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Abstract 

Background and Objective: In sustainable agricultural systems, there is a huge interest in reducing the 

chemical fertilizers input which pollute the environment and with their residues in soil and food resoures threat 

human health.  

 

Materials and Methods: In order to evaluate the effects of organic fertilizer (control, 30 ton.ha-1 cow manure 

and 15 ton.ha-1 vermicompost), and foliar treatment (control, 50 mg.L-1 Salicylic acid (SA), 2CC/Litter algae 

extract) on the growth and productivity of two native (Tabriz and Esfahan) pumpkin clones, a factorial experiment 

as randomized complete block design with 3 replications was conducted during the 2018- 2019 under field condition. 

 

Results: The results showed that plant height, leaf area, leaves number, total flower number, fruit number, P 

and K content were affected by the organic fertilizers, and algae extract foliar spray. P content was affected by 

the clone type and, the tap data belonged to Tabriz clone. The fresh and dry weight of plants, total flower 

number and fruit number were affected by organic fertilizer and interactions of year × clone. Plant weight was 

influenced by organic fertilizer × algae extract and salicylic acid spray. Vermicompost × algal extract increased 

Plant dry weight up to 29%. The yield was influenced by the interactions of year × clone, year ×fertilizer, clone 

× fertilizer and the individual effects of organic fertilizer. Fertilizes × algal extract increased the plants up to 

64% yield compared to control. Furthermore, fertilizer × algal extract in the second year, and with Tabrize 

clone improved the fruit dry weight compared to the control up to 22%. Soil based organic fertilizer application 

with foliar use of algae extract and the organic fertilizer × alicylic acid increased chlorophyll a and b content. 

Chlorophyll a content was the most during the second year.  

 

Conclusion: Organic fertilizer with algal extract improved growth and yield of pumpkin plants.  
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 عصاره جلبک دریایی و پاشی اسید سالسیلیکو محلول آلیکود خاکی کاربرد تاثیر 

 (Ascophyllum nodosum) دو توده کدوی بومی بر رشد و عملکرد (Cucurbita pepo) 
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 چکيده
استفاده از کودهای شیمیایی  باشد.امروزه در کشاورزی پایدار تمایل به کاهش استفاده از کودهای شیمیایی میاهداف: 
مواد غذایی اثرات مضری بر سلامت  در خاک و شیمیاییای ماندهدلیل وجود باقیآلودگی محیط زیست شده و بهموجب 

 انسان دارد. 
 

تن در هکتار کود  71تن در هکتار کود دامی و  31تاثیر کاربرد کودهای آلی )بدون کود، منظور بررسی به: هامواد و روش
سی در سی 2در لیتر اسید سالسیلیک، و  گرممیلی 11پاشی با محلول پاشی،پاشی )بدون محلولکمپوست( و محلولورمی

نای آزمایشی در قالب فاکتوریل برمب صفهان(تبریز و ا) کدوی تابستانی بومی دو تودهره جلبک( بر رشد و عملکرد لیتر عصا
 در مزرعه انجام شد. 7391-7391های های کامل تصادفی در سه تکرار در طی سالطرح بلوک

 
کل گل، تعداد میوه، تعداد ، تعداد برگبرگ، جام شده نشان داد که ارتفاع گیاه، سطح ننتایج حاصل از بررسی ا: هایافته

عصاره جلبک قرار  با اشیپمحلول و آلی هایکود کاربرد خاکی تحت تاثیر تیمارهای و محتوای پتاسیم محتوای فسفر
تر و خشک بوته، تعداد کل گل و تعداد میوه تشکیل شده تحت تاثیر اثر مستقل کود و اثرات متقابل دوجانبه وزن گرفت.
رار قو اسید سالسیلیک پاشی مارمارین قرار گرفت. وزن بوته تحت تاثیر کاربرد کودهای آلی با محلول توده بومی وسال 
د عملکردرصدی وزن خشک بوته شد.  29پاشی مارمارین موجب افزایش کمپوست با محلولتیمار کاربرد ورمی. گرفت

ایج براساس نتدر کود و اثر مستقل کود قرار گرفت.  رقم ،گیاه تحت تاثیر اثرات متقابل دو جانبه سال در رقم، سال در کود
درصد عملکرد گیاه نسبت به تیمار شاهد شد.  40پاشی مارمارین موجب افزایش حاصل تیمار کاربرد کود دامی با محلول

درصدی وزن خشک میوه  22تیمار کاربر کود دامی همراه با مارمارین در سال دوم کشت در توده تبریز موجب افزایش 
پاشی مارمارین و کاربرد خاکی کود دامی با با محلولهای آلی کاربرد خاکی کودنسبت به تیمار شاهد در همین گروه شد. 

تحت تاثیر سال نیز  a. محتوای کلروفیل شددر گیاه  bو  a روفیلمحتوای کلموجب افزایش  پاشی اسیدسالیسیلیکمحلول
 . قرار گرفت و بیشترین محتوای آن در سال دوم مشاهده شد

 
موجب  پاشی با عصاره جلبکهمراه محلولبه  شود که کاربرد کودهای آلییشنهاد میپدر کل چنین  گيري کلی:نتيجه

 بومی کدو شد.های رشدی و عملکرد دو توده بهبود پاسخ
 ، محتوای مواد جامد محلولمحتوای عناصر ،کلروفیل ،عملکرد کدوی تابستانی،کليدي:  واژه هاي

 

 مقدمه 

های رشد گیاهی نقش مهمی در کنندهاستفاده از تنظیم    
اسید سالیسیلیک با تأثیرات هورمونی  رشد گیاه دارد.

 ،تحریک رشد ریشه، در رشد و نمو گیاهخود نقش زیادی 
فظ ح فعالیت آنزیمی، انتقال مواد غذایی، سرعت فتوسنتز،

 اهمقاومت در برابر آفات و بیماریی سلول، تمامیت غشا
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اه در گی بازداری از تولید اتیلن را دارد این ترکیب موجب
ند کمحصول کمک می افزایش کمیت و کیفیتشده و به 
( . 2114و ونگ و همکاران  2111مونزورگلو )ساناکی و 

-نتایج بررسی انجام شده در کدو نشان داد که محلول

پاشی گیاه با اسید سالسیلیک موجب کاهش اثرات منفی 
 (.2121 شورا -دمای بالا در گیاه شد )ال

های زیستی در کشاورزی مدرن کاربرد محرک
 Ascophyllumای )مانند عصاره جلبک دریایی قهوه

nodosumهای زیستی غیرزنده ( موجب کاهش تاثیرتنش
عصاره جلبک ترکیبی پیچیده شامل: شود. به گیاه می

-های گیاهی، برازینواستروئیدها، بتائین، پلیهورمون

باشد. آمینو عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف می
وجود ترکیبات متنوع شیمیایی در عصاره جلبک موجب 

یاه شده است )استریک و بهبود رشد گیاه و عملکرد گ
در تحقیق انجام شده در گیاه سورگوم (. 2121همکاران 

مشخص شد که کاربرد عصاره جلبک موجب افزایش 
نتایج مشابهی (. 2171عملکرد گیاه شد )سوفی و همکاران 

درخصوص افزایش عملکرد گیاه در اثر کاربرد عصاره 
جلبک در گیاه رازک گزارش شد )آفنسون و همکاران 

تیمار با عصاره جلبک موجب کارایی بهتر (. 2127
ای گیاه و کارایی آب نسبی ، حرکات روزنهIIفتوسیستم 

شود. در بررسی انجام شده در گیاه گیاه می
 .Aآرابیدوپسیس مشخص شد که استفاده از عصاره 

nodosum  های تنش آبی موجب تغییر در بیان ژن  تحت
مرتبط با بیوسنتز اسید آبسیزیک و سیستم دفاع آنتی 

 (. 2171اکسیدانی گیاه شد )سانتانلو و همکاران 
کمپوست نقش مهمی کاربرد کودهای دامی و ورمی     

در تامین مواد غذایی خاک و سلامت خاک دارد. ارزان 
بودن و دردسترس بودن کودهای دامی و همچنین تاثیر 

وصیات کمی و کیفی میوه نسبت به ها در بهبود خصآن
-کودهای شیمیایی موجب افزایش تمایل به استفاده از آن

کمپوست (. ورمی2171ها شده است )ونگ و همکاران 
دلیل دارا بودن تخلخل بالا، بهبود ظرفیت نگهداری آب به

در خاک، هوارسانی خوب به خاک، بهبود زهکش خاک، 
سیم قابل تبادل در افزایش کربن آلی در خاک، افزایش کل

