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 لوژیکفیزیوخصوصیات مورفوها بر اوره و ریزمغذي، شدهپلت دامی مقادیر مختلف کود اثر
 )Cucurbita pepo var. styriaca( يکدوي پوست کاغذو عملکرد روغن 

  
  4حسین کیانمهرمحمد و 3، فرزاد نجفی2اله دادي یرج، ا1رضا دهقانی تفتیاحمد*

  صالح نباتات، ا، گروه زراعت و استاد2، و اصالح نباتات، دانشگاه بیرجند دانشجوي دکتري زراعت، گروه زراعت1
  ، استادیار، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی3 ،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

  اورزي، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهراناستاد، گروه فنی کش4
  23/6/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 7/6/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
بوده گیاهان دارویی  مهمترینیکی از  )Cucurbita pepo var. styriaca(کدوي پوست کاغذي  سابقه و هدف:

م کشت و کار یکی از اهداف مه. جنبه درمانی نیز داردمصارف خوراکی بر  عالوهروغن،  علت کیفیت باالي که به
  باشد. می ، تولید حداکثري روغن با کاربرد مقادیر کمتر کودهاي شیمیاییاین گیاه ارزشمند

  

ها بر شده دامی و اوره و ریزمغذيکاربرد سطوح مختلف کود پلت اثرات بررسی منظوربه ها:مواد و روش
هاي خرد صورت کرت هبآزمایشی  پوست کاغذيگیاه کدوي خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن 

در در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران کامل تصادفی با سه تکرار  شده در قالب طرح بلوك
اوره  وی شده دامکود پلت. فاکتورهاي مورد مطالعه شامل چهار سطح طراحی و اجرا شد 1389-90سال زراعی 

 150 ی،تن کود دام 5/1 + اوره یلوگرمک 100 ی،تن کود دام 5/3 + اوره گرمیلوک 50 اوره، یلوگرمک 150(
 و درهزار 2درهزار،  1ها (سه سطح کاربرد ریزمغذيو  عنوان فاکتور اصلیی) بهدام تن کود 5/1 + اوره یلوگرمک
بوریک)  از منبع اسید )B( براز منبع کالت و  )Mn( منگنز )،Zn( يرو )،Fe( شامل عناصر: آهن درهزار 3
   .بودند یفرععنوان فاکتور  هب

  

صفات طول بوته، تعداد سـاقه فرعـی، تعـداد گـل مـاده، درصـد و       اثر سطوح مختلف فاکتور اصلی بر  ها:یافته
مقایسه میانگین نتـایج نشـان داد    )، اما بر درصد روغن دانه اثري نداشت.01/0P( دار بود معنی عملکرد روغن
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)، تعـداد میـوه در بوتـه    2/5)، تعداد گل مـاده ( 1/15متر)، تعداد ساقه فرعی ( انتیس 6/329بیشترین طول بوته (
ی دامـ  تن کـود  5/1 + اوره یلوگرمک 150تیمار کیلوگرم در هکتار) در 8/481بیشترین عملکرد روغن () و 1/2(

حاصـل   کیلـوگرم اوره  150درصـد بـا کـاربرد     1/45میزان  همچنین بیشترین درصد روغن دانه به صل شد.حا
 5/46( دانـه  عـدد)، درصـد روغـن    14/5بیشترین تعداد گل ماده (باعث ها در هزار ریزمغذي 2کاربرد  گردید.

داري اثـر معنـی   گیري شده اندازه اما بر دیگر صفات ،شد کیلوگرم در هکتار) 6/431روغن (درصد) و عملکرد 
در هـزار   2و ود پلت شده دامـی و اوره  نداشت. روند تغییرات شاخص کلروفیل نشان داد در مجموع کاربرد ک

 تلفیقـی توان به اثرات مثبـت کـاربرد   بهبود این خصوصیات را می تاثیر بهتري بر این شاخص دارد.ها ریزمغذي
. همچنین شده نسبت دادکود آلی و شیمیایی در تغدیه گیاهی و خاصیت آزادسازي تدریجی نیتروژن از کود پلت

خصوصـیات مورفوفیزیولوژیـک و    توانـد اثـرات منفـی بـر    هـا مـی  از حد ریزمغذينتایج نشان داد کاربرد بیش 
  عملکردي کدوي پوست کاغدي داشته باشد. 

  

در  2ی و دام تن کود 5/1 + اوره یلوگرمک 150نشان داد که کاربرد  این بررسی نتایج مجموعدر  گیري:نتیجه
حاصل در این گیاه دارویی  را د روغنبهترین خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرها هزار ریزمغذي

  نماید. می
  

 عملکرد روغندرصد روغن، شاخص کلروفیل، ، در بوته تعداد میوهکدوي پوست کاغذي، : هاي کلیديواژه
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  مقدمه
ساله بـوده کـه بـومی    گیاهی علفی و یک )Cucurbita pepo var. styriaca( کدوي پوست کاغذي

چرب درصد باالیی از اسیدهاي روغن این گیاه حاوي آمریکاست.  مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر قاره
هـا  ، همچنـین فیتواسـترول  باشدمی لینولئیک -α و لینولئیک، اسید اولئیک اشباع موردنیاز بدن شامل غیر

هـا و ویتـامین   ، توکوفرول3-ل، اسیدهاي چرب امگابتاسیتوسترو موجود در روغن بذر این گیاه شامل
"E" ثره این گیاه در صنایع داروسازي، داروهـایی بنـام پپـونین، گرونفینـگ و     ؤاز مواد م ).1( باشدمی

ي سرطان پروسـتات و سـینه و سـوزش مجـاري     ها شود که براي درمان بیماريتهیه می پروستالیکوئید
  ).19 و 8( ادراري کاربرد دارد

