
 نصرآبادي  نستري حسینو  صابرعلی فرهاد سید

75 

 

 نشریه تولید گیاهان زراعی
99جلد سیزدهم، شماره چهارم، زمستان   

86-75  
http://ejcp.gau.ac.ir 

DOI: 10.22069/ejcp.2021.18377.2362  

  

  به میزان کود نیتروژن مصرفی خاتونی خربزهمیوه پاسخ رشد و عملکرد 
  

  1حسین نستري نصرآبادي، 1سید فرهاد صابرعلی
  لی تربت جام، خراسان رضوي، ایرانو مهندسی باغبانی، مجتمع آموزش عا استادیار گروه علوم1

  28/12/1399تاریخ پذیرش:    19/07/1399تاریخ دریافت: 
  چکیده

 تشـکیل  گونـه  825 و جـنس  118 حدود از که ،هستند کدوییان خانواده به متعلق جاتاز جمله صیفی ها خربزه :سابقه و هدف
 خراسـان  اسـتان  در گسـترده  طـور  بـه  که بوده باال غذایی و اقتصادي ارزش با ،ها خربزه ترین مهم جمله از ایرانی خربزه .اند شده

اثر  ه خربزهگیادر  میوههاي حیات، رشد و تولید  جنبهبر همه  ایفاي نقش ساختمانی و کارکردينیتروژن با  .شود می کشت رضوي
خراسان رضوي، این مطالعه با هدف تعیین مقدار کود نیتـروژن مـورد نیـاز    با توجه به اهمیت تولید خربزه در استان  .گذار است
  جام پذیرفت.نرویه نیتروژن توسط کشاورزان منطقه ا بیکاهش مصرف  نهایتاً خربزه و در بیشینه میوه   عملکرد براي تولید

  
اي در  مزرعهآزمایش  در یک در هکتارکیلوگرم  280و  210، 140، 70، 0سطح کود نیتروژن در مقادیر  پنج تأثیر :ها مواد و روش

هر کرت آزمایشی  .مورد ارزیابی قرار گرفتجام در شهرستان تربتبلوك کامل تصادفی در سه تکرار  طرح در قالب 1398سال 
ها از یکدیگر نیـز   متر و فاصله بین کرت دوصله بین تکرارها بود. فامتر  هشت حدود متر و به طول دوشامل سه پشته به عرض 

 1398تیرماه سـال   دوماز یکدیگر در تاریخ متر سانتی 75فاصله  برگی خربزه با سه هايیک خط کاشت در نظر گرفته شد. نشا
تعداد میوه در بوته، متوسط وزن میوه در  ،دهیدر این آزمایش شامل سطح برگ در مرحله میوه بررسی مورد صفات .ندشد کشت

 میوه و ماده خشک کل بود.  بوته، عملکرد میوه در هکتار، درصد مواد جامد محلول

  
جز درصد مواد محلـول میـوه    هشده بگیري  اندازهواریانس نشان داد که مصرف کود نیتروژن بر همه صفات  تجزیهنتایج  ها: یافته
درصـدي   22و  37که مصرف کود نیتروژن نسبت به عدم مصرف آن افزایش  ندنتایج نشان داد ،همچنینداري داشت. معنی تأثیر

 و 210 از مصـرف  ترتیـب  به برگ سطح شاخص و برگ کلروفیل مقدار ترین بیش .را باعث شدو کلروفیل سطح برگ شاخص 
 محتـواي  و بـرگ  سـطح  بـر میـزان   يدار معنـی  افـزایش  تر بیشنیتروژن  کود مصرف و آمد، دست به نیتروژن کود کیلوگرم 140

 ترین بیشمصرف کود نیتروژنی نسبت به عدم مصرف آن باعث افزایش تولید ماده خشک در خربزه شد، و  .آن نداشت کلروفیل
بررسی پاسخ تعداد میوه تولید شده در  دست آمد. هکیلوگرم نیتروژن در هکتار ب 210ولید ماده خشک با مصرف ت دار معنیافزایش 

وزن میـوه قابـل یرداشـت بـه      تـرین  بیشمیزان میوه تولیدي در بوته و  ترین که بیش نشان داد نیز بوته و وزن میوه قابل برداشت
 280 و 210 ،140 ، 70 نیز با مصرف خربزه میوه عملکرد .شدکیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل  140و  280ترتیب با مصرف 

 تـرین  بـیش بررسی عملکرد میوه نیز نشان داد کـه   .یافت افزایش درصد 28 و 41 ،57 ، 39 ترتیب به هکتار در نیتروژن کیلوگرم
 تر کمدست آمد و مصرف کود نیتروژنی  هکیلوگرم نیتروژن در هکتار ب 140تن در هکتار در شرایط مصرف  33تولید میوه به میزان 

   عملکرد خربزه شد. دار معنیجب کاهش و بیش از از این مقدار مو

                                                             
   :مسئول مکاتبهsf.saberali@yahoo.com  
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بـا   طوري کههطور کلی مصرف نیتروژن در کشت خربزه باعث بهبود رشد رویشی و تولید عملکرد میوه آن شد. بهب :گیري نتیجه
حاصـل شـد، و   در خربـزه   (مـواد جامـد محلـول)   عملکرد کمی و کیفی  ترین بیشکیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  140مصرف 
واحـد مصـرف    به ازاي هر که داد نشان نیتروژن نیز زراعی نیتروژن کاهش تولید میوه را باعث شد. میزان کارایی تر بیشمصرف 
برررسی درآمد خـالص   هکتار تولید خواهد شد. میوه خربزه در کیلوگرم 87 مصرف نیتروژن، میزان بهینه تیمار تحت نیتروژن

