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 تَضْز

 : ******پست الىتزًٍیىی

 ُچنیذ

مذٍ )پایِ فامتَسّای آصهایص ضاهل . تنشاس اًجام ضذ 6با آصهایص بِ صَست فامتَسیل دس قالب طشح بلَمْای ماهل تصادفی یي ا

دسصذ گیشایی پیًَذ، ٍ بشسسی پس اص اًجام عول پیًَذ . دبَ( اسنٌِ ٍ حفشُ ای) پیًَذ ٍ سٍش( حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ ابَجْل

دس ایي هشحلِ آصهایص بِ صَست . مطت گشدیذًِ هٌتقل ٍ خیاس بزسی ًیض بِ عٌَاى ضاّذ ًطاءّای پیًَذی بِ صهیي اصلی دس گلخا

 هیَُ بِ طَل ًسبت قطش ٍ سطح بشه، طَل بَتِ، تعذاد گل هادُتیواس اداهِ ٍ صفاتی ًظیش  5یل طشح بلَمْای ماهل تصادفی با 

سبت بِ پیًَذ حفشُ ای باالتش بَد، لزا پیًَذ اسنٌِ، پیًَذ پیًَذ اسنٌِ ً گیشاییًتایج ًطاى داد مِ دسصذ . هَسد بشسسی قشاس گشفت

پیًَذ اسنٌِ باعث افضایص دسصذ گیشایی، افضایص سطح بشه ٍ افضایص ًسبت قطش بِ . هی باضذ گلخاًِ ایهٌاسب تشی بشای خیاس 

 .باعث افضایص طَل بَتِ ضذابَجْل پایِ ٌّذٍاًِ . طَل هیَُ ضذ
 .، پیًَذ، مذٍ حلَایی، ٌّذٍاًِ ابَجْلگلخاًِ ای خیاس :ٍاطُ ّای ملیذی

 

 هقذهِ

سثشیدات،  تِ ّز حال پیًَذ .ذٌتالؾ تز تیص اس ًصف ول سطح تَلیذ سثشیْای هیَُ ای اصلی هی تاض، اوٌَى گیاّاى پیًَذی

فشایص تحول تِ ا، اس هشایای پیًَذ هی تَاى تِ واّص ضیَع اهزاض خاوشاد .هَاد گیاّی ٍ افزاد آسهَدُ دارد، هىاى، ًیاس تِ ٍلت

افشایص لذرت ، افشایص استفادُ اس آب ٍ هَاد ؿذایی، ضَری ٍ اهالح خان یا پَسیذگی ًاضی اس رطَتت فزاٍاى، دهای پائیي

وَتاّتزوزدى دٍرُ اصالح تزای هماٍهت تِ اهزاض خاوشاد ٍ ًواتذّا  ٍ رضذ ٍ طَالًی تز وزدى هذت سهاى تزداضت التصادی

 . اضارُ ًوَد در پایِ
 

 ْاد ٍ سٍضهَا

تِ در هٌطمِ واوی استاى تَضْز  خیار گلخاًِ ایایي پژٍّص خْت تزرسی اثزات پیًَذ تز خصَصیات رٍیطی ٍ سایطی 

وذٍ حلَایی ٍ )فاوتَرّای آسهایص ضاهل پایِ . تىزار اًدام ضذ 6صَرت فاوتَریل در لالة طزح تلَوْای واهل تصادفی تا 

پس اس اًدام ػول پیًَذ ٍ تزرسی درصذ گیزایی پیًَذ، ًطاءّای . تَد( حفزُ ایاسىٌِ ٍ )ٍ رٍش پیًَذ ( ٌّذٍاًِ اتَخْل

در ایي هزحلِ آسهایص تِ صَرت یه . پیًَذی تِ سهیي اصلی در گلخاًِ هٌتمل ٍ خیار تذری ًیش تِ ػٌَاى ضاّذ وطت گزدیذ

ردیف خَی ٍ پطتِ  5در گلخاًِ در گیاّاى پیًَذی ٍ ؿیزپیًَذی وطت . یافتتیوار اداهِ  5طزح تلَوْای واهل تصادفی تا 

