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چکیده
یمارهايتحت ت)L.Cucurbita pepo(يکاغذپوستتخميکدوییدارویاهگیفیو کیکمیاتخصوصیبرخیمنظور بررسبه
ینمدرس انجام شد. در ایتدانشگاه تربیقاتیدر مزرعه تحق1390- 1391یدر سال زراعیشیآزمای،آبو تنش کمیتروژنکود ن

با سه تکرار انجام شد، کود یکامل تصادفيهاطرح بلوكیهبر پایلفاکتورایشو در قالب آزميامزرعهیشصورت آزماکه بهیقتحق
، شاهددر سه سطح (یآبتنش کمیمار) و تاز منبع کود اورهخالصدر هکتار نیتروژنیلوگرمک180و 120، 60در سه سطح (یتروژنن

نشان داد یج) در نظر گرفته شد. نتادانهیريدر مرحله شیمکلرات سدیپاشو محلولیاريو قطع آبدانهیريدر مرحله شیاريقطع آب
تعداد دانه،ازیرغخصوصیات گیاهبر تمام آبیکمتنشیمارو تغیر از تعداد دانهبررسیم صفات مورد بر تمایتروژنکود نیمارتکه 

در این مطالعه، افزایش شدت تنش کم آبی موجب کاهش .داشتداردر سطح آماري اثر معنییکاستئاریداسي امحتوو دانهطول 
افزایش سطوح کود نیتروژن موجب کاهش میزان تمام . همچنینشدي اسید لینولئیک امیزان تمام صفات مورد بررسی غیر از محتو

اسیداولئیک،اسید اسید لینولئیک، روغن،،ضخامت دانهعرض دانه،دانه،وزن ، یوهوزن ممیزانیشترینب.صفات مورد بررسی شد
در یلوگرمک60یتروژنکود نیمارت،بدست آمد. در مجموعنیتروژندر هکتاریلوگرمک60يدر سطح کوداستئاریکاسید پالمتیک و
.شودیمیهحداکثر عملکرد دانه توصحصولاز نظریمارتینترمناسبشاهدیاريهکتار و آب

.، کود نیتروژندانهیاتخصوصیفی،صفات ک، LCucurbita pepo.:یديکلهايواژه

مقدمه
بهمتعلقداروییگیاهیکاغذيپوستتخمکدوي

هاکوکوربیتالراستهو ،)Cucurbitaceae(کدوییانخانواده
)Cucurbitals(باشدمی), 2000.et alJellin(.داستان

،1942دسامبردرکهگرددبرمیزمانیبهکدوهااولینکشف

دنیاي)olumbusCChristopher(کلمبوسکریستوفر
,Wagner(کردکشفراکارائیبجزایردريجدید 1997( .

طبیيکدوعنوانبهراآن،شدهثبتهايلیستامروزه
,Wagner(کنند میمعرفی ,Omidbeygi؛ 1997 2012.(

بهمتمایلوزردرنگبهکاغذيپوستتخميي کدوهامیوه
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زیتونیسبزرنگبهمیوهاینهايدانهوبودهنارنجی
فاقدهايدانهگیاه،اینهايویژگیمهمتریناز. باشدمی

,1(استآنپوست 200Mitra .(هرداخلمتوسططوربه
15طولبهمسطحومرغیتخمدانهعدد520تا300میوه

تشکیلمترمیلی3تا5/2ضخامتو10تا8عرض،20تا
,Omidbeygi(شودمی گیاهازآمدهبدستروغن).2012

ارزشمنديبسیارموادحاويکاغذيپوستتخمکدوي
،Eویتامین،Aویتامینغیراشباع،چرباسیدهايکهاست
پروتوکلروفیلوکارتنوئیدهاها،فیتواسترولمعدنی،مواد

تقریباًکهچرباسیدهايمهمترین. باشندمیآنهاازجمله
اسیدهايشاملدهند،میتشکیلراروغنمحتواي90%

چرباسیدهاي%50.دباشمیپالمتیکواولئیکلینولئیک،
Fruhwirth(به خود اختصاص داده استاسیدلینولئیکرا

Hermetter, درماندر. این اسیدهاي چرب )&2008
مجاريمشکالتوپروستاتهایپوتروفیاي،رودههايکرم

,beygi(نقش دارندادراري  2012Omid.(
هايتنشگیاهانکشاورزيوطبیعیهاياکوسیستمدر

کهکنندمیتجربهغیرزندهوزندهعواملواسطهبهرامختلفی
راگیاهمعمولیرشدوفیزیولوژیکفرایندهايتوانندمی

نواحیدربارزیانعاملمهمترینآبیکمتنش. کنندمختل
مورفولوژي،آناتومی،کهاستجهانخشکنیمهوخشک

تأثیرتحتراگیاهتولیدسرانجاموبیوشیمیفیزیولوژي،
,.(دهدمیقرار 2006et alRoy(.از خشکی احتماالً تنش

تغییراتیموجبهاآنزیمازبسیاريفعالیتدراختاللطریق
دروشده گیاهدرفتوسنتزيموادانتقالوفتوسنتزمیزاندر

درکهگیاهیدردانههزاروزنومیوهوزنگیاه،نموادامه
Agayi&(یابد میکاهش گرفتهقرارتنشمعرض

1, 201hEhsanzade(.یاز ذخایر کربوهیدراتاستفاده
یت فرایند فتوسنتزيدهاي رویشی در شرایطی که محدواندام

کاهش را به دانهتخصیص مواد پروردهطی وقوع تنش
,Blum(نقش اساسی داشته باشدتواندمی، دهدمی 2005(.

استفاده از مواد خشکاننده شیمیایی پس از در این راستا
افشانی ابزار گزینشی معتبري براي ارزیابی مقاومت گیاه گرده

,.(باشدمیدر برابر خشکی  2011et alRoohi(.وجودياب
تحقیقاتزراعیمحصوالتبرآبیتنشاثرمورددرکه

درداروییگیاهانرفتاراما،شدهانجامجامعیووسیع
aletRahmani,.(استنشدهمطالعهخوبیبهشرایطیچنین

اطرافزراعیهايزمیندرکشاورزيکهزمانیاز.)2009
حاصلخیزيبقايمنظوربهانسان،شدمتداولقدیمتمدن
کودگیاهی،هايماندهپسنظیرخودطبیعیتولیداتخاك
کودعنوانبهراغیرهولجنآهک،خاکستر،کمپوست،سبز،

قسمتیرانیتروژنشیمیاییکودامروزه باید.کردمیمصرف
نیتروژن.رفتگنظردرزراعیگیاهانبرايهاهزینهاز

آید و میحساببهگیاهانتغذیهدرضروريعنصري
دهنده براساس وزن خشک، چهارمین عنصر اصلی تشکیل

ماندن،سبزشادابی،نیتروژن باعثشود.محسوب میگیاهان 
کیفیویکمافزایشواندام هواییازدیادسریع،نمو

,Valadabadi(گردد میمحصول ياز لحاظ اقتصاد). 1993
نهاده ینایدصرف توليانرژیهر سال بخش قابل توجه

بنابراین یک مدیریت منطقی در استفاده .شودیميکشاورز
با رسد.نظر میامري ضروري بهدر تولید گیاهاناز نیتروژن

کاغذي بومی ایران پوستتوجه به این مطلب که کدوي تخم
نظرازکوديحاصلخیزيسیستمتأثیربررسیباشد،نمی

مؤثريکمکتواندمیکشاورزيهاينهادهاینبهینهاستفاده
شیمیاییاین نهادهمصرفکاهشوتولیدافزایشجهتدر

.اشدب

مواد و روشها
صورت آزمایش فاکتوریل به1391سالدرآزمایشاین

مزرعهمحلدرهاي کامل تصادفی،در قالب طرح بلوك
درواقعمدرستربیتدانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتی

مشخصات منطقه . شدانجامکرج- تهرانجادهکیلومتري16
دقیقه43ودرجه35جغرافیاییعرض: عبارت است از

ازارتفاع، شرقیدقیقه8ودرجه51جغرافیاییطول، شمالی
. مشخصات خاك منطقه بشرح زیر متر1215دریاسطح

.) بود2و 1(جدولهاي 
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متري خاك)سانتی0- 30خاك مزرعه (عمق تایج آنالیز فیزیکین-1جدول 
pHنوع آزمایش (Ds/m)