توانند تا خربزه با مصرف بهینه کود نیتروژن می نکنندگااقتصادي حاصل از مصرف کود نیتروژن نیز نشان داد که تولید
  را تجربه کنند. تر بیشدرصد سود اقتصادي  50

  

  .نیتروژن کارایی زراعی ،عملکرد میوه محلول، شاخص سطح برگ،جامد رگرسیون، درصد مواد  تجزیه کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 محصـوالت  یان و از جملـه یکدو تیرهاز  ها خربزه

 سـطح  و تـن  میلیون  9/31ساالنه  تولید با زراعی مهم
هسـتند   در جهـان  هکتار میلیون 2/1 حدود کشت زیر

زیادي است کـه از نظـر    هاي گونهداراي   خربزه). 12(
میـوه گسـتردگی   و رنگ طعم  میوه، اندازه میوه، شکل

 Cucumis(خربـزه ایرانـی   . )23قابل توجهی دارنـد ( 

melo( و  مشـبک  ،هایی با پوست نـازك داراي میوه که
متعلق بـه   هاي گونهیکی از  ،استبه رنگ سبز و زرد 

سطح زیـر کشـت محصـوالت     .)26( است جنساین 
حـدود   1395-1396در سال زراعی  ایرانجالیزي در 

 26  بـا اختصـاص  خربـزه   وهـزار هکتـار بـود،     300
 ،از کل سطح زیر کشت گیاهان جالیزي به خوددرصد 

خراسـان   .داشـت بعد از هندوانه در جایگاه دوم قـرار  
 ترین بیشهکتار  36347کشت با سطح زیر نیز رضوي

را در ایران به خود اختصاص  خربزه سطح زیر کشت
  ) .1داده است (

مطلـوب   تحت شـرایط  خربزه صورتی که گیاه در
تـرین عامـل    مهـم  آبی قرار داشته باشد، عناصر غذایی

در بـین عناصـر    آن هستند.و تولید رشد  هکنندمحدود
برگ  ، نموترین عامل موثر بر رشد نیتروژن مهم غذایی

ــت  ــرگ و فعالی ــوژیکی ب ــوان انــدام    فیزیول ــه عن ب
 ).29، 15( است و نهایتا تشکیل عملکرد کنندهفتوسنتز
ـ   ایفايبا  نیتروژن تشـکیل   ویـژه در  هنقش سـاختاري ب

 کلروفیل و چونمهي فتوسنتزي ها و رنگیزه ها نیپروتی
نقش کارکردي در زنجیره انتقال الکتـرون و   ،همچنین

ي حیات، رشـد و تولیـد   ها سلولی بر همه جنبه يغشا
مصـرف بهینـه    ،بنابراین ).29، 3(  گیاه اثر گذار است

عملکـرد کیفـی و کمـی     مسـتقیمی بـر   تـأثیر نیتروژن 
بررسـی تأثیر سطوح  ).31 ،8( داشتمحصول خواهد 
نشـان  فرنگـی  گوجهرشد بر  مصرفی مختلف نیتروژن

دار تأثیر معنـی آن که تیمارهاي نیتروژن بر عملکرد داد
 120 مصـرف  ترین عملکـرد از تیمـار   داشـته و بیـش

گزارش . )13(دست آمد  کیلوگرم در هکتار نیتروژن به
تـا   120مصرف کـود نیتـروژن در حـد     است کهشده 
توانـد  ي مختلف میها در سالکیلوگرم در هکتار  190

میوه در طـالبی گـردد، بـا وجـود      موجب تولید بیشینه
 آن کـاهش عملکـرد   نیتروژنمصرف بیش از حد این، 

در یک پژوهش در لهستان نیـز،  ). 8را در پی داشت (
مصرف بهینه کود نیتروژن در ارقـام مختلـف هندوانـه    

را باعث  ها آندرصدي عملکرد میوه  23تا  20افزایش 
موجـب   ،نیتـروژن  مصرف بیش از حد نیاز. )27شد (
تخصـیص بـیش از   بیش از حد قسمت هوایی و  رشد

 کـاهش  در نهایـت و  برگ و ساقه حد ماده خشک به
نتـایج  . )7( شـود مـی  محصول و کیفی کمی عملکـرد

نشان داد که مصرف بهینه کود نیتروژن  هاپژوهشاین 
عی موثر بر میـزان تولیـد   ي زراها ترین مدیریت از مهم

  .)10 ،8( است خربزهدر 
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بـه میـزان کـود     خربزهمطالعه پاسخ ارقام مختلف 
از نظر نیـاز   ايتنوع قابل مالحظهکه نشان داد مصرفی 

موجـود اسـت، و تعیـین مقـدار نیـاز       ها آنبین  کودي
طور مجـزا صـورت    هبایستی براي هر ژنوتیپ بکودي 
 خراسـان  اسـتان  در خربـزه خـاتونی  . )12 ، 8گیـرد ( 

