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بوتهتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه روي کدوي تخم کاغذي در سطوح مختلف نیتروژن و فاصله-1جدول 

درجهمنابع تغییر
آزادي

میانگین مربعات
روز کاشت
تا گلدهی

روز کاشت تا
دهیاولین میوه

تعداد گره
در بوته

تعداد شاخه
تعداد برگبوتهطولفرعی در بوته

در بوته
وزن خشک
برگ در بوته

تعداد گل ماده
در بوته

تعداد گل نر
در بوته

تعداد کل میوه
در بوته

2ns68/5 *60/26ns75/6ns02/16ns18/0ns86/2ns07/0ns26/11ns86/30ns20/4تکرار
66/58** 63/4835** 97/178** 20/12** 13/3626** 91/2** 41/941** 47/1546** 66/114** 64/85**4نیتروژن

2ns82/0ns26/15 **28/2048 **48/3202 *23/0 **86/850 *19/0 **60/44 **60/962 **26/23فاصله بوته
8ns79/1ns85/3 **26/345 **87/183 **48/0 **78/55ns03/0ns29/2ns93/32 *26/5فاصله بوته× نیتروژن 

2887/274/518/4192/707/024/1004/052/379/172اشتباه آزمایش
ns** 1و %5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه:، * و%

- 1ادامه جدول 

درجهمنابع تغییر
آزادي

میانگین مربعات
تعداد میوه

وزن تر میوهقطر میوهسالم در بوته
بوتهدر 

عملکرد میوه
در هکتار

تعداد دانه سالم
در میوه

تعداد دانه نارس
در میوه

تعداد دانه پوك
در میوه

2ns35/0ns50/222ns32/105325ns93/245ns1435 *86/9304 *26/4251تکرار
07/6ns11/334 **41/1414167 **21/5680 **60/74625ns36/1783 **41/3553** 4نیتروژن

2ns95/0ns52/291ns42/173056 *52/948 **60/12612ns86/2054ns60/201فاصله بوته
84/0ns40/43ns34/63952 *72/571ns35/1667ns70/2831ns46/552* 8فاصله بوته× نیتروژن 

2835/099/12719/8705157/18933/1844239057/796اشتباه آزمایش
ns** 1و %5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه:، * و%
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میانگین صفات مورد مطالعه روي کدوي تخم کاغذي در سطوح مختلف نیتروژن-2جدول 
سطوح نیتروژن

)kg ha-1(
روز کاشت تا
گلدهی (روز)

روز کاشت تا اولین
دهی (روز)میوه

وزن خشک
)g(برگ 

مادهتعداد گل
بوتهدر 

تعداد گل نر
در بوته

میوه وزن تر
)g(

سالم تعداد دانه
در میوه

تعداد دانه
پوك در میوه

a22/35b77/50e59/2d77/11e24c2/158293/57عدم کاربرد db44/7
50c77/28b11/51d94/2c44/14d44/36b1909c07/125a67/56

100c88/29c33/44c72/3b66/16c77/84b3/2026b44/202b22/16
150b33/32b66/49b48/4a22/22a77/49a6/2445a47/302b78/24
200a66/35a11/54a46/5d22/11b11/59c9/1434b98/173b58/10

.باشندمی%5دار آماري در سطح احتمال یهایی که در هر ستون داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد اختالف معنمیانگین
هامیانگین صفات مورد مطالعه روي کدوي تخم کاغذي در سطوح مختلف فاصله بوته-3جدول 

در میوهتعداد دانه سالمدر بوتهتعداد گل نردر بوتهتعداد گل ماده(g)وزن خشک برگ )cmها (سطوح فاصله بوته
30b71/3b40/13c66/43b39/152
60a87/3a60/15b26/49a64/205
90a93/3b40/13a46/59b10/159

باشند.می%5دار آماري در سطح احتمال هایی که در هر ستون داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد اختالف معنیمیانگین

برخی صفات مورد ارزیابی در کدوي تخم کاغذيمقایسه میانگین اثرات متقابل نیتروژن و تراکم کاشت بر -4جدول 
هافاصله بوته

