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 1                    مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه

  مقدمه -1
دنیا  هاي سرزمینیپهنهترین هاي گوناگون یکی از مناسبایران با دارا بودن اقلیم

سبزي، . باشدها میبراي کشت و پرورش انواع سبزي، صیفی و جالیز در تمام فصل
میلیون تن  17هزار هکتار و تولید بیش از  700حدود صیفی و جالیز با سطح زیر کشت 

درصد از  29هاي زراعی و بالغ بر در سال، شش درصد از سهم کل زیر کشت محصول
پور و مالحسینی، لسیس(هاي زراعی را به خود اختصاص داده است تولید محصول

1384.(  
ی متوانایی فراهخاك متاسفانه نشان داده است که در اکثر موارد، ها پژوهشنتایج 

بایست از کودهاي شیمیایی  ناچار می تمام عناصر غذایی مورد نیاز به گیاه را ندارد و به
کودهاي شیمیایی در واقع عناصر به شکل نمک هستند که پس از حل . بهره جست

 کاستیآمده و براي جبران  صورت یون و قابل جذب براي گیاه درشدن در آب، به
مصرف بهینه و متعادل کودهاي شیمیایی از اهمیت . روند می کارحاصلخیزي خاك به

ها به دلیل سرعت رشد باال و سبزي. سزایی در راستاي کشاورزي پایدار برخوردار استبه
نیاز فراوان به مواد غذایی قابل جذب در خاك، بیشتر در معـرض کمبود مواد غذایی قرار 

زارپسندي و کیفیت محصول تأثیـر مستقیم از دیگر سو، یکی از عواملی که روي با. دارند
در صورت تغذیه نامناسب گیاه، محصول از کیفیت مطلوب برخوردار . دارد، کود است

اي هاي اخیر به دالیل متعددي تولید محصول سالم اهمیت ویژه در سال. نخواهد بود
ا، در این راست .یافته و مصرف بهینه کودهاي شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است

کنندگان بخش کشاورزي، مسئولین امر و رسانی متخصصین امر به تولیدهمگام با اطالع
کنندگان، یعنی عموم جامعه درباره روند مصرف روزافزون و غیرمنطقی کودهاي مصرف

شیمیایی، مشکالت ناشی از عدم توازن عناصر غذایی در گیاه، انسان و دام و لطمات 
  .در سطح جامعه ایجاد شده است هاییآن، نگرانیهاي همراه یندهناشی از آال

توان گفت قابل اعتمادترین راه براي رسیدن به محصول سالم عاري از  امروزه می
آزمون خاك، اساس مدیریت مصرف کود . باشدبقایاي کودها، مصرف بهینه کودها می

. شودتولید محصول سالم محقق می ،باشد که در سایه توجه به مفهوم آزمون خاكمی
عالوه بر این، راندمان مصرف کود نیز عامل بسیار مهمی در جهت بهینه شدن مصرف 
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به عنوان مثال، مصرف کود دقیقاً زمانی ). 1384پور و مالحسینی، لسیس(باشد کود می
زمانی که کود . که گیاه حداکثر جذب ماده غذایی را دارد، باالترین بازده را خواهد داشت

مقداري باشد که گیاه توانایی سوخت و ساز آن را دارد، خطر آالیندگی مصرفی بیشتر از 
  .آیدو انباشت آن در گیاه به وجود می

  
  گیاه شناسی فلفل -2

 ،1ي بادمجانیانساله از خانوادهگیاهی است یک )Capsicum annuum( ايفلفل دلمه
ارتفاعی تا یک متر ي داراي هاآناي محکم و ایستاده بوده و ارقام گلخداراي ساقه

این . اندذکر کرده نیز مترسانتی 180تا  50هستند که در بعضی از منابع ارتفاع آن را
ي گل ختم به یک غنچه آن هااي زیادي را تولید کرده و هرکدام از گیاه انشعابات ساقه

ي وسیلههاي فلفل اغلب کشیده یا قلبی شکل با لبه صاف بوده و بهبرگ. شودمی
ي عالوه بر غنچه بوده و 2هاي فلفل دوجنسیگل. شودبلندي به ساقه متصل می دمبرگ

وجود ها بهها و شاخهي برگها، اغلب بصورت منفرد و گاهی دوتایی در زاویهانتهاي شاخه
ش هفته ـي گل تا شروع برداشت چهار تا شظهور گل تدریجی بوده و از مراحله. آیدمی
  .انجامدطول میبه

 ،ها جدا از همزرد، سبز روشن، بنفش و قرمز بوده و پرچم و سفید هابرگرنگ گل 
هار چاي و طول خامه آن تخمدان در این گیاه سه برچه. داراي بساکی بنفش رنگ هستند

ي قسمت برآمده مادگی از یک طرف آزاد و از طرف دیگر به پرده. متر استتا پنج میلی
اتوگام بوده ولی آلوگامی هم بعلت بزرگی گل، فلفل گیاهی . مزوکارپ چسبیــده است

حالت پارتنوکارپی در . افتدقدرت زیاد، و طوالنی بودن دوره تلقیح در این گیاه اتفاق می
فرنگی پنتامر یا پنج قسمتی گل این گیاه همانند گوجه. وجود می آیدندرت بهفلفل به

   .است
-فلفل متفاوت بوده، و به گوناگونهاي اندازه و شکل میوه در ارقام و واریته :میوه

علت خالی بودن فضاي داخلی میوه، به. شوندشکل کشیده، مخروطی و گرد دیده می
 .کندتغییر می گوناگونگرم در ارقام  120تا  20وزن آن نسبت به حجم میوه کم، و از 

                                                             
1 - Solanaceae 
2-  Hermaphrodite 
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ي فلفل سته بوده و رنگ میوه. متر ضخامت داردگوشت میوه درحدود یک تا هفت میلی
. آن در حالت نارس و قابل عرضه به بازار سبز تیره و در بعضی از ارقام زرد روشن است

سبز و سبز  ي کامالً رسیده به رنـگ قـرمز سیر، نارنجـی، زرد پر رنگ، بنفش تیره،میوه
اي نوعی رنگ قرمز فلفل دلمه. آیدها به رنگ سیاه در میو در برخی از واریته تیره

 .هاي کاپسانتین و کاپسروبین تشکیل گردیده استاز دو ماده بنامکاروتنوئید بوده و 
هایی از یکدیگر ي دیوارهوسیلهي فلفل شیرین داراي دو تا چهار حجره است که بهمیوه

ي دم صورت متمرکز در ناحیهبذر فلفل به رنگ زرد مایل به سفید و به. شوندجدا می
د و از هـر کیلـوگرم ـرسشش تا هفت گرم میي آن به وزن هزار دانـه. میوه قرار دارد

فلفل از لحاظ . آیددست میاي درحدود پنج تا هفت گرم بذر بهي فـلفل دلمهمیـــوه
  .است زمینیزنی، برونجوانه

ي اصلی نسبتاً طویلی است که پس از ي فلفل در خزانه داراي ریشهبوته :ریشه
ی ل اصلعد از کاشت نشاها در محب. دبینخارج شدن از خاك کم و بیش صدمه می

ی قوي براي سیستم نمایند وهاي فرعی زیادي را تولید میهها، ریشي ریشهباقیمانده
 35ا ت 25دو ماه در عمق  هاي فلفـــل پس ازریشه. آورندیجذب مواد غذایی بوجود م

هاي گیاه هاي انجام شده، در اواخر رشد ریشهق بررسییابند و طبمتر گسترش میسانتی
هاي قدرت تولید ریشه. متري انتشار یابندسانتی 65متري و عمق توانند تا شعاع یکمی

اي همین دلیل کاشت عمیق نشاء در این گیاه فایده نابجا در فلفل بسیار ضعیف است به
  .ندارد

  
  ايتغذیهاهمیت  -3

نقش فلفل شیرین یکی از ارزشمندترین سبزیجات است که در سالمتی انسان 
  .دهداهمیت غذایی این محصول را نشان می 1جدول . مهمی دارد
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  1گرم فلفل شیرین تازه 100ارزش غذایی  - 1 جدول
 مقدار ترکیبات

 کیلوکالري 31  انرژي

 گرم 0/6  کربوهیدرات

 گرم 0/1  پروتئین

 گرم 3/0 چربی

 گرممیلی 0 کلسترول

 گرم 1/2 فیبر

  هاویتامین

  گرممیلی 98/0 نیاسین
  گرممیلی 29/0 پیردکسین
 گرممیلی 08/0 ریبوفالوین

  گرممیلی 05/0 تیامین
  گرممیلی C 128ویتامین 
  گرممیلی E 58/1ویتامین 

 
  لفل شیرینمراحل فنولوژیک رشد ف -4

ول ـسزایی در مدیریت کودي محصهرشد گیاه کمک ب گوناگونشناخت مراحل 
شکل  .باشدمیروز  70طول دوره کاشت تا برداشت اولین میوه فلفل شیرین، . نمایدمی
مراحل این  2مراحل فنولوژیک رشد فلفل شیرین را به صورت تصویري و جدول  1

  .دهدنشان میرا به تفکیک روز  فنولوژیک رشد و نمو
 
  
  
  

                                                             
1 - USDA National Nutrient data base 
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  نشاء  استقرار بوته  رشد رویشی  گلدهی  تشکیل و رشد میوه  رسیدن میوه

  (Zamri Sabli, 2012)  مراحل فنولوژیک رشد و نمو فلفل شیرین -1 شکل
  

 
 

  به تفکیک روز مراحل فنولوژیک رشد فلفل شیرین -2 جدول
( Zamri Sabli, 2012)  

 سن گیاه به روز طول دوره رشد به روز مرحله رشد
 1 1 نشاء

 25 24 رشد رویشی
 35 10 گلدهی

 45 10 تشکیل میوه
 70 25 برداشتاولین 

 240 170 دوره برداشت
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  عناصر غذایی مورد نیاز گیاه -5
عنصر  13به  خود، غیر از اکسیژن، کربن و هیدروژن، همه گیاهان براي رشد و نمو

