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خیار گلخانه ايارقاممناسب براي پیوند در پایه هاي انتخاببررسی و 

*1محسن خدادادي

.دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج-1

kodadadi@yahoo.comنویسنده مسئول:*

کیدهچ
در گلخانه تحقیقاتی موسسه خیار گلخانه ايدر دو رقم با هدف بررسی اثرات پایه1392ی در پاییز و زمستان داناین تحقیق گل

روز 10اصالح و تهیه نهال و بذر کرج انجام گردید . طرح آزمایشی تحقیق فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصافی در سه تکرار بـود.  
ت شـدند. سـپس   بذور دو رقم خیار گلخانه اي ي سلطان و اکسترم به عنوان پیوندك نیز کش، رقم پایه کدو 11پس از کشت بذور 

روز پس از پیوند و ثبت درصد گیرایی آنها اقدام به انتقال گیاهان پیونـدي  20ارقام پیوندك بر روي پایه هاي مذکور پیوند شدند. 
روز پس از کاشت و در زمان اوج رشد رویشی بوته ها صفات رویشی ماننـد ارتفـاع بوتـه، قطـر     40گلخانه گردید. حدود خاك به 

ثبت شدند. سپس با شروع گلدهی و تشکیل میوه صفات میوه مانند تعداد میوه، قطـر، طـول و وزن   شابات در هر بوتهو تعداد انساقه
برترین پایه بود ولی از نظـر تعـداد   4از نظر گیرایی پیوند پایه چین) ثبت گردید. نتایج نشان داد که 10روزه (45میوه در یک دوره 

برترین ها بودند. بین ارقـام خیـار از   ES 113و کدو پوست کاغذي اردبیلبه ترتیب پایه هاي میوه و وزن کل میوه در گیاه پیوندي
ترم برتر بود ولی از نظر میزان وزنی میوه تولیدي در گیاه پیوندي تفاوتی بـین ارقـام   سنظر درصد گیرایی پیوند رقم سلطان از رقم اک

مشاهده نشد.
ایه، روش پیوند، میوه، رشد رویشی.خیار گلخانه اي، پیوندك، پ:کلمات کلیدي

مقدمه
یعنـی در حـدود   آندرصـد از  93هکتـار کـه   7000حدود1388سالپایاناي تا در ایران سطح زیر کشت محصوالت گلخانه

تکنیک پیوند در خیار بـا هـدف افـزایش عملکـرد محصـول بـا       . )1391، بی نام(است. اي هکتار مربوط به تولید خیار گلخانه6300
یجاد مقاومت به بیماریهاي خاکرزي و تنشهاي خاکی مانند سردي خاك در دنیا معمول می باشد.ا

(کاشـی و  در ژاپن است که هندوانه را روي کدوي قلیایی پیوند زدنـد 1920ها در سال اولین تحقیقات در رابطه با پیوند سبزي
فرنگی انجـام مـی شـود.   وه اي مانند خربزه، کدو، بادنجان و گوجهپیوند در شماري از سبزیها به ویزه سبزیهاي می.)1387همکاران، 

هاي مناسب براي دستیابی به بهتـرین نتیجـه بـا توجـه بـه اهـداف خـاص در هـر         گیري از مزایاي پیوند کاربرد پایهنکته مهم در بهره
رین نتیجه را در گیرایی گیـاه پیونـدي و   باشد و همچنین استفاده از بهترین روش پیوند در ترکیبات پیوندي است که بهتمحصول می

اي با هـدف  هاي مختلف کدو براي استفاده در پیوند دو رقم خیار گلخانهلذا در این تحقیق، اثر کاربرد پایهعملکرد آن داشته باشد.
ت در تولید گیـاه پیونـدي ،   برتر مورد توجه قرار گرفته است . عالوه بر گیرایی و میزان موفقیپیوندكهاي برتر و معرفی پایه یا پایه

د.یزمایشی ارزیابی گردآز جنبه کمی و کیفی در فاکتورهاي صفات رویشی و نیز صفات میوه ا
هامواد و روش

در گلخانه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج اجـرا گردیـد. در   1391در نیمه دوم این پژوهش گلدانی 
اي سـلطان در دو سطح شامل خیار گلخانـه (Scion)ايبررسی قرار گرفت: رقم پیوندك خیار گلخانهفاکتور مورد دواین پژوهش 

(S1)) و اکسترمS2.( کدو هايپایهفاکتور دوم(Rootstock)   هـا شـامل کـدوهاي محلـی و     کـه ایـن پایـه   بودنـد  در یـازده سـطح
TIAN No1TIAN No.3,:کـدهاي آنهـا  عبارتنـد از   وهاي بخش خصوصی بودند. لیست ارقـام پایـه   کدوهاي مربوط به شرکت
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,TIAN No.2و, TIAN No.4 شـرکت بهتـا و   2شرکت بهتـا، رقـم   1کدو پوست کاغذي اردبیل، کدو حلوایی بورانی مغان، رقم
. ES 30900و ES113 ،ES 152ارقام کدو 

درصـد گیرایـی   صـفات شـامل :   کرار استفاده شـد.  در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه ت
ه ثبت شـدند. درصد ماده خشک میو،وزن میوه در بوته،تعداد میوه در بوته:تعداد انشعابات در بوته، قطر ساقه، ارتفاع بوته ، پیوند

معـاً در چهـار چـین انجـام     بـار ج ها از دهه سوم بهمن هـر هفتـه ي  ها در اوایل بهمن ثبت شدند و برداشت میوهصفات رویشی بوته
انجام گردید. SASبا نرم افزار آماري تحقیق گردید. عملیات 

نتیجه گیري
گانـه بـه   22در تیمارهـاي  هاي صفاتمیانگینبا توجه به معنی دار بودن اثرات متقابل فاکتورها در تمام صفات ، نتایج مقایسه 

