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  اي در استان اصفهاناي گلخانهدلمهاي خيار و فلفلوضعيت تغذيه
  

 
 

 ۱ استواريي و آزاده سنا*۱رزادهي، مهناز پ۳ي مبلي، مصطف۲يونيد افي، مج۲ن خوشگفتارمنشيرحسي، ام۱يليفروغ عق

  )۴/۱۰/۱۳۸۹:  ؛  تاريخ پذيرش۹/۱۰/۱۳۸۸: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 اين گياهان، به  ويژه در ارتباط با كيفيـت محـصول   ياوضعيت تغذيه به يتوجه كم اي،گلخانه يهاسبزي دتولي براي تقاضا با وجود افزايش

آهن، منگنز، مـس  (و ريزمغذي ) كلسيم، منيزيم، فسفر و پتاسيم  (عناصر پر مصرف    اي    اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت تغذيه       .شده است 

 واحد گلخانه، غلظت اين عناصـر در خـاك ايـن    ٢٥بعد از انتخاب   . استان اصفهان انجام شد   اي در   گلخانهاي    در خيار و فلفل دلمه    ) و روي 

تر از حـد    يشنتايج نشان داد كه ميانگين غلظت فسفر و پتاسيم خاك بسيار ب           . گيري شد     توليد شده اندازه  اي    وه خيار و فلفل دلمه    يها و م  گلخانه

 خاك به ترتيب برابر بـا       هاي  در نمونه  DTPAگيري شده با    عصاره ، مس و منگنز    آهن، روي مقدار  ميانگين  .  بود هابحراني تعيين شده براي آن    

تر از حد كفايت اين عناصر در       يشاي، ب منيزيم، فسفر و پتاسيم در خيار و فلفل دلمه        ميزان  . گرم در كيلوگرم بود    ميلي ۵/۱۴ و   ۹/۱،  ۹/۴،  ۰/۱۲

 مشخص شد كـه بـيش از نيمـي از           ،گرياز طرف د  . اي دچار كمبود كلسيم بودند    خانه گل ي درصد خيارها  ٧٥ در حالي كه بيش از       ،ميوه بود 

 درصد  ٦٠نشان داد كه بيش از      نتايج  چنين    هم. اي داراي كمبود منگنز بودند    گلخانهاي     دلمه يها درصد فلفل  ٢٠اي و حدود      گلخانه يهاخيار

 عناصـر پرمـصرف نظيـر       ي برخـ  زياد بر اساس نتايج اين پژوهش، غلظت        ،يبه طور كل  . اي دچار كمبود آهن و روي بودند       گلخانه يخيارها

اي نامطلوب، مـصرف نامتعـادل    به علت مديريت تغذيه يامصرف در محصوالت گلخانه   فسفر و پتاسيم و كمبود گسترده كلسيم و عناصر كم         

  .ست استي زطي محيخطر آلودگكود، ناپايداري شرايط محيطي گلخانه و 

  

  ها ريزمغذي،اصر پرمصرفعناي، گلخانه، خيار، فلفل دلمه :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

كنندگان محصوالت كشاورزي در     توجه مصرف  ،هاي اخير در سال 

هـا افـزايش يافتـه      ها و ميـوه   بيشتر كشورهاي دنيا به كيفيت سبزي     

 كيفيت از دو جنبه كيفيت خـارجي و كيفيـت داخلـي قابـل               .است

 در بازارپـسندي محـصوالت      كيفيـت خـارجي   . باشـد   مـي  بررسي

از (هاي ظاهري    شامل ويژگي   و  بسيار زيادي داشته   كشاورزي نقش 

قبيل شكل، رنگ، اندازه، شادابي و طراوت ميوه و نداشتن خسارت       

نظيـر طعـم و مـزه، حـضور         (هـاي حـسي     و ويژگي ) فيزيولوژيك

 ). ۱۰ و ۸(د وشمي) تركيبات معطر و خصوصيات بافت ميوه

و اي    ثر بركيفيـت داخلـي، وضـعيت تغذيـه        ؤ مـ  ين عوامل تر  مهم   

اي و وضـعيت اكولوژيـك نظيـر        كيفيت تغذيـه  (سالمت محصوالت   

كيفيت سالمت و تغذيه     .باشدمي) هاي كاشت، نوع و رقم گياه     روش

مواد معدني،   ها،  از قبيل ويتامين  (از دو جنبه حضور تركيبات مطلوب       

  و ) ضروري بدن  هاي ها، فيبر و مواد فعال كننده واكنش        كربوهيدرات

  

  .اعضاي مركز پژوهشي كشت بدون خاك، دانشگاه صنعتي اصفهان. ۱

  .شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان به ترتيب دانشيار و استاد گروه خاك. ۲

  .دانشيار گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان. ۳

  mahnaz.pirzadeh@gmail.com: كيمسئول مكاتبات، پست الكتروني : *
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مانـده  باقينيترات،  نظير فلزات سنگين،    (و مضر   تركيبات نامطلوب   

