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بررسی اثرات پیًَد خیار بر رٍی مدٍ حلَایی ٍ ٌّدٍاًِ ابَجْل بر رٍی برخی صفات رٍیطی 

 ٍ زایطی
 هحود ّدایت3عبدالرسَل ذامریي2ًعیوِ رستوی، 1

 اعتادیار داًؾگاُ خلیج فارط تَؽْز3اعتادیار داًؾگاُ آساد اعالهی جْزم، 2داًؾجَی عاتق کارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُ آساد اعالهی جْزم، 1

 

 چنیدُ

آزهایص بِ صَرت فامتَریل در قالب  .در آزهایص حاضر، اثر پیًَد خیار بر رٍی مدٍ حلَایی ٍ ٌّدٍاًِ ابَجْل هَرد بررسی قرار گرفت

 .تنرار طرح ریسی گردید 6در ( مدٍ حلَایی ٍ ٌّدٍاًِ ابَجْل)ٍ پایِ ّای ( پیًَد اسنٌِ ای ٍ پیًَد حفرُ ای)ماهالً تصادفی بِ رٍش 

صفات درصد گیرایی پیًَد، طَل ساقِ اصلی، تعداد گل ًر ٍ هادُ در ایي  .درصد آزهَى داًني اًجام ضد 5هیاًگیي ّا در سطح هقایسِ 

ّوچٌیي، . بَدپیًَد اسنٌِ دارای بْتریي ٍ بیطتریي گیرایی پیًَد ًسبت بِ سایر تیوارّا ًتایج ًطاى داد،  .آزهایص هَرد بررسی قرار گرفت

با تَجِ بِ ایي ًتایج ایي تحقیق هی تَاى چٌیي  استٌباط مرد بِ طَر ملی،  .ِ ٌّدٍاًِ ابَجْل ًتایج بْتری را ًطاى دادمدٍ حلَایی ًسبت ب

یدا مِ تَلید مٌٌدگاى هی تَاًٌد با استفادُ از پیًَد زدى قدرت تَلید بَتِ ّای پیًَدی را افسایص دادُ ٍ بِ عولنرد اقتصادی هطلَبی دست پ

 .ًوایٌد

 کذٍ حلَایی، ٌّذٍاًِ اتَجْل، خیار، پیًَذ اعکٌِ، پیًَذ حفزُ ای: لیدیٍاشگاى م

 

 هقدهِ

پیًَذ تِ ػٌَاى یکی اس راّکارّای ًَیي ٍ هؤثز جْت افشایؼ تحول گیاّاى ٍ اس جولِ عثشی ٍ صیفی تزای هقاتلِ تا ؽَری در 

. تجات آًٍذی هَجَد تیي پایِ ٍ پیًَذک هی تاؽذّذف اصلی اس پیًَذ، اتصال کاهل دع .کؾَرّای پیؾزفتِ در حال گغتزػ هی تاؽذ

ػول پیًَذ، هوکي اعت تزای هطالؼِ تحزیک گل اًگیشی تِ ٍعیلِ فتَپزیَد ٍاًتقال تزخی اس هَاد اٍلیِ گل اًگیشی اس طزیق تخؼ 

یشیَلَصی پیًَذک ًیش تِ کار پیًَذ گیاّاى ػلفی تِ هٌظَر اّذاف دیگزی چَى هطالؼِ اًتقال ٍیزٍط ٍ ف. پیًَذ، هَرد اعتفادُ قزار گیزد

ّذف اس پیًَذ عثشیجات، کاّؼ یا اجتٌاب اس اتتال تِ تیواری خاکشاد هی تاؽذ کِ ػوذتاً تَعط قارچ فَساریَم تَلیذ هی  .هی رٍد

 (.1388، حغي پَر)گزدد 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

تصادفی  یؾی تِ صَرت فاکتَریل تز پایِ کاهالًجْت تزرط اثزات پیًَذ خیار تز رٍی کذٍ حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ اتَجْل تز ػولکزد آسها

پیًَذ اعکٌِ . رٍس پظ اس کاؽت تذر پایِ ٍ پیًَذک، دٍ ًَع پیًَذ هَرد آسهایؼ قزار گزفت 10تذیي هٌظَر،  .تکزار اًجام گزدیذ 6تا 