این عناصر به دو گروه عناصر . د را کامل نمایندومعدنی نیاز دارند تا چرخه زندگی خ
مصرف  کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کمپرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، 

اي خالصه 3جدول . شوندشامل آهن، روي، مس، منگنز، بور، کلر و مولیبدن تقسیم می
 .دهداز نقش این عناصر را در گیاه نشان می

 
  )Hochmuth, 2008( در گیاه نقش عناصر غذاییخالصه  -3 جدول

 نام انگلیسی  عنصر
عالمت 
 نقش عنصر  شیمیایی

 ها، رشد، نموسنتز پروتئین Nitrogen (N) نیتروژن

 تقسیم سلول و تشکیل ساختارهاي انرژي Phosphorus (P) فسفر

 Potassium (K) پتاسیم
ها، سازي بسیاري آنزیمها، فعالها، کنترل استوماتانتقال کربوهیدرات

 ده و غیرزندهنهاي زافزایش تحمل گیاه به تنش

 دارنده بین سلولی، کاهش حساسیت گیاه به بیماريهساخت مواد نگ Calcium (Ca) کلسیم

 هاي سیستین و متیونینضروري براي ساخت اسید آمینه Sulphur (S) گوگرد

 اتم مرکز ملکول کلروفیل Magnesium (Mg) منیزیم

 ضروري در سنتز کلروفیل Iron (Fe) آهن

 ضروري براي فرایند فوتوسنتز Manganese (Mn) منگنز

 Boron (B) بور
ضروري در تشکیل دیواره سلولی، رشد لوله گرده، مشارکت در 

 متابولیسم و انتقال قند

  سنتز اکسین Zinc (Zn) روي
 هاتاثیر بر سنتز نیتروژن و کربوهیدرات Copper (Cu)  مس

 ضروري براي ساخت آنزیم نیترات ردوکتاز Molybdenum (Mo)  مولیبدن

  
  شیرینعناصر غذایی در فلفل  منحنی جذب -6

براي تولید مناسب به مقادیر شیرین مله فلفل جاز  سبزي و صیفیمحصوالت 
حفظ غلظت مناسب عناصر غذایی در . مکفی و در دسترس عناصر غذایی نیاز دارند

، منحنی 2شکل . باشدمحیط رشد ریشه در زمان مناسب از عوامل موفقیت در تولید می
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هزار بوته در  100را در فلفل در بافت خاك سبک با تراکم کشت  برداشت عناصر غذایی
ین میزان جذب مربوط رتنشان می دهد، کم 2گونه که شکل ناهم .دهدهکتار نشان می

روز پس از کشت به میزان یک کیلوگرم در هکتار در  60به فسفر است که حداکثر در 
روز پس  80روزانه نیتروژن در این در حالی است که حداکثر میزان جذب . رسدروز می

روز پس از  100رسد و در مورد پتاسیم در از کشت به میزان سه کیلوگرم در روز می
حداکثر جذب عناصر غذایی . شودکشت به میزان حدود هفت کیلوگرم در روز بالغ می

بنابراین تامین غلظت مناسبی از پتاسیم در . دهدروز اول کشت روي می 70تا  60در 
  .فلفل ضروري استآمیز ره رشد براي تولید موفقیت ودطول 

  

  

تار
هک

در 
رم 

لوگ
 کی

انه،
روز

ب 
جذ

  

    روز پس از نشا
    ی برداشت عناصر غذایی در فلفل شیریننمنح -2 شکل

  
  شیرینحد کفایت عناصر غذایی در فلفل  -7

در  شیرینحدود کفایت، کمبود و بیش بود عناصر غذایی پر مصرف در برگ فلفل 
و حدود کفایت، کمبود و بیش بود عناصر غذایی کم مصرف در برگ فلفل  4جدول 
مشخص است،  4 گونه که از اطالعات جدولهمان .درج شده است 5در جدول  شیرین
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. اندترین غلظت را در برگ فلفل شیرین به خود اختصاص دادهنیتروژن و پتاسیم بیش
  .را، فسفر به خود اختصاص داده است پرمصرفترین غلظت را بین عناصر غذایی کم

 
  شیریندر برگ فلفل  پرمصرف حدود کفایت، کمبود و بیش بود عناصر غذایی - 4 جدول

)Hochmuth, 2009(  
عنصر 
 غذایی

عالمت 
 حد بیش بود حد کفایت حد کمبود شیمیایی

 درصد در ماده خشک  

-N 2 نیتروژن 5/2  4 -3  5 -4  

P 25/0 فسفر  4/0 -3/0  6/0-4/0  

K 2 5/4 - 5/3 پتاسیم  5/5  - 5/4  

Ca 2 2 - 5/1 کلسیم  6- 5  

Mg 25/0 منیزیم  4/0 - 25/0  6/0-4/0  

  
  شیرینحدود کفایت، کمبود و بیش بود عناصر غذایی کم مصرف در برگ فلفل  -5 جدول

)Hochmuth, 2009(  
عنصر 
 غذایی

عالمت 
 حد بیش بود حد کفایت حد کمبود شیمیایی

خشکمیلی گرم در کیلوگرم ماده     

Fe 100 -50 آهن  300 -200  500 -300  

نزگمن  Mn 25 120 -80  200 -140  

Zn 40-25 روي  50-40  200 -60  

Cu 15 20- 15 مس  40-24  

B 40 60 -40 بور  100 -60  

Mo 4 4 6/0 مولیبدن  
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  شیرینفلفل  توسط برداشت عناصر غذایی -8
 6جدول . به میزان عملکرد آن بستگی دارد شیرینبرداشت عناصر غذایی فلفل 

بدیهی . دهدنشان می گوناگونهاي عملکردرا در  شیرینبرداشت عناصر غذایی فلفل 
نیز برداشت عناصر غذایی بالطبع، تر باشد، است که هرچه میزان عملکرد محصول بیش

  .است تربیش
 

  عملکرد مورد انتظاربر اساس اي غذایی فلفل گلخانه برداشت عناصر -6 جدول
)Hochmuth, 2009(  

عملکرد مورد 
 انتظار

 (تن در هکتار)

 (kg/ha)  برداشت توسط کل گیاه (kg/ha)  برداشت توسط محصول

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO 

           

25 50 15 87 12 7 140 35 201 107 32 

50 100 30 175 25 15 221 57 330 153 49 

75 150 45 262 37 22 303 79 457 198 64 

100 200 60 350 50 30 384 101 585 244 81 

125 250 75 437 62 37 466 123 712 290 97 

150 300 90 525 75 45 547 145 841 336 114 

175 350 105 612 87 52 629 167 968 381 129 

200 400 120 700 100 60 710 189 1096 427 146 

 
تن فلفل شیرین که  100دهد، براي تولید گونه که نتایج جدول نشان میهمان

 و پتاسیم) P2O5( ، فسفر)N( باشد، برداشت نیتروژنعملکرد منطقی و قابل قبول می
)K2O ( نکته قابل توجه این که . باشدکیلوگرم در هکتار می 585و  101، 384به ترتیب

بایست در رداشت نیتروژن است که میاز ب میزان برداشت پتاسیم در فلفل شیرین بیشتر
 . هاي کودي به آن توجه ویژه داشتبرنامه
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  شیرینعالیم کمبود عناصر غذایی در فلفل  -9
  یتروژنن -9-1

چنین مهمترین اجزاي اولیه ترین عناصر غذایی و هم نیتروژن از جمله ضروري
اي و در نهایت در عملکرد  سبزینهاین عنصر در رشد . باشد دهنده ترکیبات آلی می تشکیل

به شکل نیترات توسط %) 75بیش از (نیتروژن عمدتاً  .باشد و کیفیت محصول دخیل می
  . گرددگیاهان زراعی جذب می

ي ایران، مصرف هاخاكبا توجه به پائین بودن مقدار نیتروژن و ماده آلی در عمده 
کمبود نیتروژن، رشد گیاه  در. گرددکودهاي نیتروژنه در کشت سبزیجات توصیه می

شوند و به خشکی هاي مسن گیاه زرد رنگ میبه آرامی، برگ. شودکند یا متوقف می
هاي کمی دارند و تشکیل میوه نیز بسیار گیاهان دچار کمبود نیتروژن، گل. گرایندمی

در کمبودهاي . قطر گوشت میوه کم و محفظه تخمدان کوچک است .ضعیف است
عالیم کمبود  .شود و اگر هم تشکیل شود، بد فرم خواهد بودتشکیل نمیشدید، میوه 

  .نشان داده شده است 3نیتروژن در فلفل شیرین در شکل 
  

   
   شیرینکمبود نیتروژن در فلفل  -3 شکل

  
  مدیریت مصرف نیتروژن - 9-1-1

را  نیتروژنتاکنون روش قابل قبول، منطقی و اقتصادي که قابلیت جذب  شوربختانه
مصرف نیتروژن شامل  هاي موجود روش. مدت مشخص سازد معرفی نشده استدرازدر 
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، مصرف بر اساس محتواي بر اساس میزان نیترات پاي بوته نیتروژنمصرف مصرف سنتی، 
  تکنیک کربن آلی خاك، مصرف نیتروژن بر اساس میزان نیترات شیره آوندي و استفاده از

مورد نیاز به عملکرد محصول موردنظر و مصرف  ژننیترو. باشندمی سنجی کلروفیل
هاي  ترین فرم نتایج مطالعات نشان داده است که مهم. در کشت قبل وابسته است نیتروژن

البته تحت شرایط . نیترات است ها، دو فرم آمونیوم وبراي سبزي نیتروژنقابل جذب 
در حال حاضر، مناسب  .شود خاص مثالً اقالیم سرد، مصرف کود نیتراته ترجیح داده می

زمون آتفسیر  7 جدول. ترین توصیه کود براي نیتروژن بر پایه نیترات خاك استوار است
 .دهدنیترات خاك را براي فلفل در کشت خاکی نشان می

