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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخهای تغذیهای و صفات رشدی گیاه گوجهفرنگی رقم
 توصیۀ کاربرد:T1 ،) شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی:T0  تیمارها شامل.ویوا و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد
 کاربرد:T2 ، کیلوگرم400  هفته و درمجموع8  کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت50 خاکی نیترات کلسیم
 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت40 ،نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک و نیاز گیاهان گوجهفرنگی
 در5  کاربرد خاکی همسان تیمار پیشین به همراه محلولپاشی نیترات کلسیم با غلظت:T3  کیلوگرم و320 هشت هفته و درمجموع
 ویتامین، مادۀ خشک، منیزیم، کلسیم، فسفر، در میوۀ گوجهفرنگی بین تیمارهای مورد بررسی ازنظر جذب نیتروژن، نتایج نشان داد.هزار
 میزان جذب نیتروژن و کلسیم، بیشترین عملکرد.)P<0/05(  جذب پتاسیم و سفتی میوه تفاوت معنیداری وجود داشت، نیترات،ث
 منیزیم و، جذب پتاسیم، ازنظر نیتروژن کل. درصدی نسبت به شاهد گزارش شد65  و85 ،45  و بهترتیب با افزایشT1 مربوط به تیمار
 بر جذب بهتر کلسیم و نیتروژنT1  با توجه به تأثیر معنیدار تیمار. اختالف معنیداری مشاهده نشدT3  وT2 ،T1 اسیدیتۀ بین تیمارهای
 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم (بسته به شرایط اقتصادی) استفاده400  ضرورت دارد در مرحلۀ داشت میزان،نسبت به دیگر تیمارها
. کیفیت و جذب عنصرهای غذایی به دست آید،شود تا بهترین عملکرد
. ویژگیهای کمی و کیفی، کلسیم، عملکرد، توصیۀ کودی، تغذیۀ بهینه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was arranged in a completely randomized block design to investigate effects of four levels of calcium
nitrate on the nutrition responses and growth characteristics of tomato plants. Treatments included T0: control; T1:
recommendations of calcium nitrate by Yara International (Soil application), 50 kg/ha for 8 weeks since the first
week of fruit set and a total of 400 kg/ha; T2: calcium nitrate consumption based on soil test results and the
requirements of tomatoes: 40 kg/ha in the first week of fruit set and a total of 320 kg/ha; and T3: the same as the
previous treatment plus foliar application of calcium nitrate at 0.5%. Results showed that there were significant
differences between tomato fruits regarding uptakes of nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, dry matter,
vitamin C, nitrate, potassium, and fruit firmness (P<0.05). The maximum values for uptakes of calcium, nitrogen and
yield were obtained following T1 treatment (65, 85, and 45% higher than the control value, respectively). Regarding
total nitrogen, potassium, and magnesium uptakes, and pH, there were no significant differences between T1, T2, and
T3. Accordingly, 400 kg/ha (T1) calcium nitrate is recommended to obtain the best fruit yield and quality.
Keywords: Balanced nutrition, calcium, fertilizer recommendation, quality and quantity characteristics, yield.

* Corresponding author E-mail: moteshare@ut.ac.ir

536

متشرعزاده و همکاران :تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات ...

مقدمه
یکی از چالشهای مهمی که امروزه در کشور ما وجود
دارد ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی
بهویژه میوهها ،سبزیها و استاندارد نبودن کیفیت
آنهاست که باعث کاهش ارزش صادراتی و بازاریابی
آنها شده است .علت اصلی این چالشها به دو مورد
کلی مربوط میشود :اول شرایط رشد و نمو گیاه
و دوم ،شرایط نگهداری پس از برداشت محصول ،که
این مورد نیز از شرایط رشد و نمو پیش از برداشت
تأثیر میگیرد .بنابراین الزم است که عاملهای مؤثر
در طول فصل رشد طوری تنظیم شوند تا کیفیت و
کمیت محصول ،بهینه شود ( Dowlati & Zomorrodi,
 .)2004کلسیم نقشهای مؤثری در رابطۀ بین آب و
تعاملهای دیوارة یاختهای دارد ،تحقیقات
شایانتوجهی بر چگونگی تأثیر کلسیم بر بافتهای
مختلف انجام شده است با این حال تأثیر کلسیم بر
رسیدن میوه کامل مشخص نشده است .نشان داده
شد ،تجمع و توزیع کلسیم در میوه به انتقال آب و
تعاملهای دیوارة یاختهای در آپوپالسم بستگی دارد.
کمبود کلسیم موضعی مشاهدهشده در گونه یا
گونههای خاص میتواند از تفاوت در ریختشناختی
(مورفولوژی) آوند چوبی ،رابطۀ بین آبمیوه و ترکیب
پکتین منجر شود و میتواند غشاءهای سوراخدار ،نرم
شدن نامنظم دیوارة یاختهای ،اختالل در سیگنالهای
هورمونی و رشد نابجای میوه را باعث شود ( Hocking
 .)et al., 2016کلسیم یکی از عنصرهای ضروری و
پرمصرف (ماکرو المنت) 1برای رشد گیاهان بوده و در
کارکردهای اصلی رشد گیاه و بهبود کیفیت محصول
نقش دارد .این عنصر در پایداری دیوارة یاختهای،
تقسیم یاختهای و تحریک فعالیت آنزیم آلفا آمیالز
برای جوانهزنی بذر و تعادل کاتیون -آنیون در گیاه
نقش دارد .با توجه به نقش ویژة کلسیم در کاهش
ناهنجاریهای فیزیولوژی در گیاهان مانند نوک
سوختگی برگ کاهو ،پوسیدگی گلگاه در هندوانه
( ،)Blossom end rotگوجهفرنگی و فلفل ،لکۀ تلخی
در سیب ( ،)Bitter Pitلکۀ چوبپنبهای ( Corck
1. Macroelement

