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چکیده
فلفل دلمهای به سبب ارزش تغذیهای باالیي که دارد امروزه از مهمترین سبزیجات مصرفي در سراسر دنياست و همواره جایگاه ویژهای
در رژیمهای غذایي جوامع مختلف دارد .تأمين بهينه عناصر غذایي ازجمله پتاسيم ،در کشتهای بدون خاك نقش مهمي در بهبود
کيفيت محصوالت کشاورزی دارد .این پژوهش با هدف بررسي تأثير سطوح پتاسيم ( 266 ،366 ،235 ،156و  566ميليگرم در ليتر
محلول غذایي) بر کيفيت ميوه فلفل دلمهای تحت سيستم کشت هيدروپونيک انجام گردید .براساس نتایج بهدست آمده از این
آزمایش ،اثر غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر طول ميوه ،سفتي بافت ميوه و فاکتورهای بيوشيميایي معنيدار ،ولي بر قطر
ميوه غيرمعنيدار بود .از نظر طول ميوه و سفتي بافت ميوه ،بيشترین مقادیر بهترتيب در ميوه گياهان تحت تيمار  266و 566
ميليگرم در ليتر پتاسيم مشاهده شد .بيشترین مقدار مواد جامد محلول و پي اچ آب ميوه نيز در غلظت 266ميليگرم در ليتر این
عنصر بهدست آمد ،ولي بيشترین اسيدیته قابل تيتراسيون و همچنين ویتامين ث ميوه در گياهان تحت تيمار غلظت  566ميليگرم در
ليتر مشاهده شد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که برای دستيابي به کيفيت بهتر ميوه فلفل دلمهای در سيستم کشت هيدروپونيک
بایستي مقادیر بيشتری پتاسيم ( 266ميليگرم در ليتر) نسبت به غلظتهای معمول (حدود  235ميليگرم در ليتر) مصرف شود.
واژههای کلیدی :هيدروپونيک ،سفتي بافت ،اسيدیته قابل تيتراسيون ،ویتامين ث

 1و  .2بهترتيب دانش آموخته کارشناسيارشد و استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
* :نویسنده مسئول
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بهطوریکه در بسياری موارد بهعنوان عنصر کيفيت شناخته
ميشود و همواره در کنار عناصر دیگر مانند نيتروژن و کلسيم
یک فاکتور بسيار مهم در کيفيت محصوالت و ميوهها محسوب
ميگردد (هارتز 5و همکاران .)1999 ،پتاسيم همچنين موجب
بهبود ترکيبات شيميایي از طریق افزایش پروتئين ،مقدار
نشاسته ،مواد جامد کل و آسکوربيک اسيد ميوه شده و عمر
انباری آن را افزایش ميدهد (خياط 0و همکاران .)2007 ،در
تحقيقي دیگر با افزایش مقدار پتاسيم محلول غذایي هوگلند از
یک تا  12ميليموالر ،زیستتوده کل ،تعداد ميوه و وزن گياه با
افزایش پتاسيم بهطور خطي افزایش یافتند ،درحاليکه بهترین
غلظت برای عملکرد  0ميليموالر بود (جانسونودکوتو.)1996 ،3
همچنين بهطور مشابهي آرانکون 3و همکاران ( )2006بيان
داشتند که کاربرد خاکي یا برگپاشي پتاسيم در گياه فلفل
منجر به افزایش عملکرد و کيفيت ميوه ميگردد .همچنين
افزایش اسيدیته ميوه و عمر انباری ميوه فلفل دلمهای در اثر
کاربرد پتاسيم گزارش شده است (روبيو 2و همکاران .)2010 ،در
تحقيقي دیگر مردانلو و همکاران ( )1323با کاربرد سطوح
مختلف پتاسيم محلول غذایي در گياه فلفل قلمي نشان دادند
که بيشترین عملکرد و صفات کيفي ميوه بهترتيب در تيمار
 366و  266ميليگرم در ليتر پتاسيم محلول غذایي بهدست
آمد.
با توجه به نقش بارز پتاسيم در رشد و نمو و همچنين
کيفيت محصوالت توليدی ،پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير
غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر ویژگيهای کيفي
ميوه فلفل دلمهای تحت سيستم کشت هيدروپونيک انجام شد.

