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 گیاهی تولیدهاي  نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره اول، 
http://jopp.gau.ac.ir  

  
   رقم کانو، بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک

  
  2 و طاهر برزگر2، زهرا قهرمانی1زاده زیبا حسن

  زنجان،  دانشگاه ،کشاورزي دانشکدهعلوم باغبانی،  گروه ارشد کارشناسی دانشجوي1
    زنجاندانشگاه ،کشاورزي دانشکده علوم باغبانی، گروه استادیار2

  8/5/1395:  ؛ تاریخ پذیرش6/10/1394: تاریخ دریافت
 ١چکیده

باشد که در مناطق گرمسیري   یک محصول اقتصادي مهم می)Abelmoschus esculentus (L.) Moench( بامیه: سابقه و هدف
تولید محصول با عملکرد باال و تر خواص بامیه، مطالعاتی در جهت   با شناخت بیشاخیراً. کند گرمسیري جهان رشد می نیمهو 

ارد اما براي گذ ثیر میأهاي رشدي و کیفی گیاهان ت کننده گیاهی بر ویژگی استفاده از مواد تنظیم.  انجام گرفته استکیفیت مطلوب
ثیر منفی بر أتمناسب ممکن است هاي نا ام گیرد، زیرا کاربرد غلظتاي انج اه باید مطالعات ویژهاي هر گیتعیین غلظت مناسب بر

   رشد و توسعه کننده عنوان یک تنظیم  یک اکسین مصنوعی است که بهاستیک اسید نفتالین. کیفیت محصول داشته باشد عملکرد و
 براي  و تعیین غلظت مناسب آناستیک اسید نفتالینثیر أررسی تمنظور ب بنابراین این پژوهش به. بندي شده است باروري طبقه

  . اجرا شدبهبود رشد، عملکرد و کیفیت بامیه
  

هاي کامل  صورت طرح بلوك آزمایش به.  شداجرا 1393در سال  دانشگاه زنجان تحقیقاتی در مزرعه پژوهشاین : ها مواد و روش
گرم در   میلی100  و50، 25صفر، ( در چهار سطح استیک اسید نفتالین شامل هاي آزمایشتیمار. تصادفی در سه تکرار اجرا گردید

مطالعات انجام هاي مورد استفاده اسید نفتالین استیک بر اساس  انتخاب غلظت.پاشی برگی اعمال شدند صورت محلول  بود که به)لیتر
 ،) غیره و، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد انشعابهارتفاع بوت(  رویشی صفات. انجام گرفته است گیاهان خانواده پنیرك برگرفته

، ویتامین ث(و صفات مربوط به کیفیت میوه  ) غیرهودانه وزن هزار ،تعداد بذر،  کلعملکردمیوه،  وزن تکتعداد میوه، (صفات کمی 
  . گرفتند مورد بررسی قرار) میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در میوه،کربوهیدرات کل، درصد موسیالژ

  
ترین مقدار ارتفاع  بیش.  داشت و کیفیت میوه بامیه عملکردداري بر رشد ثیر معنیأت استیک اسید نفتالین نتایج نشان داد که: ها یافته

 ویتامین ث با  و، محتواي کلروفیل کلدانه  وزن هزار درصد ماده خشک،، کلبوته، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه، عملکرد
گرم در  میلی 100ترین مقادیر صفات نام برده در غلظت دست آمد و کم ه باستیک  اسید نفتالینگرم در لیتر  میلی25ت کاربرد غلظ

اسید  افزایش غلظت .مشاهده شدگرم در لیتر   میلی25دهی تا برداشت میوه در غلظت  ترین زمان از گل  کوتاه.لیتر مشاهده شد
ترین مقدار کربوهیدرات کل، درصد موسیالژ و میزان عناصر فسفر و  بیش.  گردید باعث کاهش رشد و عملکرداستیک نفتالین

ترین مقادیر صفات نام برده در گیاهان شاهد   و کمدست آمد هگرم در لیتر ب  میلی100پتاسیم موجود در میوه، در اثر کاربرد غلظت 
   .شدمشاهده 

                                                
  ziba_h89@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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فیت میوه بامیه استیک بر رشد، عملکرد و کی نفتالیناسید کننده رشد  یمکلی نتایج بیانگر آن است که مصرف تنظطور به: گیري نتیجه
گرم در   میلی25 با توجه به نتایج، غلظت . کاهش یافتاستیک نفتالیناسید رشد و عملکرد میوه با افزایش غلظت . گذارد ثیر میأت