)EC(شوري
)%(

)TNV(آهک
)%(

کربن آلی
)%(

رس
)%(

شن
)%(

سیلت
)%(

بافت
)%(

لومیشن7/730/747/211/41117414نتیجه
لومی2/5254035-72-15>64-7مطلوبحد

متري خاك)سانتی0- 30خاك مزرعه (عمق نتایج آنالیز شیمیایی-2جدول

نوع آزمایش
نیتروژن

گرم بر (میلی
کیلوگرم)

فسفر
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

پتاسیم
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

آهن
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

منگنز
گرم (میلی

بر 
کیلوگرم)

روي
گرم (میلی

بر 
کیلوگرم)

مس
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

رب
گرم (میلی

کیلوگرم)بر

0/11656788/311/12/22/211/09نتیجه
0/21540010113/532/5مطلوبحد

شامل کود نیتروژن در سه سطحي مورد بررسیفاکتورها
نیتروژن کیلوگرم در هکتار180و 120، 60(تیماري

آبی در سه سطح تنش کمفاکتور) وخالص از منبع کود اوره
و قطع آبیاري و دانه، قطع آبیاري در مرحله شیريشاهد(

بودند. ابعاد )در مرحله شیري دانهپاشی کلرات سدیممحلول
صورت متر بود. کشت به9×3ها و اندازه کرت32×34زمین 
1ها از هم پشته و فاصله پشته9و پشته، در هر کرت جوي

مستقیم پس از انجام آبیاري در صورت بهکاشت متر بود. 
. بذر مورد شدخرداد و در محل داغاب انجام 4تاریخ 

تهیه جهاد دانشگاهیاستفاده از پژوهشکده گیاهان دارویی 
، مرحله اول دو برگیمرحلهدوشد. تیمار کود نیتروژن در

دهی اعمال شروع گلبه هنگامگیاه و مرحله دوم بودن
قطع آبیاري و تیمارقطع آبیاري وتیمار اعمالگردید.
.شدانجام دانهپاشی کلرات سدیم، در مرحله شیري محلول

منظور تخریب کلروفیل و توقف فتوسنتز جاري، پس از به
برداري تخریبی، از طریق نمونهبذرها تعیین مرحله شیري 

(وزن به حجم)%1پاشی با استفاده از کلرات سدیم محلول
هاي سبز گیاه در فاصله زمانی . خشک شدن اندامشدانجام 

آمده از هر دستبتعداد میوه.انجام گردیدپنج روز تا سه 
هاي تشکیل شده روي بوته سایر میوهو بوته یک عدد بود 

شاملهادانهاصلیبعدسهعلت پوسیدگی از بین رفتند.به
01/0دقت باکولیسوسیلهبهضخامتوطول، عرض

روش سوکسله باها درصد چربی نمونهشد.گیرياندازه
گرم نمونه آسیاب 5تا 3به این ترتیب کهشد.گیرياندازه
) در کاغذ صافی پیچیده و در کارتوش قرار داده 1Wشده (

حالل . ابتدا افزوده شدسی پترولیوم بنزن سی140شد و 
ساعت ادامه 6مدت شروع به جوشیدن کرد و این جوشش به

ماند. فقط چربی حل شده در بشر باقی داشت، در نهایت
) 2Wها تا رسیدن به وزن ثابت (بشرهاي حاوي چربی نمونه

در صورت گیري شد.درجه سلسیوس رطوبت80در دماي 
تا به وزن کرده مرحله فوق را تکرار ،مشاهده کاهش وزن

ثابت برسد.

=درصد چربی خام1W-2Wوزن نمونه/ ×100

Metcalfروشبراسـاس هانمونهچرباسیدهايتعیین

دســتگاهمشخصــات .انجــام شــد )1966و همکــاران (
ــدازه ــرب،  ان ــید چ ــري اس Gas4600UNICAMگی

ChromatographکــاپیالريســتونابــBPX70طــولبــه
ــر30 ــی25/0قطــرومت ــر،میل ــازيمخصــوصمت جداس
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بـا C15(اسـتاندارد اینترالمحلولباشد.میچرباسیدهاي
2با غلظـت )Pentodecenoic acid methyl ester-10نام

لیتر بود.میلیبرگرممیلی

نتایج
وزن میوه

بر وزن میوه در سطحو تنش کم آبیکود نیتروژنتیماراثر
همچنین اثر متقابل دو تیمار بر صفت .شددار معنی%1آماري
افزایش میزان کود که ). به این ترتیب3دار بود (جدول معنی

باعث کاهش وزن میوه آبیو افزایش شدت تنش کمنیتروژن

60در سطح کودي گرم)3213با (بیشترین وزن میوهشد.
1300با مقدار (و کمترین شاهدو آبیاري کیلوگرم در هکتار

آبیاري و کیلوگرم در هکتار و قطع180در سطح کود آن)گرم
. )4(جدول دست آمدسدیم بپاشی کلراتمحلول

تعداد دانه
آمدهبدستاطالعاتواریانستجزیهازحاصلنتایج

تنشونیتروژنکودکه تیمارهايدادنشان) 3جدول (
دار نداشتند، در واقع تعداد بذر بر تعداد بذر اثر معنیآبیکم

تحت تأثیر این تیمارها قرار نگرفت.

کود نیتروژن و آبیاريتأثیرکاغذي تحت پوستکدوي تخمتجزیه واریانس صفات مورفولوژیک-3جدول 
درجهمنابع تغییر

دانهقطردانهعرض دانهطولدانهوزن تعداد دانهوزن میوهآزادي

2ns7200ns81/202ns12/8ns004/0ns05/0ns02/0تکرار
2/4156747ns59/61**2/4247ns28/0**58/7**97/0**2آبیتنش کم

03/2255005ns03/176**79/1213**98/1**17/1**16/0**2نیتروژنکود
03/292415ns42/47**26/179ns01/0**365/0ns005/0**4آبیکم×کود 

167/1545339/7067/1232/005/001/0خطا
86/656/177/44/311/329/7(%)ریب تغییراتض

دارمعنیتفاوتعدم وجود :ns، %1و %5دار در سطح معنیتفاوتترتیب به:**و*

آبیاريکود نیتروژن و ر یثتأتحت تخم کاغذييکدویکمقایسه میانگین صفات مورفولوژی-4جدول 
وزن میوهتیمار

(گرم)
در دانهتعداد 

میوه
دانهوزن 

(گرم)
دانهطول 
متر)(میلی

دانهعرض 
متر)(میلی

دانهقطر 
متر)(میلی

آبی)آبیاري (تنش کم
I1(a67/2516ab6/535a22/96a55/16a8/7a92/1(شاهد

I2(b67/1752a1/539b93/74a37/16b8/6b48/1قطع آبیاري (
I3(c11/1161b3/530c77/52a20/16c9/5c27/1(پاشیآبیاري و محلولقطع

(کیلوگرم در هکتار)نیتروژن
60)F1(2241/11aa2/535a93/89a55/16a15/7a68/1
120)F2(1928/22ba5/537b55/69a37/16a95/6a57/1
180)F3(1261/11ca3/532c44/66a20/16b45/6b42/1

%1در سطح احتمال LSDدار آماري براساس آزمون معنیتفاوتهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد در هر ستون و عامل آزمایشی میانگین
.باشندمی



5857، شماره31تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

نیتروژن و آبیاريکود تأثیرتحت اثرات متقابل صفات مورفولوژیکمقایسه میانگین-5جدول
وزن میوهتیمار

(گرم)
وزن دانه

(گرم)
دانهعرض 
متر)(میلی

a3/3213a118a86/7شاهدو آبیاري 60کود
c2210cd13/79bc4/7و قطع آبیاري60کود 

e1300f66/66d2/6پاشیو قطع آبیاري و محلول60کود 
b3/2703b88a8/7شاهدو آبیاري 120کود 
d1848de66/74c03/7و قطع آبیاري120کود 

e3/1233g46de03/6پاشیو قطع آبیاري و محلول120کود 
d3/1633bc66/82ab73/7شاهدو آبیاري180کود 
e1200fe71de96/5و قطع آبیاري180کود 

f950g66/45e66/5پاشیمحلولو قطع آبیاري و 180کود 
.باشندمی%1در سطح احتمال LSDدار آماري براساس آزمون هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معنیمیانگین

