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 چکیدٌ

ویلَهتسی 12وبزثسدوَدّبی ضیویبیی،داهی ٍثیَلَضیه ثسػولىسدٍاجصاءػولىسداًبزهلس سبٍُ دززٍستبی لسدیي دزایي آشهبیص ثِ هٌظَز ثسزسی اثس

تیوبزّبی آشهبیص ضابهل  .ِ تىسازاًجبم ضدثلَوْبی وبهل تصبدفی دزس آشهبیص دزلبلت طسح.اًجبم ضد1397-1389ضْسستبى سبٍُ دزسبل  جٌَة

دزایي آشهبیص صفبتی هبًٌدتؼداداًبزدزیه دزخت،ػولىسدیه .ثَدًد(NPKثیَلَضیهاشت،+سَپسفسفبت تسیپلاشت،+داهیضبّد،وَدداهی،)سطح 5

ثستىسازثسصافبت ٍشى یاه   اًتابی  ًطابى داد  .دزخت،ٍشى یه ػدداًبز،ٍشى پَست یه ػدداًبزٍٍشى داًِ ّبی یه ػدداًبزهَزدازشیبثی لسازگسفتٌد

ٍّوچٌایي اثستیوبزثسصافبت ٍشى یاه ػادداًبز،ٍشى داًاِ      .دزصادآهبزی هؼٌای دازضاد   5ػدداًبز،ٍشى پَست ٍٍشى داًِ ّبی یه ػدداًبزدزساطح 

 پال ثبالتسیي همدازدزّوِ صفبت اشتیوبزسَپسفسفبت تسیًتبی  همبیسبت هیبًگیي ًطبى دادوِ .دزصدهؼٌی دازگسدید5ّبٍػولىسد یه دزخت دزسطح

ٍثابالتسیي ػولىاسداش   .ووتسیي ٍشى داًِ ّب اشتیوبزوَدی ثیَلَضیه ثدست آهاد .ووتسیي ٍشى یه ػدداًبزاشتیوبزضبّدثدست آهد.اشت ثدست آهد+

هبًٌدٍشى پَست، اشت ثبافصایص دادى اجصای ػولىسد+ثبتَجِ ثِ ًتبی  فَق تیوبزوَدی سَپسفسفبت تسیپل.اشت ثدست آهد+تیوبزسَپسفسفبت تسیپل

ثبتَجِ ثِ ایٌىِ پَست ًبشن ثَدى یىی اشصفبت ویفی اًبزهی ثبضدتیوبزوَد .اًِ ّب،تؼداداًبزٍٍشى ّسداًِ اًبزسجت افصایص ػولىسدضدُ استٍشى د

 .داهی ثبداضتي ووتسیي پَست هی تَاًددزافصایص ویفیت اًبزهَثسٍالغ ضَد

 داوار،کًددامی،کًدشیمیایی،کًدبیًلًژیک،عملکردياجزاءعملکر:ياژگان کلیدی

 

 مقدمٍ

لادهت آى ثسایبزشیبدثَدُ   .ٍسبشگبزثِ ضسایط گسهسیسی های ثبضاد  یىی اشهحصَالت استساتطیه  punica granatumاًبزثبًبم ػلوی 

هیَُ اًبزػالٍُ ثستبشُ خَزی .اًبزثَهی ایساى ثَدُ ٍاشایساى ثِ سبیسوطَزّبگستسش یلفتِ است.ٍدزلسآى،تَزات ٍاًجیل اشآى یبدضدُ است

ٍآًتی اوسیداًْب اساتفبدُ دازٍیای دازدوطاَزایساى ٍثصصاَظ ضْسساتبى      ( تیبهیي،ًیبسیي،زیجَفالٍیي)ʙاًَاع ٍیتبهیيثِ ػلت دازاثَدى 

زلن هلاس سابٍُ   .سبٍُ ثبداضتي تبثستبًْبی گسم ٍخطه ٍشهستبًْبی هالین ثْتسیي ضسایط زاثسای تَلید هیَُ ّبی هسغَة اًبززادازاست

اشایٌاسٍتؼییي  . (1،2،3)وٌسبًتسُ آى اشثبشازپسٌدی ثبالیی دزثبشازّبی جْبًی ثسخَزدازاسات  یىی اشهسغَثتسیي ًَع اًبزوطَزهبى است وِ

