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  چکيده

استان تهران از استان های پیشرو در تولید محصوالت گلخانه ای در کشور است. تولید در گلخانه مستلزم بهینه سازی عوامل 

زیادی است که در تولید دخالت دارند. به همین جهت، شناخت این عوامل و بهینه سازی آنها تاثیر به سزایی در ارتقای تولیدات 

طی یک مطالعه در سطح گلخانه های تولید خیار در شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت،  گلخانه ای دارد. به همین منظور،

های مورد وضعیت تغذیه ای گلخانهمسایل مرتبط با تولید خیار گلخانه ای مطالعه شد. بر اساس این مطالعات مشخص شد که 

آمده از این پژوهش، کلسیم، منیزیم و منگنز و پتاسیم بیشترین بر اساس اطالعات به دست مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. 

های مطالعه شده به شرح های مطالعه شده را دارا بودند. اولویت کمبود عناصر غذایی در گلخانهکمبود را در بین عناصر غذایی در گلخانه

Ca>Mg>Mn>K>B>Zn>Fe>N>Cu>P ل گبخانه های منطقه، عناصر کلسیم، بود. بنا براین بر اساس اطالعات به دست آمده از ک

وری منیزیم و منگنز در اولویت اول تا سوم کمبود قرار دارند و برای نیل به حداکثر تولید، کاربرد این عناصر در گلخانه های تولید خیار ضر

در کیلوگرم وزن تازه(، کادمیوم میکروگرم  7/15نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلزات سنگین در وزن تازه میوه خیار شامل سرب ) است.

میکروگرم بر کیلوگرم وزن تازه( با  7/9میکرو گرم بر کیلوگرم وزن تازه( و آرسنیک ) 8/98میکروگرم در کیلوگرم وزن تازه(، نیکل ) 5/1)

یگر در هیچ یک از گلخانه ( داشت و کمتر از آن بود. به عبارت دP<0.01دار )بیشینه رواداری این فلزات در میوه خیار تفاوت آماری معنی

د های مورد مطالعه، آلودکی میوه خیار به فلزات سنگین )سرب، کادمیوم، نیکل، آرسنیک( مشاهده نشد. نتایج آنالیز شیمیایی نیترات نشان دا

میوه خیار با بیشینه  مقایسه میانگین غلظت نیترات  .میلی گرم در کیلوگرم بر اساس وزن تازه بود 99که میانگین غلظت نیترات میوه خیار 

( بین میانگین غلظت نیترات میوه خیار با بیشینه P<0.01دار )رواداری محتوای نیترات استاندارد ملی کشور نشان داد که تفاوت آماری معنی

یانگین غلظت نیترات در گلخانه های مطالعه شده، میزان نیترات میوه خیار، فراتر از حد استاندارد بود. م هفتاد درصدرواداری وجود دارد. در 

 مروزها بیشینه رواداری استاندارد ملی کشور بود.درصد فراتر از  10میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن تازه بود که  99 میوه خیار گلخانه ای،

 ایگلخانه محصوالت بین در. آنست مهم هدف آب، مصرف کارآئی افزایش و یافته رواج خشک و گرم مناطق در بویژه ایگلخانه کشت

 آب مصرف مدیریت در مدرن، هایکشت در ویژههب وریبهره افزایش در آبیاری نوین هایشیوه کاربرد. دارد را تولید بیشترین خیار ایران،

 این روزافزون توسعۀ با همگام ایگلخانه هایکشت آبی نیاز برآورد هایروش. است گیاهان آبی نیاز از آگاهی کار،این اساس و بوده مؤثر

 بررسی ،تحقیق این از هدف. است ناپذیراجتناب هاکشت این توسعه ادامه برای دقیق آبی نیاز برآورد امکان لذا و اندنیافته گسترش ها،کشت

 پاکدشت، هایشهرستان در مطالعه این ها بود.های منطقه ورامین و تعیین کارایی آب مصرفی در این گلخانهگلخانه در خیار آب مصرفی

در  متر مکعب 5866 های مورد مطالعهگلخانهدر ورامین و پیشوا صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین آب مصرفی 



 

 

کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب  4/35 در گلخانه های مورد مطالعه مصرف آب هکتار می باشد. میانگین کارایی 

با پوشش دار نشان داد که نتایج پژوهش در خصوص پوشش دار کردن خیار و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی این محصول  آبیاری بود.

، درصد مواد جامد محلول و pH. نتایج کلی تغییرات خواص کیفی )می گرددکیفیت و خصوصیات حسی به خوبی حفظ کردن محصول، 

بعد از   pHمارها و شاهد در طی نگهداری در انبار نشان دادکه در دمای انبار افزایش سفتی بافت( و شکل ظاهری )رنگ و چروکیدگی( تی

مربوط به تیمار کربوکسی متیل سلولز بود.   pHزمان صفر انباری مشاهده شد به طوریکه باالترین میزان pH بیست روز انبارداری نسبت به

همچنین سفتی بافت تیمارها و شاهد نیز . بت به  زمان صفر انباری ثابت مانددرصد مواد جامد محلول تیمارها و شاهد بعد از بیست روز نس

-دهی شده و دارای بستههای پوششنسبت به زمان صفر انباری کاهش داشت و باالترین میزان بافت در پایان دوره نگهداری مربوط به نمونه

بندی شده بود. میانگین درصد کاهش وزن خیار های بستهمربوط به نمونهها نیز کمترین تغیی رنگ بندی بود. در رابطه با ارزیابی رنگ نمونه

بندی شده، چروکیدگی و دهی شده و بستههای خیارهای شاهد، پوششدرصد بود. همچنین کلیه نمونه 5/1نیز در طی نگهداری در انبار 

 سدیمیالمپ ، (LED) ی ال ای دپروژکتور یعنی استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد مختلف طی پژوهش دیگری،  فسادی نداشتند.

(HPS)  متال هالیدالمپ و (MH) از  شب هنگام ای تولید شده بدون استفادهای در مقایسه با عملکرد خیار گلخانهبر عملکرد خیار گلخانه

و  1399های اسفند ماهسرما ) ای در فصلخیار گلخانه داشتدوره ماه از در همان شرایط، در طول دو  و تابش نور مصنوعی چراغ رشد

های رشد بر عملکرد برای تعیین اثر استفاده شب هنگام چراغماه و از میانگین نتایج دو گرفت ( مورد مطالعه و ارزیابی قرار 1400فروردین 

های مورد مطالعه در ، بوتههای اسفند و فروردین()ماهمطالعه و ارزیابی دهد که در مدت نتایج نشان می ید.گرد ای، استفادهخیار گلخانه

 68100کیلوگرم در واحد بوته و عملکرد محصول در واحد سطح  27/2های رشد( با عملکرد شرایط طبیعی گلخانه )بدون استفاده از چراغ

کرد محصول کیلوگرم در واحد بوته و عمل 28/2با عملکرد  (HPS) سدیمیهای های مورد مطالعه تحت تابش المپکیلوگرم در هکتار و بوته

های مورد مطالعه تحت تابش کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین مقدار عملکرد بودند. عالوه بر این، بوته 68400در واحد سطح 

کیلوگرم در واحد بوته و عملکرد محصول  26/2و  25/2به ترتیب با عملکرد  (MH) متال هالیدهای و المپ(LED) ی ال ای دپروژکتورهای 

از عملکرد  (HPS) سدیمیهای های مورد مطالعه تحت تابش المپکیلوگرم در هکتار، نسبت به بوته 67800و  67500در واحد سطح 

 کمتری برخوردار بودند.

آفاات و   .های خیار( ویژه گلخانه سرعت در حال افزایش است )به باشد که به هکتار می 5000 حدود های استان تهران سطح زیر کشت گلخانه

زنند که عدم کنترل هر یک از آنها خساارت هاای   )خاکزاد و هوازاد( در هر گلخانه سبزی و صیفی )از جمله خیار( خسارت میهای  بیماری

شاوند و در ایان راه بسایاری از    آورند. این آفات در حال حاضر فقط با روشهای شیمیایی کنتارل مای  مهمی تا حد نابودی محصول به بار می

شوند و عاوار  آن ساالمت   مجاز برای حفظ سالمت محصول و مصرف کننده و محیط زیست رعایت نمی هایاصول و قوانین و محدوده



 

 

های مهم که بیشترین مصرف را در کنترل آفات و بیماریهای خیاار  در این پروژه آفتکشجامعه و محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. 

نمونه برداری به صاورت تصاادفی در   ملی باقیمانده آفتکش ها مورد بررسی قرار گرفت. دارند از نظر باقیمانده سم و در مقایسه با حد مجاز 

 ( جهات 1399شده )طی بهمن و اسفند  نمونه جمع آوری 14خیار از گلخانه های کشت بهاره ورامین و پیشوا انجام شد. فصل برداشت طی 

با روش کچرز عصاره الزم از نمونه ها استخراج شده و ارسال  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی یبخش آفتکش هابه استخراج باقیمانده سموم 

 Ultra-performance liquid chromatography – tandem mass).جرماای و بااا روش کروماااتوگرافی مااایع بااا طیااف ساانجی 

spectrometry (UPLC-MS/MS))  نموناه هاا مشااهده     نوع در 13نوع آفتکش مورد ارزیابی تعداد  30تجزیه گردیدند. طبق نتایج از بین

% نمونه ها( بقایای سه آفتکش ایمیداکلوپرایاد، متاالکسایل و کاربنادازیم دیاده شاد کاه در باین آنهاا فقاط          28گردید. بیشترین فراوانی )در 

گین باقیماناده  نسبت میاان با این قارچکش کاربندازیم دارای متوسط بیش از سه برابر حد مجاز بود؛ البته با لحاظ فراوانی آن در کل نمونه ها، 

حشره کش دیمتوات نیز در یک نمونه و در حد بیش از دو برابر حد مجاز  ملی، دارای باقیمانده بیش از حد مجاز بود. MRLنسبت به  14/1

ه برداشات  دیده شد که در لحاظ فراوانی آن در کل نمونه ها، باقیمانده آن زیر حد مجاز بود. با توجه به اینکه نتایج مربوط باه نیماه اول دور  

خیار کشت بهاره )بهمن و اسفند( بود، الزم است که وضعیت باقیمانده آفتکش ها در نیمه دوم فصل برداشت )فروردین تا خرداد( نیز تعیاین  

 هاای  خساارت  آنها از یک هر کنترل عدم که از موانع مهم تولید استسبزی و صیفی )از جمله خیار(  های گلخانه آفات و بیماریهایگردد. 

شوند و در ایان راه بسایاری    های شیمیایی کنترل می کش این آفات در حال حاضر غالبا با آفتآورند.  مهمی تا حد نابودی محصول به بار می

در ایان  شوند. ¬نمی رعایت سموم باقیمانده مجاز های¬از اصول و قوانین حفظ سالمت محصول و مصرف کننده و محیط زیست و محدوده

متری تیپ منطقه )یکی تیمار یا کنترل بیولوژیک آفات و دیگری شاهد یا کنترل شیمیایی آفات( در منطقه قلعاه   1000لزی دو گلخانه ف پروژه

سین ورامین انتخاب گردید. اواخر آبان کشت مستقیم بذر در هر دو گلخانه انجام شد. عملیات گلخانه تیمار شاامل آغشاته کاردن باذور باا      

بل از کشت جهت پیشگیری از بیماریهای خاکزاد و تکرار تیمار بصاورت ماهاناه از طریاق سیساتم آبیااری      قارچکش بیولوژیک تریکودرما ق

 انجام شد؛ با مشاهده اولین آفات شامل سفیدبالک و سپس تریپس و کنه تارتن، دشمنان طبیعی آنها شامل بترتیب زنبورهای پارازیتوئید پاوره 

ارگر سورسکی علیه تریپس، سفیدبالک و کنه تارتن رهاسازی گردیدند. آفات مگس میناوز و  سفیدبالک )انکارسیا و ارتموسروس( و کنه شک

ل شته بروز مهمی نداشتند. همزمان در گلخانه شاهد  کنترل بیماریهای خاکزاد با سم متاالکسیل از طریق سیستم آبیاری و بصورت ماهانه اعما

 2لف )عمده از آبامکتین و دیکلرووس( استفاده می شد که در اوایل دوره با فواصال  شد و علیه آفات نیز با مشاهده آنها از آفتکش های مخت

بار در هفته اقدام به سمپاشی می شد. دریچاه هاای گلخاناه     2هفتگی و با پیشرفت فصل و افزایش فعالیت آفات بصورت هفتگی و حتی تا 

چه ها( پوشانده شد که در گلخانه شاهد دریچاه هاای ساقفی فاقاد     تیمار برای پیشگیری از آفات، با نصب توری )جانبی، سقفی و سایر دری

توری بودند. پایش آفات از زمان ظهور بوته ها و با بررسی مشاهده ای بوته و شمارش آفات پروازی چسبیده به کارتهای زرد و آبای کاه باه    



 

 

نجام گردید. بیماریهای هوایی شامل سافید  هاای   مترمربع( در هر دو گلخانه نصب شده بودند ا 200کارت در  1عدد از هر رنگ ) 5تعداد 

سطحی و درونی و بالیت صمغی ساقه در هر دو گلخانه با قارچکش کنترل شدند. در بررسی نتایج، عملکارد زنبورهاای پارازیتوئیاد و کناه     

لوده باه آفات در گلخاناه    سورسکی در کنترل سفیدبالک ها بسیار خوب بود و جمعیت سفیدبالک در کارتهای چسبنا  و درصد بوته های آ

 تیمار کمتر از گلخانه شاهد بود هرچند این تفاوت معنی دار نبود. در مقابل تریپس در گلخانه شاهد جمعیت کمتری از گلخانه تیمار بر روی

تزای اقتصاادی  کارتها و درصد آلودگی بوته ها نشان داد. در هر دو گلخانه، تا حدود اواخر فروردین جمعیت هیچیک از آفات تا حد خساار 

و در غیاب سیستم خنک کنناده و سیاسات    1400افزایش نیافت. ولی با گرم شدن تدریجی گلخانه ها از اوایل فروردین تا ابتدای اردیبهشت 

ی و گلخانه دار برای محدود کردن فعالیت آفات با کم باز کردن دریچه های تهویه و باال بردن دمای گلخانه ها، امکان فعالیت دشامنان طبیعا  

تعطیل شد؛ که برعکس سایر آفات، کنه  1400حتی آفات محدود شد. بنابراین اقدامات کنترل بیولوژیک و نمونه برداریها از اوایل اردیبهشت 

تارتن بسرعت افزایش جمعیت داشت و اردیبهشت ماه به حد طغیانی رسید که تا پایان تولید محصول )در دهه دوم خرداد(  با انواع کنه کش 

به دفعات متعدد )تا دو بار در هفته( در هر دو گلخانه مورد کنترل قارار گرفات. در کنتارل بیماریهاای خااکزی، قاارچکش بیولوژیاک         ها و

تریکودرما در گلخانه تیمار به اندازه قارچکش متاالکسیل در گلخانه شاهد موثر بود. نتیجه اینکه عوامال بیولوژیاک در شارایط کنتارل شاده      

%( کنتارل قابال   50-60درجاه و رطوبات    25-27ه مطلوب فعالیت اکثر دشمنان طبیعی و نیز آفات میباشد )دمای حادود  دمایی و رطوبتی ک

درجه و باالتر( امکان فعالیت نداشتند. در گلخانه تیماار در غیااب آفاتکش     30قبولی روی آفات داشتند ولی در شرایط گرم )میانگین حدود 

مگس مینوز و سفیدبالک که روی پشه های پوسیده خوار )میزبان غیرآفت( رشد و توسعه مای   رگرجمعیت مگس سنوزیا شکاهای شیمیایی، 

یابند روند افزایشی خوبی داشت و در کنترل سفیدبالک نقش خوبی ایفا کرد ولی در گلخانه شاهد تحت تاثیر آفتکشاها جمعیات آن محادود    

شکارگر( در گلخانه شاهد استفاده شاد توانسات بسارعت جمعیات خاود را       بود که البته در دوره ای که سموم گیاهی )بی خطر برای مگس

ترمیم نماید. لذا در جهت تقویت این عامل مهم بیولوژیک، مصرف کود دامی پوسیده و محدود کردن مصرف آفاتکش هاا )باویژه خطرناا      

 فاکتورهاای   به توجه کشور، در ای گلخانه یها کشت افزایش روند به توجه با برای دشمنان طبیعی و موجودات غیرهدف( توصیه می گردد.

 شاامل  ای گلخاناه  محصاوالت  تولیاد  در بر انرژی های نهاده. است ناپذیر اجتناب امری ها گلخانه در انرژی مصرف وری بهره بر تاثیرگذار

 شاده  مصرف انرژی و فسیل سوخت الکتریسیته، جریان انسانی، نیروی مصرفی، آب شیمیایی، سموم شیمیایی، کود بذر، بستر تهیه های نهاده

 تولیاد  هاای  قطاب  از یکای  عناوان  به ورامین منطقه در تحقیقاتی کار یک انجام لذا. باشد می مصرف بازار به گلخانه محصوالت انتقال برای

 آن کااهش  راهکارهای ارائه و ورامین منطقه های گلخانه غالب محصوالت کشت در انرژی جریان تحلیل و کشور در ای گلخانه محصوالت

 تولیاد  در انارژی  شدت و کارایی انرژی، مصرف بررسی به پژوهش این دلیل همین به. بود ضروری منطقه این در گلخانه پایدار توسعه برای

 شد پرداخته ورامین منطقه در موجود های سازه ای گلخانه مختلف محصوالت



 

 

گلخانه تولید خیار موجود در  30گلخانه، بررسی میدانی به صورت تصادفی در برداری در یک ها، عالوه بر تمرکز دادهآوری دادهبرای جمع

ها، بذر، آبیاری، حمل و نقل بود. کشهای انرژی در این مطالعه شامل، انرژی کود، مکانیکی، کارگری، آفتمنطقه ورامین نیز انجام شد. نهاده

های مهم انرژی نیز محاسبه گردیدند. نتایج حاصله دار انرژی خروجی، شاخصهای انرژی و مقهای مربوط به نهادهبا در اختیار داشتن داده

ترین مصرف انرژی مربوط گردید. بیش GJ/ha 1/4530ای در منطقه ورامین نشان داد که متوسط کل انرژی مصرفی برای تولید خیار گلخانه

گردیدند. انرژی صرف شده برای  2/27و  GJ/ha8/4463 )گاز مصرفی( و سموم شیمیایی بود که به ترتیب معادل های سوختبه نهاده

ها ای را داشت. علت مصرف زیاد سوخت در این گلخانهدرصد از کل انرژی صرف شده در تولید خیار گلخانه 98سوخت به تنهایی معادل 

 درصد 54/98 یاگلخانه خیار ولیدت درشده مستقیم  صرفای )پالستیک( باشد. درصد انرژی گلخانه تواند به علت نامناسب بودن پوششمی

تن در هکتار و انرژی تولیدی  261مستقیم کمتر از یک درصد محاسبه شد. عملکرد متوسط محصول صورت غیرانرژی صرف شده به و

گردیدند.  kg/MJ 057/0و بهره وری انرژیGJ/ha (4321- )، سود خالص انرژی 046/0به دست آمد. نسبت انرژی  GJ/ha 8/208معادل 

تواند باعث کاهش چشمگیری در کل مصرف انرژی در تولید خیار در منطقه ورامین سازی مصرف گاز میدر نهایت نتایج نشان داد که بهینه

 بشود.

 تغذیه، آفات، انرژی، پوشش دهی، باقیمانده سموم، آلودگی، نور مصنوعیگلخانه،  کليدواژه:

  



 

 

 مقدمه:

کشت های گلخانه ای با هکتار گلخانه می باشد.  4500استان تهران از مهم ترین قطب های تولیدات گلخانه ای کشور می باشد و دارای 

مشکالت و مسایل عدیده ای در گیر هستند و شناخت این مشکالت و مسایل گام مهمی در ارتقای تولید و کیفیت محصوالت گلخانه ای 

پروژه  9طی یک قرارداد پژوهشی با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسایل مهم کشت خیار گلخانه ای طی  می باشد. در همین راستا

 تحقیقاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

 ای در منطقه ورامینارزیابی وضعیت تغذیه خیار گلخانه-1

در  ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل، آرسنیک و نیترات-2

 محصول خیار گلخانه ای استان تهران

های تولید سبزی و مطالعه میزان آب مصرفی و کارایی مصرف آب در گلخانه-3

 صیفی

دهی و شرایط نگهداری بر خصوصیات کیفی خیار بندی، پوششبررسی اثر بسته-4

 ایگلخانه

ای در های رشد بر عملکرد خیار گلخانهبررسی اثر استفاده شب هنگام از چراغ-5

 منطقه ورامین

 ها در خیار گلخانه ای در مناطق جنوب تهرانبررسی وضعیت باقیمانده آفتکش-6

ای با رویکرد استفاده از عوامل کنترل مدیریت تلفیقی آفات خیار گلخانه-7

 بیولوژیک بومی و تولید داخل

-بررسی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در تولید محصوالت غالب گلخانه-8

 ای در منطقه ورامین

9- 

 نتایج اجرای پروژه های فوق در ادامه گزارش آورده شده است.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  
  

 

 پژوهش و نگارش:

 محسن سیلسپور
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

 

 
 

 گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی

 

 ای در منطقه ورامینخیار گلخانهارزیابی وضعیت تغذیه 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 تهرانمرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان 

 

بهبود و ارتقای شرایط فعلی کشت های گلخانه ای با تاکید بر سالمت محصول و کاهش مصرف افزایش بهره وری منابع پایه،  عنوان طرح:

 سم و کود

 014-41-10-021-99043 شماره طرح:

 محسن سیلسپور مجری مسئول طرح:

 در منطقه ورامین(Cucumis sativus. L)ارزیابی وضعیت تغذیه خیار گلخانه ای  :عنوان پروژه 
 قرارداد شماره تاریخ : پروژه  شماره مصوب 

 : محسن سیلسپورپروژه خانوداگی مجری مسئول نام ونام

 کریم عرب سلمانی: پروژه خانوداگی مجری نام ونام

 همکاران: سمانه عبدوسی خانوادگی و نام نام

 خانوادگی ناظر)ان(: و نام نام

 محل اجرا: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

 24/12/1397تاریخ شروع: 

 31/6/1400تاریخ خاتمه: 

 سارمان جهاد کشاورزی استان تهران (:ناشر) موسسه / مرکز ملی

 10شمارگان)تیتراژ(:

  1400 تاریخ انتشار:

  



 

 

 چکيده:

تولید این محصول درصد تولیدات گلخانه ای کشور به خیار گلخانه ای اختصاص دارد. استان تهران از نطر سطح زیر کشت و  80بیش از 

تن در سال( به استان تهران اختصاص دارد که از  525000درصد تولید این محصول) 26مقام اول کشور را داراست، به گونه ای که بیش از 

لید گردد. این در حالی است که میانگین توهکتار گلخانه که در سه شهرستان ورامین، پاکدشت و پیشوا مستقر هستند، تولید می 2000سطح 

ن مسایل تغذیه گیاه می باشد. تغذیه گیاه به عنوان یک عامل تاثیرگزار تابع عوامل آدر گلخانه ها واریانس زیادی دارد که یکی از دالیل 

محیطی است. لذا تعیین دقیق میزان عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نیازمند یک روش علمی مبتنی بر شاخص های کمی و قابل اندازه گیری می 

د تا بتوان کمبود عناصر غذایی را تشخیص داد. به منظور مطالعه وضعیت تغذیه ای خیار گلخانه ای و  شناخت محدودیت های تغذیه باش

ای این محصول در شهرستان های ورامین، پاکدشت و پیشوا که بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را در استان تهران به خود 

به عنوان گلخانه هدف در سطح منطقه انتخاب شد. از هر یک از گلخانه های فوق نمونه برداری برگ انجام  گلخانه 37احتصاص داده اند، 

شد. در نمونه های برگ، غلظت عناصر غذایی پرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و عناصر کم مصرف شامل آهن، 

ارزیابی وضعیت تغذیه خیار گلخانه ای با  غذیه ای گلخانه های موصوف ارزیابی شد.روی، بور، مس، منگنز، تعیین شد و نهایتا وضعیت ت

های مورد مطالعه از وضعیت نتایج نشان داد که وضعیت تغذیه ای گلخانه( انجام شد. DOPاستفاده از روش انحراف از درصد یهینه )

پژوهش، کلسیم، منیزیم و منگنز و پتاسیم بیشترین کمبود را در بین عناصر بر اساس اطالعات به دست آمده از این مناسبی برخوردار نیستند. 

های مطالعه شده به شرح های مطالعه شده را دارا بودند. اولویت کمبود عناصر غذایی در گلخانهغذایی در گلخانه

Ca>Mg>Mn>K>B>Zn>Fe>N>Cu>P .منطقه، عناصر کلسیم،  بنا براین بر اساس اطالعات به دست آمده از کل گبخانه های بود

، کاربرد این عناصر در گلخانه های تولید خیار ضروری منیزیم و منگنز در اولویت اول تا سوم کمبود قرار دارند و برای نیل به حداکثر تولید

 است.

 خیار گلخانه ای، اعداد مرجع، نیتروژن، فسفر، پتاسیم  های کليدی: واژه

 بيان مسئله:

شرایط کامال کنترل شده انجام می شود و سعی بر این است تا کلیه عوامل محیطی موثر بر رشد و عملکرد گیاه، در حد تولید در گلخانه در 

د بهینه باشد تا عملکرد به حداکثر برسد. بنابراین به دلیل هزینه های باالی احداث گلخانه، چنان چه عملکرد از حدی پائین تر باشد، تولی

ای را به خود اختصاص داده درصد تولید محصوالت گلخانه 80ای بیشترین سطح زیرکشت و  بیش از گلخانه اقتصادی نخواهد بود. خیار

شود. مشاهدات های ورامین، پیشوا و پاکدشت تولید میای کشور در استان تهران، در شهرستاندرصد تولید خیار گلخانه 26است. بیش از 

تن در هکتار متغیر است. این  300تا  100های تولید خیار واریانس زیادی دارد و از  نشان می دهد که عملکرد در واحد سطح گلخانه



 

 

 آنها، آهکی باالی چنینهم و هاگلخانه خا  حاصلخیزی وضعیت توجه به موضوع به عوامل مختلف، از جمله تغذیه گیاه ارتباط دارد. با

ای باشد. از طرف عوامل کاهش عملکرد خیار گلخانه این از تواند یکیمی نامتعادل تغذیه دیگر عبارتبه و غذایی عناصر از برخی کمبود

دیگر، به دلیل بدمصرفی کود، به ویژه کودهای حاوی فسفر و نیتروژن در برخی گلخانه ها، غلظت این عناصر در خا  به شدت باال رفته و 

خیار  تغذیه اصلی اهداف از نموده است. از آن جایی که یکی موجبات بروز سمیت فسفر و بیش بود نیترات را در خیار گلخانه ای را فراهم

در راستای افرایش  گیاه تغذیه موثر روش یک کوددهی است، در این راستا، تعیین مؤثر مدیریت واسطه به خالص درآمد افزایش گلخانه ای،

داشتن اطالعات دقیق از وضعیت تغذیه ای گیاه  مندنیاز گیاه نیاز مورد عناصر غذایی دقیق اصلی می باشد. از این رو، تعیین عملکرد، هدف

نمود. با تکیه بر شواهد و مشاهدات، اطالعات مدون و دقیقی در خصوص  تعیین را عناصرغذایی کمبود یا بیش بود میزان بتوان می باشد تا

این محصول نیز در گلخانه های تولیدی های تولید خیار در دست نیست. هم چنین، وضعیت تعادل تغذیه ای کمبود عناصر غذایی در گلخانه

 مبهم می باشد. با این تفاصیل، جهت نیل به تولید حداکثر، سواالت محوری زیر در خصوص این پروژه مطرح می باشد.

 آیا غلظت عنصر غذایی نیتروژن در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 د مطلوب است؟آیا غلظت عنصر غذایی فسفر در برگ خیار گلخانه ای در ح

 آیا غلظت عنصر غذایی پتاسیم در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 آیا غلظت عنصر غذایی کلسیم در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 آیا غلظت عنصر غذایی منیزیم در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 در حد مطلوب است؟آیا غلظت عنصر غذایی آهن در برگ خیار گلخانه ای 

 آیا غلظت عنصر غذایی روی در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 آیا غلظت عنصر غذایی منگنز در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 آیا غلظت عنصر غذایی مس در برگ خیار گلخانه ای در حد مطلوب است؟

 حد مطلوب است؟آیا غلظت عنصر غذایی بور در برگ خیار گلخانه ای در 

 آیا تعادل تغذیه ای بین عماصر غذایی در برگ خیار وجود دارد؟

 اولویت تغذیه خیار گلخانه ای با کدام عنصر است؟

 آیا غلظت عناصر غذایی در برگ در حد بیشبود قرار دارند؟

 موقعيت جغرافيايی اجرای پروژه 

 پیشوا در حال اجرا می باشد.پروژه در محدوده جغرافیایی شهرستان های ورامین، پاکدشت و 



 

 

 ضرورت انجام پژوهش:

درصد تولید محصوالت گلخانه ای را در  2/82خیار گلخانه ای مهمترین محصول سبزی و صیفی گلخانه ای کشور است. این محصول، 

اختصاص داده است.  کشور به خود اختصاص داده است. استان تهران رتبه اول تولید و سطح کشت خیار گلخانه ای در کشور را به خود

تن در استان تهران تولید می شود. سطح زیر کشت خیار گلخانه ای در استان تهران  524597درصد از تولید خیار گلخانه ای به میزان  3/26

گلخانه  عملکرد خیار گلخانه ای در (.  میانگین1396هکتار است که در سه شهرستان ورامین، پاکدشت و پیشوا متمرکز است)بی نام،  1956

حد  در تواندمی دیگر، گیاه هر مانند گیاه، این تولید مساعد مقدار کامالً شرایط تحت است های استان تهران واریانس زیادی دارد. بدیهی

از طرف دیگر، مصرف کود در گلخانه های تولید خیار از الگوی خاصی پیروی نمی کند و . باشد آن به نزدیک حدی در یا و ژنتیکی پتانسیل

تن در هکتار نیز از انواع کودهای شیمیایی استفاده می شود. این در حالی است که اطالعات مدون ودقیقی در خصوص  2در مواردی تا 

 عوامل اندازه کمبود یا بیش بود عناصر غذایی در این گلخانه ها وجود ندارد. هم چنین تعادل تغذیه ای نیز در گیاه، مبهم است. بنابراین هر

. گرددترمینزدیک خود ژنتیکی به پتانسیل هم خیار گلخانه ای عملکرد باشند، مطلوبتر...( و مدیریت، نهادهها محیطی، شرایط) ولیدت در مؤثر

 توجه به با که دارند عملکرد گلخانه داران پیشرو نقش به هکتار نسبت در عملکرد میانگین بودن کمتر در عواملی شد آنچه گفته اساس بر

 تغذیه دیگر عبارتبه و غذایی عناصر از برخی بیشبود یا و کمبود آنها، آهکی باالی همچنین و گلخانه ها خا  حاصلخیزی وضعیت

بنا براین شناخت وضعیت تغذیه ای گیاه و اولویت بندی عناصر غذایی در راستای تولید بهینه، از  .باشد عوامل این از تواند یکیمی نامتعادل

. کوددهی است مؤثر مدیریت واسطه به خالص درآمد افزایش معدنی گیاهان، تغذیه اصلی اهداف از می باشد. یکیاولویت های پژوهشی 

 عامل یک عنوانبه گیاه (. تغذیه2004باشد)مورا فیلهو، می گیاه تغذیه علم از محققین بسیاری هدف گیاه تغذیه موثر روش یک تعیین

 علمی روش نیازمند گیاه نیاز مورد عناصر غذایی دقیق تعیین لذا است، محیطی شرایط و غذایی عناصرمتقابل  اثرهای از تابعی تأثیرگذار،

کیفیت  و عملکرد کاهش عمده عل از ( یکی1993نمود)تیسدل،  تعیین را عناصرغذایی کمبود میزان بتوان تا گیری استاندازه بر مبتنی

. (2001)ملکوتی و طباطبایی،  داد ارتباط  نامطلوب تغذیه دیگر، عبارتیبه و کودمتعادل  مصرف عدم به توانمی را کشاورزی محصوالت

 مناسب منابع و مقادیر توصیه به نسبت نتایج حاصله به توجه با و شده شناسایی غذایی مصرف عناصر و جذب در مؤثر عوامل باید بنابرابن

 رشد گیاهان، افزایش منظوربه غذایی مواد مدیریت در شده موارد ذکر شناسایی نمود، بنابراین اقدام آنها مصرف زمان و کودهای شیمیایی

 ( به همین دلیل، ارزیابی وضعیت2000: طاهری و ملکوتی، 2001اجتنابناپذیر است)ملکوتی و طباطبایی،  و ضروری کیفیت و بهبود و تولید

 ضروری و عملکرد گیاه در موجود عناصر میزان خا ، در استفاده قابل عناصر غذایی میان ارتباط به یابی دست جهت گیاهان ایتغذیه

 کمبود تشخیص خیار گلخانه ای ، توسط شده جذب غذایی بین عناصر تعادل وضعیت بررسی پژوهش، این از (. هدف2011است)پریرا، 

 بود. بهینه درصد از انحراف از شاخص استفاده با ها آن به نیاز ترتیب تعیین و عناصر غذایی



 

 

 پيشينه پژوهش:

درصد تولید محصوالت گلخانه ای را در  2/82خیار گلخانه ای مهمترین محصول سبزی و صیفی گلخانه ای کشور است. این محصول، 

کشور به خود اختصاص داده است. استان تهران رتبه اول تولید و سطح کشت خیار گلخانه ای در کشور را به خود اختصاص داده است. 

تن در استان تهران تولید می شود. سطح زیر کشت خیار گلخانه ای در استان تهران  524597ولید خیار گلخانه ای به میزان درصد از ت 3/26

عملکرد خیار گلخانه ای در گلخانه  میانگین(.  1396هکتار است که در سه شهرستان ورامین، پاکدشت و پیشوا متمرکز است)بی نام،  1956

حد  در تواندمی دیگر، گیاه هر مانند گیاه، این تولید مساعد مقدار کامالً شرایط تحت است زیادی دارد. بدیهیهای استان تهران واریانس 

از طرف دیگر، مصرف کود در گلخانه های تولید خیار از الگوی خاصی پیروی نمی کند و . باشد آن به نزدیک حدی در یا و ژنتیکی پتانسیل

از انواع کودهای شیمیایی استفاده می شود. این در حالی است که اطالعات مدون ودقیقی در خصوص تن در هکتار نیز  2در مواردی تا 

 عوامل اندازه کمبود یا بیش بود عناصر غذایی در این گلخانه ها وجود ندارد. هم چنین تعادل تغذیه ای نیز در گیاه، مبهم است. بنابراین هر

. گرددترمینزدیک خود ژنتیکی به پتانسیل هم خیار گلخانه ای عملکرد باشند، مطلوبتر...( و ههامدیریت، نهاد محیطی، شرایط) تولید در مؤثر

 توجه به با که دارند عملکرد گلخانه داران پیشرو نقش به هکتار نسبت در عملکرد میانگین بودن کمتر در عواملی شد آنچه گفته اساس بر

 تغذیه دیگر عبارتبه و غذایی عناصر از برخی بیشبود یا و کمبود آنها، باالیآهکی  همچنین و گلخانه ها خا  حاصلخیزی وضعیت

بنا براین شناخت وضعیت تغذیه ای گیاه و اولویت بندی عناصر غذایی در راستای تولید بهینه، از  .باشد عوامل این از تواند یکیمی نامتعادل

. کوددهی است مؤثر مدیریت واسطه به خالص درآمد افزایش ی گیاهان،معدن تغذیه اصلی اهداف از . یکیاولویت های پژوهشی می باشد

 عامل یک عنوانبه گیاه (. تغذیه2004باشد)مورا فیلهو، می گیاه تغذیه علم از محققین بسیاری هدف گیاه تغذیه موثر روش یک تعیین

 علمی روش نیازمند گیاه نیاز مورد عناصر غذایی دقیق تعیین لذا است، محیطی شرایط و غذایی متقابل عناصر اثرهای از تابعی تأثیرگذار،

کیفیت  و عملکرد کاهش عمده عل از ( یکی1993نمود)تیسدل،  تعیین را عناصرغذایی کمبود میزان بتوان تا گیری استاندازه بر مبتنی

. (2001داد)ملکوتی و طباطبایی،  ارتباط  نامطلوب تغذیه دیگر، عبارتیبه و متعادل کود مصرف عدم به توانمی را کشاورزی محصوالت

 مناسب منابع و مقادیر توصیه به نسبت نتایج حاصله به توجه با و شده شناسایی غذایی مصرف عناصر و جذب در مؤثر عوامل باید بنابرابن

 رشد گیاهان، افزایش منظوربه غذایی مواد مدیریت در شده موارد ذکر شناسایی نمود، بنابراین اقدام آنها مصرف زمان و کودهای شیمیایی

 ( به همین دلیل، ارزیابی وضعیت2000: طاهری و ملکوتی، 2001اجتنابناپذیر است)ملکوتی و طباطبایی،  و ضروری کیفیت و بهبود و تولید

 ضروری عملکردو  گیاه در موجود عناصر میزان خا ، در استفاده قابل عناصر غذایی میان ارتباط به یابی دست جهت گیاهان ایتغذیه

 کمبود تشخیص خیار گلخانه ای ، توسط شده جذب غذایی بین عناصر تعادل وضعیت بررسی پژوهش، این از هدف (.2011است)پریرا، 

 بود. بهینه درصد از انحراف از شاخص استفاده با ها آن به نیاز ترتیب تعیین و عناصر غذایی



 

 

 کشاورزی محصوالت در کیفی و کمی افزایش گیاه در و خا  در غذایی عناصر بین مناسب نسبت رعایت کود و بهینه مصرف کلی، طوربه

 خا  ارزیابی حاصلخیزی یعنی خا  در گیاه استفاده قابل غذایی مقدار عناصر از اطالع متعادل، کوددهی در. دارد اهمیت فوقالعادهای

 مناسب و شکل در کافی، مقداربه گیاه غذایی عناصر عرضهدر  خا  قدرت تخمین میتوان را خا  باشد. ارزیابی حاصلخیزیمی ضروری

 کیفی و کمی افزایش در غذایی عناصر بین  تناسب رعایت و کود بهینه مصرف(.  1378همکاران  و ثواقبی) نمود بیان رشد برای بهینه نسبت

 و خا  کمبود، آزمون عالیم مشاهده جمله از مختلفی هایروش غذایی از عناصر به گیاه نیاز تعیین برای. دارد زیادی محصول اهمیت

عناصر  تعادل مطالعه نیز و گیاه ایتغذیه وضعیت سنجش اخیر، هایسال (. در2008نمود )ملکوتی و همکاران،  استفاده توانمی گیاه تجزیه

 خا ، آزمون روش از منظور ین(.  بد1995است )ملکوتی و همایی،  گیاهی بوده تغذیه علم هایتوصیه تریناساسی از یکی گیاه در غذایی

 (  تجزیه1996است)ساجدی،  محاسنی و معایب دارای که هرکدام شودمی استفاده آنها از تلفیقی یا ظاهری عالئم و تشخیص گیاه تجزیه

 )دریاشناساست  خا  آزمون صحت و جذب میزان طریق نمایش از کودی هایتوصیه کردن بهینه در اهمیتی پر که نقش است ابزاری گیاه

گیرد. می قرار گیاهان استفاده مورد گیاهان تغذیه بهبود برای طور زیادیبه اخیر هایسال در ابزار یک عنوان به گیاه (.  تجزیه1389 ثقفی، و

و  گیاه در موجود عناصر میزان خا ، در استفاده قابل عناصر غذایی میان ارتباط به یابیدست جهت گیاهان ایتغذیه ارزیابی وضعیت

 ( 2011است )پربرا و همکاران،  ضروری عملکرد

 گیاه، تکامل و رشد از مراحل خاصی در برگ در غذایی عناصر است، غلظت متابولیسم گیاه محل ترینمهم و تریناصلی برگ که آنجا از

که  شرطی به حاصله، نتایج تفسیر و برگ تجزیه (. بنابراین2000.، طاهری و ملکوتی، 2009دارد )طاهری،  عملکرد گیاه با خوبی همبستگی

 مورد مناسب توصیه کودی برای و کرده فراهم گیاه تغذیه وضعیت از اطالعات خوبی تواندمی شود، انجام استاندارد هایروش اساس بر

 برای مناسبی روش کهاینبه باشد؛ مشروط مفید تواندمی گیاه هایبافت شیمیایی تجزیه ای گیاه،تغذیه وضعیت سنجش در .گیرد قرار استفاده

 عبارتبه(.  1375سجادی ) شود گرفته کاربه( شده تعیین هاینرم مقایسه با استناد به) غذایی هاینارسایی تشخیص و تحلیل نتایج و تجزیه

 گیاه تجزیه صورتی در بنابراین. دارد اهمیت زیادی تجزیه این از حاصل نتایج تفسیر چگونگی تجزیه گیاه، نتایج از استفاده هنگام دیگر،

 نتایج تفسیر و استاندارد صحیح هایروش از برداری،نمونه مناسب برداشت عضو و بردارینمونه زمان شدن رعایت بر عالوه است که مفید

 بهبود و عملکرد افزایشدر  گام مهمی غذایی عناصر بین وجود تعادل طرفی، از  (. 1993 همکاران و مونتانس)گردد  استفاده نیز گیاه تجزیه

-به نتایج تفسیر به تجزیه، هایروش بودن و استاندارد بردارینمونه زمان دقیق رعایت بر عالوه گیاه، کارآیی تجزیه. باشدمی محصول کیفیت

 از آمده دستبه نتایج عمده تفسیر هایروش از دریس و کفایت حد بحرانی، (. غلظت1993دارد)مونتانس،  بستگی نیز تجزیه از دست آمده

یا  کمبود حد صرفاً کفایت، دامنه و بحرانی نقطه هاییعنی روش گیاه تجزیه نتایج تحلیل و تجزیه متداول هایدر روش. باشندمی گیاه تجزیه



 

 

 این با است، رسیده اثبات گیاهان به تغذیه در آن اهمیت که غذایی عناصر بین لیکن تعادل شده، تعیین جداگانه طوربه عنصر هر برای سمیت

 (.1990شوند)سامنر، نمی ارزیابی هاروش

 بین روابط متقابل اساس بر که چرا کند،می ایجاد تشخیص در را مطلق، اشتباهاتی به صورت غذایی عناصر بحرانی غلظت از استفاده  

شود)باسلی و همکاران،  گیاه در دیگر غذایی عناصر کاهش یا افزایش باعث گیاه غذایی در عنصر یک افزایش است غذایی، ممکن عناصر

 طول در مدت کوتاه تفسیر عنوان ابزارهای به برگ تجزیه از آمده دست به غذایی عناصر کفایت دامنه و بحرانی هایغلظت چنین(. هم1997

 رشد فصل همان طول در کود کاربرد به اقدام توان فورامی هاداده تفسیر یافتن سرعت با تنها باشد کهو استفاده می تفسیر قابل رشد فصل

ارزیابی  کل ایتغذیه تعادل گیریاندازه بدون را غذایی عناصر بود زیاد یا کمبود مقادیر هاروش (. این2008کرد )سیرواستاو و همکاران، 

 حد صرفاً کفایت دامنه و بحرانی نقطه هاییعنی روش گیاه تجزیه نتایج تحلی و تجزیه متداول های(. در روش2000کنند )مورا فیلهو، می

 رسیده اثبات گیاهان به تغذیه در آن اهمیت که غذایی عناصر بین لیکن تعادل شده، تعیین جداگانه طوربه عنصر هر برای یا سمیت کمبود

 (. 1990شوند)سامنر، نمی ارزیابی هاروش این با است

 صورت به هامحدوده از این کدام هر که شودمی بیان بیشبود و کفایت کمبود، صورت محدوده به بحرانی غلظت روش به تجزیه نتایج تفسیر

 شده ها پوشیدهغلظت وسیع هایمحدوده درون در عناصر متقابل اثرات این روش، در. است شده رشد ارائه از معینی سنین برای مرجع ارقام

 چندگانه های ارزیابی وضعیت تغذیه ای گیاه، روش تشخیص(. یکی دیگر از روش 1992نیستند)پرنت و دافیر،  تفکیک قابل و است

را  عناصر متقابل اثرات عناصر همه به عنصر یک نسبت نظر گرفتن در با (CNDعناصر) چندگانه تشخیص ( می باشد. روشCNDعناصر)

-می محاسبه کلیه عناصر هندسی میانگین به نسبت غذایی عنصر هر وضعیت CNDسامانه  در چنین(. هم1992دارد)پرنت و دافیر، می بیان

 غذایی عناصر نسبت از استفاده با دریس یکی دیگر از روشه ای تشخیص وضعیت تغذیه ای گیاه، روش دریس می باشد. در روش .شود

 به را غذایی نیاز ترتیب چنینو هم غذایی عناصر نسبی تعادل توان می آن به کمک که شودمی محاسبه شاخصی غذایی، عنصر برای هر

 و ملکوتی) باشدپذیر می امکان گیاه رشد از مرحله هر در ، تشخیص کفایت حد و بحرانی غلظت روش خالف بر داد و نشان کمی صورت

 می از گیاهان زیادی تعداد برای اطمینان قابل  مرجع نبودن معیارهای اختیار در دریس روش کاربردی جمله مشکالت از(. 2008 همکاران،

 و هاشاخص دریس روش در که است دیگر این مسأله. کندمی محدود گیاهان برای را روش از این استفاده وسیع، کاربرد خالف بر که باشد

-مشخص تنها بلکه کنند،نمی را مشخص خاصی عنصر زیادبود یا کمبود مطلق طورگاه بههیچ ، موجود معیارهای براساس شده اعداد محاسبه

مقابل، روش ساده و کاربردی  دارد. در قرار بسندگی از فراتر یا حد  بسندگی زیر عناصر سایر به نسبت مربوطه عنصر هستند که آن کننده

صفر  یا منفی مثبت، اعداد صورتبه را هاآن و را محاسبه انحراف از درصد بهینه، همانند روش دریس، برای هر عنصر غذایی شاخصی

 همکاران، و ملکوتی؛ 1993 مونتانس،) باشدمی گیاه در غذایی عنصر مناسب یا غلظت کمبود زیادی، بیانگر ترتیببه که نماید،می مشخص



 

 

از روش های جدید تفسیر نتایج تجزیه گیاه می باشد که در آن برای هر عنصر غذایی   (DOP)(. روش انحراف از درصد بهینه 2008

وده های عددی هر عنصر غذایی نشان دهنده وضعیت مطلوب شاخصی را محاسبه و آنها را بصورت اعداد و ارقامی نشان می دهد که محد

ین ترتیب با بررسی روند تغییرات عددی غلظت هر عنصر نسبت به سایر عناصر غذایی در . بدیا نا مطلوب عنصر غذایی در گیاه می باشد

و توصیه های کودی مناسب بر اساس گیاه می توان محدودیت های تغذیه ای گیاه را شناسایی، الویت های تغذیه ای گیاه را ساماندهی 

  (.1993)مونتاس، شدت محدودیت عناصر غذایی و ترتیب الویت بدست آمده ارائه نمود

تاکنون، وضعیت تغذیه ای بسیاری از مجصوالت کشاورزی با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه مشخص شده است. به عنوان مثال 

 در زیادی های(. بر اساس این پژوهش، تفاوت1384)تدین نژاد،  صفهان با این روش ارزیابی گردیدوضعیت تغذیه ای خیار گلخانه ای در ا

 از کشت آنها اطالعات مقدار و دارانگلخانه دانش در تفاوت علت آن که داشت وجود ایتغذیه وضعیت نظر از نظر های موردگلخانه

(. نتایج 1386)گودرزی،  طی پژوهش دیگری، ارزیابی وضعیت تغدیه ای انگور با این روش انجام شد .گردید ذکر گلخانه در خیار محصول

از  انگور هایباغ در بور و روی مس، منگنز، آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، عناصر بین عناصر غذایی تعادل نشان داد که عدم

ای به روش انحراف از درصد بهینه که باشد. در مطالعهمی وبویراحمد منطقه کهگیلویه در محصول این کیفیت و عملکرد کاهش مهم عوامل

و همکاران.  پوری دردبود ) P>Ca>Mn>K>Fe>Cu>Zn>Mg>Nدر مورد هلو انجام شد، ترتیب نیاز غذایی درخت هلو به صورت  

، جیدیو م صمدییزیم در حالت عدم تعادل قرار دارند )(. مطالعه وضعیت غذایی تاکستان های ارومیه نیز نشان داد که روی و من1391

(.  در پژوهشی دیگر، وضعیت تغذیه ای انگور با استفاده از روش انجراف از درصد بهینه تعیین شد و مشخص شد که عناصر غذایی 1389

 این پژوهش، در چندین(  1995 و 1993)  همکاران و مونتاس .(1388کلسیم، آهن و منگنز در حد نامتعادل بودند )بیگدلی و همکاران. 

(  1995)  همکاران و یوانمائو. شدند یادآور را آن استفاده از هایقابلیت هایی، آزمایش انجام با و داده مطالعه قرار و بررسی مورد را روش

.  کردند شناسایی را غذایی عناصریکمبود  و داده قرار بررسی مورد را سیب های در باغ ای تغذیه هایناهنجاری روش، این از استفاده نیز با

)  و اندرسون صالیح. دند کر بررسی گیالس در را ای تغذیه تعادل  بهینه درصد از انحراف شاخص از استفاده با(  2007)همکاران  و جیمنز

 شاخص(  2011)  مجیدی و صمدی .کردند محاسبه کاج برای را بهینه درصد از شاخص انحراف(  2002)  صالیح و برا  و(  1999

 همه در درصد بهینه از انحراف شاخص پژوهش، این نتایج براساس .نمودند تعیین بیدانه سفید انگور برای را درصد بهینه از انحراف

 .بود مطالعه مورد انگور هایباغ در شده جذب عناصر غذایی تعادل عدم بیانگر که بود صفر از تر خیلی بزرگ ،کم عملکرد با هایتاکستان

 نتایج شد، هلو انجام درختان ای تغذیه وضعیت ارزیابی برای و دریس بهینه درصد از انحراف هایروش از استفاده که با پژوهشی در

 مارمارای ناحیه در( 2002همکاران  و گین (. سویر1995 همکاران، و مونگ) آمد دست به روش دو از هر عناصر بندی گروه برای مشابهی

 تعادل نشان دادندکه ، بحرانی حد تعیین روش با زیتون هایدر باغ برگ عناصر مقادیر و خا  شیمیایی و فیزیکی  وضعیت بررسی با ترکیه



 

 

(  2005)  گلمحمدی.  شودمی دیده وفور بور به و روی منیزیم، پتاسیم، کمبود و باشدمی حد استاندارد از تر یین پا هاباغ غذایی عناصر

 با( 2007)  همکاران و طاهری .شودمی دیده تر بیش زیتون هایباغ در و نیتروژن بور روی، ، منیزیم ، پتاسیم عناصر کمبود که گزارش کرد

از آن جایی  .دارد وجود عناصر سایر از تربیش پتاسیم، کمبود کردند که گزارش طارم هایباغ خا  شیمیایی و خصوصیات فیزیکی بررسی

که اطالعات مدونی در خصوص وضعیت تغذیه ای خیار گلخانه ای، بیش بود یا کمبود عناصر غذایی و تعادل عناصر غذایی خیار گلخانه 

ای در منطقه موجود نیست، این پژوهش با هدف  بررسی وضعیت تعادل تغذیه ای بین عناصر غذایی برگ خیار گلخانه ای در دشت 

 انجام شد. بهینه درصد از انحراف بود عناصر غذایی و تعیین ترتیب نیاز به آنها از طریق شاخصورامین، شناخت کم

 روش انجام پژوهش:   

این تحقیق به صورت مطالعه میدانی در سطح گلخانه های تولید خیار گلخانه ای منطقه ورامین، پاکدشت و پیشوا انجام شد. این تحقیق در 

 نمونه برداری، آنالیز و تفسیر نتایج انجام خواهد شد.فازهای انتخاب گلخانه، 

 انتخاب جامعه آماری:

سطوح زبر کشت گلخانه های تولید سبزی و صیفی در استان تهران، شهرستان های ورامین،  دست آمدههب یبا توجه به اطالعات آمارب

عدد گلخانه  37پاکدشت و پیشوا که بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را دارا هستند، انتخاب شد. در راستای اجرای پژوهش، تعداد 

 مطالعه قرار گرفت. و مورد با مدیریت های مختلف تولید در سطح منطقه انتخاب شد

 حجم نمونه و روش نمونه گيری:

. در هر گلخانه در زمان محصول دهی، از بودروش نمونه گیری به صورت نمونه برداری مرکب تصادفی و مراجعه به گلخانه های هدف 

برگ به صورت  50د برگ نمونه برداری تصادفی صورت گرفت. بدین صورت که از جدید ترین برگ تکامل یافته در هر گلخانه تعدا

 تصادفی از بوته های سالم و عاری از بیماری برداشت شد.

 آماده سازی نمونه ها:

آزاد  یشده و در هوا دهیسپس به قطعات ناز  برو شده و سپس با آب مقطر شستشو و  هیبا آب تصف شگاهها پس از انتقال به آزمای-نمونه 

نمونه ها پس از خشک شدن با  .دشدرون آون قرار داده  وسیدرجه سلس 65 یساعت در دما 24به مدت  ها-سپس نمونه و ندشدخشک 

  ند.و در ظروف درب دار نگهداری شد ندشد برقی پودر آسیاببا هم مخلوط و 

  



 

 

 آناليز برگ:

( آنالیز شده و غلظت عناصر غذایی پرمصرف 1375نمونه های برگ با استفاده از روش های رایج موسسه تحقیقات خا  و آب )امامی، 

 ، موالر 2 هیدروکلریک اسید از)نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم( و کم مصرف )آهن، روی، منگنز، مس، بور( تعیین شد. بدین منظور، 

 عناصر منیزیم و کلسیم، عناصر غلظت. شد استفاده خشک روش اکسیداسیون به هضم از حاصل خاکستر در غذایی اصرعن شدن حل برای

 روش با ها، نمونه فتومتر، فسفر فلیم دستگاه با پتاسیم غلظت اتمی و جذب دستگاه با گیاهی عصاره در موجود منگنز و مس روی، آهن، فلزی

 در نیتروژن مقدار..شد گیری اسپکتروفتومتر اندازه دستگاه از از استفاده با  وانادات آمونیوم و هپتامولیبدات آمونیوم از استفاده با سنجیرنگ

 .شد گیری اندازه کجلتک اتوآنالیزر دستگاه با کجلدال روش به و تر از اکسیداسیون استفاده با برگ، های نمونه

DOP) تعيين شاخص انحراف از درصد بهينه
1): 

در این . مرجع همان عنصر غذایی پایه گذاری شده استغلظت با اعداد  در یرگ مبنای مقایسه غلظت عنصر غذایی مورد نظراین روش بر 

 (Cref) استاندارد مقادیر عنوانبه بودند، باال دارای عملکرد که هاییخیار گلخانه برگ ینمونه در غذایی عنصر غلظت هر میانگینپژوهش، 

بهینه  درصد از انحراف  هایشاخص تعیین برای. شد انحراف استفاده درصد هایشاخص محاسبه برای مرجع ارقامعنوان به و شده فر 

(DOPدر ) (. 1993و همکاران مونتانس) شد استفاده یک رابطه ازمورد مطالعه  گلخانه های 

DOP 1رابطه  =
100C

Cref
− 100 

 

هر  غلظت مرجع همان عنصر عذایی می باشد. Crefغلظت عنصر غذایی در برگ،   C، بهینه درصد از انحراف شاخص DOP در این رابطه

چه شاخص انحراف از درصد بهینه منفی تر باشد، نشان دهنده کمبود بیشتر آن عنصر غذایی می باشد و هر چه این شاخص از صفر بزرگ 

خوب و عملکرد باال  تیریبا مد یهاگلخانهعناصر غذایی، غلظت مرجع تعیین  یبراتر باشد، نشان دهنده بیشبود آن عنصر غذایی می باشد.

عنوان غیر  به به عنوان مرجع و بقیهگلخانه مورد مطالعه، هفت گلخانه  37از  ترتیب نیانتخاب شدند. بد( Cref) مرجع غلظت جهت تعیین

  .مرجع انتخاب شدند

 غذایی از عناصر هرکدام به نیاز ترتیب شده، گیریاندازه عناصر از کدام هر برای شده محاسبه بهینه درصد از انحراف شاخص از استفاده با

 گردید و در نهایت، با استفاده از میانگین شاخص انحراف از درصد بهینه برای هر عنصر غذایی، در مشخص مطالعه مورد گلخانه های برای

های های انحراف از درصد بهینه برای گلخانهق شاخصهمچنین جمع قدر مطلشد.  محاسبه غذایی ترتیب نیاز ،مطالعه مورد گلخانه های

 .(2)رابطه ای آن ها مشخص شودتا میزان انحراف از حالت تعادل تغذیه گردیدمحاسبه  مطالعه مورد

                                                           
1 Deviation of Optimum Percentage 



 

 

 |شاخصN| +...+ | شاخص B| + | شاخص ΣDOP=|A 2رابطه 

 

 نتايج

 مطالعه در جدول یک آورده شده است. برای عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف برگ گلخانه های مورد خالصه نتایج آنالیز

 های مورد مطالعه شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشتخالصه نتایج آنالیز برگ گلخانه -1جدول

 نیتروژن 

% 

 فسفر

% 

 پتاسیم

% 

 کلسیم

% 

 منیزیم

% 

 آهن

mg.kg-1 

 روی

mg.kg-1 

 منگنز

mg.kg-1 

 مس

mg.kg-1 

 بور

mg.kg-1 

 109.1 14.0 160.0 75.0 417.0 1.7 8.3 4.87 0.99 5.08 حداکثر

 32.3 4.5 35.5 17.5 78.5 0.1 0.8 1.30 0.28 1.63 حداقل

 59.5 9.3 72.1 47.7 194.8 0.7 4.0 3.06 0.66 3.92 میانگین

 16.4 1.9 27.9 13.7 68.8 0.4 1.8 0.86 0.16 0.66 انحراف معیار

 

 (Cref)تعيين ارقام مرجع عناصر غذايی پرمصرف و کم مصرف 

برگ گلخانه هایی که بیشترین عملکرد را داشتند استفاده شد. بدین منظور تعداد  عناصر غذایی غلظت، از (Cref) برای تعیین ارقام مرجع

 در این هفت گلخانه به عنوان غلظت مرجع پرمصرف و کم مصرف غلظت عناصر غذاییمیانگین نتخاب و نهفت گلخانه با عملکرد حداکثر ا

(Cref)  تعیین شد که نتایج آن در جدول دو آورده شده است.عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف 

 پرمصرف و کم مصرف عناصر غذایی(Cref)گلخانه های مرجع برای تعیین غلظت مرجع های خالصه نتایج آنالیز برگ گلخانه -2جدول

 نیتروژن

% 

 فسفر

% 

 پتاسیم

% 

 کلسیم

% 

 منیزیم

% 

 آهن
mg.kg-1 

 روی
mg.kg-1 

 منگنز
mg.kg-1 

 مس
mg.kg-1 

 بور
mg.kg-1 

4.42 0.66 3.80 5.78 0.90 229.79 57.29 

 

93.07 

 

 

10.00 

 

 

73.44 

 

 

و با  (Cref) بر اساس غلظت مرجع عناصر غذایی در گلخانه های مورد مطالعه (DOP)تعیین شاخص انحراف از درصد بهینه عناصر غذایی

غلظت برای هر عنصر غذایی در گلخانه های مورد مطالعه محاسبه شد که  (DOP) استفاده از رابطه دو، شاخص انحراف از درصد بهینه

 نتایج آن در حدول سه آورده شده است.

