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 چکیده
مت تواند نقش بسزایی در تولید و تضمین سالجایگزین شدن کودهاي زیستی بجاي کودهاي شیمیایی می

-94 در سال زراعیتکرار  3 با اکتوریلف-اسپلیتقالب طرح در  این منظور آزمایشیبه . محصوالت زراعی داشته باشد
لف ورمی سطوح مخت اثر اجرا شد.واقع در استان کرمانشاه  در شرایط اقلیمی شهرستان اسالم آباد غرب 1393

) و کود 1-بارور و (شاهد با دو سطح زیستی کود نیتروژن، به عنوان فاکتور اصلیتن در هکتار  ) 10و 5کمپوست (صفر، 
فات: در این تحقیق ص ی قرار گرفت.مورد بررسعنوان فاکتور فرعی به  )2-بارور و (شاهد با دو سطح یزیستی فسفات

داد  تایج نشاندند. نشگیري و درصد روغن اندازه متوسط عملکرد روغن در هکتار وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار،
ملکرد عفسفر بر  . همچنین اثررا تحت تاثیر قرار داددرصد روغن دانه و  عملکرد روغن صفاتکمپوست که تیمار ورمی

 50/195ار ا مقدب دار شد. در این مطالعه بیشترین میزان عملکرد دانهیدانه، عملکرد روغن و درصد روغن دانه معن
 15/30با مقدار وغن رتن در هکتار و بارور نیتروژن زیستی و باالترین عملکرد  5از تیمار کاربرد  کیلوگرم در هکتار

کمپوست ورمی هکتارتن در  5در مجموع تیمار کاربرد بدست آمد. کیلوگرم در هکتار از تیمار بارور فسفر زیستی 
 ترین تیمار از نظر حصول حداکثر عملکرد دانه تعیین شد.مناسب

 کودهاي زیستی، عملکرد دانه، عملکرد روغن کلمات کلیدي:
 مقدمه

یاهی گاز خانواده کوکوربیتاسه، گیاهی دارویی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) با نام علمی کدوي طبی 
-نیمهیر و سگرم مناطق در گیاه این .[Arouiee et al. 2001]یر کدوها خواص زیادي دارد یکساله، علفی و همانند سا

بدست آمده  روغن. [Arouiee et al. 2000]است  آمریکا گرمسیر مناطق و اروپا آن منشاء وکند رشد می جهان گرمسیر
اسید  مانند دموا سایر و ینولئیکل و اولئیک اسید یعنیاز کدوي طبی به دلیل دارا بودن اسیدهاي چرب غیر اشباع 

ه طور برخوردار است که ب کارتنوئیدها از ارزش باالیی و هامواد معدنی، فیتوسترول، E وA گروه هاي ، ویتامینآلفالینولئیک
 تصلّب و عدهم التهابات مجاري ادراري، مشکالتپروستات در مردان،  رتروفی، هایپايهاي رودهمؤثري در درمان کرم

 کاهش قلب، منامنظ انقباضات از جلوگیري خون، رایج هاي(کلسترول با چگالی پایین) و لخته  LDLسطح کاهش، شرایین
ه در سطح وسیعی از انواع کودهاي زیستی که امروز .[Siami et al, 2003]است  مؤثر نیز کلیه و سنگ مثانه تشکیل خطر

 زتو باکترکمپوست، اتوان به ورمیصوالت کشاورزي دارند، میشوند و کاربرد زیادي در افزایش کمی و کیفی محتولید می
ه ) اشار2جاري بارورتی با نام هاي حل کننده فسفات (فسفر زیست) و میکروارگانیسم1بارور (نیتروژن زیستی با نام تجاري

 .[Kalra, 2003]کرد 
 گرددمی دارویی گیاهان در ماده مؤثره کیفیت و کمیت بهبود موجب کمپوستورمی نظیر زیستی کودهاي کاربرد

[Ratti et al.,2001; Sharma, 2002; Kapoor et al., 2004]. هاي حل کننده فسفات از دیگر کودهاي میکروارگانیزم
سبب بهبود رشد و نمو ، که از طریق افزایش حاللیت فسفر در فسفات معدنی کم محلول نظیر سنگ فسفات هستندزیستی 

