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 چکیده

بلوك پايه در قالب طرح فاکتوريل صورتبه يآزمايش گاه در دو رقم هندوانهعارضة پوسیدگي گل بر پاشي با کلرور کلسیممحلول بررسي اثر منظوربه
. عوامدل  شدد اجدرا   1387سدال زراعدي    ودرتحقیقات کشاورزي گنبدد   ستگاهيدراگري و چارلي چارلستون ارقام هاي کامل تصادفي در سه تكرار بر روي

ي رید گانددازه کلسیم( بود. صفات  در هزار کلرور 8و  5، 3، 0پاشي کلسیم )چهار سطح محلول( و چارلي و گريچارلستون)هندوانه  آزمايش شامل دو رقم
میوه، تعداد میوه آلوده و تعداد میوه سالم شده شامل: متوسط وزن میوه، متوسط طول میوه، طول قسمت پوسیده میوه، بريكس، ضخامت پوست، عملكرد 

اثدر   شدد.  هدا آندرصدد( در بافدت    3/0 /. درصد بده 24 )از پاشي با کلرور کلسیم سبب افزايش کلسیمبود. نتايج تجزيه برگ و میوه نشان داد که محلول
ي با پاشمحلول کهيدرحالدار نبود، تعداد میوه معني پاشي سطوح مختلف کلرور کلسیم بر متوسط طول میوه، طول قسمت پوسیده، عملكرد میوه ومحلول

میوه آلدوده در   588و  1667 بیترت بهدر هزار 8ي صفر در هزار و مارهایت کهيطوربهي کاهش داد، داريطورمعنبهي آلوده را هاوهیمکلرور کلسیم تعداد 
 هكتار داشتند.

 
 وکود غذاييعناصر  ،عملكردگري، چارلي، چارلستون :كلیدی یهاواژه

 

   1 مقدمه

جات بدوده و در ودوراك انسدان،    صیفي نيترمهمهندوانه يكي از 
رود. اين گیاه بومي مناطق گدرم آفريقدا   علوفه و الكل به کار مي هیته

 ازآنجدا بوده و پرورش آن ابتدا در مصر قديم و هندوستان آغاز شدده و  
ر نزديد  و  واو ازجملهاز طريق درياي مديترانه به کشورهاي مختلف 

(. سطح زير کشت هندوانه در دنیا در سال 5آسیا گسترش يافته است )
میلیدون   4/105میلیون هكتار و تولید سداننه آن   5/3در حدود  2012

تن  30(. متوسط عملكرد میوه هندوانه در جهان 6تن میوه بوده است )
گزارش شده است. سطح زير کشت هندوانه در همین سدال در کشدور   

میلیون تن بدوده اسدت. متوسدط     8/3ر هكتار و تولید آن نیز هزا 145
در .تن گزارش شده اسدت  26عملكرد میوه هندوانه در کشور در حدود 
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 1031سطح زير کشت آبدي هندوانده در اسدتان گلسدتان      1390 سال
تن  24522هكتار، میزان تولید آبي 3829هكتار، سطح زير کشت ديم 

کیلدوگرم در   23784هندوانده   بوده و همچنین متوسدط عملكدرد آبدي   
کیلوگرم در هكتدار   14888هكتار و متوسط عملكرد ديم اين محصول 

جذب و انتقدال کلسدیم در   (27ه يانگ هونگ )تبه گف (.1گزارش شد )
اصلي است. اولین مرحله عبور از کدورتكس   مرحلهگیاه ترکیبي از سه 

 تيد درنهاريشه به آوند چوبي، مرحلة دوم انتقال داول آوندد چدوبي و   
(، اظهدار  26ها است. وايت و براودلدي ) ها و میوهتوزي  کلسیم به برگ

داشت که گیاهان ترجیحاً کلسیم را از محلول واك از طريق سیسدتم  
آورند وي همچنین بیدان نمدود کده کلسدیم از مسدیر      ريشه بدست مي

ها رو به بدان حرکدت   )همراه با جريان تعرق( از میان ريشه آپوپالست
يابدد.  هاي مختلف گیاه انتقال مدي از طريق آوند چوبي به اندام کرده و

