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 چکیده

های  نامبه  (Cucumis melo gr. Inodorus)محلی خربزه  ۀتودسه  ی و کیفیمنظور بررسی عملکرد کمّ به

سه تکرار در تیمار و  11های کامل تصادفی با  بلوکدر قالب زردجالل، آناناسی و خاتونی پژوهشی 

پنج رقم تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.  ۀمزرع

عنوان  به Ferro-RZو  Ace ،Shintozwa ،ShintoHongto ،Zuktozwaهای  نامدوی هیبرید تجاری به ک

شاهد در نظر گرفته  منزلۀ هنیز بغیرپیوندی زردجالل، آناناسی و خاتونی  ۀتودهر پایه استفاده شدند. 

از نظر آماری  کیفیو  یکمّ بسیاری از صفات برپایه و پیوندک اثرات  نشان داد کهنتایج شدند. 

بیشترین  ،عدد 61/4با  Zuktozwa ۀپایجالل روی  زرد ۀتودآمده،  دست بهنتایج اساس  بر دار بود.امعن

تعداد  Shintozwa ۀپایجالل روی  زرد ۀتودکه  حالی است این در. را ثبت کردتعداد میوه در بوته 

را نسبت به سایر کیلوگرم(  44/8باالتری ) ۀبوت تکعدد( و عملکرد  11/3بازارپسند بیشتر ) ۀمیو

بیشترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر  Zuktozwa ۀپایآناناسی روی  ۀتود. نشان دادها  پایهها و  توده

درصد، بیشترین  62/12و  83/12با  Zuktozwa ۀپایل و آناناسی روی جال زرد ۀتودپیوندک را داشت. 

خشک  ۀماددرصد،  81/11با  Zuktozwa ۀپایآناناسی روی  ۀتود. دکرخشک اندام هوایی را تولید  ۀماد

با  Zuktozwa ۀپایشده روی  پیوندجالل  زرد ۀتودهای  میوهبذری در  ۀحفرباالتری داشت. قطر  ۀمیو

از طول میوه، قطر  Zuktozwa ۀپایآناناسی روی  ۀتودها بود.  پایهها و  تودهشتر از سایر متر بی میلی 5/3

واحد  11با  Zuktozwa ۀپایشده روی  پیوندآناناسی  ۀتودبرخوردار بود.  میوه و قطر گوشت کمتری

 . دکرها را تولید  میوهترین  شیرینبریکس، 

 

 .، عملکرد خاتونی ،جالل دزر ۀتود،  پایه، پیوندک ،آناناسی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

های اخیر گسترش  سالهای پیوندی در  سبزیکاشت 

یافته و در حال توسعه  توسعهزیادی در برخی کشورهای 

توان آگاهی  میرا  آن ةعمدپیدا کرده است که علت 

 شده های استفاده پایههای مطلوب  ویژگیکشاورزان از 

نه، خربزه، ای همچون هندوا میوههای  سبزی. دکرذکر 

جان قبل از نشاکاری در مفرنگی و باد گوجهطالبی، خیار، 

شوند.  میهای مختلف پیوند  پایهمزرعه یا گلخانه بر روی 

ها، طیف وسیعی از اهداف را ذکر  سبزیبرای پیوند 

ها استفاده از پتانسیل باالی  ترین آن مهمکنند که  می

زاد زای خاک بیمارینشاهای پیوندی در کنترل عوامل 

دهند که عالوه بر این  میهای زیادی نشان  گزارش. است

های محیطی  تنشهدف مهم، نشاهای پیوندی در مقابل 

 هستند مقاوم همچون دمای پایین و شوری باالی خاک

عملکرد در  بهبودآب و عناصر غذایی به بهتر جذب  و با

منجر این شرایط نامطلوب برای رشد و نمو گیاه 
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 Ahn et al., 1999; Lee & Oda, 2003; Lee) شوند می

et al., 2010; Rivero et al., 2003). 

ند که با هستجالیزی مهم طالبی و خربزه از گیاهان 

گسترش زیادی  ۀدامنمتنوع،   بسیارهای  تودهن ارقام و شتدا

ساله در بسیاری از مناطق جالیزکاری ایران  هرو  رنددا

این دو سبزی  (.Kashi et al., 2008) شوند میپرورش داده 

و با حدود  ندمقبولیت باالیی دار ای در بین ایرانیان میوه

د سالیانه، بعد از کشورهای چین، میلیون تن تولی 64/1

 اند دادهوم تولید جهانی قرار دایران را در جایگاه 

(FAOSTAT, 2012.)  در کنار مقبولیت با این وجود

زای  یماریبثیر عوامل أت تحت کار طالبی و کشتعمومی، 

ساله تلفات قابل  هرمیری است که  بوتهخطرناکی همچون 

کند. البته این مشکل  میتوجهی را به جالیزکاران تحمیل 

رد. این محصول وجود دا ةکنند تولیدکشورهای  بیشتردر 

ها به  سبزیتلفات  درصد 82مطابق آمار جهانی حدود 

 ,Lee & Odaزای خاکزاد اختصاص دارد ) بیماریعوامل 

حل سالم و  راهاکنون تنها  همکشورها  بیشتردر (. 2003

در کنار القای مقاومت ژنتیکی، پیوند طالبی روی ثیرگذار أت

موارد  بیشتراست که در ها  بیماریهای مقاوم به این  پایه

در  (.Davis et al., 2008) است نشان دادهنتایج خوبی را 

ر کزاد، دهای خا بیماریکنار مقاومت نشاهای پیوندی به 

مندی روی اثرات گسترده و هدف های پژوهشحال حاضر 

روی رشد رویشی، عملکرد و کیفیت  مثبت و منفی پیوند

های مختلف در حال انجام  پایهطالبی و خربزه روی  ةمیو

شده از  شناختههای  ویژگیمناسب با  ۀپایگزینش  است.