 سـطح  در تایبـاد  و جـام  تربت يها آندرشهرست ویژه به
 یـا  جـام  تربـت  زرد به خربـزه  و شودمی کشت وسیع

 اسـت  ايتـوده  خـاتونی  خربزه .است معروف مشهدي
 بـا  رسـد و می روز 100 تا 90 مدت در که رسمتوسط

وجود اهمیت اقتصـادي کشـت ایـن گیـاه در منطقـه،      
مطالعه کافی در مـورد تعیـین نیـاز کـودي ایـن گیـاه       

 جود نیست. در سایه فقدان دانـش کـافی در مـورد   مو
نیتروژنـی  مصرف بیش از حد کود  ،خربزهنیاز کودي 

درآمــد  شکــاه وهــاي تولیــد باعــث افــزایش هزینــه
خطـر شـوري    و از طرفـی  اقتصادي کشـاورزان شـده  

ـ آلودگیخاك و   آلـودگی  یـژه وههاي زیست محیطی ب

منطقه را نیز افزایش داده  در زیرزمینیهاي  آب نیتراتی
بـا هـدف تعیـین پاسـخ      این پژوهش ،نتیجه در است.

رشد و عملکرد خربزه رقـم خـاتونی بـه مقـدار کـود      
و نهایتا تعیین مقدار مصرف بهینه آن  ،نیتروژن مصرفی
رویـه نیتـروژن توسـط کشـاورزان      بـی کاهش مصرف 

 پذیرفت.انجام منطقه 

  
  ها مواد و روش

یکـی از  در مزرعـه   1398سـال   در مطالعـه  ایـن 
ـ  تربـت جـام   خربزه کار شهرستانپیشرو کشاورزان   اب
طــول  قــهیدق 45درجــه و  60 ییایــجغرافمختصــات 

یی ایـ عرض جغراف قهیدق 34درجه و  33و  ییایجغراف
خاك مزرعه محل آزمایش . شداجرا متر  900با ارتفاع 

خـاك  تکمیلـی  مشخصـات  بـود.   رسـی  از نوع لومی
ارایه شده  1در جدول سانتی متري  30تا عمق  مزرعه
  است.

  

  
 پاسـخ رشـد و   بررسـی  منظـور  ایـن آزمـایش بـه   

 بـه میـزان مصـرف کـود     خربزهخاتونی  تودهعملکرد 
در  تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح قالب نیتروژن در

مصـرف   . تیمارهاي کـودي شـامل  شدسه تکرار اجرا 
ــود  ــروژنک ــطوح  در نیت  280و  210، 140، 70، 0س

میزان نیتروژنـی  . بودنیتروژن خالص  در هکتار کیلوگرم
 ،کننـد طـور تجربـی اسـتفاده مـی     هکه کشاورزان در منطقه ب

کـودي در ایـن   تیمـار  عنوان معیاري براي تعیین سـطوح   به
ن مصرف کود نیتروژن میزا پژوهش مد نظر قرار گرفـت. 

جـام بسـته بـه روش    کاران منطقه تربـت  در بین خربزه

ــت، ــود،  کش ــاربرد ک ــت روش ک ــزان   باف ــاك، می خ
میزان آب آبیاري  ،حاصلخیزي و شوري آن و همچنین

کیلـوگرم در   250تـا   100قابل در دسترس در حدود 
 در دامنـه . لـذا سـطوح تیمـار کـود نیتـروژن      هکتار است

و  نظر گرفته شـد در مصرف متداول کود نیتروژن در منطقه
ح تیمـاري  وتیمار عدم کودهی نیز به عنوان شاهد بـه سـط  

فـروردین مـاه   منظور تهیه بستر کاشت در به. شداضافه 
 مـاه  اردیبهشـت آن در  از پسو شد  شخم عمیق انجام

دو دیسک عمـود بـر    کمک به شده تشکیل هاي کلوخه
 تسـطیح  به نسبت ماله، از استفاده خرد شد. نهایتاً باهم 

 متري. سانتی 30-0خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه محل آزمایش در عمق  -1جدول 

Table 1- Soil Physicochemical properties in 0-30 cm. 

  بافت خاك
Soil texture 

 الکتریکی هدایت
 زیمنس بر متر) (دسی

EC(dS m-1 ) 

  اسیدیته
pH 

 (درصد) کربن آلی
Organic 

carbon(%) 

گرم  (میلی نیتروژن
 بر کیلوگرم)

N(mg kg-1) 

گرم بر  (میلی فسفر
 کیلوگرم)

P(mg kg-1)  

گرم  (میلی پتاسیم
 بر کیلوگرم)

K(mg kg-1) 
 لومی رسی

Clay loam 
5.5 7.8 0.6 16 7 165  
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شـامل سـه    آزمایشی هر کرت .شداقدام  مزرعه خاك
 .بودمتر  هشت حدود متر و به طول دوپشته به عرض 

هـا از  متر و فاصـله بـین کـرت    دوفاصله بین تکرارها 
 ينشا. در نظر گرفته شدیک خط کاشت نیز یکدیگر 

