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 یمحل یطالب یفیو ک یکم يهایژگیبر و ییایو جلبک در يسولفات رو یپاشاثر محلول

 کرمانشاه (کالک)

  

  *2قارنه  ياسد ینعلیحس و 1یمیرح حیمس

  

  )15/12/1396 رش:یخ پذی؛ تار 20/3/1396 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ  یطالب یفیو ک یکم يهایژگیبر و ییایدرو جلبک يسولفات رو یپاشاثر محلول یمنظور بررسپژوهش به نیا کرمانشـاه (کالـک)    یمحل

ـ محلـول  هـا، وهیم لیو پس از تشک یدهشروع گل ،یبرگ 6تا  4ها در سه مرحله بوته ،یاصل نیانجام شد. پس از کاشت بذرها در زم  یپاش

گـرم در   1و  5/0( يمختلف سولفات رو يهاشامل غلظت ماریت 9با  یطرح بلوك کامل تصادف هیبر پا لیصورت فاکتوربه شیشدند. آزما

گرم در  5/0( يسولفات رو مارینشان داد که ت انسیوار هیتجز جی) و در سه تکرار انجام شد. نتاتریگرم در ل 1و  5/0( ییایدر) و جلبکتریل

ـ بافت م یخشک بوته، سفت وزن تر و وه،یوزن گوشت م وه،ی) بر صفات وزن، طول و قطر متریدر ل مگر 1( ییایهمراه جلبک در) بهتریل  وه،ی

مشاهده شد.  ییایجلبک در تریگرم در ل 5/0 همراهبه يسولفات رو تریگرم در ل 1 ماریث در ت نیتامیو زانیم نیشتریداشت. ب يداریمعن ریتأث

ـ شـد. محلـول   يریگهانداز ییایجلبک در تریگرم در ل 1 همراهبه يسولفات رو تریدر ل گرم 5/0 ماریوزن کل بذر در ت زانیم نیشتریب  یپاش

 شیباعث افزا ،يسولفات رو تریگرم در ل 5/0 ماریت یمواد جامد محلول نداشتند، ول زانیبر م يداریاثر معن ییایو جلبک در يسولفات رو

 يهـا افتهیع مشاهده شد. درمجمو ییایجلبک در تریگرم در ل 1 ماریدر ت زین وهیم ممقدار شاخص طع نیشتریشد. ب وهیم یآل يدهایاس زانیم

ـ  یقابل توجه ریتأث ،ییایعصاره جلبک در نییپا يهاو غلظت يپژوهش نشان داد که کاربرد توأم سولفات رو  يهـا از شـاخص  ياریبر بس

  کرد. هیتوص یستیک کود زیعنوان کاربرد آن را به توانیکالک داشت و م یطالب یفیو ک یکم

  

  

 یفیو ک یکم يهایژگیو ،یستیز يکودهاث، شاخص طعم،  نیتامیکالک، و :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  واحد اصفهان (خوراسگان) یدانشگاه آزاد اسالم ،يکشاورز دانشکده ،یعلوم باغبانگروه  و استادیار، ارشد یکارشناس يدانشجوترتیب به. 2و  1
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  مقدمه