رٍس را در ؽزایط هحیطی  10-15پظ اس پیًَذ . تزای اًجام ّز دٍ پیًَذ، پایِ ّا چٌذ رٍس سٍدتز کؾت گزدیذ .ای ٍ پیًَذ حفزُ ای

صفات  .درصذ ًغثی قزار دادُ ٍ جْت اًتقال تِ گلخاًِ آهادُ ؽذًذ 80درجِ عاًتیگزاد ٍ رطَتت  20تا  18هٌاعة اس لحاظ دهایی 

ُ داد .طَل عاقِ اصلی، تؼذاد گل ّای ًز ٍ هادُ اًذاسُ گیزی گزدیذ ؽاهل درصذ گیزایی پیًَذ در ّز دٍ رٍػ پیًَذ،هَرد ارسیاتی 

درصذ  5هیاًگیي تیوارّا ًیش تا اعتفادُ اس آسهَى داًکي در عطح . تجشیِ ٍ آًالیش ؽذ MSTAT-Cّای تذعت آهذُ تَعط ًزم افشار 

 .هقایغِ گزدیذًذ
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 ًتایج ٍ بحث

ل عاقِ درصذ گیزایی پیًَذ، تؼذاد گل هادُ ٍ طَ رٍػ ّای پیًَذ تِ لحاظ صفات تا تَجِ تِ جذٍل تجشیِ ٍاریاًظ هؾاّذُ هی ؽَد

پایِ ّا ًیش تِ لحاظ صفت درصذ گیزایی پیًَذ ٍ طَل عاقِ اصلی تا یکذیگز تفاٍت  .تفاٍت هؼٌی داری تا یکذیگز داؽتٌذاصلی 

  .پایِ فقط در صفت درصذ گیزایی پیًَذ تا یکذیگز تفاٍت هؼٌی داری ًؾاى دادًذ× اثز هتقاتل رٍػ پیًَذ  .داؽتٌذ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّوچٌیي هؾاّذُ  (.1ؽکل )درصذ گیزایی پیًَذ در پیًَذ اعکٌِ تِ طَر قاتل تَجْی تیؾتز اس درصذ گیزایی تَعط پیًَذ حفزُ ای تَد 

اثز هتقاتل رٍػ  (.1ؽکل ) تَد خیار تز رٍی پایِ کذٍ حلَایی هزتَط تِ پیًَذ پیًَذ تیؾتزیي درصذ گیزایی ًتایج آسهایؼ ًؾاى داد

درصذ گیزایی پیًَذ در خیارّایی کِ تا پیًَذ اعکٌِ ای تز رٍی کذٍ حلَایی پیًَذ ؽذُ تَدًذ تیؾتزیي هقذار را پیًَذ در پایِ ًؾاى داد 

 .(2جذٍل ) ًذدرصذ گیزایی پیًَذ هزتَط تِ خیارّایی تَد کِ تز رٍی ٌّذٍاًِ اتَجْل تِ رٍػ حفزُ ای پیًَذ سددارا تَد ٍ کوتزیي 

پیًَذ کاهل در صَرتی هیغز خَاّذ تَد . اتصال کاهل دعتجات آًٍذی هَجَد تیي پایِ ٍ پیًَذک عثة تْثَد گیزایی پیًَذ هی ؽَد

کِ اًتقال آب ٍ هَاد غذایی تیي پایِ ٍ پیًَذک تِ راحتی صَرت گیزد ٍ ٌّگاهی کِ در یک سهاى کَتاُ، ارتثاط دعتجات آًٍذی تزقزار 

 . (2007حاصل، ) ٌی تاؽذل هذت اتصال کاهل پیًَذک فؼالیت فیشیَلَصیک پایِ ٍ پیًَذک در حذ پاییؽَد در طَ

 

 

 

 

 

 

 

هقایغِ هیاًگیي دادُ ّا ًؾاى داد،  .پیًَذ اعکٌِ تیؾتزیي طَل تَتِ را در خیارّا ًؾاى داد ٍ تا پیًَذ حفزُ ای تفاٍت هؼٌی داری داؽت

اری تیي پایِ کذٍ حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ اتَجْل ٍجَد دارد، تِ طَریکِ پایِ ٌّذٍاًِ اتَجْل تأثیز اس ًظز طَل عاقِ اصلی تفاٍت هؼٌی د

