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 یرانیخربزه ا یارقام بوم يتحمل به شور یابیارز

  

  3يفرهاد یعل و *2یقیحق می، مر1یعیهاجر شف
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  دهیچک

 یکامل تصادف ياهطرح بلوك هیبر پا لیصورت فاکتوربه یگلدان یشیآزما يتنش شور به یرانیخربزه ا یواکنش ارقام بوم یمنظور بررسبه

 یرقم خربـزه بـوم   14 يرو NaClبر متر  منسیزیدس 12 و 8، 6/6صفر (شاهد)، زانیبه م يدر سه تکرار به اجرا در آمد. چهار سطح شور

ـ   ،یصادرات ،یگرگاب، گنگ ،یوانکیزرد ا ز،یچاه پال ،يعباس شور ،یخاتون ،ي: درگزشامل یرانیا  يقصـر  ،یدستگرد، سبز اصـفهان، جالل

 منسیزیدس 12و  8، 6/6 به يسطوح شور شی. با افزاشداعمال  اموندیو د یآناناس یواردات دیبریدو ه همراهبه یو خاقان یسوسک ،يمشهد

ـ م نیشـتر یبها افزایش یافت ولی در تمام ژنوتیپ میسد يهاونیو غلظت  یتیشاخص نشت الکترول ربر مت ایـن دو شـاخص    شیافـزا  زانی

درصد در رقم  95/21 در اثر تنش شوري لیکلروفنسبت به شاهد مشاهده شد. فلورسانس  یدر رقم گنگ )ددرص 48/64و  35/45 ترتیببه(

و وزن  ییتـر انـدام هـوا   وزن م،یبه سد میبرگ، نسبت پتاس میپتاس ونیغلظت  ،ینگیشاخص سبز نسبت به شاهد افزایش نشان داد. يدرگز

نسبت به شاهد کـاهش نشـان داد. از    یرقم گنگ گیاهان شوري دیده درصد در 76و  45/75، 19/82، 74/49، 31/52 ترتیببه شهیر خشک

نسبت به شـاهد   ،تحت شرایط تنش شوري یوانکیدر رقم زرد ادرصد  36/60 شهیتر ر درصد و وزن 41/62آب برگ  ینسب يمحتواطرفی 

عنـوان ارقـام   بـه  امونـد یو د یسوسـک  ،یفهان، آناناسکرد. ارقام سبز اص يبندطبقه گروه سه در راارقام  ،ياخوشه هی. تجزدنشان داکاهش 

شده ارقام اصالح جادیا يبرا يمتحمل به شور يهاژن يحاو هايعنوان رقمبه آنهابتوان از  رسدیانتخاب شدند و به نظر م يمتحمل به شور

در  هـا رقـم  نیتـر حساس انعنوبه یو گنگ یکوانیزرد ا ،ي. در نقطه مقابل ارقام درگزکرددارند، استفاده  ییباال يکه تحمل به شور دیجد

  داده شدند. صیتشخ میسد دیاز کلر یناش يبرابر تنش شور

  

  

 وزن خشک ،یونینشت  م،یبه سد مینسبت پتاس :يدیکل يهاواژه

  

  

  
  

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،يدانشکده کشاورز ،یگروه باغبان استادیار،و  ارشد یکارشناس يدانشجوترتیب به. 2 و 1
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  مقدمه

و ازجمله عوامل مهـم   زنده ریغ يهاتنش نیتراز مهم یکی يشور

در  ژهیـ وبـه  يمحصـوالت کشـاورز   دیـ کننده رشـد و تول  محدود

). در حـال  3( دیـ آیشـمار مـ  جهان به خشکمهیاطق خشک و نمن

 نیتـر از مهـم  یکـ ی يحاضر اسـتفاده از ارقـام متحمـل بـه شـور     

در  شـور خـاك   و از منـابع آب  يبـردار مـؤثر در بهـره   يهاروش

آثـار سـوء    ي). شور28( استجهان  خشکمهیخشک و ن ینواح

 يمزاسـ  لیدارد کـه ازجملـه کـاهش پتانسـ     اهیدر رشد گ ياریبس

و کلر و اخـتالل   میسد يهاونی)، آثار يمحلول خاك (تنش اسمز

 یکیولـوژ یزیدر سـطوح ف  اهیعوامل رشد و نمو گ نیکه ا ياهیتغذ

شـور   طی). در شـرا 3( دهـد یمـ  رقـرا  ریرا تحت تأث ییایمیوشیو ب

تـا جـذب و    شـود یباعث م شهیر طیحضور امالح فراوان در مح

ـ  افتـه یشـدت کـاهش  بـه  ییعناصر غذا ییکارا جـذب   یو از طرف

 اهیـ گ ییایمیش بیو ترک ابدی شیاز عناصر افزا یبعض يرضروریغ

 يگزارش کردند کـه شـور   نگی. بوهرا و دافلردیقرار گ ریتحت تأث

 بیضـر  شیو افزا زندیبرهم م یاهیگ يهارا در اندام یونیتعادل 

 هیباعث بـروز سـوءتغذ   ییعناصر غذا ریدر برابر سا میسد یرقابت

 طیشده در محدر خربزه کشت K+. کاهش غلظت شودیم اهیدر گ

 طـورکلی بـه ). 4است ( K+و  Na+ نیاز وجود رقابت ب یشور ناش

ـ بـه دل  اهـان یرشـد گ  يهـا شور، کاهش شاخص يهادر خاك  لی

اثـر   ک،یـ ولوژیزیف یخشک جهیو درنت طیمح يفشار اسمز شیافزا

). 25( اسـت  هـا طیمحـ  نیـ در ا ياهیو عدم تعادل تغذ یونی ژهیو

ــآنتکل ــرا  و همکــاران فی ــه در ش ــد ک ــنش شــور طیمعتقدن  ،يت

هـا در  در محدود کردن تجمع نمـک  يشتریب ییکه توانا ییهاگونه

ـ ن يشـتر یباشـند، مقاومـت ب   شتهدا ییهوا يهااندام نسـبت بـه    زی

  ).  2( خواهند داشت يشور

و از  سـاله کیـ  یاهیگ(Cucumis melo L)  یبا نام علم خربزه

 نیتـر از مهـم  یکـ ی) اسـت و  Cucurbitaceae( انیخانواده کـدوئ 

 خشکمهیاز مناطق خشک و ن ياریاست که در بس یباغبان اهانیگ

 کیـ در حـال حاضـر    ایـ وجـود داشـته،    يشور دیجهان که تهد

 تیـ واقع نیا وجود با طورکلیبه). 6( شودیمشکل است، کاشته م

 يادشده است. تعـد  شناخته يمتحمل به شور اهیعنوان گخربزه به

در  يشده نشان داده است که تحمـل بـه شـور    انجام قاتیاز تحق

 ي. تحمـل ارقـام نسـبت بـه شـور     اسـت خربزه وابسـته بـه رقـم    

). 16( اسـت تفـاوت بـارزتر    نیا ادیز يهاياند و در شورمتفاوت

در خربـزه رشـد    ياظهار داشتند کـه تـنش شـور    و همکاران ایکا

باعـث   نیو بنابرا دهدیقرار م ریرا تحت تأث اهیگ یشیو زا یشیرو

 شیآزما کی). در 13( شودیم اهیکاهش وزن خشک و عملکرد گ

ـ انباشـت   زانیرشد و م يرو يکه اثر تنش شور ياگلخانه  هـا ونی

 شینشـان داد کـه افـزا    جیخربزه انجام شد، نتـا  بیژنوت 36 يرو

آب برگ،  ینسب يدر محتوا يداریباعث کاهش معن يسطح شور

 میبـه سـد   میو نسـبت پتاسـ   ییو اندام هوا شهیرتر و خشکوزن

در  اهیـ گ نیاز مناطق کشت ا ياریبس کهیی). ازآنجا17است ( هشد

 نیبنـابرا  ؛هسـتند  یزراعـ  و خاك آبامالح نمک در  يدارا رانیا

 و در ارتبـاط بـا آب   شـتر یب يبا سازگار اهیگ نیاز ا یانتخاب رقم

ـ امالح شور از اهم يخاك دارا سـت. لـذا   برخـوردار ا  يادیـ ز تی

ـ را یتحمل ارقام بـوم  یپژوهش بررس نیهدف از ا در منطقـه   جی

رقـم متحمـل    نیبهتـر  هیمنظـور توصـ  به ياصفهان نسبت به شور

 .استجهت کشت 

  

