
 

ای رقم پاشي اوره، نيترات کلسيم و اسيدبوريک بر رشد و عملکرد خيار گلخانهتأثير محلول

 خسيب

 
 3عبدالکريم کاشي - 2مجتبي دلشاد - *1ناصر نصراله زاده اصل

 02/07/1392تاریخ دریافت: 

 07/10/1395پذیرش:  تاریخ

 

 چکيده

( در مرکز آموزش 87تا تيرماه  86ماه )اسفند ماه  5رقم خسيب، آزمايشي به مدت اي به منظور بررسي تأثير محلول پاشي برگي بر روي خيار گلخانه
کيفيت باايي محواول، محلاول پاشاي     کيلومتري شهرستان کرج به اجرا گذاشته شد. براي دستيابي به عملکرد و  15زيبادشت واقع در اي فني و حرفه

دو بار خرد شده در سه تکرارانجام شد هاي سبزي و صيفي ضروري به نظر مي رسد. به همين دليل آزمايشي به صورت کرتهاي برگي در داخل گلخانه
گرم در ليتر بر روي صفات کمي و کيفي ( 5/0 و 0) و( 10و  0) ،(3و  0) که در آن اثرات کود اوره، نيترات کلسيم و اسيدبوريک به ترتيب در غلظت هاي

درجه يک، قند ميوه، طول بوته، درصد مااده خشاک   هاي از جمله عملکرد کل ميوه، عملکرد ميوه درجه يک، تعداد کل ميوه، درصد ميوهاي خيار گلخانه
تيمار نيترات کلسيم بيشترين تأثير را روي اکثر صافات   برگ و نسبت وزن برگ خيار مطالعه گرديد. نتايج نشان داد که از بين اثرات ساده محلول پاشي،

بيشترين تأثير  (گرم در ليتر 3 و5/0در غلظت هاي  اوره – )اسيدبوريک1B1Uمورد نظر گذاشت. همچنين از بين اثرات متقابل دوگانه محلول پاشي تيمار 
در  اوره -نيتارات کلسايم   - )اسايدبوريک  0B0C1Uپاشي، تنها تيماار   را روي عملکرد ميوه درجه يک گذاشت. و از ميان اثرات متقابل سه گانه محلول

بيشترين تأثير را روي عملکرد کل ميوه، عملکرد ميوه درجه يک و تعداد کل ميوه بار جااي گذاشات. نتاايج حاصال       (گرم در ليتر 3و  0، 0غلظت هاي 
اکثر صفات مورد نظر در رتبه اول قرار داشته و سااير تيمارهاا از جملاه تيماار     حاکي از آن است که تيمار نيترات کلسيم با بيشترين تأثير گذاري بر روي 

0B0C1U  1وB1U .به ترتيب در رده هاي بعدي تأثير گذاري قرار داشتند 
 

 نسبت وزن برگقند ميوه، ، عناصر پر مورف و کم مورفطول بوته، تغذيه برگي، : کليديهاي واژه

 

  2 1 مقدمه

يکي از مهمترين و پر مورف ترين  ((.Cucumissativus L خيار
 نيچهاارم لم، وک ازيپ ،يفرنگ ازگوجه بعد محوويت جاليزي است که

 ازهندواناه  پس اريخ وکار نظرکشت از (.6) باشدمي جهان مهمي سبز
 چهارکشاور . دارد انيکادو   خاانواده  در را اناه يدرخاورم ديتول دوم رتبه
 66 حاضر درحال تن ونيليم 2/23ديتول با کايآمر و هيترک، رانيا ،نيچ

هااي  اساتفاده از کشات   (.22) دارند دست در راي جهان ديتول از درصد
از جمله تدابيري است که به منظاور افازاي    اي کنترل شده و گلخانه

کنترل عوامال   ،اند. در اين روش توليد توليد در واحد سطح رونق يافته
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ز شرايط مهم دستيابي باه  مؤثر در توليد و از جمله کنترل تغذيه گياه ا
 ريتاأث  عدم ،ييعناصرغذا عيسرشوند. جذب مي عملکرد باي محسوب

pH وآهني رو چونيي ها ونيکات شدن فراهم ،درجذب خاک بافت و 
 ناه يهز و ناد ينماماي  تيتثب را عناصر نيا کهيي ها درخاک اهيگي برا

 (.16) ي روش تغذيه برگاي اسات  ايمزا ازها روش ريسا به کمترنسبت
جوان مؤثرتر است و کمبود هماه عناصار   هاي تغذيه برگي روي برگ

 (. در دهاه اخيار  12توان برطرف کارد ) مي پرمورف و کم مورف، را
توسط فرهاادي و همکااران   اي تأثير تغذيه برگي بر روي خيار مزرعه

اوره  ( مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج محققاان نشاان داد کاه   7)
محلاول پاشاي برگاي در کشات پااييزه خياار        در هزار به صورت 5/7

بيشترين تأثير را روي عملکرد کل ميوه گذاشاته اسات در حاليکاه در    
در هزار بر ساير سطوح تغذيه برگي برتري داشاته   5کشت بهاره، اوره 

( اثر محلول پاشي برگي باا کاود اوره را   11است. کاروپايا و همکاران )
قرار دادند و در نتاايج خاود بياان    مورد ارزيابي اي بر روي خيار مزرعه

 وم و صنایع كشاورزي()عل علوم باغباني نشریه
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تان در هکتاار باوده و ميازان      5/14نمودند که ميزان عملکارد مياوه   

NPK
در داخل گياه با محلول پاشي برگي در مقايسه با حالت بادون   1

( 19) محلول پاشي )استفاده در خاک( افزاي  نشان داده است. محماد 
پاشي برگي و نيز به اوره و نيتروفوسکا را به حالت محلول هاي اثر کود

از جملاه  اي صورت استفاده در خااک بار روي دو رقام خياار گلخاناه     

مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که هاي    3و بت آلفا 2بلدي
ي بين تيمارها از لحاظ عملکارد کال مياوه مشااهده     دارمعنينوع اثر 

پاشاي  خيار در هر دو رقم باا محلاول   هاي نشد. ولي بازارپسندي ميوه
( تأثير 18همزاوي ) -برگي افزاي  قابل توجهي نشان داد. مجيد و ال

)يک نوع تحرياک کنناده رشاد تجااري(، نيتارات       4تيمارهاي آنفاتن
هاتم مورد  -کلسيم و نيترات پتاسيم را بر روي خيارگلخانه اي رقم ال

ارزيابي قرار دادند و نشان دادناد کاه بيشاترين درصاد تشاکيل مياوه       
ميلي گرم در ليتر آنفاتن بود. همچناين محلاول   1000يمار مربوط به ت

و  10پاشي برگي با نيترات کلسيم و نيترات پتاسايم در غلظات هااي    
ميلي موير اثرات معني داري بر روي طول گيااه، تعاداد بارگ در     15

گياه، سطح برگ، تعداد گل درگياه، درصد تشکيل مياوه، وزن خشاک   
در بوتاه و عملکارد کال گذاشات.      شاخه، وزن ميوه، تعداد کال مياوه  

( با ارزيابي اثر کودهاي کام موارف باه صاورت محلاول      25سليمان)
پاشي برگي و استفاده در خااک هماراه باا آب آبيااري بار روي خياار       
گلخانه اي، به اين نتيجه رسيد که عملکرد محوول خيار با استفاده از 

