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فرنگي تحت تأثير کاربرد کود شيميايي و هاي فيزيولوژيک نشاهاي گوجهبررسي ويژگي

  کودهايي با بنيان آلي

  

  ۱و فرزانه يعقوبي *۱محمد کاظم سوري

  

  )23/10/1395 رش:یخ پذی؛ تار7/2/1395 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکيده

 بـه  پـژوهش،  ایـن  در. دارد امـر  ایـن  در مهمی نقش تغذیه و است، ياقتصاد تولید و گیاه مناسب رشد نیازتولید نشاهاي سالم و قوي پیش
 قالب در خاك کشت بستر با گلدانی آزمایشی سوپر، گرین رقم فرنگیگوجه هايطالعه تأثیر کودهاي آمینوکالته بر رشد و نمو نهالم منظور
هیـومی  پالس،دلفون بیومین، هاي، آمینوکالتNPK کود پاشیمحلول شامل تیمارها. شد انجام اي،گلخانه شرایط تحت تصادفی، کامالً طرح

، در کنار شـاهد (بـدون کـاربرد    NPK خاکی کاربرد تیمار ،)هزار در 2 غلظت با( میکرو -ماکرو ترکیبی کود فولین،یومیه+ بیومین فولین،
 گیـاه،  ارتفاع بر داريآزمون دانکن اثر معنی %5تکرار بودند. نتایج نشان داد که تیمارهاي مورد استفاده در این پژوهش در سطح  8کود) در 

پاشـی  رگ، طول برگچه اصلی و قطر ساقه نداشتند؛ گرچه بیشترین مقـدار ایـن صـفات در تیمارهـاي محلـول     ب عرض و طول برگ، تعداد
گـرم) انـدام    19/0-17/0گرم) و وزن خشک ( 9/2-8/2مشاهده شد. بیشترین وزن تر ( NPK خاکی کاربرد همچنین و فولینهیومی -بیومین

 NPK خـاکی  کـاربرد  تیمـار  همچنـین  و فولینهیومی --بیومین ترکیب پاشی) در تیمارهاي محلول51/27هوایی گیاه و شاخص کلروفیل (
 محلول قندهاي غلظت دارمعنی افزایش باعث آمینوکالت کودهاي پاشیداري با تیمار شاهد نشان دادند. محلولدست آمد که تفاوت معنیبه
 بیـومین  ،)02/7( فولینهیومی -بیومین پاشیر تیمارهاي محلولد صفت این مقدار بیشترین که طوريبه. شد شاهد گیاهان با مقایسه در گبر
 فـولین هیومی+ بیومین آمینوکالت توأم کاربرد کلی، طوربه. گردید مشاهده) خشک وزن گرم بر گرممیلی NPK (3/6 خاکی کاربرد و) 91/6(

 .گردید باعث نشا کیفیت و رشد نظر از را جنتای بهترین
  

  

   NPKآمينوکالت، کيفيت نشا، کلروفيل، قندهاي محلول،  کلمات کليدي:

  

  مقدمه

 وکاري یـک گـرایش وسـیع در علـم کشـاورزي      سبزي ،امروزه
هـا و  سـبزي اي . تولید گلخانهاست هاي مختلفیشامل تخصص

ـ هـا،  همچنین تولید نشـاء سـبزي    کـامالً  هـاي عنـوان فعالیـت  هب

. کـاري دارنـد  نقش مهمی در تولید و اقتصـاد سـبزي   ،تخصصی
هـا  هاي مختلف در مسـیر تولیـد سـبزي   فعالیتتخصصی کردن 

این باعث ساده شدن فرایند تولید و افزایش راندمان خواهد شد. 
  ط ـن شرایـبهتری ستیدر دوران پرورش نشا بایبدان معناست که 

  

 شاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهرانگروه باغباني، دانشکده ک .۱

 mk.souri@modares.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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  .نمودفراهم ها را گياهچه رشدبراي الزم 

هاي تولیدي در سراسر فرنگی یکی از مهمترین سبزيگوجه
باشد که در چند دهه اخیر همواره روند رو به رشـدي  جهان می

در بسیاري از نقـاط  وجود داشته است. براي تولید و مصرف آن 
فرنگـی روش مرسـوم اسـت و    نشاکاري در کشت گوجهجهان، 

مدت زمان پرورش نشا، بسته به فصـول مختلـف سـال، تحـت     
 5تـا   3تأثیر نور، دما و تغذیه گیاه و به طور کلی اندازه نشا بین 

   ).2تواند متفاوت باشد (هفته می
ـ میتغذیه صحیح گیاه  بهبـود کمـی و کیفـی     هتواند منجر ب

). در کنار عوامـل محیطـی ماننـد نـور و دمـا،      5گردد (محصول 
باشـد.  از فاکتورهاي مهم و مؤثر بر کیفیت نشا میتغذیه گیاهان 

هـاي متفـاوتی در سـالمت و    از این نظر، عناصـر غـذایی نقـش   
اغلـب باعـث    ییکمبـود عناصـر غـذا   مقاومت کلی نشا دارنـد.  