  هامواد و روش

، 8)، ی: شـاهد (آب معمـول  يپژوهش چهار سطح شور نیدر ا

و  NaClبر متر از منبع نمـک طعـام خـالص     منسیز یدس 12

 ECکبوترآبـاد بـا    يکشـاورز  قـات یتحق هسـتگا یشور چاه اآب

 14و  یعنـوان فـاکتور اصـل   بر متر به منسیز یدس 6/6حدود 

 ،يعباس شور ،یخاتون ،يشامل: درگز یرانیا یرقم خربزه بوم

پوسـت زرد   ،یصادرات ،یگرگاب، گنگ ،یوانکیزرد ا ز،یپال چاه

ـ       ،يمشـهد  يقصـر  ،یتو قرمـز دسـتگرد، سـبز اصـفهان، جالل

ـ بریدو ه همـراه بـه  یو خاقـان  یسوسک ـ  دی و  یآناناسـ  یواردات

در نظـر   یعنـوان فـاکتور فرعـ   رقم بـه  16 عوجمدر م اموند،ید

و منـابع   يکشـاورز  قـات یبذور از مرکز تحق نیگرفته شدند. ا

در  یاهیـ گ يهـا بذور نمونـه  .شدند هیاستان اصفهان ته یعیطب

در  تیـ کوکوپ و تیبا استفاده از بستر پرل يتریل سه يهاگلدان

 قاتیدستگرد وابسته به مرکز تحق يکشاورز قاتیتحق ستگاهیا
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 شیآزمـا  کیـ اصفهان در  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز

 تکـرار  سـه بـا   یدر قالب طرح بلوك کامـل تصـادف   لیفاکتور

گلدان و تعداد بوته در هر گلدان  دوکشت شدند. در هر تکرار 

ـ تغذ هـا، اهچـه یبوته بـود. پـس از ظهـور گ    سه یشیآزما بـا   هی

روز در  کیـ  صورتبه اهانیگ ازیمحلول جانسون و مطابق با ن

دو هفته پس از سبز شـدن بـا    يشور ماریمصرف شد و ت انیم

. شـد  مـال بـه محلـول جانسـون اع    ياضافه کردن سطوح شور

آب انجام شد تا از تجمع نمک صورت زهشور به با آب ياریآب

بار اعمـال  شود. به هر گلدان در هر  يریدر داخل خاك جلوگ

مدنظر اضافه شـد. هـر    ماریآب از ت یسیس 300 يتنش شور

امـالح،   ازحدشیب یاز انباشتگ يریجلوگ يبرا بارکیسه هفته 

که  يها با آب شاهد در حد اشباع انجام شد، طورنمونه ياریآب

دهنـده اشـباع   که نشان هاناگلد ریمحض خروج محلول از زبه

ـ آب ي). بـرا 12( شـد قطع  ياریآب ،شدن بستر کشت است  ياری

هفتـه   چهـار استفاده شد. حـدود   یشاهد از آب معمول اهانیگ

ارقام متحمل بـه   هیاول ییشناسا براي ،ريشو رماتی زغااز آ بعد

 يهاتر و خشک انداموزن ل،یلروفصفات، فلورسانس ک يشور

آب بـرگ،   ینسـب  يمحتـوا  م،یو پتاسـ  میغلظـت سـد   ،ییهوا

  شد. یابیارز یتیشاخص نشت الکترول

  

  لیکلروف فلورسانس

(مـدل   لیتوسط دستگاه فلورسانس کلروف لیفلورسانس کلروف

OS-30  ــار ــت ت و  یکیســاخت کشــور انگلســتان) در دو حال

و در مرحله  افتهی برگ توسعه نیترو با انتخاب جوان ییروشنا

صـورت  و بـه  يریـ گصبح انـدازه  هیدر ساعات اول اهیگ یشیرو

)Fv/Fm11( شد انی) ب.(  

  

  یتینشت الکترول خصشا

توسـط روش لوتـوس و    یتـ یشاخص نشت الکترولگیري اندازه

ـ م انگریب یکیالکتر تی). درصد هدا19همکاران انجام شد (  زانی

 ریـ کـه مطـابق فرمـول ز    اسـت مـواد از غشـاء    یکـ ینشت الکتر

  . شد انیمحاسبه و برحسب درصد ب

1EC  2وEC ز قبل و بعـد ا  ترتیببهها محلول یکیالکتر تیهدا

  بود. دنیجوش

)1(                                         100×)2/EC1EL=(EC   

 
  )  RWCآب برگ ( ینسب يمحتوا

 يریـ گاندازه یچیمطابق روش ر) RWCآب برگ ( ینسب يمحتوا

  .شد انیمحاسبه و برحسب درصد ب ریشد و از رابطه ز

)2                          (RWC=(FW-DW)/(TW-DW)×100  

Fwها، تر برگ= وزنDw ها، = وزن خشک برگTw   وزن اشـباع =

  ).26( استبرگ در آب مقطر)  يشناور ساعت 24 از پس( هابرگ

  

  ینگیسبز شاخص

ـ م انگریکه نما اهیبرگ گ ینگیشاخص سبز بـرگ   لیـ کلروف زانی

 CL-01) مـدل  SPAD( یسـنج لیـ توسـط دسـتگاه کلروف   ،است

هر  افتهیتوسعه يهابرگبرگ از  سهساخت کشور انگلستان، در 

از  ياریـ عنـوان مع آنهـا بـه   نیانگیـ و سـپس م  يریگتکرار اندازه

  هر تکرار مدنظر قرار گرفت. لیشاخص کلروف

انکوبـاتور   لهیوسپس از خشک شدن به اهیبرگ گ يهانمونه

صـورت  بـه  گـراد یدرجـه سـانت   72 يساعت در دما 48مدت به

شـدند و از پـودر   عبـور داده   40و از الـک مـش    ابیمجزا آسـ 

  استفاده شد. میو پتاس میسد يهاونی يریگاندازه يحاصله برا

بـه روش   اهیـ در گ میو پتاسـ  میسـد  زانیم يریگاندازه يبرا

 میو پتاسـ  می). مقـدار سـد  8خشـک عمـل شـد (    يریخاکسترگ

و  يریـ گ) اندازهPFP7فتومتر (مدل میدستگاه فل لهیوسمحلول به

در  گـرم یلـ یاستاندارد برحسـب م  ینمقدار آن با استفاده از منح

را از  هـا وتـه ب شیآزمـا  انیگرم وزن خشک محاسبه شد و در پا

 در را هـا کامـل، بوتـه   يه و پس از شستشوکردمحل طوقه جدا 

کـه وزن خشـک بـه     یتا زمان گرادیدرجه سانت 70 يدما با آون

 شـه یر تر و خشـک  ه، سپس وزنکردخشک  د،یحالت ثبات رس

  .شد نییتع ییو اندام هوا

روش آزمون حـداقل  به هانیانگیم سهیو مقا انسیوار هیتجز

درصد بـا اسـتفاده    پنج) در سطح احتمال LSD( داریتفاوت معن

افـزار  کالستر بـا اسـتفاده از نـرم    هیو تجز Statistix8افزار از نرم

Statgraphics .انجام شد  
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  جینتا