 مقددار . دارد تیاهم وهیم تیفیک و دیتول سالمت، نظر از مطلوب هيتغذ
 ياهيد تغذ مطلوب تیوضع اساس درواك ييعناصرغذا يکاف نسبت و
 ييغدذا  عناصدر  جدذب  از اسدت  ممكن طيشرا يامابرو. باشنديم اهیگ

 عرضده  هدا آن بده  ييغذا عناصر يکاف قدارم به که ييهاواكدر يحت
 صده ینق نيد ا معمدونً  بدرگ  يپاشد  (. محلول12) کنند يریجلوگ شده،

(، بیان داشتند که 24سلطاني و همكاران ). دهديم فیتخف اي راجبران

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 61-69 .، ص1396 بهار، 1، شماره 31جلد 
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گاه هندوانه نتیجة کمبود کلسیم ناشدي از مشدكل   علت پوسیدگي گل
هاي رطوبتي هدوا و  تنش هاي هوايي در اثرجذب و انتقال آن به اندام

(، در مطالعات ودود نتیجده گرفتندد،    8. هاوارد و همكاران )استواك 
شود که گاه هندوانه ميعوامل زيادي باعث بروز عارضة پوسیدگي گل

 اگرچده  هدا آنباشد. به گفتدة  کمبود کلسیم مي هاآن نيترمهميكي از 
اجداز    کلسیم به مقدار کافي موجود است ولدي شدرايط وداك و گیداه    

اظهار داشتند که به دلیل جدذب   تينها در هاآندهد. جذب آن را نمي
کلسیم عنصري است . پاشي صورت گیردبهتر برگي بهتر است محلول

ها به مقدار انددکي  که با ساير عناصر از اين نظر که در مقايسه با برگ
(. شواهدي وجدود دارد  23شود  تفاوت دارد )هاي گوشتي ميوارد میوه

در وربزه کلسیم موجب تنظیم ندرم شددن و زوال میدوه در سدطح      که
(، بیان داشتند که پوسیدگي 13ماتئو و سالوادور ) (.11) شوديمغشايي 

گدداه، اوددتالل فیزيولددوعيكي معمددولي اسددت کدده در هندواندده    گددل
.(CitrulluslanatusL) گداه ممكدن   پوسدیدگي گدل  آيد. به وجود مي

انه در دنیا اتفاق افتد و ايجاد وسدارت  است در تمام مناطق تولید هندو
اين عارضه را به ناکدافي بدودن    هاآندرصد را نشان دهد.  50بیش از 

 روش نيتدر سداده گاه میوه بیان مربدو  دانسدتند.   مقدار کلسیم در گل
. اسددت آن يپاشددمحلددول وهیددم میکلسدد سددطح حددداکنرنمودن يبددرا

 جدذب  تيحددود م لید دل بده  هدف نيا به دنیازمواردرس ياریامادربس
 مشدكل  وهید درم آن حرکدت  تيمحددود  و وهیم درون به میونفوذکلس

( طدي بررسدي اثدر مصدرف     3دنیس اسكات و همكداران )  (.14) است
عنصر در برگ و پوست میوه سه رقم هندوانه گزارش  برغلظتکلسیم 

گدري، کريمدزون   هدا )چارلسدتون  نمودند که بین ارقام مورد مطالعه آن
ز نظر تجم  کلسیم در بافدت پوسدت هندوانده    سويت و تراي ايكس( ا

تفاوت وچود داشت. همچنین گزارش نمودند با افزايش مقدار مصدرف  
گدري  کلسیم وقوع عارضه پوسیدگي گلگداه فقدط در رفدم چارلسدتون    

اي بین مقدار کلسیم در بدرگ و پوسدت میدوه    کاهش يافت. اما رابطه
 ارقام هندوانه با پوسیدگي گلگاه وجود نداشت.

