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  اي رقم اسپادانااثرات پيوند بر افزايش تحمل به شوري در خيار گلخانه

  

 ۴و فرانچسکو جوفريدا ۳، رضا صالحي۲، حسين نعمتي۲، حسين آرويي*۱علي فرهادي

  

  )۳۰/۸/۱۳۹۵؛ تاريخ پذيرش:  ۲۰/۱۰/۱۳۹۴(تاريخ دريافت: 

 
 

  چکيده

هـاي بـومي کـدو، شناسـايي و     پالسـم اند. با توجه به وجـود ژرم فراواني يافتههاي اخير گسترش هاي پيوندي سبزيهاي ميوهاي در سالپايه

تـوده محلـي    ۳هاي هيبريد ضروري است. با پيوند خيار هيبريد اسپادانا بر هاي متحمل به تنش شوري و معرفي براي توليد پايهانتخاب توده

تيمـار   ۸و شينتوزا و خيار اسپادانا با و بدون پيوند روي خودش، جمعاً  ۱۹-۶۴هيبريد وارداتي فرو،  ۳کدو تنبل، قلياني و حلوايي، به همراه 

زيمـنس بـر متـر) مقايسـه     دسـي  ۶/۶زيمنس بر متر) و آب شور چاه کشاورزي (دسي ۶و  ۴، ۲(صفر،  NaClنسبت به تنش شوري با نمک 

جرا شد. نتايج نشان داد که کـاهش رشـد بوتـه از    هاي کامل تصادفي در سه تکرار اصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکشدند.آزمايش به

کـاهش رشـد    %۲۲که در مقايسه با شرايط بدون شوري (شاهد) موجـب  نحوي طور ملموس شروع شده، بهزيمنس بر متر بهدسي ۴شوري 

د. استفاده از آب شور ها گرديزيمنس بر متر موجب وقفه شديد رشد بوتهدسي ۶رويشي گرديد. افزايش شوري از منبع کلريد سديم در حد 

، تأثير منفي کمتري بـر رشـد   NaClزيمنس بر متر از منبع دسي ۶زيمنس بر متر، در مقايسه با آب شور دسي ۶/۶برابر  ECچاه کشاورزي  با 

هاي وتهها گذاشت. در شرايط تنش شوري، طول ريشه و نسبت ريشه به اندام هوايي افزايش و حجم و ماده خشک ريشه کاهش يافت. ببوته

ها گرديد. جمعيت کدوهاي اي اسپادانا روي خودش، در مقايسه با گياهان غير پيوندي، موجب ترغيب رشد رويشي بوتهپيوندي خيار گلخانه

رقابت با هيبريدهاي وارداتي بودند. بر اساس نتايج، رشد رويشي شامل طول بوته، سطح برگ، حجم و مـاده  بومي در تحمل به شوري قابل 

 هاي متحمل به شوري شناخته شدند.عنوان پايهو کدوي تنبل به ۶۴-۱۹هاي هيبريد فرو، شينتوزا، يشه و شاخساره، پايهخشک ر
  

  

   پيوند، خيار، رشد رويشي، تنش شوري، كدو کلمات کليدي:

  

  
  

مرکز تحقيقات کشـاورزي   راعي و باغي،بخش تحقيقات علوم ز. گروه علوم باغباني و فضاي سبز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد و۱

  و منابع طبيعي اصفهان 

  . گروه علوم باغباني و فضاي سبز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد ۲

  . گروه علوم باغباني و فضاي سبز، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران ۳

    . بخش کشاورزي، غذا و محيط، دانشگاه کاتانيا، ايتاليا۴
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 مقدمه
هاي مهـم گيـاهي هسـتند کـه در     کدوئيان جزو يکي از خانواده

ي دارند. خيار با نـام علمـي   مؤثرها نقش تغذيه و سالمت انسان

Cucumis sativus L.     جزو خانواده کدوئيان بـوده کـه در ايـران

). در ۵کيلـوگرم در سـال اسـت (    ۳۰مصرف سرانه آن بـيش از  

ايــران، محصــول خيــار، هــم در هــواي آزاد و هــم در گلخانــه، 

 ۴/۲بـه ميـزان    هکتـار و هـزار   ۸۲مجموعا" در سـطح بـيش از   

. ايـران در آسـيا و جهـان بـه     شـود يمميليون تن در سال توليد 

سطح زير كشـت خيـار    نظر ازترتيب دومين و چهارمين كشور 

  ). ۱۶( است

ي طـي سـاليان اخيـر، سـبب     سـال خشکم و بروز تغيير اقلي

شـوري در بسـياري از    محدوديت توسعه کشـت و بـروز تـنش   

افت  آبي و کاهش بارندگي،به دليل کم مناطق کشور شده است.