در از یکدیگر متر سانتی 75فاصله  بابرگی خربزه  سه
و مزرعه بالفاصله  کشت 1398سال ماه  تیر دومتاریخ 

 بر اساس آزمون خاك، قبل از کشت میزان. شدآبیاري 
ـ  150 سـوپر فسـفات   کـود  صـورت   هکیلوگرم فسفر ب

ـ    200تریپل و  صـورت سـولفات    هکیلـوگرم پتاسـیم ب
در هـر تیمـار کـودي نیـز      .شدپتاسیم به خاك اضافه 

با استفاده از کود تجاري  یک سوم کود نیتروژنمقدار 
اوره بعد از کشت و همراه آب آبیاري به زمین اضـافه  

در هنگـام رشـد سـریع    نیـز  یک سوم کـود اوره   .شد
و  شـد هاي هرز مصرف پس از وجین علفها و ساقه

نیز در زمـان تشـکیل اولـین میـوه      کود نیتروژنمابقی 
 و رشـد  دوره طول در آبیاري .شدمصرف  هاروي بوته

 سـایر انجـام شـد و    بـار  یـک  روز هفـت  هـر  گیاه نمو
هـا و  بیمـاري کنتـرل آفـات و   داشت شـامل  عملیات 

انجام  نطقهم عملیات رایج دربر اساس  ي هرزها علف
   .شد

در این آزمایش شـامل سـطح    بررسی مورد صفات
میوه در بوته، متوسـط   تعداد ،دهیمیوهبرگ در مرحله 

 مواد وزن میوه در بوته، عملکرد میوه در هکتار، درصد
میوه و ماده خشک کل بود. در هر کرت  جامد محلول

 دوطـی   ، دررسـیده بودنـد   میـوه  کـه داراي  بوتـه  هار
ــاریخ مرحلــه ــاه 15شــهریور و  20 هــاي در ت  مهــر م

نیـز پـس از شـمارش     در هـر مرحلـه   .برداشت شدند
 ي رسیدههانسبت به تعیین وزن میوه ،هامیوهکل تعداد 

مجموع وزن حاصل  نیزعملکرد میوه خربزه  اقدام شد.
تـاریخ   دوبـه بـازار در    قابـل عرضـه   رسیده هايمیوه

ــوددر هــر واحــد ســطح  برداشــت ــه اول . ب در مرحل
از  طور کامل باز شده بودنـد، ه که بهاي برداشت برگ

توسط دستگاه سطح بـرگ   ها آنبوته جدا شد و سطح 
کلروفیل  شد.گیري  اندازه )WinArea_UT, Iran( سنج

بـا   هاي جواني برگ گرم نمونه تازه 25/0برگ نیز از 
استخراج شد و غلظت آن درصد  80استفاده از استون 

مـاده  . )19( شدبا کمک دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین 
خشک کل نیز که حاصل مجموع وزن میـوه، بـرگ و   

 دربرداشـت شـده    هـاي نمونـه ن داد قرار باساقه بود، 

ساعت  48 مدت به گراد سانتی درجه 70 دماي با یآون
 در هـر  ،چنـین مه. شـد تعیـین   هانمونه وزنو سپس 

 با میوه در محلول جامد مواد برداشت درصد از مرحله

 بـر روي میـوه کـامال رسـیده     و از رفراکتومتر استفاده

در هر  آمده دستهاعداد ب میانگین سپس و گیري اندازه
 میـوه  در محلـول  جامـد  مـواد  درصـد  عنوان کرت به

کارایی زراعی نیتروژن مصرفی نیز حاصل  .شد منظور
داده شده در مقایسه با هاي کود اختالف عملکرد تیمار

بخـش بـر میـزان مصـرف کـود       ،دهیدتیمار عدم کو
رآورد درآمـد اقتصـادي   منظور بهب ).17نیتروزن است (

نیتـروژن، از   کـود  حاصل از مصرف مقـادیر مختلـف  
کاران منطقـه   هاي میدانی از برخی خربزهطریق پرسش

تومان بـه ازاي هـر    1700متوسط قیمت خرید خربزه 
 کیلـوگرمی  50هـر کیسـه کـود اوره     کیلوگرم و نـرخ 

نیتـروژن خـالص) در طـول فصـل      درصد 46(معادل 
 تومـان در نظـر گرفتـه شـد.     هـزار  400 رشد خربـزه 

ترتیب درآمد خـالص اقتصـادي حاصـل از کـود       بدین
مصرفی، با تفریق درآمد ناشی از فروش میوه از هزینه 

منظور هبدست آمد. هکود مصرفی در هر تیمار کودي ب
بـودن خطـاي    نرمـال  آزمـون  پـس از تجزیـه آمـاري،   

با  و تجزیه رگرسیون واریانس ها، تجزیه داده آزمایشی
 ). میـانگین 29انجـام شـد (   SASافزار  نرماستفاده از 

 مقایسـه  درصـد  5 سـطح  و در LSD آزمون با ها داده

 رسـم  Excelافـزار   نـرم  وسیله به نیز نمودارها شدند.

