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Cucurbita pepo(کاغذيپوستکدوي،میوهروغن،آب،مصرفبازدهیکلیدي:هايواژه L.(.

مقدمه
يداروهامصرفایی،یشیمداروهايجانبیاثراتدلیلبه

است.برخوردارروزافزونیگسترشازگیاهیمنشأ با
مردم%80جهانیبهداشتسازمانبرآوردطبقکهطوريبه

داروهايازها،بیماريدرمانبرايسومجهانکشورهاي
,Ekor(کنندمیاستفادهگیاهی کاغذيپوستيکدو).2014

Cucurbita(کدوئیانتیرهاز pepo L.(سهوربیتاکوکراستهو،
خزنده،هايساقهدارايپایه،یکساله،یکعلفی،گیاه

باشدمیپوستفاقدهادانهاست.توخالیوکرکدار
)Omidbaigi, يکدويهادانهمتعددفوایدبهتوجهبا).2005

ودنیانقاطبیشتردرزیاديداروهايآنازکاغذي،پوست
Gholipour(شودمیتولیدایران & Nazarnejad, 2007.(
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پوستي دوکرنگسبزيهادانهازروغناستحصال
استآسان،پوستبدوندانهتیماهدلیلبهي اغذک
)Fruhwirth & Hermetter, حاويآنروغنو)2008

غیراشباع،چرباسیدهايکهاستارزشمنديبسیارعناصر
وهافیتواسترولمعدنی،مواد،Eویتامین،Aویتامین

کهچرباسیدهايمهمترین.ستآنهاازجملهتنوئیدهاوکار
:ازعبارتنددهندمیتشکیلراروغنمحتواي%90تقریباً

اسیدهاي%50کهپالمتیکواولئیکلینولئیک،اسیدهاي
Fruhwirth(دهدمیتشکیللینولئیکاسیدراآنچرب &

Hermetter, آنيهادانهدرموجودمؤثرهمواداز).2008
ادراري،مجاريسوزشپروستات،درمانبراي داروهایی

ازناشیدردتسکینوشرایینتصلبگوارش،دستگاهتنظیم
Younis(شودمیتهیهادراريمجاريعفونت et al.,

Shihry, مؤثرهموادباشدهتهیهداروهايازجمله.)2000
گرونفیگ،ونن،پپهاينامباداروهاییبهتوانمیگیاهاین

کرداشارهوسترینپپوفسفسترولپروستالیکوئید،
)Gholipour et al., 2007(.

واستبرخوردارخشکنیمهوخشکاقلیمیازایران
کشاورزيتولیدمحدودکنندهعاملنیمهمترخشکیتنش

عملکـرد تعییندرجديتأثیراغلبورودیمشمارهبآن
عواملطریقازخشکیتنشدارد.مختلفزراعیگیاهان
ــه ــروايروزن ــهغی ــرايروزن ــأثیرفتوســنتزشــدتب ت

وفتوسـنتز عمـل انجـام بـراي کـه آنجـایی ازگذارد.می
دربنابراین،ضروریستهاروزنهبودنبازگازيتبادالت

کاهشگازيتبادالتهاروزنهشدنبستهوآبکمبوداثر
گیردمیقرارگیاهدسترسدرکمترياکسیدکربنديیافته،

شـرایط دربـراین عـالوه یابد.میکاهشفتوسنتزشدتو
نیـز امـر ایـن ویافتهکاهشنیزبرگسطحخشکیتنش
Liang(شـود مـی خـالص فتوسنتزکاهشباعث et al.,

نمـو مختلـف مراحـل طیدرخشکیتنشبروز).1996
کلروفیـل، میزاندرکاهشعلتبهزایشیمراحلویژهبه

ازحاصــلمــوادانتقــالوفتوســنتزدورهطــولکــاهش
مـواد دوباره انتقالسهمکاهشهمچنینوجاريفتوسنتز

نهایتدروعملکرداجزايدرکاهشموجبشده،ذخیره

Behbodi(شـود مـی دانهعملکردکاهش & Beheshti,

2010.(Eftekharinasabهمکارانو)مطالعـه با)2011
کـه کردند بیانکاغذيپوستکدويرويبرنیتروژناثر

درمیـوه تعدادافزایشموجبنیتروژنهکودبهینهمصرف
ــه، ــهوزنبوت ــهعملکــردوهزاردان ــوهودان ــهدرمی بوت

کـه دادنـد نشـان )2005(همکـاران وRathke.شودمی
مقـدار ویافـت افزایشنیتروژنهکودباکلزادانهعملکرد

بهراعکسرابطهاینعلتآنان یافت.کاهشدانهروغن
روغـن سـنتز درکههاییکربوهیدراتبهدسترسیکاهش

دادند.نسبتدارند،نقش
درلیکلروفمیزاننیتروژن،کودمیزانافزایشباالبته 

تقویــتبــهمنجــرویافتــهافــزایشبــرگســطحواحــد
مختلـف يهارنگریزهازمتشکلدوویکهايفتوسیستم

هـا  آنزیممیزاندیگرسوياز.شده استکلروفیلازجمله
يهـا پـروتئین وهـا آنـزیم ویـژه  بـه هـا پـروتئین انواعو

هـا، سـایتوکروم ماننـد  فتوسـنتزي چرخهدرکنندهشرکت
افـزایش روبیسکوآنزیموهاپالستوسیانینها،فرودکسین

ــی ــدم Dordas(یاب & Sioulas, 2008.(Naeemiو
پوستکدويگیاهرويبرايمطالعهدر)2012(همکاران