هاي آب زيرزمينـي، نـامطلوب شـدن کيفيـت آب و     سطح سفره

شوري حادث شده است. بنابراين، بـراي بـه حـداقل رسـانيدن     

زراعـي، مـديريت   هاي مطلـوب بـه  ستي روشاثرهاي شوري باي

نـژادي و اسـتفاده از گياهـان و ارقـام مناسـب و      بهينه مزرعه، به

 رفتبرونهاي سازگار با شرايط شور را اعمال نمود. يکي از راه

هاي کنتـرل شـده و   رو، استفاده از محيطهاي پيشاز محدوديت

هزينـه   توليد در ارتفاع به جاي توسعه سطح است. اما بـه دليـل  

اي، کشـاورزان  احداث سـازه و توليـد در شـرايط گلخانـه     زياد

هـاي موجـود حـداکثر    نمايند و از نهاده پي کشتدرناچارند پي

بـود يـا   استفاده را بنمايند که ممکـن اسـت در درازمـدت بـيش    

زا رخ نمايد. براي مقابلـه  کمبود عناصر و يا بروز عوامل بيماري

اي را هـاي ميـوه  پيوند سبزي رًايخابا اين معضالت، پژوهشگران 

، در هاتنشهاي متحمل به روي پايه توانديماند که پيشنهاد داده

 ). ۳۵و  ۲۴مؤثر باشد ( هانهادهوري از افزايش توليد و بهره

ـ هاي هيبريـد  خيار، اغلب روي پايه از  ي حاصـل اگونـه نيب

) و کـدو حلـوايي   .Cucurbita maxima Lتالقـي کـدو تنبـل (   

)Cucurbita moschata L.نام پايه ()، که بهRootstock شناخته (

ي، اگونهنيب). عالوه بر هيبريدهاي ٢١گردد (شوند، پيوند ميمي

ــه ــدو پاي ــاي ک ــرگه ــانجب ــل ري ــدو تنب ــوايي، ک ــدو حل   ،ي، ک

Sicyos anulatus L.   و خيارmetuliferus Cucumis  عنـوان بـه 

هر پيونـدک نيـاز    ).٢٤پايه براي پيوند خيار توصيه شده است (

ماني گياهان به پايه مشخصي دارد که درصد گيرايي پيوند و زنده

سـه رقـم   جديد پيوندي، ارتباط زيادي به پايه دارد. در تحقيقي، 

 پايـه،  عنوانبه "شينتوهونگتو"و  "شينتوزا" ،"ايس "كدوي تجاري

) نسبت به پيوند خربزه %۹۷(بيش از  زياديسازگاري و گيرايي 

). بنابراين، انتخاب مناسب ۳( از خود نشان دادند ايراني طالبيو 

زيادي در رشد و نمو و عملکرد گياهان پيونـدي دارد   ريتأثپايه 

)۶.( 

ميليـون   ۱۲۰ميليون هکتار وسـعت ايـران، حـدود     ۱۶۵از 

ميليـون   ۲۵هکتار آن داراي اقليم خشک و بياباني بوده و حدود 

حدود يک ). ۲تشکيل شده است (زار و کوير هکتار نيز از شوره

سوم اراضي قابل آبياري (فارياب) در سـطح کـل جهـان تحـت     

معضـل جـدي    عنوانبهشوري قرار دارند. بنابراين، شوري  ريتأث

. صـفت  گـردد يمـ براي توليـد محصـوالت کشـاورزي قلمـداد     

(پلـي  هـا ژني از امجموعهمقاومت به شوري در گياهان توسط 

. به همين علـت، گياهـان مختلـف بـا     )٤( شوديمژنيک) کنترل 

 العملعکسي گوناگون و به ميزان متفاوتي به شوري هاسميمکان

 ). ٣٠( دهنديمنشان 

ي گياهي، تنوع در تجمع سديم و کلر هاگونهدر بسياري از 

بـه تـنش    هـا آندرجات مختلـف تحمـل    دهندهنشان هابرگدر 

تـنش آبـي   با قرار گرفتن بوته در معـرض شـوري، ابتـدا    است. 

شود و سپس تنش يـوني، پيـري   منجر به کاهش توسعه برگ مي

ي بالغ را باعث شده و سطح فتوسنتزي کـاهش  هابرگزودرس 

کاهش فتوسنتز با افزايش شوري، موجـب بسـته شـدن    . ابدييم

کـربن بـين سـلولي يـا      دياکسيدو کاهش فشار جزئي  هاروزنه

ن، تـنش شـوري   ). همچني٢٠و  ٧( شوديمي اروزنهعوامل غير 

) و مقدار ۸)، شاخص سبزينگي (۲۹موجب کاهش سطح برگ (

. شناسـايي و معرفـي هيبريـدهاي    گـردد يم) ۱نسبي آب برگ (

ي پيونـدي در  هاهيپامتحمل به شوري و عرضه تجاري در قالب 

بذر در حـال   دکنندهيتولي عظيم هاشرکتبسياري از کشورها و 

 ژنتيکـي کـدوئيان در    انجام است. با توجه بـه گسـتردگي منـابع   
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يکي  عنوانبهبراي آبياري و تهيه محلول غذايي و آب چاه کشاورزي در ايستگاه تحقيقات کبوترآباد  استفاده موردنتايج آناليز آب  .۱جدول 

  از تيمارهاي تنش شوري

مشخصات 

  نمونه

هدايت 

  اسيديته  الکتريکي

pH 

 کربنات
-2

3CO  

  کربناتبي
-

3HCO 

  کلرايد
-Cl 

  سولفات
-2

4SO 

مجموع 

 هاآنيون
  کلسيم

Ca 

  منيزيم

Mg  

  سديم

Na  

مجموع 

  هاکاتيون

کل امالح 

  محلول

 سختي

 کل 

)dS/m(  )meq/L( )mg/L( 

  ۱۷۵  ۲۴۰  ۱/۴  ۷/۰  ۴/۳  ۲/۴  ۶/۱  ۲/۱  ۴/۱  ۰  ۴/۷  ۴۶/۰  آب آبياري

  ۱۳۵۰  ۳۸۴۰  ۳/۶۴  ۳/۳۷  ۲۷  ۶/۶۴  ۸/۱۹  ۴۰  ۸/۴  ۰  ۳/۷  ۶/۶  آب چاه

 
 

 
ي کافي براي تعيين تحمل به شـوري  هايبررسايران، الزم است 

ي مختلف بومي در مقايسه بـا هيبريـدهاي   هاتيجمعي  آبکمو 

تجاري صورت پذيرد. لذا، هدف از انجام اين تحقيق، بررسي و 

ي متحمـل بـه تـنش شـوري بـراي پيونـد خيـار        هـا هيـ پاتعيين 

 ي رقم اسپادانا بود.اگلخانه

  

