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 هندوانه ابوجهل مؤثرهو مواد  ردکعمل ياجزا رد،کبر عمل یاهیم گکاشت و تراکخ یتار تأثیر
(Citrullus colocynthis L.) 

  
  4و محمد آرمین 3، محسن جهان2مقدم پرویز رضوانی*، 1حمید مروي

  دانشجوي دکتري زراعت، اکولوژي گیاهان زراعی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،1
  دانشیارگروه زراعت دانشکده کشاورزي3 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،2

  دانشیارگروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار4 دانشگاه فردوسی مشهد،
 10/8/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 12/5/1394یخ دریافت: تار

 1دهکیچ
مناطق خشک و ر د عمدتاً و باشدمی یمهم در طب سنت ییدارو اهانیاز گ یکیهندوانه ابوجهل  :سابقه و هدف

عوامـل   نی. در بـ اسـت  شـده  انجـام ن آ یزراعـ  يازهـا ین رامونیپاندکی  قاتیتحقن که تاکنو کند یم رشد یابانیب
 نیتـر  يضـرور  ،مناسبجهت حصول عملکرد  یاهیکشت و تراکم گ خیتار نیتر مناسب نییتع یمختلف زراع

 يرد و اجـزا کـ م بوتـه بـر عمل  کاشـت و تـرا  کخ یاثر تار یبررسین پژوهش با هدف اد. شو یم محسوب  عوامل
  انجام شد. لههندوانه ابوج ییاه دارویرد گکعمل

  
بلـوك کامـل    هیـ بـا طـرح پا   هاي خـرد شـده   کرتطرح ب در قال يا مزرعه صورت بهآزمایش  :ها روشمواد و 

خ یشـامل سـه تـار    یاصـل  عامل .سبزوار اجرا شد شهرستاندر  1391-92در سال زراعی  تکرار 3در  یتصادف
) مترمربـع بوته در  8و  4، 2( مکشامل سه ترا یفرع عاملخرداد) و  15بهشت و یارد 15ن، یفرورد 15( اشتک

، وزن صـد  وهیـ م تعداد دانـه در  وه،یدر مترمربع، وزن خشک تک م وهیتعداد م فصل رشد انیدر پا انتخاب شد.
و درصـد   یکمـ  يرهـا یمتغ عنـوان  بـه و عملکرد دانه  وهیعملکرد م ،شاخص برداشت ،توده زیستعملکرد  دانه،

  شد. يریگ اندازه یفیک يهاریمتغ عنوان به نینتیو کلوس نیتاسیکوکورب

                                                
  rezvani@um.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 تـأثیر ثـر صـفات مـورد مطالعـه     کم بـر ا کاشت و سطوح تراکخ یه تارکان داد نش انسیوار هیج تجزینتا :ها افتهی
تعداد  دار یمعناهش کاشت سبب کدر  تأخیرنشد.  دار یمعنشتر صفات یب دراثرات متقابل  یداشتند ول يدار یمعن

 نیتاسیبوکورک و نینتیوه و دانه، شاخص برداشت، مقدار کلوسیرد مک، عملتوده زیسترد کوه در مترمربع، عملیم
ن یبـ  يدار یمعن. اختالف رفتقرار نگ کاشت تاریخ تأثیروه تحت یوزن صد دانه و تعداد دانه در م یشد ول وهیم

و  نینتیشـاخص برداشـت، مقـدار کلوسـ     رد دانه،کعمل وه در مترمربع،یاشت اول و دوم از نظر تعداد مکخ یتار
ـ   دیـ را تولتک میوه  وزن خشک نیرشتیب خرداد 15کاشت  خیوجود نداشت. تار وهیم نیتاسیکوکورب  ینمـود ول

رد کـ وه در مترمربـع، عمل یـ تعـداد م  ،مکش تـرا ی. بـا افـزا  ودنب دار یمعن نیفرورد 15کاشت  خیاختالف آن با تار
ش یافـزا  يدار یمعنـ  صورت به وهیم نیتاسیو کوکورب نینتیوه و عملکرد دانه، مقدار کلوسیرد مک، عملتوده زیست

م بوته قـرار  کترا تأثیرو شاخص برداشت تحت  صد دانهوه، وزن یتعداد دانه در م وه،یافت. وزن خشک تک می
 عملکـرد ، توده زیست عملکردوه، یظر تعداد ماز ن مترمربعبوته در  8و  4م کن ترایب يدار یمعن فنگرفت. اختال

  وجود نداشت. وهیم نیتاسیو کوکورب نینتیکلوس مقدار، دانهعملکرد  ،میوه
  
هندوانـه ابوجهـل در    در گیـاه وه یرد دانه و مکن عملینشان داد باالتر شیآزما نیا جینتا طورکلی به :يریگ جهینت

 15کاشـت   خیتـار  یفـ یز نظر صـفات ک د. ایحاصل گردع مترمرببوته در  4 تراکمو  فروردین 15اشت کخ یتار
 نینتیکلوسـ  يبـرا  مترمربـع  در بوتـه  2و تـراکم   نیتاسـ یکوکورب يبوتـه در مترمربـع بـرا    8و تـراکم   بهشتیارد

  بود. یاهیکشت و تراکم گ خیتار نیتر مناسب
  

  کوکوربیتاسین کلوسینتین،هندوانه ابوجهل، تاریخ کاشت،  کلیدي: يها واژه
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  مقدمه
ـ ا یعـ یع منـابع طب یستره وسـ در گ ار ارزشمندیبس از منابع یکی ییاهان دارویگ   ه در کـ ران هسـتند  ی

و  ییزا اشتغالجامعه،  متدر سال توانند یمح یصح يبردار بهرهه و شت، توسعک، یصورت شناخت علم
نش محـدود،  ک، پـرا كانـد  يها شگاهیروشور ما وجود کداشته باشند. در  ینقش مهم یترنفیصادرات غ