عملکردودانهعملکرد،دانهتعدادکهدادندنشانکاغذي
ــردرروغـــن ــنشاثـ ــمتـ ــاهشآبـــیکـ ــد.کـ یافتنـ

Keshavarzpour وRashidi)2011(ــهدر ــرايمطالع ب
میـوه وزنمتوسطبوته،درمیوهتعدادکاهشطالبیروي

کردنـد. گـزارش آبـی کـم تـنش افـزایش باراعملکردو
Hamzei وBabaei)2015(کردندگزارشايمطالعهدر

دانهروغنعملکردو)81/46(روغندرصدبیشترینکه
بـدون کاغـذي پوسـت کدويمترمربع)درگرم90/32(

دورتیماربهروز9آبیاريدورتیماربادارمعنیاختالف
کاغـذي پوستکدوياگرچه.گرفتتعلقروز6آبیاري

ــاناز ــیگیاه ــمندداروی ــورارزش ــتکش ــذرواس وب
کـاربرد هـا بیماريازبسیاريدرماندرآنهايفرآورده

فقدانباآنرشدی انمهمزلیدلهباهیگنیاکشتاما،دارد
استي ادیزتروژنینوآبمصرفازمندین،یبارندگی نسب

دلیـل بـه توانـد مـی ودکوآبتلفاتبرعالوهامرنیاهک
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در.نمایـد محـدود نیزراآنکشتتوسعه،هزینهافزایش
بـا یکی پالسـت مالچازاستفادهفناستنکممارتباطنیا

شـود. واقـع مـؤثر بتوانـد ودکوآبتلفاتاهشکهدف
بـر شـفاف اتـیلن پلـی مـالچ اثـر تحقیقاین دربنابراین
طیشرادرکاغذيپوستکدويعملکرداجزايوعملکرد

.گرفتقراری بررسموردودکوآبمصرفاهشک

هاروشومواد
ــن ــایشای ــالدرآزم ــشدر1395س ــزيبخ مرک
جغرافیاییعرضبا(شمالیبراآنهمنطقاصفهانشهرستان

درجه51جغرافیاییطولوشمالیدقیقه32ودرجه32
)دریـا سـطح ازمتـر 1534ارتفـاع وشرقیدقیقه52و

شهرسـتان شـرق کیلـومتري 30درمنطقهاینشد.انجام
منطقـه ایـن ،هواشناسیآماربراساس.استواقعاصفهان

سـالیانه بارنـدگی میـانگین .باشـد میمعتدلمناطقجزء
Isfahan(اسـت متـر میلی110 Meteorogical Office

2014. Annual report(.بـراي وآزمایشاجرايازقبل
بـه اقـدام خـاك، شـیمیایی وی فیزیکـ وضعیتازاطالع
تـا صـفر عمـق ازمزرعـه خـاك ازمرکـب بردارينمونه

).1(جدولشدمترسانتی30

آزمایشانجاممحل)يمترسانتی0-30(عمقزراعیخاكشیمیاییوی فیزیکهايویژگیبرخی-1جدول

الکتریکیهدایتخاكبافت
)dS/m(pH

کلنیتروژن
)%(

جذبقابلفسفر
)ppm(

جذبقابلپتاسیم
)ppm(

زراعیظرفیت
(%)

پژمردگینقطه
)%(دائم 

44/46/7058/03/3023384/1932/8لومی

طرحقالبدرشدهخرديهاکرتصورتبهآزمایش
يهاکرتشد.اجراتکرارسهباتصادفیکامليهابلوك
شفافپالستیکیمالچتحتکاملآبیاريشاملاصلی

)I1،(متوسطتنش)پالستیکیمالچتحتآبیاري%75
مالچتحتکاملآبیاري% 50(شدیدتنش،)I2()شفاف

و)I4(مالچبدونکاملآبیاريو)I3()شفافپالستیکی
N1،(80%(گیاهتروژنینکاملنیازشاملفرعیيهاکرت
)N3(تروژنینکاملنیاز% 60و)N2(کاملتروژنیننیاز
شد.انجامتیپروشبهتیمارهاکلیهآبیاري.ندبود
سالماهبهمن20درمناسببسترکردنآمادهمنظوربه

تاریخدروشدزدهشخمچیزلگاوآهنبازمین1394
طورهبتوأمکشتهدستگابا1395سالفرودین16

انجامکشیمالچوتیپکشیدنعملیاتوکشتهمزمان
).2و1هاي(شکلشد

بذرها از .صورت جوي و پشته انجام گردیدکشت به
علت حساسیت شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید و به

ها کشت شد.میري در باالي پشتهبه بوته

مأتوکاشتدستگاهباکاشت-1شکل

مالچ پالستیک شفاف-2شکل 
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فاصلهومترسانتی70ردیفرويدربوتهدوفاصله
شاملکرتهرشد.تنظیممترسانتی150همازهاردیف

پوششفاقدبذرهاچونبود.متر5طولبهکاشتردیف4
به)Tebuconazole(تبوکونازولسمباکاشتازقبلبودند
بذرعدد2کپههردر.شدندضدعفونی1000در2میزان
صورتبهکاشتباهمزمانکشیمالچکهآنجااز.شدکاشته

تیمارهايدرکاشتازپسشدانجامدستگاهباوهنیزمکا
مزرعهسطحازوشددادهبرشپالستیکمالچ،بدون
شد.انجامآبیاريبعد وگردیدآوريجمع

