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  چکیده

  هاي تجاري و بومی خیار در شرایط پیوند نسـبت بـه مصـرف مقـادیر متفـاوت نیتـروژن در دماهـاي مختلـف ریشـه، ایـن           منظور ارزیابی پایهبه

ـ انجام  1393ال دانشگاه صنعتی اصفهان، در سدانشکده کشاورزي، سال در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی، مدت یکبه پژوهش د. آزمـایش  ش

عنـوان  نیتروژن در محلول غذایی جانسون بـه  %100صورت فاکتوریل، در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار، با تیمارهاي سه سطح نیتروژن (به

  نیتـروژن در محلـول غـذایی برابـر بـا       %50و  رمـوال میلـی  582/7نیتروژن در محلول غذایی برابر با  %75نیتروژن،  رموالمیلی 11/10شاهد برابر با 

هـاي مختلـف   ناحیـه ریشـه) و پایـه    درجه سلسیوس دماي بهینه 25ناحیه ریشه و  درجه سلسیوس دماي کم 15)، دو سطح دما (رموالمیلی 055/5

)، Rcf) (Cucurbita moschata×Cucurbita maxima. cv. Ferro)، کدو حلوایی هیبریـد رقـم فـرو Lagenaria siceraria)(Rls   )شامل کدو قلیانی (

) و خیـار بـومی اصـفهان    Rcm)(C. moschata cv. Sari)، کـدو حلـوایی تـوده سـاري C. moschata cv. Babol) (Rsb    )کدو حلوایی توده بابل (

)Cucumis sativus cv. Isfahan) (Res) و شاهد خیار غیرپیوندي (Cucumis sativus cv. DavosII) (Rn  نشـان داد کـه بیشـترین    ) انجام شد. نتـایج

و پایه ساري بیشترین وزن خشـک شاخسـاره را داشـت. اثـر      استقلیانی  اندام هوایی و ریشه و همچنین وزن خشک ریشه متعلق به پایه وزن تازه

مـاي کـم ناحیـه    و خشک شاخساره ایجاد کرد. اثر د وزن تازهتنش دماي ریشه بر رشد شاخساره بیش از تنش نیتروژن بود و کاهش بیشتري را در 

هاي کدو حلـوایی  رسد که پایههاي ساري، قلیانی، اصفهان و غیرپیوندي داشت. به نظر میریشه نسبت به میزان نیتروژن تأثیر بیشتري بر فتوسنتز پایه

ش دمایی داشته و پایـه کـدو   ها توانایی حفظ رشد و شرایط فیزیولوژیک خیار را در تنش نیتروژن بیش از تنتوده ساري و قلیانی نسبت به سایر پایه

مقایسه دو تنش (میزان نیتروژن و تنش دماي ریشـه   بار کل، ریشه فراهم ساخت. دحلوایی هیبرید رقم فرو بهترین شرایط رشد را در تنش دمایی کم

 .پیوند در تنظیم رشد)، سطوح مختلف نیتروژن کاراتر از تنش دمایی عمل کردند

  
  

  کدو حلوایی، کدو قلیانیخیار، فتوسنتز،  کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

ي فراینـدها  در راتییـ تغی برخـ  جـاد یا سـبب  نامناسبي دماها

ی میآنز راتییتغ ،کمي دما طیشرا تحت. وندشیم اهیگ کیمتابول

ي فرایندها سرعت شدن نامتعادل سبب که شودیم جادیا اهیگ در

ـ ا برعالوه). 37( شودیم اهیگ در کیمتابول  از کمتـر ي دماهـا  ن،ی

 ونی جذب فتوسنتز، مانند ولوژیکیزیفي هایژگیو ،مطلوب حد

). برخـی  21( دنـ دهیم قرار تأثیر تحت رایی ایتوکندریم تنفس و

ــزارش ــاز گ ــه اثر ي اه ــوط ب ــمرب ــد از  ياه ــر رش ــروژن ب  نیت

  
  

  گروه باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان .1
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توانند می 3NO- منابع ،اوالً. هاي مختلف گزارش شده استجنبه

