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 ٣٩  . .. N, P, K های مختلف عناصر               تبررسی اثر نسب          :  خليقی و همکاران            

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )۳۹‐۴۵ ( ١٣٨٦، سال ١، شماره ٣٨جلد 

 
   بر صفات کمي P, K N ,مختلف عناصر بررسي اثر نسبت هاي

 و کيفي سوخ و سوخک در الله 
(Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn) 

 
 ۴ و روح انگيز نادري۳ر، مصباح باباال۲*، يعقوب حجتي۱احمد خليقي

 ، دانشجوي سابق کارشناسي ارشد، دانشيار  و استاديار پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، استاد۴، ۳، ۲، ۱
 )۱۹/۷/۸۵:تصويب  تاريخ‐ ۱۹/۷/۸۴: تاريخ دريافت (

 
 چکيده

 
  بر صفات کمي و کيفي الله هيبريد داروين رقم            P, K  N ,صر  ا اثر نسبت عن   نبه منظور يافتن بهتري   

الب طرح پايه بلوک هاي کامآل تصادفي در گروه علوم باغباني پرديس کشاورزي و              اپلدورن تحقيقي در ق   

جهت انجام آزمايش سوخ هاي سه ساله الله رقم اپلدورن در            .  منابع طبيعي دانشگاه تهران انجام گرفت     

گلدانهاي با بافت شني لومي کشت گرديد و به روش هيدرو پونيک با محلول هاي غذايي با سطوح                       

با  )شاهد( محلول شماره يک   ‐١:  تيمار هاي آزمايشي شامل    . تغذيه شدند  N, P, Kعناصر  مختلف از   

N,P,K)  meq/l  ٦ ، ٦٥/١ ، ٦/٢(  ،شماره دو با       محلول ‐٢N,P,K  )meq/l  ٣،  )٦ ، ٠٥/٤،  ٦/٢‐  

meq/ l   (N,P,K  محلول شماره چهار با      ‐٤،  )٦ ، ٤/  ٠٥ ،   ٦/٤  N,P,K)  meq/lمحلول شماره سه با     
در پايان دوره رشد رويشي، صفات وزن تر،رشد عمودي، قطر، تعداد سوخک،             .  بود)  ٢٥/٦ ، ١/  ٦٥،  ٦/٤

  سوخ ها اندازه گيري شد و       K و  Pدرصد ماده خشک، درصد نيتروژن، درصد پروتئين، ميزان جذب         
 بيشتري از محلول هاي غذائي دريافت داشتند رشد رويشي          K و   Pنتايج نشان داد سوخ هائي که ميزان        

 بيشتري داشتند و ميزان     N,P,K اين سوخ ها همچنين جذب      .  ن دادند و اندازه بزرگتري يافتند     بهتري نشا 

در بين محلول   .  پروتئين آنها که مربوط به آنزيم هاي گل دهي در نسل دختري بعدي است بيشتر گرديد                 

را بر  ، بيشترين تأثير    )٦،  ٠٥/٤،  ٦/٤  N,P,K) meq/l صر  ا عن تهاي غذايي محلول شماره سه با نسب       

 ).(p<1% سوخک هاي توليدي گل الله داشته استددرشتي و عملکرد محصول سوخ و تعدا
 

  ختعداد سوخک، سوخ الله، فسفر، قطر سو  پتاسيم،:واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
يکي از مسائل عمده در پرورش گل الله که بيشترين             

دار به خود اختصاص     سطح زير کشت را در بين گياهان سوخ       
بطور کلي  .  ، تنظيم  فرايند گل دهي در آن است         داده است 

دهي در گياهان سوخ دار تحت تأثير عوامل بسياري               گل
است، ليكن در اين ميان اندازه سوخ، رقم الله و همچنين              
عوامل محيطي و تغذيه اي تأثير بارزي بر کيفيت گل و                

، ۳،  ۲(باشد   هاي توليدي را دارا مي     درشتي و مرغوبيت سوخ   
نابراين ايجاد شرايط محيطي مناسب و تغذيه          ب).  ۱۲،  ۱۱

هاي با اندازه درشت و با         صحيح براي بدست آوردن سوخ     

تحقيقات نشان  .   است راي برخوردا  کيفيت باال از اهميت ويژه    
داده است که محلول پاشي برگي سوخ  الله رقم اپلدورن با             