د مطلوب در نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی و عامل کلیدي در دستیابی به عملکر
 با ییهاخاك در خصوص به را زراعی محصوالت تولید غالباً نیتروژن کمبود باشد.محصوالت زراعی می

 نشان کاغذي پوست کدوي روي یاثر کود نیتروژن بررسی ).15، 14(کند محدود می آلی ماده کم میزان
 دست به هکتار در نیتروژن مکیلوگر 225 و 300 کاربرد در برگ نیتروژن و کلروفیل میزان بیشترین داد
 هکتار درنیتروژن  کیلوگرم 75 تیمار در بذر روغن میزان و خشک وزن بیشترین در حالی کهه آمد

 باتعداد گل ماده و میوه در بوته گیاه کدوي پوست کاغذي بیشترین  در تحقیقی دیگر ).2( شد حاصل
 و زراعی صفات از برخی) 2009( ارانهمک و ماکنزي. )7دست آمد ( هکیلوگرم نیتروژن ب 200کاربرد 
 متوسط تعداد که کردند گزارش و داده قرار بررسی مورد کاغذي پوست کدوي در را روغن درصد

 روغن گرم 97/42 برابر میزان این باشد، کهمی درصد 8/49 روغن بذر مقدارعدد و  91/0 بوته در میوه
 بین زیاد ارتباط وجود به توجه با داشتند نبیا) 2003( همکاران و مارتینز .)12( است مترمربع در

 کلروفیل روش از استفاده با گیاه نیتروژنی نیاز تخمین امکان نیتروژن، غلظت و برگ کلروفیل محتواي
 بیشتريشاخص کلروفیل  که گیاهانی داشتند بیان) 2004( همکاران و مهدوي. )17( است میسر 1متري

توان از این روش به عنوان معیاري لذا می باشندمی باالتري کلروفیل و نیتروژن حاوي ،باشندداشته 
  .)13( براي ارزیابی وضعیت دسترسی گیاه به نیتروژن استفاده کرد

ي کشور کمتر از یک درصد بوده و بخشی وسیعی نیـز  ها بیش از نیمی از خاكاز آنجاکه ماده آلی 
مصـرف   تلفیقـی  يهـا  روشفاده از ) اسـت 26 و 5باشـند ( دچار کمبود یک یا چند عنصر ریزمغذي می

با تامین عناصر مورد نیاز گیـاه  افزودن ماده آلی به خاك  تواند عالوه برهمزمان کود شیمیایی و آلی می
در یـک تحقیـق جهـان و    ). 22 و 3( در افزایش عملکرد محصوالت زراعی نقش اساسـی ایفـا نمایـد   

                                                             
1. SPAD 
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د حـداکثري کـدوي پوسـت کاغـذي توصـیه      تن در هکتار کود دامی را براي تولی 20همکاران کاربرد 
)، بهترین میزان مصرف روي در تولید کدوي 2007). در پژوهشی دیگر جارین و همکاران (9نمودند (

 .)10( درصد توصیه کردند 1/0پوست کاغذي را 
یی مصرف نیتروژن افزایش کارآهاي یکی از روش ود دامی با تلفیق کودهاي نیتروژنیپلت کردن ک

تولید محصول باعث و جلوگیري از هدر رفت نیتروژن،  1ایجاد خاصیت آزادسازي تدریجیبوده که با 
در ). 6 و 4باشـد ( از نظـر اقتصـادي نیـز بـه صـرفه مـی       تر و حفاظت از محیط زیسـت شـده، و  سالم

دیگـر اجـزا و   ، اثـر متقابـل بـین ذرات مـواد    تولید کود پلت شده حاصـل   فرآیندهاي فنی کشاورزي،
طراحـی و سـاخت ماشـین     .شودمیکه به منظور افزایش چگالی توده مواد انجام  بودهلی نیروهاي اعما

اي، بـا محاسـبات و اسـتانداردهاي    فرآیند مهندسی بـین رشـته   آالت تولید کود پلت شده دامی و اوره
  ). 18 و 11(باشد متعدد می

لـف زراعـی و   خصوصـیات مخت  در بهبـود  هـا ، مـواد آلـی و ریزمغـذي   نیتـروژن نقش با توجه به 
کردن کود دامی و اوره در تلفیق این اثرات مثبت و تولید یک فرآیند پلت  ، و کاربردعملکردي گیاهان

در دسـتیابی بـه    اهمیت خصوصیات مورفولوژیـک و شـاخص کلروفیـل   همچنین و  ،ترمحصول سالم
کود دامی اثر  بررسیمنظور به تحقیقاین  دارویی کدوي پوست کاغذي، گیاهتولید در  عملکرد مطلوب

گیاه دارویی کدوي پوست خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن بر  هاشده و ریزمغذيپلت
  .طراحی و اجرا شد کاغذي

  
 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، کیلومتر  1389-90این تحقیق در سال زراعی 
 عرض در محل این جغرافیایی نظر از .ن پاکدشت، اجرا گردیدمشهد واقع در شهرستا - جاده تهران 25

 شده واقع دریا سطح از متري 1180 ارتفاع و شرقی 46/51 جغرافیایی طول شمال، 28/33 جغرافیایی
مشخصات آب و هوایی محل اجراي آزمایش در طول مدت اجراي طرح از ایستگاه هواشناسی  .است

هاي خرد شده در قالب کرتآزمایش به صورت  ).1ت شد (جدول پردیس ابوریحان دانشگاه تهران دریاف
تفاده از دستگاه با اسشده دامی و اوره کود پلت. کامل تصادفی با سه تکرارانجام گردید طرح بلوك

