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  و  بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن و موليبدنتأثير

  سبز در محيط آبكشت  نيترات در خيارغلظت
  

 
 

 ۱  سعيد شفيعي و، احمد گلچين*سميه بيگي

  )۴/۵/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ؛  ۱۱/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

يـك آزمـايش   " سـلطان "في و تجمع نيترات در خيار سبز رقـم  و کيصفات كمي  ن برمنظور بررسي تأثير سطوح مختلف نيتروژن و موليبدبه

 گـرم  ميلي ۱ و   ۱۰/۰،  ۰۱/۰(موليبدن    و )گرم در ليتر   ميلي ۳۱۰ و   ۲۳۸( تصادفي شامل سطوح مختلف نيتروژن       لفاكتوريل در قالب طرح كام    

نتايج نشان داد كه اثـر      . اجرا درآمد ه  صورت آبكشت ب   به ۱۳۸۸سال  در سه تكرار در گلخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان در           ) ليتر در

هاي رشد گياه شامل ميانگين وزن، طول و قطر تك ميوه و كلروفيل بـرگ در سـطح       عملكرد و شاخص   سطوح مختلف نيتروژن و موليبدن بر     

فزايش ولي عملكرد ميـوه و ميـانگين طـول، وزن و    كلروفيل برگ اميزان  ،با افزايش ميزان نيتروژن محلول غذايي. دار است معني %۱احتمال  

كـه    طـوري   بـه . هاي رشد و عملكرد خيار سبز شـد        شاخص باعث كاهش محلول غذايي    موليبدن   حسطافزايش  . قطر تك ميوه كاهش يافت    

ليتـر تفـاوت     گـرم در   ميلي ۱/۰دست آمد كه با تيمار      گرم موليبدن در ليتر محلول غذايي به        ميلي ۰۱/۰بيشترين عملكرد ميوه از تيمار حاوي       

 اثر سـطوح مختلـف نيتـروژن و         .گرم موليبدن در ليتر، عملكرد به مقدار زيادي كاهش يافت            ميلي ۱ولي در تيمار حاوي     . داري نداشت معني

 بـه   ۱۳۵۶ از    غلظت نيترات را   ،افزايش سطح نيتروژن محلول غذايي    . دار بود  معني %۱موليبدن محلول غذايي بر غلظت نيترات ميوه در سطح          

 )گرم در كيلـوگرم بافـت خـشك ميـوه        ميلي ۱۵۰۰(گرم در كيلوگرم بافت خشك ميوه خيار سبز افزايش داد كه از حد مجاز آن                 ميلي ۲۱۲۲

 ۱۷۰۳ بـه    ۱۹۶۱ نيترات را از      غلظت ،ليتر بدون تأثير بر عملكرد     گرم در  ميلي ۱/۰ به   ۰۱/۰افزايش سطح موليبدن محلول غذايي از       . بيشتر بود 

و  پتاسـيم ،  نيتـروژن دار غلظت   افزايش غلظت نيتروژن محلول غذايي باعث افزايش معني       . گرم در كيلوگرم بافت خشك ميوه كاهش داد        ميلي

در موليبدن  و  منگنز  ،   آهن  غلظت ،چنين با افزايش غلظت موليبدن محلول غذايي         هم .ميوه شد موليبدن  و  منيزيم  ،   فسفر كاهش غلطت  وکلسيم  

 کـشت  طيمح در ييغذا محلول در بدنيمول غلظت شيافزا که دهديم نشان آمده دست به جينتا .كاهش يافت مس  ولي غلظت    ،ميوه افزايش 

  شوديسبزم اريخ وهيم در تراتين غلطت کاهش باعث عملکرد کاهش بدون آبکشت

  

  يا گلخانه اريخ رشد، يها شاخص ترات،ين تجمع ،ييغذا عناصر :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

 كـه   اسـت اي  سبز يكـي از مهمتـرين محـصوالت گلخانـه          راخي

توانـد نقـش مهمـي در       هاي نوين پـرورش آن مـي      توسعه روش 

 بعد از  ).٢٥( وري و توليد اين محصول داشته باشد      افزايش بهره 

مقـام   در   سبزر  خياجهاني  ميزان توليد    ،پياز و   كلم،  فرنگيگوجه

سومين توليد كننده  و ايران بعد از چين و تركيه    چهارم قرار دارد  

 طبق آخرين آمارنامه منتـشره در       ).١١(خيار سبز در جهان است      

   هكتـار   ٢٢٠٠اي   گلخانه  سبز ، سطح زير كشت خيار    ١٣٨٣سال  

  

  شناسي، دانشگاه زنجان  گروه خاك، استاد و دانشجوي دكتريدانشجوي كارشناسي ارشدبه ترتيب . ۱

  s.beige1362@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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۳۸  

