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  چکیده

) در گـرو عملکـرد دانـه، نـوع و میـزان      Cucurbita pepo var. Styriacaهاي دارویی روغن کدوي تخمه کاغذي (سودمندي و غذایی ارزش
ي فاکتوریل بر پایه -صورت اسپلیت بهاسیدهاي چرب موجود در آن است. در این آزمایش پاسخ گیاه به دور آبیاري، مالچ پالستیک سیاه و منبع کودي 

هاي  روزه) و کرت12و  هفت( آبیاري هاي اصلی، دور همدان بررسی شد. کرتدر مزرعه دانشگاه  1392هاي کامل تصادفی، با سه تکرار در تابستان بلوك
% کودهاي شیمیایی (اوره و سوپر فسـفات تریپـل)+ کودهـاي زیسـتی (نیتروکسـین و      25( کودي رژیم (کاربرد و عدم کاربرد) و فرعی فاکتوریل مالچ

نتایج نشان داد که بیوماس کل، . بود )% کودهاي شیمیایی100و مصرف % شیمیایی+ کودهاي زیستی 75% شیمیایی+ کودهاي زیستی، 50بیوفسفات)، 
برهمکنش فاکتورهاي مورد بررسی و درصد و عملکرد پروتئین نیز تحـت   تأثیرعملکرد میوه، دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن دانه تحت 

درصد از اسیدهاي چرب روغن دانه را تشکیل دادند.  5/34و  35/43ترتیب  ید بهاثرات اصلی فاکتورهاي آزمایش قرار گرفتند. لینولئیک و اولئیک اس تأثیر
% کودهاي شیمیایی و 25درصد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی، عالوه بر کاهش  75روزه، کاربرد مالچ پالستیک سیاه و مصرف  12تیمار آبیاري 

شود. روغن تولید شده تحت ایـن  عنوان تیمار برتر معرفی می میوه، دانه و روغن بهکیلوگرم در هکتار  731و  1559، 59554مصرف آب کمتر، با تولید 
 ضمن مصرفی، هاينهاده صحیح مدیریت با بود. بر این اساس % لینولئیک اسید از کیفیت باالیی برخوردار9/44% اولئیک اسید و 89/33تیمار با داشتن 

  فراهم خواهد شد. پایدار توسعه و تولید عمناب هاي پایداريمطلوب، زمینه عملکرد به دستیابی
  

  شاخص برداشت خاکپوش،  ،بیوفسفات: اسید چرب، هاي کلیديواژه
  

   1  مقدمه
یکـی  ) Cucurbita pepo var. Styriacaکدوي تخمه کاغذي (

از خــانواده خـواص درمــانی فـراوان    بــااز گیاهـان دارویــی سـودمند   
Cucurbitaceae فلـور گیاهـان دارویـی    باشد که به تـازگی وارد  می

ـ  و دانـه  از منظور اسـتفاده  ایران شده است. این گیاه به  بـراي  ویـژه  هب
 Moazzen, et( شـود  مـی  کشت آن دانه در موجود روغن از استفاده

al., 2006هاي هاي این گیاه منبع سرشاري از روغن و پروتئین). دانه
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 پپوسـترین،  باشد که در تولید داروهایی مانند پپونن،ضروري بدن می
تصـلب   ادراري، مجـاري  سـوزش  پروستات، تورم معالجه گرونفیگ و

هاي جنسی در زنان شرائین، تنظیم دستگاه گوارش و تنظیم هورمون
 ,Fruhwirth and Hermetter( گیردو مردان مورد استفاده قرار می

2008; Harvath and Bedo, 1988   ،دانه و روغـن حاصـل از آن .(
 ارزش نظـر  از دارد؛ داروسـازي  صـنایع  در مـی مه نقش که این ضمن
 توجه با آن بذر خوراکی مصرف. توجه است قابل نیز خوراکی و غذایی

روغن آن نیز به علـت   شود. می انجام سهولت به پوسته وجود عدم به
و مـواد   E تـأمین ، ویA تـأمین هاي چرب غیراشباع، ویدارا بودن اسید

 ;Ebadi et al.,. 2008(گـردد   معدنی، همـراه سـاالد مصـرف مـی    
Moazzen, et al., 2006; Harvath and Bedo, 1988  .(  
هـاي   کـود در زراعت گیاهان دارویـی کـاهش مصـرف سـموم و     

شـود. از  هـاي تحقیقـاتی محسـوب مـی    اولویت ءهمواره جز شیمیایی
هاي اخیر به دلیل کمبود منابع آبی کشور، تداوم تولیـد  طرفی در سال

دت به استفاده صحیح از منابع آبی وابسـته  در بخش کشاورزي، به ش
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شده است. با توجه به فواصل زیـاد بوتـه و آرایـش کاشـت گیاهـان      
 ي نسـبتاً جالیزي از جمله کدوي تخمه کاغذي، سطح خاك در مرحله

هاي طوالنی از فصل رشد، عاري از پوشش بوده و مستعد هجوم علف
باشـد؛ کـه در   سو و تلفات رطوبت خاك از سوي دیگر میهرز از یک

هاي پالستیک با توجه به مزایاي فراوانی که  این راستا استفاده از مالچ
هاي ثر علفؤتواند ضمن کنترل مها به اثبات رسیده است، میبراي آن

هرز و کاهش مصرف آب، با افزایش عملکـرد دانـه موجـب افـزایش     
از عملکرد روغن و پروتئین این گیاه دارویی گردد. همچنین اسـتفاده  

 افزایش فراهمی عناصر غـذایی،  خاك، دماي افزایش طریق ها ازمالچ
 کــارایی افــزایش و عناصــر غــذایی جــذب در ریشــه تــوان افــزایش

) Kasirajan and Ngouajio, 2012( خـاك  هـاي میکروارگانیسـم 
ي در مطالعـه . دانه را افزایش دهـد  پروتئین و تواند محتوي روغن می

زه تحت کاربرد انواع مالچ در زراعت رو 12دور آبیاري شش، هشت و 
) گزارش شده است که مـالچ پالسـتیک در   Cucumis meloخربزه (

دور آبیاري بیش از هشت روز باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی این 
). همچنـین در تحقیـق دیگـري    Jaafari et al., 2005گیـاه شـد (  

اهش هاي آلی و پالستیکی، ضمن کگزارش شده است که کاربرد مالچ
) Helianthus annuusمصرف آب، افزایش عملکرد دانه آفتابگردان (

در پـژوهش  ). Mehdipour Afra et al., 2014را در پـی داشـت (  
کاربرد انواع مالچ پالستیکی کیفیـت دانـه    که دیگري نیز گزارش شد

) از جمله محتوي پـروتئین  Zea mays var. Sacarataذرت شیرین (
  .)Sheikh Mohammadi, 2012( بذر را افزایش داد

امروزه حفظ حاصـلخیزي خـاك از طریـق جـایگزینی کودهـاي      
ثر در ؤتـرین عوامـل مـ   شیمیایی با کودهاي زیستی به یکـی از مهـم  

پایداري تولید گیاهان دارویی تبدیل شده است. کودهاي زیستی عالوه 
ها، افـزایش  بر افزایش عملکرد گیاهان، با افزایش فراهمی ریز مغذي