)cm(
نیتروژن

)Kg ha-1(
تعداد گره
در بوته

تعداد
شاخه فرعی

طول بوته
)m(

تعداد برگ
در بوته

تعداد کل میوه
در بوته

تعداد میوه 
سالم

در بوته

عملکرد میوه
)Ton ha-1(

30

0h33/37g00/14f78/2g33/4ef00/6defg67/2ef46/39
50efg00/50f67/20e45/3e00/26cde33/8bcde33/3cde50/58
100d33/63f33/23de56/3d67/34bcd33/9cdef00/3def62/50
150d67/62e33/30ab45/4c33/46ab00/11bcde33/3bc54/82
200fgh67/45cde00/34a47/4c67/43f33/5g67/1f57/25

60

0defg33/55f33/22f47/2g33/8f67/4fg00/2f26/31
50c67/74de00/33e33/3d00/33ab67/11abc00/4bc51/79
100abc67/84cde00/35cde72/3c33/41abc67/10abcd67/3bc07/83
150ab33/86b33/43a57/4b67/55a67/12ab33/4a36/109
200de67/60e67/32ab40/4a33/64de00/8fg00/2f83/29

90

0gh67/44c33/38bcd97/3f00/14ef00/6efg33/2ef48/39
50def67/56cd00/38de63/3d67/32a00/13a67/4ab30/92
100bc00/76b00/44cde75/3b00/54ab67/11abcd67/3bc06/78
150a67/88a33/71abc12/4a00/62ab33/11cdef00/3bcd41/68
200a67/92a33/73abc20/4a67/66abcd33/10defg67/2ef93/35

.باشندمی%5دار آماري در سطح احتمال معنیهایی که در هر ستون داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد اختالف میانگین
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ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه روي کدوي تخم کاغذي-5جدول 
1234567891011121314151617صفات

1روز کاشت تا گلدهی1
1-211/0تعداد گره2
699/01**081/0اد شاخه فرعیتعد3
467/01**331/0*128/0بوتهطول4
727/01**704/0**704/0**-016/0اد برگ در بوتهتعد5
864/01**752/0**555/0**437/0**306/0*وزن خشک برگ6
419/0133/01**302/0*453/0**620/0**-335/0*اد گل ماده در بوتهتعد7
687/01**716/0**838/0**729/0**708/0**658/0**005/0اد گل نر در بوتهتعد8
029/01-301/0*258/0158/0110/0257/0-504/0128/0**دهیکاشت تا میوهروز9
1-498/0227/0**638/0**519/0192/0**416/0280/0**619/0**-604/0**داد کل میوه در بوتهتع10
774/01**-487/0161/0279/0**-360/0082/0001/0102/0203/0*-653/0**تعداد میوه سالم در بوته11
344/01*212/0-297/0*-189/0114/0-385/0**-157/0-179/0-173/0037/0-325/0*قطر میوه12
419/01**506/0**655/0**-397/0**465/0**755/0**-438/0171/0226/0260/0002/0**-378/0*ن تر میوهوز13
807/01**425/0**901/0**819/0**-379/0*352/0*666/0**-446/0119/0152/0205/0100/0**-596/0**لکرد میوهعم14
549/01**655/0**-327/0070/0*595/0**-774/0285/0**672/0*566/0**688/0**625/0**354/0*574/0**-120/0داد دانه سالم در میوهتع15
315/01*251/0190/0-314/0124/0137/0*-184/0185/0258/0179/0144/0252/0213/0076/0-108/0تعداد دانه نارس در میوه16
389/01**037/0226/0256/0198/0180/0255/0082/0-057/0067/0-123/0-075/0070/0-184/0-036/0-326/0*تعداد دانه پوك در میوه17

%1% و 5دار در سطح احتمال عنیترتیب مبه:* و* *



157، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

بحث
فنولوژیکصفات

در،دهیمیوهوگلدهیتاکاشتزمانیفاصلهبیشترین
.گردیدمشاهدههکتاردرنیتروژنکیلوگرم200تیمار

،کوديسطحایندررشدتحریکبارسدمینظربهبنابراین 
آغازدیرتررادهیمیوهآندنبالبهوگلدهیکدويهابوته
.کنندمی

شناسیریختصفات
تیماربهمربوطبوتهدرگرهتعدادبیشترین

بود.متر سانتی90کاشتفاصلهونیتروژنکیلوگرم200
گرهتعدادبیندارمعنیومثبتهمبستگیوجودبهتوجهبا

نتیجهتوانمیفرعی،ساقهتعدادوبوتهطولبابوتهدر
کاربردباههمراهابوتهبینبیشترفاصلهوجودکه گرفت