ان درصاد( نشا   3/20 -6/32محلول پاشي برگي افزاي  چشمگيري )
گارم   5/0( اثر تيمار محلول پاشي ُبر در غلظت 27داده است. وارنکي )

در ليتر را بر روي گياه لوبيا سبزمورد ارزياابي قارار داد و دريافات کاه     
محلول پاشي بُر اثر مستقيمي بر روي توسعه نيام ها، افزاي  غلظات  

انتهاايي  اي و عملکرد گذاشت. همچنين پوسايدگي قهاوه  ها بُر در بذر
لوبيا سبز به طور قابل توجهي کاه  يافت. طي پژوهشي اثر هاي ربذ

مال  پلي اتيلن سياه و نيترات کلسيم بار رشاد، عملکارد و پوسايدگي     

ماورد ارزياابي قارار گرفات.      6در هندوانه رقم چارلستون گري 5گلگاه
(. 13ي روي ايان عارضاه نداشات )   دارمعناي نتايج نشان داد کاه اثار   
( بر روي گوجه فرنگي تحت تيمار 23مکاران )پژوه  هاي پاتيل و ه

ppm 100   از اسيدبوريک نشان داد که کاربرد اين ماده باعث افزاي
 آدلوساي و همکااران   ميزان شاخه گل دهنده و عملکرد آن مي گردد.

پژوهشاي را باراي ارزياابي اثار تيمارهاااي      7در گيااه ماکروتيلوماا   (1)

                                                           
1- Nitrogen, Phosphorus, Potassium  

2-Baladi 

3- Beit- Alpha  

4-Anfaton 

5- Blossom end rot 

6- Charleston Gray 

 بادام زميني يک گياه يکساله علفي، مقاوم به خشکي و با عادت رشد مشابه گياه-7
  Macrotylomageocarpa ست.ا

دادند که کود نيتروژن به طاور   نيتروژن مورد مطالعه قرار داده و نشان
قابل مالحظه اي نسبت وزن برگ را در مقايسه با تيمار شاهد افزاي  

( پژوهشي را براي ارزيابي اثر تيمارهااي  20داد. موطفي و همکاران )
نيتروژن بر روي گياه زيتون مورد بررساي قارار داده و در نتاايج خاود     

مگيري درصاد مااده   بيان نمودند که کود نيترات کلسيم به نحاو چشا  
خشک برگ را در مقايسه با ساير تيمارها و تيمار شااهد، افازاي  داد.   

( گزارش کرد که محلاول پاشاي گياهاان خياار در درون     14کاظمي )
گلخانه با استفاده از کلرياد کلسايم، درصاد مااده خشاک بارگ را در       

در زميناه تغذياه برگاي در کشاور      مقايسه با تيمار شاهد افازاي  داد. 
يقات مفيدي انجام شده است ولي مطالعات انادکي دربااره تغذياه    تحق

و اين تحقيق در واقع ناوعي   صورت گرفته استاي برگي خيار گلخانه
باشد. هدف از اين پژوه ، اي مينوآوري در تغذيه برگي خيار گلخانه
نيترات کلسيم و اسيدبوريک  اوره،هاي بررسي تأثير تغذيه برگي با کود

 )رقم خسيب( بود.اي کرد خيار گلخانهبر رشد و عمل
 

 هامواد و روش

در مرکااز آمااوزش فنااي و  87و  86هاااي اياان آزماااي  در سااال
بر روي خياار   کيلومتري شهرستان کرج 15زيبادشت واقع در اي حرفه
باه اجارا در آماد. بافات خااک زماين محال         ‘خسيب̓ رقماي گلخانه

ترکياب شايميايي باراي     3آزماي  شني لومي بود. در اين آزماي  از 
دو بار خرد شده در هاي محلول پاشي برگي در قالب طرح آماري کرت

 3و  0سه تکرار استفاده شد به اين ترتيب که کاود اوره در دو ساطح )  
و  0اصلي، کود نيترات کلسيم در دو سطح )هاي در کرت گرم در ليتر(

 0سطح ) فرعي و کود اسيدبوريک در دوهاي ( در کرتگرم در ليتر 10
فرعي در فرعي قرار داده شدند. بنابر هاي ( در کرتگرم در ليتر 5/0و 

آزمايشاي  هاي تيمار و تعداد واحد 8اين تعداد تيمارهاي مورد آزماي  
 به شرح زير بود.ها عدد و خالصه تيمار 24

  : اوره + نيترات کلسيم + اسيد بوريک 1B1C1Uتيمار 
 + نيترات کلسيم  :اوره 0B1C1Uتيمار 

 : اوره + اسيد بوريک  1B0C1Uتيمار 

 : اوره  0B0C1Uتيمار 

 : نيترات کلسيم + اسيد بوريک  1B1C0Uتيمار 

 : نيترات کلسيم  0B1C0Uتيمار 

 : اسيد بوريک  1B0C0Uتيمار 

: اين تيمار بعنوان تيمار شااهد باوده و هيچگوناه     0B0C0Uتيمار 
 محلول پاشي روي آن انجام نشد.

در ضمن عالوه بر سه ترکيب شيميايي که باراي محلاول پاشاي    
کود  گيرد، از ترکيب شيميايي ديگري با ناممي برگي مورد استفاده قرار

، بطاور جداگاناه بار روي    گارم در ليتار   3تجاري فوسامکو به نسابت  
تعدادي بوته خيار در داخل گلخانه استفاده شد. دليال اساتفاده از ايان    
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ترکيب فوق بوده تاا اينکاه مشاخ      3با اي يسهکود نوعي حالت مقا
شود که اثر کداميک از لحاظ اقتوادي مقرون به صارفه خواهاد باود.    
کود مايع فوسامکو کودي است کامل و از عناصار زيار تشاکيل شاده     

، درصد 7 ، پتاسدرصد 4/4 ، فسفاتدرصد 10است که شامل نيتروژن
پي پاي ام،   700وي پي پي ام، ر 1400پي پي ام، منگنز 1900منيزيم 
باشاد.  مي پي پي ام 200پي پي ام و بُر 30پي پي ام، موليبدن 80آهن
ساانتي   0-30نمونه خاک از قسمت هاي مختلف گلخاناه از عماق    3

متري براي اين مطالعه انتخاب شدند. نمونه هاي خااک پاس از هاوا    
خشک شدن و کوبيدن، از الک دو ميليمتري عباور داده شادند آنگااه    

ز ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک از جمله درصد کربن آلي برخي ا

، فسفر باه  2، ميزان نيتروژن به روش کجلدال1بالک -به روش والکي

و درصد رس، سيلت و  4، پتاسيم به روش فليم فتومتري3روش اولسن

 Ecتعيين گرديد. هدايت الکتريکي توساط   5شن به روش هيدرومتري
متر انجام گرفت. نتيجاه آزمااي     pHمتر و واکن  کل اشباع توسط 
آمده است. پس از شخم زدن به عمق  1خاک مورد استفاده در جدول 

سا نتي متر و ضد عفاوني خااک باه وسايله بخاار آب، کودهااي        30
گرم  9-10گرم ، فسفر به ميزان  5-6شيميايي از جمله اوره به ميزان 

