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 چكيده

 هزا   بلزوک  طزرح  قالزب  در یآزمایش گیا ، ریشه و برگ معهنی عناصر محتوا  بر آبیار ، ک  تنش شرای  در پیونه ثیرأت بررسی جهت

 در واقز   کشزاورز   جهزاد  رتوزا بزه  وابسزته  )ر ( همینزی  امزام  عالی آموزش مؤسسه پهوهشی مارعه در ،تکرار سه با تصادفی کام 

 و پیونهک عنوان به جاللی زرد هربا  بومی تود  از حاضر، تحقیق در .گردیه اجرا 1393 زراعی سال در )کرج(، زراعی مهنهس شهرک

 پیونزه   هود ها  هربا  با همرا  کهو رو  شه  پیونه ها  هربا  شه. استفاد  پایه عنوان به ’فرو‘ و ’اشینتوز‘ ارقام تجار  کهوها  از

 قرار ارزیابی مورد ا  قطر  آبیار  سیست  تحت هاک، رطوبتی تخلیه براساس درصه، 100 و 80 ،60 آبیار  سطح سه در غیرپیونه  و

 پایزه  بزه  ترتیزب  بزه  هکتزار(  در تزن  16/31) ک  عملکرد حهاق  و هکتار( در تن ۷6/40) حهاکثر داد نشان ها میانگین مقایسه .گرفتنه

 (درصه ی  احتمال سطح در) دار  معنی اثر پایه و آبیار  مختلف سطوح همچنین، داشت. اهتصا  پیونه  هود هانگیا و ’اشینتوز‘

 تفزاوت  یافزت.  کزاهش  گیا  ریشه و برگ عنصر  محتو  آبی، ک  تنش افاایش با .داشتنه گیا  ریشه و برگ معهنی عناصر محتوا  بر

 نهاشزت.  وجزود  ’اشزینتوز ‘ و ’فزرو ‘ هیبریزه   ها  پایه بین برگ ک  نیتروژن میاان لحاظ از درصه پنج احتمال سطح در نیا دار  معنی

 درصزه  23/2) آن مقزهار  کمترین و هش ( ماد  براساس درصه 9۷/2) برگ ک  نیتروژن یاانم بیشترین که داد نشان ها میانگین مقایسه

 عناصزر  افزاایش  درصزه  ،همچنزین  بزود.  پیونزه   هود و ’اشینتوز‘ ها  پایه رو  شه  پیونه گیاهان در ترتیب به هش ( ماد  براساس

 گیاهزان  بزا  مقایسه در ’اشینتوز‘ پایه رو  جاللی زرد هربا  پیونه  ترکیب در رو  و پتاسی  فسفر، نیتروژن، شام  گیاهان برگ معهنی

 بود. درصه ۷6/15 و 88/1۷ ،15/13 ،92/26 ترتیب به پیونه  غیر

 برگ ک  نیتروژن ،’فرو‘ ،’اشینتوز‘ نه،پیو کهو، ها  پایه ها: واژه كلید

 

 Email: hassanpurm@guilan.ac.ir سئول م نویسنه  *
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 مقدمه .1

 هسزارت  ایجادکننه  غیرزنه  ها  تنش ترین مه  از هشکی

 محهودکننزه   فزاکتور  تزرین  مهز   عنزوان  به و گیاهان در باال

 کشزورهایی  جاو ایران.]14[ است شه  شناهته تولیه و رشه

 محصزوالت  تولیزه  بزرا   آب مناب  کمبود مشک  با که است

 پزرورش  و تولیزه  باشزه.  می مواجه ها سبا  ویه  هب انیباغب

 هزا   بیمزار   از دور  جهزت  دنیزا  در پیونزه   هزا   سبا 

 ،همچنزین  .است بود  افاایش به رو تاکنون گیشته از هاکااد

 عملکزرد  افزاایش  و هاکااد ها  بیمار  به مقاومت بر عالو 

 بزه  هزا  پایزه  ایزن  مقاومزت  بزه  توان می پیونه ، ها  پایه در

 و هشزکی  هزاک،  شزور   قبیز   از کشزت  نامناسب شرای 

 .]20[ نمود اشار  زا تنش موارد سایر و آب کمبود

 غزیایی  عناصر و آب از استفاد  در گیا  قابلیت افاایش

 و تزر  قزو   هزا   ریشه با هایی پایه رو  پیونه از استفاد  با

 پایه رو  بر تحقیقات .]13[ شه مشاهه  بیشتر جیب توان

 تنش شرای  در هنهاونه پیونه جهت ،13131 اس پی کهو 

 قابز   هزا   میزو   درصزه  و کز   عملکرد داد، نشان هشکی

 غیرپیونزه   گیاهزان  از بیشزتر  پیونزه   گیاهزان  در فروش

 پیونزه  گیاهان منیای  و پتاسی  ازت، مقادیر همچنین، است.

