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 چکیده
هـاي   هاي خردشده در قالب طرح بلـوك  صورت کرتآزمایشی به ،هاي کیفی میوه ویژگیآبیاري، بر  بررسی تأثیر پیوند در شرایط کم در

در مزرعۀ پژوهشی مؤسسۀ آموزش عالی امام خمینی (ره) وابسته به وزارت جهاد کشاورزي واقع در شهرك کامل تصادفی با سه تکرار 
 هـاي خودپیونـدي   ه بـا خربـزه  کدو همـرا هاي هیبریدي  پایههاي پیوندشده روي  خربزهاجرا شد.  1393مهندس زراعی در کرج در سال 

رطـوبتی   ۀ، بر اساس تخلیـ (شاهد) درصد 100و  80، 60در سه سطح آبیاري  (شاهد) و غیرپیوندي (سوسکی زرد روي سوسکی زرد)
گـرم بـر گـرم وزن     میلی 98/16گرم بر گرم وزن تر) و کمترین ( میلی 54/25ها نشان داد که بیشترین ( . مقایسۀ میانگیندشخاك ارزیابی 

درصد و ترکیب پیوندي خربزة سوسـکی زرد   80ترتیب مربوط به گیاهان غیرپیوندي در سطح آبیاري ر) مقدار ساکارز گوشت میوه بهت
درصد) مقدار مواد جامد محلـول   48/8درصد) و حداقل ( 02/13درصد بود. همچنین، حداکثر ( 60روي سوسکی زرد در سطح آبیاري 

درصد اختصاص داشت.  60درصد و گیاه غیرپیوندي تحت سطح آبیاري  80غیرپیوندي در سطح آبیاري هاي گیاه  ترتیب به میوه میوه به
 80آبیـاري   ترتیب بـه سـطح کـم    ) امتیاز داوران (تست پانل) مربوط به صفت شیرینی گوشت میوه، به29/5) و کمترین (58/7بیشترین (
درصـد آبیـاري از نظـر مقـدار      100آبیاري و  درصد کم 80سطوح درصد اختصاص داشت. همچنین، تفاوت معناداري بین  60درصد و 

شده از ترکیب پیوندي سوسکی زرد روي شینتوزا در مقایسه بـا   هاي برداشت فنل کل گوشت میوه مشاهده نشد. نتایج نشان داد که میوه
 تري داشت. آبیاري کیفیت مناسب گیاهان شاهد در شرایط کم
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 مقدمه .1
با توجه به اینکه در بیشتر منـاطق مختلـف کشـور حـداکثر     

مصـادف بـا   دهی گیاه خربـزه   رشد رویشی، گلدهی و میوه
علـت دورة رشـد    هاي گرم تابستان اسـت، همچنـین بـه    ماه

کــاري،  طــوالنی و درجــه حــرارت بــاال در منــاطق خربــزه
مدیریت آبیاري و توجه به آبیـاري مـنظم، در دسـتیابی بـه     
بهترین کیفیت میوه ضروري است. لذا، تأمین نیاز آبی گیـاه  

از  ].1در چنین شرایطی معموالً با مشکالتی مواجه اسـت [ 
مطالعه و بررسی راهکارهایی که بتواند این مشـکل   رو، این

ــاذ    ــان، اتخ ــن می ــد ضــروري اســت. در ای ــرف کن را برط
آبیاري و استفادة بهینه از منـابع محـدود آب،    هاي کم روش

]. کـاهش محصـول   2ناپذیر است [ امري ضروري و اجتناب
ــم   ــاري (ک ــدیریت آبی ــیوه از م ــن ش ــري  در ای ــاري) ام آبی

هـاي   ذیر است، ولـی در صـورتی کـه در سـبزي    ناپ اجتناب
آبیـاري در مراحـل    اي عمل پیوند تـوأم بـا اعمـال کـم     میوه

شود کـه میـزان    گیرد، سبب می خاصی از رشد گیاه صورت
 ]. 36افت محصول از نظر اقتصادي خیلی زیاد نباشد [

ــول     ــاري اص ــحیح آبی ــدیریت ص ــد و م ــب پیون ترکی
اي،  هـاي میـوه   بزيمندي براي رشد بهینه و تولید سـ  ارزش

ویژه بهبود کیفیت میوه در شرایط نامساعد محیطی، است  به
]. بنا به نظـر پژوهشـگران، تغییـرات در کیفیـت میـوة      17[

هاي متنـاقض در منـابع    کدوییان پیوندي با توجه به گزارش
]. 42شـود [  علمی به هـر دو شـریک پیونـدي مربـوط مـی     

کیفیت میـوه در   گزارش هاي مختلفی از آثار پیوند بر بهبود
گیاهان پیوندي در مقایسه با گیاهان غیرپیوندي وجود دارد 

هـامر آن  ’خربـزة   رقـم هـاي   ]. در پژوهشی با پیونـد  32[
شینتوزا ’، ‘گانگونتوزوا ’ي ها روي پایه، ‘ارلس الیت’، ‘استار

کیفیت ، ‘الیت’و ‘ ایس’، ‘تکتوزوا’، ‘رینبو ’، ‘جوینوس ’، ‘
تـأثیر   تـوجهی بـین تیمارهـا و تحـت     به مقـدار قابـل  میوه 
هاي مختلف متفاوت بود. بـاالترین میـزان مـواد جامـد      پایه

و ‘ ایـس ’ي هـا  روي پایـه  ‘ارلـس الیـت  ’پیونـد  محلول در 

 ‘اسـتار  هـامر آن ’رقم در . همچنین، دست آمد به‘ جوینوس’
رصد مواد جامد محلول یک درجـه بـریکس   د ي،پیوندغیر

