فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،30خرداد و تیر 1398

به کارگیری روش پیوند در هندوانه شوگر بیبی (  )Citrullus lanatus cv. Sugar Babyدر

1

داریوش رمضان ،1فاطمه مرادی پور ،*2بهمن زاهدی ،3کبری سپهوند 3و رضا باقری

1گروه علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران2 ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن
3گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/06/11 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/09/21 :

چکیده
شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که موجب خسارت شدید به محصوالت باغی و زراعی و همچنین کاهش تنوع زیستی
گیاهی میگردد .امروزه استفاده از روش پیوند موجب افزایش تحمل به شوری شده و در نهایت محصوالت با کیفیتتری تولید شده است.
در این پژوهش هندوانه رقم شوگر بیبی روی پایههای رقمهای کدوی شینتوزا ( ،)Cucurbita maxima×Cucurbita moschataخورشی
( ،)Cucurbita pepoقلیانی توده بومی گیالن ( ،)Lagenaria siceraria var gilanهندوانه ابوجهل توده بومی کرمان

( Citrullus colocynthis

 )var kermanو رقمهای هندوانه توده محلی کرمانشاه ( )Citrullus lanatus var Kermanshahو همدان ()Citrullus lanatus var hamedan
به روش حفرهای در شرایط گلخانه پیوند شدند .گیاهان پیوندی و غیرپیوندی تحت تأثیر سطوح مختلف شوری صفر 30 ،و  60میلیموالر
کلرید سدیم در شرایط گلخانه و مزرعه قرار گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای عناصر سدیم و کلر در برگ گیاهان پیوندی
روی پایه شینتوزا و کدوی خورشی در هر دو تیمار شوری کمتر از گیاهان غیرپیوندی بود .تغییرات نسبی (درصد افزایش) محتوای نسبی
آب برگ گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی  21/16درصد بود .همچنین بیشترین ( 430گرم) و کمترین (285
گرم) وزن تر اندام هوائی به ترتیب به هندوانه شوگر بیبی پیوندی روی کدوی شینتوزا و هندوانه شوگر بیبی غیرپیوندی مربوط بود.
بیشترین ( )8/76و کمترین ( )5/84مقدار مواد جامد محلول گوشت میوه به ترتیب به سطح شوری  60میلیموالر کلرید سدیم و تیمار
شاهد(صفر میلیموالر کلرید سدیم) مربوط بود .اختالفی بین پایه های پیوندی از نظر مواد جامد محلول میوه وجود نداشت لذا پایههای
مورد بررسی تأثیر منفی بر کیفیت میوه هندوانه رقم شوگر بی بی نداشتند .گیاهان پیوندی روی پایه شینتوزا و کدوی خورشتی به ترتیب
بیشترین ( 18781کیلوگرم در هکتار) و کمترین ( 10154کیلوگرم در هکتار) عملکرد را نشان دادند .با توجه به نتایج این پژوهش ،پایه
شینتوزا میتواند به عنوان پایهای مناسب و متحمل جهت پیوند هندوانه رقم شوگر بیبی تحت شرایط تنش شوری معرفی شود.
کلمات کلیدی :پایههای پیوندی ،پیوندک ،عملکرد ،کدوی شینتوزا

است که خسارات فراوانی به تولید محصوالت کشاورزی وارد
مقدمه

میسازد .به منظور کاهش یا توقف تنش شوری در گیاهان

تنش شوری از عوامل محدود کننده در تولیدات کشاورزی

راهکارهای متعددی توسط محققان مختلف ارائه شده که در

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmoradipour21@gmail.com :
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این بین به کارگیری روش پیوند سبزیهای میوهای میتواند به

رویشی ،عملکرد و اندازه میوه هندوانههای پیوندی رقم

عنوان یك رویکرد مناسب برای افزایش تحمل به شوری در

بر روی پایه  TZ-148تحت شرایط آبیاری با آب لب شور،

گیاهان استفاده شود ( .)Huang et al., 2015افزایش تحمل به

بیشتر از گیاهان غیرپیوندی بود (.)Edelstein et al., 2016

شوری در سبزیهای پیوندی اغلب در رابطه با سیستم ریشهای

کیفیت میوه هندوانههای پیوندی تحت شرایط تنش شوری

آنها است .بنابراین خصوصیات ریشه ،عامل مهمی جهت تسهیل

مالیم ،بهتر از گیاهان غیرپیوندی گزارش شده است

یا کاهش اثرات مخرب تنش شوری بر رشد شاخساره و عملکرد

(.)Proietti et al., 2008

3x313

Cl-

شور و همچنین منابع آبی ناشی از فاضالب که دارای عناصر

موجود در شاخساره آنهاست (.)Colla et al., 2012, 2014

سنگین و سمی میباشند ،میتوان از این نوع منابع آبی برای

مشخص شده است که پایههای کدو از طریق محدودیت در

تولید گیاهان جالیزی در مناطقی که دچار کمبود آب هستند،

انتقال سدیم به پیوندک سبب مقاومت گیاهان پیوندی به

بهره جست ( .)Cohen et al., 2007بنابراین از آنجایی که به

شوری میشوند (.)Huang et al., 2015

دلیل مصرف بیرویه از کودهای شمیایی و استفاده از آب شور

سبزیهای پیوندی در ارتباط با مقادیر پائینتر یونهای Na+و

بر اساس آزمایش انجام شده ،شوری اثر معنیداری بر

در آبیاری محصوالت ،ساالنه با افزایش شوری در اراضی

عملکرد ،کیفیت میوه و نیز پارهای از صفات رویشی هندوانه

زراعی رو به رو هستیم هدف از این تحقیق یافتن پایههای

های ارقام تجاری چارلستون گری ،کریسمون سویت و شوگر

متحمل به شوری برای جلوگیری از کاهش صفات کمی و

بیبی نداشت ( .)Ruize et al., 1997مشخص شده است که

کیفی در هندوانه بود.