خاک، افزایش نیترات، فسفات و  سایر عناصر غذایی نقش 
در  .(2174مهمی در رشد گیاهان دارد )جندو و همکاران 

( مشخص شد 2171)  اولالیکان شده توسطبررسی انجام
تنها موجب بهبود خواص استفاده از کودهای آلی نه که

د و رششود بلکه به بهبود فیزیکی و شیمیایی خاک می
در تحقیق انجام شده در چای  کند.عملکرد گیاه کمک می

تن کود دامی در  71ترش مشخص شد که کاربرد 
پروروش گیاه موجب افزایش عملکرد، محتوای 

قیومی محمدی و در گیاه شد ) Cنتوسیلنین، ویتامین آ
 (.2179اسدی قارنه 

گیاهی متعلق به .Cucurbita pepo L) ) یکدوی تابستان 
این گیاه یکی از  است. ( Cucurbitaceae) خانواده کدوییان

 ال-)ابد ال دباشخوراکی در دنیا می هایصیفیترین مهم
 ،E، Cکدو حاوی مقادیر بالایی ویتامین (.2173و همکاران 

B6 ،نیاسین، تیامین و مواد معدنی مثل پتاسیم، منیزیم ،
 استی و ترکیبات آل فیبر بالا، فسفر، کلسیم، آهن و منگنز

سلامتی  ،کاهش قند خون، که نقش مهمی در سلامتی فرد
 جلوگیری از سرطان و تقویت سیستم ایمنی بدن ،قلب
 و 2171تامر و همکاران  ؛ 2111)بوس و همکاران  دارد

 (. 2173محسن و همکاران 
فزایش عملکرد و تولید محصولی باکیفیت بالا از ا

. با توجه استمحصول  اناهداف عمده اغلب تولیدکنندگ
جات لازم است تا تدابیری در به مصرف بالای صیفی

فرض  راستای تولید محصولات سالم اندیشیده شود.
پاشی با عصاره جلبک محلول براین است که

(Ascophyllum nodosum)  های دلیل دارا بودن محرکبه
زیستی نقش موثری در رشد و عملکرد گیاه از طریق 

، فتوسنتزی و جذب فرایندهای فیزیولوژیکیبهبود 
گیاه داشته باشد. از طرفی اسید سالسیلیک  عناصر غذایی

های درونی گیاه است که نقش مهمی در کنندهاز تنظیم
منظور ارزیابی نقش بهبود رشد و عملکرد گیاه دارد. لذا به

اسید سالسیلیک و عصاره جلبک بر رشد و عملکرد کدو 
ای طراحی شد همچنین ورت مزرعهصآزمایش حاضر به

-کودهای آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکو
ارزیابی  هدف از بررسی حاضر، لذاشمیایی خاک دارند.  

-بهتنهایی یا به صورت ترکیب تاثیر کاربرد کودهای آلی

عصاره جلبک و اسید سالسیلیک در پرورش گیاه شده با 
در صورت حصول به نتیجه مطلوب از نتایج باشد تا می

حاصل از بررسی حاضر در بخش ترویج کشاورزی 
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استفاده شود تا گام موثری در راستای کاهش کودهای 
 .کدو برداشته شودشیمیایی در پرورش 

 

  هامواد و روش 
ا پاشی بمنظور بررسی تاثیر کودهای آلی و محلولبه     

بر رشد و برخی صفات  عصاره جلبک و اسید سالسیلیک
 ایزمایش مزرعهآدو ، فیزیولوژیک دو توده کدوی بومی

آزمایش  در قالب 7391 و 7391های جداگانه در طی سال
در های کامل تصادفی فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک

 ؛متر 7301) ارتفاع از سطح دریا،  شهرستان آذرشهر
 شد.انجام  درجه شرقی( 91/01درجه شمالی و  100/31

-سانتی 31های خاکی از عمق قبل از کاشت گیاه نمونه

های فیزیکی و متری خاک تهیه و جهت شناخت ویژگی
به مشخصات  شیمیایی خاک به آزمایشگاه ارسال شد

و به  7در جدول  و کود مورد استفاده در آزمایش خاک
. شده است آورده 2مشخصات دمایی منطقه در جدول 

شامل  ،کود آلی هایتیمار ،ربهادر  بعد از شخم مزرعه
تن در هکتار(  31کود دامی ) تیمار بدون کاربرد کود آلی،

های کرتبه تن در هکتار(  71کمپوست )و کود ورمی
بعد از افزودن کودهای آلی به  مورد نظر اضافه شد.

طول  .متر مربع احداث شد 74های به اندازه کرت ،خاک
متر و عرض هر پشته یک متر  0هر پشته در هر کرت، 

 .متر در نظر گرفته شدسانتی 11ها فاصله بین بوته بود و
قبل از کاشت به مدت دو روز در داخل حوله بذور کدو 

بعد از دو روز قرارگیری داخل حوله مرطوب قرار گرفت. 
اردیبهشت ماه هر دو  21مرطوب به صورت مستقیم در 

مزرعه کاشته شد. در هر چاله کاشت دو بذر سال در 
. ها تنک شدسبز شدن بذر یکی از آنقرار گرفت و بعد از 

گیاه با عصاره جلبک و  پاشیمحلولبعد از رشد گیاه 
)عصاره جلبک  کود مارمارینانجام شد.  اسید سالسیلیک

)مشخصات جلبک ] (Ascophyllum nodosum ییدریا
 14/1درصد، کلسیم  74بر درصد،  7/1دریایی: منیزیم 

درصد، نیتروژن  17/1درصد، سیتوکنین  21درصد، آهن 
درصد، پتاسیم محلول  11/1درصد و اسید فسفریک  7/1
 از شرکت آرمان سبز آدینه تهیه شد. [درصد( 2/0

پاشی شامل تیمار تیمارهای مورد استفاده در محلول
 سی کود مارماریندو سیپاشی )آب مقطر(، محلول نبدو

 اسید سالسیلیک گرم در لیترمیلی 11و  آب در هر لیتر
د. ش پاشی دو مرتبه در طی فصل رشد تکراربود. محلول

روز بعد از  24) برگی چهاردر مرحله  پاشیاولین محلول
 برگی انجام شد 4پاشی دوم در مرحله محلولو  کاشت(

 14اولین برداشت محصول . (2121وجودی مهربانی )
ها هر هفته یکبار برداشت .کاشت انجام شدروز بعد از 

ای برای از آبیاری قطره. تکرار گردیددر طی فصل رشد 
های هرز در مبارزه با علف .آبیاری مزرعه استفاده شد

منظور به .صورت مکانیکی انجام شدطی فصل رشد به
عنوان نمونه خشک گیاه، دو گیاه بهتر و گیری وزناندازه

انتخاب شد. از هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه 
ها از محل طوقه گیاه )سطح بستر کشت( بریده شده نمونه

گیری وزن گیاه با و در دمای اتاق خشک شدند. اندازه
( BBI41, Boeco, Germanyاستفاده از ترازوی دیجیتال )

 11تا  41تعداد برگ در بوته در بازه زمانی  انجام شد.
از کاشت شمارش شد. به منظور شمارش تعداد روز بعد 

انتخاب و تعداد گل و میوه  تکرارگیاه از هر  دوگل و میوه 
ها به عنوان ها و میوهشمارش شد از میانگین تعداد گل

سطح .داده نهایی برای تعداد کل گل و میوه استفاده شد
ساخت  CI-202برگ به کمک سطح برگ سنج پرتابل )

 گیری شد. آمریکا( اندازه

  
محتوای قند محلول با  محتواي مواد جامد محلول کل:

( Erma, Tokyo, Japanاستفاده از رفرکتومتر دستی )
 گیری شد.اندازه

 
 71لیتر آب میوه با میلی 2بدین منظور : اسيدیته کل

با  7/1به  pHلیتر آب مقطر مخلوط شد و تا رسیدن میلی
نرمال عمل تیتراسیون ادامه یافت. مقدار  7/1سود 

 ریکسیتاسیدیته قابل تیتراسیون بر حسب مقدار اسید 
 بیان شد.