  



 

 

 در گلخانه های مورد مطالعه (DOP) شاخص انحراف از درصد بهینه عناصر غذایی -3جدول

شماره 

 گلخانه

 بور مس منگنز روی آهن منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

1.  4.8 16.7 -14.7 -11.6 -10.0 -3.9 -19.7 -46.8 5.0 -34.7 

2.  0.7 4.5 -3.9 -62.6 -88.9 -21.8 -4.0 -43.0 6.0 -32.4 

3.  -8.0 -1.5 -45.5 -86.0 -48.9 -30.1 -34.6 -11.8 -40.0 -16.9 

4.  15.5 36.4 1.6 -4.7 -76.7 -33.8 9.9 -47.3 0.0 -44.3 

5.  1.1 18.2 -38.9 -66.4 -32.2 -43.2 2.1 -24.2 -5.0 -30.5 

6.  1.6 40.9 -19.7 -59.1 41.1 12.0 5.6 -14.0 5.0 -21.6 

7.  -10.0 -3.0 -32.1 11.6 -48.9 -19.7 -30.2 -32.3 -25.0 -27.3 

8.  -0.5 50.0 -3.9 -40.5 -88.9 -37.1 23.0 -36.0 25.0 -37.5 

9.  -13.2 21.2 -38.9 10.2 -90.0 -33.0 9.9 -31.2 -5.0 -4.6 

10.  -34.3 -18.2 -29.7 -1.0 -82.2 0.0 -36.3 72.0 -15.0 -18.3 

11.  -5.7 -3.0 -24.7 17.9 -76.7 -26.0 -10.1 -35.5 5.0 -27.7 

12.  -14.3 4.5 28.2 -34.7 83.3 -7.4 -23.2 -48.9 0.0 -23.7 

13.  5.9 28.8 -3.9 -58.1 -4.4 -17.9 -12.7 -41.4 -10.0 -45.5 

14.  -63.0 -43.9 -65.8 -51.6 7.8 -65.7 -48.5 -61.8 -40.0 -56.1 

15.  -19.1 -30.3 -17.1 -35.2 27.8 -51.3 -12.7 -14.5 5.0 -19.4 

16.  -20.7 -3.0 -32.1 -20.7 43.3 -52.4 -10.1 -32.8 -25.0 -45.4 

17.  -8.9 -3.0 -17.1 -39.0 -23.3 -9.8 -7.5 -41.4 5.0 -20.4 

18.  -27.0 -3.0 -32.1 -79.3 -61.1 -21.0 -17.1 -36.0 0.0 -27.8 

19.  -20.7 10.6 -41.3 -28.3 31.1 -33.2 -62.5 -30.1 -10.0 -2.3 

20.  -18.4 1.5 7.1 -11.2 33.3 -36.0 -23.2 30.6 15.0 -33.7 

21.  -6.8 -12.1 18.9 -63.6 -78.9 -38.9 -44.2 -30.1 -25.0 -20.2 

22.  -11.1 -7.6 -29.7 -66.9 47.8 -5.2 11.7 -40.9 -10.0 -17.4 

23.  -12.0 18.2 -32.1 -24.8 -86.7 40.2 -44.2 -45.2 -30.0 8.0 

24.  -12.0 1.5 -43.4 -38.4 -77.8 -18.6 0.3 -50.5 -25.0 -13.4 

25.  -28.0 3.0 -58.2 -43.3 -84.4 82.1 -41.5 -23.7 5.0 -18.7 

26.  -16.4 -13.6 -36.6 -66.0 15.6 45.0 -35.4 -5.4 25.0 -44.0 

27.  -10.0 25.8 -1.3 -69.3 -43.3 -22.5 -52.9 -16.1 -5.0 48.6 

28.  -13.2 -28.8 -53.9 -29.7 -78.9 -24.2 -69.5 -7.5 -55.0 -2.7 

29.  -27.3 -53.0 -23.7 -44.8 -33.3 -34.5 -26.7 -40.9 -19.0 -38.7 

30.  -34.1 -57.6 -36.8 -50.0 -17.8 -47.6 -16.2 -45.2 -24.0 -30.5 

31.  10.2 10.6 12.9 43.6 -11.1 -3.5 -28.4 -38.2 -10.0 26.5 

32.  -1.6 -16.7 1.3 27.4 6.7 1.1 -4.0 -31.7 -10.0 -5.7 

33.  2.7 -13.6 -10.3 -20.9 -11.1 8.7 1.2 -26.9 -10.0 -2.7 

34.  9.1 19.7 -19.7 19.3 0.0 -15.5 30.9 4.3 40.0 -31.3 

35.  -15.2 -15.2 1.6 -30.2 -32.2 44.3 -6.6 37.1 5.0 -18.3 

36.  -3.6 4.5 -6.6 -19.0 35.6 -20.1 -15.4 -5.4 -15.0 -4.4 

37.  2.3 7.6 21.1 -22.4 11.1 -12.7 22.2 61.3 0.0 36.2 

 

 تعيين اولويت کمبود عناصر غذايی در گلخانه های مورد مطالعه

های مورد مطالع محاسبه شد، اولویت کمبود عناصر که برای هر عنصر غذایی در گلخانه (DOP) بر اساس شاخص انحراف از درصد بهینه

  ول چهار آو.رده شده است.جدغذایی در هر گلخانه مشخص شد که در 

  



 

 

 عناصر غذایی در گلخانه های مورد مطالعه و بیشبود اولویت کمبود-4جدول

 اولویت بیشبود عناصر غذایی اولویت کمبود عناصر غذایی گلخانه

1.  Mn>B>Zn>K>Ca.>Mg>Fe P>Cu>N 

2.  Mg>Ca> Mn>B>Fe>Zn>K Cu>P>N 

3.  Ca>Mg>>K>Cu>Zn>Fe>B>Mn>N>P - 

4.  Mg> Mn>B>Fe>Ca P>N>Zn>K>Cu 

5.  Ca>Fe>K>Mg>B> Mn>Cu P>Zn>N 

6.  Ca>B>K>Mn P>Mg>Fe>Zn>Cu>N 

7.  Mg>Mn>K>Zn>B>Cu>Fe>N>P Ca 

8.  Mg>Ca>B>Fe>Mn>K>N P>Cu>Zn 

9.  Mg>K>Fe>Mn>N>Cu>B P>Ca>Zn 

10.  Mg>Zn>K>N>B>P>Cu>Ca Mn>Fe 

11.  Mg>Mn>B>Fe>K>Zn>N>P Ca>Cu 

12.  Mn>Ca>B>Zn>N>Fe Mg>K>P>Cu 

13.  Ca>B>Mn>Fe>Zn>Cu>Mg>K P>N 

14.  K>Fe>N>Mn>B>Ca>Zn>P>Cu Mg 

15.  Fe>Ca>P>B>N>Mn>Zn>k Mg>Cu 

16.  Fe>B>Mn>K>Cu>N>Ca>Zn>P Mg 

17.  Mn>Ca>Mg>B>K>Fe>Zn>N>P Cu 

18.  Ca>Mg>Mn>K>B>N>Fe>Zn>P Cu 

19.  Zn>K>Fe>Mn>Ca>N>Cu>B Mg>P 

20.  Fe>B>Zn>N>Ca Mg>Mn>Cu>K>P 

21.  Mg>Ca>Zn>Fe>Mn>Cu>B>P>N K 

22.  Ca>Mn>K>B>N>Cu>P>Fe Mg>Zn 

23.  Mg>Mn>Zn>K.>Cu>Ca>N Fe>P>B 

24.  Mg>Mn>K>Ca>Cu>Fe>B>N P>Zn 

25.  Mg>K>Ca>Zn>N>Mn>B Fe>Cu>P 

26.  Ca>B>K>Zn>N>P>Mn Fe>Cu>Mg 

27.  Ca>Zn>Mg>Fe>Mn>N>Cu>K B>P 

28.  Mg>Zn>K>Cu>Ca>P>Fe>N>Mn>B - 

29.  P>Ca>Mn>B>Fe>Mg>.Zn>N>K>Cu - 

30.  P>Ca>Fe>Mn>K>N>B>Cu>Mg>Zn - 

31.  Mn>Zn>Mg>Cu>Fe Ca>B>K>P>N 

32.  Mn>P>Cu>B>Zn>N Ca>Mg>K>.Fe 

33.  Mn>P>Ca>Mg>K>Cu>B Fe>N>Zn 

34.  B>K>Fe Cu>Zn>P>Ca>N>Mn>Mg 

35.  Ca>.Mg>B>N>P>Zn Fe>Mn>Cu>K 

36.  Fe>Ca>Zn>Cu>K>Mn>N>B Mg>P 

37.  Ca>Fe Mn>B>Zn>K>Mg>P>N>Cu 

 



 

 

بر اساس اطالعات ارایه شده در جدول چهار، عنصر منیزیم بیشترین کمبود را به عنوان اولویت اول کمبود در گلخانه های مورد مطالعه به 

، در حالی که نیتروژن و مس در های مورد مطالعه، این عنصر اولویت اول کمبود بوددرصد گلخانه 32در خود اختصاص داد، به گونه ای که 

 (.1)شکل هیچ گلخانه ای اولویت اول کمبود قرار نداشت

 

 

 فراوانی گلخانه ها با اولویت اول هر عنصر غذایی-1شکل

 (ΣDOPمجموع شاخص های انحراف از درصد بهينه هر عنصر غذايی در کل گلخانه های مورد مطالعه )

 مورد مطالعه در حدول پنج آورده شده است.مجموع شاخص های انحراف از بهینه هر عنصر غذایی در کل گلخانه های 

 ( هر عنصر عذایی در کل گلخانه های مورد مطالعهΣDOPمجموع شاخص های انحراف از درصد بهینه )-5جدول 

 بور مس منگنز روی آهن منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

-401.1 

 

-3.0 

 

-721.6 

 

-1149.1 

 

-903.3 

 

-553.3 

 

-620.6 

 

-831.2 

 

-267.0 

 

-698.7 

 

 

 بر اساس اطالعات جدول فوق، کلسیم، منیزیم و منگنز و پتاسیم بیشترین کمبود را در بین عناصر غذایی در گلخانه های مطالعه شده را دارا

 اولویت کمبود عناصر غذایی در گلخانه های مطالعه شده به شرح زیر بود. بودند.

Ca>Mg>Mn>K>B>Zn>Fe>N>Cu>P 

 

 های مورد مطالعهدر گلخانه با اولويت اول کمبود عناصر غذايی
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گلخانه های مورد مطالعه بود، به برگ خیار گلخانه ای در کمبود بور شایع ترین کمبود در بر اساس اطالعات اررایه شده در جدول چهار، 

هم چنین کمبود فسفر، کم ترین ، عدد مرجع غلظت بور بوددرصد گلخانه های مورد مطالعه، غلظت بور در برگ، کم تر 92گونه ای گه در 

درصد گلخانه های مطالعه شده با کمبود فسفر در  48شیوع را در برگ خیار گلخانه ای در گلخانه های مورد مطالع داشت به گونه ای که 

 .(2)شکلبرگ خیار گلخانه ای مواجه بودند

 

 

 های دچار کمبود عناصر غذاییدرصد گلخانه-2شکل

 نتيجه گيری

در بین عناصر غذایی اطالعات به دست آمده از این پژوهش، وضعیت تغذیه خیار گلخانه ای از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.بر اساس 

پرمصرف کلسیم، منیزیم و پتاسیم بیشترین کمبود و در بین عناصر غذایی کم مصرف منگنز، بور و روی بیشترین اولویت کمبود عناصر 

انگر این مطلب است که برای دستیابی به عملکرد حداکثر، تغذیه بهینه گیاه با اولویت مصرف کلسیم، منیزیم، این موضوع بیغذایی را داشتند. 

 منگنز، بور و روی می بایست در اولویت قرار گیرد.

 پيشنهادات پژوهش: 

ی گیاه است، مورد آنالیز قرار داری تحت تاثیر غلظت عناصر معدنپیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده، کیفیت میوه که به طور معنی

 گیرد. همچنین، ضرایب هم بستگی پیرسون بین غلظت عناصر معدنی مهم بررسی گردد.

 منابع مورد استفاده :

73.0 

48.6 

78.4 
83.8 

64.9 

78.4 
73.0 

86.5 

56.8 

91.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

N P K Ca Mg Fe Zn Mn Cu B

ود
مب

 ک
ای

دار
ی 

ها
ه 

خان
گل

د 
ص

در
 

 عنصر عذايی



 

 

و  قاتیخاك وآب، سازمان تحق قاتی، موسسه تحق 982شماره  هی)جلد اول(. نشر اهیگ هی. شرح روش های تجز 1375ع،  یامام 1

 صفحه. 128. رانیوزارت کشاورزی، تهران، ا کشاورزی، آموزش

 استان گلستان. مجله هلوی باغهای در دریس روش با تغذیهای تعادل ارزیابی.  1392. دریاشناس. م. ع و پور دردی. ا ،.پ امامی، 2

 18-1 (. 2خاك، ) و آب حفاظت پژوهشهای

برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز اطالعات و فناوری. وزارت جهاد  . آمارنامه کشاورزی، جلد سوم. محصوالت باغبانی، معاونت1396بی نام.  3

 کشاورزی، تهران

های شهریتان خرمدره. ای انگور رقم بیدانه سفید در تاکستان. بررسی وضعیت تغذیه1388بیگدلی، ح.، ربیع، و.، طاهری، م.  4

 .  2060ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیالن. صفحه. 

-از گلخانه یبرخ نه دریای توسط روش انحراف از درصد بهگلخانه ارسبزیخ ایهیتغذ تیوضع نیی. تع1384م،  نژادنیتد 5

 جیآموزش و ترو قات،یاصفهان، سازمان تحق یعیکشاورزی و منابع طب قاتیمرکز تحق ،یقاتیطرح تحق ییهایاصفهان. گزارش نها

 .رانیتهران، ا کشاورزی،

 1091 هیگندم. نشر ایهیتعادل تغذ نییدر تع نهیکاربرد روش انحراف از درصد به. 1378اردالن م، ج و . م یر، ملکوت.غ یثواقب 6

 صفحه. 9. رانیخاك و آب، تهران، ا قاتیتحق مؤسسه

پژوهش های  .های لیموترش در استان هرمزگان ای باغ کاربرد روش دریس برای ارزیابی وضعیت تغذیه. 1395، ی. حسینی 7

   390-370( 4) 30. خاك

 تیری. مد نهیهای هلو با روش انحراف از درصد بهدر باغ ایهیتعادل تغذ یابی. ارز 1391م، . ع اشناسیپ و در یپور ا، امامدردی 8

 ،1، شماره 2جلد  دار،یپا دیخاك و تول

استان خوزستان. مجله چعندر قند. دریس برای چغندر قند در  استاندارد نرمهای تعیین.  1389 رضایی،. ح و. م. ع دریاشناس، 9

26 (2).185-204 . 

 . موسسه تحقیقات خاك و984روش دریس. نشریه  با قند چغندر در غذایی عناصر متعادل حد تعیین.  1375 س، ا سجادی 10

 .صفحه 43 ایران، تهران، آب،

خاك و  قاتی، مؤسسه تحق 984 هینشردریس.  در چغندر قند با روش ییحد متعادل عناصر غذا نییتع .1375. س . سجادی ا 11

  ران،یا  آب، تهران،

( CND) غذایی عناصر چندگانه تشخیص روش با کدو ای تغذیه وضعیت . ارزیابی 1396مند، م.، سپهر، ا و بایبوردی، ا.  شریف 12

 .1013-1007(, 5)48, ایران خاك و آب تحقیقات. خوی منطقه در

آن با روش انحراف از  سهیمقا و (DRIS)ه یو توص صیتشخ یقیاعداد مرجع روش تلف نییتع 1389. ع،  دییصمدی ع و مج 13

  .2، شماره  24های خاك )علوم خاك و آب(، جلد . مجله پژوهشدانهیب دیدر انگور سفبهینه  درصد



 

 

،  23انگور. نهال و بذر، جلد  یفیک اتیاز خصوص یبا عملکرد و برخ ییرابطه شاخص تعادل غذا ی. بررس 1386ا، .گودرزی ك 14

 1شماره 

روش دریس و مقایسه آن با روش انحراف از  از استفاده با چغندرقند تغذیهای وضعیت ارزیابی.  1391 ع، صمدی و ن میران 15

.  61 شماره ، 16 جلد خاك، و آب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله. درصد بهینه در استان آذربائیجان غربی.

 20 تا 197 های

16 Parent, L. E. and Dafir, M. (1992). A theoretical concept of compositional nutrient diagnosis. 

Journal of American Society for Horticultural Science, 117, 239–24. 

17 Daryashenas, A. and Saghafi, K. (2011). Compositional nutrient diagnosis for Sugar beet. 

Journal of Soil Research (Soil and Water Sci), 25(1), 1-12. (In Farsi) 

18 Khiari, L., Parent, L.E. and Tremblay, N. (2001a). Critical compositional nutrient indexes for 

sweet corn at early growth stage. Journal of Agronomy, 93, 809–814. 

19 Khiari, L., Parent, L.E. and Tremblay, N. (2001b). The phosphorus compositional nutrient 

diagnosis range for potato. Journal of Agronomy, 93, 815–819. 

20 Khiari, L., Parent, L.E. and Tremblay, N. (2001c). Selecting the high-yield subpopulation for 

diagnosing nutrient imbalance in crops. Journal of Agronomy, 93, 802–808. 

21 Malakouti M.J., Keshavarz P., and Karimian N.A. 2008. A comprehensive approach towards 

identification of nutrients deficiencies and optimal fertilization for sustainable agriculture. 7th Ed. 

Tarbiat Modars University Press, Tehran, Iran, p. 755. 

22 Montanes L, Heras L, Abadia J and Sans M, 1993. Plant analysis interpretation based on a new index: 

deviation from optimum percentage (DOP). Journal of Plant Nutrition 16: 1289-1308. 

23 Sharma J, Shikhamany SD, Singh RK and Raghupathi HB, 2005. Diagnosis of nutrient imbalance in 

Thompson seedless grape grafted on Dog Ridge rootstock by DRIS. Soil Science and Plant Analysis36: 

2823-2838. 

24 Sumner ME, 1990. Advances in the use and application of plant analysis. Communications in Soil 

Science and Plant Analysis 21(13-16): 1409-1430. 



 

 

25 Taheri M. 2009. Study of nitrogen absorption and metabolism and its effect on vegetative growth of 

some olive cultivate. PhD Thesis, Tehran University, 140p. 

26 Taheri M., and Malakouti M. 2000. Necessity of optimization use of fertilizers to increase the yield and 

quality of the olives. Soil and Water Research Institute, 66: 56-67. (In Persian) 

 1پيوست 

  

 نمايی از برگ خيار گلخانه ای انتخاب برگ برای نمونه گيری
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 چکيده:

هایی هستند که سالمت جامعه مصرف ترین آالیندههای شیمیایی از جمله نیترات و فلزات سنگین مثل سرب، کادمیوم، نیکل از مهمآالینده

بدن اندازند. این االینده ها از راه های مختلف از جمله مصرف مواد غذایی آلوده از جمله محصوالت گلخانه ای وارد کننده را به خطر می

می شوند. بنابراین ضروری است که مطالعه وضعیت این آالینده ها در محصوالت گلخانه ای از جمله خیار پرداخته شود. این پژوهش با 

هدف ارزیابی وضعیت آالینده های نیترات و فلزات سنگین در خیار تولیدی گلخانه های شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت اجرا شد. 

گلخانه به عنوان نماینده گلخانه های منطقه به صورت پراکنده در منطقه مطالعاتی به عنوان گلخانه هدف  34ژوهش، تعداد برای انجام پ

انتخاب شد. از هر گلخانه خیار در فصل تولید، نمونه برداری از محصول انجام شد. بدین منظور، از هر گلخانه خیار، یک نمونه مرکب 

های این منطقه، نمونه برداری از نیمه اسفند ماه شروع شد.  د. با توجه به تاریخ کشت محصول خیار در گلخانهعدد خیار( تهیه  ش 30)شامل 

نمونه ها پس از برداشت بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شده و پس از خشک شدن، بصورت پودر در آمد. میزان نیترات نیز به روش احیای 

نجام شد. فلزات سنگین نیز با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. غلظت نیترات و فلزات نیتریتی و با دستگاه اسپکتروفتومتر ا

نتایج نشان داد که ها در محصول مقایسه شد و میانگین انحراف از حداکثر مجاز مشخص شد. سنگین با حداکثر مجاز غلظت این آالینده

میکروگرم در  5/1میکروگرم در کیلوگرم وزن تازه(، کادمیوم ) 7/15شامل سرب ) میانگین غلظت فلزات سنگین در وزن تازه میوه خیار

میکروگرم بر کیلوگرم وزن تازه( با بیشینه رواداری این  7/9میکرو گرم بر کیلوگرم وزن تازه( و آرسنیک ) 8/98کیلوگرم وزن تازه(، نیکل )

متر از آن بود. به عبارت دیگر در هیچ یک از گلخانه های مورد مطالعه، ( داشت و کP<0.01دار )فلزات در میوه خیار تفاوت آماری معنی

 آلودکی میوه خیار به فلزات سنگین )سرب، کادمیوم، نیکل، آرسنیک( مشاهده نشد. نتایج آنالیز شیمیایی نیترات نشان داد که میانگین غلظت

(. مقایسه میانگین غلظت نیترات میوه خیار با بیشینه رواداری 1ولمیلی گرم در کیلوگرم بر اساس وزن تازه بود )جد 99نیترات میوه خیار 

( بین میانگین غلظت نیترات میوه خیار با بیشینه رواداری P<0.01دار )محتوای نیترات استاندارد ملی کشور نشان داد که تفاوت آماری معنی

ار، فراتر از حد استاندارد بود. میانگین غلظت نیترات در میوه گلخانه های مطالعه شده، میزان نیترات میوه خی هفتاد درصدوجود دارد. در 

 بیشینه رواداری استاندارد ملی کشور بود..درصد فراتر از  10میلی گرم بر کیلوگرم بر مبنای وزن تازه بود که  99 خیار گلخانه ای،

 خیار گلخانه ای، سرب، نیکل، کادمیوم، نیترات های کليدی: واژه

  



 

 

 بيان مسئله:

درصد تولید محصوالت گلخانه ای را در  2/82ر گلخانه ای مهمترین محصول سبزی و صیفی گلخانه ای کشور است. این محصول، خیا

کشور به خود اختصاص داده است. استان تهران رتبه اول تولید و سطح کشت خیار گلخانه ای در کشور را به خود اختصاص داده است. 

تن در استان تهران تولید می شود. سطح زیر کشت خیار گلخانه ای در استان تهران  524597ای به میزان درصد از تولید خیار گلخانه  3/26

(.  تولید در گلخانه نیازمند استفاده بهینه از 1396هکتار است که در سه شهرستان ورامین، پاکدشت و پیشوا متمرکز است)بی نام،  1956

ای، کودهای آلی و سموم دفع آفات و کنترل بیماری های گیاهی است. از طرف دیگر، در بسیاری نهاده های تولید اعم از انواع کودهای شیمی

از موارد به دلیل بدمصرفی عوامل و نهاده های تولید، محصوالت گلخانه ای حاوی عوامل آالینده مثل نیترات و فلزات سنگین می شوند که 

. لذا با توجه به وسعت بسیار زیاد گلخانه های استان و تنوع آنها از نظر نحوه مصرف این محصوالت جامعه مصرف کننده را تهدید می کند

کشت و تغذیه آن، ضروری است که وضعیت عناصر سنگین و  نیترات راستای امنیت غذایی و تولید محصول سالم در گلخانه ها مورد 

وصف این موضوع از نظر تبعات سالمتی، اجتماعی و اقتصادی، پایش قرار گیرد. بنابراین با توجه تحقیقات انجام شده و نیز اهمیت زائدال

 الزم است که در این راستا با انجام یک تحقیق مدون و برپایه محاسبات آماری، این مسئله مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 سواالت محوری زیر در خصوص این پروژه مطرح می باشد.

 مجاز است؟ آیا غلظت سرب در خیار گلخانه ای بیش از مقدار 

 آیا غلظت نیکل در خیار گلخانه ای بیش از مقدار مجاز است؟ 

 آیا غلظت کادمیوم در خیار گلخانه ای بیش از مقدار مجاز است؟ 

 آیا غلظت نیترات در خیار گلخانه ای بیش از مقدار مجاز است؟ 

 موقعيت جغرافيايی اجرای پروژه 

 ورامین، پاکدشت و پیشوا در حال اجرا می باشد.پروژه در محدوده جغرافیایی شهرستان های 

 پيشينه پژوهش:

 هیبا فاضالب و تخل یاریآب ،ییایمیش یاز حد کودها شیکاربرد ب ،یصنعت یها تیفعال لیتوسط فلزات به دل یکشاورز یها نیزم یآلودگ

 یها فلزات در خا  نیاز حد ا شیو تجمع ب ستندین ریپذ هیتجز یستیاز نظر ز نیاست. فلزات سنگ شینامناسب پسماندها رو به افزا

 یها و کودها کش در مصرف آفت شی( همراه با افزاLiua et al., 2012باشد .) زیآم مخاطره یسالمت عموم یبرا تواند یم یکشاورز

 تیفیآن ک ی-جهیتکرده است. در ن دایپ شیدر خا  مزارع در طول زمان افزا نیتجمع فلزات سنگ ،یمحصوالت کشاورز دیدر تول ییایمیش

را به خود جلب کرده  یادیهم اکنون توجه ز نیفلزات سنگ یآلودگ قیاز طر ییغذا تیشده در مورد امن جادیا دیخا  تنزل کرده و تهد



 

 

فلزات سنگین که از طریق زنچیره غذایی وارد بدن انسان و حیوان می شود، موجب بروز انواع بیماری ها می (. Zhang et al., 2011است )

آلودگی خا  های کشاورزی فلزات یکی از مشکالت عمده زیست محیطی است که می  (Alloway, 1990; Jorgensen, 1991گردد)

 های خا  در فلزات باالی (. سطوحKabata and Pendias, 2001)تواند بر عملکرد گیاه، کیفیت غذا و سالمت انسان تأثیر بگذارد

 صنعتی، های فعالیت کودهای شیمیایی و  کاربرد و لجن فاضالب، مصرف فاضالب، ری با فاضالبآبیا جو، نهشته های در نتیجه  کشاورزی

 در سنگین فلزات زیستی ذخیره و (. جذبZhong et al., 2004; Kachenko and Sing, 2006متالورژی می باشد) صنایع ویژه به

 می رشد سبزیجات که خاکی ماهیت خا ، در سنگین فلزات غلظت جو، رسوبات هوا، و آب مانند عوامل از تعدادی تاثیر تحت سبزیجات

 فسفات های سنگ از (. بسیاریScott et al., 1996; Voutsa et al., 1996برداشت می باشد) زمان در گیاهان رسیدگی  درجه و کند

 به منجر بلکه شود می خا  P افزایش باعث تنها نه( P) فسفر کود باالی مصرف میزان و هستند Cd و Pb مانند سنگین فلزات حاوی

(. (Sharpley and Manzel, 1987; Song et al., 1996; Powlson, 1997مجاز در خا  می گردد) حداکثر مقادیر از باالتر انباشت فلزات

کرده بودند، موجب که کاربرد فضوالت دامی به عنوان کود حیوانی دام هایی که خورا  آلوده به فلزات سنگین مصرف  داد نشان مطالعه

 (.Lu, 1998آلوده شدن اراضی سبزیکاری به فلزات سنگین شده بود)

در زمان  یسبب بروز مشکالت سالمت جهیفلزات شده و در نت نیسبب جذب و تجمع ا تواند یآلوده م یها خا  یبر رو اهیرشد گ

عناصر  یانسان است که حاو ییغذا رهیج یاجزاء اصل از یکیآلوده  جاتی(. سبزLiua et al., 2012شود ) وانیمصرف، توسط انسان و ح

انسان به حساب  یسالمت یبرا دیتهد کیآلوده  جاتیسبز لیدل نیبه هم باشند،-ها می-از غلظت یعیو مضر در محدوده وس یضرور

 عیهستند و کاربرد وس ومیمانند سرب و کادم ینیگفلزات سن یفسفاته محتو یها از سنگ یاری(. بس1390وهمکاران،  یدونی)فر ندآی-یم

 Ju etاز حدود مجازات شده است .) شتریدر ب نیفسفر خا  شده بلکه منجر به تجمع فلزات سنگ شیفسفاته نه تنها منجر به افزا یکودها

al., 2007اریبس یها در غلظت یحت ییزا و سرطان یعصب ستمیبه س بیآس ن،یبه جن بیآس ،یکیژنت یها جهش جادیسبب ا نی(  فلزات سنگ 

بر بدن  یا شناخته شده یکیولوژیزیعملکرد ف چیاست که ه یسرب عنصر نیفلزات سنگ نی( .از بAl Jassir et al., 2005) شود یم نییپا

با سرب  دیشد تیمسموم یها (. نشانهJin et al., 2006بدن دارد ) یاساس ییایمیوشیب یندهایفرآ یبر رو یانباریانسان ندارد. اما اثرات ز

(منبع سرب در Jarup, 2003مرتبط است  .) یعصب ستمیکه با س یمختلف یها نشانه نیو همچن یشکم یدردها ،یز سردرد، کج خلقعبارتند ا

 یکودها نیسرب )به عنوان مثال آرسنات سرب( لجن فاضالب و همچن یحاو یها کش خا  معموالً از سرب موجود در اتمسفر، آفت

به  یرو نکهیا ژهیسالمت انسان است و بو یبرا یاتیعنصر ح کیبه عنوان  ی( روAl Jassir et al., 2005.)  باشد یم سرب یفسفاته حاو

 ,.Alam et al) شوند یم ویداتیاکس یندهایباعث حفاظت در برابر فرآ باشد،-یم سموتازید دیسوپراکس میآنز یکوفاکتور برا کیعنوان 

 یکار آب یها ها و کارخانه کش و آفت ییایمیش یاز لجن فاضالب کودها یناش یها یآلودگ لیبه دل والًمعم یرو رمجازیغ ری(. مقاد2003



 

 

( به طور نی)فلزات سنگ ابیکم یعناصر خاک یحاو ییایمیش یتن از کودها ها ونیلی(. مAl Jassir et al., 2005) باشد یبه شهر م کینزد

در  یستیز یدسترس یها به شکل شوند یم یناش یکه از منابع انسان ینی. فلزات سنگشود یماستفاده  یکشاورز داتیتول شیافزا یگسترده برا

عناصر در  نیا ییایمیش ستینظر که سبب برهم خوردن تعادل چرخه ز نیاند، از ا شده یاریبس یها یشده و سبب نگران لیتبد ستزی-طیمح

 قیاز طر رندگی-یقرار م نمواجه با فلزات سنگیها در -آن انسان قیکه از طر یاصل ری(. مسShan et al., 2002) شوند یم ستیز طیمح

اما  کند یم فایافراد ا یسالمت دیرا در تهد یآلوده نقش مهم اریبس های-(. اگر چه استنشاق در مکانLiua et al., 2012و غذاست ) اهیخا ، گ

فلزات  نیا افتیتنها منبع در جاتیاما سبز رندگی-یقرار م نیگاست که افراد در مواجه با فلزات سن یاصل یرهایاز مس یکیروزانه  افتیدر

سالمت انسان  دکنندهیخطرات تهد یابیارز یبرا ییدر محصوالت غذا نیغلظت فلزات سنگ نهیاطالعات در زم یآور جمع نیبنابرا ستند،ین

وع خا ، نوع فلز و مرحله رشد، ن ،یاهیاغلب از گونه گ اهانیتوسط گ نی(. جذب فلزات سنگCao et al., 2010است ) یالزم و ضرور

را در  یاتیخا  نقش ح یها در محلول نیغلظت فلزات سنگنتایج تجقیقات نشان داده است که . ردیپذ یم ریتأث یطیمح ستیز یفاکتورها

 شود یم اهیجذب آن توسط گ شیزادر خا  منجر به اف نیفلزات سنگ ریمقاد شی. افزاکند یم یباز اهیگ یبرا نیفلزات سنگ یکنترل دسترس

(Orisakwe et al., 2012.)  یکی از مهم ترین شاخص ها در تولید محصول گلخانه ای، رعایت حد مجاز االینده ها در محصول تولیدی می

باشد. در واقع، وجود آالینده های شیمیایی مثل نیترات وفلزات سنگین. عالوه بر اینکه محصول را آلوده می کند، موجبات به خطر افتادن 

را نیز فراهم می کند. تولید محصوالن گلخانه ای در کشور رو به رشد است و در تولید این محصوالت، انواع نهاده های سالمت جامعه 

شود. فلزات سنگین و نیترات به سبب ریسک آلودگی باالیی که دارند، از مهمترین آالینده های محصوالت شیمیایی و آلی استفاده می

ای محسوب می گردند. نتایج مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که امکان الودگی محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت گلخانه 

 یاراض اهیدر خا ، آب و گ نیفلزات سنگ تیوضع یبا عنوان بررس یقیدر تحقکشاورزی به فلزات سنگین وجود دارد.به عنوان مثال، 

با  جاتیدر انواع سبز کیو آرسن ومیغلظت سرب، کروم، کادم زانیشد. م یرگی-اندازه نیغلظت فلزات سنگ زانیشاهرود م کاری-یسبز

 یدر اثر مصرف کودها نیبه فلزات سنگ اهیآب، خا  و گ یآلودگ انگریب یبه طور کل جینتا داد. را نشان  یدار یاستاندارد اختالف معن ریمقاد

 زانیم یبا عنوان بررس یقیدر تحق  (.1389و همکاران،  ی)ناظم باشد-یم یلیفس یها فاضالب و احتراق سوخت یبهداشت ریدفع غ ،ییایمیش

نشان داد که مقدار  جیفلزات در حومه شهر همدان انجام گرفت، نتا نیآلوده به ا های-با آب یپرورش جاتیموجود در سبز نیفلزات سنگ

کمتر از حد مجاز در  هبه دست آمد ریفلزات مقاد ریاما در مورد سا باشد، یم ییاز آستانه مجاز در مواد غذا شیب جاتیسرب موجود در سبز

در  جاتیسبز یآلودگ قیاز طر نیتحت عنوان اثر فلزات سنگ گرید یدر پژوهش  (.1379و همکاران،  یشد )سمرقند یمعرف ییمواد غذا

مجاور معدن سرب  جاتیدر خا  و سبز یو رو ومیکروم، سرب، کادم ک،یآرسن نیغلظت فلزات سنگ ه،یجرین  یباینجیمعدن سرب ا

باالتر از حدود مجاز  جاتیسبز یها تمام نمونه رشده د شیآزما نیغلظت فلزات سنگ قیتحق نیا جیشد. بر طبق نتا یرگی-اندازه یباینجیا



 

 

در  شده با فاضالب یاریآب جاتیاز سبز یدر تعداد نیتجمع فلزات سنگ یبا عنوان بررس یقیدر تحق  (.Wilberforce et al., 2012بودند )

ها -آن یبر اثرات سم دیبا تاک یدر شهر ر جاتیاز سبز یتعداد نیمقدار فلزات سنگ زیآنال یآن، برا یاثرات سم یو بررس رانیا یشهر ر

دارد غلظت  ها بستگی-و مقاومت آن یاهیگ های-به تفاوت گونه جاتیدر سبز نینگنشان داد که تفاوت جذب فلزات س جانجام شد. نتای

از مقدار  شتریو اسفناج ب دیدر نعنا، فلفل سبز، کرفس، شو یغلظت رو نیاز حداکثر غلظت مجاز بود. همچن شترها بی-سرب در تمام نمونه

تحت عنوان  ییا در مطالعه  (.Bigdeli and Seilsepour, 2008)نشد افتیبه مس  جاتیسبز یبر آلودگ یمبن یشاهد چیاستاندارد بود و ه

 نیچهار فلز سنگ ا،یدر دارسالم تانزان یمبازیو س نازایس یها کشت شده در طول رودخانه یسبز خوراک جاتیدر سبز نیفلزات سنگ یبررس

سرب و  ،مس وم،یکادم یروزانه  برا افتیمقدار در جیشد. نتا یریگ کشت شده اندازه جاتیاز سبز یدر برخ یمس، سرب و رو وم،یکادم

مشابه   در مطالعه  (.Bahemuka  and Mubofu, 1999بدست آمد ) گرم یلیم 65/3و  کروگرمیم 60/426، 60/858، 60/21 بیرتبه ت یرو

 یرگی-روزانه فلزات اندازه افتینشان داد که در  جیهند انجام شد. نتا یدر شهر بمب نیروزانه فلزات سنگ افتیکه تحت عنوان در یگرید

از  فلزات نیروزانه ا افتیدر نیشتریشده و مجاز است. اگر چه ب هیتوص ریکمتر از مقاد یافراد ساکن در بمب ی( برایشده )مس، سرب و رو

استنشاق  قیاز طر ومیدرصد از کادم 16درصد از سرب و  41که  دهیاما گزارش گرد ردیگ یعمل بلع صورت م جعیدر نت ییمواد غذا قیطر

در  نیسالمت فلزات سنگ سکیر یدر مطالعه انجام شده با عنوان بررس (.Tripathi  and Raghunath, 1997) شود یبه بدن وارد م

در  افتهیرشد  جاتیدر سبز یو رو کلیمس، سرب، ن وم،یکروم، کادم ک،یآرسن های-غلظت نیچ نگیجیکل در ب تیبه جمع جاتیسبز

 یمل ها در حدود استانداردهای-در تمام نمونه یشد. سطوح مس و رو یرگی-اندازه ییایمختلف جغراف یمزارع باز در نواح اها و ی-گلخانه

 نیها به فلزات سنگ خا  یآلودگ یفسفاته منبع اصل یثابت شده است که کودها یاریدر مطالعات بس. (Bo et al., 2009بودند .) نیچ

 یینه تنها ارزش غذا نی. فلزات سنگستیها دور از انتظار ن در خا  نیفلزات سنگ یکودها، آلودگ نیاستفاده گسترده از ا لیهستند. به دل

محصوالت گلخانه ای نیز به  (.khan et al., 2004از آن متأثر شده است ) زیانسان ن یمتبلکه سال دهند یقرار م ریرا تحت تأث جاتیسبز

 ه فلزات سنگین و نیترات قرار دارند. سبب مصرف باالی نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی در معر  آلودگی ب

( در بررسی 1389ای، پژوهش های زیادی صورت نگرفته است. سنایی استوار و همکاران )در راستای ارزیابی سالمت محصوالت گلخانه 

میلی گرم بر  34/0و  65/15محصوالت گلخانه ای استان قم میانگین میزان سرب را در نمونه های برگ و میوه خیار به ترتیب معادل 

میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان حد بحرانی سرب در میوه نتیجه گرفته اند که میزان  25/0کیلوگرم گزارش نمودند و با در نظر گرفتن میزان 

یلو گرم میلی گرم بر ک 27/0سرب در خیار گلخانه ای در استان قم بیش از حد مجاز میباشد. همچنین میزان کادمیوم را در برگ خیار معادل 

پژوهش با هدف  ( یک1388برآورد نموده اند اما میزان آن در میوه کمتر از حد تشخیص دستگاه اندازه گیری بوده است. عقیلی و همکاران )

. نتایج داده اندبررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای تولید شده در گلخانه های استان اصفهان انجام 



 

 

که میانگین غلظت سرب و کادمیم در این سبزیجات کمتر از حد باالیی تعیین شده برای سالمت افراد  ه استحاصل از این پژوهش نشان داد

میباشد . با این حال بررسی بیشینه نشان داد که غلظت این عناصر در فلفل دلمه ای برداشت شده از برخی مناطق باالتر از حد مجاز بوده 

گزارش  ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خا  و خیار گلخانه های استان همدان( در 1392و همکاران )چراغی  است.

 نمودند که غلظت عنصر سرب در تمامی گلخانه ها باالتر از حدود مجاز توصیه شده برای این عنصر می باشد.

 سیستماتیک روش از استفاده با و انتخاب تصادفی طور به خیار تولید انهگلخ 80 مطابق نتایج یک تحقیق دیگر، در. منطقه جیرفت تعداد 

 کل غلظت جذب، قابل غلظت ،فسفر، آلی، ماده درصد ،EC، جمله از خا  پارامترهای برخی. شد انجام گیاه و خا  برداری نمونه تصادفی

 غنی فاکتور شامل اگرواکوسیستم سالمت های شاخص از ها گلخانه در آلودگی شدت ارزیابی برای. شد گیری اندازه بیولوژیک دسترسی و

 از استفاده با محصوالت سالمت ریسک همچنین. شد استفاده فلزات اکولوژیک ریسک و آلودگی بار ضریب آلودگی، ضریب شدگی،

 در( آهن و سرب کادمیوم مس) فلزات جذب قابل غلظت بر کشت سابقه اثر که داد نشان نتایج. گردید ارزیابی محصوالت سالمت شاخص

 شده باعث را کادمیوم و مس فلزات دار معنی افزایش کاشت، سابقه که داد نشان کل غلظت سنجش نتایج . است دار معنی درصد پنج سطح

 برای متوسط وآلودگی کادمیوم برای زیاد خیلی آلودگی ، مس برای متوسط حد در آلودگی داد نشان آلودگی ضریب شاخص ارزیابی است.

 شاخص ارزیابی. باشند می داری معنی افزایشی روند دارای نامبرده فلزات تمام برای شاخص این همچنین است، افتاده اتفاق  سرب فلز

 داد نشان شدگی غنی شاخص ارزیابی. داد نشان را زیاد آلودگی کادمیوم برای و  کم آلودگی میزان مس و سرب برای آلودگی بار ضریب

 ارزیابی. است افزایشی داری طورمعنی به فلزات همه برای شاخص این تغییرات روند همچنین. است دار معنی ومس کادمیوم برای آن مقدار

 و بزرگساالن برای خیار سرانه مصرف داد نشان نتایج و شد انجام بهداشتی خطر شاخص از استفاده با نیز محصوالت سالمت ریسک

 خطر کودکان برای ولی نشد مشاهده بزرگساالن برای بهداشتی خطر مس برای اما باشد، می سرب لحاظ از بهداشتی خطر دارای کودکان

 و بوده سنگین فلزات تجمع معر  در جیرفت منطقه خیار تولید های گلخانه حاصل نتایج براساس کلی طور به. دارد وجود خیار مصرف

سرب و  نیفلزات سنگ تیکه تحت عنوان وضع یگریدر مطالعه د .(1394باشند)محمدی،  می خطر معر  در نیز آنها از حاصل محصوالت

 فرنگی-.( گوجهCucumis sativa L) اریخ یدر بخش خوراک ومیغلظت سرب و کادم نییاستان اصفهان با هدف تعگلخانه های  در ومیکادم

(Lycopersicum esculentu Lو فلفل دلمه  ).-ای  (Capsicumannuum Lبه عنوان سه محصول گ).آن  سهیمهم در کشور و مقا یا لخانه

 ومیکادم ی)با ناخالص ییایمیش یکودها ژهیو به و یدام یکودها ادیز ارینشان داد که  مصرف بس  جیانجام شد. نتا یبا حدود استاندارد جهان

باال     (.1387 ران،و همکا یلیشده است )عق اهیخا  و گ ومیغلظت سرب و کادم شیاستان اصفهان سبب افزا های-و سرب( در گلخانه

ها هستند مانند  آن یکه حاو یکشاورز ییایمیبه مواد ش تواند-یمطالعه شده م های-از گلخانه یدر برخ یبودن غلظت عناصر سرب و رو

 (.Ping et al., 2011شود ) نسبت داده  ها کش کروبیها و م کش آفت یو برخ تروژنهین ییایمیش یکودها ،یآل یفسفاته، کودها یکودها



 

 

 روش انجام پژوهش:   

این تحقیق به صورت مطالعه میدانی در سطح گلخانه های تولید خیار گلخانه ای منطقه ورامین، پاکدشت و پیشوا انجام شد. این تحقیق در 

 فازهای انتخاب گلخانه، نمونه برداری، آنالیز و تفسیر نتایج انجام شد.

 انتخاب جامعه آماری:

سطوح زبر کشت گلخانه های تولید سبزی و صیفی در استان تهران، شهرستان های ورامین،  دست آمدههب یبا توجه به اطالعات آمارب

عدد گلخانه  34پاکدشت و پیشوا که بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را دارا هستند، انتخاب شد. در راستای اجرای پژوهش، تعداد 

 اب شد و مورد مطالعه قرار گرفت.با مدیریت های مختلف تولید در سطح منطقه انتخ

 نمونه برداری:

دست آمده سطوح زبر کشت گلخانه های تولید سبزی و صیفی در استان تهران، شهرستان های ورامین، با توجه به اطالعات آماری به

 34اجرای پژوهش، تعداد پاکدشت و پیشوا که بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را دارا هستند، انتخاب خواهند شد. در راستای 

، به گلخانه های هدف مراجعه و نمونه برداری مرکب در صبح عدد گلخانه در سطح منطقه انتخاب شد. سپس در فصل تولید، از نیمه اسفند

خیار از ی محصول  نمونه خیار به صورت تصادفی انتخاب و نمونه گیری شد( از محصول انجام شد. هر نمونه 30زود )از هر گلخانه تعداد 

 های سالم و عاری از بیماری و آفت انتخاب شد.  بوته

 آماده سازی نمونه

ها پس از انتقال به آزمایشگاه با آب تصفیه شده و سپس با آب مقطر شستشو داده شد. سپس نمونه های اخذ شده وزن شدند. پس از نمونه

درجه سلسیوس  70ساعت در دمای  24ها به مدت و نهایتا نمونهآن، نمونه ها به قطعات ناز  بریده شده و در هوای آزاد خشک شدند 

 درون آون قرار داده شدند و مجدا وزن شدند. سپس نمونه ها پودر شده و در ظروف درب دار نگهداری شدند. 

 روش اندازه گيری:

 تعيين غلظت فلزات سنگين در ميوه

 از گرم یک روش این در (.Emami, 1996)ٍ دیگرد نییتع آب و خا  اتقیتحق موسسه جیرا یهابا روش زین کاهو در نیسنگ فلزات غلظت

 450کوره  در ساعت سه مدت به نمونه سپس. گردد خارج آن سوختن از حاصل دود تا شد داده حرارت چینی در بوته نمونه خشک شده

 هر به دسیکاتور، در کردن سرد از شود. بعد حاصل است، آلی مواد رفتن بین از بیانگر که سفیدرنگ خاکستر تا گرفت قرار سلسیوس درجه

گردید و فلزات سنگین در  صاف 42 واتمن صافی کاغذ توسط  کامل، شدن حل از بعد و شد اضافه غلیظ اسید لیتر نیتریک میلی 30 بوته،

 تعیین گردید( ، ساخت کشور استرالیاGBC-932عصاره حاصله با استفاده از دستگاه جذب اتمی متصل به کوره گرافیتی )مدل 



 

 

 تعيين غلظت نيترات در ميوه

 .درصد به آنها اضافه شد دواسید استیک  لیترمیلی 50گرم توزین و  2/0 خشک، از هر نمونهگیری غلظت نیترات کاهو، به منظور اندازه

میلی لیتر از  10سپس میزان  .شد و محلول حاصله از کاغذ صافی عبور داده شد تکان داده در شیکر دورانی دقیقه 20ها به مدت نمونه سپس

گرم از پودر  5/0دار منتقل شد سپس، میزان های استاندارد را پیپت کرده و به لوله آزمایش دربمیلی لیتر از سری محلول 10عصاره و 

 –و یک گرم ان   C6H8N2O2آمید گرم سولفات منگنز مونوهیدرات و دو گرم سولفانیل 5و   C6H8O7H2Oگرم اسید سیتریک  37مخلوط )

ثانیه  30با هاون چینی کوبیده و اضافه کرده و مدت یک گرم پودر روی را جداگانه  و C12H16Cl2N2هیدروکلراید دیآمیندیاتیلننفتیل -1

مدل ) ترنیترات توسط دستگاه اسپکتروفتوم غلظتگیری برای اندازه هم زده  شد و محلول رنگی ایجاد شده بالفاصله صاف شد.شدت بهبه

Hach-DR5000، )بار بدون معرف نیترات و بار دوم پس از ها یکنانومتر تنظیم شد و نمونه 540، دستگاه بر روی طول موج ساخت آمریکا

عبور ای که از منحنی استاندارد را در معادله ندست آورده و آهسپس اختالف این دو عدد را ب .گیری شدنداضافه نمودن معرف نیترات اندازه

میزان  ،دست آمده بود، قرار داده و به این ترتیبهب پی پی ام( 120،100،80،60،40،20) های مختلفدر غلظت پتاسیمنور از محلول نیترات

تر سپس با استفاده از اعداد درصد ماده خشک هر نمونه، اعداد قرائت شده به میزان نیترات در ماده  تعیین گردید. نمونه هانیترات هر یک از 

 تبدیل گردید. 

 تحليل نتايج:

دست آمده در خصوص غلظت فلزات سنگین و نیترات با حدود استاندارد  ملی و بین المللی حداکثر مجاز فلزات میانگین داده های به

ر عنصر در سنگین و نیترات در محصول با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه ای، مقایسه آماری شده و آلودگی و شدت آلودگی برای ه

انجام شد و رسم نمودارها با  SPSS16ها توسط نرم افزار آماری  هر گلخانه مشخص شد. عملیات آماری مربوط به تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت. Excelاستفاده از نرم افزار 

 نتايج:

حدول یک  آورده شده است. نتایج آنالیز شیمیایی های میوه خیار در نتایج آنالیز شیمیایی نیترات، سرب، کادمیوم، نیکل و آرسنیک در نمونه

ی، نیترات میوه خیار با بیشینه رواداری نیترات در میوه خیار منتج از استاندارد ملی ایران )مرز بیشینه مانده نیترات در محصوالت کشاورز

رواداری سرب و کادمیوم در میوه خیار منتج از ( مقایسه شد. نتایج آنالیز شیمیایی سرب و کادمیوم میوه خیار نیز با بیشینه 16596شماره 

و  ( مقایسه شد. در مورد بیشینه رواداری نیکل12968، شماره بیشینه رواداری فلزات سنگین، دام، خورا  انساناستاندارد ملی ایران )

 Codex Alimentariusستفاده شد )در میوه خیار، استاندارد ملی وجود ندارد، لذا از استاندارد فائو و سازمان جهانی بهداشت ا آرسنیک

Commission, WHO/ FAO).) . 



 

 

 نتایج آنالیز شیمیایی نیترات، سرب، کادمیوم، نیکل و آرسنیک در نمونه های میوه خیار -1حدول

 محتوای نیترات شماره گلخانه

mg.kg-1 

 محتوای سرب

μg. kg-1 

 محتوای کادمیوم

μg. kg-1 

 

 محتوای آرسنیک

μg. kg-1 

 

 نیکلمحتوای 

μg. kg-1 
 

1 
118.8 

11.6 1.68 11.62 93.2 

2 
124.8 

13.8 1.62 8.51 93.8 

3 
147.2 

14.1 1.6 6.66 95.3 

4 
115.0 

15.2 1.66 7.42 94.8 

5 
86.6 

17.5 1.52 8.28 143.9 

6 
89.7 

16.6 1.82 8.71 140.2 

7 
80.8 

12.4 2.43 7.77 147.3 

8 
92.2 

14.5 2.13 7.88 131 

9 
93.8 

11 1.42 10.15 108.8 

10 
96.0 

10.5 1.5 9.21 102.6 

11 
96.0 

10.8 1.6 9.58 111.2 

12 
89.4 

15 2.09 3.51 126 

13 
94.3 

15.6 1.61 5.92 118.5 

14 
90.6 

17.4 1.16 14.57 128.9 

15 
92.6 

16.8 1.48 11.22 124.2 

16 
84.8 

18.6 1.13 10.82 56.4 

17 
88.2 

17.7 1.18 9.84 71.2 

18 
83.9 

15.1 1.27 8.06 69.2 

19 
85.0 

15.8 1.22 8.86 58.2 

20 
108.0 

19.3 1.81 14.2 89 

21 
106.3 

18.8 1.62 13.3 88.5 

22 
105.6 

19.4 1.78 12.5 89.4 

23 
84.4 

16.7 1.05 7.9 67.6 

24 
97.1 

13.2 0.81 9.4 72.2 

25 
95.6 

20.5 0.77 9.6 76.6 

26 
86.1 

15.2 1.22 11.2 74.4 

27 
100.0 

19.8 1.47 10.4 70.2 

28 
108.6 

17.5 1.81 14 87.1 

29 
105.8 

25.1 1.32 11.2 98.8 

30 
108.4 

21 1.61 10 99.4 

31 
104.1 

12.4 2.08 9.6 100.5 



 

 

32 
86.5 

12.2 1.11 7.7 63.7 

33 
111.9 

11.8 1.59 9.3 128.7 

34 
107.7 

12.4 1.63 9.3 137.8 

 بيشينه رواداری
90 

100 50 100 50000 

شدهبيشينه مشاهده  
147.2 

25.1 2.4 14.6 147.3 

شدهکمينه مشاهده  
80.8 

10.5 0.8 3.5 56.4 

 ميانگين
99.0 

15.7 1.5 9.7 98.8 

 انحراف معيار
14.0 

3.4 0.4 2.4 26.4 

 5/1در کیلوگرم وزن تازه(، کادمیوم )میکروگرم  7/15نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلزات سنگین در وزن تازه میوه خیار شامل سرب )

میکروگرم بر کیلوگرم وزن تازه( با بیشینه  7/9میکرو گرم بر کیلوگرم وزن تازه( و آرسنیک ) 8/98میکروگرم در کیلوگرم وزن تازه(، نیکل )

داشت و کمتر از آن بود. به عبارت دیگر در هیچ یک از گلخانه های  (P<0.01)دار رواداری این فلزات در میوه خیار تفاوت آماری معنی

نتایج آنالیز شیمیایی نیترات نشان داد که  مورد مطالعه، آلودکی میوه خیار به فلزات سنگین )سرب، کادمیوم، نیکل، آرسنیک( مشاهده نشد.

(. مقایسه میانگین غلظت نیترات میوه خیار با 1ه بود )جدولمیلی گرم در کیلوگرم بر اساس وزن تاز 99میانگین غلظت نیترات میوه خیار 

بین میانگین غلظت نیترات میوه خیار با ( P<0.01)دار بیشینه رواداری محتوای نیترات استاندارد ملی کشور نشان داد که تفاوت آماری معنی

یوه خیار، فراتر از حد استاندارد بود. میانگین غلظت های مطالعه شده، میزان نیترات م گلخانهدرصد  70بیشینه رواداری وجود دارد. در 

 . (1استاندارد ملی کشور بود.)جدول بر اساس بیشینه رواداری محتوای نیترات از درصد بیشتر 10نیترات در میوه خیار گلخانه ای، 

 

 

 غلظت سرب در خیار گلخانه ای و مقایسه آن با بیشینه رواداری-1شکل
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 در خیار گلخانه ای و مقایسه آن با بیشینه رواداری نیتراتغلظت -1شکل

 

 نتيجه گيری:

نتایج این پژوهش نشان داد که میوه خیار گلخانه ای در سطح گلخانه های مطالعه شده، به فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و آرسنیک 

گلخانه های مطالعه شده فراتر از حد  هفتاد درصد ازآلوده نیست و در این خصوص جای نگرانی نیست. غلظت نیترات میوه خیار در 

که نشان دهنده مصرف بی رویه کودهای حاوی نیتروژن است. در این خصوص بازنگری در خصوص مدیریت (P<0.01) استاندارد بود 

 مصرف کودهای حاوی نیتروژن و مصرف این کودها بر اساس آزمون خا  و رعایت حد بحرانی نیترات خا  توصیه می گردد.
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 1پيوست 

  

 نمايی از برگ خيار گلخانه ای گيریانتخاب برگ برای نمونه 

  

نمايی از يک برگ خيار گلخانه ای دارای کمبود عنصر  نمايی از گلخانه خيار در حال برداشت

 غذايی



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 طبیعی استان تهرانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 

 
 

 گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی
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 های تولید سبزی و صیفیگلخانه
 ای()مطالعه موردی خیار گلخانه 
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 چکيده

 بین در. آنست مهم هدف آب، مصرف کارآئی افزایش و یافته رواج خشک و گرم مناطق در بویژه ایگلخانه کشت مروزها

 هایکشت در ویژههب وریبهره افزایش در آبیاری نوین هایشیوه کاربرد. دارد را تولید بیشترین خیار ایران، ایگلخانه محصوالت

 هایکشت آبی نیاز برآورد هایروش. است گیاهان آبی نیاز از آگاهی کار،این اساس و بوده مؤثر آب مصرف مدیریت در مدرن،

-کشت این توسعه ادامه برای دقیق آبی نیاز برآورد امکان لذا و اندنیافته گسترش ها،کشت این روزافزون توسعۀ با همگام ایگلخانه

های منطقه ورامین و تعیین کارایی آب مصرفی در گلخانه در خیار آب مصرفی بررسی ،تحقیق این از هدف. است ناپذیراجتناب ها

ورامین و پیشوا صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین  پاکدشت، هایشهرستان در مطالعه این ها بود.این گلخانه

در گلخانه های مورد  مصرف آب در هکتار می باشد. میانگین کارایی  بمتر مکع 5866 های مورد مطالعهگلخانهدر آب مصرفی 

 کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری بود. 4/35 مطالعه

 کلمات کليدی

 ای، آب مصرفی، کارایی مصرف آبخیار گلخانه

  



 

 

 مقدمه

 ذیرنپ امکا کشاورزی مهندسی دانش از گیریهبهر با عمدتاً اقتصادی تولید و غذایی امنیت پایدار، کشاورزی به دستیابی امروزه

 اتکاییخود اهداف به نیل برای هاهنهاد از بهینه استفاده منظور هب مناسب بستر کنندهفراهم کشاورزی مهندسی تحقیقات انجام و بوده

شامل  کشاورزی های نهاده بودنمحدود به توجه با ما کشور در است بدیهی. است کشاورزی بخش در اساسی محصوالت تولید در

 در کشاورزی بخش. است اهمیتپر بسیار آوریفن نقش بخش، اهداف تحقق و هاهنهاد این از بهینه استفاده ،برای ... و خا  آب،

 محصوالت تولید کنندهمحدود نهاده تریناصلی آب که است حالی در این و است اقتصادی هایبخش ترینمهم از یکی ایران

  .است کشاورزی

 تامین، به مربوط کالن هاییریز برنامه در کلیدی هایشاخص و ابزارها از یکی دسترس، در آب مقدار تعیین یا و تخمین

 بخش حاضر حال در موجود، آمارهای اساس بر .است کشاورزی جمله از مختلف هایبخش در آب از اصولی مصرف و تخصیص

 مصرف به زیرزمینی، هاینآبخوا و هادریاچه ها،رودخانه آب شامل جهان، شیرین آب از، درصد 70 حدود، توجهی قابل

، بارش درصد 2 معادل، مترمکعب میلیارد 2200 برابر فاریاب، اراضی از تعرق و تبخیر میزان کل طرفی از. رسدمی کشاورزی

 .پذیردمی صورت آبیاری آب طریق از آن درصد 70( و باران) سبز آب طریق از آن درصد 30 که شودمی برآورد

 و سطحی هایآب منابع از توجهی قابل بخش کشورها، سایر همانند نیز ایران در مختلف، هایبخش در آب مصرف میزان نظر از 

 برآورد یا تعیین دقیق طوربه کشاورزی بخش در مصرفی آب حجم تاکنون هرچند،. شودمی استفاده کشاورزی بخش در زیرزمینی

 های داده اساس، براین. است و بوده کشور آب صنعت ریزانبرنامه و متولیان اصلی هایدغدغه از همواره موضوع این و نشده

 دهد یم نشان نتایج. است گرفته قرار ارزیابی و بررسی مورد کشور سطحاخیر )هفت ساله( در مدت کوتاه و ساله پنجاه درازمدت

 در مصرفی آب حجم میانگین همچنین. است متریمیل 206 و 249 رتیبه تب کشور در بارش ساله هفت و ساله پنجاه میانگین که

 بررسی ترتیب، بدین. است شده برآورد مترمکعب میلیارد 72 و 67ه ترتیب معادل  و ب مذکور های دوره برای کشاورزی، بخش

 ساله 50 آماری های دوره در و بوده کشور در شده ذکر ارقام از تر کم کشاورزی بخش در آب مصرف که دهدی م نشان اولیه های

 . (1397)زارعی و همکاران،  است تجدیدپذیر آب درصد 71 و 52 حداکثر ترتیبه ب ساله 7 و

  



 

 

 کشور در آب مصرف وریبهره وضعيت

 مقدار از عبارت آب مصرف وری بهره تعریف طبق. است آبیاری آب بهینۀ مصرف های شاخص از یکی آب مصرف وریبهره

 محصول مقدار تعیین. شود می بیان مترمکعب بر کیلوگرم حسب بر که است مصرفی آب واحدحجم ازای به شده تولید محصول

 متفاوت بسیار آمارها مصرفی آب میزان خصوص در ولی است برآورد قابل رسمی آمارهای براساس و تر ساده معموالً تولیدی

 تردیدهایی با همواره وریبهره تعیین و بوده مصرفی آب حجم به مربوط آمار به وابسته شدت به وریه بهر کمیت نتیجه در. است

 آن متوسط و متغیر مترمکعب بر کیلوگرم 29/1تا  94/0 از آب مصرف وری بهرهبر اساس تحقیقات صورت گرفته، . است همراه

 . (1397زارعی و همکاران، ) است مترمکعب بر کیلوگرم 07/1

 آب مصرف وریهبهر هایشاخص

 از عبارت (WP) آب مصرف وری بهره تعریف طبق. هستند آبیاری آب بهینۀ مصرف های شاخص از آب وری بهره و کارایی

 کاراییالح اصط. شود می بیان مترمکعب بر کیلوگرم حسب بر که است مصرفی آب حجم واحد ازای به شده تولید محصول مقدار

شد  مطرح 1966 سال در ویتس توسط بار اولین برای است، تعرق و تبخیر به محصول تولید نسبت همان که(، WUE) آب مصرف

 واژه از تر بیش امروزه. است. گرفته قرار استفاده مورد ای گسترده صورت به زمان آن ازالح اصط این(. 2003، همکاران و کیجنه)

بهره  افزایش قانون از جمله کشور باالدستی اسناد در. شود می استفاده کشوری و بزر  های مقیاس در آب وری بهره شاخص

 عملکرد نسبت آب، وریبهره شدة خالصه تعریف. است شده استفا.ده شاخص این از نیز طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری

 از مشخصی مقدار کاربرد ازای به که کندمی مشخص آب وریبهره واقع در. گیاه است برای شده برده بکار آب مقدار به محصول

 آب در اثربخشی ارزیابی و بررسی در البته. است مترمکعب بر کیلوگرم واحد دارای واژه این و شودمی ماده تولید مقدار چه آب

 آب مترمکعب هر مصرف از مثال درآمد حاصل. شود توجه هم تولیدی ماده ارزش به باید شده تولید ماده مقدار عالوه بر گیاه تولید

گیرند شاخص  قرار توجه مورد هاارزیابی در توانند می آب نیز از مشخصی مقدار ازای به شده تولید کالری و پروتئین مقدار یا و

 تعریف می شود: 1فیزیکی بهره وری اب مصرفی مطابق رابطه 

WP =  
Y

I
 

 در رایطه فوق

:WP  بیاریبهره وری فیریکی بر حسب کبلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آ 



 

 

 :Yعملکرد محصول بر حسب کیلوگرم 

:I آب مصرفی بر حسب متر مکعب 

 سوابق پژوهش

 افزایش جهت مدیریتی راهکارهای اتخاذ یا و زیرکشت سطح افزایش مستلزم جهان رشد به رو جمعیت برای غذایی امنیت تأمین

 افزایش آب، منابع جهانی محدودیت که است حالی در این(.  2006 همکاران، و دنگ) باشدمی سطح واحد در عملکرد میزان

 مصرف مدیریت اعمال شرایطی، چنین در(.  2013 همکاران، و دوو) سازدمی محدود را زیرکشت سطح افزایش طریق از تولید

 در این(.  2007 آنتونوپولوز، و راحیل) داشت خواهد اهمیت آب مصرف کارآیی افزایش راستای در محدود، منابع این صحیح

 سطح افزایش آب، مصرف کاهش بر عالوه آب، از تر مناسب استفاده جهت در آبیاری نوین های سیستم کاربرد که است حالی

 ترین مهم جمله از کشت فصل طول در نیاز مورد آب میزان تعیین(. 2007 همکاران، و وانگ) دارد پی در را عملکرد و زیرکشت

 همراه به را بسیاری اقتصادی خسارات تواند می آن غیرواقع برآورد و بوده زراعی محصوالت عملکرد میزان بر اثرگذار عوامل

 تری بیش اهمیت از دارد، آبی تنش به ای ویژه حساسیت که خیار همچون گیاهانی مورد در ویژه به مساله این. باشد داشته

 خواهد آن  عملکرد کاهش از جلوگیری راستای در مهمی امر گیاه این آبی نیاز تأمین و تعیین شرایطی، چنین در. است برخوردار

 مناطق عمده کشاورزی محصوالت آب مصرف کارایی مقدار تعیین هدف با تحقیقی(، 1384) همکاران و حیدری.به عنوان مثال بود

 متوسط آنها نتایج اساس بر. کردند اجرا را کشاورزان زراعی مدیریت شرایط در( خوزستان و گلستان مغان، همدان، کرمان،) کشور

 و جو، )وزن خشک( یونجه پنبه، ای،علوفه ذرت زمینی،سیب، ، چغندرقند گندم، زراعی محصوالت آب مصرف کارایی شاخص