مقدمه
فلفل دلمهای یا فلفل سبز ( )Capsicum annuum L.بهعنوان
یکي از مهمترین سبزیجات ميوهای از خانواده بادمجانيان
( )Solanaceaeبوده و به سبب ارزش باالی تغذیهای و تنوع
مصرفي ،تمایل به کشتوکار و مصرف آن در جوامع مختلف رو
به افزایش است .فلفل یک سبزی فصل گرم است که به دماهای
نسبتاً باال برای رشد و نمو نياز دارد .اهميت این سبزی در
جهان براساس خاصيت اشتهاآوری ،کمک به هضم غذا و
ترکيبات ضد سرطاني آن ميباشد (پيوست .)1332 ،ميوه فلفل
منبعي غني از رنگهای طبيعي و ترکيبات آنتياکسيداني
متنوع مانند ترکيبات فنولي ،ویتامينهای  E ،A ،Cو
کارتنوئيدها ميباشد (توپوز .)2007 ،1استفاده از این ترکيبات
در رژیم غذایي در حفظ سالمتي انسان بسيار مفيد است
(هاوارد 2و همکاران .)2000 ،فلفل در درمان بسياری از
بيماریها مانند آسم ،سينه درد و سرفه نقش دارد و برای بهبود
روماتيسم ،سوء هاضمه و ناراحتيهای اعصاب بهعنوان یکي از
مهمترین داروها مؤثر ميباشد (پيوست.)1332 ،
امروزه استفاده از کشت بدون خاك بهعنوان نوعي فناوری و
سيستم توليد گياهان که موجب افزایش کميت و کيفيت
محصوالت باغباني ميشود ،در حال گسترش یافته است .به نظر
ميرسد با توسعه صنعت و زندگي شهر نشيني ،توليد
هيدروپونيک محصوالت به یک روش معمول در تأمين مواد
غذایي مردم در آینده تبدیل شود .این روش به دليل وجود
مزایایي نظير کنترل تغذیه گياه ،امکان افزایش تراکم کاشت،
کاهش بروز بيماریها ،آفات و افزایش کميت و کيفيت محصول
ميتواند جایگزین مناسبي برای سيستم کشت سنتي و خاکي
باشد (مسيحا و همکاران.)1333 ،
تأمين بهينه عناصر غذایي از جمله پتاسيم در کشتهای
بدون خاك نقش مهمي در بهبود کميت و کيفيت محصول
توليدی و عمر انباری محصوالت برداشت شده دارد (ملکوتي و
همکاران .)1333 ،پتاسيم بعد از نيتروژن ،مهمترین عنصر
ضروری برای رشد و نمو گياهي است که بسياری از جنبههای
رشد و نمو ،عملکرد و کيفيت محصوالت مختلف را بهصورت
مستقيم یا غيرمستقيم تحت تأثير قرار ميدهد (مارشنر1995 ،3؛
گرودا .)2005 ،2این عنصر عالوهبر وظایف فيزیولوژیک بسيار
مهمي که در گياه بر عهده دارد ،در بهبود کيفيت محصوالت
کشاورزی نيز جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است،

مواد و روشها
بهمنظور مطالعه تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي
بر ویژگيهای کيفي ميوه در فلفل دلمهای رقم کاليفرنيا
واندر ،16آزمایشي در گلخانه تحقيقاتي گروه علوم باغباني
دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس طي سالهای 1326
و  1321انجام گرفت .در طي این پژوهش دمای گلخانه حدود
 23±2و رطوبت نسبي حدود  35درصد بود .این آزمایش در
ال تصادفي با  5تيمار (سطح پتاسيم ،235 ،156
قالب طرح کام ً
 266 ،366و  566ميليگرم در ليتر) و پنج تکرار تحت سيستم
کشت هيدروپونيک صورت گرفت .غلظت  235ميليگرم در
5. Hartz
6. Khayyat
7. Johnson and Decoteau
8. Arancon
9. Robio
”10. C. annuum “California Wonder