التر بـود و حـد بـاالتري از    آن بـا  ةنسبت به انواع پیوندشد
]. گزارش شده اسـت کـه   25[ شد ساکارز در میوه مشاهده

هاي مختلف کدو سبب کـاهش کیفیـت میـوه،     پیوند بر پایه
همچنین کاهش دو تا سه درجه بـریکس در محتـواي قنـد    

]. نتایج پژوهشی 19شد [‘ ایرلز فیوورایت’میوة خربزة رقم 
معناداري تحت تـأثیر  طور  صفات کیفی میوه بهکه  دادنشان 

]. در پژوهشـی کـه از پایـۀ هیبریـد     26گیرد [ پیوند قرارنمی
آبـی   ، براي پیونـد هنداونـه در شـرایط کـم    PS1313کدوي 

فروش در گیاهان  هاي قابل کارگرفته شده بود، درصد میوه به
آبـی   پیوندي بیش از گیاهان غیرپیوندي تحـت شـرایط کـم   

ــر  عــالوه ]. پیشــنهاد شــده اســت کــه 36گــزارش شــد [ ب
هاي حسی نیز  گیري با وسایل آزمایشگاهی، از آزمون اندازه

 ]. 6ها استفاده شود [ در ارزیابی کلی کیفیت میوة ملون

با توجه به موارد ذکرشده، هدف از انجام این پـژوهش  
ویـژه میـزان قنـدهاي محلـول و      بررسی کیفیـت میـوه، بـه   

هاي حسی میوة خربـزه تـودة بـومی سوسـکی زرد      ویژگی
هـاي تجـاري هیبریـدي کـدو در شـرایط       پیوندشده بر پایه

 آبیاري است. کم
 

 ها . مواد و روش2
و ‘ فـرو  ’در این آزمایش دو رقم کدوي هیبرید به نام هاي 

 Cucumisپایه و خربـزة سوسـکی زرد (   عنوان به‘ شینتوزا’

melo l Group Inodorus, Landrace ″ Souski zard ″ (
اســتفاده شــد. ایــن آزمــایش  عنــوان پیونــدك و شــاهد بــه
هاي خردشده در طـرح پایـۀ بلـوك کامـل      کرت صورت به

تصادفی در مزرعۀ پژوهشـی مؤسسـۀ آمـوزش عـالی امـام      
خمینی (ره) وابسته بـه وزارت جهـاد کشـاورزي واقـع در     
شهرك مهندس زراعی در کرج اجرا شـد. عامـل اصـلی در    

و عامـل فرعـی چهـار ترکیـب     این پژوهش تیمـار آبیـاري   
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، ‘اشینتوز’وندي مختلف شامل خربزة سوسکی زرد روي پی
ــزة سوســکی زرد ــرو’روي  خرب ــزة و ، غیرپیونــدي ‘ف خرب

هـاي پایـه و    سوسکی زرد روي سوسکی زرد بود. گیاهچه
. دمـاي اتاقـک   پیوند شـد اي  لپه تکپیوندك با روش پیوند 

گـراد   درجۀ سانتی 28±2پیوند در طول مدت گیرایی پیوند 
ن، میزان رطوبت نسـبی در سـه روز اول   تنظیم شد. همچنی

درصـد و در   85درصد، در سـه روز دوم   95فرایند گیرایی 
نشاهاي پیوندي و  ].24درصد تنظیم شد [ 70سه روز سوم 

متر از یکدیگر به محل اصلی  سانتی 60غیرپیوندي با فاصلۀ 
متـر (ده گیـاه در هـر ردیـف      6هاي بـه طـول    روي ردیف

در ایـن  متـر منتقـل شـد.     2 کاشت) و فاصلۀ بـین ردیـف  
 آبیاري در تیمارهاي مورد بررسـی هاي  رژیمآزمایش اعمال 

 4شوندة فشار و بـا دبـی    هاي تنظیم چکان با استفاده از قطره
لیتر در ساعت استفاده شد. نخست، حجم آب آبیاري تیمار 

گیري رطوبـت خـاك و بـا توجـه بـه عمـق        شاهد با اندازه
حجـم آب آبیـاري سـایر     توسعۀ ریشه محاسبه شد. سپس،

هاي آبیاري بر اساس درصـدي از حجـم آب آبیـاري     رژیم
درصـد) تعیـین شـد (حجـم آب      100تیمار شاهد (تیمـار  

ترتیـب   درصـد بـه   60و  80، 100مصرفی سـطوح آبیـاري   
ــا   ــر ب ــب در  32/4984و  82/6124، 41/7239براب مترمکع

هکتار). رطوبت خاك با استفاده از دستگاه پروفیـل پـروپ   
آبیـاري در اوایـل    گیري شد. تیمارهاي کم شده اندازه الیبرهک

روز پس از انتقال نشا) آغاز شد.  34هاي فرعی ( رشد ساقه
) تعیـین  5) تا (1عمق و حجم آب آبیاري از طریق روابط (

 ].3شد [
 الف) تعیین زمان آبیاري بر اساس رطوبت خاك

)1 ( TAW = FC –PWP  
)2 ( RAW =(FC – PWP)×MAD 
)3( θCE= FC – RAW 
)4 ( θCE= θNEW 

 ب) تعیین حجم آبیاري 

)5  (    I=(FC- θNEW)/100×Drz  
)6         (  V=I×S×WS 

TAW  دسترس،  درکل رطوبتRAW    رطوبـت سـهل
درصد حجمی رطوبـت در ظرفیـت زراعـی،     FC الوصول،

PWP پژمردگی دائـم،   ۀدرصد حجمی رطوبت در نقطDrz 
عمق معادل آب آبیـاري (متـر)،    I ریشه (متر)، ۀعمق توسع

