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  چكيده
آبي و محل   مخزن در گياه خربزه و ارزيابي اثرات تنش كم-به منظور مطالعه روابط منبع

وه روي ساقه بر عملكرد و صفات كمي و كيفي ميوه، آزمايشي به صورت نگهداري مي
هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات  هاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوك كرت

تيمارهاي آزمايشي شامل سه سطح آبياري .  اجرا شد واقع در كرجباغباني دانشگاه تهران
، چهار سطح تراش )بار  سانتي-75 و -65  ،- 50شروع آبياري در نقطه پتانسيل ماتريك (
خربزه ايراني و دو توده ) هاي دوم، چهارم، هفتم و شاهد بدون تراش نگهداري ميوه در گره(
نتايج نشان داد كه وزن ميوه و عملكرد تحت تاثير تنش . بود) سبز جاللي و سوسكي زرد(

شروع آبياري در نقطه  (دومتنش آبي قرار گرفت و كمترين مقدار وزن ميوه و عملكرد در  كم
هاي نگهداري شده در گره هفتم، بيشترين وزن ميوه  ميوه. بدست آمد)  سانتي بار-75پتانسيل 

همچنين .  سبب افزايش ماده خشك ميوه گرديدكم آبيتنش . و عملكرد كل را نشان دادند
ميوه سبز داراي درصد ماده خشك و سفتي گوشت  جاللي در مقايسه با سوسكي توده زرد
شروع آبياري در نقطه پتانسيل  (تنش اولبيشترين درصد مواد جامد محلول در . بااليي بود

اول  و تنش دوممحتواي فروكتوز و ساكارز به ترتيب در شرايط . مشاهده شد)  سانتي بار-65
هاي گره هفتم باالترين درصد مواد جامد محلول و سطوح فروكتوز و  ميوه. حداكثر بودند

تيمار . هاي گره چهارم حداكثر بود سطح گلوكز در ميوه.  به خود اختصاص دادندساكارز را
شروع آبياري (معموليدر مقايسه با آبياري )  روز9/36( ميوه پيشرسي باعث دومتنش كم آبي 

هايي كه در گره دوم رشد يافتند چهار  ميوه.  گرديدتنش اولو )  سانتي بار-50در نقطه پتانسيل
آبي توليد كل مواد  تنش كم. اهان بدون تراش به مرحله برداشت رسيدندروز زودتر از گي

آبي و تراش بوته  همچنين تنش كم. ها را بهبود بخشيد فتوسنتزي را كاهش داد و شيريني ميوه
  .رسي محصول گرديد باعث پيش

  
   مخزن، تنش آبي، تراش، خربزه، سفتي، مواد جامد محلول- منبع:واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 با رشد توام رويشي ).Cucumis melo L (وته خربزهب
ي از هاي منشعب، حجم زياد ايجاد ساقه زايشي خود و و

تر  وزن). Shah Beig, 1988(كند  شاخ و برگ را توليد مي
رسد و ممكن است   ثابت ميي مقدارميوه بعد از رشد به

در دو هفته آخر كاهش يابد ولي تجمع قند تا زمان جدا 
خشكي ). Lester et al., 2001(يابد  دامه ميشدن ميوه ا

يكي از عوامل محدود كننده توليد و توزيع مواد 
آبي بدليل تغيير  كمفتوسنتزي در گياهان است و تنش 

در رشد و همچنين كارآيي اندامهاي فتوسنتزي، 
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 مخزن مواد -تغييرات بزرگي را در روابط منبع
 Roitsch, 1999 .(Kramer(كند  فتوسنتزي ايجاد مي

معتقد است كه كمبود آب نه تنها توليد ماده ) 1989(
دهد بلكه توزيع  خشك را در گياهان كاهش مي

كمبود . دهد ها تغيير مي ها را در ميان اندام كربوهيدرات
 بر  وكند هاي منبع و مخزن را محدود مي آب اندازه بافت

بارگيري آوندهاي آبكشي، انتقال آسيميالت و تخصيص 
 ).Farooq et al., 2008(كند   آسيب وارد ميماده خشك

دهد و  تنش خشكي سرعت فتوسنتز را كاهش مي
كند كه به خاطر  ها را مختل مي متابوليسم كربوهيدرات
 . فعاليت آنزيم اسيد اينورتاز استاثر محرك خشكي بر

بنابراين محدوديت فتوسنتز و تجمع ساكارز در برگها، 
هاي مخزن محدود  امسرعت انتقال ساكارز را به اند

عالوه بر محدوديت ). Farooq et al., 2008( كند مي
هاي مخزن در مصرف و ذخيره  منبع توليد، ظرفيت اندام

گيرد و ممكن  ها تحت تاثير خشكي قرار مي آسيميالت
 ,.Farooq et al(ها را كنترل كند  است ريزش ميوه

 ساكارز فراوانترين كربوهيدرات تجمع يافته طي). 2008
). Smirnoff, 1998(تنش خشكي در گياهان است 

.Long et al) 2006 ( بيان داشتند كه تنش آبي قبل يا
ري بر غلظت مواد جامد آو در دوره برداشت اثر زيان
 آبياري زياد موجب كاهش محلول دارد، در حاليكه

