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  چکیده
 الزم، زمانمدت گرفتن نظردر )بدون بازار به محصوالت این سریع عرضه و صیفی و سبزی تولید مزارع در شیمیایی، هاینهاده فراوان کاربرد

 کند.می آشکار پیش از بیش محصوالت، این کشت سیستم در را مناسب تغذیه مدیریت ضرورت ،شیمیایی(مواد تجزیه یا غلظت کاهش برای

 مطالعه مورد تیمارهای گرفت. انجام کرفس گیاه کیفی پارامترهای سایر و نیترات تجمع میزان بر تغذیه، مدیریت اثر بررسی منظوربه مطالعه این

 23 کمپوست)ورمی آلی و هکتار(، در کیلوگرم 113 مقدار با آمونیومنیترات و 033 ،423 ،333 مقادیر با )اوره معدنینیتروژن تغذیه شامل

 از بعد بود. شاهد و تریکودرما( زیستی قارچ تلقیح مایه با ترکیب در مربع متر 8/0 در کیلوگرم 13 کمپوست و مربع متر 8/0 در کیلوگرم

 گیریاندازه نیترات میزان و فسفر( و پتاسیم )سدیم، معدنی مواد میزان گیاه، ارتفاع ساقه، تعداد سطح، واحد در گیاه عملکرد محصول، برداشت

 ث،ویتامین مقدار وزن، کاهش درصد هفته، 4 مدتبه گرادسانتی درجه ±1 دمای با سردخانه در یافتهبرش تازه کرفس نگهداری از پس و شد

 در که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج گرفتند. قرار ارزیابی مورد هفته هر کل، تیتراسیونقابل اسید مقدار و کل محلولجامد مواد میزان

 وزن کاهش و نیترات گیاه، در ساقه تعداد عملکرد، میزان اما بوده، بیشتر کل محلولجامد مواد ث،ویتامین معدنی، مواد میزان آلی، تیمارهای

 توانندمی اما شوند؛می محصول اقتصادی ارزش کاهش موجب آلی، تیمارهای کاربرد ینکها با داشتند. معدنی هایتیمار با مقایسه در کمتری

 شوند. کنندهمصرف توسط محصول پذیرش و ایمنی بهتر، مزه ایجاد باعث
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ABSTRACT 
Todays, most of vegetables are produced conventionally worldwide. Abundant use of chemical inputs in the production of 
vegetables and quick supply of these products to market (regardless of required time to reduce or decompose of chemical 
substances) reveals the necessity of proper nutrition management in cropping system more than ever before. This study was 
carried out to investigate the effect of nutrition management on the accumulation of nitrate and other quality parameters in 
celery. Treatments were included of mineral (urea with amounts of 300, 423, 700 and ammonium nitrate with amount of 
560 Kg/ha) and organic (vermicompost 20 Kg/7.8m2 and compost 10 Kg/7.8m2 in combination with inoculum of biological 
fungus Trichoderma). After harvest, crop yield per unit area, number of stalks in a bunch of celery, plant height, minerals 
(sodium, potassium and phosphorus) and nitrate concentration was measured and after maintenance of fresh-cut celery in 
cold storage at ±1 °C for 4 weeks, some of quality parameters (weight loss, vitamin C, total soluble solids and total titratable 
acidity) were evaluated every week. Results showed that in organic treatments content of minerals, vitamin C, total soluble 
solids were more, but the yield, number of stalks in a bunch of celery, nitrate and weight loss were less than mineral 
treatments. Although organic treatments reduce the economic value of the product, but could lead to better tasting, safety 
and acceptance of the product by the consumers. 
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  مقدمه