 گیریهانداز مترمکعب بر کیلوگرم0/ 29 و ،56/0 ،46/1 ،0/ 71 ،5/ 58 ،2/ 06 ،0/ 64 ،0/ 75 برابر ترتیببه(، تولیدی شکر) نیشکر

 .شد

 از محصوالت د تولیه دنوب فصلی و سو یک از کشاورزی محصوالتبا توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای  وزهرام

 امکان هم و یافته افزایش تولید میزان هم تا شود گرفته نظر در راهکارهایی موجود نیازهای تأمین برای که شده سبب دیگر، سوی

صوالت گلخانه ای است. در کشت های گلخانه محص کشت راهکارها اینجمله  از. باشد میسر فصل از خارج در محصوالت تولیه

 تولید عوامل بر که کنترلی دلیل به هاگلخانه در. داد افزایش را تولید میزان میتوانای به دلیل کنترل بر شرایط اقلیمی و سایر شرایط، 

 زیادی اهییت کشاورزی بازاریابی و اقتصاد و غذایی امنیت نظر از مساله این که دارد وجود فصل از خارج کشت امکان دارد، وجود



 

 

 و متغیرها شناخت نیازمند آن، ویژه شرایط به توجه با تولیدی نظام این توسهعه برای مناسب ریزیبرنامه است بدیهی .دارد

اعمال مدیریت های تخصص و  و مناسب آبیاری برنامه یک تدوین. باشدمی کشت این توسعه بازدارندهی که است هاییمحدویت

 و تولید منظر از هم زمان هر در آبی نیاز زان دقیق می از آگاهی. هاستگلخانه در کشت کارآیی در انکارناپذیر الزامات از آگاهانهه

 ;2005حایز اهمیت زیادی است )بابیتسا و همکاران،  ایگلخانه یها سیستم در آب مصرف مدیریت منظر از هم و محصول رشد

 (.2003بالنکو و فولگاتی،  ;1994بایله، 

 در کافی آب تأمین خصوصاً مطلوب شرایط ساختن فراهم خشک نیمه و خشک مناطق در زارعین مشکالت ترین مهم از یکی

 راندمان با آبیاری هایروش از استفاده به کشاورزان آن، قیمت افزایش و آب منابع کاهش به توجه با. است گیاه رشد دوره طول

 آب، مصرف کاهش بر عالوه که است ایقطره آبیاری سیستم هاروش این جمله از(. 1391 صدرقاین،) اندداده نشان تمایل باال

 مورد آب دقیق میزان از برداران بهره کافی اطالعات داشتن عدم اما(. 2015 قنادیلو، و راحیل) دارد پی در نیز را عملکرد افزایش

 .است کرده روبرو هایینارسایی با آبیاری مدیریت زمینه در را آبیاری سیستم این کاربرد گیاه، نیاز

 تمامی چه اگر. است متغیر موجود هایکنش برهم و محیطی شرایط گیاه، ژنتیکی ساختار تأثیر تحت گیاهان عملکرد دیگر طرف از

 کنندهمحدود عامل ترینمهم خشکی، تنش اما ،( 2003 همکاران، و گارسیا) گردندمی محسوب تولید، کاهش مهم عوامل از هاتنش

 و تنش شرایط در که منطقه، یک در کشت قابل مختلف هایرقم یافتن(.  2004 عبداهلل، و دبک) آیدمی حساب به محصوالت تولید

 و مصلحی) است پیچیده امری محیط، و رقم میان کنشهم بر بودن دارمعنی علت به باشند، برخوردار خوبی عملکرد از تنش بدون

 دهد،می نشان مطالعات که اندنموده پیشنهاد تنش شرایط در رقم ارزیابی برای را مختلفی هایروش محققین(.  2011 همکاران،

 (.2003 همکاران، و مائو) است تنش دارای محیط به سازگار ارقام شناسایی برای شاخص ترینمهم گیاه، عملکرد ارزیابی

 خیار کهطوریبه. دارد نقدی قرار محصوالت گروه در خیار، جمله از صیفی محصوالت گروه کشاورزی، محصوالت بندیطبقه در

(. 1391 صدرقاین،) است کوتاه بسیار آن سرمایه در بازگشت زمانی دوره و شده عرضه بازار در محصول نهایی عنوان به شده تولید

 مناسب، مورد ارزآوری با و یافته زیادی اقتصادی اهمیت در ایران، محصول این فرآوری و تولید وسیع امکانات به با توجه همچنین

  (.1387 مهرابی،)است  گرفته قرار کشاورزی متولیان از بسیاری توجه

 عملکرد بر بار سانتی 80و  60، 40 مکشهای در آبیاری شامل خا  آب(. با اعمال سه تیمار مکش  1390) همکاران و مصلحی

-هم. میباشند عملکرد بیشترین دارای ترتیب به بارسانتی 60 و 40 تیمارهای که رسیدند نتیجه این به تانسیومتر، از استفاده با خیار



 

 

. دادند قرار مقایسه مورد را آبیاری شروع جهت بارسانتی 65 و  45، 25 پتانسیل آستانه سه( 1391) همکاران و فرامرزپور چنین،

 برخوردار درصدی 48 رشد از دیگر، تیمار دو به نسبت بارسانتی 65 پتانسیلی نقطه در آب مصرف کارآیی میزان که داد نشان نتایج

 .نمودند توصیه آبیاری شروع جهت بهینه نقطه را تیمار این لذا ،بود

 استفاده با میکرو آبیاری هایروش تحت ای گلخانه  خیار مصرفی آب تعیین عنوان تحت ای مطالعه در(  1386) ریاحی و مالیی 

 در گیاه نیاز مورد آب میزان که نمودند بیان محقیقن این. نمودند برآورد زا  ای گلخانه خیار مصرفی آب میزان تبخیر، تشت از

 بهترین در آب مصرف کارایی و عملکرد میزان چنینهم. باشدمی هکتار در مترمکعب 7660 حدود در گلخانه داخل کشت شرایط

 آمد.  دستهب مترمکعب بر کیلوگرم 48تن در هکتار و   206 ترتیب به مطالعه این تیمار

-روز به 6تا  5و  5تا  3روز،  3تا  2 آبیاری دور در ای گلخانه خیار مصرفی آب حجم ،( 2003 همکاران، و مائو) نتایج اساس بر

 ایگلخانه خیار کشت در را سانتیبار  65و  45، 25متر بود. طی یک تحقیق، سه استانه پتانسیل آب میلی 406و  544، 656ترتیب  

 با و گرددمی آب مصرف کارآیی تغییر سبب خا  در موجود آب پتانسیل در تغییر که داد نشان نتایجه شد. داد قرار مقایسه مورد

 65 پتانسیلی نقطه در آب مصرف کارآیی میزان که طوریبه مییابد افزایش آب مصرف کارآیی مصرفی، آب حجم میزان کاهش

 (.1391 همکاران، و فرامرزپور) بود بارسانتی 25 پتانسیلی نقطه از بیشتر درصد 27 بارسانتی

 در آبیاری سطح سه در اصفهان، ( نشان داد که میانگین آب مصرفی خیار رقم هیمالیا در 1397نتایج مطالعات زارعی و همکاران )

 180 رشد دورة یک برای هکتار در مکعب متر 3844 و 6312 ،4932 ترتیبه ب FC از کمتر% 20و FC از بیشتر FC، 20% حد

 ،51/0 تیببتر پایانی و میانی ،توسعه ،ابتدایی مرحلۀ 4 برای رشد دورة دو طول در گیاهی ریباض مقادیر میانگینمی باشد.  روزه

 خیار آبی نیاز برآورد پاکدشت در. آمد بدست 91/0 گلخانه داخل در تبخیر تشتک ضریب همچنین،. بودند 71/0 و 00/1 ،66/0

 حد در خا  رطوبت نگهداشتن برای کامل آبیاری شرایط در و اول کشت روزة 116 رشد دورة طول در فادیا رقم ایگلخانه

 139 رشد دورة طول در سوپرسلطان رقم خیار گیاه تعرق تبخیر میزان همچنین،. بود هکتار در مترمکعب 4792 مزرعه، ظرفیت

. بود هکتار در مترمکعب 4756 مزرعه، ظرفیت حد در خا  رطوبت نگهداشتن برای کامل آبیاری شرایط در و دوم کشت روزة

 برای 73/0 و 05/1 ،75/0 ،61/0 تیببتر پایانی و میانی ،توسعه ،ابتدایی مرحلۀ 4 برای رشد دورة طول در گیاهی ریباض مقادیر

 تشتک ضریب همچنین،. ندآمد بدست( سوپرسلطان رقم) دوم کشت برای 70/0 و 01/1 ،67/0 ،59/0 و( فادیا رقم) اول کشت

 آب سال دو میانگین رویال رقم ایگلخانه خیار کشت در که داد نشان نتایج جیرفت در. آمد بدست 77/0 گلخانه داخل در تبخیر



 

 

 هکتار در مترمکعب 4197 و 6301 ،5247 بترتیب FC از کمتر% 20و FC از بیشتر FC، 20% حد در آبیاری سطح سه در مصرفی

 و میانی ،توسعه ،ابتدایی مرحلۀ 4 برای رشد دورة دو طول در گیاهی ریباض مقادیر میانگین. بود روزه 135 رشد دورة یک برای

 نتایج همدان در. آمد بدست 73/0 گلخانه داخل در تبخیر تشتک ضریب همچنین،. بودند 30/1 و 70/1 ،30/1 ،70/0 تیببتر پایانی

-کشت در و 4080و 3350 ،2710 بترتیب زمستانه¬کشت در آبی نیاز درصد 120 و 100 ،80 تیمار در مصرفی آب حجم داد نشان

 در رشد انتهایی و میانی توسعه، ابتدایی، مرحلۀ 4 در گیاهی ضریب متوسط. بود هکتار بر مترمکعب 5240 و 4390 ،3600 تابستانه

 تشت ضریب. بودند 87/0 و 15/1 ،65/0 ،41/0 بترتیب تابستانه کشت در و 05/1 و 43/1 ،81/0 ،69/0 بترتیب زمستانه کشت

 بترتیب مرجع گیاه تعرق و تبخیر تخمین برای استانگلینی یا فائو مانتیث -پنمن روش از استفاده صورت در گلخانه داخل تبخیر

 .آمد دستهب 77/0 و 56/0

هکتار( می باشد.  7539درصد کل کشور ) 33هکتار می باشد که معادل  2500در استان تهران  ایخیار گلخانه زیرکشت سطح

 760ها  در استان تهران ساالنه گلخانه ها عموما در شهرستان های ورامین، پاکدشت و پیشوا واقع شده اند. از این سطح این گلخانه

( می باشد. با توجه به توضیحات ارایه شده، تعیین 1900000درصد کل کشور ) 40شود که معادل هزار تن محصول برداشت می

 میزان آب مصرفی و تعیین کارایی آب مصرقی در این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 روش تحقيق

تاریخ کشت خیار  های ورامین، پاکدشت و پیشوا صورت پذیزفت. این پژوهش به صورت میدانی در سطح گلخانه های شهرستان

در هکتار بود و دوره داشت تا اواسط خرداد ادامه داشت.  بوته هزار 40 تراکمها اوایل دی ماه بود به صورت نشایی با در گلخانه

 (3و  2، 1 روز و سیستم آبیاری قطره ای از نوع تیپ بود. )شکل های 150طول دوره داشت به طور متوسط 

 انتخاب جامعه آماری:

سطوح زبر کشت گلخانه های تولید سبزی و صیفی در استان تهران، شهرستان های  دست آمدههب یبا توجه به اطالعات آمارب

، انتخاب شد. در راستای اجرای پژوهش، بودندورامین، پاکدشت و پیشوا که بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را دارا 

 عدد گلخانه در سطح منطقه انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفت. 35تعداد 



 

 

 

 آبیاری تیپ در گلخانه خیار-1شکل

 

 آبیاری تیپ در گلخانه خیار-2شکل

 

 رول نوار تیپ-3شکل



 

 

 کار رفتههای بهنوار تيپ مشخصات فنی

 .(1)جدول شودلیتر بر ساعت استفاده می ان دوهای تولید خیار از تیپ هایی با دبی قطره چکعموما در گلخانه

 رابطه فشار سیستم با دبی قطره چکان-1جدول

 فشار سیستم )بار( 5/0 7/0 1/0 5/1 0/2

 میزان جریان )لیتر بر ساعت( 5/1 8/1 1/2 5/2 4/3

 

 ميزان مصرف آب در گلخانه

متر مکعب در هکتار بود. میانگین  4900 متر مکعب در هکتار و حداقل آن  6859 های مورد مطالعهحداکثر آب مصرفی در گلخانه

 .(4)شکل بود متر مکعب در هکتار 485با انحراف معیار  متر مکعب در هکتار 5866 های مورد مطالعهآب مصرفی در گلخانه

 

 آب مصرفی گلخانه های مورد مطالعه – 4شکل
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 گلخانه



 

 

 عملکرد خيار در گلخانه

در  عملکرددر هکتار بود. میانگین  تن 168 در هکتار و حداقل آن  تن 21/232 های مورد مطالعهدر گلخانه عملکردحداکثر 

 .(5)شکل در هکتار بود تن 17/20با انحراف معیار در هکتار  تن 80/207 های مورد مطالعهگلخانه

 

 گلخانه های مورد مطالعه میزان عملکرد – 5شکل

 آب در گلخانهکارايی مصرف  مصرف 

و کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری  2/38 در گلخانه های مورد مطالعه کارایی مصرف آبحداکثر 

در گلخانه های  کارایی مصرف آب. میانگین کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری بود. 5/31حداقل آن 

کیلوگرم محصول به ازای  4/1ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری با انحراف معیار  کیلوگرم محصول به 4/35 مورد مطالعه

 .(6)شکل بود مصرف یک متر مکعب آب آبیاری

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ار
خي

رد 
لک

عم
(

ار
کت

 ه
در

ن 
ت

) 

 گلخانه



 

 

 

 کارایی مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه –6شکل
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 گلخانه



 

 

 کارايی مصرف  مصرف آب در گلخانه

و گرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری کیلو 2/38 در گلخانه های مورد مطالعه کارایی مصرف آبحداکثر 

در گلخانه های  کارایی مصرف آب. میانگین کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری بود. 5/31حداقل آن 

ازای کیلوگرم محصول به  4/1کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری با انحراف معیار  4/35 مورد مطالعه

 .(7)شکل بود مصرف یک متر مکعب آب آبیاری

 

 کارایی مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه –7شکل

 

 کارايی اقتصادی مصرف  مصرف آب در گلخانه

هزار ریال برای هر کیلوگرم در نظر  70(، 1400تا خرداد ماه  1399میانگین قیمت خیار گلخانه ای در طول دوره کشت )دی ماه 

ریال به ازای مصرف یک  2674000شد. بر این اساس، حداکثر کارایی اقتصادی مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه گرفته 

ریال به ازای مصرف یک متر مکعب آب آبیاری بود. میانگین کارایی اقتصادی   2205000متر مکعب آب آبیاری و حداقل آن 

 بود.ریال  2478000مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه 

 همبستگی آب مصرفی و عملکرد محصول
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متر مکعب در هکتار همبستگی  5866تا  4800نتایح این پژوهش نشان داد که بین عملکرد محصول خیار و آب مصرفی در دامنه 

عملکرد درصد تغییرات  75وجود دارد. به عبارت دیگر در این دامنه کاربرد آب،  75/0( با ضریب تبیین P< 0.01مثبت معنی دار )

 درصد است. 25گردد و سهم سایر عوامل متغیر، خیار توسط آب مصرفی کنترل می

 

 

  و عملکرد محصول خیار گلخانه ای کارایی مصرف آبهمیستگی  –7شکل  

 

 نتيجه گيری

مصرف یک  کیلوگرم محصول به ازای 4/35بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین کارایی مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه 

بر  ریال بود. 2478000میانگین کارایی اقتصادی  مصرف آب در گلخانه های مورد مطالعه هم چنین، بود.  متر مکعب آب آبیاری

اساس شواهد موجود، امکان افزایش کارایی آب آبیاری در گلخانه های تولید خیار وجود دارد. این موضوع از طریق اصالح برنامه 

های مدرن برنامه ریزی آبیاری از جمله مصرف آب بر اساس نقاط پتانسیلی آب خا  یا استفاده از روشآبیاری و استفاده از 

 های آبیاری در این خصوص رهگشاست.سازی سامانههای هوشمندپتانسیل آب برگ امکانپذیر است. هم چنین استفاده از روش

 پيشنهادات پژوهش: 

مورد پژوهش  سی سیستم های مختلف آبیاری گلخانه ها، اصالح و افزایش کارایی آنهابررپیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده، 

 قرار گیرد.

  

y = 0.0297x + 34.78 
R² = 0.7593 

150

170

190

210

230

250

5000 5500 6000 6500 7000

ار
خي

رد 
لک

عم
(

ار
کت

 ه
در

ن 
ت

) 

 (متر مکعب در هکتار)آب مصرفی



 

 

 منابع مورد استفاده

 : سوم . جلد1399 کشاورزی سال . آمارنامه1400احمدی،  ..، عبادزاده، ح.، حاتمی، ف.، افروزی، م.، طاقانی، ع. 

 ایرانباغبانی. وزارت چهاد کشاورزی. تهران.  محصوالت

. خا  در آب پتانسیل از استفاده با ای گلخانه خیار آبیاری ریزی برنامه. 1394. ر اسدی، و ،.م دلبری، ،.پ افراسیاب،

 . 507-497(. 4) 29، (آب و خا  علوم) کشاورزی در آب پژوهش

 : تهیهکنندگان

 گرفتن نظر با در ایران در کشاورزی آب بهینه مصرف مدیریت.  1384 سانیج، ح دهقانی و ،.ع کشاورز، ،.ن حیدری،

 خرداد 25 - 26 ملی اتالف منابع از پیشگیری های روش همایش دومین مقاالت مجموعه. خشکسالی و خشکی وقایع

 .تهران ایران، المی اس جمهوری علوم فرهنگستان ، 1384

 خیار آب مصرف کارایی و عملکرد بر آبیاری مختلف سطوح . اثر1399س. م.، زارعی، ق و سالمی، ج. م. . رضوانی

 ایران زهکشی و آبیاری نشریه. ای گلخانه

-515. .خا  و آب نشریه. خیار در آب مصرف کارآیی و عملکرد بر میکرو آبیاری روش سه اثر.  1391. ح صدرقاین

522 (:2 )26 

 آب. مؤسسه مصرف وری بهره . ارتقای1394ناصری، ا.، سهراب، ف.، باغانی، ج.، عباسی، ن و اکبری، م.  عباسی، ف.،

 کشاورزی. کرج. ایران مهندسی و فنی تحقیقات

- 285.در  ایگلخانه خیار در آب مصرف کارآیی و عملکرد رشد، بررسی.  1391. م پارسانژاد و. م دلشاد. ع فرامرزپور

 43. ایران باغی علوم مجله تانسومتر، از استفاده با خا  رطوبت مختلف شرایط  292

 در ایگلخانه خیار در آب مصرف کارایی و عملکرد رشد، بررسی. 1391م. . نژاد فرامرزپور، ع.و دلشاد، ع. و پارسی

 ایران باغبانی علوم. تانسیومتر از استفاده با خا  رطوبت مختلف شرایط



 

 

 عملکرد خیار و رشد هایشاخص بر رطوبتی تنش تأثیر.  1390. ن نورمهناد و. ح طباطبائی. پ نجفی. ش مصلحی

  775-770.(. 4) 25. خا  و آب نشریه. ایگلخانه

 ارتقاءفنی کارگاه اولین. میکرو آبیاری های روش تحت ای گلخانه خیار مصرفی آب تعیین.  1386. ح ریاحی و. ع مالیی

 . آب مصرف کارایی

 دو رقم کمی خصوصیات و عملکرد بر تراکم مختلف سطوح تأثیر.  1393. ب اسفندیاری و. ع دولتخواهی. ا ممنوعی

  130-123. 18(. 5) ای.گلخانه کشتهای فنون و علوم مجله. ایگلخانه خیار

 و منابع کشاورزی فنون و علوم مجله. کرمان استان در ایگلخانه محصوالت تولید اقتصادی بررسی. 1387. ح مهرابی

 طبیعی

 

Babtista J.F., Bailey B.J., and Meneses J.F. 2005. Measuring and modeling transpiration versus evapotranspiration 

of a tomato crop grown on soil in a Mediterranean greenhouse. Acta Horticulturae 691: 313–319. International 

Symposiom on Arid Region Soils, 21-24 Sep, Izmir, Turkey. 

Baille A. 1994. Principles and methods for predicting crop water requirement in greenhouse environments. INRA-

CIHEAM Cahiers Options Mediterraneennes 31: 177-187. 

Blanco F.F., and Folegatti M.V. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse.Revista 

Brasileria de Engenharia Agricola e Ambiental 7(2): 285-291. 

Deng, X.P. Shan, L. Zhang, H. and Turner, N.C. 2006. Improving agriculture water use efficiency in arid and semi-

arid areas of China. Agricultural Water Management. 80 (1-3): 23–40. 

Douh, B. Mguidiche, A. Bhouri-Khila, S. Mansour, M. Harrabi, R. and Boujlben, A. 2013.Yield and water use 

efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.)conducted under subsurface drip irrigation system in a Mediterranean 

climate.Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology. 2 (4): 46–51. 

Garcia, L. Rharrabit, Y. Villeg, D. and Royo, C. 2003. Evaluation of grain yield and its components in durum 

wheat under Mediterranean conditions. Agronomy Journal. 95 (2): 266-274. 

Mao, X. Liu, M. Wang, X. Liu, C. Hou, Z. and Shi, J. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of 

greenhouse grown cucumber in the North China Plain. Agricultural Water Management. 61 (3): 219-228. 



 

 

Mao, X. Liu, M. Wang, X. Liu, C. Hou, Z. and Shi, J. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of 

greenhouse grown cucumber in the North China Plain. Agricultural Water Management. 61 (3): 219-228. 

Rahil, M. and Qanadillo, A. 2015. Effects of different irrigation regimes on yield and water use efficiency of 

cucumber crop. Agricultural Water Management. 148 (31): 10-15. 

Rahil, M.H. and Antonopoulos V.Z. 2007. Simulating soil water flow and nitrogen dynamics in a sunflower field 

irrigated with reclaimed wastewater. Agricultural Water Management. 92 (3): 142–150. 

Wang, D. Kang, Y. and Wan, S. 2007. Effect of soil matric potential on tomato yield and water use under drip 

irrigation condition. Agricultural Water Management. 87 (2): 180-186. 

  



 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 کشاورزی و منابع طبيعی استان تهرانمرکز تحقيقات و آموزش 

 

 

 

 

 گزارش نهايی پروژه تحقيقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 تدوين و نگارش:
 
    
 
 
 
 
 

  

 

دهی و شرایط نگهداری بر خصوصیات بندی، پوششبررسی اثر بسته

 ایکیفی خیار گلخانه

 

 سید مهدی حسینی بحری



 

 

 
 جهاد کشاورزی وزارت

 کشاورزیو ترویج  آموزش ،تحقیقات سازمان

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

عنوان طرح: افزایش بهره وری منابع پایه، بهبود و ارتقای شرایط فعلی کشت های گلخانه ای با تاکید بر سالمت محصول و کاهش 

 مصرف سم و کود

 014-41-10-021-99043 شماره طرح:

 محسن سیلسپورمحری مسئول طرح: 

 ایدهی و شرایط نگهداری بر خصوصیات کیفی خیار گلخانهبندی، پوششبررسی اثر بستهعنوان پروژه: 

 000088 - 99043 - 006 -14 - 41 -124پروژه: شماره 

 سید مهدی حسینی بحری :پروژه مجری

 -همکاران:  

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران محل اجرا : 

 01/01/1399 تاریخ شروع :  

   ماه 18مدت اجرا: 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران :ناشر

 5 شمارگان:

 1400: تاریخ انتشار

 

 

 

 

  



 

 

  چکيده

های خیار پس از ای منطقه ورامین )رقم رویال(، نمونهدر این پژوهش به منظور کاهش ضایعات پس از برداشت خیار گلخانه

، در غلظت یک درصد CMC)آماده سازی اولیه شامل شستشو و خشک کردن، با پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز )

درجه سانتیگراد و رطوبت  4قرار داده شدند و در دمای    PE/PA/PEهای پالستیکی سه الیهدهی شده و در بستهپوشش

روز در انبار نگهداری شدند. در طی مدت نگهداری، خواص کیفی محصول شامل میزان کاهش وزن  20%  بمدت 90نسبی 

خواص  ، میزان رنگ، میزان بافت )نیوتن( وpHهای خیار )درصد(، غلظت مواد جامد محلول یا بریکس، میزان نمونه

این پژوهش در قالب طرح کامالً گی  مورد ارزیابی قرار گرفتنداورگانولپتیکی و حسی شامل طعم، مزه، چروکیدگی و تازه

-تجزیه آماری و مقایسه میانگین SAS نتایج توسط نرم افزار د وتصادفی به صورت فاکتوریل، اسپلیت پالت در زمان اجرا ش

های خیار، نشان داد که در این مدت کیفیت و اص کیفی و عمر ماندگاری نمونهگرفت. بررسی خوصورت   LSDها به روش

، درصد مواد جامد محلول و سفتی بافت( و pHخصوصیات حسی به خوبی حفظ گردید. نتایج کلی تغییرات خواص کیفی )

بعد از   pHبار افزایش شکل ظاهری )رنگ و چروکیدگی( تیمارها و شاهد در طی نگهداری در انبار نشان دادکه در دمای ان

مربوط به تیمار کربوکسی   pHزمان صفر انباری مشاهده شد به طوریکه باالترین میزان pH بیست روز انبارداری نسبت به

همچنین . متیل سلولز بود. درصد مواد جامد محلول تیمارها و شاهد بعد از بیست روز نسبت به  زمان صفر انباری ثابت ماند

ا و شاهد نیز نسبت به زمان صفر انباری کاهش داشت و باالترین میزان بافت در پایان دوره نگهداری سفتی بافت تیماره

ها نیز کمترین تغیی رنگ مربوط بندی بود. در رابطه با ارزیابی رنگ نمونهدهی شده و دارای بستههای پوششمربوط به نمونه

درصد بود. همچنین کلیه  5/1زن خیار نیز در طی نگهداری در انبار بندی شده بود. میانگین درصد کاهش وهای بستهبه نمونه

 بندی شده، چروکیدگی و فسادی نداشتند.دهی شده و بستههای خیارهای شاهد، پوششنمونه

 های خوراکی، انبارداری بندی، خیار، پوششبسته ی کليدی:واژه ها

 

 مقدمه 

 بسایار  کشاورزی محصوالت از گروه این. کنندمیاایفاء سالمت جامعه و غذایی نیاز تأمین در مهمی نقشها ها و سبزیمیوه

دهناد.  مای  اداماه  برداشات  پاس از  را تانفس  نظیار  خود حیاتی هایفعالیت هم و دارند زیادی هم رطوبت زیرا فسادپذیرند،

-باین مای   از برداشت از پس مختلف مراحل در آنها از عمده ای بخش مراقبت نشود، درست محصوالت این از اگر بنابراین

 محصاول  بازاریابی در اصلی است. هدف کشوری های هراولویت از یکی ضایعاتی چنین به حداقل رساندن و روند. کاهش



 

 

 ترد، باید تازه سبزی و میوه .است بازاریابی و حمل ونقل طوالنی هایزمان طی محصول های تازه خوریویژگی حفظ تازه،

-بساته  از اساتفاده  بااغی،  محصوالت برداشت پس از هایمراقبت ترینمهم از باشند. یکی مکانیکی صدمات از آبدار وعاری

کنناد.   جلوگیری میوه در بافت ضربه گسترش از و کنند کنترل را اتیلن تولید و میوه تنفس که بتوانند است مناسب هایبندی

کااهش   و کیفای  خاواص  حفاظ  مانادگاری،  افازایش  در بسزایی سهم کارآمد، مناسب و هایبندیبسته کاربرد بدین ترتیب،

و  و نقال  حمال  شارایط  محصاول،  تنفسی الگوی نظیر مختلفی عوامل باید .دارند باغی محصوالت برداشت از پس ضایعات

 تارین مهام  .شوند گرفته نظر در محصول آزاد شده توسط اتیلن میزان انبار( و گازی شرایط و نسبی رطوبت )دما، نگهداری

 باا  و دهناد مای  اداماه  تانفس  باه  برداشت از بعد هاسبزی و هامیوه .است تنفس شده برداشت محصول در متابولیک فرآیند

 فعالیات  نشانه تنفس کنند. میزانمی گرما تولید و کربن اکسید دی آب، و کنندمی اکسید را گلوکز اکسیژن، و مصرف انرژی

-تغییرات رنگ ناشی از تجزیه کلروفیل و تولید همزمان رنگیزه(. 1397است )بدیعی،  انباری محصول عمر و بافت متابولیکی

باشد. خواص کیفی در باازار پساندی محصاوالت کشااورزی نقاش      ها وکاروتنوئیدها میهای خاص هر میوه مانندآنتوسیانین

هاای  رت فیزیولاوزیکی( و ویژگای  بسیار زیادی دارد. خواص ظاهری )مانند رنگ، اندازه، شادابی و طراوت میوه و عدم خساا 

 (.1394باشد )کوشش صبا و همکاران، حسی )مانند طعم و مزه، ترکیبات معطر و بافت میوه( می

قراردادن تمام یا یک قسمت از  -1باشد: های تازه تحت اتمسفر تغییر یافته شامل فرآیندهای زیر می ها و سبزی بندی میوه بسته

ای از اتمسفر تغییر یافته به عنوان  به وسیله هوای معمولی یا مخلوطی از گازها با ترکیب ویژهای که درون آن  محصول در بسته

درجه سلسیوس. پس 10-12بندی شده در دمای  نگهداری محصول بسته -3دوخت بسته.  -2اتمسفر اولیه بسته پر شده باشد. 

ود در فضای بسته به صورت تصاعدی به دی اکسید از آن طی چند روز اول دوره نگهداری در اثر پدیده تنفس، اکسیژن موج

بندی با اتمسفر تغییر یافته رسیدن به تعادل مناسبی از اتمسفر بسته )میزان شود. هدف از طراحی سیستم بستهکربن تبدیل می

 اکسید کربن زیاد( و حفظ آن در اطراف محصول در طی نگهداری است. به این ترتیب کیفیت محصولاکسیژن کم و دی

شود. معموالً چنانچه میزان اکسیژن در فضای بسته کمتر از یک درصد باشد تنفس  ها جلوگیری می حفظ شده از رشد میکروب

یابی به توازن مناسبی از  گیرد. در منابع علمی کلمه اتمسفر تغییریافته به وسیله محصول به معنی دست هوازی انجام می بی

خصوصیات نفوذپذیری بسته است. در واقع در سیستم هوای تغییر یافته غیرفعال اتمسفر بسته براساس تنفس محصول و 

شود. از طرف  اکسیدکربن طی فرآیند تنفس ایجاد می اتمسفر مورد نیاز به صورت انفعالی در اثر مصرف اکسیژن و تولید دی



 

 

ء و جایگزینی سریع مخلوط گازی به دیگر سیستم هوای تغییر یافته فعال با خارج کردن هوای معمولی از بسته و ایجاد خال

 .(1380تاج الدین، آید ) جای آن به وجود می

 تغييرات کيفی محصول با بسته بندی تحت اتمسفر تغيير يافته

بندی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته، شامل کاهش تنفس، کاهش تولید و حساسیت به اتیلن، کند شدن ترین منافع بسته مهم

بندی تحت فواید کاهش تنفس با بسته (.1989و همکاران،  2)کادر باشد تغییر ترکیبات داخل میوه می روند نرم شدن میوه و

کاهش تولید اتیلن، کمتر شدن   pHشرایط اتمسفر تغییر یافته شامل تقلیل تلفات قندها، تنزل تجزیه اسیدهای آلی با حفظ

کند که  ها در طول دوره نگهداری تغییر می ها و سبزی میوهها. عطر و طعم  و در نتیجه جلوگیری از تورم بسته CO2تولید 

ها و  . از آنجایی که میوه(1380تاج الدین،بستگی دارد ) بندی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافتهبستهمیزان آن به دما و 

-در اثر تنفس، دی های تازه دارای بافتی زنده و متابولیسمی فعال هستند، جهت فعالیت خود به اکسیژن نیاز داشته و سبزی

کنند. فعالیت متابولیکی در بافت زنده میوه شامل فعالیت آنزیمی مرتبط با پیری و سوخت و ساز است اکسید کربن تولید می

. قراردادن سیب در معر  (2001، 3)جوبلینگ افتدتر اتفاق می که هرچه سرعت بیشتری داشته باشد پیری و زوال میوه سریع

بندی تحت شرایط بسته گردد. نگهداری هویج درموجب کاهش شدید تجزیه اسیدها می CO2صد در 5/2فضای بسته با 

ای  ها محصوالت به میزان قابل توجه کند. تخریب رنگدانهاز تشکیل ماده تلخ ایزوکومارین جلوگیری میاتمسفر تغییر یافته 

بندی تخریب کلروفیل در پوست سیب در اتمسفر بستهشود. میزان  بندی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته کنترل میبستهتوسط 

در فضای بسته، تردی  CO2یابد. با افزایش  درصد اکسیژن به نصف تقلیل می 4تا  5/2تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته با 

بندی تحت شرایط اتمسفر بستهشود. نگهداری محصول برداشت شده در تحت  براکلی و مارچوبه در طی نگهداری حفظ می

 .(1380الدین، تاجکاهد )کند و بنابراین از نرم شدن بافت می گاالکتروناز جلوگیری می تغییر یافته از ساخت پلی

 های خوراکی پوشش

 بنادی اسات.  های خوراکی به همراه مواد اولیه و ثانویه بستههای خوراکی و پوششبندی با اساس زیستی شامل فیلممواد بسته

عنوان الیه نازکی از مواد که سطح غذا راپوشانده و به عنوان قسمتی از محصول قابل خاوردن تعریاف   های خوراکی به پوشش

دهاد. باه   های پالستیکی ترکیب گازهای داخل میوه را تغییر میگردد. استفاده از پوشش خوراکی در سطح میوه همانند فیلممی
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گردد. موفقیات در اعماال پوشاش خاوراکی     سیژن میاین صورت که سبب افزایش غلظت دی اکسیدکربن و کاهش غلظت اک

طور عمده بستگی به انتخاب فیلم و پوشش دارد که بتواند ترکیب گازی مناسب در داخل میوه ایجااد کناد. اگار     برای میوه به

ش تر از سطح مطلوب و یا افازای پوشش ضخامت زیادی داشته باشد به دلیل رسیدن غلظت اکسیژن در داخل محصول به پایین

هاای  دی اکسید کربن به باالتر از حد بحرانی اثرات منفی خواهد داشت. به صورت کلی نفوذپذیری اکسیژن در  بیشتر پوشش

 ( 1999، 4های پالستیکی متداول است )پار خوراکی کمتر از فیلم

هاا باه   اند. ایان سیساتم  کرده بندی فعال به منظور تغییر شرایط محیطی یا فیزیولوژیکی داخل بسته توسعه پیداهای بستهسیستم

-طور معمول در برگیرنده جذب یا از بین بردن  ترکیبات ناخواسته از قبیل اکسیژن، دی اکسایدکربن اتایلن وآب اضاافی مای    

دارنده را در فضاای داخال   اکسیدان و مواد نگهبندی فعال ترکیباتی از قبیل  دی اکسیدکربن، آنتیهای بستهباشند. دیگر سیستم

شاود )کوشاش صابا و    هاای ویاژه تولیاد مای    هاا و یاا پوشاش   کنند که این ترکیبات اغلب به وسیله برچساب اضافه میبسته 

 (.    1394همکاران،

که توانایی بهبود و افزایش ماندگاری غذا را داشته و موجاب   شودمیبندی فعال محسوب  نوعی بسته ،بندی ضد میکروبی بسته

های ناخواسته روی ساطوح غاذاها،   به منظورکنترل میکروارگانیسم د.گردکنندگان می سالمت میکروبی این مواد جهت مصرف

 .(1391)جوانمرد،  دکروارد ( زیست بسپار) ها مر توان عوامل ضدمیکروبی فرار و غیر فرار را در ساختار پلی می

 خيار

احتماأل بومی آسیا و آفریقا بوده که  (Cucurbitaceae)گیاهی یکساله از خانواده کدوئیان  (.Cucumis sativus L)خیار 

درجه سلسایوس و   7-10(. دمای بهینه نگهداری خیار را 3سال کشت گردیده است )  3000در غرب آسیا حداقل برای مدت 

زاده و  روز اسات )صاادق   10-14اند که در این شرایط عمر ماندگاری خیار به مدت درصد گزاش کرده 90-95رطوبت نسبی 

(. 5،1972اناد)رایال درجه سلسیوس گازارش کارده   12-5/12(. همچنین محققان دیگر دمای نگهداری خیار را 1374ایماندل ، 

اند که میوه خیار مستعد چروکیدگی است بنابراین باید رطوبت نسبی محایط در حاین   ( گزارش کرده2010و همکاران ) 6دهال

این محقق بیان کارده اسات کاه خیاار میاوه مناسابی بارای        درصد باشد. همچنین  90-95نگهداری و حمل و نقل و بازاریابی

تار  و زرد  درجه سلسایوس و پاایین   10نگهداری طوالنی مدت حتی در دمای پایین نیست و مستعد آسیب سرمایی در دمای 
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اطق شود. منای کشت میهزار هکتار خیار گلخانه 5/4در کشور ما حدود  باشد.درجه سلسیوس و باالتر می 15شدن در دمای 

ای از جمله خیار  با توجه به اهمیت محصوالت گلخانهباشد. ای شامل جیرفت، یزد و اصفهان  میعمده در کشت خیار گلخانه

ای از نظر مناسب بودن محصول برای صادرات، حفظ کیفیت میوه و افازایش عمار مانادگاری محصاول ماورد توجاه        گلخانه

بنادی باا ظاروف    خوراکی کربوکسی متیل سلولز و بسته ت  بکارگیری پوششد و این پژوهش نیز با هدف  بررسی اثراباش می

 خیار صورت گرفت. گیهبرای حفظ کیفیت و تازاتیلنی پلی

 مروری بر منابع

توت ی ها  ان به همراه اسانس وانیلین طول عمر نگهداری میوهزاستفاده از کیتو( گزارش کردند که 1391همکاران ) مقصودی و

توت فرنگی   داکثر زمان نگهداریحاین  د.ده روز افزایش می 18درجه سلسیوس را به مدت  4در دمای  فرنگی در یخچال

   شد. ممکن انزاستفاده از کیتو که با بود در یخچال

درصد( در ترکیب پوشش پروتئین  30)غلظت   ppm 4000عصاره الکلی مریم گلی به مقدار که  نتایج یک پژوهش نشان داد

ها جلوگیری نمود  های سترون به طورکامل از رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس بر روی این مغز پسته زآب پنیر در مغ

  .(1391)جوانمرد، 

عصاره آویشن شیرازی بر روی  زمان پوشش دهی با پروتئین آب پنیر وتأثیر هم(  1391)اجنوردی و همکاران طبق گزارش 

نشان دادکه با افزایش غلظت عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر کیفیت هلو انجیری نگهداری شده در شرایط یخچال 

در پوشش، میزان فساد میکروبی میوه کاهش یافت و موجب حفظ سفتی بافت میوه و درصد مواد جامد محلول وکاهش افت 

 . وزن میوه گردید

متیل  (گی در پوشش فعال متیل سلولزهای گوجه فرن دهی میوه پوششنتایج  (گزارش نمودندکه 1391) صادقی پور و همکاران

اسید پالمیتیک )متیل سلولز گلیسرول، اسید پالمتیک و  -سلولز، گلیسرول و سوربات پتاسیم( یا پوشش فعال متیل سلولز

نشان داد که    درصد 80-85درجه سلسیوس با رطوبت نسبی  15در دمای ی و نگهداری ورغوطهبه روش  سوربات پتاسیم( 

کاهش  و باعث بهبود رنگ پوست، یافتبرابر کاهش  5/2داری تا فرنگی در مدت نگهداری به طور معنی افت وزن گوجه

بهبود خواص حسی و   و  Cماندگاری بیشتر ویتامین برابر(، 3-2دار تعداد کپک و مخمر) سرعت رسیدگی، کاهش معنی

   د.ش ظاهری گوجه فرنگی 



 

 

 نشان هندی کنار میوه انباری عمر و برکیفیت نگهداری مختلف دماهای و کلسیم کلرید گیاهی، هایدر بررسی اثرات اسانس

تیمارهای  د.اشتنند نگهداری در طی میوه پوسیدگی بر مناسبی کنندگی ممانعت اثر و سالویا درمنه های اسانس دادکه

دت نگهداری را افزایش کلریدکلسیم و اسانس آویشن قادرند کیفیت میوه کنار هندی را در دمای یخچال حفظ کرده و م

  . (1393دهند)شاهی، 

دهی انگور با کیتوزان با غلظت یک درصد در حفظ کیفیت انگور در طی نگهداری نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که  پوشش

 (. 1396لو و همکاران، درجه سلسیوس نتایج مطلوبی داشته است )حاجی تقی 0 ± 5/0در انبار با دمای 

رپ  با فیلم یا پوشش )با  کهای خیارکه بطور جداگانه به صورت شرینمیوه( گزارش نمودند که 2012)دهال و همکاران 

 90-95درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ) 12 ±1دمای روز در  15گیج( پوشش داده شده بودند بخوبی تا  60ضخامت 

ماکزیمم حفظ رنگ سبز،  با) سبیرطوبت ن درصد 65-70درجه سلسیوس و 29-33 (شرایط محیط روز در 5و مدت درصد( 

میزان اتالف وزن خیارهای  د.بدون فساد، کمترین کاهش وزن و سفتی بافت و خواص حسی بسیار خوب نگهداری ش

-میوهدرصد بود.  11/11درصد  در مقایسه با شاهد بدون پوشش که  66/0درجه سلسیوس 12 ±1شرینک رپ شده در دمای 

  اند.روز در شرایط محیط ماندگاری داشته 2ز در یخچال و به مدت رو 9های شاهد بدون پوشش فقط تا 

ان سبب کاهش اتالف وزن دو محصول خیار و زیتوک دهی با پوشش( نشان دادکه 1991و همکاران، ) 7گاووتنتایج پژوهش ال

ان زیتوکافزایش غلظت  د.رطوبت نسبی( ش درصد 85درجه سلسیوس ) 20و 13مای د طی نگهداری در دو ای در فلفل دلمه

 ،ان سبب کاهش در تنفسزیتوکهمچنین پوشش  د.حجم( منتج به حفظ بهتر وزن در هر دو محصول شبه  )وزن 5/1به  1از 

 د.پژمردگی و فساد قارچی گردی ،از دست دادن رنگ

 درجه 9-11 سرد انبار در منفذدار اتیلنیپلی هایکیسه در شده بندیدر یک بررسی عمر ماندگاری خیار محلی بسته

  .(1383محمدپور، ) خواص کیفی خیار بعد از دوهفته نگهداری چشمگیر نبود تغییرات شد. روز گزارش14سلیسیوس

اتیلنی با دانسیته کم منفذدار بندی شده در کیسه پالستیکی پلی بسته یخیارهاگزارش کردند که  1997در سال  8ایی ونک وشی

درجه سلسیوس و رطوبت  5کمتری  نسبت به شاهد بدون پوشش در نگهداری در دمای  یا دوخت شده دچار سرما زدگی

افزایش غلظت گاز دی  تأخیر داشت. شاهد به نسبت اتیلنی پلی بندیشروع سرما زدگی در بسته د.درصد  بودن 90-95نسبی 

                                                           
7
 Elghaouth 

8
 Yi Wang and Qi 



 

 

های دوخت شده  ها در بسته همیو د.درصد در کیسه دوخت شده مشاهده ش 16درصد و کاهش اکسیژن به  3اکسید کربن به 

بود در حالیکه در بسته منفذار و  درصد 9روز نگهداری،  18کاهش وزن در شاهد بدون پوشش بعد از .فساد کمتری دارند

  د.درصد بو 1دوخت شده کاهش وزن کمتر از 

بهبود کیفیت و حفظ  یتوزان و اسانس آویشن باعثکپوشش ترکیبی ( نشان دادکه 2015و همکاران، ) 9نتایج پژوهش محمدی

  .شد درصد 90-95رطوبت نسبی  درجه سلسیوس و 10در دمای  در طی نگهداری ترکیبات زیست فعال میوه خیار

(  نشان دادکه بکارگیری پوشش صمغ عربی روی  خیار در طی نگهداری 2012و همکاران ) 10جوهایمی -نتایج پژوهش ال

اتالف وزن میوه را  کاهش داد و همچنین باعث تأخیر در نرم شدن بافت خیار در  داری ها در جعبه کارتنی به میزان معنیمیوه

 20و 5درجه سلسیوس شد. خواص حسی خیار با پوشش دادن با  غلظت های  25و 10روز در هر دو دمای انبار 16طی 

 .درصد صمغ عربی در هر دو انبار بیشتر حفظ شده بود

دهی شده با ای رقم رویال پوششنمودند که در طی  نگهداری خیار گلخانه( گزارش 1396شهدادی ساردو و همکاران، )

 3و  12درکیسه پالستیکی سه الیه با غلظت اکسیژن )    MAPبندی تحت شرایط پوشش خوراکی کیتوزان و سپس بسته

درصد منجر  5/0درصد(،  سفتی بافت و خواص حسی با افزایش دما و زمان نگهداری کاهش یافت. غلظت پوشش کیتوزان 

منجر به حفظ رنگ سبز و خواص   MAPبندی های فیزیکو شیمیایی و حسی خیار شد. بکارگیری بستهبه حفظ ویژگی

بندی و نگهداری  خیار نیز شامل غلظت پوشش بندی شد. همچنین شرایط بهینه بستههای فاقد بستهکیفی نسبت به نمونه

درجه سلسیوس گزارش  9روز و  14درصد،   5/8درصد،  5/0انبارداری به ترتیب کیتوزان، میزان گاز اکسیژن، زمان و دما 

 شد.

عدد منفذ(  2اتیلنی منفذار )با های ضخیم پلیبندی شده در کیسه( گزارش کردند که خیار بسته2014) 12و راهول 11مانجوناتا

 62/1سبی ( کاهش وزن حداقل ندرصد رطوبت 90 ±2درجه سلسیوس و  4روز نگهداری در شرایط )دمای  12بعد از 

درجه سلسیوس مشاهده شد. همچنین خیار در شرایط اتمسفر تغییر یافته  4درصد را داراست. کمترین تغییر رنگ در دمای 

                                                           
9 Mohammadi 
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11
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نسبی( به درصد رطوبت 63-65درجه سلسیوس و  23 – 26درجه سلسیوس و دمای محیط ) 4عدد منفذ در دمای  2بسته با 

  ری داشته است.روز ماندگا 6و 12ترتیب 

در پژوهش حاضر نیز بررسی شرایط مختلف بسته بندی خیار گلخانه ای به همراه استفاده از پوشش خوراکی کربوکسی متیل 

تغییرات رنگ، بافت سنجی  pHهای کیفی شامل میزان درصد کاهش وزن، درصد مواد جامد محلول، سلولز و ارزیابی ویژگی

 و خواص حسی طی دوره نگهداری مورد مطالعه قرار گرفت.

 هامواد و روش

 کشت ورامین منطقه در خصوصی بخش هایگلخانه از یکی در  (ایران ای گلخانه کشت متداول رقم)رویال  خیار رقم

-پوشش کننده تولید بزرگترین رادین سازان پتینه تولیدی شرکت ساخت)سلولز  متیل کربوکسی خوراکی پوشش پودر. گردید

 01/0 نفوذپذیری و میکرومتر 80 ضخامت با اتیلنی پلی الیه سه پالستیکی ظروف و کیلوگرم  5/0 مقدار به  ( سلولزی های

 کشور تکنولوژی با پیشرفته بسیار دستگاه از استفاده با الیه سه اتیلن پلی فیلم کننده  تولید)پلیمر  پالستیک پایا شرکت ساخت

 و گرفت انجام سورتینگ و کردن  خشک شستشو، عملیات سپس. گردید تهیه بازار از نیز  (عدد 50)الزم  تعداد به  (آلمان

 از سپس. شدند ورغوطه هامحلول این در دقیقه 5 به مدت خیارها و شد تهیه سلولز متیل کربوکسی از درصد  1 غلظت

 با انبار در نهایتا و شدند بندی بسته اتیلنی پلی الیه سه پالستیکی ظروف در آبچک از پس و شده آورده بیرون هامحلول

 خواص نگهداری مدت طی در. شدند نگهداری بیست روز بمدت سانتیگراد درجه 4 دمای در و درصد  90نسبی  رطوبت

 کیفی محصول شامل:                  

 ( درصد)خیار  هاینمونه وزن کاهش میزان  - 1 

 محلول جامد مواد درصد گیریاندازه  - 2

  pHگیری میزان اندازه  - 3

 رنگ میزان گیریاندازه  - 4 

 ( نیوتن)بافت  میزان گیریاندازه  - 5

  گیچروکیدگی و تازه مزه، طعم، شامل بازارپسندی و حسی خواص - 6



 

 

-پوشش و بندیبسته بدون)شاهد  هاینمونه  – 1: شامل پژوهش این در مطالعه مورد تیمارهای. قرار گرفتند ارزیابی مورد 

 بندیبسته هاینمونه – 3 انبار دمای در شده شده و نگهداری دهیپوشش هاینمونه - 2( انبار دمای در شده نگهداری و دهی

 بودند انبار دمای در شده نگهداری و شده دهیپوشش و شده بندیبسته هاینمونه  – 4 انبار دمای در شده نگهداری و شده

 ها:آزمون

 درصد کاهش وزن: 

گیری شد و پس اندازه 001/0ها توسط ترازوی کفه ای با دقت بندی وزن اولیه نمونهها و قبل از بستهسازی نمونهپس از آماده

 های خیار از رابطه زیر تعیین گردید:ها توزین شدند و افت وزنی نمونهاز پایان دوره نگهداری نیز نمونه

 
وزن نهایی−وزن اولیه

وزن اولیه
 = درصد کاهش وزن 

 گيری ميزان مواد جامد محلول يا بريکس:اندازه 

 توسط رفراکتومتر در آزمایشگاه تعیین گردید.

 :pHاندازه گيری ميزان 

 خیار تعیین شد.  pHساخت کشور سویس  Metrohmمتر   pHبا استفاده از

 سفتی بافت: اندازه گيری ميزان 

ساخت کشور انگلستان موجود در آزمایشگاه بخش صنایع غذایی  TA-Plusسفتی بافت توسط دستگاه بافت سنج مدل 

های خیار در درون ظرفی بر روی صفحه دستگاه قرار گیری شد. در این آزمون نمونهموسسه تحقیقات فنی و مهندسی اندازه

متری فرو رفت. میلی 10متر در ثانیه تا عمق میلی 1متر با سرعت یمیل 2ای دستگاه به قطر داده شدند،  سپس پروب استوانه

بیشترین نیروی الزم جهت فرو رفتن پروب در داخل نمونه توسط دستگاه بصورت یک نمودار در مانیتور بر حسب نیوتن 

 ترسیم شده و به عنوان میزان بافت نمونه گزارش گردید.

 : گيری ميزان رنگاندازه

 دیجیتال اپتیما مدل با دستگاه رنگ سنج پوست میوه، عصاره میوه با پوست تهیه و جذب نور عصاره  گیری رنگ برای اندازه

AC-114  نانومتر قرائت شد.  530در طول موج ساخت کشور ژاپن 

 ارزيابی خواص حسی: 



 

 

گی و طعم و مزه از نظر تازه پسندی نمونه های کاهو به روش هدونیک )استفاده از کارشناس معمولی(ارزیابی حسی و بازار

 (.1394توسط سه تن از کارشناسان بخش صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفت )دلشادیان، 

 : روش آماری .

 نتایج توسط نرم افزار د واین پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل، اسپلیت پالت در زمان اجرا ش

SAS ها به روشتجزیه آماری و مقایسه میانگینLSD   گرفتصورت. 

  



 

 

 نتايج و بحث

 خواص کیفی میوه خیار در زمان صفر انبارداری در جدول یک آمده است.

 خواص کیفی میوه خیار تازه -1جدول

مواد جامد 

 محلول

 )درصد(

 سفتی بافت

متر )کیلوگرم نیرو بر سانتی

 مربع(

 رنگ

 )جذب(

pH 

 

4 3-2/3 68/0-64/0 9//4-05/5 

هاای آزمایشای  قارار    های خیار در  مدت زمان بیست روز نگهاداری  ماال  تجزیاه آمااری داده    مقایسه خواص کیفی نمونه

 گرفت.  

PH 

مدت دهی خیار و بندی، پوششدهد اثرات بسته ( نشان می2های خواص کیفی )جدول    همانگونه که نتایج تجزیه واریانس داده

بندی و پوشاش نیاز بار خاواص     اثرات متقابل زمان، بستهدار شده است. درصد معنی 1میوه در سطح  pHبر   نگهداریزمان 

تیمارهاا و شااهد    pH(  نشان داد که تغییرات 3ها )جدولدرصد معنی دار شده است. مقایسه میانگین 1در سطح   کیفی خیار

بعد از بیسات روز انباارداری     pHوت داشته است. در دمای انبار افزایش بعد از بیست روز  نگهداری در دمای انبار با هم تفا

( باه میازان    26/5بنادی ) ( و تیماار بساته  33/5در خیارهاای شااهد )   pHنسبت به زمان صفر انباری مشاهده شد و افازایش  

 ( بود.98/5بندی )( و کربوکسی متیل سلولز و بسته45/6چشمگیری کمتر از تیمارهای کربوکسی متیل سلولز)

 درصد مواد جامد محلول

مادت زماان   دهای خیاار و   دار نبودن اثرات پوشاش های درصد مواد جامد محلول خیار بیانگر معنینتایج تجزیه واریانس داده

(  نشان داد که باریکس تیمارهاا و شااهد    4ها )جدول بر درصد مواد جامد محلول بود. مقایسه میانگین بندینگهداری و بسته

درجه سانتیگراد در انبار نسبت به  زمان صافر انبااری تقریباا ثابات ماناده اسات و در        4بیست روز نگهداری در دمایبعد از 

خیاار بعاد    درصد مواد جامد محلول یا بریکس ( که بیان کرده است تغییرات1383) محمدپور باشد و این با نتایجمی 4حدود 

( که گزارش کردند خیاار در شارایط   2014مانجوناتا و راهول )نین با نتایج همچ ود وچشمگیر نب در انبار هفته نگهداری از دو

روز مانادگاری داشاته اسات،     12درجاه سلسایوس    4منفاذ در دماای    2دار با اتمسفر تغییر یافته درون کیسه پالستیکی منفذ

 مطابقت دارد.

  



 

 

  سفتی بافت 

دهی خیار و مدت زمان نگهداری بر سفتی بندی، پوششبسته های سفتی بافت نشان داد که اثراتنتایج تجزیه واریانس داده

در   دهی بر خواص کیفی خیاربندی و پوششدار شده است. همچنین اثرات متقابل زمان، بستهدرصد معنی 1بافت در سطح 

دار و شاهد های خیار پوشش( نشان داد که سفتی بافت میوه5ها )جدول درصد معنی دار شده است. مقایسه میانگین 1سطح 

-بسته طراوت بیشتر خیارهای اند. حفظ سفتی بافت ودار نداشتهبعد از بیست روز نگهداری در دمای انبار با هم تفاوت معنی

 باعث که باشد باال نسبی رطوبت با همراه خیار هر اطراف در شده اتمسفر اصالح  یک حفظ دلیل به است ممکن شده بندی

 08/3تازه میوه گردد.سفتی بافت خیار در تیمار شاهد در دمای انبار  از متوسط  ظاهر حفظ سبب و یابد کاهش پیری شودمی

اند سفتی بافت با افزایش ( که اظهار داشته1396نیوتن کاهش  داشته است که با نتایج شهدادی ساردو و همکاران ) 64/2به 

بندی دارکربوکسی  متیل سلولز و بستهتیمار پوششزمان نگهداری کاهش یافته است مطابقت دارد. همچنین در دمای انبار 

افزایش غلظت  ند نشان دادکه  (1391)اجنوردی و همکاراننیوتن( را داراست که با نتایج  94/2بیشترین سفتی بافت )

شده است، موجب حفظ سفتی بافت میوه  ،انبارهلو انجیری نگهداری شده در شرایط  خوراکی پروتئین آب پنیر در پوشش

قادرند کیفیت میوه کنار هندی را در   تیمارهای کلریدکلسیم( که عنوان نمود 1393بقت دارد و همچنین با  نتایج شاهی )مطا

 ، مطابقت دارد.حفظ کرده و مدت نگهداری را افزایش دهند انباردمای 

 رنگ

خیار در مدت زمان انبارداری بر  دهیبندی و پوششدار بودن اثرات بستهنتایج تجزیه واریانس داده های رنگ بیانگر معنی

 5در سطح  دهی بر رنگ خیاربندی و پوششاثرات متقابل زمان انبارداری، بستهدرصد است.  1رنگ پوست میوه در سطح 

بعد از بیست روز نگهداری در دمای انبار بین تیمارها و ( نشان داد که 6ها )جدول دار شده است. مقایسه میانگیندرصد معنی

بندی با حفظ رنگ نسبت به در دمای انبار بعد از بیست روز تیمار بسته دار مشاهده شد.تغییر رنگ یا کاهش رنگ معنیشاهد 

با بندی تیمارهای کربوکسی متیل سلولز وکربوکسی  متیل سلولز  و بستهسایر تیمارها بهتر بود و همچنان براقیت رنگ در 

 تخریب تری نسبت به سایر تیمارها بودکه به دلیلنظر رنگ در سطح پایینباال رنگ  مشاهده شد. تیمار شاهد از عدد 

 (.1394باشد )کوشش صبا و همکاران، کلروفیل در طول ذخیره سازی می

  



 

 

 ها در رابطه با صفات مورد بررسی تجزیه واریانس داده  -2جدول 

 منابع تغییر
SV 

درجه 

آزادی 
DF 

 (MSمیانگین مربعات )

کاهش 

وزن 

 ))درصد

pH  درصد مواد جامد

 محلول

 (جذبرنگ   ) سفتی بافت

 1 ns 02/23 **08/0 ns 02/0 **31/0 ns 006/0 (A) بندیبسته

 1 ns 70/35 **12/0 ns 19/0 *04/0 *01/0 (B)پوشش 

 4 ns 68/40 **05/0 ns 2/0 ns 05/0 ns 007/0 (Cزمان نمونه برداری )

 1 ns 1/34 ns 04/0 ns 05/0 ns 01/0 *009/0 (AB)پوشش × بندیبسته

 4 ns 56/52 **06/0 ns 3/0 **67/0 **03/0 (ACزمان )× بندیبسته

 4 ns 41/60 **14/0 ns 4/0 **13/0 **015/0 (BCزمان )× پوشش 

پوشش ×بندیبسته×زمان

(ABC) 

4 ns 47/60 **14/0 ns 15/0 **17/0 *006/0 

 003/0 04/0 04/0 01/0 35/54  خطای کل

 دارغیر معنی nsدرصد   5دار در سطح اختالف معنی *درصد   1دار در سطح اختالف معنی **  

  

 خیار pHدهی و زمان انبارداری بر بندی، پوششمقایسه میانگین اثرات متقابل  بسته - 3جدول 

 پوشش

 

 زمان

 

 بسته بندی

 

کربوکسی متیل 

 سلولز

 

کربوکسی  متیل سلولز  

 بندیو  بسته

 

 شاهد

4 d 75/4  e98/4 e 12/5 c  04/5 

8  cd88/4  d26/5 d 28/5 bc 16/5 

12  c95/4  c60/5 c 46/5 b 22/5 

16  b12/5  b02/6 b 70/5  ab25/5 

20  a26/5  a45/6 a 98/5 a 33/5 

 ندارند.دار  درصد تفاوت معنی 5های دارای حروف مشتر  در هر ستون از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین

  



 

 

 دهی و  زمان انبارداری بر درصد مواد جامد محلول خیار بندی، پوششمقایسه میانگین اثرات متقابل بسته - 4جدول 

 پوشش             

 

 زمان

 

 بندیبسته

 

کربوکسی متیل 

 سلولز

 

کربوکسی متیل 

سلولز و بسته 

 بندی

 

 شاهد

4  fgh04/4 def 35/4  fgh02/4  ghij94/3 

8 jk  92/3 efg
  16/4 fgh 04/4 fgh 02/4 

12 efg 15/4 efg 18/4  efg12/4 fgh  04/4 

16  fgh02/4 fgh 06/4 fgh 03/4  fgh05/4 

20   hij96/3 fgh 05/4 fgh 02/4 fgh 05/4 

 دار درصد تفاوت معنی 5های دارای حروف مشتر  در هر ستون از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین      

 ندارند.