 و باز شدن    امحلول غذايي کامل در مرحله ظهور شاخساره       
هاي قابل فروش     ا باعث افزايش عملکرد سوخ      کامل برگه 

 براساس مطالعات صورت گرفته     ).  ۱۰،  ۸(گرديده است    
haمصرف   

kg  ۱۰۰      نيتروژن، به همراه ha
kg  ۱۰۰   پنتا 

haاکسيدفسفر و   
kg  ۲۰۰       اکسيد پتاسيم نتايج مطلوبي را بر 
 ،۱۳، ۸(هاي قابل برداشت داشته است  خافزايش عملکرد سو

 نهاي انجام گرفته اكثر گياها          بر اساس پژوهش      ).۱۲
الله به سطوح باالي عناصر غذايي نياز کمتري           و   دار سوخ

     E-mail:yaghub_hojjati@yahoo.com   ۰۴۲۳‐۲۲۳۷۹۵۱: تلفن يعقوب حجتی :  نويسنده مسئول*
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 ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۴۰

 اند نشان داده پاسخ خوبي به سطوح باالي نيتروژن         دارند اما 
ضروري   نيتروژن از جمله عناصر پرمصرف و     ).  ١٧،  ١٣،  ۱۶(

اي در ساختارهاي اساسي گياهان نظير       هاست که نقش عمد   
بنابراين كمبود يا بيشبود آن،     ).  ١٩(  ها دارد  سيکل پروتئين 

رشد گياه، كيفيت گل و عملكرد سوخ را شديداً تحت تاثير            
از طرفي استفاده از نيتروژن در         ).  ١٩،  ۶(  دهد قرار مي 
haبيش از   هاي باال و     غلظت

kgملکرد  سبب كاهش ع   ٢٥  ٠
 ٢نيتروژن بصورت سرک در     ).  ٨(  گردد ها مي  وکيفيت سوخ 

در پاييز نيتروژن   .  شود قسمت، در بهار و پاييز استفاده مي        
شود زيرا در طول زمستان به        بصورت آمونياکي استفاده مي   

علت دماي پايين خاک عوامل نيتيريفيكاسيون غيرفعال           
د و   باش بوده و نيتريفيكاسيون آمونياکي در حداقل مي            

استفاده از نيتروژن بصورت نيتراتي در پاييز و زمستان در             
شود،  طي بارندگي شسته شده و از دسترس گياه خارج مي           

شود که   ين نيترِوژن بصورت آمونيومي استفاده مي         ابنابر
اما .  ميزان آبشويي آن نسبت به نيتروژن نيتراتي كمتر است         

و آغاز  در بهار همزمان با افزايش دما و ظهور شاخساره               
فعاليت عوامل نيتيريفيكاسيون جذب بطور مشخص باال           

 توان از نيتروژن بصورت نيتراتي استفاده کرد         رود و مي   مي
در صورت کاربرد نيتروژن به همراه فسفر و پتاسيم       ).  ١٥،  ٨(

  نيز استفاده مي شود   يتركيبي از نيتروژن آمونياکي و نيترات      
)۸ ،۱۴ ،۱۵.( 

 بر روي عنصر فسفر نشان         نتايج تحقيقات انجام شده    
داده است که ميزان آبشويي فسفر کمتر از نيتروژن بوده و             

 به علت  استفاده فراوان از کودهاي فسفردار کمبود            معموالً
آن ناشناخته است و کمبود آن در الله  تنها گل دهي را به               

ها  اندازد و تأثير قابل توجهي بر روي کيفيت سوخ          تأخير مي 
همچنين نتايج تحقيقات بر روي پتاسيم       ).  ۱۵،  ۱۲(ندارد  

سوخ الله به مقدار كم پتاسيم پاسخ         نشان داده است که      
داده و عموماً كاهش پتاسيم در خاكهاي شني که بافت آن            

 ).١٥،٦(  شن داشته باشد گزارش شده است      %  ٨٠بيش از   
استفاده از كودهاي پتاسيم دار بدليل اجتناب از القاي               

 ). ١٥( شود اده ميكمبود منيزيم کمتر استف
 

 ها مواد و روش
هاي کامالً   اين تحقيقي در قالب طرح آزمايشي بلوک         

هاي گروه علوم باغباني،       تصادفي با سه تکرار در گلخانه        

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران انجام              
سه ساله الله   هاي    سوخ ۱۳۸۲ آذر ماه سال      ۲۰در  .  گرفت
وين از شهرستان گچسر از شركت  دار هيبريد'  اپلدورن'رقم 

