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 چکیده

تحقیقاتی دانشکده کشااررزی دانشاهاه های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک

درصد نیاز آبی محاساهه  455 ر 59، 95انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری ) 4951-59فردرسی مشهد در سال زراعی 

مل فرعای باود. ( به عنوان عامل اصلی ر در سطح استفاده ر عدم استفاده از مالچ پلاستیکی تیره به عنوان عاAشده از تشتک تهخیر کلاس 

سهب افزایش صفات تعداد دانه در  درصد نیاز آبی( 455ی در شرایط آبیاری بدرن تنش )آبیاری کینشان داد که استفاده از مالچ پلاست جینتا

ری داری نداشت؛ اما در شرایط تنش ملایم )آبیادرصد( شد ر بر سایر صفات تأثیر معنی 8/41درصد( ر محتوای نسهی آب برگ ) 5/9بوته )

درصاد( داشات.  9/55جز سرعت رشد نسهی شد ر بیشترین تأثیر را بار عملکارد داناه )درصد نیاز آبی( باعث افزایش تمامی صفات به 59

 941درصد نیاز آبی( استفاده از مالچ پلاستیکی بیشاترین تاأثیر را بار صافت عملکارد داناه ) 95چنین در شرایط تنش شدید )آبیاری هم

داری نداشت. به طور کلی نتایج نشان داد که حفظ رطوبت خاک ر ت رشد محصول ر سرعت رشد نسهی تأثیر معنیدرصد( داشت ر بر سرع

چنین مشاهده شد که انجام آبیاری باه داشته باشد. هم تواند نقش مهمی در افزایش رشد ر عملکردمی اهیگ یآب ازیبر اساس نانجام آبیاری 

هاای رشادی ر درصاد درصد نیاز آبی در شرایط استفاده از مالچ پلاستیکی بیشترین میزان عملکرد، کارایی مصرف نور، شااخ  59میزان 

 باشد.آبی میررغن را تولید نموده ر ررشی مؤثر در کاهش میزان آب مصرفی در شرایط کم

 آبی، محتوای نسهی آب برگسرعت رشد محصول، سرعت رشد نسهی، کارایی مصرف نور، کمی کلیدی: هاواژه

 

 مقدمه

 Cucurbita pepoکاادر پوساات کاغاا ی )گیاااه دارریاای 

convar. pepo var. styriaca یافتاه توسعه( در اکثر کشورهای

تارین گیاهاان در صانای  مندین ر ارزشاتربه عنوان یکی از مهم

(. کدر پوسات Wagner, 2000داررسازی مورد توجه قرار دارد )

دار سااله، دارای سااقه خزناده ر کارکیک کاغ ی گیاهی علفی،

از  (.Aroyi, 2000باشد )که متعلق به خانواده کدرئیان می است

های کدر پوست کاغا ی در طاب سانتی ر ررغن موجود در دانه

شاود کاه هاا اساتفاده مایبسیاری از بیماریدرن برای درمان م

ساتات، جلاوگیری از رتاوان باه هیپاوتررفی پرها مایجمله آناز

ای، التهااب معاده، هاای رردهمنظم قلب، درمان کارمانقهاضات نا

ررل خون ر کااهش احتماال تصلب شرایین، کاهش میزان کلست

 ,Pasoy and Aydinهای مثانه ر کلیه اشاره کرد )تشکیل سنگ

چنین ررغان ایان گیااه سرشاار از ارلایاک اساید ر (، هم2004

که نجاییاز آ. Nederal et al., 2014)باشد )لینولایک اسید می

ندرت در حالت بهینه قرار هبگیاه این رشد  شرایط محیطی جهت

هاای ده ر غیار زناده، تانشثیر عوامل زناتأدارد ر گیاهان تحت 

در نتیجاه عملکارد گیااه نساهت باه  ،کنندمختلفی را تجربه می

د. میزان راکنش گیاه نسهت به یابکاهش می رشدی گیاه پتانسیل

تانش  یر طاول درره زماان رقاوع ، شادت،ها بسته به نوعتنش

غیر زنده اسات کاه  ترین تنشخشکی مهم معمولاً متفارت است.

 خصااود در مناااطق خشااک رهباار رشااد ر عملکاارد گیاهااان باا

تنش خشاکی باعاث باررز خساارات گ ارد. میثیر خشک تأنیمه

کشاررزی  زیادی در بخش کشاررزی شده ر حدرد نیمی از اراضی

 مقاله پژرهشی
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 ,.Zaidi et alقارار دارناد ) ثیر تانش خشاکیجهاان تحات تاأ

