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 مقدمه

گياهان دارويی ، نقش حياتی در تامين بهداشت و درمان انسان ايفا می كنند و بخش مهمی از       

تنوع زيستی دنيا را تشكيل می دهند. سازمان بهداشت جهانی بر اين مطلب تاكيد دارد و بويژه از سال 

اي دارويی و درصد جوامع )بويژه كشورهاي در حال توسعه( بخش اعظمی از نيازه 80در  1978

ميليون  45درمانی اوليه از طريق طب سنتی و گياهی تامين می شود. در حال حاضر ، بيش از 

بزرگسال در امريكا، داروها و درمانهاي گياهی را بكار می برند. ارزش تجاري ادويه جات و تركيب هاي 

زش تجاري مواد موثره ميليارد دالر برآورد شده است. همچنين ار 4/11بيشتر از  1995معطر در سال 

(. برآورد مراكز 6،يک ميليارد دالر برآورد شده است) 1997گياهی بويژه اسانس هاي طبيعی در سال 

گونه گياه دارويی در زمين   30000الی   7500ذيصالح بين المللی حاكی از اين واقعيت است كه 

گونه گياهی  8000ند. در ايران يافت می شود و كمتر از يک درصد اين گونه ها شناسايی و ثبت شده ا

گونه آن دارويی است. از مهم ترين اقالم گياهان  3000وجود دارد كه بنابر ادعاي متخصصان امر 

دارويی صادراتی ايران می توان رازيانه ، گشنيز، زيره سبز و سياه ، آويشن ، كتان ، كنجد ، گلرنگ ، 

مينه فعاليت در اين رشته می تواند بسيار گسترده شيرين بيان و گل گاوزبان را نام برد. بنابراين ز

     .باشد

 صفحه عنوان
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هاي يكی از نهاده و بذر در زندگی انسانها و تمدنهاي بشري از اهميت بسزايی برخوردار است      

باشدباغی می زراعی و موثر در برآورد هزينه توليد محصوالت . به  كشت بذر مرغوب در دستيابی 

را تحت تأثير قرار می دهد و اين  گياهانعملكرد  ،وانی دارد. كيفيت بذراهميت فرا ي عملكرد اقتصاد

شده باشد مسئله زمانی جلوة بيشتري پيدا می كند كه بذر در مزرعه كاشته . استفاده از بذر مرغوب  

نخست اينكه درصد گياهچه هاي سبز شده حاصل از  ،به دو روش می تواند باعث بهبود عملكرد گردد

دستيابی به تراكم مطلوب را  اين امر بذرهاي مرغوب نسبت به بذرهاي فرسوده و ضعيف بيشتر بوده و

دوم اينكه سرعت رشد گياهچه هاي حاصل از بذرهاي مرغوب  ،در مزرعه امكان پذير خواهد ساخت

ها در زمان جوانه زنی بذر به حداقل می رسد.  از هگياهچ  سبز شدن بيشتر بوده و عدم يكنواختی

طرف ديگر دستيابی به گياهانی كه از قدرت رشد يكسانی برخوردار هستند، كارآيی استفاده از منابع 

آبی و غذايی خاک را افزايش داده و باعث افزايش قدرت آنها در صحنة رقابت با علفهاي هرز به ويژه 

عالوه بر اين، بذر كدو بعنوان دارو مورد استفاده می باشد بر اين  در مراحل اوليه رشد  می شود.

اساس كيفيت باالي مغز می تواند در توليد مواد موثره آن موثر باشد. در گياهان تيره كدوييان تعداد 

ميوه در روي بوته بر عملكرد ميوه و كيفيت بذر موجود در ميوه تاثير گذار می با شد و همچنين 

ميوه و افزايش كيفيت  يی از عناصر غذايی ضروري  جهت رشد مناسب و عملكرد باال پتاسيم نيز يك

بذر در تمام سبزيها به ويژه گياهان تيره كدوييان می باشد.  با توجه به شرايط محيطی اردبيل و كوتاه 

بودن فصل رشد براي گياه  كدوي تخم كاغذي،  تعيين ميزان تاثير هرس  و بهترين سطح كود 

راي دستيابی به بذر مرغوب در كدوي تخم كاغذي يكی از ضروريات تحقيقاتی در مورد اين پتاس،ب

  گياه محسوب می شود.

 رده بندي:-2-1

كدوي تخم كاغذي به راستتتته كوكوربيتال ، تيره كدوييان ، زيرتيره كوكور بيتوييده ، طايفة 

كوكوربيته و زير طايفه كوكور بيتينه و جنس كوكوربيتا تعلق دارد. گونه هاي كوكوربيتا با نام انگليسی 

 (.1382، لشكري د )شناخته می شون  gourd و  squash ، pumpkin ،cushaw مختلفی همانند 

در  pepoو واژة التين   pepon، واژة يونانی  pompionمشتتتق از واژة انگليستتی   pumpkinواژة 



ستند. امروزه واژة  سيده و گرد ه بدون برخورداري   pumpkinمجموع به مفهوم يک كدوي بزرگ ، ر

 (.1997واگنر، از مفهوم گياهشناسی به طرق مختلف بكتار می رود )

 خچه و منشاء کدوي تخم کاغذي:تاری-2-2

بستتياري از گونه هاي جنس كوكور بيتا از مكزيک منشتتاف گرفته اند ، ولی تعداد كمی از گونه 

بومی آمريكاي جنوبی هستند. از آنجاييكه ميوه هاي وحشی اين جنس  C. maximaمانند گونة هها 

ست جمع آوري ك ستند ، بنابراين ممكن ا نندگان اوليه ، اين ميوه ها را به ها تلخ و غير قابل خوردن ه

در  ، كهمنظور استفاده از دانه و يا استفاده از پوست پايدار آنها به عنوان ظرف جمع آوري می كرده اند

كشتتف  (.1997)واگنر، اين نوع استتتفاده ، به اهلی شتتدن گونه هاي خوراكی منجر شتتده استتت  نهايت

سامبر ستوفر كلمبوس 1492 اولين كدوها به زمانی برمی گردد كه در د دنياي جديد را در جزاير  1كري

شف كرد. لئونارد فاكس سال « گياهان دارويی جديد»در كتاب  2كارائيب ك شد ،  1543كه در  شته  نو

پامپكين روغنی را بعنوان خيار اقيانوستتتی معرفی كرد ، بدون اينكه از اثرات درمانی و ارزش غذايی آن 

ر آغاز ، براي تغذيه دام مورد استتتفاده قرار گرفت. طعم بی نظير و اطالع داشتتته باشتتد. اين نوع كدو د