، باعـث  ییوسـتا اهان در اقتصاد خانوارهاي رین گیو نقش ا ینتس اد ویار زیاربرد بسکم، کار یم بسکترا
ـ ن ادرکـ  یشت و اهلکن یبنابرا ،است  شده ییاهان دارویاز گ یراصولیاشت غو برد هیرو یبمصرف  ن ی

  .رسد یمظر ن به يضرور ها آنت یفکیرد باال و حفظ کاهان با عملیگ
ـ گ .Citrullus colocynthis L یعلمـ هندوانه ابوجهل با نـام     سـاله متعلـق بـه خـانواده     یک یاهی

Cucurbitaceae  منـاطق گـرم    یاه بومین گی. اکند یمرشد  یناابیبو  کدر مناطق خش عمدتاًه کاست
ز در منـاطق جنـوب اسـتان    یران نیا . درباشد یمترانه ی(مصر) و سواحل مد قایشمال آفر ،ه)ی(سور ایآس
سـتان و بلوچسـتان، اسـتان    یازرون)، اسـتان س کـ (شهرسـتان   رفت)، استان فارسی(شهرستان ج رمانک

  .)25( دیرو یم یوحش صورت بهزد و خراسان یهرمزگان، 
عف روده، رفـع سـردرد و درد   انه این گیاه براي درمان یبوست، ضـ و د گذشته از میوه يها زماناز   

سـرطانی اسـتفاده    يهـا  سـلول حاضر براي درمان دیابت و جلوگیري از رشد  در حالو  )19( مفاصل
یمیایی میـوه  ظـر ترکیبـات شـ   ز نا .)27 و 12( باشـد  یمراي خواص ضد میکروبی نیز میوه دا ،گردد یم

 ییایمیوشیب کلوسینتین یک ترکیب .باشد یمکوربیتاسین و کو ع گلوکوزید به نام کلوسینتیننو وداراي د
وجـود دارد،  آن  يهـا  قسـمت در گیاه هندوانه ابوجهـل و در تمـام    عمدتاً است کهبسیار تلخ و سمی 

ی از گیاهان خانواده کدوییان کوکوربیتاسین نیز یک ماده بیوشیمیایی تلخ است که در میوه و ریشه برخ
قسمت عمده مـواد  . این دو ترکیب شود یمو براي حفاظت گیاه در برابر گیاهخواران تولید  وجود دارد

  .)23و  19( دهند یمشکیل را ت گیاه مؤثره
بـوده و   یطیو مح یکیاز عوامل ژنت متأثر ها آندر  مؤثرهو ساخت مواد  ییاهان دارویرشد و نمو گ  
 يبـرا  یطیاز عوامل مح یب مناسبکیه ترک دیآ یمدست  هب یزمان معموالً کمی و کیفی ردکثر عملکحدا

اشت مناسـب  کخ ین تارییاهان تعیرد گکبر رشد و عمل مؤثرعوامل  نیتر مهماز  یکیاه فراهم باشد. یگ
ر یو سـا  یثر و حـداقل، رطوبـت نسـب   کحـدا  ير طول روز، دماییاشت باعث تغکخ یر تاریی. تغباشد یم

ـ نها درو  یکاه شده و بر طول دوره رشد، مراحل فنولوژیدر طول فصل رشد گ یطیط محیشرا بـر   تی
  .)14( گذارد یم تأثیراه یگ یفکیو  یمکرد کعمل
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اشت کخ یدر تار تأخیره ک است دادهشان کدوییان ن اهان خانوادهیگ يقات صورت گرفته بر رویتحق  
ـ  ک)، گـزارش  2000( یوب. اوگبونا و ادهد یماهش کوه و بذر را یرد مکعمل اشـت  کخ یتـار  یردنـد وقت

ب یبذر به ترت ردکافتاد، عمل تأخیربهشت به یارد 11ن و یفرورد 28ن به یفرورد 14هندوانه ابوجهل از 
 ياغــذکدو پوســت کــ يقــات صــورت گرفتــه رویتحق ).22( فــتای شاهکــدرصــد  88و  8/76تــا 

)Cucurbita  pepoها کاشتنسبت به سایر تاریخ  نیفرورد 30 دراشت کم و کش ترایافزاد ن دا) نشا 
  .)16( تداش همراه به وه را یرد دانه و مکن عملیشتریب اردیبهشت) 20 و 10(

 یت خاصید اهمیبر تول مؤثر يها نهادهه عوامل و یلکاز نظر استفاده مطلوب از  یهایم گکم ترایتنظ  
اسـتفاده   حـداکثر  تولیده عوامل یلکز تا ا شود یمم بوته در واحد سطح سبب کتعداد  که طوري بهدارد، 

هش اکـ جه ینت رقابت و در شیافزاز منجر به یش از حد مطلوب نیم بکترا شیافزاگر ینشود از طرف د
  .)26( گردد یمرد کعمل
ـ   يادیزان زیان به میدوئکاهان خانواده یرد گکعمل   ـ رد ين و رویوابسته به فاصـله ب ، باشـد  یمـ ف ی

و بـه دنبـال آن رشـد     یشـ یرشد رو ،گیاهان این خانوادهشت کم فاصله یق تنظیاز طر توان یم بنابراین
با بررسی اثر فاصـله   ،)1389( ارانکشباهنگ و هم .)9( دقرار دا تأثیررا تحت  ها آنرد کو عمل یشیزا

رسـیدند کـه    پوست کاغذي به این نتیجـه  کدو عملکرد دیف بر عملکرد و اجزايروي ردیف و بین ر
کیلـوگرم در   697 بـه  631 افزایش عملکـرد دانـه از   ثباع متر یسانت 20 هب 40 کاهش فاصله ردیف از

نیز با بررسی اثـر تـراکم بوتـه بـر وزن تـک بوتـه و        )،2011( . عبدالحامد و همکاران)27( شد تارهک
گزارش کردند افزایش تراکم بوته در هکتار با کـاهش فواصـل بوتـه     پوست کاغذي عملکرد میوه کدو

