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چکیده
 آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال،به منظور بررسی سازگاری پیوندک خربزه خاتونی روی پایههای کدو
Rout Power, ES 900, RZ 12, ، هفت رقم پایه مختلف کدو. در ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی دانشگاه تهران انجام شد1396 زراعی

. در این پژوهش بهکار گرفته شدند، همراه با گیاه شاهد (خربزه خاتونی) و پیوندک خربزه خاتونیNongwoo 01, RZ 6, Shintozwa, PS580
 عملکرد میوه، مطابق با نتایج. عملکرد و کیفیت میوه خربزه خاتونی مورد ارزیابی قرار گرفت،میزان سازگاری این پایهها براساس الگوی رشد
 بیشترین. بودRZ6  وES  بیشترین عملکرد وزن میوه به ترتیب متعلق به پایههای.بطور معنیداری تحت تاثیر پایه و سازگاری پیوند قرار گرفت
 میزان. گزارش شدShintozwa  و بیشترین میزان مواد جامد محلول در پایهShintozwa  وRout Power تعداد میوه در بوته در پایههای
Nongwoo 01  بیشترین میزان شیره خام در روز از پایهی.هدایت الکتریکی شیره خام گیاهان پیوندی نسبت به گیاهان غیرپیوندی بیشتر بود

 بود که نسبت به سایر پایهها و شاهد تفاوت معنیدارNongwoo 01  بیشترین درصد ماده خشک ریشه متعلق به پایه سازگار.جمعآوری شد
 این تفاضل قطر در پایه ناسازگار. با افزایش تفاضل قطر محل پیوند با قطر پایه و پیوندک بود، اولین عالمت ناسازگاری مورفولوژیکی.نشان داد
Rout  وShintozwa  پایههای، بر اساس نتایج پژوهش حاضر. به طور معنیداری بیشتر بودNongwoo 01 در مقایسه با گیاه سازگارPS 580

. را میتوان بعنوان پایههای مناسب و سازگار برای پیوند خربزه خاتونی معرفی نمودPower
. سازگاری، قطر محل پیوند، عملکرد، خربزه خاتونی، پیوندک، پایه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the compatibility of the melon (khatooni) scions on different cucurbit rootstocks, a field
experiment was conducted based on a complete blocks design with three replications in Horticultural Science
Research Station of University of Tehran during 2017. Seven different rootstocks named as Rout Power, ES 900,
RZ12, Nongwoo 01, RZ6, PS580, Shintozwa and additionally control rootstock (Khatooni) and Khatooni as scion
were used in the current research. Compatibility these rootstocks evaluated based on plant growth pattern,
performance and fruit quality of Khatooni melon. The highest fruit yield obtained on RZ6 and ES rootstocks,
respectively. Large number of fruit per plant was observed on Shintozwa and Rout Power rootstocks, respectively
and the highest total soluble solids was found on Shintozwa rootstock. Electrical conductivity of raw sap was higher
in the grafted plants compared to non-grafted plants. Maximum amount of raw sap per day was collected from
Nongwoo 01 rootstock. Maximum percentage of root dry weight was found on the Nongwoo 01 as compatible
rootstock which was significantly higher than other grafted rootstocks and control. The first morphological signs of
incompatibility were detected by increasing the diameter difference between grafting union and rootstock or scion.
This diameter difference was significantly higher for PS580 as incompatible rootstock compared to Nongwoo 01 as
compatible rootstock. Based on the results, Shintozwa and Rout Power rootstocks could be recommended as
appropriate and compatible rootstocks for the khatooni melon.
Keywords: Compatibility, grafted union diameter, Khatooni melon, rootstock, scion, yield.
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مقدمه
کشت و پرورش سبزیهای پیوندی در خانواده
کدوئیان روش نوینی است که بطور گسترده در
کشورهای چین ،کره ،کشورهای حاشیه مدیترانه و
کشورهایی از اروپا در حال انجام است .هدف اصلی از
عمل پیوند ملونها کنترل تنشهای زیستی و غیر
زیستی میباشد که مهمترین آنها کنترل بیماریهای
فوزاریومی و دیگر بیماریهای خاکزاد میباشد
( Cohen et al., 2002; Traka-Mavrona et al., 2000
 .)& Nisini et al., 2002خربزه خاتونی از گیاهان مهم
جالیزی است که بوته با رشد متوسط و میوههایی با
کیفیت مطلوب و قند باال تولید میکند ،از طرفی ،این
گیاه حساسیت زیادی به عوامل بیماریزای خاکزاد
(بوتهمیری) دارد که امر پیوند درصد تلفات را تا حد
زیادی کنترل میکند ) .(Kashi et al., 2008پیوند
ملونها روی کدوها عالوه برایجاد مقاومت به
بیماریها ،باعث بهبود مقاومت گیاه به تنشهای
محیطی مثل شوری ،کمآبی و دمای پایین خاک
میشود ( .)Oda, 2002; Rivero et al., 2003افزایش
عملکرد گیاهان پیوند شدهی هندوانه در مزرعه 25
الی  % ۳0گزارش شده است ،اما ناسازگاری و دالیل
ایجاد آن در طی عمل پیوند بین پایه و پیوندک اگر به
موقع تشخیص داده نشود خسارات زیادی را به تولید
کننده تحمیل مینماید .تحقیقات پیوند ملونها بر
کدوها نتایج متفاوتی را از نظر میزان علکرد کمی و
کیفی ،همچنین باال بردن مقاومت گیاه پیوندک به
تنشها نشان داده است ( ;Edestein et al., 1999
 .)Traka-Mavrona et al., 2000اما مکانیسمی که
طی سازگاری و ناسازگاری پیوند در بطن گیاه رخ می
دهد هنوز مبهم و ناشناخته است (Lee, 1994; Lee
) .& Oda., 2003بعالوه ایجاد مقاومت به بیماریها و
عملکرد گیاه پیوندی بستگی به سازگاری و ناسازگاری
پایه و پیوندک ،شرایط محیطی و روش کشت دارد
( .)Andrews & Marquez, 1993; Lee, 1994از
طرفی پیوند ملون روی کدو بعلت سیستم گسترش
باالتر و ریشههای قطورتری که دارد باعث تقویت ریشه
در کارایی جذب آب و امالح معدنی میشود این در
حالیست که ریشه ملونها بسیار ظریفتر از کدوها

