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 چکیده
ایران یکی از کشورهاي مهم تولید کننده هندوانه بوده و از نظر سطح زیر کاشت این محصول در رتبه دوم جهانی قرار 

استان کرمان در جنوب شرقی ایران، از نظر تولید هندوانه داراي رتبه اول در کشور است ولی در یک دهه اخیر . دارد
یزیکی و شیمیایی خاك، کیفیت نامطلوب آب آبیاري، عدم مصرف بهینه و متعادل عواملی نظیر خشکسالی، خواص ف

.  عناصر غذایی موجب کاهش کمی و کیفی محصول و بخصوص افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه در این گیاه شده است
ملکرد، ترکیب با توجه به شرایط مذکور سه فاکتور ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بصورت توأم در یک آزمایش بر روي ع

تن  20و  0(این مطالعه شامل تیمارهاي ماده آلی با دو سطح . شیمیایی و عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه انتخاب شدند
و محلولپاشی کالت کلسیم ) کیلوگرم در هکتار 350و  250، 0(،کود سولفات پتاسیم با سه سطح )در هکتار کود حیوانی

بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهاي کامل تصادفی در شهرستان ) ر لیترگرم کالت کلسیم د 4و  0(با دو سطح 
. میکروزیمنس بر سانتیمتر بود 2100شوري آب آبیاري در این آزمایش . فاریاب واقع در جنوب شرقی ایران انجام شد

ظت کلسیم، آهن و نتایج بررسی نشان داد که مصرف ماده آلی و تغذیه برگی کالت کلسیم موجب افزایش عملکرد، غل
همچنین مصرف سولفات پتاسیم موجب افزایش . روي در گیاه و کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه میوه هندوانه شد

کیلوگرم در هکتار سبب کاهش غلظت کلسیم، روي و آهن در گیاه و  250عملکرد شد اما مصرف این کود بیش از 
  .افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه شد

  
 قم کریمسون سوئیت، محلولپاشی، سولفات پتاسیم، کالت کلسیم ر :کلیدي هايواژه

  

                                                        
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی جنوب کرمان-ه مسئول ، بخش تحقیقات خاك و آبنویسند .1

  .ایران-جیرفت- کشاورزي
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  مقدمه
یکی از مهمترین محصوالت ) lanatus  Citrullus(هندوانه 

هکتار  160000جالیزي است که ایران با سطح زیر کشت 
ویلس و (بعد از چین در مقام دوم جهان قرار دارد 

هزار  500استان کرمان با تولید حدود  .)1382، نهمکارا
باشد که بخش داراي مقام اول در ایران می هندوانه تن

قابل توجهی از محصول تولیدي به خارج از ایران صادر 
در  کشت شدهدر بین ارقام مختلف هندوانه . گرددمی

مانند دیگر کشورهاي تولید کننده هندوانه، رقم  ،ایران
کریمسون سوئیت بدلیل سازگاري با شرایط آب و هوایی 

یت حمل و نقل و نگهداري مطلوب، بیشترین سطح و قابل
زیر کشت و تولید را در جنوب و جنوب شرقی ایران به 

این منطقه داراي اقلیم گرم و . خود اختصاص داده است
 150کمتر از  خشک، رطوبت نسبی پایین و میزان بارندگی

بیش از دو دهه استمرار که با است میلیمتر در سال 
 برسفانه أمتو و به کاهش بوده راین میزان  ،خشکسالی
هاي خاك. افزوده شده است نیز رجه حرارتمیانگین د

، داراي بافتی سبک، فقیر از ماده آلیمنطقه کشاورزي 
ظرفیت نگهداري آب اندك، عناصر غذایی داراي 
بهاي درجه شوري آ. باشندقلیایی می اچ یو پناچیز 
تی میکرو موس بر سان 1500بیش از       ًمعموال  آبیاري
روندي  هاخشکسالیتداوم که بدلیل است متر 