  
 تن در هکتار محصول 50براي  تفسیر آزمون نیترات خاك براي فلفل شیرین - 7جدول 

  )1384مالحسینی، سیلسپور و ( کشت خاکی در فضاي باز
  میزان نیترات خاك

  در هکتارکیلوگرم توصیه اوره   )گرم در کیلوگرم میلی(

5 -0  400  
10- 5  300  
15-10  200  

20- 15  100  

25-20  50  
  

را نیز  Cنیترات، مقدار ویتامین  انباشتعالوه بر افزایش  نیتروژنمصرف زیادي 
دهد ولی با رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه مصرف کودهاي پتاسیمی  کاهش می

 20تا حد  Cو روي، عالوه بر بهبود کیفیت و خوش خوراکی محصول، مقدار ویتامین 
هاي مناسبی روش ).1382ملکوتی و سماوات، (یابد  درصد و حتی بیشتر هم افزایش می

  .داده شده است يجود دارد که ذیال شرح مختصرنیتروژنه و يبراي مصرف کودها
  
  ش تقسیطمصرف به رو -9-1-2

دهی آن است که نه تنها در طول فصل رویش، بلکه هنگامی که بهترین روش کود  
نیازمند مقدار بیشتري از عنصر مورد نظر  ،گیاه در یک مرحله و یا مراحل خاصی از رشد
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که کودهـاي نیتروژنـی کـامالً    بدیهی است نظر به این. نیاز آن را تأمین نمود داست، بتوان
راسـتاي افـزایش کـارآیی ایـن نـوع       لذا در ،باشندآب محلول و داراي تحرك زیاد می در

حفظ محیط زیسـت الزم اسـت   و  محصولغیرمجاز نیترات در  انباشت، جلوگیري از کود
  . مراحل نیاز حداکثري باشدمنطبق بر  مصرف نیتروژن به صورت سرك و

  
  مصرف به روش نواري -9-1-3

در ایـن  . باشـند کودهاي نیتروژنی در روش نواري باالترین بازده را دارا میمصرف   
ها و در نتیجه باالرفتن فشار اسمزي محلـول  روش براي جلوگیري از افزایش غلظت نمک

بـدیهی  . و کنار نشا باشد متري زیرسانتی 5خاك الزم است جایگذاري در فاصله حداقل 
امـروزه  . گـردد درصد از مقدار کل توصیه شده کسر می 30است در صورت مصرف نواري 

گردد کودهاي شـیمیایی و بـه ویـژه    ، توصیه میهاي آبیاري تحت فشاربا توسعه سیستم
م کود آبیاري و با استفاده از نوار تیپ مدیریت و تاز طریق سیس ،کودهاي حاوي نیتروژن

  .گردد مصرف
  

  فسفر -9-2
. ها سخت و شکننده خواهند شدبرگ. گیاهان دچار کمبود فسفر توقف رشد دارند

بسیار کند به میوه  هاي تشکیل شده نیزتشکیل گل محدود خواهد شد و معدود گل
قطر . شوداز هر پنج گل، تنها یکی به میوه تبدیل میدر کمبود فسفر، . شوندتبدیل می

تعداد دانه در میوه تشکیل شده نیز بسیار کم . بسیار کم خواهد بودگوشت میوه نیز 
عالیم کمبود فسفر در فلفل شیرین در  .رشد ریشه نیز به شدت محدود می شود. است

 .نشان داده شده است 4شکل 
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  شیریندر فلفل  فسفرکمبود  -4 شکل

 
  مدیریت مصرف فسفر -9-2-1

 گرم در میلی 20هایی که بیش از  در خاك فلفل ايهاي مزرعهکشتدر  مصرف فسفر
 هاپژوهشنتایج . پاسخ گیاه را معموال به همراه ندارد ،قابل جذب دارند کیلوگرم فسفر

 ،که فسفر قابل جذب خاك یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابددهد براي آن نشان می
ا لومی شنی اضافه هاي شنی لومی ی به خاك (P2O5)بایست پنج تا ده کیلوگرم فسفر  می

 (P2O5)دوازده تا هجده کیلوگرم فسفر  ،هاي لوم و لومی رسی در حالی که در خاك .شود
بایست به خاك اضافه شود تا میزان قابل جذب فسفر خاك یک کیلوگرم  در هکتار می

شوند  زمانی که کودهاي فسفره محلول در آب به خاك اضافه می. در هکتار افزایش یابد
تنها جزء کوچکی . شوند نامحلول تبدیل میشکل دهند و به  بالفاصله با خاك واکنش می

بنابراین تنها راه این است که کودهاي . ماند اقی میبه صورت محلول ب ،از فسفر کود
مصرف کود سوپرفسفات که ضریب شوري . فسفره را به صورت نواري مصرف کنیم

زدن بذر را با تأخیر مواجه کند، چرا که این کود جاذب  پایینی دارد ممکن است جوانه
اهمیت بنابراین جایگذاري صحیح این کود در اقالیم خشک از . رطوبت خاك است

زنی دارد و  کود فسفات آمونیوم تأثیر سوء زیادي روي جوانه. بسزایی برخوردار است
البته زمانی که رطوبت خاك به اندازه کافی . بایست دور از بذر یا نشاء قرار داده شود می

 8 جدول .یابدمی زنی کاهش باشد، احتمال ضرر و زیان ناشی از مصرف کود در جوانه
  .دهدك را نشان میابر مبناي آزمون ختوصیه مصرف فسفر 
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-در کشت شیرینبراي فلفل  بر اساس آزمون خاك P2O5ـ توصیه مصرف فسفر 8جدول 
  )1384سیلسپور و مالحسینی، ( هاي خاکی

 گرم در کیلوگرم میلی - میزان فسفر قابل جذب خاك

5<  10- 5  15-10  20- 15   20>   
150  100  50  0  0  

  
  پتاسیم - 9-3

هاي مسن هاي برگابتدایی کمبود پتاسیم، نقاط زرد رنگ بین رگبرگدر مراحل 
و کم رنگ  ها به شدت زردیه برگـو حاشتر سپس این نقاط روشن. شودمشاهده می

در کمبود پتاسیم . هاي راس گیاه نیز دیده شوداین عالیم ممکن است در برگ. شوندمی
مصرف زیاد پتاسیم . طبیعی است روالتر از میوه کوچک اندازهتشکیل میوه کم است و 

عالیم کمبود پتاسیم در  .شودبه کمبود کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و روي منجر می
  .نشان داده شده است 5فلفل شیرین در شکل 

  

  
  شیریندر فلفل  کمبود پتاسیم - 5 شکل

 
ظرفیت نگهداري پتاسیم در خاك و میزان قابلیت جذب آن به نوع خاك و مقدار 

بسته به بافت خاك، براي افزایش یک کیلوگرم در هکتار . رس خاك بستگی دارد
. مورد نیاز است (K2O)خاك، دو تا شش کیلوگرم در هکتار پتاسیم  (K)پتاسیم 

تاسیم را به شدت تثبیت پ ،آن از نوع ورمی کوالیت است غالبهایی که رس  خاك
هایی  چنین خاك. کند و پتاسیم تثبیت شده به راحتی قابل جذب براي گیاه نیست می



 15                    مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه

 
 

که پتاسیم را به راحتی در اختیار گیاه قرار دهند نیاز به مقادیر باالتري پتاسیم براي آن
ظرفیت تثبیت چنین که هاي رسی براي آن مصرف پتاسیم در پاییز در خاك. دارند
تري ها به مقدار کمیافته سبزي نشاهاي تازه استقرار. شود کند توصیه میهایی را پر خاك

زمانی که گیاه به مرحله رشد سریع رسید، در آن . پتاسیم در مقایسه با فسفر نیازمندند
هاي  هایی که قسمت اعظم اندامدر سبزي. یابد زمان نیاز به پتاسیم به شدت افزایش می

بایست مقدار پتاسیم بیشتري  از پتاسیم شدیدتر است و میشود نی آن برداشت می
 انباشتمصرف پتاسیم موجب ساخته شدن اسیدهاي آمینه شده و از . مصرف کرد

  .کندهاي سبز جلوگیري مینیترات در بافت
  

   کودهاي پتاسه -9-3-1
ت کمتري در یمباشد و س ترین منبع کود پتاسیمی می عمومی )KCl( کلرور پتاسیم

 (K2O)پتاسیم  درصد 60کلرور پتاسیم که . واحد وزن نسبت به کودهاي نیتروژنی دارد
ها، کود این کود براي اکثر سبزي. ترین کود پتاسه در دنیا است ترین و ارزان رایج ،دارد

منابع دیگر  ،نیترات پتاسیم سولفات پتاسیم، سولفات پتاسیم ـ منیزیم و. مؤثري است
نیترات پتاسیم یکی از منابع سالم  .شوند شرایط خاص توصیه می پتاسیم هستند که براي

هاي با بافت درشت و لوم شنی، قسمتی از کود پتاسیم مورد  در خاك. باشد پتاسیم می
توصیه کود  9جدول . نیاز باید قبل از کشت به صورت پخش در سطح مصرف شود

  .دهدزمون خاك را نشان میآپتاسیم بر مبناي 
  

در کشت  شیرینبراي فلفل  بر اساس آزمون خاك )K2O/Kg/ha(پتاسیم توصیه  - 9 جدول
  )1384سیلسپور و مالحسینی، ( تن در هکتار عملکرد 50براي  خاکی

  گرم در کیلوگرم خاك میزان پتاسیم قابل جذب خاك ـ میلی

100<  150 -100  200 -150  250 -200  300 -250  300>  

300  250  100  150  100  50  
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  منیزیم -9-4
هـا ظهـور   هاي زرد رنگ بین رگبـرگ لکه. کمبود منیزیم در فلفل بسیار شایع است

هاي مسن در ابتدا این عالیم برگ. ماندکند و در حالی است که رگبرگ سبز باقی میمی
در اکثر موارد، کمبود منیزیم در اثر استفاده بیش از نیاز پتاسیم اتفاق . دهندرا نشان می