  ).۹(قابل بررسي است ) هاي زيستيودگيسموم و آل

 امروزه ارتباط بـين غلظـت عناصـر غـذايي بـا           ،به طور كلي    

 شده و در ايـن زمينـه تحقيقـات          خصشمكيفيت ميوه به خوبي     

عالوه بر اين، تغذيه صحيح گياهـان       . زيادي نيز انجام شده است    

ه گيـاه بـا عوامـل       هـ اي بـر پيـشگيري از مواج      اثر قابل مالحظـه   

 ،در واقـع  . ها دارد زا و يا كاهش خسارت آفات و بيماري       بيماري

عناصر غذايي ممكن است سبب افزايش و يـا كـاهش مقاومـت             

ـ . هـا شـوند   گياه در برابر آفات و بيمـاري       ثير تغذيـه گيـاه بـر       أت

ها و آفات بـستگي بـه       مقاومت و تحمل گياهان در برابر بيماري      

بان گيـاهي و    اي گياه، جنس ميز   عنصر مورد نظر، وضعيت تغذيه    

    .)۲(نوع بيماري يا آفت دارد 

كه عناصر مختلفي در ساختار گياه وجود دارند،    با وجودي     

اما تنها ضرورت تعداد محدودي از آنها بـراي گيـاه مـشخص             

عناصر ضروري ممكن است در ساختار گيـاه و يـا           . شده است 

بـه  . هاي سوخت و سـازي آن مـورد نيـاز باشـند           برخي فرايند 

 ،شودهايي در گياه ميييكمبود آنها سبب بروز نارساكه  طوري

هاي مختلف و يـا كـل       مي روي اندام  ئكه اغلب به صورت عال    

ـ    . باشدگياه قابل مشاهده مي    بـود برخـي   شيدر نقطـه مقابـل، ب

. شـود  نمـو گيـاه مـي      عناصر سبب بروز اختالالتي در رشـد و       

ان  امـا كمبودشـ  ،كننـد عناصر مفيد نيز به رشد گياه كمـك مـي        

  ). ۲(كند خسارتي وارد نمي

فسفر، كلسيم، منيزيم و پتاسيم و عناصر كـم مـصرف آهـن،            

ثر بـر   ؤين عناصـر پـر مـصرف مـ        تـر   مهماز  منگنز، مس و روي     

هاي زيـادي نـشان داده      نتايج پژوهش ). ۷( باشندكيفيت ميوه مي  

ثير تعادل غلظـت عناصـر غـذايي بـر كيفيـت محـصوالت              أكه ت 

  ). ۱۴  و۶، ۵( مطلق آنها بيشتر است كشاورزي نسبت به غلظت

 يابا توجه بـه كمبـود اطالعـات پيرامـون وضـعيت تغذيـه               

 اين محصوالت كـه     يا و نيز كيفيت تغذيه    يامحصوالت گلخانه 

 افـراد   ي در رژيـم غـذاي     يادر حال حاضر سـهم قابـل مالحظـه        

ن غلظـت عناصـر     يجامعه دارند، پژوهش حاضر بـا هـدف تعيـ         

 و پتاسيم و عناصر كم مصرف آهن، روي،         كلسيم، منيزيم، فسفر  

 بـه عنـوان     ياار و فلفل دلمه   ي خ يمنگنز و مس در بخش خوراك     

  . در استان اصفهان صورت گرفتيادو محصول مهم گلخانه

  

  ها مواد و روش

اي در هشت منطقـه از   واحد گلخانه خيار و فلفل دلمه ۲۵تعداد  

اي منطقه  خانهشور، زيار، شهرك گل   شهرضا، قلعه (استان اصفهان   

) آبـاد فالورجان، منطقه ابريشم، آب نيل، اسدآباد مباركه و نجف        

 انتخـاب شـده از   هاي  سعي بر اين بود كه گلخانه    .انتخاب شدند 

هاي فيزيكي وشيميايي خاك، مـديريت گلخانـه و         لحاظ ويژگي 

 تـراكم   ،از طـرف ديگـر    . نيز موقعيت جغرافيايي متفاوت باشـند     

براي هر  . ب شده  نيز به نسبت زياد باشد       گلخانه در مناطق انتخا   

متـشكل از كليـه   اي  هاي انتخاب شـده، شناسـنامه  يك از گلخانه 

رقـم گيـاه، تـاريخ و       ( خاك و آب، مديريت زراعي       هاي  ويژگي

نـوع، مقـدار و چگـونگي    (، مديريت كوددهي    )چگونگي كاشت 

و نـوع، مقـدار و چگـونگي        ) ييمصرف كودهاي آلـي و شـيميا      

نمونه برداري از خاك گلخانه در آغـاز        . ه شد مصرف سموم تهي  

 زماني كه گياه در مرحله چهار تا پـنج          ،مرحله رشد رويشي گياه   

  .متر انجام شد سانتي۰-۲۵برگي بود، از عمق حدود 

متـر مـدل   هـاش -  توسـط پ   pHو  شده  ها هواخشك   نمونه   

دايت الكتريكـي توسـط دسـتگاه       ، قابليـت هـ    )۱۲ ( متراهم   ۶۲۰

) روش الـسن  (، ميزان فـسفر     )۱۲( متراهم   ۶۴۴ل  سنج مد هدايت

گيـري بـا محلـول اسـتات آمونيـوم يـك           عـصاره (، پتاسيم   )۱۱ (

، كلسيم و منيزيم بـه روش تيتراسـيون عـصاره خـاك بـا               )نرمال

 نرمال و   EDTA(۰۱/۰(محلول اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد        