 Sensoy(ه است شد غلظت مواد جامد محلول در طالبي 

et al., 2007( .هاي كوچكتر  وهكمبود آب، مي)Long et 

al., 2006; Fabeiro et al., 2002 (تر را  و عملكرد پايين
 ).Sensoy et al., 2007(شود  در خربزه باعث مي

Cabello et al.) 2009 ( با اعمال تنش آبي بر خربزه
 ٪25  به ميزاناظهار داشتند كاهش يا افزايش آبياري

كرد خربزه داري بر عمل ، اثر معنيتبخير و تعرق گياه
 تعرق  وتبخير ٪40  ميزاننداشت ولي كاهش آبياري به

تجمع قند در ميوه  . كاهش داد٪22، عملكرد را تا گياه
ها  تواند با منابع در دسترس يا فعاليت رقابتي مخزن مي

با وجود اين، تغيير در منبع توليد . تحت تاثير قرار گيرد
ر در ياوليه نمو ميوه ممكن است باعث تغيدر مرحله 

تعداد ميوه تشكيل شده و مقدار بيومس هر ميوه با 
 Hubbard et al., 1990 .(Long(مقدار قند يكسان شود 

et al.) 2004( مواد  گزارش دادند تنك ميوه خربزه، توزيع
   و ميوهههاي باقيمانده افزايش داد  را به ميوهفتوسنتزي

 هاي حاوي دو اي در مقايسه با بوته هاي تك ميوه بوته
 بر اساس .ميوه، داراي مواد جامد محلول بيشتري بودند

هاي داراي   اگر چه وزن ميوه در بوتهنتايج اين محققين،
اهان يك ميوه افزايش يافت ولي عملكرد كل در گي

 هفته قبل از 2-3 تنك ميوه داراي دو ميوه بيشتر بود و
برداشت موجب افزايش شديد مواد جامد محلول ميوه 

ه اينكه تشكيل تعداد ميوه زياد در هر بوته با توجه ب. شد
خربزه موجب كوچك ماندن و نامرغوب شدن ميوه 

شود و از طرفي توليد شاخ و برگ زياد مصرف آب و  مي
مواد غذايي را افزايش داده و كشت خربزه را در شرايط 

سازد، لذا  ديم و در مناطق كم آب با مشكل مواجه مي
و رشد زايشي ) اد ساقهتعد(كنترل و هدايت رشد رويشي 

گياه به منظور برقراري توازن بين اندامهاي ) تعداد ميوه(
در افزايش ) ها ميوه(و مصرف كننده ) برگها(توليد كننده 

جويي در مصرف آب و مواد غذايي  كيفيت ميوه و صرفه
كشاورزان ). Shah Beig, 1988(اهميت زيادي دارد 

ير ايران بر اساس كار نواحي كم آب بويژه حاشيه كو جاليز
اند و  تجربه، خيلي زود به اهميت اين موضوع پي برده

اقداماتي را تحت عنوان هرس، تراش و گلگيري روي 
جاليزكاران با اجراي . آورند بوته خربزه بعمل مي

هاي مذكور با نگهداري دو ميوه در هر بوته در  تيمار
تر  براي درشتهاي ششم تا هشتم، شرايط الزم  گره

 با توجه .كنند  مرغوبيت ظاهري ميوه را فراهم ميشدن و
به اينكه اين سيستم پرورش در ايران رايج است و 
مطالعات جامعي در مورد اثرات محل نگهداري ميوه روي 
ساقه بر كميت و كيفيت ميوه و برهمكنش آن با 

 خشكي انجام نشده است و اين مسئله حملهاي مت تنش
يده تحت تاثير قرار كه، آيا در شرايط خشكي اين پد

گيرد يا نه، چندان روشن نيست، اين تحقيق با هدف  مي
ها با دستكاري  مخزن كربوهيدرات-مطالعه روابط منبع

هاي  موقعيت ميوه روي ساقه و نگهداري آن در گره
مختلف در شرايط مختلف دسترسي به آب، به اجرا 

  .شدگذاشته 
  

  ها  مواد و روش
 باغباني  علوميقاتي گروهاين آزمايش در ايستگاه تحق

.  انجام شد1388  در سالواقع در كرج دانشگاه تهران
هاي دو بار خرد شده در قالب طرح  آزمايش بصورت كرت
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  تيمار. گرديد  تكرار اجرا 3هاي كامل تصادفي با  بلوك
شروع آبياري در نقطه پتانسيل ( سطح سهآبياري در 

هاي اصلي  ت در كر)بار  سانتي- 75 و -65 ، -50ماتريك
توده خربزه ايراني  دو توده شامل  قرار گرفت، تيمار

هاي فرعي و  در كرت) سوسكي سبز و زرد جاللي(
نگهداري ميوه در ( در چهار سطح  بوته تراشهايتيمار
در ) هاي دوم، چهارم، هفتم و شاهد بدون تراش گره
 27 بذور در تاريخ .هاي فرعي ثانوي قرار گرفتند كرت

 50با فاصله هاي دو متري  وي پشتهرارديبهشت، 
پس از سبز شدن . ندكشت گرديداز يكديگر متر  سانتي

ها و  ها، عمل تنك كردن بوته بذور و رشد گياهچه
در ادامه رشد، ساقه اصلي . خاكدهي پاي بوته انجام شد

و ) هرس(بوته بعد از ظهور دو ساقه فرعي قطع گرديد 
، ه فرعي ثانويهاي تيمار تراش بصورت حذف تمام ساقه