  هاروشمواد و 

حقيقات كشاورزي دستگرد، وابسته بـه  اين پژوهش در ايستگاه ت

 ١٣٩٣مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان، در سال 

هاي فاکتوريل در قالب طرح بلوک صورتبهاجرا گرديد. تحقيق 

هاي بـومي  کامل تصادفي و در سه تکرار انجام شد. بذرهاي پايه

ه حلوايي اصفهان، ب کدوکدو تنبل شهرضا، کدو قلياني کاشان و 

از شـرکت سـپاهان    ١٩-٦٤ي فرو و اگونهنيبهمراه هيبريدهاي 

ـ رويش (نماينده شرکت رکسـيوان هلنـد)، هيبريـد     ي اگونـه نيب

 عنـوان بـه شينتوزا از کشور کره جنـوبي، خيـار هيبريـد اسـپادانا     

(خيار اسـپادانا پيونـدي روي خـودش) و تيمـار شـاهد       هيپاکي

تيمار، اسـتفاده شـد. تيمـار     ۸ جمعًا(خيار اسپادانا بدون پيوند)، 

زيمنس بر دسي ٦و  ٤، ٢شوري آب آبياري در پنج سطح (صفر، 

متر از منبع کلريد سديم) و يک تيمار از آب شور چـاه ايسـتگاه   

 ۶/۶تحقيقاتي کبوترآباد (چاه شماره يک کـه شـوري آن حـدود    

. پس از کشت بذرها و استفاده شدزيمنس بر متر متغير بود) دسي

اي رأسي و اطمينان از گيرايـي پايـه و   روش حفرهند بهانجام پيو

ليتـري   ١٠ي پالسـتيکي  هـا گلـدان هاي پيوندي به پيوندک، بوته

، منتقل گرديدنـد.  ٤٠به  ٦٠محتوي پرليت و کوکوپيت، به نسبت

ها، پس از انتقال نشاها، به مدت دو هفته، براي استقرار بهتر بوته

ن اعمـال تيمـار شـوري،    با آب معمولي همراه بـا تغذيـه و بـدو   

هـا،  آبياري شدند، سپس، براي جلوگيري از بروز تـنش در بوتـه  

ـ پا تـا انجام شـد و   جيتدربه اعمال تيمار شوري دوره رشـد،   اني

هاي پيوندي با محلول غذايي و شوري مربوطه تيمار شدند. بوته

هاي پيوندي درون گلخانه در خصـوص  مراقبت کافي از گياهچه

هـا بـراي رشـد عمـودي،     ها، هدايت بوتهماريکنترل آفات و بي

آبياري و تنظيم دما و رطوبت محـيط گلخانـه صـورت گرفـت.     

دسـتي و يـک روز در ميـان و ميـزان      صورتبه هاگلدانآبياري 

ها انجام شد. خصوصيات شيميايي مصرف آب بر مبناي سن بوته

 در تهيه محلول غذايي و آبياري به همراه تيمار استفاده موردآب 

 ١آب شور چاه کشاورزي ايستگاه تحقيقات کبوترآباد در جدول 

از فرمول تغييرشکل  استفاده موردبيان شده است. محلول غذايي 

). عناصـر غـذايي شـامل نيتـرات     ١٨يافته هوگلند و آرنون بود (

، ١٧/١، آهـن  ٦٢، نيترات پتاسـيم  ١٨، نيترات آمونيوم ٣٥کلسيم 

، ٠٦٢/٠، سولفات منگنـز  ٣٢، سولفات منيزيم ١٥فسفات پتاسيم 

، اســيد بوريــک ٠٠٤/٠، ســولفات مــس ٠١٨/٠ســولفات روي 

گـرم در ليتـر اسـتفاده شـد.      ٠٠١٥/٠و موليبدات سديم  ٠٧٧/٠

زيمنس بر متر و دسي ٨/١ ±٢/٠هدايت الکتريکي محلول غذايي

pH   قرار داشت.  ٤/٦ ±٣/٠محلول در محدوده 

عداد و فاصـله  روز پس از انتقال نشاها، طول بوته، ت سي

گيري شد. گره در ساقه و قطر ساقه پايه و پيوندک اندازهميان

در پايان فصل رشـد، قطـر پايـه و پيونـدک (بـه فاصـله نـيم        

  متر از محل پيوند)، طول بوته، وزن تر بوته، تعداد گره،سانتي
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 پس از انتقال نشاهاروز  ۳۰. نتايج تجزيه واريانس اثر تنش شوري و پايه بر برخي صفات رويشي، ۲جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات

  ميانگين مربعات

   قطر پيوندک

  )متريليم(

  قطر پايه 

  )متريليم(

  طول بوته 

  )متريسانت(

  تعداد گره 

  در هر بوته

  گره فاصله ميان

  )متريسانت(

 ۱۳۵۳**  ۲۳**  ۲۵۹۸**  ۰۸/۸*  ۷/۱۵**  ۲  بلوک

  ns۳۳/۱ ns۰۸/۲ **۶۱۱۹  **۰۴  **۶۶۳  ۴  تيمار شوري

  ۴۸۸**  ۴۷**  ۳۵۲۴**  ۷/۱۲**  ۴۳/۵**  ۷  تيمار پايه

  ns۰۲/۱  ns۵۷/۱  **۱۴۴۲  **۱۵  ns۲۱۱  ۲۸  شوري*پايه

  ۱۵۷  ۶/۱  ۱۰۷  ۹۸/۰  ۳۱/۱  ۷۸  خطا

  ۲۱  ۹  ۱۱  ۱۳  ۱۸  -  ضريب تغييرات (%)

   داريمعنو بدون اختالف  %۵و  %۱در سطوح احتمال  داريمعنترتيب به nsو  *، **

  

  

ل ريشه، وزن تـر ريشـه، حجـم ريشـه، مـاده      سطح برگ، طو

گيـري  خشک شاخساره و ريشه و نسبت ريشه به ساقه اندازه

  پــردازش Excelافــزارنــرمبــا اســتفاده از   هــادادهشــد. 

ــدند و  ــادادهش ــهي ه ــتب ــده دس ــط آم ــرم، توس ــزارن   اف

 CoStat version 6.311 (CoHortSoftware, CA, USA)  مورد

با آزمون  هانيانگيمر گرفتند و مقايسه آماري قرا ليتحل و هيتجز

  ي دانکن انجام شد.ادامنهچند

  

  نتايج و بحث 

  صفات رويشي در اوايل دوره انتقال نشاها

)، صفات رويشـي طـول   ۲مطابق نتايج تجزيه واريانس (جدول 

 ۳۰ي شـده در  ريـ گاندازه گره،بوته، تعداد گره و فاصله بين ميان

اثر مسـتقل سـطوح شـوري، در     روز پس از انتقال نشاها، تحت

شدند. اثر مستقل پايه بر قطر پيوندک  داريمعن ٪۱سطح احتمال 

 ٪۱گـره در سـطح   و پايه و طول بوته، تعداد گره و فاصله ميـان 

شد. اثر متقابل تيمار شوري در پايـه بـر طـول بوتـه و      داريمعن

 دار شد. معني ٪۱تعداد گره در سطح 

نوع پايـه متفـاوت بـود. رقـم      قطر پايه و پيوندک در تيمار

پيونـدک اسـتفاده شـد، بـا      عنـوان بهي اسپادانا، که اگلخانهخيار 

) نسبت به پيوند کردن بر ساير متريليم ۶۷/۶پيوند بر کدو تنبل (

پيوند بر  کهي حال در، از قطر ساقه بيشتري برخوردار بود. هاهيپا

 ۷۸/۵( ۱۹-۶۴) و بـر پايـه هيبريـد    متريليم ۰۵/۵کدو حلوايي (

 دهـد يم) کمترين قطر پيوندک را در پي داشت و نشان متريليم

  که صفات پايه به پيوندک منتقل گرديده است.