بر اسید جیببرلیک و متابولیسم جیبرلین بـا القـاي طویـل شـدن     

جایگزینی  ،ثانیاً .)13( سلولی و افزایش رشد رویشی اثر گذارند

ــا 3NO- بخشــی از غلظــت + ب
4NH  ــه    )30(و اســیدهاي آمین

نیتـروژن   رشد گیاه و متابولیسـم  براوتی طور متفاین ترکیبات به

گذارند؛ افزایش آمونیوم باعث کاهش سرعت رشد گیاه تأثیر می

 همین ترتیب، گزارش شده که هنگامی کـه نسـبت  بهه است. شد

+ 
4NH   یابـد، رشـد کـاهش    در محلول مواد مغذي افـزایش مـی

  .)5( یابدمی

ـ پا نیاول ،1970 سال در هـاي  ). پایـه 4( شـد ی معرفـ  اریـ خ هی

جذب متفاوت  تواناییهاي مختلف ریشه و مختلف داراي سیستم

. )39( تواننـد باعـث افـزایش رشـد رویشـی شـوند      هستند و مـی 

  هـا سـبب رشـد بیشـتر     ) پایه29براساس گزارش لی و همکاران (

ــق روش  ــاه از طری ــی  گی ــاي مختلف ــده ــذب   مانن ــزایش ج   اف

). 29دند (هـا شـ  مواد مغذي، وضـعیت هورمـونی و رشـد ریشـه    

) Cucurbita ficifolia Bouch( کـدوي بـرگ انجیـري    هـاي پایـه 

عنوان پایه براي خیار اسـتفاده  اولین بار به .Sicyos angulatus Lو

ي دمـا  در که است انییکدو گونه تنها ،يریانج گبري کدو .شدند

 هـاي پـژوهش ). 34 و 29 ،26( کنـد یم رشد سلسیوس درجه 15

 وی شـ یرو رشد بهبود سبب هیپا دو نیا که دهدیم نشان گوناگون

 و 34 ،10( وندشـ یمـ یی دمـا  نامطلوب طیشرا تحت یبارده زود

 8ي دمـا  در افتـه ی رشـد  اهـان یگ دری مشابه جینتا ،نیهمچن). 36

 کـه  شـده  مشـاهده  راًیاخ). 3( ه استآمد دستبه سلسیوس درجه

 محلـول  در کـه  .C. moschata Douchي رو شده وندیپي ارهایخ

 تنش طیشرا تحت افته،ی رشد سلسیوس درجه 30ي دما بایی غذا

ـ ناح کمي دما). 31( داشتند راي بهتر رشد  بهبـود  سـبب  شـه یر هی

 ،کـم ي دمـا  تحـت  شـه یر عملکـرد . شودیم اهیگ عملکرد و رشد

تیفعال ،ریشه یکیدرولیه تیهدا وي اشهیر فشار آب، رويگران

 رای اهیـ گ يهـا هورموني باال به رو انتقال و دیتول ک،یمتابولي ها

 ،5برابـر   pH در رشـد  - دیاسـ  هینظر براساس). 28( دهدیم رییتغ

ATPase-+H و شـود یم فعال +H ـ د ،نیبنـابرا  .شـود یمـ  آزاد  وارهی

3NO- در کاهو، با کاهشگزارش شده که  .ابدییم گسترشی سلول

 +و 
4NH  برعالوه .)5( یابدرشد کاهش می غذایی،در محلول مواد 

 درکـه   کـرد  گـزارش ) 11( لیـ د ،يظاهر هايویژگی نظر از ،نیا

 ،سلســیوس درجــه 25 بــه نســبت ،سلســیوس درجــه 15ي دمــا

ي محدودتري هاریشه و تریچرم تر،میضخ سبزتر، کاهو هايبرگ

 ماننـد  ییهـا نهورمـو  توسـط  ATPase-+H تیفعال. کندیم جادیا

  ).33( شودیم کیتحر دما مانندی طیمح عوامل و نیاکس

 دری قـات یتحقهـاي انـدکی   پژوهش ذکرشده، البمط به توجه با

 .دارد وجـود  اریخ رشد بر تنش طیشرا دري تجاري هاهیپا اثر مورد

 سـطوح  در تروژنین جذب راتییتغ به هاپژوهش نیا از کدامچیه اما

 از هـدف  ،لذا .است نپرداخته ،خاك بدون طیمح در ویژهبه ،مختلف

 اریـ خ رشـد  دری بـوم  و متـداول ي هـا هیپا اثری بررس ،شیآزما نیا

  .است شهیري دما دو در تروژنین مختلف سطوح دري اگلخانه

  

  هاروش و مواد

 دانشـگاه  ،يکشـاورز  دانشـکده ی پژوهشـ  گلخانه در پژوهش نیا

ـ  آزمـایش . شـد  انجـام  1393 بهار در ،اصفهانی صنعت  صـورت هب

 رفتیپذ انجام تکرار سه بای تصادف کامالً طرح قالب در فاکتوریل

 در تـروژن ین %100( تـروژن ین سطح سه شامل مارهایت. )1ل (جدو

 رمـوال میلـی  11/10 با برابر شاهد عنوانهب جانسونیی غذا محلول

 رموالمیلی 582/7 با برابریی غذا محلول در تروژنین %75 تروژن،ین

 دو ،)رمـوال میلـی  055/5 با برابریی غذا محلول در تروژنین %50 و

 درجـه  25 و شهیر هیناح کمي دما وسسلسی درجه 15( دما سطح

ـ پا و) شهیر هیناح بهینهي دما سلسیوس ـ قل کـدو  شـامل  هـا هی ی انی

Lagenaria siceraria )Rls(، فــرو رقــم دیــبریهحلــوایی  کــدو 

)Cucurbita moschata × Cucurbita maxima. cv. Ferro (

)Rcf(، ــوا کــدو ــوده ییحل ــل ت ) C. moschata cv. Babol( باب

)Rsb(، يسار توده ییلواکدوح )C. moschata cv. Sari ()Rcm (

 و )Cucumis sativus cv. Isfahan( )Res( اصـفهان ی بوم اریخ و

 )Cucumis sativus cv. DavosII( )Rnي (ونـد یرپیغ اریـ خ شاهد

) کـا یآمر آزگرو داووس بذر دیتول شرکت( داووس بذر .شد وندیپ

 منـاطق  شـتر یب در. اسـت  بازار در موجودي بذرها نیتربمرغو از



  ... کارايي فيزيولوژيک خيارهاي پيوندي بر اساس نوع پايه، دماي محيط ريشه

        

25 

 . محلول غذایی جانسون 1جدول 

75% 

)ppm( 

50% 

)ppm( 

  غلظت نهایی

 )ppm( 
 عناصر

لیتر محلول پایه میلی

  در لیتر محلول نهایی

  غلظت محلول پایه 

)g/l( 

  غلظت محلول 

 )M( 

وزن 

 مولکولی
 ترکیبات

168 112 224 N 6/0  101/10 1/0 101/10  3KNO  

176/25 117/5 235 K 4/0  236/16 1/0 236/16  O2H4.2)3Ca(NO  

120 80 160 Ca 2/0  115/08 1/0 115/08  4PO2H4NH  

62 62 62 P 1/0  246/49 1/0 246/49  O2H7.4MgSO  

32 32 32 S      

24 24 24 Mg   mM   

1/77 1/77 1/77 Cl 1/0  3/72 50 74/55  KCl  

0/27 0/27 0/27 B 1/0  1/54 25 61/84  3BO3H  

0/11 0/11 0/11 Mn 1/0  0/33 2/0 169/01  O2.H4MnSO  

0/13 0/13 0/13 Zn 1/0  0/57 2/0 287/55  O2H7.4ZnSO  

0/03 0/03 0/03 Cu 1/0  0/12 0/5 249/71  O2H5.4CuSO  

0/05 0/05 0/05 Mo 1/0  0/081 0/5 161/97  4MoO2H  

2/80 2/80 2/80 Fe 1/0  21/53 50 346/08  Fe-EDTA  

 هاي کلرید آنها تنظیم شد.تغییرات عناصر پتاسیم و کلسیم توسط نمک

  