   .گرماي هوا نیز از دالیل دیگر بروز کمبود منیزیم است شرایط. افتدمی
  :شود مصرف منیزیم در هر یک از دو صورت ذیل توصیه می

بر حسب درصـد از کـل   ( ـ زمانی که پتاسیم تبادلی بیشتر از منیزیم تبادلی باشد1
  ).ظرفیت بازي

  .درصد باشد 3ـ زمانی که در صد منیزیم تبادلی کمتر از 2
این دو حالت در خاك وجود داشته باشد، کمبود منیزیم وجـود خواهـد   هر کدام از 

از دیگـر   .نشان داده شده اسـت  6عالیم کمبود منیزیم در فلفل شیرین در شکل  .داشت
هـاي   در خـاك . سو، کمبود منیزیم ممکن است به دلیل زیادي مصرف پتاسیم اتفاق افتد

تـا   10به صورت پخش سطحی یـا  کیلوگرم در هکتار نیز  100تا  70غیراسیدي، مصرف 
سولفات منیزیم، سولفات پتاسـیم  . شود کیلوگرم در هکتار به صورت نواري توصیه می 20

پاشـی   منیزیم همچنین به صورت محلـول . منیزیم و اکسید منیزیم منابع منیزیم هستند
 گـردد هاي آبیاري تحت فشار، توصیه مـی امروزه با توسعه سیستم .نیز قابل استفاده است

م کـود آبیـاري و بـا    تکودهاي شیمیایی و به ویژه کودهاي حاوي نیتروژن از طریق سیس
  .استفاده از نوار تیپ مدیریت و مصرف گردد

  

  
  شیریندر فلفل  کمبود منیزیم -6 شکل



 17                    مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه

 
 

  کلسیم -9-5
سوختگی گلگاه در . باشدیترین عالمت کمبود کلسیم، سوختگی گلگاه مشایع

روز  15تا  10شروع سوختگی گلگاه . افتددر شرایط گرماي هوا اتفاق می شیرینفلفل 
علت اصلی بروز این عارضه کم شدن انتقال کلسیم . شودپس از تشکیل میوه شروع می

شرایطی . شوداین کمبود باعث جمع شدن بافت انتهاي میوه می. به میوه است برگاز 
کم کشت او آب، باال بودن دما، تر خشد شامل شوري خاكبکه این عارضه را شدت می

پاشی کلرور کلسیم یا نیترات کلسیم رفع این کمبود با برگ. باشدباال و تنش رطوبتی می
 .نشان داده شده است 7عالیم کمبود کلسیم در فلفل شیرین در شکل . شودمی

  

   

  
  کمبود کلسیم وسوختگی گلگاه در فلفل شیرین -7 شکل
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  گوگرد -9-6
گوگرد در مقادیر مشابه فسفر و در برخی . اي است گوگرد از عناصر مهم تغذیه

هاي جوان در کمبود گوگرد، برگ. شود گیاهان در مقادیر بیشتر از فسفر در گیاه یافت می
مصرف گوگرد . )8 شکل( گرایندشوند و به زردي میپریدگی میبه طور عمومی دچار رنگ

، به عنوان یک نهاده در )هاانواع تیوباسیلوس(کننده گوگرد هاي اکسیدبه همراه باکتري
 خاك،  pHت اسیدزایی و کاهش موضعی و مقطعیي آهکی، به واسطه ایجاد حالهاخاك

با این اوصاف . گرددباعث افزایش قابلیت جذب عناصري نظیر فسفر، آهن و روي می
اسیلوس قبل از کشت و کیلوگرم در هکتار به صورت تلقیح با باکتري تیوب 300مصرف 

  .شودسانتی متري توصیه می 20تا  15سپس مخلوط با خاك تا عمق 
  

  
  کمبود گوگرد در فلفل شیرین -8 شکل

  
  مصرف عناصر کم -10

هاي زیرزمینی و عدم کربناته بودن آبهاي کشور، بیحاکمیت شرایط آهکی در خاك
هاي کشور را با کمبود این عناصر مواجه ساخته توجه به مصرف عناصر کم مصرف، خاك

العمـل گیـاه    خـاك و عکـس   pHمصرف بر اساس آزمـون خـاك،    مصرف عناصر کم. است
هاي تشخیص عناصر کم مصرف در فلفل شیرین، تجزیه گیاه یکی دیگر از روش. باشد می
معمـوالً   اما به طورکلی، تجزیه خاك و توجه به حد بحرانی این عناصر در خاك،. باشدمی

هـا،   کـش  مصرف نباید با حشره عناصر کم. باشد براي تشخیص کمبود این عناصر بهتر می
بـا   هـا آنهاي سازنده ترکیـب   که کارخانهها ترکیب شود، مگر این کش ها و علف کش قارچ
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مصرف فقط باید به مقدار نیاز گیاه اسـتفاده   عناصر کم. مصرف را توصیه نمایند عناصر کم
کاربرد خـاکی  . توانند استفاده شوند پاشی و یا خاکی میناصر به صورت برگاین ع. شوند

 10 جـدول  .باشد سازي خاك و کاربرد برگی در طی فصل رشد می معموالً در زمان آماده
  .دهدحساسیت فلفل شیرین را به کمبود عناصر کم مصرف نشان می

 
  )1384سیلسپور و ملکوتی، ( مصرف کمبود عناصر کم فلفل شیرینـ حساسیت 10جدول 
  آهن  مولیبدن  روي  مس  بور  منگنز

  زیاد  متوسط  متوسط  کم  زیاد  زیاد

  
  آهن -10-1

آهن در ساخت کلروفیل دخالت دارد و کمبود آن به راحتی در گیاهان حساسی که 
ساختار ترکیبی  وآهن جز. کنند قابل شناسایی استهاي آهکی رشد میدر خاك

گنین ی، تشکیل لنیتروژنهایی است که در اتصال انرژي، تثبیت و احیا بسیاري از آنزیم
کنند که به عنوان آهن همراه با گوگرد در ساخت ترکیباتی دخالت می. شرکت دارند

هاي جوان کمبود آهن از اندام. کنندکاتالیزور بسیاري از فرآیندهاي گیاهی را کنترل می
ها سبز هستند بروز  که رگبرگگ درحالیصورت زرد شدن بره شود و بگیاه شروع می

شود، نهایتاً حتی کل برگ زرد یا سفید می ،آهن در کمبودهاي شدید. )9شکل ( کندمی
و  باال pHهاي آهکی با کمبود آهن در خاك. ریزدشود و میاي شده، خشک میقهوه

کربنات آب آبیاري، سرما و تراکم  عواملی مانند بی. شودمواد آلی دیده می ذخیره کم 
کاهش  pHجذب آهن توسط گیاه با افزایش . شوند خاك نیز منجر به کمبود آهن می

. یابدیابد و با افزایش قابلیت جذب فسفر، جذب منگنز و روي در خاك کاهش میمی
که گراید، در حالیپهنک به زردي می. کندهاي جدید بروز میکمبود آهن در برگ

  .مانندها سبز باقی میرگبرگ
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  کمبود گوگرد در فلفل شیرین -9 شکل

  

  منگنز -10-2
و تشکیل سایر ترکیباتی که براي  نیتروژنمنگنز جهت فتوسنتز، متابولیسم 
کمبود منگنز  بارزنشانه  ،کلروز بین رگبرگی. متابولیسم گیاه الزم هستند، ضروري است

ها ظاهر شده و نهایتاً باعث اي روي برگدر شرایط کمبود شدید منگنز، نقاط قهوه. است
در سایر موارد تأخیر در رسیدن، از دیگر عالئم کمبود . شودهاي نارس میافتادن برگ

کمبود منگنز بیشتر . ها نیز از دیگر عالئم کمبود استکوتاه شدن فاصله میان گره. است
کمبود منگنز یکی از . شودهاي شنی با دماي کم دیده میباال و خاك pHهایی با كدر خا
فلفل شیرین به کمبود . باشد کمبود عناصر کم مصرف در فلفل شیرین میموارد ترین  شایع

مقادیر  11جدول . دهد و عالمت کمبود را سریع نشان می استمنگنز خیلی حساس 
منابع . دهد خاك نشان می pHتوصیه منگنز را بر اساس میزان منگنز قابل جذب خاك و 

پخش سطحی . باشند سولفات منگنز، ترکیبات کالته و اکسید منگنز می شامل رایج منگنز
. شود چرا که سریعاً توسط خاك تثبیت می ،شود کودهاي حاوي منگنز اصالً توصیه نمی

  . شود پاشی توصیه می ه صورت محلولمصرف منگنز، اکیدا ب
  

  
  در فلفل شیرین کمبود منگنز -10 شکل
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بر اساس میزان منگنز قابل ) Kg/haخالص بر اساس  Mn(ـ مقادیر توصیه منگنز 11جدول 
  )1384سیلسپور و ملکوتی، ( pHجذب خاك و 

 
  روي -10-3

آنزیم گیاهی هست که در نقل و انتقال انرژي، ساخت  100روي جز الینفک بیش از 
کمبود روي با تأخیر در رسیدن گیاهان دچار . هاي رشد دخالت داردپروتئین و هورمون

هاي جوان مشاهده مواجهند و چون روي در گیاه پویا نیست، بنابراین کمبود آن در برگ
ها و دم جارویی شدن  گره ود روي در گیاه کوتاه شدن میانمبعالئم مشخص ک. شودمی

کمبود عالئم  .گردد برگ می باشد که به گیاه حالت کوتولگی داده و گیاه ریز می 1هابرگ
مهمترین عارضه کمبود . افتدهاي آهکی با ماده آلی کم اتفاق میروي بیشتر در خاك

آزمون  .)11 شکل( ریزبرگی نیز از عالیم شایع کمبود روي است. کوتولگی گیاه است ،روي
براي گیاه  را هایی هستند که قابلیت جذب روي در خاك خاك، شاخص pHخاك همراه با 