بسيار مطلوب دانه هاي اين كدو براي اولين بار توسط يک كشاورز اتريشی كشف شد. نكته جالب براي 

 (.1997)واگنر،  وي عدم وجود پوشش سخت در اطراف دانه ها بود

صادي بودند. در به بعد اين كدوها در زمره گياهانی ق 1735از فوريه  رار گرفت كه داراي ارزش اقت

ستفاده از اين نوع كدو  1773مارس  شی از ا ضايعات نا ستيرين قانونی را مبنی بر كاهش  دولت ايالت ا

در مصارف آشپزي صادر كرد و استفاده از آن بعنوان جزيی از تركيبات سالوز ، كرم ها و ساير توليدات 

ستاندارد در آم صورت ا سازي به  شده آن را به عنوان كدوي طبی دارو ست هاي ثبت  د. امروزه در لي

سيري آمريكا بوده و به  (.1997)واگنر، معرفی می كنند  سيري و نيمه گرم اين گياه بومی مناطق گرم

 (.1379)اميد يبگی، ساير نقاط دنيا گسترش يافته است 

 مشخصات گیاهشناختی کدوي تخم کاغذي:-2-3 

                                                 
1 . Christopher  Columbus 
2 . Leonard  Fuchs 



شعابات زياد كدوي تخم كاغذي يک گياه ع شة آن عمودي و داراي ان ست. ري ساله ا لفی و يك

 5تا  3طول ساقه در شرايط متفاوت بين  بوده واست. ساقه ها كركدار ، توخالی ، استوانه اي و خزنده 

متر متغير است. برگ ها بزرگ ، پنجه اي ، سبز رنگ و پوشيده از كركهاي فراوان و گزنده هستند كه 

سط يک دمبرگ تا حد شوند. كركهاي واقع بر  25تا  20ودي دراز)تو صل می  ساقه مت سانتيمتر( به 

سطح پهنک برگ پراكنده  صورت پنجه اي در  ستند. رگبرگ ها به  روي دمبرگ ها خار مانند و تيز ه

سی يكپايه  ساقه وجود دارد. اين گياه از نظر جن صال برگ به  شعب ، در محل ات ستند. پيچكهاي من ه

ر، جدا از گل هاي ماده بر روي يک گياه قرار می گيرند. دمگل گل هاي ماده استتتت ، يعنی گل هاي ن

پرچم دارد. تمكن آن نيز از نوع جانبی  5تا  3كوتاهتر از گل هاي نر استتتت. تخمدان مادگی تحتانی و 

ست.گل هاي نر  صل  5ا ساک به يكديگر مت پتتتتترچم دارد كه  دو به دو به جز يكی از آنها از ناحيه ب

م گل نر زنگوله اي است. هر دو نوع گل زرد رنگ و در قسمت فوقانی پنج قسمتی هستند. هستند. جا

وجهی هستند. ميوه  بزرگ و كروي آن در اوايل رشد سبز رنگ است كه  5تا  4دم گل ها زاويه دار و 

به تدريج زرد و در نهايت در زمان رستتتيدگی به رنگ زرد روشتتتن در می آيد. دم ميوه چند وجهی و 

سط داخل هر ميوه شيار ست. بطور متو شكل  500تا   400دار و بندرت چوبی ا عدد دانة تخم مرغی 

سطح )به طول  ضخامت   8 -10، عرض  15 -20م سطح دانه  5/2 -3و  شود.  شكيل می  ميليمتر(  ت

ست. وزن هزار دانه  سبز تيره يا زيتونی ا ست. رنگ دانه ها  سته ا گتتتترم  210تا   200لخت و فاقد پو

ست. م ست كه از اين مقدار  80تا  15يزان عملكرد ميوه ا شک به  5/1تا  9/0تن در هكتار ا تن دانه خ

 (.1993بنت، دست می آيد )

 دانه کدوي تخم کاغذي:-2-3-1 

قسمت مورد استفاده اين گياه دانه هاي آن است. از زمان گذشته مصارف خوراكی آن مرسوم 

از دانه هاي اين  1963تا  1863ده شد. اولين بار در سالهاي  بود ، ولی بعدها به اثرات دارويی آن پی بر

گل هاي روده اي )كرم هاي نواري و كرم هاي گرد(  به عنوان يک داروي رستتتمی در درمان ان گياه 

شناخت بيشتر اثر درمانی كدوي تخم كاغذي پزشكان  ستفاده شد. بعدها با پيشرفت علوم پزشكی و  ا



ستگاه ادراري شكالت د سنگ هاي مثانه از دانة آن   در درمان م شب ادراري در كودكان ، التهابات و   ،

  (. 1379اميد بيگی، مدد جستند)

ستتترانجام در دهه اخير، با شتتتناستتتايی اثر درمانی اين گياه در درمان هيپرپالزي خوش خيم 

تا ( ، اهميت و لزوم تحقيق و بررسی پيرامون آن بيش از پيش آشكار شد. در اين راسBPH)3پروستات

شتند ،  شورهاي مختلف دنيا گام هاي مؤثري را در توليد محصوالت دارويی گوناگون از اين گياه بردا ك

از طريق  BPH درصد بيماران  مبتال به  90تا جايی كه هم اينک در كشورهايی چون آلمان و اتريش 

كدوي  (.1382، لشتتكريتجويز داروهاي گياهی ، بويژه مواد مؤثرة اين گياه امكان پذير گشتتته استتت )

سطوح  ستگاه گوارش  و  شده و د شرايين  صلب  سوزش مجاري ادراري ، ت تخم كاغذي باعث كاهش 

 هوزمونهاي جنسی را در انسان تنظيم  می نمايد.

 

 مواد مؤثره:-2-4 

در اكثر فارماكوپه هاي معتبر جهان از دانه اين گياه و روغن حاصل از آن بعنوان دارو ياد شده 

 (.1999ساجد و همكاران، درصد است ) 55تا  35غن دانة اين گياه است. ميزان رو

ترب بويژه اسيد لينولئيک و اسيد اولئيک ،  تاي چ تيده تن روغن را اس تزاي اي ترين اج مهت

استترول هتا ، عتناصر كمياب ، ويتامين ها و كارتنوييدها تشكيل می دهند. اسيدهاي چرب موجود در 

استتتئاريک ، اولئيک و لينولئيک استتت كه از بين آن ها استتيد لينولئيک اين روغن از انواع پالمتيک ، 

سيد اولئيک ) 55تا  44) صد( و ا صاص می دهند.  38تا  27در صد را به خود اخت شترين در صد( بي در

درصد كل روغن را شامل می شود. عناصر كمياب  1/0استرول ها بصورت آزاد و گليكوزيدي در حدود 