نتیجهدرورویشیرشدافزایشباعثبیشتر،نیتروژن
بهمنجر وهشدفرعیساقهتعدادوبوتهطولافزایش
وMoazenبررسیدر.گردیدبوتهدرگرهتعدادافزایش

مقایسهدرهکتاردربوته10000تراکم)2005(همکاران
بیشترینهکتار،دربوته16000و13000يهاتراکمبا

فاصلهباکهییهابوتهکرد.تولیدبوتهدررا گرهتعداد
200تا150وبودندشدهکشتهمازمتر سانتی90

بیشترینبود،شدهاعمالآنهابرنیتروژنهکتاردرکیلوگرم
همکارانوSajed.کردندتولیدرافرعیساقهتعداد

مقایسهدرمتر سانتی45کاشتفاصلهکه دریافتند)2001(
تعدادبیشترین،مترسانتی60و15،30کاشتفواصلبا

نشان)2006(همکارانوEbadiداشت.رافرعیساقه
،مترسانتی60به30ازهابوتهبینفاصلهافزایشکهدادند
تخمکدويبوتهدرفرعیشاخهتعدادافزایشبهمنجر

سطوحتأثیرتحتيدارمعنیطوربهبوتهطولشد.کاغذي
نهاآمتقابلاثراتوهابوتهفاصله،نیتروژنکودمختلف

کیلوگرم150تیماردربوتهطولبیشترین.گرفتقرار
بود.هابوتهبینفاصلهمتر سانتی60باهکتاردرنیتروژن
Sajedدررابوتهطولبیشترین)2001(همکارانو

کردند.مشاهدههابوتهبینفاصلهمتر سانتی45

بوتهفاصلهبهمربوطبوتهدربرگتعدادحداکثر
درنیتروژنکیلوگرم200کاربردباهمراهمتر سانتی90

باکهدادندنشان)2006(همکارانوEbadi.بودهکتار
تعدادمتر سانتی90و60به30ازهابوتهبینفاصلهافزایش

)2005(همکارانوMoazenیافت.افزایشبوتهدربرگ
برايکافیفضايافزایشعلتبهتراکمکاهشکهکردندبیان

باعثمحیطیعواملدیگروغذاییموادوهابوتهگسترش
دروشدفرعیساقهتعدادوگرهتعدادبوته،طولافزایش

افزایشبوتهباالتريهاتراکمبامقایسهدربرگتعدادنتیجه
يدارمعنیومثبتهمبستگینیزپژوهشاین درکرد.پیدا
.شدمشاهدهصفاتاینبین

کیلوگرم200کوديسطحدربرگخشکوزنبیشترین
متر سانتی90و60هايتیمار).2(جدولبودهکتاردر

داشترابرگخشکوزنبیشتریننیزهابوتهبینفاصله
خشکوزنبینيدارمعنیومثبتهمبستگی).3(جدول

درگرهتعدادوبوتهدربرگتعدادبوته،طولصفاتبابرگ
)2005(همکارانوMoazen.)5(جدولشدمشاهدهبوته
کردند.گزارشرامشابهینتایجنیز

تعدادبیشترینرهکتادرنیتروژنکیلوگرم150کاربرد
مذکورنتایج).2(جدولکردتولیدبوتهدررا مادهونرگل

درفرعیشاخهتعدادوبوتهطولافزایشدلیلبهاحتماالً
است.شدهحاصلهکتاردرنیتروژنکیلوگرم150تیمار
برتريبوتهدرمادهونرگلتعدادنظرازکمترکاشتتراکم
مربوطمادهونرگلتعدادبیشترینکهطوريبه،دادنشان

شاخه تعدادآندلیل.بودمتر سانتی90کاشتفاصلهبه
ظهورباشد.دتوانمیکمترتراکمدربیشتربوتهطولوفرعی

درونیهايهورمونوسیلهبهکدوهادرمادهونرهايگل
کنترلهستند،متأثرمحیطیشرایطازشدتبهکهگیاه
Stepleton(شودمی et al., 2000.(RobinsonوDecker-

Walters)1997(بامتناسبنرگلتعدادکه کردندبیان
وGolypouriیابد.میافزایشروزطولودماافزایش

