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  کاغذي  واکنش صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و عملکرد کدوي پوست
)Cucurbita pepo L. دور آبیاري و کود نیتروژن تلفیقی) به مدیریت   

  
  2و مجید بابایی *1ئی جواد حمزه

 آموخته دانش2، سینا، همدان، ایران بوعلی دانشگاه کشاورزي، دانشکده نباتات، اصالح و استادیار گروه زراعت1
 سینا، همدان، ایران  بوعلی دانشگاه کشاورزي، نباتات، دانشکده اصالح و ارشد زراعت، گروه زراعت کارشناسی

  21/10/94؛ تاریخ پذیرش:  28/3/94تاریخ دریافت: 
 1چکیده

هاي آن  کاغذي از گیاهان دارویی تازه وارد شده به کشور است که بذر و فرآورده پوستکدوي  سابقه و هدف:
سازي، داروها کاربرد دارد. با توجه به اهمیت کدوي پوست کاغذي در صنایع بسیاري از بیماري درمان در

دي این گیاه، آزمایش حاضر با هاي اخیر و نبود اطالعات کافی در مورد نیاز کو افزایش خشکسالی در سال
هدف بررسی اثرات دور آبیاري و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و 

  عملکرد بذر این گیاه دارویی انجام گرفت. 
  

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در  هاي خرد شده با طرح پایه بلوك صورت کرت آزمایش به ها: مواد و روش
، 9، 6اجرا شد. دور آبیاري ( 1392-93سینا در سال زراعی  زرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلیم

کیلوگرم نیتروژن در هکتار)  240و  180، 120، 60هاي اصلی و سطوح نیتروژن (صفر،  روز) در کرت 15و  12
تیمار آبیاري پس از اي بود و اعمال  آبیاري مزرعه به روش جوي و پشتههاي فرعی قرار گرفتند.  در کرت

 دهی مصرف شد. صفات کود اوره نیز در سه مرحله کاشت، گلدهی و میوهصورت گرفت. استقرار کامل گیاه 

، تعداد برگ و میوه در بوته، تعداد دانه در میوه، در ساقه اصلی شامل طول بوته، تعداد گره و شاخه بررسی مورد
  متر بودند. ائت کلروفیلدانه، عملکرد بذر و قر وزن صد

  

، تعداد برگ و میوه در در ساقه اصلی بر طول بوته، تعداد گره و شاخه نتایج نشان داد که اثر تیمارها ها: یافته
شد. اثر متقابل تیمارها نیز  دار متر معنی دانه، عملکرد بذر و قرائت کلروفیل بوته، تعداد دانه در میوه، وزن صد

                                                
  j.hamzei@basu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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ترین میزان  کم ترین و دار شد. بیش قه اصلی و تعداد دانه در میوه بر بقیه صفات معنیجز تعداد شاخه در سا به
دوره در کیلوگرم نیتروژن  180 از تیمار ترتیب مترمربع) به گرم در 26/25و  84/84همانند عملکرد بذر (صفات 
دور در کیلوگرم نیتروژن  180دست آمد. تیمار  روز به 15روز و عدم کاربرد نیتروژن در دوره آبیاري  6آبیاري 
دار نداشت. بروز تنش خشکی  معنی اختالفروز  9دور آبیاري در کیلوگرم نیتروژن  180روز با تیمار  6آبیاري 

علت کاهش در  ویژه مراحل زایشی به خصوص نیتروژن در طی مراحل مختلف نمو به و کمبود عناصر غذایی به
ل دوره فتوسنتز و انتقال مواد حاصل از فتوسنتز جاري و همچنین کاهش سهم انتقال میزان کلروفیل، کاهش طو

  شود. مجدد مواد ذخیره شده، موجب کاهش در اجزاي عملکرد و در نهایت کاهش عملکرد بذر می
  

دور بذر در تیمار  عملکرد ترین بیش که داد نشان آزمایش این از دست آمده به کلی، نتایجطور به گیري: نتیجه
روز  9دست آمد، ولی بین این تیمار با تیمار دور آبیاري  کیلوگرم نیتروژن به 180روز به همراه مصرف  6آبیاري 

بیان توان  ، میبنابرایننداشت.  وجود داري  معنی تفاوت آماري نظر کیلوگرم نیتروژن از 180به همراه مصرف 
جویی در مصرف آب  تواند ضمن صرفه هکتار می در وژننیتر کیلوگرم 180 کاربرد روز و 9آبیاري  که دور نمود

  .ندبخشی نیز تولید ک ویژه از جانب کود نیتروژن، عملکرد رضایت و کاهش هزینه تولید به
 

    ، وزن بذرگیاه دارویی، مدیریت مصرف منابعآبیاري،  شناسی، کم ریخت کلیدي: هاي واژه
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 مقدمه
 گیاهان این از استفاده داشته و کشاورزي سنتی نظام در ايویژه جایگاه دیرباز از دارویی گیاهان

قرار گرفته است.  سنتی طب متخصصان توجه مورد کهن روزگاران ها ازبیماري درمان و پیشگیري براي
 داروهاي مصرف به عمومی رویکرد شیمیایی، داروهاي جانبی عوارض شدن مشخص دلیل به امروزه
) یکی از گیاهان .Cucurbita pepo L( کاغذي پوستکدوي  .)12( است افزایش حال در گیاهی

آید و در  یافته به حساب می دارویی و بسیار ارزشمند در صنایع داروسازي اکثر کشورهاي توسعه
   ). 22هاي اخیر از آمریکا وارد ایران شده است ( سال

ساله، داراي  یکباشد و گیاهی علفی، کاغذي گیاهی متعلق به خانواده کدوئیان می کدوي پوست
هاي زیادي در طب سنتی هاي این گیاه کاربرد). روغن موجود در دانه3دار است ( ساقه خزنده و کرك

اي، هیپرتروفی پروستات، التهابات معده، هاي رودهتوان به درمان کرمها می و مدرن دارد که از جمله آن
هاي متداول خون، جلوگیري از لختهروده و تصلب شرایین، کاهش سطح کلسترول با چگالی پایین و 

