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 چکیده

ود است. بنابراین استفادۀ بهینه از منابع آبی موجود و افزاای  کزارایی مصزرب آب در ب ز      کشاورزی بسیار محدمنابع آب برای تولید محصوالت 
اتیلن شفاب بر عملکرد و کارایی مصرب آب در کدوی ت م کاغذی بود. آزمای  کشاورزی ضروری است. هدب از اجرای این تحقیق تعیین اثر مالچ پلی

عرض در ب   مرکای شهرستان اصفهان منطقۀ براآن شمالی با  1395با سه تکرار در سال زراعی  های کامل تصادفیبا چهار تیمار در قالب طرح بلوک
تیمارهزای آزمزای     انجزا  شزد.  متر از سطح دریا  1534و ارتفاع شرقی  دقیقه 52درجه و  51و طول جغرافیایی شمالی  دقیقه 32درجه و  32جغرافیایی 

 پ سززتی مززالچ  % آبیززاری کامززل M+0.75FW ،)50مززالچ پ سززتی    % آبیززاری کامززل M+FW ،)75شززامل آبیززاری کامززل  مززالچ پ سززتی   
 M+0.5FW)  و آبیاری کامل بدون مالچ ،FW   ،بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح م تلف رطوبتی و مالچ بر تعداد میوه در بوته، متوسز  وزن میزوه )

. بیشزترین و  دار بزود  انه، عملکرد دانه، کارایی مصرب آب، میاان روغن و عملکزرد روغزن معنزی   عملکرد میوه، تعداد دانه در میوه، قطر میوه، وزن هاار د
، عملکرد میوه، وزن هاار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن به ترتیزب بزه تیمارهزای    کمترین میاان تعداد میوه در بوته، متوس  وزن میوه

M+FW  وM+0.5FW  اختصاص داشت. تیمارM+0.75FW داری با در اکثر صفات مورد بررسی، تفاوت آماری معنیFW   نداشت ولی کارایی مصزرب
بود. بنابراین، استفاده از مالچ پ سزتکی در شزرای  بزدون محزدودیت آب موجزب افزاای  عملکزرد و در شزرای           FWداری بیشتر از  آب آن بطور معنی

جویی در مصرب آب در مناطق گر  و خش  کشور و افاای  کارایی مصرب آب جهت صرفه دسترسی کمتر به آب ع وه بر جلوگیری از کاه  عملکرد
 اهمیت دارد.

 
 پ ستی ، میوه کشت زیرآبیاری، روغن،  های كلیدی: واژه

 

    1 مقدمه

رشد فاایندۀ جمعیزت و نیزاز روزافزاون آنهزا بزه      در کشور ایران، 
عنزوان   به محصوالت کشاورزی و از طرب دیگر، محدودیت منابع آب
آبی و بحران  نهادۀ اصلی و محدودکنندۀ تولیدات کشاورزی، مسالۀ کم

یکی (. 13  است ای بسیار جدی فراروی کشور قرار دادهگونه آب را به
کند، کارآیی مصزرب  هایی که اهمیت نهاده آب را تبیین میاز شاخص

تعرق واقعی را نشزان   -است که نسبت عملکرد محصول به تب یر آب
یکززی و محیطززی قززرار دارد. در تتحززت تزز ثیر عوامززل  ن و هززددمززی
های سنتی کارایی آبیزاری پزایین اسزت و مقزدار زیزادی از آب       کشت
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شزود. بنزابراین اسزتفاده از مزالچ      آبیاری از دسزتر  گیزاه خزاری مزی    
(. کزاربرد  15تواند کارآیی مصرب آب را افزاای  دهزد     پ ستیکی می

ور کزاه  میزاان تب یزر از خزاک،     این نوع مالچ در کشاورزی به منظ
های هرز، افزاای  دمزای خزاک، افزاای  کزارآیی       کاه  فشار علف

کاربرد عنصرهای غذایی خاک، کاه  آسیب و زیان برخی از آفزات و  
طزور   سال اخیر، در سراسر جهان به 10ارتقای عملکرد محصوالت در 

( در 1عباسززی و همکززاران  (. 10افززاای  یافتززه اسززت  چشززمگیری 
ایشی گاارش دادند، که صفت تعداد میوه در بوتزه در گیزاه کزدوی    آزم

طزوری کزه   ت م کاغذی تحت ت ثیر دور آبیاری و مالچ قرار گرفت بزه 
مالچ پ ستی  سیاه با ممانعت از تب یر ب شی از نیاز رطوبتی گیزاه را  

 ت مین نمود.
( .Cucumis melo Lزراعزت خربزاه     در در ارزیابی نق  مزالچ  

است که مالچ پ ستی  ضزمن کزاه  دفعزات آبیزاری      گاارش شده
(. اسزتفاده از  14و  7موجب افاای  عملکرد کمی و کیفی خرباه شد  

مالچ پ ستی  موجب کاه  میاان مصزرب آب، در کزل طزول دوره    

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاك نشریه
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(. 4رشد و افاای  چشمگیر کارایی مصرب آب در گیزاه پنبزه گردیزد     
 باعز   هزرز  هایلفع کنترل بر ع وه پ ستیکی پوش  از استفاده