 تـأثیري نمود ولی روي وزن تک میوه  دو برابرعملکرد میوه را  متر یسانت 50تر به روي ردیف از یک م
در  بوتـه  12000و  10000، 8000 ،6000تـراکم   4)، با مطالعه 2012( همکارانو  بابایی .)1( نداشت

 تدس ههکتار ببوته در  10000ملکرد دانه و میوه را در کدو پوست کاغذي در تراکم هکتار، بیشترین ع
  .)5( ردندآو

رد بذر از کن عملیشترینشان داد ب )Cucurbita melo( یطالب گیاه يبا مطالعه رو )2002( نرسون  
ن صـورت  یفرورد 27اشت بذرها در ک ین بررسیدست آمد در ا هب مترمربعبوته در  12و  8 هاي تراکم
 و 60، 45، 30( فا بررسی فواصل مختلف بوته روي ردینیز ب )،2013( و همکارانآرورا  .)20( گرفت

باعـث   متـر  یسـانت  30 تند کاهش فواصل بوته روي ردیـف بـه  در گیاه طالبی اظهار داش )متر یسانت 75
)، 2001کـالچر و همکـاران (   .)3( دانه در واحد سطح شد و عملکردافزایش تعداد میوه، عملکرد میوه 
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اه طالبی تعداد میوه و عملکرد در گی متر یسانت 35به  70اعالم کردند کاهش فاصله بوته روي ردیف از 
  ).15( نداشت تأثیريمیوه در واحد سطح را افزایش داد ولی روي وزن تک میوه 

 5000افزایش تراکم از  ،) صورت گرفتCitrullus lanatus( در تحقیقی که بر روي گیاه هندوانه  
ـ  طور بهرا  میوه و عملکرد بذر در واحد سطح میوه، عملکردتعداد  ردر هکتابوته  10000به   يدار یمعن

بررسی سـه فاصـله بوتـه در روي     افزایش تراکم بوته و انیز ب )2011( بان و همکاران .)4( افزایش داد
اعالم کردند با افزایش تراکم عملکرد و تعداد میوه در هکتـار   متر) 2و  5/1، 1( ردیف در گیاه هندوانه

  .)7( تراکم بوته قرار نگرفت تأثیر قابل توجهی افزایش یافت ولی وزن تک میوه تحت طور به
 یاطالعـات خراسـان  منطقـه  هندوانـه ابوجهـل در    ییاه داروید و پرورش گید تولره در موکنجا آ از  

و اجـزاي عملکـرد    عملکرداه بر یم گکاشت و تراکاثر فصل  یبررس منظور بهق ین تحقیوجود ندارد، ا
  را درآمد.هندوانه ابوجهل در منطقه سبزوار به اج ییداروگیاه 

  
  ها روشمواد و 

واقع در  تهران -جاده سبزوار 5 لومتریکواقع در  اي مزرعهدر  1391-92 یش در سال زراعین آزمایا  
و ارتفاع  یقه شرقیدق 39درجه و  57یی ایو طول جغراف یقه شمالیدق 11درجه و  36 ییایعرض جغراف

 درجـه  6/17سـاالنه   يو متوسط دمـا  متر یلیم 5/184ساالنه  یا با متوسط بارندگیمتر از سطح در 930
اوگر از  براي مشخص کردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك با استفاده ازد. یاجرا گرد گراد یسانت

گردید. براسـاس   به آزمایشگاه خاك منتقل ها نمونهشد و  يبردار نمونه كخا يمتر یسانت 30تا  0عمق 
هاي خـرد   کرتطرح  صورت بهش یزماآ .)1(جدول  دبو یرس -یلوممزرعه  نتایج آزمون، بافت خاك

در  یرت اصلک عنوان بهاشت کخ یه تارکرار انجام گرفت، کت 3با  یامل تصادفک كدر قالب طرح بلو شده
 و 4، 2( سطح 3در  یرت فرعک عنوان به بوته مکخرداد) و ترا 15بهشت و یدرا 15ن، یفرورد 15( سطح 3
 یات اصلیعمل د.ش  گرفته) در نظر متر یسانت 50و 25، 5/12ن بوته یب بر اساس فواصل مترمربع بوته در 8

) انجام گرفت. بر اساس 92بهار ( اشت اولکدر زمان  کسیح و دیو تسط 91ز یین در پایزم يساز آماده
درصد  55/1و  فسفر درصد 75/0درصد ازت،  5/2: با ترکیب ي(منبع گاو یتن کود دام 30آزمون خاك 

متـر صـورت    4×5بـه ابعـاد    ییها در کرتبستر بذر استفاده شد. کشت  هیدر زمان ته) در هکتار پتاس
. )23و  22( شد مینظر تنظوردم يمارهایبر اساس ت ها بوته نیمتر و فواصل ب 1 فیرد نیگرفت. فواصل ب

و  جادیا متر یسانت 3تا  2به عمق  ياریصورت گرفت که در آن ابتدا ش یفیصورت رد کاشت به اتیعمل
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شد و از خاك نرم مزرعه جهت پوشاندن بذور استفاده  قرار داده ارهایدر ش یصورت دست بذور به سپس
مدت  سبزوار استفاده شد و جهت شکستن خواب بذرها به یبوم يها از بذور توده یبررس نیدر اید. گرد
آب  سـاعت در  30و قبل از کاشـت حـدود    يدار نگه خچالیدر  گراد یدرجه سانت 7 يروز در دما 40
و  يصـورت جـو   بالفاصله بعد از کاشـت بـه   ياریآب نیها شد. اول و سپس اقدام به کاشت آن ساندهیخ

(تنک کردن، سله  . کلیه عملیات داشتروز انجام شد 7با دور  يبعد يها ياریو آب دیانجام گرد يا پشته
چگونه مبارزه صورت دستی انجام گرفت و جهت سالمت محصول هی ي هرز) بهها علفشکنی، مبارزه با 