ای همچون  میوههای  سبزیهای مهم در بحث پیوند  اولویت

دهند که تغییرات  مینشان  ها پژوهش بیشتر .استلبی طا

و انتقال   توسط پایه از طریق جذب، سنتز ،ناشی از پیوند

شوند  میهای گیاهی کنترل  هورمونآب، مواد معدنی و 

(Lee, 1994 .) شده آزمایشۀ پای سه که از شده استگزارش 

، تمام گیاهان پیوندی بیوماس بیشتری خاتونی ةخربزروی 

 ,.Salehi et al) به گیاهان غیرپیوندی تولید کردند نسبت

2009; Salehi et al., 2010).  شده های نشان داد مطالعهدر 

که تعداد برگ، طول ساقه و وزن تر خربزه با پیوند  است

، افزایش .Cucurbita sppمختلف از جنس  ۀپای 22روی 

افزایش همچنین  .(Edelstein et al., 2004) یابد می

خاتونی  ةخربزدر گیاهان پیوندی برابری  4/2د عملکر

افزایش تعداد  و بزرگ میوه ةانداز که دلیل آنده شگزارش 

 ,.Salehi et al) شده استذکر  ان پیوندیمیوه در گیاه

 بیشترمشخص شد که در دیگر ی پژوهشدر  .(2010

های خربزه، پایه اثری  پیوندکترکیبات پایه و پیوندک با 

-Koutsika-Sotiriou & Trakaد )روی عملکرد ندار

Mavrona, 2002.) تغییرات در پژوهشگراننظر ه بنا ب ،

های  گزارشیان پیوندی با توجه به یکدو ةمیوکیفیت 

)پایه و  یپیوند گیاهمتناقض در منابع علمی به هر دو 

 براساس (.Xu et al., 2005bشود ) میپیوندک( مربوط 

احد بریکس در ها، پیوند منجر به کاهش یک و گزارش

 ;Xu et al., 2005b)شود  میمحتوای قند هندوانه و خربزه 

Xu et al., 2005a; Qi et al., 2006.) در شرایط   حال این با

ها و خیارهای پیوندی اسپانیایی از  خربزهمطلوب رشد، 

و کاهشی در کیفیت میوه  استبازارپسندی خوبی برخوردار 

کاهش  (.Hoyos, 2001; Miguel, 1997شود ) نمیمشاهده 

یک واحدی بریکس در محتوای مواد جامد محلول 

های  میوهخاتونی نسبت به  ةخربزهای پیوندی  میوه

 .(Salehi et al., 2010)شده است  گزارشنیز غیرپیوندی 

 به نسبتها در ایران، موضوع  سبزیپیوند  موضوع

محدودی در مورد آن  های پژوهشجدیدی است و 

خربزه ام گرفته است. با توجه به اهمیت انج خربزهویژه  به

در داخل و گسترش روزافزون تکنیک پیوند در خارج از 

ساز  زمینهتواند  میایرانی با پیوند  ةخربزکشور، تلفیق 

در خربزه رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه تولید 

، پژوهشبا این بینش، هدف ما در این  کشور باشد.

های ایرانی  خربزه ةمیوفیت بررسی واکنش عملکرد و کی

 .استهای مختلف کدو  پایهبه پیوند روی 

 

 ها روشمواد و 
 محل اجرای آزمایش

گروه  پژوهشی ۀمزرعدر حاضر  پژوهشعملیات اجرایی 

پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی 

وابسته به جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع 

 . ه استع در کرج انجام شدطبیعی دانشگاه تهران واق

 

 مواد گیاهی

 .Cucumis melo gp) خربزه ةتود سهبرای انجام آزمایش 

Ameri)  خاتونیو  آناناسی زردجالل، های نامبه (Prohens 

& Nuez, 2008 ) دوی هیبرید تجاری به قم کر پنجروی
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و  Ace ،Shintozwa ،ShintoHongto ،Zuktozwa های نام

Ferro-RZ ای گونه بینها هیبریدهای  پایه ۀهمدند. پیوند ش 

Cucurbita maxima × C. moschata ها  پایهاین ند. هست

رطوبت  وزاریوم، دمای باال و پایین خاک،مقاومت خوبی به ف

 .(Lee & Oda, 2003) دارند و قدرت رشد عالی زیاد خاک

 

 کاشت بذور پایه و پیوندک

 ۀپارچدر  6/2/1973 در تاریخ پایه و پیوندک هایربذ 

زمان  طور هم به 4/2/1973در تاریخ و   شدخیسانده مرطوب 

برای های نشایی کاشته شدند.  سینی ها و گلدانترتیب در  به

ای  حجره 82های نشایی  سینیکاشت بذور پیوندک از 

برای کشت بذور،  شده بستر کاشت استفادهاستفاده شد. 

 برگ و ماسه به نسبت حجمی خاکخاک، مخلوطی از 

گونه کودی در این مرحله به گیاهان اضافه  هیچبود.  مساوی

ت کاشت بذور و آبیاری، شدن عملیا کاملبعد از نشد. 

ای با نور کافی و طبیعی  شیشه ۀگلخانبه   نشای ها سینی

گراد  سانتی ۀدرج 28ـ 24ار لوکس(، دمای هز 14ـ 16)

ک منتقل و روزی یگراد )شب(  سانتی ۀدرج 26ـ 17)روز( و 

هفته  دوهای پایه و پیوندک،  گیاهچه .نوبت آبیاری شدند

 Salehi) بعد از کاشت بذور، آماده برای عملیات پیوند بودند

et al., 2009). 

 

 عملیات پیوند

انجام  26/2/1973و  13/2/1973عملیات پیوند در تاریخ  

های  گیاهچهبرای پیوند یافته  تغییرروش نیمانیم گرفت. 

