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 چكيده

هکای خکرد شک ه در قا کب     ککرت به صورت  یمیوه توده خربزه ایراری  آامایشکیفی کمی و آبی بر صفات تنش کم اثرسی ربه منظور بر

ارجکام شک .    1393در سکال    در ایستگاه تحقیقکاتی دارشکی ه کشکاورای دارشکگاه ارجکان       های کامل تصادلی در سه تیرارطرح بلوک

  ’اورشکنگ ‘  ’ککا ی ‘  ’خاتوری‘شامل ربزه ختوده  11و  ریاا آبی گیاه(درص   100و  66  33)سه سطح آبیاری تیمارهای آامایش شامل 

 تیمارهکای آبیکاری بکر   . رتکایج رشکان داد ککه    بود ’سوسیی سبز‘و ’ یایواری‘  ’اامیر‘  ’شیاردار‘  ’شیراای‘  ’تبریزارد‘  ’موای‘  ’موری‘

داری تکثثیر معنکی     وان متوسکط میکوه و عملیکرد   مواد جام  محلکول   pHسفتی بالت میوه  طول و عر  میوه  ض امت پوست میوه  

  کیلکوگرم در هیتکار(   13761عملیرد )کمترین  آبی باعث الزایش مواد جام  محلول و کاهش سفتی بالت میوه گردی .. تنش کمداشت

( در تکنش  28/6) pH و  (متکر  میلکی  63/4) بیشترین ض امت پوسکت   (متر سارتی 97/12)عر  میوه  گرم(  7/1363وان متوسط میوه )

بیشکترین طکول میکوه     داری وجود داشت.خربزه تفات معنی هایاا رظر صفات مورد مطا عه در بین توده لاصل ش . درص ( 33) ش ی 

کیلکوگرم   49698  عملیکرد ) ’ارد تبریز‘مترمربع( در توده کیلوگرم بر سارتی 9/2  سفتی بالت میوه )’خاتوری‘متر( در توده سارتی 6/31)

درص  ریاا آبی گیاه و بیشترین مواد جام  محلول  100در شرایط آبیاری  ’ایواریی‘گرم( در توده  3223در هیتار( و وان متوسط میوه )

به ترتیب بکا   ’موای‘و  ’ایواریی‘درص  ریاا آبی مشاه ه ش . با توجه به رتایج  توده  33در سطح آبیاری  ’شیراای‘درص ( در توده  16)

درصک  رسکبت بکه آبیکاری معمکو ی بکه ترتیکب         33درص ( میزان کاهش عملیرد در آبیاری  4/43درص ( و کمترین ) 27/72بیشترین )

 باشن . آبی می ترین توده اا  حا  این صفت به تنش کم ترین و متحمل لسا 

 حلولخربزه  سفتی بالت میوه  طول میوه  عملیرد  مواد جام  م ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

