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  اثر فاصله روي ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه 

 ).Cucurbita pepo L( کدو پوست کاغذي و روغن

 
  5و حسین نعمتی 4، الهه میرابی3، قربانعلی اسدي2دل، سرور خرم*1جواد شباهنگ

  19/5/89: تاریخ دریافت
 24/9/89: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

ف بررسی اثر فواصل روي ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد روغن کدو پوست کاغذي این آزمایش با هد
)Cucurbita pepo L.( ، هاي دوبار خرد شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد بصورت کرت 1387-88در سال زراعی

 40و  20(، فاصله روي ردیف در دو سـطح  )متر 2و  1(فاصله بین ردیف در دو سطح  .کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدهاي و در قالب طرح بلوك
نتایج نشان  .شدند به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی، فاکتور فرعی و فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته) یکطرفه و دو طرفه(و دو آرایش کاشت ) سانتیمتر
اثر فاصله روي ردیف بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه، عملکرد دانه، درصـد  . بود) p≥05/0(دار اصله بین ردیف بر تعداد دانه در میوه معنیاثر فداد که 

اثر . ن داشتبر تعداد میوه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغ) p≥05/0(داري آرایش کاشت تأثیر معنی. بود) p≥05/0(دار روغن و عملکرد روغن معنی
اثر متقابل فاصله روي ردیف . بود) p≥05/0(دار متقابل فاصله بین و روي ردیف بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه و درصد روغن کدو پوست کاغذي معنی

سانتیمتر باعث کاهش  40ه ب 20افزایش فاصله روي ردیف از . بود) p≥05/0(دار و آرایش کاشت بر تعداد میوه و درصد روغن کدو پوست کاغذي معنی
کیلـوگرم در   613و  715بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در آرایش دوطرفه و یکطرفه با . کیلوگرم در هکتار شد 631به  697عملکرد دانه از 

د دانه و روغن و همچنین بین عملکرد دانه نتایج بین اجزاي عملکرد و عملکرد دانه و روغن بیانگر آن بود که بین تعداد میوه و عملکر. هکتار حاصل شد
رسد که تنظیم فاصله روي ردیف و آرایش کاشـت،  بدین ترتیب چنین بنظر می. داري وجود داشتو روغن کدو پوست کاغذي همبستگی مثبت و معنی

  .غن این گیاه شدبدلیل کاهش رشد رویشی کدو پوست کاغذي باعث افزایش تولید میوه و در نتیجه افزایش عملکرد دانه و رو
  

  رشد رویشی، رشد زایشی، رقابت، گیاه دارویی :کلیديهاي هواژ
  
   5 4 3 2 1  مقدمه

گیـاه دارویـی و    (.Cucurbita pepo L)کدو پوسـت کاغـذي    
هـاي  بسیار ارزشمند از تیره کدوئیان، علفـی، یکسـاله و داراي سـاقه   

 ,Omid Beygi, 1985, Arouiee et al., 2000a(باشـد  خزنده می
Arouiee et al., 2000b .(     ایـن گیـاه در منـاطق گرمسـیر و نیمـه

-روید و منشاء آن اروپا و مناطق گرمسیر آمریکا میگرمسیر جهان می
 ,Arouiee et al., 2000a, Arouiee et al., 2000b(باشــد 

Stepleton et al., 2000 .( تحقیقات انجام شده بر روي دانه این گیاه
آن هـاي  دانـه ن، نشاندهنده درصد باالي چربی در نقاط مختلف جها

                                                        
، دانشجوي دکتري بوم شناسیبه ترتیب دانشجوي دکتري  -5و  4، 3، 2، 1

اکولوژي و استادیار گروه زراعت و کارشناس ارشد و استادیار گروه باغبانی دانشکده 
  کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

 )E-mail: shabahang29@yahoo.com: نویسنده مسئول -(*
 
 
 
 

ــوده اســت    ,Omid Beygi, 1995, Siami et al., 2003(ب
Bombardelli & Morazzoni, 1997 .(  هـا  نتایج برخـی از بررسـی

)Murkovic et al., 1996, Bombardelli & Morazzoni, 
1997, Younis et al., 2000, Gholipooori et al., 2007 (  نیـز

است که درصد باالي دو اسید چرب غیراشباع مهـم مـورد    دادهنشان 
نیاز بدن انسان یعنی اسید اولئیک و لینولئیک و سایر مواد مانند اسید 

و  E، ویتـامین  3 -ها، اسیدهاي چرب اُمگـا آلفالینولئیک، فیتواسترول
هاي موجود در دانه گیاهان جنس کدوئیان بطـور مـؤثر در   توکوفرول
اي، هایپرتروفی پروتستات، مشـکالت مجـاري   رودههاي درمان کرم

ب شـرایین نقـش داشـته و بعـالوه در     و تصـلّ  ادراري، التهابات معده
هاي متـداول  و لخته) کلسترول با چگالی پایین( LDL6کاهش سطح 

 خون، جلوگیري از انقباضات نامنظم قلب، کاهش خطر تشکیل سنگ
 ,Bombardelli & Morazzoni, 1997( مثانه و کلیه نیز مؤثر است

                                                        
6- Low Density Lipid 

mailto:shabahang29@yahoo.com


  1389، پاییز 3، شماره 2بوم شناسی کشاورزي، جلد نشریه      418

Younis et al., 2000, Siami et al., 2003, Omid Beygi et 
al., 2006  .( شهیدي و همکاران)Shahidi et al., 2006(  ترکیبات

هاي این گیاه را مورد بررسی قرار داده اص فیزیکی دانهشیمیایی و خو
و گزارش نمودند که مغز دانه کدو پوسـت کاغـذي حـاوي بیشـترین     