  ). 20هاي مثانه و کلیه اشاره کرد (انقباضات نامنظم قلب، کاهش خطر تشکیل سنگ
هاي گوناگون قرار دارند و در این میان، کمبود آب از گیاهان در طول زندگی خود در معرض تنش

 .باشد جمله ایران می خشک، از ترین مشکالت در تولید محصوالت زراعی مناطق خشک و نیمه بزرگ
گرفته است،  انجام جامعی و وسیع هاي پژوهش زراعی محصوالت بر آبیاري اثر مورد در که وجود این اب

) در 2004است. شوبهار و همکاران ( نشده مطالعه خوبی به شرایطی چنین در دارویی گیاهان رفتار اما
اجزاي عملکرد و عملکرد دانه در شرایط تنش بررسی روي گیاه همیشه بهار دریافتند که ارتفاع بوته، 

یاري ند که با افزایش فاصله آببیان نمود) 2008مانی و همکاران (. رح)27( خشکی کاهش یافت
. در بررسی دیگري که با اعمال )24( دانه گیاه همیشه بهار کاهش یافتعملکرد گل، دانه و وزن هزار

عمل آمد، تفاوت  ان، اسفرزه، همیشه بهار و بابونه بهگلی، بومادر تنش خشکی روي گیاهان دارویی مریم
هاي هوایی و طول بوته  داري در صفات ماده خشک تولیدي، وزن ریشه، طول ریشه، وزن اندام معنی

ترین میزان در شرایط  ترین میزان این صفات در شرایط آبیاري کامل و کم که بیش طوري حاصل شد. به
 . )13تنش شدید خشکی به وجود آمد (

خاك نظیر کود شیمیایی، در افزایش عملکرد  هدهند هاي کشاورزي بهبودامروزه کاربرد نهاده
ی یمحصوالت زراعی اهمیت زیادي پیدا کرده است. هر چند کاربرد مقادیر مناسب کودهاي شیمیا

زیاد  مدت کمک کند، ولی استفاده از مقادیر تواند به افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان در کوتاه می
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دهد، بلکه باعث تجمع این مواد در خاك و کود شیمیایی نه تنها واکنش در مقابل کودها را کاهش می
تنش . )20از بین رفتن برخی موجودات خاکزي، نفوذ به منابع آب زیرزمینی و آلودگی آن خواهد شد (

تنش کمبود عناصر  ها مخصوصاً خشکی عالوه بر اثر منفی بر عملکرد، باعث بروز یا تشدید سایر تنش
در بین عناصر غذایی نیز نیتروژن نقش بسیار مهمی را در تولید گیاهان بر  .شودغذایی براي گیاه می

کننده تولید گیاهان است. در شرایط کمبود آب در خاك کمبود آن یکی از عوامل محدود عهده دارد و
شود که تناسب مطلوبی بین یی خصوصاً نیتروژن کاهش یافته و این امر باعث میجذب عناصر غذا

رویه نیتروژن که تأثیري بر روي عملکرد  میزان فراهمی آب و مصرف کود برقرار گردد تا از مصرف بی
  در بررسی اثر سطوح نیتروژن  )2011نسب و همکاران ( افتخاري ).14دانه ندارد، خودداري گردد (

در کشت مخلوط با  کاغذي تخمهکدوي  کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر عملکرد 125و  100، 75، 0(
از  کاغذي پوستترین عملکرد دانه و شاخص برداشت کدوي  عدس و نخود، گزارش کردند که بیش

ترین و  ) نیز بیش2012زاده ( احسانآقایی و . )6( دست آمد کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 100مصرف 
  کیلوگرم  220ترتیب از تیمار مصرف  کاغذي به تخمهکدوي  ترین شاخص کلروفیل را در گیاه کم

بررسی اثر  ) در2007(و همکاران  پوري قلی .)1( در هکتار و عدم مصرف نیتروژن گزارش کردند
هکتار) بر کدوي  در نیتروژن خالص کیلوگرم 200 و 100، 50نیتروژن (صفر،  سطوح مختلف کود

 کاربرد از هزاردانه وزن و دانه عملکرد تعداد میوه، وزن تر میوه، ترین بیش که کاغذي، دریافتند پوست
که در اثر مصرف بهینه کود  بیان نمودنداین پژوهشگران  .)9( آمد دست کیلوگرم نیتروژن به 200

، تعداد میوه در بوته، عملکرد میوه، عملکرد بذر و اجزاي کاغذي تخمهکدوي در زراعت  نیتروژن
   یافت.ویشی و زایشی، افزایش در نتیجه ایجاد تعادل بین رشد رعملکرد آن 

توجهی در صنایع داروسازي دارد و سطح زیر کشت آن در  کاغذي نقش قابل پوستگیاه کدوي 
زیادي در خصوص  هاي پژوهشجود، در این منطقه تاکنون استان همدان رو به گسترش است. با این و

، با توجه بنابرایننگرفته است.  ت این گیاه انجامسازي مصرف آب آبیاري و کود نیتروژن در زراع بهینه
هاي پرمصرف از جمله آب آبیاري و کود ویژه از نظر نهادههاي کشاورزي بهبه اهمیت مدیریت سامانه

حاضر با هدف بررسی اثرات دور آبیاري و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی  پژوهشنیتروژنی، 
   صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه این گیاه دارویی انجام گرفت.
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  ها مواد و روش
  هاي کامل تصادفی در سه تکرار  كهاي خرد شده با طرح پایه بلو کرتصورت  به این آزمایش

دستجرد از  روستاي در سیناي همدان واقع بوعلی دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در
 و شمالی عرض دقیقه 1 و درجه 35 شرقی، طول دقیقه 31 و درجه 48توابع شهرستان بهار واقع در 

قبل از اجراي آزمایش از عمق . گرفت انجام 1392-93 زراعی سال در دریا سطح از ارتفاع متر 1690
برداري شد  متري محل آزمایش جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك نمونه سانتی 30تا  0

  ). 1(جدول 
  

 . آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول
Table 1. Soil physical and chemical characteristics of the experimental site.  

