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  چكيده

) 1387 - 1388( سـاله  دو در شرایط دیم پژوهشی سه رقم هندوانه ردعملک اجزاء و عملکرد بر هاي کشتعمق گوده تأثیر بررسی منظوربه

 سـه  در تصـادفی  کامـل  هايبلوك قالب طرح در شده خرد هايکرت آزمایشی آزمایش از استفاده با ورامین کشاورزي تحقیقات مرکز در

و  20، 15( سه عمق گوده کاشت و هاي اصلیکرت) محبوبی چارلستون گري، شوگر بیبی و(سه رقم هندوانه  طرح این در. شد انجام تکرار

دلیـل شـرایط   به 1387 سال در مطالعه مورد رقم سه عملکرد هر نتایج پژوهش نشان داد .دادندمی تشکیل را هاي فرعیکرت) مترسانتی 25

هاي ترتیب در سالدر هکتار به عملکرد کیلوگرم 18680و  22440بود. رقم محبوبی با داشتن  باالتر 1388 سال به تر بارندگی، نسبتمطلوب

) 80/8باالترین مقدار عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر تولید نمود. باالترین مقدار مواد جامد محلول در میوه (درجه بریکس  1388و  1387

و  1387ر هکتار در سال کیلوگرم بذر د 256و  254ترتیب با تولید دو رقم چارلستون گري و محبوبی بهمربوط به رقم چارلستون گري بود. 

 و 24890متـري بـا عملکـرد    سانتی 25انتخاب عمق گوده باالترین مقادیر عملکرد بذر را داشتند.  1388کیلوگرم بذر در سال  223و  220

بـراي  بهتـرین عمـق گـوده     1388و  1387 هايترتیب در سالکیلوگرم بذر در هکتار به 237و  253کیلوگرم میوه در هکتار میوه و  20900

تـوان  متري میسانتی 25طور خالصه نتایج این پژوهش نشان داد با استفاده از رقم محبوبی و عمق گوده کشت کشت تشخیص داده شد. به

  دست آورد.در شرایط دیم عملکرد میوه و بذر مناسبی به

  

  

  بذر، مواد جامد محلول در میوه، تنش رطوبتی :يکليد يهاواژه
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  مقدمه

