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 چکیده

-کرتبه صورت  یایرانی، آزمایش طالبیتوده دو  رشد، عملکرد و کیفیت میوهآبی بر تنش کم اثرسی ربه منظور بر       

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

 دوو (نیاز آبی گیاهدرصد  ۳۳و  66، 122)سه سطح آبیاری تیمارهای آزمایش شامل انجام شد.  1۳4۳زنجان در سال 

د میوه در بوته، طول اسطح برگ، تعد تیمارهای آبیاری بر. نتایج نشان داد که بود (سبززرد و تیلتیل) ایرانی طالبیتوده 

. داری داشتتاثیر معنی ، وزن متوسط میوه و عملکردسفتی بافت میوه، مواد جامد محلولوزن خشک برگ، درصد بوته، 

سطح برگ ، تعداد میوه در بوته، طول و کاهش  ، درصد وزن خشک برگآبی باعث افزایش مواد جامد محلولتنش کم

 gوزن متوسط میوه ) ،(ha.kg 1۳۳۳۱-1عملکرد )کمترین  گردید. ه و عملکرد، وزن متوسط میوسفتی بافت میوهبوته، 

از نظر صفات مورد  درصد( حاصل شد. ۳۳) در تنش شدید (درصد ۱۳/10بیشترین مواد جامد محلول ) و  (،0/1۳24

 g)متوسط میوه و وزن  (ha.kg 461۱1-1) عملکردبیشترین  داری وجود داشت.خربزه تفات معنی هایمطالعه در بین توده

درصد( در توده  ۳6/1۳و بیشترین مواد جامد محلول ) نیاز آبی گیاهدرصد  122در آبیاری زرد در توده تیل( ۱/۳6۳6

 6/6۳زرد به ترتیب و تیل سبزتیل هایتودهبا توجه به نتایج، مشاهده شد.  نیاز آبی گیاهدرصد  ۳۳سبز در آبیاری تیل

نشان دادند که هر دو آبیاری معمولی  در مقایسه بادرصد  ۳۳آبیاری  شرایط درد را کاهش عملکر درصد ۱/۳4 و درصد 

 .باشندمیآبی به تنش کمتوده حساس 

 

 وزن متوسط میوهمواد جامد محلول، طالبی، ، سطح برگ ، توده :های کلیدیواژه
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Abstract 

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

cantaloupe, 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 two accessions of Iranian cantaloupe (Tile-Zard and Tile-Sabz). Results showed that 

irrigation had a significant effect on leaf area, fruits number per plant, plant length, Leaf dry matter, flesh 

firmness, total soluble solids (TSS) content, fruit weight and yield ratio. The water stress significantly 

increased TSS, leaf dry matter and reduced leaf area, fruits number per plant, plant length, flesh firmness, 

fruit weight and yield. The lowest values of yield (13357 kg.ha-1), fruit weight (1504.2 g), and the highest 

total soluble solids (TSS) (12.75 Percent) was obtained in the sever water stress (start point of 33 ETc). 

Cantaloupe accessions showed significant differences in studied traits. The highest values of yield (46171 

kg.ha-1) and fruit weight (3656.7 g) was obtained under 100 ETc irrigation in "Tile-Zard". Also the highest 

TSS was obtained in Tile-Sabz under 33 ETc irrigation. According to the results, Tile-Sabz and Tile-Zard 

had 63.6% and 59.7% yield loss respectively, under 33 ETc irrigation compared normal irrigation, that both 

accessions are sensitive to water deficit stress. 

 

Keywords: Accessions, Cantaloupe, Fruit Weight, Leaf Area, Total Soluble Solids Content.  

 

  مقدمه

( گیاهی است از خانواده .Cucumis melo Lطالبی )       

(  = 042n = 2x( و دیپلوئید )Cucurbitaceaeکدوئیان )

کرج و گروم  باشد )های معطر میکه دارای میوه

های متنوع، یک (. طالبی با دارا بودن توده0222

شود. محصول رایج و نسبتا مهم در کشور محسوب می

جالیزی در کشور ما از سبزی ین کشت و پرورش ا

های دور معمول بوده است. ایران از مراکز گذشته

سبستیان باشد )ثانویه تنوع و اهلی شدن گیاه طالبی می

ارقام معرفی ترین صفات جهت (. مهم0212و همکاران 

سان، جدید طالبی عملکرد باال، شکل و اندازه هم

امد محلول میزان مواد ج. باشدزودرسی و میزان قند می

های مهم مرتبط با کیفیت در طالبی نیز یکی از ویزگی

باشد که این صفت همبستگی مثبت و باالیی با میزان می

 (.  0226زاالپا و همکاران قند موجود در طالبی دارد )

