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   کاغذيتخم کدو  تأثیر کاربرد کودهاي آلی بر عملکرد کمی و کیفی

)Cucurbita pepo Var. Styriaca(  
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  منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزي و هاي گروه علوم و مهندسی باغبانی کارشناس آزمایشگاه3
  14/02/1398؛ تاریخ پذیرش: 27/10/1397تاریخ دریافت: 

  1چکیده
هاي  افزون استفاده از گیاهان دارویی تولید انبوه این گیاهان با استفاده از حداقل کاربرد نهادهگسترش روز مقدمه و هدف:

، زیستیهاي اخیر، مطالعه و ارزیابی واکنش گیاهان دارویی به کاربرد کودهاي آلی و در سال شیمیایی را ضروري ساخته است.
) یکی از Cucurbita pepo Var. Styriacaکاغذي ( تخمود اختصاص داده است. کدوي ، به خها پژوهشاي را در  جایگاه ویژه

ین این ابنابر ؛علت کیفیت باالي روغن، عالوه بر مصرف خوراکی جنبه درمانی نیز دارد ترین گیاهان دارویی بوده که به مهم
  انجام شد. آلیکاغذي تحت تیمارهاي کود  تخمارزیابی عملکرد کمی و کیفی کدو ف هدبا  پژوهش

  

هاي کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی صورت طرح بلوكاین آزمایش به :ها مواد و روش
)، چاي لیتر میلی 4 و 2سطح  2ها شامل: اسید فولویک (در انجام شد. تیمار 1396-97 زراعی تکرار در سال 3گرگان در 

گرم) و تیمار شاهد (عدم مصرف کود زیستی) بود. در  4/0، 2/0سطح  2لیگنین (در  لیتر)، میلی 20 و 10سطح  2کمپوست (در 
، اولئیکاسید ، ئیکلینولاسید آزاد، کل، درصد روغن، اسید چرب  اکسیدان آنتیکل،  فالونوئیدفنل کل،  ماننداین آزمایش صفاتی 

ها با استفاده  تجزیه واریانس دادهگیري شد.  کاغذي اندازه در کدو تخم توده زیستدانه، عملکرد دانه و عملکرد  هزار، وزن پروتئین
  انجام گرفت. LSDها نیز توسط آزمون  صورت گرفت. مقایسه میانگین داده SASافزار  از نرم

  

 کل، درصد روغن اکسیدان آنتیکل،  فالونوئیدبر صفات فنل کل،  آزمایشي هاتیمار اثر نشان داد واریانسنتایج تجزیه  ها: یافته
دار بود.   در سطح احتمال یک درصد معنی کاغذي تخمکدو صفات ، پروتئین و اولئیکاسید ، لینولئیکاسید ، اسید، چرب آزاد

هاي چاي کمپوست و اسید فولویک داراي شاهد و کاربرد لیگنین نسبت به تیمار گیاهان تحت تیمار نتایج این آزمایش براساس
ترین مقدار براي درصد روغن،  کل بیش فالونوئیدبرخالف فنل و  چنین . همبودندتري  کل بیش فالونوئید، فنل و اکسیدان آنتی

 1/35هاي شاهد (ردرصد روغن در تیمادست آمد.  ههاي اسید فولویک و چاي کمپوست بدر تیمار لینولئیکاسید اولئیک و اسید 
هاي  درصد)، تیمار 3/36لیتر ( میلی 10درصد)، چاي کمپوست  9/37گرم ( 2/0درصد)، لیگنین  8/36گرم ( 4/0درصد)، لیگنین 
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درصد)  7/42لیتر ( میلی 20درصد) و چاي کمپوست  6/44لیتر ( میلی 4درصد)، اسید فولویک  7/39لیتر ( میلی 2اسید فولویک 
که  هاي اسید فولویک و چاي کمپوست مشاهده شدرد دانه در تیمارترین مقدار براي عملک ین آزمایش بیشبراساس نتایج ابود. 

  لیتر، اسید فولویک  میلی 2اسید فولویک هاي رد دانه در تیمارلکعم .تر بود نین و شاهد بیشهاي لیگداري از تیمار طور معنی به
برابر  ترتیب بهگرم و شاهد  4/0گرم، لیگنین  2/0لیتر، لیگنین میلی 20لیتر، چاي کمپوست میلی 10کمپوست لیتر، چاي  میلی 4
  کیلوگرم در هکتار بود.  7/780و  7/862، 0/820، 7/999، 3/909، 4/1086، 1/1144
  

کاغذي تا حد امکان از اسید  گیاه کدو تخم کمی و کیفیعملکرد براي بهبود  نشان دادکلی نتایج این آزمایش  طور به گیري: نتیجه
لیتر استفاده شود، تا عالوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن کدو  میلی 20میزان  لیتر و از چاي کمپوست بهمیلی 4میزان  فولویک به

  شود. کیفی در این گیاهکاغذي باعث افزایش خصوصیات مطلوب  تخم
  

   لیگنینکاغذي،  کدو تخم، درصد روغن، عملکرد دانهچاي کمپوست، اسید فولویک،  کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
سوء کودهاي شیمیایی بر  تأثیراتبا توجه به 

محصوالت کشاورزي، خاك و سالمت انسان، لزوم 
، بیش از آلیجایگزینی تدریجی این کودها با کودهاي 

آید. مواد هیومیک، چاي نظر می پیش ضروري به
 آلیکمپوست و مواد لیگنینی از جمله کودهاي 

 اند اخیر مورد بررسی قرار گرفته دههباشند که در  می
. مواد هیومیکى شامل اسید هیومیک، اسید )33و  24(

 پژوهشگران هاي پژوهشفولویک و هیومین هستند. 
 هاي پژوهشتر بر اسید هیومیک متمرکز بوده و  بیش

کمی در مورد اسید فولویک انجام شده است. اسید 
فولویک موجب افزایش ظرفیت تولید از طریق 

گردد. فولویک اسید موجب ش سنتز کلروفیل مىافزای
گردد و رشد  افزایش تعداد گل و افزایش محصول می

چاي  .)5و  56( دهد عمودى گیاه را کاهش می
عنوان عصاره مایع مواد  طور ساده به کمپوست به

که حاوي عناصر غذایی محلول آلی باشد  میکمپوست 
و محدوده وسیعی از موجودات زنده شامل  آلیغیرو 

باشد.  ، پروتوزئرها و نماتدها میها قارچها،  باکتري
هایی چون سیتوکینین، اکسین و نیز  هورمون

هایی  ، آنزیمها ویتامینآمینواسیدها، اسیدهاي آلی، 

، ترشحات و موکوس آز اورهچون پروتئاز، آمیالز، 
هایی مفیدي مانند و میکروب هاي خاکی کرم

ها،  ، اکیتنومیستها قارچهاي هتروتروف،  باکتري
 هاي نیتروژن (ازتوباکتر، ریزوبیوم، اگروباکتریوم) کننده تثبیت

 واش ورمیفسفات در  کننده حلهاي و برخی باکتري
 .)17و  21، 53( حضور دارند

منظور افزایش بازده  در صنایع کشاورزي، کودها به
محصوالت کشاورزي با یک چالش دائمی روبرو 

هایی براي بهبود کودهاي  منظور، چالش هستند. بدین
اند،  شیمیایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته

چنین کودهاي جدیدي نیز  صورت گرفته است و هم
اند. اوره از کودهایی است که  مورد بررسی قرار گرفته