 روابط درآمد، جمله از متعددی عوامل ،امروز دنیای در

 بر ،بهداشتی خدمات از استفاده و دسترسی اجتماعی،

 کهییآنجا از .دنباشمی گذارتأثیر جامعه افراد سالمت

 قرار مدنظر را تولید و سود حداکثر ،کشاورزان بیشتر

 رویهبی استفاده شاهد ف،اهدا این امتداد در دهند،می

 باشیممی آالینده مواد و شیمیایی کودهای سموم، از

 زیست محیط لودگیآ و هاخاک تخریب باعث که

 کیفیت کاهش بر عالوه ،طرفی از  ؛است گردیده

 ،خطرناک شیمیایی مواد تجمع کشاورزی، هایفرآورده

 افزایش باعث ،گیاهی هایبافت در ،نیترات جمله از

 و غذایی امنیت و ایمنی به نسبت عمومی هاینگرانی

 برای ایتغذیه و بهداشتی مشکالت بروز بعضاً

 و ارزش شرایطی، درچنین .است شده کنندگان مصرف

 از بیش ،غذایی سالم محصوالت مصرف و تولید اهمیت

 اهمیت حائز نیز نکته این و شودمی مشخص پیش

 عملکرد دارای چند هر ،سالم غذای تولید که باشدمی

 برخوردار نیز باالتری قیمت از اما باشد،می کمتری

 رشد به توجهبا (.Sobhani pour, et al., 2011) است

 به همچنین و اخیر هایدهه در آلی صنعت

 که هاییعملیات از استفاده به نیاز شناختن رسمیت

 ،کشاورزان ؛کنندمی بازیافت را کشاورزی منابع

 هایروش برای هاییجایگزین از استفاده به مند عالقه

 خالف بر اند.شده خاک حاصلخیزی مدیریت رایج

 کردنکمپوست فرایند دامی، بقایای یا سنتی کودهای

 سازیبهینه منظوربه ،آلی بقایای فعال مدیریت یک

 کمتر اتالف و سریع تجزیه امکان و باشدمی شرایط

 .(Mokhtar, 2014) کندمی فراهم را مغذی مواد

 وادم از غنی آلی، کنندهاصالح یک کمپوستورمی

 در که است میکروبیولوژیکی نظر از فعال و مغذی

 و خاکی هایکرم بین متقابل عمل نتیجه

 تولید ،آلی ماده تجزیه هنگام ،هامیکروارگانیسم

 از یکی .(Lazcano & Dominguez, 2011) شود می

 زمانیهم ارگانیک، هایسیستم در اصلی هایچالش

 آلی، مواد از یتروژن(ن ویژه-)به مغذی مواد آزادسازی

 هایعامل امروزه باشد.می محصول نیاز با مطابق

 اثربخشی بهبود برای ،3تریکودرما مانند ،زیستی

 و مغذی مواد جذب در بهبود آلی، هایکنندهاصالح

et Singh  ) گیرندمی قرار استفاده مورد محصول رشد

2010 .,al.) بر مبنی دارد وجود نیز هاییگزارش 

 میکروفلور ترکیب تغییر با ،تریکودرما هایگونه ،که این

 غذایی مواد مصرف و جذب بهبود ریشه، اطراف

 مواد حاللیت بهبود گیاه، توسط نیتروژن( خصوص ه)ب

 باال باعث برگ، و ریشه رشد افزایش و خاک غذایی

 هایتنش و هابیماری به گیاه تحمل یا و مقاومت بردن

 و هاپروتئین بیان عثبا قارچ این گردند.می محیطی

 مقاومت افزایش سبب که شودمی هاییمتابولیت

 گیاه در دفاعی هایواکنش القای و گیاه بیوشیمیایی

 مصرف به توجه با .(Vinale et al., 2008) شودمی

 و ایرانیان غذایی رژیم در سبزیجات باالی سرانه

 صحیح مدیریت ،آن باالی کشت زیر سطح همچنین

 جایگاه از ،صیفی و سبزی محصوالت کشت در تغذیه

 زمینه این در که مطالعاتی باشد.می دارربرخو خاصی

 ،تغذیه صحیح مدیریت که دهدمی نشان ،شده انجام

 مصرف و نیتریت نیترات، بقایای کاهش سبب

 ث،ویتامین خشک، ماده افزایش ،کمتر هایکش آفت

 کل قندهای و ضروری آمینه اسیدهای فنلی، ترکیبات

 محصوالت .شودمی رایج کشت محصوالت به ،بتنس

 بیشتر، معدنی ترکیبات حاوی همچنین ارگانیک

 نیز مدتطوالنی ماندگاری و بهتر حسی کیفیت

 نیز منفی خصوصیات از برخی ،حالاین با ؛باشند می

 شدهکشت گیاهان که استاین آن و دارد وجود

