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 بررسی میزان تجمع نیترات در محصول خیار 

  
  2گرانمایه جعفر ، 1*برزگري باروقرقیه 

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد باغبانی.1
 Roghayeh.barzegar@yahoo.com: *نویسنده مسئول

  ، جهاد کشاورزي استان اردبیلکارشناس ارشد گیاه پزشکی.2
  

  چکیده 
 -حد فاصل نیر(این تحقیق تاثیر استفاده از کودهاي نیتراته روي تجمع نیترات در گیاه بود تحقیق در مزارع کشاورزان ی  هدف اصل     

بود و همچنین اطمینان کامـل از  )نشتی( محصول انتخابی خیار بود روش آبیاري در تمام مزارع روش آبیاري شیاري.انجام شد )سرعین 
در .در طول رشد میزان آب مصرفی و نیز کود نیتروژنه در تمام مزارع اندازه گیـري گردیـد  .گردید  عدم کاربرد فاضالب ویا پساب حاصل

طول فصل رشد و انتهاي فصل رشد میزان نیترات در آب با روش اسپکتروفتومتري و در خام با روش میکرو کجلدال انـدازه گیـري   ،ابتدا 
 540در طـول مـوج   )طیـف سـنجی   (محصول خیار با روش اسپکترو فتـوکتري   همچنین میزان باقیمانده نیترات بعد از برداشت در. شد

که در تمام مزارع انتخابی میزان آب مصرفی و نیز کود بیشتر از حد نیاز بود با افزایش میزان آب مصرفی مقـدار  .نانومتر اندازه گیري شد
مقـدار نیتـرات باقیمانـده در     ،ان مصرف کـود اوره سانتیمتري کاهش یافت در صورتی که افزایش میز30-60و 0-30نیترات در دو عمق 

ظـت نیتـرات   لاب مصرفی افزایش یافت غ هر چه قدر میزان ،از نظر میزان باقیمانده نیترات در گیاه. خاك در انتهاي فصل افزایش یافت 
فت  با توجه به مسائل تـازه خـوري   در گیاه کاهش یافت  در صورتی که با افزایش میزان کاربرد کود باقیمانده نیترات در گیاه افزایش یا

مصرف نامناسب کودهاي شیمیایی عالوه بر مسائل زیست محیطی مشکالت زیادي براي مصرف کنندگان به بـار آورد  بنـابراین تغذیـه    
  .ل از اهمیت بسزایی برخوردار است متعاد

  
  .کودشیمیایی،زیست محیطی  ،کود اوره  ،خیار ،نیترات،آلودگی :واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه
مصرف بیش از حد کودهاي نیتروژنه باعث افزایش غلظت نیترات در اندام هاي قابل مصرف محصوالت زراعی بخصوص سـبزي هـا          

نیتروژن نیتراته براي گیاهان سمی نبوده ولی بـراي اشخاصـی   . بسیاري از سبزیها نیتروژن نیتراته را در خود تجمع  می نمایند.می شود 
عموما آلودگی نیتراتی بر اثر استفاده بی رویه وغیر عملی نیتـروژن بوجـود   . مصرف می کنند مضر می باشد را  هاکه از این گونه سبزي 

باعث سو تغذیه گیاهـان مـی   ،نبود شیوه علمی تغذیه گیاهان کشاورزي وفقدان تمهیدات استفاده کودها بر اثر تحقیقات علمی  ،می آید
بین مقدار نیترات در میوه خیار با میزان کودهاي نیتروژنـه مصـرف    به این نتیجه رسیدند کهطباطبایی وملکوتی در مطالعات خود . شود

شده رابطه مستقیم وجود داردو اثرات متقابل بین مقادیرومنابع کود نیتروژنی نیز معنی دار است  و مهمترین عامل محیطی کـه تجمـع   
تجمع نیترات در خیار تـاثیر بسـیار منفـی در کیفیـت ان مـی      . یاه است نیترات را تحت تاثیر قرار می دهد میزان نیترات در دسترس گ

