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 55                                                          3131و زمستان   پائيز، 52، شماره هفتمسال  -مجله پژوهش در علوم زراعی 

      

 کدوی تخم کاغذیدانه عملکرد  بر های مختلف حاصلخیزی خاکاثر روش

  ستاسامان یزدان و  ، تورج میرمحمودی ین حقگویالدّصالح

 

 چکیده

آزمایشذی در  به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف انواع کودهای بر خصوصیات مورفولوژیک کدوی تخم کاغذذی،          

در سذه  های کامذل تصذادفی   طرح بلوک گریزه سنندج به صورت فاکتوریل در قالب اتی، در ایستگاه تحقیق 12 بهار سال 

، (شاهد، صذرر )فاکتورهای آزمایشی شامل سطوح کود شیمایی پر مصرف بر اساس نتایج آزمون خاک . تکرار به اجرا درآمد

شذاهد، عذد    )آلذی شذامل    به عنوان فاکتور اول و نوع کودهذای  زیسذتی  و  ( درصد کود شیمیایی توصیه شده 55 و  05

در ایذن  . بودنذد   فسراته بذارور  + نیتروکارا + و ترکیب کمپوست   ، فسراته بارورنیتروکارا، (کمپوست)کود آلی ، (کاربرد

تحقیق صرات وزن هزار دانه، تعداد دانه در میوه، وزن متوسط میوه، قطر میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد میوه و عملکذرد  

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح کود شیمیایی بر کلیه صرات مورد مطالعه . اندازه گیری شدند دانه در میوه

به غیر از وزن هزار دانه و تعداد میوه در بوته معنی دار بود همچنین بین تیمارهای کود آلی و زیستیاز لحاظ اثذر  بذر کلیذه    

مقایسذه میذانگین   . قطر میوه و تعداد میوه در بوته اختالف معنی مشذاهده شذد   صرات مورد بررسی به غیر از وزن هزار دانه،

درصذد مصذرف کذود شذیمیایی      55 و  05همراه با     فسراته بارور+ نیتروکارا + تیمارها نشان داد تیمار ترکیبی کمپوست

 در این بررسی . اص دادندباالترین مقدار تعداد دانه در میوه، وزن میوه، قطرمیوه و عملکرد میوه را به خود اختص

درصد کود شیمیایی عملکرد دانه در میذوه   05همراه با مصرف  فسراته بارور+ نیتروکارا + ترکیب تیماری تیماری کمپوست

درصد و در مقایسه با شاهد هر دو تیمار  13/31درصد کود شیمیایی بدون استراده از کود زیستی  55 را در مقایسه با تیمار 

 05بذه میذزان      فسراته بارور+ نیتروکارا + بنابراین با استراده از تیمار ترکیب کمپوست. درصد افزایش داد 33/ 2به ترتیب

 .درصد در مصرف کودهای شیمیایی صرفه جویی کرد

 

 کود زیستی، کود شیمیایی ،کدوی تخم کاغذی :های کلیدی واژه

                                                           

 08/55/20:  تاريخ پذيرش   51/80/29  :تاريخ دريافت 

 گروه زراعت واصالح نباتات،واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمي، مهاباد، ايران.5

    :toraj73@yahoo.comEmail(نويسنده مسئول) گروه زراعت واصالح نباتات،واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمي، مهاباد، ايران.9
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 مهمقدّ

گیاهان دارویی بخش بزرگی از فلور گیااهی را  

این گیاهان مواد اولیه طبیعی برای . دهندتشکیل می

صنایع داروسازی، آرایشی و عطر سازی به حساب 

 (.Karthikeyan et al, 2008)آیند می

کدوی دارویی از خانواده کوکوربیتاساه باوده و   

در گذشته به عنوان غذا و منبع روغن چراغ ماورد  

اکنون از آن به عنوان ماده . استفاده قرار گرفته است

. گیارد تولیدات داروئی مورد استفاده قرار مای  خام

هاای یکسااله و   خانواده کوکوربیتاسه گونهگیاهان 

شاوند و  ساله، علفای و چاوبی را شاامل مای     چند

. دار هساتند های بلند و پیچا  معموالً دارای ساقه

های ترپنترکیبات شیمیایی این خانواده شامل تری

، اساایدهای چاارب ، هاااساااپونین ، تتراساایکلی 

سالنیوم،  )ها و مواد معادنی  نها، پروتئیفیتوسترول

 ,Karthikeyan et al)هسااتند ( غیااره و ماا  

کودهای زیستی عناصر غاذایی ماورد نیااز    .(2008

کنناد و حااوی   گیاه را به طور مستقیم فراهم نمای 

ای هستند لذا با کودهای های ویژهها و قارچباکتری

(. Chen, 2006)باشاند  شیمیایی و آلی متفاوت مای 

ای با تاراکم  کودهای زیستی حاوی مواد نگهدارنده

زیاد از یا  یاا چناد ناوک میکروارگانیسام مفیاد       

                                                           

1. Tetracyclic triterpenes 
2. Saponins 

خاکزی هستند و یا به صورت فارآورده متابولیات   

باشند که در ناحیه اطراف ریشاه  این موجودات می

دهند  های داخلی گیاه کلونی تشکیل میو یا بخش

تلاا  هااای مخو رشااد گیاااه میزبااان را بااه رو  

ایاان  (.Omedi et al, 2009)کنناادتحریاا  ماای

هاای مفیاد باعاف افازایش رشاد،      میکروارگانیسم

عملکرد و کیفیت محصول گیاهان زراعی و کاهش 

هاا  کاش های کاربرد کودهای شیمیایی و آفتهزینه

 (.El-Yazeid et al, 2007)شوند می

-Al-Harbi and Wahb)ال هربی و وها  ا   

Allah, 2006 )رسی تأثیر کود زیستی تحات  در بر

سطوح مختل  نیتروژن بر رشد، عملکرد و کیفیت 

کدوی تابستانه اظهاار داشاتند کاه افازایش ساط       

نیتروژن یا تلقی  بذور باا کاود زیساتی ازتوبااکتر،     

آزوسپریلیوم و کلبسیال روی تمام صفات رویشای  

دهاد و  اثر مثبتی دارد و عملکرد کل را افزایش می

در این . گرددهای کدو میت میوهباعف بهبود کیفی

گیلاوگرم در    2بررسی کاربرد نیتروژن باه میازان   

هکتار هماراه باا کاود زیساتی نسابت باه کااربرد        

کیلاوگرم در هکتاار بادون     2  نیتروژن به میازان  

عاالوه  . تلقی  با باکتری عملکرد کل را افزایش داد

داری بر این نیتروژن بر صفات جنسی تاأثیر معنای  

مااا کااود زیسااتی باعااف افاازایش تعااداد نداشاات ا

پوریوساا  و همکاااران  .هااای ماااده شااد   گاال
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      (Pouryousef et al., 2007 )   نیز در تحقیا  خاود

