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چکیده
 توانستهاند بر، امروزه با استفاده از تکنیک پیوند. عامل بسیار مهمی در محدود نمودن تولید محصوالت کشاورزی در بیشتر کشورهاست،شوری
 گیاهان هندوانه رقم، در این تحقیق.مشکل شوری آب و خاک در تولید سبزیها فائق آمده و محصوالتی با کیفیت باالتر تولید کنند
 هندوانه توده محلی کرمانشاه و توده، هندوانه ابوجهل، کدوی قلیانی، کدوی مسمایی،چارلستونگری روی پایههای هیبرید کدوی شینتوزا
 پرورش داده1335  در سال،محلی همدان به روش حفرهای پیوند شده و در گلخانه و مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 میلیموالر کلرید10  و30 ،0  گیاهان پیوندی و غیر پیوندی (شاهد) از نظر برخی صفات رویشی و بیوشیمیایی تحت سطوح شوری.شدند
5  از لحاظ آماری تفاوت معنیداری در سطح احتمال، نتایج این پژوهش نشان داد که بین هر سه سطح تیمار شوری.سدیم با هم مقایسه شدند
 وزن، سانتیمتر220(  در این پژوهش برخی از صفات رویشی همچون طول شاخه اصلی.درصد از لحاظ مقادیر کاروتنویید برگ وجود داشت
 گرم) در گیاهان پیوندی با پایه شینتوزا در هر سه تیمار شوری بیشتر از گیاهان غیرپیوندی که به ترتیب30(  گرم) و وزن تر ریشه420( تر ساقه
 کیلوگرم در هکتار) عملکرد کل میوه10431(  کیلوگرم در هکتار) و کمترین26417(  همچنین بیشترین. گرم بود10  گرم و225 ، سانتیمتر102
 هندوانه همدان و کرمانشاه، کدوی قلیانی، همچنین پایه های شینتوزا.به ترتیب مربوط به هندوانه پیوندی روی پایه شینتوزا و گیاهان شاهد بود
 بنابراین پایه شینتوزا به عنوان پایه مناسبی جهت پیوند هندوانه رقم چارلستونگری تحت.از لحاظ عملکرد کل در یک گروه آماری قرار داشتند
.شرایط تنش شوری مشخص شد
. هیدروپونیک، شوری، پیوندک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Salinity is an important factor in limiting production in many countries. Today with using grafting method in vegetable
production could overcome problem of soil and irrigation water salinity resulted in production of high quality crops. In this
study, water melon (cv. Charleston Gray) was grafted onto rootstocks including; Shintozwa, Buttle gourd, pepo, Bitter
cucumber, Indigenous masses of Kermanshah and Hamedan watermelon with using hole insertion grafting method and
grown under greenhouse and farm conditions in Faculty of Agriculture, Lorestan University in 2016. Grafted and un-grafted
(control) plants were studied for some vegetative and biochemical traits after exposing to 0, 30 and 60 mM Na Cl. Results
showed that there was a significant difference between the three levels of salinity treatment at the 5% probability level for
leaf carotenoids. In this research, some of the vegetative traits such as length of main branch (220 cm), fresh weight of shoot
(420 g) and root fresh weight (30 g) in plants that grafted onto Shintozwa rootstock in all three saline treatments were higher
than non-grafted plant that were 102 cm, 225 and 10 g respectively. The highest (28467 kg ha-1) and lowest (10496
kg ha-1) total yield of fruit were related to the watermelon grafted onto Shintozwa rootstock and control plants
respectively. Also, Shintozwa, Buttle gourd, Kermanshah and Hamedan watermelon rootstocks were a statistical
group in terms of total yield. Thus, Shintozwa rootstock could be a suitable rootstock for water melon Charleston
Gray cultivar under saline conditions.
Keywords: Hydroponic system, scion, saline.
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مقدمه
محصوالت کشاورزی همواره در معرض تهدید شوری
آب و خاک قرار دارند .در ایران  25/5میلیون هکتار در
معرض شوریهای مالیم تا متوسط و  8/5میلیون
هکتار تحت تأثیر شوری شدید هستند (.)FAO, 2015
هندوانه با سطح زیر کشت  731هزار هکتار جزء
محصوالت اقتصادی در نواحی خشک و نیمهخشک
ایران محسوب میشود .طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی،
تولید ساالنه هندوانه در جهان  45میلیون تن و در کشور
ایران چهار میلیون تن میباشد؛ بهطوریکه سهم ایران از
تولید جهانی  9/3درصد بوده و رتبه سوم در تولید این
محصول را دارا است (.)FAO, 2015
پژوهشهای گوناگون نشان داده است که پیوند
گیاهانی با عملکرد باال روی پایههای مقاوم ،میتواند
به عنوان یک استراتژی آسان برای بهبود مقاومت به
شوری مطرح باشد .پایههای مقاوم میتوانند مقاومت
به شوری را در سبزیهای میوهای پیوندی افزایش
دهند ).(Rivero et al., 2003; Colla et al., 2014
مشخص شده است که پایههای کدو از طریق
محدودیت در انتقال سدیم به پیوندک ،سبب مقاومت
گیاهان پیوندی به شوری میشوند ( Huang et al.,
 .)2015افزایش تحمل به شوری در سبزیهای میوهای
پیوندی ،اغلب در رابطه با سیستم ریشهای آنهاست.
ریشه گیاه پیوندی بخش اصلی در مواجه با فاکتورهای
تنشزایی خاکی مانند شوری میباشد؛ بنابراین
خصوصیات ریشه ،دلیل اصلی برای تسهیل یا کاهش
اثرات مخرب تنش شوری روی رشد شاخساره و
عملکرد گیاهان پیوندی میباشد .همچنین اغلب
افزایش تحمل به شوری در سبزیهای پیوندی در
ارتباط با مقادیر پایینتر یونهای  Na+و  Cl-موجود در
شاخساره آنهاست (.)Colla et al., 2012, 2014
در پژوهشی ،شوری سبب کاهش  97درصدی
رشد اندامهای هوایی هندوانه شد؛ همچنین متوسط
عملکرد میوه در شرایط شور تفاوت معنیداری در
مقایسه با شرایط غیرشور نشان داد ( & Yetisir
 .)Uygur, 2010مشخص شده است که پیوند هندوانه
روی پایههای کدو مسمایی و کدو حلوایی ،سبب
افزایش عملکرد در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی شد.