ولي در   . بوده استمربع  در متر  كيلوگرم١٥ متوسط عملكردبا 

حـدود  اي  خيـار گلخانـه   تن  ميليون   ١٤هاي اخير با توليد     سال

خيار سبز ايران در گلخانه صورت گرفتـه        توليد   از درصد   ٣/٣

  و ٤(شـود    را شامل مـي    رهكتا ٨٠٠٠٠ كه سطحي معادل   است

نقش دارنـد كـه از      سبز   عملكرد خيار    درعوامل مختلفي    .)١١

 رشـد گيـاه   .دکراشاره گياه تغذيه متعادل  توان بهآن جمله مي

كشت دارد، زيرا ايـن     بستگي به فراهم بودن نيتروژن در محيط      

نوكلئيك و  ها، اسيدهاي عنصر در تشكيل آمينواسيدها، پروتئين    

مصرف ولي ). ١٦ و ٨( ت سلولي نقش مهمي داردديگر تركيبا

هاي غذايي  نيتروژنه در محلولاندازه كودهاي شيميايي از بيش

 غـذايي، آلـودگي    خـوردن تعـادل عناصـر       برهم و خاك باعث  

رفتن بخـش عظيمـي    ر، افت كيفي محصول و هد     زيستمحيط

 از  مـصرف بـيش    ، ديگـر   از طرف  .شودميهاي ملي   از سرمايه 

 ه بــراي توليــد محــصوالت كــشاورزيدهــاي نيتروژنــحــد كو

مقدار زيـادي   زيرا گياه   اندازد،  مخاطره مي   بهسالمت انسان را    

توانـد  كـه مـي    كنـد مـي جذب  صورت نيترات    به را   نيتروژناز  

   ).٦( زا باشدسرطان

يـا دچـار كمبـود       ،گيردقرار مي تنش  تحت  كه گياه      زماني   

 و  كـاهش يافتـه    پـروتئين    تبديل نيترات بـه    ،دوشموليبدن مي 

موليبـدن يكـي    ). ٢٥(يابد  هاي گياه تجمع مي   نيترات در بافت  

و در  ردوكتـاز بـوده      نيتـرات ه آنـزيم    دهنـد  تـشكيل  عناصراز  

همـين دليـل    به. كندآسميالسيون نيترات نقش مهمي بازي مي     

داري بـر ميـزان پـروتئين         مقادير جزئي آن تأثير مثبت و معني      

 كـاهش تركيبـات نيتروژنـه محلـول از          گياه، افزايش رشـد و    

كـه نيتـرات بـدون موليبـدن          هنگامي). ١٠(جمله نيترات دارد    

غلظـت كلروفيـل آنهـا      ،   رشد گياهان ضعيف   ،شودمصرف مي 

هـا نمايـان     در بـرگ   نيتروژنهاي آشكار كمبود    اندك و نشانه  

در بررسي تأثير سـطوح     ) ٢٢(رابي و همكاران    . )١٩( شودمي

ــروژن  ــف نيت ــ(مختل ــوگرم در ١٢٠ و ٩٠، ٦٠، ٣٠فر، ص  كيل

بـر  )  كيلوگرم در هكتـار    ٨/٠ و   ٤/٠صفر،  (و موليبدن   ) هكتار

عملكـرد نخـودفرنگي مـشاهده كردنـد كـه بيـشترين             رشد و 

 كيلـوگرم   ٩٠هاي رشـد از مـصرف       مقدار عملكرد و شاخص   

چنين مـصرف موليبـدن بـه         هم. نيتروژن در هكتار حاصل شد    

ــار٤/٠مقــدار    باعــث افــزايش عملكــرد و كيلــوگرم در هكت

 ٨/٠هاي رشد گياه شد ولي با افـزايش سـطح آن بـه              شاخص

غيـور  كاشـكي و    . عملكرد كـاهش يافـت    ،  در هكتار  كيلوگرم

صـفر،  (در بررسي تأثير سطوح مختلف نيتـروژن        ) ٦( يباغبان

ــار٢٥٠  و١٥٠، ١٠٠، ٥٠ ــوگرم در هكت ــرد و )  كيل ــر عملك ب

ده كردنـد كـه ميـزان       سـبز مـشاه    تجمع نيترات در گياه خيار    

نيترات ميوه با افزايش مصرف نيتـروژن افـزايش يافـت و در             

گرم نيتروژن در هكتار به باالترين حـد خـود           كيلو ٢٥٠تيمار  

بـا بررسـي تـأثير سـطوح        ) ١٧(كاتسيراس و همكاران    . رسيد

گـرم   ميلي ٤٠٠  و ٢٠٠،  ١٠٠(مختلف نيتروژن محلول غذايي     

ر سـبز نـشان دادنـد كـه         بر عملكـرد و كيفيـت خيـا       ) در ليتر 

گـرم در ليتـر     ميلـي ٢٠٠ و ١٠٠بيشترين عملكـرد از سـطوح    

دست آمد و با افزايش سـطوح نيتـروژن بـه           محلول غذايي به  

گرم در ليتر عملكرد، تعداد ميوه و ميانگين         ميلي ٢٠٠بيشتر از   

بنـابراين مـصرف    . طول، قطر و وزن تك ميوه كـاهش يافـت         

نـه تنهـا عملكـرد را كـاهش         غـذايي   زياد نيتروژن در محلول     

  بلكــه كيفيــت محــصوالت كــشاورزي مخــصوصاً ،دهــد مــي

 چـون باعـث تجمـع       ،دهداي را كاهش مي    گلخانه يها سبزي

 مـصرف كـافي    ،در مقابـل  . شـود هاي گياه مي  نيترات در بافت  

توانـد در احيـاء نيتـرات و        هاي غذايي مي  موليبدن در محلول  

 پروتئين مؤثر واقـع شـده       تبديل آن به اسيدهاي آمينه و نهايتاً      

 يميزانولي  . هاي گياه بكاهد  و از غلظت زياد نيترات در بافت      

سـبز   تـرات در خيـار    ياز نيتروژن كه باعث تجمع غير مجـاز ن        

شود و يا سطحي از موليبـدن كـه بـدون كـاهش عملكـرد                مي

شود مشخص نبوده و    باعث كاهش غلظت نيترات در ميوه مي      

 هدف بررسي تأثير سطوح مختلف      همين دليل اين تحقيق با     به

نيتروژن و موليبدن بر عملكـرد و غلظـت نيتـرات در ميـوه و               

  .سبز اجرا گرديد هاي خيار بافت

  

  هامواد و روش

  منظور بررسي تأثير سطوح مختلـف نيتـروژن و موليبـدن بـر              به
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   ...و بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن، و موليبدنتأثير 

۳۹  

   هوگلندغذاييمحلولشيميايي تركيب  .۱جدول

و مصرف هاي غذايي حاوي عناصر پرمحلول

  )محلول ذخيره( مصرفكم
  تركيب

  غلظت محلول ذخيره

  )گرم در ليتر(

محلول ليتر حجم محلول ذخيره در

  )ليتر ميلي(نهايي 

KCl ۵/۷۴  ۶  

Ca(NO3)2.4H2O  ۱۶/۲۳۶  ۲  

KNO3  ۰۱/۱۰۱  ۱  

KH2PO4 ۰۹/۱۳۶  ۱  

I 

MgSO4.7H2O ۵/۲۴۶  ۱  

H3BO3 ۶۱۸۴/۰    

ZnSO4.7H2O  ۱۴۴/۰    

MnSO4.H2O  ۰۸۵/۰  ۱  

CL2Ni.6H2O ۰۲۸۵۲/۰    

II  

CuSO4.5H2O  ۰۴۹۹/۰    

III Fe-EDTA  ۹۶۲/۶  ۱  

lV NO3NH4  ۰۴/۸۰  ۱۵  و  

۰۱۸۴/۰  ۱  

۱۸۴/۰  ۱  V H24MO7N6O24.4H2O 
۸۴/۱  ۱  

  

