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  چکیده
ترکیبات شیمیایی متنوعی در ارزش . ا داردهاي امروزه جایگاه خاصی در بین سبزي فلفل به سبب ارزش باالي تغذیه

هاي عناصر غذایی است که  ثر بر کیفیت محصوالت، تغذیه و نسبتؤیکی از فاکتورهاي م. غذایی میوه فلفل دخالت دارند
پتاسیم یکی از مهمترین عناصر در فیزیولوژي کیفیت محصوالت . گذارند ملکرد کمی و کیفی تولید شدیداً تأثیر میبر ع

در این . باشدهاي کیفی گیاه و میوه می باغی است و مقادیر باالي پتاسیم در محصوالت تضمین کننده بسیاري از جنبه
به  یترات پتاسیم و یا سولفات پتاسیمنبر لیتر پتاسیم از منبع گرم  میلی 500و  400، 300، 150هاي  نقش غلظت پژوهش

فلفل ) بیوشیمیایی(گرم بر لیتر به عنوان شاهد بر فاکتورهاي کیفی  میلی 235عنوان تیمارهاي اصلی و همچنین غلظت 
ن عملکرد نتایج نشان داد که بیشتری. اي و تحت کشت هیدروپونیک مورد مطالعه قرار گرفتقلمی در شرایط گلخانه

یک روند  با وجوداز نظر طول و قطر میوه . پتاسیم محلول غذایی بدست آمد گرم بر لیترمیلی 300میوه در تیمار 
هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی  غلظت. داري بین تیمارها وجود نداشت هاي پتاسیم، تفاوت معنی افزایشی با غلظت

داري  میوه تفاوت معنی pHی کیفیت میوه داشتند، بطوري که از نظر داري بر برخی فاکتورهاي بیوشیمیایاثرات معنی
داري نسبت به دیگر تیمارها  افزایش معنی گرم بر لیترمیلی 500مشاهده نشد اما از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون غلظت 

داري نسبت به  ش معنیافزای گرم بر لیترمیلی  400و  500 مقدار ویتامین ث و مواد جامد محلول در تیمار. نشان داد
کیفیت میوه نیاز بیشتري به رسیدن به بیشینه این نتایج بیانگر آن است که گیاه فلفل قلمی براي . دیگر تیمارها نشان داد

  . عملکرد دارد بیشینهپتاسیم فراتر از مقدار مورد نیاز براي 
  

  تغذیه گیاه، فلفل ویتامین ث، عملکرد :کلیدي هايواژه
  

                                                        
 دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم باغبانیتهران، پیکانشهر، بلوار پژوهش، : ، آدرسنویسنده مسئول .١
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  مقدمه
از مهمترین ) .Capsicum annuum L(فلفل 

اي  محصوالت سبزي و باغی بوده که به دلیل ارزش تغذیه
. تمایل به مصرف آن در سراسر جهان رو به افزایش است

ها و مخصوصاً ترکیبات  میوه فلفل سرشار از انواع ویتامین
الی از ـع عـآن همچنین منب. باشد آنتی اکسیدانی می

اسمیت ( است کارتنوئیدها بیعی مخصوصاًـاي طـه گـرن
اثرات مفید . )2005و کاسرو و همکاران  2006و همکاران 

 این ترکیبات فیتوشیمیایی در حفظ سالمتی گیاه و انسان
هاي  ها در خنثی نمودن رادیکال عمدتاً مربوط به نقش آن

هاي  آزاد اکسیژن و کاهش خسارت ناشی از تنش
ممانعت  و )2004گارسیا پیندا و همکاران ( اکسیداتیو

 .باشد می) 2003 همکاران و هامس( از بروز سرطان
هایی چون آسم،  فلفل در درمان بیماريجدا از این 

ن در درماهمچنین سینه درد و سرفه نقش دارد و 
هاي اعصاب تجویز  روماتیسم، سوء هاضمه و ناراحتی

  ).1384، پیوست( شود می
عملکرد و کیفیت محصوالت مختلف تحت تأثیر 

عوامل محیطی  بیناز  .استنتیک و عوامل محیطی ژ
به طور کلی . تغذیه گیاه نقشی اساسی در این زمینه دارد

امروزه ارتباط بین غلظت عناصر غذایی با کیفیت میوه به 
خوبی مشخص شده و در این زمینه تحقیقات زیادي نیز 