مصرف نواري روي . یابد کاهش می pHقابلیت جذب روي با افزایش . دهند نشان می
. مؤثرتر از پخش سطحی است، ولی براي پخش سطحی به مقادیر بیشتري روي نیاز است

بنابراین مصرف هر ساله . ماند منگنز، روي در خاك به صورت قابل جذب باقی می خالف بر
. مقادیرکمی روي قابل جذب دارند ،دارند 7باالتر از  pHایی که ه خاك. آن ضروروت ندارد

االیی دارند هایی که فسفر قابل جذب ب هاي آهکی یا خاك کمبود روي معموالً در خاك
گرم در کیلوگرم تر از یک میلیچه میزان روي قابل جذب خاك کمچنان. افتد اتفاق می

  .شودتوصیه میکیلوگرم سولفات روي  40باشد، مصرف ساالنه 
                                                             
1- Rossetting 

  mg/kg) (منگنز قابل جذب خاك 
  واکنش خاك

2/6  4/6  6/6  8/6  7  2/7  4/7  
2  2  3  4  5  7  8  9  
4  1  2  3  5  6  7  8  
8  0  1  2  3  5  6  7  
12  0  0  1  2  3  4  6  
16  0  0  0  1  2  3  4  
20  0  0  0  0  0  2  3  
24  0  0  0  0  0  0  1  
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  کمبود روي در فلفل شیرین -11 شکل

  
  مس -10-4

به همین دلیل است . ها و نیتروژن ضروري استمس براي متابولیسم کربوهیدرات
مس همچنین جهت ساخت . شودگیاه با کاهش رشد مواجه می ،که در اثر کمبود آن

کند، جلوگیري مین که در استحکام دیواره سلولی مؤثر است و از پژمردگی یلیگن
اهده ـرشد مش توقفکمبود مس بصورت مرگ ساقه، زرد شدن برگ و . دخالت دارد

قابلیت . افتدهاي شنی با ماده آلی کم اتفاق میطور کلی در خاكهکمبود مس ب. شودمی
افزایش . یابدبه شدت کاهش می pHبا افزایش  ،جذب مس مشابه سایر عناصر کم نیاز

. فسفر در خاك با کاهش قابلیت جذب مس در خاك همراه استقابلیت جذب آهن و 
ها پیچ در کمبود مس، برگ. دـکنعالیم کمبود مس در انتهاي رشد رویشی بروز می

 (CuSO4.5H2O)دار، سولفات مس یا کات کبود  ترین کود معدنی مسرایج .خورندمی
  . درصد گوگرد دارد 13درصد مس و  25است که حدود 

  
  

  بور - 5 -10
 ،است، چرا که گیاهان دچار کمبود بور نقش اساسی بور در ارتباط با تشکیل سلول

. زنی تحت تأثیر بور هستندگلدهی، تشکیل گرده و جوانه. شوند رشد مواجه می توقفبا 
هاي کمبود نشانه. یابددانه و تولید دانه در اثر کمی قابلیت جذب بور در خاك کاهش می

 هاي اسیدي یا شنیِکمبود بور در خاك. شودگیاه مشاهده میبور ابتدا در نقاط رشد 
اهده ـمش ،شودل خاك میـبه شستشوي بور از پروفی رـدید که منجـي بارندگی شادار
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بور خود را به  کمبود. کمبود ماده آلی خاك نیز از دیگر علل کمبود بور است. دگردمی
ساقه باریک و و  خورندباال پیچ میهاي پایین گیاه به سمت برگ. دهدسرعت نشان می

. ریزندشوند و میها تلقیح نمییابد و گلتعداد گل به شدت کاهش می. شودشکننده می
خاك  pHالعمل گیاه و  مصرف بور بر اساس عکس .خوردشود و ترك میمیوه بد شکل می

براي محصوالت پرنیاز مثل فلفل  ،در هکتار (B)کیلوگرم بور  4تا  3مصرف . استوار است
تا  1با مصرف  ،هایی که نسبت به کمبود بور حساسیت دارندسبزي. شود شیرین توصیه می

از آنجایی که بور خاك به . دهند العمل خوبی نشان می کیلوگرم بور در هکتار عکس 2
 هاي شنی و کمبود بور در خاك. شود، مصرف ساالنه بور ضروري است آسانی شسته می

شود، بنابراین مقادیر  هاي ریزبافت، بور به راحتی شسته نمی در خاك. افتد آلی اتفاق می
قابلیت جذب بور در خاك  ،رود خاك باال می pH زمانی که. تري به بور نیاز استکم

  . توصیه بور بیشتر است باال، pH  با هاي بنابراین در خاك. یابد کاهش می
  

      
  بور در فلفل شیرینعالیم کمبود  - 12 شکل

  
  

  
  مولیبدن -10-6

. به عنوان یک عنصر ضروري براي اکثر گیاهان شناخته شد 1939مولیبدن از سال 
تـرین  کم(گرم در کیلوگرم از این عنصر احتیاج دارند  گیاهان به کمتر از یک میلی بیشتر

جـذب گیـاه    (MoO4-2)مولیبدن بصورت آنیـون مولیبـدات   ). غلظت بین عناصر ضروري
هـاي همزیسـت بـا     و فعال کردن ریزوبیـوم  نیتروژنشده و وجود آن براي سوخت و ساز 
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چنین وجود آن براي احیاء نیترات در گیاهـان غیربقـول الزامـی    هم. بقوالت الزامی است
مولیبدن به عنوان یک عنصر کـامالً متحـرك شـناخته    ). 1382ملکوتی و همایی، (است 

. شـود  در آوند چوبی و هم در آوند آبکش به آسانی منتقـل مـی  که هم طوريه شود، ب می
مولیبدن در جذب و انتقال آهن در گیاهـان  . باشد آنزیم نیترات ردکتاز می ومولیبدن جز

ایـن عنصـر همچنـین    . مولیبدن تأثیر بسزایی در تشکیل گـرده دارد  . نقش اساسی دارد
، نیتـروژن متابولیسـم   .اسـت براي تبدیل فسفر معدنی به فرم آلـی در گیاهـان ضـروري    

در شـرایط کمبـود مولیبـدن    . گیـرد گوگرد و سنتز پروتئین تحت تأثیر مولیبدن قرار می
 افتـد ها اتفاق مینیترات در سبزي انباشتشود و  تشکیل میوه و دانه با مشکل مواجه می

  ). 1383 ،ملکوتی و همکاران(
  

  هاي رایج فلفل شیرینبیماري -11
   یباکتریایلکه برگی  -11-1

هاي جوان، به وجود هاي سبز متمایل به زرد در روي برگوجود لکه: عالئم بیماري
هاي زبر، هاي مسن، تولید لکهاي روي سطح پایینی برگهاي برجسته و قهوهآمدن لکه

اید باست که ن هاي مسناي رنگ روي سطح میوه و زرد شدن برگترك خورده و قهوه
  ).13 شکل( اشتباه گرفته شودبا کمبود نیتروژن 

  
  

  
  لکه برگی باکتریایی در فلفل شیرین -13 شکل
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  زانتراکنو -11-2
اي تیره و هعالئم بیماري به صورت وجود لکه. باشدهاي شایع مییکی از بیماري

  ).14 شکل( باشدمیوه فلفل می کروي با نقاط سیاه روي
  

  
  آنتراکنوز فلفل شیرین -14 شکل

  
  کود در فلفل شیرینمصرف  گوناگونمراحل  -12

به طور خالصه در  ،بر اساس آزمون خاك و دوره رشد گیاه نیاز کودي فلفل شیرین
  :شود سه مرحله به شرح زیر تأمین می

در این مرحله به منظور جبران عناصر غذایی از دست رفته خاك،  :قبل از کشت
طوري که نیمی از ه ب ،شوند ف میبر اساس آزمون خاك کودهاي پایه قبل از کشت مصر

کودهاي توصیه شده همراه با شخم عمیق و مابقی با دیسک یا شخم سبک به خاك 
  .شوند اضافه می

 در این مرحله به منظور استقرار گیاه همزمان با آبیاري نشاء، :بعد از انتقال نشاء
کودهاي فسفره ترکیبی با  از کودهاي محلول در آب خصوصابا توجه به آزمون خاك، 

  .شود سایر کودهاي ماکرو استفاده می
باشد و  بیشترین نیاز فلفل شیرین در زمان گلدهی، نیتروژن می :دهی زمان گل

استفاده زیاد از این عنصر قبل از دوره گلدهی باعث تأخیر در رسیدن، کاهش گلدهی و 
 ،شی از طریق دو منبع نیتروژنپروتئین اصلی گیاهان در دوره روی. شود عملکرد گیاه می

دار  شامل نیتروژن حاصل از تجزیه مواد آلی و افزایش سالیانه کودهاي پایه نیتروژن
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در زمان گلدهی به علت افزایش نیاز گیاه به نیتروژن، از طریق مصرف . شود تأمین می
   .شود سرك این نیاز در پاي بوته تأمین می

  
در  مصرف کود در فلفل شیرین براي تولید محصـول سـالم   هايروش -13

  اکیکشت خ
  مصرف به روش کودآبیاري -13-1

تـوان  عمل کوددهی را مـی  ،استفاده شود تیپدر این روش در صورتی که از آبیاري 
 نکـاتی . با حل کردن مقدار کود مورد نیاز از طریق تانک کود انجام داد در مراحل خاص،

که اضافه کـردن کـود بـه سیسـتم در مراحـل      به آن توجه شود ایندر این روش باید که 
  . به حداقل برسد نیتروژنپایانی آبیاري صورت گیرد تا شستشوي 

دادن آن در مسـیر آب   در آبیاري سطحی از طریق حل کـردن کـود در آب و قـرار   
بدیهی است در هر دو روش الزم اسـت  . گیردعمل کوددهی صورت می ،ورودي به نوارها

به گونه اي تنظیم شود که یکنواختی توزیع کـود در سـطح و    ،ی خروجی کود از منبعدب
از محاسن این روش امکـان مصـرف بـا تقسـیط بیشـتر و در نتیجـه       . عمق حداکثر باشد

