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 چکیده

-تبه صورت کر های خربزه ایرانی، آزمایشیآبی بر رشد و عملکرد برخی از تودهبه منظور بررسی اثر تنش کم

های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه های خرد شده در قالب طرح بلوک

 ۱۱( و نیاز آبی گیاهدرصد  33و  66، ۱11تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری ) انجام شد.  ۱353زنجان در سال 

زرد تبریز )ساری قوون(، شیرازی، شیاردار، ازمیر، ایوانکی و موزی، توده خربزه شامل خاتونی، کالی، اورشنگ، موری، 

سوسکی سبز بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر طول بوته، تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوه، سطح برگ، 

 یاز آبی گیاهدرصد ن 33آبی داری داشت. تنش کم، عملکرد، کلروفیل کل و کارتنوئید تاثیر معنیدرصد ماده خشک برگ

وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. درصد  ۵5/55و  ۴/3۴به ترتیب و کاهش  درصد ماده خشک برگ 5/۱ باعث افزایش

 33، سطح برگ و بیشترین ماده خشک برگ  در تنش شدید )ن طول بوته ، تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوهکمتری

 داری وجود داشت.های خربزه تفاوت معنیورد مطالعه در بین توده( حاصل شد. از نظر صفات منیاز آبی گیاه درصد

 ۱11و بیشترین کلروفیل کل  در توده شیاردار در شرایط آبیاری  ایوانکیوزن متوسط میوه در توده  و بیشترین عملکرد

 9۵/۵9و  9۴/5۵رین )، توده ایوانکی و موزی به ترتیب با بیشتاین آزمایش با توجه به نتایج مشاهده شد. نیاز آبی گیاه

درصد نسبت به آبیاری  33عملکرد در آبیاری وزن متوسط میوه و درصد( کاهش  ۴/۴3و  6۴/۱8درصد( و کمترین )

 باشند.آبی میترین توده از لحاظ این صفت به تنش کمترین و متحملمعمولی به ترتیب حساس

 

 وزن متوسط میوه ،نیاز آبی گیاهعملکرد، طول بوته،  خربزه، های کلیدی:واژه

 
 



 6931/  تابستان7شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             فی، برزگر و ...لط                       667

 
 

 

Assessingth Growth and Yield of Some Iranian Melons under Limited Water Condition 

Hadi Lotfi1, Taher Barzegar2*, Zahra Ghahremani2, Vali Rabiei3 
 

Received: July 29, 2016   Accepted: November 19, 2016 

1- MSc. Student, Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran. 

2- Assist. Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran. 

3- Assoc. Prof., Dept. of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran.  

* Corresponding Author: Email: tbarzegar@znu.ac.ir - barzegar.ta@gmail.com 

 

 
Abstract 

In order to evaluate the effect of water deficit stress on growth and fruit yield of some Iranian melons, 

the experiment was set out in a split plot design with three replicates in research filed of University of 

Zanjan. Treatments consisted arrangement of three irrigation levels (starting irrigation at 100, 66 and 33% 

ETc) and 11 accessions of Iranian melons (Khatouni, Kali, Orshang, Mouri, Mozi, Zarde-Paeize, Shirazi, 

Shiardar, Ezmir, Eyvanaki and Suski-e-Sabz). Results showed that irrigation treatment had a significant 

effect on plant length, fruits number per plant, fruit weight, leaf area, leaf dry matter, yield, total 

chlorophyll and carotenoids. The water deficit stress 33% ETc caused 1.9% increases of leaf dry matter and 

reduced 34.4 and 59.75% of fruit weight and yield, respectively. The lowest values of plant length, number 

of fruits per plant,  fruit weight, leaf area  and the highest leaf dry matter was obtained in the sever water 

stress (start point of 33 ETc). Melon accessions showed significant differences in studied traits. The highest 

values of yield, fruit weight and total chlorophyll were obtained under 100% ETc irrigation in “Eyvanakei” 

and “Shiardar” respectively. According to the results, “Eyvanaki” and “Mozi” with highest (72.27%) and 

lowest (43.4%) reduction of yield under irrigation 33% ETc were sensitive and tolerance accession, 

respectively to the water deficit stress compared normal irrigation.  

 

Keywords: Evapotranspiration of Crop, Fruit Weight, Melon, Plant Length, Yield 

 

 مقدمه

( یکی از مهمترین .Cucumis melo L) خربزه

باشد که با دارا بودن ارقام و گیاهان جالیزی می

های بسیار متنوع، دامنه گسترش زیادی داشته و توده

برزگر و شود )در بسیاری از مناطق ایران کشت می

ایران یکی از تولید کنندگان اصلی  (.91۱۱همکاران 

ی برای تولید و صادرات خربزه است که پتانسیل زیاد

 و خربزه کشت زیر سطح های با کیفیت باال دارد.میوه

 عملکرد با که است هکتار 819۱۱ ایران در طالبی

 ساالنه تولید دارای هکتار، در تن ۵۱/۱8 متوسط

 .(91۱3فائو ) باشدمی تن ۱51۱۴۱۱

کشور ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و 

 عواملکمبود آب یکی از شود و خشک محسوب مینیمه

های محدود کننده سطح زیر کشت و تولید محصول

اگرچه خربزه در مقایسه با برخی از  .کشاورزی است

های باغبانی از جمله خیار با آبیاری کمتر نیز محصول
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باشد، ولی بعلت دوره رشد قادر به تولید محصول می