و نتایج پایش و آنالیز کیفی آبهاي  صعودي دارد
   .باشدآبیاري منطقه نیز بیانگر این مسئله می

کاهش در یک دهه اخیر که در اثر عدم آیش با 
خاك هاي این منطقه از عناصر غذایی بویژه پتاسیم و 

وه هندوانه تولیدي کلسیم و نیز ماده آلی روبرو هستیم، می
هاي محیطی تنش. از نظر کمی و کیفی کاهش یافته است

نیز از عوامل تشدید ناشی از خاك، آب آبیاري و اقلیم 
باشد و عارضه پوسیدگی گلگاه میوه کننده این کاهش می

که در مهمترین عامل کاهش تولید هندوانه بازارپسند بوده 
  .هده می گردداي مشاهاي اخیر بصورت قابل مالحظهسال

هاي انجام شده توسط چارلز و در بررسی
، )1348 ،اسکندري و اعتباریان(و  )2005( 1شوماخر

اي و فرنگی، فلفل دلمهپوسیدگی گلگاه در میوه گوجه
هندوانه بعنوان یک عارضه فیزیولوژیکی شناخته شده 

هاي رطوبتی هوا و برخی پژوهشگران تنش. است
کلسیم را عامل پوسیدگی اي دیگر کمبود خاك و عده

 ،)2005( 2بوت و بنیتز. )1350،علوي( دانندگلگاه می
فلفل را و  فرنگیعلت وقوع این عارضه در گوجه

                                                        
1  . Charls and Shomakher 
2  . Bot and Benites 

، زونگ و )2006( 3انزاطبق نظر ن .دانندمی کمبود کلسیم
از  مدیریت تغذیه ،)1999( 5و گلدبرگ )2002( 4همکاران

رهیز از طریق مصرف بهینه عناصر مورد نیاز گیاه و پ
مصرف زیاد کودهاي نیتروژنه، پتاسه و منیزیمی و بی 
توجهی به مصرف کلسیم و مدیریت آبیاري نیز از طریق 
کم آبیاري یا زیاد آبیاري و شرایط نامناسب اقلیمی موجب 

بر شدت  شده و جذب کلسیم توسط گیاه تأثیر منفی بر
  .باشندثر میؤاین عارضه م

ر تنظیم سیستم پتاسیم عنصري است که عالوه ب
آبی گیاه موجب استحکام دیواره سلولی، فعالیت تعداد 

هاي گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر زیادي از آنزیم
هاي زنده و غیرزنده نظیر خشکی، سرما، تنش

. )2005( 6گردد کک مکها میشوري،آفات و بیماري
همچنین این عنصر موجب افزایش کمیت و کیفیت 

، ملکوتی و همکاران(شود زي میمحصوالت کشاور
با بررسی اثر سطوح پتاسیم بر  ،)1978( 7بسفورد .)1384

کرد که گزارش فرنگی پوسیدگی گلگاه در سه رقم گوجه
در تیمارهایی که غلظت پتاسیم حداکثر باشد، غلظت و 
میزان کل کلسیم در گیاه کاهش یافته و بیشترین شدت 

  .ددگرمیعارضه پوسیدگی گلگاه مشاهده 
مقاومت و ثر در ؤمهمترین عنصر معنصر کلسیم 
کلسیم همانند یک هورمون .میباشداستحکام دیواره سلولی 

هاي گیاهی می هاي مختلف سلولموجب تنظیم فعالیت
پمپ یک یکی از نقشهاي آن تنظیم و فعال نمودن . گردد

که در جذب و حرکت عناصر غذایی در  استپروتئینی 
این عنصر . گیاهی دخالت دارد هايریشه و سایر سلول

اي و نیز هاي روزنههمچنین از طریق بهبود کار سلول
 ،عنوان پروتئین تنش گرمائیه تولید نوعی پروتئین ب