زان پروتئین بوده و غلظت عناصر معدنی بخصوص آهن، سـدیم و  می
توان از دانه این گیاه پس از همچنین می. باشدپتاسیم دانه آن باال می

-هاي غذایی نظیر فرآوردهجداسازي پالپ، پوست و گوشت در فرآورده
، )Ariahu et al. 1999; Giami et al., 2003(هـاي نـانوایی   

 ,Oje & Ugbor(، سـوپ  )Karakaya, et al., 1995(نوشـیدنی  
ل بعنوان مکمAbiola et al., 2004 ((هاي گوشتی و فرآورده) 1991

با توجه به اثرات متعدد و مفیـد  بنابراین . یا بهبود دهنده استفاده کرد
-هاي آن تولید میاین گیاه، در اکثر نقاط دنیا داروهاي زیادي از دانه

گرونفینـگ، پروسـتافینگ فـورت،    تـوان بـه   ها میشود که از بین آن
سیستواورجنین، کوکوربیتا اولیوم، پیوسترین، پروستاهرب کوکوربیتا و 

ــایج ). Gholipooori et al., 2007( کوربیســکرن اشــاره کــرد نت
 ,.Murkovic et al(تحقیقـات سـه سـاله مورکوویـک و همکـاران      

با هدف دستیابی به که الین کدو پوست کاغذي  100بر روي ) 1996
انجام شده بود هایی با عملکرد روغن زیاد و اسید لینولئیک باال واریته

به ترتیب از  دانهنشان داد که محتواي روغن و درصد اسید لینولئیک 
نامبردگـان همچنـین   . درصد متغیر است 21-4/67و از  5/56-5/39

گزارش کردند که در صورت تأخیر در برداشت میوه و کاهش دمـا در  
میوه، میزان اسید چرب لینولئیک روغن دانه افـزایش  مرحله رسیدگی 

  . یابدمی
از مشکالت عمده تولید کدو پوست کاغذي، عملکرد پـایین   یکی

با توجه به . باشداین گیاه می ةآن است که به دلیل ضعف در تولید میو
این مطلب که تشـکیل اولـین میـوه و رشـد آن در گیاهـان خـانواده       

یولوژیک قـوي بـراي مـواد فتوسـنتزي     کدوئیان به صورت مقصد فیز
هاي بعدي را محـدود کـرده و در   کند، بنابراین تشکیل میوهعمل می

عالوه بر آن رشد بیش از . کندمی هها را با مشکل مواجنتیجه رشد آن
حد میوه از تشکیل دانه در این گیاه جلوگیري کرده و یـا بـه میـزان    

). Robinson, 1993; Rylsky, 1974( دهـد زیادي آن را کاهش می
نشـان داده اسـت کـه عملکـرد در     ) Bhilla, 1985(تحقیقات بهیال 

گیاهان تیره کدوئیان به شدت تحت تاثیر فاصله بـین ردیـف و روي   
  . گیردردیف قرار می

تنظیم تراکم گیاهی از نظـر اسـتفاده مطلـوب از کلیـه عوامـل و      
اد گیـاه در  بطوریکه کمبـود تعـد  . ت خاصی داردهاي تولید اهمینهاده

 .از کلیه عوامل تولید حداکثر استفاده نشود تاشود واحد سطح سبب می
از طرف دیگر، افزایش تراکم بیش از حد مطلوب نیز منجر به افزایش 

). Gardner et al., 1985( گرددرقابت و در نتیجه کاهش عملکرد می
در روي ردیـف  هـا  هاي کاشت و بین بوتـه فواصل مناسب بین ردیف

 بطور کلی،. ین کننده فضاي رشد قابل استفاده براي هر بوته استتعی

هاي کاشت ها روي ردیف و بین ردیفتعیین فواصل مناسب بین بوته
کننده فضاي قابل استفاده براي هر بوته بوده و تعیین از عوامل اصلی

 Gardner(دهد در نتیجه تولید عملکرد حداکثر را تحت تأثیر قرار می
et al., 1985 .( اي عملکرد هر گیاه حاصل رقابت برون و درون بوتـه

بـدین ترتیـب حـداکثر    . براي کسب عوامل محیطی و مدیریتی اسـت 
شود که رقابت به حداقل رسیده و گیاه بتواند عملکرد زمانی حاصل می

 ,.Gardner et al(از عوامل محیطی موجود حداکثر استفاده را بنماید 
هـاي  در بررسـی ) Mellisa et al., 2008(ملیسا و همکاران ). 1985

خود گزارش دادند که افزایش تراکم کـدو پوسـت کاغـذي بـه دلیـل      
و بـه  دار ماده خشک و تعداد سـاقه  افزایش رقابت باعث کاهش معنی

 ,Hafideh(هـاي هفیـده   بررسی.گردیدتبع آن کاهش عملکرد میوه 
له بر روي کدو پوست کاغذي نشان داده است که کاهش فاص) 1985

متر طی دو سال سانتی 10به  20متر و از سانتی 20به  30بوته ها از 
-چنین بنظر مـی . متوالی باعث افزایش تعداد گل، میوه و عملکرد شد

 شـود افزایش تراکم تا حد مطلوب باعث افزایش عملکرد مـی  رسد که
)Hafideh, 1985(،   ولی افزایش بیش از حد آن، بدلیل ایجاد رقابـت

ي مجاور باعث کاهش وزن میـوه و بـه تبـع آن کـاهش     هابین بوته
بـا   )Nerson, 2005(نرسـون   ).Pant, 1979( شـود عملکرد دانه می