 کهو  پایه از استفاد  .]28[ بود شاهه گیاهان از بیشتر شه 

 مخرب اثرات توانه می نیا (Cucurbita moschata) ییحلوا

 در ،طزورکلی  بزه  .]29[ دهزه  تعهی  را هیار گیا  بر شور 

 و بزود   بیشتر غیایی عناصر و آب جیب پیونه  ها  بوته

 و پرمصززرف عناصززر غلظززت افززاایش باعززث هززود ایززن

 اولین شود. می غیرپیونه  ها  بوته با مقایسه در مصرف ک 

 غزیایی،  عناصر بیشتر جیب یونهپ در نتیجه ترین اساسی و

 بزه  حساسزیت  نسزبت  کزاهش  و گیزا   بیشزتر  رشه قهرت

 نسزبت  از اطزالع  .]3[ باشزه  مزی  محیطی مختلف ها  تنش

 انتخزاب  بزرا   معیزار   توانه می پیونهک و پایه ا  تغییه

 دارا  کزه  باشزه  هزایی  هزاک  در مقاوم یا متحم  ها  پایه

 عناصزر  از شتر بی تعهاد یا ی  مورد در سمیت یا و کمبود

                                                           
1 . PS1313 

 هزا   برنامه تنظی  در توانه می اینکه ضمن ،هستنه ا  تغییه

 کشزت  مارعزه  در پیونزه   گیاهزان  اینکزه  از بعه کوددهی

  .]10[ گیرد قرار استفاد  مورد ،شهنه

 ریشزه  قو  سیست  از استفاد  پیونه، ها  مایت از یکی

 و منیایوم نیتروژن، فسفر، انتقال و جیب بر پیونه باشه. می

 هزایی  مغزی   ریزا  انتقزال  و جزیب  گزیارد. مزی  اثر کلسی 

 گیززرد  مزی  قرار پایه ثیزرأت تحزت نیا بر و آهزن همچزون

 سزامجوک  و رویال هیار رق  دو پیونه با تحقیقی در .]26[

 انجیزر   برگ و ’841 اس آر‘ ،’اشینتوز‘ کهو پایه سه رو 

 گیاهزان  در رو  و فسزفر  عنصر دو جیب که شه مشخص

 انجزام  تحقیقزات  .]2۷[ بزود  شاهه گیاهان از یشترب پیونه 

 و تنب  کهو پایه با پیونه  هایی هنهوانه که داد  نشان شه 

 قزهرت  2هیبریزه   پایزه  رو  شزه   پیونه ها  فرنگی گوجه

 .]26[ انزه  داشته معهنی غیایی مواد و آب جیب در بیشتر 

 پیونزه   هزا   طالبی مورد در گرفته انجام مطالعات اساس بر

 عناصزر  غلظت که شه  مشخص تنب  کهو ارقام برهی رو 

 بستگی پایه ژنوتیپ به گیا  برگ در پتاسی  و سهی  نیتروژن،

 شود گیا  در فسفر جیب افاایش سبب توانه می پایه و دارد

 عنزوان  بزه  پایه، برا  که اثراتی ترین مه  از یکی .]31 و 30[

 اثر ه،شون می قائ  پیونه ، گیا  ی  مه  ها  بخش از یکی

 عناصزر  و آب جزیب  در آن ریشزه  قزو   و گسزترد   سیست 

 نزهرت  بزه  هزا  پایزه  انتخاب باشه. می گیا  نیاز مورد معهنی

 صورت غیایی عناصر جیب به مربوط هصوصیات براساس

 نقزش  بررسزی  حاضزر،  پهوهش انجام از ههف است. گرفته

 زرد هربزا   گیا  ریشه و برگ در غیایی عناصر میاان در پایه

   است. شه  انجام آبی، ک  شرای  در جاللی

 

 ها روش و مواد

 امزام  عالی آموزش سسهؤم پهوهشی مارعه در پهوهش این

 در ،کرج در کشاورز  جهاد وزارت به وابسته )ر ( همینی

 35 جغرافیزایی  عرض در مح  این گردیه. اجرا 1393 سال

                                                           
2 . Tmknvf2 
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 25 و درجه 51 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 41 و درجه

 ارتفاع است. گرفته قرار گرینویچ النهار نصف از یشرق دقیق

 هصوصزیات  باشه. می متر 1180 دریا سطح از ایستگا  این

 در آزمزایش  دور  طزول  در آزمزایش  مزورد  منطقزه  اقلیمی

 صزورت  بزه  مزوردنظر  آزمایش است. شه  آورد  1 جهول

 کام  ها  بلوک طرح قالب در شه  هرد بار ی  ها  کرت

 در ،ا  قطزر   آبیزار   سیسزت   تحت تکرار سه در تصادفی

 بومی تود  از پهوهش این در شه. انجام 1393 زراعی سال

 پیونززه جهززت 1اینززودوروس گززرو  از جاللززی زرد هربززا 

 شام  سطح سه در آبیار  تیمار اصلی عام  گردیه. استفاد 

 2اسزتفاد   قابز   رطوبتی تخلیه درصه 100 و 80 ،60 مینأت

 بزه  هزاک  رطوبتی تخلیه صهدر 100 مینأت )تیمار هاک در

 این از درصه  عنوان به تیمارها سایر و شاهه تیمار عنوان

 پیونزه   ترکیزب   هار فرعی عام  و گردیه( منظور مقهار

 رو  جاللی زرد ،’اشینتوز‘ رو  جاللی زرد شام  مختلف

 جاللزززی زرد رو  جاللزززی زرد و غیرپیونزززه  ،’فزززرو‘

 (.2 )جهول بود )هودپیونه (

 

 12كرج( سینوپتیک هواشناسی )ایستگاه 1393 زراعی سال در رشد فصل طی آزمایش مورد منطقه اقلیمی خصوصیات . 1 جدول

 ما 
 درجه متوس 

 حرارت
(°C) 

 بارش مجموع
(mm) 

 تبخیر میانگین
(mm) 

 نسبی رطوبت میانگین
(%) 

 ساعات میانگین
 روز در آفتابی

 سرعت متوس 
 باد
(m/s) 

 33/8 18/10 30/26 08/12 40/1 80/26 هرداد*
 00/8 3۷/10 00/32 46/14 00/8 80/28 تیر

 00/8 16/11 00/2۷ 81/13 0 60/28 مرداد
 00/8 51/11 10/30 26/2۷ 0 25/26 شهریور

 است. شه  محاسبه هفهه  روز از هرداد ما  به مربوط ها  داد  *
 

 ]5 و 1[ آزمایش در استفاده مورد پیوندک و پایه مشخصات . 2 جدول

 پایه ها  گیویه
 شرکت
 تولیهکننه 

 رق 

 ها  هربا  برا  مناسب گسترد ، و قو  ا  ریشه سیست  نماته، به متحم  فوزاریوم، به هوب مقاومت
 گرما به متحم  و مختلف هوایی و آب شرای  از وسیعی دامنه با مناسب سازگار  شرقی،

 بیوكره و نان
 3جنوبی

 4شینتوزا

 و عمیق و قو  ا  ریشه سیست  رشه، یکنواهتی زیاد، رشه قهرت وم،فوزاری و میر  بوته به مقاوم
 ها ملون برا  مناسب

 - ركزوان
 5هلند

 6فرو

 در مقاوم یکنواهت(، و ریا ها  برجستگی و مشب  میو  پوست رو  و زرد )کامالً میو  مطلوب رنگ

 میو ، یکنواهت مفر طوالنی، مانهگار  و انباردار  نق ، و حم  و برداشت فشار و ضربه مقاب 

 تولیه پایین هاینه و جعبه در بنه  بسته امکان و مطبوع شیرینی و میو  گوشت یکنواهت ضخامت

 ایران - بهتا
 زرد هربا 

 جاللی

                                                           
1 . Inodorus 

2 . Available Water Depletion 

3 . NongWoo Bio, Republic of Korea 

4.  Shintozwa 

5 . Rijk Zwaan,Holland 

6 . Ferro-RZ 
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 غيرپيوندی و پيوندی نشاء توليد