 نتیجه در و سطحی تب یر از جلوگیری طریق از آب مصرب کاه 

 ای قابزل م ظظزه   جزویی  شزد و صزرفه   آبیزاری  دفعات تعداد کاه 
(. 9هکتار( را در کشت طالبی به همراه داشزت    در مکعب متر 1500 

روی گیزاه خربزاه    بزر ( 5توس  اکینسزی و دورسزان     پژوهشی کهدر 
گردید که بیشترین میوه قابل عرضه به بزازار و  انجا  گرفت مش ص 

میزوه در تیمزار پ سزتی      بیشترین وزن میوه، عملکرد و میزاان قنزد  
دسزت   شفاب نسبت به تیمارهای مالچ پ ستی  سیاه و بدون مالچ به

 . آمد
یکزی از گیاهزان دارویززی ارزشزمند در صززنایع داروسزازی بیشززتر     

( .Cucurbita pepo L کشورهای توسعه یافته، کدوی ت م کاغزذی  
موجود در روغن  مؤثره(. از مواد 19است    Cucurbitaceaeاز خانواده

هزای هیرزرپ زی   های آن، برای درمزان بیمزاری  به دست آمده از دانه
پروستات، سوزش مجزاری ادراری، تصزلب شزرا،ین، تنظزیم دسزتگاه      

د شو یمهای جنسی در زنان و مردان استفاده گوارش و تنظیم هورمون
 12 .) 

شزود  کدوی ت م کاغذی به صورت ی  محصول بهاره کشت می
و گستردگی زیاد بوته آن موجزب تلفزات مقزدار زیزادی آب از سزطح      

تواند امکزان تولیزد    شود. بنابراین جلوگیری از این تلفات میمارعه می
که شدت تشعشعات  ه ارزشمند را در مناطق نیمه خش  کشوراین گیا

 مزالچ  هم نماید. لذا این پژوه  با هدب تعیزین اثزر  باالیی دارد، را فرا
 ت زم  در کزدوی  مصزرب آب  ییو کزارا عملکزرد   اتیلن شفاب بر پلی

 .شد اجرا آبیاری کم م تلف سطوح تحت کاغذی
 

 هامواد و روش

در ب ز  مرکزای شهرسزتان     1395زراعی پژوه  در سال  این
دقیقزه   32درجه و  32عرض جغرافیایی اصفهان منطقۀ براآن شمالی  
دقیقززه شززرقی و ارتفززاع  52درجززه و  51شززمالی و طززول جغرافیززایی 

های کامل تصزادفی بزا   ( به صورت طرح بلوکمتر از سطح دریا1534
سه تکرار انجا  شد. براسا  آمار هواشناسی منطقه براآن شمالی جاء 

متر و از نظر میلی 110مناطق معتدل است و میانگین بارندگی سالیانه 
ی وضعیت مطلوبی نیست. تیمارهای مورد بررسی شزامل  پراکن  دارا

% آبیززاری  مززالچ M+FW ،)75مززالچ پ سززتی    آبیززاری کامززل 
% آبیززززاری  مززززالچ پ سززززتی  M+0.75FW ،)50  پ سززززتی 

 M+0.5FW  و آبیاری کامل بدون مالچ ،)FW   بود. قبزل از اجزرای )
 آزمای  و برای اط ع از وضزعیت فیایکوشزیمیایی خزاک، اقزدا  بزه     

 30از عمق صزفر تزا     بافت لومی(برداری مرکب از خاک مارعه نمونه
آبیززاری نیززا در  (. هززدایت الکتریکززی آب1متززر شززد  جززدول سززانتی

 زیمزن  بزر متزر بزود.     دسزی  39/1آزمایشگاه تعیین شد که میاان آن 

پی  از شروع آزمای  در نیمه دو  بهمن ماه زمین با گاو آهن چیزال  
ردین مزاه بزا دسزتگاهش کشزت تزو   بزه طزور        ش م و در نیمه دو  فرو

کشی انجا  شد. کشت به ان کشت، عملیات کشیدن تیپ و مالچهمام
صورت جوی و پشزته انجزا  گردیزد. بزذرها بزه علزت ظساسزیت بزه         

هزای کاشزت   ها کشت شدند. فاصزله ردیزف  میری در باالی پشته بوته
ها بود. بذرمتر سانتی 70های روی ردیف، متر و فاصله بوتهسانتی 150

به میاان دو در  1به دلیل عد  پوش  قبل از کاشت با سم تبوکونازول
کزه  عدد بذر کاشته شد از آنجزا،ی  2هاار ضدعفونی شدند، در هر کره 

کشی به صورت مکانیاه و با دستگاه همامان بزا کاشزت صزورت    مالچ
های بدون مزالچ، پ سزتی  بزرش    گرفت، بعد از کاشت ِگیاه، در تیمار

آوری گردید و سر  آبیاری انجا  شد. ه شد و از سطح مارعه جمعداد
ها صورت گرفت و پز   اعمال ر یم آبیاری تا زمان استقرار کامل بوته