  .شود  براي بهبود رشد و عملکرد بامیه توصیه میاستیک نفتالیناسید لیتر 
  

   Abelmoschus esculentus، کربوهیدرات کل، محتواي کلروفیل کل، موسیالژ، ویتامین ث :کلیديهاي  واژه
  

  مقدمه
 (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) بامیه

ساله با فصل رشد   گیاهی یک،متعلق به خانواده پنیرك
افشان بوده و قسمت گردهاین گیاه خود. طوالنی است

بامیه . باشد مینارس کپسول يهاخوراکی آن، میوه
فرنگی محصول فصل گرم است همانند خیار و گوجه

در نقاطی . نداردرا  هواي خنک و یخبندان تحملو 
 سرد  آن نسبتاًهاي که دوره رشد کوتاه بوده و شب

 دهد کند و میوه خوبی نمیباشد، به خوبی رشد نمی
ها،  قیمتی از پروتئین عنوان منبع ارزان بامیه به. )26(

و مواد معدنی ها ها، ویتامینها، کربوهیدرات اسید آمینو
  .)17 (رود شمار می به

 و يرشدصفات کننده رشد گیاهی،  مواد تنظیم
دهند و این  تأثیر قرار می گیاه را تحتشناختی  ریخت

ي بهینه مورد استفاده قرار هاترکیبات باید در غلظت
 مصنوعی استیک یک اکسین نفتالیناسید ). 9( گیرند

   رشد و توسعه کننده عنوان یک تنظیم است که به
  آبرو و همکاران).29( بندي شده استباروري طبقه

 اثر استیک اسید نفتالین  کهدگزارش کردن) 2004(
جم غوزه توجهی بر ارتفاع بوته، تعداد انشعاب، ح قابل

توجه  افزایش قابل. )1 ( استو عملکرد پنبه داشته
 اسید نفتالینپاشی  محلولر اثرد عملکرد کدو تلخ

گرم در لیتر گزارش شده   میلی25 با غلظت استیک
 بادر کدو تلخ  استیک اسید نفتالینکاربرد ). 13( است

 ، باعثافزایش تعداد میوه در بوته و افزایش وزن میوه
). 21( گردید در مقایسه با شاهدافزایش عملکرد 

 باعث خیار روي استیک نفتالیناسید  پاشی محلول

نتایج مطالعات اختر  ).22( شد میوه رسیدن در تسریع
اسید پاشی برگی  محلول نشان داد )2013( و همکاران

گرم در لیتر بر روي  میلی200 غلظت ا باستیکنفتالین 
بندي و فرنگی باعث افزایش ارتفاع بوته، میوه گوجه

 طبق مطالعات آسري و همکاران. )3 (عملکرد گردید
 باعث افزایش استیک نفتالیناسید د کاربر )2001(

میزان . )5 (تعداد و سطح برگ در خربزه شد
 با افزایش سطح کاربرد  شیرینذرت درکربوهیدرات 

ترین میزان   اکسین افزایش یافت و بیشهورمون
گرم در لیتر   میلی150کربوهیدرات مربوط به سطح 

نفتالین اسید  گرم در لیترمیلی 40 اثرات ).19( بود
 ایندول استیک اسید گرم در لیتر میلی 100 ویک است
پس از   روز60و  35 در برگی پاشیمحلول صورت به

هاي بیوشیمیایی و  بر روي برخی جنبهکاشت
کل و پروتئین محلول  فیزیولوژیکی از جمله کلروفیل 

  ها مطالعه و گزارش شد که تمام تیمار سویا  گیاه
. )31 (دگرد میصفات باعث افزایش این مورد استفاده 

 200 با غلظت استیک نفتالیناسید پاشی برگی  محلول
گرم در لیتر بر روي گیاه لوبیاي سیاه باعث  میلی

، تعداد میوه و تعداد بذر افزایش محتواي کلروفیل کل
کاربرد . )11(  نسبت به گیاهان شاهد گردیدداخل میوه

در مرحله چهار برگی در کدو تلخ استیک  اسید نفتالین
هاي تیمار شده  عث افزایش مقدار قند کل در میوهبا

در مطالعه دیگري ). 13( نسبت به تیمار شاهد گردید
 27 با غلظت استیک اسید نفتالینپاشی برگی  محلول