1. Topuz
2. Haward
3. Marschner
4. Gruda
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 :M1وزن اوليه نمونه (قبل از رقيق شدن)
 :M2وزن نمونه بعد از رقيق شدن
برای اندازهگيری پي اچ از دستگاه پي اچمتر مدل322
( Metrohmساخت شرکت  Metrohmسوئيس) استفاده شد.
برای اندازهگيری اسيدیته قابل تيتراسيون عصاره ميوه از روش
تيتراسيون با سود  6/1نرمال تا رسيدن به پي اچ  ،3/1استفاده
شد .برای این منظور ابتدا  16ميليليتر از آب ميوه صاف شده
را با  26ميليليتر آب مقطر رقيق کرده و سپس بهوسيله سود
 6/1نرمال تا رسيدن به پي اچ برابر  3/1تيتر شده و حجم سود
مصرفي یادداشت شد .از رابطه ( )2برای محاسبه ميزان TA
(اسيد سيتریک) برحسب ميليگرم اسيد سيتریک در  166گرم
بافت تازه ميوه استفاده گردید (جهان بين.)1333 ،
رابطه ()2

ليتر پتاسيم که غلظت محلول اصلي هوگلند ميباشد ،بهعنوان
شاهد در نظر گرفته شد .ترکيب محلول غذایي مورد استفاده،
فورموالسيون محلول غذایي هوگلند (هوگلند و آرنون)1950 ،1
با اندکي تغييرات در راستای اعمال غلظتهای پتاسيم بود .در
این تحقيق هر تکرار برابر یک گلدان و هر گلدان حاوی دو گياه
بود .جدا از منبع نيترات پتاسيم که نمک اصلي فرموالسيون
هوگلند ميباشد ،جهت اعمال تيمارهای مختلف غلظت پتاسيم
از سولفات پتاسيم استفاده شد.
بذرهای فلفل در اواخر بهمن در محيطکشت حاوی
مخلوطي ازشن ،خاك و کود دامي (به نسبت  )1:2:2تحت
شرایط دمایي نسبت ًا ثابت ( 26-25درجه سانتيگراد) کاشته
شدند و تا زمان خروج گياهچه در داخل بستر با آب معمولي
آبياری شدند .پس از جوانهزني ،گياهچهها در مرحله  2-5برگي
( 0هفته پس از کشت) به بستر کشت اصلي با نسبتهای
حجمي  36درصد کوکوپيت و  36درصد پرليت منتقل
گردیدند .تغذیه گلدانها تا پایان فصل رشد (بهمدت  3ماه) با
محلولهای غذایي مختلف که حاوی تيمارهای مورد مطالعه
بودند بهصورت دوبار در روز انجام شد .در طي فصل رشد،
مراقبتهای زراعي الزم بهطور یکسان برای همه گلدانها
بهعمل آمد .برداشت ميوهها جهت اندازهگيری فاکتورهای کمي
و کيفي ميوه در مرحله قرمز رسيده صورت گرفت .سپس تعداد
ميوهها شمارش شده و با استفاده از ترازوی دیجيتال توزین
شد .برای محاسبه عملکرد کل ميانگين هر تيمار برحسب گرم
بيان شد.
برای تعيين طول و قطر ميوه از هر گلدان  5ميوه بهصورت
تصادفي انتخاب و با استفاده از کوليس 2دیجيتال مدل ميتوتویو
با دقت  6/2ميليمتر اندازهگيری شد .همچنين اندازهگيری
سفتي بافت ميوه (کيلوگرم بر سانتيمترمربع) نيز با استفاده از
سفتيسنج 3مدل واگنر صورت گرفت.
مواد جـامد کل ) (TSSبا استفاده از رفرکتـومتر
) (AtagoDR-AL-2001- Japanدر دمای  25°Cاندازهگيری
شد و بهصورت درجه بریکس بيان گردید .بدین منظور یک تا
دو قطره از عصاره ميوه زیر عدسي دستگاه قرار داده شد و با
تنظيم آن ،عدد مربوطه قرائت گردید .سپس با استفاده از
فرمول زیر مقدار ( TSSدرجه بریکس) محاسبه گردید
(حسيني.)1333 ،
=TSS
رابطه ()1