بیان داشت  ،متر مربع کدو 8و  5/0مقایسه عملکرد دانه بین دو تراکم 
داري بر عملکرد دانه داشـت، بطوریکـه بیشـترین    که تراکم اثر معنی

عبـادي و  . ر متر مربع مشاهده شـد بوته د 5/0عملکرد دانه در تراکم 
با بررسی اثـر هـرس سـاقه اصـلی     ) Ebadi et al., 2008(همکاران 

عدم و  گره در ساقه اصلی 16و  12حذف ساقه اصلی پس از تشکیل (
بر عملکرد و ) سانتیمتر 90و  60، 30(و فواصل بین بوته ) حذف ساقه

فاصله بین اجزاي عملکرد کدو پوست کاغذي گزارش نمودند که تأثیر 
ها بر روي ردیف بر تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، متوسـط وزن  بوته

 ، بطوریکـه دار بودتر میوه، وزن هزار دانه و عملکرد میوه و دانه معنی
قنبري و همکـاران  . متر حاصل شدسانتی 30بهترین حالت در فاصله 

)Ghanbari et al., 2007 (هـاي مختلـف آبیـاري و    با بررسی رژیم
بـر  ) سانتیمتر 200×40و  200×20، 100×40، 100×20(له ردیف فاص

عملکرد دانه و روغن و اجزاي عملکرد کدو پوست کاغذي بیان داشتند 
در فاصـله بـین   ) گرم در متـر مربـع   5/93(که باالترین عملکرد دانه 

 ,.Jahan et al(جهان و همکـاران   .متر بدست آمدتیسان 100ردیف 
تن  25و  20، 15، 10(ح مختلف کود دامی با بررسی اثر سطو) 2007

) استفاده و بدون استفاده از قـیم (و دو روش مدیریت ساقه ) در هکتار
بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذي بیان داشتند که استفاده از قیم و 

. تن کود دامی منجر به افـزایش عملکـرد ایـن گیـاه شـد      20کاربرد 
و بـین   اصـله روي ردیـف  مناسبترین ف) Baghdadi, 2003(بغدادي 
متر سانتی 300و  45-60براي کدو پوسته کاغذي را به ترتیب  ردیف

با بررسی ) Moazzen et al., 2006(ن و همکاران ذمؤ. گزارش کرد
و چهـار سـطح   ) در هکتار 16000و  13000، 10000(سه تراکم بوته 
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ی در شرایط آب و هوای) کیلوگرم در هکتار 150و  100، 50، 0(فسفر 
قزوین، برعملکرد میوه و دانه کدو تخم کاغذي بیان داشـتند کـه بـا    
افزایش تراکم از رشد رویشی گیـاه کاسـته شـد، بطوریکـه بـاالترین      

  .بوته در هکتار مشاهده شد 10000عملکرد میوه و دانه در تراکم 
کاشت در افـزایش عملکـرد محصـوالت     آرایشبه لحاظ اهمیت 

تعیین آرایش کاشت مناسـب، انجـام   زراعی آزمایشات متعددي براي 
) Knavel, 1988(تحقیقـات   برخیدر همین راستا، نتایج . شده است

نیز نشان داده است که در تراکم باال کاهش عملکرد به دلیل آرایـش  
جهت دستیابی به عملکرد مطلوب عالوه بر  .باشدفضایی گیاه نیز می

ي ردیـف از  و روردیف افزایش حاصلخیزي خاك، تنظیم فاصله بین 
حالـت رشـدي   بنابراین، با توجه بـه  . باشداهمیت باالیی برخوردار می

خزنده، رشد رویشی نسبتاً زیاد و رشد نامحـدود بـودن کـدو پوسـت     
و تـأثیر بسـزاي عملیـات مـدیریتی     ) Omid Beygi, 1995(کاغذي 

شامل فواصل بین و روي ردیف و آرایش کاشت بر رشد و عملکرد این 
یش با هدف بررسی اثر فواصـل روي و بـین ردیـف و    گیاه، این آزما

آرایش کاشت بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و روغـن کـدو پوسـت    
   .کاغذي در شرایط آب و هوایی مشهد طراحی و اجرا شد

  
  هامواد و روش

بمنظور بررسی اثر فواصل روي ردیـف و بـین ردیـف و آرایـش     
دو پوسـت کاغـذي،   کاشت بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و روغن ک

در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده     1387-88آزمایشی در سال زراعـی  
کیلومتري شرق مشهد  10کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

شـمالی و   15º36شرقی و عرض جغرافیایی  28º59طول جغرافیایی (
خاك محل اجـراي آزمـایش   . انجام شد) متر از سطح دریا 985ارتفاع 

هاي دوبـار خـرد   آزمایش بصورت کرت. تی لومی بودداراي بافت سیل
. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدشده و در قالب طرح بلوك

، فاصله روي )متر 2و  1(در این آزمایش فاصله بین ردیف در دو سطح 
یک طرفه (و دو آرایش کاشت ) سانتیمتر 40و  20(ردیف در دو سطح 

اکتور اصلی، فاکتور فرعی و فـاکتور  به ترتیب به عنوان ف) و دو طرفه
   .شدند فرعی فرعی در نظر گرفته

اي به صورت کپـه  ،با دستماه  نیمه فروردینکاشت در عملیات 
هاي چهار متـر انجـام   سانتیمتر بر روي ردیف دوو با عمق ) بذر سه(

ها از یکدیگر و فاصله بذرها بر روي ردیف با توجه به فاصله ردیف. شد
جهت یکنواختی در سبز شدن بذرها، اولین آبیاري . یین شدهر تیمار تع

