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 1هدیچک
آبیاري و استفاده بهینه از منابع محدود آب، امري  هاي کم با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، اتخاذ روش :هدف و سابقه

هاي   پایه.باشد کارگیري از تکنیک پیوند می هآبی، ب یکی از راهکارهاي مناسب جهت مقابله با کم. ناپذیر است ضروري و اجتناب
گیاه پیوندي ) پیوندك (اي جهت جذب آب و مواد غذایی و انتقال آن به بخش هوائی وي و گستردهاي ق  ریشهساختارهیبریدي 

زایش مقاومت گیاهان جالیزي به عنوان یک رویکرد براي اف تواند به اي، می هاي میوه  استفاده از فن پیوند سبزيبنابراین. دارند
هاي خاص گیاهان جالیزي از جمله مقاومت به عوامل  هاي پایه یمطالعات زیادي در دنیا، در مورد ویژگ. آبی مطرح باشد کم

هاي متفاوتی  هاي گوناگون گیاهان جالیزي، واکنش همچنین توده. زا، دماهاي پایین خاك و تنش شوري انجام گرفته است بیماري
در پاسخ به ) هاي بومی توده(ون هاي گوناگ اما اطالعاتی راجع به ترکیب پایه و پیوندك. دهند آبی بروز می در برابر شرایط کم

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثرات مقادیر مختلف آب آبیاري بر برخی از . آبیاري به ندرت گزارش شده است شرایط کم
  .باشد اي می پیوندي تحت سامانه آبیاري قطرهوده بومی سوسکی سبز پیوندي و غیرویژگی هاي رویشی و زایشی خربزه ت

  

آبیاري بر برخی از پارامترهاي کمی و کیفی گیاه خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندي  جهت بررسی اثرات کم :ها روش و مواد
سسه ؤمزرعه پژوهشی مدر هاي کامل تصادفی  شده در قالب طرح بلوكهاي خرد صورت کرت اي به پیوندي آزمایش مزرعه و غیر

 اجرا 1393 کشاورزي واقع در شهرك مهندس زراعی در کرج در سال وابسته به وزارت جهاد) ره(آموزش عالی امام خمینی 
 100و )  مترمکعب در هکتار64/6853 (80، )مکعب در هکتار متر63/5417 (60ز سه سطح آبیاري در این پژوهش ا. گردید

ب پیوندي شامل  و سه ترکیعنوان عامل اصلی  الوصول، به درصد بر اساس تخلیه رطوبتی سهل)  مترمکعب در هکتار65/8289(
ی گیاهان پیوندي روي کدوي هیبریدي شینتوزا، گیاهان پیوندي روي کدوي هیبریدي فرو و گیاهان پیوندي روي خربزه توده بوم

اي اجرا   آبیاري قطرهسامانه فرعی تحت شرایط عنوان عامل بهدر سه تکرار ) شاهد(پیوندي سوسکی سبز و همچنین گیاهان غیر
  .گیري شد اندازه) PR2(وسکی سبز در مراحل مختلف رشد و نمو با استفاده از دستگاه پروفیل پروپ نیاز آبی خربزه س. شد

  

داري رشد رویشی، عملکرد و کارائی مصرف آب  طور معنی هاي کدو به نتایج نشان دادند که گیاهان پیوندي روي پایه :ها یافته
 توده زیستکارائی مصرف آب )  کیلوگرم در مترمکعب45/4(ین تر بیش. پیوندي داشتند تري در مقایسه با گیاهان غیر بیش

                                                
  dar2653@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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)WUEb (درصد وجود 80 و 60آبیاري  داري بین سطوح کم  همچنین اختالف معنی. درصد بود60آبیاري  مربوط به سطح کم 
) WUEy(کارائی مصرف آب میوه ) مکعب کیلوگرم بر متر06/7(ترین  و بیش)  کیلوگرم بر مترمکعب59/5(ترین  کم. نداشت

همچنین حداقل . ترتیب به گیاهان پیوندي روي پایه شینتوزا و گیاهان پیوندي روي خربزه سوسکی سبز اختصاص داشت به
هاي  ترتیب به پایه حجم شیره خام آوند چوبی به)  ساعت24لیتر در   میلی01/92(و حداکثر )  ساعت24لیتر در   میلی12/194(

 تن در 16/27(ترین  و کم)  تن در هکتار23/39(ترین  بیش. مربوط بود) ن خود پیونديگیاها(شینتوزا و خربزه سوسکی سبز 
مقادیر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ .  درصد ثبت شد60ترتیب در سطح آبیاري شاهد و  پسند میوه به عملکرد بازار) هکتار

 درجه 56/12(ترین  بیش. تري بود داري بیش طور معنی هاي کدو در مقایسه با گیاهان خود پیوندي به گیاهان پیوندي روي پایه
داري  طور معنی همچنین اسیدیته کل میوه به.  درصد بود80آبیاري  مواد جامد محلول گوشت میوه مربوط به سطح کم) بریکس

 .ثیر سطوح آبیاري و پیوند قرار نگرفتأت تحت
  

پیوندي خربزه توده بومی سوسکی سبز بر روي پایه شینتوزا و فرو، در هاي  ترکیب داد که نشان آزمایش این هاي یافته :گیري نتیجه
  . پیوندي بودندپیوندي و خود کیفیت میوه، برتر از گیاهان غیربدون اثرات منفی بر کمی و کیفی تر صفات بیش

  
 ب، مواد جامد محلول، مواد معدنی  پیوندك، خربزه، کارائی مصرف آ:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ین کشور تولیدکننده ملون در جهان ایران سوم
تر موارد  کشت و کار خربزه در بیش). 16(باشد  می

تحت شرایط مزرعه و خارج از گلخانه و نیز تا 
هاي پالستیکی کوچک  حدودي با استفاده از تونل

در مناطق شرقی و ) رس کردن محصول جهت پیش(
ترین عامل  مهم). 49(گیرد  مرکزي ایران انجام می

کننده رشد و تولید در شمار زیادي از حدودمحیطی م
ویژه در مناطق خشک و  محصوالت زراعی و باغی به

منابع آبی (خشک، کمبود منابع آبی مناسب  نیمه
رشد و نمو محصوالت در ). 3(باشد  می) متعارف

خشک به آبیاري وابسته است اما  مناطق خشک و نیمه
درست آبیاري سبب بروز تنش آبی هاي نا روش

آبیاري، پتانسیل باالیی جهت  روش کم). 45(گردد  می
بررسی . تولید بهینه محصوالت در باغبانی را دارد

ها نسبت به  محصوالت مختلف در رابطه با واکنش آن
آبیاري سبب کاربرد مناسب این تکنیک در باغبانی  کم