=TA%

ویتامين ث عصاره ميوه با استفاده از روش یدومتریک
اندازهگيری شد .بدین منظور  26ميليليتر از عصاره ميوه با
 156ميليليتر آب مقطر 5 ،ميليليتر یدید پتاسيم 5 ،ميليليتر
اسيد کلریدریک و  1ميليليتر معرف نشاسته درون یک بشر
ریخته شد و با استفاده از یدات پتاسيم تيتر گردید .عمل
تيتراسيون تا ظهور اولين نشانههای تغيير رنگ (آبي تيره) در
محلول درون بشر ادامه یافت .سپس با استفاده از حجم یدات
مصرفي مقدار ویتامين ث (ميليگرم در  166گرم) محاسبه
گردید (جليليمرندی.)1333 ،
تجزیه و تحليل آماری دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه
 10و  EXCELنسخه  2663انجام شد و ميانگينها توسط
آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد مقایسه
شدند.

 :Pعدد قرائت شده توسط رفراکتومتر
1. Hoagland and Arnon
)2. Colis (Mitutoyo, Japan
)3. Penetrometer (Wagner, USA
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 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در این پژوهش:1 جدول
Table 1: The results of analysis of variances of triats in present study

اسيدیته قابل تيتر

پي اچ

مواد جامد محلول

ویتامين ث

قطر ميوه

طول ميوه

سفتي

تعداد ميوه

عملکرد

درجه آزادی

منابع تغييرات

Titratable acidity

pH

TSS

Vitamin C

Fruit diameter

Fruit length

Firmness

Fruit number

Yield

df

Sources of Variations

0.001**

0.005**

23.73**

159.10**

1.245ns

174.41**

0.492**

21.74**

109495.50**

4

تيمار
Treatment

0

0

0.284

0.861

0.719

35.98

0.007

1.46

9350.55

20

خطا
Error

0

0

3.691

0.885

1.628

7.534

3.147

9.71

 و غيرمعنيدار%1  بهترتيب معنيدار در سطح احتمال:ns ** و
** and ns: significant at 1% probability and no significant, respectively
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معنيداری با شاهد (غلظت  235ميليگرم در ليتر) و غلظت
 156ميليگرم بر ليتر نشان داد .کمترین طول ميوه (31/0
ميليمتر) نيز در غلظت  156ميليگرم در ليتر بهدست آمد
(شکل  .)2از نظر قطر ميوه بين تيمارها تفاوت معنيدار در
سطح  %5آزمون دانکن وجود نداشت ،به هر حال بيشترین و
کمترین قطر ميوه بهترتيب در غلظتهای 566و  156ميليگرم
در ليتر بود (دادهها نشان داده نشده است) .ميزان سفتي بافت
ميوه با افزایش غلظت پتاسيم محلول غذایي افزایش یافت
بهطوریکه بيشترین و کمترین مقدار سفتي ميوه (بهترتيب
 3/62و  2/23کيلوگرم بر سانتيمترمربع) در غلظت  566و
 156ميليگرم در ليتر پتاسيم مشاهده گردید (شکل .)3
افزایش عملکرد و صفاتي مانند طول و قطر ميوه در اثر کاربرد
خاکي و محلولپاشي پتاسيم در فلفل گزارش شده است
(الباسيوني و همکاران .)2010 ،در گياه بادمجان نيز با افزایش
مقدار کاربرد خاکي کود پتاسيم قطر و طول ميوه ،و متوسط
وزن ميوه افزایش یافت (فوزی 5و همکاران .)2007 ،به هر حال
مردانلو و همکاران ( )1323نشان دادند که غلظتهای مختلف
پتاسيم محلول غذایي تأثيری بر طول و قطر ميوه فلفل قلمي
ندارند.