(، نشان داد که حداکنر سرعت نسبي رشد میدو  گوجده   22ور )سائ
افتد. در اين دوره افشاني اتفاق ميروز بعد از گرده 15تا  12 فرنگي در

گاه ضروري توسعة سري  میوه، کلسیم براي جلوگیري از پوسیدگي گل
( نیددز بیددان کردنددد کدده جددذب کلسددیم 19اسددت. پددايوا و همكدداران )
وورشیدي و درجه حرارت سیسدتم ريشده    همبستگي زيادي با تشعش 

( نشان دادند کده جدذب کلسدیم    16دارد. همچنین مورارد و همكاران )
ي  فرآيند غیرفعال در طول شدیب   عنوانبهطور وسی  توسط ريشه به

الكتروشیمیايي، همراه با جذب يا وروج آب در طي روز و فشار ريشده  
بط بدا کمبدود   هدا مدرت  ترين ناهنجداري درطي شب مطرح است.  مهم

هداي  غلظدت  اگرچده . استگاه عارضة پوسیدگي گل صورتبهکلسیم 
هدا جلدوگیري نمايدد،    تواند از تمام اين ناهنجداري بانيي از کلسیم مي
شدود.  ظداهر نمدي   ها صرفاً به واطر کمبود کلسدیم ولي اين ناهنجاري

گاه توسط رالیق و چوکدا  اولین شواهد از ارتبا  کلسیم با پوسیدگي گل
نشان دادند که هر زمدان مقددار کلسدیم میدوه      هاآن(، کشف شد. 20)

گداه بده   ي پوسیدگي گلطورکلبهدرصد باشد  2/0گوجه فرنگیكمتر از 
گداه بده   ( نشان دادند که پوسیدگي گل7آيد. هو و همكاران )وجود مي

دلیل تأمین کم کلسیم در محیط غدذايي نبدود، بلكده در اثدر افدزايش      
)قسدمت   در قسمت بزرگ شدن سري  سلول میدوه تقاضا براي کلسیم 

در مطالعده   هاآن، که آوند چوبي قدرت تأمین ندارد. است انتهاي میوه(
ها را با چهار گدروه مختلدف تلقدیح کردندد کده چهدار       روي فلفل، گل

ها نشان دادندد کده بدا    سرعت رشد مختلف میوه دارند. بارگذاري گرده
گاه افزايش رده( پوسیدگي گلافزايش سرعت رشد میوه )افزايش بار گ

گاه همبسدتگي منفدي بدا غلظدت کلسدیم میدوه       يافت و پوسیدگي گل
يوقتگاه گوجه فرنگي و هندوانه داشت. همچنین، وقوع پوسیدگي گل

، تعدرق بیشدترو   هدا برگکودهاي داراي نیتروعن زياد)افزايش رشد  که
یم(، پتاسدیم  رشد سريعتر میوه(، گوگرد زياد، منیزيوم زياد)رقابت با کلس

)رقابت با کلسیم(، کلر زيداد و کلسدیم کدم، اسدتفاده شدود، بدان        زياد
گاه را کمبدود کلسدیم و   ( علت اصلي پوسیدگي گل10باشد. کِیت )مي

هاي رطوبتي، وشدكي، شدوري و رشدد سدري  کده      عواملي منل تنش
هاي نزدي  به انتهاي میوه با مشكل مواجده  انتقال کلسیم را به بافت

 .برشمرد، کنندمي
 

 مواد و وروش ها

در ايستگاه تحقیقات کشداورزي گنبدد    1387سال  دراين آزمايش 
اجدرا شدد. وداك    کیلومتري شمال شرقي شهرستان گنبد  پنج درواق  

هاي کلسي زرال و رعيم حرارتي منطقه منطقه مورد مطالعه جزو واك
افي مورد مطالعه در ي  فیزيوگر زمین،از نظرفیزيوگرافيترمی  است. 