صفات كمي و كيفي و تجمع نيترات در خيار سبز يك آزمـايش             

شناســي دانــشكده كــشاورزي گلــداني در گلخانــه گــروه خــاك

 آزمـايش ايـن   .  بـه اجـرا درآمـد      ۱۳۸۸ان در سـال     دانشگاه زنج 

با شش تيمار و  تصادفي لصورت فاكتوريل در قالب طرح كام    به

" سـلطان " مـورد اسـتفاده   خيار سبز    رقم.  انجام شد  در سه تكرار  

 ي اين رقم  ابتدا بذرها . تهيه گرديد بود كه از شركت فالت ايران       

 تـا   ند شـد   روز در داخل يك پارچـه تميـز خيـسانده          ۳به مدت   

 ۴۵۰هاي حـاوي       به گلدان  داري جوانه  سپس بذرها  .جوانه بزنند 

ها تا رسـيدن بـه رطوبـت           پرليت انتقال داده شدند و گلدان      گرم

 درصد وزنـي    .با محلول غذايي آبياري گرديدند     يگنجايش زراع 

 بـه كمـك دسـتگاه      يگنجـايش زراعـ   رطوبت پرليـت در نقطـه       

 زمـان بـراي     .ري شد گي بار اندازه  ۳/۰فشاري در مكش     صفحات

ها تمام شـب را   گياهك تاكاشت بذرها، عصر در نظر گرفته شد        

كه گرماي خورشيد در صبح روز بعد به آنها برسـد،              قبل از اين  

محلـول  . داشته باشند براي استقرار در محيط جديدشان فرصت       

 هوگلند بود كه بـراي تهيـه        در اين آزمايش   مورد استفاده    غذايي

طـور جداگانـه تحـت عنـوان      بـه  III و I ،IIي هاآن ابتدا محلول 

 ۱ جدولهاي ذكر شده در     هاي غذايي ذخيره و با غلطت     محلول

هاي غذايي ذخيره به اندازه ذكـر شـده در          از محلول . تهيه شدند 

 برداشته و با هم مخلوط و در نهايت حجم آنها به يك             ۱ جدول

بـا  . دسـاخته شـو   ليتر رسانيده شد تا محلول غذايي هوگلند پايه

افزودن مقادير مختلف نيترات آمونيـوم و موليبـدات آمونيـوم از            

هـاي   به محلول غذايي هوگلند پايه، محلول      V و   IVهاي  محلول

باســطوح مختلــف نيتــروژن و موليبــدن  بــه عنــوان تيمارهــاي  

هـاي غـذايي    سـطوح نيتـروژن محلـول     . آزمايش ساخته شـدند   

ر و ميـزان موليبـدن      گرم در ليت   ميلي ۳۱۰ و   ۲۳۸عبارت بودند از    

. ليتـر تنظـيم گرديـد      گرم در  ميلي ۱ و   ۱/۰،  ۰۱/۰آنها در مقادير    

ــط  ــولECمتوسـ ــذايي  محلـ ــاي غـ ــي۲هـ ــر  ميلـ ــوس بـ   مـ
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۴۰  

  سبز هاي رشد خيارشاخص  عملكرد و بر نيتروژن و موليبدن مختلفتأثير سطوحيه واريانس زنتايج تج. ۲ جدول

 عملكرد طول ميوه يوهقطر م

 (گرم در بوته)

  وزن ميوه

)مترسانتي )گرم( ) 

  سطح برگ

 )بوته مربع در مترسانتي(

 منابع تغييرات  قرائت كلروفيل

۳۰۲۰۵۴۲** ۸۸/۳۲۹۸ ** ۶۸/۱۱ ** ۰۷/۰ ** ۰۰/۱۵۹۸ ** ۸۹/۴۰۴   )N( سطوح نيتروژن **

۲۱۱۵۳۵۹** ۳۸/۱۵۲  ns ۵/۷ ** ۲۵/۰ ** ۲۴/۳۲  ns ۴۵/۹۱   )Mo( سطوح موليبدن ** 

۲۲۱۷۲ ns ۲۱/۴۵۱ ** ۱۹/۲  ns ۰۳/۰ ** ۱۸/۷۴۷۱ ** ۳۱/۶۶ ** N×Mo  

۳/۱۴۶۱۷  ۰۴/۱۵۰  ۹۳/۰  ۰۰۶/۰  ۸۴/۵۹  ۷۶/۹   خطا 

۵/۷  ۴/۱۸  ۳۳/۸  ۹۹/۵  ۹۶/۴  ۳۹/۵    CV(%) 

  داراختالف معنيبدون  nsو % ۵و % ۱ حوسط دردار ي اختالف معنيداراترتيب ه  ب *و **

  

، در طـول دوره رشـد     .  بـود  ۸/۵ آنهـا    pHمتـر و متوسـط        سانتي

  و  نيتـروژن  سطوح مختلـف   غذايي حاوي    هاي  با محلول  گياهان

 روز رشـد    ۷۵در نور طبيعي، به مـدت        و    شدند  آبياري موليبدن

حـل  امردر  بوته    هر  ميزان عملكرد  ، در طول دوره داشت    .كردند

مختلــف برداشــت بــا تــرازوي ديجيتــالي تــوزين و از مجمــوع 

 هـاي شـاخص . ها عملكرد نهايي هر بوته محاسبه گرديـد       توزين

سـنج  شاخص كلروفيل برگ به كمك كلروفيـل      : رشد گياه شامل  

 ، سطح برگ با اسـتفاده از MINOLTA SPAD-520دستي مدل 

مربـع در بوتـه،    متر  و بر حسب سانتيLeaf area meter دستگاه

كش و  ترتيب با استفاده از خط    ه  ميانگين طول و قطر تك ميوه ب      

از تـرازوي   كوليس و ميـانگين وزن تـر تـك ميـوه بـا اسـتفاده                

. هاي مختلف محاسبه گرديـد    گيريو از مجموع اندازه    ديجيتالي

 و بـا    )۱۷ (ز و همکـاران   مفرياگيري نيتـرات بـه روش هـ       اندازه

 بـا   نيتـرات .  گرم ماده خشك ميوه انجـام گرفـت        ۵/۰استفاده از   

 رنـگ    شـدت   كه دكنسولفونيك اسيد توليد رنگ زرد مي     ديفنل

  مـدل  تگاه اسـپكتروفتومتر    سـنجي بـا دسـ      حاصل از طريق رنگ   

CECIEL Serie2  و گيري شـد اندازه نانومتر ۴۰۸در طول موج 

كيلوگرم ماده خـشك     گرم در ميزان نيترات بر حسب ميلي    سپس  

مصرف  مصرف و كم   غلظت عناصر پر   ،در نهايت . گرديدمحاسبه  

سـسه  ؤهاي رايج آزمايشگاهي توصيه شده توسط م      روشتوسط  

  و۱ (گيري شد اده خشك ميوه اندازه  در م ،   آب  و تحقيقات خاك 

ها و اطالعات مـورد نيـاز، بـراي           دست آوردن داده    پس از به  . )۲

  آمـاري  افـزار هـا از نـرم      محاسبات آماري و تجزيه واريانس داده     

MSTATC  دانكـن  چنـد دامنـه     چنين از آزمون      هم. استفاده شد

  جهت مرتب كردن   Excelها و از نرم افزار        براي مقايسه ميانگين  

  .ها استفاده گرديدداده

  

   و بحثنتايج

  هاي رشد گياه خيار سبزعملكرد و شاخص

هـا  واريـانس داده   آمده از جدول تجزيـه    دست  نتايج به : عملكرد

دهد كه سطوح مختلف نيتروژن و موليبـدن        نشان مي ) ۲ جدول(

 خيار سبز   عملكرد  بر ميزان  %۱داري در سطح احتمال     تأثير معني 

كـاهش عملكـرد ميـوه از       رف نيتروژن باعـث     افزايش مص . دارد

كــه بــا نتــايج  )۳ جــدول(  گــرم در بوتــه شــد۱۳۹۴ بــه ۱۸۰۴

افزايش سطح نيتروژن   . مطابقت دارد ) ۲۱(كاتسيراس و همكارن    

ها و ايجاد رنگ    چنين باعث ضخيم شدن ساقه      محلول غذايي هم  

هـا و كـاهش تعـداد    ها، افزايش تعـداد پيچـك  سبز تيره در برگ   

نقـش نيتـروژن بيـشتر مـشاركت در         . هـا گرديـد     بوتـه  ها در  گل

 بـه   .هـا و شاخـسارها اسـت      هاي رويشي مثل برگ   ساخت اندام 

همين دليل مصرف زياد آن باعث تحريك رشد رويشي، افزايش          

شـود  ها و به تعويق افتادن تشكيل گل و ميوه مـي    سبزينگي برگ 

فـزايش  سبز با ا   ل كاهش عملكرد خيار   يبنابراين يكي از دال   ). ۳(

توان كاهش تعداد گـل و در       سطح نيتروژن محلول غذايي را مي     

  سـطح موليبـدن    افـزايش . نتيجه تعداد ميوه در بوتـه نـسبت داد        

بيـشترين  .  عملكـرد خيـار شـد      كـاهش   باعث محلول غذايي نيز  

گـرم موليبـدن در ليتـر          ميلـي  ۰۱/۰عملكرد ميوه از تيمار حاوي      
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   ...و بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن، و موليبدنتأثير 

