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  و عملکرد  شناسی ریختاثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات 
  )Cucurbita pepo var. Styriaca( کدو پوست کاغذي

  
  3غالمرضا حیدري و 2رو شیوا خالص*، 1یعقوب شاماري

  ، ارشد اگرواکولوژي، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران آموخته کارشناسی دانش1
  ، استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران2

   دانشگاه کردستان، سنندج، ایران اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي،دانشیار گروه زراعت و 3
  11/10/1398؛ تاریخ پذیرش: 18/06/1398تاریخ دریافت: 

  1چکیده
کدوي گیاهان دارویی گزینه مناسبی براي انتخاب هستند.  ،در دوره گذار از کشاورزي متداول به کشاورزي پایدار سابقه و هدف:
آن براي پیشگیري و  روغن دانهباشد که ) یکی از گیاهان دارویی مهم میCucurbita pepo var. Styriaca( پوست کاغذي

باشد.  مؤثر است، تاریخ کاشت میگیاهان دارویی که بر عملکرد و کیفیت  عواملییکی از سرطان پروستات کاربرد دارد.  درمان
 با حاضرمطالعه بنابراین باشد. کشاورزي پایدار می شناختی بومدستیابی به اهداف در  ثرؤم هايیکی از راهکارنیز کاربرد مالچ 

  شد. اجرا و پوست کاغذي طراحی يکدو زراعی و عملکرداثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات  ارزیابی هدف
  

تحقیقاتی  در مزرعهدر سه تکرار،  عاملهاي کامل تصادفی با دو   صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایش به ها: مواد و روش
 عامل و )ماهخرداد 15ماه و  اردیبهشت 30(دو تاریخ کشت  اول عاملبه اجرا درآمد.  1394-95سال زراعی دانشگاه کردستان طی 

(مالچ پالستیک شفاف، مالچ پالستیک مشکی، مالچ کاه و کلش گندم، مالچ زنده شبدر و تیمار بدون مالچ) بود.  نوع مالچ پنجدوم 
، عملکرد دانه، عملکرد عملکرد میوهدانه،  وزن هزار ،قطر میوه ،میوه در بوته، تعداد تعداد دانه در میوهگیري شده شامل  اندازهصفات 
  .ندمورد ارزیابی قرار گرفت روغنعملکرد  و درصد روغن دانهشامل صفات مربوط به کیفیت دانه  و توده زیست

  

میوه در ، تعداد داري بر صفات تعداد دانه در میوهاثر معنی ،مختلف مالچآزمایش نشان داد تیمارهاي تجزیه واریانس نتایج  ها: یافته
گیاه داروئی کدو پوست کاغذي و عملکرد روغن  درصد روغن دانه، توده زیست، عملکرد دانه، عملکرد عملکرد میوه ، قطر میوه،بوته

اثر متقابل مالچ و تاریخ دار تعداد میوه در بوته، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن گردید. تاریخ کاشت سبب افزایش معنی داشت.
بر اساس که  طوري گردید، بهدار  معنی ته، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغنکشت نیز براي صفات تعداد میوه در بو

گرم در  9/44درصد و  02/40گرم در مترمربع،  2/112عدد،  82/1(ترتیب  بهاین پارامترها  قادیرترین م بیشها مقایسه میانگین داده
ترین آن مربوط به تیمار شاهد و تاریخ  مشکی حاصل شد و کم مالچ پالستیکماه و  در تیمار ترکیبی تاریخ کشت اردیبهشت) مربع متر

ترین تعداد دانه در میوه، عملکرد میوه و عملکرد  . بیشنگرفتقرار  تیمارهاکدام از  ثیر هیچأت دانه تحتماه بود. وزن هزار کشت خرداد
  پالستیک شفاف در یک گروه آماري قرار داشت. مالچ مربوط به مالچ پالستیک مشکی بود که با  توده زیست
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میوه، عملکرد عملکرد  مانندواند در بهبود خصوصیات کمی تنتایج این پژوهش نشان داد مالچ و تاریخ کاشت می گیري: نتیجه
ماه و مالچ پالستیک مشکی سبب  اردیبهشت تاریخ کاشتتیمار کلی،  طور به ثر باشد.ؤکدو پوست کاغذي م دانه و عملکرد روغن

   اه داروئی کدو پوست کاغذي گردید.عملکرد و اجزاء عملکرد گی صفاتافزایش میزان 
  

    دارویی، مالچ پوست کاغذي، کشاورزي پایدار، گیاهانکدو  کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
افزون گیاهان دارویی در  با توجه به استفاده روز

ویژه در  گیاهان بهاین جهان، اهمیت کشت و پرورش 
 .گردد تر آشکار می ، بیششناحتی هاي بوم سامانه

گیاهان دارویی در  در زمینهمطالعات انجام شده 
گویاي آن است که طبیعی و زراعی  هاي نظام بوم

بهترین شرایط رشد  ،استفاده از نظام کشاورزي پایدار
و باالترین عملکرد و کیفیت را در تولید این گیاهان 

اهش در زراعت گیاهان دارویی ک. )15( آورد فراهم می
 ءاي شیمیایی همواره جزمصرف سموم و کوده

با توجه به  و ودش یهاي تحقیقاتی محسوب م ولویتا
اهمیت کیفیت و سالمت ترکیبات مؤثره گیاهان 

