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                                                          مخاطبان نشریه

تولید کنندگان محصوالت گلخانه ای، کارشناسان و مروجان، محققان و اعضای هیات 

علمی مراکز تحقیقاتی.

                                                           اهداف آموزشی

شما خوانندگان گرامی در این نشریه با:

کیفیت محصوالت گلخانه ای و نقش کلسیم و پتاسیم در افزایش کیفیت و کمیت خیار 

گلخانه ای آشنا خواهید شد.
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مقدمه
جمعیــت جهــان هم اکنــون از هفــت میلیــارد نفــر بیشــتر می باشــد. بیشــترین 
افزایــش جمعیــت مربــوط بــه آمریــکای التیــن و آســیا می باشــد. ایــن مناطــق 
در ســال های اخیــر بــا مشــکالت جــدی تولیــد غــذا، بحــران آب و نارســایی های 
تغذیــه ای مواجــه شــده اند. تحقیقــات نشــان داده بیــش از 800 میلیــون نفــر در 
کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه غــذای کافــی، دچــار ســوء 
ــه  ــه طوری ک ــت ب ــته اس ــترش داش ــز گس ــیا نی ــکل در آس ــن مش ــند. ای ــه می باش تغذی
حــدود 70 درصــد از افــراد دچــار ســوءتغذیه در دنیــا، در آســیا بــه ویــژه هنــد و چیــن 
ــه  ــوء تغذی ــار س ــر دچ ــون نف ــدود200 میلی ــا نیزح ــوب آفریق ــند. در جن ــاکن می باش س

ــند. می باش
ــر  ــزون بش ــت روز اف ــی جمعی ــاز غذای ــردن نی ــرف ک ــرای برط ــذا ب ــتر غ ــد بیش  تولی
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــن اراض ــد از همی ــذا بای ــد غ ــش تولی ــد. افزای ــروری می باش ض
زیــر کشــت هســتند صــورت بگیــرد. بــه دلیــل نگرانی هــای زیســت محیطــی، گســترش 
ــدود  ــی مح ــت اراض ــر کش ــطح زی ــترش س ــران آب، گس ــش بح ــینی و افزای ــهر نش ش
ــه  ــی ک ــی غذاهای ــد جهان ــال 2020، تولی ــا س ــود ، ت ــای موج ــق گزارش ه ــت. مطاب اس
منشــا گیاهــی دارنــد، بیــش از 60 درصــد افزایــش خواهــد یافــت در حالــی کــه امــکان 
افزایــش ســطح زیــر کشــت، فقــط در حــدود 10 درصــد می باشــد. بنابرایــن، مشــکالت 
ــد  ــرای تولی ــن ب ــی نوی ــال راهکارهای ــه دنب ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــان را ب ــر انس حاض
حداکثــر غــذا باشــد. در ایــن میــان بــه کارگیــری سیســتم های کشــت گلخانــه ای 
راهــکار مناســبی جهــت حــل مشــکل کمبــود زمین هــای زراعــی و حــذف محدودیــت 
ــه  و در  ــا گرفت ــد منش ــور هلن ــه داری از کش ــت گلخان ــت. صنع ــد اس ــرای تولی ــی ب فصل
ســالهای اخیــر بــه منظــور اســتفاده بهینــه از منابــع خــاك و آب و اشــتغال زایی در 
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سراســر جهــان گســترش یافتــه اســت. در حــال حاضــر محصــوالت گلخانــه ای بخــش 
قابــل توجهــی از ســبزیجات عرضــه شــده بــه بــازار را تشــکیل می دهنــد بــه طوری کــه 
ــد.  ــزارش کرده ان ــار گ ــا 450000 هکت ــن 306500 ت ــان را بی ــای جه ــطح گلخانه ه س
ــران  ــند. در ای ــه ای می باش ــق مدیتران ــن و مناط ــن، ژاپ ــا در چی ــن گلخانه ه ــتر ای بیش
نیــز تولیــد محصــوالت گلخانــه ای ســابقه ای طوالنــی دارد. نتایــج سرشــماری عمومــی 
ــه ای تولیــد  کشــاورزی در ســال 1382 نشــان داد کــه در آن ســال، 8509 واحــد گلخان
محصــوالت خوراکــی در کشــور وجــود داشــته اســت که مســاحت آنهــا در مجمــوع 2420 
هکتــار بــوده اســت و از ایــن تعــداد، 828 واحــد گلخانــه گوجه فرنگــی بــا تولیــد ســاالنه 
حــدود 9016 تــن محصــول، 3339 واحــد گلخانــه خیــار بــا تولیــد ســاالنه 154335 تــن 
ــاالنه 2238  ــد س ــا تولی ــل ب ــف فلف ــواع مختل ــد ان ــه  تولی ــد گلخان ــول و 470 واح محص
ــش های  ــا دارای پوش ــر گلخانه ه ــته اکث ــت. در گذش ــته اس ــود داش ــول وج ــن محص ت
شیشــه ای بودنــد ولــی هــم اکنــون تولیــد محصــوالت کشــاورزی در گلخانه هــای 
ــا گلخانه هــای پالســتیکی کاهــش چشــمگیری یافتــه اســت.  شیشــه ای در مقایســه ب
بــه طــور کلــی از مهمتریــن علــل توســعه گلخانــه در اقلیم هــای مدیترانــه ای، وضعیــت 
آب و هوایــی ایــن مناطــق نظیــر درجــه حــرارت پاییــن در طــی زمســتان و بــاال بــودن 
تعــداد روزهــای آفتابــی بــا تشعشــع بــاال در ســال و نیــز وجــود مــواد ارزان قیمــت بــرای 
احــداث گلخانــه می باشــد. همچنیــن بــاال رفتــن ســطح زندگــی مــردم نیــز عامــل بســیار 
ــا  ــه ب ــع، در مقایس ــت. در واق ــده اس ــر ش ــه ای ذک ــت های گلخان ــعه کش ــی در توس مهم
ــه صــورت  ــر، ســبزیجات را ب ــا صــرف هزینــه باالت ــد ب گذشــته، افــراد بیشــتری حاضرن
تــازه مصــرف کننــد. بــه عبــارت دیگــر اســتقبال افــراد از تولیــد ســبزی و میــوه در خــارج 