از  یمهم باغبـان  يهايز جمله سبز) اCucumis melo L.( یطالب

) اســـت کـــه ارزش Cucurbitaceae( تاســـهیخـــانواده کوکورب

ــاد ــاال ياقتص ــ). ا23دارد ( ییب ــز ثانو رانی ــاز مراک ــوع و  هی تن

دارا بـودن ارقـام    لیدل) و به22است ( یخربزه و طالب شدنیاهل

از منـاطق   ياریدر بس وداشته  يادیمتنوع، دامنه گسترش ز اریبس

 یطالب ی). کالک نوع22( شودیپرورش داده م ،رانیا يارزکیجال

واسطه مزه، عطر و طعـم خـاص آن در سـطح قابـل     است که به

ـ  يهـا در استان یتوجه اسـتان کرمانشـاه    ژهیـ وکشـور بـه   یغرب

  .  شودیکار موکشت

 بیشـترین بـه   دنیرسـ  يبـرا  یاصـول علمـ   نیتـر از مهم یکی

امـروزه   یبا کود است، ول هایمتعادل گ هیارقام، تغذ یکیژنت تیظرف

از  یبعضـ  دیموجـب تشـد   ییایمیشـ  يمصرف نامتعـادل کودهـا  

محصـوالت   تیـ فیخاك، کـاهش ک  يزیکمبودها، کاهش حاصلخ

ــاغ یزراعــ ــا مصــارف  یطــیمحســتیو مســائل ز یو ب مــرتبط ب

 يهـا نیاستفاده بهتر از زمـ  ياست. برا هشدکودها  نیا یراصولیغ

خـاص   طیارقام در شرا کیتژن تیالزم است نسبت به ظرف یزراع

از  یکــرد و بــا اســتفاده از اصــول علمــ دایــشــناخت پ ،يامنطقــه

توجه بـه ارقـام    رونی). از ا26( کردارقام استفاده  تیظرف بیشترین

مختلـف   طیدر شـرا  تواننـد یکـه مـ   ییهـا موجود و پاسـخ  یمحل

  دارد. ياژهیو تیداشته باشند، اهم یزراع يهانیزم

ــروزه ــتفاده از  ام ــکاس ــدر جلب ــه ییای ــترده در ب ــور گس ط

بـه توسـعه    تـوان یم آنهادارد. از جمله اثرات  کاربرد يکشاورز

ســنتز  شیافــزا ،یو جــذب آب و امــالح معــدن هــاشــهیبهتــر ر

 وه،یـ م لیو تشک یدهزمان گل عیبرگ، تسر ینگیو سبز لیکلروف

 تیـ فیش کیو افـزا  یطـ یمح يهـا تنش طیتحمل در شرا شیافزا

گذشـته   يهـا ). مطـابق بـا پـژوهش   24رد (محصوالت اشاره کـ 

و رشـد   شـه یباعث توسعه ر ییایعصاره جلبک در یپاشمحلول

ـ )، بام2( یفرنگـ توت ) شـده اسـت.   12( یگلـ  می) و مـر 34( هی

چـه،  عرض برگ، طـول سـاقه   شیکاربرد آن باعث افزا نیهمچن

ـ بـرگ گ  لیکلروف زانیو م چهشهیطول ر شـد   یفرنگـ گوجـه  اهی

 شیبـه افـزا   تـوان یمـ  آنهـا  دیاثرات مف گریاز د ن،ی). همچن38(

عملکـرد و   شی) و افـزا 16در نخـود (  یتحمل به تـنش خشـک  

) در اثر 17( ینیزمبی) و س38( یفرنگمحصوالت گوجه تیفیک

  اشاره کرد. ییایعصاره جلبک در یپاشمحلول

 يهافراینـد مصـرف اسـت کـه در    از جمله عناصر کـم  يرو

مبود آن مانع رشد و توسـعه  شرکت دارد و ک یمختلف یکیمتابول

 دروژناز،یـ ده يهـا میآنـز  تیدر فعال ي). رو15( شودیم اهانیگ

ــروتئ ــروتئ  آز،نیپـ ــاختمان پـ ــک RNA ،DNA ن،یسـ  لیو تشـ

ـ ا نیتـأم  ن،ی). بنـابرا 37دارد ( ینقـش اساسـ   هادارتیکربوه ن ی

و  اهیـ در گ ییموجب تـوازن عناصـر غـذا    تواندیم ییعنصر غذا

محصوالت شود. کـاربرد   یفیو ک یکم عملکرد شیافزا تیدرنها

ـ فتوسـنتز،  تثب  اه،یـ گ هیرشد اول يعنصر رو یبرگ  تـروژن، ین تی

از جمله عناصر  ي. رودهدیم شیدانه و عملکرد را افزا نیپروتئ

طـور  بـه  توانـد یکه م تاس اهیگ ییایمیوشیب يهامهم در واکنش

عملکـرد محصـوالت شـود.     شیباعث افزا میرمستقیو غ میمستق

 ي) مشاهده کردند در اثر کـاربرد سـولفات رو  8( یو ترپاتبوس 

. افـت ی شیافـزا  وهیـ وزن و عملکـرد م  نیانگیم یفرنگدر گوجه

ـ اندازه م شیافزا نیهمچن  وهیـ مـواد جامـد محلـول و آب م    وه،ی

). 14 و 10مشـاهده شـد (   يرو لفاتپرتقال در اثر کـاربرد سـو  

منتـول را   نزایـ م ینعناع فلفل اهیدر گ يسولفات رو یپاشمحلول

ـ ). کـاربرد جلبـک در  18داد ( شیدرصد افـزا  18تا  15 بـر   ییای

 يرشد يهاشاخص شیمختلف هندوانه باعث افزا دیبریچهار ه

ـ ). ا1عملکرد شد ( زانیو م اثـر   یمنظـور بررسـ  پـژوهش بـه   نی

 يهـا یژگـ یبـر و  يو سـولفات رو  ییایـ دربـک جل یپاشمحلول

 ک) انجام شد.کرمانشاه (کال یمحل یطالب یشیو زا یشیرو

  

  هامواد و روش

واحـد   یدانشـگاه آزاد اسـالم   یقـات یپژوهش در مزرعه تحق نیا

ــار و تابســتان   ــه 1395اصــفهان (خوراســگان) در به صــورت ب

 مـار یت 9با  یدر قالب طرح بلوك کامل تصادف لیفاکتور شیآزما

در  شیتکرار انجام شد. مشخصات خـاك محـل آزمـا    سهو در 

 30 مـق مد نظر ابتدا بـه ع  نیاست. زمنشان داده شده  1جدول 

  ییهــاشــد. پــس از آن پشــته حیشــخم زده و تســط متــریســانت
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  شیخاك محل آزما ییایمیو ش یکیزیف هیتجز جینتا .1 جدول

  ازت کل  گچ  آهک  کربن آلی  اسیدیته  هدایت الکتریکی
قابل  فسفر

  جذب

پتاسیم قابل 

  جذب
  روي آهن

  بافت خاك

)dS/m(    )%(  (mg/kg)  