 گيري عناصر ريزمغذي آهن، منگنز، مس و روي به روش عصاره     

  ).۱۲( تعيين شدند DTPA با

هاي كامالً رسيده بـه طـور تـصادفي         برداري از ميوه  نمونه   

) اوايـل و اواخـر برداشـت محـصول        (طي دو مرحله از رشد      

 نمونـه  ۱۰كـم  براي اين منظور از هر گلخانه دست    . انجام شد 

 رسـيده، سـالم و عـاري از بيمـاري، آفـت يـا هـر            ميوه كامالً 

هـا بعـد از انتقـال بـه          ميـوه  .خسارت فيزيولوژيك تهيـه شـد     

  سـپس تـا    . شـدند آزمايشگاه با آب مقطر شسته شـده و وزن          
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  ...؟؟؟؟؟ 

۳۷  

 هاي بررسي شدههاي خاك و غلظت عناصر پرمصرف و كم مصرف در خاك گلخانه برخي از ويژگي.۱جدول

 انحراف معيار ميانگين ميانه كمينه بيشينه  

pH ۹/۷ ۵/۶ ۴/۷ ۴/۷ ۰۴۹/۰ 

 dS m( ۰/۱۴ ۳/۱ ۰/۵ ۱/۶ ۷۸/۳-۱( قابليـت هدايت الكتريكي

 mg kg( ۵۰۰ ۴۸ ۲۳۵ ۲۵۷ ۱۴۰-۱(فسفر قابل جذب 

 mg kg( ۱۰۰۰ ۳۴۰ ۶۸۴ ۶۷۲ ۱۸۷-۱(پتاسيم قابل جذب  

 mg L( ۰/۶۰ ۰/۸ ۰/۲۶ ۲/۲۹  ۳۴/۱۵-۱(كلسيم قابل جذب 

 mg kg(  ۰/۳۹ ۲/۲ ۲۲/۱۱ ۴/۱۲ ۲/۸-۱(آهن  قابل جذب 

 mg kg( ۴/۳۷ ۷/۲ ۲/۱۱ ۶/۱۳ ۸۰/۹-۱(منگنز قابل جذب 

 mg kg( ۴۰/۱۰ ۵۲/۰ ۹۷/۱ ۴۶/۲ ۰۴/۲-۱(مس  قابل جذب 

 mg kg( ۰/۱۰ ۴/۱ ۸/۳ ۲/۳ ۳۱/۲-۱(روي  قابل جذب 

  

  در دمـاي   دار    كـن هـواكش   رسيدن بـه وزن ثابـت در خـشك        

گيـري  براي عـصاره  .  درجه سلسيوس قرار داده شدند     ۷۰- ۶۵

ــوه، از روش عــصاره ــري مي ــر.  خــشك اســتفاده شــدگي اي ب

- هـاي طيـف   اه فسفر و پتاسيم به ترتيب از دسـتگ        گيري  اندازه

 غلظت  گيري  براي اندازه ). ۱۵(سنج و شعله سنج استفاده شد       

كلسيم، منيزيم، آهن، منگنز، مـس و روي از دسـتگاه جـذب             

  ).۱۵( استفاده شد ۳۰۳۰اتمي مدل پركين المر 

  

  نتايج و بحث

 هاانههاي شيميايي و غلظت عناصر در خاك گلخويژگي
هـاي خـاك    بيشينه، كمينـه، ميانـه و ميـانگين برخـي از ويژگـي            