رضائیان باجگیران در تحقیقی بـه بررسـی وضـعیت تجمـع     )5(گذارد و مقدارمواد سمی را در آن به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد 
گین غلظـت نیتـرات در نمونـه هـاي     یج نشـان داد کـه میـان   انتـ .  نـد پرداختسـرعین و نیـر     نیترات در سـبزي وصـیفی شهرسـتانهاي    

 2 ،36 ،15،6 ،8، 16فلفل سبز وفلفل قرمز به ترتیـب  ،هندوانه ،بادمجان ،خیار ،شهرستانهاي مورد نظر در میوه محصوالت گوجه فرنگی
ی تحـت  با انجـام تحقیقـ  ) 1379(که همگی  از حد بحرانی پایین تر است یزداندوست  همدانی  .میلی گرم درکیلو گرم ماده خشک بود

عنوان بررسی ارتباط مقدار مصرف  نیتروژن با تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی نتیجه گرفت که مقـدار نیتـرات تجمـع یافتـه تحـت      
 روي )1381(نتایج بررسی لشکري پور و غفوري . تاثیر رقم قرار نگرفت اما در مقادیر مختلف نیتروژن تفاوت معنی داري را نشان داد 
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اردبیل نشان داد که غلظت نیترات در چاههاي آب افزایش یافتـه  ودر برخـی   آبهاي زیر زمینی در نقاط مختلف شهر نمونه هاي مختلف 

  این افزایش بیشتر مربوط به نشت فاضالبهاي خانگی به داخل آبهاي زیر زمینی می .میلی گرم در لیتر رسیده است  50نقاط به بیش از 
بودکه تاثیر استفاده از کودهاي نیتروژنه روي آلودگی آب وخاك و نیز تجمع نیتـرات در خیـار مـورد    یکی از اهداف این تحقیق آن .باشد

 .بررسی قرار گیرد
  

  مواد وروش ها 
  انتخاب محل و محصوالت مورد آزمایش

میـزان تجمـع    با توجه به اینکه یکی از اهـداف ایـن پـروژه بررسـی    . جام شد نا)سرعین –رحد فاصل نی(این تحقیق در مزارع کشاورزي 
در مرحله اول آن بود که تولید نهایی ایـن  محصـول معمـوال     ،محصول انتخابی خیار بود دلیل لنتخاب این محصول،نیترات در گیاه بود 

 .ودگی آن نیز باال می باشدآلل به صورت خام مورد استاده قرار می گیرد  و احتما
  

  نتایج وبحث 
  میزان آب مصرفی در مزارع خیار 

ارائـه شـده اسـت در دو    ار که بصـورت نـرم افـز    خروجی سند ملی آب کشور جمحصول خیار بر اساس نتای نیاز خالص آب آبیاريمیزان 
متـر مکعـب در هکتـار بـه     7960ط آن یعنی میزان سمتر مکعب در هکتار می باشد که متو8110و 7810منطقه نیر وسرعین به ترتیب 

بعبارتی در صورتی که راندمان آبیاري را صـد در  . مصرفی واقعی در مزارع انتخاب  گردید عنوان مبناي محاسبات ومقایسه با میزان آب 
براي برسی اینکه کشاورزان در مـزارع انتخـابی چـه میـزان آب     . صد در نظر بگیریم حداقل باید این میزان آب در اختیار گیاه قرار گیرد 

میزان آب آبیاري کـاربردي در   ،باقیمانده لمالح بخصوص نیترات استفاده نمودمی دهند تا در نهایت بتوان از آن در تجزیه تحلیل میزان 
مالحظـه مـی گـردد کـه در تمـام مـزارع       . ارائه گردیده اسـت   3این مزارع در طول فصل رشد اندازه گیري شد که نتایج آن در جدول 