 باعث افزایش ، روي گیاه فلفلگرم در لیتر میلی
 عهمطال .)8( یتامین ث نسبت به گیاهان شاهد شدو
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کاربرد داد  نشان )2007( کاش و همکارانراپ
رسی  هاي رشد گیاهی روي پنبه، باعث زود کننده تنظیم

محصول، جذب باالي عناصر غذایی و در تعادل نگه 
منظور بهبود عملکرد  داشتن رشد رویشی و زایشی به

بیان ) 2012( آدام و همکاران .)27 (و کیفیت شد
 روي برنج استیک اسید نفتالینپاشی  نمودند با محلول

 P افزایش یافت اما فقط در جذب NPKمیزان جذب 
 پژوهش حاضر با .)2 (دار مشاهده شد افزایش معنی

هدف افزایش عملکرد بامیه در مناطقی با فصل رشد 
 استیک اسید نفتالینو تعیین غلظت مناسب  کوتاه

  . اجرا شدبراي بهبود رشد، عملکرد و کیفیت بامیه
  

  ها مواد و روش
گاه زنجان در این آزمایش در مزرعه پژوهشی دانش

صورت طرح  آزمایش به.  انجام شد1393سال 
. هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید  بلوك
ها شامل هورمون هاي اعمال شده بر روي بوته تیمار

 و 50، 25، صفر در چهار سطح استیک اسید نفتالین
پس از آماده شدن زمین، . گرم در لیتر بود  میلی100

متر بین  1با فاصله  1"کانو"تاه پاکو رقم بذور بامیه
پس . ها کشت شدندمتر بین بوته  سانتی30ها و  ردیف

ها، عمل تنک کردن از سبز شدن بذور و رشد گیاهچه
پاشی برگی  اولین مرحله محلول. ها انجام گردید بوته
 5 ها انجام گرفت و سپس  روز پس از کشت بذر30

. شد روز تکرار 10  فاصلهاپاشی ب مرحله محلول
  .ها یکسان بود شی براي همه تیمارپا هاي محلول زمان

کش و براي گیري ارتفاع بوته از خط براي اندازه
گره، قطر ساقه، طول و قطر میوه گیري طول میان اندازه

سطح برگ توسط دستگاه . از کولیس استفاده شد
 بر )VM-900E/Kمدل (سنج  گیري سطح برگ اندازه

براي .  محاسبه شدمربع متر  برمربع متر یسانتحسب 
                                                
1- Kano Dwarf 

گیري وزن خشک میوه، وزن تر آن با ترازوي  اندازه
ها در دماي  نمونه. دیجیتال بر اساس گرم ثبت گردید

 ساعت در آون 72مدت  گراد به  درجه سانتی65
 درصد ماده هانمونهاز توزین خشک شدند و پس 

منظور ارزیابی عملکرد و  به .دست آمد هها ب خشک آن
 پس از برداشت با ترازوي ها وسط میوه، میوهوزن مت
صورت  میوه به وزن متوسط تک.  وزن شدنددیجیتال

 .در هکتار برآورد شدتن صورت  گرم و عملکرد کل به
در روي هر بوته تعدادي میوه نگه داشته شد و اجازه 

 خشک شوند، کامالًرسیده و داده شد تا روي بوته 
، طول و جیتالیبا ترازوي دیوزن نهایی میوه سپس 

.  شدگیرياندازه قطر نهایی میوه با استفاده از کولیس
 را شمارش کرده هاي خشک شده میوههاي داخل بذر

.  مشخص گردیدکرتو میانگین تعداد بذر براي هر 
 ارزیابی محتواي کلروفیل برگ طبق روش آرنون

ل ، کربوهیدرات ک)35و  4 ()1971( و ویتهام) 1949(
، ویتامین ث )33( اده شده اشلیگلطبق روش تغییر د

درصد موسیالژ به روش و ) 15( متریک به روش یدو
و پتاسیم و عناصر نیتروژن، فسفر ) 36( استخراج سرد

 و )1954( ، اولسن)1883( ترتیب به روش کجلدال به
  .)24و  20 (فلیم فتومتري انجام گرفت

   افزار آماري ها با نرم تجزیه واریانس داده
V9.0 SAS ها بر اساس آزمون   مقایسه میانگینو

   .شدانجام  2دار حداقل اختالف معنی
  

  نتایج و بحث
در ) 1جدول (بر اساس نتایج تجزیه واریانس 

بین تیمارهاي مختلف،  گیري شده، تمام صفات اندازه
  .دار مشاهده شد اختالف معنی

                                                
2- Least Significant Difference (LSD) 
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  . هیبام يرشد اتیخصوص رب کیاست نینفتالاسید  مختلف يها تظغل اثر  تجزیه واریانس-1 جدول
Table 1. Analysis of variance for growth traits of okra as affected by naphthalene acetic acid.  

