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 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٢٤١‐٢٤٧ (١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧جلد 

 
 تاثير هرس انتهای ساقه اصلی، بر برخی صفات گياه دارويی 

 )كدوي پتي دانه( کدوی تخمه کاغذی
 

  ٣ و علي توكلي٢، سودابه مفاخري١رضا اميدبيگی
 ده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس، استاد، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و كارشناس ارشد دانشک٣، ٢، ١

 ٢٣/٦/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

، گياهی است علفی؛ يکساله     Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca)(کدوی تخمه کاغذی    

از خانواده کدوييان که بومی مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری آمريکا بوده و از گياهان دارويی بسيار ارزشمند                    

از بذرهای اين گياه به واسطه وجود مواد موثره حائز             .  ع داروسازی کشورهای توسعه يافته می باشد      در صناي 

، در درمان بيماريهايی نظير تورم پروستات و سوزش           Eاهميتی نظير بتاسيتوسترول، اسيدهای چرب و ويتامين         

شاورزی دانشگاه تربيت مدرس    در اين تحقيق که در مزرعه تحقيقاتی دانشکده ک         .  مجاری ادرار استفاده می شود    

 برگی،  ٨ تا   ٦ برگی،   ٥ تا ٣،  )شاهد(   بدون هرس :   مرحله رشدی مختلف   ٥در  (  انجام شد تاثير هرس ساقه اصلی       

بر تعداد و وزن ميوه و برخي خصوصيات دانه، ميزان روغن و درصد               )   گل ١٠ تا   ٨ظهور اولين گل و ظهور       

 تا  ٦نتايج حاصله نشان داد که تيمار هرس در مرحله          .  ر گرفت اسيدهاي چرب تشكيل دهنده آن مورد بررسی قرا       

 برگی  در مقايسه با ساير تيمارها سبب افزايش معنی داری در تعداد دانه در ميوه، وزن تر و خشك دانه در                           ٨

 گل از نظر وزن هزار دانه باالتر از ساير           ١٠ تا   ٨تيمارهای شاهد و هرس در مرحله ظهور         .  ميوه و كرت گرديد   

ميزان روغن تحت تاثير هرس قرار نگرفت، همچنين درصد اسيدهای چرب روغن بسته به                .  مارها قرار گرفتند  تي

 .نوع تيمار هرس  نوساناتی نشان داد
 

  کدوی تخمه کاغذی، هرس، روغن، اسيد چرب، پروستات :واژه های کليدی
 

 مقدمه
اين گياه   .   گياهی است علفی؛ يکساله     ١کدوی تخمه کاغذی  

طول ساقه  .   ساقه های خزنده، کرکدار و توخالی می باشد        دارای
 ٥ تا   ٣متفاوت است و بسته به شرايط اقليمی محل رويش بين            

برگهای آن بزرگ، پنجه ای و دارای           .  متر متغير می باشد    
بريدگيهای عميق است كه توسط دمبرگ نسبتا طويلي به طول           

و بيش  ريشه كم   .   سانتي متر به ساقه متصل مي شود       ٣٠ تا   ٢٥
اين گياه يکپايه، گلهای ماده و نر جدا از         .    عميق و منشعب است   

دانه ها فاقد پوست و    .  يکديگر بر روی يک گياه مشاهده می شوند      
                                                                                    
1. Pumpkin (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) 

کدوی تخمه کاغذی    .   گرم است   ٣١٠ تا    ٢٠٠وزن هزار دانه     
 ).٣، ٢( می باشد ٣ و راسته کوکوربيتالها٢متعلق به تيره کدوييان

 در دانه ها ساخته و ذخيره می شوند        مواد موثره اين گياه در    
 و ويتامين    ٤که عمدتا شامل روغن، اسيدهای چرب، فيتوسترول       

از مواد موثره اين گياه در صنايع داروسازی اکثر           .  ای می باشند 
 و  ٦، گرونفينگ ٥کشورهای توسعه يافته داروهايی به نام پپونن        

                                                                                    
2. Cucurbitaceae 
3. Cucurbitales 
4. Phytostrol 
5. Peponene 
6. Gronfing 



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٤٢

 و  ٢ به منظور معالجه بزرگ شدن پروستات           ١پروستاليکوئيد

 ).١،١٢،١٣،١٤(، ساخته می شود ٣وزش مجاری ادرارس

اين گياه چند سالی بيش نيست که در سطوح مختلف با               
هدف استخراج و فرآوری مواد موثره آن در ايران کشت مي شود،           
بررسی راههايی که بتوان به طريقی ميزان عملكرد محصول و             