ـ تولي برا ،ياگلخانه خارج وي اگلخانه طیشرا در ،کشور  اریـ خ دی

ـ ا از حاصـل ي ارهـا یخ. کننـد یم استفاده رقم نیا از  بـذر  نـوع  نی

 بـوده  میعقي هاهسته نیهمچن و کم قطر با همراه ادیز طولي دارا

 .استبهینه  محصول کی بارز هايویژگی از که

ی بـوم  وي سار بابل، فرو، ،یانیقلی (بومي هاهیپاي بذرها ابتدا

 و کاشـته ) 50:50( تیپرال و تیکوکوپ ازی مخلوط در را) اصفهان

 آنهاي رو دند،یرسی قیحق برگ کی مرحله به هابوته نکهیا از پس

 از پـس . گرفـت  انجـام ي احفـره  روشبه DavosII اریخ وندكیپ

ـ پرال و تیکوکوپ بستر به اهانیگ همه وند،یپ اتیعمل امانج  بـا  تی

ـ  داخل در وشده  منتقل 1 به 1ی حجم نسبت ـ تار اتاقـک  کی  کی

 داده قـرار   سلسیوس درجه 26- 25 يدما و %99ی نسب رطوبت با

ي دمـا  و %95ی نسـب  رطوبـت  بـا  تونلینیم کی به سپس و شدند

 مـدت بـه ي وندیپ يهاهبوت. افتندی انتقال سلسیوس درجه 27 - 29

 يسـاز ممقـاو  عمـل  سـپس  و گرفتنـد  قرار طیمح نیا در روز 10

 در گلخانه، دري وندیپ اهانیگ. دش اعمال آنهاي رو روز 5 مدتبه

 و شدند داده قرار %65 ینسب رطوبت و سلسیوس درجه 25ي دما

ـ  آبیاري براساس نیاز گیاه انجام گرفـت.   اهـان یگ ،بعـد  هفتـه  کی

 )25( جانسـون یی غـذا  محلـول ي حـاو  کشتآب طیمح بهي وندیپ

 درصـد  100 و 75 ،50 يهاغلظت با تروژنین ماریت وانتقال یافتند 

  . شد اعمالمحلول غذایی جانسون  تروژنین

 کیدروپونیـ ه ظـروف  ،شهیریی دما هايماریت اعمال براي

 قـرار  سلسـیوس  درجـه  25 و 15ي دماها بای آبي هاحمام در

هـا از محـیط   هفته، بوتـه  6پس از در انتهاي آزمایش، . گرفتند

خوبی در آب شسته شد. بـا  کشت بیرون آورده و ریشه آنها به

کمک اسکارپل از محل طوقه ریشه و بخش هوایی از هم جدا 

شد. سپس بخش هوایی و ریشـه را بـه صـورت جداگانـه بـا      

زن خشک ودن آوردست ترازوي دیجیتال وزن کرده و براي به

ر بخش را جداگانه در پاکت گذاشته ها، هبخش هوایی و ریشه

 48خشـک کـرده و پـس از     درجه سلسـیوس)  70و در آون (

ـ ن شهیر حجم .ساعت توزین شد  مـدرج  اسـتوانه  کمـک  بـا  زی

ـ نما کـه  ،برگی نگیسبز شاخص. شدي ریگاندازه ـ م انگری  زانی

 )SPAD( سـنج لیـ کلروف دسـتگاه  توسـط  ،است برگ لیکلروف
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  رشد يهاشاخص بر دما تأثیرمیانگین مقایسه  .2 جدول

  شهیر حجم

)/plant3cm(  

  شهیر خشک وزن

)g/plant( 

  شهیر وزن تازه

)g/plant( 

  شاخساره خشک وزن

)g/plant( 

  شاخساره وزن تازه

)g/plant( 

  دما

)C( 

0/93a 0/04a 0/63a 0/6a 2/48a 25 

0/56b 0/02b 0/28b 0/49b 1/83b 15 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا متفاوت فوحر باي هانیانگیمدر هر ستون، 

  

  نیپرول وي فتوسنتز يهاشاخص بر دما تأثیرمقایسه میانگین  .3 جدول

نیپرول  

(µg/mg FW)  

  ینگیسبز شاخص

(SPAD)  

  ياروزنه تیهدا

(mmol H2O/m2s) 

   2COاي هروزن ریزغلظت 

(µmol/mol) 

 تعرق

(mmol H2O/m2s) 

 فتوسنتز

(µmol CO2/m
2s) 

  دما

(C) 

0/001b 4/75a 0/07a 270/94b 3/13a 8/28a 25 

0/06a 4/76a 0/06b 305/48a 1/31b 5/94b 15 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا متفاوت فوحر باي هانیانگیمدر هر ستون، 

  