 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai هندوانـه 

شـده و   محسـوب  نایـرا  در جـالیزي  مهـم  محصـوالت  از یکی

هـاي  استان هزار هکتار کشت هندوانه دیم در 23سالیانه بیش از 

منشأ اولیه هندوانه آفریقا بوده . )2( شودانجام می مختلف کشور

ــتان   ــت آن در تابس ــابراین کش ــرم و آب و بن ــاي گ ــواي وه ه

ریشـه هندوانـه تـا    . )14(شـود  اي به سهولت انجام مـی مدیترانه

هفتـه   7تـا   4اك قابلیت نفوذ داشته امـا  متري خسانتی 75عمق 

متـري از  سانتی 30پس از کشت بیشترین تراکم ریشه در فاصله 

 . )23(شود یمسطح خاك یافت 

دهـد در شـرایط   یمـ مطالعه ارقام وحشی هندوانه نشـان    

ها نسبت به شـرایط طبیعـی عمـق    یشهرکمبود آب در خاك، 

اجتنـاب   سازوکارک عنوان یکار بهبیشتري داشته و از این راه

هم مقدار هر حال به. )30نمایند (یماز تنش رطوبتی استفاده 

و هم طول مدتی که آب در اختیار ریشه هندوانه قـرار دارد،  

. با توجـه بـه همـین    )7(تواند بر عملکرد مؤثر واقع شود می

توانایی ریشه، برخی از پژوهشگران معتقدند در شـرایط دیـم   

تکمیلـی قبـل از کشـت هندوانـه     انجام یـک نوبـت آبیـاري    

تواند تضمین کننده رشد هندوانـه در شـرایط تـنش آبـی     می

). عمق مناسب کاشت بذر یکی از مواردي است کـه  5باشد (

تواند تضمین کننده ارتباط رطوبت سطحی و عمقی خاك می

بـا از دسـت دادن سـریع رطوبـت و      کاشت کم عمـق . گردد

هـا از دالیـل   ماريکشت عمیق با افزایش خسارت آفات و بی

در ). 9( باشـند کاهش عملکرد محصوالت در شرایط دیم می

 20متـر عمـق و   سانتی 20هاي کشت (آفریقا استفاده از گوده

استفاده از رطوبـت عمقـی خـاك،     منظورمتر عرض) بهسانتی

). در پژوهشـی کـه در   25( است براي کشت هندوانه مرسوم

هـاي کاشـت   گـوده  عمـق انجام شد،  در شرایط دیمآفریقا و 

هـایی بـا   متر عمـق و گـودال  سانتی 20هاي با مختلف (گوده

متر عمق) نسبت به کشت مسطح، مقایسه گردیـد.  سانتی 150

در این پژوهش حداکثر عملکرد هندوانه در سامانه کشت بـا  

  ). 10(متر گزارش گردید سانتی 20عمق 

 ارقام مختلف هندوانه نیز ممکن است واکـنش متفـاوتی بـه     

عمق کاشت و تأمین رطوبت ناشی از آن از خـود نشـان دهنـد.    

این تفاوت واکنش ممکن است به عمق توسعه و ساختار ریشـه  

ــولی و بیوشــیمیایی ریشــه    )، 23( و  )30(ســازوکارهاي مولک

مربـوط باشـد. برخـی از اثـرات      )18(هاي وراثتی ارقـام  ویژگی

بـه  عمومی ناشی از کمبود رطوبت مثـل افـزایش نسـبت ریشـه     

اي بـراي  ها و افزایش مقاومت روزنهساقه، محدودیت رشد برگ

اکسـید کــربن، نیـز در بـین ارقــام مختلـف هندوانــه     جـذب دي 

هـاي کوچـک و بـد شـکل و     هرحال میـوه . به)3(متفاوت است 

هاي سیاه رنگ و عقیم بر روي ساقه از اثرات تنش چنین گلهم

. پـس  )16(گردد خشکی در ارقام مختلف هندوانه محسوب می

اي در اوایـل  از استقرار اولیه، فقدان آب در یک دوره چند هفتـه 

بـه نفـوذ در اعمـاق     هاي هندوانهدوره رشد باعث تشویق ریشه

آبیـاري   در پژوهشـی کـه بـا اسـتفاده از     ).31( گـردد خاك مـی 

متـر، یـک، دو و   سـانتی  10تکمیلی (تیمارهاي غرقاب به ارتفاع 

سه رقم هندوانه انجام شد، رقـم   سه هفته قبل از کشت) بر روي

عنوان رقم برتر از نظر عملکرد معرفی گردید و به) Noura( نورا

). در پژوهش 1هاي ریشه نسبت داده شد (این برتري به ویژگی

هایی بـا عمـق   گوده هاي کشت،تأثیر عمق گوده دیگري پیرامون

ترین عمق جهت تولید هندوانـه تشـخیص   متر مناسبسانتی 20

نســبت بــه رقــم کــائوالك  )Malaei(شــد و رقــم مــاالئی داده 

)Kaolack () 10عملکرد باالتري داشت.(  

خشک نوسانات رطـوبتی خـاك در   در نواحی خشک و نیمه  

 50 - 120بــر خــالف عمــق  متــريســانتی 50عمــق صــفر تــا 

). بنابراین ذخیره رطوبـت در اعمـاق   31است ( متري زیادسانتی

بـراي تولیـد محصـوالت تابسـتانه      تواند رهیافتیبیشتر خاك می

توجه هندوانـه دیـم در کشـور،     رغم سطح نسبتاً قابلباشد. علی

متأسفانه پژوهش قابل تـوجهی در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه      