 يبل رقم و شورنشان داد، اثر متقا انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

آب بــرگ،  ینســب يمحتــوا ل،یــصــفات فلورســانس کلروف يرو

و  میسـد  ونیـ غلظـت   شه،یرتر و خشکوزن ،ییتر اندام هواوزن

درصد و بـر صـفات    یکدر سطح احتمال  میبه سد مینسبت پتاس

 ونیـ و غلظـت   یتـ یشـاخص نشـت الکترول   ،ینگیشـاخص سـبز  

ــنجدر ســطح احتمــال  میپتاســ ــ پ ــأث و شــد داریدرصــد معن  ریت

  ).2و  1(جدول نشان نداد.  ییبر وزن خشک اندام هوا يداریمعن

 ياثرات متقابل رقم و شـور  نیانگیم سهیحاصل از مقا جینتا

ـ فلورسـانس کلروف  زانیـ م يسطوح شور شینشان داد، با افزا  لی

نشــان داد.  يداریمطالعــه کــاهش معنــ ارقــام مــورد یدر تمــام

نسبت بـه شـاهد بـه     لیکاهش فلورسانس کلروف زانیم نیشتریب

ـ مبه یوانکیو زرد ا يارقام درگز درصـد و   84/21 و 95/21 زانی

 47/15 و 64/17 میزانبه اموندیو د یآن به ارقام سوسک نیکمتر

 زانیم نیشتریب یشاهد رقم سوسک ماریدرصد تعلق داشت. در ت

 ي) و رقــم عبــاس شــور85/0( زانیــمبــه لیــفلورســانس کلروف

 نیشـتر یشـور ب  طیرا نشان داد و در شـرا ) 76/0( زانیم نیکمتر

 مـنس یز یدس 6/6 ماری) در ت80/0( يبه رقم عباس شور زانیم

ـ مبه یبر متر به رقم گنگ منسیز یدس 12 ماریبر متر و در ت  زانی

در  يتحت تـنش شـور   ینگی) تعلق داشت. شاخص سبز64/0(

ـ  ،يجز رقم عباس شـور تمام ارقام به و پوسـت زرد تـو    یجالل

نسـبت بـه    یو سوسـک  اموندید ،ی. رقم آناناسافتیقرمز کاهش 

  .)3 دول(ج را نشان نداد يداریشاهد کاهش معن

 ،يدر ارقام درگـز  يشور شیآب برگ با افزا ینسب يمحتوا

 امونـد یسبز اصـقهان و د  ،یگرگاب، گنگ ،یوانکیزرد ا ،یخاتون

نسبت بـه شـاهد کـاهش     یو گنگ ي. در رقم درگزافتیکاهش 

ــ ــا يداریمعن ــاتون را نش ــام خ ــزرد ا ،ین داد و در ارق  ،یوانکی

بـر   مـنس یز یدس 6/6 ماریدر ت اموندیگرگاب، سبز اصفهان و د

ـ  ـ را نشـان نـداد و در بق   يداریمتر نسبت به شاهد کاهش معن  هی

  دار بود.یمعن يشور يمارهایت

در ارقـام زرد   یتـ یشـاخص نشـت الکترول   ياعمال شـور  با

و  یسوسـک  ،یآناناسـ سـبز اصـفهان،    ،يدرگـز  ،یگنگ ،یوانکیا

ــدید ــزا امون ــتی شیاف ــفهان در ت   .اف ــبز اص ــم س ــاریدر رق   م

   مــار یدر ت یبــر متــر و در رقــم آناناســ    مــنسیزیدســ 12

را نشان  يداریمعن شیبر متر نسبت به شاهد افزا منسیزیدس 8

 يشـور  يمارهـا یاز ت کیـ چیدر هـ  اموندیو د یداد. رقم سوسک

 يندادند و رقـم درگـز  نسبت به شاهد نشان  يداریمعن شیافزا

 مـار ینسـبت بـه ت   يداریمعنـ  شیافزا منسیزیدس 6/6 ماریدر ت

 زانیـ م نیشـتر یدار بـود. ب یمعنـ  مارهایت هیشاهد نداشت و در بق

زرد  منسبت به شاهد بـه ارقـا   یتیشاخص نشت الکترول شیافزا

آن به ارقـام   نیدرصد و کمتر 35/45 و 65/44 یو گنگ یوانکیا

درصـد تعلـق داشـت.     44/14 و 43/20 نـد امویسبز اصفهان و د

  ).4(جدول 

در ارقـام   يسـطوح شـور   شیبـا افـزا   ییتر اندام هـوا  وزن

نسـبت بـه شـاهد کـاهش      یو آناناسـ  یگنگ ز،یچاه پال ،يدرگز

ــ ــفهان در ت  يداریمعنـ ــبز اصـ ــم سـ ــان داد. رقـ ــاریرا نشـ   مـ

ـ     منسیزیدس 12 را  يداریبر متر نسبت بـه شـاهد کـاهش معن

   مــاریدر ت امونــدیو د یسوســک ،یوانکیــزرد ا نشــان داد. ارقــام

نشـان   يداریبر متر نسبت به شاهد کاهش معن منسیزیسد 6/6

ـ      مارهایت هیندادند اما در بق  يدارینسـبت بـه شـاهد کـاهش معن

  .)5(جدول نشان دادند

زرد  ،يدر ارقــام درگــز يشــور شیبــا افــزا شــهیتــر روزن

کـاهش   اموندیو د یسبز اصفهان، جالل ،یگرگاب، گنگ ،یوانکیا

 ماریدر ت یشاهد نشان داد. رقم آناناس مارینسبت به ت يداریمعن

ـ     منسیزیدس 12 را  يداریبر متر نسبت بـه شـاهد کـاهش معن

زرد  مدر ارقـا  يتحـت تـنش شـور    شهیر نشان داد. وزن خشک

را نسبت بـه شـاهد    يداریکاهش معن اموندیو د یگنگ ،یوانکیا

بر متر کـاهش   منسیزیدس 12 ماریدر ت ینشان داد. رقم سوسک

 مـار یدر ت یرا نشان داد. ارقام سبز اصـفهان و آناناسـ   يداریمعن

 نسـبت بـه شـاهد نداشـتند     يداریکاهش معنـ  منسیزیدس 6/6

  .)6(جدول 

ـ  غلظت  ،يدر ارقـام درگـز   يشـور  شیبـا افـزا   میسـد  ونی

نسـبت بـه    يداریمعنـ  شیافـزا  یو گنگـ  یوانکیزرد ا ،یخاتون

گرگـاب، سـبز اصـفهان،     ،ياد. ارقام عبـاس شـور  شاهد نشان د

   مـنس یزیدس 6/6 ماریدر ت یو سوسک یآناناس ،يمشهد يقصر
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  یکیولوژیزیف يشاخص ها و ارقام مختلف خربزه بر ياثر شور انسیوار هیتجزنتایج  .1جدول 

  الکترولیتیت نششاخص   محتواي نسبی آب برگ  شاخص سبزینگی  فلورسانس کلروفیل  درجه آزادي  منابع تغییرات

  40/127**  69/138**  37/43**  0019/0**  15  رقم

  96/469**  41/1508**  97/103**  0093/0**  3  شوري

  51/46*  82/110**  95/3*  0007/0**  45  شوري× رقم 

  36/31  37/48  58/2  0003/0  126  خطا

  24/19  23/22  82/16  47/2    ضریب تغییرات

ns درصد یکو  پنجدر سطح احتمال  داریمعن بیترتبه **و  *دار،یمعن ریغ  
  

  هاي رشدي و غلظت عناصرتجزیه واریانس اثر شوري و ارقام مختلف خربزه بر شاخصنتایج . 2 جدول

