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 دهیچک  

 یهاکرت قالب در یشیآزما یرانیا خربزه توده دو تیفیک و عملکرد رشد، بر یرشد مختلف مراحل در یاریآب کم تنش اثر یبررس منظور به

 سه در یاریآب کم شامل یشیآزما یمارهایت. شد انجام تکرار سه در زنجان دانشگاه در یتصادف کامل یهابلوک طرح اساس بر شده خرد دوبار

 به (یگلده از بعد روز ستیب و یگلده مرحله) سطح دو در یدهتنش مرحله ،یاصل کرت عنوان به (اهیگ یآب ازین درصد 01 و 11 ،111) سطح

 دو هر در یاریآب کم تنش داد نشان جینتا .دندبو یفرع -یفرع کرت عنوان به( یوانکیا و یخاتون) سطح دو در خربزه توده و یفرع کرت عنوان

 پسندبازار عملکرد ،(kg 12/0)بوته عملکرد بوته، طول برگ، سطح زانیم نیکمتر. شد یعملکرد و یرشد یهاشاخص کاهش باعث مرحله

 ازین درصد 01 با یاریآب و یگلده مرحله در تنش طیشرا در( mg/100ml 41/1) ث نیتامیو و( 1/51)%  وهیم گوشت درصد ،(kg 41/5) بوته

 11 یاریآب کم با همراه یگلده مرحله در( 42/11% ) یوانکیا توده و ،(14/12%) یخاتون توده محلول جامد مواد نیشتریب. شد حاصل یآب

 یگلده از پس روز 21 مرحله در یخاتون توده و یگلده مرحله در یوانکیا توده آب مصرف ییکارا نیشتریب .گشت حاصل یآب ازین درصد

 11 یاریآب کم ماریت اعمال ج،ینتا به توجه با. بود ترمتحمل یآبکم به نسبت یوانکیا توده. شد مشاهده یآب ازین درصد 11یاریآب کم طیشرا تحت

 یدرصد 41 ییجوصرفه و وهیم محلول جامد مواد بهبود موجب وه،یم عملکرد درصد 01/0 کاهش با همراه یگلده مرحله در یآب ازین درصد

 .دیگرد یاریآب آب
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ABSTRACT 
To evaluate the effect of  deficit  irrigation stress at different growth stages of two Iranian melon accessions  on 

growth, yield and fruit quality, a split- split plot experiment was conducted based on randomized complete block 

design with three replications at University of Zanjan. Treatments were consisted of deficit irrigation in three levels 

(100, 80 and 60% ETc) as main plot, stage of water deficit application in two levels (flowering and 20 days after 

flowering (fruit development stage) as sub plot and melon accession in two levels (Khatooni and Ivanaki) as sub-sub 

plot. The results showed that deficit irrigation stress were conducted at two growth stages, reduced growths index and 

yield. The lowest leaf area, plant height, total plant yield (6.72 kg), marketable plant yield (5.47 kg), fruit flesh 

percentage (50.7%) and vitamin C (1.48 mg/100 ml were obtained under  60% ETc at flowering stage. The highest 

value of TSS was obtained in “Khatooni” (12.04%) and “Ivanaki” (11.42%)” by applying 80% ETc at flowering 

stage. The highest value of water use efficiency (WUE), was achieved in “Ivanaki” and “Khatooni under 80% ETc at 

flowering and” 20 days after flowering stage, respectively. The Ivanki accession showed higher tolerance to water 

deficit. According to the results, applying 80% ETc at the flowering stage improved the fruit TSS and resulted in 40% 

water usage, while reduced 6.61% of fruit yield. 

 

Keywords: Accession, marketable yield, melon, total soluble solids, vitamin C.    

 
 

 

 

mailto:z.ghahremani@znu.ac.ir


 ...  رشد بر یرانیا خربزه توده دو یرشد مختلف مراحل در یارآبی کم اثرنیا و همکاران:  تقدسی 105

 
 