هاي دوم،  ها و نگهداري يك ميوه بر روي گره گلها و ميوه
و انجام شد ) بدون تراش(چهارم و هفتم و تيمار شاهد 

 )در هر بوته دو ميوه(روي هر ساقه فرعي يك ميوه 
 آبياري با استفاده از تانسيومتر  تيمار. نگهداري شد

)IRROMETER COMPANY, Inc. P.O. U.S.A(  در
 بر اساس . گرديدلعماهاي فرعي ا  برگي ساقه10ه مرحل

بار بعلت اينكه در   سانتي-50هاي اوليه، تيمار آزمايش
پتانسيل ماتريك خاك ) يك هفته(فواصل آبياري مرسوم 
 يافت، بار تنزل نمي  سانتي-50 از محل آزمايش به كمتر

  .بعنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد
  صفات مورد ارزيابي

اي از  تر و خشك ميوه، تكه گيري وزن ازهبراي اند
 برداشت و وزن تر آن با  گرم50 حدود گوشت ميوه

ها در  نمونه. ترازوي ديجيتال بر اساس گرم ثبت گرديد
 و شدند ساعت در آون خشك 72 به مدت c65٠دماي 

 .ها وزن شده و وزن خشك آنها بدست آمد سپس نمونه
ها   ميوه، ميوهبه منظور ارزيابي عملكرد و وزن متوسط

. پس از برداشت با ترازوي ديجيتال به گرم وزن شدند
وزن متوسط تك ميوه بصورت گرم و عملكرد كل به 

بطور يكسان در تمام  .صورت تن در هكتار برآورد شد
متري   ميلي22يك نمونه از قسمت وسط ميوه، ها  ميوه

 )مزوكارپ به همراه آندوكارپ(از گوشت ميوه 
  و ميزان مواد جامد محلول با رفركتومتربرداي شد نمونه

 قدارم .گرديدبرآورد  %) Brix (دستي بر اساس بريكس

با استفاده از ستون  ساكارز، گلوكز و فروكتوز
 ,.Peiris et al(گيري شد   اندازهHPLCكربوهيدرات 

 تعداد روزهاي الزم براي رسيدن ميوه از زمان  ).1999
 رسيدن با تغيير رنگ در مرحله ( تا برداشتتشكيل ميوه

سفتي گوشت . شد محاسبه ) اي شدن پوست  شبكهو 
 )Penetrometer (سنج دستي ميوه با استفاده از فشار

ساخت كشور ايتاليا ) Mc Cormic-FT 327مدل (
بدين منظور اليه پوست روي ميوه از  .گيري گرديد اندازه

 11سنج با قطر  دو طرف قرينه حذف شد و نوك فشار
ر به داخل بافت ميوه فشار داده شد و ميزان مت ميلي

متر مربع قرائت  سفتي بر حسب كيلوگرم بر سانتي
 )AI( تعيين فعاليت آنزيم اسيد اينورتازبراي . گرديد

هاي ميوه فريز شده در هاون  نمونه گرم از 5مقدار 
كه  سرد با استفاده از بافر استخراج استات سديم

  mM MgCl2, 1 mM EDTA, 2.5 mM 50]حاوي

DTT, 0.5% (v/v) Triton X-100, 0.5 mM BSA and 

1 mM Mops NaOH (pH 7.5) ]1:5به نسبت  ( است 
بعد از دو .  آسياب و هموژنيزه شد)نمونه به بافر
نيترو  محلول ديتريفيوژ كردن، نمرحله سا

اضافه شد تا محلول رنگي ) DNS(ساليسيالت 
  توسط دستگاههاي رنگي نمونه. تشكيل شود

  نانومتر ثبت 540اسپكتروفتومتر در ميزان جذب 
به صورت ميكرومول در گرم ماده ها  دادهگرديد و 

 ).Lester et al., 2001( تازه در ساعت بيان گرديد
 ,Institute Inc., Cary(ها با استفاده از نرم افزار داده

NC, USA (SASها از طريق   آناليز و مقايسه ميانگين
نمودارها بوسيله . اي دانكن انجام شد آزمون چند دامنه

 در ضمن به علت ميسر . رسم گرديدExcelنرم افزار 
نشدن امكان اندازه گيري صفت تعداد روز الزم تا 
رسيدن ميوه در توده سوسكي سبز، اين صفت به صورت 

  . جداگانه در توده زرد جاللي آناليز گرديد
  

  نتايج و بحث
اثرات  ،)1 جدول (تجزيه واريانسمطابق جدول 

مستقل سطوح آبياري بر وزن متوسط ميوه، عملكرد، 
 و روي ٪1مواد جامد محلول و ساكارز در سطح احتمال 

اثر . دار شد  معني٪5صفت فروكتوز در سطح احتمال 
مستقل توده بر درصد وزن خشك ميوه و سفتي گوشت 
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تيمار تراش بوته نيز بر .  معني دار شد٪1ميوه در سطح 
وسط ميوه، عملكرد، گلوكز، فروكتوز و صفات وزن مت

اثر .  داشتدار  اثر معني٪1ساكارز در سطح احتمال 
بر صفات مواد جامد  آبياري در تراش بوته  تيمارمتقابل

 ٪5محلول، گلوكز، فروكتوز و ساكارز در سطح احتمال 

 همچنين اثر متقابل توده در تراش بر .دار گرديد معني
 2 جدول ).1جدول (  شد دار فروكتوز و ساكارز معني