 دهی و زمان انبارداری بر سفتی بافت خیاربندی، پوششمقایسه میانگین اثرات متقابل بسته - 5جدول 

 پوشش

 

 زمان

 

 بندیبسته

 

کربوکسی متیل 

 سلولز

 

کربوکسی متیل 

 بندیسلولز  و بسته

 

 شاهد

4 a 15/3 a  10/3 a  12/3  a08/3 

8 ab 05/3  b98/2  ab06/3 b 94/2 

12 b 01/3 c 82/2  b04/3 c  78/2 

16 bc 96/2 cd 74/2 bc 98/2 cd  70/2 

20 c 85/2 d 64/2 c 94/2 d  64/2 

 دار ندارند. درصد تفاوت معنی 5های دارای حروف مشتر  در هر ستون از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین
 

 دهی و زمان انبارداری بر رنگ خیار بندی، پوششمقایسه میانگین اثرات متقابل بسته -6جدول 

 پوشش

 

 زمان

 

 بندیبسته

 

کربوکسی متیل 

 سلولز

 

کربوکسی متیل 

-سلولز و بسته

 بندی

 

 شاهد

4 a 685/0 a           703/0   a 744/0 a 644/0 

8 ab  677/0  ab688/0 ab 725/0 b 626/0 

12 b 664/0  b666/0 b 698/0  c598/0 

16 bc 650/0  c630/0 c 659/0 d 560/0 

20 c 633/0 d 585/0 d 610/0  e512/0 

 دار ندارند. درصد تفاوت معنی 5های دارای حروف مشتر  در هر ستون از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین



 

 

 درصد کاهش وزن 

دار نشده است. میانگین درصد ها بیانگر این است که اثرات تیمار بر درصد کاهش وزن خیار معنینتایج تجزیه واریانس داده

( که بیانگر 2014درصد بود که با نتایج مانجوناتا و راهول ) 5/1کاهش وزن خیار بعد از بیست روز نگهداری در دمای انبار 

درجه سلسیوس حداقل کاهش وزن  4روز نگهداری در دمای  12عدد منفذ بعد از  2اتیلنی با این است که خیار در بسته پلی

 د را داراست،  مطابقت دارد.درص 62/1

 

 

 

       

 

 بندی شده           خیار بسته -2خیار تیمار شده با پوشش کربوکسی متیل سلولز                         شکل  -1شکل

 

 

                                                        

 

 

 

 

 شدهبندی دهی و بستههای خیار پوششنمونه  -3شکل

  



 

 

 چروکيدگی  

بندی و همچنین دهی شده به همراه بستهدهی شده و پوششبندی شده، پوششهای خیار بستهها نشان دادند کلیه نمونهبررسی

گونه چروکیدگی و فسادی نداشتندکه با گراد در انبار هیچدرجه سانتی 4های شاهد بعد از بیست روز نگهداری دردمای نمونه

رپ با فیلم یا پوشش )با  کهای خیارکه بطور جداگانه به صورت شرینمیوه(  مبنی بر اینکه 2011گزارش دهال و همکاران )

با ماکزیمم حفظ رنگ سبز، بدون فساد، کمترین کاهش انبار روز در  15خوبی تا ه گیج( پوشش داده شده بودند ب 60ضخامت 

  د، مطابقت دارد.هداری شوزن و سفتی بافت و خواص حسی بسیار خوب نگ

 آزمون خواص حسی  

بنادی و  آمده است.  این نتایج نشان داد که اثرات بسته 7های خیار در جدول پسندی نمونهنتایج ارزیابی خواص حسی و بازار

-ماندگاری میاوه درجه سانتیگراد در انبار تاثیر خوبی  در  4های خیار در طی بیست روز نگهداری در دمای دهی نمونهپوشش

بنادی  بندی شده در دمای انبار به علت بستههای خیار با حفظ خواص حسی داشته است. عمر ماندگاری خوب خیارهای بسته

به صورت انفعاالی در اثار مصارف اکسایژن و      رسد که  درون این ظروف اتمسفر مناسبدر ظروف در بسته است. به نظر می

( اسات. همچناین باا نتاایج     1380که مطابق باا گازارش تااج الادین)     شده است اکسیدکربن طی فرآیند تنفس ایجاد  تولید دی

بندی شاامل غلظات پوشاش کیتاوزان     ( که مدت زمان نگهداری خیار در شرایط بهینه بسته1396شهدادی ساردو و همکاران )

روز گازارش نماوده اسات مشاابهت دارد.      14لسایوس را  درجاه س  9درصد، ، دمای انبار  5/8درصد، میزان گاز اکسیژن  5/0

روز در  15بخاوبی تاا    بنادی شاده  بسته خیار ( که گزارش نموده است،2011همچنین این موضوع با نتایج دهال و همکاران )

با ماکزیمم حفظ رنگ سبز، بدون فساد، کمترین کااهش وزن و سافتی بافات و خاواص      (رطوبت نسبی درصد 65-70و انبار

روز نگهداری دچار تغییرات عطر و طعام   20های شاهد تا حدی بعد از میوهد مطابقت دارد. بسیار خوب نگهداری ش( حسی

ها در طول دوره نگهداری، بسته به دما و شارایط  اتمسافری درون    ها و سبزی میوه شدند. علت این است که عطر و طعم میوه

اطاراف خیارهاای    در بااالتر  CO2 غلظات  انباشات  و تنفس بر این کاهشعالوه (. 1380کند )تاج الدین، بندی تغییر میبسته

 و 13گزارشاات ساادهاکاررائو   باا  مطابق  نتایج و بدطعمی شده باشد که این  هوازیبی شرایط به است منجر دار ممکنپوشش

 باشد. می (2000) همکاران
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 نگهداری شده در انبارهای خيار پسندی نمونهمقايسه ارزيابی صفات حسی و بازار - 7جدول 

 کربوکسی متیل سلولز بندیبسته تیمار
کربوکسی متیل سلولز 

 بندیو بسته
 شاهد

 گیتازه طعم گیتازه طعم گیتازه طعم گیتازه طعم صفات حسی

 1تکرار 

 *** *** *** **** **** *** *** **** خوب

 * * * - - * * - متوسط

 - - - - - - - - ضعیف

 2تکرار 

 * ** ** *** *** *** *** *** خوب

 ** ** ** * * * * * متوسط

 * - - - - - - - ضعیف

 3تکرار 

 ** ** * ** **** ** **** *** خوب

 * * *** ** - ** - * متوسط

 * * - - - - - - ضعیف

 4تکرار 

 * *** ** * *** *** ** *** خوب

 ** - * * * * ** * متوسط

 * * * * - - - - ضعیف

 گيری  نتيجه

اتیلنی که بندی پلیبررسی خواص کیفی و عمر ماندگاری خیار با بکارگیری پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و بسته

روز نگهداری گردید، نشان  20% به مدت 90درجه سانتیگراد در انبار با رطوبت نسبی  4شد و در دمای درب آنها کامالً  بسته 

، درصد مواد pHکیفیت و خصوصیات حسی به خوبی حفظ گردید. نتایج کلی تغییرات خواص کیفی )داد که در این مدت 

جامد محلول و سفتی بافت( و شکل ظاهری )رنگ و چروکیدگی( تیمارها و شاهد در طی نگهداری در انبار نشان دادکه در 

باری مشاهده شد به طوریکه باالترین میزان زمان صفر انpH بعد از بیست روز انبارداری نسبت به  pHدمای انبار افزایش 

pH   مربوط به تیمار کربوکسی متیل سلولز بود. درصد مواد جامد محلول تیمارها و شاهد بعد از بیست روز نسبت به  زمان



 

 

ن همچنین سفتی بافت تیمارها و شاهد نیز نسبت به زمان صفر انباری کاهش داشت و باالترین میزا. صفر انباری ثابت ماند

ها بندی بود. در رابطه با ارزیابی رنگ نمونهدهی شده و دارای بستههای پوششبافت در پایان دوره نگهداری مربوط به نمونه

بندی شده بود. میانگین درصد کاهش وزن خیار نیز در طی نگهداری در انبار های بستهنیز کمترین تغیی رنگ مربوط به نمونه

 بندی شده، چروکیدگی و فسادی نداشتند.دهی شده و بستهشاهد، پوششهای خیارهای مونهدرصد بود. همچنین کلیه ن 5/1

 :پيشنهادها

 گردد.:ای در بازارهای داخلی یا صادرات محصول به مناطق دور دست رعایت نکات زیر توصیه میخیار گلخانه برای عرضه

 بندی و سورتینگ خیار پس از برداشتدرجه – 1

 اتیلنیبندی در ظروف پلیهای خوراکی نظیر کربوکسی متیل سلولز و بستهاستفاده از پوشش – 2

در آینده برای بهبود بافت خیار در خصوص بکارگیری تیمارهایی مانند محلول پاشی باا کلریاد کلسایم و یاا     شود پیشنهاد می

 غیره تحقیقاتی صورت گیرد.

 پژوهش:  هایپيشنهاد

 پیشنهادات زیر توصیه می گردددر تکمیل این پژوهش، 

 بررسی سایر مواد پوششی به جای کربوکسی متیل سلولز-1

افزایش تعداد متغبرهای مستقل در شرایط بهینه بسته بندی خیار مثل غلظت مواد پوششی، میزان اکسیژن، زمان و دما  -2

 انبارداری
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 چکيده 

این اجرا گردید. متر در منطقه ورامین  5متر و ارتفاع  9متر، به عر   40گلخانه فلزی به طول واحد این پژوهش در یک      

گلخانه از نظر موقعیت مکانی، طراحی سالن، مساحت و حجم فضای گلخانه و سایر پارامترهای تأثیرگذار، یک گلخانه 

پژوهش، استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد  در اینشود. یاستاندارد و متداول تولید خیار در منطقه ورامین محسوب م

ای در بر عملکرد خیار گلخانه (MH) متال هالیدالمپ و  (HPS) سدیمیالمپ ، (LED) ی ال ای دپروژکتور مختلف یعنی 

، در همان شرایط و تابش نور مصنوعی از چراغ رشد شب هنگام ای تولید شده بدون استفادهمقایسه با عملکرد خیار گلخانه

( مورد مطالعه و ارزیابی 1400و فروردین  1399های اسفند ماهای در فصل سرما )خیار گلخانه داشتدوره ماه از در طول دو 

 ای، استفادههای رشد بر عملکرد خیار گلخانهبرای تعیین اثر استفاده شب هنگام چراغماه و از میانگین نتایج دو گرفت قرار 

 ید.گرد

-المپو  (HPS) سدیمیهای المپ، (LED) ی ال ای دیعنی پروژکتورهای های رشد مورد استفاده در این پژوهش چراغ     

های کشت ها و ردیففاصله بوتهو در نظر گرفتن  و دستورالعمل شرکت سازندهفنی بر اساس توصیه  (MH) متال هالیدهای 

ها با ارتفاع مناسب )قابل تنظیم توسط زنجیر( از سطح بوته به صورت جفتی و با فاصله یک متر از یکدیگر و در گلخانه،

روز )مجموع ساعت روشنایی در شبانه 16و تدار  « دو مترمربع»در مساحت  تهبو« شش» نور مطلوب و مورد نیازبرای تأمین 

م به کمک حسگر ساعت )قابل تنظی 8الی  6های رشد(، به مدت مدت زمان وجود نور طبیعی و مدت زمان استفاده از چراغ

سایر عوامل تأثیرگذار، بودن به منظور ثابت سنج( در هنگام تاریکی هوا مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین نوری و زمان

با رعایت فاصله مناسب )به منظور اطمینان از عدم تداخل با یکدیگر( در نقاط مختلف و همسان از مختلف های رشد چراغ

 های پالستیکی سیاه استفاده گردید.ه و به منظور جلوگیری از تداخل نوری از پردهگلخانه فلزی مذکور نصب شد

های مورد مطالعه در شرایط طبیعی های اسفند و فروردین(، بوته)ماهمطالعه و ارزیابی دهد که در مدت نتایج نشان می     

 68100د بوته و عملکرد محصول در واحد سطح کیلوگرم در واح 27/2های رشد( با عملکرد گلخانه )بدون استفاده از چراغ

کیلوگرم در واحد بوته و  28/2با عملکرد  (HPS) سدیمیهای های مورد مطالعه تحت تابش المپکیلوگرم در هکتار و بوته

د های مورکیلوگرم در هکتار دارای بیشترین مقدار عملکرد بودند. عالوه بر این، بوته 68400عملکرد محصول در واحد سطح 

 26/2و  25/2به ترتیب با عملکرد  (MH) متال هالیدهای و المپ(LED) ی ال ای دمطالعه تحت تابش پروژکتورهای 



 

 

های مورد کیلوگرم در هکتار، نسبت به بوته 67800و  67500کیلوگرم در واحد بوته و عملکرد محصول در واحد سطح 

 کمتری برخوردار بودند.از عملکرد  (HPS) سدیمیهای مطالعه تحت تابش المپ

 مقدمه

های کشور میلیون هکتار سطح باغ 68/2 از حدود 1398های مرکز آمار ایران، در سال بر اساس یکی از آخرین گزارش     

درصد آن  100که  داردای اختصاص درصد به محصوالت گلخانه 3/0 هزار هکتار معادل 8غیربارور( حدود بارور و )اعم از 

ها ، سبزی 7/1 جانن، باد 2/5 ، انواع فلفل 4/7 فرنگی، گوجه 8/74 خیارزیر کشت سطح باشد. در این میان میسطح بارور 

بیشترین سطح د. باشها میدرصد از کل سطح گلخانه 2/2 و سایر محصوالت 5/0 ، گیاهان دارویی 8/3 ، توت فرنگی 3/4

ت. درصد اس 17یزد با استان و  1/19 ، جنوب استان کرمان با 3/23 ای در کشور متعلق به استان تهران بامحصوالت گلخانه

 د.انرا به خود اختصاص دادهی کشور هااز سطح گلخانهدرصد(  60)حدود درصد  4/59این سه استان در مجموع 

 92/8 میلیون تن معادل 73/1 ، حدود 1394میلیون تن تولید محصوالت باغبانی در سال  38/19ع همچنین از مجمو     

ای در سال یاد شده، میزان میلیون تن محصوالت گلخانه 73/1 از تولیدت. ای بوده اسدرصد مربوط به محصوالت گلخانه

 2/0 ، گیاهان دارویی 8/0 ، توت فرنگی 9/1ها ، سبزی 1/1 جانن، باد  1/3 ، انواع فلفل 7/8 فرنگی، گوجه  1/84 تولید خیار

شترین تولید محصوالت ند. بیای را تشکیل داده بودکل میزان تولید محصوالت گلخانهدرصد از  1/0 و سایر محصوالت

ین سه استان در ت. ادرصد اس 17و جنوب استان کرمان با  1/22با  ، یزد 2/29 های تهران باای کشور متعلق به استانگلخانه

 د.اناختصاص داده ای را به خوداز تولید محصوالت گلخانه درصد( 70)حدود  درصد 3/68 مجموع

های پاکدشت، ورامین و پیشوا هکتار گلخانه که عمدتا در شهرستان 1800بر اساس همین آمار، استان تهران با حدود      

ین استان همچنین با تولید بیش از د. اها رتبه اول کشور را داراند، هم از نظر وسعت و هم از لحاظ توسعه گلخانهاحداث شده

ز کل ت. اای کشور را نیز به خود اختصاص داده اسای، رتبه اول تولید محصوالت گلخانهمحصوالت گلخانهنیم میلیون تن 

فرنگی و حدود گوجهکشت درصد به  10ای، حدود خیار گلخانهکشت درصد به  85های استان تهران حدود مساحت گلخانه

اختصاص داده شده ای گلخانهارویی و سایر محصوالت جان، سبزیجات، توت فرنگی، گیاهان دنفلفل، بادکشت پنج درصد به 

 ت.اس

ای به ویژه خیار بر اساس آمارهای موجود و نقش و جایگاه مهم استان تهران در کشت و تولید محصوالت گلخانه     

و پیشوا(  های سبزی و صیفی استان تهران در منطقه ورامین و حومه )پاکدشتای( و همچنین بیشترین تمرکز گلخانه)گلخانه



 

 

های مورد نیاز ای در این استان به دلیل نزدیکی به بازار فروش نهادهو در نظر گرفتن مزیت نسبی تولید محصوالت گلخانه

مناسب و دائمی، ضرورت اجرای این پروژه با در نظر گرفتن اهداف برنامه اقتصاد گسترده، ای و بازار مصرف کشت گلخانه

 د:باشای تحقیقاتی برنامه راهبردی گلخانه به شرح زیر میهمقاومتی و تأکید بر اولویت

 های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان تهراناولویت -

بخش از مفاد قرارداد پژوهشی منعقد شده بین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  -

 و منابع طبیعی استان تهران

 یقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمینه مهندسی گلخانههای تحقاولویت -

 های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در زمینه مدیریت بهینه گلخانهاولویت -

 ایهای تحقیقاتی منطقه ورامین در زمینه بهبود و افزایش عملکرد محصوالت گلخانهاولویت -

 :پژوهشمبانی نظری 

ای برای تولید برخی محصوالت جالیزی )نظیر خیار، گوجه فرنگی، های فراوان شرایط کنترل شده کشت گلخانهمزیت     

های ناپذیر و از اولویتهای مدیریت بهینه گلخانه به عنوان جزئی جداییفلفل و بادمجان( باعث شده است که بررسی روش

ای، مصرف باالی انرژی اعم از گرمایشی و تعدد کشت گلخانهبا وجود مزایای مد. اصلی برنامه چهارم توسعه قرار گیر

های مصرف های انرژی از سوی دیگر، موجب افزایش هزینهالکتریکی به ویژه در فصل سرما از یک سو و حذف یارانه حامل

ی و پژوهش گردد، که این موضوع با کاهش درآمد کشاورز همراه بوده و در صورتی که با بررسهای انرژی میانواع حامل

مناسب،  (Heating System) بهینه نظیر انتخاب سامانه گرمایشیدرست و های مدیریتی الزم نسبت به انتخاب و اتخاذ روش

به منظور افزایش بازده  ... وو یا انتخاب نوع مناسب آن  (Grow Lights) های رشدتصمیم به استفاده یا عدم استفاده از چراغ

های تولید اقدام نگردد، فقط با افزایش قیمت محصول تولیدی که راهکاری کاهش هزینه انرژی مصرفی در گلخانه و

 د.توان به کشت گیاهان در گلخانه ادامه داغیرمنطقی و مغایر با اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی است، می

یر مطالعات کشاورزی محسوب ناپذهای انرژی از ارکان جداییامروزه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، تحلیل     

ز این رو بررسی تأثیر د. اآوری را نسبت به دیگری ترجیح داتوان یک فنشده و بدون ارائه فاکتورهای قابل قبول انرژی نمی

تواند در تدوین برنامه و ای، میختلف بر عملکرد خیار گلخانهم (Grow Lights) های رشداستفاده یا عدم استفاده از چراغ

 د.واقع گرد تجهیرات جدید مفیدنیازهای آتی کشاورزی در بخش گلخانه به تعیین 



 

 

در تولید و یا عدم استفاده از آن مختلف  رشدهای چراغاستفاده از شایان ذکر است که تا کنون بررسی تحلیلی بین      

گوناگون صورت نگرفته  ای، بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه به شکلی جامع و کامل برای محصوالتمحصوالت گلخانه

های اقلیمی های مرتبط و مشابه با آن در ارتباط با محصوالت مختلف و در پهنهاست و انجام این پژوهش و سایر پژوهش

ضروری به نظر در بخش کشاورزی های راهبردی گیریهای فنی و مهندسی در تصمیممتفاوت به عنوان متمم و مکمل تحلیل

 د.رسمی

 بررسی منابع

باشد ای میدهی و کیفیت محصوالت گلخانهنور یکی از عوامل محیطی مهم در فرآیندهای فیزیولوژیک رشد و نمو، گل     

های مختلفی مانند طول مدت تابش و کیفیت روی اندازه برگ، نمو ریشه و طوقه، ور از جنبه(. ن2013)سانستبی و همکاران، 

غییر در کیفیت و (. ت2012ای مؤثر است )وو و همکاران، د محصوالت گلخانهنمو ساقه، تشکیل میوه، اندازه میوه و عملکر

تواند میزان تاج گیاه را تغییر دهد و در نتیجه از این طریق ادامه روند رشدی گیاه و کمیت نور دریافتی توسط گیاه می

 .(1991همچنین کیفیت میوه را تحت تأثیر قرار دهد )آپالو و همکاران، 

ها و آنتوسیانین از جمله صفاتی هستند که تحت تأثیر کیفیت و کمیت نور دریافتی میزان فتوسنتز، کربوهیدرات تغییر در     

یفیت نور اغلب توسط طول موج (. ک2012وو و همکاران،  - 2002گیرند )دامایانتی رانواال و همکاران، توسط گیاه قرار می

غلب از نور قرمز برای افزایش طول روز (. ا2000وویتس و تورکینگتون، شود )مارکهای نوری و نسبت آنها تعیین میفوتون

به طوری که ت. کارآیی فتوسنتزی نور آبی و قرمز متفاوت اسد. شونور قرمز به فتوسنتز گیاه نسبت داده مید. گرداستفاده می

بیشتر از نور آبی است )تاکدا و برابر  5/2نانومتر( در برگ برخی محصوالت  660میانگین کارآیی فتوسنتزی نور قرمز )

 .(1996یاناگی و همکاران،  - 2010همکاران، 

های تولیدی، گیاهان به دلیل نیاز به رشد رویشی قوی برای تولید گل و میوه در زمانی که نور کافی ها یا محیطدر گلخانه     

به طور کلی، برای تأمین نیاز نوری د. باشنمیوجود ندارد، یا طول مدت روز کوتاه است، نیازمند استفاده از نور مصنوعی 

، (HPS) ی های سدیمگیاهان در خارج فصل در شرایط با روز کوتاه )پاییز و زمستان( از منابع نوری مختلف به ویژه المپ

های طی سالشود که به دلیل بازده پایین انرژی در مواردی کاربرد آنها توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل در استفاده می

سامولینه و  - 2008اند )ماسا و همکاران، ها گردیدههای فراوان جایگزین این نوع المپاخیر ال ای دی هابه دلیل قابلیت

 .(2010همکاران، 



 

 

ای اهمیت بسیار زیادی کارآیی زیاد، هزینه کم و عمر طوالنی منابع نور مصنوعی به کار رفته در تولید محصوالت گلخانه     

های نوین نوردهی مانند استفاده از دیودهای ساطع های زیادی در ارتباط با سیستمپژوهشد. انتخاب نوع منبع نوری داردر 

این نوع منابع دارای مزایایی مانند طول ت. کنند، صورت گرفته اسکننده نور )ال ای دی( که طیف مناسب نور را فراهم می

این مزایا . کم انرژی و قابلیت تنظم شدت نور نسبت به منابع دیگر روشنایی هستندعمر زیاد، ایجاد طول موج ویژه، هدررفت 

های کنترل شده مانند اتاقک رشد و گلخانه به عنوان منبع نور مورد باعث شده است که استفاده از این منابع نوری در محیط

 .(2008، ماسا و همکاران - 2012جئونگ و همکاران،  - 2008بررسی قرار گیرد )بورگت، 

به عنوان  LED مزیت استفاده از .اندجایگزین شده (LED) های اخیر منابع سنتی نور با دیودهای پخش کننده نوردر سال     

منبع مصنوعی نور برای استفاده در رشد کنترل شده محیطی گیاه شامل راندمان باالی انرژی، حجم کم، طول عمر بیشتر، طول 

در  LED های انجام شده در زمینه نورآزمایشد. باشبل تنظیم نور و خروجی گرمایی کمتر میموج ویژه، شدت و کیفیت قا

تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک که تحت تأثیر د. میالدی شروع شده و تا کنون ادامه دار 80کشت گیاه در اواخر دهه 

فناج، کاهو، تربچه، توت فرنگی و انگور مطالعه ها بودند در بسیاری از گیاهان مثل فلفل، گندم، اس LED های مختلفرنگ

ای امری ضروری های کشت گلخانههای کشاورزی، توسعه سیستمبه خاطر اثرات نامطلوب محیطی و محدودیت زمین. شدند

د. تواند راهگشا باشنمی LED ای نورهای مصنوعی به ویژه المپ هایهای کشت گلخانهبرای توسعه سیستمد. رسبه نظر می

قرمز و آبی سبب افزایش چهار برابری تولید اسانس در نعناع شده است )سبزعلیان و همکاران،  LED ستفاده از ترکیبا

سبب افزایش بیش از چهار برابر درصد اسانس نسبت به شرایط مزرعه  LED در گیاهان نعناع فلفلی نیز منابع نوری. (2014

نیز مشاهده شده است )لفسراد،  LED های ثانویه در پاسخ به نورمتابولیت افزایش. (1393شده بود )حیدری زاده و همکاران، 

نیز متفاوت  LED های گیاه برنج تحت نورهای مختلفهای ثانویه در برگمتابولیت.(2011راماکریشنا و همکاران،  - 2008

نگ جانگ و همکاران های آبی سبب افزایش میزان فالونوئیدهای گلوکوزیدی شدند )سا LED بوده است به طوری که

2013). 

بر رشد و تولید ماده مؤثره  LED هایآبی المپ-های مختلف نورهای سفید، قرمز، آبی و قرمزدر پژوهشی دیگر طیف     

بیشترین . های رشد و میزان رزمارینیک اسید این گیاه در شرایط گلخانه مقایسه شدبادرنجبویه بررسی گردید و با شاخص

در هر گلدان در نورهای قرمز و ترکیب قرمز + آبی مشاهده شد و میانگین ارتفاع ساقه گیاهان در تیمار  تعداد ساقه و برگ

های قرمز باالترین میزان بود، به  LED میزان ترکیب رزمارینیک اسید در اندام هوایی درد. دارای نور قرمز باالترین میزان بو



 

 

های سفید )که برای نمونه  LED درصدی نسبت به 16/30د به اندازه طوری که این منبع نور سبب افزایش رزمارینیک اسی

های موجود در گلخانه درصدی در مقایسه با نمونه 52/44های موجود در دستگاه، نمونه کنترل محسوب می شود( و افزایش 

پاسخ گیاهان بادرنجبویه . شده بود، در حالی که این ماده در ریشه های گیاهان موجود در گلخانه بیشترین مقدار را نشان داد

های گلخانه دارای منابع فلورسنت و نور طبیعی بسیار بهتر بود و برای نسبت به نمونه LED در این پژوهش در شرایط نوری

ها برای بهبود رشد و افزایش مواد ها به عنوان منابع نوری جایگزین در گلخانه LED این گیاه منابع نوری مصنوعی مانند

 .(1396پیشنهاد گردید )احمدی و همکاران، مؤثره 

ای به منظور تولید سودمند و اقتصادی و همچنین کاهش گاز دی اکسید کربن آزاد بهبود بازدهی انرژی در کشت گلخانه     

های های شمالی کره زمین که میزان نور خورشید در فصلای در عر خیار گلخانهد. باششده در اتمسفر حائز اهمیت می

باشد، به طور متداول تحت تابش نور اییز و زمستان و حتی روزهای ابری بهار و تابستان در طول روز کم و ناکافی میپ

و  (Top lighting) ها چه در باالی گیاهاننصب نورافکند. شوکشت می (HPS) تکمیلی حاصل از المپ های سدیمی پرفشار

های نوردهی، در کشت ل ایجاد عملکرد بیشتر مرتبط با وجود این سامانه، اغلب به دلی(Interlighting) ا چه در بین آنه

 های نصب شده در هر دو موقعیت از نوعگیرد که در حال حاضر المپای خیار و گوجه فرنگی مورد استفاده قرار میگلخانه

HPS   ،(2017سارکا و همکاران،  - 2008هووی پکانن و تاهوونن،  - 2004هستند )هووی و همکاران. 

اند و برای استفاده در گلخانه، به ویژه برای در طی چند سال گذشته به سرعت گسترش یافته LED هاینورافکن     

باشند )هاهن و همکاران، شوند، مناسب میمحصوالت پایه کوتاه نظیر کاهو و گیاهانی که از طریق ریزازدیادی تکثیر می

باشد و بازدهی آنها بر خالف می HPS هایها بهتر از المپ LED ید نور دربازدهی تول. (2014لی و همکاران،  - 1996

 .پ( 2015یابد )اوزونیس و همکاران، افزایش می HPS هایالمپ

 ها بیشتر بوده و در حالی که المپ های LED در مقایسه با HPS هاینسبت برونداد گرمایی به برونداد روشنایی در المپ     

HPS نمایند، پوشش فلزیبه سمت پایین تشعشع می به شدت گرما را LED  ها با وجود آن که نور به سمت پایین و بر روی

این موضوع موجب کاهش دما در محدوده د. دهنگیاهان متمرکز شده است، گرما را به صورت همرفت در جهت باال هدر می

دهد و بنابراین صرفه جویی در ای آب گرم را افزایش میبرگها شده و در برخی از موارد نیاز به گرمایش با استفاده از لوله ه

که به دلیل گرمای بسیار شدید در برگها  HPS هایدر نوردهی بین گیاهی، برخالف نورافکن. دهندمصرف انرژی را کاهش می



 

 

شوند )جوکینن  توانند بدون ایجاد آسیب در برگها، بسیار نزدیک به گیاهان نصبها می LED آسیب دیدگی ایجاد می نمایند،

 .(2012و همکاران، 

را در باالی  HPS هایرا در بین گیاهان و المپ LED هایهای اخیر برخی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی نورافکندر سال     

ر را هم در بین گیاهان و هم در باالی گیاهان قرا LED هایعالوه بر این، ترکیبی که در آن نورافکن. اندگیاهان نصب کرده

بین  LED هایجایگزین نورافکن HPS هایدر تولید خیار، در صورتی که قرار باشد المپت. دهند، معرفی گردیده اسمی

های کشت افزایش تواند کاهش یافته و پهنای ردیفگیاهان شوند، در چنین شرایطی به منظور بهبود کشت عر  راهرو می

طور معمول هیچ پوشش متمرکز کننده نوری وجود ندارد، در حالی که در به عنوان نور بین گیاهان به  HPS در نصب. یابد

با د. توان نور حاصل را به طور مستقیم به سمت برگ گیاهان هدایت نموها به عنوان نور بین گیاهان می LED مورد کاربرد

و توسعه گیاه و بازده انرژی  بر حسب رشد LED و HPS هایوجود این، در مورد مقایسه روشنایی تکمیلی با استفاده از المپ

از آن جایی که نورهای آبی به . باشدهای مختلف روشنایی )از باال و در بین گیاهان( اطالعات کمی در دسترس میدر حالت

 LED های واقع در بین گیاهان با طیف روشنایی LED اند، ممکن است الزم باشد که ترکیب نوریتنهایی موفقیت آمیز نبوده

 (.2010در باالی گیاهان متفاوت باشد )ترووبورست و همکاران، های واقع 

دهد )هووی نور و دما دو عامل مهم رشد در گیاهان هستند و خیار گیاهی است که به شدت نور بسیار خوب پاسخ می     

ر راستای عمودی را ی آن توزیع نور ددهد که سایهبه هر حال، بوته خیار چتری بلند را شکل می(. 2008پکانن و تاهوونن، 

توزیع عمودی دما و نور ممکن است ساختار گیاه و بازده فتوسنتز را با پیامدهایی مرتبط با عملکرد . دهدتحت تأثیر قرار می

چندین مطالعه در ارتباط با کیفیت نور انجام شده است که هیچ نتیجه آشکاری در پی نداشته . محصول تحت تأثیر قرار دهد

 .(2015و  2014هرناندز و کوبوتا،  - 2010ترووبورست و همکاران،  - 2010و همکاران، است )هوگوونینگ 

 LEDهایچالش موجود آن است که بیشتر تحقیقات منحصراً در شرایط نوردهی مصنوعی و آن هم با استفاده از نورافکن     

باشد ت به طور چشمگیری متفاوت میاند و حتی دیودها و پیکربندی آنها در بین محصوالیرقابل مقایسه انجام شدهغ

% 80به دلیل بازدهی باالی برخی از ترکیب های طیفی، به طور نمونه  LED تولید کنندگان. ب( 2015)اوزونیس و همکاران، 

هستند، بر یک ترکیب طیفی معین و ثابت  b و a های کلروفیلهای جذبی برای رنگدانه% آبی، که بیشترین طیف20قرمز و 

کند نور سبز و همچنین نور واقع در قسمت انتهایی طیف مرئی )درست قبل شواهدی وجود دارد که اثبات می. مایندتمرکز ن



 

 

کونگ و  - 2009گیرند )تراشیما و همکاران، در فرآیند فتوسنتز مورد استفاده قرار می far-redه از مادون قرمز و معروف ب

 .(2015موراکامی و همکاران،  - 2015همکاران، 

یا خارج از دوره نور /های سال وترین دورهفقط در تاریک LED در شرایط گلخانه، دستکاری طیف نوری با استفاده از     

های خیار و دیگر گیاهان زینتی، نسبت برای جوانه. الف( 2015طبیعی، ممکن است مفهوم پیدا کند )اوزونیس و همکاران، 

به عنوان نور مکمل استفاده شدند، بهبودی در عمل فتوسنتز یافت نگردید  که LED های متفاوت آبی و قرمز در نورهای

(. 2014ها را افزایش دادند )اوزونیس و همکاران، (، اما آنها مقدار فنولیک اسیدها و آنتوسیانین2014)هرناندز و کوبوتا، 

جب ناهنجاری و بد شکلی میوه قرمز تنها مو LED ( این چنین گزارش کردند که نوردهی با2014اوزونیس و همکاران )

ولیکن د. آبی کمتر مفید می باش LED قرمز ارجحیت داشته و نور LED ( دریافتند که نور2014گردیده اما هرناندز و کوبوتا )

حتی با تابش خورشیدی کم، . مول بر مترمربع در روز بود 4/5های ایشان کم و در حدود مجموع نور روزانه در آزمون

به عنوان تنها منبع نوری، گیاهان فلفل از  LED تی با نور(. ح2014ن به نور آبی تأمین گردید )هرناندز و کوبوتا، نیازهای گیاها

 .(1995یک ترکیب نوری آبی و قرمز در قیاس با نور قرمز تنها بیشتر منفعت بردند )براون و همکاران، 

های رشد و طیف نوری توصیه شده شامل نورهای آبی، قرمز، فرا ( نشاهای خیار را در اتاقک2009برازایتیته و همکاران )     

برگها با سیستم نوری ترکیبی خود سازگار شدند و نتایج حاکی از آن بود که یک چراغ د. قرمز، سبز و نارنجی، کشت نمودن

)هوگوونگ و تواند عملکرد را به طور چشمگیری بهبود ببخشد های مختلف میرشد )گروالیت( با ترکیبی از طول موج

 .(2012همکاران، 

 مواد و روش ها:

 مورد استفاده در پژوهش: گلخانه

این گلخانه از نظر موقعیت مکانی، طراحی سالن، مساحت و حجم فضای گلخانه و سایر پارامترهای تأثیرگذار، یک      

گلخانه مورد استفاده در این پژوهش در شود. مشخصات یگلخانه استاندارد و متداول تولید خیار در منطقه ورامین محسوب م

 ذکر شده است: 1جدول 

  



 

 

 مشخصات گلخانه مورد استفاده در این پژوهش -1جدول

 توصیف / مقدار هامشخصه

 فلزی هانوع گلخانه

 فوالد گالوانیزه جنس سازه

 پالستیک نوع پوشش

 5/45 طول )متر(

 0/22 عر  دهانه )متر(

 0/3 ها )متر(ارتفاع ستون

 7/4 ارتفاع )متر(

 

 سدیمیالمپ ، (LED) ی ال ای دپروژکتور در این پژوهش، استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد مختلف یعنی      

(HPS)   متال هالیدالمپ و (MH) ای تولید شده بدون استفادهای در مقایسه با عملکرد خیار گلخانهبر عملکرد خیار گلخانه 

ای در فصل سرما خیار گلخانه داشت دورهماه از در همان شرایط، در طول دو  و تابش نور مصنوعی از چراغ رشد شب هنگام

برای تعیین اثر استفاده ماه و از میانگین نتایج دو گرفت ( مورد مطالعه و ارزیابی قرار 1400و فروردین  1399های اسفند ماه)

 ید.گرد فادهای، استهای رشد بر عملکرد خیار گلخانهشب هنگام چراغ

-المپو  (HPS) سدیمیهای المپ، (LED)  ال ای دییعنی پروژکتورهای های رشد مورد استفاده در این پژوهش چراغ     

های کشت ها و ردیففاصله بوتهو در نظر گرفتن  و دستورالعمل شرکت سازندهفنی بر اساس توصیه  (MH) متال هالیدهای 

ها صله یک متر از یکدیگر و با ارتفاع مناسب )قابل تنظیم توسط زنجیر( از سطح بوتهبه صورت جفتی و با فا در گلخانه،

روز )مجموع ساعت روشنایی در شبانه 16و تدار  « دو مترمربع»در مساحت  تهبو« شش» نور مطلوب و مورد نیازبرای تأمین 

ساعت )قابل تنظیم به کمک  8الی  6دت های رشد(، به ممدت زمان وجود نور طبیعی و مدت زمان استفاده از نور چراغ

سایر عوامل بودن به منظور ثابت سنج( در هنگام تاریکی هوا مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین حسگر نوری و زمان

با رعایت فاصله مناسب )به منظور اطمینان از عدم تداخل با یکدیگر( در نقاط مختلف و مختلف های رشد تأثیرگذار، چراغ

 های پالستیکی سیاه استفاده گردید.ه و به منظور جلوگیری از تداخل نوری از پردهز گلخانه فلزی مذکور نصب شدهمسان ا

 انتخاب جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گيری:



 

 

این پروژه است. لذا و فاقد تیماربندی بوده های مکانیزاسیون های تعیین شاخصپروژه حاضر از نظر ساختار مانند پروژه     

تعیین مقادیر عملکرد محصول در ها نداشته و در نهایت پس از نیازی به طرح آماری و انجام آنالیز واریانس و مقایسه میانگین

واحد بوته و عملکرد محصول در واحد سطح تحت تأثیر استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد و همچنین در شرایط 

در مدت  ایهای رشد بر عملکرد خیار گلخانهچراغانواع اثر استفاده از های رشد(، چراغطبیعی گلخانه )بدون استفاده از 

 تعیین گردید. های اسفند و فروردین()ماهمطالعه و ارزیابی 

 ل:عملکرد محصوگيری اندازه

اطالعات الزم به ( های اسفند و فروردین)ماهمطالعه و ارزیابی در مدت ای( برای تعیین عملکرد محصول )خیارگلخانه     

در واحد بوته و عملکرد محصول در واحد سطح و عملکرد محصول  شدگیری اندازههای مورد مطالعه از بوتهطور مستقیم 

 گردید.تعیین 

 نتايج :

های )ماهمطالعه و ارزیابی ای( در واحد بوته و عملکرد محصول در واحد سطح در مدت عملکرد محصول )خیار گلخانه     

های المپ، (LED) ی ال ای دد و فروردین( تحت تأثیر استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد یعنی پروژکتورهای اسفن

در های رشد( و همچنین در شرایط طبیعی گلخانه )بدون استفاده از چراغ (MH) متال هالیدهای و المپ (HPS) سدیمی

 نشان داده شده است. 2، در جدول ورامیندر منطقه ای گلخانه تولید خیار فلزی هایگلخانه

های مورد مطالعه در شرایط های اسفند و فروردین(، بوته)ماهمطالعه و ارزیابی دهد که در مدت نتایج پژوهش نشان می     

ح کیلوگرم بر بوته و عملکرد محصول در واحد سط 27/2های رشد( با عملکرد محصول طبیعی گلخانه )بدون استفاده از چراغ

کیلوگرم  28/2با عملکرد محصول  (HPS) سدیمیهای های مورد مطالعه تحت تابش المپکیلوگرم بر هکتار و بوته 68100

 کیلوگرم بر هکتار دارای بیشترین مقدار عملکرد بودند. 68400بر بوته و عملکرد محصول در واحد سطح 

به ترتیب  (MH) متال هالیدهای و المپ(LED) ی ال ای دهای های مورد مطالعه تحت تابش پروژکتورعالوه بر این، بوته     

کیلوگرم بر هکتار،  67800و  67500کیلوگرم بر بوته و عملکرد محصول در واحد سطح  26/2و  25/2با عملکرد محصول 

 از عملکرد کمتری برخوردار بودند. (HPS) سدیمیهای های مورد مطالعه تحت تابش المپنسبت به بوته

های رشد و تیمار بدون چراغ رشد )شاهد( اگر چه ایسه عملکرد محصول در واحد سطح بین تیمارهای دارای چراغمق     

دهد استفاده از داری وجود ندارد. این نتایج نشان میبرآورد آماری نگردیده، ولی به طور روشن اختالف چشمگیر و معنی



 

 

های اسفند و های فلزی منطقه ورامین طی ماهای در گلخانهانهچراغ رشد و نور مصنوعی در فاز تولید محصول خیار گلخ

دار تحت تأتیر مثبت قرار فروردین که با افزایش طول روز و شدت تابش مواجه هستیم، عملکرد محصول را به طور معنی

 دهد.نمی

 

های اسفند و فروردین( تحت تأثیر استفاده شب هنگام از )ماهمطالعه و ارزیابی ای در مدت عملکرد خیار گلخانه -2جدول 

و در شرایط طبیعی  (MH) متال هالید، المپ  (HPS) سدیمیالمپ ، (LED) ی ال ای دسه نوع چراغ رشد یعنی پروژکتور 

 های رشد(گلخانه )بدون استفاده از چراغ

 نوع چراغ رشد
 عملکرد محصول در واحد بوته

 )کیلوگرم بر بوته(

 محصول در واحد سطح عملکرد

 )کیلوگرم بر هکتار(

 25/2 11250 (LED) ی ال ای دپروژکتور 

 18/2 10900 (HPS) سدیمیالمپ 

 20/2 11000 (MH) د متال هالیالمپ 

 11350 27/2 های رشدبدون استفاده از چراغ

 

 نتيجه گيری:

ای دارای های خیار گلخانهدریافت در شرایطی که بوتهتوان از نتایج به دست آمده در این پژوهش به طور شفاف می     

های رشد مورد مطالعه، موجب افزایش بیشترین رشد رویشی و زایشی )تولید محصول( هستند، استفاده شب هنگام از چراغ

استفاده  عملکرد محصول در مقایسه با شرایط طبیعی گلخانه )بدون استفاده از چراغ رشد و نور مصنوعی( نگردیده است. لذا

 شود.ای توصیه نمیهای رشد و نور مصنوعی به منظور افزایش عملکرد محصول خیار گلخانهاز چراغ

مورد مطالعه در  استفاده شب هنگام از سه نوع چراغ رشد مختلفگردد که به منظور انجام پژوهش تکمیلی پیشنهاد می     

های خیار در اوایل رشد بوته (MH) متال هالیدالمپ و  (HPS) یسدیمالمپ ، (LED) ی ال ای دپروژکتور یعنی  این پژوهش

ای که حجم رشد رویشی کم و طول روز کوتاه است یعنی از اواخر فصل پاییز تا اواسط فصل زمستان، مورد بررسی و گلخانه

 وصیه می گردد.همچنین بررسی طیف نوری و تکرار آزمایش در تمامی مراحل رشد گیاه نیز تمطالعه مجدد قرار گیرد.. 
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 چکيده 

های  ویژه گلخانه سرعت در حال افزایش است )به باشد که به هکتار می 5000 حدود های استان تهران سطح زیر کشت گلخانه

زنند که عدم کنترل آفات و بیماریهای )خاکزاد و هوازاد( در هر گلخانه سبزی و صیفی )از جمله خیار( خسارت می .خیار(

ضر فقط با روشهای شیمیایی آورند. این آفات در حال حاهر یک از آنها خسارت های مهمی تا حد نابودی محصول به بار می

های مجاز برای حفظ سالمت محصول و مصرف کننده و شوند و در این راه بسیاری از اصول و قوانین و محدودهکنترل می

در این پروژه شوند و عوار  آن سالمت جامعه و محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. محیط زیست رعایت نمی

مصرف را در کنترل آفات و بیماریهای خیار دارند از نظر باقیمانده سم و در مقایسه با حد مجاز های مهم که بیشترین آفتکش

خیار از گلخانه فصل برداشت طی نمونه برداری به صورت تصادفی در ملی باقیمانده آفتکش ها مورد بررسی قرار گرفت. 

استخراج باقیمانده  ( جهت1399ی بهمن و اسفند شده )ط نمونه جمع آوری 14های کشت بهاره ورامین و پیشوا انجام شد. 

با روش کچرز عصاره الزم از نمونه ها استخراج شده و و ارسال موسسه تحقیقات گیاهپزشکی  یبخش آفتکش هابه سموم 

 – Ultra-performance liquid chromatography).جرمی با روش کروماتوگرافی مایع با طیف سنجی

tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS))  نوع آفتکش مورد  30تجزیه گردیدند. طبق نتایج از بین

% نمونه ها( بقایای سه آفتکش ایمیداکلوپراید، 28نوع در نمونه ها مشاهده گردید. بیشترین فراوانی )در  13ارزیابی تعداد 

ز سه برابر حد مجاز بود؛ البته با لحاظ متاالکسیل و کاربندازیم دیده شد که در بین آنها فقط کاربندازیم دارای متوسط بیش ا

ملی، دارای باقیمانده بیش از حد  MRLنسبت به  14/1نسبت میانگین باقیمانده با این قارچکش فراوانی آن در کل نمونه ها، 

حشره کش دیمتوات نیز در یک نمونه و در حد بیش از دو برابر حد مجاز دیده شد که در لحاظ فراوانی آن در کل  مجاز بود.

نمونه ها، باقیمانده آن زیر حد مجاز بود. با توجه به اینکه نتایج مربوط به نیمه اول دوره برداشت خیار کشت بهاره )بهمن و 

 آفتکش ها در نیمه دوم فصل برداشت )فروردین تا خرداد( نیز تعیین گردد.  اسفند( بود، الزم است که وضعیت باقیمانده

 حد مجاز باقیمانده آفتکش ها، گلخانه، خیار :های کليدی واژه

 مقدمه

و کنه( که  نوزیمگس م ها،¬پسیتر ها،¬دبالکسفی ها،¬)شامل شته زند¬یخسارت م اریآفت مهم در گلخانه خ 5حداقل 

از حد  شیها معموال ب مانده آفتکش یاست و باق یراصولیو غ ییایمیاستان عمدتا ش یدیتول یواحدها شتریکنترل آنها در ب

بنابراین با با سالمت مصرف کننده ارتباط دارد.  مایداشته و مستق یخور محصول مصرف تازه نیکه ا یمجاز است. در صورت



 

 

می گلخانه های تولیدی منطقه در شهرستانهای ورامین و نمونه برداری از گلخانه های تولیدی خیار که عمدتا از تیپ عمو

پیشوا بودند، ارزیابی وضعیت باقی مانده آفتکش های معمول مصرفی در آنها انجام شد تا وضعیت سالمت محصوالتی که در 

 .با این تفاصیل سواالت محوری زیر در مورد این پژوهش وجود دارد..اختیار مصرف کننده قرار میگیرد روشن شود

 آیا سموم متداول مصرفی علیه آفات خیار گلخانه معضل باقیمانده سموم هم ایجاد می کنند؟ -1

 آیا در زمان برداشت خیار گلخانه دوره کارنس سموم مصرفی طی شده است؟ -2

 آیا خیار گلخانه ای که در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد برای مصرف ایمن است؟ -3

ها در محصول خیار گلخانه ای در زمان عرضه به مصرف کننده می باشد که از طرق زیر هدف پروژه تعیین باقیمانده آفتکش 

 بررسی و اقدام شد:

 بررسی وجود یا عدم وجود باقیمانده سموم پر مصرف علیه آفات خیار گلخانه -1

 ( مصرفMRLتعیین مقدار باقیمانده سموم و مقایسه آنها با حد مجاز ) -2

 بررسی منابع

 در مورد بررسی وضعیت باقیمانده سموم در خیار گلخانه ای تحقیقات بسیاری انجام شده یا در دست اجرا می باشد. 

Leili et al. 2016  باقیمانده آفتکش های اتیون و ایمیداکلوپراید و تاثیر روشهای فرآوری تا زمان مصرف در میزان این باقی

سی کرده اند. بیشترین باقی مانده یکساعت پس از مصرف آفتکش ها بوده و بعد از گلخانه خیار در همدان برر 10مانده را در 

 51( بودند. شستشو بترتیب MRL% کاهش یافته بودند ولی همچنان باالی حداکثر مجاز مصرف )31و  35یک روز بترتیب 

قایای سموم مختلف را ب Amrollahi et al. 2019% موجب حذف این آفتکش ها می شود. 63و  93% و پوست کندن 42و 

%( مربوط به 1/11در محصوالت خیار )زمینی و گلخانه ای( و گوجه فرنگی بازار تهران بررسی کردند. حداقل بقایا )

کارباریل، فن پروپات و اندوسلفان در خیارهای گلخانه ای و زمینی و بیشترین مربوط به دیازینون در خیارهای زمینی 

میکروگرم بر گرم(  72/0و  37/0رمترین نیز در نمونه های گوجه فرنگی و خیار )بترتیب با %( بوده و کارباریل و پ5/55)

بقایای باالیی داشتند. آنها روش اندازه گیری همزمان بقایای چند آفتکش به وسیله گازکروماتوگرافی با طیف سنجی جرمی 

(multi-residue method with GC/MS .را مناسب دانسته و توصیه کردند )( آفتکش رایج 1389رفیعی و همکاران )

فن پروپاترین را با دوز توصیه شده حفظ نباتات در گلخانه خیار بکار بردند و باقی مانده آنرا روز سوم بعد از سمپاشی زیر 

( بقایای حشره کشها و کنه کش های 1392میلی گرم بر کیلوگرم( تعیین کردند. رمضانی و همکاران ) 5/0حد مجاز مصرف )



 

 

م در گلخانه های خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی را در دو سیستم مدیریت آفات معمول کشاورزان و مدیریت تلفیقی مه

(IPM در شهرستانهای ورامین، کرج و هشتگرد مقایسه کردند. تفاوت ) باقیمانده آفتکشها و فراوانی آنها در دو سیستم

 ،8/1به ترتیب  مجاز حد از باالتر آفتکشهایفرنگی و توت فرنگی در خیار، گوجه  بود.معنی دار  یمدیریت تلفیقی و معمول

 آفتکشهای در سیستم مدیریت تلفیقی فراوانی همچنین. داد نشان کاهش تلفیقی مدیریت سیستم در درصد 100  و 57 /77 

نسبت به سیستم مدیریت معمولی  درصد 5/26و  3/85، 1/75 ترتیب به فرنگی توت و فرنگی گوجه خیار، در شده یافت

کاهش یافت. در سیستم مدیریت تلفیقی در خیار فقط دو ترکیب دیازینون و کلرپیریفوس دارای باقیمانده بیش از حد مجاز 

. در ندفتکش دارای باقیمانده بیش از حد مجاز بودآ 9بودند، در صورتیکه در سیستم مدیریت معمولی در محصول خیار 

آفتکش دیازینون، کلرپیریفوس و ایمیداکلوپراید دارای باقیمانده بیش از  3ی، در سیستم مدیریت تلفیقی محصول گوجه فرنگ

. در ندترکیب دارای باقیمانده بیش از حد مجاز بود 7حد مجاز بودند در حالیکه در سیستم مدیریت معمولی گوجه فرنگی 

ای باقیمانده بیش از حد مجاز نبودند ولی در سیستم کشت توت فرنگی در سیستم مدیریت تلفیقی هیچ یک از آفتکشها دار

باقیمانده حشره کش  1392مروتی و همکاران  .ندآفتکش دارای باقیمانده بیش از حد مجاز بود 5معمولی توت فرنگی 

 ایمیداکلوپراید را در گلخانه های خیار منطقه ورامین بیش از حد مجاز تعیین کردند.

 های اصفهان، شهرستان خیار در های گلخانه درروزه  30کش، طی فصل رشد و با فواصل تقریبی  باقیمانده چهار حشره

 46و  34، 39، 34به ترتیب حدود  یاد شدههای  نشان داد که در شهرستاننتایج . ندشد بررسیفالورجان، شهرضا و دهاقان 

در بطور مثال  .کش تحت بررسی بودند حد مجاز مجموع چهار حشرههای خیار حاوی باقیمانده بیش از  درصد از نمونه

و  یدا، دلتامترین، ایمیداکلوپرسهای دیکلروو کش شهرستان اصفهان بیشترین میزان باقیمانده غیر مجاز ثبت شده، برای آفت

 (.1393و نعمت اللهی، )مروتی  برابر میزان مجاز باقیمانده برای آنها بود 4و  12، 55، 70به ترتیب حدود  متروزین پی

 مناطق مختلف از که کاهو( و کلم فرنگی، گوجه سبزیها )خیار، انواعنوع سم در  117( باقی مانده 1385هادیان و عزیزی )

% نمونه 53بررسی کردند. نتایج نشان داد که  شد را عرضه می تهران بار شهر تره و میوه اصلی میدان در و آوری جمع کشور

% )کلم و کاهو( آلودگی نداشتند. باقی مانده ها پائین تر از حد مجاز بودند و سالمت مصرف 47ها دارای باقیمانده آفتکشها و 

 کننده ها را تهدید نمی کردند. 

س( را در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای در ( باقیمانده سم اکسی دیمتون متیل )متاسیستوک1390و همکاران ) جاهد خانیکی

 با پاشی شده سم های در نمونهاستان چهارمحال و بختیاری بررسی کردند. نمونه ها یکهفته بعد از سمپاشی برداشت می شد. 



 

 

  76شسته شده  درصد، 80میزان  به های نشسته نمونه در سم باقیمانده مقدار که داد نشان نتایج هزار، در 1غلظت سم 

 نمونه در مذکور سم غلظت میلی گرم بر کیلوگرم( بود. 05/0استاندارد ) مجاز حد از بیش درصد 48پوست کنده  و درصد

 دند. بو داری معنی دارای تفاوت نشسته و شسته فرنگی گوجه و کنده و پوست شسته نشسته، خیار های

بویژه خیار انجام گرفته است. در سودان )خارطوم( در کشورهای مختلف نیز مطالعات بقایای سموم در محصوالت گلخانه ای 

( آنها که توسط کدکس غذایی تعیین MRLبقایای آفتکش ها در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای با حداکثر مقدار مجاز )

اکسی % از نمونه ها حاوی باقی مانده دیازینون، ماالتیون، کلرپیریفوس، اتفون، پروفنوفوس و 7/94شده اند مقایسه شدند. 

(. بقایای ایمیداکلوپراید و Mohamed et al. 2018فلورفن در حد باالتر از حداکثر مجاز اعالمی کدکس بودند )

روز بعد از سمپاشی بررسی کردند  21تتراکونازول را در روی و درون خیار در فواصل زمانی مختلف از یک ساعت تا 

(Nasr et al. 2014)یک  .مقدار مجاز بود. تتراکونازول دوام بیشتری روی خیار داشت . بقایای هر دو آفتکش زیر حداکثر

 % غلظت زمان پاشش بود. 3/61% و ایمیداکلوپراید حدود 4/40روز بعد از سمپاشی باقیمانده تتراکونازول 

شد  باقیمانده دی کلرووس و دیازینون که جهت کنترل سفید بالک بکار می روند در خیار گلخانه ای بررسی 2006در سال 

(Cengiz et al. 2006) یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا باقیمانده حشره کشهای جدید ایمیداکلوپراید،  2002. در سال

 Bi et)بوپروفزین، پیری پروکسی فن، پیریدابن و پی متروزین را که علیه آفات در خیار گلخانه بکار می روند بررسی کردند 

al. 2002) ده کاپتان و پروسیمیدون که برای کنترل آفت سفید بالک بکار می رفتند در نمونه های گوجه باقیمان 2007. سال

نحوه کاهش و تخریب آفت کش هایی که علیه سفید  2009(. در سال Cengiz et al. 2007فرنگی گلخانه ای بررسی شد )

 Fenollگلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت )بالک بکار می رفتند مانند پریمیکارب، پیری پروکسی فن، بوپروفزین در فلفل 

et al. 2009 .)  یک تیم تحقیقاتی از مصر باقیمانده حشره کشها و فلزات سنگین را در محصول گلخانه ای  2009در سال

  (.Mansour et al. 2009خیار بررسی کردند )

 روش انجام پژوهش:   

رزان عملیات معمول کنترل آفات )با شیوه های کنترل شیمیایی( را چندین گلخانه خیار در مناطق ورامین و پیشوا، که کشاو

در سه مقطع زمانی اوایل، اواسط و اواخر دوره  1400تا تیر 1399انجام می دهند انتخاب کرده و در فصل کشت بهاره، از آذر 

کی ارسال شدند. مراحل میوه چینی نمونه های خیار برداشتی تهیه شده و به آزمایشگاه بخش آفتکش های موسسه گیاهپزش

 زیر جهت استخراج عصاره از نمونه ها و تجزیه نمونه ها جهت تعیین باقی مانده آفتکش ها انجام شد:



 

 

 استخراج آفتکشهای مورد مطالعه با استفاده از نانو جاذب:  -الف

گیری اندازه"و استاندارد ملی ایران با عنوان  Quechers-EU-CEN 2008ها طبق روش استخراج آفتکش(استخراج تام: 1

آماده  پس از آسیاب و یکنواخت کردن وانجام شد.  17026به شماره  1392مصوب سال "ها به روش کچرزکشباقیمانده آفت

% 1ل حاوی لیتر استونیتریمیلی 15میلی لیتری توزین کرده و با افزودن  50گرم از هر نمونه را در فالکن  15سازی نمونه ها، 

های منیزیم برای تکمیل فرایند استخراج از جاذب (Total Extraction). دشاستیک اسید فرایند استخراج کلی انجام 

با سانتریفوژ، فاز آلی از بافت آبی جدا شده و همه فاز آلی  . سولفات بدون آب، سدیم کلراید و سدیم استات استفاده شد

 PSA های منیزیم سولفات وبرای تصفیه از جاذب . استفاده شد (Clean up)بدست آمده از این مرحله برای مرحله تصفیه 

بخیر و سپس تزریق از فاز آلی حاصل پس از عبور از فیلتر سر سرنگی برای ت ml 2 در نهایت پس از سانتریفوژ .استفاده شد

 .گردیدآماده کروماتوگراف  به دستگاه

دستگاه با هر یک از این سموم بطور  .ابتدا سموم مورد بررسی مورد آنالیز قرار گرفتآناليز باقيمانده آفتکش ها:  -ب

  collision energy برای یونهای والد هر یک از سموم، fragmentation voltage جداگانه کالیبره شد و بهترین

کروماتوگراف با طیف  یونهای تاییدی و کمی سازی هر یک از آفتکشها نیز بهینه شده و با تنظیم و بهینه سازی شرایط دستگاه

در نهایت، مقادیر محاسبه  .شناسایی و کمی سازی مقادیر باقیمانده سموم انجام گرفت UPLC-MS/MS سنجی جرمی،

آفتکش  30در این مطالعه حدود  .مشخص شود محصوالتسالمت تا وضعیت  گردیدهای ملی مقایسه  MRL شده با

 پرمصرف در گلخانه ها مورد پایش قرار گرفتند که مهمترین و پرکاربردترین آنها عبارت بودند از:

دیازینون، کلروپیریفوس )دورسبان(، تیاکلوپراید )کالیپسو(، ایمیداکلوپراید )کنفیدور(، دیکلرووس )ددواپ(، پی متروزین 

 ، سیرومازین )تریگارد(، استامی پراید )موسپیالن( و هگزی تیازوکس )نیسورون( )چس(

 بخش نتایج آورده شده است. 1لیست آفتکشهای مورد بررسی در جدول 

 انتخاب جامعه آماری:

د و باغ جامعه آماری شامل گلخانه های فلزی معمولی تولید خیار، تیپ گلخانه های منطقه در شهرستانهای ورامین )حبیب آبا

خواص( و پیشوا )قلعه سین و طارند( بودند. در این گلخانه ها ارقام مختلف خیار توسط کشاورزان مختلف تولید می شدند. 

 برخی از این ارقام خیار شامل رقم ویوال، سوپرسلطان، ناگین، داتیس و ... را می توان نام برد.

 حجم نمونه و روش نمونه گيری:



 

 

ید )در مقاطع مختلف زمانی برداشت( مقدار حدود یک کیلوگرم خیار آماده یا در حال برداشت و از از هر گلخانه مورد بازد

نقاط مختلف از سطح گلخانه چیده و درون کیسه پالستیکی قرار گرفته و اطالعات شامل تاریخ نمونه برداری، شهرستان و 

درجه سانتیگراد منتقل گردیدند. نمونه ها  -20له به فریزر دهستان، نام گلخانه دار و شماره یا کد نمونه ثبت گردید و بالفاص

ماه جهت تجزیه به آزمایشگاه بخش آفتکش های  1-2پس از جمع آوری و نگهداری در فواصل زمانی چند هفته تا حداکثر 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور منتقل می شدند.

 نتايج پژوهش:

نمونه  12( تعداد 1399اسفند  25) 1399( تا آخرین نمونه برداری در سال 1399بهمن  15از تاریخ شروع نمونه برداری )

( از گلخانه های ورامین و پیشوا تهیه و جهت تعیین باقی مانده 1400اردیبهشت  5) 1400نمونه در اوایل سال  2بعالوه 

تا  1400نمونه از اوایل اردیبهشت سال  11آفتکشها در اختیار آزمایشگاه قرار گرفت که نتایج آن در زیر آورده می شود. تعداد 

ماه( که نمونه گیری و در فریزر نگهداری شده بودند و آماده تحویل به آزمایشگاه بودند در اثر  2)طی حدود  1400اوایل تیر 

ایستی در سال خرابی فریزر و رفع انجماد از دست رفتند. به ناچار نمونه های این دوره زمانی )بعد از عید تا پایان برداشت( ب

نمونه خیار، باقیمانده  14آفتکش بررسی شده در  30مشاهده می شود از  1آتی تهیه و بررسی شود. همانطور که در جدول 

آفتکش شامل امامکتین بنزوات، فوزالون، پی متروزین، تیامتوکسام، سیموکسانیل، دیفنوکونازول، پنکونازول، تری دمورف،  17

رب، تبوکونازول، بوسکالید، متری بوزین، دی متومورف، پریمیفوس متیل، فلوپیکولید و سیازوفامید کرزوکسیم متیل، پروپاموکا

آفتکش  13)اسامی عمومی آفتکش ها هستند( در هیچیک از نمونه های خیار مشاهده نشد. آفتکش های مشاهده شده شامل 

 به قرار زیر بودند:

کرووس )ددواپ(، دیمتوات، ایمیداکلوپراید )کنفیدور(، ماالتیون، حشره کش ها: سیرومازین )تریگارد(، دیازینون، دی

 تیاکلوپراید )بیسکایا(، تری کلروفن )دیپترکس(، اسپیروتترامات )موونتو(، پریمیکارب )پریمور(، تیودکارب )الروین( و 

 س، دروزال( قارچکشها : متاالکسیل )ریدومیل(، کاربندازیم )کاربندازول، استمپور، باویستین، دلسن، کوستو

البته سموم تیاکلوپراید در قالب حشره کش پروتئوس )تیاکلوپراید+دلتامترین( و کاربندازیم در قالب قارچکش رورال تی اس  

 ( که رواج زیادی دارند نیز امکان دارد که مصرف شده باشند.ایپرودیون+کاربندازیم)

کاربندازیم بیشترین فراوانی را در نمونه های مورد بررسی )در  آفتکش های ایمیداکلوپراید، متاالکسیل و 1با توجه به جدول 

میلی  21/0( شامل دیمتوات با غلظت MRL<نمونه( داشتند. آفتکش های با غلظت باالی حد مجاز ) 14نمونه از کل  4



 

 

 19/0با حداکثر  نمونه دیده شد( و کاربندازیم  14( بیش از دو برابر حد مجاز )که در یک نمونه از کل ppmگرم/کیلوگرم )

نمونه دیده شد( بودند  14نمونه از کل  4برابر حد مجاز )که در  3( بیش از ppmمیلی گرم/کیلوگرم ) 16/0و متوسط 

% مصرف کنندگان 28% مصرف کنندگان حشره کش دیمتوات و 7(. بدین ترتیب می توان گفت که 1و شکل 1)جدول 

 خواهند داشت. قارچکش کاربندازیم را بیش از حد مجاز دریافت

آفتکش های مصرفی علیه آفات و بیماریهای شایع در مقطع زمانی بهمن و اسفند در گلخانه های خیار شامل آفات تریپس و 

سفیدبالک و بیماریها از انواع قارچهای خاکزی )بوته میری( و هوازی )سفیدکهای دروغی و حقیقی(، در لیست آفتکش های 

(، غالبیت داشته و برخی مثل کنه کش ها و حشره کش ها )علیه کنه دونقطه ای و شته ها و یافت شده در نمونه ها )در باال

مگس مینوز( مشاهده نمی شود که معموال بعد از عید، با گرمتر شدن گلخانه شایع شده و طی اردیبهشت و خرداد تا نیمه 

لیه آنها صورت می گیرد و بنابراین اصوال های تیر ماه )پایان برداشت و جمع آوری گلخانه ها( سمپاشی های متعددی ع

 آفتکش های دیگری نیز به لیست حاضر افزوده می شوند.