کودمختلفسطوحکهکردندگزارش)2004(همکاران
اثرهکتار)درکیلوگرم200و0،50،100(نیتروژن

سالدومجموعدرمادهونرگلتعدادبريدارمعنی
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اولسالدررانرگلتعدادافزایشناآننداشت.آزمایش
تکوینزماندردمابودنباالتربهدوم،سالبهنسبت
وآفتابیشرایطبهرامادهگلافزایشوزایشیهايارگان

SaitoوItoو)Cantlif)1981دادند.نسبتباالنور

هايگلتولیدبرايزیادنورشرایطکهمعتقدندنیز)1960(
است.ترمناسبکدوییاندرماده

میوهعملکرد
کیلوگرم50تیماربهمربوطبوتهدرمیوهتعدادبیشترین

.بودهابوتهبینفاصلهمتر سانتی90وهکتاردرنیتروژن
بوتهدرسالممیوهتعدادبرفاکتورهاتقابلماثرات
مصرفباهمراهمتر سانتی30کاشتفاصله.شددارمعنی
درسالممیوهتعدادکمترینهکتاردرنیتروژنکیلوگرم200
گلتعدادبیندارمعنیومثبتهمبستگی.کردتولیدرابوته
گلتعدادافزایشباکهدادنشانبوتهدرمیوهتعدادوماده
افزایشمیوهتولیدمیزانوهاگلبستنمیوهاحتمالماده،

)Barzgar)2009وYadegariهايیافتهباامراین.بدیامی
مقادیردرزیادرویشیرشدبهتوجهبا.داشتمطابقت

انجام تأخیرباکدوگلدهیرسدمینظربه،نیتروژنباالتر
حشراتحضورباگلدهیهمزمانیغیردلیلبهوشده
کیلوگرم200کوديسطحدرسالممیوهتعدادافشان،گرده
درکهکردندبیان)Below)1998وWang.استبودهکمتر

دلیلبهنیتروژنبااليمقادیرکاربردباکاغذيتخمکدوي
وGolypouri.نشدتشکیلايمیوههیچ،زیادرویشیرشد

200و100بینکه کردندگزارش)2004(همکاران
بوته،درمیوهتعدادنظرازهکتاردرنیتروژنکیلوگرم
دستبيهامیوهتعدادولینداشتوجوديدارمعنیاختالف

شاهدبايدارمعنیاختالفنیتروژنکودسطوحاینازآمده
سالدوازحاصلنتایجمقایسهبان امحققاین.نددادنشان

ازرادومواولسالبیندارمعنیاختالفوجودآزمایش،
میوهکاهشعلتنآنا.کردندگزارشبوتهدرمیوهتعدادنظر
درمادهگلکمتعدادبهاول،سالبهنسبترادومسالدر

بودن(باالترهواییوآبشرایطبودننامناسببهنیزوبوته
وافشانی)گردهزماندرهوابودنابريونسبیرطوبت

ویژهبهوافشانگردهحشراتفعالیتکاهشآندنبالبه
افزایش)Riggs)1999وReiners.دادندنسبتزنبورها

تراکمافزایشباهمزمانکاغذيتخمکدويدررامیوهتعداد
)Barzgar)2009وYadegariکردند.اعالمکاشت

200×50کاشتآرایشازراهکتاردرمیوهتعدادبیشترین
وEdelsteinهايیافتهبراساسآوردند.دستبمتر سانتی

بوتهدرمیوهتعدادوبااليهاتراکمبین)1989(همکاران
نیزبررسیاین نتایجکهداشتوجودمنفیرابطهکدودر

.استمطلبهمینتأییدکننده
وزنبیشترینهکتار،درنیتروژنکیلوگرم150تیماردر

وقطربیندارمعنیومثبتهمبستگی.شدمشاهدهمیوهتر
همآنتروزن،میوهقطرافزایشباکهدادنشانمیوهتروزن

گزارش)2004(همکارانوGolypouri.یافتافزایش
کیلوگرم200تاصفرازنیتروژنکودسطحافزایشباکردند

افزایشيدارمعنیطوربهمیوهتروزنمتوسطهکتار،در
افزایشباعثنیتروژنکودسطحافزایشزیرایافت.