پتاسیم از . )1386خوشگفتارمنش، ( انجام شده است
نمو گیاهی است که بر ري رشد و مهمترین عناصر ضرو

هاي کیفی محصوالت تأثیر مستقیم یا غیر  بسیاري جنبه
، توگنونی و 1996فالحی و سیمونز، ( مستقیم دارد

و کاسرو و همکاران،  2005، گرودا، 1999همکاران، 
این عنصر عالوه بر وظایف فیزیولوژیکی بسیار ). 2005

کیفیت  مهمی که در گیاه بر عهده دارد، در بهبود
اي را به خود  محصوالت کشاورزي نیز جایگاه ویژه

و  2006آرانکون و همکاران، ( اختصاص داده است
رو به نام عنصر کیفیت نامیده  و از این) 1995مارشنر، 

شود و همواره در کنار عناصر دیگر مانند نیتروژن و  می
محسوب ها  فاکتور بسیار مهم در کیفیت میوه کلسیم یک

همچنین پتاسیم . )1999رتزد و همکاران، ها( شود می
ها، خشکی و  باعث ایجاد مقاومت به آفات و بیماري

گزارش شده است . )1995مارشنر، ( شود سرمازدگی می
کایا و ( که پتاسیم سبب بهبود اثر منفی استرس شوري

ژو و ( پتاسیم -و بهبود اثر متقابل آمونیوم) 2003هیگز، 
  . شود در فلفل می) 2002همکاران، 

پتاسیم  بررسی پاسخ سبزیجات مختلف به
دهد که کاربرد کود پتاسیم  هاي مختلف نشان می درخاك

ثر ؤرشد رویشی و عملکرد، کیفیت و ترکیبات شیمیایی م

و قند را افزایش  Cبر کیفیت از قبیل مقدار ویتامین
همچنین بیان شده است که به دلیل بهبود عملکرد . دهد می

پذیر  تصادي کاربرد پتاسیم توجیه و کیفیت، بازده اق
ایشاه و همکاران در سال  ).1999خیشنگ، ( باشد می

با کاربرد کود افزایش عملکرد در گیاه فلفل را  1995
در . )1995ایشاه و همکاران، ( اند پتاسیم گزارش کرده

آزمایشی دیگر افزایش عملکرد با افزایش غلظت پتاسیم 
 فلفل گزارش شده استدر محلول غذایی هوگلند در گیاه 

ثیر سطوح أدر بررسی ت ).1996جانسون و دکوتاي، (
مختلف کلسیم و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه فلفل 

در سیستم کشت ) Orlando(شیرین کولتیوار اورالندو 
سیم باعث هیدروپونیک نشان داده شد که کاربرد پتا

 ).2010روبیو و همکاران ( شود افزایش اسیدیته میوه می
پاشی با پتاسیم موجب افزایش  محلولکاربرد خاکی و 

عملکرد و پارامترهاي کیفی میوه مانند طول و قطر میوه، 
 مقدار ویتامین ث و قند در گیاهان فلفل شده است

  ). 2010البسیونی و همکاران، (
است فرنگی گزارش شده همچنین در خیار و گوجه

رد و مقدار مواد داري بر عملک ثیر معنیأکه کاربرد پتاسیم ت
 2002، گولر و ایبریکر، 2000الکرلکی، ( غذایی میوه دارد

گزارش شده است که . )2005و واچاراساك و تاماساك، 
در بادمجان با افزایش مقدار کاربرد خاکی کود پتاسیم 

قطر و طول میوه و وزن (عملکرد و کیفیت محصول 
فاوزي و ( در گیاه بهبود یافت است) متوسط میوه

  ).2007اران، همک
پاشی گیاه  قیقی دیگر نتایج مشابهی از محلولدر تح

لستر و . )2006البسیونی و همکاران، ( پیاز بدست آمد
اند که کاربرد خاکی و  مشاهده کرده) 2006(همکاران 

مو میوه خربزه سبب بهبود کیفیت نبرگی پتاسیم در طول 
ا میوه و افزایش مقدار قند، آسکوربیک اسید و مقدار بت

لین و  ).2006لستر و همکاران، ( کاروتن شده است
اثر پتاسیم را بر روي کیفیت میوه طالبی ) 2004(همکاران 

اي بررسی کرده  در محیط بدون خاك تحت شرایط گلخانه
و دریافتند که کاربرد پتاسیم در محلول غذایی موجب 
افزایش غلظت کل قند، مواد جامد محلول، گلوتامیک 