River alluvial plain    باشدد.  قرار گرفته و داراي شدیب ماليدم مدي
باشد. کمي قلیايي مي آن pHواك محل اجراي آزمايش شور نبوده و 

میزان فسفر، پتاسیم، آهن، بر و کلسیم واك کافي بدوده ولدي مقددار    
 (.1 )جدول آن کم بود استفادهروي قابل 

 
1387حقیق در سالنتايج تجزيه خاك محل اجرای ت -1جدول   

Table 1- Results of soil test of the experiment site in 2011 

pH  

(1:5) 

EC     CaCO3 OC SP N  P K Fe Zn B خاك بافت  

Soil texture )1-dS.m)  )%(  (1-mg.kg) 

8.1 0.73  20 1.46 52 0.15  9 350 2.6 0.6 2 
 لومي سیلتي

Silty-Loam 
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هداي کامدل   بلوكطرح پاية در قالب  فاکتوريل صورتبهآزمايش 
هندوانه  شامل دو رقم عوامل آزمايشيشد.تكرار اجرا  درسهتصادفي و 

و  Asgrow(USA)تولیدددي شددرکت ( يوچددارل گددريچارلسددتون)
کلسدیم(   در هدزار کلدرور   8و  5، 3 ،0پاشي کلسیم )محلول چهارسطح

رديدف  ل متدري بدود. فواصد    10 شامل چهار وط کاشت هرکرتبود. 
شده  بذرکاشتهسه  هرکپهدر  .بود متر 75/0 و 3 ي رديف به ترتیبورو
)بدون تنش  شدند. آبیاري در شش مرحلههمراه با وجین اول تن  که 

پاشي کلرورکلسدیم  محلولجوي و پشته انجام شد.  صورتبه رطوبتي(
تعدداد   .شدد سه نوبت انجام  روزدر 15به فاصله قبل از تشكیل میوهو 

هداي آلدوده بده پوسدیدگي     لم، متوسط وزن میوه، تعدداد میدوه  میو  سا
جداگانده   طوربهدو رديف وسط، با رعايت حاشیه از طرفین، گاه در گل

گیري کلسیم و پتاسیم بافت آلدود   براي اندازه تعیین شدند.برداشت و 
هاي بافت آلدوده  میوه در هر سه چین در زمان رسیدگي برداشت نمونه

هدا بدا يكدديگر ترکیدب شدده و      پايان اين نمونه جدا شده و سپس در
گیدري کلسدیم   هاي مرکب مورد تجزيه قرار گرفتند. براي انددازه نمونه

چهدارمین بدرگ از   بافت برگ و گل در هر سه چین در زمان گلددهي  
ه و انتخاب و بالفاصله بده آزمايشدگاه منتقدل شدد     بوتهقسمت باني 

دستگاه رفرکتدومتر دسدتي بدا    نیز با  بريكس مورد تجزيه قرار گرفتند.
ي شدد. پدس از   ریگاندازهساوت کشور آلمان  OSK 7926مشخصات 

هددا از طريددق تجزيدده و تحلیددل دادههددا از مزرعدده، آوري دادهجمدد 

 .شد انجام SASافزارنرم

 

 نتايج و بحث

پاشدي  نمائید، تاثیر محلولمشاهده مي 2جدول دري که طورهمان
نبدود،   داريمعند ارقدام هندوانده    وهید م برطدول با کلرورکلسیم واثررقم 

کلسیم بر متوسط طول میو  ارقام هندوانده  × اثر متقابل رقم  نیچنهم
 (.2)جدول نبود داريمعن

داري هاي مختلف کلرور کلسیم تأثیر معندي پاشي با غلظتمحلول
اين صدفت تحدت تداثیر     بر طول قسمت پوسید  میوه هندوانه نداشت،

 هاي میلیكیدان و (. اين نتايج در تناقض با يافته2)جدول  ارقام نیز نبود
ي کلسیم را گدزارش  پاشمحلول(که افزايش طول میوه با 15) همكاران

بريكس يا درصد مدواد جامدد محلدول، صدفت مهمدي در       کردند، بود.
يمکه بان بودن آن بازار پسندي محصول را افزايش  باشديمهندوانه 

داري بدر  فدزايش يدا کداهش معندي    گونه تأثیري در ا. کلسیم هیچدهد
کلسدیم نیدز   × بريكس نداشت،همچنین اثر رقدم و اثدر متقابدل رقدم     

)جددول   دهدد (. نتايج تجزيه واريانس نشان مي2 دار نشد )جدولمعني

ي مختلف کلسیم بر ضخامت پوست ارقام هندواندة  هااثرغلظت( که 2
درصدد   5در سدطح   هدا آنتأثیر بوده ولي اثر متقابدل  مورد آزمايش بي

( 3يدنیس اسكات و همكاران )هاافتهدار بود. اين نتايج مشابه با يمعني
مبني بر عدم رابطه بین غلظت کلسیم و ضخامت پوسدت میدوه بدود.    