گیاه هندوانه تحمل متوسطی به شوری آب آبیاری دارد
همچنین غلظت کل مواد جامد محلول میوه با افزایش سطوح

مواد و روشها

شوری آب افزایش مییابد در صورتی که عملکرد و اندازه

این پژوهش بصورت دو آزمایش جداگانهای که در گلخانه به

میوهها تحت تأثیر منفی شوری آب و خاک قرار میگیرند

صورت کرتهای خرد شده و در مزرعه به صورت فاکتوریل

( .)Colla et al., 2012, 2014همچنین در پژوهشی ،شوری

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در

سبب کاهش  41درصدی در رشد اندامهای هوایی گیاه هندوانه

مجموعه تحقیقاتی وابسته به دانشکده کشاورزی دانشگاه

شد و همچنین تفاوت معنیداری در عملکرد میوه بین شرایط

لرستان در سال  1395اجرا گردید .در این آزمایش از رقم

شور و نرمال وجود نداشت (  .)Yetisir and uygur, 2010در

هندوانه شوگر بیبی استفاده شد .در این پژوهش عوامل

بررسیهای صورت گرفته ،مشخص شد که عملکرد و برخی از

آزمایشی شامل شش پایه پیوندی شامل رقمهای کدوی

صفات رویشی هندوانههای پیوندی بر روی کدو خورشی و

هیبریدی شینتوزا ،کدو قلیانی (توده بومی ایران ،جمع آوری

کدو حلوایی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی ،بهبود یافت .بر

شده از استان گیالن) ،کدو خورشی (کدوی مسمائی) ،هندوانه

اساس نتایج این تحقیق کدو خورشی پایه مناسبتری برای این

ابوجهل (توده بومی استان کرمان) ،هندوانه توده بومی کرمانشاه

گیاه گزارش شد (.)Ashouri et al.,2008

و هندوانه توده بومی همدان و گیاهان غیرپیوندی (شاهد) و

در پژوهش دیگری مشخص شد که کاهش وزن شاخساره

همچنین تیمار شوری در دو سطح  30( NaClو  60میلی

و سطح برگ هندوانههای پیوندی رقم فانتسی روی پایه

موالر) بودند .بذور پایه و پیوندک در گلدانهای پالستیکی با

شینتوزا تحت شرایط تنش شوری در مقایسه با گیاهان شاهد،

ارتفاع  12و قطر دهانه هشت سانتیمتر حاوی کوکوپیت و

کمتر است ( .)Goreta et al., 2008همچنین در آزمایشی ،رشد

پرلیت ( 30:70درصد حجمی) در  20فروردین و در شرایط
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جدول  -1فرمول غذایی مورد استفاده برای تغذیه تیمارها (گرم در  1000لیتر محلول غذایی)
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گلخانه کشت گردید .در  10اردیبهشت ماه (ظهور اولین برگ

اضافه کردن نمك به سطح شوری مورد نظر رسید .برداشت

حقیقی) پیوند به روش حفرهای انجام شد .در حدود دو هفته

میوهها  97روز پس از انتقال نشاء انجام شد .در این تحقیق

بعد از پیوند بوتهها به زمین اصلی انتقال داده شدند .در این

اندازهگیری شاخص های کمی و کیفی میوه در شرایط مزرعه و

پژوهش اعمال تنش شوری در شرایط گلخانه (به منظور

سایر صفات در شرایط گلخانه ثبت شده است .صفات مورد

بررسی شاخصهای رشدی ،صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

بررسی در این آزمایش شامل عملکرد (کیلوگرم در هکتار) و

گیاه به جز میوه) و مزرعه (اندازهگیری صفات کمی و کیفی

اجزای آن ،مواد جامد محلول (مستوفی و نجفی )1384 ،با

مربوط به میوه) انجام شد .با توجه به این که گیاهان پیوندی

استفاده از رفراکتومتر دستی (مدل  Krussساخت کشور آلمان)

بعد از انتقال بسیار حساس به شوری بوده لذا تیمارهای شوری

 ،درصد ماده خشك گوشت میوه ،ضخامت پوست (سانتیمتر)،

تا حدود  15روز بعد از انتقال نشاءهای پیوندی و غیرپیوندی

طول ساقه اصلی (سانتیمتر) ،وزن تر شاخساره (گرم در گیاه)،

به بستر اصلی کشت ،اعمال نگردید .جهت تغذیه نشاءهای

وزن تر ریشه (گرم در گیاه) ،وزن خشك شاخساره و ریشه

پیوندی و غیرپیوندی در گلخانه طبق جدول یك از محلول

(گرم در گیاه) اندازهگیری شد (حجازی زاده و همکاران،

غذائی استفاده شد .آبیاری تیمارها در گلخانه با محلول غذایی

 .)1383برای اندازهگیری شاخص کلروفیل برگ از دستگاه

مربوطه سه نوبت در روز انجام شد و در هر هفته روزی یك

کلروفیل متر (

بار آبشویی سنگین بستر کشت صورت پذیرفت .اعمال تیمار

 )Minolota, Osaka, Japonاستفاده شد .همچنین اندارهگیری

شوری در شرایط گلخانه و مزرعه به تدریج صورت گرفت به

میزان کلروفیل کل و پرولین برگ با دستگاه اسپکتروفتومتر

این صورت که ابتدا پایینترین سطح شوری داده شد و سپس

صورت گرفت ( .)Arnon, 1967; Bates et al., 1973فعالیت

بر غلظت آن افزوده شد ( .)Howrd, 2012جهت آبیاری گیاهان

آنزیم کاتاالز به روش چانس و مهلی (

در گلخانه از سیستم جریان عمیق محلول غذائی استفاده شد

 )1955با اندکی تغییرات مورد سنجش قرار گرفت .سنجش

بدین صورت که از دو مخزن  50لیتری که حاوی پمپ شناور

فعالیت آنزیم از طریق اندازهگیری تجزیه آب اکسیژنه توسط

جهت تزریق محلول غذایی به لولهها بود استفاده شد .تیمار

دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد .سرعت واکنش آنزیمی به

کلرید سدیم همراه با محلول غذایی اعمال گردید .همچنین

صورت تغییرات جذب بر زمان ( )OD/minدر طول موج

نحوه آبیاری گیاهان در مزرعه بدین صورت بود که ابتدا

 240برای یك دقیقه ثبت گردید .فعالیت آنزیمی با ضریب

Chlorophyll meter SPAD-502Konica

Chance and Maehly,

nm

-1

واحدهای آزمایشی با آب صفر میلیموالر و سپس  30و 60

خاموشی  40µMcmمحاسبه شد و فعالیت آنزیم در نهایت بر

میلی موالر کلرید سدیم هر یك به مدت  6ساعت آبیاری

حسب واحد در میلیگرم پروتئین محاسبه شد .برای سنجش

شدند و برای جلوگیری از اختالط آبها ابتدا جوی آبیاری به

فعالیت سینتیکی آنزیم پراکسیداز از روش سزار و همکاران

مدت ده دقیقه شسته شدند .جهت تأمین آب مورد نیاز دو

( )Cesar et al., 2010استفاده گردید .بدین طریق که منحنی

مخزن  1000لیتری (مجهز به پمپ و اتصاالت مربوطه جهت

جذب عصاره آنزیمی در طول موج  470نانومتر با استفاده از

انتقال آب) در مزرعه تعبیه شد .در این مخزن آب آبیاری با

دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  Jenwayساخت کشور انگلستان)
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گایاکول پراکسیداز  26/6µMcm-1محاسبه شد و فعالیت آنزیم

بین پایههای پیوندی از نظر مقادیر پتاسیم میوه وجود ندارد.

در نهایت بر حسب واحد در میلیگرم پروتئین محاسبه شد.

