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 چكيده

 8 و 2) مختلف  وفوري   نیشابور( در سطوح سمسوري ورامین، تیل سبز مشهد و مگسی) عملكرد و اجزاي عملكرد سه توده طالبی بررسی منظور به
 طفرح  اسفا   بفر  وده خرد هايکرت در این پژوهش طرح در مرکز تحقیقات کشاورزي ورامین انجام ود. 1391سال  در زیمنس بر متر( پژوهشیدسی
 بفرهمكنش  عی را تشكیل دادند. اثفر هاي فرهاي اصلی و سه توده طالبی کرتو دو سطح ووري کرت ود تصادفی با سه تكرار استفاده کامل هايبلوک
 و میفوه  وزن میفوه،  گووفت  قطفر  محلفول،  جامد مواد درصد بذر، حفره ضخامت صفات بر و( درصد یک سطح در) میوه طول صفت بر ژنوتیپ و ووري
 مشفهد و مگسفی   سفبز  مین، تیلورا زیمنس بر متر عملكرد تازه سمسوريدسی 8در ووري . بود (درصد 5 سطح در) دارمعنی آماري نظر از تازه عملكرد

 رانفدمان  متر بر زیمنسدسی 8به  2درصد کاهش یافت. با افزایش ووري از  80 و 6/45، 7/32زیمنس بر متر به ترتیب دسی 2نیشابور نسبت به ووري 
دسفی  8تیمار وفوري   .یافت کاهش درصد 7/80 و 48/45 ،6/32 ترتیب به نیشابور مگسی و مشهد سبز تیل ورامین، سمسوري توده سه در آب مصرف

 5/1و  75/1، 8/5میوه را در توده مگسی نیشابور، تیل سبز مشهد و سمسوري بفه ترتیفب    محلول جامد مواد زیمنس بر متر نسبت به تیمار واهد، درصد
تواند براي کشفت  زیمنس بر متر نمییدس 8برابر افزایش داد. با توجه به افت عملكرد هر سه توده آزمایش وده در این پژوهش، استفاده از آب با ووري 

 این محصول در منطقه مناسب باود.

 
 میوه، وزن میوه  محلول جامد موادعملكرد تازه،  هاي كليدي:واژه

 

  2 1 مقدمه

تفرین محصفو ت   ( از جملفه مهف   .Cucumis melo Lطفالبی ) 
هفا از هفزاره   باغبانی در ایران محسوب وده و بر پایه برخی از گزارش

قبل از میالد مسیح کشت و کار آن در ایفران رایفب بفوده اسفت     سوم 
، C، ویتفامین  Aیی با ي طفالبی و داوفتن ویتفامین    اارزش غذ (.30)

کلسی ، پتاسی ، منیزی  و آهن آن را بفه عنفوان یفک میفوه بفا ارزش      
دهفی  با توجه به ورایط محیطی و رقف ، گفل   (.21) مطرح کرده است

روز پفس از   30-70ت آغفاز وفده و   روز پس از کشف  60تا  30طالبی 
طفالبی در   (.20)رسفد  مفی  افشانی، محصول به مرحله رسفیدگی گرده

مزه بوده و با نزدیک ودن به مرحله رسیدگی، ویرینی حالت نار  بی

                                                 
و آمفوزش  ، مرکفز تحقیقفات   ايکشت گلخانهمربی پژوهش در بخش تحقیقات  -1

 بیآمففوزش و تففرو قففات،یکشففاورزي و منففابي طبیعففی اسففتان تهففران، سففازمان تحق
 رانی، اورامین ،يکشاورز

، یو بفاغ  یقات علوم زراعف پژوهش در بخش تحقی یاستادیار و مرب بیبه ترت -3و  2
مرکففز تحقیقففات و آمففوزش کشففاورزي و منففابي طبیعففی اسففتان اصفففهان، سففازمان 

 تحقیقات، آموزش و ترویب کشاورزي، اصفهان، ایران
 Email: peimanjafari@yahoo.com)                   نویسنده مسئول: -*)
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یابد. از دید اقتصادي حداقل ویرینی قابل قبفول ارقفام   ن افزایش میآ
است اما از دید  درصد 9طالبی بر حسب مقدار مواد جامد محلول میوه 

 (.8)درصد و یا بیشتر باود  11فرووندگان این عدد باید 
مناطق خشک و نیمه خشک جهان رویشگاه اصفلی محصفو تی   
مثل طالبی بوده و تنش ووري به عنوان جفز   ینففک ایفن منفاطق     

(. اگرچفه  3وفود ) عاملی مه  در جهت کاهش عملكرد محسفوب مفی  
لبی متففاوت اسفت، معمفو      تحمل تنش ووري در ارقام مختلف  طفا  

اولین عالئ  تنش ووري با کاهش روفد رویشفی، کوتفاهی ارتففا  و     
و در ادامفه بفه دلیفل تجمفي      (13ها خود را نشفان داده ) کوچكی برگ