هاي بعدي به فاصله هـر هفـت روز   بالفاصله پس از کاشت و آبیاري
پـس از سـبز   . تا پایان فصل رشد ادامـه یافـت  به طریقه نشتی یکبار 

در . برگی اقدام به تنک و واکاري شـد  چهارشدن  بذرها و در مرحله 
هرز از طریق وجـین دسـتی انجـام    هاي طول فصل رشد کنترل علف

  . شد
سازي زمـین و همچنـین در   که در زمان آمادهالزم به ذکر است 

کش، آفت کـش و  طی دوره رشد گیاه هیچ گونه کود شیمیایی، علف
درصد  75عملیات برداشت در زمان زرد شدن . کش استفاده نشدقارچ
ـ میوه مسـاحت  . دها انجام شد، در این زمان بذرها سبز تیره شده بودن
پس از هر بـار برداشـت   . متر مربع بود 8برداري در هر برداشت نمونه

هاي مربوط به هر کرت، جداگانه توزین میوه در طول فصل رشد، میوه
پس از خشـک  . شده و سپس دانه آنها استخراج و در سایه خشک شد

گیري درصد روغن دانه بـا  اندازه. ها توزین و شمارش شدندشدن دانه
درصد روغـن و عملکـرد دانـه    . ه از دستگاه سوکسله انجام شداستفاد

 Yanis et(نیز محاسبه شد ) حاصلضرب عملکرد دانه و درصد روغن(
al., 2002.(   ،در پایان تعداد میوه، تعداد دانه در میوه، وزن هزار دانـه

گیري عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن براي هر تیمار اندازه
  .شدند

 Minitab-verافـزار  ي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمهاداده
 5سـطح احتمـال   (اي دانکـن  از آزمون چنـد دامنـه  . تجزیه شدند 13

هـاي هـر تیمـار    جهت مقایسه میـانگین  Mstat-cو نرم افزار ) درصد
تعیین ضرایب همبستگی و رسم نمودارها نیز بـه ترتیـب   . استفاده شد
  .انجام گرفت Excelو  Sigma-Statافزارهاي توسط نرم

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله روي و بین ردیف و آرایش کاشت 
بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذي در جدول 

 .نشان داده است 1
دار اثر فاصله روي ردیف بر تعداد میوه کدو پوست کاغذي معنـی 

)05/0≤p ( بود) 20افزایش فاصله روي ردیف از ، بطوریکه )1جدول 
در  13000بـه   15200سانتیمتر باعث کـاهش تعـداد میـوه از     40به 

  ).الف -1شکل (هکتار شد 
 20بـه   40رسد که کاهش فاصله روي ردیـف از  چنین بنظر می

باعث افزایش رشد زایشی  کدوسانتیمتر به دلیل کاهش رشد رویشی 
باعث کاهش رشد ها ن بوتهافزایش رقابت بیبه دلیل شده که این امر 

تولید تعداد میوه بیشتر ولی احتماالً بـا وزن   رویشی شد که در نتیجه
دهد که در صورت این مطلب نشان می. را به دنبال داشته استکمتر 

هاي باالتر و یـا  مهیا بودن سایر شرایط براي رشد، این گیاه در تراکم
یی براي تولید میوه بعبارت دیگر، فاصله روي ردیف کمتر ظرفیت باال

نیز با بررسی اثر ) Ghanbari et al., 2007(قنبري و همکاران  .دارد
فاصله ردیف بر تعداد میوه کدو پوست کاغذي بیان داشتند که اگرچه 

ولـی بـا    ،داري بر تعـداد میـوه نداشـت   فاصله روي ردیف تأثیر معنی
  .افزایش فاصله تعداد میوه کاهش یافت
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یه واریانس فاصله روي ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن کدو پوست نتایج تجز - 1جدول 
 کاغذي

Table 1- Analysis of variance for the number of fruit, number of seed, 1000- seed weight, seed and oil yield and oil content in 
intra and inter spaces and planting pattern for pumpkin intra and inter spaces 

عملکرد 
  روغن

Oil yield  

محتوي 
  روغن
Oil 

content  

  عملکرد دانه
Seed yield  

  وزن هزار دانه
1000- seed 

weight  
  تعداد دانه 

N. seed  
  تعداد میوه
N. Fruit  

  درجه آزادي
df 

  منابع تغییر
S.O.V  

  تکرار  2  2041666.67  5.05  104.20  18294090.62 1.45 25510.9
Rep. 

10.91ns 3.37 ns 106392.17ns  153.52ns  5014.15*  1500000.00ns  1  فاصله بین ردیف  
Inter row space (A) 

  خطا  2  8375000.00  241.45  74.87  2479799.09 4.22 4745.16
Error 

1739.44*  11.48* 3030253.86**  10.53ns  2494.92*  28166666.67*  1  فاصله روي ردیف  
Intra row space (B)  

1894.64 ns 17.00** 212410.12ns  0.02ns  2977.05*  20166666.67*  1  
اثر متقابل فاصله بین و روي 

  ردیف
A*B 

167.55 0.63 97205.78  373.50  185.22  1791666.67  4  Error 
9248.08**  0.67ns 7898403.45**  1735.70*  51.34ns  4266666.67**  1  آرایش کاشت  

Planting pattern  

37.30 ns 0.96ns 45.18ns  78.12*  145.53ns  66666.67ns  1  
اثر متقابل فاصله بین ردیف و 

  آرایش کاشت
A*C 

633.45 ns 20.91* 14.9ns  521.73ns  1084.07ns  240000.00ns  1  
اثر متقابل فاصله روي ردیف 

  و آرایش کاشت
B*C 

1174.04ns 11.21ns 159896.92ns  83.25ns  654.17ns  2666666.67ns  1  
اثر متقابل فاصله بین و روي 

  ردیف و آرایش کاشت
A*B*C 

277.34 2.77 278478.56  259.85  250.27  2500000.00  8  Error 
ns ،* درصد 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی** و  

ns and ** are non- significant and significantly at α=0.01, respectively.   
  