طالبی یکی از محصوالت مهم ایران است که از لحاظ 

فرنگی، خیار، سطح زیرکشت و میزان تولید بعد از گوجه

هندوانه و خربزه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده 
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است. شرایط خاک و آب و هوایی ایران برای تولید 

خشکی عامل غالب محدود کننده آل است اما طالبی ایده

نام باشد )بیتولید اقتصادی این محصول در ایران می

0224 .) 

اجزای اصلی موجود زنده است که حدود آب از          

 ۳2درصد از وزن تر گیاهان علفی و بیش از  42الی  82

شود. آب رسانای درصد از گیاهان چوبی را شامل می

های شیمیایی است برای بسیاری از واکنش خوبی

همچنین آب کافی باید در منطقه ریشه گیاهان فعال 

زنی، تبخیر و تعرق، جذب مواد غذایی توسط برای جوانه

اک و فرآیندهای ریشه، رشد ریشه و میکروبیولوژی خ

شیمیایی که منجر به تجزیه مواد آلی و معدنی شدن 

که این عوامل  شوند، وجود داشته باشدمواد مغذی می

فیتر ) برای رشد گیاه بویژه در مزرعه ضروری هستند

کشاورز به  ،تحت شرایط کمبود آب (.0221و هی 

افزایش فاصله آبیاری تمایل خواهد داشت که منجر به 

(. 0222جاین و همکاران گردد )خشکی میایجاد تنش 

ترین عوامل موثر بر تمام تنش خشکی یکی از مهم

(. 0224رحمان و همکاران های رشد گیاه است )جنبه

تغییرات فیزیولوژیکی در گیاهان، که در پاسخ به تنش 

دهد دهد فتوسنتز و تنفس را کاهش میخشکی رخ می

د کل محصول ( و در نتیجه تولی1442حال و همکاران )

یابد. کمبود آب منجر به تنش خشکی محصول کاهش می

دهد. آب باید اغلب شده و عملکرد محصول را کاهش می

برای جلوگیری از تنش خشکی و به اندازه کافی برای 

شارژ منطقه ریشه گیاه فعال، به کار گرفته شود 

 (. 0222سامیس و همکاران )

آبی ( تنش کم1۳42در مطالعه برزگر و همکاران )       

طول بوته، سطح برگ، وزن متوسط میوه و عملکرد را 

با ( 1۳40)در خربزه کاهش داد. دلشاد و همکاران 

آبی بر روی خربزه شاهد افزایش بررسی اثر تنش کم

مواد جامد محلول، درصد ماده خشک و کاهش سفتی، 

وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. در مطالعه کابلو و 

آبی بر روی درصد گوشت ( تنش کم0224همکاران )

دار نداشته ولی تعداد میوه و ضخامت پوست اثر معنی

 میوه در بوته را کاهش داد. 

های جوی و نامناسب بودن به دلیل کمبود ریزش       

پراکنش زمانی و مکانی آن در ایران، کشور ما در زمره 

خشک جهان قرار دارد. و از کشورهای خشک و نیمه

که ملونها عمدتا در نواحی گرم و خشک مورد آنجا 

گیرند که در آن چالش اصلی بر کشت و کار قرار می

های سر محدودیت آب است در نتیجه احتمال وقوع تنش

آبی )جزیی یا شدید( نسبتا باالست. از این جهت کم

های متحمل ضروری به مطالعه و شناخت ارقام و توده

دهد که علیرغم شان میرسد. مرور منابع علمی ننظر می

ای، های میوهها در بین سبزیاهمیت نسبی ملون

آبی بر های کمتحقیقات جامع در مورد نحوه تاثیر تنش

ها انجام نشده است. لذا در این عملکرد و کیفیت میوه آن

پژوهش سعی شده است تا این موضوع در برخی 

محصوالت این گروه از سبزیها که کمتر مورد مطالعه 

 اند، مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار گیرد.ار گرفتهقر

 