 مقدمه

 یطیمح یهاتنش با خود رشد دوره طول در اهانیگ

 هاتنش نیا از کی هر که ندشو یم روروبه یمتعدد

 هاآن عملکرد و نمو رشد، بر یمتفاوت آثار تواندیم

 اهیگ رشد در یدیشد یبازدارندگ سبب و باشد داشته

 ,.Imam et al) شود محصول کاهش جهینت در و

 به تنش طیشرا تحت اهیگ پاسخ یطرف از(. 2005

 مدت طول و شدت ،یاهیگ رقم و گونه لیقب از یعوامل

 و کشت ستمیس اه،یگ اندام اه،یگ ینمو مرحله تنش،

(. Souri, 2016) دارد یبستگ یمیاقل طیشرا گرید

 و رشد کننده محدود یاصل عامل عنوان به آب کمبود

 و خشک مناطق در ژهیو به جهان سراسر در عملکرد

 تنش (.Kesiime, 2014) رودیم شماربه خشکمهین

 که ردیگیم صورت اهیگ در یزمان آب کمبود ای یآبکم

. باشد آن جذب زانیم از شتریب تعرق اثر در آب تلفات

 حساس یکیولوژیزیف یهاندیفرا از یکی که سلول رشد

 تورژسانس، فشار در کاهش لیدل به است، یخشک به

 در اختالل. ابدییم کاهش یخشک تنش طیشرا در

 به منجر سلول شدن لیطو و توسعه و توزیم میتقس

 نیا در اهیگ رشد و برگ سطح بوته، ارتفاع کاهش

 طیشرا در(. Hussain et al., 2008) دشو یم طیشرا

 کاهش و ابدییم کاهش برگ آب زانیم آب، کمبود

 جهینت در و روزنه شدن بسته موجب برگ آب لیپتانس

 تینها در امر نیا که گرددیم یاروزنه تیهدا کاهش

 رشد کاهش متعاقبا و فتوسنتز سرعت کاهش باعث

 یآبکم از یناش طیشرا. (Bota et al., 2004) دشو یم

 کاهش ،یفتوسنتز فعال تشعشع جذب کاهش موجب

 در که گرددیم برداشت شاخص و تابش از یوربهره

 عملکرد کاهش. دشو یم عملکرد کاهش موجب تینها

 اندازه کاهش از یناش عمده طور به یآبکم تنش توسط

 محدود را وهیم رشد ندیفرآ دو با که است وهیم

 با دسترس قابل دراتیکربوه محدودکردن .کند یم

 رشد میمستق کردن محدود و فتوسنتز سرعت کاهش

 تنش به پاسخ در سلول تورژسانس کاهش اثر در وهیم

 دهد، کاهش را عملکرد تواندیم که یگرید عامل و

 یمتناقض اثرات(. Heydarian, 2016) است وهیم زشیر

 شده گزارش وهیم تیفیک یرو آب کمبود مورد در

 زمان در وهیم نمو مراحل و اهیگ پیژنوت به که است

 مقابله یبرا(. Ripoll et al., 2014) دارد یبستگ تنش

 است شده مطرح یگوناگون یراهکارها یآبکم بحران با

 کی یازا به شتریب عملکرد محور حول هاآن یتمام که

 . دارد قرار یمصرف آب واحد

 از یکی (.Cucumis melo L) یعلم نام با خربزه

 بودن دارا با که است انییکدو خانواده مهم یهایسبز

 و داشته یادیز گسترش دامنه متنوع، یهاتوده و ارقام

 جهان و رانیا یکار زیجال مناطق از یعیوس سطح در

 باال، یحرارت ازین داشتن با اهیگ نیا. دشو یم کشت

 گرم یهوا و آب در را خود ستیز طیمح نیترمناسب

 ریکو هیحاش مناطق در ژهیوبه مختلف ینواح خشک و

 & Kashi) دشو یم کشت دراز انیسال از و افتهی رانیا

Abedi, 1998 .)یطیمح تنش نیترمعمول یخشک 

 وهیم عملکرد و اهیگ رشد یتوجه قابل طور به که است

 تنش طیشرا در. دهدیم قرار ریتأث تحت خربزه در را

 یظاهر تیفیک و مانده کوچک خربزه یهاوهیم یآبکم

 یآبکم تنش آن، بر عالوه. داشت نخواهند یمطلوب

 ,.Foyer et al) کند یم عیتسر را بلوغ از قبل دنیرس

1998 .)Barzegar et al. (2011) که دادند گزارش 

 خربزه در را برگ سطح و بوته طول یآبکم تنش

 اندازه کاهش به منجر یاریآب حجم کاهش. داد کاهش

 ,.Fabeiro et al) دیگرد خربزه در عملکرد و وهیم

 با خربزه وهیم تیفیک که است شده گزارش(. 2002

 باتیترک ک،یارگان یدهایاس محلول، یقندها بیترک

 Kyriacou et) دشو یم نییتع هارنگدانه و فرار معطر

al., 2018 .)که یآل یهادیاس و محلول یقندها زانیم 

 طعم و عطر شیافزا در یمهم یفاکتورها عنوان به

 رقم و دما ،یطیمح طیشرا به روندیم شمار به وهیم

 یگزارشات(. Long et al., 2004) دارد یبستگ اهیگ

 وجود یخشک اثر در ث نیتامیو زانیم کاهش بر یمبن

 مقدار کاهش لیدل که کرد گزارش دانشمند. دارد

 آسکوربات میمستق بیتخر تواندیم آسکوربات

 تحت ژنیاکس آزاد یهاکالیراد ریسا ای O2 لهیوس به

 یبرا آسکوربات مصرف نیهمچن و یخشک تنش ریتأث

 توکوفرول آلفا مجدد دیتول و نیزئازانت سنتز

 ,Daneshmand) باشد( غشا به باندشده اندیاکس یآنت)

 در ادیز وهیم تعداد لیتشک که نیا به توجه با(. 2014

 شدن نامرغوب و ماندن کوچک موجب خربزه بوته هر
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 مصرف ادیز برگ و شاخ دیتول یطرف از و دشو یم وهیم

 در را خربزه کشت و داده شیافزا را ییغذا مواد و آب

 لذا سازد،یم مواجه مشکل با آبکم مناطق و مید طیشرا

( وهیم تعداد) یشیزا رشد و یشیرو رشد تیهدا و کنترل

 کننده دیتول یهااندام نیب توازن یبرقرار منظور به اهیگ

 تیفیک شیافزا در( هاوهیم) کننده مصرف و( هابرگ)

 تیاهم ییغذا مواد و آب مصرف در ییجوصرفه و وهیم

 .(Delshad et al., 2013) دارد یادیز

 ارائه و ها شیآزما انجام آب، کمبود به توجه با

 اتیضرور از آب نهیبه مصرف جهت مناسب یراهکارها

 که است شده مشخص یطرف از. باشدیم یکشاورز

 تیحساس نظر از مختلف یرشد مراحل در اهیگ پاسخ

 از هدف نیبنابرا. است متفاوت یاریآب کم به ینسب

 در یآبکم تنش اثرات یبررس پژوهش نیا انجام

 یرانیا خربزه توده دو یرشد مختلف یها دوره

 استفاده جهت ترقیدق یزیربرنامه از یوربهره منظور به

 سوء اثرات کاهش ای یریشگیپ و آب منابع از نهیبه

 قابل عملکرد کنار در آب نهیبه مصرف برآورد و یآبکم

 دیتول یبرا یکشاورز بخش به هیتوص قابل و قبول

  .باشد یم خربزه

 

 هاروش و مواد

 یقاتیتحق مزرعه در 5911 سال در شیآزما نیا

 شیزماآ. شد انجام زنجان دانشگاه یکشاورز دانشکده

 طرح قالب در شدهخرد بار دو یهاکرت صورت به

 هر در بوته پنج) تکرار سه با یتصادف کامل یهابلوک

 شامل یشیآزما یمارهایت. دیگرد اجرا ،(یشیآزما واحد

( اهیگ یآب ازین درصد 10 و 00 ،500) یاریآب سطح سه

 مرحله) شامل یدهتنش مرحله دو ،یاصل کرت عنوان به

 یفرع کرت عنوان به  (یگلده از بعد روز ستیب و یگلده

 کرت عنوان به( یوانکیا و یخاتون) یرانیا خربزه توده دو و

 1 زانیم به نیزم یسازآماده هنگام. ندبود یفرع -یفرع

 دهیپوس یدام کود مربع متر 100 سطح در هکتار در تن

 آمار و شیآزما محل خاک اتیخصوص .دیگرد استفاده

 شده ارائه دو و کی جداول در یزراع فصل یهواشناس

 .است

 خردادماه نهم خیتار در نیزم شدن آماده از پس

 با(  یوانکیا و یخاتون) یرانیا خربزه توده دو بذور

 متر 2 فاصله و فیرد یرو بر و متریسانت 10 فاصله

 یمتریسانت 5 تا 9 عمق در و کاشت یهافیرد نیب

 توده بذر و مشهد از یخاتون توده بذر. دیگرد کشت

 بذور، شدن سبز از پس. دیگرد هیته گرمسار از یوانکیا

 ساقه حذف) هرس و بوته یپا یخاکده تنک، اتیعمل

 یاریآب. شد انجام( یفرع ساقه دو یباال از یاصل

 طیشرا به توجه با و یاقطره یاریآب روش با اهانیگ

 دور با یاریآب کم تنش اعمال زمان تا ییهوا و آب

 هر یاریآب کم تنش اعمال از بعد و کباری روز 5 یاریآب

 کشت، از بعد روز 54 از پس. شد انجام کباری روز 9

 یاریآب یمارهایت و دندیرس یگلده مرحله به اهانیگ

 در یاریآب یمارهایت. شد آغاز اهانیگ از یکسری در

 یگلده از بعد روز 20 مرحله در اهانیگ دوم یسر

 . دیگرد اعمال( کشت از پس روز 14)