صفات هَرد  .ساًتی هتز ٍ آتیاری لطزُ ای اًدام گزفت 100-120 ساًتی هتز ٍ فاصلِ تیي ردیف 75تا  65اصل تیي تَتِ َفتا 

سطح ٍ  طَل هیَُ، تؼذاد گل ّای هادُ طَل تِ لطز تِطَل سالِ اصلی، ًسثت ، گیزایی پیًَذ درصذتزرسی ػثارت تَدًذ اس 

 . ٍ همایسِ هیاًگیي ّا تا آسهَى داًىي اًدام ضذ MSTATCتدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تا استفادُ اس ًزم افشار . َُتزي هی
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 ًتایج ٍ بحث

اثزات ًَع پیًَذ تز درصذ گیزایی ٍ سًذُ هاًی پیًَذ در خیار ًطاى داد وِ پیًَذ اسىٌِ ًسثت تِ پیًَذ  تزرسیًتایح حاصل اس 

ایي ًتایح تزخالف  (.1خذٍل ) ایی تاالتزی است ٍ اس ایي رٍ ایي پیًَذ در خیار هٌاسة تز استحفزُ ای دارای درصذ گیز

پایِ وذٍ حلَایی ٍ پایِ  .هطاّذُ وزدًذپیًَذ حفزُ ای تَد سیزا آًْا تیطتز درصذ سًذُ هاًی را در ( 1389)صالحی ًتایح 

. تَدپایِ ٌّذٍاًِ اتَخْل تیطتز اس وذٍ حلَایی در پایِ  یًَذدرصذ گیزایی پ. تا ّن داضتٌذٌّذٍاًِ اتَخْل اختالف هؼٌی داری 

. لزار دارد اٍلرتثِ در درصذ گیزایی  60هطخص ضذ وِ پیًَذ اسىٌِ رٍی پایِ وذٍ حلَایی تا  1 تا تَخِ تِ خذٍل ضوارُ

سىٌِ رٍی ٌّذٍاًِ درصذ گیزایی پیًَذ در رٍش ا. تَددرصذ  30ٌّذٍاًِ اتَخْل درصذ گیزایی در رٍش حفزُ ای رٍی پایِ 

  (.1خذٍل )اتَخْل تا درصذ گیزایی پیًَذ حفزُ ای رٍی وذٍ حلَایی تفاٍت هؼٌی داری تا ّن ًذاضتٌذ 

 

 ، پایِ ّا ٍ اثشهتقابل آًْا بش دسصذ گیشایی پیًَذسٍضْای پیًَذ اثش هقایسِ -1جذٍل 

 پایِ

 رٍش پیًَذ
 هیاًگیي ٌّذٍاًِ اتَخْل وذٍ حلَایی

 a0/60 پیًَذ اسىٌِ
b0/40 

A0/50 

 b0/40 پیًَذ حفزُ ای
c0/30 

B0/35 

 A0/50 هیاًگیي
B0/35  

 .آسهَى داًىي اختالف هؼٌی داری تا ّن ًذارًذ% 5وِ حذالل دارای یه حزف هطتزن ّستٌذ، در سطح  یا تشري حزٍف وَچه دارایهیاًگیي ّای 

 

 خاًِ ای بشسسی گلهقایسِ تیواسّا دس سابطِ با صفات هَسد بشسسی دس  -2جذٍل 

 صفت

 تیوار
 تؼذاد گل هادُ

تِ طَل  ًسثت لطز

 هیَُ

ًسثت طَل تِ 

 ػزض تزي
 طَل تَتِ

 c8/14 b69/0 b41/1 c52/1 خیار تذری

پیًَذ 

 اسىٌِ

 ab5/17 b70/0 a60/1 ab64/1 وذٍ حلَایی

 a2/18 a72/0 a56/1 a73/1 ٌّذٍاًِ اتَخْل

پیًَذ 

 حفزُ ای

 c5/14 c67/0 b45/1 c52/1 وذٍ حلَایی

 bc0/16 b69/0 b45/1 b62/1 ٌّذٍاًِ اتَخْل
 .آصهَى داًني اختالف هعٌی داسی با ّن ًذاسًذ% 5هیاًگیي ّای هَجَد دس ّش ستَى مِ حذاقل داسای یل حشف هطتشك ّستٌذ، دس سطح 

