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  چکیده

 )Citrullus Lanatusهندوانـه آجیلـی (   بر عملکرد و اجـزاي عملکـرد  و کودهاي زیستی  هاي کاشت بذور، روش منظور ارزیابی اثر پرایمینگ به
در دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا  1392در سال تکرار  سه هاي کامل تصادفی در ي بلوك آزمایشی در قالب طرح اسپیلت پالت بر پایه

صورت کشت مستقیم و نشائی و فـاکتور   پرایم نشده و پرایم شده)، فاکتور دوم نشاءکاري که بهشد. فاکتور اول شامل پرایمینگ بذور در دو سطح (بذور 
نتایج نشان داد که پرایمینگ بذور بر روي تعداد میوه در هر  .پاشی کود بیولوژیک در دو سطح (بدون کود بیولوژیک و با کود بیولوژیک) بود سوم محلول

داري نشان داد. نشاءکاري نیز باعث بهبود صفات (تعداد میوه در هر بوته، تعداد دانه در هر میوه، وزن هزار  معنیبوته، عملکرد دانه و وزن خشک کل اثر 
داري نشان دادند. اثرات متقابل کود بیولوژیک با نشاءکاري نیز باعث  دانه و عملکرد دانه) و کود بیولوژیک بر روي تمامی صفات مورد آزمایش اثر معنی

عدد دانه  7/592گرم و  3/163ترتیب با  زن هزار دانه و تعداد دانه در هر میوه شد که بیشترین وزن هزار دانه و تعداد دانه در هر میوه بهافزایش صفات و
وجه بـه  عدد دانه در تیمار کشت مستقیم بدون کود مشاهده شد. با ت 7/414گرم و  7/144ترتیب برابر با  در تیمار نشائی در حضور کود و کمترین آن به

کیلوگرم در هکتار) را نسبت به تیمار شاهد  2300حاصل از پرایمینگ بذور به همراه کودبیولوژیک بیشترین عملکرد دانه ( آجیلی نتایج، نشاءکاري هندوانه
 عنوان بهترین تیمار قابل توصیه است. هبذري و نشائی داشت که ب

 
 سودوموناس، عملکرد دانه، کشت نشائیتیمار بذر،  : ازتوباکتر، پیشکلیدي هاي واژه

  
 1مقدمه

از جملـه گیاهـان صـیفی     )Citrullus lanatus( آجیلیهندوانه 
بعضـی از  در عنوان کشت دوم بعد از محصوالت زمستانه  است که به

شود. این محصـول بـه دالیـل زمـان کوتـاه      کشت میمناطق کشور 
هاي تولید کم و سودآوري بیشتر نسبت بـه  کاشت تا رسیدگی، هزینه

سایر گیاهان بهاره، امروزه مورد توجه بیشتر کشـاورزان قـرار گرفتـه    
مصـرف هندوانـه در دنیـا بـیش از سـایر       .)Radmehr, 2010( است

% از تولیـد   8/6بوده که  )Cucurbitaceae(گیاهان تیره کدوسانان 
سطح زیر کشت هندوانه در  ها به این محصول اختصاص دارد.سبزي

باشد. پنجاه درصـد  میلیون تن می 96میلیون هکتار با تولید  5/3 دنیا
محصول هندوانه جهان، توسط چهـار کشـور چـین، ایـران، ترکیـه و      
                                                        

 گروه ،مربی و یاردانش اگرواکولوژي، ارشد کارشناسی دانشجوي تیبرت به -3 و 2، 1
  مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزي، دانشکده زراعت،

  )       Email: Agr844@yahoo.com              : مسئول نویسنده -(*
DOI: 10.22067/gsc.v15i4.36213 

از نظـر  شود. ایران بعد از کشور چـین   ایاالت متحده آمریکا تولید می
تولید و سطح زیر کشت این محصول در مقام دوم جهانی قرار دارد و 

هزار هکتار با میانگین تولیـد   136سطح زیر کشت آن در ایران حدود 
  .)FAO, 2009(باشد تن در هکتار می 24

هاي انجام گرفته در مناطق مختلف و همچنین اظهارات پژوهش
یین و اسـتقرار ضـعیف   زنـی پـا  کشاورزان بیانگر آن است کـه جوانـه  

ها در مزرعه، از دالیل اصلی کم بودن عملکرد گیاهان زراعی گیاهچه
. )Baalbaki et al., 1999(باشـد  جـات مـی  خصـوص صـیفی   و بـه 
زنی، استقرار بهتر گیاهچـه در  تیمار بذور، عالوه بر افزایش جوانه پیش

مزرعه و همچنین کاهش اثرات نامناسب شـرایط محیطـی در اوایـل    
پرایمینـگ  شوند. د، سبب زودرسی محصول و افزایش عملکرد میرش

بذور، به اعمال تیمارهاي رطوبتی بذر (که گاهی مواد دیگري بـا آب  
زنی، سـبز  منظور افزایش جوانه همراه است) قبل از کاشت روي بذر به

. )Basra, 2006(شـود  شدن و استقرار مطلوب گیاهچـه اطـالق مـی   
Nascimento (2003) داري گزارش کرد که پرایمینگ بذور اثر معنی

زنـی و سـبز شـدن    بر بنیه گیاهچه، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه
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 ) در شـرایط گلخانـه و مزرعـه داشـت.    .Cucumis melo Lخربـزه ( 
Jaskani et al, (2006)  وShahriari (2011)  ترتیـب در گیـاه    بـه

 (Capsicum frutesens)و فلفـل  ) Citrullus lanatus(هندوانـه  
زنـی، اسـتقرار   گزارش کردند که پرایمینگ بذور باعث افزایش جوانـه 

ها و همچنین جداسازي بهتر پوسته بذر پس از سبز شدن در بهتر بوته
گـزارش  نیـز  ) Demir and Mavi, 2004( دمیر و مـاوي  .ها شد آن

کردند که پرایمینگ بذور هندوانه باعث بهبود درصد و سـرعت سـبز   
 Cucurbita)در آزمایشی دیگر کـه روي گیـاه کـدو     .شود میشدن 

pepo. L.) منظور بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور بر گلدهی، زمـان   به
رسیدگی و عملکرد محصول انجام شد، مشاهده شده است کـه بـذور   

روز در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  5/7تا  5/2پرایم شده گلدهی را 
در گزارشـات دیگـر نیـز    . )Mauromicale et al., 1994(داده است 

تیمار بذور بر خصوصیات عملکرد و اجزاي عملکـرد  اثرات مثبت پیش
، کنجـد  )Triticum aestivum L.( )Abotalebian, 2008(گنـدم  

)Sesamum indicum L.( )Maghni-bashi and Razmjo, 
و  )Rahimi, 2012((.Cuminum ciminum L) سـبز   زیره، )2012
گـزارش شـده    )Glycine max L.( )Rahchamandi, 2010(سویا 

کلی، اسموپرایمینگ بذور عـالوه بـر بهبـود خصوصـیات     طور بهاست. 
ها با زودرسـی محصـول و    ی نهادهایزنی بذور سبب افزایش کارجوانه

افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد     
ـ گردد. بنابراین، جهت افزایش جوانـه  می ی، سبزشـدن و در نهایـت   زن

تـوان اسـتفاده از انـواع    ها در شرایط نامساعد میاستقرار مطلوب بوته
 ,Eisvand( ا توصـیه نمـود  خصوص اسموپرایمینگ ر هها بپرایمینگ