مقادیر کود مورد نیاز را در سیستم کود آبیـاري   12جدول  .باشدافزایش کارآیی کود می
 .دهدنشان می

  
بر اساس مراحل فنولوژیک فلفل شیرین در ) عنصر مغذي( ریزي مصرف کودبرنامه -12 جدول

  (Garcialozano, 2005)تن در هکتار  100براي  ايمزرعه سیستم کود آبیاري
  کیلوگرم در هکتار در دوره رشد  کیلوگرم در هکتار در روز    

طول   مرحله رشد
 N P2O5 K2O N P2O5 K2O  دوره

  14-21  14-21  14-21  1-5/1  1-5/1  1-5/1  14  دو هفته اول

  42-56  14  28-35  3-4  1  2-5/2  14  رشد رویشی

  180-200  40  120-160  5/4-5  1  3-4  40  گلدهی تا تشکیل میوه

  225-300  75  150-185  3-4  1  2-5/2  75  تشکیل میوه تا برداشت

  460-580  140-150  300-400  -  -  -  145  کل
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  پاشی به روش برگ عناصر غذایی مصرف -13-2
اگرچه در مورد عناصـر   ،باشدپاشی مواد غذایی روش دیگري از مصرف کود میبرگ
هـاي دیگـر از   کنـد و مصـرف بـه روش   پاشی کفایت نیـاز گیـاه را نمـی   محلول ،پرمصرف

توان به سهولت بـه  آن می با این حال اوره تنها کود نیتروژنی است که از. ضروریات است
از میان کودهاي نیتروژنی معمـولی، محلـول اوره   گرچه . پاشی استفاده نمودصورت برگ

کند، با این وجود تنها مقدار کمی از آن را می تـوان  ترین فشار اسمزي را تولید میپایین
هاي غلیظ اوره و یا اوره بـا درصـد بـاال بـه دلیـل      محلول. پاشی مصرف کردبه روش برگ

گونـه کـه در بـاال بـدان     نهمـا . شوندها میوجود بیورت در اوره، باعث سوختگی دربرگ
کند، امـا  پاشی نیتروژن فقط بخشی از نیاز گیاه به این عنصر را تأمین میاشاره شد، برگ

هـا در کوتـاه   مصرف آن در شرایط بروز کمبود و عدم امکان جبران آن توسط سـایر روش 
  . مدت، خالی از اهمیت نیست

منـابع  . پاشی اسـتفاده نمـود  توان از روش برگمیمصرف نیز کمبراي تامین عناصر 
تـرین منـابع کـودي    تـرین و اقتصـادي  سولفاته عناصر آهن، منگنز، روي و مس، مناسـب 

مصـرف نیـز   کـم البتـه اسـتفاده از منـابع آمینـوکالت عناصـر      . باشند پاشی میبراي برگ
هـا  دراین روش، سرعت انتقال عناصر غذایی از سـطوح بـرگ  . امروزه رو به گسترش است

پاشـی  ترین زمان تـأثیر بـرگ  بیش ،در هر صورت. گیاهی زیاد است گوناگونهاي به اندام
و گیـاه  ) هنگـام غـروب  ( ها حداکثر سـطح را داشـته، هـوا خنـک    هنگامی است که برگ

مصـرف در  چه مقـادیر مکفـی و مناسـب از عناصـر کـم     چنان. تحت تنش رطوبتی نباشد
امـا بـا ایـن    . عناصر نخواهـد بـود  پاشی این خاك مصرف شده باشد، اصوال نیازي به برگ

تـوان عالیـم   پاشـی مـی  وجود، در صورت بروز عالیم کمبود ایـن عناصـر، بـا روش بـرگ    
ریـزي مصـرف عناصـر کـم مصـرف را بـر اسـاس        برنامه 13جدول . کمبود را مرتفع نمود

  .دهدمراحل فنولوژیک رشد نشان می
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پاشی بر اساس مراحل صورت برگبه ) عنصر کم مصرف( ریزي مصرف کودبرنامه –13جدول 
  فنولوژیک فلفل شیرین

 بور مس منگنز روي آهن    

  سولفات آهن  طول دوره  مرحله رشد
 پنج در هزار

  سولفات روي
 پنج در هزار

سولفات 
  منگنز

 پنج در هزار

  سولفات مس
 پنج در هزار

  اسید بوریک
 پنج در هزار

  *  *  *  *  *  14  دو هفته اول
  *  *  *  *  *  14  رشد رویشی

  *  *  *  *  *  40  گلدهی تا تشکیل میوه
  *  *  *  *  *  75  تشکیل میوه تا برداشت

  

 
  رورت استفاده از کودهاي بیولوژیکض -14

شـود کـه   اي گفته میکنندهبه مواد حاصلخیز) کودهاي بیولوژیک(کودهاي زیستی 
مفید خـاکزي   )هايمیکروارگانیسم(ریزجانداران داراي تعداد کافی از یک یا چند گونه از 

کودهاي زیستی به صورت مایـه  . شوندهستند که روي مواد نگهدارنده مناسبی عرضه می
هاي میکروبی مـوثر و بـا بـازده بـاال     تلقیح میکروبی و به عنون یک ترکیب حاصل سوش

 کودهـاي زیسـتی،  . شـوند براي تامین یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه تعریف می
هایی هستند که قادرنـد یـک یـا چنـد عنصـر غـذایی را از شـکل        میکروارگانیسم حاوي

کنند و این تبدیل در یک فراینـد زیسـتی    غیرقابل استفاده به شکل قابل استفاده تبدیل
بهداشـتی کـه از    هاي زیسـت محیطـی و  آلودگیامروزه با توجه به ایجاد  .گیردانجام می

آن داشته که هرچه بیشـتر از   بر متخصصین را ،شودمصرف کودهاي شیمیایی حاصل می
در جهت تأمین نیازهـاي غـذایی گیـاه کمـک      و دستاوردهاي آنان، موجودات زنده خاك

تـرین تحـول در   سان تولید و مصرف کودهاي بیولـوژیکی بـه عنـوان مهـم    بگیرند و بدین
گـذاران بخـش کشـاورزي در سـطح     مورد توجه سـرمایه  زمینه کشاورزي به شمار رفته و

براي دستیابی به توسعه پایـدار در کشـاورزي و تحقـق اهـداف و     . گرفته استجهان قرار 
اسـتفاده از راهکـاري مناسـب بـراي تـأمین       ،راسـتا بینی شده در این پیشهاي سیاست
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خاك ضروري خواهد بود که استفاده  پویاي نیازهاي غذایی گیاه به کمک موجودات زنده
  .ري براي این کار باشدتواند راهکار موثمیاز کودهاي بیولوژیک 

  
  کننده نیتروژنتثبیتهاي باکترياستفاده از  -14-1

 هاي مفید و بسیار کـارآ از جـنس   وباکتر حاوي تعدادي از باکترينیتروژنمایه تلقیح 
وبـاکتر بـه صـورت پـودري در     نیتروژنمایه تلقیح . باشد می 2و ازوسپریلیوم 1وباکترنیتروژن

. گـردد  ها، تولید و ارائـه مـی  از هریک از باکتري 107جمعیت هاي یک کیلوگرمی با  بسته
باشند؛ بـا   هاي محرك رشد گیاه می هاي مفید که از مشهورترین انواع باکتري این باکتري

، تولید هورمون اکسین نیتروژنی چون تثبیت بیولوژیک گوناگونهاي  استفاده از مکانیسم
-این باکتري. باشند ها می ش عملکرد سبزيقادر به افزای  اي گیاه، و توسعه سیستم ریشه

از تهـاجم   …سـیدروفور و    هـا، سـیانید ئیـدروژن،    بیوتیـک ها از طریق ترشح انواع آنتی
ایـن ریزجانـداران مفیـد    . نماینـد  زا به ریشه نیز جلـوگیري مـی   بسیاري از عوامل بیماري

. هاي مذکور تا بیست درصد افزایش عملکرد را باعث گردند قادرند با استفاده از مکانیسم
 ،گـردد  که این مایه تلقیح سبب افشان شدن و افزایش سطح ریشه گیاهان میبه علت آن

هـاي  اخیرا این باکتري. گردد باعث می هادر کشت سبزي رد قابل توجهی راافزایش عملک
شـود کـه بسـته بـه     مـی هاي کشـاورزي عرضـه   نهادهدر بازار  گوناگونهاي تجاري با نام

اما براي تـامین بخشـی از نیتـروژن و     ،اثر بخشی متفاوتی دارند ،کیفیت و فناوري تولید
  .گرددمیتوصیه  ،محصولرات محتواي نیتخواص محرك رشدي آن و کاهش 

  
  نحوه مصرف -14-1-1

آنگاه با استفاده از آب . گردان بریزید ابتدا کل بذر مصرفی را در داخل یک محفظه
پس از آن . سطح بذر را مرطوب نمایید) تقریباً یک لیتر براي کل بذر مصرفی در هکتار(

این کار . وباکتر را نیز به آن اضافه نماییدنیتروژنمایه تلقیح  ،همزمان با چرخاندن محفظه
بهتر . دقیقه تکرار کنید تا مایه تلقیح به خوبی سطح بذر را پوشش دهد 5را به مدت 

درصد سریش، صمغ  5است براي چسباندن مایه تلقیح به بذر به جاي آب، از محلول 
                                                             
1- Azotobacter 
2- Azosprillium 
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یقه بذور را به مدت ده دقپس از آن . درصد شکر استفاده نمایید 20عربی و یا محلول 
در . باشند حال بذور آماده کاشت می. روي یک سطح تمیز و در سایه، هوا خشک نمایید

هاي خیاري این عملیات را با  توانید با استفاده از کیسه گردان میصورت نداشتن محفظه
  . مقدار کمتر بذر و دفعات بیشتر انجام دهید

  
  تیوباسیلوس به همراه گوگرد آلی استفاده از مایه تلقیح -14-2

باشد که  هاي اکسیدکننده گوگرد میمایه تلقیح تیوباسیلوس حاوي یک سري باکتري
قادرند در شرایط مناسب از نظر رطوبت و درجه حرارت، گوگرد را اکسیده کرده و در نتیجه 