 
 شیآزما محل خاک ییایمیش و یکیزیف مشخصات. 5 جدول

Table 1. Soil physical and chemical properties on the site of experimental field 

Soil pattern 
Electrical conductivity 

(dS.m-1) 

Acidity 
(pH) 

Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sandy 
(%) 

Nitrogen 
(%) 

Sodium 
(gr.kg-1) 

potassium 
(gr.kg-1) 

Calcium 
(gr.kg-1) 

Organic matter 
(%) 

Clay loam 1.49 7.4 37 38 25 0.07 0.13 0.20 0.12 0.94 
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Table 2. Average daily climatic parameters during the growing season (2017) 

Meteorological parameter 
22 May- 

21 June 

22 June- 

22 July 

23 July- 

22 August 

23 August- 

22 September 

23 September- 

22 October 

Rain (mm) 0.01 1.11 5.00 0.00 0.02 

Average temperature (ºC) 22.94 25.71 27.68 24.79 15.73 

Minimum temperature (ºC) 11.29 16.8 17.61 14.68 7.89 

Maximum temperature (ºC) 32.47 33.96 36.82 35.12 25.05 
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 از استفاده با شاهد ماریت یبرا اهیگ یآب ازین

 یپارامترها روزانه یهاداده بلندمدت نیانگیم

 و زنجان یهواشناس ستگاهیا در شده ثبت یهواشناس

 تعرق-ریتبخ ریمقاد (2) و (5) یها رابطه از استفاده با

) مرجع اهیگ
0ET )خربزه اهیگ و (

CET )شد محاسبه . 
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ETC: خربزه یآب ازین (mm/day)، ET0 : تعرق-ریتبخ 

 خربزه یاهیگ بیضر :KC و( mm/day) چمن مرجع اهیگ

 اهیگ سطح در خالص تشعشع: Rn(. واحد بدون)

(MJ/m
2
/d)؛ G :خاک ییگرما انیجر (MJ/m

2
/d)؛ T :

: u2 ؛(C°) یمتر 2 ارتفاع در هوا حرارت درجه متوسط

 ؛(m/sec) یمتر 2 ارتفاع در شده یریگ اندازه باد سرعت

ea – ed :2 ارتفاع در شده یریگ اندازه بخار فشار کمبود 

 :γ ؛(kpa/°C) بخار فشار یمنحن بیش: ∆ ؛(kpa) یمتر

 اهیگ یبرا یبیضر: 900 ؛(kpa/°C) یکرومتریسا ثابت

kJ) مرجع
-1

kg°Kd
 مرجع اهیگ یبرا باد بیضر: 0.34 ؛(1-

(sec/m)ریبه ذکر است که مقاد الزم ؛ ET0   بر اساس

 Vaziri et) برآورد شد ثیمانت-پنمن-روش استاندارد فائو

al., 2008 .)یاریآب ستمیس در یاریآب آب روزانه حجم 

. شد برآورد 4 یال 9 روابط از استفاده با ،ینوار-یا قطره

 روزه 9 یاریآب دور) یاریآب دور هر در یاریآب آب حجم

 منظور به. شد محاسبه روزانه یها حجم عیتجم از( بود

 اه،یگ رشد دوره طول در اهیگ انداز هیسا سطح محاسبه

 .شد یریگ اندازه رشد دوره طول در انداز هیسا قطر
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Td اهیگ روزانه تعرق مقدار (mm/day)؛ Ud :مقدار 

 انداز هیسا سطح: Pd ؛(mm/day) اهیگ روزانه تعرق-ریتبخ

 یاریآب نوبت هر در یاریآب خالص عمق: dn ؛(درصد)

(mm)؛ f :؛(روز) یاریآب دور LR :؛(درصد) ییآبشو ازین 

ECiw :یاریآب آب یکیالکتر تیهدا (ds/m)؛ MaxECe :

 آن در که خاک اشباع عصاره یکیالکتر تیهدا حداکثر

 بود خواهد صفر اهیگ رفتن نیب از علت به محصول دیتول

(ds/m)؛ d :یاریآب نوبت هر در یاریآب ناخالص عمق 

(mm؛) Eu :نیا در ،(درصد) یطراح یکنواختی بیضر 

 حجم: G است؛ شده گرفته نظر در Eu=90% پژوهش

 بیضر: K (؛lit) یاریآب نوبت هر در ازین مورد آب ناخالص

 فاصله: Sp ؛SI یواحدها ستمیس در K=1 واحدها، لیتبد

 Keller)( m) ها فیرد فاصله: Sr (؛m) فیرد یرو بر بوته

& Bliesner, 1990). 

 ازین و خالص ازین ریمقاد ،ETC ریمقاد محاسبه از پس

 کشت، فواصل اساس بر خربزه اهیگ یاریآب آب ناخالص

 برآورد یاریآب دور و( ینوار -یاقطره) یاریآب ستمیس نوع

 فاصله. شد داده اهیگ به یاریآب نوبت هر در سپس و شده

 اهیگ هر واقع در که بود متریسانت 21 هاچکان قطره نیب

 یآب ازین محاسبه یبرا. شد یم یاریآب یخروج دو توسط

 رشد دوره طول در شده داده آب مجموع بوته، هر یازابه

 اساس بر مارهایت ریسا یآب ازین. دیگرد محاسبه بوته هر به

 یاریآب کم درصد و( درصد 500) شاهد ماریت یآب ازین

 .شد عیتوز و برآورد ،(درصد 10 و 00)

 یهابرگ بوته پنج از برگ، سطح یریگاندازه جهت

 دستگاه توسط و شده انتخاب هشت تا شش یهاگره

 ,Delta-T Device LTD مدل) برگ سطح یریگاندازه

England) بر برگ سطح نیانگیم تینها در و شده قرائت 

 زمان در بوته طول. دیگرد محاسبه مربع متریسانت حسب

 . شد یریگاندازه متر حسب بر برداشت،

 تمام برداشت هنگام بوته، عملکرد یابیارز منظوربه

 و کل عملکرد و شدند وزن تالیجید یترازو با هاوهیم

 برآورد جهت. دیگرد محاسبه بوته بازارپسند عملکرد

 یهاوهیم و لوگرمیک کی ریز یهاوهیم ،یبازارپسند

 با لوگرمیک کی یباال و بازارپسند ریغ ۀمنزل به بدشکل

 شدند گرفته نظر در بازارپسند ۀمنزل به نرمال شکل

(Javanpour et al., 2015 .)و یگلده خیتار ماریت هر در 

 خیتار زین برداشت زمان در و شد ثبت وهیم لیتشک

 تا روز تعداد بیترت نیا به و شدند ثبت هاوهیم برداشت

 جهت. شد محاسبه یشیآزما ماریت هر در وهیم دنیرس
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 وهیم یانیم قسمت از یانمونه محلول جامد مواد محاسبه

