
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 اثر تنش آبی در مرحله نهایی  بر عملکرد روغن کدو پوست کاغذي 

 4، حامد ابراهیم زاده3، حسین شریفان2، ابوطالب هزارجریبی*1دیدهامید جهان

 omid5480@yahoo.comارشد مهندسی آبیاري و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،کارشناسی - ١
 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه مهندسی آب،  - ٢
 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - ٣

 اي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي دکتري کشاورزي هسته - ۴

 چکیده 

تنش  .شوندطوب دنیا محسوب میرمیلی متر جزء مناطق م 700مناطق شمالی ایران با متوسط بارش ساالنه بیش از 
باشد. کمبود آب آبیاري در مواقعی از سال خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده رشد و تولید گیاهان می

 که گیاه در حالت رشد و نمو است، اجتناب ناپذیر بوده و مهمترین مانع بر سر راه تولید محصوالت زراعی به حساب میآید.
 .اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود یریت تنش آبی در شرایطی که مقدار محدودي آب دراختیار است، ازدر این میان مد

هاي مدیریتی، تنش آبی را در توان با اعمال روشدر شرایطی که حجم مخازن ذخیره آب کشاورزي مشخص است، می
 Cucurbita pepo(گیرد. کدوي داروییموقعی از رشد گیاه اعمال نمود که حداقل کاهش محصول در مزرعه صورت 

convar. pepo var. styriaca( گیاهی است علفی، یکساله از خانواده کدوئیان که بومی مناطق در جنوب شرقی اتریش ،
 باشد. از بذرهاي این گیاه بهیافته می بوده و از گیاهان دارویی بسیار ارزشمند در صنایع داروسازي کشورهاي توسعه

هایی نظیر تورم ، در درمان بیماريEواد مؤثره حائز اهمیتی نظیر بتاسیتوسترول، اسیدهاي چرب و ویتامین واسطه وجود م
یکی از . زرد و روشن استال هاي کدو معموشود. روغن بذور کلیه گونهپروستات و سوزش مجاري ادرار استفاده می

باشد. در این پژوهش اثر تنش آبی در میزان آبیاري می ،کمی و کیفی کدوي دارویی مؤثر استپارامترهایی که بر عملکرد 
درصد نسبت به  60و 80، 100سطح  3شرایط مزرعه و با بافت خاك سیلتی لومی رسی با توجه به شرایط منطقه و در 

ظرفیت زراعی مزرعه، در مرحله نهایی رشد مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در قالب فاکتوریل بر اساس طرح بلوك 
متر و با سه تکرار انجام میگردد .نتایج بدست آمده از تعیین روغن  8اي به طول هاي جوي پشتهتصادفی در ردیف کامل

درصد نسبت به تیمار  80و تیمار  )تیمار شاهد(درصد 100بذر کدو پوست کاغذي نشان داد که اثر کم آبیاري در سطح 
درصد عدم معنی داري بدست آمد. با این  80تیمار شاهد و تیمار باشد. اما براي دار میدرصد معنی 5درصد، در سطح  60

 گردد.درصد جهت کاهش آب مصرفی توصیه می 80نتایج کم آبیاري در مرحله نهایی رشد کدو پوست کاغذي در سطح 

 واژه هاي کلیدي: کدو تخم کاغذي، کدو دارویی، تنش آبی ، روغن کدو، نیاز آبی 
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اعجاز گیاهان دارویی از روزگاران کهن در میان بشر مورد توجه بوده است و انسان در طول تاریخ موفق به کشف اثر 
مواد موثره "هاي مختلف شده است. گیاهان دارویی، گیاهانی هستند که معجزه آساي گیاهان دارویی در درمان بیماري

درمانی دارند و به عنوان دارو به کار می روند. در این میان گیاه کدو موجود درآنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر "
تخم کاغذي از جمله گیاهانی است که از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. با اینکه از گذشته بسیار دور مصارف خوراکی 

 از دانه 1963- 1863هاي  ن سالاین نوع کدو مرسوم بوده است، ولی بعدها به اثر دارویی آن پی برده شد. اولین بار در بی
استفاده شد. بعدها با  )کرم نواري و کرم هاي گرد ( هاي روده ايهاي این گیاه به عنوان یک داروي سمی در درمان انگل