هایی مثل سدی  و کلر اثرات مخرب در سطح سلولی و اختال ت یون
تأثیر تفنش وفوري در مرحلفه روفد      (.6وود )فیزیولوژیک نمایان می

زایشی طالبی قدري پیچیده تر از سایر محصو ت است زیرا برخفی از  
دار عملكرد، تعفداد میفوه و وزن میفوه   ها حاکی از کاهش معنیگزارش

( و 24زیمنس بر متر بفوده ) دسی 2هاي بیش از هاي طالبی در ووري
زیمفنس بفر متفر    دسی 1حتی برخی آستانه تحمل به ووري طالبی را 

. از سوي دیگر بفر خفالف برخفی از محصفو ت،     (15کنند )تعیین می
گیفري میفوه کیفیفت    استفاده از آب با ووري مالی  در مرحلفه وفكل  

به طور مثفال آبیفاري   . (26برخی از ارقام طالبی را افزایش داده است )
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دسفی  7زیمنس بر متر در مرحله روفد رویشفی و   دسی 2/1با ووري 
ایش عملكفرد طفالبی   در مرحله رود زایشی موجب اففز  زیمنس بر متر

(. در 7نسبت به ورایط آبیاري با آب معمول )بدون ووري( وده است )
دسفی  25/5پژوهشی در اصفهان نشان داده ود آب آبیاري با وفوري  

به سهولت بفراي تولیفد طفالبی اسفتفاده بفا       توانزیمنس بر متر را می
 (. 18کیفیت مطلوب استفاده نمود )

 آب تیمارهفاي  ثیرأتف  بررسفی  منظفور  به که مصر در پژوهشی در
 هفاي ویژگفی  بر متر بر زیمنسدسی 25/6 و 14/3 ،56/1 ،8/0 آبیاري
 آبیفاري  آب وفوري  اففزایش  بفا  گرففت،  انجفام  طالبی عملكرد و رود

 میفوه  محلفول  جامد مواد درصد پژوهش این در. یافت کاهش عملكرد
 به متر بر زیمنسدسی 25/6 و 14/3 ،56/1 ،8/0 آبیاري تیمارهاي در

 پژوهش نتایب(. 16) بود درصد 69/11 و 23/10 ،01/10 ،85/9 ترتیب
 ،54/0 وفوري  بفا  آبیفاري  تیمارهفاي  ثیرأت داد نشان برزیل در دیگري

ویژگفی  و عملكفرد  بفر  متر بر زیمنسدسی 9/3 و 03/3 ،02/2 ،48/1
 عملكرد آبیاري آب ووري افزایش با و بوده دارمعنی طالبی کیفی هاي
در اراضی واقي  (.9) یافت کاهش خطی صورت به بوته در همیو تعداد و

زیمنس بر دسی 8/3در دلتاي رود نیل، استفاده از آب ابیاري با ووري 
زیمفنس  دسی 45/0متر براي آبیاري طالبی در مقایسه با آب با ووري 

درصدي عملكرد قابل فروش ود. این اففت   25بر متر موجب کاهش 
درصدي  25دي در تعداد میوه و کاهش درص 22عملكرد به دلیل افت 

 (.  4ها بود )در وزن میوه
هاي با توجه به این که طالبی یكی از محصو ت اصلی در تناوب

وود و در برخی از موارد اسفتفاده از  زراعی منطقه ورامین محسوب می
هاي با ووري با  در این منطقه غیرقابل اجتناب اسفت، پفژوهش   آب

تأثیر دو سطح وفوري آبیفاري بفر عملكفرد و      حاضر به منظور بررسی
 اجزاي عملكرد سه رق  طالبی در منطقه ورامین انجام ود. 

 

 هامواد و روش

 وده خرد هايکرت طرح از استفاده با 1391 سال این پژوهش در
 هفاي زمفین  در تكفرار  سفه  در تصادفی کامل هايبلوک طرح قالب در

 وفرقی  جنوب کیلومتري 45 در واقي ورامین کشاورزي تحقیقات مرکز
 و درجفه  51 و وفمالی  دقیقه 19 و درجه 35 جغرافیایی عرض) تهران
 از قبفل  .وفد  انجام( دریا سطح از متر 1000 ارتفا  و ورقی دقیقه 39

 وفخ   وفامل  زمفین  کامفل  سازيآماده به نسبت ابتدا آزمایش اجراي
 وامل تیمفار  اصلی هايکرت اقدام گردید. زنیهر  و دیسک عمیق،
 زیمنس بفر متفر )تهیفه وفده از    دسی 8 سطح دو در آبیاري آب ووري
تهیفه  )زیمنس بر متر به عنوان تیمفار وفاهد   دسی 2و  اوراق( منطقه
طفالبی وفامل    توده 3 را فرعی هايبودند. کرت خاوه( ایستگاه وده از

