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 چکیده

علمی نامای با دلمه فلفل Capsicum annuum L.) از خانواده  ( Solanaceae یکیی از مهمتیریس سیبایجا      ای. فلفل دلمهباشدمی 
اکسیدانگرمسیری جهان است که حاوی ترکیبا  فعال بیولوژیکی مانند آنتیو نیمه ای مناطق گرمسیریمیوه  ها و سیایر میواد  ها، ویتامیس

یم کلریید کلسی   . دراییس پیهوه   ها نفر در سطح جیییهان پیدا نمیوده اسیت  گیاهی بوده و امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیون
اشیی و  پای محلیول کالیفرنیا واندر در شیرای  مارعیه   ای رقمهای فلفل دلمهپاشی، روی بوتهدر دو سطح دو و سه بار محلولدرصد 5/0

روز پس از آن و سه بار  15پاشی در زمانهای ظهور میوه و سپس تاثیر آن بر صفا  کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. دو بار محلول
که  نتایج نشان داد. ان،  صور  گرفت. به عنوان شاهد از آب مقطر استفاده شدروز پس از  20و  10پاشی در زمانهای ظهور میوه، محلول

کیاه  یافیت.   لگیاه  مییاان پوسییدگی گ   افاای  و ایدر میوه فلفل دلمه و اسیدیته  سفتی  وزن،  کلسیمبا افاای  دفعا  محلولپاشی با 
ای و عارضیه  لفل دلمهر مثبت دارد  و باعث کاه  تلفا  میوه فای اثفلفل دلمه باتوجه به اینکه ایس ماده بر صفا  کمی، کیفی و رویشی

اربردی در تولیید اییس   ی کی کننده رشد گیاهی به عنوان یک برنامهشود که محلولپاشی با ایس تنظیم، لذا توصیه میشودپوسیدگی گلگاه می
 محصول در دستور کار قرار گیرد.

محلولپاشی. گلگاه ، کلرید کلسیم، پوسیدگیای،فلفل دلمه کلمات کلیدی:  

 محور مقاله:علوم باغبانی

 

 مقدمه

ای با اسم علمیدلمه فلفل Capsicum annuum L.)  )  از خانواده Solanaceae ای خوا   یکی از مهمترین سبزیجات میووه  ومی باشد، 
اکسیدانگرمسیری جهان است که حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آنتیمناطق گرمسیری و نیمه گیاهی بووده و   ها و سایر مواد، ویتامینها

ا توجوه بوه رونود افوزایع جمعیوت در      (. ب8811ها نفر در سطح جوووهان پیدا نموده است)پیوست، امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیون
(. 8831و همکواران،   ه است)شوبانی سطح جهان، نیاز به تولید محصول با کیفیت و عملکرد باال توجه افراد را بیع از پیع بوه خوود جلور کورد    

ای بوه  شوت گلخانوه  شود. در سیستم کای تولید میای و کشت مزرعهباشد که در دو سیستم کشت گلخانهای از جمله محصوالتی میفلفل دلمه



 

ای یسوتم کشوت گلخانوه   ر سهای باالی تولید دباتوجه به هزینه شود. اما دلیل کنترل شرایط محیطی، معموال محصول با کیفیت مناسر تولید می
ایون محصوول بوه     بخع قابل توجهی از سطح زیر کشت این محصول به مزارع اختصا  دارد که به دلیل عدم کنترل شرایط محیطوی عملکورد  

-ده(. تلفات فرآور8811یابد)دانشور، ای افزایع مینسبت به کشت گلخانهز می یابد و همچنین تلفات این محصول نیطور قابل توجهی کاهع 

مورتبط بوا تیذیوه     ای از ایون تلفوات  ای شایان توجه است که بخع عمدهی گستردهرسانی به گونههای باغبانی در جریان پس از برداشت و بازار
توانود بوا افوزودن مووادی     (. بخوع قابول تووجهی از ایون تلفوات موی      8811باشد)راحمی، نامناسر محصول، در زمان رشد و قبل از برداشت  می