یک اسید، آالنین، ترکیبات والتیل استات اسید، آسپارات
  ). 2004لین و همکاران، ( شود می

محصوالت تولیدي ما معموالً جدا از عملکرد پایین، 
کیفیت مناسبی نیز نداشته و اغلب قدرت رقابت در 

نقش بی بدیل پتاسیم با توجه به  .بازارهاي جهانی ندارند
ه اینکه در کیفیت و فاکتورهاي کیفی محصوالت، و بعالو

) قلمی(کیفیت میوه فلفل  ارتقاءبهینه پتاسیم جهت غلظت 
پژوهش حاضر با هنوز بطور واضحی مشخص نیست، 
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 هاي مختلف پتاسیم بر غلظتبررسی تأثیر هدف 
شت تحت سیستم ککیفی فلفل قلمی هاي  ویژگی

  . اي انجام گرفت هیدروپونیک و در شرایط گلخانه
  ها مواد و روش

خانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی گلاین مطالعه در 
بیت مدرس طی سال ردانشکده کشاورزي دانشگاه ت

ثیر أبه منظور مطالعه ت. انجام گرفت 1391و 1390
هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی بر عملکرد و  غلظت

 Capsicum  annuum) فاکتورهاي کیفی میوه فلفل قلمی
var crusador) ،تصادفی  در قالب طرح کامالً این آزمایش

گرم  میلی 500و  400، 300، 235، 150 سطح پتاسیم 5با 
بدون در پنج تکرار تحت سیستم کشت  وبر لیتر پتاسیم 

 گرم بر لیتر پتاسیم میلی 235غلظت . صورت گرفت خاك
به عنوان شاهد  باشد، میغلظت محلول اصلی هوگلند  که

ترکیب محلول غذایی مورد استفاده . در نظر گرفته شد
هوگلند و آرنون، ( موالسیون محلول غذایی هوگلندفور

 تکرار هر پژوهشدر این . با اندکی تغییرات بود) 1950
جهت . بودگیاه حاوي دو  هر گلدانو گلدان یک  برابر

نیترات پتاسیم و اعمال تیمارهاي مختلف غلظت پتاسیم از 
  . سولفات پتاسیم استفاده شد

حیط کشت فلفل در اواخر بهمن ماه در م هايبذر
شن، خاك و کود دامی تحت شرایط از حاوي مخلوطی

کاشته شدند ) گراد درجه سانتی 20-25(دمایی نسبتاً ثابت 
آب معمولی و تا زمان خروج گیاهچه در داخل بستر با 

-5زنی در مرحله  ها بعد از جوانه سپس نهال. آبیاري شدند
به بستر کشت اصلی با ) ز کشتهفته پس ا 6( برگی 4

پرلیت منتقل %  30کوکوپیت و % 70هاي حجمی  نسبت
 هاي محلول با رشد فصل پایان تا ها گلدان آبیاري. شدند

 بودند مطالعه مورد تیمارهاي حاوي که غذایی مختلف
 ،شدر فصل طی در .شد انجامبصورت دو بار در روز 

به صورت یکسان براي همه  الزم زراعی هاي مراقبت
  .به عمل آمد ها گلدان

دوره رشد، میزان عملکرد هر بوته در مراحل  در طول
با ترازوي ، )رنگ گیري قرمز کامل میوه(مختلف برداشت 

کرد نهایی ها عمل دیجیتالی توزین و از مجموع توزین
گیري طول و  براي اندازه .محاسبه گردید) گرم در گلدان(

با استفاده از میوه انتخاب و  5قطر میوه، از هر بوته 
میلی متر  20/0با دقت  Mitutoyoمدل دیجیتال  کولیس

براي آنالیز ها آن گیري شد و میانگینطول و قطر اندازه
  .آماري استفاده شد

از عصاره  گیري فاکتورهاي کیفی میوه اندازهجهت 
از گوشت میوه در هاون چینی  گرم 10. میوه استفاده شد

 لیتر آب مقطر به آن اضافه میلی 40و به تدریج له گردید 

لوله س از صاف شدن در دست آمده په عصاره ب .شد
دقیقه با  10به مدت  و لیتري ریخته شد میلی 50فالکن 

فوقانی محلول قسمت . شد سانترفیوژ rpm5000سرعت 
به عنوان عصاره و  ها جدا شد ههمه نمون سانتریفیوژ شده
  .گردیدگیري فاکتورهاي مربوطه استفاده  میوه براي اندازه