 نسبت کمتری عملکرد %02 حدود ،ارگانیک صورت به

 ,Rembiałkowska) دارند رایج کشت سیستم به

 با هایسبزی جزو کرفس اینکه به توجه با .(2007

 دارویی، مصرف موارد و شدبامی باال نیترات محتوای

 افزایش دلیلبه امروزه و دارد خوراکی و ایادویه

 مصرف ،ساالدی هایسبزی در آن از استفاده

 ؛CCRAB, 2004)) است افزایش حال در آن خوری تازه

 منظوربه گیاه این ،پژوهش این در ،دلیل همینبه

 و نیترات تجمع میزان بر ایتغذیه تیمارهای اثر بررسی

  شد. گرفته نظر در کیفی رامترهایپا

                                                                               
1. Trichoderma harzianum 
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 هاروش و مواد

 مرکز در ،49 اردیبهشت اواخر در پژوهش این

 پردیس باغبانی علوم مهندسی گروه تحقیقات

 قالب در ،تهران شگاهدان طبیعی منابع و کشاورزی

 شد. انجام تکرار سه در ،تصادفی کامل هایبلوک طرح

 (3)جدول خاک آنالیز ابتدا ،پژوهش این انجام منظوربه

 توجه با سپس و شد انجام (0 )جدول آلی کودهای و

 کودهای کل نیتروژن میزان و آمده دستبه نتایج به

 شد. مشخص تیمار هر برای آلی کودهای مقدار آلی،

 کل نیتروژن مقدار که بود این بر سعی ،مطالعه این در

 شود. گرفته نظر در برابر ،معدنی و آلی تیمارهای در

 نیاز مورد نیتروژن ،هدف این به یابیدست منظوربه

 نظر مد هکتار( در کیلوگرم 345 )حدود کرفس گیاه

 University of Maryland) شد گرفته قرار

Cooperative Extension, 2009). 

 کمپوستورمی شامل شدهاعمال تیمارهای

 02) تهران دانشگاه شناسیخاک گروه از شدهخریداری

 62:62 نسبت با کمپوست مربع(، متر 8/9 در کیلوگرم

 علوم مهندسی گروه از شدهتهیه دامی کود و برگخاک

متر مربع(،  8/9کیلوگرم در  32باغبانی دانشگاه تهران )

 آمونیوم رم در هکتار(، نیتراتکیلوگ 903اوره بهینه )

 کیلوگرم 922)بیشینه  اوره هکتار(، در کیلوگرم 652)

 و هکتار( در کیلوگرم 322)کمینه  اوره هکتار(، در

 تلقیح که است ذکر به الزم بود. تغذیه( )بدون شاهد

 یک نسبت به کمپوست با تریکودرما زیستی قارچ

جرای اینکه دلیلبه همچنین و گرفت صورت درصد

 کود، کشاورزها توسط استفاده مورد نیتروژنه کود ترین

 این بهینه حد از کمتر و باالتر مقادیر؛ باشدمی اوره

 از بعد، شیمیایی کودهای شد. گرفته نظر در نیز کود

 فاصله )با مرحله سه در سرک صورتبه، گیاه کشت

 قبل هفته دو آلی کودهای و روز( 32-92 تقریباً زمانی

 اعمال از بعد و شدند اعمال زمین در گیاه کشت از

 Tall رقم معمولی کرفس نشای کشت آلی، تیمارهای

Utah، خریداری کرج آبادنظر در واقع گلخانه از که 

 انجام مترمربع 8/9 مساحت با هایکرت در ؛بود شده

 که شد کشت گیاه 98 کرت هر در، مجموع در گرفت.

 بین و مترسانتی 32 ردیف روی گیاهان بین فاصله

 فاکتورهای شد. گرفته نظر در مترسانتی 92 ردیف

 عملکرد گیاه، ارتفاع شامل مزرعه در شده گیریاندازه

 برداشت بود. گیاه در ساقه تعداد و سطح واحد در

 برداشت، از بعد و گرفت صورت 46 شهریور در گیاهان

 به قطعاتی به کرفس هایساقه و شده شسته هاکرفس

 از پس و شدند داده برش مترتیسان 30 حدودا طول

 در، گرمی 322 هایبسته صورتبه بندیبسته

 ±3با دمای ، باغبانی علوم مهندسی گروه سردخانه

؛ شدند نگهداری هفته 9 مدتبه، گرادسانتی درجه

 نظر از و خارج سردخانه از هفته هر، هانمونه از تعدادی

  شدند. ارزیابی کیفی فاکتورهای

 