وشدانجامهابوتهکاملقرارتاسزمانتاکاملآبیاري
گردید.اعمالتنشتنش،دارايتیمارهايدرآنازپس
هردرتیمارهرنیازموردآبمقداروزمانتعیینبراي
.شداستفادهخاكرطوبتکمبودروشازآبیارينوبت

تیمارهرازخاكنمونهآبیاريهرازقبلروزکهطوريهب
روشبهخاكرطوبتشدنخشکازپسوتهیهجداگانه

ظرفیتحدتاخاكرطوبتکمبودوگیرياندازهوزنی
ومحاسبهتیمارهرنیازموردآبسپس.شدمحاسبهزراعی

آبمقدار.شددادههاکرتبهتیپسیستمازاستفادهبا
،هکتاردرمکعبمتر4500کاملآبیاريتیماردرمصرفی

و3375ترتیببهنیزکاملآبیاري%50و%75تیماردر
هردرمصرفیآبحجمبود.هکتاردرمترمکعب2250
کنتورتوسطجداگانهطوربهتیمارهردروآبیارينوبت

ثبت،بودگردیدهنصباصلیلولهمحلدرکهحجمی
ازالوصولسهلضریبوگیاهاستفادهقابلآبکل.گردید
,.FAO(شد محاسبهزیرروابططریق  1998.(

TAW=1000 (FC-PWP) ×Zr

TAW =گیاهاستفادهقابلآبکل
FC =مزرعهزراعیظرفیتحجمیرطوبت

PWP=دائمپژمردگیهنقطحجمیرطوبت
Zr =ریشهعمق

RAW= P×TAW

RAW=الوصولسهلرطوبت
P=الوصولسهلضریب

ازشدهسبزهايبوتهمزرعهازمکرربازدیدهايطیدر
هابوتهپايدهیخاكعملیاتوشدهخارجپالستیکزیر

.)4و3هاي(شکلشدانجام

پالستیکزیرازشدهسبزهايبوتهکردنخارج-3شکل

پوست کاغذييدهی پاي بوته کدوخاك-4شکل 

بیماريدلیلبه1395سالماهاردیبهشت17در
لیترمیلی125دوزباتوپازسمازاستفادهبامزرعهسفیدك،

نوبتگلدهیشروعدرشد.پاشیسمآبلیتر1000در
دومسركنوبتدهیمیوهاوایلدرونیتروژنهکوداولسرك
کاملنیازتیماردرکهطوريبهطرحنقشهطبق
درکیلوگرم260برابرنیتروژنهکودهکتاردرکیلوگرم120

درکیلوگرم208کامل،نیاز%80تیماردراوره،هکتار
درکیلوگرم156کاملنیاز%60تیماردرواورههکتار
گردید.اعمالاورههکتار

رسیدگیازبعد1395سالتیرماه20تاریخدربرداشت
یکمساحتازحاشیهاثرحذفازپسوفیزیولوژیک

).5(شکلشدانجاممترمربع
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کاغذيپوستکدويمیوهرسیدگی-5شکل

ردیفهرازبوته4تعدادکامل،رسیدگیهمرحلدر
تعدادبعدوانتخابتصادفیطوربهکرت)هرازبوته16(

شد.گیرياندازهبوتههردرمیوهتعدادوبوتهدرشاخه
کرت)هرازمیوه32(میوهعدد2بوتههرازسپس

ترتیببدینوگردیدتوزینوانتخابتصادفیطوربه
هامیوهقطرسپسشد.محاسبههکتاردرمیوهعملکرد

ضخامتوشدبازهامیوهبعدهمرحلدر.شدگرفتهاندازه
استخراج،هادانهآنازپسشد.گیرياندازهمیوهگوشت

ترازويباو)6(شکلشدندخشکوشستهشمارش،
وزنومیوهدردانهتعدادنییتعازپسوشدوزندقیق
.شدمحاسبهنیزدانهعملکرددانه،

کاغذيپوستکدويهايدانه-6شکل

شد.دادهانتقالآزمایشگاهبهجداگانهطوربههادانه
دسـتگاه ازاسـتفاده بـا ،روغـن میزانگیرياندازهبراي

SERسوکسـله  هـر ازانگلسـتان، VELPشـرکت 148
CC140و)W1(شدآسیابدانهگرم5آزمایشیواحد
جوشـش ازپـس .شـد افزودهآنبهاترپترولیومحالل
درشدهحلچربی،داشتادامهساعت6مدتبهحالل
وزنبـه رسـیدن تـا چربیحاويبشروماندباقیبشر

گیريرطوبتگرادسانتیدرجه80دمايدر)W2(ثابت
خـام چربـی درصـد زیررابطهازاستفادهباسپس.شد

ضـرب حاصـل ازروغـن عملکـرد نهایتدرشد.تعیین
گردید.محاسبهدانهعملکرددرروغنزانیم

(%)روغنمیزان =
نمونه وزن

× 100
نیزروغنومیوهدانه،تولیدبرايآبمصرفکارایی

عملکردومیوهعملکرددانه،عملکردتقسیمازترتیببه
يهادادهوتحلیلتجزیهآمد.بدستمصرفیآببهروغن

مقایسهوSASآماريافزارنرمطریقازآمدهدستب
سطحدرLSDآزمونباارزیابیموردصفاتمیانگین
.شدانجام%5احتمال