 )Spotدر سیب و لهیدگی میوه ،کاربرد کلسیم کافی
بهویژه در خاکهای آهکی با  pHباال میتواند در رفع
این عوارض فیزیولوژیکی بسیار مؤثر باشد و سبب
بهبود کیفیت محصول و انبارمانی و نگهداری آنها
شود ضمن آنکه کاربرد مناسب نیترات کلسیم میتواند
به افزایش عملکرد نیز کمک کند ( Marschner,
 .)1995همچنین کلسیم توانایی گیاه را برای تحمل به
شرایط نامطلوب محیطی افزایش میدهد و باعث
افزایش فعالیتهای پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) و
همچنین سبب کاهش پراکسیداسیون غشاء یاختهای
در شرایط تنشهای غیرزنده میشود .در نتایج
بررسیها گزارش شده است ،کلسیم برای ایجاد ثبات
سطوح غشاء یاختهای ،جلوگیری از نشت امالح از
سیتوپالسم ،حفظ نورساخت (فتوسنتز) در سطح
طبیعی و تنظیم سوختوساز (متابولیسم) هورمونهای
گیاهی سودمند است (.)Marschner, 1995
پژوهشگران در نتایج بررسیهای خود بیان داشتند،
کلسیم نقش اساسی در تنظیم رشد متقابل یاختهها و
بافتها ایفا میکند و غلظت کافی از عنصر کلسیم در
همۀ مراحل رشد مورد نیاز است و همچنین در شرایط
شور و غیر شور استفاده از کلسیم بهتنهایی میتواند
تأثیر مثبتی بر افزایش وزن خشک گیاه گوجهفرنگی
داشته باشد ( .)Manaa et al., 2014مشکل محصوالت
تازه برداشتشده ،نرم شدن بافت آنها است .تنش در
بافت باعث کاهش سفتی میشود که نتیجۀ آبکافت
(هیدرولیز) آنزیمی مواد پکتیکی دیوارة یاختهای و
فعالیت آنزیمهای هضمکننده ،کاهش بلورینه
(کریستالیزه) شدن سلولز و در نتیجه تحلیل
دیوارههای یاختهای است ( .)Varella, 2007با توجه به
اهمیت و جایگاه تغذیۀ بهینۀ عنصرهای غذایی بهویژه
کلسیم در بهبود خواص کمی و کیفی گیاهان صیفی
که در رژیم غذایی بهصورت تازهخوری مصرف
میشوند و نیز نقش آن در کاهش آسیبهای ناشی از
تغذیۀ نادرست گیاه ،این تحقیق با هدف ارزیابی
سطوح مختلف نیترات کلسیم بر عاملهای رشد و
تغذیهای گوجهفرنگی رقم ویوا اجرا شد.
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مواد و روشها
پس از بررسیهای اولیه با توجه به هدفهای تحقیق و
طراحی آزمایش ،خاک مورد استفاده در این تحقیق از
ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در محمدشهر کرج با
مختصات جغرافیایی  35درجه و  46دقیقۀ عرض شمالی
و  50درجه و  55دقیقۀ طول شرقی و ارتفاع  1159متر
از سطح دریا تهیه شد .نمونهبرداری از عمق 0 -30
سانتیمتری سطح خاک و بهصورت مرکب انجام و
نمونهها به آزمایشگاه منتقل شد ،پس از هوا خشککردن
خاک میزانی از خاک نیز بهمنظور انجام عملیات
آزمایشگاهی از الک  2میلیمتری عبور داده شد.
تجزیههای فیزیکی و شیمیایی خاک شامل تعیین بافت
خاک به روش آبسنجی (هیدرومتری) pH ،و قابلیت
هدایت الکتریکی خاک ( )ECدر عصارة اشباع خاک،
کربن آلی خاک به روش والکلی -بلک ،نیتروژن کل خاک
به روش کجلدال ،فسفر قابلجذب خاک به روش اولسن،
پتاسیم قابلجذب خاک به روش استات آمونیوم نرمال و
کلسیم و منیزیم خاک به روش کمپلکسومتری
اندازهگیری و گزارش شد ( & Ali-Ehyaee
( )Behbahanizadeh, 1994جدول  .)1طرح آزمایشی
متشکل از شانزده کرت و مساحت هر کرت  9مترمربع و
طول  9متر در نظر گرفته شد ،که بهصورت چهار تیمار
در چهار تکرار انجام شد .در هر کرت چهار ردیف و فاصلۀ
ردیفها در کشت  90سانتیمتر و طول هر ردیف  3متر
بوده که فاصلۀ بوتهها روی ردیفها  30سانتیمتر لحاظ
شد همچنین دورة داشت به مدت نود روز به طول
انجامید .تیمارها شامل  : T0شاهد (بدون کاربرد کود):T1 ،
توصیۀ کاربرد خاکی نیترات کلسیم توسط شرکت یارا به
میزان  50کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ
تشکیل میوه به مدت  8هفته و درمجموع  400کیلوگرم
در هکتار :T2 ،کاربرد نیترات کلسیم بنا بر نتایج آزمون
خاک و نیاز گیاهان گوجهفرنگی 40 :کیلوگرم در هکتار
در هفتۀ اول تشکیل میوه به مدت  8هفته و درمجموع