بوده و عمق نفوذ ریشه ملون خیلی کمتر از کدو است
بهمین دلیل در شرایط تنش خشکی حساستر از کدو
میباشد .همچنین پایه کدو باعث افزایش هورمونهای
رشدی شده که باعث افزایش عملکرد و کنترل
بیماریها میشود (.)Lee, 1994; Lee & Oda, 2003
پیوند خربزه روی کدوها باعث افزایش فعالیتهای
فتوسنتزی ،تغذیه و عملکرد باالتر گیاه پیوند شده بر
پایه هیبرید کدو در شرایط تنش شوری شد
( Rouphael et al., 2012; Eslamboly & Wahab,
 .)2014در پژوهشی مبنی بر بررسی اثر شوری بر
صفات رویشی ،زایشی و کیفی میوه ملونهای پیوندی
بر پایه هیبرید کدو انجام شد .نتایج تفاوت معنی داری
در صفات سطح برگ ،تعداد شاخهها ،تعداد برگ ،طول
شاخه اصلی ،تعداد میوه ،قند میوه ،وزن تر و خشک
بوته ،عملکرد و بازارپسندی میوهها بین گیاهان
پیوندی و غیرپیوندی نشان داد و گیاهان پیوندی از
صفات رویشی و زایشی بهتری برخوردار بودند .در اثر
پیوند هندوانه بر پایههای کدو ،کیفیت میوه کاهش
یافت ،ولی اثر مثبت بر عملکرد میوه داشت ( Chouka
 .)& Jebari, 1999در خیارهای پیوند شده بر کدو،
صفات کیفی نظیر طعم و مزه کمتر تحت تاثیر پایـهها
قرار گرفت ،ولی در هندوانه و خربزه ،پایههای مختلف
کدو اثرهای متفاوتی بر محتوای مواد جامـد محلول
میوه داشت ( .)Traka-Mavrona et al., 2000در طی
عمل پیوند سیستم آوندی به شکلی کامال اختصاصی
تکامل و توسعه پیدا میکنند که شامل بافت
پارانشیمی چوب و آبکش میباشند .تحقیقات متعددی
نشان داده که تغییرات آناتومیک در ساختار اندامهای
پیوندی رخ میدهد که شامل از بین رفتن الیه های
سلولی در محل پیوند ،چسبندگی و پیوستگی بین
سلولهای پایه و پیوندک ،ایجاد کالوس (بافت تمایز
نیافته) در محل پیوند و ایجاد بافت پارانشیمی تمایز
نیافته ،در مرحله بعد تکامل سیستم آوندی چوب و
آبکش که اصطالحا پل پیوندی گویند که برای تبادالت
آب و مواد غذایی ایجاد میشود ( ;Moor, 1984
.)Hartman et al., 1997; Pina & Pilar Errea, 2005
سازگاری در امر پیوند وابسته به سرعت باالی ترمیم
بافت و تشکیل سریع سیستم آوندی چوب و آبکش در
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محل پیوند بین سیستم آوندی پایه و پیوندک و ادامه
رشد ریشه و شاخساره میباشد (.)Aloni et al., 2008
اما اگر بین دو بافت پایه و پیوندک ناسازگاری ایجاد
شود ،بافت کالوس ایجاد شده در محل پیوند بصورت
اختصاصی به سمت ایجاد پل پیوندی نرفته و
پارانشیمی باقی میماند .به این دلیل در محل پیوند
برجستگی تومور مانند تشکیل میشود که سرعت رشد
باالتری نسبت به بخشهای دیگر ساقه و گیاهان
پیوندی سازگار دارد .گاها در شرایط یکسان و مساعد
محیطی در برخی نشاها ناسازگاری رخ میدهد و دلیل
آن هنوز مشخص نیست .در هر صورت مکانیسم
توضیح داده شده کامال شناخته شده نیست و اطالعات
ما در زمینه علل سازگاری و ناسازگاری پیوند در
کدوئیان کم بوده و نیازمند کارهای تحقیقاتی بیشتری
است .از آنجایی که اخیرا کشت و پرورش گیاهان
پیوندی کدوئیان در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه ،جایگاه ویژهای پیدا کرده است ،بررسی و یافتن
عوامل موثر در سازگاری پیوند و علل اثیرگذار در
ایجاد ناسازگاری پیوند و در مرحله بعد کنترل عوامل
سو در مراحل ابتدایی تولید گیاهچه پیوندی و قبل از
انتقال نشا پیوندی به مزرعه ،موضوعی بسیار مهم در
کاهش تلفات ناشی از ناسازگاری می باشد تا با
شناخت عوامل نامساعد و کنترل آن ،از بروز آن
جلوگیری شود .بنابر موارد مذکور ،در این پژوهش
سازگاری و ناسازگاری پیوندک خربزه خاتونی روی
پایههای مختلف کدو مورد مقایسه قرار گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش در بهار سال زراعی  1۳96در ایستگاه و
گلخانههای تحقیقاتی گروه مهندسی علوم باغبانی و
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فضای سبز دانشگاه تهران ،واقع در محمد شهر کرج
انجام شد .گیاهانی که به عنوان پایه در این تحقیق
استفاده شدند ،شامل هفت رقم کدو به نامهای Rout
.Power, ES 900, RZ 12, Nongwoo 01, RZ 6,
 Shintozwa, PS580و شاهد که خود پایه بذری خربزه
خاتونی بود .دلیل بهکاربردن پایههای کدو :پررشد بودن
پایههای کدو ،ریشه قدرت جذب آب و امالح بهینه تر از
ریشه خربزه دارد و حساسایت ریشه به بیماریها و تنش-
های زیستی و غیرزیستی کمتر از خربزه است .مشخصات
کامل پایهها در جدول  1ذکر شده است.
از گیاه خربزه ،رقم "خاتونی" با نام علمی
( )Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooniنیز
بهعنوان پیوندک و شاهد استفاده شد و روی پایههای
کدو پیوند زده شد.
تولید نشای پیوندی و غیرپیوندی