دانهوزن 
تمالدر سطح احيدارمعنیاثرمطالعهموردتیمارهاي

دانهوزن،5مشاهدات جدول طبق. داشتنددانهوزنبر1%
،شاهدو آبیاري نیتروژنهکتاردرکیلوگرم60تیماردر

وزنمقداربیشترینتیمارها،سایربهنسبتکهبود گرم118
کیلوگرم در هکتار و 180و تیمار کود نیتروژن داشترادانه

گرم 66/45پاشی کلرات سدیم با قطع آبیاري و محلول
اثر متقابل .دادبه خود اختصاص را دانهکمترین میزان وزن 

).5(جدول بوددار دو تیمار بر صفت مورد بررسی معنی

دانهخصوصیات
سطحدريدارمعنیاثربر طول دانهنیتروژنکودتیمار

موردصفتبرآبیکمتنشتیماراثرولیداشت%1آماري
کودتیماردردانهطولمیزانبیشترین.نشدداريمعنینظر

تیماردرآنمیزانکمترینودر هکتارکیلوگرم60نیتروژن
باکهطوريبه. آمددستبدر هکتارکیلوگرم180کود

. یافتکاهشدانهطولاندازهنیتروژنهکودمیزانافزایش
جدول(آمدهبدستاطالعاتواریانستجزیهازحاصلنتایج

اثرآبیکمتنشونیتروژنکودتیمارهايکه دادنشان) 3
داريمعنیتفاوتآنهابینوداشتنددانهعرضبرتوجهیقابل

اثر متقابل کود ، همچنین داشتوجود%1احتمالسطحدر

.)5(جدول شدداریصفت معنینابریآبو تنش کمیتروژنن
کود یماردر تمتر)میلی8/7با دانه (عرض یشترینب
ینو کمتر،شاهدیاريو آبدر هکتاریلوگرمک60یتروژنن

یتروژنکود نیماردر تمتر)میلی2/6با دانه (عرض
بدست یپاشو محلولیآبو تنش کمکیلوگرم در هکتار180
) 3جدول(واریانستجزیهجدولازآمدهبدستنتایج. آمد

دارمعنیاثرآبی کمتنشونیتروژنکودتیمارهايکه دادنشان
جدولبهتوجهبا. داشتنددانهقطربر%1آماريسطحدر

نیتروژنکودتیماردردانهقطربیشترینمیانگین،مقایسات
کودسطوحاثربینولی،بدست آمددر هکتارکیلوگرم60

در هکتارکیلوگرم120ودر هکتارکیلوگرم60نیتروژن
در کیلوگرم180کودسطح. نداشتوجودداريمعنیتفاوت
باواقعدر. شددانهقطردرصدي5/15کاهشباعثهکتار

دانهقطرکم آبیتنششدتافزایشوکودمیزانافزایش
آبیکمتنشونیتروژنکودبینمتقابلاثرالبته . یافتکاهش

. نشددارمعنیصفتاینبر

درصد روغن
کـه  ) 6نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد (جـدول  

در يدارآبـی اثـر معنـی   تیمارهاي کود نیتروژن و تنش کم
بر میزان روغن دانه داشتند. بـین سـطوح   %1سطح آماري 
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کود نیتروژن بیشترین میزان روغن مربوط به سـطح کـودي   
با افزایش میـزان کـود، میـزان    .کیلوگرم در هکتار بود60

کیلـوگرم  180و 120روغن کاهش یافت، ولی بین تیمـار  
مشـاهده نشـد  دار آمـاري در هکتار نیتروژن تفاوت معنـی 

روغن شد، بـه  میزانآبی باعث کاهش ). تنش کم7(جدول
این ترتیب که بیشترین میزان روغن در تیمار آبیاري شاهد 

ـ  تیمـار ) و کمترین میزان آن در%4/40(با  اري و قطـع آبی
تیمارهاي قطع آبیاري آمد. دست ) ب%7/33پاشی (با محلول

روغـن میـزان پاشی باعث کـاهش  و قطع آبیاري و محلول
دار آمـاري اختالف معنـی سطحین این دو بلیو،شدنددانه

).7مشاهده نشد (جدول 

لینولئیکاسید
دادنشان)6(جدول واریانستجزیهبدست آمده ازنتایج

آبیکمتنشو%1احتمالسطحدرنیتروژنکودتیمارهايکه 
. داشتندلینولئیکاسیدبردارمعنیاثر،%5احتمالسطحدر

در کیلوگرم60يکودسطحدرلینولیئکاسیدمیزانبیشترین
،نیتروژنکودمیزانافزایشبادست آمد.ب%3/46باهکتار
سطوحکاهشیاثرولییافت،کاهشاسید چرباینمیزان

بودیکسانصفتاینبردر هکتارکیلوگرم180و120يکود
اثر.)7(جدول مشاهده نشدبین آنهادار آماريمعنیتفاوتو

کهطوريبه،بوددارمعنیلینولئیکاسیدمیزانبرآبیکمتنش
وشدلینولئیکاسیدمیزانافزایشباعثآبیکمتنشاعمال

پاشیمحلولوآبیاريقطعتیماردرصفتاینمیزانبیشترین
.آمدبدست)%1/46(با سدیمکلرات

اسید اولئیک 
تیمارهاي کودداد،نشان) 6جدول (واریانستجزیهنتایج
اسیداولئیکدرصدبردارمعنیاثرآبیکمتنشونیتروژن
)7جدول (میانگینمقایسهجدولدرکهطورهمان. داشتند

اسیددرصدنیتروژنکودسطوحافزایشباشود،مشاهده می
در هکتار،کیلوگرم180کودتیماردرویافتکاهشاولئیک
آمد، همچنین افزایشبدستآن)%54/26میزان (با کمترین
شد.اولئیکاسیدمیزانکاهشباعثآبیتنش کمشدت

اسید پالمتیک
اثرکهدادنشان) 6جدول (واریانستجزیهجدولنتیجه

با. بوددارمعنیصفتاینبرآبیکمتنشونیتروژنکود
)، با افزایش 7جدول (میانگینمقایساتجدولبهتوجه
ولییافت،کاهشپالمتیکاسیددرصدنیتروژنکودمیزان

180و120کوديسطحبیندار آماريمعنیتفاوت
اینبرآبیکمتنشاثر.نشدمشاهدهکیلوگرم در هکتار

شدتافزایشطوري کهبهبود،کاهشیدار ومعنیصفت
کمترینوکاهش دادچرب رااسیدایندرصدآبیتنش کم
سدیمکلراتپاشیمحلولوآبیاريقطعتیماردرمیزان آن

.شد) حاصل%87/12(با 

کود نیتروژن و آبیاريتأثیرتحت تجزیه واریانس اسیدهاي چرب-6جدول 

درجهمنابع تغییر
اسید استئاریکاسید پالمتیکاسید اولئیکاسید لینولئیکروغنآزادي

2ns07/3ns34/0ns4/2ns67/0*69/0تکرار
9/19ns26/0**55/16**91/11*8/127**2تنش کم آبی
4/3**3/18**15/40**35/24**72/28**2کود نیتروژن
4ns55/0ns18/0ns47/2ns52/0ns37/0آبیاري و کود

1686/239/315/230/017/0خطا
6/409/42/586/369/7ضریب تغییرات (%)

.باشدمیدارمعنیتفاوتوجودعدمnsو%1و%5سطحدردارمعنیتفاوتترتیببه،**و*
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کود نیتروژن و آبیاريتأثیرتحت مقایسات میانگین اسیدهاي چرب-7جدول 

روغنتیمار
)%(

اسید لینولئیک
)%(

اسید اولئیک
)%(

اسید پالمتیک
)%(

اسید استئاریک
)%(

آبی)کمآبیاري (تنش 
I1(a4/40b8/43a25/29a83/15a66/5شاهد (

I2(b7/34ab9/44ab82/27b06/14a41/5قطع آبیاري (
I3(b7/33a1/46b54/26c87/14a34/5(پاشیو محلولقطع آبیاري
(کیلوگرم در هکتار)کود نیتروژن

60)F1(a0/38a8/46a94/29a88/15a06/6
120)F2(b0/36b4/44b95/27b65/13b53/5
180)F3(b4/34b6/43c72/25b23/13c83/4

%1احتمالسطحدرLSDآزمونبراساسآماريدارمعنیتفاوتفاقدهستند،مشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینآزمایشیعاملوستونهردر
.باشندمی