هـاي گیـاهی   ت فسفر، تثبیت زیستی نیتروژن و تولید هورمـون حاللی
)Alikhani and Saleh Rastin, 2001    ضـمن افـزایش عملکـرد (

هاي کیفی از جمله میزان روغن، تواند منجر به بهبود ویژگیگیاه، می
 همچنین گزارش شـده اسـت کـه   ثره گیاهی گردد. ؤپروتئین و مواد م

دار عملکـرد دانـه کـدوي    معنی کاربرد کودهاي زیستی سبب افزایش
. در تحقیق دیگري گزارش )Jahan et al., 2009( تخمه کاغذي شد

 )Cathararnthus roseus( پروانش دارویی گیاه بذور تلقیح که شد
 نتیجـه  در و غـذایی  عناصـر  جذب افزایش کودهاي زیستی، باعث با

 ,.Karthikeyan et alگردید ( ثره گیاهؤماده م میزان و بهبود عملکرد
). همچنین گزارش شده است کـه اسـتفاده از تلفیـق کودهـاي     2009

ي کدوي تخمه دار درصد روغن دانهشیمیایی و زیستی افزایش معنی
ــی داشــت ( ــی ازHabibi et al., 2011کاغــذي را در پ  ). از طرف

 چـرب  اسـیدهاي  میـزان  و نـوع  گیاهی، هايروغن مهم هاي ویژگی
 تعیین را آن اقتصادي و دارویی اي،یهتغذ است که ارزش آن در موجود

 ماننـد  دوگانـه،  پیونـد  یـک  داراي غیراشـباع  چرب اسیدهاي کند. می

 اکسیداسیون مقابل در روغن بیشتر دوام و پایداري سبب اولئیک اسید
 پیونـد  چنـد  داراي غیراشـباع  چـرب  اسـیدهاي  که حالی در. گردندمی

 و ايتغذیـه  نظـر  از اسـید  لینولنیـک  و اسـید  لینولئیـک  مانند دوگانه
دارند. اسـیدهاي چـرب اشـباع ماننـد      بیشتري اهمیت انسان سالمت

پالمیتیک اسید و استئاریک اسید نیز داراي مصـارف صـنعتی بـوده و    
گـردد  هـا در صـنایع غـذایی توصـیه نمـی     مصرف بیش از انـدازه آن 

)Venkatachalam and Sathe, 2006 محققین گزارش کردند که .(
عوامـل محیطـی از جملـه     تـأثیر سیدهاي چرب تحـت  نوع و درصد ا

 و آبیـاري  افزایش دما و رطوبت خاك تحت کاربرد مـالچ پالسـتیک  
)Mehdipour Afra et al., 2012 ( و) نوع منبع تغذیهRahimi et 

al., 2009; Mehdipour Afra et al., 2012گیرد.) قرار می  
در مصارف  کدوي تخمه کاغذيبا توجه به اهمیت گیاه بنابراین 

مـالچ   تـأثیر بررسـی  منظور  ، مطالعه حاضر بهو غذایی مختلف دارویی
پالستیک سیاه در دو رژیم آبیاري بر عملکرد کمـی و کیفـی کـدوي    
تخمه کاغذي و امکان جـایگزینی کودهـاي شـیمیایی بـا کودهـاي      

 نیاز غذایی این گیاه انجام گردید.  تأمینزیستی در 
  

  هامواد و روش
در مزرعـه تحقیقـاتی    1391-92سـال زراعـی   این پـژوهش در  

دقیقه  1درجه و  35 دانشگاه بوعلی سیناي همدان (عرض جغرافیایی
 1690با ارتفاع  شرقی دقیقه 31درجه و  48 و طول جغرافیاییشمالی 

ي طرح فاکتوریل بر پایه -صورت آزمایش اسپلیت ) بهاز سطح دریامتر 
م شد. دور آبیـاري (شـامل   هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجابلوك

هاي اصلی اعمال شد. روزه) در کرت I2 :12روزه و  I1: 7فاصله زمانی 
) مــالچ M2) و عــدم کــاربرد (M1هــاي تیمــاري از کــاربرد (ترکیــب

% از نیاز نیتروژنی و 25 تأمین: F1( کودي رژیم چهار و پالستیک سیاه
% از 50 ینتـأم : F2فسفري گیاه از منبع شیمیایی + کودهاي زیستی، 

: F3نیاز نیتروژنی و فسفري گیاه از منبع شیمیایی + کودهاي زیستی، 
% از نیـاز نیتروژنـی و فسـفري گیـاه از منبـع شـیمیایی +       75 تأمین

درصدي نیاز نیتروژنی و فسـفري   100 تأمین:  F4کودهاي زیستی و
  هاي فرعی قرار گرفتند. گیاه از منبع شیمیایی) نیز در کرت

متـر بـود.    5یشی شامل شش ردیف کشت به طول هر واحد آزما
متـر قبـل از کشـت روي    سـانتی  120مالچ پالستیک سیاه به عرض 

هاي کاشت نصب شد. کاشت گیاه در تاریخ هفتم خرداد با تراکم  پشته
 150هـاي کاشـت    بوته در هکتار انجام شـد. فاصـله ردیـف    16666
بـود. تیمـار دور    مترسانتی 40ها روي ردیف، متر و فاصله بوته سانتی

هـا در مرحلـه   صورت نشتی، پس از اطمینان از استقرار بوته آبیاري به
برگی گیاه اعمال گردید. نیـاز کـودي گیـاه بـر اسـاس       سه الی چهار

 ;Omidbaigi, 2011; Moazzen et al., 2006بررسـی منـابع (  
Aroiee and Omidbaigi, 2004 کیلوگرم کـود اوره و   180) معادل
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در هکتار تخمین زده شد کـه بـر اسـاس نتـایج      P2O5م کیلوگر 100
درصـد   50و  75، 100 تأمین)، براي 1 حاصل از آزمون خاك (جدول

کیلـوگرم در   5/41و  5/86، 5/131ترتیب  نیتروژن مورد نیاز گیاه، به
درصد فسفر مـورد نیـاز    50و  75، 100 تأمینهکتار کود اوره و براي 

کیلـوگرم در هکتـار کـود سـوپر      5/55، 110، 5/164ترتیـب   گیاه، به
فسفات تریپل مصرف شد و با توجه به فسـفر و نیتـروژن موجـود در    

درصد، کود اوره و سـوپر   25)، در تیمار 1خاك محل آزمایش (جدول 
فسفات تریپل مصرف نشد. کود سوپر فسفات تریپل قبل از کاشـت و  

ـ    کود اوره با تقسیط دو مرحله دهی) اي (قبـل از کاشـت و قبـل از گل
هاي زیستی شامل نیتروکسـین (ترکیـب تجـاري    مصرف شدند. کود

فسفات (ترکیب ) و بیوAzotobacterو  Azospirillumهاي باکتري
) بود که از شرکت Bacillus و Pseudomonasهاي تجاري باکتري

هـا در   زیست فناوري مهر آسیا تهیه شدند. جمعیت هر یک از باکتري
ـ  هر میلی سـودوموناس:   ،108 ، آزوسـپریلیوم: 107اکتر: لیتر، براي ازتوب