خاك و متعاقب آن افزایش قابلیت جذب عناصري نظیر   pHبه طور موضعی باعث کاهش 
  . مورد نیاز گیاهان گردند) سولفات(فسفر، آهن، روي و همچنین تامین گوگرد 

  
ولید محصول سالم در کشت روش مصرف کود در فلفل شیرین براي ت - 15

  بدون خاك
 هاي تولید فلفل شیرین، استفاده از بسترهاي کشت بدون خاك استیکی از روش

در این روش کشت، تمامی عناصر مورد نیاز گیاه . شودکه اصطالحا هیدروپونیک گفته می
ذیال در مورد . شود در اختیار گیاه قرار داده می ،هاي حاوي عناصر غذاییاز طریق محلول

  .گرددهاي غذایی به اختصار مطالبی ارایه میترین مسایل این سیستم و محلولمهم
  

  آبیاري کیفیت آب -15-1
آبی که داراي مصارف . ترین مساله در تهیه محلول مناسب استکیفیت آب مهم

زیرا . خانگی و کشاورزي است حتما باید آزمایش شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد
آب سطحی . ها داراي موادي باشند که در رشد گیاه تاثیر گذارندممکن است این آب

این عوامل مشکالتی در . ها باشدزا یا جلبکي بیماريهاممکن است شامل میکروارگانیسم
ها هـها و دریچراهیها باعث انسداد دومثال جلبک .آورندهاي کشت بوجود میتمـسیس
ی استفاده کرد که گوناگونهاي بنابراین براي تهیه آب مناسب باید از روش. شوندمی

-شاخص. ستا هایکی از این راه ،استفاده از صافی براي تصفیه آب از مواد معلق نامطلوب
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- مهم. نظر قرار گیرندهاي غذایی مدبایست در تهیه محلولهاي مهم کیفیت آب نیز می
  .باشندمی )EC( و هدایت الکتریکی آبآب ) pH( واکنش هاترین این شاخص

  
  آبیاري آب) pH( واکنش -15-2

میزان درجه اسیدي یا قلیایی بودن محلول غذایی مورد مصرف را  آب) pH( واکنش
معموال . بندي شده استدرجه 14دهد و از درجات حداقل بین صفر تا حداکثر نشان می

 7الی  5/5ت بدون خاك بین ـدر روش کش ،براي گیاهان )pH( واکنشبهترین درجه 
قدار شود، موجب کاهش رشد و در تر از این مباالتر یا پایین )pH( واکنشاگر . باشدمی

از جمله کاهش  )pH( واکنشبراي تنظیم . شودصورت شدت تغییرات باعث مرگ گیاه می
  . آن، از اسید سولفوریک و براي افزایش آن از هیدروکسید کلسیم میتوان استفاده کرد

  
  آب آبیاري هدایت الکتریکی -15-3

دهد و محلول مصرفی را نشان میمحلول غذایی یا شوري  )EC(1هدایت الکتریکی
ها هرچه غلظت یون. ي غذایی یونیزه شده استهاناحاکی از میزان غلظت عناصر و بنی

باالتري  )EC(هدایت الکتریکی جریان الکتریکی بیشتر برقرار شده و عدد  ،بیشتر باشند
نشان داده تري کم )EC( هدایت الکتریکی ،تر شوددهد و هرچه غلظت عناصر کمنشان می

هرچند میزان . باشدمی 2کمتر از  )EC( هدایت الکتریکیمعموال مناسبترین . شودمی
 )EC( هدایت الکتریکیولی معموال  ،باشدبه شوري متفاوت می گوناگونحساسیت گیاهان 

با این وصف . بتدریج بر رشد و کیفیت گیاهان اثر منفی خواهد گذاشت 3هاي باالتر از 
آن کمتر از  )EC( هدایت الکتریکیغذایی از آبی که  هايمحلولساختمان  الزم است براي

 )EC( هدایت الکتریکی ،باشد استفاده نمود، زیرا پس از ساخت محلول غذایی با آبمی 1
هدایت  ،حال اگر آب مصرفی .یابدآن به نسبت اضافه کردن عناصر غذایی افزایش می

هدایت مئنا طپس از اضافه کردن ترکیبات غذایی م ،داشته باشد 2معادل  )EC( الکتریکی
  . خواهد شد 3و نزدیک  2آن بیشتر از  )EC( الکتریکی

  

                                                             
1 - Electrical Cunductivity  
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  غذایی هايمحلولنحوه تهیه  -15-4
باشند که موقع مصرف با آب دوازده عنصر غذایی می حاوي غذایی حداقل هايمحلول

امالح موجود در آب آبیاري براي دقت عمل، بهتر است ترکیبات و . گردندآبیاري رقیق می
زیرا براي رسیدن به یک محلول استاندارد  ،گیري شودقبل از اختالط با محلول غذایی اندازه
 ،نماید که عناصر اضافی که در آبیاري موجود هستندمطابق با نیاز گیاه ضرورت ایجاب می

 غذایی از نظر نیاز گیاهان با هايمحلولمعموال . فرمول غذایی منظور شوند محاسباتدر 
- شود و همین تفاوت غلظت است که تحت عنوان فرمولهاي متفاوت عناصر تهیه میغلظت
ها دیده نشود و خواسته شود چنانچه این تفاوت .شودمحلول غذایی نامیده می گوناگونهاي 

کار صحیح مسلما این  ،که میزان غلظت عناصر غذایی براي همه گیاهان یکسان تنظیم گردد
غذایی  هايمحلولاز  ،این بهتر است با توجه به منابع و تجارب موجودبنابر. نخواهد بود

براي ساخت یک محلول غذایی بایستی از مقدار . معرفی شده به هر گیاه استفاده شود
چنین از نسبت عناصر شیمیایی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اطالع کافی داشت، هم گوناگون
سازي الزم است به میزان براي محلول .فاده در فرمول غذایی آگاهی کامل داشتمورد است

که ترکیبات شیمیایی مورد استفاده تا چه اندازه حاللیت مواد شیمیایی مورد استفاده و این
هاي آب تبلور همراه آن ترکیب باشد و تعداد مولکولها چه مید و آن ناخالصینناخالصی دار

از طرفی به میزان تاثیر متقابل عناصر شیمیایی نسبت به یکدیگر  .شود چه مقدار است توجه
بعنوان مثال محلول نیترات کلسیم در اختالط با برخی ترکیبات در . باید توجه کافی شود

هاي شیمیایی شده و ترکیبات جدیدي را حالت ساخت محلول غذایی غلیظ دچار واکنش
 هايمحلولصورت بهتر است براي ساخت در این. باشدآورد که قابل استفاده نمیبوجود می

سازي آماده نمود و سپس اقدام به رقیق Bو  Aرا طی دو مرحله جداگانه  هاآنغذایی غلیظ، 
که در این حالت آثار ترکیبی بسیار ناچیز و قابل اغماض  دو محلول در یک مخزن نمود

 .معروف هستند 2و محلول پایه ب 1محلول پایه الف هاياین دو محلول غلیظ به نام .است
براي تولید فلفل در گلخانه در شرایط هیدروپونیک  پژوهشگرانی توسط گوناگونهاي فرمول

را بر اساس دوره  و کم مصرف غلظت عناصر غذایی پرمصرف ،14جدول . توصیه شده است
   .دهدرشد گیاه در سیستم بدون خاك نشان می

                                                             
1 - Stock A 
2 - Stock B 
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عناصر غذایی در کشت بدون خاك فلفل گلخانهتوصیه غلظت بهینه  -14جدول   

(Garcialozano, 2005)  

  میلی گرم در لیتر - غلظت عنصر غذایی  عنصر غذایی
  بعد از گلدهی  نشا تا ظهور اولین گل  

EC 2< 2< 

N-No3 100  200 

N-NH4 20 40 

P 50 50 

K 120 300 

Ca 110 190 

Mg 40 50 

S 55 65 

B 1/0 1/0 

Cu 05/0 05/0 

Mn 5/0 5/0 

Mo 05/0 05/0 

Zn 1/0 1/0 

Fe 8/0 8/0 

  
نیز غلظت بهینه عناصر غذایی را در محیط کشت بدون خاك بدون در  15جدول 

  .دهدنظر گرفتن مراحل رشد گیاه نشان می
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  توصیه غلظت بهینه عناصر غذایی در کشت بدون خاك فلفل گلخانه -15 جدول
 (Calpas, 2002)  

 
  میلی گرم در لیتر - عنصر غذاییغلظت   عنصر

N 200  
P 55  
K 318  
Ca 200  
Mg 55  
Fe 3  
Mn 5/0  
Cu 12/0  
Mo 12/0  
Zn 20/0  
B 90/0  

  
کاهش محتواي نیترات محصول، ضرورتی انکارناپذیر براي حفظ سالمت  - 16

  جامعه
ها، مدیریت مصرف ترین چالش در تولید محصول سالم در خانواده سبزيمهم

دلیل پاسخ مناسب گیاه و نقش آن در تولید زیست توده به. باشدنیتروژن در مزرعه می
تا آنجا که مصرف  ،شودبیشتر، مصرف نیتروژن براي حصول به عملکرد باال افراط می

عنوان یک شاخص مهم کیفی در نیترات به انباشتاغلب موجب  ،تر نیتروژنمقادیر بیش
تولید محصول سالم ). 1390رجایی،  ؛1390ن و همکاران، بازرگا( شونداین محصوالت می

تر از آن بخش بهداشت و هاي اصلی متولیان تولید و مهمها، یکی از دغدغهانواع سبزي
نیترات یک ماده سمی براي انسان  البته. رودشمار میسالمت جامعه و محیط زیست به

ها ترکیب شده و با آمین تواندشود، ولی نیتریت حاصل از احیاء آن میمحسوب نمی
ی و یطباطبا(شود زا محسوب میاي سرطانتشکیل ترکیبات نیتروزآمین را بدهد که ماده