و پتاستتيم استتت كه در اين ميان روي و ستتلنيوم از اهميت ويژه اي برخوردار عبارت از روي ، ستتلنيوم 

ستند. ويتامين ها حدود  شترين مقدار آن را گاماتوكوفرول  03/0ه صد روغن را در برمی گيرد و بي در

ته ها را اسيد آمينه هاي ضروري بدن ، بويژه  تود در دان توج تواد م تته ديگر از م تشكيل می دهد. دس

                                                 

3- Benign  Prostatic  Hyperplastix 



از  (. 2002؛ هافيد و همكاران، 1997ريک و همكاران، تشتتتكيل می دهد ) 4كوكوربيتين استتتيد آمينه

جمله داروهاي ستتاخته شتتده با مواد موثره اين گياهه می توان به پپونن، گرونفيک، پروستتتاليكوئيد، 

 (.1379فسفاسترول و پپوستزين اشاره نمود )اميد بيگی، 

 

 سرشاخه زنی:-2-5

شد مي ست كه ر سال ا ضوع مهيج مورد  همواره  وه در گياهان تيره كدوييانچندين  به عنوان مو

كه می توانند ميوه هاي بزرگتر  C. maximaو  Cucurbita  pepoگونه هاي   و  توجه گرفته است

ضاي انجمن  شهاي اع شده اند. به عنوان مثال، تال شتري واقع  از حد معمول توليد كنند مورد توجه بي

كيلوگرم منجر  454ين راستتتتا ، به رفع موانع افزايش وزن ميوه تا حدود پرورش دهندگان ميوه در ا

 (.1993النگون، كيلوگرم بدست آمده است ) 375شده است. در اين دو دهه اخير ميوه هايی با وزن 

با يک مرحله رشتتد لگاريتمی مشتتخ  می شتتود كه بعد از آن   C. pepo الگوي رشتتد ميوه

(. ميزان رشد ميوه می تواند تا حدود زيادي توسط 1945سينوت، )رشد ميوه به تدريج كاهش می يابد

سلز و بان هوفمن شود. مار ستراحت گياه و عوامل محيطی تحت تأثير واقع  شان 1993ايچر) -دوره ا ( ن

 رشتتد آن ستته برابر ، براي مدت مشتتابهی رشتتد می كند بر روي بوته خيار  دادند، زمانی كه يک ميوه 

می شود. در بوته هايی كتتته داراي يک متتتيوه ميزان  ديده  بر روي يک گياهپنج ميوه زمانی است كه 

رشتتد ميوه در دماهاي باالتر افزايش چشتتمگيري داشتتت ، ولی در بوته هاي برخوردار از پنج ميوه اين 

 درجه سانتی گراد حاصل شد. 25ميزان رشد در دماي 

ميوه تشكيل می شود و رشد آن درگياهان تيره كدوييان به ويژه كدوي تخم كاغذي ابتدا يک 

سازد. عالوه بر  سنتزي عمل می كند و عملكرد ميوه را محدود می  به عنوان مخزن قوي براي مواد فتو

گياهان ر  آن ، رشد بيش از حد ميوه ، مانع و يا كاهش تشكيل دانه می شود. اين امر، بطور وسيعی در 

 رخ می دهد. نيز  (1974ريلسكی، ر) ( و خيا1993رابينسون، تيره كدوييان به ويژه كدو )

                                                 
4 . Cucurbitin 



شد اولين ميوه ،  1934مک كوليم ) شان داد كه اثر بازدارندگی ر ( در تحقيقی بر روي خيار ن

در ميوه هاي برخوردار از دانه تا زمان ستتخت شتتدن پوستتتة دانه به شتتدت تداوم می يابد. خيارهاي 

 پارتنوكارپ از اثر بازدارندگی ضعيف تري برخوردار هستند.

( بر روي خيار ، اين يافته ها را قوت بخشتتتيد. وي مشتتتاهده كرد كه در 1973تحقيقات دنا )

تيزان  12ميان  توليد ميوه به م ته ، ت درصد بيشتر از ميوه هاي دانه دار می  17رقم از گياهان فاقد دان

ی شتتود. همچنين ، وي اظهار داشتتت كه دانه قستتمت معنی داري از وزن خشتتک كلی گياه را در بر م

صد براي خيارهاي گلخانه اي و  10گيرد. اين مقدار به ترتيب  شور  20در صد براي دوالين از خيار  در

بدستتتت آمد. با توجه به اين مستتتئله انتظار می رود كه در ارقام برخوردار از دانه ، كاهش عملكرد در 

 اولين دوره تشكيل ميوه شديدتر باشد.

رشتتد آن در تيره كدوييان هنوز به وضتتوح روشتتن  دليل اثر بازدارندگی تشتتكيل اولين ميوه و

( معتقدند كه دو عامل عمده در آن دخالت 1992) ( و مارسلز1985نشده است ، ولی فارو و همكاران )

ساختاري  سنتزي و در ثانی تقدم  ستيابی به ميزان محدودتري از مواد فتو ست رقابت براي د دارند. نخ

بيشتتترين اثر باز دارندگی ميوه هاي برخوردار از دانه ممكن  د.براي حصتتول اين مواد را می توان نام بر

درصد از وزن خشک ميوه را شامل  20درصد چربی دارد و  32است بدان علت باشد كه دانه بيشتر از 

 (.1934مک كوليم، می شود )

احتمال می رود كه عامل هورمونی نيز در رقابت بين ميوه هاي جوانتر و قديمی دخالت داشته 

ش صد با شوند كه آن اندام به عنوان يک مق شد موجب می  ند. فعاليت هورمونی در ميوه هاي در حال ر

سبت به بافت هاي ديگر  سنتزي ن سكاندوک و بروير، ) محسوب گرددفيزيولوژيک قويتر براي مواد فتو ا

1985.) 