پیشرفت علم پزشکی و شناخت بیشتر اثر درمانی این گیاه، پزشکان نخست در درمان مشکالت دستگاه ادراري، شب 
هاي این گیاه به واسطه وجود مواد هاي مثانه از این گیاه مدد جستند. امروزه از دانهلتهابات و سنگادراري در کودکان، ا

هاي نظیر تورم براي تولید دارو و در درمان بیماري Eموثره حائز اهمیت نظیر بتاسیتوسترول، اسیدهاي چرب و ویتامین 
 . )2003آندرس ،(پروستات و سوزش مجاري ادرار استفاده می شود

گونه  825جنس و  119تعلق دارد، که حداقل داراي تعداد  )کدوییان( Cucurbitaceaeکدوي تخم کاغذي به خانواده 
هاي یکساله و چند ساله، علفی است. درداخل این خانواده تنوع ژنتیکی زیادي وجود دارد. گیاهان این خانواده شامل گونه

هاي ترپناز نظر شیمیایی حاوي ترکیبات تريو چوبی، معموال داراي ساقه هاي بلند و پیچک دار هستند. این خانواده 
قلیپور (هستند )مس، سلنیوم و غیره(تتراسیکلیک، ساپونین ها، اسیدهاي چرب، فیتوسترول ها، پروتئین ها و مواد معدنی 

  ).1385و همکاران ،

شرایط محیطی بندرت در وضعیت بهینه قرار دارند، به طوریکه گیاهان بتوانند به پتانسیل ژنتیکی و عملکرد مطلوب 
خود دست یابند. گیاهان تنش هاي مختلفی را بواسطه عوامل زنده و غیر زنده تجربه می کنند که این تنش ها می توانند 

کن . دن در نتیجه گیاهان تحت تنش دچار کمبود عملکرد می شوند.  فرآیندهاي فیزیولوژیک و رشد گیاهان را مختل
گیاهان نسبت به تنش هاي غیر زنده واکنش نشان می دهند و این واکنش بستگی به زمان وقوع و همچنین طول دوره 

ی از تنش دارد. خشکی اغلب جدي ترین تنش غیر زنده است که رشد و تولید گیاهان را کاهش می دهد و کمبود آب یک
مهم ترین عوامل بازدارنده رشد گیاهان بویژه در شرایط بدون آبیاري است. با وجود اینکه آب از فراوانترین ترکیبات روي 
زمین می باشد و دو سوم از سطح زمین را آب فرا گرفته، اما در بخش عمده اي از جهان کمبود آب عامل محدود کننده 

د. گیاهان با ایجاد تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک قادرند در مناطقی که ي تولید محصوالت کشاورزي شناخته می شو
بارندگی ناکافی و رطوبت خاك اندك است به حیات خود ادامه دهند. خسارت ناشی از تنش آب در ارتباط با اثرات زیان 

با این حال کاهش رشد برگ بار پسابیدگی بر پروتوپالسم است. یکی از اولین اثرات کمبود آب کاهش رشد رویشی است. 
ها در شرایط تنش گاهی به نفع گیاه تمام می شود، چرا که با کاهش سطح برگ تعرق گیاه نیز کاهش می یابد و از 
خسارت شدید کمبود آب آسیب نخواهد دید. فتوسنتز نیز حساسیت زیادي به تنش آب دارد. تشخیص اولیه تنش کمبود 

 . )2010دودمن و همکاران ،( فتوسنتز صورت می گیرد اثیر آن درآب در برگ ها از راه ت

   

 اهمیت تحقیق  -2

قسمت اعظم ایران در قلمرو آب و هواي خشک جهان قرار دارد. با توجه به وجود نوسانات شدید در بارش هاي 
این مناطق مختلف کشور، وقوع خشکسالی هاي ضعیف تا شدید در کشور امري اجتناب ناپذیر محسوب می شود، وقوع 

کند. بنابراین بخش کشاورزي با مصرف کشاورزي و اقتصادي کشور تحمیل میباري را بر بخش هاي ها اثر زیانخشکسالی
درصد از آب مصرفی کشور، در هنگام خشکسالی بیشترین آسیب را خواهد دید. لذا کشت گیاهان مقاوم به  90 بیش از