  ).38(خواهد شد 
هایی که ضمن جلوگیري از کاهش  یکی از روش

 مصرف آب تحت شرایط کاراییعملکرد سبب بهبود 

هایی با  شود، پیوند ژنوتیپ آبی می خشکی و کم
، 9، 8، 6(باشد  هاي پیوندي می عملکرد باال روي پایه

در پژوهشی مشخص ). 52  و51، 48، 40، 37، 17
اي   ریشهساختمانهاي قوي با  کارگیري پایه هشد که ب

شود  گسترده، سبب افزایش جذب آب و مواد غذائی می
هاي  هاي این گیاهان منبعی از هورمون چنین ریشههم

). 52(باشند  ثر در افزایش رشد و نمو پیوندك میؤم
هاي قوي عالوه بر  براین پیوند گیاهان روي این پایهبنا

هاي خاکزاد، افزایش  افزایش تحمل به بعضی از بیماري
همچنین پیوند ). 33(عملکرد را در پی دارد 

روي پایه  )mini-watermelons(هاي مینی  هندوانه
دورگه کدو تنبل و کدوي  (PS 1313 تجاري
در )  درصد60(تري  پسند بیش ، عملکرد بازار)حلوائی

آبیاري  پیوندي تحت شرایط کم مقایسه با گیاهان غیر
   ).45(تولید کرد 

 بررسی نقش پیوند در لی این پژوهشهدف اص
آبیاري در گیاه توده بومی خربزه سوسکی  شرایط کم

ثیري بر رشد أکه پایه چه ت طوري باشد به سبز می
  . و فیزیولوژیکی داردزراعیپیوندك در سطوح 
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  ها مواد و روش
این آزمایش در :  گیاهی، تیمارها و شرایط رشدمواد

 در مزرعه پژوهشی امام 1393بهار و تابستان سال 
وابسته به مرکز آموزش عالی جهاد ) ره(خمینی 

. در کرج انجام شد) N, 51◦25´ E ´41◦35(کشاورزي 
مشخصات آب و هوائی منطقه مورد آزمایش در 

بذور خربزه سوسکی .  نشان داده شده است1جدول 
و فرو  شینتوزاو سبز و کدوهاي هیبریدي 

)Cucurbita moschata Duchesne × 

Cucurbita maxima Duchesne (هاي  در سینی
 5/4 و عمق آن 6/3قطر حفره (اي   حفره72پالستیکی 

و )  درصد75(که با مخلوطی از کوکوپیت ) متر سانتی
به نسبت حجمی پر شده بودند، )  درصد25(پرلیت 

). 2جدول ( اردیبهشت کشت شدند 23در تاریخ 
 شده در شهرستان اي با شرایط کنترل ها در گلخانه دانهال
/ تحت دماي شبانه) منطقه سهیلیه(گرد کرج  هشت
در مرحله ظهور برگ گراد   درجه سانتی25/20روز 

 خرداد با 2در تاریخ ) cotyledon stage(اي  لپه
). 34(پیوند شدند ) splice grafting(روش نیمانیم 

گیاهان پیوندي درون اتاقک پیوند با رطوبت نسبی 
 روز 9پس از گذشت .  درصد قرار گرفتند90بیش از 

 رطوبت اتاقک پیوند کاهش یافت تدریج میزان به
ماه به   خرداد16اهان پیوندي در تاریخ که گی طوري به

گیاهان پیوندي و . منتقل شدندمحیط گلخانه 
پیوندي در مزرعه پژوهشی ذکر شده با فواصل بین غیر

متر نشاءکاري    سانتی60 متر و درون ردیف 2ردیف 
 فیزیکی و هاي ویژگیهمچنین برخی از . شدند

.  آورده شده است3شیمیایی خاك مزرعه در جدول 
شده  هاي خرد ارهاي آزمایش بر اساس طرح کرتتیم

بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار با سه 
دسترس  اري بر اساس تخلیه کل رطوبت قابلسطح آبی

و سه ترکیب )  درصدI3=60 و I1 ،80=I2=100(خاك 
  وخربزه سوسکی سبز پیوندي روي کدوي(پیوندي 

ک گیاه و ی) و فرو و گیاهان خودپیوندي شینتوزا
  .  پیوندي مورد بررسی قرار گرفتندشاهد غیر

منظور اعمال تیمارهاي آبیاري  به: تیمارهاي آبیاري
جهت حداکثر (هاي نتافیم  چکان از قطره) 10جدول (

 لیتر در ساعت 4با دبی ) یکتواختی در توزیع آب
  . استفاده شد

اگر رطوبت حجمی  :تعیین زمان آبیاري) الف
)θNEW (وسط دستگاه پروفیل پروپ تعیین شده ت
)PR2 (دسترس  تر از رطوبت نسبی قابل مساوي یا کم
)θCE (شود  در ناحیه ریشه باشد، آبیاري انجام می)1.(  
  
)1                                    (TAW=FC–PWP  
  
)2                       (RAW=(FC–PWP)×MAD  
  
)3     (                                  θCE=FC–RAW  
  

 RAWدسترس،  کل رطوبت قابل  TAW،ها که در آن
ضریب تخلیه مجاز  MADول، صالو رطوبت سهل

رطوبت حجمی  θNEW، ) درصد35(رطوبتی 
شده در ناحیه ریشه گیاه توسط دستگاه  گیري اندازه

  .  رطوبت مجازθCEپروفیل پروپ، 
جهت تعیین مقدار آب  :تعیین حجم آبیاري) ب

)  درصد100(تدا حجم آب تیمار شاهد مصرفی در اب
با توجه به رطوبت موجود در ناحیه ریشه گیاه 

سپس دو سطح دیگر آبیاري بر حسب . محاسبه شد
  ). 1(درصدي از تیمار شاهد محاسبه شد 

  
)4                         (I=(FC- θNEW)/100 × Drz  
  
)5                                           (V=I×S×PW  
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 عمق Drz، )متر میلی(عمق آب آبیاري  Iها،  که در آن
  ، )لیتر( حجم آب V، )متر میلی(ثر ریشه گیاه ؤم
S مربعمتر( مساحت واحد آزمایش( ،PW  سطح

 .)6/0(شده  خیس

در شروع رشد ) 10جدول (آبیاري  تیمارهاي کم
حالت کبوتري شدن (ها  هاي فرعی یا دستک شاخه

  .ماه انجام شد تیر12در تاریخ ) گیاه

 
   *.خصوصیات اقلیمی منطقه مورد آزمایش طی فصل رشد -1 جدول

Table 1. Climatic characteristics of the study region during the growing season.* 

  ماه
month  

  متوسط درجه حرارت
  )گراد درجه سانتی(

Average 
temperature 

(°C)  

  مجموع بارش
Total 

rainfall  
)mm(  

  یانگین تبخیرم
Average 

evaporation  
)mm(  

میانگین رطوبت 
  )درصد(نسبی 

Average 
relative 

humidity 
(percent)  

میانگین ساعات 
  آفتابی در روز

Average hours 
of sunshine per 

day  

  متوسط 
  سرعت باد
Average 

wind speed  
)m/s(  

  خرداد**
June  

26.80  1.40  12.08  26.30  10.18 8.33  

  تیر
July  

28.80  8  14.46  32  10.37 8  

  مرداد
August  

28.60  0  13.81  27  11.16  8  

  شهریور
September  

26.25  0  27.26  30.10  11.51  7  
 . هاي مربوط به ماه خرداد از روز هفدهم محاسبه شده است داده ** و  کرجدیدي هم ایستگاه هواشناسی *

* Karaj Synoptic weather station, ** Data for the month of June from the seventeenth day is calculated.  