 هٌاتغ تغییز
 ِدرج

 آسادی

 (MS)ربعات هیاًگیي ه

درصذگیزایی 

 پیًَذ

تؼذاد گل 

 ًز

تؼذاد گل 

 هادُ
 طَل تَتِ

 1 **0/900 ns250/0 **563/27 **0580/0 (A)رٍػ پیًَذ 

 1 **0/900 ns250/0 ns063/5 *0360/0 (B)پایِ 

 AB 1 *0/100 ns250/0 ns563/0 ns0002/0اثزهتقاتل 

 0050/0 563/1 083/0 7/16 12 خطا

 37/4 55/7-  61/9 -           ضزیة تغییزات

 رهقایغِ پایِ ّای ٍ رٍػ ّای هختلف پیًَذ در راتطِ تا درصذ گیزایی پیًَذ در خیا: 1ؽکل 

 ِ ٍاریاًظ صفات هَرد تزرعیتجشی: 1جذٍل 

ns  ٍ**  ٍ* 5ٍ % 1هؼٌی دار در عطح  تذٍى هؼٌی، تِ تزتیة% 
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ًتایج اثز هتقاتل ًؾاى هی دّذ خیارّایی کِ تَعط پیًَذ اعکٌِ تز رٍی ٌّذٍاًِ  .(2ؽکل ) تیؾتزی ًغثت تِ پایِ کذٍ حلَایی داؽت

ػول پیًَذ تز رٍی آًْا اًجام ًؾذ اس کَتاّتزیي طَل خیارّای تذری کِ . دًذاتَجْل پیًَذ ؽذًذ تیؾتزیي طَل عاقِ اصلی را دارا تَ

اغلة اس ًظز جذب آب ٍ هَاد غذایی کارایی تیؾتزی ًغثت تِ  قذرت سیاد ریؾِ پایِ هَرد اعتفادُ .(2جذٍل ) تَتِ تزخَردار تَدًذ

در ایي آسهایؼ گیاّاى  .ّوچٌیي هی تَاًذ تِ ػٌَاى هٌثغ هٌاعثی تزای تَلیذ َّرهَى هَرد ًیاس پیًَذک ػول کٌذ. ریؾِ پیًَذک دارد

ِ خاطز ریؾِ ّای کذٍ ٍ ٌّذٍاًِ اتَجْل پیًَذی ًغثت تِ گیاّاى غیز پیًَذی اس رؽذ تْتز ٍ تیؾتزی تزخَردار تَدًذ کِ هی تَاى ت

کِ قَی ٍ ػویق ّغتٌذ ٍ هٌطقِ تَعؼِ ریؾِ ای ٍعیؼی را ًغثت تِ خیار در خاک تؾکیل هی دٌّذ ًغثت داد، کِ تاػث افشایؼ 

 .رؽذ تِ ٍیضُ طَل عاقِ هی گزدد

 

 

 

 

 

 

 

ًؾاى هیذّذ پیًَذ اعکٌِ ( 2)جذٍل  .ا ایجاد ًکزدتز تؼذاد گل ًز تفاٍت هؼٌی داری ر رٍػ ّای هختلف پیًَذ ٍ پایِ ّای هتفاٍت

، ػول پیًَذ تا ایجاد اعتزط تِ (2006)طثق ًظز کاُ ٍ ّوکاراى  .ای خیار تز رٍی کذٍی حلَایی تؼذاد گل ًز تیؾتزی را تَلیذ کزد

 .گیاُ پیًَذی تاػث تأخیز در گلذّی هی گزدد

 

 

 

 

 

 

 

 

تیي پایِ کذٍ حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ اتَجْل اس  .عکٌِ تیؾتزیي تأثیز را تَلیذ گل هادُ داؽتهؾاّذُ هی ؽَد پیًَذ ا( 4)تا تَجِ تِ ؽکل 

اثز هتقاتل رٍػ پیًَذ ٍ پایِ ًؾاى داد کوتزیي گل هادُ تَلیذ ؽذُ هزتَط تِ . لحاظ تؼذاد گل هادُ تفاٍت هؼٌی داری هؾاّذُ ًؾذ

