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 چکیده

گلخاًِ ای تا استفادُ اس تستز پزلیت در گلخاًِ تِ اجزا  هحلَل غذایی تز ػولکزد خیار اثز غلظتْای هختلف پتاسین ٍ هٌیشین در تحقیق حاضز تزای تؼییي 

گیاُ در گلذاى ّای  2ّز تکزار  در در سِ تکزار ٍ( خسیة)ی ٍ تا کطت یک رقن خیارکاهالً تصادفتا پایِ تِ صَرت فاکتَریل ایي آسهایص . ُ استدرآهذ

تز طثق ًتایج ایي . ثثت گزدیذ ّایوارتدر ّز یک اس تزگ اطالػات السم ضاهل ػولکزد هیَُ ٍ غلظت ػٌاصز غذایی در  .تیست لیتزی در گلخاًِ اًجام گزفت

اى داد کِ تاالتزیي ػولکزد در سطح اٍل پتاسین ًتایج ًط .داری تحت تاثیز قزار گزفتتِ طَر هؼٌی هیَُ ی خیار تسیاری اس پاراهتزّای رضذ ٍ ػولکزد آسهایص

 .ٍ هٌیشین تذست آهذ

 خیار درختی،ا ثزات پتاسین ٍ هٌیشین،  ػولکزد:واشگان کلیدی

 مقدمه

ّای ًَیي تزای  اس ایٌزٍ تَسؼِ رٍش.ضَد ای در ایزاى هحسَب هی لخاًِیکی اس هْوتزیي هحصَالت گ (.Cucumis sativus L)خیار    

خَش گفتار ). ّای فؼال در اهز تَلیذ ایي هحصَل داضتِ تاضذ ٍری گلخاًِ تَاًذ ًقص هْوی در افشایص تْزُ ٍ کیفیت آى، هیافشایص ػولکزد 

 (.1386هٌص،

 مواد و روضها

غذایی  جْت تْیِ ی هحلَل پاپادٍپَلَس اس فزهَل.ضذاستفادُ  (خسیة)1درختی اس ٍاریتِ ی خیار ،در گلخاًِ تِ اجزا در آهذ کِ ایي تحقیقدر  

هیلی گزم در لیتز  280ٍ380، 180سطح  3پتاسین در  .جش ایٌکِ هقادیز پتاسین ٍ هٌیشین در سطَح سیز تِ هحلَل غذایی اضافِ گزدیذ. ضذاستفادُ 

ِ ضکل کِ تِ صَرت طزح فاکتَریل ت(هحلَل غذایی)تیوار 9ایي طزح ضاهل .ضذهیلی گزم در لیتزاستفادُ  100ٍ 75،  50سطح  3ًیش درهٌیشین ٍ 

هَرد استفادُ  قثل اس  پزلیتخصَصیات فیشیکی ٍ ضیویایی  .سطل هَرد استفادُ قزار گزفت 54تکزار اًجام ضذ ٍ در هجوَع  3کاهالً تصادفی در 

 . ضذکطت ٍ تؼذ اس تزداضت هحصَل اًذاسُ گیزی 

 ،فسفروپتاسیماندازه گیری نیتروشن

کادسي ٍ پتزسَى، ) فلن فتَهتزٍ پتاسین تادستگاُ  (1982اٍلسي ٍ سَهزس، )لسي ،فسفز تِ رٍش اٍرٍش کجلذال تا است اًذاسُ گیزی   

  .قزائت ضذ(1982

 اندازه گیری غلظت عناصر کم مصرف

                                                 
-Cucumis sativa
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تزای اًذاسُ گیزی غلظت ػٌاصز هیکزٍ در ًوًَِ ّای گیاّی اس رٍش ّضن خطک استفادُ گزدیذ، غلظت ػٌاصز آّي، هٌگٌش، هس، رٍی، کلسین، 

 (.1982تزهٌز ٍ هَلَاًی، )قزائت ضذ VGP2120هذل Bulckستگاُ اتویک هٌیشین تَسیلِ د

تجسیه و تحلیل آماری    

 .درصذ اًجام ضذ 5ٍ هقایسِ ی هیاًگیي ّا تا آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در سطح   M.STAT-C اس ًزم افشارػولیات آهاری تزای 
 