  
  . )49  و26 (مشخصات پایه و پیوندك مورد استفاده در آزمایش -2جدول 

Table 2. Characteristics of scion and rootstock used in experiments (26, 49). 

  هاي پایه ویژگی
rootstock characteristics 

   دهکننشرکت تولید
Manufacturer 

  رقم
Cultivar  

  هاي شرقی اي قوي، مناسب براي خربزه مقاومت خوب به فوزاریوم، سیستم ریشه
Resistant to Fusarium, vigorous growth, strong root system, Suitable 
for oriental melon 

   کره جنوبی- نان وو بیو 
NongWoo Bio,   

Republic of Korea  
  شینتوزا

Shintozwa  

  اي قوي مقاوم به فوزاریوم، قدرت رشد زیاد، سیستم ریشه
Resistant to Fusarium, vigorous growth, strong root system  

   هلند- رکزوان
Rijk Zwaan,Holland  

  فرو
Ferro-RZ  

مقاوم به ضربه، برداشت، حمل و نقل، ماندگاري باال، شیرینی یکنواخت و توده 
  بومی ایران

Resistant to shock and pressure harvest and transportation,  
Long-lasting, Sweets uniform, Iranian native 

   ایران- فالت
Falat-Iran 

  سوسکی سبز
Souski-e-Sabz 
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 روز بعد 89هاي رسیده  میوه: توده زیستعملکرد و 
شده  هاي برداشت میوه. از انتقال نشاء برداشت شدند

 2تر از  کم(پسند  بازار پسند و غیراربه دو گروه باز
همچنین متوسط وزن میوه بر . تقسیم شدند) کیلوگرم

عملکرد کل و عملکرد . حسب کیلوگرم ثبت شد
در . بازارپسند بر حسب تن در هکتار گزارش گردید
هاي  پایان آزمایش گیاهان هر مشاهده به بخش

اي که شامل ساقه و برگ بود تقسیم شده و  جداگانه
با استفاده از ترازوي ) جز میوه به( بیوماس تر وزن

 گرم، بر حسب 1/0 با دقت AND HTدیجیتالی مدل 
جهت تعیین درصد خشک . کیلوگرم محاسبه شدند

هاي مورد آزمایش  هاي هوائی، نمونه میوه و اندام
 درجه 80 ساعت در آون در دماي 72مدت  به

صد صورت در گراد قرار گرفتند و ماده خشک به سانتی
  . ثبت شد

جهت تعیین کارائی مصرف آب : کارائی مصرف آب
) ساقه و برگ(، وزن تر اندام هوائی )WUEb(بیوماس 

ازاي حجم آب مصرفی بر حسب  وگرم بهلبر حسب کی
همچنین وزن تر میوه بر حسب . مکعب ثبت شدمتر

ازاي حجم آب مصرفی جهت تعیین کارائی  کیلوگرم به
 ).22(سبه شد محا) WUEy(مصرف آب عملکرد 

گیري مواد جامد محلول  براي اندازه: کیفیت میوه
-Atago PRگوشت میوه از دستگاه رفراکتومتر مدل 

101 (Euromex: RD.5635) استفاده شد و نتایج 
گراد   درجه سانتی20حسب بریکس در دماي  حاصله بر

)°Brix at 20 °C (جهت همچنین. گزارش گردید 
هاي  میوه از نمونهتعیین درصد ماده خشک گوشت 

   ساعت در آون در دماي 72مدت   گرمی به100
اسیدیته کل میوه . گراد استفاده گردید  درجه سانتی75

لیتري از عصاره گوشت میوه   میلی10هاي  نیز با نمونه
 نرمال تا رسیدن به 1/0با روش تیتراسیون با سود 

pH ،2/8-1/8شده و بر حسب درصد  گیري  اندازه
  ).56( ثبت شد اسید مالیک

: کلروفیل، محتواي آب نسبی و عناصر معدنی برگ
سازي محلول نمونه،  مقادیر کلروفیل کل برگ بعد از آماده

 )Jenway, Englandمدل (با روش اسپکتوفتومتري 
همچنین محتواي آب نسبی ). 42(گیري شد  اندازه

مقادیر عناصر معدنی برگ ). 19(برگ تعیین گردید 
یافته  هاي کامالً توسعه اده از برگگیاهان با استف

گیري شدند و بر حسب درصد بر اساس وزن  اندازه
روش وسیله  منظور نیتروژن به بدین. خشک ثبت گردید

 ،)Kjeldahl Digital model Armynad(کجلدال 
 Jenwaymade in(فسفر با روش اسپکتروفتومتري 

England ( نانومتر و پتاسیم با 470در طول موج 
تعیین شدند ) Jenway model(فتومتري  لمروش ف

  ).25 و 4(
 و هدایت الکتریکی شیره خام آوند pHحجم، 

 روز 95آوري شیره آوند چوبی  جهت جمع: چوبی
اه تا متر از ساقه اصلی گی  سانتی25بعد از انتقال نشاء 

هاي هوائی قطع   اندامهبقیمحل طوقه را نگه داشته و 
اي  ل ظرف شیشهمحل برش داده شده داخ. گردید

 ساعت قرار 24مدت  پوشانده شده با فویل آلومینیوم به
صورت  شده به آوري حجم شیره خام جمع. گرفت

همچنین ). 49( ساعت گزارش گردید 24لیتر در  میلی
pHترتیب توسط   و هدایت الکتریکی شیره خام به

  .  تعیین گردیدEZDO 6061و  EZDO 601 دستگاه
 حاصل از این پژوهش توسط هاي داده: تجزیه آماري

 مورد تجزیه واریانس قرار گرفت  SASافزار نرم
هاي موجود بین  همچنین جهت مقایسه میانگین

 دار تیمارها از روش آزمون حداقل تفاوت معنی
)LSD (استفاده شد .  
  