  رسیلومی  58/0  76/0 6/287 95/6 195/0 05/0 5/36 6/2 9/7 2/2

  

متر آماده شدند. سپس در لبه پشته  10متر و طول  5/2به عرض 

عدد بـذر کـه    چهارحفر شد و  متریسانت پنجبه عمق  ییهاگوده

 27 خیشـده بودنـد، در تـار    ساندهیساعت در آب خ 24مدت به

 50 اصـله ه بـه ف خـرداد مـاه در هـر گـوده و در دو طـرف پشـت      

بـه طـول    یشـ یکشت شدند. هر کرت آزما گریکدیاز  متریسانت

بوته بـود.   20و شامل  متریسانت 50ها بوته نیمتر و فاصله ب 10

 کیتنک شدند و در هر گوده  یقیها در مرحله دو برگ حقبوته

 نیو وجـ  ياپشـته ويصـورت جـو  به ياریداشته شد. آببوته نگه

  انجام شد. یتورت دسصبه زیهرز ن يهاعلف

و بعـد از   یدهـ شـروع گـل   ،یبرگـ  4-6در مراحـل   هابوته

شـدند.   یپاشـ مـورد نظـر محلـول    يمارهـا یبا ت ها،وهیم لیتشک

ــایت ــیآزما يماره ــول  یش ــدون محل ــاهد (ب ــامل ش ــش ) و یپاش

) و عصـاره  تـر یگرم در ل 1و  5/0( يبا سولفات رو یپاشمحلول

 (Ascophyllum nodosum)نـودوزم  لومیآسـکوف  ییایـ درجلبک

  ) بودند. تریگرم در ل 1 و 5/0(

 پیکامل و در مرحلـه فـول اسـل    دنیپس از رس یطالب يهاوهیم

در اواخر مردادماه برداشت  شود،یجدا م وهیماز دم یراحتبه وهیکه م

 یو برخـ  يرفولـوژ وم يهـا یژگـ یمرتبط با و يهاشدند و شاخص

قطـر   وه،یول و عرض مشدند. ط يریگاندازه ییایمیوشیب يهایژگیو

،  تـال یجید سیبـا اسـتفاده از کـول    یداخل حفرهو قطر  وهیگوشت م

وزن بوتـه و وزن کـل بـذر بـا      وه،یـ وزن گوشـت م  وه،یـ وزن کل م

ـ نهاو در تـال یجید ياستفاده از ترازو بـر حسـب    وهیـ عملکـرد م  تی

ـ بافـت م  یدر هکتار گزارش شـد. سـفت   لوگرمیک بـا اسـتفاده از    وهی

 هشــتبــا پــروب  FT 011مــدل  ياعقربــه ســنجیدســتگاه ســفت

  شد. يریگاندازه ایتالیساخت کشور ا يمتریلیم

هـا بـا   درصد ماده خشک بوته، وزن تر نمونه يریگاندازه يبرا

هـا در  شد. سپس نمونه يریگبر اساس گرم اندازه تالیجید يترازو

سـاعت در آون خشـک و    48مـدت  به وسیدرجه سلس 75 يدما

وزن خشک بـه وزن   میبا تقس تیشد. درنهاثبت  آنهاوزن خشک 

  شد. ش، درصد وزن خشک گزار100تر و ضرب حاصل به 

از هـر کـرت    هـا، وهیـ پـس از برداشـت م   شیآزمـا  انیپا در

با  آنهاانتخاب و سطح برگ  یصورت تصادفدو بوته به یشیآزما

ساخت  AM200سطح برگ مدل  يریگاستفاده از دستگاه اندازه

ـ گانـدازه  وانی) تـا ADC( یسـ  يد يشرکت ا و مقـدار آن   يری

  مربع گزارش شد. متریبرحسب سانت

و صـاف   وهیـ عصـاره م  هیمواد جامد محلول پس از ته زانیم

در  یدستگاه رفراکتـومتر دسـت   لهیوسبه یبا کاغذ صاف آنهان کرد

بر اسـاس درصـد    جیو نتا يریگاندازه وسیدرجه سلس 20 يدما

  .شدگزارش  کسیبر

 یسـ یسـ  10 يث، بـه ارلـن حـاو    نیتامیو يریگاندازه يبرا

محلـول نشاسـته    یسـ یس 2آب مقطر و  یسیس 20 وه،یعصاره م

 16و  دیگرم  6/1 يمحلول حاو لهیوسدرصد اضافه شد و به کی

 ونیتراسـ یبود، ت دهیرس یسیس 100که به حجم  میپتاس دوریگرم 

 ).10( شدآن محاسبه  زانیم )1(و بر اساس فرمول  شد
  

]1[ 010×  

  مقدار ید در یدور مصرفی×88/0
  میزان ویتامین ث =

  حجم نمونه

  