برگ  bو  aکلروفیلگیری مقدار اندازه :محتواي کلروفيل 
ا ( ب2117) پرچزکوا و همکاران با استفاده از روش

 انجام گرفت.  ( T80+, Chinaاستفاده از اسپکتروفتومتر )
: از روش فلایم فتومتری گيري عناصر برگاندازه

(Corning, 410, England) گیری محتوای برای اندازه
، Corning, 410, England)پتاسیم و دستگاه جذب اتمی )
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گیری محتوای سیلیس استفاده شد. ازت برای اندازه
اندازه (.7991ها به روش کجلدال تعیین شد )اواک نمونه

رنگ زرد مولیبدات ) ی فسفر به روش کالریمتریگیر
سی سی از محلول عصاره حاصل از  1مقدار : وانادات
میلی لیتر ریخته و  71را به داخل بالن ژوژه  نمونههضم 

وانادات  -سی سی به آن محلول آمونیوم مولیبدات 1
اضافه کرده و به حجم میرسانیم. سپس میزان جذب را 

نانومتر  011با طول موج  با دستگاه اسپکتروفتومتر
 (. 7947) چپمن و پرات  میخوانیم

های ها: دادهی دادهی تجزیهطرح آماری و نحوه    
افزارهای آماری حاصل از آزمایش با استفاده از نرم

MSTATC ی میانگینمورد تجزیه قرار گرفت. مقایسه-

های تیمارهای مختلف به کمک آزمون دانکن صورت 
 گرفت. 

 
 

 کودهاي آلی و مورد استفاده در پژوهش حاضرو  خاکهاي عناصر و برخی از ویژگی -1جدول 
 ورمی کمپوست کود دامی خاک واحد ویژگی خاک

 91/1 1/1 11/1 % نیتروژن

 11/1 31/1 14/1 % فسفر

 2/7 01/1 9/1 % یم پتاس

 mgKg 4/7 707 719-1 روی

 mgKg 2 277 217-1 منگنز

 mgKg 1/1 7310 7019-1 آهن

 - - dsm 14/1-1 هدایت الکتریکی 

pH - 1/1 4/1 2/1 

 
 در طی فصل رشدحداقل و حداکثر دماي هوا  -2 جدول

حداقل دمای هوا در 
 7391سال 

 گراد(سانتی)درجه

حداکثر دمای هوا در سال 
7391 

 گراد(سانتی)درجه

حداقل دمای هوا در 
 7391سال 

 گراد(سانتی)درجه

حداکثر دمای هوا در سال 
7391 

 گراد(سانتی)درجه

 ماه

 خرداد 21 21 29 79
 تیر 32 20 34 24
 مرداد 31 21 01 31
 شهریور 21 79 31 20

 
 نتایج و بحث 

 رتفاع گياها
دهنده نشان 3نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس     

ارتفاع گیاه  ربآزمایش  تاثیر کودهای مورد استفاده در
براساس نتایج حاصل بیشترین ارتفاع گیاه در  .بود

پاشی با تیمارهای مشترک کاربرد کود دامی و محلول
کمپوست برد کود ورمیکارو  متر(سانتی 770) مارمارین
متر( و کاربرد سانتی772) مارینمارپاشی با و محلول

پاشی اسید سالسیلیک کمپوست با محلولاکی ورمیخ
بررسی انجام  .(0 )جدول دمشاهده ش متر(سانتی 710)

شده در گشنیز نشان داد که استفاده از عصاره جلبک 

صاره جلبک ع .دریایی موجب افزایش ارتفاع گیاه شد
حاوی مقادیر قابل توجهی مواد غذایی و هورمون 

 بهبود رشد گیاه دارد سایتوکنین است که نقش مهمی در
در تحقیق . (2179)وجودی مهربانی و ولیزاده کامران 

رد کود مشخص شد که کاربفرنگی انجام شده در گوجه
داری در افزایش ارتفاع گیاه کمپوست تاثیر معنیورمی

در بررسی انجام شده  (.2171ونگ و همکاران دادشت )
مشخص شد که محتوای  (2173سینگ و وارشنی ) توسط

 نیتروزن بلافاصله بعد از –نیتروزن و نیترات  –آمونیوم 
یابد در خاک افزایش می کمپوستود ومیککاربرد 

همچنین کاربرد این کود موجب افزایش جمعیت 
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موجودات تثبیت کننده ازت در خاک شده و به این طریق 
 شود.موجب افزایش رشد رویشی گیاه می

 
 

 و سطح برگ بوته در تعداد برگ
نشان داد که  3نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس     

 هایتحت تاثیر تیمار و سطح برگ تعداد برگ در بوته
آمده مشخص دستبراساس نتایج به .کودی قرار گرفت

در تیمارهای  و سطح برگ شد که بیشترین تعداد برگ
-با محلول تن در هکتار( 31) زمان کود دامیکاربرد هم

 71)کمپوست و کود ورمی در هزار( 2) پاشی مارمارین
 در هزار( 2) پاشی مارمارینبا محلولتن در هکتار( 

. نتایج مشابهی در خصوص افزایش (0 )جدول شد حاصل
 Beta) سطح برگ در اثر کاربرد کود دامی در چغندر

vulgaris L.)   و تعداد برگ در  (2121)لیبوتی و همکاران
افزایش در  گزارش شد. (2179)اداین و همکاران  کدو

 لیبتیتعداد برگ چغندر در اثر کاربرد کود دامی توسط 
افزایش در تعداد  ( گزارش شد.2121و همکاران )

انشعابات شاخه و تعداد برگ در بوته در اثر کاربرد 
 در گشنیز گزارش شد A. nodosumعصاره جلبک دریایی 

از شاید یکی (. 2179)وجودی مهربانی و ولیزاده کامران 
دلیل دلایل افزایش تعداد برگ و سطح برگ در گیاه به

 مصرف درکم ،وجود مواد غناصر غذایی پرمصرف
عصاره جلبک باشد که گیاه برای رشد  لی وآکودهای 

خود نیازمند به وجود مقادیر کافی آنها در گیاه و خاک 
از طرفی کودهای آلی با بهبود خصوصیات است. 
موثری به افزایش رشد گیاه شیمیایی خاک کمک -فیزیکو

، وجودی مهربانی و 2179)اداین و همکاران  کنندمی
 (.2179ولیزاده کامران 

 
 بوتهو خشک  تروزن

ر سال دتحت تاثیر اثرات متقابل  بوتهو خشک  تروزن    
 .(3)جدول  های کودی قرار گرفترکاربرد تیما نیزو  توده

ر گیاه د و خشک تربراساس نتایج حاصل بیشترین وزن
 پاشی مارمارینلولهای آلی با محکودتیمارهای کاربرد 

. با اینکه تیمارهای شاهده شدماسید سالیسیلیک  و
تر پاشی موجب افزایش وزنکاربرد کود دامی و محلول

تر و خشک گیاه در و خشک گیاه شد اما بیشترین وزن
پاشی مارمارین تیمار کاربرد کوددامی همراه با محلول

 29و  71دهنده افزایش به ترتیب شد که نشان مشاهده
 )جدول در هر گروه بود درصدی نسبت به تیمار شاهد

گیاه همچنین تحت تأثیر اثرات متقابل  و خشک تروزن(. 0
نیز قرار گرفت و بر این اساس بیشترین  تودهسال در 

اصفهان و در سال دوم  تودهتر گیاه در سال اول در وزن
در حالیکه  یز و اصفهان مشاهده شدتبر توده دو در هر

اصفهان  تودهخشک گیاه در سال اول در بیشترین وزن
تر وزندرصد  31. در سال اول توده اصفهان مشاهده شد

وده ت نسبت به توده تبریز داشت اما در سال دوم یشتریب
تر نسبت به درصد عملکرد بهتری از نظر وزن 9تبریز 

خشک گیاه توده توده اصفهان داشت. از نظر ورن 
درصد عملکرد بیشتری نسبت  21اصفهان در سال اول 

به توده تبریز داشت اما در سال دوم اختلاف آماری 
 توده از نظر وزن خشک مشاهده نشددو دار بین معنی

نتایج مشابهی در خصوص افزایش عملکرد . (1 )جدول
گیاه در اثر کاربرد عصاره جلبک دریایی در گیاه 

)سوفی و همکاران  (ssum latifoliumSarga) سورگوم
( و گشنیز  )وجودی مهربانی و ولیزاده کامران 2171
نتایج حاصل از کاربرد خاکی کود گزارش شد. (  2179

دهنده تاثیر مثبت آن در نشان دامی در پرورش چغندر
پاشی محلول(. 2121)لیبوتی و همکاران  عملکرد گیاه بود

افزایش عملکرد گیاه با اسید سالسیلیک در کدو موجب 
 شده توسطنتایج بررسی انجام. (2121شورا -)ال شد
دهنده تاثیر نشاندر کدو ( 2179و همکاران ) الازیز-ابد

مثبت تیمارهای اسید سالیسیلیک و سیلیکات پتاسیم بر 
 که دلیل آن بهبود رشد، تعداد جوانه و ارتفاع گیاه بود