روی اسفرزه بیان کردناد کاه حاداکثر عملکارد و     

،  درصد فسفر در تیمار تلفیقی کود فسفاته باارور 

تن در هکتاار کاود حیاوانی و کاود شایمیایی       2 

N20P10  ذان و همکاااران ا. آیاادبااه دساات ماای

(Azzan et al., 2009)   طی آزمایشی روی رازیاناه

به این نتیجه رسیدند که حداکثر رشاد و عملکارد   

دانه و درصاد روغان در تیمارهاای تلفیقای کاود      

با کودشایمیایی یاا   ( ازتوباکتر و باسیلوس)زیستی 

اکاین و همکااران   . آیاد با کود دامی به دسات مای  

(Ekinet al., 2009 )اظهار داشاتند کاه    طی تحقیقی

زمیناای در کاااربرد تااو م حااداکثر عملکاارد ساای 

کیلوگرم در هکتار کود شایمیایی   2  باسیلوس و 

 ,Awodum)آوودوم  .آیاد نیتروژنه به دسات مای  

در تحقیقی روی کدو نتیجه گرفتند که کود ( 2007

هاای رشادی مانناد    مرغی باعف افزایش شااخ  

هاا  نگرهتعداد برگ و شاخه، قطر ساقه و طول میاا 

 NPKشود،در حالی که در تیمار کود شایمیایی  می

ها بیشتر از تیمار کود مرغی قطر ساقه و تعداد برگ

نیز در ( Jehan et al, 2007) جهان و همکاران.بود

طی دو سال تحقی  روی کدو تخم کاغذی گزار  

کردند که در سال اول آزمایش باا افازایش ساط     

ار، عملکرد میاوه  تن در هکت 2 تا  2 کود دامی از 

داری افزایش و وزن خش  دانه کدو به طور معنی

ها نشان داد که در کل نتایج بررسی آن. کند پیدا می

تاوان  تن در هکتار کود دامای مای   2 با استفاده از 

رو  مناسبی جهت تولید ارگانیا  کادوی تخام    

هاای  کاغذی فراهم ساخت و بدون مصارف نهااده  

دانه قابل استحصاال   شیمیایی میزان مطلوبی روغن

 .تولید کرد

کاادوی تخاام کاغااذیو  بااا توجااه بااه اهمیاات 

محصاول در کشاور،    ایان  زیرکشت ط  افزایش 

این تحقی  با هدف ارزیابی اثرات کاربرد کودهاای  

زیسااتی در افاازایش عملکاارد و اجاازای عملکاارد  

 .کدوی تخم کاغذی، اجرا گردد

 هامواد و روش

ر مزرعه د  92 - 2این تحقی  در سال زراعی 

تحقیقاتی مرکز تحقیقات سنندج واقع در گریزه در 

درجاه،   93ی  کیلومتری جنوب غربی سنندج، با 

 22ثانیاه عارج جارافیاایی و     2 / 2دقیقه و  3 

ثانیاه طاول جارافیاایی و     2 /2دقیقاه و    درجه، 

متر از ساط  دریا،باه صاورت طارح      922 ارتفاک 

تکارار   9تیماار در   2 های کامل تصادفی باا  بلوک

تاییارات دماا و بارنادگی طای ساال      . اجرا گردید

 .شده است  انجام آزمایش در جدول  زراعی
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 .1 5 مقادیر متوسط حداقل و حداکثر درجه حرارت، میانگین رطوبت نسبی و مقدار بارندگی طی سال زراعی : جدول 

Table1: Meanvalues ofminimum andmaximumtemperature,meanrelative humidity and 

rainfallduring  thecrop year 2013. 

Month Temperatures (c0) Averagerelative 

humidity(percent

) 

The 

totalmonthlyrainfall 

(mm) 

TotalHours 

ofSunshine 

TotalEvaporation

(mm) 

Averagemaxi

mum 

Average 

minimum 

norma

l 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

15.9 

23.1 

31.4 

37.2 

37.6 

23.9 

27 

2.1 

7 

12.1 

16.3 

16.9 

13.2 

5.3 

9 

15.1 

21.7 

26.7 

27.3 

23 

16.1 

51.5 

50.5 

47.5 

40.5 

29.5 

48 

45 

58.6 

28.5 

0.7 

0.4 

0.0 

58 

1.2 

211.8 

247.4 

294.8 

329.6 

359.6 

323.9 

289.2 

67.4 

162 

276.5 

327.2 

354.6 

287.8 

166.7 

 

جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

خاک و برآورد نیاز کودی کدوی تخم کاغذی قبل 

از کاشت تجزیه خاک انجام گرفت، که نتایج آن 

 .ذکر شده است  در جدول 

 1 5 سال زراعی  طی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات سنندج(  جدول

Table2: Quantity Physics and chemical properties soil Farm Research Center, Sanandajduring thecrop year2013 

EC 

(dS/m) 

pH  کربنات کلسیم

(%T.N.V) 

کربن آلی 

)%( 

نیتروژن 

 )%(كل

P 

 

K Fe Zn Depth 

(cm) 

Soil 

texture 

class 

(mg/kg) 

0.81 8 11.4 0.83 0.12 11.2 250 2.3 0.74 0-30 Sandyloa

m 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست مورد استراده -1جدول 

 فسرر %Nنیتروژن  کربن آلی

PPM 

 پتاسیم

PPM 

 آهن

PPM 

 روی

PPM 

25.5 1.28 0.513 0.639 325 99.23 
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ت طرح فاکتوریال در  آزمایش حاضر به صور        