 خربزه، تنشکاشت  باال در مناطق  دمایطوالنی و 

رشد و عملکرد آن  محسوسباعث کاهش  دیشد بتیرطو

ترین تنش معمول آبیتنش کم (.۱553کاشیشود )می

محیطی است که به طور قابل توجهی رشد گیاه و 

دهد. عملکرد میوه را در خربزه  تحت تاثیر قرار می

آبی رسیدن قبل از بلوغ را تسریع عالوه بر آن تنش کم

  فویر و همکاراندهد )کرده و اندازه میوه را کاهش می

(. آثار سوء ناشی از تنش آب بر رشد و نمو و ۱558

، مرحله بستگی به زمان وقوع تنش، شدت تنشعملکرد، 

 (.۱561دنمید و شاو نموی و ژنوتیپ گیاه دارد )

به دلیل رشد سریع به  گیاهان خانواده کدوئیان

ای( و داشتن خصوص در مراحل اولیه رشد )گیاهچه

به خصوص ای سطحی گ و سیستم ریشههای بزربرگ

به مقدار زیادی آب برای رشد و نمو نیاز  در خیار

این عوامل باعث شده که کاهش مقدار رطوبتی  .دارند

کورکماز و خاک باعث کاهش عملکرد کدوئیان شود )

تواند مقدار قابل آبیاری میاگر چه کم (.911۵همکاران 

خطر کاهش  توجهی آب آبیاری را صرفه جویی کند ولی

در  .عملکرد در برخی از محصوالت و ارقام وجود دارد

آب  در درصد 95 جوییبا صرفه هندوانه کم آبیاری،

 شدعملکرد  در درصد 3۴کاهش  عثآبیاری با

در طول دوره تنش سطح (. 911۴لسکووار و همکاران )

یابد داری کاهش میکل برگ برای هر گیاه به طور معنی

آبی، دلیل اصلی اثر تنش کمو کاهش سطح برگ در 

کاهش عملکرد است. کاهش طول ساقه و ارتفاع گیاه نیز 

شائو و در شرایط تنش خشکی مشاهده شده است )

،  -51آبیاری) مطالعه سطوح مختلف (.9118همکاران 

که با  نشان دادبار(  در خربزه سانتی -۵5و  -65

آبی، طول بوته، وزن متوسط میوه و افزایش تنش کم

برزگر و همکاران داری کاهش یافت )لکرد بطور معنیعم

( ETC1 % 61و 81، ۱11) آبیاریتنش کم (. اعمال91۱۱

احمدی و )گیاه خربزه شد طول بوته در  باعث کاهش

                                                                 

1- Crop Evapotranspiration 

 -9/1، 1آبیاری ) کاربرد سطوح مختلف (.91۱3همکاران 

 های خربزه نشان داد کهدر گیاهچه( MPa2 -۴/1و 

ارتفاع کاهش موجب کاهش پتانسیل اسمزی آب 

در یک   (.91۱3کاواز و همکاران ) گردید هاگیاهچه

، ۱95) اولدر سال  ،آبیاری سطوح دو ساله آزمایش 

 % 61، ۱11، ۱۴1) دوم( و سال ETC % ۵5و  ۱11

ETC)،   که با افزایش  خربزه گزارش شدگیاه بر روی

کابلو و تعداد میوه در بوته کاهش یافت ) ،آبیتنش کم

 ۱1روز به  6. با افزایش دور آبیاری از (9115 همکاران

داری در وزن متوسط کاهش معنی  ،هندوانه در روز 

مطالعات   (.۱553کاشی ) حاصل شدمیوه و عملکرد 

در طول دوره  نشان داده است که کاهش آبیاری

رسیدن میوه، اثر قابل توجهی بر روی عملکرد میوه 

مطالعات بر (. ۱559شیشیدو و همکاران )گذارد نمی

روی اثرات برنامه آبیاری بر رشد و عملکرد خربزه 

تواند نیاز آبیاری دهد که انتخاب یک رقم مینشان می

خاصی را با توجه به فاکتورهای معمول مثل آب و هوا، 

ه دلیل کمبود توپوگرافی خاک و منابع آبی تعیین کند. ب

های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و ریزش

ی خشک آن در ایران، کشور ما در زمره کشورهامکانی 

 کشت خربزهو از آنجا که  خشک جهان قرار داردو نیمه

د در نتیجه گیرانجام میعمدتا در نواحی گرم و خشک 

آبی )جزیی یا شدید( نسبتا های کماحتمال وقوع تنش

به همین دلیل این مطالعه به منظور تعیین نیاز  .باالست

به  متحملمعرفی توده  و مناسب برنامه آبیاری ،آبی

ایران انجام آبی جهت کاشت در مناطق نیمه خشک کم

 گردید.
 

 هامواد و روش
های خرد شده در به صورت کرت این آزمایش

های کامل تصادفی با سه تکرار )شش قالب طرح بلوک

در مزرعه تحقیقاتی  بوته در هر واحد آزمایشی(

 ۱353سال  دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در

                                                                 

2- MegaPascal 
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 ۱مشخصات خاک محل آزمایش در جدول انجام شد. 