 .مواد موثره اين گياه را افزايش داد قابل توجه است
جا كه حذف جوانه انتهايي به وسيله هرس توزيع               از آن 

اكسين را دچار اختالل مي كند و غلبه جوانه انتهايي را از بين               
مي برد و جوانه هاي جانبي بيدار شده و رشد مي كنند و سبب              
ايجاد ساقه هاي فرعي مي شود و گلهاي ماده در خانواده كدوييان          

ذا تاثير هرس بر     ل ،  بيشتر روي ساقه هاي فرعي تشكيل مي شود     
 فاكتورهاي كمي و كيفي كدوي تخم كاغذي قابل بررسي است          

)١٠، ٩.( 
از اين رو هدف از انجام اين تحقيق، بررسی تاثير هرس                
انتهای ساقه اصلی کدوی تخمه کاغذی، بر عملکرد ميوه، دانه و            
همچنين بررسي كميت و كيفيت ماده موثره موجود در دانه هاي          

تا بتوان مناسب ترين مرحله برای هرس را به         اين گياه می باشد،    
منظور كسب حداكثر عملكرد دانه و ميزان مواد موثره آن به               

 .توليد کنندگان پيشنهاد نمود
 

 مواد و روش ها
 از دانشگاه ٤بذر اصالح شده کدوی تخمه کاغذی رقم کاکايی

به منظور بررسی تاثير هرس     .  سنت ايشتوان بوداپست تهيه شد    
تلف رشد گياه، بر فاکتورهايی مانند عملکرد ميوه،        در مراحل مخ  

دانه و كميت و كيفيت ماده موثره موجود در دانه ها، اين آزمايش 
 دانشگاه تربيت مدرس     یمزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورز    در  

و در سال   )  پيکان شهر ( کرج   ‐ اتوبان تهران  ١٥واقع در کيلومتر    
تحقيق در   مشخصات آب و هوايی محل           . انجام شد   ٨١‐٨٢

 نشان داده   ٢ و نتايج حاصل از تجزيه خاک در جدول           ١جدول  
 .شده است

 
                                                                                    
1. Prostaliquid 
2. Prostatic hypertrophy 
3. Urinary tract irritation 
4. Kakai 

 مشخصات اقليمی محل انجام تحقيق ‐١جدول 
  دقيقه شرقي٨ درجه و ٥١ طول جغرافيايي
 دقيقه شمالي٤٣ درجه و ٣٥ عرض جغرافيايي

  متر١٢١٥ ارتفاع از سطح دريا
در(حداكثر درجه حرارت ثبت شده         

 )ير سال اخ١٠
  درجه سانتي گراد٤/٤١

١٠در  (حداقل درجه حرارت ثبت شده      
 )سال اخير

  درجه سانتي گراد‐٦/٧

  درصد٢/٤٠ ميانگين رطوبت در سال تحقيق
 نيمه خشك رژيم آب و هوايي

  ميلي متر٧/٢٤٢  سال بارندگي١٠ميانگين 
 

  ١٠٥برای انجام اين تحقيق قطعه زمينی به مساحت حدود           
دانشگاه تربيت   دانشکده کشاورزی    یدر اراض )  ١٥×٧(  متر مربع 
 ی شخم عميق خورده و با کود دام         ٨١که در پاييز سال     مدرس  

پس از نمونه    .  به مقدار الزم اصالح شده بود، انتخاب گرديد           
 زمين تکميل   یبرداری جهت تجزيه خاک، عمليات آماده ساز        

 زمين مورد نظر تسطيح شد و         ٨٢در اواخر فروردين     .  گرديد
 متر از هم به وسيله      ٢ سانتيمتر با فاصله     ٥٠جويهايی به عمق    

سپس قبل از کاشت به منظور تعيين محل           .  فارور ايجاد شد   
 مناسب، زمين مورد نظر تحت آبياری قرار          یداغاب و پته بند    
 ی مورد استفاده در اين تحقيق طرح بلوکها        یگرفت، طرح آمار  

ه شامل بدون هرس ك تيمار٥باشد که با اعمال  میی کامل تصادف
 هرس در   ،(P1)  برگی ٥ تا   ٣هرس در مرحله      P0) )  (شاهد(