های کامل تصادفی با ساه تکارار    قال  طرح بلوک

امل کود شیمایی بر اسااس  انجام شد فاکتور اول ش

 22 و  32، (شاااهد، صاافر)نتااایج آزمااون خاااک 

و ( توصاایه شااده Kو  N ،Pدرصااد کااود شاایمیایی

شااهد، عادم   )فاکتور دوم کودهای  زیستی شاامل  

، فسافاته  نیتروکاارا ، (کمپوسات )کود آلی ، (کاربرد

فسافاته  + نیتروکاارا  + و ترکی  کمپوست   بارور

رفی شیمیایی توصیه مقدار کود مص. بودند(  بارور 

، 32 شده نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتی  برابر  

کیلوگرم در هکتار بود که کود نیتروژناه  32 و 22 

در سه مرحله و فسفر و پتاسیم قبال از کاشات در   

بارای اعماال   . تیمارهای مربوطاه مصارف گردیاد   

تیمارهای کود زیستی، بذور کدوی تخام کاغاذی   

یستی، تلقی  و در ساایه  قبل از کاشت با کودهای ز

 2 خشااا  گردیدناااد و بالفاصاااله  در تااااری  

بذر کدوی تخم کاغاذی از  . فروردین کاشته شدند

کودهاای زیساتی از    شرکت پاکاان باذر اصافهان،   

شرکت گیاه داروی زاگرس در سنندج و کمپوست 

از سااازمان بازیافاات زبالااه شااهری ساانندج تهیااه  

 222  این آزمایش در زمینی به مساحت. گردیدند

گاام اول در جهات انجاام    . متر مربع اجرا گردیاد 

بعاد از  .پروژه، آماده سازی زماین ماورد ن ار باود    

انجام عملیات شخم و زدن دیس ، جوی و پشاته  

ها با استفاده از شیارساز ایجاد گردید و در مرحلاه  

هار بلاوک   . ها صورت گرفتبندی بلوکبعد کرت

هر کارت  متر مربع بود  2 کرت به ابعاد  2 شامل 

شامل پنج ردی  کاشت باه طاول پانج متار و باا      

هاا روی  فاصاله بوتاه  . فاصله ردی  ی  متار باود  

جهات  . متار در ن ار گرفتاه شاد    سانتی 32ردی  

جلوگیری از اثرهای واحدهای آزمایشی همجاوار،  

ها دو و نیم متر در ن ار  ها و بلوکفاصله بین کرت

. دآبیاری نیز به صورت کرتی انجام شا . گرفته شد

 .عملیات برداشت در اواخر مرداد انجام شد

 صفات مورد بررسی و نحوه اندازه گیری

گیری عملکرد و اجزای عملکارد در  برای اندازه

پ  از خش  شدن میوه و ) مرحله رسیدگی کامل

جهات  . هاا برداشات گردیاد   ، میاوه (برگ و سااقه 

ای، دو ردی  کناری و دو گیاه از حذف اثر حاشیه

حذف شد و عملکرد سه ردیا    طرفین هر ردی 

میانی هر کرت با مساحتی معادل پانج متار مرباع،    

 .برداشت گردید

های برداشات شاده از مسااحت پانج     قطر میوه

مربع مربوط به هر کرت با استفاده از متر نواری متر

-گیری شد و در نهایت با استفاده از میاانگین اندازه

 گیری، قطر ت  میوه مربوط به هر کارت محاسابه  

های سالم برداشت شاده هار   تعداد کل میوه.گردید

کرت شمار  گردید و با تقسیم بر تعاداد بوتاه ،   
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تعداد میوه در بوته مربوط باه هار کارت محاسابه     

های هار  برای تعیین وزن متوسط هر میوه، میوه.شد

هاا باا اساتفاده از    کرت پ  از جداساازی از بوتاه  

ناد  کیلاوگرم تاوزین گردید   2/ 2ترازویی با دقت 

سپ  وزن متوسط ت  میوه، وزن میوه در بوتاه و  

وزن میوه در واحد سط  برای هر کرت باه دسات   

 22ها در آون با دمای پ  از خش  شدن دانه.آمد

ساعت،برای محاسابه   2 به مدت  سلسیوسدرجه 

وزن هزار دانه،پنج نمونه از بذرهای مربوط به هار  

کرت به طور تصاادفی برداشات گردیاد و از هار     

. عدد بذر شمار  شاد، تاوزین گردیاد    322م کدا

  گیری از این پانج نموناه آن را در   بعد از میانگین

ضارب نماوده و باه ایان ترتیا  وزن هازار داناه        

برای تعیین تعداد دانه در هر میاوه،  .محاسبه گردید

ها جدا و شکافته شد و ازهر کرت پنج میوه از بوته

ورت های آن کرت باه صا  های هر ی  از میوهدانه

-سپ  از طری  میاانگین . جداگانه شمار  گردید

های ت  میاوه در هار کارت باه     گیری، تعداد دانه

برای تعیین عملکرد دانه در واحد سط ، .دست آمد

هر ( مترمربع پنجاز )آوری شده های جمعابتدا میوه

ها با چاقوی تیازی شاکافته شادند و    ی  از کرت

و ساته شاده   ها شها بعد از خارج شدن از میوهدانه

خشاا   درجااه سااانتی گااراد 93تااا  92در دمااای 

ها بعد از خش  شدن به آزمایشاگاه  دانه. گردیدند

 22ساااعت در آون  2 منتقاال شاادند و بااه ماادت 

. گراد تا ثابت شدن وزن قارار گرفتناد  درجه سانتی

بااا اسااتفاده از  دانااه هااادر مرحلااه بعااد وزن کاال 

بااه دساات آمااد و در ( گاارم 2/ 2)تاارازوی دقیاا  

مربع و ها بر حس  گرم در مترنهایت وزن کل دانه

ها در هر بوته بارای هار کارت باه طاور      وزن دانه

 .جداگانه محاسبه گردید

تجزیه و تحلیل داده ها، بار اسااس مادل آمااری      

 SASطرح مورد استفاده و به کم  نرم افزار آماری 

مقایسه میانگین ها با اساتفاده از آزماون    .انجام شد

درصاد   پانج ای دانکن در سط  احتمال چند دامنه

بارای رسام نمودارهاا از نارم افازار      . انجام گرفت

Excel استفاده گردید. 