، می باشد.1شرح جدول 

»پایه * پیوندك«نهاي صفات در اثرات متقابل نتایج مقایسه میانگی-1جدول 
ارتفاع بوتهتیمار

متر)(سانتی
قطر ساقه

متر)(میلی
تعداد انشعابات در 

بوته
وزن میوه در بوتهتعداد میوه در بوته

(گرم)
درصد ماده 
خشک میوه

گیرایی پیوند
(درصد)

Tian No1 * soltanbc83/95a85/8a16/11b000/12d1700h95/6f000/70
Tian No1 * extermb00/107a61/8a000/11c5/10f1390fg15/7d000/80
Tian No2 * soltanbcd50/92ij13/4abc50/9g50/7i1150h000/7f000/70
Tian No2 * extermb105a000/9a000/11h000/7k995fg150/7f000/70
Tian No3 * soltancdef70fg91/4bcd000/9g50/7g1275i90/6f000/70
Tian No3 * extermcde75c59/5cd50/8h000/70h1200h000/70h000/50
Tian No4 * soltanbcd60/91fghi53/4cf33/6i50/6l950g10/7b50/92
Tian No4 * extermbcd50/92fgh74/4de50/7f50/8h1200d35/7c000/90

soltan*پوست کاغذيbcd6/91ef00/5de66/7b000/12e1650g10/7h000/50

exterm*پوست کاغذيa000/140b15/7ab33/10a000/13b2175b45/7g000/65

soltan*حلوایی بورانیhi50/37c06/6gh000/4p000/2q325h000/7i000/45

exterm*حلوایی بورانیefghi50/51de45/5fg000/5o50/2p349h000/7k000/35

soltan* بهتا1رقمghi16/43fghi65/4fg83/4n50/3n450f20/7h000/5

exterm* بهتا1رقمfghi000/44ghi40/4gh50/4m000/4o420e30/7i000/45

soltan* بهتا2رقمfghi30/48j83/3gh50/4l50/4m663c40/7i000/45

exterm*بهتا2رقمb00/105cd91/5abc50/9e000/9g1275a50/7h000/50
ES113 * soltanefgh50/62b270/7e66/6a000/13a2600h000/7a000/95
ES113 * extermb83/115fgh69/4bcd66/8d000/10c1850h000/7e5/77
ES152 * soltandefg17/69hij25/4ef16/6j000/6j1000h000/7i000/45
ES152 * extermefghi00/57j83/3gh000/4k5/5l950h000/7i000/45

ES30900 * soltani00/36k15/3h000/3q50/1r140g10/7j50/37
ES30900 * extermi00/35k10/3h000/3q50/1s120f20/7i000/45
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و TIAN NO1انشـعابات در بوتـه تیمارهـاي مربـوط بـه پایـه       نتایج نشان داد که از نظر صفات رویشی شامل قطر ساقه و تعداد
TIAN NO2 یعنی11برترینها بودند و تیمارهاي مربوط به پایهES30900به حداقل را داشتند. از نظر ارتفاع بوتـه تیمـار پوسـت    رت

از نظر این صفت در رتبه حداقل بودند.11سانتی متر رتبه برترین را داشت و باز تیمارهاي پایه 140کاغذي * اکسترم با 
بـاز رتبـه   11پایـه  را به خود اختصـاص دادنـد ولـی   aمیوه رتبه 13* سلطان با تعداد میوه در تیمار پوست کاغذي * اکسترم و 

* سلطان مربوط بود.ES113حداقل را رد این صفت نشان داد. حداکثر وزن میوه تولید شده و نیز درصد گیرایی پیوند نیز به تیمار 
تبرترین پایه ها و سلطان برترین پیوندك بود.ES113لذا در این تحقیق پایه هاي پوست کاغذي اردبیل و 

منابع
امه کشاورزي. وزارت جهاد کشاورزي. دفتر آمار و فن آوري اطالعات.. آمارن1391بی نام. .1
. پرورش سبزي. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.1379.ح. دانشور، م.2
. فناوري پیوند در پرورش و تولید سبزیها. نشر آموزش کشاورزي.1387کاشی، ع.، ر. صالحی محمدي و ر. جوانپور هروي. -.3

4. Black , L. L. , D. L. Wu , J. F. Wang , T. Kalb , D. Abbass and J. H. Chen. 2003. Grafting tomatoes for
produetion in the hot- wet season. AVRDC Pub. 93- 551.
5. Edelstein , M. 2004 . Grafting vegetable crop plants: Pros and Cons . Acta Hort. (ISHS), 659: 235-238.
6. Huang, H., R. Tang, Q. Cao and Z. Bie. 2009. Improving the fruit yield and quality of cucumber by grafting
on the salt tolerant rootstock under NaCl stress. Scientica Horticulture. 122:26-31.
7.

The survey and determining of the suitable rootstock (s) for grafting in greenhouse
cucumber varieties

M. Khodadadi *

*Corresponding author: kodadadi@yahoo.com

Abstract

This pot experiment wae conducterd in SPII at 2013 for determining the best cucurbit rootstocks in
Soltan and Exterem cucumber varieties. The experimental design was factorial in RCBD base at 3
replications. 20 days after grafting the survival percentage were recorded in grafted plants. Then in the
final vegetative stage the growth traits as plant height, nodes number in plant and stem diameter were
recorded. After fruit production the total yield and fruit number in 4 continoud harvests were recorded.
The results showed that Es113 and Ardabil skinless cucurbit rootstocks were the best and the survival
percentage was higher in Soltan varity than other variety but the yield was equal among two varieties.

Key words: Grafting, Cucumber, Variety, Yield.
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