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  تر وزن

  اندام هوایی

  تر وزن

  ریشه

وزن خشک 

  اندام هوایی

 وزن خشک

  یشهر
  پتاسیم به سدیم  سدیم  پتاسیم

  12/0**  89/144**  77/93**  58/0**  54/6**  24/6**  11/271**  15  رقم

  01/5**  54/5743**  56/1282**  19/0**  28/148**  55/33**  95/3875**  3  شوري

  ns93/1  **05/0  *47  **94/135  **11/0  31/2**  92/151**  45  شوري×  رقم

  05/0  24/43  75/31  01/0  59/1  28/1  14/79  126  خطا

  30/26  46/16  17/18  42/20  97/18  22/24  24/17    ضریب تغییرات

ns درصد یکو  پنجدر سطح احتمال  داریمعن بیترتبه **و  *دار،یمعن ریغ  

  

  مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و ارقام مختلف خربزه بر فلورسانس کلروفیل و شاخص سبزینگینتایج . 3 جدول

  )SPADسبزینگی ( شاخص    فلورسانس کلروفیل                                    

  )m dS-1(شوري                                                                                              )m dS-1( شوري          

  12  8  6/6  صفر    12  8  6/6  صفر  ارقام

 b-f 0/75 l-o 0/69u-w 0/64 y  9/75 g-s 7/72 s-y 7/08 t-y 5/14 yz 0/82 درگزي

 a-d 0/77 h-l 0/70s-w 0/68 wx  13/78 a-c 9/24 h-u 9/87 g-r 8/56 l-w 0/83 خاتونی

 0/76i-m 0/80 e-h 0/70 r-s 0/68 v-x  11/63 c-l 9/31 h-u 6/63 v-z 8/2 n-x عباس شوري

 0/79f-j 0/74m-p 0/73 n-r 0/70r-w  9/66 g-t 12/47 b-f 10/8 d-m 8/27m-w  چاه پالیز

 a-c 0/75 k-n 0/69 u-x 0/66 xy  10/89 d-l 8/2 n-x 8/03 p-x 5/65 x-z 0/84  یزرد ایوانک

 e-h 0/76 j-m 0/70s-w 0/69 v-x  10/64d-o 7/49 r-y 10/01 f-r 6/24 w-z 0/80  گرگاب

 a-e 0/76 j-m 0/69 t-w 0/64 y  8/85 j-v 8/46 l-w 6/77 u-z 4/22 z 0/82  گنگی

 c-g 0/78 g-k 0/70s-w 0/68 v-x  10/92 d-l 9/13 i-v 7/19 s-y 7/11 t-y 0/81  صادراتی

 0/83a-d 0/77 h-l 0/74 m-q 0/69t-w  11/81b-h 10/54e-p 8/22 m-x 10/23 f-q  پوست زرد

 ab 0/76 j-m 0/71 q-v 0/70s-w  12/07b-g 9/01 j-v 8/22 m-x 8/05 o-x 0/84  سبز اصفهان

 d-g 0/76 i-m 0/72 o-t 0/68 v-x  13/12 b-e 8/1 o-x 7/7 q-y 8/16 o-x 0/80  جاللی

 0/82b-f 0/76k-m 0/71q-v 0/70r-w  8/79k-w 9/87 g-r 7/65 q-y 6/98 u-y  قصري مشهدي

 ab  0/79e-i 0/73 n-s 0/72 o-t  13/58 a-c 11/67 c-i 11/43 c-j 11/21c-k 0/85  آناناسی

 a 0/80 e-h 0/72 o-t 0/70r-w  13/73 a-c 13/2 b-d 12/49 b-f 11/71 c-i 0/85  سوسکی

 0/81c-g 0/76 i-m 0/70 r-w 0/70r-w  8/34 l-w 8/18 o-x 7/77 q-x 7/19 s-y  خاقانی

 ab 0/79 g-j 0/72 p-u 0/71 q-v  16/15 a 13/23b-d 14/38 ab 10/78d-n 0/84  دیاموند

%5LSD    03/0      59/2   

  ، ندارند.)LSD(دار اساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد بر پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی ،حرف مشترك هستند هایی که داراي حداقل یکدر هر ستون میانگین



  ۱۳۹۸ بهار /اول / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري
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  مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و ارقام مختلف خربزه بر محتواي نسبی آب برگ و شاخص نشت الکترولیتینتایج  .4 جدول

  (%) ولیتیشاخص نشت الکتر    (%) محتواي نسبی آب برگ  

  )m dS-1(شوري                                                                                                           )m dS-1(شوري    

  12  8  6/6  صفر    12  8  6/6  صفر  ارقام

 a-j 55/08 g-o 54/14 g-o 36/81 o-q  25/98 g-p 27/90e-p 33/32 c-k 41/06a 71/26 درگزي

 a 79/01 a-e 49/29 k-p 44/30 m-q  28/83 e-p 26/09 f-p 24/46 k-p 29/49 e-o 86/37 خاتونی

 a-l 49/04 k-p 58/44 e-n 53/78 h-o  28/89 e-p 26/40f-p 33/92 b-i 35/03 b-f 73/70 عباس شوري

 a-l 44/89 m-q 53/56 h-o 53/06 i-o  30/74 d-n 22/96m-p 26/16 f-p 39/25a-d 67/81  چاه پالیز

 a-i 68/33 a-l 30/80 pq 27/55 q  25/66 h-p 32/55 c-l 36/03 b-e 46/36 a 73/30  زرد ایوانکی

 a-h 71/42 a-j 43/82 m-q 40/68 n-q  29/02 e-p 25/03 i-p 25/66 h-p 29/45 e-o 74/03  گرگاب

 c-m 56/24 f-o 48/03 k-q 29/88 pq  23/43 m-p 30/05e-o 35/81 b-e 42/88 ab 62/71  گنگی

 a 47/43 l-q 56/83 f-o 51/78 j-o  25/80 h-p 33/51 c-j 31 d-m 31/58 d-m 86/27  صادراتی

 c-m 56/73 f-o 67/14 a-l 61/52 d-n  28/50 e-p 35/10 b-f 27/12 e-p 27/88 e-p 67/48  پوست زرد

 ab 80/09 a-d 68/89 a-k 62/05 d-m  24/77j-p 25/26h-p 27 e-p 31/13 d-m 85/12  سبز اصفهان

 f-o 83/05 a-c 60/71 d-n 53/68 h-o  26/14 f-p 34/19 b-h 29/50 e-o 33/11 c-k 57/62  جاللی

 h-r 68/16 a-l 33/44 d-o 54/32 g-o  27/89 e-p 34/89 b-g 30/05 e-o 31/15 d-m 57/61  قصري مشهدي

 b-m 62/46 c-m 79/16 a-e 54/56 g-o  23/21 m-p 23/75 l-p 29/27 e-o 31/15 d-m 64/33  آناناسی

 a-e 76/14 a-f 33/42 d-o 58/83 e-n  20/08 p 22/61 m-p 23/46 l-p 28/50 e-p 75/58  سوسکی

 a-j 63/46 c-m 74/78 a-g 66 a-l  20/11 p 35 b-gg 27/40 e-p 28/86 e-p 72/02  خاقانی

 a-d 73/04 a-l 55/16 g-o 49/26 k-p  21/56 op 21/94 n-p 22/77 m-p 25/20 h-p 80/51  دیاموند

%5LSD    47/22      04/9   

   )، ندارند.LSDدار (اساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد بر پنجداري در سطح احتمال هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
  