 نتایج و بحث  

 وزن هزار دانه

نشاان  ( 9جادول  )ها نتایج تجزیه واریان  داده

که اثر سطوح کود شیمیایی، نوک کود زیستی و داد 

 اثر متقابل دو تیمار بار وزن هازار داناه معنای دار    

در ( Jehan et al, 2007)جهاان و همکااران   . نبود

مطالعه اثر سطوح مختل  کود دامای و اساتفاده از   

قایم باار تولیااد ارگانیا  کاادوی پوساات کاغااذی   

گزار  کردند وزن هزار دانه این گیااه نسابت باه    

. دهاد سطوح مختل  کود دامی واکنشی نشان نمی

 ,Rzvanymoqdm et al)مقدم و همکاران رضوانی

نیز در مطالعه اثر تاری  کاشت و تیمارهای ( 2008
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مختلا  کااودی بار عملکاارد، اجازای عملکاارد و          

درصد روغن دانه گیاه کرچ  بیان داشتند که وزن 

های کود آلای و  دانه این گیاه تحت تأثیرتیمار 22 

 . گیردشیمیایی قرار نمی

 تعداد دانه در میوه

بر اساس نتاایج جادول تجزیاه واریاان  داده     

اثر سطوح کاود شایمایی، ناوک کاود      (2ول جد)ها

زیستی و اثر متقابل دو تیمار بر تعداد دانه در میاوه  

 .معنی دار بود%  در سط  احتمال 

مقایسه میانگین ترکیبات تیماری ساطوح کاود   

شاایمایی و نااوک کااود زیسااتی نشااان داد در کلیااه 

تیمارهای کود زیستی با افزایش سط  کود شمیایی 

درصد، بر تعداد دانه 22 سط   به( شاهد)از  صفر 

هر چند ایان افازایش تنهاا در    . در میوه افزوده شد

( عدم کاربرد کود زیستی)سط  شاهد کود زیستی 

در مطالعاه حاضار   . از لحاظ آماری معنی دار باود 

+ نیتروکارا + ترکی  تیماری کود زیستی کمپوست 

 22 و  32در ترکیا  باا ساط        فسفاته باارور  

ایی باالترین تعداد دانه در میوه را درصد کود شیمی

همچنین باین دو  (.  شکل )به خود اختصاص داد 

+ ترکی  مذکور و ترکی  کود زیساتی کمپوسات   

و عادم کااربرد کاود       فسفاته باارور  + نیتروکارا 

از لحاظ آماری (سط  صفر کود شیمیایی)شیمیایی 

اختالف معنی داری وجود نداشت که بیاانگر ایان   

کاربرد ترکیبی  سه نوک کود زیساتی   نکته است که

توانسته است اثر فقدان کودهای شیمیایی را جبران 

 . کند

افزایش تعداد داناه در تیمارهاای تلفیقای ذکار     

شده احتماالً به دلیل تأمین بهتار عناصار باه ویاژه     

نیتااروژن در .باشاادنیتااروژن در ایاان تیمارهااا ماای

ساختمان کلروفیل نقش اساسای دارد و مهمتارین   

باشد و افزایش آن در ها مینصر در سنتز پروتئینع

شرایط مطلوب تا حد مشخصی، موجا  افازایش   

افازایش پاروتئین، توساعه    . گرددمیزان پروتئین می

افازایش ایان   . سط  رویشی گیاه را به دنباال دارد 

صفت، افازایش تولیاد ماواد فتوسانتزی را در پای      

با افزایش تولیاد ماواد فتوسانتزی،    . خواهد داشت

افاازایش یافتااه و در نهایاات عملکاارد  دانااهمیاازان 

همان طور  (.Rahmani et al, 2008)یابد افزایش می

گااردد زمااانی کااه مشاااهده ماای ( )کااه در شااکل 

کودهای زیستی همراه باا کاود آلای یاا شایمیایی      

مصرف شد، تعاداد داناه بیشاتری در میاوه تولیاد      

این امر احتمااالً باه دلیال افازایش جاذب      . گردید

باشد که باعف ر غذایی و رطوبت از خاک میعناص

افزایش مواد فتوسنتزی و تشکیل تعداد دانه بیشاتر  

در تیمارهااای (.Ojaqlu, 2007)شااود در میااوه ماای

کودهای زیستی تعداد دانه بیشتری نسبت به شاهد 

این امار احتمااالً از وجاود    (.  شکل )حاصل شد 
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های میکروبی در خاک یا ریزوسفر ناشای  جمعیت

هاای ماواد   شود که به برقاراری مجادد چرخاه   می

کاهش تعداد داناه در  . کندگیاه کم  می بهغذایی 

+ نیتروکاارا  + کود زیستی کمپوست میوه در تیمار 

را بادون کااربرد کاود شایمیایی        فسفاته باارور  

توان به کمبود نیتروژن معادنی در اوایال رشاد     می

 گیاه نسبت داد که از مصارف نیتاروژن باه وسایله    

های خاک جهت تجزیه ماواد آلای ناشای    میکروب

  (.Akbari et al, 2009)شود می

در  (Jehan et al, 2007) جهااان و همکاااران 

مطالعه اثر سطوح مختل  کود دامای و اساتفاده از   

قیم بر تولید ارگانی  کدو پوست کاغذی گازار   

تعداد داناه در میاوه ایان گیااه واکنشای       که کردند

بشیر . نشان نداد آلیکود  نسبت به سطوح مختل 

در مطالعاه تاأثیر    (Bashir et al, 2009)و همکاران 

کودهااای مختلاا  باار عملکاارد و کیفیاات گیاااه   

کیلاوگرم کاود    22گزار  کردند که کاربرد  گواوا

باه    NPK آلی به همراه ی  کیلوگرم کود شیمیایی

ازای هر بوته به افزایش تعداد دانه در میاوه منجار   

 .گرددمی

 باارد کااار کااه داشاات اظهااار میتااوان اینبنااابر

 کاود  درصاد  22 و  32هماراه  باه  زیستی کودهای

 جهات افازایش   در کاودی  تیماار  بهترین شیمیایی
                                                           

2. Psidiumguajaval 

 برای عملکرد .است کاغذی تخم کدوی تعداد دانه

متعادل  درگیاه، زایشی با رویشی رشد باید باال دانه

 طای  کامال  طور به را خود رشدی مراحل ها دانه و

 برقارار  زماانی  تعاادل  ایان  .شاوند  رگو باز  کرده

 رشاااد بااارای عناصااار الزم باااین کاااه میشاااود

رشااد  باارای عنصاارالزم بااا (نیتااروژن)رویشاای

 باکتریهااای. باشااد برقاارار تعااادل (فساافر)زایشاای

 این در شده گرفته بکار زیستی کودهای در موجود

 فسافر،  ن یار  معدنی عناصر تأمین ازطری  آزمایش

 گیااه،  بارای  ژننیتارو  ویاژه  باه  روی و م  آهن،

 داناه  عملکارد  درنتیجه تعداد دانه و افزایش باعف

در تحقیاااا   Rahimzade, , 2010)) میشااااوند

حاضرکمترین تعداد دانه در میاوه نیاز باه ترکیا      

عدم کااربرد کاود شایمیایی و    )شاهد هر دو تیمار 

 .تعل  داشت( کود زیستی
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 وزن میوه