  شدند.
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  نتایج و بحث
نتـایج تجزیـه   : شاخص سطح برگ و کلروفیل بـرگ 

کـود نیتـروژن بـر میـزان      تـأثیر واریانس نشان داد که 
شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل برگ در مرحلـه  

). نتـایج مقایسـه   2دار بـود (جـدول   دهـی معنـی  میوه
میانگین نشان داد که شاخص سـطح بـرگ خربـزه بـا     
مصرف کود نیتـروژن نسـبت بـه تیمـار شـاهد عـدم       
مصرف کود نیتروژن افـزایش یافـت. نتـایج همچنـین     

کیلوگرم کود نیتروژن نسبت  140نشان داد که مصرف 
سـطح بـرگ را   درصد  37به عدم مصرف آن افزایش 

باعث شد، و افزایش بیش از این مقدار کـود افـزایش   
داري در سطح برگ آن نداشت. میـزان کلروفیـل   معنی

عدم مصرف  برگ نیز با مصرف کود نیتروژن نسبت به
 ترین بیشافزایش یافت. درصد  22طور متوسط  هکود ب

کیلوگرم کود  210مقدار کلروفیل برگی نیز  با مصرف 

کـود نیتـروژن    تـر  بیشنیتروژن حاصل شد و مصرف 
 تـأثیر مقـدار کلروفیـل نداشـت.     برداري افزایش معنی

وژن در افزایش سـطح بـرگ و   رمثبت مصرف کود نیت
غلظت کلروفیل بـرگ در گیاهـان مختلـف از جملـه     

 طـور  بـه  .)28 ،14( بودتر گزارش شده پیش ها خربزه
مثال در یک مطالعه سه ساله در اسپانیا نشان داده شـد  

تـا   140که افزایش سطح نیتروژن مصرفی در حـدود  
هکتار باعـث تولیـد حـداکثر سـطح      کیلوگرم در 150

گزارش شد  ،). همچنین8( شدبرگ در دو رقم طالبی 
گیاه به نیتروژن منجر بـه افـزایش    تر بیشکه دسترسی 

غلظت کروفیل برگ خواهد شد، کـه دلیـل آن تـامین    
نیتروژن مورد نیاز در سـاختمان کلروفیـل ذکـر شـده     

افـزایش غلظــت   در گوجـه فرنگـی نیـز    ). 30است (
پاسخ به افزایش مصرف کود نیتروژن برگ در  کروفیل

  ).2گزارش شده است (
  

 نیتروژن مصرفی. کود گیري شده خربزه در پاسخ به سطوح تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازه نتایج -2جدول 
Table 2- Analysis variance (mean of squares) of measured traits of melon affected by nitrogen fertilizer. 
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 بلوك
Block 

2 0.1338430* 0.0087964* 270884.31 * 0.2667 0.03215874 3730876.0 0.7167 71.3914 
 نیتروژن

Nitrogen 
4 0.95083601 

*** 
0.07272122 

*** 1924393.24 ** 1.900* 0.38706784* 60743166.9*
* 1.600 5780.40** 

 اشتباه
Error 

8 0.01975
368 

0.00180
792 39979.39 0.350 0.0996933 4075492.3 0.800 203.21330 

 درصد)(تغییرات ضریب
CV(%) 

10.3 6.1 13.3 18.2 14.9 21.1 8.1 16.2 

 .دنباش می 05/0و  01/0 احتمال سطح در داري معنیترتیب  به و * **
** and * indicates significance at P levels of  0.01 and 0.05, respectively. 

  

نشـان داد کـه   نتایج تجزیه واریانس : کلماده خشک 
داري تحت طور معنیهماده خشک تولیدي در خربزه ب

). 2مصرف کود نیتـروژن قـرار داشـت (جـدول      تأثیر
ان داد کــه مصــرف کــود نتــایج مقایســه میــانگین نشــ

متوسـط   رطـو بـه نسبت به عـدم مصـرف آن    ژننیترو
تولیـد مـاده خشـک در خربـزه را      درصـد  42افزایش 

تولیـد مـاده    دارافـزایش معنـی   تـرین  بـیش . شد باعث
کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار     210خشک با مصـرف  
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افـزایش نسـبت بـه    درصـد   47معادل  که آمد دست به
مصرف بیش از  وجود این،بود. با تیمار عدم کوددهی 

دار مـاده  افـزایش معنـی   کـود نیتـروژن   کیلوگرم 210
نشـان  نیز نتایج مطالعات گذشته  باعث نشد. خشک را

بهبـود غلظـت   و  سـطح بـرگ  داده است که افـزایش  
کروفیل برگ از جمله عوامل موثر بـر افـزایش سـطح    
 جذب نور دریافتی و بهبود رانـدمان فتوسـنتزي بـرگ   

بـا توجــه بـه نقــش ســاختمانی    ).29گیاهـان اســت ( 
هـاي آمینـه، فعالیـت تمـام     نیتروژن در سـاخت اسـید  

هـاي بیوشـیمیایی فتوسـنتز    هاي دخیل در فرآیندآنزیم
مصرف نیتـروژن   تأثیرنیز تحت نزیم رابیسکو آویژه هب

 تـر  بـیش تولید ماده خشـک   ،بنابراین .)21 ،18( است
توان به مصرف کود نیتروژن را می در پاسخ به ،خربزه

در  آنو رانـدمان فتوسـنتزي    فتوسـنتز  افزایش میـزان 
افــزایش مــاده خشــک  شــرایط کــوددهی نســبت داد.