در تولید  شناختی بومگیري از اصول  نیاز به بهره ،دارویی
  . )4باشد ( میپایدار این گیاهان امري ضروري 

 .Cucurbita pepo varکدوي تخم کاغذي (

Styriaca(  علفی و یکساله است. این دارویی، یکگیاه
دار و  اي کرك قوي و ساقهگیاه داراي ریشه عمودي 

ها به رنگ زرد متمایل به نارنجی  میوه .باشد خزنده می
ترین  ها نیز رنگ سبز زیتونی دارند. از مهم هستند، دانه

 .هاي فاقد پوست آن استدانه ،هاي این گیاه ویژگی
گیاه کدوي تخم کاغذي در تولید مواد  روغن دانه

استفاده قرار مورد ها  اولیه دارو جهت معالجه بیماري
  ). 10( گیرد می

کشاورزي پایدار یکی از  نظامدر مالچ د بررکا
 شناختی بوم براي حفظ قوانینراهکارهاي مناسب 

بر اري ثیرگذتأعامل ان تو میمالچ را  که طوري به است.
ري از بسیاا یرد زنموب محسوك خات خصوصیا

ك، خا رطوبته جملك از ایط خاشراص و خو
ان میزك، خاارت جه حر، درتبخیر انمیزي، پذیرذنفو
 ،ننیتریفیکاسیو، دییاذغاد مو، گرمااري نگهدو یت اهد

و خاکی دات جمعیت موجو، معدنیاد موحاللیت 
و طریق شستشك از اخري شوك و خادر ها  وبمیکر

 .)18( دگیرن یمار الچها قرأثیر مت تبخیر تحتل کنترو 
، شود چنین مالچ سبب تقلیل سرعت جریان آب می هم

دهد و مانع آثار مخرب قطرات باران را کاهش می
گردد. مالچ، هوموس خاك سفت شدن سطح خاك می

مانع  کند،میزان تبخیر را کم می دهد،را افزایش می
گردد  برخورد مستقیم اشعه خورشید به سطح خاك می
 شود و در نتیجه، تغییرات شدید حرارت محدود می

با کاربرد مالچ، هاي انجام شده  براساس آزمایش. )31(
در و  کند میزان آبشویی نیتروژن نیتراتی کاهش پیدا می

و در  شود جویی می دار نیز صرفه د نیتروژنمصرف موا
 دگرد آلودگی محیط زیست نیز جلوگیري مینتیجه، از 

ارش کردند کاربرد مالچ نسبت پژوهشگران گز .)37(
دار تعداد میوه به عدم کاربرد آن موجب افزایش معنی

از خانواده  و خربزه خیار اندر گیاهو عملکرد 
 . )36 و 11( کدوئیان گردید

که بر عملکرد و  عواملییکی از  از سوي دیگر     
، تاریخ گذارد تأثیر میدارویی  انکیفیت محصول گیاه

سایر  پژوهشنتایج بر اساس  .استکاشت 
 اناثر تاریخ کاشت بر عملکرد گیاه گرانپژوهش

دار بود  معنی و رازیانهچاي ترش ، دارویی همیشه بهار
دیگري اثر پنج تاریخ  پژوهشدر  .)30و  24، 5(

دي بر  5آذر و  15آبان،  25و  5مهر،  15کشت 
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خصوصیات و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی 
مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که تاریخ 

فاع بوته، تعداد شاخه ي بر ارتدار کاشت اثر معنی
مربع و عملکرد دهنده در بوته، تعداد گل در متر گل

تاریخ کاشت بر درصد روغن ). 14گل خشک داشت (
مؤثر است و با نیز  کدو تخمه کاغذيدانه و عملکرد 

کاشت در تاریخ مناسب و افزایش طول دوره رشد 
با توجه به شرایط اقلیمی توان عملکرد این گیاه را  می

تأثیر عوامل محیطی بر  .)27(افزایش داد هر منطقه 
شود که تاریخ  مراحل فنولوژیکی گیاه موجب می

دیگر و حتی در یک اي به منطقه کاشت از منطقه
هاي مختلف، متفاوت باشد. انتخاب منطقه بین ژنوتیپ

زمان مناسب کاشت در هر منطقه با توجه به 
و هواي آن، از عوامل مهم براي هاي آب  ویژگی

 شناختی  زیستدستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادي و 
تواند به واسطه شود، که میمحصوالت محسوب می

جزاي عملکرد طی مراحل ثیر تاریخ کاشت بر اأت
بنابراین پژوهش حاضر جهت ). 8باشد (مختلف رشد 

تعیین بهترین زمان کاشت کدوي تخم کاغذي در 
ستان و اثر کاربرد انواع مالچ بر عملکرد و استان کرد

  کیفیت محصول انجام گردید.
  

  ها مواد و روش
در مزرعه  1394این پژوهش در بهار سال 

 48انشگاه کردستان با طول جغرافیایی تحقیقاتی د
درجه  35و عرض جغرافیایی شرقی دقیقه  18و درجه 

متر از سطح دریا  1866دقیقه شمالی و ارتفاع  18و 
انجام شد. پارامترهاي هواشناسی مربوط به میزان 

 1بارندگی و دماي هوا طی دوره آزمایش در جدول 
صورت فاکتوریل در قالب  آزمایش بهذکر شده است. 

