تأث� منابع و مقادیر رت
نی�وژن ،محلول یش
غذا�
ری
پا� اوره و محلول یی
فوسامکو بر عملکرد و صفات رشد خیار ()Cucumis sativus
برای بررسی تأثیر منابع و مقادیر نیرتوژن بر عملکرد و اجزای
چکیده عملکرد خیار آزمایشی به صورت کرت خردشده با طرح بلوکهای کامالً
تصادفی با دو فاکتور در مرکز تحقیقات کشاورزی ایالم در سال 2006
انجام شد .اثرات نیرتوژن خالص در سه سطح  50 ،0و  100كیلوگرم در هكتار و همچنین
تغذیه برگی در پنج سطح (محلول غذایی اوره در سه غلظت ،محلول غذایی فوسامكو
در یك غلظت و شاهد) بر روی كمیت و كیفیت خیار پائیزه رقم سوپر دامنیوس مطالعه
گردید.
نتایج نشان داد كه كاربرد نیرتوژن اثر معناداری بر عملکرد ،طول بوته ،تعداد کل میوه
و درصد ماده خشک میوه نداشت .اثر نیرتوژن بر درصد ماده خشك میوه و بوته معنادار
شد .اثر تغذیه برگی بر صفات عملكرد كل میوه ،تعداد کل میوه و طول بوته معنادار و
بر درصد ماده خشک میوه و بوته معنادار نشد .اثر متقابل كود نیرتوژن به صورت مرصف
در خاك و تغذیه برگی بر صفات عملكرد كل میوه ،تعداد کل میوه و طول بوته معنادار و
بر درصد ماده خشک میوه و بوته معنادار نشد .با توجه به نتایج این تحقیق ،تیامر 100
كیلوگرم در هكتار نیرتوژن و محلول غذایی اوره  7/5در هزار باالترین عملكرد داشت و
بهرتین تیامر شناخته شد.

تـاریخ دریافت1393/5/10 :
تاریخ پذیرش1394/1/20 :
از صفحه  37تا صفحه 48
جواد عالی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد واحد علوم و
تحقیقات تهران

مریم نوری

دانشجوی دکرتی علوم باغبانی دانشگاه تربیز.
m77_noori@yahoo.com

عبدالکریمکاشی

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران

كلید واژه:

نیرتوژن ،اوره ،فوسامکو ،خیار ،سوپر دامنیوس.

