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                                                                                  فات هَرفَلَصیکی رٍضْای ًَیي ّزس ٍتزاکن بَتِ بز صبزرسی    

 .cucur bita pepo L ))  کذٍ آجیلی

 2 اقذم ، هْذی سّذی  2رضادٍست  ساساى ،   2، هحسي رضذی 1*سیذهزتضی ضکارلَ

  ؽذ سراػت ، خَٕ ، اٗزاىداًؾگاُ آساد اعالهٖ ، ٍاحذ خَٕ ، داًؾجَٕ کارؽٌاعٖ ار-1

  داًؾگاُ آساد اعالهٖ ، ٍاحذ خَٕ ، گزٍُ سراػت ٍ اصالح ًثاتات ، خَٕ ، اٗزاى-2

 shekarlumortaza@yahoo.com  -  داًؾگاُ آساد اعالهٖ ٍاحذ خَٕ: ًَٗغٌذُ  هغَل *  

 چکیذُ 

ّزس )سطح     3ٍ ّزس ساقِ اصلی در ( در هتز هزبع  بَتِ 2.4ٍ  2 ، 1.6،  1.2)سطح  4ایي تحقیق بِ هٌظَر بزرسی اثز تزاکن بَتِ در  

، بِ صَرت آسهایص فاکتَریل    بز رٍی عولکزد ٍ اجشای عولکزد کذٍی آجیلی (ّزس عذم ّزس در گزُ ضاًشدّن ٍ ، در گزُ دٍاسدّن

. طبیعی ضْزستاى خَی اًجام ضذدر ایستگاُ تحقیقات کطاٍرسی ٍ هٌابع   1389در قالب بلَک ّای کاهل تصادفی در سِ تکزار طی سال 

. داری دارد هعٌی  اثز بزگ ٍسى خطک ضاخ ٍ ، ٍسى هیَُ ، تعذاد بزگ ، طَل بَتِجش تعذاد گزُ بز ِ ًتایج ًطاى داد کِ تزاکن بَتِ ب

ی کلیِ صفات با ارسیاب. اثز هعٌی داری داضت تعذاد گزُ  بزگ ٍ ، ٍسى خطک ضاخ ٍ تعذاد بزگ طَل بَتِ ، ّوچٌیي ّزس ساقِ اصلی بز

 .بَتِ در هتز هزبع ٍ ّزس ساقِ اصلی اس گزُ دٍاسدّن بْتزیي عولکزد قابل حصَل است 2.4هطخص ضذ کِ در تزاکن 

 تزاکن ، کذٍ آجیلی ، عولکزد ، ّزس:  کلوات کلیذی

 هقذهِ

اًَادٓ کذٍئ٘اى، راعتٔ هتؼلق تِ خ ،(Cucurbita pepo l.var Styriaca)تا ًام ػلوٖ  تخن کاغذٕ  ؽٌاعٖ  کذٍ اس جٌثِ گ٘اُ

 2000تاؽذ ٍ سراػت آى  اٗي گ٘اُ تَهٖ ًَاحٖ گزهغ٘زٕ ٍ ً٘وِ گزهغ٘زٕ آهزٗکإ جٌَتٖ هٖ. ّا ٍ طاٗفِ کَکَرت٘تِ اعت کَکَرت٘تال

 (1374اه٘ذ ت٘گٖ، ) راٗج تَدُ اعت عال قثل اس ه٘الد هغ٘ح در کؾَر پزٍ

اگز ه٘شاى تزاکن تَتِ ت٘ؼ اس حذ تٌِْ٘ تاؽذ . در تَل٘ذ هٖ تاؽذِ سراػٖ ًکات تتزاکن تٌِْ٘ ٗکٖ اس اًتخاب در سراػت تک کؾتٖ، 

در اخت٘ار ّز تَتِ قزار ًوٖ گ٘زد ٍ تزػکظ چٌاًچِ تزاکن هطلَب  ػَاهل هح٘طٖ هَجَد اس جولِ رطَتت، ًَر ٍ هَاد غذاٖٗ در حذ

ٖ ؽَد کِ خَد تاػث کاّؼ هحصَل هٖ گزدد تَتِ کوتز اس حذ هطلَب تاؽذ اس اهکاًات هح٘طٖ هَجَد تِ ًحَ هطلَب اعتفادُ ًو