ها،  گيري طول و عرض و وزن سوخ       و با اندازه    مهدالله ها تهيه 
که بصورت کامالًٌ تصادفي انجام گرديد تعداد کافي سوخ             

هاي گروه باغباني منتقل      يکنواخت و يک دست به گلخانه       
يتان به  پو پس از شستشو و ضدعفوني با ماده کا              گرديد

هاي  در گلدان   سه شسته و مرطوب و     در هزار، در ما    ٢غلظت  
هاي گروه باغباني در     ها در سرد خانه    نشائي کشت و گلدان   

Coسپس در اسفند   .   هفته نگهداري شدند   ١٤ به مدت    ٥
 هاي حاوي خاک شني لومي       ها به گلدان     سوخ ١٣٨٢ماه  

 منتقل و )   درصد رس  ١٠ درصد سيلت و   ٢٠ درصد شن    ٧٠(
متري از خاک در       سانتي ١٠ها در     وي سوخ  حا یها گلدان

پس از باال   .  هاي گروه باغباني کشت شدند      محوطه گلخانه 
ها،  رفتن تدريجي دما و شروع رشد و نمو محسوس سوخ             

برنامه دقيق کود آبياري آنها توسط روش هيدروپونيک اجرا          
 : تيمارهاي آزمايشي شامل چهار تيمار محلول غذايي      .  گرديد

 ، meq/l  ۶/۲  ،۶۵/۱  (N,P,K  با )شاهد  (محلول شماره يک  
، )meq/l  ۶/۲  ،۰۵/۴    ، ۶  (N,P,Kشماره دو  ، محلول )۶

،  و   )N,P,K  )meq/l  ۶/۴  ،۰۵/۴  ،۲۵/۶محلول شماره سه    
) N,P,K  ) meq/l  ۶/۴  ،۶۵/۱،۲۵/۶در محلول شماره چهارم   

 رها ميزان ساير عناصر ماکرو و عناص       و در تمام محلول   .  بودند
  . گرفته شدميکرو ثابت در نظر

هاي غذايي بر پايه محلول      جهت اعمال تيمارها، محلول   
   آنها بر اساس          N,P,Kکامل هوگلند تهيه و مقادير          

کليه عناصر  .  تيمارهاي در نظر گرفته شده تغيير داده شد         
هاي غذايي طبق دستورالعمل بصورت         موجود در محلول   

و در حجم کم تهيه شده بودند که         )  استوک(محلول غليظ   
ر هنگام مصرف رقيق و به غلظت مناسب براي هر تيمار              د

ها به گل نشستند      کليه سوخ  ١٣٨٣در سال   .  کودي رسيدند 
) ١٣٨٢ خرداد   ٢٠(  و توليد سوخک نمودند در اواخر بهار        

هاي الله به زردي گرائيد        هنگامي که برگهاي سالم سوخ      
ها از داخل گلدان خارج و هر يک جداگانه وزن و                  سوخ
. ها مشخص شدند    و تعداد سوخک     ي گرديدند گير اندازه

 استفاده از روش       اها ب   بعالوه ميزان نيتروژن کل سوخ        
کجلدال، فسفر با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتري در            
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 ٤١  . .. N, P, K های مختلف عناصر               تبررسی اثر نسب          :  خليقی و همکاران            

 پتاسيم با تهيه خاکستر       ن نانومتر و ميزا    ٦٣٠طول موج    
گيري گرديد و     خشک توسط دستگاه فليم فتومتر اندازه        

 آنها با استفاده از ضريب تبديل         درصد پروتئين موجود در    
ها تعيين  گرديد و         ضربدر ميزان نيتروژن کل سوخ       ٢٥/٦
 تجزيه و تحليل     SAS حاصل با استفاده از نرم افزار          جنتاي

اي دانکن   ها با آزمون چند دامنه       شدند و مقايسه ميانگين    
 . انجام گرديد

 
 ثيج و بحانت

 با   تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده         ١جدول  
  .نشان مي دهد را SASاستفاده از نرم افزار 

هاي غذائي را بر وزن سوخ ها در              اثر محلول   ١شکل
محلول   (١تيمار شماره .  هاي کاشته شده نشان ميدهد      الله