با توجه  . آورده شده است   ۱ جدولعه در   لهاي مورد مطا  گلخانه

تـوان    مي هاي مورد مطالعه   خاك گلخانه  pHبه محدوده تغييرات    

مـصرف پـايين    قابليت استفاده بيشتر عناصر كم    که  انتظار داشت   

هاي بررسي شده بين    كتريكي نمونه دامنه قابليت هدايت ال   . باشد

 ،از طـرف ديگـر    . زيمنس بر متر متغيـر اسـت       دسي ۰/۱۴ تا   ۳/۱

دهـد كـه    ميانه و ميانگين قابليت هدايت الكتريكي نيز نشان مـي         

ــه  ــيش از نيمــي از گلخان ــدايت حــداقل ب ــا داراي قابليــت ه ه

ايـن  . هـستند ) زيمـنس بـر متـر     دسـي  ۴ از   يشب (زيادالكتريكي  

يجاد مشكالت زيادي از قبيـل اخـتالل در جـذب            باعث ا  لهئمس

ها،  خاك گلخانه  زيادعامل اصلي شوري    . شودعناصر غذايي مي  

نتايج . باشدميها    استفاده بسيار زياد كودهاي مختلف در گلخانه      

دهـد كـه    نـشان مـي   ) ۱جـدول   (تجزيه فسفر قابل جذب خاك      

 ۲۵تر از   يشهاي مطالعه شده ب   غلظت فسفر در خاك تمام گلخانه     

گـرم در    ميلـي  ۴۸حداقل غلظت   (باشد  گرم در كيلوگرم مي   ميلي

 اگر مقدار فسفر قابل استفاده خاك       ، به طور كلي   .)گرم است كيلو

گرم در كيلوگرم باشد، خاك از نظر فسفر غني بوده           ميلي ۱۵-۲۵

بـه عبـارت ديگـر      ). ۱۱(و نيازي به مصرف كود فسفاتي نـدارد         

ه تنها كمبود فـسفرندارند بلكـه   هاي مورد مطالعه، ن   خاك گلخانه 

نتايج تجزيه پتاسـيم خـاك      . بود اين عنصر نيز هستند    داراي بيش 

هاي مطالعه   خاك تمام گلخانه   نيز نشان داد كه غلظت پتاسيم در      

مقدار بهينه پتاسيم . گرم در كيلوگرم است ميلي۱۵۰ از   يش ب شده

. )۳(باشـد    گـرم در كيلـوگرم مـي       ميلـي  ۶۰ تـا    ۲۰در خاك بين    

گرم در كيلوگرم شـود      ميلي ۱۵۰كه غلظت پتاسيم بيش از      زماني

 يكـي از مـشكالت      ،بـه طـور كلـي     . بود پتاسيم وجود دارد   بيش

بود عناصر پرمصرف در    هاي مطالعه شده بيش   اساسي در گلخانه  

 مشكالت زيـادي از قبيـل بـر         لهئمساين  . ها بود خاك اين واحد  

ل در جذب عناصر    هم خوردن تعادل عناصر غذايي، ايجاد اختال      

محيطـي و كـاهش كيفيـت       هاي زيست ريزمغذي و حتي آلودگي   

  ين عامــل تــر مهــم. اي محــصول را بــه دنبــال دارد  تغذيــه
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  ۱۳۸۹ زمستان/ چهارم شماره  / اولسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۳۸  

 ياي توليدوه خيار و فلفل دلمهيدر م )گرم وزن مرطوب۱۰۰ميلي گرم بر ( توصيف آماري غلظت كلسيم، منيزيم، فسفر و پتاسيم .۲جدول 

   بردارينمونه مختلف هاينوبت درهان هاي استان اصفدرگلخانه

  نوبت دوم نوبت اول  
  ها سبزي

 Sd  ميانگين  ميانه  كمينه  بيشينه Sd  ميانگين  ميانه    كمينه  بيشينه  عنصر

  ۹/۲  ۳/۱۴  ۰/۱۴  ۷/۷  ۰/۲۱  ۳/۶  ۵/۱۵  ۸/۱۳  ۸/۵  ۵/۳۱  كلسيم

  ۷/۱  ۹/۱۵  ۳/۱۶  ۹/۱۲  ۰/۲۰  ۳/۳  ۶/۱۶  ۰/۱۶  ۴/۱۳  ۹/۲۵  منيزيم

  ۱/۶  ۸/۳۶  ۰/۳۷  ۹/۲۷  ۰/۴۶  ۱/۷  ۳/۳۵  ۹/۳۵  ۰/۲۱  ۰/۴۷  فسفر
  خيار

  ۲۵  ۲۲۲  ۲۲۰  ۱۷۲  ۲۶۳  ۳۷  ۲۳۶  ۲۴۰  ۱۷۲  ۳۱۰  پتاسيم

 ۱/۱ ۲/۱۱ ۸/۱۰ ۵/۹ ۰/۱۳ ۵/۲ ۰/۱۱ ۲/۱۱ ۲/۶ ۴/۱۵  كلسيم

 ۷/۵ ۱/۱۸ ۶/۱۸ ۰/۱۰ ۰/۲۶ ۶/۴ ۴/۱۴ ۰/۱۳ ۹/۹ ۰/۲۴  منيزيم

 ۷/۷ ۵/۳۷ ۰/۳۰ ۵/۲۸ ۰/۵۰ ۹/۸ ۹/۳۲ ۳/۳۳ ۰/۱۸ ۷/۵۰  فسفر

فلفل 

  اي دلمه

 ۳۱ ۳۲۱ ۳۲۵ ۲۶۰ ۳۶۱ ۴۶ ۳۲۸ ۳۰۵ ۲۷۰ ۳۹۱  پتاسيم

Sd :انحراف معيار  

  