 معدنی مواد یزانم گیریاندازه

 اسیدسولفوسالیسیلیک روش با نیترات گیریاندازه

 با استخراجی عصاره از لیتر میلی 0/2) گرفت انجام

 لیترمیلی 62 تیوپ در %،6 سالیسیلیکاسید 8/2

 نگهداری اتاق دمای در دقیقه 02 مدتبه و مخلوط

 اضافه آنها به، نرمال 9/3 سود لیترمیلی 34 سپس شد.

 شدنخنک از بعد و برسد 30 باالیبه  آن pH تا شد

 قرائت، نانومتر 932 موج طول در، اتاق دمای در

   (. Cataldo et al, 1975) گرفتصورت

 
 منطقه خاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی از برخی .3 جدول

Table 1. Some physical and chemical characteristics of field soil 
Available P 

(ppm) 
Available K 

(ppm) 
Total nitrogen 

(%) Mg Ca 

(mg/l) 
Organic matter 

(%) 
pH EC Sandy 

(%) 

Silt 

(%) 

Clay 

(%) 

Soil 

texture 

62.87 338.24 0.18 82.8 463.4 1.68 8.02 3.47 32 36 32 Clay 

loam 
 

 استفاده مورد آلی کودهای شیمیایی هایویژگی از برخی .0 جدول
Table 2. Some chemical characteristics of organic fertilizers 

 N 

(%) 

P 

(%) 
P2O5 

(%) 
K 

(%) 
K2O 

(%) 
EC 

Compost 1.56 0.16 0.37 0.38 0.46 6.27 
Vermicompost 0.76 0.45 1.03 0.11 0.13 1.2 



 ... و یماندگار ترات،ین زانیم بر( یآل و یمعدن) هیتغذ تیریمد اثردانشور و همکاران:  538

 
 

 

 دستگاه از فسفر، میزان گیریاندازه برای

3یونیکو اسپکتوفتومتر
 شد؛ هاستفاد آمریکا کشور ساخت  

 تهیه عصاره از مترمیلی 32 به ابتدا منظور، این برای

 و افزوده وانادات مولیبدو معرف لیترمیلی 32 شده،

 سپس و شد داده قرار اتاق دمای در دقیقه 32 مدت به

 حسب بر و قرائت نانومتر 932 موج طول در جذب مقدار

 Ryan et) شد محاسبه استاندارد،منحنی طریق از درصد،

al., 2005). دستگاه از استفاده با سدیم و پتاسیم میزان 

 انگلیس، کشور ساخت (Corning-410 )مدل فتومتر فلیم

 بر سدیم، و پتاسیم میزان شد. انجام سنجیشعله روشبه

 سدیم و پتاسیم استانداردمنحنی طریق از درصد، حسب

  .(Chapaman & Pratt, 1961) آمد دستبه

 

 وزن کاهش درصد

 توسط ،وزن کاهش میزان ،هابردارینمونه تمام در

 با (Sartorius TE2101, Germany) دقیق ترازوی

 از قبل و آزمایش ابتدای به نسبت 23/2 دقت

 شد گیری-اندازه سردخانه از خروج از بعد و بندی بسته

(Zhang et al., 2002.) 

  

 ثویتامین

 و ید با تیتراسیون روش از ث،ویتامین گیریاندازه برای

 رنگ ظهور شد. استفاده نشاسته معرف و پتاسیم یدور

  (.Majedi, 1994) بود آزمایش پایان نشانه تیره،آبی

 

 تیتراسیونقابل اسید و 0(TSS) کل محلولجامد مواد

(TA)3 

 یک وسیلهبه محلولجامد مواد میزان مطالعه این در

 ;Rocha et al., 2004) شد گیریاندازه دستی رفراکترومتر

Rocculi et al., 2004) تیتراسیون، قابل اسید میزان و 

 نرمال 3/2 هیدروکسیدسدیم با تیتراسیون، روش توسط

 (.Mostofi & Najafi, 2005) شد محاسبه

 