( آندوکارپ همراه به مزوکارپ) وهیم گوشت بخش از و

 قطره دو یال کی و شد هیته وهیم عصاره سپس ،شد جدا

 قرار رفراکتومتر حسگر صفحه یرو خربزه وهیم آب از

 یدست رفراکتومتر با محلول جامد مواد زانیم و شد داده

 کسیبر درصد اساس بر (Atago, NI, Japan مدل)

(Brix )دیگرد برآورد .pH از استفاده با وهیم آب pH متر 

 با( کیآسکورب دیاس) ث نیتامیو زانیم. شد یریگاندازه

 منظور نیبد. شد یریگاندازه یدومتری ونیتراسیت روش

 عصاره تریلیلیم 50 زانیم به وه،یم یانیم قسمت بافت از

 نشاسته محلول تریلیلیم 2 آن یرو و ختهیر ظرف در

 دیدی در دی با حاصل محلول و شد اضافه درصد کی

. دیگرد تریت یخاکستر رنگ ظهور تا نرمال 05/0 میپتاس

 میپتاس دیدی در دی یرنگ محلول یمصرف حجم سپس

 نیتامیو زانیم ریز فرمول از استفاده با و شده ادداشتی

 (Rahemi, 2008) شد انیب نمونه یسیس 500 در ث

(0)                           A=(S×N×F×88.1)/C

×100 

A :گرمیلیم) وهیم عصاره در کیآسکورب دیاس زانیم 

 میپتاس دیدی در دی مقدار: S ،(تریلیلیم 500 در

 فاکتور: F ،(05/0) دی محلول تهینرمال: N ،شدهمصرف

 .نمونه حجم: C ،دی محلول

 برش از پس وهیم گوشت درصد یابیارز منظور به

 قطر و طول صفات یمتریلیم کشخط با وه،یم یطول

 بر ریمقاد و یریگاندازه وه،یم یداخل حفره و وهیم

 گوشت درصد تینها در و دیگرد ثبت متریسانت اساس

 Liu et) دیگرد محاسبه ریز فرمول از استفاده با وهیم

al., 2004 .) 

 وهیم گوشت درصد=                                      (1)
2
)/ (a+b)

2
 ]×100 (b'+a'+)2(a+b)(] 

a :وهیم طول، a´ :حفره طول، b :وهیم قطر، b´ :قطر 

 .حفره

 یاتکه وه،یم خشک وزن درصد یریگاندازه جهت

 وزن و شد جدا گرم 500 حدودا وزن با وهیم گوشت از

 آن از پس. دیگرد ثبت تالیجید یترازو با آن تر

 درجه 40 یدما در و افتی انتقال آون به هانمونه

 سپس. شدند خشک ساعت 42 مدت به گراد یسانت

 در. آمد دستبه هاآن خشک وزن و شدند وزن هانمونه

 حاصل ضرب و تر وزن بر خشک وزن میتقس با تینها

 . آمد دستبه خشک وزن درصد ،500 به

 وهیم خشک وزن درصد=                              (50)

 ([وهیم خشک وزن(/ )وهیم تر وزن]) ×500

 آب به عملکرد نمودن میتقس با آب مصرف ییکارا

 مترمکعب بر لوگرمیک حسببر رشد فصل یط یمصرف

 .دیگرد برآورد

 یآمار افزارنرم از استفاده با هاداده تینها در  

SAS روش با هانیانگیم سهیمقا و شد زیآنال 1 نسخه 

 .گرفت انجام دانکن یادامنه چند آزمون

 

 بحث و جینتا

 یمارهایت که داد نشان انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 5 احتمال سطح در صفات تمام بر توده و یاریآب

 ماریت(. 9 جدول. )دادند نشان یدار یمعن تفاوت درصد

 تهیدیاس جز به صفات یتمام بر زین یدهتنش مرحله

 یدار یمعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در وهیم

 یدهتنش مرحله در یاریآب برهمکنش اثر. دادند نشان

 درصد و بوته عملکرد ،بوته طول برگ، سطح صفات در

 متقابل اثر. بود دار یمعن یآمار نظر از وهیم گوشت

 و بوته طول برگ، سطح صفات در توده و یاریآب

 تفاوت درصد 5 احتمال با سطح در بوته عملکرد

 در یاریآب گانهسه متقابل اثر. دادند نشان یدار یمعن

 بازارپسند عملکرد صفات در توده و یدهتنش مرحله

 و درصد 1 احتمال سطح در آب مصرف ییکارا و بوته

 جامد مواد وه،یم دنیرس تا روز تعداد صفات در

 سطح در وهیم خشک ماده درصد ث، نیتامیو محلول،

 .دادند نشان یدار یمعن تفاوت درصد 5 احتمال
( 5 جدول) نیانگیم سهیمقا جدول به توجه با

 توده در بوته طول و برگ سطح زانیم که شد مشخص

 تنش اعمال با و بود یوانکیا توده از کمتر یخاتون

 بوته طول و برگ سطح زانیم مرحله، دو هر در یاریآب کم

 هاداده نیانگیم با نیهمچن افت،ی کاهش توده دو هر در

 نیا که شد مشخص یرشد یهاشاخص با رابطه در در

 است بوده یوانکیا توده از کمتر یخاتون توده در زانیم

 یخشک تنش به اهیگ مهم یهاپاسخ از یکی (.1 جدول)

 کاهش برگ آب نکهیا محض به .است برگ سطح کاهش

 و افتهی کاهش برگ یاهبافت تورژسانس فشار ابدییم



 ...  رشد بر یرانیا خربزه توده دو یرشد مختلف مراحل در یارآبی کم اثرنیا و همکاران:  تقدسی 100

 

 نبودن مناسب. کنندیم شدنپژمرده به شروع هابرگ

 به را رشد و یسلول میتقس کاهش ،یسلول تورژسانس

 تعداد کاهش (.Madhava Roa et al., 2006) دارد دنبال

 تجمع و اهیگ زودرس یریپ علت به تنش زمان در برگ

 زودتر یدگیرس و تعرق کاهش یبرا یراه لن،یات ادیز

 (.Hakiminia et al., 2013) است تنش از فرار یبرا اهیگ

 کاهش لیدل به یخشک تنش اثر در بوته طول کاهش

 زانیم کاهش جهیدرنت و فتوسنتز، برگ، سطح آب، جذب

 اساس بر(. Pessark, 1999) باشدیم التیآسم

 برگ کل سطح یآبکم تنش اثر در ،موجود یها گزارش

 ابدی یم کاهش یدار یمعن طور به اهانیگ از یاریبس در

(Sarker et al., 2005 .)یهاافتهی با حاضر پژوهش جینتا 

Barzegar et al. (2011) تنش و یاریآب کم اثرات بر یمبن 

 .دارد مطابقت برگ سطح و بوته طول کاهش بر

 شده داده نشان یخاتون خربزه جوان یهابوته در

 ریتأث تحت داًیشد اهیگ نمو و رشد یها یژگیو که است

 که یطور به رد،یگیم قرار ییغذا محلول میزیمن ریمقاد

 به منجر ییغذا محلول در میزیمن غلظت کاهش

 نور کسب برانج جهت احتماالً ،برگ سطح شیافزا

 (.2018et al Saghaiesh Pourranjbari ,.) شود یم

 
  خربزه آب مصرف ییکارا و وهیم تیفیک عملکرد، رشد، بر بر رقم و یده تنش مرحله ،یاریآب کم اثر انسیوار هیتجز جینتا .9 جدول