وييان تدابير مختلفی براي غلبه بر رقابت بين اندامهاي رويشتتی و زايشتتی در گياهان تيره كد

سيل عملكرد افزايش يابد. در اين زمينه افزايش تعداد گل هاي ماده در هر  ست تا پتان صورت گرفته ا

ستگی  ستفاده از خواص ارقام ماده گل را می توان نام برد كه با افزايش عملكرد همب گره گياه خيار با ا

 (.1981تصديقی و بروير، مثبت دارد )



كدوي تخم كاغذي را در دو ستتال هرس برگ تراكم و  ( نيز در يک بررستتی اثر2002هافيد )

 3نگهداري برگ و در سال دوم  8و  6،  4،  2برگ و نگهداري  هرسبررسی كرد. تيمارها در سال اول 

صله گياهان نيز بر روي رديف به ترتيب  9و  6،  سانتی  50و  40،  30،  20،  10برگ در گياه بود. فا

سال اول آزمايش گياهان برخوردار از سانتی  40و  30،  20،  10متر و  سال بود. در   8و  6متر در دو 

برگ باالترين تعداد گل ماده ، بيشتتتترين تعداد ميوه و  6برگ و در ستتتال  دوم گياهان برخوردار از 

سانتی  10به  20و از  20به  30بيشترين عملكرد را توليد كردند. بعالوه ، كاهش فاصله بين دو بوته از 

 اين دو سال ، به ترتيب تعداد گل هاي ماده و عملكرد باالتر را به خود اختصاص دادند. متر نيز در

( در تحقيقی اثر حذف ستترشتتاخه و ميوه را در دو ژنوتيم باميه روي 1997) و همكاران ونكاتا

درصتتد و  6/9عملكرد دانه و كيفيت آن نتايج زير را بدستتت آورد. حذف ستترشتتاخه عملكرد دانه را 

درصد نسبت به شاهد افزايش داد. ساير ويژگيهاي دانه از حذف سرشاخه  5/0وتئين دانه را محتواي پر

شد. نگهداري  شترين عملكرد دانه) 12متأثر ن شت. نگهداري  hat/ 1/1ميوه بر روي بوته بي ( را در بردا

 ( را توليد كرد.hat/ 24/1ميوه بر روي بوته با حذف سرشاخه نيز باالترين عملكرد دانه) 12

آزمايش اثر سرشاخه زنی بر روي خيار نشان داد كه روشهاي سرشاخه زنی هيچ نقشی بر روي 

خصوصيات ميوه مانند پهنا و ضخامت ندارد ، ولی اثر معنی داري را بر روي طول ميوه و ميانگين وزن 

اي عدم ترين ميوه را نسبت به بوته هبيشميوه می گذارد. در اين بررسی ، بوته هاي سرشاخه زنی شده 

سرشاخه زنی توليد كردند. طول ساقه ها نيز در بين تيمارهاي سرشاخه زنی متفاوت بود، بدين ترتيب 

به طرف پايين باالترين طول ستتاقه را نستتبت به شتتاهد  15يا  10كه حذف شتتاخه هاي فرعی از گره 

 (.2000هانگ، داشتند )

سيله هوآخو) سی ديگر بر روي خيار كه بو شاخه  1999در يک برر شد ، تيمار حذف  ( انجام 

( و باالترين hat/ 7/25( ، باالترين عملكرد بازارپستتند)hat/ 3/34اصتتلی در گره چهارم باالترين عملكرد)

( را به خود اختصتتتاص داد. در تيمارهاي حذف شتتتاخه هاي فرعی hat/ 6/8عملكرد غير بازارپستتتند)

تر، ممكن  تتر شد. اين ام تد كم تاه ته ش تكرد نسبت ب است حذف گلهاي ماده و ميوه ها بر روي عمل

 شاخه هاي حذف شده باشد.



( بررسی ديگري به منظور ارزيابی اثر روشهاي متفاوت حذف سرشاخه و تراكم  2000نگ )اه

شان داد كه حذف شاخه هاي فرعی نسبت به  بر روي عملكرد و كيفيت خيار انجام داد. نتايج بررسی ن

شاخه هاي فرعی تشكيل می گردد. شاهد موجب كاهش عملكرد ميوه می  شود ، زيرا ميوه ها بر روي 

شتر به توليد ميوه نيز  شاخه هاي فرعی بي صلی عملكرد را افزايش داد، زيرا بوجود آمدن  ساقه ا حذف 

منجر شتتد. عملكرد تک بوته ها با فاصتتله زياد بين بوته ها نستتبت به فاصتتله نزديک بيشتتتر بود، ولی 

 تر بدست آمد. اثر متقابل هرس و تراكم هرگز معنی دار نشد.عملكرد كل در تراكم باال

( نيز آزمايشتتی را بر روي ستته واريته بادمجان انجام داد. تيمارهاعبارت از حذف 1999) ستتاو

شان داد  شاخه بود. نتايج اين تحقيق ن شاخه فرعی و عدم حذف  شاخه هاي فرعی ، حذف دو  سنگين 

د واريته ها را نسبت به شاهد كاهش دادند. به عقيدة ساو كه تيمارهاي حذف شاخه هاي فرعی عملكر

 ، حذف شاخه هاي فرعی در فصل خشک ، می تواند براي گياه مفيد واقع شود

تذي داراي يک ستاقه ختزنده به طول  تاغ متر است كه اولين ميوة آن   5تا  3كتدوي تخم ك

شود ) 17بعد از گره  شكيل می  شكيل ا2004وين و همكاران، ت ولين ميوه در بوته به عنوان مخزن (. ت

رابينستتون، ) تعداد آنها را كاهش می دهديا  توليد ميوه هاي بعدي شتتده و  قوي عمل می كند و مانع 

1993 .) 
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حاصتتتلخيزي خاک تأثير بستتتيار مثبتی بر عملكرد كدوي تخم كاغذي دارد. بنابراين ، كاربرد 

يا كود سبز از جمله عوامل بسيار مؤثر بر عملكرد نهايی  كود معتتتدنی ، كتتتود حتتتيوانی پتتتوسيده و

محستتوب می شتتوند. در واقع با كاربرد صتتحيح و توصتتيه شتتدة اين كودها ، می توان از طريق تغيير 

شتر، عملكرد را تحت تأثير قرار داد ) سمت توليد گل هاي ماده بي سيت گل ها به  سون و دكر جن رابين

 (.1997والترز، 

نشتتتان می دهند كه كاربرد نيتروژن زياد عملكرد كدوي تخم كاغذي را بررستتتی هاي اخير 

( تأثير كود دهی را بر روي 26(. بوگستتتالوستتتكی و تقی زاده)1993زاينرز و ريگرز، افزايش  می دهد )



ساير مواد  سبت به  شان داد كه نيتروژن ن سی قرار دادند. نتايج بدست آمده ن كدوهاي روغنی مورد برر

 تأثير بر روي عملكرد برخوردار است. غذايی از بيشترين

واكنش عملكرد كدوي تنبل به مقادير مختلف كودهاي  با بررستتی  ( 2002) الفستتتراند و النز

NPK كيلوگرم در هكتار  200كه كميت و كيفيت عملكرد با افزايش مقدار نيتروژن تا  ندنشتتتان داد

روز بعد از سبز  54و  24ل از كاشت، افتتتزايش می يتتتابتتتد و تقسيط اين مقدار كود در سه مرحله قب

كيلوگرم در هكتار  150شتتدن اثر مثبت و معنی داري را بر روي عملكرد می گذارد. افزايش فستتفر تا 

و  150،  75طول ساقه و كيفيت عملكرد را افزايش داد ، ولی اختالف معنی داري بين تيمارهاي صفر، 

شد. در ارتباط ب 300 ا پتاس يک رابطه قوي بين عملكرد ، تعداد گره ها و كيلوگرم در هكتار مشاهده ن

ساقه تا مقدار  سفر و پتاس در مراحل  200طول  سيط كودهاي ف شد. تق شاهده  كيلوگرم در هكتار م

 مختلف رشدي با كاربرد كل آنها قبل از كاشت ، از نظر عملكرد اختالف معنی داري را نشان نداد.