کـرت   هـر  ها در صورت نگرفت. به همین دلیل تعدادي از میوه ها يماریبشیمیایی براي کنترل آفات و 
   ) از بین رفتند.Acytopeus curvirostris( دلیل خسارت آفت سرخرطومی جالیز به
  

 .)متر یسانت 30 تا صفر(عمق  شیمیایی خاك محل آزمایش -یخصوصیات فیزیک -1 دولج
Table 1. The physicochemical properties of the soil (0-30 cm depth). 

pH(1:5) 
EC  

(dS.m-1)  
 سیلت
Silt 

 رس
Clay 

 شن
Sand 

 نیتروژن
N 
  %  درصد

 پتاس
K  

 فسفر
P  

 کربن آلی
O.C  
 ppm  %درصد  % درصد

7.7  1.7  47  30  23  0.02  186  4  0.28  
  

، تعـداد و  اناهیگ کو سپس وزن خشبرداشت مربع متر دوموجود در  يها بوتهن فصل رشد ایدر پا  
وه و یـ رد مکـ ن عملییشد. جهت تع يریگ اندازه صد دانهوه، وزن یدانه در ممترمربع، تعداد وه در یوزن م

حـذف و   يا هیحاشـ اثـر   عنوان بهرت کن هر ییم متر از باال و پایاز هر طرف و ن ينارکف یرد یک دانه
 پـس از خشـک شـدن   ، ها وهیم مؤثرهبراي تعیین مقدار مواد  د.یدگر و وزن مانده برداشتیمساحت باق

توسـط آسـیاب    ها وهیماز پالپ جدا شد و سپس پالپ  ها دانهابتدا  ماریبرداشت شده از هر ت يها نمونه
حـالل متـانول بـه     یس یس 20گرم در  2به مقدار  را پودر شده يها نمونهپودر گردید.  کامالًمکانیکی 

مقدار کوکوربیتاسین و  يریگ اندازهاقدام به  HPLCبه کمک دستگاه  سپس ده وساعت خیسان 24مدت 
 يآمـار  افزار نرمتوسط  آمده  دست به يها داده تیهار ند .)27و  18، 2( شد ها آنکلوسینتین موجود در 

SAS توسط آزمون ها دادهن یانگیز و میآنال LSD  سه شد.یمقا درصد 5در سطح  
 

  ج و بحثینتا
ـ ه واریـ ج تجزینتا: واحد سطح در وهیتعداد م ثـر  ام بوتـه  کاشـت و تـرا  کخ یه تـار کـ انس نشـان داد  ی

اشت بر تعـداد  ک خیم و تارک)، اثر متقابل تراp≥ 01/0( وه در واحد سطح داشتیبر تعداد م يدار یمعن
  ).2دول (ج بودن دار یمعنوه در واحد سطح یم
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ـ تعـداد م  مالحظه قابلاهش کاشت سبب ک خیدر تار تأخیره کمارها نشان داد ین تیانگیسه میمقا   وه ی
ـ م 8/33( وه در واحد سـطح ین تعداد میشترین بیفرورد 15خ یشت در تارکدر واحد سطح شد.  وه) را ی

خ یشت در تـار کاما  ،بهشت نداشتیارد 15اشت در کخ یبا تار يدار یمعن يه اختالف آمارکرد کد یتول
 وه در واحد سطح شدیتعداد م يدرصد 9/70هش اکن سبب یفرورد 15شت کسه با یخرداد در مقا 15

اه بـا  یـ گ یشـ یبـه برخـورد دوره زا   توان یموه در واحد سطح را ید در تعداد میاهش شدک). 3جدول (
ز سبب شد ین یشیم بودن دوره رشد روکگر یرف دطاز  ،ن دوره نسبت دادیع ایگرم و تسر يوهوا آب

  نرسند. یو به باردهنموده زش ید شده ریتول يها گلاز  یه بخش اعظمک
ـ اشـت ا کدر  تـأخیر ه کـ  است  دادهنشان کدوییان ن خانواده ااهیگ يقات صورت گرفته رویتحق   ن ی

 شود یماشت باعث کدر  تأخیر. شود یموه در واحد سطح یرد مکوه و عملیاهش تعداد مکاهان باعث یگ
ل عـدم  یدل جه بهیشود در نت یهخود را انجام دهد وارد گلد یشیامل رشد روک طور بهه ک نیاه قبل از ایگ

اهش کن امر باعث ید نموده و ایتول يتر کم) تعداد گل ی(انشعاب فرع یشیرو يها اندامتوسعه مناسب 
  .)22 و 16( گردد یموه در واحد سطح یرد مکتعداد و عمل

ح وه در واحـد سـط  ید میتول يدرصد 4/24ش یسبب افزا مترمربعبوته در  8به  2م از کترا شیافزا  
 ).4(جدول  ه در مترمربع مشاهده نشدبوت 8و  4 هاي تراکمن یب يدار یمعن يشد. اختالف آمار

وه در واحد سطح بـود. اگرچـه   یش تعداد میل افزایدل نیتر یاصلش تعداد بوته در واحد سطح یافزا  
، امـا بـاالتر   کنـد  یمـ دا یاهش پکوه در هر بوته یتعداد م يا گونه نیبل رقابت یدل  اه، بهیم گکش ترایبا افزا

 جین نتایرد. مطابق با اک خواهدوه در هر بوته را یاهش تعداد مکاه در واحد سطح جبران یبودن تعداد گ
وه یـ ش تعداد میباعث افزا مترمربعبوته در  8به  5/0م بوته از کش ترایرد افزاک) گزارش 2005( نرسون

نشان داده کدوییان اهان خانواده یگ يرو ز بریگر نیقات دی). تحق20( گردد یم ياغذکدو پوست کاه یگ
ـ ا جیکـه بـا نتـا   یابد میش یبوته افزا مکش ترایط افزایوه در واحد سطح در شرایه تعداد مک ـ تحق نی  قی