 هامواد و روش

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده          

انجام شد.  1۳4۳کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 

های خرد شده در قالب طرح آزمایش به صورت کرت

های کامل تصادفی با سه تکرار )شش بوته در هر بلوک

مشخصات خاک محل آزمایش در را گردید. تکرار(، اج

های های آبیاری در کرتتیمار .آمده است 1جدول 

های فرعی اصلی و تیمارهای مربوط به توده در کرت

 1۳قرار گرفتند. پس از آماده شدن زمین در تاریخ 

زرد و تیل سبز( توده طالبی ایرانی )تیل دوخرداد، بذور 

متر بین سانتی ۳2و  متر بین ردیفسانتی 022به فاصله 

(. پس از سبز 1و شکل  0کشت گردید )جدول  ،بوته

ها وخاکدهی پای بوته شدن بذور، عمل تنک کردن بوته

روز پس از  4۳انجام شد. پس از استقرار اولیه گیاهان )

 ۳۳و  66، 122کاشت(، تیمارهای آبیاری در سه سطح )

 یبرا یاهگ یآب یازن( اعمال گردید. نیاز آبی گیاهدرصد 
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های بلند مدت داده یانگینشاهد با استفاده از م یمارت

روزانه پارامترهای هواشناسی ثبت شده در ایستگاه 

 .برآورد گردید 1 هواشناسی زنجان و رابطه

ETc = ET0 × Kc                     [ 1 رابطه] 

ETc0متر در روز(، : نیاز آبی خربزه )میلیETتبخیر :-

: ضریب Kcمتر در روز( و )میلی تعرق گیاه مرجع چمن

بر  0ETگیاهی خربزه. الزم به توضیح است مقادیر 

مانتیث برآورد شد -پنمن-اساس روش استاندارد فائو

، ETc یرپس از محاسبه مقاد .(1۳8۱)وزیری و همکاران 

گیاه  یاریناخالص آب آبنیاز خالص و  یازن ادیرمق

 ییارآب یستم، نوع سفواصل کشتبر اساس 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 یماتسایر  یآب یازنشد.  ( برآوردلیتر ۱/0۳2)

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

و توزیع  برآورد درصد(، ۳۳و  66تنش آبی )درصد 

  .شد

و حفره بعد از برداشت محصول، طول، عرض میوه       

و ضخامت پوست میوه )بعد از جدا  متربر حسب سانتی

بر حسب کردن گوشت میوه با استفاده از کولیس( 

گیری شد. به منظور ارزیابی عملکرد و اندازه مترمیلی

ها پس از برداشت با ها، تمام میوهوزن متوسط میوه

ترازوی دیجیتال وزن شده و عملکرد محاسبه گردید. 