 گرم کمترين و     ١٩/٨يا شاهد با ميانگين      )  ١غذايي شماره 
خ ها را   .حداکثر وزن سو  )  ٣محلول غذائي شماره    (٣تيمار  

اگر به اختالف بين عناصر اين دو       ).  گرم٤٨/١٥(باعث گرديد 
 از نظر    ديگر تيمار توجه شود در مي يابيم که دو تيمار            

ميزان نيتروژن برابر بوده است و اختالف دو تيمار مربوط به           
 .مقدار بيشتر عناصر فسفر و پتاسيم در محلول غذائي است
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سوخ ها تر   غذايي بر روي افزايش وزنهاي اثر محلول ‐۱شکل

 'آپلدورن'در الله رقم دورگ داروين
 
 

  از نظر آماري     ٤و  ٢ميانگين هاي مربوط به تيمار هاي       
اختالف معني داري رانشان نمي دهد ليکن وزن سوخ ها با            

 ٢تيمار  .  دريافت اين تيمار ها حدوداً دريک حد واسط است        
 با حداکثر پتاسيم چنين نتيجه       ٤با حداکثر فسفر و تيمار       

اين طبيعي است که رشد طولي        .  ده است اي را ببار آور    
سوخ هاي الله نيز در مقابل تيمار کودي مذکور           )  عمودي(

 سوخ هاي   ٣عکس العمل مشابه اي را بروز دهند و محلول           
 را  ميليمتر  ٣ تا ارتفاع     ١و محلول   )   ميليمتر ٨تا  (بلندتر  

همچنين تأثير اين محلول هاي     )  ٢شکل  (نشان داده است    
سوخ ها که از نظر آماري ميانگين ها          غذائي بر روي قطر      

محلول )  ٣شکل(اختالف معني داري را نشان مي دهد             
باعث به وجود آوردن تعداد بيشتر       )  ٣محلول(غذائي کاملتر   

 نشان مي دهد الله  ٤شکل.    سوخک در هر سوخ نموده است     
هائي که با محلول غذائي حاوي سطوح بااليي از عناصر               

 بطور متوسط سه عدد سوخک  شده اند تغذيهفسفر وپتاسيم 
توليد نموداند در حاليکه تيمار هاي ديگر باعث کاهش اين            
تعداد بطور متوسط تا يک عدد  سوخک براي هر سوخ شده            

 درصد از نظر آماري معني      ١و مقايسه ميانگين ها در سطح       
دار بوده با اين وجود محلول غذائي مختلف تأثيري معني             

 ).٥شکل (اند ا نشان ندادهداري بر درصد ماده خشک سوخ ه
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 در رشد عمودي سوخ  غذايي بر روي هاي اثر محلول ‐۲شکل

 .' آپلدورن'الله رقم دورگ داروين
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 افزايش قطر سوخ  غذايي بر روي هاي اثر محلول  ‐۳شکل

 '. آپلدورن'در الله رقم دورگ داروين
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 ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۴۲
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  در اللهتعداد سوخک ها  غذايي بر روي هاي  اثر محلول‐٤شکل

 '. آپلدورن'رقم دورگ داروين
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  درصد ماده خشک سوخ   غذايي بر رويهاي  اثر محلول‐۵شکل

 '.آپلدورن'در الله رقم دورگ داروين
 

باعث )  ۴محلول شماره    (محلول غني از نظر پتاسيم        
شده است که سوخ هاي الله درصد نيتروژن باال تري را                

قدار مساوي از نظر به اينکه تمامي تيمار ها به م.  نشان دهند 
 بوده باال رفتن درصد نيتروژن           راين عنصر بر خور دا        

 که از نظر پتاسيم غني تر بوده         ۴هاي مربوط به تيمار      سوخ
جاي بحث است که ذيالً به آن خواهيم            )  ۶شکل  (است

تيمارمحلولهاي غذايي که ميزان فسفروپتاسيم       .  پرداخت  
يش داده شده   آنها تقريبا به اندازه دوبرابر محلول شاهد افرا        

هاي  به    اين افزايش ميانگين   بود پروتئين باالتري داشتند و    
دست آمده که مقايسه آنها با شاهد از نظر آماري در سطح              

 ).۷شکل(يک درصد معني دار گرديده است
 به حداکثر    ۳ نيز در تيمار با محلول           مجذب پتاسي 

رسيده و شاهد که از نظر کودي پتاسيم و فسفر کمتري               
اشته جذب پتاسيم کمتري را نشان داده است و           دريافت د 

