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  چکیدٌ

طرح آزمایشی بٍ صًرت بلًک َای کامل . دي پیًود زدٌ شددر ایه بررسی خربسٌ جاللی جُت ارزیابی صفات کیفی میًٌ ريی پایٍ ک 

بٍ عىًان پایٍ ي گیاَان خربسٌ غیر پیًودی بٍ عىًان شاَد مًرد استفادٌ قرار  Ferro-RZرقم تجاری فرري . تصادفی در چُار تکرار بًد

وتایج بٍ دست آمدٌ از ایه بررسی وشان .قطر پًست ي گًشت میًٌ، طًل میًٌ ي يزن تک میًٌ بًدود: صفات مًرد ارزیابی شامل. گرفتىد

بر اساس وتایج بٍ دست آمدٌ، . داد کٍ گیاَان پیًودی ي غیر پیًودی تفايت َای معىی داری را در مًرد صفات مًرد بررسی وشان دادود

بىابرایه، استفادٌ از وشاَای  .َمٍ صفات ارزیابی شدٌ در میًٌ َای خربسٌ جاللی پیًودی وسبت بٍ غیر پیًودی باالتریه میسان را دارا بًدود

 .پیًودی ارزش اقتصادی داشتٍ ي می تًاود بٍ عىًان یٍ راَکار جُت بُبًد صفات کیفی میًٌ َای خربسٌ َای ایراوی پیشىُاد گردد

 .کیفیت میًٌخربسٌ، پیًود، پایٍ،  :ياشگان کلیدی

 

 مقدمٍ

یتِ ّب ٍ ارلبم هتؼذد داهٌِ گستزش سیبدی داضتِ ٍ در ثسیبری اس خزثشُ یىی اس هْوتزیي گیبّبى جبلیشی است وِ ثب دارا ثَدى ٍار

 80000سطح سیز وطت خزثشُ در ایزاى حذٍد . هٌبطك جبلیشوبری ایزاى ٍ ّوچٌیي هٌبطك هختلف جْبى وطت ٍ پزٍرش دادُ هی ضَد

ذ ٍ سْن آى در ثیي گیبّبى جبلیشی هیلیَى تي هی ثبض 2/1تَلیذ سبالًِ تي در ّىتبر دارای  3/15ّىتبر است وِ ثب ػولىزد هتَسط 

هطبلؼبت هحذٍدی در سهیٌِ تَلیذ سجشیجبت پیًَذی در (. 1383-84آهبرًبهِ هحصَالت وطبٍرسی ٍ داهی، )است % 23ایزاى هؼبدل 

م ثب ویفیت خزثشُ در ایزاى استفبدُ اس ارلب( تي در ّىتبر 6/21)یىی اس دالیل ػولىزد پبییي تز اس هیبًگیي جْبًی . ایزاى ٍجَد دارد

لذا استفبدُ اس تىٌیه پیًَذ ٍپبیِ ّبی همبٍم . ثسیبر ثبال است وِ آًْب را در همبثل ثسیبری اس آفبت ٍ ثیوبری ّب آسیت پذیز سبختِ است

 Cucurbita)پیًَذ خزثشُ رٍی پبیِ ّبی وذٍ (.2009صبلحی،)یه رٍش هفیذ ٍ هٌبست جْت همبثلِ ثب ایي هطىالت هی ثبضذ

spp. )افشایص ػولىزد ٍ ویفیت هحصَل، تحزیه رضذ سبلِ ٍ ریطِ، وبّص آلَدگی ّبی ٍیزٍسی، : ٌَػی دارد اس جولًِتبیج هت

هب در ایي هطبلؼِ پبسخ یه رلن خزثشُ ایزاًی ثِ ػٌَاى پیًَذن را رٍی ّیجزیذ تجبری وذٍ هَرد ثزرسی لزار . لبرچی ٍ ثبوتزیبیی

 .دادین

 مًاد ي ريش َا

 Ferro-RZ ثذر ّبی خزثشُ جاللی ٍ پبیِ وذٍی فزرٍ. در هشرػِ ٍالغ در استبى اصفْبى صَرت گزفت 1389ایي آسهبیص در سبل 

سیٌی ّب ثب هخلَطی اس پیت هبس، ٍرهیىَلیت ٍ پزلیت پز ضذًذ ٍ سپس سیٌی ّبی . حفزُ ای وطت ضذًذ 216در سیٌی ّبی ًطبی  

بصلِ جْت رضذ ثْتز ثِ درٍى گلذاى ّبی پالستیىی هٌتمل گیبّچِ ّبی ح. فَق در ضزایط گلخبًِ ای وٌتزل ضذُ لزار گزفتٌذ

ًطبّبی فَق ثؼذ اس . سپس ًطبّبی رضذ یبفتِ در هزحلِ دٍ ثزي اپِ ای ثب استفبدُ اس رٍش پیًَذ ًیوبًین پیًَذ ضذًذ. گزدیذًذ

بُ ًطبّب ثِ سهیي اصلی ثؼذ اس حذٍد یه ه.رٍس لزار گزفتٌذ 7-10ثِ هذت ( RH>95%)ػولیبت پیًَذ سًی ثِ درٍى اتبله هزطَة 

. سبًتیوتز وبضتِ ضذًذ 60هتز ثَدُ ثِ فَاصل وطت  2گیبّبى ثز رٍی ردیف ّبی وطت وِ فبصلِ آًْب اس ّوذیگز . هٌتمل گزدیذًذ
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ثؼذ اس رضذ ثَتِ ّب ٍ هیَُ دّی، هیَُ ّبی وبهالً رسیذُ . آسهبیص فَق در لبلت ثلَن ّبی وبهل تصبدفی ثب چْبر تىزار صَرت گزفت