بر گرم و عملکرد کل  بر حسبها وزن متوسط میوه

درصد گوشت  کیلوگرم در هکتار برآورد شد.حسب 

لیو و )محاسبه گردید ( 0)فرمول  میوه با استفاده از

سفتی متر و  pHمیوه با استفاده از  pH .(0224همکاران 

 Mc) مدل 1سنج دستیگوشت میوه با دستگاه سفتی

cormic-FT 327گیری ( ساخت کشور ایتالیا اندازه

                                                           
1- Penetrometer 

گردید. بدین منظور الیه پوست روی میوه از دو طرف 

متر به یلیم 11سنج با قطر قرینه حذف شد و نوک سفتی

داخل بافت میوه فشار داده شد و میزان سفتی بر حسب 

مترمربع قرائت گردید. به طور یکسان کیلوگرم بر سانتی

ها از قسمت وسط میوه، یک نمونه از در تمام میوه

گوشت میوه )مزوکارپ به همراه آندوکارپ( برداشته 

و میزان مواد جامد  عصاره میوه تهیه شدهسپس  .شد

وه با رفروکتومتر دستی براساس درصد محلول می

سطح برگ با استفاده از دستگاه برآورد گردید.  0بریکس

 ,Delta-T Device LTD) مدل گیری سطح برگاندازه

Englandمتر مربع محاسبه گردید. در ( بر حسب سانتی

زمان برداشت میوه، تعداد میوه در بوته شمارش و 

برای یری شد. گمتر اندازهطول بوته بر حسب سانتی

ها با ترازوی برآورد درصد وزن خشک، وزن تر برگ

 6۳ها در دمای دیجیتال بر اساس گرم ثبت گردید. نمونه

ساعت در آون خشک شدند. سپس  ۱0درجه به مدت 

دست آمد. در ه ها وزن شده و وزن خشک آنها بنمونه

نهایت با تقسیم وزن خشک به وزن تر و ضرب حاصل 

ها با داده ن خشک به دست آمد.، درصد وز122به 

-مقایسه میانگین داده آنالیز و SASافزار استفاده از نرم

مورد تجزیه و  ای دانکنها از طریق آزمون چند دامنه

 تحلیل قرار گرفتند.

 ]0رابطه  [

  

 

a     طول میوه :a’      طول حفره : 

b       قطر میوه :b’قطر حفره : 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Brix 
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 مشخصات خاك محل آزمايش -۱جدول 
جرم مخصوص  سنگریزه)%( رس )%( سیلت)%( شن )%(

 (3g/cmظاهری )

pH EC 
(dS/m) 

کربنات 

 کلسیم )%(

ماده آلی  بافت خاک

)%( 

 11/1 لومی رسی شنی 24/14 1۳/۳ 4۳/۱ 4۳/1 8۳/1۱ 1۱ 0۱ ۳6

 

 هاآوری آنها و محل جمعنام توده -۲جدول

آوریمحل جمع رنگ گوشت  نام محلی توده 

زردتیل -الف تربت جام نارنجی  

سبزتیل -ب تربت جام سبز مایل به کرمی  

   

 

 
 الف: تیل زرد و ب: تیل سبز های طالبیمیوه توده -۱شکل 

 

گیری شده در سطوح مختلف آبیاریمقايسه میانگین صفات اندازه  -۳جدول   

pH  مواد جامد

 محلول

(٪)  

گوشت 

 میوه

(٪)  

ضخامت 

 پوست

(mm) 

 سفتی

(2kg/cm) 

 عملکرد

(kg/ha) 

وزن 

متوسط 

 (gمیوه )

وزن خشک 

(٪برگ )  

تعداد 

میوه در 

 بوته

طول 

 بوته

(cm) 

 تک سطح

 برگ

(2cm) 

 آبیاری

41/6  a 46/12  b ۳4/6  a ۳/4  a 26/0  a ۳4۱۳0 a ۱/0680  a 8۳/1۱  b ۳1/1  a 0۳8 a 146 a 122٪  

۳/6  a ۱۳/11  ab ۳1/6  a ۳ a ۳8/1  b 06۳۱4 b ۳/0۳۱4  a 6۱/18  a 1۳/1  ab 00۳ b 104 b 66٪  

6/6  a ۱۳/10  a 44/6  a 1/4  a 28/1  b 1۳۳۳۱ c 0/1۳24  b ۳/1۱  c 4۳/2  b 14۳ c 126 c ۳۳٪  

باشند.درصد آزمون دانکن می ۳دار در سطح احتمال های با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین  

 

طالبی ايرانی گیری شده در دو تودهمقايسه میانگین صفات اندازه  -۴جدول  

 سطح توده

برگ تک  

(2cm) 

طول 

 بوته

(cm) 

تعداد 

میوه 

در 

 بوته

وزن 

خشک 

(٪برگ )  

وزن 

متوسط 

 (gمیوه )

 عملکرد

(kg/ha) 

 سفتی

(2kg/cm) 

ضخامت 

 پوست

(mm) 

گوشت 

 میوه

(٪)  

مواد جامد 

 محلول

(٪)  

pH 

8/164 زردتیل  a ۳/044  a 28/1  a ۳8/18  a ۳264 a ۳۳8۳0 a 4/1  a ۳/6  a ۳/6۳  a 8۱/12  b ۳6/6  a 

0/86 سبزتیل  b ۳/01۳  a 14/1  a ۳/1۱  b 1۳2۳ b 1۳406 

b 
10/1  b ۱/0  b 6/۳6  b ۱۳/10  a 44/6  a 

باشند.دانکن میدرصد آزمون  ۳دار در سطح احتمال های با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین  
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طالبیتاثیر سطوح مختلف آبیاری و نوع توده بر رشد و عملکرد   -۵جدول   

 آبیاری توده
 برگتک سطح 

(2cm) 