ای ران به دلیل قرار گرفتن در منطقاه(. تنش خشکی در ای2004

هاای غیار شنترین تجهان به عنوان یکی از مهم ازخشک  تقریهاً

 دای از عملکارعرفی شده است که هرساله بخش عمادهزیستی م

گااهی ارقاات  (.Kafi et al., 2009) دهادگیاهان را کاهش می

یک فرآیند مهم ر حسااس یک تنش ملایم خشکی با اثر بر رری 

تواند اثرات بسایار زیاادی بار رشاد ر عملکارد گیااه در گیاه می

بارای رشاد یاک ه ارد به همین دلیل فراهم کاردن آب کاافی ب

محصول قهل از رقوع تانش بسایار مهام ر حاائز اهمیات اسات 

(Pirzad et al., 2011.) اهمیاات آب آبیاااری در  بااه دلیاال

لکرد محصولات ثیری که تنش خشکی بر رشد ر عمکشاررزی ر تأ

رفت آب ر هاایی بارای جلاوگیری از هادربایاد از رر  گ اردمی

کشاررزی استفاده شاود کاه موجاب  مدیریت بهتر مناب  آبی در

 Kamkarشود اثرات تنش خشکی تا حدردی تعدیل گاردد )می

et al., 2011.) توان به اساتفاده از ماالچها میاین رر  جملهاز 

 اشاره کرد. پلاستیکی

پلاستیکی در پررر  محصولات کشاررزی با استفاده از مالچ 

رسایله کااهش هبا هدف افزایش میزان رطوبت موجود در خااک

جلوگیری از تهخیار آب از میزان تابش خورشید به سطح خاک ر 

هاای هارز موجاود در مزرعاه، کااهش ، کاهش علفسطح زمین

خسارات برخی از آفات، افزایش عملکرد برخای از محصاولات در 

 Kasirajan andاسات ) کشاررزی سراسر جهان افازایش یافتاه

Ngouajio, 2012 باعاث از دسات رفاتن (. عدم استفاده از مالچ

آبی ر تنش خشکی شده ر به دلیال کاافی نهاودن آب ر بررز کم

کناد میزان رطوبت موجود در خاک رشد گیاه کااهش پیادا مای

(Singh et al., 2002.)  در زراعت کدر پوست کاغ ی باه دلیال

ها میزان تهخیار ر هادر رایش کاشت ر فاصله زیاد بین بوتهنوع آ

ی رشد تا زمان بسته شدن رایل دررهفت آب از سطح زمین در ار

ساتفاده از ماالچ ر اکانوپی ر پوشیده شدن سطح زمین زیاد بوده 

 .باشدتواند اثر زیادی در حفظ رطوبت خاک داشته پلاستیکی می

رری گیااه ( Nekookhoo and Fallah, 2018) ینتایج آزمایشا

 خشاکی در شرایط تنش ملاایمنشان داد که ی کدر پوست کاغ 

را به ترتیاب گیاه آب ر نیتررژن مورد نیاز میزان استفاده از مالچ، 

عملکارد داناه ر ررغان باعث تولید کاهش داد ر  درصد 15ر  19

کادری  اییار مزا تیااهم رغامیعلا .شدآبیاری کامل با مشابه 

محصاول در  نیارری ا زیینااچ اریبسا قاتیتحق پوست کاغ ی،

آبای ر کام ثیرتاأبا  در ارتهاط ژهیربه ایکشورهای دن ریسا ر رانیا

 نیاموجاود در ا یعلما صورت گرفته است ر مناب  تنش خشکی

باه آنهاه گفتاه شاد ایان  با توجه .محدرد است اریبس زین نهیزم

ساتفاده از آزمایش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف آبیااری ر ا

، های رشدیشاخ  ،ر اجزای عملکرد عملکرد مالچ پلاستیکی بر

تارین صافات درصد ررغان باه عناوان مهامر  نورکارایی مصرف 

 در گیاه کدر پوست کاغ ی انجام شد. کیفیتی

 

 هامواد و روش

های بلوک اسپلیت پلات در قالب طرح این آزمایش به صورت

دانشااکده  یتصااادفی بااا سااه تکاارار در مزرعااه تحقیقااات لکاماا

شار   یکیلاومتر 45مشهد راق  در  یدانشهاه فردرس یکشاررز

ر  یدقیقه طاول شارق 19درجه ر  95مشهد )با طول جغرافیایی 

دقیقه عارض شامالی ر ارتفااع  49درجه ر  یعرض جغرافیای 93

خاک محل انجاام  اجرا شد. 4951-59سال زراعی در متر(  589

باه صاورت  آبیااری تیماار آزمایش دارای بافت سیلتی لومی بود.

 ساهدر  برگای 1الای  9هاا در مرحلاه نشتی بعد از استقرار بوته

مااالچ تیمااار  رنیاااز آباای گیاااه درصااد  455 ر 59 ،95سااطح 

 متارساانتی 415عرض تر ر ممیلی 1قطر  رنگ باپلاستیکی سیاه

هاای سطح استفاده ر عدم استفاده از مالچ بار رری جاویدر در 

سازی زمین شاامل عملیات آماده آبیاری مورد بررسی قرار گرفت.

انجام شاد. فاصاله  4951ماه اردیههشترایل شخم ر دیسک در ا

-ف ردیا یرر یهابوته بین فاصله متر ریسانت 155 هابین ردیف

کرت سه ردیف کشت به  . در هرمتر در نظر گرفته شدسانتی 95

بوتاه در متار  91/9ردیف( با تاراکم  3 صورت در طرفه )مجموعاً

نیاز کودی گیاه  متر بود. 3در  9مرب  کشت شد ر ابعاد هر کرت 

 455 کیلاوگرم کاود ارره ر 485عاادل آناالیز خااک م بر اسااس

در هکتار تخمین زده شد که با توجاه باه نتاایج  5O2Pگرم کیلو

عملیاات ( محاسهه ر به زماین داده شاد. 4آزمون خاک )جدرل 

 ی)دماا هاوا یر با توجاه باه دماا یکاشت در هفته پس از آبیار

درجااه  41 بالاااتر از کاشاات یمااورد نیاااز ایاان گیاااه باارا یهااوا

. انجاام شاد 4951مااه در نیمه درم اردیههشت (گراد استسانتی

حجم آب مورد نیاز در هر مرحله از آبیاری با اساتفاده از تشاتک 

 تعیین گردید. 4معادله از  Aتهخیر کلاس 

V= (PE×KC×A)/Ei                              (     4)معادله 
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 V بر حسب متر مکعب، یاریحجم آب PE از تشاتک  ریتهخ

 لیا)ارا یاهیاگ بیضار  KCمتر،یلیبر حسب م A کلاس ریتهخ

 (59/5 ، اراخاار درره رشااد4 سااط درره رشاادا، ار9/5درره رشااد 

(Allen et al., 1998) ، Aشده بر حساب متار  یاریمساحت آب

هاا آبیاری کارت. باشدیدرصد( م 55) یاریراندمان آب Ei مرب  ر

های پلی اتیلن صورت گرفت ر حجام بار توسط لولهررز یک 5هر 

آب ررردی به کرت با استفاده از کنتور کنترل شد. پاس از ساهز 

شدن ر در مرحله چهار برگی عملیات راکاری انجام شاد. رجاین 

های هرز در طول فصل رشد به صورت دستی انجام شد ر در علف

ل رشاد گیااه چناین در طاول فصازمان آماده کردن زمین ر هم

  .نشدکشی استفاده کش ر آفتعلفگونه هیچ

 
 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1ل جدو

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil 

 شوری خاك

EC 

(dS/m) 