در سه  عاملهاي کامل تصادفی با دو طرح بلوك
مورد بررسی عبارت  تیمارهاي ا گردید.اجرتکرار 

خرداد  15اردیبهشت و  30بودند از دو تاریخ کاشت (
 نوع مالچ (شاهد بدون مالچ، مالچ 5) و 1394

، مالچ کاه و پالستیک مشکی، مالچ پالستیک سفید
بذر مصرفی کدوي  کلش گندم و مالچ زنده شبدر).

 تخم کاغذي از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد.
سازي زمین، در پاییز عملیات شخم  تهیه و آماده براي

انجام شد و اول اردیبهشت نیز دو دیسک عمود بر هم 
بندي صورت گرفت و هر بلوك  بلوكزده شد. سپس 

شامل ده کرت آزمایشی بود. هر کرت شامل سه 
 5/1ردیف کاشت به طول شش متر و با فاصله ردیف 

متر در نظر گرفته ها نیز دو متر بود. فاصله بین بلوك
ماه مالچ زنده جهت  اردیبهشت 23شد. در تاریخ 

هاي مورد نظر بعد از اعمال مالچاستقرار کشت گردید. 
ترتیب با  هاي پالستیکی و کاه و کلش به(مالچ

بذور در تاریخ ، متر)میکرون و یک سانتی 45ضخامت 
 ماه کشت شدند.خرداد 15اردیبهشت و  30هاي  کشت

متر در نظر گرفته سانتی 40ا روي ردیف هفاصله بوته
یک هفته بعد از کاشت بذور سبز شدند. در  ).29شد (

آبیاري با  ها تنک گردیدند.برگی بوته 4-6مرحله 
طور منظم صورت  اي یک بار بههفته ،ايروش قطره

صورت دستی و در  هاي هرز بهوجین علفگرفت. 
هیچ  در طول دوره آزمایشمواقع نیاز، انجام شد. 

و در نهایت  بیماري و آفتی در مزرعه مشاهده نشد.
صورت  پس از رسیدگی فیزیولوژیک، برداشت به

طول دوره رشد گیاه براي تاریخ اول  دستی انجام شد.
صفات  روز بود. 125و  121ترتیب  و دوم کاشت به

گیري شده شامل تعداد دانه در میوه، تعداد میوه  اندازه
دانه، عملکرد میوه، وزن هزاره، قطر میوه، در بوت

، درصد روغن دانه و عملکرد توده زیستعملکرد دانه، 
 روغن دانه بودند.
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  . 1394اطالعات هواشناسی در طول دوره اجراي آزمایش در سال  -1 جدول
Table 1. Climatic information during experiment period in 2015. 

 پارامترهاي هواشناسی
Climate parameters 

 فروردین
April  

  اردیبهشت
May 

 خرداد
June  

 تیر
July  

 مرداد
August  

 شهریور
September  

 مهر
October  

  متر)بارندگی (میلی
Precipitation (mm) 

51 35  18  3  -  -  10  

  گراد) دماي هوا (درجه سانتیمیانگین 
Temperature (°C) 

9.1  14.8  21.3  24.1  25  22.2  19.9  

  
تعداد دانه در میوه، تعداد میوه صفات  بررسیبراي 

از هر  بوتهدانه، پنج وزن هزاردر بوته، قطر میوه و 
برداشت ها انتخاب و میوه آنطور تصادفی  کرت به

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.صفات ذکر شده گردید و 
، اي حذف اثر حاشیهبا توده  زیستگیري اندازهجهت 

مربع برداشت متر ششمساحتی معادل از هر کرت 
شسته شده  هاها بعد از خارج شدن از میوهدانه گردید.

گروه سپس به آزمایشگاه  و در سایه خشک گردیدند،
زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه 

با استفاده از ترازوي ها آنمنتقل شدند و وزن کردستان 
 .محاسبه گردیدتحت عنوان عملکرد دانه دقیق 

استخراج روغن بذرها با استفاده از دستگاه سوکسله و 
انجام مدت شش ساعت  به هگزانکمک حالل  به

دستگاه روتاري، حالل از به کمک  و سپس گرفت
 ،ها آوري داده از جمع س. پ)22( روغن جدا گردید

 SASافزار  تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرم
هاي مربوط به هر مقایسه میانگین داده .انجام شد

 Error، انجام گرفت LSDبا استفاده از آزمون  صفت

bar  و رسم اساس اشتباه استاندارد محاسبه شد بر
  انجام شد. Excel افزار ها نیز توسط نرمنمودار

 
  نتایج و بحث

دست آمده از تجزیه  نتایج به در میوه:تعداد دانه 
ها نشان داد که تأثیر سطوح مختلف مالچ، واریانس داده

 درصد 1بر تعداد دانه در میوه در سطح احتمال 
اثر تاریخ کشت و اثر متقابل مالچ و اما  ،دار بود معنی

). 2 دار نگردید (جدولبر این صفت معنیتاریخ کشت 
ر ها نیز مشخص کرد که تیما نتایج مقایسه میانگین داده

ترین تعداد  داري بیش طور معنی مالچ پالستیک مشکی به
اد که البته با مالچ دانه در میوه را به خود اختصاص د

