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 چکیده

ثِ هٌظَر ثزرعی اثز هحلَل پبؽی ثب ٍرهی ٍاػ ثز تَسیغ ولغین ٍ هٌیشین در اًذاهْبی سایؾی ٍ رٍیؾی دٍ رلن       

هحلی ٍ خذیذ ٍ  ًمؼ آى در وٌتزل ػبرضِ فیشیَلَصیه پَعیذگی گلگبُ در گَخِ فزًگی دٍ تیوبر تغذیِ ثزگی ؽبهل 

اًدبم ٍ در اٍاخز ؽْزیَر در هزحلِ ثلَؽ تدبری، اس  1393یبری ٍ ثب ٍرهی ٍاػ رلیك ؽذُ، در اٍاخز خزداد اعپزی ثب آة آث

توبم اًذام ّبی دٍ رلن گَخِ فزًگی رؽذ یبفتِ در هشرػِ، ًوًَِ گیزی ٍ همبدیز ولغین ٍ هٌیشین آًْب  اًذاسُ گیزی ؽذ. 

ولغین ٍ هٌیشین در اًذام ّبی ّز دٍ رلن ًغجت ثِ ؽبّذ اثزگذار ًتبیح ًؾبى داد وِ هحلَل پبؽی ثب ٍرهی ٍاػ ثز غلظت 

 ثَدُ ٍ هبًغ اثتالء ثِ ػبرضِ پَعیذگی گلگبُ در گَخِ فزًگی ّبی عجش ٍ هَخت وٌتزل آى در گَخِ فزًگی ّبی لزهش ؽذ.
 

 پَعیذگی گلگبُ، ٍرهی ٍاػ ،هحلَل پبؽی ،گَخِ فزًگی :کلوات کلیدی

 

 هقدهه .1

هیَُ ای اس خبًَادُ یىی اس  هْوتزیي عجشی ّبی   Lycopersicon esculentumثب ًبم ػلوی   َخِ فزًگیگ               

اس ایي رٍ ّوَارُ ًِ تٌْب در هشرػِ ثلىِ . [6] عَالًبعِ اعت وِ ثِ  عجت ارسػ تغذیِ ای  ثبال وبرثزد ٍعیؼی در دًیب دارد

وؾت ایي گیبُ اختصبؿ هی یبثذ ثِ عَری وِ در هٌبعك  لغوت ّبی ػوذُ ای اس فضبی هحبفظت ؽذُ ی گلخبًِ ای ثِ

هؼتذل، عغح سیز وؾت گلخبًِ ای افشایؼ چٌذ صذ درصذی عی دِّ ّبی اخیز داؽتِ اعت. در وؾبٍرسی ػالٍُ ثز ػَاهل 

ٍرهی ٍاػ . [5]ایؼ ػولىزد ٍ ویفیت هحصَالت دارد هحیغی ٍ هذیزیتی، تغذیِ گیبُ ًمؼ هْوی در افش

(Vermiwash)، یه ًَع وَد هبیغ ارگبًیه ٍ حبٍی تزؽحبت ثذى وزم  ،یذی ؽزوت فٌبٍر وَد عجیؼت در رؽتتَل

هیىزٍ ارگبًیغن ّبی هختلف  ،خیجزلیي ،عیتَویٌیي ،خبوی اعت. ایي وَد دارای َّرهَى ّبی رؽذ گیبُ ؽبهل اوغیي

خلَگیزی هی وٌذ ٍ آًشین ّبی هتؼذد  تزویجبتی وِ اس ثیوبری ّبی لبرچی هیىزٍثی ،هبًٌذ ثبوتزی ّبی هفیذ هثل استَثبوتز

 ،ولغین ٍ هٌیشین ٍ ػٌبصز ون هصزف هبًٌذ آّي ،پتبعین ˓فغفز ،اعت. ّوچٌیي حبٍی ػٌبصز غذایی پزهصزف هبًٌذ است

. ػٌصز ولغین ٍ هٌیشین ًمؼ هْوی در رؽذ گیبُ گَخِ فزًگی دارد. ووجَد ولغین عجت [1]عت رٍی ٍ هظ ا ،هٌگٌش

