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چکیده
زیـادي اهمیـت ازپروسـتات درمـان درویـژه بهوپزشکیوداروسازيصنایعدرآنفراوانکاربرددلیلهبکاغذيپوستکدوي
کاغـذي پوسـت کـدوي عملکـرد اجـزاي وعملکـرد بـر گـوگرد اثرارزیابیومناسبکاشتتاریختعیینمنظوربهاست.برخوردار

)Cucurbita pepo L.(درفـاکتور دووتکـرار 3بـا تصـادفی کاملهايبلوكطرحقالبدرفاکتوریل،آزمایشصورتبهايمطالعه
شـامل آزمایشفاکتورهايشد.انجام1393-1394زراعیسالدررضوي،خراساناستاندرواقعآبادخلیلشهرستاندرايمزرعه
درکیلـوگرم 450و150،300(صـفر، سطح4درگرانولهآلیگوگردکاربردواردیبهشت)20و10(اول،سطح3درکاشتتاریخ

دانـه وزنمیـوه، دردانهتعدادکل،بیوماس،جانبیشاخهتعداداصلی،ساقهطولبرکاشتتاریخاثرکهدادنشاننتایجبودند.هکتار)
ـ بـا .بـود دارمعنـی روغـن درصـد وهکتـار دردانهومیوهعملکرد،هزاردانهوزنمیوه،در بـه اردیبهشـت اولازکاشـت درخیرأت
درکاشـت تـاریخ تیمارهـاي بیندررااردیبهشتاولکاشتتاریخبودنبهینهنتایج.یافتکاهش% 14هزاردانهوزناردیبهشت،20

کیلوگرم450کاربردبهمربوطبوتهدرمیوهتعدادوگلتبدیلضریباصلی،ساقهطولباالترینداد.نشانبررسیموردصفاتبیشتر
کـاربرد کـه دادنشـان نتایجشد.مشاهدههکتاردرگوگردکیلوگرم300کاربردتیماردردانهعملکردباالترینبود.هکتاردرگوگرد

درصـد وهکتـار دردانهعملکردهکتار،درمیوهعملکرديپارامترهادراولکشتتاریخدرهکتاردرگوگردکیلوگرم450و300
یـا 300مقـدار بـه گـوگردي کودهـاي کـاربرد سودمندهاياثربیانگرنتایجبود.تیمارهاسایربهنسبتبیشتريمقادیردارايروغن
.بوداردیبهشتاولتاریخدرکاغذيپوستکدويگیاهبرايهکتار،درکیلوگرم450

.دانهعملکرددارویی،گیاهماکرو،عناصررویشی،رشد:کلیديهايواژه

مقدمه
يداروهـا یجـانب عوارضشدنمشخصلیدلبهامروزه

ـ گيداروهـا مصـرف بـه یعمومکردیرو،ییایمیش دریاهی

يبراداروعنوانبهاهانیگنیاازاستفاده.استشیافزاحال
توجـه مـورد کهنروزگارانازهايماریبدرمانويریشگیپ

منـابع بـا یـی دارواهانیگ.استبودهیسنتطبمتخصصان
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ـ مؤثرهمواد،يثانويهاتیمتابولازیغن ازياریبسـ یاساس
ـ نیتـأم راداروهـا  Sepehri(کننـد یم et al., بـه ).2016
جهـانی تجـارت ارزشجهـانی، خواروبـار سازمانگزارش
بود،دالرمیلیارد100حدود2002سالدرداروییگیاهان

رسـید خواهـد دالرتریلیـون 5رقـم بـه 2050سالدرکه
)Kashfi, گیاهـان ازیکـی کاغـذي پوسـت کدوي).2010

Younis(اسـت کدوئیانخانوادهازدولپهوعلفیساله،یک

et al., وپروتئینازسرشاريمنبعگیاهاینبذرهاي.)2000
اسیدهايازجملهارزشمنديهمؤثرموادحاويوبودهروغن

ویـــژهبـــهEویتـــامینوفیتوســـترول،3امگـــاچـــرب
Murkovic(باشـد میتوکوفرول-گاما et al., مـواد .)1999

درماندرمؤثرطوربهکدوئیانجنسگیاهاندانهدرموجود
مجـاري مشـکالت پروستات،هایپرتروفیاي،رودههايکرم

وداشــتهنقــششــرائینتصــلبومعــدهالتهابــاتادراري،
متـداول هـاي لختـه وکلسـترول سطحکاهشدربرآنعالوه
خطـر کـاهش قلـب، نـامنظم انقباضـات ازجلوگیريخون،

Bombardelli(استمفیدنیزکلیهومثانهسنگتشکیل &

Morazzoni, Murkovic؛ 1997 et al., اهـان یگ.)1996
مـواد عنـوان بـه هیثانويهاتیمتابولازیغنمخازن،ییدارو

مـذکور مواداگرچه.هستندداروهاازياریبسیاساسمؤثره
ـ ساختهیکیژنتيندهایفراتیهدابااساساً ـ شـوند، یم ی ول
ـ یمحعوامـل تـأثیر تحتيبارزطوربهآنهاتولید قـرار یط

ـ ییتغسببیطیمحعواملکهيطوربهرد،یگیم رشـد دریرات
آنهـا مـؤثره موادتیفیکوتیکمدرنیهمچنییدارواهانیگ
,Omidbaigi(گرددیم 1995.(

مـؤثر ومهمعواملازیکیگیاهانمناسبکاشتتاریخ
عوامـل تـأثیر .باشدمیآنهاعملکردقابلیتبهدستیابیبراي

تـاریخ کـه شـود مـی باعثگیاهیکنمومراحلبرمحیطی
انتخـاب .باشـد متفـاوت دیگـر منطقهبهيامنطقهازکاشت
ازحـداکثر اسـتفاده ضـرورت علتبهمناسبکاشتتاریخ
Koocheki(استاهمیتيدارارشدفصلطیمنابع et al.,

درمطلـوب کاشـت تاریخکنندهتعیینمهمعواملاز).1997
بـراي خـاك مناسـب حـرارت درجـه بهتوانمیمنطقههر

عـدم گلـدهی، ازقبـل کـافی رویشیرشدمیزانزنی،جوانه
فصـل آخـر سـرماي وبـاال دمـاي باگلدهیزمانبرخورد

Emam(کرداشاره & Niknejad, صحیحانتخاببا).2004
بـرگ، سـطح دوامافـزایش موجـب تـوان میکاشتتاریخ