و با رعایت  در گروه فنی کشاورزي پردیس ابوریحان دانشگاه تهراناکسترودر تک پیچ، طراحی شده 
 + کیلوگرم اوره 50کیلوگرم اوره،  150شامل  ،در چهار سطحپلت،  لید کودتوجهت ردهاي الزم استاندا

                                                             
1. Slow release fertilizer 
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تن کود دامی، به  5/1 + کیلوگرم اوره 150تن کود دامی،  5/1 + کیلوگرم اوره 100تن کوددامی،  5/3
 کالت شامل هزار در 3هزار و  در 2هزار،  در 1ها درسه سطح ریزمغذيتولید گردید. عنوان عامل اصلی 

 با فرمول رويکالت  ،درصد آهن 13حاوي  )C10H12N2O8FeNa. 3H2O( فرمول مولکولی با آهن
با فرمول ملکولی  منگنز ، کالتدرصد روي 12حاوي ) C10H12N2O8Zn. 2Na( مولکولی

)C10H12MnN2O8. 2Na(  با فرمول مولکولی از منبع اسید بوریک و بردرصد منگنز  5/12حاوي 
)H3BO3( .1 هايبا غلظت ریزمغديمحلول هر ابتدا  ،براي هر تیمار هال ریزمغذيبراي تهیه محلو بود ،
مساوي  هاي تهیه شده به نسبتسپس محلول ،تهیه گردید لیتر آب مقطر میلی 1000گرم در  3و  2

حداقل نیاز بر اساس نیز هاي کود دامی و اوره نسبتمخلوط گردید تا یک محلول پایه آماده شود. 
در هکتار  کیلوگرم 75)، 2004اساس تحقیق آرویی و امیدبیگی ( وي پوست کاغذي که برنیتروژن گیاه کد

درصد در نظر گرفته شد  50میزان آزادسازي نیتروژن از کود دامی  .)2( محاسبه شده بود، تعیین گردید
تلف فاکتور اصلی، نیتروژن در دسترس گیاه در تیمارهاي مخدر سه سطح اول محاسبه با این شیوه  ).21(

تقریبا برابر بوده و در سطح چهارم با افزایش نیتروژن در دسترس گیاه اثرات هم افزایی کود دامی و 
 ترتیب در جدول هب نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك و کود دامیشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. 

  .اندارائه شده )3و ( )2(
 

 .در طول اجراي طرحمشخصات آب و هوایی محل اجراي آزمایش  -1جدول 
Table 1. Weather condition of the studied area. 

 ت هواشناسیمشخصا
Weather Condition 

 خرداد
Khordad 

 تیر
Tir 

 مرداد
Mordad 

 شهریور
Shahrivar  

  mm (Rainfall 0 0 0 0(                         متر) (میلی بارش ماهیانه
 گراد)(سانتی میانگین درجه حرارت

)0C(Average Temperature   
29 32.5 29.6 26.4  

 گراد)(سانتی میانگین درجه حرارت کمینه
Average Minimum Temperature (0C) 

21.1 24 21.5 18  

 گراد)بیشینه (سانتیمیانگین درجه حرارت 
Average Maximum Temperature (0C) 

37 41.1 37.8 34.9  

 )گراددرجه حرارت (سانتی حداقل مطلق
Minimum Temperature (0C) 

14 20 18 12  

 درجه حرارت (سانتی گراد) حداکثر مطلق
Maximum Temperature (0C) 

41 45 43 41  

  Minimum Humidity (%) 9 8 10 10                (%) رطوبت کمینه
  Maximum Humidity (%) 53 65 65 70              (%) رطوبت بیشینه

  Average Humidity (%) 26 29 31 35               )(% میانگین رطوبت
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  .هاي شیمیایی و فیزیکی خاك محل مورد آزمایش (پیش از کاشت)ویژگی -2جدول 
Table 2. Selected physical and chemical characteristics of the studied soils (Preplant). 

  شن
(%)  

Sand 
)%(  

 سیلت
(%)  
Silt 

)%(  

رس  
(%)  

Clay 
)%( 

pH 

الکتریکی   هدایت
(دسی زیمنس بر 

  متر)
EC  

(dS.m-1)  

فسفر 
گرم (میلی

  بر کیلوگرم)
P  

(mg.kg-1)  

پتاسیم 
گرم (میلی

  بر کیلوگرم)
K  

(mg.kg-1)  

کربن 
آلی 
(%)  
OC 

)%(  

نیتروژن 
  کل (%)
Total 

)%(N  

آهن 
گرم  (میلی

  بر کیلوگرم)
Fe  

(mg.kg-1)  

روي 
گرم (میلی

  بر کیلوگرم)
Zn 

(mg.kg-1) 

منگنز 
گرم (میلی

  بر کیلوگرم)
Mn  

(mg.kg-1)  

گرم  بر (میلی
  بر کیلوگرم)

B  
(mg.kg-1)  

 عمق
  متر (سانتی

Depth 
 )cm( 

56.4  21.4  23.2  7.7  4.15  45.8  288  0.75  0.44  3.9  1.07  3.88  0.6  0-30  
79.8  9.1  12.6  7.6  4.09  40.2  216  0.15  0.42  3.1  0.87  3.06  0.54  30-60  
  

  .هاي شیمیایی کود دامی مورد استفاده در تولید پلتیژگیو -3 جدول
Table 3. Chemical properties of manure used in plleted product. 

pH 

هدایت 
الکتریکی 

زیمنس  (دسی
  بر متر)
EC  

(dS m-1)  

فسفر 
(%)  
P 

)%(  

پتاسیم 
(%)  
K 

)%(  

کربن 
آلی 
(%)  
OC 

)%(  

نیتروژن 
  کل (%)
Total 

)%(N  

آهن 
م بر گر (میلی

  کیلوگرم)
Fe  

(mg kg-1)  