نتایج
بوتهدرمیوهتعداد

دارمعنیبوتهدرمیوهتعدادبرنیتروژنوآبیاريتأثیر
درمذکورویژگیي برانیتروژندرآبیاريکنشبرهم.نشد

میانگینمقایسه).2(جدولبوددارمعنی%1احتمالسطح
میوهتعدادبیشترینکهدادنشاننیتروژنباآبیاريکنشبرهم

تیمارهايباکهآمدبدستI1N1تیماراز)بوتهدرمیوه4(
I2N1وI2N2در).7(شکلداشتندقرارآماريگروهیکدر
ماريآاختالفنیتروژنسطحبینI3وI2آبیاريسطح
.نداشتوجوديدارمعنی



بر عملکرد میوه...آبیاري و نیتروژنکم اثر250

کاغذيپوستکدويگیاهمیوهعملکردومیوهدردانهتعدادبوته،درمیوهتعدادواریانستجزیه-2لجدو
آبیاريمختلفسطوحدرنیتروژنازاستفادهتحت

درجهمنابع تغییر
آزادي

میانگین مربعات
میوهعملکردمیوهدردانهتعدادبوتهدرمیوهتعداد

64/0ns7/275ns006/0**2تکرار
3ns08/3ns1/4336ns31/4آبیاري
a625/01/267313/1خطاي

2ns56/0**8/7549ns25/0نیتروژن
50/1**1/8234**83/0**6نیتروژن×آبیاري
402/02/216314/0نیتروژن×تکرار

b1618/08/81629/0خطاي
5/177/92/6-(%)تغییراتضریب

nsاست%1احتمالسطحدردارمعنیورداغیرمعنیترتیببه،**و.

کاغذيپوستکدويبوتهدرمیوهتعدادبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-7شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت

میوهدردانهتعداد
اثرکهحکایت از آن دارد )2(جدولواریانستجزیه

تعـداد بـر نیتروژنباآبیاريسطوحکنشبرهمونیتروژن
دردانهتعدادبرآبیارياثراما،بوددارمعنیمیوهدردانه
دردانهمیزانبیشترین8شکلمطابق.نشددارمعنیمیوه
بـا کـه بود5/103میانگینباI1N2تیماربهمربوطمیوه

داشتند.قرارآماريگروهیکدرI4N2وI2N2تیمارهاي
حداقلآبیاريسطوحسایردرI1آبیاريسطحاستثنايبه

گیاهنیتروژننیاز%60تأمینبهمربوطمیوهدردانهتعداد
کـاهش میـوه دردانـه تعـداد نیزI1آبیاريسطحدربود.

دارمعنیاختالفگیاهکاملنیازتأمینبهنسبتولییافت
نداد.نشان
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کاغذيپوستکدويمیوهدردانهتعدادبرايیتروژننوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-8شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3 وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت

يکاغذپوستکدويمیوهعملکردبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-9شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت
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میوهعملکرد
عملکرد میوه شودمیمشاهده 2همانطور که در جدول 

نیتروژن قرار گرفت ×کنش آبیاريبرهمتأثیرتحت 
)P≤0.01دار ). ولی اثر اصلی نیتروژن بر عملکرد میوه معنی

شدت تنش خشکی افزایشبا طوري که به). 2(جدول نبود
و محدودیت در نیتروژن مصرفی گیاه، میزان عملکرد میوه 

). بیشترین عملکرد میوه 9(شکل یافتدر مترمربع کاهش 
کیلوگرم در مترمربع 35/10با میانگین I1N1مربوط به تیمار 

اختالف نیزI2N1وI1N1ست آمد و با تیمارهاي بد
43/7کمترین عملکرد دانه با میانگین نداشت.يدارمعنی

اختصاص داشت و با I3N3کیلوگرم در مترمربع به تیمار 
سایر سطح نیتروژن در همین سطح آبیاري و همچنین 

دار اختالف آماري معنیI4N3و I2N3 ،I4N2تیمارهاي 
نداشت.

هزاردانهوزن
وآبیاريتأثیرتحت%5احتمالسطحدرهزاردانهوزن

شکل).3(جدولگرفتقرارنیتروژن×آبیاريکنشبرهم
از)گرم6/177(هزاردانهوزنحداکثرکهدهدمینشان10

تیمارهاسایرباآماريلحاظازولیآمدبدستI1N1تیمار
يدارمعنیاختالفI3N3وI2N3،I3N1،I3N2استثنايبه

تیمارهايبیندرهزاردانهوزنبیناختالفواقعدر.نداشت
نبود.زیادمختلف

کاغذيپوستکدويگیاهروغنعملکردوروغنمیزاندانه،عملکردهزاردانه،وزنواریانستجزیه-3لجدو
آبیاريمختلفسطوحدرنیتروژنازاستفادهتحت

تغییرمنابع
درجه
آزادي

مربعاتمیانگین
روغنعملکردروغنمیزاندانهعملکردهزاردانهوزن

2ns2/1450ns45/20ns0001/0ns0001/5تکرار
2/1985ns00007/0**56/201**27/5*3آبیاري
a696/19961/18100005/016/20خطاي

2ns85/298ns6/618ns00008/0ns58/68نیتروژن
3/519**0004/0**4/5688**22/306*6نیتروژن×آبیاري
417/5602/50400003/069/48نیتروژن×تکرار

b1663/9757/65200004/016/68خطاي
4/66/146/23/16-(%)تغییراتضریب

ns،*است%1و%5احتمالسطحدردارمعنیودارمعنیغیرترتیببه،**و.
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کاغذيپوستکدويگیاهدرهزاردانهوزنبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-10شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت

