون دانکن، حروف 
 

زنی و سازي، عملکرد بذر در طول جوانهآماده
در چغندرقند نتایج . رشد اولیه گیاهچه را بهبود بخشید

زنی در شرایط تنش با اعمال مشابهی در مورد بهبود جوانه
تورنتون و پاول، ( تیمار بذر گزارش شده استپیش

تیمار بذر بامیه با آب نتایج از طرف دیگر، پیش. )1992
این . تیمار با نیترات پتاسیم داشتبهتري نسبت به پیش

تواند به این دلیل باشد که بذرها در آب به مدت برتري می
کاسیرو و ( بیشتري در مقایسه با نیترات پتاسیم قرار گرفتند

در این مورد مشاهده شد که عملکرد ). 2004مکاران، ه
تیمار بهبود زنی آفتابگردان با افزایش مدت پیشجوانه
با توجه به اینکه در ). 2000آکینوال و همکاران، ( یافت

زنی بذر تحقیق حاضر اثرات مثبت نیترات پتاسیم بر جوانه
توان نتیجه بامیه در شرایط تنش خشکی مشاهده شد، می

-که تجمع نیترات پتاسیم در جنین در طول آماده گرفت

دمیر و همکاران، ( سازي بذر، بر جنین اثر سمی ندارد
 .شودنی آن محسوب نمیو مانعی براي جوانه) 1999

هاي آبی برابر، پتانسیل درزنی کمتر بذور درصد جوانه
ساز شبیه عنوان به( دهد که پلی اتیلن گلیکولنشان می

 زنی بذر بامیه شد کهکاهش جوانهباعث  )تنش خشکی
-موریلو( آمده در نخود دست بههاي این نتایج با یافته

دمیر و همکاران، (و هندوانه ) 2002آمادور و همکاران، 
در این گیاهان مشاهده شد که . همخوانی دارد )1999
زنی تواند با کاهش جذب آب، جوانههاي خشکی میتنش

ان داد که پلی اتیلن نتایج همچنین نش. را کاهش دهد

نداشت، چرا که با  بامیهگلیکول اثر سمی بر بذرهاي 
نتایج . گلیکول، تمامی بذور جوانه زدنداتیلنحذف پلی

هاي پلی اتیلن سایر تحقیقات نشان داده است که مولکول
  ).2003مهرا و همکاران، (شوند گلیکول وارد بذر نمی

  
  هاي رشدشاخص

شاخص سطح  تغییرات تجمع ماده خشک و
. برگ در کلیه سطوح آبیاري از روند مشابهی تبعیت کرد

در کلیه سطوح آبیاري، با افزایش رشد بامیه میزان تجمع 
). 3و  2 شکل(ماده خشک و سطح برگ نیز افزایش یافت 

بیشترین و کمترین تجمع ماده خشک و شاخص سطح 
متر میلی 160و  70برگ بامیه به ترتیب در فواصل آبیاري 

در مراحل اولیه رشد، . تبخیر مشاهده شد بخیر از تشتت
و  DMAهاي اختالف بین سطوح آبیاري از نظر شاخص

LAI  کم بود ولی با بیشتر شدن عمر گیاه، اختالف سطوح
 طور به. هاي رشد بیشتر شدمختلف آبیاري از نظر شاخص

هاي رشد بامیه همراه کلی، تنش خشکی با کاهش شاخص
با افزایش فاصله آبیاري از  که طوري به )3 و 2شکل (بود 
از تشت  تجمعی متر تبخیرمیلی 160و  130، 100به  70

 19و  16، 2/12 به ترتیب تبخیر، شاخص سطح برگ
درصد  5/37و  6/27، 9 تجمع ماده خشکدرصد و 

  .)5 جدول( کاهش پیدا کردند
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  ختلف رشد تحت فواصل مختلف آبیاريبامیه در مراحل م) گرم(روند تغییرات تجمع ماده خشک  - 2 شکل

  

  
  روند تغییرات شاخص سطح برگ بامیه در مراحل مختلف رشد تحت فواصل مختلف آبیاري - 3 شکل

  
  هاي رشد بامبه در طول دوره رشدتأثیر فاصله آبیاري بر میانگین شاخص- 5 جدول

تجمع ماده خشک   شاخص سطح برگ فاصله آبیاري
 )گرم بر متر مربع(

I1 a85/2  a0/75  
I2  b5/2  b2/68  
I3  bc4/2  c3/54  
I4  c3/2  d9/46  

I1 ،I2 ،I3  وI4  متفاوت بیانگر اختالف معنیبر اساس آزمون دانکن، حروف متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر؛میلی 160و  130، 100، 70به ترتیب آبیاري پس از زمان الزم براي تبخیر-
  باشدمی) در سطح احتمال پنج درصد( دار
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  تجزیه واریانس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد میوه بامیه در چین اول در فواصل مختلف آبیاري - 6 دولج
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  عملکرد بیولوژیک  عملکرد میوه  وزن تک میوه  تعداد میوه در بوته  ارتفاع بوته    
  ns52/12  ns27/1  ns03/0  *59/57618  ns07/3369  2  تکرار

  ns9/6  **57/1150556  **06/2695835  41/13**  10/200**  3  ياریآب
  08/18878  61/7190  42/2  69/3  04/13  6  خطا