V    ،(مترمکعـب) حجـم آبیــاريWS  شــدگی  ســطح خـیس
رطوبت  NEW θمساحت کرت آزمایش (مترمربع)،  S، خاك

 رطوبـت مجـاز   θCEو  PR2 شده بـا دسـتگاه   حجمی قرائت
  .است

معیار زمان برداشت میوه، تغییر رنـگ میـوه از سـبز بـه     
 م میوه بود.زرد طالیی همراه با تشکیل خطوط در اطراف د

هـا از   همچنین، براي اندازه گیـري محتـواي پـرولین بـرگ    
ویتامین ث ]. براي تعیین مقادیر 7روش بیتس استفاده شد [

سازي محلول عصارة میوه در طول مـوج   میوه، بعد از آماده
ــدل    512 ــپکتروفتومتري (م ــا روش اس ــانومتر ب  Jenwayن

گـرم   100گـرم در   ساخت کشور انگلستان) بر حسب میلی
گیري مواد جامد محلول  اندازه. ]33وزن تر میوه تعیین شد [

سـاخت   Krussمیوه با دسـتگاه رفراکتـومتر دسـتی (مـدل     
فنـل  ]. 4کشور آلمان)، انجام و بر اساس بریکس ثبت شد [

اسـتفاده  با استفاده از روش فولین سیو کالچو و با  میوه کل
ــتگاه از  ــپکتروفتومتر دســ ــدل UV/VISاســ  PG مــ

Instruments+T80    قرائت و بر حسب میکروگرم بـر گـرم
اکسـیدانی   ]. جهت تعیین ظرفیت آنتـی 28وزن تر بیان شد [

با  DPPHکنندگی رادیکال آزاد  ، از طریق خنثیمیوه ةعصار
 PG Instrumentsاستفاده از دستگاه اسـپکتروفتومتر مـدل   

ItdT80+UV/VIS گیـري و   منظور اندازه ]. به55شد [ انجام
ساخت شرکت آمریکـایی   HPLCقند از دستگاه جداسازي 

 Carbohydrate  (46mm, DP=3um ×250)ویترز با سـتون 
C18 ] ارزیابی حسی بـا اسـتفاده از آزمـون    5استفاده شد .[

= 9= ندارد، 1اي ( چشایی بر مبناي مقیاس هدونیک نه نقطه
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خیلی خوب) در مورد متغیرهاي حسی میوه شامل شیرینی، 
]. قبـل از  15یرش کلـی انجـام شـد [   استحکام، طعم و پـذ 

ارزیابی، توضیحات در خصوص نحـوة ارزیـابی و مفهـوم    
هاي مـورد بررسـی داده شـد (پرسشـنامه). شـرایط       ویژگی

سـنجش بــراي داوران حســی کــامالً یکســان بــود و بــراي  
هـا)   هـا (ارزیـاب   افزایش دقت و تغییـر ذائقـه از پانلیسـت   
 وشند.خواسته شد بین هر دو نمونه آب معدنی بن

 -متوسـط   -کـم تـا متوسـط     -کم   -ندارد تا کم   -ندارد
خیلـی   -خوب تا خیلـی خـوب  -خوب  -متوسط تا خوب

 خوب
 

 پرسشنامۀ ارزیابی آزمون حسی میوه
 ver9.1 (SASافـزار (  هاي این پژوهش با استفاده از نرم داده

هاي خردشده (کرت اصـلی سـطوح    و بر اساس طرح کرت
هـا   هاي پیوندي) تجزیه و میانگین آبیاري و کرت فرعی پایه

درصـد   1و  5در سـطح احتمـال    LSDبا استفاده از آزمون 
کـنش   بندي شـد. همچنـین، بـراي صـفاتی کـه بـرهم      طبقه

دهـی   برش LSMeans فاکتورها در آن معنادار شد به روش
 اثر متقابل نسبت به کرت اصلی انجام شد. 

 
 . نتایج و بحث3
 فنول کل میوه. 3.1

ها نشان داد که باالترین مقـدار فنـول    ایسۀ میانگیننتایج مق
میکروگـرم بـر گـرم وزن تـر)      46/132کل گوشت میـوه ( 

بود. با توجه بـه  ‘ ا شینتوز’مربوط به گیاهان پیوندي بر پایۀ 
 80ها تفاوت معناداري بـین سـطوح    جدول مقایسۀ میانگین

درصد آبیاري از نظـر ایـن صـفت     100آبیاري و  درصد کم
). در پژوهش حاضـر، افـزایش   3و  2نشد (جدول مشاهده 

آبیـاري   میزان فنل کل گوشت میوه بر اثر افزایش سطح کـم 
ــت     ــا ظرفی ــتقیمی ب ــاط مس ــر ارتب ــن ام ــد. ای ــاهده ش مش

]. در شرایط تنش، گیاه دچار صدمه 20اکسیدانی دارد [ آنتی

شود و براي ادامۀ حیات خویش ترکیبـاتی از خـود آزاد    می
هـاي ثانویـه اسـت. ایـن      یـک متابولو کند که اغلب جـز  می

کاهـد   هـاي آزاد مـی   ترکیبات از صدمات ناشی از رادیکـال 
دلیل وجود درجات متفاوتی از  ]. در گیاهان مختلف، به40[

مقاومت به خشکی، میزان تجمـع ترکیبـات فنولیـک بـراي     
 جملـه  زا ].8یـر اسـت [  متغهـاي آزاد   ي رادیکـال سـاز  پاك

یاهـان تحـت تـنش خشـکی     اکسیدانی گ سازوکارهاي آنتی
گونـه   یـن ا کـه  چـرا افزایش سطوح ترکیبات فنلـی اسـت،   