 درصزه(،  ۷5) کوکوپیت از پیونهک و پایه بیور کشت برا 

 بیور ه.ش استفاد  کاشت بستر عنوان به درصه( 25) پرلیت

 در 26/02/93 تزززاری  در پیونزززهک( و )پایزززه مزززوردنظر

 شهن کام  از بعه شهنه. کشت نشایی پالستیکی ها  سینی

 گلخانزه  بزه  نشا  ها  سینی آبیار ، و بیور کاشت عملیات

 کرج در نور و دما کنترل ها  سیست  به مجها و مکانیا  ا 

 تززاری  در پیونززهک و پایززه هززا  گیاهچززه شززهنه. منتقزز 

 شزهنه  پیونزه  ،یافته تغییر نیمانی  پیونه روش با 05/03/93

  .]19[ (1 )شک 

 

 
 ]20[ یافته تغییر نیمانیم پیوند مراحل اجرای چگونگی نمایش . 1 شکل

 همراه به پایه انتهایی مریستم حذف - 2 مورب، صورت به پیوندک گیاهچه ای لپه های برگ از تر پایین متر سانتی یک قطع - 1)

 گیره( دادن قرار - 4 و خورده برش سطح دو دادن قرار هم روی - 3 مورب، صورت هب ای لپه برگ یک

 

 شزهنه.  منتقز   1پیونه اتاق  به شه  پیونه ها  گیاهچه

 درجزه  28 ± 2 پیونزه  گیرایزی  مزهت  طول در اتاق  دما 

 اول روز سزه  در نسبی رطوبت میاان شه. تنظی  گراد سانتی

 سزوم  روز سزه  در و 85 دوم وزر سه در ،95 گیرایی فرآینه

 از روز 10 گیشزت  از پزس  .]20[ گردیزه  تنظی  درصه ۷0

 شه  هارج پیونه اتاق  از پیونه  ها  گیاهچه پیونه، زمان

 گزراد  سانتی درجه 25-2۷ دما  و کافی نور با گلخانه به و

 بالفاصله و منتق  )شب( گراد سانتی درجه 18-20 و )روز(

 بزه  شزه   پیونزه  گیاهزان  سزاز   ممقاو )فرآینه شهنه آبیار 

 در زمزین  سزاز   آماد  از پس .کشیه( طول روز  هار مهت

 فاصزله  بزا  غیرپیونه  و پیونه  نشاها  ،1۷/03/93 تاری 

 هزا   ردیزف  رو  اصلی مح  به یکهیگر از متر سانتی 60

 بزین  فاصزله  و ردیزف(  هزر  در گیا  10) متر شش طول به

                                                           
1 . Grafting Chamber (Healing Chamber)  

 مترمربز   2/1 هر در که طور  به ،شهنه منتق  متر دو ردیف

 کار ، نشزا  عملیزات  اتمزام  از پس داشت. وجود گیا  ی 

  شهنه. آبیار  ها گیاهچه بالفاصله

 

 آبياری تيمار اعمال

 روش از آبیزار   تیمارهزا   اعمزال  بزرا   ،پهوهش این در

 2فشزار  شزونه   تنظی  ها   کان قطر  با و ا  قطر  آبیار 

 بزا  و آب( توزی  در یکنواهتی حهاکثر به رسیهن ههف )با

 گیزا   متر  سانتی 10 فاصله به ساعت در لیتر  هار آبههی

 آب حجز   ابتزها  آبیار ، تیمارها  اعمال برا  شه. استفاد 

 رطوبزت  تخلیزه  درصزه  100 مینأ)تز  شزاهه  تیمزار  آبیار 

 بزا  (هکتزار  در مترمکعزب  41/۷239 بزا  برابزر  الوصول سه 

 ریشزه،  سعهتو عمق به توجه با و هاک رطوبت گیر  انهاز 

                                                           
2 . Pressure Compensating Dripper (NETAFIM) 

https://www.google.com/search?q=grafting+chamber&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zC3FVLODJMmrU4ecgWg&ved=0CDEQsAQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fedis.ifas.ufl.edu%2Fhs1232&ei=zC3FVLODJMmrU4ecgWg&usg=AFQjCNF1pTcjXtReT5oT8Io1dMnZlQswaw&sig2=s5x-wJ_mdyTfuU-yK3mNnA&bvm=bv.84349003,d.d24
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=628&q=%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87+%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+pressure+c+netafim&spell=1&sa=X&ei=kCzFVO-ZOcbnUoOLhEg&ved=0CBkQvwUoAA
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 براساس تیمارها سایر آبیار  آب حج  سپس شه. محاسبه

 گردیزه.  تعیزین  شزاهه  تیمزار  آبیار  آب حج  از درصه 

 آب  زا   از گیاهان آبیار  برا  نیاز مورد آب مینأت جهت

 (.3 )جهول شه استفاد  موردنظر مارعه در موجود

 

 93 اعیزر سال در استفاده مورد چاه آب شیمیایی تجزیه . 3 جدول

 اسیهیته
 ههایت

 الکتریکی
(Us/cm) 

 ها کاتیون

(meq/l) 

 ها آنیون

(meq/l) جیب نسبت 

 سهی 

(meq/l) 

 مواد ک 

 محلول جامه

(ppm) سولفات کربنات بی کربنات کلر منیای  کلسی  سهی  تاسی پ 

6/۷ 4۷0 02/0 55/0 80/2 50/1 20/1 - 60/2 1 3۷/0 300 

 

 پروفیز   دستگا  از استفاد  اب هاک رطوبت گیر  انهاز 

 صزورت  شزاهه  تیمزار  از تکرار سه در شه  کالیبر  1پروب

  گرفت.

 فرعزی  ها  ساقه رشه شروع اوای  در آبی ک  تیمارها 

 جهزت  ،20/04/93 تزاری   در 2نشا  انتقال از پس روز 34)

 هزاک  رطزوبتی  ضزرایب  شزه.  آغاز ها( بوته کام  استقرار

 تجایه براساس دائ  ردگیپهم نقطه و زراعی ظرفیت شام 

 صفحات دستگا  از استفاد  با زراعی فص  ابتها  در هاک

 آب حجز   و عمزق  (.5 )جزهول  شزه  گیر  انهاز  فشار 

 پهمردگزی  نقطه و زراعی ظرفیت براساس ترتیب به آبیار 

 هزاک  شزهگی  هزیس  سزطح  درصه ریشه، مؤثر عمق دائ ،

 ]MAD  ]6)=٪  (35مجزاز  رطوبتی تخلیه ضریب و (6/0)

 از اسزتفاد   بزا  مترمربز (  12) آزمایشی کرت هر مساحت و

  :(4 )جهول شه محاسبه (4) و (3) (،2) (،1) ها  رابطه
 

 TAW = FC – PWP                             (1 رابطه

 