  و بحثنتایج
عملکرد کل و عملکرد : توده زیستعملکرد و 

حتمال یک در سطح ا(اري د طور معنی پسند بهبازار
هاي  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت تحت) درصد
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که اثرات متقابل سطوح  پیوندي قرار گرفت در حالی
هاي پیوندي در رابطه با این صفات  آبیاري و ترکیب

میانگین متوسط وزن میوه، ). 4جدول (دار نبود  معنی
پسند در گیاهان پیوندي و زارعملکرد کل و عملکرد با

آبیاري کاهش یافت   کمپیوندي تحت سطوحغیر
و )  کیلوگرم در گیاه89/2(ترین  کم). 6جدول (

میانگین وزن میوه )  کیلوگرم در گیاه80/3(ترین  بیش
مربوط به گیاهان )  هر گیاهمیوه در متوسط وزن تک(

شده روي پایه سوسکی سبز و گیاهان پیوندي پیوند
که هر  طوري به. باشد روي پایه کدوي هیبریدي فرو می

 درصد در دو 5از لحاظ آماري در سطح احتمال دو 
ترین  همچنین بیش. اي قرار دارند گروه جداگانه

 تن در 87/38(ترین  و کم)  تن در هکتار32/48(
هاي پیوندي  ترتیب به ترکیب عملکرد کل به) هکتار

ي سوسکی سبز روي شینتوزا و سوسکی سبز رو
 این دو در همچنین. سوسکی سبز اختصاص داشت

 5الس متفاوتی از لحاظ آماري در سطح احتمال دو ک
ترین  عالوه بر این بیش). 6جدول (درصد قرار دارند 

 پسند مربوط به عملکرد بازار)  تن در هکتار74/40(
ند گیاهان پیوندي و پسعملکرد بازار. پایه شینتوزا بود

) 10جدول ( درصد 60آبیاري  پیوندي در سطح کمغیر
 شاهد از لحاظ آماري طح آبیاريدر مقایسه با س

  ). 6جدول (داري کاهش یافت   معنیطور به
هاي حاصل از جدول تجزیه  با توجه به داده

داري  طور معنی  شاخساره بهزیست تودهواریانس، 
هاي پیوندي قرار   سطوح آبیاري و ترکیبثیرأت  تحت

دار نبود  اما اثرات متقابل این دو تیمار معنی. داشت
با کاهش حجم آبیاري توده  ستزیتولید ). 4جدول (

اهش وزن بیوماس تولیدي در عالوه بر ک. کاهش یافت
 درصد در مقایسه با سطح شاهد 60آبیاري  سطح کم

توده  زیست)  کیلوگرم74/3(ترین  بیش. تر بود بیش
تولیدي مربوط به ترکیب پیوندي خربزه سوسکی سبز 

 همچنین پایه شینتوزا و گیاه. روي کدوي شینتوزا بود
  ) بر اساس وزن تر(توده  زیستشاهد از لحاظ تولید 

  جدول (اي قرار دارند  در دو گروه آماري جداگانه
داري  طور معنی درصد ماده خشک شاخساره به). 6
)01/0P< (هاي  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت تحت

پیوندي قرار گرفت همچنین اثرات متقابل این دو 
  ).4جدول (دار نبود  تیمار معنی

  

  
 . پیونديي شینتوزا و خربزه سوسکی سبز غیرمیوه خربزه سوسکی سبز پیوندي روي پایه کدوي هیبرید -1شکل 

Figure 1. Fruit of souski-e-sabz gtafted onto shintozwa hybrid cucurbit and un-grafted souski-e-sabz. 
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و عملکرد در خربزه توده  زیستدر این پژوهش، 
طور آشکار در مقایسه با  پیوندي بهسوسکی سبز غیر

تر  هاي فرو و شینتوزا پایین گیاهان پیوندي روي پایه
نتایج این آزمایش نشان داد که گیاهان سوسکی . بود

توده  زیستهاي هیبریدي کدو  سبز پیوندي با پایه
پیوندي و غیرپیوندي تولید  خودتري از گیاهان  بیش

سوسکی سبز  ترکیب پیوندي تر عملکرد بیش. کردند
 و 2(ها  فرنگی اي در گوجه طور مشابه روي شینتوزا به

نتایج حاصل از این پژوهش . گزارش شده است) 15
هاي انجام شده توسط ادلستین و همکاران  با بررسی

که مشخص کردند که ) 58( ماورونا -و نیز تراکا) 12(
هاي کدوي زمستانه سبب  ها روي پایه پیوند ملون

. شود، همخوانی دارد وزن میوه میافزایش تعداد و 
ها با نتایج حاصل از سایر  همچنین این یافته

داري  پژوهشگران که نشان دادند که پایه اثرات معنی
نتایج ). 63 و 58، 7، 2(بر عملکرد دارد، تطابق دارد 

شده توسط پژوهشگران مختلفی  هاي انجام بررسی
طور مستقیم بر  مشخص شده است که پیوند به

) 43 و 39(باشد  رد گیاهان اثرگذار میعملک
که این افزایش عملکرد ناشی از وجود  طوري به

یکسري از فرآیندهاي مختلفی از جمله افزایش جذب 
و یا افزایش تولید ) 33(آب و مواد غذائی 

افزایش قدرت پیوندك ) 64(زاد  هاي درون هورمون
در این پژوهش عملکرد خربزه . باشد می) 35(

) 10جدول (با کاهش حجم آبیاري سوسکی سبز 
هاي گوناگون در  این یافته با بررسی. کاهش یافت
، )55 و 36(، هندوانه )30(، بادمجان )14(مورد طالبی 

در ) 57(فرنگی  و گوجه) 53(و فلفل ) 13(خیار 
  . شرایط مزرعه نیز همخوانی دارد

هاي کدوهاي  نظر به رشد وسیع و گسترده ریشه
تواند دلیلی بر رشد   شینتوزا، میدورگه تجاري فرو و

و نمو بهتر پیوندك استقراریافته در روي این گیاهان 
  . در مقایسه با گیاهان شاهد باشد

توده  زیستکارائی مصرف آب : کارائی مصرف آب
)WUEb ( و عملکرد)WUEy (داري  طور معنی به

هاي پیوندي قرار  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت تحت
 کیلوگرم بر 70/4(ترین  یشب). 4جدول (گرفت 

توده  زیستمقدار کارائی مصرف آب ) مکعبمتر
مربوط به ترکیب پیوندي شینتوزا روي خربزه 

 کیلوگرم 22/3(ترین  همچنین کم. سوسکی سبز بود
توده  زیستمقدار کارائی مصرف آب ) بر مترمکعب

باشد و نیز این دو از  مربوط به گیاهان خود پیوندي می
 درصد در دو گروه 5 سطح احتمال لحاظ آماري در