در دهم اردیبهشتماه  1۳96بذرهای پایه کدو در سینی
کشت  72سلولی با بستر کوکوپیت و پرلیت با نسبت
حجمی  1:9کشت شد و در تاریخ سیزده اردیبهشتماه
 1۳96بذرهای پیوندک در سینیهای  72سلولی با بستر
مشابه کشت شدند (با توجه به سرعت رشد باالی کدوها،
و اینکه اندازه قطر پیوندک باید بسیار کوچکتر از پایه
باشد ،بذر پایه چند روز زودتر از پیوندک کشت شد) .بعد
از کاملشدن عملیات کاشت بذر و آبیاری ،سینیهای
نشا به گلخانۀ شیشهای با نور کافی و طبیعی ( 10الی 15
هزار لوکس) ،دمای  25-27درجه سلسیوس (روز)-20 ،
 18درجه سلسیوس (شب) منتقل و روزی یک نوبت
آبیاری شدند .گیاهچهها بطور متوسط پس از دوهفته بعد
از کاشت آماده جهت عمل پیوند زدن بودند ( Salehi et
.)al., 2009

جدول  .1شناسنامه بذرهای پایه و پیوندک
Table 1. Seed originality of rootstock and scion.
Country Producing
Japan
Netherlands
Netherlands
South Korea
Netherlands
South Korea
Japan
Netherlands

Company
SAKATA
ERGON
RIJK ZWAAN
NONGWOO BIO
RIJK ZWAAN
NONGWOO BIO
TAKII SEED
ROSSEN SEED

Scientific name
Cucurbita pepo
Cucurbita. sp
Cucurbita maxima× C.moschata
Lagenaria siceraria
Cucurbita maxima× C.moschata
Cucurbita maxima× C.moschata
Cucurbita pepo
Cucumis melo

Cultivar
)RoutPower. (R.P
)ES 900. (ES
)RZ12. (RZ12
)Nongwoo 01. (Nogw
)RZ6. (RZ6
)Shintozwa. (Sh
)PS 580. (PS
)Melon (Control). (Kh
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عملیات پیوند و انتقال نشاها به زمین اصلی

پیوند گیاهچهها در تاریخ بیست و نه اردیبهشت ماه
سال  1۳96در گلخانه سبزیکاری ،بصورت پیوند
نیمانیم جهت پیوند خربزه خاتونی روی پایههای
کدو انجام شد .جهت انجام عمل پیوند ،گیاهچه پایه
از قسمت فوقانی برگ لپهای با حفظ یک برگ
لپه ای بصورت مورب با تیغ برش داده شد ،بهطوری
که مریستم انتهایی (نقطه رشد) قطع شد .گیاهچه
پیوندک نیز ،از یک سانتی متر زیر برگ لپهای
بصورت اریب برش داده شده و دو سطح برش داده
شده توسط قیم و گیره روی هم ثابت نگه داشته
شد .بیست روز پس از انجام عملیات پی وند ،نشاها
(در مرحله چهار برگی) به زمین اصلی واقع در
ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی دانشگاه تهران واقع
در محمد شهر کرج ،منتقل و در قالب طرح
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در  18ردیف
کشت شدند .فاصله بین بوتهها  60سانتی متر و
فاصله بین دو ردیف  1/5متر و فاصله بین بلوکها
یک متر درنظر گرفته شد  .هر بلوک مشتمل بر 12
کرت سه ردیفه (دو ردیف حاشیه و یک ردیف
آزمایشی ) بود که در مجموع هر بلوک  12کرت
آزمایشی به ابعاد  4/5متر در  6متر ( 27مترمربع)
را در خود جای داده بود .عملیات آبیاری قطرهای
بالفاصله پس از کاشت صورت گرفت .ویژگی خاک
مزرعه در جدول  2آمده است .در طول دوره رشد
کلیه عملیات داشت از جمله آبیاری منظم دو الی
سه روز یکبار ،مبارزه با علف های هرز از طریق
وجین دستی و علفکش های شیمیایی (پاراکوات در
مرحله  7برگی به غلظت دو در هزار) ،مبارزه با
بیماری سفیدک با استفاده از سمپاشی (کاپتان ،یک
و نیم گرم در لیتر) و دیگر مراقبت ها بطور منظم
انجام گرفت.
ارزیابی صفات در دوره رشد رویشی و زایشی