شی اثر 0002) بيج و همكاران ، تفاله خردل و 6و ماهوا كيک 5سورجاكودهاي آلی ( طی آزماي

(  بر عمكرد كدوي حلوايی بررستتتی كردند. hakg/ 33/38همراه با مقدار ثابتی از نيتروژن ) كود گاوي

صفر،  سطح ) شد. نتايج  3000و  2000،  1000كودهاي آلی در چهار  كيلوگرم در هكتار(  بكار برده 

( نسبت به بقيه hakg/ 9953گياه ، تعداد ، وزن و عملكرد ميوه )نشان داد كه اثر تفاله خردل در رشد 

 3000برتري دارد. با بكار بردن كود گاوي گل هاي ماده در گره هاي پايينی زودتر باز شتتتدند. كاربرد 

سطح  شترين عملكرد در  شت ، ولی بي كيلوگرم در هكتار بر روي ويژگيهاي بيومتريک اثر مطلوبی گذا

 ( حاصل شد.hakg/ 9620تار)كيلوگرم در هك 2000

( در دو منطقه جداگانه ديم و آبی تأثير ستتتطوح مختلف كود نيتروژنه 2002شتتتوايدور و مور)

 .C. Pكيلوگرم در هكتار( را بر روي عملكرد كدوي تخم كاغذي ) 336و  252،  168،  84)صتتفر ،  

var maschuata ر منطقه ديم با افزايش (  مورد بررستتی قرار دادند. نتايج بررستتی نشتتان داد كه د

درصد افزايش می يابد ، در  29كيلوگرم در هكتار عملكرد نسبت به شاهد تا  84مقدار كود نيتروژنه تا 

كيلوگرم در هكتار عملكرد نسبت به شاهد  252حاليكه در منطقه آبی با افزايش مقدار كود نيتروژنه تا 

                                                 
5 . Surja 
6 . Mahua  cake 



به ميز دو برابر شتتتد و بيشتتتتر ا نه  كيلوگرم در هكتار، عملكرد را در هر  336زان كاربرد كود نيتروژ

 دومنطقه كاهش داد.

صله بين 1997) زگينرز و ريار سطوح مختلف نيتروژن و فا سبت به  ( نيز واكنش اين گياه را ن

متر( مورد بررسی قرار دادند ، نتايج حاصل نشان داد كه سطوح  8/0و  6/0، 4/0بوته ها بر روي رديف)

كتيلوگترم در هكتتار( اختالف معنی داري را بر روي عملكرد  157و  112،  67مختلف كود نيتروژنه )

ندارند ، ولی اثر فاصله بوته ها بر روي رديف معنی دار می شود. در اين بررسی ، بيشترين عملكرد ميوه 

صله  سی ديگر نتايج  متري بدست آمد. 6/0در فا شان دادبرر تا  67كه افزايش ميزان كود نيتروژنه از  ن

باالتر آن  202 قادير  هد، ولی در م غذي را افزايش می د كا كدوي تخم  تار عملكرد  كيلوگرم در هك

 (.1989دويكات و كالستوير، عملكرد كاهش می يابد )

  کیفیت بذر:کیفیت بذر:  --77  --22

هاي موثر هاي موثر يكی از نهادهيكی از نهاده  وو  بذر در زندگی انسانها و تمدنهاي بشري از اهميت بسزايی برخوردار استبذر در زندگی انسانها و تمدنهاي بشري از اهميت بسزايی برخوردار است

. كشتتتت بذر . كشتتتت بذر ((13811381) روزرخ و همكاران، ) روزرخ و همكاران،   باشتتتدباشتتتدباغی میباغی می  زراعی وزراعی و  يد محصتتتوالتيد محصتتتوالتدر برآورد هزينه تولدر برآورد هزينه تول

عملكرد عملكرد   ،،. كيفيت بذر. كيفيت بذر((19801980) پري، ) پري،   اهميت فراوانی دارداهميت فراوانی دارد  يي  به عملكرد اقتصتتتادبه عملكرد اقتصتتتاد  مرغوب در دستتتتيابیمرغوب در دستتتتيابی

ستتبزيها را تحت تأثير قرار می دهد و اين مستتئله زمانی جلوة بيشتتتري پيدا می كند كه بذر در مزرعه ستتبزيها را تحت تأثير قرار می دهد و اين مستتئله زمانی جلوة بيشتتتري پيدا می كند كه بذر در مزرعه 

. استتتفاده از بذر مرغوب به دو روش می تواند باعث بهبود . استتتفاده از بذر مرغوب به دو روش می تواند باعث بهبود ((19921992) دمير و اليس، ) دمير و اليس،   ددشتتده باشتتشتتده باشتت  كاشتتتهكاشتتته

نخست اينكه درصد گياهچه هاي سبز شده حاصل از بذرهاي مرغوب نسبت به بذرهاي نخست اينكه درصد گياهچه هاي سبز شده حاصل از بذرهاي مرغوب نسبت به بذرهاي   ،،عملكرد گرددعملكرد گردد

دستتتيابی به تراكم مطلوب را در مزرعه امكان پذير خواهد دستتتيابی به تراكم مطلوب را در مزرعه امكان پذير خواهد   اين امراين امر  فرستتوده و ضتتعيف بيشتتتر بوده وفرستتوده و ضتتعيف بيشتتتر بوده و

شتر بوده و عدم يكنواختیدوم دوم   ،،ساختساخت صل از بذرهاي مرغوب بي شد گياهچه هاي حا سرعت ر شتر بوده و عدم يكنواختیاينكه  صل از بذرهاي مرغوب بي شد گياهچه هاي حا سرعت ر   اينكه 

از طرف از طرف (.  (.  19921992) دمير و اليس، ) دمير و اليس،   ها در زمان جوانه زنی بذر به حداقل می رستتدها در زمان جوانه زنی بذر به حداقل می رستتدگياهچهگياهچه    ستتبز شتتدنستتبز شتتدن