 اسیدیته

pH 

 فسفر قابل جذب

Absorbable 

phosphorous 

)1-(mg kg 

پتاسیم قابل 

 جذب

Absorbable 

potassium 

)1-(mg kg 

 کل نیتروژن

Total 

nitrogen 

(%) 

 کربن آلی

Organic 

carbon 

(%) 

 سیلت

Silt 

(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 شن

Sand 

(%) 

بافت 

 خاك

Soil 

texture 

0.48 7.2 55.5 194 653 0.35 56 23 21 
Silty-

loam 

 

 کارتگیری تعداد ب ر در بوته، به طور تصادفی از هار برای اندازه

نمونه انتخاب شد ر تعداد ب ر موجود در بوته شمار  شاد ر  9 تعداد

 عنوان تعداد ب ر در بوته در نظر گرفته شد.هها بمیانهین آن

 (CGR) برای محاسهه مقادیر شاخ  سرعت رشد محصاول

 (.Karimi and Azizi, 1994) گردید هاستفاد 1از معادله 

 GA1T-2/T1W-2=(WCGR/1*(            (     2معادله ) 

T1: گیااری ارلزمااان نمونااه ،T2: گیااری درمزمااان نمونااه، 

:W1گیری ارلرزن خشک گیاه در نمونه ، :W2 رزن خشک گیاه

 .سطح زمین: GA، گیری درمدر نمونه

 Rouphael ؛K=0/72) ضریب خاموشی نور سپس با استفاده از

and Colla, 2005)  ر تغییرات شاخ  سطح بارگ در طاول فصال

بارای ( absF) کسر تشعش  ج ب شاده 1 رشد ر با استفاده از معادله

 .محاسهه گردید 9توسط معادله  هر ررز از فصل رشد

 k*LAI)-exp (-= 1absF                             (3 معادله)

برای عرض جغرافیایی  (t0tI) تشعش  ررزانه خورشیدی میزان

مشهد به رر  ارائه شده توساط خودریاان ر فاان لاار محاساهه 

سپس این مقادیر بر اساس  (.Nasiri-Mahallati, 2000) گردید

های ایستهاه هواشناسی مرکز ساعت آفتابی استخراج شده از داده

میازان کال شناسای خراساان رضاوی اصالاح ر در نهایات اقلیم

 1توسط معادلاه  (absI) تشعش  ج ب شده ررزانه توسط کانوپی

 .محاسهه شد

 absF*tot= IabsI                                       (   4)معادله 

از طریاق محاساهه  (g. Mj-1) در پایان کاارایی مصارف ناور

شیب خط رگرسیون بین تشعشا  تجمعای جا ب شاده توساط 

تخماین زده ( g.m-2) رزن خشک گیااه ر کل( Mj.m-2) کانوپی

 9معادلااه از ( .d.1-gg-1) ساارعت رشااد نسااهیشااد. همهنااین 

 محاسهه شد.

 1T-2)/T1LnW-2(LnW = RGR               (   5 )معادله

به این علت که رشد گیاه بر اسااس درجاه حارارت اسات ر 

تار از ساال ک مرحله رشدی گیاه در یک سال زردممکن است ی

 افتد. به همین منظور از درجه ررز رشد استفاده شاددیهر اتفا  

(Amador-Ramirez, 2002:) 

GDD (  3 )معادله = ∑_di^dn▒[((Tmax + Tmin)/2) − Tb] 

حداکثر دماای  :maxT، درجه ررز رشد :GDD در این معادله

 ام بعاد از کاشات ر nررز  :di، حداقل دمای ررزاناه :minT، ررزانه

bT: باشندگراد( میدرجه سانتی 41) درجه حرارت پایه. 

سازی ر خشک کردن رای محاسهه درصد ررغن، پس از پاکب

 ب رها، استخراج ررغن به رر  زیر انجام شد:

ر ساپس  رسیله آسیاب خارد شادههب شدههای خشک نمونه

ههازان در دساتهاه -N گیری با حلاالبرای ررغنگرم  50 میزان

سااعت قارار  3 مادتباه گراددرجه سانتی 35دمای  درسوکسله 

 ررغان نیتاوز با. پس از آن حلال موجود را جدا کرده ر شد داده
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 ,.Amin et al) میزان درصد ررغان محاساهه شاد هآمددستهب

2019.) 

(، چهار یاا RWCمحتوای نسهی آب برگ )گیری برای اندازه

متر بر  داده شده ر توزین سانتی 4پنج قطعه برگ تازه به قطر 

ها در یک ظرف حاری آب مقطر در سپس نمونه (،FW) گردیدند

 1دستهاه انکوباتور در تاریکی به مادت چهاار سااعت در دماای 

 در آخر(، TWگراد قرار گرفتند ر درباره رزن شدند )درجه سانتی

گراد درجه سانتی 51ساعت در آرن با دمای  51ها به مدت نمونه

محتاوای نساهی آب (. DWتاوزین شادند ) مجدداًر  قرار گرفته

 Valivand and) محاساهه شاد 5بارگ باا اساتفاده از معادلاه 

Amooaghaie, 2021). 