صاورت  گرم براي هر متار مرباع گلخاناه باه      5-6و پتاس به ميزان 
استارتر استفاده شد. و همچنين کود دامي کامالً پوسيده و ضادعفوني  

کيلو گرم براي هر متر مربع به خاک اضافه شاد. باه    3شده به ميزان 
هااي  منظور تهيه نشاء مورد نظر و انتقال آن به بستر اصالي از گلادان  

سانتي متر استفاده شد. براي ضاد عفاوني کاردن     8پالستيکي با قطر 
به منظور کنترل انواع بيمااري هااي خااکزي و اناواع آفاات      ها گلدان

يروي ساقه خوار از سام کاپتاان اساتفاده شاد. بساتر کشات باذرها        
درصد  20درصد و پرليت به نسبت  80مخلوطي از کوکوپيت به نسبت 

روز وقتاي کاه باه     25 بود. بذرها در اسفند ماه کاشته شدند و پاس از 
اصلي منتقل شدند. کاشت در گلخاناه  برگي رسيدند به محل  4مرحله 

متار و فواصال روي   سانتي 100اصلي بوورت رديفي با فواصل رديف 
بوته در متر  3متر انجام شد. تراکم نهايي بوته معادل سانتي 30رديف 

مربع بدست آمد. کيفيت آب آبيااري در حاد مطلاوب باوده وسيساتم      
ي در ابتادا دو روز در  بود و عمليات آبياراي آبياري از نوع آبياري قطره

ميان و در مرحله زايشي يک روز در مياان باه طاور مرتاب تاا پاياان       
برداشت صورت گرفت. تغذيه برگي اوره، نيترات کلسيم و اسيدبوريک 

 5/0گرم، 10گرم، 3مايع فوسامکو به ترتيب به ميزان  و همچنين کود
هاا  وهگرم در ليتر، هفته اي يکبار پس از تشکيل نخستين مي 3گرم و 

هااي  برداشات مياوه   در صبح و با استفاده از سمپاش پشتي انجام شد.
                                                           

1- Walkley- Black 

2- Kjeldahl 

3- Olsen  

4- Flame Photo Meter 

5- Hydrometer Method 

برداشات  هااي  خيار يک روز در ميان در طول دوره انجام گرفت. ميوه
 2و1شده هر تيمار در محل آزماي  از نظار باازار پساندي باه درجاه      

تقسيم بندي و پس از شمارش توزين شادند. ساطح بارگ دو باار در     
و قند مياوه باا    AM200مدل  Aria Meterتگاه طول آزماي  با دس

مورد اندازه گيري قرار گرفت. عاالوه بار    3Tدستگاه رفراکتومتر مدل 
اين، صفات طول بوته، وزن بوته، عملکرد، درصد ماده خشاک مياوه،   

هاي به کمک نرم افزارها گيري شد. دادهدرصد ماده خشک بوته اندازه
SAS  وMSTATC  قرار گرفتند.مورد تجزيه و تحليل 

از بين تيمارهاي محلول پاشاي، تيماار نيتارات     :عملکرد کل ميوه
ي بار  دارمعنيدرصد روي عملکرد کل ميوه تفاوت  5کلسيم در سطح 

در  10محلول پاشي نيترات کلسيم با غلظات  (. 2جاي گذاشت )جدول
هزار سبب افزاي  عملکرد گرديد به نحوي که ميانگين عملکرد ميوه 

گرم در بوته باود و در حاالي    9/3917محلول پاشي شده  هايدر بوته
 5/3576محلول پاشي نشده مقدار مياانگين عملکارد   هاي که در بوته

در هازار   5/0گرم در بوته بود. همچنين تيمار اسيدبوريک باا غلظات   
ي بار جااي   دارمعناي درصد تاأثير   5روي عملکرد کل ميوه در سطح 

هاي گرم در بوته 6/3591را از  گذاشت. به نحوي که ميانگين عملکرد
 (.1گرم افزاي  داد )شکل  8/3902محلول پاشي نشده به 

گارم در   4450با عملکرد 0B0C1U مختلف تيمارهاي از بين تيمار
بوته بيشترين عملکارد را باه خاود اختوااد داده اسات. در حاليکاه       

 نشاان داده نشاده  هاا  کمترين عملکرد مربوط به تيمار شاهد بود )داده
تواند بر روي عملکرد تأثير داشته باشند. که مي است(. عوامل متعددي

باشاد.  ماي  از مهمترين اين عوامل درجه حرارت، رطوبت و تغذيه گياه
چنانچه هر يک از اين عوامل به ميزان کافي نباشد يا حتي هماهنگي 
يزم مهيا نشود، نه تنها عملکرد مطلوب به دست نمي آيد بلکه موجب 

گاردد. بُار يکاي از    ماي  لکرد و ساير خووصيات ديگر گياهکاه  عم
عناصري است که در گياه غيرمتحرک )ثابت( بوده، اين عنور در گياه 

ماي  جاذب هاا  خيار در طي گلدهي و نمو ميوه بطور مستقيم از ريشاه 
شود. با توجه به اينکه سيستم ريشه خيار ضعيف اسات پاس محلاول    

ي در توليد ميوه ودر نهايات  دارنيمعاسيدبوريک اثرات  پاشي برگي با
توان گفت کاه باه آراماي در    مي عملکرد کل دارد. در رابطه با کلسيم

شود و بنابراين سريع عمال نماي کناد. نيتارات     مي محلول خاک حل
کاودي در نماو   هااي  کلسيم يکي از منابع اصالي نيتاروژن در برناماه   

(. 27گر اسات ) ديهاي در ترکيب با ساير کودها درختان ميوه و سبزي
بنابراين از طريق محلول پاشي برگي روي برگهااي جاوان و در حاال    

درصاد   16رشد نيتروژن مورد نياز توسط کود نيترات کلسيم که داراي 
در حاال رشاد رسايده و باعاث افازاي       هااي  نيتروژن است، به ميوه

 0B0C1Uشود. در مورد تيماار  مي باردهي و افزاي  عملکرد محوول
شود کاه اوره خاال  داراي   مي عملکرد اين گونه توجيه علت افزاي 

درصاد نيتاروژن دارد    16درصد نيتروژن است و نيترات کلسيم نيز 46
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يعني نيتروژن اضافي خود باعث افزاي  سمّيت و افزاي  شاخ و برگ 
شود بنابراين عدم مورف نيترات کلسيم در اين مي به جاي توليد ميوه

جيفون  کند. اين نتيجه نظراتمي د کمکتيمار خود به افزاي  عملکر

( روي گوجه فرنگاي  23( روي خربزه و پاتيل و همکاران )10و لستر )
  را تأييد مي کند.

