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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 گوجه فرنگیاقیمانده نیترات در محصول نیتروژن مصرفی بر ب مقدار کودتاثیر
 2   ض      ه م  1محم     م  ،1مه ی ق  فه د  دی، 1محمد جلینی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  ء هیات علمیاعضا -1

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کارشناس  -2

 
 چکیده:

هدف این تحقیق تاثیر استفاده از کودهای نیتراته روی تجمع نیترات در گیاه بود. تحقیق در مزارع کشاورزان )حد فاصل 

محصوال ت انتخابی گوجه فرنگی بود. روش آبیاری در تمام مزارع روش آبیاری نشتی بود. در  قوچان( انجام شد. –چناران 

کود نیتروژنه در تمام مزارع اندازه گیری گردید. در ابتدا، طول فصل رشد و انتهای طول فصل رشد میزان آب مصرفی و نیز 

فصل رشد میزان نیترات در آب با روش اسپکتروفتومتری و در خاک با روش میکرو کجلدال اندازه گیری شد. همچنین میزان 

نانومتر اندازه  122سنجی( در طول موج باقیمانده نیترات بعد از برداشت در گوجه فرنگی با روش اسپکتروفتومتری )طیف 

گیری شد. نتایج نشان داد که در تمام مزارع انتخابی میزان آب مصرفی و نیز کود بیشتر از حد نیاز بود. با افزایش میزان 

ب خوری بسیاری از سبزیها، مصرف نامناسمصرف کود اوره، باقیمانده نیترات در گیاه افزایش یافت. با توجه به مصرف تازه

کودهای شیمیایی می تواند عالوه بر مسائل زیست محیطی و ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک، مشکالت زیادی از نظر 

 سالمتی )تجمع نیترات( برای مصرف کنندگان به بار آورد، بنابراین تغذیه متعادل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 جه فرنگی واژه های کلیدی: آلودگی، باقیمانده نیترات، ، گو

 

 مقدمه 

محصوالت زراعی  مصرف قابل های اندام در نیترات غلظت افزایش باعثنیتروژنه  کودهای حد از بیش مصرف

 نیتراته نیتروژند. نماین می تجمع خود در را نیتراته نیتروژن ها سبزی از بسیاری .شود می ها سبزیبه خصوص 

. عموما باشد می رضم کنند می مصرف ها سبزی گونه نای از که اشخاصی برای ولی نبوده سمی گیاهان برای

آلودگی نیتراتی بر اثر استفاده بی رویه و غیر علمی نیتروژن به وجود می آید. نبود شیوه علمی تغذیه گیاهان 

تجمع کشاورزی و فقدان تمهیدات استفاده از کودها بر اساس تحقیقات علمی، باعث سوء تغذیه گیاهان می شود. 

گوجه فرنگی تأثیر بسیار منفی در کیفیت آن می گذارد و میزان مواد سمی را در آن به مقدار قابل نیترات در 

(. از طرفی عوامل محیطی زیادی بر غلظت نیترات گیاه از 1303توجهی افزایش می دهد )ملکوتی و همکاران، 

گذارند. در ضمن تجمع نیترات طریق تأثیر بر فعالیت آنزیم کاهش دهنده نیترات و همچنین جذب نیترات اثر می 

در گیاه بستگی به گونه، رقم و قسمتهای مختلف گیاه و نیز سن آن دارد. به طور کلی، ارقام مختلف یک گیاه در 

جذب نیتروژن با هم متفاوت هستند. از طرفی مقدار کود، نوع کود، سرعت آزاد شدن و روش مصرف کود بر تجمع 

یترات در خاکها قبل از برداشت و در زمان برداشت محصول به عنوان عامل بحرانی نیترات تأثیر می گذارند. میزان ن

در تعیین میزان نیترات گیاه، شناخته شده است. اکثر پژوهشگران معتقدند با مدیریت بهینه کوددهی، میزان 

م شد، معلوم فرنگی انجادر آزمایش هایی که بر روی گوجه(. 1303نیترات کاهش می یابد )ملکوتی و همکاران، 

گردید که بین مقدار نیترات در میوه گوجه فرنگی با میزان کودهای نیتروژنه مصرف شده رابطه مستقیم وجود دارد 

و اثرات متقابل بین مقادیر و منابع کود نیتروژنی نیز معنی دار است و مهمترین عامل محیطی که تجمع نیترات را 

دسترس گیاه است. تجمع نیترات در گوجه فرنگی تاثیر بسیار منفی در تحت تاثیر قرار می دهد، میزان نیترات در 

کیفیت آن می گذارد و مقدار مواد سمی را در آن به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد )ملکوتی و همکاران، 

( در تحقیقی به بررسی وضعیت تجمع نیترات در سبزی و صیفی شهرستان های 1301(. رضائیان باجگیران )1302
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