در دو مرحلـه   عدد باکتري زنده و فعال بود که 108و باسیلوس:  109
سه لیتر در هکتار در زمان  10(بذر مال و همراه آب آبیاري به میزان 

  برگی گیاه) اعمال شد.  الی چهار
صفات مورد بررسی شامل بیوماس کل، عملکرد میـوه، عملکـرد   

خص برداشت، درصد پروتئین دانه، درصد روغن دانه، عملکرد دانه، شا
 پروتئین، عملکرد روغن و پروفیل اسیدهاي چرب روغن بـود. درصـد  

 کجلدال از روش پروتئین با استفاده و درصد سوکسله روش به روغن
شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانـه بـه بیومـاس     .گیري شداندازه

 تکرارهـاي  بذر چرب، اسیدهاي وفیلپر تعیین دست آمد. براي کل به
 بـه  و انتخاب تصادفی نمونه یک و مخلوط هم با تیمار هر به مربوط

متکـالف و   روش از هـا  نمونـه  چـرب  اسـیدهاي . شـد  برده آزمایشگاه
تجزیه و  .شد شناسایی GC1 با استفاده از دستگاه و )1966همکاران (

هاي صفات میانگین و مقایسه SAS 9.2افزار  ها نیز با نرمتحلیل داده
) در LSDدار (مورد بررسی، با استفاده از آزمون حداقل تفـاوت معنـی  

 سطح پنج درصد صورت گرفت. 
  

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که 
برهمکنش دور آبیاري، مالچ پالستیک سیاه و نـوع منبـع کـودي بـر     

یوه، عملکـرد دانـه، شـاخص برداشـت،     عملکرد بیولوژیک، عملکرد م
دار بود. درصد و درصد و عملکرد روغن دانه کدو تخمه کاغذي معنی

اثرات اصلی این فاکتورهـا قـرار    تأثیرعملکرد پروتئین نیز فقط تحت 
  ).2گرفتند (جدول 

  

                                                        
1- Gas Chromatograph 

  عملکرد بیولوژیک (بیوماس کل)
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک    

(آبیـاري هفـت    I1M1F3کیلوگرم در هکتار) از ترکیب تیماري  6556(
درصـد کودهـاي    75روزه، کاربرد مـالچ پالسـتیک سـیاه و ترکیـب     

رسد که نظر می ). به3دست آمد (جدول  شیمیایی+ کودهاي زیستی) به
 جـذب  میـزان  خـاك،  دماي افزایش با پالستیکی هاي مالچ از استفاده

بـا   همچنـین  دهد، می قرار تأثیر تحت را ها ریشه وسیله به مغذي مواد
 Kasirajan andهـاي هـرز و حفـظ رطوبـت خـاك (     کنترل علـف 

Ngouajio, 2012; Lamont, 2005( ـ  تـأثیر  گیاه رشد بر سـزایی   هب
دارد. در آزمایشی گزارش شده است که استفاده از مالچ، عملکرد ماده 

تن  12-7/14) را نسبت به تیمار بدون مالچ، Zea maysخشک ذرت (
). از Easson and Fearnehough, 2000در هکتــار افــزایش داد (

درصدي نیاز گیاه با  75 تأمینهمراه  کاربرد کودهاي زیستی بهطرفی 
 گیـاه  رشد براي آل ایده و اي مناسبتغذیه شرایط ،کودهاي شیمیایی

در واقع گیاهان تلقیح شده با کودهاي زیستی، آب . کرده است فراهم
کنند که در نتیجه موجب افـزایش  ایی بیشتري جذب میو عناصر غذ

شـده و در نهایـت سـبب افـزایش      CO2فعالیت فتوسنتزي و تثبیـت  
کـاربرد   تـأثیر  در بررسـی  ).Najjari, 2012گـردد ( بیوماس گیاه می

کودهاي زیستی (ازتوباکتر، سودوموناس و آزوسپیریلوم) در ترکیب بـا  
کـاربرد تلفیقـی    ر داشتند کهمحققین اظها کود شیمیایی بر رشد ذرت

کودهاي منفرد با کود شیمیایی در مقایسه با کاربرد  زیستیکودهاي 
 Eydi Zadeh( بیشتري را در پی داشت تولید ماده خشک ،ییشیمیا

et al., 2010(.   
روزه، عدم  12(آبیاري  I2M2F1در پژوهش حاضر ترکیب تیماري 
کودهـاي شـیمیایی+   درصد  25کاربرد مالچ پالستیک سیاه و ترکیب 

کیلـوگرم در   4208کودهاي زیسـتی) کمتـرین عملکـرد بیولوژیـک (    
خود اختصاص داد که نسبت به ترکیـب تیمـاري آبیـاري     هکتار) را به

درصـد کودهـاي    75هفت روزه، کاربرد مـالچ پالسـتیک و مصـرف    
بـه   .)3درصد کاهش داشت (جـدول   55شیمیایی+ کودهاي زیستی، 

درصـد کودهـاي    25ی در ترکیب بـا فقـط   بیان دیگر کودهاي زیست
درصد مابقی نیاز گیاه به عناصـر نیتـروژن و    75شیمیایی، نتوانستند 

گونـه   کنند و چون در حالت عدم استفاده از مالچ، هـیچ  تأمینفسفر را 
 تأمینهاي هرز انجام نشده بود، گیاه از نظر اقدام کنترلی بر علیه علف

هرز نیز در رقابـت بـوده و ایـن    هاي رطوبت و عناصر غذایی با علف
عوامل در کنار هم کاهش شدید عملکرد بیولوژیک را در پـی داشـته   

 است. 
  

  عملکرد میوه
ها، بیشـینه عملکـرد میـوه    طبق نتایج حاصل از مقایسه میانگین
روزه،  12(آبیـاري   I2M1F3کدوي تخمه کاغذي از ترکیـب تیمـاري   
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د کودهاي شـیمیایی +  درص 75کاربرد مالچ پالستیک سیاه و ترکیب 
روزه، کاربرد مالچ پالستیک  12(آبیاري  I2M1F4کودهاي زیستی) و 

درصدي کودهاي شیمیایی) حاصـل شـد کـه بـا      100سیاه و کاربرد 
(آبیــاري هفــت روزه، کــاربرد مــالچ  I1M1F3هــاي تیمــاري ترکیــب

درصـد کودهـاي شـیمیایی + کودهـاي      75پالستیک سیاه و ترکیب 
روزه، کاربرد مالچ پالسـتیک سـیاه و    12(آبیاري  I1M1F4زیستی) و 

درصدي کودهاي شیمیایی) در یـک گـروه آمـاري قـرار      100کاربرد 
  ).3داشتند (جدول 

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -1جدول 

Physical and chemical characteristics of the soil Table 1- 
  فسفر قابل جذب 

Absorbable 
phosphorous 

 (mg kg-1) 

  پتاسیم قابل جذب 
Absorbable 
potassium  
(mg kg-1) 

  نیتروژن کل 
Total 

nitrogen 
(%) 

  کربن آلی 
Organic 
carbon 

 )%(  
pH  

  بافت خاك
 
Soil 

 texture  

  شن
  

Sand 
(%)  