های پس از رل عارضهزمان قبل و پس از برداشت، کنترل شود. در میان عناصر معدنی،  عنصر کلسیم موثرتر از سایر عناصر در کنت مشخص، در
در کشور ایران از جمله تلفاتی که در این محصول در کشوت مزرعوه ای   ( .   8811اسالمزاده،  –و خلدبرین   8811 باشد) راحمی،برداشت می
سوتی از جملوه کمبوود    ها بوه دلیول تونع هوای محیطوی و زی     توان به پوسیدگی گلگاه، آفتاب سوختگی ، آفات و بیماریمی باشدقابل توجه می

هوای ووون   ( . از جملوه عارضوه  8811ها اشاره کرد) دانشور، کلسیم، نوسانات رطوبتی، شدت باالی نورآفتاب و همچنین حمله آفات و بیماری
لکه تلخ سیر8، پوسیدگی گلگاه2 در گوجه فرنگی  و سوختگی حاشیه برگهای سبزیجات به کمبود کلسیم نسبت داده میشو ود) مکوس سوار،   

-ا نمو  باشند محلولپاشی بو ها حساس می. از جمله راهکارهای توصیه شده جهت کاهع این عوارض در محصوالتی که به این عارضه(8311

فوزایع  داری وحفو  کیفیوت میووه و سوبزیجات بخووبی شوناخته شوده اسوت. ا        نقع کلسیم در نگهو   (. امروزه8311لیما، باشد)های کلسیم می
(. 2118مکواران، دهد)کپودویل و ه ی  را کاهع ژشیوع عوارض فیزیولو تواند نرم شدگی بافت وها میمحتوای کلسیم در دیواره سلولی میوه

یم پویع از برداشوت   جات معطوف شده است. کاربرد کلسو ها و سبزیسالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به نقع کلسیم در انواع میوه در
 (.8331و لیموا،  8311شوود)کانوی و سوام،   میها های فیزیولوژیکی و به تاخیر انداختن فرایند پیری و رسیدگی میوهموجر جلوگیری از عارضه
رین و اسوالمزاده،  باشود)خلدب موی عاع یوونی آن  جای کم این عنصر به دلیل باال بوودن شو  هها معموال به دلیل تحرک و جابکمبود کلسیم در میوه

زارشوی در موورد   توا کنوون گ   شود.های ناشی از کمبود کلسیم تواند باعث جلوگیری از عارضهلذا محلولپاشی با مواد حاوی کلسیم می (.8811
ای ط کشوت مزرعوه  ای در شورای های مختلف محلولپاشی با کلرید کلسیم و اثرات آنها بر خصوصیات کمی، کیفوی و رویشوی فلفول دلموه    زمان

بر صفات کمی، کیفوی و رویشوی در    زمان محلولپاشی 8 و 2طی  درصد 5/1یموجود ندارد. بنابراین در این تحقیق اثر محلولپاشی با کلرید کلس
ای مورد بررسی قرار گرفت.ای در شرایط کشت مزرعهگیاه فلفل دلمه  

 

 مواد و روشها

متور ارتفواع از سوطح    8811مشخصوات جیرافیوایی  بوا   ایالم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 2883در بهار و تابستاناین پژوهع 
یودی  ای رقم کالیفرنیا واندر از تولنشاهای فلفل دلمه .انجام شد هدقیق 21درجه و 88دقیقه و عرض جیرافیایی21درجه و14دریا، طول جیرافیایی

بوا   بوتوه در سوه ردیوف    21آزمایشوی   هر واحود در زمین اصلی کشت گردیدند. در  8832اردیبشت  تجاری واقع در شهر کرج تهیه و در اواخر
کلرید مار پاشی با آب معمولی استفاده شد. تیبه عنوان شاهد از محلول .کشت شدمتر سانتی 85متر و روی ردیف، سانتی 15فواصل بین ردیف، 

                                                           

1-Bitter pit 

2-Blossom-end rot 



 