در تزرعٖ خَد تز رٍٕ ٍارٗتِ ّإ هختلف کذٍٕ تخن کاغذٕ  ( 2004) ّوکاراى ٍٍٗي  (.1989، سرگزٍٕ  1994ر ، خَاجِ پَ)

 .   گشارػ کزدًذ 17ؽَد گزُ  پاٗ٘ي تزٗي گزّٖ را کِ اٍل٘ي هَُ٘ در آى تؾک٘ل هٖ

اس تااِ ٍجااَد آهااذى اٍلاا٘ي ه٘ااَُ در اًتْااإ عاااقِ در ػولکاازد ت ٘٘زاتااٖ ؽاااٗذ ر    جلااَگ٘زٕ تااا حااذل غالث٘اات اًتْاااٖٗ عاااقِ ٍ

 اعااتتلتَى ٍ) تذّاذ،ٗکٖ اس هؾاکالت ػوااذُ تَل٘اذ کااذٍ ٕ تخان کاغااذٕ ،ػولکازد پااٗ٘ي آى تااِ دل٘ال تااؼف ه٘اَُ دّااٖ اعات         
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ِ صااَرت هدصااذ آى تاا رؽااذ درگ٘اّاااى ت٘اازُ کااذٍٗ٘اى هخصَصااا کااذٍٕ تخاان کاغااذٕ تؾااک٘ل اٍلاا٘ي ه٘ااَُ ٍ (.2000ّوکاااراى،

ٖ    صف٘شَٗ لَ ػاالٍُ تاز    .ذکٌاذ ٍ در ًت٘جاِ تؾاک٘ل ه٘اَُ ّاإ تؼاذٕ را هحاذٍد هاٖ عااسً          ٕ قَٕ تزإ هَاد فتاَ عاٌتشٕ ػوال ها

ٖ ٍ  1993، راتٌ٘غاَى ) ؽاَد ٖ ها ًاِ  رؽذ ت٘ؼ اس حذ هَُ٘ عاثة ػاذم تَل٘اذ ٍ ٗاا کااّؼ تؼاذاد دا       آى،  تٌااتزاٗي  (.1974، رٗلغاک

جذٗاذ هلال ّازط هاٖ تاَاى ػولکازد تاا ٖٗ حتاٖ در تازاکن ّاإ تا٘ؼ اس حاذ تٌْ٘اِ              هؾخص هٖ ؽَد کِ تا اػوال رٍػ ّإ 

 .تِ دعت آٍرد

 هَاد ٍ رٍش ّا

در هزکش  1389جْت تزرعٖ اثز تزاکن ٍ ّزط عاقِ تز خصَص٘ات سراػٖ ٍهحصَل کذٍٕ تخن کاغذٕ اٗي تحد٘ق طٖ عال 

دعٖ سٗوٌظ تز  0/.59دارإ تافت لَهٖ رعٖ تا ؽَرٕ  خاک سه٘ي. تحد٘دات کؾاٍرسٕ ٍ هٌاتغ طث٘ؼٖ ؽْزعتاى خَٕ اًجام ؽذ 

 100هحل هَرد ًظز در پاٗ٘ش عال قثل ؽخن سدُ ؽذ ٍ در اردٗثْؾت هاُ دٗغک سدُ ؽذ ٍ اعتفادُ ّوشهاى . تَد  ph = 8/3هتز ٍ 

اٗجاد جَٕ ٍ پؾتِ  ک٘لَگزم در ّکتار کَد عَپز فغفات تزٗتل ٍ عَلفات پتاع٘ن قثل اس کاؽت هخلَط تا خاک آهادُ ؽذ ٍ پظ اس

عاًتٖ هتزٕ خاک اًجام ؽذ ٍ آسهاٗؼ تِ صَرت  1-2خزداد هاُ تا دعت در ػوق  25کزت تٌذٕ کزدُ ٍ اقذام تِ کاؽت تذر در 

ت٘وارّإ هَرد هطالؼِ ؽاهل چْار عطح تزاکن ٍ عِ عطح . فاکتَرٗل در قالة طزح تلَک ّإ کاهل تصادفٖ تا عِ تکزار اجزا ؽذ