، ( P3)هرس در مرحله ظهور اولين گل     ،  P2)(ی برگ ٨ تا   ٦مرحله  
.  تکرار انجام شد   ٣در    )(P4 گل ١٠ تا   ٨هرس در مرحله ظهور     

بذرها در  .  بود)   متر مربع   ٧( متر    ٣*٢,٥وسعت هر كرت      
 در نيمه    به صورت كپه اي   متر  سانتی ٤ تا   ٣ به عمق    یهاي حفره

 به  . کشت شدند  ٨٢سال زراعی   )   ارديبهشت ٧(اول ارديبهشت   
هر بلوك شامل   .   گياه بود  ١٢طوري كه هر يك از تيمارها شامل        

 سانتي متر و    ٢٠٠فاصله بلوكها از هم        .   كرت آزمايشي بود    ٥
 بعد  . سانتي متر در نظر گرفته شد     ١٥٠فاصله دو كرت از يكديگر    

 فاصله   تيمارها و آماده نمودن بستر مورد نظر        کردن  از تصادفی 
 سانتي متر در نظر گرفته      ٥٠هر يك از گياهان بر روي رديف          

 .شده بود
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  نتايج آزمايش خاک‐٢جدول 
 هدايت الکتريکی

٣١/٢            )دسی زيمنس بر متر    (
 ٣٩/٧         )PH(واکنش گل اشباع
 ٨/١٣             یقدرت تبادل کاتيون

)  گرم خاک١٠٠ميلی اکی واالن در (
  ٢٩/٢                  )درصد(ماده آلی

٧/٠                )درصد(نيتروژن کل

 فسفر قابل جذب
  ١٩٦          )ميلی گرم در کيلوگرم(

 بل جذبپتاسيم قا
  ٨٥٧         )ميلی گرم در کيلوگرم(

   ١٧                          درصدرس 
    ٢٠                          درصد الی
    ٦٣                         درصد شن 
نیلوم ش                      بافت خاک

 
ای يکبار، مبارزه ه  شامل آبياری به صورت هفت    یعمليات زراع 

مبارزه به صورت   ( هرز   یدفع علفها ،  با آفات، مبارزه با بيماريها     
 یکش شيمياي   صورت گرفت و از هيچ نوع علف          یوجين دست 
 .، انجام گرفت)استفاده نشد

 انجام  یا الزم به ذکر است چون کشت بذرها به صورت کپه          
 قويتر باقی ماند و بوته های       بود، در مرحله چهار برگی بوته        شده

 باغبانی بريده شدند، که به       یاز سطح خاک توسط قيچ     ضعيف  
 یبه منظور بررس  .   ماند یاين ترتيب در هر کپه فقط يک گياه باق        

تاثير هرس بر برخی خصوصيات کدوی تخمه کاغذی در شرايط          
 در  تعداد ميوه د از   عبارت بودن   ی مورد بررس  یمزرعه فاکتورها 

 و خشك دانه در     وزن تر  در بوته و كرت،      وزن ميوه بوته و كرت،    
استخراج شده از    )  درصد(ميزان روغن ،  وزن هزار دانه   ميوه،  
 از دانه    چرب در روغن استحصال شده      یمقادير اسيدها ،  ادانه ه

 .تيمارها
های حاصل از    برای تعيين کمی ميزان روغن موجود در دانه       

 ، اواخر شهريور   ها در مرحله رسيدن     ار شده، ميوه   گياهان تيم 
برداشت شده و به منظور      )  زمانی که پوست ميوه نارنجی شد      (

بررسی صفات مورد نظر در اين تحقيق، به آزمايشگاه منتقل              
ها خارج گشته و بذرهای         بذرهای موجود در ميوه     .  گرديدند

مربوط به هر کرت آزمايشی به طور جداگانه و با روش خشک               
 به طوري كه رطوبت نهايي در اين        .، خشک شدند  یردن طبيع ک

  گرم توزين٢٠از بذرهای خشک شده هر تيمار      .  بود%  ١٢مرحله  
 که بذور به صورت يک پودر        یدر حد ( آسياب گرديد    و سپس 

 نرمال و ، سپس  با استفاده از حالل هگزان)نرم و يکدست درآمد
 از استحصال   پس.  دستگاه سوكسله اقدام به استخراج روغن شد      