( در بررسدي ودود جهدت تدأثیر     3همچنین دنیس اسكات و همكاران )
کاربرد کود کلسیم بر روي ارقام هندوانه بیان کردندد کده بدا افدزايش     

م، اثر متقابل آنتوعني )هسته زايي( میوه در روزهاي بعد از غلظت کلسی
هاي عنصدر  گاه میوه و يا انتهاي ساقه، بر غلظتگلدهي و قسمت گل

در بافت پوست مؤثر هستند. عملكرد میوه در بین تیمارهاي کلسیمي، 
کلسیم نیز × داري وجود نداشت، همچنین اثر متقابل رقم تفاوت معني

(. اين نتیجده بدا مشداهدات دندیس اسدكات و      2 ول)جد دار نبودمعني
ي کلرورکلسیم بر عملكرد پاشرمحلولیازعدمتأث( که حاکي 3همكاران )

( 11ي میلیكان و همكاران )هاافتهيبا اگرچهباشد. میوه بود، منطبق مي
 و مشداهدات  مبني افزايش عملكرد در گوجه فرنگي با افزودن کلسدیم 

ودداکي و  صددورتبددهرد کلسددیم ( کدده در دو روش کددارب18اولسددن )
پاشي سبب کاهش اندك عملكرد هندوانده  پاشي، روش محلولمحلول

هاي آلوده تدأثیر  . اثر کلسیم بر روي تعداد میوهباشديمشد، در تناقض 
× درصد داشته، ولي اثر رقم و اثر متقابدل رقدم    1داري در سطح معني

میدو  آلدوده در    (. میانگین تعدداد 2 )جدول نبوده است داريمعنکلسیم 
 588و  817، 1144، 1667در هزار بده ترتیدب    8و  5، 3، 0تیمارهاي 

(. نتدايج ايدن تحقیدق بدا مطالعدات      3 )جدول میو  آلوده در هكتار بود
کاربرد کلسیم را بدر روي   هاآن( مطابقت دارد. 2سیرولي و سیكارس )

سدوئیت  گري و رقدم نسدبتاً مقداوم کريمسدون    رقم حساس چارلستون
هداي  وانه مورد بررسي قرار داده و مشاهده نمودند که تعدداد میدوه  هند

دنیس اسدكات   گاه کاهش يافت. مشاهداتدچار عارضة پوسیدگي گل
( تحت عنوان تأثیر کاربرد کلسیم بر بافت برگ و پوست 3و همكاران )

میو  هندوانه نیز مؤيد اين مسأله است که با افدزايش میدزان کلسدیم    
 گاه کاهش مي يابد.ده به پوسیدگي گلهاي آلودرصد میوه

اي ( در مطالعده 17در مغايرت با نتايج اين مطالعه موحمد و سامز )
گداه سده   با عنوان اثرات کلسیم بر روي عملكرد و شیوع پوسیدگي گل

رقم گوجه فرنگي )مونتاين، سلبريتي و سان رايز(، مشاهده کردند کده  
داري بدر  وانست تأثیر معندي استفاده از کلسیم به شكل کلرور کلسیم نت

هداي  هاي آلوده داشته باشد. بیشدترين تعدداد میدوه   کاهش تعداد میوه
آلددوده مربددو  بدده تیمددار عدددم محلددول پاشددي کلسددیم و کمتددرين    

در هدزار کلدرور    8ي آلوده از تیمار محلول پاشي با غلظت هاوهیمتعداد
 (1)شكل  کلسیم بود
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 پاشی كلرور كلسیمتحت تاثیر محلول هندوانه قامسی ارصفات مورد برر هایمیانگین -3جدول