 هاداده تحلیل و تجزیه

 در تصادفی کامالً هایبلوک طرح قالب در مطالعه این

                                                                               
1. Unico 

2. Total soluble solids 

3. Titratable acidity 

 از فادهاست با هاداده تحلیل و تجزیه شد. اجرا تکرار سه

 آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه و SAS افزارنرم

 گرفت. انجام %6 سطح در ،دانکن ای دامنه چند

 

 بحث و نتایج

 ،عملکرد بر کودی تیمار اثر آمده، دستبه نتایج طبق

 مشاهده 3 شکل در که طورهمان و بود دارمعنی

 تیمار به مربوط ،عملکرد میزان بیشترین شود می

 مقدار با هکتار( در کیلوگرم 922) ماکزیمم اوره کودی

 بقیه بین اینکه با و بود مربع متر در کیلوگرم 33/04

 نشد مشاهده داریمعنی اختالف آماری نظر از تیمارها

 شد مشاهده شاهد در ،عملکرد میزان کمترین اما

 دارد وجود هاییگزارش مترمربع(. در کیلوگرم 84/33)

 ،ارگانیک صورتبه شدهتکش گیاهان ،اینکه بر مبنی

 کشت سیستم به نسبت کمتری عملکرد %02 حدود

 است باال عملکرد ،رایج کشت در چهاگر و دارند رایج

 افتد می اتفاق انبارمانی طی که داریمعنی وزن اتالف اما

 آن اقتصادی ارزش کاهش باعث تواندمی خود، ینوبهبه

 .(Rembiałkowska, 2007) شود. محصول

مارهای کودی روی تعداد ساقه در گیاه نیز اثر تی

داری مشاهده دار بود؛ اما روی ارتفاع گیاه اثر معنیمعنی

نشد. بیشترین تعداد ساقه در تیمارهای کودی ماکزیمم، 

( 33/99، 98، 60ترتیب آمونیوم )بهبهینه و نیترات

مشاهده شد و بین بقیه تیمارهای کودی از نظر آماری 

 (. 0)شکل  مشاهده نشد داریاختالف معنی

دست آمده، تیمارهای کودی، اثر طبق نتایج به

داری بر میزان نیترات ساقه کرفس داشتند و معنی

شود بیشترین مشاهده می 3طورکه در شکل  همان

و کمترین  میزان نیترات، در تیمار کودی ماکزیمم

کمپوست و تیمارهای آلی )ورمی میزان آن، در

ده شد. در بیشتر مطالعات کمپوست( و شاهد مشاه

طور شده، میزان نیترات محصوالت کشت رایج، بهانجام

اند؛ که با نتایج داری باالتر از کشت ارگانیک بودهمعنی

دست آمده در این مطالعه نیز مطابقت دارد به

(Rembialkowska, 2007 .)هایی نیز در چه گزارشاگر

تم فرنگی و هویج وجود دارد که سیسمورد گوجه

کشت )رایج و ارگانیک( بر میزان نیترات محصول تأثیر 

 (.Ekart et al., 2013داری نداشت )معنی
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 کرفس. گیاه عملکرد میزان بر کودی تیمارهای اثر. 3 شکل

 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)
Figure 1. Effect of fertilizer treatments on yield of celery. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 

 

 
 کرفس. گیاه در ساقه تعداد بر کودی تیمارهای اثر .0 شکل

 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)
Figure 2: Effect of fertilizer treatments on number of stalk in a bunch of celery. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 

 

 

 کرفس. گیاه نیترات میزان بر کودی تیمارهای اثر .3 شکل
 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)

Figure 3. Effect of fertilizer treatments on nitrate content of celery. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 
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 استاندارد در ،هاسبزی نیترات غلظت اینکه دلیلبه