داري از  همچنین تفاوت معنی. متفاوتی قرار دارند
از ) >05/0P( درصد 5لحاظ آماري در سطح احتمال 
بین خربزه توده  زیستنظر کارائی مصرف آب 

سوسکی سبز پیوندي روي کدو شینتوزا و کدوي فرو 
همچنین بین گیاهان شاهد و . توجود نداش

ترین و  کم. اوتی مشاهده نشدپیوندي نیز تفخود
توده  زیستترین مقدار کارائی مصرف آب  بیش

 درصد 100 و 60ترتیب مربوط به سطوح آب  به
داري  عالوه بر این اختالف معنی. مربوط بود

)05/0P< ( از لحاظ کارائی مصرف آب بین سطوح
  ). 6جدول ( درصد وجود نداشت 80شاهد و 

) بر مترمکعب کیلوگرم 06/7(ترین  همچنین بیش
آب عملکرد مربوط به گیاهان مقدار کارائی مصرف 

نتایج مقایسه . نتوزا بودشده روي کدو شی پیوند
داري  ها نشان داد که هیچ اختالف معنی میانگین

)05/0P< (گیاهان پیوندي و بین گیاهان خود
پیوندي از لحاظ مقادیر کارائی مصرف آب غیر

روه آماري عملکرد وجود ندارد و هر دو در یک گ
 حجم آب آبیاري گیاهان ).6جدول (قرار دارند 
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پیوندي و غیرپیوندي خربزه سوسکی سبز تحت 
ترتیب   درصد به60 و 80، 100سطوح آبیاري 

مکعب در   متر63/5417 و 64/6853، 65/8289
افزایش مقادیر کارائی ). 10جدول (باشد  هکتار می

آبی در بادمجان  مصرف آب تحت شرایط تنش کم
. گزارش شده است) 55(و هندوانه ) 10(، فلفل )30(

گیاهان پیوندي روي پایه کدوي فرو و شینتوزا 
تري نسبت به سایر ترکیبات پیوندي  عملکرد بیش

داشتند بنابراین با توجه به وزن باالي میوه این 
گیاهان بنابراین کارائی مصرف آب عملکرد این 

 .باشد تر از شاهد می ها بیش پایه

طور  مواد جامد محلول گوشت میوه به: میوهکیفیت 
  ثیر سطوح آبیاري قرار گرفت أت داري تحت معنی

)01/0P< (هاي پیوندي و  در صورتی که اثر ترکیب
مقادیر ). 4جدول (دار نبود  اثر متقابل تیمارها معنی

دار در  طور معنی مواد جامد محلول گوشت میوه به
 100آبیاري تر از سطح   درصد کم60آبیاري  سطح کم

  همچنین اسیدیته کل ). 6جدول (درصد بود 
هاي  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت گوشت میوه تحت

درصد ماده خشک گوشت میوه . فتپیوندي قرار نگر
هاي پیوندي قرار  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت تحت

دار نبود  اما اثرات متقابل این تیمارها معنی. گرفت
ترین  و کم)  درصد72/10(ترین  بیش). 6جدول (
  مقادیر درصد ماده خشک گوشت )  درصد81/8(

شده از پایه کدوي   هاي برداشت میوه مربوط به میوه
شینتوزا و ترکیب پیوندي سوسکی سبز روي سوسکی 

داري بین گیاهان  همچنین تفاوت معنی .سبز بود
پیوندي روي پایه شینتوزا و خربزه سوسکی سبز از 

شت میوه وجود داشت  ماده خشک گودرصدلحاظ 
اي قرار   هر دو در دو گروه آماري جداگانهکه طوري به

آبیاري عملکرد  کلی تنش کم طور به). 6جدول (دارند 
اي از  اما در پاره. دهد اي را کاهش می  میوههاي سبزي

. شود موارد سبب بهبود کیفیت میوه این گیاهان می
ده ما(هاي مختلف کیفیت میوه  در این بررسی، جنبه

طور   به)خشک، مواد جامد محلول و اسیدیته میوه
 آبیاري تأثیر کم تحت) شدندار  عدم معنی(خیلی جزئی 

داري در بین  عالوه بر این اختالف معنی. قرار گرفت
صفات درصد ماده خشک و مواد جامد محلول میوه 

این یافته با نتایج حاصل از لسکووار . وجود نداشت
 کردند که مواد جامد که گزارش) 36(و همکاران 

هاي ارقام دیپلوئید و تریپلوئید  محلول میوه هندوانه
طور خیلی جزئی تغییر کرد،  آبی به تحت سطوح کم

همچنین یکسري از پژوهشگران . همخوانی دارد
تواند اثرات  هاي هیبریدي کدو می نشان دادند که پایه

مخربی بر روي کیفیت میوه گیاهان پیوندي روي این 
در این بررسی ). 34 و 33(ا داشته باشند ه پایه

هاي کیفی میوه خربزه سوسکی سبز پیوندي  ویژگی
. هاي کدو مشابه با گیاهان غیرپیوندي بود روي پایه

بنابراین با توجه به این یافته، استفاده از پایه شینتوزا 
بدون اثرات مخرب روي کیفیت میوه سبب افزایش 

نظر . کی سبز شدعملکرد بازارپسند میوه گیاه سوس
به شرایط جغرافیایی کشت و کار این توده بومی 

) خشک کشور ایران اطراف کویر و در مناطق نیمه(
 درصد 80آبیاري  تواند تحت سطح کم این گیاه می

بدون کاهش عملکرد رشد و نمو مناسبی داشته باشد 
). داري نداشت  تفاوت معنی100 با 80آبی  سطح کم(

 80آبیاري  د تحت سطح کمرس نظر می همچنین به
ه به سازوکار فیزیولوژیکی و درصد با توج

شناسی خاصی که این گیاه با شرایط خشک و  ریخت
افزایش پرولین، (دهد  خشک از خود نشان می نیمه
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اي شدن  افزایش ترکیبات محلول در آب، قیفی یا لوله
باعث افزایش مواد ) ها جهت کاهش تبخیر برگ

عالوه بر این با کاهش . ودش جامد محلول میوه می
علت اثرات منفی   درصد به60حجم آبیاري در سطح 

روي فتوسنتز و کاهش ظرفیت فتوسنتزي، تولید 
ترکیبات کربوهیدارتی در گیاه کاهش یافته و به تبع 

در واقع . یابد آن مواد جامد محلول میوه کاهش می
ها  با کاهش تولید ترکیبات کربوهیدراتی در برگ

به ) منبع(ها  از برگ) 35(ا حرکت این مواد انتقال ی
گزارش شده . یابد نیز کاهش می) مخزن(هاي  میوه