گَخِ فزًگی ٍ تَت فزًگی هی ؽَد. عبیز ًؾبًِ ّب  ,بالیی ٍ در حبل رؽذ گیبّبًی ًظیز خیبرچیي خَردگی ثزي ّبی ث

ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق ٍ . [4]  ولغین در ایي گیبُ اعت ِ فزًگی اس ًؾبًِ ّبی ثبرس ووجَدهبًٌذ پَعیذگی گلگبُ در گَخ

َرد ًیبس گیبّبى ثَیضُ ولغین ٍ هٌیشین، در ایي تأثیز هغلَة ٍرهی ٍاػ ثِ ػٌَاى وَد هبیغ ارگبًیه در  تبهیي ػٌبصز ه

پضٍّؼ اثز یه ثبر اعپزی ثزگی ٍرهی ٍاػ ثز تَسیغ ولغین ٍ هٌیشین ٍ وٌتزل پَعیذگی گلگبُ در دٍ رلن گَخِ فزًگی 

 .وؾت ؽذُ در هشرػِ ثزرعی ؽذ
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 هاهواد و روش .2

در اراضی وؾبٍرسی داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ  1392ل ثزای اًدبم ایي پضٍّؼ ثزرعی ّبی اٍلیِ در عب                  

همذهبت وؾت  ،هَرد اعتفبدُ ثزای اًدبم تحمیك اًتخبة ٍ پظ اس آهبدُ عبسی  ثب هبؽیي آالت گیالى اًدبم گزفت. سهیي

در  عبًتی هتز 5/1فزاّن ؽذ. عپظ ثذٍر دٍ رلن هحلی ٍ خذیذ گَخِ فزًگی تْیِ ٍ  ثذرّب ثب تزاون ثزاثز ٍ ػوك وبؽت 

در  ،ثِ سهیي اصلی هٌتمل ؽذًذ. پظ اس اًدبم هزاحل وبؽت ،اس سهبى وؾت ّفتِ 2خشاًِ  وؾت ؽذ ٍ پظ اس گذؽت 

خبن دادى ٍ آثیبری ثَتِ ّبی گَخِ ثغَر یىغبى اًدبم ؽذ. ثؼذ اس هؾبّذُ ػالئن  ،هزحلِ ی داؽت توبم اػوبل تٌه وزدى

عبًتی هتزی خبن عغحی هشرػِ ثب اگز،  0-25ب، ًوًَِ خبن  اس ػوك اٍلیِ ػبرضِ فیشیَلَصیه پَعیذگی گلگبُ در هیَُ ّ

درصذ وزثي در ًوًَِ خبن  تْیِ ٍ ثِ آسهبیؾگبُ ؽیوی ٍ حبصلخیشی خبن داًؾىذُ وؾبٍرسی داًؾگبُ گیالى هٌتمل ؽذ.

اسُ گیزی ؽذ. دعتگبُ اعپىتزٍ فتَهتز اًذ، ًیتزات خبن ثب اعتفبدُ اس هؼزف ثزٍعیي ٍ ثِ رٍػ ٍالىلی ثله (OC%)آلی 

هخلَط هؼزف ّبی هتیل رد ٍ هتیل ثلَ ٍ اعیذثَریه اعتفبدُ  ،ًزهبل  2ثزای اًذاسُ گیزی آهًَیَم خبن اس ولزٍر پتبعین  

ٍ فغفز  ،ول ًوًَِ خبن ثِ رٍػ ودلذال ٍ اوغیذ اعیَى تز  Nًزهبل تیتز ؽذ. 02/0ؽذ ٍ در ًْبیت ثب اعیذ عَلفَریه 

ئت زی ؽذ. عذین ٍ پتبعین خبن ثب اعتفبدُ اس اعتبت آهًَیَم ٍ دعتگبُ فلین فتَهتز لزاثِ رٍػ اٍلغي ٍ ثزی اًذاسُ گی