 1/0 میسـد  دیدروکسیبا ه ونیتراسیکل به روش ت تهیدیاس مقدار

عصـاره   تریلیلیم 100در  گرمیلیو برحسب م يریگنرمال اندازه

 وهیـ عصـاره م  یسـ یسـ  10منظور، بـه   نیگزارش شد. به ا وهیم

اضافه کـرده و سـپس بـا     نیفتالئشده پنج قطره محلول فنلصاف

قابـل   دیاسـ  زانیم تیرنهاانجام شد. د ونیتراسینرمال ت 1/0سود 

 وهیـ عصـاره م  یسـ یسـ  100در  گـرم یلیبر حسب م ونیتراسیت

  ).11گزارش شد (
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  یطالب وهیم يهایژگیبر و ییایو جلبک در يرواثر سولفات نیانگیم سهیمقانتایج . 2 جدول

 داخلی قطرحفره

(mm) 

 طر میوهق

(mm) 

 طول میوه

(mm) 

 وزن میوه

(g) 

  دریاییجلبک

(g/l) 

  سولفات روي 

(g/l)  
c87/58 ab25/89 b95/70 cd55/422  0 

0  ab70/72 ab22/93 ab21/84 bcd60/337 5/0 

ab91/73 ab06/100 a14/97 bcd50/507 1 

abc74/68 ab00/93 ab69/78 bcd31/362 0 

5/0  bc04/63 ab61/87 b50/73 cd75/314 5/0 

a92/74 a87/104 ab67/92 a60/543 1 

abc08/67 a68/103 ab04/85 a73/488 0 

1  abc38/65 b56/79 b41/72 d10/286 5/0 

abc37/70 ab74/99 ab68/89 abc56/444 1 

  .ندهستد پنج درصدر سطح احتمال  داریحرف مشترك، فاقد اختالف معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

  

  )واالنس گرم اسید آلی (اسید سیتریک
همیزان اسید آلی عصار  =  

  حجم نمونه

 

]2[  
  نرمالیته سود مصرفی

×  
  حجم سود مصرفی  

×  
  حجم نمونه  حجم نمونه

 
 زانیـ مـواد جامـد محلـول بـر م     زانیـ م میطعم از تقسـ  شاخص

  ).11دست آمد () بهTSS/TA( یآل يدهایاس

بر اساس طرح بلـوك   لیدر قالب فاکتوردست آمده به جینتا

و  هیتجز MSTAT-C يافزار آماربا استفاده از نرم یکامل تصادف

دانکـن در سـطح    ياتوسط آزمون چند دامنـه  هانیانگیم سهیمقا

  درصد انجام شد. پنجاحتمال 

  

  و بحث جینتا

  وهیم وزن

 مـار یها نشان داد که اثر متقابل تداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 وهیـ درصـد بـر وزن م   پنجدر سطح  يو سولفات رو ییایجلبک در

 يمشـترك سـولفات رو   مـار یدر ت وهیـ وزن م نیشتریشد. ب داریمعن

) و تــریگــرم در ل 1( ییایــجلبــک در مــاری) و تتــریگــرم در ل 5/0(

(جـدول  ) مشاهده شد تریدر ل گرم 1( ییایجلبک در ماریت نیهمچن

عنـوان  اسـت و بـه   اهـان یگ يراب ياز جمله عناصر ضرور ي. رو)2

 ل،یـ کلروف لیدر تشک یمیو تنظ يساختار ،يکوفاکتور عملکرد کی

 شـتر یسـرعت فتوسـنتز و جـذب ب    شیها، افـزا توسعه کلروپالست

ـ فعال شینقش دارد و باعـث افـزا   ییعناصر غذا مـرتبط بـا    يهـا تی

 شیافـزا  لهیوسـ بـه  ییایـ درجلبـک  نی). همچن31شود (یعملکرد م

عناصـر   شـتر یجـذب ب  جهینت و در یاهیگ يهاسلول ياغش ییتراوا

 آنهـا و تعـداد   وهیـ وزن تر و خشک م شیباعث افزا کرویماکرو و م

و  یوسـف ی جیپژوهش با نتـا  نیدر ا وهیوزن م شی). افزا32( شودیم

ـ ن يتخم کاغـذ  ي) در کدو35( يزند نظـر  داشـت. بـه   تمطابقـ  زی

ـ فعال شیباعـث افـزا   ،يرو یپاشکه کاربرد محلول رسدیم  يهـا تی

 ،يمنبـع قـو   کیـ عنوان به وهیمزوکارپ م جه،یشده و درنت یهورمون

 شیامـر باعـث افـزا    نیه و همکردرا جذب  يشتریب يمواد فتوسنتز

  ).35( شودیم وهیوزن م

  

  وهیم یقطر و قطر حفره داخل طول،

جلبـک   مـار ینشـان داد کـه اثـر ت    انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 نیشـتر یشـد. ب  داریدرصد معن پنجر سطح د وهیبر طول م ییایدر

) مشـاهده شـد   تـر یگرم در ل 1( ییایجلبک در ماریدر ت وهیطول م

هـا نشـان داد کـه    داده انسیوار هیحاصل از تجز جی). نتا2(جدول 

ـ بر قطر م ییایجلبک در ماریتنها اثر ت  پـنج  در سـطح احتمـال   وهی

  کـاربرد   ن،یشـ یپ يهـا پژوهش جی. مطابق با نتاشد داریدرصد معن
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با حروف مشابه  يهانیانگیم. طالبی محلی کرمانشاه وهیبافت م یسفت زانیبر م يو سولفات رو ییایجلبک در ماریبرهمکنش ت ریتأث .1 شکل