 

ِ پیًَذ اسىٌِ دارای تذیي تزتیة و. همایسِ هیاًگیي دادُ ّا ًطاى هی دّذ وِ طَل تِ ػزض تزي تحت تاثیز پیًَذ لزار گزفت

است ( 41/1)هی تاضذ ٍ خیار تذری دارای ووتزیي ًسثت طَل تِ ػزض تزي ( 60/1)تیطتزیي ًسثت طَل تِ ػزض تزي 
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ًطاى هی دّذ وِ تیي خیار تذری ٍ خیار پیًَذی اختالف در راتطِ تا لطز تِ طَل خیار همایسِ هیاًگیي دادُ ّا (. 2خذٍل )

یًَذ اسىٌِ رٍی تاثیز ٍ پ%( 67)ایي همایسِ پیًَذ حفزُ ای رٍی وذٍ حلَایی دارای ووتزیي  در. هؼٌی داری هطاّذُ گزدیذ

دارای تیطتزیي تاثیز تز رٍی لطز تِ طَل هیَُ خیار تَدًذ ٍ تیي خیار تذری تا پیًَذ حفزُ ای رٍی %( 72)ٌّذٍاًِ اتَخْل 

در تزرسی طَل تَتِ  .(2خذٍل ) ٌّذٍاًِ اتَخْل ٍ پیًَذ اسىٌِ رٍی وذٍ حلَایی اختالف هؼٌی داری هطاّذُ ًطذُ است

وِ خیار تذری تا پیًَذ اسىٌِ رٍی ٌّذٍاًِ اتَخْل ٍ  تِ طَری ٍخَد داردختالف هؼٌی داری وِ تیي تیوارّا اهطخص ضذ 

وذٍ حلَایی ٍ پیًَذ حفزُ ای رٍی ٌّذٍاًِ اتَخْل اختالف هؼٌی داری دارد ٍلی تا پیًَذ حفزُ ای رٍی وذٍ حلَایی 

 الف هؼٌی دار استتتِ ضاّذ افشایص یافتِ ٍ اخًتیدِ هی گیزین وِ در اثز پیًَذ طَل تَتِ ًسثت . اختالف هؼٌی داری ًذارد

ًطاى دادًذ وِ تا افشایص طَل سالِ، تؼذاد هیاى گزُ ّا تیطتز ٍ تا افشایص آًْا تؼذاد خَاًِ تزي ٍ  (1389)صالحی . (2خذٍل )

هَرد استفادُ اؿلة لذرت سیاد ریطِ پایِ  .گل افشایص هی یاتذ وِ هٌدز تِ ػولىزد تاال ٍ افشایص تؼذاد هیَُ در تَتِ هی ضَد

ّن چٌیي هی تَاًذ تِ ػٌَاى هٌثغ هٌاسثی تزای . اس ًظز خذب آب ٍ هَاد ؿذایی وارایی تیطتزی ًسثت تِ ریطِ پیًَذن دارد

صفات رٍیطی خیار تحت تاثیز ضذیذ پایِ ّا لزار گزفتٌذ ٍ گیاّاى پیًَذی ًسثت  .تَلیذ َّرهَى هَرد ًیاس پیًَذن ػول وٌذ

ًذی اس رضذ تْتز ٍ تیطتزی تزخَردار تَد وِ ایي را هی تَاى تِ خاطز ریطِ ّای وذٍ ٍ ٌّذٍاًِ اتَخْل وِ تِ گیاّاى ؿیز پیَ

لَی ٍ ػویك ّستٌذ ٍ هٌطمِ تَسؼِ ریطِ ای ٍسیؼی را ًسثت تِ خیار در خان تطىیل هی دٌّذ ٍ ایي تاػث تسْیل در 

. تاػث افشایص رضذ تِ ٍیژُ سالِ ٍ طَل سالِ هی گزددخذب ػٌاصز هؼذًی ٍ هَادؿذایی تَسط ریطِ گیاُ هی ضَد وِ ایي 

 .پایِ ٌّذٍاًِ اتَخْل ًسثت تِ وذٍ حلَایی ٍ گیاُ ضاّذ دارای تاالتزیي طَل سالِ در خیار ضذ

 