 ,.Davis et al) های کدو استفاده شد پایهروی  خربزه

 از  تر پایین متر  سانتی  یک  پیوندک  ۀگیاهچ . ابتدا (2008

صورت مورب قطع شد. سپس مریستم  بهای  لپههای  برگ

 ای لپه  برگ یک   همراه به  پایه  رشدی(   ۀنقط) انتهایی 

 

. دو محل بریده دشصورت مورب با یک تیغ تیز حذف  به

پیوند برای  ةگیرو از یک   گرفتسپس روی هم قرار  ،شد

های  گیاهچهنگهداشتن محل پیوند استفاده شد.  ثابت

 96شده بعد از پیوند به اتاقک پیوند که در آن دما ) پیوند

یوند گراد(، رطوبت نسبی )سه روز اول بعد از پ سانتی ۀدرج

و نور )سه روز اول  (درصد 86و بعد حدود  درصد 34حدود 

طور دقیق کنترل  بهعی( تاریکی مطلق و بعد نور طبی

روز از زمان پیوند،  16شد، منتقل شدند. پس از گذشت  می

های پیوندی از اتاقک پیوند خارج شد و به یک  گیاهچه

هزار  14ـ 16ای با نور کافی و طبیعی ) شیشه ۀگلخان

 26ـ 17گراد )روز( و  یسانت ۀدرج 28ـ 24لوکس(، دمای 

ی یک نوبت آبیاری گراد )شب( منتقل و روز سانتی ۀدرج

  .(Salehi et al., 2009) شدند

حدود سه هفته پس از عملیات پیوند و در تاریخ 

به خربزه نشاهای پیوندی و غیرپیوندی  7/9/1973

و روی   ندیافتانتقال  تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ۀمزرع

متر از  سانتی 46 ۀفاصلمتر با  4/1ا عرض های ب ردیف

 4/6×9اد هر کرت آزمایشی ابع یکدیگر نشاکاری شدند.

در تاریخ  .بوته در هر کرت بود 14با تراکم  متر

 شایانها از باالی دو گره هرس شدند.  خربزه 4/6/1973

کش  علفبا ذکر است که خاک مزرعه قبل از کشت 

خاک  ۀتجزینتایج آزمایش پاشی شده بود.  سمترفالن 

در طول شده است. ه ئارا 1 جدولمورد نظر در  ۀمزرع

عملیات  ۀکلیهای پیوندی و غیرپیوندی،  بوتهرشد  ةورد

های  علفجمله آبیاری منظم هفتگی، مبارزه با  ازداشت 

با سم شته هرز از طریق وجین دستی، مبارزه با 

 متاسیستوکس، مبارزه با سفیدک سطحی با سم توپاس

برای آبیاری  طور منظم انجام گرفت. بهها  مراقبتو دیگر 

 ای استفاده شد. پشتهوی و نشاها از سیستم ج

  اجرای آزمایش تحقیقاتی محل ۀمزرعخاک  ۀتجزینتایج  .1  جدول

pH 
EC 

 (dSm-1) 

 درصد 

 نیتروژن کل

 درصد 

 مواد آلی
 فسفر

 (ppm) 
 پتاس

 (ppm) 

 آهن 

(ppm) 

 مس

 (ppm) 

 روی

 (ppm) 

 منگنز
(ppm) 

 بافت 

 خاک

 رسی لومی 9/28 71/1 12/1 49/8 164 44/19 88/6 671/6 81/2 1/7

 

 شده ارزیابی صفات

اولین برداشت در  ها روی بوته، میوهپس از رسیدن کامل  

زمانی بین  ۀفاصلانجام گرفت.  27/4/1973تاریخ 

 روز بود. 12تقریبی  ۀفاصلچین به  های متوالی هر برداشت

 ارزیابی صفات برایهای پیوندی و غیرپیوندی  بوتههای  میوه

و همچنین صفات کیفی  ی آنمرتبط با عملکرد و اجزا

های  میوهی و کیفی مرتبط با برداشت شدند. صفات کمّ

بوته، تعداد میوه )کل و  تکعملکرد شده شامل  برداشت
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میوه )کل و بازارپسند(، ضخامت  تکبازارپسند(، وزن 

وزن بذر، مواد جامد محلول، درصد  ةحفرگوشت، قطر 

وزن درصد وزن خشک اندام هوایی، درصد  خشک میوه،

سفتی  قطر گوشت، قطر میوه، طول میوه، خشک ریشه،

قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر ، سطح برگ، میوه بافت

 ،میوهخشک  وزنگیری درصد  اندازهبرای  بودند. پیوندک

 84ساعت در دمای  67ت مد بهها  نمونه ۀریشاندام هوایی و 

 گیری اندازهگراد در آون نگهداری شدند. برای  سانتی ۀدرج

دستی استفاده شد.  1مواد جامد محلول میوه از رفراکتومتر

میوه از هر  4طور تصادفی  به ،برای سنجش سفتی بافت

رسیدن انتخاب شدند و با استفاده از  ۀمرحلتیمار در 

وه بالنچر )قسمتـی که در گوشت می و با 2گاه فشارسنجدست

ام متر، استحک سانتی 7/6شود( با سطح مقطع  میه فرو برد

حسب  برآمده  ستد بهگیری شد. میانگین اعداد  اندازهمیوه 

رسیده را  ةمیومتر مربع میزان استحکام  کیلوگرم بر سانتی

های  میوههای زیر یک کیلوگرم و  میوه. دنده مینشان 

غیر بازارپسند و باالی یک کیلوگرم با شکل  منزلۀ بدشکل به

د. تعداد میوه در بازارپسند در نظر گرفته شدن منزلۀ نرمال به

میوه پس از برداشت یادداشت  تکهر بوته شمارش و وزن 

ها از ترازوی دیجیتالی استفاده  میوهکردن  وزن. برای دش

شده از هر بوته به تعداد  های برداشت میوهشد. وزن کل 

د. ش میوه محاسبه می تکوزن متوسط ها، تقسیم و  میوه

عملکرد کل  شده، برداشتهای  میوهاساس  برنهایت  در

قطر پایه و قطر پیوندک  .دشاساس کیلوگرم بوته محاسبه  بر

گیری شد.  اندازهمتر از محل پیوند  یک سانتی ۀفاصلبا 

بعد از آخرین  های هر گیاه برگ ۀکلیارزیابی سطح برگ 

در واحد  9سنج برگتوسط دستگاه سطح  برداشت،

وند از آ خامشیرة آوری  جمعمتر مربع انجام گرفت.  سانتی

افشانی(  گردهروز بعد از  46)روز بعد از نشاکاری  74 آبکش،

متر از  سانتی 24پیوندی  غیرانجام شد. بدین منظور گیاهان 

متر از باالی محل  سانتی 26باالی طوقه وگیاهان پیوندی 

خام درون یک فالسک از شیرة سپس  پیوند بریده شدند.