 
کدو پوست ) تعداد در هکتار(بر تعداد میوه ) یکطرفه و دو طرفه(آرایش کاشت ) و ب) سانتیمتر 40و  20(اثر فاصله روي ردیف ) الف - 1شکل 

 کاغذي
Fig. 1- The effect of A) intra row space (20 and 40 cm) and B) planting pattern (one and two way) on the number of pumpkin 

fruit (per ha-1) 
.درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، اختالف معنیمیانگین*   

* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
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نیز گزارش کرد که افزایش تراکم بوته ) Nerson, 2005(نرسون 

. بوته در متر مربع باعث افزایش تعداد میوه این گیاه شـد  8به  5/0از 
نیـز  ) Hafideh, 1985; Ebadi et al., 2008(نتایج دیگر تحقیقات 

بهبود تعداد میوه کدو پوست کاغذي را در شرایط افزایش تعداد میـوه  
  . داده است نشان

اثر متقابل فاصله بین و روي ردیف بر تعـداد میـوه کـدو پوسـت     
بیشترین تعـداد میـوه در   ). 1جدول (بود ) p≥05/0(دار کاغذي معنی

 15833سـانتیمتر بـا    20متر و فاصله روي ردیف  2فاصله بین ردیف
متر و فاصله روي ردیف  2میوه و کمترین تعداد در فاصله بین ردیف 

  ). 2جدول (میوه در هکتار حاصل شد  11833ر با سانتیمت 40
بـر تعـداد میـوه کـدو     ) p≥01/0(داري آرایش کاشت تأثیر معنی

، بطوریکه بیشترین و کمترین تعـداد  )1جدول (پوست کاغذي داشت 
میوه در هکتار و کمترین  15420میوه به ترتیب در آرایش دو طرفه با 

 -1شکل (حاصل شد رفه در آرایش یکطمیوه در هکتار  12750آن با 
یکطرفـه  آرایش آرایش کاشت دو طرفه در مقایسه با بطور کلی، ). ب

بـا توجـه بـه ایـن     . باعث افزایش تعداد میوه کدو پوست کاغذي شـد 
موضوع کـه رشـد ایـن گیـاه دارویـی حالـت خزنـده داشـته و داراي         

، )Omid Beygi, 1995( باشـد گستردگی زیادي بر سطح زمین مـی 
رسد که در آرایش کاشت یکطرفـه بـا عـرض ردیـف     چنین بنظر می

افزایش یافته که ایـن   ها در داخل جويکمتر، احتمال قرارگیري بوته
احتمال پوسیدگی تواند منجر به افزایش امر به دلیل وجود رطوبت می

بـدین  . ها شده که در نتیجه باعث کاهش عملکـرد میـوه گـردد   میوه
سب کاشت از طریق تـأثیر  ترتیب مشخص است که تعیین آرایش منا

توانـد نقـش   می) Omid Beygi, 1995(بر رشد رویشی و تنظیم آن 
بسزایی بر تعداد میوه و به دنبال آن تعداد دانه در این گیاه دارویی بـا  

  . ارزش داشته باشد
اثر متقابل فاصله روي ردیف و آرایش کاشت بر تعداد میوه کـدو  

بیشترین تعداد میوه ). 1دول ج(بود ) p≥05/0(دار پوست کاغذي معنی
 17500سانتیمتر و آرایش کاشت دوطرفه با  20در فاصله روي ردیف 

سـانتیمتر و آرایـش    40و کمترین تعـداد آن در فاصـله روي ردیـف    
 ). 3جدول (میوه در هکتار حاصل شد  12666یکطرفه با 

بر تعـداد دانـه در   ) p≥05/0(داري فاصله روي ردیف تأثیر معنی
بطوریکـه بیشـترین و   ). 1جـدول  (پوست کاغـذي داشـت    میوه کدو

 20و  40کمترین تعداد دانه در میوه به ترتیب در فاصله روي ردیـف  
 -2شـکل  (دانه در متر مربع حاصل شد  4/351و  8/371سانتیمتر با 

متـر  سـانتی  20باالتر بودن تعداد میوه در فاصـله روي ردیـف    ).الف
  .داد دانه در میوه در این فاصله شد، منجر به افزایش تع)الف -1شکل (

بود ) p≥05/0(دار اثر فاصله بین ردیف بر تعداد دانه در میوه معنی
متـر باعـث    2به  1بطوریکه افزایش فاصله بین ردیف از ). 1جدول (

شـکل  (دانه در متر مربع شـد   1/376به  2/347افزایش تعداد دانه از 
متر، باعث افزایش فضاي  2به  1از  افزایش فاصله بین ردیف). ب -2

هـاي ایـن   قابل دسترس براي رشد و کاهش احتمال قرارگیري میـوه 
ها شده که در نهایت باعث کاهش پوسیدگی میوهآب جوي  ونگیاه در

هاي مجـاور شـد کـه ایـن امـر احتمـاالً از       رقابت بین بوتهافزایش و 
یکطرف باعث کاهش تولید میـوه و از طـرف دیگـر بـدلیل خاصـیت      

کنندگی اجزاي عملکرد بر یکدیگر، باعث افزایش تعداد دانـه در  جبران
  . ه استمیوه شد

  