 در اثر کاربردجذب یون، انتقال یون و فتوسنتز در گیاه 
سانکسی و  2114)ونگ و همکاران  بوداسید سالسیلیک 
رسد که افزایش نظر میچنین به(. 2111و مینزوروگلو 

-ورمونواد غذایی به همراه همدسترسی گیاه به آب و 

هایی مانند اکسین و سایتوکنین که نقش مهمی در تقسیم 
 و رشد سلول دارند در اثر کاربرد کودهای آلی و عصاره

)کودا و اوکازاوا  جلبک موجب بهبود رشد گیاه شود
افزایش در محتوای ازت کل خاک و تحرک آسان  (.7913

آن در درازمدت در اثر کاربرد کودهای آلی در خاک 
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)سینگه و وارشنی  شودموجب افزایش رشد گیاه می
یل دلخشک گیاه بهشاید یکی از دلایل افزایش وزن .(2173

سایر عناصر غذایی در اثر کاربرد  افزایش فراهمی ازت و
باشد که با  وهش حاضرهای مورد استفاده در پژکود

 .شودی موجب افزایش رشد گیاه میشتحریک رشد روی
نسبت گل و  ماده، ، تعداد گل نردر هر گياه گل کلتعداد 

 در هر بوته ماده به نر
هر گیاه تحت تاثیر تیمارهای در گل نر و گل کل تعداد     

 .(3)جدول  اثرات متقابل سال و رقم قرار گرفت کودی و
براین اساس بیشترین تعداد گل در هر بوته در تیمارهای 

مشاهده  پاشی مارمارینبا محلولهای آلی کاربرد کود
بیشترین تعداد گل در بوته در سال اول  (.0)جدول  شد
تبریز به میزان  تودهاصفهان و در سال دوم در  تودهدر 

بیشترین تعداد گل نر  .(1شد )جدول  مشاهده گل 1/77
تبریز در سال  تودهاصفهان در سال اول و در  تودهدر 

بیشترین تعداد گل نر در تیمارهای  .دوم مشاهده شد
-کاربرد کود ورمی کمپوست، کاربرد کود دامی با محلول

پاشی کمپوست با محلولپاشی مارمارین، کود ورمی
پاشی اسیدسالیسیلیک محلولمارمارین و کود دامی با 

داری بر صفت اثر سال تاثیر معنی. (0)جدول  مشاهده شد
بیشترین تعداد گل و ( 3)جدول کدو داشت تعداد گل ماده 

مشاهده  در هر بوته گل 1/4ماده در سال دوم به تعداد 
نسبت گل ماده به نر تحت تأثیر اثر متقابل  (.4)جدول  شد

بیشترین نسبت گل ( و 3 )جدول قرار گرفت تودهسال و 
تبریز و در سال دوم در  تودهنر در سال اول در ماده به

بررسی انجام شده  (.1)جدول  مشاهده شد توده دوهر 
تحت بوته بندی تعداد گل و میوهدر کدو نشان داد که 

زیز و ال ع-)ابد تاثیر تیمار  اسید سالیسیلیک قرار گرفت
شده در کدو نشان نتایج بررسی انجام (. 2179همکاران 

تن  71روز بعد از کاشت و کاربرد  21داد که هرس گیاه 
کمپوست موجب افزایش تعداد گل نر در هکتار کود ورمی
و همچنین مشخص شد که تعداد گل  و ماده در گیاه شد

 کمپوست بیشتر بودماده در تیمارهای حاوی ورمی
کمپوست نقش مهمی کود ورمی. (2179)اداین و همکاران 

ر تحریک رشد گیاه، افزایش دسترسی گیاه به مواد د
غذایی، کنترل دمای خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در 

نقش داشته و به این طریق و بهبود تهویه خاک  خاک

)ریخا و  مهمی در رشد رویشی و زایشی گیاه دارد
 .(2171همکاران 
 ي کل ميوهاسيدیته

 ودهت دراسیدیته کل میوه تحت تأثیر اثر متقابل سال      
. تیمارهای (1)جدول  قرار گرفت تیمار کودی اثر مستقل و

پاشی مارمارین موجب با محلولهای آلی کاربرد کود
بالاترین  .(0)جدول  ی کل میوه شدافزایش اسیدیته

 توده دو ی کل میوه در سال اول در هردیتهاسی محتوای
تیمار با (. 1د )جدول تبریز و اصفهان مشاهده ش

محتوای مواد جامد اسیدسالسیلیک موجب افزایش 
ال  ) ابد دی قابل تیتراسیون در کدو شو اسیدیته محلول

نتایج مشابهی در این خصوص (. 2179عزیز و همکاران 
 .گزارش شد (2174)ابد ال روبای و اتیا  توسط

 کل محتواي مواد جامد محلول
محتوای مواد جامد محلول تحت تأثیر اثر مستقل      

در کود قرار  توده، کود و اثر متقابل سال در کود و توده
. براساس نتایج حاصل بیشترین محتوای (1)جدول  گرفت

 سال در بریکس درجه 7/0مواد جامد محلول به میزان 
. اثرات متقابل سال در کود (4)جدول  شد مشاهده دوم

جامد محلول را تحت تاثیر قرار داد و محتوای مواد 
بیشترین محتوای مواد جامد محلول در سال دوم در 

پاشی مارمارین تیمار کاربرد خاکی کود دامی با محلول
 نماریپاشی مارکمپوست با محلولو کاربرد خاکی ورمی

افزایش در محتوای مواد جامد  .(1)جدول  مشاهده شد
کمپوست در محلول در میوه در اثر کاربرد کود ورمی

تایج ن(. 2171ونگ و همکاران فرنگی گزارش شد )گوجه
فرنگی نشان داد که استفاده بررسی انجام شده در گوجه

 و کمپوست موجب افزایش نسبت قند به اسیداز ورمی
کی از دلایل که ی میوه شدمحتوای مواد جامد محلول در

محتوای کربن آلی در خاک بعد از کاربرد  این امر افزایش
در بررسی انجام . (2171)ونگ و همکاران  باشدکود می

پاشی گیاه با شده در گشنیز مشخص شد که محلول
ره جلبک موجب افزایش محتوای مواد جامد محلول عصا

تواند به خاطر بهبود فتوسنتز ن میآدر گیاه شد که دلیل 
گیاه در اثر کاربرد عصاره جلبک باشد که منجر به 

)وجودی شود افزایش محتوای مواد جامد محلول می
  .(2179مهربانی و ولیزاده کامران 
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 تر ميوهوزن
 ، اثر متقابلتودهتر میوه تحت تأثیر اثر مستقل وزن    

 و اثر مستقل کود قرار گرفت تودهدوجانبه سال در 
تر میوه براساس نتایج حاصل بیشترین وزن (.1)جدول 

، همراه مارمارینبه کمپوستدر کاربرد خاکی کود ورمی
پاشی مارمارین کاربرد خاکی کود دامی با محلول

نشان  1نتایج حاصل از جدول . (9)جدول  مشاهده شد
 تودهتر میوه در سال اول در بیشترین وزنداد که 

م شده در کدو در تحقیق انجا .اصفهان مشاهده شد
کمپوست موجب مشخص شد که کاربرد کود ورمی

 .(2179)اداین و همکاران  تر میوه شدافزایش وزن

 
 ايتجزیه واریانس تاثير سال، رقم و کود بر صفات رشدي، وزن ميوه و تعداد گل در کدو تحت شرایط مزرعه -3جدول 

درجه  منابع تغییر
 آزادی

ارتفاع 
 گیاه

تعداد 
برگ در 

 بوته

سطح 
 برگ

تر وزن
 گیاه

-وزن

خشک 
 گیاه

تعداد گل 
 در هر گیاه

تعداد گل 
 نر

تعداد گل 
 ماده

نسبت گل 
 ماده به نر

 *702ns 0/0ns 02ns 012ns 7177* 3/1ns 1/01ns 4/1* 7/9 7 سال

 **21ns 7191** 3711** 7003** 1/37ns 9/2** 77** 0/2 **2009 0 تکرار در سال

 1/2ns 1/33ns 019ns 7124ns 2111** 1/13ns 1/119ns 1/11ns 1/1ns 7 توده

 **747ns 7/2ns 311ns 0241* 7297* 02** 246** 2/1ns 2/1 7 توده ×سال

 7/1ns 1/43ns **4/0 **29 *113 **4194 **2011 **707 **2111 1 کود

 19ns 9/3ns 99ns 917ns 722ns 7/1ns 1/1ns 1/13ns 1/21ns 1 کود×سال

 12ns 1/1ns 719ns 011ns 710ns 7/4ns 1/9ns 7/7ns 1/03ns 1 کود× توده

 ×کود×سال

 توده

1 42ns 2/2ns 741ns 371ns 279ns 7/1ns 1/41ns 7/0ns 1/02ns 

1/7 221 142 324 7/1 701 41 اشتباه آزمایشی  9/1 7 33/1 

ضریب 
 )%(تغییرات

 1/72 77 4/4 1/1 71 77 77 71 9/71 

ns ،* باشند.می درصد 7 و 1احتمال  دار در سطحاختلاف معنیدار و عدم اختلاف معنیبه مفهوم به ترتیب **و 