هـاي  است. پژوهش حاضر با هدف بررسـی تـأثیر عمـق گـوده    

کاشت هندوانه در شرایط دیم (با انجام آبیاري تکمیلـی قبـل از   

مـدت دو سـال در منطقـه ورامـین     هندوانه به کشت) بر سه رقم

  انجام گردید.
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  هامواد و روش

و  عملکـرد  هـاي کاشـت بـر   گـوده عمـق  تأثیر  تعیینمنظور هب

در شـرایط دیـم بـا آبیـاري     هندوانـه  سه رقـم   اجزاء عملکرد

از  بـا اسـتفاده   )1387 - 1388(پژوهشـی دو سـاله   ، تکمیلـی 

کامـل تصـادفی    يهـا بلوك در قالبهاي خرد شده طرح کرت

تکرار در مرکز تحقیقـات کشـاورزي ورامـین (عـرض      در سه

 39درجـه و   51دقیقـه شـمالی و    19درجـه و   35جغرافیایی 

 سـه  .انجام شدمتر از سطح دریا)  1000دقیقه شرقی و ارتفاع 

ــم ــه رق ــوبی هندوان ــی، محب ــوگر بیب ــتون و ش ــري چارلس  گ

 25 و 20، 15 گــوده کاشــت عمــق ســه و اصــلی هــايکــرت

 هـاي کـرت  متر براي هـر گـوده،  سانتی 25متر با عرض انتیس

هـا و  را تشکیل دادند. عملیات کاشت در کف این گوده فرعی

 خـط  چهـار  کـرت  هـر  متري انجام شد. دردر عمق سه سانتی

 خطـوط  فاصله که شد گرفته نظر در متر هفتبه طول  کاشت

 روي کاشـت  هـاي گـوده  فاصـله  و متر 5/1 یکدیگر از کاشت

 مسـاحت  شـد. بنـابراین   گرفته نظر در متر یک کاشت خطوط

متـري و   5/2بود. بـین تکرارهـا فاصـله     مترمربع 42 کرت هر

 75بین هر کرت بـا کـرت مجـاور یـک پشـته کشـت نشـده        

ها از یکدیگر در نظـر  متري براي مجزا شدن کامل کرتسانتی

هاي خاك محل آزمـایش و مقـدار   یژگیوگرفته شد. برخی از 

 1و شـکل   1ترتیب در جـدول  طی فصل رشد به بارندگی در

با توجه به آزمون خاك نیازي به افزودن  نشان داده شده است.

تـن در   30) و تنهـا  20کود شیمیایی به زمین آزمـایش نبـود (  

هکتار کود گاوي کامالً پوسیده قبل از شخم بـه زمـین اضـافه    

 زمین در نظر گرفته شده براي آزمایش قبـل از کشـت  گردید. 

 اسفند مـاه  اوایل در بود. دو درصد از زمین کمتر شیب ش وآی

ـ  يمتـر  5/1 عمـق  گردیـد و تـا   آبیاري مورد نظر زمین  رخیمن

 در متـر آب). میلـی  35رسـید (  رطـوبتی  اشباع به حالت خاك

 ن اصـطالحاً آ بـه  کـه  دیگري تکمیلی آبیاري فروردین اواسط

تـا   هـا کـرت  سطح که ايگونهشود انجام شد، بهیمگفته  لفاف

 تـا  متـر) میلـی  15متر مرطـوب گردیـد (  سانتی 10 - 15عمق 

   اردیبهشت اول در. باشد شده خاك سطح از آب تبخیر جبران
  

  
  . مقدار بارندگی در طی فصل رشد در دو سال آزمایش1شکل 

  

 گردیـد،  پـذیر امکـان  کشاورزي عملیات انجام زمین که در ماه

 سـپس  و دیسک فاصلهبال آن دنبالبه و شد زده عمقکم شخم

د. گـرد  جلـوگیري  خـاك  رطوبت تبخیر از تا گردید کشیماله

 صـورت  کاشـت  عملیـات  زمـین،  شدن آماده از بعد روز یک

 گرفتنـد  قـرار  ارزیابی مورد مطالعه این در که فاتیت. صپذیرف

 در میـوه  تعـداد  میوه، وزن متوسط عملکرد،:  از بودند عبارت

 تعداد( کل مواد جامد ددرص و بوته، ضخامت پوست میوه هر

 دسـت بـه  اعـداد  میـانگین  سپس و انتخاب میوه از هر کرت 5

 براي میوه در درجه بریکس عنوانآمده از رفراکتومتر دستی به

 در آزمایشـی  هايکرت هندوانه محصول). شد منظور تیمار آن

 عملکــرد و مــرداد مــاه) 15اول و (شــد  برداشــت مرحلــه دو

عملکـرد   .گردیـد  گیرياندازه نظرمورد صفات سایر و هندوانه

کیلـوگرم و   3/1هـاي بـا وزن کمتـر از    میوه پس از کسر میـوه 

تجزیـه  هـاي داراي پوسـیدگی گلوگـاه محاسـبه گردیـد.      میوه

افـزار  استفاده از نـرم  باترتیب به او رسم نموداره هاآماري داده

SAS )27( و Excel  .هایانگینمانجام شد   ) 5بـا روش دانکـن 

 قایسه گردیدند.  ) مدرصد

  