براساس نتایج این تحقیق ،کدو مسمایی پایه
مناسبتری برای هندوانه نسبت به کدو حلوایی بود
( .)Ashouri et al., 2008بررسیهای مختلفی راجعبه
درجه تحمل پایههای هیبریدی و غیر هیبریدی
خانواده کدوییان به تنش شوری انجام شده است
( .)Davis et al., 2008در تحقیقی اثر پیوند هندوانه
رقم کریسپی روی پایههای کدو شینتوزا ،کدو قلیانی،
پایه  TZ-148و  ،RS841مشخص شد که پیوند اثر
معنیداری بر رشد گیاه ،طول ساقه اصلی ،وزن تر و
خشک ریشه و ساقه و عملکرد نشان داد ( Ozlem et al.,
 .)2007نتایج پژوهشی مشخص کرد که پیوند هندوانه
رقم  Fantasyروی پایه ( Strongtosaدورگه کدوی تنبل
و کدوی حلوایی) از کاهش وزن شاخساره و سطح برگ
در شرایط تنش شوری در مقایسه با گیاهان شاهد ،تا
حدودی جلوگیری کرد ( .)Goreta et al., 2008همچنین
گیاهان پیوندی هندوانه رقم  Crimsn Tideروی
کدوی تنبل و کدوی قلیانی رشد رویشی بیشتری در
مقایسه با گیاهان غیرپیوندی تحت شرایط تنش
شوری داشتند ( .)Yetisir et al., 2010در یک پژوهش
دیگری مشخص گردید که کیفیت میوه هندوانههای
پیوندی روی پایه کدو که با آب شور آبیاری شده بودند،
در مقایسه با گیاهان شاهد بهتر بود ( Colla et al.,
 .)2006همچنین در بررسی دیگری تحت شرایط
مزرعهای با پیوند هندوانه رقم  Tri-x313روی پایه TZ-
)Cucurbita maxima × Cucurbitamoschata( 148
که با آب شور ( )EC=4.5ds/mآبیاری شده بود،
مشخص گردید که رشد رویشی ،عملکرد و اندازه میوه
گیاهان پیوندی بیشتر از گیاهان غیر پیوندی بود
(.)Edelstein et al., 2016
از آنجاییکه ذخایر آب شیرین در سراسر جهان در
حال محدودشدن بوده و بسیاری از آبهای آبیاری
علیالخصوص آب چاههای مناطق خشک و نیمهخشک
(مناطق جالیزکاری ایران) دستخوش فرآیند شوری
گردیدهاند و بسیاری از مشکالت اساسی در امر
کشاورزی بهویژه در مناطق خشک ایران ،وجود منابع
آب با کیفیت نامناسب میباشد (بهدلیل بهرهبرداری
بیرویه از آبهای زیرزمینی که یکی از تبعات شور
شدن آب بهحساب میآید) .آبهای شور موجب
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محدودیت برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از
منابع آب و خاک است؛ لذا بهرهبرداری از منابع آب
شور مدیریت ویژهای (استفاده از تکنیکهای پیشرفته
باغبانی ،پیوند سبزیهای میوهای) را میطلبد تا ضمن
دستیابی به تولید بهینه ،به کشاورزی پایدار دست
یافت .لذا هدف از این تحقیق بررسی پایههای متحمل
جهت کاهش اثرات زیانبار شوری آب آبیاری در
هندوانه رقم چارلستونگری میباشد بهطوری که
بتوان با استفاده از تکنیک پیوند سبزیهای میوهای،
تالش برای بهرهبرداری از آبهای نامتعارف (شوری) را
افزایش داد.
مواد و روشها
این پژوهش بهصورت کرتهای خردشده در قالب
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه و
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان،
در سال  7345اجرا گردید .با توجه به کشت هندوانه
رقم چارلستونگری (تهیهشده از شرکت زریندان
جنوب) در منطقه و نیز سازگاری آن با شرایط آب و
هوایی استان لرستان ،از این رقم بهعنوان پیوندک
استفاده شد.
در این پژوهش فاکتورهای آزمایشی شامل  1پایه
پیوندی شامل کدوی هیبریدی شینتوزا ( Cucurbita
( )Cucurbita maxima × moschataتهیهشده از
شرکت  ،)Nongwoo bioکدو قلیانی ( Lagenaria
( )sicerariaتوده بومی ایران ،جمعآوری شده از استان
گیالن) ،کدو مسمایی (( ،)Cucurbita pepoبذور
هیبرید  ،F1شرکت فالت) هندوانه ابوجهل ( Citrullus
( )colocynthisتوده بومی استان کرمان) ،هندوانه توده
بومی کرمانشاه و هندوانه توده بومی همدان و گیاهان
غیر پیوندی (شاهد) و همچنین تیمار شوری در 3
سطح نمک (( )NaClدرجه خلوص  44/5درصد و
مرک) ( 37 ،7و  17میلیموالر) بودند .بذور پیوندک
( 22فروردین) و پایه ( 25فروردین) در گلدانهای
پالستیکی با ارتفاع  72و قطر دهانه  8سانتیمتر
حاوی کوکوپیت و پرلیت ( 37:17درصد حجمی) و در
شرایط گلخانه کشت گردید (با توجه به جوانهزنی کند
و سرعت رشد پایین ،بذور هندوانه ابوجهل در 77
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فروردین کشت شدند) .در  5اردیبهشت ماه (ظهور
اولین برگ حقیقی) پیوند بهروش حفرهای ( Lee,
 )1994انجام شد .سپس بوتههای پیوندشده ،در گلخانه
در دمای  25تا  21درجه سانتیگراد و رطوبت  47تا
 45درصد قرار داده شدند ( .)Lee et al., 2003دو
هفته بعد از پیوند ،بوتهها به زمین اصلی انتقال داده
شدند (جهت اعمال تیمار شوری در شرایط مزرعه).
گیاهان هر هفته یکبار توسط کود محلول کامل
فوسامکو  9ساخت کشور انگلستان (با غلظت  3در
هزار) تغذیه شدند.
در این پژوهش اعمال تنش شوری تحت شرایط
گلخانه (جهت بررسی شاخصهای رشدی) و مزرعه
(جهت اندازهگیری صفات مربوط به میوه) انجام شد .با
توجه به اینکه گیاهان پیوندی بعد از انتقال ،به شوری
بسیار حساس بوده و غالباً توان مقاومت نداشته و از
بین میرفتند؛ لذا تا حدود  75روز بعد از انتقال
نشاهای پیوندی و غیرپیوندی به بستر اصلی کشت،
اقدام به اعمال تیمارهای شوری نشد تا گیاه در این
مدت بهخوبی در بستر کشت استقرار یابد .همچنین
اعمال تیمار شوری در شرایط گلخانه و مزرعه بهتدریج
صورت گرفت؛ به این صورت که ابتدا پایینترین سطح
شوری داده شد و سپس بر غلظت آن افزوده شد.
شروع اعمال تیمار شوری بر گیاهان پیوندی و
غیرپیوندی از تاریخ  77خرداد ماه در مرحله  4برگ
حقیقی آغاز گردید (در شرایط گلخانه و مزرعه) .جهت
تغذیه نشاهای پیوندی و غیرپیوندی در گلخانه ،طبق
جدول  7استفاده شد .در این تحقیق سطوح شوری در
کرتهای اصلی و گیاهان پیوندی و غیرپیوندی در
کرتهای فرعی قرار داشتند .در مزرعه فاصله ردیفهای