علت حاللیت  د. بهگیر مورد استفاده قرار می عموماً
ي آن در آب به راحتی نیتروژن اضافی وارد خاك باال
رویه نیتروژن مشکالت  شود. در اثر مصرف بی می

آید. از جمله این مشکالت  فراوانی به وجود می
، زیرزمینیهاي  به مواردي مانند: آلودگی آب توان می

جذب نیتروژن بیش از حد نیاز توسط بعضی گیاهان 
باعث علت نیترات باال  بهگونه گیاهان این مصرفکه 

در اثر  تو کاهش بازده محصوال شود بیماري می
(رشد  اضافی نیتروژن موجود در آب کشاورزي
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بیان  پژوهشگران .اشاره کرد رویشی بیش از حد)
هاي جلوگیري از این پدیده یکی از راه اند، کرده

 .باشد استفاده از کودهاي کند رها یا کنترل رهش می
با استفاده از روش  معموالًدهاي کنترل رهش کو

دهی تهیه شده و از طریق ایجاد یک مانع  پوشش
فیزیکی، سبب کاهش سرعت حاللیت کودهاي 

معمول از لیگنین طور  به، که شوند محلول در آب می
  .)32( شوداستفاده می

 در دارویی گیاهان از افزونروز استفاده به توجه با
 دارویی گیاهان پرورش و کشت اهمیتجهان  سطح

 آشکار تر بیش ،شناختی هاي بوم نظام بوم در خصوص به
 گیاهان دارویی براي تقاضا حاضر، حال در .شود می
 و بهداشتی صنایع در مصرف قابل تولیدات عنوان به

 دیگر، طرف از .)23( باشدمی افزایش در حال دارویی
 و روغنی هاي دانه از اخیر استفاده سال بیست طی

 است یافته سزایی به اهمیت گیاهی هايروغن ویژه به
 با نام علمی کاغذي تخم کدو .)40و  30(
)Cucurbita pepo Var. Styriaca( دارویی گیاهی 
 علفی، گیاه این .است کدوئیان تیره از روغنی و

 توخالی و دار کرك خزنده، هايساقه داراي و ساله یک
 تا 3 بین محیطی شرایط حسب بر طول ساقه باشد، می
 و عمیق هايبریدگی با ايو پنجه بزرگ هابرگ متر، 5

 کدو .)39( باشدمنشعب می و عمیق بیش و کم ریشه
 کشورهاي جهان، از بسیاري در اکنون هم کاغذي تخم

 مصرف کشی، روغن جمله از مختلف مصارف جهت
 مواد .گردد می کار و کشت داروسازي، و صنایع آجیلی
 داراي گیاه، این دانه در روغن موجود ارزشمند مؤثره

 موارد این یکی از که باشد می متعددي دارویی مصارف
 بوده کرم دافع عنوان به آن از استفاده سنتی طب در

 پروستات، تورم مانند هاییبیماري درمان .است

 در هورمونی ایجاد تعادل ادرار، مجاري سوزش
تجزیه  از ممانعت گوارش، دستگاه تنظیم ها، خانم

 کاربردهاي دیگر از ان،یشر تصلب وA  ویتامین
   .)29و  36، 35، 34( باشد می گیاه این هاي دانه

موجود در زمینه استفاده از  هاي پژوهشبا وجود 
در زمینه افزایش رشد محصوالت  الیاین کودهاي 

جامعی از این کودها در کنار  پژوهشکشاورزي، هنوز 
اي انجام نشده و  عنوان مقایسه در مقیاس مزرعه هم به
انجام گرفته نیز در مقیاس  هاي تر پژوهش بیش

 چنین با توجه به اهمیت گیاه اي بوده است. همگلخانه
کاملی در استفاده از  پژوهشکاغذي نیاز به   تخمکدو 

(چاي  آلیرین کود مختلف و تعیین بهت آلیکودهاي 
چنین تعیین  کمپوست، لیگنین و اسید فولویک) و هم

مقدار مورد نیاز براي این گیاه، احساس ترین  مناسب
حاضر با هدف ارزیابی  پژوهش بنابراینگردد.  می

کاغذي تحت تیمار  تخمعملکرد کمی و کیفی کدو 
  انجام شد. آلیکود 

  
  ها مواد و روش

صورت  به 1396-97 زراعی سال در پژوهش این
اي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  مزرعه

در قالب طرح  آزمایشین ا شد. گرگان انجام
تکرار انجام گرفت.  3هاي کامل تصادفی در  بلوك

 4، 2سطح ( 2اسید فولویک در  یمارها شامل:ت
 2)، چاي کمپوست در آب سی سی 100در  لیتر میلی

لیگنین )، آب سی سی 100در  لیتر میلی 20، 10سطح (
و ) آب سی سی 100در  گرم 4/0، 2/0سطح ( 2در 

 . مشخصاتودشاهد (عدم مصرف کود زیستی) ب
 1جدول  در گرگان شهرستانفصل زراعی  هواشناسی
   شده است. نشان داده 

  



 1399) 3)، شماره (27جلد (هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

40 

  .آباد گرگان) هواشناسی هاشم ایستگاه :شهرستان گرگان (مأخذ 1396مشخصات هواشناسی سال  -1جدول 
Table 1. Meteorological data of 2017 in Gorgan (Source : Meteorological  statian of Hashemabad, Gorgan). 

ماه پس از 
  کاشت

Month after 
planting 

 دما
Temperature (oC)  باران  

Rain 
(mm) 

  رطوبت
Moisture (%) 

ساعات 
  آفتابی

Sunny 
hours  

  تبخیر
Evaporation 

(mm) بیشینه 
Maximum 

 کمینه

Minimum  
 میانگین

Averages  
 بیشینه

Maximum  
;ldki 

Minimum  
 میانگین

Averages  
1  31.9  18.4  25.1  0.07  77.4  43.1  60.3  8.55  6.41  
2  34.4  22.5  28.4  0.16  70.5  43.5  57  8.96  7.38  
3  36.3  24.4  30.3  0  69.7  43.9  56.8  10.76  8.58  
4  35.7  22.5  29.1  0  70.5  37.8  54.2  10.4  7.18  

  
در پاییز سال کشت مورد زمین  سازي آمادهجهت 

بذرهاي کدو انجام گرفت. شخم عمیق  یکبار قبل
 هاي پالستیکدر  صورت کشت نشایی به کاغذي تخم

برگی  6- 4و در مرحله  کشتماه  اردیبهشتدر  ،شان
 3. در هر واحد آزمایشی شدانتقال به زمین اصلی انجام 

 بوته با 9متر و روي هر ردیف   5/1 فاصله ردیف با
ها در نظر گرفته شد.  طرف ردیف متر در یک  5/0فاصله 

متر و   7/2له بین واحدهاي مجاور در یک بلوك فاص
صورت مرتب  آبیاري به متر بود. 3ها  بین بلوك  فاصله

  .گرفتغرقابی انجام  شکلدر طول فصل رشد به 
استفاده شده در این آزمایش  کاغذي تخمبذر کدو 

Cucurbita pepo Var. Styriaca  توده ازبود 
نیشابور و از پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 

از شرکت  و لیگنین اسید فولویک ،تهران تهیه شد
با روش کی و ، اسید فولویک جهان سبز یزد تهیه

سطح  2) از لئوناردیت استخراج و در 2004همکاران (
چاي کمپوست نیز با روش  .بود لیتر) میلی 4 و 2(