اولین برداشت میوه در تاریخ دوم شهریور (نه هفته
پس از انتقال به زمین) از بوتههای پیوندی و
غیرپیوندی جهت بررسیهایی بر عملکرد و اجزا آن و
کیفیت میوه صورت گرفت .برداشت میوهها زمانی

انجام شد که فاکتورهای رسیدن (رنگ میوهها طالیی
شده ،خطوط روی میوه کشیده و براق شده ،دمگل
خشک شده و سایز میوه بازارپسند شده) بصورت
یکسان ایجاد شد .برای بررسی وضعیت تیمارهای
آزمایشی و پی بردن به اثر پایههای کدو بر صفات
سازگاری و ناسازگاری و صفات فیزیولوژیکی رشد
رویشی ،زایشی و کیفی گیاهان پیوندی مورد ارزیابی
قرار گرفتند.
صفات رویشی و عملکردی

برای اندازهگیر ی قطر ساقه ،قطر محل پیوند ،قطر
یک سانتی متر باالی محل پیوند و یک سانتیمتر
پایین محل پیوند با کولیس دیجیتال در سه مرحله
از رشد (چهار هفته پس از انتقال نشا به زمین ،هشت
هفته پس از انتقال نشا به زمین و  12هفته پس از
انتقال نشا به زمین) اندازهگیری شد .برای برآورد
درصد ماده خشک بوته ،ریشه و برگ ،وزن تر بوته،
برگ و ریشه اندازهگیر ی شد و سپس به مدت 72
ساعت در آون در دمای  75درجه سلسیوس خشک
شدند و درصد ماده خشک از فرمول زیر محاسبه
گردید (.)Hejaze et al., 2004
وزن خشک نمونه
= درصد ماده خشک
×100
وزن تر نمونه تر
سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازهگیری
سطح برگ ) (Delta T, Englandبصورت میانگین
تک برگ (برگ های گره پنجم تا دهم از هر بوته) بر
حسب سانتی متر مربع محاسبه گردید .برای ارزیابی
عملکرد در واحد بوته و در هکتار ،محصول هر بوته
بطور جداگانه جمع آوری گردید و در پایان فصل،
وزن میوه ها ،تعداد میوه و عملکرد در واحد بوته و
در هکتار و درصد میوه های بازارپسند (میوههای با
وزن باالی یک کیلوگرم و فرم متناسب ،بازار پسند
تلقی می شوند) در هکتار برآورد شد .برای برآورد
درصد ماده خشک ،وزن تر میوه اندازه گیری شد و
سپس به مدت  72ساعت در آون در دمای 75
درجه سلسیوس خشک شدند و درصد ماده خشک
محاسبه گردید .ضخامت پوست با کولیس دیجیتال
اندازهگیری شد.

451

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،52شمارة  ،2تابستان 1400

جدول  -2تجزیه خاک مزرعه تحقیقاتی محل اجرای آزمایش.
Table 2- Analysis of soil of the experimental farm site.
pH
8.1

EC
)(dSm-1
2.71

N total
)(%
0.081

Organic Matter
)(%
0.77

P
)(ppm
6.13

صفات کیفی :اسیدیته ( )pHآب میوه درصد و
اسیدیته قابل تیتراسیون ()TA

عصاره چهار میوه از یک تیمار با استفاده از دستگاه
آب میوهگیری استخراج شد .پس از عبور دادن از
صافی ،پی اچ عصاره میوهها با استفاده از پی اچ متر
دیجیتال اندازهگیری شد .برای تعیین میزان اسیدیته
کل میوه ،از روش تیتراسیون با سود نرمال استفاده
شد و از روی میزان سود مصرفی مقدار اسیدیته قابل
تیتراسیون بر اساس اسید غالب میوه محاسبه شد
(.)Mostofi & Najafi, 2005
اندازهگیری شیره خام و مواد جامد محلول کل ()TSS

جهت برآورد میزان شیره خام ،طوقه از ده الی پانزده
سانتیمتری باالی سطح زمین برش داده شد و بخش
تحتانی ساقه داخل ظرف مدرج قرار داده و  24ساعت
بعد ،میزان حجم شیره خام استخراج شده از ساقه
اندازهگیری شد .ای سی و پی اچ شیره خام با دستگاه پی
اچ متر و ای سی سنج برآورد شد .برای اندازهگیری میزان
درصد مواد جامد محلول از عصاره صاف شده میوهها
استفاده شد و توسط دستگاه رفرکتومتر
()Refrectometer, Model ATAGOBrix0-62%: USA
دستی برحسب درجه بریکس اندازهگیری شد.
سفتی بافت میوه

مقدار استحکام بافت میوه ،با استفاده از دستگاه فشارسنج
) (Penetrometerو با بالنچر )( (Blancherقسمتـی که در
گوشت میوه فرو برده میشود) با سطح مقطع 0/8
سانتیمتر ،استحکام میوه اندازهگیری شد .اعداد میانگین
به دست آمده بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع،
میزان استحکام میوة رسیده را نشان میدهند.
تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSS 22انجام
شد و مقایسه میانگین بین صفات با استفاده از آزمون

K
)(ppm
146

Fe
)(ppm
53.7

Cu
)(ppm
1.12

Zn
)(ppm
81.1

Mn
)(ppm
27.3

Soil Texture
Loam Clay

چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد انجام گرفت.
آزمایش طی دو سال متوالی تکرار شد و به جهت عدم
وجود تغییر زیاد ،در این گزارش دادههای سال دوم مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج و بحث
صفات کمی