آبی شدید، ظرفیت فتوسنتزي گیاه  است که تنش کم
  کند که  ها، محدود می دلیل بسته شدن روزنه را به

  ).44(شود  به تبع آن سبب کاهش قند میوه می
 ادیرمق: کلروفیل، محتواي آب نسبی و عناصر برگ

 ثیرأت تحت) >01/0P(داري  طور معنی کلروفیل کل برگ به
هاي پیوندي قرار گرفت  سطوح آبیاري و ترکیب

با . دار نشد همچنین اثرات متقابل این دو تیمار معنی
محتواي کلروفیل ) 10جدول (کاهش حجم آبیاري 

همچنین تفاوت . گیاهان شاهد و پیوندي کاهش یافت
پیوندي و شاهد از نظر دداري بین گیاهان خو معنی

مقادیر کلروفیل . مقادیر کلروفیل برگ وجود نداشت
داري  طور معنی برگ گیاهان پیوندي روي پایه کدو به

پیوندي و گیاهان شاهد بود تر از گیاهان خود بیش
بین گیاهان ) >01/0P(داري  اختالف معنی). 7جدول (

پیوندي و شاهد در رابطه با محتواي آب نسبی  خود
 وجود نداشت و هر دو در یک کالس آماري برگ

داري بین گیاهان  همچنین تفاوت معنی. قرار دارند
پیوندي روي پایه شینتوزا و گیاهان پیوندي روي پایه 
فرو از نظر محتواي آب نسبی برگ وجود نداشت و 

 بندي شدند هر دو در یک گروه از لحاظ آماري طبقه
  ).7جدول (

داري  طور معنی همقادیر عنصر نیتروژن برگ ب
)01/0P< (هاي  ثیر سطوح آبیاري و ترکیبأت تحت

همچنین اثرات متقابل این دو . پیوندي قرار داشت
مقادیر نیتروژن برگ ). 5جدول (دار نشد  تیمار معنی

 درصد در مقایسه با 80 و 60آبیاري  در سطوح کم
داري  همچنین تفاوت معنی. آبیاري کامل کاهش یافت

 درصد از نظر 5در سطح احتمال از لحاظ آماري 
مقادیر نیتروژن برگ بین سطوح آبیاري شاهد و سطح 

 درصد وجود نداشت و هر دو در یک 80آبیاري  کم
مقادیر فسفر برگ ). 7جدول (کالس آماري قرار دارند 

شده روي پایه کدوهاي شینتوزا و فرو گیاهان پیوند
که در   درصد بود در حالی43/0 و 45/0ترتیب  به
یاهان پیوندي روي پایه خربزه سوسکی سبز و گ

اثرات .  درصد بود40/0  و37/0 ترتیب گیاهان شاهد به
هاي پیوندي و نیز اثرات  ساده سطوح آبیاري و ترکیب

متقابل این دو تیمار بر محتواي عنصر پتاسیم برگ 
نتایج جدول تجزیه واریانس ). 5جدول (دار بود  معنی
کیبات پیوندي در هر بررسی جداگانه تر(دهی  برش

ترکیبات پیوندي در هر سطح ) سطح از سطوح آبیاري
شان داد که مقادیر پتاسیم برگ از سطوح آبیاري ن

در گیاهان پیوندي و ) >01/0P(داري  طور معنی به
 درصد قرار 60ثیر سطح آبیاري تأ پیوندي تحتغیر

هاي  مقایسه اثرات متقابل میانگین). 8جدول (دارد 
وح آبیاري و ترکیبات پیوندي نشان داد دهی سط برشی

)  درصد55/3(ترین  و کم)  درصد19/4(ترین  که بیش
 درصد 60آبیاري  برگ در سطح کممقدار پتاسیم 

  ترتیب به گیاهان پیوندي روي پایه شینتوزا و  به
گیاهان پیوندي روي خربزه سوسکی سبز مربوط 

 درصد تفاوت 60همچنین در سطح آبیاري . است
  ي روي پایه شینتوزا اري بین گیاهان پیوندمعنی د

  که از  طوري پیوندي وجود دارد بهو گیاهان خود
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ند اي تعلق دار لحاظ آماري به دو کالس جداگانه
تر  توان عملکرد پایین رسد می نظر می به ).9جدول (

گیاهان پیوندي روي خربزه سوسکی سبز و گیاهان 
کاهش (تر  غیرپیوندي را به محتواي کلروفیل برگ کم

این گیاهان تحت ) اکسیدکربن آسیمیالسیون دي
عالوه بر کاهش میزان . شرایط کم آبیاري ارتباط داد
تر  محتواي کلروفیل کم(فتوسنتز خالص این گیاهان 

، محتواي آب نسبی )شود سبب کاهش فتوسنتز می
برگ نیز عامل مهمی در کاهش عملکرد گیاهان 

گیاهان پیوندي شاهد و خودپیوندي در مقایسه با 
آبیاري  کم. آید هاي هیبریدي به حساب می روي پایه

توده  زیستداري عملکرد و  طور معنی  درصد به60
این . گیاهان پیوندي و غیرپیوندي را کاهش داد

کاهش با پارامترهاي مختلفی از جمله کلروفیل کل 
. برگ و محتواي آب نسبی برگ در ارتباط است

ن فتوسنتز خالص تحت که کاهش در میزا طوري به
تواند به سبب کاهش در مقادیر  آبیاري می شرایط کم

که مشخص  طوري به. کلروفیل و میزان آب برگ باشد
شده کلروفیل عامل مهمی در نگهداري ظرفیت 

بنابراین ). 24(آید  فتوسنتزي گیاهان به حساب می
میزان کلروفیل برگ از عوامل مهمی است که بر 

بع آن تولید ترکیبات کربوهیدراته روي فتوسنتز و به ت
باشد همچنین ثابت شده است که محتواي  اثرگذار می

نسبی کلروفیل رابطه مثبتی با کارایی فتوسنتز در 
پژوهشگران نشان دادند که با ). 11(گیاهان دارد 

کاهش محتواي کلروفیل برگ، فتوسنتز و فرآیند 
در ). 32(یابد  کربن کاهش می اکسید تثبیت دي

دلیل  قت، کاهش محتواي آب نسبی برگ بهحقی
آبی و همچنین از طرف دیگر کاهش جذب آب  کم

ها که به تبع  ها و افزایش تعرق از برگ توسط ریشه
که  طوري شود به هاي برگ می سبب بسته شدن روزنه

این عوامل در کنار هم باعث کاهش ظرفیت 
در این . گردد آبی می فتوسنتزي گیاه در شرایط کم

داري در مقادیر نیتروژن و فسفر   کاهش معنیپژوهش
برگ گیاه خربزه سوسکی سبز پیوندي و غیرپیوندي 

