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  چکیده

متفاوت نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد خیار سبز آزمایشی به صورت براي بررسی تأثیر منابع و مقادیر 
تیمار به صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزي  20تکرار و  3فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی با 

شامل اوره معمولی، نوع کود مصرفی : تیمارهاي مورد بررسی عبارت بودند از. اجرا گردید 1388تبریز در سال زراعی 
  450، 300، 150اوره با پوشش گوگردي، نیترات آمونیم و سولفات آمونیم و مقدار کود مصرفی شامل سطوح صفر، 

عملکرد میوه، تعداد میوه در : گیري در این بررسی عبارت بودند ازصفات مورد اندازه. کیلوگرم نیتروژن در هکتار 600و
 وها نشان داد که اثر نوع و مقدار کود و اثر متقابل آنها بر عملکرد زیه واریانس دادهنتایج تج. بوته، طول و قطر میوه

 600تیمار گرم در بوته از  2/640بیشترین عملکرد میوه به میزان . بوددار یک درصد معنی احتمال طول میوه در سطح
نین بیشترین طول میوه، تعداد میوه در همچ. کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره با پوشش گوگردي حاصل شد

  . ها  کمترین عملکرد مربوط به کود نیترات آمونیم بودبا توجه به مقایسه میانگین. بوته از همین تیمار به دست آمد
  

   سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم خیار سبز، اوره با پوشش گوگردي، اوره، :واژه هاي کلیدي
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Abstract                                        

To evaluate the effects of nitrogen sources and rates on yield and yield components of 

cucumber a factorial pot experiment with completely randomized design and twenty treatments and 

three replications were conducted at the green house of agricultural education center in Tabriz, Iran, 

in 2009. Treatments of the study consisted of factorial combinations of four nitrogen sources (urea, 

sulfur coated urea, ammonium nitrate and ammonium sulfate) and five rates of nitrogen (0, 150, 

300, 450 and 600 kg nitrogen per hectare). Traits measured in the study were fruit yield, number of 

fruit per plant, fruit length and diameter. Results of the variance analysis of data showed that the 

main and interactive effects of nitrogen source and rate were significant on fruit yield and  length at 

1% probability. The highest fruit yield (640.2 g/plant) was obtained from the application of 600 kg 

nitrogen per hectare as sulfur coated urea. The highest fruit length and number of fruit per plant 

were also obtained from this treatment. Comparison of the  means values showed that the lowest 

fruit yield was in the treatment with ammonium nitrate.  

 

Keywords: Ammonium nitrate, Ammonium sulfate, Cucumber, Sulfur coated urea, Urea. 

 
  مقدمه

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان،  
ها روز به روز افزایش ها و سبزيه میوهنیاز مردم ب

میوه و سبزي بخش مهمی از رژیم غذایی . یابدمی
دهد که در این میان خیار سبز با انسان را تشکیل می

از گیاهان مهم جالیزي  sativus Cucumisنام علمی 
بیدریغ ( ها ایفا می کند نقش مهمی در جیره غذایی انسان

 74703زیر کشت حدودایران با داشتن سطح ). 1382
 9/22 هکتار خیار سبز در فضاي باز و با متوسط تولید

هکتار سطح زیر کشت در گلخانه  2500تن در هکتار و 

تن در هکتار جایگاه خاصی در بین تولید  150با تولید 
نام بی( کنندگان این محصول در سطح جهان دارد

افزایش تولید در بخش کشاورزي و به ویژه در . )1388
حصوالت باغی به دلیل تنوع شرایط اقلیمی در کشور م

پذیر است و تغذیه گیاه نقش مهمی را در به راحتی امکان
). 1384خلدبرین و اسالمزاده (این راستا ایفا می کند 

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر در تغذیه خیار سبز 
این عنصر . کندباشد چون نقش مهمی در گیاه ایفا میمی

کلروفیل، اسیدهاي نوکلئیک، پروتئین و  جزء سازنده
و عرضه مداوم ) 1985 جارنیج(هاي گیاهی است آنزیم
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و کنترل شده آن در طول فصل رشد منجر به افزایش 
هاي مناطق خاك. شودعملکرد و کیفیت خیار سبز می

هاي ایران از لحاظ خشک و نیمه خشک مشابه با خاك
اشند به همین دلیل بمیزان مواد آلی و نیتروژن فقیر می