نتایج و بحث
در این پژوهش نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که
اثر تيمارها بر تمام صفات مورد مطالعه فلفل دلمهای در سطح
 1درصد معنيدار بود ،و از این نظر اثر تيمارها تنها بر صفت
قطر ميوه معنيدار نبود.
همچنين نتایج مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد که اغلب
پارامترهای کيفي ميوه تحت تأثير تيمارها قرار گرفتند،
بهطوریکه با افزایش غلظت پتاسيم محلول غذایي شاخصهای
مربوط به کيفيت ميوه شامل طول ميوه ،سفتي ،مواد جامد
محلول ،پي اچ  ،اسيدیته قابل تيتراسيون و ویتامين ث ميوه نيز
بهطور معنيداری در سطح  %5آزمون دانکن افزایش یافتند.
بيشترین ميزان عملکرد ( 1130/2گرم) در گياه در گياهان
تحت تيمار غلظت  266ميليگرم در ليتر بهدست آمد که
تفاوت معنيداری با گياهان با غلظت  566و  366ميليگرم
نداشت (شکل  .)1کمترین ميزان عملکرد ( 356/13گرم) نيز
در تيمار  156ميليگرم در ليتر بهدست آمد که تفاوت
معنيداری با بقيه تيمارها بهجز شاهد نشان داد .بهطور
مشابهي مردانلو و همکاران ( )1323در گياه فلفل قلمي گزارش
کردند که بيشترین عملکرد در غلظت  366ميليگرم بر ليتر
پتاسيم محلول غذایي بهدست ميآید .افزایش عملکرد در اثر
افزایش کاربرد پتاسيم در گياهان دیگر نيز گزارش شده است
(آرنکون و همکاران2006 ،؛ الباسيوني 1و همکاران.)2006 ،
وژونگ )2002( 2در آزمایشي خاکي نشان داد که با افزایش
مقدار کاربرد پتاسيم تا  256کيلوگرم در هکتار ،عملکرد فلفل
و گوجهفرنگي افزایش ميیابد .هارتز ( )1999نيز در کشت
خاکي گوجهفرنگي نشان داد با افزایش ميزان کوددهي پتاسيم
تا  366کيلوگرم در هکتار عملکرد ميوه افزایش ميیابد .در
آزمایشي دیگر با سه سطح  266 ،366 ،266ميليگرم در ليتر
پتاسيم ،با دو رقم هيبرید و غيرهيبرید گوجهفرنگي نشان داده
شد که عملکرد رقم هيبرید رابطه خطي با سطوح پتاسيم
کاربردی دارد (المسلماني 3و همکاران .)2009 ،این عمدت ًا به
سبب نقش پتاسيم در فيزیولوژی رشد و نمو گياه مخصوصاً
افزایش راندمان فتوسنتزی ميباشد .سنتز و همچنين بارگيری
و انتقال مواد هيدروکربني در گياه بسيار وابسته به سطوح
داخلي پتاسيم ميباشد (تيسدال 2و همکاران.)1985 ،
از نظر طول ميوه بيشترین طول ميوه ( 35/53ميليمتر) در
تيمار غلظت  266ميليگرم در ليتر بهدست آمد که تفاوت
1. El-Bassiony
2. Wuzhong
3. Almeselmani
4. Tisdale

5. Fawzy
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شکل  :1تأثير مقادیر مختلف پتاسيم محلول غذایي بر عملکرد محصول .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای در
سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 1: Effect of different potassium levels in nutrient solution on yield. Means comparison was done through Duncan’s
multiple range test at p≤0.05

500

400

300

235

150

شکل  :2تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر طول ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای در
سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 2: Effect of different potassium levels in nutrient solution on fruit length. Means comparison was done through
Duncan’s multiple range test at p≤0.05

المسلماني .)2009 ،لستر 1و همکاران ( )2006نيز مشاهده
کردند که کاربرد خاکي و برگي پتاسيم در طول نمو ميوه
خربزه سبب بهبود کيفيت ميوه و افزایش مقدار قند،
آسکوربيک اسيد و مقدار بتاکاروتن ميگردد .همچنين در
بررسي غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر کيفيت
ميوه طالبي مشخص شد که با افزایش غلظت پتاسيم ،مواد
جامد محلول گوشت ميوه افزایش ميیابد (لين 2و همکاران،
 .)2004مردانلو و همکاران ( )1323نيز نشان دادند که