  هاي باال موجب تحمل گیاه در برابر درجه حرارت
 8تیلور و همکاران. )1377،ملکوتی و طباطبایی(گردد می

الچ و منابع با بررسی اثر سطوح آبیاري، م ،)2004(
کلرید کلسیم، تیوسولفات کلسیم، نیترات ( مختلف کلسیم

پتاسیم بر  سطوح مختلف و )کلسیم و سولفات کلسیم
فرنگی در یک خاك شنی به این نتیجه رسیدند که با گوجه

و در  همصرف کلسیم میزان پوسیدگی گلگاه کاهش یافت
 پتاسیم کمتر بود، میزان عارضه مصرف تیمارهاي که میزان

عنوان بهترین ه و منبع نیترات کلسیم ب کاهش نشان داد
 .منبع شناخته شد

                                                        
3  . Nzanza  
4  . Xiong et al 
5  . Goldberg 
6  . Cakmak 
7  . Besford 
8  . Taylor et al 
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گسترش عارضه پوسیدگی  افت تولید و با وجود
گلگاه هندوانه در منطقه جنوب کرمان و خسارات 

تاکنون سفانه أمت، به کشاورزان اقتصادي سنگین آن
اطمینان از راهکارهاي مقابله با آن  پژوهشی هدفمند براي

 ،هاي علمی مذکوربا توجه به یافته. شده استن انجام
نین چهمکلسیم و و  پتاسیم ارزیابی اثراین پژوهش هدف 

با توجه به شرایط خاك، آب آبیاري و اقلیم  ماده آلی
فوق براي اولین  کنترل عارضهمنطقه بر تولید هندوانه و 

  . بار بود

  هامواد و روش
در منطقه  93این آزمایش در سال زراعی 

. یاب واقع در جنوب شرقی استان کرمان انجام گرفتفار
قبل از اجراي پروژه، خاك محل آزمایش و ماده آلی مورد 

مورد تجزیه قرار گرفت که نتایج آن ) کود حیوانی(استفاده 
شوري آب مورد استفاده . آمده است) 2(و ) 1(در جداول 

  .میکروموس بر سانتی متر بود 2100نیز 

  
 یزیکی و شیمیایی خاكخصوصیات ف - 1جدول 

  کربنات کلسیم
(%) 

EC 
(ds.m-1) pH 

پتاسیم قابل 
  جذب

(mg. kg-1)  

فسفر قابل 
 جذب

(mg. kg-1) 

 کربن آلی
(%) 

 سیلت
(%) 

 شن
(%) 

 رس
(%) 

 بافت

 لوم شنی  2/8 4/70 4/21 13/0 8/7 121 1/8  5/2  6/4
  

 برخی ویژگی هاي ماده آلی مورد استفاده در آزمایش - 2جدول 

  رپارامت
EC  عصاره

1:5 
 (ds.m-1)  

PH 
عصاره 

)1:5(  

نیتروژن 
  (%)کل 

فسفر کل 
(%)  

پتاسیم 
  (%)کل 

کلسیم 
  (%)کل 

آهن کل 
(mg. kg-1)  

منگنز کل 
(mg. kg-1)  

روي کل 
(mg. kg-1)  

مس کل 
(mg. kg-1)  

  57  5/160  5/323  1501  85/2  15/1  964/0  46/1  8/7  77/9  مقدار
 

- قالب بلوك این آزمایش بصورت فاکتوریل در
مخلوط (  فاکتور شامل ماده آلی  3هاي کامل تصادفی با 

تن  20و   0(با دو سطح ) یک به یک کود مرغی و گاوي
و  250، 0(، کود سولفات پتاسیم با سه سطح )در هکتار

و محلولپاشی کالت کلسیم از ) کیلوگرم در هکتار 350
 4و  0(با دو سطح کلسیم، % 10حاوي  EDTA- Caمنبع 