دار براي هاي شیمیایی نیتروژنمصرف زیاد کود
دستیابی به عملکرد باال در بسیاري از محصوالت باغی 

). 2004 ملکوتی(و زراعی الزم و ضروري است 
هاي اوره، نیترات راندمان مصرف نیتروژن در کود

آمونیم و سولفات آمونیم بدلیل حاللیت زیاد پائین است، 
اثر شتشو،  برزیادي از نیتروژن کود  چون مقدار

شود ، تبخیر و مصرف لوکس تلف میزدایینیترات
یی، اقلی pH وجود آهک و ). 1998همکاران  و نوشیر(

سبک بودن بافت و سوء مدیریت در نحوه و مقدار 
ملکوتی (کند مصرف کود میزان اتالف را تشدید می

 گاهی اوقات کاربرد سطحی اوره ممکن است). 2005
-درصد در خاك 50ن کود به میزان ژباعث اتالف نیترو

). 1980 داهال و ديیوگراس(هاي قلیلیی و آهکی شود 
هاي محلول هاي کاهش اتالف نیتروژن از کودیکی از راه

مصرف کود در چند تقسیط است ولی این شیوه 
-مصرف کود هزینه توزیع کود در مزرعه را افزایش می

هاي آهکی و در خاك ).1993 و همکارانآلکوز (دهد 
هاي آمونیمی و اوره در عمق قلیایی جایگذاري کود

مناسب نیز منجر به کاهش اتالف نیتروژن به صورت 
 تأثیرامروزه ). 2008ملکوتی ( شودگاز آمونیاك می

منبع و مقدار مصرف کود بر میزان اتالف نیتروژن 
مورد توجه بسیار قرار گرفته و بسیاري از محققین 

دار کندرها هاي نیتروژناند که استفاده از کودن دادهنشا
راندمان مصرف نیتروژن را افزایش و هزینه توزیع کود 

و  لکاندی و 1998 و همکارانمورتون (دهد را کاهش می
بعضی از مطالعات نیز  با این حال،). 2010همکاران 
-رها نسبت به کودهاي کنداند که نه تنها کودنشان داده

دار محلول مزیتی ندارند بلکه از عملکرد تروژنهاي نی
از ). 1978و همکاران لین لآ(کمتري نیز برخوردارند 

دار هاي نیتروژنشود کودآنجا که شرایطی که باعث می

هاي محلول داراي مزیت و برتري کندرها نسبت به کود
باشند مشخص نشده است هدف این پژوهش بررسی 

تلف نیتروژن بر راندمان منابع و مقادیر مخ تأثیر
  . باشدسبز میمصرف نیتروژن و عملکرد خیار

  
  هامواد و روش

این آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح کامالً           
تیمار به صورت گلدانی در  20تکرار و  3تصادفی با 

گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزي تبریز در 
هاي نیتروژن کود. به اجرا در آمد 1388 سال زراعی

مصرفی را اوره معمولی، اوره با پوشش گوگردي، 
دادند و نیترات آمونیم و سولفات آمونیم تشکیل می

 600، 450، 300، 150 سطوح نیتروژن مصرفی صفر،
قبل . )1373 ملکوتی و همایی( کیلوگرم در هکتار بودند

از اجراي آزمایش، یک نمونه خاك مرکب از عمق صفر 
خاك محل آزمایش تهیه شد و در  سانتیمتري 30تا 

 مؤسسه تحقیقاتآزمایشگاه بر اساس دستورالعمل 
نتایج آن  و )1372 علی احیایی( شدخاك و آب تجزیه 

 1بذر مصرفی از رقم ویستا .شد نشان داده 1در جدول 
فرانسه بود که میزان  2ویلمورن متعلق به شرکت

 کامل نیز در کلکود میکرو . بود درصد 99خلوص آن 
دوره رشد سه بار به صورت محلول پاشی با غلظت 

بذرها بعد از خیس شدن به . سه در هزار استفاده شد
-دار شدن به داخل لیوانساعت و پس از ریشه 24مدت 

هاي نشاء حاوي پیت موس به صورت تکدانه کشت 
ها در مرحله سه برگی کامل به داخل بوته. گردیدند