. بعد از شدآوری  جمعجنس سیلیکا با پوشش آلومینیومی 

شده یاداشت شد و  آوری جمعخام شیرة حجم ساعت  26

 ,.Salehi et al)شد ساعت بیان  26لیتر در  میلیبرحسب 

2009.) 

                                                                                  
1. Refrectometer, Model: ATAGOBrix0-62% 

2  . Penetrometer 

3. LI-3100C, LI-COR Co 

 تحلیل آماری و تجزیه

های کامل  بلوک ۀبرای اجرای این آزمایش از طرح پای

های  رقمتیمار و در سه تکرار استفاده شد.  14تصادفی با 

Ace ،Shintozwa  وZuktozwa ةتود سهپایه هر  منزلۀ هب 

و  ShintoHongtoهای  رقمو زردجالل، آناناسی و خاتونی 

Ferro-RZ  به زردجالل و آناناسی  ةتوددو  ۀپایبه عنوان

زردجالل، آناناسی و خاتونی  ةتودهر کار گرفته شدند. 

شاهد در نظر گرفته شدند.  منزلۀ غیرپیوندی نیز به

 SAS 9.1 افزار آماری نرم آوری شده توسط جمعهای  داده

میانگین بین صفات با استفاده از  ۀمقایستجزیه شدند. 

انجام  درصد پنجدر سطح  ای دانکن دامنه چندآزمون 

 (.Soltani, 2007)گرفت 

 

 نتایج
 یصفات کمّ

مانی پیوندها  زندهدرصد آمده  دست بهاساس نتایج  بر

دک روی واریانس اثر پایه و نوع پیون ۀتجزی بود. درصد 74

ی مرتبط با گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه صفات کمّ

نشان داده شده است. بر این اساس وزن  2 جدولدر 

تأثیر  تحتبازارپسند و سطح برگ  ةمیو تکمیوه، وزن  تک

پایه و پیوندک قرار نگرفته است. از طرف دیگر سایر صفات 

 ةومی( و تعداد >64/6Pی مانند تعداد میوه در بوته )کمّ

، قطر محل خامشیرة بوته،  تکدر بوته، عملکرد  بازارپسند

تأثیر پایه و  تحت (>61/6P) پیوند، قطر پایه و قطر پیوندک

 (. 2 جدولپیوندک قرار گرفتند )

داری در وزن امعنهای  تفاوتاستفاده از پایه و پیوندک، 

بازارپسند در گیاهان پیوندی و  ةمیو تکمیوه و وزن  تک

ر مورد تعداد د(. 2 جدولرا ایجاد نکرد ) خربزهغیرپیوندی 

 ۀپایشده روی  پیوندجالل  زرد ةتودمیوه در بوته، 

Zuktozwa  این  .را تولید کردمیوه بیشترین عدد  84/6با

 69/2جالل غیرپیوندی با  زرد ةتود حالی است که در

 در(. 9 جدول) داشتپسند کمتری  بازارکیلوگرم، عملکرد 

با  Shintozwa ۀپایشده روی  پیوندجالل  زرد ةتودکه  صورتی 

بازارپسند بیشتری برخوردار بود.  ةمیوعدد از تعداد  14/9

 ةمیوعدد تعداد  68/6با  Shintozwa ۀپایآناناسی روی  ةتود

با  Zuktozwa ۀپایروی  خاتونی نیز ةتود. داشت بیشتری

 (. 9 جدول) تولید کرد بیشتری ةمیوعدد تعداد  14/9
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  گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه ةمیوی واریانس صفات کمّ ۀتجزینتایج  .2  جدول

 منابع

 تغییرات

 ۀدرج

 آزادی

 عاتمیانگین مرب 

وزن 

 میوه  تک

وزن 

 ةمیو تک

 بازارپسند

تعداد 

 میوه

 در بوته

تعداد 

 ةمیو

 بازارپسند

 در بوته

 عملکرد

بو تک

 ته

 عملکرد

در 

 هکتار

 سطح

 برگ

  ةشیر

 خام

قطر 

 محل

 پیوند 

 قطر 

 پایه

 قطر 

 پیوندک

68/6 2 بلوک  ns 67/6  ns 31/1  ns 82/6  ns 98/2  ns 7/239  ns 61/84  ns 3/2869  * 89/6  ns 79/2  ns 49/9  ns 

18/6 14 تیمار  ns 16/6  ns 46/1  * 33/6  ** 97/4  ** 4/878  ** 6/474  ns 2/21971  ** 2/646  ** 8/293  ** 1/221  ** 

19/6 96 خطا  16/6  86/6  99/6  69/1  6/128  3/644  63/887  46/4  11/6  66/4  

            68 کل

84/29 % ضریب تغییرات  84/21  47/28  29/27  44/21  47/21  44/14  64/96  63/11  36/11  48/19  
 داری.امعندرصد و عدم  یکدرصد،  پنجداری در سطح احتمال امعنترتیب  به nsو  *,**

 
  گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه ةمیو ةشد گیری اندازهی میانگین صفات کمّ ۀمقایس .9  جدول

 پیوندک پایه

وزن 

 میوه تک

 )کیلوگرم( 

 ةمیو تکوزن 

 بازارپسند 

 )کیلوگرم( 

 تعداد 

 میوه

 در بوته

 ةمیوتعداد 

 بازارپسند

 در بوته

عملکرد 

بوته  تک

 )کیلوگرم(

 عملکرد 

در هکتار 

 )تن(

 سطح برگ

 متر سانتی)

 مربع(

 خامشیرة 

لیتر  میلی)

 26ر د

 ساعت(

 قطر 

محل 

پیوند 

 متر( )میلی

 قطر 

 پایه

 متر( )میلی

قطر 

 پیوندک

 متر( )میلی

Ace 

48/1 زردجالل  ab 84/1  a 91/2  cd 49/1  bcd 43/9  cde 38/93  cde 7/192  abc 4/81  cde 32/26  de 11/18  de 2914 de 

72/1 خاتونی  ab 31/1  a 66/9  bcd 14/2  abcd 63/4  bc 66/41  bc 1/129  abc 9/27  ef 82/92  b 48/26  bcd 46/13  bcd 