 ًتیجِ گیشی ملی ٍ پیطٌْادات
اػث تحزیه تِ رضذ استفادُ اس پیًَذ تا پایِ ّای وذٍ حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ اتَخْل هی تَاًذ ت تز اساس ًتایح ایي تحمیك،

 .ٍاوٌص ّای رضذی هٌاسثی در هؼزض ًوایص گذاضتٌذ ،یِ ّای هَرد آسهایص در ایي تحمیكّوِ پا. هٌاسة تزای خیار تاضذ

در هَرد اثزات ًَع پیًَذ هی تَاى ًتیدِ گزفت پیًَذ اسىٌِ دارای تْتزیي ٍ تیطتزیي گیزایی پیًَذ را ًسثت تِ سایز تیوارّا اس 

احتواالً پیًَذ اسىٌِ تاػث ّوثزضذى تیطتز الیِ سایٌذُ ٍ لفل ضذى تْتز تافت ّا ضذُ، اس سَی دیگز وذٍ  خَد ًطاى داد وِ

وِ تاػث  ػلت سیستن ساسگاری هٌاسة ایي رلن تاضذِ حلَایی ًسثت تِ ٌّذٍاًِ اتَخْل ًتایح تْتزی را ًطاى داد وِ ضایذ ت

در ًتیدِ هی تَاى پیًَذ اسىٌِ . سٍدتز خَش خَردى آى ضذُ تاضذخذب تیطتز آب ٍ هَادؿذایی در هحل پیًَذ ضذُ ٍ تاػث 

در هدوَع تا تَخِ تِ ایي ًتایح ایي تحمیك هی تَاى چٌیي  استٌثاط وزد وِ  .را تِ ػٌَاى هٌاسة تزیي پیًَذ تزای خیار ًام تزد

ایص دادُ ٍ تِ ػولىزد التصادی هطلَتی تَلیذ وٌٌذگاى هی تَاًٌذ تا استفادُ اس پیًَذ سدى لذرت تَلیذ تَتِ ّای پیًَذی را افش

در ایي آسهایص تأثیزات پیًَذ تِ طَر ولی تز توام ٍیژگی ّای هَرد ارسیاتی لزار گزفتِ تَد هثثت ارسیاتی . دست پیذا ًوایٌذ 

تَهی هی گزدد ٍ پیطٌْاد هی گزدد در ّز هٌطمِ تا تَخِ تِ هطىالت هَخَد در سثشیدات هیَُ ای پایِ ّای هٌاسة ٍ هماٍم 

هٌطمِ را ضٌاسایی وزدُ ٍ تا تحمیك ٍ سزهایِ گذاری تیطتز گیاّاى هٌاسة را اًتخاب ٍ تا تَلیذ گیاّاى پیًَذی هٌاسة آًاى را 

تا تَخِ تِ در اختیار تَدى هاضیي ّای پیًَذسى وِ اخیزاً در وطَرّای . در اختیار وطاٍرساى ٍ تَلیذ وٌٌذگاى لزار دادُ ضَد

وَدُ است ، تا هطاروت تخص خصَصی هی تَاى تا ٍارد وزدى هاضیي ّا ٍ تَهی ساسی آى واّص ضزق آسیا رٍاج پیذا ً

 .ّشیٌِ تَلیذ گیاُ پیًَذی ٍ ریسه تَلیذ را واّص داد
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Evaluation the effects of grafting on vegetative and generative 

characteristics of greenhouse Cucumber 
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Abstract 
This study was performed as factorial in RCBD with 6 replications. Factors was consist 

rootstock (Cucurbita moschata and Bitter watermelon) and grafting method (chisel and hole 

insertion). After grafting and evaluate of grafting joining percent, grafted transplant was 

transported to greenhouse and seedy Cucumber was sowed as control treatment. In this stage, 

the experiment was continued as RCBD with 5 treatments and was evaluated traits such as 

leaf area, plant length, female flower number and fruit diameter/length ratio. Results showed 

that grafting joining percent in chisel grafting was higher than insertion grafting. Chisel 

grafting increased leaf area and fruit diameter/length ratio. Bitter watermelon increased plant 

length.  

Keywords: Greenhouse cucumber, grafting, Cucurbita moschata, Bitter watermelon 