کتومتر ااز رفر :(TSS) حلولمواد جامد مکل 
(AtagoDR-AL-2001- Japan) گیري مواد  براي اندازه

بدین منظور . استفاده شد C 25°جامد محلول در دماي 
چند قطره از عصاره میوه زیر عدسی دستگاه قرار داده شد 

سپس با استفاده . و با تنظیم آن، عدد مربوطه قرائت گردید
 محاسبه گردید) بریکسدرجه ( TSS از فرمول زیر مقدار

  )1383حسینی، (
)1(  

P ×M2   
TSS=  M1  

  
P- کتومتراعدد قرائت شده توسط رفر  

M1- قبل از رقیق شدن( وزن اولیه نمونه(  
M2- وزن نمونه بعد از رقیق شدن  

 10: میوه pHو   (TA)سیونااسیدیته قابل تیتر 
 100با آب مقطر به حجم از عصاره میوه لیتر  میلی
عصاره با دستگاه   pHپس از قرائت. شد رسانده لیتر میلی
pH  مترMerton  نرمال تا 1/0با محلول سود  744مدل

 با استفاده از رابطه زیر. تیتر گردید pH 1/8رسیدن به 
%TA 1378جهان بین، ( محاسبه گردید(. 
  

 ×فاکتور رقت  × 0.1×میلی اکی واالن وزنی اسید سیتریک 
    میلی لیتر سود مصرفی

TA%=  حجم نمونه  
  

گیري  ازهاند با استفاده از روش یدومتریک: ویتامین ث
 150با میوه از عصاره  لیتر میلی 20بدین منظور  .انجام شد

لیتراسید  میلی 5،یدید پتاسیملیتر  میلی 5آب مقطر،  لیتر میلی
معرف نشاسته درون یک بشر لیتر  میلی 1کلریدریک و 

عمل . تیتر شد تاسیمیدات پ استفاده از و باریخته شد 
) آبی تیره(تیتراسیون تا ظهور اولین نشانه هاي تغییر رنگ 

سپس با استفاده از حجم . در محلول درون بشر ادامه یافت
) گرم 100در گرم  میلی(مقدار ویتامین ث  یدات مصرفی
  )1378جلیلی مرندي، (. محاسبه گردید

 نتایج بدست ها، جهت تجزیه و تحلیل آماري داده
انجام شد و Excel و SAS توسط نرم افزار  هآمد

درصد  5در سطح احتمال  LSDها توسط آزمون میانگین
  .مقایسه شدند
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  نتایج و بحث
تایج حاصل از تجزیه واریانس ندر مطالعه حاضر 

ف پتاسیم محلول هاي مختل ها نشان داد که غلظت داده
 تورهاي کیفی میوهفاک داري بر عملکرد و ثیر معنیأغذایی ت

 مقدارحداکثر از نظر عملکرد . )1جدول ( فلفل دارد

 300تیمار از  )گرم 11/178ها  ن کل میوهمیانگین وز(
عملکرد  حداقلو دست آمد ه پتاسیم ب گرم بر لیترمیلی

پتاسیم محلول  گرم بر لیترمیلی 150تیمار مربوط به 
که تفاوت  )1شکل (بود ) گرم02/122( غذایی
   .ندداري را نشان داد معنی

  
  هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی بر عملکرد و فاکتورهاي کیفی میوه فلفل قلمینتایج تجزیه واریانس اثر غلظت - 1جدول 

 ویتامین ث
مواد جامد 

 اسیدیته کل  محلول
 پ هاش

 عملکرد  طول میوه  قطر میوه  میوه 
درجه 
  آزادي

منابع 
 تغییر 

*408681/285 *39238045/7  38429000/4* 00357600/0ns 06659400/0ns ns2715100/11  78243/2155* 4  تیمار  

  خطا  20 98752/885  2866780/24  42716400/0 00399400/0  17537200/0  12804129/0 590890/13

ضریب   - 26188/19 690083/4 071370/5  234145/1  6.728380 163256/3 448496/3
  (%)تغییرات

  داردار و غیر معنییمعن% 5به ترتیب در سطح احتمال  nsو *
  

ها بیشترین طول میوه را در  همقایسه میانگین داد
 و )متر میلی42/107( پتاسیم گرم بر لیترمیلی 300غلظت