 بافت خاك
Textures 

 اسیدیته
pH 

  هدایت الکتریکی
موس بر  (میلی

  متر) سانتی
EC (mmhos/cm) 

  کربن آلی
 (درصد)

Organic 
matter (%) 

  نیتروژن کل
  (درصد)

Total nitrogen 
(%) 

  جذب فسفر قابل
 ام) پی (پی

Available 
phosphorous 

(ppm) 

  جذب پتاسیم قابل
  ام) پی (پی

Available 
potassium 

(ppm) 
  401  4.17  0.07  0.78  0.27  7.65  لومی

  
و  12، 9، 6ترتیب  به: I4و  I1 ،I2 ،I3( تیمارهاي مورد بررسی شامل دور آبیاري در چهار سطح

، 60، 0ترتیب  : بهN5و  N1 ،N2 ،N3 ،N4( هاي اصلی و کود نیتروژن در پنج سطح روز) در کرت 15
هاي فرعی قرار گرفت.  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) در کرت 240و  180، 120

. کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل مصرف شد 170در زمان کاشت و بر اساس نتایج تجزیه خاك، 
از مؤسسه پاکان بذر بذور آن بود که  Cucurbita pepo L. var. styriacaرقم مورد مطالعه 

دعفونی شدند و ضدر هزار  1به نسبت کش مانکوزب  اصفهان تهیه شد. بذرها قبل از کاشت با قارچ
ها انجام گرفت. در هر  ماه در محل داغاب پشته کاري و در نیمه اول خرداد صورت خشکه کاشت به

 30متر و روي ردیف  سانتی 150متر با فاصله بین ردیف  6ردیف کاشت به طول  5کرت آزمایشی 
ها  و کرت متر 2ها  كمنظور جلوگیري از اختالط اثر تیمارها بین بلو متر در نظر گرفته شد. به سانتی

   متر فاصله ایجاد شد. 5/1
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اعمال تیمارهاي دور آبیاري پس از استقرار کامل گیاه و مصرف نیتروژن در سه مرحله همراه با 
دهی صورت گرفت. در طول دوره  درصد میوه 50درصد گلدهی و  50اولین آبیاري پس از کاشت، 

صورت دستی کنترل شدند.  هاي هرز به ها، علف قهرشد و در مراحل چهار برگی و اوایل رشد طولی سا
دهی تعداد سه بوته از هر کرت انتخاب و میانگین صفات طول بوته، تعداد گره  در اواسط مرحله میوه

. برداشت گیري و ثبت شد در ساقه اصلی، تعداد شاخه در ساقه اصلی و تعداد برگ در بوته اندازه
 5دستی انجام گرفت. در این مرحله، با حذف اثرات حاشیه، صورت  محصول در نیمه اول مهرماه به

وته، تعداد هاي وسط هر کرت انتخاب و صفاتی از جمله تعداد میوه در ب طور تصادفی از ردیف بوته به
گیري عملکرد و اجزاي عملکرد   دانه و عملکرد دانه تعیین گردید. براي اندازهدانه در میوه، وزن صد

 سایه در و دانه استخراج سپس و شد توزین جداگانه کرت هر به مربوط ايه میوه برداشت، پس از
 میوه در دانه دانه و تعداد تا عملکرد شدند شمارش و توزین ها دانه شدن، خشک از پس شد. خشک
تایی از بذور هر واحد آزمایشی انتخاب و پس  100نمونه  4دانه،  100براي تعیین وزن . دوش حاصل

دانه و بر حسب گرم در نظر گرفته شد. پس از  100عنوان وزن  نمونه به 4وزن از توزین میانگین 
 با کلروفیل قرائت شاخصدهی بود،  که مصادف با اواسط میوه؛ دهی اعمال آخرین تیمار کود

 Minoltaمارك  SPAD502( متر دستگاه کلروفیل توسط یافته  توسعه برگ آخرین برداري از نمونه
ترتیب که از هر واحد آزمایشی تعداد سه بوته انتخاب و  گیري شد. بدین اندازه) ساخت کشور ژاپن

گیري شد و میانگین اعداد  بار اندازه شاخص کلروفیل با استفاده از دستگاه مذکور براي هر بوته چهار
. تجزیه و تحلیل متر کرت مورد نظر به ثبت رسید عنوان شاخص قرائت کلروفیل دست آمده به به

و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با  SAS6.12افزار آماري  دست آمده از طریق نرم ي بهها داده
 Excelافزار  از نرمنیز براي رسم نمودارها در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت.  LSDآزمون 

  استفاده شد.
  

 نتایج و بحث
، تعداد برگ و میوه در ساقه اصلی بر طول بوته، تعداد گره و شاخه ساده دور آبیاري و نیتروژناثر 

کاغذي  پوست يمتر کدو دانه، عملکرد دانه و قرائت کلروفیل در بوته، تعداد دانه در میوه، وزن صد
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جز تعداد شاخه در ساقه اصلی و تعداد دانه در میوه بر  شد. اثر متقابل آبیاري در نیتروژن نیز به دار معنی
   .)4 و 2 هاي (جدول  دار شد بقیه صفات معنی

ترین طول بوته از  این بود که بیش بیانگرمقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاري در نیتروژن : طول بوته
داري  معنیاختالف  I2N5 و I1N4، I2N4دست آمد که با تیمارهاي  متر) به سانتی I1N5 )66/268تیمار 

حاصل شد که در  I4N1متر) نیز از تیمار  سانتی 123ترین میزان این صفت ( از لحاظ آماري نداشت. کم
 در اختالل با خشکی، تنش). 3جدول درصدي برخوردار بود ( 52از کاهش  I1N5مقایسه با تیمار 