  (g) تر اندام هوایی ل شوري و ارقام مختلف خربزه بر وزنمقایسه میانگین اثر متقاب .5 جدول

      )m dS-1(شوري     

  12  8  6/6  صفر  ارقام

 a-f 54/25 b-r 43/47 n-v 28/47 w-y 64/14 درگزي

 c-r 56/7 b-o 47/98 j-t 33/92 v-y 53/63 خاتونی

 a-g 48/71 h-t 52/87 d-s 40/25 r-y 63/48 عباس شوري

 b-k 54/07 c-r 50/71 f-t 48/32 i-t 59/54  چاه پالیز

 b-l 57/32 b-n 43/37 n-v 27/18 xy 58/28  زرد ایوانکی

 f-t 53/07 c-r 44/19 l-u 30/14 u-y 51/2  گرگاب

 a-h 54/15 b-r 42/37 o-w 26/8 y 62/99  گنگی

 b-o 60/9 a-k 57/36 b-n 28/84 w-y 56/09  صادراتی

 a-k 43/82 m-u 49/01 h-t 38/51 s-y 61/13  پوست زرد

 a-d 65/91 a-e 62/99 a-h 55/57 b-p 66/48  سبز اصفهان

 k-t 62/03 a-j 54/67 b-q 49/71 g-t 47/48  جاللی

 a 37/74 t-u 61/01 a-k 41/42 p-x 74/8  قصري مشهدي

 a-j 58/12 b-m 51/66 e-t 47/5 k-t 62/03  آناناسی

 a-c 60/59 a-k 47/69 j-t 40/83 q-y 67/37  سوسکی

 f-t 56/2 b-o 58/61 b-k 48/95 h-t 50/04  خاقانی

 68/5ab 62/69 a-i 50/25 f-t 48/26 j-t  دیاموند

%5LSD   37/14    

   رند.)، نداLSDدار (اساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد بر پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی ،هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستنددر هر ستون میانگین
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  ریشه تر و خشک مقایسه میانگین اثر متقابل شوري و ارقام مختلف خربزه بر وزننتایج  .6 جدول

   (g) ریشهوزن خشک     (g) تر ریشهوزن  

  )m dS-1(شوري                                                                                    )m dS-1(شوري 

  12  8  6/6  صفر    12  8  6/6  صفر  ارقام

 5/59b-k 4/29 g-p 3/88 i-r 2/49 p-r  0/44 l-t 0/38 n-w 0/34 s-x 0/2 x  درگزي

 g-q 4/47 f-n 4/59 f-n 2/39 qr  0/44 l-u 0/52 i-r 0/5 j-s 0/51 j-s 4/18 خاتونی

 4/33g-q 5/19 c-m 5/93 a-g 3/33 n-r  0/51 j-s 0/76c-f 0/37 o-w 0/41 m-v عباس شوري

 g-n 4/5 g-n 4/77 e-n 2/09 r  0/53 i-p 0/45 l-t 0/35 r-x 0/58 g-m 4/5  چاه پالیز

 c-k 4/39 g-o 3/27 n-r 2/16 r  0/66 e-j 0/48 l-s 0/37 o-w 0/21 wx 5/45  ایوانکی زرد

 f-n 4/44 g-o 4/05 h-q 3/57 m-r  0/58 g-m 0/59 f-l 0/36 q-x 0/22 wx 4/7  گرگاب

 a-d 4/02 h-q 3/24 n-r 2/64 o-r  0/89 bc 0/35 r-x 0/27 u-x 0/21 wx 6/65  گنگی

 k-r 5/24 c-m 3/84 j-r 4/36 g-o  0/46 l-t 0/55 h-n 0/44 l-u 0/35 s-x 3/77  صادراتی

 ab 4/53 g-n 3/12 n-r 3/83 j-r  0/77 c-e 0/36 p-x 0/53 i-q 0/42 l-v 7/39  پوست زرد

 c-m 4/71 f-n 4/25 g-p 4 h-q  0/71 d-h 0/54 h-n 0/5 j-s 0/38 n-w 5/4  اصفهان سبز

 a-f 4/31 g-b 4/14 g-q 3/59 l-r  0/54 h-n 0/43 l-v 0/54 i-o 0/27 v-x 6/39  جاللی

 b-j 3/83 j-r 6/55 a-e 3/8 j-r  0/53 i-p 1/08 a 0/37 o-w 0/29 t-x 5/62  قصري مشهدي

 ab 6/7 a-d 5/82 a-h 5/4 c-m  0/82 b-e 0/77 c-e 0/72 c-g 0/56 g-m 7/31  آناناسی

 a-g 7/64 a 4/61 f-n 4/37 g-o  0/97 ab 0/94 ab 0/86 b-d 0/77 c-e 5/94  سوسکی

 b-i 6/79 a-c 5/46 c-k 4/38 g-o  0/55 g-m 0/69 d-l 0/49 k-s 0/45 l-t 5/71  خاقانی

 b-h 5/42 c-l 5/33 c-m 4/95 d-n  0/65 e-k 0/59 f-l 0/45 l-t 0/41 m-v 5/8  دیاموند

%5LSD         83/1                17/0   

   )، ندارند.LSDدار (اساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد بر پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی ،هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستنددر هر ستون میانگین

  

 هیقدند اما در بنشان ندا يداریمعن شیبر متر نسبت به شاهد افزا

نشـان دادنـد. رقـم     يداریمعنـ  شینسبت به شاهد افـزا  مارهایت

 داریمعنـ  شیبر متر افزا منسیز یدس 12 ماریفقط در ت اموندید

ـ را نشان داد. غلطـت   در ارقـام   يبـا اعمـال شـور    میپتاسـ  ونی

ـ  ،یگنگ ،يدرگز نسـبت بـه شـاهد     امونـد یو د یآناناسـ  ،یجالل

  مـــاریتدر  یقـــم سوســـکنشـــان داد. ر يداریکـــاهش معنـــ

ـ     منسیزیدس 6/6 را  يداریبر متر نسبت بـه شـاهد کـاهش معن

کاهش  زانیم نیشتریدار بود. ب یمعن مارهایت هینشان نداد و در بق

 74/49 يو درگز یدر ارقام گنگ ترتیببهنسبت به شاهد  میپتاس

 یو سوســک امونــدیآن بــه ارقــام د نیدرصــد و کمتــر 59/44 و

 می. نسـبت پتاسـ  )7 ول(جدتعلق داشت درصد 24/29و  08/26

عبـاس   ،یخـاتون  ،يدر ارقام درگـز  يتحت تنش شور میبه سد

 ،يمشـهد  يسـبز اصـفهان، قصـر    ،یگنگـ  ،یوانکیزرد ا ،يشور

ـ   اموندیو د یسوسک ،یآناناس  يدارینسبت به شاهد کـاهش معن

  ).8(جدول  را نشان داد

  

  کالستر هیتجز

 يلعه در سـطح شـور  مطا صفت مورد 10کالستر بر اساس  هیتجز

سه گـروه شـد.    لیبر متر انجام شد و باعث تشک منسیزیدس 12

زرد  ،يشـامل درگـز   ،يارقام حساس به شور انگریگروه اول که ب

 زانیـ م نیکمتر منسیزیدس 12 ي. در شوراست یو گنگ یوانکیا

  ،ییتـر انـدام هـوا    وزن ،ینگیشـاخص سـبز   ل،یفلورسانس کلروف
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  میانگین اثر متقابل شوري و ارقام مختلف خربزه بر سدیم و پتاسیم برگمقایسه نتایج  .7 جدول

  (mg/gDW) یم پتاس      (mg/gDW) سدیم  

  )m dS-1(شوري                                                                               )m dS-1(شوري   