نیـز در پاسـخ بـه    و تـوت فرنگـی    طـالبی در تولیدي 
  .)22 ، 8گزارش شده است ( نیتروژنکود مصرف 

  

تعداد میوه تولیـدي در هـر بوتـه    : تعداد میوه در بوته
مصـرف کـود    تأثیرداري تحت طور معنیهبنیز خربزه 

نتـایج نشـان داد کـه     ).2نیتروژن قرار داشت (جدول 
طـور  هبن آمصرف کود نیتروژن نسبت به عدم مصرف 

 بوتـه  تولیـد میـوه در  درصد  50باعث افزایش متوسط 
نتایج همچنین نشان داد که رونـد افـزایش    .خربزه شد

نیتـروژن  تولید میوه در بوته همواره بـا مصـرف کـود    
 تولید میوه در بوتـه  ترین بیشکه يطور به ،افزایشی بود

کیلـوگرم   280در تیمـار مصـرف   میـوه)   3/4( تعداد 
افزایش تولید میـوه در   آمد. دست بهنیتروژن در هکتار 

 هندوانـه،  در نیتـروژن وته در پاسخ به مصـرف کـود   ب
با ). 22، 27، 8( شدمشاهده  نیز گوجه فرنگی و طالبی

نیز گیاه طالبی مصرف کود نیتروژن تعداد میوه در بوته 
افزایش یافت، و مقدار میوه قابل عرضـه بـه بـازار در    

 رسـید  خـود  کیلوگرم در هکتار به حداکثر 120تیمار 
داده  نشاننیز در یک مطالعه روي گوجه فرنگی . )11(

آلی و شیمیایی منجر به  ايتغذیه مصرف منابعکه  شد
مطالعـات  در  .)2( شـد افزایش تولید میوه در این گیاه 

نشان داده شد که تولیـد تعـداد میـوه در بوتـه      گذشته
فیزیولوژك در ابتـداي   مبدا و مقصدحاصل تعادل بین 

 .به کود نیتروژن مصرفی گیري شده در خربزه صفات اندازه پاسخ  -3 جدول

Table 3- The response of  measured traits of melon to nitrogen application. 
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0 3.26c 1.19d 4068.2d 2.33c 1.66b 21248c 11.00b 
70 4.12b 1.31c 5305.4c 2.67bc 2.25a 29550b 12.11a 

140 4.48a 1.40b 5731.8b 3.33b 2.53a 33391a 11.27ab 
210 4.65a 1.52a 5975.4a 3.67ab 2.19a 29924b 11.67ab 
280 4.68a 1.58a 6049.0a 4.33a 2.12ab 27260b 11.87ab 

  .نیست دار معنیدر هر ستون تفاوت بین دو میانگین داراي حرف مشترك در سطح احتمال پنج درصد 
In each column, means followed by same letters are not statistically different at P < 0.05. 
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تشکیل میوه است، پس در یک بوته با رشـد رویشـی   
  ).5خواهد بود ( تر بیشمیزان تولید میوه نیز  تر بیش

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که : وزن میوه در بوته
 قابـل برداشـت   مصرف کـود نیتـروژن بـر وزن میـوه    

 ).2(جـدول   داشتداري معنی تأثیرتولیدي در خربزه 
ي که مصـرف کـود نیتـروژن نسـبت بـه عـدم       طور به

درصـدي   35متوسط باعث افزایش  طور بهمصرف آن 
کیلـوگرمی   140مصرف  میوه در بوته خربزه شد. وزن

وزن درصـدي   51نیتروژن در هکتـار باعـث افـزایش    
مصـرف کـود   که  صورتی در. شدمیوه در بوته خربزه 

کیلوگرم در هکتار باعث کـاهش   140نیتروژن بیش از 
 دار نبود.اگرچه این کاهش معنی ،شدوزن میوه خربزه 

تولید میـوه خربـزه در    درصدي 30با توجه به افزایش 
کیلـوگرم   140ن مصرفی از ژبوته با افزایش کود نیترو

کـاهش وزن   ،)3( جـدول   کیلوگرم در هکتار 280به 
. در واقع هاي قابل عرضه به بازار مورد انتظار بودمیوه

بین  ده تولیديورمواد پربا ایجاد رقابت بر سر دریافت 
تري میـوه، میـزان تخصـیص مـاده خشـک      تعداد زیاد

شـده و در نهایـت وزن    تـر  کـم تولیدي بـه هـر میـوه    
تر نیز افزایش وزن پیش .یافتهاي تولیدي کاهش  میوه
، و کـاهش  کود نیتروژنمقدار مطلوب با مصرف  میوه

از حـد   تـر  بـیش میوه قابل عرضه در صورت مصـرف  
ــواع  کــود نیتروژنــی در گیاهــان مختلــف از جملــه ان

). وزن میـوه  22 ،11، 8گزارش شده اسـت (  ها خربزه
کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن    120با مصرف  نیز طالبی

کـود   تـر  بـیش به حداکثر مقدار خود رسید، و مصرف 
 ).11( شد آن کاهش نیتروژن باعث