 گردندسبب آزاد شدن فسفر از ترکیبات آلی می؛ هاي فسفاتازبا تولید آنزیم هااز آنسیاري همچنین ب شوند.گیاهان می
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[Toro et al,1997; Sharma, 2002]. که از طریق تثبیت زیستی نیتروژن استدیگر از کودهاي زیستی ازتوباکتر  یکی ،
یکی از گیاهان دارویی با ارزش و مهم کدوي طبی به عنوان  .[Kalra, 2003] شودنمو گیاهان می سبب بهبود رشد و

کمپوست بر کمیت و کیفیت این گیاه دارویی از ضرورت اهداف شود، لذا بررسی اثرکودهاي زیستی و ورمیمحسوب می
 رود.شمار میاجراي این تحقیق به

 هامواد و روش

اقع دراستان کرمانشاه اجرا گردید. آبادغرب وشهرستان اسالمدر ایستگاه تحقیقاتی  94-95آزمایش در سال زراعی این  
شد. تیمارهاي آزمایشی اجرا  متر مربع 1400ت مساح تکرار و در زمینی به 3 با فاکتوریل-اسپلیتقالب طرح در آزمایش 

 با دو سطح تیزیس کود نیتروژن، تن در هکتار )10و  5، (شاهد کمپوست به عنوان فاکتور اصلی در سه سطحورمیشامل 
ي تجزیهدر نظر گرفته شد. عنوان فاکتور فرعی به  )2-بارور و (شاهد با دو سطح ی) و کود زیستی فسفات1-بارور و (شاهد

 آزمون ها باي میانگینو مقایسه SASها، با استفاده از نرم افزار ي واریانس، مقایسه میانگینها، شامل تجزیهآماري داده
 استفاده شد. Excelر و جهت رسم نمودارها نیز از نرم افزادانکن 

 نتایج و بحث
 کدام از تیمارهاي آزمایشینشان داد در صفت مربوط به وزن هزار دانه، هیچ) 1(جدول تجزیه واریانس  :وزن هزار دانه

زمان  و گیاه رشد ندةکن تحریک هايریزوباکتري فعالیت حداکثر بین زمان رسد احتماالًقرار نگرفت. به نظر می ریتحت تأث
 مثبت اثر .دار شدن در صفت فوق گردیده استاست که همین امر سبب عدم معنی نداشته وجود زمانی هم ها،دانه شدن پر

 ریشه يتوسعه اعثب زیستی کاربرد کودهاي .[Idris, 2003]شده است  تأیید گندم دانه هزار بر وزن را ازتوباکتر باکتري
افزایش وزن  .گرددمی فتوسنتز افزایش باعث خود به نوبه این که کندمی فراهم عناصر غذایی جذب را براي شرایط و شده

ایش رشد افزدر آزمایشی . [Gholami et al., 1999]گزارش شده است هزار دانه کدو را در حضور کودهاي بیولوژیک 
تحقیق  اي اینهکه با یافته [Nerson, 2004] شداي و کاهش وزن صد دانه رویشی منجر به باال رفتن رقابت درون گونه

 مطابقت داشت.

 یطب کدوي عملکردي صفات بر زیستی فسفر و نیتروژن کمپوست،ورمی متقابل اثر واریانس تجزیه -1 جدول

 درجه آزادي منابع تغییرات
 مربعات میانگین

 درصد روغن دانه غنرو عملکرد عملکرد دانه نههزار دا وزن

 ns35/347 ns69/7310 ns86/88 ns0001/0 2 تکرار
 ns38/865 ns28/49 *83/225 *008/0 2 کمپوسترمیو

 95/31 95/31 61/1993 26/380 4 خطاي عامل اصلی
 ns44/182 **16/19035 *40/135 ns002/0 1 نیتروژن زیستی

 ns14/324 *91/2872 **19/194 **008/0 1 یستیزفسفر 
 ns32/108 ns5/1034 *61/138 ns0009/0 2 یستیزنیتروژن  ×کمپوستورمی
 ns32/188 **9517209 **62/322 ns0009/0 2 یستیزفسفر  ×کمپوستورمی

 ns95/2 ns6/1100 **12/275 ns0013/0 1 ی ستیز فسفر ×ی ستیز نیتروژن
 ns29/417 *47/2042 ns16/35 ns0001/0 2 یستیزفسفر  ×یستیزنیتروژن ×کمپوستورمی
 00058/0 43/29 71/602 71/190 18 خطا