 رايب .شدي ریگاندازه) ژاپن نولتا،یم شرکت ساخت 502 مدل(

 کرومـول یم( بـرگ  سـطح  واحـد  در فتوسنتز زانیمي ریگاندازه

 2COـ ثان در مترمربعي (اروزنه مقاومت ،)هیثان بر مترمربع بر  هی

 غلظـت  و) هیثان بر مترمربع بر مولمیلی( تعرق زانیم ،)مول در

 2COکامالًی انیم يهابرگ) مول بر کرومولیمي (اروزنه درون 

 پرتابل دستگاه کمک با وشده  نتخابا ماریت هر افته ازیتوسعه

ـ ا کور،يال شرکت( فتوسنتز سنجش  در) کـا یآمر متحـده  االتی

ــاعت ــبح 11 س ــور شــدت در و ص  1400- 1200 معــادل ن

 تکرار سه با هايریگاندازه هیثان بر مترمربع بر فوتون کرومولیم

ـ ثان 30 هاداده. شد انجام صفت هري برا  دادن قـرار  از پـس  هی

به ،نیهمچن. )12و  1( شد ثبت دستگاه حفظهم داخل در برگ

. شد استفاده) 6( تزیب روش از ،نیپرول زانیمي ریگاندازه منظور

 افـزار نرم کمکبه صفت هر به مربوط هايداده واریانس تجزیه

 4 نسـخه   Statistixافـزار  و نـرم  SAS آماري پردازش سیستم

 .شـد  تفادهاسـ  Excel افزارمنر از هاشکل رسم براي. شد انجام

  هادادهبراي کاهش واریانس برخی  هادادهآزمون نرمال کردن 

 افـزار نرملگاریتم با  صورتبهپیش از آنالیز  آنهاي سازنرمالو 

Statistix .صورت گرفت  

  جینتا

 خشـک  و وزن تـازه  نیشـتر یب کـه  داد نشـان  ساده ج اثرهايینتا

 درجـه  25ي دمـا  در شـه یر حجم نیهمچن و شهیر و شاخساره

  ).2 جدول( شد حاصل سلسیوس

ي فاکتورهــا بــر شــهیرمحــیط ي دمــا ســاده ياهــاثر جینتــا

 تیهـدا  و تعرق فتوسنتز، زانیم نیشتریب که داد نشاني فتوسنتز

 در .شـد  مشـاهده  سلسـیوس  درجه 25یی دما ماریت دري اروزنه

 نیپـرول  و روزنـه  داخل کربن دیاکسيد زانیم نیشتریب کهی حال

 تـأثیر یی دمـا  مـار یت و آمد دستبه لسیوسس درجه 15ي دما در

  ).3 جدول( نداشتی نگیسبز شاخص بري داریمعن

 تـروژن ین ماریت در شهیر حجم و شاخساره خشک وزن نیشتریب

ي داریمعن تأثیر تروژنیني مارهایت کهی درحال .شد مشاهده 75%

 ندنداشــت شــهیر خشــک و وزن تــازه شاخســاره، وزن تــازه بــر

  ).4 جدول(

 تیهدا تعرق، فتوسنتز، زانیم نیشتریب سبب %75 تروژنین ماریت

 روزنـه  داخـل  کربن دیاکسيدغلظت  و لیکلروف شاخص ،ياروزنه

 .آمـد  دسـت بـه  50 تـروژن ین مـار یت در نیپـرول  زانیـ م نیکمتر. شد

ــال ــهی درح ــ ک ــاریت دو نیب ــروژنین م ــر 100 و 75 ت ــم از نظ  زانی
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  رشد يهاشاخص بر تروژنین تأثیرمقایسه میانگین  .4 جدول

 شهیر حجم

)/plant3cm(  

  شهیر خشک وزن

)g/plant( 

  شهیر وزن تازه

)g/plant( 

  شاخساره خشک وزن

)g/plant( 

  شاخساره وزن تازه

)g/plant( 
  تروژنین

0/75ab 0/03a 0/48a 0/55ab 2/06a N 100 

0/83a 0/04a 0/48a 0/58a 2/41a N 75 

0/65b 0/03a 0/41a 0/51b 1/99a N 50 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیمدر هر ستون، 

N 100 :11/10، N 75 :582/7، N 50 :055/5 جانسونیی غذا محلول در تروژنین موالرمیلی 

  

  نیپرول وي فتوسنتز يهاشاخص بر تروژنین تأثیرمقایسه میانگین  .5 جدول

نیپرول  

(µg/mg FW)  

  ینگیسبز شاخص

(SPAD)  

  ياروزنه تیهدا

(mmol H2O/m2s) 

 2CO اي هروزن ریزغلظت 

(µmol/mol) 

 تعرق

(mmol H2O/m2s) 

 فتوسنتز

(µmol CO2/m
2s) 

 تروژنین

0/01a 4/22b 0/07b 312/39a 3/08b 5/84b N 100 

0/01a 5/14a 0/08a 266/56b 3/34a 8/98a N 75 

0/001b 4/9a 0/06c 297/69a 2/94b 6/51b N 50 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیمدر هر ستون، 

N 100 :11/10، N 75 :582/7، N 50 :055/5 جانسونیی غذا محلول در تروژنین موالرمیلی  

  

  درش يهاشاخص بر هیپا تأثیرمقایسه میانگین  .6 جدول

 شهیر حجم

)/plant3cm(  

  شهیر خشک وزن

)g/plant( 

  شهیر تروزن

)g/plant( 

  شاخساره خشک وزن

)g/plant( 

  شاخساره تروزن

)g/plant( 
  هیپا

0/41c 0/025d 0/45b 0/31d 1/84a يوندیرپیغ 

0/58bc 0/02bcd 0/38bc 0/59c 2/11a بابل 

0/76b 0/03bc 0/38bc 0/66b 2/17a فهاناص 

1/55a 0/07a 0/96a 0/59bc 2/46a یانیقل 

0/59bc 0/04b 0/23c 0/81a 2/18a يسار 

0/58bc 0/02d 0/35bc 0/34d 2/16a فرو 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیمدر هر ستون، 

  

 ).5 جدول( نشد دهمشاهي داریمعن تفاوت نیپرول

ـ ا انگریـ بي رشد هايویژگی بر هیپا نوع ساده ياهاثر جینتا  نی

 و وزن تـازه  نیشتریب هاهیپا ریسا نیب دری انیقل هیپا که بود مطلب

 خشـک  وزن زانیـ م نیشـتر یب و بـود  دارا را شهیر حجم و خشک

 از نظـر  هـا هیپا نیب کهی درحال .بودي سار هیپا به متعلق شاخساره

  ).6 جدول( نشد مشاهدهي داریمعن تفاوت شاخساره وزن تازه

 جـدول  دري فتوسـنتز  هـاي ویژگی بر هیپا نوع ساده ياهاثر

 ،ینگیسـبز  شـاخص  زانیـ م نیشـتر یب ه است.شد داده نشان )7(
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  نیپرول وي فتوسنتز يهاشاخص بر هیپا تأثیرمقایسه میانگین  .7 جدول

نیپرول  

(µg/mg FW)  

  ینگیسبز شاخص

(SPAD)  

  ياروزنه تیهدا

(mmol H2O/m2s) 