پس از . تکرار اجرا شد 3تیمار و  12    ً    جمعا  با ) م در لیترگر
دیسک زمین، بسترهاي کاشت بصورت جوي و  شخم و

در . متر آماده شد 20سانتی متر و طول  60پشته به عرض 
 4متر و فاصله بین تیمارها  6این آزمایش فاصله تکرارها 

قبل از آماده کردن بستر کاشت بر اساس آزمون . متر بود
نیاز  سایر عناصر غذایی مورد ،به استثناي تیمارهاخاك، 

بطور یکسان مصرف ) آهن، روي، منگنز، منیزیم و فسفر(
کود پتاسه و ماده آلی  تا عمق . و با خاك مخلوط شدند

محلولپاشی کالت . مخلوط شدند خاكسانتی متري با  20
روز یکبار  15کلسیم از یک ماه قبل از ظهور گل هر 

  . صورت گرفت
از ظهور اولین میوه ها اقدام به تهیه نمونه پس 

برداشت میوه مربوط به . برگ از تمام تیمارها شد
تیمارهاي مختلف در اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفت 
و وزن کل عملکرد و درصد عارضه پوسیدگی گلگاه در 

هاي خشک شده و در نمونه. هر تیمار محاسبه گردید

صاره به روش آسیاب شده برگ نیز پس از تهیه ع
سوزاندن خشک و ترکیب با اسیدکلریدریک یک نرمال 
غلظت کلسیم، آهن و روي با دستگاه جذب اتمی و 

 گیري شدغلظت پتاسیم با دستگاه فلم فتومتر اندازه
نتایج بدست آمده با نرم افزار آماري  .)1980( 1نییکوت

SAS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین
  .ستفاده از آزمون دانکن انجام شدها با ا

  نتایج و بحث
اثر اصلی کلسیم، ماده آلی و پتاسیم بر عملکرد و عارضه 

  پوسیدگی گلگاه هندوانه
کالت کلسیم، ماده آلی و سولفات پتاسیم 
موجب افزایش معنی دار عملکرد هندوانه شدند 

ضعیف بودن خاك در این آزمایش از نظر ). 3جدول(
اده، شوري آب آبیاري، تبخیر و تعرق پتاسیم قابل استف

هاي سبک موجب پاسخ زیاد و تنشهاي کم آبی در خاك
دار مثبت گیاه به مصرف کود پتاسه و افزایش معنی
هاي عملکرد هندوانه در مقایسه با شاهد شد که با یافته

 ،)2008( 3و جیان مینگ و همکاران )2011( 2اوالنی و تال
 .رنگی همخوانی داردفدر هندوانه، خربزه و گوجه

                                                        
1  . Cottenie  
2  . Olaniyi and Tella 
3  . ianming et al 



 ........... در کلسیم و پتاسیم آلی، ماده با مصرف هندوانه عملکرد و شیمیایی ترکیب بهبود و هگلگا پوسیدگی کاهش/  40

 
 اثراصلی ماده آلی، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و درصد پوسیدگی گلگاه در میوه و غلظت کلسیم، پتاسیم و آهن و روي در برگ - 3 جدول

 هندوانه

  غلظت روي
(mg. kg-1) 

  غلظت آهن
(mg. kg-1) 

غلظت 
  پتاسیم
(%) 

  غلظت کلسیم
(%) 

  پوسیدگی گلگاه
(%) 

  عملکرد
(ton.ha-1) 

 تیمار سطح

B82/22  B30/169  B18/2  A1/2  A18/8  B*20/39  0   
 A30/25  A61/179  A41/2  A2/2  B71/7  A71/43  4 (g.l-1)کالت کلسیم