ه در کشور باید در اولویت قرار گیرد. تحقیقات در رابطه با تاثیر اهمیت به تحقیقات و پژوهش هاي مربوط خشکی و شوري
بر گیاهان مختلف هر منطقه، امکان استفاده بهتر از امکانات بخش کشاورزي را میسر نموده و موجب  رژیم هاي رطوبتی
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و اجتناب ناپذیر  افزایش بازده تولیددر مناطق خشک کشور می گردد. نظر به اهمیت جهانی و بویژه ملی گیاهان دارویی
- در مورد اثرات تنش خشکی بر جنبه وقوع تنش کم آبی براي گیاهان و همچنین عدم وجود گزارشات کافی علمی بودن

هاي فیزیولوژیک گیاه کدو تخم کاغذي، مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاري در مرحله نهایی بر برخی 
 . )1385 امیدبیگی،(غذي انجام گرفتصفات فیزیولوژیک، عملکرد کدوي تخم کا

براي اولین بار است، که  Cucurbita pepo subsp. Pepoکدوي تخم کاغذي از یک واریته خاص در بین زیر گونه هاي 
 Cucurbitaکشور اتریش شناسایی شد، که به آن کدو تخم کاغذي استرین یا  "استریا"در منطقه  19 در نیمه اول قرن

pepo convar. pepo var. styriaca  نیز گفته می شود. بر اساس شواهد باستان شناسی، این گیاه در حدود هزار و
چهارصد سال پیش توسط بومیان مکزیک و امریکاي شمالی کشت می شده است. این گیاه از قرون شانزدهم یا هفدهم 

گسترده مورد کشت و کار قرار گرفت  میالدي به بعد به اروپا آورده شد و بعد از نیمه دوم قرن هیجدهم میالدي به طور
 . )2007 بهیال ،(

  

 رده بندي و مشخصات گیاهشناسی کدوي تخم کاغذي  -3

 ، طایفه خانواده کوکوربیتیوایده ها، زیرکوکوربیتال راسته2، کدوئیان خانواده به متعلق1 کاغذي تخم کدوي
 کدو این. گیرد می قرار ها پامپکین گروه در بندي کدوها، گروه در گیاه این. باشد می کوکوربیتینه طایفه زیر و کوکوربیته

 شده ذکر "بزرگ ملون" معنی به که باشد می یونانی ریشه پامپکین داراي کلمه. است مسمایی کدوي هاي واریته از
 خورشید توسط شده پخته خوردنی" آن معنی که یافت پامپیون تغییر به بعد و فرانسه (پیمپون) نام داشته زبان در. است

 آمده طبیعی بوجود ژنتیکی جهش یک اثر بر کاغذي تخم کدوي معتقدند باشد. پژوهشگران می "خوردنی رسیده یا
 از یک هیچ با اگرچه جنس کوکوربیتا به متعلق گیاهان ). وn2 =40باشد( می کروموزم جفت 20 داراي گیاه این. است

 با جنس این هاي گونه اما باشند، داشته توانند تالقی نمی خربزه و خیار هندوانه، مانند خانواده این دیگر هاي جنس
 ایجاد بذور امکان صورت در و نیست ممکن10 ماکسیما با کوکوربیتا آن لقاح اما یابد، تالقی تواند می9 موشاتا کوکوربیتا

 کاغذي، پوسته کدو برهنه، بذر کدوي آن دیگري ها نام ( کاغذي تخم کدو یاهگ باشند. می نامیه قوه فاقد و عقیم شده
است.  بشربوده توجه مورد باز دیر از که است گیاهانی جمله از )باشد می دارویی کدوي و استرین کدو روغنی، دانه کدو

 دار پیچک و بلند هاي ساقه داراي معموال و چوبی و علفی ساله، چند و یکساله هاي گونه شامل خانواده این گیاهان
 ها، فیتوسترول چرب، اسیدهاي ها، ساپونین تتراسیکلیک، هاي ترپن تري داراي شیمیایی نظر از خانواده این. هستند