 RWC=(FW-DW /TW-DW)              (     5)معادله 

 هاای مختلاف باا اساتفاده ازگیاریهای حاصل از اندازههددا

 قارار گرفات رتجزیاه ر تحلیال آمااری مورد  SAS 9.4افزار نرم

حاداقل تفاارت با استفاده از آزماون  یانهینم یساتمقاچنین هم

جهات  .انجام شاد در سطح احتمال پنج درصدر  LSDدار معنی

 GraphPad ر   SigmaPlot 12.5 هایافزاررسم نمودارها از نرم

Prism 7 .استفاده گردید 

 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه

تیمارهای آبیاری ر مالچ بار عملکارد داناه کادر  اثر متقابل 

شد )جدرل دار پوست کاغ ی در سطح احتمال پنج درصد معنی

درصاد نیااز آبای گیااه ر  59از تیماار  (. بیشینه عملکرد داناه9

 455باا ساطح  داریدست آمد که اختلااف معنایکاربرد مالچ به

نداشت. کمینه عملکرد دانه از تیمار  مالچ درصد نیاز آبی ر دارای

درصادی نساهت باه  59ر بدرن مالچ با افات  درصد نیاز آبی 95

درصد نیاز  95ر  59دست آمد. در سطوح حداکثر میزان تولید به

ر  9/15استفاده از مالچ موجب افزایش عملکرد دانه به میزان  آبی

 درصاد نیاز اساتفاده از 455درصد شد. در سطح آبیااری  5/59

درصادی عملکارد داناه نساهت باه عادم  15مالچ سهب افزایش 

(. 1دار نهود )جدرل استفاده از مالچ شد، رلی از نظر آماری معنی

استفاده از مالچ ر انجام آبیاری کامل باعث جهران کمهاود آب در 

تواناد باه رسایله کااهش تعاداد گیاه شده که این کمهود آب می

داناه در میاوه شاود ر در  های بنیادی، باعث کاهش تعادادسلول

 ,.Daneshian et al) نتیجه عملکرد دانه در گیاه را کاهش دهد

قاین نیاز محق دسات آماده توساط ساایربا نتاایج به که (2010

واد فتوسنتزی (. کاهش مHossein zadeh, 2011) داردمطابقت 

تارین دلایال کااهش مورد نیاز برای رشاد جناین ر با ر از مهم

باشاد. شرایط رجود تنش خشاکی در گیااه مایعملکرد دانه در 

دهای ساهب بیشاتر شادن ی گالفراهم بودن رطوبت در مرحله

شاود ر ماواد فتوسانتزی ها در گیاه مایشدن دانه زمان پرمدت

در نتیجاه ر شاود بیشتری برای اختصاد دادن به دانه فراهم می

 نتاایج .(Ullah et al., 2002) یابدعملکرد دانه گیاه افزایش می

 تخام کادری اهیارری گ ( کاهNaimi et al., 2012) یآزمایشا

 دهایدر مرحله گل یکه تنش خشک نشان داد ،شد کاغ ی انجام

چناین . هامشاودمایرزن داناه  رتعاداد دار باعث کاهش معنای

تواند افزایش عملکرد دانه در نتیجه استفاده از مالچ پلاستیکی می

دلیل کم شدن میزان آب تهخیر شده از سطح خاک، نههداری  به

نتایج بیشتر رطوبت در خاک ر افزایش تعادل دمایی خاک باشد. 

 نشاان دادگنادم  گیاه رری (Glab and Kulig, 2008) بررسی

تواناد از کااهش عملکارد داناه در گیااه که استفاده از مالچ مای

 جلوگیری کند.

 

 بوتهتعداد دانه در 

تعداد داناه در بوتاه  صفت متقابل تیمار آبیاری ر مالچ براثر 

. بیشترین تعاداد داناه (1ل جدر) دار بودمعنیدرصد  9در سطح 

درصد نیاز آبی گیاه ر کاربرد ماالچ  59در بوته در شرایط آبیاری 

چنین کمترین تعداد دانه در بوته در شرایط آبیاری همدیده شد، 

درصاد ر  59کاه آبیااری  باودر بادرن ماالچ  درصد نیاز آبی 95

درصد افزایش تعداد دانه در بوتاه را  94استفاده از مالچ به مقدار 

 ایجااد کارد ر عدم استفاده از ماالچ درصد نیاز آبی 95نسهت به 

درصد نیاز آبی گیاه ر کاربرد  59چنین در شرایط هم. (9)جدرل 

 45مالچ نسهت به همین میزان آبیاری بدرن کاربرد ماالچ مقادار 

-درصد افزایش تعداد دانه در بوته دیده شد که ایان مهام نشاان

دار رجود مالچ در افزایش تعداد داناه در ی اثربخشی معنیدهنده

دهد کاه کااهش مقادار مطالعات مختلف نشان می باشد.بوته می

ر علت اصلی این  گرددآبیاری باعث کاهش تعداد دانه در بوته می

باشاد امر کاهش تولید ماواد فتوسانتزی در اثار تانش آبای مای

(Abbasi et al., 2017) در این مطالعه مشاهده شد که بارجود ،

کاهش میزان آبیاری، افزایش در صفت تعداد دانه در بوتاه دیاده 

د؛ زیرا رجاود ماالچ باشمالچ میشد که علت اصلی این امر رجود 
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هاای گیر علفچنین کاهش چشمرفت آب ر همباعث کاهش هدر

نهایات ر در( Ngouajio et al., 2005)شاود هرز در مزرعه مای

 باشاد.نیاز به رقابت گیاه برای دریافت مواد غ ایی از زماین نمای

 شادگزار  ( Nekookhoo and Fallah, 2018آزمایش ) طهق

داری رطوبات باه مادت بیشاتری در عث نههتواند باکه مالچ می

های هرز، رقابت گیااه چنین به علت کاهش علفخاک شده ر هم

شود ر سپس تعداد دانه در میوه برای دریافت مواد غ ایی کم می

 یابد.با رجود تنش رطوبتی افزایش می
 

 ثیر آبیاری و مالچپوست کاغذی تحت تأ کدوو کیفیتی  رشدی هایشاخصآنالیز واریانس حداکثر  -2ل جدو
Table 2- Analysis of variance maximum growth and quality indices for Cucurbita pepo affected by irrigation and mulch 

محتوای نسبی 

 آب برگ

RWC 

سرعت رشد 

 نسبی

CGR 

سرعت رشد 

 محصول

RGR 

 درصد روغن

Oil 

 تعداد دانه

Number of 

seed 

 عملکرد دانه

Seed yield 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

Source of variations 

17.2 0.000027 4.18 0.315 22.9 13465 2 
 تکرار

Replication 

**621 *0.0017 **208 **9.76 **5551 **2038295 2 
 (A)آبیاری

Irrigation(A) 

10.9 0.00012 2.91 0.066 15.8 53823 4 
 خطای اصلی

The main plot error 

**374 0.00016 **50.0 **1.86 **1682 **944193 1 
 (B) مالچ

Malch(B) 