Table 3.Means of traits studied in watermelon varieties affected by calcium chloride spraying 

سالم تعداد میوة   

 

 متوسط وزن

 میوه

 

 متوسط طول میوه

 

طول قسمت 

 پوسیدة

 میوه

بريک

 س

 

 ضخامت پوست
 

 عملکرد میوه

 

 

 تیمار

Number of healthy 

fruits  

(No./ha) 

Fruit 

weight  

 (Kg) 

Fruit length 

 (cm) 

Rotten Length 

 (cm) 

Brix  

(%) 

Rinddiameter 

 (cm) 

Fruit yield 

 (Kg/ha) 
Treatment 

 ارقام       
Var 

3010 a 6.56 a 28.47 a 1.92 a 8.98 a 0.83 a 19744 a 
 چارلستون گري

C.Grey 

3132 a 6.48 a 26.97 a 1.78 a 8.99 a 0.86 a 20295 a 
 چارلي

Charlie 

       
 کلسیم
Ca 

     2907 ab 7.30 a      29.28 a       1.51 a 9.17 a 0.87 a 21223 a 
 در هزار 0

0 per 1000 

     3135 ab 6.45 a      27.42 a       1.83 a 8.93 a 0.78 a 20221 a 
 ردر هزا 3

3 per 1000 
     3484 a 5.70 a      25.64 a       2.21 a 9.10 a 0.88 a 19860 a 5 5در هزار per 1000 

     2832 b 6.63 a      28.54 a       1.86 a 8.75 a 0.88 a 
18744 a 

 
 per 1000 8در هزار 8

           *    ns                ns         ns              ns             ns          ns               

 هستند LSD آزمون براساس آماري معني دار تفاوت فاقد هستند، مشترك حرف دري  حداقل که درهرستون هرگروه اعداد
Values at each column with at least one similar letter donot have significant differences based on LSD test 

 

 
 آلوده به پوسیدگی گل گاه هندوانه یهاوهیممختلف كلرور كلسیم بر تعداد  یهاباغلظتتاثیر محلول پاشی  -1شکل 

Figure 1- Effects of spraying with different levels of calcium chloride on number of blossom-end rot infected fruits of 

watermelon  
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هاي مختلف کلرور کلسدیم  پاشي غلظتمیو  سالم با محلولتعداد 
اثدر رقدم و اثدر     اگرچهدر صدد داشدتند،   5داري در سدطح  تفاوت معني
تدأثیر بدود   کلسیم بر تعداد میو  سالم از نظر آمداري بدي  × متقابل رقم 

(. نتايج تجزيه واريانس مقادير مختلف کلسیم در بافت میدو  2)جدول 
، با افزايش غلظت محلول دهديمگلگاه نشان به پوسیدگي  هاي آلوده

 شدده اسدت   داريمعند کلرور کلسدیم میدزان کلسدیم بافدت میدوه نیدز       
 مرحلده کلسیم برگ و گدل در   برغلظت(. همچنین اثر کلسیم 4)جدول
(. اثرکلسیم بر میزان پتاسیم بافت میدوه  4 )جدول شد داريمعنگلدهي 

مشداهدات کاشدي و    (. ايدن نتدايج منطبدق بدا    4 )جدول نشد داريمعن
پاشي کلسیم میزان کلسیم بدرگ در  با محلول باشدکهيم( 9همكاران )
( 7ي افزايش يافت. به گفتدة هدو و همكداران )   داريطورمعنبههندوانه 

تقاضاي گیاه براي جذب کلسیم در مرحلة بدزرگ شددن سدري  میدوه     
راين يابد و آوندهاي گیاه قدرت تأمین کلسیم را ندارند. بنابافزايش مي

 باشد.پاشي با کلسیم بهترين گزينه ميمحلول

در اين مطالعه همچنین اگرچه افزايش غلظت کلرور کلسیم سبب 
افزايش میزان کلسیم برگ و گدل در مرحلدة گلددهي شدد و غلظدت      

هاي هوايي منل برگ و گل کلسیم در اثر کاربرد کلرور کلسیم در اندام
درصد ماده وش  افزايش  33/2تا  91/1هندوانه در مرحلة گلدهي از 