 ریزغلظت 

 2CO اي هروزن

(µmol/mol) 

 تعرق

(mmol H2O/m2s) 

 فتوسنتز

(µmol CO2/m
2s) 

 هیپا

0/0085e 6/22a 0/01a 335/28a 3/55a 7/45ab يوندیرپیغ 

0/0098b 4/18b 0/08ab 291/22bc 3/19bc 7/75a بابل 

0/0092c 4/6b 0/07bc 266/39c 2/92cd 7/73a ناصفها 

0/0089d 4/19b 0/08ab 317/56ab 3/27ab 7ab یانیقل 

0/0137a 4/9b 0/06c 273/33c 2/97b-d 6/47ab يسار 

0/0095b 4/43b 0/05d 279/5c 2/82d 6/15b فرو 

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیمدر هر ستون، 

  

  
   کهیی هانیانگیم؛ ینگیسبز شاخص بر تروژنین مختلف سطوح و هیپا اثرمتقابلکنش مقایسه میانگین برهم .1 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در

  

 ورق تعـ  روزنـه  داخل کربن دیاکسيدغلظت  ،ياروزنه تیهدا

ـ . آمـد  دستبهي وندیرپیغ هیپا در ـ پا ،نیهمچن  سـبب ي سـار  هی

 هـم  فتوسـنتز  زانیـ م نیشتریب و شد نیپرول زانیم نیشتریب دیتول

  ).7 جدول( شد مشاهده اصفهان و بابل هايهیپا در

  

ـ پا نـوع  و تروژنین مختلف سطوح کنشبرهم  بـر ي ونـد یپ هی

  شدهي ریگاندازه صفات

 تـروژن ین وي وندیپ ریغ هیپا که داد شانن تروژنین و هیپا کنشبرهم

  ).1 شکل( بود دارا رای نگیسبز شاخص زانیم نیشتریب 75%

 نشان شهیري رشد هايشاخص بر تروژنین و هیپا کنشبرهم

ي برای کسانی روند شهیر خشک و وزن تازه شه،یر حجم که داد

 را مقـدار  نیشتریب صفت سه هر هیپا نیا در و داشتهی انیقل هیپا

 تـروژن ین سطح در مقدار نیشتریب و ندداشت گرید صفات نیب در

. نداشـت ی تفاوت %50 تروژنین باي آمار نظر از اگرچه ؛بود 75%

 در امـا  .افتی کاهش شهیر راتییتغ ،%100 تا تروژنین شیافزا با

  ).2 شکل( بود هاهیپا ریسا از شیبی انیقل هیپا

 بخـش  يرشـد  هـاي شـاخص  بـر  تروژنین و هیپا کنشبرهم

ر د سـاقه  وزن تـازه . اسـت  شـده  داده نشان )3( شکل دریی هوا

 دري سار هیپا در و %75 تروژنین سطح دری انیقل و فرو هايپایه

 بـا ي داریمعن تفاوت ،اگرچه ؛بود مقدار نیشتریب %100 تروژنین

 وندیپ انجام با شاخساره خشک وزن. نداشت مارهایت ازي اریبس

 در ونـد یپ بـدون  هیپا به نسبتي سار وی انیقل بابل، يهاهیپا در
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   کهیی هانیانگیم؛ شهیر حجم )ج و شهیر خشک وزن )ب شه،یر وزن تازه) الف :بر تروژنین مختلف سطوح و هیپا کنشبرهم .2 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا ندهست متفاوت حرف کی در

  

 
   کهیی هانیانگیم؛ شاخساره خشک وزن )ب و شاخساره وزن تازه )الف :بر تروژنین مختلف سطوح و هیپا کنشبرهم .3 شکل

 هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن وتتفاي دارا هستند متفاوت حرف کی در
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 )د واي هروزن ریز کربن دیاکسيدلظت غ )د و ياروزنه تیهدا )ج تعرق، )ب فتوسنتز، )الف :بر تروژنین مختلف سطوح و هیپا متقابل اثر .4 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیم؛ ايهروزن ریز کربن دیاکسيدغلظت 

  

 بـا  فرو هیپا در و داشتي داریمعن شیافزا تروژنین سطوح هیکل

 خشـک  وزن بـر  ونـد یپ تـأثیر . نداشـت ي داریمعن تفاوت شاهد

 شاخساره خشک وزن نیشتریب .بود وزن تازه از شتریب شاخساره

 .شد مشاهدهي سار هیپا در

 که داد نشان فتوسنتز بر شهیر طیمح تروژنین و هیپا کنشبرهم

ـ پا هیـ کل در %75 تروژنین سطح در فتوسنتز زانیم ي ونـد یپي هـا هی

 و %50 وژنتـر ین و داشـت  شیافزا تروژنین گرید سطوح به نسبت

ـ ا هرچنـد  ؛شـد  فتوسـنتز  کـاهش  باعـث  هاهیپا همه در 100%  نی

 هیپا و تروژنین کنشبرهم .نبود داریمعن هاهیپا ازی برخ در کاهش

 و بابـل  ،يونـد یرپیغ هايهیپا در تعرق زانیم که داد نشان تعرق بر

ـ پا در ویافتـه   کاهش تروژنین شیافزا با اصفهان  اصـفهان،  هـاي هی

ي اروزنـه  داخل کربن دیاکسيد زانیم .افتی شیزااف بابل وی انیقل

ـ قل و اصفهان بابل، ،يوندیرپیغي هاهیپا در تروژنین شیافزا با ی انی

 تـروژن ین شیافـزا  بـا  .افـت ی شیافزاي سار هیپا در ویافته  کاهش

 و اصـفهان  بابـل،  ،يونـد یرپیغي هاهیپا دري اروزنه تیهدا زانیم

  ).4 شکل( افتی شیافزای انیقل وي سار در و یافته شکاه فرو

ـ م کـه  داد نشـان  نیپـرول  بـر  تـروژن ین و هیپا کنشبرهم  زانی

 ریسـا  درو یافته  شکاهي سار هیپا در تروژنین شیافزا با نیپرول

  ).5 شکل( نداشتي داریمعن تفاوت هاپایه

  