دهی  مدت زمان از گل
  تا برداشت میوه

The time from 
flowering to fruit 

harvest  

  سطح برگ
Leaf area 

  تعداد برگ
Number 
of leaves 

  تعداد انشعاب
Number of 
branches 

  قطر ساقه
Stem 

diameter 

طول 
  گره میان

Internode 
length  

ارتفاع 
  بوته

Plant 
height 

درجه 
  آزادي

df 

  اتبع تغییرامن
S.O.V 

0.33  984.17  2.96 0.02 8.06 0.25  32.2  2 
  بلوك

Block 

1.19** 176350.53** 562.49** 4.34** 13.87* 0.62** 237.08**  3 
  تیمار

Treatment 

0.11 2378.75 8.79 4.04 1.73 0.05 28.41 6 
   آزمایشخطاي

Error 

7.27 1.18 8.96 16.36 9.72 9.01 12.44 - 
  ضریب تغییرات

C.V) درصد( 
nsدرصد یک درصد و5دار در سطح احتمال  معنیترتیب   به** و *، دار معنی  غیر .   

ns Non significant, * and ** Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 

  
با  : بر صفات رویشی بامیهاستیک نفتالیناسید اثر 

ترین ارتفاع بوته   بیش،توجه به نتایج مقایسه میانگین
  با غلظت استیک  اسید نفتالینپاشی  در اثر محلول

بین از نظر آماري  اما مشاهده شد گرم در لیتر  میلی25
 دار م در لیتر اختالف معنیگر  میلی25شاهد و تیمار 

 موجب استیک اسید نفتالین کاربرد .مشاهده نشد
هاي بامیه  گره در بوته میانطولکاهش قطر ساقه و 

شاهد مشاهده ترین مقادیر این صفات در  بیش و شد
گرم در لیتر   میلی25از نظر آماري با غلظت اما شد 

این اثر . )2جدول (  مشاهده نشددار تفاوت معنی
هاي باال در در غلظتاستیک  اسید نفتالینکننده  رمها

 هاي کننده تنظیم). 28( سایر کدوئیان گزارش شده است
هاي کم باعث تحریک رشد و در رشد در غلظت

کاهش ). 18( شوند هاي باال باعث مهار رشد می غلظت
دلیل غلبه  هاي باال ممکن است بهطول ساقه در غلظت

یز منجر به انتقال اشد و نبر چیرگی انتهایی در گیاه ب
مطالعات نشان داده که افزایش . شود قطبی اکسین می

استیک  اسید نفتالینرشد رویشی ناشی از کاربرد 
دلیل بهبود فتوسنتز و تولید مواد  ممکن است به

). 32( زي کافی براي رشد بعدي گیاه باشدفتوسنت
استیک  اسید نفتالینتعداد انشعاب با افزایش غلظت 

ترین تعداد انشعاب در  که بیش طوري یافت بهکاهش 
دست آمده با نتایج  هنتایج ب. گیاهان شاهد مشاهده شد

دهنده افزایش   در گیاه پنبه که نشاندیگر پژوهشگران
استیک  اسید نفتالینتعداد انشعاب در اثر کاربرد 

 تفاوت در به احتمال زیاد). 1(  مغایرت دارد،باشد می
 با ژنوتیپ استیک اسید نفتالیند نتایج حاصله از کاربر

ها و ارقام مختلف  گیاهی مرتبط باشد که پاسخ گونه
  ).32( باشد در یک گونه به اکسین متفاوت می
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 . هیبام يرشد اتیخصوص بر کیاست نینفتالاسید  مختلف يها تظغل اثر -2 جدول
Table 2. The effect of naphthalene acetic acid on some growth traits of okra.  