استئاریکاسید 
اثرکهداد نشان) 6جدول(واریانستجزیهجدولنتایج

اثرولیبوددارمعنیاستئاریکچرباسیدبرنیتروژنکود
نیتروژنکودمیزانافزایش.نبوددار معنیآن برآبیکمتنش

میزانکمترینداد وکاهشرااستئاریکچرباسیددرصد
(با در هکتارکیلوگرم180نیتروژنکودتیماردرآن
اثري بر آبیکم، ولی افزایش شدت تنشآمددستب)83/4%

.)2و 1هاي و شکل7(جدول صفت مورد مطالعه نداشت

تیمار کود نیتروژنتأثیرکاغذي تحت پوستاسیدهاي چرب کدوي تخم-1شکل
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تیمار آبیاريتأثیرکاغذي تحت پوستاسیدهاي چرب کدوي تخم-2شکل 

بحث
کاغذي پوستافزایش میزان کود نیتروژن در کدوي تخم

، در این گیاه دارویی شدزایشیاندامباعث کاهش عملکرد 
را در میوهعملکردکاهش علتمحققان ید این یافته در تأی

اثردراندام رویشیفراوانتولیدکاغذي،پوستکدوي تخم
شدهموجبکهکردند،گزارشنیتروژنکودافزایش

وکنندعملقويمخزنیکهمانندجوانرویشیهاياندام
جذبخودسمتبهرافتوسنتزدرشدهسنتزغذاییمواد

,Aroiee(کنند  ؛ hEhsanzade&Agayi,1201؛ 2001
6, 199& KewatSharma ؛Aroiee, بانتیجهاین).2001

گیاهدر)2011(همکارانوJoudiتوسطآمدهبدستنتایج
میزانکاهشموجبخشکیتنشدارد.مطابقتعدس

نموادامهدروشدهگیاهدرفتوسنتزيموادانتقالوفتوسنتز
Agayi&(یابد دانه کاهش میهزاروزنومیوهوزنگیاه،

1, 201hEhsanzade(.تنشکاهشیثیرأتنیزتحقیقاتدر
وعرضطول،مانندبذرفیزیکیهايویژگیبرآبکمبود

؛ et alDadi,.2012(استرسیدهاثباتبهضخامت
Baldini & Vannozzi, توسطآمدهبدستنتایج.)1996

Dadiوعرضهايویژگیکه نشان داد )2012(همکارانو

شرایطبهبیشتريحساسیتبذرطولبهنسبتدانهتضخام
بذرطولرسدمینظربهبنابراین .داشتندآبکمبودتنش
تأثیرو تحت داشت قرارژنتیکیعواملتأثیرتحتبیشتر

تواندمیبذرقطروعرضکاهش.نگرفتآبی قرار تنش کم
محدودیتنتیجهدروفتوسنتزيموادتولیدکاهشدلیلبه
آبی و خشکانندگی کمتنششرایطتحتهابذرشدنپردر

ها تحت عنوان واحدهاي فتوسنتزيسدیم بر برگکلرات
.کندچروکیدهوالغرهاییدانهتولیددر نتیجهکهباشد

میزان روغن وافزایش میزان کود نیتروژن باعث کاهش
چرب مورد بررسی در این تحقیق شد. سنتز اسیدهاي

دو به اسکلت کربنی که اسیدهاي چرب و اسیدهاي آمینه هر
دارند. بستگیشوند ها حاصل میاز تجزیه کربوهیدرات

هايپروتئینی از ترکیبهايي کربوهیدراتی ترکیبامحتو
افزایش فراهمی کود نیتروژن بنابراینروغنی کمتر است،

ینی را در مقایسه با سنتز اسیدهاي چرب سنتز مواد پروتئ
یابد ها کاهش میو در نتیجه درصد روغن دانهکردهتحریک 

)., 2005aletRathke.(اعمال همچنین افزایش شدت تنش
یدهاي باعث افزایش اسید چرب لینولئیک و کاهش اسشده

دلیل کاهش درصد اولئیک چرب اولئیک و پالمتیک شد.
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تنش، ممکن است در نتیجه افزایش اسید با افزایش شدت 
طی آزمایشی بر روي درصد اسید چرب لینولئیک باشد.

گیاه کتان مشاهده شد که تنش خشکی باعث کاهش 
etMovahhedi Dehnaviدار میزان اولئیک اسید شد (معنی

., 2010al.(Uzun) رابطهکهکردندبیان)2008و همکاران
اسید استئاریکوپالمتیکبا اسیداسید اولئیکبینمثبتی
همینکهدارد،منفیرابطهلینولئیکبا اسیدولیداردوجود
نیز)1999(و همکاران Bajpaiطتوساینازپیشنتایج

کهکردندبیان) 2008(و همکارانUzun.بودشدهگزارش
درصد اسیدباشدیديبسیارمنفیرابطهاولئیکدرصد اسید

Brarتوسطاینازپیشنیزنتایجاینکهداردلینولئیک

وبودشدهگزارش)2005و همکاران (Wereو)8219(
,.(سویانظیرگیاهانیدراینکه عالوهبه 2007et alPatil ( و

,.(یزمینبادام 1998et alneAnders (وجودرابطهایننیز
با اعمال تنش خشکی طول دوره رشد و بنابراین .دارد

یافته، در نتیجه زمان کافی براي تولید ظرفیت مخزن کاهش 
Tohidiیابد (اسیدهاي چرب غیر اشباع کاهش می

., 2011et alMoghadam .(
آبی تنش کمتوان گفت میگیري کلینتیجهعنوان به

نه، قطر دادانه، کاهش وزن میوه، وزن دانه، عرض موجب
این تأثیر و تحت پالمتیک شداسیدهاي چرب اولئیک و

بر این عاملاثر اماافزایش یافت.اسید لینولئیکفاکتور 
ینتأمبنابراین شد.ندار طول دانه و اسید استئاریک معنی

در کدو تخم پوست کاغذيدارویییاهگیازرطوبت مورد ن
فاکتورتوجه این با توجه به اثر قابلحساسيمراحل رشد

.رسدمینظر بهيضرورگیاه مورد بررسیبر کاهش صفات
رویشی گیاه بخشنیتروژن با اثر افزایشی بر نهاده شیمیایی

تماممقادیرکاهش،و ایجاد مخازن فیزیولوژیکی قوي
اسید شد.موجبدر این تحقیقرا صفات مورد بررسی 

لینولئیک و اسید اولئیک دو اسید چرب مهم موجود در 
هايکرمدرمانباشند و درروغن کدو پوست کاغذي می

ادراري،مجاريمشکالتپروستات،هایپوتروفیاي،روده
طبق کنند.ایفا مینقش مهمیشرایینتصلبومعدهالتهابات
در آمده بیشترین میزان اسیدهاي چرب مذکوردستنتایج ب

با توجه به ارزش که حاصل شدکیلوگرم در هکتار60تیمار 
کود ترین سطحمناسب،این دو اسید چربدارویی باالي

داروییبراي این گیاهدر شرایط اقلیمی مورد مطالعهنیتروژن
شود.توصیه می
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Abstract
To study some quantitative and qualitative traits of Cucurbita pepo L. under fertilizer and

water deficit stress, a trial was conducted in the research field of Tarbiat Modares University in
2011 and 2012 cropping years. In this study, the experiment was performed in factorial
randomized completely block design with three replications. and water deficit at three levels
(normal irrigation, withholding irrigation at milk stage, withholding irrigation and spraying
sodium chlorate at milk stage). Results showed that nitrogen fertilizer treatment significantly
affected all traits studied except seed number and stress treatment had significant effects on all
traits except seed number, seed length, and stearic acid content at 1% level of significance. In
this study, increasing water stress reduced the content of all traits studied except linoleic acid
content. In addition, increased levels of nitrogen fertilizer led to the decreased content of all
traits studied. The highest values for fruit and seed weight, seed width, seed diameter, oil,
linoleic, oleic, palmetic, and stearic acid were obtained at a nitrogen fertilizer level of 60kg.ha-1.
Totally, nitrogen fertilizer (60kg.ha-1) and control irrigation treatments are recommended as the
most suitable treatments to gain maximum seed yield.