 32/13 59/23 12/20 13/25 42/9 (%) تغییرات ضریب
 دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان ns و درصد 1 و 5 خطا احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به** و*
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متقابل  کود نیتروژن زیستی و اثر نشان داد تیمار) 1(جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس  :عملکرد دانه

. همچنین اثر داشتدار بر صفت عملکرد دانه درصد اثر معنی 1مال خطاي فسفر زیستی در سطح احت ×کمپوست ورمی
دار گردید. عنیدرصد م 5نیتروژن زیستی نیز در سطح احتمال خطاي  ×فسفر  ×کمپوست فسفر زیستی و اثر متقابل ورمی

ر هکتار دتن  5مقایسه میانگین تیمارهاي فوق نشان داد که بیشترین عملکرد خشک دانه مربوط به تیمارکاربرد 
 69/64ا مقدار بکیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد  50/195کمپوست و بارور نیتروژن زیستی  با مقدار ورمی

توانسته از  کمپوسترود ورمیکمپوست  بود. احتمال میتن در هکتار ورمی 10کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کاربرد 
و  کمپوستیورمن در هکتار ت 10یوه، عملکرد دانه را تحت تأثیر خود قرار دهد. کاربرد تیمار طریق تأثیر بر تعداد دانه در م

 ی ستیز تروژنیر نو بارو کمپوستیتن در هکتار ورم 5 مارکاربردیتداري با بارور نیتروژن و فسفر زیستی  اختالف معنی
وجه به عدم تفاوت تبه حداکثر عملکرد رسید. با  وستکمپیورمتن در هکتار  5توان با کاربرد ایجاد نکرد، بنابراین می

کمپوست و بارور نیتروژن تن در هکتار ورمی 5دار بین بهترین تیمار کودي مربوط به این صفت یعنی تیمار کاربرد معنی
وان با مصرف تیکمپوست نیز متوان بیان کرد در صورت نبود تیمار ورمیزیستی  با تیمار بارور نیتروژن و فسفر زیستی  می

. کمپوست را جبران کردبه عملکرد مطلوبی دست پیدا کرد و کمبود ورمی 2و بارور  1توأم کودهاي زیستی بارور 
ار در مقایسه با شاهد کیلوگرم در هکت 50/195و بارور نیتروژن زیستی با مقدار  کمپوستیورمتن در هکتار  5مارکاربرد تی

ر مورد تغذیه د. به منظور افزایش عملکرد کدوي طبی، تحقیقاتی )2(جدول  داددرصد افزایش عملکرد را نشان  36/65
 اددزایش کودي صورت گرفته است که بر اساس نتایج حاصل از آن کاربرد نیتروژن زیاد عملکرد کدوي طبی را اف

[Dewikat & kostewicz,1989]. 
 

  یتروژن زیستی بر عملکرد دانه در کدوي طبنی ×فسفر ×تایج مقایسه میانگین اثر متقابل ورمی کمپوستن-2جدول
  عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) تیمار

V1P1N1 f۷۲/۶۷  
V1P2N1 bc۳۸/۱۳۴  
V1P1N2 cdef۴۵/۱۰۳  
V1P2N2 ab۴۴/۱۷۳  
V2P1N1 cde۱۵/۱۲۱  
V2P2N1 def۹۹/۹۲  
V2P1N2 a۵۰/۱۹۵  
V2P2N2 ef۲۰/۸۵  
V3P1N1 f۶۹/۶۴  
V3P2N1 cde۹۶/۱۱۲  

V3P1N2 cd۷۷/۱۲۵  
V3P2N2 a۴۹/۱۸۶  

V1 وV2   وV3 تن در هکتار 10تن در هکتار،  5کمپوست شاهد، به ترتیب تیمار ورمی 
P1 و  P2 به ترتیب تیمار شاهد و  بارور فسفر زیستی 
N1 و  N2 به ترتیب تیمار شاهد و  بارور نیتروژن زیستی 