ثَتِ اًتخبة ٍ ثب  ٍرهی ٍاػ رلیك ؽذُ  اعپزی ؽذ. ثَتِ ّبی ؽبّذ ًیش فمظ ثب آة  25اس ّز رلن،  . ّوشهبى[2]گزدیذ 

ّز دٍ رلن هحلی ٍخذیذ ًوًَِ گیزی ٍ  ثزي ٍ ریؾِ در -عبلِ -هؼوَلی اعپزی ؽذًذ. در هزحلِ ی ثلَؽ تدبری اس هیَُ

درصذ رعَثت ٍ  هبدُ خؾه آًْب تؼییي ؽذ. اًذام ّبی  ،ٍسى خؾه ,ًوًَِ ّبی تز ثالفبصلِ ثِ آسهبیؾگبُ هٌتمل ٍ ٍسى تز

عبػت خؾه ٍ ٍسى ؽذ. پظ اس آى ًوًَِ ّب را در  72درخِ عبًتی گزاد ثِ هذت  80دٍ رلن گَخِ فزًگی در آٍى در دهبی 

 ،هؼ ػجَر دادُ ؽذ. عپظ اس اًذاهْبی ّز دٍ رلن گَخِ فزًگی 40وزدُ ثِ ًحَی وِ ًوبم آى عبییذُ ٍ اس اله  ّبٍى خزد

درخِ  500ٍسى  ٍ داخل وزٍسُ ّبی چیٌی لزار دادُ ؽذ ٍ در دهبی  ،گزم اس ّز اًذام پَدر ؽذُ ٍ اس اله ػجَر دادُ ؽذُ 1

عپظ در ػصبرُ حبصلِ همذار ولغین ٍ ل ٍ ػصبرُ گیزی ؽذ. عبًتی گزاد خبوغتز ٍ عپظ در اعیذ ولزیذریه رلیك ح

تْیِ ٍ گزاف ّبی Excel اًدبم ؽذ. در خبتوِ ًیش دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  EDTAهٌیشین  ثِ رٍػ تیتزاعیَى ثب 

 هزثَعِ رعن ؽذ
 

 

 نتایج و بحث           .3

   ( ٍ پبراهتزّبی هتؼذد در اًذاهْبی دٍ رلن گَخِ فزًگی 1 تدشیِ ی ؽیویبیی خبن عغحی هشرػِ اًدبم )خذٍل          

در هزحلِ ثلَؽ تدبری در اٍاخز تبثغتبى، درصذ رعَثت  اًذاهْبی هختلف ˓. ثب تَخِ ثِ ًتبیح(2تؼییي ؽذ )خذٍل ؽوبرُ 

ى اس خَد رلن ّبی هحلی گَخِ فزًگی ًغجت ثِ خؾىی ٍ تٌؼ ّبی آ.گیبُ در  رلن هحلی ثیؾتز اس رلن خذیذ ثذعت آهذ

خذیذ هیشاى ولغین ٍ هٌیشین ثیؾتزی ًیش ًغجت  رلن دچبر ثیوبری پَعیذگی گلگبُ ًؾذًذ.ادًذ ٍ همبٍهت ثیؾتزی ًؾبى د

. [3]بلِ ّب ٍون تز در ثذر هَخَد اعت ػٌصز ولغین ثیؾتز در ثزي ّبٍ عثبالتزی ثَد. دارای ػولىزد  داؽت ٍهحلی  رلنثِ 

 .ثزي، عبلِ ٍ ریؾِ ًغجت ثِ  اًذام سایؾی ثیؾتز اعت ػٌصز ولغین در 2ثب تَخِ ثِ خذٍل 
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(  هشرعه گوجه فزنگی در هزحله هیوه دهی0-25خاک  سطحی ) عوق  هقدار عناصز غذایی در -1جدول   

 است ول )درصذ(         وزثي آلی)درصذ(       هبدُ آلی )درصذ(      
2/34                    1/36                   0/149      

NO3
-
               NH4

+            
 Ca

2+
                 Mg

2+
                K

+                P(Bray)                     P(Olsen)   