روي 
گرم بر  (میلی

  کیلوگرم)
Zn 

(mg kg-1) 

منگنز 
گرم بر  (میلی

  کیلوگرم)
Mn  

(mg kg-1)  

مس 
گرم بر  (میلی

  کیلوگرم)
Cu 

(mg kg-1)  
8.7  18.21  0.64  2.04  25.3  1.97  5612  86.8  180.4  20.4  

  
متر و  4طول هر کرت ردیف کاشت به صورت جوي و پشته یک طرفه بود.  3کرت شامل  هر  

صورت نکاشت از دیگر  هر کرت آزمایشی توسط یک جوي و پشته به متر بود. 5/1عرض پشته 
و  ها جدا گردید. براي هر تکرار یک جوي اصلی مجزا در نظر گرفته شد. کود پلت شده دامی کرت
بتدا زمین آبیاري به منظور کاشت بذر ا قبل از کاشت به صورت نواري مورد استفاده قرار گرفت. اوره

فاصله  .اي انجام شدصورت کپهبهاول خردادماه کاشت در  ،شد و پس از آماده بودن شرایط زمین
نهایت یک بوته قوي در ها در دو مرحله انجام شد و در متر بود. تنک بوته سانتی 40پشته ها روي  بوته

ها به صورت مکانیکی و با دست هاي هرز همراه با رشد بوتهداري شد. مبارزه با علفهر کپه نگه
روز یکبار به  7. آبیاري گیاهان هر نشد استفاده کشکش یا قارچ، آفتکشعلفگونه و هیچ انجام شد

هاي مناسب، پیش ها پس از تهیه غلظتپاشی ریز مغذيمحلول. صورت گرفتصورت جوي و پشته 
د محلول پایه در مزرعه متناسب با تیمار براي کاربراز مرحله گلدهی، در زمان غروب آفتاب انجام شد. 

هاي گیاه که تمام برگ  طوريبهدر مترمربع  لیترمیلی 500میزان پاشی به آزمایشی، محلول هر کرت
ماده و  گل تعداد طول بوته، تعداد ساقه فرعی،صفات . با محلول کود آغشته شوند، انجام شد کامالً

 هايگل تعداد شمارش. همچنین شد گیرياندازهکرت آزمایشی گیاه در هر  4تعداد میوه در بوته، در 
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 استفاده SPAD502 دستگاه از برگ کلروفیل گیري اندازه براي .شد انجام درصد گلدهی 50در  ماده
 شاخص گیرياندازه ها برگ تمام نقطه 3 در شد مشخص کرت هر در بوته 5 منظور همین به. شد

 کرت و گیاه هر کلروفیل شاخص عنوان به آمده دست به اعداد میانگین و گرفت صورت کلروفیل
 گیرياندازه براي .شد انجام) یکبار روز 20( مرحله 5 طیشاخص کلروفیل  گیرياندازه. گردید منظور
 آنها روغن بذر، نمودن آسیاب از بعد روش این در شد. استفاده سوکسله دستگاه از روغن درصد
 آزمایشگاه در هاگیرياندازه این .گردید استخراج سوکسله تگاهدس از استفاده با استون حالل توسط

 در بذر روغن درصد ضرب حاصل از در نهایت .گرفت انجام تهران دانشگاه ابوریحان پردیس مرکزي
  محاسبه شد. روغن عملکرد بذر، عملکرد میزان
  بذر عملکرد×  بذر روغن درصد= روغن عملکرد): 1( رابطه
ها به وسیله آزمون تجزیه واریانس شد و میانگین SASافزار ا استفاده از نرمدست آمده ب ههاي بداده  

LSD  هـا و انحـراف   درصد مقایسه شدند. براي ترسیم نمودارها، محاسبه میـانگین  5در سطح احتمال
  استفاده گردید.  Excelافزار  ها از نرممعیار از میانگین

  
  نتایج و بحث

 شدهکود دامی پلتزیه واریانس نتایج نشان داد که سطوح مختلف تج: تعداد ساقه فرعی و طول بوته
. ه استداشتو تعداد ساقه فرعی گیاه طول بوته صفات درصد بر  1داري در سطح احتمال تاثیر معنی

در تیمار و تعداد ساقه فرعی مقایسه میانگین نتایج حاصل نشان داد که بیشترین طول بوته ) 4(جدول 
) و عدد 13/15و  مترسانتی 694/329کیلوگرم اوره به صورت پلت شده ( 150 + تن کود دامی 5/1

کیلوگرم اوره به صورت پلت  50 + تن کود دامی 5/3در تیمار و تعداد ساقه فرعی کمترین طول بوته 
مقایسه میانگین سطوح مختلف فاکتور ) حاصل شده است. عدد 08/7و  مترسانتی 833/249شده (

ارتباط مستقیمی با میزان  و تعداد ساقه فرعی) طول بوتهوصیات رویشی گیاه (خصاصلی نشان داد که 
که افزایش نسبت اوره در فاکتور اصلی موجب افزایش طول بوته طوريفی دارد. بهنیتروژن مصرکود 
صورت پلت کیلوگرم اوره به 150تن کود دامی +  5/1که تیمار  ها نشان داد کهبررسی). 5جدول شد (

و تعداد ساقه  طول بوته درصد 45و  8/12به میزان  ،کیلوگرم اوره 150 کاربرد قایسه با تیمارشده در م
توان به آزادسازي تدریجی نیتروژن از در تیمار کود پلت شده را میاین افزایش بیشتري داشت.  فرعی

یرد اما در این کود نسبت داد که باعث شده است نیتروژن در طول مراحل رشد در اختیار گیاه قرار گ
و  در مراحل اولیه رشد آبشویی باعث از دست رفتن نیتروژن ،صورت مستقیمبه مصرف کود اورهتیمار 