Keywords: Cucurbita pepo L., qualitative traits, seed characters, nitrogen fertilizer.
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)L.Cucurbita pepo(يکاغذپوستتخمکدويی و کیفیکمعملکردارزیابی
روژننیتکودوآبیالقاي تنش کمتحت
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چکیده
یمارهايتحت ت)L.Cucurbita pepo(يکاغذپوستتخميکدوییدارویاهگیفیو کیکمیاتخصوصیبرخیمنظور بررسبه
ینمدرس انجام شد. در ایتدانشگاه تربیقاتیدر مزرعه تحق1390- 1391یدر سال زراعیشیآزمای،آبو تنش کمیتروژنکود ن

با سه تکرار انجام شد، کود یکامل تصادفيهاطرح بلوكیهبر پایلفاکتورایشو در قالب آزميامزرعهیشصورت آزماکه بهیقتحق
، شاهددر سه سطح (یآبتنش کمیمار) و تاز منبع کود اورهخالصدر هکتار نیتروژنیلوگرمک180و 120، 60در سه سطح (یتروژنن

نشان داد یج) در نظر گرفته شد. نتادانهیريدر مرحله شیمکلرات سدیپاشو محلولیاريو قطع آبدانهیريدر مرحله شیاريقطع آب
تعداد دانه،ازیرغخصوصیات گیاهبر تمام آبیکمتنشیمارو تغیر از تعداد دانهبررسیم صفات مورد بر تمایتروژنکود نیمارتکه 

در این مطالعه، افزایش شدت تنش کم آبی موجب کاهش .داشتداردر سطح آماري اثر معنییکاستئاریداسي امحتوو دانهطول 
افزایش سطوح کود نیتروژن موجب کاهش میزان تمام . همچنینشدي اسید لینولئیک امیزان تمام صفات مورد بررسی غیر از محتو

اسیداولئیک،اسید اسید لینولئیک، روغن،،ضخامت دانهعرض دانه،دانه،وزن ، یوهوزن ممیزانیشترینب.صفات مورد بررسی شد
در یلوگرمک60یتروژنکود نیمارت،بدست آمد. در مجموعنیتروژندر هکتاریلوگرمک60يدر سطح کوداستئاریکاسید پالمتیک و
.شودیمیهحداکثر عملکرد دانه توصحصولاز نظریمارتینترمناسبشاهدیاريهکتار و آب

.، کود نیتروژندانهیاتخصوصیفی،صفات ک، LCucurbita pepo.:یديکلهايواژه

مقدمه
بهمتعلقداروییگیاهیکاغذيپوستتخمکدوي

هاکوکوربیتالراستهو ،)Cucurbitaceae(کدوییانخانواده
)Cucurbitals(باشدمی), 2000.et alJellin(.داستان

،1942دسامبردرکهگرددبرمیزمانیبهکدوهااولینکشف

دنیاي)olumbusCChristopher(کلمبوسکریستوفر
,Wagner(کردکشفراکارائیبجزایردريجدید 1997( .

طبیيکدوعنوانبهراآن،شدهثبتهايلیستامروزه
,Wagner(کنند میمعرفی ,Omidbeygi؛ 1997 2012.(

بهمتمایلوزردرنگبهکاغذيپوستتخميي کدوهامیوه
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زیتونیسبزرنگبهمیوهاینهايدانهوبودهنارنجی
فاقدهايدانهگیاه،اینهايویژگیمهمتریناز. باشدمی

,1(استآنپوست 200Mitra .(هرداخلمتوسططوربه
15طولبهمسطحومرغیتخمدانهعدد520تا300میوه

تشکیلمترمیلی3تا5/2ضخامتو10تا8عرض،20تا
,Omidbeygi(شودمی گیاهازآمدهبدستروغن).2012

ارزشمنديبسیارموادحاويکاغذيپوستتخمکدوي
،Eویتامین،Aویتامینغیراشباع،چرباسیدهايکهاست
پروتوکلروفیلوکارتنوئیدهاها،فیتواسترولمعدنی،مواد

تقریباًکهچرباسیدهايمهمترین. باشندمیآنهاازجمله
اسیدهايشاملدهند،میتشکیلراروغنمحتواي90%

چرباسیدهاي%50.دباشمیپالمتیکواولئیکلینولئیک،
Fruhwirth(به خود اختصاص داده استاسیدلینولئیکرا

Hermetter, درماندر. این اسیدهاي چرب )&2008
مجاريمشکالتوپروستاتهایپوتروفیاي،رودههايکرم

,beygi(نقش دارندادراري  2012Omid.(
هايتنشگیاهانکشاورزيوطبیعیهاياکوسیستمدر

کهکنندمیتجربهغیرزندهوزندهعواملواسطهبهرامختلفی
راگیاهمعمولیرشدوفیزیولوژیکفرایندهايتوانندمی

نواحیدربارزیانعاملمهمترینآبیکمتنش. کنندمختل
مورفولوژي،آناتومی،کهاستجهانخشکنیمهوخشک

تأثیرتحتراگیاهتولیدسرانجاموبیوشیمیفیزیولوژي،
,.(دهدمیقرار 2006et alRoy(.از خشکی احتماالً تنش

تغییراتیموجبهاآنزیمازبسیاريفعالیتدراختاللطریق
دروشده گیاهدرفتوسنتزيموادانتقالوفتوسنتزمیزاندر

درکهگیاهیدردانههزاروزنومیوهوزنگیاه،نموادامه
Agayi&(یابد میکاهش گرفتهقرارتنشمعرض

1, 201hEhsanzade(.یاز ذخایر کربوهیدراتاستفاده
یت فرایند فتوسنتزيدهاي رویشی در شرایطی که محدواندام

کاهش را به دانهتخصیص مواد پروردهطی وقوع تنش
,Blum(نقش اساسی داشته باشدتواندمی، دهدمی 2005(.

استفاده از مواد خشکاننده شیمیایی پس از در این راستا
افشانی ابزار گزینشی معتبري براي ارزیابی مقاومت گیاه گرده

,.(باشدمیدر برابر خشکی  2011et alRoohi(.وجودياب
تحقیقاتزراعیمحصوالتبرآبیتنشاثرمورددرکه

درداروییگیاهانرفتاراما،شدهانجامجامعیووسیع
aletRahmani,.(استنشدهمطالعهخوبیبهشرایطیچنین

اطرافزراعیهايزمیندرکشاورزيکهزمانیاز.)2009
حاصلخیزيبقايمنظوربهانسان،شدمتداولقدیمتمدن
کودگیاهی،هايماندهپسنظیرخودطبیعیتولیداتخاك
کودعنوانبهراغیرهولجنآهک،خاکستر،کمپوست،سبز،

قسمتیرانیتروژنشیمیاییکودامروزه باید.کردمیمصرف
نیتروژن.رفتگنظردرزراعیگیاهانبرايهاهزینهاز

آید و میحساببهگیاهانتغذیهدرضروريعنصري
دهنده براساس وزن خشک، چهارمین عنصر اصلی تشکیل

ماندن،سبزشادابی،نیتروژن باعثشود.محسوب میگیاهان 
کیفیویکمافزایشواندام هواییازدیادسریع،نمو

,Valadabadi(گردد میمحصول ياز لحاظ اقتصاد). 1993
نهاده ینایدصرف توليانرژیهر سال بخش قابل توجه

بنابراین یک مدیریت منطقی در استفاده .شودیميکشاورز
با رسد.نظر میامري ضروري بهدر تولید گیاهاناز نیتروژن

کاغذي بومی ایران پوستتوجه به این مطلب که کدوي تخم
نظرازکوديحاصلخیزيسیستمتأثیربررسیباشد،نمی

مؤثريکمکتواندمیکشاورزيهاينهادهاینبهینهاستفاده
شیمیاییاین نهادهمصرفکاهشوتولیدافزایشجهتدر

.اشدب

مواد و روشها
صورت آزمایش فاکتوریل به1391سالدرآزمایشاین

مزرعهمحلدرهاي کامل تصادفی،در قالب طرح بلوك
درواقعمدرستربیتدانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتی

مشخصات منطقه . شدانجامکرج- تهرانجادهکیلومتري16
دقیقه43ودرجه35جغرافیاییعرض: عبارت است از

ازارتفاع، شرقیدقیقه8ودرجه51جغرافیاییطول، شمالی
. مشخصات خاك منطقه بشرح زیر متر1215دریاسطح

.) بود2و 1(جدولهاي 
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متري خاك)سانتی0- 30خاك مزرعه (عمق تایج آنالیز فیزیکین-1جدول 
pHنوع آزمایش (Ds/m)