 320کیلوگرم در هکتار  :T3کاربرد خاکی تیمار پیشین
به همراه محلولپاشی نیترات کلسیم با غلظت  5در هزار
است .در طول دورة داشت ،برای تأمین عنصرهای غذایی
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم پایۀ مورد نیاز نشاءهای
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گوجهفرنگی ،از کود کامل محلول در آب با فرمول
 18-11-12استفاده شد تا نیاز عنصرهای پرمصرف
بهویژه نیتروژن تأمین شود .نشاء گوجهفرنگی رقم ویوا
( )Viva Canyonدر اوایل فروردینماه سال  ،1391از
گلخانه تولید نشاء نظرآباد استان البرز تهیه شد .مبنای
انتخاب تیمارها با توجه به خاص بودن مدیریت تغذیۀ
کلسیم و ضرورت توجه به نیاز گیاهان دارای
ناهنجاریهای فیزیولوژیک ناشی از کمبود کلسیم (مانند
کاهو ،گوجهفرنگی ،هندوانه ،سیب ،گالبی) ،توجه به
ویژگیهای خاک مانند  ،pHبافت خاک از یکسو و توجه
به مشکالت انتقال کلسیم از ریشه به اندامهای هوایی و
انتقال آن از اندامهای رویشی به زایشی (میوه) صورت
گرفت .طول دورة رشد و نمو گوجهفرنگی پس از انتقال
نشاء 90 ،روز بود و از اول اردیبهشت آغاز و تا پایان
تیرماه ادامه داشت .در طول دوره ،آبیاری بهصورت
قطرهای و به روش نواری ( )Tapeانجام شد و آبیاری
بهصورت متناوب و بسته به تولید زیستتوده (بیوماس)
هفتهای دو مرتبه صورت گرفت و در ماه دوم و سوم
متناسب با رشد بوتهها و محصول ،فاصلۀ دورههای آبیاری
کوتاهتر بود .در هر کرت آزمایشی شمار سه بوته انتخاب و
از هر بوته شمار ده میوة گوجهفرنگی برداشت شد .سپس
وزن ده میوه اندازهگیری شد .در مرحلۀ بعد مقادیر
مشخصی برداشته و وزن شد و در آون  80درجۀ
سلسیوس به مدت  48ساعت قرار گرفت .وزن نمونهها
پس از خشکشدن اندازهگیری و اختالف وزنها بهعنوان
مادة خشک گیاهی لحاظ شد .صفات جذب نیتروژن،
فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،جذب پتاسیم ،مادة خشک،
ویتامین ث ،نیترات ،سفتی میوه ،مواد جامد محلول،
اسیدیتۀ قابل عیارسنجی (تیتراسیون) و عملکرد
گوجهفرنگی بررسی شد .کلسیم و منیزیم به روش
کمپلکسومتری ( ،)Sparks, 1996پتاسیم توسط دستگاه
نورسنج شعلهای (فلیم فتومتر،)Ryan et al., 2001 ،
نیتروژن کل از روش کجلدال ( ،)Bremner, 1996فسفر
با استفاده از دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفوتومتر)،
اندازهگیری ویتامین ث با روش عیارسنجی و با کمک
یدید پتاسیم و معرف نشاسته صورت گرفت ( Majedi,
 ،)1995اسیدیتۀ قابل عیارسنجی ( ،)AOAC, 1975مواد
جامد محلول دستگاه شکستسنج (رفرکتومتر) دیجیتال،
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(مدل  )CETI. Belgiumاندازهگیری شد .اندازهگیری
نیترات ( ،(AOAC, 1975سختی بافت از نفوذسنج
(پنترومتر) دستی میوه (مدل Hashemi, ( FT-327
 )1994و طرح آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی با
چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد .نتایج بهدستآمده به
کمک نرمافزار  SPSSتجزیه و جدولهای تجزیۀ واریانس
مربوطه تهیه شد .همچنین مقایسۀ میانگین دادهها ،به
روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد انجام
شد.
نتایج و بحث
این تحقیق در باغ سیب ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم
و مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران در
کرج اجرا شد و نمونهبرداری از خاک پیش از آغاز
صورت گرفت و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
در آزمایشگاه بر پایۀ روشهای استاندارد تعیین شد
(جدول .)1
جدول  .1نتایج تجزیۀ برخی ویژگیهای مهم فیزیکی و
شیمیایی خاک مورد استفاده
Table 1. Some physico-chemical properties of soil
used in this experiment
Value
8.2
Clay Loam
1.35
1.18
1.23
0.105
31.4
574
154
17
61
5.84
2.64
8.5

