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  :مقدمه 

میالدي به وسیلۀ وایکلیف برده شد که از آن به  1388براي نخستین بار نام طالبی در اروپا در سال 

منشأ پیدایش طالبی و خربزه با اطمینان و بـه طـور یقـین    . عنوان یک میوة خوراکی یاد شده است

ارنـد، احتمـاالً از ایـن قـاره     در آفریقا وجود د Cucumisمشخص نشده ولی چون گونه هاي وحشی 

مراکز ثانویۀ تنوع در هند، چین، . جنوبی منشأ گرفته است Saharaخصوصاً در منطقۀ شرقی بیابان 

   ).1390بهرامی سیرمندي و همکاران، ، 2004سینگ و همکاران،( ایران و جنوب روسیه است

کاري جهان را زارع جالیزکشت طالبی در تمام دنیا مرسوم است و در حال حاضر سطوح زیادي از م

 -است که از نظر شکل و طعـم متفـاوت مـی    زیادي ارقامطالبی داراي . به خود اختصاص داده است

طالبی و گرمک شبیه . و گوشت در آن ها به رنگ هاي قرمز، نارنجی، زرد، سبز و سفید است باشند

با این تفاوت کـه زودتـر از   خربزه هستند و از جهت غذایی و پزشکی، شباهت زیادي به خربزه دارند 

هردو داراي پـروتئین، چربـی، قنـد، کلسـیم،     . تر و هضم آن ها آسان تر استتردخربزه می رسند و 

. اما تفاوت هایی با هم دارنـد  ،آهن، پتاسیم، ویتامین و مقدار کمی مواد نشاسته اي و سلولز هستند

گرمـک پوسـت   . ستش زبر اسـت خط هاي سبز دارد و پو. طالبی شیرین و خوشبوتر از گرمک است

اسـت و   Aطالبی یکی از منابع ویتـامین  . صافی دارد و کف آن تخت است و درضمن خط هم ندارد

عالوه بر ویتـامین   و خربزه طالبی. می شود Aمملو از بتاکاروتن است که در بدن تبدیل به ویتامین 

C,A B6هاي ,B3 ,B2 ,B9, E, B1, ،  مفیـد دیگـري مثـل    مـواد مغـذي   عناصـر معـدنی و   حاوي

همچنین دانه غنی از لیپیدها و پروتئین می . می باشند کلسیم وآهن ، منیزیم،سفرفسدیم، پتاسیم، 

  ).  2008، پراهنز و نوئز،1390بهرامی سیرمندي و همکاران،(باشد که  بیانگر میزان باالي انرژي است

میوه . یا و آمریکا می باشندة خربزه شامل چین، ترکیه، ایران، اسپانکشورهاي اصلی تولید کنند

عمدتاً به صورت خام مصرف می شود، مصارف دیگر به صورت شربت، آب نبات، بستنی، بیسکویت و 

پراهنز (همچنین در لوازم آرایشی می باشد، همچنین دانه و برگ آن نیز مورد استفاده قرار می گیرد

).2008،نوئزو 

شـود و کشـور مـا پـس از چـین و ترکیـه سـومین         خربزه هم تقریباً در اکثر نقاط ایران کشت مـی 

  ).1387کشاورز،(تولیدکنندة این محصول در جهان است

خوزسـتان، سـمنان،    قـزوین،  تهـران،  خراسان، طالبی و خربزه در استان هاي مختلف کشور ازجمله

کشت می شود که بیشـترین عملکـرد متعلـق بـه اسـتان گلسـتان و        یزدگلستان واصفهان، فارس، 

هکتـار مـی باشـد کـه سـطح زیرکشـت آبـی         76844کل سطح زیر کشت در کشور . ستاصفهان ا

کیلـوگرم و  81/18081عملکـرد آبـی   . هکتار می باشد 7241هکتار و سطح کشت دیم هم  69603

  ). 1388آمارنامۀ کشاورزي،( کیلوگرم است 18/2761عملکرد دیم هم 
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  :گیاهشناسی -1

بـوده و یکـی از   ) Cucurbitaceae(از خانوادة کدوئیان .Cucumis melo Lنام علمی طالبی وخربزه 

مرکز تنوع آن در آسیا از دریاي مدیترانه تا  .ارزش در اکثر کشورهاي جهان می باشند محصوالت با

  . آسیاي شرقی است

بزرگ ترین ذخایر ژنتیکی و بانک ژن خربزه در کشورهاي روسیه، آمریکا، فرانسه و چین وجود 