هـا،  مخصوصاً به آفـات و بیمـاري  کاهش مقاومت عمومی گیاه، 
تواند منجر بـه  گردد. استفاده مناسب از کودهاي شیمیایی میمی

). 4بهبـود رشـد، عملکـرد و کیفیـت نشـاهاي تولیـدي گــردد (      
نیتروژن، بـدون شـک مهمتـرین عنصـر در فیزیولـوژي گیـاه و       

باعث کاهش رشـد، کـاهش   باشد. کمبود نیتروژن کیفیت نشا می
گردد. بسـیاري از پارامترهـاي   درس گیاه میعملکرد و پیري زو

یابنـد.  رشد و نمو گیاه با کاربرد کودهاي نیتروژنـه افـزایش مـی   
تـر  تر و نهـال مقـاوم  باعث رشد قوي NPKمقادیر بیشتر عناصر 

  . )20گردد (براي نشاکاري و ارسال به مناطق دوردست می
افــزایش روزافــزون قیمــت کودهــاي در چنــد دهــه اخیــر، 

آلـودگی آب  ،ضرورت اقتصادي بودن تولید ،در جهان شیمیایی
رویـه  هاي زیرزمینی و تخریب ساختمان خاك در اثر مصرف بی

ه اسـت  آوردد وجوهمشکالتی را ب ،و ناآگاهانه کودهاي شیمیایی
پاشی یـک راهکـار اساسـی    لذا، از این نظر، تکنیک محلول ).8(

یاهان، است. جهت کارآیی بیشتر و کاهش سوختگی برگی در گ
 .پاشی بسیار مهم اسـت انتخاب منبع مناسب کودي براي محلول
تواند بـه عنـوان   پاشی میدر پرورش نشا، تغذیه از طریق محلول

). 8و  7روشی جهت رسیدن به حداکثر رشد گیاه مطرح باشـد ( 
جهت رفع کمبود بسـیاري از عناصـر غـذایی، کودهـاي کالتـه      

ب گران بوده و ممکن مؤثري هستند، هرچند اغل منابعمصنوعی 
-). آمینوکالت17است به راحتی در دسترس کشاورزان نباشند (

ها منابع جدید کودي با کاربرد وسیع در کشاورزي هسـتند کـه   
). نشان داده شده که اسیدهاي آمینه 1عمدتاً کاربرد برگی دارند (

دارنـد و   عناصر که نیازی بر عناصر، مخصوصاً کنندگکالتتأثیر 
کـار رونـد باعـث تسـهیل در     مراه با این عناصـر بـه  زمانی که ه

). همچنــین، 19و  18شــوند (جــذب و انتقــال درون گیــاه مــی
ها باعث بهبود متابولیسم نیتروژن و رشد و نمو گیـاه  آمینوکالت

-). نشان داده شده که اسـتفاده از آمینـوکالت  24و  1گردند (می

و  هاي حاوي آهن باعث بهبـود جـذب و انتقـال آهـن و روي    
هـاي سـنتزي   توانند جایگزین کـالت نیتروژن در گیاه شده و می

Fe-EDTA  هـاي آمینواسـیدي   با استفاده از کـالت  ).15(گردند
توان عناصر مورد نیاز گیاه را به سهولت و به میزان بیشـتري  می

فرنگی، هاي علمی در مورد گیاهان ذرت، گوجهفراهم کرد. یافته
د که این بهبـود جـذب عناصـر    دهزمینی و گندم نشان مییبس

ي آمینواسیدي به خوبی بـارز بـوده و   هاکالتغذایی در کاربرد 
  ).19(گردد منجر به عملکرد بیشتري می

امروزه، تولید نشا به عنوان یک صنعت تخصصی و پرسـود  
در سراسر دنیا مطرح است که در کشور ما نیز از سرعت توسعه 

نیـاز  الم و قـوي پـیش  مناسبی برخوردار است. تولید نشاهاي سـ 
رشد مناسـب گیـاه و تولیـد اقتصـادي اسـت. از طـرف دیگـر،        

ها از مهمترین منابع کودي مـورد اسـتفاده در کشـور    آمینوکالت
شود. این هستند که هر روزه بر اهمیت و مصرف آنها افزوده می

در حالی است که اطالعات چندانی در مـورد ایـن نـوع کودهـا     
تحقیـق، اثـر چنـدین کـود بـا بنیـان        وجود ندارد. لـذا، در ایـن  

فرنگی در مقایسـه بـا   اي بر رشد و نمو نشاهاي گوجهاسیدآمینه
  کوددهی خاکی مورد بررسی قرار گرفت.