از فصــل بیشــتر شــده اســت. 
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کیفیت محصوالت گلخانه ای
کیفیت خارجی

کیفیــت خارجــی در بازارپســندی محصــوالت کشــاورزی نقــش بســیار زیادی داشــته، 
شــامل ویژگی هــای ظاهــری )از قبیــل شــکل، رنــگ، انــدازه، شــادابی و طــراوت میــوه 
و نداشــتن خســارت فیزیولوژیکــی( و ویژگی هــای حســی )نظیــر طعــم و مــزه، حضــور 
ترکیبــات آرومــا و خصوصیــات بافــت میــوه( می باشــد. بــه طــور کلــی کیفیــت ظاهــری 
ــای  ــی از ویژگی ه ــت( و برخ ــل باف ــی )مث ــای فیزیک ــده ویژگی ه ــس کنن ــوه منعک می

شــیمیایی )از قبیــل ترکیبــات قابــل تصاعــد و آرومــا( می باشــد.
بررســی ها نشــان داده اســت کــه چهــار ویژگــی کیفــی مهــم از نظــر مصرف کننــدگان 
ــودن  ــل نب ــی و ش ــیرینی، ترش ــیدگی، ش ــزان رس ــد از می ــارت بودن ــی عب ــه فرنگ گوج
ــای  ــی ه ــر از ویژگ ــی دیگ ــز یک ــی نی ــگ گوجه فرنگ ــن، رن ــر ای ــالوه ب ــوه. ع ــت می باف
ظاهــری موثــر بــر کیفیــت گوجه فرنگــی می باشــد. بــه طــور کلــی هــر چــه رنــگ گوجــه 
ــو، طعــم و  ــر باشــد بازارپســندی آن بیشــتر اســت. در مــورد خیــار نیــز رنــگ، ب قرمزت