  
بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه و درصد روغن کدو پوست ) سانتیمتر 40و  20(و روي ردیف ) متر 2و  1(اثر متقابل فاصله بین ردیف  - 2جدول 

 کاغذي
Table 2- Interaction between intra and inter row spaces on the number fruit (per ha-1), number seed (per m-2) and oil content 

(%) for pumpkin 

  درصد روغن
Oil content 

(%)  

  تعداد دانه در متر مربع
Number of seed per 

m-2  

  تعداد میوه در هکتار
Number of fruit 

per ha-1  

  تیمارها
Treatments  

  فاصله روي ردیف 
  )مترسانتی(

Intra-row space (cm)  

  )متر(فاصله بین ردیف 
Inter-row space (m)  

36.95a  325.83b  14500.67a*  20  1  36.65ab  368.50a  14166.67a  40  
34.52b  377.02a  15833.33a  20  2  37.58a  375.13a  1183.33b  40  

  .درصد ندارند 5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  داري، اختالف معنیستونهاي داراي حروف مشترك در هر میانگین* 
* Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05.  
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بر تعداد میوه، تعداد دانه در میوه و درصد روغن کدو پوست ) سانتیمتر 40و  20(و روي ردیف ) متر 2و  1(اثر متقابل فاصله بین ردیف  - 3جدول 
 کاغذي

Table 3- Interaction between intra row space (20 and 40 cm) and planting pattern (one and two way) on the number fruits 
per ha-1 and oil content (%) for pumpkin 

  درصد روغن
Oil content (%)  

  وه در هکتار تعداد می
Number of fruit per ha-1  

  تیمارها
Treatments  

  آرایش کاشت
Planting pattern  

  )مترسانتی(فاصله روي ردیف 
Intra-row space (cm)  

34.97b  12833.67b*  یکطرفه  
One way  20  

36.50ab  17500.00a  دوطرفه  
Two way  

38.22a  12666.67b  یکطرفه  
One way  40  

36.02ab  13333.33b  دوطرفه  
Two way  

  .درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ، اختالف معنیستونهاي داراي حروف مشترك در هر میانگین* 
* Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05.   

  

  
 کدو پوست کاغذي) متر مربعتعداد در ( دانهبر تعداد ) متر 2و  1(فاصله بین ردیف ) و ب) سانتیمتر 40و  20(اثر فاصله روي ردیف ) الف - 2شکل 

Fig. 2- The effect of A) intra row space (20 and 40 cm) and B) inter row space (1 and 2 m) on the number of pumpkin seed 
per m-2 

  .درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، اختالف معنیمیانگین* 
* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 

  
ـ    ا فاصـله روي  از آنجا که فاصله روي ردیف کمتـر در مقایسـه ب

 -1شکل (ردیف بیشتر منجر به افزایش تعداد میوه در واحد سطح شد 
 ،کنندگی اجـزاي عملکـرد  و همچنین با توجه به خاصیت جبران) الف

 1از روند افزایش تعداد دانه در میوه در صورت افزایش فاصله ردیـف  
 ,.Ghanbari et al(قنبري و همکاران . رسدمنطقی بنظر میمتر  2به 

داري نیز بیان داشتند که اگر چه فاصله روي ردیف تأثیر معنی) 2007
 بهبـود ولـی باعـث    ،بر تعداد دانه در میوه کدو پوست کاغذي نداشت

بنابراین با توجه به اینکه تعداد . درصدي تعداد دانه در میوه شد 48/1
میوه بعنوان مخازن زایشی کدو پوست کاغذي از یکطرف تعیین کننده 

ه و از طرف دیگر، تعیین کننده عملکرد دانه به عنوان جزء عملکرد میو
توان با اسـتفاده از  باشد، میاقتصادي این گیاه دارویی دانه روغنی می

 Gardner(آرایش مناسب کاشت عالوه بر استفاده بهینه از کلیه منابع 
et al., 1985(عملکرد مطلوب را نیز تولید کرد ،.  
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ردیف بر تعداد دانـه در میـوه کـدو     اثر متقابل فاصله بین و روي
بیشترین تعداد دانه ). 1جدول (بود ) p≥05/0(دار پوست کاغذي معنی

سـانتیمتر بـا    20متـر و روي ردیـف    2در میوه در فاصله بین ردیف 
متر و فاصله روي  1دانه و کمترین تعداد در فاصله بین ردیف  0/377

 ). 2جدول (صل شد دانه در متربع حا 8/325سانتیمتر با  20ردیف 
دار اثر آرایش کاشت بر وزن هزار دانه کدو پوست کاغـذي معنـی  

)05/0≤p ( بود) بطوریکه بیشترین و کمترین وزن هزار دانه ). 1جدول
گـرم   5/148و  50/165به ترتیب در آرایش یکطرفـه و دوطرفـه بـا    

  ). 3شکل (مشاهده شد شد 
و ) ب -1 شـکل (با توجه افـزایش تعـداد میـوه در واحـد سـطح      

همچنین افزایش تعداد دانه در شرایط کاشت دوطرفه این گیاه، کاهش 
  . رسدوزن دانه در این شرایط منطقی به نظر می

دار اثر فاصله روي ردیف بر عملکرد دانه کدو پوست کاغذي معنی
)01/0≤p ( بود) 20بطوریکه افزایش فاصله روي ردیف از ). 1جدول 

کیلوگرم در  631به  697عملکرد دانه از سانتیمتر باعث کاهش  40به 
  ).الف -4شکل (هکتار شد 
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Fig. 3- The effect of planting pattern (one and two way) on 1000-seed weight of pumpkin (g) 
  .درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال روف مشترك در هر شکل، اختالف معنیهاي داراي حمیانگین* 

* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
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کدو پوست ) در هکتار گرمکیلو( عملکرد دانهبر ) کطرفه و دوطرفهی(آرایش کاشت ) و ب) سانتیمتر 40و  20( فاصله روي ردیف) الفاثر   - 4شکل 

  کاغذي
Fig. 4- The effect of (A) intra row space (20 and 40 cm) and (B) planting pattern (one and two way) on seed yield (kg.ha-1) of 

pumpkin 
  .درصد ندارند 5ري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال داهاي داراي حروف مشترك در هر شکل، اختالف معنیمیانگین* 

* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
  



درصدي عملکرد دانه  10افزایش فاصله روي ردیف باعث افزایش 
جـه بـه   رسد با توبدین ترتیب چنین بنظر می. کدو پوست کاغذي شد

رشد رویشی نسبتاً زیاد و نامحدودبودن رشد کـدو پوسـت کاغـذي و    
 Ghanbari et(همچنین تأثیر بسزاي تعداد میوه در بهبـود عملکـرد   

al., 2007 ( 40به  20این گیاه دارویی، افزایش فاصله روي ردیف از 
، )الـف  -1شـکل  (سانیتمتر بدلیل کاهش تعداد میوه در واحـد سـطح   

همچنین با توجه به تـأثیر بسـزاي   . لکرد دانه شدمنجر به کاهش عم
 Ghanbari et(تعداد میوه در افزایش عملکرد دانه کدو پوست کاغذي 

al., 2007 (   و بهبود تعداد میوه در صورت کاشت دوطرفه ایـن گیـاه
، افزایش عملکرد دانه در صورت کاشت دو طرفه منطقی )ب-1شکل (

ز نشان داده است کـه کـاهش   ها نینتایج دیگر بررسی. رسدبنظر می
فاصله کاشت باعث افزایش عملکرد میوه و دانه کدو پوست کاغـذي  

بدین ترتیب، با توجـه بـه ایـن مطلـب کـه      ). Hafideh, 1985(شد 
عملکرد گیاهان خانواده کدوئیان به میزان زیادي وابسته به فاصله بین 

تنظـیم  توان از طریق ، لذا می)Bhilla, 1985(باشد و روي ردیف می
فاصله کاشت این گیاه دارویی با ارزش، رشد رویشی و بـه دنبـال آن   

  .رشد زایشی و عملکرد کدو پوست کاغذي را تحت تأثیر قرار داد
دار اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه کدو پوسـت کاغـذي معنـی   

)01/0≤p ( بود) بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد دانـه  ). 1جدول
کیلـوگرم در   613و  715وطرفه و یکطرفـه بـا   به ترتیب در آرایش د

  ). ب -4شکل (هکتار حاصل شد 
دار اثر فاصله روي ردیف بر درصد روغن کدو پوست کاغذي معنی

)05/0≤p ( بود) 20بطوریکه افزایش فاصله روي ردیف از ). 1جدول 

درصـد   1/37بـه   7/35سانتیمتر باعث افزایش درصد روغن از  40به 
  ). 5شکل (شد 

درصـدي روغـن کـدو     4ه روي ردیف بیشتر باعث افزایش فاصل
قنبـري و  . پوست کاغذي در مقایسه با فاصله روي ردیف کمتـر شـد  

نیـز بیـان داشـتند کـه اگرچـه      ) Ghanbari et al., 2007(همکاران 
 ،داري بر درصد روغن این گیاه نداشـت فاصله روي ردیف تأثیر معنی
درصـدي   65/7ث افزایش باع 40به  20ولی افزایش فاصله ردیف از 

  .روغن این گیاه شد
اثر متقابل فاصله بین و روي ردیف بر درصد روغن کـدو پوسـت   

بیشترین درصد روغن در ). 1جدول (بود ) p≥01/0(دار کاغذي معنی
 6/37سـانتیمتر بـا    40متر و فاصله روي ردیـف   2فاصله بین ردیف 

ه روي ردیـف  متر و فاصل 2درصد و کمترین آن در فاصله بین ردیف 
  ). 2جدول (درصد حاصل شد  5/34سانتیمتر با  20

اثر متقابل فاصله روي ردیف و آرایش کاشت بر درصد روغن کدو 
بیشـترین درصـد   ). 1جـدول  (بود ) p≥05/0(دار پوست کاغذي معنی

 2/38سانتیمتر و آرایش یکطرفه بـا    40روغن در فاصله روي ردیف 
سانتیمتر و آرایش  20ه روي ردیف درصد و کمترین میزان آن در فاصل

  ). 3جدول (درصد حاصل شد  0/35یکطرفه با 
-اثر فاصله روي ردیف بر عملکرد روغن کدو پوست کاغذي معنی

بطوریکه افزایش فاصله روي ردیـف از  ). 1جدول (بود ) p≥05/0(دار 
 233بـه   250سانتیمتر باعـث کـاهش عملکـرد روغـن از      40به  20

  ).الف -6شکل (د کیلوگرم در هکتار ش
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Fig. 5- The effect of intra row space (20 and 40 cm) on oil content (%) of pumpkin  
  .درصد ندارند 5در سطح احتمال داري بر اساس آزمون دانکن هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، اختالف معنیمیانگین* 

* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
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کدو پوست ) در هکتار گرموکیل( عملکرد روغنبر ) یکطرفه و دوطرفه(آرایش کاشت ) و ب) سانتیمتر 40و  20( فاصله روي ردیف) الفاثر  - 6شکل 