( ییی اا مهمتکرین  .Cucumis melo var. inodorus)خربزه 

هکای   باش  که با دارا بودن ارقکام و تکوده   گیاهان جا یزی می

 بسیار متنوع  دامنه گسترد ایادی داشکته و در بسکیاری اا  

تو ی  جهاری این محصکول   .]2[ شود مناط  ایران کشت می

میلیون تن است که کشورهای چکین  ایکران  ترکیکه      3/27

درصک  تو یک  آن را بکه خکود      68مصر و ایکاالت متحک ه    

سطح ایرکشکت خربکزه در ایکران     .]14[ار  اختصاص داده

تکن در   683/17 طهیتار است که با عملیرد متوسک  82000

. ]13[ باشک  تکن مکی   1450000تو ی  سکاالره  هیتار  دارای 

ها اا  حا  صفات میکوه بسکیار متنکوع هسکتن . ایکن      خربزه

ای هکای درون گورکه  بنک ی چن شیلی بودن منجر بکه طبقکه  

هکای گیاهشناسکی م تلکح شک ه     ها یا گکروه متع د با گوره

 د یکل  بکه  و ایکران  در خربکزه  اهمیت به باتوجه. ]30[است 

 گیکاه  خصوصکیات  اا ککه  گیکاه  ایکن  بودن دگرگش طبیعت

 اا وسکیعی  تنوع که رود می ارتظار شود  می راشی آن شناسی

 رظکر  رقطه اا و شود ماللظه جن  این در میوه رظر صفات

 هکای  لعا یکت  جهکت  را اراشمن ی ابزار تنوع این اصاللی

 .]38[کن   می ایجاد اصاللی

ترین تنش محیطی است که به طور قابل خشیی معمول

رش  گیاه و عملیرد میوه را در خربزه  تحت تکثثیر  توجهی 

های خربزه تحکت شکرایط تکنش    معموالً میوه .ده قرار می

شور   عالوه بر آن  ای میخشیی  ررم  چین خورده و قهوه

آبی رسی ن قبل اا بلو  را تسکریع ککرده و ارک ااه    تنش کم

خشککیی ییککی اا عوامککل  .]17[دهکک  میککوه را کککاهش مککی

تو ی  و توایع مواد لتوسنتزی در گیاهان است مح ودکنن ه 

دهک  و  . تنش خشیی سرعت لتوسنتز را ککاهش مکی  ]31[

کن  که به خکاطر اثکر   ها را م تل میمتابو یسم کربوهی رات

  .]15[محرک خشیی بر لعا یت آرزیم اسی  اینورتاا است 

گیاهان خربکزه تحکت شکرایط آبیکاری مناسکب بسکیار       

ود آم محک ودیت عمک ه بکرای    پرمحصول هستن   اما کمب

تو ی  بانباری در مناط  خشآ و ریمه خشکآ در سراسکر   

آبی عملی است ککه در آن آم   تنش کم. ]40 [جهان است

شکود و در آن   کمتر اا مقک ار تب یکر و تعکرق تکثمین مکی     

طور عم  در سطح معینکی اا تکنش رطکوبتی     گیاهان را به

رش  دارد  های لساسی اا. خربزه دوره]16[دهن  قرار می

که در آن امان آبیاری بکرای کیفیکت و عملیکرد مطلکوم     

ترین مرلله به کمبود آم  مرللکه  لسا . ضروری است

کمبود بیش اا ل  آم  .]12[گل هی و تشییل میوه است 

و ار ااه میوه را کاهش دهک     توار  تع اد میوه در بوتهمی

 دهک   اماً معموال مق ار مواد جام  محلکول را الکزایش مکی   

. مطا عه سطوح م تلح آبیاری در طکا بی رشکان داد   ]35[

آبی باعث کاهش عملیرد گردی  و ی محتوای که تنش کم

قن ها را الزایش داد که بیشترین مق ار قن  در آبیکاری بکا   

. سطح بسکیار  ]24[دست آم   درص  ظرلیت اراعی به 60

باالی آبیاری انلب به د یل تع اد میوه پوسی ه بیشتر  اثکر  

فی بر روی عملیرد قابکل لکرود دارد و عطکر و بکوی     من

 .]29[ده  میوه را کاهش می

کمبود آم قبل یا در مرلله رسی ن میکوه  مقک ار مکواد    

یا اثری بکر   ]22[کاهش   ]20[جام  محلول میوه را الزایش 

آبکی  درصک  مکواد    . تنش کم]18[مواد جام  محلول ر ارد 

هکای خربکزه   دهجام  محلول و محتکوای سکاکارا را در تکو   

بررسککی سککه . ]3[الککزایش داد ’ ارد جال ککی‘و ’ سوسککیی‘

ب یککر و تعککرق   درصکک  70و  85  100سککطح آبیککاری ) 

طکول میکوه در اثکر تکنش     بودن دار کاهش معنی  (1محصول

تنش خشیی  مواد جام  محلکول  . ]39[را رشان داد آبی کم

. ]33[درصک  الکزایش داد    23را  2’میشکن ‘میوه خربزه رقم 

رواه( در خربزه رشکان   10و  8  6مطا عه سه دوره آبیاری )

داد الزایش دور آبیکاری  وان متوسکط میکوه و عملیکرد را     

اگرچه خربزه در مقایسکه  . ]6[ داری کاهش داد طور معنی به

                                                           

1. Crop Evapotranspiration 

2. Mission 
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با سایر گیاهان جا یزی بکه آم کمتکری ریکاا دارد و کی بکه      

علت دوره رش  طوالری و درجکه لکرارت بکاال در منکاط      

کاری  مک یریت آبیکاری و توجکه بکه آبیکاری مکنظم        بزهخر

هکای  با شیوه معموالً ارقام م تلح خربزه باش . ضروری می

شکور   امکا   خصوص اا  حا  آبیاری کشکت مکی   مشابهی به

پاسخ سااگاری به کمبود آم در بین ارقام م تلح متفاوت 

بنابراین  ه ا اا ارجام پژوهش لاضر  بررسی  .]19[است 

هککای م تلککح آبککی در تکوده  ی و اثکرات تککنش ککم  ریکاا آبکک 

های ایران به منظور تعیین ریاا آبکی و بررامکه آبیکاری     خربزه

آبکی جهکت کاشکت در    مناسب و معرلی توده مقاوم به ککم 

 باش . مناط  ریمه خشآ می

 

 هامواد و روش

ایککن آامککایش در مزرعککه تحقیقککاتی دارشککی ه کشککاورای  

ام شک . آامکایش بکه    ارجک  1393دارشگاه ارجکان  در سکال   

های کامل های خرد ش ه در قا ب طرح بلوکصورت کرت

تصادلی با سه تیرار )شش بوته در هر تیرار(  اجرا گردی . 

 ( آمک ه اسکت.  1مش صات خاک محل آامایش در ج ول )

های اصلی و تیمارهای مربوب به های آبیاری در کرتتیمار

آمکاده شک ن   های لرعی قرار گرلتن . پک  اا  توده در کرت

تکوده خربکزه ایرارکی     11خکرداد  بکذور    15امین در تاریخ 

  ’مکککوای‘  ’مکککوری‘  ’اورشکککنگ‘  ’ککککا ی‘  ’خکککاتوری‘)

و  ’یایککواری‘  ’اامیککر‘  ’شککیاردار‘  ’شککیراای‘  ’تبریککزارد‘

 (. 1و شیل  2( کشت گردی  )ج ول ’سوسیی سبز‘

 

 مشخصات خاک محل آزمایش. 1جدول 

 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 ر 

)%( 

 سنگریزه

)%( 

جرم م صوص 

 ظاهری

(g/cm3) 
pH 

EC 

(ds/m) 
کربنات 

 کلسیم )%(
 بالت خاک

 ماده آ ی

)%( 

56 27 17 85/17 45/1 45/7 13/3 09/14 
 ومی رسی 

 شنی
11/1 

 

 هاآوری آنها و محل جمعنام توده .2 جدول

 رام محلی توده آوری محل جمع ررگ گوشت رام محلی توده آوری محل جمع ررگ گوشت

 خاتوری -ا ح مشه  ارد شیراای -چ ارجان کرمی

 کا ی -م تربت جام ارد شیاردار -ح شبستر کرمی

 تبریزارد  -پ شبستر کرمی مایل به ارد اامیر -خ شبستر کرمی مایل به سبز

 موری -ت تربت جام ارد مایل به راررجی ایواریی -د گرمسار راررجی

 موای -ث شبستر کرمی مایل به ارد سوسیی سبز -ذ گرمسار راررجی

 اورشنگ -ج تربت جام ارد   

 



 و همکاران هادی لطفی

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
160 

 

 های خربزه ایران میوه توده.  1شکل 

 

هکا و  پ  اا سبز ش ن بذور  عمکل تنکآ ککردن بوتکه    

خاک هی پای بوته ارجام ش . در ادامه رشک   سکاقه اصکلی    

بوته بع  اا ظهور دو ساقه لرعی قطع گردی  )هر (. پک   

روا پ  اا کاشت(  تیمارهکای   45اا استقرار او یه گیاهان )

درص  ریاا آبکی گیکاه(    33و  66  100آبیاری در سه سطح )

ریاا آبی گیاه برای تیمار شاه  بکا اسکتفاده اا   دی . اعمال گر

های رواارکه پارامترهکای هواشناسکی     بلن م ت داده نیارگیم

ثبت ش ه در ایستگاه هواشناسی ارجان و رابطکه اسکتار ارد   

. مقک ار ریکاا آبکی بکرای     ]7[محاسبه ش   مارتیث پنمن-لائو

ریاا آبکی  مترمربع در هیتار( برآورد ش .  370تیمار شاه  )

سایر تیمارها بر اسا  درص  معین ش ه و ریاا آبکی تیمکار   

 گردی .شاه  برآورد 

بع  اا برداشت محصول  طول  عر  میکوه برلسکب   

و ضک امت پوسکت میکوه )بعک  اا جک ا ککردن        متکر سارتی

-ار ااه مترگوشت میوه با استفاده اا کو ی ( برلسب میلی

-ان متوسط میکوه گیری ش . به منظور ارایابی عملیرد و و

ها پ  اا برداشت بکا تکرااوی دیجیتکال وان    ها  تمام میوه

هکا بکه   ش ه و عملیرد محاسبه گردیک . وان متوسکط میکوه   

صورت گرم و عملیرد کل به صورت کیلکوگرم در هیتکار   

درص  گوشت میوه با اسکتفاده اا لرمکول ایکر     برآورد ش .