هد، نیشابور و سبزوار پرداخت. نتایج نشان داد که میانگین غلظت نیترات در نمونه های شهرستانهای مورد نظر مش

، 3، 01، 0، 33در میوه محصوالت گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، هندوانه، فلفل سبز و فلفل قرمز به ترتیب حدود 

کارآیی مدیریت نیتروژن حرانی پایین تر است. میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک بود که همگی از حد ب 0و  23

بستگی به عوامل مختلفی از قبیل شکل و نوع کود مورد استفاده، روش کوددهی، شدت و زمان کاربرد کود نیتروژن 

با بررسی منابع می توان به این نتیجه رسید که (. 0227؛ زیبارت و روسن،  0222و شرایط محیطی دارد )آلوا، 

کشاورزی، به خصوص کاربرد بی رویه کودها، از عوامل آلودگی آب، خاک و نیز تجمع عناصر در فعالیت های بخش 

گیاه می باشد که باید با تحقیق و مطالعه تاثیر مدیریت های مختلف روی این آلودگی ها را بررسی و روشن نمود. 

ودگی آب و خاک و نیز تجمع نیترات یکی از اهداف این تحقیق آن بود که تاثیر استفاده از کودهای نیتراته روی آل

 در گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 مواد و روش ها

 انتخاب محل و محصوالت مورد آزمایش 

قوچان( انجام شد.  با توجه به این که یکی از اهداف این  –این تحقیق در مزارع کشاورزان )حد فاصل چناران 

. دلیل انتخاب این محصول، در بود د، محصوال ت انتخابی گوجه فرنگیپروژه بررسی میزان تجمع نیترات در گیاه بو

مرحله اول آن بود که تولید نهایی این محصوالت معموال به صورت خام مورد استفاده قرار می گیرد و احتمال 

وان آلودگی آنها نیز باال می باشد. عالوه بر این سطح زیرکشت این محصول در شهرستانهای چناران و قوچان بعن

شاخص دوم برای انتخاب محصول بود. روش آبیاری در تمام مزارع روش آبیاری شیاری )نشتی( بود و همچنین 

 اطمینان کامل از عدم کاربرد فاضالب و یا پساب حاصل گردید. 

 

 اندازه گیری و یادداشت برداری ها

نجام گردید. نمونه برداری در ا وجه فرنگیگدر زمان برداشت در هر مزرعه، نمونه برداری از محصول نهایی 

صبح زود انجام و پس از آن بالفاصله نمونه ها به آزمایشگاه مربوطه منتقل و با بهره جستن از متد و روشهای جدید 

آزمایشگاهی و با نظارت کامل کارشناسان و همکاران طرح، تجزیه های فیزیکی و شیمیایی روی نمونه ها صورت 

شک، میزان نیتروژن کل با استفاده از روش کجلدال، نیترات با روش کالریمتری بعد گرفت. برای هر نمونه  وزن خ

نانومتر، فسفات با روش السون با  122از احیاء با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری )طیف سنجی( در طول موج 

گیری شد )بی نام،  استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری )طیف سنجی(،کادمیم و روی به روش جذب اتمی اندازه

(. در هر مزرعه میزان نهاده های مورد استفاده از قبیل میزان آب آبیاری ، 1303و حجازی و همکاران،  1371

میزان کود و نوع آن )بخصوص کودهای نیتراته و فسفاته( یادداشت برداری و اندازه گیری شد و برای تجزیه و 

 تحلیل داده ها و نتیجه گیری استفاده گردید.
 

 نتایج و بحث

 میزان کاربرد کود نیتروژن در مزارع گوجه فرنگی

سانتی متری خاک، میزان توصیه کودی در هر یک از مزارع  32تا  2با توجه به میزان کربن آلی در عمق 

منعکس شده است. از طرفی میزان مصرفی کود اوره که در  1انتخابی محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 

رع اندازه گیری شده است نیز در این جدول ارائه شده است. مشاهده می گردد که از نظر میزان کاربرد اوره این مزا

 1، 2در برخی مزارع کمتر و در برخی بیشتر از توصیه کودی، کود مصرف شده است. بعنوان مثال در مزارع شماره 

گرم در هکتار اوره مصرف می کردند در کیلو 212توصیه کودی بیان کننده آنست که کشاورز باید حدود  3و 
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3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

123456789101112131415شماره مزرعه

450500450450450450250350350350350450450450350میزان کود اوره توصیه شده

450400450300300300600500500500500550450625600میزان کود اوره مصرف شده

کیلوگرم در هکتار  112کیلوگرم در هکتار بوده است، یعنی  322صورتی که میزان کاربرد اوره در این مزارع حدود 

اوره کمتر از توصیه مصرف شده است. در بقیه مزارع اکثرا بیشتر از توصیه کودی، اوره مصرف شده است. در مزرعه 