تیوارّای دیگز تفاٍت هؼٌی داری اس ًظز آهاری تا . پیًَذ ؽذًذ خیارّایی تَد کِ تَعط پیًَذ حفزُ ای تز رٍی ٌّذٍاًِ اتَجْل

 .یکذیگز ًذاؽتٌذ

  

 

 

 هقایغِ پایِ ّای ٍ رٍػ ّای هختلف پیًَذ در راتطِ تا طَل عاقِ اصلی در خیار: 2ؽکل 

 

 هقایغِ پایِ ّای ٍ رٍػ ّای هختلف پیًَذ در راتطِ تا تؼذاد گل ًز در خیار: 3ؽکل 

 

 هقایغِ پایِ ّای ٍ رٍػ ّای هختلف پیًَذ در راتطِ تا تؼذاد گل هادُ در خیار: 4ؽکل 
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تز اعاط ًتایج تذعت آهذُ، اعتفادُ اس پیًَذ تا پایِ ّای کذٍ حلَایی ٍ ٌّذٍاًِ اتَجْل هی تَاًذ تاػث تحزیک تِ رؽذ هٌاعة تزای 

در هَرد اثزات ًَع پیًَذ . رؽذی هٌاعثی در هؼزض ًوایؼ گذاؽتٌذ پایِ ّای هَرد آسهایؼ در ایي تحقیق، ٍاکٌؼ ّای. خیار تاؽذ

هی تَاى ًتیجِ گزفت پیًَذ اعکٌِ دارای تْتزیي ٍ تیؾتزیي گیزایی پیًَذ ًغثت تِ پیًَذ حفزُ ای تَد کِ احتواالً پیًَذ اعکٌِ تاػث 

ًغثت تِ ٌّذٍاًِ اتَجْل ًتایج تْتزی را ًؾاى داد کذٍ حلَایی ًیش . ّوثز ؽذى تیؾتز الیِ سایٌذُ ٍ قفل ؽذى تْتز تافت ّا ؽذُ اعت

کِ هی تَاًذ تِ ػلت عیغتن عاسگاری هٌاعة ایي تِ لحاظ جذب تیؾتز آب ٍ هَاد غذایی در هحل پیًَذ تاؽذ ٍ در ًتیجِ عزیؼتز 

 .جَػ خَردُ اعت
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Effect of transplantation cucumber on squash and Abvjahl watermelon on some of vegetative 

and reproduction traits  
Abstract 

In this research, effect of transplantation cucumber on squash and Abvjahl watermelon was evaluation. 

Testing the factorial completely randomized design to method (firmer bond & hole transplantation) and basis 

(squash & Abvjahl watermelon) with 6 replication was designed. Duncan's test to compare the means of the 

statistical level of 5 percent was used. Traits were measurement percent bond charisma, height main shoot, 

number of flower male & female in testing. Result showed bond firmer had the best and most bond charisma 

than other treatment. Too, squash showed the best result than Abvjahl watermelon. Generally, according to 

the result of this survey we can infer that manufactures can bond the power of production with increasing the 

transplantation plant and receive pleasant economical yield.      

Key words: cucumber, squash, Abvjhl watermelon, firmer bond, hole transplantation 

 صفت

 پایِ× رٍػ پیًَذ

درصذگیزایی 

 پیًَذ
 تؼذاد گل ًز

تؼذاد گل 

 هادُ
 طَل تَتِ

 عکٌِپیًَذ ا

پایِ کذٍ 

 حلَایی
a0/60 a50/0 ab5/17 a64/1 

پایِ ٌّذٍاًِ 

 اتَجْل
b0/40 b00/0 a2/18 a73/1 

 پیًَذ حفزُ ای

پایِ کذٍ 

 حلَایی
b0/40 b00/0 c5/14 b52/1 

پایِ ٌّذٍاًِ 

 اتَجْل
c0/30 b00/0 bc0/16 ab62/1 

 پایِ در صفات هَرد تزرعی× هقایغِ اثز هتقاتل رٍػ پیًَذ : 2جذٍل 

 .آزهَى داًني اختالف هعٌی داری با ّن ًدارًد% 5هیاًگیي ّای هَجَد در ّر ستَى مِ حداقل دارای یل حرف هطترك ّستٌد، در سطح 

 