 از مانع رشد، حال در هايبخش به ارائه جهت پرورده مواد تولید کاهش و فتوسنتزي فرآیندهاي
افزایش رشد  زمان در خشکی تنش افزایش عالوه به د.گرد می گیاه کامل ژنتیکی پتانسیل به دستیابی

 در و یابد افزایش بوته در زمینی و هوایی بخش بین آب جذب براي رقابت شود می سبب گیاه طولی
 فتوسنتزي مواد نتیجه در و دهد اختصاص ریشه به را فتوسنتزي مواد از تري بیش سهم گیاه رقابت، این
از ). 28شود (می بوته طول کاهش باعث امر این که رسیده، ساقه جمله از هوایی بخش به تري کم

 قرار آب و غذایی میزان عناصر تأثیر تحت شدیداً دیگر زایشی یا رویشی اندام هر مانند بوته طرفی، طول
 بر تأثیر طریق از نیتروژن خصوص به کافی غذایی عناصر و آب به گیاه که دسترسی طوري به گیرد، می

 طول بوته ). کاهش8باشد (می مؤثر بسیار بوته افزایش طول در هاسلول شدن بزرگ و تقسیم روي
اثر تنش خشکی و تنش ناشی از کمبود نیتروژن توسط سایر پژوهشگران نیز  درکاغذي  کدوي پوست

ها  این پژوهشگران کاهش طول بوته کدو را به کاهش طول میانگره ).31و  21گزارش شده است (
   نسبت دادند.

با مقایسه میانگین اثر متقابل عوامل مورد بررسی مشخص گردید که تیمار  :ره در ساقهتعداد گ
I1N5 خود اختصاص داد که با تیمارهاي  بهگره در بوته) را  42(تعداد گره ترین  بیشI1N5   

  گره در  11با  I4N1ترین میزان این صفت به تیمار  . کمدر یک گروه آماري بودند I2N5و 
درصد کاهش داد  80/73تعداد گره در ساقه را  I1N5بوته تعلق گرفت که در مقایسه با تیمار 

   گیاه در برگ تعداد زیرا است، برخوردار زیادي اهمیت از گیاه ساقه در گره ). تعداد3جدول (
   . در)28( شود می گیاه فتوسنتز افزایش نتیجه در و نور جذب افزایش باعث و کند می تعیین را

تأثیر  تحت آن کمبود نیتروژن و به تبع تنش خشکی از طریق کمبود محتوي رطوبتی خاك واقع
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   تعداد و در نتیجه آن طول بوته کاهش اي این عنصر به داخل گیاه، باعث کاهش انتشار توده
) مطابقت دارد. 2008هاي شائو و همکاران ( ساقه شده است. نتایج این آزمایش با یافته گره در

دلیل کاهش تعداد گره در ساقه خربزه را به کاهش طول بوته، کاهش تقسیم سلولی و ها  آن
ها در اثر کاهش پتانسیل آب در شرایط تنش خشکی نسبت  دلیل بسته شدن روزنه فتوسنتز گیاه به

   .)26( دادند
  

  . کاغذي پوستهاي مورفولوژیک کدوي  تجزیه واریانس اثر دور آبیاري و کود نیتروژن بر برخی شاخص -2جدول 
Table 2. Analysis of variance for the effect of irrigation intervals and nitrogen fertilization on 
some morphological traits of pumpkin.  

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
 آزادي

df 

 میانگین مربعات

  طول بوته
Plant  
height 

  تعداد گره
  ساقه اصلی در

Node number/ 
main stem 

  تعداد شاخه
 در ساقه اصلی

Branch number/ 
main stem 

  تعداد برگ
 در بوته

Leaf number/ 
plant 

  تکرار
Replication 

2 1270.01 15.94 1.01 62.61 

  آبیاري
Irrigation (I) 

3 26456.01**  1003.65** 16.01** 3525.32**  

  خطاي اصلی
Main error 

6 296.37 17.26 0.28 50.48 

  نیتروژن
Nitrogen (N) 

4 5401.48**  386.55**  11.21**  1220.62**  

  نیتروژن × آبیاري
I × N 

12 129.21**  17.33**  0.10ns 107.76**  

  خطاي فرعی
Sub error 

32 62.03 3.57 0.12 18.30 

  )درصدضریب تغییرات (
CV (%) 

 3.92 7.73 11.01 10.74 

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و . 
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
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 .کاغذي پوستکدوي  صفات مورفولوژیک برخی بر نیتروژن مختلف متقابل آبیاري و سطوح اثر میانگین مقایسه - 3جدول 
Table 3. Mean comparison of the Irrigation and Nitrogen interaction on morphological traits  
of pumpkin. 

 دور آبیاري (روز)
Irrigation interval  

(day) 

   نیتروژن
  (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg/ha) 

 متر) یتبوته (سان ارتفاع
Plant height  

(cm) 

 تعداد گره در ساقه
Node umber/ 

main stem 

 تعداد برگ در بوته
Leaf number/ 

plant 

I1 

N1 209.33 e 25.00 ef 37.21def 
N2 230.00 c 23.26 fg 40.00 d 
N3 246.33 b 26.26 def 57.66 b 
N4 258.00 ab 39.33 a 67.66 b 
N5 268.66 a 42.00 a 70.33 a 

I2 

N1 191.66f 19.66 h 32.00 fgh 
N2 208.66 e 23.26 fg 38.00 def 
N3 225.66 c 26.26 def 49.33 c 
N4 249.00 ab 34.73 b 63.33 ab 
N5 258.00 a 39.00 a 65.33 a 

I3 

N1 163.00 h 16.33 ij 26.16 hi 
N2 172.00gh 18.73 hi 30.83 gh 
N3 181.00 fg 21.33 gh 32.50 efgh 
N4 194.00 f 24.13 efg 39.16 de 
N5 215.33 de 26.46 de 42.83 cd 

I4 

N1 130.00 k 11.00 k 16.83 j 
N2 141.33 jk 12.33 k 17.83 j 
N3 149.66 ij 13.66 jk 19.83 ij 
N4 160.66 hi 15.66 ij 23.50 ij 
N5 165.33 h 20.00 h 26.16 hi 

 درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون  هاي داراي حروف مشترك در هر ردیف، اختالف معنی میانگین *

)I1  تاI4 :روز و  15و  12، 9، 6ترتیب دور آبیاري  بهN1  تاN5کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240و  180، 120، 60صفر، ترتیب  : به .(  
* Means within a row followed by the same letters are not significantly different at α=0.05 (I1-I4: 6, 9, 12 
and 15 days irrigation interval, respectively and N1-N5: 0, 60, 120, 180 and 240 kg N ha-1, respectively).  