Table 3. Results of variance analysis effect of deficit irrigation, stage of stress and cultivar on growth, yield, fruit 
quality and water use efficiency of melon  
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3.49* ns 0.002 2.31** 0.0005 ns 0.02** 0.01 ns 0.21** 0.069 ns 0.22* 0.0001 ns 18.93 ns 2 Replication 
180.1** 5.05** 117.2** 0.268** 0.25** 12.69** 197.8** 66.53** 57.09** 4.80** 7488** 2 Irrigation 
0.97 ns 0.001 ns 2.64** 0.001** 0.024** 0.01 ns 0.017 ns 0.145* 0.06 ns 0.007 ns 19.05 ns 4 Error a 
9.4** 3.47** 10.4** 0.011** 0.004 ns 7.6** 11.33** 1.81** 1.40** 0.33** 460.3** 1 Stress stage 
13.7** 1.40** 2.63** 0.017** 0.001 ns 3.93** 3.13** 0.46** 0.362** 0.09* 198.9* 2 Irrigation×stress stage 

0.483 ns 0.0005 ns 0.027 ns 0.0007* 0.0001 ns 0.01 ns 0.017 ns 0.021 ns 0.026 ns 0.013 ns 16.24 ns 6 Error b 
457.9** 7.70** 1347.7** 0.143** 0.745** 1.6** 11.33** 39.34** 36.47** 7.01** 26150** 1 Accession 
18.3** 0.194** 0.05 ns 0.0002 ns 0.001 ns 0.22** 17.83** 1.18** 1.78** 0.215** 599.8** 2 Irrigation×accession 
2.05 ns 0.629** 0.35 ns 0.008** 0.00001 ns 0.73** 2.66** 0.060 ns 0.020 ns 0.002 ns 11.59 ns 1 Stress stage× accession 
3.31* 0.433** 0.66 ns 0.003** 0.0001 ns 0.44** 0.767** 0.215* 0.123 ns 0.0005 ns 2.98 ns 2 Irrigation×Stress stage× accession 
2.54 0.81 0.57 0.72 0.59 1.2 0.24 2.10 2.36 3.75 3.19  CV (%) 

 .دار یمعن تفاوت نبود و درصد 5 و 1 احتمال سطح در دار یمعن تفاوت بیترت به: ns و* * ،*
*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% of probability levels and non-significant, respectively. 

 
  خربزه آب مصرف ییکارا و وهیم تیفیک عملکرد، رشد، بر یده تنش لهمرح و یاریآب کم متقابل اثر نیانگیم سهیمقا. 5 جدول

Table 4. Mean comparison interaction effect of deficit irrigation and stage of stress on growth, yield, fruit quality and 
water use efficiency of melon  

Stress stage 
Irrigation levels 

(% ETc) 
Leaf area 

(cm2) 
Plant length 

(m) 
Plant yield 

(kg) 
Fruit flesh 

percentage (%) 

Flowering 
100 204.89 a 4.36 a 11.18 a 57.81 a 
80 188.61 c 3.34 c 9.79 c 53.99 c 
60 148.46 e 3 e 6.72 e 50.7 e 

20 days after 
flowering 

100 204.89 a 4.36 a 11.18 a 57.81 a 
80 194.05 b 3.68 b 10.44 b 55.5 b 
60 164.47 d 3.24 d 7.25 d 52.41 d 

 یداریمعن تفاوت گریکدی با درصد پنج احتمال سطح در دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترک حروف یدارا که ییهانیانگیم ستون هر در
 .ندارند

In each column means followed by at least a common letter are not significantly different at 5 % probability level. 

 
  خربزه آب مصرف ییکارا و وهیم تیفیک عملکرد، رشد، بر رقم و یاریآب کم اثر نیانگیم سهیمقا. 1 جدول

Table 5. Mean comparison interaction effect of deficit irrigation and cultivar on growth, yield, fruit quality and water 
use efficiency of melon  

Accession Irrigation levels 
(% ETc) 

Leaf area 
(cm2) 

Plant length 
(m) 

Plant yield 
(kg) 

Khatooni 
100 182.89 d 4.07 b 10.19 c 
80 167.53 e 3.03 d 8.71 d 
60 121.42 f 2.57 e 6.35 f 

Ivanaki 
100 226.89 a 4.65 a 12.17 a 
80 215.14 b 3.99 b 11.51 b 
60 191.52 c 3.67 c 7.61 e 

 یداریمعن تفاوت گریکدی با درصد پنج احتمال سطح در دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترک حروف یدارا که ییهانیانگیم ستون هر در
 .ندارند

In each column means followed by at least a common letter are not significantly different at 5 % probability level.  
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 ،افتی کاهش بوته عملکرد یاریآب کم تنش اعمال با

 مرحله دو هر در تنش شدت شیافزا با کهیطور هب

 عملکرد کاهش شدت. بود شتریب کاهش نیا ،یدهتنش

 یدهتنش مرحله از شتریب یگلده یدهتنش مرحله در

 کاهش لیدلبه احتماالً که بود یگلده از پس روز ستیب

 بود گل سقط شیافزا و سطح واحد در گل دیتول

 از یخشک دوره بروز که است شده گزارش(. 5جدول)