ــادی برخــوردار اســت.  شــکل میــوه از اهمیــت بســیار زی
ــگ  ــکل، رن ــدازه، ش ــری ) ان ــت ظاه ــامل وضعی ــازه ش ــوالت ت ــت محص ــس، کیفی پ
ــکل(،  ــی ش ــادابی و یکنواخت ــفتی، ش ــت )س ــی(، باف ــارت فیزیولوژیک ــتن خس و نداش
ــر  ــزان عناص ــا( و می ــات آروم ــت ترکیب ــیدیته و غلظ ــی، اس ــیرینی، ترش ــم )ش ــو و طع ب
ــه  ــا ب ــک از آنه ــر ی ــت ه ــه اهمی ــد ک ــر( می باش ــی و فیب ــر معدن ــا، عناص ــن ه )ویتامی
ســلیقه و نظــر افــراد بســتگی دارد. در واقــع نکتــه بســیار مهــم و قابــل توجــه در مــورد 
ــام  ــای انج ــد. پژوهش ه ــراد می باش ــلیقه اف ــری، س ــت ظاه ــودن کیفی ــد ب ــا ب ــوب ی خ
شــده نشــان داده کــه افــراد مختلــف از کشــورها و مناطــق مختلــف، ویژگی هــای مختلــف 

ــندند. ــاوت را می پس ــای متف ــم ه ــال طع مث
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کیفیت داخلی
 مهمتریــن عوامــل موثــر برکیفیــت داخلــی، وضعیــت تغذیــه ای و ســالمت محصوالت 
ــوع و واریتــه  )کیفیــت تغذیــه ای( و وضعیــت اکولوژیکــی )نظیــر روش هــای کاشــت، ن

ــد. ــاه( می باش گی
کیفیــت ســالمت و تغذیــه از دو جنبــه حضــور ترکیبــات مطلــوب )از قبیــل ویتامین ها، 
مــواد معدنــی، کربوهیدراتهــا، فیبــر و مــواد فعــال کننــده واکنــش هــای ضــروری بــدن( 
و ترکیبــات نامطلــوب و مضــر )نظیــر فلــزات ســنگین، اثــر باقــی مانــده ســموم، غلظــت 
ــت  ــا کیفی ــته تنه ــت. در گذش ــی اس ــل بررس ــی( قاب ــای بیولوژیک ــرات و آلودگی ه نیت
بازارپســندی ســبزیجات مــورد توجــه بــود امــا در ســال های اخیــر شــاخص های 
کیفیــت درونــی نظیــر غلظــت عناصــر معدنــی، ویتامین هــا، عناصــر ســنگین و ســمی 
نظیــر نیتــرات و اثــر باقیمانــده ســموم بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
یافته هــای جدیــد نشــان داده کــه ســبزیجات نقــش زیــادی در ســالمت افــراد دارنــد. 
ــز اهمیــت می باشــند.به طور  از همیــن رو ویژگی هــای تغذیــه ای آنهــا نیــز بســیار حائ
ــادی  ــت زی ــبزیجات اهمی ــه ای س ــای تغذی ــه ویژگی ه ــه ب ــت توج ــوان گف ــی می ت کل
دارد. در واقــع، اگــر محصــوالت کشــاورزی قــادر بــه تامیــن مقــدار کافــی غــذا بــا 
تنــوع مناســب جهــت برطــرف کــردن نیــاز انســان نباشــد، افــراد دچــار نارســایی های 
تغذیــه ای شــده، جامعــه آســیب دیــده و توســعه ملــی امــکان پذیــر نخواهــد شــد. بــه 
منظــور برطــرف کــردن نیــاز انســان بــه کلیــه عناصــر غذایــی و در نتیجــه برخــورداری 
از زندگــی مناســب، تنــوع غذایــی الزم اســت. اگــر بخش هــای تولیــد کننــده غــذا قــادر 
ــروز ســوء تغذیــه وبــه خطــر افتــادن  ــه تامیــن دایمــی ایــن نیازهــا نباشــند، امــکان ب ب
ســالمت و شــادابی انســانها، بــه ویــژه افــراد کــم درآمد وجــود خواهد داشــت. گرســنگی 
و کمبــود غــذا در برخــی مناطــق دنیــا از پیامدهــای کمبــود شــدید پروتئیــن و کالــری 
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ــه مــوارد اشــاره شــده، اهمیــت کیفیــت تغذیــه ای ســبزیجات و  ــا توجــه ب می باشــد. ب
ــت. ــخص اس ــال مش ــا کام میوه ه