 اتحادیه استاندارد با نتایج لذا ؛است نامشخص ،ایران

 ،اروپا علمی کمیته نظر طبق گردید. مقایسه اروپا

 وارد بدن به تواندمی روزانه که نیتراتی مقدار بیشترین

 بدن وزن کیلوگرم بر گرممیلی 56/3 از کمتر شود

 با فرد یک ،اساس این بر .(Shahedi, 2003) است

 6/066 از بیش نباید روزانه کیلوگرم، 92 وزن متوسط

 3هایADI به توجه با ؛نماید فتدریا نیترات گرممیلی

 گرم 322 خوردن ،قبول( قابل روزانه )مصرف جاری

 ،نیترات کیلوگرم بر گرممیلی 0622 محتوای با سبزی

 که شد خواهد سبب را نیترات گرممیلی 062 جذب

 مجاز مقدار از بیشتر 33/2 نیترات جذب مقدار این

 این در بود. خواهد کیلوگرمی 52 شخص یک برای

 تیمار به مربوط نیترات میزان بیشترین ،شپژوه

 بود کیلوگرم بر گرممیلی 98/0099 مقدار با ماکزیمم

 گرم 322 خوردن با ،اروپا اتحادیه استاندارد طبق که

 بدن جذب نیترات گرممیلی 9/009 ،کرفس این از

 92 فرد یک برای ،نیترات مقدار این که شودمی

 برای اما ؛باشدمی استاندارد حد از کمتر ،کیلوگرمی

 034 نیترات مجاز مقدار که ،کیلوگرمی 52 فرد یک

  است. استاندارد حد از باالتر کمی ،باشدمی گرممیلی

 نیز سدیم و پتاسیم میزان بر کودی تیمار اثر

 مشاهده داریمعنی اثر فسفر، مورد در اما بود؛ دار معنی

 شودمی مشاهده 6 و 9 هایشکل در که طورهمان نشد.

 با مقایسه در بیشتری معدنی مواد میزان آلی یمارهایت

 میزان بیشترین کهطوریبه داشتند؛ معدنی تیمارهای

 کمترین و %(93/3) کمپوست کودی تیمار در پتاسیم،

 مورد در شد. مشاهده %(36/3) شاهد در آن میزان

 و کمپوست تیمارهای در آن میزان بیشترین سدیم،

 وجود %(288/2 و %243/2 ترتیب )به کمپوستورمی

-گوجه که،این بر مبنی دارد وجود هایی گزارش داشت.

 پتاسیم و فسفر داریمعنی طور به ارگانیک، هایفرنگی

 رایج کشت هایفرنگیگوجه با مقایسه در بیشتری

 مطالعه این در آمده دستبه نتایج با مطابق که ؛داشتند

 بر عالوه که باشد دلیل این به تواند می نتایج این بود.

 سیستم در متفاوت کودی هایرژیم خاک، مدیریت

 و هامغذی ماکرو میزان تواندمی رایج، و ارگانیک کشت

 Pieper) دهد قرار تأثیرتحت را هامغذی میکرو همچنین

et al., 2009)خاک، به آلی مواد کردناضافه همچنین، ؛ 

 مغذی مواد کردن فراهم و خاک ساختار حفظ بر عالوه

 توسط معدنی مواد جذب تواندمی ها،میکروارگانیسم برای

 .(Worthington, 2001) دهد قرار تأثیرتحت را گیاه

 

 
 

 کرفس. گیاه پتاسیم میزان بر کودی تیمار اثر .9 شکل
 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)

Figure 4. Effect of fertilizer treatments on potassium content of celery. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 

 

 
1. Acceptable Daily Intakes 
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 کرفس. گیاه سدیم میزان بر کودی تیمار اثر .6 شکل

 (باشند.می دارمعنی فاختال بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)
Figure 5. Effect of fertilizer treatments on sodium content of celery. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 
 

 زمان و کودی تیمار اثر ،آمده دستبه نتایج طبق

 بود. دارمعنی ،وزن کاهش درصد میزان بر انبارمانی

 مدت طی شودمی مشاهده 5 شکل در که ورطهمان

 کرد پیدا افزایش ،وزن کاهش درصد ،انبارمانی زمان

 %63/5 به ،انبارمانی اول هفته در %38/3 از کهطوریبه

 باعث که ناهنجاری مهمترین رسید. چهارم هفته در

 محصول چروکیدگی نهایت در و کیفیت کاهش

 راوردهف سطح از ،تعرق صورتبه وزن کاهش شود، می

 گذشت با .(Gomez-Galindo et al., 2004) باشد می

 بودنیکسان عدم دلیلبه ،تعرق و تبخیر تشدید و زمان

 اتمسفر و ها بافت سلولیبین فضاهای در آب بخار فشار

 تنفسی، فرآیندهای تشدید نیز و محصول کنندهاحاطه

 است طبیعی موضوعی ،زمان طی در وزن کاهش

(Rahemi, 2005.) 