 مقايسه 4 و 3مقايسه ميانگين اثرات ساده و جداول 
ميانگين اثرات متقابل تيمارهاي آزمايشي را بر صفات 

  . مورد ارزيابي نشان مي دهند
  

  نتايج تجزيه واريانس اثر تيمار آبياري، توده و تراش بر برخي صفات ارزيابي شده- 1جدول 
  ساكارز

)mg/g 
FW( 

  فروكتوز
)mg/g 

FW(  

  گلوكز
)mg/g 

FW(  
  سفتي ميوه

)kg/cm2( 

  عملكرد
تن در (

 )هكتار

ماده خشك ميوه 
)٪( 

مواد جامد محلول 
(oB) 

وزن متوسط ميوه 
)گرم(  

   درجه
 آزادي

 منابع تغييرات

116/0  ns 465/0  ns 93/4  ns 34/0  ns 92/31  ** 455/0  ns 415/0  ns ** 3/151040 2 تكرار 

05/7  ** 16/35 * 12/4  ns 208/2  ns 19/980  ** 99/25  * 801/17  آبياري 2 1/1709235 ** **

108/0  76/3  04/2  986/0  53/7  74/9  358/0  2/35935   خطاي كرت اصلي 4 

503/2  * 205/0  ns 6/2  ns 7/67  ** 16/14  ns 24/563  ** 055/0  ns 1/201931  ns 1 توده 

612/0  ns 4/2  ns 06/3  ns 042/0  ns 94/27  ns 03/1  ns 054/0  ns 7/220996  ns 2  آبياري× توده 

283/0  12/2  04/2  623/0  79/7  037/1  328/0  03/55230  خطاي كرت فرعي 6 

39/5  ** 7/16  ** 44/58 ** 236/0  ns 23/107  ** 71/3  ns 231/0  * 6/8006887  تراش 3 * 

602/0  * 97/11 * 68/5  * 323/1  ns 73/8  ns 713/0  ns 397/0  * 04/84325  ns 6  آبياري× تراش 

79/0  * 6/35  ** 68/4  ns 308/0  ns 21/4  ns 52/4  ns 264/0  ns 7/39349  ns 3  تراش× توده 

115/0  ns 34/1  ns 43/2  ns 791/0  ns 52/3  ns 23/1  ns 11/0  ns 57/41960  ns 6  توده× آبياري × تراش 

188/0  75/3  31/2  741/0  79/3  38/2  139/0  8/17415   خطاي كرت فرعي فرعي 36 

74/1  71/10  38/10  8/16  26/3  97/15  87/3  009/5  منابع تغييرات 

 .دار نيست معني : ns درصد و 5دار در سطح احتمال  معني*  درصد، 1دار در سطح احتمال  معني** 

  
  وزن متوسط ميوه و عملكرد 

داري بر  آبي اثر معني تنش كم، 2با توجه به جدول 
عمال تنش بر با كاهش مقدار آب و ا. وزن ميوه داشت

در تيمار آبياري معمولي . گياه وزن ميوه كاهش يافت
بيشترين مقدار ) بار  سانتي-50شروع آبياري در پتانسيل(

سطوح ساير در مقايسه با )  گرم63/2903(وزن ميوه 
همچنين بيشترين عملكرد ميوه .  حاصل گرديدآبياري

 و معموليدر شرايط آبياري )  تن در هكتار07/58(
تنش در )  تن در هكتار39/47(ميزان عملكرد كمترين 

بدست ) بار  سانتي-75شروع آبياري در پتانسيل (دوم
ها در  با توجه به ثابت بودن تعداد ميوه). 2جدول (آمد 
هاي تراش شده، كاهش عملكرد به دليل كاهش وزن  بوته

وزن ميوه در مقايسه با تعداد ميوه به . متوسط ميوه است
 Long et al., 2006; Dogan(ست تر ا تنش آبي حساس

et al., 2008 .( Sensoy et al.) 2007 ( در تحقيقي كه بر

روي خربزه انجام دادند نتيجه گرفتند در شرايط كمبود 
هاي كوچكتر توليد شده و عملكرد كاهش  آب ميوه

به صورت  نيز )Cabello et al.) 2009نتايج . يابد مي
 بيان )Faberio et al.) 2002. گزارش شده استمشابهي 

كردند كه تنش خشكي در مرحله گلدهي اساساً بر 
. عملكرد طالبي موثر بود و كمترين عملكرد را باعث شد

كاهش وزن ميوه بدليل كاهش فتوسنتز همراه با پيري 
باشد كاهش در ميزان فتوسنتز با  برگها در اثر تنش مي

كاهش سطح برگ و فعاليت آنزيم ريبولوز بيس فسفات 
 در اثر بسته شدن CO2وكسيالز بعلت كاهش تبادل كرب

بر اساس ). et al., 2004 Sarker(شود  ها تفسير مي روزنه
اثر دستكاري منبع يا مخزن بر هاي موجود،  گزارش

عملكرد و كيفيت ميوه به زمان دستكاري يا اعمال تنش 
آبي در مرحله رشد رويشي،  اعمال تنش كم. بستگي دارد