 از آن تن  در تیمارهای کم آبیاری اعمال گردید. 
برای تعیین مقدار آب مورد نیاز هر تیمار، در هر نوبزت آبیزاری از   

د، روز قبل از هر آبیزاری، نمونزه   روش کمبود رطوبت خاک استفاده ش
خاک از هر تیمار جداگانه تهیه و پ  از خش  کردن رطوبت خاک به 

گیری و کمبود رطوبت خاک تا ظزد ررفیزت زراعزی    روش وزنی اندازه
نیاز هر تیمار از طریق رابطه زیر محاسزبه شزد.   محاسبه شد. آب مورد 

ر هکتزار و در  متر مکعب آب د 4500که در تیمار بدون تن  به طوری
متر مکعزب آب   2250و  3375درصد به ترتیب  50درصد و  75تیمار 

هزا داده شزد و ظجزم آب    با استفاده از سیستم تیپ به کزرت  در هکتار
ر بزه طزور جداگانزه توسز      مصرفی در هر نوبت آبیاری و در هر تیمزا 

 کنتور ظجمی که در محل لوله اصلی نصب گردیده بود ثبت گردید. 
رواب  زیزر محاسزبه    از سهل الوصول گیاهاستفاده و  کل آب قابل

 (.6گردید  
TAW=1000 (FC-PWP) ×Zr                                         1)  

  =TAW گیاهکل آب قابل استفاده 
  =FC رطوبت ظجمی ررفیت زراعی مارعه
  =PWP رطوبت ظجمی نقطۀ پژمردگی دا،م

  =Zr عمق ریشه
RAW= p×TAW                                                        2)  

 =RAWالوصولرطوبت سهل
  =pسهل الوصول رطوبت ضریب    
p   بزرای  18در نظزر گرفتزه شزد      5/0برای کدو ت م کاغزذی .)

عمزق ریشزه    (.11استفاده شد   3محاسبۀ کارایی مصرب آب از رابطه 
 گیاه اندازه گیری شد.قبل از هر نوبت آبیاری با ظفر پروفیل کنار بوته 

= کارایی مصرب آب                    3)  
 

                                                           
1- Tebuconazole 
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 ( محل انجام آزمایشمتری سانتی 0-30های فیزیکو شیمیایی خاک زراعی )عمق برخی ویژگی -1جدول 
Table 1- Some physicochemical characteristics used soil (depth 0-30 cm)  

 نقطه پژمردگی دایم 

PWP 

(cm cm-3) 

 ظرفیت زراعی
FC 

(cm cm-3) 

پتاسیم قابل جذب 
Available K  

(ppm) 

فسفر قابل جذب 
Available P 

(ppm) 
pH 

  هدایت الکتریکی
EC 

(dS/m) 
0.83 0.20 233 30 7.6 4.44 

 

هزای سزبا شزده از زیزر     در طی بازدیدهای مکرر از مارعزه بوتزه  
ها انجا  شد. تن  بوتهدهی پای پ ستی  خاری شده و عملیات خاک

برگی صزورت گرفزت. در تیمارهزای بزدون      4ها در مرظله کردن بوته
های هرز سبا شده بود وجین به صزورت دسزتی انجزا     مالچ که علف

ماه به دلیل بیماری سفیدک، مارعه بزا  گرفت. در نیمه دو  اردیبهشت
آب لیتزر   1000لیتزر در   میلزی  125بزا دوز   1استفاده از سم پنکونزازول 

هزا در نیمزه دو  تیرمزاه بعزد از رسزیدگی      پاشی شد. برداشت بوته سم
فیایولو ی  و پ  از ظذب اثر ظاشیه از مساظت ی  متر مربع انجا  
شد. صفات مورد بررسی کدوی ت زم کاغزذی شزامل تعزداد میزوه در      
بوته، متوس  وزن میوه  کیلوگر (، عملکرد میوه  تن در هکتار(، تعزداد  

متر(، وزن هاار دانه  گر (، عملکرد دانه طر میوه  سانتیبذر در میوه، ق
 کیلوگر  در هکتار(، کزارایی مصزرب آب  کیلزوگر  در متزر مکعزب(،      

 کیلوگر  در هکتار( بود. میاان روغن و عملکرد روغن 
 SASافزاار   شده با اسزتفاده از نزر    یآور های جمعدر نهایت داده 

ه میانگین صفات مورد بررسی با و مقایس( 16  مورد تجایه قرار گرفتند
 5( در سزطح اظتمزال   LSDدار  استفاده از آزمون ظداقل تفاوت معنی

 انجا  شد.درصد 
 

 نتایج و بحث
 تعداد میوه در بوته

سزطوح  ها نشان داد که بزین  از تجایه واریان  دادهنتایج ظاصل 
از نظر ویژگزی تعزداد میزوه در بوتزه در سزطح      م تلف آبیاری و مالچ 

(. مقایسزه  2دار وجزود دارد  جزدول   تفزاوت معنزی   درصزد ال پنج اظتم
ها نشان داد که بیشترین میاان تعداد میوه در بوته متعلزق بزه   میانگین
( و کمتزرین آن متعلزق بزه تیمزار     22/3 بزا میزانگین    M+FWتیمار 