براساس نتایج بدست آمده ،گیرایی پیوند بطور نسبی
بین پایههای مختلف (تیمارها) حدود  90درصد بود.
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )۳نشان داد اثر پایههای
مختلف روی میانگین وزن تک میوه ،عملکرد بوته،
تعداد میوه در بوته ،عملکرد در هکتار ،حجم شیره
خام ،ای سی شیره خام ،پی اچ شیره خام و سطح برگ
در سطح احتمال یک درصد ( )P<0/01معنیدار بود
(جدولهای  ۳و .)4
صفات کیفی

نتایج تجزیه واریانس (جدولهای  6و  )5نشان داد،
پایه کدو اثر معنی داری در سطح  1درصد بر صفاتی
چون ،طول میوه ،عرض میوه ،وزن بذر ،ضخامت
پوست ،قند میوه ،اسیدیته عصارهی میوه ،درصد وزن
خشک میوه ،درصد وزن خشک پیکره رویشی ،درصد
وزن خشک برگ و درصد وزن خشک برگ داشت ،اما
بر صفت سفتی بافت میوه اثر معنیداری نداشت
(جدول  .)5استفاده از تکنیک پیوند در کدوئیان
سبب افزایش عملکرد گیاه نسبت به گیاهان
غیرپیوندی می شود ).(Akbari, 2001
جدول  7نشان داد تفاضل قطر محل پیوند در پایه
 PS 580در مراحل رشدی نسبت به قطر پایه و پیوندک
نسبت به سایر گیاهان پیوندی تفاوت معنیداری داشت.
با قطورتر شدن قطر محل پیوند ،میزان ناسازگاری تشدید
شد که در نهایت بر عملکرد رویشی و زایشی اثر سو
داشت .در حالیکه در پایههای سازگار  RZ 12تفاضل قطر

فرشتیان و همکاران :ارزیابی مقدماتی سازگاری ،رشد و عملکرد پیوندک خربزه خاتونی ...

452

پایه و پیوندک بسیار کمتر بود که این نشانه سازگاری
پیوند بوده و بروی تمام صفات رشدی و عملکردی گیاه
اثر مثبت نشان داد .اندازهگیری قطر محل پیوند و مقایسه
آن با قطر پایه و پیوندک ،نشاندهنده واکنش سازگاری و
ناسازگاری ترکیب پیوندی است ( Edelstein et al.,
 .)2004بیشترین تفاضل قطر محل پیوند متورم شده در
پایه  PS 580در مراحل رشدی نسبت به سایر پایه ها،
نشانه ناسازگاری قطعی پایه است .این پایه ،در کلیه
مراحل رشدی نسبت به سایر پایهها بسیار ضعیف عمل
کرده است و بر تمام صفات رشدی و عملکردی گیاه اثر
منفی گذاشت .پاسخ گیاهان به سازگاری و ناسازگاری در
پیوند ،ناشی از بازخورد آناتومیک و بیوشیمیایی گیاه در
شرایط محیطی یکسان میباشد .موفقیت پیوند و بروز
ناسازگاری و ناسازگاری ،طی مراحل مختلفی جهت
بازیابی سیستم آوندی پایه و پیوندک رخ میدهد
(.)Hartman et al., 1997; Rivero et al., 2006
ناسازگاری میتواند ناشی از عوامل محیطی ،ژنتیکی و

فیزیولوژیکی بوجود بیاید .در مراحل ابتدایی انجام پیوند،
سلولهای مقطع پیوند ،بدلیل خراشی که داده شده ،به
بافت مرده تبدیل شده و در مرحله بعد آغازش سلولها
اتفاق افتاده و سلولهای پارانشیمی تمایز نیافته در محل
پیوند تشکیل شده و در مرحله اخر ،سلولهای پارانشیمی
به بافت اختصاصی آوند چوب و آبکش تبدیل شده و پل
آوندی را بین پایه و پیوندک ایجاد میکنند ( Bautista et
 .)al., 2011سهم زیادی از موفقیت در پیوند مربوط به
انتخاب مناسب پایه و پیوندک (ترکیب پیوندی مناسب)
و همچنین روش پیوند میباشد ( El-Semellawy,
 .)2005تشخیص ناسازگاری در مراحل اولیه انتقال نشا
پیوندی به مزرعه ،میتوان از انتقال این گیاهان به مزرعه
جلوگیری کرده و کشاورز تا حدودی خسارت را کنترل
کند .گاهی ناسازگاری تحت شرایط محیطی در مراحل
پس از انتقال نشا به زمین اصلی رخ میدهد که با
شناسایی دالیل ایجاد ناسازگاری از بروز آن جلوگیری
کرد (.)Bhatt & Harish, 2013

جدول  .۳نتایج تجزیه واریانس اثر پایه بر صفات کمی گیاهان پیوندی سازگار و ناسازگار خربزه خاتونی.
Table 3. Results of variance analysis effect of rootstock on quantitative trait of compatible and non-compatible
grafting plant of melon.
Marketable
yield
222.53ns
**965.22
67.47
22.7

Mean of squares
Number of
fruit per plant
0.28ns
**1.136
0.167
16.17

Total
yield
164.69ns
**1500.64
115.17
19.49

Yield
per plant
2.58 ns
**23.45
1.79
19.48

Mean fruit
weight
15943.14ns
**249733
58715
9.3

df

Source of variation

2
7
14

Block
Rootstock
Error
C. V.

* ** ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference at level of 5 and 1% of probability level and non-significantly difference, respectively.