54.1 0.00046 **41.0 **6.41 *98.7 *172059 2 A*B 

2.33 0.0006 9.97 0.177 47.5 26948 6 
 خطای فرعی

The sub plot error 

4.43 10.3 11.2 2.43 5.85 17.1  
 تغییراتضریب 

CV (%) 
 داراحتمال یک ر پنج درصد ر غیر معنیدار در سطح : به ترتیب معنیnsر *  **،

**,* and ns are significant at 1 and 5% probability levels and non-significant, respectively 

 

 درصد روغن

درصاد بار اثر متقابل تیمارهای آبیاری ر مالچ پلاستیکی 

نتاایج  .(1 جادرلدار باود )ررغن در سطح یک درصد معنای

در شارایط تیماار مقایسه میانهین نشان داد که درصد ررغن 

بود نیاز آبی به همراه رجود مالچ بیشترین مقدار درصد  455

ماالچ ود ر رجا درصاد 59که این مقدار با شارایط نیااز آبای 

 59با تیمار ر این امر نشان داد که داری نداشت اختلاف معنی

توان باه بیشاینه مقادار میمالچ  استفاده از نیاز آبی ر درصد

 95کمینه مقادار درصاد ررغان باا  .درصد ررغن دست یافت

)جدرل  نیاز آبی ر بدرن رجود پوشش مالچ حاصل شد درصد

درصااد نیاااز آباای ر  59نتااایج نشااان داد کااه در شاارایط . (9

درصد افزایش درصد  91/43استفاده از پوشش مالچ به مقدار 

رجاود درصاد نیااز آبای ر بادرن  95ررغن نسهت به شرایط 

نتایج مقایسه میانهین نشان چنین پوشش مالچ دیده شد. هم

درصد نیاز آبی ر استفاده از مالچ مقدار  95داد که در شرایط 

درصد بیشتر از زمانی اسات کاه در  49ررغن موجود در ب ر 

)جدرل  همین شرایط نیاز آبی رلی از مالچ استفاده نشده است

ی رشادی شود طاول دررهشرایط تنش رطوبتی باعث می. (9

شادن داناه را  امر زمان کافی برای پرگیاه کاهش یابد ر این 

کند. این موضوع باعث کاهش مقدار درصاد ررغان در کم می

دهد کاه رجاود اما نتایج این آزمایش نشان می گردد؛ب ر می

داری کاهش داده ثر کاهشی را در گیاه به طور معنیمالچ این ا

درصاد نیااز آبای ر  59در شارایط  ر مقدار درصد ررغن با ر

داری نیاز آبی تفاارت معنای درصد 455رجود مالچ با شرایط 

( Khodaei et al., 2017)ی این نتایج با نتایج مطالعهندارد. 

 مشابه بود.ررغن گیاه آفتابهردان  میزانارتهاط با اثر مالچ بر 

بار  رناگتیرهتأثیر مالچ پلاستیک  دیهر تحقیقیچنین در هم

گیاه کدر پوست کاغ ی مورد  رشدی ر عملکردیهای ریژگی

بیشاترین عملکارد ر مشااهده شاد کاه  قرار داده شدبررسی 

 ,.Abbasi et al) باوداساتیک پل تیمار مالچ مربوط بهررغن 

2016.) 
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 کدو پوست کاغذی و کیفیتی های رشدیحداکثر شاخصبر و مالچ آبیاری  میانگین اثرات متقابلمقایسه  -3 جدول

Table 3- Mean comparison of interaction effects of irrigation and mulch on maximum growth and quality indices of Cucurbita pepo 
محتوای نسبی 

 آب برگ

RWC 

)%( 

سرعت رشد 

 نسبی

CGR 

)1-.day1-(g.g 

سرعت رشد 

 محصول

RGR 
)1-.day2-(g.m 

 درصد روغن

Oil 
)%( 

تعداد دانه در 

 بوته

Number of 

seed 

 عملکرد دانه

Seed yield 

)1-(kg.ha 

 سطوح تیمارها

Levels of treatments 

 پلاستیکی مالچ

Plastic mulch 

 آبیاری

Irrigation 

84.7a 0.082ab 16.2ab 39.1a 223b 1414ab 
 رجود مالچ

Mulch 
100% 

75.1b 0.070bc 14.7b 37.2ab 211c 1233b 
 عدم رجود مالچ

No mulch 

75.2b 0.093a 18.3a 38.9a 239a 1695a 
 رجود مالچ

Mulch 
75% 

67.3c 0.092a 10.7c 36.1b 197d 859c 
 عدم رجود مالچ

No mulch 

64.3c 0.061c 5.32d 36.7b 180e 470d 
 رجود مالچ

Mulch 
50% 

51.1d 0.056c 4.24d 32.5c 165f 114e 
 عدم رجود مالچ

No mulch 
 داری ندارند.سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنیدر  LSDهای دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون میانگین *

*Mean within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD test at 0.05probability level 

 