 RAW = (FC – PWP) × MAD              (2 رابطه

 

                                                           
1 . Profile Probe type PR2 (Moisture Meter) 

2 . Days After Transplanting (DAT) 

D = RAW × d            3 رابطه)  

                                     V = D × S × PW  ( 4 رابطه

 RAW دسترس، قاب  رطوبت ک  TAW رابطه، این در

 در رطوبزت  حجمزی  درصزه  FC الوصزول،  سزه   رطوبت

 نقطزه  در رطوبزت  حجمزی  درصزه  PWP ،زراعزی  ظرفیت

 آبیزار   عمزق   Dمتر(، )سانتی ریشه عمق d دائ ، پهمردگی

 شزهگی  هیس سطح PW )لیتر(، آبیار  حج  V متر(، )میلی

 )مترمرب (. آزمایش کرت مساحت S و هاک

 کنتورهززا  از آبیززار  تیمارهززا  دقیززق اعمززال جهززت

 شزه.  اسزتفاد   آبیزار   آب میاان گیر  انهاز  برا  حجمی

 شزاهه  تیمار از تکرار هر در رطوبت تغییرات روزانه قرائت

 نظزر  در آبیزار   مزهیریت  اعمزال  برا  آن متوس  و انجام

 دسزتگا   اول هزا   آبیزار   در است ذکر به زمال شه. گرفته

PR2 مارعزه  شزرای   بزه  نسزبت  وزنزی  هزا   نمونه انجام با 

 را هاک حجمی رطوبت متوس  دستگا  این گردیه. کالیبر 

 سزانتی  100 و 60 ،40 ،30 ،20 ،10 ها  )عمق نقطه هر در

 دهه. می ارائه متر  سانتی 25 شعاع ی  برا  هاک( متر 

 آزمزایش  مزورد  مارعه هاک یمیاییش و فیایکی مشخصات

 است. شه  داد  نشان 6 و 5 ها  جهول در
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 هکتار در آزمایش مورد خاک( رطوبتی تخلیه درصد اساس )بر تیمارهای در شده مصرف آبیاری آب حجم . 4 جدول

 آبیار  مراح 
 تیمار

100 80 60 

 ۷0/1461 ۷0/1461 ۷0/1461 (m3) آبیار  تیمار اعمال از قب 

 ۷1/5۷۷۷ 12/4663 61/3522 (m3) آبیار  تیمار اعمال از بعه

 41/۷239 82/6124 32/4984 (m3) آبیار  آب ک  حج 

 

 آزمایش محل خاک شیمیایی خصوصیات . 5 جدول

 هاک عمق

(cm) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسی 

(ppm) 

 نیتروژن

 )درصه(

 رو  مس منگنا آهن
 آلی ماد 

(%) 

اسیهی

 ته

 الکتریکی ههایت

(ds/m) 
(mg/kg) 

50-0 38/21 11/268 18/0 98/6 43/9 08/1 06/1 09/1 11/8 34/1 

100-50 55/۷ 26/1۷8 08/0 ۷5/4 20/4 ۷5/0 4۷/0 43/0 65/۷ 16/1 

 
 آزمایش محل خاک فیزیکی های ویژگی . 6 جدول

 هاک عمق

(cm) 

 حجمی جرم

 ظاهر 

(g/cm2) 

 حجمی درصه

 نقطه در رطوبت

 زراعی ظرفیت

 حجمی درصه

 نقطه در رطوبت

 دائ  پهمردگی

 وزنی رطوبت

 کشت از پیش

(%) 

 هاک بافت
 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 

 05/36 45/33 50/30 رسی - لومی ۷2/15 15 20/31 41/1 50-0

 ۷5/35 50/32 ۷5/31 رسی - لومی 60/18 ۷0/15 50/32 36/1 100-50

 

 صفات گيری اندازه

 مزورد  (01/0 دقت ا)ب دیجیتال ترازو  با میو  ک  عملکرد

 شزهنه.  بیان هکتار در تن صورت به و گرفتنه قرار ارزیابی

 از بعه روز 95 معهنی، عناصر گیر  انهاز  جهت همچنین،

 نمونزه  تیمزار  هزر  از شه. انجام بردار  نمونه  نشا ، انتقال

 و هزا  بزرگ  شزه.  تهیه یافته، توسعه کامالً ها  برگ از برگ

 بزا  آون در سزاعت  48 ،شستشزو  از پزس  گیاهان ها  ریشه

 از پس و شه  آسیاب و هش  گراد سانتی درجه ۷0 دما 

 )بزه  کلریزهری   اسزیه  توسز   هض  روش با هاکستر تهیه

 جهت ،سپس .]2[ شه تهیه ها آن عصار  ساعت( پنج مهت

 کجلزهال  دسزتگا   از ریشه و برگ ک  نیتروژن گیر  انهاز 

 سزتگا  د از فسزفر  گیزر   انزهاز   جهزت  و آرمینزاد  دیجیتال

 در انگلستان( کشور ساهت ،Jenway )مهل اسپکتروفتومتر

 تعیزین  جهت ،همچنین شه. استفاد  نانومتر 4۷0 موج طول
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 اسزتفاد   (Jenway مهل) فتومتر فلی  دستگا  از پتاسی  مقادیر

 منیزای ،  )کلسی ، گیا  ریشه و برگ عناصر سایر برا  گردیه.

 ،GBC-Avantap مزهل ) اتمی جیب دستگا  از رو ( و آهن

 در آن میزاان  سزپس  .]2[ شه استفاد  (استرالیا کشور ساهت

 گردیزه  محاسزبه  هش  ماد  درصه صورت هب ریشه و برگ

 آزمایش این در بررسی مورد صفات گیر  انهاز  جهت .]2[

 تجایزه  بزرا   سزپس  و گردیزه  انتخاب تکرار هر در گیا  سه

 شه. استفاد  آن میانگین از واریانس

 

 آماری لتحلي و تجزیه

 آمزار   افزاار  نزرم  از اسزتفاد   با ها داد  ک  تحلی  و تجایه

SAS  (9 نسخه) آزمزون  از استفاد  با ها میانگین مقایسه و 

LSD شه. انجام  

 بحث و نتایج

 )پایزه(  پیونزه  اثر که داد نشان واریانس تجایه جهول نتایج

 معنی ریشه و برگ عنصر  محتوا  و میو  ک  عملکرد در

 سزطوح  ،همچنزین  بزود.  (درصه ی  احتمال طحس در) دار

 در دار  معنزی  اثر بررسی مورد صفات تمامی برا  آبیار 

 سزطوح  و پایزه  متقاب  اثر داشت. درصه ی  احتمال سطح

 آهزن  بزرگ،  منیزای   عناصزر  غلظت نظیر صفاتی در آبیار 

 بزرا   و درصزه  پزنج  احتمزال  سطح در ریشه فسفر و برگ

 و کلسزی   پتاسی ، ک ، تروژننی و برگ، کلسی  نظیر صفاتی

 بزود  دار معنزی  درصزه  یز   احتمال سطح در ریشه منیای 

 .(8 و ۷ ها  )جهول

 