 

د تجزیااه واریااان  داده هااا نشااان داد اثاار کااو

نوک کود زیستی و اثر متقابل دو تیمار بار   شیمایی، 

درصادمعنی    میانگین وزن دانه در  سط  احتمال 

بر اساس نتایج مقایسه میاانگین  (.2جدول )دار بود 

ترکیبات تیماری مشاهده شاد کاود هاای زیساتی     

در ترکی  باا    کمپوست، نیتروکارا و فسفاته بارور

تند وزن میوه هر سه سط  کود شیمیایی تنها توانس

عدم کااربرد  )را نسبت به تیمار شاهد هر دو تیمار 

افاازایش دهنااد و بااین ( کااود شاایمیایی و زیسااتی

ترکیبات مذکور و کاربرد جداگاناه کاود شایمیایی    

امااا کاااربرد . اخااتالف معناای داری مشاااهده نشااد

همراه  فسفاته بارور+ نیتروکارا + تلفیقی کمپوست

ری وزن میاوه  با کود شیمیایی به صورت چشم گیا 

در . را در مقایسااه بااا دیگاار تیمارهااا افاازایش داد 

+ مطالعه حاضر ترکیباات کاود زیساتی کمپوسات    

و  32هماراه باا ساط        فسفاته بارور+ نیتروکارا 

درصد کود شیمیایی باالترین وزن میوه را باه   22 

خود اختصاص دادند که نشااندهنده اثار افزایشای    

ت بار وزن  کود های شایمیایی، زیساتی و کمپوسا   

 (. شکل )میوه کدو تخم کاغذی است 

در تیمارهای تلفیقای، عرضاه ماداوم و پایادار     

عناصر معدنی باه گیااه، باه ویاژه نیتاروژن باعاف       

عنصار  . شاود افزایش رشد و در نهایت گلدهی می

فسفر نیز در کنار نیتروژن موج  رشاد زایشای و   

های باکتری(. Rhymzadeh, 2009)شوددهی میمیوه

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بر تعداد دانه در میوه - شکل 

Figure 1. Mean comparison of chemical fertilizer and bio- fertilizer  in terms of the effect 

on the number of seeds per fruit 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  ...حقگوي و همكاران؛ اثر روش هاي مختلف حاصلخيزي خاك                                                                               56

 

                                                           

 

در کود بیولوژی  نیتروکارا عالوه بر تثبیت  موجود

نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پر 

مصرف و ریز ماذی مورد نیاز گیاه، از طری  سنتز 

و ترش  مواد محرک رشد گیاه ن یر اکسین، ترش  

ها و غیره، رشد و بیوتی اسیدهای آمینه، انواک آنتی

را ساب   هاای هاوایی گیااه    توسعه ریشه وقسمت

از طرف دیگر اتصاال سایدروفور تولیاد    . شوندمی

ها به یون آهن و تشکیل کالت شده توسط باکتری

آهن، این عنصر غذایی را از دسترس انواک عوامال  

کناد و رشاد گیااه را    زای گیاهی خارج میبیماری

از (. Omedi et al, 2009)دهدمورد حمایت قرار می

ست از طری  طرف دیگر کودهای آلی همانند کمپو

هاای  ایجاد ی  محیط مناس  برای بقاای بااکتری  

تلقاای  شااده باعااف افاازایش رشااد و تکثیاار ایاان 

(.Kumar et al, 2009)شااوند هااا ماای باااکتری

 

 

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بر وزن میوه - شکل 

Figure 1. Mean comparison of chemical fertilizer and bio- fertilizer in terms of the effect on the 

number of weight of fruit 

 

نتایج این آزمایش با نتایج تحقیقات تعادادی        

-Al)ال هربی و وه  ا  .از محققان مطابقت دارد

Harbi and Wahb-Allah, 2006 )  نیز در بررسی اثار

ای زیستی تحت سطوح مختل  کود نیتروژن کوده

روی کدو تابستانه نشان دادند که کااربرد نیتاروژن   

کیلوگرم در هکتار در ترکی  با کاود   2  به میزان 

باالترین ( ازتوباکتر، آزوسپریلیوم وکلبسیال)زیستی 

باا ایان حاال    . وزن میوه در هر گیاه به دست آماد 
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گرم در کیلاو   2کاربرد کودهای زیستی به هماراه        