و  در یک گروه آماري قرار داشت پالستیک سفید
ترین تعداد دانه در میوه مربوط به تیمار شاهد بود  کم

انه در میوه رسد افزایش تعداد دنظر می ). به1 (شکل
واسطه افزایش  تأثیر مالچ پالستیک مشکی به تحت

دلیل حفظ بهتر رطوبت  بهتواند میباشد که  عملکرد دانه
پوست کاغذي ایجاد شده  يهاي کدودر اطراف بوته

در آزمایشی با بررسی تأثیر  نیز پژوهشگران. سایر باشد
بر عملکرد و کیفیت گیاه کدو مشکی مالچ پالستیک 

ترین تعداد دانه و  که بیش ندکاغذي مشاهده کردپوست 
 بود مشکیعملکرد دانه مربوط به کاربرد مالچ پالستیک 

بر . در پژوهشی دیگر اثر مالچ پالستیک مشکی )2(
ان در شرایط تنش خانواده کدوئیهندوانه از عملکرد 

قرار گرفت و نتایج نشان داد کاربرد  خشکی مورد بررسی
کاربرد آن تعداد میوه و عملکرد دانه به عدم  مالچ نسبت

). 28(درصد افزایش داد  65درصد و  17ترتیب  را به
اتیلن  اي که در مورد اثر انواع مالچ پلیچنین در مطالعه هم

(سیاه، شفاف، خاکستري) بر عملکرد و کیفیت گیاه 
کاغذي انجام شد، مشخص گردید داروئی کدو پوست 

پالستیک شفاف،  پالستیک مشکی و بعد از آن مالچ
  ). 19دانه در میوه و وزن میوه را افزایش دادند ( تعداد

به احتمال بر اساس گزارش پژوهشگران مالچ مشکی 
ثیر مثبت بر تسریع أبا افزایش دماي خاك و ت زیاد

زنی، میزان جذب عناصر غذایی از طریق ریشه را  جوانه
افزایش داده و خصوصیات زراعی از جمله تعداد دانه 

  ).17بخشد (میوه و رشد گیاه را بهبود می در
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  . کاغذيمالچ بر تعداد دانه در میوه کدو پوست  انواعمقایسه میانگین اثر  -1 شکل
Fig. 1. Means comparison of mulch types effect on seed number per fruit in Cucurbita pepo. 

  
  اثر  اثر انواع مختلف مالچ، تعداد میوه در بوته:

 1ها در سطح احتمال  تاریخ کاشت و اثر متقابل آن
دار بود  درصد بر تعداد میوه در بوته معنی درصد

ها نیز بیانگر آن بود مقایسه میانگین داده ).2(جدول 
مربوط به تاریخ وته ترین تعداد میوه در ب که بیش

که با ماه و مالچ پالستیک مشکی بود  کشت اردیبهشت
ماه در یک گروه  تیمار مالچ سفید و تاریخ خرداد

ترین تعداد آن براي تاریخ  و کمآماري قرار گرفتند 
مربوط به تیمار شاهد و براي تاریخ  ،کاشت اردیبهشت

نظر  به .)2(شکل  بودکشت خرداد مربوط به مالچ زنده 
 و مالچ پالستیک سفید تیمار توأم قرار گرفتنسد، ر می

دلیل  بهدر گروه آماري برتر ماه  تاریخ کشت خرداد
تاریخ کاشت دوم نسبت به تاریخ در  تردماي باال

کاشت اول بوده است که مالچ سفید با تعدیل اثر دما 
اثرات مثبت خود تر رطوبت در زیر مالچ،  حفظ بیشو 

 برتر ایش دیگريدر آزم .شکار نموده استرا بهتر آ
نسبت به یکم اردیبهشت  22بودن تاریخ کاشت 
کدوي تخم کاغذي صفات کمی  خرداد در مشهد براي

 بررسیدر نیز  سایر پژوهشگران. )8( گزارش گردید
رسی  پیش براتیلن و تاریخ کاشت  پلی الچتأثیر م

که تاریخ کاشت و مالچ  محصول بامیه، دریافتند
 این گیاه بر عملکرد و خصوصیات زراعی یپالستیک

هاي زودتر،  در تاریخ کاشتو  داشتدار  اثر معنی
و عملکرد و صفات بود ر ت والنیدهی ط وهدوره می

میوه، طول و  تعداد میوه در بوته، وزندیگر از جمله 
به نیز  دیگريپژوهش . )35(افزایش یافتند  قطر میوه

دار تعداد میوه در معنی مالچ پالستیکی بر افزایشثیر أت
. به گفته )32(داللت داشت عملکرد طالبی  بوته و

 مالچتیکی، هاي پالسمالچواع از ان پژوهشگران
ار سودمند نوع استاندارد بوده و آث ،رنگ پالستیکی سیاه

اهش تبخیر مستقیم از را حفظ رطوبت خاك با ک ها آن
باد، کاهش اثرات خصوص در شرایط وزش  هخاك ب

هاي هرز، کاهش  ردگی خاك، کنترل علفشوري و فش
زایش دماي خاك و کاهش فرسایش شستشوي کود، اف

  .)12( بادي و آبی عنوان کردند
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  . میوه در بوته کدو پوست کاغذينواع مالچ بر تعداد اتاریخ کشت و  متقابل مقایسه میانگین اثر -2شکل 
Fig. 2. Means comparison of planting date and mulch types effect on fruit No. per plant of Cucurbita pepo. 