 وزن خشک برگ

(٪) 

 وزن متوسط میوه

(g) 

 عملکرد

(kg/ha) 

 مواد جامد محلول

(٪) 

 122٪ 14۳ a 14 a ۱/۳6۳6  a 461۱1 a 66/4  c 

b 0/14 16۳ ٪66 تیل زرد  a ۳0۱1 ab ۳۳۱۱4 b 8۳/12  bc 

 ۳۳٪ 1۳4 c 4۱/16  c 0082 bc 18626 cd 1۳/10  ab 

       

 122٪ 4۱ d ۱1/16  c ۱/1۱28  cd 0004۳ c 06/10  ab 

8/8۳ ٪66 تیل سبز  e 1۱/18  b 14۱8 cd 1۱۳۱8 cd 6۳/10  ab 

 ۳۳٪ 8/۱۱  e 6۳/1۱  b ۳/۱08  d 812۱ d ۳6/1۳  a 

باشند.درصد آزمون دانکن می ۳دار در سطح احتمال مشترک فاقد اختالف معنی های با حداقل یک حرفدر هر ستون میانگین  

 

 

 سطح برگ

 داریبه طور معنی آبی سطح برگ راتنش کم        

( در 2cm 146داد. بیشترین میزان سطح برگ )کاهش 

(  نیاز آبی گیاهدرصد  122تیمار آبیاری معمولی )

داری وت معنیها تفا(. در بین توده۳حاصل شد )جدول 

 4دست آمد. همانطور که در جدول ه از نظر این صفت ب

بیشترین سطح برگ برای طالبی  ،شودمشاهده می

دست آمد. اثرات سبز بهزرد و کمترین آن برای تیلتیل

متقابل بین سطوح مختلف و توده برای این صفت 

( در 2cm 14۳زرد با )دار بود طوری که توده تیلمعنی

سبز با و توده تیل نیاز آبی گیاهدرصد  122آبیاری 

(2cm 8/۱۱ در آبیاری )به  نیاز آبی گیاهدرصد  ۳۳

خود  را بهسطح برگ ترتیب بیشترین و کمترین 

در اثر کمبود آب، حجم  .(۳اختصاص دادند )جدول 

سازی سلول به عنوان سلول، تقسیم سلولی و دیواره

رشد  یابند. با کاهشفاکتورهای اصلی رشد کاهش می

شود و به همین دلیل است سلول اندازه اندام محدود می

توان از آبی بر گیاهان را میکه اولین اثر محسوس کم

 (.0224ها تشخیص داد )عبدالجلیل اندازه کوچکتر برگ

عالوه بر این کاهش جذب مواد و عناصر غذایی نیز در 

ها را محدود شرایط کمبود آب، رشد و توسعه برگ

و  میرآبادیاحمدی (.022۳هاجن و تاتجا کند )مامی

آبی بر روی ( در بررسی اثر تنش کم021۳همکاران )

آبی در اثر تنش کم شاهد کاهش سطح برگ طالبی

( کاهش سطح برگ در 1۳41زینلی و همکاران ) گردیدند.

 آبی را گزارش کردند.طالبی در اثر تنش کم

 

 دبوته، وزن متوسط میوه و عملکر رتعداد میوه د

آبی باعث کاهش تعداد میوه در بوته، وزن تنش کم      

( g۱/0680 (، )۳1/1متوسط میوه و عملکرد به ترتیب از )

 نیاز آبی گیاهدرصد  122در آبیاری ( kg/ha ۳4۱۳0و )

 ۳۳( در آبیاری kg/ha 1۳۳۳۱( و )g 0/1۳24(، )4۳/2به )

ها، (. در بین توده۳گردید )جدول  نیاز آبی گیاهدرصد 

زرد بیشترین وزن متوسط میوه و عملکرد و وده تیلت

سبز بیشترین تعداد میوه در بوته را داشت توده تیل

(. اثر متقابل توده و سطوح مختلف آبیاری 4)جدول 

دار بوده و برای وزن متوسط میوه و عملکرد معنی

نشان داد که بیشترین وزن متوسط میوه و عملکرد به 

( در توده تیل kg/ha 461۱1( و )g ۱/۳6۳6ترتیب با )

