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چکیده
 نیز بر، میزان مواد فتوسنتزی در دسترس ریشه بهعنوان تأمینکننده اسکلت کربنی و انرژی،عالوه بر فراهمی مواد غذایی در محیط ریشه
 هر عاملی که سبب تغییر دسترسی به عناصر غذایی یا تغییر. رشد و عملکرد گیاهان تأثیرگذار میباشد،میزان جذب عناصر غذایی
 در این پژوهش اثر تعداد گل و غلظت محلول.الگوی توزیع مواد فتوسنتزی گردد میتواند بر فرایند جذب و رشد نیز تأثیرگذار باشد
.غذایی بر رشد و عملکرد خیار گلخانهای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرارگرفت
هایEC(  دو یا سه گل در هر گره) و پنج سطح هدایت الکتریکی محلول غذایی،تیمارها شامل سه سطح گل در گره (نگهداری یک
 عالوه بر رشد2/15 هایEC  نتایج نشان داد که گیاهان تیمار شده با. دسیزیمنس بر متر) بودند3/32  و2/21 ،2/15 ،1/5 ،1/1
 و1/5 هایEC شاخساره از لحاظ میزان نیتروژن و فسفر برگی نیز مقادیر بیشتری داشتند و بیشترین عملکرد نیز در گیاهان تیمارشده با
 روز بعد از انتقال نشا) افزایش18(  با افزایش تعداد گل در گره عملکرد گیاهان در کوتاهمدت. دسیزیمنس بر متر مشاهده شد2/15
 روز بعد از انتقال نشا) بین تیمارهای مورد بررسی اختالف معنیداری در عملکرد مشاهده138(  اما با افزایش دوره پرورش،نشان داد
 موجب تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به میوهها شد ولی احتماالً به علت پتانسیل کم، افزایش تعداد گل در گره در کوتاهمدت.نشد
. این اثر افزایش تعداد گل بر عملکرد بهصورت فیزیولوژیکی مورد تعدیل قرار گرفت،) در دراز مدتsources( منابع
. هدایت الکتریکی، مخزن- منبع، شاخص برداشت، ریزش میوه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The nutrient uptake, growth and yield of plants depend on nutrients availability in rhizosphere and also on amount of
assimilates available in root as carbon skeleton and energy source. Any factor affecting nutrients availability or
assimilate partitioning pattern can also affect uptake phenomenon and growth. In this study, the effects of number of
flowers per node and nutrient solution concentration on growth pattern and yield of greenhouse cucumber plants were
studied using a factorial experiment based on complete randomized block design. Factors consisted of: three levels of
number of flowers per node (keeping one, two or three flowers per node) and 5 levels of electrical conductivity of
nutrient solution (EC of 1.1, 1.5, 2.15, 2.78 and 3.32 dS/m). Results showed in addition to shoot growth, plants
treated with 2.15 EC had higher nitrogen and phosphorous content. The highest yield was observed in plants treated
with EC of 1.5 and 2.15 dS/m. Increasing number of flowers per node resulted in increasing in fruit yield in short
term (80 days after transplanting) but, no significant differences were observed among treatments when the
experiment proceeded (130 day after transplanting). Increase in number of flowers per node led to more allocation of
assimilates to fruits, but probably due to low potential of sources this effect of number of flowers on yield has been
physiologically controlled.
Keywords: Electrical conductivity, fruit abortion, harvest index, sink and source.
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مقدمه
امروزه به دلیل وجود مزیتهای زیاد ،کشت بدون خاک
سبزیهای گلخانهای در کشور رو به افزایش است .در
کشتهای بدون خاک ،محلول غذایی یکی از مهمترین
فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد و کیفیت محصول است
( .)Trejo-Téllez & Gómez-Merino, 2012غلظت
( )ECیك محلول غذایی بر رشد ،نمو و عملکرد گیاهان
مؤثر است ( )Giuffrida et al., 2007از طرف دیگر نسبت
عناصر غذایی و غلظت آنها در محلول غذایی به شرایط
محیطی بهویژه نور و همچنین به شرایط ریزاقلیم محیط
پرورش بستگی دارد ( ;Mardanluo et al., 2018
 .)Tohidloo et al., 2018از اینرو  ECمحلول غذایی با
توجه به تغییر شرایط اقلیمی و در نتیجه تغییر در میزان
جذب آب و عناصر غذایی ممکن است تغییر یابد.
مطالعات زیادی میزان جذب عناصر غذایی را به شرایط
فتوسنتزی و فراهمی ترکیبات کربنی حاصل از فتوسنتز
در ریشه ارتباط دادهاند ( Ache et al., 2001; Lejay et
.)al., 2003; Lejay et al., 2008
در خیار گلخانهای (  )Cucumis sativus L.بخش
عمدهای از مواد فتوسنتزی به میوهها تخصیص مییابد
و تعداد و سرعت رشد میوهها بر رشد و فعالیت
ریشهها تأثیر میگذارند ( & Marcelis, 1992; Choi
 .)Kang, 2007; Lenz, 2009; Kläring., 2014و
حضور یا عدم حضور میوه میتواند بر جذب عناصر
غذایی و میزان عناصر برگی گیاهان تأثیرگذار باشد
( .)Pourranjbari Saghaiesh et al., 2019ارقام
مختلف این گیاه از نظر تعداد میوه دارای تیپهای
متفاوتی هستند و ممکن است در هر گره ساقه دارای
یك ،دو یا چند میوه باشند .تعداد میوههایی که در
یك گیاه به مرحله قابل برداشت میرسند بستگی به
تعداد میوههای سقط شده دارد و میزان سقط میوه به
قدرت منبع (و فراهمی مواد فتوسنتزی) وابسته است
( .)Marcelis, 1993از سوی دیگر ،در گیاهان
گلخانهای که دارای رشد توام رویشی و زایشی هستند،
ظهور میوههای جوان و در نتیجه تعداد کل میوههای
تولید شده در یك بازه زمانی ،به سرعت رشد رویشی
(طولی) گیاه نیز بستگی خواهد داشت که خود با
مخازن مهمی چون میوههای در حال رشد در رقابت