  دهی  مدت زمان از گل
  تا برداشت میوه

The time from flowering 
to harvest fruit  

  سطح برگ
Leaf area  
(cm2.m2)  

  تعداد برگ
Number 
of leaves  

  تعداد انشعاب
Number of 
branches  

  قطر ساقه
Stem 

diameter  
(mm)  

  گره  میانطول
Internode 

length  
(cm)  

  ارتفاع بوته
Plant 
height  
(cm)  

  تیمار
Treatment  

(mg.l-1)  

5.00a 4051.57b 40.23b 2.86a 15.80a 3.16a 46.40ab 0  

3.66b  4458.02a 48.33a 1.60b 14.9a 2.86a 53.61a 25  

4.66a  3975.57c 25.55c 0.31c  11.72b 2.36b 37.23bc 50  

5.00a  3925.72c 18.18d 0.39c  11.68b 2.16b 34.07c 100  

0.66 97.44 5.92 0.42 2.63 0.47  10.64 LSD 

  .داري ندارند درصد تفاوت معنی 5 از نظر آماري در سطح احتمال كهایی با حرف مشتر در هر ستون میانگین
Means with the same letter each column are statistically not significant at the 5% probability level. 

  
د و سطح برگ  تعدا2جدول طبق نتایج 

  گرم   میلی25ترین مقدار را با کاربرد غلظت  بیش
  ترین مقدار را در اثر کاربرد غلظت  در لیتر و کم

  ادند که با نتایج گدام گرم در لیتر نشان د  میلی100
) 2001( و آسري و همکاران) 1998( و همکاران

مبنی بر افزایش تعداد و سطح برگ در خربزه و کدو 
 مطابقت دارداستیک  اسید نفتالینبرد تلخ در اثر کار

اسید این افزایش سطح برگ با کاربرد . )5و  13(
اسید نفتالین استیک توان به تأثیر   را میاستیک نفتالین

روي تقسیم سلولی و طویل شدن سلولی که در 
 شود نسبت داد افزایش سطح برگ مینهایت باعث

)5(.  
مار با  در تی،مقایسه میانگیننتایج با توجه به 

مدت زمان  ها در، میوهگرم در لیتر  میلی25غلظت 

ها به  نسبت به سایر غلظت)  روز66/3( تري کوتاه
  اما بین  ) روز5 تا 66/4( مرحله برداشت رسیدند

گرم در لیتر   میلی100 و 50هاي  تیمار شاهد و غلظت
دار مشاهده نگردید  از نظر آماري اختالف معنی

 یشی ماکش و همکارانبر اساس آزما. )2جدول (
اسید نفتالین پاشی  گزارش کردند محلول) 2011(

 در خیار باعث تسریع در رسیدن میوه گردیداستیک 
گزارش نمودند که ) 1998( گدام و همکاران. )22(

باعث تسریع بلوغ و اسید نفتالین استیک استفاده از 
مدت زمان . )13 (رسیدن میوه در کدو تلخ شد

میوه یکی از خصوصیات مهم دهی تا برداشت  گل
چون شرایط محیطی، ژنتیک  باشد که به عواملی هم می

ها و غیره گیاه، سطوح هورمونی، انتقال کربوهیدرات
   ).10( بستگی دارد
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با توجه به  : بر صفات کمیاسید نفتالین استیکاثر 
ترین تعداد میوه، متوسط بیش ،نتایج مقایسه میانگین

 05/5( بوته و عملکرد کل رد تکیوه، عملکم وزن تک
  در گیاهان تیمار شده با غلظت ) تن در هکتار

ترین مقدار این صفات در گرم در لیتر و کم  میلی25
گرم در لیتر  میلی100گیاهان تیمار شده با غلظت 

 گردید اما از نظر آماري حاصلاسید نفتالین استیک 
 در گرم  میلی100 و 50داري بین تیمار اختالف معنی

  .)4جدول ( لیتر مشاهده نشد
) 2005(بر اساس مطالعه ماربهال و همکاران 

اعث افزایش تعداد میوه باسید نفتالین استیک  کاربرد
 افزایش وزن میوه و افزایش عملکرد کدو تلخ در بوته،

 هنتایج مطالع). 21( در مقایسه با شاهد شده است
رگی پاشی ب نشان داد محلول) 2013( اختر و همکاران

گرم در لیتر   میلی200به غلظت اسید نفتالین استیک 
فرنگی باعث افزایش ارتفاع بوته،  بر روي گوجه