دادنفد.   تشفكیل  سمسوري ورامین، تیل سبز مشهد و مگسفی نیشفابور  
نشفان داده وفده اسفت.     1ه رق  در جدول هاي ظاهري این سویژگی
متفر   30×6) متفر مربفي   180 و فرعی به ترتیفب  اصلی کرت مساحت
 متر 5/0 به فاصله بودند. بذرها( متر مربي 6×10) مربي متر 60 و( مربي
داغ آب با فواصل  محدوده در طرفه دو طور به ردی  روي ه  دیگر از

ونی و مقفادیر   -یخاک محل آزمایش لوم .ودند کشت متر 2ردیفی 
زیمفنس  حسب درصد(، اسیدیته و ووري )بر حسب دسفی  ماده آلی )بر

بود. بر اسا  آزمون خاک  1/2و  5/7، 95/0بر متر( به ترتیب برابر با 
 150کیلوگرم در هكتار فسفر )به صورت سوپر فسفات تریپفل( و   100

رم کیلوگ 150کیلوگرم در هكتار پتاسی  )به صورت سولفات پتاسی ( و 
دهی( به زمین در هكتار کود نیتروژن )به صورت اوره قبل و بعد از گل

در هفر   .وفد  انتخفاب  اردیبهشفت  پنج  کشت آزمایش اضافه و تاریخ
 کامفل  رسیدگی مرحله به که هاییمیوه اسا  بر کرت فرعی عملكرد

 . طول(تیرماه اواسط) ودند توزین و برداوت چین، دو در بودند رسیده
 بفا  میفوه  محلفول  جامفد  مفواد  درصد و کشخط با یوهگووت م قطر و

 میفانگین  سپس و گیرياندازه میوه 10 اسا  بر رفراکتومتر از استفاده
 .ود منظور نهایی مقدار عنوان به آمده بدست اعداد

 
 هاي ظاهري سه توده طالبی استفاده شده در آزمایشبرخی ویژگی -1 جدول

Table 1- Some characteristics of the three cantaloupe landraces used in the experiment 

 ردیف
Row 

 نام توده 
Landrace name 

 ویژگی 

Characteristics 

 خاستگاه
Origin 

1 
 ورامین سمسوري

Semsuri of Varamin 

 زودر  -پتانسیل تولید میوه زیاد -گووت میوه سبز -پوست میوه کرم رنگ
Fruit skin: cream- Fruit flesh: green-Potential forfruit 

production: high 

 ورامین/ایران

Varamin/ Iran 
 

2 
 مشهد سبز تیل

Green Tile of Mashhad 

 دیرر  –عنابی رنگ میوه گووت -هاي نارنجیسبز با لكه میوه پوست
Fruit skin: green with orange spots – Peel: jujube fruit color – 

Late maturity 

 /ایرانطرق مشهد

Targh/Mashhad/Iran 

3 
 نیشابور مگسی

Magase of Neishabur 

 دیرر  –عنابی رنگ میوه گووت -هاي نارنجیسبز با لكه میوه پوست
Fruit skin: green with orange spots - Peel: jujube fruit color– 

Late maturity 

 نیشابور مشهد/ ایران
Neishabur/Mashhad/Iran 
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 متوسفط  و بوتفه  در میفوه  تعداد متوسط محصول، داوتبر از قبل

هاي فرعفی و از خطفوو وسفط هفر     بر اسا  عملكرد کرت میوه وزن
 آزمفون  بفه  مربفوو  هايگیرياندازه کلیه. ود ثبت و گیريکرت اندازه

 تحقیقات مرکز آب و خاک تحقیقات بخش آزمایشگاه در گیاه و خاک
 آبیاري آب راندمان مصرف محاسبه براي. ود انجام ورامین کشاورزي

 (.27محاسبه ود ) فرمول زیر از
WUE= Y/WC 

 آب مقدار WC و محصول فروش قابل عملكرد Y فرمول این در
 و انجام SAS افزارنرم از استفاده با هاداده آماري تجزیه. است مصرفی
 .ودند مقایسه( درصد 5در سطح احتمال  5) دانكن روش با هامیانگین

 

 نتایج و بحث

نتایب تجزیه واریانس در مورد صفات مختل  آزمایشی در جفدول  
دار نشان داده وده است. تأثیر ووري بر کلیه صفات آزمایشی معنفی  2

دار گیفري وفده تففاوت معنفی    ها نیز از نظر صفات اندازهبود و ژنوتیپ
درصد(. اثر برهمكنش ووري و ژنوتیپ بر  5 احتمال داوتند )در سطح

 یک درصد( و بر صففات ضفخامت  احتمال سطح  صفت طول میوه )در
میفوه و   میفوه، وزن  گووفت  محلول، قطفر  جامد مواد درصد بذر، حفره

 دار بود. درصد( از نظر آماري معنی 5 احتمال )در سطح تازه عملكرد
تفأثیر تیمارهفاي    طالبی تحت مقایسه میانگین صفات سه ژنوتیپ

یمنس بفر متفر   زدسی 2درج وده است. در ووري  3ووري در جدول 
تن در هكتفار بیشفترین عملكفرد را داوفت      6/24ورامین با  سمسوري