 2کمپوست استخراج و سپس با  هوازي از ورمی
استفاده  صورت مایع لیتر) به میلی 20و  10غلظت (

اي  گونه روش تهیه کودهاي مصرفی به .)45( شدند
بود که غلظت مشخص از کود مصرفی را در مقدار 

که براي هر کرت  طوري آب مشخص حل کرده به
لیتر آب  5/4بوته گیاه کدو طبی بود، از  27شامل 

غلظت  2میزان  ر این مقدار حالل آب بهاستفاده شد، د
 180، 90نظر شامل: اسید فولویک ( از کودهاي مورد

لیتر) و  میلی 900، 450کمپوست ( لیتر)، چاي میلی
گرم) حل و استفاده گردید.  18و  9چنین لیگنین ( هم

کاغذي  در هر بار مصرف براي هر بوته گیاه کدو تخم
کود مصرفی مورد  لیتر آب همراه میلی 6/166میزان  به

 10استفاده قرار گرفت. روش مصرف با فاصله زمانی 
انجام شد، این روش بار  4روز یکبار و با تکرار 

ساعت از زمان  24مصرف در حالتی انجام شد که 
اي انجام گرفت.  آبیاري گذشته و به شکل پاي بوته

قبل از کشت از  خصوصیات خاك مزرعهجهت تعیین 
کیلوگرمی برداشت و پس از  یکچند نقطه نمونه 

نهایت یک نمونه یک  در ها نمونهمخلوط کردن 
 خصوصیات خاك .منتقل شدکیلوگرمی به آزمایش 

  .آورده شده است 2در جدول  مورد کشت
  

 . آزمایش در مورد استفاده مزرعه خاك تجزیه نتایج -2جدول 
Table 2. Results of soil analysis used in the experiment.  

 بافت خاك
Soil pattern  

 لوم رسی، سیلتی
Clay loam, Silty  

 نیتروژن کل (%)
Total nitrogen (%) 

0.11  
 میزان کربن (%)

Carbon content (%) 
 )mg/kgجذب ( نیتروژن قابل  1.1

Nitrogen absorbable  
11.9  

 )dS/m(هدایت الکتریکی 
Electrical conductivity  1.27  جذب ( فسفر قابلmg/kg( 

Phosphorus absorbable  6.67  

pH  7.2  جذب ( پتاسیم قابلmg/kg( 
Potassium absorbable  340  
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افشانی  با توجه به نیاز باالي این گیاه جهت گرده
براي رسیدن به عملکرد مطلوب، کار خاصی انجام 

شرایط طبیعی برقرار بوده ولی در مزرعه کندو نشده و 
  عسل وجود داشته است. زنبور

 در عملکرد اجزاي و گیري عملکرد اندازه براي
رسیدگی   ها وقتی به مرحله میوه کامل، رسیدگی مرحله
بین بوته و که  طوريهرسیدند برداشت شدند بکامل 

 پژوهشدر این . نداشتمیوه تبادل مواد غذایی وجود 
رتی که در صونگرفت، عملیات حذف میوه صورت 

با توجه  و میوه روي هر بوته قرار داشت 3- 2تعداد 
 دلیل بهها در داخل میوه دانه زنی جوانهبه احتمال 

در برداشت، روش تشخیص بهترین زمان  تأخیر
گیاه طول  زمانی انجام شد که برداشت از نظر ظاهري

و  بودروزه رشدي خود را طی کرده  120دوره 
به ها  همیودرصد  75-70ها خشک و  ها و ساقه برگ

 اثر حذف جهت بودند. رنگ زرد تغییر حالت داده
 ردیف طرفین از گیاه 2 و کناري ردیف 2 اي، حاشیه

 با کرت هر میانی عملکرد ردیف و شد وسط حذف
 .گردید برداشت بوته 3 یک مترمربع معادل مساحتی

 24 مدت به ها نمونه ماده خشک، گیري اندازه منظور به
 105 دمايDena oven 50 مدل  آون در ساعت
نهایی  خشک وزن شدند، داده قرار گراد سانتی درجه
 وزن زمان، کاهش گذشت با که گردید حاصل زمانی

طور کامل  بوته نیز به 5چنین  هم( نشد مشاهده
برداشت شد از هر کرت و پس از خشک شدن در 

 ،محاسبه شد) توده زیستآون و وزن کردن عملکرد 
شاخص برداشت از تقسیم عملکرد محاسبه جهت 

 براي. شد استفاده توده زیستاقتصادي بر عملکرد 
 فعالیت کل، فالونوئید، میزان فنل گیري اندازه
مورداستفاده  گرادسانتی درجه 40 دماي اکسیدانی  آنتی

 نیتروژن محتواي پژوهش این در ،)6( قرار گرفت
 روش از استفاده باطبی  کدوي مختلف تیمارهاي
میزان آن در نتیجه و  گیري اندازه )44( کجلدال

جهت تعیین ترکیب اسیدهاي  .شدپروتئین محاسبه 
و چرب ضروري موجود در روغن (اسید لینولئیک 

با استفاده از از روش استرهاي متیلیک  اولئیک) اسید
مجهز  TG-2552مدل  دستگاه کروماتوگرافی گازي

 روغن، درصد تعیین جهتچنین  انجام و هم FIDبه 
 شد استفادههگزان  حالل کمک سوکسله با روش از
فولین  فنل کل از روشگیري  اندازهبراي  .)4(

در  UV 2800 اسپکتروفتومترتوسط دستگاه  سیوکالتیو
براي چنین  همقرائت شد،  نانومتر 760طول موج 

آلومینیوم کلرید روش از محاسبه محتواي فالونوئید 
 و مشاهده شد نانومتر 415در طول موج استفاده و 

در  اکسیدانی آنتیفعالیت  گیري اندازه جهت چنین هم
 DPPHروش  از مشاهده و نانومتر 517طول موج 

تجزیه واریانس  .)13(شد استفاده جهت آزمایش 
صورت  1/9نسخه  SASافزار  ها با استفاده از نرم داده

 LSDها نیز توسط آزمون  گرفت. مقایسه میانگین داده
  انجام گرفت. درصد 5در سطح احتمال 

  
  نتایج و بحث

  اثر تیمارها بر صفات فیتوشیمیایی 
نتایج تجزیه : اکسیدان کل و آنتی فالونوئیدفنل، 

و  فالونوئید، فنلهاي مختلف بر واریانس اثر تیمار
کاغذي نشان داد که  کل در گیاه کدو تخم اکسیدان آنتی

هاي مورد مطالعه در این آزمایش بر مقدار اثر تیمار
  کل در سطح احتمال  اکسیدان آنتیو  فالونوئیدفنل، 

  ).3دار بود (جدول  درصد معنی 1
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  . کاغذي هاي مختلف آزمایش بر صفات کدو تخم) اثر تیمارتجزیه واریانس (میانگین مربعات -3جدول 
Table 3. Analysis of variance (mean square) of the effect of different treatments on traits of pumpkin seeds.  