و کمترین  نیاز آبی گیاهدرصد  122بیاری آزرد در 

 kg/ha( و )g ۳/۱08ها برای تیل سبز به ترتیب با )آن

 بدست آمد. نیاز آبی گیاهدرصد  ۳۳( در آبیاری 812۱

آبی نتیجه کم کاهش عملکرد و وزن متوسط میوه در

قه ممکن است به دلیل عدم رطوبت کافی خاک در منط

ریشه باشد که در نتیجه آن فرآیندهای فیزیولوژیکی 

مختلف از جمله جذب مواد غذایی، رشد گیاه، فتوسنتز و 

یابد و این منعکس تجمع ماده خشک گیاهی کاهش می
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آبی کم کننده وزن متوسط و عملکرد کمتر در اثر تنش

(. همچنین کاهش 0211سیگلو سیمسک و کملکباشد )می

آبی، تقسیم سطوح اکسین و جیبرلین در اثر تنش کم

و در نتیجه  سلولی و طویل شدن سلول را متوقف کرده

رشد رویشی به منظور عملکرد و کیفیت میوه کاهش 

آبی باعث خشک شدن (. تنش کم022۳یابد )رفاعی می

افشانی توسط دانه گرده و کالله مادگی شده و در گرده

کند در نتیجه تعداد میوه در تالل ایجاد میحشرات اخ

کمبود بیش از  (. 1۳8۳ دهد )راحمیبوته را کاهش می

را به دلیل افزایش  تواند تعداد میوه در بوتهحد آب می

  .(1440شیشیدو و همکاران سقط گل کاهش دهد )

آبی ( در مطالعه اثر تنش کم0211کشاورز و رشیدی )

وه در بوته، وزن متوسط بر روی طالبی کاهش تعداد می

 آبی، گزارش کردند.میوه و عملکرد را با شدت تنش کم

آبی بر ( در بررسی اثر تنش کم1۳41زینلی و همکاران )

آبی تعداد میوه در روی طالبی نتیجه گرفتند که تنش کم

 بوته، وزن متوسط میوه و عملکرد را کاهش داد.

 

 طول بوته

متر( به سانتی 0۳8ز آبی طول بوته را اتنش کم       

طول تفاوت (. ۳متر( کاهش داد )جدول سانتی ۳/14۳)

آبی کاهش تنش کمدار نبود. ها معنیبوته در بین توده

طول بوته را به علت کاهش آب در دسترس منطقه ریشه 

فعال که باعث اختالل در در فرآیندهای فیزیولوژیکی 

شود باشد را باعث میمورد نیاز برای رشد گیاه می

( همچنین کاهش طول بوته در 0211)کشاورز و رشیدی 

توان به عنوان فرآیندی که در آن آبی را میاثر تنش کم

افزایش تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول که به آب 

یازید و -بیشتری نیاز دارد را توضیح داد )آبو ال

( و کابلو 0211کشاورزپور و رشیدی ) .(0210همکاران 

بوته در طالبی در اثر تنش خشکی ( کاهش طول 0224)

کاهش طول ساقه و ارتفاع گیاه در  را گزارش کردند.

ها نیز گزرش شده شرایط تنش خشکی در سایر بررسی

 (.0228است )شائو و همکاران 

 

 درصد وزن خشک برگ

داری آبی بر درصد وزن خشک اثر معنیتنش کم       

آن و  باعث کاهش داشت به طوری که در توده تیل زرد

(. در ۳در توده تیل سبز باعث افزایش آن گردید )جدول 

داری در وزن خشک برگ وت معنیافتها نیز بین توده

وجود داشت که توده تیل زرد بیشترین مقدار را داشت 

آبی باعث کاهش مقدار آب آزاد تنش کم (. 4)جدول 

های گیاه شده و در نتیجه آب به صورت غیرآزاد اندام

ماند و به میزان وزن خشک افزوده شده میقیدر گیاه با

و نسبت وزن خشک به میزان آب بافت یا اندام افزایش 

یابد و با افزایش وزن خشک و کاهش مقدار آب در می

پاسخ به کمبود آب، فشار اسمزی اولیه افزایش یافته و 

مقاومت گیاه به تنش خشکی و اثرات ناشی از آن بیشتر 

( اظهار 144۳نئومان ) (.1441 آسکر و کومینگشود )می

بسته شدن  ،داشت نخستین پاسخ گیاه به تنش خشکی

ها و در نتیجه کاهش تولید ها، کاهش رشد برگروزنه

آسیمیالت خواهد بود که در نهایت باعث کاهش وزن 

های کیرناک و نتایج ما با یافته شود. خشک گیاه می

در اثر ( مطابقت دارد که بیان نمودند 0221همکاران )