 گرم بر لیترمیلی 400در غلظت را بیشترین قطر میوه 
از نظر  بطور کلینشان داد اگرچه ) متر میلی98/12( پتاسیم

ها مشاهده تیمارین داري ب تفاوت معنی قطر میوه طول و 
کمترین طول و قطر میوه در از طرف دیگر . نگردید
و  49/103و به ترتیب  میلی گرم بر لیتر 150غلظت

  . )3و  2شکل ( بودمتر  میلی69/12
میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون  pHدو فاکتور کیفی 

)TA ( روند افزایشی نسبتاً مشابهی با افزایش غلظت
ان دادند، بطوري که حداکثر پتاسیم محلول غذایی نش

 میلی گرم بر لیتر 500مقدار این دو فاکتور کیفی در تیمار 
به هر حال نتایج تجزیه . پتاسیم محلول غذایی مشاهده شد

واریانس و همچنین مقایسه میانگین نشان داد که بین 
  .داري وجود ندارد میوه تفاوت معنی  pHتیمارها در مورد

  
  
  
  
  
  

 
  هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گیاه فلفل قلمی در هر گلدان میانگین عملکرد در غلظت تغییرات - 1شکل 

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5باشند، در سطح  که داراي حروف مشترك می هاي ستون
  
  
  
  



 401/  1393/  2شماره /  28جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك پژوهش نشریه

  
  . در هر گلدان اه فلفل قلمیهاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گی تغییرات میانگین طول میوه در غلظت - 2شکل 

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5باشند، در سطح  هاي که داراي حروف مشترك می ستون
  

  
  هاي ستون. هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گیاه فلفل قلمی تغییرات میانگین قطر میوه در غلظت - 3شکل 

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5 باشند، در سطح مشترك می که داراي حروف
  

ولی مقایسه میانگین تیمارها از نظر میزان اسیدیته 
 گرم بر لیترمیلی 500تیمار  که نشان دادقابل تیتراسیون 

شکل ( دارد داري نسبت به دیگر تیمارها افزایش معنی
و همچنین ) 08/5( pHاز طرف دیگر کمترین میزان ). 5و4

مربوط به تیمار %)  5.58(اسیدیته قابل تیتراسیون  کمترین
جدول (نتایج تجزیه واریانس . بود گرم بر لیترمیلی 150

ها براي مقدار مواد  و همچنین مقایسه میانگین داده) 1
داري  ن داد که بین تیمارها تفاوت معنیجامد محلول نشا

بطوري که حداکثر . وجود دارد LSDآزمون % 5در سطح 
 گرم بر لیترمیلی 500مد محلول در تیمار مواد جا

داري با دیگر  وجود دارد که اختالف معنی%) 30/12(
در %)  272/9(کمترین مقدار آن . دهدتیمارها نشان می

  ).6شکل(بدست آمد  گرم بر لیترمیلی 150تیمار 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که براي صفت 

داري وجود دارد  تفاوت معنی% 5ویتامین ث نیز در سطح 
ها نشان داد که  همچنین مقایسه میانگین داده). 1جدول (

داري سبب افزایش  افزایش غلظت پتاسیم به طور معنی

اي که  مقدار ویتامین ث در میوه شده است به گونه
 100گرم در  میلی 118/ 40(بیشرین مقدار ویتامین ث 

 رمیلی گرم بر لیت 500در تیمار ) گرم بافت تازه میوه
ها  پتاسیم محلول غذایی مشاهده شد که با سایر غلظت

داري نشان داد  تفاوت معنی% 5در سطح احتمال 
و  235، 150هاي  از طرف دیگر بین غلظت). 7شکل (

داري در مورد این  تفاوت معنی میلی گرم بر لیتر 300
  .صفت مشاهده نگردید

ثر در رشد و ؤپتاسیم بعد از ازت مهمترین عنصر م
ین عنصر عالوه ا .ملکرد و کیفیت محصوالت استنمو، ع

بر وظایف فیزیولوژیک بسیار مهم در گیاه، در بهبود 
اي را به  کیفیت محصوالت کشاورزي نیز جایگاه ویژه

از این رو به نام عنصر کیفیت . خود اختصاص داده است
ها  شود و یک فاکتور بسیار مهم در کیفیت میوه نامیده می

  ). 1999هارتز و همکاران، (شود  محسوب می
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  هاي که ستون. هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گیاه فلفل قلمی در غلظت pHتغییرات میانگین  - 4کل ش