 
 

خاک  نتايج تجزيه فيزيکي و شيميايي -1جدول   

Table 1- The result of Physic-Chemical analysis of the soil  
خاک  عمق  

Soil 

depth 

(cm) 

pH 

 هدايت

 الکتريکي
EC 

(ds m-1) 

 کربن آلي
Organic 

Carbon 

(%) 

 فسفر قابل جذب
Available P 

  پتاسيم قابل جذب
Available K 

 نيتروژن کل
Total N 

(%) 

 شن

Sand 
(%) 

 سيلت
Silt 

(%) 

 رس

Clay 
(%) (ppm) 

0-30 7.43 1.28 2.73 23.87 392 0.3 68 22 10 

 

 
اي رقم خسيبخيار گلخانه شي اسيدبوريک و نيترات کلسيم بر عملکرد کل ميوهپااثر تيمارهاي محلول -1 شکل  

Figure 1- The foliar application effects of Boric Acid and Calcium Nitrate on total fruit yield of cucumber 

cv.Khassib 
 

از بين تيمارهاي اثرات ساده محلول عملکرد ميوه درجه يک: 
درصاد بار    1يمار محلاول پاشاي اسايدبوريک در ساطح     پاشي، فقط ت

(. به 2ي بر جاي گذاشت )جدولدارمعنيعملکرد ميوه درجه يک تأثير 
در گياهاان محلاول پاشاي     1نحوي که ميانگين عملکرد ميوه درجاه  

گرم در بوته بدست آماد در حاليکاه    3503شده با اسيد بوريک بالغ بر
وريک دريافات نکارده بودناد    ميانگين اين صفت در گياهاني که اسيدب

در باين تيمارهااي اثارات     (.2گرم در بوتاه باود )شاکل     3058حدود 
 1درصد بر عملکارد مياوه درجاه     5در سطح  U×Bمتقابل تيمارهاي 

، U×B(. در بين تيمارهااي  2)جدول ي بر جاي گذاشتنددارمعنيتأثير 
ناد  گياهاني که هر دو محلول اوره و اسيدبوريک را دريافات کارده بود  

(1B1U     و گياهاني که فقط محلاول اوره دريافات کارده بودناد داراي )
از بين تيمارهاي اثرات متقابل ساه   (.2)شکل  بيشترين عملکرد بودند

درصد بر عملکارد مياوه درجاه ياک      1در سطح  U×C×Bگانه تيمار 
بيشاترين  ( به طاوري کاه   2تأثير معني داري بر جاي گذاشت )جدول 

کمترين عملکرد مربوط باه تيماار   و  0B0C1Uعملکرد مربوط به تيمار
 نشان داده نشده است(.ها شاهد ثبت گرديد )داده

( 2جادول همان طور که جدول تجزياه وارياانس )  تعداد کل ميوه: 
دهد، از باين تيمارهااي اثارات سااده محلاول پاشاي فقاط        مي نشان

 5ي در ساطح  دارمعناي تيمارهاي محلول پاشي با نيترات کلسيم اثار  
بر تعاداد کال مياوه برداشات شاده داشات. بطوريکاه در باين         درصد 

را  97/48تيمارهاي محلول پاشي بيشترين تعداد کل ميوه با مياانگين  
(. از بين اثارات متقابال مختلاف    3)شکل  به خود اختواد داده است

بر صفت تعداد کل ميوه در ساطح   U×C×Bسه گانه  فقط اثر متقابل
طوري که بيشترين تعداد کال مياوه   (. ب2شد )جدول  دارمعنيدرصد  1

و کمترين تعداد کل ميوه  33/53با ميانگين  0B0C1Uمربوط به تيمار 
نشاان  هاا  )داده مربوط به تيمار شاهد، ثبت گردياد  66/39با ميانگين 

 داده نشده است(.

 



 5 اي رقم خسيبریک بر رشد و عملکرد خيار گلخانهپاشي اوره، نيترات كلسيم و اسيدبوأثير محلولت

 
  )الف( 

 
  )ب(

 خسيب  رقم ايگلخانه خيار 1 بوريک )ب( بر عملکرد ميوه درجهپاشي اسيدبوريک )الف( و اوره و اسيداثرات تيمارهاي محلول - 2 شکل

Figure 2- The foliar application effects of Boric Acid (a), Urea and Boric Acid (b) on the yield of first class 1 of cucumber 

cv.Khassib  
 

 
 اي رقم خسيبخيار گلخانهيوه پاشي نيترات کلسيم بر تعداد کل ماثر تيمارهاي محلول -3 شکل

Figure 3 - The foliar application effects of Calcium Nitrate on the total number of cucumber fruit cv.Khassib 
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 تجزيه واريانس صفات کمي و کيفي نتايج -2جدول

Table 2- ANOVA of quantitative and qualitative properties of cucumber fruit cv.Khassib 

 ميانگين مربعات  
Means of Squares 

نسبت 

 وزن برگ
Leaf 

weighe 

ratio 

درصد ماده 

 خشک برگ
Percentage 

dry matter 

leaf 

 طول بوته
Plant 

lenght 

درصد قند 

 ميوه
The 

percentage 

of sugar 

fruit 

هاي درصد ميوه

 1درجه 
The 

percentage 

of grade 1 

fruit 

تعدادکل 

 ميوه
Number 

total 

fruit 

عملکرد ميوه 

 1درجه 
The yield 

of grade1 

fruit 

عملکرد کل 

 ميوه
Total fruit 

yield 

درجه 

 آزادي
 منابع تغيرات

gr/gr))  (cm)  (weighe)   (gr per plant) DF 
Source of 

variations 
ارتکر 2 661458.357 788345.38 93.630 32.737 0.088 1816.013 3.975 0.015  

         Replication 

0.056** 5.867ns 8300.56* 0.098ns 26.952ns 24ns 37540.86ns ns278354.241 1 اوره 

         Urea 

 خطاي اوره 2 172256.918 24163.523 17.389 68.16 0.118 676.199 1.347 0

         Error(U) 

0ns 11.574* 2393.337ns 0.018ns 169.07** 68.907* 80426.962ns *699118.935 1 نيترات کلسيم 

         Calcium Nitrat 

0.006ns 4.202ns 10.227ns 0.067ns 0.819ns 2.2407ns 1077.359ns ns1992.296 1 نيترات کلسيم× اوره  

         U×C 

0.004 0.881 2570.393 0.033 27.412 88.88 806598.252 
717014.272 4 

نيترات × خطاي اوره
لسيمک  

         Error U×C 

0.009ns 5.415ns 1358.226ns 0.067ns 161.029** 34.241ns 1183615.33** *581280.125 1 اسيدبوريک 

         Boric Acid 

0.01ns 0.427ns 268.893ns 0.003ns 53.104* 25.352ns 427360.281* ns162021.711 1 اسيدبوريک× اوره  

         U×B 

0ns 1.37ns 1962.041ns 0.002ns 2.302ns 46.296ns 173026.202ns 
ns345280.073 1 

× نيترات کلسيم
 اسيدبوريک

         C×B 

0ns 0.042ns 7130.004* 0.581* 27.807ns 106.963* 703540.698** 
**1379937.098 1 

 ×نيترات کلسيم× اوره
 اسيدبوريک

         U×C×B 

 خطاي اسيدبوريک 8 85897.625 50378.835 12.463 7.919 0.055 1468.194 1.92 0.004

         Error B 

ns، *  درصد احتمال 1و  5و معني دار در سطوح  دارمعنيبه ترتيب غير** : و 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively  

 
( از بين اثارات  2 با توجه به )جدول ه يک:درجهاي درصد ميوه

ساده محلول پاشي، تيمار محلاول پاشاي باا نيتارات کلسايم و تيماار       
درصد بر روي اين صفت اثار   1محلول پاشي با اسيد بوريک در سطح 

ي بر جاي گذاشتند. نتايج نشان داد که ميانگين درصاد مياوه   دارمعني
نيترات کلسايم دريافات   که محلول هاي برداشت شده از بوته 1درجه 

