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 چکیده

نیااز باه شارایا یاصای از ن ار       ،عملکرد کمی و کیفی میزان حداکثر داشتنو  برای  رشد مطلوبفرنگی گیاه گوجه

هاای   در محایا  .یاا  دارد و رطوبات  ، مواد غااایی در دساتر    شبانه، رطوبت نسبی هوا و میزان نور، دمای روزانه

 اکساید دی ،ویژه در سااعات آفتاابی روز  هب، ل گلخانه با محیا بیروندایکم هوای  تبادالت دلیل بهی اگلخانه دودمس

 قسمت در میلیاون   222کمتر از) کاهش یافته ، به تدریجفرآیند فتوسنتز با مصرف در گلخانه فضای در موجود نکرب

ایان  توان میاز دست رفته، اکسیدکربن دی برای جبران ود.شگیاه  دتز و توقف رشفتوسنمنجر به کاهش تواند میکه 

فرنگای، موجاا افازایش    ی گوجه در گلخانه اکسیدکربندی تزریق ود.نمبه گلخانه تزریق  های مختلف روشرا به گاز 

موجاا افازایش عملکارد     ،مصرف ناور  و راندمان کارایی مصرف آب شده و با بهبود هامیانگین وزن میوهمیوه و  تعداد

یشا  و قناد    همااد فرنگای مانناد   گوجاه  اکسیدکربن، صفات کیفی میوهشود. همچنین فراهم بودن دیمحصول می

   دهد.را بهبود بخشیده  و تجمع نیترات را کاهش می 9ثو میزان ویتامین  محلول

 

 فرنگی، گوجههای نوین کشاورزی، فتوسنتز، عملکردروش کلیدی: گانواژ

 

 

 

 

 

 

                                              
1 .Vitamin C 
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 متن مقاله

 :بیان مسأله

 تانزمسدر ویژه هی باگلخانه دودهای مسدر محیا    

ل گلخانه با محیا بیرون به دای تبادالت اینکه دلیلبه

-ویاژه در سااعات آفتاابی روز دی   هبا ، دسرحداقل می

 بااه علاات گلخانااه فضااای در موجااود نکاارب اکسااید

بارای  فرنگای  گیااه گوجاه   یاباد. مای فتوسنتز کااهش  

و تولید حداکثر عملکارد کمای و    رشد مطلوب نداشت

زان ناور، دماای   نیاز به شرایا یاصی از ن ر می کیفی

، ماواد غااایی در   شبانه، رطوبات نسابی هاوا    و روزانه

-دیکاهش میزان گاز   .و رطوبت یا  دارددستر  

تواناد باه   مای  ی گلخاناه در فضای بسته نکرب اکسید

، مانع ت ااهر حاداکثر   عنوان ی  عامل محدود کننده

پتانسیل گیاه در صورت مطلوب باودن ساایر شارایا    

ای های گلخاناه معموالً در کشت باشد.محیطی گلخانه 

ی اکسایدکربن در فضاای بساته   به کاهش غل ات دی 

بریی موارد در  کهطوری، بهشودتوجهی میگلخانه بی

ممکن است موجاا ایتالالتای در رشاد گیااه شاود.      

هاای دارای  حتای در گلخاناه   نکارب اکساید دیغل ت 

اتمسافر فضاای    کمتر ازتهویه مناسا به طور معمول 

 بارای جباران   . 2299، 9نتاز ارون گلخانه اسات )فر بی

را باه  این گااز  توان میاز دست رفته،  نکرباکسیددی

حداکثر عملکارد   ود.نمبه گلخانه تزریق  طور مصنوعی

در صاورت مناساا   ) نکارب  اکسیددیدر نقطه اشباع 

نقطاه   شاود. حاصال مای   بودن سایر عوامل محیطای  

است که باا افازایش    نکرباکسیددی اشباع، غل تی از

بیشتر  غل ت آن، بر میزان فتوسنتز گیاه افزوده نشود.

باه نقطاه    قسمت در میلیون 9922 گیاهان در غل ت

   .رسنداشباع می

                                              
1
 Frantz 

 هاگلخانه در کافی اکسید کربنتأمین دی اهمیت

-9022اکسایدکربن تاا میازان    افزایش غل ت دی    

رای بیشاتر گیاهاان مفیاد    ب قسمت در میلیون 9222

اکساایدکربن در فتوساانتز  افاازایش دی اساات. البتااه

بستگی باه ساایر عوامال مادرر در فتوسانتز از قبیال       

دارد. غل ات   غیاره شدت نور، دماا، رطوبات نسابی و    

اکسیدکربن برای گیاه سامی اسات و باعا     باالی دی

کاهش عملکرد و کلروزه شدن و نکاروزه شادن بار     

 فتوسانتز  کربن، اکسیددی غل ت شود. با افزایشمی

 هاا  سبزی و بریده های گل گلدانی، گیاهان در یالص

ارار    .2221و همکاران،  2یافت )چنگ افزایش یواهد

در افازایش محصاوالت    نکارب  اکساید دیساازی  غنی

-مختلف )هندوانه، فلفل شیرین، لوبیاا سابز و گوجاه   

درصاد گازارش شاده اسات      20تاا   92فرنگی  باین  

و همکااران،   4النزوا؛ 2220و همکاران،  9گررو-)سنچز

 6کاارارو و دورتای   . 2299و همکااران،   0؛ لرنزو2292

 نکارب  اکساید دی   گزارش کردند که تزریاق 2222)