  سیلت
   

Silt 
 (%) 

  رس 
  

Clay 
(%)   

  رسی لوم  7.6 0.57  0.01 180 6.2
 Clay loam 

20  45 35 

  
توان اذعان داشـت کـه مـالچ پالسـتیک سـیاه       بر این اساس می

روز نیز شرایط رطوبتی مناسبی براي گیـاه   12توانسته در دور آبیاري 
کند و ضمن کاهش مصرف آب، عملکرد میوه مطلـوبی تولیـد    تأمین

نماید. در هر گیاهی افزایش تولید زایشی (میوه و دانه) در گـرو رشـد   
کرد بیولوژیک مناسب اسـت. در تحقیـق   رویشی مطلوب و تولید عمل

طور که ذکر شـد بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک گیـاه از      حاضر همان
حاصل شد اما ار نظر عملکرد  I1M1F4و  I1M1F3هاي تیماري ترکیب

تر عمـل نمودنـد.   موفق I2M1F4و  I2M1F3هاي تیماري  میوه ترکیب
از حـد رشـد    گونه نتیجه گرفت که افزایش بیش توان اینبنابراین می

رویشی و عملکرد بیولوژیک گیاه، همیشه با افزایش عملکـرد زایشـی   
  ). 3همراه نخواهد بود (جدول 

 تحـت  میوه و دانه گیاه عملکرد افزایش متعددي هاي پژوهش در
 افـزایش  ایـن  کـه  اسـت  گردیده گزارش مختلف هاي مالچ از استفاده

 ایـن  تـأثیر  کـه بل نیسـت؛  گیـاه  بـر  مالچ مستقیم اثر نتیجه عملکرد،
 و هـا  بیمـاري  کنتـرل  مزرعـه،  میکرواقلیم و خاك دماي بر ها پوشش

 دسترسـی  غـذایی،  عناصـر  به ریشه تر مناسب دسترسی آفات، قابلیت
هـرز   هـاي  علـف  خاك و کنتـرل  رطوبت حفظ و آب به ریشه دائمی

)Kasirajan Ngouajio, 2012; Clarkson, 1960 (مزایاي سایر و 
 محصـول  نهـایی  افـزایش  بـه  منجـر  که باشد،می ها مالچ از استفاده

اذعان داشـتند کـه اسـتفاده از     در پژوهش دیگري محققین .گردد می
مالچ در دور آبیاري شش روز باعث کاهش عملکرد خربزه شد امـا در  

 Nastari( روز، عملکرد میـوه را افـزایش داد   12دور آبیاري هشت و 
Nasrabadi et al., 2008( .  

بذور گیاهان با کودهاي زیستی عالوه بر تثبیـت   از طرفی تلقیح
ــه صــورت آزاد ــروژن ب ــد   ، زي نیت ــزایش حاللیــت فســفر، تولی ــا اف ب

هاي گیاهی مانند اکسین و سیتوکینین (اکسین باعث افزایش  هورمون
دهـد)،   سطح ریشه شده در نتیجه جذب مواد غـذایی را افـزایش مـی   

ه افزایش عملکـرد  افزایش فرآهمی و جذب عناصر ریزمغذي، منجر ب

 Alikhani and Saleh Rastin, 2001; Narula etشود (گیاهان می
al., 2000 .(گـزارش کردنـد کـه اسـتفاده از کـود زیسـتی        محققین

درصد افـزایش داد. همچنـین    5/72نیتروکسین تعداد میوه در بوته را 
هاي ماده کدوي  گزارش شده است که کودهاي زیستی با افزایش گل

داري طور معنی ي، تعداد میوه در بوته و عملکرد میوه را بهتخمه کاغذ
). کمترین میزان عملکرد میوه بـه  Jahan et al., 2009افزایش داد (

(آبیـاري   I2M2F1کیلوگرم در هکتار از ترکیب تیماري  40998میزان 
درصـد   25روزه، عـدم کـاربرد مـالچ پالسـتیک سـیاه و ترکیـب        12

طـور   ). به3دست آمد (جدول  ستی) بهکودهاي شیمیایی+ کودهاي زی
 نشده استفادهها هاي تیماري که مالچ پالستیک در آندر ترکیبکلی 

، گیاه هروز 12رطوبت مناسب در دور آبیاري  تأمین، عالوه بر عدم بود
بوده هاي هرز بر سر منابع رشدي مواجه با فشار رقابتی از ناحیه علف

کودهاي  ازاز توصیه شده گیاه درصد نی 25فقط  تأمیناز طرفی  .است
طـور کامـل نیـاز     نتوانسته بـه  ،کودهاي زیستی در تلفیق باشیمیایی 

و موجب کاهش رشد  عواملکند که جمیع این  تأمیناي گیاه را تغذیه
   است. شدهگیاه عملکرد 

  
  عملکرد دانه

از آنجا که هدف اصلی کشت کدوي تخمـه کاغـذي استحصـال    
باشد؛ بنابراین ن موجود در دانه این گیاه میثره دارویی از روغؤمواد م

ــژه   ــت وی ــه آن از اهمی ــرد دان ــه   عملک ــت. مقایس ــوردار اس اي برخ
هاي عملکرد دانه حاکی از آن بود که بیشترین عملکرد دانه از  میانگین

روزه، کاربرد مالچ پالستیک  12(دور آبیاري  I2M1F3ترکیب تیماري 
دست آمد.  دهاي زیستی) بهدرصد کودهاي شیمیایی + کو 75سیاه و 

(آبیاري هفت روزه،  I1M2F4این تیمار عملکرد دانه را نسبت به تیمار 
درصـدي کودهـاي    100عدم کاربرد مالچ پالستیک سـیاه و کـاربرد   

  ). 3درصد افزایش داد (جدول  67شیمیایی) به میزان 
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  همکنش آبیاري، مالچ و منبع کوديبر تأثیرحت هاي صفات مورد بررسی کدوي تخمه کاغذي تمقایسه میانگین -3جدول 
Table 3- Means comparison of studied traits of naked-seeds pumpkin affected by interaction between irrigation, mulch and 

fertilizer sources  
  هاي تیماريترکیب

Treatments 
  عملکرد بیولوژیک 

Biological yield (kg ha-1) 
  عملکرد میوه 

Fruit yield (kg ha-1) 
 عملکرد دانه 

Grain yield (kg ha-1) 
  شاخص برداشت 

Harvest index (%) 
       