هـا     مـديريت نادرسـت كـوددهي در گلخانـه         ،ايجاد اين مـشكل   

هـا عـالوه بـر كودهـاي        كه در اكثر گلخانه    به ويژه اين  . باشد مي

طبـق گفتـه اكثـر      (شود  هاي دامي نيز استفاده مي    شيميايي از كود  

 در تيرماه كودهاي دامـي بـه زمـين           هر سال تقريباً   ،دارانگلخانه

ها نيز  از طرف ديگر بررسي سابقه زمين گلخانه      ). شوداضافه مي 

هـا تـا قبـل از احـداث گلخانـه،           نشان داد كه در اكثر اين محـل       

كـه  شده و با توجه بـه ايـن       كشاورزي به صورت سنتي انجام مي     

يگـري بـه ايـن محـل     محل د از(نيز درجا است   ها    خاك گلخانه 

از هـايي   و فقط براي سبك شدن بافت نسبت      ) انتقال نيافته است  

توان گفت كـه    ماسه و يا كودهاي دامي به خاك اضافه شده، مي         

  . هاي قبلي نيز مرتبط استبود تا حدي به كشتاين بيش

گـرم   ميلـي  ۱۰حد بحراني غلظت آهن قابل جذب در خاك           

هاي گلخانهن غلظت آهن خاك     ميانگي. )۳(باشد  در كيلوگرم مي  

 درصـد از    ۳۵ حـدود خـاک    .تر از اين حد بـود     يشمطالعه شده ب  

گـرم در كيلـوگرم      ميلي ۱۰غلظت آهن كمتر از      ي دارا هاگلخانه

ها نيز از لحاظ آهن خاك در محـدوده          درصد گلخانه  ۶۱بوده و   

هـاي خـاك    ميانگين غلظت منگنز در نمونـه     . طبيعي قرار داشتند  

حد بحراني غلظت   . گرم در كيلوگرم بود    ميلي ۵/۱۴مطالعه شده   

 ).۳(باشـد   گـرم در كيلـوگرم مـي        ميلـي   ۸اين عنصر در خـاك      

هـا     درصد از گلخانـه    ۳۰ها نشان داد كه در      بررسي فراواني داده  

 ۴۴گرم در كيلوگرم بود و در        ميلي ۸غلظت منگنز خاك كمتر از      

 ۲۶و در    ايـن غلظـت در محـدوده طبيعـي           ها،  درصد از گلخانه  

حد بحراني  . بود يا سميت است   ها نيز در حد بيش    گلخانه درصد

. )۳(باشـد   گرم در كيلـوگرم مـي      ميلي ۸/۰غلظت مس در خاك     

  . از اين حد بوديشهاي مطالعه شده بميانگين غلظت مس خاك

گـرم در كيلـوگرم      ميلي ۳ تا   ۱ها  دامنه كفايت روي در خاك      

ها  غلظت روي در خاك    بررسي فراواني . )۳(گزارش شده است    

تـر از   کمهـا غلظـت روي      يك از گلخانه  نيز نشان داد كه در هيچ     

 غلظت روي در    ،به عبارت ديگر  . گرم در كيلوگرم نبود    ميلي يک

   .ها در حد طبيعي بودخاك اكثر گلخانه

  

  ايغلظت عناصر پر مصرف در خيار و فلفل دلمه

توصيف آماري غلظت  كلسيم، منيزيم، فسفر و پتاسيم در خيـار            

 بـر حـسب     بـرداري نمونه مختلف هاينوبت دراي  و فلفل دلمه  

 و مقايـسه    ۲ جدول گرم وزن مرطوب ميوه در       ۱۰۰گرم بر    ميلي

   نـشان   ۳ جـدول ميانگين غلظت اين عناصر با حـد بحرانـي در           
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  ...؟؟؟؟؟ 

۳۹  

  Tاي با آزمون وه خيار و فلفل دلمهيدر م) ۴( پتاسيم و فسفر با حد بحراني  مقايسه ميانگين غلظت كلسيم، منيزيم،.۳جدول

T  حد بحراني)mg kg-1 (  برداري  ميانگين دو نوبت نمونه)mg kg-1(  ها سبزي  عنصر  

  كلسيم ۹/۱۴ ۰/۱۶ -۲/۲*

  منيزيم ۲/۱۶ ۰/۱۴ ۱/۲* 

  پتاسيم ۹/۲۲ ۰/۱۴۷  ۲/۱۰**

  فسفر ۱/۳۶ ۰/۲۴ ۳/۱۰*

 خيار

n.s ۰/۱۲ ۱/۱۱ كلسيم  

n.s ۰/۱۴ ۲/۱۶ منيزيم  

  پتاسيم ۰/۳۲۴ ۰/۲۶۰ ۴/۵ **

  فسفر ۵/۳۴ ۰/۲۵ ۲/۲ *

  اي  فلفل دلمه

  %۱دار در سطح  اختالف آماري معني :**

  %۵دار در سطح  اختالف آماري معني :*

  