 
  روز از تعداد شاخه در ساقه اصلی  15به  6با افزایش دور آبیاري از : تعداد شاخه در ساقه اصلی

شاخه در بوته) به تیمار  22/4ترین تعداد شاخه در ساقه اصلی ( ). بیش1درصد کاسته شد (شکل  55
I1  6(دور آبیاري  (تعلق گرفت که از لحاظ آماري با تیمار روزI2  دوره آبیاري)روز) تفاوت  9

درصد کاهش نسبت به  21/55) با شاخه در بوته 89/1ترین میزان این صفت ( کمداري نداشت.  معنی
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) در 3طور که مشخص گردید، با کاهش طول بوته (جدول  اختصاص داشت. همان I4به تیمار  I1تیمار 
هاي سایر پژوهشگران که  اثر تنش خشکی تعداد شاخه در ساقه اصلی کاهش یافت. این نتایج با یافته

در بررسی اثر  ).7داد شاخه در بوته را به تنش خشکی ارتباط دادند، همسو است (علت کاهش تع
ترین تعداد شاخه  ترین و کم سطوح نیتروژن بر تعداد شاخه در ساقه اصلی نیز مشخص گردید که بیش

). 1تعداد شاخه در ساقه اصلی) تعلق گرفت (شکل  87/1و  26/4(با  N1و  N5ترتیب به تیمارهاي  به
   ).1دار نداشت (شکل  از نظر این ویژگی تفاوت معنی N4با تیمار  N5تیمار 
دنبال کمبود نیتروژن، نتیجه کاهش ساخت و  رسد که دلیل کاهش تعداد شاخه فرعی به نظر می به

ها است که باعث کاهش  فتوسنتزي به آن هاي ایجادکننده شاخه و کاهش تخصیص مواد تحریک آغازه
است.  آمده دست به) 2013( توسط اولوید و همکاران مشابهی نتایج). 5است (تعداد شاخه جانبی شده 

کاغذي در تیمار کاربرد  کدوي پوست هاي فرعی در بوتهدلیل افزایش تعداد شاخه پژوهشگراناین 
ها، مواد مغذي و در نتیجه افزایش رشد رویشی و افزایش طول  را به افزایش کربوهیدراتنیتروژن 

   ).21دادند (بوته گیاه نسبت 
  

  
  دور آبیاري (روز)                نیتروژن (کیلوگرم بر هکتار)                                     

  

: I4تا  I1( کاغذي مقایسه میانگین اثر دور آبیاري و نیتروژن بر تعداد شاخه در ساقه اصلی کدوي پوست - 1شکل 
  ).کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240و  180، 120، 60صفر، ترتیب  : بهN5تا  N1روز و  15و  12، 9، 6ترتیب دور آبیاري  به

Figure 1. Means comparison for the effect of irrigation intervals and nitrogen on branch 
number/main stem of pumpkin (I1-I4: 6, 9, 12 and 15 days Irrigation interval, respectively and 
N1-N5: 0, 60, 120, 180 and 240 kg N ha-1, respectively).  
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ترین تعداد برگ  مشخص گردید که بیش آبیاري در نیتروژندر بررسی اثر متقابل : برگ در بوته تعداد
یک گروه  در I2N5 و I2N4تعلق گرفت که با تیمارهاي  I1N5عدد به تیمار  33/70در بوته معادل 

مشاهده شد،  I4N1برگ در بوته) نیز در تیمار  83/16ترین میزان این ویژگی ( آماري قرار داشتند. کم
درصد کاهش  06/76کاغذي را  تعداد برگ کدوي پوست I1N5که این تیمار در مقایسه با تیمار  طوري به

ها  هاي اولیه برگ و تمایز آن رسد که کمبود آب و نیتروژن روي تشکیل سلول نظر می به. )3داد (جدول 
علت  ). کاهش تعداد برگ در بوته به17تأثیر گذاشته و سبب کاهش تعداد برگ در بوته شده است (

گیاه دارویی کرچک نیز گزارش  ) در2009کمبود آب و نیتروژن قابل دسترس توسط ولد و همکاران (
  .)30( نسبت دادند 1کننده برگهاي ایجاد این امر را به کاهش تولید آغازي ها دلیل شده است. آن

به  میوه ترین تعداد مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاري در نیتروژن نشان داد که بیش: تعداد میوه در بوته
در یک گروه آماري  I2N4و  I1N5اختصاص داشت که با تیمارهاي  میوه در بوته) I1N4 )11/1تیمار 

دست آمد که نسبت به  هبوته) بمیوه در  I4N1 )66/0ترین میزان این صفت از تیمار  قرار داشتند. کم
نظر  ). به5(جدول  دار نداشت تفاوت معنی I4N2درصد کاهش داشت و با تیمار  I1N4 41تیمار 

افشانی و  رسد که محدودیت آبیاري و نیتروژن در طول دوره رشد گیاه از طریق اختالل در گرده می
 و همکاران عمران شده است. آل کوتاه کردن طول دوره رشد گیاه موجب کاهش تعداد میوه در بوته

) گزارش نمودند که کاهش آب قابل دسترس به موجب کاهش شاخص سطح برگ و فتوسنتز 2005(
. همچنین، قابل ذکر است که )2( را کاهش دهدکاغذي  کدوي پوستتواند تعداد میوه در بوته  می