 مشهد نداوت. عملكرد توده مگسی سبز داري با تیلولی تفاوت معنی
درصد کمتر از عملكرد سمسوري ورامین بفود. عملكفرد    7/18نیشابور 

نسفبت بفه تفوده مگسفی      با تر سمسوري ورامین و تیل سفبز مشفهد  
میوه در هر بوتفه بفود. وزن    ه اول به دلیل تعداد بیشترنیشابور در درج

دار بیشفتر از دو  میوه در هر بوته در توده مگسی نیشابور به طور معنفی 
دامنه تغییرات عملكرد طفالبی  . میوه در هر بوته( 98/1توده دیگر بود )

تن در هكتار متفاوت  76تا  10بستگی به رق  استفاده وده داوته و از 
 اي،سفاوه  وفامل  ایرانفی  طالبی بومی توده مقایسه هفت (. در5است )

 و ریفش  نیشابور مگسی طرق، تیل سمسوري، آبادي، دستجردي، واه
درصفد از تغییفرات    96میفوه   تعداد و هامیوه وزن بابا، صفات میانگین

(. برخی از پژوهشگران تغییرات عملكرد در 17عملكرد را توجیه نمود )
مقصفد در   -ه متفاوت بودن روابط مخفزن هاي مختل  طالبی را بتوده

 (. 12) اندها نسبت دادهاین توده

ورامفین،   زیمنس بر متر عملكرد تازه سمسفوري دسی 8در ووري 
زیمفنس بفر   دسی 2نیشابور نسبت به ووري  مشهد و مگسی سبز تیل

رسفد  درصد کاهش یافت. به نظر می 80 و 6/45، 7/32متر به ترتیب 
 مثفل مگسفی   هفایی توان تودههیچ وجه نمیدر این سطوح ووري به 

نیشابور را کشت نمود. ایفن تفوده اگرچفه در وفرایط وفوري طبیعفی       
کیلفوگرم(   98/1بیشترین وزن میوه را نسبت به دو توده دیگر داوت )

 ها در هر بوتفه بفه  زیمنس بر متر وزن میوهدسی 8اما در سطح ووري 
رپسندي  زم را ندارند. ها بازاگرم کاهش یافت که این گونه میوه 530

قابفل  هاي غیرها، درصد میوهتواند با کاهش وزن میوهتنش ووري می
زیمنس بر متر دسی 8اي که در ووري فروش را افزایش دهد به گونه

(. تعفداد  2درصد کاهش عملكرد قابل فروش گزارش وده اسفت )  56
 زیمنس بر متفر نسفبت بفه وفرایط    دسی 8میوه در بوته نیز در ووري 

طبیعی کاهش داوت و بیشترین کاهش مربفوو بفه تفوده تیفل سفبز      
درصد کاهش(. با توجه به نتایب اگرچه هر سفه   60مشهد بود )بیش از 

توده در مواجه با تنش ووري کاهش عملكفرد داوفتند. امفا جزئفی از     
عملكرد که این کاهش را باعث وده وابسته به توده اسفت. در برخفی   

کیفد  أالعمل ارقفام بفه وفوري ت   تفاوت عكسها نیز بر دیگر از پژوهش
در دو رقف  طفالبی، رقف      وده و به طور مثال در مقایسه تعفداد میفوه  

Hasanbey زیمنس کفاهش یاففت   دسی 5/13هاي بیش از در ووري
زیمفنس بفر متفر    دسی 18هاي حتی در ووري Kirkagacاما در رق  

ي از (. در پژوهشی دیگفر بفا اففزایش وفور    26کاهشی مشاهده نشد )
 37زیمنس بر متر عملكرد از دسی 12/6زیمنس بر متر به دسی 41/2

تن در هكتار کاهش یافت و این کاهش عمدتا  به  28تن در هكتار به 
 (. 32ها بود )دلیل کاهش تعداد میوه

هاي هوایی که وامل کاهش سفطح  اثرات مخرب ووري بر اندام
ش رانفدمان  هفاي سفمی و کفاه   فتوسنتز کننده، اثفرات مخفرب یفون   

جمله طالبی به اثبات رسیده وود در بسیاري از گیاهان منفتوسنتز می
-هاي هفوایی، روابفط مخفزن   ثیر سطوح ووري بر اندامأ(. ت16است )

هفاي فتوسفنتز   ثیر قرار داده و در ایفن وفرایط انفدام   أمقصد را تحت ت
ها )مقصفد( را نخواهنفد   کننده )مخزن( توانایی  زم براي حمایت میوه

اوت. کاهش وزن میوه از عواقب عدم توازن به وجفود آمفده خواهفد    د
تواند کاهش مقصد می -بود. عالوه بر این بره  خوردن توازن مخزن

تعداد گل و در نتیجه کاهش تعداد میوه را به همراه داوته باوفد زیفرا   
در گیاهانی مثل طالبی تخصیص مواد فتوسنتزي بفر اسفا  مجمفو     