  منابع تغییر
Sources of Variation 

درجه 
 آزادي

df  

 فنل کل
Total 

phenol 

 فالونوئید
 کل

Total 
flavonoid 

 اکسیدان آنتی
 کل

Total 
antioxidant 

  درصد
 روغن
Oil 

percentage 

اسید چرب 
 آزاد

Free fatty 
acid 

 لینولئیک
 اسید

Linoleic 
acid 

اولئیک 
 اسید

Oleic 
acid 

 پروتئین
Protein 

 بلوك
Block  

2  199.9** 71.4** 523.1** 86.9** 0.031** 8.6** 0.007** 37.58** 

 تیمار
Treatment  

6 143.2** 61.0** 132.2** 36.8** 0.23** 110.7** 28.18** 8.17** 

 خطا
Error  

12 2.49 15.1 15.1 1.6 0.001 17.1 8.44 1.28 

 )درصدضریب تغییرات (
CV (%) 

 3.2 4.7 4.7 3.2 5.2 10.7 13.2 5.4 

 درصد 1داري در سطح احتمال  معنی **
** Significant at 1% probability level 

  
هاي آزمایش بر نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار

ترین مقدار  بیش )2(جدول  مقدار فنل کل نشان داد
گرم و شاهد  4/0هاي لیگنین فنل کل در تیمار

بر گالیک  اسید گرم میلی 2/55و  57ترتیب با مقدار  به
ترین مقدار فنل  مشاهده شد. کمگرم ماده خشک  100

 6/39لیتر ( میلی 4اسید فولویک  هايکل در تیمار
 گرم ماده خشک) و 100بر گالیک  اسید گرم میلی

بر  گالیک اسید گرم میلی 41( لیتر میلی 2اسید فولویک 
هاي چاي  دست آمد. در تیمار ه) بخشکگرم ماده  100

و  لیتر میلی 20، چاي کمپوست لیتر میلی 10کمپوست 
مقدار فنل کل برابر  ترتیب بهگرم نیز  2/0لیگنین 

گرم  100بر گالیک  اسید گرم میلی 7/52و  46، 9/51
یج این آزمایش نشان نتا). 4بود (جدول ماده خشک 
عملکرد دانه نسبت به هایی که از نظر داد در تیمار

باشند، مقدار تري میهاي دیگر در سطح پایین  تیمار

توان بیان تر است، در واقع این گونه می فنل کل بیش
کرد که عملکرد دانه با مقدار فنل موجود در گیاه 

  کل نیز  فالونوئیددر رابطه با رابطه عکس دارد. 
راي ترین مقدار ب نتایج مقایسه میانگین نشان داد، کم

و  لیتر میلی 2هاي اسید فولویک کل در تیمار فالونوئید
چنین  مشاهده شد، هم لیتر میلی 4اسید فولویک 

کل در تیمار شاهد  فالونوئیدترین مقدار براي  بیش
گرم کوئرستین در  میلی 6/31مشاهده شد که برابر (

کل در  فالونوئید) بود. مقدار صد گرم ماده خشک
واالن  اکی 5/27( لیتر میلی 2 هاي چاي کمپوست تیمار

گرم  2/0کوئرستین در یک گرم عصاره)، لیگنین 
) و گرم کوئرستین در صد گرم ماده خشکمیلی 3/28(

گرم کوئرستین در صد میلی 4/28گرم ( 4/0لیگنین 
داري با یکدیگر در  ) اختالف معنیگرم ماده خشک

  ). 4درصد نداشتند (جدول  5سطح احتمال 
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  .هاي آزمایش بر صفات کیفی کدو تخم کاغذي مقایسه میانگین اثر تیمار -4جدول 
Table 4. Mean comparison of the effect of different treatments on total phenol, total flavonoid, antioxidant 
activity, oil, free fatty acid, linoleic acid, oleic acid and protein.  

  تیمار

 فنل کل
Total phenol  

گالیک  گرم میلی
صد بر  اسید

 ماده خشک گرم

 فالونوئید کل
Total flavonoid 

کوئرستین  گرم میلی
در صد گرم ماده 

 خشک

فعالیت 
 اکسیدانی آنتی

Antioxidant 
activity (%) 

  روغن
Oil 
(%) 

اسید چرب 
  آزاد

Free fatty 
acid 

(mg/g) 

لینولئیک 
  اسید

Linoleic 
acid 
(%) 

اولئیک 
  اسید

Oleic 
acid 
(%) 

  پروتئین
Protein 

(%) 

 )ml2اسید فولویک (
Folvic Acid (2 ml) 

41.0e 19.1d 71.3c 39.7b 0.808a 47.2a 26.0a 21.8ab 

 )ml4اسید فولویک (
Folvic Acid (4 ml)  

39.6e 21.2dc 79.1b 44.6a 0.827a 45.3a 25.6a 22.6a 

 )ml10 چاي کمپوست (
Compost tea (10 ml) 

51.9c 27.5b 83.4ab 36.3cd 0.761a 36.8bc 22.0ab 20.5bc 

 )ml20 چاي کمپوست (
Compost tea (20 ml)  

46.0d 23.1c 76.8bc 42.7a 0.812a 40.9ab 22.9ab 22.2ba 

 )g 2/0لیگنین (
Lignin (0.2 g) 

52.7bc 28.3b 83.4ab 37.9cb 0.656b 33.4c 18.8b 18.5c 

 )g 4/0لیگنین (
Lignin (0.4 g)  

57.0a 28.4b 89.7a 36.8cd 0.628b 34.7bc 19.6b 21.6ab 

 شاهد
Control  

55.2ab 31.6a 89.3a 35.1d 0.642b 31.4c 18.8b 18.7c 

  . ندارنددرصد  5داري در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشترك، اختالف معنی در هر ستون میانگین
In each column, the averages of common alphabets do not have a significant difference at the 5% probability level.  

  
کل در تیمار شاهد با  اکسیدان آنتیترین مقدار  بیش
مشاهده شد، که با  DPPHدرصد  3/89مقدار 

 2/0، لیگنین لیتر میلی 10کمپوست هاي چاي تیمار
داري در سطح  گرم اختالف معنی 4/0گرم و لیگنین 

ترین مقدار  چنین کم احتمال پنج درصد نداشت، هم
 2کل در تیمار اسید فولویک  اکسیدان آنتیبراي 

دست آمد  ه) بDPPHدرصد  3/71با مقدار ( لیتر میلی
اختالف  لیتر میلی 20که با تیمار چاي کمپوست 

درصد نداشت (جدول  5داري در سطح احتمال  معنی
نتایج این آزمایش نشان داد در تیمار شاهد و  ).4

هاي کاربرد لیگنین درصد چنین در تیمار هم
هاي اسید فولویک و چاي تیمارتر از  بیش اکسیدان آنتی

باشد، اما نکته مهم در این رابطه، این کمپوست می
باعث افزایش رشد هیومیکی ترکیباتی است که 

افزایش در  شوند که اینمیکاغذي  تخمهاي کدو  بوته
ها در نهایت باعث کاهش درصد ترکیبات رشد بوته

عملکرد ترکیبات شوند، اما می اکسیدانی آنتی
دهند، از این  را در بوته افزایش می اکسیدانی آنتی

 اکسیدانی آنتیجهت تیمار مطلوب براي مواد 
 باشند سید فولویک و چاي کمپوست میهاي اتیمار

)41( .  
 اکسیژن هايگونه اندبیان کرده پژوهشگران

 هاي رادیکال مانندهاي اکسیژن فعال واکنشگر یا گونه
 و )OH) هیدروکسیل (°O2°¯, OOHسوپر اکساید (

 بدن در هاییواکنش طی ) مدام°ROOHپراکسیل (
 بروز در مهمی نقش هااین رادیکال .شوندمی تولید

 مهم بیمارگرهايبا  ارتباط در اکسیداتیو استرس
 است شده خوبی روشن به امروزه کنند. می ایفا مختلف
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 ها این مولکول فعالیت از ناشی اکسیداتیو تخریب که
 هاي مزمن بیماري از تعدادي پیشرفت و بروز موجب