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5باشند، در سطح  داراي حروف مشترك می
  

  
  .ایی در گیاه فلفل قلمیهاي مختلف پتاسیم محلول غذ تغییرات میانگین اسیدیته قابل تیتراسیون در غلظت - 5شکل 

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5باشند، در سطح  حروف مشترك می هاي که داراي ستون
  

  
  .هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گیاه فلفل قلمی تغییرات میانگین مواد جامد محلول در غلظت - 6شکل 
  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5سطح باشند، در  مشترك می هاي که داراي حروف ستون

  



 403/  1393/  2شماره /  28جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك پژوهش نشریه

  
  هاي ستون. هاي مختلف پتاسیم محلول غذایی در گیاه فلفل قلمی تغییرات میانگین ویتامین ث در غلظت - 7شکل 

  .داري با هم ندارند تفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5باشند، در سطح  مشترك می که داراي حروف
  

ر افزایش طول و قطر میوه در گرچه در مطالعه حاض
، ولی )3و  2شکل (داري نبود  فلفل قلمی در حد معنی

افزایش عملکرد و پارامترهاي کیفی میوه مانند طول و قطر 
پاشی گیاهان فلفل  میوه، مقدار ویتامین ث و قند در محلول

البسیونی و همکاران، ( با پتاسیم گزارش شده استاي  دلمه
بزرگ شدن سلولی طی رشد گیاه  فرآیند توسعه و ).2010

در این . بسیار متأثر از مقادیر پتاسیم موجود در گیاه است
هاي  مورد حتی رابطه بسیار نزدیکی بین پتاسیم و هورمون

و تایزو  1995مارشنر، ( ثر بر رشد در گیاه وجود داردؤم
گزارش شده است که در بادمجان با ). 2006زایگر، 

کود پتاسیم عملکرد و کیفیت  افزایش مقدار کاربرد خاکی
در گیاه ) قطر و طول میوه و وزن متوسط میوه(محصول 

در تحقیقی  ).2007فوزي و همکاران، ( بهبود یافت است
پاشی گیاه پیاز بدست  نتایج مشابهی از محلول نیز دیگر
   ).2006الباسیونی و همکاران ( آمد

دهند که کاربرد خاکی و  متعدد نشان می مطالعات
 گیاه، رویشی رشد افزایش پاشی پتاسیم سبب برگ

 نآ از ناشی شیمیایی ترکیبات و میوه کیفیت عملکرد،
فلفل  سبزیجاتی ماننداز جمله  مختلف محصوالت در

 گوجه فرنگی) 1995آیشاه و همکاران، ( شیرین
فوزي ( بادمجان) 2000و گوپتاوسنگار،  2000الکراکی، (

) 2006همکاران، لستر و (و خربزه ) 2007و همکاران، 
فیزیولوژي  درنقش پتاسیم این عمدتاً به سبب . است شده

رشد و نمو گیاه مخصوصاً افزایش راندمان فتوسنتزي و 
تیسدال (باشد  در گیاه میسنتز و انتقال مواد هیدروکربنی 

  ).1985و همکاران، 
در این آزمایش افزایش فاکتورهاي بیوشیمیایی کیفیت 

قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و میوه از قبیل اسیدیته 

هاي پتاسیم محلول غذایی  ویتامین ث متأثر از غلظت
پتاسیم در متابولیسم گیاه  به نقشعمدتاً به سبب تواند  می

این اثرات پتاسیم . و فعال سازي آنزیمهاي مرتبط باشد
تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در گیاه بیان  می

عناصر کیفی دیگر مانند نیتروژن و  پتاسیم در کنار. شود
کلسیم مهمترین نقش را در کیفیت محصوالت زراعی و 

، توگنونی، 1996فالحی و سیمونز، ( کند باغی ایفا می
اگرچه این عنصر بر خالف سایر ). 2005و گرودا،  1999

عناصر غذایی ضروري جزء اصلی ساختار گیاه نیست، 
هاي  فعالیتهاي تنظیمی بسیار مهمی در  لیکن نقش

بر عهده عمدتاً به سبب تنظیمات آنزیمی متابولیسمی گیاه 
هاي زیادي که عامل تعیین کننده  در گیاه آنزیم. دارد

باشند تحت تأثیر پتاسیم  عملکرد و کیفیت محصول می
ها مخصوصاً ویتامین ث به  بیوسنتز ویتامین. گیرند قرار می

