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 مقدمه )شرح مساله(

استفاده از  یمیاییش ید تا آن که پس از به بازار آمدن داروهامواد شفا بخش بودن یمنبع اصل ییدارو یاهانگذشته گ یهادر زمان

 یگرکشورها بار د یاری ازبس یقاتیتحق یهاو گروه پزشکان ،یداروساز یعصنا یراخ یهادر سال یول یافتکاهش  یریطور چشگآن به

 ینهزم یندر ا یدیو تول یشیآزما یعسکه امروزه شاهد احداث مزارع ویطوربه اند.معطوف داشته ییدارو یاهانخود را به گ توجه

ساخت  یبرا یهمواد اول یداستخراج و تول یو منبع اصل یاز کشاورز یدر حال حاضر شاخه مهم ییدارو یاهان. کشت گیمباشیم

شده است  یستاس ییدارو یاهانخاص گ یقاتیمراکز تحق یشرفتهپ یدر اکثر کشورها یلدل ینبه هم رود.یشمار مموجود به یداروها

 خوشبختانه  کنندیم یو معرف ییها شناسابه همراه اثرات مطلوب آن یاهانرا در گ یمواد موثره متعدد یقاتیمراکز تحق ینکه ا

  ینا اتقیبه تحق یهاشبخ یقاتیها و مراکز تحقهشده است و در دانشگا یتوجه خاص ییدارو یاهانبه گ یزدر کشور ما ن یرااخ

( از یک واریته خاص گونه Cucurbita pepo convar. pepo var. styriacaکدوی دارویی ) است. یافتهاختصاص  یاهانگ

Cucurbita pepo  شرقی اتریش پدید آمده است. این گونه به خانواده در جنوب 93در نیمه اول قرنCucurbitaceae  تعلق دارد که

های رویشی و زایشی ای در ویژگیالعادهانواده تنوع ژنتیکی فوق(. در این خAndres, 2003باشند )گونه می 528جنس و  993شامل 

شرقی ه کدوی دارویی تولید شده در جنوبروغن دانوالً زرد و روشن است. با این حال، های کدو معموجود دارد. روغن بذور کلیه گونه

ها مورد استفاده قرار ین بار در تغذیه داماین نوع کدو برای اول(. Fruhwirth and Hermetter, 2007باشد )اتریش سبز تیره می

که در مزرعه مشغول کار بود کشف گردید و نکته  اتریشینظیر و بسیار مطلوب بذور این کدو توسط یک کارگر گرفت. طعم بی

عنوان (. امروزه این کدو را بهBernard and Wagner, 1997ها بود )وجود پوشش سخت در اطراف دانه تر برای وی عدمجالب

و از مواد موثره این گیاه داروهایی نظیر پیونن، پیوسترین و گرونفینگ  شناسندکاغذی یا دانه برهنه( میپوستطبی، ) داروییکدوی 

  شود.خته میجهت معالجه تورم پروستات و سوزش مجاری ادرار سا

 هاترین یافتهمهم

عملکرد کمی و  ،باشد. در این بینیم یاهانگ یدو تول رشد محدودکننده یطیعوامل مح ینتراز مهم یکی ،یتنش خشک

بر  اثر تنش آبی ،عنوان یکی از گیاهان ارزشمند صنایع داروسازی متاثر از مقدار آب است. در این پژوهشکیفی کدو دارویی به

 ی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی وسر یلوم یلتیخاک سشرایط مزرعه، با بافت در کاغذی و روی کدو پوست

طرفه و درصد نسبت به ظرفیت زراعی مزرعه و در دو آرایش کشت یک 31و  51، 911، 921سطح  9منابع طبیعی گرگان در 

ای های جوی پشتهآزمایش در قالب فاکتوریل بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی در ردیفدوطرفه مورد آزمایش قرار گرفت. 

ملکرد محصول نهایی )تخم کدو متر و با سه تکرار انجام گردید. نتایج نشاد داد با وجود اختالف در مقدار ع 3ه طول ب

طرفه، اثر تنش آبی بر روی تعداد گل و میوه در بوته، وزن تر و طرفه و دوصورت یککاغذی( در دو آرایش کشت بهپوست

دار نبود. با توجه به کاغذی، از لحاظ آماری معنیخراجی از بذر کدو پوستخشک تخم و عملکرد مقدار تخم و درصد روغن است

 .عنوان کشت دوم توصیه کردصورت کشت دوطرفه و بهول را در منطقه مورد مطالعه بهتوان کاشت این محصنتایج تحقیق می

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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 اهمیت موضوع

ای ضعیف تا شدید امری هوقوع خشکسالی های مناطق مختلف کشور،با توجه به وجود نوسانات شدید در بارش

کند. اقتصادی کشور تحمیل می های کشاورزی وها اثر زیانباری را بر بخششود، وقوع این خشکسالیناپذیر محسوب میاجتناب

درصد از آب مصرفی کشور، در هنگام خشکسالی بیشترین آسیب را خواهد دید.  31مصرف بیش از بنابراین بخش کشاورزی با 

های مربوطه در کشور باید در اولویت قرار گیرد. لذا کشت گیاهان مقاوم به خشکی و شوری اهمیت به تحقیقات و پژوهش

امکان استفاده بهتر از امکانات بخش کشاورزی را های رطوبتی بر گیاهان مختلف هر منطقه، تحقیقات در رابطه با تاثیر رژیم

ویژه ملی گیاهان دارویی و هگردد. نظر به اهمیت جهانی و بدر مناطق خشک کشور می میسر نموده و موجب افزایش بازده تولید

 نش خشکیآبی برای گیاهان و همچنین عدم وجود گزارشات کافی علمی در مورد اثرات تناپذیر بودن وقوع تنش کماجتناب

، زراعیبر برخی صفات مراحل مختلف رشد  مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری در گیاه کدو تخم کاغذی،

 . کدوی تخم کاغذی انجام گرفتو درصد روغن عملکرد 