بیشترین ( 17/88میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك) و کمترین

همچنین میزان محتوای آب نسبی برگ نیز محاسبه شد

( 12/14میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك) میزان پتاسیم برگ

( .)Gonzalea and Gonzalez-Vilar, 2003برای اندازهگیری

به ترتیب به گیاهان غیرپیوندی و گیاهان پیوندی روی هندوانه

میزان یونهای پتاسیم ،سدیم و کلر از روش تهیه عصاره از

توده بومی همدان اختصاص داشت .همچنین از لحاظ میزان

نمونه خشك شده برگ و ریشه استفاده شد .برای اندازهگیری

پتاسیم ریشه تفاوت معنیداری بین سطوح مختلف شوری

پتاسیم و سدیم از دستگاه فلیم فتومتر و برای اندازهگیری کلر

وجود داشت و با افزایش سطوح شوری از صفر میلیموالر که

شد

میزان پتاسیم ریشه ( 11/24میلیگرم در کیلوگرم ماده خشك)

روش

از

تیتراسیون

با

نیترات

نقره

استفاده

(.)Staples and Toenniessen, 1984
دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SASو به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی (گلخانه) و به

بود به  60میلیموالر که میزان پتاسیم ریشه ( 2/76میلیگرم در
کیلوگرم ماده خشك) بود یك روند کاهشی در میزان پتاسیم
ریشه مشاهده شد.

صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی

کلر میوه ،برگ و ریشه :با توجه به جدول دو ،تفاوت

(مزرعه) با سه تکرار تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون

معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بین پایههای پیوندی از

توکی طبقهبندی شدند.

لحاظ میزان کلر میوه وجود نداشت .همچنین بیشترین و
کمترین میزان کلر برگ به ترتیب به گیاهان غیرپیوندی و

نتایج

پیوندی روی کدوی شینتوزا مربوط است به طوری که تفاوت

سدیم میوه ،برگ و ریشه :با توجه به نتایج حاصل از جدول

معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بین این دو پایه مشاهده

مقایسه میانگینها (جدول  )2بیشترین و کمترین مقدار سدیم

میشود .با افزایش سطوح شوری مقادیر کلر برگ افزایش

میوه به ترتیب به گیاهان غیر پیوندی و گیاهان پیوندی روی

یافت و نیز تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بین

پایه کدوی شینتوزا مربوط بود .همچنین تفاوت معنیداری در

هر سه سطح شوری از نظر میزان کلر برگ وجود دارد .نتایج

سطح احتمال پنج درصد بین این دو پایه از نظر مقادیر سدیم

مربوط به کلر ریشه نشان داد که بیشترین ( 36/98میلیگرم در

میوه وجود داشت .همچنین تفاوت معنیداری از نظر سدیم

کیلوگرم ماده خشك) میزان مربوط به ریشه گیاه هندوانه

میوه بین سطوح مختلف شوری وجود داشت .بیشترین و

ابوجهل بود همچنین کمترین ( 29/62میلیگرم در کیلوگرم

کمترین مقدار سدیم برگ به ترتیب به گیاهان غیرپیوندی و

ماده خشك) مقدار کلر ریشه به هندوانه توده بومی همدان

گیاهان پیوندی روی پایه هندوانه ابوجهل اختصاص داشت .با

مربوط است به طوری که تفاوت معنیداری در سطح احتمال

توجه به جدول مقایسه میانگین (جدول  )2بیشترین مقدار

پنج درصد از این نظر وجود داشت و نیز بین هر سه تیمار

سدیم ریشه در گیاهان غیر پیوندی ( 19/65میلیگرم در کیلوگرم

شوری تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد از نظر

ماده خشك) و کمترین مقدار سدیم ریشه در گیاهان پیوند شده

میزان کلر برگ وجود دارد.

روی پایه کدوی شینتوزا ( 6/25میلیگرم در کیلوگرم ماده
خشك) مشاهده شد .تغییرات نسبی (درصد) تأثیر پیوند بر
مقادیر سدیم برگ در جدول هفت نشان داده شده است.
پتاسیم میوه ،برگ و ریشه :نتایج ارائه شده در جدول دو

گیاهان پیوندی چندین مکانیسم را برای جلوگیری از
خسارت فیزیولوژیکی ایجاد شده توسط تجمع زیاد  Na+و

-

Cl

در رگبرگهایشان انجام میدهند که شامل خروج و یا کاهش
-

+

+

جذب  Clتوسط ریشهها و جایگزینی  Naبا  Kدر برگ می
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جدول -2مقایسه میانگینهای اثرات پایه ها و سطوح مختلف شوری بر سدیم ،پتاسیم و کلر میوه ،برگ و ریشه هندوانه رقم شوگر بیبی
پیوندی و غیرپیوندی.
میوه

صفات

پایهها

)(mg·kg–1 DM

سدیم

پتاسیم

کدو شینتوزا

0/4c

18/20a 12/67a

کدو قلیانی

c

کدو خورشی

0/8c

هندوانه ابوجهل

b

0/6

1/31

a

12/52

کلر
a

17/1

سدیم

پتاسیم

کلر

سدیم

پتاسیم

کلر

0/4c

16/35a

18/17c

6/25c

2/25d

32/74cd

b

cd

c

c

d

c

0/35

15/14

16/99

12/29a

17/9a

3/14b

14/08c

19/39c

a

a

c

c

cd

13/31

17/2

0/08

14/04

16/63

7/85

7/55c
b

17/69

3/85

30/65

3/55c

32/55cd

b

c

8/69

36/98

هندوانه توده بومی کرمانشاه

1/22b

14/22a

19/9a

3/04b

14/24c

22/65b

16/65bc

9/65b

30/69cd

هندوانه توده بومی همدان

1/57b

13/27a

18/9a

3/24b

12/14d

23/29b

17/25b

8/25b

29/62d

هندوانه غیرپیوندی (شاهد)

a

3/88

a

a

7/14

a

a

a

19/65

a

سطوح

0

0/4c

18/20a 12/87a

0/3c

16/24a

16/97c

6/24c

11/24c

16/68c

شوری

30

1/55b

17/60a 12/55a

3/24b

16/96a

22/59b

11/99b

4/99b

33/19b

60

3/99a

8/96a

16/96a

26/85a

19/76a

2/76a

38/88a

(میلی
موالر)

13/88

13/69a

a

19/42

18a

17/88

26/54

11/65

cd

32/55

*اعداد هر ستون که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون توکی میباشند.