لوگرم خاك مورد نظر کی پنجهاي پالستیکی حاوي گلدان
مقادیر کود نیتروژن مصرفی از منابع . انتقال یافتند

مختلف تأمین و براي هر گلدان محاسبه و به آن اضافه 
به جز کود اوره با پوشش گوگردي که تمامی آن . شد

هاي مربوط اضافه شد سایر قبل از کاشت به گلدان
 کودهاي نیتروژن به همراه آب آبیاري بعد از سبز شدن

                                                        
1 Vista 
2 Vilmorn 
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. مرحله مصرف شدند 15بذور به صورت هفتگی  طی 
ها هر روز یک بار و پس ها تا استقرار بوتهآبیاري گلدان

از آن تا انتهاي دوره رشد هر دو روز یک بار براي کلیه 
واحدهاي آزمایشی به صورت یکسان و دستی صورت 

ها در واحد سطح ، عملیات براي تنظیم تراکم بوته. گرفت
در . ها در مرحله پنج برگی انجام گرفتهتنک کردن بوت

گیري هاي زیر مورد اندازهطول دوره رشد گیاه پارامتر
  .قرار گرفتند

روز بعد از کاشت که خیار سبز به  60پس از : عملکرد
هاي هر مرحله باردهی رسید هر سه روز یکبار میوه

. بوته برداشت و توسط ترازوي دیجیتالی توزین گردید
هاي برداشت شده به صورت عملکرد وهمجموع وزن می

  .در بوته گزارش گردید
ها شمارش در هر نوبت برداشت تعداد میوه: تعداد میوه

هاي برداشت شده به صورت گردید و مجموع میوه
  .تعداد میوه در بوته گزارش گردید

ها توسط در هر نوبت برداشت طول میوه: طول میوه
هاي طول میوه گیري گردید و میانگینکولیس اندازه

ها تقسیم بر اندازه گیري شده که از مجموع طول میوه

ها  محاسبه گردید به عنوان صفت طول میوه تعداد میوه
  گزارش گردید

ها توسط در هر نوبت برداشت قطر میوه: قطر میوه
هاي گیري گردید و میانگین قطر میوهکولیس اندازه

تقسیم بر  هاگیري شده که از مجموع قطر میوهاندازه
ها  محاسبه گردید به عنوان صفت طول میوه تعداد میوه

  گزارش گردید
میزان عملکرد در عبارت است از  :راندمان مصرف کود

بنایی ( سطح به میزان کود مصرفی در واحد سطح واحد
  .)1383و همکاران 

وزن (عبارت است از عملکرد میوه : بازده زراعی کود
د تقسیم بر میزان منهاي عملکرد شاه) میوه خشک

  ).2004پاداك و همکاران ( نیتروژن مصرفی
هاي آزمایش با استفاده از برنامه کامپیوتري داده

MSTATC مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت .
ها تهیه و براي مقایسه جداول تجزیه واریانس داده

اي دانکن در سطح احتمال ها از آزمون چند دامنهمیانگین
  .صد استفاده شدیک و پنج در

 
نتایج تجزیه خاك محل آزمایش -1جدول  

 

 نتایج و بحث
دهد که اثر اصلی منابع شان مین  2 نتایج جدول           

و مقادیر نیتروژن مصرفی و اثر متقابل آنها بر عملکرد 
دار طول میوه در سطح احتمال یک درصد معنی و میوه

. دبو  
 عملکرد میوه

ثیر منابع نبتروژن بر أدهد که تنتایج حاصله نشان می 
یک درصد احتمال میزان عملکرد خیار سبز در سطح 

گرم در  9/394االترین عملکرد به میزان و ب بوددار معنی
که بیش  بودبوته از منبع کود اوره با پوشش گوگردي 

کمترین عملکرد . شداز دو برابر عملکرد سایر تیمارها 
از مصرف نیترات آمونیوم به دست آمد که با عملکرد 

  ). 3جدول(داري نداشت اوره معمولی اختالف معنی
دهد که ها نشان میادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس د

سطوح نیتروژن مصرفی نیز بر عملکرد خیار سبز در 

  هدایت الکتریکی 
  عصاره اشباع

 
pH 

فسفر قابل 
  جذب

 رس سیلت شن  نیتروژن کل کربن آلی آهک  پتاسیم قابل جذب

)dS/m(  (mg/kg) (%) 