 (. 29) نه یک گل منفرد ي گیاه قرار دارد وهایی است که بر روگل

مشفهد و   سفبز  ورامفین، تیفل   ها در سه توده سمسوريطول میوه
دسفی  2زیمنس بر متفر نسفبت بفه    دسی 8نیشابور در ووري  مگسی

. (3درصد کاهش یافت )جدول  45و  30، 25زیمنس بر متر به ترتیب 
ر طول میفوه  داتوده مگسی نیشابور که در ووري طبیعی به طور معنی

متر(، در ورایط سانتی 19/18بیشتري نسبت به دو توده دیگر داوت ) 
 87/9تنش ووري کمترین مقدار طول میوه را به خود اختصفا  داد ) 

 .متر(سانتی
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 ه و عملكرد تازهطول ميوه، ضخامت حفره بذر، درصد مواد جامد محلول، قطر گوشت ميوه، وزن ميوه، تعداد ميو تجزیه واریانس صفات -2جدول 

 ميوه سه توده طالبی 

Table 2- Analysis of variance for characteristics of fruit length, seed cavity thickness, the diameter of the fruit peel, fruit 

weight, number of fruit and fresh yield weight of three cantaloupe landraces 

  ميانگين مربعات 

Mean squares 
 

 عملكرد تازه

Fresh yield 

weight 

 ميوه تعداد

Number of 

fruit 

 ميوه وزن

Fruit 

weight 

 گوشتر قط

 ميوه

The diameter 

of the fruit 

peel 

 جامد مواد درصد  

 محلول

Percent of soluble 

solids  

ت ضخام

  بذر حفره

Seed cavity 

thickness 

 ميوهل طو

Fruit 

length 

 درجه

آزاد

  ي
(df) 

 

 منابع تغييرات
S.O.V 

ns 
1.34 

ns 
0.349 

ns 
0.009 

ns 
0.050 

ns 
0.091 

ns 
0.011 

ns 
0.210 2 

 بلوک
 Replication 

*4.95 **1.29 *0.13 **0.26 * 0.52 * 4.61 *2.88 1 
 ووري

  Salinity (S) 

2.87 0.17 0.09 0.01 0.31 2.05 1.31 2 
 aخطا 

a Error 

* 3.89 ** 
1.49 ** 

111. * 0.56 * 5.97 * 33. 59 * 13. 97 2 
 ژنوتیپ

 Genotype (G) 

*4.91 *1.92 *0.81 *0.85 *6.34 *40.48 **16.34 2 
 ووري ×ژنوتیپ
 G×S 

3.61 0. 89 0.59 0.22 4.90 31.06 8.87 8 
 bخطا 

 b Error 

15.51 13.51 10.67 11.98 9.37 14.52 10.81 
  ضریب تغییرات

)%CV ( 
ns ،*  دار در سطح احتمال پنب و یک درصد.دار و معنی: به ترتیب غیر معنی**و 

ns
: non-significant difference, * : Significant difference at the 5% level, **: Significant difference at the 1% level 

 

 مختلف شوري سه ژنوتيپ طالبی در سطوح شده گيري اندازه هايیژگیو ميانگين مقایسه -3جدول 

Table 3- Comparison of the mean characteristics of the measured at three cantaloupe genotypes in different salinity level 

  بذر حفره ضخامت

Seed cavity 
thickness  

(cm) 

 گوشتر قط
 ميوه

The diameter 
of the fruit 

peel 
 (cm) 

 طول ميوه

Fruit 
length 
 (cm) 

ه ميو تعداد
 در بوته

Number 
of fruit in 

Plant 

 در ميوه وزن
  بوته

Fruit 
weight in 

plant  
(kg) 

 عملكرد تازه

 Fresh yield 
weight  

1)-(t ha 

 ژنوتيپ
Genotype 

 شوري
Salinit

y  
-(dS m

1) 

10.59 b 2.87 b 15.63 b 3.53 a 1.27 b 24.60 a 
 ورامین سمسوري

Semsuri of Varamin 

2 11.02 ab 2.79 b 15.33 b 3.10 a 1.43 b 22.50 ab 
 مشهد سبز تیل

Green Tile of Mashhad  

12.28 a 3.45 a 18.19 a 1.76 b 1.98 a 20.00 b 
 نیشابور مگسی

Magase of  Neishabur 

8.6 a 1.54 b 11.7 a 2.43 a 0.86 ab 16.55a 
 ورامین سمسوري

Semsuri of Varamin 

8 6.3 b 2.13 a 10.67 ab 1.23 b 0.90 a 12.23 ab 
 مشهد سبز تیل

Green Tile of Mashhad 

6.6 b 1.84 b 9.87 b 1.36 b 0.53 b 3.85 b 
 نیشابور مگسی

Magase of Neishabur 
  دارند.دار ندرصد( از نظر آماري تفاوت معنی 5اي دانكن )بر اسا  آزمون چند دامنه حروف مشابه در هر ستون ،در هر سطح ووري -