عاًتٖ هتز ٍ فاصلِ تَتِ رٍٕ ردٗف تز  120هتز ٍ فاصلِ ردٗف ّا  5ذ آسهاٗؾٖ دارإ عِ ردٗف کاؽت تِ طَل ّز ٍاح. ّزط  تَد

تَتِ در  24000ٍ  20000،  16000،  12000عاًتٖ هتز تَد کِ تِ تزت٘ة تزاکن ّإ  70ٍ 50،  40، 35اعاط تزاکن کاؽت تِ تزت٘ة  

ػذم حذل عاقِ اصلٖ ، حذل عاقِ اصلٖ تؼذ اس گزُ دٍاسدّن ٍ حذل عاقِ اصلٖ عِ ت٘وار ّزط ؽاهل . ّکتار را تِ ٍجَد آٍردًذ

کٌتزل ػلف . پظ اس حذل عاقِ ّا تِ هٌظَر جلَگ٘زٕ ّذر رفتي آب ، هحل قطغ ؽذُ  تا پاراف٘ي اًذٍد ؽذ. تؼذ اس گزُ ؽاًشدّن تَد 

صفات هَرد اًذاسُ گ٘زٕ در اٗي تحد٘ق ؽاهل .رسُ ؽذ ّإ ّزس اس طزٗق ٍج٘ي دعتٖ اًجام ٍ در چٌذ ًَتت تا آفات ٍ ت٘وارٕ ّا هثا

تزداؽت ، ؽوارػ ٍ تؼ٘٘ي ٍسى تز هَُ٘ ّا تِ . تؼذاد تزگ ، طَل تَتِ  ، ٍسى تز هَُ٘ ، ٍسى خؾک ؽا  ٍ تزگ ٍ تؼذاد گزُ تَدًذ 

ا را در آٍى قزار دادُ ؽذ تا ٍسى ؽا  ٍ تزگ تَتِ ّ. ؽْزَٗر هاُ اًجام ؽذ 28ٌّگام ت ٘٘ز رًگ هَُ٘ ّا تِ سرد هتواٗل تِ ًارًجٖ در 

هحاعثات . اًجام ؽذ  LSD تجشِٗ ٍارٗاًظ تز اعاط هذل آهارٕ طزح ٍ هداٗغِ ه٘اًگ٘ي ّا تا اعتفادُ اس آسهَى. خؾک آًْا ثثت ؽذ

 .اًجام گزفت MSTATCآهارٕ تا اعتفادُ اس ًزم افشار 

 ًتایج ٍ بحث

 1 تزگ  در عطح احتوال ٍسى خؾک ؽا  ٍ ٍسى هَُ٘ ، تؼذاد تزگ، طَل تَتِ، اثز تزاکن تَتِ تزًؾاى داد کِ   1-1تزرعٖ جذٍل

 تؼذاد تزگ، ٍسى خؾک ؽا  ٍ طَل تَتِ ، ّوچٌ٘ي اثز ّزط ؽاخِ تز .دٗذُ ًؾذهؼٌٖ دارٕ  اثزتؼذاد گزُ ٍلٖ  هؼٌٖ دار تَد درصذ

 .    ِ٘ صفات تجش تؼذاد گزُ هؼٌٖ دار تَدتز کلهتداتل ت٘وارّا  اثز. هؼٌٖ دار تَد درصذ1تزگ ٍتؼذاد گزُ در عطح احتوال 

  تخن کاغذی کذٍیًتایج تجشیِ ٍاریاًس صفات هَرد بزرسی در   1-1جذٍل 
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 هیاًگیي هزبعات

  

 
  تعذاد گزُ

ٍسى خطک 

ضاخ ٍ 

  (gr)بزگ

ٍسى 

  (gr)هیَُ
  تعذاد بزگ

 طَل 

 (cm)ِبَت

درجِ 

  آسادی
  هٌابع تغییزات

 
694/6  001/0  242/0  835/4  31/74   تکزار  2 

 
889/19 ns 028/0  ** 728/1  ** 835/4   کاضت تزاکن 3 ** 92/615 ** 

 
44/136 **  005/0  ** 

098/0  

ns  

17/322  

** 

  ّزس  2  **80/494

 
55/23 ns  001/0 *  127/0  ** 96/20   ّزس×تزاکن   6 * 50/68 * 

 
30/13   001/0   043/0   13/10   87/20   آسهایطی اضتباُ  22  

 
22/24  34/6   60/12   83/13   48/12   

 