) متريليم ۱/۹ي، پايه کدو تنبل (بررس موردي هاهيپادر بين 

 کـدو ) و متـر يلـ يم ۶/۶ي کـدو قليـاني (  هاهيپابيشترين قطر و 

). ۳ا داشـتند (جـدول   ساقه ر نيترنازک) متريليم ۷/۶يي (حلوا

افزايش جزيي در قطر ساقه پايه و پيونـدک را در تيمـار    توانيم

يمعنـ بدون شوري (شاهد)، در مقايسه با ساير تيمارها، عليرغم 

  ).۳نبودن، مشاهده نمود (جدول  دار

با افزايش مقادير شوري در آب آبيـاري، فاکتورهـاي رشـد    

نتقال نشاها) کاهش روز پس  از ا ۳۰بوته در اواسط دوره رشد (

 ۱۸و  ۱۹، ۳۹زيمنس بر متر به ميزان دسي ۶يافتند. تيمار شوري 

درصد در مقايسه با شوري صفر (شاهد) به ترتيب سبب کاهش 

). ۳گـره گرديـد (جـدول    در طول بوته، تعداد گره و فاصله ميان

متفـاوتي   العملعکس، هاهيپاپيوندک خيار اسپادانا پيوند شده بر 

).  در خيـار اسـپاداناي پيونـد    ۳نشان داد (جدول  ازنظر رشدي

)، متـر يسـانت  ۱۰۳) و فـرو ( متريسانت ۱۰۴شده روي خودش ( 

عدد بيشترين گره و در قلياني  ۱۶بلندترين طول بوته، در فرو با 

گره مشاهده شد. پايه کـدو  فاصله ميان بيشترين متريسانت ۴/۶با 

و کمترين طول بوتـه،  منفي بر رشد پيوندک داشته  ريتأثحلوايي 

  ). ۳گره در اين پايه مشاهده شد (جدول تعداد گره و فاصله ميان
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  روز پس از انتقال نشاها ۳۰ي پيوندي بر صفات رويشي، هاهيپا. مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف تنش شوري و ۳جدول 

  گره فاصله ميان

  متر)(سانتي

  تعداد گره 

  در هر بوته

  طول بوته 

  )متر(سانتي

  قطر پايه 

  متر)(ميلي

  قطر پيوندک 

  متر)(ميلي
  تيمار

  )dS/mسطح شوري (     

۷/۶ a a۱۶ ۱۲۰a a۸  a۵۳/۶  (بدون شوري) شاهد  

b۷/۵  b۱۴ ۷/۹۲ b a۳۵/۷  a۲۷/۶   ۲شوري  

b۹/۵  b۱۴ ۲/۹۲ b a۱۹/۷  a۲۳/۶   ۴شوري  

b۵/۵  c۱۳ ۳/۷۳ c a۲۱/۷  a۹۳/۵   ۶شوري  

b۴/۵  b۱۵ ۹/۸۹ b a۲۸/۷  a۳۴/۶  ) ۶/۶آب چاه(  

 وهيبريدهاي پايه  هاتوده        

bc۳/۵  b۱۵ ۷/۸۵ e a۱۴/۹  a۶۷/۶  تنبل 

a۴/۶  d۱۳ ۷/۸۹ de c۶۳/۶  ab۱۷/۶  قلياني 

c۸/۴ e۱۱ ۶/۴۷ f c۷۳/۶  c۰۵/۵  حلوايي 

ab۱/۶  a۱۶ ۱۰۳ab b۵۵/۷  ab۵۹/۶  فرو 

ac۵/۵  c۱۴ ۸/۹۲ ce bc۲۵/۷  bc۷۸/۵ ۶۴ -۱۹ 

ac۶/۵  b۱۵ ۱/۹۶ bd bc۰۸/۷  ab۳۳/۶  شينتوزا 

ab۸/۵  b۱۵ ۲/۱۰۴ a bc۲۶/۷  ab۶/۶  اسپادانا 

ab۲/۶  c۱۴ ۲/۹۹ ac -  ab۴۶/۶  شاهد بدون پيوند  

  .بر اساس آزمون دانکن ندارند %۵در سطح  يداريتفاوت معن ،حرف مشترکحداقل يک در هر ستون، اعداد داراي 

 
  

پيوند خيار اسپادانا روي خودش، در مقايسه بـا خيـار غيـر    

شد رويشي بوته گرديد. در اثر متقابـل،  پيوندي، سبب افزايش ر

) در خيـار اسـپاداناي بـدون    متـر يسانت۱۵۶بيشترين طول بوته (

) در کـدو  متريسانت ۲۷پيوند و شوري صفر (شاهد) و کمترين (

  ).۱حلوايي و شوري آب چاه حاصل شد (شکل 

گـره) در   ۱۹همچنين، بيشترين تعـداد گـره در هـر بوتـه (    

شينتوزا و خيار اسپاداناي غير پيوندي  اواسط دوره رشد، در پايه

عـدد) در پايـه    ۸(شاهد) و شوري صفر و کمترين تعداد گـره ( 

کدو حلوايي و آب شور چاه و خيـار اسـپادانا غيـر پيونـدي بـا      

 به دستزيمنس بر متر از منبع نمک کلريد سديم دسي ۶شوري 

  ).۲و  ۱هاي آمد (شکل

  

  صفات رويشي در پايان دوره رشد گياه 

)، اثـر مسـتقل سـطوح    ۴طابق نتايج تجزيه واريـانس (جـدول   م

شوري بر طول بوته، تعداد گره، وزن تر بوته، سطح برگ و ماده 

شـد. اثـر مسـتقل     داريمعنـ  ٪۱خشک انـدام هـوايي در سـطح    

ي هيبريد و کدوهاي بومي بر قطر پايه، طول بوته، تعـداد  هاهيپا

م هـوايي در  گره، وزن تر بوته، سطح برگ و مـاده خشـک انـدا   

 ٪۵شد. قطر پيونـدک و قطـر پايـه در سـطح      داريمعن ٪۱سطح 

شدند. اثر متقابل سطوح شوري و نـوع پايـه بـر طـول      داريمعن

بوته، تعداد گره، وزن تر بوته، سطح برگ و مـاده خشـک انـدام    

  ). ۴شد (جدول  داريمعن ٪۱هوايي در سطح 

ه ابتدا سطوح شوري بر قطر پايه و پيوندک، در هر دو مرحل

). تطـابق  ۴و  ۲بوده است (جداول  ريتأثيبو انتهاي دوره رشد، 

ي در گيرايي پيوند لحاظ مؤثرقطر ساقه در پايه و پيوندک عامل 

ها داراي قطـر  . در اين آزمايش، در پايان دوره رشد، پايهشوديم

ي بـر  داريمعنـ  ريتـأث متفاوتي بودند و اين تفاوت قطر ساقه پايه 

  aدک داشـته اسـت. پايـه کـدو تنبـل در کـالس       قطر ساقه پيون
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  ي مختلف در شرايط شوريهاهيپاهاي پيوندي خيار روي . نتايج تجزيه واريانس صفات رويشي اندام هوايي بوته۴جدول 