  



 

 

 ملی MRLميزان فراوانی سموم مشاهده شده در نمونه ها و بيشترين مقدار، ميانگين و نسبت آنها با  -1جدول 

Pesticide frequency frequency(>MRL) Highest Residue 
(ppm) 

Average 
(ppm) 

HR/MRL Ave./MRL 

Cyromazine 1 0 0.32 0.32 0.16 0.16 

Diazinon 2 0 0.06 0.05 0.63 0.51 

Dichlorvos 2 0 0.09 0.09 0.46 0.46 

Dimethoate 1 1 0.21 0.21 2.10 2.10 

Emamectine benzoate 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Imidocloprid 4 0 0.03 0.03 0.03 0.03 

Malathion 2 0 0.18 0.11 0.90 0.53 

Phosalon 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pymetrozine 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Thiacloprid 1 0 0.22 0.22 0.73 0.73 

Thiametoxam 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trichlorphon 1 0 0.40 0.40 0.40 0.40 

Cymoxanil 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Difenconazole 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Penconazole 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tridemorph 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kresoxim-methyl 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Propamocarb 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metalaxyl 4 0 0.22 0.09 0.45 0.17 

Spirotetramate 2 0 0.04 0.04 0.02 0.02 

Primicarb 1 0 0.06 0.06 0.03 0.03 

Tebuconazole 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Boscalid 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Thiodicarb 1 0 0.03 0.03 0.09 0.10 

Metribuzin 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

Dimethomorph 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Primiphos-methyl 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Carbendazim 4 4 0.19 0.16 3.87 3.20 

Flupicolid 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cyazofamid 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

 های ملی پر رنگ شده اندMRL*مقادير بيشتر از 

 

 
 های ملی در خيار MRLنمودار وضعيت باقيمانده سموم بررسی شده نسبت به  -1شکل 

در جدول و شکل فوق شاخص مهم فراوانی لحاظ نشده است. به عنوان مثال کاربندازیم با بیشترین فراوانی بیشترین تجاوز از 

حد مجاز را دارد اما ایمیداکلوپراید و متاالکسیل نیز با بیشترین تعداد فراوانی، در هیچیک از نمونه ها بیشتر از حد مجاز دیده 

نمونه مشاهده شده است که آن هم بیشتر از حد مجاز است. لذا با لحاظ نمودن تاثیر مقدار  نشدند. دیمتوات تنها در یک

 فراوانی، جدول زیر به عنوان شاخص نهایی جهت ارزیابی وضعیت باقیمانده سموم در خیار پیشنهاد می شود: 
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Pesticide Residue in Cucumber 



 

 

 نتايج وضعيت باقيمانده سموم در خيار با لحاظ کردن فاکتور فراوانی -2جدول 

Pesticide frequency Ave./MRL Normalized 

Cyromazine 1 0.160 0.011 

Diazinon 2 0.512 0.073 

Dichlorvos 2 0.458 0.065 

Dimethoate 1 2.100 0.150 

Emamectine benzoate 0 0.000 0.000 

Imidoclopride 4 0.027 0.008 

Malathion 2 0.525 0.075 

Phosalon 0 0.000 0.000 

Pymetrozine 0 0.000 0.000 

Thiaclopride 1 0.733 0.052 

Thiametoxam 0 0.000 0.000 

Trichlorphon 1 0.400 0.029 

Cymoxanil 0 0.000 0.000 

Difenconazole 0 0.000 0.000 

Penconazole 0 0.000 0.000 

Tridemorph 0 0.000 0.000 

Kresoxim-methyl 0 0.000 0.000 

Propamocarb 0 0.000 0.000 

Metalaxyl 4 0.172 0.049 

Spirotetramate 2 0.018 0.003 

Primicarb 1 0.030 0.002 

Tebuconazole 0 0.000 0.000 

Boscalid 0 0.000 0.000 

Thiodicarb 1 0.100 0.007 

Metribuzin 0 0.000 0.000 



 

 

Dimethomorph 0 0.000 0.000 

Primiphos-methyl 0 0.000 0.000 

Carbendazim 4 3.865 1.104 

Flupicolid 0 0.000 0.000 

Cyazofamid 0 0.000 0.000 

 های ملی پر رنگ شده اندMRL*مقادیر بیشتر از 

 

 

 
 های ملی در خيار با لحاظ کردن فاکتور فراوانی MRLنمودار وضعيت باقيمانده سموم بررسی شده نسبت به  -2شکل 

نسبت به  14/1همانطور که در باال مشاهده می شود با لحاظ نمودن فاکتور فراوانی، تنها کاربندازیم با نسبت میانگین باقیمانده 

MRL  مشاهده می شود بدین معنی که با میزان فراوانی مشاهده  1ملی که نسبت به مقدار فراوانی نرمال شده است بیشتر از

دارای باقیمانده کاربندازیم بیش از حد مجاز هستند. باقیمانده بیشتر از حد مجاز برای سایر % نمونه ها 28نمونه،  4شده در 

 سموم دیده نمی شود.

 پيشنهادات پژوهش:

)که متاسفانه در این پروژه از دست رفتند( تعیین  و تابستان باقی مانده آفتکش ها در نمونه های خیار در فصل بهار -1

 گردد.
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Normalized 



 

 

فنی اندازه گیری باقیمانده برخی آفتکش ها نظیر آبامکتین که با وجود اینکه جزو سموم با توجه به محدودیتهای  -2

( بوده و مصرف باالیی نیز دارد امکان پذیر نبود. لذا اندازه گیری آن به mg/kg10(Oral)= 50LDخطرنا  )

 روشهای دیگر بررسی و اقدام گردد.

بیماریهای مهم و شایع گلخانه های خیار شامل )آفات: روشهای مناسب و کارآ جایگزین سموم علیه آفات و  -3

تریپس، سفیدبالک، شته، مگس مینوز و کنه دونقطه ای و بیماریها: بیماریهای قارچی و باکتریایی خاکزاد نظیر 

پوسیدگیهای ریشه و طوقه و بوته میری و بیماریهای هوازاد نظیر سفیدکهای درونی و سطحی و سفید  کرکی( 

 هاد گردد. بویژه روشهای بیولوژیک که سالمتر هستند.بررسی و پیشن
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 چکيده 

های  ویژه گلخانه ل افزایش است )بهسرعت در حا باشد که به هکتار می 5000 حدود های استان تهران سطح زیر کشت گلخانه

 آنها از یک هر کنترل عدم که از موانع مهم تولید استسبزی و صیفی )از جمله خیار(  های گلخانه . آفات و بیماریهایخیار(

های شیمیایی کنترل  کش این آفات در حال حاضر غالبا با آفتآورند.  مهمی تا حد نابودی محصول به بار می های خسارت

 های¬شوند و در این راه بسیاری از اصول و قوانین حفظ سالمت محصول و مصرف کننده و محیط زیست و محدوده می

متری تیپ منطقه )یکی تیمار یا کنترل  1000دو گلخانه فلزی  در این پروژهشوند. ¬نمی رعایت سموم باقیمانده مجاز

منطقه قلعه سین ورامین انتخاب گردید. اواخر آبان کشت مستقیم بیولوژیک آفات و دیگری شاهد یا کنترل شیمیایی آفات( در 

بذر در هر دو گلخانه انجام شد. عملیات گلخانه تیمار شامل آغشته کردن بذور با قارچکش بیولوژیک تریکودرما قبل از 

د؛ با مشاهده اولین کشت جهت پیشگیری از بیماریهای خاکزاد و تکرار تیمار بصورت ماهانه از طریق سیستم آبیاری انجام ش

آفات شامل سفیدبالک و سپس تریپس و کنه تارتن، دشمنان طبیعی آنها شامل بترتیب زنبورهای پارازیتوئید پوره سفیدبالک 

)انکارسیا و ارتموسروس( و کنه شکارگر سورسکی علیه تریپس، سفیدبالک و کنه تارتن رهاسازی گردیدند. آفات مگس 

تند. همزمان در گلخانه شاهد  کنترل بیماریهای خاکزاد با سم متاالکسیل از طریق سیستم آبیاری مینوز و شته بروز مهمی نداش

و بصورت ماهانه اعمال شد و علیه آفات نیز با مشاهده آنها از آفتکش های مختلف )عمده از آبامکتین و دیکلرووس( استفاده 

بار در  2و افزایش فعالیت آفات بصورت هفتگی و حتی تا هفتگی و با پیشرفت فصل  2می شد که در اوایل دوره با فواصل 

هفته اقدام به سمپاشی می شد. دریچه های گلخانه تیمار برای پیشگیری از آفات، با نصب توری )جانبی، سقفی و سایر 

ا و با دریچه ها( پوشانده شد که در گلخانه شاهد دریچه های سقفی فاقد توری بودند. پایش آفات از زمان ظهور بوته ه

کارت در  1عدد از هر رنگ ) 5بررسی مشاهده ای بوته و شمارش آفات پروازی چسبیده به کارتهای زرد و آبی که به تعداد 

مترمربع( در هر دو گلخانه نصب شده بودند انجام گردید. بیماریهای هوایی شامل سفید  های سطحی و درونی و  200

کش کنترل شدند. در بررسی نتایج، عملکرد زنبورهای پارازیتوئید و کنه بالیت صمغی ساقه در هر دو گلخانه با قارچ

سورسکی در کنترل سفیدبالک ها بسیار خوب بود و جمعیت سفیدبالک در کارتهای چسبنا  و درصد بوته های آلوده به 

در گلخانه شاهد جمعیت  آفت در گلخانه تیمار کمتر از گلخانه شاهد بود هرچند این تفاوت معنی دار نبود. در مقابل تریپس

کمتری از گلخانه تیمار بر روی کارتها و درصد آلودگی بوته ها نشان داد. در هر دو گلخانه، تا حدود اواخر فروردین جمعیت 

هیچیک از آفات تا حد خسارتزای اقتصادی افزایش نیافت. ولی با گرم شدن تدریجی گلخانه ها از اوایل فروردین تا ابتدای 



 

 

و در غیاب سیستم خنک کننده و سیاست گلخانه دار برای محدود کردن فعالیت آفات با کم باز کردن  1400اردیبهشت 

دریچه های تهویه و باال بردن دمای گلخانه ها، امکان فعالیت دشمنان طبیعی و حتی آفات محدود شد. بنابراین اقدامات کنترل 

طیل شد؛ که برعکس سایر آفات، کنه تارتن بسرعت افزایش جمعیت تع 1400بیولوژیک و نمونه برداریها از اوایل اردیبهشت 

داشت و اردیبهشت ماه به حد طغیانی رسید که تا پایان تولید محصول )در دهه دوم خرداد(  با انواع کنه کش ها و به دفعات 

ی، قارچکش بیولوژیک متعدد )تا دو بار در هفته( در هر دو گلخانه مورد کنترل قرار گرفت. در کنترل بیماریهای خاکز

تریکودرما در گلخانه تیمار به اندازه قارچکش متاالکسیل در گلخانه شاهد موثر بود. نتیجه اینکه عوامل بیولوژیک در شرایط 

درجه و رطوبت  25-27کنترل شده دمایی و رطوبتی که مطلوب فعالیت اکثر دشمنان طبیعی و نیز آفات میباشد )دمای حدود 

درجه و باالتر( امکان فعالیت نداشتند.  30بل قبولی روی آفات داشتند ولی در شرایط گرم )میانگین حدود %( کنترل قا60-50

مگس مینوز و سفیدبالک که روی پشه های  جمعیت مگس سنوزیا شکارگردر گلخانه تیمار در غیاب آفتکش های شیمیایی، 

ایشی خوبی داشت و در کنترل سفیدبالک نقش خوبی ایفا کرد پوسیده خوار )میزبان غیرآفت( رشد و توسعه می یابند روند افز

ولی در گلخانه شاهد تحت تاثیر آفتکشها جمعیت آن محدود بود که البته در دوره ای که سموم گیاهی )بی خطر برای مگس 

مل مهم شکارگر( در گلخانه شاهد استفاده شد توانست بسرعت جمعیت خود را ترمیم نماید. لذا در جهت تقویت این عا

بیولوژیک، مصرف کود دامی پوسیده و محدود کردن مصرف آفتکش ها )بویژه خطرنا  برای دشمنان طبیعی و موجودات 

 غیرهدف( توصیه می گردد.

 کليد واژه : دشمنان طبيعی آفات، خيار گلخانه ای، عوامل مفيد داخلی، ورامين

 بيان مسئله:

و کنه( که  نوزیمگس م ها،¬پسیتر ها،¬دبالکسفی ها،¬)شامل شته زند¬یخسارت م اریآفت مهم در گلخانه خ 5حداقل 

از حد  شیها معموال ب مانده آفتکش یاست و باق یراصولیو غ ییایمیاستان عمدتا ش یدیتول یواحدها شتریکنترل آنها در ب

 بنابراین بایدبا سالمت مصرف کننده ارتباط دارد.  مایداشته و مستق یخور محصول مصرف تازه نیکه ا یمجاز است. در صورت

عمدتا  یها آفات و در صورت ضرورت کنترل با روش شیو برنامه پا یریشگیاصول پ یریبا بکارگ و آفات تیریبا روش مد

 دیبه تول  کیولوژیبا برنامه ب ینگکم خطر در هماه های¬از آفتکش یریگ ( و بهرهی)تا حد امکان با عوامل بوم کیولوژیب

 .افتیمحصول سالم دست 

 



 

 

 موقعيت جغرافيايی اجرای طرح 

 پروژه در گلخانه های آقای قمی در روستای قلعه سین شهرستان ورامین در جنوب شرق استان تهران انجام گردید

 ضرورت انجام پژوهش:

 از جلوگیری کشت، غیرقابل های زمین از استفاده سطح، واحد در تولید وری¬بهره و آب مصرف در جویی¬با هدف صرفه

 سرعت به کشور ای¬گلخانه محصوالت کشت سطح ها هزینه کاهش و صادرات افزایش و تولید توسعه اراضی، کاربری تغییر

   .برسد 1404هکتار در سال  48000هکتار کنونی به  22000 حدود ریزی شده است که از در حال افزایش است و برنامه

 و شود¬% گلخانه های کشور را شامل می22 که حدود باشد¬هکتار می 4500 حدود ستان تهرانهای ا سطح زیر کشت گلخانه

 صیفی و سبزی محصوالت این خوری¬با توجه به مصرف تازه .(خیار محصول در ویژه به) است افزایش حال در سرعت به

 مد ها اولویت اولین جزو ها¬آالینده سایر و سموم های¬باقیمانده مجاز حدود رعایت و محصول سالمت بایستی ای،¬گلخانه

عمده ترین روش کنترل آفات و بیماریها در گلخانه ها بویژه گلخانه های سبزی و جالیز که حدود دو سوم کل گیرد.  قرار نظر

بار سمپاشی علیه  1-2گلخانه ها را تشکیل میدهند با استفاده از آفتکش های شیمیایی است و در طی فصل کشت هفته ای 

 و محصول سالمت حفظ برای مجاز های¬بسیاری از اصول و قوانین و محدوده و بیماریها در آنها انجام می گیرد. آفات

م معرفی عد دلیل به اما داده قرار تاثیر تحت را جامعه سالمت آن عوار  و شوند¬نمی رعایت زیست محیط و کننده مصرف

 .دارد ادامه همچنان ها¬ل قوانین و مقررات سختگیرانه، سمپاشیو ترویج روش تجربه شده و راهکارهای اصولی و عدم اعما

 صد در که نیست فنی و گیرد¬می صورت آفت گونه هر مشاهده با یا و تقویمی یا عادت بصورت ها¬بسیاری از سمپاشی

حتی  .جلوگیری کردهای اصولی بهداشتی، زراعی یا اقدامات پیشگیری از آنها روش با توان¬می یا و است غیرضروری باالیی

 کارنس ی¬دوره و مناسب آفتکش نوع آفتکش، مصرف زمان و مقدار تکنیک،( غیرضروری یا ضروری) ها¬در سمپاشی

با وجود اینکه سعی می شود از آفتکش های   .شوند¬رعایت نمی ... و( محصول تا بهره برداری سمپاشی از بعد الزم زمان)

با دوام کم ویا کم خطر استفاده شود ولی تعداد این سموم محدود و اثرات آنها روی آفات دائما افول نموده و با مقاومت 

آفات، سموم جدیدتر و بیشتر مورد نیاز است. حشرات و موجودات مفید نیز در چنین محیطهایی که دائم سمپاشی می شود 

توانند عمل کرده و تاثیر گذار باشند. اثرات مضر سموم بر سالمت مصرف کننده، کشاورزان و کارگران فعال در گلخانه،  نمی

بر خا  و آب و محیط زیست و عوامل و موجودات مفید و مشکل ایجاد مقاومت آفات به سموم، طغیان آفات و ظهور آفات 

ه توجه و بکارگیری روشهای مدیریت تلفیقی آفات بویژه به روشهای ثانویه همه از معضالت مصرف بی رویه سموم است ک



 

 

جهت کاهش مصرف سموم در کشت های گلخانه ای، روش غیرشیمیایی، سالم و بیولوژیک را اجتناب ناپذیر ساخته است. 

شاورز، در گلخانه کاین است که این پروژه تحقیقی  کنترل بیولوژیک راهکاری مناسب و مهم است و بدین ترتیب هدف

در گلخانه پایش را ضمن توصیه و اقدام در رعایت اصول و مقررات مدیریت آفات، جمعیت آفات و دشمنان طبیعی آنها 

استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک تولید داخل )تولیدی مجریان پروژه( مشکل آفات و بیماریها را کنترل نماید تا و با  کرده

ز آلودگیهای محیط زیست و از بین رفتن موجودات غیرهدف کارآیی روش و هزینه ضمن تولید محصول سالم و جلوگیری ا

 های آن را ارزیابی نماید.

در کشور ولی این عوامل  1389-91با وجود تجربه موفق کنترل آفات گلخانه توسط عوامل بیولوژیک وارداتی طی سالهای 

عوامل بیولوژیک الزم در داخل کشور تولید و تا حد ممکن از به دالیل تحریم و گران بودن متوقف شد. بنابراین الزم است 

 عوامل بومی استفاده شود.

 مبانی نظری طرح :

 :ای از طریق های شیمیایی از برنامه کنترل آفات خیار گلخانه کاهش یا حذف آفتکش

 های غیرشیمیایی  با استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک و روش ای گلخانه خیار آفات کنترل •

 ای گلخانه خیار آفات تلفیقی مدیریت در پیشگیرانه های روش اجرای •

 پيشينه پژوهش :

 در مقاومت ظهور قبیل از مسائلی اما اند،¬بوده آفت حشرات کنترل روش ترین¬اصلی شیمیایی های کش¬تا مدتها حشره

کشاورزان و همچنین عموم مردم یست محیطی، خطرات سالمتی، ماهیت مخاطره آمیز آ نها را برای ز های آلودگی آفات،

بدین ترتیب مبارزه تلفیقی   .بنابراین نیاز برای جایگزین کردن آنها با روشهای دیگر امری ضروری است .آشکار نموده است

با آفات به عنوان رهیافتی جامع متشکل از روشهای مختلف کنترل آفات معرفی شد که در آن ترکیبات شیمیایی به عنوان 

 . (Parker et al. 2016)ر مورد استفاده اندآخرین راهکا

پیشگیری عبارت از رعایت کامل  .اجزای کلیدی در مدیریت کنترل آفات گلخانه شامل پیشگیری، پایش و کنترل می باشد

مسائل بهداشتی، تعمیر و نگهداری عمومی گلخانه، آزمایش خا  و آب، کنترل علفهای هرز، آبیاری دقیق و تهیه مواد عاری 

 ارزیابی منظور به گیاهان بازرسی از عبارت پایش نماید؛ جلوگیری گلخانه در آفت وقوع از االمکان حتی تا باشد¬آفات می از

بدین طریق از  .گیرد¬می صورت نشانگر ابزارهای با یا گیاهان مستقیم بازرسی طریق از که یهاست بیمار و آفات های نشانه



 

 

در . (Parker et al. 2016)  یافته و نسبت به جلوگیری از شیوع  آن اقدام می کنیموقوع آلودگی در مراحل اولیه آگاهی 

 باشد می آفت با مبارزه روشهای کلیه شامل که گیرد¬صورت وقوع آفت و برای جلوگیری از خسارت آنها کنترل انجام می

عوامل زنده از نوع حشرات، کنه  در این روش .سالم یکی از سالمترین روشها کنترل زیستی است محصول تولید برای ولی

 چون) شوند¬می رهاسازی آفات پایین جمعیتهای در که شوند¬ها، قارچها و باکتریها برای کنترل آفات و بیماریها استفاده می

بهترین استفاده از دشمنان طبیعی بشکل پیشگیری و از ابتدای دوره رشدی که گیاهان  .(کنند¬نمی عمل ها¬آفتکش سرعت به

 .(Pundt 2014) باشد ¬ستند، تعداد آفات کم است و خسارت آفت هنوز اتفاق نیافتاده است میکوچک ه

اجرای چنین برنامه هایی مستلزم تعهد،  .عوامل متعددی در سازماندهی یک برنامه کنترل بیولوژیک در گلخانه اهمیت دارند

در  نقش تأمین کننده عامل  .کنترل زیستی است صبر و آگاهی کامل از تاریخچه زندگی و الزامات هر دوی آفات و عوامل

  کنترل بیولوژیک، تعهد تولیدکنندگان و محدودیت های عوامل کنترل بیولوژیک برای اطمینان از موفقیت الزم است

(Wawrzynski and Ascerno 2006) . 

 و شمالی آمریکای و آسیایی اروپایی، مختلف کشورهای در گلخانه آفات مدیریت های¬کنترل بیولوژیک در قالب برنامه

سال اخیر، در جایگزینی کنترل شیمیایی آفات با کنترل بیولوژیک به  30کشورهای اروپای شمالی در   .شود¬می اجرا جنوبی

 بطوریکه بوده سریعتر خیلی اسپانیا های¬این تغییر در گلخانه .اند¬تهیاف زیادی توسعه ها¬کش¬دلیل مقاومت آفات به حشره

 Sanchez)  رسیده است 2014هکتار در سال  26372به  2007هکتار در سال  1400های کنترل بیولوژیک از گلخانه سطح

2014). 

میلیون هکتار سطح زیر کشت سبزیجات  7/4 قریب 2010 سال در و دارد را جهان ای¬کشور چین باالترین تولیدات گلخانه

 های¬هزینه و ها¬آفتکش به مقاومت گسترش آفات، کنترل های¬هزینه افزایش دلیل به که است بوده آن ای¬گلخانه

 آن در آفات کنترل غیرشیمیایی روشهای به قوی تمایل سبزیجات، در آفتکشها بقایای از ناشی کنندگان مصرف( سالمت)

اقتصادی کنترل بیولوژیک روش قابل اعتمادی از جنبه های زیست محیطی و  .(Yang et al. 2014) است  یافته رشد کشور

تعدادی از این  .گونه از دشمنان طبیعی در چین فعالند 21شرکت تجاری و تاسیسات تولید کننده  7. بود که آنها بکار بستند

ون بسیاری از آنها به یک سیستم تولید اکن و کنند¬می کار مصنوعی غذایی های¬سیستم های پرورش با استفاده از رژیم

ی کنترل زیستی، کنترل کیفیت، روش های حمل و نقل در مسافتهای طوالنی، توصیه های مجتمع، شامل تولید انبوه عامل ها

 طور به اکنون ولی پرداختند¬این سیستم ها در ابتدا به رهاسازی دشمنان طبیعی می .اند¬رهاسازی و بازخورد کاربر پرداخته



 

 

. همچنین (Yang et al. 2014) اند ¬توسعه دادهزاینده ای سیستم های اصالح شده با استفاده از دشمنان طبیعی بومی را ف

Zheng et al. (2015) خیار، های¬ا تولید انواع دشمنان طبیعی آفات گلخانه ای و رهاسازی تلقیحی آنها در گلخانهب 

ی آنها کنترل بیولوژیک را در تلفیق با روشها .انه اقتصادی کنترل کردندآست حد زیر را آفات جمعیت زینتی و فرنگی-گوجه

 مصرف و کرده اجرا تیانجین و پکن های گلخانه هکتار 11000 سطح در گیاهی زای¬غیرشیمیایی کنترل عوامل بیماری

گونه بندپا و  12در ژاپن نیز برای تولید محصول سالم در گلخانه با روش کنترل بیولوژیک،  .رساندند حداقل به را ها¬آفتکش

شدند.  اضافه نیز شده تجاری بومی های-گونه بعد و شده تجاری ابتدا وارداتی های¬گونه قارچ بکار گرفته شدند که گونه 3

عوامل مهم محدود کننده استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در گلخانه های تجاری، شرایط دمای زیاد گلخانه، تاخیر در از 

 Yano) است  نام برده شده اتآف به محصوالت برخی پایین تحمل سطوح و( ها¬رهاسازی، تاثیر مواد شیمیایی )آفتکش

2004) . 

 16) وارداتی بیولوژیک عوامل از استفاده با ای¬در دوفصل کشت، کنترل بیولوژیک آفات گلخانه 1388در سال در ایران، 

، در سه استان کشور اجرا شد که کنترل بیولوژیک سفیدبالک در سطح نزدیک (Koppert) کوپرت  هلندی شرکت از عامل

( 1393فرنگی )فرخی و همکاران -هکتار گلخانه گوجه 5/2( و a1392 گلخانه توت فرنگی )فرخی و همکارانبه یک هکتار 

( انجام شد که با کنترل b1392 هکتار گلخانه خیار )فرخی و همکاران 11و کنترل بیولوژیک مگس مینوز در سطح حدود 

البته توسعه این روش  .گردید سالم محصول یدتول و آفت علیه مصرفی های¬کش¬موفق آفات مزبور منتج به حذف حشره

 van Lenteren and Bueno) نباید بر اساس واردات و رهاسازی فرآورده های تجاری دشمنان طبیعی خارجی باشد

ابتدا باید دید کدام گونه های آفات در محدوده های سمپاشی نشده وجود دارند و کدامیک از اینها توسط دشمنان ، (2003

 مثل بیولوژیک کنترل مناسب حل راه شوند¬نمی کنترل که آنهایی برای بعدی فاز در تا شوند¬کنترل می طبیعی بومی

 از نباشند موثر اینها که آفاتی برای و شود گرفته بکار وکارآ( شده انبوه تولید) بومی طبیعی دشمنان شده بندی زمان رهاسازی

 غیربومی بصورت مکمل استفاده شود؛ بطوریکه در کشورهای امریکای التین مثل برزیل، کلمبیا و مکزیک اجرا شد دشمنان

(Bueno 2005). 

 روش انجام پژوهش :   

 پرورش و تهيه عوامل بيولوژيک )بومی ويا توليد داخل( -1



 

 

شد تا برحسب ضرورت در طی کار مقدار  در جهت تامین عوامل بیولوژیک مورد نیاز، با برخی پرورش دهندگان هماهنگی

عامل مورد نیاز را  2-3الزم خریداری گردد. با اینحال تولیدکنندگان محدودی که در این خصوص فعالند متاسفانه بیش از 

 نداشتند و نیز بدلیل بودجه محدود پروژه، مجریان پروژه اقدام به پرورش عوامل مورد نیاز در مرکز تحقیقات کشاورزی استان

 تهران و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور نمودند که بشرح زیر بود:

 -ی سفيدبالک هازنبورهای پارازيتوئيد پوره -

گلدانهای بوته  1399برای این منظور در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در پائیز 

های لوبیا سبز با سفیدبالک آلوده سازی شد و بدین ترتیب کلنی سفیدبالک به عنوان میزبان تهیه شد. زنبورهای 

آفت( پرورش داده و  2-4وی پوره های )سنین ر Eretmocerus eremicusو  Encasia Formosaپارازیتوئید 

هفته قبل از زمان مورد انتظار رهاسازی( به تعداد انبوه پرورش داده شدند  3-4کلنی تهیه شد و سپس در زمان مناسب )

عدد در هر کارت( چسبانده و تا زمان  100و پوره های پارازیته برروی کارتهای مقوایی با نسبت مشخصی )حدود 

درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. برای پیشگیری، با مشاهده آفت  7-8هفته( در یخچال  2ا حداکثر رهاسازی )ت

 ( 1396عدد در مترمربع رهاسازی شدند )ناشناس  1سفیدبالک در گلخانه تیمار با نسبت بیش از 

 -کنه های شکارگر تريپس و سفيدبالک -

 (1393میزبان کنه شکارگر )سلیمانی و همکاران  Rhizoglyphus robibiپرورش کنه بنه زعفران  -الف  -

( R. robibiدر گلخانه هایی که به تازگی رهاسازی کنه شکارگر سورسکی داشتند، باقیمانده کنه میزبان ) 1399در پائیز 

از قوطی های بعد از رهاسازی تهیه شدند. در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، پرورش 

این کنه ها در ظروف پالستیکی با درپوش توری حاوی مخمر نان انجام گرفت. برای تامین رطوبت کافی برای رشد و 

تکثیر کنه ها، این ظروف پرورش داخل ظرف های پالستیکی بزرگتر که کف آنها با گونی مرطوب پوشانده شده بود، 

ر تداوم روند رشد و تکثیر کنه ها هر ده روز یکبار مخمر تامین گردد. به منظو 90%-95قرار داده شدند تا رطوبت نسبی 

ساعت  24% و 95-90، رطوبت نسبی C1±27˚ تازه به ظروف پرورش اضافه شد. کلنی کنه ها در اتاق رشد با دمای

زمانیکه کلنی کنه بیش از نیمی از حجم هر ظرف پرورش را اشغال کردند، کنه ها به ظروف  تاریکی نگهداری شدند.

 جدید منتقل می شدند. پرورش



 

 

و همکاران  شیری انصاری،  1393)سلیمانی و همکاران  Amblyseius swirskiiپرورش کنه شکارگر  -ب -

1397) 

 نیز کنه شکارگراین پرورش از انسکتاریوم واقع در گرمسار تهیه شد.  A. swirskiiکلنی اولیه کنه شکارگر سورسکی، 

 .Rبرای تولید انبوه کنه های سورسکی از بستر کشت شامل کنه انجام شد.  R. robibi میزبانش، مشابه کنه یدر ظروف

robibi  استفاده شد. بستر کشت تازه هر سه روز یکبار به روی محیط پرورش  3:1و سبوس گندم درشت به نسبت

رف پرورش کنه گرم گرده ذرت به هر ظ 1/0کلنی کنه های سوورسکی اضافه می شد. بعالوه، هفته ای یکبار، مقدار 

از حجم هر ظرف  یمیاز ن شیب A. swirskii شکارگر، کنهمخلوط بستر کشت و  کهیزمانشکارگر اضافه می شد. 

کلنی کنه های سورسکی  منتقل شدند. دیبه ظروف پرورش جد شکارگرکنه بستر کشت حاوی پرورش را اشغال کردند، 

ساعت تاریکی نگهداری شدند.  8ساعت روشنایی و  16% و  70-60، رطوبت نسبی C 1±27˚ در اتاق رشد با دمای

تامین شد. کنه های شکارگر با  R. robibiرطوبت نسبی مورد نیاز کنه های شکارگر نیز همانند کنه های میزبانش، 

 عدد در هر ظرف پرورش برای رهاسازی آماده شدند. 25000تعداد حدود 

 انتخاب جامعه آماری )گلخانه ها(  -2

گلخانه های فلزی قوسی با پوشش پالستیک در مناطق خیارکاری ورامین و پیشوا عمومیت دارد؛ بنابراین اواخر آبان ماه 

(، از گلخانه های تیپ منطقه در روستای قلعه سین ورامین دو واحد 1400تا تیر  1399، ابتدای فصل کشت بهاره )آذر 1399

فلزی با پوشش پالستیک در کنار هم مربوط به یک کشاورز، با ارتفاع تاج  هگلخانمتعلق به آقای قمی انتخاب گردید. دو 

غربی و دارای دریچه های تهویه طولی جانبی و سقفی و بدون سیستم خنک کننده پد -متر، طول آن در جهت شرقی 4حدود 

 کلیه متر عر ( که 24متر طول و  45مترمربع ) 1000 تقریبی وسعت به و فن، تیپ گلخانه های معمول منطقه، هر یک

 (. 1جهت اجرای پروژه انتخاب شدند )شکل  می گرفت انجام مشابه بطور کشاورز توسط آنها نگهداری و زراعی عملیات

 



 

 

 

 گلخانه های )آقای قمی( تيپ منطقه، محل اجرای پروژه در قلعه سين ورامين -1شکل 

رل بیولوژیک( و گلخانه دیگر شاهد )عملیات کنترل آفات یک گلخانه به عنوان تیمار )اجرای مدیریت آفات با محوریت کنت

( خالی نگه 99آفتابدهی شده و تا زمان کشت )اواخر آبان  99معمول کشاورز( در نظر گرفته شد. هر دو گلخانه در تابستان 

 داشته شده بودند.  سیستم آبیاری نیز قطره ای بود.

 (1395)بنی عامری يها کشت گلخانه ها و اقدامات پيشگيری آفات و بيمار -3

 26(، در Veolla, BASF/nunhems, The Netherlandsپس از آماده سازی هر دو گلخانه، بذور خیار رقم وئوال )

سانت از  30-40بصورت مستقیم در خا  کشت شدند. بذور خیار در دو ردیف روی هر پشته و با فواصل حدود  1399آبان 

پشته( وجود داشت. بذرهای خیار  6در سه قوس گلخانه )هر قوس دارای پشته  18هم بصورت زیگزا  کشت شدند. 

قارچکش بیولوژیک  گرم 5بذر با  4500و به نسبت  گلخانه تیمار قبل از کشت با مقدار مناسب آب مرطوب شدند

 (. 2)تریکودرما( آغشته شده و سپس کشت شدند )شکل

 

آغشته کردن بذور خيار با  -2شکل 

اشت در گلخانه تريکودرما قبل از ک

 تيمار عليه بيماريهای قارچی خاکزاد

 

 

 



 

 

آوری زیستی  قارچکش بیولوژیک )تریکودرما(: فرآورده تجاری تریکوران پی، ساخت داخل کشور )محصول شرکت فن

به  Trichoderma harzianum( و حاوی ماده زنده فعال WPگرا، بایوران( با فرموالسیون پودر قابل حل در آب ) طبیعت

 عنوان قارچکش بیولوژیک در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت.

گرمی  500یک بسته  1399های آذر، دی و بهمن  در گلخانه تیمار، عرضه تریکودرما به خا  ماهانه انجام شد بطوریکه در ماه

 گرمی از این محصول 500بسته  ، به دلیل افزایش فشار بیماری، دو1400و فروردین  1399های اسفند  تریکوران پی و در ماه

لیتر آب بصورت سوسپانسیون در آمد و  200محتوای بسته ابتدا در  شد. اضافه( در گلخانه یپ)تِ یاری قطره ایآب یستمبه س

 سپس وارد سیستم آبیاری شد. 

جانبی در دیواره  ورودی در هر دو گلخانه یک دره بود و دریچه های جلویی و سقفی گلخانه ها توری نداشتند. دریچه های

های طولی دو طرف گلخانه ها توری داشتند. دریچه دیواره جلویی گلخانه ها جهت برخی امور نظیر خروج بقایای گیاهی 

)بعد از هرس و ...( ساعاتی در روز باز و بسته می شدند. تمام دریچه ها در زمان سردی هوا از زمان کشت تا تقریبا پایان 

وشیده بودند که دریچه های جانبی در شرایط آفتابی روز ساعاتی برای تهویه باز می شدند. بنابراین سال با پوشش پالستیکی پ

دریچه های جلویی و سقفی گلخانه تیمار جهت پیشگیری از ورود آفات با توری مناسب پوشش داده شدند و البته دریچه 

 (. 3جلویی عمدتا بسته نگه داشته می شد )شکل 

 

نصب  -3شکل 

مانع ورود توری 

حشرات در جلوی 

دريچه های تهويه 

 )جانبی و سقفی(

 

 

-فصل سرد را در خا  گلخانه سپری می های تارتن کنه علفهای هرز دور هر دو گلخانه با علف کش کنترل می شدند. چون

ود شرایط و افزایش ها در دوران سردی هوا و با فعال سازی بخاریها از اطراف منابع گرما شروع شده و با بهبکنند و آلودگی



 

 

در هزار در خا  اطراف  1 کش بروموپروپیالت )نئورون(شوند؛ بنابراین سمپاشی با کنهدما به سایر مناطق گلخانه پخش می

 متری انجام شد. 5-6بخاریها تا شعاع 

 (1395)بنی عامری عمليات پايش آفات و بيماريها  -4

 در هر دو گلخانه پایش با دو روش زیر انجام شد: 

  تعيين تعداد و درصد بوته های آلوده به آفات و بيماريها پايش بوته و -

بوته از نقاط مختلف گلخانه و بررسی آلودگی آنها به آفات و بیماریها انجام شد. تعداد بوته های آلوده به  15انتخاب تصادفی 

ارتفاع، یک سوم باالیی،  3برگ از  3منظور  آفت مهم )سفیدبالک، تریپس، مینوز، کنه و شته( ثبت شد. برای این 5هر یک از 

میانی و پائینی بوته از نظر حضور و عدم حضور هر یک از آفات یاد شده بررسی و ثبت شد. سپس از روی تعداد بوته های 

 بوته بررسی شده درصد آلودگی بوته ها به هر نوع از آفات مذکور در هر تاریخ نمونه برداری تعیین گردید. 15آلوده از 

همزمان، بررسی چشمی برای مشاهده بوته های غیرطبیعی )زردی و رنگ پریدگی، کوتولگی، پیچش برگ و بوته، خشکیدگی 

و ... ناشی از آفات یا بیماریها( نیز انجام و علت یابی و با بستن نوار رنگی به عنوان گیاه نشانگر عالمت زده می شد و در هر 

میری در دو گلخانه کنترل بیولوژیک و شاهد نیز پس از  شد. ظهور بیماری بوتهبار پایش وضعیت آفات آنها بررسی می 

پایش شده و به شکل تجمیعی ثبت شد. سپس، بر اساس 1400تا اردیبهشت  1399ای از آذر  کاشت به طور مستمر و دوره

 ر تعیین شد.( برای هر یک از دو گلخانه مذکوdisease incidenceهای ثبت شده، درصد وقوع بیماری ) داده

  نصب کارتهای زرد و آبی چسبناک و شمارش آفات )پروازی( چسبيده به آنها -

برای تعیین موقعیت مکانی بوته های نمونه برداری و تله های کارتی، در هر دو گلخانه ردیفهای کشت و ستونها )دو ردیف 

 (. 4ا نصب کارتهایی شماره گذاری شدند )شکل متر از هم( ب 3طاق گلخانه با فواصل  3ستونهای فلزی نگهدارنده حدفاصل 



 

 

 

 شماره گذاری رديف ها و ستونها جهت شناسايی و ثبت موقعيت بوته های آلوده -4شکل 

کارت از هر  1عدد از هرکدام )با نسبت  5سانت )ناحیه چسبنا ( و به  تعداد  10×20به ابعاد  های زرد و آبی چسبنا  کارت

نصب و شماره گذاری گردیدند )شکل  ضور و تغییرات جمعیت آفاتجهت پایش ح خانه(مترمربع سطح گل 200رنگ در 

5 .) 

 

 نصب کارتهای زرد چسبناک در هر دو گلخانه تيمار و شاهد -5شکل 

هفته یکبار بصورت مرتب تا زمان پایان اقدامات کنترل  2آبان، پایش هر دو گلخانه با فواصل  26از تاریخ کشت بذر در 

 ( ادامه یافت. 19/2/1400بیولوژیک )

 (2016)پارکر و همکاران نمونه برداری  -5



 

 

لخانه بطریق زیر ثبت می شد. تعداد در هر نوبت نمونه برداری تعداد آفات روی بوته و روی کارتهای چسبنا  در هر دو گ

 2برگ )فوقانی، میانی و پائینی( و  3بوته به تصادف از سطح گلخانه انتخاب و تعداد آفات )مرحله رشدی خاص( روی  15

گل بوته شمارش و ثبت می شد. در مورد هر آفت روش نمونه برداری و مرحله رشدی آفت مورد نمونه برداری که ثبت 

یک ضربه به هر یک  - تريپسبرگ بوته و جوانه انتهایی،  3تمام مراحل رشدی حضور روی  - شتهند از : گردید عبارت بود

 - سفيدبالکگل و شمارش پوره یا بالغ ریخته روی صفحه سفید،  2برگ )باالیی، میانی و پائینی( بوته و ضربه به  3از 

برگ از هر  3بوته )روی  50روی بوته در بررسی حضور و عدم حضور  - کنهبرگ،  3شمارش مراحل رشدی نابالغ روی 

شمارش تمام داالنهای الروی فعال )حاوی الرو فعال و زنده( روی کل  - مگس مينوزبوته( و تعیین درصد بوته های آلوده و 

 برگهای بوته.

مگس شکارگر سنوزیا روی کارتهای چسبنا  نیز تعداد آفات بالغ پروازی شامل شته، تریپس، سفیدبالک و مگس مینوز و نیز 

چسبیده به کارت شمارش می شدند. در هر نوبت شمارش، تعداد تجمعی ثبت می شد تا زمانیکه جمعیت شکار شده زیاد و 

 شمارش سخت شود که در اینصورت کارتها تعویض می شدند.

 نتايج پژوهش:

 پيشگيری، پايش و کنترل 

دو گلخانه طی اواسط آذر ماه اقدام گردید. اولین آلودگی به ( واکاری الزم در هر 26/8/99پس از کشت بذرها )مورخ 

مشاهده  16/9/99( مجاور دیواره جنوبی گلخانه تیمار در تاریخ Aسفیدبالک طی پایش بوته ها در ردیف اول کشت )خط 

)کاهو ( )که شد )چند سفید بالک بالغ(. در همین تاریخ عالئم الرو مگس مینوز از منشاء چند بوته علف هرز کنگر وحشی 

تمام  19/9/99چیده و حذف گردید( روی برگهای کوتیلدونی چند بوته در گلخانه تیمار دیده شد که سه روز بعد مورخ 

 (. 11برگهای کوتیلدونی آلوده کنده و حذف شدند )شکل 

 

برگهای کوتيلدونی آلوده به الرو مگس مينوز در  -11شکل 

 ند.گلخانه تيمار که کنده شده و حذف گرديد

 

 



 

 

بوته هایی در گلخانه تیمار آلوده به سفیدبالک بالغ در ردیفهای کشت کنار دیواره ها )ردیفهای  25/9/99طی پایش در تاریخ 

A ،R عدد در هر برگ و تعدادی برگ آلوده به تریپس و مگس مینوز مشاهده شد که مگس مزبور توسط دکتر  1-3( با تراکم

شناسایی شد که آفت اصلی خیار نبوده  Napomyza lateralisهپزشکی کشور( با نام مهرداد پرچمی )موسسه تحقیقات گیا

و با وجود آلودگی برخی برگهای اصلی خیار، گسترش پیدا نکرد. البته حضور و فعالیت مگس شکارگر سنوزیا در گلخانه که 

 از شکارگران مهم مگس های مینوز می باشد نیز از گسترش آفت ممانعت کرد. 

 5/10/99اشی کودهای نیتراته و اسید هیومیک به همراه آفتکش آبامکتین توسط گلخانه دار در هر دو گلخانه در محلول پ

انجام شد )هرچند استفاده از آبامکتین در گلخانه تیمار توصیه مجری نبود(. طی پایش، در گلخانه شاهد اولین افراد سفیدبالک 

؛ که تحت تاثیر سمپاشی ها، دیرتر از گلخانه تیمار بروز کرد. سمپاشی بعد مشاهده شد 9/10/99بالغ و یک کلنی شته مورخ 

ماه جریان  4مشاهده نشدند. در طی  23/10/99از این تاریخ نیز باعث حذف هر دو آفت شده و در تاریخ پایش بعدی در 

نه دونقطه ای و شته با آبامکتین و بار علیه آفات تریپس، سفید بالک، ک 5، در گلخانه شاهد، حداقل 1399پروژه تا پایان سال 

دیکلرووس بعضا کنفیدور سمپاشی شد. همچنین دو بار برای سفید  سطحی با قارچکش دومار  و هر ماه یک بار )از 

 سیستم آبیاری قطره ای( برای قارچهای خاکزاد با سم متاالکسیل )کاربندازیم( سمپاشی انجام شد. 

 در گلخانه های تيمار و شاهد مشاهدات و عمليات انجام شده -1جدول 

گلخانه تيمار )کنترل  عملیات

 بيولوژيک(

گلخانه شاهد )کنترل 

 شيميايی(

 بدون تریکودرما آغشته به تریکودرما (26/8/99کشت بذر خیار )رقم وئوال() 

 28/8/99 - کش )آبامکتین( قبل از جوانه زنیسمپاشی خا  با کنه

و بصورت ماهانه تا  25/9/99 آبیاری افزودن تریکودرما به خا  با سیستم

 1400پایان فروردین 

- 

 هر ماه یکبار - سمپاشی با قارچکش متاالکسیل )کاربندازیم( با سیستم آبیاری

  9/10/99  16/9/99 مشاهده اولین آلودگی به سفید بالک 

 -  16/9/99 مشاهده اولین آلودگی به مگس مینوز

 - 19/9/99 درهزار( در خا  اطراف بخاریها 1کش نئورون )سمپاشی با کنه

 2/10/99 19/9/99 نصب کارتهای چسبنا  زرد و آبی

 25/9/99 25/9/99 هفته یکبار( 2شروع پایش و ثبت آفات روی بوته )هر 

هفته  2شروع پایش و ثبت آفات روی کارتهای زرد و آبی )هر 

 یکبار(

25/9/99 9/10/99 



 

 

  5/10/99 *  5/10/99 اسید هیومیک و کودهای نیتراته(سمپاشی با آبامکتین )بهمراه 

سمپاشی علیه آفات تریپس، سفید بالک، شته و کنه دونقطه ای 

 با آبامکتین و دیکلرووس و کنفیدور 

()فلورامایت( نیز اضافه Odiusدانیتول و ادیوس ) 1400سال 

 شدند

-  

)تا پایان عملیات بیولوژیک 

31/1/1400) 

 99سال  تا آخر 5/10/99از 

 1400بار و در سال  5حدود 

بار )بويژه برای  1-2هفته ای 

ها آوری بوتهکنه( تا زمان جمع

 )دهه دوم خرداد( 

 - 9/10/99 رهاسازی دو گونه زنبورهای پارازیتوئید پوره سفیدبالک 

 9/10/99 - مشاهده اولین آلودگی به شته

 9/10/99 7/11/99 مشاهده اولین آلودگی به تریپس

 10/10/99-15 10/10/99-15 شروع برداشت محصول

)نزدیک بخاریها( و  7/11/99 مشاهده اولین آلودگی به کنه تارتن

 سایر نقاط  5/12/99

)نزدیک بخاریها( و  7/11/99

 سایر نقاط 5/12/99

 7/11/99 7/11/99 مشاهده عالیم سفید  سطحی )پودری(

هزار عدد در  40) 12/11/99 و سفیدبالکرهاسازی کنه سورسکی شکارگر پوره های تریپس 
نقاط داغ آلودگی سفيدبالک و 

 60 -80) 29/11/99کنه( و 
 هزار عدد در کل گلخانه(

- 

 - 21/11/99 نصب توری ضد حشره روی دریچه های سقفی

 و هر یکماه بعد 16/11/99 و هر یکماه بعد 26/11/99 سمپاشی علیه سفید  سطحی و دروغی با قارچکش دومار 

 )نزدیک در ورودی( 2/12/99 های طولی()کنار دیواره 2/12/99 مشاهده آلودگی به کنه پهن زرد 

 5/12/99 5/12/99 مشاهده آلودگی به بیماری بالیت صمغی ساقه

 10/12/99 10/12/99 سمپاشی با علفکش رانداپ علیه علفهای هرز دور گلخانه

  21/12/99 )نقاط داغ آلودگی(  21/12/99 آوتسمپاشی با کنه کش بی خطر پست

 - 23/12/99 نصب توری ضد حشره روی دریچه های جلویی و عقبی

 5/1/1400 - 2کش بایو سمپاشی با کنه

 5/0درهزار(+ کاورینو ) 5/1کش ماریا پرو )سمپاشی با کنه

 درهزار(

10/1 ،/23/1 ،/6/2/1400 10/1 ،/23/1 ،/6/2/1400 

های سطحی، سفید  دروغی، بوته سفید  مشاهده بیماریهای

 میری و بالیت صمغی ساقه 

 17/1/99به بعد تا  7/11/99از  17/1/99به بعد تا  7/11/99از 

 * سمپاشی بدون نظر و اطالع مجریان صورت گرفته بود.

عدد  1بیش از  99دی  9در گلخانه تیمار با مشاهده لکه های آلوده به سفیدبالک، برای پیشگیری و کنترل خفیف، در تاریخ 

به  Eretmocerus eremicusدر مترمربع زنبورهای پارازیتوئید پوره رهاسازی و آفت مهار شد. زنبورها شامل شفیره های 



 

 

به  Encarsia formosaعدد( و زنبورهای بالغ  850ماده و کال حدود زنبور  50کارت )هریک حاوی حدود  17تعداد 

 (.12عدد رهاسازی شدند )شکل  750کارت حدود  15تعداد معادل 

  

 

 

 

 

 

 کارت رهاسازی زنبورهای پارازيتوئيد پوره سفيدبالک در گلخانه تيمار -12شکل 

 

( و تعداد اندکی تریپس، یک رهاسازی 13دونقطه ای اطراف بخاریها و کانونهایی از آلودگی سفیدبالک ها )شکل با ظهور کنه 

عدد از کنه های سورسکی در کانون های آلوده به سفیدبالک و تریپس و کنه های اطراف بخاریها انجام شد و  40000حدود 

 از گسترش جمعیت آنها جلوگیری شد.

 

  

تجمع کنه تارتن )چپ( و آغاز  -13شکل 

 سفيدبالک )راست( در پشت برگ

 

 

 

هزار  80تا  70هفته از رهاسازی اول کنه های سورسکی به تعداد حدود  2عالوه بر اینها نوبت دیگری برای بار دوم و بفاصله 

  (.14عدد در مترمربع( رهاسازی دوم انجام گردید )شکل  70مترمربع گلخانه )حدود  1200عدد در 

Encarsia formosa Eretmocerus eremicus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهاسازی کنه شکارگر سورسکی در گلخانه تيمار عليه تريپس و سفيدبالک -14شکل 

 

البته قبل از این رهاسازی بدلیل پیشرفت بیماری سفید  سطحی یک سمپاشی با قارچکش دومار  در گلخانه تیمار نیز انجام 

ه های دونقطه ای و کنه زرد پهن )که چند روز قبل از سمپاشی کانونهای شد که اثرات کنه کشی نیز داشت و کانون های کن

(( را از بین برد و کنه 15فعال آن دیده شد )شکل 

های سورسکی نوبت دوم یکهفته بعد از آن 

 رهاسازی شدند.

 

 

خسارت سفيدک سطحی )سمت چپ(  -15شکل 

و کنه پهن زرد که انتهای بوته را خشک می کند 

 )سمت راست(.

 

 

 

(، جمعیت کنه تارعنکبوتی هر دو گلخانه رو به فزونی گذاشت که بدلیل 1با افزایش گرما از اواخر بهمن و اسفند )نمودار 

اسفند کنه کش گیاهی  21نبود و عدم امکان دسترسی به کنه شکارگر پرسیمیلیس )دشمن طبیعی اصلی کنه تارتن( در تاریخ 

Amblyseius swirskii 



 

 

علیه آن در گلخانه شاهد و همچنین در نقاط داغ آلودگی گلخانه تیمار بکار ( pest outبی خطر برای انسان )پست آوت 

کشی تا پایان سال در گلخانه تیمار ای( هیچ حشرهرفت. بدین ترتیب غیر از یک نوبت قارچکش و یک نوبت کنه کش )لکه

ها به سیستم خنک کننده، دما بویژه با افزایش تدریجی دما، بدلیل تجهیز نبودن گلخانه  1400بیولوژیک استفاده نشد. در سال 

 (. 1درجه سانتی گراد نیز می رسید )نمودار  50در ساعات گرم روز بطور فوق العاده ای باال رفته و تا حدود 

 

 

 تغييرات دمای گلخانه های تيمار و شاهد در طی دوره توليد -1نمودار 
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باز کردن آنها و به مدت کوتاهتر در طول روز شرایط دمایی  البته گلخانه دار با بسته نگه داشتن دریچه های تهویه و کم

نامطلوبی برای آفات ایجاد می کرد که فعالیت و افزایش جمعیت آنها را محدود و مهار می کرد و از آن برای کنترل آفات 

 استفاده می کرد. 

گلدهی تشدید نیز می شود ولی بهرحال وضع البته طبق نظر کارشناس گلخانه، بوته )رشد یافته( از دمای باال آسیب ندیده و 

بوته ها با حرکت به سمت ماههای گرمتر رو به افول گذاشته و ادامه آن غیراقتصادی بود و دهه دوم خرداد جمع آوری شدند. 

یت و درجه سانتی گراد عالوه بر آفات )غیر از کنه تارتن(، دشمنان طبیعی نیز امکان فعال 30در شرایط میانگین دمای حدود 

اردیبهشت کارتهای  20 تکثیر نیافتند و بنابراین انتظار کنترل بیولوژیک کم رنگ و از اوایل اردیبهشت آمارگیری بوته ها و از

 چسبنا  متوقف شد. 

تنها آفت که به این شرایط سازگاری داشت، کنه تارتن بود که بسرعت و شدت زیاد جمعیتش رشد می کرد طوری که از 

روز تا دو هفته  10، گلخانه تیمار سه بار با کنه کش گیاهی ماریاپرو )بی خطر برای انسان( با فواصل 1400ابتدای سال 

سمپاشی شد ولی بدلیل عدم امکان ادامه پروژه )بطریق بیولوژیک( و جلوگیری از خسارت، این گلخانه نیز مثل گلخانه شاهد 

ر در هفته )تا قبل از پایان کشت و جمع آوری بوته ها در حدود با 1-2به دست گلخانه دار سپرده شد و با کنترل شیمیایی 

 ها سعی در کنترل آنها می کردند. خرداد( با کنه کش )عمدتا آبامکتین و دانیتول و ادیوس( و حشره کش 20

ت ، برخی تفاوتهای دمایی هم در دو گلخانه دیده می شود که علت مهم آن می تواند باز بودن فضای سم1طبق نمودار 

شمالی گلخانه تیمار و خالی بودن از سازه های گلخانه ای )برخالف گلخانه شاهد( باشد که محل استقرار استخر بود و 

 جریان باد بیشتری نیز داشت.

 پايش فراوانی جمعيت آفات در گلخانه تيمار و شاهد با کارتهای تله چسبناک 

کارگر سنوزیا )مفید( شکار شده روی تله های کارتی ، وضعیت جمعیت آفات پروازی و مگس ش3و  2در نمودارهای 

، آلودگی اصلی با سفیدبالک شروع 2چسبنا  زرد و آبی در گلخانه های تیمار و شاهد مشاهده می شود. در بررسی نمودار 

 ( ولی در گلخانه تیمار به واسطه عملکرد7/11/99رغم سمپاشی ها از اوایل بهمن )می شود که در گلخانه شاهد علی

( مشهودتر هستند. میانگین فراوانی تجمعی سفیدبالک شکار 21/11/99زنبورهای پارازیتوئید رهاسازی شده از اواخر بهمن )

عدد به ازای یک کارت رسید  242شده روی کارت زرد در گلخانه تیمار تحت تاثیر پارازیتوئیدها تا آخرین تاریخ آمارگیری، 

 ولی این آمار 



 

 

 

 

تجمعی آفات و مگس شکارگر )سنوزيا( روی کارتهای زرد چسبناک در گلخانه های تيمار و شاهد  فراوانی -2نمودار 

(1400-1399) 

عدد به ازای هر کارت بود. برعکس میانگین فراوانی تجمعی آفت  749در گلخانه شاهد )برخالف سمپاشی های متعدد( به 

عدد به ازای  40عدد به ازای یک کارت( تا گلخانه شاهد ) 233تریپس در تله زرد گلخانه تیمار خیلی فراوانتر بوده است )

 یک کارت( که نشانگر عملکرد پائین تر کنه شکارگر سورسکی در گلخانه تیمار نسبت به سموم در گلخانه شاهد می باشد. 

داشت بی تاثیر البته در این مورد سمپاشی اجباری علیه بیماری سفید  در گلخانه تیمار با قارچکش که اثر کنه کشی هم 

 نبوده است. 
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فراوانی تجمعی آفات و مگس شکارگر )سنوزيا( روی کارتهای آبی چسبناک در گلخانه های تيمار و شاهد  -3نمودار 

(1400-1399) 

عدد( از  276مگس پوسیده خوار در هر دو گلخانه جمعیت مشابهی روی کارت زرد داشت که در گلخانه تیمار کمی بیشتر )

عدد( بود. با توجه به اینکه این حشره آفت مهمی محسوب نمی شود و فقط در جمعیتهای بسیار باال  236گلخانه شاهد )

گر سنوزیا و موجب تقویت جمعیت آن است مهم و شاید مفید ممکن است مشکل ساز باشد ولی چون میزبان مگس شکار

عدد( تقریبا مشابه بود.  550عدد و شاهد  525نیز باشد. جمعیت به تله افتاده این شکارگر در کارت زرد در دو گلخانه )تیمار 

 مگس سنوزیا شکارگر مهم مگس مینوز و سفیدبالک در گلخانه هاست. 
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خوار و سفیدبالک در دو گلخانه، بنظر می رسد که میزبان مهم این شکارگر که در تکثیر آن  با توجه به فراوانی مگس پوسیده

نقش داشته است، در گلخانه تیمار مگس پوسیده خوار )غیرآفت که کنترل الزم ندارد( و در گلخانه شاهد هم مگس پوسیده 

 خوار و هم سفیدبالک )آفتی که باید کنترل شود( بوده است.

 97و  535فراوانی تجمعی مگس پوسیده خوار و مگس سنوزیا در گلخانه تیمار )بترتیب  3بی، مطابق نمودار در کارتهای آ

تر بود، که در هر دو رنگ عدد( بود. فراوانی تریپس در گلخانه شاهد کم 131و  458عدد( نزدیک به گلخانه شاهد )بترتیب 

عدد روی کارت  1093عدد و در گلخانه تیمار  161وانی تجمعی کارت تله مشهود است که در گلخانه شاهد با میانگین فرا

آبی دیده شد. بدین ترتیب کارت زرد غیر از تریپس بقیه آفات و دشمنان طبیعی پروازی را بیشتر شکار می کند و برای پایش 

و برای تشخیص آن مناسب تر است و کارت آبی تنها تریپس )بویژه تریپس غربی گل( را بیشتر از کارت زرد شکار می کند 

 بهتر است.

 tفراوانی جمعیت هر یک از آفات روی کارتهای زرد در دو گلخانه تیمار و شاهد مورد مقایسه میانگین با استفاده از آزمون 

(t-test 2-6( قرار گرفتند )جدول های.) 