محلول پاشي هاي درصد بود در حاليکه در بوته 90کرده بودند بي  از 
(. نتاايج  4 درصاد محاسابه شاد )شاکل     84نشده اين ميازان حادود   

مشابهي در مورد تيمار محلول پاشي اسيدبوريک نياز باه دسات آماد     
 5در ساطح   U×B(. از بين اثرات متقابال فقاط اثار متقابال     4 )شکل
(. به نحوي که بيشاترين  2 )جدول گرديد دارمعنير اين صفت درصد ب

و  B1U×1تيمار  مربوط به 5/92درجه يک با ميانگين هاي درصد ميوه
درجه يک مربوط به تيمار شاهد باود )شاکل   هاي کمترين درصد ميوه

دليل اين امر مربوط به نق  حيااتي بُار در گياهاان اسات بادين       (.4

زنده ديواره سالولي تشاکيل ترکيباات پلاي     بُر با اجزاي سا صورت که
برد. تاأثير بُار   مي دهد که ثبات ديواره سلولي را بايمي هيدروکسيد را
مريستمي در حال رشد خيلي ساريع اسات. بُار باعاث     هاي روي بافت

شاود و باراي رشاد    ماي  تشکيل و رشد دانه گرده و ثبات لولاه گارده  
لت کمباود بُار رشاد    گياهي بسيار ضروري است چون در حاهاي بافت

 شاود. ماي  غير طبيعي شده و اتساع سلولي متوقاف  بافت هاي گياهي
( و يلادريم و  21ناصاف نادياا و همکااران )    اين نتايج باا يافتاه هااي   

توان گفات کاه ياک    مي ( مطابقت دارد. در مورد کلسيم28همکاران )
هاست و ميوهها جوان، ريشههاي نمو بافت و عنور ضروري براي رشد

تواند بوورت مستقيم در دسترس گياه قارار گرفتاه و   مي يترات نيزو ن
( 9باعث افزاي  جذب کلسيم شود. عالوه بر ايان ايتااجي و هيکاي )   

ماي  درصاد ازت  46عقيده دارند که کود اوره به اين دليل که حااوي  
کاج و  هااي  باشد به حالت محلول پاشي برگي موجاب کااه  مياوه   
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 شود.مي بدفرم
از باين تيمارهااي اثارات     (2با توجه به )جدول : درصد قند ميوه

درصد روي صفت قند  5در سطح  U×C×Bساده و متقابل فقط تيمار 
ي بر جاي گذاشتند. بطوري که بيشترين درصد قند دارمعنيميوه تأثير 

و کمترين درصاد قناد    1B1C1Uمربوط به تيمار  98/3ميوه باميانگين 

نشان داده نشده است(. ها ثبت گرديد )داده ميوه مربوط به تيمار شاهد
 درصد ميوه خيار را آب تشکيل 96 – 97با در نظر گرفتن اينکه حدود 

توان گفت که بُار  مي باشد بنابراينمي دهد و ميزان قند خيار ناچيزمي
 سازد. مي انتقال قند در گياهان را امکان پذير و ساده

 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

  
 )ج( 

 1 درجههاي ميوه درصد بر( ج) اسيدبوريک و اوره و( ب) اسيدبوريک ،(الف) کلسيم نيترات پاشي محلول تيمارهاي اتاثر -4 شکل

 اي رقم خسيبخيار گلخانه
 Figure 4- The effects of foliar application of Calcium Nitrate (a), Boric Acid (b), Urea and Boric Acid (c) 

on the percentage of first class1 of cucumber cv.Khassib 
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 اي رقم خسيبخيار گلخانه پاشي اوره بر طول بوتهاثر تيمارهاي محلول -5شکل 

Figure 5- The effects of foliar application of Urea on the plant length of cucumber cv.Khassib 
 

دهد مي تشکيل آلي بنام بُرات قندهاي با ترکيبات قندي کمپلکس
تار از  بُرات قند از غشاء سلولي خيلي راحات هاي و عبور اين کمپلکس

گيرد. دييل زياادي ارا اه شاده در    مي قطبي قند صورتهاي مولکول
مواردي که کمبود بُر وجود ندارد انتقال قناد باه نقااط در حاال رشاد      

گيرد. و اين امار در مانادگاري ياا فرايناد پاس از      مي راحت تر صورت
کند. بنابراين نتاايج باه دسات    مي برداشت ميوه خيار نق  مهمي ايفا

آمده از اين پژوه  در مورد اثر محلول پاشي برگي روي قند ميوه باا  
روي تااوت فرنگااي، کولوتااا و   (17نتااايج گزارشااات ينيوسااکاس ) 

( روي گاواوا و  2( روي گوجه فرنگي، آرورا و ساين  ) 15اوساينسکا )
 تطابق دارد.( روي انگور، 4باچا )

 ( مشااهده 2 جادول با توجه به جدول تجزيه واريانس ) طول بوته:
گاردد کاه از باين تيمارهااي اثارات سااده محلاول پاشاي، فقاط          مي

درصاد بار    5ي در ساطح  دارمعناي تيمارهاي محلول پاشي با اوره اثر 
طول بوته گذاشت. به نحوي کاه بيشاترين طاول بوتاه باا مياانگين       

شادمهر  (.5به خود اختواد داده است )شکل سانتي متر را  56/456
( در بررسي محلول پاشي اوره، بيشترين طول بوتاه را  24و همکاران )
از  کيلوگرم در هکتار اوره بر روي خيار مشااهده کردناد.   400در تيمار 

درصاد   5در ساطح   U×C×Bبين تيمارهاي اثرات متقابل فقط تيماار  
(. باه  2جاي گذاشت )جدول ي بر دارمعنيروي صفت طول بوته تأثير 

سانتي متر مربوط به  4/484نحوي که بيشترين طول بوته با ميانگين 
و کمترين طول بوته مربوط به تيمار شاهد ثبت گرديد  0B1C0Uتيمار 
نشان داده نشده است(. به طور کلي رشاد طاولي سااقه خياار     ها )داده

و، باه  عالوه بر خووصيات ژنتيکي، دماي مناساب و دوره رشاد و نما   
عوامل ديگري مانند حاصلخيزي خاک نياز بساتگي دارد. نتاايج ايان     

( 8( اسات. هاالوي )  13تحقيق همسو با گزارشات کاشي و همکااران ) 
درجاه ساانتي  25 -26عالوه بر زمان کاشت و درجه حرارت مناساب ) 
را در 2co و افزاي ها گراد( عوامل ديگري مانند فواصل زياد بين بوته

 مؤثر شناخته است.ها رشد طولي بوته

همان طور که جدول تجزيه وارياانس  درصد ماده خشک برگ: 
دهد، از بين تيمارهاي اثرات ساده محلاول پاشاي   مي ( نشان2 )جدول

ي در ساطح  دارمعنيفقط تيمارهاي محلول پاشي با نيترات کلسيم اثر 
درصد بر درصد ماده خشک برگ داشته است. بطاوري کاه در باين     5

 89/15حلول پاشي بيشترين درصد ماده خشک با ميانگينتيمارهاي م
( در گزارشاات خاود   5(. بيکر )6را به خود اختواد داده است )شکل 