 کاهش به منجر هاآن زشیر و برگ سطح کاهش قیطر

 نیا بر مؤثر یهامیآنز تیفعال افت و اهیگ یفتوسنتز منبع

 کاهش را سطح واحد در گل دیتول تیقابل و شده ندیفرآ

 و یشیرو مراحل طول در یرطوبت تنش اعمال. دهدیم

 موجب ،یرطوبت تنش با ینمو مراحل برخورد و یشیزا

 تعداد کاهش جهینت در و مذکور ندیفرآ در اختالل جادیا

 تنش اعمال با(. Rojas et al., 2002) گرددیم وهیم

 از. افتی کاهش زین وهیم وزن ،توده دو هر در یاریآب کم

 از شتریب یوانکیا توده در وهیم وزن متوسط یکیژنت لحاظ

 متوسط وزن کاهش(. Lotfi et al., 2016) بود یخاتون

 با همراه فتوسنتز کاهش لیدل به یاریآب کم اثر در وهیم

 زانیم در کاهش. باشدیم تنش اثر در هابرگ یریپ

 استفاده و تروژنین جذب و برگ سطح کاهش با فتوسنتز

 نیهمچن و شده هاسلول شدن بزرگ مانع اه،یگ توسط آن

 به الزیکربوکس فسفات سیب بولوزیر میآنز تیفعال کاهش

 شدنبسته اثر در کربن دیاکسید تبادل کاهش علت

 طرف از(. Sharma et al., 2014) دشو یم ریتفس هاروزنه

 دسترس در آب زانیم نیب یمیمستق رابطه معموالً گرید

 دارد وجود اهیگ در ییغذا عناصر جذب و اهیگ

(Pourrangbari Saghaiesh & Souri, 2018) .در کاهش 

 و تروژنین م،یکلس مخصوصا ییغذا مواد جذب زانیم

 دیتول و رشد تیفیک رب یسوئ عوارض تواندیم میپتاس

 مرحله در یآب تنش(. Souri, 2016) باشد داشته اهیگ

 اثر وهیم در سلول تعداد بر است ممکن وهیم نمو هیاول

 دهد کاهش را وهیم اندازه جهینت در و گذاشته یمنف

(Long et al., 2006 .)مواد یتقاضا حداکثر به توجه با 

 بافت رشد یرو آب کمبود وه،یم رشد مرحله در ییغذا

 عملکرد و وزن حجم، کاهش باعث و گذاشته ریتأث وهیم

 مرحله در یآب تنش(. Cui et al., 2008) دشو یم وهیم

 که نیا لیدل به. دارد ریتأث وهیم اندازه بر زین وهیم رشد

 شده یزیربرنامه یخاص وهیم تعداد یبرا قبالً اهانیگ

 در ندشو یم مواجه ییغذا مواد و آب کمبود با بودند

(. Sharma et al., 2014) ابدییم کاهش وهیم اندازه جهینت

 یدار یمعن تفاوت عملکرد لحاظ از زین هاتوده نیب

 نسبت یشتریب عملکرد یدارا یوانکیا توده و شد مشاهده

 توده شتریب عملکرد(. 1 جدول) بود یخاتون توده به

 نیا یهاوهیم شتریب وزن و وهیم تعداد لیدل به یوانکیا

تنش مرحله دو هر در یاریآب کم تنش اعمال با .بود توده

 شدت. افتی کاهش زین پسند بازار عملکرد زانیم یده

 یگلده یدهتنش مرحله در پسند بازار عملکرد کاهش

 تعداد یاریآب کم تنش شدت شیافزا با. بود شتریب

 شیافزا لوگرمیک کی ریز یهاوهیم و بدشکل یها وهیم

 نیا یهاوهیم یبازارپسند زانیم کاهش به منجر و افتی

 توده در بازارپسند عملکرد زانیم نیشتریب. شد مارهایت

 (. 1 جدول) شد حاصل شاهد ماریت در و یوانکیا

 
  خربزه آب مصرف ییکارا و وهیم تیفیک عملکرد، رشد، بر رقم و  یده تنش مرحله ،یاریآب کم اثر نیانگیم سهیمقا .1 جدول

Table 6. Mean comparison interaction effect of deficit irrigation, stage of stress and cultivar on growth, yield, fruit 
quality and water use efficiency of melon  

Accession Stress stage 
Irrigation  

levels 
(% ETc) 

Number of  
days to fruit  

ripening 

Marketable  
yield 
(kg) 

TSS  
(%) 

Vitamin C 
(mg100ml-1) 

Fruit dry matter  
percentage 

(%) 

Water use  
efficiency 
(kg/m3) 

Khatooni 

Flowering 
100 57 9.94 d 8.48 ed 1.86 c 7.29 h 32.33 ed 
80 53 7.56 f 11.05 a 1.71 f 7.92 f 31.6 e 
60 50 5.47 i 10. 23 bac 1.48 h 8.66 c 29.36 f 

20 days after  
flowering 

100 57 9.94 d 8.48 ed 1.86 c 7.29 h 32.33 ed 
80 56 8.68 e 9.14 dc 1.76 e 7.5 g 33.7 cd 
60 52 5.95 h 9.89 ed 1.63 g 8.01 f 25.63 g 

Ivanaki 

Flowering 
100 59 12.17 a 9.1 edc 1.99 a 8.01 f 38.63 b 
80 57 10.58 c 10.4 ba 1.89 b 8.86 b 43.2 a 
60 49 6.74 g 9.56 bdc 1.64 g 10.57 a 34.3 c 

20 days after  
flowering 

100 59 12.17 a 9.1 edc 1.99 a 8.01 f 38.63 b 
80 58 10.93 b 10.37 ba 1.81 d 8.26 e 41.93 a 
60 49.73 7.49 f 7.98 e 1.74 e 8.52 d 31.06 e 

 یداریمعن تفاوت گریکدی با درصد پنج احتمال سطح در دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترک حروف یدارا که ییهانیانگیم ستون هر در
 .ندارند

In each column means followed by at least a common letter are not significantly different at 5 % probability level.  
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 دنیرس تا یگلده نیب زمان مدت یکیژنت لحاظ از

 در یول بود یخاتون توده از شتریب یوانکیا توده در وهیم

 کاهش دوره نیا یاریآب کم تنش اعمال با توده دو هر

 بود شتریب یوانکیا توده در کاهش نیا که افتی

 فرار زمیمکان لیدلبه احتماالً راتییتغ نیا(. 1 جدول)