  
مالچ بر قطر میوه در  اثرنتایج نشان داد  قطر میوه:

این درحالی است  دار بود؛درصد معنی 1سطح احتمال 
الچ و تاریخ کشت بر که اثر تاریخ کشت و اثر متقابل م

). مقایسه 2دار نگردید (جدول  این صفت معنی
قطر ترین اندازه  ها نیز بیانگر آن بود که بیش میانگین

میوه مربوط به تیمار کاه و کلش گندم بود که با مالچ 
پالستیک مشکی در یک گروه آماري قرار گرفتند و 

ترین قطر میوه برخوردار بود که  ار مالچ زنده از کمتیم
رسد دلیل آن رقابت مالچ زنده با گیاه اصلی  نظر می به

ها توسعه کافی پیدا در اوایل فصل رشد که بوته
اند باشد و در نتیجه اندازه و قطر میوه کاهش  نکرده

مالچ کاه و کلش  رسدنظر می به). 3یافته است (شکل 
تر نیتروژن نسبت به  دارا بودن مقادیر بیشدلیل  بهگندم 
تري بر قطر میوه داشته  ثیر بیشأهاي پالستیکی ت مالچ
و با توجه به اثر نیتروژن بر رشد رویشی، اندازه  باشد

 تر شده است. تأثیر قرار گرفته و بزرگ میوه تحت
وسیله  دیگر بیان کردند پوشش زمین به پژوهشگران

اده آلی خاك و ذخیره آب بقایاي گیاه و کاه وکلش، م
 شود اك میو سبب کاهش تبخیر از خ دادهرا افزایش 

داشتن رطوبت کافی بـراي  سبب نگه. مالچ )26(
واد غذایی افزایش فعالیت میکروبی، افزایش تحرك م

 ودش ا براي رشد میه اه از آنتر گیو استفاده مطلوب
اي اثر مالچ کاه و کلش در کشت . در مطالعه)18(

قرار  زمایشکدو تخم کاغذي با نخود مورد آ مخلوط
ثیر مالچ کاه و کلش بر مشخص گردید تأ گرفت و

دار  جز درصد روغن دانه معنی ملکرد بهتمام اجزاء ع
مالچ کلش گندم بر  اثر دیگري پژوهشدر . )25( بود

عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 
  ها پژوهشسایر . )33( شددار گزارش  معنی 704
کاربرد سطحی مالچ کلش گندم، ضمن کاهش  دهد می

فرسایش خاك، منجر به افزایش فراهمی عناصر غذایی 
شود. عالوه بر این، حفظ کاه و کلش در خاك می

اند در تعدیل درجه حرارت توگندم در سطح خاك می
هاي داراي بقایاي  که خاك طوري ثر باشد. بهؤخاك م

بقایا در درجه  هاي فاقدسطحی در مقایسه با خاك
ه و از سویی ر گرم شدحرارت باالي محیطی دیرت

 دهند ت میرا دیرتر از دس وددیگر، در شب حرارت خ
)9( .   
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  . بر قطر میوه کدو پوست کاغذي اثر تیمارهاي مختلف مالچمقایسه میانگین  -3شکل 

Fig. 3. Means comparison of effect mulch types on fruit diameter of Cucurbita pepo. 
  

ها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده دانه:وزن هزار
الچ و تاریخ کشت از نظر وزن که بین تیمارهاي م

ت داري وجود نداشمعنیآماري دانه اختالف هزار
پذیري باالیی  عملکرد وراثت این جزء از ).2ل (جدو

گیرد؛  أثیر عوامل محیطی قرار میت تر تحت دارد و کم
دانه از پایدارترین اجزاي  به عبارت دیگر وزن هزار

رسد  نظر می بهبنابراین . )6( باشدعملکرد گیاهی می
تر از شرایط  پذیري کم ثیرعلت تأ صفت مذکور به

ثیر تیمار مالچ و تاریخ کشت قرار أت محیطی تحت
نیز گزارش کردند که مالچ  پژوهشگرانسایر نگرفت. 

شت و دانه گیاه آفتابگردان ندا ثیري بر وزن هزارتأ زنده
  .)21( دار نگردید ثیر مالچ بر این صفت معنیتأ

دست آمده از تجزیه  هطبق نتایج ب عملکرد میوه:
 مالچ بر عملکردها اثر تیمارهاي مختلف واریانس داده

دار بود اما اثر  درصد معنی 1میوه در سطح احتمال 
چ و تاریخ کشت براي تاریخ کاشت و اثر متقابل مال

). مقایسه 2دار نگردید (جدول  این صفت معنی
ها نشان داد تیمار مالچ پالستیک مشکی  میانگین داده

صاص داد که ترین عملکرد میوه را به خود اخت بیش
در یک گروه آماري قرار داشت یک سفید با مالچ پالست

که دلیل آن  ترین آن متعلق به مالچ زنده بود و کم
باشد رقابت مالچ زنده با گیاه اصلی بوده ممکن است 

وزن و عملکرد آن نیز  میوه، که با کم شدن تعداد
هاي  مالچ به احتمال زیاد ).4کاهش یافته است (شکل 
ثیر اف گیاه تأراط خرداقلیمبر  پالستیک مشکی و سفید