2008( .  
از جمله ایران، نشاءکاري از   ،خشک جهان در مناطق خشک و نیمه

ـ اهمیت باالیی برخوردار است که می ی مصـرف  یاراتواند در افزایش ک
یط کشـت  شـرا جویی در آن نقش مهمی را ایفا کنـد. در   آب و صرفه

یر و تـأخ تواند باعث  یممستقیم بذور در مزرعه، دماي نامناسب خاك 
یا سبز شدن غیر یکنواخت گردیده و احتمال تشـکیل سـله در سـطح    
خاك نیز ممکن است باعث کاهش درصد سبز شدن و یا عـدم سـبز   

ها بـه  ی گیاهچهآلودگشدن یکنواخت گردد که در این شرایط احتمال 
. )Bar-tal and Bar-Yosef, 1990(زا نیز وجود دارد  عوامل بیماري

Choi et al, (1992) و Ghamkhar et al, (2011)  ترتیـب در   بـه
 Citrullus(و هندوانـه   )Gossypium Barbadense(گیـاه پنبـه   

lanatus ( گزارش کردند که کشت نشائی در مقایسه با کشت مستقیم
بذور عملکرد و اجزاي عملکرد را در این دو گیـاه افـزایش داد. بـراي    

هاي شنی و رسی) کاشت هندوانه در خزانه، خاك سبک (همانند خاك
باشد  یممتر  سانتی الی پنج سهمناسب بوده و عمق مناسب کاشت آن 

متـري   سانتی 20تا  15برگی که ارتفاعی حدود  4سه الی و در مرحله 
شوند. بـراي تولیـد نشـاء، وجـود      یمدارند به زمین اصلی انتقال داده 

خت هاي طبیعی و یکنوا بذرهاي با درصد سبز شدن باال و نیز گیاهچه

  .)Jaskani et al., 2006(ضروري است 
در تولید هندوانه در شرایط کشت آبی، بعد از سبز شدن گیـاه، از  

خصوص کودهـاي   هیک نیروي کمکی یا مکمل همانند انواع کودها ب
عنوان روشی مکمل براي افزایش فراهمی مواد غذایی مورد  زیستی به

توان اسـتفاده کـرد    نیاز گیاه و در نهایت افزایش شاخص برداشت می
)Radmehr, 2010(  کودهاي زیستی در کشاورزي از قدمت بسـیار .

گونه منابع سـابقه   برداري علمی از اینزیادي برخوردار است ولی بهره
چندانی ندارد. کاربرد کودهاي زیستی به علل مختلفی در طـی چنـد   

ي گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجـه بـه مشـکالت    دهه
رویه کودهاي شیمیایی، اسـتفاده از  حیطی ناشی از مصرف بیم زیست

 Astaraei(مورد توجه قرار گرفتـه اسـت    ها در کشاورزي مجدداً آن
and Kochaki, 1996ثر ؤ). استفاده از مواد آلی و زیستی راهکاري م

باشد. استفاده ویژه در کشاورزي پایدار می در جهت افزایش عملکرد به
تی عالوه بر افزایش مـواد آلـی خـاك، باعـث     از کودهاي آلی و زیس

ها شده و در نتیجه ساختمان خـاك را   افزایش فعالیت میکروارگانیسم
ــی  ــود م ــند بهب . ازتوبــاکتر )Patidar and Mali, 2004(بخش

(Azotobacter sp) آزسپریلیوم ،)Azospirillum sp(  و سودوموناس
Pseudomonas sp)(  عنـوان   بـه از جمله کودهاي زیستی هستند که

هاي ریزوسفر محرك رشد گیاه مطرح بوده و امکـان کـاربرد   باکتري
کید قرار گرفته أها براي انواع گیاهان زراعی مورد توجه و ت گسترده آن

 ,Biari et al. در آزمایشـی توسـط   )Biari et al., 2011( اسـت 
ــر    (2011) ــاکتر و آزســپریلیوم ب ــاکتري ازتوب ــه ب ــیح دوگون ــر تلق اث

 ).Zea mays L( خصوصیات رشد، عملکـرد و اجـزاي عملکـرد ذرت   
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح ذرت 
با ازتوباکتر باعث افزایش وزن دانه در بوتـه، وزن کـل بوتـه، مقـدار     

ف از ایــن آزمــایش بررســی اثــر نیتــروژن و روي در دانــه شــد. هــد
زنـی)، نشـاءکاري   اسموپرایمینگ بذور (افزایش درصد و سرعت جوانه

(براي زودرسی محصول) و کودهاي زیستی (براي فراهمی موادغذایی 
گانه بر افزایش  مورد نیاز گیاه) و درنهایت بررسی اثرات این عوامل سه

 عملکرد هندوانه آجیلی بود.
  

  هامواد و روش
در آزمایشــگاه، گلخانـه و مزرعــه   1392ایـن آزمــایش در سـال   

در قالـب   تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد     
هاي کامل تصادفی در ي طرح بلوكهاي خردشده نواري در پایه کرت

اتـیلن   فـاکتور اول شـامل پرایمینـگ بـذور (پلـی     تکرار اجرا شـد.   سه
ساعت) در دو  48مگاپاسکال به مدت  -5/1با غلظت  6000گالیکول

سطح (بذور پرایم نشده و پـرایم شـده)، فـاکتور دوم نشـاءکاري کـه      
 پاشـی کـود   صورت کشت مستقیم و نشائی و فاکتور سـوم محلـول   به

 و ازتوبـاکتر  )Pseudomonas( بیولوژیک حاوي باکتري سودوموناس
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(Azotobacter) ــود   در دو ســط ــا ک ــک و ب ــود بیولوژی ــدون ک ح (ب
بذور هندوانه آجیلی (تـوده کاللـه) ابتـدا در محلـول      .بیولوژیک) بود

 48مگاپاسکال به مـدت   -5/1پتانسیل اسمزي اتیلن گالیکول با  پلی
ساعت قرار داده شد و سپس بالفاصله سه مرتبه با آب مقطر شستشو 

برگردند. سـپس در  و در دماي اتاق نگهداري شده تا به رطوبت اولیه 
 20متـر و ارتفـاع    سانتی 10هاي پالستیکی (با قطر  گلخانه در گلدان

درصـد   30درصـد خـاك،    50متر) که ترکیبات خـاك گلـدان (   سانتی

درجـه   25تـا  22درصد شن) بود، در دمـاي متوسـط    20کمپوست و 
هاي هندوانـه  گراد قرار داده شدند و بعد از یک ماه که گیاهچه سانتی

برگی رسیدند بـه مزرعـه انتقـال داده شـد و      4تا  3ه مرحله آجیلی ب
کشت مستقیم بذور نیز همزمان با انتقال نشاء صورت گرفت. قبـل از  

برداري خاك از عمق صفر تا  انتقال نشاءها و کشت مستقیم بذور نمونه
هـاي  متري انجام شد. پس از انتقال به آزمایشـگاه ویژگـی   سانتی 30

ــ  ــاك مح ــیمیایی خ ــد  فیزیکوش ــین ش ــایش تعی ــدول (ل آزم ). 1ج
  

 مشخصات خاك مزرعه مورد آزمایش - 1جدول 
Table 1- Soil properties of farm  

 اسیدیته
Acidity (pH)  

  شوري
)dS m-1(Salt   

  (ppm)پتاسیم 
)K(Potassium   

  (ppm)فسفر 
)P(Phosphorus   

 (ppm) نیتروژن 
)N( Nitrogen  

7.66  1.4  115  14.9  14.4  
 

قبل از کاشـت، زمـین مـورد نظـر بـا گـاوآهن، دیسـک و لـولر         
بذر  چهارسازي شدند. تراکمی که بذور براساس آن کاشته شدند  آماده