  منابع تغييرات
درجه 

  آزادي

  ميانگين مربعات

قطر پيوندک انتهاي 

دوره برداشت 

  متر)(ميلي

قطر پايه انتهاي 

اشت دوره برد

  )متريليم(

 بوته طول

 فصل يانتها

  )متريسانت(

 گره تعداد

 بوته هر در

  فصل يانتها

 بوته کل وزن

 (گرم)

 بر برگ سطح

 بوته تک اساس

  مربع) متريسانت(

 اندام حشک ماده

  بوته کي ييهوا

 )گرم(

 ns۳۶/۰  ns۷۵/۰  *۹۳۵  ns۳۸  ns۱۲۹۳  ns۷۶۲۴۴ ۱/۷ns  ۲  بلوک

 ns۹۸/۱ ns۵۴/۲ **۸۸۶۹۵  **۱۳۴۰  **۵۶۵۸۷  **۲۹۳۴۱۳۶ **۹۷۰  ۴  تيمار شوري

  ۱۰۷** ۱۰۳۸۱۵۹** ۸۴۱۸**  ۱۰۹** ۷۸۷۸** ۳/۲۵** ۱۳/۲*  ۷  تيمار پايه

 ns۹۸/۰  *۱۱/۲  **۴۹۵۶  **۶۸  **۳۴۵۹  **۳۰۸۹۸۵ **۷۱  ۲۸  شوري *پايه

  ۶  ۴۰۴۰۰  ۴۲۴  ۱۵  ۱۵۸  ۲۳/۱  ۹۷/۰  ۷۸  خطا

  ۱۴      ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۸  ۱۳  ۱۵  -  ضريب تغييرات

   داريمعنو بدون اختالف  %۵و  %۱در سطوح احتمال  داريمعن ترتيببه nsو  *، **

  

  
  طر ساقه پيوند و پيوندکق. اثر نوع پايه بر ۳ شکل

  

  

ي بنـد سـطح  bدر کالس  هاهيپامتر) و بقيه ميلي ۸۶/۱۰(با قطر 

متـر) نيـز در   ميلـي  ۲/۷). بيشترين قطر پيوندک (۳شدند (شکل 

. در اثرهـاي متقابـل، کـدو    ترکيب با  پايه کدو تنبل حاصل شد

تنبل و شوري صفر (شاهد بـدون شـوري) بيشـترين قطـر پايـه      

 ۴) را داشـتند و تيمـار کـدو حلـوايي و شـوري      متريليم۴/۱۱(

 ۶زيمنس بر متر، به همـراه پايـه خيـار اسـپادانا و شـوري      دسي

زيمنس بر متر از منبع کلريد سديم نازک تـرين قطـر پايـه    دسي

است.  مؤثراشتند. قطر ساقه در گيرايي پيوند متر) را دميلي ۸/۵(

يکنواخت  بودن قطر ساقه پايه و پيونـدک در برقـراري ارتبـاط    

آوندي، پل واسط براي انتقال مواد غذايي در گياه جديد پيوندي 

). سازگاري و گيرايي ۵سزايي دارد (به ريتأثو موفقيت پيوندزني 

ک و ژنتيک پايه پيوند بستگي به خصوصيات آناتومي، فيزيولوژي

که تفاوت کمتر در قطر  انددادهو پيوندک دارد. محققين گزارش 

از تعداد دسـتجات   نظرصرف توانديمپيوندک خيار و پايه کدو 

و  ۳۱آوندي، در افزايش درصد گيرايي پيوند نقش داشته باشد (

۳۶.(  

در تحقيقي ديگر، ارتباطي بين قطر پايه و پيوندک و درصد 

را به نـوع روش   جهينت درمشاهده نشد و اختالف گيرايي پيوند 

ي نـازک،  هـا اهچـه يگ معمـوالً ). ۱۳( پيوند زني مربوط دانسـتند 

   رسـد يمـ ي نيستند و  بـه نظـر   احفرهمناسب براي روش پيوند 
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 . اثر تنش شوري بر طول بوته و سطح برگ در هر بوته۴شکل 

  

 
 هاي پيوندي بر طول بوته. اثر پايه۵شکل 

  

  

ي کدو حلوايي و قلياني با ساقه باريک براي روش پيونـد  هاهياپ

باشند. قطر ساقه پيونـدک بـا صـفات رويشـي      ترمناسبنيمانيم 

ي دارد. با افزايش سطح شوري داريمعنبوته همبستگي مثبت و 

 صـورت بـه ، رشـد رويشـي نيـز    هـا بوتهو اعمال تنش بيشتر بر 

و  ۴، ۶/۶، ۶ مستقيم کاهش چشمگيري داشته است. در شـوري 

کـاهش   درصد ۴و  ۱۴، ۳۲، ۳۵زيمنس بر متر، به ترتيب دسي ۲

طـول بوتـه و    ).۴سطح برگ نسبت به شاهد حادث شد (شکل 

تعداد گره در هر بوته، همانند صـفت سـطح بـرگ، بـا افـزايش      

  ).۴شوري کاهش يافتند (شکل 

، مشـخص  هـا هيپابا پيوند کردن خيار روي خودش و ديگر 

. گردديمد کردن موجب افزايش فاکتورهاي رشد گرديد که پيون

دارد، اما افـزايش   دکنندهيتوليي براي هانهيهزاگرچه انجام پيوند 

باشـد.   مـؤثر در بيوماس نهايي بوته  توانديمرشد ناشي از پيوند 

طـول   %۴۰خيار اسپاداناي پيوند شده روي خودش بـا افـزايش   

 نيتـر نييپـا ي (در تعداد گره نسبت به کـدو حلـواي   %۲۶بوته و 

). ۵) از رشد بيشتري برخوردار بـود (شـکل   هاهيپاسطح در بين 

بيشـتر از شـاهد (بـدون     %۲۷خيار پيوند شده روي کـدو تنبـل   

 ). ۶پيوند) سطح برگ داشت (شکل 
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  هاي پيوندي بر سطح برگ بوته. اثر پايه۶شکل 