های اصلی و های آبیاری در کرتتیمار آمده است

طول و های فرعی قرار گرفتند. در کرت های خربزهتوده

متر و فاصله بین  9×5/6ها به ترتیب عرض کرت

متر در سانتی 51ها متر و بین بوتهسانتی 911ها ردیف

در این صورت تعداد بوته در هکتار نظر گرفته شد که 

پس از آماده شدن زمین در برآورد گردید.  ۱1111

توده خربزه ایرانی)خاتونی،  ۱۱خرداد، بذور  ۱5تاریخ 

کالی، اورشنگ، موری، موزی، زردپاییزه، شیرازی، 

کشت گردید  شیاردار، ازمیر، ایوانکی و سوسکی سبز(

عمل تنک (. پس از سبز شدن بذور، ۱و شکل  9)جدول 

ها وخاکدهی پای بوته انجام شد. در ادامه کردن بوته

رشد، ساقه اصلی بوته بعد از ظهور دو ساقه فرعی قطع 

روز  ۴5گردید )هرس(. پس از استقرار اولیه گیاهان )

 66، 33پس از کاشت(، تیمارهای آبیاری در سه سطح )

 یاهگ یآب یازن( اعمال گردید. نیاز آبی گیاهدرصد  ۱11و 

بلند مدت  یانگینشاهد با استفاده از م یمارت یابر

های روزانه پارامترهای هواشناسی ثبت شده در داده

 .برآورد گردید ۱ ایستگاه هواشناسی زنجان و رابطه

ETc = ET0 × Kc         [۱ رابطه] 

ETc0متر در روز(، : نیاز آبی خربزه )میلیET :

: Kcز( و متر در روتعرق گیاه مرجع چمن )میلی-تبخیر

 0ETضریب گیاهی خربزه. الزم به توضیح است مقادیر 

مانتیث برآورد -پنمن-بر اساس روش استاندارد فائو

 یرپس از محاسبه مقاد(. 9115وزیری و همکاران شد )

ETcیاریناخالص آب آبنیاز خالص و  یازن ادیر، مق 

 یاریآب یستم، نوع سفواصل کشتبر اساس گیاه خربزه 

برآورد شده و سپس  یاری( و دور آبینوار-یا)قطره

برای محاسبه  .شدیداده م یاهبه گ یاریدر هر نوبت آب

مجموع آب داده شده در به ازای هر بوته،  نیاز آبی 

طول دوره رشد به هر بوته محاسبه گردید که در این 

صورت مقدار نیاز آبی هر بوته برای تیمار شاهد 

رها یماتیر سا یآب یازن( برآورد شد. لیتر ۵/951)

نیاز آبی تیمار شاهد و بر اساس )تیمارهای تنش آبی( 

و توزیع  برآورد ،درصد( 33و  66) تنش آبیدرصد 

  .شد

گیری سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازه

( بر Delta-T Device LTD, England) مدل سطح برگ

برای برآورد متر مربع محاسبه گردید. حسب سانتی

ها با ترازوی دیجیتال ن تر برگدرصد وزن خشک، وز

درجه  65ها در دمای بر اساس گرم ثبت گردید. نمونه

ها ساعت در آون خشک شدند. سپس نمونه ۵9به مدت 

وزن شده و وزن خشک آنها بدست آمد. در نهایت با 

، ۱11تقسیم وزن خشک به وزن تر و ضرب حاصل به 

گیری درصد وزن خشک به دست آمد. برای اندازه

استفاده  (۱5۴5) وفیل و کارتنوئید از روش آرنونکلر

گرم برگ تازه با ترازوی  ۱/1شد. بدین ترتیب که 

-میلی ۱1دیجیتال وزن شده و سپس در هاون چینی با 

درصد سائیده شد. محلول حاصل  81لیتر استن 

 6۴5، 663های سانتریفیوژ و جذب نوری در طول موج

متر برای نانو ۴۵1نانومتر برای کلروفیل کل و 

 Jas.Coمدل UV/Visکارتنوئید بوسیله اسپکتروفتومتر 

گیری شد. در نهایت مقدار کلروفیل و اندازه ۵811

گرم در گرم بافت تازه برگ از کارتنوئید بر حسب میلی

ها با زیر محاسبه شد. داده 3و  9 هایطریق فرمول

-مقایسه میانگین داده آنالیز و SASافزار استفاده از نرم

مورد تجزیه و  ای دانکناز طریق آزمون چند دامنه ها

 تحلیل قرار گرفتند.

 

 گرم کلروفیل کل/گرم بافت {= میلیW/V ×({663A)19/8 - (6۴5A)9/91×۱111 ]9رابطه [

 گرم کارتنوئید/گرم بافت = میلی۱1۴- (mg chl. a)9۵/3 - (6۴5A)۱11 (mg chl. b/)99۵ ]3رابطه [
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Vاف شده: حجم محلول ص   Aجذب نور در طول : 

: وزن تر نمونه بر W نانومتر ۴۵1و  6۴5، 663وجهای م

 حسب گرم

-به منظور ارزیابی عملکرد و وزن متوسط میوه

ها پس از برداشت با ترازوی دیجیتال ها، تمام میوه

-وزن شده و عملکرد محاسبه گردید. وزن متوسط میوه

گرم در ها بصورت گرم و عملکرد کل به صورت کیلو

هکتار برآورد شد. در زمان برداشت میوه، تعداد میوه 

متر در بوته شمارش و طول بوته بر حسب سانتی

 گیری شد. اندازه
 

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد استفاده در آزمایش -۱جدول 

شن 

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%(  

 سنگریزه

)%( 

جرم مخصوص 

 (3g/cmظاهری )

pH EC 

(dS/m) 
بنات کر

 کلسیم )%(

ماده  بافت خاک

 آلی )%(

 ۱۱/۱ لومی رسی شنی 15/۱۴ ۱3/3 ۴5/۵ ۴5/۱ 85/۱۵ ۱۵ 9۵ 56

 

 