میباشد (

Papadopoulos, 1994 ; Kläring et al.,

 .)2014 & Souri et al., 2017هرچه شرایط مورد نیاز
برای فتوسنتز (آب ،تغذیه ،نور و غیره) فراهمتر باشد
امکان به رشد و نمو تعداد بیشتری میوه در هر گره از
ساقه خیار وجود خواهد داشت ( Papadopoulos,
 .)1994تقریباً تمام گزارشهای منتشرشده که در
سطور باال به تعدادی از آنها اشاره شد ،نتایج تحقیقاتی
هستند که بر روی ارقام خیار اروپایی (دارای میوههای
بلند به طول حدود  37-07سانتیمتر که برای تهیه
ساالد مورد استفاده قرار می گیرند) انجام شدهاند.
اطالعات بسیار کمی درباره رقم هایی با میوه کوچك
(به طول حدود  51-27سانتیمتر که در برخی
کشورها برای مصارف تازهخوری و بهعنوان میوه
رومیزی مصرف میشوند) در منابع علمی موجود است.
اینکه در این تیپ از خیارهای گلخانهای هر غلظت از
محلول غذایی توان تأمین مواد غذایی مورد نیاز چه
تعداد میوه در گره را دارا میباشد ،موضوعی است که
همواره اهمیت خواهد داشت .در این تحقیق تالش
شدهاست اثر غلظتهای مختلف محلول غذایی بر توان
رشد و نگهداری میوه در گرههای ساقه خیار گلخانهای
(تیپ میوه کوچك) مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها
این آزمایش در پاییز  5311در گلخانه سبزیکاری گروه
مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا گردید .در
این آزمایش اثر پنج سطح محلول غذایی و سه سطح
نگهداری تعداد گل در گره با سه تکرار و سه مشاهده در
هر واحد آزمایشی و مجموعا با  1×3×3×3=531گیاه ،در
قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل
تصادفی بر روی خیار گلخانهای رقم سوپر سلطان (رقم
چند گل) متعلق به شرکت  Seminisمورد بررسی قرار
گرفت .در طول آزمایش محلول پایه عناصر ماکرو با
غلطت  577برابر و پایه عناصر میکرو با  5777برابر
غلظت تهیه و سپس براساس غلظت مورد نظر در 1
سطح ( )5یك برابر ( )2دو و نیم برابر )3( ،پنج برابر ()0
هفت و نیم برابر و ( )1ده برابر رقیق شدند EC .محلول
غذایی در تیمارهای مذکور بترتیب ،2/51 ،5/1 ،5/5
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 2/87و  3/32دسیزیمنس بر متر بود .برای تأمین یك
لیتر محلول پایه عناصر ماکرو 17/1 :پتاسیم نیترات
(گرم) 533 ،کلسیم نیترات (گرم) 7 ،آمونیوم نیترات
(گرم) 05 ،منوپتاسیم فسفات (گرم) 58/0 ،دیپتاسیم
فسفات (گرم) 25/1 ،پتاسیم سولفات (گرم)12/21 ،
منیزیم سولفات (گرم) و  1/71سدیم کلرید (گرم) و برای
تأمین یك لیتر محلول پایه عناصر میکرو 7/71 :آمونیوم
مولیبدنات (گرم) 5/1 ،اسید بوریك (گرم) 2 ،منگنز
سولفات (گرم) 7/21 ،مس سولفات (گرم) 5 ،روی
سولفات (گرم) و  57آهن سکسترون (( )537گرم) نمك
استفاده شد .از سیستم آبیاری قطرهای جهت توزیع
محلول غذایی بهصورت پنج نوبت در روز با  27درصد
خروجی زه استفاده شد .فاکتور دیگر این آزمایش،
نگهداری تعداد متفاوت گل در هر گره ساقه بود .این
فاکتور در سه سطح شامل ( )5یك گل در هر گره)2( ،
دو گل در هر گره و ( )3سه گل در هر گره اعمال شد .بر
اساس تیمار مورد نظر ،گلهای اضافی در مراحل اولیه
پیدایش ،حذف شدند .در این آزمایش بذر ها ابتدا در
سینیهای نشای  82حجره ای در  3مهر  5311کشت
گردید .سپس گیاهان با تراکم  2/1بوته در هر متر مربع
به داخل گلدانهای اصلی انتقال گردید .انتقال نشاها به
گلدانهای اصلی (گلدانهای  57لیتری حاوی بستر
پرلیت ریز و درشت به نسبت  )5:5سوم آبان صورت
گرفت .به منظور تحریك رشد رویشی اولیه و جلوگیری
از تماس میوه با زمین ،تمامی میوههای ظاهر شده تا
گرههای هشتم حذف شدند .سیستم تربیت شامل تربیت
"تك ساقه" و هدایت ساقه به روش داربستی تا ارتفاع
 2/1متر بود .برداشت میوهها  33روز بعد از نشاکاری
شروع و تا پایان دوره آزمایش بهصورت دو روز در میان
در اندازههای  577±57گرم انجام شد.
از هر واحد آزمایشی  77و  537روز بعد از نشاکاری
یك گیاه بهصورت تصادفی انتخاب شده پس از تخریب،
صفاتی همچون تعداد برگ ،طول ساقه و وزن خشك
اندامها مختلف اندازه گیری شدند .از تفاضل طول ساقه
در زمانهای مختلف ،برای محاسبه سرعت طویل شدن
ساقه استفاده گردید .برای تعیین میزان ماده خشك
ذخیره شده در اندامهای مختلف و الگوی توزیع مواد
فتوسنتزی در اندامهای مختلف ،از خشك کردن اندامها
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در کوره در دمای  82درجه سانتیگراد بهمدت  3روز،
استفاده شد .تعداد و وزن میوهها برای تعیین عملکرد
تعیین گردید .شاخص برداشت از رابطه ( )5محاسبه شد.
(×577 )5