)EC(شوري
)%(

)TNV(آهک
)%(

کربن آلی
)%(

رس
)%(

شن
)%(

سیلت
)%(

بافت
)%(

لومیشن7/730/747/211/41117414نتیجه
لومی2/5254035-72-15>64-7مطلوبحد

متري خاك)سانتی0- 30خاك مزرعه (عمق نتایج آنالیز شیمیایی-2جدول

نوع آزمایش
نیتروژن

گرم بر (میلی
کیلوگرم)

فسفر
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

پتاسیم
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

آهن
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

منگنز
گرم (میلی

بر 
کیلوگرم)

روي
گرم (میلی

بر 
کیلوگرم)

مس
گرم بر (میلی

کیلوگرم)

رب
گرم (میلی

کیلوگرم)بر

0/11656788/311/12/22/211/09نتیجه
0/21540010113/532/5مطلوبحد

شامل کود نیتروژن در سه سطحي مورد بررسیفاکتورها
نیتروژن کیلوگرم در هکتار180و 120، 60(تیماري

آبی در سه سطح تنش کمفاکتور) وخالص از منبع کود اوره
و قطع آبیاري و دانه، قطع آبیاري در مرحله شیريشاهد(

بودند. ابعاد )در مرحله شیري دانهپاشی کلرات سدیممحلول
صورت متر بود. کشت به9×3ها و اندازه کرت32×34زمین 
1ها از هم پشته و فاصله پشته9و پشته، در هر کرت جوي

مستقیم پس از انجام آبیاري در صورت بهکاشت متر بود. 
. بذر مورد شدخرداد و در محل داغاب انجام 4تاریخ 

تهیه جهاد دانشگاهیاستفاده از پژوهشکده گیاهان دارویی 
، مرحله اول دو برگیمرحلهدوشد. تیمار کود نیتروژن در

دهی اعمال شروع گلبه هنگامگیاه و مرحله دوم بودن
قطع آبیاري و تیمارقطع آبیاري وتیمار اعمالگردید.
.شدانجام دانهپاشی کلرات سدیم، در مرحله شیري محلول

منظور تخریب کلروفیل و توقف فتوسنتز جاري، پس از به
برداري تخریبی، از طریق نمونهبذرها تعیین مرحله شیري 

(وزن به حجم)%1پاشی با استفاده از کلرات سدیم محلول
هاي سبز گیاه در فاصله زمانی . خشک شدن اندامشدانجام 

آمده از هر دستبتعداد میوه.انجام گردیدپنج روز تا سه 
هاي تشکیل شده روي بوته سایر میوهو بوته یک عدد بود 

شاملهادانهاصلیبعدسهعلت پوسیدگی از بین رفتند.به
01/0دقت باکولیسوسیلهبهضخامتوطول، عرض

روش سوکسله باها درصد چربی نمونهشد.گیرياندازه
گرم نمونه آسیاب 5تا 3به این ترتیب کهشد.گیرياندازه
) در کاغذ صافی پیچیده و در کارتوش قرار داده 1Wشده (

حالل . ابتدا افزوده شدسی پترولیوم بنزن سی140شد و 
ساعت ادامه 6مدت شروع به جوشیدن کرد و این جوشش به

ماند. فقط چربی حل شده در بشر باقی داشت، در نهایت
) 2Wها تا رسیدن به وزن ثابت (بشرهاي حاوي چربی نمونه

در صورت گیري شد.درجه سلسیوس رطوبت80در دماي 
تا به وزن کرده مرحله فوق را تکرار ،مشاهده کاهش وزن

ثابت برسد.

=درصد چربی خام1W-2Wوزن نمونه/ ×100

Metcalfروشبراسـاس هانمونهچرباسیدهايتعیین

دســتگاهمشخصــات .انجــام شــد )1966و همکــاران (
ــدازه ــرب،  ان ــید چ ــري اس Gas4600UNICAMگی

ChromatographکــاپیالريســتونابــBPX70طــولبــه
ــر30 ــی25/0قطــرومت ــر،میل ــازيمخصــوصمت جداس
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بـا C15(اسـتاندارد اینترالمحلولباشد.میچرباسیدهاي
2با غلظـت )Pentodecenoic acid methyl ester-10نام

لیتر بود.میلیبرگرممیلی

نتایج
وزن میوه

بر وزن میوه در سطحو تنش کم آبیکود نیتروژنتیماراثر
همچنین اثر متقابل دو تیمار بر صفت .شددار معنی%1آماري
افزایش میزان کود که ). به این ترتیب3دار بود (جدول معنی

باعث کاهش وزن میوه آبیو افزایش شدت تنش کمنیتروژن

60در سطح کودي گرم)3213با (بیشترین وزن میوهشد.
1300با مقدار (و کمترین شاهدو آبیاري کیلوگرم در هکتار

آبیاري و کیلوگرم در هکتار و قطع180در سطح کود آن)گرم
. )4(جدول دست آمدسدیم بپاشی کلراتمحلول

تعداد دانه
آمدهبدستاطالعاتواریانستجزیهازحاصلنتایج

تنشونیتروژنکودکه تیمارهايدادنشان) 3جدول (
دار نداشتند، در واقع تعداد بذر بر تعداد بذر اثر معنیآبیکم

تحت تأثیر این تیمارها قرار نگرفت.

کود نیتروژن و آبیاريتأثیرکاغذي تحت پوستکدوي تخمتجزیه واریانس صفات مورفولوژیک-3جدول 
درجهمنابع تغییر

دانهقطردانهعرض دانهطولدانهوزن تعداد دانهوزن میوهآزادي

2ns7200ns81/202ns12/8ns004/0ns05/0ns02/0تکرار
2/4156747ns59/61**2/4247ns28/0**58/7**97/0**2آبیتنش کم

03/2255005ns03/176**79/1213**98/1**17/1**16/0**2نیتروژنکود
03/292415ns42/47**26/179ns01/0**365/0ns005/0**4آبیکم×کود 

167/1545339/7067/1232/005/001/0خطا
86/656/177/44/311/329/7(%)ریب تغییراتض

دارمعنیتفاوتعدم وجود :ns، %1و %5دار در سطح معنیتفاوتترتیب به:**و*

آبیاريکود نیتروژن و ر یثتأتحت تخم کاغذييکدویکمقایسه میانگین صفات مورفولوژی-4جدول 
وزن میوهتیمار

(گرم)
در دانهتعداد 

میوه
دانهوزن 

(گرم)
دانهطول 
متر)(میلی

دانهعرض 
متر)(میلی

دانهقطر 
متر)(میلی

آبی)آبیاري (تنش کم
I1(a67/2516ab6/535a22/96a55/16a8/7a92/1(شاهد

I2(b67/1752a1/539b93/74a37/16b8/6b48/1قطع آبیاري (
I3(c11/1161b3/530c77/52a20/16c9/5c27/1(پاشیآبیاري و محلولقطع

(کیلوگرم در هکتار)نیتروژن
60)F1(2241/11aa2/535a93/89a55/16a15/7a68/1
120)F2(1928/22ba5/537b55/69a37/16a95/6a57/1
180)F3(1261/11ca3/532c44/66a20/16b45/6b42/1

%1در سطح احتمال LSDدار آماري براساس آزمون معنیتفاوتهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد در هر ستون و عامل آزمایشی میانگین
.باشندمی
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نیتروژن و آبیاريکود تأثیرتحت اثرات متقابل صفات مورفولوژیکمقایسه میانگین-5جدول
وزن میوهتیمار

(گرم)
وزن دانه

(گرم)
دانهعرض 
متر)(میلی

a3/3213a118a86/7شاهدو آبیاري 60کود
c2210cd13/79bc4/7و قطع آبیاري60کود 

e1300f66/66d2/6پاشیو قطع آبیاري و محلول60کود 
b3/2703b88a8/7شاهدو آبیاري 120کود 
d1848de66/74c03/7و قطع آبیاري120کود 

e3/1233g46de03/6پاشیو قطع آبیاري و محلول120کود 
d3/1633bc66/82ab73/7شاهدو آبیاري180کود 
e1200fe71de96/5و قطع آبیاري180کود 

f950g66/45e66/5پاشیمحلولو قطع آبیاري و 180کود 
.باشندمی%1در سطح احتمال LSDدار آماري براساس آزمون هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معنیمیانگین