جدول  .4نتایج تجزیه واریانس اثر پایه بر صفات کمی گیاهان پیوندی سازگار و ناسازگار خربزه خاتونی.
Table 4. Results of variance analysis effect of rootstock on quantitative trait of compatible and non-compatible
grafting plant of melon.
pH Sap
0.0041
**19.29
0.02
27.2

Mean of squares
Leaf Area
715418ns
**582930586
166621
3

EC Sap
0.0023
**4.22
0
2.25

Xylem sap
113.79ns
**328870.04
116.34
6.66

df

Source of variation

2
7
14

Block
Rootstock
Error
C. V.%

* ** ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference at level of 5 and 1% of probability level and non-significantly difference, respectively.

جدول  .5نتایج تجزیه واریانس اثر پایه بر صفات کیفی گیاهان پیوندی سازگار و ناسازگار خربزه خاتونی.
Table 5. Results of variance analysis effect of rootstock on qualitative trait grafting plant compatible and noncompatible of melon.
Seed weight
167.14 ns
**6348.41
923.58
18.23

Fruit firmness
0.6 ns
1.84ns
0.91
15.96

Mean of squares
Skin thickness
0.72 ns
**3.3
0.26
15.64

Fruit width
1.4 ns
**33.9
0.92
7.7

Fruit length
5.05ns
**257.77
33.5
6.91

df

Source of variation

2
7
14

Block
Rootstock
Error
C. V.%

* ** ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference at level of 5 and 1% of probability level and non-significantly difference, respectively.
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جدول  .6نتایج تجزیه واریانس اثر پایه بر صفات کیفی گیاهان پیوندی سازگار و ناسازگار خربزه خاتونی.
Table 6. Results of variance analysis effect of rootstock on qualitative trait grafting plant compatible and noncompatible of melon.
pH

Acidity

TSS

0.04ns
**0.69
0.02
2.27

1.24 ns
**2.38
2.06
44.07

0.22 ns
**12.98
0.44
6.98

Mean of squares
Plant dry
Fruit
weight
dry weight
2.57 ns
1.55 ns
**5.64
**6.89
1.01
0.59
9.6
8.5

Leaf dry
weight
0.04 ns
**6.93
0.03
0.81

Root dry
weight
5.27 ns
**122.3
5.07
16.54

df

Source of variation

2
7
14

Block
Rootstock
Error
C.V.%

* ** ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال پنج درصد ،یک درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference at level of 5 and 1% of probability level and non-significantly difference, respectively.

جدول  .7مقایسه میانگین اثر پایه بر قطر ساقه در مقطع پیوند ،گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه خاتونی.
Table 7. Means comparison effect of rootstock on diameter in grafted zone, grafted and non- grafted plant of melon.
Traits
Diameter difference
Diameter difference
Treatments Scion. diameter
Grafting union
Rootstock
)(rootstock/grafting union
(scion/grafting
)(mm
)diameter. (mm
)diameter (mm
)(mm
)Union) (mm
RoutPower
24.16ab
6.79bc
30.95c
9.24bc
21.71bc
ab
b
bc
ES900
24.16
9.08
33.27
10.24b
23.03ab
RZ 12
25.47a
5.96c
31.43c
7.94bc
23.49ab
Nogwoo01
24.02ab
7.17bc
31.19c
10.26b
20.93bc
RZ6
25.26a
6.31bc
31.57bc
9.84bc
21.73bc
Shintozwa
27.63a
6.95bc
34.58b
8.4bc
26.18a
PS 580
20.3c
18.99a
39.29a
20.17a
19.12c
Control
21.49bc
3.28d
24.77d
5.74d
19.03c

در هر ستون

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنی دار ندارند.
Means within a column followed by the same letter, are not significantly different at probability 5% level.

سازگاری و ناسازگاری پایه ،اثر معنیداری بر
میانگین وزن میوهها داشت (شکل ،)1اما بین گیاه
شاهد و سازگار پیوندی ،تفاوت معنی دار وجود نداشت
و بیشترین وزن تک میوه متعلق به پایهی  RZ6بود .از
نظر تعداد میوه در بوته (شکل  ،)2تفاوت معنیداری
بین پایه ها دیده شد و بیشترین تعداد میوه در بوته
متعلق به پایه  Shintozwaتا چهار عدد میوه با وزن
مطلوب بود .این صفت در پایه ناسازگار بسیار کمتر از
گیاه غیرپیوندی بود (شکل  .)2عملکرد کل در هکتار
به طور معنیداری تحت تاثیر پایه قرار گرفت و در
خربزههای پیوندی عملکرد باالتر نسبت به غیرپیوندی
شاهد بود (شکل .)۳بیشترین مقدار عملکرد مربوط به
پایه  Shintozwaو کمترین عملکرد مربوط به پایهی
ناسازگار  PS 580بود .مطالعات نشان داده پایه کدو
بدلیل قدرت رشد و توسعه زیاد در بستر خاک ،حجم
آب و مواد غذایی زیادی به پیوندک منتقل می کند و
سبب تولید میوههایی با درصد قند و ماده خشک
بیشتر شده و میوهها از نظر طعم ،عملکرد کمی و
کیفی بهتر بودند (.)Fernandez-Garsia et al., 2002
عملکرد بازارپسندی (شکل  ،)4میوه های زیر یک
کیلوگرم و میوههای بدشکل به منزلۀ غیر بازارپسند و