  12  8  6/6  صفر    12  8  6/6  صفر  ارقام

 s-b 28/3 r-v 51/65 c-g 61/29 a-c  35/79c-l 29/17 f-s 26/27 m-u 19/83 t-u 27/38 درگزي

 p-v 37/15 i-s 46/67 e-g 53/3 c-f  39/79b-d 24/82 p-u 27/96 h-t 25/68 n-u 29/5 خاتونی

 uv 33/84 m-v 42/79 f-n 48/73 d-h  35/25c-m 26/57 m-u 26/99 l-u 25/24 o-u 24/5 عباس شوري

 v 44/93 e-l 35/88 k-t 61/57 a-c  37/67 b-f 29/28 f-s 32/06 d-q 25/31 o-u 23/92  چاه پالیز

 s-v 38/51 h-q 53/69 c-e 65/81 ab  28/32 h-t 34/71 c-n 28/2 h-t 24/1 q-u 27/42  ایوانکی زرد

 s-v 39/09 i-s 47/85 d-h 61/5 a-c  35/84 c-l 37/47 b-g 27/24 k-u 22/41 r-u 26/84  گرگاب

 t-v 36/76 e-k 46/69 e-j 71/43 a  36/89 c-l 31/48 d-r 26/27 m-u 18/54 u 25/37  گنگی

 p-v 46/39 uv 34/72 l-u 48/58 d-h  40/38b-d 28/47 g-t 31/58 d-q 27/72 j-t 29/46  صادراتی

 o-v 25/08 p-v 48/11 d-h 51/65 c-g  27/86 i-t 38/78 b-e 32/3 d-q 27/35 j-t 32/09  پوست زرد

 t-v 30/63 q-v 43/94 e-m 47/27 d-i  50/93 a 30/13 e-s 41/5 bc 27/72 k-u 25/67  اصفهان سبز

 e-l 28/59 m-v 28/29 r-v 57/49 b-d  46/41 ab 34/17 c-o 29/6 f-s 27/72 j-t 44/93  جاللی

 p-v 33/84 m-v 42/31 g-o 53/4 c-f  36/76 c-j 29/01 f-s 28/2 h-t 29/41 f-s 29/17  مشهدي قصري

 p-v 33/96 m-v 36/47 j-s 48/22 d-h  37/42b-g 35/92 c-l 35/86 c-l 23/54 q-u 30/17  آناناسی

 uv 31/51 p-v 39/31 h-p 43/16 e-n  37/06c-h 36/34 c-k 29/65 f-s 26/22m-u 24/5  سوسکی

 h-r 26/54 s-v 44/64 e-l 50/48 d-g  33/66c-p 24/82 p-u 25/75 n-u 21/63 s-u 38/22  خاقانی

 r-v 32/67 p-v 32/67 n-v 44/01 e-m  40/44b-d 33/63 c-p 30/37 e-s 29/89 k-u 28  دیاموند

%5LSD   62/10       10/9   

   )، ندارند.LSDدار (ف معنیاساس آزمون حداقل اختال درصد بر پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی ،هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستنددر هر ستون میانگین
 

  (mg/gDW) مقایسه میانگین اثرات متقابل شوري و ارقام مختلف خربزه بر پتاسیم به سدیم برگنتایج  .8جدول

      )m dS-1(شوري     

  12  8  6/6  صفر  ارقام

 a-f 1/03 e-l 0/51 s-y 0/37 xy 1/35  درگزي

 a-f 0/67 l-x 0/6 n-y 0/49 t-y 1/34 خاتونی

شوريعباس   1/44 a-d 0/85 i-t 0/62 m-y 0/51 s-y 

 a 0/64 m-x 0/95 h-o 0/41 v-y 1/62  چاه پالیز

 c-k 1/02 f-l 0/52 s-y 0/36 w-y 1/1  زرد ایوانکی

 a-g 0/96 g-o 0/56 q-y 0/37 w-y 1/33  گرگاب

 a-c 0/88 i-s 0/6 m-y 0/26 y 1/46  گنگی

 a-e 0/66 l-x 0/93 h-q 0/57 p-y 1/4  صادراتی

 i-s 1/55 ab 0/69 l-w 0/55 r-y 0/88  پوست زرد

 c-j 0/99 f-m 0/96 g-m 0/59 o-y 1/14  سبز اصفهان

 c-j 1/19 b-i 1/07 d-k 0/48 t-y 1/14  جاللی

 a-h 0/84 i-t 0/69 l-w 0/56 q-y 1/25  قصري مشهدي

 a-h 1/07 c-k 1/02 f-l 0/79 j-u 1/27  آناناسی

 b-i 1/16 c-l 0/75 k-v 0/61 n-y 1/18  سوسکی

 h-r 0/94 h-p 0/59 n-y 0/43 u-y 0/91  خاقانی

 a-d 1/11 c-k 0/99 f-m 0/79 j-u 1/44  دیاموند

%5LSD   37/0    

   )، ندارند.LSDار (داساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد بر پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی ،هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستنددر هر ستون میانگین
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 زانیـ م نیشـتر یو ب میبـه سـد   میو نسبت پتاسـ  میپتاس ونیغلظت 

آب بـرگ و   ینسـب  يمحتوا زانیم نیو کمتر یدر رقم گنگ میسد

 یوانکیـ در رقـم زرد ا  یتـ یشـاخص نشـت الکترول   زانیم نیشتریب

را  شـه یر وزن خشـک  زانیـ م نیکمتـر  يمشاهده شد. رقم درگـز 

گرگــاب،  ز،یچـاه پـال   ،يعبـاس شـور   ،ینشـان داد. ارقـام خـاتون   

 یو خاقـان  يمشهد يقصر ،یپوست زرد تو قرمز، جالل ،یصادرات

قرار گرفتند. گروه سـوم شـامل ارقـام متحمـل بـه       يدر گروه بعد

. اسـت  امونـد یو د یسوسـک  ،یشامل سبز اصفهان، آناناس ،يشور

در رقــم  میســد زانیــم نیو کمتــر شــهیر وزن خشــک نیشــتریب

 میپتاسـ  ونیغلظت  ،ینگیشاخص سبز زانیم نیشتریو ب یسوسک

 امونــدیدر رقــم د یتــیشــاخص نشــت الکترول زانیــم نیو کمتــر

 ییتر اندام هـوا  وزن زانیم نیشتریمشاهده شد. رقم سبز اصفهان ب

 شـه یتـر ر  و وزن لیفلورسانس کلروف زانیم نیشتریرا نشان داد. ب

  )1(شکل  .اختصاص داده شد یبه رقم آناناس

  