 چهار الی شـش ها به مرحله در هر کپه بود که بعد از رسیدن هندوانه
برگی تنک شدند و به یک بوته در هر متر مربع (در هر کپه) رسـانده  

متر بود که براي حذف اثر حاشیه بـین دو   4×6شدند. ابعاد کرت نیز 
متر و بین دو تکرار یک متر فاصله در نظر گرفته گرفت. در  5/0کرت 

صـورت   هـاي هـرز بـه    مراحل داشت نیز در چند مرحله مبارزه با علف
صـورت   بـه  بیولوژیـک ام گردیـد. تیمـار کودهـاي    وجین دستی انجـ 

پاشی در طی سه مرحله به فاصله یک ماه انجام شد. در طـی   محلول
طی هشـت مرحلـه    )LAI(فصل رشد نیز صفات شاخص سطح برگ 

برداري گردیـده   یک ماه بعد از کاشت و به فاصله هر هفت روز نمونه
ح یک مترمربع صورت تصادفی از سط ها بهها از تمامی کرتکه نمونه

برداشت و بعد از انتقال بـه آزمایشـگاه سـطح بـرگ آن بـا دسـتگاه       
 LI-3100Cمـدل   )Leaf Area Meter(گیـري سـطح بـرگ     انـدازه 

ها ابتـدا میـوه برداشـت شـده و     تعیین شد. در زمان رسیدگی هندوانه
صورت دستی از گوشت آن جدا شده  هاي موجود در هر هندوانه به دانه

دن در سایه به آزمایشگاه انتقال داده شد. در زمان و پس از خشک کر
ها صفاتی همچون ماده خشک کل، تعداد میوه در هر رسیدگی هندوانه

گیري  بوته، تعداد دانه در هر میوه، عملکرد دانه و وزن هزار دانه اندازه
هـا از   بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده    و محاسبه گردید. در نهایت 

ها با مقاسیه میانگین استفاده شد. SAS 9.1و  Minitab 16افزار  نرم
و براي رسم نمودارها انجام درصد سطح احتمال پنج  در LSDآزمون 

 استفاده شد. Excelاز نرم افزار 
  

  نتایج و بحث
نشان داد که کاربرد کودهاي زیستی روي  تجزیه واریانس نتایج

داري داشـت ولـی    معنـی  تـأثیر گیـري شـده    تمامی پارامترهاي اندازه
 تأثیرپرایمینگ بذرها تنها روي صفات ماده خشک کل و عملکرد دانه 

دار داشت. اثر متقابل دوگانه این دو تیمار نیز تنها بر تعداد میوه  معنی
دار داشت. تیمار نشاءکاري غیر از صـفت مـاده    معنی تأثیردر هر بوته 

داشـت.   ارد معنـی  تأثیرگیري شده  خشک کل روي دیگر صفات اندازه
اثر متقابل کاربرد کود و نشاءکاري تنها روي صفات تعداد دانه در هر 

بود ولی اثر متقابـل تیمـار پرایمینـگ     دار معنیمیوه و وزن هزار دانه 
ي نداشـت.  دار معنی تأثیرکدام از صفات  همراه با نشاءکاري روي هیچ

داشـت   دار معنـی  تـأثیر گانه نیز تنها روي عملکرد دانه  اثر متقابل سه
 ).2(جدول 
  

  شاخص سطح برگ
کننـده بـراي رسـیدن بـه      هاي تعیینسطح برگ یکی از شاخص

باشد که هر گیاهی که قبـل از گلـدهی از سـطح    حداکثر عملکرد می
تــر عمــل خواهــد کــرد تــوجهی برخــوردار باشــد، موفــق بـرگ قابــل 

)Welbaum et al., 1998( .رات و اختالف شاخص سطح یبررسی تغی
ارهاي مختلف در روزهاي مختلف پس از کاشت نشـان داد  برگ تیم

گیري شاخص سطح برگ، تیمار کشـت   که در هرکدام از مراحل اندازه
نشائی نسبت به کشت مستقیم شاخص سطح برگ باالیی برخـوردار  

هاي  دار بوده است. در روش ها معنی بوده است و در اکثر موارد اختالف
به بذوري که پرایم نشده بودند  مختلف کاشت، بذور پرایم شده نسبت

طـور بررسـی تفـاوت     داراي شاخص سطح برگ باالتري بودند. همین
شاخص سطح برگ در تیمارهاي کودي (بدون کود بیولوژیک و تیمار 

گیـري،   یک) نشان داد که در مراحل مختلف اندازهژهمراه با کود بیولو
داري در شاخص سطح برگ نسبت  دهی سبب افزایش معنی تیمار کود

 ). 3به عدم کاربرد کود شده است (جدول 
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 ه آجیلی تحت تیمارهاي مورد آزمایشتجزیه واریانس و میانگین مربعات صفات مرتبط با عملکرد و اجزاي عملکرد هندوان - 2 جدول
Table 2- Analysis of variance and mean of squares of treatments relevant to yield and yield components of seed of seedy 

watermelon under the effects of considered treatments  

 Characteristics صفات    

 منابع تغییرات
SOV 

 آزاديدرجه 
df 

 ماده خشک کل
Total dry 

mater 

 میوه در هر بوته تعداد
Fruit number per 

plant 

 تعداد دانه در هر میوه
Seed number per 

fruit 

 هوزن هزار دان
1000weight 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 )R( تکرار
Replication 

2 11456 1.54 71.83 5779 59.5 

 )Aکود (
Fertilizer 

1 515387** 5.04** 132908** 459** 40672** 

E1 2 507 1.04 10588 69.88 1.8 
  )B( اسموپرایمینگ

Osmopriming  
1 18095* 0.37ns 726 ns 8238 ns 2904* 

A*B 1 7315 ns 1.04** 1768ns 9.37ns 192.7ns 
E2 4 7333 0.416 490 175 138 
 )C( نشاءکاري

Transplantation 
1 3384ns 1.04** 4161* 590.04** 7490** 

A*C 1 425ns 0.043ns 5104** 222* 641 ns 
E3 4 15821 0.582 8830 650 75.03  

B*C 1 9009ns 0.041ns 641ns 3.43 ns 352.7 ns 
A*B*C 1 459ns 0.041ns 1040ns 51.04 ns 2242.7* 

E4 4 26.29  0.416 297 24.83 298.91 
 nsباشد.داري در سطح احتمال پنج درصد میمعنی*  احتمال یک درصد و داري در سطحمعنی ** داري،عدم معنی 

Ns, and ** and * are indicative of  non-significant, significant at the probability level of 1% and 5% respectively. 
  