  نتایج و بحث

 نتــایج تجزیــه مرکــب صــفات ارزیــابی شــده در پــژوهش در

نشان داده شده است. تأثیر سال بر صفات عملکرد و  2جدول 

  دار بـود.  در بوته در سطح آماري یک درصد معنـی  تعداد میوه
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  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه قبل از آزمایشیژگیو. برخی 1جدول 

  مقدار  رد نظرویژگی مو

  لوم -سیلتی  بافت

  dS m(  1/2-1(شوري 

  5/7  اسیدیته

  95/0  مواد آلی (%)

  mg kg(  4/21-1(فسفر 

  mg kg(  430-1(م پتاسی

  g cm 6/1)-3متر) (سانتی 0 - 30( وزن مخصوص ظاهري

  g cm  8/1)-3متر) (سانتی 30 - 06( وزن مخصوص ظاهري

  8/19و  7/21  مترسانتی 30 - 60و  0 - 30ترتیب در عمق به -0/ 3درصد رطوبت وزنی در مکش 

  5/8و  1/9  مترسانتی 30 - 60و  0 - 30ترتیب در عمق به - 15درصد رطوبت وزنی در مکش 

  

ــا توجــه  ــال  ب ــر س ــرایط محیطــی در ه ــأثیر ش ــه ت ــه اینک  ب

صـورت  بر تیمارهاي آزمایشی متفاوت بود، نتایج هر سال بـه 

لی این امر، مقدار و زمـان بارنـدگی   اصشد. دلیل مستقل بیان 

است. با توجه به اینکـه   1387سال  اردیبهشت انجام شده در

آبیاري قبل از کشت در هر دو سال در اسفند و فـرودین مـاه   

کننـده  انجام شد، مقدار بارندگی در این دو مـاه عامـل تعیـین   

شوند، اما بارش اوایل اردیبهشت مـاه در سـال   محسوب نمی

تــر و متــر) باعــث اســتقرار اولیــه ســریع میلــی 1/11( 1387

گردیـد.   1388تر از فصل رشد نسبت به سال گیري کاملبهره

نسبت  1387مقادیر کل بارش در طی فصل رشد نیز در سال 

 8/27متر در مقایسـه بـا   میلی 7/40بیشتر بود ( 1388به سال 

تأثیر رقم بر صفات عملکرد و تعداد میوه در بوتـه  . متر)میلی

میزان مـواد  درصد آماري) و متوسط وزن میوه و  1سطح  ر(د

دار بـود.  درصد آماري) معنـی  5جامد محلول میوه (در سطح 

هاي کشت و رقم، تـأثیر  تأثیر برهمکنش عمق گوده برخالف

جز میزان مواد جامد به(عمق کاشت بر کلیه صفات آزمایشی 

 دار بـود. تـأثیر عمـق   درصد آماري معنی 1محلول) در سطح 

 1ترتیب در سـطح  هاي کاشت و رقم بر عملکرد بذر بهگوده

  دار بود.درصد معنی 5و 

  

  تأثیر رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد هندوانه 

 1387براي هر سه رقم مورد مطالعه عملکرد محصـول در سـال   

). در این سال عملکرد 3باالتر بود (جدول  1388نسبت به سال 

گـري   وگر بیبـی و چارلسـتون  رقم محبوبی نسبت به دو رقم شـ 

درصد افزایش داشت. این روند افزایشی  2/21و  5/19ترتیب به

 نیز مشاهده شد اما افزایش عملکرد رقم محبـوبی  1388در سال 

و  17ترتیـب  نسبت به دو رقم شوگر بیبی و چارلستون گري بـه 

یک از دو سال تفـاوت معنـی داري بـین     درصد بود. در هر 19

نشـد.   شوگر بیبی و چارلسـتون گـري مشـاهده   عملکرد دو رقم 

دلیـل  برتري عملکرد رقم محبوبی نسبت بـه دو رقـم دیگـر بـه    

دار تعداد میوه در بوته در ایـن رقـم نسـبت بـه دو     افزایش معنی

دهنده میوه هاي تشکیلرقم دیگر بود. معموالً کاهش تعداد آغازه

می از ). ارقـا 15گـردد ( از اثرات اولیه تنش رطوبتی محسوب می

تر عمل کـرده و  هندوانه که در شرایط محدودیت رطوبت موفق

هـایی از  عملکرد بـاالتري دارنـد، در طـول ریشـه داراي ناحیـه     

  هایی با دیواره محکم هستند هایی با دیواره سست و ناحیهسلول



  ...های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم هندوانه در تأثير عمق گوده