عملکرد محصول (گرم)
کل بیومس (گرم)

= شاخص برداشت

از حاصل تقسیم تعداد میوههای سقط شده بر تعداد
برگ تولید شده در طول آزمایش بعنوان نسبت ریزش
میوه استفاده شد .در پایان آزمایش ،بعد از خشك کردن
برگهای پنجم و ششم (آون با دمای  81درجه بهمدت
سه روز) ،از هر نمونه حدود یك گرم انتخاب شد و برای
اندازهگیری نیتروژن و فسفر برگ بعنوان معیاری از
وضعیت جذب عناصر انجام شد .برای اندازهگیری درصد
فسفر از روش رنگسنجی و برای اندازهگیری درصد
عنصر نیتروژن نیز از روش کجلدال استفاده شد
( .)Benton, 2001دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SASنسخه  1/0آنالیز شدند و مقایسه میانگینها با
آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 1درصد
انجام شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelرسم
شدند.
نتایج و بحث
وزن خشک اندامهای رویشی

در اولین تخریب اثر  ECمحلول غذایی بر وزن خشك
اندامهای رویشی معنیدار بود (جدول  .)5تیمار محلول
غذایی با  ECبرابر  2/51بیشترین مقدار را داشتند و
تیمار  5/5دسیزیمنس بر متر ،کمترین مقدار را دارا بود.
با این حال بین تیمار  5/5و  3/32دسیزیمنس بر متر
تفاوت معنیداری مشاهده نشد(جدول  .)2اثر تعداد گل
در گره نیز بر وزن اندامهای رویشی گیاهان معنیدار بود
(جدول  .)5بیشترین مقدار مربوط به تیمار  2گل در گره
(با اختالف کم با تیمار  5گل) و کمترین مقدار مربوط به
تیمار  3گل در گره بود (جدول  .)2اثر متقابل بین غلظت
محلول غذایی و تعداد گل در گره ،بر وزن خشك
اندامهای رویشی معنیدار نبود (جدول  .)5در دومین
زمان تخریب ،گیاهان تیمارشده با محلول با  ECبرابر 5/1
دسیزیمنس بر متر بیشترین وزن خشك اندامهای
رویشی را داشتند .البته بین گیاهان تیمار شده با
محلولهای  5/1 ،5/5و  2/51دسیزیمنس بر متر تفاوت
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معنیداری مشاهده نشد و کمترین مقادیر در تیمار 3/32
دسیزیمنس بر متر مشاهده شد .در این زمان ،اثر تعداد
گل در گره نیز بر وزن خشك اندامهای رویشی معنیدار
بود .بیشترین وزن خشك مربوط به تیمار تك گل و
کمترین میزان مربوط به تیمار  2گل در گره بود .تفاوت
معنیداری بین تیمار  5گل با  2گل و  2گل با  3گل در
گره مشاهده نشد (جدول  .)2اثر متقابل بین تعداد گل
در گره و غلظت محلول غذایی معنیدار نگردید (جدول
 .)5کاهش وزن خشك اندامهای رویشی در اثر  ECباال
مطابق با گزارش های محققین قبلی میباشد ( Schwarz
.et al., 2002; Giuffrida et al., 2007 & Ramezan et
 .)al., 2017در این آزمایش گیاهان دارای گلهای بیشتر
در گره با افزایش تخصیص مواد فتوسنتزی به میوهها
سبب کاهش تولید ماده خشك اندامهای رویشی شدهاند،
کاهش ماده خشك اندامهای رویشی در اثر افزایش تعداد
میوهها قبال نیز توسط برخی محققین گزارش شده است
(.)Marcelis, 1992; Kläring et al., 2014
سرعت طویل شدن ساقه