 وارد اخیر ي ها دهه در که است یکساله گیاه یک دارویی کدوي. هستند )غیره و سلنیوم مس،( معدنی مواد و ها پروتئین
 تغییرات به منجر که طبیعی موتاسیون اثر بر گیاه این. شود می کشت مختلفی مناطق در و شده ران یا گیاهی فلور

 یک ایجاد به منجر که است منفرد ژن یک جهش نتیجه تغییرات این. آمد پدید شد بذر ساختار در مورفولوژیک شگرف
 در سلولز و لیگنین میزان بذرها این در. کرد آسان را گیاه این از روغن تولید زیادي میزان به که شد نازك بیرونی پوسته
 وتقریبا نازك کاغذي پوشش یک ایجاد به منجر که یافت، کاهش بذر پوشش پارانشیم و اسکلرانشیم هیپودرم، هاي بافت
 طویـل دمبـرگ توسـط کـه اسـت لبی پنج و روشن سبز رنگ به و درشت آن برگ). 1386(عبادي و همکاران، شد مات

 گـل از جـدا نـر گلهـاي ولـی است پایه یک گیاه. شود می متصل ساقه به متر سانتی 30  تا 25 طول بـه کرکـداري و
 ابتدا. هستند نـر گلهـاي از کوتـاهتر مـاده گلهـاي. اسـت لبـی پـنج و رنـگ زرد گلها. گیرند می قرار گیاه روينر  هـاي

 کروي و درشت گوشتدار، میوه. شـوند مـی ظاهر هم از جدا طور به ماده گلهاي سپس و اي دسته صورت به نر گلهاي
 زرد رنگ به رسیده هاي میوه. شود می محسوب اي گونـه اختصاصـات از میوه شکل. است کشیده بیش و کم یا و شکل

. است زیتونی سبز یا تیره سبز دانه رنگ. دارد وجود دانه عدد 500 الـی400 میـوه هـر داخـل. هسـتند زرد - سبز یا
 و شـفاف پوشـش را دانـه اطراف. است متر میلی 3  تا 5/2 آن ضخامت و 10 تـا8  پهنـاي به 20 تا 15 دانه طول
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. باشد می روغن رصدد 60تا  40 حاوي آن دانه. است گرم210  تا200 دانه هزار وزن. کنـد مـی احاطـه ظریفـی
 همچنـین روغـن. باشـدمـی )درصـد50 تـا45 ( لینولئیـک اسـید روغـن ي دهنـده تشـکیل چـرب اسـید مهمتـرین

 هادانـه.  باشـد مـی پروتوکلروفیـل و فیتوسترول ،)گرم میلی 30 از بیش( E ویتامین مانند ارزشمندي مـواد شـامل
 ها دانه. شود می تولید نی پپوسـتر و پپـونن ماننـد داروهایی آن از که است مختلفی مؤثره مواد حاوي دارویی کدوي
 محل اقلیمی شرایط و رقم به و است متفاوت گیـاه ایـن رویـش دورههسـتند.  روغـن و پـروتئین از سرشـاري منبع

 می صورت زنبورها بوسیله بیشتر گیاه این افشانی گرده. باشـد مـی روز140  تـا120 بـین و دارد بستگی گیاه رویش
 سـرما دچار گیاه گراد سانتی درجه -2 تا -1 دماي در که طوري به است حساس سـرما بـه شـدت بـه گیـاه ایـن. گیرد

 گیاهـان شـوند مواجه سانتی درجه -4 تا -3 سرماي با رسیده کامال هاي میوه اگر. شود می خشـک و شـده زدگـی
 تحمـل حـدودي تـا را خشکی است قادر گیاه این. شود نمی وارد ها میوه این به آسیبی ولی شوندمـی خشـک

  ).1391(لبافی و همکاران، کنـد

 یکی از مشکالت عمده تولید کدوي تخم کاغـذي، عملکـرد پـایین آن بـه دلیـل ضـعف میـوه دهـی است. 