  آزمون دانکن ندارند. پنج درصددر سطح  يداریتفاوت معن ياز نظر آمار

  

 لهیوسـ به وهیاندازه، وزن و عملکرد م شیباعث افزا ییایجلبک در

 نیتینیک ن،یبرلیج ن،یرشد مانند اکس يکنندهامیحضور تنظ شیافزا

جـذب   شیبـا افـزا   يرو گـر، ید ي). از سـو 20( شودیم نیو زآت

ـ تول شیو افـزا  میفسـفر و پتاسـ   تـروژن، یماننـد ن  ییغذا صرعنا  دی

 شیافـزا  ).27( شـود یعملکـرد مـ   شیباعث افـزا  نیهورمون اکس

ـ ن ياگلخانـه  یفرنگـ م گوجـه ارقا وهیطول، وزن و عملکرد م بـا   زی

) 20و ستار ( يتوسط جوانمرد ییایجلبک در یپاشکاربرد محلول

  دارد. یخوانپژوهش هم نیا جیگزارش شده است که با نتا

  

  وهیبافت م یسفت

 مـار ینشان داد کـه اثـر متقابـل ت    انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

در سطح  وهیبافت م یاز نظر سفت يو سولفات رو ییایجلبک در

ـ بافـت م  یسـفت  زانیـ م نیشتریشد. ب داریدرصد معن یک در  وهی

سـولفات   مـار ی) و تتریگرم در ل 1( ییایمشترك جلبک در ماریت

مشـترك جلبـک    ماریتآن در  نیترم) و کتریگرم در ل 5/0( يرو

گـرم در   5/0( يسـولفات رو  ماری) و تتریگرم در ل 5/0( ییایدر

ـ بافـت م  یسـفت  شی. افزا)1(شکل ) مشاهده شد تریل در اثـر   وهی

 در لیـ دلممکن اسـت بـه   ییایو جلبک در يکاربرد سولفات رو

 میاز جملـه کلسـ   ییعناصـر غـذا   شـتر یدسترس بودن و جذب ب

و اسـتحکام بافـت    یسـفت  عـث با میکلسـ  رایباشد، ز اهیتوسط گ

ـ یدر بادام زم وهیم تیفیبافت و ک یسفت شی). افزا13( شودمی  ین

ـ ه جلبـک در عصار یپاشدر اثر محلول ). 30مشـاهده شـد (   ییای

ـ فیبافـت و ک  یارتفاع، بهبود سـفت  شیافزا نیهمچن در  اهیـ گ تی

  ).24درصد عصاره جلبک سبز در ماش مشاهده شد ( 10غلظت

  

  وهیو قطر گوشت م وزن

 مـار ینشان داد کـه اثـر متقابـل ت    انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

ـ بر وزن گوشـت م  يو سولفات رو ییایجلبک در   سـطح  در وهی

بـر   ییایـ جلبـک در  مـار یاثر ت نیشد. همچن داریدرصد معن پنج

اثـرات   یول ،شد داریدرصد معن یکدر سطح  وهیقطر گوشت م

 وهیبر قطر گوشت م يو سولفات رو ییایجلبک در ماریمتقابل ت

کوفـاکتور در   کیـ عنـوان  به ي. عنصر رو)3(جدول بود  ریتأثیب

هـا  اندازه سلول شیافزاعمل کرده و باعث  نیسنتز هورمون اکس

ـ ). از ا33( شـود یمـ   نیـ در ا وهیـ قطـر گوشـت م   شیافـزا  رونی

  امر دانست. نیمرتبط با ا توانیرا م شیآزما
  

  کل بذر وزن

 مـار ینشـان داد کـه اثـر متقابـل ت     انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

ــک در يســولفات رو ــو جلب ــذر در ســطح  ییای ــل ب ــر وزن ک   ب

 بیترتوزن کل بذر به نیو کمتر نیرشتی. بشد داریدرصد معن پنج

  جلبـک   ماری) و تتریگرم در ل 5/0( يمشترك سولفات رو ماریدر ت

 
۵/۰  
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  محلی کرمانشاه یطالب وهیم يهایژگیاز و یبر برخ ییایو جلبک در يرواثر سولفات نیانگیم سهیمقا نتایج .3جدول 

  قطر گوشت

 ) متر(میلی

  وزن گوشت

 )(گرم بر میوه

  جلبک دریایی

 )م بر لیتر(گر

  سولفات روي

 )گرم بر لیتر(

abc74/14 a26/317 0 

0  abc41/12 b13/189 5/0 

ab13/15 a87/374 1 

abc14/14 b26/216 0 

5/0  bc09/11 b30/176 5/0 

a08/16 a06/373 1 

a51/15 a16/352 0 

1  c94/10 b50/165 5/0 

abc46/13 a88/312 1 

 .ندهست پنج درصددر سطح احتمال  داریحرف مشترك، فاقد اختالف معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

 