 :]21[محاسبه گردی  
2)/ (a + b)2 ] × 100 (b'  +a' + )2(a + b)(]   درص = 

 گوشت میوه

قطر میکوه   bطول لفره   ’aطول میوه    aدر این رابطه 

 باش . قطر لفره می ’bو 

pH  میوه با استفاده ااpH  سفتی گوشت میکوه بکا   متر و

( Mc cormic-FT 327) مک ل  1سکنج دسکتی   دستگاه سکفتی 

منظکور  الیکه    گیری گردی . بک ین ساخت کشور ایتا یا ار ااه

پوست روی میوه اا دو طکرا قرینکه لکذا شک  و رکوک      

متر به داخل بالت میوه لشار داده میلی 11سنج با قطر  سفتی

مترمربکع  ش  و میزان سفتی برلسکب کیلکوگرم بکر سکارتی    

هکا اا قسکمت   قرائت گردی . به طور ییسان در تمکام میکوه  

وسط میوه  یآ رموره اا گوشت میوه )مزوکارپ به همکراه  

ها گرلته ش  و میزان برداشته ش . سپ  آم آنآر وکارپ( 

مواد جام  محلول آم میوه با رلروکتومتر دسکتی براسکا    

بکرآورد گردیک . میکزان اسکی یته اا طریک        2درص  بریی 

تیتراسیون با هی روکسی  س یم تعیین گردی . برای این کار 

 یتر آم مقطر بکه لجکم   میلی 20 یتر آم میوه را با میلی 10

                                                           
1. Penetrometer 

2. Brix 
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قطره محلول لنکل لتکا ئین بکه آن اضکاله      3و آرگاه رسار ه 

ررمکال تکا    1/0گردی . محلول لاصل با هی روکسی  س یم 

. مقک ار اسکی یته بکه    ]8[ظهور ررگ صکورتی تیتکر گردیک     

های لاصل بکا  صورت درص  اسی  ما یآ بیان گردی . داده

آرا یز و مقایسه میکارگین   SAS v9الزار آماری استفاده اا ررم

ای داریکن مکورد تجزیکه و    ا اا طری  آامون چن دامنههداده

 تحلیل قرار گرلتن .

 

 نتايج و بحث

رتایج لاصل اا تجزیه واریکار  رشکان داد ککه در صکفات     

سفتی بالت میوه  طول و عکر  میکوه  ضک امت پوسکت     

و مواد جام  محلکول   pHمیوه  وان متوسط میوه  عملیرد  

و همچنکین بکین    داری بین تیمارهکای آبیکاری  تفاوت معنی

ها وجود دارد و در صفات اسی یته و درصک  گوشکت   توده

هکا اثکر   دار ربوده و ی بکین تکوده  میوه اثر تیمار آبیاری معنی

(. اثکر متقابکل تکوده در    3داری وجود داشت )جک ول  معنی

آبیاری در صفات سکفتی  طکول میکوه  وان متوسکط میکوه       

داشکت   داری عملیرد و مواد جام  محلکول تفکاوت معنکی   

و ی صفات ض امت پوست  عر  میوه  درصک  گوشکت   

 (.3داری ر اشتن  )ج ول و اسی یته تفاوت معنی pHمیوه  

 

 مواد جامد محلول

دار کاهش آبیاری بر درص  مواد جام  محلول میوه اثر معنی

 درصک   33بکه   100ای که کاهش آبیاری اا به گوره  داشت

بکه   33/11باعث الزایش مواد جام  محلول اا  ریاا آبی گیاه

ها اا . رتایج رشان داد که توده(4)ج ول  درص  ش  05/14

 یدارمعنکی  تفکاوت  حا  مواد جام  محلکول بکا همک یگر    

درصکک   13/14بککا  ’شککیراای‘کککه تککوده  طککوری بککه  داشککتن 

 میکزان درص  کمتکرین   27/10با  ’شیاردار‘بیشترین و توده 

 (.5)ج ول  را داشتن مواد جام  محلول 

 

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار آبیاری و توده بر صفات كیفی میوه خربزه .3 جدول

 میارگین مربعات
درجه 

 آاادی
 منابع تغیییرات

 اسی یته
مواد جام  

 محلول
pH سفتی ض امت پوست 

00081/0 ns 6/1 ns 0064/0 ns 81/0 ns 014/0 ns 2 تیرار 

00015/0 ns 03/61 ** 35/0 ** 45/10 ** 47/1  آبیاری 2 **

00067/0 ns 63/2 ns 062/0 ns 54/0 ns 23/0 ns 4 خطای کرت اصلی 

0062/0 ** 37/10 ** 48/0 ** 45/8 ** 26/1  توده 10 **

00003/0 ns 45/1 ** 0049/0 ns 36/0 ns 04/0  آبیاری ×توده  20 **

00043/0  43/1  031/0  96/0  126/0  خطای کرت لرعی 60 

21/13  42/9  86/2  54/23  44/17  ضریب تغییرات )%(  

 دار نیرمعنی - nsدرص  و  5دار در سطح التمال  معنی -دار در سطح التمال یآ درص   *  معنی -** 
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 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار آبیاری و توده بر صفات كیفی میوه خربزه . 3 جدولادامه 

 مربعاتمیارگین 
 منابع تغیییرات درجه آاادی

 طول میوه عر  میوه درص  گوشت میوه وان متوسط میوه عملیرد

31003529ns 59/35355 ns 54/7 ns 92/0 ns 97/7 ns 2 تیرار 

3564593498** 95/4301051 ** 31/4 ns 89/28 ** 36/121  آبیاری 2 **

26802112ns 25/184621 ns 79/9 ns 94/3 ns 23/8 ns 4  کرت اصلیخطای 

317447372** 81/1839513 ** 65/533 ** 7/41 ** 37/215  توده 10 **

50741635** 200432** 46/10 ns 27/1 ns 76/4  آبیاری ×توده  20 **

118144426 155907 85/20  61/2  67/5  خطای کرت لرعی 60 

53/27  26/23  73/7  77/11  29/11  ضریب تغییرات )%(  

 دار نیرمعنی - nsدرص  و  5دار در سطح التمال  معنی -دار در سطح التمال یآ درص   *  معنی -** 