  بحث

باعـث   يپژوهش نشان داد کـه تـنش شـور    نیاصل از اح جینتا

واکـنش   نی. اولـ شددر ارقام خربزه  يرشد يهاکاهش شاخص

در حـال رشـد    اهانیکاهش آهنگ رشد است. گ ،يبه شور اهیگ

کوچـک   ره،یسبز ت يهاشور، سرعت رشد کمتر، برگ طیدر شرا

 میسد زانیم شیباعث افزا يشور شی). افزا17و کوتوله دارند (

در  میپتاســ زانیــو کــاهش م هــاشــهیو ر ییهــوا يهــانــدامدر ا

 شیبـا افـزا   شیآزمـا  نیـ شده است. در ا اهیمختلف گ يهااندام

نسـبت بـه    میسـد  شیافـزا  زانیـ م نیشتریب يسطوح شور زانیم

، 33/58 یگرگـاب و گنگـ   ،یوانکیدر ارقام زرد ا ترتیببهشاهد 

سـبت  ن میپتاسـ  شکاه زانیم نیشتریدرصد و ب 48/64و  35/56

 74/49و  59/44 یو گنگـ  يدر ارقـام درگـز   ترتیـب بهبه شاهد 

مـؤثر در تحمـل بـه     يهـا سـم یاز مکان یکی. شددرصد مشاهده 

 ییو انـدام هـوا   شـه یدر ر نییپـا  میبه پتاس مینسبت سد ،يشور

در جـذب   اهیـ گ ییتوانـا  قیـ کـه از طر  است يتحت تنش شور

. شـود یحاصـل مـ   شـه یبـه ر  میاز ورود سد يریو جلوگ میپتاس

با ارقـام حسـاس    سهیدر مقا يکه ارقام مقاوم به شور ياگونهبه

مختلـف و   يهادر اندام ینییپا میبه پتاس مینسبت سد يبه شور

ـ )؛ که در ا14در مراحل مختلف رشد دارند ( پـژوهش ارقـام    نی

 نیشـتر یبرگـرم) ب  گـرم یلـ یم 04/1و  06/1( یو آناناسـ  اموندید

 یوانکیـ و زرد ا یرقـام خاقـان  و ا میبـه سـد   میتاسنسبت پ زانیم

را نشـان دادنـد.    زانیم نیبر گرم) کمتر گرمیلیم 75/0و  72/0(

ـ تما میو پتاس میسد زانیم يحساس به شور يهادر گونه بـه   لی

متحمـل بـه    يهادر گونه کهیثابت ماندن غلظتشان دارند، درحال

تـا   ابـد ییکاهش م میجذب سد شیبا افزا میغلظت پتاس يشور

بـه   میو کـاهش نسـبت پتاسـ    ردیصورت گ ياسمز میظبتواند تن

و  مینسـبت بـه سـد    میپتاسـ  شـتر یبرگ به خاطر جذب ب میسد

 نیـ حاصـل از ا  جی). نتـا 14( اسـت  هـا بـه بـرگ   شهیانتقال از ر

و  93/33( یو سوســک امونــدیپــژوهش کــه نشــان داد، ارقــام د

 . بـا مشـاهدات  انـد را جذب کـرده  میسد زانیم نی) کمتر62/34

 پیـ ژنوت 36 يتحمل به شـور  یو همکاران در بررس کوسواران

را  يکمتـر  میسد ونیکه مقدار  ییهاپیخربزه که نشان داد ژنوت

، مطابقـت دارد  هستند ترمتحمل يشور برابر در ،اندجذب کرده

در تحمل  اهیگ ییتوانا تواندیم لیفلورسانس کلروف زانی). م17(

وارد  اهیـ گکـه تـنش بـه     یخسـارت  زانیو م یطیمح يهابه تنش

موجـب کـاهش    ينشـان دهـد. تـنش شـور     یخـوب را به کندیم

سازگار شـده   طیدر شرا II ستمیفتوس یحداکثر عملکرد کوانتوم

مطالعه نشان  نیا جی). نتا30 و 12( شودی) مFV/Fm( یکیبا تار

ر بیشتدر  لیفلورسانس کلروف زانیم ،يسطح شور شیداد، با افزا

شاهد و در رقم  اهانیآن در گ نزایم نیشتری. بافتیکاهش  ارقام

دهنـده وجـود   ) مشـاهده شـد کـه نشـان    85/0حدود ( یسوسک

رشـد ارقـام در کـل     يمطلوب و فاقد تـنش بـرا   یطیمح طیشرا

) و 64/0( یآن در رقـم گنگـ   زانیـ م نیبود. کمتر یشیدوره آزما

 ینگیبزبر متر بود. شاخص س منسیزیدس 12 يشور ماریدر ت

 مطـرح  اهانیدر گ يتحمل به شور يهااز پارامتر یکیعنوان به

کـاهش   يتحـت تـنش شـور    ینگیشده اسـت. شـاخص سـبز   

 يو نکروزه شده، بـا ادامـه دوره شـور    ریپ يهاو برگ ابدییم

پـژوهش   نیـ حاصـل از ا  جی). نتا23( ندکنیم زشیشروع به ر

ــزا  ــا اف ــه ب ــم نیشــتریب يشــور شینشــان داد ک ــاهش زانی   ک
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  مطالعه بر اساس صفات موردزیمنس بر متر دسی 12 رقم خربزه ایرانی در سطح شوري 16جزیه کالستر دندروگرام حاصل از ت .1شکل 

 پوست زرد  )،8)، صادراتی (7گنگی ( )،6)، گرگاب (5)، زرد ایوانکی (4)، چاه پالیز (3( )، عباس شوري2)، خاتونی (1درگزي (

 )16دیاموند ( و )15)، خاقانی (14)، سوسکی (13)، آناناسی (12مشهدي ( )، قصري11)، جاللی (10)، سبز اصفهان (9تو قرمز دستگرد (

 
درصـد) و   31/52( ینسـبت بـه شـاهد در رقـم گنگـ      ینگیسبز

. شـد درصد) مشـاهده   78/13( یآن در رقم خاقان زانیم نیکمتر

با کـاهش   میتنش مال طیکردند که در شرا انیو همکاران ب یکاف

 توانـد یطح بـرگ مـ  در واحـد سـ   لیـ سطح برگ غلظـت کلروف 

ـ فکلرو يمحتـوا  شیعلـت افـزا   گـر یدعبـارت . بهابدی شیافزا  لی

برگ به علت کاهش سطح  يهاتحت تنش، کوچک شدن سلول

باعث  دیتنش شد کهی. درحالاست هاشدن سلول میبرگ و ضخ

 نیـ حاصـل از ا  جی) که با نتـا 11( شودمی يسازلیتوقف کلروف

در ارقـام چـاه    ینگیسـبز  شیآزما نیمطابقت دارد. در ا شیآزما

بـر   مـنس یزیدسـ  شش يدر سطح شور يمشهد يو قصر زیپال

درصد) را نشان داد  87/9و  47/12( زانیم نیشتریب ترتیببهمتر 

 مـنس یزیدسـ  12و  8( يسطوح شور دتر،یتنش شد جادیو با ا

. علــت کــاهش عــدد افــتیکــاهش  ینگیســبز زانیــبــر متــر) م

 زانیـ کـاهش م  تـوان یرا مـ باالتر  يمتر در سطوح شورلیکلروف

 درعنـوان کـرد.    ستساختار کلروپال بیواسطه تخربه لیکلروف

 يهـا ثبـات انـدام   بـراي  لیـ کلروف يهـا رنگدانـه  ،يشور طیشرا

کـه   رنـد یگیقـرار مـ   دیـ الکوئیت ییغشا يهاهیدر کنار ال ییغشا

). کـاهش  27( مانندیم ینخورده باقو دست بیندرت بدون عبه

در مـورد کـدوتنبل هـم     يشـور  جـه یدرنت لیـ کلروف يدر محتوا

). تـنش  27مطابقـت دارد (  مـا  جیشده است کـه بـا نتـا    گزارش

غشاء و  یچرب ونیداسیموجب پر اکس ياز شور یناش ویداتیاکس

ــ ــتن خاصــ نیاز ب ــذانتخــاب تیرف  جــهیو درنت هشــدآن  يریپ

 شیافـزا  هـا تیـ و الکترول هاونی يبرا یسلول يغشا يرینفوذپذ

تـنش،   طیگزارش کردند تحت شـرا  ام و همکاران. آبراهابدییم

 یسـلول  وارهیـ و د کنـد یمـ  دایـ کـاهش پ  یسـلول  اءغش يداریپا

و  دکنـ یتراوش م طیبه داخل مح یسلول عیو ما شودیم بیتخر

ـ ). در ا1( ابندییم شیافزا هاتینشت الکترول پـژوهش رقـم    نی

شـاخص   زانیـ م نیصفر (شاهد) کمتر يدر سطح شور یسوسک

ــت الکتر ــیولنش ــم زرد   08/20( یت ــان داد و رق ــد) را نش درص

 زانیـ م نیشتریبر متر ب منسیزیدس 12 يدر سطح شور یوانکیا

 يریـ گجهینت توانیم نیچن نیدرصد) را نشان داد؛ بنابرا 36/46(

 جی. نتـا اسـت بـاال   يبه تنش شـور  یکرد که تحمل رقم سوسک

باعـث کـاهش    ينشان داد که تنش شـور  شیآزما نیحاصل از ا

کـاهش   وتر و خشک  کاهش وزن ،ییهوا يهااندام شه،ید ررش

 اهیـ گ يفرانکـو و همکـاران رو   جیکه با نتـا  ؛شد لیمقدار کلروف

 اهیـ گ ،ياو همکاران در کشت گلخانـه  ناپولوسیخربزه و ماروج
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کـاهش   زانیم نیو کمتر نیشتری). ب20 و 7مطابقت دارد ( یطالب