1/1  6/7  7/16  250 6/6  4/0  038/0  55   20 25 
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دار است و با افزایش نیتروژن سطح یک درصد معنی
یابد به طوري که مصرفی عملکرد خیار سبز افزایش می

گرم در بوته از  995/330باالترین عملکرد به میزان 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمده  600کاربرد 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار در  450است که با سطح 
  ). 3جدول(یک کالس آماري قرار گرفت 

همچنین اثر متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر عملکرد 
و  بوددار یک درصد معنی احتمال خیار سبز در سطح

کیلوگرم نیتروژن در  600باالترین عملکرد از کاربرد 
وگردي به میزان هکتار از منبع کود اوره با پوشش گ

با توجه به ). 3جدول(گرم در بوته به دست آمد  2/640
این که با افزایش مصرف نیتروژن احتمال باال رفتن 

در  به همین دلیلغلظت نیترات در میوه وجود دارد  
 600و  400هاي که برداشت میوه از گلدان هنگام

-کیلوگرم نیتروژن در هکتار دریافت کرده بودند نمونه
و شد  انجامجهت سنجش غلظت نیترات  از میوه يبردار

 ترتیبسطوح ذکر شده بهمیانگین غلظت نیترات در 
بدست  گرم در کیلوگرممیلی 1900تا  1800 برابر با 

نیترات غلظت زیمم مقدار مجاز کماکمتر از  که آمد
در میوه خیار سبز بود ) گرم در کیلوگرممیلی 2200(
  ).1990شیخ و همکاران ال(

مصرف نیتروژن، رشد رویشی، سطح برگ ها و  با
هاي فرعی افزایش می یابد و این افزایش تعداد شاخه

گیري در گیاه افزایش یافته باعث می شود سطح کربن
در نتیجه میزان مواد غذایی ساخته شده و عملکرد 

با افزایش سطوح کود نیتروژن عملکرد . افزایش یابد
). 2006گالر و همکاران (خیار سبز نیز افزایش پیدا کرد 

در مقایسه اثر کودهاي نیتروژن بر روي پیاز نشان 
داده شد که مصرف کود اوره با پوشش گوگردي در 

دار عملکرد مقایسه با اوره معمولی باعث افزایش معنی
).1377بایبوردي و ملکوتی (سوخ پیاز گردید 

        
تجزیه واریانس صفات مورد بررسی  -2جدول  

ns ، *باشدییک درصد م و دار در سطح احتمال پنج درصددار و معنیبه ترتیب غیرمعنی **و.  
  

  )گرم در بوته( اثرات متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر عملکرد خیار سبز  - 3جدول
 سطوح نیتروژن 

 منابع نیتروژن 
 میانگین 600 450 300 150 شاهد

(kg/ha) 

i 2/287 104 اوره با پوشش گوگردي   d 8/400  c 4/542  b 2/640  a  A  6/394 

1/103 اوره   i 0/131  hi 4/182  g 5/197  fg 9/240  e 0/171  B 
1/103 نیترات آمونیوم  i 1/120  i 2/167  gh 1/188  fg 7/194  fg 6/154  C 

1/103 سولفات آمونیوم  i 0/140  hi 0/210  efg 7/230  ef 1/248  de 3/186  B 
3/103 میانگین  E 5/169  D 1/240  C 6/298  B 9/330  A  

.می باشد درصد 1 نی دار در سطح احتمالغیر مشابه نشانگر وجود اختالف مع التین حروف*   

 
غییرمنابع ت  
 

درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات
 عملکرد
 میوه

تعداد میوه 
 در بوته

 طول

 میوه
 قطر
 میوه

راندمان 
کود زراعی  

 راندمان مصرف
 کود

53/170988 3 نوع کود ** 691/12 ** 62/3 * 077/0 ** 654/772 ** 351/843 ** 

75/106438 4 سطح کود ** 853/13 ** 343/6 ** 674/2 ** 957/644 ** 010/2195 ** 
سطح کود ×وع کود ن  12 113/21725 ** 981/0 ns 492/0 ** 020/0  ns 755/126 ** 455/135 ** 

273/580 40 خطاي آزمایشی  016/0  014/0  010/0  085/0  005/0  
77/10 - ضریب تغییرات  18/3  95/4  40/3  68/0  47/0  
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  تعداد میوه در بوته
دهد که منابع نیتروژن نتایج حاصله نشان می         