 هايپلت در دامی کود مثبت اثر نباید طرفی از .گیاه گردیده است نهائی در نتیجه کاهش رشد رویشی
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 جاذب یک عنوان به دتوانمی خاك خصوصیات اصالح بر عالوه دامی کود. گرفت نادیده را تولیدي
تواند در رشد شده که خود می رطوبت کمبود مشکل دچارکمتر  گیاه نتیجه در و کرده عمل رطوبت

 تواندمیو ساقه فرعی  بوته طولثر باشد. افزایش ؤبهتر ریشه و در نتیجه ارتقاء رشد رویشی گیاه م
 افزایش. دهد قرار تأثیر تحت را بیوماس تجمع نتیجه در و گازها تبادل نور، جذبسطح فتوسنتزي، 

 که باشدمی صفت دو این از ترکیبی یا و هامیانگره فاصله یا گره تعداد افزایش از ناشی خود طول بوته
ها نشان داد که سطوح فاکتور تجزیه واریانس داده). 24( گرددمی عملکرد افزایش به در نهایت منجر

نداشت ها و تعداد ساقه فرعی داري بر طول بوتهمعنیفرعی و اثر متقابل فاکتور اصلی و فرعی تاثیر 
داراي  ترتیب هب هاریزمغذيدر هزار  2و در هزار  1در میان سطوح فاکتور فرعی تیمار  ).4(جدول 

در هزار  3تیمار بود.  عدد) 6/10تعداد ساقه فرعی ( متر) وسانتی 021/291بیشترین طول بوته (
را داشت عدد)  2/10و تعداد ساقه فرعی (متر) سانتی 354/285ها کمترین طول بوته (ریزمغذي
توان به اثرات را می ها در هزار ریزمغذي 3کاهش خصوصیات رویشی گیاه در کاربرد  ).5(جدول 

   نسبت داد.مصرف منفی ناشی از مصرف بیش از حد عناصرکم 
سطوح مختلف فـاکتور اصـلی اثـري     نشان داد ها تجزیه واریانس داده: تعداد گل ماده و تعداد میوه در بوته

بـر  هـا  ریزمغـذي اثـر  درصد بر صفات تعداد گل ماده و تعداد میوه در بوته داشته اسـت.   1در سطح احتمال 
داري بین تیمارهاي ریزمغـذي در صـفت تعـداد میـوه در بوتـه      درصد بود، اما تفاوت معنی 1 تعداد گل ماده

دهد در مجموع صفت تعداد گـل مـاده بیشـتر از تعـداد     می ). این بررسی اولیه نشان4دول مشاهده نشد (ج
تن کـود   5/1مقایسه میانگین نتایج نشان داد تیمار ي کودي قرار گرفته است. ثیر تیمارهاأمیوه در بوته تحت ت

دارا را عـدد)   16/2عدد) و تعـداد میـوه در بوتـه (    25/5کیلوگرم اوره بیشترین تعداد گل ماده ( 150دامی + 
تن کود دامـی   5/3در تیمار ترتیب  هب عدد) 7/1تعداد میوه در بوته (و عدد)  6/3ین تعداد گل ماده (بود. کمتر

هاي حاصل با بررسی مقایسه میانگین ).5(جدول  حاصل شدکیلوگرم اوره  150و تیمار کیلوگرم اوره  50+ 
اي کـه  بـرد. بـه گونـه    گیاه پی خصوصیات زایشیتوان به اثر مستقیم میزان اوره مصرفی بر از تیمار اصلی می

ایـن افـزایش    .ه استشد و تعداد میوه در بوته افزایش میزان مصرف کود اوره موجب افزایش تعداد گل ماده
و شرایط بهتر فتوسنتزي گیاه نسـبت   اورهواسطه مصرف کود توان به دسترسی بیشتر گیاه به نیتروژن بهرا می

نتوانسته است جایگزین اثر کود اوره بر تعداد گـل   اي کود پلت شدهدر تیماره رسد کود دامیبه نظر می داد.
دهد افزایش تعداد گل مـاده در بوتـه الزامـا بـه     طور که نتایج تعداد میوه در بوته نشان می ماده گردد. اما همان

کـه در گیاهـان تیـره     انـد محققان مختلف گزارش کـرده . )5(جدول  معنی افزایش تعداد میوه در بوته نیست
عنوان یک مقصد فیزیولـوژي قـوي     ها و رشد آن، بهویژه کدوي پوست کاغذي تشکیل اولین میوه هیان بکدوئ



 1395)، 1( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

153  

اثـر   دلیـل  ).23سـازد ( هـاي بعـدي را محـدود مـی    براي مواد فتوسنتزي عمل کرده و در نتیجه تشکیل میوه
هنوز به وضوح روشن نشـده  هاي بعدي در تیره کدوییان میوه و رشد آن روي میوه بازدارندگی تشکیل اولین

) معتقد است در این امر دو عامل مختلف دخالـت دارنـد، یکـی از ایـن عوامـل،      1992است، ولی مارسلز (
هاي رویشی گیاه براي دستیابی به میزان محدود مواد فتوسنتزي بـوده و دیگـري اولویـت    رقابت میوه با اندام

در هـزار   2در میان سـطوح مختلـف فـاکتور فرعـی تیمـار      . )16( ول به این مواد استساختاري براي حص
کمترین تعداد گل عدد  2/4ها با در هزار ریزمغذي 3عدد بیشترین تعداد گل ماده و تیمار  1/5ها با ریزمغذي