ــوه ــزه  : عملکــرد می ــدي در خرب ــوه تولی عملکــرد می
کـود نیتـروژن مصـرفی    از میـزان   دار معنیپذیري تأثیر

ي که مصرف کـود نیتـروژن   طور به )،2داشت (جدول 
متوسط باعث افزایش  طور بهنسبت به عدم مصرف آن 

تولیـد میـوه در هکتـار شـد. در شـرایط      درصدي  41
کیلوگرم کود نیتروژن در  280و  210، 140، 70مصرف 

و  41، 57، 39هکتار افزایش عملکرد خربزه به ترتیب 
تولیـد میـوه در    نتری بیشدرصد بود. بدین ترتیب  28

 دست بهکیلوگرم نیتروژن در هکتار  140شرایط مصرف 
و بیش از این مقدار  تر کممد و مصرف کود نیتروژنی آ

 ،عـالوه  هدار عملکرد خربزه شد. بموجب کاهش معنی
و  210، 70عملکرد میوه تولیدي در مقـادیر مصـرف   

داري اختالف معنی یمصرف کیلوگرم کود نیتروژن 280
رگرسـیون پاسـخ عمکـرد     تجزیه گر نداشتند.با یکدی

نسبی میوه خربزه به میزان کود نیتـروژن مصـرفی نیـز    
نشان داد که درصد افزایش عملکرد میوه در پاسخ بـه  

 کنـد. کود مصرفی از یک رابطه درجه دوم پیروي مـی 
گیري مشتق استفاده از بحرانی تابع پاسخ با طهتعیین نق

 نسبی خربزه در مقـدار  مقدار عملکرد نیز نشان داد که
در هکتار به حد بیشـینه  نیتروژن کیلوگرم  150مصرف

 تجزیه نتایج اساسالزم به ذکر است بر  رسد.میخود 
 30موجودي نیتـروژن خـاك مزرعـه در عمـق      خاك،
(جـدول   بوددر هکتار  کیلوگرم 60متري حدود  سانتی

 نیز . لذا در صوتی که موجودي نیتروژن معدنی خاك)1
کیلوگرمی در  150تا  140به میزان کود مصرفی بهینه 

توان بیان نمود که میزان نیتروژن ، میدهکتار اضافه گرد
خالص مورد نیاز براي تولید حداکثري میوه در خربزه 

 کیلوگرم در هکتار خواهـد بـود.   210تا  200خاتونی 
اقتصادي حاصل از مصرف کود نیتروژن  بررسی درآمد
و  210، 140، 70در شرایط مصـرف   که نیز نشان داد

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار نسـبت بـه عـدم     280
کننـدگان بـه   رف آن، درآمد خالص اقتصادي تولیدمص

درصــد  8/14و  7/30، 4/50، 7/35ترتیــب حــدود  
ي پیشین نیز ها نتایج پژوهش. )1(شکل  افزایش یافت

نشان داد که عملکرد میوه با افزایش نیتـروژن در یـک   
و با افـزایش مصـرف    رسدمطلوب به حداکثر می حد

 ).11، 8یابـد ( نیتروژن بیش از حد مطلوب کاهش می
عملکرد میوه در خربزه با درصدي  100تا   40افزایش 

مصرف سطوح مختلف کود مرغـی در انـواع خربـزه    
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پاسخ درجه دوم عملکرد  .)24، 16مشاهده شده است (
گـزارش شـده    میوه طالبی به کود نیتروژن مصرفی نیز

 120بـا مصـرف    نیـز  عملکرد میوه طـالبی  ).8( است
د و یکیلوگرم نیتروژن در هکتار به حـداکثر خـود رسـ   

نیتروژن کاهش عملکرد میوه را باعـث   تر بیشمصرف 
با توجه به عـادت رشـد نامحـدود خربـزه،      .)11( شد

مصرف بیش از حد کود نیتروژن باعث تحریک رشـد  
(جـدول   گردددر بوته می تر بیشرویشی و تولید میوه 

 ،هـا بـرگ  بـه  فتوسنتزي مواد تخصیصو در نتیجه  )2
جدید نهایتا سهم میوه تشکیل  هاي رقیبو میوه هاساقه

و  کاهش یافتهاز تخصیص مواد فتوسنتزي  شده قدیمی
شـود.  می تر کممیوه اصلی و قابل برداشت  نهایتا وزن

 تولیـد وجـود   بامصرف بیش از حد نیتروژن  ،بنابراین
، بـه دلیـل کـاهش    در واحد سطح تر بیش ماده خشک

سطح تخصیص ماده خشک به میوه قابل برداشت نهایتا 
 .)6( داشـت  خواهد کاهش عملکرد برداشتی را در پی

کاهش وزن میوه قابل برداشت بـا افـزایش   نیز تر  پیش
چون طالبی  هم ها خربزهتولید میوه در ارقام مختلف از 

  ).30 ،10، 6(گزارش شده است 

    

  
  پاسخ عملکرد نسبی خربزه خاتونی و میزان درآمد خالص اقتصادي به میزان کود نیتروژن مصرفی. -1شکل 

Figure 1- The response of relative yield of Khatoni melon and net economic income to nitrogen fertilizer rate. 
  