 روز21 و 81 ، میوه ظهور روز پس از آن( و سه بار محلول پاشی )زمان 85ور میوه و بار محلول پاشی )زمان ظهبه صورت دو  درصد5/1کلسیم 
ساعت یکبار انجام شد.11های سوپر دریپ و ی لولهآبیاری بوسیله .آن( اعمال گردید از پس  

 صفات مورد ارزیابی

ا بور روی ایون   تمام صفات موورد ارزیوابی توا انتهو    بوته از مرکز کرت بصورت تصادفی انتخاب و نشانه گذاری شدند و 5از هر واحد آزمایشی  
مرتر مورد بررسوی قورار    گلگاه و سفتی بافت میوه بطور بوته، پوسیدگی. تعداد میوه، وزن ت  میوه،عرض میوه، عملکرد ت بوته انجام شد5

سوفتی بافوت     .گرفت مورد ارزیابی قرارهربوته بصورت جداگانه  عرض بوته، تعداد برگ و شاخه فرعیبوته، نهایی  و در پایان، ارتفاع  گرفت
ته قابول تیتراسویون بوه رو     اسویدی  کوع انودازه گیوری شود.    سنج دستی و برحسر نیوتن محاسبه شد. ارتفاع بوته بوسیله خطمیوه بوسیله سفتی

نرمال و تا رسیدن 8/1تیتراسیون با سود  pH م شد.انجا 2/1به    

بود. باالساخت شرکت مرک با خلو   مورد استفاده در این پژوهع کلرید کلسیمهمچنین   

 تجزیه آماری

SASنتایج با استفاده از نرم افزار  آزمون  ها بوسیلهو مقایسه میانگین  LSD مورد ارزیابی قرار گرفت.   

 نتایج و بحث

ایی فلفل دلمهبرصفات میوهکلرید کلسیماثر تیمار   

-لولپاشی اختالف معنیهای مختلف محکلیم باعث افزایع وزن ت  میوه نسبت به نمونه شاهد شد. اما بین زماننتایج نشان داد که تیمار کلرید 

دند بطووری کوه   ای در طول  فصل رشود شو  های فلفل دلمهداری مشاهده نشد. همچنین تیمارهای کلسیم باعث کنترل پوسیدگی گلگاه در میوه
اه درصد پوسیدگی دارای کمترین میزان پوسیدگی گلگو 3پوسیدگی گلگاه بود و تیمار شاهد با  مرحله،  دارای کمترین میزان2محلولپاشی طی 

یون نشوان داد کوه تیموار    نتایج مربوط به اسیدیته قابل تیتراسو  داری مشاهده نشد.های مختلف محلولپاشی اختالف معنیبود، هروند که بین زمان
بوار محلولپاشوی باعوث افوزایع     8اسیدیته قابل تیتراسیئن، نسبت بوه شواهد نداشوت، اموا تیموار      بار محلولپاشی با کلرید کلسیم تاثیری در میزان 2

بوار  8ه  نمونوه شواهد و   های محلولپاشی سفتی بافت میوه افزایع یافت بطوری کو ای شد. همچنین با افزایع زمانهای فلفل دلمهاسیدیته در میوه
توان افوزایع وزن تو    لف میی نتایج و گزارشات مختبا مشاهده سفتی بافت میوه بودند. محلولپاشی به ترتیر دارای کمترین و بیشترین میزان

ود شورایط  ای نسوبت داد. کوه بهبو   هوای فلفول دلموه   میوه را به افزایع در ضخامت گوشت میوه و بهبود شرایط رشدی و کواهع تونع در میووه   
ترکیبوات   مچنوین افوزایع در ضوخامت گوشوت میووه و افوزایع      ساختاری گوشت میوه باعث کاهع عارضه پوسیدگی گلگاه خواهد شد و ه

 کلسیمی در دیواره باعث افزایع سفتی بافت میوه خواهد شد.