 اثرات متقابل تیمارهاي مورد آزمایش بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف رشد گیاه هندوانه آجیلی - 3 جدول
Table 3- Interaction effects of treatments on LAI of seedy watermelon at different stages of growth  

Days after sowing  تیمارها  روزهاي پس از کاشت 
Treatments 84 77 70 63 56 49 42 35 

 بدون کود بیولوژیک  0.066 0.413 1.55 2.05 2.34 2.55 2.55 2.34
Non- biofertilizer پرایم نشده 

Unprimed 
 کشت مستقیم

Direct sowing 

 با کود بیولوژیک 0.099 0.31 1.59 3.08 3.2 3.22 3.23 2.003
With biofertilizer 

 بدون کود بیولوژیک 0.1 0.43 0.77 2.78 3.11 3.28 3.78 3.29
Non- biofertilizer پرایم شده 

Primed 2.69 3.98 3.86 3.86 3.83 2.85 0.48 0.094 با کود بیولوژیک 
With biofertilizer 

 بدون کود بیولوژیک 0.56 1.17 2.53 3.69 4 4.12 3.86 3.11
Non- biofertilizer پرایم نشده 

Unprimed 
 کشت نشائی

Transplanting sowing 

 با کود بیولوژیک 0.56 2.03 3.29 4 4.49 4.55 3.95 3.43
With biofertilizer 

 بدون کود بیولوژیک 0.58 1.36 3.12 3.89 4 4.23 3.48 3.1
Non- biofertilizer پرایم شده 

Primed 3.98 4.43 4.66 4.34 4 3.34 1.58 0.56 با کود بیولوژیک 
With biofertilizer 

0.46 LSD (0.05) 
  

روز پس از  42و  35در تیمار کشت مستقیم در مراحل اولیه رشد (
کاشت) اختالف شاخص سـطح بـرگ بـین تیمارهـاي مختلـف کـم       

یابـد و   باشد ولی با گذشت زمان اختالف بین تیمارها افزایش مـی  می
باشد. در تیمار کشت مستقیم و اعمال تیمـار   می دار معنیها نیز  تفاوت

با شیب زیادي افـزایش   56پرایمینگ همراه با کود بیولوژیک، تا روز 
بـه بعـد    77ثابت بوده و از روز  تقریباً 77یابد و پس از آن تا روز  می

یابد. این رونـد در تیمـار عـدم پرایمنـگ همـراه بـا کـود         کاهش می
رسـد در اوایـل   به نظر می). 3ول (جد گردد بیولوژیک نیز مشاهده می
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فصل که رشد گیاه کـم اسـت مـواد فتوسـنتزي بیشـتري بـه ریشـه        
انـدازي و پیـر    دلیل سـایه یابد، اما در اواخر فصل رشد بهاختصاص می

یابـد. در  ها، شاخص سطح برگ کاهش میها و ریزش آنشدن برگ
روش کشت مستقیم کمترین شاخص سـطح بـرگ در طـول رشـد را     

). 3دم پرایمینگ و عدم کاربرد کود بیولوژیک دارا بود (جدول تیمار ع
در کشت نشائی، نکته قابل توجه نزدیک بودن مقادیر شاخص سطح 

ایـن بـین،    باشد. در برگ در بین تیمارها نسبت به کشت مستقیم می
تیمارهایی که کود بیولوژیک استفاده شده بود داراي باالترین مقـادیر  

در همه تیمارها بیشـترین شـاخص سـطح    شاخص سطح برگ بودند. 
شـود و سـپس کـاهش رخ     روز پس از کاشت دیـده مـی   70برگ در 

روز پس  70دهد. در تیمار کشت نشائی برخالف کشت مستقیم تا  می
از کشت روند افزایشی در شاخص سطح برگ مشـاهده شـد ولـی در    

ثابت بوده اسـت و   این شاخص تقریباً 77تا  56کشت مستقیم از روز 
افزایش شـاخص سـطح    احتماالً ).3(جدول  س کاهش یافته استسپ

زنی و آل جوانهبرگ به سبب نشاء و نشاءکاري بوده که در شرایط ایده
اي سـپري  رشد اولیه خود را در شرایط محیطی و مواد غـذایی بهینـه  

تواند به این دلیل باشد که در مزرعه کشـت  کرده است. همچنین می
اي انجام شـده و چـون   شاءهاي چند هفتهمستقیم همزمان با کشت ن

هـا از حـداقلی از   که نشاء کشت مستقیم بذور هنوز سبز نشده حال آن
سطح برگ برخوردارند بالفاصله فعالیـت فتوسـنتزي خـود را شـروع     

کنند. کاربرد کودهاي بیولوژیک نیز بر روي شاخص سـطح بـرگ    می
دوام بـرگ در   باعث افزایش این شاخص شده و نهایتاً آجیلیهندوانه 

بع ت مقاسه با شاهد شده و از طرفی افزایش طول دوره فتوسنتزي و به
-Izadشـود.  آن باعث افزایش تعداد دانه در میوه و عملکرد دانـه مـی  

khah et al, (2010)  وGhiasabadi and Khajeh-Hosseini, 
و ذرت گـزارش   ).Allium cepa L( ترتیب در گیاه پیـاز  به (2012)

روز  50کردند که سطح برگ و شاخص سطح برگ در کشت نشـائی  
 ,Demir and Maviبعد از کاشت بیشتر از کشت مستقیم بوده است. 

ترتیب در هندوانه و  نیز به Barlow and Haigh (1987)و  (2004)
 مثبت اسموپرایمینگ بذور را گزارش کردند. تأثیرفرنگی  گوجه
 

  وزن خشک کل
پرایمینگ بذور و کاربرد نشان داد که اسمو تجزیه واریانس نتایج

داري بـر وزن خشـک کـل داشـت، ولـی      کودهاي زیستی اثر معنـی 
 تـأثیر گانـه آنهـا    نشاءکاري، اثرات متقابل بین تیمارهـا و اثـرات سـه   

پرایمینـگ  اسـمو . )2 جدول(داري بر وزن خشک کل نشان نداد  معنی
بهبـود رشـد   قرار بهتر گیاهچـه،  است وبذور موجب افزایش سبز شدن 

هاي رویشی، اجزاي عملکرد و نیز افـزایش وزن خشـک کـل    قسمت
دار اسـموپرایمینگ بـذور در   بسیاري از محققین اثرات معنـی  شود.می

)، کلـزا  Barlow and Haigh, 1987فرنگـی (  گیاهانی ازجمله گوجه
)Zheng et al., 1994(    اي هـاي چمنـی علوفـه   و سـه گونـه علـف

)Eisvand et al., 2008(  بر تسریع گلدهی، رسیدگی، عملکرد و ماده
خوانی داشتند. خشک کل را گزارش کردند که با نتایج این آزمایش هم

 ,Ghiasabadi and Khajeh-Hosseiniبرخالف نتایج این آزمایش،
در گیاه  Izad-khah et al, (2010) اي ودر گیاه ذرت علوفه (2012)

داري بر مـاده خشـک کـل    اند که نشاءکاري اثر معنیپیاز بیان نموده
  داشت. 

طور چشـمگیري مـاده خشـک کـل را      به کاربرد کودهاي زیستی
ــا ). 4افــزایش داد (جــدول  تیمارهــاي اســموپرایمینگ بــذر همــراه ب

کاري بذور پرایم شده مـاده خشـک کـل را    ءپاشی و تیمار نشا محلول
بـذور حاصـل از     ).6 و 5 جـدول به تیمار شاهد افزایش دادند ( نسبت

کیلـوگرم در هکتـار    8255بـا   پاشی کودي پرایمینگ همراه با محلول
 4775پرایمینگ بذور و عـدم کـاربرد کـود بـا     بیشترین و تیمار عدم 

 جـدول کیلوگرم در هکتار کمترین میزان وزن خشک کل را داشـتند ( 
ا ی باالیی بهمبستگ). نتایج همچنین نشان داد که تولید ماده خشک 5

)، تعداد دانـه در هـر میـوه    = 71/0r**صفات تعداد میوه در هر بوته (
)**78/0r = (هو ب ) 84/0**خصوص عملکرد دانهr = جـدول ( ) داشـت 
ها منجر به تولید مواد محرك رشد گیاه در رسد باکتريبه نظر می). 8

هاي رویشی، محیط ریشه گردیده و در نهایت باعث افزایش رشد اندام
در راسـتاي   .)Jahan et al., 2011گردنـد ( وزن خشک میزایشی و 