64/1 آناناسی  ab 48/1  a 26/9  abcd 29/2  abc 48/6  bcd 77/41  bcd 9/168  ab 9/279  a 41/27  bc 16/22  bc 82/21  abc 

Shintozwa 

19/2 زردجالل  a 21/2  a 11/6  ab 14/9  a 66/7  a 72/39  a 8/198  abc 4/74  cd 78/27  bc 96/24  a 19/29  ab 

47/1 تونیخا  ab 76/1  a 49/2  bcd 66/2  abc 64/6  bcde 67/64  bcde 3/191  abc 4/261  a 62/23  bc 67/17  de 66/17  cde 

96/1 آناناسی  b 42/1  a 68/6  ab 43/2  ab 63/4  bc 63/41  bc 86124 abc 9/119  c 91/24  cd 63/17  cde 34/18  cde 

Zuktozwa 

29/1 زردجالل  b 82/1  a 84/6  a 22/2  abc 78/4  b 26/44  b 1/169  ab 9/69  def 28/27  bc 14/26  ab 64/29  ab 

69/1 خاتونی  ab 44/1  a 14/9  abcd 79/1  bcd 86/6  bcd 23/42  bcd 6/38  c 6/14  f 62/18  e 67/14  e 27/14  e 

26/1 آناناسی  b 68/1  a 79/2  bcd 44/1  bcd 17/9  de 91/94  de 4/114  abc 9/21  ef 34/97  a 97/24  a 74/26  a 

Shinto 

Hongto 
47/1 زردجالل  ab 74/1  a 79/9  abc 66/2  abc 66/4  b 86/44  b 2/141  a 9/97  def 44/92  b 41/26  bcd 17/29  ab 

24/1 آناناسی  b 46/1  a 46/2  bcd 64/1  d 16/9  de 64/96  de 7/118  abc 4/61  def 16/23  bc 48/13  cde 46/13  bcd 

Ferro-RZ 
41/1 زردجالل  ab 42/1  a 14/2  cd 99/1  cd 13/9  de 66/94  de 3/193  ab 4/71  cd 91/24  cd 76/26  bcd 22/13  bcde 

94/1 آناناسی  b 49/1  a 44/9  abcd 66/2  abc 64/4  bcd 13/44  bcd 63/164  ab 9/179  b 34/91  b 26/22  bc 16/21  abc 

48/1 غیرپیوندی زردجالل  ab 86/1  a 69/2  d 92/1  cd 44/2  e 46/23  e 4/129  abc 6/14  f - - - 

86/1 غیرپیوندی خاتونی  ab 33/1  a 27/2  cd 84/1  bcd 29/6  bcde 33/64  bcde 7/121  abc 9/12  f - - - 

81/1 غیرپیوندی آناناسی  ab 89/1  a 14/9  abcd 44/2  ab 26/4  bc 76/48  bc 8/168  bc 6/17  f - - - 

 .ندارند درصد پنجاساس آزمون دانکن در سطح  بر یدارامعنتفاوت  ،در هر ستوناعداد دارای حروف مشترک 

 

 ةتود، و عملکرد در هکتار بوته تکدر مورد عملکرد 

 کیلوگرم 66/7با  Shintozwa ۀپایشده روی  پیوندجالل  زرد

از عملکرد باالتری برخوردار بود. در  تن در هکتار 72/39یا 

جالل غیرپیوندی عملکرد کمتری مشاهد شد  زرد ةتود

ترین پایه برای  مناسب Shintozwa ۀپایواقع  در. (9 جدول)

استفاده از جالل است.  زرد ةتودحصول باالترین عملکرد در 

داری در سطح برگ در امعنهای  تفاوتپایه و پیوندک، 

گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه را ایجاد نکرد 

 6/38با  Zuktozwa ۀپایخاتونی روی  ةتودالبته (. 2 جدول)

مربع سطح برگ کمتری در مقایسه با سایر  رمت سانتی

آمده  دست بهنتایج . (9 جدول)ها نشان داد  پیوندکها و  پایه

 ۀپایروی شده  پیوندآناناسی  ةتود ةخربز آن است که بیانگر

Ace ،ۀپایروی شده  پیوندتوده خاتونی  ةخربز Shintozwa 

 ها پایهها و  تودهنسبت به سایر باالتری  خام ةشیراز 

به همراه  Zuktozwa ۀپایخاتونی روی  ةتودخوردار بودند. بر

 خام ةشیرجالل، آناناسی و خاتونی  زردهای غیرپیوندی  توده

استفاده از پایه و  .(9 جدول)کمتری نشان دادند 

داری در قطر پایه و امعنهای مختلف، تفاوت  پیوندک
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(. مطابق 2 جدولوندک گیاهان پیوندی خربزه ایجاد کرد )یپ

 Zuktozwa ۀپایآناناسی روی  ةتودآمده،  دست بهنتایج با 

بیشترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر پیوندک را 

 ۀپایخاتونی روی  ةتود ةخربزحالی است که  درداشت. این 

Zuktozwa  کمترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر

ها نشان داد  پیوندکها و  پایهپیوندک را در مقایسه با سایر 

رسد پایه و پیوندک روی هم اثرات  می. به نظر (9 ولجد)

متقابل دارند و سبب تغییر قطر هم پایه و هم پیوندک 

  شوند. می

 

 صفات کیفی

واریانس اثر پایه و نوع پیوندک روی صفات کیفی  ۀتجزی

 جدولمرتبط با گیاهان پیوندی و غیرپیوندی طالبی در 

مواد آمده  دست بهمطابق با نتایج نشان داده شده است.  6 

قطر گوشت،  ، طول میوه، قطر میوه، قطرجامد محلول

 درصد یکدر سطح  خشک میوه ةماددرصد  ی،بذر ةحفر

 

(61/6P< ) خشک اندام هوایی در سطح  ةماددرصد و

این  داری نشان دادند.امعناختالف ( >64/6P) درصد پنج

خشک  ةمادو درصد  سفتی پوست حالی است که در

از نظر قرار نگرفته و ایه و پیوندک تأثیر پ تحت ریشه

 (.6 جدولداری نشان ندادند )امعنآماری اختالف 

داری در سفتی امعناستفاده از پایه و پیوندک، تفاوت 

میوه در گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه را ایجاد 

 ةتوددر مورد مواد جامد محلول میوه، (. 6 جدولنکرد )