ستفاده از منابع آبی و ديگر ديگر  ستند، كارآيی ا شد يكسانی برخوردار ه ستيابی به گياهانی كه از قدرت ر ستفاده از منابع آبی و د ستند، كارآيی ا شد يكسانی برخوردار ه ستيابی به گياهانی كه از قدرت ر د

ی خاک را افزايش داده و باعث افزايش قدرت آنها در صتتتحنة رقابت با علفهاي هرز به ويژه در ی خاک را افزايش داده و باعث افزايش قدرت آنها در صتتتحنة رقابت با علفهاي هرز به ويژه در غذايغذاي

و و   ،ستتالمت،ستتالمت  . براي ستتاليان متمادي تنها درصتتد جوانه زنی. براي ستتاليان متمادي تنها درصتتد جوانه زنی((19801980)پري، )پري،   می شتتودمی شتتود  مراحل اوليه رشتتد مراحل اوليه رشتتد 

اخيرًا اخيرًا   ،،می شتتتدندمی شتتتدند  خلوص بذر به عنوان شتتتاخصتتتهاي كيفی براي ستتتنجش كارآيی بذر بكار گرفته خلوص بذر به عنوان شتتتاخصتتتهاي كيفی براي ستتتنجش كارآيی بذر بكار گرفته 



سالم و   كهكه  ییييآزمونهاآزمونها ساختارهاي بذر در ارتباط با توليد گياهچه هاي  شد و كارآيی  سالم و مبتنی بر قدرت ر ساختارهاي بذر در ارتباط با توليد گياهچه هاي  شد و كارآيی  مبتنی بر قدرت ر

  برخوردار هستندبرخوردار هستنددر مزرعه از توانايی بااليی در مزرعه از توانايی بااليی   77ی قدرت بذری قدرت بذربينبين  براي پيشبراي پيش  كهكه  ارايه شده اندارايه شده اند  هستند،هستند،  قويقوي

زرعه می باشد و زرعه می باشد و بيشتر از شرايط مبيشتر از شرايط م  هموارههمواره  در شرايط آزمايشگاهدر شرايط آزمايشگاه  بذر بذر   درصد جوانه زنیدرصد جوانه زنی  ..  ((19571957ايزلی، ايزلی، ))

در بررسی كيفيت در بررسی كيفيت   دقيق تري دقيق تري بيشتري دارد و به عنوان شاخ  بيشتري دارد و به عنوان شاخ    اهميتاهميتبر اين اساس برآورد قدرت بذر بر اين اساس برآورد قدرت بذر 

. قدرت بذر، آگاهی بيشتتتر از توانايی بذر براي ستتبز شتتدن در . قدرت بذر، آگاهی بيشتتتر از توانايی بذر براي ستتبز شتتدن در ((19971997)تايلور، )تايلور،   می كندمی كند  بذر نمود پيدا بذر نمود پيدا 

قوه زيستتت قوه زيستتت   ، ، شتتتري دارندشتتتري دارنددامنه وستتيعی از شتترايط محيطی را فراهم می آورد. بذرهايی كه قدرت بيدامنه وستتيعی از شتترايط محيطی را فراهم می آورد. بذرهايی كه قدرت بي

در آزمون جوانه زنی استتتتاندارد به علت تأمين شتتترايط بهينه دمايی و رطوبت، در آزمون جوانه زنی استتتتاندارد به علت تأمين شتتترايط بهينه دمايی و رطوبت،     ..دارنددارندنيز نيز   بيشتتتتري بيشتتتتري 

ست ضعيف نيز ممكن ا ستبذرهاي  ضعيف نيز ممكن ا شند  ، ، بذرهاي  شندقادر به توليد گياهچه هاي طبيعی با ولی تفاوت در قدرت بذر ولی تفاوت در قدرت بذر   ،،قادر به توليد گياهچه هاي طبيعی با

شرايط مزرعه ممیمی شد گياهچه در  شی از ر سط تفاوتهاي نا شرايط مزرعه متواند تو شد گياهچه در  شی از ر سط تفاوتهاي نا سمی گلعذانی و   نعكس گردد نعكس گردد تواند تو سمی گلعذانی و )قا )قا

  (.(.13751375همكاران، همكاران، 

  قدرت بذرقدرت بذر  --88  --22

يكی از اولين يكی از اولين     ((19571957))  ايزلیايزلی  ..تالشتتهاي زيادي به منظور تعريف قدرت بذر صتتورت گرفته استتتتالشتتهاي زيادي به منظور تعريف قدرت بذر صتتورت گرفته استتت

كسانی بود كه قدرت بذر را تعريف نمود، به نظر وي قدرت بذر شامل مجموع خصوصياتی از بذر است كسانی بود كه قدرت بذر را تعريف نمود، به نظر وي قدرت بذر شامل مجموع خصوصياتی از بذر است 

    (.(.aa19801980)پري، )پري،   شرايط نامساعد می شودشرايط نامساعد می شودكه سبب استقرار مطلوب گياه در كه سبب استقرار مطلوب گياه در 

  

عوامل موثر بر قدرت بذرعوامل موثر بر قدرت بذر--11  --88  --22

  مرحله رسیدگیمرحله رسیدگی  --11--11  --88  --22    

سيده و   مرحلهمرحلهدر اين در اين    شک خود ر سيده و بذر به حداكثر وزن خ شک خود ر شترينبذر به حداكثر وزن خ شترينبي صد جوانه ز  ووقدرت قدرت   بي صد جوانه زدر نی را نی را در

اليی اليی . بذرها در زمان رستتتيدگی داراي درصتتتد رطوبت با. بذرها در زمان رستتتيدگی داراي درصتتتد رطوبت با(. (. 13751375)قاستتتمی گلعذانی و همكاران، )قاستتتمی گلعذانی و همكاران،   دارددارد

  ند.ند.شتتوشتتو  قابل توجهی پايين نيايد، برداشتتت نمیقابل توجهی پايين نيايد، برداشتتت نمی    رطوبت به ميزانرطوبت به ميزاناين اين عمدتاً تا زمانی كه عمدتاً تا زمانی كه باشتتند وباشتتند ومیمی

ست،   چون دانهچون دانه ستقر ا شت بر روي گياه م سيدگی براي بردا سيدگی فيزيولوژيک تا زمان ر ست، از هنگام ر ستقر ا شت بر روي گياه م سيدگی براي بردا سيدگی فيزيولوژيک تا زمان ر از هنگام ر

                                                 

1 – Seed vigour 



ساعد بر شرايط نام ساعد برامكان تاثير  شرايط نام سبت بهبذرهبذره  (. (. 19921992) دمير و اليس، ) دمير و اليس، آن وجود دارد آن وجود دارد   رويروي  امكان تاثير  سيده ن سبت بهاي ر سيده ن   اي ر