 دارندندرصد با یکدیگر  5داري در سطح احتمال خطاي تالف معنیهاي داراي حروف مشترك در هرستون، اخمیانگین
 

 

 
، اثر متقابل زیستی فسفر ×کمپوست در صفت مربوط به عملکرد روغن اثر فسفر، اثر متقابل ورمی: عملکرد روغن

احتمال  در سطح زیستی نیتروژن ×کمپوست درصد خطاي آزمایشی و اثر متقابل ورمی 1فسفر در سطح  × زیستی نیتروژن
کمپوست و فسفر را در اثر متقابل ورمی داريسات میانگین همچنین تفاوت معنی). مقای1درصد معنی دار شد (جدول  5
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کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد  15/30با مقدار کاربرد فسفر زیستی × کمپوست عدم کاربرد ورمیزیستی نشان داد، تیمار 
ترکیب  دوبیشترین مقدار و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند، بین ترتیب  بهکیلوگرم در هکتار  56/14با مقدار 

کاربرد فسفر زیستی × کمپوست کاربرد فسفر زیستی و عدم کاربرد ورمی× کمپوست تن در هکتار ورمی 10تیماري کاربرد 
نیز به حداکثر عملکرد روغن با  کمپوستتوان در صورت عدم کاربرد ورمیداري وجود نداشت بنابراین میاختالف معنی

درصد افزایش  V1P2( 70/51( ). بهترین تیمار عملکرد روغن3 استفاده از کاربرد کود زیستی فسفر دست پیدا کرد (جدول
در مقایسه با تیمار شاهد را نشان داد. باالترین مقدار عملکرد در تیمار کاربرد به تنهایی فسفر زیستی حاصل شد که نشان 

نیتروژن عملکرد روغن در گلرنگ  کاربرد با افزایشدر آزمایشی  بود.ثبت فسفر زیستی در افزایش عملکرد روغن از اثر م
توان بیان کرد فراهمی بیشتر نیتروژن در محلول خاك و . با توجه به نتایج می[Steer & Harrigan, 1986]یافت افزایش 

هاي دانه را افزایش موجود در سلول هاياز جمله پروتئینهاي مختلف روتئینافزایش جذب آن توسط گیاه، میزان پ
به دلیل ورود مقادیر زیادي از ساختارهاي کربنی حد واسط ساخته شده در طی فرآیند ممکن است دهد. این مورد می

نسبت دانه با میزان روغن  رود افزایش پروتئین. احتمال میباشد فتوسنتز به چرخه ساخت اسیدهاي آمینه و پروتئین
توان اظهار داشت که کاربرد توأم عکس داشته باشد. با توجه به تأثیر نیتروژن بر عملکرد دانه و اثر فسفر بر درصد روغن می

تنهایی به دلیل اثر منفی بر  نیتروژن و فسفر زیستی باعث افزایش در عملکرد روغن گردیده است اما کاربرد این دو عامل به
گاوزبان  دارویی گل گیاه در فسفات کننده حل هاي کاربرد میکروارگانیزم که معلوم شدژوهش پ یکیکدیگر مؤثر نیست. در

)Borago officinalis(ه استگردید آن میزان روغن بهبود ، سبب[Shaalan, 2005]. 
 عملکرد دانه و روغن کدوي طبیکمپوست و فسفر زیستی بر ن اثر متقابل ورمیمقایسه میانگی -3جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)کرد روغن عمل تیمار
V1P1 d56/14 
V1P2 a15/30 
V2P1 bc51/21 
V2P2 cd48/16 
V3P1 ab92/25 
V3P2 a29/29 

V1 وV2   وV3 تن در هکتار 10تن در هکتار،  5کمپوست شاهد، به ترتیب تیمار ورمی 
P1 و  P2 به ترتیب تیمار شاهد و  بارور فسفر زیستی 

 ر ندارنددرصد با یکدیگ 5داري در سطح احتمال خطاي ف مشترك در هرستون، اختالف معنیهاي داراي حرومیانگین
 