دانهعملکرد
هکحکایت از آن دارد 3جدولدرواریانستجزیهنتایج
کنشبرهموآبیاريتأثیرتحت%1احتمالسطحدردانهعملکرد
11شکلدرهکهمانطور).3(جدولگرفتقرارنیتروژن×آبیاري

نهدانهردکعمل)I1(مالچبااملي کاریآبماریتدرشودمیمشاهده

،I2N1تیمارهايبابلکهبودمشابهنیتروژنسطوحهمهدرتنها
I4N1وI4N1تنشطیشرادرالبته .ندادنشانيدارمعنیاختالف
سطوحبهنسبتتروژنینسطوحهمهدرتقریباًدانهردکعملدیشد

.دادنشاني دیشداهشي کاریآبي مارهایتگریددرمتناظر

کاغذيپوستکدويگیاهدردانهعملکردبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-11شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت
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روغنمیزان
اصلیاثرکه)3(جدولدادنشانواریانسجدولنتایج
ولینبوددارمعنیروغنمیزانبرآبیاريونیتروژن

آماريسطحدريدارمعنیاثرآبیاريدرنیتروژنکنشبرهم
بررسیموردتیمارهايبینداشت.روغنمیزانبر1%

وI1N1،I1N2رهايتیمابهمربوطروغنمیزانبیشترین

I4N1.باروغنمیزانحداکثرمناسبرطوبتشرایطدربود
ازاستفادهولی)I4(شدحاصلنیتروژنکاملنیازتأمین
کاملنیازبینيدارمعنیاختالفکهگردیدبجمومالچ

(شکلباشدنداشتهوجودنیتروژنکاملنیاز%80ونیتروژن
برنیتروژناثرکهشدموجبرطوبتکاهشالبته ).12

باشد.اندكروغندرصدافزایش

کاغذيپوستکدويگیاهدرروغنمیزانبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-12شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت

کاغذيپوستکدويگیاهدرروغنعملکردبراينیتروژنوآبیاريکنشبرهممیانگینمقایسه-13شکل
د.ننداريدارمعنیآمارياختالفLSDآزمونبراساسمشابهحروفدارايهايمیانگین

N1،N2وN3باشندمیگیاهنیتروژنینیاز%60و%80،%100انگریبترتیببه.I1،I2،I3وI4کاملآبیاري%75پالستیکی،مالچتحتکاملآبیاريانگریبترتیببه
.باشندمیمالچبدونکاملآبیاريوپالستیکیمالچتحتکاملآبیاري%50پالستیکی،مالچتحت
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عملکرد روغن
دهد که اثر ها نشان مینتایج تجزیه واریانس داده

کنش آن با نیتروژن بر عملکرد روغن در آبیاري و برهم
دار است، ولی این صفت تحت % معنی1سطح احتمال 

در بررسی ).3(جدول تأثیر نیتروژن قرار نگرفت 
کنش تیمارها مشخص گردید که بیشترین عملکرد برهم

تعلق I1N1به تیمارمترمربعگرم در 16/66برابر روغن 
I4N1و I1N2 ،I2N1 ،I2N2ولی با تیمارهاي گرفت 

). کمترین میزان 13(شکلنداشتيداراختالف معنی
در گرم در مترمربع72/27برابر ویژگی عملکرد روغن 

.مشاهده گردیدI3N3تیمار

)WUES(دانهتولیدبرايآبمصرفکارآیی
تأثیرکهدادنشان)4(جدول واریانستجزیهنتایج
WUESبرنیتروژن×آبیاريکنشبرهموآبیاريتیمارهاي

ازنیتروژن×آبیاريکنشبرهممیانگینمقایسهبود.دارمعنی
میزانباالتریناست.شدهارائه5جدولدرWUESنظر

WUESتیماردرI3N1وI3N2و64/0میانگینباترتیببه
حاصلآبیاريآبمترمکعبیکازايبهکیلوگرم76/0
میانگینباI4N3تیماردرصفتاینمیزانکمترینوشد
بدستبیاريآآبمترمکعبیکازايبهکیلوگرم21/0
اختالفآمارينظرازبررسیموردتیمارهايتمامباکهآمد

گرفت.قرارآماريگروهیکدرتنهاییبهوداشتدارمعنی

)WUEo(روغنو)WUEf(میوه)،WUEs(دانهتولیدبرايآبمصرفکاراییواریانستجزیه-4لجدو
آبیاريمختلفسطوحدرنیتروژنازاستفادهتحتکاغذيپوستدويک

منابع تغییرات
درجه
آزادي

مربعاتمیانگین 
WUEsWUEfWUEo

2ns0001/0ns58/0ns00003/0تکرار
02/0**07/134**18/0** 3آبیاري
a6001/096/900008/0خطاي 

2ns006/0ns81/2ns0006/0نیتروژن
0032/0**21/9**034/0** 6نیتروژن× آبیاري
4001/082/000016/0نیتروژن× تکرار

b16005/087/10005/0خطاي 
1/150/69/16-ضریب تغییرات (%)

nsاست.%1احتمالسطحدردارمعنیودارمعنیغیرترتیببه،**و

)WUEfکارآیی مصرف آب براي تولید میوه (
تحت تأثیر WUEfنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

نیتروژن قرار × کنش آبیاريتیمارهاي آبیاري و برهم
I3N1، تیمار 5جدول درهاگرفت. طبق مقایسه میانگین