M+0.5FW  از نظر آمزاری   (، که1 شکل باشد ( می44/2 با میانگین
رسد که آبیاری به صورت باشند. به نظر میمیدار  دارای اخت ب معنی

کامل و مالچ در کنار هزم باعز  تولیزد ظزداکثر تعزداد میزوه در بوتزه        
تن  خشکی از طریزق کزاه     M+0.5FWگردیده است و در تیمار 

ررفیت فتوسنتای گیاه باع  کاه  تعداد میوه در بوتزه شزده اسزت.    
نداشززت.  دار وجززودتفززاوت معنززی FWبززا  M+0.75FWبززین تیمززار 

توان تعداد میوه وسیله مالچ میجویی در مصرب آب بهبنابراین با صرفه
اظتماالً دلیل این عد  اخت ب بین تیمزار  مطلوب در بوته دست یافت. 

                                                           
1- Penconazole 

FW  وM+0.75FW تواند به علت وجود رطوبزت زیزاد ناشزی از    می
افزاای    کاه  تب یر در شرای  استفاده از مالچ پ ستی  باشد، زیرا 

سبب کاه  سطح برگ و فتوسنتا، کاه  شمار  ت تن  خشکیشد
 (. 1یابد  گل در گیاه شده و به دنبال آن شمار میوه در بوته کاه  می

 

 متوسط وزن میوه 
( نشان داد که ویژگی متوس  وزن 2نتایج تجایه واریان   جدول 
سطوح م تلف آبیزاری و  تحت ت ثیر میوه در سطح اظتمال ی  درصد 

سزطوح م تلزف   اسزا  مقایسزه میزانگین تیمزار      گرفت. برقرار مالچ 
کیلزوگر ( را   6/3، بیشترین میزاان متوسز  وزن میزوه     آبیاری و مالچ

به خود اختصاص داد کزه بزا سزایر تیمارهزا اخزت ب       M+FWتیمار 
(. اخززت ب متوسزز  وزن میززوه در تیمززار  2دار داشززت  شززکل معنززی

M+FW   نسززبت بززه تیمززار آبیززاریFW 14ت ب بززین % بززود. اخزز
M+0.75FW  باFW 25/3     درصد است ولی از نظزر آمزاری تفزاوت

آل دار نبود. در این آزمزای  مشز ص شزد کزه در شزرای  ایزده      معنی
 آبیاری کامزل و مزالچ پ سزتی (،گیاه کزدو ت زم کاغزذی توانسزت        
بیشترین میاان متوس  وزن میوه را به خود اختصزاص دهزد. کزاه     

( M+0.5FW تیمزار   نتیجه کزم آبزی  متوس  وزن میوه و عملکرد در 
ممکن است به دلیل عد  رطوبت کافی در منطقه ریشه باشزد کزه در   

 عناصزر  ینزدهای فیایولزو یکی م تلزف از جملزه جزذب     آنتیجه آن فر
یابد غذایی، رشد گیاه، فتوسنتا و تجمع ماده خش  گیاهی کاه  می

اثزر  متوس  و عملکزرد کمتزر میزوه در     وزن کننده منعک ( و این 17 
 باشد.تن  آبی می

 

 عملکرد میوه
نشان داد کزه ویژگزی عملکزرد     2جدول نتایج تجایه واریان  در 

سزطوح م تلزف   میوه در سطح اظتمال ی  درصد تحت تز ثیر تیمزار   
قرار گرفت. بر اسا  مقایسزه میزانگین تیمزار سزطوح      آبیاری و مالچ

کتزار(  تزن در ه  72/95م تلف آبیاری، بیشترین میاان عملکرد میوه  
( بزززه تیمزززار 78/79و کمتزززرین آن   M+FWمتعلزززق بزززه تیمزززار 

M+0.5FW  تفاوت میاان عملکزرد میزوه   3اختصاص داشت  شکل .)
% بزود ولزی از لحزا     FW  ،6نسبت به تیمار  M+0.75FWدر تیمار 

دار نبززود. در ایززن آزمززای  اسززتفاده از مززالچ  آمززاری اخززت ب معنززی
توان این افاای   یمردید که پ ستیکی باع  افاای  عملکرد میوه گ

را ناشی از کاه  تب یر از سطح خاک و ظفظ رطوبت بیشتر در خاک 
هزای هزرز   جلوگیری از رشزد علزف   غذایی و عناصر (، جذب بهتر21 

 دانست.
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 كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی های میوه تجزیه واریانس اثر  مالچ پالستیکی بر ویژگی -2جدول 