155 

  امد محلول در میوهتجزیه واریانس مرکب صفات عملکرد، وزن میوه، تعداد میوه در بوته و میزان مواد ج. 2جدول 

  میانگین مربعات    

  منابع تغییرات
 هدرج

  آزادي

  عملکرد

  محصول

متوسط وزن 

  هر میوه

  تعداد میوه

  در بوته

 مواد جامد محلول

  در میوه
  عملکرد بذر

ضخامت 

  پوست

  ns 31/0  ** 17/0  ns04/5  *93/42  ns 17/0  69/484  **  1  سال

  07/0  02/20012  70/0  13/0  06/0  21/62  6  خطا

  ns30/0  38/36541*  40/0*  27/0**  91/1 *  37/78 **  2  قمر

  ns50/0  14/026*  30/1  60/0 *  17/0  29/33*  2  سال×  رقم

  03/0  35/12347  45/1  07/0  63/0  91/6  12  اشتباه

  ns 15/8  **00/5126  *54/0  50/0**  51/0 **  68/73 **  2  عمق گوده کاشت

  ns20/1  0/22 ns * 71/0  ns 52/0  ns 33/1688  ns03/0  2  سال ×گوده کاشت  عمق

  ns35/2  ns 51/0  ns 70/0  ns 35/0  ns  26/9034  ns 03/0  4  عمق گوده کاشت × رقم

  ns77/0  ns 02/0  ns 24/0  ns 10/0  ns 32/933  ns 02/0  4  سال ×عمق گوده کاشت  × رقم

  01/0  01/3127  41/0  13/0  04/0 07/5  36  اشتباه

              53  کل

  دار: غیر معنیns دار در سطح احتمال پنج و یک درصدنیترتیب مع: به** و *

  

هاي اول صورت متناوب در مجاورت هم قرار دارند. سلولکه به

محدودیت کاهش جذب آب را در شرایط تنش رطوبتی تعـدیل  

). این 24کنند (هاي دوم رشد عمومی ریشه را کنترل میو سلول

یش خاصـیت  ویژگی ریشه در شرایط خشکی که منجر بـه افـزا  

جملـه انگـور)    از(گردد، در سایر گیاهـان  ارتجاعی ریشه نیز می

 رقـم ). 26( شـود مـی  محسـوب  نیز از دالیل افـزایش عملکـرد  

به رقـم محبـوبی    نسبت کمتري عملکرد اگرچه گري چارلستون

هایی تولید نمود که از نظـر وزن، نسـبت بـه    داشت ولی هندوانه

در شـرایط کشـت آبـی    دار داشـت.  دو رقم دیگر برتـري معنـی  

وزن میـوه از صـفاتی اسـت کـه دامنـه      (بدون محـدودیت آب)  

کیلـوگرم را در ارقـام مختلـف     18تـا   4وسیعی از تغییـرات از  

هـا در ایـن   یـوه موزن  هـا پژوهشاگرچه در اکثر  .)21( داراست

در  .)11(کیلـوگرم هسـتند    4کمتـر از   غالبـاً دامنه قرار نگرفته و 

فی بین عملکـرد کـل و متوسـط وزن    این شرایط همبستگی ضعی

هر میوه گزارش شده و تعداد میوه عامل اصلی تغییرات عملکرد 

انــدازه  معمــوالً. در شــرایط دیــم (محـدودیت آب)  )12( اسـت 

کننـده  عنوان یک عامل تعیینتواند بهیمشده و  ترکوچکها یوهم

در بین سـه رقـم مطالعـه     ).1در عملکرد محصول مطرح باشد (

کمترین و چارلسـتون   83/7ین پژوهش رقم محبوبی با شده در ا

میزان مواد جامد محلول در میـوه   درصد، باالترین 80/8گري با 

داري بین دو رقم شـوگر  خود اختصاص دادند. تفاوت معنیرا به

در یـک   بیبی و چارلستون گـري از ایـن نظـر وجـود نداشـت.     