 

  و میوه كل عملکرد بر ها پایه و آبیاری سطوح اثرات مربعات( )میانگین واریانس تجزیه نتایج . 7 جدول

 جاللی زرد خربزه در برگ عناصر غلظت

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 

 مربعات یانگینم

 عملکرد

 ک 

 نیتروژن

 ک 
 رو  آهن منیای  کلسی  پتاسی  فسفر

 ns0۷/0 ns 002/0 *30/0 **004/1 **02/0 **50/311 *19/25 38/135** 2 بلوک

 2 **14/524 **95/0 **11/0 **64/2 **45/24 **36/0 **20/4338 **82/1353 (a) آبیار 

 a 4 34/6 0۷/0 001/0 09/0 15/0 001/0 ۷6/36 9۷/8 هطا 

 56/21۷** 66/43۷** 03/0** ۷۷/0** 11/1** 01/0** 08/1** 86/1۷1** 3 پایه

 ns09/4 ns011/0 ns003/0 ns01/0 **49/0 *006/0 *۷۷/38 ns85/11 6 پایه × آبیار 

 92/6 59/11 001/0 02/0 0۷/0 002/0 06/0 83/18 18 آزمایش هطا 

 ۷۷/4 12/2 65/5 54/2 9۷/6 69/10 4۷/9 14/12 (%) تغییرات ضریب

ns، * درصه 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت دار، معنی تفاوت فاقه ترتیب به - ** و  
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 جاللی زرد خربزه در ریشه عناصر غلظت بر ها پایه و آبیاری سطوح اثرات مربعات( )میانگین واریانس تجزیه نتایج . 8 جدول

 تتغییرا مناب 
 درجه

 آزاد 

 اتمربع میانگین

 نیتروژن

 ک 
 رو  آهن منیای  کلسی  پتاسی  فسفر

 ns01/0 **009/0 **0004/0 ns 46/22 **13/38 0004/0* 01/0* 2 بلوک

 2 **43/0 **05/0 **93/0 **2۷/0 **02/0 **1۷/1263 **۷2/258 (a) آبیار 

 a 4 001/0 006/0 006/0 003/0 0002/0 08/2 61/4 هطا 

 19/4۷** 65/130** 005/0** 03/0** 28/0** 03/0** 15/0** 3 پایه

 ns۷8/۷1 ns36/1 002/0** 009/0** 02/0** 0003/0* 01/0** 6 پایه × آبیار 

 69/0 06/30 000۷/0 0002/0 003/0 0001/0 001/0 18 آزمایش هطا 

 48/3 50/10 48/3 42/2 06/5 ۷9/2 61/3 (%) تغییرات ضریب

ns، * درصه 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی تفاوت دار، عنیم تفاوت فاقه ترتیب به - ** و  

 

 و حزهاکثر  عملکزرد  ،هزا  میانگین مقایسه نتایج براساس

 اهتصا  پیونه  هود و ’اشینتوز‘ پایه به ترتیب به حهاق 

 دارد مطابقت ها ملون بر محققان سایر ها  یافته با که داشت

  .]32 و 31[ (9 )جهول

 

  معدنی عناصر غلظت و میوه كل عملکرد بر آبیاری سطوح و ها پایه اثرات میانگین مقایسه . 9 جدول

 جاللی زرد خربزه در ریشه و برگ

 تیمار

 صفات

 ک  عملکرد

( (t.h-1 

 (%) برگ عناصر

 نیتروژن

 ک 
 پتاسی  فسفر

 رو 

(mg/kg) 

 

 ها پایه

 

 

 آبیار  سطوح

 a۷6/40 a9۷/2 a43/0 a35/4 a45/60 اشینتوز رو  جاللی زرد

 a82/3۷ a۷6/2 ab42/0 b96/3 a02/58 فرو  رو  جاللی زرد

 b16/31 b23/2 c35/0 c55/3 b90/49 جاللی زرد رو  جاللی زرد

 جاللی زرد

60 

80 

100 

b12/33 
b19/28 
a41/38 
a56/40 

b34/2 
b26/2 
a66/2 
a80/2 

bc38/0 
b28/0 
a43/0 
a4۷/0 

bc69/3 
a42/4 
b۷2/3 
b53/3 

b22/52 
a95/66 
b13/52 
c36/46 

 .باشنه می دار معنی تفاوت فاقه درصه پنج احتمال سطح در ،هستنه مشترک حروف دارا  که هایی میانگین ستون، هر در   

 9 جدول ادامه
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 تیمار

 صفات

 ریشه عناصر

(mg/kg) 

 رو  آهن

 

 ها پایه

 

 

 

 آبیار  سطوح

 a14/56 a32/26 اشینتوز رو  جاللی زرد

 a95/53 b18/25 فرو رو  جاللی زرد

 b29/4۷ d43/21 جاللی زرد رو  جاللی زرد

 جاللی زرد

60 

80 

100 

ab28/51 
c66/40 
b4۷/55 
a36/60 

c44/22 
a86/28 
b95/22 
c۷0/19 

 .باشنه می دار معنی تفاوت فاقه درصه پنج احتمال سطح در ،هستنه مشترک حروف دارا  که هایی میانگین ستون، هر در 

 

 عملکرد نظر از درصه 80 و شاهه آبیار  سطوح بین

 وجود درصه 5 احتمال سطح در دار  معنی تفاوت ک 

 که محققان از برهی نتایج با آمه  بهست نتایج نهاشت.