 
مقایسه ميانگين تاثير کود مورد استفاده بر اسيدیته کل، ارتفاع گياه، وزن گياه، تعداد برگ، سطح برگ و تعداد گل  -4جدول 

  اي پرورش یافته تحت شرایط مزرعه يکدو
اسیدیته  کود

 کل
ارتفاع 
گیاه 

(cm) 

تعداد برگ 
 در بوته

سطح 
 برگ

(cm) 

وزن تر 
 (gگیاه )

وزن 
خشک 

 (gگیاه )

تعداد گل 
در هر 

 بوته

تعداد گل 
نر در 
 بوته

تعداد گل 
 ماده

 3/3f 11e 74e 214d 334d 09c 1/1d 3/1c 1f شاهد

 3/1ef 11d 21d 214d 319cd 01c 9/4c 3/1c 1/9d-f مارمارین

 3/4ef 11d 27cd 244cd 313bc 12b 9/1c 0c 1/1ef اسید سالسیلیک

 3/1e 19cd 22bcd 211b 311b 47b 71c 3/1c 4/2de کود دامی

 0de 92c 22bcd 211b 312bc 11b 77b 1a 4/3de کمپوستورمی

 1/1a 770a 24a 297a 019a 41a 73a 1/1a 1/3ab مارمارین + کود دامی

 1/0a 772ab 21ab 210a-c 013a 49a 73a 1/2a 1/1a کمپوستمارمارین+ ورمی

 0/1bc 712b 27bcd 213b 393ab 40ab 77/1b 0/9ab 4/1b-d اسید سالسیلیک+ کود دامی

-اسید سالسیلیک+ ورمی

 کمپوست
0/9b 714ab 22bc 210d 017a 40ab 77b 0/7bc 1a-c 

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )معنیی عدم وجود اختلاف ها با حرف مشابه نشان دهندهستون
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وزن گياه، تعداد گل، وزن ميوه، تعداد ميوه تشکيل شده و عملکرد اي سال در رقم بر ترکيبات تيماريمقایسه ميانگين  -5جدول 
 اي کدوي پرورش یافته تحت شرایط مزرعه

تر وزن توده سال
 (gگیاه )

-وزن

خشک 
 گیاه

(g) 

تعداد 
گل در 

 بوته

تعداد 
 گل نر

نسبت 
گل ماده 

 به نر

اسیدیته 
کل 
 میوه

تعداد 
میوه 

تشکیل 
 شده

وزن تر 
 میوه

(g) 

عملکرد 
 بوته

(g) 

 عملکرد کل
(kg/ha) 

 111a 49a 77a 1a 7/3b 0/1a 1ab 711a 110a 1347a اصفهان 7

 114b 12b 71b 0b 7/4ab 0/2a 0/1b 701d 114b 0111b تبریز 7

 114ab 14b 71/0b 3/1b 7/9a 3/9b 1/7ab 701c 114ab 1710ab اصفهان 2

 131a 12b 72a 0/1a 7/4ab 3/1b 1/1a 709b 131a 1119a تبریز 2

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون

 
 خشک ميوهوزن
خشک میوه تحت تأثیر اثر مستقل کود، اثرات وزن     

 ،جانبه سالدر کود و اثر سه تودهمتقابل سال در کود، 
نشان  71از جدول  قرار گرفت. نتایج حاصل تودهکود و 

خشک میوه در تیمارهای اثرات بیشترین وزنداد که 
کاربرد خاکی ، اصفهان توده ،جانبه سال اولمتقابل سه

 توده، ؛ سال اولشی مارمارینپاکود دامی با محلول
پاشی کمپوست با محلولکاربرد خاکی ورمی ،اصفهان

تبریز با کاربرد خاکی  توده، سال اول ؛اسید سالیسیلیک
تبریز  توده اول، سال ؛پاشی مارمارینکود دامی و محلول

پاشی اسید محلول کمپوست وکاربرد خاکی کود ورمیبا 
تبریز با کاربرد کود دامی و  توده دوم، سال ؛سالسیلیک

کاربرد با تبریز  توده ،دوم  ، سالپاشی مارمارینمحلول
 ؛پاشی مارمارینکمپوست با محلولخاکی کود ورمی

 با تبریز با کاربرد خاکی کود دامی توده ،سال دوم
ا تبریز ب توده ،سال دوم ؛پاشی اسید سالسیلیکمحلول

پاشی اسید کمپوست و محلولکاربرد خاکی ورمی
انجام  تحقیقنتایج حاصل از  .لیک مشاهده شدیسلسا

شده نشان داد که در سال اول توده اصفهان با کاربرد 
درصد  30کمپوست حدودا ورمی× اسید سالسیلیک 

عملکرد بهتری نسبت به تیمار شاهد در همان سال داشت. 
× پاشی مارمارین در سال دوم توده تبریز با محلول

درصد عملکرد بهتری نسبت به  1/22دامی کاربرد کود 
در  .(71تیمار شاهد در همان سال را داشت )جدول 

فرنگی مشخص شد که کاربرد انجام شده در گوجه تحقیق
گ ونکمپوست موجب افزایش عملکرد گیاه شد )کود ورمی

بهبود رشد و عملکرد گیاه در اثر  (.2171و همکاران 
دلیل افزایش به تواندکمپوست میکاربرد کود ورمی

بیوماس میکروبی خاک بعد از کاربرد کود باشد که 
موجب افزایش محتوای هیومات یا هورمونی خاک شده 

)ونگ و در نتیجه منجر به افزایش رشد گیاه شود 
ی تعداد میوه، عملکرد میوه و طول میو.(. 2171همکاران 

)ابد  تتحت تاثیر تیمار با اسید سالیسیلیک قرار گرف ،کدو
نتایج  مشابهی درخصوص (. 2179ال عزیز و همکاران 

افزایش عملکرد گیاه در اثر استفاده از اسید سالسیلیک 
افزایش  .(2121شورا -)ال در پرورش کدو گزارش شد
ا عصاره جلبک در گشنیز عملکرد گیاه بعد از تیمار ب

 (.2179گزارش شد )وجودی مهربانی و ولیزاده کامران 

 
 شدهتشکيلتعداد ميوه 

 رشده تحت تأثیر اثر متقابل سال دتعداد میوه تشکیل    
براساس . (1)جدول  و اثر مستقل کود قرار گرفت توده

نتایج حاصل بیشترین تعداد میوه در کاربرد خاکی کود 
پاشی مارمارین و کاربرد خاکی کود دامی با محلول

پاشی مارمارین مشاهده شد. کمپوست با محلولورمی
اصفهان و در  تودهبیشترین تعداد میوه در سال اول در 

 اصفهان و تبریز مشاهده شد تودهسال دوم در هر دو 
در بررسی انجام شده در کدو مشخص شد  .(1)جدول 

کمپوست موجب افزایش تعداد که استفاده از کود ورمی
 .(2179)ادین و همکاران  میوه در گیاه شد
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 عملکرد کل گياه
براساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس      

بیشترین عملکرد کل گیاه در تیمار اثر متقابل دوجانبه 
، اثر مستقل کود، اثر دوجانبه سال در کود تودهسال در 

. (1)جدول  در کود مشاهده شد تودهو اثر دوجانبه 
براساس نتایج حاصل بیشترین عملکرد کل گیاه در سال 

تبریز  تودهدو اصفهان و در سال دوم در هر  تودهاول در 
اثرات نتایج حاصل از . (1)جدول  و اصفهان مشاهده شد

دوجانبه سال در کود نشان داد که بیشترین عملکرد کل 
کمپوست گیاه در سال اول در تیمار کاربرد خاکی ورمی

و در سال دوم در تیمار کاربرد  مارمارینپاشی لبا محلو
پاشی مارمارین و کاربرد خاکی کود کود دامی با محلول

 پاشی مارمارین مشاهده شدکمپوست با محلولورمی
 در تودهنتایج حاصل از اثرات متقابل دوجانبه  (.1)جدول 

کود نشان داد که بیشترین عملکرد کل گیاه درتیمارهای 
پاشی ا کاربرد خاکی کود دامی و محلولباصفهان  توده