کیلوگرم میوه 97/28به ازاي یک مترمکعب آب آبیاري 
تولید نمود که نسبت به سایر سطوح نیتروژن در همین 

با I4N3نداشت. البته تیماريدارسطح آبیاري برتري معنی
کیلوگرم به ازاي یک مترمکعب آب آبیاري 86/16

بر سایر سطوح نیتروژن کمترین میوه را تولید نمود و عالوه
نیز اختالف I1N3در همین سطح آبیاري با تیمار 

.ندادنشانيدارمعنی
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آبمصرفکاراییبراينیتروژنکودوخشکیتنشکنشبرهممیانگینمقایسه-5جدول
کاغذيپوستيکدوگیاهدرروغنومیوهدانه،تولیدبراي

نیتروژنکودخشکیتنش
برايآبمصرفکارآیی
)WUES(دانهتولید

برايآبمصرفکارآیی
)WUEf(میوهتولید

تولیدبرايآبمصرفکارآیی
)WUEo(روغن

کیلوگرم در مترمکعب آب

تحتکاملآبیاري
شفافپالستیکیمالچ

43/0گیاهکاملنیاز cd00/23 cd12/0 d

36/0کاملنیاز80% de45/21 de11/0 de

29/0کاملنیاز60% ef37/19 ef08/0 ef

تحتآبیاري75%
شفافپالستیکیمالچ

58/0گیاهکاملنیاز b54/25 cb17/0 bc

46/0کاملنیاز80% c60/23 cd14/0 cd

43/0کاملنیاز60% cd93/22 cd12/0 d

تحتآبیاري50%
شفافپالستیکیمالچ

76/0گیاهکاملنیاز a97/28 a23/0 a

65/0کاملنیاز80% a04/28 ab18/0 b

58/0کاملنیاز60% b63/25 abc17/0 bc

بدونکاملآبیاري
پالستیکیمالچ

44/0گیاهکاملنیاز cd56/19 ef13/0 d

42/0کاملنیاز80% cd11/19 ef12/0 d

21/0کاملنیاز60% f89/16 f06/0 f

د.نباشمی%5احتمالسطحدردارمعنیتفاوتفاقدمشتركحرفیکحداقلدارايهايمیانگینستونهردر

)WUEo(روغنتولیدبرايآبمصرفکارآیی
شودمیمشاهدهواریانستجزیهجدولدرکههمانطور

درWUEoبرنیتروژنباآبیاريکنشبرهموآبیارياصلیاثر
کنشبرهممیانگینمقایسه.بوددارمعنی% 1احتمالسطح

میزانباالترینکهحکایت از آن داردنیتروژنباآبیاري
WUEoتیماردرI3N1)ازايبهکیلوگرم22/0میانگینبا

،I3N2تیمارهايوشدحاصلآبیاري)آبمترمکعبیک
I3N3وI2N1بعديمرتبهدردارمعنیاختالفداشتنبدون
درآبمصرفکارآییمیزانکمترین.)5(جدولگرفتندقرار

مترمکعبیکازايبهکیلوگرم06/0میانگینباI4N3تیمار
موردتیمارهايتمامباتقریباًکهآمدبدستآبیاريآب

.داشتدارمعنیاختالفآمارينظرازبررسی

بحث
محدویتوآبیاريآبمیزانکاهشباکلیطوربه

دردانهتعدادوبوتهدرمیوهتعدادگیاهنیازموردنیتروژن

نیتروژنشدیدتنشبهکاهشبیشترینویافتکاهشمیوه
نیتروژننیاز%60وپالستیکیآبیاري+مالچ%50(خشکیو

دارمعنیآمارياختالفعدم.داشتاختصاصگیاه)کامل
I1تیماراستثنايبهکاملنیاز%80ونیتروژنکاملنیازبین

ازاستفادهکهاستدلیلاینبهبوتهدرمیوهتعدادلحاظاز
تولیدبرايراگیاهتوانکافیرطوبتوجودصورتدرمالچ
محیطدرموجودنیتروژنرواینازودهدمیافزایشمیوه
مالچبدونشرایطدر.شودمیمصرفگیاهیساختاردرنیز

سترسدازآبیاريآبتوسطنیتروژنازبخشیاستممکن
ايگونهبهگیاهتولیدقابلیت اینکهیاوشودخارجگیاه

گیاهبرداريبهرهموردمحیطدرموجودنیتروژنکهنباشد
دهندهنشانمیوهدردانهتعدادمیانگینروندگیرد.قرار

عبارتیبهاست.دانهتعدادومیوهتعدادبینجبرانیحالت
کاهشبهمنجردنتوامیگیاهدربیشترهايمیوههايبوته

تنشرسدمینظربهبنابراین شود.میوهدردانهتعداد
باعثگیاهفتوسنتزيظرفیتکاهشطریقازخشکی
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است،شدهمیوهدردانهتعدادوبوتهدرمیوهتعدادکاهش
اینازونمودهجلوگیريخاكرطوبتتلفاتازمالچولی

Biswas(نمایدمیخنثیحدوديتاراتنشاثرطریق et

al., کاغذيپوستکدويرويبرپژوهشیدر).2015
آببهدسترسیکاهشبامیوهدردانهتعدادکهشدمشخص

AL-omrana(کردپیداکاهش et al., 2005.(
صفتبراينیتروژنوآبیاريمختلفسطوحبررسی

بهمیوهعملکردالعملعکسروندکهدادنشانمیوهعملکرد
رطوبتیسطحسایرباشدیدتنششرایطدرنیتروژنتأمین
حالتدرعبارتیبهبود.متفاوتمالچبدونیامالچداراي
،استرطوبتازتابعیاصوالًگیاهتولیدقابلیت شدیدتنش