  .)3 (بندي و عملکرد گردید میوه
چه عملکرد هر محصول به رقم، شرایط  اگر

 گیاه بستگی دارد ولی با شناسی ریخت و یفیزیولوژیک
 ها، راتتعامل عوامل درونی و بیرونی شامل انتقال کربوهید

توان عملکرد جذب مواد غذایی و تعادل هورمونی می
یکی از ). 31( در محصوالت کشاورزي را افزایش داد

ها، نمو و تکامل میوه اثرات فیزیولوژیکی اکسین
طور عمده ناشی از باشد، افزایش اندازه میوه به می

کاربرد ). 21( تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول است

جیبرلین، سیتوکینین و ایندول اکسین، سطوح داخلی 
استیک اسید را افزایش و اسید آبسیزیک را کاهش 

دهد که این تعادل بین سطوح هورمونی در درصد  می
). 12( ها مهم استتشکیل میوه و ریزش گل

 عواملخصوص اکسین و جیبرلین  هها ب فیتوهورمون
باشند و عالوه بر آن کلیدي تشکیل میوه در گیاهان می

ر بسیاري هاي کم، رشد رویشی را در غلظتاکسین د
یکی دیگر از دالیل ). 34( کنداز گیاهان تحریک می

افزایش اندازه میوه در اثر کاربرد اکسین به این دلیل 
پذیري دیواره سلولی را است که اکسین تراوایی و نفوذ

ها افزایش داده و در نتیجه اجازه نفوذ آب در میوه
تر و حل شدن مواد را به سلول داده و رشد بهتر  بیش

در کل با توجه به ). 3( میوه را به همراه خواهد داشت
دلیل  نتایج آزمایش افزایش عملکرد ممکن است به

افزایش سطح برگ و تعداد برگ در گیاه باشد که 
  .سطح فتوسنتزي را افزایش داده است

 پاشی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که محلول
  داري بر قطر میوه، اثر معنیاسید نفتالین استیک 

کاهش ). 3جدول (طول و قطر نهایی میوه نداشت 
دلیل   بهبه احتمال زیادهاي باال،  طول میوه در غلظت

هاي باال در بافت کننده اکسین در غلظت اثرات مهار
گیاه است، همچنین ممکن است یک اثر آنتاگونیستی 

زا وجود داشته  زا و برون درونکننده بین اکسین  و مهار
  ).23(باشد 
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  ترین وزن نهایی میوه با کاربرد غلظت  بیش
  مشاهده اسید نفتالین استیک گرم در لیتر   میلی25
هاي تیمار  علت باال بودن وزن میوه. )4جدول  (شد
د مربوط به تعداد بذر و توان گرم در لیتر می میلی25

  .مار باشددانه باال در این تیوزن هزار
هاي  ترین درصد ماده خشک مربوط به میوه بیش

ترین مقدار مربوط به گرم در لیتر و کم میلی25تیمار 
 و 50درصد ماده خشک تیمار . باشدتیمار شاهد می

تر از گیاهان شاهد  گرم در لیتر نیز بیش  میلی100
  .)4جدول ( باشد می

 پس از رسیدگی کامل با توجه به مقایسه میانگین
 ترین تعداد بذر داخل میوه ها بر روي بوته، بیش میوه

مربوط به )  گرم65/50( هدانو وزن هزار) 83/62(
 ترین تعداد بذرگرم در لیتر و کم میلی25تیمار 

مربوط به )  گرم32/37( دانهو وزن هزار) 83/31(
اسید نفتالین استیک گرم در لیتر   میلی100تیمار 

   .)4جدول ( باشد می
 پاشی  انجام شده نشان داده است که محلولمطالعات

  پاشی گیاه سویا گرم در لیتر و محلول  میلی25نخود با 
باعث اسید نفتالین استیک گرم در لیتر  میلی40 و 20با 

دانه  چنین افزایش وزن هزار افزایش تعداد دانه و هم
سنتهیل و   ازطی آزمایشی). 14و  7( شده است

ه است که کاربرد اکسین گزارش شد) 2003( همکاران
  هاي کم عملکرد دانه را در سویا افزایش  در غلظت

  هاي باالي اکسین  بذر در غلظتداد و کاهش تعداد
   افتد دلیل استنوسپرموکارپی و سقط بذور اتفاق می به
)31(.  

  
  . هیامب صفات مربوط به کیفیت بر کیاست نینفتالاسید  مختلف يها تظغل اثر  تجزیه واریانس-5 جدول

Table 5. Analysis of variance for qualitative traits of okra as affected by naphthalene acetic acid. 