رم در هکتار باعث کاهش کیلوگ 180افزایش میزان مصرف نیتروژن در تیمارهاي آبیاري به بیش از 
رسد که علت کاهش تعداد میوه در بوته تولید فراوان شاخ و برگ، بر اثر  نظر می تعداد میوه شد. به

هاي جوان همانند یک مخزن قوي عمل کرده و  افزایش کود نیتروژن باشد که موجب شده شاخ و برگ
هاي رویشی به  نتیجه تمایز جوانه سمت خود جذب کنند و در مواد غذایی سنتز شده در فتوسنتز را به

زایشی را مختل کرده و میوه تشکیل نشود. همچنین، با افزایش سطح برگ تا حد مطلوب، میزان 
با مصرف نیتروژن زیاد،  که، افزایش بیش از حد شاخص سطح برگ رود. در حالی عملکرد باال می

هاي قارچی و کاهش فتوسنتز کانوپی شده  ها روي یکدیگر باعث ایجاد بیماري اندازي برگ دلیل سایه به

                                                
1- Primordia 
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 ). در مطالعه ریگس و رینرس14شود ( که این امر به کاهش تولید و عملکرد میوه و دانه منجر می
از طریق تحریک رشد  کیلوگرم به باال) 180( مشخص شد که کاربرد بیش از حد نیتروژن )1997(

    .)25( گردید مسماییبوته کدو  رویشی و تأخیر در رشد زایشی باعث کاهش تعداد میوه در
  

متر در کدوي  کلروفیل قرائتتجزیه واریانس اثر دور آبیاري و نیتروژن بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و  - 4جدول 
  . کاغذي تخم

Table 4. Analysis of variance for the effect of irrigation intervals and nitrogen fertilization on 
yield components, yield and chlorophyll meter reading in pumpkin.  

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
 آزادي

df 

  میانگین مربعات 
(MS) 

  تعداد میوه 
 در بوته

fruit number/ 
plant  

  تعداد دانه 
  در میوه

seed number/ 
fruit  

وزن 
 دانهصد

100-seed 
weight 

  عملکرد 
  دانه

Grain 
yield  

شاخص 
  کلروفیل

Chlorophyll 
index  

  تکرار
Replication 

2 0.0070 320.03 0.10 5.64 43.55 

  آبیاري
Irrigation (I) 

3 0.2000**  13992** 7.31**  4292.61**  1877.89** 

  خطاي اصلی
Main error 

6 0.0072 2509 0.22 96.85 26.88 

  نیتروژن
Nitrogen (N) 

4 0.0800** 23239** 1.67** 1086.11**  252.24** 

  نیتروژن × آبیاري
I × N 

12 0.0010*  106.32ns 0.04** 46.30*  7.10* 

  خطاي فرعی
Sub error 

32 0.0008 336/97 0.01 21.35 1.96 

  )درصدضریب تغییرات (
CV (%) 

 3.27 8.86 1.07 8.55 3.22 

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و . 
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
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 . کاغذي کدوي تخم صفات زراعی برخی بر نیتروژن مختلف متقابل آبیاري و سطوح اثر میانگین مقایسه -5جدول 
Table 5. Mean comparison of the Irrigation and Nitrogen interaction on agronomic traits  
of pumpkin.  

 دور آبیاري
  (روز)

Irrigation 
interval (day) 

  نیتروژن
  (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg/ha) 

  تعداد میوه
 در بوته

Fruit number/ 
plant 

دانه وزن صد
  (گرم)

100-seed 
weight (g) 

  عملکرد دانه
  مربع)(گرم در متر

Grain yield 
(g/m-2) 

  متر قرائت کلروفیل
Chlorophyll 

meter reading 

I1 

N1 0.88 ef 13.30 cd 54.27 f 49.10 ef 
N2 0.92 e 13.42 c 63.39 de 53.39 cd 
N3 1.00 b 13.78 b 72.01 bc 55.00 bc 
N4 1.11 a 14.11 a 84.84 a 56.33 ab 
N5 1.06 a 14.12 a 79.64 ab 58.00 a 

I2 

N1 0.80 g 12.93 e 46.66 gh 40.67f 
N2 0.87 f 13.66 d 56.81 ef 49.94 f 
N3 0.95 cd 13.50 c 67.64 cd 51.37 de 
N4 1.06 a 14.04 a 77.23 ab 54.90 bc 
N5 0.98 b 14.08 a 73.76 bc 56.36 ab 

I3 

N1 0.74 hi 12.46 gh 38.70 hi 31.36 jk 
N2 0.77 gh 12.66 gf 43.96 gh 35.90 i 
N3 0.81 g 12.75 ef 49.26 fg 40.60 h 
N4 0.95 g 12.93 e 56.16 ef 43.00 g 
N5 0.86 f 13.17 d 53.00 f 43.20 g 

I4 

N1 0.66 j 11.78 k 25.26 k 24.56 l 
N2 0.69 ij 12.06 j 29.56 jk 26.56 m 
N3 0.73 hi 12.21 ij 34.13 ij 30.47 k 
N4 0.79 g 12.42 hi 37.98 hi 32.98 j 
N5 0.77 gh 12.73 ec 38.03 hi 32.36 jk 

 درصد ندارند 5در سطح احتمال  LSDداري بر اساس آزمون  هاي داراي حروف مشترك در هر ردیف، اختالف معنی میانگین *

)I1  تاI4 :روز و  15و  12، 9، 6ترتیب دور آبیاري  بهN1  تاN5کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240و  180، 120، 60صفر، ترتیب  : به .(  
* Means within a row followed by the same letters are not significantly different at α=0.05 (I1-I4: 6, 9, 12 
and 15 days irrigation interval, respectively and N1-N5: 0, 60, 120, 180 and 240 kg N ha-1, respectively).  