 (CGR) سرعت رشد محصول

 هاای رشادیترین شاخ مهمیکی از سرعت رشد محصول 

 باشد. سرعت رشاد محصاولمی گیاه جهت تجزیه ر تحلیل رشد

راحاد ساطح  افزایش رزن خشک یک اجتمااع گیااهی در بیانهر

طاور رسایعی در تجزیاه ر هباشاد ر بامزرعه ر در راحد زمان می

گ شت زمان ر  که باشود کار گرفته میهتحلیل رشد محصولات ب

رشد گیاه افزایش یافته ر پاس از رسایدن باه حاد نهاایی خاود 

 (.Rahnma, 2007یابد )کاهش می

تغییارات رشاد محصاول در تیمارهاای نتایج نشان داد کاه 

کاه در تماامی طاوریباه کندمیمختلف از ررند مشابهی پیرری 

درجه ررز  4458ها حداکثر سرعت رشد محصول در مرحله تیمار

سارعت رشاد محصاول ررناد  رشد به دسات آماد ر پاس از آن

 ,Karimi and Siddique)محققاین  (.4کاهشی داشت )شکل 

( بیان کردند این ررند به دلیل افزایش تدریجی سطح برگ 1991

ر فرایند ج ب تشعش  خورشید در ارایل فصل رشد ر در نتیجاه 

باشد ر باا گ شات ش سرعت تجم  ماده خشک در گیاه میافزای

هاا ر به حد نهایی خود با پیار شادن بارگ زمان، پس از رسیدن

شاود. محصاول کام مایرعت رشاد کاهش فتوسنتز خاال ، سا

توان گفت که بالا بودن میزان تنفس نسهت به فتوسنتز جاری می

ث کااهش شادیدتر سارعت رشاد در مراحل انتهاایی رشاد باعا

 شود.محصول می

اثر متقابل تیمارهای آبیاری ر مالچ پلاستیکی بر سرعت رشد 

(. 1دار شاد )جادرل حصول در سطح احتمال یک درصد معنایم

پلاستیکی در سطوح مختلف آبیاری باعث افزایش استفاده از مالچ 

داری در حاال اختلااف معنایمحصول شاد باا ایانسرعت رشد 

درصد ایجاد نکرد. بالااترین سارعت  95ر  455تیمارهای آبیاری 

درصاد آبیااری ر دارای ماالچ  59رشد محصول متعلق به تیماار 

بود. اساتفاده  گرم بر متر مرب  بر ررز 9/48پلاستیکی با میانهین 

درصاد داشات ر  59ثیر را بار تیماار آبیااری از مالچ بیشترین تأ

کمترین  درصد افزایش داد ر 3/14سرعت رشد محصول را در آن 

درصاد افازایش داشات.  1/8آبیااری باا  455ثیر را بار تیماار أت

هاای مختلاف زان سرعت رشد محصول در بین تیمارکمترین می

گرم بر متر  1/1های ی با میانهیندرصد آبیار 95مربوط به تیمار 

افزایش آب موجود در دسترس گیااه  (.9مرب  بر ررز بود )جدرل 

باعث افزایش میزان سطح برگ، افزایش فتوسنتز ر پیری دیررس 

نسهت به تیمار بدرن آبیاری ر در نتیجاه افازایش سارعت رشاد 

-Goldani and Rezvani) گاارددمحصااول در گیاااه ماای

Moghadam, 2006 .) 

 

 (RGR) سرعت رشد نسبی

گر رزن خشک اضافه شده نساهت سرعت رشد نسهی نمایان 

اماا باا  اسات؛ مشاخ  به رزن خشک ارلیه در یک فاصله زمانی
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ی یک سارعت رشاد ثابات در طاول یاک کنندهحال توصیفاین

ای تواند باا مقاادیر لحظاهنیست ر می چهارچوب زمانی مشخ 

RGR ( متفاارت باشادSarmadnia and Kouchaki, 2006.) 

توان متغییر اصلی برای سرعت رشاد نساهی یاا سطح برگ را می

آن در نظر گرفت افزایش رزن گیاه به ازای هر راحد از رزن قهلی 

 ی خشاک آن رل مادهتوان بر حسب افزایش کر رشد گیاه را می

زمینای ر های دخیل در کسب منااب  زیرتخصی  مواد بین اندام

 (.Kouchaki et al., 2005تحلیل نمود )هوایی تجزیه ر 

 

 
 روند تغییرات سرعت رشد محصول -1 شکل

Figure 1- The trend of crop growth rate 

 

 
 روند تغییرات سرعت رشد نسبی -2 شکل

Figure 2- The trend of relative growth rate 
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شاود ررناد تغییارات مشااهده مای 1طور که در شکل همان

یاباد ر در سرعت رشد نسهی با افازایش سان گیااه کااهش مای

چناین رساد. هامترین میزان خود میانتهای فصل رشد به پایین

هاای مختلاف باا شود که تفارت موجاود باین تیماارمشاهده می

در ارایال درره  RGRیابد. به طور کلای گ شت زمان کاهش می

رشدی گیاه به دلیل نفوذ بیشتر ناور باه داخال کاانوپی گیااه ر 

نتیجاه میازان ردیهار ر دها بار رری یاکاندازی کمتر برگسایه

تر دارای مقدار بیشتری است. کاهش میزان سارعت تنفس پایین

سن گیاه توساط ساایر محققاین نیاز  رشد نسهی گیاه با افزایش

محققاین  چناین(. هامSarhadi et al., 2010د شده است )ییتأ

که یکی از دلایل کاهش سرعت رشد نساهی در طای  بیان کردند

هاای فتوسانتز کنناده باه فصل رشد کاهش نساهت باین انادام

فتوسنتزی ر کم شدن قادرت فتوسانتزی گیااه در های غیراندام

 (.Mohammadi, 1998باشد )راحد سطح می

آبیاری ر مالچ پلاستیکی بر حداکثر سرعت رشد اثر متقابل تیمار 

(. با ایان 1داری نشد )جدرل از نظر آماری دارای اختلاف معنی نسهی

درصاد آبیااری ر دارای  59 رجود در بین تیمارهاای مختلاف ساطح

ز، بیشاترین سارعت رشاد گرم بر گرم در رر 559/5مالچ با میانهین 

گارم  593/5درصد آبیاری ر بدرن مالچ با میانهین  95 نسهی ر سطح

بر گرم در ررز، کمترین میزان سارعت رشاد نساهی را دارا بودناد. در 

تمام سطوح آبیاری استفاده از مالچ پلاستیکی باعث افازایش سارعت 

سهب افازایش پلاستیکی استفاده از مالچ (. 9رشد نسهی شد )جدرل 

افزایش میازان آب موجاود  آب موجود در دسترس گیاه شده که این

هاا ر در خیر در پیری برگسنتز، تأدر دسترس گیاه باعث افزایش فتو

 (.Shabiri et al., 2007شاود )نتیجه افزایش سرعت رشد نسهی می

( در طاای تحقیقااات خااود Sivakumar et al., 2001)محققااین 

ی گیاه با کم شادن میازان آب در که سرعت رشد نسه کردندگزار  

ه افزایش میزان تنفس گیاه ر درجه حرارت گیا گیاه به دلیلدسترس 

کردند که سطح برگ یک فاکتور مهام  بیانچنین د. همیابکاهش می

تانش در ج ب کربن هوا بوده ر تغییر در میزان سطح برگ به دلیال 

 د.شواتی در سرعت رشد نسهی گیاه میخشکی باعث تغییر

 