  
  هامواد و روش

هاي تحقیقاتی گروه اي در گلخانهاین آزمایش به صورت گلخانه
علوم باغبانی دانشگاه تربیـت مـدرس و در قالـب طـرح کـامالً      

  پاشی برخی تیمارهـاي کـودي   ت بررسی اثر محلولتصادفی جه
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  . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش1جدول 
  بافت 
  خاك

  شن
(%)  

  سیلت
(%)  

  رس
(%) 

EC 
(dS/m) pH  

 کربن آلی

(%)  
  نیتروژن

)mg/kg(  
 فسفر

)mg/kg(  
  پتاسیم

)mg/kg( 

  256  2/15  096/0  62/0  17/7  915/0  20  49  31  لوم  سیلتی
  

  . ویژگی کودهاي آلی ترکیبی مورد کاربرد و کشور سازنده آنها2جدول 
  هاي کودویژگی  کشور سازنده  نوع کود

  آمریکا  بیومین
منگنز،  %5/1آهن،  %1نیتروژن به شکل گالیسین،  %2 بیومین یک آمینوکالت مایع و شامل

  باشد.مولیبدن می %02/0منیزیم و  %4/0مس،  %4/0روي،  5/2%

  اسپانیا  فولینمیهیو
یدهیومیک و اس ،٪42فولین یک کود آلی مایع بوده که ترکیب آن شامل: ماده آلی هیومی

پی پی  410 روي، امپی پی 2800 آهن، 5O2P 5/0٪ ،٪7 ویتامین، O2K 13٪، ٪37لویک وف
  باشد.می امپی پی  10بُر  ام وپی  پی MgO 12، امپی پی  23 مس، امپی پی  35 منگنز، ام

  اسپانیا  پالسدلفان
، ٪24اي تا سیاه رنگ بوده و ترکیب آن شامل: اسید آمینه آزاد دلفان پالس یک کود مایع قهوه

  است. )(w/w ٪24ی آل کربن و ٪5یتروژن پروتئین ن ،٪9یتروژن ن ،٪37ماده آلی 
NPK  20- 10-20با نسبت   اسپانیا  

  

  
گرفت. بـراي ایـن   فرنگی صورت بر رشد و نمو نشاهاي گوجه

ــه   ــاه گوج ــذرهاي گی ــور، ب ــوپر   منظ ــرین س ــم گ ــی رق فرنگ
)Lycopersicon esculentum cv. Green Super   10) بـه تعـداد 

کاشته شدند. یک هفته بعد  20/8/1393بذر در گلدان در تاریخ 
عدد در گلدان و یک هفته بعد از آن  6ها به زنی، جوانهاز جوانه

د. خـاك مـورد اسـتفاده در ایـن     بوته در گلدان تنک شـدن  3به 
ماسه و خاك زراعی بود.  1:1تحقیق یک خاك ترکیبی به نسبت 

آورده شـده اسـت. تیمارهـاي     1نتایج تجزیه خـاك در جـدول   
تکرار و بـه صـورت    8تیمار در  7مورد بررسی در این پژوهش 

پاشی فقط با آب مقطر)، کاربرد خاکی زیر بودند: شاهد (محلول
گرم در لیتـر کـود    10دهی از محلول محلول (دو بار NPKکود 

ــول20-10-20 ــی )، محل ــولNPKپاش ــومین،  ، محل ــی بی پاش
هیـومی  پاشی ترکیب بیـومین فولین، محلولپاشی هیومیمحلول

میکـرو. مشخصـات    -پاشی کود ترکیبـی مـاکرو  فولین و محلول
  ارائه شده است. 2کودهاي آلی ترکیبی مورد کاربرد در جدول 

 2همه کودها به صورت مساوي و به نسـبت   پاشیمحلول
بار (به فاصله یک هفته) در طـول دوره   5در هزار و به تعداد  

پرورش نشا صورت گرفت. هر تکرار، یک گلدان پالستیکی با 
متر بود. آزمـایش در مـاه  سانتی 10متر و قطر سانتی 15ارتفاع 