بيان نمود که فاکتورهاي زيادي در جاذب و انتشاار کلسايم و نياز در     
ايجاد کمبود کلسيم در گياهان نقا  دارناد کاه شاامل دمااي بااي،       

غناي   ( وLPV، فشار بخار پايين )(HPVبخار باي )تشعشع باي، فشار 
سازي دي اکسيدکربن مي باشند. در گياه خيار کمبود کلسيم عموماً در 

(. با توجاه باه اينکاه    5برگ هاي جوان و در حال نمو ديده مي شود )
حرکت کلسيم در درون گياه بسيار کند بوده و به دليل محوور شادن  

حرکات آن در درون  و غلظت پايين آن در سيتوزول، ها آن در واکو ل
گياه فقط از طريق آوندهاي چوبي امکان پذير مي باشد و ايان مقادار   
کم کلسيم نمي تواند جوابگوي نياز گياه باشد. تحقيق حاضر نشان داد 
که محلول پاشي نيترات کلسيم درصد ماده خشاک بارگ را افازاي     

( و کااظمي  20داد. اين نتايج همسو با گزارشات موطفي و همکاران )
 ( مي باشد. 14)

با توجاه باه جادول تجزياه وارياانس      :  LWRنسبت وزن برگ
گردد که از بين تيمارهاي اثرات سااده محلاول   مي ( مشاهده2 جدول)

 1ي در ساطح  دارمعناي پاشي، فقط تيمارهاي محلول پاشي با اوره اثر 
(. نسابت وزن بارگ   7درصد بار نسابت وزن بارگ گذاشات )شاکل      

گ در قبال وزن خشک گياه اسات. چاون   شاخوي از ميزان دارايي بر
هزينه نسبي مورف در اندام هاي بالقوه فتوسنتز کننده را شاامل ماي   
شود، در واقع معياري از سرمايه توليد کننده گياه محساوب ماي شاود    

(. بر اساس گزارش هاي موجود ميزان جذب فتوسنتزي در گياهان 26)
ه و ذخيره مي شود، در باي بودها جوان و در حال رشد به ويژه در برگ

ي  مي يابد اما به مرور زماان و باا افازاي     افزا LWRن نتيجه ميزا
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هاا  سن گياه از ميزان جذب فتوسنتزي در نتيجه موارف سااير انادام   
 LWRيازان  مي ياباد. م  نيز کاه  LWRبا آن کاسته شده و همسو 

(. نتايج اين تحقيق همساو باا يافتاه هااي     3مابين صفر و يک است )
  ( است.1سي و همکاران )آدلو

 

 
 اي رقم خسيبرگ خيار گلخانهپاشي نيترات کلسيم بر درصد ماده خشک باثر تيمارهاي محلول -6شکل 

Figure 6- The effects of foliar application of Calcium Nitrate on the percentage ofleafdry matter of cucumber cv.Khassib 

 

 
 اي رقم خسيبنسبت وزن برگ خيار گلخانهپاشي اوره بر رهاي محلولاثر تيما -7شکل 

Figure 7- The effects of foliar application of Urea on leaf weight ratio of cucumber cv.Khassib 

 
غذايي مختلف روي صافات ماورد   هاي پس از بررسي اثر محلول

اي محلول پاشاي را  نظر و بدست آوردن نتايج مربوطه در ادامه تيماره
 دهيم. مي با يک محلول تجاري رايج مانند فوسامکو مورد مقايسه قرار

 
مقايسه تيمارهاي محلول پاشي با محلوول تجواري فوسوامکو    

 درجه يکهاي روي درصد ميوه

گاردد وقتاي کاه    ماي  ( مشااهده a-4همان طور کاه در جادول )  
 به ايان نتيجاه  کنيم مي تيمارهاي محلول پاشي را با فوسامکو مقايسه

ي بين ميانگين اين دو تاا تيماار وجاود    دارمعنيرسيم که اختالف مي
ماي  باودن  دارمعنينزديک به سطح 1B1C1Uندارد. هر چند که تيمار 

ي نداشته است. همچنين دارمعنيباشد ولي در مقايسه با فوسامکو اثر 
ماي  در حالتي که تيمارهاي عدم محلول پاشي را با فوسامکو مقايساه 

رسيم که در همه موارد فوسامکو نسبت به عدم مي کنيم به اين نتيجه
 5درصاد و   1ي در ساطوح  دارمعناي غاذايي اثار   هاي مورف محلول

  (.-4bجدول )درجه يک داشته است. هاي درصد روي درصد ميوه
 

مقايسه تيمارهاي محلول پاشي با محلوول تجواري فوسوامکو    

 روي درصد ماده خشک برگ

محلول پاشاي را باا   هاي (، زماني که تيمارa-4دول )با مشاهده ج
رسيم که همه تيمار هااي  مي کنيم به اين نتيجهمي فوسامکو مقايسه

درصد روي درصد مااده خشاک    5درصد و  1محلول پاشي در سطوح 
ي بار جااي گذاشاته اناد. همچناين در حاالتي کاه        دارمعنيبرگ اثر 
مي اري فوسامکو مقايسهعدم محلول پاشي را با محلول تجهاي تيمار

رسيم کاه محلاول پاشاي باا محلاول تجااري       مي کنيم به اين نتيجه
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غذايي روي درصاد  هاي فوسامکو نسبت به حالت عدم مورف محلول
 (.-4bي نداشته است)دارمعنيماده خشک برگ هي  اثر 

مقايسه تيمارهاي محلول پاشي با محلوول تجواري فوسوامکو    

(، وقتي که حالت مورف -4bو a -4) با مشاهده جداولروي عملکرد 

غذايي را با محلاول تجااري فوساامکو بار     هاي و عدم مورف محلول
رسايم کاه   ماي  دهيم به اين نتيجهمي روي عملکرد مورد بررسي قرار

 ي ديده نمي شود. دارمعنيه تفاوت هي  گون

 
 در خيار گلخانه اي رقم خسيب ( tريک با فوسامکو ) آزمون (: مقايسه تيمارهاي محلول پاشي اوره، نيترات کلسيم و اسيدبوa) -4جدول 

Table 4 (a) –Comparing the foliar application of Urea, Calcium Nitrate and Boric Acid with Phosamco (T test) for cucumber 

cv.Khassib 

 صفات
Traites 

 تيمارها
Treatments 

همبناي مقايس  
Comparing 

factor 

ميانگين هااختالف   
Mean variation 

دخطاي استاندار  
Standard 

error 

درصد معني دار 

 بودن
Significant 

percent 

 

  ns 1.91962 0.42 1.54944- فوسامکو اوره 

 U1 Phosamco     

  ns 1.58327 0.54 0.96889- فوسامکو نيترات کلسيم 

 C1 Phosamco     

  ns 1.83746 0.58 1.03278- فوسامکو اسيدبوريک 

1درصد ميوه هاي درجه   B1 Phosamco 
 

 
   

The percentage of class1 fruit نيترات کلسيم× اوره   ns 1.85869 0.88 0.27556 فوسامکو 