  
دانه  96/231تعداد دانه در میوه ( ترین بیش بر اساس مقایسه میانگین دور آبیاري، :تعداد دانه در میوه
داري از لحاظ آماري   اختالف معنی I3 و I2به خود اختصاص داد که با تیمار  I1در میوه) را تیمار 

در  دست آمد که به I4 تیمار دانه در میوه بود از 79/164که معادل ترین میزان این ویژگی  . کمنداشت
رسد که بروز  نظر می به ).2شکل ( داد کاهشدرصد  95/28تعداد دانه در میوه را  I1 مقایسه با تیمار
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تنش خشکی از طریق کاهش ظرفیت فتوسنتزي گیاه باعث کاهش تعداد دانه در میوه شده است. 
کاغذي با کاهش دسترسی به آب کاهش پیدا کرد  تعداد دانه در میوه کدوي تخمه گزارش شده است که

ها کاهش تولید  آن) با نتایج این آزمایش مطابقت دارد. 2010). همچنین، نتایج دانشیان و همکاران (2(
بیان ) 2002( وژاز طرفی،  .)5( را علت این امر دانستند در شرایط خشکی مواد فتوسنتزي توسط گیاه

که کمبود مواد قابل انتقال در تیمار تنش خشکی در مرحله زایشی باعث سقط جنین شده که در نمود 
از صفر نیتروژن  مصرف کود شیمیایی. با افزایش )33( شودنهایت، باعث کاهش تعداد دانه در گیاه می

ترین میزان این ویژگی  ) و بیش2کیلوگرم در هکتار، تعداد دانه در میوه افزایش یافت (شکل  240به 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار) تعلق گرفت که از لحاظ آماري با تیمار  240( N5 ) به تیماردانه 83/216(

N2 ،N3  وN4 در حرکت براي گرده دانه نیاز موردپروتئین  با تأمین ننیتروژ دار نداشت.تفاوت معنی 
 مؤثر، افشانی زمان گردهمدت  افزایش تخمک و عمر طول افزایش تخمک، به رسیدن و خامه طول
هاي آرویی و همکاران  نتایج آزمایش حاضر با یافته .)24دهد ( را افزایش می میوه در دانه تعداد

هاي بنیادي و افزایش  ها افزایش تعداد سلول هماهنگ است. آنکاغذي  ) بر روي کدوي تخمه2001(
   .)3( مواد فتوسنتزي را دلیل افزایش تعداد دانه در میوه گزارش کردند

  

  
  دور آبیاري (روز)                    نیتروژن (کیلوگرم بر هکتار)                                    

  
  

ترتیب دور  به: I4تا  I1( کاغذي آبیاري و نیتروژن بر تعداد دانه در میوه کدوي پوستمقایسه میانگین اثر دور  -2شکل 
  ). کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240و  180، 120، 60صفر، ترتیب  : بهN5تا  N1و  روز 15و  12، 9، 6آبیاري 

Figure 2. Means comparison for the effect of irrigation intervals and nitrogen on seed 
number/fruit of pumpkin (I1-I4: 6, 9, 12 and 15 day’s irrigation interval, respectively and  
N1-N5: 0, 60, 120, 180 and 240 kg N ha-1, respectively).   
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که از لحاظ آماري با  دست آمد به I1N5گرم) از تیمار  12/14دانه (ترین وزن صد بیش: وزن صد دانه
گرم  78/11دانه نیز که معادل  دار نداشت. کمترین وزن صد تفاوت معنی I2N5و  I1N4، I2N4تیمارهاي 

) اختصاص داشت که در مقایسه با I4N1روز و عدم مصرف نیتروژن ( 15بود، به تیمار دور آبیاري 
رسد که کمبود آب و  می ظرن ). به5درصدي برخوردار بود (جدول  57/16از کاهش  I1N5تیمار 

سازي منبع فتوسنتزي موجب کاهش  علت محدود خصوص در مرحله پر شدن دانه به نیتروژن به
فتوسنتز، نرسیدن مواد به دانه و همچنین کوتاه شدن دوره رشد دانه گردیده و در نتیجه اندازه دانه و 

 شدید تنش درتیمار هزاردانه وزن ) کاهش2007قنبري و همکاران ( .وزن دانه را کاهش داده است
 و رویشی هاي اندام در افشانی گرده مرحله از قبل ايذخیره هايکربوهیدرات بودن به پایین را خشکی
 نسبت تر نموده، کوتاه را شدن دانه پر دوره نتیجه در که تیمار تحت در گیاهان برگ سطح دوام کاهش
 حالت در که شد زمینی مشاهده روي بادامبر  )2003آزمایش وراسوت و همکاران ( در. )9( دادند

   ها علت این امر را عرضه یافت. آن تنش کاهش بدون شرایط به نسبت دانه صد وزن کمبود آب،
و همکاران  پوري همچنین، قلی .)31( ها مربوط دانستند غذایی به دانه تر عناصر ناکافی و تخصیص کم

دانه، وزن دانه کدوي  مواد به بهتر تسهیم و افزایش فتوسنتزدلیل  که نیتروژن به بیان نمودند) 2007(
 نیتروژن در سطح مطلوب، کاربرد رسد که نظر می بهاز طرفی دیگر، . )10( کاغذي را افزایش داد پوست

 دانه را افزایش هزار وزن دانه، پرشدن دوره طول و نیز افزایش فتوسنتزي سبز سطح دوام افزایش دلیل به
دانه کلزا را  نیز نشان داد که کاربرد کود نیتروژن وزن هزار )2004مالحی و گیل ( دهد. آزمایش می

ها  ) با نتایج این آزمایش هماهنگ است. آن2012. همچنین، نتایج مرادي و همکاران ()18( افزایش داد
نیتروژن  ها و که کربوهیدرات بیان نمودنددلیل این امر را به افزایش در فرآیند فتوسنتز نسبت دادند و 

بندي بوده و کمبود نیتروژن وزن دانه را از  کننده میزان دانه دهی تعیین ذخیره شده در طول دوره گل
  .)19( دهد ها کاهش می طریق کاهش فتوآسیمیالت