درورویشـی رشـد افـزایش ونـور مصرفکاراییافزایش
شـد فتوسنتزيموادبهدسترسیمیزانافزایشموجبنتیجه

)Labbafi et al., مناسـب کاشـت تـاریخ انتخـاب ).2012
مناسـب دمـاي بـا رشـدي مختلفمراحلهمزمانیموجب

وحشراتتوسطافشانیگردهبرتأثیرطریقازدماشود.می
قابـل حـد تـا رامیـوه هـر دردانـه تعدادتواندمیلقاحبعد 

خـود نوبـه بـه نیـز اینکهدهدقرارتأثیرتحتايمالحظه
Choopan(دهـد کـاهش یاافزایشراعملکرددتوانمی et

al., 2014(.Baghdadi)2003(کاشـت تاریخترینمناسب
ـ گ رانیقــزواسـتان طیشـرا دريکاغـذ پوسـت يکـدو اهی

زودتـر کشـت کهدادنشانوکردهگزارشماهبهشتیارد25
ــواختیریغســبب .اســتشــدهمزرعــهشــدنســبزدریکن

Dodmanگیـاه کاشتتاریخبررسیبه)2010(همکارانو
کردند بیانوپرداختندتاکستانمنطقهدرکاغذيپوستکدو
میوه،عملکرددانه،تعدادمیوه،تعداددانه،عملکردبهترینکه

بـه مربـوط منطقـه ایندردانهروغندرصدوهزاردانهوزن
واسـت بـوده اردیبهشـت 30واردیبهشت15کاشتتاریخ

بـود. خـرداد 14کاشـت تاریخازبهترداريمعنیصورتبه
Aghayariبـر کاشتتاریخبررسیدر)2016(همکارانو

بررسـی موردمزارعدرکاشتتاریخکهکردندگزارشسویا
مطالعـه مـورد ارقامدرعملکردکاهشاصلیعواملازیکی
کـل وزایشی(رویشی،رشدمختلفهايدورههمچنینبود.

طوربهوگرفتقرارکاشتدرخیرتأتأثیرتحترشد)دوره
یافت.کاهشداريمعنی

اهانیگيبرااستفادهمورديضرورعناصرازیکیگوگرد
ومیپتاسفسفر،تروژن،ینازپسمصرفمیزاننظرازکهاست
,Salardini(ردیگیمقرارپنجمرتبهدرمیکلس بـراي ).1995

وضـعیت اسـت الزمزراعـی، گیاهـان بـاالي عملکـرد حفظ
صـحیح، زراعـی تنـاوب رعایـت راهازخـاك غذاییعناصر
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حـد درمعـدنی کودهـاي کـاربرد یـا وآلـی کودهايافزودن
Ashiono(شـود حفـظ مطلـوب  et al., pHکـاهش .)2005

وشودتوجهآنبهبایدکهاستيامرموضعیصورتبهحتی
اسـت  گـوگرد ازاسـتفاده ،pHکاهشيهاراهبهترینازیکی

)Halvin et al., Malakooti؛ 2004 & Tehrani, 2005(.
برخیسنتزگوگرد،کمبوددلیلبهکردندگزارشمحققان برخی

مواجـه مشـکل بـا گیاهانيضروريهاویتامینوهاپروتئین
سـازگار بـوم يگـوگرد يهانهادهازاستفادهرواینازشود،می

ـ خصوصـیات بهبوديبرايگوگردگرانولهمانند  کیفـی ویکم
Kertesz(رسـد مـی نظـر بـه يضرورگیاهان & Mirleau,

Anandham؛ 2004 et al., ـ گدرعنصرنیاکمبود).2007 اهی
ماننـد محصوالتیفیکارزشازودهدیمکاهشراعملکرد
ـ نروغـن ونیپـروتئ درصد ـ زی ـ یم Ghorbani(دکاه Nasr

Abadi, 2002.(OsmanوRady)2014(کـه آزمایشـی در
کـه کردنـد مشـاهده دادنـد انجـام کاغذيپوستکدويروي

ومورفولـوژیکی صـفات درافـزایش باعثگوگردازاستفاده
تعـداد مثلعملکردياجزايومیوهعملکردافزایشهمچنین

میـوه وزنمتوسـط وگیـاه هـر درمیـوه وزنگیـاه، درمیوه
شیافزاکهکردندگزارش)2013(همکارانوBonari.گردید
تعـداد شیافـزا باعـث هکتاردرلوگرمیک400تایآلگوگرد

ودانـه عملکـرد ،یستیزعملکرد،هزاردانهوزنطبق،دردانه
ـ گردآفتابگردانروغندرصد Rezvani.دی Moghaddamو

بـر تنهـایی بـه گـوگرد کـود تـأثیر عدماز)2016(همکاران
Aminکردنـد. گـزارش کنجدگیاهکیفیویکمخصوصیات

Ghaforiکودهـاي کـاربرد کهبیان کردند)2016(همکارانو
درصـد افـزایش باعـث غذاییعناصرفراهمیافزایشباآلی
افـزایش وریشـه رشدبهبودخاك،ساختمانبهبودآلی،ماده

ي آنالیزهـا بهبـود بـه منجـر وخاكدرآبي نگهدارقابلیت
ي کودهـا کاربردکهرسدمینظربهچنینبنابراین،.شدي رشد
محیطـی، زیسـت ي هاآلودگیخطرکاهشضمنمناسب،آلی
.باشدمؤثرگیاهي رشدي هاشاخصافزایشدرتواندمی

درویـژه بهکشاورزانتمایلاخیرسالیاندراینکهبهنظر
کـدو ازجملـه ودارویـی گیاهـان کاشتبهآبادخلیلمنطقه

کاشـت تـاریخ تعیـین لـزوم است،شدهزیادکاغذيپوست
امکانـات ازمطلـوب بـرداري بهـره بهبزرگیکمکآندقیق

بـر گـوگرد نقـش بهتوجهبادیگرسوي ازونمودهمحیطی
pHکـاهش بـر آنجـانبی اثـر وعملکـرد اجزايعملکرد،

شد.انجامتحقیقاینهستند قلیاییاکثراًکهمنطقههايخاك

هاروشومواد
آبـاد خلیـل شهرستاندر1394سالبهاردرآزمایشاین
ــایی(طــول ــه17ودرجــه58جغرافی عــرضشــرقی،دقیق