اثر غلظت محلول غذایی بر سرعت افزایش طول ساقه
معنیدار بود (جدول  .)5گیاهان تغذیه شده با محلول
غذایی با  ECبرابر  2/51دسیزیمنس بر متر ،با متوسط
افزایش  6/8سانتیمتر در روز از زمان نشاکاری تا زمان
تخریب اول ،بیشترین سرعت رشد طولی ساقه را داشتند
و گیاهان تیمار شده با محلول با  ECبرابر با 5/5
دسیزیمنس بر متر با متوسط رشد طولی 0/08
سانتیمتر در روز کمترین سرعت افزایش طول ساقه را
دارا بودند (جدول  .)2اثر تعداد گل در گره و اثر متقابل
آن با غلظت محلول غذایی ،بر سرعت رشد طول ساقه در
بازه زمانی نشاکاری تا نخستین تخریب ،معنیدار نبود
(جدول  .)5در زمان تخریب دوم غلظت محلول غذایی و
تعداد گل در گره بر سرعت رشد طولی ساقه اثر
معنیداری بر جای گذاشت (جدول  .)5گیاهان تیمارشده
با محلول غذایی با ECهای  5/1دسیزیمنس بر متر
بیشترین سرعت رشد طولی را نشان دادند اگرچه بین
گیاهان تیمار شده با ECهای  5/1و  2/51دسیزیمنس
بر متر تفاوت معنیداری مشاهده نشد .و گیاهان تیمار
شده با محلول با  ECبرابر  5/5دسیزیمنس بر متر

کمترین سرعت رشد طولی ساقه را داشتند (جدول .)2
علت این امر احتماالً بهخاطر پایین بودن رشد در اثر
ناکافی بودن  ECمحلول غذایی باشد .سرعت طویل شدن
ساقه در گیاهان تك گل در گره نسبت به گیاهان با  2و
 3میوه در گره بیشتر بود (جدول  .)2اثر متقابلی بین
تیمارها مشاهده نشد (جدول  .)5کاهش رشد ساقه در
اثر افزایش تعداد گلها مطابق با یافتههای محققین قبلی
میباشد (.)Kläring et al., 2014
عملکرد

اندازهگیری عملکرد گیاهان در تخریب اول ( 77روز بعد
از انتقال نشا) نشان داد محلول غذایی بر عملکرد اثر
معنیداری داشته است (جدول  .)5گیاهان تغذیهشده با
محلول غذایی دارای  ECبرابر  3/32دسیزیمنس بر متر،
کمترین عملکرد را دارا بودند و سایر تیمارها تفاوت
معنیداری با هم نداشتند (جدول  .)2تیمار تعداد گل در
گره نیز بر عملکرد گیاهان در زمان اول تخریب تأثیر
معنیداری داشت (جدول  .)5گیاهان دارای  3گل در
گره بیشترین عملکرد را داشتند (جدول  .)2اثر متقابل
تعداد گل در گره و غلظت محلول غذایی بر عملکرد
معنیدار نبود (جدول  .)5در دومین زمان تخریب (537
روز بعد از انتقال نشا) ،اثر  ECمحلول غذایی بر عملکرد
معنیدار بود (جدول  .)5تیمار  5/1دسیزیمنس بر متر
بیشترین عملکرد را داشتند .اگرچه بین گیاهان تیمار
شده با  ECهای  5/1و  2/51دسیزیمنس بر متر تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .در این زمان نیز اثر تعداد گل
در گره و همچنین اثر متقابل  ECمحلول غذایی و تعداد
گل در گره بر عملکرد کل تفاوت معنیداری مشاهده
نشد (جدول .)5
کاهش تولید ماده خشك اندام های رویشی،
طویلشدن ساقه و عملکرد در این آزمایش در  ECباال
( 3/53دسیزیمنس بر متر) می تواند ناشی از اثر تنش
شوری باشد .نتایج این آزمایش مطابق با یافته های
محققان قبلی است که کاهش ماده خشك کل ،برگ و
ساقه در خیار در  ECباال گزارش داده اند ( Giuffrida et
 .)al., 2007 & & Madadkhah et al., 2018پایین بودن
فاکتورهای رشدی در این آزمایش در  ECهای پایین
( 5/5دسیزیمنس بر متر) همانطور که در بخش نتایج
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آنالیز تجزیه عناصر برگی به آن اشاره خواهد شد میتواند
ناشی از رقیق بودن بیش از حد محلول غذایی و عدم
تأمین نیاز غذایی گیاهان باشد .نتایج آزمایش ما مطابق با
یافتههای محققین قبلی است که  ECباالی 2
دسیزیمنس بر متر برای خیار بهویژه برای فصل کشت
پاییزه گزارش کردهاند ( .)Papadopoulos, 2001در این
آزمایش ،اگرچه تغذیه گیاهان با محلولهایی با  ECهای
 5/5و  3/32دسیزیمنس بر متر ،سبب کاهش تولید
ماده خشك گردید ،ولی کاهش تولید مواد فتوسنتزی در
کوتاهمدت و مراحل اولیه رشد گیاهان سبب کاهش
عملکرد نشده بود (پدیدهای که در زمان تخریب اول این
آزمایش مشاهده شد) (.)Souri & Hatamian, 2019
علت این پدیده باالبودن قدرت سینکی میوهها در مقایسه
با مریستمهای رویشی است .اما از آنجایی که در رقم
های خیار گلخانهای رشد رویشی و زایشی برای مدت
نسبتاً طوالنی بهصورت همزمان رخ میدهد ،هر عامل
کاهنده رشد رویشی در نهایت سبب کاهش تشکیل برگ
و گلهای جدید و کاهش عملکرد نهایی می شود
( .)Papadopoulos, 1994; Kläring et al., 2014اینکه
در نتایج این آزمایش گیاهان دارای  2و  3میوه در گره
با افزایش تخصیص مواد فتوسنتزی به میوهها سبب
کاهش طویل شدن ساقهها و کاهش تولید ماده خشك
اندامهای رویشی شدهاند ،تأییدی بر موضوع میباشد.
امری که قبل نیز توسط برخی محققین گزارش شده
است (.)Marcelis, 1992
شاخص برداشت