 
B50/21  B0/169  B17/2  B91/1  A62/8  B27/36  0  

 A62/26  A91/179  A42/2  A17/2  B71/6  A64/46  20  (ton.ha-1)ماده آلی
 

A88/24  B18/172  C97/1  AB08/2  A03/8  B79/38  0  
  پتاسیم سولفات

(kg.ha-1)  
AB54/24  A88/179  B33/2  A2/2  B33/6  A51/47  250 
B75/22  B31/171  A59/2  B81/1  A63/8  A63/48  350 

ري داارقام مربوط به هر پاسخ گیاهی در یک ستون از یک تیمار که داراي حروف مشترك هستند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنی*
  .ندارند

  
  اثرات متقابل سطوح ماده آلی، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و پوسیدگی گلگاه در میوه و غلظت کلسیم در برگ - 4جدول 

  (kg.ha-1)سطوح سولفات پتاسیم   سطوح ماده آلی و کلسیم
0  250  350  

  (ton.ha-1)عملکرد                                                              
  0  C* 11/34  BC 22/40  C 53/34  (ton.ha-1)ماده آلی

20 
  

B 52/34  A 8/54  B 6/41  

  0  C 7/36  AB 3/45  C 6/35  (g.l-1)کالت کلسیم
4  BC88/40  A 72/49  BC 53/40  

  (%)میزان پوسیدگی                                                              
  0  A 03/9  AB 63/7  A 18/9  (ton.ha-1)ماده آلی

20  B 03/7  C 02/5  AB 07/8  
  (%)غلظت کلسیم                                                            

  0  AB 9/1  AB 15/2  B 77/1  (ton.ha-1)ماده آلی
20 
  

A 25/2  A 25/2  AB 02/1 

  رف مشترك هستند طبق آزمون دانکنارقام مربوط به هر پاسخ گیاهی در هر ستون و هر ردیف که در یک ح*
  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی در سطح پنج

  
محلولپاشی کالت کلسیم درصد عارضه پوسیدگی گلگاه 

داري نسبت به شاهد کاهش داد هندوانه را بطور معنی
  ).3جدول(

رسد در شرایط تنش کم آبی، شوري به نظر می
یاه از طریق زیاد و تبخیر و تعرق باال، تأمین کلسیم گ

. محلولپاشی نسبت به تأمین آن از طریق خاك ترجیح دارد
دار همچنین ماده آلی در این آزمایش موجب کاهش معنی

 ). 3جدول(عارضه پوسیدگی گلگاه نسبت به شاهد شد 
 
 

 
 

 1و لستر و همکاران )1390،رضوي نسب و همکاران(
فرنگی نتایج مشابهی را در گوجه ،)2010( 1همکاران

  .نداگزارش کرده
کیلو گرم سولفات پتاسیم در هکتار  250مصرف 

دار درصد عارضه نسبت به شاهد شد موجب کاهش معنی
کیلو گرم  350اما با افزایش میزان کود سولفات پتاسیم به 

در هکتار غلظت کلسیم گیاه کاهش و درصد عارضه بطور 
تأثیر منفی مصرف ). 3جدول(داري افزایش یافت معنی

                                                        
1  . Lester et al 
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اهش جذب کلسیم از طریق خاك و زیاد پتاسیم در ک
فرنگی توسط افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه در گوجه

  .گزارش شده استنیز  )2007( 2و پروز )2007( 1داریل
اثراصلی کلسیم بر غلظت کلسیم، پتاسیم، آهن و روي در 

  گیاه
محلولپاشی کالت کلسیم، افزایش غلظت کلسیم 

شاهد تفاوت گیاه را موجب شد اما این افزایش نسبت به 
دار داري نداشت ه محلولپاشی کلسیم افزایش معنیمعنی

غلظت عناصر پتاسیم، آهن و روي را در گیاه سبب شد 
  ). 3جدول(

، معتقد است که کلسیم )نامشخص( 3پاترسون
شود که در جذب و پمپ پروتئینی مییت بهتر موجب فعال