% ، افازایش وزن  2/8عملکارد کلای )   موجا افازایش 

یشا    ی %  و افازایش مااده  99هاای کوچا  )  میوه

ای در کشات گلخاناه   % 0/8فرنگای ) های گوجاه میوه

  2296و همکااران )  7گنزالز -سنچزی در مطالعهد. ش

، باا  نکارب  اکسیددیفرنگی با گلخانه گوجه سازیغنی

هاا موجاا   اررات مثبت بر تعداد و میانگین وزن میاوه 

-بهبود کارایی مصرف نور و افزایش وزن یش  گوجه

در ایان مطالعاه    .دشآن  یفرنگی و افزایش بازارپسند

                                              
2 . Cheng 

3 . Sánchez-Guerrero 

4 . Alonso 

5 . Lorenzo 

6 . Cararo & Duarte 
7 . Sánchez-González 
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در شارایا   نکارب  اکساید دیگلخاناه باا   سازی با غنی

شور، تقلیل اررات منفی شرایا شاوری روی عملکارد   

  2222) و همکااران  9کاریم ی در مطالعه د.شگزارش 

نسابت باه    نکارب اکساید دیافزایش دو برابری غل ت 

، موجاا  گیالسای فرنگای  های شاهد در گوجاه گلخانه

د. ایان افازایش   شا % 98تاا   محصاول  عملکردافزایش 

همچنین موجا بهبود کیفیت  نکرباکسیددیغل ت 

د، باه  شا محصول با افزایش مواد یش  و قند محلول 

اسااید  آسااکوربی محصااول تولیاادی دارای  عااالوه 

در مقابال  باالتری نسبت به شااهد باود.     ث )ویتامین

میزان تجمع نیترات به طور چشمگیری کاهش یافات.  

 اکساید دیساازی   غنی کهد شدر این آزمایش گزارش 

-داری عملکارد و کیفیات گوجاه   معنای به طور  نکرب

 دهد.    فرنگی را افزایش می

مورد نیاا  در  اکسیدکربن دی فراهم کردن های روش

 گلخانه

عمال  باا انجاام    محیا گلخاناه بساته اسات و    تهویه:

موجود  ناکسیدکربدی تغل  ،توسا گیاهان فتوسنتز

در زمستان و در ساعات آفتاابی   .یابددر آن کاهش می

بساته   ی اکسیدکربن موجود در گلخانهمیزان دی ،روز

بحرانی یاود   ی تواند به نقطهدر عرض چند ساعت می

. و باع  کااهش فتوسانتز و توقاف رشاد شاود      برسد

را در حاد   غل ت این گااز ترین روش برای اینکه ساده

 ی انجاام تهویاه   ،هوای بیارون از گلخاناه نگاه داشات    

-دریچهرو باید در مواقع گرم روز، از اینمناسا است. 

ود شا باز  جهت تبادل هواگلخانه  های سقفی یا جانبی

، هاوای سااکن   ی هاوا چریندههای  با استفاده از فن و

اطاراف  ی دایل گلخانه را به جریان انادایت تاا هاوا   
                                              
1 . Karim 

باه علات یاصای    جا شود. در صورتی کاه  هها جاببوته

نتاوان از عملیاات تهویاه    مثل ساردی هاوای بیارون    

در روزهاای آفتاابی بارای افازایش     استفاده کرد و یاا  

-مای  اکسیدکربن بیشتری باشاد، نیاز به دیفتوسنتز 

کاربن  اکساید هاای مصانوعی تولیاد دی    از روش توان

 .استفاده نمود

باا ساو ت نفات و     اکسایدکربن دستگاه مولاد دی 

-روش معمول افازودن دی  (:روش گرم) گا های مایع

هاای  دستگاه استفاده از ،کربن در محیا گلخانهاکسید

نفات، گازهاای طبیعای،     منبع باکربن اکسیدمولد دی

در ایان روش یلاو     اسات.  غیاره  پروپان، بوتاان و  

بوده و درصد گاوگرد آن کام    باال بایدسویت مصرفی 

 هاا یتساو  دیگر به نسبت پروپان و طبیعی . گازباشد

به طور کلی به ازاء هار  . دنهستآلودگی کمتری  دارای

لیتار در   0/2متر مربع فضای گلخانه، ساوزاندن   922

سای نفات   سای  202ساعت گاز ماایع و یاا ساوزاندن    

اکساایدکربن مین دیأیااالص در هاار ساااعت باارای تاا

باید توجه داشت احتراق نااقص ماواد    کند.کفایت می

تواند منجر به تولید گازهای مضری ن یار  سویتی می

، فرنگااای ی زودر  گوجاااهاتااایلن )موجاااا پیااار 

آلاوده باودن    در صاورت  .شود غیره و  مونوکسیدکربن

تولیاد اساید ساولفوری      باا  ،گاوگرد  هبماده سویتی 

 .در گلخانه افزایش یواهد یافت سوزیبر  یسارت

-اکسیددید(: اکسیدکربن مایع )روش سردی تزریق

ه صورت مایع است که گران قیمت کربن تحت فشار ب

کاربن در  اکسیددی سازیغنیهای روشیکی از  ت.اس

ایان  اسات. در   کاربن ماایع   اکسیدگلخانه، تزریق دی

کن، کربن مایع توسا ی  واحد تبخیراکسیدروش دی

باه  کاربن ماایع   اکساید دیاستفاده از شود. میتبخیر 
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، کاربن در گلخاناه  اکساید کنترل بهتر غل ت دی علت