I1 M1 F1 5582 5334 1223  22.21 

I1 M1 F2 5981 54680 1409 23.86 

I1 M1 F3 6556  58344 1467 23.73 

I1 M1 F4 6184 58386 1417 24.43 

I1 M2 F1 4220 44543 905 21.91 

I1 M2 F2 4244 53502 907 22.24 

I1 M2 F3 4907 51786 1186 23.21 

I1 M2 F4 5239 43510 931 18.21 

I2 M1 F1 4331 49523 980 23.06 

I2 M1 F2 4834 58020 1313 27.81 

I2 M1 F3 5361 59554 1559 29.54 

I2 M1 F4 5893 58651 1439 24.38 

I2 M2 F1 4208 40998 755 18.31 

I2 M2 F2 4233 42831 800 19.53 

I2  M2 F3 4385 45588 905 21.38 

I2 M2 F4 427 44653 866 21.65 

LSD (α = 0.05) 510.01 4173.51 118.48 3.50 

I1:  روزه،  7آبیاريI2:  روزه،  12آبیاريM1 ،کاربرد مالچ پالستیک سیاه :M2 ،عدم کاربرد مالچ سیاه :F1 :25فسفات تریپل) + کودهاي زیستی  % کودهاي شیمیایی (اوره + سوپر
  % کودهاي شیمیاییF4 : 100% کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی، F3 : 75یستی، % کودهاي شیمیایی + کودهاي زF2 : 50(نیتروکسین + بیوفسفات)، 

I1: 7 days irrigation interval, I2: 12 days irrigation interval, M1: Covered with black plastic, M1: Unmulched, F1: 25% chemical 
fertilizers (urea+triple super phosphate) + bio-fertilizers (nitroxin+bio-phosphate), F2: 50% chemical + bio-fertilizers, F3: 75% 

chemical + bio-fertilizers and F4: 100% chemical fertilizers 

  
درصد مناسبی از نیاز گیاه  تأمینمصرف کودهاي زیستی به همراه 

از طریق کودهاي شیمیایی، ضـمن افـزایش عملکـرد گیـاه، کـارایی      
دهد. در تحقیق دیگـري  شیمیایی مصرفی را نیز افزایش می کودهاي

گزارش شد که بیشترین عملکرد دانه کدوي تخمه کاغـذي از تلقـیح   
درصـد کودهـاي شـیمیایی     50همزمان کودهاي زیسـتی و مصـرف   

). کـاربرد مـالچ پالسـتیک    Najjari, 2012دست آمد ( هتوصیه شده ب
ها ذکر شد؛ عملکـرد  راي آنسیاه نیز با توجه به مزایاي فراوانی که ب

 طـالبی  عملکرد و رشد روي مالچ ي اثردانه را افزایش داد. در مطالعه
)Cucumis melo var. Reticulatusاز کـه اسـتفاده   شد ) مشخص 

 هـاي مـؤثر علـف   کنترل افزایش عملکرد و بر پالستیکی عالوه مالچ
 تدفعـا  تعداد سطحی باعث کاهش تبخیر از جلوگیري از طریق هرز،

  .)Jaafari et al., 2005( گردید آبیاري
  

  شاخص برداشت
گر این است که چنـد درصـد از کـل مـاده     شاخص برداشت بیان

خشک تولید شده در واحد سطح، صرف تولید عملکرد اقتصادي گیـاه  
(در این تحقیق، دانه) شده است. نتایج تحقیق حاضـر نشـان داد کـه    

) و کمترین مقـدار آن  درصد 54/29بیشترین مقدار شاخص برداشت (

 12(آبیاري  I2M1F3هاي تیماري ترتیب به ترکیب درصد) به 21/18(
درصـد کودهـاي شـیمیایی+     75روزه، کاربرد مالچ پالستیک سیاه و 

(آبیاري هفت روزه، عـدم کـاربرد مـالچ     I1M2F4کودهاي زیستی) و 
درصدي کودهاي شیمیایی) اختصـاص   100پالستیک سیاه و کاربرد 

(آبیاري هفت روزه، کاربرد مـالچ   I1M1F3هاي تیماري رکیبداشت. ت
درصد کودهاي شیمیایی+ کودهـاي زیسـتی) و    75پالستیک سیاه و 

I1M1F4  100(آبیاري هفت روزه، کاربرد مالچ پالستیک سیاه و کاربرد 
درصدي کودهاي شیمیایی) که بیوماس بسیار بـاالیی تولیـد نمـوده    

). بر این اساس تحت 3شتند (جدول بودند، شاخص برداشت پایینی دا
این تیمارها عملکرد بخش رویشی گیاه افزایش یافته است و بـا   تأثیر

تولید تعداد میوه بیشتر در بوتـه، عملکـرد میـوه در واحـد سـطح نیـز       
افزایش یافته است اما با توجه به رشد نامحدود بودن کـدوي تخمـه   

همچنـین ایجـاد   کاغذي، به دلیل افزایش بیش از حد رشد رویشی و 
هـا  ها در دریافت مواد فتوسـنتزي، عملکـرد دانـه آن   رقابت بین میوه

روزه، کـاربرد مـالچ    12(آبیـاري   I2M1F3نسبت به ترکیب تیمـاري  
درصـد کودهـاي شـیمیایی+ کودهـاي      75پالستیک سیاه و ترکیب 

ها کاهش یافته است (جدول زیستی) کمتر بوده و شاخص برداشت آن
3 .(  
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بیشترین شاخص برداشت کـدوي   ق گزارش شد کهدر یک تحقی
درصد) با کاربرد کودهـاي زیسـتی تیوباسـیلوس،     16تخمه کاغذي (

در تلفیق با کودهاي دامی حاصـل   2نیتروکسین و کود فسفات بارور 
 ,Aghaei Okhchelar and Hasanzadeh Ghurt Tappeh( شـد 

 17و  12، 6بررسی سه دور آبیـاري  محققین دیگري نیز در . )2013
روز تحت کـاربرد انـواع مـالچ، اظهـار داشـتند کـه اسـتفاده از مـالچ         
پالستیک و مالچ کاه و کلش در تمامی سـطوح آبیـاري، بـا افـزایش     
 عملکـــرد دانـــه، شـــاخص برداشـــت آفتـــابگردان را افـــزایش داد 

)Mehdipour Afra et al., 2014(  در تحقیق حاضر نیز همسو بـا .
پالسـتیک سـیاه و کودهـاي زیسـتی      هاي مذکور کاربرد مالچ بررسی

  باعث افزایش شاخص برداشت شد.
  

  درصد و عملکرد روغن
درصد و عملکرد روغن، واکنش متفاوتی نسـبت بـه فاکتورهـاي    

هـاي تیمـاري   مورد بررسی داشتند. بیشترین درصد روغن از ترکیـب 
I2M2F2  روزه، عدم کاربرد مالچ پالستیک سیاه و ترکیب  12(آبیاري

(آبیـاري   I2M2F1ودهاي شیمیایی+ کودهاي زیسـتی) و  درصد ک 50
درصـد   25روزه، عـدم کـاربرد مـالچ پالسـتیک سـیاه و ترکیـب        12

دست آمد. این تیمارها به دلیل  هکودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی) ب
طـوري کـه    عملکرد پایین دانه، عملکرد روغن کمی را دارا بودند؛ بـه 

م در هکتار) از ترکیب تیماري کیلوگر 97/360کمترین عملکرد روغن (
I2M2F1  روزه، عدم کاربرد مالچ پالستیک سیاه و ترکیب  12(آبیاري

  درصد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی) حاصل شد.  25
  

 

  
، مالچ و آبیاري برهمکنش تأثیرتحت  (شکل پایین) و عملکرد روغن کدوي تخمه کاغذي (شکل باال) هاي درصد روغنمقایسه میانگین -1شکل 