Unit
g/cm3
dS/m
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Soil properties
pH
Soil Texture
Bulk density
Ec
OC
Total N
Available P
Available K+
Available Ca++
Available Mg++
Available Na+
*Fe
*Zn
*Mn

 DTPA Extractable
 Soil sample depth: 0-30 cm

بنابر نتایج ارائهشده در جدول  ،1بافت خاک ،لوم
رسی و دارای قابلیت هدایت الکتریکی مناسب (کمتر
از  )dS/m2و ازنظر عنصرهای غذایی بهجز نیتروژن
مشکلی نداشت و این کمبود در طول دورة داشت با
کاربرد کود کامل محلول در آب جبران شد.
نیتروژن کل

بنابر نتایج جدول  ،2مشاهده میشود که بیشترین جذب

نیتروژن در تیمار  400( T1کیلوگرم در هکتار) بوده و
نیتروژن در حد بهینهای قرار دارد ،همچنین نتایج جدول
تجزیۀ واریانس نشان میدهد (جدول )3 ،که بین سطوح
مختلف نیترات کلسیم با شاهد در میزان جذب نیتروژن
از لحاظ آماری اختالف معنیدار در سطح  0/01وجود
دارد ،بهطوریکه بیشترین جذب نیتروژن مربوط به تیمار
 400( T1کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان جذب
مربوط به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) بود (جدول.)2
همچنین بین تیمارهای  T2 ،T1و  T3اختالف معنیداری
مشاهده نشد .افزایش جذب نیتروژن میتواند به علت
افزایش غلظت نیتروژن در محیط ریشه باشد .این نتایج با
نتایج  )2001( Schroder & Beroهمخوانی داشت .آنان
همچنین دریافتند ،با افزایش غلظت نیتروژن ،جذب
نیتروژن در گیاه فلفل بهطور معنیداری در سطح 1
درصد افزایش یافت.
جذب فسفر

نتایج جدول مقایسۀ میانگین (جدول  )2نشان میدهد،
اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف نیترات کلسیم
از لحاظ جذب فسفر در سطح  1درصد وجود دارد.
مقایسۀ تیمارها در سطح  1درصد نشان داد ،بیشترین
جذب فسفر در تیمار شاهد (بدون کاربرد نیترات کلسیم)
انجام شده و کمترین جذب مربوط به تیمار 400( T3
کیلوگرم در هکتار به همراه محلولپاشی نیترات کلسیم)
است (جدول .)2نیترات باعث افزایش بار منفی در سطح
ریشه میشود که این عامل باعث کاهش جذب فسفر به
علت گرایش بیشتر به جذب کاتیون میشود .با افزایش
نسبت نیترات به آمونیوم در کود مصرفی میزان جذب
فسفر کاهش معنیداری نشان داد ،بهطوریکه بیشترین
کاهش در تیمار نیترات بهتنهایی دیده شد ( Kiyani et
.)al., 2009
جذب پتاسیم

نتایج جدول مقایسۀ میانگین و تجزیۀ واریانس دادهها
نشان میدهد (جدولهای  2و  )3که بین سطوح مختلف
نیترات کلسیم با شاهد در میزان جذب پتاسیم از لحاظ
آماری اختالف معنیدار در سطح  0/05وجود دارد،
بهطوریکه بیشترین جذب پتاسیم مربوط به تیمار T1
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( 400کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان جذب مربوط
به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) بود .همچنین بین
تیمارهای  T2 ،T1و  T3اختالف معنیداری مشاهده نشد.
این نتایج با گزارش نتایج بررسی Hashempanah et al.
( ،)2005همخوانی داشت .این پژوهشگران دریافتند ،که
با افزایش سطوح مختلف نیترات کلسیم غلظت  Kدر
ریشهچه و ساقۀ برنج رقمهای گرده و طارم افزایش یافت
و کارایی جذب باال رفته است .این امر به علت افزایش
سطوح بار منفی در ریشه دارد که سبب افزایش جذب
شده است.
جذب کلسیم