 شدهي ریگاندازه صفات بر شهیري دما و هیپا نوع کنشبرهم

 در شـه یر هـاي شـاخص  بـر  شهیري دما و هیپا نوع کنشبرهم

 در شـه یر حجـم  ،دمـا  کـاهش  با که داد نشان )الف - 6( شکل

 در ویافـت   کاهشی انیقل و اصفهان بابل، ،يوندیرپیغي هاهیپا
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  ؛ نیپرول زانیم بر تروژنین مختلف سطوح و هیپا کنشبرهم .5 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیم

  

 
  ؛ شهیر حجم )ج و شهیر خشک وزن )ب شه،یر وزن تازه )الف :بر مختلفي دماها و هیپا کنشبرهم .6 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیم

  

ـ  رییـ تغي سـار  و فـرو ي هاهیپا  و تـر وزن. نداشـت ي داریمعن

 تحـت  مختلـف ي هـا هیپا دری مشابه نسبتاً روند شهیر خشک

ـ پا هیکل در که يطورهب .داشت شهیر کمي دما تنش تأثیر  هـا هی

وزن  نیشـتر یب و افتی کاهش دما کاهش با خشک و وزن تازه

 در و داشـت  را بهینـه  طیشـرا  دری انیقل هیپا در خشک و تازه

 وزن تازه ،مشابه یتوضع در هاهیپا ریسا به نسبت تنش طیشرا
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   در کهیی هانیانگیم؛ شاخساره خشک وزن بر مختلفي دماها و هیپا کنشبرهم .7 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند تمتفاو حرف کی

  

  ).6 شکل( داشتي شتریب خشک و

 دمـا  دو هر دري سار هیپا در شاخساره خشک وزن نیشتریب

ـ پا در نیکمتر و  وزن کـاهش . بـود  کـم ي دمـا  تـنش  در فـرو  هی

 و) درصـد  63/55( نیشـتر یب فرو هیپا در دما تنش اثر در خشک

 ).7 شکل( بود) درصد 92/8( نیکمتري ارس هیپا در

 ،شـه یري دما کاهش با که داد نشان هیپا نوع و شهیري دما اثر

ـ پا در ویافت  کاهش هاهیپا هیکل در فتوسنتز زانیم  و بابـل  هـاي هی

 و تعرق زانیم ،شهیري دما کاهش با. نداشتي داریمعن رییتغ فرو

یافـت   کـاهش  لباب هیپا دري اروزنه داخل کربن دیاکسيدغلظت 

 کربن دیاکسيد زانیم و نداشتي داریمعن رییتغ هاهیپا ریسا در و

ـ تغ هاهیپا ریسا در ویافته  شیافزاي سار هیپا دري اروزنه داخل  ریی

 ویافتـه   کـاهش  بابـل  هیپا دري اروزنه تیهدا. نداشتي داریمعن

 کـربن  دیاکسـ يدغلظـت   جینتا با که داشت شیافزاي سار هیپا در

  ).8 شکل( همخوانی داردي اروزنه داخل

 در وداشـت   شیافزا کمي دما وي سار هیپا در نیپرول زانیم

 نیپـرول  زانیـ م دري ریچشـمگ  راتییتغیی دما تنش هاهیپا ریسا

  ).9 شکل( نکرد جادیا

  

  بحث

 عوامـل  نیتـر مهـم  از ییغـذا  مـواد  کمبـود  و نامناسـب  يدماها

 اسـت  ییایجغراف مختلف مناطق در اهانیگ گسترش محدودکننده

 هـا، شـه یر ،ییهـوا  بخـش  رشـد  کـاهش  سـبب  کمي دما). 16(

ي هـا دانهال در ولوژیکیزیفي فرایندهااز  گریدی برخ و فتوسنتز

 در شیافـزا  قیـ طر از ،وندیپ گر،یدي سو از). 27( شودیم اریخ

 اهیـ گ گسترده ايشهیر ستمیس توسطیی غذا عناصر و آب جذب

 ،)9( یداخلـ  رشـد ي هـا کننـده میتنظـ  دیتول شیافزا و) 31( هیپا

 بـه  مقاومـت  شیافـزا  ،)38( خـاك  کـم ي دمـا  به مقاومت سبب

 هـا يماریب و آفات به مقاومت شیافزا و) 22 و 21 ،17( يشور

 رشـد  شیافزا باعث کمي دماها به مقاومي هاهیپا). 28( شودیم

ـ مع. شـوند یم اریخ عملکرد و ـ پا نشیگـز  اری  بـه  مقـاوم ي هـا هی

. اسـت ی سـلول  يغشـا  در موجودي دهایپیل تتفاو کم،ي دماها

ـ تغ بلـوري  حالـت  بـه  تیالیس حالت از غشا آن در کهیی دما  ریی

 بـه  حسـاس  اهانیگ. است مشهور انتقالي دما به دهدیمحالت 

 و دارنـد  اشـباع  چـرب ي دهایاسـ ي شـتر یب مقـدار  معموالً سرما

 گـر، ید طـرف  از. )19( اسـت زیـاد   زین آنها انتقالي دما نیبنابرا

 چـرب ي دهایاسـ ي ادیـ ز ریمقادي دارا سرما به مقاومي هاهگون

 ،نیهمچن. هستند برخورداری کم انتقالي دما از و بوده راشباعیغ

 زین کمي دماها معرض دري هاشهیري غشاها در نامبردهي اثرها

  ).3( است شده مشاهده

 شـدت بـه  که استي فتوسنتزي فرایندها نیترمهم از ،تعرق

 کـم  غلظـت  در و ردیـ گیم قرار دسترس رد تروژنین تأثیر تحت

ـ مبـه  بسـته . بـد ایمی کاهش غالت در تعرق شدت ،تروژنین  زانی
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؛ ياروزنه ریز کربن دیاکسيدغلظت  )د و ايهروزن تیهدا )ج تعرق، )ب فتوسنتز، )الف :بر مختلفي دماها و هیپا کنشبرهم .8 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در کهیی هانیانگیم