بــر  عــالوه  و  پیچیــده می باشــد  میــوه  و  مــورد ســبزیجات  در  کیفیــت  مفهــوم   
ــی  ــر معدن ــدار عناص ــد مق ــفتی(، بای ــگ و س ــدازه، رن ــر ان ــری )نظی ــای ظاه ویژگی ه
ــرد.  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــز م ــک نی ــواص ارگانولپتی ــایر خ ــم و س ــا، طع و ویتامین ه
ــو( دو عامــل  مطالعــات انجــام شــده در شــمال آمریــکا نشــان داد کــه طعــم و آرومــا )ب
مهــم در انتخــاب محصــول توســط مشــتریان می باشــند.کیفیت محصــوالت بــرای 
مصــرف تــازه بــه واســطه ظاهــر )رنــگ، انــدازه، شــکل، نداشــتن خســارت فیزیولوژیکی 
و ســفتی بافــت(، ویژگی هــای ارگانولپتیــک و تغذیــه ای )ســالمت تغذیــه ای( تعییــن 
ــدار  ــا و مق ــد، قنده ــل تصاع ــات قاب ــه ترکیب ــتر ب ــو( بیش ــا )ب ــت آروم ــود. کیفی می ش
اســید مربــوط بــوده در حالــی کــه مقــدار عناصــر معدنــی، ویتامین هــا و کاروتنوییدهــا 
کیفیــت تغذیــه ای محصــول را نشــان می دهنــد. کاروتنوییدهــا عــالوه بــر تأثیــر 
ــوده و در  ــیدانت ب ــل آنتی اکس ــن آ و عوام ــرای ویتامی ــی ب ــع خوب ــوه، منب ــگ می ــر رن ب
ــن ث  ــتند. ویتامی ــت هس ــی دارای اهمی ــای قلب ــرطان ها و بیماری ه ــگیری از س پیش
ــوالت  ــیاری از محص ــورد بس ــه ای در م ــت تغذی ــاخص های کیفی ــن ش ــی از مهمتری یک
ــی از  ــز بخش ــبزیجات نی ــه ای س ــالمت تغذی ــن س ــر، تعیی ــرف دیگ ــت. از ط ــی اس باغ
کنتــرل کیفیــت آنهــا اســت کــه بیشــتر بــه میــزان آلودگــی هــای میکروبــی و شــیمیایی 

ــد دارد. ــت تاکی ــس از برداش ــت و پ ــد، برداش ــل تولی ــی مراح در ط
یکــی از جنبه هــای بســیار مهــم کیفیــت ســبزیجات، غلظــت فلــزات ســنگین، 
یون هــای ســمی )نیتــرات( و اثــر باقیمانــده ســموم اســت. غلظــت افــزوده نیتــرات در 
ــرات  ــن اث ــذارد. از بارزتری ــه می گ ــراد جامع ــالمت اف ــر س ــادی ب ــر زی ــبزیجات تاثی س
غلظــت بــاالی نیتــرات، بیمــاری متهموگلوبیــن در نــوزادان و همچنیــن افزایــش ســرطان هــای 
دســتگاه گــوارش می باشــد. متاســفانه بــا وجــود مصــرف بــاالی کودهــای حــاوی 
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نیتــروژن در گلخانه هــا، غلظــت نیتــرات در محصــوالت تولیــدی در ایــن سیســتم هــا 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م کمت