ضزیب 

  (درصذ)تغییزات

 ns ، * ٍ** صذًطاًگز عذم تفاٍت هعٌی دار، هعٌی دار در سطح پٌج ٍ یک در 

 تزاکن

هداٗغِ ه٘اًگ٘ي ّا ًؾاى داد کِ تا کا ّؼ تزاکن تؼذاد ؽا  ٍ تزگ افشاٗؼ ٗافت ٍ در ًت٘جِ ٍسى ٍ قطز هَُ٘ ّا ً٘ش تِ دل٘ل دعتزعٖ 

در کذٍٕ تخن ( 1997)رٌٗش ٍ راگظ ًتاٗج اٗي تحد٘ق تا ًتاٗج . اٖٗ ت٘ؾتز تِ ٍٗضُ ً٘تزٍصى هَجَد در خاک افشاٗؼ ٗافتتِ هَاد غذ

تز رٍٕ گ٘اُ طالثٖ (  2002)ًتاٗج هؾاتْٖ ً٘ش تِ ٍع٘لِ ًزعَى . در گ٘اُ طالثٖ هطاتدت دارد( 2001)کاغذٕ  ٍ کالچز ٍّوکاراى 
را ً٘ش در طالثٖ تِ (  2002)افشاٗؼ ٍسى ٍ قطز هَُ٘ در تزاکن کن افشاٗؼ ٗافت اٗي ًت٘جِ ًزعَى ٍسى ّشار داًِ تا . گشارػ ؽذُ تَد

 .دعت آٍردُ تَد

 ّزس
ًتاٗج (. 1-1جذٍل)هؼٌٖ دار تَد % 1ت٘وار ّزط تز طَل تَتِ ، تؼذاد تزگ ، ٍسى خؾک ؽا  ٍ تزگ ٍ تؼذاد گزُ در عطح احتوال 

اقِ اصلٖ ًغثت تِ ؽاّذ تِ دل٘ل حذل غالث٘ت اًتْاٖٗ عاقِ اصلٖ تؼذاد ؽاخِ فزػٖ را در هداٗغِ ه٘اًگ٘ي ّا ًؾاى داد کِ ّزط ع

ت٘ؾتزٗي  12تطَرٕ کِ در ت٘وار ّزط در گزُ ،.  تا افشاٗؼ اٗي ؽاخِ ّا ، تؼذاد تزگ ً٘ش در تَتِ افشاٗؼ ٗافت. تَتِ افشاٗؼ داد 

هحل تؾک٘ل  گشارػ ًوَدًذ کِ( 1993)ٍ راتٌ٘غَى ( 1974)ٗلکغٖ ر .تؼذاد تزگ ٍ در ت٘وار ؽاّذ کوتزٗي هدذار تزگ هؾاّذُ ؽذ 

 .ػول کزدُ ٍ اس تؾک٘ل هَُ٘ ّإ تؼذٕ جلَگ٘زٕ هٖ کٌذ هَُ٘ ٍرؽذ آى تِ ػٌَاى هدصذ ف٘شَٗلَصٗک اٍل٘ي
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Abstract: 

To evaluate the effect of density and head pruning a factorial experiment based on radomied 

complete block with three replication carried out in agriculture research station of  khoy at 

2010.Treatments include four density (1.2,1.6,2 and 2.4 tillige in m
2
) and head purning (no 
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head purning and head purning after 12 and 16 nod formation).Result indicated that in 

density than number nod in number leaf ,wight dry bush ,length tillage had significant 

effect. Also result showed that the head pruning had significant effect on all traits except 

mean weight dry bush ,length tillige, wight fruit,number leaf and nod. With evaluate totat 

qvalities the favorable results obtained from 1.2 tillige.m
2
 and head pruning after 12 nod 

formation. 

Key words: density , head pruning, morfologicky , pumpkin, 

 

 