  ،،غالتغالت  مانندماننددر برخی از گياهان در برخی از گياهان     ..دماهاي بحرانی مقاومت بيشتتتتري دارنددماهاي بحرانی مقاومت بيشتتتتري دارند    مانندمانند    شتتترايط نامستتتاعدشتتترايط نامستتتاعد

كه در اين زمان رسيدگی نيز رخ می دهد كه در اين زمان رسيدگی نيز رخ می دهد     ،،برداشت بذر همزمان با خشک شدن طبيعی گياه می باشدبرداشت بذر همزمان با خشک شدن طبيعی گياه می باشد

ولی در برخی ولی در برخی     (.(.19821982، ، )اليس و فيداهو)اليس و فيداهو  می گيردمی گيرد    تاريخ برداشتتت بذر بر استتاس ظاهر گياه صتتورتتاريخ برداشتتت بذر بر استتاس ظاهر گياه صتتورت  وو

براي جلو گيري از بروز چنين مشكالتی از براي جلو گيري از بروز چنين مشكالتی از   موارد عوامل محيطی مانع از بروز چنين حالتی می گردند وموارد عوامل محيطی مانع از بروز چنين حالتی می گردند و

سبزيها ي  دهیدهیشاخ  تعداد روز بعد از گلشاخ  تعداد روز بعد از گل شود. در  ستفاده می  شت بذر ا سبزيها يبراي بردا شود. در  ستفاده می  شت بذر ا از قبيل از قبيل   ميوه اي ميوه اي   براي بردا

تعيين زمان برداشتتت بذر تعيين زمان برداشتتت بذر   ،،می رستتدمی رستتد          وهوهكه بذر در درون ميكه بذر در درون ميكدوييان و بادنجانيان كدوييان و بادنجانيان   هايهاي  گياهان تيرهگياهان تيره

ستتپس ستتپس ه ه بذر به مدت چند هفته در درون ميوه باقی ماندبذر به مدت چند هفته در درون ميوه باقی ماند  گياهان ،گياهان ،در اين در اين   ..بستتيار دشتتوار می باشتتدبستتيار دشتتوار می باشتتد

شود كه درآن زمان ميوه به حداكثر وزن ومحتواي رطوبتی خود شت می  شود كه درآن زمان ميوه به حداكثر وزن ومحتواي رطوبتی خودبردا شت می  ست      بردا سترسيده ا در برخی در برخی   ..رسيده ا

  افزايش شتتتيوع بيماريهاي قارچی در ميوه و افزايش شتتتيوع بيماريهاي قارچی در ميوه و   ثثباعباع    ميوه بر روي بوتهميوه بر روي بوته  موارد باقی ماندن بيش از حدموارد باقی ماندن بيش از حد

  نياز پس رسی را در بذر افزايش می دهدنياز پس رسی را در بذر افزايش می دهد  نيز نيز   برداشت زود هنگامبرداشت زود هنگام  . . می شود می شود   تسريع در فرسودگی بذرتسريع در فرسودگی بذر

در دماهاي باال  ميوه و بذر  به صتتتورت در دماهاي باال  ميوه و بذر  به صتتتورت   ،،. درستتتبزيهاي تيره كدوييان . درستتتبزيهاي تيره كدوييان ((20022002) نرستتتون و همكاران، ) نرستتتون و همكاران، 

می گيرد. می گيرد.   رسيدن بذر  سريعتر صورترسيدن بذر  سريعتر صورت    ،،باشدباشدپايين پايين هوا هوا   دمايدماي  ولی در شرايطی كهولی در شرايطی كه    ،،همزمان می رسندهمزمان می رسند

براي برداشت  بذر مناسب است و بذرهايی كه زودتر از اين براي برداشت  بذر مناسب است و بذرهايی كه زودتر از اين   دهیدهیگلگل  روز بعد ازروز بعد از  5555--5500زمان زمان   ،،در طالبیدر طالبی

زمان برداشت شوند زمان زيادي را براي پس رسی نياز داشته وتنها بعد از گذراندن اين دوره به حداكثر زمان برداشت شوند زمان زيادي را براي پس رسی نياز داشته وتنها بعد از گذراندن اين دوره به حداكثر 

در خيار نيز در رابطه با  زمان  مناستتب براي در خيار نيز در رابطه با  زمان  مناستتب براي (. (. 19911991ستتون و همكاران، ستتون و همكاران، ) نر) نر  كيفيت خود می رستتندكيفيت خود می رستتند

و برخی و برخی   روزروز  4422  --4455برداشت بذر با كيفيت باال  گزارشهاي متناقضی وجود دارد  كه برخی از آنها زمان برداشت بذر با كيفيت باال  گزارشهاي متناقضی وجود دارد  كه برخی از آنها زمان 

روز بعد روز بعد   4455--5050در هندوانه نيز در هندوانه نيز ..دانسته اند دانسته اند     براي برداشت بذر مناسببراي برداشت بذر مناسب  دهی رادهی راگلگل  روز بعد ازروز بعد از  3366--4455نيز نيز 

  (.(.20022002) نرسون و همكاران، ) نرسون و همكاران،   زمان مناسبی براي  برداشت  بذر  تشخي  داده شده استزمان مناسبی براي  برداشت  بذر  تشخي  داده شده است  دهی،دهی،للگگ  از از 

    غذیه گیاه مادري و محیطغذیه گیاه مادري و محیطتت  --22--11  --88  --22

حاصل حاصل   بذربذر  ..((19871987)هادويزاده، )هادويزاده، شود شود هاي غيرنرمال میهاي غيرنرمال میكمبود بر در نخود سبب توليد گياهچهكمبود بر در نخود سبب توليد گياهچه                      

سويايی سويايیاز گياهان  شت بذر نياز به افزودن انداندرورش يافتهرورش يافتهپپ  كه در مناطق غنی از موليبدنكه در مناطق غنی از موليبدن  از گياهان  شت بذر نياز به افزودن ، در هنگام كا ، در هنگام كا

پروتئين بذر پروتئين بذر   ميزان ميزان   ، ، نيتروژنینيتروژنیكود كود   افزايشافزايش  . در اثر. در اثر((19651965)هريس و همكاران، )هريس و همكاران،     ارداردموليبدات كلسيم ندموليبدات كلسيم ند



شده شدهگندم زياد  ستددييزنی و قدرت بذر گردزنی و قدرت بذر گردسبب افزايش جوانهسبب افزايش جوانه    وو  گندم زياد  سته ا فرناندز و الريد، فرناندز و الريد، ؛ ؛ 198198بوليزانی، بوليزانی، ))  ه ا