یکــی دیگــر از جنبه هــای کیفیــت تغذیــه ای محصــوالت کشــاورزی، اثــر باقیمانــده 
ســموم اســت. نتایــج پژوهش هــای انجــام شــده نشــان داده اثــرات باقــی مانــده ســموم، 
ــه ســرطان را افزایــش می دهــد. همچنیــن نتایــج حاصــل از پژوهشــی  میــزان ابتــال ب
ــاورزان و  ــون در کش ــرطان خ ــژه س ــه وی ــرطان ب ــزان س ــه می ــان داد ک ــکا نش در آمری
خانواده هــای آنهــا باالتــر از ســایر مــردم بــود. خطرپذیــری ســرطان در بیــن کشــاورزان 
ــه  ــی ب ــا مصــرف ســموم و حشــره کــش هــا دارد. آلودگــی مــواد غذای ــادی ب ارتبــاط زی
ــن  ــت. ای ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــان از اهمی ــالمت انس ــاظ س ــنگین از لح ــزات س فل
ــرف  ــت. از ط ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــدت م ــه ش ــر ب ــه اخی ــد ده ــی چن ــاله ط مس
دیگــر نتایــج پژوهش هــای زیــادی نشــان داده کــه برخــی ازســبزیجات قــادر بــه جــذب 
ــتند.ورود  ــود هس ــای خ ــع آن در بافته ــنگین و تجم ــزات س ــی از فل ــای باالی غلظت ه
فلــزات ســنگین بــه محیــط هــم بــه صــورت طبیعــی و هــم توســط انســان و از راه هــای 
ــتفاده از  ــره کش ها، اس ــا و حش ــرف قارچ کش ه ــادن، مص ــع و مع ــل صنای ــف مث مختل
لجــن فاضــالب و مــواد زایــد در کشــاورزی و اســتفاده از ســوخت های فســیلی صــورت 
می گیــرد. در بیــن فلــزات ســنگین، کادمیــوم، ســرب، نیــکل و روی از لحــاظ تأثیــر بــر 

ســالمت انســان دارای اهمیــت ویــژه ای هســتند.

تاثیر و نقش پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت خیار گلخانه ای
ــگیری  ــر در پیش ــن عنص ــادی دارد. ای ــیار زی ــای بس ــان نقش ه ــدن انس ــیم در ب کلس
از بســیاری از بیماری هــا از قبیــل پوکــی اســتخوان ، فشــارخون بــاال ، ســرطان روده  و 
بیماری هــای کلیــوی نقــش موثــری دارد. عــالوه بــر ایــن ، کلســیم بــرای رشــد بچه هــا 
ــار،  ــرم خی ــر 100 گ ــط، ه ــت.به طور متوس ــا الزم اس ــت از دندان ه ــن حفاظ و همچنی
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ــد. ــیم می باش ــرم کلس ــاوی 13/40، 5 و 10 میلی گ ــه ای ح ــی و فلفل دلم گوجه فرنگ
از مهم تریــن عناصــر موثــر بــر کیفیــت میــوه، نیتــروژن، کلســیم و پتاســیم می باشــد. 
ــر  ــی ب ــر غذای ــت عناص ــادل غلظ ــر تع ــه تاثی ــان داده ک ــادی نش ــای زی ــج پژوهش ه نتای
ــیم  ــتر است.کلس ــا بیش ــق آنه ــت مطل ــه غلظ ــبت ب ــاورزی نس ــوالت کش ــت محص کیفی
نقــش اساســی در تکمیــل ســاختمان غشای ســلولی، پایــداری دیواره ســلولی، تنظیــم 
انتقــال یون هــا و جــذب انتخابــی غشــاء، کنتــرل وضعیــت تبــادل یونــی و نیــز تنظیــم 
ــه نقش هــای اشــاره  ــا توجــه ب ــر عهــده دارد. ب فعالیت هــای آنزیمــی دیــواره ســلولی ب
ــه وســیله ســایر کاتیون هــا از محل هــای پیونــد  شــده بــرای کلســیم و جایگزینــی آن ب
یافتــه در غشــای ســلولی، بــا کاهــش قابلیــت اســتفاده کلســیم، رشــد و تکامــل گیــاه بــه 
ــش  ــث کاه ــی باع ــای زایش ــیم در بافت ه ــود کلس ــد. کمب ــیب می بین ــدی آس ــور ج ط
ــروز عوارضــی نظیــر پوســیدگی انتهــای گلــگاه در گوجه فرنگــی و  کیفیــت محصــول و ب