-اصفهان با کاربرد خاکی کود ورمی تودهمارمارین، 

 تبریز با کاربرد تودهپاشی مارمارین، کمپوست با محلول
پاشی مارمارین و کاربرد خاکی محلول با خاکی کود دامی

پاشی مارمارین و کاربرد کمپوست با محلولکود ورمی
پاشی اسیدسالسیلیک محلولکمپوست با خاکی ورمی
 (.77)جدول  مشاهده شد

 
 عملکرد بوته

، هتودعملکرد بوته تحت تاثیر اثرات متقابل سال در      
اثر مستقل کود، اثر متقابل دوجانبه سال در کود و اثر 

 .(1)جدول  در کود قرار گرفت تودهمتقابل دوجانبه 
 تودهبراساس نتایج حاصل از اثرات متقابل سال در 

 اصفهان و در تودهیشترین عملکرد گیاه در سال اول در ب
نتایج . (1)جدول  مشاهده شد تودهسال دوم در هر دو 

حاصل از اثرات متقابل دوجانبه سال در کود نشان داد 
که بیشترین عملکرد گیاه در سال اول در کاربرد خاکی 

پاشی اسید سالسیلیک و در کمپوست با محلولکود ورمی
پاشی کاربرد خاکی کود دامی با محلولسال دوم در 

کمپوست با مارمارین و سال دوم در کاربرد خاکی ورمی
نتایج (. 1د )جدول ی مارمارین مشاهده شپاشمحلول

ونگ و همکاران ) فرنگیبررسی انجام شده در گوجه

نشان داد که  (2179ادین و همکاران و کدو ) (2171
عملکرد گیاه پوست موجب افزایش کمکاربرد کود ورمی

انجام شده در کدو نشان داد که استفاده از  تحقیقشد. 
اسید سالسیلیک تاثیر مثبت در عملکرد گیاه داشت که 
شاید یکی از دلایل آن افزایش مقاومت گیاه در مقابل 

(. 2121شارو -الهای محیطی )گرما( در گیاه باشد )تنش
نتایج مشابهی در خصوص افزایش عملکرد کدو در اثر 

-لاپاشی با اسید سالسیلیک در کدو گزارش شد )محلول
 (.2121شارو 

 
 محتواي کلروفيل

تحت تأثیر اثر سال و تیمار کودی  a محتوای کلروفیل     
تحت تأثیر اثر  b محتوای کلروفیل .(72)جدول  قرار گرفت

. بیشتر محتوای (72)جدول  مستقل کود قرار گرفت
کاربرد خاکی کود دامی با در تیمارهای  bو  a کلروفیل
-پاشی مارمارین، کاربرد خاکی کود ورمیمحلول

پاشی مارمارین و کاربرد خاکی کود کمپوست با محلول
یج ا. نتپاشی اسیدسالسیلیک مشاهده شددامی با محلول

-حاصل نشان داد که کاربرد کود دامی همراه با محلول

 31و   07ترتیب پاشی مارمارین موجب افزایش به
 نسبت به تیمار شاهد شد   bو aدرصدی محتوای کلروفیل 

نشان داد که بیشترین  4نتایج حاصل از جدول . (9)جدول 
که  در سال دوم گیاه مشاهده شد a محتوای کلروفیل 

درصدی نسبت به سال اول بود  74نشان دهنده افزایش 
و  عزیز-ابد  شده توسطدر بررسی انجام. (4)جدول 
 اسید با پاشیمحلول که شد مشخص( 2179) همکاران

مثبت بر افزایش محتوای کلروفیل داشت  تاثیر سالسیلیک
که شاید دلیل آن نقش فراساختاری این ترکیب بر فرآیند 

 در پرورش کمپوستکود ورمیکاربرد . فتوسنتز باشد
نقش مهمی در بهبود جذب آب و مواد غذایی در گیاه  گیاه
 ،عصاره جلبک دارای عناصر غذایی پرمصرف .دارد

و  ، هورمون سیتوکنینهاویتامین ،مصرفکم
. کندباشد که به بهبود رشد گیاه کمک میآمینواسیدها می
 سیتوکینین در جلبک باعث افزایش رشد وجود هورمون

لیل دبه کوداثر متقابل کاربرد این  .شودمیگیاه دهی گل و
نقش مهمی در رشد ها، ندر آ عوامل ذکرشده موجود

مشخص شده در چای ترش بررسی انجام . درگیاه دارد
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پاشی با زمان کود دامی و محلولکه کاربرد هم شد
دلیل افزایش فتوسنتز و محتوای کلروفیل عصاره جلبک به

)قیومی  گیاه اثر مثبت در افزایش عملکرد گیاه داشت
ه در انجام شد پژوهشدر  (.2179محمدی و اسدی قارنه 

ونگ و فرنگی )و گوجه (2121)لیبوتی و همکاران  چغندر
در  مشخص شد که کاربرد کود دامی( 2171همکاران 

موجب افزایش  کمپوست در گوجه فرنگیغندر و ورمیچ
افزایش در محتوای  گیاه شد.هر دو  محتوای رنگیزه در

کمپوست  های کدو در اثر کاربرد کود ورمیرنگیزه
نتایج ( گزارش شد. 2179و همکاران )توسط ادین 

مشابهی در خصوص افزایش محتوای کلروفیل کدو در 
شارو -الاثر تیمار با اسید سالسیلیک گزارش شد )

رسد که افزایش محتوای کلروفیل نظر میچنین به(. 2121
گیاه در اثر کاربرد کودهای آلی به دلیل تامین کافی 
نیتروین برای گیاه باشد. نیتروین از اجزای اصلی 

های کلروفیل، اسیدهای آمینه، اسیدهای مولکول
 دباشها میها و ویتامیننوکلوئیک، الکالوئیدها، هورمون

موجب  هادنیتروژن موجود در کو(. 2121شارو -ال)
 شود درنتیجهافزایش رشد ریشه و رشد رویشی گیاه می

 دنبال آن افزایشیافته و بهسطح جذب نوری برگ افزایش
 دلیل شرکتوجود منیزیم در کود به .دهدفتوسنتز رخ می

آن در ساختمان کلروفیل، به افزایش تولید کلروفیل کمک 
 افزایش (.2179)قیومی محمدی و اسدی قارنه  کندمی

و به دنبال آن فتوسنتز موجب افزایش کلروفیل  محتوای
 هاکلسیم موجود در کود همچنین عملکرد گیاه خواهد شد

گیاه دارد. استکام نقش مهمی در استحکام دیواره سلولی 
افزایش رشد  دیواره سلولی نقش مهمی در بقای سلول و

و قیومی محمدی و  2171)ونگ و همکاران  داردگیاه 
  .(2179اسدی قارنه 

 
در کدوي پرورش یافته  aاد گل ماده و محتواي کلروفيل دمقایسه ميانگين تاثير سال بر محتواي مواد جامد محلول، تع -6جدول 

 اي تحت شرایط مزرعه
 محتوای مواد جامد محلول سال

(0 Brix) 
  aکلروفیل  تعداد گل ماده

(FWt1-g.mg) 

7 3/4b 4/2b 7/1b 

2 0/7a 4/1a 7/1a 

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون
 

تجزیه واریانس تاثير سال، رقم و کود بر اسيدیته کل، محتواي مواد جامد محلول، تعداد ميوه تشکيل شده، و عملکرد  -7جدول 
  ايمزرعهکدو در شرایط 

درجه  منابع تغییر
 آزادی

اسیدیته 
 کل

محتوای مواد 
 جامد محلول

خشک وزن
 میوه

تر وزن
 میوه

تعداد میوه 
تشکیل 

 شده

عملکرد  عملکرد کل
 بوته

 1/14ns 9** 3ns 790ns 0* 3231170ns 12112ns 7 سال

*1013071 **1/1 **113 **011 **7/0 **7/2 0 تکرار در سال

* 

719119** 

 1/117ns 7** 71ns 131* 1/11ns 311777ns 1000ns 7 توده

*1/10ns 11 7017** 2/4** 1491171 *7/3 7 رقم×سال

* 

713101** 

*7911101 *1/7 **3411 **233 **1/1 **4/9 1 کود

* 

029211** 

 **1/77ns 7/3** 13* 320ns 2/7ns 0290910** 94431 1 کود×سال

 *1/74ns 1/41* 44** 322ns 7/1ns 2911704* 44219 1 کود× توده

 1/2ns 1/2ns 13* 210ns 7/0ns 7931034ns 03193ns 1 توده ×کود×سال

21/1 41 اشتباه آزمایشی  21/1  27 711 99/1  7142211 23911 

 70 71 1/73 1/1 71 1/73 77  )%(ضریب تغییرات
ns ،* باشند.می درصد 7 و 1احتمال  دار در سطحاختلاف معنیدار و عدم اختلاف معنیبه مفهوم به ترتیب **و 
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مقایسه ميانگين اثرات متقابل کود و سال بر محتواي مواد جامد محلول، عملکرد بوته و عملکرد کل در کدوي پرورش  -8جدول 
 ايیافته تحت شرایط مزرعه