نگرانای از زیاان   عدم و نبود آلودگی و  یلو  فرآورده

  .است تر مطلوب ،رساندن به محصوالت

 

 

اکسید کربن با سویت . دستگاه مولد گاز دی9شکل 

پرپوپان / گاز طبیعی : )الف  نمای بیرون دستگاه )ب  

 نمای دایلی دستگاه

 

اکسید کربن سرد در کنار گلخانه تولید . تان  دی2شکل 

 فرنگیگوجه

در دماای پاایین باه صاورت منجماد      کربن اکسیددی

هاای  گلخاناه درگویناد.  است که به آن یخ یش  مای 

-دیگااز   جهات تولیاد   یخ یش توان از میکوچ  

ا قارار گارفتن   در معرض هواستفاده کرد.  کربناکسید

-کربن یالص مای اکسیددی موجا تصعید یخ یش 

 . عیا این روش این است که عالوه بر هزینه باال،شود

باه دقات قابال    تولیادی  کاربن  اکساید دی میزان گااز 

  .یستن کنترل

 تولیددر بستر گلخانه جهت  کمپوستاستفاده ا  

اکسیدکربن مین دیأبرای ت توانمی :نکرب اکسیددی

مرطوب و کود حیوانی در مخلوط بقایای گیاهی از 

بقایای  تجزیهاستفاده کرد. های کشت بین ردیف

 د.شوکربن میاکسیددی گیاهی موجا آزاد شدن

 98به بیش از  توانداین ترکیا می دمای همچنین

تواند حتی به ین امر میاد که برس سلسیو درجه 

در . گرم شدن گلخانه در زمستان نیز کم  کند

با افزودن روزانه   2222) کریم و همکارانی مطالعه

-دیکمپوست بقایای گیاهی و کود دامی غل ت 

 د.شدو برابر  های شاهدنسبت به گلخانه  ناکسیدکرب

تزریاق  : کاربن  اکساید دیمصاوویی   مان تزریاق  

باه طاور معماول از اوایال      کاربن  اکسیددیمصنوعی 

پاییز تا اوایر فروردین در روزهایی که نیازی به روشن 

های سرمایشی و انجاام عملیاات تهویاه    بودن سیستم

شااود و در ایاان فصااول تزریااق در نباشااد، انجااام ماای

از طلوع آفتااب  پس  در تمام طول روزروزهای آفتابی 

و از تزریق  گیردتا ی  ساعت قبل از غروب صورت می

 یاد در روزهای ییلی ابری یاا شاا با   کربن اکسیددی

 اکسیدمین دیأتهای  روش ی کلیهدر  .یودداری نمود

 محایا دایال   کاربن در  اکساید غل ات دی  که کربن

 الف

 ب



23 
 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

اکسیدکربن بر بهبود کمیت و ارر افزایش دیوکیلی بسطام، 

 ایفرنگی در کشت گلخانهکیفیت محصول گوجه

 
 

 

 

هاا و  دستگاه بیرون است،گلخانه بیش از غل ت هوای 

به همین دلیال در   دنبسته باشباید تهویه  هایدریچه

 اکسیددیگیرد، تزریق فصول گرم که تهویه انجام می

   .شودانجام نمی نکرب

 :ترویجی هایتوصیه

اکسیدکربن در تولیاد  با توجه به نقش مهم گاز دی    

دار نکات زیر برای گلخانه فرنگی، رعایتمحصول گوجه

 شود:توصیه می

در فصول سرد سال که فضاها بسته هساتند   -

هاا و جریاان   و هوا آفتابی است باا بااز کاردن دریچاه    

هاای  ها باا اساتفاده از فان   اندایتن هوای اطراف بوته

اکساید کاربن دایاال   ی هاوا، از کااهش دی  چریناده 

 د.شوگلخانه جلوگیری 

افزایش غل ات گااز   راه حل کم هزینه برای  -

هاای  اکسیدکربن دایل گلخاناه، اساتفاده از الیاه   دی

 های کشت است.کمپوست گیاهی و دامی بین ردیف

هاا  های پیشرفته که کنترل دریچهدر گلخانه -

 لخاناه کاه گ  گیارد و در منااطقی  به یوبی صورت می

ناور در وعاعیت    شادت  از لحاا   فرنگای تولید گوجه

-هاای مولاد دی  از دستگاه، استفاده قرار دارد مطلوبی

 شود.توصیه می اکسیدکربن
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