باشد .در واقع میتوان بیان نمود که پایههای پیوندی میتوانند

نشان میدهد که تجمع عنصر پتاسیم در برگ گیاهان در هنگام

تجمع یونهای کلر و سدیم را در برگها کاهش دهند .دلیل

تنش شوری افزایش مییابد آنها علت این امر را مکانیسم

احتمالی آن میتواند مانع شدن یا کاهش جذب یون کلر توسط

جذب فعال این یون دانستهاند .در هنگام تنش شوری گیاه

ریشهها و جایگزین شدن یون پتاسیم بجای یون سدیم در برگ

جهت افزایش مقاومت به شرایط شوری خود بر خالف پدیده

های این گیاهان باشد در این تحقیق نیز گیاهان پیوندی روی پایه

انتشار ،با مصرف انرژی غلظت یون پتاسیم را در اندام هوائی

شینتوزا و سایر پایههای پیوندی سدیم و کلر کمتری را نسبت به

باال میبرد که افزایش جذب پتاسیم باعث تأثیر مثبت در

گیاهان غیرپیوندی در برگهای خود تجمع داده بودند نتایج این

فتوسنتز (کنترل روزنهای و تنظیم فشار اسمزی) و افزایش رشد

تحقیق با نتایج هونگ و همکاران ( .)Huang et al., 2015که

بوسیله گیاه میگردد نتایج این تحقیق با پژوهش ادلستین و بن

گزارش کردند گیاهان پیوندی کلر و سدیم کمتری در برگ-

هور ( )Edelstein and Ben-Hur, 2014مطابقت داشت.

هایشان تجمع میدهند همخوانی داشت .همچنین میتوان گفت

محتوای نسبی آب برگ :به طور کلی محتوای نسبی آب

که پایههای کدو از طریق محدودیت در انتقال سدیم به

گیاهان مورد آزمایش با افزایش سطح شوری کاهش نشان داد

پیوندک سبب مقاومت گیاهان پیوندی به شوری میشوند که

که این کاهش میتواند ناشی از کاهش سرعت طویل شدن

این نتایج توسط هونگ و همکاران ( )Huang et al., 2015نیز

سلولها و در نتیجه کاهش تورژسانس سلولها و همچنین

گزارش شده است.

سخت و ضخیم شدن دیواره سلولها باشد .نتایج این آزمایش

افزایش تحمل به شوری در سبزیهای پیوندی در ارتباط

نشان داد که حداکثر ( )78/90و حداقل ( )65/12میزان محتوای

با مقادیر پائینتر یون های Na+و  Cl-در شاخساره آنهاست

نسبی آب برگ به ترتیب به گیاهان پیوند شده روی پایه

( .)Colla et al., 2012همچنین بررسیهای محققان مختلف

شینتوزا و گیاهان غیرپیوندی اختصاص داشت (جدول  .)3با
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جدول -3مقایسه میانگین های اثرات پایهها و سطوح مختلف شوری بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برگ هندوانه رقم شوگر
بیبی پیوندی و غیرپیوندی.
صفات

پایهها

سطوح شوری
(میلی موالر)

آب
کدو شینتوزا

78/9a

1/65a

45/22a

3/17a

کدو قلیانی

75/5ab

1/35b

43/05a

2/99ab

کدو خورشی

ab

c

c

c

76/9

1/14

34/73

2/39

هندوانه ابوجهل

73/91b

1/08c

36/31b

2/63bc

هندوانه توده بومی کرمانشاه

70/12c

1/04c

42/12a

2/65b

هندوانه توده بومی همدان

70/32c

1/24c

37/05c

2/29c

هندوانه غیرپیوندی (شاهد)

d

c

c

bc

65/12

1/14

34/73

2/54

0

79/05a

1/88a

42/65a

2/97c

30

70/9b

1/24b

40/70a

3/29ab

60

65c

0/96c

36/88b

3/85a

*اعداد هر ستون که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون توکی میباشند.

توجه به جدول  ،7محتوای نسبی آب برگ هندوانههای پیوندی

برگ مربوط به گیاهان پیوندی روی پایه کدوی شینتوزا بود.

روی پایه شینتوزا در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی 21/16

همچنین بین هر سه سطح شوری تفاوت معنیداری در سطح

درصد افزایش داشته است .به طور کلی تفاوت در مقادیر آب

احتمال پنج درصد از نظر مقادیر کلروفیل کل برگ وجود

برگ گیاهان میتواند به توانایی روزنهها برای کاهش و از

داشت (جدول  .)3کلروفیل یکی از اجزای اصلی کلروپالست

دست رفتن آب باشد .بنابراین یکی از دالیل احتمالی افزایش

برای فتوسنتز است و محتوای کلروفیل با میزان فتوسنتز رابطه

محتوای نسبی آب برگ در پایههای کدو در مقایسه با گیاهان

مثبت دارد .کاهش اثرات ناشی از تنش شوری بر هندوانههای

غیرپیوندی را میتوان به رشد بیشتر ریشه و جذب بیشتر آب

پیوندی روی پایه کدو را میتوان مربوط به فعالیت بهتر آنزیم

در این پایهها نسبت داد (همچنین به نظر میرسد با توجه به

های موجود در چرخه کالوین همانند آنزیم رابیسکو دانست

تعداد دستجات آوندی در پایه کدو مقاومت کمتری برای انتقال

نتایج این تحقیق با نتایج یانگ و همکاران ()Yang et al., 2012

آب به بخش هوایی گیاه در مقایسه با گیاهان شاهد وجود

همخوانی داشت.

دارد) .کدوها بدلیل سیستم ریشهای توسعه یافته و وسیعی که

شاخص کلروفیل برگ :حداکثر ( )45/22شاخص کلروفیل

دارند از توانایی جذب آب و مواد غذایی مناسبی برخوردارند

برگ مربوط به ترکیب پیوندی هندوانه شوگر بی بی روی پایه

این نتایج با پژوهش سایر محققین داریل ()Darryl, 2007

شینتوزا بود همچنین با افزایش سطح شوری مقدار شاخص

همخوانی داشت.

کلروفیل به طور معنیداری کاهش یافت .همچنین بین سطح

کلروفیل کل برگ :همان طوری که جدول مقایسه

شوری  60میلیموالر کلرید سدیم و شاهد تفاوت معنی داری

میانگینها نشان میدهد اختالف معنیداری بین میانگینهای

از لحاظ مقادیر شاخص کلروفیل برگ وجود نداشت و هر دو

کلروفیل کل برگ بین گیاهان پیوندی و شاهد وجود داشت.