کاشت از هم  3متر و فاصله بوتهها از یکدیگر 17
سانتیمتر در نظر گرفته شد (.)Saberi et al., 2006
جهت آبیاری گیاهان در گلخانه از سیستم جریان
عمیق محلول غذایی استفاده شد؛ بدینصورت که از
دو مخزن  57لیتری که حاوی پمپ شناور جهت
تزریق محلول غذایی به لولهها بود استفاده شد .تیمار
کلرید سدیم همراه با محلول غذایی اعمال گردید.
همچنین نحوه آبیاری گیاهان در مزرعه بدینصورت
بود که ابتدا واحدهای آزمایشی با آب  7میلیموالر و
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سپس  37و  17میلیموالر کلرید سدیم هر یک
بهمدت  1ساعت آبیاری شدند و برای جلوگیری از
اختالط آبها ابتدا جوی آبیاری بهمدت ده دقیقه
شسته شدند .جهت تأمین آب مورد نیاز ،دو مخزن
 7777لیتری (مجهز به پمپ و اتصاالت مربوطه جهت
انتقال آب) در مزرعه تعبیه شد .در این مخزن آب
آبیاری با اضافهکردن نمک به سطح شوری مورد نظر
رسید .برداشت اول در  28مرداد ماه و برداشت دوم در
 75شهریور و برداشت سوم در  8مهر ماه انجام شد.
در این تحقیق اندازهگیری شاخصهای کمی و کیفی
میوه در شرایط مزرعه و سایر صفات در شرایط گلخانه
ثبت شده است .صفات مورد بررسی در این آزمایش
شامل عملکرد (کیلوگرم در هکتار) و اجزای آن (وزن تک
میوه بر حسب کیلوگرم در بوته و تعداد میوه در گیاه)،
مواد جامد محلول با استفاده از رفراکتومتر دستی (مدل
 Krussساخت کشور آلمان) و اسیدیته قابل تیتراسیون
میوه ( )Mostofi & Najafi, 2005درصد ماده خشک
گوشت میوه ،ضخامت گوشت و پوست میوه (با استفاده از
کولیس دیجیتال مدل  557-727بهترتیب بر حسب
سانتیمتر و میلیمتر) ،طول میوه (سانتیمتر) ،طول ساقه
اصلی (سانتیمتر) ،وزن تر شاخساره (گرم در گیاه) ،وزن
تر ریشه (گرم در گیاه) ،وزن خشک شاخساره و ریشه
(گرم در گیاه) با استفاده از آون و ترازوی دیجیتال
اندازهگیری شد (.)Hejazi et al., 2007
برای اندازهگیری شاخص کلروفیل برگ از دستگاه
Chlorophyll meter SPAD-502
کلروفیلمتر
) (Konica Minolota, Osaka, Japonاستفاده شد.
همچنین اندارهگیری میزان کلروفیل کل ،کاروتنوئید و
پرولین برگ با دستگاه اسپکتروفتومتر صورت گرفت
( .)Arnon, 1967میزان محتوای نسبی آب برگ
گیاهان پیوندی و غیرپیوندی نیز محاسبه شد
( .)Gonzalea & Gonzalez-Vilar, 2003برای
اندازهگیری میزان یونهای پتاسیم ،سدیم و کلر از

روش تهیه عصاره از نمونه خشکشده برگ و ریشه
استفاده شد .برای اندازهگیری پتاسیم و سدیم از
دستگاه فلیمفتومتر و برای اندازهگیری کلر از روش
تیتراسیون با نیترات نقره استفاده شد ( & Staples
.)Toenniessen, 1984

جدول  .7فرمول غذایی مورد استفاده برای تغذیه تیمارها
( 7777لیتر محلول غذایی برحسب گرم)
Table 1. Food formulas used for feeding treatments
)(1000L/g
CaNO3
500
Mn
50

KNO3
200
Br
36

MgSO4
340
Zn
19

K3PO4
250
Mo
4

K2SO4
100
Si
30

Fe
23
Cu
8

نتایج و بحث
محتوای سدیم ،کلر و پتاسیم برگ و ریشه

طبق نتایج حاصل از جدول  2تیمار شوری به جز پتاسیم
برگ ،اثر معنیداری در سطح احتمال  %7بر غلظت
سدیم ،کلر و پتاسیم برگ و ریشه داشت .همچنین نوع
پایه اثر معنیداری در سطح احتمال  %7بر غلظت
یونهای سدیم ،کلر و پتاسیم نشان داد؛ بهطوریکه

پایههای شینتوزا و کدو مسمایی ،سدیم و کلر بیشتری را
در ریشه خود تجمع داده و مقدار این عناصر ،در برگ
گیاهان پیوندی روی این پایهها کمتر بود (جدول .)3
غلظت کاتیونهای سدیم و پتاسیم و همچنین آنیون کلر
در تیمار  17میلیموالر کلرید سدیم بیشتر از سایر
تیمارها بود .بیشترین مقدار سدیم برگ در سطح شوری
 17میلی موالر به گیاهان غیر پیوندی مربوط بود (1/32
میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک) که البته اختالف
معنیداری با گیاهان پیوندی روی پایه کدو قلیانی،
هندوانه ابوجهل و هندوانه توده بومی کرمانشاه نداشت و
کمترین مقدار سدیم برگ در سطح شوری  17میلیموالر
به گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا مربوط بود (3/27
میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک) که اختالف
معنیداری با سایر پایههای پیوندی نداشت .همچنین

گیاهان پیوندی روی شینتوزا و گیاهان شاهد از لحاظ
میزان سدیم برگ در سطح احتمال  5درصد در دو گروه
آماری جداگانهای قرار دارند .همچنین در سطح شوری
 17میلی موالر ،بیشترین ( 34/72میلیگرم در ماده
خشک) مقادیر کلر برگ به گیاهان شاهد مربوط بود که
البته با پایههای هندوانههای توده بومی کرمانشاه و
همدان ،کدو قلیانی و هندوانه ابوجهل اختالف معنیداری
نداشت و کمترین ( 23/29میلیگرم در ماده خشک)
مقادیر کلر برگ به گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا
اختصاص داشت که اختالف معنیداری با گیاهان پیوندی
روی پایه کدو مسمایی نداشت (جدول .)3
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 کلر و پتاسیم برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی هندوانه رقم چارلستون، تجزیه واریانس محتوای عناصر سدیم.2 جدول
گری تحت سطوح مختلف شوری
Table 2. Analysis of variance of element contents of sodium, chlorine and potassium of leaf and root of watermelon
of Charleston Gray cultivar grafted and non-grafted under different levels of salinity
Source changes
Saline
Error (a)
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
Error (b)
Sp
CV Mp %
CV Sp %

df
2
4
8
5
10
30
45
-

Na
Leaf
2.35**
1.98
8.33
3.65**
4.3**
0.38
3.33
5.9
2.4

Cl
Root
7.63**
1.25
9.23
15.42**
102.3**
3.25
65.2
10.6
6.5

Leaf
8.59**
0.03
8.62
2.12**
0.84**
1.26
4.22
13.5
9.5

K
Root
3.89**
0.07
0.96
3.67**
7.49**
1.98
3.14
8.5
4.5

Leaf
3.29ns
0.01
2.30
6.21**
12.89*
2.39
4.49
8.2
4.3

Root
5.05**
0.92
4.07
2.69**
6.047**
1.05
1.787
12.9
6.5

. درصد و نبود اختالف معنیدار7  اختالف معنیدار در سطح احتمال:ns ،**
. کرت فرعی:Sp ، کرت اصلی:Mp
∗∗, ns: Significantly differences at 1% of probability level, and non-significant, respectively.
Mp: Main-plot, Sp: Sub-plot