هاي گیاهی حرکت عناصر غذایی در ریشه و سایر سلول
  . ت دارددخال

 اثر متقابل ماده آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد هندوانه
مقدار عملکرد در همه تیمارهاي داراي ماده آلی 

داري بیشتر از تیمارهاي بدون ماده آلی بود با تفاوت معنی
بطوریکه میزان عملکرد در هرسطح سولفات ). 4جدول(

پتاسیم با مصرف ماده آلی افزایش معنی داري داشت و 
تن مربوط به تیمار مرکب  8/54بیشترین عملکرد به میزان 

تن ماده آلی در  20کیلوگرم سولفات پتاسیم و 250مصرف 
درصد افزایش  61هکتار بود که نسبت به تیمار شاهد 

کاربرد ماده آلی و در این حالت . دهدعملکرد را نشان می
این . موجه است     ًکامال کود پتاسه از نظر اقتصادي نیز 

و  )2007( 4هاي آگوي و همکارانها با نتایج پژوهشیافته
  .همخوانی دارد، )2007( 5گالمز

اثر متقابل ماده آلی و سولفات پتاسیم بر پوسیدگی گلگاه 
  هندوانه

بررسی اثرات متقابل ماده آلی و سولفات پتاسیم 
دهد که درصد پوسیدگی گلگاه در همه تیمارها نشان می

نسبت به تیمارهاي بدون ماده آلی کاهش  داراي ماده آلی
کیلوگرم  350داري داشت ولی این کاهش در سطح معنی

کاشی (). 4جدول(دار نبود سولفات پتاسیم در هکتار معنی
اند و به نتایج مشابهی رسیده ،)2004و  1982، و همکاران

فعال عنصر  با توجه به جذب غیر کاهش تنش رطوبتی را
در  همراه جذب آب توسط گیاه،کلسیم و ورود آن به 

  .اندثر دانستهؤکاهش میزان پوسیدگی گلگاه هندوانه م

                                                        
1  . Darryl and Warnke 
2  . Pervez 
3  . Patterson 
4  . Aguyoh et al 
5  . Galmes 

 اثر متقابل ماده آلی و سولفات پتاسیم بر غلظت کلسیم در
 گیاه هندوانه

در تیمارهاي که اثر متقابل ماده آلی و سولفات 
شود، میزان کلسیم پتاسیم برغلظت کلسیم گیاه بررسی می

اي که داراي ماده آلی بودند در مقایسه گیاه در همه تیماره
با تیمارهاي بدون ماده آلی افزایش داشت اما این افزایش 

همچنین در تیمارهاي ترکیبی ). 4جدول (دار نبود معنی
ماده آلی و سولفات پتاسیم با افزایش سطح سولفات 

کیلوگرم در هکتار غلظت کلسیم در  250پتاسیم تا سطح 
ا افزایش میزان سولفات پتاسیم گیاه افزایش داد ولی ب

کیلوگرم در هکتار غلظت آن کاهش یافت  350مصرفی به 
نتایج بدست آمده با نتایج گزارشات سان و ). 4جدول (

ر بررسی ، مبنی ب)2010( 7و شارون )2013( 6همکاران
اثرات ماده آلی و پتاسیم بر غلظت کلسیم گیاه و پوسیدگی 

 .باشدمی گلگاه میوه در گوجه فرنگی مشابه
اثر متقابل ماده آلی، سولفات پتاسیم و محلولپاشی کالت 

 کلسیم بر عملکرد میوه و پوسیدگی گلگاه هندوانه
بررسی اثرات متقابل مصرف ماده آلی، سولفات 
پتاسیم و محلولپاشی کالت کلسیم بر عملکرد و پوسیدگی 

تن  20گلگاه هندوانه نشان داد که تیمار ترکیبی مصرف 
کیلوگرم سولفات پتاسیم  250به عنوان ماده آلی،  ماده آلی

- در هکتار و محلولپاشی کالت کلسیم سبب کاهش معنی
دار درصد عارضه پوسیدگی گلگاه نسبت به شاهد شده 