ياه و در نتيجه بيومس ميوه قابل ظرفيت فتوسنتزي گ
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تنش آبي در مرحله اوليه نمو . دهد برداشت را كاهش مي
ميوه ممكن است بر تعداد سلول ميوه اثر منفي گذاشته 

 Higashi et(و در نتيجه اندازه نهايي ميوه را كاهش دهد 

al., 1999 .(ها با ميانگين  به طور متوسط، بزرگترين ميوه
يمار نگهداري ميوه در گره هفتم  گرم در ت5/3099وزن 

كوچكترين ) بدون تراش(بدست آمد و گياهان شاهد 
تيمار ). 2جدول (را توليد كردند ) 6/1648(ها  ميوه

 تن 8/61(نگهداري ميوه در گره هفتم بيشترين عملكرد 
را توليد كرد ولي از نظر آماري با گياهان ) در هكتار

در ). 2جدول  (داري نشان نداد تراش نشده تفاوت معني
گياهان تراش نشده اگرچه وزن ميوه كاهش يافت ولي به 

در  ميوه 5/4بطور متوسط (علت توليد ميوه بيشتر 
عملكرد ) مقايسه با دو ميوه در گياهان تراش شده

 گزارش كردند )Salehi et al.) 2010. كاهش نيافت
گياهاني كه تيمار هرس و تراش هر دو روي آنها اعمال 

هرس و يا تراش  ر مقايسه با گياهان شاهد وشده بود د
تحقيقات . نشده داراي متوسط وزن تك ميوه باال بودند

هاي   نشان داد كه ميوه)Satso)1981 انجام شده توسط 
انتخاب شده روي گره ششم باعث باال رفتن كيفيت ميوه 

مطالعات نشان . شود و يكنواختي در توليد محصول مي

رگهاي سه گره نزديك ميوه داده است كه در خربزه ب
مواد فتوسنتزي را سريعتر از برگهاي ديگر به ميوه 

 كم بودن وزن ).et al., 2000 Fukutoku( فرستند مي
ميوه و عملكرد در تيمارهاي نگهداري ميوه در گره دوم 

در تيمار نگهداري . و چهارم احتماال به اين دليل باشد
 طوقه گياه، ميوه در گره دوم به علت نزديكي ميوه به

مقدار برگ كمتر بوده و مواد فتوسنتزي كمتري به ميوه 
مقدار وزن متوسط ميوه و عملكرد در . شود ارسال مي

تيمار نگهداري ميوه در گره هفتم بيشتر از ساير 
نگهداري زود هنگام ميوه در . تيمارهاي تراش بوته بود

شود ميوه به  گره دوم قبل از توسعه كافي گياه باعث مي
نوان سينك قوي عمل كرده و رسيدن مواد فتوسنتزي ع

) اندام توليد كننده(به بخشهاي رويشي و توسعه برگها 
اد كاهش يابد و در نتيجه مقدار فتوسنتز و توليد مو

معلوم شده است . گيرد فتوسنتزي بعدي تحت تاثير قرار 
 ،كه با محدود كردن اندامهاي مصرف كننده فتوسنتزي

بين دو . يابد سنتزي برگها افزايش مينمو و فعاليت فتو
توده از نظر عملكرد و وزن متوسط ميوه تفاوت 

  ).2جدول(داري مشاهده نشد  معني

  
   مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف آبياري و روش تراش بر صفات كمي و كيفي ميوه خربزه-2جدول 

  صفات
  تيمار

وزن متوسط ميوه 
)gr( 

  عملكرد
)ton/h( 

ماده خشك 
 )٪(ميوه 

سفتي بافت ميوه 
)kg/cm2(   مواد جامد

 (oB)محلول 

  گلوكز
)mg/g 

FW( 

  فروكتوز
)mg/g 

FW(  

  ساكارز
)mg/g 

FW(  

تعداد روز تا رسيدن 
ميوه در توده زرد 

  جاللي
                  سطوح آبياري

6/2903  بار  سانتي-50  a 07/58  
a 49/8  b 37/5  a 7/9  c 27/14  a 73/18  a 6/23  c 7/43  a 

1/2629  بار  سانتي-65  b 58/52  
b 24/10  a 11/5  a 48/11  a 08/15  a 74/16  b 4/25  a 2/40  b 

9/2369  بار  سانتي-75  c 39/47  
c 06/10 a 82/4  a 6/10  b 62/14  a 8/18  a 7/24  b 9/36  c 

                  موقعيت ميوه روي ساقه
04/2820  گره دوم  c 4/56 c 31/10  a 05/5  a 5/9  b 24/15  b 55/18  ab 15/24  c 38 d 

9/2968  گره چهارم  b 37/59  
b 66/9  a 29/5  a 91/9  ab 42/16  a 31/17  bc 78/24  b 6/39  c 

5/3099  گره هفتم  a 8/61  a 4/9  a 03/5  a 77/10  a 83/14  c 33/19  a 48/25  a 14/41  b  
6/1648  بدون تراش  d 26/61  a 3/9  a 98/4  a 4/9  b 01/12  d 12/17  c 99/24  b 4/42  a 

هتوده خربز  

2/2687  سوسكي سبز  a 15/60  
a 87/6  b 11/4  b 65/9  a 93/14  a 096/18  a 05/25  a - 

3/2581  زرد جاللي  a 26/59  
a 46/12  a 09/6  a 6/9  a 43/14  a 091/18  a 6/24  b - 