صفبت لطز پَست ٍ گَضت هیَُ، طَل هیَُ ٍ ٍسى ته هیَُ ثزای .ت ارسیبثی اثز پبیِ وذٍ رٍی ویفیت آًْب جوغ آٍری گزدیذًذجْ

صفت لطز پَست ثب استفبدُ اس وَلیس ٍ لطز گَضت ٍ طَل هیَُ ثب استفبدُ اس خط وص اًذاسُ گیزی . ّز هیَُ اًذاسُ گیزی ٍ ثجت ضذ

سپس در پبیبى آسهبیص دادُ ّبی جوغ آٍری ضذُ ثب . ب استفبدُ اس تزاسٍ دلیمبً اًذاسُ گیزی گزدیذٍسى ته ته هیَُ ّب ًیش ث. ضذًذ

 .استفبدُ اس آسهَى داًىي هَرد همبیسِ لزار گزفتٌذ

 

 وتایج ي بحث 

خبهت پَست در هَرد ض. رٍی لطز پَست ٍ گَضت هیَُ ًطبى داد% 1ثز اسبس ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس پبیِ اثز هؼٌی داری را در سطح 

هیَُ ّبی ثب ضخین تزیي لطز پَست حبصل ضذُ است، در حبلیىِ  Ferro-RZ هیَُ، ثب پیًَذ خزثشُ سرد جاللی ثز رٍی پبیِ فزرٍ

ثز . در هَرد ضخبهت گَضت هیَُ ًیش رًٍذی هطبثِ ضخبهت پَست هطبّذُ گزدیذ. ضبّذ دارای هیَُ ّبی ثب ضخبهت ووتز ثَد

ثِ طَریىِ ضبّذ . هطبّذُ گزدیذ% 1س در هَرد صفبت طَل هیَُ ٍ ٍسى ته هیَُ ّن اثز هؼٌی داری در سطح اسبس تجشیِ ٍاریبً

دارای هیَُ ّبی ثب طَل ووتز ٍ سجه ٍسى تزیي هیَُ ّب ثَد، در حبلیىِ خزثشُ ّبی پیًَذ ( خزثشُ سدر جاللی رٍی ریطِ ّبی خَد)

  (.1جذٍل)ُ ّب را تَلیذ وزدًذفزرٍطَیل تزیي ٍ سٌگیي تزیي هیَضذُ ثز رٍی پبیِ 

اثزات هثجت ٍ افشایطی پبیِ ّبی وذٍ رٍی صفبت رٍیطی ٍ ػولىزد ٍ ویفیت هیَُ ّب را ایٌگًَِ هی تَاى تَجیِ وزد وِ احتوبالً 

 سیستن ریطِ ای لَی ٍ پزرضذ پبیِ ّبی وذٍ ًسجت ثِ ریطِ ّبی خَد خزثشُ ثبػث افشایص جذة آة ٍ هَاد غذایی ضذُ ٍ در ًتیجِ

. رضذ رٍیطی اًذام ّبی َّایی ٍ هیَُ ّب را تحزیه وزدُ ٍ ثبػث ایجبد اختالف در رضذ گیبّبى پیًَذی ٍ غیز پیًَذی هی گزدد

ًیش ثب پیًَذ خزثشُ خبتًَی ثز رٍی پبیِ ّبی وذٍ ثیبى وزدًذ وِ سیستن لَی ریطِ پبیِ ّب هٌجز ثِ ( 2009)صبلحی ٍ ّوىبراى 

در . ًَذی خزثشُ در ضزایط هشرػِ ای ٍ گلخبًِ ای ضذُ است وِ ًتبیج هطبلؼِ هب را تبییذ هی وٌذتحزیه رضذ خص َّایی گیبّبى پی

آًْب در ثزرسی خَد ثِ افشایص ػولىزد . ًتبیج هطبثْی را گشارش وزدًذ( 2007)هَرد افشایص ػولىزد ٍ ٍسى هیَُ ًیش آالى ٍ ّوىبراى 

 .ٌّذٍاًِ ثب پیًَذ ثز رٍی پبیِ ّبی وذٍ دست یبفتٌذ

 

لطزپَست  پیًَذن/ پبیِ 

 (هیلیوتز)

لطزگَضت 

 (سبًتیوتز)

ٍسى ته  (سبًتیوتز)طَل هیَُ

 (ویلَگزم)هیَُ

0.101 سرد جاللی/فزرٍ
a 5.6

a a3223 4.775
a 

سرد 

 (ضبّذ)سردجاللی/جاللی

0.083
b 4.125

b 28.95
b 3.563

b 

 ٍ غیز پیًَذیهمبیسِ هیبًگیي اثز پبیِ رٍی صفبت ویفی هیَُ ّبی خزثشُ پیًَذی : 1جذٍل

 .هی ثبضذ P<1%حزٍف هطبثِ در یه ستَى ثیبهگز ػذم اختالف هؼٌی دار ثیي تیوبرّب ثز اسبس آسهَى داًىي در سطح احتوبل 
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Abstract: 

 
In this study Jalali melon was grafted onto cucurbita rootstock to evaluate fruits quality.The 

experimental design consisted of complete randomizrd blocks with four replicates.Commercial 

rootstock Ferro-RZ was used as rootstock and non-grafted melons were used as control. Evaluated 

characters were include: skin thichness, flesh thickness, fruit length and fruit weight. Resulte 

obtained from this study showed that grafted and non-grafted plants showed significant differences 

about measured characters.According to the results, all characters were higher in melons grafted 

onto cucurbita rootstock than non-grafted melons. So, use of grafted seedlings has economical value 

and can be advisable to improve fruits quality of Iranian melons. 
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