حالل موجود از     روغن با استفاده از دستگاه تبخير تحت خالء،         
 ی و سپس توزين بالن حاو     یبا توزين بالن خال   .  روغن جدا گرديد  

روغن ميزان روغن استخراج شده بر حسب گرم به دست آمد که            
با قراردادن اين عدد در يک معادله ساده درصد روغن استخراج            

 .شده محاسبه شد
 گياهان  یها رسی کيفی روغن استحصال شده از دانه      برای بر 

. تيمار شده، از روش تعيين مقدار اسيدهای چرب استفاده شد           
های استاندارد   برای همين منظور، پس از استخراج روغن، نمونه        

های آزمايشی و تحقيقاتی در شرايط يکسان و بطور              و نمونه 
ها،   نمونه پس از آماده شدن   .  همزمان به متيل استر تبديل شدند     

 تزريق  ی با خصوصيات زير      دستگاه گازکروماتوگراف   بهآنها را    
 چرب به دست    ی مربوط به هر يک از اسيدها       یکرده و طيفها  

 آمد
)١١، ٨(. 

 ی گازکروماتوگراف خصوصيات
 ٣٠ به طول     DB-5 ستون   ،A٩گازكروماتوگراف شيمادزو   

 ٢٥/٠ضخامت اليه فاز ساكن        .   ميلي متر ٢٥/٠متر و قطر      
 درجه   ٢٨٠ تا     ٥ برنامه ريزي دمايي ستون از            ،ومترميكر

: نوع آشكارساز .   درجه در دقيقه    ٤سانتيگراد با افزايش دماي      
FID     ٣ گاز حامل هليوم با فشار       ، درجه سانتيگراد    ٢٦٠ با دماي 

 .كيلوگرم بر سانتي متر مربع
پس از آماده شدن نمونه ها آن ها را به دستگاه كروماتوگرافي          

 هاي مربوط به هر يك از اسيدهاي چرب به دست          تزريق و طيف  
 ).١١، ٨ ( )١شكل (آمد 

 

 



 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٤٤

 كروماتوگرامتوسط دستگاه  مربوط به اسيد هاي چرب طيف هاي ‐١شكل 
  جدول تجزيه واريانس تاثير هرس بر فاكتورهاي مورد بررسي‐٣جدول 

MSتعداددانه MSوزن ميوه  MSتعداد ميوه   MSوزن خشك دانه  MS تر دانه وزن
منابع تغييرات

درجه 
آزادي در كرت در بوته  در كرت در ميوه در كرت در ميوه در ميوه در كرت در بوته

وزن هزار دانه
MS 

درصد 
MSروغن 

 ٠١٧/٥ ٦٠٢/١٣٧٦ ٣٥٧/٥٤٣ ٧٣٢/٦٤ ٩٣١/٩١٢ ٨٨٩/١٢٠ ٤٣٢/٧٠ ١٢٨/١٧٨١١٦٤ ٥٣٤/٥٨٢ ٦/٠ ٠٠١/٠ ٢ تكرار
٩/١٥** ١٤٣/٠** ٤ تيمار هرس **٤٥٦/٦١٤٩٧ **٧٩٢/٣٥٩٧٢١٦ ns٨٠٤/١٣٢٥ **٥٤٢/٨١٦ **٥٧/٣٧٩٥٠ **٨٨٨/١٣٥ **٩٦٤/٧٧٠٤ **٨٧٣/١٠٤٥ ns٥٦٧/٧ 
خطاي آزمايش ٩٥٤/٣ ٨٦٣/١٩٨ ٧٠٢/٣٥٣ ٣٧٩/٣٢ ٧٤٧/٢٦١٢ ٤٦٣/٢٢٤ ٠٣/١٤٢٥ ٧٤/١٧٨٠٨٧ ٩٣٦/٦٧٠٦ ١/١ ٠٢/٠ ٨ 

CV٨٤/٢٣ ٦٩/٢٠   آزمايش ١٦/٦ ٢٤/١٤ ٩٣/١٨ ٤٣/١٨ ٥٣/٢٠ ٧١/١٢ ٢٧/١٦ ٦٧/٦ ١٩/١٣ 

 
  سی ١ها از نرم افزار ام اس تت        جهت تجزيه و تحليل داده     

 ٢استفاده گرديد و برای ترسيم نمودارها از نرم افزار اکسل                

 .استفاده شد
 

 نتايج و بحث
 تاثير هرس بر تعداد و وزن ميوه در بوته و كرت

نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان می دهد که بين تيمارهای         
 در فاکتورهای مورد بررسی اختالف معنی داری         هرس و شاهد،  