باالی یک کیلوگرم با شکل نرمال به منزلۀ بازارپسند
در نظر گرفته شدند ،تعداد میوه بازار پسند در پایه
 Shintozwaنسبت به سایر پایه ها ،با تفاوت معنیدار،
بیشتر بود (شکل  .)۳خربزه در پایه ناسازگار بههیچ
وجه بازار پسندی نشان نداد (شکل  .)4در تولید ملون،
استفاده از تکنیک پیوند با پایهی کدو ،عملکرد
کمی و کیفی 25 ،تا  55درصد افزایش داشت ( Lee
.)et al., 2010
میزان مواد جامد محلول (قند) میوه ،بین پایههای
پیوندی تفاوت معنیدار نشان داد .استفاده از پایههای
کدو تاثیر منفی در کیفیـت طعم و مزه میـوه
نداشت .پایه  Shintozwaحاوی بیشترین مواد جامد
محلول بود و پایههای  ES900 ،RZ6و شاهد با
اختالف کمی در مرتبه بعدی قرار گرفتند (شکل .)5
پایه  PS580کمترین میزان مواد جامد محلول را
داشت (شکل  .)5ناسازگاری پیوند ،جریان قند و
نشاسته به میوه را تحت تاثیر قرار داده و میوه با قند و
کیفیت بسیار پایین تولید کرده است.
طبق تحقیقات علمی در مورد بررسی اثر سازگاری
و ناسازگاری پایه بر تغییرات مقدار قند و نشاسته
گیاهان پیوندی ملون با پایه کدو ،گزارش شد ،محتوای
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عملکرد میوه در واحد بوته و عملکرد کل و کیفیت
میوه های ناسازگار شد .طبق گزارشی ،گاهی اثر
پیوند بر میزان مواد جامد محلول میوه سبب کاهش
قند میوه شده ،ولی بازار پسند ی (قند باالتر و فرم
میوه بهتر با وزن مطلوب) را افزایش داده است
( .)Salehi et al., 2010سطح برگ بین گیاهان
پیوندی تفاوت معنیدار زیادی دیده شد و بیشترین
آن در پایه  Shintozwaمشاهده شد (شکل .)6

قند و نشاسته گیاه در مراحل اولیه پیوند روند
صعودی داشته و تفاوت خاصی بین گیاهان سازگار
و ناسازگار وجود نداشت ،ولی به مرور زمان ،تولید و
انتقال قند و نشاسته در پایههای ناسازگار عکس
پای ه سازگار ،روند نزولی پیدا کرد ( Aloni et al.,
 ،)2008که در نهایت سبب تفاوت معنیداری مقدار
قند پایه ناسازگار نسبت به پایه های سازگار و شاهد
میشود .پایه ناسازگار ،سبب کاهش بیش از اندازه
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شکل  .1مقایسه میانگین اثر پایه

بر متوسط وزن میوه خربزه رقم خاتونی.

Figure 1. Mean comparison effect of rootstock on mean fruit weight of Cucumis melo GR.Inodorus cv. Khatooni.
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شکل  .2مقایسه میانگین اثر پایه بر تعداد میوه در بوته خربزه رقم خاتونی.
Figure 2. Mean comparison effect of rootstock on number of fruits per bush of Cucumis melo GR.Inodorus cv. Khatooni.
a

ab
b

b

c
Control

Kh/PS

Kh/Sh

Kh/ES Kh/RZ12 Kh/Nogw Kh/RZ6

)Total yield (t/ha

ab

ab

ab

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kh/R.P

Cucurbit rootstock/Khatooni scion

شکل  -۳مقایسه میانگین اثر پایه بر عملکرد کل خربزه رقم خاتونی.
Figure 3- Mean comparison effect of rootstock on total yield of Cucumis melo GR.Inodorus cv. Khatooni.
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شکل  .4مقایسه میانگین اثر پایه بر عملکرد بازار پسند خربزه رقم خاتونی.
Figure 4. Mean comparison effect of rootstock on marketable yield Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni.
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شکل  .5مقایسه میانگین اثر پایه بر مواد جامد محلول خربزه رقم خاتونی.
Figure 5. Mean comparison effect of rootstock on total soluble solids (TSS) Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni.
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شکل  .6مقایسه میانگین اثر پایه بر میانگین سطح برگ خربزه رقم خاتونی.
Figure 6. Mean comparison effect of rootstock on mean leaf area of Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni.

در این تحقیق نیز رشد و عملکرد گیاه خربزه
خاتونی بطور معنی داری تحت تاثیر پایه قرار
گرفت .گیاهان پیوندی با پایه ی کدو عملکرد نسبت
به پایه های غیرپیوندی از خود نشان دادند .براساس
نتایج آزمایش ،پایه  Shintozwaبا بهبود رشد
رویشی و سطح برگ زیاد نسبت به سایر پایهها و
گیاه شاهد باعث افزایش تعداد میوه و در نتیجه
افزایش عملکرد در واحد بوته و در هکتار گردید که
عمل پیوند را بطور کلی توجیه اقتصادی میکند.
سطح برگ کمتر از حد نرمال ،در پایه ناسازگار PS