 نتایج

 اثرات پتاسیم و منیسیم بر عملکرد تا پایان برداضت-

تیطتزیي هقذار ػولکزد (. P<0.01)ًطاى هی دّذ کِ اثز پتاسین تز ػولکزد گیاُ تا پایاى تزداضت تسیار هؼٌی دار تَدُ است(3)جذٍل  

هٌیشین اثز کاهالً هؼٌی داری تز ػولکزد تا پایاى تزداضت داضت ٍ سطح اٍل آى تیطتزیي . هزتَط تِ سطح اٍل پتاسین  تَد(کیلَگزم 2/5)

یؼٌی تا افشایص هیشاى هٌیشین کارتزدی ػولکزد رًٍذ . را تَلیذ کزد در حالیکِ سطح سَم پاییي تزیي ػولکزد را داضت( لَگزمکی 4443)ػولکزد

(. 1)کاّطی ًطاى داد  ضکل

 

 

 

 

 

 اثرات پتاسیم و منیسیم بر عملکرد تا پایان برداضت(1)ضکل

 .رصذ تا استفادُ اس آسهَى داًکي هی تاضذد 5در سطح  ٍجَد حزٍف هطتزک تیاًگز ػذم اختالف هؼٌی دار

 تجسیه واریانس عملکرد تا پایان برداضت(3)جدول

 هؼٌی دار تَدى هیاًگیي هزتؼات درجِ آسادی هزتؼات  هجوَع هٌثغ تغییزات

 0401 **121/7 2 242/14 پتاسین

 0401 **121/1 2 243/2 هٌیشین

 0401 **175/0 4 /.701 پتاسین/ هٌیشین

   26 330/17 کل

 .هؼٌی دار تَد% 5در سطح  هؼٌی دار ًثَد،% 5در سطح  

 بحث
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    غلظت پتاسیم در برگ

اُ در جذب تِ ػلت تا افشایص غلظت پتاسین در تیوارّا،غلظت پتاسین در تزگ کاّص پیذا کزد کِ احتواالً تِ ػلت کاّص تَاًایی ریطِ گی

 .پزلیت تقزیثاً هؼادل صفز است ایي هَضَع کاهالً تَجیِ پذیز استCECتا تَجِ تِ ایٌکِ.خسارت ضَری است

 غلظت منیسیم در برگ  

 .غلظت هٌیشین در تزگ ًیش تا افشایص غلظت ایي ػٌصز در تیوارّا کاّص پیذا کزد کِ احتواالً تؼلت کاّص تَاًایی ریطِ گیاُ در جذب است

 اثرات پتاسیم و منیسیم بر عملکرد تا پایان برداضت

سطح اٍل پتاسین تیطتزیي .سطح اٍل پتاسین  تَدُ استآى درتیطتزیي هقذار . اثز پتاسین تز ػولکزد تا پایاى تزداضت تسیار هؼٌی دار تَدُ است  

َلیذ هٌیشین اثز کاهالً هؼٌی داری تز ػولکزد تا پایاى تزداضت داضت ٍ سطح اٍل آى تیطتزیي ػولکزد را ت. داضتِ است ًیشتزگ را پتاسین در غلظت

ًیش تیطتزیي . تزدی ػولکزد رًٍذ کاّطی ًطاى دادیؼٌی تا افشایص هیشاى هٌیشین کار. کزد در حالیکِ سطح سَم پاییي تزیي ػولکزد را داضت

 . غلظت هٌیشین تزگ در سطح تیوار اٍل ایي ػٌصز اًذاسُ گیزی ضذُ است

 نتیجه گیری کلی 

ًیش افشایص غلظت هٌیشین در تزگ تاػث افشایص .تسیار هؼٌی داری تحت تاثیز قزار گزفت ، تِ طَرغلظت پتاسین در تزگ ػولکزد تا افشایص   

 .ضذػولکزد 
 منابع 
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Abstract                                                                                                                   
This research have designed to determine effect of different K and Mg concentrations in nutrient solution on 

green house cucumber  yield in perlite. This experiment have carried out by experimental 

investigation method and random sampling by planting khasib species in three replications and in 

every replication 2 plants in every 20 liters pots . requisit information include fruit yield(number ,  

weight) and leaf nutrient concentration in every treatment have recorded. Acording to the result of 

this experiment many of growth factors and cucumbetr yield affected significantly. Results showed 

that the highest yield gained in first level of K and Mg.  

KeyWords Nutrient solution, Yield, Greenhouse cucumber, Soilles culture.   
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