  غلظت 
  نیتروژن میوه

Fruit 
nitrogen 

concentration  

  غلظت 
  فسفر میوه

Fruit 
phosphorus 

concentration  

  غلظت 
  پتاسیم میوه

Fruit 
potassium 

concentration 

  درصد 
  موسیالژ

Mucilage 
percent 

  ویتامین ث
Vitamin 

C 

درصد 
  کربوهیدرات کل

Total 
carbohydrate 

percent 

  محتواي 
  کلروفیل کل

Total 
chlorophyll 

content 

درجه 
  آزادي

df 

  منابع تغییرات
S.O.V 

0.00004 4.00 0.00004 0.04 0.25 0.32 0.01 2 
  بلوك

Block 

0.00003ns 82.75** 0.0001* 0.83* 6.02** 3.09** 0.26** 3 
  تیمار

Treatment 

0.00002 0.00000 0.00002 0.16 0.17 0.14 0.02 6 
   آزمایشخطاي

Error 

1.08 0.00 2.40 17.89 3.40 3.19 13.77 - 
  ضریب تغییرات

C.V) درصد( 

nsدرصد یک درصد و5دار در سطح احتمال   معنیترتیب  به** و *، دار معنی  غیر .   
ns Non significant, * and ** Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
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  . هیبام صفات مربوط به کیفیت بر کیاست نینفتالاسید  مختلف يها تظغل اثر -6 جدول
Table 6. The effect of naphthalene acetic acid on some qualitative traits of okra.  

  غلظت 
  وژن میوهنیتر

Fruit nitrogen 
concentration  

(%)  

  غلظت 
  فسفر میوه

Fruit 
phosphorus 

concentration  
(mg.l-1)  

غلظت پتاسیم 
  میوه

Fruit 
potassium 

concentration  
(%)  

درصد 
  موسیالژ میوه
Mucilage 
percent  

(%)  

  ویتامین ث
Vitamin C  

(mg.100ml-1)  

درصد 
  کربوهیدرات کل

Total 
carbohydrate 

content  
(%)  

  محتواي 
  کلروفیل کل

Total 
chlorophyll 

content 
(mg.g-1) 

  تیمار
Treatment  

(mg.l-1)  

0.410a 423.0d 0.180b 1.75b 12.05b 10.54c  0.82b 0  

0.412a 425.0c 0.185ab  2.05b 14.32a 11.64b 1.51a 25  

0.413a 428.0b 0.191a  2.39ab 11.60bc 12.21ab 1.09b 50  

0.418a 435.0a 0.193a 2.98a 11.11c 12.95a 0.96b 100  

0.009 0.0 0.009 0.82 0.83 0.75 0.30 LSD 

  .داري ندارند درصد تفاوت معنی 5 از نظر آماري در سطح احتمال كهایی با حرف مشتر در هر ستون میانگین
Means with the same letter each column are statistically not significant at the 5% probability level. 

  
 بر صفات مربوط به کیفیت اسید نفتالین استیکاثر 
 برگ  ترین محتواي کلروفیل یشبدر این آزمایش  :میوه

گرم در لیتر مشاهده  میلی25در گیاهان تیمار شده با 
دهند  مطالعات انجام شده نشان می. )6جدول  (شد

اسید نفتالین گرم در لیتر  میلی40پاشی برگی  محلول
 کل شده  باعث افزایش کلروفیل  در گیاه سویااستیک 

  ).31( است
با افزایش غلظت  طبق نتایج مقایسه میانگین

 مقدار اسید نفتالین استیکپاشی برگی  محلول
. یابد کربوهیدرات کل در میوه گیاه بامیه افزایش می

 95/12( کل در میوهترین مقدار کربوهیدرات  بیش
گرم در لیتر و   میلی100 به تیمار مربوط) درصد

مربوط به گیاهان شاهد )  درصد54/10( ترین مقدار کم
 باعث  همچنین کاربرد اکسین. )6جدول ( باشد می

 شده است  شیرینافزایش کربوهیدرات کل در ذرت
 روي فلفل اسید نفتالین استیکپاشی  محلول). 19(

دلیل  هباعث افزایش مقدار گلوکز، فروکتوز و ساکارز ب
 به مخزن) برگ( یک انتقال مواد فتوسنتزي از منبعتحر