فسفات تریپل)  % کودهاي شیمیایی (اوره + سوپرF1 :25: عدم کاربرد مالچ سیاه، M2: کاربرد مالچ پالستیک سیاه، M1روزه،  12آبیاري  :I2روزه،  7آبیاري  :(I1 .منبع کودي
در . )% کودهاي شیمیاییF4 : 100دهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی، % کوF3 : 75% کودهاي شیمیایی + کودهاي زیستی، F2 : 50+ کودهاي زیستی (نیتروکسین + بیوفسفات)، 

 باشند.درصد می پنجدر سطح  LSDبا آزمون دار هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیهر ستون میانگین
Figure 1- Means comparison of Grain oil percent (up) and oil yield of naked-seeds pumpkin (down) affected by interaction 
between irrigation, mulch and fertilizer sources. (I1: 7 days irrigation interval, I2: 12 days irrigation interval, M1: Covered with 

black plastic, M1: Unmulched, F1: 25% chemical fertilizers (urea+triple super phosphate) + bio-fertilizers (nitroxin+bio-phosphate), 
F2: 50% chemical + bio-fertilizers, F3: 75% chemical + bio-fertilizers and F4: 100% chemical fertilizers). Means in each column, 

followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level (LSD). 
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کیلـوگرم در هکتـار) نیـز از     97/730بیشترین عملکـرد روغـن (  

روزه، کاربرد مالچ پالستیک سیاه  12(آبیاري  I2M1F3ترکیب تیماري 
درصد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی) که عملکرد  75و ترکیب 

  ).1دانه باالیی تولید نموده بود، حاصل شد (شکل 
(آبیـاري هفـت روزه،    I1M1F4ري درصد روغن در ترکیـب تیمـا  

درصدي کودهاي شیمیایی)  100کاربرد مالچ پالستیک سیاه و کاربرد
روزه، کاربرد مـالچ پالسـتیک سـیاه و     12(آبیاري  I2M1F4نسبت به 

درصـد و در   30درصدي کودهاي شـیمیایی) بـه میـزان     100کاربرد 
یک (آبیاري هفت روزه، کاربرد مـالچ پالسـت   I1M1F3ترکیب تیماري 
درصد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی) نسبت  75سیاه و ترکیب 

 75روزه، کاربرد مالچ پالستیک سیاه و ترکیب  12(آبیاري  I2M1F3به 
درصـد   67درصد کودهاي شیمیایی+ کودهـاي زیسـتی) بـه میـزان     

توان به اثـر سـوء آبیـاري زیـاد بـر       کاهش داشت. این واکنش را می
روي گیاه  سایر محققینکه با نتایج  کاهش محتوي روغن نسبت داد

 Rahmani et( مطابقت دارد) Calendula officinalisهمیشه بهار (
al., 2008 (.  

هاي محققین حاکی از آن است که مصـرف زیـاد کودهـاي    یافته
شـود  شیمیایی نیتروژنی، سبب کاهش درصد روغن دانه این گیاه می

)Danaei, 2007 را ناشی از وجود زیاد ). پژوهشگران دلیل این کاهش
طوري که یک رابطه منفی  دانند بهنیتروژن قابل دسترس در خاك می

 Kasem andبـین میــزان نیتــروژن و درصــد روغــن وجـود دارد (  
Mesilby, 1992       اما بـا کـاهش مصـرف عناصـر غـذایی از جملـه .(

نیتروژن، عملکرد دانه کاهش و به دنبال آن عملکرد روغن نیز کاهش 
بـه   60افزایش کـود شـیمیایی از    محققینر اساس گزارش یابد. بمی

کیلوگرم در هکتار باعث کاهش عملکرد دانه و عملکـرد روغـن    180
که با ) Maleki Khezerlou et al., 2015(کدوي تخمه کاغذي شد 

نتایج این تحقیق مغایرت دارد. زیرا در پژوهش حاضر با کاهش کاربرد 
ولی عملکرد دانه رونـد کاهشـی    ؛نیتروژن درصد روغن افزایش یافت

داشته و به دنبال آن عملکرد روغن نیز کاهش یافت. استفاده از مالچ 
روزه و مصرف کودهـاي زیسـتی بـه همـراه      12پالستیک در آبیاري 

درصد مناسبی از کودهاي شیمیایی، با تولید عملکرد دانه باال، عملکرد 
 زارش گردید کهدر یک تحقیق گروغن باالیی نیز تولید نموده است. 

استفاده از کودهاي زیستی به همراه کودهاي شیمیایی فسفري، درصد 
 ,.Habibi et al( روغن دانه کـدوي تخمـه کاغـذي را افـزایش داد    

. همچنــین نتــایج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از )2011
دهد. هاي پالستیک نیز محتوي روغن بذر این گیاه را افزایش می مالچ
پالستیکی از طریق افزایش دماي خاك، افزایش توان ریشه هاي مالچ

هـاي خـاك   در جذب عناصر غذایی و افزایش کارایی میکروارگانیسـم 
)Kasirajan and Ngouajio, 2012   باعث افزایش کیفیـت دانـه از (

 تحقیق دیگري نیـز هاي شوند. یافتهجمله میزان روغن و پروتئین می

 ي دانه ذرت شیرین کامالًو نشاسته حاکی از آن است که پروتئین، قند
استفاده از مالچ پالستیک قـرار گرفـت و بیشـترین مقـدار      تأثیرتحت 

. )Sheikh Mohammadi, 2012( دست آمـد  هها با کاربرد مالچ ب آن
در تحقیق دیگري نیز گزارش شد که بیشترین عملکـرد روغـن دانـه    

 Mehdipour Afraآفتابگردان با کاربرد مالچ پالستیک حاصل شد (
et al., 2012 .(  

  
  درصد و عملکرد پروتئین

روزه، عدم اسـتفاده از   12بیشترین درصد پروتئین دانه از آبیاري 
درصد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی  50مالچ و ترکیب کودي 

دست آمد. اما عملکرد پروتئین نتیجه متفـاوتی نسـبت بـه درصـد      هب
روز، استفاده از  12دور آبیاري  پروتئین داشت و بیشترین مقدار آن در

درصـد کودهـاي شـیمیایی+     75مـالچ پالسـتیک و ترکیـب کـودي     
کودهاي زیستی تولید شد. کمترین درصد پروتئین دانه از آبیاري هفت 

درصـد شـیمیایی    100روزه، استفاده از مالچ پالستیک و تیمار کودي 
یاري هفت دست آمد. ولی کمترین میزان عملکرد پروتئین در دور آب هب

درصـد   25روزه، عدم اسـتفاده از مـالچ پالسـتیک و ترکیـب کـودي      
). مـالچ  4کودهاي شیمیایی+ کودهـاي زیسـتی تولیـد شـد (جـدول      

داري بر درصـد و عملکـرد پـروتئین دانـه     معنی تأثیرپالستیک سیاه 
اسـتفاده از مـالچ سـبب افـزایش      نتایج یک تحقیـق داشت. بر اساس 

شـد   )Gossypium hirsutumه پنبـه ( درصد پـروتئین دانـه در گیـا   
)Bennet et al., 2006 ( که با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشت. در