آترواسکلروز،  عروقی، -قلبی هايبیماري مانند
 27، 43( شود می التهاب و پارکینسون آلزایمر، سرطان،

 خوراکی که دریافت اندداده نشان هابررسی .)37و 
 در مؤثرينقش  غذایی مواد طریق از ها اکسیدان آنتی

به  ابتال مثال عنوان به دارد. سالمت ارتقا و حفظ
 میزان با هاسرطان از برخی و کرونر عروق بیماري

 دارد. معکوس رابطه ها فنل پلی از غنی هايمصرف غذا
 طبیعی منابع به خاص توجه به مطالعات منجر این
 است شده اکسیدان آنتی هايیافتن مولکول منظور به
هاي که باعث افزایش بنابراین تیمار. )25و  26(

  باشد. شود بسیار مطلوب می اکسیدانی آنتیترکیبات 
 اکسیدانت آنتیکل و  فالونوئیددر رابطه با مقدار 

ترین مقدار این  بیش تقریباًکل نیز همانند فنل کل 
ترین مقدار  هایی مشاهده شد که کمصفات در تیمار

کننده آن است که  را داشتند. این امر بیان عملکرد دانه
کل و  فالونوئیدمقدار عملکرد دانه با افزایش 

هاي گیاه کاهش پیدا کل در بافت اکسیدانت آنتی
قع باید بیان کرد در این ). در وا4کند (جدول  می

هایی که اسید فولویک و چاي آزمایش در تیمار
افزایش  دلیل بهکار برده شده است  کمپوست به

کل و  فالونوئیددرصد و مقدار فنل،  ،گیاه توده زیست
 کاغذي کدو تخم کل در واحد وزن گیاه اکسیدانت آنتی

کل  فالونوئیدکاهش پیدا کرده اما مقدار عملکرد فنل، 
افزایش پیدا  این گیاههاي کل در بوته اکسیدانت آنتیو 

 افزایش با اند اسیدهیومیکبیان کرده پژوهشگرانکرد. 
 هاي فعالیت افزایش سبب روبیسکو، آنزیم فعالیت

 افزایش نتیجه در بیوشیمیایی و-زیستفتوسنتزي، 
 افزایش ی دیگرپژوهشدر  .)11( شود می گیاه رشد

 کاربرد اثر در در کل بوته اکسیدانی آنتیمقدار مواد 
 کاربرد پژوهشی . در)41( شد تأیید هیومیکی مواد
مقاومت گیاه گندم به  افزایش سبب فولویک اسید

این مقاومت را  پژوهشگرانتنش خشکی شد، که 
 گندم در بوته اکسیدانت آنتیمقدار ناشی از افزایش 

 کارایى افزایش موجب اسیدفولویک )48( دانستند
 موجب چنین هم شود.می و نفوذپذیرى غذایى عناصر
 گردد.می سلول طویل شدن و سلولى تقسیم افزایش

 از طریق تولید ظرفیت افزایش موجب اسید فولویک
همکاران  و گلزاري گردد.می نیز کلروفیل سنتز افزایش

 و کودهاي هیومیکی مواد تأثیر بررسی ) با2016(
مصرف  که دادند نشان زعفران مؤثره مواد بر زیستی

 مؤثره مواد دارمعنی افزایش سبب هیومیکی ترکیبات
 شاهد به نسبت سافرانال) و (کروسین، پیکروکروسین

چنین نتایج آزمایش نشان داد که مقدار کل  هم .گردید
بوته با استفاده از ترکیبات هیومیکی  اناکسید آنتی

 استفاده با بررسی دیگر یک در .)20( افزایش پیدا کرد
 کل میزان آنتوسیانین فولویک اسید و هیومیک اسید از

 شاهد افزایش به نسبت درصد 99 و 98 گاوزبان گل
اند ترکیبات هیومیکی بیان کرده پژوهشگران. )3( یافت
جا که باعث افزایش در رشد و تولید ماده خشک  از آن

شوند، در نهایت باعث افزایش در میزان کل  گیاه می
و ترکیبات ثانویه در بوته گیاهان  داناکسی آنتی
دلیل داشتن مواد  چاي کمپوست نیز به .شوند می

 در شود. هیومیکی باعث افزایش رشد گیاهان می
 )،چاي کمپوست( واش کاربرد ورمی پژوهشی

 سبب باریجه گیاه در و میکوریزا کمپوست ورمی
 وزن عملکرد و اسانس برگ، عملکرد تعداد افزایش
 درزي .)28( گردید شاهد تیمار نسبت به برگ خشک

 کمپوست ورمی که کردند ) گزارش2009( همکاران و
 افزایش و با شد رازیانه اسانس درصد افزایش باعث
 نشان نیز افزایش اسانس میزان کمپوست ورمی مقدار

  .)10( داد
براساس  :بر صفات کیفی میوه کدو طبی تیمارهااثر 

هاي آزمایش بر درصد نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار
روغن، درصد لینولئیک و درصد اولئیک کدو 
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دار بود کاغذي در سطح احتمال یک درصد معنی تخم
ترین  بیش ها میانگینبراساس نتایج مقایسه ). 3(جدول 

ولویک کاغذي در تیمار اسید ف درصد روغن کدو تخم
 20درصد) و چاي کمپوست  6/44لیتر ( میلی 4

درصد) مشاهده شد که اختالف  7/42لیتر ( میلی
درصد با یکدیگر  5داري در سطح احتمال  معنی

کاغذي  ترین درصد روغن دانه کدو تخم نداشتند، کم
 10درصد)، چاي کمپوست  1/35هاي شاهد ( در تیمار

 9/37گرم ( 2/0درصد)، لیگنین  3/36لیتر ( میلی
درصد) مشاهده شد  8/36گرم ( 4/0درصد) و لیگنین 

داري با یکدیگر که از نظر آماري اختالف معنی
، در رابطه با درصد لینولئیک دانه ).4نداشتند (جدول 

هاي اسید در تیمارلینولئیک اسید رین درصد ت بیش
 4درصد)، اسید فولویک  2/47( لیتر میلی 2فولویک 

لیتر  میلی 20درصد) و چاي کمپوست  3/45( لیتر میلی
ترین درصد لینولئیک  درصد) مشاهده شد و کم 9/40(

 8/36( لیتر میلی 10هاي چاي کمپوست اسید در تیمار
 4/0درصد)، لیگنین  4/33گرم ( 2/0درصد)، لیگنین 

دست  هدرصد) ب 4/31درصد) و شاهد ( 7/34گرم (
ک در ترین درصد اسید اولئی ). بیش4آمد (جدول 

ترین  درصد) و کم 26لیتر (میلی 2تیمار اسید فولویک 
گرم  2/0درصد اسید اولئیک در تیمار شاهد و لیگنین 

دلیل دامنه  )، به4درصد) مشاهده شد (جدول  8/18(
 2/7تغییرات کم در درصد اسید اولئیک، که برابر 

هاي آزمایش اثر توان بیان کرد تیماردرصد بود می
اسید تري بر درصد اسید اولئیک نسبت به درصد  کم

). 4اند (جدول  کاغذي داشته دانه کدو تخملینولئیک 
توان بیان  کلی براساس نتایج این آزمایش می طور به

کرد ترکیبات هیومیکی موجود در اسید فولویک و 
چاي کمپوست باعث افزایش در درصد روغن کدو 