Table 2- Analysis of variance the effect of plastic mulch on the characteristics of pumpkin fruit under different moisture 

levels 
 یوهقطر م

Fruit 

diameter 

 یوهدر م دانهتعداد 
Number of grain 

per fruit 

 یوهم عملکرد
Fruit yield  

 متوسط وزن میوه
Average fruit 

weight 

 میوه در بوتهتعداد 
Number of 

fruits per plant 

 منبع تغییرات
S.O.V 

ns 0.05 ns 179.1 ** 280.6 * 0.63 0.81 ns 
 بلوک

Block 

** 10.34 
*

3938  
** 441.3 

 **
1.47 

*
1.68  

 تیمار
Treatment  

0.93  574.2 18.03 0.06 0.23 
 خطا

Error 

4.54 7.42 4.79 9.52 20.16 
 ضریب تغییرات

  )% C.V 

ns ،*میباشندصد دری  و پنج ل ظتماح اسطودار در معنیب خت دار و امعنیب خت   اترتیب بیانگر عدبه :** و 

ns,*and**:Nonsignificant,significantP≤0.05andP≤0.01,respectively 
 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس  ف رطوبتی. میانگینكدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختل اثر مالچ پالستیکی بر تعداد میوه در بوته -1شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FWداری دارند.  درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 1-The effect of plastic mulch on number of fruits per plant in pumpkin seeds under different moisture levels. Means 

followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full 

irrigation and mulch, respectively 
 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس  میانگین تلف رطوبتیكدوی تخم كاغذی تحت سطوح مخ اثر مالچ پالستیکی بر متوسط وزن میوه -2شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FW داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 2- The effect of plastic mulch on average fruit weight in pumpkin seeds under different moisture levels. Means 

followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full 

irrigation and mulch, respectively 
 



 1683     تخم كاغذي يكدو مصرف آب دراثر مالچ پلی اتیلن شفاف بر تولید و كارآیی 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون  بتی. میانگیناثر مالچ پالستیکی بر عملکرد میوه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطو -3شکل 

LSD  داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال FW  وM باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می 
Figure 3- The effect of plastic mulch on fruit yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with 

different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

 تعداد دانه در میوه

تعزداد دانزه در    ،2اصل از تجایه واریان  در جزدول  یج ظنتاطبق 
سزطوح م تلزف   تحزت تز ثیر تیمزار    ظتمال پنج درصد میوه در سطح ا
قرار گرفت. مقایسه میانگین برای این ویژگی نشان داد  آبیاری و مالچ
دارای  FWو  M+0.5FW نسززبت بززه دو تیمززار M+FWکززه تیمززار 

دار بود. تعداد دانه در میوه کدو ت زم کاغزذی در   اخت ب آماری معنی
به ترتیب  M+0.5FWو  FWنسبت به دو تیمار  M+0.75FWتیمار 

درصد را نشان داد که از نظر آمزاری فقز  بزا     17و  13تفاوتی معادل 
(. اظتمزاالً بزا   4دار بزود  شزکل   دارای تفاوت معنی M+0.5FWتیمار 

یابد کزه  یمافاای  شدت تن  خشکی میاان مواد فتوسنتای کاه  
گردد. تشزکیل بیشزترین   در نهایت سبب کاه  تعداد دانه در میوه می

مزالچ   کزاربرد روزه همزراه بزا    12داد دانزه در میزوه بزا دور آبیزاری     تع
( 1کودهزای زیسزتی     درصد کودهای شیمیایی  75پ ستی  سیاه و 

 بیانگر نق  مالچ پ ستیکی در افاای  تعداد دانه در میوه است.

 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس  رطوبتی. میانگین كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف اثر مالچ پالستیکی بر تعداد دانه در میوه  -4شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FW. ندداری دار درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 4- The effect of plastic mulch on Number of grain per fruit in pumpkin seeds under different moisture levels. 

Means followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent 

full irrigation and mulch, respectively 
 

 قطر میوه 

ظزاکی از ایزن اسزت کزه      2تجایه واریان  ارا،ه شده در جزدول  

سزطوح  اظتمزال پزنج درصزد تحزت تز ثیر      ر میوه در سطح ویژگی قط
گرفزت. براسزا  مقایسزه میزانگین تیمزار      قرار  م تلف آبیاری و مالچ
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سطوح م تلف آبیاری مش ص شد که بیشترین میاان قطزر میزوه در   
متزر( و کمتزرین آن در تیمزار    سانتی 9/22 با میانگین  M+FWتیمار 

M+0.5FW  کزه  5دست آمد  شزکل  متر( به سانتی 21 با میانگین ،)
دار بودنزد و  این دو سطح رطوبتی از لحا  آماری دارای اخت ب معنی

بزا   FWدهنزد. تفزاوت بزین دو تیمزار     درصدی را نشان مزی  8تفاوت 
M+0.75FW دار نبزود. اثزر مزالچ پ سزتیکی بزر      از نظر آماری معنی

  ( برای تداو21توان شرای  مطلوب رطوبتی   یمافاای  قطر میوه را 
 فتوسنتا گیاه نسبت داد.