 

 گیری شده در سطوح مختلف آبیاریمقایسه میانگین صفات اندازه .4جدول 

 عملیرد
(kg/ha) 

 وان متوسط

 میوه

(gr) 

 درص 

 گوشت میوه

)%( 

 عر 

 میوه

)cm) 

 طول

 میوه

)cm) 

 اسی یته

)%( 

 جام مواد 

 محلول

)%( 

pH 

 ض امت

  پوست

(mm) 

 سفتی

(kg/cm2) 

 آبیاری

%(Etc ) 

34189a 5/2080 a 36/59 a 77/14 a 06/23 a 161/0 a 33/11 c 07/6 b 63/3 b 26/2 a 100 

20649b 5/1647 b 13/59 a 42/13 b 93/20 b 158/0 a 77/12 b 2/6 a 27/4 a 2b 66 

13761c 7/1363 c 65/58 a 97/12 c 24/19 c 156/0 a 05/14 a 28/6 a 63/4 a 84/1 c 33 

 باشن  درص  آامون دارین می 5دار در سطح التمال  های با ل اقل یآ لرا مشترک لاق  اختالا معنی در هر ستون  میارگین
 

هکا  مواد جام  محلکول بکین تکوده    میزاناین تفاوت در 

اثکر   باش .ها میتوده بینهای  رتییی به د یل تفاوت التماالً

متقابل آبیاری و توده رشکان داد ککه بیشکترین مکواد جامک       

درص (  16) ’شیراای‘درص  در توده  33محلول در آبیاری 

 6/9) ’شکیاردار ‘درص  در توده  66و کمترین آن در آبیاری 

علت این امکر ککاهش آم   (. 6دست آم  )ج ول  درص ( به

دررتیجکه مکاده   دریالتی توسط میوه و الزایش رسبت قنک  و  

خشآ به آم در میکوه اسکت. بکا توجکه بکه اینیکه آرکزیم        

کن  و اا اینورتاا  ساکارا را به گلوکز و لروکتوا تجزیه می

کن   ییی اا دالیکل اصکلی   تجمع قن  ساکارا جلوگیری می

الزایش مق ار ساکارا و دررتیجه مواد جام  محلول در تنش 

الزایش . ]2[ ا استآبی به د یل کاهش لعا یت آرزیم اینورتا

ککاهش   بکه د یکل   آبکی مواد جام  محلول تحت شرایط ککم 

گکل و دررتیجکه الکزایش رسکبت      ریکزد تع اد میوه در اثر 

باش . در شرایط تکنش آبکی تو یک     کربوهی رات به میوه می

هورمون اسی  آبسیزیآ ایاد ش ه و این هورمکون اا طکرق   

 .]29[ شودها میم تلح باعث الزایش مق ار قن  میوه
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 های خربزه ایرانیبرخی تودهگیری شده در مقایسه میانگین صفات اندازه . 5جدول 

 عملیرد
(kg/ha) 

 وان

 متوسط

 میوه

(gr) 

 درص 

 گوشت

 میوه

)%( 

 عر 

 میوه

(cm) 

 طول

 میوه
(cm) 

 اسی یته

)%( 

 مواد جام 

 محلول

)%( 
pH 

 ض امت

 پوست

(mm) 

 سفتی

(kg/cm2) 
 توده

26959ab 8/1821 bc 12/49 e 1/12 def 75/28 a 178/0 ab 48/13 ab 08/6 def 8/3 cde 88/1 def خاتوری 

15136cd 6/1174 ef 85/52 de 4/12 def 72/20 de 157/0 bc 4/13 ab 31/6 bc 4/3 def 53/1 fg کا ی 

25516abc 9/1841 bc 35/49 e 52/11 ef 44/28 a 198/0 a 42/13 ab 93/5 f 1/3 ef 49/1 g اورشنگ 

13317d 6/805 f 75/62 b 38/10 f 44/14 f 161/0 bc 95/11 c 07/6 ef 2/3 ef 69/1 fg موری 

30888a 4/2384 a 23/64 b 3/17 a 19e 161/0 c 97/12 abc 13/6 cde 8/3 cde 99/1 cde موای 

19988a-d 8/1590 cd 65/61 b 65/12 de 55/24 b 119/0 e 86/12 abc 38/6 b 6/2 f 72/2 a اردتبریز 

16756bcd 2/1327 de 77/70 a 77/12 de 27/19 e 151/0 cd 13/14 a 15/6 cde 7/5 a 41/2 ab شیراای 

28651a 9/1870 bc 42/60 bc 11/16 ab 5/16 f 192/0 a 27/10 d 01/6 ef 1/5 ab 18/2 bcd شیاردار 

21587a-d 1700bcd 84/69 a 38/16 ab 11/15 f 169/0 bc 72/11 c 96/5 ef 5/4 bc 09/2 bcd اامیر 

28418ab 8/2102 ab 8/56 cd 83/13 cd 72/21 cd 12/0 e 45/12 c 23/6 bcd 4/4 bcd 03/2 cde ایواریی 

24315a-d 4/2049 ab 71/51 e 92/14 bc 38/23 bc 134/0 de 25/11 ab 74/6 a 8/5 a 32/2 bc  سوسکککککیی

 سبز

 باشن . میدرص  آامون دارین  5دار در سطح التمال  های با ل اقل یآ لرا مشترک لاق  اختالا معنی در هر ستون  میارگین

 

 ثیر سطوح مختلف آبیاری و نوع توده بر برخی صفات كیفی میوه خربزهأت .6جدول 

 عملیرد
(kg/ha) 

 وان متوسط میوه

(gr) 

 طول میوه
(cm) 

 مواد جام  محلول

)%( 
 سفتی

(kg/cm2) 
 توده

 آبیاری

%(Etc ) 