 عملکرد بوته کود سال
(g) 

 عملکرد کل
(1-ha.kg) 

محتوای مواد جامد 
 (Brix 0محلول )

 004I 2911i 2/0g شاهد 7

 427g-i 0704g-i 3/4d-f مارمارین 7

 411fg 0122fg 3/3ef اسید سالسیلیک 7

 127e-g 0111e-g 3/1de کود دامی 7

 103e-g 0913e-g 3/1de کمپوستورمی 7

 910c-e 4121c-e 0/2cd مارمارین + کود دامی 7

 104d-f 1119a-c 0/1bc کمپوستمارمارین+ ورمی 7

 149d-g 1732d-g 3/1de سالسیلیک+ کود دامیاسید  7

 7119a-c 1403 d-f 2/9fg کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی 7

 011hi 3133hi 3/2ef شاهد 2

 413fg 0111fe 3/4d-f مارمارین 2

 407f-h 0219f-h 3/3ef اسید سالسیلیک 2

 111e-g 0131e-g 3/4d-f کود دامی 2

 900b-d 4291b-d 3/4d-f کمپوستورمی 2

 7273a 1111a 1a مارمارین + کود دامی 2

 7711ab 1317ab 1/0a کمپوستمارمارین+ ورمی 2

 174e-g 0111e-g 0/1bc اسید سالسیلیک+ کود دامی 2

 190d-g 1291d-g 0/1bc کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی 2

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون

 
 

مقایسه ميانگين تاثير کودهاي مورد استفاده بر تعاد ميوه، وزن تر ميوه، محتواي کلروفيل و عناصر در کدوي  -9جدول
 ايپرورش یافته تحت شرایط مزرعه

تعداد میوه  کود
 تشکل شده

 تر میوهوزن
(g) 

 aکلروفیل 
(-g.mg

tFW1) 

 bکلروفیل 
(-g.mg

tFW1) 

محتوای 
 ازت

(% DWt) 

محتوای 
 فسفر

(% DWt) 

محتوای 
 پتاسیم

(% 

DWt) 

 3/1c 774e 7/7d 1/11de 7/7b 1/37e 7/1d شاهد

 0/1b 731d 7/2d 1/12e 7/2b 1/31cd 7/1d مارمارین

0/1b 731d 7/2d 1/12c-e 7/2b 30/1 اسید سالسیلیک de 7/1d 

0/4b 710c 7/1c 1/97b-d 7/0b 39/1 کود دامی c 2bc 

1b 741bc 7/4c 1/91bc 2/4a 01/1 کمپوستورمی ab 2/2b 

4a 711a 2/7a 7/7a 7/1ab 01/1 مارمارین + کود دامی a 2/1a 

4a 744ab 2ab 7ab 7/9ab 09/1 کمپوستمارمارین+ ورمی a 2/4a 

1b 709c 7/9ab 7/7a 7/1ab 02/1 اسید سالسیلیک+ کود دامی b 2/2b 

 0/1b 701c 7/1c 1/91bc 7/1b 1/01b 2/7b کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی 

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون
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 ي کدوي  پرورش یافته در مزرعهخشک ميوهمقایسه ميانگين اثرات متقابل سه جانبه سال، کود و رقم بر وزن -11جدول 
خشک وزن کود توده سال

 (gمیوه )
خشک وزن کود رقم سال

 (gمیوه )

 37b-e شاهد اصفهان 23g-k 2 شاهد اصفهان 7

 23g-k مارمارین اصفهان 24e-k 2 مارمارین اصفهان 7

 29c-j اسید سالسیلیک اصفهان 21d-j 2 اسید سالسیلیک اصفهان 7

 21c-j کود دامی اصفهان 31b-i 2 کود دامی اصفهان 7

 21d-j کمپوستورمی اصفهان 37b-e 2 کمپوستورمی اصفهان 7

 29c-j مارمارین + کود دامی اصفهان 32a-f 2 مارمارین + کود دامی اصفهان 7

 37b-e کمپوستمارمارین+ ورمی اصفهان 21e-k 2 کمپوستمارمارین+ ورمی اصفهان 7

سالسیلیک+ کود اسید  اصفهان 29c-j 2 اسید سالسیلیک+ کود دامی اصفهان 7
 دامی

33a-e 

-اسید سالسیلیک+ ورمی اصفهان 31a-d 2 کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی اصفهان 7

 کمپوست
23g-k 

 71k شاهد تبریز jk 2 21 شاهد تبریز 7

 27i-k مارمارین تبریز 24d-k 2 مارمارین تبریز 7

 jk 21 اسید سالسیلیک تبریز 22h-k 2 اسید سالسیلیک تبریز 7
 37b-e کود دامی تبریز 24e-k 2 کود دامی تبریز 7

 37b-e کمپوستورمی تبریز 21c-j 2 کمپوستورمی تبریز 7

 01a مارمارین + کود دامی تبریز 32a-f 2 مارمارین + کود دامی تبریز 7

 39ab کمپوستمارمارین+ ورمی تبریز 21c-j 2 کمپوستمارمارین+ ورمی تبریز 7

اسید سالسیلیک+ کود  تبریز 21c-j 2 سالسیلیک+ کود دامیاسید  تبریز 7
 دامی

33a-e 

-اسید سالسیلیک+ ورمی تبریز 30a-e 2 کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی تبریز 7

 کمپوست
33a-e 

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون

 
 محتواي ازت

 محتوای ازت تحت تأثیر اثر مستقل کود قرار گرفت     
. براساس نتایج حاصل بیشترین محتوای ازت (72)جدول 

کمپوست، کاربرد در تیمارهای کاربرد خاکی کود ورمی
پاشی مارمارین، کاربرد خاکی خاکی کود دامی با محلول

پاشی مارمارین و کاربرد کمپوست با محلولکود ورمی
 پاشی اسید سالیسیلیک مشاهده شدکود دامی با محلول

هرچند که تیمارهای ذکر شده موجب افزایش . (9)جدول 
محتوای ازت گیاه شد اما بیشترین محتوای ازت در تیمار 

دهنده کمپوست مشاهده شد که نشانکاربرد ورمی
(. 9ار شاهد بود )جدول درصدی نسبت به تیم 11افزایش 

نتایج بررسی حاصل در گیاه گشنیز نشان داد که محتوای 
متقابل عصاره جلبک و کاربرد  ازت گیاه تحت تاثیر اثرات

)وجودی مهربانی و ولیزاده  وش سیاه قرار گرفتخاکپ

)لیبوتی  در بررسی انجام شده در چغندر .(2179کامران 
 (2171همکاران  ونگ وفرنگی )و گوجه( 2121و همکاران 

در کمپوست و ورمی مشخص شد که کاربرد کود دامی
که  شدپرورش گیاه موجب کاهش تجمع نیترات در گیاه 

دلیل آن دسترسی بیشتر گیاه به کودهای کلسیم و منیزیم 
به این طریق به کاهش تجمع ازت در میوه کمک و باشد می
 یاشپر محلولثافزایش در محتوای ازت گیاه در ا .کندمی

 (.2121شارو -)ال با اسید سالسیلیک در کدو گزارش شد
 

 محتواي فسفر
 تحت تأثیر اثر مستقل کود قرار گرفتمحتوای فسفر       

محتوای  ین. بر اساس نتایج حاصل بیشتر(72)جدول 
کمپوست، کاربرد فسفر در کاربرد خاکی کود ورمی

 یپاشی مامارین، کاربرد خاکخاکی کود دامی با محلول



   1041/ سال2 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                       وجودی، ولیزاده                   131

 

 

. پاشی مارمارین مشاهده شدکمپوست با محلولورمی
 پاشیکمپوست همراه با محلولتیمار کاربرد خاکی ورمی

درصدی محتوای فسفر  31مارمارین موجب افزایش 
پاشی با محلول. (9)جدول  نسبت به تیمار شاهد شد

عصاره جلبک موجب افزایش محتوای فسفر در گشنیز 
تواند مربوط به وجود شد یک از دلایل این افزایش می