نتایج همچنين نشان داد که تفاوت معنيداری بين تيمارها از
نظر شاخصهای بيوشيميایي ميوه از قبيل مواد جامد محلول،
پي اچ ،اسيدیته قابل تيتراسيون و ویتامين ث وجود دارد.
بيشترین مواد جامد محلول ( 10/02درصد) (شکل  )2و پي اچ
عصاره ميوه (( )5/12شکل  )5در غلظت  266ميليگرم در ليتر
و کمترین مقادیر آنها در غلظت  156ميليگرم در ليتر حاصل
گردید .افزایش ميزان مواد جامد محلول و پي اچ عصاره ميوه
فلفل در اثر کاربرد پتاسيم در دیگر پژوهشها نيز نشان داده
شده است (خياط و همکاران 2007؛ آرانکون و همکاران2006 ،؛

1. Lester
2. Lin
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انتقال آنها به ميوه ،نقش اسمزی و نقش تنظيمي پتاسيم در
بسياری از واکنشهای آنزیمي درگير در بيوسنتز کربوهيدراتها
در گياه باشد (مارشينر.)1995 ،

غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي تأثير معنيداری بر
پي اچ عصاره ميوه فلفل قلمي نداشت ولي بيشترین مواد جامد
محلول در غلظت  266ميليگرم در ليتر پتاسيم بهدست آمد.
این اثرات ميتوانند به سبب فتوسنتر بهتر ،توليد مواد قندی و

شکل  :3تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر ميزان سفتي بافت ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند
دامنهای در سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 3: Effect of different potassium levels in nutrient solution on fruit firmness. Comparison of means was done
through Duncan’s multiple range test at p≤0.05

شکل  :2تأثير مقادیر مختلف پتاسيم محلول غذایي بر ميزان مواد جامد محلول در ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون
چند دامنهای در سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 4: Effect of different potassium levels in nutrient solution on Total soluble solids. Comparison of means was done
through Duncan’s multiple range test at p≤0.05
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پتاسيم در کنار عناصر دیگر مانند نيتروژن و کلسيم مهمترین
نقش را در کيفيت محصوالت زراعي و باغي ایفا ميکند (گرودا،
 .)2005فعال کردن آنزیمهای درگير در سوخت و ساز درون
گياه توسط پتاسيم و همچنين نقش اسمزی آن در توسعه
سلولي نيز فاکتور مهمي در این زمينه هستند.
در محلولپاشي گياهان فلفل دلمهای با پتاسيم ( 2گرم در
ليتر) ،افزایش عملکرد و پارامترهای کيفي ميوه مانند طول و
قطر ميوه ،مقدار ویتامين ث و قند گزارش شده است
(الباسيوني و همکاران .)2010 ،در فلفل قلمي نيز فاکتورهای
بيوشيميایي کيفيت مانند اسيدیته قابل تيتراسيون ،مواد جامد
محلول و ویتامين ث ميوه با افزایش غلظت پتاسيم تا  266و
 566ميليگرم در ليتر افزایش یافت (مردانلو و همکاران،
 .)1323بهطور مشابهي در گوجهفرنگي افزایش غلظت پتاسيم
محلول غذایي موجب افزایش مقدار مواد جامد محلول ،اسيدیته
قابل تيتراسيون و مقدار اسيد آسکوربيکميگردد (خياط و
همکاران2007 ،؛ المسلماني و همکاران .)2009 ،بررسي پاسخ
سبزیجات مختلف به پتاسيم درخاكهای مختلف نشان ميدهد
که کاربرد کود پتاسيم کيفيت و ترکيبات شيميایي مؤثر بر
کيفيت از قبيل مقدار ویتامين ث و قند را افزایش ميدهد
(خيشنگ.)1999 ،0
اگرچه پتاسيم بر خالف سایر عناصر غذایي ضروری جزء
اصلي ساختار گياه نيست ،ليکن نقشهای تنظيمي بسيار
مهمي در فعاليتهای متابوليسمي گياه بر عهده دارد (مارشنر،
 .)1995عالوهبر این در گياه آنزیمهای زیادی که عامل تعيين
کننده عملکرد و کيفيت محصول ميباشند تحت تأثير مستقيم
و غيرمستقيم پتاسيم قرار ميگيرند (ملکوتي و همکاران،
 .)1333پتاسيم در فتوسنتز ،تشکيل کربوهيدرات و انتقال آنها
و در نتيجه افزایش اندازه ميوه و عملکرد نقشي اساسي دارد.
بيوسنتز ویتامينها مخصوصاً ویتامين ث بهعنوان بخشي از
متابوليسم ثانویه گياه به ميزان زیادی تحت تأثير پتاسيم قرار
دارد (مارشنر.)1995 ،
افزایش شاخصهای اندازهگيری شده در این آزمایش تحت
اثر غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي شاید ناشي از
نقش این عنصر در متابوليسم بسياری از فرآیندهای مورد نياز
برای تقویت و بهبود رشد رویشي و نمو گياه باشد .بسياری از
تحقيقات نشان دادهاند که پتاسيم نقش عمدهای در فرآیندهای
فيزیولوژیکي و بيوشميایي مانند تقسيم و طویل شدن سلولي و
متابوليسم کربوهيدراتها و ترکيبات پروتئيني بازی ميکند.
ثبات پهاش سيتوسولي در مقادیر خاص خود نقش مهمي در