رضـوي خراساناستاندرواقعشمالی)دقیقه15ودرجه35
آزمایشصورتبهاستبودهآیشقبلسالکهايمزرعهدرو

فاکتوردوباتصادفیکاملبلوكپایهطرحقالبدرفاکتوریل
تـاریخ شـامل آزمـایش فاکتورهـاي شـد. انجامتکرارسهو

براسـاس کـه اردیبهشـت 20و10(اول،سـطح 3درکاشت
کـاربرد و)گردیـد انتخـاب منطقهدرمتداولکشتهايتاریخ
و150،300صـفر، میـزان بهسطح4درگرانولهآلیگوگرد

ــوگرم450 ــاردرکیلـــ ــر(هکتـــ ،0،5/67،135برابـــ
مینتـأ بـراي  بـود. )هکتاردرخالصگوگردکیلوگرم5/202

گرانولـه آلیگوگردکودازطرحایندرگیاهنیازموردگوگرد
زمـین، سـازي آمادهازپسگردید.استفادهپودرمشهدشرکت

قـرار تصـادفی صـورت بـه کرت12تکرارسهازیکهردر
دودرومتر8طولبهکاشتردیف4شاملکرتهرگرفتند.
بوتــهبــینفاصــلهومتــر2پشــتهعــرضبــاجــويطــرف

فاصـله یـک کـرت هـر بینشد.گرفتهنظردرمترسانتی40
شد.گرفتهنظردرمتر4فاصلهبلوكهربینومتري3

درزمـین تسطیحودیسکشخم،شاملزمینتهیهعملیات
تجزیـه بـراي زمـین سـازي آمادهازقبلشد.انجامماهفروردین

آزمایشگاهبهوتهیهخاكنمونهمترسانتی0- 30عمقازخاك
طـرح اجـراي محـل خـاك هـاي شـاخص تـا گردیـد ارسال
،نیتـروژن (رایـج کودهايمصرف.)1(جدولشوندگیرياندازه

ازقبــلوخــاكآزمــایشنتــایجبراســاسپتاســیم)وفســفر
کیلـوگرم، 150تریپل(سوپرفسفاتشدانجامخاكسازيآماده
هکتار).درکیلوگرم50پتاسیمسولفاتوکیلوگرم50اوره
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آزمایشاجرايمحلخاكنمونهشیمیاییخصوصیاتبرخی-1جدول
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وتهیـه نظـر موردکاشتهايردیف،کوددهیازپس
بذرهاي کاشتعملیاتآنازپسشد.مرزبنديبهاقدام
روزهفـت هرفاصلهبههاکرتآبیاري.گردیدانجامکدو

دروفاضـالب جـوي یکبلوكهرانتهايدر.شدانجام
شــد.ایجــادآبوروديجـوي یــکبلـوك هــرابتـداي 

دسـتی وجـین روشازهـرز هـاي علـف کنترلمنظوربه
گردید.استفاده

شـروع ازبعـد میـوه بـه گـل تبدیلضریبتعیینبراي 
باتیمارهرايحاشیههاي اثررعایتبابوته5تعدادگلدهی
نهایتدرشد.هاگلشمارشبهاقدامروز2هرمنظمفاصله

ازگـل تبدیلضریبمقدارشدهتشکیلمیوهتعدادبراساس
آمـد. بدسـت گله مجموعبهشدهتشکیلمیوهتعدادتقسیم

درزردرنـگ بـه هامیوه%80کهزمانیرشدفصلپایان در
میـوه، عملکـرد میـوه، تعـداد شاملفاکتورهاییبودندآمده
وزنمیـوه، دردانـه وزندانـه، عملکـرد میوه،دردانهتعداد

،دانـه روغـن صـد درگیاه،طولبرداشت،شاخص،هزاردانه
منظـور بـه شـد. گیـري انـدازه نهـایی عملکردوکلسابیوم

هرمیانیردیفدوهايبوتهکل،باالفاکتورهايگیرياندازه
شـد. برداشـت ايحاشـیه اثررعایتبامتر4طولبهکرت

ـ حـالل توسـط استخراجروشازنیزدانهروغندرصد یآل
,AOCS(گردیـد گیـري انـدازه سوکسلهروشبهوهگزان

یصافکاغذداخلدرشدهابیآسنمونهازگرمکی).1993
مـه ینتـا هاوانیلداخلدر.گرفتقرارکارتوشدروختهیر

،دادهقـرار آنهـا درراهـا کـارتوش وختهیرهگزانمحلول
ودادهقـرار لهسوکسـ دسـتگاه داخـل درراهـا وانیلسپس

ـ .مینمـود روشنرادستگاه وشـده حـل هگـزان دریچرب
ـ نینشته ـ تقطهگـزان وشـود یم ـ وشـده ری يبرجـا یچرب
ـ زماناتمامازپس.ماندیم ياقـه یدقپـانزده وسـاعت کی
يدمـا باآونداخلدرونمودهخارجدستگاهازراهاوانیل

قـرار با.دادیمقرارساعت4مدتبهگرادیسانتدرجه105
ثابـت وزنبـه راآنهاکنندهخشکدستگاهدرهاوانیلدادن

1رابطـه وسیلههبیچربدرصدوشدانجامنیتوزورسانده
.گردیدمحاسبه

= درصد چربی)M1/M2-M3(×1100رابطه 
وزننمونه،وزنترتیببهM3وM1،M2رابطهایندرکه
.استوانیلثابتوزنووانیلهیاول

شـد. انجـام میـوه تـر وزنبراساسکلبیوماسمحاسبه
عنـوان بهمیوهعملکردبرداشت،شاخصآوردنبدستبراي 

Choopan(اقتصاديعملکرد et al., گرفتـه نظردر)2014
.گردیدمحاسبه2رابطهازاستفادهباوشد

×2100رابطه 
میوه عملکرد

بیولوژیک =شاخص برداشتعملکرد

آنـالیز آنهـا، سـازي آمادهوهادادهآوريجمعازپس
مقایسـه بـراي شـد. انجامSASافزارنرمکمکباهاداده

%5سـطح دروشدهمحافظتLSDآزمونازهامیانگین
.شداستفاده



و ...گرانولهگوگرداثرارزیابی824

1394سالدرآباد خلیليهواحرارتدرجهنمودار-1شکل

نتایج
اصلیساقهطول

اثــرکاشــتتــاریخدادنشــانواریــانستجزیــهنتــایج
داشـت کاغـذي تخـم کدوياصلیساقهطولبرداريمعنی

)P≤0.01(جدول)ترتیـب بـه اصلیساقهطولبیشترین).2
طـول کمتـرین واردیبهشـت 10واولکاشتهايتاریخدر

اردیبهشـت) 20(سـوم کشـت تاریخدرمربوطاصلیساقه
تــااردیبهشــتاولازدیرتــرکشــتبــا).3(جــدولاســت

مشـاهده سـاقه طـول دردرصدي27کاهشاردیبهشت20
تفـاوت ایجـاد باعـث نیـز گـوگرد مختلـف مقـادیر گردید.