دانهوزن 
تمالدر سطح احيدارمعنیاثرمطالعهموردتیمارهاي

دانهوزن،5مشاهدات جدول طبق. داشتنددانهوزنبر1%
،شاهدو آبیاري نیتروژنهکتاردرکیلوگرم60تیماردر

وزنمقداربیشترینتیمارها،سایربهنسبتکهبود گرم118
کیلوگرم در هکتار و 180و تیمار کود نیتروژن داشترادانه

گرم 66/45پاشی کلرات سدیم با قطع آبیاري و محلول
اثر متقابل .دادبه خود اختصاص را دانهکمترین میزان وزن 

).5(جدول بوددار دو تیمار بر صفت مورد بررسی معنی

دانهخصوصیات
سطحدريدارمعنیاثربر طول دانهنیتروژنکودتیمار

موردصفتبرآبیکمتنشتیماراثرولیداشت%1آماري
کودتیماردردانهطولمیزانبیشترین.نشدداريمعنینظر

تیماردرآنمیزانکمترینودر هکتارکیلوگرم60نیتروژن
باکهطوريبه. آمددستبدر هکتارکیلوگرم180کود

. یافتکاهشدانهطولاندازهنیتروژنهکودمیزانافزایش
جدول(آمدهبدستاطالعاتواریانستجزیهازحاصلنتایج

اثرآبیکمتنشونیتروژنکودتیمارهايکه دادنشان) 3
داريمعنیتفاوتآنهابینوداشتنددانهعرضبرتوجهیقابل

اثر متقابل کود ، همچنین داشتوجود%1احتمالسطحدر

.)5(جدول شدداریصفت معنینابریآبو تنش کمیتروژنن
کود یماردر تمتر)میلی8/7با دانه (عرض یشترینب
ینو کمتر،شاهدیاريو آبدر هکتاریلوگرمک60یتروژنن

یتروژنکود نیماردر تمتر)میلی2/6با دانه (عرض
بدست یپاشو محلولیآبو تنش کمکیلوگرم در هکتار180
) 3جدول(واریانستجزیهجدولازآمدهبدستنتایج. آمد

دارمعنیاثرآبی کمتنشونیتروژنکودتیمارهايکه دادنشان
جدولبهتوجهبا. داشتنددانهقطربر%1آماريسطحدر

نیتروژنکودتیماردردانهقطربیشترینمیانگین،مقایسات
کودسطوحاثربینولی،بدست آمددر هکتارکیلوگرم60

در هکتارکیلوگرم120ودر هکتارکیلوگرم60نیتروژن
در کیلوگرم180کودسطح. نداشتوجودداريمعنیتفاوت
باواقعدر. شددانهقطردرصدي5/15کاهشباعثهکتار

دانهقطرکم آبیتنششدتافزایشوکودمیزانافزایش
آبیکمتنشونیتروژنکودبینمتقابلاثرالبته . یافتکاهش

. نشددارمعنیصفتاینبر

درصد روغن
کـه  ) 6نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد (جـدول  

در يدارآبـی اثـر معنـی   تیمارهاي کود نیتروژن و تنش کم
بر میزان روغن دانه داشتند. بـین سـطوح   %1سطح آماري 
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کود نیتروژن بیشترین میزان روغن مربوط به سـطح کـودي   
با افزایش میـزان کـود، میـزان    .کیلوگرم در هکتار بود60

کیلـوگرم  180و 120روغن کاهش یافت، ولی بین تیمـار  
مشـاهده نشـد  دار آمـاري در هکتار نیتروژن تفاوت معنـی 

روغن شد، بـه  میزانآبی باعث کاهش ). تنش کم7(جدول
این ترتیب که بیشترین میزان روغن در تیمار آبیاري شاهد 

ـ  تیمـار ) و کمترین میزان آن در%4/40(با  اري و قطـع آبی
تیمارهاي قطع آبیاري آمد. دست ) ب%7/33پاشی (با محلول

روغـن میـزان پاشی باعث کـاهش  و قطع آبیاري و محلول
دار آمـاري اختالف معنـی سطحین این دو بلیو،شدنددانه

).7مشاهده نشد (جدول 

لینولئیکاسید
دادنشان)6(جدول واریانستجزیهبدست آمده ازنتایج

آبیکمتنشو%1احتمالسطحدرنیتروژنکودتیمارهايکه 
. داشتندلینولئیکاسیدبردارمعنیاثر،%5احتمالسطحدر

در کیلوگرم60يکودسطحدرلینولیئکاسیدمیزانبیشترین
،نیتروژنکودمیزانافزایشبادست آمد.ب%3/46باهکتار
سطوحکاهشیاثرولییافت،کاهشاسید چرباینمیزان

بودیکسانصفتاینبردر هکتارکیلوگرم180و120يکود
اثر.)7(جدول مشاهده نشدبین آنهادار آماريمعنیتفاوتو

کهطوريبه،بوددارمعنیلینولئیکاسیدمیزانبرآبیکمتنش
وشدلینولئیکاسیدمیزانافزایشباعثآبیکمتنشاعمال

پاشیمحلولوآبیاريقطعتیماردرصفتاینمیزانبیشترین
.آمدبدست)%1/46(با سدیمکلرات

اسید اولئیک 
تیمارهاي کودداد،نشان) 6جدول (واریانستجزیهنتایج
اسیداولئیکدرصدبردارمعنیاثرآبیکمتنشونیتروژن
)7جدول (میانگینمقایسهجدولدرکهطورهمان. داشتند

اسیددرصدنیتروژنکودسطوحافزایشباشود،مشاهده می
در هکتار،کیلوگرم180کودتیماردرویافتکاهشاولئیک
آمد، همچنین افزایشبدستآن)%54/26میزان (با کمترین
شد.اولئیکاسیدمیزانکاهشباعثآبیتنش کمشدت

اسید پالمتیک
اثرکهدادنشان) 6جدول (واریانستجزیهجدولنتیجه

با. بوددارمعنیصفتاینبرآبیکمتنشونیتروژنکود
)، با افزایش 7جدول (میانگینمقایساتجدولبهتوجه
ولییافت،کاهشپالمتیکاسیددرصدنیتروژنکودمیزان

180و120کوديسطحبیندار آماريمعنیتفاوت
اینبرآبیکمتنشاثر.نشدمشاهدهکیلوگرم در هکتار

شدتافزایشطوري کهبهبود،کاهشیدار ومعنیصفت
کمترینوکاهش دادچرب رااسیدایندرصدآبیتنش کم
سدیمکلراتپاشیمحلولوآبیاريقطعتیماردرمیزان آن

.شد) حاصل%87/12(با 

کود نیتروژن و آبیاريتأثیرتحت تجزیه واریانس اسیدهاي چرب-6جدول 

درجهمنابع تغییر
اسید استئاریکاسید پالمتیکاسید اولئیکاسید لینولئیکروغنآزادي

2ns07/3ns34/0ns4/2ns67/0*69/0تکرار
9/19ns26/0**55/16**91/11*8/127**2تنش کم آبی
4/3**3/18**15/40**35/24**72/28**2کود نیتروژن
4ns55/0ns18/0ns47/2ns52/0ns37/0آبیاري و کود

1686/239/315/230/017/0خطا
6/409/42/586/369/7ضریب تغییرات (%)

.باشدمیدارمعنیتفاوتوجودعدمnsو%1و%5سطحدردارمعنیتفاوتترتیببه،**و*
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کود نیتروژن و آبیاريتأثیرتحت مقایسات میانگین اسیدهاي چرب-7جدول 

روغنتیمار
)%(

اسید لینولئیک
)%(

اسید اولئیک
)%(

اسید پالمتیک
)%(

اسید استئاریک
)%(

آبی)کمآبیاري (تنش 
I1(a4/40b8/43a25/29a83/15a66/5شاهد (

I2(b7/34ab9/44ab82/27b06/14a41/5قطع آبیاري (
I3(b7/33a1/46b54/26c87/14a34/5(پاشیو محلولقطع آبیاري
(کیلوگرم در هکتار)کود نیتروژن

60)F1(a0/38a8/46a94/29a88/15a06/6
120)F2(b0/36b4/44b95/27b65/13b53/5
180)F3(b4/34b6/43c72/25b23/13c83/4