 ،580با کاهش سطح فتوسنتزی در واحد بوته ،افت
شدید کمیت و کیفیت میوه و عملکرد را در پی
داشت .سطح برگ گیاهچه پیوندی با پای ه کدو،
تحت رژیم آبیاری متفاوت در پایه سازگار کدو،
توسعه یافتگی کامل تری نسبت به گیاه شاهد
داشت و پایه کدو سبب گسترش سطوح فتوسنتزی
بهتری در گیاه پیوندک شد ).(An et al., 2020
اندازهگیری میزان شیره خام استخراج شده از پایههای
کدو در طول  24ساعت نشان داد میزان تجمع شیره
خام در گیاهان پیوندی بسیار باالتر از گیاهان
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جمعآوریشده ،که میزان تجمع امالح برگرفته شده از
خاک را نشان میدهد ،در بین گیاهان پیوندی و
غیرپیوندی شاهد تفاوت معنیدار نشان داد و این
مقدار در گیاهان ناسازگار صفر بود ،که بیانگر مقدار
هدایت الکتریکی بیشتر پایه کدو نسبت به گیاهان غیر
پیوندی است و این مساله یکی از دالیل عمدهی جذب
باالی عناصر غذایی و هدایت الکتریکی بهینه و افزایش
کارایی عملکرد در گیاه پیوندی نسبت به گیاهان
غیرپیوندی و ناسازگار است ( Lee, 2010; An et al.,
 .)2020بیشترین ای سی شیره خام در بین گیاهان
سازگار ،متعلق به پایه  Nogwoo01بود (شکل  .)8در
مقایسه درصد وزن خشک ریشه ،بیشترین درصد وزن
خشک ،متعلق به پایه  Nogwoo01بود و کمترین آن
در پایه ناسازگار  PS 580وجود داشت (شکل .)9
دالیل بروز ناسازگاری در گیاهان پیوندی کدوئیان،
میتواند ناشی از عوامل ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و
محیطی باشد که با تشخیص و کنترل آن ،گیاهان
پیوندی سازگار و مطلوبی تولید خواهیم کرد.

غیرپیوندی بود و تجمع شیره خام در پایهی ناسازگار
تقریبا صفر شد .در بین پایههای سازگار ،پایهی
 Nogwoo01بیشترین تجمع شیره خام را داشت ،ولی
در سایر پایهها مقدار تجمع شیره خام کمتر بوده و در
پایه ناسازگار  PS 580مقدار تجمع شیره خام صفر بود
(شکل  .)7دلیل حجم زیاد شیره خام استخراج شده از
پایه  ،Nogwoo01میتواند تعداد بیشتر دستجات
آوندی و قدرت مکش ریشه در این پایه باشد که
درصد باالی وزن خشک ریشه در این پایه ،این موضوع
را تایید می کند .در راستای این مساله ،تعرق و فشار
ریشهای بیشتر در این پایه میتواند دلیل تجمع شیره
خام شود ( .)Edelstein et al., 2004حجم شیره خام و
ترکیبات شیمیایی که توسط ریشه به اندام هوایی
منتقل میشود ،معرف فعالیت ریشه است .اگر مقدار
شیره خام تجمع یافته در واحد زمان زیاد باشد ،در
شرایط مزرعه و گلخانه ،قدرت ریشه مکش ریشهای را
نشان میدهد ( Engels et al., 2000; Morita et al.,
 .)2000هدایت الکتریکی (ای.سی) شیره خام
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شکل  .7مقایسه میانگین اثر پایه جریان شیره خام در  24ساعت خربزه رقم خاتونی.
Figure 7. Mean comparison effect of rootstock on the sap flow in 24 hours of Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni.
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شکل  .8مقایسه میانگین اثر پایه بر هدایت الکتریکی ( )ECشیره خام خربزه رقم خاتونی.
Figure 8. Mean comparison effect of rootstock on EC sap in 24 hours of Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni..
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. مقایسه میانگین اثر پایه بر درصد وزن خشک ریشه خربزه رقم خاتونی.9 شکل
Figure 9. Mean comparison effect of rootstock on root dry weight percentage of Cucumis melo GR. Inodorus cv. Khatooni.

میتوان از انتقال این گیاهچه به زمین اصلی جلوگیری
 آب و،کرد و کشاورز هزینه های جاری از قبیل عرصه
سایر ملزومات تولیدی صرف گیاه ناسازگار نکند واز
 جلوگیری، قبل از ورود گیاه به مزرعه،ضررهای نهایی
 در کل با توجه به اثرات مثبت پیوند بر رشد.بعمل آید
 استفاده از این تکنیک به عنوان،و عملکرد محصول
روشی کاربردی و مفید در تولیدات پایدار کشاورزی
 استفاده از ترکیب پیوندی مناسب و.معرفی می گردد
 با عملکرد مطلوب ریشه و،پایههای سازگار قدرتمند
 می تواند عملکرد را حداقل،توسعه سطوح فتوسنتزی
 که گام بزرگی در توسعه،تا دو برابر افزایش دهد
 بررسی علل.کشت و تولید خربزه خاتونی است
 همچنین فراهم نمودن،ناسازگاری پیوند و کنترل آن
شرایط رشدی به گونه ای که میزان ناسازگاری به
 از نکات مدیریت محصول پیوندی،حداقل رسانده شود
.با عملکرد بهینه می باشد

نتیجهگیری کلی

 می شود چنین،با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق
 پایه میتواند عملکرد رشدی،نتیجه گیری کرد که
 پایههای.کمی و کیفی محصول را تحت تاثیر قرار دهد
 به علت سطح برگRout Power  وShintozwa
توسعه یافته و درصد باالی وزن خشک بوته نسبت به
 وزن میوه و در نتیجه عملکرد، تعداد میوه،سایر پایهها
 اثر، سازگاری پایه.بیشتری را به خودش اختصاص داد
50 مستقیم بر افزایش عملکرد محصول دارد و تا
درصد نسبت به گیاه شاهد عملکرد را افزایش داد و
 از مراحلPS 580  پایه.این عکس پایه ناسازگار بود
 اولین. ناسازگاری از خود نشان داد،ابتدایی پیوند
عالیم ناسازگاری با اندازهگیری قطر محل پیوند و
 در پیکهای زمانی،مقایسه آن با قطر پایه و پیوندک
 با تشخیص ناسازگاری در.مختلف تشخیص داده شد
،هفتههای اول پس از پیوند توسط تولیدکنندگان
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