از نظر اسيدیته قابل تيتراسيون نيز بيشترین مقدار (6/100
گرم) در گياهان تحت کاربرد غلظت  566ميليگرم بر ليتر و
کمترین مقدار آن ( 6/130گرم) در گياهان تحت تيمار غلظت
 156ميليگرم در ليتر حاصل گردید (شکل  .)0در این آزمایش
همچنين افزایش غلظت پتاسيم محلول غذایي موجب افزایش
مقدار ویتامين ث ميوه شد بهگونهایکه حداکثر مقدار ویتامين
ث ( 116ميليگرم) در بافت تازه ميوه در گياهان تحت تيمار
غلظت  566ميليگرم در ليتر و کمترین آن ( 20ميليگرم) در
گياهان تحت تيمار غلظت  156ميليگرم در ليتر مشاهده
گردید .اگرچه غلظتهای  266و  566ميليگرم در ليتر تفاوت
معنيداری نشان ندادند (شکل  .)3گزارش شده است که کاربرد
پتاسيم اسيدیته قابل تيتراسيون ميوه را در فلفل شيرین رقم
اورالندو 1افزایش ميدهد(روبيو 2و همکاران .)2010 ،افزایش
فاکتورهای کيفي ميوه از قبيل اسيد آسکوربيک ،ليکوپن ،مواد
جامد محلول و اسيدیته قابل تيتراسيون در فلفل (الباسيوني و
همکاران2010 ،؛ روبيو و همکاران ،)2010 ،توتفرنگي (خياط و
همکاران )2007 ،و گوجهفرنگي (ویليامسن 3و همکاران1996 ،؛
المسلماني )2009 ،نيز گزارش شده است .وژونگ ( )2002نشان
داد که مقدار ویتامين ث در گوجهفرنگي و فلفل با افزایش
ميزان پتاسيم بهبود ميیابد .نشان داده شده است که در فلفل
قلمي غلظت  566ميليگرم در ليتر پتاسيم محلول غذایي
منجر به بيشترین اسيدیته قابل تيتراسيون و محتوای ویتامين
ث در ميوه ميگردد (مردانلو و همکاران .)1323 ،به هر حال
اوکور و یاغمور )2004( 2نشان دادند که در هندوانه غلظتهای
باالی پتاسيم وزن ،عرض و مواد جامد محلول ميوه را افزایش و
سفتي گوشت ،ضخامت پوست و اسيدیته را کاهش ميدهد.
احتماالً یکي از نقش های توليد مقدار باالی اسيد در اثر کاربرد
پتاسيم در برخي ميوهها ،پایداری آسکوربيک اسيد ميباشد
(ماپسون .)1970 ،5نشان داده شده است که غلظت باالی
پتاسيم در ميوه گوجهفرنگي تشکيل اسيدهای آلي را تحریک
ميکند (ویليامسن و همکاران .)1996 ،پتاسيم در فتوسنتز،
تشکيل کربوهيدرات و انتقال آنها و در نتيجه افزایش اندازه
ميوه و عملکرد نقشي اساسي دارد (مارشنر .)1995 ،بسياری از
اثرات مشاهده شده در این تحقيق ميتواند به نقشهای مختلف
پتاسيم در فيزیولوژی و متابوليسم گياه مرتبط باشد ،که ممکن
است بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم در گياه بيان شود.