کیلوگرم  322کیلوگرم در هکتار اوره بوده است در صورتی که کشاورز مورد نظر حدود  012ی توصیه کود 7شماره 

 اوره مصرف نموده است. 
میزان توصیه کودی و کود مصرفی در مزارع گوجه فرنگی )کیلوگرم در هکتار( - 4جدول   

 

 میزان باقیمانده نیترات در گوجه فرنگی

میزان باقیمانده نیترات در آنها اندازه گیری گردید که نتیجه آن  بعد از خشک کردن نمونه های گوجه فرنگی

 003ارائه شده است. کمترین میزان باقیمانده نیترات در ماده خشک گوجه فرنگی به میزان  1در شکل شماره 

که از نظر این تحقیق یک مزرعه مکانیزه بود، بدست آمد.  1میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک در مزرعه شماره 

میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک حاصل شد.  1312)مزرعه سنتی( به میزان  12بیشترین آن نیز در مزرعه شماره 

میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک گوجه فرنگی  122)مزرعه مکانیزه( برابر با  3میزان نیترات در مزرعه شماره 

ال بود. متوسط غلظت باقیمانده نیترات در این میزان نیترات با 11الی  7بدست آمد. در کل در مزرعه های شماره 

درصد  3/13میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک بدست آمد و ضریب تغییرات در آنها برابر با  1/012مزارع برابر با 

و در مزارع مکانیزه برابر با  1/1202بود. متوسط غلظت باقیمانده نیترات در مزارع سنتی گوجه فرنگی برابر با 

 گرم بر کیلوگرم ماده خشک بود که با هم تفاوت معنی داری داشتند. میلی 3/131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میزان باقیمانده نیترات در  گوجه فرنگی -1شکل   
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ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 رابطه بین میزان کود اوره و باقیمانده نیترات در گوجه فرنگی

ده نیترات در غده گوجه فرنگی )بعنوان رابطه بین میزان کود اوره مصرفی )بعنوان پارامتر مستقل( و نیز باقیمان

ارائه شده است. مشاهده  0پارامتر وابسته( یک رابطه خطی با ضریب همبستگی باال بود. این رابطه در شکل شماره 

می گردد که با افزایش میزان کود اوره مصرفی، میزان باقیمانده نیترات در گوجه فرنگی افزایش یافته است. مقدار 

 درصد از نظر آماری معنی دار بود.    1بود که در سطح  077/2برابر با ضرایب همبستگی 
 

y = 3.542x - 848.9

R² = 0.770**: R=0.877**
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رابطه بین میزان کود اوره مصرفی و باقیمانده نیترات در گوجه فرنگی -2شکل   

 

 نتیجه گیری

. نتایج نشان داد که میزان بودمیزان کاربرد کودهای نیتروژنی در اکثر مزارع بیشتر از میزان توصیه کودی 

میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک متغیر بود. میزان  1312تا  003نده نیترات در میوه گوجه فرنگی بین باقیما

میلی گرم در کیلوگرم بر حسب وزن تر بیان شده است )ملکوتی و  22حداکثر مجاز غلظت نیترات در گوجه فرنگی 

م، حد مجاز غلظت نیترات در میوه درصد در نظر بگیری 3(. اگر وزن خشک میوه گوجه فرنگی را 1302همکاران، 

تا  7میلی گرم بر کیلوگرم بر حسب وزن خشک بدست می آید. در مزارع شماره  332گوجه فرنگی برابر با حدود 

میزان غلظت نیترات بیشتر از حد مجاز بود. در تمام این مزارع میزان کود اوره مصرفی بیشتر از مقدار توصیه  11

 شده بود. 

 سپاسگزاری

مالی و  هایحمایت دلیل یر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و کارکنان آن اداره کل بهمد از

و ریاست محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و  تحقیقاتی طرح این انجام برای معنوی 

 شود.می قدردانی و تشکربویژه همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

 

 منابع

، وزارت جهادکشماورزی، امازنات تیقیقمات، 289. روشهای تجزیه گیاه. جلد اول. نشریه فنی شمااره 1731بی نام.  .1
 آنوزش و ترویج کشاورزی، نواسه تیقیقات خاک و آب کشور.
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زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

. روش های شاخص در اندازه گیمری تجزیمه گیماهی. انرشمارات 1787حجازی، الف.، م. شاهوردی و ج. آردفروش.  .9
 ه تهرات.دانشگا

. بررای وضعیت تجاع نیررات در امبزی و یمی ی شهرامرانهای نشمهد، نیشمابور و 1781رضائیات باجگبرات، س.  .7
 92ابزوار. گزارش نهایی طرح تیقیقاتی، اازنات جهاد کشاورزی و نرکز تیقیقات کشاورزی و ننابع طبیعی خرااات رضموی. 
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