دوفصلنامه علوم سبـزی ها
شماره اول  ::بهار و تابستان  ::1394دانشگاه ایالم

37

مقدمه
خیار ( )Cucumis sativus Lیكی از گیاهان بسیار قدیمی است و سابقه كشت و پرورش آن در جهان
به  3000سال پیش میرسد ( .)sheybani,1981سابقه كشت آن در ایران احتامالً به  1000سال قبل از
میالد مسیح برمیگردد ( .)Hejazi & Kafashi Sedghi, 1998خیار با دارا بودن حدود  96تا  97درصد
آب یكی از سبزیهای كمكالری است كه در رژیمهای غذایی به صورت ساالد اهمیت زیادی دارد .مقدار
پروتئینها ،چربیها و كربوهیدارتها در خیار زیاد نیست و ارزش غذایی باالیی ندارد & (Malakoti
).Nafisi, 1990, Skrbic,1987
ارزش غذایی خیار به دلیل كالری پایین و وجود مواد ناشناخته مؤثر در سالمتی ،هر روز اهمیت بیشرتی
پیدا میكند .از بین انواع گونههای سبزیجات كشتشده در كشور ،خیار از پرمرصفترین محصوالت است.
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان ،نیاز مردم به میوهها و سبزیها روز به روز افزایش
مییابد .میوه و سبزی بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد که در این میان خیار سبز
از گیاهان مهم جالیزی نقش مهمی در جیره غذایی انسانها دارد( .)stamzadeh, 2013از آنجایی که
قسمت اعظم خاکهای ایران آهکی است ،تولید محصول زیاد در این خاکها به دلیل  PHباال ،کمبود
عنارص کممرصف و مواد آلی با مشکالتی همراه است .در این خاکها به علت  pHقلیایی و غلظت
باالی یون کلسیم ،بعضی عنارص غذایی که قابلیت جذب آنها به وسیلۀ  pHکنرتل میشود به صورت
ترکیبهای نامحلول و غیر قابل استفاده برای گیاه در میآیند .از طرفی در خاکهای آهکی مقدار زیادی
یون بیکربنات تولید میشود که این یون ضمن افزایش  pHخاک ،باعث کاهش جذب عنارص کممرصف
بهویژه آهن میگردد و متابولیسم گیاهی آن را کاهش میدهد(.)Hejazi & Kafshi Sedghi,1998
بنابراین هنگامی که جذب مواد غذایی از ریشه محدود میگردد میتوان محلول پاشی برگی انجام داد.
محلول پاشی برگی عنارص کم مرصف معموالً کارایی بیشرتی از مرصف خاکی آنها دارد .حدود 5-1
درصد وزن خشك برگ گیاه را نیرتوژن تشكیل میدهد ،ولی برای ادامه حیات گیاهان خیلی اهمیت دارد
( .)Bassett, 1986مقدار نیرتوژن در خاك كم است ،اما گیاه مقدار زیادی از این عنرص را جذب میكند.
بسیاری تركیبات نیرتوژنی محلول هستند و از طریق زهكش هدر میروند .اثر نیرتوژن روی گیاه محسوس
و رسیع است و مرصف بیش از حد نیرتوژن به رشد گیاه صدمه میزند& (Halvey,1985, Malakoti
) .Nafisi, 1990جذب رسیع عنارص غذایی ،عدم تأثیر روی  pHو بافت خاك در جذب ،فراهم شدن
كاتیونهایی چون روی و آهن برای گیاه در خاكهایی كه این عنارص را تثبیت میکنند و هزینه كمرت
نسبت به سایر روشها از مزایای این روش است .تحقیق حارض در صدد است تا تأثیر محلولپاشی عنارص
غذایی بر رشد و عملكرد خیار هوای آزاد در كشت پائیزه را بررسی کند.
مواد و روشها
رقم سوپر دامنیوس هیربیدی است كه به وسیله یك رشكت كالیفرنیایی در امریكا تولید و از سال 1370
وارد ایران شده است .برای اجرای این تحقیق از طرح آماری كرتهای خرد شده در سه تكرار استفاده شده
است .در این طرح كود رسك نیرتوژن در سه سطح ( 0و  50و  )100كیلوگرم در هكتار به كرتهای اصلی
و محلولهای غذایی با پنج سطح (فوسامكو  5در هزار ،اوره  5در هزار ،اوره  7/5در هزار ،اوره  10در
هزار و شاهد) به كرتهای فرعی اختصاص یافت.
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عوامل
كود رسك نیرتوژن

محلول های غذایی

سطوح

مشخصات

A1
A2
A3
b1
b2
b3
b4
b5

صفر
 50كیلوگرم كود رسك نیرتوژن در هكتار
 100كیلوگرم كود رسك نیرتوژن در هكتار
شاهد بدون دریافت محلول غذایی
فوسامكو  5در هزار
اوره  5در هزار
اوره  7/5در هزار
اوره  10در هزار