 .تنش خشکی، ماده خشک در بادمجان افزایش یافت 

کاهش ماده خشک در اثر تنش خشکی در ریحان 

 (.1440گزارش شده است )سیمون و همکاران 
 

 بافت میوه سفتی

از  بافت میوه تنش خشکی باعث کاهش سفتی          

متر مربع گردید )جدول کیلوگرم بر سانتی 28/1به  26/0

داشت به  دداری وجووت معنیاها نیز تفه(. در بین تود۳

 بافت میوه طوری که توده تیل زرد نسبت به تیل سبز

آبی باعث افزایش تنش کم (.4داشت )جدول  تریسفت

به دلیل  شود. اتیلنتولید اتیلن و در نتیجه تنفس می

های های دخیل در واکنشها و آنزیمتنظیم بیان ژن

تغییر در سفتی بافت  ای سببمربوط به دیواره یاخته

-شود. در اثر عمل اتیلن فعالیت آنزیم پلیمیوه می
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تر شده و سبب کاهش سفتی ( بیش1PG) گاالکتروناز

همچنین  (. 022۳گردد )استئال و همکاران بافت میوه می

آبی جذب کلسیم کاهش یافته و با توجه در اثر تنش کم

 دبه نقشی که کلسیم در استحکام دیواره سلولی دار

شود )باباالر و همکاران باعث نرم شدن بافت میوه می

( با مطالعه اثر تنش 1۳41زینلی و همکاران ) .(1۳۱8

آبی بر روی سه ژنوتیپ طالبی ایرانی شاهد کاهش کم

 آبی گردیدند.سفتی در اثر کم

 

 ضخامت پوست و درصد گوشت میوه

آبی بر ضخامت پوست و درصد اثر تنش کم       

زرد ها، توده تیلدار نبود. در بین تودهمعنیگوشت میوه 

بیشترین  درصد( به ترتیب ۳/6۳متر( و )میلی ۳/6با )

(. 4ضخامت پوست و درصد گوشت را داشت )جدول 

آبی بر ( با مطالعه تنش کم0211کشاورزپور و رشیدی )

آبی بر روی روی طالبی گزارش کردند که تنش کم

سیلسپور و جعفری  داری نداشت.گوشت میوه اثر معنی

اثر دور آبیاری بر روی هندوانه اثر با مطالعه ( 1۳84)

داری بر روی ضخامت پوست میوه در اثر تنش معنی

 آبی مشاهده نکردند.کم

 

 آب میوه pHمواد جامد محلول و 

آبی باعث افزایش مواد جامد محلول از تنش کم

در بین (. ۳درصد گردید )جدول  ۱۳/10به  46/12

زرد مواد جامد سبز نسبت به تیلنیز توده تیل هاتوده

محلول بیشتری داشت. با توجه به جدول اثر متقابل 

 ۳۳سبز در آبیاری ( توده تیل۳توده و آبیاری )جدول 

زرد در درصد و توده تیل ۳6/1۳با  نیاز آبی گیاهدرصد 

درصد به  66/4با  نیاز آبی گیاهدرصد  122آبیاری 

ین مقدار مواد جامد محلول را ترتیب بیشترین و کمتر

ها و سطوح آبیاری تفاوت در بین توده pHداشتند. 