  
با حروف مشابه از نظر  يهانیانگیم. طالبی محلی کرمانشاه بر وزن کل بذر يو سولفات رو ییایجلبک در ماریبرهمکنش ت ریتأث .2 شکل

 آزمون دانکن ندارند. پنج درصددر سطح  يداریتفاوت معن يآمار

  

. )2(شـکل  شـد   مشـاهده شاهد  ماری) و تتریگرم در ل 1( ییایدر

ســطح بــرگ و  شیباعـث افــزا  يمصــرف ماننــد روعناصـر کــم 

ـ از مواد تول يشتریمقدار ب جهیدرنت شود،یآنها م يداریپا شـده   دی

مـواد هسـتند، فرسـتاده     نیا یدر فتوسنتر به بذرها که مخزن اصل

در  شی). افـزا 19( ابـد ییمـ  شیوزن بذر افزا جهیو درنت شوندیم

گزارش  ي) در اثر کاربرد رو27) و گندم (6( ایوزن بذرها در لوب

  پژوهش مطابقت دارد. نیا جیشده است که با نتا

  و سطح برگ تعداد

و جلبـک   يسـولفات رو  مـار ینشـان داد کـه اثـر متقابـل ت     جینتا

درصـد   یـک بر سـطح بـرگ و تعـداد بـرگ در سـطح       ییایدر

مشـترك سـولفات    مـار یسطح برگ در ت نیشتریشد. ب داریمعن

ـ ) و جلبـک در تـر یگـرم در ل  1( يرو ) تــریگـرم در ل  5/0( ییای

جلبـک   مـار یتعداد بـرگ در ت  نیشتری. ب)3(شکل مشاهده شد 

  مشــترك مــاریآن در ت نیتــر) و کمتــریگــرم در ل 5/0( ییایــدر
 

 
۵/۰ 
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با حروف مشابه از نظر  يهانیانگیم. محلی کرمانشاه طالبی بر سطح برگ يو سولفات رو ییایجلبک در ماریبرهمکنش ت ریتأث .3شکل

  آزمون دانکن ندارند.پنج درصد در سطح  يداریتفاوت معن يآمار

  

  
با حروف مشابه از نظر  يهانیانگیم. طالبی محلی کرمانشاه بر تعداد برگ يو سولفات رو ییایجلبک در ماریبرهمکنش ت ریتأث .4 شکل

  آزمون دانکن ندارند. پنج درصددر سطح  ياردیتفاوت معن يآمار

 
گـرم در   5/0( ي) و سولفات روتریگرم در ل 5/0( ییایجلبک در

  .)4(شکل ) مشاهده شد تریل

 کیـ تحر ییایجلبک در یپاشاثرات محلول نیتراز مهم یکی

 يدر دسترس بودن و جذب عناصر ضرور قیاز طر اهانیرشد گ

 مـار یت ن،یشـ یپ يهـا ر پژوهشرو دنیاست. از ا اهانیگ لهیوسبه

 يهـا زهیـ سـطح بـرگ، رنگ   شیباعث افزا ياعصاره جلبک قهوه

در  توپالسـم یس نیمحلول و پـروتئ  يهادراتیکربوه ،يفتوسنتز

مورد  يهاشاخص نیتر). سطح برگ از جمله مهم13گندم شد (

مانند فتوسنتز و  یکیولوژیزیف يهارشد و فرایند نهیمطالعه در زم

  .  )21( استتعرق 

  

  تر و خشک بوته وزن

بـر وزن   ییایـ جلبک در ماریو ت يسولفات رو ماریمتقابل ت اثر

ـ   یـک تر و ماده خشک بوتـه در سـطح    شـد.   داریدرصـد معن

 

 

5/0 

5/0 
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ـ ترتوزن تر بوتـه بـه   نیترو کم نیشتریب جلبـک   مـار یدر ت بی

 5/0( يمشترك سولفات رو ماری) و تتریگرم در ل 5/0( ییایدر

(جـدول   د) بوتریگرم در ل 5/0( ییای) و جلبک درتریگرم در ل

 5/0( يسـولفات رو  مـار یماده خشـک بوتـه در ت   نیشتری). ب3

) 3و همکاران ( یجانی). عل3) مشاهده شد (جدول تریگرم در ل

ماده خشک، تعداد غالف  شیباعث افزا يرو مارینشان دادند ت

ـ ا جیکه با نتا شودیم ایو تعداد دانه در غالف سو پـژوهش   نی

بوته و وزن خشک  کوزن خش شیافزا نید. همچنمطابقت دار

 یفرنگـ در گوجـه  ییایـ جلبک در ماریدر اثر ت زیساقه و برگ ن

  ).29گزارش شده است (

  

  وهیم عملکرد

 مـار ینشان داد کـه اثـر متقابـل ت    انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