حدوديتانیتروژنمقدارافزودنآبیاريسطوحسایردراما
درکهيطوربهاست.شدهمیوهعملکردافزایشموجب
تیماربامتوسطتنشتیمارگیاهنیتروژنینیازتأمینحالت
يدارمعنیآماريتفاوتمالچ)دارايوتنش(بدونشاهد

کدويگیاهدرمیوهعملکرددارمعنیکاهشالبته نداشت.
بهتوانمینیتروژنوآبکمبودشرایطدرراکاغذيپوست
دادنسبتمیوهتعدادکاهشومیوهدردانهتعدادکاهش
در)2011(Ehsanzadehو Aghaei).8و7هاي(شکل

میوهتعدادبرنیتروژنسطوحتأثیرکهکردند گزارشتحقیقی
شد.دارمعنیکاغذيپوستکدويمیوهعملکردو

AL-omranaکدورويبرآزمایشیدر)2005(همکارانو
درکاهشموجبدسترسدرآبکاهشکهکردندمشخص

.شودمیمیوهعملکردومیوهتعداد
نسبتنیتروژنوآبشدیدتنشحالتدرهزاردانهوزن

کهاستآنبیانگرنتیجهاینیافت.کاهشتیمارهاسایربه
استژنتیکیعمدتاًکاغذيپوستيکدوگیاههزاردانهوزن

دلیلگیرد.میقرارتأثیرتحتشدیدتنششرایطدرفقطو
ممکنبزرگهايبوتهداشتنباگیاهاینکهاستایندیگر
کاهشازبخشیفتوسنتزيمواددوبارهانتقالبااست

کلیطوربه.استنمودهجبرانراگیاهجاريفتوسنتز
طریقازآباتالفکاهشسببپالستیکیمالچازاستفاده
سازوکاراین.شودمیهرزهايعلفتوسطتعرقوتبخیر
تاشودمیموجبوشدهخاكرطوبتمقدارافزایشسبب

گیردبقرارکاغذيپوستي دوکگیاهاختیاردربیشتريآب
استفادهعدمحالتبهنسبتهزاردانهوزنطریقاینازو

در)Sajedi)2008وSajediیابد.افزایشپالستیکیمالچ
کاهشآفتابگرداندر)2008(همکارانوNazemiوذرت
کردند.گزارشآبکمبوداثردرراهزاردانهوزن

درکهدادنشاندانهعملکردبررسیازحاصلنتایج
%75تیمارهايبینگیاهنیتروژنکاملنیازتأمینحالت

مالچبدونکاملآبیاريحالتباکییپالستمالچباآبیاري
تأمینحالتدرسویی ازآمد.بدستمشابهیدانهعملکرد
نیزنیتروژنکاملنیاز%100و%80تیمارکافیرطوبت
دانهعملکرددارمعنیکاهشبنابراینداشتند.یکسانیعملکرد

دردانهتعدادکاهشباکهنیتروژنوآبکمبودشرایطدر
داردمستقیمارتباط)10و8هاي(شکلهزاردانهوزنومیوه
کارکردبرنیتروژنوآبکمبودتنشاثراتنتیجهندتوامی

اثراتاینکهباشدفتوسنتزيموادانتقالوفتوسنتزيسیستم
چندین دراست.یافتهکاهشمالچوسیلههبحدوديتا

هايمالچازاستفادهتحتگیاهعملکردافزایشپژوهش
تأثیرنتیجهعملکرد،افزایشاینکهاستشدهگزارشمختلف
ترمناسبدسترسیقابلیتبلکهنیست،گیاهبرمالچمستقیم

Kasirajan(خاكرطوبتحفظغذایی،عنصرهايبهریشه

& Ngouajio, Carter(هرزهايعلفکنترل)،2012 &

Johnson, بودههامالچکاربردهايسودمنديدیگرو)2008
وBiswas.شودمیمحصولنهاییافزایشبهمنجرکه

بیشترینکهکردند گزارشتحقیقیدر)2015(همکاران
میانگینبالنیاتیپلمالچبرايفرنگیگوجهگیاهعملکرد

کلشمالچبرايهکتاردرتن46/74وهکتاردرتن12/81
آمد.بدستگیاهآبینیاز%50تیماردر

کدويگیاهدرروغندرصدبررسیازحاصلنتایجطبق
وآبیاريآبمیزانکاهشباکهشدمشخصکاغذيپوست
یافتکاهشروغنمیزانگیاهمصرفینیتروژننیازکمبود

ازتردشدیخشکیتنشدلیلبهروغنمیزانکاهشولی
دیگرمحققاننتایجبود.نیتروژنکمبودازناشیکاهش

)Patel & Patel, وآبیاريقطعکهبودآنبیانگرنیز)2007
اینکهشودمیدانهروغندرصدکاهشباعثخشکیتنش
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Ehsanzadehو Aghaeiاست.دارمعنیولیکمتغییرات

خشکیتنششدتافزایشباکهکردندگزارش)2011(
دارمعنیغیرکاهشي کاغذپوستيکدوروغندرصدمیزان

تحتصفتاینشدندارمعنیغیرهمچنیننآناداشت.
کمي پذیرتأثیروباالي پذیروراثتبهرامختلفي تیمارها