هصسف وَدّبی هصتلف هی تَاًد ثبافصایص یبوابّص  .تبثیس وَدّبی هصتلف دزویفیت ٍثبشازپسٌدی اًبزهلس سبٍُ حبئصاّویت هی ثبضد

ثٌبثِ گصازش آهبزجْبدوطبٍزشی سطح شیس وطات  .تبثیسگرازثبضٌدپَست، داًِ ٍآة اًبزدزویفیت تبشُ خَزی ٍّوچٌیي ویفیت وٌسبًتسُ 

تَلیاد لجال اشساسهبشدگی    .تي دزّىتبزگصازش ضادُ اسات  15هتَسط تَلیددزایي سبل.ّىتبزهی ثبضد9277حدٍد1389ثبغبت اًبزدزسبل

داًابزهؼٌی دازاػاالم   اثسوَدّبی ثیَلَضیه ٍداهی زا ثسزیطاِ شایای ٍػولىس  (2774)ضیت.تي دزّىتبزًیصگصازش ضدُ ثَد37تب 1386سبل

دزثسزسی ػولىسدٍاجصاءػولىسد اًبزدٍفبوتَزهَثس ثسػولىسداًبززاآثداز ثَدى ٍثسخاَزدازی اشٍشى پَسات   (2778)گبزجٍَّوىبزاى.وسد

ثسػولىاسد ٍّوچٌایي صافبت هاستجط ثابػولىسد       ّدف اشایي آشهبیص تؼییي تبثیس وَدّبی ضیویبیی،داهی ٍثیَلَضیه.ثیطتسذوسوسدُ اًد

ثبتَجِ ثِ ایٌىِ دزایساى ٍثصصَظ دزضْسستبى سبٍُ تحمیمبت شیبدی دزشهیٌِ تبثیسوَدّبی هصتلف ثسوویات  سبٍُ هی ثبضددزاًبزهلس 
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ٍویفیت اًبزصَزت ًگسفتِ است ایي تحمیك اًجبم ضدتبضوي دستیبثی ثِ اّداف فَق،شهیٌِ ثسای گستسش تحمیمبت ثیطتسدزایي ثصاص  

 .فساّن گسدد

 

 مًاد يريشُا

آشهبیص . دزآهدسبٍُ ثِ اجساویلَهتسی جٌَة ضْسستبى 12دزثبغبت اًبززٍستبی لسدیي ٍالغ دز 1397-1389بل شزاػیایي تحمیك دز س

 اشت،+ ضابّد،داهی گَسافٌدی، داهای   )تیوابزوَدی 5شهبیص تیوبزّبی آ.ثلَن ّبی وبهل تصبدفی ٍ ثبسِ تىسازاًجبم ضد زلبلت طسحد

دزشهبى گلادّی ٍثصاَزت هحلاَل پبضای اساتفبدُ ضادٍتیوبزّبی       NPKدوِ وَ.ثَدًد(NPKاشت،وَدثیَلَضیه+سَپسفسفبت تسیپل

آثیابزی  .دزخت دزًظسگسفتِ ضاد 3وست هیجبضد وِ دزّسوست15ایي طسح دازای .دیگسًیصدزاسفٌدهبُ ٍثصَزت چبل وَداػوبل گسدیدًد

َزت واِ تؼاداداًبزّبی   ثاِ ایاي صا   .اًداشُ گیسی صفبت دزشهبى زسیدگی ٌٍّگبم ثسداضت اًجبم ضاد .زٍشیىجبزاًجبم هی ضَد12ثبؽ ّس

ٍشى ّسیه ػادداًبز ثبتمساین ػولىسدثستؼدادثدسات     ٍپس اشتَشیي.ّسدزخت پس اشثسداضت ضوبزش گسدیدُ ٍسپس تَشیي گسدیدًد

  صیاِ ٍتحلیال دادُ ّاب   تج .ّب هحبساجِ گسدیاد   ػدد اًبز اشّسوست ثطَزتصبدفی اًتصبة ٍصفبتی هبًٌدٍشى پَست،ٍشى دا2ًِ سپس.آهد