  

 
   که ییهانیانگیم؛ نیپرول زانیم بر مختلفي دماها و هیپا کنشبرهم .9 شکل

  هستند. LSD آزمون اساس بر %5 سطح در داریمعن تفاوتي دارا هستند متفاوت حرف کی در
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 اهانیگ در تواندیم تعرق شدت ،تنش طیشرا از اهیگي ریتأثیرپذ

ی حـاک  هـا گزارشی برخ). 12( باشد متفاوت گریکدی با مختلف

 توانـد یم تنش طیشرا تحت تعرق شدت شیافزا که است آن از

 باشـد  کیمتابولي هاچرخهي بقا حفظي برا اهیگ تالش ازی ناش

ـ ناح در ویـژه هب کم،ي دما). 20( ـ م ،شـه یر هی  را آب جـذب  زانی

 برگ سطح از تعرق کاهش سبب موضوع نیا که کندیم محدود

 دیخورشـ  نـور  تابش علتبه برگ سطحي دما ،جهیدرنت .شودیم

ـ  کـه  داد نشـان  حاضـر  پـژوهش  جینتـا ). 18( ابدییم شیافزا  اب

  .یافت کاهش بابل هیپا در تعرق زانیم ،شهیرناحیه ي دما کاهش

 طیشـرا  تحت هاشهیر رشد تیمحدود عوامل از گریدی کی

 انـد دانسـته  هاشهیر کمتر دیتول جهینت در و تنفس کاهش را تنش

ــا مشــابه). 6( ــه جینت ــگ دو هــر از آمــده دســتب  ازی برخــ ،اهی

 مخرب ياهاثر کاهش در را شهیر هیناح در زیادي دما هاگزارش

 از). 15و  14( انددانسته مؤثری خشک تنش ویی غذا مواد کمبود

ـ ناحي دما شیافزا دیمف هاياثر گرید  مصـرف  کـاهش  ،شـه یر هی

 جینتا همانند). 24( استي ریسردس مناطقي هاگلخانه دري انرژ

 وزن از ،دما کاهش با که هشد مشاهده ،درختان در آمده دستبه

 مـدت ي بـرا  اهـان یگ کـه ی درصـورت  و شـود یم کاسته هاشهیر

 حسـاس  اهـان یگ شـه یر رندیگ قرار کمي دما معرض دری طوالن

  ).30( بود نخواهدی ابیباز به قادر

ـ تغ سـه یمقا با  مختلـف  سـطوح  در فتوسـنتز  و شـه یر راتیی

 تحـت  شاخسـاره  رشـد  بـر  فتوسـنتز  اثر رسدیم نظربه ،تروژنین

 يهـا گزارش اگرچه .تاس بوده شهیر از مؤثرتر مختلفي هاهیپا

 رشد جهیدرنت و جذب شیافزا در شهیر مثبت اثر بری مبني ادیز

یی کـارا  تـروژن ین مختلف سطوح در اثر نیا اما ،دارد وجود اهیگ

 سـتم یس بـا  تعامـل ي داراي ونـد یپي هـا دانهـال . نـدارد ی چندان

 منتقـل  دیـ جد اهیـ گ بـه  هیپاي هایژگیو که هستند هیپا ايریشه

 ،باشـد  سـرما  تحملی ژگیوي دارا هیپا اگر ،مثال طوربه .شودمی

 و بهتـر  رشـد  سـبب  و گذاشته تأثیر وندكیپ رشد بری ژگیو نیا

بـه   تـوان یمـ  ونـدك یپ بر هیپا هاياثر از. شودیم شتریب عملکرد

و  هـا يمـار یب و آفـات  به مقاومت رشد، عادت و اندازه بر تأثیر

  ).32و  12، 7( کرد اشاره گرما و سرماي هاتنش

ـ پا در فتوسـنتز  کاهشکه  رسدیم نظرهب ي ونـد یرپیغي هـا هی

 باشـد  دسترس در کربن دیاکسيد کاهش علتبه اصفهان و بابل

 کاهش در يارروزنهیغ و متفاوت سمیمکان ،یانیقلي هاهیپا در و

 کـر یب وي احمـد  پـژوهش  در که يطورهب .است لیدخ فتوسنتز

 ايروزنـه  عوامل دسته دو به فتوسنتز کاهش ،است دهش ذکر) 1(

 سـلولی  بـین  فضاي به کربن دیاکسيد انتشار کاهش به منجر که

 ايغیرروزنـه  عوامـل  و شـوند می ايروزنه هدایت کاهش اثر در

 فراینـدهاي  بـر  آب کمبـود  مسـتقیم  اثـر  طریق از را فتوسنتز که

. شـوند یمـ  تقسـیم  کننـد، مـی  محدود کربن فرآوري بیوشیمیایی

ــاران و فیشــر ــاراظ) 15( همک ــته ه ــدداش ــه ان ــل ک  اصــلی عام

. اسـت ي اروزنه و مزوفیلی هدایت کاهش فتوسنتز، محدودکننده

يدغلظـت   با منطبق بابل وی انیقل يهاهیپا دري اروزنه تیهدا

ـ تأ کـه  اسـت ي اروزنـه  داخـل  کربن دیاکس  سـم یمکان بـر ي دیی

 مختلـف  سـطوح  در وي اروزنـه ي هامیتنظ در هیپا نیا متفاوت

ـ تغ جینتـا  تطـابق  عـدم  لیدلبه .است تروژنین  در فتوسـنتز  راتیی

 وي اروزنـه  داخل کربن دیاکسيدغلظت  و تعرق بایی دما تنش

 بـه  مربـوط  فتوسـنتز  کاهشکه  رسدمی نظربه ،ياروزنه تیهدا

 اثـر  طریـق  از را فتوسـنتز  که باشد فتوسنتز يارروزنهیغ راتییتغ

 کـربن  وريفـرآ  بیوشـیمیایی  فراینـدهاي  بـر  آب کمبود مستقیم

  .کنندیم محدود

 کـم ي دمـا  تـنش  طیشرا در شهیر وزن تازه کاهش نیشتریب

ـ مبـه  اصفهان هیپا در بهینهي دما به نسبت  و درصـد  12/76 زانی

کـه   رسدیم نظربه .بود درصد 2/54 اصفهان هیپا در خشک وزن

. شـد  شهیر رشد کاهش باعث تروژنین تنش از شیبیی دما تنش

ـ دلبـه را  نامناسـب ي دماهـا  در اهـ شـه یر خشک وزن شیافزا  لی

 انـد دانسـته  خاك در موجود طیشرا کمترین از اهیگ نهیبه استفاده

 آنهـا  تـنفس  کاهش و کمي دما در هاشهیر رشد تیمحدود). 8(

 در هـا شـه یر خشـک  وزن دتریشـد  کـاهش  لیدال از توانیم را

  ).25( دانست کمي دما

 اسـیدهاي  اننـد م اسمزي کنندهمیتنظ مواد انباشت با ،گیاهان