یزان زیادي عنوان بخشی از متابولیسم ثانویه گیاه به م
لستر و ). 1384ملکوتی، ( گیرد تحت تأثیر پتاسیم قرار می

اند که کاربرد خاکی و  مشاهده کرده) 2006( همکاران
اي پتاسیم در طول نمو میوه خربزه سبب بهبود  برگساره

کیفیت میوه، افزایش مقدار قند وآسکوربیک اسید شده 
  ). 2006لستر و همکاران، ( است

قابل کاربرد پتاسیم اسیدیته گزارش شده است که 
رقم اورالندو میوه را در فلفل شیرین تیتراسیون 

)Orlando(  دهد  میافزایش) ،که )2010روبیو و همکاران ،
مقدار باالي اسید قابل هاي این  احتماالً یکی از نقش

سکوربیک اسید آها پایداري  برخی از میوهدر تیتراسیون 
که غلظت ه است شد گزارش .)1970مپسون، ( باشد می

باالي پتاسیم در میوه گوجه فرنگی تشکیل اسیدهاي آلی 
در بطور مشابهی  .)1996 ،ویلیام سن( کند را تحریک می
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موجب گوجه فرنگی افزایش غلظت پتاسیم محلول غذایی 
 اسیدیته قابل تیتراسیون ،مقدار مواد جامد محلولافزایش 

همکاران،  المسلمانی و(گردد  می مقدار اسید آسکوربیکو 
وژانگ گزارش کرده است که مقدار ویتامین ث  .)2009

در گوجه فرنگی و فلفل با باال بردن میزان کود پتاسیم 
و  لینبه طور مشابهی ). 2002وژانگ، (افزایش یافت 

 محلول پتاسیم هاي مختلف اثرغلظت) 2004(همکاران 
 خاك بدون محیط طالبی در میوه کیفیت روي بر را غذایی
 افزایش دریافتند و کرده بررسی اي گلخانه رایطش تحت

 مواد غلظت افزایش موجب غذایی محلول در پتاسیم
لین و همکاران، ( شود می میوه گوشت در محلول جامد
هاي دیگري موجب بهبود  همچنین در گزارشی). 2004

ترکیبات شیمیایی از طریق افزایش پروتئین و مقدار 
یک اسید شده است نشاسته، مواد جامد کل و آسکورب

  ). 2007خیات و همکاران : 2002حسن، (
  گیري نتیجه

با افزایش نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که 
غلظت پتاسیم محلول غذایی براي کشت فلفل قلمی، 

یک روند افزایشی را عملکرد و فاکتورهاي کیفی میوه 
این در حالی بود که افزایش قطر و طول میوه . نشان دادند

هاي باالي پتاسیم  غلظتاثر  عمدهنی دار نبود ولی مع
براي عملکرد و میزان ویتامین ث میوه ) نسبت به شاهد(

هاي باالتر پتاسیم  این خود اهمیت بیشتر غلظت. بود
) هوگلند(ت اولیه در محلول محلول غذایی نسبت به غلظ

هاي کشت این محصول  رساند که بایستی در سیستم را می
پتاسیم در ن عمدتاً به سبب نقش ای .لحاظ گردد

 باشد گیاه و میوه میفرآیندهاي فیزیولوژیکی و بیوشمیایی 
گرچه براي ). 1995و مارشنر،  1986هسیو و لوچلی، (

از سولفات  ،از شاهد بیشترهاي پتاسیم اعمال غلظت
ه نتایج بدست آمده رسد پتاسیم استفاده شد اما به نظر نمی

را که محلول هوگلند خود سبب آنیون سولفات باشد چ
بعالوه . میلی مول سولفات است 2داري حدود بیش از 
بیشتر به صورت غیر فعال بوده و اینکه جذب سولفات 

ر درسد نتایج بدست آمده به نظر نمی .باشدمیمعموالً کم 
میلی  300غلظت فلفل قلمی از نظر عملکرد  این تحقیق
 گرم بر لیترمیلی  500و از نظر کیفیت غلظت  گرم بر لیتر

لذا با توجه به مالحظات زیست  .بهترین تأثیر را داشتند
محیطی و از طرف دیگر مشکالت تشکیل میوه و عملکرد 

میلی گرم بر  300غلظت ) در شرایط عادي(کم در فلفل 
  .شودلیتر در کشت این نوع فلفل توصیه می
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