 تیمارهای به مربوط، وزن کاهش درصد شترینبی

 از تیمارها بقیه بیندر  و بود آمونیومنیترات و ماکزیمم

 (.9)شکل نشد مشاهده داریمعنی اختالف، آماری نظر

 وزن اتالف، اینکه بر مبنی دارد وجود هاییگزارش

 ارزش حفظ باعث هم، ارگانیک محصوالت در کمتر

 اقتصادی مزایای یدارا هم و شودمی محصول غذایی

 .(Rembialkowska, 2007)باشد می

 بر داریمعنی اثر، انبارمانی زمان و کودی تیمار

 8 شکل در طورکههمان گذاشتند. ثویتامین میزان

، انبارمانی دوره طی، ثویتامین میزان شودمی مشاهده

 322 در گرممیلی 69/9 از و کرد پیدا کاهش

 دوره پایان در، 99/6 به انبارمانی شروع در لیتر میلی

 تواندمی، ثویتامین کاهش این رسید. انبارمانی

، الکترون دهنده عنوانبه ویتامین این مصرف دلیل به

 دوره پایان در آزاد هایرادیکال کردنخنثی برای

 (.Smimoff, 1995)باشد  انبارمانی

 از بیشتر آلی تیمارهای در ثویتامین میزان

 ثویتامین میزان بیشترین و بود معدنی تیمارهای

 بود کمپوستورمی و کمپوست به مربوط ترتیب به

 بر تواندمی، نیتروژن بودندسترس در میزان (.4 )شکل

 در شدهتولید هایپروتئین و ثویتامین نیترات، میزان

 دسترسی قابلیت که وقتی باشد. گذارتأثیر گیاه

 افزایش گیاه در هاپروتئین تولید باشد باال، نیتروژن

 و کندمی پیدا کاهش هاکربوهیدرات تولید و یافته

 ساخته هاکربوهیدرات از ثویتامین اینکه دلیل به

 پیدا کاهش، خود نوبه به نیز ثویتامین سنتز؛ شود می

 با مغایر یجاین نتا (.Worthington, 2001) کندمی

 فرنگی گوجه در که بود Kapoulas et al. (2011) نتایج

 بود. رایج کشت از کمتر ،ثویتامین میزان، انیکارگ

 مطالعه از حاصل نتایج بات مطابقراستای  هم نتایجی

، ارگانیک قرمزفلفل هایمیوه  در که داشت وجود، ما

 بود رایج کشت هایمیوه از باالتر ثویتامین میزان

(Hallmann & Rembialkowska, 2007). نتایج این 

 میزان که باشد دلیل نای به تواندمی، متفاوت

 دارد بستگی مختلفی عوامل به، هاسبزی در ثویتامین

 و برداشت از قبل هواییوآب شرایط آنها بین در که

 & Leeشود ) لحاظ تواندمی نیز کار و کشت مدیریت

Kader, 2000) . 
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 انبارمانی. روز 08 طی یافتهبرش تازه کرفس وزن کاهش درصد میزان بر انبارمانی زمان اثر .5شکل 

 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)
Figure 6. Effect of storage on weight loss of fresh-cut celery during 28 days. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 
 

 
 روز انبارمانی. 08یافته طی تیمار کودی بر میزان درصد کاهش وزن کرفس تازه برش اثر. 9شکل 

 باشند.(دار میهای دارای حداقل یک حروف مشترک از نظر آماری بدون اختالف معنی)میانگین
Figure 7. Effect of fertilizer treatments on weight loss of fresh-cut celery during 28 days of storage. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 
 

 
 روز انبارمانی. 08یافته طی ث کرفس تازه برشاثر زمان انبارمانی بر میزان ویتامین .8شکل 

 باشند.(دار میهای دارای حداقل یک حروف مشترک از نظر آماری بدون اختالف معنی)میانگین
Figure 8. Effect of storage on vitamin C of fresh-cut celery during 28 days. 

(Means with similar letters are not significantly different.) 
 