کنـد. نتـایج   کدوي پوست کاغذي تعداد محدودي گل ماده و تعداد بیشتري گل نر تولید مـی  ماده را دارا بود.
رنـدگی و سـطوح مختلـف    ن نشان داده است که عوامل محیطی از جملـه دمـاي نهـایی، با   تحقیقات محققا

). نتایج حاصل از این بررسـی نیـز نشـان داد کـه     28 و 25ثر است (ؤدهی بسیار مگلدهی و میوه نیتروژن بر
تعداد میـوه  از این طریق نیز بر  تواند تاثیر موثري بر تعداد گل ماده داشته باشد واي میسطوح مختلف تغذیه

هـاي  عملکرد نهایی تاثیرگذار باشد. تعداد گل ماده در گیاه کدوي پوست کاغذي بوسیله هورمـون در بوته و 
بیشـترین  ) 2000( استپلتون و همکاراند. شو درونی گیاه که بشدت از شرایط محیطی متاثر هستند، کنترل می

متـر در   میلـی  5/87گراد و میـزان بارنـدگی    تیدرجه سان 4/19و  3/20گلدهی گیاه کدو را در میانگین دمایی 
در و رطوبت پـایین هـوا   عدم بارندگی ي هوا، باال دمايتوان  ، لذا می)25( طول دو ماه گلدهی عنوان نمودند

  .)1(جدول  دانست ثرؤم ماده گل تعداد کاهش بر را این آزمایش طول
 سـطوح  میان در که داد شت نشانروز پس از کا 20بررسی شاخص کلروفیل  نتایج: برگ شاخص کلروفیل

 کیلـوگرم  50+  دامـی  کود تن 5/3 تیمار ) و16/44( بیشترین اوره کیلوگرم 150 تیمار اصلی فاکتور مختلف
. از آنجاکه نتایج بررسی محققـان  )1(شکل  بوده است دارا را) 68/48( کلروفیل میزان شاخص کمترین اوره

 بـاالتري  کلروفیـل  و نیتـروژن  حـاوي  هسـتند  بیشـتري متـر   کلروفیـل  عدد داراي که دهد گیاهانی نشان می
کیلـوگرم اوره تغذیـه    150یمـار  که بـا ت  توان گفت در مراحل اولیه رشد گیاهانیمی بنابراین .)13( باشند می

لـذا شـاخص کلروفیـل بـاالتري      دلیل حاللیت باالي این کود، به نیتروژن بیشتري دسترسی داشته، هاند بشده
بود  40این مرحله شاخص کلروفیل همه تیمارهاي اصلی باالي در  غم این مسئله از آنجائیکهرعلی اند.داشته

در  ). این روند با شیب افزایشی مالیم و تغییرات انـدکی 1(شکل نشد کمبود نیتروژنی در گیاهان مشاهده لذا 
روز پس از کاشت  60در مرحله  گیري شاخص کلروفیلنیز ادامه یافت. اندازهروز پس از کاشت  40مرحله 

 میـوه  تشـکیل  آغـاز  و فاز گلـدهی  در گیاه مرحله، این در کهیی آنجا از. داشت قرار گیاه رشد میانه در تقریبا
اسـت   گیـاه  فتوسنتزي توانایی در دسترس و نیتروژن میزان از تابعی که برگ کلروفیل شاخص لذا دارد، قرار

 تیمـار  گرفـت،  نتیجه توانمی قبل مراحل با مرحله این جنتای مقایسه از. باشدمی برخوردار خاصی اهمیت از
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 بـه  اسـت  داده دسـت  از بـرگ  در بیشـتر  کلروفیل ایجاد را در خود مزیت مرحله، این در اوره کیلوگرم 150
در دو ). 1شـکل  ( داشـت  تیمارهـا  دیگـر  بـا  سطح هم کلروفیلی شاخص قبلی مراحل برخالف که اي گونه

روز پـس از   80گیري شاخص کلروفیـل در مرحلـه    اندازه تر شد.ها نمایانوتگیري، تفامرحله بعدي اندازه
 شـاخص کلروفیـل را   بیشترین گیرياندازه قبلی مراحل مانند دیگر اوره کیلوگرم 150 کاشت نشان داد تیمار

 گـر  یانب امر این). 1شکل ( دارد قرار اوره کیلوگرم 50+  دامی کود تن 5/3 تیمار با سطح هم بلکه ،نیست دارا
 بیشـترین  .اسـت  یافتـه  کاهش گیاه دسترس در نیتروژن میزان و گردیده آبشویی دچار کود اوره که ستا آن

 بـه  اوره کیلـوگرم  150+  دامـی  کود تن 5/1 تیمار در روز پس از کاشت 80در مرحله  برگ کلروفیل میزان
روز  100گیـري (  انـدازه  شد. برتري این تیمار کودي در آخرین مرحلـه  حاصل) 92/39( شده پلت صورت

در ایـن تیمـار    5/27اي که بیشترین شاخص کلروفیل برگ به میزان از کاشت) نیز حفظ گردید به گونه پس
توسـنتز گیـاه   شاخص کلروفیل برگ در دو مرحله انتهاي رشد به علت اثرگذاري بر ف ).1شکل ( حاصل شد

برتـري تیمارهـاي کـود پلـت شـده از      یرگذار است. ثأبر عملکرد نهایی گیاه بسیار تها در مرحله پرشدن دانه
توان به جلوگیري از آبشـویی و از دسـت روي نیتـروژن، بـه واسـطه      اه را میمراحل میانی تا انتهاي رشد گی

  خاصیت آزادسازي تدریجی کود پلت شده دامی و اوره و اثرات مثبت کود دامی نسبت داد.