 U1C1 Phosamco     

سيدبوريکا× اوره    ns 1.67993 0.38 1.51444 فوسامکو 

 U1B1 Phosamco     

اسيدبوريک× نيترات کلسيم  مکوفوسا   1.93111 ns 1.49809 0.21  
 C1B1 Phosamco     

  ns 1.98828 0.09 3.58667 فوسامکو  اسيدبوريک× نيترات کلسيم× اوره 

 U1C1B1 Phosamco     

  0.001 0.45654 ** 1.72667 فوسامکو اوره 

 U1 Phosamco     

  0.005 0.55895 ** 1.75722 فوسامکو نيترات کلسيم 

 C1 Phosamco     

  0.01 0.60158 * 1.53778 فوسامکو اسيدبوريک 

 B1 Phosamco     

نيترات کلسيم× اوره    0.002 0.48506 ** 1.84333 فوسامکو 

     U1C1 Phosamco درصد ماده خشک برگ

The percentage of leaf dry matter سيدبوريکا× اوره   0.004 0.55676 ** 1.89889 فوسامکو 

 U1B1 Phosamco     

اسيدبوريک× نيترات کلسيم    0.001 0.57674 ** 2.47111 فوسامکو 

 C1B1 Phosamco     

اسيدبوريک× نيترات کلسيم× اوره    0.002 0.59794 **2.38222 فوسامکو 

 U1C1B1 Phosamco     

  ns 274.5629 0.48 2317 .196- فوسامکو اوره 

 U1 Phosamco     

سامکوفو نيترات کلسيم   -264.7344 ns 285.0959 0.36  

 C1 Phosamco     

 ns 245.868 61.56833 فوسامکو اسيدبوريک 
0.80 

 

 B1 Phosamco     

نيترات کلسيم× اوره عملکرد   ns 362.5277 0.48 257.5997- فوسامکو 

Yield U1C1 Phosamco     

سيدبوريکا× اوره    ns 272.4121 0.52 178.41 فوسامکو 

 U1B1 Phosamco     

اسيدبوريک× نيترات کلسيم    ns 331.8671 0.65 151.4872- فوسامکو 

 C1B1 Phosamco     

اسيدبوريک× نيترات کلسيم× اوره    ns 415.70847 0.95 23.90667- فوسامکو 

 U1C1B1 Phosamco     

ns، احتمال  درصد 1و  5و معني دار در سطوح  دارمعني* و ** : به ترتيب غير 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively  
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 ( در خيار گلخانه اي رقم خسيب  t(: مقايسه تيمارهاي محلول پاشي اوره، نيترات کلسيم و اسيدبوريک با فوسامکو ) آزمون b) -4دول ج

Table 4 (b) –Comparing the foliar application of Urea, Calcium Nitrate and Boric Acid with Phosamco (T test) for cucumber 

cv.Khassib 

 صفات
Traites 

 تيمارها
Treatments 

 مبناي مقايسه
Comparing 

factor 

اختالف ميانگين

 ها
Mean 

variation 

دخطاي استاندار  
Standard 

error 

درصد معني دار 

 بودن
Significant 

percent 

 

  0.02 1.91189 * 4.68278- فوسامکو بدون اوره 

 U0 Phosamco     

  0.01 2.28964 * 6.27722- فوسامکو  نيترات کلسيمبدون  

 C0 Phosamco     

اسيدبوريکبدون     0.008 2.10870 ** 6.21333- فوسامکو 

1درصد ميوه هاي درجه   B0 Phosamco 
 

 
   

The percentage of class1 

fruit 
  0.006 2.19123 ** 7.15222- فوسامکو يترات کلسيمن بدون× اوره بدون

 U0C0 Phosamco     

  0.01 2.14642 * 5.78556- فوسامکو سيدبوريکا بدون ×اوره بدون 

 U0B0 Phosamco     

  0.006 2.63461 ** 8.55778- فوسامکو اسيدبوريکبدون  ×نيترات کلسيمبدون  
 C0B0 Phosamco     

 
بدون  ×نيترات کلسيم بدون ×اوره بدون

 سيدبوريک ا
  0.03 2.80356 * 6.86889- فوسامکو

 U0C0B0 Phosamco     

  ns 0.64936 0.39 0.56833 فوسامکو بدون اوره 

 U0 Phosamco     

نيترات کلسيمبدون     ns 0.48909 0.46 0.36833 فوسامکو 

 C0 Phosamco     

  ns 0.49617 0.25 0.58778 فوسامکو بدون اسيدبوريک 

 B0 Phosamco     

نيترات کلسيم بدون× اوره بدون    ns 0.43128 0.23 0.53444- فوسامکو 

     U0C0 Phosamco درصد ماده خشک برگ

The percentage of leaf dry 

matter 
سيدبوريکا بدون ×اوره بدون   ns 0.61594 0.94 0.040- فوسامکو 

 U0B0 Phosamco     

کبدون اسيدبوري× بدون نيترات کلسيم    ns 0.51386 0.80 0.13222 فوسامکو 

 C0B0 Phosamco     

 
 بدون ×نيترات کلسيم بدون ×اوره بدون

 اسيدبوريک
  ns 0.53627 0.13 0.86222- فوسامکو

 U0C0B0 Phosamco     

  ns 247.86828 0.95 13.63500 فوسامکو بدون اوره 

 U0 Phosamco     

نيترات کلسيمبدون     ns 227.22091 0.73 76.61556 فوسامکو 

 C0 Phosamco     

 ns 271.17913 249.68722- فوسامکو بدون اسيدبوريک 
0.36 

 

 B0 Phosamco     

نيترات کلسيم بدون× اوره بدون عملکرد   ns 317.87020 0.59 175.19889 فوسامکو 

Yield U0C0 Phosamco     

  ns 295.46648 0.84 59.82889- فوسامکو سيدبوريکا بدون ×اوره بدون 

 U0B0 Phosamco     

کبدون اسيدبوري× بدون نيترات کلسيم    ns 278.25094 0.48 198.95667- فوسامکو 

 C0B0 Phosamco     

 
 بدون ×نيترات کلسيم بدون ×اوره بدون

 اسيدبوريک
کوفوسام  -257.99556 ns 398.95851 0.53  

 U0C0B0 Phosamco     

ns، درصد احتمال  1و  5و معني دار در سطوح  دارمعني* و ** : به ترتيب غير 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively 

 

 کليگيري نتيجه

تاوان  ماي  ا توجه به آزماي  هااي صاورت گرفتاه   به طور کلي، ب
نتيجه گرفت کهاز بين اثرات ساده محلول پاشي، تيمار نيترات کلسايم  

بيشااترين تااأثير را روي اکثاار صاافات مااورد نظاار نشااان داد. تيمااار   
اسيدبوريک و اوره در درجه بعدي اهميت قارار داشاتند.از باين اثارات     

روي عملکارد مياوه    1B1Uمتقابل دوگانه محلول پاشاي، تنهاا تيماار    
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بود. از ميان اثرات متقابل سه گانه محلول پاشاي،   دارمعنيدرجه يک 
بيشترين تأثير را روي عملکرد کل ميوه، عملکارد   0B0C1Uتنها تيمار 

ميوه درجه يک و تعداد کل ميوه بر جاي گذاشت. با مقايسه مياانگين  
ي فوسامکو غذايي با محلول تجارهاي تيمارهاي محلول پاشي محلول

که عملکرد مساوي خواهد بود در حاالي کاه خاواد کيفاي      دريافتيم
هي  تغيري نکرد. لذا با روش هاي ارزانتاري ماي تاوان تغذياه هااي      
کمکي خيار را انجام داد و در هزينه صرف نظر کرد. بنابراين با توجاه  

مهام در اياران اسات و    اي مياوه هااي  به اين که خيار يکي از سبزي
اي يقات نسبتاً کمي در زمينه محلول پاشاي خياار گلخاناه   تاکنون تحق

شود کاه پاژوه  هااي بيشاتري     مي صورت گرفته است لذا پيشنهاد

پر مورف و کام موارف روي   هاي توسط محققين ديگر با ساير کود
 اين گياه انجام شود. 