دلیل  میکی بهاند، ترکیبات هیوکاغذي شده تخم
خصوصیات مطلوبی که دارند باعث افزایش در درصد 

  شوند.روغن گیاه می

شد،  انجام بهار همیشه گل روي که پژوهشی در
 همراه به هیومیک اسید از استفاده که گردید مشخص

 خشک، گل عملکرد افزایش سبب این گیاه، در فسفر
 بذر روغن و بذر اسانس، عملکرد درصد گل، تعداد

نمودند  مشخص )2004( همکاران و . دادلی)14( شد
در  روغن تولید بر مثبتی تأثیر هیومیکی مواد کاربرد که
 پژوهشی در .)12( است جعفري داشته و اطلسی گل

 فولویک اسید مختلف سطوح اثر از بررسی پس دیگر،
 اسفرزه دارویی گیاه عملکرد اجزاي و عملکرد بر

بهبود  ضمن فولویک اسید کاربرد که شد گزارش
   از ناشی خسارات گیاه، کیفی و کمی خصوصیات

 چنین کاربرد . هم)18( داد را کاهش شوري تنش
 در دار معنی افزایش سبب اسیدفولویک و اسیدهیومیک
 زمینی بادام سویا و گیاه در ریشه ساقه، وزن خشک

چنین درصد  گردید و هم شن در بستر شده کشت
نتایج این  .)54( داد روغن را در این دو گیاه افزایش

از عملکرد دانه هایی که آزمایش نیز نشان داد در تیمار
تر بود،  تر بود درصد روغن دانه بیش ها بیشسایر تیمار

که با بهبود شرایط  آن استدهنده  که این امر نشان
کاغذي درصد روغن  هاي کدو تخمرشد براي بوته

چاي دانه نیز افزایش پیدا کرد، اسید فولویک و 
هاي  کمپوست به دلیل اثرات مطلوبی که بر رشد بوته

کاغذي داشتند در نهایت باعث افزایش  کدو تخم
  درصد روغن شدند. 

جزیه واریانس نشان داد اثر نتایج ت :اسید چرب آزاد
هاي آزمایش بر مقدار اسید چرب آزاد دانه کدو تیمار
دار بود  کاغذي در سطح احتمال یک درصد معنی تخم

که مقدار اسید چرب آزاد در  طوري )، به3 (جدول
گرم بر گرم)، لیگنین میلی 642/0هاي شاهد ( تیمار

گرم  2/0گرم بر گرم) و لیگنین  میلی 628/0گرم ( 4/0
داري از مقدار طور معنی گرم بر گرم) به میلی 656/0(

 لیتر میلی 10اسید چرب آزاد در چاي کمپوست 
  هاي اسید فولویک گرم بر گرم)، تیمارمیلی 761/0(



 1399) 3)، شماره (27جلد (هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

46 

  گرم بر گرم)، اسید فولویک میلی 808/0( لیتر میلی 2
گرم بر گرم) و چاي میلی 827/0( لیتر میلی 4

 تر کمگرم بر گرم) میلی 812/0لیتر (میلی 20کمپوست 
تغییرات اسید چرب آزاد در  ). دامنه4بود (جدل 

گرم بر گرم) نشان داد میلی 2/0هاي مختلف (تیمار
مختلف بر میزان اسید چرب آزاد ناچیز  مارهايتیاثر 

عبارت دیگر اسید فولویک، چاي  بوده است، به
اند تغییرات زیادي را در کمپوست و لیگنین نتوانسته

میزان اسید چرب آزاد نسبت به تیمار شاهد ایجاد 
  ).4کنند (جدول 

ه واریانس نشان داد نتایج تجزی :پروتئیندرصد 
داري (در سطح احتمال معنیهاي مختلف اثر تیمار

کاغذي دارند  کدو تخم پروتئینیک درصد) بر درصد 
). براساس نتایج مقایسه میانگین درصد 3(جدول 

لیتر، اسید میلی 2هاي اسید فولویک در تیمار پروتئین
لیتر و میلی 20لیتر، چاي کمپوست میلی 4فولویک 

 طور داري نداشت و بهگرم اختالف معنی 4/0لیگنین 
گرم و شاهد  2/0هاي لیگنین داري از تیمار معنی
کاغذي  کدو تخم پروتئینترین درصد  تر بود. کم بیش

ترتیب با  گرم به 2/0هاي شاهد و لیگنین در تیمار
ترین درصد  درصد مشاهده شد و بیش 5/18و  7/18

 4کاغذي در تیمار اسید فولویک  کدو تخم پروتئین
). 4دست آمد (جدول  هدرصد ب 6/22با  لیتر میلی

براساس نتایج این آزمایش اسید فولویک و مواد 
هیومیکی که در چاي کمپوست وجود دارد باعث 

 شدهکاغذي  دانه کدو تخم پروتئینافزایش درصد 
است، اما لیگنین اثر چندانی بر درصد پروتئین دانه 

طریق  از ترکیبات هیومیکیکاغذي نداشت.  کدو تخم
 میزان و برگ سطح افزایش سبب گیاه نیتروژن افزایش

 نیتروژن تابع پروتئین میزان چراکه شود پروتئین می

 صورت الله گل روي که یپژوهشدر  .)19( است گیاه
با  ترکیبات هیومیکیتیمار  که گردید مشخص گرفت
NPK شد گیاه پروتئینبرگ و  سطح افزایش سبب 

 عناصر غذایی کنندگی کالت دلیل به فولویک اسید .)2(
 و مس آهن، کلسیم، روي، منیزیوم، سدیم، پتاسیم،

 افزایش را گیاه براي از عناصر استفاده قابلیت غیره 
 جانبیهاي ریشه رشد افزایش ظهور سبب و داده
گردد و از این جهت باعث افزایش جذب عناصر  می

(نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در گیاه  پرمصرفغذایی 
 تخلخل داراي کمپوست چنین ورمی هم .)38( شود می

 ،باال غذایی عناصر نگهداري و جذبقدرت  زیاد،
 آبنگهداري  باالي ظرفیت و مناسب زهکشی تهویه و

 بر عالوه کشاورزي پایدار، در آن از استفاده و باشد می
 در خاك مفید ریزجاندارانفعالیت  و جمعیت افزایش
 مانند گیاه نیاز مورد غذایی فراهمی عناصر جهت

سبب  و نموده عمل محلول پتاسیم و نیتروژن، فسفر
 . در)1( شود می زراعی گیاهان عملکرد و رشد بهبود

 شد مالحظه رازیانه، دارویی گیاه روي پژوهشی دیگر
 همراه و جداگانه صورت به کمپوست ورمی که کاربرد

 کیفیت و عملکرد بهبود سبب آلی، کودهاي با دیگر
  .)35( شد گیاه این اسانس

  
  کدو طبی صفات کمیاثر تیمارها بر 

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي : دانهوزن هزار
  کاغذي در  دانه کدو تخممختلف بر وزن هزار

س نتایج تجزیه آورده شده است، براسا 5جدول 
دانه کدو واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر وزن هزار

دار بود  کاغذي در سطح احتمال یک درصد معنی تخم
  ).5(جدول 
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زیست دانه، عملکرد اقتصادي بذر، عملکرد هزار هاي مختلف آزمایش بر وزنیانس (میانگین مربعات) اثر تیمارتجزیه وار -5جدول 
 . کاغذي و شاخص برداشت کدو تخم توده

Table 5. Analysis of variance (mean square) of the effect of different treatments on 1000-seed weight, seed 
yield, biological yield and harvest index.  