40376ab 7/2188 b-e 6/31 a 06/12 d-j 38/2 a-e خاتوری 

100 

25344b-h 3/1353 f-j 22c-i 33/12 d-i 67/1 e-k کا ی 

41885ab 2220b-e 31a 73/10 h-k 72/1 e-k اورشنگ 

18970c-h 3/964 ijk 16k-n 10ijk 94/1 c-k موری 

38548a-d 7/2681 ab 20e-l 86/11 e-k 31/2 a-g موای 

30458a-f 1785c-h 29ab 26/12 d-i 93/2 a اردتبریز 

25167b-h 7/1471 e-j 16/20 f-k 06/12 d-j 53/2 abc شیراای 

39568abc 3/2383 bcd 16/18 h-m 83/9 jk 33/2 a-f شیاردار 

32099a-f 2075b-f 66/16 j-n 93/9 ijk 3/2 a-g اامیر 

49698a 3/3223 a 83/23 c-f 12d-j 23/2 a-h ایواریی 

33969a-e 2540bc 33/25 bcd 6/11 f-k 49/2 a-d سوسیی سبز 
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 و نوع توده بر برخی صفات كیفی میوه خربزهثیر سطوح مختلف آبیاری أت .6جدول 

 عملیرد
(kg/ha) 

 وان متوسط میوه

(gr) 

 طول میوه
(cm) 

 مواد جام  محلول

)%( 
 سفتی

(kg/cm2) 
 توده

 آبیاری

%(Etc ) 

24942b-h 7/1916 c-g 29ab 33/13 b-g 79/1 d-k خاتوری 

66 

11275fgh 3/1172 g-k 16/21 c-j 83/13 a-g 59/1 g-k کا ی 

22349b-h 7/2001 b-f 30a 86/13 a-f 41/1 jk اورشنگ 

13208e-h 863jk 14mn 93/11 d-k 55/1 h-k موری 

32300a-f 2290bcd 33/19 f-l 73/12 c-h 91/1 c-k موای 

17632d-h 3/1502 e-j 66/23 c-g 66/12 c-h 73/2 ab اردتبریز 

13700e-h 1370f-j 20e-l 33/14 a-e 49/2 a-d شیراای 

29289b-g 7/1761 d-h 16k-n 6/9 k 14/2 b-i شیاردار 

18913c-h 7/1651 d-i 33/14 mn 23/12 d-i 16/2 b-i اامیر 

21773b-h 7/1706 d-i 66/20 d-k 26/12 d-i 03/2 b-k ایواریی 

21759b-h 7/1886 c-g 16/22 c-i 76/13 a-g 19/2 b-h سوسیی سبز 

15559e-h 1360f-j 66/25 bc 06/15 abc 49/1 ijk خاتوری 

33 

8789gh 998h-k 19g-l 03/14 a-f 35/1 k کا ی 

12313fgh 1304f-k 33/24 cde 6/15 ab 34/1 k اورشنگ 

7772h 3/589 k 33/13 n 93/13 a-f 6/1 f-k موری 

21817b-h 7/2181 b-e 66/17 i-n 33/14 a-e 75/1 e-k موای 

11872fgh 1485e-j 21d-j 66/13 a-g 5/2 a-d اردتبریز 

11400fgh 1140g-k 6/17 i-n 16a 18/2 b-i شیراای 

17096e-h 7/1467 f-j 33/15 mn 4/11 g-k 07/2 b-j شیاردار 

13750e-h 1375f-j 33/14 mn 13c-h 82/1 d-k اامیر 

13783e-h 3/1378 f-j 66/20 d-k 1/13 c-h 84/1 c-k ایواریی 

17217c-h 7/1721 d-i 66/22 c-h 4/14 a-d 29/2 a-g سوسیی سبز 

 باشن . درص  آامون دارین می 5دار در سطح التمال  ل اقل یآ لرا مشترک لاق  اختالا معنیهای با  در هر ستون  میارگین

 

-چار ستون‘سی اثر کاهش آبیاری روی هن واره ربر در

کاهش آبیاری درص  مواد جام  محلکول الکزایش   با   ’گری

 محققکان . ]5[ خواری دارد هم که با رتایج این پژوهش یالت

 و رمو میوه خربزه دوره رش در طول  آبیبا اعمال تنش کم

کردر  که تنش آبی در طول دوره بحراری تجمع قن  در  بیان

 و توایکع میوه  به التمال ایاد با ککاهش سکرعت لتوسکنتز    

باعکث ککاهش مکواد    به میکوه    های منبعاا برگ آسیمیالت

مقک ار قنک  میکوه رابطکه      .]22[شکود  جام  محلول میوه می

. با مطا عه دوسا ه اثر دو سکطح  ]20[ مثبت با تنش آبی دارد

تب یر و تعرق محصول( بکر سکه    درص  100و  50) آبیاری

( باعکث  2011) اول رقم خربزه گزارد کردر  که در سکال 

و ککی در سککال دوم گردیکک   الککزایش مککواد جامکک  محلککول 
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در . ]33[ اشکت اثری بر روی مواد جام  محلول ر  (2012)

با بررسی اثرات ساده دور آبیاری بکر روی  پژوهش دیگری 

مواد جام  محلول شاه  الزایش مواد جام  با الکزایش دور  

  .]6[ آبیاری گردی ر 

 