يافت، ولي اين میزان نسبت به میزان متداول کلسیم در بدرگ و گدل   
هاي هوايي هندوانه بسیار کمتدر بدود. دامندة غلظدت کلسدیم در      اندام
درصد مداد  وشد  گدزارش     24/5تا  66/3هاي هوايي هندوانه اندام

ه (. از طرفي غلظت کلسیم بافت آلود  میو3) شده است دنیس اسكات
درصدد مداد  وشد  بدود کده      30/0تدا   24/0در اين تحقیق در دامنه 

درصدد بافدت میدوه     3/0تا  2/0مشابه غلظت متداول آن که در دامنه 
(. 3باشد و در مشاهدات محققین ديگر گدزارش شدده اسدت، بدود )    مي

گاه در ايدن مطالعده عمددتاً    شود که پوسیدگي گلبنابراين مشاهده مي
برگ و گدل در مرحلدة گلددهي قرارگرفتده     تحت تأثیر غلظت کلسیم 
 هاي آلوده براين مسأله مؤثر نبود.است و غلظت کلسیم بافت

 
 هندوانه ارقام درمرحلةگلدهی وگل برگ وبافت میوةآلوده دربافت میوپتاس قاديركلسیمم واريانس تجزيه -4 جدول

Table 4.ANOVA of calcium and potassium content in tissues of BER inffected fruits and leaves at flowering stage in 

watermelon varieties. 

 كلسیم برگ و گل در

 مرحله

 گلدهی

وهپتاسیم بافت آلودة می  

در مرحلة رسیدگی 

 برداشت

 كلسیم بافت آلودة میوه

 در مرحلة رسیدگی برداشت
 منابع تغییرات درجة آزادی

Leaf and flower Ca 

at flowering 

Potassium of rotten 

fruit tissue at ripening 

Calcium of rotten fruit 

tissue at ripening 

Degree of 

freedom 
SOV 

0.008 ns 0.29 ns 0.005 ns                  2 
 تكرار
Rep 

0.015 ns   0.17 ns 0.0004 ns               1 
 رقم
Var 

0.187** 0.17 ns 0.004** 3 
 کلسیم
Ca 

0.005 ns 0.3 ns   0.0003ns 3 
 کلسیم× رقم 

Ca×Var 

0.005 0.14 0.0002 14 
 وطا

Error 

3.46 13.27 5.89  
 ضريب تغییرات

C.V. 

 دارمعني تفاوت عدم و درصد 1 و 5 احتمال داردرسطوحمعني ترتیببهnsو**،*
*, **, ns show significance at 5 and 1 % probability level and non-significance, respectively 

 
در هدزار   8پاشي با غلظت به عبارت ديگر حتي در شرايط محلول

کلرور کلسیم، اگرچه میدزان کلسدیم بدرگ و گدل در مرحلدة گلددهي       
داري يافته اسدت  پاشي )شاهد( افزايش معنينسبت تیمار بدون محلول

هدا  ندام(، ولي مقدار آن نسبت به دامنة نرمال کلسیم در اين ا5)جدول 
 (.2 )شكل بسیار کمتر بود

پاشددي کلددرور کلسددیم نتوانسددت تددأثیر  در ايددن مطالعدده محلددول

داري بر متوسط وزن میوه، متوسدط طدول میدوه، طدول قسدمت      معني
پوسیده، شاوص بريكس، ضخامت پوست و عملكرد میوه داشته باشد، 

 رغدم وجدود کلسدیم   هاي آلوده مؤثر بود. عليدرحالي که بر تعداد میوه
هاي منطقة مورد آزمايش به دلیل آهكي بدودن، ريشدة   کافي در واك

هندوانه در موق  رشد سري  میوه، توانايي جذب کلسیم را نداشدته و از  
رو گیاه در ايدن زمدان بدا کمبدود کلسدیم مواجده شدده و عارضدة         اين
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 شود.ها مشاهده ميگاه در بعضي از میوهپوسیدگي گل
 

ی مقادير مختلف كلسیم و پتاسیم بافت میوة آلوده و بافت برگ و گل در مرحلة گلدهی ارقام هندوانههامقايسه میانگین -5جدول   
Table 5- Mean comparison of various amounts of Ca and K in rotten fruit tissues and leaf and flower tissues of 

watermelonvarieties at flowering and at different calcium levels. 