ۀ دامنام شد، رقم مختلف هندوانه انج 80از مطالعه که با استفاده 

 2/11تـا   1/7جامـد محلـول در میـوه هندوانـه از     د غلظت مـوا 

  ).12 د (درصد متغیر بو

بـه حضـور    قنـدها کلید تفاوت ارقام مختلف از نظر تجمـع    

نسـبت داده  و اسـید اینورتـاز   هاي سوکروز فسفات سـینتاز یمآنز

یم سوکروز فسفات مقدار آنزشود. در مراحل اولیه رشد میوه یم

از ارقـام شـیرین    دو گـروه  در هراسید اینورتاز نسبت به سینتاز 

(ارقام با قند زیاد) و ارقام با شیرینی کمتر (ارقام با قنـد کـم) در   

در مراحل رسیدگی میوه در ارقـام   کهیحالدر ،سطح پایینی است

اسـید  شیرین، فعالیت آنزیم سوکروز فسفات سـینتاز نسـبت بـه    
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  هاي کاشت بر عملکرد، تعداد میوه در بوته، متوسط وزن میوه و درصد مواد گوده . تأثیر تیمارهاي رقم و عمق3 جدول

  جامد محلول در میوه

  تیمارها

  عملکرد

  (کیلوگرم در هکتار)

  تعداد میوه

  در بوته
 متوسط وزن میوه

)Kg(  

محلول در  مواد جامد

  )Brix °میوه (

  ضخامت پوست میوه

)cm(  
1388  1387  1388  1387  

    ارقام

 18680a 22440a 1/58a 1/96a 1/75 b 7/83b a33/1  محبوبی

 15960b 18780b 1/38b 1/55b 1/68 b 8/56a a25/1  شوگر بیبی

 15678b 18500b 1/10b 1/33b 2/12 a 8/80a a27/1  چارلستون گري

    متر)هاي کاشت (سانتیعمق گوده

15  14670b 18600b 1/28b 1/67b 1/68b 8/80a b14/1 

20  14890b 19067b 1/21b 1/63b 1/77b 8/71a a22/1 

25  20900a 24890a 1/58a 1/85a 2/01a 8/57a a19/1 

 .)%5 دار ندارند (دانکنآماري تفاوت معنی از نظر در هر ستون حروف مشترك مشابه 

  

). دلیـل  17یابـد ( یمـ بیش از ارقام با قند کمتر افـزایش   اینورتاز

اهش مواد جامد محلول در میوه در رقم محبـوبی تعـداد   دیگر ک

همبسـتگی منفـی    معمـوالً تواند باشد. یمبیشتر میوه در هر بوته 

بین تعداد میوه در بوته و درصـد مـواد جامـد محلـول در میـوه      

   .)4(وجود دارد 

ضخامت پوست میوه در ارقام مختلف استفاده شده در ایـن    

). در پژوهشـی  3(جـدول   داري نداشـتند پژوهش تفاوت معنـی 

رقـم   112از  ،براي تعیین ضخامت پوست ارقام مختلف هندوانه

 متـر یلـی م 10رقم ضـخامت پوسـت بـیش از     109مطالعه شده 

تـا   10از  هاهندوانهداشتند. در این پژوهش که ضخامت پوست 

هاي وراثتی نسـبت  یژگیوتغییر کرد این تغییرات به  متریلیم 20

توانـد  یمرد بذر از جمله مواردي است که عملک). 13د (داده ش

تــوجهی را بــراي ي خشــک درآمــد قابــلهــاســالدر برخــی از 

کشــاورزان فــراهم کنــد. دو رقــم چارلســتون گــري و محبــوبی 

کیلوگرم بـذر در هکتـار در سـال     256و  254ترتیب با تولید به

ــال   223و  220و  1387 ــذر در س ــوگرم ب ــاالترین  1388کیل ب

ـ   ذر را داشـتند امـا بـین ایـن دو رقـم تفـاوت       مقادیر عملکـرد ب

الف و ب). رقم  -2داري از این نظر وجود نداشت (شکل معنی

ترتیب کیلوگرم بذر در هکتار به 187و  203با تولید  شوگر بیبی

کمترین مقدار بذر را نسـبت بـه دو    1388و  1387ي هاسالدر 

رقـم   هـاي بـا وزن بیشـتر در   رقم دیگر تولید نمود. تولیـد میـوه  

چارلستون گري و تولید تعداد میوه بیشتر در هر بوتـه، در رقـم   

دالیل اصلی برتري این دو رقم از نظر تولیـد   توانیممحبوبی را 

منظـور  بذر نسبت به رقم شوگر بیبی دانست. در پژوهشی که بـه 

مقایسه عملکرد بذر سه رقم هندوانه انجام شد، دو الین اصالح 

 مــاالئی) در مقایســه بــا رقــم 239-4و  203شــده (الیــن هــاي 

)Malaei(      ـ ر از نظر تولید بذر برتـري کامـل داشـته و تـا دو براب

  ).6عملکرد بذر بیشتر تولید نمودند (

  