 کلر و پتاسیم برگ و ریشه، مقایسه میانگینهای اثرات متقابل پایهها و سطوح مختلف شوری بر محتوای عناصر سدیم.3 جدول
گیاه هندوانه رقم چارلستونگری پیوندی و غیرپیوندی
Table 3. Means comparison of interaction effects of rootstocks and different levels of salinity on elements content of
sodium, chlorine and potassium of leaf and roots of watermelon Charleston Gray cultivar grafted and non-grafted
Na
CL
K
(mg·kg–1 dry mass)
(mg·kg–1 dry mass)
(mg·kg–1 dry mass)
Leaf
Root
Leaf
Root
Leaf
Root
ch onto sh
0.33d
9.21d
12.25e
20.5b
10de
9.5ab
ch onto bg
1.80d
7.04de
17.29d
18.5b
10.5de
8.5b
ch onto p
0.28d
9.84d
13.49de
19.85b
11de
7bc
0
ch onto bc
1.23d
8.78de
16.53d
16c
12cd
6.5bc
ch onto kerm
1.25d
7.21de
16.63d
16c
10.5de
7bc
ch onto ham
1.25d
7.32de
16.29d
15c
11.5de
8b
ng
1.3d
6.88e
20.48cd
15c
15.5ab
11.5a
ch onto sh
1.38d
16.99bc
19.56c
24.5a
14b
4d
ch onto bg
3.33c
15.15c
23.02ab
22.5ab
13c
4.8d
ch onto p
2.33c
16.74bc
20.26c
24a
13c
4d
30
ch onto bc
3.25b
14.80c
23.16c
19.5b
13.63c
4.5d
ch onto kerm
3.55b
13.82cd
22.45c
21ab
14.5b
4.5d
ch onto ham
3.27b
13.78cd
21.68c
22ab
14b
5d
ng
5.27a
13.80cd
26.55bc
21ab
13.5c
8b
ch onto sh
3.20b
18.95a
23.24bc
26.87a
17.5a
2.8e
ch onto bg
4.35ab
16.62b
36.68ab
24.3a
16a
3.2de
ch onto p
3.33b
18.68a
26.15bc
25.89a
16.5a
3.75de
60
ch onto bc
5.35ab
17.65ab
37.65ab
25.73a
15ab
3.5de
ch onto kerm
5.27ab
17.82ab
35.78ab
24a
15.5ab
3de
ch onto ham
5.90b
18.74a
33.22ab
25.5a
15.5ab
3de
ng
7.32a
17.55ab
39.02a
24.5a
12cd
9.5ab
. درصد بدون تفاوت معنیدار هستند5  میانگینهایی که حرفهای مشترک دارند در سطح احتمال،در هر ستون
، چارلستون گری پیوندی روی هندوانه ابوجهل، چارلستون گری پیوندی روی کدوی مسمائی، چارلستون گری پیوندی روی کدوی قلیانی،چارلستون گری پیوندی روی شینتوزا
. چارلستون گری پیوندی روی هندوانه همدان و چارلستون گری غیر پیوندی،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه کرمانشاه
Salinity
levels
(mM)

Graft Combnation

Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
Charleston Gray grafted onto Shintozwa: ch onto sh, Charleston Gray grafted onto Buttle gourd: ch onto bg, Charleston Gray grafted onto pepo: ch
onto p, Charleston Gray grafted onto Bitter cucumber:ch onto bc, Charleston Gray grafted onto Kermansha water melon: ch onto kerm, Charleston
Gray grafted onto hamedan water melon: ch onto ham, non grafted: ng.

انرژی غلظت یون پتاسیم را در اندام هوایی باال میبرد
که افزایش جذب پتاسیم باعث تأثیر مثبت در
فتوسنتز (کنترل روزنهای و تنظیم فشار اسمزی) و
افزایش رشد بهوسیله گیاه میگردد؛ بنابراین رشد
بیشتر پایه شینتوزا و سایر پایههای پیوندی نسبت به

 در هنگام،تجمع عنصر پتاسیم در برگ گیاهان
تنش شوری افزایش مییابد که علت این امر را
 در.میتوان به مکانیسم جذب فعال این یون ربط داد

هنگام تنش شوری گیاه جهت افزایش مقاومت به
 با مصرف،شرایط شوری خود بر خالف پدیده انتشار
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گیاهان غیرپیوندی را میتوان به جذب بیشتر این
عنصر در این پایهها مربوط دانست .نتایج این تحقیق با
نتایج  (1995) Gonzales & Salasو Kato & Sasaya
) (1986مبنی بر این که پیوند بر جذب پتاسیم تأثیر
معنیداری دارد ،مطابقت داشت .گیاهان پیوندی
چندین مکانیسم را برای جلوگیری از خسارت
فیزیولوژیکی ایجادشده توسط تجمع زیاد  Na+و Cl-
در رگبرگهایشان انجام میدهند که شامل خروج و یا
کاهش جذب  Cl-توسط ریشهها و جایگزینی  Na+با
 K+در برگ میباشد .در واقع میتوان بیان نمود که
پایههای پیوندی میتوانند تجمع یونهای کلر و سدیم
را در برگها کاهش دهند .دلیل احتمالی آن میتواند
مانعشدن یا کاهش جذب یون کلر توسط ریشهها و

جایگزینشدن یون پتاسیم بهجای یون سدیم در
برگهای این گیاهان باشد .در این تحقیق نیز گیاهان

پیوندی روی پایه شینتوزا و سایر پایههای پیوندی
سدیم و کلر کمتری را نسبت به گیاهان غیر پیوندی
برگهای خود تجمع داده بودند .نتایج این تحقیق
در 
با نتایج  (1997) Romero et al.که گزارش کردند
گیاهان پیوندی ،کلر و سدیم کمتری در برگهایشان
تجمع میدهند همخوانی داشت .همچنین میتوان
گفت که پایههای کدو از طریق محدودیت در انتقال
سدیم به پیوندک ،سبب مقاومت گیاهان پیوندی به
شوری میشوند که این نتایج توسط Huang et al.
) (2015نیز گزارش شده است.
بهطور کلی میتوان بیان نمود که افزایش تحمل
به شوری در سبزیهای پیوندی ،اغلب در رابطه با
سیستم ریشهای آنهاست .در حقیقت سیستمهای
ریشهای ،بخشهای اصلی در گیاهانی که با فاکتورهای
تنشزایی خاکی مانند شوری مواجهاند ،میباشد
بنابراین خصوصیات ریشه ،دلیل اصلی برای تسهیل یا
کاهش اثرات مخرب تنش شوری روی رشد شاخساره
و عملکرد گیاهان پیوندی میباشد؛ بنابراین عملکرد
بیشتر در گیاهان پیوندی در این تحقیق را میتوان
بهدلیل سیستم ریشهای قویتر در این گیاهان ربط داد

نتایج این تحقیق با نتایج  (2012) Colla et al.که
عملکرد بیشتر گیاهان پیوندی را به سیستم ریشه
قویتر این گیاهان مربوط دادند همخوانی داشت .نتایج

این تحقیق نشان داد گیاهان پیوندی قادرند تا از
بارگذاری نمک در سلولهای ساقه و برگ ،از طریق
تخلیه یونهای نمک یا تجمع آنها در سیستم ریشهای
جلوگیری کرده و از این طریق انتقال نمک به
شاخساره را کاهش دهند .نتایج این تحقیق با نتایج
 (2016) Edelstein et al.مبنی بر اینکه گیاهان
پیوندی از تجمع نمک در ریشههایشان جلوگیری
میکنند همخوانی داشت .بر اساس نتایج این تحقیق،

با توجه به مقاومت پایههای هیبریدی به آبهای شور
و لبشور ،میتوان از این نوع منابع آبی برای تولید
گیاهان در مناطقی که دچار کمبود آب هستند ،بهره
جست .نتایج این تحقیق با نتایج Cohen et al.
) (2007همخوانی داشت.
صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
محتوای آب نسبی برگ