  

  

ارد. پيوند بر صفات رويشـي اشـاره د   ريتأثبه  آمدهدستبهنتايج 

) بيشـتر  Self-graftedزيرا در پيوند خيار اسپادانا روي خودش (

افزايش سطح برگ در مقايسه با خيـار  اسـپاداناي غيـر     %۲۰از 

) داشته است. اين توسعه سطح برگ، طول Ungraftedپيوندي (

بوته و تعداد گره به اثر مسـتقيم پيونـد بـر رشـد رويشـي گيـاه       

ين، افزايش در رشد رويشـي  محقق .)۳۹ارتباط داده شده است (

گياهان پيوندي را به افزايش جذب آب و مـواد غـذايي توسـط    

) و افـزايش توليـد   ۲۲و  ۱۲، ۱۰( هـا هيـ پااي قوي سيستم ريشه

  ).۴۲دهند ( ي داخلي گياه نسبت ميهاهورمون

در اثرهاي متقابل شوري و پايه، کمترين تعداد گـره در هـر   

 ۶ي و کدو حلـوايي در شـوري   بوته ازخيار اسپاداناي غير پيوند

گـره و بيشـترين در خيـار اسـپاداناي      ۱۲زيمنس بر متر با دسي

آمد (شـکل   به دستگره  ۴۷پيوندي و شاهد (بدون شوري) با 

) از خيار اسپاداناي پيوند متريسانت ۳۲۲). بيشترين طول بوته (۲

شده روي خـودش و شـوري صـفر (شـاهد بـدون شـوري) و       

 ۶) در کدو حلـوايي و شـوري   متريسانت ۲۸کمترين طول بوته (

آمـد. تيمـار خيـار اسـپاداناي غيـر       به دستزيمنس بر متر دسي

متـر و  سـانتي  ۱۵۷پيوندي و شوري صفر در اوايل دوره رشد با 

تيمار خيار اسپاداناي پيوندي و شوري صفر در پايان فصل رشد 

متر طول بوته برترين تيمار شناخته شـدند (شـکل   سانتي ۳۲۲با 

). در اثرهاي متقابل شوري و پايـه بـر سـطح بـرگ هـر بوتـه       ۱

ــل و شــوري    ــدوي تنب ــه ک ــار پاي ــه تيم ــد ک  ۲مشــخص گردي

نسـبت بـه تيمـار پايـه کـدو       %۷۰زيمنس بر متـر بـيش از   دسي

حلوايي و آب شور چاه کشاورزي افزايش سـطح بـرگ داشـته    

  ).۷مربع) (شکل  متريسانت ۸/۸۲۶در مقابل  ۷/۲۸۰۴است (

ي طول بوته و تعداد گره در انتهاي فصل با فاصله ريگاندازه

روز پس از مرحله اول انجـام شـد. طـي ايـن مـدت،       ۸۰زماني 

 ۲طول بوته و تعـداد گـره در تيمـار شـوري صـفر (شـاهد) و       

زيمنس بر متر به بيش از دو برابر افزايش يافت. در سطوح دسي

شوري، طول بوته رشد محدودي داشته اسـت. همبسـتگي    زياد

    .ثبتي بين تعداد گره در هر بوته و طول بوته وجود داردم

که هر قدر مصرف آب شور، بخصـوص از   رسديمبه نظر 

منبع کلريد سديم، افزايش يافتـه، ميـزان تجمـع عناصـر نيـز در      

و مانع جذب آب  افزايش يافتهمحيط ريشه (مانند سديم و کلر) 

ب کـاهش  . افزايش شـوري سـب  اندشدهو مواد غذايي براي گياه 

زيمنس بـر متـر از   دسي ۶وزن تر و خشک بوته گرديد. شوري 

باعث کاهش وزن تر بوته شده است.  %۱۰۰به ميزان   NaClمنبع

بـر کـاهش    NaClزيمنس بر متر از منبع نمک دسي ۶اثر شوري 

رشد رويشي بوته بسيار شديدتر از آب شور چاه کشـاورزي بـا   

). کلريـد  ۸بود (شکل زيمنس بر متر دسي ۶/۶هدايت الکتريکي 

). مقـادير زيـاد   ۳۷( استي شور هاطيمحسديم نمک اصلي در 

  سميت بـراي گيـاه و توقـف رشـد، عـدم       توانديمکلريد سديم 
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 جرم اندام هوايي(گرم)
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  هاي مختلف پيوندي بر وزن تر اندام هوايي. اثر پايه۹شکل 

  

  
  هاي مختلف پيوندي بر وزن خشک اندام هوايي  پايه. اثر ۱۰شکل 

  

  

). ۲۶عناصر غذايي و کاهش در پتانسيل آب ايجـاد کنـد (   توازن

ي هـا برنامـه در غالـب   هاپژوهشطي ساليان گذشته، بسياري از 

اصالحي و مهندسي ژنتيک براي افزايش تحمل به شوري انجام 

قابل تجـاري شـدن بـه خـاطر      زيآمتيموفقشده است. اما نتايج 

ي، تـازگ بـه موضوع تحمل به شوري بسيار محدود بـوده اسـت.   