تحقیق حاضر علت افـزایش عملکـرد پـروتئین بـا اسـتفاده از مـالچ،       
افزایش عملکرد دانه بود نه افزایش درصد پروتئین. همانطور که گفته 

روز و عدم استفاده  12شد بیشترین درصد پروتئین دانه از دور آبیاري 
) که گویاي آن است کـه ایجـاد تـنش    4دست آمد (جدول  هاز مالچ ب

تواند باعث افزایش درصد پروتئین دانه شود  رطوبتی خفیف در گیاه می
باشـد کـه در   اما این افزایش درصد به بهاي کاهش عملکرد دانه مـی 

تیک شود؛ بنابراین مالچ پالسنهایت باعث کاهش عملکرد پروتئین می
سیاه با افزایش عملکرد دانه، عملکرد پروتئین را افزایش داد. افـزایش  

روزه و عدم کاربرد مـالچ)   12درصد پروتئین در شرایط تنش (آبیاري 
طور عمده مربوط به کاهش نسبت نشاسته به پروتئین در دانه است  به

). بـدین  McDonald, 1992نه افزایش مطلـق در میـزان پـروتئین (   
شرایط کمبود رطوبت در دسترس گیاه، با کاهش فتوسنتز  معنی که در

ناشی از  خالص و به تبع آن تکمیل نشدن وزن بالقوه دانه، که عمدتاً
یابـد  کاهش نشاسته است، نسبت پروتئین بـه نشاسـته افـزایش مـی    

)Maleki Khezerlou et al., 2015.(  
رد اي، درصد و عملکهمچنین نتایج نشان داد که نوع منبع تغذیه

در یـک بررسـی    .دهدقرار می تأثیري این گیاه را تحت پروتئین دانه
داري بر مقدار پروتئین دانه معنی تأثیرگزارش شد که نوع کود مصرفی 
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این گیاه داشت و تیمار کود دامی+ تیوباسیلوس+ نیتروکسـین+ کـود   
بیشترین درصـد و عملکـرد پـروتئین را تولیـد نمـود       2فسفاته بارور 

)Aghaei Okhchelar and Hasanzadeh Ghurt Tappeh, 
عناصـر   به گیاه دسترسی ). مصرف کودهاي زیستی با افزایش2013

غذایی از جمله نیتروژن و فسفر و همچنین افـزایش تـوان ریشـه در    
 Alikhani and Saleh Rastin(جذب عناصر ریز مغـذي از خـاك   

2001; Narula et al., 2000(  تئین، از عالوه بر افزایش درصد پـرو
  طریق افزایش عملکرد دانه، سبب افزایش عملکرد پروتئین شد. 

  
  آبیاري، مالچ پالستیک و نوع کود تأثیري کدوي تخمه کاغذي تحت هاي درصد و عملکرد پروتئین دانهمقایسه میانگین -4جدول 

Table 4- Means comparison of Grain protein percent and protein yield of naked-seeds pumpkin affected by irrigation, plastic 
mulch and fertilizer sources 

  عملکرد پروتئین 
Protein yield (kg ha-1) 

  درصد پروتئین دانه
Grain protein percent 

  عوامل مورد بررسی
Studied factors  

  دور آبیاري    
Irrigation interval  

 319.08 
  روزه 7  28.33  

7days 
  364.05 

  
  روزه 12  35.13 

12 days 
70.56 5.84 LSD (α = 0.05)  

  مالچ    
Mulch 

  با مالچ  30.04   394.44
Mulched 

  بدون مالچ  33.43  281.69
unmulched 

56.01 2.75 LSD (α = 0.05) 

  منبع کودي     
Fertilizer sources 

  % کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی25  31.67  293.60
25% chemical fertilizers + bio-fertilizers  

  % کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی50  35.31  372.18
50% chemical fertilizers + bio-fertilizers  

  % کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی75  31.67  386.30
75% chemical fertilizers + bio-fertilizers  

  % کودهاي شیمیایی100  28.43   311.20
100% chemical fertilizers 

53.41 5.51 LSD (α = 0.05) 
  

  پروفیل اسیدهاي چرب
 بخـش عمـده   کـه  داد نشـان  چـرب  اسـیدهاي  پروفیـل  بررسی

 را اسیدهاي کاغذي تخمه کدوي بذر از حاصل روغن چرب اسیدهاي
 اشـباع  غیـر  چـرب  اسیدهاي میزان دادند.تشکیل می اشباع غیر چرب
 تـا  5/21 از اولئیک اسید درصد، 25/0 تا 1/0 زا لینولنیک اسید شامل

 اسـیدهاي  و درصـد  44/57 تا 5/36 از درصد و لینولئیک اسید 5/39
 اسـتئاریک  و درصد 5/14 تا 5/8 اسید از شامل پالمیتیک اشباع چرب
 روغن در موجود چرب اسیدهاي سایر. بود متغیر درصد 7 تا 5 از اسید
پالمیتولئیک  و میریستیک اسید ،آراشیدونیک اسید شامل گیاه این بذر

  . )5بود (جدول  ناچیز بسیار هاآن مقدار که بود اسید
 آبیـاري ( I1M2F2 تیمـاري  ترکیب از اولئیک اسید مقدار بیشترین

 درصـد  50 ترکیـب  و سـیاه  پالسـتیک  مـالچ  کاربرد عدم روزه، هفت
 تیماري ترکیب از آن کمترین و) زیستی کودهاي+ شیمیایی کودهاي
I1M1F3 )75 ترکیب و سیاه پالستیک مالچ کاربرد روزه، هفت آبیاري 

). 5 جـدول ( شـد  حاصل) زیستی کودهاي+ شیمیایی کودهاي درصد
 کـاهش  و خشکی تنش افزایش که است آن از حاکی متعدد تحقیقات

. شـود می اولئیک اسید مقدار افزایش باعث نیتروژنی کودهاي مصرف
 عنوان ،آبیاري مختلف هايدوره در مالچ انواع اثر محققین در بررسی

 آفتابگردان روغن اسید در اولئیک افزایش باعث خفیف تنش که کردند
 نیـز  در پـژوهش دیگـري  . )Mehdipour Afra et al., 2012( شـد 

 چـرب  اسـید  این میزان نیتروژن، کاربرد افزایش با که نمودند گزارش
 اسید لئیکدرصد لینو بیشترین. )Rahimi et al., 2009( یافت تقلیل

 و سـیاه  پالسـتیک  مالچ کاربرد روزه، هفت آبیاري( I1M1F3 تیمار از
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    .گردید حاصل) زیستی کودهاي+ شیمیایی کودهاي درصد 75 ترکیب
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 آب فرآهمی و هانهاده زیاد مصرف دهدمی نشان که) 5 جدول( 
 تشکیل نتیجه در و شده زایشی رشد مرحله وارد دیرتر گیاه شده باعث
 افـزایش  باعـث  کـه  شـده  مواجه ترخنک هواي و آب با بذر در روغن
 شـد  گـزارش  دیگري تحقیق در. است شده لینولئیک اسید چرب اسید
 مـالچ  کـاربرد  از لینولئیـک اسـید   و اسید پالمیتیک مقدار بیشترین که