جدول1

مشخصات سطوح تغذیه مورد
آزمایش

بنابراین تعداد تیامرهای آزمایش شده  15تیامر و تعداد واحدهای آزمایشی  45عدد است .ابعاد
كرتهای فرعی با حاشیهها  7/5 × 4مرت ( 30مرتمربع) انتخاب شد .فاصله ردیفهای كاشت  3مرت و فاصله
بوتهها روی ردیف  30سانتیمرت بود .سطح برداشت با حذف دو ردیف كناری و انتخاب دو ردیف میانی
 10مرتمربع است كه جهت محاسبه عملكرد محصول در نظر گرفته شد .آمادهسازی بسرت با ایجاد جوی و
پشته انجام شد .بذر خیار به صورت كپهای و دوطرفه روی پشتهها در عمق  3تا  5سانتیمرتی و به تعداد
 2تا  3بذر كاشته شد .اولین آبیاری شش روز بعد از كشت و آبیاریهای بعدی به فاصله سه تا پنج روز
یكبار به طور مرتب تا پایان برداشت صورت گرفت .كود رسك دو قسمت شد .یك قسمت بعد از برداشت
اول در كرتهایی كه دارای تیامر كود رسك بودند به کار رفت و قسمت دوم كود رسك بعد از برداشت
چهارم صورت گرفت و بعد از پخش كود بالفاصله آبیاری انجام شد .تغذیه برگی در دو نوبت صورت
گرفت ،مرحله اول محلولپاشی هنگام میوه بسنت و رشوع رشد میوههای خیار و محلولپاشی دوم بعد از
برداشت انجام شد .میوههای برداشت شده هر تیامر در محل آزمایش از نظر بازار پسندی به درجه 1و2
تقسیم بندی و پس از شامرش توزین شدند .به منظور تعیین مقدار عملكرد كل میوه خیار ،در هر مرحله
از برداشت ،میوههای هر یك از واحدهای آزمایش درجهبندی ،توزین و شامرش شدند و اعداد به دست
آمده در تجزیه آماری و مقایسه میانگین ،استفاده گردیدند .بعد از امتام بازدهی ،از هر كرت فرعی تعداد
سه بوته به طور تصادفی انتخاب و از ناحیه طوقه تا جوانه انتهایی به دقت اندازهگیری و میانگین طول
آنها محاسبه شد و روی این صفت تجزیه آماری و نیز مقایسه میانگین صورت گرفت.
برای تعیین درصد ماده خشك میوه ،از بین میوههای برداشت شده هر كرت فرعی در یك مرحله از
چینهای برداشت شده به طور تصادفی یكی از میوههای متوسط انتخاب و پس از اینكه متیز و خشك شد
مقدار  100گرم برش داده شد .این منونهها صد گرمی را در اتوکالو ابتدا در دمای  60درجه سانتیگراد و
سپس در درجه حرارت  85قرار داده شدند ،منونهها پس از  24ساعت توزین و از اختالف وزن تر و خشك
درصد ماده خشك محاسبه گردید .درصد ماده خشك در یك مرحله اندازهگیری شد .پس از برداشت آخر
برای تعیین درصد ماده خشك شاخ و برگ بوته از هر كرت فرعی  100گرم از یك بوته به طور تصادفی
انتخاب و پس از متیز كردن منونه مذكور در اتوکالو قرار داده شد که درجه حرارت در ابتدا  60و سپس
به  85درجه سانتیگراد افزایش یافت و پس از  24ساعت توزین شد و از اختالف وزن تر و خشك ،درصد
ماده خشك محاسبه شد.
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نتایج
اثر نیرتوژن و محلولهای غذایی بر عملكرد كل میوهبا توجه به جدول تجزیه واریانس ( )2اثر مقادیر مختلف نیرتوژن بر عملكرد میوه معنادار نشد .نتایج
مقایسه میانگین نشان داد كه افزایش نیرتوژن باعث افزایش عملكرد شد؛ به طوریكه تیامر  100كیلوگرم
در هكتار نیرتوژن با  26/26تن در هكتار دارای بیشرتین عملكرد و تیامر شاهد با ( 21/403تن در هكتار)
به همراه تیامر  50كیلوگرم در هكتار نیرتوژن در مرحله بعدی قرار دارند.
 )Bassett(1986طی تحقیقی نشان داد که اثرهای ساده و متقابل منابع ،سطوح کود نیرتوژن و
سطوح محلولپاشی بر عملکرد ،تعداد میوه ،درصد ماده خشک میوه ،قطر میوه و تعداد شاخههای خیار
معنادار بودند ،ولی بر طول میوه تأثیر معناداری نداشتند .بیشرتین عملکرد به میزان  1002/133گرم
بوته از کاربرد  400کیلوگرم در هکتار کود اوره با پوشش گوگردی به همراه محلولپاشی با اوره +کالت
آهن+سولفات روی با غلظت شش هزار در هفته حاصل گردید و کمرتین عملکرد به میزان  70/68گرم
در بوته از تیامر شاهد به دست آمد .محلولهای مختلف غذایی روی عملكرد كل خیار در سطح  1درصد
اثرات متفاوتی نشان دادند به طوریكه محلول غذایی اوره  7/5در هزار باالترین عملكرد را داشته و اوره 5
در هزار در مرتبه بعدی قرار دارد و بین تیامرهای شاهد و اوره  10در هزار و فوسامكو  5در هزار تفاوت
آماری معناداری مشاهده نشد (شكل .)1