کاهش مقادیر عناصر . آبی مشاهد شد تحت سطوح کم
نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ گیاهان تحت شرایط 

توان به کاهش میزان رطوبت منطقه ریشه  آبی را می کم
بررسی یافته سایر این نتایج با ). 10جدول (اشاره کرد 

آبی  که نشان دادن که کم) 54 و 31، 28(پژوهشگران 
مصرف برگ  نقش مهمی در کاهش محتواي عناصر پر

مطالعات پیشین نشان . گیاهان دارد، همخوانی دارد
جذب بهتر عناصر معدنی توسط ) 5(داده است که 

هاي فیزیکی ریشه این گیاهان  هاي کدو به ویژگی پایه
مودي و افقی و همچنین توسعه وسیع از جمله رشد ع

عالوه بر سیستم قوي . ها مربوط است این ریشه
اي این گیاهان، ظرفیت باالي جذب آب و مواد  ریشه

آن به بخش هوائی گیاه ) 41(غذائی از خاك و انتقال 
) 27 و 23(هاي  پیوندي و همچنین تامین هورمون

ل مورد نیاز پیوندك در طی رشد و نمو از دیگر عوام
هاي هیبریدي کدو  مهم در تأئید ظرفیت باالي پایه

  .باشد می
اند که  شده نشان داده هاي انجام تر پژوهش بیش

طور عمده توسط  تغییرات ایجاد شده در پیوندك به
این پژوهشگران نقش پایه را در . شود پایه کنترل می

جذب، ساخت و انتقال آب و عناصر معدنی و 
ندك را مورد تاکید قرار ها از پایه به پیو هورمون

پیوند جذب و انتقال فسفر، ). 2003لی و اُدا، (اند  داده
دهد  تأثیر قرار می نیتروژن، منیزیم و کلسیم را تحت

). 59 و 50، 46، 45، 41، 34، 21،29، 20، 18(
که جذب بهتر ) 20(پژوهشگران گزارش کردند 

عناصر معدنی در گیاهان پیوندي سبب افزایش توان 
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شود که این ظرفیت فتوسنتزي باال،  تزي گیاه میفتوسن
. کند رشد گیاهان را تحت شرایط تنش تسهیل می

همچنین پیشنهاد شده که توان فتوسنتزي باالي گیاهان 
هاي قوي تحت شرایط تنش،  پیوندي روي پایه

عملکرد را در مقایسه با گیاهان غیرپیوندي، افزایش 
ه نیز افزایش دهد که به تبع آن مقادیر قند میو می
  ).62 و 61، 60(یابد  می

ایت الکتریکی شیره خام آوند  و هدpHحجم، 
حجم و هدایت الکتریکی شیره خام آوند : چوبی

ثیر سطوح آبیاري و أت داري تحت طور معنی چوبی به
 pHکه  ترکیبات پیوندي قرار گرفت در حالی

کدام از تیمارهاي آزمایش قرار  ثیر هیچأت تحت
داري  همچنین هیچ اختالف معنی). 5جدول (نگرفت 

)05/0P< (هاي کدو از لحاظ حجم شیره  بین پایه
خام آوند چوبی وجود نداشت و هر دو در یک 

ترین  عالوه بر این بیش. کالس آماري قرار داشتند
 48/2(ترین  و کم) زیمنس بر متر  دسی90/3(

مقدار هدایت الکتریکی شیره ) زیمنس بر متر دسی
 و 100ترتیب به سطح آبیاري  ی بهخام آوند چوب

). 7جدول ( درصد مربوط است 60آبیاري   سطح کم
از لحاظ ) >05/0P(داري  همچنین اختالف معنی

آماري بین هر سه سطح آبیاري از نظر هدایت 
الکتریکی شیره خام وجود داشت و هر سه در سه 

هاي  در این مطالعه، پایه. اي قرار دارند کالس جداگانه

تري از گیاهان   کدو حجم شیره خام بیشهیبریدي
هاي کدو  دهد که پایه این نتایج نشان می. شاهد داشتند
تري از گیاه خربزه سوسکی سبز  اي بیش فعالیت ریشه

گزارش کردند که ) 47(صالحی و همکاران . دارد
گرم فورمازان تولید شده در   میلی13/1(ترین  بیش

  ین تر و کم) ساعت بر اساس وزن خشک ریشه
  در ساعت گرم فورمازان تولید شده    میلی83/0(

اي گیاهان  فعالیت ریشه) بر اساس وزن خشک ریشه
ترتیب به ترکیب  به)  روز بعد از پیوند60(پیوندي 

پیوندي خربزه خاتونی رو پایه شینتوزا و گیاه خربزه 
توان  سرانجام می. خاتونی غیرپیوندي مربوط است

هاي بیوشیمیایی و  رسی پاسخگیري نمود که با بر نتیجه
 آب نسبی و حجم کلروفیل، محتواي(فیزیولوژیکی 

بین گیاهان پیوندي و ) شیره خام آوند چوبی
توان عملکرد باالي گیاهان پیوندي با  غیرپیوندي، می

همچنین . پایه کدو در مقایسه با شاهد را توجیح کرد
سبب ) 47(اي باالي پایه کدوي زمستانه  فعالیت ریشه

تر پیوندك در مقایسه با شاهد  د رویشی بیشرش
اي باال سبب افزایش  بنابراین فعالیت ریشه. شود می

هاي گیاهی  جذب آب و مواد غذائی و هورمون
شود که انتقال آن به بخش هوائی گیاه سبب بهبود  می

وضعیت رویشی رو زایشی در شرایط تنش خواهد 
  ).63 و 58، 27، 7(شد 
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ها در هر سطح از آبیاري براي مقادیر پتاسیم برگ خربزه سوسکی  دهی اثر متقابل میانگین مربعات پایه برش تجزیه واریانس -8جدول 
  . سبز

Table 8. Analysis of variance slicing of interaction effect (separation interactions) mean squares of rootstocks 
in each level of irrigation for leaf potassium in Souski-e-Sabz inodorous. 

  پتاسیم
Potassium  

  درجه آزادي
DF  

  سطوح آبیاري
Irrigation levels  

0.11ns 3  I1 

0.03ns 3  I2 

0.27** 3  I3 

I1، I2، I3 :الوصول خاك بر اساس رطوبت سهل 60 و 80، 100 ترتیب برابر است با سطوح به .  
ns ،* درصد و یک درصد5دار در سطح احتمال  دار، تفاوت معنی رتیب عدم تفاوت معنیت به ** و  . 

I1, I2 and I3 represent the irrigation treatments that received 100, 80 and 60% based on total available water depletion, respectively. 
ns, *, ** are no significant or significant at P<0.05 or 0.01, respectively. 