 خانه در طی فصلخطای معيار( فراوانی تجمعی سفيدبالک روی کارت زرد در دو گل±مقايسه ميانگين ) -2جدول 

P t df تاریخ گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

- - - - 0 25/9/99 

- - - - 0 2/10/99 

0.2080 ns 1.50 4 0.8±1.2 0 9/10/99 

0.2933 ns 1.21 4 4.5±5.4 0 23/10/99 

0.0366 * 2.51 8 11.0±36.6 3.8±7.4 7/11/99 

0.2036 ns 1.38 8 5.8±48.6 6.4±36.6 21/11/99 

0.7544 ns 0.32 8 5.8±48.6 11.6±44.4 5/12/99 

0.0121 * 3.22 8 13.4±125 13.8±63 19/12/99 

0.0028 ** 4.26 8 49.4±443 43.1±163.8 17/1/1400 

0.0022 ** 4.44 8 79.8±733.2 76.4±242.4 31/1/1400 

0.0021 ** 4.48 8 80.3±749 78.2±247 19/2/1400 

ns ،*  می باشد. 01/0و در سطح  05/0بترتيب بيانگر تفاوت های ميانگين غيرمعنی دار، معنی دار در سطح  **و 

 خطای معيار( فراوانی تجمعی تريپس روی کارت زرد در دو گلخانه در طی فصل±مقايسه ميانگين ) -3جدول 

P t df تاریخ گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

- - - - 0 25/9/99 



 

 

- - - - 0 2/10/99 

0.3739 ns 1.00 4 0.6±0.6 0 9/10/99 

0.1836 ns 1.61 4 0.9±1.4 0 23/10/99 

0.8254 ns -0.23 8 1.2±2.8 1.3±3.2 7/11/99 

0.0003 ** -6.21 8 0.7±2.6 1.0±10.2 21/11/99 

0.0203 * -3.68 4.11 0.7±2.6 5.8±24.2 5/12/99 

0.0074 ** -4.85 4.19 1.3±8 8.3±48.6 19/12/99 

0.0095 ** -4.66 4.02 1.3±12.2 25.5±131.2 17/1/1400 

0.0090 ** -4.67 4.1 4.4±28.4 40.6±219.2 31/1/1400 

0.0066 ** -4.96 4.24 6.7±40.4 38.3±233.4 19/2/1400 

ns ،*  می باشد. 01/0و در سطح  05/0بترتيب بيانگر تفاوت های ميانگين غيرمعنی دار، معنی دار در سطح  **و 

 

 خطای معيار( فراوانی تجمعی مگس پوسيده خوار روی کارت زرد در دو گلخانه در طی فصل±مقايسه ميانگين ) -4جدول 

P t df تاریخ گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

- - - - 0.8 25/9/99 

- - - - 1.8 2/10/99 

0.9186 ns 0.11 8 1.5±3.4 1.1±3.2 9/10/99 

0.2725 ns 1.18 8 2.2±6.8 1.3±3.8 23/10/99 

0.0657 ns 2.13 8 3.1±14.2 1.9±6.4 7/11/99 

0.1477 ns -1.60 8 2.0±10.4 4.6±18.4 21/11/99 

0.0003 ** -6.01 8 2.0±10.4 1.2±24.4 5/12/99 

0.8337 ns 0.22 8 1.7±39.2 3.3±38.4 19/12/99 

0.6972 ns -0.41 4.52 38.8±131.8 9.9±148.4 17/1/1400 

0.7527 ns -0.33 4.48 76.5±226 18.8±252.4 31/1/1400 

0.6325 ns -0.51 4.68 75.5±236 22.1±276.2 19/2/1400 

ns ،*  می باشد. 01/0و در سطح  05/0بترتيب بيانگر تفاوت های ميانگين غيرمعنی دار، معنی دار در سطح  **و 

 

 خطای معيار( فراوانی تجمعی مگس شکارگر سنوزيا روی کارت زرد در دو گلخانه در طی فصل±مقايسه ميانگين ) -5جدول 

P t df تاریخ گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

- - - 0.4 0.2 25/9/99 

- - - 0.6 0.4 2/10/99 

1.0000 ns 0.00 8 0.2±0.4 0.4±0.4 9/10/99 

0.2398 ns -1.27 8 0.4±0.6 0.7±1.6 23/10/99 



 

 

0.0076 ** -3.54 8 0.4±0.6 0.5±3.0 7/11/99 
ns 0.0535 2.26- 8 0.4±0.8 0.6±3.2 21/11/99 

0.0033 ** -4.12 8 0.4±0.8 0.7±4.2 5/12/99 

0.2470 ns -1.33 4.57 0.9±4.2 3.2±8.6 19/12/99 

0.0479 * -2.33 8 8.8±4.2 15.3±69.8 17/1/1400 

0.0107 * -3.31 8 16.9±70.2 25.1±170.2 31/1/1400 

0.5825 ns 0.57 8 32.0±550.4 28.6±525.8 19/2/1400 

ns ،*  می باشد. 01/0و در سطح  05/0بترتيب بيانگر تفاوت های ميانگين غيرمعنی دار، معنی دار در سطح  **و 
 

 خطای معيار( فراوانی تجمعی شته روی کارت زرد در دو گلخانه در طی فصل±مقايسه ميانگين ) -6جدول 

P t df تاریخ گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

- - - - 0 25/9/99 

- - - - 0 2/10/99 

- - - 0 0 9/10/99 

0.0705 ns 2.45 4 0.5±1.2 0 23/10/99 

0.0705 ns 2.45 4 0.5±1.2 0 7/11/99 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 21/11/99 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 5/12/99 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 19/12/99 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 17/1/1400 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 31/1/1400 

0.0705 ns 2.45 4 1.0±2.4 0 19/2/1400 

ns ،*  می باشد. 01/0و در سطح  05/0بترتيب بيانگر تفاوت های ميانگين غيرمعنی دار، معنی دار در سطح  **و 

تذکر : مقايسه ميانگين جمعيت مگس مينوز در گلخانه ها به دليل عدم وقوع آلودگی )که در مورد گلخانه تيمار آفت 

 غيرمرتبط با محصول بود که حذف شد(، موضوعيت نداشت. 

ری نسبت به به بعد بطور معنی دا 19/12/99( ، فراوانی سفیدبالک در گلخانه شاهد از تاریخ 2)و نمودار  2با توجه به جدول 

گلخانه تیمار افزایش داشته است که موید عدم مدیریت صحیح این آفت و ناکارآمدی آفتکش های مصرفی علیه آفت بوده 

است و از طرفی در گلخانه تیمار که آفتکشی استفاده نشده بود رهاسازی به میزان کافی و در زمان مناسب زنبورهای 

نه شکارگر سورسکی )غیرتخصصی( توانسته اند بطور کارآمدی آفت را کنترل پارازیتوئید )اختصاصی آفت( و تاحدودی ک

نمایند. این تفاوت معنی دار فراوانی آفت تا پایان دوره پایش برقرار بود و فراوانی آفت با همان یکبار رهاسازی زنبورها و 

 عملکرد دائمی آنها تا پایان دوره افزایش نیافت.



 

 

با تفاوت معنی داری کمتر از گلخانه  21/11/99راوانی تریپس در گلخانه شاهد از تاریخ ( ف2)و نمودار  3بر اساس جدول 

برابر( از کارت زرد  10تا  3بهتر مشهود است زیرا کارت آبی شکار تریپس بیشتری ) 3تیمار بوده است که این امر در نمودار 

اهد، بهتر بوده است. جمعیت کنه شکارگر داشت. بنظر می رسد کارکرد آفتکش های مصرفی علیه تریپس در گلخانه ش

سورسکی رهاسازی شده علیه تریپس در گلخانه تیمار به اندازه آفتکش ها تریپس را کنترل نکرده است ولی باید دید آیا 

جمعیت تریپس موجود در حد معقول و غیر خسارتزا بوده است یا نه. این امر را از روی درصد بوته های آلوده به آفت در 

نه تیمار می توان قضاوت کرد که اگر این موضوع )جمعیت غیرخسارتزای آفت( حاکم باشد کنترل بیولوژیک تریپس گلخا

 ها در % بوته20موفق بوده است. بدین ترتیب با توجه به درصد آلودگی بوته های خیار گلخانه تیمار که حداکثر به 

توان نتیجه گرفت که جمعیت آفت کم و غیرخسارتزا بوده است و رسید، می  1400طی دوره نمونه برداری تا پایان فروردین 

 کنه شکارگر سورسکی عملکرد قابل قبولی داشته است.

( در دو گلخانه تیمار و شاهد تفاوت معنی 2)و نمودار  4فراوانی مگس )یا پشه( پوسیده خوار در کارتهای زرد طبق جدول 

روی کارت آبی نیز بهمین صورت  3نوسان داشته اند که این موضوع در نمودار داری با هم نداشتند و تقریبا با روند مشابهی 

قابل مشاهده است. بنظر میرسد که چون الرو آن در خا  مستقر و از قارچها و مواد آلی در حال پوسیدن تغذیه می کند زیاد 

. با توجه به اینکه این حشره آفت تحت تاثیر آفتکش های مصرفی پاشیده شده روی اندامهای هوایی گیاه قرار نگرفته است

مهمی محسوب نمی شود جمعیت آن به عنوان میزبان مگس شکارگر سنوزیا مفید نیز می باشد و تا طغیانی نشود حضور آن 

( نوسانات تقریبا مشابهی در دو 3و  2)و نمودار  5در گلخانه مطلوب است. فراوانی مگس شکارگر سنوزیا نیز طبق جدول 

است ولی آمار جمعیت آن در گلخانه تیمار در طی فصل بیشتر از گلخانه شاهد بوده است و در مقاطعی تفاوت گلخانه داشته 

( 19/2/1400این تفاوت معنی دار بود که احتماال به سمپاشی های گلخانه شاهد مرتبط می باشد. در آخرین آمار کارت زرد )

گرفته است که بدین شکل قابل تفسیر می تواند باشد که تغییر نوع جمعیت این مگس در گلخانه شاهد از گلخانه تیمار پیشی 

از کنه کش  1400( تا اوایل اردیبهشت 21/12/99) 99نوبت پشت سر هم از اواخر سال  4آفتکش مصرفی در گلخانه شاهد )

قر بوده و روغنی گیاهی استفاده شد که تاثیر منفی روی حشرات بالغ این مگس نداشته است )الرو مگس در خا  مست

شکارگر الرو مگس های پوسیده خوار خاکزی است( و در شرایط حضور میزبان )مگس پوسیده خوار( و فراوانتر از آن سفید 

(، توانسته جمعیت خود را 2بالک به عنوان میزبان دوم که جمعیت بسیار باالیی در مقایسه با گلخانه تیمار داشت )نمودار 

 بسرعت رشد دهد.



 

 

های پی در پی جمعیت آن مهار شد و ( شته فقط در گلخانه شاهد اتفاق افتاد و بدنبال سمپاشی2)و نمودار 6بر اساس جدول 

 افزایش نیافت.

 پايش فراوانی جمعيت آفات در روی بوته ها در گلخانه های تيمار و شاهد

یک از گلخانه های تیمار و شاهد  نمونه بوته با انتخاب تصادفی در هر 15درصد بوته های آلوده به آفات مختلف در بازرسی 

  نمایش داده شده است. 4در طی دوره تولید در نمودار 

% بوته ها را آلوده 100بوده است که  1400طبق نمودارها مهمترین آفت در گلخانه تیمار کنه تارتن و در شرایط گرم در سال 

% بوده است. بدلیل نبود کنه شکارگر پرسیمیلیس 33به این آفت حداکثر  1399نموده است. درصد بوته های آلوده در سال 

برای کنترل آفت به آفتکش متوسل شدیم. با وجود اینکه آفتکش از منشا گیاهی و بی خطر بود و اثر کنترلی خوبی داشت ولی 

از  همه بوته ها را آلوده کرده و بسمت طغیان رفت که ناچار 17/1/1400در شرایط گرم و مهیا و مطلوب کنه جمعیت از 

تجدید مصرف آفتکش بودیم و چون دما اجازه بهره برداری از دیگر عوامل مفید را هم نمی داد، ادامه نگهداری و بهره 

 برداری به گلخانه دار و شیوه های شیمیایی ایشان سپرده شد.
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 لميانگين درصد بوته های خيار آلوده به آفات در گلخانه های تيمار و شاهد در طی فص -4نمودار 

 

 خطای معيار( درصد بوته های آلوده به آفات در دو گلخانه ±مقايسه ميانگين کل فصل ) -7جدول 

P t df آفت گلخانه تیمار گلخانه شاهد 

0.3007 ns
 سفیدبالک 4.2±13.3 9.2±24.3 10 1.09 

0.5463 ns 
 تریپس 2.8±5.9 2.2±3.7 16 0.62-

0.1950 ns 
 مگس مینوز 1.5±2.2 0 8 1.41-

0.3003 ns -1.13 6 7.8±31.5 23.8±59.9 کنه 

0.1690 ns 1.51 8 0.95±1.4 0 شته 

اتفاق  99درصد آلودگی بوته که اواخر سال  20و  26مهمترین آفات دیگر که فعالیت داشتند سفیدبالک و تریپس بترتیب با 

شامل زنبورهای پارازیتوئید پوره افتاد و به حد مشکل آفرین نرسیدند که نشانگر آن است که عوامل رهاسازی شده 

سفیدبالک، کنه سورسکی شکارگر پوره تریپس و سفیدبالک و عوامل فعال طبیعی )سنوزیا( در کنترل آنها موفق عمل نموده 

 اند.

میانگین کل )دوره نمونه برداری( درصد بوته های آلوده به هر کدام از آفات بین دو گلخانه تفاوت معنی  7با توجه به جدول 

داری وجود نداشته است. این بدان معنی است که عملیات مدیریت آفات بر پایه بیولوژیک )گلخانه تیمار( توانسته است از 

( با عملیات مدیریت بر پایه کنترل شیمیایی 1400نظر میزان آلودگی به آفات در مدت اجرای پروژه )تا پایان فروردین 

 )گلخانه شاهد( برابری کند.
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 بوته ها به بيماريهای خاکزاد در دو گلخانهمقايسه آلودگی 

میری در هیچ کدام از دو گلخانه مورد بررسی مشاهده نشد. از اواخر بهمن  های اول پس از کاشت، بیماری بوته در ماه

 تر شدن هوا در ماه اسفند و در اوایل سال های دارای عالئم پوسیدگی ریشه و طوقه و مرگ مشاهده و ثبت شد. با گرم بوته

میری در هر دو گلخانه  های دارای عالئم پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته های فروردین و اردیبهشت بر تعداد بوته بعد در ماه

و  6/1های بیولوژیک و شاهد به ترتیب  میری در گلخانه افزوده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر وقوع بیماری بوته

های هوایی خیار یعنی سفید  پودری )سطحی( و  های اندام ه در طی این دوره، بیماریدرصد بود. الزم به ذکر است ک 4/1

سفید  دروغی )کرکی یا داخلی( به وفور مشاهده شد. همچنین، عالئم مشکو  به بیماری خشکیدگی صمغی ساقه با عامل 

Didymella bryoniae مربوطه بویژه دومار  در چند نوبت کش های در هر دو گلخانه به فراوانی دیده شد که با قارچ

 سمپاشی و کنترل شد.

 بحث و نتيجه گيری : 

( آفات در محیط بیرون فعال بودند ولی دقت الزم در ممانعت از ورود 26/8/99در زمان کشت گلخانه های تیمار و شاهد )

جانبی چفت و بست نشده و پارگی آنها به گلخانه نمی شود. راههای نفوذ نظیر دریچه های سقفی بدون توری و دریچه های 

یا باز شدن توریها و ... اهمیت کافی داده نمی شوند، ورودی گلخانه ها یک دره بودند. بنابراین ممانعت مناسبی از ورود و 

تردد آفات به گلخانه صورت نگرفته بود. حوضچه ضدعفونی کفش در ورودی تدار  دیده نمی شوند که امکان جابجایی و 

ریهای خاکزاد با کفش از گلخانه های آلوده به سالم وجود دارد. سازه استاندارد مناسبی ندارند. ارتفاع کم )تاج انتقال بیما

متر( که فضای کافی و ظرفیت باال برای نگهداری گرما و رطوبت تولیدی که در زیر سقف تجمع می یابد را ندارند.  4حدود 

دما ایجاد کند و فن تهویه دیده نمی شود و سیستم تهویه فقط از طریق  فن های سیرکوله که چرخش هوا داشته و یکنواختی

باز و بست دریچه های جانبی و سقفی بوده که کارآیی کمی داشته و بدلیل ورود هوای سرد محدودیت باز و بست دارد. 

... مشاهده شدند. سیستم  بنابراین رطوبت زیادی تجمع یافته و بیماریهای هوازاد شامل انواع سفید  های پودری و دروغی و

سرمایش نداشتند که باعث محدودیت کشت در طول سال شده و در شرایط یک کشت در سال )آذر تا خرداد ماه( هم 

ماههای آخر یعنی از اواخر فروردین به بعد کنترل گرما سخت و وابسته به دمای محیط می باشد. این شرایط باعث می شود 

کیلو در مترمربع بیشتر نیست  15-20ان نداشته باشد، چنانکه در این شرایط ظرفیت تولید استفاده بهینه از گلخانه امک

کیلو نیز می رسد. در این شرایط که مهیای فعالیت آفات و بیماریها هست ناچار از  40درصورتی که در گلخانه های مجهز تا 



 

 

هستند که متاسفانه نمی توانند هیچ استاندارد  استفاده مرتب از قارچکش ها، حشره کش ها و کنه کش ها برای مهار آنها

سالمت محصول، مصرف کننده، عدم آلودگی محیط زیست را رعایت کنند و موجودات مفید و غیرهدف از سمپاشی ها 

 آسیب می بینند. خا  و آب آلوده شده و ظرفیت ها بتدریج از دست می روند.

ال یا حداکثر اوایل سال( اقدامات کنترل بیولوژیک بخوبی آفات و طبق نتایج پروژه در فصل خنک )آذر ماه تا انتهای س

بیماریها را مهار و از سمپاشی جلوگیری می نماید ولی با افزایش دما و عدم امکان کنترل آن که داخل گلخانه چند درجه ای 

 لم نیز وجود نخواهد داشت. از بیرون داغ تر می شود امکان فعالیت عوامل بیولوژیک نیز وجود نداشته و انتظار تولید سا

و  Encarsia Formosaبا توجه به نتایج، زنبورهای پارازیتوئید پوره سفیدبالک )رهاسازی همزمان دو گونه 

Eretmocerus eremicus با یکبار رهاسازی با تراکم یک عدد زنبور در مترمربع در زمان مشاهده اولین افراد آفت، کنترل )

نیز یک نوبت لکه ای علیه کنه  Amblyseius swirskiiایجاد کرد. کنه شکارگر سورسکی،  کامال موفقی نسبت به شاهد

عدد در  70های تارتن نزدیک بخاریها )بدلیل نداشتن کنه شکارگر پرسیمیلیس( و نوبت اصلی با مشاهده تریپس با نسبت 

یپس در گلخانه تیمار نسبت به شاهد )با مترمربع رهاسازی گردید که کنترل قابل قبولی داشت. علی رغم افزایش جمعیت تر

% بوته های گلخانه تیمار آلودگی به آفت داشتند که خسارت مهمی 20( ولی کمتر از 1400گرمتر شدن گلخانه از اوایل سال 

کش ایجاد نکردند. کنه تارتن، که مهمترین آفت بویژه با گرمتر شدن گلخانه بود رشد جمعیت باالیی ایجاد می کند که با کنه 

های گیاهی بی خطر کنترل شدند ولی در صورت دسترسی باید از شکارگر قهار آن )کنه پرسیمیلیس( استفاده شود که در 

شرایط خنک و مرطوب عمل می کند و طبعا در شرایط تجربه شده در این گلخانه ها که شرایط گرم و خشک از ابتدای سال 

ه فعالیت و اثربخشی نخواهد بود. شته و مینوز تقریبا اتفاق نیافتادند و عامل جدید حاکم می شود، مثل بقیه عوامل مفید قادر ب

بیولوژیک نیز برای آنها بکار نرفت ولی مگس شکارگر سنوزیا که روی میزبان جایگزین )مگس پوسیده خوار( رشد و 

گلخانه شاهد )در مقایسه  جمعیت خوبی در هر دو گلخانه تشکیل داد، شکارگر مهم مگس مینوز و سفیدبالک میباشد که در

داشت که با تغییر سموم مصرفی علیه کنه به  1399با گلخانه تیمار( تحت تاثیر سمپاشی ها جمعیت محدودی تا پایان سال 

( جمعیت خود را ترمیم و بشدت افزوده شد. ترکیب 1400تا اواخر اردیبهشت  99ترکیبات گیاهی بی خطر )از اواخر سال 

نیز بهمان اندازه آفتکش)متاالکسیل( موثر بود و درصد بوته های بیمار در گلخانه تیمار و شاهد تقریبا بیولوژیک تریکودرما 

 مشابه بودند. 



 

 

این نتایج بیانگر عملکرد کامال قابل قبول عوامل بیولوژیک در کنترل آفات و بیماریهای خاکزاد گلخانه در شرایط دمای متعادل 

اشد ولی مدیریت محیط گلخانه از نظر دما و رطوبت در عملکرد این عوامل نقش درجه سانتی گراد می ب 25-27حدود 

درجه سفید  های سطحی و داخلی حمله کرده و کاربرد  25کلیدی دارد بطوریکه با افزایش رطوبت محیط و گرمای باالی 

 ند.قارچکش علیه آنها عوامل بیولوژیک )بویژه کنه های شکارگر( را متاثر کرده و محدود میساز

در گلخانه های آزمایشی، گلخانه دار از طریق باال بردن دمای گلخانه فعالیت آفات را محدود می کرد که در این شرایط 

دشمنان طبیعی نیز امکان فعالیت نداشتند ولی شرایط برای کنه تارتن مهیا و جمعیت آنرا طغیانی می کرد بطوریکه حداقل 

نمود که این روش نیز مشکل مصرف باالی آفتکش، سالمت محصول، مقاومت آفت و هفته ای دوبار از کنه کش استفاده می 

 آلودگیهای محیطی و ... را تشدید می کند و قابل توصیه نیست. 

متاسفانه بدالیلی مانند هزینه های برق در گلخانه های پد و فن دار و تجهیزات برقی، استفاده از این امکانات محدود شده 

کمک به گلخانه داران، مزایای تنظیم محیطی و بهره برداری از شیوه های سالم بویژه کنترل بیولوژیک است و بایستی ضمن 

معرفی و ترغیب شوند. تولیدات محصول سالم ترویج و ارزش داده شوند تا از نظر اقتصادی نیز برای گلخانه داران صرفه 

مانده های غیرمجاز سم، نیترات و فلزات سنگین وضع و اجرا داشته باشد. محدودیتهای قانونی برای محصوالت ناسالم با باقی

 شود تا تولیدات سالم به مصرف کننده عرضه گردد و بی مهابا از ترکیبات شیمیایی استفاده نشود. 

 پيشنهادات :

 اصالح سازه های گلخانه ها و استاندارد سازی )ارتفاع، تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه و ...( -

رد عوامل بیولوژیک علیه آفات و بیماریهای محصوالت گلخانه ای )بویژه محصوالت سبزی و صیفی تازه معرفی کارب -

 خوری( در گلخانه های مجهز و دارای امکانات کنترل شرایط محیطی

تقویت جمعیت مگس سنوزیا شکارگر آفات سفیدبالک و مگس مینوز با مصرف کود دامی پوسیده و بویژه استقرار جعبه  -

 پوست در چندین محل داخل گلخانه و خیس نگه داشتن آنهای کم

 و ...( جهت معرفی شیوه کنترل بیولوژیک FFSآموزش )کالسیک، عملی، بازدید،  -

وضع مقررات برای سخت کردن فروش محصوالت با باقیمانده های غیرمجاز و ترغیب تولید محصوالت سالم از طریق  -

 اقتصادی کردن آن

 وامل بیولوژیک و تامین کافی این عوامل برای دسترسی آسان گلخانه دارانحمایت از تولیدکنندگان ع -
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 تولیاد  بااالتر  عملکارد  مناسب، اشتغال آب، مصرف کارایی افزایش مانند ای گلخانه های کشت در موجود محاسن به توجه با

 ،... و باازار  نیااز  مطابق کشت برنامه تنظیم فصل، از خارج محصول تهیه تر، کیفیت با محصول تولید سطح، واحد در محصول

 اسات،  وارداتای  کشاور  در ای گلخانه های کشت فناوری که جایی آن از. است گرفته قرار توجه مورد بسیار اخیر های سال در

 هماین  باه . باشاند  داشته زیادی فاصله آن های پتانسیل با ها کشت گونه این توسعه از انتظار مورد اهداف تا شده باعث امر این

 منااطق  در ای گلخاناه  محصاوالت  عماده  کشات  در انارژی  وری بهره و کارایی و آب مصرف محصول، عملکرد میزان دلیل،

 گلخانه اکثر گرفته، انجام میدانی های بررسی به توجه با. دارند زیادی اختالف گلخانه، نام صاحب کشورهای با کشور مختلف

 باه  مرباوط  مشکالت ترین بیش داران گلخانه نظرات طبق چنین هم. هستندنامناسب  های سازه و پالستیکی پوشش دارای ها

اناواع   در انارژی  مهام  های شاخص تحلیل و تجزیه دالیل همین به. افتد می اتفاق نامناسب ای سازه در... و ها بیماری آفات،

 کشاور،  در ای گلخاناه  هاای  کشات  افزایش روند به توجه با طرفی از. است ضروری و الزم صیفی و سبزیغالب  محصوالت

 در بار  انارژی  هاای  نهاده. است ناپذیر اجتناب امری ها گلخانه در انرژی مصرف وری بهره بر تاثیرگذار فاکتورهای  به توجه

 انساانی،  نیاروی  مصارفی،  آب شایمیایی،  ساموم  شایمیایی،  کود بذر، بستر تهیه های نهاده شامل ای گلخانه محصوالت تولید

 یک انجام لذا. باشد می مصرف بازار به گلخانه محصوالت انتقال برای شده مصرف انرژی و فسیل سوخت الکتریسیته، جریان

 در انارژی  جریاان  تحلیل و کشور در ای گلخانه محصوالت تولید های قطب از یکی عنوان به ورامین منطقه در تحقیقاتی کار

 منطقاه  ایان  در گلخاناه  پایادار  توسعه برای آن کاهش راهکارهای ارائه و ورامین منطقه های گلخانه غالب محصوالت کشت

 گلخانه مختلف محصوالت تولید در انرژی شدت و کارایی انرژی، مصرف بررسی به پژوهش این دلیل همین به. بود ضروری

 شد پرداخته ورامین منطقه در موجود های سازه ای

گلخانه تولید  30برداری در یک گلخانه، بررسی میدانی به صورت تصادفی در ها، عالوه بر تمرکز دادهآوری دادهبرای جمع

-کشمکانیکی، کارگری، آفت های انرژی در این مطالعه شامل، انرژی کود،خیار موجود در منطقه ورامین نیز انجام شد. نهاده

های های انرژی و مقدار انرژی خروجی، شاخصهای مربوط به نهادهها، بذر، آبیاری، حمل و نقل بود. با در اختیار داشتن داده

ای در منطقه مهم انرژی نیز محاسبه گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که متوسط کل انرژی مصرفی برای تولید خیار گلخانه

)گاز مصرفی( و سموم شیمیایی بود که  های سوختترین مصرف انرژی مربوط به نهادهگردید. بیش GJ/ha 1/4530 ورامین



 

 

درصد از کل انرژی  98گردیدند. انرژی صرف شده برای سوخت به تنهایی معادل  2/27و  GJ/ha8/4463 به ترتیب معادل

تواند به علت نامناسب بودن ها میسوخت در این گلخانه ای را داشت. علت مصرف زیادصرف شده در تولید خیار گلخانه

انرژی صرف  و درصد 54/98 یاگلخانه خیار تولید درشده مستقیم  صرفای )پالستیک( باشد. درصد انرژی گلخانه پوشش

تن در هکتار و انرژی تولیدی  261مستقیم کمتر از یک درصد محاسبه شد. عملکرد متوسط محصول صورت غیرشده به

 kg/MJو بهره وری انرژیGJ/ha (4321- )، سود خالص انرژی 046/0به دست آمد. نسبت انرژی  GJ/ha 8/208معادل 

عث کاهش چشمگیری در کل مصرف انرژی تواند باسازی مصرف گاز میگردیدند. در نهایت نتایج نشان داد که بهینه 057/0

 در تولید خیار در منطقه ورامین بشود.

 انرژی وری بهره انرژی، شدت ورامین، ،ایخیار گلخانه انرژی، کارایی: هاکليد واژه

 :بيان مسئله

 انارژی  میازان  باه  انارژی  تحلیال  و تجزیاه  بارای  و نبوده مقایسه ای قابلتولید محصوالت غالب گلخانه در انرژی رفت هدر

کاه  چنین با توجاه باه ایان   شود. همفرنگی( پرداخته میغالب منطقه )خیار و گوجه ای گلخانه محصوالت دو در شده مصرف

 محصوالت انرژی وری بهره و کارایی مقدار است،  تعیین متفاوت ای گلخانه محصوالت تولید برای شده صرف انرژی مقدار

 .گردد ارائه خصوص این در الزم راهکارهای که است الزم و بوده ضروری منطقه این غالب در ای گلخانه

 گارم  بارای  گازوئیال  سوخت از ندرت به و است طبیعی گاز ورامین، منطقه های گلخانه اکثر در گرمایشی سیستم تأمین منبع

 بازدیدهای به توجه با. است متفاوت گلخانه و محصول نوع به توجه با انرژی رفت هدر مقدار. شود می استفاده گلخانه کردن

زیااد   بسیار نامناسب پالستیکی های پوشش داشتن علت به انرژی رفت هدر مقدار ورامین، منطقه های گلخانه از گرفته انجام

 مصرف وضعیت چنین هم. گردد انجام ها گلخانه نوع این در انرژی های شاخص تعیین و فنی های بررسی است الزم و بوده

 اسااس  بار  و مشاخص  بایاد  نیاز  وراماین  منطقه های گلخانه در محصول نوع به توجه با گرمایشی های سیستم توسط انرژی

 کاه  باوده  فرنگای  گوجه خیار و شامل منطقه در غالب ای گلخانه محصوالت. گردند تحلیل و تجزیه انرژی مهم های شاخص

 .گرفت انجام انرژی مهم های شاخص اساس بر تحلیل و تجزیه و است متفاوت ها نهاده توسط شده صرف انرژی مقدار

 موقعيت جغرافيايی اجرای طرح: 

 معتدل و گرم

 :ضرورت انجام پژوهش



 

 

 فضاای  در کشات  فصال  از خارج در که ورامین منطقه در خصوص به کشور در ای گلخانه محصوالت اهمیت به توجه با    

 باا  کاه  اسات  الزم گیرد، می قرار کننده مصرف اختیار در محصول برداشت از پس و شود می داده پرورش گلخانه شده کنترل

 ای گلخاناه  محصاوالت  تولیاد  بارای  شاده  صرف انرژی که این به توجه با و باشیم داشته را وری بهره حداکثر هزینه، حداقل

 گلخاناه  شده کشت محصوالت انواع و گلخانه، انواع در انرژی وری بهره و شدت کارایی، که است ضروری است، زیاد بسیار

 .نمود اقدام گلخانه در انرژی مصرف سازی بهینه به نسبت و شده بررسی ای

 مقادار  در تأثیرگاذار  عوامال  از گلخاناه  در شاده  کشت محصول نوع و گرمایشی سیستم منبع گلخانه، های پوشش سازه، نوع

 اساس بر ای گلخانه مختلف محصوالت تولید برای شده صرف انرژی مقدار باید و است محصول تولید در شده صرف انرژی

 مصارفی،  آب هاای  نهااده  برای شده صرف انرژی) گلخانه در صیفی و سبزی محصوالت تولید در گذار تأثیر پارامترهای این

 هماین  باه . گردد محاسبه( شیمیایی سموم و کود مقدار و کشاورزی ادوات و ها ماشین انسانی، نیروی  الکتریکی، جریان گاز،

 محایط  آلاودگی  کااهش  و انارژی  مصارف  کااهش  راستای در ها آن تحلیل و تجزیه و انرژی مهم های شاخص تعیین دالیل

 کشات  مختلاف  محصاوالت  در انارژی  مهام  هاای  شاخص تحلیل و تجزیه به نسبت تا شد الزم و باشد می ضروری زیست

 .شود ارائه ای گلخانه مختلف محصوالت تولید در انرژی سازی بهینه برای الزم راهکارهای و گردد اقدام ای گلخانه

 مبانی نظری طرح:

ترین موضوع در افزایش عملکارد محصاول و کااهش    ای یکی از مهمبررسی روند مصرف انرژی در تولید محصوالت گلخانه

ه سازی مصرف انرژی در گلخانه اقدام نمودتوان نسبت به بهینههای مهم انرژی میباشد. با تجزیه و تحلیل شاخصها مینهاده

 و راهکارهای الزم را ارائه نمود.  

 :پيشينه پژوهش

 نهااده  یاک  عناوان  باه  انارژی  زمینه در تری بیش گذاری سرمایه به نیاز بشری جامعه روزافزون جمعیت نیازهای و غذا تأمین

 بااد،  و  آب نیروی کردن کنترل با بشر بعد کمی و شده گرفته خدمت به حیوانات نیروی ها قرن طی که نحوی به است داشته

 و  تار  بیش نیروی انسان، از تری بیش انرژی و وقت شدن آزاد ضمن تغییرات این با. کرد حیوانات نیروی جایگزین را ها آن

 (.1373حسینی، و کوچکی) گرفت قرار او اختیار در گذشته به نسبت تری ارزان

 های تحلیل اهداف. دهد می تشکیل را انرژی تحلیل و تجزیه اساس کشاورزی تولیدات در مصرفی انرژی جریان ارزیابی     

 کااهش  المقادور  حتای  و کشااورزی  فرآیناد  در تجدیدپذیر انرژی منابع جایگزینی و انرژی های نهاده مصرف کاهش انرژی،



 

 

 و الماسای ) باشاد  مای  بهیناه  مادیریت  سیستم ازیک قسمتی عنوان به طبیعت دار دوست تولید های روش و تولید های هزینه

 ناوع  تولیاد،  روش و شارایط  زراعای،  عملیاات  در مختلاف  هاای  روش به بسته انرژی ستاده و نهاده میزان(. 1380 همکاران،

 انرژی محاسبات برای مختلفی های روش علمی منابع در. داشت خواهد متفاوتی مقادیر گلخانه مکانیزاسیون درجه و محصول

 شاده  صارف  انارژی  کاه  داد نشان جیرفت منطقه در( 1391) همکاران و باف کج تحقیقاتی نتایج .خورد می چشم به مصرفی

. باشاد  می انرژی وری بهره در باالتری مقدار دارای آن تبع به و بوده تری کم مقادیر دارای استان جنوبی مناطق در تولید برای

 محتاوای  باودن  کم به توجه با ولی است پایین انرژی مصرف کارایی و راندمان جیرفت منطقه در مطالعه مورد های گلخانه در

 .نیست باال نهایی محصول در انرژی وری بهره منطقه این در تولید برای محصول انرژی

 ایان  ولای . هساتند  فاز هم بیرون محیط با گلخانه داخل دمای تغییرات که داد نشان( 1390) همکاران و مومنی تحقیقاتی نتایج

 هاای  سیساتم  از اساتفاده  عادم  منطقاه  زمستان بودن معتدل وجود با. ندارد وجود نسبی رطوبت تغییرات برای فازی هم روند

 محصاول  نهاایی  عملکارد  شدید افت باعث زیرا شود نمی توصیه عنوان هیچ به کرمان استان جنوب های گلخانه در گرمایشی

 بهره تعیین و مصرفی های نهاده میزان و نوع مقایسه منظور به تحقیقی در( 1391) همکاران و علیخانی آقا مطالعات .گردد می

 تولیاد  بارای  ورودی انارژی  کال  کاه  داد نشان جیرفت منطقه و همدان استان فرنگی گوجه تولید های گلخانه در انرژی وری

. اسات  هکتاار  در مگااژول  145957 و 133896 باا  برابر ترتیب به جیرفت منطقه و همدان استان در ای گلخانه فرنگی گوجه

 و فسایلی  ساوخت  باه  مرباوط  ترتیاب  باه  منطقاه  دو هار  در فرنگی گوجه تولید های نهاده بین در انرژی مصرف ترین بیش

 انارژی  و مساتقیم  انارژی : نمود تقسیم عمده گروه دو به را کشاورزی در تولید های نهاده انرژی کیتانی .بود شیمیایی کودهای

 انارژی  تواند می مستقیم انرژی. است مستقیم غیر بقیه 3/2 و مستقیم کشاورزی در مصرفی انرژی 3/1 او عقیده به. غیرمستقیم

. باشاد  زیساتی  های سوخت یا( حرارتی نیروگاه الکتریسیته و سنگ ذغال ،LPG، CNG بنزین، گازوئیل،) فسیلی های سوخت

 انارژی  باه  مرباوط  غیرمساتقیم  انرژی مصرف. کنند می استفاده نیز دام کشش از ها براین عالوه توسعه حال در کشورهای در

 ویژه به) کودها برای انرژی عمده غیرمستقیم مصرف. است کشاورزی در مصرفی مواد سایر و تجهیزات تولید در شده مصرف

 فاریااب  مازارع  آبیااری  و ها کش آفت کشاورزی، های ماشین انرژی مستقیم غیر مصرف مهم اقالم سایر. است( نیتروژن کود

 عاالوه  به ها آن( آنتالپی) گرمایی ارزش که است ضروری کشاورزی های نهاده تولید در مصرفی انرژی برآورد برای. باشد می

 (.1999،  کیتانی) کرد لحاظ را ها نهاده این دادن قرار کشاورز اختیار در چنین هم و فرآوری برای الزم انرژی



 

 

 را تهران استان در ای گلخانه خیار تولید برای مصرفی انرژی کل مقدار که داد نشان( 1388) هکاران و شرافتی تحقیقاتی نتایج

 بیاان  حساینی  و کاوچکی       .باشاد  مای  0013/0 انارژی  وری بهره و 16396872 مستقیم مصرفی انرژی مقدار ،16612592

 انرژی صد در 50 فقط شرایط بهترین در که است تیرماه در 700   و ماه دی در 230   تهران در تابشی انرژی مقدار که کردند

 مقادار  ایان  از و گاردد  می تبدیل ناخالص تولید به شده جذب میزان از صد در 10 فقط و شده گیاه جذب واصله خورشیدی

 تولیاد  در انارژی  مصارف  هاا  آن نظار  باه       (.1373 حساینی،  و کوچکی) شود می مصرف گیاه تنفس در صد در 50 تا 20

 بارای  انارژی  مصارف : شامل مستقیم مصرف که گردد می تقسیم مستقیم غیر و مستقیم مصرف دسته دو به زراعی محصوالت

 را غیرمستقیم انرژی چنین هم. باشد می کن خشک در انرژی مصرف و آبیاری برداشت، داشت، کاشت، ورزی، خا  عملیات

 تقسایم  کشااورزی  ماواد  و غذا تحویل فرآیندسازی، ها، کش آفت و شیمیایی مواد کود، تولید تجهیزات، تولید: گروه چهار به

 و متفااوت  ورزی خاا   تیماار  چهار با محصول تولید برای شده مصرف گازوئیل ای، مقایسه مثال یک در ها آن      .نمودند

   دیساک  با ،66   قلمی گاوآهن با ،71  برگردان گاوآهن با شخم عملیات در: نمودند عنوان زیر شرح به را مشابه عملیات سایر

 .39   شخم بدون سیستم در و 55

 بار  کاه  نمودناد  ارایاه  را شاخصی زراعی های سیستم انرژی مصارف آوردن دست به برای( 2002) همکاران و  پروانکن     

 نماوده  طراحای ( آبیاری های سیستم و آالت ماشین) مستقیم و( شیمیایی سموم و کودها) مستقیم غیر انرژی نوع چهار اساس

 .است

Et = Emachinery + Efertilizers + Epesticides 

 مصارفی  انرژی کشاورزی مکانیزه عملیات در مصرفی انرژی( 1979)  اسمیت و بریجز و( 1977)  لوور پیشنهاد اساس بر     

 باه  بارای  ای مطالعه( 2000) همکاران و  سایه.      گردد می تقسیم کارگر انرژی سوخت، انرژی ماشین، انرژی بخش، سه به

 ذخیاره  و بازیافات  کام،  انارژی  ترکیب با های گلخانه از ترکیبی ها آن. دادند انجام فسیلی های سوخت مصرف رساندن صفر

 .نمودند توصیه را گرمایی پمپ و زدا رطوبت دستگاه جدید، ساختمانی مواد کاربرد و نمودند بررسی را انرژی

 تعیاین  باه  ای، گلخانه صیفی و سبزی تولید برای انرژی مصرف الگوی بررسی در بررسی در( 2006) همکاران و کاناکسی    

 چهاار  بارای  انارژی  کاارایی  نسابت  کاه  داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج. پرداختند ها آن رابطۀ و نهاد ستاد انرژی نسبت

 .  است 23/0 و 31/0 ،19/0 ،32/0 با برابر ترتیب به بادمجان و خیار فلفل، فرنگی، گوجه شامل ای گلخانه اصلی محصول



 

 

 انارژی  کال  از دیازل  انارژی  ساهم  کاه  دریافتناد  فرنگای  گوجه تولید های گلخانه بررسی در( 2006) همکاران و هاتیرلی    

. اسات  درصد 6/8انسانی انرژی و درصد 1/10 شیمیایی کود درصد، 1/16 الکتریسیته درصد، 5/27 کود درصد، 3/34 مصرفی

 نشاان  نتایج چنین هم. مؤثرترند انرژی بازده نظر از بزرگ مزارع با مقایسه در تر کوچک مزارع که داد نشان فوق مطالعۀ نتایج

 کاار،  نیروی ماشین، شیمیایی، سموم کود، مستقل متغیرهای از تابعی وابسته، متغیر عنوان به فرنگی گوجه عملکرد که دهد می

 و هاا  نهاده انرژی بین رابطۀ و انرژی مصرف الگوی بررسی به ای مطالعه در( 2011) همکاران و اوزکان     . است بذر و آب

 مقادار  تارین  بیش که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج. پرداختند ترکیه آنتالیای منطقۀ در ای گلخانه فرنگی گوجه عملکرد

 دیازل  ساوخت  و( درصاد  3/17) آلای  کاود  ،)09/27) الکتریسیته ،(درصد 2/38) شیمیایی کودهای شامل شده مصرف انرژی

 هکتاار  بار  کیلاوگرم  5/61434 و هکتاار  بار  کیلاوگرم  1/57905 ترتیب به مصرفی انرژی و عملکرد میانگین و( درصد 6/13)

 شهرساتان  هاای  گلخاناه  خیاار  محصاول  انارژی  کاارایی  ها داده پوششی تحلیل روش با( 2012) همکاران و تاکی     .است

 باا  مصارفی  آب و ترین بیش درصد 47 با سوخت نهادة که داد نشان حاصل نتایج. کردند بررسی را اصفهان استان در شهرضا

 . اند داده اختصاص خود به ها گلخانه در را انرژی مصرف سهم ترین کم درصد 2/1

 تباادل  سیساتم  حرارتای،  هاای  دریچاه  به مجهز جداره دو یکپارچه پالستیکی های گلخانه روی( 1999) همکاران و  پن     

 باا  دماا  اخاتالف  و 8  زمساتان  در ها گلخانه این داخل دمای. دادند انجام ای مطالعه انرژی ذخیره و زمینی های لوله حرارتی

( 1998) همکااران  و  الباتااوی      .اسات  باوده  دار معنای  روش ایان  در انارژی  های هزینه کاهش و بوده 11  گلخانه خارج

 گارم،  آب ذخیاره  تاناک  تابشی، کننده جمع شامل سیستم این. دادند انجام شب هنگام در گلخانه دمای افزایش برای سیستمی

 معنای  طور به سیستم این فاقد های گلخانه به نسبت سیستم این به مجهز های گلخانه در دما. است فن و حرارتی کننده تبادل

 و اباری  هاوای  وضاعیت  حالات  دو بین گلخانه در انرژی توازن بین ای مقایسه( 1997) همکاران و  پیتا      .بود باالتر داری

 و دیاواره  گرماائی  تباادل  خاا ،  گرماائی  شار طریق از ورودی تابش روز هنگام که داد نشان نتایج. دادند انجام صاف آسمان

 ایان  در. رود مای  هدر تابش با خا  حرارتی شار شب هنگام در و شود می تلف تهویه و برگشتی تابشی حرارت شار سقف،

 را جدیادی  سیساتم ( 1999) همکااران  و  آسالینگ       .شد برآورد گلخانه حرارتی وضعیت بینی پیش برای مدل یک تحقیق

. نمودناد  بررسای  انارژی  مصارف  کااهش  جهات  گلخاناه  داخل وضعیت و تابشی شرایط به بسته گلخانه شرایط کنترل برای

 صادی  در 40 تا 8 کاهش به موفق و نموده سازی شبیه را تعرق و فتوسنتز تابش، جذب ریاضی مدل بررسی، این در محققین

 .شدند مصرفی انرژی در



 

 

 اساتفاده  صاورت  در او نظر به. نمود تشریح مصرفی انرژی بر را هلند های گلخانه کلی ساختار تغییر اثرات( 1999)  بیکر     

 مصارف  کااهش  درصاد  6/14 حادود  ،1995 ساال  باه  نسبت 2010 سال در ها گلخانه عایق، مواد کاربرد و جدید فناوری از

 تحلیال  1980-97 دوره در را بلژیاک  هاای  گلخاناه  برای انرژی مصرف( 1999) همکاران و  لیرد      .داشت خواهند انرژی

 میازان  کاه  دریافتناد  هاا  آن چنین هم. باشد می سبزیجات تولید برای بلژیک های گلخانه در تولید مقادیر از درصد 68. نمود

 . باشد می گلخانه خارج هوای دمای و سوخت قیمت از متأثر چیز هر از بیش گلخانه مترمربع در مصرفی سوخت

 مصارفی  انارژی   کال  صد در 66 که دریافتند هلند های گلخانه در مصرفی انرژی بررسی با( 1998) همکاران و  نیوکوف     

 ناور  از اساتفاده  را امار  ایان  علات . گردد می مصرف دارند، اشتغال بریده شاخه های گل تولید به که ها گلخانه درصد 10 در

 فرنگای،  گوجه که گلخانه 88 از ای پرسشنامه مطالعه در( 2004) همکاران و  ازکان      .دانستند گل پرورش جهت مصنوعی

 را انارژی  مصارف  شادت  تارین  بیش 77/134   مصرف با خیار تولید که دادند نشان کردند، می کشت فلفل و بادمجان خیار،

 خروجی انرژی نسبت. آمد دست به 25/80   و 68/98 ،32/127 ترتیب به فلفل و بادمجان فرنگی، گوجه انرژی مصرف. دارد

 و  گاالوانی       .شاد  بارآورد  61/0 و 76/0 ،99/0 ،26/1 ترتیاب  باه  بادمجاان  و خیاار  فلفال،  فرنگی، گوجه برای ورودی به

 SR) خالص تابشی توازن پارامترهای خیار، تولید در مصرفی انرژی ای مقایسه بررسی برای خود تحقیق در( 2001) اسکوبدو

 تولیاد  دوره تماام  در و روزاناه  صاورت  باه  حرارتای  جریاان  و(  LE) تبخیر نهان گرمای جریان خا ، در حرارت جریان ،(

 صارف  تبخیار  نهان گرمای برای انرژی از زیادی مقدار که داد نشان نتایج. کردند مقایسه را گلخانه داخل و خارج در محصول

 مشاخص  وراماین  منطقاه  در ای گلخانه محصوالت تولید برای ها نهاده توسط شده صرف انرژی مقدار تعیین.      است شده

 و مهم اقدامات از یکی. نمود جدی اقدام باید ای گلخانه مختلف محصوالت در انرژی مصرف سازی بهینه برای و است نشده

 ارائاه  به نسبت تحلیل و تجزیه از پس مطالعه این در که است انرژی مهم های شاخص تحلیل و تجزیه راستا این در ضروری

 .گردد می اقدام مناسب راهکار

 روش انجام پژوهش:   

شاود کاه دارای بااالترین تمرکاز     ای استان تهاران محساوب مای   منطقه ورامین یکی از مناطق مهم کشت محصوالت گلخحانه

-ای در استان تهران به دلیل در دسترس بودن باازار مصارف و هام   گلخانه گلخانه های سبزی و صیفی استان می باشد. کشت

ای تولید شده در کشور، یکی از مناطقی است که دارای مزیت نسبی برای تولیاد  چنین بازار نهاده های مورد نیاز کشت گلخانه

 .بودای پرسشنامهصورت فرنگی، بههای مصرف انرژی در محصول خیار و گوجهآوری دادهجمع این محصول است.



 

 

این صورت است کاه  ای است. روش کار بهصورت پرسشنامه، بهگلخانه ای تهای مصرف انرژی در محصوالآوری دادهجمع

-های موجود در منطقه ورامین )ورامین و جواد آباد، پیشوا( به صورت تصادفی در نظر گرفته شده و نموناه تعدادی از گلخانه

های منطقه )ورامین و جاواد آبااد و پیشاوا(  بار اسااس      ها از شهرستانمشخص نمودن تعداد گلخانه. انجام شدبرداری از آنها 

هکتاار و   1300پراکندگی گلخانه در این مناطق مشخص گردید. بر اساس اطالعات آماری، سطح زیر کشت گلخانه در پیشاوا 

 9گلخانه از شهرستان پیشوا و  21در نظر گرفته شده، گلخانه  30باشد.  بر این اساس از هکتار می 360در ورامین و جوادآباد 

ایان پاروژه هام مثال  ساایر پاروژه هاای بخاش          انجام گرفت.برداری گلخانه از ورامین و جواد آباد مشخص گردیده و داده

اسافتاده  مکانیزاسیون  به صورت میدانی انجام گرفت. در پروژه های مکانیزاسیونی از نرم افزار خاصی برای تجزیاه و تحلیال   

در این مطالعه برای محاسبه میانگین فقط برای محاسبه مقدار انرژی ورودی و خروجی از اکسل استفاده می شود.  نمی شود و

استفاده شد تا بر اساس رابطه های موجود شاخص های مهم انرژی محاسبه و تجزیاه و   نرم افزار اکسلو مجموع  داده ها از 

ه برداری از نهاده های انرژی بر از گلخانه های منطقه به  صورت تصاادفی انجاام گرفات. بار     در این پروژه دادتحلیل گردند. 

اساس داده های مربوط به نهاده ها و هم ارز انرژی هر واحد انرژی، انرژی مصرفی آن نهاده به دست آمد و باا جماع انارژی    

صاول در هکتاار و انارژی معاادل آن و انارژی      نهاده ها، مجموع انرژی مصرفی به دست آمد. با در دست داشتن عملکارد مح 

 مصرفی نهاده ها، شاخص های مهم انرژی از روابط خاص خود به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردید.

-دار: : برای تعیین عملکرد و میزان فروش گلخانه دار کاه اطالعاات الزم را از گلخاناه   تعیین عملکرد و میزان فروش گلخانه. 

داده برداری در گلخانه ها که شامل  نهاده هاای   دست آوردیم.دارها را بهمیانگین عملکرد و فروش گلخانهدارها اخذ نموده و 

رژی سوخت، انرژی الکتریسیته و نیروی انسانی دکشها(، انآب مصرفی، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی )آفت کش و حشره

و در برخی موارد از آب کاناال هام اساتفاده مای      بوا از چاه عمیق است تا پایان دوره رشد گیاه انجام گرفت. آب آبیاری اکثر

شود که در نهایت کل مصرف آب در طول دوره رشد بر حسب متر مکعب به دست آمده و انرژی مصرفی برای آب به دست 

رف شاده  انارژی صا   انرژی مصرف شده برای کودها هم با محاسبه مقدار مصرف کود در هم ارز انرژی آن به دست آمد.آمد. 

برای سموم شیمیایی هم از ضرب مقدار ماده موثر مصرف شده در گلخاناه هاا در هام ارز انارژی آنهاا در طاول دوره رشاد        

محاسبه شد.مصرف سوخت گلخانه ها از طریق مصرف گاز گلخانه ها از طریق  کنترل گاز بر حساب متار مکعاب یادداشات     

ژی کارگری بر اساس ساعت کار نیروی انسانی یادداشت برداری شده اسات  انر برداری شده و تا پایان دوره رشد ادامه داشت.

در نهایت کل انرژیهای صرف شده در تولید محصول خیار و گوجه فرنگی گلخاناه ای  در   و تا پایان دوره رشد انجام گرفت.



 

 

ژی، نسابت باه   هکتار مشخص گردیده و شاخص های مهم انرژی محاسبه خواهد شد. پس از محاسبه شاخص های مهم انار 

الزم به ذکر است که عالوه بر تعیین شاخص های مهم انرژی مقادار   تجزیه و تحلیل آن اقدام گردیده و راهکار الزم ارائه شد.

داده  ای در گزارش ارائاه شاد.  ای و گوجه فرنگی گلخانهگرم خیار گلخانههای انرژی صرف شده برای میانگین  یک کیلونهاده

 تحلیل شد. SPSSاستفاده از نرم افزار های به دست آمده با 

 در این مطالعه، ارزیابی انرژی سیستم تولید طی مراحل زیر تحلیل شد:

 های دخیل در سیستم. محاسبه انرژی تمامی نهاده 

  .ضرب کردن مقادیر هر نهاده در انرژی واحد تولید آن و جمع کردن تمامی اقالم مصرف انرژی 

 و محصوالت فرعی.  های سیستمتعیین تمامی ستاده 

 .محاسبه کل مقادیر انرژی نهفته در تولیدات سیستم 

  های مربوطه و تحلیل کارآیی انرژی در سیستم.محاسبه شاخص 

ها، بذر، آبیاری، حمل کشهای یک سیستم کشاورزی متداول شامل ماشین، سوخت، ، دام، کارگر، کود، آفتاقالم انرژی نهاده

 اند(.محاسبه شده ha / MJد فوق الذکر بر حسب باشد )تمامی موارو نقل می

 

 

 

 



 

 

 

 

های ها و ادوات کشاورزی با ضرب تعداد ساعات فعالیت ادوات و ماشین( : انرژی مصرفی ماشین Emech) انرژی ماشين

 80/64دست آمد. مقدار انرژی هر ساعت کار تراکتور معادل ها بهکشاورزی در هکتار در محتوای انرژی هر ساعت فعالیت آن

 .((Singh et al.,2010مگاژول در ساعت است 

)تا عالمت مشخصی از با ( پار   گیری میزان مصرف سوخت ابتدا با  سوخت را کامالً( : برای اندازه Efuel) انرژی سوخت

مختلف در یک هکتار گردید و بعد از اتمام عملیات، مقدار ورزی با ادوات و سپس اقدام به اجرای عملیات خاص مانند خا 

گیری نموده و سپس کل انرژی مصرفی با توجاه باه میازان ساوخت     دقیق سوخت کاهش یافته را با پر کردن مجدد با  اندازه

اسات   مگاژول 31/56مصرفی در هکتار و محتوای انرژی هر لیتر سوخت محاسبه شد. محتوای انرژی یک لیتر سوخت معادل 

Singh et al.,2010).) 

 ( :  Ela) انرژی نيروی انسانی

دسات آماد. بار اسااس نتاایج      مقدار انرژی کارگری از ضرب تعداد ساعات کار در محتوای انرژی هر ساعت کار کارگری باه 

نارژی  مگاژول بار سااعت در روز اسات و مقادار ا     96/1(، محتوای انرژی کارگری معادل 2007تحقیقات زنگنه و همکاران )

 شد. محاسبه  1صرف شده برای کارگری از رابطه 

(1                            )Ela= T ECla 

Ela:  انرژی کارگر(MJ/ha)      

T: تعداد ساعات کار کارگر (hr/ha)                         

ECla:  محتوای انرژی کارگری(MJ/hr) 



 

 

 ( : Efer) انرژی کود

ابتدا مقدار دقیق کودهای مورد نیاز در  تولید خیار مشخص گردید و سپس در محتوای انرژی یاک  برای محاسبه مصرف کود، 

مگااژول   15/11و  44/12، 14/66کیلوگرم کود تولیدی ضرب گردید. معادل انرژی کود نیتروژن، فسفات و پتاسیم به ترتیاب  

 ، زنگنه(.2010در هکتار است )

شاود. در اکثار مناابع    ها مشخص میانرژی سموم شیمیایی بر حسب ماده مؤثر آن ( : در محاسبات مقدارEbio) انرژی سموم

کاش باه ترتیاب معاادل     کش و قارچاند. معادل انرژی حشرهگرم محاسبه کردهرا بر حسب کیلو یمصرف ومسممعادل انرژی 

ارز انارژی آن،  (. از ضرب کردن مقدار سام مصارفی در هام    Banaeian & Zangeneh,2011مگاژول است ) 216و  2/101

 دست آمد.مقدار سموم شیمیایی صرف شده در هکتار به

( : پس از مشخص شدن مقدار انرژی مصرف شده برای تولید بذر در یک هکتار، با ضرب کاردن مقادار    Eseed) انرژی بذر

(، مقادار  (Singh et al., 2010خیار که یک  مگاژول اسات   بذر مصرف شده در یک هکتار در معادل انرژی یک کیلوگرم بذر

 گرم بذر پنبه به دست آمد.انرژی مصرف شده برای یک کیلو

ای در منطقه ورامین از چاه عمیق است. مقادار آب  (: منبع تامین آب صرف شده در تولید خیار گلخانه Eirr) انرژی آبياری

دست آمد. و سپس مقدار آب مصارفی  ب، مجموع ساعات در دفعات آبیاری بهصرف شده در این مطالعه با استفاده از دبی آ

باشد، ضرب مگاژول بر متر مکعب می 02/1( 2010را در معادل انرژی آب که بر اساس نتایج تحقیقاتی )سینگ و همکاران، 

 دست آمد.نموده و مقدار کل انرژی مصرفی آب مصرفی به

ای از روی کنتور برق قرائات شاد. معاادل انارژی     صرف شده در تولید خیار گلخانه(: مقدار برق مEel)  انرژی برق مصرفی

، زنگنه(. در نهایت از ضرب کردن مقدار برق صرف شده در یاک هکتاار   2010مگاژول است ) 93/11وات ساعت یک کیلو

 دست آمد.ارز انرژی آن، مقدار کل انرژی صرف شده برای برق بهدر هم

ha: مجموع انرژی تمامی اقالم نهاده ها بوده و بر حسب  ( Ein) کل انرژی ورودی
MJ
 بیان می گردد. 

Ein = Emec + Efer + Ebio + Eseed + Eirr + Etr + Eel  

 

( : برای محاسبه انرژی خروجی بایستی مقدار عملکرد را در شدت انرژی محصول ضرب نمود. در  Eou) کل انرژی خروجی

موارد تولید چند محصولی معموال اهمیت نسبی هر کدام از محصوالت را در نظر می گیرند. به عنوان مثاال در تولیاد غاالت    



 

 

مصرف دام می رسد در نظر می گیرناد و در ماورد  آن    عالوه بر محاسبه انرژی دانه تولیدی، انرژی آن قسمت از کاه را که به

قسمت از کاه که در خا  باقی می ماند، به عنوان کود ارگانیک در نظر گرفته شده و معاادل ارزش انارژی آن، در محاسابات    

haلحاظ می شود. اما در کشت خیار گلخانه ای صرفا انرژی محصول تولیدی مطرح است. واحد انرژی خروجی 
MJ
 است. 

شاخص های انرژی: شاخص ها به عنوان ابزاری هستند که امکان مطالعه و مقایسه سیستم ها با یکدیگر را ارائه می دهناد. در  

مکانیزاسیون کشاورزی سه شاخص مهم انرژی وجود دارد که امکان ارائه یک شناخت جامع از وضعیت انرژی در کشاورزی، 

حل گوناگون تولید محصول و مقایسه بازدهی انرژی در تولید محصوالت مختلف باا شایوه هاای    شیوه های مختلف انجام مرا

 متفاوت درمناطق گوناگون را با یکدیگر به محققین،  مدیران و سایر دست اندرکاران  ارائه می دهد.

( Einمال تولیاد )  ( و کل انارژی صارف شاده در عوا   Eou(: نسبت بین کالری گرمائی محصوالت خروجی ) ER) نسبت انرژی

بوده، فاقد واحد می باشد و تاثیر واحد انرژی نهاده در دست یابی به اهداف مصرف کننده را نشان می دهد. اهاداف مصارف   

کننده می تواند غذا، بیومس و یا بیو سوخت تولیدی باشد. این شاخص با استفاده از اطالعات جمع آوری شده در ایان طارح   

 محاسبه گردید.

in

ou

E

E
ER 

 

و یاا عملیاات باا درجاات مختلاف       به صورت مکانیزه، دستیمی تواند خیار گلخانه ای  : مراحل مختلف تولید نسبت انرژی

دساتی   تولیاد ، و در موتوریخیار گلخانه ای از توان تولید مکانیزه  روشانجام شود. صد در صد انرژی مورد نیاز در  مکانیزه 

نیمه مکانیزه، انارژی ماورد نیااز بارای      تولیدتامین می شود. ولی در  یخیار گلخانه ای، صد در صد این انرژی از توان کارگر

انارژی  تاامین مای گاردد. در ایان طارح نسابت        یو کارگر  موتوریخیار گلخانه ای به صورت ترکیبی از منابع انرژی  تولید

 تعیین خواهد شد.درصد   نسبت انرژی موتوری به کل انرژی ورودی،  به صورتموتوری به انرژی مکانیکی و همچنین 

mec

mot
LM

E

E
E /

 

 در این رابطه:

EM/L نسبت انرژی موتوری به انرژی مکانیکی : 

in

mot
inM

E

E
E /

 



 

 

 در این رابطه:

EM/in درصد انرژی موتوری به کل انرژی ورودی : 

ده خالص انرژی یا انرژی خالص تولیدی تفاضل بین انرژی ناخالص تولید شده و کل انارژی  (: باز NEGبازده خالص انرژی )

وابسته به واحاد تولیاد اسات )ماثال مگاا ژول در هکتاار(. ایان         NEGمورد نیاز برای تولید است. در فرایند کشاورزی واحد 

 شاخص با استفاده از اطالعات جمع آوری شده در این طرح محاسبه شد.

inou EENEG  

 در این رابطه:

NEG ( بازده خالص انرژی :ha
MJ ) 

در واقاع   EPباه   ER(: شاخصی از مقدار محصول استحصالی در واحد انارژی ورودی اسات. نسابت     EP) بهره وری انرژی

بسته به نوع محصول کشاورزی، موقعیت و زمان، متفاوت است و می تواند به عناوان   EPهمان ارزش گرمائی محصول است. 

شاخصی برای ارزیابی آنکه انرژی در سیستم های مختلف تولید آن محصول خاص با چه کارآیی به کاار رفتاه اسات، باشاد.     

هم عملکرد محصول را بهبود بخشید  در یک فرآیند هم می توان انرژی مصرفی در تولید نهاده را کاهش داد و EPبرای بهبود 

 و یا از ضایعات کاست. این شاخص با استفاده از اطالعات جمع آوری شده در این طرح محاسبه شد.

inE

Y
EP 

 

 در این رابطه:

EP ( بهره وری انرژی :MJ
kg

 ) 

Y ( عملکرد محصول :ha
kg

 ) 

های کشاورزی میزان انرژی به ازای واحد یک نهاده یا ستاده ها و ستاده(: در انجام محاسبات مربوط به نهادهEI) شدت انرژی

گویند. این ضریب بر حسب نوع نهاده یا ستاده دارای واحدهای متفاوتی می باشاند. واحاد شادت انارژی     را شدت انرژی می

باشاد.  مای   hr / MJو کاارگر   l / MJ، ساوخت  kwh / MJالکتریساتیته  ، kg.a / MJها ، ماشینkg / MJبرای کود، سم و بذر 

 ها در ادبیات فن موجود می باشد.مقادیر برآورد شده این شاخص

 نتايج پژوهش:



 

 

ای در چنین میانگین عملکرد محصاول خیاار گلخاناه   ها و همآوری داده ها و محاسبه میانگین مقدار مصرف نهادهپس از جمع

دسات  نتایج تحقیق به ارائه شده است. 3ورامین اقدام به محاسبه پارامترهای مهم انرژی گردید که در جدول هکتار  در منطقه 

ای خیار گلخاناه  تولید در مصرفی انرژی میزان گرم در هکتار گردید.کیلو 261000 محصول عملکردکه میانگین  داد نشان آمده 

بر اسااس محاسابات ارائاه     چنینهم . باشد گیگاژول در هکتار می 8/208 انرژی تولیدی هکتار وگیگاژول در   2/523معادل 

مگااژول بار کیلاوگرم و شادت      2 وری انارژی  ه، بهر399/0انرژی مصرفی معادل نسبت انرژی تولیدی به ، 4شده در جدول 

شاده در   رژی صارف انا ترین مقادار  ، بیشاز مجموع انرژی ورودی محاسبه شدهگرم بر مگاژول محاسبه شد. کیلو 5/0انرژی 

ها، نیروی انسانی، کود ازت و آب آبیاری بودند کشهای سوخت )گاز(، قارچگلخانه خیار شامل انرژی صرف شده برای نهاده

تارین مقادار   گیگاژول بر هکتار گردیدند. نتایج تحقیقات نشان داد که بیش 5/5و  7/8، 2/17، 6/19، 459که به ترتیب معادل 

درصد کل انرژی صرف شده در تولیاد خیاار را    98ای مربوط به گاز مصرفی بود که لید خیار گلخانهانرژی صرف شده در تو

ترین انرژی صرف شده در تولید خیار مربوط به نهاده بذر بود که یاک صادم درصاد کال انارژی      به خود اختصاص داد و کم

مطابقات دارد. ساهم    Lierde et al. 1999)ی )صرف شده در تولید خیار را به خود اختصاص داده اسات و باا نتاایج تحقیقاات    

هاا، نیاروی   کاش هاای قاارچ  ای که شامل نهادههای پر مصرف انرژی در تولید خیار گلخانهانرژی صرف شده برای سایر نهاده

-هدرصد از کل سهم صرف شده برای تولید خیار گلخان 1و  6/1، 3/3،  75/3انسانی، کود ازت و آب آبیاری بودند، به ترتیب 

( مطابقت ندارد. در تحقیق مذکور نهااده آب  1392ای بودند. نتیجه تحقیقاتی این پژوهش با مطالعات تحقیقاتی )رستمی، س. 