شکل 1

اثر محلول غذایی بر عملکرد کل
میوه
توضیح :ستونهایی که دارای حروف مشابه نیستند در سطح  %5دارای اختالف معنیدار هستند.

تیامرهای محلولهای مختلف غذایی و كود نیرتوژن اثر متقابل معنیداری در سطح  1درصد نشان
دادند (جدول  .)2تیامر  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن و محلول غذایی اوره  7/5در هزار در سطح 1
درصد باالترین عملكرد و تیامر شاهد كمرتین عملكرد را نشان داد ،اوره  5در هزار و تیامر  100كیلوگرم
در هكتار نیرتوژن در مرتبه بعدی عملكرد قرار دارد .تیامرهای بعدی اختالف معناداری با هم نداشتند.
در یك آزمایش كودی به منظور تعیین اثر مقدار و زمان مرصف نیرتوژن و فسفر در خیار مقادیر 200
کیلوگرم در هکتار نیرتوژن و  400کیلوگرم در هکتار فسفر به كار برده شد و مشخص گردید كه در صورت
تقسیم نیرتوژن به سه قسمت مساوی و كاربرد یك قسمت از آن به همراه متام فسفر در زمان كاشت و
مقادیر دیگر  25و  50روز پس از كاشت بیشرتین مقدار محصول( 28/7تن در هکتار) تولید شد .همچنین
در آزمایش دیگری نیز بیشرتین عملكرد ( 24/42تن در هكتار) با کاربرد مقادیر  150کیلوگرم در هکتار
نیرتوژن به همراه  500کیلوگرم در هکتار فسفر در هنگام كاشت به دست آمد(.)Fierro & Loria, 1976
بر اساس گزارشهای محققان متعدد استفاده از مواد غذایی چه به صورت تغذیه برگی و چه به صورت
مرصف در خاك ،موجب افزایش عملكرد محصوالت مختلف میگردد.
)Kothari & Singh (1995در بررسی تأثیر اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی بر عملکرد هندوانه
نشان دادند که باالترین عملکرد با مرصف  140کیلوگرم نیرتوژن خالص در هکتار به دست آمد .بیشرتین
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عملکرد میوه خیار به میزان  640/2گرم در بوته را در تیامر  600کیلوگرم نیرتوژن در هکتار کود اوره
گوگردی گزارش شده است (.)Rostamzadeh & et al, 2013
اثر نیرتوژن و محلولهای غذایی روی تعداد كل میوه (درجه یك  +درجه دو) خیارنتایج جدول تجزیه واریاس ( )2نشان داد که اثر مقادیر نیرتوژن بر تعداد كل میوه خیار معنادار نشد.
با توجه به نتایج مقایسه میانگین تفاوت معناداری بین تیامرهای کود نیرتوژن نبود و بیشرتین تعداد
میوه در سطح  10مرتمربع در تیامر كودی  100كیلوگرم در هكتار مشاهده شد (جدول  3و شكل  .)2در
پژوهشی روی خیار بیشرتین تعداد و طول میوه در بوته را در تیامر  600کیلوگرم نیرتوژن در هکتار کود
اوره گوگردی گزارش کردند) .Rostamzadeh & et al, (2013محلولهای غذایی خیار اثر معناداری بر
تعداد كل میوه خیار داشتند ،محلول غذایی اوره  7/5در هزار بیشرتین تعداد میوه و كمرتین تعداد میوه
در تیامر شاهد مشاهده شد(جدول .)3در بررسی اثر متقابل محلولهای غذایی و تیامرهای كودی نیرتوژن،
تیامر  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن همراه با محلول غذایی اوره  7/5در هزار بیشرتین تعداد میوه و
كمرتین تعداد میوه مربوط به اوره  10در هزار بود (جدول  .)4در تحقیقی بر روی هندوانه بیشرتین
تعداد میوه و عملکرد در هکتار را با تیامر  150كیلوگرم در هكتار  NPKگزارش شد(.)Tabatabaei, 1986
( )Brantly, 1985گزارش کرد که افزایش سطح کود نیرتوژن باعث افزایش عملکرد و رشد خیار شد.
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