) ٣جدول  (به طوری که طبق نتايج بدست آمده           .  وجود دارد 
تاثير هرس ساقه اصلی بر تعداد ميوه در بوته و كرت و همچنين             

 . درصد معنی دار بوده است١وزن ميوه در بوته و كرت در سطح 
 کرت  در بوته و در   تعداد ميوه   با توجه به نتايج بدست آمده       

 بيشترين  یدارا برگی   ٨ تا   ٦هرس در مرحله      به ترتيب در تيمار   
همچنين وزن  ).   ميوه در کرت   ٨ و   ٨/٠به ترتيب     (مقدار است 

 ٥ تا   ٣ميوه در بوته  و در کرت در تيمارهای هرس در مرحله               
 برگی  ٨ تا   ٦و در مرحله    )   گرم   ٦٦٧٨ و   ٨١١به ترتيب   (برگی  

ر  از ساير تيمارها قرار گرفته       باالت)   گرم ٦٧٢٦ و   ٧٢٢به ترتيب   (
 . )٤جدول ( است

 هرس انتهای ساقه اصلی در        تحقيقاين  نتايج    با توجه به  
 و وزن    مراحل اوليه رشد گياه، به منظور افزايش تعداد ميوه            

قابل توجيه می باشد، زيرا در اين           محصول در واحد سطح       
و مراحل رشدی تنش وارده به گياه در اثر قطع ساقه کمتر بوده             

 دهد، در اين حالت     یگياه سريعتر خود را با شرايط جديد وفق م        
 نهفته، درست زير محل برش بيدار شده و         یغالبا دو جوانه جانب   

 در نتيجه دو شاخه فرعی قوی ايجاد          ،شروع به رشد می کنند     
                                                                                    
1. MSTATC 
2. Excel 

، از نظر فيزيولوژيکی اين     با توجه به آنچه گفته شد     می شود، که    
. گل ماده را با خود دارند       وانه ج د بيشتری شاخه های فرعی تعدا   

  و ١٣٧٤ی در سال       سانی و ل  مجتهدنتايج حاصل با اظهارات      
 ١٩٩٧ در سال       وين و  ١٣٦٧ در سال        ی مجتهد ی و سانل

 گوجه  ، تحقيقات انجام شده بر روی      )١٥،  ٦،    ٥(مطابقت دارد 
و دورجي در سال    ١٩٧٣عبدول و همكاران در سال        (فرنگي  
 در سال   کاشی و ٢٠٠٠ در سال    جانی و هوکسا  (، خربزه   )٢٠٠٠
مورد تاييد قرار   بر روي تعداد ميوه     ، نتايج اين تحقيق را      )١٣٧٧

  .)٤، ١٠ ،٩ ،٧ (داده و با آن مطابقت می نمايند
 

  تاثير هرس بر تعداد و وزن ميوه در بوته و كرت‐٤جدول 

 تيمار هرس
تعداد ميوه 
 در بوته

تعداد ميوه 
 در كرت

وزن ميوه در 
 )گرم(بوته 

زن ميوه و
 در كرت

 ٤٨٠٥ c ٤٩٩ bc ٣/٢ c ٣/٠ c )شاهد(بدون هرس 
 ٦٦٧٨ a ٨١١ a ٣/٥ b ٧/٠ ab برگي٥ تا ٣درمرحله 
 ٦٧٢٦ a ٧٢٢ ab a٠/٨ ٨/٠ a برگي٨ تا ٦درمرحله 

در مرحله ظهور اولين گل bc ٤/٠ c٣/٣ c ٤٨١ c ٤٢٨٣ 
 b٥٦٧٠ ٥٩٠ ab c٠/٣ ٣/٠ c گل١٠ تا ٨در مرحله 

يي كه در هر ستون با حروف مشابه مشخص شده اند                  ميانگين ها
 . اختالف معني دار ندارند

 تاثير هرس بر برخي خصوصيات دانه در بوته و كرت
نتايج تجزيه واريانس داده ها  نشان می دهد که تاثير هرس             

 ). ٣جدول (بر برخي خصوصيات دانه  متفاوت بوده است
ني داري بر   هرس تاثير مع  )  ٥جدول  (نتايج نشان مي دهد     