  ،،گزارش شده استگزارش شده است    نيزنيز  كلم چينیكلم چينی  گوجه فرنگی وگوجه فرنگی و  اه  مادري بر جوانه زنی بذر دراه  مادري بر جوانه زنی بذر دراثر تغذيه گياثر تغذيه گي  (. (. 19591959

كمبود پتاسيم باعث كاهش  سنتز كمبود پتاسيم باعث كاهش  سنتز   وو  بودهبودهزنده زايی بذر مؤثر زنده زايی بذر مؤثر   فقدان پتاسيم در تحريکفقدان پتاسيم در تحريک  ،،ننهاهايايادر اين گدر اين گ

سيک  سي سيد آب سيک ا سي سيد آب صرو خواب  بذر را و خواب  بذر را   شدهشدها صرمخت سفر  . نيتروژن و. نيتروژن و  د د كنكنمی می   مخت سفرف سجام نيز نيز   ف ساختار و ان سجام در  ساختار و ان در 

  (. (. 19981998)مارش و همكاران، )مارش و همكاران، هستند هستند   افزايش قدرت بذر موثرافزايش قدرت بذر موثر  وولولی لولی غشاي سغشاي س

 موقعیت جغرافیایی محل اجراي  آزمایش : -1-

كيلومتري شهر اردبيل اجرا گرديد كه طول جغرافيايی  20اين آزمايش در روستاي نوشهر واقع در        

سطح دريا  38°و 15/شرقی و عرض جغرافيايی آن  48°و  15/آن  متر بوده  1320غربی و ارتفاع آن از 

 ک سرد می باشد.و اقليم محل اجراي آزمايش نيمه خش

 خصوصیات خاك محل اجراي آزمایش-3-2

سی       صفر تا  صورت گرفته در عمق  برخی  از ويژگيهاي  خاک  محل اجراي آزمايش طبق آزمون 

  آمده است. 3-1سانتيمتري خاک در جدول 

 برخی از ويژگيهاي شيميايی خاک مزرعه محل اجراي آزمايش -4-1جدول 

 نيتروژن آلی EC pH فاكتور

) %( 

 فسفر قابل

 جذب

 پتاسيم كلسيم

دسی  33/6 ميزان

 زيمنس بر متر

5/7  182/0  6/21  

 پی پی ام

ميلی اكی  4/2

 واالن در ليتر

20 

 پی پی ام

          

    آزمایش مزرعه ايآزمایش مزرعه اي--22--33

 آماده سازي زمين  1-2-3-

افه  و كامال شخم به زمين اض كود دامیتن در هكتار  30به مقدار در پاييز در زمان تهيه زمين ابتدا      

كيلوگرم در هكتار فسفر  100كيلوگرم در هكتار ازت از منبع اوره و 50كود پايه به مقدار سپس  .زده شد

به  كاشت رديف چهار یشيآزما واحد درهردر بهار    اضافه شد.به خاک  تريپل به صورت سوپر فسفات



 سانتی 75 نيز  رديف يرو ن بوته ها دربي فاصله  و از همديگر متر سانتی 200 فاصله با  متر  12طول 

كيلو  150و  75كود پتاسه از منبع سولفات پتاسيم  در سه سطح صفر، صفر،  در نظر گرفته شد و متر

 . گرم در هكتاربه صورت تصادفی به واحدهاي آزمايشی اضافه شد

 طرح آزمايشی مورد استفاده  -3-2-2

تكرار اجرا شد كه  4الب طرح بلوكهاي كامل تصادفی با اين آزمايش به صورت فاكتوريل و در ف       

كيلوگرم در هكتار از كود   150و 75فاكتورهاي آزمايشی شامل تغذيه پتاسيمی در سه سطح صفر،  

طح بدون هرس، سر زنی شاخه اصلی بعد از گره هشتم و سسولفات پتاسيم و هرس ساقه اصلی در سه 

 گره دوازدهم بود.

     

 نشاانتقال  تولید و-3-2-3

يی  را در گلدانهاي يک بار مصرف  ا ن منظور ابتدا بذرهاي كدوي تخم كاغذي رقم كاكيبراي ا      

برگ حقيقی به مزرعه انتقال داده شد كه قبل از كاشت ابتدا زمين  2كاشته شد و نشاها را در مرحله 

تعيين گرديد. كاشت نشا نيز در آبياري شده و باالتر از خط داغاب محلهاي كاشت به صورت جاله مانند 

 ساعات اوليه صبح انجام گرفته و مزرعه مجددا آبياري گرديد.

 و هدایت بوته هاهرس  -3-2-4

پس از تثبيت نشاها در زمين اصلی و اطمينان از رشد كافی اين گياهان تيمارهاي هرس در سه        

. دز طی فصل رشد وازدهم  اعمال شدسطح بدون هرس)شاهد(، هرس بعد از گره هشتم و بعد از گره د

براي تداوم رشد بوته ها و جلو گيري از ايجاد بيماريهاي قارچی به صورت مستمر ساقه هاي خزنده 

 توليد شده بر روي پشته ها هدايت شدند. 

 مراقبتهاي رمان داشت-3-2-5

ی فصل رشد به صورت روز يكبار صورت گرفته و مبارزه با علفهاي هرز نيز در ط 8آبياري هر         

دستی انجام شد. براي مبارزه با  آفاتی از قبيل كنه  نيز از سم ديازينون با غلظت  يک در هزار  استفاده 

 شد. 



 برداشت ميوه  واستخراج بذرها -3-2-6

با مشاهده عاليم رسيدگی ميوه ها شامل تغيير رنگ  از سبز به زرد يا نارنجی و خشک شدن پيچک    

يوه و ضخيم شدن دانه ها  برداشت ميوه ضورت گرفت و بالفاصله بذرهاي درون هرميوه به مقابل دم م

اگانه در ظروف خاصی استخراج گرديده و پس از انتقال فوري به آزمايشگاه به صورت جد دستی روش

 قرار گرفتند.
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Abstract 

In order to investigation the effect of pruning and potassium nutrition on pumpkin  seed yield and 

quality  a factorial experiment based on complete block design with  four replication was carried 

out in Nooshar village of Ardebil province at 2007. Experimental factors include potassium 

nutrition in three level of 0, 75 and 150Kg/ha from potassium sulphate and  stem pruning without 

pruning, pruning after 8 after 12 node formation. Results indicated that stem pruning decreased 

traits such as seed number in fruits and fresh and dry weight of seed per fruit and one- thousand 

weight of seed and seed germination and seedling growth  criteria and increased fresh and dry 

weight of seed per plot. Potassium increased seed number in fruits and fresh and dry weight of 

seed per fruit and one- thousand weight of seed and seed germination and seedling growth  criteria 