امکان  شده، سبب تغییر در دماي خاك که گذارند می
افزایش تر و نهایتاً رشد و  غذاي بیش جذب آب و
چنین در این زمینه  هم .نمایند را فراهم میعملکرد گیاه 

دار  اثر مالچ پالستیک بر افزایش معنیتوان به می
اجزاي عملکرد اشاره کرد که در نهایت به افزایش 

ثیر تأ پژوهشی دره منجر شده است. عملکرد میو
فرنگی  گوجه براتیلنی سیاه  اي و مالچ پلی آبیاري قطره

که استفاده  مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید
سترش گیاه و وزن گاتیلنی مشکی میزان  از مالچ پلی

درصد  44افزایش داد و عملکرد میوه خشک گیاه را 
دریافتند که مالچ دیگر  پژوهشگران .)7( زایش یافتاف

زمینی را  وزن و عملکرد سیب ،پالستیک مشکی
بر از لحاظ تأثیر سفید افزایش داد و مالچ پالستیک 

 صفت مذکور با مالچ مشکی در یک گروه آماري قرار
که از این نظر با نتایج این پژوهش همخوانی  شتدا

الچ دست آمده از بررسی اثرات م ه. نتایج ب)37( دارد
هاي  ره کدوئیان نیز نشان داد که مالچبر گیاهان تی

داري وزن میوه را  طور معنی بهسفید اتیلن مشکی و  پلی
  .)11( دهند افزایش می
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  . بر عملکرد میوه کدو پوست کاغذي اثر تیمارهاي مختلف مالچمقایسه میانگین  -4شکل 

Fig. 4. Means comparison of mulch types effect on fruit yield of Cucurbita pepo. 
  

و اثر متقابل اثر مالچ و تاریخ کشت  عملکرد دانه:
عملکرد دانه کدو پوست کاغذي در سطح  برها  آن

). تیمار مالچ 2(جدول  دار بودمعنی درصد 1 احتمال
ماه داراي  تاریخ کشت اردیبهشت درپالستیک مشکی 

ترین  که کم ترین عملکرد دانه بود در حالی بیش
عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد در تاریخ کشت 

که  دیگر اي). در مطالعه5ماه بود (شکل  اردیبهشت
ثیر مالچ پالستیکی و متوالی روي تأطی دو سال 

عملکرد کیفیت کدو پوست کاغذي اي بر آبیاري قطره
ثیر مالچ پالستیک انجام گرفت، نتایج نشان داد که تأ
دار بود. بنابراین  مشکی بر عملکرد دانه کدو معنی

 درصد 15اي توانست با ترکیب مالچ و آبیاري قطره
گونه اثرات  جویی در مصرف آب بدون هیچ صرفه

ر آزمایش . د)34( ا افزایش دهدمنفی، عملکرد گیاه ر
زنده و  هاي غیرمقایسه اثر انواع مالچدیگري که روي 

هاي هرز، عملکرد و کنترل شیمیایی بر مهار علف
، نتایج شدفرنگی انجام  اجزاي عملکرد گیاه گوجه

توان کنترل   نظر از  نشان داد که مالچ پالستیک مشکی 
  اجزاي و  عملکرد  بر  مثبت  ثیر تأ و  هرز  هاي علف 

کارآیی   موارد از  بسیاري  در  فرنگی  گوجه د عملکر
 ؛داد بروز  متریبوزین  کش  علف به  نسبت  را   بهتري 

هاي پالستیک مشکی مالچ کاربرد  عبارت دیگر، به
در   ترمطلوب  کیفیت  با و  باالتر  عملکرد  به  منجر  
بررسی  چنین . هم)38( شد  فرنگیگوجه محصول  

در خربزه نشان داد  سفیدهاي پالستیکی سیاه و  مالچ
ترین  ترین میوه قابل عرضه به بازار و بیش که بیش

وزن میوه، عملکرد دانه و میزان قند میوه در تیمار مالچ 
 سفیدپالستیک سیاه نسبت به تیمارهاي مالچ پالستیک 

دیگر با  پژوهشگران ).11دست آمد ( به و بدون مالچ
ستیک و مالچ آلی روي کیفیت و بررسی اثر مالچ پال

میزان روغن آفتابگردان بیان کردند اثر مالچ پالستیک 
دار  کیفیت دانه معنیمشکی و مالچ آلی بر عملکرد و 

که مالچ پالستیک مشکی و مالچ کلش  طوري ، بهبود
نه را ترین عملکرد دا بیش ،هاگندم نسبت به سایر مالچ
 پژوهشچنین در  هم .)23( به خود اختصاص دادند

قرمز، هاي سیاه، مالچ بیناز مشخص گردید دیگري 
ترین عملکرد  آبی و شفاف، مالچ پالستیک مشکی بیش

 سفیدبا مالچ پالستیک  ودانه را به خود اختصاص داد 
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سایر گزارش . به )16( گرفتقرار  در یک گروه آماري
 10استفاده از مالچ باعث افزایش  نیز پژوهشگران

 .)25( عملکرد دانه کدو پوست کاغذي شددرصدي 
رسد مالچ پالستیک مشکی به تبع افزایش نظر می به

داده است.  عملکرد میوه، عملکرد دانه را نیز افزایش
سایر پژوهشگران، مالچ  هاي پژوهشبر اساس گزارش 