  کاغذي
Fig. 6- The effect of A) intra row space (20 and 40 cm) and B) planting pattern (one and two way) on oil yield (kg.ha-1) of 

pumpkin  
  .درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حروف مشترك در هر شکل، اختالف معنیمیانگین* 

* Means within a shape followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
 

با توجه به این مطلـب کـه کـدو پوسـت کاغـذي گیـاهی رشـد        
تنظیم فاصله روي ردیف لذا ، )Omid Beygi, 1995(نامحدود است 

تعـداد مخـازن زایشـی    به منظور کنترل رشد رویشی و به دنبـال آن  
 از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت    در گیاهان خانواده کدوئیان) میوه(
)Robinson, 1993; Rylsky, 1974( .     بـدین ترتیـب چنـین بنظـر 

هـا  رسد که کاهش فاصله روي ردیف بدلیل کاهش دسترسی بوتهمی
به منابع بویژه فضا و آب باعث جلوگیري از رشد رویشی گیـاه شـده   

)Gardner et al., 1985 ( و در نتیجه تعادل مناسبی بین رشد رویشی
 نموده استو زایشی گیاه برقرار شده و گیاه تعداد میوه بیشتري تولید 

این امر منجر به افزایش عملکرد دانه و عملکرد روغـن   در نهایت که
 ,Robinson, 1993; Rylsky(ه اسـت  کـدو پوسـت کاغـذي شـد    

1974( .  
بر عملکرد روغن کـدو  ) p≥01/0(داري آرایش کاشت تأثیر معنی

بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد ). 1جدول (پوست کاغذي داشت 
کیلوگرم  222و  261روغن به ترتیب در آرایش دو طرفه و یکطرفه با 

آرایـش کاشـت دوطرفـه بـدلیل     ). ب -6شـکل (در هکتار حاصل شد 
افـزایش  افزایش تعداد میوه و تعداد دانه کدو پوسـت کاغـذي باعـث    

  . عملکرد روغن این گیاه دارویی شد
  

ضرایب همبستگی اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و روغـن کـدو   
 پوست کاغذي

شـود همبسـتگی مثبـت و    مالحظه می 4همانگونه که در جدول 

و عملکـرد  ) =421/0r*(داري بین تعداد میـوه و عملکـرد دانـه    معنی
روغـن  عملکـرد  و همچنین بین عملکـرد دانـه و   ) =417/0r*(روغن 

)**010/r= (کدو پوست کاغذي وجود داشت ) وجود رابطـه  . )4جدول
همچنـین بـین تعـداد میـوه و     مثبت بین تعداد میوه و عملکرد دانه و 

دهد که افزایش تعداد میوه منجـر بـه بهبـود    عملکرد روغن نشان می
نتایج بررسی رضوانی مقدم . گرددعملکرد دانه و روغن در این گیاه می

بـر کنجـد   ) Rezvani Moghaddam et al., 2004(کـاران  و هم
)Sesamum indicum L. (     نیز نشان داد کـه بـین عملکـرد دانـه و

  .روغن همبستگی مثبت وجود دارد
  
 گیرينتیجه

باشد کدو پوست کاغذي گیاهی خزنده و داراي رشد نامحدود می
)Omid Beygi, 1995 ( داراي از نظر مصـرف دارویـی   که روغن آن

 ,.Younis et al., 2000, Siami et al( باشدزیادي میبسیار یت اهم
2003, Omid Beygi et al., 2006( .گیـري از  بدین ترتیب، با بهره

توان رشد رویشی و بدنبال آن عملکرد اقتصادي این تراکم مناسب می
زیرا همانگونه که قبالً نیـز  . گیاه دارویی دانه روغنی را بهبود بخشید

ملکرد روغن این گیاه تحت تأثیر عملکرد دانه و عملکـرد  عبیان شد، 
دانه متأثر از تعداد میوه بوده و فاصله روي ردیف و نوع آرایش کاشت 

در نهایت با توجه به وجود رابطه . دهدمیتعداد میوه را تحت تأثیر قرار 
دار بین تعداد میوه و عملکرد دانه و روغن کـدو پوسـت   مثبت و معنی
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گیري از مدیریت زراعـی  رسد که بتوان با بهرهنظر میکاغذي چنین ب
از جمله تنظیم فاصله روي ردیـف و آرایـش کاشـت مناسـب     صحیح 

بدلیل کاهش رشد رویشی منجر به افزایش عملکرد دانه و در نتیجـه  
  .شدبا ارزش عملکرد روغن این گیاه 

 
 روغن کدو پوست کاغذيو  بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و بین ردیف و آرایش کاشتردیف فاصله روي  همبستگینتایج  - 4جدول 

Table 4- Correlation coefficients of intra and inter spaces and planting pattern for the number of yield components, seed and 
oil yield for pumpkin  

  عملکرد روغن
Oil yield 

  درصد روغن
Oil content 

  عملکرد دانه
Seed yield  

  وزن هزار دانه
1000- seed weight 

  تعداد دانه
Number seed 

  تعداد میوه
Number fruit 

  

0.417*  0.027ns  0.421*  -0.281ns  0.217ns  1 تعداد میوه  
Number fruit 

0.246ns  0.186ns  0.218ns  -0.136ns  1   تعداد دانه  
Number seed 

-0.048ns  0.169ns  -0.082ns  1  -  - 
  زار دانهوزن ه

1000- seed 
weight 

0.010**  -0.008ns  1  -  -  -  عملکرد دانه  
Seed yield  

0.220ns  1  -  -  -  - درصد روغن  
Oil content 

  عملکرد روغن -  -  -  -  -  1
Oil yield 

ns ،* درصد 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی** و  
ns and ** are non- significant and significantly at α=0.01, respectively.  
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