  . هستند٪5دار در سطح  هاي صفات كه در هر ستون داراي حروف مشابه هستند فاقد اختالف معني ميانگين
     
   ماده خشك ميوهدرصد

. تنش آبي درصد ماده خشك ميوه را افزايش داد
 در تيمار ) درصد49/8(كمترين درصد ماده خشك ميوه 

بين دو سطح تنش آبياري معمولي نتيجه گرديد و 
درصد ماده ). 2جدول (داري مشاهده نشد  اختالف معني

داري  خشك ميوه در توده زرد جاللي به طور معني
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 نتايج ما با ).2جدول (سبز بود  كيبيشتر از توده سوس
 همخواني دارد كه )Kirnak et al.) 2001هاي  يافته

 گزارش دادند در اثر تنش خشكي، ماده خشك ميوه در
صفت درصد ماده خشك ميوه . جان افزايش يافتبادن

بر اثر  .)2جدول ( نشد دار بين تيمارهاي تراش معني
تنش خشكي و با كاهش ميزان آب، مقدار بيومس گياه 

 Ascher (يابد كه به نوعي محصول گياه است كاهش مي

& Cumming, 1991( . هر چه آب در دسترس گياه
كمتر شود از ميزان آب آزاد اندامهاي گياه كاسته شده و 

ماند و به ميزان  آب بصورت غير آزاد در گياه باقي مي
ه شده و نسبت وزن خشك به ميزان وزن خشك افزود

يابد و هر چه رطوبت نسبي  آب بافت يا اندام افزايش مي
اين امر . شود ها افزوده مي افزايش يابد بر ميزان آب بافت

تواند ناشي از ايجاد مقاومت بيشتر با تغيير فشار  مي
بدين صورت كه با افزايش وزن . اسمزي گياه باشد

خ به تنش خشكي و خشك و كاهش مقدار آب در پاس
كمبود آب، فشار اسمزي اوليه افزايش يافته و مقاومت 

شود  گياه به تنش خشكي و اثرات ناشي از آن بيشتر مي
)Ascher & Cumming, 1991(.  

  سفتي گوشت ميوه
سبز بافت  توده زردجاللي در مقايسه با توده سوسكي

اين اختالف در سفتي ). 2جدول (تري داشت  ميوه سفت
هاي ژنتيكي در اين  وه احتماال به دليل تفاوتگوشت مي

بين تيمارهاي تراش بوته و سطوح . باشد ها مي توده
داري در سفتي بافت ميوه مشاهده  آبياري تفاوت معني

 .Cabello et alهاي  نتايج ما با يافته). 2جدول (نشد 
آنها با مطالعه دو ساله اثر سطوح .  مطابقت دارد)2009(

 .Cucumis melo L. cv( خربزه مختلف آبياري بر

Sancho( گزارش كردند كه در سال اول به دليل نزديك 
تفاوت )  Etc٪125 و 100، 75(بودن سطوح آبياري 

داري در سفتي گوشت ميوه بين تيمارهاي آبياري  معني
 در سال دوم با اعمال تنش آبي  وليمشاهده نشد

مشاهده شد كه ) ETC ٪140 و 60،100(شديدتر 
 آب اثر منفي بر سفتي گوشت ميوه داشته و كمبود
تر در تيمار آبياري معمولي  هاي با گوشت سفت ميوه

 كه تنش ه استتحقيقات ديگر نشان داد. بدست آمد
 دهد افزايش ميشوري در خربزه سفتي گوشت ميوه را 

)Botila et al., 2005.(  

مواد جامد محلول و مقدار قندهاي گلوكز، فروكتوز و  
  ساكارز

تايج نشان داد كه تنش آبي مواد جامد محلول ميوه ن
را افزايش داد و بيشترين مقدار مواد جامد محلول در 

 -65شروع آبياري در نقطه پتانسيل  (اولتنش آبي 
همچنين محتواي ). 2جدول (مشاهده شد ) بار سانتي

فروكتوز و ساكارز بعنوان صفات كيفي تحت تاثير 
بيشترين مقدار فروكتوز و . تيمارهاي آبياري قرار گرفتند

 حاصل شد اول و دومساكارز به ترتيب در تنش آبي 
و ) 1994 (Lester et al.نتايج ما با نتايج ). 2جدول (
.Faberio et al )2002(آنها بيان كردند . همخواني دارد 

مطالعات ديگر . كمبود آب اثر مثبت بر مقدار قندها دارد
وه تحت تاثير نشان داد كه مواد جامد محلول مي

 ,.Dogan et al( ه استتيمارهاي آبياري قرار نگرفت

با . ساكارز در زمان رسيدن ميوه قند غالب است. )2008
 بيشترين مقدار مواد جامد محلول و ،توجه به نتايج

اعمال . در تنش آبي اول حاصل گرديدمحتواي ساكارز 
تنش آبي شديد در مراحل اوليه نمو ميوه ممكن است با 

ود كردن ظرفيت فتوسنتزي به دليل بسته شدن محد
ها باعث كاهش سطوح قند ميوه شود ولي اعمال  روزنه
) زمان تجمع ساكارز(خر نمو ميوه آبي در مرحله آ تنش

شود  اعث بهبود مقدار مواد جامد محلول ميوه ميب
)Rogers, 2006(.  تنش آبي در طول دوره بحراني تجمع