در تخریب اول ،تفاوت معنیداری بین محلولهای
غذایی ازنظر شاخص برداشت مشاهده شد (جدول .)5
گیاهان پرورش یافته در محلول غذایی با  ECبرابر 5/5
دسیزیمنس برمتر ،بیشترین شاخص برداشت را
داشتند و کمترین میزان در گیاهان تغذیهشده با
محلول غذایی با  ECمعادل  2/51دسیزیمنس بر متر
مشاهده گردید (جدول  .)2اثر تعداد گل در گره نیز بر
شاخص برداشت معنیدار بود (جدول  .)5با افزایش
تعداد گل در گره ،شاخص برداشت افزایش یافت.
بیشترین شاخص برداشت در گیاهان دارای  3گل در
گره و کمترین آن در تیمار  5گل در گره مشاهده
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گردید (جدول  .)2اثر متقابل تیمارها بر شاخص
مذکور معنیدار نبود (جدول .)5
پس از گذشت  77روز از زمان انتقال نشا به
گلدانهای اصلی ،افزایش تعداد گل در گره نشاندهنده
بهبود عملکرد بود ،اما هنگامیکه اندازهگیری در زمان
طوالنیتری انجام شد تفاوت بین تیمارها تعدیل شده و
معنیدار نبود ( جدول  .)5این بدان معناست که برگهای
اولیه توان تأمین مواد فتوسنتزی میوههای بیشتری در هر
گره را دارند (بخصوص در مواردی که بدلیل تربیت
گیاهان چند میوه اولیه گرههای پایینی حذف میگردند).
با ادامه رشد بوته و تشکیل میوههای بیشتر در گرههای
متوالی ،توان تأمین مواد فتوسنتزی مورد نیاز میوههای
تشکیلشده ،کاهش مییابد .این نتایج با گزارشهای
محققان قبلی که در مورد فرایند تشکیل میوه در فلفل
عنوان کردهاند که فرایند تشکیل میوه در فلفل گلخانهای
یك فرایند دینامیك است ( )Wubs et al., 2009همسو
میباشد و همچنین در برخی گیاهان گلخانهای (مثل
گوجه فرنگی گلخانهای) گزارش شده است که گیاهان در
مراحل اولیه رشد در شرایط محدودیت مخزن قرار دارند
( .)Li et al., 2015این پدیده به معنی وجود پتانسیل
زیاد (منبع کافی) در مقایسه با تعداد محدود میوه
(مخزن) موجود در مراحل اولیه رشد میباشد .با ادامه
رشد و تشکیل تعداد بیشتر میوه ،تعادل برقرار می گردد.
سقط (ریزش) میوه