افزایش مواد علت (. 4و  ۳)جدول  داری نشان ندادمعنی

کاهش آب دریافتی  آبی،جامد محلول در اثر تنش کم

                                                           
1 - Enzyme Polygalacturonase 

توسط میوه و افزایش نسبت قند و در نتیجه ماده خشک 

زیم اینورتاز، به آب در میوه است. با توجه به اینکه آن

کند و از ساکارز را به گلوکز و فروکتوز تجزیه می

کند، یکی از دالیل اصلی تجمع قند ساکارز جلوگیری می

افزایش مقدار ساکارز و در نتیجه مواد جامد محلول در 

 تنش آبی به دلیل کاهش فعالیت آنزیم اینورتاز است

افزایش مواد جامد محلول (. 1۳42برزگر و همکاران (

کاهش تعداد میوه در اثر  به دلیل آبیحت شرایط کمت

گل و در نتیجه افزایش نسبت کربوهیدرات به  ریزش

باشد. در شرایط تنش آبی تولید هورمون اسید میوه می

آبسیزیک زیاد شده و این هورمون از طرق مختلف 

)پو و گاردنر  شودها میباعث افزایش مقدار قند میوه

آبی شده ناشی از تنش کم دمای زیاد ایجاد(. 148۳

باعث افزایش تنفس شده بنابراین اسیدها به عنوان 

کنند این امر باعث سوبسترا در پدیده تنفسی شرکت می

در اثر  pHکاهش اسیدیته و در نتیجه باعث افزایش 

(. زینلی 1441)مونگر و رابینسون  گرددآبی میتنش کم

بر روی آبی ( در بررسی اثر تنش کم1۳41و همکاران )

آبی را طالبی افزایش مواد جامد محلول در اثر تنش کم

( با مطالعه دو 0224گزارش کردند. کابلو و همکاران )

داری آبی بر روی خربزه تفاوت معنیساله اثر تنش کم

آبی مشاهده اثر تنش کمدر  pHمواد جامد محلول و در 

 نکردند.

 

 گیری کلینتیجه

توان عنوان کرد که ده میبر اساس نتایج به دست آم    

طوالنی شدن فواصل آبیاری به نحوی که منجر به 

نیاز  درصد 122کاهش رطوبت خاک به مقادیر کمتر از 

را به دنبال  طالبیگردد، بروز تنش در گیاه  آبی گیاه

سبز مواد جامد محلول بیشتری توده تیلخواهد داشت. 

از  زرد داشت و چون مواد جامد محلول نسبت به تیل

شود بنابراین ترین صفت کیفی طالبی محسوب میمهم

زرد برتری ت نسبت به تیلفسبز از نظر این صتوده تیل

توده تیل زرد در شرایط  میوه در مقدار عملکردداشت. 
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 ر توده تیل سبز بود و بحدودا دو برا آبیاری معمولی

توده تیل   نیاز آبی گیاهدرصد  ۳۳آبیاری شرایط  در

درصد کاهش  6/6۳و  ۱/۳4به ترتیب سبز زرد و تیل 

عملکرد داشتند که هر دو توده حساس به تنش کم آبی 

 .باشندمی

 
 

مورد استفاده منابع   

 کشمشی انگور رقم دو انباری کیفیت روی کلسیم کلرید برداشت از پس تأثیر بررسی . 1۳۱8 ،د شرافتیان ع و بانه م، دولتی باباالر

 .۳1-42(:1)1۳ بذر، و نهال مجله .شاهرودی. و بیدانه

های فیزیولوژیکی آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخصاثر تنش کم .1۳42، برزگر ط، دلشاد م، مجدآبادی ع، کاشی ع و قشقایی ژ

 .۳۳۱-۳6۳(: 4)40یرانی. مجله علوم باغبانی ایران، خربزه ا

اری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو مطالعه اثر محل نگهد .1۳40، بین کدلشاد م، برزگر ط، کاشی ع و حق

 .164-1۱8 :(0)44علوم باغبانی ایران، . توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی

 افشانی و تشکیل میوه. دانشگاه شیراز. . گرده1۳8۳ ،راحمی م

 د و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی. اثر تنش آبی بر عملکر1۳41 ا،بین کزینلی ن، دلشاد م، کاشی ع و حق

 .42۳-412(: 4)4۳ ایران. مجله علوم باغبانی ایران،

ورامین. مجله پژوهش در  . اثر دور آبیاری بر عملکرد محصول و بذر سه رقم هندوانه در منطقه1۳84 سیلسپور م و جعفری پ،

 .1۱-08(: 0)1 کشاورزی،

 مورد آب محاسبه گیاهان )دستورالعمل تعرق-تبخیر، 1۳8۱، سانیچ حسچی م، حیدری ن و دهقانیوزیری ژ، سالمت ع، انصاری م، م

 ایران، چاپ اول، تهران. زهکشی و آبیاری ملی گیاهان( )ترجمه(. انتشارات کمیته نیاز
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