  .شده است  داده

گـرم   ميلي ۱۶محدوده طبيعي غلظت كلسيم براي ميوه خيار          

در اين  ). ۴(ن مرطوب ميوه  گزارش شده است         گرم وز  ۱۰۰در  

 ۱۰۰گـرم در   ميلـي ۱۶ها با حـد     مطالعه نيز غلظت كلسيم نمونه    

مقايـسه ميـانگين غلظـت      . گرم وزن مرطوب ميوه مقايـسه شـد       

هاي برداشـت شـده در هـر دو         ، در ميوه  Tكلسيم توسط آزمون    

نوبت با حد بحراني نشان داد كه ميانگين غلظت اين عنـصر در             

. باشـد دو نوبت كمتر از حد بحراني تعيين شده براي آن مـي           هر  

 درصـد  ۶۷حدود که بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد    

 نوبـت دوم  هـاي   درصـد از نمونـه     ۸۶ نوبت اول و     هاي  از نمونه 

با توجه به باالبودن غلظت كلسيم      . باشنددچار كمبود كلسيم مي   

مـل كمبـود ايـن      ين عا تـر   مهمهاي مورد مطالعه،    درخاك گلخانه 

 ،توان به عدم تنظيم شرايط محيطي گلخانـه       عنصر در ميوه را مي    

در .  نـسبت داد   ،)مثـل دمـا   (ثر بر تعرق گيـاه      ؤبه ويژه  عوامل م    

دار يهمين ارتباط، نتايج تحقيقات متعدد به رابطه مثبـت و معنـ           

اند هاي گياهي اشاره كرده   بين توزيع كلسيم و شدت تعرق اندام      

 كاهش تعرق سبب كـاهش غلظـت كلـسيم ميـوه            در واقع، ). ۲(

كمبـود كلـسيم ميـوه عـالوه بـر كـاهش كيفيـت              ). ۱(شـود   مي

ثير منفي بر كيفيت ظاهري و مانـدگاري ميـوه          أاي، باعث ت   تغذيه

ين عواملي كـه باعـث كـاهش شـدت تعـرق در             تر  مهم. شودمي

چنـين     شـدت نـور و دمـاي نامناسـب و هـم            نـد اشدهها    گلخانه

 شوري خـاك    ،عالوه بر اين  . باشد  مي نادرستي  ا  مديريت تغذيه 

  .  شود  ميو باال بودن فشار اسمزي نيز باعث كاهش تعرق

حد معمول غلظت پتاسيم، فسفر و منيزيم در ميوه خيـار در              

 ۱۰۰گـرم در     ميلـي  ۱۴ و   ۲۴،  ۱۴۷منابع بررسي شده به ترتيـب       

مقايسه ميانگين غلظت اين    ). ۴(باشد  گرم وزن مرطوب ميوه مي    

هاي برداشت شده در هر دو نوبت با اين حـدود           عناصر در ميوه  

تر از يشنشان داد كه ميانگين غلظت اين عناصر در هر دو نوبت ب     

 و تقريبـاً  ) ۳جـدول   (حدود بحراني تعيين شده براي آنها بـوده         

بود پتاسيم، فـسفر و     شيهاي نوبت اول و دوم دچار ب      تمام نمونه 

  ). P  >۰۱/۰(منيزيم بودند 

 تا  ۹ر منابع علمي، محدوده طبيعي غلظت كلسيم فلفل بين          د   

 گـرم وزن    ۱۰۰گرم در    ميلي ۱۴ و حد بحراني غلظت منيزيم       ۱۲

 ،در ايـن مطالعـه    . )۱۳( مرطوب ميوه در نظر گرفته شـده اسـت        

هاي بررسي شده كه از     ميانگين غلظت كلسيم و منيزيم در نمونه      

جام گرفـت، در هـر      بدون عالئم كمبود ان     سالم و  هاي  بين نمونه 

 .اي در محدوده طبيعي بوده استدو نوبت در فلفل دلمه

   اول و دوم    يهـا نوبـت اي    ميانگين غلظت پتاسيم در فلفل دلمه        
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  ۱۳۸۹ زمستان/ چهارم شماره  / اولسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۴۰  

هاي  اي در گلخانهوه خيار و فلفل دلمهيدر م)  گرم وزن مرطوب۱۰۰گرم بر  ميلي( توصيف آماري غلظت آهن، منگنز، مس و روي. ۴جدول 

   بردارينمونه مختلف هاينوبت درن استان اصفها

  نوبت دوم نوبت اول  
  

  ها سبزي
 Sd  ميانگين  ميانه  كمينه  بيشينه Sd  ميانگين  ميانه  كمينه  بيشينه  عنصر

  ۵۲/۰  ۲۸/۰  ۲۸/۰  ۲۲/۰  ۳۸/۰  ۱۸/۱  ۲۶/۰  ۲۵/۰  ۱۲/۰  ۶۱/۰  آهن

  ۴۲/۰  ۱۱/۰  ۰۹/۰  ۰۴/۰  ۱۹/۰  ۳۷/۰  ۱۰/۰  ۰۹/۰  ۰۵/۰  ۱۶/۰  منگنز

  ۹۳/۰  ۰۸/۰  ۰۲/۰  ۰۵/۰  ۱۴/۰  ۳۴/۰  ۰۹/۰  ۰۹/۰  ۰۳/۰  ۱۷/۰  مس
  خيار

  ۳۵/۰  ۱۸/۰  ۱۸/۰  ۱۳/۰  ۲۵/۰  ۳۳/۰  ۱۸/۰  ۱۹/۰  ۱۱/۰  ۲۳/۰  روي

 ۳۵/۰ ۵۹/۰ ۵۹/۰ ۵۵/۰ ۶۵/۰ ۵۲/۰ ۶۲/۰ ۶۳/۰ ۵۵/۰ ۷۰/۰  آهن

 ۶۴/۰ ۰۸/۰ ۰۶/۰ ۰۳/۰ ۲۵/۰ ۳۱/۰ ۰۷/۰ ۰۷/۰ ۰۳/۰ ۱۲/۰  منگنز

 ۴۰/۰ ۱۰/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۱۵/۰ ۴۲/۰ ۱۰/۰ ۱۲/۰ ۰۱/۰ ۱۵/۰  مس
  اي دلمه فلفل