                    
  میوه کدو تخم کاغذي -2-2گل کدو تخم کاغذي                                        شکل  - 1- 2شکل 

  
 بذر کدو پوست کاغذي  - 3- 2شکل 

 زراعت کدو تخم کاغذي  -4

 از قبل باید باشـدمـی پوشـش بـدون کدو این هايدانه چون و شود می انجام بذر توسط گیاه این تکثیر و کاشت
 توان می برسد گراد سانتی درجـه12 از بـیش به خاك دماي که هنگامی. گردند ضدعفونی مناسب کش قارچ با کشت
 با بهار در آن کشت که است بهتر است حسـاس سـرما بـه گیـاه ایـن چـون. کـرد کاغذي تخم کدوي کشت به اقدام

 در و است گرم فصل محصول گیاه این. باشد می حرارت درجه بـه وابسـته بسـیار گیـاه رشـد. پـذیرد صـورت تـاخیر
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  داراي کشـت محیط که شرایطی در گیاه این. دارد را زنی جوانه بیشترین گراد سـانتی ي درجـه 25 - 30  حرارت درجه
pH گیـاهی نیازهـايکنـد.  مـی تولیـد را عملکـرد االترینب و داشته را رشد بهترین)  5/8تا  5/7 بین( باشـد قلیـایی 

 رشد فصل و طـوالنی و گرم هاي تابستان به احتیاج کدو این. است کدوها بقیه مشابه کاغذي تخم کدوي تولید براي
 این کاشت. است کند بسیار یا و شـود مـی متوقف گراد سانتی درجه15  از کمتر دماي در آن رشد. دارد زدگی یخ بدون
 حدود ردیف روي در بذور فاصـله بـا و متـر سـانتی200  تا150  فاصله به هایی ردیف با پشته و جوي صورت به گیاه
 اي عمده نقش پوسیده کامال حیوانی کود. گـردد مـی انجـام متـر سـانتی5/2  تا4 حدود کاشت عمق با و متر سانتی50
 بنابراین است، حساس هرز علف به بودن خزنده علت به گیاه این. دارد گیـاه ایـن مـوثره مـاده و دانه عملکرد افزایش در

 براي منظـور بـدین باشـد، مـی حساس خاك زیاد رطوبت به کاغذي تخم کدودارد.  ضرورت آن هرز هـاي علف با مبارزه
 آبیاري. داد کاهش را آبیـاري ها، میوه بلوغ مرحله به شدن نزدیک زمان در بایست می ها میوه پوسیدگی از جلوگیري

  ).1389(شباهنگ و همکاران، گرددمی ها میوه خوردگی ترك موجب زیاد

 می تدریج بـه شهریور اواسط از ها میوه. دارد بستگی گیاه رویش محل اقلیمی شرایط به محصول برداشت زمان
 رسیدند ها میوه درصد 75 تـا70  کـه هنگـامی. شـود مـی خشـک گیاهـان ي سـاقه و برگها ها میوه رسیدن با. رسند

 براي حاضر حال در. کنند می خارج را آن داخـل هـاي دانـه هـا میـوه شکسـتن از پـس. کـرد آوري جمع باید را آنها
 خشک باید را آنها ها، دانه کردن خارج از پس. است شـده سـاخته و طراحی مخصوصی هاي ماشین ها دانه کردن خارج
  شـده خشک هاي دانه در مجاز رطوبت. است گراد سانتی ي درجه35 تـا30  دانـه کردن خشک براي مناسب دماي. کرد
 عملکرد میزان. دارد بستگی خاك وضعیت خصوص به اقلیمی شرایط به و است متفاوت بـذر عملکـرد. اسـت درصـد12

 می استحصـال دانـه تـن 5/1تا  9/0مقدار این از که باشد می هکتار در نت 150تا  80 مناسب شرایط در گیاه ایـن میوه
  ).1393(کرمانی و همکاران، گردد

 کـه داد نشـان تحقیقـات بعدها. است شدهمی استفاده کدو کـرم دفـع براي کاغذي تخم کدوي هاي دانه گذشته در
 مـداواي و پروسـتات تـورم معالجـه در اي عمـده نقـش کـه است ارزشمندي موثره مواد حاوي گیـاه ایـن هـاي دانـه