با توجه به نتایج ارائهشده در جدولهای  2و  3بین
سطوح مختلف نیترات کلسیم با شاهد از لحاظ آماری
اختالف معنیدار در سطح  0/01در جذب کلسیم وجود
دارد ،بهطوریکه بیشترین جذب نیتروژن مربوط به تیمار
 400( T1کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان جذب
مربوط به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) بود .همچنین
بین تیمارهای  T2و  T3از لحاظ آماری اختالف معنیداری
وجود ندارد .این مشاهدهها با نتایج تحقیقات Marschner
) ،(1995همخوانی دارد .وجود نیترات در محیط ریشه
باعث افزایش جذب کاتیونها میشود زیرا نیترات به علت
بار منفی بیشتری که در سطح ریشه ایجاد میکند ،ریشه
گرایش بیشتری به جذب کاتیونها داردMarschner .
) ،(1995بیان کرد که با افزایش نیترات در محیط ریشه
جذب کاتیونها بهطور معنیداری افزایش پیدا میکند.
در تحقیق نتایج دیگری گزارش شد ،غلظت کلسیم برگ
با کاربرد محلولپاشی کلرید کلسیم افزایش معنیدار و
غلظت کلسیم میوة توتفرنگی افزایش غیر معنیدار
داشت (.)Singh et al., 2007
جذب منیزیم

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )3نشان میدهد،
بین سطوح مختلف نیترات کلسیم با شاهد در جذب
منیزیم از لحاظ آماری اختالف معنیدار در سطح
 0/01وجود دارد ،بهطوریکه بیشترین جذب نیتروژن
مربوط به تیمار  400( T1کیلوگرم در هکتار) و
کمترین میزان جذب مربوط به تیمار شاهد (بدون
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کاربرد کود) بود (جدول .)2همچنین بین تیمارهای
 T2 ،T1و  T3اختالف معنیداری مشاهده شد .نیترات
در محیط ریشه باعث جذب بیشتر کاتیونهایی مانند
منیزیم و کلسیم میشود .همچنین ،)2006( Salehi
بیان داشت نیترات باعث افزایش جذب منیزیم در گیاه
پسته شد ،که این امر میتواند به علت افزایش سطح
جذب ناشی از بار منفی نیترات باشد.
مادۀ خشک

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس دادهها (جدول )3
اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف نیترات
کلسیم از لحاظ تولید مادة خشک در سطح  1درصد
وجود دارد .مقایسۀ تیمارها در سطح  1درصد نشان
داد که بیشترین میزان تولید مادة خشک در تیمار T1
( 400کیلوگرم در هکتار) انجام شده و کمترین تولید
مربوط به تیمار شاهد است (جدول  .)2افزایش مادة
خشک بهاحتمال زیاد به علت باال رفتن جذب نیترات
و پروتئینسازی در گیاه است .این نتایج با گزارش
نتایج بررسیهای  ،)2009( Shams et al.همخوانی
داشت .آنان با کاربرد چهار غلظت نیترات کلسیم (،0
 10 ،5و  15میلی موالر) بهصورت محلولپاشی روی
اندامهای هوایی گیاه گاوزبان به این نتیجه رسیدند،
بیشترین مادة خشک در تیمار  15میلی موالر و
کمترین در تیمار شاهد بود.
ویتامین ث

نتایج جدول تجزیۀ واریانس دادهها نشان میدهد
(جدول  )3که بین سطوح مختلف نیترات کلسیم از
لحاظ آماری اختالف معنیدار در سطح  0/01در مورد
تولید ویتامین ث وجود دارد و بیشترین تولید ویتامین
ث مربوط به تیمار  400( T1کیلوگرم در هکتار) و
کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد (بدون اعمال
کود) بود (جدول  .)2همچنین بین تیمارهای  T2و T3
اختالف معنیداری مشاهده نشد .نیترات کلسیم باعث
افزایش پتاسیم قابلجذب در گیاه میشود
( .)Marscher, 1995این نتیجه را شاید اینگونه بتوان
توجیه کرد ،افزایش غلظت محلول غذایی باعث کاهش
پتانسیل آبمیوه و در نتیجه افزایش میزان ویتامین ث
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میشود .نتایج این تحقیق با یافتههای
 ،)2013( Tabatabaeeهمخوانی دارد .این پژوهشگران
در نتایج آزمایشهایی به این نکته دست یافتند،
افزایش میزان پتاسیم ( 7 ،2 ،0/2و  14میلیموالر)
قابلجذب سبب افزایش میزان ویتامین ث در گیاه
گوجهفرنگی آلبالویی میشود.
& Shabani