 ۴۰/۰ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۲۰/۰ ۳۱/۰ ۴۸/۰ ۲۴/۰ ۲۵/۰ ۱۸/۰ ۳۳/۰  روي

Sd :انحراف معيار  

  

 گرم وزن مرطـوب ميـوه و        ۱۰۰گرم در    ميلي ۳۲۱ و   ۳۲۸ترتيب  به

 گرم  ۱۰۰گرم در    ميلي ۵/۳۷ و   ۹/۳۲ترتيب  ميانگين غلظت فسفر به   

ايت پتاسيم براي فلفـل     فدامنه ك ). ۲جدول  (وزن مرطوب ميوه بود     

 گرم وزن مرطوب ميوه و بـراي        ۱۰۰گرم در    ميلي ۲۶۰ تا   ۱۷۷ بين

 گرم وزن مرطوب ميـوه گـزارش   ۱۰۰گرم در    ميلي ۲۶ تا   ۲۵فسفر  

 بر اين اساس مشخص شد كه ميانگين غلظت اين      ).۱۳ (شده است 

  . عناصر در هر دو نوبت بيشتر از حد كفايت بوده است

 هـاي   ن غلظت فسفر و پتاسيم در نمونـه       علت اصلي باال بود      

ــار و فلفــل دلمــه ــاد اي، غلظــت خي ايــن عناصــر در خــاك زي

ودهـاي شـيميايي و نيـز كـود دامـي       استفاده زياد از ك    ها،  گلخانه

 غلظت اين عناصر در خـاك و سـپس          افزايشباشد كه سبب     مي

كـه ميـانگين غلظـت فـسفر        به طـوري  . ده است شانتقال به ميوه    

برابر  ۱۰در حدود   ) گرم در كيلوگرم   ميلي ۲۵۷(هاي خاك   نمونه

هـا و ميـانگين غلظـت       حد معمول غلظت اين عنـصر در خـاك        

 ۱۱در حـدود    نيـز   ) گرم در كيلـوگرم    ميلي ۶۷۲(ها  پتاسيم نمونه 

  .برابر حد معمول غلظت اين عنصر در خاك بود

داران نـشان   بررسي ميانگين مصرف مقدار كود توسط گلخانـه          

 كودهاي دامي و شيميايي در ابتـداي        زيادبر مصرف   داد كه عالوه    

روز و در در فـصل گرمـا هـر   (مرحله كاشت، در هر نوبت ّآبياري    

مربـع در    متـر  ۱۰۰۰بـراي هـر     ) مرتبهفصل سرما هر سه روز يك     

 يـا نيتـرات   N.P.K   كيلوگرم۲آمونيم و  گرم نيترات كيلو۴حدود 

هش كيفيـت    عـالوه بـر كـا      لهئمـس ايـن   . شـود پتاسيم مصرف مي  

  . شود  ميمحصوالت، باعث باالرفتن هزينه جاري گلخانه

نكته مهم در مصرف كود كه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد                  

  خـاك آزمـون كـود بـر اسـاس       و متعادل   مصرف مقادير مناسب    

مصرف   مصرف بهينه كود در گرو     ،به عبارت ديگر  ). ۲(باشد   مي

 و مـصرف متعـادل      ) باالي استفاده از كود    يكارايداراي  (كارآمد  

  . )۱(است آن ) عناصر غذايي مورد نياز گياه تأمين نياز تمامي(

  

  غلظت عناصر كم مصرف

هاي خيار توصيف آماري غلظت آهن، منگنز، مس و روي در نمونه

 و مقايسه غلظت اين     ۴جدول  اي در هر دو نوبت، در       و فلفل دلمه  

  . نشان داده شده است۵جدول عناصر با حد بحراني در 

 در هـر دو نوبـت   ياخيـار گلخانـه   در  ميانگين غلظت روي       

 گــرم وزن ۱۰۰گــرم در  ميلــي۱۸/۰، در حــدود يبــردارنمونــه

بنابراين ميانگين غلظت اين عنصر     ). ۴جدول  (مرطوب ميوه بود    

گرم  ميلي ۲/۰(برداري كمتر از حد بحراني      در هر دو نوبت نمونه    

  ها سي فراواني داده  برر). ۲(بود  )  گرم وزن مرطوب ميوه    ۱۰۰در  
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  ...؟؟؟؟؟ 

۴۱  

  Tآزمون  اي باوه خيار و فلفل دلمهيدر م) ۴) (گرمگرم بر كيلو ميلي(، منگنز و مس با حد بحراني مقايسه ميانگين غلظت آهن، روي. ۵جدول 

