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  چكيده
طرح . ه شدلف كدو پيوند زددر اين مطالعه خربزه جاللي جهت ارزيابي صفات رويشي روي دو نوع پايه مخت

به  ES 101 F1و  Ferroوررقم هاي تجاري فر .ل تصادفي در چهار تكراربودبلوك هاي كام آزمايشي شامل
قطر ساقه، طول ساقه اصلي، سطح برگ و . عنوان پايه و گياهان خربزه غيرپيوندي به عنوان شاهد استفاده شدند

نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان داد . شدندتعداد انشعابات بعد از پيوند مورد بررسي قرار گرفته و ثبت 
همچنين گياهان پيوندي و غيرپيوندي .كه اثرات پايه هاي مختلف روي صفات رويشي خربزه متفاوت مي باشد

بيشترين طول ساقه، قطر ساقه و سطح .تفاوت هاي معني داري را در مورد صفات مورد بررسي نشان دادند
 ES 101 F1بيشترين ميانگين تعداد انشعابات با پيوند روي پايه . دست آمدبرگ با پيوند روي پايه فررو ب

طبق نتايج بدست آمده، استفاده عملي از پايه ها براي خربزه ايراني مي تواند يك روش مفيد براي . بدست آمد
  .بهبود فاكتورهاي رويشي پيشنهاد شود

 پيوند، خربزه جاللي، پايه، صفات رويشي: واژگان كليدي

  
  دمهمق

خربزه يكي از مهمترين گياهان جاليزي مي باشد كه با دارا بودن واريته ها و ارقام مختلف دامنه گسترش زيادي 
ايران .داشته و در بسياري از مناطق جاليزكاري ايران و همچنين مناطق مخلف جهان كشت و پرورش داده مي شود

پيوند سبزيجات يك موضوع ). 2006فائو،.(مي باشد ميليون تن 2/1حدود سومين كشور بزرگ توليدكننده خربزه با
موانعي همچون عوامل .مطالعات محدودي در زمينه توليد سبزيجات پيوندي وجود دارد. جديد در ايران است

بيماريزاي خاكزاد به ويژه فوزاريوم و كاشت متوالي محصول در سال هاي مختلف در يك قطعه از زمين، توليد اين 
سال است كه  5يكي از راه حل هاي قديمي رعايت تناوب زراعي با حداقل . ل ساخته استمحصول را دچار مشك

لذا استفاده از تكنيك پيوند و پايه هاي مقاوم يك راهكار مطمئن و مناسب براي مقابله . يك فرآيند زمان بر مي باشد
نتايج متنوعي دارد ) .Cucurbita spp(پيوند خربزه روي پايه هاي كدو). 2009صالحي،.(با اين مشكالت مي باشد

ويروسي، قارچي و آلودگي هاي  افزايش عملكرد و كيفيت محصول، تحريك رشد ساقه و ريشه، كاهش: زا جمله
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به عنوان پيوندك را روي دو هيبريد تجاري كدو بررسي ما در اين مطالعه پاسخ يك رقم خربزه ايراني . باكتريايي
بذرهاي خربزه . در مزرعه واقع در استان اصفهان صورت گرفت 1389سال  آزمايش ها درامواد و روش ه.كرده ايم

اين سيني ها با . كاشته شدند حفره اي در  216ي نشاي جاللي و دو رقم پايه كدو به ترتيب و مجزا در سيني ها
قرار  سيني هاي محتوي بذر در شرايط گلخانه اي كنترل شده.مخلوطي از پيت ماس، ورميكوليت و پرليت پر شدند

در اين مرحله نشاها دو برگي بوده و . نشاها سپس به گلدان هاي پالستيكي جهت رشد بهتر منتقل شدند. گرفتند
. نشاها سپس با استفاده از روش پيوند نيمانيم در مرحله كوتيلودوني پيوند شدند.آماده انجام عمليات پيوند بودند

به تريب از . روز قرار گرفتند 7- 10به مدت ) RH%95>(ببه درون يك اتاقك مرطون نشاهاي پيوند شده سپس اي
گياهان روي . بهد از حدود يك ماه نشاها به زمين منتقل شدند. نشاها كاسته شدرطوبت نسبي جهت مقاوم سازي 

اين آزمايش در . سانتيمتر كاشته شدند 60متر بوده به فواصل كاشت 2رديف هاي كاشت كه فاصله آنها از همديگر 
روز بعد از پيوند  30- 60گياهان پيوندي و غيرپيوندي  . تكرار صورت گرفت 4ي با ك هاي كامل تصادفقالب بلو

طول ساقه اصلي، قطر ساقه، تعداد . براي بررسي اثرات پايه ها روي رشد بوته ها مورد بررسي قرار گرفتند
لي با استفاده از متر و قطر ساقه با طول ساقه اص. انشعابات فرعي و سطح برگ براي هر گياه اندازه گيري و ثبت شد

 Leaf area(براي اندازه گيري شاخص سطح برگ از دستگاه اندازه گيري سطح برگ . خط كش اندازه گيري شد

meter (سپس در پايان آزمايش مقايسه داده ها با استفاده از آزمون دانكن صورت گرفت. استفاده گرديد. 