تالش زيادي براي تعيين واکـنش گياهـان پيونـدي بـه شـرايط      

شوري انجام شده و اينکه پيوند راهکاري معتبـر بـراي افـزايش    

). در حـال  ۱۹( اسـت ي اوهيـ مي هـا يسـبز تحمل به شوري در 

ي ارهــايخ، هــايطــالبهــا، ، خربــزههــاهندوانــهحاضــر، اغلــب 

نيــان، ماننــد  ي، و برخــي گياهــان خــانواده بادمجا  اگلخانــه

ــايي فرنگــگوجــه ي و بادمجــان، در کشــورهاي آســيايي و اروپ

)، براي افزايش جـذب  ۲۷زاد (ي خاکهايماريبکنترل  منظوربه

) ۴۱تحمـل گياهـان بـه شـوري (     افزايش) و ۳۵عناصر غذايي (

  . شونديمپيوند 

هاي پيوندي، در وزن تر و خشک اندام هوايي پيوندک، پايه

ي برتري قرار گرفتند (شـکل پيوند، در دسته بدوندر مقايسه با 

 Suqiqie). در گزارشي، در پيوند بادمجـان واريتـه   ۱۰و  ۹هاي 

، عملکـرد  Solanum torvum Swartzروي خويشاوندان وحشي 

  ).۳۸و  ۲۵رشد رويشي در شرايط تنش شوري افزايش يافت (

گرديـد کـه   در اثرهاي متقابل شوري و نوع پايـه مشـخص   

تيمار شوري صفر (شاهد) و خيار اسـپاداناي پيونـد شـده روي    

 ۶گـرم) و تيمـار شـوري     ۳۰۲خودش، بيشترين وزن تر بوتـه ( 

زيمنس بر متـر و خيـار اسـپاداناي غيـر پيونـدي (شـاهد)       دسي

انـد.  گـرم) را در بـين تيمارهـا داشـته     ۴۰کمترين وزن تر بوته (

شوري آب آبياري، منجر  به مقادير هاگونهحساسيت بسياري از 

به توقف يا کندي رشد و بروز عـوارض فيزيولوژيـک در گيـاه    

  ي هاهيپا). گزارش شده است که پيوند طالبي روي ۲۶شود (مي
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  ي مختلف در شرايط شوريهاهيپاي خيار روي هاي پيوند. نتايج تجزيه واريانس صفات رويشي ريشه بوته۵جدول 

  منابع تغييرات

  درجه آزادي

  ميانگين مربعات

  
يليمحجم ريشه (

  مکعب) متر

 در شهير خشک ماده

  )گرم( بوته هر

طول ريشه 

  متر)(سانتي

 به شهير نسبت

  ييهوا اندام

 ns۲۶ ۰/۸۸ns ns۹۵ ۰/۰۰۷ns  ۲  بلوک

 *۰/۰۳۸ ۴۹۶* **۱۸  ۲۳۵۲**  ۴  تيمار شوري

 ns۷۹  ۰/۰۲ ns **۴/۴  ۲۹۴**  ۷  تيمار پايه

 ns۱۴۶  ۰/۰۳ ns **۲/۱  ۲۸۱**  ۲۸  شوري *پايه

۳۴/۰  ۴۱  ۷۸  خطا  ۱۵۰  ۰۰۴/۰  

 ۴۰  ۲۳ ۲۴  ۱۸  -  ضريب تغييرات (%)

  داريمعنو بدون اختالف  %۵و  %۱در سطوح احتمال  داريمعنترتيب به nsو  *، **

  

  

 کهي حال دري در طول بوته داشت. داريمعنکدو قلياني افزايش 

ـ پيوند روي هيبريـدهاي   ي همچـون شـينتوزا، سـوپر    اگونـه نيب

يشترين مقـادير در قطـر سـاقه، سـطح بـرگ،      شينتوزا و ارکول ب

، آن از پـس ي فرعي و تعداد برگ را توليد نمود و هاساقهتعداد 

شـاهد (بـدون پيونـد) در     تـاً ينهاپيوند روي پايه کدو قليـاني و  

  ).۱۴ي بعدي قرار گرفتند (هارتبه

در تـنش   هـا هيـ پاخيار اسپاداناي پيونـد شـده روي برخـي    

شي بهتري نسبت بـه گياهـان غيـر    شوري آب آبياري، رشد روي

) کـه  ۸پيوندي داشتند. اين يافته با نتايج صـالحي و همکـاران (  

گزارش دادند که طول و تعداد ساقه فرعي توليد شده در گياهان 

پيوندي بيشتر از غير پيوندي است همخواني دارد. در رابطـه بـا   

کـه کـاهش وزن    دهافزايش ماده خشک اندام هوايي گزارش شـ 

با پيوند روي پايه  توانديمام هوايي در شرايط شوري خشک اند

 فـن يـک   عنوانبه توانيم). پيوند را ۱۷کدو قلياني تقليل يابد (

کـه در   )۹( در نظـر گرفـت   رگذاريتأثو  ستيزطيمحدار دوست

ي کـدوئيان و  هـا خانوادهدر  زيادهاي با توان عملکردي ژنوتيپ

يا  حذفي از شوري را تواند کاهش عملکرد ناشبادمجانيان، مي

 ).۳۹به حداقل برساند (

  

طول، حجم و ماده خشک ريشه و نسبت ريشه به اندام 

  هوايي

طول، حجم و ماده خشک ريشه و نسبت ريشه به سـاقه تحـت   

دار شد. اثر مسـتقل پايـه و   تنش شوري قرار گرفت و معني ريتأث

 داريمعنـ اثر متقابل شوري در پايه بر حجم و ماده خشک ريشه 

  ).۵بود (جدول 

بيشترين و کمترين نسبت ريشه به انـدام هـوايي بوتـه (بـه    

زيمنس بـر  دسي ۶) به ترتيب در شوري ۱۲۸/۰و  ۲۲۶/۰ترتيب 

متر و شاهد (بدون شوري) حاصل شـد. کمتـرين طـول ريشـه     

آمـد و   به دسـت ) در تيمار شاهد بدون شوري متريسانت ۶/۴۵(

يشه و نسبت ريشـه  گياهان در شرايط تنش شوري رشد طولي ر

 انـد داشـته به اندام هوايي بيشتري نسبت به شـرايط غيـر تـنش    

). اين در حالي است که حداقل حجم و ماده خشـک  ۱۱(شکل 

زيمنس بر متـر و بيشـترين حجـم    دسي ۶ريشه از تيمار شوري 

 ۲ب) و ـمکع رـمتيليم ۶/۴۶ري (ـريشه از تيمار شاهد بدون ش

آمد. حجـم   به دستمکعب)  متريليم ۱/۴۶زيمنس بر متر (دسي

ريشه با طول ريشه همبستگي منفي و با ماده خشک ريشه رابطه 

  مثبت نشان داد. 
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  حجم و طول ريشه . اثر سطوح شوري بر۱۱ شکل

  

 
  . اثر سطوح مختلف شوري بر مقدار ماده خشک ريشه۱۲شکل 

  

  

و کـدو   ۱۹-۶۴هاي خيار پيوندي روي خودش، فـرو،  پايه

حجم ريشـه، در رتبـه برتـر قـرار داشـتند و کـدو        نظر ازتنبل، 

حلوايي و خيـار غيـر پيونـدي کمتـرين حجـم ريشـه را توليـد        

و حلوايي بـه ترتيـب بيشـترين و کمتـرين      ۱۹-۶۴نمودند. پايه 

دهـد کـه اثـر    نشـان مـي   ۱۲ماده خشک ريشه را داشتند. شکل 

دار سطوح مختلف شوري بر مقـدار مـاده خشـک ريشـه معنـي     

  است.