داري بر تعداد میوه خیار سبز در سطح معنی تأثیر
و بیشترین تعداد میوه  )2جدول( احتمال یک درصد دارد

عدد در بوته از منبع کود اوره با پوشش  5/5به میزان 
ردي به دست آمد که با سایر منابع نیتروژن داراي گوگ

 ). 1شکل ( دار است اختالف معنی

 تأثیردهد که نتایج به دست آمده نشان می            
سطوح نیتروژن بر تعداد میوه در سطح احتمال یک 

دار است و با افزایش سطوح نیتروژن درصد معنی
به طوري یابد مصرفی، تعداد میوه در بوته افزایش می

کیلوگرم  600که بیشترین تعداد میوه از کاربرد 
عدد در بوته به دست  5/5نیتروژن در هکتار به میزان 

کمترین تعداد میوه نیز در تیمار شاهد ). 2شکل(آمد 
 .شمارش گردید

ها نشان نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده           
بر تعداد دهد که اثر متقابل منابع و سطوح نیتروژن می

ها ولی مقایسه میانگین )2جدول( باشددار نمیمیوه معنی
 7/7ن سدهد که بیشترین تعداد میوه به میزانشان می

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  600عدد در بوته از کاربرد 
 .از منبع کود اوره با پوشش گوگردي به دست آمد

                 
  اثر اصلی سطوح کود نیتروژن بر تعداد میوه - 2شکل           یتروژن بر تعداد میوه            اثر اصلی منابع کود ن -1شکل      

  طول میوه

 تأثیردهد که منابع کود نیتروژن نتایج نشان می          
داري بر طول میوه خیار سبز در سطح پنج درصد معنی
 3/13و باالترین طول میوه به میزان  )2جدول( دارد

تر از منبع کود اوره با پوشش گوگردي به دست مسانتی
همچنین سطوح نیتروژن نیز بر طول  ).4جدول(آمد 

 )2جدول( دار شدمیوه در سطح احتمال یک درصد معنی
و با افزایش سطوح نیتروژن مصرفی بر طول میوه 
افزوده گردید به طوري که باالترین طول میوه از 

 4/13به میزان  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 600کاربرد 
کمترین طول میوه در تیمار  و متر به دست آمدسانتی

 ).4جدول(شاهد اندازه گیري گردید 

اثر متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر طول میوه           
و  )2جدول( دار استدر سطح احتمال یک درصد معنی

متر از کاربرد سانتی 15باالترین طول میوه به میزان 
نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره با کیلوگرم  600

 ).4جدول(پوشش گوگردي به دست آمد 

ها نقش دارد نیتروژن در ساخته شدن پروتئین          
هاي مریستمی و تقسیم ها در تشکیل سلولو پروتئین

 تأثیرافزایش تقسیم سلولی و . سلولی دخالت دارند
ایش ها باعث افزنیتروژن در بزرگ شدن اندازه سلول

تیزدال و نلسون ( گرددطول میوه و قطر میوه می
1975(.    
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 )cm( اثر متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر طول میوه -4جدول 

 سطوح نیتروژن 
 منابع نیتروژن 

 میانگین 600 450 300 150 شاهد
(kg/ha) 

5/11 اوره با پوشش گوگردي   m 0/13  cde 1/13  cd 0/14  b 0/15  a 3/13  A 
5/11  اوره  m 3/12  k 6/12  hij 7/12  fgh 9/12  def 4/12  C 

5/11 نیترات آمونیوم  m 0/12  l 4/12  jk 6/12  ghi 8/12  efgh 2/12  D 
5/11 سولفات آمونیوم  m 5/12  ijk 8/12  efg 0/13  cde 2/13  c B 5/12  

5/11 میانگین  E 4/12  D 7/12  C 13 B A 4/13    
  .باشددار در سطح احتمال یک درصد میاختالف معنی غیرمشابه نشانگر وجود التین حروف* 

  

 قطر میوه 
 تأثیرمنابع نیتروژن در سطح احتمال یک درصد  

و  )2جدول( داشتداري بر قطر میوه خیار سبز معنی
کود  متر از منبعسانتی 1/3باالترین قطر میوه به میزان 