 به یخشک از فرار .باشدیم اهانیگ در یخشک از

 از قبل بلوغ مرحله به دنیرس یبرا اهیگ کی ییتوانا

 فرار گر،ید عبارت به. دشو یم گفته یخشک دنیفرارس

 و کیفنولوژ مراحل کردن یط در اهیگ کی تیقابل یعنی

 کی صورت به یخشک تنش که نیا از قبل ،یدگیرس

(. Kafi et al., 2009) دیدرآ یجد کننده محدود عامل

 تجمع و برگ تعداد کاهش با اهیگ ،یخشک تنش هنگام

 زودتر یدگیرس و تعرق کاهش یبرا یراه لن،یات ادیز

 شده گزارش(. Hakiminia et al., 2013) کند یم فراهم

 در را وهیم بلوغ از شیپ دنیرس یخشک تنش که است

 (.Rojas et al., 2002) کند یم عیتسر خربزه

تنش مرحله دو هر در یاریآب کم تنش اعمال با

 با یول افتی شیافزا محلول جامد مواد زانیم یده

 در. شد مشاهده یجزئ کاهش تنش شدت شیافزا

 شد مشاهده نیشیپ مطالعات همانند حاضر پژوهش

 زانیم یکیژنت لحاظ از یخاتون توده در شاهد ماریت که

 یوانکیا توده به نسبت یشتریب محلول جامد مواد

 مواد تجمع(. 1 جدول( )Lotfi et al., 2016) داشت

 شده رهیذخ آب زانیم کاهش و سلول در محلول جامد

 دیاس کیآبسز هورمون دیتول شیافزا لیدل به وهیم در

 یخشک طیشرا در یاسمز لیپتانس کاهش بر غلبه و

 یامطالعه در(. Long et al., 2005) باشدیم

Barzegar et al. (2011) علت به که دادند گزارش 

 نسبت شیافزا و وهیم توسط یافتیدر آب زانیم کاهش

 جامد مواد زانیم وه،یم خشک ماده جهینت در و قند

-یم شیافزا یخشک تنش تحت خربزه وهیم در محلول

 لیدال از یکی که کردند انیب نیهمچن هاآن. ابدی

 جامد مواد جهینت در و ساکارز مقدار شیافزا یاصل

 میآنز تیفعال کاهش لیدل به یآب تنش در محلول

 و گلوکز به را ساکارز نورتازیا میآنز. است نورتازیا

 ساکارز قند تجمع از و کند یم هیتجز فروکتوز

 محلول جامد مواد زانیم شیافزا. کند یم یریجلوگ

 تعداد کاهش لیدل به تواندیم یآبکم طیشرا تحت

 نسبت شیافزا جهینت در و گل زشیر اثر در وهیم

 در(. Pew et al., 1983) باشد وهیم به دراتیکربوه

 دو در محول جامد مواد زانیم نیشتریب حاضر مطالعه

 طیشرا با یگلده یدهتنش مرحله در خربزه، توده

 لیدل(. 1 جدول) بود یآب ازین درصد 00 یاریآب

 به نسبت ماریت نیا محلول جامد مواد ینسب شیافزا

 به وهیم تعداد کاهش لیدل به احتماال مارهایت ریسا

 ریسا به نسبت اه،یگ یگلده مرحله در تنش علت

 محلول جامد مواد زانیم در یجزئ کاهش. بود مارهایت

 تنش شدت لیدل به احتماالً دتریشد تنش طیشرا در

 نیا در. است ماریت نیا در فتوسنتز زانیم کاهش و باال

 یبحران دوره طول در یکمتر التیآسم زانیم طیشرا

 جامد مواد جهینت در دهیرس هاوهیم به قند تجمع

 .ابدییم تجمع ترمیمال تنش به نسبت یکمتر محلول

 اظهار که Fabeiro et al. (2002) گزارش با ما جینتا

 دنیرس و وهیم لیتشک مرحله در یآبکم تنش داشتند

 خربزه در محلول جامد مواد بهبود باعث وهیم

بر  یمبن زین یگزارشات .داشت مطابقت گردد، یم

 تحت یرانیا یهامواد جامد محلول در خربزه شیافزا

 ;Delshad et al., 2013) دارد وجود یاریآب کم طیشرا

Heydarian et al., 2017; Lotfi et al., 2016.) 

 و داشت دار یمعن تفاوت هاتوده نیب وهیم تهیدیاس

 یخاتون توده به نسبت یشتریب pH از یوانکیا توده وهیم

 وهیم pH زانیم یاریآب کاهش با(. 2 شکل) بود برخوردار

 وهیم یآل یدهایاس نیترمهم از(. 5 شکل) افتی شیافزا

 دیاس ک،یاگزال دیاس ک،یدسوکسنیاس به توانیم خربزه

 دهایاس نیا زانیم که کرد اشاره کیمال دیاس و کیتریس

 یبستگ وهیم بلوغ و رشد مرحله و فصل اه،یگ پیژنوت به

 موازات به(. Beaulieu et al., 2007; Kader, 2008) دارد

 دنیرس یط در محلول یهادراتیکربوه در راتییتغ

(. Beaulieuet al., 2003) کند یم رییتغ زین pH وه،یم

 شیافزا باعث یخشک تنش از یناش شده جادیا ادیز یدما

 سوبسترا عنوان به یآل یدهایاس نیبنابرا د،شو یم تنفس

 باعث امر نیا هک کنندیم شرکت یتنفس دهیپد در

 Munger) گرددیم یخشک تنش اثر در تهیدیاس شیافزا

et al., 1991.) Lotfi et al. (2016) تنش اثر مطالعه با 

 در خربزه وهیم تهیدیاس شیافزا شاهد خربزه یرو یآبکم

 .شدند تنش طیشرا
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  خربزه وهیم تهیدیاس بر یاریآب کم اثر نیانگیم سهیمقا . 5 شکل

Figure 1. Mean comparison effect of deficiet irrigation on fruit acidity of melon 
 

 
 خربزه وهیم تهیدیاس بر توده اثر نیانگیم سهیمقا .2 شکل

Figure 2. Mean comparioson effect of accession on fruit acidity of  melon  
 

 در یاریآب کم تنش شدت شیافزا با توده دو هر در

 افتی کاهش وهیم ث نیتامیو زانیم ،مرحله دو هر

 که است شده گزارش نیشیپ مطالعات در(. 1 جدول)

 آب در محلول اندیاکس یآنت کی دیاس کیآسکورب

 تیسم چرخه در هیاول یسوبسترا عنوان به و است

 نیهمچن و کند یم تیفعال دروژنیه دیپراکس ییزدا

 ،یسلول میتقس مانند اهیگ نمو و رشد یندهایفرا در

 دارد نقش ینمو یندهایفرا گرید و وارهید توسعه

(Ashraf, 2010 .)طول در خربزه یرو یآبکم تنش 

 را ث نیتامیو زانیم یتوجه قابل طور به وهیم رشد دوره

 ,.Sharma et al., 2014; Zeng et al) دهدیم کاهش

 یهمخوان حاضر قیتحق از حاصل جینتا با که( 2009

 .دارد

 زانیم از مرحله دو هر در یاریآب کم تنش اعمال با

 از یوانکیا توده(. 5 جدول) شد کاسته وهیم گوشت

 به نسبت یباالتر وهیم گوشت درصد از یکیژنت لحاظ

(. Lotfi et al., 2016) بود برخوردار یخاتون توده

 کاهش باعث اهیگ تورژسانس کاهش با یاریآب کم

ید انیجر کاهش و هاسلول توسعه و رشد زانیم

 دشو یم یسلول یغشا از هادراتیکربوه و دکربنیاکس

 ,.El-hady et al) گذاردیم اثر مقصد -منبع روابط بر و

 جذب کاهش موجب نیهمچن آب کمبود(. 2006

 شدن بزرگ مانع زین تروژنین کمبود و شده تروژنین

 طیشرا تحت هاوهیم اندازه رو نیا از دشو یم هاسلول

(. Reddy et al., 2004) ابدییم کاهش یاریآب کم

 ریتأث تحت علتبه است ممکن زین وهیم اندازه کاهش

 نزمخ قدرت کاهش پرورده، مواد نیتأم گرفتنقرار

 نیب یفضا اندازه کاهش ،یفتوسنتز مواد جذب یبرا
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 تنش اثر در وهیم رشد دوره کاهش نیهمچن و یسلول