 اهیـ م درگکش تـرا یردند بـا افـزا  ک) گزارش 2003( ارانکما و همیل ).26 و 16، 13، 10( مطابقت دارد
و زان نور یاهش مکل یدل ه بهک ابدی یماهش که در بوته ویم کوه و وزن خشیعداد مت )C. meloطالبی (
   ).17( باشد یمخاك  ییمواد غذا به یدسترس
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اثـر   تـک میـوه   کاشـت بـر وزن خشـ   کخ یه تارکدست آمده نشان داد  هج بینتا: وهیم تک کوزن خش
ـ  15از  اشـت کخ یدر تـار  تأخیر ).2جدول ، p≥ 05/0( داشت يدار یمعن اردیبهشـت   15روردین بـه  ف

 15زن خشک تک میوه در تاریخ کاشت بیشترین و .تک میوه گردید کزن خشو دار یمعنباعث کاهش 
ـ  5/1( اردیبهشت 15) و کمترین آن در تاریخ کاشت گرم 4/14( خرداد د. اخـتالف  دسـت آمـ   هگرم) ب

خـرداد وجـود    15و فـروردین   15وزن خشک تک میوه بین تـاریخ کاشـت    از نظر يدار یمعنآماري 
طوالنی بودن فصل رشـد و اختصـاص مـواد     لیدل بهفروردین  15 . در تاریخ کاشت)3دول (ج نداشت

 تاریخ کاشت و دربیشتري برخوردار بودند  با وزن خشک ییها وهیمبیشتر به میوه، گیاهان از  فتوسنتزي
  یش یافت.افزا وزن خشک تک میوه ها بوتهکاهش تعداد میوه در  لیدل بهخرداد  15

ولی بیشـترین وزن خشـک تـک     )،2(جدول  تراکم قرار نگرفت تأثیروزن خشک تک میوه تحت   
) گـرم  9/16( مترمربـع بوته در  4) و کمترین آن در تراکم گرم 1/17( مترمربعبوته در  8میوه در تراکم 

  ).4(جدول  دست آمد هب
 شود یمباعث کاهش تعداد میوه در بوته هندوانه ابوجهل  اهیدر گ بوته افزایش تراکم رسد یمنظر  به  

) 2011( و بـان  )2006( آیـودل  .ردیگ ینمتراکم قرار  تأثیروزن خشک میوه تا حدي تحت  جهینت درو 
کاهش تعداد میوه در بوته وزن تـک   لیدل به تا حدي با افزایش تراکمنیز گزارش دادند در گیاه هندوانه 

  .)7و  4( نگرفت قرا تأثیرمیوه زیاد تحت 
ـ انس نشان داد تعداد دانه در میه واریج تجزینتا: وهیتعداد دانه در م ت و اشـ کخ یتـار  تـأثیر وه تحـت  ی

 بود دار یمعنوه یم بر تعداد دانه در مکاشت و تراکخ یاثر متقابل تار. )2جدول ( م بوته قرار نگرفتکترا
دانـه) و   249( نیفـرورد  15اشت کخ یدر تار مترمربعن تعداد دانه در یشتریب با این وجود ).2جدول (

 نبـود.  دار یمعنمارها ین تیه اختالف بکنه) مشاهده شد دا 238( خرداد 15اشت کخ یآن در تار نیتر کم
 دوکـ  ياشـت بـر رو  کمختلـف   يهـا  خیتار یز با بررسی) ن2012( ارانکو هم یفیلطمشابه نتایج فوق 

و  بهلگردي .)16( اشت قرار نگرفتکخ یتار تأثیروه تحت یاظهار داشتند تعداد دانه در م پوست کاغذي
 اظهار داشتند تعداد دانـه در  کدو در مترمربعبوته در  3 و 5/2، 2) با مطالعه سه تراکم 2014( همکاران

 .)6( تراکم قرار نگرفت تأثیرمیوه تحت 

 15نشـان داد کـه کشـت در تـاریخ     تعداد دانه در میـوه  بررسی اثر متقابل تراکم و تاریخ کشت بر   
خرداد و تراکم  15در تاریخ  و کشت وهیتعداد دانه در م بوته در مترمربع باالترین 2ین در تراکم فرورد
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بوتـه در مترمربـع    4و  2 يهـا  تـراکم . در ا تولیـد کـرد  ر وهیتعداد دانه در مبوته در مترمربع کمترین  8
(شـکل   مشاهده نشدکشت مختلف  يها خیتار بین وهیتعداد دانه در ماز نظر  يدار یمعناختالف آماري 

یوه شد. به نظر تعداد دانه در مخ کاشت سبب کاهش یدر تار تأخیر مترمربعته در بو 8، اما در تراکم )1
 در تاریخ کاشت سبب کاهش دوره رشد رویشی گیاه شده تأخیر اگرچه تر نییپا يها تراکمدر  رسد یم

کمتـري بـین گیاهـان     يا گونـه که رقابت درون  شود یمبودن تعداد بوته در واحد سطح سبب  تر کماما 
پیـدا کـرده و   که مواد فتوسنتزي بیشتري به هر میوه اختصـاص   شود یمصورت گرفته و این امر باعث 

 در میوه شود.دانه سبب افزایش تعداد 

 
 .هندوانه ابوجهل روییگیاه دا وهیم بر تعداد دانه در مکشت و تراکخ یاثر متقابل تار -1شکل 

Figure 1. The interaction between planting date and plant densityon number of seed per fruit of bitter apple. 
 