مقايسه ميانگين ها از نظر آماري اختالف معني داري را              
 ). ۸شکل(نشان داده است
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 در  نيتروژن سوخ ددرص غذايي بر روي هاي   اثر محلول‐٦شکل

 '.آپلدورن'الله رقم دورگ داروين
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 هادرصد پروتئين سوخ  غذايي بر روي هاي اثر محلول ‐۷شکل

 '.آپلدورن'در الله رقم دورگ داروين 
 

و ۲ نشان مي دهد که جذب فسفر در تيمار هاي           ۹شکل
 اين جذب کاهش نشان     ۴و  ۱ نسبتاً باال بوده و در تيمار         ۳

 محلولي بوده که     ۴داده است نظر به اينکه تيمار شماره           
ميزان غلظت پتاسيم در آن باال است سبب کاهش در جذب           

ضيه احتمالي که براي اين مسأله         فسفر گرديده است، فر    
توان عنوان کرد اين است که پتاسيم به دليل داشتن بر             مي

همکنش منفي بر روي جذب فسفر  سبب اين کاهش شده            
 .است

دار براي رسيدن به استعداد      الله نظير ساير گياهان سوخ    
گلدهي نياز به طي مراحل مشخص فيزيولوژيکي و                 

ر طي دوره استراحت مي باشد مرفولوژيکي نظير اندام زايي د
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که اين مسأله در ارتباط نزديک با کيفيت باالي بافتهاي              
لذا کنترل  )  ١١،١٠،١(  باشد ذخيره اي درون سوخ ها مي       

شرايط محيطي با ايجاد شرايط تغذيه اي مناسب و شناسايي 
اثرات متقابل بين عناصر و تعيين وظايف فيزيولوژيکي آنها           

نه کردن قابليت جذب عناصر،      در ساختار گياهي جهت بهي     
براي دست يابي به سوخ هاي با محتوي کيفي باال از اهميت            

نيتروژن بيشترين تأثير را بر روي        .  زيادي برخوردار است   
غلظتهاي باالتر سبب کاهش    رشد داشته اما کاربرد آن در        

گردد که    ها و درصد مواد جامد محلول مي         وزن تازه سوخ  
رهم خوردن تعادل مناسب ميان       تواند دليل ب    اين امر مي   

 ).١٤ ،١٣( عناصر غذايي در گياه باشد
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 جذب پتاسيم در سوخ  غذايي بر روي هاي اثر محلول ‐۸شکل 

 '.آپلدورن'الله رقم دورگ داروين
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 در الله رقم جذب فسفر غذايي بر روي هاي اثر محلول  ‐٩شکل

 '. آپلدورن'دورگ داروين
 

با   )٣محلول    (٣ر شماره   در بين تيمارهاي کودي تيما     
برخورداري از يک تعادل بهتر مابين عناصر اصلي نيتروژن،           

پتاسيم باعث رشد و نمو بيشتري بوده که به عقيده            فسفر و 
ها و   ران سبب باال رفتن سطح هورمون      گ بسياري از پژوهش  
اي در    ها و همچنين اسيدهاي هسته          بخصوص اکسين  

يشتر آنها را باعث شده     هاي الله گرديده و رشد و نمو ب        سوخ
که )  ١محلول  (  ، برعکس در تيمار شاهد      )١٠  ،٤(  است

تعادلي بين مقدار ازت داده شده و پتاسيم و فسفر در                  
محلول غذائي وجود نداشته در تمامي موارد رشد و نمو               

و )  ٩ شکل(  کاهش يافته و جذب فسفر متوقف شده است         
ت داري کاهش نشان داده اس       جذب پتاسيم بصورت معني    

از طرف ديگر کاربرد نيتروژن در غلظت باال به           ).  ٨شکل  (
بر همکنش منفي بين نيتروژن و فسفر سبب         دليل داشتن   

اين موضوع که کاهش    ).  ۷،  ۶(شود   کاهش جذب فسفر مي   
هاي  فسفر و پتاسيم سبب پيشي گرفتن نيتروژن در محلول         

غذائي به کار رفته در اين پژوهش بوده و باعث رکود رشد و              
هاي ما    پيازهاي الله گرديده است و تقريباً در کليه شکل         نمو

افزايش در ميزان پتاسيم در     مشخص گرديده است، احتماالً     
 نشان داده شد که درصد جذب         ٤ و   ٣هاي شماره    محلول