نتایج این آزمایش نشان داد که حداکثر ( )18/5میزان
محتوای نسبی آب برگ به گیاهان پیوندشده روی پایه
شینتوزا مربوط بود که اختالف معنیداری با سایر
گیاهان پیوندی روی پایههای مختلف نداشت و حداقل
( )15/5میزان محتوای نسبی آب برگ به گیاهان
غیرپیوندی اختصاص داشت .همچنین تفاوت
معنیداری در سطح احتمال  7درصد ،از نظر محتوای
نسبی آب برگ بین سطوح مختلف شوری وجود
داشت (جدول .)5
تفاوت در مقادیر آب برگ گیاهان ،میتواند به
توانایی روزنهها برای کاهش و ازدسترفتن آب باشد.
بنابراین یکی از دالیل احتمالی افزایش محتوای نسبی
آب برگ در پایههای کدو در مقایسه با گیاهان
غیرپیوندی را میتوان به رشد بیشتر ریشه و جذب
بیشتر آب در این پایهها نسبت داد (همچنین بهنظر
میرسد با توجه به تعداد دستجات آوندی در پایه کدو،
مقاومت کمتری برای انتقال آب به بخش هوایی گیاه
در مقایسه با گیاهان شاهد وجود دارد) .کدوها
بهدلیل سیستم ریشهای توسعهیافته و وسیعی که
دارند از توانایی جذب آب و مواد غذایی مناسبی
برخوردارند این نتایج با نتایج (2007) Darryl
همخوانی داشت.

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،3پاییز 7341
شاخص کلروفیل برگ
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به فعالیت بهتر آنزیمهای موجود در چرخه کالوین
همانند آنزیم رابیسکو ( )Yang et al., 2012دانست.
عواملی نظیر کاهش مقاومت روزنهای ،افزایش فعالیت
فیتوشیمیایی و متابولیسمی فتوسنتز در هندوانههای
پیوندی روی پایه کدو در سطح شوری  17میلیموالر،
بیشتر از هندوانههای غیرپیوندی در همان سطح از
تنش شوری بود.

حداکثر شاخص کلروفیل برگ ( )98مربوط به سطح
شوری  7میلیموالر میباشد .همچنین با افزایش سطح
شوری مقدار شاخص کلروفیل بهطور معنیداری
کاهش یافت (جدول  .)5گزارش شده است که تحت
شرایط تنش شوری ،کاهش مقادیر عددی شاخص
کلروفیل میتواند ناشی از کاهش میزان کلروفیل کل
برگ بهعلت افزایش تولید رادیکالهای اکسیژن باشد،
که این رادیکالهای آزاد باعث پراکسیداسیون و در
نتیجه تجزیه این رنگیزه میگردد .نتایج این تحقیق با
نتایج  (1998) Castrillo & Calcargoکه گزارش
کردند با افزایش سطح شوری شاخص کلروفیل برگ
کاهش مییابد همخوانی داشت.
پایههای کدو از طریق فعالنمودن بیان یکسری از
ژنهای خاصی که در تولید آنزیمهایی که در ارتباط با
فعالیت آنزیم روبیسکو میباشند ( Yanjuan et al.,
 ،)2015بر بهبود شرایط فیتوشیمیایی و فتوسنتزی
هندوانههای پیوندی تحت شرایط شوری ،مؤثر هستند.

نتایج جدول مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش
سطوح شوری میزان کاروتنویید کل برگ بهطور جزیی
افزایش یافت .پایههای پیوندی بجز پایه شینتوزا از نظر
آماری تفاوت معنیداری از نظر میزان کاروتنویید برگ
با شاهد نداشت (جدول  .)5کاروتنوییدها دارای نقش
افزایشی بوده و بهطور جزیی به پایداری گیاهان در
مقابل تنشها کمک مینمایند .نتایج این تحقیق با
نتایج  (2012) Yang et al.مبنی بر افزایش میزان
کاروتنوییدها با افزایش سطوح شوری مطابقت داشت.

کلروفیل کل برگ

پرولین برگ

نتایج مربوط به جدول تجزیه واریانس نشان میدهد
که اثرات سطوح مختلف شوری و پایههای مورد
استفاده بر محتوای کلروفیل کل برگ در سطح
احتمال  7درصد معنیدار میباشد (جدول  .)9همان
طوری که جدول مقایسه میانگینها نشان میدهد
اختالف معنیداری بین میانگینهای کلروفیل کل
برگ بین گیاهان پیوندی و شاهد وجود داشت.
بیشترین ( 7/15میلیگرم در گرم وزن تر برگ) میزان
کلروفیل برگ به برگ گیاهان پیوندی روی پایه
شینتوزا اختصاص داشت و کمترین ( 7/72میلیگرم
در گرم وزن تر برگ) میزان کلروفیل برگ به برگ
گیاهان شاهد مربوط بود که البته اختالف معنیداری
با پایههای هندوانه ابوجهل ،کدو مسمایی و تودههای
بومی کرمانشاه و همدان نداشت( .جدول .)5
کلروفیل یکی از اجزای اصلی کلروپالست برای
فتوسنتز است و محتوای کلروفیل با میزان فتوسنتز
رابطه مثبت دارد .کاهش اثرات ناشی از تنش شوری بر
هندوانههای پیوندی روی پایه کدو را میتوان مربوط

همانطوری که جدول تجزیه واریانس دادهها نشان
میدهد ،اثر تیمار شوری و پایه بر صفت پرولین برگ
در سطح احتمال  7درصد معنیدار میباشد (جدول.)9
مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش تنش
شوری ،میزان پرولین برگ افزایش یافت .بهطوریکه
بیشترین ( 28میکرومول بر گرم وزن تر برگ در
دقیقه) مقادیر پرولین برگ در سطح تیمار شوری 17
میلیموالر حاصل شد .همچنین تفاوت معنیداری در
سطح احتمال  7درصد از نظر میزان پرولین برگ بین
پایهها وجود داشت؛ بهطوریکه پایه شینتوزا (28/81
میکرومول بر گرم وزن تر برگ در دقیقه) بیشترین
میزان پرولین برگ را دارا بود که البته اختالف
معنیداری با گیاهان پیوندی روی پایه کدو قلیانی
نداشت .کمترین میزان پرولین برگ مربوط به گیاهان
شاهد ( 4میکرومول بر گرم وزن تر برگ در دقیقه)
بود.
افزایش غلظت پرولین ،فراوانترین و عمومیترین
واکنشی است که به محض مواجعهشدن گیاهان با

کاروتنویید برگ
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شرایط نامناسب محیطی از جمله تنش شوری مشاهده
میشود .در طی تنش شوری ،پرولین در همه
اندامهای گیاهی تجمع پیدا میکند و بهعنوان یک
مکانیسم دفاعی برای گیاهان عمل میکند.
صفات رویشی و مورفولوژیکی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)1تیمار شوری
اثر معنیداری در سطح احتمال  %7بر برخی از صفات از
جمله طول شاخه اصلی ،وزن تر شاخساره ،وزن تر ریشه
و وزن خشک شاخساره داشت؛ بهطوری که در تیمار
شوری  17میلیموالر کلریدسدیم ،کمترین ارتفاع بوته
(طول شاخه اصلی) ( 774سانتیمتر) ،وزن تر ریشه (5
گرم) و شاخساره ( 722گرم) ثبت شد (جدول .)1
با افزایش غلظت امالح ،فشار اسمزی محلول خاک

زیاد میشود؛ در نتیجه مقدار انرژی که گیاه باید صرف
جذب آب از خاک نماید افزایش مییابد که این عمل
باعث کاهش جذب آب ،افزایش تنفس و کاهش ارتفاع
و عملکرد گیاه میشود (.)Proietti et al., 2008
بنابراین کاهش رشد رویشی و عملکرد در این تحقیق،
در سطوح شوری باالتر را میتوان به افزایش فشار
اسمزی محلول خاک دانست .نوع پایه نیز اثر
معنیداری بر این صفات نشان داد .بیشترین (225

سانتیمتر) طول شاخه اصلی به گیاهان پیوندی روی
کدوی قلیانی اختصاص داشت که البته اختالف
معنیداری با کدو شینتوزا ،کدو مسمایی و

هندوانههای توده بومی همدان و کرمانشاه نداشت و

کمترین ( 772سانتیمتر) مقدار طول شاخه اصلی
گیاه به گیاهان شاهد اختصاص داشت.