در یك کالس آماری قرار دارند (جدول  .)3پیشنهاد شده است

بیشترین ( 1/65میلیگرم بر گرم وزن تر) میزان کلروفیل کل

که پایههای کدو از طریق فعال نمودن بیان یکسری از ژنهای
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تیمار

محتوای نسبی

کلروفیل کل
)(mg/g FW

شاخص کلروفیل

پراکسیداز
)(uMg Protein
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جدول - 4مقایسه میانگین های اثرات متقابل پایهها و سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم کاتاالز برگ ،پرولین برگ و طول گیاه هندوانه
رقم شوگر بیبی پیوندی و غیرپیوندی.
سطوح شوری

)(uMg Protein

)(uM g FW

)(cm

پایهها
کدوی شینتوزا

0/95d

6/5f

235a

کدوی قلیانی

0/65e

5/9g

220a

f

g

b

(میلی موالر)

0

5/3

184

کدوی خورشی
هندوانه ابوجهل

0/78de

5/9g

92e

هندوانه توده بومی کرمانشاه

0/69e

5/9g

185b

هندوانه توده بومی همدان

0/62e

5/42g

168c

f

g

cd

هندوانه شوگر بی بی غیر پیوندی (شاهد)

30

5/20

154

کدوی شینتوزا

1/95b

10/55e

200ab

کدوی قلیانی

1/35cd

9/5e

198b

کدوی خورشی

1/55c

9/9e

174b

هندوانه ابوجهل

cd

e

eg

0/55

8/5

82

هندوانه توده بومی کرمانشاه

1/29cd

7/9ef

165c

هندوانه توده بومی همدان

1/62bc

9/9e

152cd

هندوانه شوگر بی بی غیر پیوندی (شاهد)

0/95d

6/42f

144d

a

1/22

28/20

b

185

کدوی قلیانی

1/95b

26/1a

168c

کدوی خورشی

1/89b

22/9b

146d

هندوانه ابوجهل

2/18a

20c

52f

هندوانه توده بومی کرمانشاه

2/09ab

23/9b

138de

هندوانه توده بومی همدان

2/12ab

21/9c

120de

هندوانه شوگر بی بی غیر پیوندی (شاهد)

1/85b

18/42d

115de

کدوی شینتوزا

60

0/55

2/25

a

*اعداد هر ستون که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون توکی می باشند.

خاصی که در تولید آنزیمهائی که در ارتباط با فعالیت آنزیم

سطوح شوری مقادیر فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ افزایش

روبیسکو میباشند ،بر بهبود شرایط فتوشیمیائی و فتوسنتزی

یافت همچنین از لحاظ آماری تفاوت معنیداری در سطح

هندوانههای پیوندی تحت شرایط شوری ،مؤثر است نتایج این

احتمال پنج درصد از نظر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز بین هر

تحقیق با نتایج یانجونت و همکاران ()Yanjuan et al., 2015

سه سطح تیمار شوری وجود داشت .نتایج مربوط به فعالیت

که فعالیت آنزیم روبیسکو را در بهبود شرایط هندوانه تحت

آنزیم کاتاالز برگ (جدول  )4نشان میدهد که در سطح شوری

تنش شوری مؤثر دانستند همخوانی داشت.

 60میلیموالر کلرید سدیم تفاوت معنیداری از لحاظ آماری

فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز برگ :نتایج جدول

در سطح احتمال پنج درصد بین گیاهان پیوندی روی پایه

مقایسه میانگین دادهها نشان میدهد (جدول  )3که با افزایش

شینتوزا و گیاهان غیرپیوندی وجود دارد به طوری که در دو
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فعالیت آنزیم کاتاالز

پرولین برگ

طول بوته
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موجب بسته شدن روزنه ،کاهش غلظت  CO2در سلولهای

غیر آنزیمی استفاده میکنند ( .)Gechev et al., 2002بدین

مزوفیل برگ گیاهان تحت تنش میشود و موجب تجمع

صورت که مقدار گونههای فعال اکسیژن در سلولهای گیاهی

 NADPHدر کلروپالست میگردد .در این شرایط

به وسیله آنتیاکسیدانها تنظیم میشود .افزایش فعالیت این دو

مقدار NADP+در دسترس برای انجام واکنشهای نوری

آنزیم تحت تنش شوری در پایههای پیوندی را میتوان به این

فتوسنتز کاهش یافته بنابراین  O2به عنوان پذیرنده الکترون

صورت توجیه نمود که با توجه به نقش ساختاری عناصر ریز

عمل کرده و منجر به تولید رادیکال سوپراکسید و به دنبال آن

مغذی از جمله آهن در ساختار بسیاری از آنزیم های

سایر گونههای فعال اکسیژن و در نهایت تنش اکسیداتیو می-

آنتیاکسیدانی از جمله آنزیم پراکسیداز و همچنین نقش این

گردد (.)Sudhakar et al., 2001; Abdul Jaleel et al., 2009

عناصر (آهن و روی به عنوان کوفاکتور در ساختار بسیاری از

گیاهان برای مقابله با این اکسیدانها دارای مکانیسمهای

آنزیمهای آنتیاکسیدانت وجود دارند) در سنتز پروتیئنها از

حفاظتی خاصی هستند که شامل ملکولها و آنزیمهای

جمله دلیل فعالیت باالی این آنزیم در برگ گیاهان پیوندی

آنتیاکسیدان از جمله آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز میباشد.

تحت تنش شوری باشد .همچنین بر اساس گزارشات پریدا و

کاتاالز ،یکی از انواع آنزیمهای آنتیاکسیدانی میباشد که

داس ( )Parida and Das, 2005عنصر آهن در فعالیت

شکستن  H2O2را کاتالیز مینماید .کاتاالز که ظاهراً در

آنزیمهای مشخصی از جمله پراکسیداز و کاتاالز نقش دارد بطوری

کلروپالست وجود ندارد  H2O2را به آب و ملکول

که این آنزیمها دارای آهن پورفیرین هستند و به عنوان گروه های

 O2میشکند در حالی که پراکسیدازها  H2O2را با اکسید نمودن

پروستتیك ،نقش ویژهای را در متابولیسم گیاهی ایفا میکنند.

یك سوبسترای همراه نظیر ترکیبات فنلی و یا سایر

پرولین برگ :با توجه به جدول  ،4با افزایش سطح شوری

Parida and

مقادیر پرولین برگ گیاهان پیوندی و غیرپیوندی افزایش یافت.

 .)Das, 2005افزایش فعالیت کاتاالز یك پاسخ سازشی برای

همچنین در سطح شوری  60میلی موالر بیشترین (28/20

H2O2

میکرو مول بر گرم وزن تر برگ) و کمترین ( 18/42میکرو

میباشد که طی متابولیسم سلول تولید میگردد .پراکسیدازهای

مول بر گرم وزن تر برگ) مقادیر پرولین برگ به ترتیب به

گیاهی که آنزیمهایی گسترده در بین گیاهان عالی میباشند

گیاهان پیوندی روی کدوی شینتوزا و گیاهان شاهد مربوط بود.