 هاآوری آنها و محل جمعنام توده -۲جدول

آوریمحل جمع رنگ گوشت آوریمحل جمع رنگ گوشت نام محلی توده   نام محلی توده 

شیرازی -چ زنجان کرمی  خاتونی -الف مشهد زرد 

شیاردار -ح شبستر کرمی  کالی -ب تربت جام زرد 

زکرمی مایل به سب ازمیر -خ شبستر   زرد پاییزه -پ شبستر کرمی مایل به زرد 

ایوانکی -د گرمسار نارنجی  موری -ت تربت جام زرد مایل به نارنجی 

سوسکی سبز -ذ گرمسار نارنجی  موزی -ث شبستر کرمی مایل به زرد 

 اورشنگ -ج تربت جام زرد   

 

 

 
 های خربزهتوده میوه -۱شکل 

 

 نتایج 

 بوته طول

 داریمعنی بطور آبیکم تنش که داد نشان نتایج

 955) بوته طول بیشترین. داد کاهش را بوته طول

 کمترین و( درصد ۱11) معمولی آبیاری در( مترسانتی

( درصد 33) دوم تنش در( مترسانتی ۱53) بوته طول

 در هم به نسبت هاتوده نینهمچ(. 3 جدول) شد مشاهده

 بیشترین که طوری. داشتند داریمعنی تفاوت بوته طول

 بوته طول( مترسانتی ۱61) کمترین و( متر سانتی 96۵)
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 سبز سوسکی و اورشنگ هایتوده در ترتیب به

 (.۴ جدول) شد مشاهده

 

 بوته در میوه تعداد

 کاهش آبیکم تنش اثر در بوته در میوه تعداد

 ۱11 از آبیاری کاهش با که ایگونه به یافت داریمعنی

 6۵/۱ از بوته در میوه تعداد گیاه، آبی نیاز درصد 33 به

 نظر از هاتوده بین در(. 3 جدول) یافت کاهش 19/۱ به

 و داشت وجود داریمعنی تفاوت بوته در میوه تعداد

 و بیشترین ترتیب به سبز سوسکی و موری توده

 (.۴ جدول) داشتند را تهبو در میوه تعداد کمترین

 

 میوه متوسط وزن

 میوه متوسط وزن بر توده در آبیاری متقابل اثر

( گرم 3993) با ایوانکی توده که طوری به بود دارمعنی

 در( گرم 585) با موری توده و درصد ۱11 آبیاری در

 مقدار کمترین و بیشترین ترتیب به درصد 33 آبیاری

 و تبریز زرد توده و  داشتند را میوه متوسط وزن

 متوسط وزن کاهش( درصد 56/56 و 8/۱6) با ایوانکی

 به نسبت گیاه آبی نیاز درصد 33 آبیاری در میوه

 ترینمتحمل ترتیب به گیاه آبی نیاز درصد ۱11آبیاری 

 جدول) بودند صفت این لحاظ از توده ترین حساس و

5.) 

 

 برگ سطح

 برگ سطح روی برو توده  آبیکم تنش اثر

 زرد توده که ایگونه به داد نشان داریمعنی شکاه

 991 با ایوانکی توده و متر مربعساتی 999 با تبریز

 توده و بیشترین درصد ۱11 آبیاری در متر مربعسانتی

 33 آبیاری سطح در مربعمتر سانتی ۱1۱ با ازمیر

 لحاظ از و داشتند را مقدار کمترین گیاه آبی نیاز درصد

 درصد ۱11 به نسبت 33 آبیاری در برگ سطح کاهش

 توده و( درصد 85/۱1) با شیرازی توده ،گیاه آبی نیاز

 ترتیب به کاهش( درصد 85/۴۱) با تبریز زرد

 (.5 جدول) بودند توده ترینحساس و ترینمتحمل

 

 عملکرد

 اثرتنش کم آبی باعث کاهش عملکرد گردید. 

 بود دارمعنی عملکرد روی بر توده در آبیاری متقابل

 با درصد ۱11 آبیاری در ایوانکی توده که طوری

 توده و بیشترین هکتار در کیلوگرم ۴5658 عملکرد

 هکتار در کیلوگرم ۵۵۵9 با درصد 33 آبیاری در موری

 اساس بر و داشتند عملکرد لحاظ از را مقدار کمترین

 با موزی توده و( درصد 9۵/۵9) با ایوانکی توده ،نتایج

 درصد 33 آبیاری در کردعمل کاهش( درصد ۴/۴3)

 و ترینحساس ترتیب به معمولی آبیاری به نسبت

 عملکرد لحاظ از آبیکم تنش به نسبت توده ترینمتحمل

 (.5 جدول)  بودند

 

 برگ خشک ماده درصد

 بر توده در آبیاری متقابل اثر که داد نشان نتایج

 توده که طوری است دارمعنی برگ خشک ماده درصد

 کالی توده و درصد 33 آبیاری در درصد 5/99 با ازمیر

 ترتیب به درصد ۱11 آبیاری در درصد 3/۱۴ با

 ارزیابی در و داشتند را مقدار کمترین و بیشترین

 با مقایسه در 33 آبیاری در برگ خشک ماده افزایش

 15/9 با شیرازی توده گیاه، آبی نیاز درصد ۱11

 و 69/9۱) با اورشنگ و ازمیر هایتوده و( درصد

 ترتیب به برگ خشک ماده افزایش( درصد 56/9۱

 (.5 جدول) دادند نشان را افزایش بیشترین و کمترین

 

