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چکیده

با توجه به وجود مشکالت مختلفی مانند افزایش آفات و بیماري ها و کمبود عناصر غذایی، کمبود آب، شوري آب و خاك و 
اي جهت ارزیابی واکنش رشد و عملکرد هندوانه با استفاده از سه نوع نشاء (غیر پیوندي، تجمع نمک در گیاه و ... آزمایش مزرعه

به صورت شیآزماانجام شد.1394پیوندي با هرس ریشه و پیوندي بدون هرس ریشه) و خاکپوش پلی اتیلنی در بهار و تابستان 
تعداد نیشتریبمطابق با نتایج،بود. شیه در هر واحد آزمامشاهد3تکرار و 3با یکامل تصادفيدر قالب طرح بلوك هالیفاکتور

گرم/ بوته) و 4262(تودهستیتن/ هکتار)، ز9/176(د در بوته)، عملکرلوگرمیک23/21(وهیدر بوته)، وزن کل موهیم77/1(وهیم
در مجموع، به دست آمد. یلنیاتیبه همراه مالچ پلشهیبدون هرس ريوندیپيعدد در بوته) در بوته ها13(یتعداد شاخه جانب

برتر بودند که قابل یشیو زایشیاز لحاظ رشد رواهانیگهینسبت به بقیلنیاتیبه همراه مالچ پلشهیبدون هرس ريوندیپاهانیگ
باشد. یکشاورزان ميبراهیتوص

هندوانهپایه، پیوندك، کلمات کلیدي:

مقدمه

خانواده کدوییان می باشد که داراي جایگاه مهم در کشت سبزي ایران است، به طوري که هندوانه از مهمترین محصوالت 
هزار هکتار با عملکرد 139). میزان سطح زیر کشت این محصول در کشور سالیانه 2013ایران رتبه سوم تولید جهانی را دارد (فائو، 

)).1382زارت جهاد کشاورزي(میلیون تن می باشد. (و3تن در هکتار و تولید سالیانه 27متوسط 

با توجه به کشت بدون تناوب محصوالت کشاورزي، مشکالت مختلفی مانند افزایش آفات و بیماري ها و کمبود عناصر 
غذایی، کمبود آب، شوري آب و خاك و تجمع نمک در گیاه و ... ایجاد می شود. تکنیک پیوند از جمله راه حل هایی است که 

ن مشکالت فائق آید، که می توان به منظور غلبه بر نابودي محصول ناشی از وجود بیماري هاي خاکزي که به می تواند بر اکثر ای
دنبال کشت هاي متوالی پیش می آید، مورد استفاده قرار داد. عالوه بر این اهداف دیگري مانند افزایش مقاومت در برابر تنش 

فزایش جذب آب، عناصر غذایی، و قدرت رشد گیاه، بیان جنسیت، تنظیم هایی چون دماي پایین، شوري و رطوبت باالي خاك، ا
).1999هورمونی و ... مورد توجه قرار گرفته است( لی و ادا، 

پیوندك، افزایش -در مقابل این مزایا، تکنیک پیوند معایبی همچون قیمت باال، بروز عالئم ناسازگاري در برخی ترکیبات پایه
کی و باال بودن سن ریشه نشاهاي پیوندي نسبت به بخش شاخساره دارد که مشکالتی را در  استقرار نشا در بروز اختالالت فیزیولوژی

مزرعه ایجاد می کنند. در واقع، افزایش استقرار گیاه همراه با افزایش در یک یا چند شاخص همچون زودرسی، یکنواختی بلوغ، 
تولید تجاري نشاهاي سبزي معمول می باشد. بنابراین، تالش هاي بسیاري به مقدار عملکرد و دوره انبارمانی پس از برداشت براي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري سبزیکارياهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی              

٢

منظور توسعه کشت هایی که باعث تحریک رشد سریع ریشه به منظور استقرار پس از انتقال به مزرعه می شوند انجام گرفته است ( 
).2014بابج و همکاران، 

ایی مصرف آب، در شرایطی همچون شرایط کشور ایران که با مسئله به دنبال استفاده از تکنیک پیوند به عنوان افزایش کار
کمبود آب روبروست، استفاده از خاکپوش پالستیکی نیز باعث بهبود اثر تکنیک پیوند می شود. استفاده از خاکپوش مزایاي بسیار 

باال، مدیریت حشرات و کنترل زیادي براي کشاورزان دارد، مانند: افزایش عملکرد، زودرسی محصول، تولید محصول با کیفیت 
علف هاي هرز. همچنین استفاده از خاکپوش باعث می شود که سایر مولفه ها مانند آبیاري قطره اي نیز به صورت بهینه انجام گیرد( 

)  1987انیس، 

ان استقرار و هدف از این تحقیق بررسی کارامدي کاربرد خاکپوش و نوع نشاهاي مورد استفاده ازنظر توزیع ماده خشک و میز
همچنین اثرات آنها بر میزان عملکرد در شرایط مزرعه می باشد. 