دارای نقش مهمی در سیستم دفاع آنتیاکسیدانی سلول بوده و

پرولین جزء متابولیتهای محافظ با وزن مولکولی پایین است

گونههای اکسیژن فعال را سمزدایی میکنند .آنزیم پراکسیداز

که سبب افزایش مقاومت و جلوگیری از خسارات ناشی از

(گایاکل پراکسیداز) یکی از آنزیمهای اکسید کنندهی ترکیبات

تنش شوری میشود .تجمع پرولین تحت تنش شوری در گیاه

فنلی بوده و نقش مهمی در افزایش دفاع آنتیاکسیدانی دارد

برای تنظیم و تعدیل فشار اسمزی در گیاهان بسیار مهم است

( .)Agarwal and Pandey, 2004یکی از تغییرات بیوشیمیایی

(.)Madhava et al., 2006

آنتیاکسیدانها نظیر آسکوربات تجزیه میکنند (

غلبه بر آسیبهای ناشی از سطوح سمی و احیاکنندهی

تحت تأثیر شرایط تنشهای محیطی از جمله خشکی و شوری

صفات رویشی و مورفولوژیکی :با توجه به دادههای

افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن میباشد ( Wang et al.,

حاصل از جدول مقایسه میانگینها (جدول  )5بیشترین (430

 .)2003رادیکالهای آزاد اکسیژن در غلظتهای باال موجب

گرم) و کمترین ( 230گرم) مقادیر وزن تر اندام هوائی به

تخریب مولکولهای حیاتی سلول مانند  ،DNAپروتئین ،غشای

ترتیب به ترکیبهای پیوندی هندوانه شوگر بیبی روی پایه

Parida and Das,

شینتوزا و هندوانه شوگر بیبی روی پایه هندوانه ابوجهل

لیپیدی ،نوکلئیك اسید و غیره میگردند (

 .)2005گیاه برای خنثی نمودن اثرات مخرب این رادیکالهای

اختصاص داشت .همچنین از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
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جدول -5مقایسه میانگین های اثرات پایهها و سطوح مختلف شوری بر برخی از صفات رویشی و مورفولوژیکی هندوانه رقم شوگر بی بی
پیوندی و غیرپیوندی.
صفات

پایهها

سطوح شوری
(میلی موالر)

هوائی ()g

اندام هوائی

2

ریشه ()g

( )cm

کدو شینتوزا

430a

10/56bc

137/53a

32a

15/20a

کدو قلیانی

425ab

9/31c

117/22b

28ab

14/1a

کدو خورشتی

b

415

a

a

b

b

135/83

22

هندوانه ابوجهل

230f

6/32ab

110/4c

9e

10c

هندوانه توده بومی کرمانشاه

325cd

9/89bc

118/5b

20bc

13/9b

هندوانه توده بومی همدان

359c

9/66bc

123/5b

18c

11/9b

هندوانه غیرپیوندی (شاهد)

de

d

d

d

e

285

9/82

8/06

12/9

5/42

105/5

16

0

442a

11/14a

138/34a

30a

16/20a

30

430a

9/78b

125/83a

22b

13/20b

60

422ab

7/09d

111/66b

12c

8c

*اعداد هر ستون که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون توکی می باشند.

در سطح احتمال پنج درصد از نظر وزن تر بوته بین این دو
پایه وجود داشت و هر دو در کالس جداگانهای قرار دارند.

شوگر بیبی غیر پیوندی مربوط بود (جدول .)5
اولین واکنش گیاه به شوری کاهش گسترش سطح برگ

از نظر درصد ماده خشك اندام هوائی بیشترین ()10/56

است که منجر به کاهش رشد میشود نتایج این تحقیق با نتایج

مقدار اختصاص به ترکیب پیوندی هندوانه شوگر بیبی روی

مارتینز و همکاران ( )Martines et al., 2003که کاهش رشد

پایه شینتوزا دارد همچنین تفاوت معنیداری بین پایه شینتوزا،

در تحت شرایط تنش شوری در هندوانه پیوندی را گزارش

کدو قلیانی ،هندوانه ابوجهل ،هندوانه توده بومی کرمانشاه و

دادند همخوانی داشت .همچنین خسارت نمك به برگهای

همدان از لحاظ درصد ماده خشك اندام هوائی وجود ندارد و

گونههای حساس را میتوان نتیجه غلظتهای بیش از حد

هر پنج پایه در یك کالس آماری قرار دارند.

یونها در آپوالست یا اثرات سمی یون روی فرایندهای

دادههای حاصل از جدول  5نشان میدهد که تفاوت معنی

متابولیك در سیمپالست دانست .با افزایش غلظت امالح فشار

داری در سطح احتمال پنج درصد از نظر سطح برگ بین سطح

اسمزی محلول خاک زیاد میشود در نتیجه مقدار انرژی که

شوری  30میلیموالر کلرید سدیم و سطح شاهد وجود ندارد.

گیاه باید صرف جذب آب از خاک نماید افزایش مییابد که

همچنین با افزایش سطح شوری از سطح برگ کاسته شده است.

این عمل باعث کاهش جذب آب ،افزایش تنفس و کاهش

نتایج مربوط به وزن تر ریشه نشان میدهد که بیشترین (32

ارتفاع و عملکرد گیاه میشود که احتماالً به دلیل مقاومت بیشتر

گرم) و کمترین ( 9گرم) مقدار وزن تر ریشه به ترتیب به

گیاهان پیوندی (پایههای متحمل به شوری) نسبت به شرایط

ترکیبهای پیوندی هندوانه شوگر بیبی پیوندی روی شینتوزا

شوری و قدرت بیشتر ریشه این گیاهان در جذب عناصر

و هندوانه شوگر بیبی پیوندی روی پایه هندوانه ابوجهل

غذایی و نهایتاً رشد رویشی بیشتر در این گیاهان باشد .نتایج

مربوط است .همچنین بیشترین و کمترین وزن خشك ریشه به

این تحقیق با نتایج پزیروهی ( )Psirohi, 2008همخوانی

ترتیب به هندوانه شوگر بیبی روی پایه شینتوزا و هندوانه

داشت .کاهش رشد ایجاد شده در اثر تنش شوری اغلب در
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تیمار

وزن تر اندام

درصد ماده خشك

سطح برگ

وزن تر ریشه ()g

وزن خشك
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جدول -6مقایسه میانگینهای اثرات پایه ها و سطوح مختلف شوری بر کیفیت میوه ،عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه رقم شوگر بی بی
پیوندی و غیرپیوندی.

پایهها

اولین گل ماده

پوست

ماده

وزن

بوته

()kg/hec

محلول

()day

()cm

خشك

()Brix

()kg

کدو شینتوزا

23/66c

1/33a

1/65a

8/62a

1/77a

1/75a

18780/74a

کدو قلیانی

23/22c

1/17b

1/35b

8/75a

1/69ab

1/65a

18120/65a

کدو خورشی

28/11bc

1/35a

1/14c

8/82a

1/52b

1/36b

17728/55b

هندوانه ابوجهل

a

b

c

a

c

d

d

35/11

1/15

1/08

8/85

1/23

1/15

11180/98

هندوانه توده بومی کرمانشاه

25/60b

1/06c

1/04c

8/17a

1/19bc

1/55b

15960/69c

هندوانه توده بومی همدان

25/60b

1/10b

1/24c

8/77a

1/29c

1/25c

15789/62c

هندوانه غیرپیوندی (شاهد)

b

25/60

ab

c

a

d

d

d

26/5a

سطوح شوری
(میلی موالر)

0
30

a

60

24/75a

25/25

1/23

1/14

8/65

1/04

1/12

10154/55

1/35a

1/88a

5/84c

1/97a

1/85a

18986/74a

a

b

b

b

b

b

1/32

1/29a

1/24

0/96c

7/99

8/76a

1/05

0/85c

1/40

1/26c

14890/84

10554/88c

*اعداد هر ستون که دارای حروف مشترک هستند فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون توکی میباشند.