 اي، بـا حـداکثر و  هاي آبـان، آذر و دي و در شـرایط گلخانـه   
درجـه سلسـیوس و رطوبـت     12-10و  18-15حداقل دماي 

پاشی در تاریخ درصد انجام گرفت. اولین محلول 70±5نسبی 
ها به فاصله یـک هفتـه از هـم    پاشیو بقیه محلول 15/9/1393

ها به صورت روزانه و بر اسـاس  صورت گرفت. آبیاري گلدان
هـا  گنجایش زراعی، با استفاده از ترازو و تـوزین گلـدان   80%

  انجام شد.  
)، فاکتورهاي 23/10/1393در زمان برداشت نهایی گیاهان (

رشد رویشی شامل تعداد بـرگ، تعـداد شـاخه جـانبی، طـول و      
عرض برگ، طول برگچه انتهایی و ارتفاع گیاه با استفاده از خط 
کش، قطر ساقه بـا اسـتفاده از کـولیس، شـاخص سـبزینگی بـا       

، سـاخت ژاپـن)   Minolta 502مدل ( SPADاستفاده از دستگاه 
ــرازوي   ــا اســتفاده از ت ــر و خشــک شاخســار و ریشــه ب وزن ت

  دیجیتالی و قندهاي محلول برگ ارزیابی شدند. 
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  . نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه3جدول 
هاي کربوهیدرات

 محلول برگ

وزن خشک 
 اندام هوایی

وزن تر 
 اندام هوایی

  قطر
 ساقه

شاخص 
 کلروفیل

عرض 
 برگ

برگچه طول 
  اصلی

طول 
 برگ

تعداد 
 برگ

ارتفاع 
  گیاه

  درجه
 آزادي

منابع 
  تغییرات

0/063** 0/001ns 0/087* 0/041ns 0/966* 0/057ns 0/0932ns 0/743* 0/066ns 0/721ns 6 تیمار  
057/0  001/0  039/0  145/0  004/1  061/0  0759/0  581/0  060/0  685/0  خطا 49 

8/5  7/19  9/7  1/14  0/4  9/9  7/6  1/6  7/4  3/6   (%)CV  
  دارو بدون اختالف معنی %5و  %1دار در سطوح به ترتیب معنی nsو  *، **
  

  فرنگیهاي گوجه. مقایسه میانگین کاربرد تیمارهاي کودي برخی صفات رویشی گیاهچه4جدول 

  تیمارها صفات
گیاه ارتفاع 

)cm(  
  ساقه قطر  برگ تعداد اصلی برگچه طول  برگ طول  برگ عرض

63/13  شاهد a 56/2 a 34/11 ab 47/4 a 3/5 a 57/2 a 

NPK 78/13  خاکی a 64/2 a 11/12 ab 83/4 a 3/5 a 85/2 a 

NPK 76/12  پاشیمحلول a 46/2 a 15/11 ab 44/4 a 1/5 a 54/2 a 

77/12  بیومین a 54/2 a 31/11 ab 52/4 a 3/5 a 79/2 a 

92/12  فولینهیومی a 71/2 a 67/11 ab 46/4 a 0/5 a 65/2 a 

27/13  نفولیهیومی - بیومین a 59/2 a 21/12 a 65/4 a 3/5 a 80/2 a 

35/12  میکرو -ماکرو a 55/2 a 56/10 b 4/4 a 2/5 a 63/2 a 

  باشد.آزمون دانکن می %5داري آنها در سطح حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم معنی
  

  
گرم بافت تازه  1/0محلول برگ،  قندهاي گیريجهت اندازه

درجه سلسیوس،  95در دماي  %80لیتر اتانول میلی 5/2برگ در 
دست آمده با اسـتفاده  دقیقه قرار داده شد. عصاره به 60به مدت 

صـورت تبخیـر جـدا    از کاغذ صافی صاف شده و الکـل آن بـه  
گردیـد و   حـل  مقطر آب لیترمیلی 5/2حاصل در  گردید. رسوب

 شد ریخته آزمایش لوله یک در نمونه از هر میکرولیتر 200سپس 

پـس از مخلـوط    .گردید اضافه آن به آنترون معرفلیتر میلی 5و 
درجه سلسیوس قـرار گرفـت و    90ماري دقیقه در بن 17شدن، 

نـانومتر قرائـت شـد.     625ها در پس از سرد شدن، جذب نمونه
براي محاسبه مقدار قند از منحنی استاندارد گلوکز استفاده شد و 