اسید استئاریک، درصد روغن دانه در کدوي طبی به دلیل دارا بودن اسیدهاي چرب غیر اشباع شامل : درصد روغن دانه
آید. بر اساس نتایج به دست آمده حساب مییکی از فاکتورهاي مهم در این گیاه دارویی به  ،اولئیک، لینولنیک و لینولئیک

درصد و تیمار فسفر زیستی در سطح  5کمپوست در سطح احتمال خطاي آزمایش تیمار ورمی) 1(جدول از تجزیه واریانس 
کمپوست تن در هکتار ورمی 10بر اساس این نتایج در تیمار کاربرد دار شد. درصد احتمال خطاي آزمایش معنی 1

کمپوست مربوط صدي روغن دانه در مقایسه با شاهد بدست آمد. باالترین درصد روغن دانه در تیمار ورمیدر 04/19افزایش
کمپوست تن در هکتار ورمی 5درصد و کمترین درصد روغن دانه مربوط به کاربرد  21تن در هکتار به میزان  10به کاربرد 
همچنین تیمار فسفر زیستی باالترین درصد روغن مربوط به داري داشتند. درصد بود که با هم اختالف معنی 15به میزان 

کاربرد کودهاي  )4 (جدول درصد) را داشت7/16درصد) و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد (19تیمار بارور فسفر (
 Shehata] شددرصد روغن در آفتابگردان مؤثر با تواند با ساز وکار جداگانه در افزایشزیستی ازتو باکتر و فسفات بارور می

& El-khawas, 2003] . 
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 یطب يکدو درصد روغن بر یستیو فسفر ز تروژنین يو کودها کمپوستیاثر ورم نیانگیم سهیمقا -4جدول 
 درصد روغن (%) تیمار

  کمپوستیورم

 b17 شاهد
 b15 تن در هکتار 5

 a21 تن در هکتار10

  فسفر
 b7/16 شاهد
 a19 بارور

  نیترژون
 a4/17 شاهد 

 a19 بارور
 ن)درصد (آزمون دانک 5 يدر سطح احتمال خطا داریحروف مشابه در هرستون نشانگر عدم وجود تفاوت معن

 
 نتیجه گیري

ط شرای دوجودر صورت  (ورمی کمپوست، نیتروژن و فسفر زیستی) نتایج این تحقیق نشان داد که کودهاي زیستی
تیب از وغن به ترنه و ردر این تحقیق باالترین عملکرد دا عملکرد را دارند. فیکمی و کی مناسب توانایی تاثیر در افزایش

ر فسفر مپوست + باروتن در هکتار ورمی کمپوست + بارور نیتروژن زیستی و تیمار عدم کاربرد ورمی ک 5تیمارهاي کاربرد 
وم ست لذا لزا راعیز کیفیت محصوالتایی که سالمت مواد غذایی و دارویی در گرو تولید سالم و با از ج زیستی حاصل شد.

 و ضروري است. امري مهمجایگزین کردن کودهاي زیستی بجاي کودهاي شیمیایی 
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Abstract 

Replacing biofertilizers instead of chemical fertilizers can play an important role in the production 
and safeguarding of crop health. In order to evaluate the influence of vermicompost (no 
application, 5 and 10 t.ha-1) and biological nitrogen (no application and biological nitrogen 
fertilizer) and phosphorus fertilizers (no application and biological phosphorus fertilizer) on yield 
and yield components of Styrian pumpkin a field experiment was conducted in split plot factorial in 
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a randomized complete block design with three replications in Eslam Abad-E-Gharb (Iran-
Kermanshah province) in 2015. Studied characteristics were included 1000-grain weight, Seed 
Yield, Oil Yield and Oil content. The results of analysis of variance showed that vermicompost Oil 
yield and Oil content to affected. The bio-fertilizer phosphate Seed Yield, Oil Yield,Oil content, 
showed significant. The highest seed yield (195.50 kg.ha-1) and oil yield (30.15 kg.ha-1) showed in 
biological nitrogen fertilizer + vermicompost (5 t.ha-1) and biological phosphorus fertilizer 
application respectively. The total application of (5 t.ha-1) vermicompost was the most suitable 
treatment for maximum seed yield. 

Keywords: Biofertilizers, Oil Yield, Seed Yield 
 

 
 
 
 
 
 
 