درصد در شاهد  77/9که میزان این عارضه از است بطوري
درصد در تیمار ترکیبی مذکور کاهش یافته است  67/4به 

در تیمار ). 5جدول (دهد ن میکاهش را نشا% 52که 
 250ترکیبی فوق با افزایش سطح سولفات پتاسیم از 

کیلوگرم در هکتار میزان پوسیدگی گلگاه  350کیلوگرم به 
در محلول  K+افزایش یافت که علت آن افزایش غلظت 

و کاهش جذب  کاتیون کلسیمخاك و ایجاد رقابت با 
+2Ca ت کلسیم افت غلظکه با  بوسیله ریشه بوده است

 گیاه، افزایش پوسیدگی گلگاه در میوه توجیه پذیر 
و  )2012( 8این نتایج با یافته هاي بوز و کورتز. باشدمی

فرنگی، فلفل و خربزه ، در گوجه)2005( 9لستر و همکاران
  .باشندخربزه مشابه می

                                                        
6  . Sun et al 
7  . Sharon 
8  . Bouzo and Cortez 
9  . Lester et al 
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  یوه و غلظت کلسیم، پتاسیم، آهن و روياثرات متقابل ماده آلی، کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و درصد پوسیدگی گلگاه م - 5جدول 
 هندوانه در برگ

  غلظت روي
(mg. kg-1) 

  غلظت آهن
(mg. kg-1) 

  غلظت پتاسیم
(%) 

  غلظت کلسیم
(%) 

  پوسیدگی گلگاه
(%)  

  عملکرد
(ton.ha-1) 

 تیمار

C 6/20  G 47/145  E 83/1  C 5/1  AB 77/9  E*53/32  C0M0K0  
C 67/21  ABCD 6/180  BCDE 13/2  A 4/2  ABC 3/8  CDE 1/38  C0M0K1  
C 5/20  F 87/162  BCD 4/2  ABC 8/1  A 0/10  E07/33  C0M0K2  

AB 5/27  ABC 6/182  DE 93/1  A 4/2  BCD 3/7  CDE 87/40  C0M1K0  
BC 4/24  CDE 53/174  BCDE 3/2  AB 2/2  DE 37/5  AB5/52  C0M1K1  

C 23/22  EF 73/169  BC 5/2  ABC 07/2  ABC 33/8  CDE13/38  C0M1K2  
C 3/22  BCDE 3/176  CDE 0/2  AB 3/2  ABC 3/8  DE6/35  C1M0K0  
C 4/22 BCDE 3/177  BCDE 27/2 ABC 9/1  CDE 97/6  CDE33/42  C1M0K1  
C 53/21  DEF 46/171  BCD 4/2  BC 73/1  ABC 37/8  DE0/36  C1M0K2  
A 13/29  AB 33/184  BCDE 1/2  ABC 1/2  CDE 77/6  BC17/46  C1M1K0  
A 7/29  A 1/187  B 6/2  AB 3/2  E 67/4  A1/57  C1M1K1  
AB 73/26  ABC 167/181  A 07/3  ABC 97/1  ABC 8/7  BCD07/45  C1M1K2 

C0  وC1  گرم در لیتر کالت کلسیم،  4و  0به ترتیبM0  وM1  تن در هکتار کود حیوانی،  20و  0به ترتیبK0 ، K1  وK2  350و  250، 0به ترتیب 
  کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم

مربوط به هر پاسخ گیاهی در یک ستون از یک تیمار که داراي حروف مشترك هستند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنی داري ارقام *
  ندارند

  
همچنین در این مطالعه مصرف سولفات پتاسیم، 
ماده آلی و تغذیه برگی کالت کلسیم چه بصورت جداگانه 

یش عملکرد و چه به صورت ترکیب اثر مثبتی بر افزا
بررسی اثر متقابل این سه فاکتور بر . هندوانه داشت