  
  نتايج و بحث

واريانس ها در مورد طول ساقه تفاوت هاي قابل توجهي را بين گياهان پيوندي و غيرپيوندي نتايج حاصل از آناليز 
مقايسه بين ميانگين ها . غيرپيوندي بودندگياهان خربزه پيوندي داراي طول ساقه بيشتري نسبت به گياهان . نشان داد

داشته  ES 101 F1ت به پايه نشان داد كه از بين پايه ها، پايه فررو اثر معني داري روي طول ساقه نسب
اثر تنوع ژنتيكي و آناتوميكي كه ) 2003(و همكاران ادلستيناين نتايج با تنايج بدست آمده توسط  )1جدول(.است

اين افزايش قدرت رويشي گياهان . مطابقت دارد پايه هاي كدو را روي خربزه هاي پيوندي بررسي كرده بود
همچنين نتايج بدست آمده .پيوندي نسبت به گياهان غيرپيوندي به سيستم قويتر گياهان پيوندي نسبت داده مي شود

  . اثرات مشابهي را نشان مي دهد) 1999(در مورد طول ساقه توسط اكاتريني و همكاران
سط پايه ها تاثير پذيرفته بود كه در گياهان پيوندي باالتر از غيرپيوندي شاخص سطح برگ به مقدار قابل توجهي تو

نتايج بدست آمده  اين نتايج با )1جدول.(پايه فررو باالترين ميزان شاخص سطح برگ را به خود اختصاص داد. بود
تفاوت احتماال مغايرت دارد كه اين  در مورد پيوند خربزه خاتوني روي پايه كدو) 2009(همكارانو  توسط صالحي

  .ناشي از اثرات پايه هاي متفاوت مي باشد
گياهان پيوندي نسبت به . طبق نتايج بدست آمده در مورد قطر ساقه، بين تيمارها تفاوت معني داري وجود دارد

اين نتايج ). 1جدول.(غيرپيوندي قطر ساقه باالتري را دارا بودند و در بين پايه ها پايه فررو باالترين ميزان را دارا بود
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كه از پيوند خربزه به عنوان يك روش جايگزين براي متيل برومايد استفاده كرده بود  )2005(با نتايج بلتسوس

  .مطابقت دارد
مقايسه ميانگين ها در مورد تعداد انشعابات نشان مي دهد كه تعداد انشعابات در گياهان پيوندي نسبت به 

 .)1جدول (ي مختلف روي تعداد انشعابات تفاوت معني داري مشاهده نشدبين پايه ها. غيرپيوندي باالتر بوده است

 
 

  مقايسه ميانگين هاي تاثير پايه هاي مختلف كدو روي صفات رويشي خربزه جاللي:  1جدول 
 

قطر ساقه )cm(طول ساقه  پيوندك/ پايه
  )cm(اصلي

  تعداد انشعابات  شاخص سطح برگ

  184.5a 2.37a 431.8055a  4.6a  جاللي/ فررو 
ES 101 

F1/جاللي  
165b 2.21b 412.861b  4.9a  

  146.75c 1.59c 324.143c  3.05b  )شاهد(جاللي 
حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختالف معني دار بين تيمارها بر اساس آزمون دانكن در سطح 

P<%1 مي باشد.  
  نتيجه گيري كلي

پيوند و پايه هاي مختلف كدو روي بهبود صفات رويشي خربزه  در مجموع مي توان به اثر مطلوب استفاده از روش
  .جاللي اشاره نمود و در بين پايه ها پايه فررو بهترين عملكرد را دارا مي باشد
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Abstract 
In this study, Jalali melon was grafted onto two cucurbita rootstocks to investigate 
vegetative factors. The experimental design consisted of complete randomized blocks 
with four replicates. Commertial cultivars, Ferro and ES 101 F1, were used as 
rootstocks and non-grafted plants used as controls. Stem diameter, main stem length, 
leaf area and branch numbers were investigated and recorded. Results obtained from 
this experiment showed that effects of different rootstocks on vegetative factors of 
melon are different. Also grafted and non-grafted plants showed significant 
differences about considered characters. Highest stem length, stem diameter and leaf 
area were gained with grafting onto Ferro rootstock. The highest branch numbers 
average was gained with grafting onto ES 101F1 rootstock. According to the results, 
practical use of rootstocks can be advisable to improve vegetative performance for 
Iranian melon.  
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