سطوح ). 3شکل(اوره با پوشش گوگردي به دست آمد 
داري در سطح احتمال معنی تأثیرنیتروژن مصرفی نیز 

و باالترین قطر  )2جدول( اشتیک درصد بر قطر میوه د
کیلوگرم  600متر از سطح سانتی 3/3میوه به میزان 

بین سطوح ). 4شکل (نیتروژن در هکتار به دست آمد 

دار نیتروژن مصرفی از لحاظ قطر میوه اختالف معنی
داري بین شاهد و لی اختالف معنیوجود نداشت و

اثر متقابل . سطوح نیتروژن مصرفی مشاهده گردید
 نبوددار منابع و سطوح نیتروژن بر قطر میوه معنی

سانتی 4/3ولی باالترین قطر میوه به میزان  )2جدول(
کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره  600متر از کاربرد 

 .  با پوشش گوگردي به دست آمد

          

  اثر اصلی سطوح کود نیتروژن بر قطر میوه -4شکل                 کود نیتروژن بر قطر میوه منابعاثر اصلی  -3شکل     

  
  کود راندمان مصرف

داري در داد منابع کود تأثیر معنینشان نتایج            
سطح احتمال یک درصد بر راندمان مصرف کود داشت 

اوره با  کود از منبع مصرف اندمانباالترین ر .)2جدول(

از منبع  دکو مصرف پوشش گوگردي و کمترین راندمان
سطوح نیتروژن  .)5 جدول( نیترات آمونیوم بدست آمد
داري در سطح احتمال یک مصرفی نیز تأثیر معنی
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 .)2 جدول(کود داشت  مصرف درصد بر راندمان
کیلوگرم  150بیشترین راندمان مصرف کود از سطح 

کیلوگرم  600و کمترین آن از سطح  وژن در هکتارنیتر
اثر متقابل ). 5 جدول( بدست آمد نیتروژن در هکتار

منابع و سطوح نیتروژن بر راندمان مصرف کود در 
 .)2 جدول(دار بود سطح احتمال یک درصد معنی

کیلوگرم  150باالترین راندمان مصرف کود از سطح 
 با پوشش گوگرديمنبع کود اوره  ازنیتروژن در هکتار 

کیلوگرم نیتروژن  600و کمترین مقدار آن نیز از سطح 
بدست آمد  در هکتار و از منبع کود نیترات آمونیوم

 . )5 جدول(

 
 

اثر متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر راندمان مصرف کود - 5جدول  

 سطوح نیتروژن
 منابع نیتروژن

150 300 450 600 
 میانگین

(kg/ha) 
وشش گوگردياوره با پ  1/63  a 5/31  b 65/21  f 6/15  g A  3/23 

5/27 اوره  d 7/13  i 1/9  l 7/6  o 4/11  C 
7/24 نیترات آمونیوم  e 5/12  j 2/8  m 2/6  p 3/10  D 
7/29 سولفات آمونیوم  c 9/14  h 8/9  k 5/7  n 4/12  B 

3/36 میانگین  A 1/18  B 1/12  C 0/9  D  
.باشددرصد می 1دار در سطح احتمال غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنیحروف التین *                                        

  بازده زراعی کود

نشان داد منابع کود تأثیر  دست آمدهبه نتایج           
داري در سطح احتمال یک درصد بر بازده زراعی معنی

باالترین بازده زراعی کود از  .)2جدول( ندکود داشت
از  مقدار آنوره با پوشش گوگردي و کمترین منبع ا

سطوح ). 6جدول(منبع کود نیترات آمونیوم بدست آمد 
داري در سطح احتمال نیتروژن مصرفی نیز تأثیر معنی

 .)2جدول(یک درصد بر بازده زراعی کود داشت 
کیلوگرم  150بیشترین بازده زراعی کود از سطح 

 600سطح  و کمترین مقدار آن از نیتروژن در هکتار
اثر متقابل منابع . بدست آمد کیلوگرم نیتروژن در هکتار

و سطوح نیتروژن بر بازده زراعی کود در سطح احتمال 
باالترین بازده زراعی  .)2جدول(دار بود یک درصد معنی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و منبع  150کود از سطح 
کمترین مقدار آن نیز از  و کود اوره با پوشش گوگردي

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و منبع کود  600سطح 
 ). 6جدول(نیترات آمونیوم بدست آمد 