 (RWC) محتوای نسبی آب برگ

نتایج تجزیه راریانس نشاان داد کاه اثارات سااده آبیااری ر 

نسهی آب برگ در سطح یاک درصاد استفاده از مالچ بر محتوای 

حالی است که اثرات متقابل درصد آبیااری  دار بود ر این درمعنی

(. نتاایج مقایساه 1دار نشد )جادرل مالچ برای این صفت معنیر 

العاه بار ایان صافت در هین اثرات ساده تیمارهای ماورد مطمیان

محتاوای نساهی آب بارگ در شارایط نشان داد که  1ر  9شکل 

 تانش شادید( ر در شارایط 35/81)بیشاینه مقادار  بدرن تنش

چنااین نتااایج . هاام(9)شاکل  را داشاات (99/31کمیناه مقاادار )

مقایسه میانهین نشان داد که در حضور مالچ مقدار محتاوای آب 

در (. 1ه از ماالچ باود )شاکل نسهی بیشتر از شرایط عدم اساتفاد

رری در گونه جعفاری نشاان  (Mousavi et al., 2016) مطالعه

دادند که صفت محتوای نسهی آب برگ در شرایط تنش رطوبتی 

نیاز آبی بیشترین مقادار را  درصد 455کاهش یافته ر در شرایط 

داشت. با خارج شدن آب از خاک ر عدم جهاران آب خررجای از 

یابد ر بنابراین نیاز رطوبتی خاک، آب در دسترس گیاه کاهش می

مین تاأ ر تعار  در اثار تهخیار گیاه منطهق باا میازان اتلااف آن

هاای سالول ر این امر باعث کاهش فشار تورژسانس درشود نمی

میزان محتوای نساهی آب بارگ کااهش  شود ر نهایتاًگیاهی می

 ,.Lowlor and Cornic, 2002; Khorshidi et alیاباد )مای

شاود اثار تانش ، با این رجود استفاده از مالچ باعاث مای(2002

رطوبتی کاهش یابد ر بنابراین مقدار محتوای نسهی آب بارگ در 

درصاد  41درصد نیاز آبی بدرن رجاود ماالچ حادرد  95شرایط 

 کمتر از زمانی بود که از مالچ استفاده شد.
 

 (RUE) کارایی مصرف نور

کاهش میزان آبیاری سهب کاهش کارایی مصرف نور در گیاه شد 

 59درصد باه  455که کاهش میزان آب آبیاری از سطح طوریبه

درصد نیاز آبی گیاه، میزان کارایی مصارف  95درصد ر سپس به 

نور را در تیمارهای مالچ پلاستیکی به صورت مستقیم کاهش داد 

گرم ماده خشاک  51/5ر سپس به  99/4به  95/4ر به ترتیب از 

 بر مهاژرل رسید. 

الف( کارایی مصرف ناور را در تیماار تانش شادید  5شکل )

ز ماالچ پلاساتیکی آبیاری تحت تأثیر اساتفاده ر عادم اساتفاده ا

دهد. استفاده از مالچ پلاستیکی در تیماار تانش شادید نشان می

آبیاری باعث افزایش شیب کارایی مصارف ناور در گیااه شاد. در 

انتهای فصل رشد گیاه، شیب ررند کارایی مصارف ناور در تیماار 

دارای مالچ پلاستیکی نسهت به تیمار بدرن مالچ افزایش بیشتری 

ی مصرف نور در تیمار بدرن ماالچ پلاساتیکی داشت. میزان کارای

گرم ماده خشک بار مهااژرل ر در تیماار دارای ماالچ  51/5برابر 
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گرم ماده خشک بر مهاژرل باود. همهناین  85/5پلاستیکی برابر 

میزان تشعش  ج ب شده در تیمار بدرن ماالچ پلاساتیکی برابار 

مهاژرل بود.  989مهاژرل ر در تیمار دارای مالچ پلاستیکی  918

اختلاف بین شیب کارایی مصرف نور مشاهده شده در بین تیماار 

استفاده از مالچ ر عدم استفاده از مالچ پلاستیکی در سطح آبیاری 

درصد نیاز آبی گیاه بیشتر از سایر سطوح آبیاری بود ر به این  59

ترین تأثیر خود را در معناست که استفاده از مالچ پلاستیکی بیش

ب(. اختلاف باین  9درصد گ اشته است )شکل  59 آبیاریتیمار 

ررند تغییرات ماده خشاک باه ازای میازان تشعشا  فتوسانتزی 

تجمعاای در بااین تیمااار دارای مااالچ پلاسااتیکی ر باادرن مااالچ 

پلاستیکی در طول فصال رشاد افازایش یافتاه ر در ایان ساطح 

مالچ  آبیاری بیشترین مقدار کارایی مصرف نور را تیمار استفاده از

 ب(. 9 گرم ماده خشک بر مهاژرل دارا بود )شکل 51/4با میزان 
 

 

 
 مقایسه میانگین اثرات ساده محتوای نسبی آب برگ در کدو پوست کاغذی تحت تأثیر سطوح آبیاری -3شکل 

Figure 3- Mean comparison of simple effects RWC for Cucurbita pepo affected by irrigation 

 

 
 ثیر  مالچدر کدو پوست کاغذی تحت تأ نسبی آب برگمیانگین اثرات ساده محتوای  همقایس -0ل شک

Figure 4- Mean comparison of simple effects RWC for Cucurbita pepo affected by mulch 
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. نده کارایی مصرف نور است(دهنتزی تجمعی )شیب خط رگرسیون نشانتشعشع فعال فتوس نمودار ماده خشک تجمعی به عنوان تابعی از -5شکل 

 تنش شدید، شکل ب: تنش ملایم، شکل ج: بدون تنش شکل الف:

Figure 5- Total dry matter as a function of cumulative photosynthetically active radiation (Slope of the regression line represents the 

radiation use efficiency). Figure A: High stress, Figure B: Mild stress, Figure C: no-stress. 