 ,Kochaki et alو  Patidar and Mali, (2004)ایـن آزمـایش،   
در بررسی اثر کودهاي زیستی بر خصوصیات گیاه سورگوم و  (2008)

هاي آزوسپریلیوم و ازتوباکتر اثرات  زوفا بیان کردند که کاربرد باکتري
 یاه داشته است.داري بر این دو گمثبت و معنی

 
  تعداد میوه در هر بوته

پرایمینگ بذور هندوانه، دست آمده، تیمارهاي اسمو هطبق نتایج ب
نشاءکاري و کودهاي زیستی و اثـرات متقابـل کودهـاي زیسـتی بـا      

داري بر تعداد میوه در هـر بوتـه داشـت    اسموپرایمینگ بذور اثر معنی
تعداد میـوه در هـر بوتـه    پرایمینگ بذور باعث شد تا ). اسمو2 (جدول

پرایمینـگ بـذور) بـه میـزان هشـت      نسبت به تیمار شاهد (عدم اسمو
). بین تعداد میوه در هر بوته با عملکـرد  4درصد افزایش یابد (جدول 

) همبسـتگی بـاال و   = 71/0r**) و ماده خشک کل (= 63/0r**دانه (
 Rahchamandi et al, (2010)). 8داري وجود داشت (جـدول  معنی

پرایمینگ بذور و تاریخ کاشت بر عملکرد سه رقـم  در بررسی اثر اسمو
سویا گزارش کردند که بذور پرایم شده نسبت به پرایم نشده در گیـاه  

هـاي اصـلی و فرعـی داشـت. ایـن      سویا تعداد نیام بیشتري در ساقه
تـر  محققین عامل اصلی این افـزایش را سـبز شـدن، اسـتقرار سـریع     

ور پرایم شده بیان کردند. کشت نشائی با تعـداد  هاي ناشی از بذ بوته
میوه در هر بوته بیشترین تعـداد میـوه را در مقایسـه بـا کشـت       9/2

). 4میوه در هر بوته) به خود اختصاص دادند (جدول  5/2مستقیم بذر (
Rahnama and Bakhshande, (2005)   ــه ــد ک ــزارش کردن گ
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خورجین بیشتري در هر نشاءکاري کلزا نسبت به کشت مستقیم تعداد 
اثرات مثبت نشاءکاري به دلیـل سـپري نمـودن     بوته داشت. احتماالً

باشـد، در  اي، که مهمترین مرحله از رشد گیاهـان مـی  مرحله گیاهچه
آل همراه با فراهمی بهتر مواد غذایی در اوایل فصل رشد، شرایط ایده

زیسـتی  بوده است. بررسی اثر متقابل اسموپرایمینگ بذر و کودهـاي  
پاشی کودهاي زیسـتی   نشان داد که بذور پرایم شده به همراه محلول

که، در تیمارهاي کودي حاصل  طوري باعث افزایش تعداد میوه شد. به
میوه در هر بوته بیشترین تعداد میوه و تیمار بدون کود  5/3از پرایم با 

ورد میوه در هر بوته از کمترین میزان این صفت م 2/2و پرایم نشده با 

 Rezvani-Moghadam and). 5مطالعـه برخـوردار بودنـد (جـدول     
Moradi, (2012)     ــتی ــاي زیس ــاربرد کوده ــه ک ــد ک ــان کردن بی

 Cuminum((سودوموناس و ازتوباکتر) در کشت مخلوط زیـره سـبز   
cyminum(  با شنبلیه)Trigonella foenum- graecum( ترتیـب   به

شنبلیله نسبت به تیمار بدون تعداد چتر در زیره سبز و تعداد غالف در 
در شرایط کاربرد کودهاي زیسـتی، رشـد    کود را افزایش داد. احتماالً

هـاي  رویشی گیاه بهبود یافته و این امر منجر به افزایش تعداد انـدام 
 زایشی تبدیل شده به میوه در هندوانه آجیلی شده است. 

  

 بر صفات عملکرد دانه و اجزاي عملکرد هندوانه آجیلی زیستی کودو  ، نشاءکاريگپرایمین ،ساده اثرات - 4 جدول
Table 4- Simple osmopraiming, transplantation and bio-fertilizer effect on seed yield and yield components of seedy 

watermelon  

  تیمار
Treatment  

 Characteristics صفات
 کل خشک ماده

Total dry matter 
(kg ha-1) 

 میوه در هر بوته تعداد
Fruit number 

per plant 

 تعداد دانه در هر میوه
Seed number 

per fruit 

 وزن هزاردانه
1000 Weight 

(g) 

 عملکرد دانه
Seed yield 
(kg ha-1) 

 بذر اسموپرایمینگ
Osmo priming 

 پرایم نشده
Non primed 

6066b 2.6b 511.3a 149.1a 1553b 

 پرایم شده
Primed 

6615a 208a 522.3a 152.8a 1773a 

نشاءکاري 
Transplantation 

 کشت مستقیم
Direct planting 

6222a 2.5b 503.7b 146b 1487b 

 کشت نشائی
Plantantion 

6459a  2.9a 530a 155.9a 1840a 

 کودهاي زیستی
Bio-fertilizer 

 بدون کود
Non bio-
fertilizer 

4875b 2.3b 442.4b 146.6b 1252b 

 باکود
 Bio-fertilizer  

7806a  3.2a 591.3a 155.3 a 2075a 

 ندارند. درصداحتمال پنج در سطح  دارياختالف معنی LSDبر اساس آزمون  هاي که داراي حروف مشترکند از نظر صفت مورد مطالعهمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered treatments based on LSD test in the level of 5 %.  

  
 

  کودهاي زیستی بر صفات عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه آجیلی×متقابل اسموپرایمینگ بذر اثرات - 5 جدول
Table 5- Interaction effects of seed osmopriming×bio-fertilizer on seed yield and yield components of seedy watermelon 

 Characteristicsصفات     

 بذر اسموپرایمینگ
Seed 

osmopriming 

کودهاي 
 زیستی
Bio-

fertilizers 

 کل خشک ماده
Total dry matter 

(kg ha-1) 

میوه در هر  تعداد
 بوته

Fruit number 
per plant 

تعداد دانه در هر 
 میوه

Seed number 
per fruit 

 وزن هزاردانه
1000 Weight 

(g) 

 عملکرد دانه
Seed yield (kg 

ha-1) 

 نشده پرایم
Non primed 

 کود بدون
Non Bio-
fertilizer 

 

4775 b 2.2 c 439.2 b 145.3 b 1170 b 

 شده پرایم
Primed 

4975 b 2.3 c 445.5b 147.5ab 1333 b 

 نشده پرایم
Non primed با کود 

Bio-fertilizer 
7357 a 2.8 b 577.2 a 152.8 ab 1937 a 

 شده پرایم
Primed 

8255 a 3.5 a 605.3a 157.8a 2075a 

  ندارند.  درصداحتمال پنج  در سطح دارياختالف معنی LSDبر اساس آزمون  ند از نظر صفت مورد مطالعههاي که داراي حروف مشترکمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered treatments based on LSD test in 

the level of 5 %. 
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  تعداد دانه در هر میوه

تعداد دانه در هر میوه در بین تیمارهاي کودي، نشائی طور کلی،  به
). ولـی  2دار بـود (جـدول   و اثرات متقابـل بـین کـود و نشـاء معنـی     

داري بر تعداد دانـه در هـر میـوه نداشـت     اسموپرایمینگ بذر اثر معنی
). در این آزمایش، بذور پرایم شده در مقایسه با بذور پـرایم  2(جدول 