تاثير هرس  بر     در حالي كه     .  تعداد دانه در ميوه نداشته است      
.  درصد معني دار بوده است       ١وزن تر دانه در ميوه در سطح          

 گرم باالترين ميزان دانه تازه را         ٣/٧٣تيمار شاهد با ميانگين      
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توليد نمود و كمترين مقدار دانه تازه مربوط به تيمار هرس در              
به (و تيمار در مرحله ظهور اولين گل            برگي      ٥ تا   ٣مرحله  
 .بوده است)  گرم در ميوه٥/٣٧ و ٣٢ترتيب 

نشان مي دهد تيمارهاي    )  ٣جدول  (نتايج تجزيه واريانس     
 درصد داراي اثر معني داري بر وزن تر        ١هرس در سطح احتمال     

 برگي باالترين   ٨ تا   ٦هرس در مرحله    .    دانه در كرت مي باشد   
و ساير تيمارها   )   گرم ٣٩٢(توليد نمود   ميزان وزن تر دانه را        

تفاوت معني داري با هم نداشته است و همگي از نظر آماري در              
 ). ٥جدول (يك سطح قرار گرفتند 

نشان مي دهد  )  ٥جدول  (مقايسه ميانگين هاي تاثير هرس      
در بين تيمارهاي هرس مورد استفاده تيمار شاهد باالترين               

 گرم توليد   ٣/٣٢ا ميانگين   ميزان وزن خشك دانه در ميوه را ب        
٧در اين رابطه هرس در مرحله ظهور اولين گل با ميانگين          .  كرد

 گرم  ٨/١٥ برگي با ميانگين     ٥ تا   ٣ گرم و هرس در مرحله        ١٥/
 . در كالس حد واسط جاي گرفته اند

مقايسه ميانگين هاي نتايج بدست آمده نشان مي دهد هرس         
 گرم دانه خشك در      ٤/١٨٠ برگي با ميانگين      ٨ تا   ٦در مرحله   

در .  كرت باالترين عملكرد دانه خشك در كرت را نشان مي دهد          
 گرم  ٦/٥٠حالي كه هرس در مرحله ظهور اولين گل با ميانگين           

 ). ٥جدول (كمترين مقدار دانه خشك را توليد كرده است 
در .  وزن هزار دانه نيز تحت تاثير تيمارهاي هرس قرار گرفت         

 گرم و  تيمار هرس       ١١٩با ميانگين   )  بدون هرس (تيمار شاهد   
 گرم نسبت به     ١١٦ گل با ميانگين      ١٠ تا   ٨در مرحله ظهور     

هرس در  .  ساير تيمارها بيشترين وزن هزار دانه را دارا مي باشد          
قرار گرفت و سپس )  ab( برگ در كالس حدواسط      ٥ تا   ٣مرحله  

 برگ و ظهور اولين گل به ترتيب با            ٨ تا   ٦هرس در مرحله     

 گرم كمترين مقدار را دارا بوده و در             ٧٦ و    ٨٧هاي  ميانگين 
 . قرار گرفتندbكالس 

 تاثير هرس بر مقدار روغن و اجزاء تشكيل دهنده آن 
ميزان روغن استخراج شده از     )  ٢شكل  (نتايج نشان مي دهد    

دانه هاي تحت تيمار مختلف هرس اختالف معني داري در سطح          
ح از نظر آماري     درصد نشان نمي دهند و همگي در يك سط          ٥

 . قرار مي گيرند
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 هرس ماده اصلي

  تاثير هرس بر ميزان روغن حاصل از دانه‐٢شكل 
 

در آزمايشات انجام شده تاثير مراحل مختلف هرس بر ميزان        
اسيدهاي چرب غيراشباع اسيد پالمتيك، اسيد استئاريك، اسيد        

 به  اولئيك، اسيد لينولئيك، اسيد لينولنيك و اسيد آراشيدونيك       
 ٣همانطور كه در شكل     .  صورت مقايسه مورد بررسي قرار گرفت     

مشاهده مي شود مقدار اسيدهاي فوق الذكر در تيمارهاي               
مختلف باهم متفاوت بوده و به صورت مقايسه اي مي توان تاثير             