۴۱  

  هاي رشد خيار سبز مختلف نيتروژن و موليبدن بر عملكرد و شاخصهاي اثر سطوحميانگين  مقايسه.۳ جدول

 عملكرد طول ميوه قطر ميوه

 (گرم در بوته)

 وزن ميوه

)مترسانتي )گرم( ) 

  سطح برگ

 )مربع متر سانتي(

قرائت 

  كلروفيل
 تيمار  سطح

۱۸۰۴a ۳۵/۷۳  b ۳۰/۱  a ۰۹/۱۲  a ۲۲/۱۵۱  b ۵۶/۵۵  b N238 

۱۳۹۴b ۸۱/۵۹  a ۲۳/۱  b ۲۱/۱۱  b ۶۴/۱۶۰  a ۳۱/۶۰  a N310 
 نيتروژن

۱۶۷۸a ۳۵/۶۷ a ۳۷/۱  a ۴۲/۱۲ a ۱/۱۵۷  a ۵۸/۵۹ a Mo0.01 

۱۶۲۵a ۶۴/۶۸ a ۲۶/۱  b ۲۴/۱۱ b ۳/۱۵۵  a ۴۶/۵۸ a Mo0.1 

۱۴۹۴b ۷۷/۶۳ a ۱۶/۱  c ۱۹/۱۱ c ۰/۱۵۵  a ۷۸/۵۵ b Mo1 

 موليبدن

۳۶/۹  ۴۹/۱۵  ۰۶/۰  ۷۵/۰  ۹۹/۵  ۴۲/۲  LSD  
              

۱۶۶۵a ۲۴/۷۸ a ۴۴/۱  a ۸۲/۱۱  a ۶/۱۳۲  c ۰۱/۵۹ ab Mo0.01×N238 

۱۶۵۱a ۸۱/۷۵ a ۲۹/۱  b ۹۴/۱۱  a ۵/۱۴۹  b ۷۶/۵۵  b Mo0.1×N238 

۱۶۵۰a ۰۲/۶۶ ab ۱۶/۱  d ۲۹/۱۱  a ۸/۱۷۰  a ۹۴/۵۱  c Mo1×N238 

۱۶۴۲a ۴۶/۵۶ b ۳۰/۱  b ۰۲/۱۱  a ۷/۱۶۶  a ۱۵/۶۰  a Mo0.01×N310 

۱۶۴۹a ۴۶/۶۱ b ۲۳/۱  c ۵۶/۱۱  a ۵/۱۵۱  b ۱۶/۶۱  a Mo0.1×N310 

۱۶۳۲a ۵۳/۶۱ b ۱۲/۱  d ۰۰/۱۱  a ۷/۱۳۳  c ۶۳/۵۹  a Mo1×N310 

 اثر متقابل

  موليبدن×نيتروژن

۳۲/۱  ۰۶/۱۰  ۰۸/۰  ۷۹/۰  ۴۷/۸  ۴۲/۳  LSD   

      .ندارند %۱سطح در  داريمعني يك حرف مشترك دارند، با هم اختالفدر هر ستون هايي كه ميانگين

  

ليتـر   گـرم در   ميلـي  ۱/۰ تيمـار  به دست آمد كه با     يغذاي محلول

مقـدار خيلـي كـم بـراي      موليبدن بـه . داري نداشت تفاوت معني 

باشد و اين عنصر با افزايش سريع فعاليت آنزيم         گياهان الزم مي  

ردوكتـاز باعـث متابوليـسم نيتـرات و افـزايش عملكـرد             نيترات

 ولي مصرف بيش از حد كفايت آن تأثيري در          .شودمحصول مي 

گـرم موليبـدن در      ميلـي  ۱ در غلظت    .)۵(رد ندارد   افزايش عملك 

 عملكـرد بـه مقـدار زيـادي كـاهش يافـت             ،ليتر محلول غـذايي   

هـاي گيـاه    كه احتماالً به دليل ايجاد سميت در بافت       ) ۳ جدول(

اگر چه اثرات سمي موليبدن در بخش هوايي گياه مشاهده          . باشد

ليـك در   رسد برخي اخـتالالت متابو    نشد، با اين حال به نظر مي      

چنـين    كاهش عملكرد هم  . گياه باعث كاهش عملكرد شده باشد     

تواند ناشي از اثرات منفي موليبدن برشاخص كلروفيل بـرگ          مي

سـبز  اثر متقابل نيتروژن و موليبدن بـر عملكـرد خيـار          ). ۳(باشد  

 ولي بيشترين عملكرد ميوه بـه ميـزان         ،)۲ جدول(دار نشد   معني

گـرم نيتـروژن و    ميلـي ۲۳۸وي  گرم در بوته در تيمار حـا       ۱۶۶۵

گيـري  گرم در ليتر موليبدن در محلول غـذايي انـدازه  ميلي ۰۱/۰

 گرم در بوته در تيمـار  ۱۶۳۲كمترين عملكرد ميوه به ميزان    . شد

گـرم در ليتـر    ميلـي ۱گـرم در ليتـر نيتـروژن و     ميلي۳۱۰حاوي  

  ). ۳ جدول(گيري شد  موليبدن محلول غذايي اندازه

واريـانس   آمـده از تجزيـه    دسـت   نتايج به : رگ ب كلروفيلشاخص  

دهد كـه سـطوح مختلـف نيتـروژن و          نشان مي ) ۲ جدول(ها  داده

 كلروفيل  شاخص بر   %۱داري در سطح احتمال     موليبدن تأثير معني  

شــاخص افــزايش مــصرف نيتــروژن باعــث افــزايش . بــرگ دارد

  نيتروژن در ساختمان كلروفيـل بـه       .)۳ جدول (شدبرگ  كلروفيل  

كه هر مولكول كلروفيل داراي چهار اتم         طوري فته است، به  كار ر 

 بنـابراين بـا افـزايش مـصرف نيتـروژن، ميـزان           .باشـد نيتروژن مي 

در ) ۱۲ (و همكـاران   گـالر  .يابـد كلروفيل در گياه نيز افزايش مـي      

 .سـبز، نتـايج مـشابهي اعـالم كردنـد          تحقيق خود روي گياه خيار    

 شـاخص باعـث كـاهش     ي  محلـول غـذاي   سطوح موليبدن   افزايش  

و  ارواالآگـ ). ۳ جـدول  ( شـد  ۷۸/۵۵ بـه    ۵۸/۵۹ از   كلروفيل برگ 
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۴۲  