 دست هب دامی کود مالچ کاربرد از اولئیک اسید مقدار بیشترین و کلش
لینولنیـک   پژوهش، این در). Mehdipour Afra et al., 2012( آمد

 در آن مقدار و نگرفت قرار آزمایشی تیمارهاي تأثیر تحت چندان اسید
  ). درصد 3/0 از کمتر( بود ناچیز بسیار تیمارها تمام

 آبیاري( I1M2F4 تیماري ترکیب از اسید استئاریک مقدار کمترین
 نیـاز  درصد 100کاربرد و سیاه پالستیک مالچ کاربرد عدم روزه، هفت

 I2M2F2 ترکیـب  از آن بیشـترین  و) شیمیایی کودهاي از گیاه کودي
 درصد 50 ترکیب و سیاه پالستیک مالچ کاربرد عدم روزه، 12 آبیاري(

در ). 5 جـدول ( شـد  حاصـل ) زیسـتی  کودهـاي + شـیمیایی  کودهاي
 درصد نیتروژن، کود مصرف افزایش باپژوهش دیگري گزارش شد که 

 و استئاریک لینولئیک چرب اسیدهاي درصد و شکاه اسید پالمیتیک
. )Danaei, 2007( یافـت  افزایش کاغذي تخمه کدوي گیاه در اسید

 در اولئیک اسید درصد بیشتریندر یک تحقیق نیز گزارش گردید که 
 زیستی کود با همزمان تلقیح تیمارهاي از کاغذي تخمه کدوي روغن

  . )Najjari, 2012( آمد دست به مایکوریزا+ فسفات کننده حل
  

  گیرينتیجه
در مجموع نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه بـرهمکنش دور     

داري بـر   معنـی  تـأثیر آبیاري، مالچ پالستیک سیاه و نوع منبع کودي 
هاي کمی و کیفی گیاه دارویی کدوي تخمه کاغـذي داشـت.   ویژگی

 75روزه، استفاده از مالچ پالستیک سـیاه و مصـرف    12آبیاري  تیمار
صد کودهاي شیمیایی+ کودهاي زیستی که از حیث عملکرد میوه، در

عنوان تیمار برتر قابل معرفـی اسـت از نظـر کیفیـت      دانه و روغن به
که روغن تولید شده تحت این تیمـار   طوري روغن نیز مناسب است. به

% لینولئیک اسـید در پروفیـل   9/44% اولئیک اسید و 89/33با داشتن 
باالیی برخوردار بود. بنـابراین بـا مـدیریت     اسیدهاي چرب، از کیفیت

ها بـا  هاي مصرفی از جمله کودهاي زیستی و تلفیق آنصحیح نهاده
کودهــاي شــیمیایی و کــاهش مصــرف آب و کنتــرل غیرشــیمیایی  

هاي هرز تحت استفاده از مـالچ، ضـمن دسـتیابی بـه عملکـرد       علف
یدار حرکـت  توان در جهت پایداري منابع تولید و توسعه پامطلوب، می

  نمود.
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Introduction: Pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) is one of the medicinal plants belonging to the 

Cucurbitaceae family. It is valuable in terms of seed oil and its fatty acids. The seed oil of this crop is widely 
used in the pharmaceutical industry. Reduction of agrochemicals (herbicides and fertilizers) is considered as 
research priority in medicinal plants production. Therefore, the selected practices and inputs should be 
environmentally sound, cost-effective and lead to high yield. Because of large inter-row space in pumpkin field, 
there is vast area of the bare soil which leads to weed establishment and loss of soil moisture. It seems that black 
plastic mulch protects soil moisture and controls weeds, thus increases seed yield. Also, biofertilizers due to 
available micronutrients, solubility of phosphorus, biological nitrogen fixation and phyto-hormones production 
increase the yield and improve the quality characteristics such as the seed oil and seed protein content. 
Therefore, in this research, the effect of black plastic mulch and biofertilizer on yield and quality of pumpkin 
under different irrigation intervals were studied. 

Materials and Methods: This experiment was carried out as split plot factorial based on randomized 
complete block design with three replications at Agricultural Research Station, Bu-Ali Sina University of 
Hamedan during 2013 growing season. Treatments were included two irrigation intervals (I1: 7 days and I2: 12 
days interval),  black plastic mulch in two levels (M1: mulch and M2: no mulch), and four fertilizer regimes (F1: 
Supply 25% of nitrogen and phosphorus requirements of plants from chemical sources (urea + triple super 
phosphate) + biofertilizers (nitroxin+bio-phosphate), F2: Supply 50% of nitrogen and phosphorus requirements 
of plants from chemical sources + biofertilizers, F3: Supply 75% of nitrogen and phosphorus requirements of 
plants from chemical sources + biofertilizers and F4: Supply 100% of nitrogen and phosphorus requirements of 
plants from chemical sources). , Biological yield, fruit yield, seed yield, harvest index, seed oil percent and oil 
yield, seed protein percent and protein yield and fatty acid profile were measured in the end of growing season. 
Harvest index was calculated by dividing the seed yield to biological yield. The seed oil was extracted by using 
the Soxhlet method and seed protein content was measured by Kjeldahl method. Fatty acids profile were also 
determined using gas chromatography device (GC) based on Metcalf et al. method. Data were analyzed by using 
the statistical analysis system (SAS, Ver. 9.2) and means were compared with LSD test at the 5% level of 
probability. 

Results and Discussion: Results indicated that more traits of pumpkin were affected by three way 
interaction. The highest biological yield, seed and oil yield were obtained in the I1M1F3, I2M1F3 and I2M1F3 
treatments, respectively. 12 day irrigation interval, using of black plastic mulch and 75% chemical fertilizers + 
biofertilizers application had the highest protein yield (364.05 kg per hectare). Using of biofertilizers with supply 
75% of the nitrogen and phosphorus requirements of plants from chemical sources, provided proper nutritional 
conditions for plant growth and increased fruit and seed yields. Also, using of black plastic mulch with 12 days 
irrigation interval increased yield due to the maintenance of soil moisture and weeds control. The major fatty 
acids in seed oil were unsaturated. The amount of unsaturated fatty acids such as linolenic acid (0.1 to 0.25 %), 
linoleic acid (36.5 to 57.44 %), oleic acid (21.5 to 39.5 %), and saturated fatty acids including palmitic acid (8.5 
to 14.5%) and stearic acid (5 to 7%) were variable. Other fatty acids in seed oil of pumpkin were including 
arachidonic, myristic, and palmitoleic acid.  

Conclusions: The results of this study indicated that I2M1F3 treatment could be introduced as the superior 
because in the circumstance of this treatment, chemical fertilizer decreased by 25%, weeds were controlled non-
chemically and maximum fruit, seed and oil yield with 59554, 1559 and 731 kg per hectare, respectively, were 
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obtained with less water amount. Seed oil of this treatment had 33.89% oleic acid and 44.9% linoleic acid in its 
fatty acid profile, which could be considered as a high quality oil. Therefore with correct management of inputs 
such as the replacement of  chemical fertilizers by the biofertilizers, reducing water consumption and non-
chemical weed control using mulch, acceptable yield will be achieved and our agroecosystem would be closer to 
sustainable production and development. 
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