).2(جـدول )P≤0.01(گردیداصلیساقهطولدردارمعنی
کیلـوگرم 450اسـتفاده بهمربوطاصلیساقهطولبلندترین

نیـز اصـلی سـاقه طـول تـرین کوتاهوآلیگوگردهکتاردر
کـاربرد وگـوگرد) مصـرف (عـدم شـاهد تیمـار بـه مربوط

عبـارتی بـه ).3(جـدول بودگوگردهکتاردرکیلوگرم150
ترتیـب بههکتاردرآلیگوگردکیلوگرم450و300مصرف

هـاي بوتـه اصـلی ساقهطولدر%36و%17افزایشباعث
شـد. هکتـار درگوگردکیلوگرم150مصرفبهنسبتکدو
صـفت ایـن بـر کاشـت تـاریخ درگرانولهگوگردمتقابلاثر

).2(جدولندادنشانداريمعنیاختالف

گلتبدیلضریب
تبـدیل ضـریب برداريمعنیاثرمطالعهموردتیمارهاي

نیـز بررسـی مـورد صفتبرتیماردومتقابلاثرداشتند.گل
کاشــتهــايتــاریخ).2(جــدول)P≤0.01(بــوددارمعنــی

نداشـتند داريمعنیتفاوتهمبافاکتوراینلحاظازمختلف
گلتبدیلضریبباالترینمتقابلاثربارابطهدر).2(جدول
گـوگرد کیلوگرم450مصرفوسومکاشتتاریخبهمربوط

وتـاریخ همـان بـه مربوطنیزآنمقدارکمترینوهکتاردر
مـورد  درتیماردواینبیناختالفبود.گوگردمصرفعدم

).4(جدولبود%73برابر گلتبدیلضریب
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گیري شده در آزمایش تأثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف گوگرد گرانوله بر گیاه کدو پوست کاغذيواریانس پارامترهاي اندازهزآنالی-2جدول 

منابع تغییر
درجه
آزادي

میانگین مربعات
طول

اصلیساقه
متر)(سانتی

ضریب
تبدیل
گل (%)

بیوماس کل
(کیلوگرم
در هکتار)

تعداد میوه
در بوته

تعداد دانه
در میوه

وزن تر
دانه در میوه

(گرم)

وزن
هزاردانه
(گرم)

عملکرد میوه
در هکتار
(کیلوگرم)

عملکرد دانه
در هکتار
(کیلوگرم)

شاخص
برداشت

(%)

درصد
روغن

27/2644بلوك ns644/0 ns811842984*062/0 ns3/1402 ns37/0 ns1/141 ns7/46528882 ns5/2966 ns22/36 ns52/21 ns

3/5316154/0**2تاریخ کاشت ns5353664507**028/0 ns2/45106 **63/2701 *5/1049 *2/175473984 **4/50407 **19/552 ns82/56 **

39/8807گوگرد گرانوله **228/5 **334010480ns186/0 **5/2753 *43/230 **9/469 ns27300417ns7/27206 **02/128 ns71/89 **

62/936گوگرد× تاریخ کاشت  ns965/1 **350760070ns030/0 ns46/5631 **71/182 **4/619 ns8/40753893 *7/17809 **56/122 ns20/56 **

224/650285/0169413317037/012/86658/16/279155917495/61812/17647/4خطا
5/253/208/387/167/249/58/281/271/1554/3587/6)%(ضریب تغییرات 

دار غیر معنی% و1% و 5دار در سطح ترتیب معنی: بهnsو **، *



کاغذيپوستکدويگیاهشدهگیرياندازهپارامترهايبرگرانولهگوگردمختلفمقادیروکشتمختلفهايتاریختأثیر-3جدول

تیمار
طول

اصلیساقه
متر)(سانتی

ضریب
گلتبدیل
(%)

کلبیوماس
در(کیلوگرم
هکتار)

میوهتعداد
بوتهدر

دانهتعداد
میوهدر

تروزن
میوهدردانه

(گرم)

وزن
هزاردانه
(گرم)

میوهعملکرد
هکتاردر

(کیلوگرم)

دانهعملکرد
هکتاردر

(کیلوگرم)

شاخص
برداشت

(%)

درصد
روغن

کاشتتاریخ
178a57/2اردیبهشتاول ns68903a11/1 ns43/189 a47/38 a3/67 a18985a24/350 a58/30 ns37/29 b

88/162اردیبهشت10 a76/2 ns37941b2/1 ns31/76 b9/12 b6/48 b12588b54/99 b28/37 ns67/29 b

42/136اردیبهشت20 b56/2 ns28533b17/1 ns9/91 b09/12 b34/58 ab12157b73/146 b15/44 ns28/33 a

گوگرد (کیلوگرم در هکتار)
1/146شاهد (صفر) bc82/1 c39959b12/1 b3/107 b74/25 a1/57 ns14091ab62/159 b22/34 ns37/27 c

1508/130 c29/2 c45133ab08/1 b2/120 ab04/23 b5/68 ns15349ab62/259 a1/41 ns10/29 c

3002/156 b82/2 b53678a06/1 b6/143 a87/21 b8/53 ns16462a3/294 a97/33 ns16/32 b

4503/203 a59/3 a41733ab37/1 a7/105 b97/13 c8/52 ns12406b63/82 c07/40 ns46/34 a

.ندارندي دارمعنیتفاوتیکدیگربا%،5احتمالسطحدرمشترك،حرفیکحداقلي داراي هامیانگینستونهردر



کاغذيپوستکدوگیاهدرشدهگیرياندازهپارامترهايمورددرگرانولهگوگردمختلفسطوحدرکاشتتاریخمتقابلهاياثرمیانگین-4جدول

کاشتتاریخ

گرد
گو

گرم
کیلو

)
در

ار)
هکت

ول
ط

اقه
س

صلی
ا

نتی
(سا

متر)

یب
ضر

دیل
تب

گل
(%)