در گيـاه   ) ۱۳( در گيـاه ذرت و هويـت و همكـاران         ) ۹( همكاران

اثـر متقابـل نيتـروژن و       . برنج نتـايج مـشابهي را گـزارش كردنـد         

دار شـد    معني %۱موليبدن بر ميزان كلروفيل برگ در سطح احتمال         

 در  ۱۵/۶۱شاخص كلروفيل برگ بـه مقـدار        بيشترين  ). ۲ جدول(

گـرم در    ميلـي  ۰۱/۰گرم در ليتر نيتروژن و       ميلي ۳۱۰تيمار حاوي   

داري گيري شد كه تفاوت معنـي      ليتر موليبدن محلول غذايي اندازه    

گـرم در    ميلي ۱/۰گرم در ليتر نيتروژن و       ميلي ۳۱۰تيمار حاوي    با

ار شـاخص   كمتـرين مقـد   . ليتر موليبدن محلـول غـذايي نداشـت       

گـرم در   ميلـي  ۲۳۸ در تيمار حاوي     ۹۴/۵۱ كلروفيل برگ به مقدار   

گــرم در ليتــر موليبــدن محلــول غــذايي  ميلــي۱ليتــر نيتــروژن و 

 ،هاي گياهي موليبدن در ساختار آنزيم   ). ۳ جدول(گيري شد    اندازه

 نقش دارد و كمبود آن به علت جلوگيري         ،ردوكتازاز جمله نيترات  

تشكيل پروتئين باعث بروز كمبود كلروفيـل در        از احياء نيترات و     

هاي   موليبدن در غلظت  . شود كه خود نوعي پروتئين است      گياه مي 

سمي نيز به دليل ايجاد اختالالت متابوليك در گياه  و بر هـم زدن              

ــرگ     ــل ب ــزان كلروفي ــاهش مي ــذايي باعــث ك ــادل عناصــر غ   تع

  ).۲۲(شود مي

 د كـه  نـ دهان مـي   نـش  ۲  جـدول  ارائه شده در  نتايج  : سطح برگ 

 بر  %۱داري در سطح احتمال     سطوح مختلف نيتروژن تأثير معني    

 افزايش مصرف نيتروژن سبب افـزايش       دارد و برگ   سطحميزان  

توليد ت  عل  به ، در سطوح باالي نيتروژن    .شددر بوته   برگ   سطح

بـرگ افـزايش     ، سـطح   و افزايش ميزان فتوسـنتز     بيشتر كلروفيل 

ـ تجز از آمـده  سـت د  بـه  جينتـا ). ۵(يابد   مي ـ وار هي  هـا داده انسي

 كه دهديم نشان) ۳ جدول(ها  و نيز مقايسه ميانگين   ) ۲ جدول(

داري بر ميزان سطح  برگ در       معني تأثير موليبدن مختلف سطوح

اثر متقابل نيتروژن و موليبدن بر سطح برگ در سطح          . بوته ندارد 

برگ و بيشترين مقدار سطح     ) ۲ جدول(دار شد    معني %۱احتمال  

گرم  ميلي ۲۳۸ از تيمار حاوي     )متر مربع در بوته     سانتي ۸۰/۱۷۰(

كمتـرين   گرم موليبدن در ليتر محلول غـذايي و        ميلي ۱نيتروژن و 

 از تيمـار    )بوتـه  مربـع در   متـر  سـانتي  ۷/۱۳۳(مقدار سطح برگ    

گـرم موليبـدن در ليتـر     ميلـي ۱گرم نيتـروژن و   ميلي ۳۱۰حاوي  

   ).۳ لجدو(دست آمد  محلول غذايي به

دسـت آمـده از       نتـايج بـه   : ميوه، قطر و وزن تك      طولميانگين  

و  سـطوح مختلـف نيتـروژن     تأثيردهـد كـه      نـشان مـي    ۲ جدول

ميوه در سطح احتمال    تك   ، قطر و وزن    طول  ميانگين موليبدن بر 

باعـث  محلول غذايي    نيتروژن   غلظتافزايش  . دار است معني ۱%

كـه  ) ۳ جـدول ( ميوه شد تك   ، قطر و وزن   طولميانگين  كاهش  

دليــل تحريــك رشــد رويــشي و اختــصاص مــواد    بــهاحتمــاالً

هـا و مقـدار كمتـري بـه         ها و شاخساره  فتوسنتزي بيشتر به برگ   

با بررسي اثر نيتروژن بر     ) ۲۱(  و همكاران  ساسيركات. استميوه  

 .سبز نتـايج مـشابهي را گـزارش كردنـد          عملكرد و كيفيت خيار   

، قطر  طول نيز ميانگين     غذايي موليبدن در محلول  افزايش غلظت   

 اثر متقابل نيتـروژن و      .)۳ جدول( ميوه را كاهش داد   و وزن تك    

دار  معنـي  %۱موليبدن بر ميانگين قطر تك ميوه در سطح احتمال          

). ۲ جـدول (دار نبـود     ولي بر ميانگين طول تك ميوه معنـي        ،شد

 مربوط بـه تيمـار      )متر سانتي ۹۴/۱۱(بيشترين ميانگين طول ميوه     

گرم موليبدن در ليتـر      ميلي ۰۱/۰گرم نيتروژن و     ميلي ۲۳۸حاوي  

 )متر سانتي ۱۱(محلول غذايي و كمترين ميانگين طول تك ميوه         

گـرم   ميلـي ۱گـرم نيتـروژن و     ميلـي  ۳۱۰مربوط به تيمار حاوي     

موليبدن در ليتر محلول غذايي بود كه با تيمارهاي ديگر تفـاوت            

بيشترين ميانگين قطر تـك ميـوه       ). ۲ جدول( تندداري نداش معني

گـرم   ميلـي ۲۳۸متر مربوط به تيمار حـاوي   سانتي۴۴/۱به ميزان   

گـرم موليبـدن در ليتـر محلـول غـذايي و             ميلي ۰۱/۰نيتروژن و   

متـراز تيمـار    سانتي۱۲/۱كمترين ميانگين قطر تك ميوه به ميزان     

ن در ليتـر    گـرم موليبـد    ميلـي  ۱گرم نيتـروژن و    ميلي ۳۱۰حاوي  

اثـر متقابـل نيتـروژن و       ). ۳ جدول(محلول غذايي به دست آمد      

 دار معنـي %۱موليبدن بر ميانگين وزن تك ميوه در سطح احتمال          

 ) گـرم  ۲۴/۷۸(بيشترين ميانگين وزن تك ميـوه       ). ۲ جدول(شد  

گـرم   ميلي ۰۱/۰گرم نيتروژن و     ميلي ۳۱۰ تيمار حاوي    مربوط به 

يي و كمترين ميانگين وزن تك ميوه       موليبدن در ليتر محلول غذا    

گـرم نيتـروژن و      ميلي ۲۳۸مربوط به تيمار حاوي     )  گرم ۴۶/۵۶(

 ).۳جـدول   (گرم موليبدن در ليتر محلول غذايي بـود          ميلي ۰۱/۰

گـرم در ليتـر      ميلـي  ۰۱/۰موليبدن به مقدار خيلي كم و به ميزان         

  هاي رشد گياه داشت و بيشترين تأثير مثبتي بر رشد و شاخص
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   ...و بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن، و موليبدنتأثير 

۴۳  

    ميوه خيارسبزنيتراتبر غلظت   نيتروژن و موليبدن مختلفسطوحيه واريانس ز نتايج تج. ۴ جدول

  )كيلوگرم بافت خشك درگرمميلي(

 منابع تغييرات نيترات ميوه

۷۳/۱۰۵۴۸۱۸۴   )N( سطوح نيتروژن **

۱۸/۱۰۱۰۴۱۵   )Mo( سطوح موليبدن **

۸۹/۴۴۶۵۶ ** N×Mo  

۹۹/۳۷   خطا 

۳۵/۰    CV(%) 