عملكرد
كل

تعداد كل میوه

تعداد میوه
درجه یك

تعداد میوه
درجه دو

طول بوته

درصد ماده
خشك میوه

درصد ماده
خشك بوته

تكرار

2

57/795

4436/022

3349/489

149/267

141/956

0/022

0/313

سطح نیرتوژن

2

108/065ns

21445/622 ns

19446/022 ns

51/467 ns

921/622 ns

1/343ns

*2/812

خطای A

4

78/482

12519/389

9265/889

353/533

329/122

0/318

0/321

محلول پاشی

4

**49/158

**6962/189

**5697/467

73/522 ns

**889/167

0/803 ns

1/313 ns

اثرمتقابل

8

**18/688

**2558/122

**2006/800

99/356 ns

**61/817

0/330 ns

0/255 ns

خطا

24

5/985

1249/378

1028/756

80/278

85/983

0/419

1/139

C.V

-

10/56%

11/64%

12/08%

23/50%

6/72%

13/13%

8/75%

 : n.sاثر معنی دار ندارد.

* :معنی دار در سطح %5

** :معنی دار در سطح %1

جدول 2

نتایج تجزیه واریانس صفات كمی
و كیفی

تعداد میوه در سطح  10مرتمربع

تیامرهای كودی نیرتوژن (كیلوگرم در هكتار)

274/73

0

289/87

50
100

346/47

جدول 3

مقایسه میانگین اثر نیرتوژن روی
تعداد كل میوه (درجه یك  +درجه
دو) خیار
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شكل2

توضیح :ستونهایی که دارای حروف مشابه نیستند در سطح  %5دارای اختالف معنیدار هستند.

تیامرهای محلول غذایی

تعداد میوه در سطح 10
مرتمربع

اوره  7/5در هزار
اوره  5در هزار
فوسامكو  5در هزار
اوره  10در هزار
شاهد

347/6 a
315/3 ab
287/2 b
284/9 b
283/4 b

*حروف ناهمسان در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتامل  %1با آزمون دانکن است.

اثر متقابل نیرتوژن و محلولهای
غذایی روی تعداد كل میوه (درجه
یك+درجه دو) خیار،

جدول4

مقایسه میانگین اثر محلول غذایی
روی تعداد كل میوه (درجه یك +
درجه دو) خیار به روش دانكن

تعداد میوه در سطح  10مرتمربع نیرتوژن × محلول غذایی
0/276c
274/7 c
271/7 c
285/7 c
265/7 c
278/3 c
275/3 c
291/3 c
322/3 bc
282/0 c
296/0 bc
311/7 bc
383/0 ab
434/7 a
307/0 bc

A1b1
A1b2
A1b3
A1b4
A1b5
A2b1
A2b2
A2b3
A2b4
A2b5
A3b1
A3b2
A3b3
A3b4
A3b5

*حروف ناهمسان در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتامل  %1با آزمون دانکن است.
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جدول 5

مقایسه میانگین اثر متقابل نیرتوژن
و محلول غذایی روی تعداد كل میوه
(درجه یك  +درجه دو) خیار به
روش دانكن