 ميوهبافت سفتی 

ها بیشترین و تکوده  در مقایسه با سایر توده ’تبریزارد ‘توده 

 49/1و  723/2بکا   ترتیکب  کمترین سکفتی را بکه   ’اورشنگ‘

. ایکن اخکتالا   (5)ج ول  داشتمترمربع کیلوگرم بر سارتی

هکای  رتییکی   به د یل تفاوت در سفتی گوشت میوه التماالً

باش . کاهش آبیاری بکر سکفتی میکوه اثکر     ها میدر این توده

 33به  100ای که کاهش آبیاری اا  به گوره  دار داشتمعنی

 84/1 هبک  26/2 باعث کاهش سکفتی اا ریاا آبی گیاه درص  

اثکر متقابکل بکین    . (4)ج ول  ش  مترمربعکیلوگرم بر سارتی

 93/2با سفتی  ’ارد پاییزه‘توده و آبیاری رشان داد که توده 

درص  بیشترین و  100مترمربع در آبیاری کیلوگرم بر سارتی

 35/1و  34/1ترتیکب بکا    بکه  ’ککا ی ‘و  ’اورشنگ‘های  توده

درصک  کمتکرین    33مترمربکع در آبیکاری   کیلوگرم بر سارتی

در اثکر تکنش خشکیی     (.6مق ار سکفتی را داشکتن  )جک ول    

با توجه و یاب  ها بسته ش ه و تب یر و تعرق کاهش میرواره

آورک های   ای همکراه آم در به اینیه کلسیم به صورت تکوده 

بنابراین  جذم کلسیم کاهش یالته و با  .یاب چوبی ارتقال می

کلسیم در پای اری و استحیام دیواره و نشای توجه به رقش 

آبکی باعکث رکرم    سلو ی  کاهش جذم این عنصر در اثر ککم 

آبی باعث الزایش تو یک   تنش کم. ]1[گردد ش ن گوشت می

شود. اتکیلن بکه د یکل تنظکیم بیکان      اتیلن و دررتیجه تنف  می

هکای مربکوب بکه دیکواره     های دخیل در واکنشها و آرزیم  ن

شکود. در اثکر   بب تغییر در سفتی بالکت میکوه مکی   ای سیاخته

تر شک ه  ( بیشPG) 1گاالکترورااعمل اتیلن لعا یت آرزیم پلی

 . ]37[گردد میوه می و سبب کاهش سفتی بالت

                                                           
1. Enzyme Polygalacturonase 

 با مطا عه دوسا ه اثر سطوح م تلح آبیاری بکر خربکزه  

(Cucumis melo cv. Sancho گزارد ) اول  که در سال ش

 125و  100  75)آبیککاری بکه د یکل رزدیکآ بکودن سکطوح      

داری در سفتی تب یر و تعرق محصول( تفاوت معنی درص 

و کی در    گوشت میوه بین تیمارهای آبیاری مشکاه ه رشک   

درص   140و  60  40) سال دوم با اعمال تنش آبی ش ی تر

تب یر و تعرق محصول( مشاه ه شک  ککه کمبکود آم اثکر     

هکای بکا گوشکت    تی گوشت میوه داشته و میکوه منفی بر سف

. ]10[ دسکت آمک    هتکر در تیمکار آبیکاری معمکو ی بک     سفت

 ار قن  قگزارشات دیگر رشان داد که یآ رابطه مثبت بین م

 ایکن پکژوهش  و کی    ]23[د و سفتی بالت میکوه وجکود دار  

رتوارست این را ثابت کن  چون با الزایش مق ار قنک   سکفتی   

و  2005مطا عکه دوسکا ه )   در .لته اسکت بالت میوه کاهش یا

سفتی بالت میوه توسکط آبیکاری    2006تنها در سال  ( 2006

داری در ککه تفکاوت معنکی    درلکا ی   ثیر قرار گرلکت ثتحت ت

هرچن  تمایکل بکه الکزایش در      مق ار قن  میوه وجود ر اشت

. بکا مطا عکه   ]10[ راستای الزایش سفتی بالکت مشکاه ه شک    

تب یر و تعرق  درص  100و  50) بیاریدوسا ه اثر دو سطح آ

 محصول( بر سه رقم خربزه گزارد کردر  که در هر دو سال

  .]33[ آبی باعث کاهش سفتی بالت میوه ش تنش کم

 

 طول و عرض ميوه

طکول   بیشکترین . آبی کاهش یالت طول میوه در اثر تنش کم

 درص  ریاا آبی 100آبیاری  ( در تیمارمترسارتی 6/23میوه )

 33آبیاری  تیمار در (مترسارتی 24/19کمترین طول میوه )و 

-معنی تفاوت. (4مشاه ه ش  )ج ول  درص  ریاا آبی گیاه

  میکوه وجکود داشکت    طکول ها اا  حکا   داری در بین توده

 75/28) ’خکاتوری ‘که بیشترین طول میوه در تکوده   طوری به

 44/14) ’مکوری ‘متر( و کمترین طول میکوه در تکوده   سارتی

اثر متقابل بکین تکوده و    .(5متر( مشاه ه ش  )ج ول رتیسا

و  ’خاتوری‘های آبیاری بر روی طول میوه رشان داد که توده
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 31و  6/31درص  به ترتیکب بکا    100در آبیاری  ’اورشنگ‘

درص   100در آبیاری  ’اورشنگ‘متر و همچنین توده سارتی

 متکر بیشکترین طکول میکوه و تکوده     سکارتی  31با طول میکوه  

درص   33متر در آبیاری سارتی 33/13با طول میوه  ’موری‘

 (.6کمترین مق ار آن را دارا بود )ج ول 

دار آبکی ککاهش معنکی   ریز تحت تکنش ککم   عر  میوه

. (4)جک ول   آبی ککاهش یالکت  داشته و با الزایش تنش کم

و کمتکرین آن   ’مکوای ‘توده مربوب به  عر  میوهبیشترین 

بکود  متکر  سکارتی  83/10و  3/17ترتیب  به ’موری‘مربوب به 

(. براسا  مشاه ات لاصل اا پژوهش لاضکر   5)ج ول 

آبی به خاطر کاهش تحت تنش کمعر  میوه علت کاهش 

  .باش ار ااه میوه در شرایط تنش می

آبکی عمک تا بکه    کاهش در عملیرد میوه در پاسخ به کم

  آبکی د یل کاهش وان و ار ااه میوه است. تحت شرایط کم

. ها به عنوان منبع نذاساای کاهش یالکت پتارسیل آم برگ

ها کم ش ه  دررتیجه ار ااه ارتقال آسیمیالت به میوه  بنابراین

کاهش ار ااه میوه ممین است به علت  یاب .میوه کاهش می

مین مواد پرورده  ککاهش قک رت   ثثیر قرار گرلتن تثتحت ت

و لضکای  م زن برای جذم مواد لتوسنتزی  کاهش ارک ااه  

بین سلو ی و همچنین کاهش دوره رش  میوه در اثکر تکنش   

آبی باعث کاهش تع اد میوه ش ه . تنش کم]2[ آبی باش کم

توار  باعث الزایش ار ااه میوه تحت و این به روبه خود می

گردد آبی اماری اعمال میو ی تنش کم  آبی گرددشرایط کم

 .ریکزی شک ر   ررامکه ها قبل اا آن برای تع اد میکوه ب که بوته

آبکی  وسیله تنش ککم ه ها بمرلله بزرگ ش ن میوه  بنابراین

ثیر قرار گرلته  دررتیجه ارک ااه میکوه ککاهش    ثبیشتر تحت ت

کاهش در ار ااه میوه در خربزه تحت شرایط  .]26[ یاب می

 با مطا عه دو سطح آبیکاری  .]10[ش ه است آبی گزارد کم

تب یر و تعرق محصول( بر روی خربکزه   درص  100و  50)