. که تیمارهای ایبر صفات کمی میوه فلفل دلمه اثر تیمارها  -8جدول Control،)شاهد(Cacl2-2 ( و کلرید کلسیمبار محلولپاشی با2) Cacl2-3 کلرید بار محلولپاشی با 8)
درصد آزمون 5های دارای حداقل ی  حرف مشترک در سطح دهد.)میانگین( را نشان میمکلسی LSD باشند.دار میفاقد اختالف معنی   

ک میوهسفتی بافت میوه                اسیدیته قابل تیتراسیون               پوسیدگی گلگاه       وزن ت            
                ( N/m²                )               (                    )%(                              )%( gr) 

تیمار      

                    b  82/3                                b 82/1                               a 60/9               b 52/148  Control 

                    ab  22/3                             b 33/1                              b 953/6               a  92/120    Cacl2-2 



 

           
                    a 58/4                                a 35/1              b                 362/1               a 4/124  Cacl2-3 

 

ایهای فلفل دلمهرویشی  بوته اثر تیمارها بر صفات  

داری نداشوت، اموا   معنوی  تیییور  نسوبت بوه شواهد    های بوتهرسی نتایج حاصل از آزمایع نشان داد که با افزایع دفعات محلولپاشی ارتفاع نهایبر
ایون درحوالی    ارتفواع بوتوه بوود،   بار محلولپاشی با کلرید کلسیم دارای بیشترین 2دار شد و تیملر های مختلف محلولپاشی معنیاختالف بین زمان
بار محلولپاشی از نظر عرض بوته اختالف 2بار محلولپاشی دارای کمترین میزان عرض بوته بود. درصورتی که بین تیمار شاهد و 8بود که تیمار 

لولپاشوی باعوث افوزایع تعوداد     بار مح8های فرعی نشان داد که تیمار داری مشاهده نشد. همچنین نتایج مربوط به اندازه گیری تعداد شاخهمعنی
موار  بار محلولپاشوی اخوتالف معنوی داری مشواهد نشود. همچنوین تعوداد بورگ در تیموار شواهد بیشوتر از تی           2های فرعی شد. اما بین تیمار شاخه

واند عاملی مووثر در  تاین می شود کهسلولها باعث بهبود شرایط رشدی گیاه می محتوای کلسیم  دیواره محلولپاشی با کلرید کلسیم بود.افزایع
بوار محلولپاشوی   8ر تیموار  ها تحت تیمارهای محلولپاشی با کلرید کلسیم باشد. همچنین کاهع ارتفاع نهایی و عرض گیاه دافزایع ارتفاع بوته

های تیمارشده باشد. در بوته تواند عاملی موثر در کاهع تعداد برگمی  

 

.که تیمارهای ایدلمهبر صفات رویشی بوته فلفل  اثر تیمارها  -2جدول Control Cacl2-2  (،آب مقطر-)شاهد ( و کلرید کلسیمبار محلولپاشی با2) Cacl2-3 بار 8)
درصد آزمون 5های دارای حداقل ی  حرف مشترک در سطح د.)میانگیننده( را نشان میکلرید کلسیم محلولپاشی با LSD باشند(.دار میفاقد اختالف معنی   

ارتفاع بوته عرض گیاه                               تعداد شاخه فرعی                  تعداد برگ         
cm)                                                                                     (                       )cm) 

تیمار      

           a 2/880                           b 25/8                      a 85/28                     ab 25/22     Control 

          b 52/156                          b  52/8                      a 22/23                    a 32/02     -2 Cacl2 

          b 124                               a 52/3                       b 91/44                    b 25/21     -3 Cacl2 

 

 نتیجه گیری کلی:

پوسیدگی گلگاه را کاهع  و تلفات ناشی از داردای اثر بهبود دهنده بر صفات کمی و رویشی فلفل دلمه کلرید کلسیمنتایج نشان داد که تیمار
یه میشود که این تیمار به لذا توص شودهای فلفل دلمه ای میتلفات میوه باتوجه به اینکه این ماده باعث کنترل پوسیدگی گلگاه و کاهعدهدمی

ای در نظر گرفته شود.عنوان ی  برنامه کاربردی در تولید فلفل دلمه  



 

  

ایهای فلفل دلمهپوسیدگی گلگاه در میوه اثر تیمارها بر  -8شکل  
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