 از جمله:  .)1393(شباهنگ و هماران، دارد ادرار مجاري سـوزش

  از بین بردن کرم ها و انگل هاي روده و معده -1
  کاهش کلسترول خون -2
  رفع التهاب مثانه، مجاري ادرار و کلیه -3
    التهاب و جلوگیري از بزرگ شدن پروستاترفع  -4

 طور به که شده گزارش ها آن ترین تازه در و است شده  انجام طبی کدوي زراعی صفات روي تاکنون متعددي مطالعات 
 هر در دانه عملکرد ،8/152 دانه هزار وزن گرم، 73/41 کدو هر در دانه وزن کیلوگرم، 22/3 کدو هر وزن متوسط
 ,.Mackenzie et al( باشد می مترمربع در گرم 97/42 روغن عملکرد و درصد 8/49 روغن درصد گرم، 35/86 مترمربع

 و بوده تر پایین نسبت به ایران در شده ذکر خصوصیات ما کشور در شده اصالح بذر وجود عدم به توجه با البته که). 2009
 در تالش و زراعی مناسب راهکارهاي ارائه با امیدواریم که باشد؛ می کمتر دانه هزار وزن داراي و تر ضعیف تولیدي بذر

 محصول تولید جهت در را عزیزمان کشاورزان مؤثر و علمی اصالحی هاي روش از استفاده با مطلوب بذر تولید جهت
  .نماییم یاري تر باکیفیت و بیشتر

 به که داد نشان نتایج. کردند بررسی را ايدوره آبی تنش برابر در گیاه العمل عکس) 1391( هزارجریبی و نیاذاکري
 است داشته آبی تنش تاثیر تحت عملکرد در درصد 5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت که هزاردانه وزن صفت جز

 باعث توسعه مرحله در تنش که شد مشخص هزاردانه، میانگین مقایسه به باتوجه. اندنداشته دارمعنی تفاوت صفات مابقی
 در تنش همچنین. است شده دانه تعداد کاهش باعث توسعه مرحله در تنش. است	شده تیمارها بین در صفت این افزایش
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 کاهش دانه هزار وزن مقدار اما. است شده بوته و دانه کل وزن نیز و سنبلچه، سنبله، تعداد افزایش باعث میانی مرحله
- تحت تاثیر قرار می ها یفرد روي بوته و فاصله هاردیف بین فاصله طریق از عملکرد کدوییان تیره گیاهان در .است یافته

 زیرا باشند؛می فواصل کاشت کیفی محصول، و کمی عملکرد بر مؤثر زراعی مهمترین پارامترهاي ) و ازBhilla, 1985گیرد (

 در که است هر بوته براي استفاده قابل رشد فضاي کننده یینتع ردیف، يرو در ها بوته بین و کشت هاي یفرد بین فواصل
 رشد با گیاهی دارویی، کدوي اینکه این به توجه ). باGardner et al 1985دهد (می قرار تأثیر تحت را عملکرد یجهنت

این  میوه در تعداد آن دنبال به و رشد رویشی کنترل منظور به ردیف روي فاصله )، تنظیم1379نامحدود است (امیدبیگی، 
) گزارش کردند که 1389شباهنگ و همکاران ( ).Robinson, 1993; Rylski, 1974است ( برخوردار زیادي اهمیت از گیاه
 به 20از  ردیف روي فاصله دار بوده است. بطوریکه افزایش یمعن يکاغذ پوست کدوي میوه تعداد بر ردیف روي فاصله اثر

 فاصله کاهش که رسدمی به نظر شد. چنین هکتار در عدد 13000به  15200 از میوه تعداد کاهش باعث سانتیمتر 40

زایشی  رشد افزایش ولی رویشی رشد سبب کاهش ها بوته بین رقابت افزایش دلیل به سانتیمتر 20به  40 از ردیف روي
) Berenyi  )1998است. در ضمن  داشته دنبال به را وزن کمتر با احتماالً ولی بیشتر میوه تعداد تولید امر این که کدو شده

 و دانه تولید براي درشت، هايمیوه و ي روغنیدانه تولید جهت کاغذي، تخم کدوي کوچک هايمیوه که گزارش کرد
 شرایط سایر بودن صورت مهیا در که دهدمی نشان مطلب این .هستند ترمناسب دام يتغذیه براي گوشت میوه از استفاده