  % ۱ سطح دردار ي اختالف معنياراد **

  

طول، قطر و وزن تك ميوه از اين سطح موليبدن حاصل           ميانگين  

داشتن ميزان نيتروژن محلـول غـذايي در سـطح        با ثابت نگه  . شد

 ۱/۰گــرم در ليتــر و افــزايش ســطح موليبــدن آن بــه  ميلــي۲۳۸

هـاي   تغيير چنداني در شـاخص     ،گرم در ليتر محلول غذايي     ميلي

كه ميزان نيتروژن و موليبـدن        ولي زماني . وجود نيامد   ياه به رشد گ 

) N310×Mo1(زمان به بـاالترين سـطوح خـود           محلول غذايي هم  

ر منفي و سميت آنها تشديد گرديـد و كـاهش           اثآافزايش يافتند   

هاي رشد خيار سبز مشاهده شـد       شديدي در عملكرد و شاخص    

  ).۲۲  و۱۰(

 
  سبز   خيارميوهغلظت نيترات 

دهـد  مـي  ها نشانآمده از تجزيه واريانس داده دست  ج به نتاي

 بر غلظت نيترات ميـوه در        و موليبدن  كه اثر سطوح نيتروژن   

  ميـزان  افـزايش ). ۴ جدول(دار است    معني %۱سطح احتمال   

 ۱۳۵۶ترات ميـوه از     ينيتروژن مصرفي سبب افزايش غلظت ن     

ه از آنجا ك  . شدبافت خشك    كيلوگرم گرم در  ميلي ۲۱۲۲به  

كيلـوگرم   درگـرم    ميلـي  ۱۵۰۰ مجاز نيترات    غلظت حداکثر

 ۳۱۰ بنـابراين كـاربرد      ،)۲۶(باشـد   بافت خـشك ميـوه مـي      

گرم نيتروژن در ليتر محلول غذايي باعث تجمع زيانبار          ميلي

 و   كاتـسيراس  .گـردد نيترات در ميوه خيار رقم سـلطان مـي        

 همكــاران
نتــايج  )۱۳۸۳( يغيــور باغبــانكاشــكي و   و)۲۰ (

) ۱۰( و همکـاران  ي و آنبوسلوسبز در ميوه خيارشابهي را  م

متقابــل ســطوح ات اثــر. انــددر گيــاه آزوال گــزارش نمــوده

 در سطح    ميوه خيارسبز  غلظت نيترات   بر نيتروژن و موليبدن  

 نيتـرات   حداكثر غلظت ). ۴ جدول( دار شد  معني %۱احتمال  

 در بافـت خـشك      كيلوگرم در گرم ميلي ۲۳۹۳ ميوه به ميزان  

گــرم  ميلــي۰۱/۰گــرم نيتــروژن و  ميلــي۳۱۰حــاوي تيمــار 

و حـداقل   گيـري شـد     موليبدن در ليتر محلول غذايي انـدازه      

 كيلـوگرم  در گـرم ميلـي  ۱۲۰۰ به ميزان   ميوه غلظت نيترات 

گرم نيتـروژن و     ميلي ۲۳۸ حاوي    تيمار بافت خشك ميوه از   

دسـت آمـد    گرم موليبدن در ليتر محلـول غـذايي بـه          ميلي ۱

تجمع نيترات در گياهان يك پديده طبيعي بوده        ). ۵ول  جد(

دهد كـه سـرعت جـذب نيتـرات در گيـاه         و هنگامي رخ مي   

متابوليـسم  . بيشتر از سـرعت احيـاء و متابوليـسم آن باشـد           

كتـاز  وردنيترات در گياهان تحت تأثير فعاليت آنزيم نيتـرات    

بـه  و  بوده و فعاليت اين آنزيم نيز تحت تأثير مـواد معـدني             

وقتي كمبود موليبدن وجود داشته باشد،      . يژه موليبدن است  و

پـروتئين نقـصان يافتـه و       هاي آمينه و    تبديل نيترات به اسيد   

 ).۱۰(يابند  هاي گياه تجمع مينيترات  و نيتريت در بافت
  

 سبز  خيارميوهدر غذايي  غلظت عناصر

ثر دهد كه ا ها نشان ميتجزيه واريانس داده دست آمده از نتايج به

  در سـطح   عناصـر پرمـصرف ميـوه      غلظـت     بـر  سطوح نيتروژن 

  افـزايش سـطح نيتـروژن      .)۶ جدول ( است دار معني %۱احتمال  
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۴۴  

  سبز  ميوه خيارنيترات  بر غلظت هاي تأثير سطوح مختلف نيتروژن و موليبدنمقايسه ميانگين. ۵ جدول

  )كيلوگرم بافت خشك در گرمميلي(

 تيمار  سطح نيترات ميوه

۱۳۵۶b N238  

۲۱۲۲a N310 
 نيتروژن

    

۱۹۶۱a Mo0.01  

۱۷۰۳b Mo0.1 
۱۵۵۶c Mo1 

 موليبدن

۷۶/۴  LSD  
    

۱۵۲۸d Mo0.01×N238  

۱۳۴۲e Mo0.1×N238 
۱۲۰۰f Mo1×N238 
۲۳۹۳a Mo0.01×N310  

۲۰۶۳b Mo0.1×N310 

  اثر متقابل

 نيتروژن×موليبدن

۱۹۱۱c Mo1×N310  
۷۴/۴  LSD  

  .ندارند% ۱ در سطح داريمعني يك حرف مشترك دارند، با هم اختالفدر هر ستون ه هايي كميانگين

  

  ميوه خيار سبزدر مصرف غلظت عناصر پر بر اثر سطوح مختلف نيتروژن و موليبدنيه واريانس ز نتايج تج.۶ جدول

 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات نيتروژن فسفر پتاسيم كلسيم منيزيم

      درصد      

۰۶۵/۰ ** ۰۱۱/۰ ** ۴۵۰/۱ ** ۰۰۴/۰ ** ۹۹۰/۵   )N( سطوح نيتروژن **

۰۲۴/۰ ** ۰۱۴/۰ ** ۶۲۰/۱ * ۰۰۲/۰ ** ۸۱۶/۶   )Mo( سطوح موليبدن **

۰۰۱/۰ ** ۰۰۰۱/۰ ns ۰۳۸/۰ ns ۰۰۰۱/۰ ns ۰۶۱/۰ ** N×Mo  

  خطا  ۰۱۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۴۳۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۴/۰

۷۷/۵  ۷۰/۵  ۱۳/۱۳  ۸۲/۲  ۹۴/۱    CV(%) 

  داراختالف معنيبدون  nsو % ۵و % ۱ حوسط دردار يالف معن اختيدارا  به ترتيب *و **

  