مواد جامد محلول (بریکس)

نتایج جدول مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد (جدول )2
که بین میزان مواد جامد محلول (بریکس) در سطوح
مختلف نیترات کلسیم از لحاظ گروهبندی آماری اختالف
معنیداری وجود داشت .بیشترین میزان مربوط به تیمار
( T0شاهد) و کمترین میزان مربوط به تیمار ( T1توصیۀ
کاربرد خاکی) بود (جدول  .)2همچنین بین تیمارهای
 T1و  T2اختالف معنیداری مشاهده نشد و تیمار  T0با
 T2و  T3نیز بدون تفاوت معنیدار بودند .نتایج این
پژوهش با گزارش نتایج بررسیهای Esmaeli et al.
( )2012همخوانی دارد زیرا آنان به این نتیجه رسیدند،
اضافه کردن نیترات کلسیم به میزان  15گرم در لیتر به
محلول غذایی باعث کاهش معنیدار مواد جامد محلول
در خرمای رقم کبکاب شد .تفاوت در نتایج برخی
پژوهشها ،میتواند به نحوة استفاده از ترکیب کودی،
شرایط آزمایشی و نیز تفاوت پاسخ در رقمهای مختلف
گیاهی مرتبط باشد .
نیترات

نتایج ارائهشده در جدول تجزیۀ واریانس دادهها نشان
میدهد (جدول  )3که بین سطوح مختلف نیترات
کلسیم از لحاظ آماری اختالف معنیدار در سطح
 0/01در مورد تجمع نیترات وجود دارد ،بهطوریکه
بیشترین تجمع به ترتیب مربوط به تیمار 400( T1
کیلوگرم در هکتار) ،تیمار  T3و تیمار  T2و کمترین میزان
مربوط به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) بود (جدول .)2
بر پایۀ استانداردهای موجود ،بیشترین نیترات مجاز در
گوجهفرنگی 290 ،میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک
تعیین شده است ( .)Jalini & Dosti, 2012این
پژوهشگران در نتایج بررسی میزان نیترات در
گوجهفرنگی و سیبزمینی کشتزارهای مختلف گزارش

دادند میزان کاربرد کودهای نیتروژنی در بیشتر کشتزارها
بیش از میزان توصیۀ کودی بوده است .کاربرد آب و کود
اضافی در شرایط و روشهای سنتی و آبیاری اضافی
میتواند یکی از دالیل اصلی آلودگی خاک و آبهای
زیرزمینی ازنظر نیترات باشد .اگر وزن خشک میوة
گوجهفرنگی را  6درصد در نظر بگیریم ،حد مجاز
غلظت نیترات در میوة گوجهفرنگی برابر با حدود 660
میلیگرم بر کیلوگرم برحسب وزن خشک به دست
میآید .در این تحقیق ،در همۀ این کشتزارها میزان
کود اورة مصرفی بیشتر از میزان توصیهشده بود .نتایج
این پژوهش ،با نتایج آزمایش ،)1996( Prosba
همخوانی داشت .این پژوهشگر در نتایج بررسی شش
رقم سیبزمینی و کاربرد  0و  80و  160کیلوگرم
نیتروژن در هکتار گزارش داد ،میزان نیتروژن غدهها از
 129/12قسمت در میلیون (پیپیام) بدون کاربرد
کود نیتروژنه تا  208قسمت در میلیون با کاربرد 160
کیلوگرم نیتروژن افزایش یافت .نتایج این تحقیق روی
گوجهفرنگی رقم ویوا نشان داد ،میزان نیترات در
هیچیک از تیمارها باالتر از سطح مجاز نبود.
اسیدیتۀ قابل عیارسنجی

نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان میدهد (جدول )3
که بین میزان اسیدیتۀ قابل عیارسنجی در سطوح
مختلف نیترات کلسیم از لحاظ آماری اختالف
معنیداری وجود نداشت ولی بیشترین میزان مربوط
به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) بود که با اعمال
نیترات کلسیم در تیمارهای بعدی کاهش پیدا کرد
(جدول  .)2این نتایج با نتایج بررسیهای Hamzeh
 ،)2009( nejad et al.همخوانی داشت .در تحقیق
یادشده همچنین اعالم شد ،کاربرد نمکهای کلسیم
باعث کاهش اسیدیتۀ قابل عیارسنجی در میوة هلو
زعفرانی شد .در پژوهش دیگری کاربرد پتاسیم سبب
افزایش اسیدیتۀ قابل عیارسنجی در توتفرنگی رقم
سلوا شد ( .)Seedi-marghaki et al., 2014با توجه به
تأثیر کاتیونهای قلیایی مانند کلسیم و منیزیم و
پتاسیم بر اسیدیتۀ قابل عیارسنجی ،این نتیجه منطقی
به نظر میرسد ،اگرچه ممکن است کلسیم بهطور
مستقیم بر اسیدیتۀ قابل عیارسنجی تأثیر خطی
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نداشته باشد و یا اینکه تأثیر دیگر عاملها/عنصرها
(مانند نیتروژن و پتاسیم) مؤثرتر از این عنصر باشد
(.)Malakouti & Rezaei, 2001
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(تورژسانسی) شده و این عامل موجب باال رفتن میزان
سفتی بافت میوه میشود .کلسیم در ترکیبهای
پکتین تیغه میانی ،سبب استحکام دیوارة یاختهای و
سفتی بافت میوه میشود (.)Khalaj et al., 2015