T حد بحراني  
ميانگين دو نوبت 

  برداري نمونه
  ها سبزي  عنصر

۱۳۰/۶-   آهن ۲۸/۰  ۳/۰ **

۶۵/۵-   منگنز ۰۹/۰ ۱/۰ **

  مس  ۰۸/۰ ۱/۰  -۸۱۲/۴**كمبود مس       ۱/۲**مسبود  بيش

۶۵/۴-   روي ۱۸/۰ ۲/۰ **

 خيار 

 آهن ۶۱/۰ ۵/۰ -۳۹/۴**

۹۵/۵-   منگنز ۰۸/۰ ۱/۰ **

n.s ۸/۰ ۱/۰ مس  

n.s ۲۶/۰ ۲۵/۰ روي  

  اي فلفل دلمه

  %۱دار در سطح  اختالف آماري معني : **

  %۵دار در سطح  اختالف آماري معني : *

  

 ۶۵ نوبـت اول و      هاي   درصد از نمونه   ۷۴ن داد كه حدود     نيز نشا 

 برداشت شده در نوبـت دوم دچـار كمبـود           هاي  درصد از نمونه  

  .روي بودند

 ۱۰۰گرم در    ميلي ۳/۰حد بحراني غلظت آهن در ميوه خيار           

مقايـسه ميـانگين غلظـت      ). ۲(باشـد   گرم وزن مرطوب ميوه مي    

بت با حـد بحرانـي      هاي برداشت شده در هر دو نو      آهن در ميوه  

آن نشان داد كه ميانگين غلظـت ايـن عنـصر در هـر دو نوبـت                 

بـر همـين    .  كمتر از حد بحراني تعيـين شـده بـود          يبردارنمونه

 درصد از   ۶۰هاي نوبت اول و      درصد از نمونه   ۷۵اساس، حدود   

  . هاي برداشت شده در نوبت دوم كمبود آهن داشتندنمونه

 ۱/۰(ا حــد بحرانــي آن مقايــسه ميــانگين غلظــت منگنــز بــ   

نـشان داد كـه در      )  گـرم وزن مرطـوب ميـوه       ۱۰۰گـرم در     ميلي

  .  خيار كمبود منگنز داشتندهاي  درصد ميوه۵۴حدود 

با توجه به نقش بسيار مهم روي، منگنز و آهن در بدن انـسان                 

كمبود اين عناصر يكـي       در رژيم غذايي افراد،    ها كمبود آن  لهئمسو  

  .باشداي خيار ميرتباط با كيفيت تغذيهاز مشكالت اساسي در ا

 ۱۰۰گرم در    ميلي ۱/۰حد بحراني غلظت مس در ميوه خيار           

مقايـسه ميـانگين غلظـت      ). ۲(باشـد   گرم وزن مرطوب ميوه مي    

هاي برداشت شده در هر دو نوبت با حـد بحرانـي            مس در ميوه  

نشان داد كه اختالف ميانگين غلظت اين عنصر در هر دو نوبت            

 بسيار كمي با حد بحرانـي تعيـين شـده بـراي آن داشـته       تفاوت

 ۶۶اما نكته قابل توجـه ايـن اسـت كـه غلظـت مـس در                 . است

هاي نوبـت    درصد از نمونه   ۵۰ نوبت اول و     هاي  درصد از نمونه  

هاي نوبت اول    درصد از نمونه   ۳۴دوم كمتر از حد بحراني و در        

اني تعيين  تر از حد بحر   يشهاي نوبت دوم ب    درصد از نمونه   ۵۰و  

هـا مـشكل     برخـي گلخانـه    ،به عبارت ديگـر   . شده براي آن بود   

ـ        بـود مـس را داشـتند كـه از          شيكمبود و بعضي از آنها مشكل ب

ها،  آن عالوه بر غلظت باالي مس در خاك اين گلخانه          هاي  علت

  .باشدها و سموم داراي مس ميكشمصرف آفت

هن، منگنـز،   اي، مقايسه ميانگين غلظت آ    در مورد فلفل دلمه      

هاي برداشت شده در هـر دو نوبـت نمونـه    مس و روي در ميوه  

 با دامنه كفايت اين عناصر نشان داد كه ميـانگين غلظـت         يبردار

بـا ايـن    . اين عناصر در هر دو نوبت در دامنه كفايت بوده اسـت           

 ۰۸/۰(وجود با توجه به دامنه كفايت غلظت مس در ميوه فلفـل         

بررسي فراوانـي  ) ۱۳) (رطوب ميوه گرم وزن م۱۰۰گرم در  ميلي

ها در هـر دو نوبـت        درصد نمونه  ۲۰ها نشان داد كه حدود      داده

در مـورد منگنـز نيـز بررسـي فراوانـي           . دچار كمبود مس بودند   

 ۵۰، بـيش از     يدر هر دو نوبت نمونه بـردار      که  نشان داد   ها    داده
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  ۱۳۸۹ زمستان/ چهارم شماره  / اولسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۴۲  

  .ها دچار كمبود منگنز بودنددرصد نمونه

  

  يريگجهينت

ژوهش، مقايسه غلظت عناصـر مختلـف در            تايج اين پ  بر اساس ن  

اي با حدود بحرانـي و دامنـه كفايـت آنهـا در         خيار و فلفل دلمه   

مصرف و  ها دچار كمبود عناصر كم    ميوه نشان داد كه بيشتر ميوه     

كمبـود كلـسيم نيـز در اغلـب         . بود پتاسيم و فـسفر بودنـد      شيب

  .  مشاهده شديا گلخانهيخيارها
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