%1احتمالسطحدرLSDآزمونبراساسآماريدارمعنیتفاوتفاقدهستند،مشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینآزمایشیعاملوستونهردر
.باشندمی

استئاریکاسید 
اثرکهداد نشان) 6جدول(واریانستجزیهجدولنتایج

اثرولیبوددارمعنیاستئاریکچرباسیدبرنیتروژنکود
نیتروژنکودمیزانافزایش.نبوددار معنیآن برآبیکمتنش

میزانکمترینداد وکاهشرااستئاریکچرباسیددرصد
(با در هکتارکیلوگرم180نیتروژنکودتیماردرآن
اثري بر آبیکم، ولی افزایش شدت تنشآمددستب)83/4%

.)2و 1هاي و شکل7(جدول صفت مورد مطالعه نداشت

تیمار کود نیتروژنتأثیرکاغذي تحت پوستاسیدهاي چرب کدوي تخم-1شکل
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تیمار آبیاريتأثیرکاغذي تحت پوستاسیدهاي چرب کدوي تخم-2شکل 

بحث
کاغذي پوستافزایش میزان کود نیتروژن در کدوي تخم

، در این گیاه دارویی شدزایشیاندامباعث کاهش عملکرد 
را در میوهعملکردکاهش علتمحققان ید این یافته در تأی

اثردراندام رویشیفراوانتولیدکاغذي،پوستکدوي تخم
شدهموجبکهکردند،گزارشنیتروژنکودافزایش

وکنندعملقويمخزنیکهمانندجوانرویشیهاياندام
جذبخودسمتبهرافتوسنتزدرشدهسنتزغذاییمواد

,Aroiee(کنند  ؛ hEhsanzade&Agayi,1201؛ 2001
6, 199& KewatSharma ؛Aroiee, بانتیجهاین).2001

گیاهدر)2011(همکارانوJoudiتوسطآمدهبدستنتایج
میزانکاهشموجبخشکیتنشدارد.مطابقتعدس

نموادامهدروشدهگیاهدرفتوسنتزيموادانتقالوفتوسنتز
Agayi&(یابد دانه کاهش میهزاروزنومیوهوزنگیاه،

1, 201hEhsanzade(.تنشکاهشیثیرأتنیزتحقیقاتدر
وعرضطول،مانندبذرفیزیکیهايویژگیبرآبکمبود

؛ et alDadi,.2012(استرسیدهاثباتبهضخامت
Baldini & Vannozzi, توسطآمدهبدستنتایج.)1996

Dadiوعرضهايویژگیکه نشان داد )2012(همکارانو

شرایطبهبیشتريحساسیتبذرطولبهنسبتدانهتضخام
بذرطولرسدمینظربهبنابراین .داشتندآبکمبودتنش
تأثیرو تحت داشت قرارژنتیکیعواملتأثیرتحتبیشتر

تواندمیبذرقطروعرضکاهش.نگرفتآبی قرار تنش کم
محدودیتنتیجهدروفتوسنتزيموادتولیدکاهشدلیلبه
آبی و خشکانندگی کمتنششرایطتحتهابذرشدنپردر

ها تحت عنوان واحدهاي فتوسنتزيسدیم بر برگکلرات
.کندچروکیدهوالغرهاییدانهتولیددر نتیجهکهباشد

میزان روغن وافزایش میزان کود نیتروژن باعث کاهش
چرب مورد بررسی در این تحقیق شد. سنتز اسیدهاي

دو به اسکلت کربنی که اسیدهاي چرب و اسیدهاي آمینه هر
دارند. بستگیشوند ها حاصل میاز تجزیه کربوهیدرات

هايپروتئینی از ترکیبهايي کربوهیدراتی ترکیبامحتو
افزایش فراهمی کود نیتروژن بنابراینروغنی کمتر است،

ینی را در مقایسه با سنتز اسیدهاي چرب سنتز مواد پروتئ
یابد ها کاهش میو در نتیجه درصد روغن دانهکردهتحریک 

)., 2005aletRathke.(اعمال همچنین افزایش شدت تنش
یدهاي باعث افزایش اسید چرب لینولئیک و کاهش اسشده

دلیل کاهش درصد اولئیک چرب اولئیک و پالمتیک شد.
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تنش، ممکن است در نتیجه افزایش اسید با افزایش شدت 
طی آزمایشی بر روي درصد اسید چرب لینولئیک باشد.

گیاه کتان مشاهده شد که تنش خشکی باعث کاهش 
etMovahhedi Dehnaviدار میزان اولئیک اسید شد (معنی

., 2010al.(Uzun) رابطهکهکردندبیان)2008و همکاران
اسید استئاریکوپالمتیکبا اسیداسید اولئیکبینمثبتی
همینکهدارد،منفیرابطهلینولئیکبا اسیدولیداردوجود
نیز)1999(و همکاران Bajpaiطتوساینازپیشنتایج

کهکردندبیان) 2008(و همکارانUzun.بودشدهگزارش
درصد اسیدباشدیديبسیارمنفیرابطهاولئیکدرصد اسید

Brarتوسطاینازپیشنیزنتایجاینکهداردلینولئیک

وبودشدهگزارش)2005و همکاران (Wereو)8219(
,.(سویانظیرگیاهانیدراینکه عالوهبه 2007et alPatil ( و

,.(یزمینبادام 1998et alneAnders (وجودرابطهایننیز
با اعمال تنش خشکی طول دوره رشد و بنابراین .دارد

یافته، در نتیجه زمان کافی براي تولید ظرفیت مخزن کاهش 
Tohidiیابد (اسیدهاي چرب غیر اشباع کاهش می

., 2011et alMoghadam .(
آبی تنش کمتوان گفت میگیري کلینتیجهعنوان به

نه، قطر دادانه، کاهش وزن میوه، وزن دانه، عرض موجب
این تأثیر و تحت پالمتیک شداسیدهاي چرب اولئیک و

بر این عاملاثر اماافزایش یافت.اسید لینولئیکفاکتور 
ینتأمبنابراین شد.ندار طول دانه و اسید استئاریک معنی

در کدو تخم پوست کاغذيدارویییاهگیازرطوبت مورد ن
فاکتورتوجه این با توجه به اثر قابلحساسيمراحل رشد

.رسدمینظر بهيضرورگیاه مورد بررسیبر کاهش صفات
رویشی گیاه بخشنیتروژن با اثر افزایشی بر نهاده شیمیایی

تماممقادیرکاهش،و ایجاد مخازن فیزیولوژیکی قوي
اسید شد.موجبدر این تحقیقرا صفات مورد بررسی 

لینولئیک و اسید اولئیک دو اسید چرب مهم موجود در 
هايکرمدرمانباشند و درروغن کدو پوست کاغذي می

ادراري،مجاريمشکالتپروستات،هایپوتروفیاي،روده
طبق کنند.ایفا مینقش مهمیشرایینتصلبومعدهالتهابات
در آمده بیشترین میزان اسیدهاي چرب مذکوردستنتایج ب

با توجه به ارزش که حاصل شدکیلوگرم در هکتار60تیمار 
کود ترین سطحمناسب،این دو اسید چربدارویی باالي

داروییبراي این گیاهدر شرایط اقلیمی مورد مطالعهنیتروژن
شود.توصیه می
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Abstract
To study some quantitative and qualitative traits of Cucurbita pepo L. under fertilizer and

water deficit stress, a trial was conducted in the research field of Tarbiat Modares University in
2011 and 2012 cropping years. In this study, the experiment was performed in factorial
randomized completely block design with three replications. and water deficit at three levels
(normal irrigation, withholding irrigation at milk stage, withholding irrigation and spraying
sodium chlorate at milk stage). Results showed that nitrogen fertilizer treatment significantly
affected all traits studied except seed number and stress treatment had significant effects on all
traits except seed number, seed length, and stearic acid content at 1% level of significance. In
this study, increasing water stress reduced the content of all traits studied except linoleic acid
content. In addition, increased levels of nitrogen fertilizer led to the decreased content of all
traits studied. The highest values for fruit and seed weight, seed width, seed diameter, oil,
linoleic, oleic, palmetic, and stearic acid were obtained at a nitrogen fertilizer level of 60kg.ha-1.
Totally, nitrogen fertilizer (60kg.ha-1) and control irrigation treatments are recommended as the
most suitable treatments to gain maximum seed yield.

Keywords: Cucurbita pepo L., qualitative traits, seed characters, nitrogen fertilizer.