 
 .روز انبارمانی 08یافته طی ث کرفس تازه برشاثر تیمار کودی بر میزان ویتامین .4شکل 

 باشند.(دار میآماری بدون اختالف معنی های دارای حداقل یک حروف مشترک از نظر)میانگین

Figure 9: Effect of fertilizer treatments on Vitamin C of fresh-cut celery during 28 days of storage. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 
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 مواد میزان بر انبارمانی، زمان و کودی تیمارهای اثر

 میزان 32 شکل اساس بر بود. دارمعنی کل محلولجامد

 از و کرد پیدا کاهش انبارمانی طی کل، محلولجامد مواد

 پایان در درصد 8/9 به انبارمانی، شروع در درصد 04/9

 مانی،انبار طی TSS مقدار کاهش رسید. انبارمانی دوره

 قندی، ساده ترکیبات که باشد دلیل این به است ممکن

 برای نیاز مورد انرژی و شده سلول تنفسی یکلس وارد

 کل، TSS مقدار از آن، دنبالبه و کرده فراهم را هاسلول

 .(Isagh et al., 2009) است شده کم

شود بیشترین مشاهده می 33طور که در شکل همان

کمپوست  در تیمارهای کمپوست و ورمی TSSمیزان 

نظر آماری، مشاهده شد و بین بقیه تیمارها و شاهد، از 

فرنگی داری مشاهده نشد؛ در گوجهاختالف معنی

(Kapoulas et al., 2011) و هویج (Bender et al., 

ارگانیک نیز میزان مواد جامدمحلول کل بیشتری  (2015

آمده در این دستوجود داشت که مطابق با نتایج به

محلول کل در مطالعه بود. میزان باالتر مواد جامد

که تواند به این دلیل باشد که، هنگامی، میتیمارهای آلی

قابلیت دسترسی نیتروژن محدود شود گیاه بیشتر 

سمت ساخت ترکیبات حاوی کربن، از جمله نشاسته و  به

رود ها، میهایی مانند مواد فنلی و ترپنوئید متابولیت

(Rembiałkowska, 2007.) 

دست آمده اثر تیمار کودی بر میزان طبق نتایج به

دار نبود؛ اما زمان تیتراسیون کل معنیید قابلاس

تیتراسیون داری بر میزان اسید قابلانبارمانی، اثر معنی

تیتراسیون کل طی انبارمانی، کل داشت. میزان اسید قابل

% در 255/2 % در روز صفر به33/2  کاهش پیدا کرد و از

 علتپایان دوره انبارمانی رسید؛ که این کاهش، احتماالً به

عنوان ماده اولیه  افزایش متابولیسم اسیدهای آلی، به

 .(Budde et al., 2006)باشد تنفس، می

 

 
 انبارمانی. روز 08 طی یافتهبرش تازه کرفس کل محلولجامد مواد میزان بر انبارمانی زمان اثر .32 شکل

 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)

Figure 10. Effect of storage on total soluble solids of fresh-cut celery during 28 days. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 

 

 

 انی.انبارم روز 08 طی یافتهبرش تازه کرفس کل محلولجامد مواد میزان بر کودی تیمار اثر .33 شکل
 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)

Figure 11. Effect of fertilizer treatments on Total Soluble Solids of fresh-cut celery during 28 days of storage. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 
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 انبارمانی. روز 08 طی یافتهبرش تازه کرفس کل تیتراسیونقابل اسید میزان بر انبارمانی زمان اثر .30 شکل

 (باشند.می دارمعنی اختالف بدون آماری نظر از مشترک حروف یک حداقل دارای هایمیانگین)

Figure 12. Effect of fertilizer treatments on total titratable acidity of fresh-cut celery during 28 days. 
(Means with similar letters are not significantly different.) 

 
کلی گیرینتیجه

 تیمارهای در گیاه، در ساقه تعداد و عملکرد کلی، طوربه

 تیمارهای در محصول، کیفیت اما بود؛ باالتر معدنی،

 ویژه)به نیترات میزان ایشافز با داری،معنی طوربه معدنی

 پیدا کاهش وزن، کاهش درصد و  ماکزیمم( تیمار در

 بوده، کمتر نیترات حاوی آلی، تیمارهای محصوالت کرد.

 محلولجامد مواد درصد و ث ویتامین سدیم، پتاسیم، اما

 آمده، دستبه نتایج این به توجه با داشتند؛ باالتری کل

 و ایمنی بهتر، مزه جادای باعث توانندمی آلی تیمارهای

 شوند. کنندهمصرف توسط محصول پذیرش
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