اثر متقابل  .)2 جدول( م بوته قرار نگرفتکت و ترااشکخ یتار تأثیروزن صد دانه تحت : وزن صد دانه
  ).2جدول ) (p≥05/0( بود دار یمعندانه  بر وزن صدبوته  مکاشت و تراکخ یتار

 نکرد. کمتریتولید  را فروردین باالترین وزن صد دانه 15بوته در مترمربع در تاریخ کشت  8تراکم   
خرداد مشاهده شد که اختالف آماري  15در تاریخ کاشت  بوته در مترمربع و 8وزن صد دانه در تراکم 

بوتـه در   8رسـد در تـراکم   نظر می به همین تراکم نداشت. اردیبهشت در 15با تاریخ کشت  يدار یمعن
طـوالنی بـودن فصـل رشـد     کم بودن تعداد میوه در هر بوته و  ،فروردین 15مربع در تاریخ کاشت متر

است مواد فتوسنتزي بیشتري به هر دانه اختصاص پیدا کند و وزن صد دانه افزایش یابد، از  باعث شده

4 April           5 may             5 Jane 
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تواند علـت کـاهش ورن صـد    اد در همین تراکم کاهش فصل رشد میخرد 15طرفی در تاریخ کاشت 
   دانه باشد.

خ کاشت سبب افزایش وزن صد دانه در تاری تأخیر مترمربعبوته در  4در تراکم  2با توجه به شکل   
اصی بوته در مترمربع نیز روند خ 2در تراکم نبود.  دار یمعناختالف بین تیمارها از نظر آماري  شد ولی

بوته در مترمربع و تاریخ  2یرات وزن صد دانه وجود نداشت. کمتر بودن وزن صد دانه در تراکم از تغی
وزن صد دانه  است  شدهکه سبب  شود یمدن تعداد میوه در بوته مربوط به بیشتر بو فروردین 15کاشت 

 باشد یم یکیتحت کنترل عوامل ژنت شتریاست که ب ییوزن صد دانه از فاکتورهااگرچه  کاهش پیدا کند.
  ).26( ردیگ یقرار م ی نیزطیعوامل مح ریحت تأثلی گاهی تبرخوردار است و ییباال يریپذ و از توارث

 
  .گیاه دارویی هندوانه ابوجهل م بوته بر وزن صد دانهکشت و تراکخ یاثر متقابل تار -2 شکل

Figure 2. The interaction between planting date and plant density on one hundred seed weight of 
bitter apple. 

  
، p≥01/0( م بوته قرار گرفتکاشت و تراکخ یتار تأثیرتحت  توده یستزرد کعمل: توده یستزرد کعمل

ن یشـتر یب .)2جـدول  ( نشد دار یمعن توده یستزرد کاشت بر عملکخ یم و تارکاثر متقابل ترا )2جدول 
خ یآن در تـار  نیو کمترتار) کلوگرم در هکی 4127( نیفرورد 15اشت کخ یدر تار توده یستزرد کعمل

4 April           5 may             5 Jane 
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نشـان داد   يا مزرعـه هدات ا. مشـ )3جدول ( تار) مشاهده شدکلوگرم در هیک 2164( ردادخ 15اشت ک
و  یشـ یرشد رو، گیاهان از اشت اولکخ یدر تار ها بوتهاستقرار بهتر طوالنی بودن فصل رشد و  لیدل به

در واحد سطح نسبت بـه   توده یستزی بیشتري برخوردار بودند و این امر باعث افزایش عملکرد زایش
  .دو تاریخ کاشت دیگر شد

 صديدر 7/34زان یبه م توده یستزرد کش عملیبوته در مترمربع باعث افزا 8به  2م از کترا شیافزا  
بوتـه در   2م کآن در تـرا  نیتـر مکبوتـه در مترمربـع و    8 تـراکم در  توده یستزرد کن عملیشتریشد. ب

بوتـه در مترمربـع    8و  4 هاي تراکمن یب يدار یمعن ي). اختالف آمار4جدول ( دیمترمربع مشاهده گرد
دلیل افزایش شد ولی به در واحد سطح باعث کاهش وزن تک بوتهم کش ترایافزا. اگرچه مشاهده نشد

 افزایش یافت.  توده یستزملکرد تعداد بوته، افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد در واحد سطح ع

خ یتـار  يمارهـا یاز ت یـک هـر   تأثیر)، 2جدول ( انسیه واریج جدول تجزیبر اساس نتا: وهیرد مکعمل
خ یتـار  يمارهـا یبود و اثر متقابـل ت  دار یمعندرصد  یکوه در سطح یرد مکم بوته بر عملکاشت و تراک
  نبود. دار یمعنوه یرد مکم بوته بر عملکاشت و تراک

 15اشـت  کخ یتار) و تـار کهلوگرم در کی 4127( وهیرد مکن عملیشترین بیفرورد 15اشت کخ یرتا  
ه یلکدر  میوه ردکتار) را داشت. اختالف عملکلوگرم در هکی 2164( وهیم درکزان عملین میترمکخرداد 

واحـد  وه در یم کوه و وزن خشیتعداد م تأثیروه تحت یرد مکعمل .بود دار یمعناشت کخ یتار يمارهایت
ـ م کتعـداد و وزن خشـ   بیشـترین ن یفـرورد  15اشت کخ یتار که نیاسطح است، با توجه به  وه را در ی

  خوردار بود.بر ها کاشتخ یر تارینسبت به سا يتروه باالیم درکداشت از عمل مترمربع
)، افـزایش عملکـرد میـوه در تـاریخ     2009( اوبـی  دست آمده توسـط اوگبونـا و   هبر اساس نتایج ب  

نمـو گیـاه، افـزایش     ورشـد  دلیـل افـزایش طـول دوره     زودتر در گیاه هندوانه ابوجهل بـه  ياه کاشت
  .)23( باشد یم، افزایش تعداد و وزن میوه در واحد سطح ها گلبات جانبی و تعداد اانشع
ن یشـتر یوه شد. بیرد مکعمل يدرصد 4/37 شیافزاباعث  مترمربعبوته در  8به  2م از کترا شیافزا  
بوته در  2م کن آن در ترایترمکتار) و کلوگرم در هکی 3693( بعمربوته در متر 8م کدر تراه ویرد مکعمل