  13/3  79/2  17/19  53/19  55/3    (%) ضریب تغییرات
  

  مقایسه میانگین در مورد اثر فواصل آبیاري بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد میوه بامیه در چین اول - 7 جدول
  ارتفاع بوته  ه آبیاريفاصل

  )مترسانتی(
  عملکرد میوه  تعداد میوه در بوته

  )کیلوگرم در هکتار(
  عملکرد بیولوژیک

  )کیلوگرم در هکتار(
I1 a1/113  a19/21  a3704  a5468  
I2  b2/101  b84/16  b3381  b4852  
I3  c2/92  c94/11  c2740  c3924  
I4  d6/80  d37/7  d2331  d3341  

I1 ،I2 ،I3  وI4 متر تبخیر از تشت تبخیر؛ بر اساس آزمون دانکن حروف متفاوت در هر میلی 160و  130، 100، 70رتیب آبیاري بعد از به ت  
  .باشددار در سطح احتمال یک درصد میستون بیانگر اختالف معنی

  
  بامیهعملکرد  ءعملکرد و اجزا

عملکرد  نتایج نشان داد که اثر فاصل آبیاري بر
چنین صفات مرتبط با  و همبامیه د بیولوژیکی و عملکر

شامل ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، ارتفاع بامیه عملکرد 
دار بود ولی بر وزن تک بوته در سطح یک درصد معنی

 جدول( )در سطح یک درصد( داري نداشتمیوه اثر معنی
کلیه صفات مورد نظر کاهش  با افزایش فاصله آبیاري). 6

یشترین عملکرد میوه بامیه در سطح ب که طوري به، داشتند
 بود از تشت تبخیر تجمعی یرمتر تبخمیلی 70اول آبیاري 

درصد بیشتر از سطوح دوم،  39و  28 ،9که به ترتیب 
فاصله آبیاري بر ). 7 جدول(د و چهارم آبیاري شسوم 

داري تأثیر معنی )در سطح یک درصد( وزن تک میوه
بامیه بر اساس  دهد عملکرد میوهنداشت که نشان می

-تعیین می) تعداد میوه در بوته(تعداد میوه در واحد سطح 

  .شود
گزارش شده است که با در شرایط تنش خشکی 

یابـد و در نتیجـه رشـد    فراهمی مواد فتوسنتزي کاهش می
و توانایی گیاه بـراي تولیـد   ) 2 شکلتجمع ماده خشک، (

بـا   ایـن نتـایج  ). 1388اسکندري، (کند نیز کاهش پیدا می
از طرف دیگـر، کـاهش   . نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد

عملکرد میوه بامیـه تحـت تـأثیر تـنش خشـکی ناشـی از       
 6 جـدول (بود ) و نه وزن میوه(کاهش تعداد میوه در بوته 

توان نتیجه گرفت که بامیـه تولیـد   بر این اساس، می). 7و 
و نـه  ) تعـداد میـوه  (زایشی خود را بر مبناي تعداد مخزن 

-در نهایت مـی . کندتعیین می) اندازه میوه(یت مخزن ظرف

توان کاهش عملکرد بامیه تحـت شـرایط افـزایش فاصـله     
آبیاري را به کاهش میوه در بوته که خود ناشی از کـاهش  

نمود یافته در تجمع مـاده خشـک، شـاخص سـطح     (رشد 
. بـود، نسـبت داد  ) برگ، ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک

در بامیه نیاز اسـت کـه گیـاه در طـی     براي تولید مطلوب 
بـر  . مراحل رشد و تولید میوه با کمبود آب مواجـه نشـود  

متـر تبخیـر از تشـت    میلـی  70این اساس، آبیاري پس از 
برنامه آبیاري مناسب براي بامیه قابل توصیه  عنوان بهتبخیر 

  .باشدمی
  

  گیرينتیجه
کاهش عملکرد میوه بامیه با افزایش دور آبیاري 

-میلی 70آبیاري بر اساس زمان الزم براي (طح اول از س

آبیاري بر اساس (به سطح دوم ) متر تبخیر از تشت تبخیر
، سوم )متر تبخیر از تشت تبخیرمیلی 100زمان الزم براي 
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متر تبخیر از میلی 130آبیاري بر اساس زمان الزم براي (
آبیاري بر اساس زمان الزم (چهارم آبیاري  و) تشت تبخیر

به ترتیب حدود ) متر تبخیر از تشت تبخیرمیلی 160راي ب
بر این اساس، از این . درصد کاهش یافت 31و  26، 9

شود که در صورت دسترسی کافی پژوهش نتیجه گرفته می
به منابع آب، بهترین برنامه آبیاري براي دستیابی به 
باالترین عملکرد بامیه، آبیاري بر اساس زمان الزم براي 

با این حال، با . متر تبخیر از تشت تبخیر استمیلی 70
توجه به اینکه میزان کاهش عملکرد میوه بامیه در سطح 

متر تبخیر میلی 100آبیاري بر اساس زمان الزم براي (دوم 
نسبت به سطح اول چشمگیر نبود، این ) از تشت تبخیر

امکان وجود دارد که در شرایط کمبود آب در دسترس 
دور مناسب آبیاري بامیه  عنوان بها نیز بتوان سطح دوم ر

از آنجا که این موضوع تحت تأثیر عوامل . توصیه نمود
مختلف از جمله مسائل اقتصادي قرار دارد، نیاز است 
امکان افزایش فاصله آبیاري با در نظر گرفتن مسائل 

  .اقتصادي، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد
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