ارتباط با کاهش ظرفیت فتوسنتزی گیاهان میباشد که مدهوا و

پایه هندوانه ابوجهل با احتساب  35روز برای تشکیل اولین

همکاران ( )Madhava et al., 2006نیز کاهش ظرفیت

گل ماده دیررستر از سایر پایهها بود و همچنین پایه کدو

فتوسنتزی گیاهان را دلیل کاهش رشد در اثر تنش شوری

شینتوزا و کدو قلیانی با  23روز زمان تا تشکیل اولین گل ماده

دانستند .گزارشات مختلف نشان دادهاند که کاهش میزان

زودرستر از سایر پایهها بودند (جدول .)6

فتوسنتز خالص گیاهانی که در معرض تنش شوری قرار

بین هر سه سطح تیمار شوری تفاوت معنیداری در سطح

گرفتهاند به دالیل زیر میباشد )1 :محدودیت روزنهای ،که به

احتمال پنج درصد از نظر ضخامت پوست میوه وجود نداشت.

تبع هدایت روزنهای کاهش یافته و غلظت دی اکسید کربن

نتایج مربوط به درصد ماده خشك میوه نشان داد که بیشترین

کاهش مییابد )2 .صدمه به اجزای دستگاه فتوسنتزی گیاه )3

( )1/65و کمترین ( )1/04مقدار ماده خشك گوشت میوه به

ایجاد موانع در فرآیندهای ویژه متابولیسمی همانند همانند

ترتیب به گیاهان پیوندی روی کدوی شینتوزا و و گیاهان

سازی کربن که به طور عمده توسط آنزیم روبیسکو انجام

پیوندی روی هندوانه توده بومی کرمانشاه مربوط است .در

میگیرد به طوری که مجموعه عوامل فوق الذکر سبب کاهش

سطح شوری  60میلیموالر کلرید سدیم ،بیشترین ()8/76

رشد رویشی گیاهان شده است نتایج این تحقیق با نتایج

میزان مواد جامد محلول ثبت شد (جدول  .)6میزان مواد جامد

فلکسس و همکاران و راینز (

Flexas et al., 2004; Raines,

 )2006همخوانی داشت.
تشکیل گل ماده ،کیفیت میوه،

محلول میوه در بوتههای پیوندی و غیرپیوندی اختالف معنی
داری را نشان نداد بنابراین نوع پایه اثر معنیداری بر میزان مواد

عملکرد و اجزای

جامد محلول میوه نداشت (جدول .)6

عملکرد :براساس نتایج (جدول  )6سطوح شوری تأثیر معنی

بیشترین ( 1/77کیلوگرم) و کمترین ( 1/04کیلوگرم) مقدار

داری بر تشکیل اولین گل ماده نداشت .در خصوص پایهها نیز

متوسط وزن میوه به ترتیب به ترکیب پیوندی هندوانه شوگر
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صفات

زمان تشکیل

ضخامت

درصد

موادجامد

متوسط

تعداد در

عملکرد
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همچنین از لحاظ آماری در سطح احتمال پنج درصد تفاوت

روی پتانسیل اسمزی آب گیاه و به تبع آن جذب آب توسط

معنیداری از نظر متوسط وزن میوه بین این دو تیمار وجود

گیاه دارد .افزایش شوری محیط ریشه باعث کاهش پتانسیل آب

دارد و در کالسهای آماری جداگانهای قرار دارند .همچنین

در کل گیاه میگردد .بنابراین مقدار آب کمتری توسط گیاه

بین هر سه سطح تیمار شوری تفاوت معنیداری از نظر متوسط

جذب شده و نهایتاً آب کمتری به سمت میوهها جریان پیدا می

وزن میوه وجود داشت .از نظر تعداد میوه بین گیاهان پیوندی

کند این نتایج با نتایج هونگ و همکاران)Huang et al., 2015( ،

روی پایه شینتوزا و گیاهان شاهد تفاوت معنیداری وجود

همخوانی داشت .از آنجایی که حدود  95درصد وزن میوه

داشت و هر دو در دو گروه متفاوتی از لحاظ آماری قرار

هندوانه را آب تشکیل میدهد لذا وزن میوههای هندوانه تابعی

داشتند .همان طوری که دادههای جدول  6نشان میدهد

از مقدار آب موجود در آن است بنابراین با کاهش جریان آب

بیشترین ( 18780کیلوگرم در هکتار) و کمترین (10154

به سمت میوهها ،اندازه و وزن آن کاهش مییابد .گزارش شده

کیلوگرم در هکتار) عملکرد محصول به ترتیب مربوط به

است که اختالف موجود بین پایههای پیوندی از نظر میزان

هندوانه شوگر بیبی پیوندی روی پایه شینتوزا و هندوانه شوگر

عملکرد ناشی از حساسیت پایههای مختلف نسبت به شوری

بیبی غیرپیوندی مربوط است .همچنین از لحاظ آماری این دو

میباشد این نتایج با نتایج مارتینز و همکاران ( Martines et al.,

ترکیب پیوندی در دو کالس جداگانهای قرار دارند .همچنین

 )2003همخوانی داشت.

در هر دو سطح شوری  30و  60میلیموالر کلرید سدیم ،پایه

کاهش رشد و عملکرد در سطوح باالی شوری در این

شینتوزا بیشترین و گیاهان شاهد کمترین عملکرد را داشتند

تحقیق را میتوان در ارتباط با کاهش ظرفیت فتوسنتزی

(جدول  .)6جدول  ،7تغییرات نسبی (درصد) تأثیر پیوند بر

(مقادیر کلروفیل و شاخص کلروفیل برگ ،جدول  )3و

مقادیر متوسط وزن میوه و عملکرد کل هندوانه شوگر بیبی

همچنین کاهش میزان فتوسنتز خالص ربط داد .در واقع با تنش

پیوندی در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی را نشان میدهد.