 

 سپاسگزاري

بدين وسيله از ر يس، کارشناسان و کارکنان مرکز آموزش فناي و  
زيبادشت کرج کاه امکاان اجاراي ايان پاژوه  را فاراهم        حرفه اي

نمودند و همچنين از جناب آقاي دکتر فواد فاتحي که تجزياه آمااري   
 اين پژوه  را بر عهده داشتند صميمانه تشکر و قدرداني مي گردد.

 

 منابع

1- Adelusi A. A., Akamo O. A., and Makinde A. M. 2006. Nitrogen fertilizer and weed (Euphorbia heterophylla L.) 
effects on the growth parameters of Macrotylomageocarpa (Harms) Marechal and Beudet. International Journal of 
Botany, 2 (1): 74-82.  

2- Arora J. S., and Sing J. R. 1970. Some effects of foliar spray of zinc sulphate on growth, yield and fruit quality of 
guava (Psidiumguajaua L.). Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 39 (3): 1-5. 

3- Azarpour E., Moraditochaee M., and Bozorgi H. R. 2014. Effect of nitrogen fertilizer management on growth 
analysis of rice cultivars. International Journal of Biosciences, 4(5): 35-47. 

4- Bacha M. A., Sabbah S. M., and Hamady M. A. 1993. Effect of foliar Applications of Iron, Zinc and Manganese 
on Yield, Berry Quality and Leaf Mineral Composition of Thompson Seedless and Roumy Red Grape Cultivars. 
Journal of King Saud University, 9(1): 127-140. 

5- Bakker J.C., 1985. Physiological disorder in cucumber under high humidity condition and low ventilation rates in 
greenhouses. Acta Horticulturae, 156: 257-264. 

6- Crosby L. 2008. Growth and consumer evaluation of Cucumissativus L. cultivated in controlled environments. 
Texas Tech University. 44(2): 1-70. 

7- Farhadi A., Kashi A.K., Babalar M., and Mortazavibag A. 2001. The effects of polyethylenemulch and foliar 
nutrition on cucumber yield. Seed and Plant Production Journal, 17(4): 54-65. (in Persian with English abstract). 

8- Halevy A. H. 1985. Hand book of flowering. CRC. Press, 365-381. 
9- Itagi T., and Hiki M. 1956. on the occurrence of deformed fruits in cucumber. I. The influence of some cultural 

Practices on the occurrence deformities. Horticultural Science Abstracts, 27: 1465. 
10- Jifon J. L., and Lester G. E. 2006. Foliar fertilization of muskmelon: Effects of potassium source on market quality 

and phytochemical content of field-grown fruit. Potash and phosphate institute-Foundation for Agronomic 
Research, 52: 1-8.  

11- Karuppaiah P., Manivannank K., Sriramach M.V., and Kuppusamy G. 2001. Responses of cucumber to foliar 
application of nutrients on lignite mine spoil. Journal of the Indian Society of Soil Science, 49: 23-31.  

12- Kashi A. K. 1994. Additional vegetable farming. The course of horticulture department of agriculture collage of 
Tehran University.  

13- Kashi A. K., Hosainzadeh S., Babalar M., and Lesani H. 2003. The effect of polyethylene mulch and calcium 
nitrate on yield, growth, and Blossom end rot of Charleston watermelon. Journal of Sciences and Technology of 
Agriculture and Natural resources, 7(4):1-10.  

14- Kazemi M. 2013. Response of Cucumber plants to foliar application of calcium chloride and Paclobutrazol under 
greenhouse conditions. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2(11): 15-18.  

15- Kolota E., and Osinska M. 1999. The effect of foliar nutrition on yield of greenhouse tomatoes and quality of the 
crop. University of Agriculture, Wroclaw, Poland, 373-376. 

16- Lanauskas J., and Kvikliene N. 2006. Effect of calcium foliar application on some fruit quality characteristics of 
Sinap Orlovskij apple. Agronomy Research, 4(1): 31-36. 

17- Lanauskas J., Uselis N., Valiuskaite A., and Viskelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on 
strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4 (Specialissue), 247 – 250. 

18- Majeed K., and AL-Hamzawi A. 2010. Effect of Calcium nitrate, Potassium nitrate and Anfaton on growth and 
storability of plastic houses cucumber (Cucumissativus L. cv. AL-Hytham). American Journal of Plant Physiology, 
5(5): 278-290. 

19- Mohamed A. I. 1979. Effect of foliar and soil applied fertilizers on Cucumber production in the Sudan. Acta 

http://scialert.net/jindex.php?issn=1811-9700
http://scialert.net/jindex.php?issn=1811-9700
http://www.innspub.net/international-journal-of-biosciences-ijb/


 13 اي رقم خسيبریک بر رشد و عملکرد خيار گلخانهپاشي اوره، نيترات كلسيم و اسيدبوأثير محلولت

Horticulture, 176: 330-337. 
20- Mustafa N. S., Laila F., Hagag M. F., Shahin M., and El-Hady E. S. 2011.Effect of spraying different N sources on 

growth performance of Picualolive seedlings. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental 
Science, 11(6): 911-916.  

21- Nasefnadia M. A., Badran M., and Abd El-Hamide A. F. 2006. Response of Peanut to Foliar Spray with Boron 
And / or Rhizobium inoculation. Journal of Applied Science Research, 2(12): 1330-1337. 

22- Paivast G. A. 2005. Vegetable farming. Agriculture science press. 3Th ed. Iran, 384 p. 
23- Patil B. C., Hosamani R. M., jjappalavara P. S. A., Naik B. H., Smitha R. P., and Ukkund K. C. 2008. Effect of 

foliar application of micronutrients on growth and yield components of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 
Karnataka. Journal of Agriculture Science, 21(3): 428-430. 

24- Shadmehr A., Golchin A., and Shafiee S. 2010. The effects of nitrogen and foliar application of urea and 
microelements on the yield and growth of cucumber (CV Royal). The journal of sustainable agriculture. 6(21): 23-
33. (in Persian with English abstract). 

25- Soliman E. M. 2002. Comparison of micro-nutrient application methods for cucumber production in arid land 
protected cultivation systems. Acta Horticulture, 434:114-119. 

26- Tariqoleslami M., Zarqami R., MashhadiAkbarboujar M., and Ovaisi M. 2012. The effects of drought stress and 
nitrogen fertilizer on physiological properties of corn.The journal of crop and plant breeding. 8(1): 161-174. (in 
Persian with English abstract). 

27- Warncke D. 2005. Ameliorating internal black spot in cranberry bean seed with boron application. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36: 775-781. 

28- Yildirim E., Guvenc I., Turan M., and Karatas A. 2007. Effect of foliar urea application on quality, growth, mineral 
uptake and yield of broccoli (Brassica oleracea L., var. italica). Plant Soil Environment, 53: 120 – 128. 

 