شکل3

اثر نیرتوژن روی تعداد میوه درجه
دو خیار

 اثر نیرتوژن و محلولهای غذایی بر طول بوتهبا توجه به نتایج تجزیه واریانس(جدول  )2اثر سطوح نیرتوژن بر صفت طول بوته از لحاظ آماری
معنادار نشد .طبق نتایج مقایسه میانگین با افزایش نیرتوژن طول بوتهها افزایش پیدا كرد به طوریكه
بیشرتین میانگین طول بوته در تیامر  100و  50كیلوگرم در هكتار نیرتوژن با میانگین طول بوته (146/3
و  137سانتیمرت) و كوتاهترین بوتهها ( 130/7سانتیمرت) در تیامر شاهد مشاهده شد .اثر محلول غذایی
بر طول بوته معنادار شد و طویلترین بوتهها در تیامر اوره  7/5در هزار و اوره  5در هزار به دست
آمد(شکل  .)4در بررسی اثر متقابل بیشرتین رشد طولی بوته با تیامر  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن و
اوره  7/5در هزار مشاهده شد .بنابراین رابطه مستقیمی بین افزایش عملكرد با افزایش طول بوته وجود
دارد و میتوان گفت كه صفت طول بوته مالك مناسبی برای برآورد عملكرد است.

شكل 4

اثر محلولهای غذایی بر طول
بوته()cm

) Shadmehr & et al. (2011گزارش کردند که اثر متقابل منابع و سطوح نیرتوژن و سطوح
محلولپاشی بر میزان عملکرد ،تعداد میوه ،قطر میوه ،درصد ماده خشک میوه و و تعداد شاخههای فرعی
خیار در سطح احتامل یک درصد معنادار بود ،ولی تأثیر معناداری بر طول میوه و طول بوته نداشت و
بیشرتین مقدار این صفات با تیامر  400کیلوگرم نیرتوژن در هکتار اوره با پوشش گوگردی و محلولپاشی
نیرتوژن+آهن +روی با غلظت شش در هزار در هفته حاصل شد .هر چه مقدار نیرتوژن در گیاه بیشرت
باشد ،مقدار پروتئین بیشرتی تولید میشود که در نتیجه برگها بزرگتر میگردد و کربنگیری و ساخت
مواد هیدروکربنه افزایش مییابد( .)Peyvast, 1977افزایش تقسیم سلولی و همچنین تأثیر نیرتوژن در
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بزرگ شدن اندازه سلولها و افزایش کربنگیری باعث افزایش طول میوه ،قطر میوه ،درصد ماده خشک
میوه و تعداد شاخههای فرعی میگردد .این نتایج با گزارشهای ( Azarpira )1970روی خیارHejazi &،
) et al. (1998روی رشد و عملكرد هندوانه ،و ) Kashi & Kashizadeh ,(1996روی نعناع مطابقت
داشت .بیشرتین طول میوه هندوانه با تیامر  200کیلوگرم در هکتار  NPKگزارش شد (Tabatabaei,
) .1986نیرتوژن در ساخته شدن پروتئینها نقش دارد و پروتئینها در تشکیل سلولهای مریستمی و
تقسیم سلولی دخالت دارند .افزایش تقسیم سلولی و تأثیر نیرتوژن در بزرگ شدن اندازه سلولها باعث
افزایش طول و قطر میوه میگردد ) . Tisdale & Nelson (1975با مرصف نیرتوژن ،رشد رویشی ،سطح
برگها و تعداد شاخههای فرعی افزایش مییابد و این افزایش باعث میشود سطح کربنگیری در گیاه
افزایش یابد که منجر به افزایش مواد غذایی ساخته شده و عملکرد بیشرت میگردد .حاصلخیزی خاك
روی رشد گیاه مؤثر است و باعث بهبود تشكیل شاخههای فرعی و در نتیجه افزایش تعداد گلهای ماده
میشود .همچنین فواصل زیاد بین بوتهها و افزایش دیاکسید کربن از عواملی هستند كه شاخص طول
بوته و در نتیجه تعداد گلهای خیار را افزایش میدهد (.)Halvey, 1985
اثر نیرتوژن و محلولهای غذایی بر درصد ماده خشك میوهبا توجه به نتایج تجزیه واریانس اختالف معناداری بین تیامرهای نیرتوژن وجود نداشت(جدول .)2
تیامرهای به كار برده شده اثری بر درصد ماده خشك میوه نداشتند و میتوان گفت كه صفت ماده خشك
میوه در این آزمایش مالك خوبی برای برآورد عملكرد نیست .اثر محلولهای غذایی بر درصد ماده خشك
میوه خیار معنادار نشد .طبق نتایج مقایسه میانگین محلول اوره  10در هزار و فوسامكو  5در هزار
بیشرتین درصد ماده خشك میوه را نشان دادند و در بررسی اثر متقابل بیشرتین درصد ماده خشك (5/56
درصد) مربوط به تیامر محلول اوره  10در هزار و تیامر كود نیرتوژن  100كیلوگرم در هكتار بود .افزایش
ماده خشك میوه گوجهفرنگی را با مرصف  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن خالص و كاهش آن را در مقادیر
باالتر نیرتوژن گزارش کرد كه با نتایج ما مطابقت داشت (.)Kashi & Kashizadeh, 1996
اثر نیرتوژن و محلولهای غذایی بر درصد ماده خشك بوتهدر بررسی نتایج تجزیه واریانس (جدول )2اثر تیامرهای نیرتوژن بر درصد ماده خشك بوته در سطح
 5%معنادار شد .نتایج مقایسه میانگین نشان داد ،بیشرتین درصد ماده خشك بوته در تیامر شاهد و
كمرتین مقدار آن در تیامر  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن مشاهده شد ،به طوریكه با افزایش نیرتوژن
درصد ماده خشك بوته كاهش پیدا كرد ،که ممکن است به علت جذب بیشرت آب در بوته و آبكی شدن
آنها به علت فراهم شدن ماده غذایی و رشد بیشرت در مقایسه با شاهد باشد .محلولهای مختلف
غذایی اثر معناداری بر ماده خشك بوته خیار نداشتند .طبق نتایج مقایسه میانگین بیشرتین درصد ماده
خشك( )12/825در تیامر محلول غذایی فوسامكو  5در هزار مشاهده شد(جدول .)6
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تیامرهای محلول غذایی