ي دار معنـی را بهبود بخشید ولی این افزایش  نشده تعداد دانه در میوه
روي بـذور سـبزیجات    Welbaum et al, (1998)). 4نبود (جـدول  

 Basra et al, (2006)نتایج مشابه با این آزمایش را گزارش کردند. 
اثر مثبت اسموپرایمینگ بذور بر تعداد  )Oryza sativa(در گیاه برنج 

دانه در هر میوه را به سبز شدن، گلـدهی و تشـکیل کپسـول زودتـر     
نسبت به بذور پرایم نشده نسبت دادند. تعـداد دانـه در هـر میـوه در     
کشت نشائی نسبت به کشت مستقیم افزایش یافـت و ایـن افـزایش    

در کشـت   7/503از که تعداد دانه در هر میـوه   طوري هدار بود، ب معنی
در ). 4دانه در کشت نشائی افـزایش یافـت (جـدول     530مستقیم به 

نشـاءکاري کلـزا    آزمایشی بر روي گیاه کلزا مشاهده شده اسـت کـه  
داري روي نسبت به کشت مستقیم آن در دو سال متـوالی اثـر معنـی   

 ,Rahnama and Bakhshande(تعـداد خـورجین در بوتـه داشـت     
کودهاي زیستی نیز در این آزمایش بر تعداد دانه پاشی  . محلول)2005

 591تیمار کودهاي زیستی با  ،که طوري در میوه اثر مثبتی گذاشت. به
دانه  442دانه در هر میوه نسبت به تیمار عدم کاربرد کودهاي زیستی (

). در بـین اثـرات   4در هر میوه) عملکرد دانه بیشتري داشت (جـدول  
پاشی شده نسبت بـه   یم و نشائی محلولمتقابل نیز تیمار کشت مستق

). 6پاشی نشده تعداد دانه بیشتري را داشتند (جدول  تیمارهاي محلول
نیز نشان داد، این صفت همبستگی باالیی با عملکـرد   8نتایج جدول 

کلی،   طور ) داشت. به= 78/0r**) و ماده خشک کل (= 67/0r**دانه (
کشـت مسـتقیم حاصـل از    این آزمایش تیمارهاي کشت نشائی و  در

پاشی توسـط کودهـاي زیسـتی باعـث      اسموپرایمینگ بذور و محلول
رسد کاربرد کودهاي زیستی افزایش تعداد دانه در میوه شد. به نظر می

به دلیل افزایش سرعت و مدت فتوسنتز، باعث افزایش راندمان انتقال 
ـ  داد مواد به دانه و تجمع ماده خشک و در نهایت منجر به افزایش تع

 گردد.دانه و عملکرد دانه می
  

  عملکرد دانه
گیاهـان   هاي اقتصادي درعملکرد دانه یکی از مهمترین شاخص

نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه اثـر       شـود.  اي محسـوب مـی  دانه
درصد)، نشاءکاري، کودهاي  5اسموپرایمینگ بذور (در سطح احتمال 

گانه بـر عملکـرد    درصد) و اثر متقابل سه 1زیستی (در سطح احتمال 
). همانگونـه  2داري شد (جدول درصد) معنی 5دانه (در سطح احتمال 

دهد تیمارهاي اسموپرایمینگ بذور، نشائی و کودي که نتایج نشان می

در ایـن آزمـایش، تیمـار    نسبت به تیمارهاي شـاهد برتـري داشـتند.    
درصـد و کودهـاي    23درصـد، نشـاءکاري    13اسموپرایمینگ بـذور  

). همانگونه که 4درصد عملکرد دانه را افزایش داد (جدول  65زیستی 
پرایمینگ بذور بر صفات تعداد میوه در هر بوتـه و مـاده خشـک    اسمو

). 2 جـدول دار بود (عملکرد دانه نیز معنی داري داشت برکل اثر معنی
بذور پرایم شده نسبت به بذور پرایم نشده و کشت مستقیم، سریعتر و 

تر استقرار یافته و در نتیجه از عناصر غذایی، رطوبت خـاك و   مطلوب
تشعشع خورشید بهتر استفاده شده و در نتیجـه عملکـرد آن افـزایش    

ــت.   ــه اس ــر   Barlow and Haigh, (1987)یافت ــی اث در بررس
فرنگی، گزارش کردند که اسموپرایمینگ  اسموپرایمینگ بذور بر گوجه

داري داشت، هچنین ن اثر معنیزنی و سرعت سبز شدبذور روي جوانه
ها بیان کردند که سبز شدن زودتر، بدون تغییر در عملکرد، منجر به آن

 Harris et al, (2004) دهی و رسیدگی زودتـر گردیـد.   گلدهی، میوه
زنـی و سبزشـدن را   نیز گزارش کردند که پرایمینگ بذور ذرت، جوانه

وي باعث گلدهی زودتر هاي با بنیه قبهبود بخشیده و با تولید گیاهچه
  و عملکرد باالتر این تیمار شده است.

با کشت نشائی هندوانه آجیلـی نسـبت بـه کشـت مسـتقیم آن      
). در 4اي افـزایش یافـت (جـدول    طور قابل مالحظـه  عملکرد دانه به

کشت نشائی همراه با کودهاي زیستی، بـه دلیـل طـی نمـودن دوره     
به کشت مستقیم، بـه  حساس رشد گیاه در شرایط کنترل شده نسبت 

اندازه کافی از شرایط محیطی و مواد غذایی در دسترس براي فتوسنتز 
و تولید شیره خام و پرورده استفاده کرده و درنتیجه باعث افزایش وزن 

 Ghamkharعملکرد دانه شده است. در راستاي این آزمایش  میوه و
et al, (2011) بررسی حجم و محـیط کشـت بـر نشـاء هندوانـه       در

گزارش کردند که نشاءکاري نسبت به کشت مستقم باعث زودرسی و 
نیز اثر مثبت  Olson et al, (1994)افزایش عملکرد این گیاه گردید. 

کاري بر عملکرد هندوانه را گزارش کردند. همچنین اثرات مثبت ءنشا
 ,Javaheri(هان پنبـه  کاري نسبت به کشت مستقیم بذر در گیاءنشا

) را گـزارش شـده اسـت.    Izad-khah et al., 2010و پیـاز (  )2009
هاي دیر هنگام اهمیت بیشتري دارد و خصوص در کشت نشاءکاري به

واسطه استقرار بهتر  خسارت ناشی از عوامل محدودکننده عملکرد را به
 .رسـاند  ها و آمادگی بیشتر جهت رشد و نمـو را بـه حـداقل مـی    بوته

و  2075ترتیب در تیمارهاي کودي و بدون کود برابر با  عملکرد دانه به
). این افزایش عملکرد در تیمار 4کیلوگرم در هکتار بود (جدول  1252

کودي را به تعداد میوه در هر بوته، تعداد دانه در هر میوه و وزن هزار 
دار عنیم تأثیرتوان نسبت داد. نتایج این تحقیق مبنی بر دانه باالتر می

 Sabeti-Amirhandeh etهـاي  کودهاي زیستی، مطابق با با یافته
al, (2012)   درگیاه توتـون(Nicotiana tabacum L.) ،Jafari et 

al, (2009)  ــاه ــم در گی ــو رق ــان ج  Hordeum vulgare(ریح
cv.Reyhan(، Saeidnejad et al, (2012)  اي روي سورگوم علوفـه
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(Sorghum bicolor) ،Zabihi et al, (2009)  وAmiri et al, 
از نظـر اثـرات   باشـد.  مـی  )Triticum aestivum(در گنـدم   (2010)

متقابل نیز تیمار کشت نشائی حاصل از اسموپرایمینگ بذر با کـاربرد  
کیلوگرم در  2300بیشترین عملکرد دانه را به میزان  کودهاي زیستی