  در ســطح وهیــبــر عملکــرد م يو ســولفات رو ییایــجلبــک در

مشترك  ماریدر ت وهیعملکرد م نیرشتیشد. ب داریدرصد معن یک

گرم  5/0( يسولفات رو ماری) و تتریگرم در ل 1( ییایجلبک در

ــریدر ل ــزا)4(جــدول ) مشــاهده شــد ت ــم ندر وز شی. اف و  وهی

ـ ) ن4) و فلفـل ( 9( یفرنگـ گوجـه  اهـان یعملکرد در گ در اثـر   زی

در وزن و  شیگـزارش شـده اسـت. افـزا     ییایکاربرد جلبک در

ـ دلبهرا  وهیعملکرد م   رشـد ماننـد   يهـا کننـده میحضـور تنظـ   لی

موجـود در عصـاره    نیو زآتـ  نینتیک ن،یبرلیج د،یاس کیاست -3 

در  ینقـش مهمـ   هـا نینیتوکیانـد. سـا  نسـبت داده  ییایجلبک در

دارند  هاوهیبه سمت م یشیرو يهااز اندام يانتقال مواد فتوسنتز

  ). 20( شوندیعملکرد م شیموجب افزا لهیوس نیو بد

  

  و شاخص طعم یآل دیجامد محلول، اس مواد

ــر ــل ت اث ــاریمتقاب ــولفات رو م ــک در يس ــو جلب ــأث ییای  ریت

ـ   وهیمواد جامد محلول م زانیبر م يداریمعن اثـر   ینداشـت. ول

بـر شـاخص    ییایـ و جلبک در يسولفات رو ماریبرهمکنش ت

 نیشـتر یب ).5(جـدول  شـد   داریدرصد معن یکطعم در سطح 

) و تریگرم در ل 1( ییایجلبک در ماریشاخص طعم در ت زانیم

) مشاهده تریگرم در ل 5/0( يسولفات رو ماریآن در ت نیرتکم

 ییایـ و جلبک در يسولفات رو ماریبرهمکنش ت نیشد. همچن

ـ  يدهایاس زانیبر م ـ   یـک در سـطح   یآل شـد   داریدرصـد معن

ـ ترتآن بـه  زانیـ م نیترو کم نیشتری). ب5(جدول   مـار یدر ت بی

  ییایــجلبــک در مــاری) و تتــریگــرم در ل 5/0( يســولفات رو

  ) بود.تریدر ل گرم 1(

مهـم مـرتبط بـا     يهایژگیاز و وهیمواد جامد محلول در م زانیم

ـ بـا م  ییمثبت و بـاال  یاست که همبستگ یدر طالب تیفیک قنـد   زانی

سـطح   شی). گزارش شده است کـه افـزا  36دارد ( یموجود در طالب

 اهیـ کـل در گ  يفتوسنتز باتیترک شیبرگ کل، از عوامل مهم در افزا

 ي). از سـو 7جامـد محلـول اسـت (    دمـوا  زانیم شیافزا جهیو درنت

و  هـا يمغـذ زیـ وجـود ر  ،یآل يدهایکاهش اس لیاز دال یکی گر،ید

). مطابق 20است ( هانینیتوکیسا ژهیوبه یاهیرشد گ يهاکنندهمیتنظ

ـ  يدهایاسـ  زانیکاهش در م ن،یشیپ يهاپژوهش جیبا نتا  ثـر در ا یآل

) 20شـد (  اهدهمشـ  ياگلخانه یفرنگدر گوجه ییایجلبک در ماریت

مـس و   یپاشمحلول نیپژوهش مطابقت دارد. همچن نیا جیکه با نتا

هـا و  قنـد حبـه   زانیعملکرد انگور و م شیدر انگور باعث افزا يرو

  ).25شد ( یآل يدهایاس زانیکاهش م

  

  ث نیتامیو

 مـار یکـه اثـر متقابـل ت    نشـان داد  انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

در سطح  وهیث م نیتامیو زانیبر م ییایو جلبک در يسولفات رو

ث در  نیتامیو زانیم نیشتری). ب5د (جدول ش داریدرصد معن یک

ـ ) و جلبک درتریگرم در ل 1( يتوأم سولفات رو یپاشمحلول  ییای

از عناصـر   یکـ ی ي). رو5 دول) مشاهده شد (جتریگرم در ل 5/0(

 یکننـدگ میو تنظـ  يسـاختار  فیاست که وظـا  اهیگ ازیمهم مورد ن

عمـل   هـا میاز آنـز  يادیـ عنوان کوفاکتور تعداد زداشته و اغلب به

ـ ازقب یکیولـوژ یزیمختلـف ف  يهـا و در جنبه کندمی  سـم یمتابول لی

 نیاکسـ  سـم ینشاسـته، قنـد، فتوسـنتز و متابول    ها،نیتامیو ن،یپروتئ

ـ  ن،یمثل وال هانهیآم دیاز اس ياری). بس5دارد ( مینقش مستق  ن،یآالن

 ریــنظ یبــاتیترک دیــبــر تول ریتــأث قیــاز طر نیزولوســیو ا نیلوســ

باعـث بهبـود    کوپنیکاروتن و ل د،یاس کیآ و ث، فول يهانیتامیو

 و  نیتد ی). در پژوهش20( شوندیم يمحصوالت کشاورز تیفیک
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  طالبی محلی کرمانشاه اهیگ يهایژگیاز و یو جلبک بر برخ يرو اثر سولفات نیانگیم سهیمقانتایج  .4 جدول