ي واکنشـگر اکسـیژن عمـل    هـا  گونـه هاي  ترکیبات پاالینده
یجـه سـبب ثبـات غشـاهاي سـلولی و مـانع       نت درکنند.  می

 ]. 9شود [ پراکسایش لیپیدها می
 
 اکسیدانی کل میوه ظرفیت آنتی. 3.2

درصــد)  80/25تــرین ( درصــد) و پــایین 18/34بــاالترین (
ترتیب در سطح آبیـاري   اکسیدانی میوه به مقدار ظرفیت آنتی

). با توجه به کـاهش  3و  2دست آمد (جدول  به 100و  60
رسـد کـه افـزایش ظرفیـت      نظـر مـی   حجم آب مصرفی، به

درصـد   60اکسیدانی گوشت میوه در سطح کم آبیـاري   آنتی
 آبی باشد.  کم سازوکاري (غیرآنزیمی) براي مقابله با شرایط

 
 ویتامین ث میوه. 3.3

) بیشـترین  2هـا (جـدول    با توجه به جدول مقایسۀ میانگین
گـرم وزن تـر میـوه) و کمتـرین      100گرم در  میلی 62/13(
گرم وزن تر میوه) مقـدار ویتـامین    100گرم در  میلی 72/9(

شـده از گیاهـان    هـاي برداشـت   ترتیـب بـه میـوه    ث میوه به
و گیاهـان پیوندشـده روي   ‘ ا شـینتوز ’پیوندشده روي پایۀ 

پایۀ خربزه سوسکی زرد اختصاص داشت. سـطوح آبیـاري   
 15/13دهــد کــه در شــرایط شــاهد، بیشــترین ( نشــان مــی

آبیـاري   گرم وزن تر میوه) و در شرایط کم 100گرم در  میلی
گـرم وزن تـر    100گـرم در   میلی 14/9درصد کمترین ( 60

ــت  ــوه ثب ــامین ث می ــدار ویت ــوه) مق ). 3شــد (جــدول  می
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دهد که تحت بهترین شرایط و اسـتفاده   ا نشان میه گزارش
از پایه و پیوندك خاص، پیوند ممکن است کیفیت میـوه را  

]. افـزایش مقـادیر ویتـامین ث میـوه     43، 42افزایش دهد [
تـوان بـه    هاي هیبریـدي کـدو را مـی    گیاهان پیوندي بر پایه
زیرا فعالیت زیاد ریشـه  ها نسبت داد،  فعالیت باالي این پایه

ــنتز      ــدنی و س ــر مع ــذب آب و عناص ــزایش ج ــث اف باع
هـایی مثـل ســیتوکینین در ریشـه و انتقـال آن بــه      هورمـون 

شود. این موضوع مورد تأییـد محققـان    هاي هوایی می اندام
هاي  آبی پایه بنابراین، در شرایط کم ].38، 37مختلف است [

علت سیستم  بههیبریدي کدو از قدرت جذب آب باالتري (
تـر) در مقایسـه بـا گیاهـان غیرپیونـدي و       اي گسترده ریشه

 ].11خودپیوندي برخوردار است [
 
قندهاي ساکارز، فروکتوز، گلوکز و مواد جامد . 3.4

 محلول میوه
ها  دهی اثر متقابل پایه ، نتایج تجزیۀ واریانس برش1جدول 

 شده بر صفت ساکارز میوه در هر سه سطح از آبیاري اعمال
دهی اثر متقابل، از  دهد. با توجه به جدول برش را نشان می

 60آبیـاري   شده، تنها در سـطح کـم   سه سطح آبیاري اعمال
درصـد، از   1درصد، تفـاوت معنـاداري در سـطح احتمـال     

هاي پیوندي بر مقادیر ساکارز گوشت میـوه   لحاظ تأثیر پایه
ي هـا  دهـی آثـار پایـه    هاي برش وجود دارد. مقایسۀ میانگین

مــورد بررســی در هــر یــک از ســطوح آبیــاري نشــان داد  
گـرم بـر    میلی 29/23دهی کرت اصلی) که بیشترین ( (برش

گرم بر گرم وزن تـر)   میلی 98/16گرم وزن تر) و کمترین (
ترتیـب مربـوط    مقدار ساکارز (قند اصلی در میوة رسیده) به

به گیاهان پیوندي با پایۀ شینتوزا و گیاهان خود پیوندي در 
درصد بود (با توجه بـه معنـادار شـدن     60آبیاري  سطح کم
دهـی، تنهـا ایـن     درصد در آزمون برش 60آبیاري  سطح کم

 ). 6سطح از آبیاري بررسی شد؛ جدول 
کند  تجمع قند در میوة بالغ با توجه به نوع پایه تغییر می

گرم بر گرم وزن تر) و کمترین  میلی 14/12]. بیشترین (44[
گـرم بـر گـرم وزن تـر) مقـدار گلـوکز میـوه         میلی 00/11(
و گیاهان خودپیونـدي بـود. بـا    ‘ فرو’ترتیب مربوط به پایۀ  به

کــاهش حجــم آبیــاري مقــدار گلــوکز میــوه کــاهش یافــت، 
گرم بر گرم) مقدار گلـوکز   میلی 08/10طوري که کمترین ( به

و  2درصـد بـود (جـدول     60آبیاري  میوه مربوط به سطح کم
3  .( 

به قندهاي فروکتوز و گلوکز دو بخـش از   نتایج مربوط
ماورونـا و   -اجزاي صفات کیفـی میـوه بـا پـژوهش تراکـا     

ها به این نتیجه دست یافتنـد   ] مطابقت ندارد. آن38پریتسا [
که پیوند خربزه بر گیاهان جنس کـدو تفـاوتی در صـفات    
کیفی میوه در مقایسه با گیاهان شاهد ایجـاد نکـرد. کرامـر    