 کارتنوئید و کل کلروفیل

 به بود دارمعنی کارتنوئید روی بر آبیاری اثر

 در گرممیلی ۴۴/1 از کارتنوئید کاهش باعث که طوری

 39/1 به دزصد ۱11 آبیاری در برگ تازه بافت گرم

 درصد 33 آبیاری در برگ تازه بافت گرم در رمگمیلی

 داریمعنی تفاوت نیز هاتوده بین در(. 3 جدول) گردید
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 کارتنوئید در که ایگونه به داشت وجود کارتنوئید در

 برگ تازه بافت گرم در گرممیلی 51/1 با شیاردار توده

 به برگ تازه بافت گرم در گرممیلی 96/1 با کالی توده و

(. ۴ جدول) داشتند را مقدار کمترین و ترینبیش ترتیب

 دارمعنی کل کلروفیل روی بر آبیاری در توده متقابل اثر

  ۵۵/1 با شیاردار توده کل کلروفیل در که طوری به بود

 درصد ۱11 آبیاری در برگ تازه بافت گرم در گرممیلی

 برگ تازه بافت گرم در گرممیلی 3۴/1 با کالی توده و

 کمترین و بیشترین ترتیب به درصد 33 آبیاری در

 با شیرازی توده نتایج، براساس و داشتند را مقدار

 کاهش( درصد 55/۴۴) با ایوانکی توده و( درصد 1۱/۵)

 ۱11 آبیاری به نسبت 33 آبیاری سطح در کلروفیل

 بیشترین و کمترین ترتیب به گیاه آبی نیاز درصد

 و رینتمتحمل ترتیب به نتیجه در و داشته را کاهش

 .(5)جدول  بودند صفت این لحاظ از توده ترینحساس

 

گیری شده در سطوح مختلف آبیاریمقایسه میانگین صفات اندازه -3جدول   

 کارتنوئید

(mg/gFW) 

 طول بوته تعداد میوه در بوته

)cm( 

 سطوح آبیاری

۴۴/1 a 6۵/۱ a 955a ۱11% 

38/1 b 93/۱ b 993b 66% 

39/1 c 19/۱ c ۱53c 33% 

باشند.درصد آزمون دانکن می 5دار در سطح احتمال های با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیر ستون میانگیندر ه  

 

 

های خربزه ایرانیگیری شده در برخی تودهمقایسه میانگین صفات اندازه -۴جدول   

 کارتنوئید

(mg/gFW) 

 طول بوته تعداد میوه در بوته

)cm( 

 توده

36/1  e ۴5/۱  ab 895  ab خاتونی 

96/1  g 93/۱  ab 9۴5 ab کالی 

39/1  f 31/۱  ab 96۵ a اورشنگ 

۴1/1  d 61/۱  a 936 b موری 

۴۴/1  bc 95/۱  ab 911 c موزی 

33/1  f 95/۱  ab 953 ab زردتبریز 

۴3/1  cd 99/۱  ab ۱5۵ c شیرازی 

51/1  a 51/۱  ab 913 c شیاردار 

3۱/1  f ۱5/۱  ab 93۴ b ازمیر 

۴9/1  cd 9۴/۱  ab 91۴ c ایوانکی 

۴6/1  b ۱6/۱  b ۱61 d سوسکی سبز 

 باشند.درصد آزمون دانکن می 5دار در سطح احتمال های با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین               
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تاثیر سطوح مختلف آبیاری و نوع توده بر رشد و عملکرد خربزه -۵جدول   

 عملکرد

(kg.ha-1) 

وزن متوسط 

 میوه
(g) 

ماده خشک 

 برگ

(٪)  

 کلروفیل کل

(mg/gFW) 