 

اثرات متقابل منابع و سطوح نیتروژن بر بازده زراعی کود - 6جدول  

 سطوح نیتروژن
 منابع نیتروژن

 میانگین 600 450 300 150
(kg/ha) 

6/45 اوره با پوشش گوگردي  a 3/22  b 2/14  c 6/11  d A  7/18 

5/11 اوره  d 7/5  fg 2/3  hij 7/2  ij 6/4  C 
2/8 نیترات آمونیوم  e 8/3  hi 7/2  ij 1/2  j 3/3  D 
3/13 سولفات آمونیوم  c 7/6  f 7/4  gh 3/3  hij 5/5  B 

6/19 میانگین  A 6/9  B 1/6  C 9/4  D  
درصد می باشد 1حتمال ار در سطح احروف التین غیر مشابه نشانگر وجود اختالف معنی د*                       
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دهد که با مصرف نتایج این پژوهش نشان می          
کیلوگرم در هکتار تمام شاخص  600نیتروژن تا سطح 

هاي رشد خیار سبز افزایش یافته و بیشترین میزان 
گرم در بوته از این سطح  2/640عملکرد به مقدار 

منبع کود نیتروژن نیز با . مصرف حاصل شده است
گذاشتن بر میزان شستشوي نیتروژن از خاك،  یرتأث

تصعید نیتروژن به صورت گاز آمونیاك و خصوصیات 
خاك نه تنها به طور  pHشیمیایی خاك مانند شوري و 

قرار می دهد  تأثیرغیر مستقیم رشد و نمو گیاه را تحت 
کودهاي . بلکه بر راندمان نیتروژن نیز مؤثر است

وگردي به علت حاللیت کندرها مانند اوره با پوشش گ
اندکی که دارند میزان شستشوي نیتروژن به صورت 
نیترات را کاهش داده و از تبخیر نیتروژن به صورت 

. ) 1385سیلیسپور و ممیزي ( گاز آمونیاك می کاهند
این امر باعث افزایش راندمان نیتروژن یا میزان ماده 
خشک تولیدي به ازاي هر کیلوگرم نیتروژن مصرفی 

همانطوري که در این آزمایش دیده شد کود . ودشمی
اوره با پوشش گوگردي در مقایسه با سایر منابع کود 
نیتروژن از راندمان باالتري برخوردار بود و مصرف 
آن در شرایط یکسان منجر به عملکردي بیش از دو 

در مقابل کود نیترات آمونیوم . برابر سایر منابع گردید
تشو عملکرد کمتري تولید به دلیل حساس بودن به شس

بنابراین . نمود و از راندمان پایین تري برخوردار بود
براي محصوالتی که دوره رشد طوالنی دارند و نیاز 
آنها به نیتروژن زیاد است مصرف کودهاي کندرها 

زیست توصیه  ي تولید عملکرد بیشتر و حفظ محیطبرا
  . شودمی

ر زیاد نیتروژن از جمله عناصري است که به مقدا
این عنصر در ساخت . شودتوسط گیاهان جذب می

پروتئین شرکت داشته بنابراین براي تقسیم سلولی، 
هاي جدید و در نتیجه رشد و نمو گیاه تشکیل سلول

آن بر رشد  تأثیربه طوري که . باشدالزم و ضروري می
نیتروژن . باشدو نمو گیاه بیش از سایر عناصر می

ل شرکت نموده و مصرف آن همچنین در ساخت کلروفی

باعث افزایش میزان کلروفیل، سطح و همچنین دوام 
-به همین دلیل با مصرف نیتروژن کربن. شودبرگ می

گیري در گیاهان افزایش یافته که این امر باعث افزایش 
 .)1375 ملکوتی( شودعملکرد در گیاهان می

هاي مهم مصرف کود، دانستن زمان یکی از جنبه          
این امر در درجه اول به محصول و به . کودپاشی است

شود تحرك ماده غذایی بخصوصی که به خاك داده می
بهتر  ،کودهاي نیتروژنی مستعد آبشویی. بستگی دارد

به صورت سرك طی دوره نمو رویشی به گیاه است 
مصرف کود  .)1372ساالردینی و مجتهدي ( داده شود

ر سیستم زراعت نیتروژن درچندین مرحله، بخصوص د
پرتیمار که عملکرد گیاه زیاد و مقدار زیادي مواد غذایی 