اثرهاي متقابل پايـه و شـوري، کمتـرين حجـم و مـاده      در 

متر مکعـب) و کـدو   ميلي ۵خشک ريشه در خيار غير پيوندي (

ــوايي ( ــي ۷حل ــر مکعــب و ميل ــا شــوري   ۱۵۵/۰مت ــرم) ب  ۶گ

و بيشـترين حجـم و مـاده     NaClزيمنس بـر متـر از منبـع    دسي

زيمنس بـر  دسي ۲و شوري  ۱۹-۶۴خشک ريشه از پايه هيبريد 

ي شـد  بـردار ادداشـت گـرم) ي  ۳۱/۶متر مکعـب و  يليم ۶۹متر (

  ).۱۵و  ۱۴، ۱۳هاي (شکل

آب آبيـاري،   NaClنتايج نشـان داد کـه کـاهش در ميـزان     

افزايش حجم و بيوماس ريشه را به همـراه دارد. ايـن نتـايج بـا     

) همخـواني دارد. بـا کنتـرل    ۳۴ي ساواس و همکـاران ( هاافتهي

ينين، آبسـيزيک اسـيد،   مقادير مختلف سـنتز هورمـون (سـايتوک   

 تـوان يمـ ي، اشـه يراتيلن، جيبـرالين، اکسـين) توسـط سيسـتم     

). ۴۲اختالف در  رشد و نسـبت ريشـه بـه سـاقه ايجـاد کـرد (      

  رشد ريشه کمتر از رشد اندام هوايي تحـت تـأثير تـنش     معموًال
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  هاي مختلف پيوندي بر حجم ريشه در هر بوته. اثر پايه۱۳ شکل

  

   
  هاي مختلف پيوندي برماده خشک ريشهپايه . اثر۱۴ شکل

  

  

   ).۲۸( رديگيمشوري قرار 

تـنش   کـه ي حـال  درسبب رشد پيونـدک گرديدنـد.    هاهيپا

شوري سبب کاهش ميزان بيوماس و بازدارندگي رشد پيونـدک  

بـا   توانديمشده است. اين وقفه رشدي پيوندک ناشي از شوري 

يمنتايج حاصل،  ر اساسبي مناسب جبران گردد. هاهيپاکاربرد 

ي هيبريـد و کـدوهاي بـومي،    هـا هيپاعنوان کرد که برخي  توان

در مـورد   قـبالً متحمل به تنش شوري هستند. نتايج مشابهي نيز 

مـده  آ بـه دسـت  ي پيوندي هاهيپاي و خيار با فرنگگوجهگياهان 

کـرده کـه ظرفيـت     دأييتبسياري از تحقيقات  ).۱۷و  ۱۱است (

کـربن، تجمـع    دياکسيد وسازسوختو ميزان بيشتر فتوسنتزي 

اکسـيدان و تجمـع کمتـر    آنتي زيادبيشتر پرولين و قند، ظرفيت 

دليلي بر افزايش تحمل به شوري  هابرگمقادير سديم و کلر در 

  ).۱۰در گياهان پيوندي هستند (

ــا کــارايي بيشــتر   گياهــان متحمــل بــه شــوري هميشــه ب

ي، بـراي اينکـه هـدررفت    ؛ حتي، در مواقعاندمواجهفتوسنتزي 

. طـي  ابـد ييمکاهش  هاروزنهآب تحت کنترل باشد، باز شدن 

ژنوتيپ از کـدوي قليـاني در    ۷۲تحقيقي، مشخص گرديد که 

پايه براي هندوانه در  عنوانبه تواننديمي داريمعن طوربهترکيه 

منـابع   عنوانبهکار روند و جهت کنترل پژمردگي فوزاريومي به

). ۴۰ي اصـالحي شـناخته شـدند (   هـا برنامه ارزشمندي جهت

يي همچون کدوي برگ انجيري، کدو تنبـل،  هاهيپاخيار، روي 

ي کـدو تنبـل و حلـوايي    اگونهنيبکدو حلوايي يا هيبريدهاي 

). مطالعات اخير نشان داده که کـدو قليـاني   ۲۳( شوديمپيوند 

پايـه بـراي خيـار در جهـت مقابلـه بـا        عنـوان بـه  توانديمنيز 



  اي رقم اسپادانااثرات پيوند بر افزايش تحمل به شوري در خيار گلخانه

  

135 

در شرايط شوري،  هاهيپا). ۱۹استفاده شود ( رزندهيغي هاشتن

پيونـد روي   تـوان يم. ولي دهندمتفاوتي نشان مي العملعکس

روشي مناسب در مقابلـه بـا تـنش     عنوانبهي متحمل را هاهيپا

  شوري گسترش داد.

 

  يريگجهينت

زيمـنس  دسـي  ۲گياهان پيوندي خيار در شوري  رسديمبه نظر 

زيمنس بر متـر  دسي ۴ي از شورل به شوري بوده و بر متر متحم

زيمنس بر متر دسي ۶شروع شده و در شوري  هابوتهحساسيت 

. در مناطقي که شوري آب آبياري بـيش  ننديبيمآسيب  شدتبه

زيمنس بر متر است، محدوديت کشت کدوئيان وجود دسي ۶از 

ي سـبزي و صـيفي، مقولـه    هـا گلخانهدارد و براي توسعه سطح 

قـرار گيـرد. کـدو     نظـر  مدي جد طوربهيفيت آب آبياري بايد ک

ي با ارقام هيبريـد  درستبهي محلي هاتوده عنوانبهتنبل و قلياني 

منابعي ارزشـمند در   عنوانبهند توانيموارداتي رقابت نمودند و 

ي و امکان کاشـت ايـن   آب ازيني تکميلي در خصوص هاشيآزما

رد ارزيابي قرار گيرند. منابع غنـي  آبياري مودر شرايط کم هاهيپا

ي متحمــل بــه هــاتيــجمعژنتيکــي کــدوئيان در ايــران حــاوي 

 هـا آن ليپتانسـ و  هشدي محيطي است که بايد شناسايي هاتنش

  پايه مناسب پيوندي ارزيابي گردد. عنوانبه
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