اس
یوم

ب
کل

گرم
کیلو

)
در

ار)
هکت

داد
تع

یوه
م

در
وته

ب

داد
تع

دانه
در

یوه
م

تروزن
دانه

در
یوه

م
رم)

(گ

وزن
دانه

زار
ه

رم)
(گ

کرد
عمل

یوه
م

در
کتار

ه رم)
لوگ

کرد(کی
عمل

دانه
در

کتار
ه رم)

لوگ
ص(کی

شاخ
شت

ردا
ب

(%)

صد
در

غن
رو

اردیبهشتاول

7/169صفر ns2cd3/50776 ns2/1 ns6/147 ns7/49 a71/46 ns7/18793 ab4/201 c7/32 ns8/33 ab

150139ns3/2 c3/82404 ns1/1 ns2/220 ns7/42 b93/75 ns7/22187 a3/490 b73/37 ns30bc

3002/151 ns1/3 bc76646ns1ns5/220 ns410b37/77 ns3/20904 ab6/614 a87/25 ns8/36 a

4507/191 ns8/2 bc65785ns2/1 ns4/169 ns5/20 c18/69 ns14056b8/94 d03/26 ns6/32 b

اردیبهشت10

7/144صفر ns1/2 cd33167ns1/1 ns4/41 ns4/8 f36/66 ns3/7738 b8/90 d8/26 ns6/34 ab

1507/150 ns2cd7/29090 ns2/1 ns3/44 ns8/12 e3/61 ns11547b75d7/38 ns8/31 bc

300172ns5/3 b7/48491 ns1/1 ns5/104 ns8/15 d08/33 ns3/17506 ab126cd40ns4/27 c

4507/244 ns4/3 bc3/41015 ns4/1 ns1/115 ns6/14 d65/33 ns3/13561 b3/106 d63/43 ns9/24 cd

اردیبهشت20

124ns3/1صفر d7/35934 ns1/1 ns133ns1/19 c37/58 ns7/15739 ab7/186 cd17/43 ns35ab

1507/102 ns5/2 c3/23903 ns1ns2/96 ns7/13 de44/68 ns3/12313 b8/213 c87/46 ns7/34 ab

3003/145 ns8/1 cd7/35895 ns1/1 ns8/105 ns8/8 f91/50 ns10975b6/139 cd03/36 ns1/23 d

4507/173 ns6/4 a18400ns5/1 ns6/32 ns8/6 f65/55 ns9600b9/46 d53/50 ns6/24 cd

.ندارندي دارمعنیتفاوتیکدیگربا%،5احتمالسطحدرمشترك،حرفیکحداقلي داراي هامیانگینستونهردر



و ...گرانولهگوگرداثرارزیابی828

کلبیوماس
مختلـف تـاریخ بـین کـه دادنشانواریانسآنالیزنتایج

وجـود دارمعنـی تفـاوت هـم باکلبیوماسلحاظازکاشت
بیومـاس بیشـترین کهايگونهبه).2(جدول)P≤0.01(دارد
بـود اردیبهشـت اولکاشـت تـاریخ بهمربوطهکتاردرکل

واردیبهشـت 10کاشـت تاریخهکتار).درتن9/68برابر (
قـرار کـل بیوماسمقدارلحاظازدومرده دراردیبهشت20

قابـل هکتـار). درتن5/28و9/37برابرترتیب(بهگرفتند
هـم بـا آمـاري لحاظازآخرکاشتتاریخدوکه استذکر

تحـت کـل بیومـاس ).3(جـدول نداشتندي دارمعنیتفاوت
تـاریخ وگوگردمتقابلهاي اثروگوگردمصرفمقدارتأثیر 
).2(جدولنگرفتقرارکاشت

بوتهدرمیوهتعداد
تحتفقطبوتهدرمیوهتعدادکهدادنشانآزمایشنتایج

تـاریخ لحـاظ ازوگرفـت قرارگوگردمختلفسطوحتأثیر
ــلهــاي اثروکاشــت ــاریخدرگــوگردمتقاب ــرکاشــتت اث

)P≤0.01(نشـد  مشـاهده بوتـه درمیوهتعدادبرداريمعنی
مختلـف تیمارهـاي بوتهدرمیوهتعدادلحاظاز).2(جدول

تعدادباالترینگرفتند.قرارهمازمجزاگروهدودرگوگردي
گـوگرد کیلـوگرم 450مصرفتیماربهمربوطبوتهدرمیوه

).3(جدولبودبوتههردر37/1میوهتعدادباهکتاردر

میوهدردانهتعداد
دردانـه تعـداد برداريمعنیتأثیرمختلفکشتهايتاریخ

سـطوح ).2(جـدول )P≤0.01(داشـتند آمـاري لحاظازمیوه
داشـت میوهدردانهتعدادبرداريمعنیتأثیرنیزگوگردمختلف

)P≤0.05(جدول)مقـادیر درکاشـت تاریخمتقابلاثرهاي ).2
يدارمعنیتفاوتخودازصفتاینلحاظازنیزگوگردمختلف

میـوه دردانهتعدادبیشترینکه طوريبه).2(جدولدادندنشان
مختلـف سـطوح دراولکاشـت تاریخمتقابلاثرهاي بهمربوط
دردانـه تعـداد باالترینبینکهنحويبه،گردیدمشاهدهگوگرد

کیلـوگرم 300کـاربرد دراولکاشـت تـاریخ متقابـل (اثرمیوه
کاشـت تاریخمتقابل(اثرآنمقدارکمترینوهکتار)درگوگرد
اخــتالفهکتــار)درگـوگرد کیلــوگرم450مصــرفدرسـوم 

).4(جدولشد مشاهدهدرصدي85

میوهدردانهتروزن
کاشـت هايتاریخبینکهدادنشانواریانسآنالیزنتایج

وجـود دارمعنـی تفـاوت میوهدردانهوزنمورد درمختلف
کـاربرد کاشـت، تـاریخ برعالوه).2(جدول)P≤0.01(دارد

ازدارمعنیاثرمیوهدردانهوزنبرنیزگوگردمختلفمقادیر
متقابـل هـاي  اثر).2(جدول)P≤0.01(داشتآماريلحاظ
دانـه وزنلحـاظ ازگـوگرد مختلفسطوحدرکاشتتاریخ
میـوه دردانـه تعـداد واکـنش بهشبیهالگویییکازتقریباً
اثـر بـه مربـوط دانـه وزنباالترینکه طوريبهکرد.تبعیت
وگـوگرد مصـرف عـدم شرایطدراولکاشتتاریخمتقابل