ای بوده است. نتایج تحقیقاات انجاام   ترین مقدار مصرف انرژی در تولید خیار گلخانهمصرفی در شهرستان بروجن دارای بیش

ای معاادل دو مگااژول بار    گرم خیاار گلخاناه  مقدار انرژی صرف شده برای یک کیلو گرفته در شهرستان ورامین نشان داد که

تارین  و کام بود کود شیمیایی کش و ، قارچترین انرژی مصرفی به ترتیب مربوط به سوختدر این تحقیق بیشباشد. هکتار می

   .مربوط به آب مصرفی بوده استهم میزان انرژی مصرفی 

ای شاده اسات. بارخالف خیلای از     مین یکی از تاثیرگاذارترین نهااده در تولیاد خیاار گلخاناه     نهاده سوخت در شهرستان ورا

ترین مصرف انارژی در  ای که معموال کودهای شیمیایی و آب مصرفی دارای بیشتحقیقات انجام گرفته در تولید خیار گلخانه

ای تبه اول مصرف انرژی در تولید خیار گلخانهای است، در منطقه ورامین گاز مصرفی به طور چشمگیری رتولید خیار گلخانه

درصد از کل انرژی صرف شده را  به خود اختصاص داده است. یکی از دالیال مصارف ساوخت در ایان منطقاه       98با سهم 

ای است.  دومین نهاده پار مصارف   های گلخانهنداشتن سازه و پوشش مناسب گلخانه و داشتن منافذ ریز و درشت در پوشش



 

 

کننده، سم و داران برای حفظ ظاهر خوب محصول خیار و رساندن آن به مصرفها بود و گلخانهکشمربوط به قارچانرژی که 

ها، کاود شایمیایی و نیاروی انساانی، باه عناوان       کشهای سوخت، قارچکنند. نهاده آبیاری بعد از نهادهکود زیادی مصرف می

   ای در منطقه ورامین مشخص گردید.پنجمین نهاده پر مصرف انرژی در تولید خیار گلخانه

  



 

 

 هاو ستانده هاانرژی نهاده معادل -2 دولج

Table 2. Energy equivalents of inputs and outputs 

 

 ورودی/ خروجی

Input /Output 

 Energy equivalentمعادل انرژی  

(megajoules per unit)  

 Referenceمرجع 

   Input الف: ورودی

 Seed  (kg) 1 Singh et al. (2010)بذر

   Fuel سوخت

 Gas (m3)  35.95 Kitani, F. (1999) گاز

 Benzine (L) 46.3 Taki et al. (2012)بنزين

 Gasolene (L) 48.7 Omid et al.(2010)گازوئيل

 Machines and ها و ادواتماشين

tools  (hr) 

64.8 Hatirli et al., 2006) 

 0.3 Ozkan et al. (2004) (kg) کود دامی

   (kg)  کود شيميايی

 Nitrogen 78.1 ((1987 Mudahar ازت

  Phosphate 17.4 ((1987 Mudahar فسفات

  potassium 13.7 (Mudahar (1987 پتاسيم

 Micronutrients 120 Banaeian et al. (2011) ريزمغذيها

   Pesticides (kg) هاکشآفت

 Herbicides 238 Banaeian& Zangeneh (2011) هاکشعلف

 Insecticides 101.2 Banaeian& Zangeneh (2011) هاکشحشره

 Fungicides 216 Banaeian& Zangeneh (2011) هاکشقارچ

 irrigation (m3) 1.02 Tabatabaieet al. (2012)  اریيآب

 Manpower (hr) 1.96 Hatirli et al. (2006) یانسان ینيرو

   output خروجی :ب

 Cucumber productمحصول خيار 

(kg)             

        0.8 Takiet al. (2012) 

 



 

 

 توليد خيار برای و خروجی ورودی هایمقادير انرژی -3 جدول

Table 3-Amounts of input and output energies for cucumber production 

 

 ورودی/ خروجی

Input /Output 

 واحد

 unit 

ميزان مصرف در هکتار 

Consumption per 

hectare 

انرژی معادل 

Equivalent energy  

(MJ/ha) 

 درصد 

percentage 

     Input الف: ورودی

  1 1 (kg) کیلوگرم   Seedبذر

     Fuel سوخت

  124168 4463839.6 (m3)متر مکعب   Gas گاز

 ها و ادواتماشين

Machines and tools   

  10 648 (hr)ساعت 

  5702.4 1710.7 (kg)گرم کیلو Manure کود دامی

     Fertilizer   کود شيميايی

  132  10309.2 (kg)گرم کیلو Nitrogen ازت

  71 1235.4 (kg)گرم کیلو Phosphate فسفات

  60 822 (kg)گرم کیلو potassium پتاسيم

  13 1560 (kg)گرم کیلو Micronutrients ريزمغذيها

  40 4048 (kg)گرم کیلو Pesticides (kg) هاکشآفت

  35 3542 (kg)گرم کیلو Insecticides هاکشحشره

  91 19656 (kg)گرم کیلو Fungicides هاکشقارچ

  5403 5511.06 (kg)گرم کیلو irrigation (m3)  اریيآب

 Manpower یانسان ینيرو

(hr) 

  8792 17232.32 (hr)ساعت 

مگاژول در هکتار  انرژی ورودی کل

(MJ/ha) 

 4530115.3  

     خروجی -ب

 Cucumberمحصول خيار 

product (kg)             

  261000 208800 (kg)گرم کیلو

 

 

 



 

 

 ایگلخانه خيارتوليد  های مهم انرژی درشاخصمقادير  -4جدول

Table 4 - Values of important energy indicators in greenhouse cucumber production 

 شاخص انرژی

Energy index 

 واحد

unit 

 مقدار شاخص انرژی

Energy index 

value 

 وری انرژیبهره

 energy production 

گرم بر کیلو

                                                                                                                                                   kg/MJمگاژول 

0.057 

 نسبت انرژی

Energy ratio 

- 0.046 

 شدت انرژی

Energy intensity 

-مگاژول بر کیلو

 گرم

MJ/kg  

17.35 

 انرژیسود خالص 

Net energy profit 

 مگاژول در هکتار

MJ.ha 

-4321315.3 

 گيرینتيجه

-ای در منطقه ورامین پرداخته است. با توجه به دادهاین مطالعه به بررسی مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه

به دست آمد. نتایج  گرم در هکتارکیلو 261000 محصول عملکردهای ورامین میانگین برداری انجام گرفته از گلخانه

-گرم گردیده و بهرهای دو مگاژول بر کیلووری انرژی در تولید خیار گلخانهبهره تحقیقاتی انجام شده نشان داد که.

ها قابل قبول است. مقدار ای بروجن و برخی استانوری انرژی  نسبت به انرژی صرف شده در کشت خیار گلخانه

نهاده  مگاژول گردید. 35/17ای در منطقه ورامین معادل گرم خیار گلخانهانرژی صرف شده برای تولید یک کیلو

ای تعیین شد که سهم مصرف انرژی توسط این ترین نهاده انرژی در تولید خیار گلخانهعنوان پرمصرفسوخت به

ارا بودند. های انرژی فقط دو درصد مصرف انرژی از کل انرژی صرف شده را ددرصد بوده و سایر نهاده 98نهاده، 

های منطقه ورامین بسیار زیاد است. مدیریت مصرف نتایج تحقیقاتی نشان داد که میزان گاز مصرفی در گلخانه

تواند تاثیر بسیار زیادی در مجموع انرژی سازی مصرف سوخت در گلخانه میانرژی در داخل گلخانه و بهینه

 ای داشته باشد.مصرفی در تولید محصوالت گلخانه

 دات پژوهشپيشنها



 

 

کارایی انرژی تولید با بررسی نهاده های مختلف به عنوان ورودی ها و انرژی های خروجی به عنوان خروجی ها 

 براساس مدل های مختلف ارزیابی گردد.

مقدار انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از نهاده های تولید محصوالت کشاورزی براساس ضرایب موجود در منابع 

 دد.معتبر محاسبه گر
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 مقدمه :

با توجه به نیاز روزافزون بازار از نظر   گلخانه یکی از راه حل های جدید و مدرن برای مقابله با سرما، گرما و کم آبی است. 

کشت و تولید محصول در گلخانه، امروزه به یکی از سود آورترین بخش های  ، سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل

نی جهت به ثمر نشستن و برداشت محصوالت نسبت به کشاورزی سنتی، هم چنین بازه ی زما.کشاورزی تبدیل شده است

کوتاه تر بوده و در نهایت با در نظر گرفتن این موارد می توان به این نتیجه رسید که کشاورزی گلخانه ای می تواند سود 

ز کشاورزی معمولی است. آوری بیش تری داشته باشد. به عبارتی می توان گفت که سود گلخانه گاهی ده ها برابر بیش تر ا

به طور کلی در صورت برنامه و مدیریت مناسب و حمایت اصولی، باعث ارزش افزوده شده و نیز فرصت های شغلی مستقیم 

 .و غیرمستقیم ایجاد کرده و سبب مهار هزینه های سربار و در نتیجه بهبودی در شاخص تولیدات می شود

کاهش نیروی انسانی در ،رفه جویی در آب به دلیل سیستم های تحت فشاراز دیگر مزایای اقتصادی کشت گلخانه ای ص

عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازار یابی و  گلخانه نسبت به هوای آزاد، ایجاد فرصت های شغلی مناسب

 می باشد.مطلوب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار

 نی مطلوب می تواند بعد اقتصادی این فرآیند را مطلوبتر و مؤثر تر نماید.در این راستا بازاریابی و بازار رسا

 بيان مسئله:

 دکنندهیتول نیاول که ینحو به است، یفراوان یها تیمز و لیپتانس یدارا یا گلخانه محصوالت دیتول حوزه در تهران استان

 داریپا یبازارها توسعه جهت یمساعد اریبس نهیزم و بوده کشور در دهیبر شاخه گل و یا گلخانه یفیص و یسبز محصوالت

 یها نالیترم و یالملل نیب یها فرودگاه به یدسترس مصرف، بزرگ بازار. باشد یم دارا نهیزم نیا در را یخارج و یداخل

 تا کنیل. هستند محصوالت نیا صادرات توسعه و یداخل کارآمد و مناسب یبازارها جادیا توجه قابل یها تیمز از یصادرات

 .است نشده ارائه محصوالت نیا یخارج و یداخل یابیبازار نحوه با رابطه در یمنسجم و کارآمد راه نقشه و برنامه کنون

 نیا دیتول نهیزم در ینیآفر ارزش باعث نهیزم نیا در یاصول و حیصح یزیر برنامه و مناسب یابیبازار نظام جادیا تردید بدون

 .  بود میخواه کشور در آن تبع به و استان در یا گلخانه داتیتول افزون روز توسعه و رشد شاهد و شده محصوالت

در این بخش برآنیم تا با بررسی وضعیت  بازارهای صادراتی محصوالت گلخانه ای بتوانیم راهکارهای مناسبی را در این 

ای گلخانه ای، مهمترین مسئله یافتن مقوله بیابیم چرا که با در نظر گرفتن پتانسیلهای موجود کشور در زمینه توسعه کشت ه

 بازارهای صادراتی مناسب و تسهیل در امر صادرات محصوالت گلخانه ای خواهد بود.

 روش تحقیق:

باشد. این  این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی؛ از لحاظ هدف توصیفی و اکتشافی؛ و از لحاظ نوع داده کمّی و کیفی می

وردی بر اساس اسناد و شواهد چندگانه هدایت خواهد شد. در انجام این تحقیق از تحقیق بر اساس متدولوژی تحقیق م

ای هر یک برحسب نیاز  ای و پرسشنامه ای همچنین مطالعات پیمایشی بصورت مصاحبه مطالعات اسنادی، اینترنتی و کتابخانه

 استفاده خواهد شد. 

 آماری: جامعه

عالوه بر خبرگان صنعت، مسئولین و متولیان حوزه صادرات، شامل  تحقیق آماری با توجه به روش و مراحل تحقیق، جامعه

 فیلدهای و تعیین مدل روایی سنجش برای ایشان نظرات از نظران حوزه بازاریابی است که اساتید دانشگاهی و صاحب

 خواهد شد. استفاده اطالعاتی مورد نیاز نظام بازاریابی

ای نیز جزو جامعه آماری پژوهش حاضر هستند که در فرآیند  برداران محصوالت گلخانه بهرهاز دیگر سوی، تولیدکنندگان و 

 ها مراجعه خواهد شد.  اجرای طرح، برحسب نیاز، و به منظور کسب اطالعات مورد نیاز، بدان



 

 

 گیری: نمونه روش و نمونه  حجم   

فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز، به نوعی یک تحقیق اکتشافی است، های نظام بازاریابی و تعیین  از آنجایی که تعیین ابعاد و مولفه

پذیر نیست و طی مراحل تحقیق با توجه به نوع روش تحقیق مورد استفاده )اعم از  در این مرحله تعیین حجم نمونه امکان

 گیری متناسب استفاده خواهد شد. نمونه کمّی و کیفی(، از تعداد نمونه مناسب و روش

 

 مبانی نظری :

 صادراتی بازاریابی نظام

های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادالت   ریزی، اجرا و کنترل برنامه تجزیه و تحلیل، طرح»مدیریت بازاریابی عبارتست از 

تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصوالت «. های سازمان های مورد نظر به منظور دستیابی به هدف مطلوب با بازار

گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت ها و خواسته  بر مبنای نیاز سازمان

 (. 1383دادن، ایجاد محر  و خدمت به بازار است )روستا و همکاران، 

ها و خدمات در   الملل، بازاریابی کاال ینبا تعریف بازاریابی در این نقطه متفاوت است که بازاریابی ب  الملل  تعریف بازاریابی بین

های سیاسی است. این تفاوت اگرچه ممکن است برای افراد غیر متخصص کوچک به نظر آید اما تغییراتی در  آن سوی مرز

-ها به وجود می های بازاریابی و انجام این سیاست های مهم مدیریت بازاریابی، حل مسائل بازاریابی، شکل دهی سیاست شیوه

 (. 1998آورد )آلبوم،

های سیاسی است و همچنین  های بازاریابی برای محصوالت در آن سوی مرز الملل، مدیریت فعالیت مدیریت بازاریابی بین

شود. سه بعد اصلی  کنند را نیز شامل میهایی که در داخل کشور خارجی تولید و فروش می های بازاریابی شرکت فعالیت

های خارجی؛ مدیریت عملیات  های خارجی؛ واردات، خرید از بازار ارتست از: صادرات، فروش به بازارعب  الملل  بازاریابی بین

هایی همچون بازاریابی و تسهیالت فروش در خارج، ایجاد تولید یا تسهیالت مونتاژ در مناطق  ، همه فعالیت المللی بین

 (. 1998ک )آلبوم، استرنداسکور و دوار، خارجی، ایجاد توافقات اعطای امتیاز و هر نوع همکاری استراتژی

 

 المللبازاريابی بين

ها به منظور کسب سود.   های تجاری برای رساندن کاال و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشور عبارتست از فعالیت

آنکه کاالیی از یالمللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کاال و خدمات در بیش از یک کشور است، ببازاریابی بین

های اصلی یک کشور عبور کند. مثال شرکت فورد که محل اصلی آن در آمریکاسست، خودروی تولید شده در آلمان را به  مرز

شود. الزم به  ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطالق می المللی کند. به همین دلیل گاهی به بازاریابی بینها صادر می  سایر کشور

ها قابل اجرا است. بنابراین   ها و کشور  هوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارتوضیح است که مف

 (. 1385المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست )بابایی،  وجه تمایز بازاریابی بین

ها و سرعت مورد نیاز جهت   ها به بازار  های آوردن کاال  ینههدف این نیست که خود را محدود به هز  الملل  در بازاریابی بین

های  های پویا، متمرکز و حرف ها نمود بلکه نیاز است به رقبایی مؤثر تبدیل شوند. زمانی که رقابت به طور فزایند انجام فعالیت

کز بر رقبا، تمرکز بر محصوالت و های تمرکز بر بازار، تمر رسد که عملیات بازاریابی همچنان رویکردشده است، به نظر می

نمایند که کیفیت را در ها در بازارهایی فعالیت می کند، اما باید متوجه بود که امروزه شرکتتمرکز بر مشتری را تعقیب می

 (. 1383اند )جاویدی زرگری، های پایین پذیرفته راستای هزینه

 



 

 

 اجزای نظام بازاریابی صادراتی

ارائه نموده است تعریف کرد. عملکرد یکپارچه  14توان براساس آنچه که انجمن بازاریابی آمریکا می المللی را بازاریابی بین

نحوی که اهداف فردی، سازمانی و جامعه را ارضا نماید.   ها به  های بازاریابی برای انجام مبادله در میان تمامی کشور فعالیت

های بازاریابی از این سو به آنسوی مرزهای ملی یک  مورد از فعالیتالمللی، عبارتست از اجزای یک یا چند  بازاریابی بین

 کشور.

تواند شامل  المللی یا بازاریابی چند ملیتی، بازاریابی کاال و خدمات در بیش از یک کشور است و می منظور از بازاریابی بین

هم تولید و هم بازاریابی آن در بیش از ای را شامل باشد که  صدور کاال از کشوری به کشور دیگر باشد و ممکن است مؤسسه

هایی  ی سازمان المللی یا چندملیتی هم در برگیرنده ی بین ها عبور کند. واژه  آنکه کاالیی از مرز شود بی یک کشور انجام می

ری گذا حدی سرمایه هایی است که در چندین کشور به است که عمدتاً در بازارهای داخلی تکیه دارند و هم شامل سازمان

ها کدام است. بیشتر   توان معلوم کرد که کشور اصلی آن ها نمی  اند که جز از طریق توجه به محل دفتر مرکزی آن کرده

 المللی در بین دو حد مزبور قرار دارند.  مؤسسات فعال در بازاریابی بین

 

 الملل  عوامل تشکیل دهنده محیط بازاریابی بین :1نمودار 

 

 

 

 

 

تاثیر مستقیمی بر نظام بازاریابی   الملل  گیرد عوامل کالن بین می  الملل  زمانی که شرکت تصمیم به گسترش  فعالیت در بازار بین

خواهند داشت. قبل از ورود به بازارهای خارجی، سازمان باید مخاطرات چندی را سبک و سنگین کند و در خصوص توانایی 

                                                           

 - American Marketing Association (AMA) 

 

 



 

 

ها و   های متعددی نیز پاسخ گوید: آیا سازمان توانایی این را دارد که از رجحان ی به پرسشالملل خود برای کار در سطح بین

ها آگاهی کامل کسب کند؟ آیا سازمان قادر است از نظر رقابتی، محصوالت درخور   کنندگان دیگر کشور رفتار خرید مصرف

را با فرهنگ تجاری کشور میزبان تطبیق دهد و با تری را به بازارهای خارجی عرضه کند؟ آیا سازمان قادر است خود  توجه

کنند، سازگاری مؤثری داشته باشد؟ آیا مدیریت سازمان تأثیرات  های خارجی که در همان بازار فعالیت می سایر سازمان

 ضوابط و مقررات و محیط سیاسی خارجی را دقیقاً سنجیده است؟

 

 راتینظام بازاریابی صاد دهنده تشکیل :  اجزای2نمودار 

 
 

 بازاریابی آمیخته بر محیط تاثیرات :1جدول 

 محصول

 مقبولیت محصول

 بی خطر بودن محصول

 مقررات زیست محیطی 

 بندی / عالمت گذاری بسته

 مواد اولیه مورد استفاده در محصول

 قیمت

 نرخ تورم باال

 کنترل قیمت

 سقف قیمتی

 توزیع
 مشخصات دامنه توزیع

 محدوده فروش انحصاری

 ترفیع
 تبلیغات فریبکارانه

 تبلیغات گمراه کننده

 



 

 

ها  باشد. سازمان ها نمی  های گوناگونی وجود دارد که هیچکدام بهترین راه ورود به بازار المللی راه برای ورود به بازارهای بین

د. بهترین روش آن های مناسب را بررسی نماین های ممکن و راه گزینه  گیری جهت ورود به بازار، همه هنگام تصمیم باید به

است که سازمان در موقعیت مورد نظر از سایرین مناسبتر بوده و مسائل رقابتی، مخاطرات و اهداف سازمان را مورد توجه 

باشد زیرا زمانی که ورود به بازار انجام شود  بسیار حساس می  المللی یک مرحله قرار دهد. تصمیم ورود به بازارهای بین

 پذیر نخواهد بود. های اضافی امکان هبرگشت بدون قبول هزین

  نوع بازاریابی یک سازمان در هر کشور، به روش ورود سازمان به بازار آن کشور بستگی دارد. بعنوان مثال یک صادرکننده

یابی مانند سازمانی که به تولید و بازار تواند به  تواند محصوالت خود را در یک کشور به فروش برساند اما نمی غیرمستقیم می

های بازاریابی خود به شکل مؤثر بپردازد. بطورکلی هرچه سازمان، بیشتر در  در آن کشور پرداخته، به اداره و کنترل فعالیت

 های بازاریابی خود بپردازد.  کنترل فعالیت تواند به های تولید و بازرگانی یک کشور دیگر درگیر شود بیشتر  می فعالیت

 

 بازاريابی صادراتی 

توان مورد توجه قرار و شیوه ورود به بازار جهانی می  الملل  بی صادراتی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بینبازاریا

المللی  های بین ها و خدماتی است که رهسپار به سوی مشتریان در بازار  ای از کاال داد. بازاریابی صادراتی، بازاریابی یکپارچه

 تی نیازمند رعایت اصول ذیل است:باشد. بازاریابی صادرامی

 در  از محیط بازار هدف

 های بالقوه بازار استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی

های آن، تبلیغات و ارتباطات و آمیخته بازاریابی را ایجاب  گذاری، توزیع و کانالتصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت

 (. 2012کند )کیگن و گرین، می

های محلی  شود که در آن زمان شرکت محصوالتش را بیرون از بازار های بازاریابی می بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت

شوند.  کند و زمانی که محصوالت به طور فیزیکی از یک بازار یا کشور به بازار یا کشور دیگری روانه میخود عرضه می

های  های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازار ماند، چالشت اساسی خود باقی میاگرچه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمی

های  های مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است. تعیین تغییرات مناسب محصول برای آوردن نیازمندی مناسب یا کشور

تواند محصوالتش را در خارج عرضه کند. های صادراتی که بر اثر آن شرکت ب های صادراتی است و توسعه کانال تقاضای بازار

در این مرحله شرکت عمدتاً بر اصالحات محصول تمرکز دارد و عملیات صادراتی را به عنوان عملیاتی سودآور و مناسب بر 

 (.2004کنند )پیرو و هنسی، اش اداره میمبنای محصول متعلق به استراتژی محلی

 

 ی صادراتیابيبازار های روش

 انتخاب. های بازاریابی صادراتی تعیین گردد ی، بایستی روشابیبازار های استراتژی نیتدو و هیاول هدف بازار ییشناسا از پس

. باشد می برخوردار یبسزائ تیاهم از محصوالت ارائه برای جهان، در کشور 200 حدود انیم از مناسب هدف کشورهای

 چندان هدف، کشورهای به محصول صادرات برای سفارش اخذ شود، نییتع دقت با بازار آن ازهایین و هدف بازار چنانچه

 لیپتانس دارای متعدد، های شاخص یبررس اساس بر که است ییکشورها شامل کاال، کی هیاول هدف بازار. بود نخواهد دشوار

 .شوند می داده صیتشخ کشور مبدأ از نظر مورد کاالی صادرات

 :از عبارتند عوامل نیا اهم

 



 

 

  تجاری تراز

  یداخل سرانه مصرف ای دیتول

 اتواردو میزان رشد  سابقه

 کاال ورودی حقوق

 موجود یابیبازار هایکانال

  یشناخت تیجمع و ییایجغراف مطالعات

 (رفتاری) یفرهنگ - یاجتماع مطالعات

  کشور با تجاری -یاسیس روابط و مسافت

 میزان ارزش پولی و حجمی از واردات جهانی

 که باشد یم صادرات یابیبازار حیصح های استراتژی نیتدو بعدی، گام نظر، مورد( های)کشور ییشناسا و بازار مطالعه از پس

 استراتژی نگ،یبرند و محصول استراتژی بازار، در یابی گاهیجا استراتژی بازار، به ورود یچگونگ استراتژی شامل

 لحاظ با ها استراتژی نیا نیتدو که است یهیبد. است جیترو حوزه با مرتبط های استراتژی و نیتأم استراتژی گذاری، متیق

 نیتدو در را ها شرکت و ها بنگاه ،یالملل نیب بازار قاتیتحق انجام از حاصل جینتا. شد خواهد انجام هدف بازار ازهایین کردن

 .دینما یم اریی هدف، بازار های خواسته و ازهاین با متناسب های استراتژی

 رسد یم ییها شرکت ای اشخاص افتنی به نوبت منتخب، هدف بازار اساس بر یابیبازار های استراتژی نیتدو از پس باالخره و

 عیتوز تجار، دکنندگان،یتول شامل کاال، نوع به بسته مرز، آنسوی دارانیخر. هستند هدف بازار در نظر مورد کاالی داریخر که

 کم بیترت مبنای بر ادامه، در که دارد وجودها  آن افتنی جهت یگوناگون های روش و باشندیم کنندگان تامین و کنندگان

 .شوند می انیب ن،یتر نهیپرهز سوی به نیتر نهیهز

 

 ینترنتیا یابیبازار 

 آورده وجود به تجاری های ندیفرا در ای گسترده و قیعم راتیتأث ارتباطات، و اطالعات فناوری روزافزون توسعه و شرفتیپ

 را  المللی بین بازارهای به ها شرکت دنیرس امکان یجهان پوشش با یکیالکترون یابیبازار بستر نیمؤثرتر عنوان به نترنتیا و

 راتیتأث و یکیالکترون یابیبازار گوناگون های روش از استفاده یچگونگ نهیزم در ها شرکت از ارییبس اما. است ساخته فراهم

 شروع روشترین  نهیهز کم وترین  ساده روش نیا. ستندین برخوردار الزم های یآگاه و اطالعات از یصادرات بازارهای در آن

 ریپذ امکان یاطالعات مختلف منبع نوع دو قیطر از که گردد،یم هیتوص راه نیاول عنوان به معموالً و باشد می یابیبازار ندیفرا

 :باشد می

 ارتباط آن انواع از یکی که نمود میتقس یمختلف انواع بهها  تراکنش ثیح از توان می را کیالکترون تجارت: B2Bهای  سایت

 تیسا کی. باشند می تجاری واحدهای ایها  بنگاه معامله نیطرف و بوده یکیالکترون تجارت از ییالگو که باشد می بنگاه و بنگاه

B2B یبازرگان های شرکت عمده، کنندگان عیتوز ،یصنعت و دییتول های شرکت یتمام که شود می یطراح ای گونه به، 

 یمعرف و ارائه برای معتبر یمحل داشتن و ینترنتیا غاتیتبل داشتن به لیما که ییها شرکت تمام زین و یصادرات و یواردات

 .ندینما تجارت هم با گریکدی کنار در و شده عضو آن در توانند یم باشند،یم خود محصوالت و خدمات

 نیا نیمعروفتر. نمود جستجو را کاال دارانیخر واقع در ای تجاری یها واحد نیا توان می   B2B  های   تیسا   به   مراجعه   با

 انجام برای ها شرکت از ارییبس و بوده روز در ندهیبب هزاران دارای ینیچ تیسا نیا. باشد می بابای عل تیسا ها، سایت

 با را کننده دیتول یها بنگاه ارتباط و یمعرف امکان B2B تیسا وب یطراح. کنند می مراجعه تیسا نیا به خود معامالت



 

 

 تجاری، یها رکتورییدا و واسطه مؤسسات برای آن ییکارا از جدا و آورد می فراهم ایدن تمام در دارانیخر و کنندگان مصرف

 .باشد داشته عهده به یینها کننده مصرف به را کننده دیتول کی کاالهای یمعرف فهیوظ تواندیم

 :است شده آورده گوگل درها  آن رتبه همراه به B2B تیسا نیمعتبرتر و نیبرتر از یبرخ ستیل زیر در
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 اکثر و اند شده یسامانده بندی طبقه بصورت که باشند یم مشاغل تماس یاطالعات بانک ینوع ها جیپ لو: ی15هاجیپ لوی

 مانند آن از یها نمونه زین ما کشور در. باشند یم یاختصاص جیلوپی دارای زین بزرگ شهرهای از یبرخ یحت و جهان کشورهای

 .است شده نیتدو رانیا جیلوپی و اول کتاب

 موتور در کشور آن نیالت نام همراه به را Yellow Pages عبارت ستیکاف خاص، کشور کی جیلوپی به یدسترس جهت

 های آدرس ریز در. دینمائ مراجعه جیلوپی جامع های سایت وب به با و کرد جستجو آن امثال ای Google مانند جستجوگری

 :است شده آورده کشورمان تجاری یاصل شرکای جیلوپی ینترنتیا

  www.yp.net.cn/english نیچ

www.yellowpages-china.com 
  www.afghanbusiness.com افغانستان

www.afghanyellowpage.com 
  www.yellowpages.com.iq عراق

                                                           

 - Yellow Pages 



 

 

www.iraqdirectory.com 
  www.turkeyellowpages.com هیترک

www.yellowpages.com.tr 
  www.yellowpages.ae امارات

www.yellowpages-uae.com 
  www.koreayellowpage.net کره جمهوری

www.southkoreapages.com 
  www.yellowpages.co.in هند

www.indianyellowpages.com 
  www.europages.com ییاروپا کشورهای

www.superpages.com/global/europe.html 
 

 حجم کهی بطور است، بوده ادییز اریبس رشد شاهد اکنون تا( 1994 سال) شیدایپ زمان از ینترنتیا غاتیتبلی: نترنتیا غاتیتبل

 و 2001 هایسال خالل در ستی اگفتن .است دهیرس 2007 سال در برابر 50 زانیم به 1996 سال در ینترنتیا غاتیتبل درآمد

 در را یمثبت رشد مجدداً و داده جهت رییتغ 2003 سال در روند نیا البته که است بوده یمنف رشد شاهد صنعت نیا 2002

 کلوپ جادیای؛ کیالکترون نامه ارسالی؛ نترنتیا گاهیپا اندازی راه: از عبارتند روش نیا وجوه نیترمهم. است گرفته شیپ

 ی.کیالکترون شگاهینما جادیای؛ نترنتیا های نامه یآگه در یغاتیتبل یآگه درج؛ انیمشتر

 

 تجاری زنانيرا

 ،یبازرگان های فعالیت لحاظ از مختلف کشورهای در کار و کسب از یآگاه کسب نیهمچن و شتریب اطالعات به یابیدست برای

 با هستند، تیفعال حال در یبازرگان زنانیراها  آن در که ییکشورها قاعدتاً. نمود استفاده زین یبازرگان زنانیرا کمک از توان می

 انجام برای سازند،یم فراهم بازرگانان برای افراد نیا که( است آمده افراد نیا فیوظا شرح ادامه در) یالتیتسه به توجه

 .ندیآ می شمار به یمناسب هدف بازارهای صادرات

 ارمنستان، امارات، ر،یالجزا ه،یترک عراق، هندوستان، جان،یآذربا قزاقستان، ونزوئال، عمان، رینظ ییکشورها در حاضر حال در

 :دارند شرح نیا به یفیوظا و هستند فعال کشورمان تجاری زنانیرا لبنان و ایتالیا ن،یچ پاکستان، مجارستان، افغانستان،

 قابل کاالهای فهرست هیته و رانیا صدور قابل خدمات و کاالها جذب لحاظ از استقرار محل کشور بازار یبررس و مطالعه

 مزبور بازار به عرضه

  رانیا از خدمات و کاال بالقوه واردکنندگان و یرانیا خدمات و کاالها صادرکنندگان به یرسان اطالع

  هدف بازار در مستقر انیمتقاض به رانیا یبازرگان و اقتصاد درباره یمشورت خدمات ارائه

  ربطیذ اقتصادی های سازمان و یرانیا صنعتگران و تجار به استقرار محل بازارکشور یها یژگیو درخصوص اطالعات ارائه

 بالعکس و هستند رانیا در گذاری هیسرما درصدد که یخارج گذاران هیسرما ییراهنما

  وقت اسرع در یرانیا کنندگان دیتول ای صادرکنندگان برای ربطیذ یها مناقصه ارسال

  یرانیا صادرکنندگان به نهیزم نیا در یمشورت نظرات ارائه و رانیا یصادرات خدمات و کاالها غیتبل و یمعرف به کمک

 به رانیا اسالمی جمهوری از که اقتصادی و یبازرگان یها أتیه ای رانیا عازم یبازرگان ای اقتصادی یها أتیه مسافرت لیتسه

 آنها یها یژگیو و بیترک درخصوص یمشورت نظر ارائه و شوند می اعزام سازمان یندگینما ای شعبه تیفعال محل کشور

 یندگینما ای شعبه تیفعال محل در آنها تجاری طرفهای و یرانیا صادرکنندگان نیب که تجاری دعاوی فصل و حل به کمک

 .دیآ می وجود به سازمان



 

 

 در یرانیا های شرکت مشارکت به کمک و هدف بازار در رانیا یتخصص ای یاختصاص یها شگاهینما ییبرپا در همکاری

 بازار آن در  المللی بین یها شگاهینما

  نظر مورد یها نامه تفاهم و تجاری قراردادهای انعقاد در همکاری و مشتر  اجالسهای برگزاری به کمک

  سازمان به آن جینتا ارائه و یندگینما ای شعبه تیفعال قلمروی در رانیا تجاری رقبای اقتصادی های فعالیت یبررس

  موردی یها ینظرسنج قیطر از آنها قوت و ضعف نقاط ای رانیا یصادرات کاالهای مشکالت یبررس

  یرانیا صادرکنندگان و کاال واردکنندگان نیب میمستق ارتباط برقراری

 موجود رانیا در آنها ساخت امکان که هدف بازار به شده عرضه دیجد کاالهای درباره یتخصص و یفن اطالعات گردآوری

 سازمان به اطالعات نیا ارسال و است

 بسط به تواند می آنها وجود که گریید های تشکل جادیا ای مشتر  یها اتاق ،یرانیا بازرگانان مشتر  شورای جادیا به کمک

 .کند کمک هدف بازار با رانیا یاسالم جمهوری اقتصادی مناسبات

  سازمان یندگینما ای شعبه استقرار حوزه در گرید کشورهای یبازرگان یها زنیرا تیفعال مورد در قیدق اطالعات کسب

 و مؤسسات مشارکت نحوه به ژهیو تیعنا با نظر مورد کشور در شده پا بر  المللی بین ای یتخصص یها شگاهینما یابیارز

 مزبور یها شگاهینما در یرانیا های شرکت

  سازمان نظر مورد موضوعات خصوص در یپژوهش - یلیتحل های گزارش هیته

 بروشور و کاتالوگ ای( یمصرف کوچک اقالم) یندگینما ای شعبه امکانات درحد بیرق کاالهای از ییهانمونه گردآوری

 .ستین مقدور آنها نگهداری و هیته ای دیخر امکان که ییکاالها

 واردکنندگان، کاال، عیتوز یها کانال تجاری، های تشکل ،یبازرگان اقتصادی های سازمان درخصوص یاطالعات گردآوری

 .دینما کمک رانیا یخارج تجارت گسترش به تواند می آنها از یآگاه که یموضوعات هیکلو  فروشان عمده

 صادرات توسعه برای آنها انجام که یاقدامات به توجه با نیمع یزمان مقاطع در یندگینما ای شعبه های فعالیت برنامه میتنظ

 .رسد می نظر به ضروری نظر مورد بازار به یرانیا خدمات و کاالها

 .دینما محول یندگینما ای شعبه به خود یقانون فیوظا چارچوب در سازمان که ییها فعالیت ریسا انجام

 

 ت(تجار توسعه سازمان) یبازرگان دفاتر

 سه به قاره حسب بر و باشند می کشور تجارت توسعه سازمان روابط میتنظ و یابیبازار معاونت از ای رمجموعهیز دفاتر نیا

 فیوظا اهم. اند شده بندی میتقس هیانوسیاق و ایآس نیهمچن و قایآفر و یعرب ،ییکایآمر و ییاروپا کشورهای شامل یکل دفتر

 :از عبارتند دفاتر نیا

 کشورهای به مربوط ییایجغراف و یاسیس اقتصادی، اوضاع و یبازرگان ضوابط و نیقوان اطالعات، آمار، یبررس و مطالعه

 نظر مورد کشورهای با یبازرگان نهیزم در مناسب های روش انتخاب و تجاری مقررات و ها سازمان با ییآشنا منظور به هدف

  دولت های سیاست چارچوب در ربطیذ یها وزارتخانه با یخارج یبازرگان روابط میتنظ در یهماهنگ

 آوردن فراهم و ممکن و ضروری یها یهماهنگ جادیا منظور به یلیتحل های گزارش ارائه و یبازرگان تراز مستمر یبررس

 یبازرگان تراز بهبود جهت در هدف کشورهای به یرنفتیغ صادرات توسعه طیشرا

  یمل مصالح به توجه با آنها گسترش و ای منطقه یها همکاری امکانات آوردن فراهم برای شنهادیپ ارائه و یبررس

 ریسا یهماهنگ با مربوطه جلسات در شرکت و لیتشک مشتر ، یها ونیسیکم اجالس ییبرپا مقدمات نمودن فراهم

 ربطیذ های سازمان وها  وزارتخانه



 

 

 حوزه کشورهای با ربطیذ یها وزارتخانه ریسا توسط که ییها موافقتنامه مورد در اقتصادی دگاهید از نظر اظهار و یبررس

 .شود می منعقد تیفعال

 و مشتر  یها ونیسیکم در متخذه ماتیتصم و آمده بعمل توافقات اجرای جهت در الزم اقدامات انجام و نظارت و رییگیپ

 یینها جهینت حصول تا مربوط کشورهای با یبازرگان قراردادهای وها  موافقتنامه تفاهم، یها ادداشتی در مندرج

 کشورها با منعقده یبازرگان یها موافقتنامه و قراردادها یبررس جهت مجلس یبازرگان ونیسیکم با همکاری

 و کشور یبازرگان های سیاست به توجه با تیفعال حوزه کشورهای با تجاری یها أتیه مبادله منظور به الزم شنهادهاییپ ارائه

 مربوط های گزارش میتنظ

  مربوط یها برنامه نیتدو و تجاری یها أتیه اعزام نهیزم در همکاری و یهماهنگ

 راه افتنی و مشکالت تنگناها، رفع جهت در تیفعال حوزه کشورهای یبازرگان مستشاران و کاردان کاردارها، سفرا، با مذاکره

 نیمابیف تجاری روابط توسعه جهت مناسب یها حل

 تجارت با مرتبط نهادهای و ها سازمان و تعاون ،یبازرگان یها اتاق کشورها، گرید تجارت توسعه های سازمان با همکاری

 یبازرگان روابط گسترش منظور به کشور از خارج و داخل در یخارج

 ریغ کاالهای صادرات شیافزا و بازار تیریمد استیس نیتدو منظور به هدف کشورهای در کاالها و بازار عتیوض یبررس

  ینفت

 گریکدی با یاسالم ممالک نیب اقتصادی روابط برقراری منظور به یاسالم مشتر  بازار جادیا درجهت کوشش

 مشتر  یبازرگان شورهای وها  اتاق  

 نحوی به و شوند می لیتشک یخارج و یرانیا اقتصادی یها عامل مبادالت و روابط توسعه و قیتشو برای مشتر  یها اتاق

 ای یقیحق اشخاص هیکل. ندینما عمل کشور دو نیب اقتصادی همکاریهای تیتقو و رشد جهت در که کرد خواهند عمل

 دارند و داشته تیفعال خاص یخارج کشور و رانیا نیمابیف اقتصادی مبادالت با ارتباط در که یخارج و یرانیا یحقوق

 و یبازرگان یها اتاق از یکی تیعضو به قبالً دیبا مشتر  اتاق یرانیا اعضای. ندیآ در مشتر  یها اتاق تیعضو به توانند می

 .باشد معتبر آنها تیعضو و شده رفتهیپذ رانیا معادن و عیصنا

 مستقل یمال و یحقوق تیمسئول دارای خود تعهدات و اعمال قبال در اما هستند، رانیا اتاق به وابسته مشتر  یها اتاق

 مقابل کشور و رانیا یاسالم جمهوری اقتصادی مناسبات شرفتیپ و مشتر  اتاق اهداف تحقق در کهیی هاتیشخص. باشندیم

 به توانند یم رهیمد اتیه بیتصو با گردند، ارزنده خدمات منشأ ندهیآ در است ممکن ای و داده انجام العاده فوق خدمات

 د.شون رفتهیپذ مشتر  اتاق افتخاری استیر ای تیعضو

 ها هياتحاد -5

 دارای و کرده تیفعال خاص یتخصص حوزه کی در که مختلف اعضای از متشکل است نهادی ،یصادرات تشکل ای هیاتحاد

 نقش .کنندیم تیفعال خود اعضای نفع به یانتفاع ریغ و یصنف صورت به نهادها نیا. باشدیم مستقل و یحقوق تیشخص

 :ینفت ریغ صادرات توسعه در ها تشکل وها  هیاتحاد

 .... وها  دهیا ،ها طرح نظرات، انعکاس و انتقال جهت دولت و متوسط و کوچک های بنگاه نیب واسط حلقه

  نیمسئول و دولت برای سازی میتصم و نظرات لیتحل و پردازش اعضا، نظر اخذ

  اعضا نیب ما یف یکپارچگی و اتحاد انسجام، جادیا جهت تیریمد و زییر برنامه

 اهداف سازی محقق جهت یاتیعمل و راهبردی یها برنامه نیتدو و یتخصص و کاری یها رییگ جهت اتخاذ

  آنها رفع به کمک و تجاری و اقتصادی های فعالیت گسترش یقانون موانع ییشناسا



 

 

  شانیا نیب مخرب رقابت جادیا از رییجلوگ وها  بنگاه نیب یکپارچگی و یهمبستگ جادیا

  مقررات و نیقوان بهبود به کمک

 وها  بنگاه به هم امثال و تجاری قواعد و یابیبازار قراردادها، رقبا، کاالها، به راجع روز به یاطالعات و ای مشاوره خدمات ارائه

  تجار

 یعموم و یدولت رییگ میتصم مراجع در مؤثر و قوی حضور

 مرزی یها بازارچه  -6

 ای، تجاری فاتیتشر انجام به مجاز گمرکات جوار در مرزی صفر نقطه در واقع محصور است ای محوطه مرزی یها بازارچه

 دو یاهال و شود می نییتع همجوار کشورهای ریسا و رانیا یاسالم جمهوری نیب شده منعقد یها نامه تفاهم طبق که یمکانهائ

 نیا در ستد و داد برای واردات و صادرات مقررات تیرعا با را خود کشور محصوالت و داتیتول توانند می مرز طرف

 تیفعال مرزی مناطق در که یحقوق اشخاص و مرزی مناطق در ساکن یقیحق اشخاص هیکل. ندینما عرضهها  بازارچه

 . باشند می مرزی یها بازارچه در تیفعال به مجاز ند،ینما می

 بازارها نیا عمده بخش که است ریدا کشور سطح در مرزی بازارچه 50 حدواً حاضر حال در ران،یوز اتیه مصوبه براساس

 ارمنستان، افغانستان، جان،یآذربا پاکستان، ه،یترک چون ییکشورها با رانیا مشتر  مرز در یمابق و است مستقر عراق مرز در

 یها بازراچه به توان میها  بازارچه نیاترین  رونق پر و نیمهمتر از. دارند قرار نخجوان و قطر فارس، جیخل هیحاش ترکمنستان،

 رجاوه،یم کوهه، دو ران،یباجگ سراوان، کوهک لک،یم ،یشوشم زدان،ی سردشت، لهیگ ن،یتمرچ رانشهر،یپ زخان،یپرو مرزی

 .کرد اشاره سقز فیس بازارچه و 73 لیم ن،یشیپ ل،یم

  تجاری های أتیه جلسات ای یاعزام های أتیه در شرکت 

 و اقتصادی تجاری یها أتیه اعزام هدف، کشورهای با اقتصادی روابط بسط و صادرات توسعه مناسب یها اهرم از یکی

 تجاری سفرهای به نسبت کشور از خارج به تجاری أتیه کی اعزام با شک یب. است بوده مذکور کشورهای به یابیبازار

 عقد به منتج تواند می موردنظر، طرفهای با مذاکره و مالقات نیاول یحت و دیبخش شترییب عمق مذاکرات به توان می انفرادی

 .گردد تجاری یواقع و یقطع قراردادهای

 صورت به اگر یحت گرید کشورهای به مسافرت و یشخص و انفرادی یها حرکت دستاوردهای که کرد انیب توان می جرأت به

 با جلسات در حضور و مذاکره امکان باال، اریبس یها نهیهز داشتن بر عالوه گردد، اجرا و زییر برنامه یتخصص و یعلم کامالً

 انفرادی حرکت در که ییایمزا تمام فقط نه أت،یه کی جمع در کهیصورت در داشت، نخواهد را هدف کشور ارشد مقامات

 کامالً أتیه کی اعزام که است یحال در نیا و گرددیم حاصل اقتصادی و تجاری باالتر اریبس دستاوردهای بلکه دارد، وجود

 .ردیگ صورت شده حساب و برنامه با

 و کاالها بازار سهم گسترش منظور به و کشور ینفت ریغ صادرات از تیحما دستورالعمل هشت ماده الف بند استناد به

 هاینهیهز از یبخش پرداخت کشور، یصادرات اهداف به یابیدست و هدف بازارهای در ماندگاری و حضور ،یصادرات خدمات

 قابل مشخص نامه نییآ چارچوب در الزم یمال منابع نیتأم صورت در گذاریهیسرما و یابیبازار تجاری، أتهاییه رشیپذ

 .باشد می پرداخت

 و کشور از خارج به یرانیا تجاری های أتیه اعزام مجری زین لیذ های سازمان ران،یا تجارت توسعه سازمان بر عالوه

 :باشند یم کشور در یالملل نیب تجاری های أتیه یزبانیم و رشیپذ نیهمچن

  کشاورزی و معادن ع،یصنا ،یبازرگان هایاتاق

  صادرات توسعه یردولتیغ هایصندوق و یصادرات های تشکل ها،انجمن ها،هیاتحاد



 

 

  رانیا یاسالم جمهوری تعاون مرکزی اتاق

  کشور هایاستان یبازرگان های سازمان

  کشور از خارج در رانیا یاسالم جمهوری یبازرگان زنانیرا و هایندگینما

  مجوز دارای یداخل – یتخصص  المللی بین شگاههایینما انیمجر

 توسعه سازمان و ربطیذ مراجع دیتأئ به آنها ییاجرا و یفن های تیصالح که مجاز یالملل نیب یمسافرت خدمات های شرکت

 .باشد دهیرس رانیا تجارت

  المللی بین یها شگاهینما

 انتخاب با. است یالمللنیب هایشگاهینما در شرکت ،یخارج شرکای با ارتباط برقراری جهت یابیبازار منابع نیبهتر از یکی

 جهت در یمطلوب جینتا به توان می آن از دیبازد با تنها یحت ای و شده حساب مشارکت درست، زمان در مناسب شگاهینما کی

 سازمان تیسا بر عالوه ،یالملل نیب هایشگاهینما میتقو از اطالع جهت. افتی دست یالمللنیب دارانیخر افتنی و بازار بسط

 :افتی دست هایشگاهینما ستیل به ریز های سایت به مراجعه با توانیم تجارت، توسعه

http:// auma.de   

http:// tsnn.com 

http:// expodatabase.com  

http:// eventseye.com 

  یدانیم مطالعه

 عنوان به معموالً که گردد می اتخاذ روش نیا نباشند، بخش جهینت یابیبازار های روش ریسا جاری، بندی بیترت که یصورت در

 یأتیه باشد، می زین نهبریهز و زمان که روش نیا در. ردیگ می قرار نظر مورد مذکور بیترت در  المللی بین یابیبازاریی نها روش

 بازار یدانیم یبررس و مطالعه به و گردند می اعزام نظر مورد هدف کشور به ماًیمستق شرکت کی یفن و یبازرگان کارشناسان از

 عقد نیهمچن و عیتوز ای فروش قرارداد عقد ،یندگینما اخذ ای اعطا شرکت، ثبت. پردازند می دارانیخر ییشناسا نیهمچن و

 .گردند می روش نیا شامل زین هدف کشور در ،یبوم های شرکت با میمستق یابیبازر منظور به قرارداد

ترین  بخش اثر از بندیرتبه م،ینمائ یپوش چشم نهیهز عامل از فوق، های روش بیترت در چنانچه است، ذکر انیشا انیپا در

 :باشد متفاوت تواند یم ریز بیترت به ها روش

  تجاری های أتیه جلسات ای یاعزام های أتیه در شرکت

  المللی بین یها شگاهینما

 ای منطقه یدانیم مطالعه

 مرزی یها بازارچه

 ینترنتیا یابیبازار

 مشتر  یبازرگان شورهای و هااتاق

 ت(تجار توسعه سازمان) یبازرگان دفاتر

 تجاری زنانیرا

 ها هیاتحاد

 

 

 



 

 

 های صادراتی  تحليل بازار 

بدیهی است پیش از ورود به بازارهای خارجی، ضمن کسب شناخت نسبت به آن بازارها و تجزیه و تحلیل شرایط آن 

 مختلفی با توجه به توان و گستره فعالیت شرکت صادرکننده اتخاذ گردد. بازارها، بایستی تصمیمات

گردند بایستی این اقدامات صورت  به طور کلی، به منظور تجزیه و تحلیل بازارهای مختلفی که جهت صادرات انتخاب می

صادراتی از میان  هدف بازارهای انتخاب   شوند؛  هدفی که جهت صادرات انتخاب می بازارهای های گیرد: بررسی پتانسیل

انتخاب شده. در ادامه به صورت  هدف بازارهای به مناسب جهت ورود های انتخاب استراتژی بازارهای مختلف مورد بررسی؛ 

 شود. تفصیلی به تشریح هر یک از این مراحل پرداخت می

 های هدف صادراتی های بازار بررسی پتانسيل    

ی، به طور کلی، و با فر  ثابت صادرات هدف یها بازار های لیپتانس یبررسحلیل بازارهای خارجی، به منظور در تجزیه و ت

 های خارجی قابل پیشنهاد است: بودن نسبی محصول یا خدمت، مراحل زیر برای تحلیل بازار

 

 غربال اولیه و کلی بازارها 

توان آن را رد یا قبول کرد. به نونی و شرایط جغرافیایی یک بازار، میهای قا در اولین مرحله به اتکای عواملی نظیر ممنوعیت

های اسالمی مشروبات الکلی ممنوع است و یا صادرات تجهیزات اسکی به سریالنکا و یا فیلیپین چندان  طور مثال در کشور

دی نظیر تولید ناخالص داخلی به محتمل نیست. عوامل دیگری نیز در این مرحله در برآورد تقاضای بازار کاربرد دارند. موار

توانند برای برآورد میزان تقاضای عمومی صورت کلی و سرانه، میزان خودور، مسکن و اقالم مشابه تحت مالکیت مردم، می

 های مورد نظر استفاده شوند.  برای کاال

ها )حمل   ر و تأمین مالی و زیرساختهای خود به منابعی نظیر مواد خام، نیروی کا المللی برای فعالیت های بین همچنین شرکت

تواند نقش تعیین کننده در انتخاب بازار فعالیت و نقل و انرژی و...( نیازمند هستند که دسترسی یا عدم دسترسی به آن می

کند در مرحله بعد باید اطالعاتی پیرامون آن محصول، ها داشته باشد. شرکتی که محصول یا خدمت خاصی را تولید می  آن

 (.1388ازار مصرف و مباحث مرتبط به آن را گردآوری کند )سعادت، ب

 

 ارزيابی محيط ملی کشورها 

های دولتی نظیر امکان خروج پول از کشور و  ها( مجوز های دولتی )رگوالتوری نامهمیزان بروکراسی دولتی، قوانین و آیین

های معروف در این رابطه  ها تأثیر دارند. یکی از شاخص  گذاری کشور ثبات سیاسی یر روی انتخاب بازار یا محل سرمایه

ها بر اساس   موسوم به سهولت کسب و کار )دوئینگ بیزینس( به وسیله گروه بانک جهانی تهیه شده و به رتبه بندی کشور

قرار دارد. ده  128کشور در رتبه  190از میان   2019کند. ایران در رتبه بندی سهولت ایجاد و اداره یک کسب و کار اقدام می

به ترتیب عبارتند از: نیوزلند، سنگاپور، دانمار ، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان،  2019کشور اول این فهرست در سال 

 نروژ، آمریکا، بریتانیا، امارات. 

نیست. به ویژه در ای  روند که البته سنجش آن کار سادهاجتماعی نیز می -ها در مطالعات بازار به سراغ عوامل فرهنگی شرکت

ای  های زنجیره ای تا فروشگاه مورد کاالهایی که از بار فرهنگی برخوردارند. ابعاد فرهنگی از پوشا  و غذا و محصوالت رسانه

های اقتصادی، پولی و مالی کشور  و محصوالت الکترونیکی را در بر میگیرد. مدیران بازاریابی همچنین باید به دقت سیاست

تواند به نرخ باالی تورم منجر شود، وجود های پولی ضعیف از سوی بانک مرکزی می تحلیل کنند. سیاست میزبان را نیز

های مرتبط و  کسری فزاینده بودجه، کاهش نرخ ارز و قدرت نقد شوندگی آن، تغییرات نرخ واردات و صادرات در کاال



 

 

ورد توجه قرار گیرند. در پایان عواملی نظیر هزینه هایی است که باید م کاهش یا افزایش نرخ بهره وری صنعنی از شاخص

ها برای   بر ارزیابی محیط ملی کشور 16حمل و نقل و لجستیک مواد اولیه و تولیدات نهایی و البته تصویر عمومی کشور

 گذاری تعیین کننده هستند.  سرمایه

توانند به ر از انگشتان دو دست رسیده باشیم که میتوانیم امیدوار باشیم که به بازارهایی کمتپس از سپری کردن این مرحله می

 تر ما قرار گیرند.های هدف اولیه مبنای تحقیقات دقیق عنوان بازار

 

 ف صادراتیهای هد  بازار انتخابی ها شاخص

 برای انتخاب بازارهای هدف صادراتی گزینه ها و روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 

 شناختی جمعیت خصوصیات

اندازه قشر میانی جامعه، نرخ بی سوادی، نرخ رشد جمعیت، درصد شهرنشینی، تراکم جمعیت، ساختار سنی  اندازه جمعیت،  

و ترکیب جمعیت، مساحت کشور، خصوصیات توپوگرافی، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیائی، سطح آموزش، درصد 

 بیکاری، سطح درآمد

 عوامل اقتصادی: 

های مختلف اقتصادی از تولید    سال گذشته، تولید سرانه ناخالص ملی، سهم بخش 10های اصلی اقتصادی در  شاخص 

گذاری به  های فرارو، توزیع درآمد، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، نسبت سرمایه   ناخالص داخلی، دورنمای اقتصادی و چالش

اجتماعی   لیانه، ذخیره ارزی، ثبات نرخ ارز، اهمیت اقتصادی،تولید ناخالص ملی،تولید ناخالص ملی، نرخ رشد تورم سا

محصول برای بازار، گرایشهای اقتصادی، وضعیت روابط تجاری )واردات و صادرات(، ترکیب تجاری دو جانبه، ترکیب 

نرخ  می ایران،های هدف، روابط اقتصادی با جمهوری اسال  موجود در بازارهای    های هدف، پتانسیل  صادرات کشور به بازار

ها، مناطق آزاد تجاری، اعتبارات بانکی برای  آهن و جاده ها، راه وضعیت ساختارهای زیر بنائی از قبیل بنادر، فرودگاه ارز،

 های هدف های بین ایران و بازار  ترین موافقت نامه های هدف(، مهم های بازار های ایرانی و بانک صادرات )اعتبارات بانک

 ونی:قان-عوامل سیاسی

المللی عضو، سطح کنترل دولت  های بین المللی، ساختار سیاسی و نظام حکومتی، سازمان وجود قوانین حمایت از مالکیت بین

ها و روابط سیاسی با جمهوری    های قیمت گذاری، ثبات سیاسی در کشور، نقش دولت، گرایش در تجارت، محدودیت

گذاری و بازرگانی خارجی، ضوابط و شرایط  های مالیاتی، سیاست سرمایه های پولی و مالی، سیاست اسالمی ایران، سیاست

 ها، ساعات کاری کاری تجارت، فوانین حاکم بر مسائل تجاری )گمرکی(، قوانین مربوط به ثبت شرکت

 عوامل تکنولوژیکی: 

 تکنولوژی تولید موجود، تکنولوژی مصرف موجود

 

 فرهنگی:  –عوامل اجتماعی 

های مختلف، مسائل فرهنگی، مسائل دینی، نگرش به کاالهای  های بارز، الگوهای سبک زندگی، زبان ارزشسابقه تاریخی، 

 های فرهنگی خارجی، زبان رسمی در تجارت، تفاوت

 

                                                           

Country image



 

 

 ساختار توزيع: 

 های توزیع در کشور هدف  بررسی وضعیت کانال 

 

 عوامل رقابتی: 

نظر، بررسی رقابت در بازار، درجه شدت رقابت در بازار، موانع تعرفه  آمار تولید داخلی محصول، آمار واردات کاالی مورد

 های تبلیغاتی ها و ابزار   های تجاری بازارهای هدف، رسانه های صنعتی، نمایشگاه ای، موانع غیر تعرفه ای، اتحادیه

 

 بررسی وضع موجود

ایران و استان تهران برحسب آمار و اطالعات ای در دنیا،  در این بخش از گزارش به بررسی وضع موجود محصوالت گلخانه

گونه مهم  3پردازیم. از آنجایی که مقرر گردیده است در طرح حاضر تمرکز بر  موجود در حوزه تولید، واردات و صادرات می

ار ای یعنی خیار، گل شاخه بریده و گوجه فرنگی باشد، از این رو در بررسی وضعیت موجود، به بررسی آم محصوالت گلخانه

 پردازیم. های مختلف می محصول در سال 3واردات و صادرات این 

 بررسی وضعیت دنیا  -1

محصول منتخب خیار، گل  3ای ) در بررسی وضعیت موجود نخست به بررسی آمار و اطالعات وضعیت محصوالت گلخانه

کنیم که عمده  حصوالت بررسی میپردازیم. در هر یک از این م سال اخیر می 5شاخه بریده و گوجه فرنگی( در دنیا، طی 

سال گذشته به چه  5کشورهای واردکننده و کشورهای اصلی صادرکننده کدامند و وضعیت واردات و صادرات آنها طی 

 نحوی بوده است.