سفتی بافت

ب رای تعیین سفتی ،پوست میوه با چاقوی تیز از دو
جهت مخالف برداشته شد و آزمون سفتی بافت میوه با
استفاده از دستگاه نفوذسنج دستی انجام شد .نتایج
جدول مقایسۀ میانگینها نشان میدهد (جدول  )2که
بین سطح  T1نیترات کلسیم با دیگر تیمارها در میزان
سفتی بافت از لحاظ آماری اختالف معنیدار وجود
داشت .این امر نشاندهندة تأثیر کلسیم بر این صفت
است .نتایج دیگر پژوهشها نشان میدهد ،کاربرد
پیش و پس از برداشت کلسیم در کند کردن فرآیند
رسیدگی میوه ،کاهش تنفس و افزایش سفتی میوه
مؤثر است ) .)Souty et al., 1995در تحقیقی تأثیر
کاربرد تیمارهای کلسیم و بُر روی ویژگیهای سیب
رقم گالب کهنز بررسی شد و نتایج نشان داد ،کاربرد
این دو عنصر سبب افزایش سفتی میوه نسبت به
شاهد شد (.)Azadi-bougar & Gharaghani, 2017
پژوهشگران گزارش کردند باالترین میزان سفتی میوه
مربوط به تیمار کلرید کلسیم محلولپاشیشده به
میزان  7در هزار است ،جذب کلسیم در گیاه باعث
افرایش ثبات غشا و همچنین افزایش فشار آماس

عملکرد (میوه)

نتایج جدول تجزیۀ واریانس دادهها نشان میدهد
(جدول )3که بین سطوح مختلف نیترات کلسیم با
شاهد در میزان عملکرد از لحاظ آماری اختالف
معنیدار در سطح  0/01وجود دارد .با توجه به جدول
مقایسۀ میانگین (جدول  )2بیشترین عملکرد مربوط
به تیمار  400( T1کیلوگرم در هکتار) و کمترین
میزان مربوط به تیمار شاهد (بدون اعمال نیترات
کلسیم) بود .نیترات باعث افزایش ساخت اسیدهای
آمینه و پروتئینسازی در گیاه میشود و این عامل
باعث افزایش محصول در واحد سطح میشود .این
& Raesi
نتایج با گزارش نتایج بررسیهای
 ،)1993( Khajehpourهمخوانی داشت .آنان تأثیر
معنیدار تیمار نیتروژن بر عملکرد غدة سیبزمینی را
گزارش کردند .در این پژوهش چهار سطح نیتروژن
( 270 ،180 ،90 ،0کیلوگرم در هکتار) به کار رفت.
بیشترین عملکرد با کاربرد  180کیلوگرم نیتروژن در
هکتار به دست آمد و افزایش نیتروژن از  180به 200
موجب افزایش عملکرد نشد.

جدول  .2تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر محتوای عنصرهای کانی در میوة گوجهفرنگی
Table 2. Effects of different levels calciumnitrateonelementscontentintomato’sfruit
Magnesium
mg/g Dry matter
2.10d
2.70a
2.41c
2.51b

Calcium
mg/g Dry matter
1.478c
2.457a
2.120b
2.180b

Potassium
)(%
3.90b
4.90a
4.60a
4.71a

Phosphorus
)(%
0.410a
0.349bc
0.362bc
0.342c

Total Nitrogen
)(%
2.547b
4.725a
4.375a
4.332a

Treatments
T0
T1
T2
T3

ادامۀ جدول  .2تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر محتوای عنصرهای کانی در میوة گوجهفرنگی
Continued table 2. Effects of different levels calciumnitrateonelementscontentintomato’sfruit
Firmness
N/mm2
0.10b
0.16a
0.12b
0.12b