درسـوم کاشتتاریخمتقابلاثربهمربوطآنمقدارکمترین
اینبین(اختالفبودهکتاردرگوگردکیلوگرم450مصرف

).4(جدولبود)%76حدودتیماردو

هزاردانهوزن
تــأثیرتحــتفقــطهزاردانــهوزنکــهدادنشــاننتــایج

مقـادیر مصـرف وگرفـت قـرار کاشـت مختلـف هايتاریخ
نـداد نشـان پـارامتر ایـن برداريمعنیتأثیرگوگردمختلف
اردیبهشـت) (اولکدوگیاهزودترروزدهکاشت).2(جدول

کاشتتاریخازبیشتر% 28حدود هزاردانهوزنتاشدباعث
).3(جدولباشداردیبهشت)20(سوم

هکتاردردانهعملکرد
تحـت دانـه عملکـرد کـه دادنشانواریانسآنالیزنتایج

)P≤0.01(گرفـت قـرار مختلـف کاشـت هـاي تـاریخ تأثیر
نیـز گوگردمختلفمقادیرکاشت،تاریخبرعالوه).2(جدول

.)2(جـدول )P≤0.01(داشتدارمعنیتأثیردانهعملکردبر
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درکاشـت تـاریخ متقابـل اثـر کـه دادنشاننتایجهمچنین
تفـاوت هـم بـا پـارامتر اینلحاظازگوگردمختلفسطوح

عملکردهايباالترین).2(جدول)P≤0.01(داشتند دارمعنی
کاشـت تـاریخ متقابـل اثرتیماردوبهمربوطهکتاردردانه
ــاربرددراولودوم ــوگرم450ک ــوگردکیل ــاردرگ هکت
وهکتـار) درکیلـوگرم 7/191و7/244برابـر  ترتیـب (به

عـدم درسـوم کاشـت تاریخبهمربوطنیزآنمقدارکمترین
ــاربرد ــاربردوک ــوگرم150ک ــوگردکیل ــاردرگ ــودهکت ب

).4(جدولهکتار)درکیلوگرم7/102و124ترتیب(به

هکتاردرمیوهعملکرد
داريمعنـی تـأثیر تحـت کدوهايبوتهدرمیوهعملکرد

).1(جدول)P≤0.01(گرفتقرارمختلفکاشتهايتاریخ
درمیـوه عملکـرد بريدارمعنیتأثیرگوگردمختلفسطوح
درگـوگرد سطوحمتقابلهاي اثر).2(جدولنداشتهکتار
میـوه عملکـرد دردارمعنیتفاوتایجادباعثکاشتتاریخ
هکتـار درمیوهعملکردباالترین.)2(جدول)P≤0.05(شد 

کیلـوگرم 300و150کـاربرد واولکاشتتاریخبهمربوط
کاشـت تـاریخ بـه مربوطمقدارکمترینوهکتاردرگوگرد

بیناختالفعبارتیبه.بودمشاهدهگوگردکاربردعدمودوم
مـورد  درهکتـار درمیـوه عملکـرد تـرین پایینوباالترین

.)4(جدولگردیدمشاهده%65حدودمتقابلهاي اثر

برداشتشاخص
هـاي تـاریخ بـین برداشـت شـاخص کهدادنشاننتایج

هـاي  اثروگـوگرد مصـرف مختلـف سطوحکاشت،مختلف
آمـاري لحـاظ ازگـوگرد مقـادیر درکاشـت تـاریخ متقابل
).2(جدولنداشتتفاوتی

روغندرصد
صـورت بهروغندرصدکهدادنشانواریانسآنالیزنتایج

وگـوگرد مصـرف میزانکاشت،تاریختأثیرتحتداريمعنی

در).2(جـدول )P≤0.01(گرفتقرارتیماردرآنمتقابلاثر
هـاي تـاریخ متقابلاثرهاي گفتتوانمیمتقابلمورد اثرهاي 

کیلوگرم450و300(گوگردبااليسطوحدرمختلفکاشت
).4(جدول داشتندراروغندرصدبیشترینهکتار)در

بحث
سـبب کاشـت درخیرتـأ کـه دارداز این حکایتنتایج

طریـق ازتوانـد مـی کاشتتاریخگردید.ساقهطولاهشک
رطوبـت وروزطـول دمـا، ازجملهمحیطیشرایطدرتغییر
ورشـد میزانبررشد،فصلطولدرخاكدردسترسقابل

Leach(باشدگذارتأثیربوتهارتفاع et al., 1994.(Purcell

سـبب کاشـت درخیرتـأ کهبیان کردند)2002(همکارانو
عملکـرد کـاهش اصـلی دلیـل شد.باقالبوتهارتفاعکاهش

بوتـه رویشـی رشـد کـاهش کاشت،درخیرتأبابیولوژیک
Isik(است et al., مسـاعد رسـد مینظربهبنابراین ).1997
رویشـی رشدمرحلهدرگیاهشدباعثمحیطیشرایطبودن

خـود فتوسنتزيموادتولیدنموده،استفادهبهترشرایطایناز
تولیدبیشتريبیولوژیکعملکردنهایتدرودادهافزایشرا

Ansori(کند et al., 2016.(
محدودیتازناشیکاشت،درخیرأتبادانهتعدادکاهش

کاهشماننددیگريعوامل.استگیاههايشاخهنموورشد
زودرسگلـدهی بـا مرتبطنورجذبوبرگسطحشاخص

کاشـت هـاي تـاریخ دردانهتعدادکاهشدراستممکننیز
ــر ــأثیردی ــتهت ــندداش Board(باش & Hall, 1984.(

BilsborrowوNorton)1993(خیرتـأ کـه کردندگزارش
البتـه  .گرددمیغالفدردانهتعدادکاهشموجبکاشتدر

يبـرا يبزرگترمخزنباشدبیشترغالفدردانهتعدادهرچه
درکـه شـود میایجادگیاهتوسطشدهتولیديفتوسنتزمواد

گردد.میعملکردافزایشبهمنجرنهایت
دادنشـان )2014(همکـاران وChoopanتحقیقنتایج

تـاریخ بهمربوطگرم3/33میانگینبادانهوزنبیشترینکه
ــت ــت)22(دومکاش ــرینواردیبهش ــاآنکمت ــانگینب می