تنها تولید مادة خشک را  که کمبود آب نه] معتقد است 13[
ها را در  دهد، بلکه توزیع کربوهیدرات در گیاهان کاهش می

]. 22دهـد (تغییـر در کیفیـت میـوه) [     ها تغییر می میان اندام
طور کلی، وجود نتایج ضدونقیض منابع علمی در رابطـه   به

با مقادیر قنـدهاي میـوة گیاهـان پیونـدي و غیرپیونـدي را      
بــه اختالفــات موجــود در فعالیــت آنــزیم اســید  تــوان مــی

اینورتاز، ساکارز سنتتاز و ساکارز فسفات سنتتاز، همچنـین  
  ].45غشایی قندها نسبت داد [ انتقال بین

هـا  دهی اثر متقابل پایه نتایج جدول تجزیۀ واریانس برش
هـاي مـورد بررسـی     در هر سطح از آبیاري نشان داد که پایـه 

درصد آثـار معنـاداري بـر میـزان      60آبیاري  تنها در سطح کم
). نتـایج  1مواد جامد محلول گوشت میـوه داشـت (جـدول    

هاي اثر متقابل پایه و سطوح آبیاري  مقایسۀ میانگین 6جدول 
دهـد.   شده را نشـان مـی   گیري شده بر صفات اندازه دهی برش

درصـد) و حـداقل    27/10مطابق بـا ایـن جـدول حـداکثر (    
ترتیـب بـه    مواد جامد محلول میـوه بـه   درصد) مقدار 48/8(

هاي گیاهان پیوندي روي شینتوزا و گیاهـان غیرپیونـدي    میوه
درصد اختصاص داشت (تنهـا   60آبیاري  هر دو در سطح کم

 داشت).  ها تأثیر معناداري در یک سطح از آبیاري پایه
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ــل و همکــاران [ ــۀ  30میگوئ ــه پای ــد ک ] گــزارش کردن
محتـواي مـواد جامـد محلـول      تأثیري بر ‘شینتوزا’هیبریدي

کـه غلظـت مـواد جامـد     شده اسـت  گزارش  .میوه نداشت
نسـبت بـه ارقـام پیوندشـده      غیرپیونديمحلول در گیاهان 

 یـا خیـار شـاخدار   ‘ کیوانـو ’ي کدوي مـومی و  ها روي پایه
 ]. 39است [بیشتر 

هــا نشــان داد کــه در شــرایط مطلــوب رشــد  گــزارش
یی از بازارپســندي هــا و خیارهــاي پیونــدي اســپانیا خربــزه

خوبی برخوردار است و کاهشی در کیفیـت میـوه مشـاهده    
، 16نشد (کاهشی در بریکس گوشت میوه وجود نداشت) [

اکسید کـربن   ها و کاهش ديشدن روزنه آبی با بسته ]. کم29
 مخـزن  -ها بـر ذخیـرة قنـد و رابطـۀ منبـع     و کربوهیدرات

دلیـل آثـار    ]. در اثر کاهش آب مصرفی بـه 12گذارد [ اثرمی
منفی بر فتوسنتز و کاهش ظرفیت فتوسـنتزي کـل گیـاه از    

ها  و انتقال کربوهیدرات شود کربوهیدرات کل آن کاسته می
یابـد. نتـایج ایـن پـژوهش بـا       از برگ به میوه کـاهش مـی  

دهنـد کـه    هاي مختلف همخوانی دارد که نشان مـی  گزارش
 تحت بهترین شرایط و استفاده از پایـه و پیونـدك خـاص،   

 ]. 43، 42، 10دهد [ پیوند کیفیت میوه را افزایش می
 

 صفات حسی گوشت میوه. 3.5
) بیشـترین  4هـا (جـدول    با توجه به جدول مقایسۀ میانگین

شده از صفت حسی  ) امتیاز کسب42/6) و کمترین (82/6(
ترتیـب مربـوط بـه سوسـکی زرد غیرپیونـدي و       شیرینی به

بــود. ‘ ینتوزاشــ’ترکیــب پیونــدي سوســکی زرد روي پایــۀ 
) نشـان  4ها (جدول  طوري که جدول مقایسۀ میانگین همان
دهد تفاوت معناداري از لحاظ شـیرینی میـوه در سـطح     می

درصد وجود ندارد و هر چهار پایـۀ پیونـدي در    5احتمال 
آمـده   دست یک کالس آماري قراردارند. با توجه به نتایج به

نظـر   از ارزیابی حسـی صـفت شـیرینی گوشـت میـوه، بـه      
هـاي هیبریـدي کـدو کاهشـی در      رسد که هر چند پایـه  می

مقادیر عددي این صفت ایجاد کرد، این مقـدار بـا کـاهش    
جزئی از لحاظ آماري با گیاهان غیرپیوندي و خود پیونـدي  

هـا   گیري کرد که این پایه توان نتیجه تفاوتی نداشت. لذا، می
 آثار منفی روي شیرینی گوشت میوه نداشت. 