همچنین  .میوه دارد تولید براي باالیی ظرفیت کمتر ردیف روي فاصله یگر،د عبارت بهیا  و باالتر هايتراکم در گیاه این رشد،
 افزایش ي باعثکاغذ پوست کدو دانه تعداد و میوه تعداد افزایش یلبه دل کاشت دوطرفه ایشان اشاره کردند که آرایش

) و = 421/0r(دانه  عملکرد و میوه تعداد بین داريو معنی مثبت همچنین همبستگی .شد دارویی گیاه این روغن عملکرد
 .داشت وجود يکاغذ پوست ) کدو= 010/0rروغن ( عملکرد و دانه عملکرد بین همچنین ) و= 417/0rعملکرد روغن (

 بین ، فاصله1390و  1389که در کشت دو سال متوالی  اند کرده) گزارش 1391آبادي و همکاران ( ینحسلبافی 

 فاصله و کاشت تاریخ که داد نشان تحقیق این . نتایجددار بو یمعندرصد روغن  بر ها آن متقابل اثر و کاشت تاریخ و ردیف

 سال اثر مؤثرند و دارویی کدوي یبررس مورد و کیفی کمی صفات تمامی بر دارند یکدیگر بر که متقابلی اثر با هابین ردیف

 تأثیر مدیریت یا نقش بیانگر نشده است؛ که داردیگر معنی صفات تمامی در میوه در دانه تعداد و روغن ي درصداستثنا  به

کاشت باعث افزایش  کاهش فاصله است، داده نتایج پژوهش این محققان نشان .باشدمی دارویی گیاهان تولید در زراعی
 این از حاصل نتایج یطورکل به) مطابقت دارد. Hafideh, 2002شود که با نتایج (می دارویی کدوي دانه میوه و عملکرد

 این اقتصادي عملکرد آن دنبال به رویشی و رشد توان یم مناسب کاشت تاریخ و تراکم از یريگ بهرهبا  که داد نشان آزمایش

 و بوده دانه وزن از متأثر دانه عملکرد و عملکرد دانه تأثیر تحت گیاه این روغن عملکرد زیرا بخشید. را بهبود دارویی گیاه
 6/0هاي کشت ) تراکم2012و همکاران ( Latifiدهد. می قرار تأثیر تحت را میوه دانه وزن کاشت، و تاریخ ردیف بین فاصله

متر در گیالن سانتی 100و  50، 30و فاصله بر روي ردیف  1,5ردیف  فاصله بارا  مربع متربوته در هر  2/2و  33/1، 
  آوردند. به دستبوته در مترمربع  2,2نتیجه را از کاشت اول اردیبهشت و تراکم کشت امتحان کردند و بهترین 

   

 روش کار  -5
 100ي کامل تصادفی با سه تکرار و در زمینی به مساحت ها بلوكفاکتوریل در قالب طرح  صورت بهاین پژوهش 

بذر در هر چاله به  3جوي پشته با دست ( صورت  بهو بعداز برداشت گندم  ماهاجرا گردید. عملیات کاشت خرداد  مترمربع
ي مالیم و خاك محل آزمایش ها زمستاني گرم و مرطوب و ها تابستانمتر) انجام شد. این منطقه داراي  یسانت 2-3عمق 

 100سطح  3، در شرایط تنش آبی و در مرحله نهایی در دوطرفهی است. آرایش کشت رس یلوم یلتیسداراي بافت 
ی قرار گرفت. بررس موردمتري بوته در ردیف سانتی 50رصد نسبت به ظرفیت زراعی مزرعه و با فاصله د60و  80(شاهد) ، 

عملیات آبیاري در هر دوره از رشد گیاه با استفاده از کنتور و با حجم معین بر اساس ظرفیت زراعی مزرعه صورت گرفت. 
ها فقط در صورت لزوم و در سمپاشی بوتهگیرد.  یمانجام  یازن موردی با کودهاي ارگانیک و به مقدار کوددهی و پاش محلول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ها رسیده و درصد میوه 75ها درزمانی که پایینترین دز با رعایت دوره کارنس و تمامی شرایط مورد نیاز انجام گرفت. میوه
  SASاده از نرمافزار هاي آزمایش با استفزرد رنگ شدهاند برداشت. درصد روغن یا ماده مؤثره اندازگیري شد و تجزیه داده

 انجام گرفت. 