  .میزان آب مصرفی به مراتب بیشتر از آب مورد نیاز خالص بوده است  انتخابی 
  )متر مکعب در هکتار (میزان آب مصرفی در مزارع خیار -1ولجد

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره مزرعه
  14536  11960  14350  13455  13417  12267  12075  14950  12075  14896  14432  13000  13542  13542  14625  میزان آب مصرفی

  
  میزان کاربرد کود نیتروژن  در مزارع خیار 

سانتیمتري خاك میزان توصیه  کودي در هر یک از مزارع انتخـابی محاسـبه گردیـد کـه      30تا 0میزان کربن آلی در عمق  به  با توجه 
از طرفی میزان مصرف کوداوره که در این مزارع اندازه گیـري شـده اسـت نیـز در ایـن      . نتایج آن در جدول شماره  منعکس شده است 

بیـان کننـده آن    ،توصیه کـودي   6و  5 ،4میزان کاربرد اوره در برخی مزارع شماره  رمی گردد که از نظ مشاهده ،جدول ارائه شده است
 300کیلوگرم در هکتار اوره مصرف می کردند در صورتی که میزان کاربرد اوره در ایـن مـزارع حـدود     450است که کشاورز باید حدود 

در بقیه مزارع اکثرا بیشتر از توصیه . هکتار اوره کمتر از توصیه مصرف شده است کیلو گرم در  150کیلو گرم در هکتار بودهاست یعنی 
اوره بوده است در صورتیکه کشـاورز مـورد نظـر    کیلو گرم در هکتار  250توصیه کودي  7کودي اوره مصرف شده است در مزعه شماره 

  .کیلو گرم اوره مصرف نموده است 600حدود 
  )کیلوگرم در هکتار(کود مصرفی در مزارع خیارمیزان توسعه کودي و  -2جدول 

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره مزرعه
کوداروه میزان 

  350  450  450  450  350  350  350  350  250  450  450  450  450  500  450  توصیه شده

کوداروه میزان 
  600  625  450  550  500  500  500  500  600  300  300  300  450  400  450  مصرف شده
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  میزان باقیمانده نیترات در خیار 

ارائـه شـده    4اندازه گیري گردید که نتیجـه آن در شـکل شـماره     ها  بعد از خشک کردن نمونه هاي خیار میزان باقیمانده نیترات در آن
کـه   5میلی گرم  بر کیلو گرم ماده خشک در مزرعه شـماره   223کمترین میزان باقیمانده نیترات در ماده خشک خیار به میزان . است 

میلـی گـرم    1314به میزان) مزرعه سنتی ( 14بیشترین آن نیز در مزرعه شماره  .بدست آمد،از نظر این تحقیق یک مزرعه مکانیزه بود 
میلـی گـرم بـر کیلـو گـرم مـاده        100برابر بـا  ) مزرعه مکانیزه ( 3میزان نیترات در مزرعه شماره . بر کیلو گرم ماده خشک حاصل شد 

  ت در این مزارع میزان نیترات باال بود متوسط غلظت باقیمانده نیترا 15الی  7 در کل مزرعه هاي شماره هاي. خشک  خیار بدست آمد 
متوسط غلظـت باقیمانـده   . در صد بود  3/53میلی گرم بر کیلو گرم ماده خشک بدست آمد وضریب تغییرا در آنه برابر با  1/018برابر با 

تفـاوت   میلی گرم بر کیلو گرم ماده خشک بود که با هم 6/565و در مزارع مکانیزه برابر با  1/1024نیترات در مزارع سنتی خیار برابر با 
  .معنی داري داشتند 

  
  میزان باقیمانده نیترات در خیار -1شکل 

  رابطه بین میزان آب مصرفی و باقیمانده نیترات در خیار 
ن در آبر قرار گردیـد کـه نتیجـه     ابا توجه به میزان آب مصرفی در مزارع خیار و نیز میزان باقیمانده نیترات در آنها رابطه خطی بین آنه