 عملکرد بر دار  معنی اثرات توانه می پایه داشتنه اظهار

 و 3۷ ،32 ،11[ دارد مطابقت نمایه، ایجاد پیونه  گیاهان

 ک  نیتروژن غلظت بیشترین ،پیونه  گیاهان بین در .]41

 آن کمترین و هش ( ماد  براساس درصه 9۷/2) برگ

 ترکیب در ترتیب به هش ( ماد  براساس درصه 23/2)

 زرد و و ‘اشینتوز’ پایه رو  جاللی زرد هربا  پیونه 

 نتایج (.9 )جهول است شه  ثبت جاللی زرد رو  لیالج

 برگ ک  روژننیت میاان کردنه بیان که نتایج با تحقیق این

 مطابقت است، شاهه گیاهان از بیشتر پیونه  گیاهان در

 .]32 و 31[ داشت

 معهنی عناصر جیب در باال  توانایی پیونه  گیاهان

 در دار  معنی تفاوت ،همچنین .]24[ دارنه را هاک از

 برگ ک  نیتروژن میاان لحاظ از درصه پنج احتمال سطح

 افاایش با نهاشت. ودوج ’اشینتوز‘ و ’فرو‘ ها  پایه بین

 ولی ،شه کاسته برگ ک  نیتروژن درصه از آبی ک  تنش

 سطوح بین درصه پنج احتمال سطح در دار  معنی تفاوت

 مالی  هشکی تنش و درصه( 100 آب )تیمار شاهه آبیار 

 می نشان رونه این نهاشت. وجود درصه( 80 آب )تیمار

 با هر گیا  در نیتروژن جیب در اساسی مشک  که دهه

  شود. نمی ایجاد مالی  هشکی تنش شرای  در جاللی زرد

 نقطه و رطوبتی مجاز تخلیه محهود  در موجود رطوبت

 سه  آب محهود  از هارج که )رطوبتی دائ  پهمردگی

 هاک ذرات به بیشتر  نیرو  با دارد( قرار الوصول

 آب از بخش این به کردن غلبه برا  که است  سبیه 

 نیاز زیاد، گی پراکنه  با قو  ها  یشهر به هاک در موجود

 ها  پایه ریشه سیست  گی گسترد  به باتوجه است.

 زیاد کشنه  تارها  وجود همچنین و ]31[ کهو هیبریه 

 می افاایش ا  مالحظه قاب  طور به را ها ریشه سطح که

 و )آب جیب توان افاایش احتمالی دالی  همگی ،دهنه

 نه کشنه  تارها  باشنه. می ها ریشه این معهنی( عناصر

 نادیکی تماس بلکه ،دهنه می افاایش را جیب سطح تنها

 و هاک ذرات کردن هرد باعث و کننه می پیها هاک با

 این فعالیت ،همچنین شونه. می ها شکاف داه  به نفوذ

 رشه که طور  به کهو( هیبریه ها  )پایه بود  باال ها ریشه

 ریشه رویشی راس از رباالت که را جیب منطقه مرتباً ریشه
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 ریشه سیست  بهلی  کهوییان .]5[ کنه می بازساز  را است

 و آب جیب توانایی از دارنه که وسیعی و یافته توسعه ا 

  .]12[ برهوردارنه مناسبی غیایی مواد

 ریشه افقی و عمود  رشه قبی  از فیایکی ها  ویهگی

 و آب جیب بهبود سبب کهو هیبریه  ها  پایه ها 

 .]9[ است شه  پیونه  غیر گیاهان به نسبت معهنی عناصر

 ها  ریشه وسی  گسترش به باتوجه رسه می نظر به

 می ها ریشه این هاک، در آب موجودیت و کهو هیبریه 

 در را هاک ذرات بین در موجود آب از زیاد  بخش تواننه

 و پیونه  گیاهان نماینه. جیب شاهه گیاهان با مقایسه

 دار  معنی تفاوت برگ پتاسی  و فسفر لحاظ از غیرپیونه 

 گیاهان میان در باال ها  غلظت ،همچنین داشتنه. ه  با

 جیب افاایش علت رسه می نظر به شه. مشاهه  پیونه 

 این بیشتر رشه هیبریه  ها  پایه در هاک از معهنی عناصر

 آبی ک  تنش شرای  در شاهه گیاهان با مقایسه در ها ریشه

 عناصر غلظت شه مشخص که آزمایشی اب نتایج این باشه.