ازبرخیدادند.نسبتمحیطیشرایطبهنسبتصفتاین
بیشتریني داراروزهفتي آبیاردورکهمحققان بیان کردند

بامقایسهدري کاغذپوستي کدوروغنعملکردودرصد
نتیجهراروغنعملکردافزایشآنان بود.روز21و14دور

Ghanbari(دانستندي آبیاردورایندردانهعملکردافزایش

et al., 2007.(
روغندرصدحاصلضربازروغنعملکردکهییآنجااز

شرایطتحتآزمایشاین درآید،میدستبدانهعملکرددر
عملکردافزایشدردانهعملکردنقشرطوبتمحدودیت

شرایطدرعبارتیبهبود.روغندرصدازبیشترروغن
جبراندردتوانمیدانهمناسبنسبتاًتولیدمالچازاستفاده
و Hamzeiباشد.دخیلخشکیتنشازناشیروغنکاهش

Babaei)2015(رامشابهینتایجکاغذيپوستيکدودر
گزارشروغندعملکربرآبیکمتنشدارمعنیاثردرباره
تیماردرروغندرصدودانهعملکردکاهشانآنکردند.
کردند.گزارشامراینعلتراآبیتنش

ومیوهدانه،تولیدبرايآبمصرفکارآییتغییراتدامنه
اینمیزانکمترینبرابر7/2و62/2،74/0ترتیببهروغن
برايآبمصرفکاراییمیزانبیشترینهمچنینبود.صفت

نتیجهاینشد.حاصلشدیدتنششرایطدرمذکورصفات
تولیدکاهشوآبمصرفکاهشبینرابطهکهدهدمینشان
ممکنگیاهشدیدتنشحالتدربراینعالوهنیست.خطی
موادجبرانبرايفتوسنتزيمواددوبارهانتقالازاست

تنششرایطدرمالچواقعدر.نمایداستفادهفتوسنتزي
گیاهبرايراتنشنامساعداثراتازبخشیتواندمیخشکی
ازتبخیرکاهشدلیلبهاستممکنامراینکهنمایدتعدیل
دادگزارشتحقیقیدر)Jolaini)2011باشد.خاكسطح

گیاهدرآبمصرفکارآییمیزانمالچکاربردباکه
حدود(یعنی94/7مقداربهویافتافزایشفرنگیگوجه

وسطحیآبیاري(روشتیماردوهرورسید)افزایش30%
گرفتند.قرارآمارينظرازمتفاوتگروهدودرسطحی)زیر

ویژهبهدوممرتبهدارايتیمارهايرسدمینظرهببنابراین 
I2N1برايبهتريگزینهآبمصرفکاراییلحاظاز

کاملآبیاريتیمارمشابهآنهاتولیدزیرا،هستندتولیدکننده
نسبیافزایشازتوانمیتولیدکاهشبدونواقعدرواست

شد.مندبهرهنیزآبمصرفکارایی
تحقیقاین نتایجکلی باید گفت که گیرينتیجهعنوان به
ومالچشرایطدریاريآبمختلفسطوحاعمالکههدادنشان
اجزايوعملکرد،نیتروژننیازسطوحنهمچنیومالچبدون

قرارتأثیرتحتراکاغذيپوستيکدوگیاهعملکرد
آبیاريآببهدسترسیکهمناطقیدربنابراین.دهدمی

خواهدپایینآبمصرفکاراییاگرچه،نداردمحدودیتی
بهتوانمیگیاهنیتروژنکاملنیازاز%20کاهشبااما بود

درامایافت.دستمطلوبدانهعملکردومیوهعملکرد
ومیوهلوب طمتولیدبرايآبیاريیتدمحدودارايمناطق

%25مالچازاستفادهباتوانمیکاغذيپوستيکدودانه
روغنتولیدبرايوکردجوییصرفهرانیازموردآب

نیازموردنیتروژن%20توانمییادشدهجوییصرفهبرعالوه
حفاظتباتواندمیفناینمجموعدر.دادکاهشنیزراگیاه

مصرفاحتمالیکاهشوتولیدتداومآب،منابعاز
کشاورزيهايسامانهکشاورزيپایداريبههاکشعلف

.نمایدکمکخشکنیمهوخشکمناطق
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Abstract
Hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.) is an important medicinal plant and its seed and

byproducts are used in the treatment of many diseases. Production of this plant uses a lot of
water and nitrogen. Plastic mulch application may reduce the water and nitrogen requirements.
Therefore, an experiment was conducted with the aim of evaluation of deficit irrigation and
nitrogen effects on fruit, seed, and oil yield of hull-less seed pumpkin (Cucurbita pepo L.) under
plastic mulch in 2016. A split plot layout in a randomized complete block design with three
replications was used. Main plots included complete irrigation under plastic mulch, moderate
stress (75% of complete irrigation under plastic mulch), severe stress (50% of complete
irrigation under plastic mulch), normal irrigation without plastic mulch and sub-plots consisted
of complete nitrogen requirement, 80% of the full nitrogen requirement and 60% of the full
nitrogen requirement. The results showed that there were no significant differences between
moderate stress (75% complete irrigation under plastic mulch) and normal irrigation without
mulch for fruit, grain and oil yield. However, under moderate stress, the plastic mulch reduced
water and nitrogen requirements by 25 and 20%, respectively and produced a grain yield and oil
yield similar to complete irrigation. Therefore, this technique can be used for water conservation
and sustainability of agricultural production systems in arid and semi-arid areas.
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