At each salinity level the same letters in each column are not statistically significantly different based on Duncan’s multiple range 

test at  5%. 
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طفول میفوه در طفالبی در سفایر      دار وزن و وارتباو مثبت و معنی

اي بفا  (. در مطالعفه 17کیفد قفرار گرفتفه اسفت )    أها نیز مورد تپژوهش
متفر بفود   سفانتی  7/18ژنوتیپ طالبی میانگین طول میوه  153بررسی 

زیمنس بر متر باعث کاهش معنیدسی 5به  3(. افزایش ووري از 14)
درصد( وده اسفت   25دار طول میوه در محصو تی مثل خیار )معادل 

(28 .) 
وده زیمنس بر متر( تف دسی 2در ورایط طبیعی آب آبیاري )ووري 

دار متر به طور معنیسانتی 45/3ي مگسی نیشابور با قطر گووت میوه
رغ  کاهش قطر (. علی3 نسبت به دو توده دیگر برتري داوت )جدول

زیمنس بر متر( در هر سه دسی 8گووت میوه در ورایط تنش ووري )
توده آزمایشی، کمترین تغییر در این رابطه در توده تیفل سفبز مشفهد    

به طور مشابه در پژوهشفی بفه منظفور بررسفی سفطوح      مشاهده ود. 
ووري بر عملكرد و اجزاي عملكرد طالبی نشان داده وفد بفا اففزایش    

زیمنس بر متر ضخامت گووفت میفوه از   دسی 8به  2سطح ووري از 
 (. 2متر کاهش یافت )سانتی 39/2به  85/2

زیمنس بر متر ضخامت حففره بفذر در دو تفوده    دسی 2در ووري 
دار بیشتر از سمسفوري  مشهد به طور معنی سبز شابور و تیلنی مگسی

زیمنس بر متر ضخامت حفره دسی 8(. در ووري 3ورامین بود )جدول 
 6/8دار بیش از دو توده دیگر بود )بذر در توده سمسوري به طور معنی

بذر حالت ژ تینی داوته و بذر را در بر گرفته  يبافت حفره. متر(سانتی
ین حفره به نو  رق  بستگی داوته و در معرفی ارقفام  است. ضخامت ا

هاي طالبی ایرانفی  وود. معمو   در تودهگیري میجدید مقدار آن اندازه
(. بر 19ها وجود دارد )حفره بذر و وزن میوه ضخامت ارتباو منفی بین

رسد تأثیر منفی تنش ووري بر توده سمسفوري  این اسا  به نظر می
در اثفر تفنش وفوري     گر بوده است زیرا وزن میوهبیشتر از دو توده دی

بذر به همان نسبت کاهش نیافتفه   يکاهش یافته ولی ضخامت حفره
 و در حقیقت قطر گووت میوه که رابطه مستقی  با عملكرد دارد تحت

تأثیر تیمارهفاي   به هر صورت. (3تأثیر تنش ووري بوده است )جدول 
بررسفی قفرار گرفتفه    حفره بذر کمتفر مفورد    ووري بر صفت ضخامت

 است.  

میوه  محلول جامد مواد ووري بر درصد تأثیر برهمكنش ژنوتیپ و
تفأثیر تفنش   . (2دار بود )جفدول  درصد معنی 5از نظر آماري در سطح 

 1طالبی در وكل  توده سه در میوه محلول جامد مواد ووري بر درصد
زیمفنس بفر   دسفی  2در ورایط معمول )وفوري  . نشان داده وده است

نسبت  73/5ي میوه محلول جامد مواد متر( سمسوري ورامین با درصد
(. بفا  1دار داوفت )وفكل   به دو توده دیگر از نظر آماري برتري معنفی 

دسفی  2زیمنس بر متفر نسفبت بفه تیمفار     دسی 8اعمال تیمار ووري 
میفوه را در تفوده مگسفی     محلفول  جامفد  مفواد  زیمنس بر متر، درصد

برابر  5/1و  75/1، 8/5سمسوري به ترتیب  نیشابور، تیل سبز مشهد و
داري بفین ایفن سفه    افزایش داد اما در این سطح ووري تفاوت معنفی 

با نزدیک  میوه یافت نشد. معمو   محلول جامد مواد توده از نظر درصد
 ودن به مرحله رسیدگی با تجمي سفوکروز در میفوه، وفیرینی طفالبی    

ان با طول دوره رود نسبتا  (. مناطق نیمه خشک جه8یابد )افزایش می
زیاد، فقدان بارش زیاد به ویژه در مراحل پایانی رود و گرماي کفافی،  

  .(11هاي ویرین هستند )مناطقی مناسب براي تولید طالبی

 

 
 (p≤0.05)دانكن،  تأثير تنش شوري بر درصد مواد جامد محلول ميوه در سه توده طالبی -1شكل 

Figure 1- Effect of salinity stress on the percentage of fruit total soluble solids in three cantaloupe landraces (Duncan, p≤0.05) 
 