درصـد) و   61/20و  40/76نسبت به شـاهد (  شهیر وزن خشک

بـا   شـه ی. کـاهش وزن ر شـد مشاهده  یو سوسک یدر ارقام گنگ

 لیو کـاهش پتانسـ   یونیـ  تیسم لیدلبه تواندیم يشور شیافزا

 يبـرا  اهیـ گ يتـنش شـور   طیباشد. در شـرا  شهیر هیآب در ناح

مقـدار   شـه یبه داخـل ر  میسد ونی ازحدشیاز ورود ب يریجلوگ

اعـث کـاهش رشـد    امـر ب  نیـ که ا کندیمصرف م يانرژ يادیز

 لیـ کلروف زانیـ شور، کاهش در م طی). در شرا24( شودیم شهیر

 گـر ید ياز سـو  میکلـر و سـد   يهـا ونی یسو و آثار سم کیاز 

 جـه یو درنت شـود یمـ  اهیـ گ يفتوسـنتز  تیباعث اختالل در فعال

ـ تر و خشک گ باعث کاهش در وزن ـ ). در ا21( شـود یمـ  اهی  نی

آب بـرگ در ارقـام سـبز     ینسب يمحتوا زانیم نیباالتر شیآزما

 يسطوح شـور  زانیم شیشد. با افزا اهدهمش یاصفهان و سوسک

آب برگ نسبت بـه شـاهد    ینسب يکاهش محتوا زانیم نیشتریب

کـاهش   زانیـ م نیو کمتـر  یوانکیدرصد) در رقم زرد ا 36/71(

م سبز اصفهان مشـاهده  قدرصد) و در ر 50/28نسبت به شاهد (

 يهـا پیـ در ژنوت یآب نسب يتوادرصد مح زانی. باال بودن مشد

از عوامل کم کننده  یوجود برخ لیدلتواند بهیمتحمل به تنش م

ـ  و هـا بستن روزنـه  قیتلفات آب از طر آب از  ترشـ یجـذب ب  ای

ـ ). دال13باشـد (  شـه یگسترش ر قیطر آب  يکـاهش محتـوا   لی

آب بـرگ کـه    لیبه کاهش پتانسـ  توانیتنش م طیدر شرا ینسب

 زانیـ و م ياروزنـه  تیرژسـانس، هـدا  خود منجر بـه کـاهش تو  

بـا کـاهش    اهیـ گ یطیشـرا  نی. در چنکرداشاره  شود،یم سنتزفتو

  ).14( شودمیکاهش عملکرد مواجه  جهیرشد و درنت

  گیرينتیجه

پژوهش نشان داد کـه بـا اعمـال     نیحاصل از ا جینتا طورکلیبه

شـامل   يرشـد  هـاي غلظت آن، شاخص شیو افزا يتنش شور

آب  ینسـب  يمحتـوا  ،ینگیانس، شـاخص سـبز  فلورسـ  لیکلروف

تر و خشـک   و وزن میبه سد میبرگ و نسبت پتاس میبرگ، پتاس

 دارقام مطالعه شده کاهش و درص یدر تمام شهیو ر ییاندام هوا

 طی. در شـرا افتنـد ی شیبرگ افـزا  میسد ونی زانیو م یونینشت 

ـ فلورسـانس کلروف  زانیم نیشور کمتر  ،ینگیشـاخص سـبز   ل،ی

بـه   میو نسـبت پتاسـ   میپتاسـ  ونیـ غلظت  ،ییاندام هواتر  وزن

 زانیـ م نیو کمتـر  یدر رقم گنگـ  میسد زانیم نیشتریو ب میسد

ــم نیشــتریآب بــرگ و ب ینســب يمحتــوا شــاخص نشــت  زانی

 يمشــاهده شــد. رقــم درگــز یوانکیــدر رقــم زرد ا یتــیلکترولا

 زانیـ م نیشـتر یرا نشـان داد. ب  شـه یر وزن خشک زانیم نیکمتر

و  یدر رقم سوسک شهیر تر و خشک وزن ل،یکلروف فلورسانس

شاخص نشت  زانیم نیو کمتر ینگیشاخص سبز زانیم نیشتریب

مشـاهده شـد. رقـم سـبز اصـفهان       امونـد یدر رقـم د  یتیالکترول

را نشـان   میپتاسـ  ونیغلظت  ییتر اندام هوا وزن زانیم نیشتریب

کـه ارقـام    عنوان کـرد  توانیآمده م دست به جیداد. بر اساس نتا

بر اساس صفات مطالعه شده به دو گـروه حسـاس    یبررس مورد

سـبز   ،یسوسک ،یشدند. ارقام آناناس میتقس يو متحمل به شور

و  یوانکیـ زرد ا ،يدرگـز و ارقام  نتریمتحمل اموندیاصفهان و د

  داده شد. صیتشخ ارقام نتریحساس یگنگ
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Abstract 

To study the response of Iranian melon cultivars to salinity stress a factorial experiment based on RCBD with 3 
replications was conducted. Four salinity treatments (0, 6.6, 8 and 12 dS/m NaCl) and 16 muskmelon 
(Cucumis melo L.) cultivars namely ‘Dargazi’, ‘Khatooni’, Abbas shori’, ‘Chah paliz’, ‘Zard Ivanaki’, ‘Gorgab’, 
‘Gongi’, Saderati’, ‘Dastgerd’, ‘Sabz Isfahan’, ‘Jalali’, Ghasri Mashhad’, Sooski’, ‘Khaghani’, with two imported 
hybrids ‘Annanasi’ and ‘Diamond’ were used. The results showed that along with increasing salinity levels to 6.6, 8, 
and 12ds/m, the highest increase in electrolyte leakage and Na+ concentration (45.35 and 64.48%, respectively) were 
observed in Gongi cultivar, compared with the control. The largest decrease in chlorophyll fluorescence was found to be 
21.95% in Dargazi cultivar. Greenness index, K+ concentration of leaf, K+/N+, fresh weight of shoot and dry weight of 
root were decreased by 52.31, 49.74, 82.19, 75.45, 76%, respectively, in salt stressed Gongi plants. The greatest salt 
induced decreases in RWC (71.36%) and fresh weight of root (60.36%) were observed in Gongi and Zard ivanaki 
cultivars in comparison to the control plants. Cluster analysis divided the examined accessions to 3 groups. Sabz 
Isfahan, Ananasi, Sooski, and Diamond were recognized as salt-tolerant accessions which may contain tolerance genes 
which could be used to develop new modified cultivars with high salinity resistance. Dargazi, Zard ivanaki and Gongi 
were the most sensitive ones to the salinity stress. 
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