 سطح برگ

)cm2( 
 آبیاری توده

۴13۵6 ab ۵/9۱88  b-e 9۴/۱6  kl 61/1  b-f 53/۱5۱  def خاتونی  

953۴۴ b-h 3/۱353  f-j 33/۱۴  n ۴8/1  i-m 86/۱۴۵  efg کالی  

۴۱885 ab 9991 b-e 39/۱5  lmn 61/1  b-f 55/۱68  cde گاورشن   

۱85۵1 c-h 3/56۴  ijk 3۱/۱8  e-h 6۵/1  bc 16/۱۴9  fgh موری  

385۴8 a-d ۵/968۱  ab 68/۱۵  ghi 6۴/1  bcd ۴6/۱۵۱  bcd موزی  

31۴58 a-f ۱۵85 c-h ۴۵/۱6  i-l 53/1  f-j 3۱/999  b نیاز آبی گیاه ٪۱11 زرد تبریز 

95۱6۵ b-h ۵/۱۴۵۱  e-j ۱5/۱5  c-f 5۵/1  d-h 35/۱95  f-i شیرازی  

56835  abc 3/9383  bcd 35/۱6  jkl ۵۵/1  a 66/۱53  b شیاردار  

39155 a-f 91۵5 b-f 5۵/۱8  d-g ۴5/1  i-l ۵8/۱9۴  g-k ازمیر  

۴5658 a 3/3993  a 1۵/۱6  klm ۵۴/1  a 83/991  a ایوانکی  

33565 a-e 95۴1 bc 55/۱۴  mn 6۵/1  b ۴8/۱85  bc زسوسکی سب   

9۴5۴9 b-h ۵/۱5۱6  c-g ۴5/۱6  i-l ۴۱/1  mno ۱۱/۱31  f-i خاتونی  

۱۱9۵5 fgh 3/۱۱۵9  g-k 63/۱۵  g-j ۴۴/1  k-n 8۵/۱98  f-i کالی  

993۴5 b-h ۵/911۱  b-f 5۵/۱8  c-f ۴9/1  lmn 99/۱3۵  f-i اورشنگ  

۱3918 e-h 863 jk ۴۱/۱8  e-h 61/1  b-f ۴۱/۱39  f-i موری  

39311 a-f 9951 bcd ۱۴/۱8  fgh 59/1  g-j 58/۱9۵  f-j موزی  

39۱۵6  d-h 3/۱519  e-j 59/۱8  d-g 51/1  h-k 59/۱53  a نیاز آبی گیاه ٪66 زردتبریز 

۱3۵11 e-h ۱3۵1 f-j ۵3/۱5  bcd 55/1  e-h 86/۱99  g-k شیرازی  

95985 b-g ۵/۱۵6۱  d-h 5۱/۱6  i-l 69/1  b-e ۵۱/۱88  bc شیاردار  

۱85۱3 c-h ۵/۱65۱  d-i 13/۱5  c-f ۴1/1  mno ۴۴/۱13  jk ازمیر  

9۱۵۵3 b-h ۵/۱۵16  d-i 5۱/۱6  i-l 6۴/1  bcd ۴5/۱۵5  bc ایوانکی  

9۱۵55 b-h ۵/۱886  c-g 5۱/۱5  lm 55/1  c-g 59/۱۴5  fgh زسوسکی سب   

۱5555 e-h ۱361 f-j 93/۱۵  h-k 38/1  no 65/۱91  h-k خاتونی  

8۵85 gh 558 h-k 15/۱5  mn 3۴/1  o 8۵/۱9۴  g-k کالی  

۱93۱3 fgh ۱31۴ f-k 6۱/۱8  d-g ۴۱/1  mno ۱5/۱93  g-k اورشنگ  

۵۵۵9 h 3/585  k ۴۴/91  b ۴۱/1  mno ۵1/۱۱3  ijk موری  

9۱8۱۵ b-h ۵/9۱8۱  b-e 1۴/91  bc ۴6/1  j-m 5۱/۱9۴  g-k موزی  

۱۱8۵9 fgh ۱۴85 e-j 63/۱8  d-g ۴9/1  lmn 1۴/۱95  f-i نیاز آبی گیاه ٪33 زردتبریز 

۱۱۴11 fgh ۱۱۴1 g-k 53/۱5  b-e 53/1  f-j 91/۱۱5  ijk شیرازی  

۱۵156 e-h ۵/۱۴6۵  f-j 56/۱۵  g-j 69/1  b-e 18/۱36  f-i شیاردار  

۱3۵51 e-h ۱3۵5 f-j 5۴/99  a ۴1/1  mno ۴1/۱1۱  k ازمیر  

۱3۵83 e-h 3/۱3۵8  f-j 1۱/۱8  fgh ۴۱/1  mno ۵9/۱3۵  f-i ایوانکی  

۱۵9۱۵ c-h ۵/۱۵9۱  d-i 56/۱6  i-l 5۵/1  d-h 83/۱95  g-k زسوسکی سب   

 باشنددرصد آزمون دانکن می 5دار در سطح احتمال های با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیر هر ستون میانگیند      
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 بحث

رشد یکی از فرآیندهای حساس به خشکی است. 

چون انبساط سلولی فقط در شرایطی که فشار 

تورژسانس از آستانه فشار دیواره سلولی بزرگتر 

. کاهش رشد طولی گیاه با کاهش افتدباشد، اتفاق می

ها مرتبط است کاهش ها و پیری برگبزرگ شدن سلول

-طول بوته در تنش کم آبی به دلیل کاهش رشد گیاه می

ها در اثر کاهش باشد که به علت بسته شدن روزنه

ها افتد. بسته شدن روزنهپتانسیل آب خاک اتفاق می

در را به همراه دارد و  2COکاهش آسیمیالسیون 

شائو و ) های دیگر به آن اشاره شده استگزارش

آبی به کاهش طول بوته در اثر تنش کم(. 9118همکاران 

دلیل کاهش جذب آب، سطح برگ، فتوسنتز، و در نتیجه 

(. ۱555 لیپسرکباشد )کاهش میزان مواد آسیمیالت می

( مطابقت 91۱۱های برزگر و همکاران )نتایج ما با یافته

با بررسی سه سطح آبیاری  بر روی دارد. محققان 

آبی شدند خربزه شاهد کاهش طول بوته در اثر تنش کم

 (. 91۱3احمدی و همکاران )

تعداد میوه در بوته از اجزای موثر در عملکرد 

احتماالً کمبود آب طی مرحله گلدهی و باشد می

های گرده و کالله افشانی باعث خشک شدن دانهگرده

افشانی له باعث اختالل در گردهمادگی شده و این مسئ

شود که در نهایت با توجه به تداوم توسط حشرات می

آبیاری در طی دوره رشد و طوالنی بودن دوره کم

تعداد گل در متر  مالحظهگلدهی این گیاه، کاهش قابل

همچنین بروز . گردداعث میب را های بارورو گل مربع

آنها تنش خشکی از طریق کاهش سطح برگ و ریزش 

منجر به کاهش منبع فتوسنتزی گیاه و اُفت فعالیت 

آنزیمهای مؤثر بر این فرایند شده و قابلیت تولید گل در 

و در نتیجه تعداد میوه در بوته واحد سطح را کاهش 

خربزه  .(9119مارگاریتا و همکاران ) یابدکاهش می

های بحرانی از رشد دارد که در آن زمان آبیاری دوره

کمبود . ت و عملکرد مطلوب ضروری استبرای کیفی

را به دلیل  تواند تعداد میوه در بوتهبیش از حد آب می

شیشیدو و همکاران افزایش سقط گل کاهش دهد )

. محققان با مطالعه دو ساله  دو سطح آبیاری (۱559

( بر روی خربزه کاهش تعداد میوه در CET % 51و ۱11)

ما و همکاران سات پال شار) را گزارش کردند  بوته 

91۱۴.) 