دار غلظـت نيتـروژن بافـت       محلول غذايي باعث افـزايش معنـي      

غلظت پتاسيم ميوه نيز    .  درصد شد  ۷۱/۵ به   ۱۴/۵خشك ميوه از    

 ولـي   ،با افزايش غلظت نيتروژن محلول غـذايي افـزايش يافـت          

 جـدول (افتنـد   هاي كلسيم، منيزيم و فسفر ميوه كـاهش ي        غلظت

تواند حاكي از وجود    كاهش غلظت كلسيم و منيزيم ميوه مي      ). ۷

يك طرف و   ها و يون آمونيوم از      رابطه آنتاگونيستي بين اين يون    

  و ويلـوكس   خـوزه يون پتاسيم از طرف ديگر باشد كـه توسـط           

كاتيون پتاسيم به عنوان يون مقابـل       . نيز گزارش شده است   ) ۱۸(

جاد تعادل بار در گياه توسط ريشه جذب       آنيون نيترات و براي اي    

ــي ــرددم ــه. گ ــون    ب ــين ي ــستي ب ــه آنتاگوني ــل رابط ــايدلي   ه
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   ...و بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن، و موليبدنتأثير 

۴۵  

  ميوه خيار سبز  درمصرفهاي سطوح مختلف نيتروژن و موليبدن بر غلظت عناصر پر مقايسه ميانگين.۷ جدول

 تيمارها   نيتروژن فسفر پتاسيم كلسيم منيزيم

        درصد      

۳۸/۰   a ۲۱/۰   a ۹۰/۴   b ۱۶/۰  a ۱۴/۵   b N238  

۳۱/۰   b ۱۸/۰   b ۱۸/۵   a ۱۵/۰  b    ۷۱/۵   a N310 
 نيتروژن

        

۳۸/۰  a ۲۲/۰  a ۷۹/۴  b ۱۷/۰  a ۸۹/۴  c Mo0.01  

۳۳/۰  b ۱۹/۰  b ۰۲/۵  ab ۱۶/۰  b ۴۴/۵  b Mo0.1 
۳۱/۰  c ۱۷/۰  c ۳۱/۵  a ۱۵/۰  c ۹۵/۵  a Mo1 

 موليبدن

۰۱/۰  ۰۰۹/۰  ۸۳/۰  ۰۱/۰  ۱۳/۰  LSD  
       

۴۱/۰ a ۲۱/۰  a ۶۹/۴ b ۱۸/۰ a ۶۳/۴ d Mo0.01×N238  

۳۶/۰ b ۱۸/۰  a ۸۸/۴ b ۱۷/۰ a ۱۰/۵ c Mo0.1×N238 
۳۵/۰ b ۱۵/۰  a ۱۳/۵ ab ۱۶/۰ a ۶۹/۵ b Mo1×N238 
۳۵/۰ b ۲۳/۰ a ۸۹/۴ b ۱۶/۰ a ۱۴/۵ c Mo0.01× N310  

۳۱/۰ c ۲۰/۰ a ۱۶/۵ ab ۱۵/۰ a ۷۹/۵ b Mo0.1× N 310 
۲۸/۰ d ۱۹/۰ a ۴۹/۵ a ۱۴/۰ a ۲۱/۶ a Mo1×N310  

  اثرمتقابل

  نيتروژن و موليبدن

  

۰۰۹/۰  ۰۱/۰  ۵۴/۰  ۰۱/۰  ۱۱/۰  LSD   

  .ندارند% ۱سطح در  داريمعني يك حرف مشترك دارند، با هم اختالفدر هر ستون هايي كه ميانگين

  

پتاسيم، كلسيم و منيزيم در جـذب، بـا افـزايش جـذب پتاسـيم               

كـاهش  . يابـد يتوسط گياه، جذب كلـسيم و منيـزيم كـاهش مـ           

 غـذايي   لمحلـو در  غلظت فسفر ميوه با افزايش غلظت نيتروژن        

هـاي فـسفات و نيتـرات در        دليـل رقابـت آنيـون       تواند به نيز مي 

جذب، و يا مسموميت گياه با نيتـروزن زيـاد و كـاهش جـذب               

 نـشان   ۸ جـدول نتايج به دسـت آمـده از        . فسفر توسط آن باشد   

ت موليبـدن، مـس و روي       دهد كه اثر سطوح نيتروژن بر غلظ      مي

 و بر غلظـت منگنـز و آهـن ميـوه در             %۱ميوه در سطح احتمال     

بـا افـزايش غلظـت نيتـروژن        . دار اسـت   معني %۵سطح احتمال   

طــور  هــاي مــس و موليبــدن ميــوه بــه غلظــت،محلــول غــذايي

هاي بقيه عناصر   ولي غلظت ) ۹ جدول(داري كاهش يافتند     معني

حت تـأثير قـرار نگرفتنـد       مصرف شامل آهن، روي و منگنز ت      كم

 ،)۲۱( اين نتـايج بـا نتـايج كاتـسيراس و همكـاران           ). ۷جدول  (

  .مطابقت دارد) ۱۴ (اماتت و هويت و) ۱۸(و ويلوكس خوزه 

 دهـد مـي ها نشان   تجزيه واريانس داده   دست آمده از    نتايج به    

مصرف پر عناصر غلظت   موليبدن محلول غذايي بر   كه اثر سطوح    

با افـزايش   . )۶ جدول ( است دارمعني% ۱ل  احتما  در سطح  ميوه

 غلظت نيتـروژن و منيـزيم ميـوه         ،غلظت موليبدن محلول غذايي   

افزايش ولي غلظت فسفر، پتاسـيم و كلـسيم آن كـاهش يافـت              

افزايش غلظـت نيتـروژن ميـوه بـا افـزايش غلظـت             ). ۷جدول  (

دليل متابوليسم بهتر نيتروژن در        به موليبدن محلول غذايي احتماالً   

. اه و احياء نيترات و مشاركت آن در سـاخت پـروتئين باشـد             گي

تواند ولي باال رفتن غلظت آنيون موليبدات در محلول غذايي مي         

كاهش غلظت  . دليل رقابت يوني كاهش دهد      جذب فسفات را به   

غلظت نيتروژن محلول غـذايي،     كلسيم و پتاسيم ميوه، با افزايش       

هـا  يوه و رقابت اين يون    دليل افزايش غلظت منيزيم م      تواند به مي

اثر موليبدن بر غلظـت موليبـدن، مـس، آهـن و            . در جذب باشد  

 و بـر غلظـت منگنـز در سـطح           %۱روي ميوه در سطح احتمـال       

با افزايش غلظـت موليبـدن      ). ۸جدول  (دار شد    معني %۵احتمال  

  منگنـز ميـوه افـزايش ولـي         غلظت عناصر موليبدن، مس، آهن و     
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۴۶  

  ميوه خيار سبزدر مصرف غلظت عناصر كم بر  نيتروژن و موليبدن مختلفسطوحيانس اثر يه وارز نتايج تج.۸ جدول

 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات  موليبدن مس آهن  روي  منگنز

    گرم بر كيلوگرمميلي                        

۵۶/۲۶۰  ns ۵۹/۹ ns ۸۸/۱  ns ۶۰/۱۷   )N( سطوح نيتروژن  ۵/۵۳۵۲۲** **

۰۷/۷ ** ۲۰/۵۹ ** ۱۹/۳۴۱۲ * ۳۲/۹ ** ۸۵/۶۳۹۴   )Mo( سطوح موليبدن **

۱۱/۰ ** ۹۱/۱۶۵۳ ns ۹۸/۲۹ ** ۳۷/۰ ** ۸۵/۳۵۲ ** N× Mo  

۰۲/۰  ۶۲/۹  ۰۶/۵  ۰۴/۰   خطا  ۸۲/۴ 

۷۲/۰  ۹۴/۴  ۴۸/۱  ۶۳/۵  ۹۳/۹    CV(%) 