آنالیز دادههای حاصل از اندازهگیری ریزش میوه و گلها
در کل دوره نشان داد که اثر غلظت محلول غذایی ،تعداد
گل در گره و اثر متقابل غلظت محلول غذایی و تعداد گل
در گره بر ریزش گلها و میوهها معنیدار بود (جدول .)5
بیشترین سقط میوه در گیاهان تیمارشده با  5/5 ECو
دارای سه گل در گره مشاهده شد اگرچه بین گیاهان
دارای سه گل در گره در گیاهان تغذیه شده با محلول
دارای  ECهای  2/7و  3/32دسیزیمنس بر متر و
همچنین گیاهان دارای دو و سه گل در گره تغذیهشده با
محلول دارای  ECبرابر  5/5دسیزیمنس بر متر تفاوت
معنیداری مشاهده نشد (شکل .)5
سقط میوهها در ECهای  2/7 ،5/5و 3/32
دسیزیمنس بر متر برخالف میزان ماده خشك تولیدی،

...  مطالعه رشد و عملکرد خیار گلخانهای تحت تأثیر غلظت محلول غذایی:حیدری و همکاران

 وجود میوههای بزرگتر مانع از تشکیل و، بهعبارتی.باشد
Jadeja & Tenhumber, ( رشد میوههای جوان میشود
 تعداد میوه در گره و رقابت بین، در این آزمایش.)2018
آنها در جذب مواد فتوسنتزی (که خود با تغییر غلظت
محلول و فراهمی عناصر تحت تأثیر قرار میگرفت) نقش
 ریزش میوه در سایر.مهمی در پدیده ریزش میوه داشتند
 مخزن توسط محققان-محصوالت در اثر نسبت منبع
Marcelis et al., 2004; ( قبلی نیز گزارش شده است
.)Jadeja & Tenhumber, 2018
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 همچنین در. بیشتر بود2/51  و5/1 نسبت به تیمارهای
.تیمارهای سه گل در گره سقط میوه بیشتر اتقاق افتاد
اگرچه برخی محققین ریزش اندامها را ناشی از تأثیرات
Van Meeteren & Van ( هورمونی گزارش کردهاند
 عدهای دیگر.)Gelder, 1995; Marcelis et al., 2004
این پدیده را مربوط به فراهمی مواد پرورده گیاهی
 این بازدارندگی رشدی میتواند بهخاطر رقابت.دانستهاند
اندامها برای جذب مواد پرورده یا غالبیت اندامها بهخاطر
تنظیمکنندههای رشد حاصل از میوههای در حال رشد

میوه خیار گلخانهای/مقایسه میانگین اثر متقابل هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر ریزش گل.5 شکل
Figure 1. Mean comparison interaction effects of nutrient solution EC and number of fruits per node on fruit/flower
abortion of greenhouse cucumber

 نتایج تجزیه واریانس اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر برخی صفات خیار گلخانهای.5 جدول
Table 1. Results of variance analysis effect of nutrient solution EC and number of fruits per node on some traits of
greenhouse cucumber
Mean squares
Vegetative dry matter
Vegetative dry matter
Stem elongation rate
at second measuring time
at first measuring time
at first measuring time
(130 day after transplanting)
(80 day after transplanting) (80 day after transplanting)
Replication
2
426.08ns
1.26ns
150.6ns
12.61ns
0.01ns
EC (ds/m)
4
2.73ns
29.91ns
612.69**
394.38**
1.75**
Number of fruits per node
2 5467.75** 146.47ns
253.51*
20.24ns
1.02**
Number of fruits per node ×
ns
ns
ns
ns
8
277.05
11.16
50.72
26.43
0.30*
EC (ds/m)
Error
28
228.66
20.38
50.69
22.69
0.12
CV (%)
8.12
9.71
9.82
9.53
10.94
. درصد و نبود تفاوت معنیدار1  درصد و5  به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح:ns  * و،**
**, *, ns: Significant at 1% and 5% of probability levels and not significant, respectively.
Source of variation

df

Total
dry matter

Number
of leaves

 نتایج تجزیه واریانس اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر برخی صفات خیار گلخانهای.5 ادامه جدول
Continued table 1. Results of variance analysis effect of nutrient solution EC and number of fruits per node on some
traits of greenhouse cucumber
Mean squares
Stem elongation rate
at
second measuring
time

Harvest index at
second measuring time
(130 day after
transplanting)

Harvest index at
first measuring time
(80 day after
transplanting)

Yield at second
measuring time
(130 day after
transplanting)

Yield at first
measuring time
(80 day after
transplanting)

Source of variation

df

Replication
EC (ds/m)
Number of fruits per node
Number of fruits per node× EC
(ds/m)

2
4
2

0.05ns
1.87**
0.85**

2.35ns
28.58ns
32.43ns

51.34ns
147.50**
2.77ns

119540.24ns
1715216.8**
286367.88ns

82505.85*
115937.7**
100539.22*

8

0.19ns

5.72ns

15.03ns

156391.26ns

30534.12ns

Error
CV (%)

28

0.11
10.17

6.57
5.19

15.4
8.8

106374.29
10.26

20211.81
11.06

(130 day after
transplanting)