  منابع تغییر
Sources of Variation 

 درجه آزادي
Degrees of freedom 

 دانهوزن هزار
1000-seed weight 

 عملکرد بذر
Seed yield 

 توده زیستعملکرد 
Biological yield 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 بلوك
Block  2 2107.6** 42020** 163011** 0.0001** 

 تیمار
Treatment  6 788.0** 56622** 379792** 0.0024** 

 خطا
Error  12 89.8 2242 28025 0.001 

 )درصدضریب تغییرات (
CV (%) 

 5.0 5.1 7.6 9.2 
 درصد 1داري در سطح احتمال  معنی **

** Significant at 1% probability level 
  

هاي  نشان داد تیمار بوته هانتایج مقایسه میانگین
کاغذي با اسید فولویک و چاي کمپوست  کدو تخم

دانه کدو  دار در وزن هزارباعث افزایش معنی
چنین در تیمار شاهد و تیمار  هم .کاغذي شد تخم
دانه  هاي کدو تخم کاغذي با لیگنین وزن هزار بوته

هاي کدو داري نسبت به تیمار کردن بوتهمعنی طور به
کاغذي با اسید فولویک و چاي کمپوست کاهش  تخم

دانه کدو  صورت که وزن هزار پیدا کرد، بدین
، رلیت میلی 2هاي اسید فولویک کاغذي در تیمار تخم

، لیتر میلی 10، چاي کمپوست لیتر میلی 4اسید فولویک 
گرم، لیگنین  2/0، لیگنین لیتر میلی 20چاي کمپوست 

، 8/179، 212، 8/201برابر  ترتیب بهگرم و شاهد  4/0
  ). 6گرم بود (جدول  6/167و  1/179، 9/174، 0/197

  
و شاخص  زیست تودهدانه، عملکرد اقتصادي بذر، عملکرد  هاي مختلف آزمایش بر وزن هزار اثر تیمار ها مقایسه میانگین -6جدول 

 . برداشت کدو تخم کاغذي
Table 6. Mean comparison of the effect of different treatments on 1000 seed weight, seed yield, biological yield 
and gum index.  

 تیمار
Treatments  

 دانهوزن هزار
1000-seed weight (gr) 

 عملکرد دانه
Seed yield (kg/ha) 

 توده زیستعملکرد 
Biological yield (kg/ha) 

  شاخص برداشت
harvest index (%) 

 )ml2اسید فولویک (
Folvic Acid (2 ml)  

201.8a 1144.1a 2470.5b 0.466a 

 )ml4اسید فولویک (
Folvic Acid (4 ml)  

212.0a 1086.4a 2810.3a 0.385b 

 )ml10 چاي کمپوست (
Compost tea (10 ml)  179.8b 909.3c 2211.1cb 0.412ab 

 )ml20 چاي کمپوست (
Compost tea (20 ml)  197.0a 999.7b 2257.9b 0.446ba 

 )g 2/0لیگنین (
Lignin (0.2 g)  174.9b 820.0d 1937.9cd 0.425ab 

 )g 4/0لیگنین (
Lignin (0.4 g)  179.1b 862.7dc 1853.2d 0.466a 

 شاهد
Control  

167.6b 780.7d 1851.4d 0.422ab 

 . درصد ندارند 5داري در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشترك، اختالف معنی در هر ستون میانگین
In each column, the averages of common alphabets do not have a significant difference at the 5% probability level.  
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بیولوژیک  عملکردعملکرد دانه و اثر تیمارها بر 
هاي مختلف نتایج تجزیه واریانس تیمار: طبیکدو 

دانه و عملکرد  عملکردمورد مطالعه بر مقدار 
کاغذي نشان داد، عملکرد دانه و  بیولوژیک کدو تخم

طور  بهکاغذي  کدو تخم توده زیستعملکرد 
 تأثیر درصد) تحت 1داري (در سطح احتمال  معنی
اساس بر ).5هاي آزمایش قرار گرفتند (جدول تیمار

هاي مختلف بر اثر تیمار ها مقایسه میانگیننتایج 
عملکرد دانه ترین  کاغذي، بیش عملکرد دانه کدو تخم

با  لیتر میلی 2کاغذي در تیمار اسید فولویک  کدو تخم
 .کیلوگرم در هکتار مشاهده شد 1/1144مقدار 

 لیتر میلی 2عملکرد اقتصادي در تیمار اسید فولویک 
درصد با تیمار  5داري در سطح احتمال اختالف معنی

 که داراي عملکرد دانه لیتر میلی 20اسید فولویک 
). 6رم در هکتار بود نداشت (جدول کیلوگ 4/1086

ترین مقدار عملکرد دانه براساس نتایج مقایسه  کم
هاي مختلف، در تیمار شاهد با مقدار میانگین تیمار

عملکرد دانه  .دست آمد هکیلوگرم در هکتار ب 7/780
 2/0داري با تیمار لیگنین  در تیمار شاهد اختالف معنی

 4/0تیمار لیگنین کیلوگرم در هکتار) و  0/820گرم (
هاي کیلوگرم در هکتار) نداشت. در تیمار 7/862گرم (

 10و چاي کمپوست  لیتر میلی 20چاي کمپوست 
برابر  ترتیب بهکاغذي  دانه کدو تخم عملکرد لیتر میلی

). 6کیلوگرم در هکتار بود (جدول  3/903و  7/999
ترین عملکرد  نشان داد بیش ها نتایج مقایسه میانگین

 4کاغذي در تیمار اسید فولویک  ژیک کدو تخمبیولو
دست  هکیلوگرم در هکتار ب 3/2810با مقدار  لیتر میلی
هاي داري نسبت به سایر تیمار طور معنی که به .آمد

 زیست تودهترین عملکرد  کم .تر بود بیشمورد مطالعه 
 4/1851هاي شاهد (نیز در تیمار کاغذي کدو تخم

 2/1853گرم ( 4/0کیلوگرم در هکتار)، لیگنین 
 9/1937گرم ( 2/0کیلوگرم در هکتار) و لیگنین 

  کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد که در سطح احتمال 

داري با یکدیگر نداشتند  درصد اختالف معنی 5
 لیتر میلی 4). پس از تیمار اسید فولویک 6(جدول 

هاي در تیمار ترتیب به زیست توده عملکردترین  بیش
کیلوگرم در هکتار)  5/2470( لیتر میلی 2اسید فولویک 

کیلوگرم در  9/2257( لیتر میلی 20و چاي کمپوست 
  ).6هکتار) مشاهده شد (جدول 

نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد اسید فولویک 
هاي خاصی که این ویژگی دلیل بهو چاي کمپوست 

 عملکرددانه و  عملکردمواد دارند باعث افزایش در 
کاغذي شده است، در مقابل عدم  کدو تخم توده زیست
کدو تخم کاغذي (شاهد) و تیمار با هاي  بوتهتیمار 

دار عملکرد دانه و عملکرد لیگنین باعث کاهش معنی
نسبت به کاربرد اسید فولویک و چاي  توده زیست

 همکاران و فو). بر این اساس 6کمپوست شد (جدول 
 میزاناسید  فولویک که نمودند مشاهده )1994(

 و شاخه به ریشه نسبت فتوسنتز، شدت کلروفیل،
 نفوذپذیري و دهدمی افزایش را برگ نسبی آب میزان
آبی  اشباع کمبود و تعرق تبخیر و میزان سلولی، غشاء