) 5هـا (جـدول    که در جدول مقایسۀ میانگین طور همان
ارائه شده است، بین هر سه سطح آبیاري تفاوت معنـاداري  

درصـد وجـود    5از لحاظ شیرینی میوه در سـطح احتمـال   
شـده   ) امتیاز کسـب 29/5) و کمترین (58/7دارد. بیشترین (

ترتیب مربـوط بـه سـطح     از داوران دربارة صفت شیرینی به
د بود. بـا توجـه بـه مقاومـت نسـبی      درص 60و  80آبیاري 

رسد  نظر می آبی معتدل، به خربزة سوسکی زرد به شرایط کم
درصـد گیـاه از تـنش مالیمـی      80آبیـاري   که در سطح کم
آبی باعث افزایش میزان  این سطح از کم شود. برخوردار می

ــوه شــده اســت. در ایــن آزمــایش در شــرایط   شــیرینی می
یافت. کاهش میزان قنـدهاي  آبیاري، میزان قندها کاهش  کم

دلیل مصـرف قنـدها    آبی احتماالً به محلول در تیمارهاي کم
هـاي هـوایی    هایی چون پـرولین در انـدام   در سنتز متابولیت

است. همچنین، احتمـال دارد ایـن کـاهش بـر اثـر کـاهش       
هـا در اثـر    کربوهیدرات وساز فعالیت ریشه و تقلیل سوخت

تقـال قنـدها در آونـدهاي    وان آبی و در نتیجه کاهش نقل کم
رسد که این کاهش در اثر  نظر می آبکشی باشد. همچنین، به

آبیـاري،   اختالل در ظرفیت فتوسنتزي گیاه در طول دورة کم
 درصد، باشد.  60آبیاري  ویژه در سطح کم به

ــدار    ــوع و مقـ ــه نـ ــان داد کـ ــی نشـ ــایج پژوهشـ نتـ
هـاي   طور مستقیم بـر ویژگـی   هاي گوناگون به کربوهیدرات

]. 46ها همانند شـیرینی تأثیرگـذار اسـت [    حسی میوة ملون
اند که ساکارز نقـش اساسـی    هاي مختلف نشان دادهبررسی

طـوري کـه در    هـا دارد، بـه   در شیرینی گوشت میـوه ملـون  
درصد قندهاي محلول گوشت میوه بـه سـاکارز    50حدود 

 ].47، 27اختصاص دارد [
مختلـف،  در تحقیقی، با پیونـد خیـار روي چهـار پایـۀ     
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و  دهـد  ها کیفیت میوه را تغییر نمی مشخص شد که این پایه
مزه، اندازه و شکل میوة خیارهاي پیونـدي مشـابه گیاهـان    

]. همچنین، گـزارش شـده اسـت کـه     16غیرپیوندي است [
اعمال تنش آبی شدید ممکن است با محدودکردن ظرفیـت  

ها، باعث کاهش سـطوح   شدن روزنه دلیل بسته فتوسنتزي به
]. همان طوري که جدول مقایسۀ میانگین 35د میوه شود [قن

) و کمتــرین 73/7)، بیشــترین (4دهــد (جــدول  نشــان مــی
ترتیب به  ) امتیاز داوران براي صفت استحکام میوه به48/6(

و سوسـکی  ‘ اشـینتوز ’ترکیب پیوندي سوسـکی زرد روي  
زرد روي سوسکی زرد مربوط است. همچنین، بین سـطوح  

درصد تفاوت معناداري  80آبیاري  سطح کمآبیاري شاهد و 
از لحاظ آماري وجـود نداشـت و هـر دو در یـک کـالس      

) مقادیر مربوط بـه  36/5قراردارند، در صورتی که کمترین (
درصـد   60آبیاري  صفت استحکام گوشت میوه به سطح کم

 ). 5مربوط بود (جدول 
رسد با توجه به کاهش حجم آب مصـرفی، از   نظر می به
ها از برگ به میـوه   اه در تولید و انتقال کربوهیدراتتوان گی

تري در مقایسـه   هاي تولیدي بافت نرم و میوه شود کاسته می
با گیاهان شاهد داشت. همچنین، با توجه به قدرت دورگـه  

هاي تولیدي روي این پایـه از   ، میوه‘شینتوزا’یا هیبرید پایۀ 
شـاهد   تري در مقایسه با گیاهـان  استحکام گوشت مناسبت

توان به توان نسبی بـاالي   برخوردار بود. این وضعیت را می
این پایه در جذب آب و مواد غـذایی در شـرایط نامسـاعد    

 محیطی نسبت داد. 
هاي حسـی   گزارش شده است که مقادیر عددي ویژگی

هـاي   ي پیوندي بـر پایـه  ‘آراوا’گوشت میوة ملون گالیا رقم 
رپیوندي کمتـر اسـت   هیبریدي کدو در مقایسه با گیاهان غی

شـده   ) مقدار کسب68/6) و کمترین (47/7]. بیشترین (15[
مربوط به صفت طعم گوشـت میـوة خربـزة سوسـکی زرد     

ترتیب به گیاهان خودپیوندي و گیاهـان پیوندشـده روي    به
). همچنین، با کاهش 4اختصاص داشت (جدول ‘ فرو’پایۀ 

ف حجم آبیاري طعم گوشت میوه بهتر شد، هر چند اخـتال 
درصد در مقادیر طعم گوشت  5معناداري در سطح احتمال 

 ). 5میوه بین سطوح آبیاري مشاهده نشد (جدول 
ــتانۀ      ــزة زمس ــوة خرب ــامطلوبی در می ــت ن ــزه و باف م

یافته در یونان در برخی ترکیبات پایه و پیونـدك را   پرورش
] گزارش کردنـد.  21ماورونا [ -سوتیریو و تراکا -کوتسیکا

ان تیمارهاي مختلف مثـل تغذیـه و آبیـاري،    با کاربرد یکس
]. 32توجه مزة میوة خربـزه انجامیـد [   ها به کاهش قابل پایه

هـاي پیونـدي    پایۀ کدو حلوایی کیفیت بافت و طعـم میـوه  
دهد، با وجود اینکه مقاومت خوبی  را کاهش می‘ دیو هانی’

 ]. 18به پژمردگی فوزاریومی دارد [
 

مواد جامد  ن،یصفات پرول يبرا ياریدر هر سطح از آب ها هیاثر متقابل مجموع مربعات پا دهی برش انسیوار یۀتجز جی. نتا1جدول 
 محلول و ساکارز