. درصد و نبود تفاوت معنیدار1  درصد و5  به ترتیب تفاوت معنیدار در سطح:ns  * و،**
**, *, ns: Significant at 1% and 5% of probability levels and not significant, respectively.
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جدول  .2مقایسه میانگین اثر متقابل هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر برخی صفات خیار گلخانهای
Table 2. Mean comparison interaction effect of nutrient solution EC and number of fruits per node on some traits of
greenhouse cucumber
Stem
elongation
rate
)(cm/day
4.47c
5.95b
6.7a
6.5ab
6b
5.9a
5.93a
5.95a

Harvest index at the
second measuring time
)(130 day after transplanting
)(%
56.71a
61.14a
59.49a
59.32a
59.58a
60.35a
59.72a
57.67a

Harvest index at
the first measuring time
)(80 day after transplanting
)(%
56.97a
51.31b
47.04c
50.44bc
49.34bc
51.6ab
52.51a
48.96b

Yield at the second
measuring time
)(130 day after transplanting
)(g/plant
2917.8bc
3813.4a
3601.8a
3172.6b
2622.2c
3267.2a
3271.7a
3174.1a

Yield at the first
measuring time
)(80 day after transplanting
)(g/plant
1393.3a
1295.97a
1248.2ab
1377.2a
1119.9b
1245.5b
1379.5a
1243.9b

Treatment
1.1
1.5
)EC (ds/m
2.15
2.78
3.32
3
Number of fruits
2
per node
1

حروف یکسان در هر ستون نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  1درصد براساس آزمون دانکن میباشد.
Means with the same letters in each column are not significantly different according to Duncan test at 5% probability level.

ادامه جدول  .2مقایسه میانگین اثر متقابل هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر برخی صفات خیار گلخانهای
Continued Table 2. Mean comparison interaction effect of nutrient solution EC and number of fruits per node on
some traits of greenhouse cucumber
Total
dry matter
)(g/plant
175.37b
213.28a
207.14a
182.86b
152.44c
186.67a
186.94a
185.16a

Vegetative dry matter at
Vegetative dry matter at
Stem elongation rate at
Number
the first measuring time
the second measuring time
second measuring time
of
)(80 day after transplanting) (130 day after transplanting
)(130 day after transplanting
leaves
)(g/plant
)(g/plant
2.49d
42.37c
75.58ab
43.56a
3.69a
50.61b
79.05a
47.66a
3.58ab
59.31a
78.32a
47.56a
3.31bc
52.38b
70.24b
47.78a
3.11c
45.07c
59.05c
45.77a
3.08b
48.66a
69.51b
45.6b
3.08b
50.92a
70.68b
43.86b
3.50a
50.25a
77.15a
49.93a

Treatment
1.1
1.5
2.15
2.78
3.32
3
2
1

)EC (ds/m

Number of
fruits per
node

حروف یکسان در هر ستون نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  1درصد براساس آزمون دانکن میباشد.
Means with the same letters in each column are not significantly different according to Duncan test at 5% probability level.

نیتروژن و فسفر برگ

غلظت محلول غذایی بر میزان نیتروژن برگ تأثیر
معنیداری داشت .گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی
دارای  ECبرابر  5/5دسیزیمنس بر متر کمترین
میزان نیتروژن برگ را داشتند و گیاهان تیمار شده با
محلولی با  ECمعادل  2/7دسیزیمنس بر متر
بیشترین مقدار را دارا بودند ،اگرچه بین محلولهای
غذایی با ECهای  2/7و  2/51دسیزیمنس بر متر
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .تأثیر تعداد گل در گره
و اثر متقابل آن با غلظت محلول غذایی بر میزان
نیتروژن برگ معنیدار نبود (جدول  .)3میزان فسفر
برگ تحت تأثیر  ECمحلول غذایی قرار گرفت .ابتدا با
افزایش  ECمحلول غذایی تا  2/51دسیزیمنس بر
متر میزان فسفر گیاهان افزایش یافت بعد از آن روند
کاهشی نشان داد .تأثیر تعداد گل در گره و همچنین
اثر متقابل تعداد میوه در گره و  ECمحلول غذایی بر
این صفت معنیدار نبود (جدول .)3
اگرچه ماده خشك کل در گیاهان تیمارشده با EC
محلول غذایی  5/1و  2/51دسیزیمنس بر متر بیشتر

بود ولی نیتروژن و فسفر برگی گیاهان تیمار شده با
 ECمحلول غذایی  5/1دسیزیمنس بر متر نسبت به
تیمار  2/51پایین بود .بنابراین  2/51 ECدسیزیمنس
بر متر به نظر میرسد برای پرورش خیار گلخانهای در
شرایط پاییز مطلوب باشد .نتایج این آزمایش مطابق با
گزارش  )2001( Papadopoulosهست که 2-2/1 EC
دسیزیمنس بر متر را مطلوب پرورش خیار معرفی
کرده است.
نتایج اندازهگیری میزان نیتروژن و فسفر در این
آزمایش با یافتههای محققان پیشین که افزایش جذب
نیتروژن در اثر حذف میوه در گیاه خرمالو را گزارش
داده اند ( )Tanaka et al., 1979مغایر است .همچنین
این نتایج با یافتههای محققان قبلی که کاهش میزان
و فعالیت ریشه در خیار تحت تأثیر تعداد میوه در
گزارش کرده است )2014( Kläring et al. .متفاوت
است .علت این اختالف ممکن است ناشی از این باشد
که در این آزمایش همه تیمارهای تعداد گل در گره،
گیاهان دارای میوه بودند ،درحالیکه در آزمایش
محققان قبلی کل میوهها را حذف کرده بودند.
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جدول  .3مقایسه میانگین اثر متقابل هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد میوه در گره بر محتوای فسفر و نیتروژن برگ خیار
گلخانهای
Table 3. Mean comparison interaction efect of nutrient solution EC and number of fruits per node on leaf nitrogen
and phosphorous content of greenhouse cucumber
3.32
0.49b
5.04b