پالستیک مشکی با افزایش دماي خاك و بهبود شرایط 
تر نقش  هاي قويتواند در تولید گیاهچهبستر رشد، می

که  )3داشته و در نهایت عملکرد گیاه را افزایش دهد (
قرار تحاضر مبنی بر بهبود وضعیت اس پژوهشبا نتایج 
در نهایت و تر  به واسطه میزان بارندگی بیشو رشد 

دار عملکرد دانه در تاریخ کاشت  افزایش معنی
ماه همخوانی دارد. در مالچ کاه و کلش نیز  اردیبهشت

تاریخ کشت  ،ماه علت دماي پایین اردیبهشت االً بهاحتم
  ماه بهتر بوده است. خرداد

  

 
  

  . بر عملکرد دانه کدو پوست کاغذيمتقابل تاریخ کشت و انواع مالچ مقایسه میانگین اثر  -5شکل 
Fig. 5. Means comparison of planting date and mulch types effect on grain yield of Cucurbita pepo. 

  
 توده زیستاثر تیمارهاي مختلف مالچ بر  :توده زیست

دار بود، اما اثر متقابل  درصد معنی 1در سطح احتمال 
دار نگردید  چ و تاریخ کشت براي این صفت معنیمال

  ها بیانگر آن بود ). مقایسه میانگین داده2(جدول 
ترین میزان  که تیمار مالچ پالستیک مشکی بیش

را به خود اختصاص داد و با مالچ  توده زیست
ت. مالچ در یک گروه آماري قرار گرف سفیدک پالستی

هاي پالستیکی قرارگرفت  کاه و کلش نیز بعد از مالچ
متعلق به تیمار  توده زیستترین مقدار عملکرد  و کم

محدودیت رطوبت در خاك ). 6بود (شکل  مالچ زنده

از طریق کاهش سطح برگ و متعاقب آن کاهش 
هاي مختلف  فتوسنتز و انتقال مواد پرورده به بخش

 بنابراینگردد،  می توده زیستسبب کاهش عملکرد 
رسد حفظ رطوبت در خاك با استفاده از نظر می به

باعث باال رفتن  سفیدمالچ پالستیک مشکی و 
 هاي پژوهشبر اساس گزارش گردید.  هتود زیست
ثیر مطلوب این أ، یکی از دالیل تپژوهشگرانسایر 

 هاي علف کنترل بهتربه واسطه  توده زیستها بر  مالچ
 باشد هرز و حفظ رطوبت خاك در این تیمارها می

سلول  ترین نتیجه حساسیت رشد واقع مهم . در)17(

b

a

e ef ef

c

b
c

f d

0

20

40

60

80

100

120

پالستیک سفید               
White Plastic 

پالستیک مشکی         
Black Plastic 

کاه و کلش              
Straw Mulch

مالچ زنده             
Live Mulch

شاهد                
Control

دانه
رد 

ملک
ع

G
ra

in
 Y

ie
ld

(g
.m

-2
)

انواع مالچ
Mulch Types

تاریخ کشت اردیبهشت 
May planting date 

تاریخ کشت خرداد   
June planting date 



 همکاران و یعقوب شاماري
 

127 

و  توجه در رشد برگ به کمبود رطوبت، کاهش قابل
در نتیجه مساحت برگ است؛ با کاهش سطح برگ و 

گیاه کاهش  توده زیستعملکرد  ،کاهش فتوسنتز
یابد. در آزمایشی که در ارتباط با ارزیابی اثر چند  می

، افزایش گردید اجرانوع مالچ بر گیاه خرفه 
این گیاه در اثر کاربرد مالچ پالستیک  توده زیست

ترین  شبی دیگرپژوهشی . در )1( شدمشکی گزارش 

زمینی مربوط به مالچ مشکی  سیبتوده  زیستمیزان 
جوئی  براي صرفه سفیدکه مالچ پالستیک  بود، در حالی

در آزمایشی دیگر . )39( تر بود در مصرف آب مطلوب
تأثیر  داري تحت طور معنی ذرت بهتوده  زیستنیز 

 توده زیستکه  طوري ت، بهتیمارهاي مالچ قرار گرف
و سفید هاي پالستیک سیاه و  تولید شده با کاربرد مالچ

   .)13( کلش در یک گروه آماري قرار گرفتند
  

 
  

  . مالچ بر عملکرد بیولوژیک کدو پوست کاغذي تیمارهاي مختلفمقایسه میانگین اثر  -6شکل 
Fig. 6. Means comparison of mulch types effect on biological yield of Cucurbita pepo. 