 .)9( گردیـد  ارائـه  وزن خشـک  گرم بر گرم میلی حسب بر نتایج
 تجزیـه  مورد  SPSSآماري افزارنرم از استفاده با هاهداد ،پایان در

 اکسل رسم افزارنرم از استفاده با مربوطه هايرنمودا و گرفته قرار

 در و دانکن ايچنددامنه آزمون با تیمارها میانگین مقایسه د.گردی

   .گرفت صورت %5 احتمال سطح

  نتایج
آورده  3د مطالعـه در جـدول   نتایج تجزیه واریانس صفات مـور 

شده است. این نتایج بیانگر آن است که اثر تیمارهـا بـر صـفت    
و اثـر تیمارهـا بـر     %1هاي محلول برگ در سـطح  کربوهیدرات

صفات طول برگ، شاخص کلروفیل و وزن تر انـدام هـوایی در   
باشد. اثر تیمارها بر صـفات ارتفـاع گیـاه،    دار میمعنی %5سطح 

اه، طـول برگچـه اصـلی، عـرض بـرگ و وزن      تعداد برگ در گی
  ). 3دار نبود (جدول خشک اندام هوایی معنی
ها نشان داد که از نظر ارتفاع، تفـاوت  نتایج مقایسه میانگین

داري بـین گیاهـان در تیمارهـاي مختلـف مشـاهده نشـد       معنـی 
  NPK). با این وجود، گیاهان در تیمار کـاربرد خـاکی  4(جدول 

گیـري عـرض   اشتند. به طور مشابهی، اندازهبیشترین ارتفاع را د
داري بـین تیمارهـا در   برگ در تیمارهاي مختلف تفـاوت معنـی  

 آزمون دانکن نشان نداد؛ گرچه بیشترین طول برگ در  %5سطح 
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دار فاوت معنیهاي با حداقل یک حرف مشابه، فاقد تستونفرنگی. . مقایسه میانگین تیمارها از نظر شاخص کلروفیل نشاء گوجه1شکل 

  باشندآزمون دانکن می %5در سطح 
 

 
فـولین و بیشـترین   هیـومی  -پاشی ترکیـب بیـومین  تیمار محلول

عرض برگ و همچنین طول برگچه اصلی برگ در تیمار کاربرد 
). بـه طـور مشـابهی، اثـر     4دست آمـد (جـدول   به NPKخاکی 

 %5 هاي گیاه و قطر ساقه در سـطح کاربرد تیمارها بر تعداد برگ
دار نگردید؛ گرچه بیشترین میزان قطـر سـاقه   آزمون دانکن معنی

پاشـی ترکیـب   و تیمار محلول NPKدر تیمار کاربرد خاکی کود 
  ).4دست آمد (جدول فولین بههیومی -بیومین

دار بـین تیمارهـا از نظـر    رغم عدم وجود تفاوت معنیعلی
ص گیـري شـاخ  برخی صفات رویشی ذکر شده در بـاال، انـدازه  

بیشــترین شــاخص  ) نشــان داد کــهSPADکلروفیــل گیاهــان (
دسـت  فولین بههیومی -کلروفیل در گیاهان تیمار شده با بیومین

 NPKداري با تیمارهاي شاهد، کاربرد برگی آمد که تفاوت معنی
مـاکرو نشـان داد (شـکل     -پاشی ترکیب عناصر میکروو محلول

یی گیاهـان نشـان داد   گیري وزن تر اندام هوااندازه). همچنین، 1
داري بین تیمارها از نظر این صفت وجـود دارد.  که تفاوت معنی

به نحوي که بیشترین وزن تر انـدام هـوایی گیـاه در تیمارهـاي     
فـولین و همچنـین تیمـار    هیـومی  -پاشی ترکیب بیـومین محلول

داري بـا  دسـت آمـد کـه تفـاوت معنـی     بـه  NPKکاربرد خـاکی  
 -پاشـی مـاکرو  و محلـول  NPKشـی  پاتیمارهاي شاهد، محلـول 
گیري وزن خشک اندام هوایی ). اندازه2میکرو نشان داد (شکل 

فرنگی نیز نشان داد که بیشترین وزن خشـک  هاي گوجهگیاهچه
دسـت آمـد کـه    فـولین بـه  هیومی-پاشی بیومیندر تیمار محلول

پاشـی  داري با دیگـر تیمارهـا، بجـز تیمـار محلـول     تفاوت معنی
، نشـان داد. از نظـر ایـن صـفت،     NPKربرد خـاکی  بیومین و کا

دست آمـد (شـکل   به NPKکمترین میزان در تیمار کاربرد برگی 
هـاي محلـول بـرگ نشـان داد کـه      گیري کربوهیدرات). اندازه3