بوتـه   8و  4 يها تراکمن یب يدار یمعن يمارآدست آمد. اختالف  هتار) بکلوگرم در هکی 2688( مترمربع
 در واحد ها بوتهش تعداد یافزا لیدل بهبوته در مترمربع  8م کدر ترا ).4 جدول( مشاهده نشد مترمربعدر 

  د.گردیتار کوه در هیرد مکعمل شیافزا منجر بهه ک د شدیتول يشتریوه بیسطح تعداد م
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ـ  تأثیراعمال شده  يها تراکماشت و کخ یتار: رد دانهکعمل ـ رد دانـه گ کـ بـر عمل  يدار یمعن  اه داشـتند ی
)01/0≤p ها نیانگیمسه یود. مقانب دار یمعنرد دانه کاشت بر عملکخ یم و تارک. اثر متقابل ترا)2، جدول 

نه رد داکعمل يدرصد 4/34 اهشکخرداد باعث  15ن به یفرورد 15اشت از کخ یدر تار تأخیرنشان داد 
 15اشـت  کخ یرد دانه و تـار کن عملیشتریتار بکلوگرم در هکی 2249فروردین با  15اشت کخ یشد، تار
خ ین تاریب يدار یمعن ياختالف آماررد دانه را داشت. کعمل نیترمکتار کلوگرم در هکی 1475 خرداد با

رد کـ اهش تعـداد و عمل کـ ل یدل  اشت بهکدر  تأخیر بهشت مشاهده نشد.یارد 15 ن ویفرورد 15اشت ک
ـ  و اوگبونا .گردد یمرد دانه کاهش عملکوه در واحد سطح باعث یم ردنـد در  ک)، گـزارش  2000( یاوب
ا بـه  رد بـذر ر کـ بهشـت عمل یارد 11ن به یدفرور 14اشت هندوانه ابوجهل از کخ یدر تار تأخیره یجرین
در  تـأخیر  اسـت  شـده ز گـزارش  ینکدوییان اهان خانواده یر گی. در سا)22( اهش دادکدرصد  88زان یم
  )16( دهد یماهش کرد دانه را کاشت عملک

ـ   يطـور  بـه  شـد،  هندوانه ابوجهل گیاه رد دانهکعملبوته باعث افزایش  مکترا شیافزا   ن یاالترکـه ب
بوتـه در   2م کآن از تـرا  نیتـر  نییپا تار) وکلوگرم در هکی 1994( بوته در مترمربع 4م کترا از درکعمل

ـ کـ ن اگرچه عملیپای يها تراکمدر  .)4جدول ( دست آمد هبتار) کلوگرم در هکی 1383( مترمربع  کرد ت
در واحـد   ردکـ د لـذا عمل یـ جبران نما امبود تعداد بوته رک هش نتوانستین افزایا یافته ولی شیافزابوته 

  وجود نداشت. مترمربعبوته در  8و  4 يها تراکمن یب يدار یمعن ياختالف آمار رد.کدا یاهش پکسطح 
، جـدول  p≥05/0( تاریخ کاشت قرار گرفت تأثیرشاخص برداشت میوه تحت : وهیشاخص برداشت م

 اشت میوه نداشتندبر میزان شاخص برد يدار یمعنولی تراکم و اثر متقابل تراکم و تاریخ کاشت اثر  ،)2
  ).2جدول (

) و کمتـرین آن در  درصـد  5/57( اردیبهشـت  15 بیشترین شاخص برداشت میوه در تاریخ کاشت  
 15 يها کاشتبین تاریخ  يدار یمعناختالف آماري ) مشاهده شد. درصد 49( خرداد 15تاریخ کاشت 

  .)3جدول ( اردیبهشت وجود نداشت 15ین و فرورد
و فـروردین   15 يهـا  کاشتکاشت زودتر در تاریخ  لیدل بهطول دوره رشد  افزایش رسد یمنظر  به  
با افزایش ساختار زایشی گیاه و تولید میوه بیشـتر در واحـد سـطح     خرداد 15اردیبهشت نسبت به  15

سبب افزایش شاخص برداشت میوه گردید. از طرفی کاهش شاخص برداشت میوه در تـاریخ کاشـت   
  .باشد یماد میوه و عملکرد میوه در واحد سطح کاهش تعد لیدل به خرداد 15
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)، ولـی بیشـترین شـاخص    4(جـدول   ثیر تراکم بوته قـرار نگرفـت  أشاخص برداشت میوه تحت ت  
 مربـع بوتـه در متـر   2درصد) و کمتـرین آن در تـراکم    54( بوته در مترمربع 4برداشت میوه در تراکم 

و میـوه  و عملکـرد   تـوده  یسـت زتراکم، عملکرد رسد با افزایش نظر میدرصد) مشاهده شد. به 2/53(
    ها قرار نگرفته است.ثیر تیمارأتحت تها طوري تغییر نموده که شاخص برداشت هاي آننسبت

بـر   يدار یمعنکاشت اثر  خینشان داد که تار انسیوار هیتجز جینتا: و کوکوربیتاسین مقدار کلوسینتین
  ).2جدول ( داشت نینتیبر درصد کلوس يدار یمعنتراکم اثر ولی نداشت  نینتیدرصد کلوس

اخـتالف   ).3 (جـدول  اکم بوته سبب افزایش درصد کلوسینتین در بافت میوه گیـاه شـد  تر افزایش  
 بوته در مترمربع مشاهده نشد. 8و  4 بین تراکم يدار یمعنآماري 

روند  ).2(جدول  دبو دار یمعناثر متقابل تراکم بوته و تاریخ کاشت بر درصد کلوسینتین بافت میوه   
 مختلف با هم متفاوت بـود  يها تراکمکاشت مورد بررسی در  يها خیتارتغییرات درصد کلوسینتین در 

درصـد   خـرداد بـا افـزایش تـراکم بوتـه،      15فـروردین و   15که در تاریخ کاشت  در حالی .)3 (شکل
بوته در مترمربع ابتدا  4تا  اردیبهشت با افزایش تراکم 15در تاریخ کاشت  کلوسینتین افزایش پیدا کرد.