افزایشموجبنهایتدروشدهفتوسنتزيموادبهدسترسی
,Marcelis(گردد میمیوههايسلولاندازهوتعداد 1992.(

YadegariوBarzgar)2009(تروزنبینکه کردندبیان
بادیگر،عبارتبهدارد.وجودمنفیرابطهمیوهتعدادبامیوه

تخميکدونامحدودرشداثردرکهمیوهتعدادافزایش
امراینویابدمیکاهشمیوهوزن،آیدمیبوجودکاغذي

.شودمیعملکردکاهشبهمنجر
کیلوگرم150تیماردرهکتاردرمیوهعملکردبیشترین

میزان.آمددستبمتر سانتی60کاشتفاصلهونیتروژنکود
هابوتهحجمافزایشباعثهکتاردرنیتروژنکیلوگرم150

شد.هابرگتعدادوفرعیهايشاخهتعدادافزایشطریقاز
باعثشرایط،ایندرهابوتهبینبیشترفاصلهگرفتننظردر

میوهعملکردافزایشنتیجهدروآنهابینرقابتکاهش
تیماردرمیوهعملکردکاهشدلیلاحتماالً.گردید
تاکاشتفاصلهبودنزیادهکتار،درنیتروژنکیلوگرم200
وجودکهباشدمیرویشیرشدمضاعفتحریکبادهیمیوه

زمانیفاصلهومیوهعملکردبیندارمعنیومنفیهمبستگی
میوهعملکرد.کندمیتأییدرا مطلبایندهیمیوهتاکاشت
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درسالممیوهکلتعدادماده،گلتعدادتأثیرتحتشدتبه
اینمقادیرافزایشوگرفتقرارمیوهوزنوقطر،بوته

وYadegari.گردیدمیوهعملکردافزایشبهمنجر صفات
Barzgar)2009(تخمکدويدرمیوهعملکردکاهشدلیل

يهاتراکمدرايگونهبرونودرونرقابتافزایشراکاغذي
دانستند.باال

نیتروژنکیلوگرم150تیماردرسالمدانهتعدادبیشترین
گردید.مشاهدهمتر سانتی60کاشتفاصلهوهکتاردر

نیزوهابوتهبینفاصلهمتر سانتی30ازحاصليهامیوه
دانهتعدادبیشترینهکتار،درنیتروژنکیلوگرم50کاربرد

افزایشنیتروژن،کیلوگرم150تیماردر.دادندنشانراپوك
هابرگتعدادافزایش.انجام شدمطلوبحددررویشیرشد

اختصاصوهابوتهدرفتوسنتزيموادذخیرهافزایشباعث
افزایش.شدکوديسطحایندرها دانهبهفتوسنتزيمواد

زمانوجودعدمدلیلبه،دهیمیوهتاکاشتزمانیفاصله
کهدادافزایشراپوكدانهتعداد،هادانهپرشدنبرايکافی
ایندهندهنشاننیزصفاتسادههمبستگیازحاصلنتایج

.بودمطلب
مقدارازاستفادهکهدادنشانزمایش آنتایجکلیطوربه
درهابوتهتعدادتثبیتوهکتاردرنیتروژنکیلوگرم150

وبوتهدرسالميهامیوهتعدادبیشترین،مترسانتی60فاصله
.داشترا آزمایشمنطقهدرمیوههکتاريعملکرد
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Abstract
In order to investigate the effect of nitrogen and plant spacing on phenological characteristics,

morphology, and fruit yield in pumpkin (Cucurbita pepo L.), an experiment was conducted at
the farm of Agriculture Faculty, Azarbaijan Shahid Madani University, during 2013. The study
was performed as factorial in a complete randomized block design with three replications. The
treatments consisted of nitrogen at five levels (0, 50, 100 and 200 Kg ha-1) and plant spacing
with a square array at three levels (30, 60 and 90 cm). According to the results, the planting time
until flowering and fruiting was longer in the treatment of 200 kg N. The number of nodes, sub-
branches, and leaves per plant was higher in the planting space of 90 cm along with 200 Kg ha-1

nitrogen. The higher plant length and fruit yield were recorded for the planting space of 60 cm
along with 150 Kg ha-1 nitrogen. The highest leaf dry weight was related to the 200 Kg ha-1

nitrogen. The use of 150 Kg ha-1 nitrogen caused to the highest number of male and female
flowers, fruit fresh weight, number of seeds per fruit. The higher leaf dry weight, male and
female flowers, and fruits per plant were obtained in the planting space of 90 cm. Finally, the
application of 150 Kg ha-1 nitrogen and planting space of 60 cm led to the highest number of
fruits and fruit yield in unit area.

Keywords: Fruit yield, phenology, plants spacing, medical pumpkin (Cucurbita pepo L.),
nitrogen.