هکتار نیتروژن در مقایسه با سط  بااالی نیتاروژن   

کیلوگرم اختالف زیاادی باا هام دیگار      2  یعنی 

دهاد کااربرد کودهاای    نداشتند که این نشاان مای  

زیستی باعف کااهش مصارف کودهاای شایمیایی     

( Aroeay et al, 2000)آرویی و همکااران  . شودمی

به من وربررسی اثر سطوح مختل  کاود نیتاروژن   

روی برخاای صاافات گیاااه دارویاای کاادوی تخاام 

هاای  کاغذی گزار  کردند که باالترین وزن میاوه 

گارم در  کیلاو  23کدوی تخم کاغاذی در کااربرد   

اوالناای و اوددر .هکتااار نیتااروژن بااه دساات آمااد 

(Olaniyi and Odedere, 2009 )    طای بررسای اثار

کمپوست و نیتروژن معدنی بار رشاد، عملکارد و    

لمی اظهار داشتند که کاربرد ارز  غذایی کدوی ق

تن در  3/2کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه  92

ها هکتار کمپوست باعف افزایش وزن متوسط میوه

 .شودمی

 قطر میوه

در مطالعه حاضر اثر سطوح کود شایمیایی و         

اثر متقابل کود شیمیایی و کاود زیساتی در ساط     

جدول )بود درصد بر قطر میوه معنی دار   احتمال 

نتایج مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد (.2

+ نیتروکاارا  + ترکی  تیمار کود زیستی کمپوسات 

در ترکی  با هار ساه ساط  کاود        فسفاته بارور

درصد بیشاترین   22 و  32 ،(شاهد)شیمیایی صفر 

قطر میوه را در مقایسه با دیگر ترکیبات تیماری به 

ر میااوه نیااز در کمتاارین قطاا. خااود اختصاااص داد

عادم  )مطالعه حاضر به ترکی  شاهد هر دو تیماار  

اختصااص  ( استفاده از کود شیمایی و کود زیساتی 

 (. 9شکل )داشت 

+ نیتروکاارا  + در بررسی حاضار تیماار کمپوسات   

قطر میاوه را در مقایساه باا ساط         فسفاته بارور

درصد کود شیمیایی و ترکی  شااهد هار دو    22 

 .درصد افزایش داد  22/9و   2/8 تیمار به ترتی 

توان اظهاار داشات کاه    در توجیه این نتایج می

تأمین عناصر غذایی ماورد نیااز بارای رشاد گیااه      

ایفادیی و  . شاود افزایش قطار میاوه را ساب  مای    

در ( Eiffediyi and Remison, 2010)رمیساااون 

بررسی رشد و عملکرد خیار تحت تأثیر کودهاای  

که باالترین قطر میوه  آلی و غیر آلی گزار  کردند

 922تن در هکتار کود آلی به هماراه   2 در کاربرد 

بشیر و . به دست آمد NPKکیلوگرم در هکتار کود 

در مطالعاه تاأثیر   ( Bashir et al, 2009)همکااران  

کودهای مختل  روی عملکرد و کیفیت گیاه گواوا 

کیلوگرم کود آلی باه   22گزار  کردند که کاربرد 

به ازای هر  NPKوگرم کود شیمیایی همراه ی  کیل

هاای گیااه گاواوا    زایش قطار میاوه  گیاه باعاف افا  

 .گردد می
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 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بر قطر میوه -1شکل 

Figure 3. Mean comparison of chemical fertilizer and bio- fertilizer in terms of the effect on 

the number of fruit diameter 

 تعداد میوه در بوته

هااا نشااان داد کااه نتااایج تجزیااه واریااان  داده

داری تیمارهای کودی از لحاظ آماری تاأثیر معنای  

(. 2جادول  )روی تعداد میوه در هر بوتاه ندارناد   

یکی از مشکالت عمده تولید کدوی تخم کاغذی، 

. دهای اسات  وهعملکرد پایین آن به دلیل ضع  می

در گیاهان تیاره کادوییان باه ویاژه کادوی تخام       

کاغذی، با تشکیل و رشد اولین میوه، این بخش از 

گیاه به صورت مقصاد فیزیولاوژیکی قاوی بارای     

کناد و در نتیجاه   دریافت مواد فتوسنتزی عمل مای 

دلیال  . ساازد های بعدی را محدود مییل میوهتشک

اثر بازدارندگی تشکیل اولین میوه و رشاد آن روی  

های بعدی در تیره کدوییان هناوز باه وضاوح    میوه

جهاان و  (. Golypori et al, 2006)روشان نیسات   

در مطالعه اثر سطوح ( Jehan et al, 2007)همکاران 

 مختلاا  کااود داماای و اسااتفاده از قاایم باار تولیااد

ارگانی  کدوی پوست کاغاذی نشاان دادناد کاه     

تعداد میوه در بوته در سال اول آزمایش تحت تأثیر 

مقادیر کود دامی قرار نگرفات ولای در ساال دوم    

تان در هکتاار کااود    2 و  3 آزماایش از ساطوح   

پااوری و قلاای. داماای میااوه بیشااتری حاصاال شااد

نیز در بررسی اثر ( Golypori et al, 2006)همکاران 

نیتروژن و هرس ساقه روی عملکرد و اجزای کود 

عملکرد کدوی تخم کاغذی مشاهده کردند که بین 

کیلااوگرم نیتااروژن در   22 و  22 سااطوح کااود  

تعااداد میااوه در بوتااه اخااتالف    هکتااار از ن اار 

هاای باه   داری وجود ندارد، ولی تعاداد میاوه   معنی

ده از ایاان سااطوح کااودی اخااتالف   دساات آماا 

 .شان دادداری را با شاهد ن معنی
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 عملکرد میوه در واحد سطح      

هاا  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریاان  داده 

مشاهده شد اختالف بین ساطوح کاود   ( 2جدول )

شیمیایی، نوک کاود زیساتی و اثار متقابال باین دو      

تیمار از لحاظ اثر بر عملکرد میوه در سط  احتمال 

 .درصد معنی دار بود  

کیبات تیماری بر اساس نتایج مقایسه میانگین تر

سطوح کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بار  

عملکرد میوه مشاهده شد ترکی  کاود شایمیایی و   

کود زیستی اثر افزایشی بار عملکارد میاوه داشاته     

اساات عملکاارد میااوه واکاانش مثبتاای بااه ترکیاا  

در .کودهای شایمیایی و زیساتی نشاان داده اسات    

تحقیاا  حاضااراگر چااه دو ترکیاا  کااود زیسااتی 

هماراه باا      فسفاته باارور + نیتروکارا + مپوستک

درصاد کاود شایمیایی بااالترین      22 و  32سط  

عملکرد میوه را به خود اختصاص دادند اماا  باین   

ترکیبات مذکور و کااربرد کاود زیساتی نیتروکاارا     

درصد کود شایمیایی اخاتالف معنای    22 همراه با 

کمتارین عملکارد میاوه نیاز در     . داری دیده نشاد 

حاضاار بااه سااط  شاااهد هاار دو تیمااار   تحقیاا 

 (.2شکل )اختصاص داشت 

باا  ( 2شاکل  )گردد طوری که مشاهده میهمان

کاربردکودهای زیستی یا آلی باه تنهاایی عملکارد    

ها کمتری به دست آمد در حالی که کاربرد تو م آن

. با کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد موثر باود 

مختلاا ،  در تیمارهااای تلفیقاای از منااابع کااودی 

شاود و در  عناصر غذایی مورد نیاز گیاه تأمین مای 

. یاباد نتیجه ماده خش  و عملکرد میوه افزایش می

افزایش عملکرد ناشی ازکااربرد کودهاای زیساتی    

بیانگر این مطل  است که کاربرد کودهای زیساتی  

ی هاا ضمن بهبود ساختار و فعالیت میکروارگاانیزم 

یاه به آب و مفید خاک، موج  دسترسی مطلوب گ

شود و در نهایات  عناصر غذایی ماکرو و میکرو می

 ,Darzi et al)گاردد  باعف افزایش عملکرد گیاه می

2006.) 