فولین و همچنـین  هیومی -پاشی ترکیب بیومینتیمارهاي محلول
داري بـا  بیومین بیشترین مقدار را دارا بودنـد کـه تفـاوت معنـی    

پاشـی ترکیـب   و محلـول  NPKپاشـی  تیمارهاي شاهد، محلـول 
  ). 4ماکرو نشان دادند (شکل  -میکرو

  

  بحث
در پژوهش حاضر، برخی صفات مؤثر بر کیفیت نشا تحت تأثیر 

طوري که کاربرد آمینـوکالت  تیمارهاي کاربردي قرار گرفتند. به
اثري مشابه و  فولین و یا بیومین به تنهاییبیومین همراه با هیومی

بـه صـورت خـاکی را     NPKیا بهتر از کاربرد مقادیر بیشتر کود 
گـردد  ها برمیباعث گردید. این امر به مؤثر بودن این آمینوکالت

که در تأمین تدریجی عناصر غذایی، تسهیل جذب و انتقال آنهـا  
فـولین کودهـایی بـا    در گیاه نقش بارزي دارند. بیومین و هیومی

 رکیب با طیفی از عناصر میکرو و ماکرو هستند که بنیان آلی در ت
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دار در هاي با حداقل یک حرف مشابه، فاقد تفاوت معنیستونفرنگی. ها براي وزن تر اندام هوایی نشاء گوجه. مقایسه میانگین2شکل 

  باشندآزمون دانکن می %5سطح 
 

  
دار در هاي با حداقل یک حرف مشابه، فاقد تفاوت معنیستون فرنگی.نشاء گوجه . مقایسه میانگین تیمارها براي وزن خشک اندام هوایی3شکل 

  باشندآزمون دانکن می %5سطح 

 
هاي گیاه دارند. آنها همچنین به طور دسترسی زیادي براي ریشه

اند. مسلماً تأمین عناصر اختصاصی براي کاربرد برگی تولید شده
ثرتري توسط این کـالت غذایی مورد نیاز گیاه به شکل بسیار مؤ

هاي آلی صورت گرفته است. تأمین تـدریجی نیتـروژن فـاکتور    
روش مؤثري در تداوم رشد و نمو گیاه اسـت. از طـرف دیگـر،    

تغذیـه نشـا    جهـت مقدار نیتـروژن   و نیتروژن، منبع کود کاربرد
مـؤثر   بسـیار تواند بر رشد گیاه میمختلف تحت شرایط اقلیمی 

حاضر، آمینوکالت بیومین و یا کالت ) که در پژوهش 13( باشد
نیتروژن به شکل اسـیدآمینه منجـر بـه     %2فولین با حدود هیومی

اند. بهبـود رشـد و نمـو    تأمین بهتر نیتروژن و لذا رشد گیاه شده
ها در بسیاري از گیاهان در اثر کاربرد عناصـر غـذایی از   گیاهچه

و  20، 14، 8اي امري شـناخته شـده اسـت (   طریق سیستم ریشه
هـاي مختلـف پتاسـیم، فسـفر و     در بررسی کاربرد غلظـت ). 25

 نیتــــروژن در سیســــتم آبکشــــت بــــر رشــــد و کیفیــــت  
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دار در هاي با حداقل یک حرف مشابه، فاقد تفاوت معنیفرنگی. ستونهاي محلول برگ نشاء گوجهها براي کربوهیدرات. مقایسه میانگین4شکل 

  باشندآزمون دانکن می %5سطح 
 
فرنگی، نشان داده شد که با افـزایش غلظـت   گوجههاي یاهچهگ

گرم بر لیتر وزن تر، ارتفاع و قطـر سـاقه و   میلی 225نیتروژن تا 
تعداد بـرگ، سـطح بـرگ و وزن خشـک شاخسـار و ریشـه و       

). همچنین، در تحقیقی دیگر، 20غلظت کلروفیل افزایش یافت (
گرم میلی 30ژن و گرم بر لیتر نیترومیلی 400نشان داده شده که 

فرنگی گردید ي نشاهاي گوجهبر لیتر فسفر باعث افزایش اندازه
). افزایش کاربرد روي و منگنز باعث بهبـود رشـد گیاهچـه   25(

فرنگی و افزایش غلظت فسفر، نیتروژن و پروتئین در هاي گوجه
) 6). دهدشـتی و همکـاران (  3گـردد ( کشت هیـدروپونیک مـی  