 
در مراحل مختلف روند تغییرات شاخص کلروفیل برگ  می و اوره براثر مقادیر مختلف کود پلت شده دا -1شکل 

 .باشد)ها میها بیانگر میزان خطاي داده(میله گیاه رشد
Figure 1. Effects of different rates of pelleted animal manure and urea on the leaf chlorophyll index 
on plant growth cycles. 
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 ها بر شاخص کلروفیل برگ نشانریزمغذياثر سطوح مختلف  دهد،نشان می) 2( طور که شکلهمان
ثیرگذار باشند. از أر این شاخص تاند به اندازه فاکتورهاي اصلی باین تیمارهاي کودي نتوانسته که داد
علت  لذا در دو مرحله ابتدایی به .گلدهی صورت گرفتمرحله ها پیش از پاشی ریزمغذي که محلول جا آن

 60ها مشاهده نشد. این روند حتی در مرحله گیريداري بین اندازهتور فرعی تفاوت معنیاعمال فاک عدم
 هااثر کاربرد ریزمغذي عالئم ها ادامه یافت. اولینپاشی ریزمغذيوز پس از کاشت نیز با وجود محلولر
 هزار در 2 یمارت که طوري به. شد مشاهده روز پس از کاشت 80 مرحله در برگ کلروفیلشاخص  بر

روز  100در مرحله  ).17/39( داشت بیشتري برگ کلروفیل شاخص دیگر تیمار دو به نسبت هاریزمغذي
ص ) شاخ4/24در هزار کمترین ( 1) و 7/26بیشترین ( ها درهزار ریزمغذي 2پس از کاشت کاربرد 

دار این نتایج با  معنی ارکلروفیل را به خود اختصاص داد. نکته جالب توجه در این نتایج پیوستگی بسی
تیمارهایی که شاخص کلروفیل باالتري داشتند اي که گیري شده در گیاه است. به گونه هدیگر صفات انداز

  . نیز حاصل نمودندو عملکرد بهتري  خصوصیات مورفولوژیک

 
 .گیاه ف رشددر مراحل مختلروند تغییرات شاخص کلروفیل برگ  ها برریزمغذياثر مقادیر مختلف  -2شکل 

 .باشد)ها میها بیانگر میزان خطاي داده(میله
Figure 2. Effects of different rates of micronutrients on the leaf chlorophyll index process on plant 
growth cycles. 
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داري اثر معنی اصلی فاکتورسطوح مختلف  داد نشان نتایج واریانس تجزیه: درصد و عملکرد روغن
دار درصد معنی 1بر درصد روغن نداشته است اما اثر این سطوح بر عملکرد روغن در سطح احتمال 

که هدف اصلی از کاشت و پرورش این گیاه دارویی استخراج و مصرف  جا از آن ).4 جدول( بود
دوي ثیر باالي تیمارهاي کودي بر خصوصیات عملکردي کأباشد لذا این نتایج بیانگر ت روغن آن می

 روغن درصد بیشترین اوره کیلوگرم 150 تیمار داد نشان نتایج میانگین مقایسهپوست کاغذي است. 
داري از لحاظ آماري بین درصد روغن البته باید توجه داشت تفاوت معنی. بود دارا را )درصد 14/45(

روغن در تیمار بیشترین عملکرد  ).5 جدول( مشاهده نشد ،در این تیمار با تیمارهاي کود پلت شده
هکتارحاصل  در کیلوگرم 82/481به میزان  شده پلت صورت به اوره کیلوگرم 150+  دامی کود تن 5/1

 حکایت دانه روغن بر باال نیتروژن منفی اثر از پژوهشگران از برخی تحقیقات نتایج که جا آن از شد.
 ي آزمایشیتیمارها که نمود نباطاست گونه این توانمی تحقیق این نتایج از بنابراین .)9 و 2( دارد

نیتروژن  باالي آبشویی توان نتیجه گرفتهمچنین می. اندزده رقم گیاه براي مناسبی اي تغذیه وضعیت
 رشد انتهاي مراحل در گیاه دسترس در نیتروژن میزان است شده موجب اوره کیلوگرم 150 تیمار در

 کیلوگرم 150 تیمار میانگین مقایسه همچنین .یابد افزایش بذر روغن درصد نتیجه در و یافته کاهش
 از گیريبهره با داد نشان شده پلت صورت به اوره کیلوگرم 150+  دامی کود تن 5/1 و هکتار در اوره
 تواننمی هرچند .داد افزایش درصد 23 حدود روغن را عملکرد توانمی اوره و دامی شده پلت کود

 دامی کود تن 5/3 تیمار مقایسه با اما گرفت نادیدهاین افزایش  در را دامی کود آلی نیتروژن ثرؤم نقش
 اهمیت به وانت می شده پلت صورت به اوره کیلوگرم 100 + دامی کود تن 5/1 و اوره کیلوگرم 50 +

هاي حاصل از این پژوهش یافته برد. پی روغن عملکرد افزایش در اوره مصرف از حاصل نیتروژن نقش
) نشان داد که بیانگر پتانسیل 2009نسبت به نتایج تحقیق ماکنزي و همکاران (عملکرد روغن باالتري 

 ها ریزمغذي میان در. )12( باشدوسیله این روش در کشور ایران می گیاه دارویی بهتولید مناسب این 
کیلوگرم در هکتار)  6/431و عملکرد روغن ( )درصد 56/46(درصد روغن  بیشترین هزار در 2 تیمار

با کاربرد کیلوگرم در هکتار)  4/350و عملکرد روغن () درصد 19/42( درصد کمتریننمود. را کسب 
 و تالوت هاي یافته با تحقیق این از حاصل نتایج). 5 جدول( حاصل شدها در هزار ریزمغذي 3

 آفتابگردان روغنعملکرد و درصد  بر هاریزمغذي پاشی محلول مثبت اثرات به که) 2005( همکاران
 تنها  نه، هزار در 2 از بیشبه  هاریزمغذي پاشیمحلول افزایش  .)27( داشت مطابقت ندبود کرده اشاره