باالترین درصد کلوسینتین نیز در تاریخ کاشـت   کاهش و سپس افزایش درصد کلوسینتین مشاهده شد.
بـا همـین تـاریخ     يدار یمعنکه اختالف آماري  بوته در مترمربع مشاهده شد 4اردیبهشت و تراکم  15

خرداد و  15ینتین نیز در تاریخ کاشت کمترین درصد کلوس بوته در مترمربع نداشت. 6کاشت و تراکم 
  دست آمد. هب مترمربعبوته در  2تراکم 

ـ    خیتار یتراکم قرار گرفت ول ریتحت تأث نیتاسیدرصد کوکورب   بـر درصـد    يدار یکاشـت اثـر معن
 4/24( بوتـه در مترمربـع   8در تراکم  نیتاسیدرصد کوکورب نیشتری). ب2(جدول  نداشت نیتاسیکوکورب

 ).4(جدول  بوته در مترمربع نداشت 4با تراکم  يدار یمعن يکه اختالف آمار درصد) مشاهده شد

). 2(جـدول   شـد  دار یمعناثر متقابل تراکم بوته و تاریخ کاشت بر مقدار کوکوربیتاسین بافت میوه   
). بیشـترین  4(شـکل   فروردین با افزایش تراکم بوته درصد کوکوربیتاسین افزایش یافت 15در کاشت 

بوتـه در مترمربـع مشـاهده شـد کـه       2اردیبهشت و تـراکم   15ربیتاسین در تاریخ کاشت کوکو درصد
ي با سایر تیمارها داشت. تغییرات درصد کوکوربیتاسین با افزایش تراکم بوتـه  دار یمعناختالف آماري 

کـم  تواند تعداد  کمتر بود که دلیل آن می ها کاشتخرداد در مقایسه با سایر تاریخ  15در تاریخ کاشت 
دهی با حداکثر تـنش گرمـایی باشـد کـه گیـاه را بـه سـاختن         میوه در بوته و مصادف شدن زمان میوه
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ترکیبات ثانویه بیشتر وادار کرده است و چون کوکوربیتاسین نیز یکی از ترکیبات ثانویه گیـاه هندوانـه   
  دا کرد.باشد با گرم شدن هوا مقدار آن افزایش پی ابوجهل می

 
  .هندوانه ابوجهل ییدارو اهیگ کلوسینتین بر درصدم بوته کشت و تراکخ یاثر متقابل تار -3ل شک

Figure 3. The interaction between planting date and plant density on colocynthin percentage of bitter apple. 
 

د و از رونـد خاصـی در   شـو یکنترل م یکیل ژنتعوام لهیوس هاگر چه ب هیثانو يهاتیمتابول اختس
بعضی از عوامل محیطـی  ها دارند.  آن دیبر تول يادیز اریبس راث یطیمح طیشرا یولکند گیاه تبعیت نمی

ـ متابول وسـنتز یب يبـرا  شـه یهمهـا  شود، تنش گرما باعث تنش کم آبی در گیاه میمانند  ـ ثانو يهـا  تی  هی
ثره ؤاز مواد م یبعض دیتول شیبر افزا یاثرات مثبت دتوان یب مآ تیمحدود یو حت ندستیمحدود کننده ن

تواننـد   یمـ  یبـه خشـک   اهـان یگ يدر مقاومت و سـازگار  زیاد احتمالبه مواد  نیاشد، اب داشته یاهیگ
اي هستند که در هثرؤرسد کلوسینتین و کوکوربیتاسن از جمله مواد منظر میبه ).8( دخالت داشته باشند

  .یردگثیر قرار میأها در گیاه هندوانه ابوجهل تحت ت ولید آننتیجه عوامل محیظی ت
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  .لهندوانه ابوجه ییدارو اهیگکوکوربیتاسین  بر درصدم بوته کشت و تراکخ یاثر متقابل تار -4شکل 

Figure 4. The interaction between planting date and plant density on cucurbitacin percentage of bitter apple. 
  
  يریگ جهینت

تاریخ کشت جهـت حصـول    نیتر مناسبفروردین  15تاریخ کاشت  که نشان داداین مطالعه  نتایج
. اگرچه با افزایش تراکم بود شهرستان سبزوار طیدر شرا باالترین عملکرد میوه درگیاه هندوانه ابوجهل

 4 بین تـراکم  يدار یمعندا کرد اما به دلیل نبود اختالف آماري بوته در مترمربع عملکرد افزایش پی 8تا 
جهت تولید مناسـب ایـن    يا شده هیتوصتراکم  تواند یم بوته در مترمربع 4 مربع، تراکمبوته در متر 8و 

تـاریخ   جـود در پالـپ میـوه نیـز نشـان داد     ثره موؤگیري مقدار مواد منتایج حاصل از اندازه گیاه باشد.
در این تـاریخ کاشـت    بهشت بیشترین مقدار کوکوربیتاسین و کلوسینتین را تولید نمود.ردیا 15کاشت 

  .کوکوربیتاسن و کلوسینتین را داشتنددرصد  ترتیب بیشترین بوته در مترمربع به 2و  8 هايتراکم
 
 
 

4 April           5 may             5 Jane 



  1395) 4)، شماره (23هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

34 

  گزاريسپاس
کده هاي انجام این طرح توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشـگاه فردوسـی مشـهد، دانشـ    هزینه

مین شـده اسـت کـه    أت 21/1/1392مورخ  25944 کشاورزي و در قالب طرح تحقیقاتی مصوب با کد
  گردد.گزاري میي مالی دانشگاه فردوسی مشهد سپاسهابدین وسیله از حمایت
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