فلفــل می شــود. 
نقش هــای  عنصــر  ایــن  دارد.  نقــش  بــدن  ســلولهای  بــار  تعــادل  در  پتاســیم   
متابولیکــی زیــادی در بــدن دارد. همچنیــن نقــش مهمــی در کنتــرل فشــار خــون 
و همچنیــن فعالیــت قلــب بــر عهــده دارد.به طــور متوســط هــر 100 گــرم خیــار، 
ــرم  ــاوی 144، 222 ،170 و 210 میلی گ ــز و زرد ح ــه ای قرم ــی و فلفل دلم گوجه فرنگ
پتاســیم می باشد.پتاســیم باعــث یکنواختــی در رســیدگی گوجه فرنگــی و یکنواختــی 
ــر  ــل تیت ــیدیته قاب ــن اس ــود. همچنی ــی می ش ــکلی گوجه فرنگ ــش بدش ــکل و کاه ش
ــم و  ــود طع ــث بهب ــیم  باع ــد. پتاس ــش می یاب ــیم افزای ــش پتاس ــا افزای ــی ب گوجه فرنگ

ــز می شــود.  بــوی گوجه فرنگــی نی
نتایــج پژوهش هــای صــورت گرفتــه در خصــوص تاثیــر کلســیم و  به طورکلــی، 
ــرد  ــش عملک ــر در افزای ــن عناص ــت ای ــر مثب ــی از اث ــه ای حاک ــار گلخان ــیم در خی پتاس
ــوه،  ــت می ــفتی باف ــن ث، س ــش ویتامی ــه ای )افزای ــار گلخان ــی خی ــای کیف و ویژگی ه
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کیفیــت انبــارداری، بازارپســندی، طعــم میــوه، میــزان قندهــا و غلظــت عناصــر 
کم مصرفــی ماننــد آهــن و روی و نیــز پتاســیم و کلســیم میــوه( می باشــد. در ایــن 
راســتا، مطالعــات صــورت گرفتــه در گلخانه هــای موجــود در ســطح اســتان قــم نشــان 
داد مصــرف 200 کیلوگــرم پتاســیم در هکتــار )معــادل حــدود 400 کیلوگــرم ســولفات 
پتاســیم در هکتــار(، عــالوه بــر افزایــش معنــی دار عملکــرد میــوه خیــار، باعــث افزایــش 
ویتامیــن ث و غلظــت آهــن، روی و منگنــز خیــار گردیــد. در مــورد کلســیم نیــز، نتایــج 
نشــان داد، محلول پاشــی نیتــرات کلســیم بــا غلظــت 5 در هــزار، می توانــد بــر افزایــش 
ــش  ــرف آن، افزای ــا مص ــا ب ــد ام ــر باش ــکوربیک( موث ــید آس ــن ث )اس ــت ویتامی غلظ
معنــی دار عملکــرد خیــار مشــاهده نشــد. لــذا، بــر اســاس ایــن نتایــج، بــرای افزایــش 
عملکــرد کمــی و کیفــی خیــار گلخانــه ای، مصــرف پتاســیم و کلســیم در شــرایط 

ــد.  ــه می باش ــل توصی ــه ای قاب گلخان
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