ر و میزان کلروفیـل نشـا در کـاربرد    گزارش کردند که طول، قط
یابد. دسترسـی  فرنگی اقزایش میکمپوست در گوجهورمی 50%

مناسب و کافی عناصر غذایی براي نشاء در حـال رشـد و نمـو،    
هـا و  فاکتور مهمی است که به طور مشابهی، کاربرد آمینـوکالت 

کمپوست منجر به تأمین عناصر غذایی مـورد نیـاز نشـا    یا ورمی
  ). 21( گرددمی

اي در خصوص متأسفانه در منابع داخلی و خارجی، مطالعه
ها بر نشاء گیاهان وجود ندارد. به ها یا آمینوکالتاثرهاي کالت

پاشی عناصر غـذایی  دهنده تأثیر محلولمطالعات، نشانهر حال، 
 و آهـن  پاشـی محلولباشند. بر رشد و نمو و کیفیت گیاهان می

فرنگـی را  میـوه گوجـه   و عملکـرد  زودرسـی  میـوه،  وزن منگنز،
 بـر  عالوه غذایی عناصر ). جذب16و  11، 10دهد (می افزایش

نیـز   گیـاه  رشد و نمـو  مرحله و جذب ظرفیت به محیطی عوامل
 بـرگ  شـیمیایی  ترکیـب  بر نشا دارد. طول دوره پرورش بستگی

 در با افزایش طول این دوره، یا تأخیر که طوري به باشد.می مؤثر

هاي محلول برگ افزایش یافتـه و  غلظت کربوهیدراتنشاکاري، 
)؛ 12این ممکن است در افزایش مقاومت کلی نشا مؤثر باشـد ( 

گرچه همزمان، عوامل دیگري ممکن است بر کیفیت و موفقیت 
توانـد باعـث بهبـود    نشا تأثیر منفی بگذارند. تغذیه مناسـب مـی  

ز بـه  هاي محلول گیاه در زمان مناسـب، بـدون نیـا   کربوهیدرات
  تأخیر در نشاکاري، گردد. 

از طرف دیگر، اسیدهاي آمینه به عنـوان یکـی از مهمتـرین    
کننده طبیعی مطرح هستند و امـروزه از ایـن ویژگـی    مواد کالت

نــام آنهــا در بحــث تغذیــه و تولیــد انــواع کودهــاي کالتــه بــه 
هــاي گــردد. کــاربرد کــالتآمینــوکالت اســتفاده وســیعی مــی

یل در جذب و انتقال عناصـر غـذایی در   تسهآمینواسیدي باعث 
 18، 1گردد (بهبود رشد و نمو گیاهان میدرون گیاه و در نتیجه 

هـاي کـاربردي کـه    ). در پژوهش حاضـر نیـز آمینـوکالت   19و 
درصد اسیدآمینه دارند، باعث بهبود رشد و  25-5غلظتی حدود 
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 کیفییت نشا در مقایسه با گیاهان شاهد گردیدند و این امر بـراي 
نشـان  ها بـود.  تر از دیگر آمینوکالتآمینوکالت بیومین مشخص

ی بـر عناصـر،   کننـدگ کـالت داده شده که اسیدهاي آمینـه تـأثیر   
). همچنــین، 19و  18دارنــد ( عناصــر کــم مصــرفمخصوصــاً 
ها باعث بهبود متابولیسم نیتروژن و رشد و نمو گیـاه  آمینوکالت

هاي حـاوي آهـن   الت). در استفاده از آمینوک24و  1گردند (می
طوري کـه بهبـود جـذب و انتقـال     دست آمد بهنتایج مشابهی به

هـاي  یافتـه  ).15(آهن، روي و نیتروژن در گیاه مشاهده گردیـد  
زمینی و گنـدم  یبسفرنگی، علمی در مورد گیاهان ذرت، گوجه

دهد که این بهبـود جـذب عناصـر غـذایی در کـاربرد      نشان می
وبی بـارز و منجـر بـه عملکـرد     ي آمینواسـیدي بـه خـ   هاکالت

  ).19(گردد بیشتري می
در بحث پرورش نشا، کیفیت و مقاومت نشا فاکتور مهمـی  

اي نقـش مهمـی در مقاومـت عمـومی     است. نیتروژن اسـیدآمینه 
گیاهان دارد و در این پژوهش نیز باعث بهبود کیفیت نشا گردید. 