 

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بر  عملکرد میوه -3شکل 

Figure 4. Mean comparison of chemical fertilizer and bio- fertilizer in terms of the effect on 

the number of fruit yield 
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از طرف دیگر باا کااربرد کمپوسات در خااک،     

وضعیت تخلخل و نفوذپذیری خااک بهباود پیادا    

در حالتی که خاک، فشرده و از نفوذپذیری . کندمی

اکسااید کااربن کماای برخااوردار باشااد، تجمااع دی

این امر عاالوه بار    یابد وپیرامون ریشه افزایش می

شاود، از جاذب   این که ساب  خفگای ریشاه مای    

عناصر غذایی که نیاز باه انارژی متابولیا  دارناد     

آورد و در نهایت باعاف افات   ممانعت به عمل می

 ,Gholamhosseini et al)شااود عملکاارد ماای 

مقادیر زیاادی ماواد آلای تولیاد      کمپوست،(.2008

اوی شاوند و حا  کنند که به راحتی تجزیاه مای   می

مقادیر زیادی نیتاروژن، فسافر، پتاسایم و گاوگرد     

منابع زیستی مانند کود آلی در مخلاوط باا   . هستند

خیزی خاک و توانند به حاصلکود شیمیایی نیز می

افزایش تولید منجر شوند، زیارا ایان مناابع بیشاتر     

کنناد و  نیازهای غذایی مورد نیاز گیاه را تأمین مای 

محصول را افزایش بازده جذب مواد غذایی توسط 

بنابراین با توجاه  (. Majidian et al, 2008)دهند می

به نقش و اهمیت هر کادام از کودهاای زیساتی و    

آلی اگر این کودها به صورت تلفیا  باا هام و باا     

کودهای شیمیایی استفاده گردند بیشاترین تاأثیر را   

 .در افزایش عملکرد خواهند داشت

-Al-Harbi and Wahb)ال هرباای و وهاا  ا  

Allah, 2006 )    نیز در بررسی اثار کودهاای زیساتی

تحت سطوح مختل  کاود نیتاروژن روی کادوی    

تابستانه نشان دادند که کاربرد نیتاروژن باه میازان    

کیلوگرم در هکتار در ترکی  با کاود زیساتی    2  

باااالترین ( ازتوباااکتر، آزوسااپریلیوم و کلبساایال  )

ا این حاال  ب. عملکرد میوه در هر گیاه به دست آمد

کیلاوگرم در    2کاربرد کودهای زیستی به هماراه  

هکتار نیتروژن در مقایسه با سط  بااالی نیتاروژن   

کیلوگرم اختالف زیاادی باا هام دیگار      2  یعنی 

دهاد کااربرد کودهاای    نداشتند که این نشاان مای  

زیستی باعف کااهش مصارف کودهاای شایمیایی     

 ,golypori et al)پاوری و همکااران   قلای . شودمی

طاای بررساای اثاار هاارس ساااقه و سااطوح  ( 2006

مختل  نیتروژن روی گیااه کادوی تخام کاغاذی     

گزار  کردند که با افزایش سطوح کود نیتروژن از 

کیلاوگرم در هکتاار عملکارد میااوه     22 صافر تاا   

 .کندافزایش پیدا می

 عملکرد دانه در میوه

در مطالعه حاضر اثر سطوح کاود شایمیایی،          

ستی و اثر متقابال دو تیماار در ساط     نوک کود زی

بار عملکارد داناه در میاوه معنای دار      %   احتمال 

با توجه به نتاایج مقایساه میاانگین    (. 2جدول )بود

+ تیمارها ترکی  تیمااری کاود زیساتی کمپوسات    

و   32همااراه بااا     فساافاته بااارور + نیتروکااارا 

درصد کود شیمیایی عالوه بر اینکاه بااالترین   22 

ه را به خود اختصاص داد میزان صفت عملکرد دان
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دو تیماار  ر را در مقایسه با ترکی  شاهد هار مذکو      

که کمترین عملکارد داناه در میاوه را داشات  باه      

شاکل  )درصد افزایش داد  23/82 و 3/82 ترتی  

3). 

با توجه به نتایج تحقی  حاضر عملکرد دانه در 

تیمارهای تلفیقی بیشتر از ساایر تیمارهاای کاودی    

ان، دلیاال افاازایش عملکاارد در  پژوهشااگر. بااود

هاای تلفیقای کاود شایمیایی و آلای را باه        سیستم

همخوانی داشتن بیشتر بین نیتروژن قابل دساترس  

در اوایال  . دهناد خاک و نیازهای گیاه نسابت مای  

رشد که نیاز غذایی گیاه کم است، میازان نیتاروژن   

معدنی کودهای آلی کمتر از کود شایمیایی اسات،   

حل رشد زایشی به علت تداوم فرآیناد  ولی در مرا

-تری ادامه میمعدنی شدن، جذب تا مدت طوالنی

کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک، افزایش . یابد

هااای ظرفیاات نگهااداری آب، افاازایش فعالیاات  

میکروبی و آنزیمای و آزاد ساازی عناصار غاذایی     

موجود در کلوئیدهای خاک نیز از دالیال افازایش   

فیقی کودهای شیمیایی و های تلعملکرد در سیستم

 (. Akbari et al, 2009)باشد آلی می

 

 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری کود شیمیایی و کود زیستی از لحاظ اثر بر  عملکرد دانه در هر بوته -0شکل 

Figure 5. Mean comparison of chemical fertilizer and bio- fertilizer in terms of the effect on the 

number of fruit yield 

برای افزایش عملکرد دانه، باید رشد رویشی و 

ها مراحل رشد خود زایشی گیاه متعادل باشد و دانه

را به طور کامل طی نمایناد و ایان تعاادل زماانی     

شاود کاه باین عناصار الزم بارای رشاد       برقرار می

و عنصر الزم برای رشد زایشای  ( نیتروژن)رویشی 

(. Bashan et al, 1992)رقرار باشاد  تعادل ب( فسفر)