دربود.خرداد)(اولسومکاشتتاریخبهمربوطگرم2/13
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هزاردانـه وزنبیشـترین )،2000(همکارانوAroyiتحقیق
داشت.اردیبهشت)30(کاشتتاریخازحاصلهايمیوهرا

کـدوي دردانـه عملکردبرکاشتتاریخاثربارابطهدر
نتـایج بـه نیز)2014(همکارانوChoopanکاغذيپوست

شرایطوجودبهتوانمیراباالعملکردیافتند.دستمشابهی
بهمنجرکهزایشیورویشیرشددورانطیمناسبمحیطی
ودانـه بهيفتوسنتزموادبهترانتقالوفتوسنتزبااليکارایی

Farhadi(دادنسبتگردد،میدانهعملکردافزایشنتیجهدر

et al., 2012.(
وژنوتیـپ مـدیریت، اعمـال تأثیرتحتعملکرداجزاي

کـاهش علـت توجیـه دررامابیشتر وگیرندمیقرارمحیط
مناسـب محیطـی عواملوجودالبته نمایند.مییاريعملکرد

باعثدیرترکاشتهايتاریخبهنسبتاولکاشتتاریخدر
Fathi(اسـت شدهکاشتتاریخایندردانهعملکردافزایش

et al., آزمایشسالدرهواشناسیآمارهايبررسی).2003
ـ بـا کـه دادنشاننیز)1(شکل ـ کاشـت، درخیرأت دلیـل هب

باعـث گـرم روزهـاي بـا گیاهزایشیمرحلهشدنمصادف
درمطالعـه موردعملکرديپارامترهايازبسیاريتاگردید

گیرد.قرارتأثیرتحتآزمایشاین
Ozer)2003(کاشـت درخیرأتباعملکردکاهشعلت

دانسـت. تـر سـریع رسـیدگی وبرگسطحورشدکاهشرا
Aroyiدیرتـر کشـت کهکردندگزارش)2000(همکارانو
عملکـرد کـاهش باعـث خـرداد) 29(کاغذيپوستکدوي

گردد.میاردیبهشت)30(زودترکشتتاریخبهنسبتمیوه
رویشـی رشـد زمانمدتکاشت،تاریخافتادنتعویقبه

قدرتوبرگسطحآنتناوببهودهدمیکاهشراگیاهان
زودتررشدواستقرارظاهراًکند.میپیداکاهشگیاهتولیدي

مسـاعد شـرایط ازبیشتراستفادهسببرشدفصلابتدايدر
اجـزاي گلـدهی ازپسشرایطایندردیگرسوي ازوشده

قـرار حرارتـی ورطـوبتی تـنش تحـت کمتـر گیـاه زایشی
درخیرتـأ بابیولوژیکعملکردکاهشاصلیدلیلگیرد.می

Isik(اسـت بوتهرویشیرشدکاهشکاشت et al., 1997.(
است،مؤثرگیاهاینکیفیعملکردبرکهپارامترهاییازیکی

دانـه روغـن درصـد برکاشتتاریخباشد.میکاشتتاریخ
درصـد تـوان مـی مناسـب تـاریخ درکاشتباواستمؤثر

اقلیمـی شـرایط بـه بـا توجـه   کـه دادافزایشرادانهروغن
Murkovic(کندمیفرقمتفاوت et al., 2004(.

مقـادیر کاربردکهدادنشانآزمایشازآمدهبدستنتایج
تبدیلضریباصلی،ساقهطولصفاترويبرگوگردباالي
میـوه، دردانـه تعـداد بوتـه، درمیوهتعدادکل،بیوماسگل،

مثبـت اثـر روغـن درصـد وهکتـار دردانهومیوهعملکرد
گیاهـان رشـد بـراي ضروريعناصرازیکیگوگردداشت.

درکلروفیـل تولیـد کـاهش سببآنکمبودوشدهمحسوب
اسـت گیـاه رشـد کـاهش آننتیجهکهشدهبرگهايسلول

)Ghasemian, يامحتوافزایشسببگوگردکاربرد).2000
سیسـتئین وسیسـتین متیـونین، گـوگرددار آمینـه اسیدهاي

آنسـلول پروتوپالسـم افـزایش باعثموضوعاینشود.می
نهایـت دروگردیدهموجبراسلولیتقسیمافزایشوشده

Khan(یابدمیافزایشگیاهارتفاع et al., سـوي از).2002
وفتوسـنتزي فراینـدهاي بـر تـأثیر طریـق ازگوگرددیگر

باعـث ودادهافـزایش رارویشـی رشدسازي،مادهافزایش
Sexton(اسـت شـده گیـاه ارتفـاع افـزایش  et al., 1997.(

Abdel-Nasserبهبودکهکردندگزارش)2005(همکارانو
رشدافزایشبهمنجرگیاهتوسطغذاییعناصرجذبمیزان

.شدخواهدگیاهرویشی
Khanنتیجـه ایـن بهکلزامورددر)2002(همکارانو

رابیسـکو آنـزیم برتأثیرطریقازگوگردکاربردکهرسیدند
درراگیـاه توانـایی وشدهفتوسنتزيتولیداتافزایشسبب
نهایـت درودهـد مـی افزایشهاگلازبیشتريتعدادتبدیل
فراهمـی .دهـد مـی افـزایش راشـده تولیدهايغالفتعداد

رویشیرشدوضعیتبهبودسببگیاهانبرايغذاییعناصر
بـه وتولیـد بیشـتري فتوسـنتزي مـواد نتیجـه درشده،آنها

Ghosh(رسدمیزایشیهايانداممصرف et al., 2004(.
Marschner)1995(کلزادرگوگردمصرفکهکرد بیان

توانـد یمآنلیدلکهشدهبوتهدرغالفتعدادشیافزاباعث
وFerreiraباشـد. فتوسنتزندیفرابهبوددرگوگردمهمنقش
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Teixeira)2005(بـه منجـر سـولفور کمبودکهدادندنشان
وسـکو یروبمانندسولفوريحاويهانیپروتئیبرخکاهش
درنـور کننـده جمـع ینیپروتئکمپلکسسازندهيهانیپروتئ
ـ اکـاهش رسـد یمنظربهبنابراین .گرددیمهاستمیفتوس نی
باعـث خـود کهشدهفتوسنتززانیمکاهشباعثهانیپروتئ

.شودیمبوتهدرطبقتعدادمانندعملکرداجزاءکاهش
انجامآفتابگردانروي)Poonia)2000کهآزمایشیدر

کنندهنییتعمهماجزاءازطبقدردانهتعدادکهشدمتوجهداد
دانـه تعدادکاهشطریقازگوگردکمبود.استدانهعملکرد

مثبـت تأثیرالبته شود.یمدانهعملکردکاهشباعثطبقدر
دیگريمطالعاتدرآفتابگردانطبقدردانهتعدادبرگوگرد

ــز ــاهدهنی ــدهمش ــتش UL-Hassan(اس et al., ؛ 2007
Hocking et al., 1987(.