 تربیش ها به دلیل اهمیتبنابراین سالمت محصول در خانواده سبزي). 1384 همکاران،
  .باشدبسیار مهم می ،آن در سبد غذایی کشور
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درصد از نیترات موجود در بدن انسان از  80هاي صورت گرفته، پژوهشبر اساس 
ترین مقدار نیترات و نیتریتی که به به طورکلی بیش. شودها تامین میمصرف سبزي
میلی گرم به ازاء  06/0و   65/3تر از کم ؛شود بایستی روزانه به ترتیببدن وارد می

ي متوسط با گرم براي فردمیلی 6/3و  219کیلوگرم وزن بدن در روز باشد، که معادل 
بنابراین باید نهایت تالش را ). Santamaria et al., 1999( باشدکیلوگرم می 60وزن

سبزي زیاد  آنهابراي افرادي که در رژیم غذایی  ویژههباعمال نمود تا غلظت نیترات را 
  .شود، به حداقل مقدار ممکن کاهش دادمصرف می

. گرددها احیاء میو برگ در شرایط معمول، نیترات جذب شده در ریشه، ساقه
بقی به وقتی غلظت نیترات در ریشه افزایش یابد، مقداري از آن در ریشه احیاء و ما

ها بزرگ و فعال هستند، نیترات در زمانی که برگ. کندسمت ساقه و برگ حرکت می
دهاي آمینه ساخته ـاء و با کربن ترکیب و بدین ترتیب، انواع اسیـها احیساقه و برگ

رداکتاز را کم کند، موجب در این مرحله، هر عاملی که فعالیت آنزیم نیترات. شودمی
ویژه تحت شرایطی که کود با آغاز رشد زایشی، به. گرددافزایش غلظت نیترات می

عمل  1به صورت سرك مصرف شده باشد، میوه به عنوان مخزنو نیتروژنی دیرهنگام 
 ،هادر این زمان دیگر برگ. گیرده انجام میها به سمت میونموده و حرکت کربوهیدرات

باشد، در شدت انرژي خواه میتري براي احیاء نیترات که یک فرایند بههیدرات کمکربو
ها به سمت مخزن ها به همراه کربوهیدراتاز طرفی، زیادي نیترات در برگ. اختیار دارند
. افتدها اتفاق میمیوهیترات در ن انباشت ،از این واقعه. کنندحرکت می) میوه(ایجاد شده 

بدیهی است در . شودهیدرات فراوان، نیترات دیگر احیاء نمیرغم وجود کربودر میوه، علی
ملکوتی، (گیرد هاي صدمه دیده نیز فعل و انفعاالت احیاي نیترات صورت نمیبرگ

رف معموالً در بیشتر محصوالت سبزي و صیفی به دلیل عدم رعایت اصول مص). 1382
 ). 1383زاده،  رجب(شود  بهینه کودي، سطوح باالي نیترات انباشته می

 
 
 
  

                                                             
1 - Sink 
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  منظور کاهش محتواي نیتراتوژن بهمدیریت مصرف نیتر -16-1
متأسفانه تاکنون روش قابل قبول، منطقی و اقتصادي که قابلیت جذب نیتروژن را در 

عبارت است از مصرف هاي موجود  روش. نشده است طوالنی مدت مشخص سازد معرفی
. سنجی هاي کلروفیل نیتروژن بر اساس میزان نیترات پاي بوته یا استفاده از تکنیک

نیتروژن مورد نیاز به عملکرد محصول موردنظر و مصرف نیتروژن در کشت قبل وابسته 
هاي قابل جذب نیتروژن براي  ترین فرم نتایج مطالعات نشان داده است که مهم. است

البته تحت شرایط خاص مثالً اقالیم سرد،  .نیترات است فرم آمونیوم وها، دو سبزي
هاي شنی و  مصرف کود نیترات کلسیم در خاك. شود مصرف کود نیتراته ترجیح داده می

هاي حساس به کمبود کلسیم مفید است و از  هاي با کلسیم تبادلی کم براي سبزي خاك
از طرف دیگر مصرف کود نیترات . ندک گاه جلوگیري میهایی چون پوسیدگی گل عارضه

پتاسیم براي محصولی چون فلفل شیرین که نیاز فراوانی به کود پتاسیمی دارد خالی از 
. سزایی برخوردار استزمان مصرف کودهاي نیتروژنه نیز از اهمیت به. فایده نخواهد بود

عنوان مثال به. بایست در زمان حداکثر نیاز به نیتروژن مصرف کرد کود نیتروژنه را می
نیتروژن، کوتاه کردن هر چه بیشتر فاصله زمانی مصرف  هاي مدیریتییکی از ظرافت

استفاده از تکنیک مصرف . و آبیاري است) در روش پخش سطحی و سرك(نیتروژن 
نماید که دقیقاً زمان مصرف کود  کمک می 1(PSNT)نیتروژن بر اساس نیترات پاي بوته 

توان از  ریزي صحیح میزان آب آبیاري می دیگر با برنامهاز طرف . را رعایت کنیم
طبق تکنیک مصرف نیتروژن بر . عمل آوردشستشوي کودهاي نیتروژنه جلوگیري به

شود و  اي به گیاه داده نمی گونه کود نیتروژنههیچ ،اساس نیترات پاي بوته قبل از کاشت
متري در مزارع  سانتی 30ها تا عمق  یک ماه پس از کاشت، نیترات خاك پاي بوته

یه ـاه خاص، کود توصـبر اساس حد بحرانی نیترات براي هر گی. شود گیري میاندازه
  .گیرداه قرار میـرك در اختیار گیـشده در دو نوبت به صورت س

 
 
  

                                                             
1- Preside nitrogen soil  test 
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  نیترات در فلفل شیرین انباشتعوامل موثر در  -16-2
بنابراین هر عاملی که . نیترات با میزان عملکرد فتوسنتز رابطه عکس دارد انباشت

که شود و با توجه به این نیترات می انباشتمیزان فتوسنتز در گیاه را کاهش دهد، باعث 
خواه است، پس هر عاملی که باعث  فرآیند تبدیل نیترات به آمونیم در گیاه بسیار انرژي

نیترات کمک  انباشتهاي محیطی و حمله آفات به  ضعیف شدن گیاه شود مثل تنش
 انباشتنوع و گونه گیاه، عوامل محیطی، مدیریت و اعمال زراعی در میزان . کند می

 pHچون مقدار و نوع منبع نیتروژنی، شدت نور، مقدار آب، عواملی هم. نیترات موثرند
نیترات در  انباشتتواند باعث افزایش یا کاهش  محیط، دوره نوري و حرارت محیط می

نور باعث تغییر نفوذپذیري غشاء واکوئل نسبت به نیترات ). 1372فرد،  رازقی(گیاه شوند 
). 1372فرد،  رازقی(برد  نیترات را باال می انباشتشود و کمبود نور  از طریق فیتوکروم می

 گیرد، غلظت عموماً مواقعی که گیاه در معرض شدت نور کم و یا روز کوتاه قرار می
نیترات تأثیر  انباشتگزارش شده است که تاریکی شب نیز در . یابد نیترات افزایش می

 توان حرارت را نام برد که اثر از فاکتورهاي محیطی دیگر می). 1372رازقی فرد، (دارد 
باشد، اما ثابت شده است که افزایش  نیترات کامالً مشخص نمی انباشتآن بر روي 

نیترات  انباشتمراه با شدت نور کم باشد، منجر به حرارت، مخصوصاً زمانی که ه
نیترات اغلب ). 1375ملکوتی، (نیترات موثر است  انباشتتنش رطوبت نیز در . گردد می

ها، فعالیت  علت این است که در این قسمت. یابد می انباشتهاي مسن گیاه در قسمت
- کم، دماي باال و تنشنور ). 1375ملکوتی، ( یابد دهندة نیترات کاهش میآنزیم کاهش

بیشتر نیترات  انباشتنیترات و  کنندههاي رطوبتی منجر به کاهش فعالیت آنزیم احیاء
تر از بعدازظهر است، لذا که در اوایل روز غلظت نیترات بیشبا توجه به این. شوندمی

مقدار و نوع کود مصرفی، . شود برداشت محصول در بعدازظهر صورت گیردتوصیه می
 زراعی، تراکم کاشت، سرعت آزادسازي و روش استعمال کود و نیز استفاده از کود تناوب

به طور مثال هرچه تراکم کاشت باالتر در نظر . نیترات تاثیر دارند انباشتکندرها در 
 یابدمی انباشتها تري در اندامتر، نیترات بیشدلیل شدت نور کمگرفته شود، به

نیترات  انباشتنوع و روش مصرف کود نیز در میزان  ).1382ی و همکاران، یطباطبا(
نیترات در گیاه، میزان نیتروژن  انباشتترین عامل محیطی موثر در مهم. نقش مهمی دارد
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باعث  ،ویژه در یک نوبتکاربرد بیش از حد کودهاي نیتروژنی، به. در دسترس گیاه است
هاي افزایش میزان نیترات در دسترس گیاه و در نهایت میزان نیترات موجود در بافت

البته ازدیاد نیترات در محصوالت کشاورزي فقط به ). 1383زاده،  رجب(شود  گیاهی می
دلیل استفاده وسیع از کودهاي نیتروژنه نیست، بلکه تعادل در مصرف کود نیتروژن توأم با 

زمان برداشت محصول ). 1384فائزنیا، (ز در آلودگی نیترات موثر است نی Kو  Pکودهاي 
بهتر است برداشت محصول در شدت نور . نیترات است انباشتنیز از عوامل مهم در 

طور کلی از اعمالی بهتر است به). 1383زاده،  رجب( مناسب و حوالی عصر صورت بگیرد
براي مثال کشت توام چند . گیري کردشود، جلو که مانع رسیدن نور به گیاه در روز می

کند  نیترات کمک می انباشتشود به  محصول که باعث سایه انداختن عمودي گیاهان می
  ). 1375ملکوتی، (
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