 و بحثنتایج  -6
که در قالب فاکتوریل طرح بلوك کامال تصادفی انجام گرفت، کمترین درصد  SASبر اساس نتایج حاصل از نرم افزار 

و  32با درصد  )1تیمار (درصد نیاز آبی نسبت به ظرفیت زراعی مزرعه   60روغن بذر کدو تخم کاغذي براي تیمار با
 . )1- 6نمودار (بدست آمد 48با درصد  )3تیمار (درصد نیاز آبی مزرعه 100بیشترین درصد روغن براي تیمار شاهد یا 

  

  
  درصد روغن کدو پوست کاغذي در شرایط تنش آبی -1-6نمودار 

  
-عدم معنی )2تیمار (درصد نیاز آبی  80و تیمار  )3تیمار (درصد نیاز آبی  100بر همین اساس تیمار شاهد و تیمار 

درصد نیاز آبی مزرعه در  60درصد نسبت به تیمار  80درصد و  100درصد بدست آمد. هم چنین تیمار  5داري در سطح 
 درصد معنیدار بود.  5 سطح

درصد نسبت به تیمار شاهد  80بر اساس نتایج آزمایشات صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که از لحاظ آماري تیمار 
دانی نداشته و میتوان براي صرفه جویی آب مصرفی جهت آبیاري در مزارع تحت کشت کدو پوست کاغذي از اختالف چن

 مود.درصد نیاز آبی گیاه بر اساس ظرفیت زراعی مزرعه در مرحله نهایی رشد استفاده ن 80

  

  منابع
طرح تحقیقاتی از محل هسته اي .  . بررسی عکس العمل گیاه در برابر تنش آبی دوره1391ذاکري نیا، م.، هزارجریبی، ا.   .1

(مصوب سال  مجري طرحپژوهشی بهینه سازي مصرف آب، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. 
، کد شناسه گزارش نهایی  89-282-14کد شناسه روي جلد  2184/42از محل هسته پژوهشی بهینه سازي مصرف آب  89

8 -295-90.(  
 صفحه. 343 مشهد، رضوي، قدس آستان انتشارات .دارویی گیاهان فرآوري و تولید رهیافتهاي .1379 ،.ر امیدبیگی، .2
در منطقه  یاسو یآب یازبر ن یماقل ییرتغ یرتاث ی. بررس1392ح.، و حسام، م.،  یفان،م.، شر نیا،يا.، ذاکر یبی،خ.، هزارجر ی،قربان .3

و منابع  يدانشگاه علوم کشاورز یمصرف آب، معاونت پژوهش يساز ینهبه یاز محل هسته پژوهش یقاتیگرگان. طرح تحق
جلد  يکد شناسه رو 2184/42مصرف آب  يساز ینهبه یاز محل هسته پژوهش 89طرح (مصوب سال  يگرگان. مجر یعیطب
36 -296 -90 .(  
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تخمه  کدوي دارویی گیاه صفات برخی بر اصلی انتهاي ساقه هرس تأثیر  .1385 ،.ع توکلی، و .س مفاخري، ،.ر امیدبیگی، .4
   247-241.  37)2ایران، ( کشاورزي دانه). علوم پتی (کدوي کاغذي 

 کدوي تخم عملکرد اجزاي و عملکرد روي بر ها بوته بین و فاصله هرس اثر . 1386 ،.ر بهرامی، نیکخواه و .ع پور، قلی ،.ع عبادي، .5
 78: 47- 41.باغبانی)،  و سازندگی (زراعت و پژوهش .کاغذي

روي  بر ساقه هرس و نیتروژن کود تأثیر .1385 ،.ه بیات، ، و.ا.س محمدي، ،.ف خویی، زاده رحیم ،.ق جوانشیر، ،.ع پوري، قلی .6
 13 : 41-32.نباتات، اصالح و زراعت نامه ویژه) طبیعی منابع و  کشاورزي علوم  کاغذي. تخم کدوي عملکرد اجزاي و عملکرد
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