واحد  11با  Zuktozwa ۀپایشده روی  پیوندآناناسی 

 ةتود. بعد از آن دکرها را تولید  میوهترین  شیرینبریکس، 

آناناسی  ةتودو  Zuktozwa ۀپایشده روی  پیوندخاتونی 

واحد، بریکس باالتری به  44/16با  Shintozwa ۀپایروی 

جالل روی  زرد ةتودخود اختصاص دادند. در این بین 

 Ace ،ShintoHongto ،Shintozwa ،Zuktozwaهای  پایه

جالل  زردپیوندی  غیر ةمراه تودهبه  Ferro-RZو 

 (.4 جدولمواد جامد محلول را داشتند ) کمترین

  خربزهگیاهان پیوندی و غیرپیوندی  ةمیوواریانس صفات کیفی  ۀتجزی .6  جدول

 منابع

 تغییرات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین مربعات

 سفتی

 میوه

 مواد

 جامد

 محلول

 طول

 میوه

 قطر

 میوه

 قطر

 گوشت

 قطر

 ةحفر

 ذریب

 درصد 

 وزن خشک

 میوه

 درصد 

 وزن خشک 

 اندام هوایی

 درصد 

 وزن خشک

 ریشه

64/4 2 بلوک  ns 98/6  ns 68/6  ns 44/4  * 22/6  ns 66/2  * 62/6  ns 21/1  ns 94/46  * 

82/8 14 تیمار  ns 64/4  ** 73/79  ** 84/8  ** 74/6  ** 94/9  ** 89/19  ** 63/6  * 46/21  ns 

69/8 96 خطا  62/1  61/29  91/1  12/6  88/6  77/1  32/1  76/16  

          68 کل

 34/27 16/12 42/17 7/11 79/18 66/7 18/26 89/19 28/13 %تغییرات ضریب
 داری.امعندرصد و عدم  یکدرصد،  پنجداری در سطح احتمال امعنترتیب  به nsو  *,**    

 

خاتونی  ةتودمیانگین، خربزه  ۀمقایسمطابق با نتایج 

از متر  سانتی 44/96با  Shintozwa ۀپایروی شده  پیوند

ها  پیوندکو  ها پایهدر مقایسه با سایر باالتری  ةمیوطول 

و  Zuktozwa های پایهآناناسی روی  ةتودبرخوردار بود. 

ShintoHongto  کمتری در  ةمیوطول متر  سانتی 14با

از . (4 جدول)ها نشان داد  پیوندکها و  پایهمقایسه با سایر 

 Ace ۀپایروی شده  پیوندجالل  زرد ةتود ةخربز طرف دیگر

ی برخوردار بود. باالتر ةمیواز قطر متر  میلی 16/18با 

قطر  Zuktozwa ۀپایخاتونی و آناناسی روی  ةتودهمچنین 

 ةخربزدیگر  سویاز . (4 جدول)کمتری نشان دادند  ةمیو

 4با  ShintoHongto ۀپایروی شده  پیوندجالل  زرد ةتود

آناناسی روی  ةتود. داشتباالتری قطر گوشت متر  سانتی

کمتری در قطر گوشت متر  سانتی 9با  Zuktozwa ۀپای

. (4 جدول)ها نشان داد  پیوندکها و  پایهمقایسه با سایر 

از طول میوه، قطر میوه  Zuktozwa ۀپایآناناسی روی  ةتود

سایر تیمارها برخوردار در مقایسه با  کمتریو قطر گوشت 

شده  پیوندجالل  زرد ةتودبذری در میوه های  ةحفرقطر  بود.

ها  پایهبیشتر از سایر  متر میلی 4/3با  Zuktozwa ۀپایروی 

شده  پیوندخاتونی  ةتودبذری کمتری به  ةحفربود و قطر 

متر( اختصاص داشت  میلی 44/4) Zuktozwa ۀپایروی 

با  Zuktozwa ۀپایشده روی  پیوندآناناسی  ةتود (.4 جدول)

باالتری در مقایسه با سایر  ةمیوخشک  ةماددرصد،   74/11
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خاتونی  ةتوداین بین ها داشت. در  پیوندکها و  پایه

درصد( را  39/9خشک کمتری ) ةمادغیرپیوندی درصد 

خشک اندام  ةماد(. در مورد درصد 4 جدولتشکیل داد )

 ۀپایشده روی  پیوندجالل و آناناسی  زرد ةتودهوایی، 

Zuktozwa  ةماددرصد، بیشترین درصد  82/12و  73/12با 

جالل  زرد ةدتو. در این بین دکرخشک اندام هوایی را تولید 

 ةمادکمترین درصد  97/3با  Shintozwa های پایهروی 

 ةماددر مورد درصد  (.4 جدولخشک اندام هوایی را داشت )

شده  پیوندهای  خربزهداری بین امعنخشک ریشه تفاوت 

خاتونی  ةتود  حال این با. دشنهای کدو مشاهده  پایهروی 

باالتری  خشک ةماددرصد،  13با  Ace ۀپایشده روی  پیوند

 ۀپایآناناسی روی  ةتود. در این بین را به خود اختصاص داد

Ace  درصد( را تشکیل  94/7خشک کمتری ) ةماددرصد

 (. 4 جدولداد )

 
  خربزهگیاهان پیوندی و غیرپیوندی  ةمیوشده  گیری اندازه کیفیمیانگین صفات  ۀسمقای .4  جدول

 پیوندک پایه

 میوه سفتی

 کیلوگرم بر )

 (متر مربع سانتی

 جامد مواد

 محلول

 )بریکس(

  طول

 میوه

 متر( )سانتی

  قطر

 میوه

 متر( )میلی

  قطر

 گوشت

 متر( )سانتی

 ةحفر قطر

  بذری

 متر( )میلی

 درصد 

 وزن 

 خشک میوه

 درصد 

 وزن خشک

 هواییاندام 

 درصد 

 وزن خشک 

 ریشه

Ace 

49/14 زردجالل  a 14/8  d 16/28  abc 16/18  a 64/6  bc 44/7  abc 64/7  bcd 37/11  abcd 14/18  ab 