بوتهتر وزن  ماده خشک بوته  میوهعملکرد   سولفات روي جلبک دریایی 

)1-(kg ha (%) 
(kg) (g/l)  (g/l)  

d12960  ab04/38 d42/0 0 

0  c16210  cd65/27 a58/0 5/0 

a23090  d50/26 c47/0 1 

c16410  a17/41 g28/0 0 

5/0  c16620  cd55/27 i19/0 5/0 

a23160  b92/34 b54/0 1 

ab20880  b51/30 f34/0 0 

1  c15440  c25/30 e41/0 5/0 

b19140  d83/26 h24/0 1 

  هستند. پنج درصددر سطح احتمال  داریحرف مشترك، فاقد اختالف معن کیحداقل  يدارا يهانیانگیهر ستون م در

  

  طالبی محلی کرمانشاه وهیم یفیک يهایژگیاز و یبر برخ ییایلبک درو ج يرو اثر سولفات نیانگیم سهیمقانتایج  .5 جدول

 سولفات روي جلبک مواد جامد محلول  شاخص طعم اسید قابل تیتراسیون ویتامین ث

(mg/100g)  (%)    (%)  (g/l)  (g/l)  

c94/34 b57/0 de06/10  a67/5 0 

0  e93/32 c50/0 cd00/12  a17/6 5/0 

g55/24 e35/0 a05/20  a00/7 1 

b34/44 a68/0 e41/7  a00/5 0 

5/0  d18/34 b58/0 cd40/10  a00/6 5/0 

i14/20 d43/0 cd33/12  a33/5 1 

f75/25 c52/0 bc43/13  a97/6 0 

1  a13/47 d42/0 b73/15  a67/6 5/0 

h29/21 c52/0 bc16/13  a83/6 1 

 .ندهست پنج درصددر سطح احتمال  داریمعن حرف مشترك، فاقد اختالف کیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م

  

باعـث   يسـولفات رو  یپاشـ لول) نشان دادند که مح33رستگار (

جهرم شـده اسـت کـه     یث در پرتقال محل نیتامیو زانیم شیافزا

 دارد. یخوانپژوهش هم نیا جیبا نتا

  

  گیرينتیجه

پژوهش حاضر نشـان داد کـه کـاربرد تـوأم      يهاافتهیدرمجموع 

از  ياریبـر بسـ   یمثبت ریثأث ییایهمراه جلبک دربه يسولفات رو

ـ بر عملکـرد بوتـه و م   یطورکلو به یفیو ک یکم يهایژگیو  وهی

 یپاشـ محلول رسدینظر مکالک کرمانشاه داشت. به یمحل یطالب

 شیباعث افـزا  ییایدر بکو جل يسولفات رو باتیها با ترکبوته

 يهـا وهیـ در م یهورمـون  يهـا تیـ و فعال یجذب عناصر معـدن 

دنبـال  درحال رشد شده است و بهبود صفات مورد مطالعه را بـه 
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ـ داشته اسـت. از ا  ـ ا جیمطـابق بـا نتـا    رونی پـژوهش کـاربرد    نی

 تـر یگرم در ل 1و  5/0 يهادر غلظت يسولفات رو یپاشمحلول

گـرم در   5/0( ییایـ عصاره جلبک در نییپا يهاهمراه با غلظت

رقـم کالـک    یطـالب  وهیـ م تیـ فیعملکرد و ک شیافزا ي) براتریل

  .شودیم هیکرمانشاه توص
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Abstract 

The effect of foliar application of zinc sulfate and seaweed on qualitative and quantitative characteristics of local 
Kermanshah cantaloupe (Cucumis melo L., Cantalupensis Group) cv. Kalak was investigated. After sowing seeds in the 
field, the plants were sprayed in three stages including the 4-6 leaf stage, flowering and after the fruit set. The 
experiment had a factorial design based on the randomized complete block design with 9 treatments including various 
concentrations of zinc sulfate (0.5 and 1 g L-1) and seaweed (0.5 and 1 g L-1) and was repeated three times. The results 
of analysis of variance showed that zinc sulfate at 0.5 g L-1 and seaweed at 1 g L-1 had significant effects on the weight, 
length and diameter of the fruit, the weight of the fresh fruit, fresh and dry weight of the plant, and fruit firmness. The 
highest amount of vitamin C was observed in zinc sulfate at 1 g L-1 and seaweed at 0.5 g L-1. The highest total seed 
weight was obtained in zinc sulfate at 0.5 g L-1 and seaweed at 1 g L-1. Foliar application of zinc sulfate and seaweed 
did not have a significant effect on total soluble solids (TSS). However, zinc sulfate at 0.5 g L-1 increased the amount of 
titratable acid (TA) in the fruit juice. The highest amount of the TSS/TA ratio of the fruits was observed in application 
of seaweed at 1 g L-1. Overall, the findings of the present study indicated that simultaneous application of zinc sulfate 
and low concentrations of seaweed extract has a significant effect on many qualitative and quantitative characteristics of 
“Kalak” Cantaloupe and can be recommended as a biofertilizer. 
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