1. Orlando
2. Robio
3. Williumsen
4. Okur and Yağmur
5. Mapson

6. Xisheng
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حدود  56ميليموالر است درحاليکه غلظت پتاسيم در واکوئل
ممکن است ،متغير باشد .مقادیر پتاسيم سيتوسولي مهمترین
نقش را در ثابت نگه داشتن اسيدیته در این بخش سلول جهت
کارکردهای طبيعي آن دارد.

کارکرد بسياری از آنزیمهای موجود در سيتوسول دارد .این
آنزیمها در مسير بيوسنتز متابوليتها و ماکرومولکولها نقش
دارند .پتاسيم یکي از کاتيونهایي است که در محدودهی  56تا
 156ميليموالر در بخشهای مایع ،سيتوسل و واکوئل گياه
وجود دارد .غلظت پتاسيم در سيتوسل معموالً بهطور ثابت

شکل  :5تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر پي اچ عصاره ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه-
ای در سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 5: Effect of different potassium levels in nutrient solution on Fruit juice pH. Comparison of means was done
through Duncan’s multiple range test at p≤0.05

شکل  :0تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر ميزان اسيدیته قابل تيتراسيون عصاره ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با
استفاده از آزمون چند دامنهای در سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 6: Effect of different potassium levels in nutrient solution on titreable acidity of fruits. Comparison of means was
done through Duncan’s multiple range test at p≤0.05
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شکل  :3تأثير غلظتهای مختلف پتاسيم محلول غذایي بر مقدار ویتامين ث عصاره ميوه .مقایسه ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون
چند دامنهای در سطح  5درصد انجام شده است
Fig. 7: Effect of different potassium levels in nutrient solution on fruit vitamin C content. Comparison of means was
done through Duncan’s multiple range test at p≤0.05

بيوشيميایي مانند ویتامين ث ميوه بود .این عمدتاً به سبب
نقش پتاسيم در فرآیندهای فيزیولوژیکي و بيوشميایي گياه و
ميوه ميباشد .با توجه به نتایج بهدست آمده جهت بهينه
شاخصهای کيفي ميوه فلفل دلمهای غلظت  266ميليگرم در
ليتر بهترین نتيجه را باعث شد.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت
پتاسيم محلول غذایي عملکرد و همچنين صفات کيفي ميوه
یک روند افزایشي را در کشت هيدروپونيک فلفل دلمهای نشان
دادند .این درحالي بود که افزایش قطر ميوه معنيدار نبود ولي
بيشترین اثر غلظتهای باالی پتاسيم برای ميزان صفات
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Effects of Different Potassium Levels in Nutrient Solution on the Fruit Quality in
Bell Pepper
Mardanlu1, S. and Souri2*, M. K.
Abstract
Bell pepper (Capsicum annuum L.), due to its high nutritional values, is one of the most important vegetable crops in
the world. Optimum supply of nutrients particularly potassium, has important role in improving the quality of
agricultural products. This research was conducted to study the effects of potassium levels (150, 235, 300, 400 and 500
mgL-1in nutrient solution) on fruit quality of bell pepper. The results showed that the effect of K levels on fruit length,
fruit firmness, and biochemical traits was significant (P≤0.05), while there was no significant effects of potassium levels
on fruit diameter. The highest fruit length and fruit firmness were observed in plants treated with 400 and 500 mg K L-1
nutrient solution, respectively. The highest amount of TSS and pH of fruit juice were recorded in 400 mg K L-1
treatment, whereas the highest titreable acidity and vitamin C were in plants treated with 500 mg K L-1 nutrient solution.
Therefore, it can be concluded that for improvent of fruit quality of Bell pepper in hydroponic system, higher potassium
concentrations (400 mgL-1) rather than normal concentrations (around 235 mgL-1) should be applied.
Keywords: Hydroponic, Fruit firmness, Titreable acidity, Vitamin C
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