  وبی آونه هام شیر  در منیای  و کلسی  فسفر، ک ، نیتروژن

  .]23[ دارد مطابقت یابه می افاایش پیونه  گیاهان

 که قبلی تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق نتایج همچنین

 و عناصر جیب قهرت رو  توانه می پایه دارنه می بیان

 دارد مطابقت نمایه، ایجاد فیشگر اثر برگ عنصر  محتو 

 جیب )افاایش یونی جریان این ،طورکلی به .]35 و 31 ،8[

 تبهی  کارایی افاایش باعث پیونه ( ها  پایه در عناصر

 واکنش فعالیت کربن، اکسیه د  ههایت نور، انرژ 

 این .]34[ شود می پیونهک در فتوسنتا مقهار و تاریکی

 همچون رشه نامناسب ی شرا در فتوسنتا مقهار در افاایش

 پایین غلظت و ضعیف نور آب، کمبود و هشکی تنش

 ها گلخانه در زمستان ها  ما  طول در اکسیهکربن د 

 کیفیت بهبود و پیونه  گیاهان در عملکرد افاایش باعث

 با رسه می نظر به همچنین .]40 و 39[ شود می میو 

 این غلظت ریشه، توس  معهنی عناصر جیب افاایش

 به منجر و یافته افاایش گیا  رویشی هایی بخش در رعناص

 ذهیر  افاایش همچنین و ها شاهه بیشتر رشه

 شه  پیونه گیاهان ریشه فعالیت شود. گیاهان کربوهیهراتی

 از بیشتر رشه دور  ک  در مسمایی کهو پایه رو  هنهوانه

 کهو ها  پایه ،همچنین .]36[ بود غیرپیونه  گیاهان

 و ]5[ دارنه هربا  پایه به نسبت باالتر  ا  ریشه فعالیت

 گیاهان باال  رویشی رشه جهت در توجیهی توانه می این

 زیرا باشه غیرپیونه  شاهه گیاهان به نسبت پیونه 

 عناصر و آب جیب افاایش باعث ریشه زیاد فعالیت

 شود می هوایی ها  انهام به آن انتقال و ریشه توس  معهنی

 ،16 ،11 ،4[ باشه می محققان یگرد ییهأت دمور امر این و

 پنج احتمال سطح در دار  معنی تفاوت .]41 و 3۷ ،32

 آهن میاان نظر از پیونه  و شاهه گیاهان بین درصه

 ریشه آهن مقهار بیشترین نهاشت. وجود ریشه در موجود

 داشت. اهتصا  ‘فرو’ پایه به

 سطوح افاایش با شه مشخص حاضر پهوهش در

 برگ در آهن و فسفر ک ، نیتروژن صرعنا میاان از هشکی

 اهتالل باعث هاک رطوبت کاهش شه. کاسته هربا  ها 

 عناصر سطوح و شود می گیا  توس  عناصر جیب در

 در .]۷[ دهه می کاهش گیاهان ها  انهام در را معهنی

 در هاک رطوبت میاان کاهش علت به هشکی تنش شرای 

 یابه می کاهش معهنی عناصر جیب 1ریشه اطراف نواحی

 ها برگ رو  و پتاسی  مقادیر که درصورتی ،]33 و 18[

 رو  و پتاسی  عناصر نقش رسه می نظر به یافت. افاایش

 دلی  هشکی تنش از ناشی ها  هسارت کردن تعهی  در

 انتقال باشه. گیا  ریشه و برگ در عنصر دو این افاایش

 غلظت حفظ سبب توانه می هوایی انهام به ریشه از پتاسی 

 و پتاسی  عناصر تجم  همچنین باشه ها برگ در یون

 فشار )تنظی  هشکی به مقاومت افاایش سبب کلسی 

  .]22[ گردد می گیا  در اسما (

                                                           
1. root zone  
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 جزیب  کزه  دهزه  مزی  نشان مختلف محققان گاارشات

 آنهزا  یابزه  می افاایش هشکی تنش هنگام در پتاسی  عنصر

 انزه.  هدانسزت  یون این فعال جیب مکانیس  را امر این علت

 بزه  مقاومزت  افزاایش  جهزت  گیا ، هشکی تنش هنگام در

 انزرژ   مصزرف  بزا  انتشزار،  پهیزه   هالف بر هود هشکی

 بزرد  مزی  بزاال  هوائی انهام و ریشه در را پتاسی  یون غلظت

 فتوسزنتا،  در مثبزت  تزاثیر  باعزث  پتاسی  جیب افاایش که

 هشزکی  تزنش  هنگزام  در مسزئله  مهمتزرین  و رشه افاایش

 رو  .]15[ گزردد  می گیا  بوسیله آب جیب افاایش یعنی

 و جزیب  سیسزت   و داشزته  رقابزت  ه  با جیب در آهن و

 جزیب  افزاایش  با است ممکن که است. یکسان آنها انتقال

 نتزایج  .]21[ یابزه  کاهش آهن جیب هوایی، انهام در رو 

 پایزه  نوع کردنه گاارش که ،]31 و 1۷[ نتایج با بررسی این

 هز   نزهارد  دار  معنزی  اثر مصرف ک  عناصر جیب رو 

 دادنزه  گزاارش  که ]28 و 16[ نتایج با ولی نهاشت، هوانی

 پیونزه   گیاهزان  بزرگ  در رو  عنصزر  جیب بر پیونه که

 کزه  اسزت  شه  گاارش ]38[ داشت هوانی ه  است، موثر

 دانهزال  برگ در رو  جیب آبی ک  تنش شهت افاایش با

 تزنش  نینهمچ است. کرد  پیها افاایش برگ سه نارنج ها 

 هزوایی  انزهام  کلسی  میاان در افاایش سبب مالی  هشکی

 کلسزی   مقزهار  کاهش سبب شهیه هشکی تنش ولی شه ،

 کز   تزنش  حقیقت در (.10 )جهول است شه  هوایی انهام

 نتیجزه  در و دهه می افاایش را هاک مکانیکی مقاومت آبی

 ریشزه  رشزه  در کاهش شود. می ریشه رشه کاهش موجب

 مزی  غزیایی  عناصر جیب برا  گیا  ناییتوا کاهش موجب

  شود.
 

 جاللی زرد خربزه در برگ عناصر ظتغل بر آبیاری سطوح و ها پایه متقابل اثرات میانگین مقایسه .10 جدول

 تیمار

 صفات

 آهن منیای  کلسی 

(mg/kg) )%( 

 

 

60 

 d۷9/4 cd66/0 ag  92/150 اشینتوز رو  جاللی زرد

 d54/4 d60/0 g14/145 فرو رو  جاللی زرد

 e24/3 e46/0 h05/12۷ جاللی زرد رو  جاللی زرد

  جاللی زرد
 اشینتوز رو  جاللی زرد

e59/3 e50/0 h۷3/132 

 
 

80 

 

ab92/6 b84/0 bcd26/1۷1 

 ab82/6 b82/0 de94/166 فرو رو  جاللی زرد

 b59/6 c۷0/0 f99/15۷ جاللی زرد رو  جاللی زرد

  جاللی زرد
 اشینتوز رو  جاللی زرد

a01/۷ c۷1/0 ef53/163 

 

100 

 

c94/5 a94/0 a06/181 

 c6 ab88/0 ab01/1۷8 فرو رو  جاللی زرد

 c86/5 b86/0 cd9۷/1۷0 جاللی زرد رو  جاللی زرد

 c9۷/5 a93/0 bc96/1۷3  جاللی زرد

 باشنه. می دار معنی تفاوت فاقه درصه جپن احتمال سطح در ،هستنه مشترک حروف دارا  که هایی میانگین ،ستون هر در
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 جاللی زرد خربزه در ریشه معدنی رعناص غلظت بر آبیاری سطوح و ها پایه متقابل اثرات میانگین مقایسه . 11 جدول

 تیمار

 صفات

 ریشه عناصر

(%) 

 منیای  کلسی  پتاسی  فسفر نیتروژن

 

60 

 f94/0 ef35/0 a۷۷/1 d64/0 c24/0 اشینتوز رو  جاللی زرد

 f92/0 fg33/0 b64/1 d60/0 cd23/0 فرو رو  جاللی زرد

 g62/0 h23/0 de19/1 e42/0 f14/0 جاللی زرد رو  جاللی زرد

  جاللی زرد
 اشینتوز رو  جاللی زرد

g61/0 h24/0 c31/1 e43/0 ae16/0 

 

80 

 

bc12/1 c42/0 cd22/1 a84/0 b2۷/0 

 ed01/1 d38/0 de1۷/1 ab80/0 b26/0 فرو رو  جاللی زرد

 f90/0 g31/0 f98/0 b۷8/0 d22/0 جاللی زرد رو  جاللی زرد

  جاللی زرد
 اشینتوز رو  جاللی زرد

ef96/0 g32/0 f99/0 ab80/0 cd23/0 

 

 

100 

 

a33/1 a48/0 ef09/1 ab۷9/0 a29/0 

 b16/1 b44/0 f00/1 bc۷6/0 ab28/0 فرو رو  جاللی زرد

 d04/1 de36/0 g۷9/0 c۷2/0 ab28/0 جاللی زرد رو  جاللی زرد

 cd06/1 d39/0 g86/0 bc۷6/0 a29/0  جاللی زرد

 باشنه. می دار معنی تفاوت فاقه درصه پنج احتمال سطح در ،هستنه مشترک حروف دارا  که هایی میانگین ،ستون هر در  