 1397 پاییز، 3 ، شماره32)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد  باغبانينشریه علوم     434

 
هاي با ویرینی با  )بفیش  در برخی از کشورها مثل فرانسه طالبی

امفا در   (20)میوه( مفورد پسفند اسفت     محلول جامد درصد مواد 10از 
هفاي طفالبی بفا وفیرینی کمتفر مفورد       ایران در بسیاري از موارد توده

 وفرایط  تحفت  میوه در محلول جامد مواد گیرد. درصداستفاده قرار می
(. در واقي تنش ووري نیفز حفالتی   1یابد ) بهبود تواندمی خشكی تنش

 مطالعفات  با آمده دست به کند. نتایباز ک  آبی را براي گیاه ایجاد می
 (.32 و 2است ) یكسان مشابه

اوت عملكرد سه توده طالبی مورد آزمفایش، دو تفوده   عالوه بر تف

تر بفودن نسفبت بفه    تیل سبز مشهد و مگسی نیشابور به دلیل دیرر 
سمسوري ورامین آب مصرفی متفاوتی داوتند. با توجه بفه عملكفرد و   
آب مصرفی، راندمان مصرف آب در دو تیمار مختل  ووري در وفكل  

زیمنس بر متر راندمان دسی 2نشان داده وده است. در تیمار ووري  2
مصرف آب در سه توده سمسوري ورامین، تیل سبز مشفهد و مگسفی   

کیلوگرم بر متر  48/1و  67/1، 27/2به ترتیب عبارت بودند از  نیشابور
 مكعب.

 

 
 (p≤0.05)دانكن،  تأثير تنش شوري بر راندمان مصرف آب در سه توده طالبی -2شكل 

Figure 2- Effect of salinity stress on water use efficiency in three cantaloupe landraces. (Duncan, p≤0.05) 
 

راندمان مصرف آب در این ورایط در سمسوري ورامین بفه طفور   
دار بیش از دو توده دیگر بود اما بین دو توده تیل سفبز مشفهد و   معنی

 (. در وفرایط 2داري مشاهده نشد )وفكل  مگسی نیشابور تفاوت معنی
زیمنس بر متر( نسبت به ووري متعفارف  دسی 8تنش ووري )ووري 

زیمنس بر متر( راندمان مصرف آب در سفه تفوده سمسفوري    دسی 2)
و  48/45، 6/32ورامین، تیل سبز مشهد و مگسی نیشابور بفه ترتیفب   

هاي قبلی مقفدار رانفدمان مصفرف    درصد کاهش یافت. گزارش 7/80
کیلفوگرم بفر    16/2نش وفوري را  آب طالبی در منطقه ورامین بدون ت

 (.10)متر مكعب عنوان نمودند که با نتایب مطالعه حاضر مطابقت دارد 
مطالعات دیگري در ایران که راندمان مصرف آب طالبی را به مراتفب  

کیلفوگرم   4-6اند )مثال  کیلوگرم بر متر مكعب عنوان نموده 2بیشتر از 
پفوش  رایط استفاده از خفاک (، معمو   در و22به ازا  هر متر مكعب( )

در پژوهش حاضفر تفنش   . اندپالستیكی و یا تیمارهاي ک  آبیاري بوده
ووري موجب افت ودید عملكرد در هر سفه تفوده طفالبی )بفه ویفژه      
مگسی نیشابور( ود و همین امر راندمان مصرف آب را نیز بفه وفدت   

 در گیفاه  پایفه  تفنفس  معتقدنفد  پژوهشفگران  برخی. کاهش داده است
یافته و بفا کفاهش    افزایش خشكی تنش برخالف ووري تنش ایطور
(. بفا وجفود   25گیاه کاهش می یابفد )  عملكرد و دستر ، رود در آب

تواند راندمان مصرف آب را افزایش دهفد  اینكه تنش ووري جزئی می
(، اما افزایش تنش ووري از یک حد مشخص عالوه بفر کفاهش   23)

ها، مقفدار آب در  آب توسط ریشه ثیر منفی بر جذبأعملكرد گیاه، با ت
دستر  گیاه را دچار نقصان نموده و در نهایت راندمان مصفرف آب را  

 (. 31دهد )کاهش می

 

 گيرينتيجه

رغ  تفاوت مشاهده وفده بفین   با توجه به نتایب این پژوهش علی
زیمفنس بفر   دسی 8هاي در سطح سه توده آزمایشی، استفاده از ووري

د محصول در هر سفه تفوده )بفه ویفژه مگسفی      متر به دلیل افت ودی
نیشابور( قابل توصیه نیست. تیمار ووري درصد مواد جامفد محلفول را   
افزایش داد ولی این افزایش به قدري نیست کفه بتوانفد جبفران اففت     
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ودید عملكرد میوه را بنماید. براي ایجاد تعادل بین درصد مواد جامفد  
 8هاي کمتر از بیاري با ووريمحلول میوه و عملكرد، استفاده از آب آ