 مجموع مربعات
 ساکارز میوه مواد جامد محلول میوه پرولین برگ درجۀ آزادي سطح آبیاري

100 3 ns24/0 ns19/0 ns74/2 

80 3 ns43/8 ns60/0 ns33/16 

60 3 **60/124 *30/2 **76/34 

،** ،* ns درصد 1درصد و  5احتمال دار در سطح ادار، تفاوت معنافاقد تفاوت معن بیترت به 
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 ها بر برخی متغیرهاي حسی گوشت میوة خربزة سوسکی زرد اثر پایه میانگین . مقایسۀ4جدول 

 صفات          
 تیمار          

 پذیرش کلی طعم استحکام شیرینی

 ها پایه

 24/7 73/6 73/7 42/6 ‘اشینتوز’سوسکی زرد روي 
 32/7 68/6 63/7 49/6 ‘فرو’سوسکی زرد روي 

 18/7 47/7 48/6 75/6 سوسکی زرد روي سوسکی زرد
 40/7 44/7 91/6 82/6 سوسکی زرد غیرپیوندي

 LSD%1 55/1 14/1 04/2 47/1 

 LSD%5 13/1 83/0 49/1 07/1 

 * سوسکی زرد غیرپیوندي (شاهد)
 

 سوسکی زرد اثر سطوح آبیاري بر برخی متغیرهاي حسی گوشت میوة خربزة میانگین . مقایسۀ5جدول 

 صفات          
 تیمار     

 پذیرش کلی طعم استحکام شیرینی

 سطوح آبیاري
60 29/5 36/5 58/7 49/6 
80 58/7 01/8 12/7 73/7 
100 99/6 19/8 54/6 63/7 

 LSD%1 80/0 37/1 38/3 92/0 

LSD%5 48/0 82/0 04/2 55/0 

 * سوسکی زرد غیرپیوندي (شاهد)
 

) 5و  4هـا (جـدول    با توجه به جدول مقایسۀ میـانگین 
ــترین ( ــرین (63/7بیش ــراي 49/6) و کمت ــاز داوران ب ) امتی

ترتیب مربوط به سطح آبیاري شـاهد   صفت پذیرش کلی به
درصد بود. با توجه بـه معنادارنشـدن    60آبیاري  و تیمار کم

آزمایش با نتایج پژوهشی هماهنگی دارد اثر پایه، نتایج این 
هـاي  داري از لحـاظ ویژگـی  که مشخص شد تفـاوت معنـا  

حسی میوه شامل پذیرش کلـی، طعـم و مـزة خربـزه رقـم      
زرد پیونــدي در مقایســه بــا گیاهــان غیرپیونــدي و ‘هــانی’

 ]. 41خودپیوندي وجود نداشت [

 محتواي پرولین برگ. 3.6
جـدول تجزیـۀ واریـانس    شـده در   با توجـه بـه نتـایج ارائـه    

هـا در هـر یـک از سـطوح آبیـاري،       دهی اثر متقابل پایه برش
 1طوري معنـاداري در سـطح احتمـال     مقادیر پرولین برگ به
). 1درصد معنادار بود (جدول  60آبیاري  درصد در سطح کم

درصد  60آبیاري  ها نشان داد که در سطح کم مقایسۀ میانگین
گــرم وزن تــر) و کمتــرین میکرومــول بــر  62/25بیشــترین (

میکرومول بـر گـرم وزن تـر) مقـدار پـرولین بـرگ        13/12(
و گیاهـان  ‘شـینتوزا ’ترتیب مربوط به گیاهان پیونـدي روي   به

 ).  6خود پیوندي بود (جدول 
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ها در هر سطح از آبیاري بر مقادیر مواد جامد محلول میوه، پرولین برگ  اثر متقابل پایه هاي میانگین دهی مقایسۀ . نتایج برش6جدول 
 و ساکارز میوة خربزة سوسکی زرد 

 صفات
 تیمار

 مواد جامد محلول گوشت
 میوه (درجۀ بریکس)

 پرولین برگ
 (میکرومول بر گرم وزن تر)

 ساکارز
 گرم بر گرم وزن تر) (میلی

60 

 29/23 62/25 27/10  ‘اشینتوز’سوسکی زرد روي 
 78/22 03/20 77/9 ‘فرو’سوسکی زرد روي 

 98/16 13/12 61/8 سوسکی زرد روي سوسکی زرد
 33/17 66/12 48/8 غیرپیونديسوسکی زرد 

80 

 24/20 55/10 12 ‘اشینتوز’سوسکی زرد روي 
 19/21 39/9 31/12 ‘فرو’سوسکی زرد روي 

 06/23 71/7 71/12 سوسکی زرد روي سوسکی زرد
 54/25 81/6 02/13 غیرپیونديسوسکی زرد 

100 

 77/18 74/5 32/11 ‘اشینتوز’سوسکی زرد روي 
 95/18 89/5 24/11 ‘فرو’سوسکی زرد روي 

 35/20 23/5 36/11 سوسکی زرد روي سوسکی زرد
 65/20 73/5 81/11 غیرپیونديسوسکی زرد 

 LSD%1 63/1 46/3 82/5 
LSD%5 20/1 55/2 28/4 

 سوسکی زرد غیرپیوندي (شاهد)  *
. 