 

 بزا  شزود  مزی  مشزاهه   11 جزهول  در که طور  همان

 ریشزه  در موجزود  عناصزر  یزاان م از آبزی  ک  تنش افاایش

 ریشزه  ک  نیتروژن میاان بیشترین است. شه  کاسته گیاهان

 ماد  درصه 61/0) آن کمترین و هش ( ماد  درصه 33/1)

 در ‘اشینتوز’ پایه رو  پیونه  گیاهان در ترتیب به هش (

 آبیزار   سطح در پیونه  غیر گیاهان و کام  آبیار  شرای 

 بزا  که گرفت نتیجه  نین نتوا می داشت. وجود درصه 60

 ریشزه  معزهنی  عناصزر  کزاهش  نسبت آبیار  حج  کاهش

 از بیشزتر  مراتزب  بزه  پیونزه   هزود  و پیونه  غیر گیاهان

 باشه. می پیونه  گیاهان

 معنی ها  تفاوت ریشه، در موجود کلسی  غلظت نتایج

 .داد انعکزاس  پیونزه   غیزر  و پیونزه   گیاهان بین را دار 

 تزرین  پزایین  دارا  جاللی زرد پایه رو  شه  پیونه هربا 

 آن غلظزت  باالترین که درحالی ،بود ریشه در کلسی  غلظت

 شزه.  مشاهه  ’اشینتوز‘ پایه رو  هربا  پیونه  ترکیب در

 پیونزه   گیاهزان  بزرگ  در موجزود  عناصزر  بررسی این در

 قزرار  پایزه  نزوع  ثیرأتز  تحزت  تزوجهی  قاب  طور به هربا ،

 غیرپیونزه   و پیونزه   اهزان گی بزین  تفزاوت  این و گرفتنه

 هزا   پایزه  رو  جاللی زرد هربا  پیونه که دهه می نشان

 نمایه. ایفاد آن نمو و رشه در را مهمی نقش توانه می کهو

 در ’فزرو ‘ و ’اشزینتوز ‘ هزا   پایزه  کزارایی  ،پزهوهش  این در

 شزرای   در هربزا   هزا   برگ به آن انتقال و عناصر جیب

 کزه  نمزود  بیزان  تزوان  مزی  ،طورکلی به بود. بیشتر آبی تنش

 تفزاوت  بزه  مختلزف  ها  پایه بین رویشی، رشه در تفاوت

 وجزود  گیاهزان  این ریشه بین که هاصی فیایولوژیکی ها 

 و بزود   عمیزق  و قزو   کهوها، ریشه شود. می مربوط دارد
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 در لزیا  دهنه. می تشکی  را وسیعی ا  ریشه توسعه منطقه

 در هزاک  زا معزهنی  عناصزر  و آب جزیب  هایی پایه  نین

 کزه  گیزرد  می صورت بیشتر  سرعت با آب کمبود شرای 

 گزردد.  مزی  هزوایی  هزا   انزهام  سری  نمو و رشه به منجر

 قزهرت  افزاایش  باعزث  کزهو  هیبریه  ها  پایه ،همچنین

 در نسزبی  مقاومزت  نوعی و گردیه  گیا  هوایی ها  بخش

 .]25[ شزود  مزی  القزا   محیطی ها  تنش با مواجهه در آنها

 شزام   گیاهان برگ معهنی عناصر افاایش درصه ،همچنین

 هربزا   پیونزه   ترکیزب  در رو  و پتاسی  فسفر، نیتروژن،

 غیزر  گیاهزان  بزا  مقایسه در ’اشینتوز‘ پایه رو  جاللی زرد

 درصزه  ۷6/15 و 88/1۷ ،15/13 ،92/26 ترتیزب  به پیونه 

 (.12 )جهول بود

 

  ریشه و برگ معدنی عناصر جذب در دپیون ثیرأت افزایش( )درصد نسبی تغییرات . 12 جدول

 شاهد تیمار به نسبت جاللی زرد زهخرب

 ها پایه
 ریشه عناصر  برگ عناصر

 رو  آهن رو   پتاسی  فسفر نیتروژن

 . . .  . . . غیرپیونه 

 21/12 20/5 10/11  31/۷ 52/10 94/1۷ فرو

 29/1۷ 4۷/9 ۷6/15  88/1۷ 15/13 92/26 شینتوزا

 

 گيری نتيجه

 هزا  جپایه کزارگیر   هبز  ،حاضزر  پزهوهش  نتزایج  براساس

 غلظزت  بهبزود  سزبب  ’فزرو ‘ و ’اشزینتوز ‘ کزهو   هیبریه 

 در ،همچنزین  شزه.  پیونه  گیاهان ریشه و برگ در عناصر

 معزهنی  عناصزر  توانستنه ها پایه این رطوبت کمبود شرای 

 و غیرپیونززه  شززاهه گیاهززان بززا مقایسززه در را بیشززتر 

 عناصزر  افاایش درصه که طور  به ،کننه جیب هودپیونه 

 رو  و پتاسزی   فسزفر،  نیتروژن، شام  گیاهان برگ معهنی

 ’اشزینتوز ‘ پایزه  رو  جاللی زرد هربا  پیونه  ترکیب در

 ،92/26 ترتیزب  بزه  غیرپیونزه   شاهه گیاهان با مقایسه در

 تغییززرات همچنززین، بززود. درصززه ۷6/15 و 88/1۷ ،15/13

 هکتزار(  در )تزن  کز   عملکرد افاایش در پیونه تأثیر نسبی

 غیرپیونزه   گیاهان با مقایسه در ’فرو‘ و ’اشینتوز‘ ها  پایه

 آبزی  کز   تنش شرای  در درصه 19/14 و 0۷/23 ترتیب به

 تولیزه  در ’اشزینتوز ‘ هیبریزه  تجار  پایه از استفاد  لیا بود.

 بزا  که مناطقی در ویه  به جاللی زرد هربا  پیونه  نشا  

 بهتر همچنین شود. می توصیه باشنه، یم مواجه آب کمبود

 پیونه  گیاهان به شه  وارد تنش از جلوگیر  جهت است

 )براسزاس  درصزه  60 آبزی  کز   سزطوح  ،’اشزینتوز ‘ پایه با

 فرعی ها  ساقه رشه اوای  از هاک(، الوصول سه  رطوبت

 گردد. اعمال محصول برداشت تا
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