24/16 خاتونی  a 99/7  cd 14/27  abc 46/12  de 64/9  ef 44/4  def 99/8  bcde 86/3  bcd 66/13  a 

66/19 آناناسی  a 66/16  abc 79/17  cd 46/19  cde 46/9  cdef 14/8  cdef 26/3  bc 14/12  abc 94/7  c 

Shintozwa 

66/14 زردجالل  a 44/8  d 99/28  abc 46/14  abc 46/6  ab 44/4  def 24/4  def 97/3  d 67/16  bc 

49/14 خاتونی  a 99/8  d 44/96  a 99/16  bcd 99/9  def 66/7  abcd 94/4  def 99/12  ab 26/12  abc 

99/11 آناناسی  a 44/16  ab 44/26  bcd 46/16  bcd 79/9  cd 66/8  cdef 96/3  bc 66/12  abcd 36/16  abc 

Zuktozwa 

99/14 زردجالل  a 46/8  d 99/28  abc 99/14  ab 69/9  cdef 46/3  a 96/4  ef 73/12  a 68/14  abc 

94/14 خاتونی  a 44/16  ab 66/96  ab 44/11  e 69/9  cdef 44/4  e 89/8  bcde 93/12  ab 64/14  abc 

39/11 آناناسی  a 66/11  a 44/14  d 44/11  e 66/9  e 44/4  def 74/11  a 82/12  a 66/16  abc 

Shinto 
Hongto 

64/16 زردجالل  a 99/7  cd 66/26  bcd 46/14  abc 66/4  a 14/4  ef 29/8  bcde 68/3  cd 42/19  abc 

49/19 آناناسی  a 66/16  abc 66/14  d 44/16  bcd 49/9  cdef 14/7  abcd 29/3  bc 96/12  ab 84/12  abc 

Ferro-RZ 
84/16 زردجالل  a 14/8  d 66/21  bcd 14/14  abc 14/9  def 29/7  abcd 74/4  cde 83/16  abcd 39/12  abc 

96/11 آناناسی  a 66/16  abc 36/17  cd 34/19  cd 89/9  cde 44/8  bcde 76/3  ab 69/11  abcd 96/16  bc 

39/19 غیرپیوندی زردجالل  a 46/4  d 14/26  cd 46/12  de 66/9  cdef 99/8  bcdef 14/6  e 74/16  abcd 14/19  abc 

64/14 غیرپیوندی خاتونی  a 66/7  cd 44/28  abc 46/14  abc 99/9  def 66/3  ab 39/9  f 34/16  abcd 66/12  abc 

79/19 غیرپیوندی آناناسی  a 44/7  bcd 99/24  bcd 46/19  cde 29/9  def 89/4  def 84/4  def 62/12  ab 62/11  abc 

 درصد ندارند. پنجاساس آزمون دانکن در سطح  برداری امعناعداد دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت 

 

 بحث

، افزایش عملکرد را ها جالیزیدر استفاده از تکنیک پیوند 

که  همچنان .شود می سببنسبت به گیاهان غیرپیوندی 

. در مطابقت با دشمحقق حاضر نیز این امر  پژوهشدر 

دهند گیاهان  میها نشان  گزارش ،نتایج آزمایش حاضر

با گیاهان  مقایسههای شرقی در  خربزهپیوندی 

درصد عملکرد میوه را افزایش  44تا  24غیرپیوندی، 

دهند. بقای خوب رشد گیاه تا پایان فصل رشد همراه  می

ن ها در گیاهان پیوندی، علت اصلی ای بیماریبا تحمل 

. (Lee et al., 2010) افزایش عملکرد ذکر شده است

Salehi et al. (2010)  برابری را  4/2یک افزایش عملکرد

که دند کرخاتونی گزارش  ةخربزدر گیاهان پیوندی 

بزرگ میوه و افزایش تعداد میوه در  ةاندازدلیل آن را 

در پژوهشی گزارش شده گیاهان پیوندی ذکر کردند. 

 ۀپایهندوانه پیوندی روی  ةمیود و وزن که عملکراست 

Shintozwa  های دیگر بود ) پایهباالتر ازSakata et al., 

های  پایهفرنگی روی  گوجهنتایج مشابهی با پیوند (. 2007

Kagemusia  وHelper  46با افزایش عملکردی افزون بر 

 (.Chung & Lee, 2007درصد، گزارش شده است ) 41و 

های بدشکل در گیاهان پیوندی  میوههمچنین تعداد 

داری کمتر از گیاهان غیرپیوندی بود. امعنطور  به

های مشابهی روی هندوانه،   گزارشمختلف  پژوهشگران

 & Leeاند ) کردهجان منتشر مخیار، خربزه، فلفل و باد

Oda, 2003.)  ةمیوپایه روی تعداد  اثرکه  دادنشان نتایج 

 .Xu et alبا نتایج که این نتایج منطبق  استدار امعن

(2005a)  وQi et al. (2006)  مبنی بر اینکه پیوند از
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های خاکزاد در گیاهان  طریق ایجاد مقاومت به بیماری

پیوندی، سیستم قوی ریشه و افزایش فتوسنتز منجر به 

  .Seong et alشود و نتایج  افزایش در عملکرد می

ه روی شد پیوند، مبنی بر اینکه گیاهان خیار (2003)

سبت به گیاهان غیرپیوندی حدود های کدو ن پایه

 .Salam et alافزایش عملکرد داشتند و نتایج  درصد 28

 در .استاهنگ هم Miguel et al. (2004)و  (2002)

بوته به  تکبازارپسند  ةمیوتعداد بیشترین  حاضر ۀمطالع

 Shintozwa ۀپایشده روی  پیوندجالل  زرد ةتودگیاهان 

شده  پیوندجالل  زرد ةتودعبارت دیگر  بهاص داشت. اختص

تعداد افزایش بیش از دو برابر  Shintozwa ۀپایروی 

به ثبت جالل  زرد ةتودنسبت به گیاهان غیرپیوندی  میوه

 ةخربزکه  شده استگزارش ه زمیندر این  رساندند.