  هاي کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکردتأثیر عمق گوده

متري از نظر عملکرد سانتی 20و  15هاي تفاوتی بین عمق گوده

 اگرچـه عملکردهـا  . )3دول و اجزاء عملکرد وجود نداشت (جـ 

هـاي  در همـه عمـق گـوده    1388نسبت به سـال   1387در سال 

  دلیـل وضـعیت رطـوبتی    بـه (افزایش محسوسـی داشـت    کاشت
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  (الف)  1387. عملکرد بذر سه رقم هندوانه در سال 2شکل 

هاي با حروف مشابه از نظر آماري . ستون(ب) 1388و سال 

  د).درص 5تفاوتی ندارند (دانکن 

  

باالترین مقدار عملکرد در ایـن   و )تر و بارش اردیبهشتمناسب

کیلوگرم در هکتار) نیز در عمق گـوده کاشـت    24890پژوهش (

دست آمد، اما درصد افزایش عملکـرد در عمـق   متر بهسانتی 25

  گـوده کاشـت   متـري نسـبت بـه عمـق    سـانتی  25گوده کاشـت  

درصـد و   40 (سال با محـدودیت آب)  1388متر، در سانتی 20

درصــد بــود. ایــن  30(محــدودیت آب کمتــر)  1387در ســال 

ر شـرایط محـدودیت شـدیدتر آب،    ها بیانگر آن است که دیافته

انتخاب عمق بیشتر گـوده، بـراي حصـول عملکردهـاي     اهمیت 

هرحال، انتخاب عمق کاشـت بیشـتر بـا    یابد. بهباالتر افزایش می

هـا نیـز مـورد    هشهدف دسترسی به رطوبت بیشتر در سایر پژو

). افزایش عملکرد در عمـق گـوده کاشـت    29تأکید بوده است (

دلیل افزایش تعداد میوه و هم متر در هر دو سال هم بهسانتی 25

  رسـد بـا انتخـاب    نظـر مـی  هـا بـود. بـه   دلیل افزایش وزن میوهبه

عمق بیشتر گوده کشت، امکان استفاده از رطوبـت ذخیـره شـده    

دلیل آبیاري قبل از کشت) بهتر فـراهم  (بهدر اعماق بیشتر خاك 

گردد. مقدار رطوبت خاك هنگام کاشت براي محصوالتی که می

  طــور قــوي بــا عملکــرد طــول دوره رشــد کوتــاهی دارنــد، بــه

اي براي محصوالت با طـول  محصول رابطه دارد، اما چنین رابطه

  ). نتــایج مشــابهی19( دوره رشــد طــوالنی یافــت نشــده اســت

زایش عملکرد در کشت دیـم هندوانـه در مقایسـه بـا     مبنی بر اف

   هـا گـزارش شـده، البتـه برخـی از ایـن پـژوهش       کشت مرسوم

متري را مناسب تشخیص سانتی 20استفاده از عمق گوده کاشت 

ــد (داده ــره10ان ــه). ذخی  35و  30، 25مقــدار ســازي رطوبــت ب

  و  20، 15متـري خـاك معـادل    سـانتی  180در عمـق   متـر سانتی

متر رطوبت قابل استفاده براي گیاه در نظر گرفته شـده  انتیس 25

  ).28( است

با وجود کاهش جزیی مواد جامد محلـول در میـوه در عمـق        

متر، استفاده از عمق کاشت هاي مختلف، سانتی 25گوده کاشت 

داري در مقدار مواد جامـد محلـول در میـوه ایجـاد     تفاوت معنی

ر ساله که بـا هـدف مقایسـه    ). در پژوهشی چها2 نکرد (جدول

هـا  همراه آبیاري قبل از کاشت با سایر سـامانه هاي دیم بهسامانه

  ).  16انجام شد، نتایج مشابهی گزارش گردید (

متـر  سـانتی  15در عمق گـوده کشـت    ضخامت پوست میوه  

دیگـر   دار کمتر از دو عمق کشـت طور معنیبه) مترسانتی 14/1(

ر دسترس گیـاه در عمـق گـوده    ). رطوبت کمتر د3بود (جدول 

نسـبت بـه    تواند تنش آبی شـدیدتري متري میسانتی 15کاشت 

داشـته باشـد.    متـر دربـر  سـانتی  25و  20هاي کاشت عمق گوده

 ریتـأث  دیشـد ي هـا تنش برخالف ي مالیم رطوبتیهاتنش اصوالً

. البتـه در برخـی از   )8(نـدارد   چندانی بر ضخامت پوست میـوه 

بـا کـاهش ضـخامت    ) ET75/0 ی (معادلتنش رطوبت هاپژوهش

  ). 13پوست میوه همراه بوده است (
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 هاي کشت بر عملکرد بذر هندوانه. تأثیر عمق گوده3شکل 