Titratable
acidity
0.382a
0.310b
0.350ab
0.320b

Brix
3.890a
3.605b
3.800ab
3.710ab

Nitrate
mg/kg
111.75d
145.17a
125.97c
132.85b

Yield
Kg/ha
23560.79d
34253.75a
27432.60c
32426.77b

Vitamin C
mg/100g fresh fruit
12.43c
15.3a
13.76b
13.95b

Dry matter
)(%
5.212c
7.087a
5.372b
5.907b

Treatments
T0
T1
T2
T3

اعداد دارای دستکم یک حرف مشترک در هر ستون ،بدون اختالف معنیدار هستند.
:T0تیمار شاهد؛:T1تیمار توصیۀ کاربرد خاکی؛:T2تیمار توصیه بر پایۀ آزمون خاک؛:T3توصیه بر پایۀ آزمون خاک و محلولپاشی.
In each column means with same letters are not significant at probability level of 5%.
T0: Control, T1: Fertilizer recommendation based on Yara and soil application method, T 2: Fertilizer recommendation based on soil test, T3: Fertilizer
recommendation based on Soil test and foliar fertilization.
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جدول  .3تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیریشده در میوة گوجهفرنگی
Table 3. Analysis of variance of nutrients and other parameters in tomato
MS
Mg
**0.252
**0.092
0.003

Dry matter
**2.881
**0.232
0.007

Ca
**0.675
**0.067
0.006

K
*0.728
0.318ns
0.118

P
**0.004
**0.005
0.000

N
**3.849
0.071ns
0.088

df
3
3
9

Source
of Variations
Treatment
Replication
Error

 * ،nsو ** :به ترتیب معنیدار نیست ،در سطح  5درصد معنیدار است و در سطح  1درصد معنیدار است
ns: Non significant, * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ادامۀ جدول  .3تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیریشده در میوة گوجهفرنگی
Continued table 3. Analysis of variance of nutrients and other parameters in tomato
Yield
**1.067
6.713ns
6.053

Nitrate
**785.586
**46.757
0.460

Firmness
*0.003
4.517ns
0.000

MS
Titratable acidity
0.004ns
0.000ns
0.001

Brix
0.061ns
*0.121
0.028

Vitamin C
**5.487
**0.302
0.014

df
3
3
9

Source
of Variations
Treatment
Replication
Error

 * ،nsو ** :به ترتیب معنیدار نیست ،در سطح  5درصد معنیدار است و در سطح  1درصد معنیدار است
ns: Non significant, * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

نتیجهگیری کلی

بنابر نتایج این تحقیق ،کاربرد نیترات کلسیم در اغلب
سطوح ،نسبت به تیمار شاهد تأثیر مثبتی بر عملکرد
محصول و نیز جذب عنصرهای غذایی نیتروژن ،کلسیم
و منیزیم نشان داد .اضافه کردن نیترات کلسیم به
محیط ریشه باعث افزایش جذب کاتیونها میشود که
این امر میتواند به علت ایجاد بار منفی بیشتر در
سطح ریشه ناشی از بار منفی نیترات باشد .کاربرد
نیترات کلسیم نشان داد ،کاربرد این کود (بسته به
شرایط اقتصادی) بهویژه در تیمار  T1به میزان 400
کیلوگرم در هکتار در فرآیند هشت مرحله (هشت
هفته) باعث افزایش عملکرد ،ویتامین ث ،مادة خشک
و باال رفتن جذب کاتیونها در گوجهفرنگی میشود
اگرچه استفادة بیشتر به علت افزایش هزینههای نهادة
کودی مصرفی از یکسو و تجمع نیترات بهعنوان یک
عامل سمی از سوی دیگر ،توصیه نمیشود .لذا
درمجموع کاربرد تیمارهای توصیۀ کودی بر پایۀ
آزمون خاک ( )T1و نیز توصیه بر پایۀ نیاز و پاسخ گیاه
( )T2در اغلب صفات مورد بررسی پاسخهای معنیدار

باالتری نشان دادند و بهعنوان تیمارهای برتر معرفی
میشوند .نکتۀ آخر اینکه تغذیۀ برگی عنصرهای
غذایی از جمله کاربرد ترکیب مغذی نیترات کلسیم
دارای اثرگذاری سودمندی بر خواص کیفی محصوالت
باغی در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه است ،لذا
به توصیه و ترویج آن باید پیش از پیش توجه شود.
سپاسگزاری
این نوشتار نتایج بهدستآمدة بخشی از طرح پژوهشی
شمارة /43م مورخ  1390/6/1مؤسسۀ تحقیقات
زیستمحیطی آبوخاک دانشگاه تهران است.
نویسندگان بر خود الزم میدانند از مدیریت محترم
شرکت سپاهان رویش برای تأمین هزینۀ اجرای این
طرح پژوهشی ،قدردانی کنند.
توضیح اینکه در اجرا و تنظیم گزارش این طرح
پژوهشی شادروان دکتر غالمرضا ثوابقی استاد گروه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران همکار و
راهنمای دیگر مجریان طرح بودهاند .یاد و خاطرهاش
گرامی باد.
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