  
ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده درصد روغن دانه:

، اثر تاریخ کشت و اثر متقابل داد که اثر انواع مالچ
بر درصد روغن دانه گیاه کدو مالچ و تاریخ کاشت 

دار بود  معنی درصد 1وست کاغذي در سطح احتمال پ
ها بیانگر آن ). نتایج مقایسه میانگین داده2(جدول 

ترین درصد روغن دانه مربوط به تیمار  است که بیش
ماه  مالچ پالستیک مشکی و تاریخ کاشت اردیبهشت

ترین درصد روغن دانه براي تاریخ  چنین کم بود. هم
ماه مربوط به تیمار مالچ زنده و براي  کشت خرداد
ماه مربوط به تیمار کاه و کلش  اردیبهشتتاریخ کشت 

علت  نتیجه گرفت کهشاید بتوان ). 7 گندم بود (شکل
هاي کاه و کلش و تر بودن درصد روغن در مالچ کم

دلیل  مالچ زنده شبدر نسبت به مالچ پالستیکی به

طور تبخیر زیاد از سطح  ها با گیاه و همین رقابت آن
ما در تر بودن د؛ که باالخاك در این تیمارها باشد

ویژه در مورد  له را بهأتاریخ کاشت دوم نیز این مس
در  تیمار شاهد تشدید کرده است.مالچ زنده و 

روي تغییرات درصد  پژوهشگران اي از عده آزمایشی که
گیاه داروئی کدو  شناسی ریخت روغن و صفات

تیمارهاي مختلف کاشت انجام پوست کاغذي تحت 
خردادماه نسبت به تاریخ در تاریخ کاشت دادند، 

 دست آمد هترین عملکرد روغن ب یشماه بکاشت تیر
ثیر مالچ پالستیک مشکی بر تأدر بررسی . )20(

باالترین درصد  ،عملکرد و کیفیت کدو پوست کاغذي
در تیمار مالچ پالستیک مشکی گزارش  نیزروغن 
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  . وست کاغذيکدو پ درصد روغن دانه برو نوع مالچ مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کشت  -7شکل 
Fig. 7. Means comparison of planting date and mulch types effect on seed oil percentage of Cucurbita pepo. 

  
تاریخ کاشت و اثر ، اثر انواع مالچ عملکرد روغن:

 درصد 1براي این صفت در سطح احتمال  هاآنمتقابل 
ها نشان ). مقایسه میانگین داده2دار بود (جدول  معنی

 ماه ی و تاریخ کاشت اردیبهشتداد مالچ پالستیک مشک
ترین میزان عملکرد روغن را به خود اختصاص  بیش

 ترین میزان آن مربوط به مالچ زنده شبدر در داد و کم
در آزمایش  ).8ماه بود (شکل  تاریخ کاشت خرداد

ماه و  اردیبهشت 25، تاریخ کشت سایر پژوهشگران
دانه کدو پوست  ترین میزان عملکرد روغن بیش ،مالچ

ماه به خود  را نسبت به تاریخ کشت خرداد کاغذي
حاضر همخوانی  پژوهشکه با نتیجه  اختصاص داد

ثیر مالچ تأ دیگر که چنین در آزمایشی . هم)20( شتدا
هاي کمی و  ستیک مشکی و کود زیستی بر ویژگیپال

کیفی گیاه داروئی کدو پوست کاغذي مورد بررسی 
تیمار مالچ ترین عملکرد روغن در  بیش داده شد،قرار 

استفاده از مالچ در واقع  .پالستیک مشکی حاصل شد
روزه با تولید عملکرد دانه باال،  12پالستیک در آبیاري 

که با نتایج ملکرد روغن باالیی نیز تولید نمود ع
با . )2( دست آمده از این پژوهش همخوانی دارد هب

ضرب عملکرد  که عملکرد روغن حاصل توجه به این
باشد بنابراین حصول این دانه در درصد روغن می

هاي مذکور است دور از انتظار لفهؤنتیجه که برایند م
باشد و در مورد صفت عملکرد روغن نیز مانند  نمی

ترین  تیمار مذکور بیشو درصد روغن، عملکرد دانه 
چنین  همر را به خود اختصاص داده است. ادیمق

که علت عملکرد کمتر روغن در  بیان نمودتوان  می
 باشدرقابت گیاه شبدر با گیاه اصلی  دلیل مالچ زنده به

زان بارندگی در که محدودیت منابع آبی و کاهش می
کننده این امر  تواند تشدید تاریخ کاشت دوم نیز می
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  . بر عملکرد روغن کدو پوست کاغذي و نوع مالچ تاریخ کاشت متقابل مقایسه میانگین اثر -8شکل 
Fig. 8. Means comparison of planting date and mulch types effect on oil yield of Cucurbita pepo. 

  
  ي کلیگیر نتیجه

 نتایج این پژوهش نشان داد تاریخ کاشت و مالچ،
گیاه  زراعی و عملکردهاي  داري بر ویژگی تأثیر معنی

. مالچ پالستیک کاغذي داشتند دارویی کدوي تخم
ویژه عملکرد میوه،  تر صفات به مشکی در بیش

و تعداد دانه در میوه نسبت به تیمار شاهد  توده زیست
عنوان تیمار برتر، قابل معرفی است.  بدون مالچ به

ماه نسبت به تاریخ کاشت  تاریخ کاشت اردیبهشت
تر صفات از خود برتري نشان  ماه نیز در بیش خرداد

ترین عملکرد روغن، درصد روغن، عملکرد  داد. بیش
تعداد میوه در بوته در تیمار مالچ پالستیک دانه، 

صل شد. ماه حا مشکی و تاریخ کاشت اردیبهشت
تیمار مالچ پالستیک  بررسی کلی نتایج نشان داد

با توجه تواند میماه  مشکی و تاریخ کاشت اردیبهشت
از لحاظ گذار به کشاورزي پایدار به اثرات مثبت مالچ 

ت تولید مزرعه و ثبا بومشناختیحفظ تعادل  و
  گذار باشد.أثیرت
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