
1

در کدوي تخم کاغذي میزان عملکرد و کیفیت بذرثیر تراکم کاشت روي تأي مطالعه
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چکیده
آزمایشی . شدباکننده عملکرد بذر میترین فاکتور تعیینتراکم بوته از مهم. ترین گیاهان یکساله استاز مهمکدوي تخم کاغذي

میزان خاکستر بذر، عملکرد بذر و .شدریزيپایهمتر7/0و3/0،5/0ي روي ردیف متر و فاصله2/1و 1، 8/0بین ردیف يبا فاصله
ي بین ردیف و فاصله روي با این حال، بیشترین عملکرد بذر میوه در فاصله. ي بین ردیف قرار گرفتندروغن بذر تحت تاثیر فاصله

ي روي ردیف افزایش پیدا متر با افزایش فاصلهسانتی120و80في بین ردیمیزان روغن بذر در فاصله.یین به دست آمدردیف پا
.کردمی

.خاکستر بذر،عملکرد بذر، ردیفبینفاصله ردیف، رويفاصله روغن بذر، :کلید واژه

مقدمه
Cucurbita pepo)کدوي تخم کاغذي  L. convar. pepo var. styriaca Greb) و 3(استو علفی یکی از محصوالت یکساله

.)1(دهند گراد را ترجیح مییدرجه سانت5/17و دماي شبانه23-30کدوها از محصوالت فصل گرم هستند و دماي روزانه . )10
اي چرب بیشتر از انواع لینول، اسیده. رسددرصد نیز می50در بعضی موارد به بیش از . بذر کدو داراي مقادیر زیادي چربی است

هاي مختلفی هاي حاصل از آن در درمان بیماريمطالعات نشان داده است که روغن دانه و فرآورده). 2(پالمتین و استارین هستند 
.)7(نظیر هیپرپالزي پروستات، کاهش کلسترول و اسیدهاي چرب خون کاربرد دارد 

روي کدو تخم کاغذي دریافتند که مقدار بذر و عملکرد ) 50×200و 50×150، 50×100(محققان با بررسی فواصل کشت مختلف 
متر2/1×6/0کشتی هزار بوته در هکتار  با فاصله 14تراکم ) 10(لوي ).9(کند آن تحت تآثیر فاصله کشتی مختلف تغییر می

.C(براي کدوي تابستانه  pepo (ر در هر گیاه و شاخص بذري باالیی گرم بذ4/44با این تراکم کشت، حدود. به کار برد) ارتباط بین
هزار بوته در هکتار بیشترین 10معتقدند که تراکم گیاهی ) 4(بابایی و همکاران .به دست آمد) وزن خشک بذر و وزن خشک میوه

.عملکرد بذري را به همراه دارد
ولی مطالعات روي اثر تراکم کشت روي کیفیت اگر چه اطالعاتی در مورد چگونگی تآثیر تراکم گیاه روي تولید محصول دارد

از این رو مطالعه حاضر به منظور تعیین تراکم گیاهی مناسب براي کدوي تخم کاغذي انجام گردیده . محصول بسیار محدود است
.است

هامواد و روش
بذور کدوي تخم کاغذي پس . گردیداین آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن در شمال ایران انجام 

رف با ترکیب بستر پیت و کود دامی هاي پالستیکی یکبار مصاز خیساندن به مدت یک الی دو روز و جوانه زدن، در داخل گلدان
متر 2/1و 1، 8/0متر و فاصله بین ردیف 7/0و 5/0، 3/0روز با فاصله کشتی روي ردیف 30الی 20نشاءها پس از . کشت گردید

.دسی متر بود08/0برابر Ecو 7/6برابر pHخاك مزرعه بصورت لومی شنی با . مین اصلی انتقال داده شدندبه ز
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ها به منظور نگهداري طوالنی مدت میوه. ها در مرحله بلوغ کامل با بروز رنگ نارنجی یکنواخت در سطح پوست برداشت شدندمیوه
.گراد پس از برداشت صورت گرفتدرجه سانتی26-29روزه در دماي 7- 10براي کارهاي آزمایشگاهی، عمل التیام 

- 550هاي بذر کدو تخم کاغذي پس از آسیاب شدن در داخل کوره با دماي ي کوره بدست آمد که نمونهخاکستر بذور به وسیله
.انجام گردیدوکسله دستگاه سيمیزان روغن بذور به وسیله.ساعت قرار گرفت24-48گراد به مدت درجه سانتی500

افزار ها با کمک نرمتجزیه داده. آزمایش بصورت اسپلیت پالت با طرح بلوك کامال تصادفی با سه تکرار و با نه تیمار انجام گردید
SASتوکی به انجام رسیدي آزمونها و اثرات متقابل به وسیلهو بررسی میانگین داده.

نتایج و بحث
میزان روغن استخراح شده از بذر هم تحت تآثیر . خاکستر بذر تحت تآثیر فاصله بین ردیف قرار گرفتندمیزانملکرد بذر وع

همچنین اثر متقابل بین فاصله روي ردیف و بین ردیف روي میزان روغن بذر . فاصله بین ردیف و هم فاصله روي ردیف قرار گرفت
.)1جدول (قابل مشاهده بود

ي بین همچنین میزان خاکستر بذر هم با افزایش فاصله. ي بین ردیف و روي ردیف کاهش پیدا کردعملکرد بذر با افزایش فاصله
ي روي ردیف افزایش پیدا با افزایش فاصلهمترسانتی120و 80ردیف ي بین میزان روغن بذر در فاصله. ردیف کاهش داشت

متر افزایش زیادي نشان داد و در نهایت در فاصله سانتی50و 30متر و روي ردیف انتیس100فاصله بین ردیف ولی در کردمی
.متر اندکی کاهش داشتسانتی70و 50روي ردیف 

و تآثیر تراکم گیاهان اهلی روي عملکرد بذر و ) 5(عملکرد بذر در خیار تراکم کاشت و داري بین تحقیقات قبل هم ارتباط معنی
.در این تحقیق، باالترین میزان عملکرد بذر از بیشترین تراکم گیاهان به دست آمد. زارش کرده بودندگ) 6و 4، 3(میوه 

. میانگین مربعات اثر متقابل فواصل کشت روي برخی صفات کدو تخم کاغذي: 1جدول 
**, * ,ns01/0و 05/0داري در سطح داري و معنیبه ترتیب غیر معنی.

:گیري کلینتیجه
تواند سبب استفاده بهینه از سطح زمین زراعی شده و این مطالعه نشان داد که هم فاصله بین ردیف و هم فاصله روي ردیف می

.داشته باشد) میزان روغن استخراج شده از بذر(عملکرد و کیفیت بذر روي تآثیر به سزائی

منبع تغییرات df میانگین مربعات
خاکستر بذر غن بذرمیزان رو عملکرد بذر

تکرار (R) 2 011/0 ns 3/35 ns 166703795ns

فاصله بین ردیف (B) 2 072/0 ** 5/121 * 9462266407**
R×B 4 002/0 79/10 361758132
فاصله روي ردیف (I) 2 009/0 ns 58/472 ** 3027811895**
B×I 4 027/0 ns 75/205 ** 1213021710ns
خطا 12 009/0 73/13 425080935
C.V.  (%) 96/15 58/15 53/15
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