مقادیر کافی فسفر در کودهای آلی و عصاره جلبک باشد 
-ورمی (.2179)وجودی مهربانی و ولیزاده کامران 

(، فسفر % 3-2کمپوست حاوی مقادیر بالایی نیتروزن )
(، عناصر غذایی % 21/2-1/7(% پتاسیم )% 1/2- 1/7)

باشد که موجب افزایش فعالیت میکروبی ریزمغذی می
ک )باکتری تثبیت کننده ازت و قارچ میکوریز( شده و خ

 ندکبه این طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاه کمک می
 .(2171)گوریرو 

 

 محتواي پتاسيم 
بیشتر محتوای پتاسیم در تیمار کاربرد خاکی کود      

-پاشی مارمارین و کاربرد خاکی ورمیدامی با محلول

 .(9)جدول  مشاهده شدپاشی مامارین کمپوست با محلول
)هنس و  باشدکمپوست کودی غنی از پتاسیم میورمی

فرنگی موجب و کاررد آن در پرورش گوجه (2171واز 
 .(2171ونگ و همکاران افزایش عملکرد گیاه شد )

 
 محتواي سيليس

تحت تأثیر اثر مستقل کاربرد کود و محتوای سیلیس      
. بیشتر (72)جدول  در کود قرار گرفت تودهاثر متقابل 

با  آلیخاکی کود محتوای سیلیس در تیمار کاربرد 

 کود  اصفهان، تودهپاشی اسید سالسیلیک در محلول
و اسید  پاشی مارمارینمحلول با کمپوست ورمی

 پاشیمحلول با دامی کود  و تبریز تودهر د سالسیلیک
از نظر  .شد مشاهده تبریز تودهاسیدسالیسیلیک در 

محتوای سیلیس تفاوتی بین تیمارهای کاربرد کود دامی 
پاشی اسید سالسیلیک در کمپوست با محلولیا ورمی

توده اصفهان مشاهده نشد اما کاربرد هر دو تیمار موجب 
 دشاه نسبت به تیمار سیلیسدرصد محتوای  32افزایش 

 پاشی با اسیددر توده تبریز محلول .در توده اصفهان شد
 21سیلیک و کاربرد کود دامی محتوای سیلیس را سال

افزایش داد  توده تبریز درصد نسبت به تیمار شاهد
افزایش در محتوای سیلیس گیاه در اثر  .(77)جدول 

شورا -)ال کاربرد اسید سالسیلیک در کدو گزارش شد
با اسیدسالیسیلیک موجب افزایش  تیمار کدوی (.2121

)ابد ال عزیز و همکاران  محتوای ازت فسفر و پتاسیم شد
نتایج مشابهی در خصوص افزایش عناصر (. 2179
ید پاشی با است در اثر محلولپتاسیم و سیلیکا ،کلسیم

ی )جعفر همراه سیلیس در خیار گزارش شدسیلیک بهسال
ال   شده توسطنتایج بررسی انجام  (.2171و همکاران 
 .می باشدنیز در تأیید مطالب مذکور ( 2174) روبی و اتیا

افزایش محتوای سیلیس در گیاه نقش مهمی در افزایش 
های ها و تنشمقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری

زیستی و غیرزیستی در گیاه دارد و به این طریق به 
)ابد ال عزیز و  کندلکرد گیاه کمک میمافزایش رشد و ع

 (.2179همکاران 
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محتواي مواد جامد محلول، عملکرد بوته،  عملکرد کل و محتواي  ايکود و رقم بر ترکيبات تيماريمقایسه ميانگين  -11جدول 
 ايسيليس در کدوي پرورش یافته تحت شرایط مزرعه

 عملکرد بوته کود توده
(g) 

 عملکرد کل
(1-ha.kg) 

محتوای مواد جامد 
 (Brix 0) محلول

 محتوای سیلیس
(%DWt) 

 011e 3211c-e 3/2d 7/23b-e شاهد اصفهان

 411c-e 0111c-e 3/1cd 7/3b-c مارمارین اصفهان

 114bc 1201bc 3/2d 7/2b-e اسید سالسیلیک اصفهان

 102bc 0909bc 3/4d 7de کود دامی اصفهان

 104b 1407b 3/4d 7/2b-e کمپوستورمی اصفهان

 104b 1721a 0/1ab 7/7c-e + کود دامی مارمارین اصفهان

 7149a 1700a 0/9ab 7/2b-e کمپوستمارمارین+ ورمی اصفهان

 7112a 0417b-d 0/3bc 7/1a اسید سالسیلیک+ کود دامی اصفهان

 112b-d 1310bc 0/0bc 7/1a کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی اصفهان

 114bc 2171e 2/0e 7/3b-e شاهد تبریز

 027e 0413b-d 3/0d 7e مارمارین تبریز

 491b-d 3107de 3/0d 7/2b-e اسید سالسیلیک تبریز

 137de 0413b-d 3/1cd 7/2b-e کود دامی تبریز

 491b-d 1419b 3/1 cd 7/2b-e کمپوستورمی تبریز
 107b 4911a 0/1ab 7/7c-e مارمارین + کود دامی تبریز

 7101a 1111ab 1/7a 7/4ab کمپوستمارمارین+ ورمی تبریز

 112ab 1221bc 0/3bc 7/1a اسید سالسیلیک+ کود دامی تبریز

 111bc 4912a 3/3d 7/1a-c کمپوستاسید سالسیلیک+ ورمی تبریز

 باشد.( می≥P %1دار  براساس آزمون دانکن )ی عدم وجود اختلاف معنیها با حرف مشابه نشان دهندهستون

 
 

   اي سالتجزیه واریانس تاثير سال، رقم و کود بر محتواي کلروفيل و عناصر در کدو تحت شرایط مزرعه – 12جدول 
درجه  منابع تغییر

 آزادی
 aکلروفیل 

(-g.mg

FWt1) 

 b کلروفیل 

(-g.mg

tFW1) 

 ازت
(% DWt) 

 فسفر
(% DWt) 

 پتاسم
(% DWt) 

 سیلیس
(% DWt) 

 1/11ns 2/4ns 1/117ns 1/21ns 1/111ns **2/7 7 سال

 1/11ns 7/1ns 1/111** 1/13** 1/70ns *1/22 0 تکرار در سال

 1/22ns 1/113ns 7/2ns 1/12** 1/71ns 1/12ns 7 توده

 1/11ns 1/13ns 2/2ns 1/112ns 1/09ns 1/13ns 7 توده ×سال

 **1/13 **7/4 **1/10 *2/1 **1/32 **7/0 1 کود

 1/10ns 1/12ns 7/3ns 1/117ns 1/71ns 1/13ns 1 کود×سال

 *1/72ns 1/13ns 7/3ns 1/112ns 1/71ns 1/27 1 کود× توده

 1/11ns 1/13ns 7/0ns 1/113ns 1/10ns 1/10ns 1 توده ×کود×سال

11/1 41 اشتباه آزمایشی  131/1 0/7 112/1 72/1 11/1 

 71 74 77 71 71 70  ()%ضریب تغییرات

ns* ،** باشندمی درصد 7 و 1احتمال  دار در سطحاختلاف معنیدار و عدم اختلاف معنیبه مفهوم به ترتیب و. 
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 گيري کلینتيجه

نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان داد که کاربرد      
کمپوست( موجب بهبود رشد کودهای آلی )دامی و ورمی

ر دو عملکرد گیاه شد. اما بیشترین رشد و عملکرد گیاه 
 کاربرد تلفیقی کودهای آلی  با عصاره جلبک حاصل شد.

پاشی مارمارین همراه با کاربرد کود آلی موجب محلول
-نظر میبه .شد گیاه و عملکرد کل افزایش عملکرد بوته

 مشاهده شده در اثر کاربرد کودها رسد بهبود رشد
همچنین  بندی و عملکرد گیاه شد.میوه افزایشموجب 

کمپوست به همراه مارمارین و کاربرد کودهای ورمی
اسید سالسیلیک نقش مهمی در بهبود جذب عناصر غذایی 

و با بهبود تولید  مانند ازت، پتاسیم و فسفر داشته
با . کندرشد و عملکرد گیاه کمک می کلروفیل به افزایش

انجام شده و حصول نتایج مطلوب  همطالعنتایج توجه به 
از بررسی  نتایج حاصلوص عملکرد گیاه، در خص

به بخش ترویج کشاورزی است تا قابل توصیه  ،حاضر
در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی  گام موثری

 و حرکت به سمت کشاورزی پایدار برداشته شود.

 
 سپاسگزاري

از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         
کمال تشکر و های پژوهش حاضر به خاطر تامین هزینه
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