 

دهناده ررناد تغییارات رزن خشاک گیااه ج( نشان 9شکل )

نسهت به میازان تشعشا  فعاال فتوسانتزی تجمعای در ساطح 

باشد. ررند تغییرات در بین ساطوح نیاز آبی گیاه می 455آبیاری 

دارای مالچ ر بدرن مالچ پلاستیکی از اختلاف بسیار کام ر جزئای 

برخوردار بود ر تیمار دارای مالچ پلاستیکی میزان مااده خشاک، 

میزان تشعش  فعال فتوسانتزی تجمعای ر کاارایی مصارف ناور 

شات. کااهش بیشتری نسهت به تیمار بادرن ماالچ پلاساتیکی دا

میزان آب آبیاری ر عدم استفاده از مالچ در زراعات گیااه ساهب 

بررز تنش خشکی شده ر تحت تنش خشکی ج ب تشعش  فعال 

چناین کاارایی مصارف ناور باه دلیال فتوسنتزی در گیاه ر هام

یابد ها کاهش میمحدردیت گستر ، پژمردگی ر پیهیدگی برگ

(Earl and Davis, 2003.) 
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  یی کلگیرنتیجه

رژیاام آبیاااری ر مااالچ  بااه طااور کلاای نتااایج نشااان داد کااه

هاای رشادی ر عملکاردی داری بر ریژگیثیر معنیپلاستیکی، تأ

اسااتفاده از مااالچ  گیاااه دارریاای کاادر پوساات کاغاا ی داشااتند.

رنگ در بیشتر صفات ارزیابی شده در این آزمایش پلاستیکی تیره

در تماام ساطوح نسهت به تیمار عدم استفاده از مالچ پلاساتیکی 

نتاایج چناین هام آبیاری به عنوان تیمار برتر قابل معرفی اسات.

، سارعت رشاد عملکارد داناه، تعداد داناه در بوتاهنشان داد که 

ر کاارایی  ، محتوای نسهی آب بارگمحصول، سرعت رشد نسهی

رطوبت در دسترس گیاه قرار دارد. ثیر شدت تحت تأمصرف نور به

گیااه ر اساتفاده از ماالچ پلاساتیکی  انجام آبیاری بر اساس نیااز

باعااث افاازایش میاازان  تاانش خشااکیط خصااود در شاارایهباا

ر  کارایی مصرف نور در گیااه شاد ر ، کیفیتیهای رشدیشاخ 

درصد  59تیمار در  گیری شدههای اندازهبیشترین میزان شاخ 

 .مشاهده شدآبیاری ر دارای مالچ پلاستیکی 

 

 گزاریسپاس

 اعتهاارات معارنات پژرهشای دانشاهاهطارح از محال  هزینه

رسایله تأمین شاده کاه بادین 99559به شماره فردرسی مشهد 

 شود.می قدردانی
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Abstract 

Introduction: In most developed nations, pumpkin-naked seed (Cucurbita pepo convar. Pepo var. 

Styriaca) is regarded as one of the most important and valuable plants in the pharmaceutical 

industry. In traditional and modern medicine, pumpkin-naked seed oil is used to treat a variety of 

diseases, including prostate hypotrophy, prevention of irregular heart contractions, and treatment of 

intestinal worms, as well as gastritis, atherosclerosis, decreased blood cholesterol, and decreased 

risk of bladder and kidney stones. Due to the fact that the environmental conditions for the growth 

of this plant are rarely optimal and the plants are subjected to a variety of stresses due to the 

influence of living and nonliving factors, plant yield is diminished relative to plant growth potential. 

The most significant non-living stress on plant growth and yield is typically drought, especially in 

arid and semiarid regions of the world such as Iran. About half of the world's agricultural lands are 

affected by drought stress. Drought stress has caused significant damage to the agricultural sector. 

Due to the importance of irrigation water in agriculture and the impact of drought stress on crop 

growth and yield, methods should be implemented to prevent water loss and improve the 

management of water resources in agriculture, which mitigates the effects of drought stress to some 

extent. Among these techniques is the use of plastic mulch. The use of plastic mulch in the 

cultivation of agricultural products for the purpose of increasing soil moisture by reducing the 

amount of sunlight reaching the soil surface and preventing water evaporation, reducing weeds in 

the field, and minimizing the damage caused by certain pests. Some crop yields have increased in 

agriculture throughout the world. This experiment was conducted to determine the effect of 

different irrigation levels and the use of plastic mulch on pumpkin-naked seed yield and yield 

components, growth indices, light consumption efficiency, and oil content as the most important 

quality traits. 

Materials and Methods: This study was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi 

University of Mashhad, during 2015-2016 growing season using a split plot design based on 

randomized complete blocks with three replications. The treatments consisted of three irrigation 

levels (50, 75, and 100 percent water demand) as the main plot and two mulch surfaces (presence 

and absence of mulch) as the subplot. At the end of the growing season, yield and its components 

were evaluated. 

Results and Discussion:  The use of plastic mulch for non-stress irrigation (irrigation 100percent 

water requirement) increased the number of seeds per plant by 5.7% and the relative water content 

of leaves by 12.8%, but had no significant effect on other traits. However, under mild stress 

conditions (irrigation of 75% of water requirement), all studied traits except relative growth rate 
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increased, with grain yield (97.3%) having the greatest effect. Also, under conditions of severe 

stress (irrigation of 50% of water requirement), the use of plastic mulch had the greatest effect on 

grain yield (312%) but no effect on crop growth rate or relative crop growth rate. 

Conclusion: In general, the results indicated that maintaining soil moisture and irrigation based on 

the plant's water requirements can play a significant role in enhancing pumpkin growth and yield. In 

addition, it was observed that irrigation at 75% of the plant's water requirement and the use of 

plastic mulch produced the greatest yield, light consumption efficiency, growth indices, and oil 

content. Therefore, the use of plastic mulch is an effective method for reducing the amount of water 

a plant consumes in conditions of dehydration. 

Keywords: Drought stress, Product growth rate, Radiation use efficiency, Relative growth rate, 

Relative leaf water content 

 