یگلده درمرحله وگل برگ میكلس  
Leaf and flower Ca at flowering 

(%) 

ة كلسیم بافت آلودة میوه در مرحل

 رسیدگی برداشت
Calcium of rotten fruit tissue at 

ripening 

(%) 

وه در پتاسیم بافت آلودة می   

 مرحلة رسیدگی 
Potassium of rotten fruit 

tissue at ripening 

(%) 

 تیمار
Treatment 

   
 ارقام
Var 

2.15 a 0.26 a 2.80 a 
 چارلستون گري

Charleston Gray 

2.10 a  0.26 a 2.55 a 
 چارلي

Charlie 
 Ca کلسیم   

1.91 d 0.24 c 2.70 a 0 0در هزار per 1000 
2.06 c 0.25 b 2.62a 3 3در هزار per 1000 

2.18 b 0.26 b 2.75 a 5 5در هزار per 1000 

2.33 a 
0.30 a 

 
2.65 a 8 8در هزار per 1000 

 هستنددرصد  5در سطح احتمال LSDآماري بر اساس آزمون معني دار اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل در ي  حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت 

Values at each column with at least one similar letter do not have significant differences based on LSD test at 0.05 probability level 
 

 
 در صد كلسیم برگ و گل در مرحله گلدهیباغلظت های مختلف كلرور كلسیم بر  یپاشمحلولتاثیر  -2شکل 

Figure 2- Effects of spraying with different levels of calcium chloride on calcium content of leaves and flowers at flowering 
 

پاشي با کلرور کلسیم براي کاهش بنابراين بهترين راهكار، محلول
تدوان عالمدت   گاه را مدي باشد. پوسیدگي گلهاي آلوده ميتعداد میوه

کمبود کلسیم در بافت تحتاني میوه در طي توسعة سري  سلول در نظر 
پاشدي  وان اين عارضه را در هندوانه، بدا محلدول  ترو، ميگرفت. از اين

هاي جوان به حداقل رسداند. بهرحدال ايدن تیمدار     کلسیم بر روي بوته
پاشي منظم کلسدیم بدا   تواند مفید واق  شود که محلولفقط زماني مي

گداه  هدف میوه جوان قبل از مشاهد  هر نوع عالمدت پوسدیدگي گدل   
ي کلسدیم در جلدوگیري از   پاشد محلول تیموفقانجام شود. گاهي عدم 

گاه ممكن است به دلیل کاربرد نامشخص روي پوشدش  پوسیدگي گل
کامل گیاه، بدون ارزيابي نمو میوه باشد. با توجده بده اينكده در طدول     

 18درجه حرارت کمتر از  روزهادوره رشد هندوانه دراين پروعه، بیشتر 

ل توجده نبدود.   بوده تاثیر گرما بر پوسیدگي گلگاه قاب گراديسانتدرجه 
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 نيبندابرا ي نیز تاثیر گدذار نبدوده اسدت.    وشك منظمي با آبیاري ازطرف
تواند تا حد زياد در هزار مي 8ي با کلرور کلسیم و با غلظت پاشمحلول

 موثر باشد.
 

 كلی گیرینتیجه

پاشي کلدرور کلسدیم بدر بهبدود     تحت شرايط اين آزمايش محلول

هش عارضده پوسدیدگي گلگداه    عملكرد هندوانه موثر نبود، ولي در کدا 
، دهديمهندوانه که بازار پسندي و قابلیت نگهداري هندوانه را کاهش 

پاشدي  ي تاثیر داشت. با توجه به هزينه اندك محلدول داريصورتمعنبه
پاشي با کلدرور  محلول شوديمکلرور کلسیم به کشاورزان عزيز توصیه 

ر به بازار عرضه درهزار صورت گیرد، تا محصول بهت8کلسیم با غلظت 
 شود.
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