 .دزصد اًجبم ضد5ٍهمبیسِ هیبًگیٌْب تَسط آشهَى چٌد داهٌِ ای  داًىي دزسطح احتوبل  SPss تَسط ًسم افصاز

 

 وتایج يبحث

وااِ اثستىسازثسصاافبت ٍشى یااه ػاادداًبز،ٍشى داًااِ ّاابی یااه ػاادداًبزٍٍشى پَساات یااه ًتاابی  تجصیااِ ٍازیاابًس دادُ ّبًطاابى داد

 5زخت،ٍشى یه ػدداًبزٍٍشى داًاِ ّابی یاه ػدداًبزدزساطح    ٍاثستیوبزثسػولىسدیه د.دزصدآهبزی هؼٌی دازگسدید 5ػدداًبزدزسطح

اشت دزتوابهی صافبت ثابالتسیي    +ٍّوچٌیي ًتابی  همبیساِ هیبًگیٌْاب ًطابى دادتیوابزوَدی سَپسفسافبت      .دزصدآهبزی هؼٌی دازگسدید

 دزNPKپبضای ثاب  هحلاَل  )اشتیوبزوَدی ثیَلَضیه ّب  ووتسیي تؼداداًبزدزیه دزخت ٍّوچٌیي ووتسیي همدازٍشى داًِ.همداززاداضت

اشت ٍثیَلَضیه اشًظسصفبت ػولىسدیه دزخت، ٍشى پَست یاه ػادداًبز   +تیوبزّبی ضبّد،وَدداهی،داهی.ثدست آهد( شهبى گلدّی

 .ٍٍشى یه ػدداًبزدزیه سطح لسازداضتِ ٍاختالف هؼٌی دازی ًدازًد

 

 1  جديل وتایج تجزیٍ ياریاوس صفات -
 

 یک عددانار        وزن پوست یک عددانار  های لکردیک درخت          وزن یک عددانار        وزن دانه منبع           تعدادانار           عم 

 گرم                       تغییرات      دردرخت                   کیلوگرم                         گرم                                گرم                  

 

 

 ns 02,22               ns 50,241                  *5534,753                      *145,153                          *072,112تکرار           

 ns 155,12                *12,353                     *5525,024                       *205,577                      ns 502,731تیمار           

 07,250                             505,547           070,547           55,355                      052,22           خطا
 

ns  درصدآماری5معىی داردرسطح *غیرمعىی دار ي 
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 وتایج مقایسٍ میاوگیه صفات-2
 

   یک عددانار وزن پوست    وزن دانه یک عددانار      وزن یک عددانار            یک درختعملکرد             تعدادانار                تیمار

 گرم                             گرم              گرم                                 کیلوگرم                      درخت         یک در                    

 

 ab 25,77              b 57,55                  b 050,77                      bc 572,47   ab 35,77                 شاهد

 ab 14,77             b 57,023 b 000,477   abc  515 b 24,1    کوددامی

 ab 12                    b 50,017              b 055,223  ab 517,23  b 20,77         ازت+دامی

 a 40,77             a 05,270                a 012,1  a 522,47 a 45,47       ازت+فسفات 

  b 12                   b 52,047                 b 554                             c 505,1                           b 22,1       کودبیولوژیک

 

 .حريف مشترک درَرستًن وشان دَىدٌ عدم اختالف معىی دارمی باشد
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Abstract                                                                                                                                                  
This experiment  in order study  the effect of The effectes of putting chimical,bestial and biological 

 fertilization on  yield and  yield components pomegranate  in saveh conducted in village ghardin 

gardens in agronomic year 1389-1390. the experimental  as  completely randomized design in three 

 replicates conducted at saveh. that in that was five treatment fertilization (theme ,bestial ,bestial +N 

,P+N,biological).in this test were evaluated  adjectives as number pomegranate in one  tree,the 

number of ,yield one tree,weight one pomegranate,weight seeds pomegranate,weight cuticle.the 

result showed that effect repitation was signification on weight one pomegranate,weight seeds one 

pomegranat,weight cuticule.and also the effect treatment  signification weight one pomegranate , 

number seeds in one pomegranate and yeild one tree.the result means showed that highest among in 

all adjective earning of treatment P+N.with tent to result    upon treatment fertilization P+N with 

incraese yield components authore was be increase yield.                                                                      
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