(mg/kg)         (mg/kg)           (mg/kg)       )mg/kg)         (mg/kg)            (mg/kg)                   (mg /kg) 
28 36/9  60      24 168     9/3               26/8 

 
ورهی واش هحلول بابزگی دو رقن گوجه فزنگی   بعد اس اسپزی سایشی و رویشی در ویژگی انداههای  -2جدول   

ین هٌیشدرصذ     درصذ ولغین  درصذ هبدُ خؾه          رعَثتدرصذ         ٍسى خؾه         ٍسى تز        رلن ٍ اًذام       ًوًَِ         ؽوبرُ  

              8.81                  8.222                 22.12            11.21               41.23           121.121            ریؾِ          -ذیذخ               1 

  8.12                 8.222                  24.4              14.43              12.222           43.383              عبلِ          -خذیذ               2

8.84                  8.144                21.14             12.21               4.822            12.123              ثزي          -خذیذ               3  

8.82                  8.831                 2.81              31.32             41.142          434.122                هیَُ آلَدُ -خذیذ               4  

  8.84                   8.143                1.34               31.32             41.142          281.413             لغوت آلَدُ -خذیذ               5

8.84                   8.182                 1.24             33.14               41.323         148.811        هیَُ عبلن         -خذیذ               6  

8.881                  8.81                 11.34            22.84               12.222          142.332   عبلن لغوت اًتْبیی   -خذیذ              7  

8.881                 8.812                18.11            23.32                3.842            22.422     تِ هیَُ عبلن         -خذیذ               8  

8.881                8.812                23.21            11.12                 2.242            12.242           ثزي            -هحلی                9  

   8.822                8.882                11.13            22.21                18.34             33.344                       هیَُ-هحلی             18 

                      

 

 

 
         یهنیشین در انداههای دو رقن هحلی و جدید  گوجه فزنگ هقدارکلسین و -2نوودار

  گیزینتیجه        .4

 گَخِ ّبیی وِ ٌَّس عجش ثَدًذ اثزٍرهی ٍاػ ثزای گیبّبًی وِ ثِ ثیوبری هجتال ؽذُ ثَدًذ ٍ ثزای وزدى اعپزی          

ثِ عَر ولی ارلبم خذیذ ثب ٍخَد ػولىزد ثبال ًغجت ثِ  .هَثز ًجَد تمزیجب رعیذُداؽت ٍلی ثزای گَخِ ّبی  زیَثه

ػلت ػولىزد  ثِ ؽذت وبعتِ هیؾَد. ْبذ ٍدر صَرت پَعیذگی اس ارسػ ووی ٍ ویفی آًپَعیذگی گلگبُ ثغیبر حغبط اً

 حضَر َّرهَى ّبی رؽذ گیبّی ٍ ثیؼ تز ثَدى خوؼیت هیىزٍثیاثزات ٍرهی ٍاػ ٍ ˓ْتز هحصَل تیوبر ؽذُ ًیشثبال ٍ ث

 جدید

 ته هیوه

 جدید

 ته هیوه
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بر تٌؼ ّبیی ی وؾت ؽًَذ وِ دچؽزایغىزد ثبالیی دارًذ در اگز ارلبم خذیذ وِ ػولبصز غذایی اس خولِ ولغین اعت. ٍ ػٌ

هحصَل ثیؾتزی را اًتظبر داؽت. پظ ثب ٍخَد همذار تَاى  هی ٍ ثب ٍرهی ٍاػ اعپزی ؽًَذ خؾىی ًؾًَذهبًٌذ ؽَری ٍ 

ثیؾتز ولغین ٍ هٌیشین در رلن خذیذ ایي گیبُ ثِ ثیوبری دچبر ؽذ وِ ایي ًیبس ثیؾتز رلن خذیذ ثِ ولغین را ًؾبى هی 

گلگبُ ًیش فمظ در رلن خذیذ هؾبّذُ ؽذ. هیشاى هٌیشین ًیش در ثیؾتز اًذام ّب در اثز اعتفبدُ اس وَد  دّذ. ػالئن پَعیذگی

 هبیغ ارگبًیه افشایؼ یبفت.
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