 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون  كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگین اثر مالچ پالستیکی بر قطر میوه  -5شکل 

LSD  داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال FW  وM باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می 
Figure 5- The effect of plastic mulch on r fruit diameter in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed 

with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

 وزن هزار دانه

نشان داد کزه ویژگزی وزن   نتایج ظاصل از جدول تجایه واریان  
قرار گرفت  جزدول   سطوح م تلف آبیاری و مالچهاار دانه تحت ت ثیر 

گزر  و   2/173(. بیشترین و کمتزرین وزن هزاار دانزه بزا میزانگین       3
اختصاص داشزت   M+0.5FWو  M+FWبه ترتیب به تیمار  2/158

 M+0.75FWنسبت به تیمار  FWر دانه در تیمار (. وزن هاا6 شکل 
 طور به( دارای اخت ب آماری نبود. 4همانند تعداد دانه در میوه  شکل 

کلی استفاده از مالچ پ سزتیکی سزبب کزاه  اتز ب آب از طریزق      
شود و بنابراین آب بیشتری در  یمهای هرز توس  علفتعرق تب یر و 

گیرد و از ایزن طریزق وزن هزاار    اختیار گیاه کدوی ت م کاغذی قرار 
ظالت عد  استفاده مالچ پ ستیکی افاای  یابزد. ایجزاد    دانه نسبت به

مالچ در سطح خاک موجب ظفزظ محتزوای نسزبی آب بزرگ کزدو و      
(، بنززابراین مززالچ در تززدوا  2افززاای  کززارایی فتوسززنتای آن شززد   

 آسیمی سیون و در نتیجه پرشدن دانه مؤثر است.

 

ه واریانس اثر مالچ پالستیکی بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه، كارایی مصرف آب، میزان روغن و عملکرد روغن كدوی تخم كاغذی تجزی -3جدول 

 تحت سطوح مختلف رطوبتی
Table 3- Analysis of variance the effect of plastic mulch on 1000-grain weight, grain yield, water use efficiency, oil content 

and oil yield of pumpkin fruit under different moisture levels 

 روغن  عملکرد
Oil yield 

 روغن  میزان
Oil content 

 كارایی مصرف آب
Water use efficiency  

 دانه عملکرد
Grain yield 

 دانه وزن هزار
1000-grain weight 

 تغییرات منبع
S.O.V 

** 51803 * 0.0001 * 0.02 ** 125000 92.73 ns 
 بلوک

Block 

 **
20242 

**  
0.0006 

* *
0.04 

* 14615  *
922.6 

 تیمار
Treatment 

1892 0.00002 0.003 1732 154.7 
 خطا

Error 

9.76 1.58 11.19 2.52 7.89 
  ضریب تغییرات

 )% C.V  

ns ،*صد میباشنددری  و پنج ل ظتماح اوسطدار در معنیب خت دار و امعنیب خت   اترتیب بیانگر عدبه :** و 

ns,*and**:Nonsignificant,significantP≤0.05andP≤0.01,respectively 
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های دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون  اثر مالچ پالستیکی بر وزن هزار دانه كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگین -6شکل 

LSD  داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال FW  وM باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می 
Figure 6- The effect of plastic mulch on 1000- grain weight in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed 

with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

 عملکرد دانه

سطوح م تلزف آبیزاری و    شد که اثرمش ص  3بر اسا  جدول 
. مقایسزه  دار بود در سطح اظتمال پنج درصد معنیعملکرد دانه بر  مالچ

شان داد که بیشزترین و کمتزرین   دانه ن میانگین برای ویژگی عملکرد
 M+0.5FWو  M+FWمیاان عملکرد دانه به ترتیب بزه تیمارهزای   

بزا   M+0.75FWاختصاص یافت. ویژگی عملکرد دانه بین دو تیمزار  

FW  دار نبود % بود و اخت ب آنها از لحا  آماری معنی7دارای تفاوت
توان به کاه   می (. پایین بودن عملکرد دانه این دو تیمار را7 شکل 

 4های  نسبی تعداد دانه در میوه و همچنین وزن دانه نسبت داد  شکل
. گاارش شده است که استفاده از مالچ بدون ت ثیر منفی بر رشد و (6و 

 2درصد نقز  دارد    15عملکرد کدو در ظفظ رطوبت خاک به میاان 
 (. 20و 

 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس آزمون  تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگینكدوی  اثر مالچ پالستیکی بر عملکرد دانه-7شکل 

LSD  داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال FW  وM باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می 
Figure 7- The effect of plastic mulch on grain yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with 

different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

رایی مصزرب  بر ویژگی کزا  سطوح م تلف آبیاری و مالچتیمار اثر  کارآیی مصرف آب
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 8شکل  طبق(. 3دار بود  جدول آب در سطح اظتمال ی  درصد معنی
یی کزارآ بزاالترین   پزژوه  در ایزن   نمزود مقایسه میانگین مشز ص  
و کمترین آن متعلق به تیمار  M+0.5FWمصرب آب متعلق به تیمار 

FW  یی مصرب آب بین تیمزار  کارآبود. اخت ب میاانM+0.75FW 
بود  کیلوگر  در متر مکعب FW )09/0ار شاهد  با آبیاری کامل یا تیم

دار بودند. بین تیمارهای آبیزاری  که از نظر آماری دارای اخت ب معنی
( از نظزر صزفت میزاان    FW( و آبیاری کامل  M+FWمالچ   کامل 

کارآیی مصرب آب اخزت ب آمزاری وجزود نداشزت. در واقزع کزارایی       
فزت و کزاه    مصرب آب بیشزتر تحزت تز ثیر آب مصزرفی قزرار گر     