وزن میوه در مقایسه با تعداد میوه در بوته به 

در  .(9118دوگان و همکاران )تر است تنش آبی حساس

تحقیقی که بر روی خربزه انجام دادند، نتیجه گرفتند که 

ها کوچکتر و عملکرد کاهش در شرایط کمبود آب، میوه

 (. کاهش وزن میوه911۵سنسوی و همکاران یابد )می

ها در اثر به دلیل کاهش فتوسنتز همراه با پیری برگ

باشد. کاهش در میزان فتوسنتز با کاهش سطح تنش می

برگ و جذب نیتروژن و استفاده آن توسط گیاه، مانع 

ها شده و همچنین کاهش فعالیت بزرگ شدن سلول

آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز به علت کاهش 

ها تفسیر می شود دن روزنهدر اثر بسته ش 2coتبادل 

تنش آب در مراحل قبل از  (.911۴سارکر و همکاران )

تر میوه و کاهش اندازه نهایی برداشت سبب رشد آهسته

(. بنا به نتایج ۱585ناتالیس و همکاران گردد )میوه می

گزارش شده آبیاری کامل گیاه که در مراحل اولیه رشد 

سبب رشد  میوه تحت تنش رطوبتی قرار گرفته است

گردد به طوری که در زمان برداشت ها میسریعتر میوه

بهبودیان باشد )اندازه آنها با اندازه میوه شاهد برابر می

(. نتایج گزارش شده بر روی خربزه ۱55۴و همکاران 

( با نتایج ما Etc %51و  ۱11در دو سطح آبیاری )

(. 91۱۴سات پال شارما و همکاران مشابهت دارد )

، 55با مطالعه سه سطح آبیاری بر روی خربزه )محققان 

داری در وزن درصد( شاهد کاهش معنی 65و  81

موسوی و متوسط میوه با کاهش آبیاری گردیدند )

 (.9115همکاران 

افزایش سطح برگ به تورژسانس برگ، دما و 

عوامل رشدی بستگی دارد که همه آنها به وسیله 

اریتا و همکاران مارگ)گیرند خشکی تحت تاثیر قرار می

یابد فشار به محض اینکه آب برگ کاهش می (.9119
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ها ها کاهش یافته و برگهای برگتورژسانس بافت

کنند. مناسب نبودن شروع به پژمرده شدن می

تورژسانس سلولی، کاهش تقسیم سلول و رشد را به 

در مطالعات بر  (.9116مدهوا و همکاران )دنبال دارد 

آبی، شخص شده است که تنش کمروی گیاهان دیگر م

شاخص سطح برگ را به دلیل کاهش اندازه و تولید 

دهد و های جدید و افزایش ریزش آنها کاهش میبرگ

گیری شده است که تولید و گسترش برگ به چنین نتیجه

باشند و بنابراین در اثر آبی خیلی حساس میتنش کم

یابد تنش کمبود آب شاخص سطح برگ کاهش می

 (. 9115 میراح)

کاهش عملکرد به دلیل کاهش تعداد میوه در بوته 

و وزن میوه حاصل شد که به دلیل سقط گل و کاهش 

آبی باشد. کاهش رطوبت خاک آب میوه  در اثر تنش کم

شود و باعث اختالل در جذب عناصر توسط گیاه می

های گیاهان کاهش سطوح عناصر معدنی را در اندام

تنش خشکی با (. 911۱کاران بالیگار و هم)دهد می

ها در فرآیندهای فیزیولوژیکی کاهش محتوای آب برگ

گذارد. کاهش در میزان فتوسنتز با متعددی تاثیر می

بیس  -5و  ۱کاهش سطح برگ و فعالیت آنزیم ریبولوز 

در اثر بسته شدن  2COفسفات به علت کاهش تبادل 

در  (.911۴سارکر و همکاران )شود ها تفسیر میروزنه

ای با اعمال تنش آبی بر خربزه اظهار داشتند مطالعه

نیاز آبی گیاه،  % 95کاهش یا افزایش آبیاری به میزان 

داری بر عملکرد خربزه نداشت ولی کاهش اثر معنی

 % 99نیاز آبی گیاه، عملکرد را تا  % ۴1آبیاری به میزان 

(. باید در نظر گرفت 9115کابلو و همکاران کاهش داد )

یک رقم از یک گیاه تحت شرایط مطلوب آبیاری که 

الزاما باالترین عملکرد را در شرایط تنش رطوبت 

)خشکی( ندارد و یک رقم با عملکرد خوب در شرایط 

خشکی ممکن است در شرایط رژیم مطلوب رطوبتی 

تری از عملکرد را نسبت به سایر ارقام، درجات پایین

 .(۱556وایت و امگ نشان دهد )