تن در هکتار ماده آلی،  20عملکرد نشان داد که مصرف 
کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و محلولپاشی  250

گرم در لیتر بصورت یک تیمار  4کالت کلسیم با غلظت 
دار عملکرد نسبت به شاهد و مرکب موجب افزایش معنی

یمارها شده است بطوریکه عملکرد هندوانه از سایر ت
تن در هکتار  1/57تن در هکتار در تیمار شاهد به  53/32

درصد  5/75در تیمار مرکب فوق الذکر رسیده است که 
رسد که به نظر می). 5جدول (دهد افزایش را نشان می

بدلیل فقر خاك محل آزمایش از نظر ماده آلی، پتاسیم و 
مصرف مواد فوق بر عملکرد و کاهش کلسیم، اثر مثبت 

عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه با توجه به نقش آنها در 
هاي محیطی بهبود تغذیه گیاه و کاهش اثرات منفی تنش

  . منطقی باشد) گرما، شوري و کم آبی(
  
  
  
  

  گیرينتیجه
با خاك  جنوب کرمان در مناطق گرم و خشک

هندوانه از تولید محصول  ،شنی فقیر و آب آبیاري شور
شود که عارضه نظر کمی و کیفی دچار افت شدید می

. باشدپوسیدگی گلگاه میوه یکی از مهمترین علل آن می
در این مناطق تبخیر و تعرق باال، شوري آب آبیاري، 
ضعف خاك از نظر ظرفیت نگهداري آب، ماده آلی و 
عناصر غذایی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد و 

دید عارضه پوسیدگی گلگاه در کیفیت میوه و تش
لذا بکارگیري راهکاري در جهت . باشدهندوانه می

هاي محیطی نظیر گرما، شوري و کم کاهش اثر تنش
آبی عالوه بر تغذیه بهینه براي گیاه هندوانه از اهمیت 

  . باشدخاصی برخوردار می
طبق نتایج این تحقیق مصرف ماده آلی، پتاسیم و 

ش کلیدي در افزایش عملکرد و کلسیم در حد بهینه نق
کیفیت هندوانه کاهش عارضه درصد پوسیدگی گلگاه میوه 

در دارد که براي اولین بار در این آزمایش روي هندوانه 
لذا توجه به . مورد بررسی قرار گرفتجنوب کرمان منطقه 

هاي این آزمایش جهت بهبود کمی و کیفی نتایج و یافته
گرکشورهاي مشابه مهم بوده و تولید هندوانه در ایران و دی

 .باشدقابل توصیه می
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Abstract 

Iran is one of the most important watermelon producing countries and globally 
ranks the second in terms of watermelon cultivated area. Kerman Province is in 
the southeast of Iran and ranks the first watermelon producing province in the 
country. However, in the last decade, drought, physical and chemical properties 
of soil, poor quality irrigation water, lack of proper and balanced nutrients have 
caused outbreak of blossom-end rot, leading to quantitative and qualitative 
losses in watermelon. Therefore, effects of simultaneous application of organic 
matter, potassium, and calcium on yield, chemical composition, and blossom-
end rot of watermelon were investigated. The studied variables included 
organic matter (0 and 20 ton/ha of animal manure), potassium sulfate (0, 250. 
and 350 kg/ha) and calcium chelate foliar application (0 and 4 g/L). The project 
was conducted in Randomized Complete Block Design in Faryab in southeast 
of Iran. The irrigation water salinity was 2100 µs/cm.  Results revealed that 
organic matter application and foliar calcium chelate caused increase in yield, 
calcium, iron and zinc concentration in the plant, and decrease in blossom-end 
rot of watermelon fruit significantly. Moreover, potassium sulfate led to yield 
increase, but its application more than 250 kg/ha caused concentration 
reduction in calcium, iron, and zinc in plant and increase in blossom-end rot. 
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