نتـایج تجزیـه واریـانس    محلـول:  جامد درصد مواد  

 تـأثیر نشان داد که درصد مـواد محلـول میـوه تحـت     
بـا   .)2(جـدول   داشـت نمصرف کود نیتروژنـی قـرار   

اد کـه در  نشـان د مقایسـه میـانگین    نتـایج   اینوجود 
نسبت به عدم مصرف آن  شرایط مصرف کود نیتروژن

افـزایش  درصـد   10درصد مواد محلول میـوه خربـزه   
، شرایط مصرف کود نیتـروژن در این،  با وجود. یافت

هاي خربزه در بین تیمار محلول میوهجامد درصد مواد 
برررسـی   ).3(جدول  دار نداشتندکودي اختالف معنی

نیز نشان  آبیاري بر ارقام مختلف خربزهتیمارهاي  تأثیر
 خاتونی خربزهمحلول جامد مقدار درصد مواد  داد که

در تیمارهاي مختلف متغییر است درصد  13تا  11بین 
فتوسنتز و افزایش میـزان   میزان نیتروژن بر تأثیر. )20(

تر گزارش شده اسـت   محلول میوه نیز پیشجامد د امو
 مصـرف  مقادیر مختلفگزارش شد که  همچنین، .)4(

جامـد  بـر درصـد مـواد     يدارمعنـی  تـأثیر  کود مرغی
 ).24( ردمحلول میوه خربزه ندا

Relative fruit yield = -0.0016x2 + 0.4788x + 15.125
R² = 0.831

Economic income = -0.0007x2 + 0.2156x + 36.75
R² = 0.9343
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نتــایج تجزیــه : مصــرفی کــارایی زراعــی نیتــروژن
کـود نیتـروژن    کـارایی زراعـی  کـه  واریانس نشان داد 

مقـدار کـود    تـأثیر تحـت   داري معنـی  طـور  بهمصرفی 
ي کـه میـزان   طـور  بـه ). 2مصرفی قرار داشت (جدول 

مصرفی با افـزایش میـزان    ننیتروژ کارایی زراعی کود
کیلـوگرم بـه    280کیلوگرم بـه   70ز نیتروژن مصرفی ا

ــزان  ــایج ). 2کــاهش یافــت (شــکل درصــد  82می نت
کیلـوگرم مصـرف    70در تیمـار   نشان داد کههمچنین 

وگرم نیتــروژن لــهــر کی بــه ازاي نیتــروژن در هکتــار،
کیلوگرم در  119 مقدار عملکرد میوه خربزه بهمصرفی 

در صـورتی کـه میـزان افـزایش      افزایش یافت. هکتار
کیلوگرم مصرف نیتـروژن   280عملکرد میوه در تیمار 

کیلوگرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم مصـرف      5/21معادل 
کــاهش کــارایی نیتــروژن مصــرفی در  نیتــروژن بــود.

تـر  گیاهان مختلف با افزایش میزان کود مصرفی پـیش 
  ).17 ،9نیز گزارش شده بود (

  
 

 کارایی زراعی نیتروژن مصرفی در خربزه خاتونی در پاسخ به میزان کود نیتروژن مصرفی. -2شکل 

Figure 2- Agronomic nitrogen use efficiency of Khatoni melon in response to nitrogen fertilizer rate. 
  

 گیري کلی نتیجه
خربزه خاتونی به کود نیتروژن میوه پاسخ عملکرد 

 140بـا مصـرف   عملکـرد میـوه    مصرفی نشان داد که
 .رسـید کیلوگرم نیتروژن در هکتار به حد بیشینه خود 

کیلوگرم نیتـروژن خـالص نیـز از     60 حدود ،عالوهبه
پاسـخ   قرار گرفتـه بـود.  طریق خاك در دسترس گیاه 

مصـرف بـیش از   نشان داد که  نیز عملکرد نسبی میوه
کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث کاهش عملکرد  150

ترتیـب بـا توجـه بـه      بـدین خواهد شـد.   میوه خربزه
پاسخ عملکـرد و عملکـرد   موجودي نیتروژن خاك و 

تـا   200رسد نظر میهکود نیتروژن مصرفی، بنسبی به 

نه یکیلـوگرم نیتــروژن خــالص بـراي تولیــد بیشــ   210
کـارایی زراعـی کـود    عملکرد در این گیاه الزم است. 

نیتروژن در تیمار بهینه مصرف کود نشـان داد کـه بـه    
 87ازاي مصرف هـر کیلـوگرم کـود نیتـروژن مقـدار      

 در هکتـار تولیـد شـده اسـت.    خربـزه  کیلوگرم میـوه  
اد محلول میوه به عنوان یک شاخص ارزیابی درصد مو

مصرف کـود   نشان داد کهنیز مهم عملکرد کیفی میوه 
نیتروژن در مقایسه با عـدم مصـرف آن باعـث بهبـود     

بررسی درآمـد   کیفیت میوه برداشتی خواهد شد.نسبی 
خالص اقتصادي حاصل از مصرف کود نیتروژن نشان 

خربـزه بـا مصـرف بهینـه کـود       نداد که تولیدکننـدگا 
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  را تجربه کنند تـر  بـیش درصد سود اقتصادي  50توانند تا  تروژن مینی
. 
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