نتوانسززت موجززب  M+0.75FWو  M+0. 5FWعملکززرد در تیمززار 
کاه  کارایی مصرب آب گردد. نکته دیگر ایزن اسزت کزه افزاای      

ارایی مصزرب آب را در  نیا ک M+FWعملکرد ناشی از مالچ در تیمار 
افاای  نداد. بنابراین استفاده از مالچ پ ستی  تحزت   FW مقایسه با

اه  میزاان مصزرب آب در کزل دوره    شرای  تن  خشکی موجب ک
( و در 8 شزکل   گزردد  رشد و افاای  چشمگیر کارآیی مصرب آب می

طزور  چنین شرایطی کارایی مصرب آب در گیاه کزدو تحزت مزالچ بزه    
 . (20و  2داری بیشتر از شرای  بدون مالچ است   معنی

 

 
های دارای حروف متفاوت بر  تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگینكدوی تخم كاغذی  اثر مالچ پالستیکی بر كارایی مصرف آب در  -8شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FW داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDاساس آزمون 
Figure 8- The effect of plastic mulch on water use efficiency in pumpkin seeds under different moisture levels. Means 

followed with different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full 

irrigation and mulch, respectively 
 

 میزان روغن

ه کز  دهزد  نشزان مزی   3نتایج ظاصل از تجایه واریان  در جدول 
سزطوح م تلزف   درصد تحت ت ثیر میاان روغن در سطح اظتمال ی  

مقایسه میانگین مشز ص   9قرار گرفت. بر طبق شکل  آبیاری و مالچ
تفاوت آمزاری   FWو  M+FW ،M+0.75FWشد که بین تیمارهای 

به ترتیب به تیمارهای  وجود نداشت. بیشترین و کمترین میاان روغن
M+FW  وM+0.5FW درصد مزی  8خت ب آنها تعلق داشت، که ا-

دار وجود تفاوت آماری معنی FWو  M+0.75FWباشد. بین دو تیمار 
توان بیان کرد که میزاان روغزن در   نداشت. با توجه به نتایج فوق می

هنگا  تن  کمبود آب به علت کوتاه شدن طزول دوره رشزد و طزول    
ت یابد. لذا در شرای  مناسب آبیاری از مدمدت سنتا روغن کاه  می

زمان بیشتری جهت پر شدن دانه برخوردار بوده و میزاان روغزن نیزا    
دار تزن   ( نتایج مشابهی را درباره اثر معنی3یابد. آبراها   افاای  می

 خشکی بر درصد روغن گاارش کرد. 
 

 عملکرد روغن

ظزاکی از ایزن اسزت کزه      3در جزدول  تجایه واریان  ارا،ه شده 
سطوح م تلف  صد تحت ت ثیرعملکرد روغن در سطح اظتمال ی  در

قرار گرفت. مقایسه میانگین عملکزرد روغزن نشزان داد     آبیاری و مالچ
کیلوگر  در هکتار( به تیمار  4/558که بیشترین میاان عملکرد روغن  

M+FW    تیمززار کیلززوگر  در هکتززار( بززه  8/411و کمتززرین میززاان
M+0.5FW   تیمزار  (. 10تعلق داشت  شزکلM+0.75FW   بزاFW 

اسزتفاده از مزالچ ضزمن ظفزظ     . دار نبزود ی اخت ب آمزاری معنزی  دارا
رطوبت خاک قابلیت دسترسی مناسب تر ریشه بزه عناصزر غزذایی را    

در آزمایشی گاارش دادنزد کزه    (8  ،ی و باباییظماه افاای  می دهد.
 ت م کاغذی کاه  داد. یدوتن  آبی عملکرد روغن را در گیاه ک
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های دارای حروف متفاوت بر اساس  كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگین بر میزان روغن در  اثر مالچ پالستیکی -9شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FW داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 9- The effect of plastic mulch on oil content in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with 

different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

 
های دارای حروف متفاوت بر اساس  روغن در كدوی تخم كاغذی تحت سطوح مختلف رطوبتی. میانگیناثر مالچ پالستیکی بر عملکرد  -10شکل 

 باشند به ترتیب بیانگر آبیاری كامل و مالچ می Mو  FW داری دارند. درصد اختالف آماری معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 10- The effect of plastic mulch on oil yield in pumpkin seeds under different moisture levels. Means followed with 

different letters have a significant different at 5% probability levels (LSD test). FW and M represent full irrigation and 

mulch, respectively 
 

 گیری كلی نتیجه
ان گفزت اسزتفاده از مزالچ    تزو دست آمده مزی  با توجه به نتایج به

پ ستکی در شرای  بدون محدودیت آب موجب افاای  عملکرد و در 
شرای  محدودیت آب آبیاری ع وه بر جلزوگیری از کزاه  عملکزرد    

منزاطق گزر  و خشز  کشزور و     جویی در مصرب آب در جهت صرفه
افاای  کارایی مصرب آب اهمیت دارد. ع وه بر این، مالچ پ ستی  

هزای هزرز را در کشزت گیزاه دارویزی کزدوی ت زم        علف شفاب رشد
های آتزی  پژوه تواند در  کاغذی به شدت کاه  داد که این امر می