 . تيمارهاي متفاوت را بر ميزان هر كدام از آنها مشاهده كرد

 
 ات دانه در بوته و كرت تاثير هرس بر برخي خصوصي‐٥جدول 

 تيمار هرس
 تعداد دانه
 در ميوه

 وزن تر دانه در
 )گرم( ميوه

 وزن تر دانه در
 )گرم(  كرت

 وزن خشك دانه
 )گرم( در ميوه 

وزن خشك دانه در 
 )گرم(كرت 

 وزن هزار دانه
 )گرم (

 ١١٩ a ١٠٩ b ٣/٣٢ a ٢٥٣ b ٣/٧٣ a ١٦١ a )شاهد(بدون هرس 
 ٩٧ ab ٤/٩١ bc ٨/١٥ b ٤/٢١٧ b ٣٢ c a١٢٩  برگي٥ تا ٣در مرحله 
 ٨٧ b ٤/١٨٠ d ٤/٢٢ ab ٣٩٢ a ٤٩ bc ١٢٣ a  برگ٨ تا ٦در مرحله 

 ٧٦ b ٦/٥٠ d ٧/١٥ b ٨/١٤١ b ٥/٣٧ c ١٣٧ a در مرحله ظهور اولين گل
 ١١٦ a ٢/٦٥ cd ٧/٢١ ab ١٧٤ b ٥٨ ab ١٣٤ a  گل١٠ تا ٨در مرحله 

غن
 رو
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 ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٤٦

 .وف مشابه مشخص شده اند اختالف معني دار ندارندميانگين هايي كه در هر ستون با حر
آنچه قابل توجه است فقدان اسيد آراشيدونيك در نمونه             

 ٨ تا   ٦ برگ و هرس در مرحله       ٥ تا ٣تيمارهاي هرس در مرحله     
برگ مي باشد كه در ساير تيمارها به مقادير متفاوت ديده شده             

تز اين اسيد   احتماالً  هرس در مرحله اوليه رشد گياه از سن        .  است
 . چرب جلوگيري كرده است
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 تيمار هرس

  تاثير هرس بر ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع‐٣شكل 
 

های  بين ميوه از آنجا که با افزايش تعداد ميوه در هر بوته،             
تشکيل شده بر روی يک بوته بر سر جذب مواد غذايی مورد                

 در بوته   هر چه تعداد ميوه   ،  نياز، رقابت شديدی به وجود می آيد      
بيشتر باشد، رقابت برای جذب مواد غذايی شديدتر شده و اين             

 در نتيجه  .  امر ضعيف شدن گياه مادری را در پی خواهد داشت          
 

ها آب و مواد غذايی الزم برای رشد خود را به ميزان مورد                ميوه
شود بنابراين تحت    کنند و رشدشان متوقف می     نياز دريافت نمی  
 و  شوند کوچکتر از حد طبيعی تشکيل می     هايی    اين شرايط ميوه  

در نتيجه بذرهای کوچکتری در اين ميوه ها تشکيل می شود، در           
و هرس در    )  بدون هرس (تحقيق حاضر نيز تيمارهای شاهد        

 گل، بذرهای درشتری تشکيل دادند و وزن ١٠ تا ٨مرحله ظهور 
 ).٥جدول  (هزار دانه در آنها باالتر از ساير تيمارها قرار گرفت              

 اين گياه تحقيقی    یای که به صورت مشابه بر رو       هيچگونه مقاله 
انجام شده باشد يافت نشد، لذا جهت رد يا تاييد نتايج بدست               

  . ندارد وجودیآمده هيچ منبع قابل قبول
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان چنين نتيجه            

 ساير   برگی در مقايسه با    ٨ تا   ٦گرفت كه تيمار هرس در مرحله       
، وزن تر   تيمارها سبب افزايش معنی داری در تعداد دانه در ميوه         

تيمارهای شاهد و    .  و خشك دانه در ميوه و كرت گرديد             
 گل از نظر وزن هزار       ١٠ تا   ٨همچنين هرس در مرحله ظهور       

اگرجه ميزان روغن تحت    .  دانه باالتر از ساير تيمارها قرار گرفتند      
 ان اجزاء تشكيل دهنده روغن      تاثير هرس قرار نگرفت، ولي ميز      

. بسته به نوع تيمار هرس نوساناتی نشان داد        )  اسيدهای چرب (
مانند اسيد  (به طوري كه بعضي از انواع اسيدهاي چرب                

در روغن بذور حاصل از گياهان هرس شده در            )  آراشيدونيك
. برگي مشاهده نشد٨ تا ٦ برگي و هرس در مرحله       ٥تا  ٣مرحله  
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