جدول  .9تجزیه واریانس برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پیوندی و غیرپیوندی هندوانه رقم چارلستونگری تحت
سطوح مختلف شوری
Table 4. Analysis of variance of some physiological and biochemical characteristics of watermelon (Charleston Gray
cultivar) grafted and non-grafted under different levels of salinity
Proline
**569.9
2.28
604.18
**78.4
32.8ns
2.35
87.55
9.4
5.7

leaf Carotenoid
**0.03
0.05
0.11
**0.009
0.004ns
0.0005
1.020
10.4
5.2

Total chlorophyll
**0.75
0.01
2.21
**0.35
0.05ns
0.09
2.49
14.5
8.6

)Chlorophyll index (SPAD
**89.88
16.55
98.32
**223.65
5.86ns
7.3
13.26
10.2
6.3

Relative water content
**1615.6
274.95
1237.55
**867.8
17.8ns
14.23
205.83
18.5
12.8

df
2
4
8
5
10
30
45
-

Source changes
Saline
)Error (a
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
)Error(b
Sp
CV Mp%
CV Sp%

** :ns ،اختالف معنیدار در سطح احتمال  7درصد و نبود اختالف معنیدار.
 :Mpکرت اصلی :Sp ،کرت فرعی.

∗∗, ns: Significantly differences at 1% of probability level, and non-significant, respectively.
Mp: Main-plot, Sp: Sub-plot

جدول  .5مقایسه میانگینهای اثرات ساده پایهها و سطوح مختلف شوری بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هندوانه
رقم چارلستونگری پیوندی و غیرپیوندی
Table 5. Means comparison of simple effects of rootstocks and different levels of salinity on some physiological and
biochemical characteristics of watermelon (Charleston Gray cultivar) grafted and non-grafted
Relative water
content
78.5a
75.5a
76.5a
75.5a
76.5a
77.5a
65.5b
78.5a
63.5b
53.5c

Graft Combnation

Chlorophyll index
Total chlorophyll Leaf Carotenoid
Proline
)(SPAD
)(mg/gFW
)(mg/gFW
)(uM/g FW min-1
49.5a
1.65a
0.33a
28.87a
45.16ab
1.35b
0.30b
25.3ab
42.3ab
1.24bc
0.28c
15.5d
39b
1.28bc
0.23c
22.73b
35.8b
1.15c
0.25c
19c
35.91b
1.08c
0.25c
21.5bc
33b
1.02c
0.26c
9e
48a
1.09c
0.22c
6.5c
36b
1.28b
0.33b
15.5b
22c
1.88a
0.40a
28a
در هر ستون ،میانگینهایی که حرفهای مشترک دارند در سطح احتمال  5درصد بدون تفاوت معنیدار هستند.
چارلستون گری پیوندی روی شینتوزا ،چارلستون گری پیوندی روی کدوی قلیانی ،چارلستون گری پیوندی روی کدوی مسمائی ،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه ابوجهل،
چارلستون گری پیوندی روی هندوانه کرمانشاه ،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه همدان و چارلستون گری غیر پیوندی.

Salinity levels
ch onto sh
ch onto bg
ch onto p
ch onto bc
ch onto kerm
ch onto ham
ng
0
30
60

Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
Charleston Gray grafted onto Shintozwa: ch onto sh, Charleston Gray grafted onto Buttle gourd: ch onto bg, Charleston Gray grafted onto pepo: ch onto p, Charleston Gray
grafted onto Bitter cucumber:ch onto bc, Charleston Gray grafted onto Kermansha water melon: ch onto kerm, Charleston Gray grafted onto hamedan water melon: ch onto
ham, non grafted: ng.

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،3پاییز 7341

بیشترین ( 47/85گرم در گیاه) ماده خشک
شاخساره به گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا اختصاص
داشت که البته اختالف معنیداری با سایر پایهای پیوندی
نداشت و کمترین ( 25/98گرم در گیاه) ماده خشک
شاخساره به گیاهان غیرپیوندی مربوط بود .همانطوری
که جدول مقایسه میانگینها نشان میدهد با افزایش
سطوح شوری ،مقادیر ماده خشک شاخساره در گیاهان
پیوندی و غیرپیوندی کاهش یافت .همچنین بیشترین
( 927گرم در گیاه) وزن تر شاخساره به گیاهان پیوندی
روی کدوی شینتوزا اختصاص داشت که البته اختالف
معنیداری با گیاهان پیوندی روی پایه کدو قلیانی
نداشت و کمترین ( 722گرم در گیاه) مقادیر وزن تر
شاخساره به گیاهان غیرپیوندی مربوط بود (جدول  )1که
احتماال بهدلیل مقاومت بیشتر گیاهان پیوندی نسبت به
شرایط شوری و قدرت بیشتر ریشه این گیاهان در جذب
عناصر غذایی و نهایتاً رشد رویشی بیشتر در این گیاهان
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باشد .نتایج این تحقیق با نتایج  (2004) Khadهمخوانی
داشت.
کاهش رشد ایجادشده در این تحقیق در سطوح
شوری باال را میتوان اغلب در ارتباط با کاهش ظرفیت
فتوسنتزی گیاهان دانست؛ این نتایج توسط Madhava
 (2006) et al.نیز گزارش شده است .گزارشات مختلف
نشان دادهاند که کاهش میزان فتوسنتز خالص گیاهانی
که در معرض تنش شوری قرار گرفتهاند به دالیل زیر
میباشد )7 :محدودیت روزنهای ،که به تبع هدایت
روزنهای کاهش یافته و غلظت دیاکسیدکربن کاهش

مییابد )2 ،صدمه به اجزای دستگاه فتوسنتزی گیاه،
 )3ایجاد موانع در فرآیندهای ویژه متابولیسمی همانند
آسیمیالسیون کربن که بهطور عمده توسط آنزیم
روبیسکو انجام میگیرد ( Flexas et al., 2004; Raines,
 .)2006به طوری که مجموعه عوامل فوقالذکر سبب
کاهش رشد رویشی گیاهان شده است.