 خيار  -1-1

 واردات  -1 -1-1

کل واردات خیار در دنیا اند. ارزش  کشور واردات خیار داشته 150بیش از  2018های صورت گرفته، در سال  براساس بررسی

دالر در صدر  816.576.000دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور ایاالت متحده با واردات  2.857.806.000

 اند. کشور عمده واردکننده خیار در دنیا ذکر شده 20واردکنندگان خیار دنیا قرار داشته است. در جدول ذیل 

 ده خیار در دنیا: کشورهای عمده واردکنن2جدول  
Importers 

Unit: US Dollar 

thousand 

Imported 

value in 

2014 

Imported 

value in 

2015 

Imported 

value in 

2016 

Imported 

value in 

2017 

Imported 

value in 

2018 

World 2،566،054 2،387،396 2،520،724 2،610،923 2،857،806 

United States of 

America 
677،180 659،093 745،042 731،538 816،576 

Germany 537،312 516،191 525،376 565،102 638،374 

United Kingdom 196،000 184،441 190،283 196،049 218،097 

Netherlands 147،827 119،058 131،940 138،663 136،616 

Russian Federation 284،561 159،907 125،292 146،484 123،114 

France 81،904 73،441 82،977 86،419 89،782 

Iraq 4،551 63،580 83،423 62،281 89،246 



 

 

Poland 44،857 43،466 44،244 61،083 72،830 

Canada 68،368 59،893 62،176 68،035 68،200 

Belgium 53،806 66،804 78،675 66،980 66،948 

Czech Republic 53،185 50،607 51،664 53،773 66،914 

Sweden 47،313 43،051 48،247 50،477 50،116 

Austria 34،674 36،404 39،864 44،706 44،249 

Denmark 30،265 27،589 28،328 31،262 39،596 

Switzerland 24،630 22،704 24،081 26،766 28،509 

Romania 10،123 12،014 18،312 21،348 21،887 

Italy 14،874 14،168 21،654 21،284 19،969 

Norway 17،151 14،188 14،767 15،878 19،183 

Slovakia 11،689 11،185 12،679 13،648 18،629 

Hong Kong, China 3،853 3،119 3،252 6،232 14،241 

 

 

 صادرات  -1-1-2

ارزش کل صادرات خیار در اند.  کشور صادرات خیار داشته 113بیش از  2018های صورت گرفته، در سال  براساس بررسی

دالر در صدر  706.084.000دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور اسپانیا با صادرات  2.733.139.000دنیا 

 اند. کشور عمده صادرکننده خیار در دنیا ذکر شده 20صادرکنندگان خیار دنیا قرار داشته است. در جدول ذیل 

 صادرکننده خیار در دنیا: کشورهای عمده 3جدول  
Exporters 

Unit: US Dollar 

thousand 

Exported 

value in 

2014 

Exported 

value in 

2015 

Exported 

value in 

2016 

Exported 

value in 

2017 

Exported 

value in 

2018 

World 2،461،340 2،284،191 2،461،810 2،486،123 2،733،139 

Spain 610،993 531،493 608,556 645،173 706،084 

Netherlands 539،396 499،120 486،652 478،385 569،659 

Mexico 409،804 436،981 483،444 492،309 521،352 

Canada 181،860 174،337 198،181 228،255 265،154 

Iran, Islamic 

Republic of 
115،795 86،841 114،039 89،591 116،220 

United States of 

America 
63،363 55،250 57،556 59،493 59،780 

China 32،243 33،935 35،272 46،364 55،189 

Belgium 45،971 63،954 72،198 54،735 50،840 

Turkey 77،098 47،887 28،167 33،825 41،055 

Greece 39،447 26،095 32،375 33،640 35،240 



 

 

Jordan 55،320 45،308 38،938 34،966 28،213 

Germany 29،800 28،514 22،566 22،781 26،003 

Belarus 32،262 31،466 27،651 34،650 24،518 

Poland 9،202 6،748 10،267 12،649 17،330 

France 21،793 19،620 23،630 25،567 17،110 

Austria 12،639 13،938 19،942 16،475 17،047 

Italy 8،455 9،315 15،926 14،020 12،885 

Dominican Republic 7،309 9،727 8،457 7،711 10،273 

Albania 1،838 4،077 6،796 9،644 10،237 

Slovenia 3،326 3،453 8،438 11،183 10،129 

 

 تراز تجاری  -1-1-3

وضعیت کشور مقصود از تراز، اختالف میان واردات و صادرات خیار توسط کشورهای مختلف است که این تراز بسته به 

تواند مثبت یا منفی باشد. کشوری که صادرات آن بیشتر باشد تراز آن مثبت و بالعکس کشوری که واردات آن بیشتر باشد،  می

کشور نخست ذکر شده  20ها، در جدول ذیل تنها تراز  به تبع ترازش منفی خواهد بود. در اینجا نیز به دلیل گسترده بودن داده

 ن نیز در بین آنها وجود دارد.است که نام کشور ایرا

 : تراز تجاری کشورهای مختلف دنیا در خیار4جدول  
Partners 

Unit: US Dollar 

thousand 

Balance in 

value in 

2014 

Balance in 

value in 

2015 

Balance in 

value in 

2016 

Balance in 

value in 

2017 

Balance in 

value in 

2018 

World -104،714 -103,205 -58،914 -124،800 -124،667 

Spain 597،735 521،137 600،800 635،724 699،065 

Mexico 409،804 436،981 483،444 492،309 521،348 

Netherlands 391،569 380،062 354،712 339،722 433،043 

Canada 113،492 114،444 136،005 160،220 196،954 

Iran, Islamic 

Republic of 
115،795 86،841 114،039 89،591 116،220 

China 32،243 33،889 35،270 46،363 55،164 

Turkey 77،098 47،707 27،633 33،824 41،030 

Greece 38،902 24،038 32،053 33،135 34،600 

Jordan 55،320 45،308 38،938 34،591 27،853 

Belarus 15،769 11،573 16،185 25،496 18،165 

Dominican Republic 7،305 9،726 8،455 7،710 10،273 

Albania 1،507 3،723 6،514 9،506 10،027 

Honduras 4،614 6،736 6،245 5،722 7،586 



 

 

Uzbekistan 6،762 8،618 5،061 4،582 7،183 

Azerbaijan 13،380 3،250 11،318 7،944 7،103 

Malaysia 3،831 3،587 4،366 5،731 6،639 

Morocco 9،643 8،151 7،553 3،764 5،390 

Serbia -1،983 -611 205 3،786 3،226 

Bosnia and 

Herzegovina 
1،531 5،144 7،768 6،075 2،799 

Macedonia, North 7،926 5،751 3،538 2،021 2،427 

 

1 

 گوجه فرنگی  -1-2

 واردات  -1 -1-2

اند. ارزش کل واردات  کشور واردات گوجه فرنگی داشته 191بیش از  2018های صورت گرفته، در سال  براساس بررسی

دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور ایاالت متحده با واردات  9.439.219.000گوجه فرنگی در دنیا 

واردکننده کشور عمده  20دالر در صدر وارد کنندگان گوجه فرنگی دنیا قرار داشته است. در جدول ذیل  2.486.067.000

 اند. گوجه فرنگی در دنیا ذکر شده

 : کشورهای عمده واردکننده گوجه فرنگی در دنیا5جدول 

Importers 

Unit: US Dollar 

thousand 

Imported 

value in 

2014 

Imported 

value in 

2015 

Imported 

value in 

2016 

Imported 

value in 

2017 

Imported 

value in 

2018 

World 9،425،883.0 8،589،099.0 8،760،213.0 9،170،358.0 9،439،219.0 

United States of 

America 
2،055،036.0 2،030،230.0 2،362،853.0 2،272،435.0 2،486،067.0 

Germany 1،472،880.0 1،304،905.0 1،296،246.0 1،490،738.0 1،466،406.0 

France 647،703.0 616،790.0 635،021.0 703،981.0 706،883.0 

United Kingdom 682،008.0 646،292.0 613،629.0 672،518.0 699،939.0 

Russian Federation 1،044،719.0 676،380.0 490،582.0 558،745.0 629،841.0 

Canada 322،668.0 312،444.0 345،963.0 331،333.0 322،069.0 

Netherlands 354،204.0 305،308.0 306،797.0 346،602.0 320،040.0 

Poland 200،041.0 175،052.0 161،740.0 201،807.0 242،255.0 

Iraq 67،841.0 145،025.0 146،402.0 126،508.0 195،023.0 

Sweden 186،245.0 163،201.0 165،319.0 168،939.0 170،186.0 

Italy 149،755.0 156،886.0 118،851.0 156،066.0 145،869.0 

Spain 94،223.0 121،447.0 113،741.0 133،625.0 145،811.0 

Czech Republic 120،707.0 109،712.0 114،457.0 123،127.0 117،757.0 

Belarus 126،795.0 160،959.0 218،458.0 217،537.0 116،555.0 



 

 

Romania 57،517.0 59،178.0 77،782.0 95،454.0 107،511.0 

United Arab Emirates 113،587.0 128،674.0 127،201.0 115،782.0 100،664.0 

Austria 95،276.0 82،959.0 87،146.0 101،065.0 100،622.0 

Belgium 171،901.0 139،349.0 141،689.0 144،855.0 100،344.0 

Switzerland 85،075.0 81،006.0 80،448.0 88،803.0 85،798.0 

Saudi Arabia 74،837.0 93،308.0 99،394.0 69،828.0 79،110.0 

 

 صادرات  -1-3-2

اند. ارزش کل صادرات  کشور صادرات گوجه فرنگی داشته 129بیش از  2018های صورت گرفته، در سال  براساس بررسی

دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور مکزیک با صادرات  9.529.329.000گوجه فرنگی در دنیا 

کشور عمده صادرکننده  20دالر در صدر صادرکنندگان گوجه فرنگی دنیا قرار داشته است. در جدول ذیل  2.260.996.000

 اند. گوجه فرنگی در دنیا ذکر شده

 

 : کشورهای عمده صادرکننده گوجه فرنگی در دنیا6جدول 
Exporters 

Unit: US Dollar 

thousand 

Exported 

value in 

2014 

Exported 

value in 

2015 

Exported 

value in 

2016 

Exported 

value in 

2017 

Exported 

value in 

2018 

World 9،424،381 8،506،684 8،737،371 9،054،724 9،529،329 

Mexico 1،794،332 1،833،864 2،105،265 1،943،161 2،260،996 

Netherlands 1،990،901 1،819،974 1،744،722 1،972،500 1،919،738 

Spain 1،301،902 1،083،076 1،070،495 1،140،930 1،096،028 

Morocco 481،422 437،762 512،007 578،154 686،784 

Canada 347،473 312،730 375،941 415،971 411،723 

France 420،828 348،620 355،110 380،486 369،788 

United States of 

America 
365،021 334،819 351،855 333،441 325،046 

Turkey 426،490 365،279 239،875 290،138 289،827 

Belgium 304،254 290،282 287،861 304،443 283،845 

Iran, Islamic 

Republic of 
170،740 132،428 139،159 154،400 244،739 

China 122،082 141،634 170،254 216،812 207،269 

Azerbaijan 48،875 57،841 94،174 151،595 177،381 

Jordan 399،004 331،593 255،907 223،392 168،274 

Italy 261،053 203،590 191،429 156،781 160،134 

Afghanistan 1،629 3،935 21،888  94،580 

Poland 96،023 79،748 65،832 65،609 78،986 



 

 

Portugal 46،500 53،627 50،060 61،683 63،784 

Belarus 83،864 71،993 66،358 72،427 53،700 

Uzbekistan 22،262 36،156 28،004 41،009 46،612 

Germany 40،556 37،183 31،375 38،456 42،992 

 

 تراز تجاری  -1-3-3

وضعیت مقصود از تراز، اختالف میان واردات و صادرات گوجه فرنگی توسط کشورهای مختلف است که این تراز بسته به 

تواند مثبت یا منفی باشد. کشوری که صادرات آن بیشتر باشد تراز آن مثبت و بالعکس کشوری که واردات آن بیشتر  کشور می

کشور نخست  20ها، در جدول ذیل تنها تراز  باشد، به تبع ترازش منفی خواهد بود. در اینجا نیز به دلیل گسترده بودن داده

 ن نیز در بین آنها وجود دارد.ذکر شده است که نام کشور ایرا

 : تراز تجاری کشورهای مختلف دنیا در گوجه فرنگی7جدول 

Partners 

Unit: US Dollar 

thousand 

Balance in 

value in 

2014 

Balance in 

value in 

2015 

Balance in 

value in 

2016 

Balance in 

value in 

2017 

Balance in 

value in 

2018 

World -1،502 -82،415 -22،842 -115،634 90،110 

Mexico 1،761،532 1،815،831 2،104،408 1،939،419 2،259،770 

Netherlands 1،636،697 1،514،666 1،437،925 1،625،898 1،599،698 

Spain 1،207،679 961،629 956،754 1،007،305 950،217 

Morocco 481،395 437،761 512،007 578،153 686،774 

Turkey 426،429 364،853 239،305 289،688 288،982 

Iran, Islamic 

Republic of 
170،740 132،428 139،159 154،400 244،739 

China 122،082 141،634 170،254 216،812 207،269 

Belgium 132،353 150،933 146،172 159،588 183،501 

Azerbaijan 48،863 57،753 86،323 149،245 176،832 

Jordan 399،004 331،593 255،870 223،283 168،212 

Canada 24،805 286 29،978 84،638 89،654 

Afghanistan 1،629 3،935 21،888  68،209 

Uzbekistan 22،262 36،070 27،969 41،009 46،458 

Egypt 70،936 72،860 65،999 31،664 41،518 

Tunisia 22،736 18،817 25،182 23،900 39،805 

Albania 11،374 20،396 24،579 32،288 35،899 

Malaysia 31،900 33،011 30،342 31،003 28،763 

Guatemala 26،370 16،130 27،150 17،857 23،917 

India 93،561 66،904 76،080 14،064 23،414 



 

 

Armenia -145 1،439 18،801 13،440 22،092 

 

 

 بررسی وضعيت ايران -2

محصول منتخب خیار  2ای ) در بررسی وضعیت موجود کشور نخست به بررسی آمار و اطالعات وضعیت محصوالت گلخانه

کنیم که عمده کشورهای  پردازیم. در هر یک از این محصوالت بررسی می سال اخیر می 5و گوجه فرنگی( در کشور، طی 

ی اصلی صادرکننده این محصوالت به ایران چه کشورهایی واردکننده این محصوالت از ایران کدامند و همچنین کشورها

 هستند.

 خيار  -2-1

 واردات  -1 -2-1

 سال مورد بررسی، کشور واردات خیار نداشته است. 5ها آمارهای رسمی، در  براساس بررسی

 صادرات  -2-1-2

است. ارزش کل صادرات خیار کشور صادرات خیار داشته  25به  2018های صورت گرفته، ایران در سال  براساس بررسی

 88.453.000دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور عراق با واردات  116.220.000برابر با  2018کشور در سال 

دالر خیار از ایران، در صدر واردکنندگان گوجه از ایران قرار داشته است. واردات خیار سایر کشورها از ایران به شرح جدول 

 ذیل است.

 

 : کشورهای عمده واردکننده خیار از ایران8جدول 
Importers Exported 

value in 

2014 

Exported 

value in 

2015 

Exported 

value in 

2016 

Exported 

value in 

2017 

Exported 

value in 

2018 

World 115،795 86،841 114،039 89،591 116،220 

Iraq 74،982 59،646 82،752 58،543 88،453 

Russian Federation 30،772 20،112 22،878 20،477 14،219 

Qatar 0 3 0 3،308 3،912 

United Arab Emirates 1،694 2،072 1،532 1،303 3،355 

Afghanistan 1،794 1،221 1،522 1،504 1،444 

Azerbaijan 2،971 1،555 2،425 2،033 1،213 

Kazakhstan 695 443 674 928 915 

Georgia 59 86 563 380 763 

Turkmenistan 2،028 1،442 1،039 587 603 

Armenia 346 82 98 227 538 

Oman 28 12 48 115 305 

Belarus 0 0 67 61 177 

Ukraine 9 10 130 98 108 



 

 

Pakistan 33 0 1 0 90 

Uzbekistan 0 0 2 0 34 

United Kingdom 3 0 222 10 24 

Kuwait 0 0 0 5 18 

Kyrgyzstan 19 1 6 0 17 

Argentina 0 0 0 0 8 

Latvia 0 0 0 0 8 

 

 تراز تجاری -2-1-3

تواند مثبت یا  منظور از تراز تجاری، اختالف میان واردات و صادرات خیار کشور است که این تراز بسته به وضعیت کشور می

اگر واردات کشور بیشتر باشد، تراز منفی خواهد بود. در منفی باشد. اگر صادرات کشور بیشتر باشد تراز مثبت و بالعکس 

 کشوری که بیشترین حجم تجارت در حوزه خیار با ایران را دارند، ذکر شده است. 20جدول ذیل تراز 

 : تراز تجاری کشور در تجارت خیار9جدول 
Partners Balance in 

value in 

2014 

Balance in 

value in 

2015 

Balance in 

value in 

2016 

Balance in 

value in 

2017 

Balance in 

value in 

2018 

World 115،795 86،841 114،039 89،591 116،220 

Iraq 74،982 59،646 82،752 58،543 88،453 

Russian Federation 30،772 20،112 22،878 20،477 14،219 

Qatar 0 3 0 3،308 3،912 

United Arab Emirates 1،694 2،072 1،532 1،303 3،355 

Afghanistan 1،794 1،221 1،522 1،504 1،444 

Azerbaijan 2،971 1،555 2،425 2،033 1،213 

Kazakhstan 695 443 674 928 915 

Georgia 59 86 563 380 763 

Turkmenistan 2،028 1،442 1،039 587 603 

Armenia 346 82 98 227 538 

Oman 28 12 48 115 305 

Belarus 0 0 67 61 177 

Ukraine 9 10 130 98 108 

Pakistan 33 0 1 0 90 

Uzbekistan 0 0 2 0 34 

United Kingdom 3 0 222 10 24 

Kuwait 0 0 0 5 18 

Kyrgyzstan 19 1 6 0 17 



 

 

Argentina 0 0 0 0 8 

Latvia 0 0 0 0 8 

 

 

 گوجه فرنگی  -2-2

 واردات  -1 -2-3

 آمارهای رسمی، کشور واردات گوجه فرنگی ندارد.ها  براساس بررسی

 صادرات  -2-3-2

کشور صادرات گوجه فرنگی داشته است. ارزش کل صادرات  20به  2018های صورت گرفته، ایران در سال  براساس بررسی

عراق با واردات دالر بوده است که از بین کشورهای مختلف، کشور  244.739.000برابر با  2018گوجه فرنگی کشور در سال 

دالر گوجه فرنگی از ایران، در صدر واردکنندگان گوجه از ایران قرار داشته است. واردات گوجه فرنگی سایر  170.196.000

 کشورها از ایران به شرح جدول ذیل است.

 : کشورهای عمده واردکننده گوجه فرنگی از ایران10جدول 
Importers 

Unit: US Dollar 

thousand 

Exported 

value in 

2014 

Exported 

value in 

2015 

Exported 

value in 

2016 

Exported 

value in 

2017 

Exported 

value in 

2018 

World 170،740 132،428 139،159 154،400 244،739 

Iraq 149،975 112،186 110،893 95،847 170،196 

Russian Federation 1،532 1،637 6،302 9،753 22،187 

United Arab Emirates 1،838 3،084 6،185 6،569 19،287 

Afghanistan 11،965 9،579 10،372 21،147 18،956 

Qatar 0 14 1 7،210 8،389 

Turkmenistan 1،680 3،616 2،054 626 1،652 

Oman 22 67 193 500 1،490 

Kazakhstan 1،133 732 1،311 1،321 1،383 

Azerbaijan 1،873 731 1،516 363 499 

Armenia 11 4 17 8 225 

Pakistan 421 383 177 10،981 221 

Georgia 15 13 8 10 116 

Ukraine 0 12 22 29 58 

Bahrain 0 0 0 0 22 

Kuwait 6 45 8 25 20 

Belarus 33 12 6 0 15 

Syrian Arab Republic 0 0 0 0 11 

Uzbekistan 0 47 19 0 5 



 

 

Cyprus 0 0 0 0 5 

Timor-Leste 0 0 0 0 2 

 

 

 تراز تجاری -2-3-3

تواند  منظور از تراز تجاری، اختالف میان واردات و صادرات گوجه فرنگی کشور است که این تراز بسته به وضعیت کشور می

خواهد  مثبت یا منفی باشد. اگر صادرات کشور بیشتر باشد تراز مثبت و بالعکس اگر واردات کشور بیشتر باشد، تراز منفی

 کشوری که بیشترین حجم تجارت در حوزه گوجه فرنگی با ایران را دارند، ذکر شده است. 20بود. در جدول ذیل تراز 

 

 : تراز تجاری کشور در تجارت گوجه فرنگی11جدول 
Partners 

Unit: US Dollar 

thousand 

Balance in 

value in 

2014 

Balance in 

value in 

2015 

Balance in 

value in 

2016 

Balance in 

value in 

2017 

Balance in 

value in 

2018 

World 170،740 132،428 139،159 154،400 244،739 

Iraq 149،975 112،186 110،893 95،847 170،196 

Russian Federation 1،532 1،637 6،302 9،753 22،187 

United Arab Emirates 1،838 3،084 6،185 6،569 19،287 

Afghanistan 11،965 9،579 10،372 21،147 18،956 

Qatar 0 14 1 7،210 8،389 

Turkmenistan 1،680 3،616 2،054 626 1،652 

Oman 22 67 193 500 1،490 

Kazakhstan 1،133 732 1،311 1،321 1،383 

Azerbaijan 1،873 731 1،516 363 499 

Armenia 11 4 17 8 225 

Pakistan 421 383 177 10،981 221 

Georgia 15 13 8 10 116 

Ukraine 0 12 22 29 58 

Bahrain 0 0 0 0 22 

Kuwait 6 45 8 25 20 

Belarus 33 12 6 0 15 

Syrian Arab Republic 0 0 0 0 11 

Uzbekistan 0 47 19 0 5 

Cyprus 0 0 0 0 5 

Timor-Leste 0 0 0 0 2 

 



 

 

 بررسی وضعیت استان تهران -3

ای منتخب، به بررسی سطح زیرکشت و میزان تولید  منظور بررسی وضعیت موجود استان تهران در زمینه محصوالت گلخانهبه 

 پردازیم. شهرستان استان تهران می 16و همچنین عملکرد هر یک از 

 خیار  -3-1

تن  662.150هکتار سطح زیر کشت خیار است که در سال گذشته در مجموع بیش از  2.247در کل استان تهران، در مجموع 

 21و  65های استان تهران، شهرستان پیشوا و ورامین به ترتیب با دارا بودن  محصول برداشت شده است. در میان شهرستان

های نخست و دوم تولید  درصد از تولیدات خیار استان تهران، در رده 21.5و  66درصد از سطح زیر کشت و نیز در حدود 

 اند.  خیار در سطح استان بوده

 های استان تهران : میزان تولید و سطح زیرکشت خیار در شهرستان28جدول 

 تولید )تن( سطح )هکتار( نام شهرستان ردیف

 درصد میزان درصد میزان

 %0.2 1،404 %0.2 5 اسالمشهر 1

 %0.4 2،450 %0.4 10 بهارستان 2

 %9.1 60،059 %9.1 205 پاکدشت 3

 %0.0 0 %0.0 0 پردیس 4

 %65.9 436،626 %65.8 1،478 پیشوا 5

 %0.0 85 %0.0 0 تهران 6

 %0.0 300 %0.1 2 دماوند 7

 %0.5 3،591 %0.6 13 رباط کریم 8

 %0.6 3،688 %0.6 13 ری 9

 %0.0 0 %0.0 0 شمیرانات 10

 %0.6 3،888 %0.6 14 شهریار 11

 %0.0 118 %0.0 1 فیروزکوه 12

 %0.0 0 %0.0 0 قدس 13

 %0.9 6،032 %0.9 21 قرچک 14

 %0.4 2،403 %0.4 9 مالرد 15

 %21.4 141،508 %21.2 476 ورامین 16

 %100.0 662.152 %100.0 2.247 جمع کل

 

 گوجه فرنگی  -3-2

تن  434هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی است که در سال گذشته در مجموع بیش از  7در کل استان تهران، در مجموع 

 20و  52های استان تهران، شهرستان بهارستان و مالرد به ترتیب با دارا بودن  محصول برداشت شده است. در میان شهرستان

های نخست و دوم  درصد از تولیدات گوجه فرنگی استان تهران، در رده 32و  34.5درصد از سطح زیر کشت و نیز در حدود 

 اند.  تولید گوجه فرنگی در سطح استان بوده



 

 

 

 های استان تهران : میزان تولید و سطح زیرکشت گوجه فرنگی در شهرستان30جدول 

 تولید )تن( سطح )هکتار( نام شهرستان ردیف

 درصد میزان درصد میزان

 %0.0 0 %0.0 0 اسالمشهر 1

 %34.5 150 %52.1 3.8 بهارستان 2

 %13.9 60.36 %13.7 1 پاکدشت 3

 %0.0 0 %0.0 0 پردیس 4

 %0.0 0 %0.0 0 پیشوا 5

 %0.0 0 %0.0 0 تهران 6

 %5.5 24 %4.1 0.3 دماوند 7

 %0.0 0 %0.0 0 رباط کریم 8

 %13.8 60 %9.6 0.7 ری 9

 %0.0 0 %0.0 0 شمیرانات 10

 %0.0 0 %0.0 0 شهریار 11

 %0.0 0 %0.0 0 فیروزکوه 12

 %0.0 0 %0.0 0 قدس 13

 %0.0 0 %0.0 0 قرچک 14

 %32.2 140 %20.5 1.5 مالرد 15

 %0.0 0 %0.0 0 ورامین 16

 %100.0 434 %100.0 7 جمع کل

 

  

 شناسی وضع موجود آسيب -4

ای وجود دارد به آرا و نظرات  های موجود در صادرات محصوالت گلخانه در این بخش به منظور شناسایی و استخراج آسیب

های عمیق به بررسی  مراجعه نمودیم و در قالب مصاحبهداران  مسئولین، متخصصین، صادرکنندگان، اساتید دانشگاه و گلخانه

 این موضوع پرداختیم.

 که جهت مصاحبه به آنها مراجعه شده است به شرح ذیل است:اسامی و سمت خبرگانی 

 (مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی سازمان توسعه و تجارت) بازاریمهندس 

 (تجارت سازمان توسعه تجارت ریزی برنامهمدیر کل دفتر ) ایزدیانمهندس 

هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصوالت معاون کل سابق سازمان توسعه و تجارت و عضو ) کرمانشاهیمهندس 

 (کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

 (ئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی) نورانیانمهندس 

 (عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی) نیاورانیمهندس 



 

 

 (ازرگانی ایراندبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ب) دکتر قاسمی

 (هیئت علمی گروه بازرگانی خارجی) دکتر میرعبدا.. حسینی

 (هیئت علمی گروه بازرگانی خارجی)دکتر مالکی 

 (بخش توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی) دکتر رستمی

 (بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی) دکتر صالح

 (رانمعاون صادرات سازمان جهاد کشاورزی ته) مهندس نظری مقدم

 (مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی) دکتر نوروزی

 استان تهرانداران  جمعی از گلخانه

 های موجود آسیب  -4-1

توان اینگونه  های صورت گرفته در خصوص روند صادرات گوجه فرنگی و خیار در بیست سال گذشته می بر اساس بررسی

سانات زیادی همراه بوده است. یکی از بزرگترین مشکالتی که عمدتاً در زمینه گیری نمود که این روند همواره با نو نتیجه

ریزی برای  صادرات این محصول از کشور وجود داشته، نوسانات زیاد قیمت داخلی گوجه فرنگی و خیار است که برنامه

این محصول از طریق ایجاد تقویت ریزی دقیق جهت تولید پایدار  کند. لذا انجام برنامه صادرات را بعضاً با مشکل مواجه می

های مختلف شامل صنایع تبدیلی، مصرف به صورت تازه خوری و صادرات یکی از  منظم کشت و تعیین سهم مصارف بخش

 های مورد  نیاز در این بخش است.  مهم ترین ضرورت

ز محصوالت کشاورزی مشکل دیگر وجود ضایعات پس از برداشت محصول است که البته این مسئله در خصوص بسیاری ا

های نامناسب  ای استاندارد و همچنین شیوه دیگر در کشور نیز صادق است که عمده آن ناشی از کمبود امکانات سردخانه

حفظ و نگهداری محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی و خیار  در مرحله پس از برداشت است که موجبات تقلیل 

 شود.  ترین عامل در افزایش سهم بازارهای صادراتی محسوب می یتی که مهمسازد. کیف کیفیت محصول را فراهم می

یکی دیگر از مسائلی که در این زمینه قابل ذکر است مشکالت مربوط به ناوگان حمل و نقل محصوالت است. محصول 

خچال دار و تریلرهای گوجه فرنگی و خیار به دلیل ماهیت فساد پذیر آن به امکانات و تجهیزات مناسب نظیر کانتینرهای ی

دار و  مخصوص جهت حمل نیاز دارد، لذا سرمایه گذاری در زمینه خرید ماشین آالت مخصوص و کانتینرهای یخچال

ها و انبارهای مناسب و استاندارد در محل تولید و برداشت محصول، یکی  نوسازی تجهیزات موجود حمل و ایجاد سردخانه

بایست انجام گیرد. توجه به مسائلی نظیر ضعف در  در زمینه بهبود جریان صادرات می ترین اقداماتی است که دیگر از مهم

های نوین در این ارتباطات نیز یکی دیگر از معضالت پیش روی صادرات  بندی و عدم استفاده از تکنولوژی های بسته سیستم

 گردد.  این محصوالت به سایر کشورها قلمداد می

 

 ای نهصادرات محصوالت گلخا  -4-2

نکاتی باید  المللی، بازارهای بین درای و نفوذ  از دیدگاه فعاالن و کارشناسان در راستای توسعه صادرات محصوالت گلخانه

مورد توجه مسئولین، سیاست گذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان این محصوالت قبل از ورود به بازارهای صادراتی مورد 

 توجه قرار گیرد. 

هایی  المللی یک سری نکات و پیش زمینه ای )خیار، گوجه فرنگی ( به بازارهای بین صادرات محصوالت گلخانهدر جهت 

بایست مورد توجه قرار گیرد. اولین و مهمترین نکته اصالح الگوی کشت این محصوالت در  برای ورود به این بازارها می

المللی  بایست در گام اول و قبل از ورود به بازارهای بین ی میجهت تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد است. به عبارت



 

 

المللی باالخص بازار کشورهای توسعه یافته پذیرای هر نوع محصولی  توسعه کشت صادراتی مدنظر قرار گیرد. بازارهای بین

م. یک چالش عمده با هر کیفیتی نیست. در کشورهای توسعه یافته ما شاهد استانداردهای بهداشتی و کیفیت خاصی هستی

برای صادرکنندگان این است که باید استانداردها و الزامات بهداشت و ایمنی مطرح شده از سوی کشورهای هدف صادراتی 

ها به علت عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی اعم از  تجاوز سموم کشاورزی بیش از  در برخی سال را رعایت کنند. بعضاً

کنندگان در بازار صادراتی  ین مطابقت نداشتن کیفیت محصوالت با نیاز و خواسته مصرفهمچن حد مجاز در محصوالت  و

ای بر این  بایست نظارت و کنترل ویژه های نظارتی می محصوالت ما مرجوع گردیده است. بنابراین حتما از جانب دستگاه

ت برای افزایش صادرات این بایس موضوع صورت گیرد که با چنین معضالت و مشکالتی مواجه نشویم. همچنین می

 های الزم جهت دسترسی به زنجیره ارزش جهانی حمایت الزم به عمل آید.  محصوالت برای کسب گواهینامه

تراز آن حفظ بازارهای صادراتی و حفظ سهم بازار است.  صادرات محصوالت به کشورهای هدف مسئله مهمی است؛ اما مهم

بایست یک  سته باشد همیشه باید مد نظر قرار گیرد. برای حفظ و افزایش سهم بازار میاین نکته که صادرات باید مستمر و پیو

صادرات مستمر به کشورهای هدف صادراتی داشته باشیم. اینکه در بعضی مقاطع زمانی صادرات را متوقف کنیم بسیار تأثیر 

اشت.عالوه بر آن  صادرکننده ما دچار نامطلوبی بر سهم بازار، برند و جایگاه محصول ما در اذهان مشتریان خواهد د

ای روسیه بر صادرکننده ما به علت خالی  ای که فروشگاه زنجیره مثال جریمه برایای سنگین خواهد شد.  های جریمه هزینه

های تنظیم بازاری صادرات خود را به کلی متوقف  نگه داشتن شلف از محصول گوجه فرنگی اعمال کرد. اینکه در اثر سیاست

  به صادرات مستمر و سهم بازارمان لطمه خواهیم زد. کنیم

ای گذر کرده  دهد این کشورها از سیستم حمایتی و مداخله ترنشان می های تنظیم بازار کشورهای توسعه یافته بررسی سیاست

و یا در  های جبرانی تغییر جهت داده اند و از حمایت قیمتی به سوی حمایت درآمدی و از حمایت مستقیم به سمت حمایت

های کشاورزی و نحوه دخالت دولت در بازار این کشورها به صورت مستقیم  های اخیر سیاست حال تغییر هستند، ولی تا سال

و در راستای تنظیم بازار داخلی بوده است. بر این اساس این کشورها به سمت بهینه نمودن مصرف منابع، بهبود ارزش افزوده 

 یق بخش خصوصی و آزادسازی کشاورزی و اصالح ساختار بازاریابی حرکت کرده اند. کشاورزی، تحقیق و توسعه، تشو

های تنظیم بازار در ایران حاکی از آن است که سیاست قیمت گذاری در دوره برنامه اول توسعه اقتصادی به  مطالعه سیاست

راستای نیل خودکفایی سیاست قیمت صورت تضمینی و تثبیتی بوده است. دولت از یک سو برای افزایش تولید داخل و در 

ها برای حمایت از  نمود و از سوی دیگر اقدام به تثبیت قیمتتضمینی را در مورد محصوالت کشاورزی اجرا می

های فراوانی در پی داشت، زیرا سیاست قیمت تضمینی هر چند در ظاهر برای حمایت  کرد. این امر هزینه کنندگان می مصرف

ها همواره به ضرر  دهد که این قیمت های داخلی و خارجی در این دوره نشان می د؛ اما بررسی قیمتاز تولید کنندگان بو

های واقعی  های تضمینی را در سطح پایین تری از قیمت کنندگان قیمت بخش کشاورزی بوده و دولت برای حمایت از مصرف

یتی کاربردی عام یافت. افزایش شدید قیمت نرخ ارز و بندی کاال به همراه قیمت تثب دهد. در این دوره روش سهمیه قرار می

 های تعدیل به سمت سیاست تثبیت گشت.  به دنبال برنامه تعدیل اقتصادی باعث چرخش از سیاست

دهد، دولت این کشورها با برنامه اعطای  های تنظیم بازار گوجه فرنگی و خیار در اتحادیه اروپا نشان می مروری بر سیاست

های صادراتی از این صنعت  های وارداتی و پرداخت یارانه ستقیم به تولید کنندگان این محصوالت، اعمال تعرفههای م یارانه

آورد. سیستم اعطای یارانه کشورهای اتحادیه اروپا نه تنها در خصوص گوجه فرنگی فرآوری شده بلکه  حمایت به عمل می

های دولت از این صنعت باعث شده که صنعت  در واقع حمایت گردد. در خصوص بازارهای میوه و سبزیجات نیز اعمال می

فرآوری گوجه فرنگی اتحادیه اروپا به همراه ایالت متحده در سطح جهان از مهمترین بازیگران این صنعت قلمداد گردند. از 

دگان و سیاست های مستقیم و به فرآوری کنن تاکنون حمایت داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل پرداخت 1978سال 



 

 

به بعد تولید کنندگان گوجه فرنگی و  2001تعیین حداقل قیمت برای تولید کنندگان گوجه فرنگی و خیار بوده است. از سال 

یورو دریافت نمودند. به عالوه در کشورهای اتحادیه اروپا اعطای  31.31خیار در این کشورها به ازای هر تن گوجه 

بایست یک عزم جدی و  بنابراین میگردد.  خی از کنسروهای گوجه فرنگی اعمال میهای صادراتی در خصوص بر یارانه

 گذاری مناسب و حمایتی در جهت صادرات پیوسته و مستمر داشته باشیم.  سیاست
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در این زمینه است. مسائل و معضالت زیرساختی و لجستیکی از دیگر موضوعات مورد عنایت تمام کارشناسان و فعاالن 

مسائل و معضالتی که در این بخش وجود دارد بعضا یکی از موانع صادرات بوده است و با عنایت ویژه به این حوزه و بهبود 

المللی حتی به کشورهای دور نیز نفوذ کرد. به تفصیل به نکات و  توان تا حد زیادی به بازارهای بین های تجاری می زیرساخت

 ای خواهیم پرداخت. های تجاری و حتی تولیدی محصوالت گلخانه حول موضوع زیرساخت مطالب ارائه شده

های تجاری مدرن، گسترده و کارآمد از شرایط اساسی موفقیت در بازارهای صادراتی و رقابتی  خدمات لجستیک و زیرساخت

خت توسعه یافته باعث کاهش تأثیر ها نقش اساسی در عملکرد مؤثر یک نظام صادراتی دارد. زیرسا امروزی است. زیرساخت

ای و مرتبط ساختن آن با  فاصله بین مناطق و بازارها و در نتیجه باعث همگرایی و یکپارچگی واقعی در بازار ملی و منطقه

 گردد.  ای پایین می بازارهای سایر کشورها و مناطق مختلف جهان با هزینه

باعث  -مثل جاده ها، راه آهن، بنادر و حمل و نقل هوایی با کیفیت -های مؤثر حمل و نقل کاال، افراد و خدمات  شیوه

شود که فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان بتوانند کاالها را به طور مطمئن و به موقع به بازار برسانند. در گزارش رقابت  می

های  ر حوزه زیرساختها است که د مولفه رقابت پذیری، زیرساخت 12پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد نیز یکی از 

هایی  شامل کیفیت زیرساخت جاده ها، راه آهن، بنادر، حمل و نقل هوایی،  بندی و مشتمل برمؤلفه عمومی و خاص دسته

ها است. سهولت ارتباط صادرکنندگان با شبکه لجستیک تجاری به عوامل داخلی نظیر زیرساخت  کیفیت مجموعه زیرساخت

الملل باید  ستیک مرتبط با تجارت بستگی دارد. صادر کنندگان برای رقابت در عرصه بینهای تجاری و بازار لج ها، رویه

 المللی عرضه کنند.  ها و خدمات را به موقع و با هزینه مبادله کمی در سطح بین بتوانند کاال

  
های مبادله، کاهش  هم اینک کارآمدی حوزه لجستیک تجاری از مهم ترین راهبردهای بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه

هایی  قیمت تمام شده، افزایش بهره وری ملی و رشد ثروت کشورها است. بر اساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمان

ها داشته اند و مشتریان و  های کالنی در این حوزه های چشمگیر و صرفه جویی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفت

 بت منتفع شده اند. کنندگان از این با مصرف

های تجارت و حمل و  های تجاری با توجه به مؤلفه های: کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی، کیفیت زیرساخت زیرساخت

ها و  نقل، سهولت انجام حمل و نقل با قیمت رقابتی، ظرفیت و کیفیت خدمات لجستیک، امکان ردیابی و ردگیری محموله

بر اساس اطالعات آماری و گزارشات ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و پیش رو  میزان تحویل به موقع محموله هاست.

و موفق جهانی جایگاه مطلوبی ندارد و در این بخش ضعیف عمل کرده است. از بررسی شش مولفه شاخص عملکرد تجاری، 

با قیمت رقابتی، امکان ردیابی یا  چهارنماگری که شدیداٌ لجستیک تجاری ایران را کاهش داده اند، سهولت انجام حمل و نقل

ها و کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی است. در مقابل تنها یک نماگر در  ردگیری محموله ها، میزان تحویل به موقع محموله

های فعلی لجستیک، با  بهبود این شاخص مؤثر بوده است: ظرفیت و کیفیت لجستیک. با همین ظرفیت و زیرساخت

 ین چهارمؤلفه مذکور، امکان ارتقای جایگاه لجستیک تجاری ایران وجود دارد. بازتخصیص بهینه در ا
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ای که کارشناسان نیز به آن اذعان داشتند  از دیگر موضوعات حائز اهمیت در نظام بازاریابی محصوالت منتخب گلخانه

موضوع زنجیره ارزش محصوالت منتخب گلخانه است. این زنجیره باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و هر چه بیشتر و 

تواند هم  ه با قیمت رقابتی تالش گردد. توجه به این موضوع میبهتر در جهت تولید محصوالت با کیفیت صادراتی همرا

قیمت و هم کیفیت این محصوالت را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این قسمت هر آنچه  تولید کنندگان، صادرکنندگان، 

 گردد.  کارشناسان بیان داشته اند ذکر می

ای در  زایش سرعت ارائه محصول یا خدمت به مشتری از اهمیت ویژههمان طور که قبالً ذکر گردید امروزه کاهش هزینه و اف

ها و افزایش قدرت و سرعت پاسخگویی خود،  کنند با کاهش هزینه های اقتصادی سعی می دنیا برخوردار شده است. بنگاه

با بهره گرفتن از  های تولیدی و اقتصادی المللی جذب نمایند. لذا صاحبان فعالیت مشتریان بیشتری را در سطح ملی و بین

توانند نه تنها در  ای در کاهش هزینه و افزایش سرعت پاسخگویی دارند می مفاهیم لجستیک و زنجیره تأمین که نقش عمده

های چشمگیری حاصل نمایند بلکه خواهند توانست قدرت رقابت پذیری  گسترش بازار محصوالت خود در داخل موفقیت

 المللی افزایش دهند.  ای و بین خود را در صادرات منطقه

های تولیدی )کارخانجات تولید نهاده(، کشاورزان،  بنابراین زنجیره ارزش در بخش کشاورزی بسیار پیچیده بوده و شامل نهاده

کنندگان  باشد که همگی باید تقاضاهای گوناگون مصرف فروشان می های مواد غذایی و خرده فروشان، تجار، شرکت عمده

ای پایدار و رضایت بخش پاسخ دهند. برای هماهنگی با این ساختار، الزم است  و نهایی( را به شیوه ای )کاالهای واسطه

های مختلف تولید، تدارکات، فراوری، ذخیره، توزیع، حمل و نقل و سایر خدمات مرتبط با بخش کشاورزی به خوبی  بخش

کیفیت و با قیمت مناسب، دسترسی آسان کشاورز به های کمیاب، یا  ریزی و مدیریت شوند. تأمین به موقع نهاده برنامه

سازی محصوالت، بهبود سیستم حمل و نقل و  های تولیدی، کاهش ریسک تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره نهاده

های مبادله و  کنندگان، با کاهش هزینه تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف ای می توزیع مناسب محصوالت گلخانه

 ایعات در افزایش درآمد و سودآوری کشاورزان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی مؤثر واقع شود. ض

     نخیارو گوجه فرنگی در استان تهرا زنجیره ارزش محصول :3نمودار 

                                 

 



 

 

 

رنگی  ترسیم شده است و با توجه به هر بخش به این گوجه ف و محصول خیار دو زنجیره زنجیره ارزش  فوق نموداردر 

های انجام شده با گلخانه  گردد. البته در همین بخش طی مصاحبه زنجیره نکاتی در جهت صادرات محصوالت منتخب ذکر می

  .داران پیشوا و ورامین به مشکالت تولیدی آنان که در ابتدای زنجیره ارزش هستند نیز اشاره شده است
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توسعه  مسالهتوجه به  ،شود ای مشاهده می همان طور که در ابتدای زنجیره ارزش محصوالت خیار و گوجه فرنگی گلخانه

ای برخوردار است. با این حال با واکاوی و بررسی  کشت صادراتی و تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد از اهمیت ویژه

هایی  ها و حمایت ه شدیم برای تولید محصوالت با کیفیت صادراتی نیازمند یک سری پیش نیازمشکالت گلخانه داران متوج

 شود. ای که از آنان به عمل آمد اشاره می است. در این بخش به مشکالت بخش تولید زنجیره ارزش با مصاحبه

لید محصوالت گلخانه ای، نهاده بذر یکی از مهمترین مسئله در تو:  ای وابستگی شدید به واردات بذر محصوالت گلخانه -1

گردد. با  ای از جمله خیار و گوجه فرنگی از طریق واردات تأمین می درصد بذر مصرفی محصوالت گلخانه 100است. تقریبا 

توجه به نظر کارشناسان و رئیس اتحادیه گلخانه داران، دانش تولید بذر این محصوالت در داخل کشور وجود دارد که باید 

های الزم نیز فراهم شود تا بتوان به این مهم دست  گذاری و حمایت الزم از آن به عمل آید و امکانات و زیرساخت سرمایه

های اخیر نیز به دلیل وجود  یافت. وابستگی کامل به واردات بذر عالوه بر تأثیرپذیری از نوسانات قیمت جهانی، در سال

ش شدید هزینه بذر شده است. متاسفانه با وجود افزایش قیمت بذر وارداتی، های ظالمانه علیه ایران، منجر به افزای تحریم

ها امکان واردات بذر از اسپانیا و هلند وجود ندارد و به  کیفیت آن نیز به شدت کاهش یافته است. با توجه به اعمال تحریم

با کیفیت صادراتی و تولید مناسب برخوردار ناچار بذور از کشور چین وارد شده اند که از کیفیت الزم برای دستیابی به تولید 

 نیستند. 

به بعد  1390با استناد به نظر گلخانه داران، هزینه کود و سم از سال : های تولیدی کود و سم های نهاده افزایش هزینه -2

ترو کیفیت  قیمت نازل های تولیدی کود و سم را با ، نهاده1390های قبل از سال  برابر شده است. آنها در سال 5تقریبا بیش از 

شده که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار  ها از کشورهای هلند و اسپانیا وارد می کردند. عمده این نهاده باالتر خریداری می

ها از کیفیت  های گزاف، این نهاده ها به شدت افزایش یافته و متاسفانه علی رغم پرداخت هزینه ، قیمت1390بودند. اما از سال 

شوند. حتی در برخی موارد، قارچ  بندی می رخوردار نیستند. کود و سم از کشور چین وارد شده و در داخل کشور بستهخوبی ب

کش یا سم مورد استفاده نه تنها موجب مهارت آفت یا بیماری نشده بلکه منجر به نابود شدن کل محصول گلخانه دار نیز 

 ها از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیستند.  های تولیدی، گلخانه هشده است. بنابراین با توجه به کیفیت پایین نهاد

متر مربع عنوان  3000ای کشور، حداقل اندازه گلخانه  در دستورالعمل نظام گلخانه: ها عدم اقتصادی بودن اندازه گلخانه -3

مترمربع باشد. مشایخی و قادری)  10000شده است. اما گلخانه داران معتقد هستند که حداقل اندازه اقتصادی گلخانه باید 

دهد با  های آنها نشان می ای در استان تهران پژوهشی را انجام دادند. یافته های گلخانه ( در مورد تحلیل مالی کشت صیفی1392

نه های این پژوهش، هزینه اولیه و جاری گلخا یابد. طبق یافته افزایش سطح و گستره گلخانه هزینه اولیه و جاری آن کاهش می

ریال/مترمربع/سال بوده که با افزایش اندازه گلخانه به  83270و  39100مترمربع، به ترتیب برابر با  1500با اندازه کمتر از 

 ریال/ مترمربع/سال کاهش یافته است.  46070و  27770ها به ترتیب  مترمربع این هزینه 10000بیش از 

های حمل و نقل: نبود کانتینرهای یخچال دار مناسب برای حمل و نقل  عدم وجود حمل و نقل مناسب و باال بودن هزینه -4

شود. از طرف دیگر برای صادرات به کشورهای همسایه، به عنوان  محصول منجر به افزایش ضایعات حین حمل و نقل می



 

 

کیفیت محصول منجر  مثال در مرز باید محصول جا به جا شده و به کانتینرهای روسی منتقل شود که این امر عالوه بر کاهش

های و ابزارهای توسعه  شود. از دیگر موضوعاتی که کارشناسان به آن پرداختند توجه به سیاست به افزایش ضایعات می

 صادرات این محصوالت است. 

 

 توسعه صادراتی ها سیاست   -4-6

های بازرگانی برگزار شد به یک سری ابزارها و  ای که با محققین و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش با جلسه

های  اشاره گردید. در این دیدار به بررسی برخی سیاستای  گلخانههای صادراتی جهت توسعه صادرات محصوالت  مشوق

 :گردد مستخرج از این جلسات اشاره می توسعه صادرات نیز اشاره شد. در این بخش به نکات و مطالب

های ارتقای صادرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار فراگیر و گستره وسیعی از مداخالت سیاسی  سیاست

های مالی به خدمات بازاریابی و تبلیغات را شامل  های مربوط به نرخ ارز، کمک را از جمله ارائه خدمات عمومی تا سیاست

 شود.  های ارتقای صادرات اشاره می ود. در این قسمت در مورد برخی سیاستش می

ای در میان  ای قابل مالحظه های ارتقای صادرات دارای پیشینه استرالیا در به کارگیری سیاست: های مستقیم صادراتی یارانه  -1

انتقال اطالعات و خدمات بازاریابی از جمله های مالی،  های مالیاتی، کمک کشورهای توسعه یافته است. اقداماتی نظیر مشوق

های ارتقای صادرات در استرالیا همیشه از قوانین سازمان تجارت جهانی پیروی کرده اند.  ست. برنامها ها این سیاست

المللی برای ایجاد محیط کسب و کار مناسب برای  های دولتی عمدتاً پیرامون مذاکرات تجاری و دیپلماسی بین تالش

 های کوچک و متوسط بوده است.  ندگان استرالیایی، به ویژه برای بنگاهصادرکن

های مناسب  ها به صادرات از طریق شناسایی شرکت به طور خاص اهداف تعیین شده عبارتند از: الف( افزایش انگیزه شرکت

ی صادرات تصادفی، ج( ها المللی آنها، ب( افزایش فرصت ریزی جهت مشارکت بین و تشویق آنها برای صادرات و برنامه

های جدید با پتانسیل جهانی برای صادرات، با هدف ارتقای تجارت در سطح ملی، ایالتی و محلی، د( افزایش  تشویق شرکت

های اتخاذ  ترین سیاست های خارج از کشور. یکی از مهم تعداد صادرکنندگان از طریق حمایت مداوم و تثبیت آنها در شبکه

های مالی در قالب  های کوچک و متوسط بوده است. کمک های مالیاتی به ویژه برای بنگاه شکل کمک های مالی به شده، کمک

های  های تسهیل صادرات مانند نمایندگی در خارج از کشور، بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات، مأموریت یک سری از طرح

 شود.  ها اجرا می تجاری و نمایشگاه

های مرتبط با توسعه صادرات، تنوع و ماندگاری در بازار که شامل برپایی نمایشگاه ها،  برنامه: های ارتقای صادرات برنامه  -2

 بازار سهم افزایش موجب تشویق کار و ساز عوامل عنوان به و گردد می …تبلیغات، ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی و

ها و تأمین  های مرتبط با ضمانت برنامه نمایند. جهانی را ایجاد می بازارهای در محصوالت تنوع و ماندگاری و صادراتی

های تأمین مالی صادرات و بهبود کیفیت عملکرد دولت ) پرداخت بودجه  اعتبارات که در قالب عوامل رفتاری شامل برنامه

 گردد.  های عامل می سنواتی(، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و بانک

ای شامل توسعه و ارتقای  ها و خدمات پشتیبانی صادرات که در قالب عوامل زمینه تبط با ارتقای زیرساختهای مر برنامه

 . گردد می …های مالی و بانکی و  های عمومی و تخصصی صادرات از جمله حمل و نقل، زیرساخت زیرساخت

ای کیفیت بسترهای قانونی و  عوامل زمینه سازی محیط که در قالب های مرتبط با ارتقای فضای کسب و کار و مساعد برنامه

ها و جوایز  های مرتبط با ارتقای نظام پرداخت مشوق گردد. برنامه سازی در دو حوزه خصوصی و دولتی را شامل می فرهنگ

ها  ریزی، ارزیابی و اطالع رسانی پرداخت جوایز و مشوق صادراتی که در قالب عوامل ساختاری شامل کیفیت نظام برنامه

 گردد.  می



 

 

تجربه کشور چین در خصوص حمایت از محصوالت کشاورزی به خصوص محصول گوجه فرنگی نیز نشان داد برای 

های ترجیحی در زمینه کشت این محصول  ریزی طوالنی مدت صورت گرفته و سیاست صنعت گوجه در این کشور برنامه

ت یارانه ترجیحی برای صادرات محصول و همچنین های دولت در این ارتباط معرفی سیاس شود. یکی از سیاست اجرا می

هایی به منظور تسریع حمل ونقل و حذف موانع محدود کننده مربوط به آن  های اعتباری است. به عالوه دولت برنامه حمایت

های ایجاد، گسترش و تولید و فرآوری محصول را از طریق  اتخاذ نموده و از طریق یک برنامه یکپارچه کلیه فعالیت

های تعاونی  های ترویجی و آموزشی در میان سازمان های اقتصاد روستایی مورد حمایت قرار داده است. توسعه فعالیت عاونیت

به منظور سازماندهی کشاورزان و سهیم نمودن آنها در دسترسی به اطالعات بازار و توجه به بحث مدیریت کیفیت، حمایت 

های گذشته مورد توجه دولت چین  هایی است که طی سال از دیگر فعالیت های تجاری از صنایع فرآوری و رفع محدودیت

 های بسیاری نیز در این زمینه انجام داده است.  بوده و سرمایه گذاری

های  توجه ویژه به برندینگ در برنامه بازاریابی: از دیگر موضوعاتی که صادرکنندگان این محصوالت به ضعف و کاستی  -3

المللی اشاره نمودند موضوع برندینگ محصوالت به خصوص گل شاخه بریده است. در ذیل به نکات  آن در بازارهای بین

پردازیم. موضوع برندینگ از موضوعات مهم در علم بازاریابی است. این مفهوم مطرح شده در خصوص مفهوم برندینگ می

کننده در حین خرید و پس از آن اهمیت  صرفکند. در بررسی رفتار م وجه تمایز محصول ما را با محصوالت رقبا مشخص می

دهد. در حین فرآیند خرید اولویت خرید با محصوالتی است که در اذهان مشتریان به واسطه برندشان  این موضوع را نشان می

ن کنندگان پس از خرید نشا ای دارند. مشتریان به سمت محصوالتی میروند که برند هستند. بررسی رفتار مصرف جایگاه ویژه

دهد رضایت آنان از خرید محصوالت برند به مراتب بیشتر است و همین امر منجر به تکرار خرید و وفاداری مشتریان  می

 شود. می

کنند. برای یک مشتری  کنند، حتی کودکان نیز درباره برند مورد عالقه خود بحث می افراد همیشه درباره برند صحبت می

ای از  مهم است. برند نظیر پول، معامله را تسهیل میکند. مشتریان در مواجه با مجموعه بالقوه، یک برند تجاری، یک راهنمای

توان کارکردشان را در یک گذرا سنجید،  توان چیزی از آنها خواند، و نمی محصوالت بی زبان یا محصوالتی که به سختی می

کنند. قیمت یک از بین بردن بالتکلیفی، راحت می ها، کار محصوالت را از نظر در  آنها و شوند. برندها و قیمت سردرگم می

سازد. ارزش  های متمایزش را آشکار می شناساند و جنبه سنجد، برند آن، محصول را می محصول ارزش پولی آن را می

سازد. معموالً با بررسی رفتار خرید  کارکردی، ارزش خوشایندی و لذت بخشی و ارزش نمادین محصول را آشکار می

کنندگان تمایل به خرید کاالهایی دارند که دارای برند هستند. چرا که برند به نوعی  شویم مصرف دگان متوجه میکنن مصرف

ضامن کیفیت و کاهش دهنده ریسک خرید است. وقتی مشتریان به دفعات محصولی با یک برند تجاری خاصی را خریداری 

 کنند.  ساس خاصی پیدا میکنند. به سرعت نسبت به کیفیت و ارزش پولی آن برند اح می

اند چرا که برای تصرف برند در جایگاه  ای ما در بازارهای هدف صادراتی در این بخش قوی عمل نکرده محصوالت گلخانه

های مناسب و حاوی  بندی ذهنی مشتریان چندین پیش زمینه وجود دارد از جمله رعایت کیفیت محصوالت و ارائه در بسته

بندی به خصوص در بازارهای توسعه یافته رعایت چنین نکاتی الزامی است.  ل بر روی بستهاطالعات و مشخصات محصو

دهند. ارانه برند شکیل به  کننده و مشتری اروپایی به امنیت غذایی و ارزش غذایی محصوالت بسیار اهمیت می مصرف

ص و در کل رعایت اصول های خا بندی خصوص در محصول گل شاخه بریده بسیار ضروری است. قراردادن در بسته

 بندی در این محصول بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است.  بسته

بایست مسائل فرهنگی بازار هدف صادراتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در بازار روسیه تعداد  البته همواره می

بندی باشد مورد استقبال قرار نخواهد گرفت چرا که  بایست حتما زوج باشد و اگر تعداد فرد در بسته بندی می ها در بسته گل



 

 

دانند. یا  یه دادن و هدیه گرفتن گل به تعداد فرد مزموم است و این نوع رفتار را ضد ارزش میهای روسی هد در فرهنگ خانم

دانند. ارائه محصول با چنین رنگی مورد استقبال چنین کشورهایی قرار  اینکه برخی کشورها رنگ زرد را رنگ شوم می

 ان مشتریان امکان پذیر نخواهد بود. نخواهد گرفت. پس بدون توجه به مسائل فرهنگی، برندسازی و نفوذ در اذه

المللی دارد و قدرت آن  المللی انکارناپذیر است. برند جهانی پدیداری و شخصیت بین در کل قدرت برند در بازاریابی بین

تر توسعه پیدا کند. همچنین برند ارزشمند، توانایی دارد که محصوالت خود را با قیمت باالتری  شود که راحت باعث می

خواهند که  کنند و بسیاری از افراد می نماید. بسیاری از برندها به عنوان یک محصول با کیفیت جایگاهی پیدا می عرضه

شناسند، پرداخت نمایند. به ویژه اگر برند تصویری داشته باشدکه با آنچه  پولشان را بیشتر برای محصوالت با کیفیتی که می

 آنها دوست دارند، در ارتباط باشد. 

بایست در راستا و حتی قبل از برندینگ محصوالت به آن توجه  بندی محصوالت صادراتی: از جمله نکاتی که می ستهب  -4

بندی که از طرفی ایمن محصوالت باشد و کیفیت و تازگی آنها را حفظ نماید و از  بندی مناسب است. بسته کنیم موضوع بسته

شد به طوری که جذاب بوده تا مشتری را به سمت خود جلب نماید. در طرف دیگر متناسب با سلیقه مشتریان بازار هدف با

این راستا سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوی یاری دهنده تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت توسعه صادرات و یاری 

تی را به صادرکنندگان خدما "بندی صادراتی سازمان توسعه تجارت گروه بسته"آنها در امر صادرات در این بخش در قالب 

 کنیم. کند که به صورت اجمالی به معرفی اقدامات و وظایف این بخش اشاره میارائه می

های حمایتی و هدایتی در جهت توسعه و ارتقاء سطح کیفی  بندی، اعمال سیاست نقش این سازمان در زنجیره ارزش بسته

بندی  باشد. گروه بسته بندی صادراتی این سازمان می گروه بستهباشد و این امر بر عهده  بندی کاالهای صادراتی می بسته

با  1384باشد. این دفتر فعالیت خود را از مرداد ماه  ها می های چهارگانه زیرمجموعه دفتر امور بنگاه صادراتی یکی از گروه

و ایجاد ارزش افزوده در  بندی صادراتی بندی صادراتی کشور، افزایش کیفیت بسته هدف توسعه دانش و ترویج فرهنگ بسته

سازی و  های ترویجی و فرهنگ توان در دو دسته کلی فعالیت های این گروه را می های صادراتی، آغاز نمود. فعالیت بندی بسته

 های این گروه شامل موارد ذیل است: بندی، بیان نمود. فعالیت های مرتبط با توسعه دانش و اطالعات بسته همچنین فعالیت

 ی ترویجی و فرهنگ سازیها فعالیت

ای و ترویجی صادرات کاالهای غیرنفتی کشور و با  بندی: این کلینیک در راستای اهداف توسعه کلینیک و مرکز مشاوره بسته

بندی محصوالت  رویکرد ارتقا جایگاه و منزلت محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای هدف و توجه به توسعه بسته

بندی صادراتی، توسعه و ارتقا  ده است. اهداف اصلی این مرکز شامل: ترویج و ارتقا فرهنگ بستهصادراتی راه اندازی گردی

بندی، ایجاد جهت تبادل اطالعات و  بندی، ارتقا سطح کیفی و کمی صادرات از طریق بهبود وضعیت بسته علم و دانش بسته

جایگاه کاالهای صادراتی کشور توسط دست اندرکاران و سازی  بندی و ارائه راهکارهای بهینه نقطه نظرات، عارضه یابی بسته

 باشد.  بندی کاالهای اولویت دار صادراتی، می متخصصین ذی ربط، بررسی و تحقیق بر روی بسته

بندی و همچنین ایجاد تحر  و رقابت در  بندی: با توجه به اهمیت موضوع بسته برگزاری جشنواره و مسابقات طراحی بسته

ای و ترویجی خود و با همکاری کانون  های توسعه ن توسعه تجارت ایران پیرو اهداف و سیاستاین صنعت، سازما

جشنواره و مسابقه طراحی »های صنایع غذایی ایران، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی  انجمن

نماید. این رویداد یک رویداد ملی  می بندی محصوالت غذایی و کشاورزی با رویکرد صادرات را در برخی مقاطع برگزار بسته

بندی با نگاه  های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه بسته بوده و اهداف اصلی آن شامل این موارد است: شناسایی قابلیت

بندی صادراتی ایران؛ ایجاد و برقراری ارتباط بین  های گرافیک و طراحی بسته صادرات؛ ارزیابی و شکوفایی توانمندی

بندی در کشور؛  های بسته سازی در زمینه های مختلف؛ ترویج و فرهنگ بندی در حوزه رندگان آثار و متقاضیان بستهپدیدآو



 

 

بندی؛ ارتقاء سطح ارزش افزوده در کاالهای صادراتی  های جدید در نمایشگاه دائمی بسته ایجاد جریان مستمر از حضور نمونه

 )خصوصاً کاالهای مزیت دار صادراتی(.

های آموزشی تخصصی  بندی کاالهای اولویت دار صادراتی در سطح کشور: کارگاه های آموزشی بسته ی کارگاهبرگزار

بندی صادراتی ایران و آشنایی  بندی، بررسی نقاط قوت و ضعف بسته بندی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ و دانش بسته بسته

بندی از نقطه  ها در خصوص بسته گردد. در این کارگاه تی برگزار میبندی کاالهای صادرا المللی بسته با قوانین و مقررات بین

بندی، اطالع رسانی، تبلیغات و جذب مشتری،  نظر طراحی، زیبایی شناسی، راحتی استفاده، توجه به الگوی مصرف در بسته

بندی موفق در بازارهای  ستههایی از ب بندی و همچنین بررسی نمونه بندی، بهداشت و ایمنی بسته استاندارد و کیفیت در بسته

 گردد.  المللی مطالبی ارائه می بین

بندی کاالهای اولویت دار صادراتی کشور: سازمان توسعه تجارت در راستای افزایش و توسعه  انتشار کتب تخصصی بسته

ندی صادراتی نموده ب جلد کتاب تخصصی بسته 15بندی کاالهای اولویت دار صادراتی اقدام به انتشار  دانش و اطالعات بسته

بندی اقالم مزیت دار صادراتی مورد بررسی قرار گرفته و  ها سعی شده است وضعیت موجود بسته است. در این کتاب

 وضعیت بهینه و مطلوب مورد نظر، معرفی و راهکارهایی به جهت دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه گردد.

 فهرست منابع و مآخذ
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 های بازرگانیکشورهای اسالمی. مؤسسه مطالعات و پژوهش

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی،  (؛1383) گراناوریل سی، واکر و دی

 های فرهنگی تهران، دفتر پژوهش
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 های بازرگانیو پژوهش

مطالعات تأمین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی )جلد دوم(، مؤسسه های  (؛ روش1397گرشاسبی، علیرضا )

 های بازرگانیو پژوهش

(، مؤسسه سومتأمین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی )جلد های  (؛ روش1397گرشاسبی، علیرضا )

 های بازرگانیمطالعات و پژوهش
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 (، بازاریابی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی1378) رنجبریان، بهرام

 (. مدیریت بازاریابی. انتشارات سمت1384روستا، ونوس و ابراهیمی )
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 شرقیمرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان  شناخت بازار محصوالت کشاورزی و صنایع جنبی آن. (؛1392علی ) شهنوازی،

 سازمان توسعه تجارت ایران (؛ راهنمای حمل و نقل محصوالت کشاورزی؛1395فاتحی، اکرم، ) پروانه، طهماسبی،

(، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی و تدوین الگویی جهت توسعه صادرات آن، مورد مطالعه 1394آرمان، ) عطری،

 دانشگاه تهرانصادرات رب گوجه فرنگی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 (؛ راهکارهای مناسب برای بازاریابی محصوالت کشاورزی در ایران1385) سحر دهیوری، علیمرادیان،

، 29شماره  های اقتصادی. فصلنامه حسابدار رسمی،های تأمین مالی در بنگاه (. روش1394) غنی زاده، بهرام، بارانی، زینب

 59-69صص
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