خصوص  هب Cucurbita هیبرید ۀساقشده روی  زدهپیوند 

از گیاهان بیشتر  درصد 26وه ، وزن میRS 761در 

 ها پژوهش بیشتر .ٍ(Crin et al., 2007) است یپیوندغیر

وند توسط پایه از دهند که تغییرات ناشی از پی مینشان 

های  هورمونو انتقال آب، مواد معدنی و  طریق جذب، سنتز

ها،  سیتوکینین (.Lee, 1994شوند ) میگیاهی کنترل 

ها سنتز  ریشهدر  کهد ان گیاهیهای  هورمونگروهی از 

یان یر قابل توجهی رشد گیاه را در کدوطو بهو  شوند می

ای  ریشهدهند. گیاهان دارای سیستم  میثیر قرار أت تحت

خام آوند چوبی  ةشیرقوی، سیتوکینین بیشتری را وارد 

 & Katoشوند ) میمنجر و به افزایش عملکرد  کنند می

Lou, 1989.)  ها همچون آهن  یریزمغذجذب و انتقال دیگر

 ,.Rivero et alگیرند ) میثیر پایه قرار أت تحتو بر نیز 

(. غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، کلسیم و منیزیم در 2004

خام آوند چوبی گیاهان پیوندی بیشتر از گیاهان  ةشیر

افزایش کارایی تغییر  سببها  یون. ورود استغیرپیوندی 

اریکی و مقدار ، فعالیت واکنش تCO2انرژی نور، هدایت 

 (.Qi et al., 2006شود ) میفتوسنتز در پیوندک 

و غلظت  ها و رنگ پوست، ضخامت پوست میوهشکل 

ثیر قرار أت تحتمادری  ۀپای ۀوسیل بهمواد جامد محلول 

میوه ویژه خیارهای صادراتی، رنگ  بهگیرند. در خیار،  می

ها  ویژگیعوامل مهم کیفیت هستند. حتی اگر این  از

، ارثی خاص رقم در نظر گرفته شوند خصوصیات نزلۀم به

 گیرند میقرار   پایه ثیرأت تحتها تا حد زیادی  آن

(Proietti et al., 2008).  همچنین گزارش شده است که

pHخوردن و  پیوندتواند از طریق  می ، قند، اسید و آب

 ,.Davis et al) ثیر قرار گیردأت تحتشده  استفادهنوع پایه 

 گیاهان ةمیو تغییرات در کیفیترسد  مینظر  هب. (2008

ویژه ترکیبات عطر و طعم تنها با پایه مرتبط  بهپیوندی 

های ضد و نقیض در  گزارشاین امر به   حال این بانباشد. 

 ةمیوبافت حاضر  پژوهشدر  شده است.منجر ها  گزارش

در  Zuktozwa ۀپایروی شده  پیوندجالل  زرد ةتودخربزه 

گزارش شده تر بود.  سفت ،نشده پیوند یاهانگمقایسه با 

است که ضخامت پوست هندوانه تا حد زیادی از طریق 

طور  به پذیرد که در گیاهان پیوندی ثیر میأتزدن  پیوند

بود. افزایش  یپیوندغیراز گیاهان  بیشترداری امعن

ضخامت پوست گیاهان پیوندی انبارداری آن را تضمین 

شت و جلوگیری از آسیب در کند و برای پس از بردا می

در  (.Proietti et al., 2008) استطول مدیریت بهتر 

 ةمیوها،  گزارش بیشترخالف  برمورد مواد جامد محلول 

در های غیرپیوندی بود.  میوهتر از  شیرینگیاهان پیوندی 

 ۀپایشده روی  پیوندآناناسی  ةتود ةمیواین بین 

Zuktozwa  ها را  میوهن تری شیرینواحد بریکس،  11با

، تغییرات در کیفیت پژوهشگراننظر ه بنا ب .دکرتولید 

های متناقض  گزارشیان پیوندی با توجه به یکدو ةمیو

مربوط  عامل پایه و پیوندکدر منابع علمی به هر دو 

ها، پیوند  گزارش براساس (.Xu et al., 2005bشود ) می

منجر به کاهش یک واحد بریکس در محتوای قند 

 ,.Qi et al., 2006 Xu et al) شود میه و خربزه هندوان

2005b; .)ها و  خربزهدر شرایط مطلوب رشد،   حال این با

و  ندخیارهای پیوندی اسپانیایی بازارپسندی خوبی دار

 ,Hoyos)شود  نمیکاهشی در کیفیت میوه مشاهده 

2001; Miguel, 1997.)  در گزارشی کاهش یک واحدی

های پیوندی  میوهامد محلول بریکس در محتوای مواد ج

اعالم نیز های غیرپیوندی  میوهخاتونی نسبت به  ةخربز

نشان داده  همچنین. (Salehi et al., 2010) شده است

روی غلظت مواد تأثیری  Shintozwa ۀپایکه  شده است

 . (Miguel et al., 2004) جامد محلول میوه ندارد

 

 گیری کلی نتیجه

های  خربزهواکنش ر، حاض پژوهشنتایج  براساس

کدو  ۀپای به پیوند روی جالل، خاتونی و آناناسی زرد

مثبت ارزیابی شده و استفاده از آن توسط کشاورزان در 
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درک کامل اثرات . دشو ای پیشنهاد می مزرعهشرایط 

یت و کیفیت محصول، نیازمند رو کدو بر کمّ خربزهپیوند 

ری از عمیق و مستمر است. بر این اساس بسیا ۀمطالع

وی تغییرات در کیفیت میوه های ضد و نقیضی ر گزارش

زیادی  های پژوهشزدن وجود دارد.  پیوند ۀواسط به

طالبی صورت  ، خیار و هندوانه وخصوص برای خربزه به

بیوشیمیایی و مولکولی دخیل یندهای افرپذیرفته، اما 

ناشناخته است. عالوه بر این، مطالعات  همچنان نسبتاً

اثر پیوند در شکل ظاهری، بافت و طعم  بسیاری روی

ترکیباتی مانند قندها و اسیدهای گیاهی محصوالت 

کدوییان حال دانش ما روی پیوند  این باانجام شده است، 

  .استمطالعه و بررسی بیشتر  دکم است و نیازمن
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