ترین عملکرد  این بود که بیش بیانگرمقایسه میانگین عملکرد دانه در ترکیبات تیماري : عملکرد دانه
مربع) از تیمار  گرم در متر 26/25ترین میزان آن ( و کم I1N4مربع) از تیمار  متر گرم در 84/84دانه (
I4N1 که تیمار  طوري ). به5دست آمد (جدول  روز و عدم مصرف نیتروژن) به 15آبیاري  (دورI4N1  در

با  I1N4درصدي از نظر عملکرد دانه برخوردار بود. تیمار  22/70 کاهشاز  I1N4مقایسه با تیمار 
دار  کاهش معنی ).5دار نداشت (جدول  تفاوت معنیاز نظر عملکرد دانه  I2N4و  I1N5تیمارهاي 
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توان به کاهش تعداد میوه، تعداد دانه در میوه و  عملکرد دانه در شرایط کمبود آب و نیتروژن را می
کرد (تعداد میوه در از نظر اجزاي عمل I1N4بر اساس نتایج این آزمایش، تیمار دانه نسبت داد.  وزن صد

برتري آن از نظر عملکرد دانه نیز دور از انتظار نیست.  بنابرایننیز بهترین تیمار شناخته شد و بوته) 
خصوص نیتروژن در طی مراحل مختلف نمو  بروز تنش خشکی و کمبود عناصر غذایی بههمچنین، 

از فتوسنتز جاري و  دست آمده بهد علت کاهش طول دوره فتوسنتز و انتقال موا ویژه مراحل زایشی به به
همچنین کاهش سهم انتقال مجدد مواد ذخیره شده، موجب کاهش در اجزاي عملکرد و در نهایت 

قابل ذکر است که در هر چهار تیمار دور آبیاري با افزایش مصرف  شود. کاهش عملکرد دانه می
رسد کاربرد بیش از  نظر می به .یافتکیلوگرم در هکتار عملکرد دانه کاهش  180نیتروژن به بیش از 

دلیل افزایش رشد رویشی و شاخ و برگ فراوان باعث کاهش عملکرد دانه شده است.  حد نیتروژن به
مطابقت دارد.  کاغذي پوستبر روي کدوي ) 2012(هاي آقایی و احسانزاده  نتایج این آزمایش با یافته

تحریک رشد رویشی بر اثر مصرف بیش از حد علت کاهش تعداد میوه در بوته را  پژوهشگراناین 
هاي جوان همانند یک مخزن قوي عمل کرده و  موجب شده شاخ و برگنیتروژن عنوان کردند، که 

هاي رویشی به  سمت خود جذب کنند و در نتیجه تمایز جوانه مواد غذایی سنتز شده در فتوسنتز را به
زدایی در  ین رابطه گزارش شده است که تیمار برگ. در ا)1( زایشی را مختل کرده و میوه تشکیل نشود

شود و در نتیجه تعداد میوه  کدو بر عکس ازدیاد نیتروژن مصرفی، موجب افزایش تشکیل گل ماده می
   ).11دهد ( در بوته و عملکرد را افزایش می

ترین  این بود که بیش بیانگرمقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاري در نیتروژن : متر قرائت کلروفیل
اختالف  I2N5و  I1N4دست آمد که با تیمارهاي  به I1N5) از تیمار 58(متر  قرائت کلروفیلمیزان 
از  I1N5حاصل شد که در مقایسه با تیمار  I4N1) از تیمار 56/24ترین مقدار آن ( دار نداشت. کم معنی

 تنش تأثیر تحت فتوسنتزي هاي رنگدانه کاهش در). 5درصدي برخوردار بود (جدول  58کاهش 
 ها رنگدانه پروتئینی کمپلکس نوري کلروفیل، تخریب رنگدانه اصلی کمپلکس سنتز کاهش به خشکی،

همچنین،  ).1است ( شده داده نسبت ها پروتئین و ها رنگدانه کلروپالست، لیپیدهاي اکسیداتیو صدمه و
کلروفیل است، بنابراین، افزایش میزان نیتروژن در دهنده  از آنجا که نیتروژن از عناصر ضروري تشکیل

) که این امر از طریق افزایش 24( گردد محیط رشد گیاه، منجر به افزایش میزان کلروفیل برگ می
   تواند افزایش عملکرد را موجب گردد. ها می تر مواد فتوسنتزي به دانه فتوسنتز و تخصیص بیش
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  کلی گیري نتیجه
دور آبیاري با کاهش سطح فتوسنتزکننده (تعداد برگ در بوته) و نیز کاهش کلی، افزایش  طور به

شد. کاغذي  میزان کلروفیل منجر به کاهش رشد، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه کدوي پوست
ریق تحریک تولید شاخ و برگ که کیلوگرم نیتروژن در هکتار، از ط 180همچنین، مصرف بیش از 

د کند، به کاهش عملکرد میوه و دانه منجر گردی واد فتوسنتزي عمل میعنوان یک مخزن قوي براي م به
باشد.  می کاغذي در استفاده بهینه از نیتروژن باالي گیاه کدوي پوست دهنده پتانسیل که این امر نشان

کاغذي در  دانه کدوي پوست عملکرد ترین بیش که داد نشان آزمایش این از دست آمده به بنابراین، نتایج
،  I1N5دست آمد، ولی بین تیمارهاي کیلوگرم نیتروژن به 180روز به همراه مصرف  9دور آبیاري  تیمار
I2N5، I1N4  وI2N4 دور بیان نمودتوان  ، میبنابرایننداشت،  وجود دار معنی تفاوت آماري نظر از 

تواند ضمن  هکتار می در نیتروژن کیلوگرم 180 کاربرد روز در شرایط آب و هوایی همدان و 9آبیاري 
   .ندبخشی نیز تولید ک جویی در مصرف آب و کاهش هزینه تولید، عملکرد رضایت صرفه
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