ی یـا  پاشـ اسیدهاي آمینه حاوي آهن به صورت محلول با کاربرد
اي در شرایط قلیائیت زیاد محلول غذایی، نشان داده کاربرد ریشه

ها باعث افزایش رشد و نمو، غلظت کلروفیـل  شده که اسیدآمینه
). نشـان  11فرنگی گردید (و دیگر صفات رویشی در گیاه گوجه

لیتر بـر لیتـر اسـیدهاي    میلی 7/0و  2/0هاي داده شده که غلظت
هـا سـمی   تواند براي گیاهچهبرگی می آمینه براي کاربرد ریشه و

، EDDHAباشد. همچنین، نشان داده شده که کاربرد کالت آهن 
همراه با مخلوطی از اسیدهاي آمینه، باعث بهبود وضعیت جذب 

فرنگـی و پرتقـال مـی   هاي گیاهی گوجهو غلظت آهن در بافت
). اسید هیومیک نیز در بهبـود کـارآیی جـذب و    23و  22گردد (
طوري که نشان داده شده کـه  به ،عناصر غذایی مؤثر استانتقال 

لیتر بر لیتر اسـید  میلی 200و  150، 100، 50اي در کاربرد ریشه
بیشترین محتواي ، فرنگی و بادمجانهاي گوجههیومیک براي نشا

و بـراي بادمجـان    100فرنگی در کاربرد عناصر غذایی در گوجه
). بـه طـور   15( دسـت آمـد  میلی لیتر بر لیتـر بـه   200در کاربرد 

فولین، که کالتـی بـر اسـاس    مشابهی، در آزمایش حاضر، هیومی
اسیدهیومیک است، منجر به بهبود برخی صفات مرتبط بـا رشـد   

  فرنگی گردید. نشاي گوجه
 

  گیرينتیجه

هـاي  نتایج پژوهش حاضر بیـانگر کـارآیی مناسـب آمینـوکالت    
ین، از جهـت  فـول کاربردي، مخصوصاً ترکیب بیـومین+ هیـومی  

فرنگی، در مقایسه با تیمـار شـاهد و   افزایش کیفیت نشاء گوجه
و یا کـاربرد برگـی کـود ترکیبـی      NPKحتی کاربرد خاکی کود 

نتـایج بـه مراتـب     NPKباشد. کاربرد خـاکی  میکرو می -ماکرو
بهتري از کاربرد برگی آن را باعث گردیـد و ایـن بیـانگر نقـش     

گرچـه بـراي بسـیاري از     اصلی ریشه در تغذیـه گیـاهی اسـت.   
صفات مورد مطالعه، تفاوتی بین تیمارهاي آمینـوکالتی و تیمـار   

وجود نداشت، اما بـا توجـه بـه مشـکالت      NPKکاربرد خاکی 
هاي مربوط بـه کـاربرد خـاکی کودهـا،     محیطی و آلودگیزیست

توانـد  استفاده از کودهـاي آمینوکالتـه مـی   توان بیان نمود که می
ــر اي کودهــاي شــیمیایی جهــت افــزایش جــایگزین مناســبی ب

بـا   محیطـی باشـد.  هاي زیستکارآمدي کودها و کاهش آلودگی
ـ    ویـژه در  هتوجه به تحقیقات اندکی که در مورد تغذیـه نشـا و ب

هـا  پاشـی آمینـوکالت  محلـول  ،آن وجود دارد تغذیه برگیمورد 
محیطـی)،  بدون آثـار منفـی جـانبی (گیـاهی و زیسـت     تواند می

  .داشته باشدهاي پرورش نشا در سیستمکاربرد مؤثري 
امروزه، نشاکاري یک صنعت تخصصی و اقتصـادي اسـت   

متـراکم، میـانگره    رشد قـوي و که هدف آن تولید نشاء مقاوم با 
باشـد.  م کمبود میئفاقد عال، و گسترده هاي انبوه وکوتاه، ریشه

فرنگـی مـی  گوجـه هاي جوان کوددهی و تغذیه مناسب گیاهچه
مهمی در سالمت و قدرت رشد بعدي آنها در مزرعه نقش تواند 

کـاربرد کودهـایی    . از طرف دیگر، امـروزه داشته باشدیا گلخانه 
طـوري کـه حتـی    با بنیان آمینواسیدي بسیار رایج شده است. بـه 

جدا از عناصر میکرو، عناصر ماکرو را هم به این فرم روي گیـاه  
هـا،  ز آمینـوکالت رغم استفاده وسیع اکنند. علیپاشی میمحلول

پاسخ رشد و نمو و کمیت و کیفیت تولید گیاهان در کاربرد آنها 
به خوبی مشخص نیسـت. لـذا، تحقیقـات بیشـتري بـا گیاهـان       

  مختلف در این زمینه مورد نیاز است.
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