 68 میزان را به عملکرد میزان و داده کاهش را کلزا در
 ،یهیومیک بین مواد از .)16( دهدمی افزایش درصد
هاي  واکنش بر تأثیر ترین بیش فولویت و فولویک اسید

 باعث هیومیت سدیم کاربرد دارند. خاك شیمیایی
 30 میزان به غذایی مواد سایر و جذب نیتروژن افزایش
 در درصد 40 میزان دانه به عملکرد افزایش و درصد

 عملکرد دانه دار معنی افزایش چنین . هم)15( شد جو
   غذایی مواد و کلروفیل میزان و )51( گندم در کاه و

   ماده این گردید. موجب را )50( در گیاه آمارانتوس
 ریشه سیمبیوتیک هاي تشکیل گرهک سرعت و تعداد
 افزایش را شبدر و زمینی بادام گیاهان سویا، هاي دانهال

 سبب هیومیکی مواد کاربرد بو شب گیاه . در)8( داد
 پژوهشی . در)7( شد شاهد به نسبت عملکرد افزایش
   400 سطوح با اسیدفولویک و اسیدهیومیک کاربرد

 بستر در زمینی بادام و سویا در لیتر بر گرم میلی 800 تا
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 توده زیستعملکرد  و عملکرد دانه سبب افزایش شن
 .)54( شد

همراه  به فولویک اسید کاربردنرگس دریایی  در
NPK 52( گردید گل تعداد افزایش سبب(. 
 مغذي مواد از غنی کمپوست و چاي کمپوست ورمی
مانند  موادي ها وها، آنزیمویتامین میکرو، ماکرو،
 سیتوکینین جیبرلین، مانند گیاهی رشد هاي کننده تنظیم

 این مواد که باشدمی هیومیکی مواد از زیادي مقادیر و
 خاص، عناصرغذایی فراهمی زیست بهبود طریق از
سوخت و ساز  بر مستقیم اثر و روي و آهن ویژه به

 گیاه و عملکرد رشد افزایش باعث ،گیاه گیاهی
چاي  عنوان به کمپوست ورمی هوازي عصاره گردد. می

 رشد بر آن مثبت تأثیر و است شده شناخته کمپوست
 و چاي در جیبرلین و نیتروژن به حد زیادي تا گیاه

 مصرف و است مرتبط گیاه توسط مغذي مواد جذب
 غلظت و رشد گیاه افزایش باعث تواند می آن مداوم
 چاي .)42( شود گیاهی هاي بافت در معدنی مواد

 آهن و روي مانندکم مصرف  عناصر از غنی کمپوست
 .)55( دارند اساسی نقش کلروفیلتولید در  که باشد می

 نتیجه در و برگ سطح باعث افزایش کلروفیل افزایش
 اي مطالعه در. )31( شود می خشک ماده افزایش
 افزایش موجب کمپوست کاربرد ورمی که شد مشاهده
   با .)49( شد بارهنگ دارویی از گیاه گونه دو عملکرد

 سرخارگل بوته در گل تعداد کمپوست مصرف ورمی
   از غنی کمپوست . ورمی)47( یافت نیز افزایش

 ها،ویتامین ،کم مصرف ،پرمصرف غذایی عناصر
 و )42( رشد هاي دهنده بهبود ،ها بیوتیک آنتی ،ها آنزیم

 از مواد این باشد کهمی هیومیکی از مواد زیادي مقادیر
 خاص، عناصرغذایی فراهمی زیست بهبود طریق

 سوخت و ساز بر مستقیم اثر و روي و آهن ویژه به
 ).46( گردد می گیاه عملکرد و رشد افزایش باعث گیاه
 نشان Sorghum bicolor روي سورگوم  مطالعه در

 وزن افزایش باعث کمپوست مصرف ورمی که شد داده

 حد تا که رشد شد تحریک و ریشه ساقه، خشک
 در موجود غذایی عناصر به مربوط زیادي
 دیگر آزمایش در و )9( باشد کمپوست می ورمی

 ذرت در گیاه کمپوست ورمی مصرف شد مشاهده
 شد گیاه خشک و عملکرد دانه وزن افزایش باعث

)22(.  
نتایج : کدو طبی شاخص برداشت اثر تیمارها بر

شاخص هاي مختلف بر تجزیه واریانس اثر تیمار
هاي مختلف  کاغذي نشان داد، تیمار برداشت کدو تخم

 1داري در سطح احتمال بر شاخص برداشت اثر معنی
). براساس نتایج مقایسه 5درصد دارند (جدول 

نه تغییرات شاخص برداشت در دام ها میانگین
بود که بسیار ناچیز بود  08/0هاي مختلف برابر تیمار

دست آمده  هبه نتایج ب در واقع باید بیان کرد با توجه
هاي  کاغذي در تیمار براي شاخص برداشت کدو تخم

 لیتر میلی 2مختلف مورد آزمایش (اسید فولویک 
، چاي کمپوست 38/0 لیتر میلی 4، اسید فولویک 46/0
، 44/0 لیتر میلی 20، چاي کمپوست 41/0 لیتر میلی 10

و شاهد  46/0گرم  4/0، لیگنین 42/0گرم  2/0لیگنین 
)، مواد کاربردي در این آزمایش به یک نسبت 42/0

کاغذي  و عملکرد دانه کدو تخم توده زیستعملکرد 
رو باعث تغییرات  اینو از اند  دادهقرار  تأثیر را تحت

، اند کاغذي نشده زیادي در شاخص برداشت کدو تخم
که باعث  ایندلیل  افزایش در شاخص برداشت به

شود بسیار مناسب  عملکرد اقتصادي میافزایش 
ها باعث افزایش یا  ، اما در این آزمایش تیمارباشد می

  ). 6(جدول  کاهش در شاخص برداشت نشدند
  

 گیري کلی نتیجه
گیاهان تیمار شده  که نتایج این آزمایش نشان داد

هاي چاي  و کاربرد لیگنین نسبت به تیمار شاهد با
، فنل و اکسیدان آنتیکمپوست و اسید فولویک داراي 

 فالونوئیدبرخالف فنل و . بودتري  بیشکل  فالونوئید
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ترین مقدار براي درصد روغن، اسید اولئیک  کل بیش
هاي اسید فولویک و چاي در تیمار لینولئیکاسید و 

دست آمد. براساس نتایج این آزمایش  هکمپوست ب
سید ا گیاهان تیمار شده باانه در د عملکردترین  بیش

طور  که به ،فولویک و چاي کمپوست مشاهده شد
تر بود  هاي لیگنین و شاهد بیشداري از تیمار معنی

هاي هاي در تیماردانه در تیمار عملکردکه  طوري به
، لیتر میلی 4، اسید فولویک لیتر میلی 2اسید فولویک 

 20، چاي کمپوست لیتر میلی 10چاي کمپوست 

گرم و شاهد  4/0گرم، لیگنین  2/0، لیگنین لیتر میلی
، 7/999، 3/909، 4/1086، 1/1144برابر  ترتیب به
کیلوگرم در هکتار بود.  7/780و  7/862، 0/820
توان بیان  براساس نتایج این آزمایش میکلی  طور به

 4میزان  از اسید فولویک به براي کدو طبی کرد
لیتر  میلی 20میزان  از چاي کمپوست بهلیتر و  میلی

استفاده شود، تا عالوه بر افزایش عملکرد دانه و 
کاغذي باعث افزایش خصوصیات  روغن کدو تخم

  .گردد کاغذي کدو تخم کیفی مطلوب
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