میانگین

فوسامكو  5در هزار

12/825

اوره  5در هزار

12/291

اوره  10در هزار

12/036

اوره  7/5در هزار

11/988

شاهد

11/865

تأثیر منابع و مقادیر نیتروژن ،محلول پاشی اوره و محلول غذایی فوسامکو بر عملکرد و صفات
رشد خیار ()Cucumis sativus

جدول 6

مقایسه میانگین اثر محلول غذایی
بر درصد ماده خشك بوته

با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ،بیشرتین درصد ماده خشك بوته(13/58درصد) مربوط
به محلول فوسامكو  5در هزار و تیامر شاهد و محلول فوسامكو  5در هزار با تیامر  50كیلوگرم در هكتار
نیرتوژن با مقدار  12/86درصد ماده خشك در مرتبه بعد قرار گرفت (جدول .)6
میانگین

نیرتوژن × محلول غذایی

12/487

A1b1

13/583

A1b2

12/465

A1b3

12/398

A1b4

12/403

A1b5

11/373

A2b1

12/861

A2b2

12/370

A2b3

11/997

A2b4

12/021

A2b5

11/734

A3b1

12/032

A3b2

12/039

A3b3

11/569

A3b4

11/683

A3b5

جدول 7

مقایسه میانگین اثر متقابل نیرتوژن
و محلول غذایی بر درصد ماده
خشك بوته

*حروف ناهمسان در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتامل  %1با آزمون دانکن است.

در نتیجه برگها بزرگتر شده و کربنگیری و ساخت مواد هیدروکربنه افزایش مییابد .افزایش تقسیم
سلولی و همچنین تأثیر نیرتوژن در بزرگ شدن اندازه سلولها و افزایش کربنگیری باعث افزایش طول
میوه ،قطر میوه ،درصد ماده خشک میوه و تعداد شاخههای فرعی میگردد (.)Salardini, 1993
نتیجه گیری نهایی
اثر متقابل تیامر  100كیلوگرم در هكتار نیرتوژن خالص (فاكتور اصلی) با محلول غذایی اوره  7/5در
هزار (فاكتور فرعی) باالترین میزان عملكرد را داشت که دارای برتری محسوس نسبت به سایر
تیامرهاست و به عنوان بهرتین تیامر در این تحقیق قابل توصیه است.
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