بـا را میـوه دردانهوزنافزایشدلیلکه رسدمینظربه
رویشیرشدبهگیاهتحریک،گرانولهگوگردمصرفافزایش

دانسـت. گـوگرد هکتـار درکیلـوگرم 450کاربرددربیشتر
سـطوح درشـیمیایی کـود کـاربرد رسـد مینظربههمچنین 

بیشـتر بـرگ وشـاخ تولیدورویشیرشدافزایشباباالتر
عملي قومخزنیکهمانندرویشیي هااندامکهشدهباعث
سـمت بهمیوهبهفرستادني جابهراي فتوسنتزموادوکرده
Hosseini(باشندکردهجذبخود et al., 2016.(Jahanو

دري کاغذپوستيکدوکهکردندگزارش)2010(همکاران
ـ واستمواجهمخزنتیمحدودبادانهشدنپردورهی ط ای

دانـه شدنپردورهی طدرمحدودمخزناهیگکیاصطالحاً
عملکـرد ووهیمعملکردنیبرابطهی بررسضمنآنان .است
شدنبزرگتربامتناسبدانهوزندرشیافزاکهافتندیدردانه

نبود.هاوهیم
متوسطبرگوگردکودمصرفگلرنگرويآزمایشیدر

نداشـت داريمعنیتأثیربهارهگلرنگبذرهاي هزاردانهوزن
هکتـار، درکیلـوگرم 400میزانبهگوگردکودکاربردبااما

گـرم 03/2میزانبهشاهدبهنسبتراهزاردانهوزنمتوسط
نبوددارمعنیشاهدبهنسبتافزایشاینالبتهکهدادافزایش

)Zahraee et al., 2010.(

Malhiسـال سـه درکهبررسیدر)2007(همکارانو
گوگردمصرفباکهرسیدندنتیجهاینبه،دادندانجامزراعی

افـزایش ایـن میـزان ولییابدمیافزایشکلزاارقامعملکرد
وUl-Hassanنبـود. یکسانگوگردسطوحازیکهربراي

درگیـاه توانـایی بـه وابسـته راعملکـرد )2007(همکاران
اند.دانستهمنابعجذب

AhmadوAbdin)2000(کـاربرد کـه کردنـد مشاهده
مقایسهدربذرتوسعهمراحلتمامدرراچربیتجمعگوگرد

)Jacson)2000.دهـد میافزایشگوگردبدونتیمارهايبا
ــز ــرنی ــزارويب ــایجکل ــابهینت ــزارشرامش ــرد.گ ک

AsgharMalikدرصدافزایشدلیلنیز)2004(همکارانو
درگـوگرد مهـم نقـش راگـوگرد مصرفاثردردانهروغن

سـنتز بـراي عنصـر اینبهنیازوچرباسیدهايازبسیاري
اسـید ،Bویتـامین آ،کـوآنزیم حـاوي هـاي متابولیـت دیگر

دانستند.سولفولیپیدهاولیپوئیک
ـ توسـط آمـده بدستقاتیتحقجینتا کـه دادنشـان نامحقق

ویکمعملکردحداکثربهیابیدستي براازینموردگوگردزانیم
وآبطیشـرا ویاهیگارقامیکیژنتاتیخصوصبراساسیفیک

نظـر اتفاقیعلممنابعدرنظرنیاازاست.متفاوتمنطقهییهوا
درگـوگرد کیلـوگرم 300تا45بینيمقادیربهونداردوجود
Kumar(استشدهاشارههکتار et al., 2002.(
بیـانگر نتـایج توان گفـت کـه   کلی میگیرينتیجهعنوان به
صــفاتبــرگـوگرد مختلــفمقــادیروکاشـت تــاریختـأثیر 

پوسـت کـدوي عملکـرد اجـزاي وعملکردومورفولوژیکی
کاشتتاریخبهتریناردیبهشت،اولکاشتتاریخبود.کاغذي

خشـک وزنجـانبی، شاخهتعداداصلی،ساقهطوللحاظاز
تروزنمیوه،دردانهتعدادکل،بیوماسبوته،دربرگوساقه
درصـد وهکتـار درمیوهعملکرد،هزاردانهوزنمیوه،دردانه

کـه دادنشاننتایجگوگرد،مختلفمقادیرمورد دربود.روغن
پارامترهابیشتربهبودباعثگوگردمصرفتیمارهامجموعدر

ایجـاد باعـث هکتـار درگوگردکیلوگرم450مصرفگردید.
تعـداد بیشـترین همچنینوگیاهدراصلیساقهطولباالترین

نسـبی سـودمندي بیانگرنتایجمجموعدرگردید.میوهدردانه
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ایـن شـرایط در کاغذيپوستکدويکشتدرگوگردکاربرد
تـاریخ بهتـرین اردیبهشـت اولکشـت تـاریخ .استآزمایش

.بودمنطقهکشاورزانبهتوصیهبراي کاشت
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Abstract
In order to determine the appropriate planting date and evaluate the effect of sulfur on yield

and yield components of pumpkin (Cucurbita pepo L.), a factorial experiment was conducted
based on a randomized complete block design with three replications and two factors in
Khalilabad, Khorasan Razavi, in 2016 cropping year. The experimental factors were three
planting dates (20 and 30 April and 10 May) and application of granular sulfur at four levels (0,
150, 300, and 450 kg ha-1). The results showed that planting date significantly affected the main
stem length, branch number, total biomass, number of seeds per fruit, seed weight per fruit,
1000-seed weight, fruit and seed yield per hectare and oil percentage. Delayed planting from 20
to 30 April decreased the weight of 1000-seed by 14%. The highest seed yield was achieved by
applying 300 kg sulfur per hectare. The fruit yield and seed oil percentage were higher in the
first planting date and application of 300 kg sulfur ha-1. In general, this study showed that the
first planting date (20 April), with the application of at least 300 kg ha-1 of sulfur fertilizer,
would provide the best conditions for pumpkin yield.
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