را ککاهش داد   عکر  میکوه  آبکی  گزارد دادر  که تنش کم

 درصک   70و  85  100) با بررسی سه سکطح آبیکاری   .]33[

 عر   آبیتنش کم بیان داشتن  کهتب یر و تعرق محصول( 

 .]39[کاهش داد  داریرا به طور معنی میوه

 

pH  اسيديته ميوهو 

درص  ریکاا آبکی گیکاه باعکث      33به  100کاهش آبیاری اا 

در  pH (.4گردیک  )جک ول    28/6بکه   07/6اا  pHالزایش 

برای  93/5تا  ’سوسیی سبز‘برای توده  74/6ها اا بین توده

(. براسا  مشاه ات 5متفاوت بود )ج ول  ’اورشنگ‘توده 

 التماالًآبی تحت کم pHالزایش لاصل اا پژوهش لاضر  

 باشک . آبی مکی  یته تحت تنش کمبه د یل کاهش جزئی اسی

آبی بر روی اسی یته باعکث الکزایش جزئکی آن    اثر تنش کم

. تفاوت درصک  اسکی یته   (4)ج ول  دار ربودش  و ی معنی

درصک    198/0ککه بکین    طکوری    بهدار بودها معنیبین توده

ارد ‘درصک  بکرای تکوده     119/0و  ’اورشکنگ ‘برای تکوده  

دمای ایاد ایجاد ش ه راشی  (.5متفاوت بود )ج ول  ’پاییزه

بنابراین اسی ها بکه    آبی باعث الزایش تنف  ش اا تنش کم

این امر که کنن  عنوان سوبسترا در پ ی ه تنفسی شرکت می

در اثکر   pHباعث کاهش اسی یته و دررتیجه باعث الکزایش  

سه سطح آبیکاری بکر   در مطا عه  .]26[ گرددآبی میتنش کم

گکزارد  آبکی  تنش ککم در شرایط  PHالزایش   روی خربزه

آبکی بکر روی   با مطا عکه اثکر ککم    همچنین .]25[ش ه است 

اسکی یته    آبکی با الزایش تنش کم گزارد رمودر  کهارگور 

 .]4[میوه الزایش یالت   PHکاهش و

 

 و درصد گوشت ميوه ضخامت پوست

دار در هکا تفکاوت معنکی   در بین توده ض امت پوست میوه

ای که ضک امت  به گوره(. 3)ج ول  داشتن  درص  1سطح 

سوسکیی  ‘به ترتیکب بکرای    مترمیلی 7/5و  8/5پوست بین 

  در بکین  ’تبریزارد ‘برای  مترمیلی 6/2و  ’شیراای‘و  ’سبز

بکه   100ککاهش آبیکاری اا    .(5)ج ول  ها متفاوت بودتوده

 63/4به  63/3درص  باعث الزایش ض امت پوست اا  33

آبی بر روی درصک    اثر تنش کم .(4متر گردی  )ج ول میلی
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هکا تفکاوت    دار ربود  و کی در بکین تکوده    گوشت میوه معنی

هکای   ای ککه تکوده   دار بود به گوره درص  گوشت میوه معنی

درصک (   84/69و  77/70ترتیکب بکا    )به ’اامیر‘و  ’شیراای‘

 ’خاتوری‘و  ’اورشنگ‘  ’سوسیی سبز‘های  بیشترین و توده

درصکک ( کمتککرین  12/49و  35/49  71/51)بککه ترتیککب بککا 

هکای  سکلول (. 5درص  گوشکت میکوه را داشکتن  )جک ول     

شکور . در  پسابی گی مکی دچار مزولیل برگ در اثر خشیی 

لکال در   هاین شکرایط مقک اری اسکی  آبسکیزیآ ککه تکا بک       

هکای محکالظ   کلروپالست ذخیره ش ه بود  به سمت سلول

هکای  سی  آبسکیزیآ در سکلول  رود و همچنین ساخت امی

یابکک . بککا الککزایش میککزان محککالظ و مزولیککل الککزایش مککی

اسی آبسیزیآ  پتاسیم اا سکلول محکالظ خکارج و کلسکیم     

گیرد. رتیجه چنین لرآین ی بسته ش ن رواره جای آن را می

 بنکابراین   باشک  با اا دست رلتن آم در سلول محالظ مکی 

تاسکیم بکا توجکه بکه     پتاسیم بیشتری به میوه منتقل شک ه و پ 

رقشی که دارد باعث الزایش ض امت پوست و کاهش آم 

 .]36[ شودمیوه می

  سکطح آبیکاری در دو سکال بکر روی خربکزه      6مطا عه 

و کی   را رشکان داد  در تنش ش ی  آبی  میوه کاهش گوشت

. با مطا عه اثکر دو سکطح   ]11[ربود دار تفاوت بین آرها معنی

داری بکر روی ضک امت   یآبیاری بر روی خربکزه اثکر معنک   

 .]33[رش   میوه مشاه هو درص  گوشت پوست 

 

 وزن متوسط ميوه

آبی باعث کاهش وان میوه ش . به طکوری ککه بکا    تنش کم

درصک   وان متوسکط میکوه اا     33به  100کاهش آبیاری اا 

(. وان 4گرم کاهش یالکت )جک ول    7/1363به  58/2080

داری داشکت   نکی ها ریز تفاوت معمتوسط میوه در بین توده

بکا   ’مکوری ‘و تکوده   4/2384بکا   ’مکوای ‘که توده  طوری به

گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وان متوسط میوه  6/805

(. اثر متقابل آبیاری در توده ریز بر وان 5را داشتن  )ج ول 

بکا   ’ایکواریی ‘ککه تکوده    طوری دار بود  بهمتوسط میوه معنی

بکا   ’مکوری ‘ص  و تکوده  در 100گرم( در آبیاری   3/3223)

درصک  بکه ترتیکب بیشکترین و      33گرم( در آبیکاری   589)

 (. 6کمترین مق ار وان متوسط میوه را داشتن  )ج ول 

ککاهش   .]11[تکر اسکت   وان میوه به تنش آبی لسا 

هکا در  وان میوه به د یل کاهش لتوسنتز همراه با پیری برگ

کاهش سکطح  باش . کاهش در میزان لتوسنتز با اثر تنش می

برگ و جذم ریترو ن و استفاده آن توسط گیاه  مارع بزرگ 

ها ش ه و همچنین کاهش لعا یت آرزیم ریبو وا ش ن سلول

بی  لسفات کربوکسکیالا بکه علکت ککاهش تبکادل ککربن       

 .]32[شکود   ها تفسیر مکی در اثر بسته ش ن روارهاکسی   دی

تکر  تنش آم در مرالل قبل اا برداشت سبب رشک  آهسکته  

. رتکایج  ]28[گکردد  میوه و ککاهش ارک ااه رهکایی میکوه مکی     

 50و  100تحقیقات بر روی خربزه در دو سکطح آبیکاری )  
درصک ( بکا رتکایج تحقیک  لاضکر       تب یر و تعرق محصول