  نیز شده است. این صفات کاهش سبب بلکه شدن و عملکرد روغن درصد افزایش موجب
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پلت کردن کود دامی و شیمیایی  در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از روش
توان به اثرات ها را میهبود شاخصه را ارتقاء دهد. این بخصوصیات رشدي و عملکردي گیاتواند می

اي تلفیق کود آلی و شیمیایی و ایجاد خاصیت آزادسازي تدریجی نیتروژن با این روش مثبت تغذیه
یلوگرم اوره ک 150 + تن کود دامی 5/1توان کاربرد جموع از بین تیمارهاي آزمایشی مینسبت داد. در م

هترین خصوصیات رشدي و باالترین عملکرد روغن گیاه ها را براي دستیابی به بدر هزار ریزمغذي 2و 
  دارویی کدوي پوست کاغذي توصیه نمود.

  
 .میانگین مربعات خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد روغن کدوي پوست کاغذي -4جدول 

Table 4. Analysis of variance of morphological characteristics, oil percentage and oil yield of medical 
pumpkin. 

  میانگین مربعات

 طول بوته
Plant 
length  

 تعداد ساقه
 فرعی

Branches 
 number  

  تعداد گل
 ماده

Female 
flowers 
 number  

 تعداد میوه
 در بوته
Fruit 

number of 
plant 

درجه 
  اديآز

df  

  منابع تغییرات
S.O.V  

243.81ns  2.53ns  0.32ns  0.09ns      
 Block                                             بلوك  2 0.21**  3.83**  103.87** 9694.1**

  A(     Pelleted manure (A)( کود پلت شده  3  0.01  0.07  2.15  190.72

108.58ns  0.71ns 2.77**  0.03ns  6   ت اصلیکرخطاي               Main plot error  

31.65ns  0.23ns  0.32ns  0.01ns  2  ها ریزمغذي)B(                   Micronutrient  
 A×B               Interaction ABاثر متقابل   6 0.04 0.07  1.41  19.17

  B                                   BlockB ×بلوك  4 0.05 0.14 4.75 400.7
  B error  (remainder)     مانده)(باقی bاشتباه   12        
  Sub plot error                 خطاي کرت فرعی  16  11.4  8.3  20.8  6.9

  (%) CV                       )%( ضریب تغییرات      
**، * ،ns :س آزمون بر اساداري ، پنج درصد و عدم معنیدار در سطح احتمال یک معنیترتیب بهLSD.  

** ، * ،ns: Significant at 1% and 5% probability level and no significant based on LSD, Respectively. 
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درصـد و  خصوصیات مورفولوژیـک و  میانگین بر  شده دامی و اوره و عناصر کم مصرفاثرات کود پلت -5جدول 
 .عملکرد روغن گیاه کدوي پوست کاغذي

Table 5. Effects of different amounts of pelleted manure with urea and micronutrients on 
morphological characteristics and oil percentage and oil yield of medical pumpkin. 

Mean±SE  

 تیمارهاي آزمایشی
Treatments  

  طول بوته
متر)(سانتی  

Plant length 
(cm) 

تعداد ساقه  
 فرعی

Branches 
 number 

تعداد گل 
 ماده

Female 
flowers 
number 

 تعداد میوه
 در بوته

Fruit number 
of plant 

 درصد روغن
Oil 

Percentage  

 عملکرد روغن 
 (کیلوگرم در هکتار)
Oil yield (Kg.h-1) 

 شده دامی و اورهکود پلت
Pelleted manure and urea  

292.1±4.2b 10.4±0.4b 4.7±0.1b 1.7±0.02b 45.1±0.6a 392.27±16.5b 150 لوگرم اورهکی 
150 (kg) urea 

249.8±5.2c 7±0.3c 3.6±0.1c 2.05±0.09a 42.1±0.5a 260.61±11.1c 

53  کیلوگرم  50 + کود دامیتن
 )پلت(اوره 

50 (kg) urea + 3.5 tons 
manure (pellet) 

283.3±3.2b 9.3±0.4b 4.7±0.1b 2.03±0.06a 44.7±0.9a 392.1±14.9b 

51 اوره کیلوگرم 100 + کود دامی
 )پلت(

100 ( kg) urea + 1.5 tons 
manure (pellet) 

329.6±5.9a 15.1±0.8a 5.2±0.2a 2.16±0.06a 44.7±1a 481.82±21a 

51  کیلـوگرم   150 + کود دامـی
  )پلت(اوره 

150 ( kg) urea + 1.5 tons 
manure 

 عناصر کم مصرف
Micronutrients  

291±9a 10±0.9a 4.4±0.2b 1.96±0.06a 43.8±0.5b 363.02±26.6b 1 در هزار عناصر کم مصرف 
1000 ppm 

289.9±10.5a 10.6±1a 5.1±0.2a 2.07±0.05a 46.5±0.8a 431.64±27.8a 2 در هزار عناصر کم مصرف 
2000 ppm 

285.3±8a 10.2±1a 4.2±0.1b 2.01±0.07 a 42.1±0.5c 350.44±20.3b 3 در هزار عناصر کم مصرف 
3000 ppm 

  .باشدنمی دار معنی LSD به روش درصد 5 سطح در آماري لحاظ از هستند مشترك حرف داراي که ستون ي هرها میانگین
Means of each column that have same letter have no difference at 5% probability based on LSD. 
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  گیري کلینتیجه
در  2ی و دام تن کود 5/1 + اوره یلوگرمک 150در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد 

ها بهترین خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن را در گیاه دارویی کدوي هزار ریزمغذي
  نماید.پوست کاغذي حاصل می
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