 هاي با حروفستون. ب)(1388(الف) و  1387در دو سال 

  درصد). 5د (دانکن ـاري تفاوتی ندارنـمشابه از نظر آم

  

 نشـان  3لکرد بذر در شکل هاي کشت بر عمعمق گوده ریتأث     

متـر در دو سـال   سـانتی  25داده شده است. عمق گـوده کاشـت   

کیلـوگرم بـذر در    237و  253ترتیب با تولیـد  به 1388و  1387

 15و  20دار نسبت به دو عمق گوده کاشـت  معنی طوربههکتار 

متر افزایش عملکرد نشان داد. اگرچه افزایش تعـداد میـوه   سانتی

دالیلـی بـر    تواننـد یم، هر دو هاوهیمفزایش وزن در هر بوته و ا

متـر  سـانتی  25افزایش وزن بذر تولیدي در عمق گـوده کاشـت   

در خـانواده کـدوئیان   باشند، اما برخی از پژوهشـگران معتقدنـد   

تولید بذر در درجه اول به تعداد میوه در واحـد سـطح بسـتگی    

اهمیـت   ازه دارد و میانگین وزن بذور و تعداد بـذر در هـر میـو   

  ).22برخوردار است ( کمتري

  

  گیرينتیجه

هاي تابستانه در کشور ما با تنش رطوبتی مواجه معموالً کشت

شود. این در حـالی اسـت   گردیده و از عملکرد آنها کاسته می

هــاي پایــانی زمســتان معمــوالً آب مــازاد بــر نیــاز کــه در مــاه

ده در دست آمکشاورزان در دسترس است. با توجه به نتایج به

این پژوهش با اسـتفاده از آبیـاري تکمیلـی و داشـتن ذخیـره      

هـاي  کارگیري گـوده چنین بهمناسب رطوبت در دسترس و هم

تـوان عملکـرد مناسـبی در    متـر مـی  سـانتی  25کشت به عمق 

هـاي  دست آورد. حتـی در سـال  شرایط کشت دیم هندوانه به

خشک با نوسانات رطوبتی زیـاد کـه عملکـرد کـل محصـول      

توجـه نباشـد و یـا بازارپسـندي محصـول      کن اسـت قابـل  مم

تولیدي کمتر از حد انتظار باشد، با تکیه بر تولید بذر هندوانـه  

  دست آورد.قبولی بهتوان درآمد قابلمی
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Abstract  
 

To investigate the effect of depth of planting holes on yield and yield components of three cultivars of watermelon in 
dry land conditions, a two-year study (2006-2007) was carried out in Varamin Agricultural Research Center, using a 
split plot randomized complete blocks design in three replications. Three cultivars of watermelon (Mahbube, Charleston 
Gray and Sugar Baby) were assigned to main plots and three depths of planting holes (15, 20 and 25 cm) were assigned 
to sub plots. Higher fruit yields for three studied cultivars in 2006, compared with 2007, were obtained due, perhaps, to 
a more favorable rainfall conditions. Cultivar Mahbube fruit yield in the first and second years was found to be 22440 
and 18680 kg ha-1 respectively, out-yielding the other varieties. The greatest total soluble solid content in the fruit 
(8.80° Brix) was recorded for cultivar Charleston Gary. Seed yield of cultivras Charleston Gray and Mahbube in the 
first year (254 and 256 kg ha-1) and second year (220 and 223 kg ha-1) of experiment were found to be the highest 
among the studied genotypes. The highest fruit yield (24890 and 20900 kg ha-1 in the first and second year, 
respectively) and also the highest seed yield (253 and 237 kg ha-1 in the first and second year, respectively) were 
belonged to planting holes of 25 cm. The results of this study showed that planting Mahbube's watermelon cultivar at a 
25 cm depth in dryland conditions may lead to an acceptable fruit and seed yield. 
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