  داراختالف معنيبدون  nsو % ۱ سطح دردار ي اختالف معنيدارا **

 
  ميوه خيار سبزدر مصرف غلظت عناصر كم بر تلف نيتروژن و موليبدنهاي اثر سطوح مخمقايسه ميانگين .۹ جدول

 تيمار    موليبدن مس آهن  روي  منگنز

      گرم بر كيلوگرمميلي

۷۰/۱۷ a ۴۳/۶۲  a ۱۸/۱۵۲ a ۴۸/۱۹ a ۶۳/۴۰  a N238  

۵۱/۲۱ a ۱۶/۶۳  a ۸۶/۱۵۱ a ۶۴/۱۷ b ۰۹/۲۸  b N310 
  نيتروژن

        

۰۶/۱۹ c ۵۰/۶۴  a ۹۰/۱۴۱ c ۱۷/۱۷ b ۸۱/۹۲ c Mo0.01  

۶۱/۱۹ b ۵۰/۶۲  ab ۱۰/۱۴۹ b ۶۹/۱۸ ab ۰/۱۱۴ b Mo0.1 
۱۵/۲۰ a ۴۰/۶۱  c ۱۰/۱۶۵ a ۷۸/۱۹ a ۱/۱۲۴ a Mo1 

 موليبدن

۱۱/۰  ۴/۲  ۴۷/۱  ۴۸/۰  ۴۹/۸  LSD  
            

۱۰/۱۷ f ۸۸/۶۲ a ۰/۱۴۰ d ۰۳/۲۱ b ۶/۱۱۵ b Mo0.01×N238  

۶۹/۱۷ e ۶۱/۶۴ a ۳/۱۵۰ b ۰۵/۱۹ a ۵/۱۴۳ a Mo0.1×N238 
۳۲/۱۸ d ۸۲/۶۵ a ۲/۱۶۴ a ۳۷/۲۱ ab ۳/۱۵۴ a Mo1×N238 
۰۳/۲۱ c ۱۲/۶۶ a ۷/۱۴۱ d ۳۹/۱۷ c ۹۷/۶۹ d Mo0.01×N310  

۵۲/۲۱ b ۳۹/۶۳ a ۸/۱۴۷ c ۳۴/۱۸ ab ۴۱/۸۴ c Mo0.1×N310 
۹۸/۲۱ a ۹۸/۶۲ a ۱/۱۶۶ a ۱۹/۱۷ d ۵۲/۹۵ c Mo1×N310 

  اثر متقابل

  موليبدن و نيتروژن

۱۵/۰  ۳۹/۳  ۴۶/۲  ۵۱/۰  ۰۲/۱۲  LSD   

  .ندارند% ۱  در سطحداريمعني  يك حرف مشترك دارند، با هم اختالفر هرستون دهايي كهميانگين

  

 مطالعـات مختلـف نـشان       .)۹جـدول   (روي كاهش يافت    غلظت  

د و باعـث    ندهد كه موليبدن با مس و منگنز اثر متقابل منفي دار          مي

، ولي نتـايج ايـن آزمـايش        )۵(شود  كاهش غلظت آنها در گياه مي     

افزايش غلظت عناصر مـس و      . دهدن مي عكس اين مطلب را نشا    

دليل رقابت يوني و در پاسخ به كاهش غلظـت            منگنز ميوه شايد به   

عناصر روي، كلسيم و پتاسيم ميوه باشد كـه بـا افـزايش موليبـدن               

اثـر متقابـل سـطوح مختلـف        . اسـت محلول غذايي حـادث شـده     

موليبدن و نيتروژن محلول غذايي بـر غلظـت عناصـر نيتـروژن و              

). ۶جـدول   (دار اسـت     معنـي  %۱ ميـوه در سـطح احتمـال         منيزيم

گـرم   ميلـي ۳۱۰بيشترين غلظت نيتـروژن ميـوه در تيمـار حـاوي           
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   ...و بر صفات كمي و كيفي  محلول غذايي سطوح مختلف نيتروژن، و موليبدنتأثير 

۴۷  

گيـري  گرم موليبدن در ليتر محلول غذايي انـدازه   ميلي ۱نيتروژن و   

گـرم     ميلـي  ۲۳۸شد و بيشترين غلظـت منيـزيم از تيمـار حـاوي             

دسـت    ل غذايي به  گرم موليبدن در ليتر محلو     ميلي ۰۱/۰نيتروژن و   

اثر متقابل موليبدن و نيتروژن بـر غلظـت عناصـر           ). ۷جدول  (آمد  

اثـر متقابـل    ). ۶جدول  (دار نشد   فسفر، پتاسيم و كلسيم ميوه معني     

موليبدن و نيتروژن بر غلظت عناصر مس و آهـن ميـوه در سـطح               

دار شـد    معنـي  %۵ و بر غلظت منگنز در سطح احتمال         %۱احتمال  

ن غلظت مس و آهـن ميـوه در تيمـار حـاوي             بيشتري). ۸جدول  (

گرم موليبـدن در ليتـر محلـول         ميلي ۱/۰ن و   ژگرم نيترو  ميلي ۲۳۸

ولي بيشترين غلظت منگنز از تيمار حاوي       . گيري شد غذايي اندازه 

گـرم موليبـدن در ليتـر محلـول      ميلـي ۱گرم نيتـروژن و   ميلي ۳۱۰

نيتـروژن بـر    اثر متقابل موليبدن و     ). ۹جدول  (دست آمد     غذايي به 

  ). ۷جدول ( دار نشد ميوه معنيدر غلظت موليبدن و روي 

  

  گيري  نتيجه

كـه افـزايش سـطح       هـد نتايج حاصل از اين آزمايش نـشان مـي        

گرم در ليتر نـه تنهـا    ميلي ۳۱۰ به   ۲۳۸نيتروژن محلول غذايي از     

 بلكـه   ،سبز در محيط آبكشت نـشد      باعث افزايش عملكرد خيار   

تواند سـالمت  ها شد كه مي ترات در ميوه  باعث افزايش غلظت ني   

دهـد  چنين نشان مي    نتايج هم . مصرف كننده را به مخاطره اندازد     

 ۱/۰ بــه ۰۱/۰كــه افــزايش ســطح موليبــدن محلــول غــذايي از 

 ولـي   ،داري بر عملكرد گياه نداشـت     گرم در ليتر تأثير معني     ميلي

سـبز    عملكـرد خيـار    ،)گرم در ليتر   ميلي ۱(تر  يشهاي ب غلظت در

افزايش غلظت موليبدن محلـول     . داري كاهش يافت  طور معني   به

بـه  . غذايي باعث كاهش غلظت نيترات در ميوه خيار سـبز شـد           

توان با افزايش غلظت موليبدن محلول غذايي رسد كه مي  نظر مي 

 باعـث   ، بـدون كـاهش عملكـرد      ،گرم در ليتـر    ميلي ۱/۰تا سطح   

 با توجه به اين كـه       .ميوه خيار سبز شد   در  كاهش غلظت نيترات    

هاي بـاالي موليبـدن در محلـول غـذايي باعـث كـاهش              غلظت

شود بايد در استفاده از آن      دار رشد و عملكرد خيار سبز مي       معني

 .عمل آيده براي كاهش غلظت نيترات ميوه دقت الزم ب
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