هفایی بفا تكیفه بفر     زیمنس بر متر نیاز بوده و بنفابراین پفژوهش  دسی

مخلوو کردن آب وور و آب غیروور جهت دسفتیابی بفه ایفن هفدف     
 قابل پیشنهاد است.   
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Introduction: Cucumis melo L. is one of the most important horticultural products in Iran. According to 

some reports from the third millennium BC, it has been under cultivation in. High nutritional value and high 
vitamin A, vitamin C, calcium, potassium, magnesium and iron have made it to be a valuable fruit. According to 
the environmental conditions and cultivar, melon flowering began 30-60 days after planting and 30-70 days after 
pollination, the product can be harvested. Immature melon is tasteless and towards maturity, its sweetness 
increases. From the economic point of view, the minimum acceptable sweetness of melon's cultivars is 9% in 
terms of the total amount of fruit-soluble solids, but according to the vendors, this number should be 11% or 
more. The arid and semi-arid regions of the world are the main habitat for such products as melon and salinity 
stress as an integral part of these areas is an important factor for decreasing yield. The effect of salinity stress in 
melon's reproductive stage is somewhat more complex than other products, because some reports indicated a 
significant decrease in yield, number of fruit and weight of melon fruits in salinities greater than 2 dS m-1 and 
even some researchers determine the threshold of tolerance of 1 dS m-1. The present study was conducted to 
investigate the effect of two salinity treatments on yield and yield components of three melon cultivars in 
Varamin province. 

Materials and Methods: This research was carried out in 2013 using split plot design in a randomized 
complete block design with three replications in Varamin Agricultural Center located in 45 km Southeast East of 
Tehran (35 ° 35 ', 19', 51 ', 39') 1000 meters above sea level. Prior to the experiment, the first step was to prepare 
the soil including deep plowing and disc. The main plots consisted of irrigation water salinity treatments at 8 dS 
m-1 (prepared from the Ishraq area) and 2 dS m-1 (prepared from the Khaveh station). The subplots consisted of 3 
Cantaloupe masses, including Semsoori Varamin, Green Tile of Mashhad and Magasie Neishabur. The soil of 
the place-tested sandy loam and the amounts of organic matter (in percent), acidity and salinity (in dS m-1) were 
0.95, 7.5 and 2.1 respectively. Based on the soil test, 100 kg ha-1 phosphorus (triple superphosphate) and 150 kg 
ha-1 potassium (as potassium sulfate) and 150 kg ha-1 nitrogen fertilizer (urea before and after flowering) were 
added to the ground the experiment. The cultivation date was selected May 5th. The length and diameter of the 
flesh with the ruler and the percentage of fruit-soluble solids were measured using a refractometer based on 10 
fruits, and then the mean of the obtained numbers was taken as the final value. Before harvest, the average 
number of fruits per plant and average fruit weight were measured and recorded based on the performance of sub 
plots and the middle lines of each plot. All soil and vegetation tests were carried out in the laboratory of the Soil 
and Water Research Department of Varamin Agricultural Research Center. Statistical analysis was performed 
using SAS software and the meanings were compared with Duncan's method (5%). 

Results and Discussion: The effect of interaction of salinity and genotype on the length of the fruit (at 1% 
level) and on the traits of seed cavity thickness, percentage of soluble solids, fruit meal diameter, fruit weight 
and fresh yield (at 5% level) were statistically significant. In salinity 8 dS m-1 compared to 2 dS m-1, the fresh 
yield of Semsuri Varamin, Green Tile of Mashhad and Magase Neishabur decreased by 32.7, 45.6 and 80%, 
respectively. Salinity stress can increase the percentage of non-marketable fruits by reducing the weight of fruits, 
and it is reported in salinity of 8 dS m-1, which is a 56% decrease in marketable yield. The highest reduction in 
fruit weight and number of fruits per plant were related to the two mass of Magase Neishabur (average weight 
540 g) and Green Tile of Mashhad (average number of 1.23 fruit per plant), respectively. Similarly, in a research 
with a salinity increase of 2.41 dS m-1 to 12.6 dS m-1, yields dropped from 37 t ha-1 to 28 t ha-1, mainly due to the 
reduction in the number of fruits. The length of fruits in three populations of Semsuri Varamin, Green Tile of 
Mashhad and Magase Neishabur in the salinity of 8 dS m-1 compared to 2 dS m-1 decreased by 25, 30 and 45%, 
respectively. Increasing salinity from 3 to 5 dS m-1 caused a significant decrease in fruit length in products such 
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as cucumber (equivalent to 25%). Increasing the percentage of fruit solids in salinity of 8 dS m-1compared to 2 
dS m-1 treatment, was 5.8, 1.75 and 1.5 times, respectively, in the Magase Neishabur, Green Tile of Mashhad 
and Semsuri masses. In a study in which the effect of different treatments on salinity was investigated on the 
percentage of soluble fruit solids, increasing salinity from 2 to 8 dS m-1 increased the percentage of soluble 
solids from 7.6 to 10.5 percent. 
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