 طیشرا در(. Barzegar et al., 2011) باشد یخشک

 و رشد ازین مورد آب زانیم افتیدر با اهیگ ،شاهد ماریت

 خود یهاوهیم الدهیا رشد تا را خود یسلول میتقس

 به بسته اهیگ ازین مورد آب کاهش با یول داده ادامه

. است افتهی کاهش هاوهیم نمو و رشد ،یدهتنش زمان

 ییغذا عناصر یکاف ریمقاد جذب به منجر یکاف یاریآب

 فتوسنتز انجام به  منجر که شده برگ و شهیر در

 گرددیم اهیگ در یآل ماده دیتول و تینها در و متعادل

(Souri, 20016 .)در وهیم گوشت درصد زانیم نیکمتر 

 درصد 10 با یاریآب و یگلده مرحله در یاریآب کم ماریت

 تنش که نیا به توجه با. شد مشاهده اهیگ یآب ازین

 بر است، شده اعمال وهیم نمو هیاول مرحله در یاریآب کم

 اندازه جهینت در و گذاشته یمنف اثر وهیم سلول تعداد

 ,.Long et al) است افتهی کاهش یریچشمگ طوربه وهیم

 یرو یاریآب کم تنش اثر یبررس با یپژوهش در (.2006

 یخشک تنش که شد گزارش یرانیا خربزه توده چند

 Heydarian et) دیگرد وهیم گوشت درصد کاهش باعث

al., 2017.) 

 درصد زانیم تنش شدت شیافزا با توده دو هر در

 درصد زانیم نیشتریب. افتی شیافزا وهیم خشک ماده

 و یگلده مرحله در تنش طیشرا در وهیم خشک ماده

 یوانکیا توده در و اهیگ یآب ازین درصد 10 با یاریآب

 لحاظ از هاتوده نیب تفاوت(. 1 جدول) شد مشاهده

 بافت در تفاوت لیدل به احتماال خشک ماده درصد

 و دتریشد به توجه با. است خربزه توده دو نیا وهیم

 درصد 10 با یاریآب ماریت در یاریآب کم بودن تریطوالن

 شدن همزمان نیهمچن و یگلده مرحله در یآب ازین

 شیافزا نیا وه،یم رشد هیاول مراحل با یاریآب کم اعمال

 ریسا به نسبت وهیم خشک ماده درصد در ینسب

 اهیگ دسترس در آب چه هر. است هیتوج قابل مارهایت

 شده کاسته اهیگ یهااندام آزاد آب زانیم از شود کمتر

 به و ماندیم یباق اهیگ در آزاد ریغ صورت به آب و

 به خشک وزن نسبت و شده افزوده خشک وزن زانیم

 امر نیا قتیحق در. ابدییم شیافزا اندام ای آب زانیم

 تنش به اهیگ مقاومت و یاسمز فشار شیافزا جهت در

 ,Ascher & Cumming) ردیگیم صورت یخشک

 یهاافتهی با حاضر پژوهش از حاصل جینتا(. 1991

Delshad et al. (2013) خشک ماده شیافزا بر یمبن 

 .دارد یهمخوان یاریآب کم طیشرا در خربزه وهیم

. بود متفاوت توده دو آب مصرف ییکارا راتییتغ

 ازین درصد 00 با یاریآب کم اعمال با یوانکیا توده در

 افتی شیافزا آب مصرف ییکارا مرحله دو هر در یآب

 آب مصرف ییکارا دتر،یشد یاریآب کم اعمال با یول

 شدت شیافزا با یخاتون توده در. افتی کاهش

 کاهش آب مصرف ییکارا ،یگلده مرحله در یاریآب کم

 تعداد کاهش و گل سقط آن علت احتماال که افتی

 در. است یوانکیا توده به نسبت توده نیا شتریب وهیم

 درصد 00 با یاریآب طیشرا در یاریآب کم دوم مرحله

 نیشتریب به یخاتون توده آب مصرف ییکارا ،یآب ازین

 به دتریشد یاریآب کم اعمال با و دیرس خود سطح

 ییکارا زانیم نیکمتر. دیرس خود زانیم نیکمتر

 در یاریآب کم اعمال با توده، دو هر در آب مصرف

 10 با یاریآب با همراه یگلده از پس روز ستیب مرحله

 ،یاریآب سطوح تمام در. شد حاصل یآب ازین درصد

 یخاتون توده از شتریب یوانکیا توده آب مصرف ییکارا

 که گرفت جهینت نیچن توانیم لذا(. 1 جدول) بود

 در یبهتر تیوضع یدارا که نیا بر عالوه یوانکیا توده

 ییکارا نظر از بود، یعملکرد و یرشد یهاشاخص

 به نسبت و است یبهتر تیوضع یدارا زین آب مصرف

 شده گزارش. است ترمقاوم یآبکم به یخاتون توده

 مصرف ییکارا بر یخشک تنش ریتأث شدت که است

 یکیفنولوژ مرحله ،یاهیگ گونه همچون یعوامل به آب

 Keshavarsاست وابسته تنش شدت و تنش با مواجهه

et al., 2012; Kumari, 1988)  .)با یامطالعه در 

 خربزه یهاتوده یبرخ یرو یاریآب کم تنش اثر یبررس

 زانیم یاریآب کم شدت شیافزا با که شد گزارش یرانیا

 مطالعه نیا در. افتی شیافزا آب مصرف ییکارا

 ییکارا لحاظ از زین یبررس مورد خربزه یها توده

 Heydarian) بودند یدار یمعن تفاوت یدارا آب مصرف

et al., 2017.) 

 

 یکل یریگجهینت

 یفیک و یکم یهاشاخص نظر از خربزه توده دو نیب

 یدارا یوانکیا توده و شد مشاهده یدار یمعن تفاوت

. بود یخاتون توده به نسبت یشتریب تیفیک و عملکرد
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 10 به اهیگ یآب ازین درصد 500 از یاریآب کاهش

 کاهش موجب یدهتنش مرحله دو هر در درصد

 00 با یاریآب طیشرا در یول شد عملکرد ریچشمگ

 و داشتن یمحسوس کاهش عملکرد یآب ازین درصد

 شیافزا زین آب مصرف ییکارا یوانکیا توده در یحت

 جامد مواد زانیم طیشرا نیا در نیهمچن. افتی

 خربزه وهیم تیفیک در مهم یفاکتور که محلول

 یطرف از. دیرس خود سطح نیباالتر به رودیم شمار به

 فصل یط در خربزه بوته مداوم یگلده به توجه با

 درصد 00 با یگلده مرحله در یاریآب کم اعمال رشد،

 از بوته، یهاوهیم تعداد نمودن لیتعد با یآب ازین

 و زمانبر یامر که خربزه بوته تراش انجام ضرورت

 شنهادیپ مجموع در. کند یم یریجلوگ است برنهیهز

 با یاریآب انجام یآبکم بحران به توجه با که دشو یم

 به اهیگ یگلده مرحله در یآب ازین درصد 00 نیتام

 . ردیگ قرار استفاده مورد تواندیم کارآمدتر ماریت عنوان

 

 یسپاسگزار

 نیا از یمال یهاتیحما جهت به زنجان دانشگاه از

 .گرددیم یقدردان و تشکر ،پژوهش
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