فتوسنتز، صدور قند در ميوه با اثر منفي بر 
 Long(دهد  ها را از برگها به ميوه كاهش مي كربوهيدرات

et al., 2006( .گيري فعاليت آنزيم اينورتاز در  اندازه
ها در اين آزمايش نشان داد كه تنش  تعدادي از ميوه

) 1شكل(آبي باعث كاهش فعاليت آنزيم اينورتاز شد  كم
 آبياري  در شرايطو باالترين فعاليت آنزيم اينورتاز

با ). ها بدون تجزيه آماري داده(مشاهده گرديد معمولي 
 ساكارز را به گلوكز و ،توجه به اينكه آنزيم اينورتاز

كند و از تجمع قند ساكارز جلوگيري  فروكتوز تجزيه مي
كند، يكي از داليل اصلي افزايش مقدار ساكارز و در  مي

 نتيجه مواد جامد محلول در تنش آبي به دليل كاهش
هاي نگهداري شده در  ميوه .فعاليت آنزيم اينورتاز است

 درصد، باالترين 77/10گره هفتم با مقدار ميانگين 
درصد مواد جامد محلول را در مقايسه با ديگر تيمارهاي 

غلظت گلوكز ). 2جدول (تراش به خود اختصاص دادند 
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جدول (هاي گره چهارم بيشترين مقدار را داشت  در ميوه
هاي گره هفتم بيشترين مقدار فروكتوز و  و ميوه) 2

ساكارز را در مقايسه با ساير تيمارهاي تراش بوته نشان 
هاي  بعد از تيمار گره هفتم، ميوه). 2جدول (دادند 

گياهان بدون تراش بيشترين درصد مواد جامد محلول و 
مقدار گلوكز و فروكتوز بين  .مقدار ساكارز را شامل بودند

مقدار ساكارز داري نشان نداد ولي  يدو توده تفاوت معن
داري بيشتر از توده زرد  در توده سوسكي به طور معني

نتايج حاصل از اثرات متقابل ).  2جدول (جاللي بود 
داري ــ با نگهتنش اولرايط ــه در شــان داد كــنش

 مواد جامد محلول بهبود يافت ، غلظتميوه در گره هفتم
  ). 3جدول (

  
   سطوح مختلف آبياري و تراش بوته بر برخي صفات كيفي ميوه خربزه تاثير-3جدول 

)گرم در گرم وزن تازه ميلي(ساكارز  )گرم در گرم وزن تازه ميلي(فروكتوز    گلوكز 
)گرم در گرم وزن تازه ميلي( )٪(مواد جامد محلول    آبياري تراش 

33/24  b 19 ab 45/14  c 57/9  e بار   سانتي-50 گره دوم  

72/23  c 28/19  ab 27/15  bc 65/9  e بار  سانتي -50 گره چهارم  

71/24  b 74/18  abcd 29/15  bc 65/9  e بار   سانتي-50 گره هفتم  
75/24  b 89/17  abcd 09/12  d 15/10  d بار   سانتي-50 بدون تراش  

43/24  b 16/17  bcd 75/16  ab 55/10  cd بار   سانتي-65 گره دوم  

63/25  a 42/16  cde 64/17  a 81/10  c بار   سانتي-65 گره چهارم  
11/26  a 87/18  abc 47/14  c 88/11  a بار   سانتي-65 گره هفتم  
59/25  b 5/14  e 47/11  d 47/10  cd بار  سانتي -65 بدون تراش  
36/24  b 49/19  ab 51/14  c 15/11  b بار   سانتي-75 گره دوم  
31/24  b 24/16  de 35/16  abc 76/10  c بار  سانتي -75 گره چهارم  
62/24  b 38/20  a 73/14  c 36/11  b بار  سانتي -75 گره هفتم  

58/24  b 32/19  ab 56/12  d 31/11  b بار   سانتي-75 بدون تراش  

508/0  27/2  78/1  438/0  LSD 

 . هستند٪5دار در سطح  هاي صفات كه در هر ستون داراي حروف مشابه هستند فاقد اختالف معني ميانگين

  
 تنش اولرين مقدار گلوكز در گياهان تحت بيشت

و ) بار  سانتي- 65شروع آبياري در نقطه پتانسيل (
هاي حاصل از گره چهارم و باالترين مقدار فروكتوز  ميوه

شروع آبياري در نقطه پتانسيل  (تنش دومدر شرايط 
و نگهداري ميوه در گره هفتم نتيجه شد ) بار  سانتي-75

 و تنش اولهان تحت همچنين در گيا). 3جدول (
هاي گره هفتم بيشترين مقدار ساكارز بدست آمد  ميوه

 گزارش كرد )2008 (Salehi Mohammadi). 3جدول (

كه در بين تيمارهاي تربيت بوته، گياهان فقط هرس 
شده نسبت به ديگر تيمارهاي تربيت بوته داراي مواد 
جامد محلول بيشتري در ميوه خود بودند و اثر روش 

دار شده و گياهان  بوته فقط در مورد ساكارز معنيتربيت 
از ساكارز بااليي در ) بدون هرس و تراش(تربيت نشده 

 در هر دو 4با توجه به جدول . ميوه خود برخوردار بودند
توده سوسكي سبز و زرد جاللي، حداكثر مقدار فروكتوز 