جدول .1تجزیه واریانس برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه پیوندی و غیرپیوندی هندوانه رقم چارلستونگری تحت سطوح مختلف شوری
Table 6. Analysis of variance of some morphological characteristics of watermelon (Charleston Gray cultivar) grafted
and non-grafted under different levels of salinity
Dry weight
Shoot
Root
**
99.9
13.3ns
4.28
1.9
104.18
3.16
**
78.4
**15.19
7832.1 ns
202.02ns
6.35
2.5
87.55
5.69
12.5
10.8
6.5
5.6

Fresh weight
Shoot
Root
**
32.352
**2.22
3.01
9.9
128.057
8.06
**
298.56
**8.19
108188.03ns
181.28ns
20.03
7.5
108.42
6.69
9.5
8.5
6.5
4.6

Length of main stem
**

222.89
30.08
256.2
**308.8
68800.6ns
52.01
197.368
14.8
8.5

df
2
4
8
5
10
30
45
-

Source of Variances
Saline
)Error (a
Mp
Rootstock
Rootstock × Saline
)Error(b
Sp
CV Mp%
CV Sp%

** :ns ،اختالف معنیدار در سطح احتمال  7درصد و نبود اختالف معنیدار.
 :Mpکرت اصلی :Sp ،کرت فرعی.

∗∗, ns: Significantly differences at 1% of probability level, and non-significant, respectively.
Mp: Main-plot, Sp: Sub-plot

جدول  .1مقایسه میانگینهای اثرات پایهها و سطوح مختلف شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی هندوانه رقم چارلستونگری
پیوندی و غیرپیوندی
Table 7. Means comparison of simple effects of rootstocks and different levels of salinity on some morphological
characteristics of watermelon (Charleston Gray cultivar) grafted and non-grafted
Length of main
)stem (cm
220a
225a
185ab
138c
175ab
168abc
102d
219a
168b
109c

Graft Combnation
Salinity levels
ch onto sh
ch onto bg
ch onto p
ch onto bc
ch onto kerm
ch onto ham
ng
0
30
60

Shoot fresh weight
Root fresh weight Shoot dry weight Root dry weight
)(g/plant
)(g/plant
)(g/plant
)(g/plant
420a
30a
91.85a
15.98a
400ab
22ab
88.26ab
14.85a
310bc
18bc
85.26ab
13.59a
265d
19bc
75.26b
10.85b
275d
15bcd
83.86ab
10.25b.
288cd
16bcd
85.64ab
11.12b
225e
10d
25.84d
5.42c
410a
29a
89.95a
15.56a
362b
10b
58.55b
12.45b
122c
5d
12.95c
5.09c
در هر ستون ،میانگینهایی که حرفهای مشترک دارند در سطح احتمال  5درصد بدون تفاوت معنیدار هستند.
چارلستون گری پیوندی روی شینتوزا ،چارلستون گری پیوندی روی کدوی قلیانی ،چارلستون گری پیوندی روی کدوی مسمائی ،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه ابوجهل،
چارلستون گری پیوندی روی هندوانه کرمانشاه ،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه همدان و چارلستون گری غیر پیوندی.

Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
Charleston Gray grafted onto Shintozwa: ch onto sh, Charleston Gray grafted onto Buttle gourd: ch onto bg, Charleston Gray grafted onto pepo: ch onto p, Charleston Gray
grafted onto Bitter cucumber:ch onto bc, Charleston Gray grafted onto Kermansha water melon: ch onto kerm, Charleston Gray grafted onto hamedan water melon: ch onto
ham, non grafted: ng.
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عملکرد و کیفیت میوه

طبق نتایج تجزیه واریانس جدول  ،8تیمارهای شوری اثر
معنیداری بر صفات کمی میوه یعنی تعداد میوه ،طول
میوه و عملکرد نشان دادند .بهطوری که شوری آب
آبیاری در تیمار  17میلیموالر باعث کاهش معنیدار
عملکرد میوه ،طول میوه و تعداد میوه در هر بوته نسبت
به سایر تیمارها گردید (جدول  .)4نوع پایه اثر معنیداری
در سطح احتمال  %7بر عملکرد کل گیاه نشان داد
(جدول  .)8هندوانه پیوندی روی پایه کدو شینتوزا دارای
باالترین عملکرد ( 28911کیلوگرم در هکتار) بود که
البته اختالف معنیداری با پایه کدو قلیانی (23559
کیلوگرم در هکتار) و توده بومی همدان و کرمانشاه
( 25414کیلوگرم در هکتار) نداشت؛ کمترین (77941
کیلوگرم در هکتار) میزان عملکرد میوه به گیاهان شاهد
مربوط بود.
طبق جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)8شوری و پایه
اثر معنیداری روی مقادیر اسیدیته کل میوه نداشت.
بیشترین ( )73/15و کمترین ( )8/84مقدار مواد جامد
محلول گوشت میوه بهترتیب به سطح شوری  17میلی-
موالر و  7میلیموالر اختصاص داشت .بیشترین (72/97
درصد) و کمترین ( 4/84درصد) میزان درصد ماده
خشک گوشت میوه بهترتیب به سطح شوری  7و 17
میلیموالر مربوط بود (جدول .)4
با توجه به دادههای حاصل از جدول تجزیه واریانس،
اثر شوری و پایه بر صفت ضخامت پوست میوه از لحاظ
آماری معنیدار نبود (جدول  .)8همچنین جدول مقایسه
میانگینها نشان میدهد که بیشترین ( 3/57سانتیمتر)
میزان ضخامت گوشت میوه به میوههای برداشتشده از
پایه شینتوزا اختصاص داشت که البته اختالف معنیداری
با میوههای برداشتشده از پایه کدو قلیانی و هندوانه
توده بومی کرمانشاه نداشت .کمترین ( 7/57سانتیمتر)
میزان ضخامت گوشت میوه به میوههای برداشتشده از
گیاهان شاهد اختصاص داشت که اختالف معنیداری با
سایر پایههای پیوندی بهجز پایه کدو شینتوزا نداشت
(جدول .)4
افزایش شوری آب آبیاری اثر قابلتوجهی بر روی
پتانسیل اسمزی آب گیاه و به تبع آن جذب آب توسط
گیاه دارد ) (Huang et al., 2015بنابراین میتوان گفت

با افزایش شوری محیط ریشه ،پتانسیل آب در کل گیاه
کاهش مییابد و مقدار آب کمتری توسط گیاه جذب
میشود و به تبع آن ،عملکرد کاهش مییابد .کاهش رشد
و عملکرد در سطوح باالی شوری در این تحقیق را
میتوان در ارتباط با کاهش ظرفیت فتوسنتزی (مقادیر
کلروفیل و شاخص کلروفیل برگ ،جدول )5و همچنین
کاهش میزان فتوسنتز خالص ربط داد .در واقع با تنش
شوری اعمالشده به گیاه ،اثرات منفی بر سیستم
فتوسنتزی وارد می شود که سبب کاهش ظرفیت
فتوسنتزی گیاه شده است که به تبع آن از کربوهیدرات
کل آن کاسته شده است .در نتیجه تمامی این عوامل
(کاهش محتوای آب نسبی برگ ،جدول  ،5کلروفیل
برگ ،جدول  ،)5سبب کاهش عملکرد کل گیاه شده
است .در این آزمایش میزان کلروفیل برگ (جدول )5
تحت تنش شوری کاهش یافت ،بهطوریکه محتوای
نسبی کلروفیل ) (SPADعدد کوچکتری را نشان داده
که حاکی از کاهش مقدار کلروفیل موجود در برگ است.
در واقع کاهش مقادیر محتوای آب نسبی برگ در اثر
تنش شوری ،از یک طرف بهدلیل کاهش جذب آب
توسط ریشهها و از طرف دیگر افزایش تعرق آب از طریق
برگها میباشد که در نهایت منجر به بستهشدن
روزنههای برگ میشود ،که به تبع آن سبب کاهش
فتوسنتز در گیاه میشود.
بنابراین کاهش عملکرد گیاهان غیرپیوندی (شاهد)
در مقایسه با گیاهان پیوندی روی پایه هیبریدی کدوی
شینتوزا را در این آزمایش میتوان بهطور خالصه اینطور
بیان کرد که با توجه به این نکته که میزان کلروفیل در
گیاهان زنده یکی از عوامل مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزی
است ()Jiang & Huang, 2001؛ بنابراین از جمله عواملی
که میتواند فتوسنتز را کاهش دهد میزان کاهش
کلروفیل است؛ بهطوری که محتوای نسبی کلروفیل با
میزان فتوسنتز رابطه مثبت دارد ) .(Dettori, 1985از
سوی دیگر با افزایش تنش شوری ،محتوای نسبی آب
برگ کاهش پیدا میکند که علت کاهش محتوای نسبی
آب ،کاهش پتانسیل آب برگ و کاهش جذب آب از
ریشهها در شرایط شور میباشد .با کاهش محتوای نسبی
آب برگ ،فتوسنتز و فرآوری دیاکسیدکربن کاهش پیدا
میکند ) .(Lawlor & Cornic, 2002بنابراین میتوان
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 اثرات مثبتی بر صفات رویشی و،و بومی مورد بررسی
.عملکرد گیاه هندوانه رقم چارلستونگری داشت
 پایه کدوی،همچنین در بین پایههای مورد استفاده
دورگه شینتوزا بهدلیل کاهش غلظت عناصر سدیم و کلر
در برگ و نیز بهدلیل داشتن عملکرد و صفات رویشی
 ضمن،مناسب نسبت به سایر پایهها و گیاهان غیرپیوندی
مطالعات تکمیلی میتواند بهعنوان یک پایه مناسب برای
هندوانه رقم چارلستونگری در مناطقی با منابع آبی لب
 بر اساس نتایج حاصل از این.شور و شور معرفی شود
 استفاده از پایه شینتوزا،تحقیق برای مناطق با آب شور
برای هندوانه رقم چارلستونگری برای کاهش اثرات
.زیانبار شوری توصیه میشود