ساالردینی و ( شود معمول استبه خاك داده می
  .)1372مجتهدي 
 باالترین راندمان مصرف کود و بازده زراعی           

از منبع کود اوره با  7/18و  3/23به ترتیب به مقدار  آن
-بهها مقادیر آن  آمد و کمترین پوشش گوگردي بدست

از منبع نیترات آمونیم  3/3و  3/10ترتیب به مقدار 
با افزایش سطوح کودي راندمان مصرف  .حاصل شد

کاهش یافت به طوري که  آنکود و بازده زراعی 
ترتیب باالترین راندمان مصرف کود و بازده زراعی به

لوگرم نیتروژن کی 150از سطح  6/19و  3/36به مقدار 
 مصرف مدیریت هايراه از یکی. بدست آمددر هکتار 

 افزایش .باشدمی آن کارایی افزایش شیمیایی، کودهاي

-هزینه کاهش در اساسی عامل کود، از استفاده کارایی

 و خاك آب، نیتراتی آلودگی از پرهیز و تولید هاي

 نامتعادل مصرف فائو گزارش طبق. باشدمی محصول

 میزان به کودها بازیافت کاهش موجب شیمیایی کودهاي

 .)1385سیلیسپور و ممیزي (است  شده درصد 25 تا 20
حدود  غالت، تولید براي مصرف نیتروژن جهانی کارایی

 )1996کوا کوا و پتراج(است  شده گزارش درصد 33
 گزارش نیز درصد 86 تا 46 شده کنترل شرایط درولی 

 جمله از گیاهان سایر براي .)2002هاکین ( است شده

 است شده گزارش درصد 50 از کمتر نیز اتسبزیج
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 کارایی ،به طور کلی. )1385سیلیسپور و ممیزي (

 درصد 42 پیشرفته کشورهاي در نیتروژن کود مصرف

 شده گزارش درصد 29 توسعه حال در کشورهاي در و

 مصرف کارایی چنانچه .)1383بنایی و همکاران ( است

 بر بالغ ،درصد افزایش یابد یک جهان غالت در نیتروژن

گردد می حاصل ارزي جویی صرفه دالر میلیون 235
 هايراه از کود کارایی افزایش .)1996کوا کوا و پتراج(

 با ارقام تولید توان بهباشد که میمی پذیرامکان مختلفی

 کود نوع در تغییر ،نیتروژن جذبدر  بیشتر کارایی

 بیشتر چه هر تقسیط مصرف، زمان در تغییر مصرفی،

 )1982سن و سومر لاو( زراعی تناوباعمال  د،کو
و کودهاي ) 2003چودري و همکاران (آلی  ماده مصرف
 بیحداکثر بازیا .اشاره نمود )1384ملکوتی (زیستی 

نیتروژن زمانی خواهد بود که مقدار و زمان مصرف 
 نفیسی  و ملکوتی(کود با نیاز گیاه هماهنگ باشد 

1373.(  
قبل از کاشت  یدهاي نیتروژندر صورتیکه کو           

و رشد خیلی  نیتروژن به خاك داده شوند، بدلیل پویایی

هدر رفت نیتروژن زیاد بوده که این امر  محدود ریشه 
زیست و منابع  محیط آلودگی، عالوه بر اتالف سرمایه

 ،1975 دال و نلسون زتی( را به دنبال خواهد داشت آبی
  ).1375 ملکوتی

  
  کلی ريیگنتیجه

یج پژوهش نشان داد که با افزایش سطوح کود نتا
نیتروژن عملکرد خیار سبز افزایش یافت به طوري که 

کیلوگرم  600ییشترین میزان عملکرد از مصرف 
 گوگرديپوشش از منبع کود اوره با  در هکتار نیتروژن

اما بررسی راندمان مصرف کود نشان داد . بدست آمد
کود نیتروژن  علیرغم این که با افزایش سطوح مصرف

راندمان مصرف کود و بازده یابد اما عملکرد افزایش می
و  راندمان مصرف کودبشترین زراعی کاهش یافت و 

کیلوگرم در هکتار  150سطح  از بازده زراعی کود
و بازده  و با مصرف بیشتر کود راندمان بدست آمد

  . یافتکاهش  زراعی
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