ي گیـاهی تجمـع   هـا  اندامطی تنش رطوبتی، پرولین در همۀ 
بیشـتر در حفـظ آمـاس    افزایش پتانسیل اسمزي ( کند یمپیدا 

ـ و بـه ، هـا  شـاخه ، تغییـرات آن در  حال  نیا باسلولی).  در  ژهی
 8ی شـد. در حالـت عـادي حـدود     بررسـ ي گیاهـان  ها برگ

ي گیاهـان تجزیـه   هـا  سـلول در  شـده   سـاخته درصد پرولین 
در شــرایط تــنش خشــکی مالیــم  کــه  یحــال در، شــود یمــ

 ].  34[ ابدی یمدرصد کاهش  7/4شدن آن به  تجزیه
است که تجمع پرولین عموماً وقتی شـروع   شده گزارش

حـدي شـدید باشـد کـه رشـد       که تنش خشکی به شود یم
]. در آزمایشـی  14باشـد [  شـده   بسـته  هـا  روزنـه ف و متوق

مشخص شد که در گیاه خربزه تحت تنش خشـکی آنـزیم   
ها  شود و تجمع پرولین در برگ یمیعاً بیان سرسنتز پرولین 

 ].13کند [ یمنیاز آبی گیاه را از طریق تعدیل اسمزي حفظ 
عملکردهــاي دیگــري نیــز بــراي پــرولین در اســترس  

هـاي   محافظت آنزیم جمله ازاست،  شده شنهادیپاکسایشی 
اکسید کـربن ماننـد روبیسـکو و روبیسـکو      يدکنندة  یتتثب

منفی تنش خشکی روي تثبیت  کردن آثار اکتیواز و نیز خنثی
ي هـا  گونهاکسید کربن فتوسنتزي که سبب کاهش تولید  دي

 شود.  یمفعال اکسیژن 
کننـدة   هـاي جـاروب   از سوي دیگـر، پـرولین بیـان ژن   

ــه ــا گون ــکوربات   ه ــاالز و اس ــد کات ــیژن مانن ــال اکس ي فع
دهــد و باعــث کــاهش تجمــع  پراکســیداز را افــزایش مــی

شود. همچنـین، نشـان داده شـد     یمي فعال اکسیژن ها گونه
هـا و غشـاهاي    ینپـروتئ است که پرولین وظیفۀ حفاظت از 
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ي اسمزي درون گیاه ها تنشسلولی در مقابل دماهاي باال و 
 ]. 23د [را نیز بر عهده دار

رسد افـزایش پـرولین در    نظر می بر موارد فوق، به عالوه
کننـده بـه    برگ گیاهـان سـازوکار دومـی باشـد کـه کمـک      

هـا   سازوکار نخست است؛ یعنی، جذب بیشتر آب در ریشه
آبـی   که این دو سبب تحمل نسبی این گیاهان به شرایط کم

آبـی،   بر تجمع پرولین در مقابله با شرایط کم عالوه شود. می
شـدن   هاي کشور جمـع  هاي بومی خربزه در تعدادي از توده

هـا در جلـوگیري از هـدررفت آب در     شدن بـرگ  اي یا لوله
 آبی در مزرعه مشاهده شده است. شرایط تنش کم

 
 گیري  . نتیجه4

تفاوت معنـاداري از لحـاظ   ، حاضربر اساس نتایج پژوهش 
بـین  مقادیر قندها و صـفات اورگـانولپتیکی گوشـت میـوه     

گیاهــان شــاهد پیونــدي (خــود پیونــدي) و غیرپیونــدي و 
در سـطح  ‘) فرو’و ‘ ا شینتوز(’پیوندي با پایۀ هیبریدي کدو 

الوصـول خـاك)    درصد (بر اساس رطوبت سهل 80آبیاري 
هاي هیبریدي  کارگیري پایه هبوجود نداشت، در صورتی که 

برخی صـفات کیفـی   سبب بهبود  ‘فرو’و ‘ ا شینتوز’کدوي 
خربزة سوسکی زرد در شرایط گیاهان پیوندي میوة  گوشت

همچنین، پیوند خربـزة سوسـکی   شد. درصد  60آبیاري  کم
هاي تجاري هیبریدي کدو، سبب بهبود مـواد   زرد روي پایه

آبی شد.  جامد محلول و قندهاي گوشت میوه در شرایط کم
در تولیـد  ‘ ا شینتوز’پایۀ تجاري هیبرید استفاده از  بنابراین،

 ویـژه در منـاطقی   سوسـکی زرد بـه   ةي پیونـدي خربـز  نشا
 . اند که با کمبود آب مواجه شود توصیه می
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Abstract 
In order to study the effect of grafting on growth and fruit quality of melon under deficit irrigation the 
experiment was conducted as a split plot in a randomized complete block design with three replications 
during 2014 on the experimental farm of Imam Khomeini Higher Education center of Jihad-e-Keshawarzi 
in Karaj. Treatments consisted arrangement of four grafting (melon grafted on Shintozwa and Ferro-RZ, 
self grafted and ungrafted melon) and three irrigation levels 60, 80 and 100 percent, based on total 
available water depletion. The mean comparision showed that maximum (25.54 mg/g FW) and minimum 
(16.98 mg/FW) sucrose content of fruits was obtained in non-grafted plants under irrifation 80% and 
Souski Zard grafted on Souski Zard in irrigation 60% respectively. Also, the maximum (13.2%) and 
minimum (8.48%) of soluble solids was related to fruit of non-grafted plants under 80% irrigation level 
and non-grafted plants in irrigation 60%, respectively. The highest (7.58) and the lowest (5.29) learn 
points by the jury (panel test) related to fruit quality were irrigation 80 and 60 percent respectively. Also, 
there was no signifincant difference between deficit irrigation 80% and irrigation 100% in terms of total 
phenol content of fruit. The results showed that the fruit harvested from Soski Zand plant grafted on 
Shintozwa had better quality compared to control plants under deficit irrifation. 

Keywords: antioxidant capacity, fruit sugar, organoleptic, scion, total phenolic fruit, total soluble solids. 
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