تاوان اظهاار   گیری کلای مای  بنابراین در ی  نتیجه

داشت زمانی که کودهای زیستی همراه با کودهای 

روناد عملکارد داناه از    آلی و شیمیایی به کار مای 

طری  تأمین کافی عناصر غاذایی طای رشاد گیااه     
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کود هاای شایمیایی در برگیرناده    . یابدافزایش می

عنصر پرمصرف بارای گیاهاان هساتند و     تنها چند

دامنه گسترده نیاز گیاهان به دیگر عناصر مورد نیاز 

را تأمین نمی کنند  در صورتی که مواد آلی و کاود  

های زیستی عالوه بر فراهمی عناصر پرمصارف  و  

کم مصرف کاه نقاش کلیادی در تاأمین نیازهاای      

غدایی گیاهان دارناد شارایط خااک را نیاز بهباود      

و موجاا  بهبااود خصوصاایات رشاادی   بخشاایده

 . گیاهان خواهند شد

این نتایج با تحقیقات دیگر محققان، شااهین و  

در بررسی کاربرد ( Shaheen et al, 2007)همکاران 

تلفیقی کودهای زیستی و نیتروژن معدنی همراه باا  

پاشی گیاه بامیه نشاان دادناد کاه عملکارد     محلول

یتاروژن  درصاد کاود ن   32غالف بامیاه در کااربرد   

ازتوباکتر + مورد نیاز گیاه از منبع سولفات آمونیوم 

درصدی کود  22 یا آزوسپریلیوم نسبت به کاربرد 

ایان  . داری داردنیتروژن بدون تلقی ، افزایش معنی

الذکر در تثبیت ی فوقافزایش به توانایی باکتری ها

نیتروژن، افزایش تحرک عناصر غاذایی و افازایش   

. ه به عناصر غذایی مربوط باود قابلیت دسترسی گیا

( El-Kramany et al, 2007)ال کرامانی و همکااران  

نیز اظهار داشتند که بیشترین عملکارد داناه باادام    

کاود  % 3 + زمینی درتیماار تلفیقای کاود زیساتی    

اذان و . آماد کود حیوانی باه دسات   %23+ شیمیایی

بیاان داشاتند کاه    ( Azzan et al, 2009)همکااران  

یزان عملکرد دانه رازیانه در تیمار تلفیقی باالترین م

باا کاود   ( ازتوبااکتر و باسایلوس  )کودهای زیستی 

رادوان و اواد . آیدشیمیایی یا کود آلی به دست می

(Radwan and Awad, 2002 )   طای تحقیقای روی

بادام زمینی، اظهاار داشاتند کاه کودهاای زیساتی      

در ترکی  باا مناابع   ( آزوسپریلیوم و سودوموناس)

ختل  کود آلی به افزایش میزان عملکرد این گیاه م

در مقایسه با کاربرد تنهاای کاود آلای و شایمیایی     

 .شودمنجر می

 

 نتیجه گیری

در بررسااای حاضااار باااین تیماااار ترکیبااای       

هماراه باا       فسفاته باارور + نیتروکارا + کمپوست

درصد مصرف کود شایمیایی از لحااظ    22 و  32

وه، وزن میاوه، قطرمیاوه و   صفات تعداد دانه در می

عملکرد میوه اختالف معنی داری وجود نداشت و 

+ نیتروکاارا  + ترکی  تیمااری تیمااری کمپوسات   

درصاد کاود    32هماراه باا مصارف     فسفاته بارور

شیمیایی عملکارد داناه در میاوه را در مقایساه باا      

درصد کود شایمیایی بادون اساتفاده از     22 تیمار 

ر مقایسه با شاهد هر درصد و د 98/29کود زیستی 

درصاااد افااازایش  82/ 2دو تیماااار باااه ترتیااا 

توان نتیجه گرفت کاه کمپوسات و   داد،بنابراین می
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کودهای زیستی باه تنهاای و حتای در ترکیا  باا            

درصادکودهای   22 یکدیگر نمی توانند جایگزین 

توان آنها را به عنوان مکمل شیمیایی شوند بلکه می

کدوی تخام   جهت افزایش هر چه بیشتر محصول

 داشت اظهار توان می کاغذی استفاده کرد،  بنابراین

 وشایمیایی  کودهاای زیساتی   از تلفیقی استفاده که

 ای بارای  تاذیاه  سیستم بهترین کردن فراهم ضمن

 کااهش  باعاف  میوه، و دانه عملکرد افزایش و گیاه

 کشااورزی  راستای در شیمیایی کودهای از استفاده

 زیساات هااای دگیآلااو کاااهش و درنتیجااه پایاادار

  .دشو می مصرف آنها از ناشی محیطی

 

 

 

 

 

 تجزیه واریانس صرات مورد بررسی( 3جدول
Table 4) Variance analysis of the characteristics 

 میانگین مربعات   

Mean of square 

  

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

وزن هزار 

 دانه

تعداد دانه 

 در میوه

 عملکرد دانه  عملکرد میوه  میوه  تعداد قطر میوه وزن میوه

S.O.V D.F 

1000 

kernel 

weight 

Number 

of seeds 

per fruit 

average 

weight 

of fruit 

Fruit 

diameter 
Number 

of fruits  Fruit yield  grain yield 

 تکرار

Replication 
2 300.19

ns
 991.39

ns 0.41
ns

 16.31
ns

 0.0050
ns 0.24

ns 11.22
ns

 

 میاییکود شی

FertilizerChe

mical 

2 247.79
ns 

**

14573.88 
**

0.86 **
140.23 0.064

ns 
**

4.65 
**

40.61 

 کود زیستی

Bio- fertilizer 
4 285.32

ns
 

23218.23

** 
**

1.03
 

25.85
ns 

0.05
ns

 3.47** 35.15
** 

* کود شیمیایی 

 کود زیستی

Chemical* 

Bio- fertilizer 

8 217.11
ns

 
17536.63

**
 

**
0.96
 

178.55** 0.08
ns

 4.12** 74.25** 

خطا 

Experimental 

error 

30 259.78 2262.20 0.136 30.21 0.096 0.78 8.82 

C.V (%) - 11.18 18.53 18.55 10.16 15.01 19.13 7.21 
ns ، * و % 3به ترتی  معنی دار در سط  احتمال  **و . % 

ns,* , ** are significant at 0.05 and 0.01, respectively ns  
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