هر چند ضریب همبستگی این رابطه از لحاظ آماري معنی دار نگردید ولی بخوبی مشاهده می گردد کـه  ،ارائه شده است  5شکل شماره 
هر چه قدر میزان آب مصرفی بیشتر شده است میزان باقیمانده نیترات در خیار کاهش یافته است به عبارتی تنش آبی و یا کـم آبیـاري   

  .ده نیترات در گیاه گردیده است سبب افزایش باقیمان
  رابطه بین میزان کود اوره و باقیمانده نیترات در خیار  

طـه  بیـک را ) به عنوان پـارامتر وابسـته   ( و نیز باقیمانده نیترات در خیار ) به عنوان پارامتر مستقل ( رابطه بین میزان کود اوره مصرفی 
مشاهده مـی گـردد کـه بـا افـزایش میـزان کـود اوره        . شده است  ئهارا 6ل شماره این رابطه در شک ،خطی با ضریب همبستگی باال بود

بود که در سطح یک در صد از نظـر  877/0مقدار ضرایب همبستگی برابر با . مصرفی میزان باقیمانده نیترات در خیار افزایش یافتهاست 
  .آماري معنی دار بود 
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  نیترات در خیاررابطه بین میزان آب مصرفی و باقیمانده -2شکل 

  
  رابطه بین میزان کود اوره مصرفی و باقیمانده نیترات در خیار -3شکل 

 
  نتیجه گیري 

بعبارتی در اکثر مـزارع  .بود  نتایج  نشان داد که در تمام مزارع انتخابی خیار میزان آب مصرفی بسیار بیشتر از میزان آب مورد نیاز گیاه 
ست به صورت نفوذ عمقی از منطقه توسعه ریشه گیاه خارج شـده باشـد کـه    ا این میزان ممکن. مقداري از آب مصرفی تلف شده است 

نتایج اندازه گیري ها همچنین نشان . می تواند سبب آبشویی امالح و مواد غذایی بخصوص نیترات که بشدت در آب محلول است گردد 
کاربرد آب و کود اضافی تحـت شـرایط و   .داد که میزان کاربرد کودهاي نیتروژنه در اکثر مزارع بیشتر از میزان توصیه کودي بوده  است 

. تکنیکها و روشهاي سنتی و آبیاري اضافی می تواند یکی از دالیل اصـلی آلـودگی خـاك و آبهـاي زیـر زمینـی از نظـر  نیتـرات باشـد          
کاربرد آب در مقادیر کمتر عالوه بر اینکه سبب کاهشتلفات آب بصورت نفوذ عمقی می گردد مقدار هـدر رفـت    مطالعات نشان داده که

بیان داشتند که مدیریت آب و نیتروژن از دوجهت مهـم اسـت یکـی    )1998(ایریب هاي و همکاران )19(نبتروژن را نیز کاهش می دهد 
ربرد نیتروژن شاید تولید را محدود کند در حالی کـه اضـافه آن سـبب آلـودگی     کاهش کا. از نظر تولید ودیگري از نظر زیست محیطی 

میلی گـرم بـر کیلـو گـرم مـاده       1314تا  223نتایج نشان دا  که میزان باقیمانده نیترات در میوه خیار بین .  زیست محیطی می گردد 
اگـر وزن  . کیلو گرم بر حسب وزن تر بیان شده اسـت  میلی گرم در  40میزان حداکثر مجاز غلظت نیترات در خیار . خشک متغییر بود 

میلی گرم بر کیلو گرم بر حسب وزن  660در صد در نظر بگیریم حد مجاز غلظت نیترات در میوه در خیار برابر با 6خشک میوه خیار را 
مصـرفی   ه رع میـزان کـود اور  میزان غلظت نیترات بیشتر از حد مجاز بود در تمام مـزا  15تا  7در مزارع شماره . خشک بدست می آید 

 بیشتر از مقدار توصیه شده بود
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