گفت که کاهش در رشد رویشی و بهتبع آن کاهش
 سبب کاهش عمکلرد محصول،ظرفیت فتوسنتزی
.میگردد
میتوان نتیجه گرفت که افزایش محتوای نسبی
 لذا، سبب افزایش فتوسنتز شده است،کلروفیل برگ
افزایش عملکرد باالی گیاهان پیوندی روی پایه کدوی
هیبریدی شینتوزا را میتوان به فتوسنتز باال و تولید
ترکیبات کربوهیدراته بیشتر این گیاهان در مقایسه با
.)گیاهان شاهد غیرپیوندی نسبت داد
نتیجهگیری کلی

بهکارگیری تکنیک پیوند با استفاده از پایههای هیبریدی

 تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی میوه هندوانه رقم چارلستونگری پیوندی و غیرپیوندی تحت سطوح مختلف شوری.8 جدول
Table 8. Analysis of variance of some quantitative and qualitative characteristics of watermelon fruit (Charleston
Gray cultivar) grafted and non-grafted under different levels of salinity
Source of
Variances

df

Total
yield

Fruit
Fruit
flesh
skin
thickness thickness
5.56** 65.13** 6.56**
0.03ns
0.25
4.32
0.56
0.03
1.81 103.42
2.28
0.05
4.96** 21.23** 6.96**
0.45ns
27.58ns 124.9ns 32.58ns
0.02ns
8.3
6.02
5.3
0.01
2050.20 38.81
215.8
0.04
8.8
5.2
7.8
6.82
5.2
2.8
3.2
4.21

Number Fruit
of fruit weight

Saline
2 1296.13**
Error(a)
4
8.29
Mp
8 1304.42
Rootstock
5 112.16**
Rootstock × Saline 10 145373.9ns
Error (b)
30
11.02
Sp
45 168.81
%CV Mp
14.5
CV Sp%
12.8

Total
soluble
solids
19.9*
0.21
20.11
1.3ns
25.87ns
0.91
11.71
10.5
6.7

Titratable
acidity
(%)
1.7 ns
0.1
0.8
1.2 ns
3.04 ns
0.9
2.4
3.2
1.5

Fruit flesh
dry
matter
10.2 **
0.65
0.9
13.2 ns
130. 4 ns
1.25
62.4
3.5
1.5

Fruit
length
12*
0.21
12.21
26.9ns
322.8ns
1.09
48.49
6.4
3.3

. درصد و نبود اختالف معنیدار7  اختالف معنیدار در سطح احتمال:ns ،**
. کرت فرعی:Sp ، کرت اصلی:Mp
∗∗, ns: Significantly differences at 1% of probability level, and non-significant, respectively.
Mp: Main-plot, Sp: Sub-plot

 مقایسه میانگینهای اثرات پایهها و سطوح مختلف شوری بر برخی صفات کمی و کیفی میوه هندوانه رقم.4 جدول
چارلستونگری پیوندی و غیرپیوندی

Table 9. Comparison of means of effects of rootstocks and salinity different levels on some quantitative and
qualitative characteristics of watermelon fruit (Charleston Gray cultivar) grafted and non-grafted
Graft Combnation

Total
yield
(kg/ha)
28467a
23554ab
17535b
15979b
24979ab
25979ab
10496c
27687a
17624b
8250c

Number
Fruit
Fruit flesh Total soluble Titratable Fruit flesh
Fruit
of
weight
thickness
solids
acidity
dry matter length
Salinity levels
fruit plant
(kg)
(cm)
(Brix)
(%)
(%)
(cm)
ch onto sh
3.5a
2.65a
3.5a
9.5d
0.08a
9.45c
39.5a
ch onto bg
2.5ab
2.32b
2.5ab
8.5d
0.07a
9.33c
38.2a
ch onto p
2b
2.1bc
2b
8.5d
0.07a
9.10c
36a
ch onto bc
2bc
2c
2bc
8d
0.09a
9.05c
37a
ch onto kerm
2.5ab
2.5ab
2.5ab
9.5d
0.07a
9.20c
39.2a
ch onto ham
2b
2.5ab
2b
11.6b
0.09a
9.25c
38.5a
ng
1.5b
1.45d
1.5b
10.52bc
0.09a
9.35c
39.6a
0
3a
2.7a
3a
8.89c
0.07a
12.40a
39.5a
30
2.5ab
2.1b
2.5ab
12.5b
0.08a
10.78b
28.2b
60
2b
1.65c
2b
13.65a
0.07a
9.89c
20.5c
. درصد بدون تفاوت معنیدار هستند5  میانگینهایی که حرفهای مشترک دارند در سطح احتمال،در هر ستون
، چارلستون گری پیوندی روی هندوانه ابوجهل، چارلستون گری پیوندی روی کدوی مسمائی، چارلستون گری پیوندی روی کدوی قلیانی،چارلستون گری پیوندی روی شینتوزا
. چارلستون گری پیوندی روی هندوانه همدان و چارلستون گری غیر پیوندی،چارلستون گری پیوندی روی هندوانه کرمانشاه
Means in each column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
Charleston Gray grafted onto Shintozwa: ch onto sh, Charleston Gray grafted onto Buttle gourd: ch onto bg, Charleston Gray grafted onto pepo: ch onto p, Charleston Gray
grafted onto Bitter cucumber:ch onto bc, Charleston Gray grafted onto Kermansha water melon: ch onto kerm, Charleston Gray grafted onto hamedan water melon: ch onto
ham, non grafted: ng.

...  عملکرد و، فیزیولوژیکی، ارزیابی برخی از جنبههای رشدی:رمضان و همکاران
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