تنش خشکی و با کاهش میزان آب، مقدار بر اثر 

-بیومس گیاه که به نوعی محصول گیاه است کاهش می

یابد هرچه آب در دسترس گیاه کمتر شود از میزان آب 

های گیاه کاسته شده و آب به صورت غیر آزاد اندام

ماند و به میزان وزن خشک آزاد در گیاه باقی می

ب بافت یا افزوده شده و نسبت وزن خشک به میزان آ

یابد و هرچه رطوبت نسبی افزایش یابد اندام افزایش می

تواند شود. این امر میها افزوده میبر میزان آب بافت

ناشی از ایجاد مقاومت بیشتر با تغییر فشار اسمزی 

گیاه باشد. بدین صورت که با افزایش وزن خشک و 

کاهش مقدار آب در پاسخ به تنش خشکی و کمبود آب، 

سمزی اولیه افزایش یافته و مقاومت گیاه به تنش فشار ا

آسکر و شود )خشکی و اثرات ناشی از آن بیشتر می

ها در دو گیاه نخود و (. نتایج بررسی۱55۱گومینگ 

دهد که بین کاهش تعرق گیاه و نخودفرنگی نشان می

بایست نگهداری سطح برگ بحرانی برای فتوسنتز می

و در شرایط تنش،  تعادل مناسبی وجود داشته باشد

کاهش سطح برگ یک روش سازگار مهم است، چون 

اولین راهکاری است که گیاه هنگام کمبود آب آن را 

کند این موضوع در مورد باقال هم صادق اتخاذ می

شود، است، در این هنگامی که تنش خشکی حادث می

های ارتفاع گیاه و گسترش سطح برگ کاهش یافته، برگ

ده ولی سطح برگ کمتری دارند تر بوجدید ضخیم

(. نتایج ما با مطالعه روی 91۱۱رهباریان و همکاران )

تحت تنش خشکی  HS1و نمونه وحشی  HV1جو رقم 

 (. 9111طویلی مطابقت دارد )

عوامل محدود کننده فتوسنتز در تنش خشکی در 

ای ای و غیر روزنهدو گروه عوامل محدود کننده روزنه

-ای میامل محدود کننده غیر روزنهگیرند. از عوقرار می

های فتوسنتزی توان به کاهش و یا توقف سنتز رنگیزه

الیویرا و ها و کارتنوئیدها اشاره کرد )از جمله کلروفیل

رسد کاهش غلظت کلروفیل (. به نظر می9115همکاران 

های کلروفیالز و پراکسیداز و ترکیبات به دلیل اثر آنزیم

سیلوا و همکاران ه کلروفیل باشد )فنلی و در نتیجه تجزی
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(. با اعمال تنش خشکی بر میوه موز دریافتند که 911۵

تنش، با افزایش تنفس و تولید اتیلن سبب فعالسازی 

های مسیر کاتابولیسم کلروفیل )کلروفیالز، آنزیم

پراکسیداز و لیپوکسیژناز( و متعاقب آن تجزیه کلروفیل 

ر و همکاران فینگشود )و زرد شدن میوه موز می

(. از عوامل دیگر کاهش محتوای کلروفیل در ۱555

های هنگام مواجه گیاهان با تنش خشکی، تولید گونه

گر اکسیژن و متعاقب آن پراکسیاسیون لیپیدها و واکنش

کاهش (. 9115الیویرا و همکاران تخریب کلروفیل است )

ها میزان کلروفیل در شرایط خشکی در سایر بررسی

   (.۱555فینگر و همکاران شده است ) نیز گزارش

محققان تغییرات متابولیکی را عامل کاهش 

ای های فتوسنتزی در گیاه ذرت خوشهسطوح رنگیزه

در شرایط تنش خشکی بیان نمودند. این محققان 

گزارش کردند که کاهش کارایی استفاده از کربن و 

افزایش تولید اتانول و الکتات سبب کاهش سنتز 

الیویرا و همکاران )شود ها میدها و کلروفیلکارتنوئی

اعمال تنش خشکی در مرحله زایشی گیاه،  (.9115

های فتوسنتزی را در تسریع پیری برگ و تجزیه رنگدانه

پی داشت. کاهش محتوای کارتنوئید در شرایط تنش 

ها نیز گزارش شده است خشکی در سایر بررسی

 (.۱559پیکیلک و فوکس )
 
 
 

 

 کلی گیرینتیجه

توان عنوان کرد بر اساس نتایج به دست آمده می

که طوالنی شدن فواصل آبیاری به نحوی که منجر به 

درصد  ۱11کاهش رطوبت خاک به مقادیر کمتر از 

آبیاری گردد بروز تنش در گیاه خربزه را به دنبال 

خواهد داشت. سطح تنش حاصله در تیمارهای شروع 

به نحوی بود  بی گیاهنیاز آدرصد  33و  66آبیاری در 

که سبب بروز تنش قابل ردیابی گردید و شاخص مقدار 

عملکرد را کاهش داد. تغییرات حاصله در اثر اعمال 

تیمارهای تنش به نحوی بود که طول بوته، تعداد میوه 

در بوته و وزن متوسط میوه را کاهش داد و باعث 

توان کاهش سطح برگ در خربزه شد. به طور کلی می

آبی زمانی که آبیاری به کمتر که خربزه به تنش کمگفت 

درصد تنزل یابد، مقاوم نیست و باعث کاهش  ۱11از 

هایی که در این تحقیق گردد. بعالوه تودهوزن میوه می

مورد استفاده قرار گرفتند واکنش متفاوتی نشان داده و 

با توجه به  ند.از نظر وزن و شکل با هم متفاوت بود

توده ایوانکی  5کرد، بر اساس جدول اهمیت صفت عمل

درصد  33درصد کاهش عملکرد در آبیاری  9۵/۵9با 

درصد  ۴/۴3نسبت به آبیاری معمولی و توده موزی با 

درصد نسبت به آبیاری  33کاهش عملکرد در آبیاری 

ترین توده ترین و متحملمعمولی به ترتیب حساس

 باشند.آبی از لحاظ عملکرد مینسبت به تنش کم

آب بنابراین توده موزی برای کشت در مناطق کم

 شود.توصیه می
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