بنابراین  ها مورد بررسی قرار گیرد.ک  جهت جلوگیری از مصرب علف
جزویی در مصزرب آب جهزت      استفاده از مالچ پ ستیکی برای صزرفه 

کشور که بزا بحزران آب   ت م کاغذی در مناطق مرکای  تولید کدوی
 .  شود مواجه هستند، توصیه می

 

 سپاسگزاری
ظمایت مالی دانشگاه شهرکرد و مساعدت مرکا تحقیقزات   از بدینوسیله

 شود.کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و ب تیاری قدردانی می
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Introduction: Water resources are very limited for agricultural production. Therefore, optimal use of 
available water resources and increased water use efficiency in agriculture are necessary. Application of poly 
ethylene mulch is one of the approaches that can be effective in increasing water use efficiency. The water 
deficient trend is increasing in agricultural lands of the Iran and, on the other hand, the yield components of hull-
less seed pumpkin are sensitive to drought stress. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of 
transparent polyethylene mulch on the performance and water use efficiency of hull-less seed pumpkin under 

different irrigation rates. 
Materials and Methods: This experiment was carried out in the central part of Isfahan, Northern Baraan 

(32
0
 and 32

/
N, 51

0
 and 52

/
 E, and 1534 m above sea level) in a randomized complete block design with three 

replications, during 2016. Treatments consisted of full irrigation+ poly ethylene mulch (M+FW), 0.75% full 
irrigation+ poly ethylene mulch (M+0.75FW), 0.50% full irrigation+ poly ethylene mulch (M+0.5 FW), and full 
irrigation without mulch (FW).  In April, the cultivation operations include mechanical planting, mulch were 
done. The spacing of the rows was 150 cm and the spacing between plants was 70 cm. The irrigation was applied 
until the plant was fully established and then drought stress was begun based on above irrigation treatments. The 
studied traits were number of fruits per plant, average fruit weight (kg), fruit yield (ton ha

-1
), number of seeds per 

fruit, fruit diameter (cm), 1000 grains weight (g), grain yield (kg ha
-1

), water use efficiency (kg m
-3

), oil content 
(%) and oil yield (kg ha

-1
). Statistical analysis was performed using SAS software and comparisons of the means 

were made using the least significant difference (LSD) test at the 5% probability level. 
Results and Discussion: The highest number of fruits per plant belonged to M+FW treatment (with an 

average of 3.22) and the lowest was recorded in M+0.5FW treatment (with an average of 2.44). This difference 
between treatment FW and M+0.75FW can be due to the high moisture under the poly ethylene mulch. The 
highest fruit weight (3.60 kg) was obtained in M+FW treatments, which had a significant difference with other 
treatments. The difference weight of fruit in M + FW treatment was 14% compared to FW irrigation treatments. 
The highest fruit yield (95.72 ton ha

-1
) belonged to M+FW treatment and the lowest one (79.78) belonged to 

M+0.5FW treatment. The difference in fruit yield in M+0.75FW compared to FW treatment was 6%, but it was 
not significant. The number of seeds per fruit in M+0.75FW compared to FW and M+0.5FW treatments showed 
a difference of 13% and 17%, respectively which they were significant only with M+0.5FW treatment. With 
increasing drought stress, the amount of photosynthetic assimilate decreased, which reduced the number of seeds 
per fruit. The highest 1000 grains weight (173.13 g) belonged to M+FW treatment and the lowest one belonged 
to M+0.5FW (156.18 g). 1000 seeds weight in FW treatment was not significant compared to M+0.75FW 
treatment. Drought stress during plant development decreased the leaf area index in the plant. Application of 
plastic mulch reduces the effect of drought stress on leaf growth and its photosynthesis by decreasing water loss 
by evapotranspiration and transpiration. The difference grain yield between two treatments M+0.75FW with FW 
was 7% and this difference was not significant. Only significant difference was observed among M+0.5FW 
treatment with other treatments. The effect of different levels of moisture on water use efficiency was significant 
at 1% probability level. The highest water use efficiency was recorded in M+0.5FW treatment and the lowest 
was recorded in FW treatment. The difference in water use efficiency between M+0.75FW with full irrigation 
(FW) was 0.99 kg m

-3
, which was significant. Difference in water use efficiency between M+FW and FW was 
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not significant for water use efficiency. The use of plastic mulch reduced water loss throughout the plant growth 
period and significantly increased water use efficiency. There was a significant difference among M+FW, 
M+0.75FW and FW for oil content. The highest and lowest oil contents belonged to M+FW and M+0.5FW, 
respectively. The maximum oil yield (558 kg ha

-1
) belonged to M+FW and the lowest one (412 kg ha

-1
) was 

obtained in M+0.5FW.  
Conclusion: Transparent plastic mulch under water stress conditions can reduce the effect of drought stress 

on hull-less seed pumpkin by preserving water and other beneficial effects, including weeds reduction. 
Therefore, the use of this type of mulch is recommended for the cultivation of hull-less seed pumpkin in the 

central areas of the country facing the water crisis. 
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