رود در مورد بامیه  که احتمال می، )8(گردید ) میوه(

 افزایش دلیل بهافزایش میزان کربوهیدرات میوه نیز 
   . باشدسمت میوه ها به  مواد فتوسنتزي از برگانتقال

ترین مقدار ویتامین ث در  طبق مقایسه میانگین، بیش
گرم در لیتر و   میلی25بامیه در اثر کاربرد غلظت میوه 

گرم در لیتر اسید   میلی100ترین مقدار با غلظت  کم
 مطالعه بالکبیر و ).6جدول (دست آمد  هنفتالین استیک ب

پاشی برگی اسید نفتالین   محلولهمکاران نشان داد
 روي گیاه فلفل باعث افزایش ویتامین ث نسبت استیک

 و بر اساس مطالعات اخیر. )8(د به گیاهان شاهد ش
 طی انجام چندین واکنش تز ویتامین ث،مسیر سنبررسی 

شود  در گیاهان، گلوکز در نهایت به ویتامین ث تبدیل می
ثیر اکسین بر افزایش ویتامین ث أ ترود احتمال می) 6(

قند کل در میوه باشد که آن هم میزان مربوط به افزایش 
 افزایش انتقال مواد مربوط به افزایش سطح برگ و

   .)8( باشد میسمت میوه  ها به فتوسنتزي از برگ
ترین درصد  بیش ها طبق جدول مقایسه میانگین

)  درصد98/2( دست آمده از میوه بامیه ه ب وسیالژم
ترین  گرم در لیتر و کم  میلی100مربوط به غلظت 

باشد  مربوط به گیاهان شاهد می)  درصد75/1( مقدار
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اسید نفتالین استیک دهد با افزایش غلظت  که نشان می
از . )6جدول ( یابد میوه افزایش می مقدار موسیالژ

 ساکاریدها، که مواد شیمیایی موسیالژ شامل پلی  جایی آن
هاي طبیعی شامل رامنوز، پروتئین، مواد معدنی و قند

 )16( باشد گاالکتوز، گاالکتورونیک اسید و گلوکز می
 مربوط نیزش میزان موسیالژ میوه رود افزای احتمال می

 و  افزایش انتقال مواد فتوسنتزيثیر اکسین درأبه ت
  .)8 (ها به سمت میوه باشد  از برگها قند

بر اساس تجزیه واریانس، تیمارهاي مختلف در 
 پتاسیم و فسفر موجود در میوه اختالف غلظت
دار در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد ولی  معنی

جدول ( دار نداشت وژن میوه اثر معنی نیترغلظتبر 
 سرعت فرایند فتوسنتز با افزایش غلظت پتاسیم ).5

 راهبردتواند یک  یابد که این مورد می برگ افزایش می
  ).25(افزایش قند در میوه باشد 

  
   کلیگیري نتیجه

 دست آمده از هبر اساس پژوهش حاضر نتایج ب
ین اسید نفتالمقایسه میانگین بین سطوح مختلف 

گیري شده نشان داد که  بر صفات اندازهاستیک
 100 و 50تا اسید نفتالین استیک افزایش غلظت 

گرم در لیتر موجب کاهش برخی خصوصیات  میلی
رشد رویشی و عملکرد گیاه بامیه گردید اما در برخی 
از صفات مربوط به کیفیت میوه، از جمله درصد 

صر  عناغلظتکربوهیدرات کل، درصد موسیالژ و 
 میوه باالترین مقادیر در اثر موجود درفسفر و پتاسیم 
. دست آمد هگرم در لیتر ب  میلی100کاربرد غلظت 

ترین مقدار ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ،  بیش
تعداد میوه، عملکرد، محتواي کلروفیل کل، ویتامین ث 

 25و درصد ماده خشک میوه با کاربرد غلظت 
ترین مقادیر صفات  ست آمد و کمد هگرم در لیتر ب میلی

گرم در لیتر مشاهده  میلی100نام برده توسط غلظت 
دهی تا ترین مدت زمان از گل همچنین کم. شد

گرم بر لیتر   میلی25برداشت میوه مربوط به تیمار 
گرم در لیتر  میلی25با توجه به نتایج، غلظت . باشد می

رد بامیه براي بهبود رشد و عملکاسید نفتالین استیک 
 از نظر اقتصادي نیز مقرون به صرفه که شود توصیه می

  .باشد می
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