ـ  برخـی  محلـول، ي هـا دراتیـ کربوه آمینه،  و معـدنی ي هـا ونی

. دهنـد یمـ  افـزایش  کـم  دمـاي  بـه  را خـود  مقاومت ها،نیپروتئ
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 است اسمزي تنظیم دهیپد در فعالي هانهیدآمیاس از یکی پرولین

 محافظـت  ،محلـول ي هـا نیپروتئ و پرولین محافظتی نقش). 2(

 و سـلولی  غشـاي  از محافظـت  اسـمزي،  تغییرات برابر در گیـاه

 پـس ي هامیترم براي انرژي رهیذخ همچنین و سلولیي هامیآنز

 تـنش  شـرایط  در آزادي هـا کـال یراد تولیـد  ).5( است تـنش از

 و هـا کلروپالسـت  در هـا الکتـرون  انتقـال در که یابدمی افزایش

 فروپاشـی  و تخریب موجب و کنندمی ایجاد اختالل میتوکندري

 پـرولین  سـاختار  غیرآمینۀ اسید. شوندمی تنش طشرای در غشاها

ـ  از در و دارد اکسیدانیآنتی نقش  آزادي هـا کـال یراد بـردن  نیب

بیآسـ  برابر در را غشاها و هانیپروتئ طریق این از و است مؤثر

  .)36( کندمی محافظت اکسیداتیوي ها

  

  گیريهجینت

 اسـب نامن سطوح از شیب شهیر نامناسبي دما که رسدیم نظربه

ـ پا ،تنش دو هر در اما .دارد اثر شهیر هايشاخص بر تروژنین  هی

 از شیب ادیز تروژنین. است داشتهي بهتر شهیر رشد حفظی انیقل

 و شـد  شاخساره رشد کاهش باعث هاهیپای برخ در کم تروژنین

آن  خشـک  وزن از مؤثرتر شاخساره وزن تازه بر هاهیپا مثبت اثر

ـ قل هايهیپا و بود  خشـک  و وزن تـازه  ،يسـار  و صـفهان ا ،یانی

ـ ن شاخساره رشد بر شهیري دما تنش اثر. ندداشتي بهتر ـ  زی  شیب

 جـاد یا خشک و وزن تازه در راي شتریب کاهش و بود تروژنین از

 تروژنین زانیم از شیب زین فتوسنتز بر شهیري دما کاهش اثر. کرد

 ،يریتعب به .بودي وندیرپیغ و اصفهان ،یانیقل ،يساري هاهیپا در

 در فتوسـنتز  حفظ دري شتریبیی توانا شده ذکري وندیپي هاهیپا

به ند.اداشته شهیري دما تنش به نسبت تروژنین نامطلوب طیشرا

 بـه  نسـبت ی انیقل وي ساري هاهیپاکه  رسدیم نظربه ی،کل طور

 در را اریخ ولوژیکیزیف طیشرا و رشد حفظیی توانا هاهیپا ریسا

 %75 در رشـد  نیبهتر و داشتهیی دما نشت از شیب تروژنین تنش

 هیپا .شد حاصل کامل تروژنین و تروژنین کمبود در نه و تروژنین

 فراهم شهیر کم ناحیهیی دما تنش در را رشد طیشرا نیبهتر فرو

ي دمـا  تنش و تروژنین زانیم ،تنش دو سهیمقا با ،کل در .ساخت

 از رکـارات  تـروژن ین مختلـف  سطوح ،رشد میتنظ در وندیپ شهیر

  .کردند عملیی دما تنش
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Abstract 

To evaluate the commercial and local cucumber rootstocks in grafting conditions at different nitrogen (N) levels and 
temperatures of the rootzone, this research was conducted for a year in the Research Greenhouse of the Department of 
Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology in 2014. The research was a factorial 
experiment based on completely randomized design with 3 replications, three N treatments (100% N in Johnson 
solution (10.11 mM) as control, 75% N in Johnson solution (7.582 mM) and 50% N in Johnson solution (5.055 mM)), 
two temperatures (15 C as low temperature in the root zone and 25 C as optimum root zone temperature) with 
different rootstocks including Cucurbita Lagenaria siceraria (Rls), Cucurbita moschata cv. Ferro (Rcf), Cucurbita 
moschata cv. Babol (Rsb), Cucurbita moschata cv. Sari (Rcm), Cucumis sativus cv. Isfahan (Res) and Cucumis sativus 
cv. DavosII (Rn) as control. Results showed that the highest fresh weight of the shoots and roots and roots dry weight 
belonged to the Rls, and the Rcm rootstock had the highest dry weight of the shoots. The effect of root zone temperature 
stress on shoot growth was more than N stress and caused a greater reduction in shoots fresh and dry weight. The effect 
of low rootzone temperature, compared to N stress, had greater effect on the photosynthesis of Rcm, Rls, Res and Rn 
rootstocks. It seems that Rcm and Rls had better ability in maintaining of cucumber growth under N stress than 
temperature stress. The Rcf maintained the best growth conditions in low root zone temperature. In general, comparing 
the two stresses, (N and low temperature stress in grafting, in growth regulation), different levels of N were more 
effective than temperature stress. 
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