هامواد و روش

در گلخانه هاي گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. هندوانه 1394عملیات اجرایی این تحقیق در سال 
پیوند شد. )کره جنوبیNongwoo Bioشرکت (رقم شینتوزاروي کدوي هیبرید تجاري آمریکا) Seminis(شرکت ‘ 32B’رقم 

Cucurbita maximaياهیبرید بین گونه این پایه × C. moschata می باشد. گیاهان غیرپیوندي نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته
حجره اي کاشته شدند. بستر کاشت مورد 216و 72شدند. بذور پایه و پیوندك به طور همزمان به ترتتیب در سینی هاي نشایی 

، یک هفته بعد از کاشت % خالص بود. گیاهچه هاي پایه و پیوندك25-75پرلیت به نسبت -استفاده براي کشت بذور، کوکوپیت
بذور، آماده براي عملیات پیوند بودند. دو روش براي پیوند گیاهچه هاي هندوانه بر روي پایه کدو استفاده شد، روش اول نیمانیم 

1تغییر یافته و روش دوم نیمانیم تغییر یافته همراه با هرس ریشه بود. بدین صورت که در هر دو روش ابتدا گیاهچه پیوندك 
صورت مورب قطع شد و سپس مریستم انتهایی (نقطه رشدي) پایه به همراه یک برگ لپه ه هاي لپه اي بتیمتر پایین تر از برگسان

اي بصورت مورب با یک تیغ تیز حذف گردید. دو محل بریده شده سپس روي هم قرار گرفته و از یک گیره پیوند براي ثابت نگه
از محل ها ریشه پایه ، ه ذکر است که در روش تولید نشاهاي پیوندي همراه با هرس ریشهداشتن محل پیوند استفاده شد. الزم ب

% به منظور ریشه 10-90پرلیت به نسبت -حجره اي با محتویات پیت ماس162سپس در سینی هاي نشایی طوقه برش داده شد و
درجه سانتیگراد)، رطوبت نسبی 30وند که در آن دما (گیاهچه هاي پیوند شده بعد از پیوند به اتاقک پیزایی مجدد قرار گرفتند.

طور دقیق کنترل ه %) و نور (سه روز اول تاریکی مطلق و بعد نور طبیعی) ب70% و بعد حدود 95(سه روز اول بعد از پیوند در حدود 
شده و به یک گلخانه شیشه روز از زمان پیوند، گیاهچه هاي پیوندي از اتاقک پیوند خارج 7می شد، منتقل شدند. پس از گذشت 

به منظور درجه سانتی گراد (شب) 18-20درجه سانتی گراد (روز) و 25-27هزار لوکس)، دماي 10-15اي با نور کافی و طبیعی (
به روش غیرمکانیزه بر روي پشته هالی اتیلنی نیز در مزرعهپخاکپوشپس از آن به مزرعه انتقال یافتند.منتقل شده ومقاوم سازي 

60و روي مالچ ها به فواصل هر شدهپوشیده سیاه رنگکه با مالچ پلی اتیلن بودندها داراي مالچ نیمی از کرتشد که کشیده 
کامل يدر قالب طرح بلوك هالیفاکتوربه صورتآزمایش .شدسانتی متر حفره هایی براي کشت نشاء هندوانه در نظر گرفته

شامل تعداد کل میوه، وزن کل میوه، عملکرد کل، صفات مورد ارزیابی بود.شیمشاهده در هر واحد آزما3تکرار و 3با یتصادف
داده ها و پس از جمع آورينیز تجزیه آماري داده هابود. Tssزیست توده، سطح تک برگ، تعداد شاخه جانبی، طول ساقه و 

د و جهت مقایسه میانگین ها نیز از آزمون چنددامنه اي دانکن استفاده شد.تجزیه شSasبا نرم افزار پایان آزمایش 
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نتایج و بحث

تن/ 95/176کیلوگرم در بوته)، عملکرد( 23/21وزن کل میوه (میوه در بوته)،77/1مطابق با نتایج، بیشترین تعداد میوه (
در بوته هاي پیوندي بدون هرس ریشه به همراه مالچ در بوته)عدد 13گرم/ بوته) و تعداد شاخه جانبی( 4262، زیست توده( هکتار)

) در متر66/5(طول ساقه، بیشترین پیوندي بدون هرس ریشه و بدون مالچ پلی اتیلنیکه بوته هاي پلی اتیلنی به دست آمد. در حالی
س)در میوه هاي بوته هاي پیوندي با درصد بریکTSS) (62/10همچنین باالترین میزان مواد جامد محلول( بوته را تولید کردند. 

پیوندي بدون هرس ریشه به همراه مالچ پلی اتیلنی نسبت به هرس ریشه و بدون مالچ پلی اتیلنی مشاهده گردید. در مجموع، گیاهان 
که قابل توصیه براي کشاورزان می باشد. بقیه گیاهان از لحاظ رشد رویشی و زایشی برتر بودند

مقایسه میانگین اثر متقابل نوع نشاء و مالچ پلی اتیلنی بر صفات اندازه گیري شده
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Growth، yield and fruit quality of watermelon affected by types of transplant and polyethylene

mulch
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*Corresponding author: mohammadih1370@ut.ac.ir

Abstract

Due to several problems such as an increase in pests and diseases، lack of nutrients and water، soil

salinity and salt accumulation in plant and …، an open field conducted to avaluating growth and yield

of watermelon with using three types of seedling (non grafted، grafted with root pruning، grafted

without root pruning) and polyethylene mulch in the spring and summer of 2015. factorial experiment
was design in a randomized complete block with 3 replications and 3 observation in each unit.
According to the results، the highest number of fruit (1.77 fruits per plant)، total weight of fruit (21.23

Kg per plant)، yield (176.9 tones/ ha)، biomass (4262 g/ plant)، and the number of branches (13 per

plant) was obtain in grafted plants without root pruning. In general، grafted plants without root pruning

along with polyethylene mulch in compared to other plants in the vegetative and reproductive growth
parameters were superior that advisable for farmers.

Key words: Rootstock, Scion, Watermelon

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