). 1کیلوگرم در هکتار داشت (شـکل   1103هکتار در مقایسه با شاهد 
نتایج آزمایشات مشخص است در میان اجزاي عملکرد، تعداد  آنچه در

دانه در میوه و وزن هزاردانه بیشترین همبستگی را بـا عملکـرد دانـه    
 ).8داشت (جدول 

  

  
 کودهاي زیستی بر عملکرد دانه هندوانه آجیلی Kنشاءکاري و  Tاسموپرایمینگ بذر،  P اثرات متقابل، - 1 شکل

P 2. پرایم نشده و 1پرایمینگ بذر (اسمو (پرایم شده .T) 2کشت مستقیم و . 1نشاءکاري . (کشت نشائیK ) با کودهاي زیستی)2. بدون زیستی و 1کودهاي زیستی .،   
)1= T1P1K1(، )2=P1T1K2(، )3= P1T2K1(، )4= P1T2K2(، )5=P2T1K1(، )6=P2T1K2(، )7=P2T2K1(، )8= P2T2K2(  

Figure 1- Interaction effects, P seed osmopriming, T trandplantig and K bio-fertilizers on seed yield of seedy watermelon, P 
Osmopriming of seedy watermelon (unprimed and primed), T: planting style (1. Direct planting and 2. Transplanting), K: 

Biofertilizers (without biofertilizers and with biofertilizers) 
  

 صفات عملکرد دانه و اجزاي عملکرد هندوانه آجیلی زیستی برکودهاي  ×نشاءکارياثرات متقابل  - 6جدول 
Table 6- Interaction effects of transplanting ×bio-fertilizers on treatment of seed yield and yield component of seedy 

watermelon 
 Characteristicsصفات     

 نشاءکاري
Transplantation 

 کودهاي زیستی
Bio-fertilizers 

 کل خشک ماده
Total dry matter 

(kg ha-1) 

میوه در هر  تعداد
 بوته

Fruit number per 
plant 

تعداد دانه در هر 
 میوه

Seed number per 
fruit 

 وزن هزاردانه
1000 Weight 

(g) 

 دانهعملکرد 
Seed yield   
(kg ha-1) 

  کشت مستقیم
Direct planting 

  کود بدون
Non Bio-
fertilizer 

4798b 2c 414.17c b. 144.7 1120c 

  کشت نشائی
Plantation 

4952b 2.5b 470.2b 148.5b 1377bc 

 کشت مستقیم
Direct planting با کود 

Biofertilizer 
7647a 3a 589.8a 147.3b 1840ab 

 نشائیکشت 
Plantation 

7967a 3.3a 592.7a 163.3a 2303a 

 ندارند درصداحتمال پنج در سطح  دارياختالف معنی LSDبراساس آزمون  هاي که داراي حروف مشترکند از نظر صفت مورد مطالعهمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered treatments based on LSD test in the 

level of 5 %. 
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 بر صفات عملکرد دانه و اجزاي عملکرد هندوانه آجیلی نشاءکاري× پرایمنگ بذر اسمواثرات متقابل  - 7 جدول
Table 7- Interaction effects of osmopriming x transplantation on treatment of seed yield and yield component of seedy 

watermelon 

 Characteristics صفات    
 پرایمینگ اسمو

 بذر
 Seed 

osmopriming 

 نشاءکاري
Transplantation 

 کل خشک ماده
Total dry 

matter (kg ha-1) 

در هر  میوه تعداد
 بوته

Fruit number 
per plant 

تعداد دانه در هر 
 میوه

Seed number 
per fruit 

 دانه هزاروزن 
1000 weight 

(g) 

 عملکرد دانه
Seed yield 
(kg ha-1) 

 نشده پرایم
Non primed 

  مستقیمکشت
Direct planting 

5753 a 2.3 b 493 a 144.5 b 1338 b 

 نشائی کشت
Plantantion 

6378 a 2.8ab 529.7 a 147.5 ab 1635 ab 

  پرایم شده
Primed 

 مستقیمکشت
Direct planting 

6540 a 2.7 ab 51403 a 153.7 ab 1768 ab 

 نشائی کشت
Plantantion 

6690 a 3 a 530.3 a 158.2 a 1912 a 

 ندارند درصد احتمال پنجدر سطح  دارياختالف معنی LSDبر اساس آزمون  هاي که داراي حروف مشترکند از نظر صفت مورد مطالعهمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered treatments based on LSD test in 

the level of 5 %. 
 

  وزن هزار دانه
بـر وزن   هـا اثر کودهاي زیستی و نشاءکاري و اثرات متقابـل آن 

ي وزن هـزار دانـه   رو بذورپرایمینگ دار بود، ولی اسموهزار دانه معنی
در نتایج مشـابه بـا ایـن آزمـایش،      ).2جدول داري نداشت (اثر معنی

Maghni-bashi and Razmjo, (2012)      در گیـاه کنجـد نیـز عـدم
پرایمینگ بذر بر وزن هزار دانه را گـزارش کردنـد.   دار اسمومعنی تأثیر

Rahchamandi et al, (2010) پرایمینگ نیز گزارش کردند که اسمو
داري بر وزن هزاردانه سه رقم سویا نداشته است. ولی در بذور اثر معنی

داري در آزمایشی بر روي ذرت، پرایمینگ بذور سبب افـزایش معنـی  
). Moradie-Dezfoli et al., 2009وزن هزار دانه ذرت شده است ( 

داري در سـطح  پرایمینـگ بذور،نشـاءکاري اثـر معنـی    بر خالف اسمو
). کشت نشائی بـا  2جدول درصد بر وزن هزار دانه داشت ( 1احتمال 

گـرم   6/146گرم بیشترین وزن هزار دانه و کشت مستقیم با  9/155
وزن هزار دانه کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. تیمار کـودي  

 اي بر وزن هـزار دانـه داشـت   نیز همانند نشاءکاري اثر قابل مالحظه
توانند می سودوموناس و آزوسپریلیوم ازتوباکتر، هايباکتري ).4جدول (
 براي عناصر فراهمی افزایش و گیاه رشد کننده تنظیم ترکیبات تولید با

 مـاده  تولیـد ، عملکرد، اجـزاي عملکـرد و   فتوسنتز افزایش ثباع گیاه
 روي بـر  هـا بـاکتري  متقابـل  افزایـی  هم اثرات .شوند گیاه در خشک

 گیـاه  در خشـک  مـاده  تولیـد  افزایش براي دیگري عامل نیز یکدیگر
اثرات متقابل نشـاءکاري و کـود   . )Saeidnejad et al., 2012( است

). 2جـدول  دار بـود ( درصد بر وزن هزار دانه معنی 5زیستی در سطح 
پاشی شده با کودهاي زیستی با وزن هزار  طور کلی نشاءهاي محلول به

گـرم)، کشـت    144( گرم نسبت به تیمار کشت مستقیم بذر 163دانه 
گرم) وزن هزار دانه  148پاشی کودهاي زیستی ( ی بدون محلولئنشا

 Zabihiنتایجی مشابه با این آزمایش  ). در6بیشتري داشتند (جدول 
et al, (2009)  هـاي از سـودوموناس   کـاربرد سـویه   تأثیردر بررسی

فلورسنت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گنـدم در سـطوح مختلـف    
مثبتی بر وزن هزار  تأثیرظهار داشتند که باکتري سودوموناس شوري ا

دانه و عملکرد دانه گندم داشت و عالوه بـر آن ایـن بـاکتري باعـث     
 کاهش اثرات شوري در این گیاه شد.