شوری اعمال شده به گیاه ،اثرات منفی بر سیستم فتوسنتزی

استفاده از پایههای هیبرید کدو سبب برداشت زودتر میوه در

وارد می شود که سبب کاهش ظرفیت فتوسنتزی گیاه شده

مقایسه با شاهد شد این یافتهها با نتایج مارتینز و همکاران

است که به تبع آن از کربوهیدرات کل آن کاسته شده است .در

( )Martines et al., 2003مبنی بر اثرات پایههای پیوندی بر

نتیجه تمامی این عوامل (کاهش محتوای آب نسبی برگ،

کوتاه شده مدت زمان بین انتقال نشاء تا برداشت میوه در

جدول  ،3کلروفیل برگ ،جدول  )3سبب کاهش عملکرد کل

گیاهان پیوندی ،همخوانی داشت .همچنین پژوهشگران نشان

گیاه شده است .در این آزمایش میزان کلروفیل برگ (جدول )3

دادند افزایش شدت تنش شوری و خشکی سبب باال رفتن

تحت تنش شوری کاهش یافت به طوری که محتوای نسبی

غلظت آبسزیك اسید و اتیلن و در نهایت سبب زودرسی میوه

کلروفیل ( )SPADعدد کوچکتری را نشان داده که حاکی از

در این گیاه میشود در حالی که مجموع کربوهیدرات آزاد در

کاهش مقدار کلروفیل موجود در برگ است .در واقع کاهش

این شرایط به شدت کاهش مییابد و وزن تك میوه (متوسط

مقادیر محتوای نسبی آب برگ در اثر تنش شوری از یك طرف

وزن یك میوه در بوته) پایین میآید .همانطوری که بیان شد با

به دلیل کاهش جذب آب توسط ریشهها و از طرف دیگر

افزایش شوری میزان مواد جامد محلول گوشت افزایش یافت،

افزایش تعرق آب از طریق برگها میباشد که در نهایت منجر

بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که آبیاری با آب با

به بسته شدن روزنههای برگ میشود که سبب کاهش فتوسنتز

شوری متوسط باعث افزایش شیرینی میوه هندوانه میشود که

در گیاه میشود .بنابراین کاهش عملکرد گیاهان غیرپیوندی

این نتایج با نتایج مارتینز و همکاران()Martines et al., 2003

(شاهد) در مقایسه با گیاهان پیوندی روی پایه هیبریدی کدوی
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جدول  -7تغییرات نسبی (درصد) تأثیر پیوند بر مقادیر سدیم برگ ،محتوای آب نسبی برگ ،وزن تر اندام هوائی ،متوسط وزن میوه و
عملکرد کل هندوانه شوگر بیبی پیوندی روی پایههای مختلف در مقایسه با تیمار شاهد.
صفات مورد بررسی
برگ
0

0

0

0

0

غیر پیوندی (شاهد)
کدوی شینتوزا

-94/39

21/16

50/87

70/19

84/94

کدوی قلیانی

-95

15/93

49/12

62/50

78/44

کدوی خورشی

-56/02

18/08

45/61

46/15

74/58

هندوانه ابوجهل

-98/87

13/49

-19/29

18/26

10/10

هندوانه توده بومی کرمانشاه

-57/42

7/67

14/03

14/42

57/17

هندوانه توده بومی همدان

-54/62

7/98

25/96

24/03

55/49

شینتوزا را در این آزمایش میتوان به طور خالصه اینطور بیان

نسبی کلروفیل برگ سبب افزایش فتوسنتز شده است ،لذا

کرد که با توجه به این نکته که میزان کلروفیل در گیاهان زنده

افزایش عملکرد باالی گیاهان پیوندی روی پایه کدوی

یکی از عوامل مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزی است جاینگ و

هیبریدی شینتوزا را میتوان به فتوسنتز باال و تولید ترکیبات

هونگ ( .)Jiang and Huang, 2001بنابراین از جمله عواملی

کربوهیدراته بیشتر این گیاهان در مقایسه با گیاهان شاهد

که میتواند فتوسنتز را کاهش دهد میزان کاهش کلروفیل است

غیرپیوندی نسبت داد.

به طوری که محتوای نسبی کلروفیل با میزان فتوسنتز رابطه
مثبت دارد مارتینز و همکاران ( .)Martines et al., 2003از

نتیجهگیری کلی

سوی دیگر با افزایش تنش شوری ،محتوای نسبی آب برگ

استفاده از پیوند با استفاده از پایههای متحمل به شوری اثرات

کاهش پیدا میکند که علت کاهش محتوای نسبی آب ،کاهش

مثبتی بر صفات رویشی گیاه داشت و باعث افزایش

پتانسیل آب برگ و کاهش جذب آب از ریشهها در شرایط

فعالیتهای فتوشیمیایی در گیاهان پیوندی شد .در بین پایههای

شور میباشد .با کاهش محتوای نسبی آب برگ ،فتوسنتز و

مورد استفاده در این تحقیق ترکیب پیوندی هندوانه شوگر

Lawlor and

بیبی و کدوی هیبریدی شینتوزا به دلیل داشتن صفات رویشی

 )Cornic, 2002بنابراین میتوان گفت کاهش در رشد رویشی

و بیوشیمیایی مناسب ضمن مطالعات تکمیلی میتواند به عنوان

و بهتبع آن کاهش ظرفیت فتوسنتزی سبب کاهش عمکلرد

یك ترکیب پیوندی مناسب تحت شرایط آبیاری با آبهای لب

محصول میگردد .میتوان نتیجه گرفت که افزایش محتوای

شور معرفی شود تا اثرات زیانبار شوری کاهش یابد.
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Abstract
Salinity is a major environmental stress that causes severe damage to crop and horticultural products and also reduces
plant biodiversity. Nowadays with using grafting method man has overcome problem of soil salinity and ultimately,
with the aim of reaching higher-quality products. In this study, water melon (cv. Sugar baby) was grafted on to the
hybrid rootstocks of shintozwa (Cucurbita maxima×Cucurbita moschata), pepo (Cucurbita pepo), Buttle gourd
(Lagenaria siceraria var gilan), Bitter cucumber (Citrullus colocynthis var kerman), Kermansha and Hamedan water
melon (Citrullus lanatus var Kermanshah and hamedan), and using the hole insertion grafting method to the
greenhouse.Grafted and un-grafted plants were exposed to to 0, 30 and 60 mM NaCl, in greenhouse and field
conditions were studied. The results of this study showed that the content of sodium and chlorine elements in the leave
of grafted plants onto shintozwa and pepo rootstocks in both salinity treatments was lower than of un-grafted plants.
Relative variations (percentage increase) of relative water content of leave of grafted plants onto shintozwa rootstock as
compared to those of un-grafted plants were 21.16%. Also, the highest (430 g) and lowest (285 g) fresh weight of the
shoot were related to sugar baby grafted onto shintozwa and un-grafted sugar baby respectively. The highest (8.76) and
lowest (5.84%) of the TSS were related to the salinity level of 60 mM sodium chloride and control treatment (0 mM
sodium chloride), respectively. There was no difference between the rootstocks in regarding to TSS, therefore, the
studied rootstocks did not have a negative effect on the fruit quality of the watermelon of sugar baby cultivar. Grafted
plants onto shintozwa and pepo rootstock showed the highest (18781 kg / ha) and the lowest yield (10154 kg / ha)
respectively. Therefore, according to the results of this study, the shintozwa rootstock could be considered as a suitable
rootstock for the watermelon transplant of watermelon of sugar baby cultivar. under conditions of salinity stress.
Keywords: Grafting rootstocks, Saline, Scion, Shintozwa cucurbit, Yield.
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