ها افزايش يابد که با مطالعات تيزوت و                نيتروژن سوخ  
همکاران که گزارش کردند برهمکنش مثبت بين افزايش           

 ).۱۹(  سيم و نيتروژن در سوخ الله مطابقت دارد         جذب پتا 
همانطور که از نتايج آزمايش نيز مشخص شد افزايش ميزان          

ها گرديد که با     ها باعث افزايش عملکرد سوخ     پتاسيم محلول 
هاي دراز مدت که بر روي         آزمايشنتايج بدست آمده از       

اي سوخ نرگس توسط واندر والک در سال           هاي مزرعه  کرت
همچنين کوکوزا  ).  ۲۰(ت گرفت مطابقت داشت      صور ۱۹۹۷

 گزارش نمودند که براي داشتن يک         ۱۹۸۰تاليا و کاپوتو     
سيستم موفق پيش رسي در الله، داشتن بسترهاي غني از           

با بررسي نتايج بدست     .  )۹(باشد   مواد معدني ضروري مي    
 تغذيه  گيري کرد که   توان چنين نتيجه   آمده از آزمايش مي    

ها را که بيانگر ميزان مواد       طر و وزن سوخ   تواند ق  مناسب مي 
ذخيره درون سوخ بوده و در ارتباط مستقيم با رشد و                 

هاي  اين نتايج با گزارش   .  ها دارد افزايش دهد    دهي سوخ  گل
 مبني براينکه تغذيه      )٢٠٠٥(رومرا نگسري و همکاران        

در دو مرحله ظاهر        Curcum alismatifoliaهاي   کورم
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ن کامل، سبب افزايش کيفيت و          شدن برگها و باز شد       
عالوه براندازه  ).  ١٨(  ها شد، مطابقت دارد      ضخامت سوخ 

ها که تعيين کننده         محتوي پروتئين کل سوخ        ها سوخ
دهي  هاي توليد شده براي گل          کيفيت و ميزان آنزيم      

هاي دختري در فصل رشدي آينده است، با تغذيه               سوخ
ر و پتاسيم که مناسب با نسبت بهينه از عناصر نيتروژن، فسف

ها نقش   بطور مستقيم يا غيرمستقيم در ساخت پروتئين          
از عوامل کمي ديگر که در کشت و        ).  ۱۶(دارند بهبود يافت    

از اهميت ) در بعضي ارقام( گياهان سوخ دار خصوصاً الله رکا
هاي دختري توليد شده      تعداد سوخ .  باالي برخوردار است   

هي را تحريک کرده و     د است، بنابرين عواملي که بتواند سوخ     
همانطور که از نتايج    .  اهميت زيادي دارد   آن را افزايش دهد،   

شود تغذيه مناسب    ها مشخص مي    و شکل  شحاصل از آزماي  

توسط بهينه کردن نسبت سه عنصر پر مصرف نيتروژن،             
دهي را   هاي قابل فروش و سوخ      فسفر و پتاسيم تعداد سوخ     

 .بخشد بهبود مي
يجه گيري کرد که براي بدست      توان چنين نت   در کل مي  

سوخ، باالترين کيفيت، و بيشترين        آوردن بهترين عملکرد  
ترين سطوح مصرف اين      تعداد سوخ قابل فروش بايد بهينه      

هائي  ها، سوخ  تا بيشترين وزن سوخ     .  عناصر تعيين گردد   
اين افزايش  .  درشت تر از نظر رشد عمودي و قطر بدست آيد         

ه بسياري از عوامل خارجي و       ها مربوط ب   وزن و اندازه سوخ   
داخلي است که در اين پژوهش  با باال رفتن ميزان پروتئين            
که نهايتاً فعاليت فيزيولوژيک گياه از نظر آنزيمي تحت تأثير          
قرار گرفته و نقش مهم تناسب عناصر غذايي پر مصرف را در 

 .توليد سوخ در اين گياه نشان داد

 
 SASزه گيري شده با استفاده از نرم افزار  تجزيه واريانس صفات اندا–١جدول 

 )MS(ميانگين مربعات

 پتاسيم فسفر
درصد 
 پروتئين

 نيتروژن
درصد ماده 
 خشک

تعداد 
 سوخک

افزايش رشد 
 عمودي

افزايش 
 قطر

افزايش وزن
درجه 
 آزادي
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