  
  ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد 
ارائه شـده   7 نتایج همبستگی عملکرد و اجزاي عملکرد در جدول

شود بین عملکرد دانه با صفات تعداد همانگونه که مالحظه میاست. 
)، = 67/0r**)، تعداد دانه در هـر میـوه (  = 63/0r**میوه در هر بوته (

ــه (  ــزار دان ــل ( = 50/0r**وزن ه ــک ک ) = 84/0r**) و وزن خش
داري وجـود دارد. وجـود رابطـه مثبـت بـین      همبستگی مثبت و معنی

انگر این است که هر عامل که سـبب  عملکرد و اجزاي عملکرد دانه بی
 افزایش اجزاي عملکرد شود، عملکرد دانه را نیز افزایش خواهد داد.

Khorramdel (2008)  با بررسی اثر کودهاي زیستی نیتروژن و
گـزارش   ).Nigella sativa L(فسفر بر خصوصیات کمـی سـیاهدانه   

هزار دانه با هاي جانبی، تعداد دانه در کپسول و وزن کرد که بین شاخه
 عملکرد دانه همبستگی مثبت و باالیی وجود داشت.
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 پرایمینگ، نشاءکاري و کودهاي زیستی)اسمو( تأثیرضرایب همبستگی ساده بین صفات مختلف هندوانه آجیلی تحت  - 8 جدول
Table 8- Simple correlation coefficients between different treatments of seedy watermelon in osmopriming, transplanting 

and bio-fertilizers treatments 

 صفات
Treatment 

میوه در هر  تعداد
 بوته

Fruit number 
per plant 

تعداد دانه در هر 
 میوه

Seed number per 
fruit 

 دانهعملکرد 
Seed yield  

 وزن هزاردانه
1000 weight 

 کل خشک ماده
Total dry matter  

 میوه در هر بوته تعداد
Fruit number per plant 

1         

 تعداد دانه در هر میوه
Seed number per fruit 

0.369ns 1        

 عملکرد دانه
Seed yield  

0.634** 0.677** 

  1      

 هزاردانهوزن 
1000 Weight  

0.331ns 

  
0.089ns 

  
0.500** 

  1    

 کل خشک ماده
Total dry matter  

0.712** 

  
0.780** 

  
0.840** 

  
٠0.348ns 

  1  

ns درصد 1داري در سطح احتمال معنی **درصد،  5داري در سطح احتمال معنی *داري، عدم معنی 
ns, and ** and * are indicative of  non significant, significant at the probability level of 1% and 5% respectively.  

 
  گیرينتیجه

 نشاءکاري نسـبت بـه کشـت مسـقیم باعـث بهبـود بسـیاري از       
هـا و  جـویی در آب و نهـاده   خصوصیات رشدي هندوانه آجیلی، صرفه

 ویژه باعث افزایش عملکرد گردیده است که در صـورت اقتصـادي   هب
بودن هزینه تولید و انتقال نشاء، نشاءکاري هندوانه آجیلی نسبت بـه  
کشت مستقیم برتري داشته و قابل توصیه است. با توجه به نتایج این 

توان نقاط آسیب دیده مزرعه را که به هر دلیلی دچار بـد  آزمایش می

وسـیله نشـاءکاري هندوانـه آجیلـی واکـاري نمـود.        اند به سبزي شده
کننده فرآیند رشد و نمو  عنوان تکمیل هاي زیستی نیز بههمچنین کود

تواند مواد غذایی مورد نیاز گیـاه در طـول فصـل رشـد را     گیاهان می
فراهم کند. نتایج این مطالعه نشان داد کـه کودهـاي زیسـتی اثـرات     

تواند داري بر صفات مورد مطالعه داشته در نتیجه، کاربرد آنها میمعنی
 باشد.ي کودهاي شیمیایی بوده و قابل توصیه میجایگزین مناسبی برا
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Introduction 

 Watermelon (Citrullus Lanatus) is one of the most important fresh fruits in Iran particularly during summer. 
After China, in terms of production and cultivation area, Iran placed second in the world. Research conducted in 
different regions (especially in arid and semi-arid regions, like Iran) indicated that poor germination and 
establishment of seedlings in the field causes low yield, particularly in vegetables.  Seed priming, (to increase the 
percentage and rate of germination) and transplanting to increase plant establishment and use of bio-fertilizers to 
increase food availability during the growing season are inevitable to transfer to ecological agriculture. The 
purpose of this research was to evaluate the effect of seeds osmopriming, transplanting and bio-fertilizers on 
watermelon grain yield.  

 
Materials and Methods 

This experiment was conducted at split plot based on complete block design with three replications in the 
Laboratory, Greenhouse and the Farm of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad in 2013. 
First factor was seed priming in two levels (unprimed and primed), the second factor was transplanting in two 
levels (direct sowing and transplantation) and the third factor was bio-fertilizers containing pseudomonas and 
Azotobacter in two levels (non bio-fertilizers and bio-fertilizers). Leaf area index (LAI), number of fruits per 
plant, number of seeds per fruit, 1000 seed weight, grain yield and total dry matter were determined. 

 
Results and Discussion 
Transplants produced using osmoprimed seeds that had been sprayed with bio-fertilizers on the field (T2P2K2) had 
higher LAI than the other treatments (Table 3). Bio-fertilizers in both transplanting and direct sowing produced 
more LAI, but osmopriming of seeds with PEG 6000 had little impact on LAI (Table 3). LAI is one of the growth 
parameters which had a great effect to achieve maximum yield that needs to be at higher level before flowering. 
Izadkhah et al. (2010) and Ghiasabadi (2012) reported that onion and corn leaf area and LAI 50 days after 
transplanting were higher than the direct sowing According to the results, osmoprimed seeds of watermelon, 
transplanting and bio-fertilizers and interactions of bio-fertilizers with osmopriming treatment had significant effect 
on the number of fruits per plant (Table 2). Osmopriming of seeds increased (8%) the number of fruits per plant 
compared to the control (unprimed seeds) (Table 4). The number of fruits per plant with grain yield (r= 0.63**) and 
total dry matter (r= 0.71**) had a significant correlation. Mature plants resulted from transplanting produced 2.9 
fruits per plant, compared to direct sowing, with 2.5 fruits per plant (Table 4). Rahnama and Bakhshande (2005) 
reported that oilseed rape transplants produced higher numbers of pods per plant in compare with direct sowing. 
Primed seeds with application of bio-fertilizers caused an increase in the number of fruits per plant. Fertilizer 
treatments in the primed seeds, with 3.5 fruits, and primed seeds without fertilizer treatment, with 2.2 of fruits per 
plant, had the highest and lowest fruits per plant, respectively (table 5). Seed yield per plant is one of the most 
important economic indexes. The results showed that the effect of osmo-priming (at %5 level), transplanting, 
fertilizers and bio (at 1% level) and the triple interactions on grain yield (at 5% level) were significant (Table 2). As 
the results, osmo-priming of seeds, transplanting and fertilizer were superior compared to control treatments (table 
4). In this study osmopriming, transplanting and bio-fertilizers increased grain yield up to 13%, 23% and 65%, 
respectively (Table 4). 
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Conclusions 
Resowing generally is one of the major problems of farmers in direct sowing of seedy watermelon due to 

poor germinability and establishment, sowing at heavy soil, low rainfall, irrigation water shortages conditions or 
lack of ability to absorb water and fertilizers. Osmopriming with saving inputs will lead to an early and 
ultimately increase performance. To face this, transplanting using primed seeds alongside of application of 
organic fertilizers is recommended. 
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