  
  

  . دهی اثر سطوح آبیاري و پیوند بر مقادیر پتاسیم برگ در خربزه سوسکی سبز مقایسه میانگین برش -9جدول 
Table 9. Mean comparison of slicing of interaction effect irrigation levels and grafting for leaf potassium in 
‘Souski-e-Sabz’ inodorous. 

  )درصد(پتاسیم برگ 
Leaf potassium (%)  

  تیمارها                                                                
Treatments  

  صفات        
Characteristics  

2.84e G1  
2.95de G2 

3.26bcd G3 

3.19cd G4 

I1  

3.30bc G1  
3.28bcd  G2 

3.11cde G3 

3.08cde G4 

I2 

3.58b G1  
3.55b G2 

4.19a G3 

3.93a  G4 

0.33 Lsd5% 

I3  

G1 : شاهد(سوسکی سبز غیرپیوندي( ،G2 : ،سوسکی سبز پیوندي روي سوسکی سبزG3 : ،سوسکی سبز پیوندي روي شینتوزاG4 : سوسکی سبز
   .الوصول خاك اس رطوبت سهل بر اس60 و 80، 100ترتیب برابر است با سطوح  به: I1، I2، I3 .پیوندي روي فرو

  . باشند می دار معنی تفاوت فاقد  LSD بر اساس آزموندرصد 5 احتمال سطح در هستند مشترك حروف داراي که هایی ستون، میانگین هر در
G1: non- grafted souski-e-sabz (control), G2: souski-e-sabz onto souski-e-sabz, G3: souski-e-sabz onto shintozwa,  
G4: souski-e-sabz onto ferro- rz. I1, I2 and I3 represent the irrigation treatments that received 100, 80 and 60% based on total 
available water depletion, respectively. 
Means with a same letter within columns are not significantly different according to LSD’s test (P=0.05). 
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  گیري کلی نتیجه
تر  ر نشان داد که بیشضنتایج پژوهش حا

ثیر سطوح أت هاي گیاه خربزه سوسکی سبز تحت ویژگی
نتایج نشان داد . هاي پیوندي قرار گرفت آبیاري و پایه

هاي تجاري هیبریدي کدو  که گیاهان پیوندي روي پایه
اي و نیز کارائی  ذیهپسند، وضعیت تغ عملکرد بازار

پیوندي ب بهتري در مقایسه با گیاهان غیرمصرف آ

داري بین گیاهان پیوندي  همچنین تفاوت معنی. داشتند
.  محلول گوشت میوه وجود نداشتاز لحاظ مواد جامد

هاي فرو و شینتوزا اثرات مخربی روي   پایهبنابراین
هاي  بنابراین استفاده از پایه. کیفیت میوه نداشتند

هیبریدي کدو جهت تولید گیاهان پیوندي تحت شرایط 
  . گردد آبیاري توصیه می آبیاري کامل و کم

  
  منابع

1.Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and 
Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: 
Guidelines for computing crop water 
requirements. FAO Irrigation and 
Drainage Paper No. 56, United Nations, 
FAO, Rome, Italy. 

2.Bletsos, F., Thanassoulopoulos, C. and 
Roupakias, D. 2003. Effect of grafting 
on growth, yield and verticillium wilt 
of eggplant. Hort. Sci. 38: 183-186. 

3.Boyer, J.S. 1982. Plant productivity and 
environment. Sci., 218: 443-448. 

4.Bremner, J.M. 1965. Total nitrogen,  
P 1149-1178. In: Black, C.A., D.D. 
Evans, I.L. White, L.E. Ensminger and 
F.E. Clark (eds.). Methods of soil analysis. 
Agron. Monograph 9, Part 2. 

5.Castle, W.S. and Krezdorn, A.H. 1975. 
Effects of citrus rootstocks on root 
distribution and leaf mineral content of 
Orlando Tangelo trees. J. Amer. So. 
Hort. Sci. 100: 1-4. 

6.Chaves, M.M., Maroco, J.P. and Pereira, 
J.S. 2003. Understanding plant responses 
to drought from genes to whole plant. 
Funct. Plant Biol. 30: 239-264. 

7.Chouka, A.S. and Jebari, H. 1999. Effect 
of grafting on watermelon on vegetative 
and root development, production and 
fruit quality. Acta Hort. 492: 85-93. 

8.Clearwater, M.J., Lowe, R.G., Hofstee, 
B.J., Barclay, C., Mandemaker, A.J. and 
Blattmann, P. 2004. Hydraulic conductance 
and rootstock effects in grafted vines of 
kiwifruit. J. Exp. Bot. 55: 1371-1381. 

9.Colla, G. 2014. Vegetable grafting for 
abiotic stress tolerance: current status 
and advances through the cost action 
fa1204. Proceedings of the First 

International Symposium on Vegetables 
Grafting, Wuhan, China, 17-21 March 
2014. 

10.Dalla Costa, L. and Gianquinto, G. 
2002. Water stress and water table depth 
influence yield, water use efficiency, 
and nitrogen recovery in bell pepper: 
Lysimeter studies. Austr. J. Agric. Res. 
53: 201-210. 

11.Dettori, S. 1985. Leaf water potential, 
stomatal resistance and transpiration 
response to different watering in almond, 
peach and pixy plum. II International 
symposium on irrigation of horticultural 
crops. Acta Hort. 171: 253-258. 

12.Edelstein, M., Burger, Y., Horev, C., 
Porat, A., Meir, A. and Cohen, R. 2004. 
Assessing the effect of genetic and 
anatomic variation of cucurbita 
rootstocks on vigour, survival and yield 
of grafted melons. J. Hort. Sci. Biotech. 
79: 370-374. 

13.Ertek, A., Sxensoy, S., Gedik, I. and 
Ku¨cxu¨kyumuk, C. 2006. Irrigation 
scheduling based on pan evaporation 
values for cucumber (Cucumis sativus L.) 
grown under field conditions. Agri. Water 
Manag. 81: 159-172. 

14.Fabeiro, C., Martı´n de Santa Olalla, F. 
and De Juan, J.A. 2002. Production of 
muskmelon (Cucumis melo L.) under 
controlled deficit irrigation in a semi-arid 
climate. Agri. Water Manag. 54: 93-105. 

15.Ferna´ndez-Garcı´a, N., Martı´nez, V., 
Cerda,  ́A. and Carvajal, M. 2004. Fruit 
quality of grafted tomato plants grown 
under saline conditions. J. Hort. Sci. 
Biotechnol. 79: 995-1001. 



 موسوي سیداکبر رمضان و داریوش
 

 121

16.Food and Agriculture Organization 
(FAO). 2012. FAOSTAT Data. 
http://www.fao.org/biotech/stat.asp. 
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