2.8
0.519b
5.21a

)EC (ds/m
2.15
0.59a
5.09ab

1.5
0.407c
4.64c

1.1
0.196d
3.94d

Number of fruits
2
3
0.438a
0.432a
4.6a
4.92a

1
0.457a
4.83a

)Phosphorous (%
)Nitrogen (%

حروف یکسان در هر ردیف نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  1درصد براساس آزمون دانکن است.
Means with the same letters on each row are not significantly different according Duncan test at 5% probability level.

همچنین علت عدم تأثیر تعداد گل در گره بر میزان
عناصر غذایی میتواند ناشی از غیرمعنیداربودن شاخص
برداشت باشد بعبارتی گیاهان در این آزمایش با فرایند
خود تنکی مانع از انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به میوهها
شده بودند .بنابراین ممکن است ریشه گیاهان همواره
میزان ثابتی از مواد فتوسنتزی دریافت کرده باشد .از
سوی دیگر ،در این آزمایش از برگ پنجم و ششم از باال
برای تجزیه عنصری استفاده کردیم .این نتایج با یافته
های محققان قبلی است که غیر معنیدار بودن اثر نسبت
برگ به میوه بر میزان غلظت نیتروژن ،فسفر پتاسیم،
منیزیم و کلسیم برگی در هلو ( )Blanco et al., 1995و
همچنین با یافتههای محققان قبلی که عدم تغییر غلظت
نیتروژن و پتاسیم برگی در اثر نسبتهای مختلف برگ به
میوه در گیاه خرمالو گزارش دادهاند )2016( Choi et al.
مطابقت داشت .عامل دیگری که میتواند بر میزان
محتوای عناصر برگ تأثیرگذار باشد انتقال آنها از اندامها
یا قسمتهای مختلف از جمله برگهای پایینی و پیر
میباشد ( & Park, 2002; Pourranjbari Saghaiesh
 .)Souri, 2018متاسفانه در این آزمایش ما اندازهگیری
عناصر برگی برای کل برگها یا برگهای پایینی انجام
ندادهایم بنابراین این موضوعی است که باید در
آزمایشهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.
نتیجهگیری کلی

بهعنوان جمعبندی میتوان به این نکته اشاره کرد که

افزایش تعداد میوه در گره در خیارهای گلخانهای با تیپ
میوه کوچك میتواند موجب تخصیص بیشتر مواد
فتوسنتزی به میوهها گردد .این تخصیص به پتانسیل
منبع (شرایط تولید مواد فتوسنتزی) بستگی دارد .در
شرایط ضعف منبع سقط میوه اتفاق افتاده و به این
ترتیب تعداد میوه ،بهصورت فیزیولوژیکی کنترل می
شود .اگر هدف از کشت خیار گلخانهای تولید کوتاهمدت
باشد ،کشت ارقام چند گل میتواند سودمند باشد اما
هنگامی که تولید طوالنی مدت مدنظر باشد باشد ،کشت
ارقام با عادت تولید چند گل در گره قابل توصیه
نمیباشد .دستاوردهای این آزمایش تأکید میکند که در
گیاهانی نظیر خیار گلخانهای که عملکرد آنها به تعادل
رشد رویشی و زایشی بستگی دارد ،تولید زیاد میوه در
یك زمان خاص نمیتواند به معنی بهبود عملکرد در یك
بازه زمانی تولید باشد .تعداد/حجم میوه زیاد در یك نقطه
زمانی ،کاهش رشد طولی ساقه ،تعداد گرهها و در نتیجه
میوههایی که قرار است در مراحل بعدی ظاهر شوند را به
دنبال دارد .تولید میوه متعادل در یك زمان به همراه
رشد طولی مناسب ،بهصورت بهتری تضمینکننده
عملکرد محصول در دوره نسبتاً طوالنی کاشت خواهد
بود .در آزمایش حاضر ،گیاهان پرورشیافته در  ECبرابر
 2/51دسیزیمنس بر متر عالوه بر رشد و عملکرد بیشتر،
میزان فسفر و نیتروژن برگی بیشتری از خود نشان دادند.
تعداد گل های باقی مانده در گره تأثیری بر میزان فسفر
و نیتروژن برگی نداشت.
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