. با مطا عه سکه سکطح آبیکاری بکر روی     ]33[مشابهت دارد 

داری در درص ( شاه  ککاهش معنکی   65و  80  95خربزه )

خربزه در . ]25[ا کاهش آبیاری گردی ر  وان متوسط میوه ب

-ها کوچیتر و عملیرد کاهش مکی شرایط کمبود آم  میوه

 .]34[یاب  

 

 عملكرد

داری رشان داد بکه  آبی  عملیرد کاهش معنیدر اثر تنش کم

کیلکوگرم در هیتکار    34189ای که باعث کاهش آن اا گوره

کیلکوگرم در هیتکار در    13761درصک  بکه    100در آبیاری 

هکا ریکز اا  حکا     (. توده4درص  گردی  )ج ول  33آبیاری 

ای ککه   دار داشتن  به گورکه عملیرد با هم یگر تفاوت معنی

و  30888)بکه ترتیکب بکا     ’شکیاردار ‘و  ’مکوای ‘هکای   توده

)بکا   ’مکوری ‘کیلوگرم در هیتار( بیشکترین و تکوده    28651

کیلککوگرم در هیتککار( کمتککرین مقکک ار عملیککرد را   13317

(. اثر متقابل آبیاری در توده ریکز بکر روی   5داشتن  )ج ول 
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در آبیکاری   ’ایکواریی ‘ککه تکوده    دار بود  طوری عملیرد معنی

کیلوگرم در هیتار بیشترین و  49698درص  با عملیرد  100

رم در کیلکوگ  7772درصک  بکا    33در آبیکاری   ’مکوری ‘ توده

 (.6هیتار کمترین مق ار را اا  حا  عملیرد داشتن  )ج ول 

براسا  مشکاه ات لاصکل اا ایکن آامکایش  ککاهش      

عملیرد به د یل کاهش وان میوه لاصل ش  ککه بکه د یکل    

باشک . ککاهش    آبکی مکی  کاهش آم میوه  در اثکر تکنش ککم   

رطوبت خاک باعث اختالل در جذم عناصر توسکط گیکاه   

هکای گیاهکان   صر معک ری را در ارک ام  شود و سطوح عنامی

تنش خشیی بکا ککاهش محتکوای آم    . ]9[ده  کاهش می

گکذارد  ها در لرآین های لیزیو و ییی متع دی تثثیر میبرگ

هکای  ای کمبکود آم  باعکث تشکییل میکوه    . در مطا عه]32[

. ]34[تر را در خربزه باعکث شک    کوچیتر و عملیرد پایین

ن داد کاهش یا الزایش آبیاری اعمال تنش آبی بر خربزه رشا

داری بکر  درص  اا تب یر و تعرق گیاه  اثر معنی 25به میزان 

 40عملیرد خربزه ر اشت  و ی ککاهش آبیکاری بکه میکزان     

درصک    22درص  اا تب یر و تعکرق گیکاه  عملیکرد را تکا     

. بای  در رظر گرلت ککه یکآ رقکم اا یکآ     ]10[کاهش داد 

ا زاماً بیشترین عملیرد را گیاه تحت شرایط مطلوم آبیاری 

در شرایط تنش رطوبت )خشکیی( رک ارد و یکآ رقکم بکا      

عملیرد خوم در شرایط خشیی ممین اسکت در شکرایط   

-ر یم مطلوم رطوبتی رسبت به سایر ارقام  درجات پکایین 

 .]41[تری اا عملیرد را رشان ده  

 

 گيری کلینتيجه

ی شک ن  توان عنوان کرد که طوالربراسا  رتایج لاصل  می

لواصل آبیاری به رحوی که منجر به کاهش رطوبکت خکاک   

درص  آبیاری گردد  بکروا تکنش در    100به مقادیر کمتر اا 

گیاه خربزه را به دربال خواه  داشت. سطح تکنش لاصکله   

درصک  ریکاا آبکی     33و  66در تیمارهای شروع آبیکاری در  

گیاه به رحوی بود که سبب بروا تنش قابل ردیابی گردی  و 

شاخ  مق ار مواد جامک  محلکول را الکزایش داد. اگرچکه     

گیکری شک ه )رظیکر اسکی یته و درصک       برخی صفات ار ااه

گوشت میوه( کمتکر تحکت تکثثیر تکنش قکرار گرلتنک   امکا        

مجموع تغییرات لاصله در اثر اعمال تیمارهکای تکنش بکه    

رحوی بود که طول و عر  میوه و عملیرد را ککاهش داد  

 بالت میوه در خربزه ش . و باعث کاهش سفتی 

آبکی  توان گفت که خربزه بکه تکنش ککم   طورکلی  می به

درص  تنزل یاب   متحمکل   100اماری که آبیاری به کمتر اا 

-گردد. به عالوه تکوده ریست و باعث کاهش ار ااه میوه می

هایی که در این تحقی  مورد استفاده قرار گرلتنک   واککنش   

ر ااه و شیل با هکم متفکاوت   متفاوتی رشان داده و اا رظر ا

هکای  بوده و بیشترین مواد جام  محلول را به ترتیکب تکوده  

داشتن . بکه د یکل اینیکه مکواد جامک        ’خاتوری‘و  ’شیراای‘

شکود   ترین صفت کیفی خربزه محسوم مکی محلول اا مهم

اا رظر ایکن صکفت    ’خاتوری‘و  ’شیراای‘های بنابراین توده

داررک . باتوجکه بکه اهمیکت     هکا برتکری   رسبت به سایر توده

درصک    27/72بکا   ’ایکواریی ‘صفت عملیرد  براسا  توده 

درصک  رسکبت بکه آبیکاری      33کاهش عملیکرد در آبیکاری   

درص  کاهش عملیکرد در   4/43با  ’موای‘معمو ی و توده 

درص  رسکبت بکه آبیکاری معمکو ی بکه ترتیکب        33آبیاری 

ی اا آبک  ترین توده رسبت به تنش ککم  ترین و متحمل لسا 

 ’مکوای ‘(. بنابراین تکوده  6باشن  )ج ول   حا  عملیرد می

 شود. آم توصیه می برای کشت در مناط  کم
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