  . و ساكارز در گره هفتم حاصل شد
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   تاثير نوع توده و تراش بوته بر محتواي فروكتوز و ساكارز ميوه خربزه-4جدول 
  توده تراش بوته  )گرم در گرم وزن تازه ميلي(فروكتوز   )گرم در گرم وزن تازه ميلي(ساكارز 

63/24  cd 4/19  a جاللي زرد گره دوم  

75/23  e 15/18  ab جاللي زرد گره چهارم  

18/25  b 63/19  a جاللي زرد گره هفتم  

07/25  bc 16/15  c جاللي زرد بدون تراش  

93/24  bcd 69/17  ab سبز سوسكي گره دوم  

56/24  d 48/16  bc سبز سوسكي گره چهارم  

78/25  a 02/19  a سبز سوسكي گره هفتم  

91/24  bcd 32/19  a سبز سوسكي بدون تراش  

414/0  85/1  LSD 

  . هستند٪5دار در سطح  هاي صفات كه در هر ستون داراي حروف مشابه هستند فاقد اختالف معني ميانگين
  

  تعداد روز تا رسيدن ميوه
تعداد روز ) 5جدول (مطابق جدول تجزيه واريانس

 تحت تاثير  در توده زرد جالليالزم تا رسيدن ميوه
هايي كه در گره دوم  ميوه. تراش بوته قرار گرفت

 روز از زمان 38( بودند چهار روز زودتر نگهداري شده
 روز از زمان 4/42(از گياهان بدون تراش ) گرده افشاني
). 2جدول (به مرحله برداشت رسيدند ) گرده افشاني

همچنين سطوح مختلف آبياري نيز منجر به تفاوت 
 داري در تعداد روزهاي الزم براي رسيدن ميوه شد معني

ها  ث زود رسيدن ميوه باعتنش دوم و تيمار )5جدول (
 روز از 7/43(در مقايسه با آبياري معمولي )  روز9/36(

 روز از 27/40 (تنش اولو ) زمان گرده افشاني تا رسيدن
نتايج ). 2جدول (گرديد ) زمان گرده افشاني تا رسيدن

 مطابقت دارد )Salehi Mohammadi) 1999ما با نتايج 
راه با هرس هم(كه بيان داشت گياهان تربيت شده 

ها  باعث تشكيل زود هنگام ميوه شده و ميوه) تراش
 اظهار )Rogers )2006. زودتر به مرحله برداشت رسيدند

ها از  داشت كه تنش خشكي باعث جدا شدن زودتر ميوه
همچنين گزارش شده است كه تنش . گياهان شد

خشكي رسيدن پيش از بلوغ ميوه را در خربزه تسريع 
  .)Rojas et al., 2002(كند  مي

  
  تعداد روز الزم تا رسيدن ميوه در توده زرد جاللي بر  بوته  نتايج تجزيه واريانس اثر تيمار آبياري و تراش-5جدول 

 منابع تغييرات آزادي  درجه  تعداد روز تا رسيدن ميوه

56/1  ns 2 تكرار  
66/137  آبياري 2 ** 
47/1   خطاي كرت اصلي 4 

349/6  خطاي كرت فرعي  6 
636/33  تراش 3 ** 

4107/0  ns 6  آبياري× تراش 

47/1  منابع تغييرات 

  .دار نيست معني : ns درصد و 5دار در سطح احتمال  معني*  درصد، 1دار در سطح احتمال  معني** 
  

به علت ميسر نشدن امكان اندازه گيري صفت تعداد 
روز تا رسيدن ميوه در توده سوسكي سبز، اين صفت به 

  . در توده زرد جاللي آناليز شدصورت جداگانه
  گيري كلي نتيجه

 تحت تاثير تنش وزن متوسط ميوه و ميزان عملكرد
بر اساس نتايج اين . آبي و روش تراش بوته قرار گرفت كم

با تاثير بر فرآيندهاي فيزيولوژيكي آبي  كمآزمايش، تنش 
باعث كاهش وزن ميوه ) Barzegar et al., 2012(گياه 

همچنين . داري عملكرد را كاهش داد يشده و بطور معن
تنش اول باعث افزايش مقدار ساكارز و در نتيجه درصد 

با توجه به نتايج، تربيت . مواد جامد محلول ميوه گرديد
هاي خربزه الزم است و گره  در اين توده) تراش(بوته 

هفتم گره مناسبي براي نگهداري ميوه تشخيص داده 
 بر آنها اعمال نشد بدليل در گياهاني كه تراش بوته. شد

ها  توليد تعداد ميوه بيشتر در هر بوته، وزن و اندازه ميوه
تنش . كاهش يافت هرچند برعملكرد كل تاثيري نداشت
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 در ل مواد فتوسنتزي را كاهش داد وليآبي توزيع ك
شرايط تيمارهاي مختلف آبياري، بيشترين وزن متوسط 

تنش . بدست آمدها در گره هفتم  ميوه با نگهداري ميوه
.  روز جلو انداخت7ها را حدود  دوم زمان رسيدن ميوه

  .ها گرديد  ميوهرسي پيشهمچنين تراش بوته باعث 

  سپاسگزاري
از معاونت محترم پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع 
طبيعي دانشگاه نهران و آقاي مهندس سعيد ايلخاني و 

كر ديگر پرسنل  بخش سبزيكاري گروه علوم باغباني تش
  .گردد و قدرداني مي
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