  ).2008،ئزنوپراهنز و (دارد

گرم است، معموالً در شرق و جنوب آفریقا و همچنین  50خربزه هاي وحشی که میوه شان کمتر از  

درواقع گوشت خربزه وحشی بدلیل وجود کوکوربیتاسین تلخ . مرکز آسیا تا هند یافت می شوند

چربی هاي با خربزه احتماالً به خاطر بذر غنی از پروتئین و . بعالوه، گوشت بسیار نازك است. است

اهلی شدن منجر به توسعه و گسترش . ارزش غذایی خوب مثل کدو و هندوانه، اهلی شده است

  ).2008،وئزپراهنز و ن(مزوکارپ میوه شده است 

.Cucumis melo varطالبی داراي ارقام زیادي است که از نظر شکل و طعم متفاوتند و شامل 

reticulatus، indorus C. m.var.  وC.m. var. duaim 24(خربزه و طالبی . می باشدn= 2 ( 

ساقه پوشیده از کرك هاي ریز به قطرحدود . گیاهانی یک ساله که به صورت رونده رشد می کنند

ساقۀ اصلی داراي ساقه هاي فرعی یک، دو و سه . متر می باشد 3تا  5/2دو سانتی متر به طول 

 از ریشۀ اصلی با ریشه هاي محوري تشکیل سیستم ریشه اي خربزه و طالبی مانند هندوانه. است

قطعه، با اشکال مختلف، پنجه اي  5تا  3داراي ، ها بزرگبرگ . شده که به عمق خاك فرو می رود

شکل، قلبی یا کلیه مانند و پوشیده از کرك با دمبرگی طویل بوده که به طور متناوب روي ساقه 

خربزه و طالبی . بدون انشعاب خارج می شود از محور برگ ها پیچک هاي ساده و. قرار گرفته اند

در  .گل هاي نر، گل هاي ماده و هرمافرودیت یا کامل :نوع گل می باشند سهیک پایه بوده، داراي 

عمر مفید گل هاي نر . ابتدا گل هاي نر ظاهر می شوند و تعداد آن ها بیشتر از گل هاي کامل است

گل هاي نر به . در محور برگ ها تشکیل می شوند گل ها زرد رنگ بوده و. در حدود یک روز است

 صورت مجتمع بوده به شکل خوشه در می آیند ولی گل هاي ماده انفرادي بوده و بیشتر در ساقه

هرچه بوته بیشتر . تشکیل می شوند و در ساقۀ اصلی تقریباً دیده نمی شوند 2و  1هاي درجۀ 

می شود ولی هر گل میوه نمی  یشتري تولیدشاخه دهی کند، تعداد گل هاي ماده ب منشعب شود و

میوه   4-5گل ماده فقط  20-30بوتۀ با . دهد چون رقابت شدیدي بین میوه هاي جوان وجود دارد

بساك . عدد بوده که چهارتا دوبه دو به هم چسبیده و یکی آزاد است 5پرچم ها  .خواهد داشت

شکوفایی گل ها قبل  .سه قسمتی است گرده سنگین و چسبناك و مادگی. خمیده و گره مانند است

صبح در  5/5- 5/6درساعت ) گرده افشانی(شکفتن بساك .گیرد از آماده شدن بساك ها صورت می

اندازة گرده، بسته به ژنوتیپ، متفاوت  است و باروري  .درجۀ سانتی گراد رخ می دهد 22-29دماي 

ساعت پس از گل دهی،  2- 3ل و ساعت قب 2کالله . می یابدگرده با جلورفتن ساعات روزکاهش 

صبح صورت گرفته و پس از آن باروري  10بیشترین باروري قبل از . پذیرندة دانۀ گرده می شود

میزان (درصد دگرگشنی باال بوده. بعدازظهر، باروري ناچیز است 6در ساعت . کاهش می یابد
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و زنبور  می گیردهم توسط باد و هم حشرات صورت  ، گرده افشانی)درصد است 3-20خودگشنی 

میوه از نظر گیاهشناسی سته است که جزء بزرگ ترین میوه  .ها نقش مهمی در گرده افشانی دارند

عدد بذر به وجود می آید که تلقیح کامل گل جهت  400در هر میوه حدود  .ها محسوب می شود

 5ط معمولی تا گرم و قوة نامیۀ آن در شرای 30وزن هزاردانۀ بذر طالبی  .تشکیل بذر ضروري است

، نم پال 1384، عرب سلمانی و  همکاران،1390بهرامی سیرمندي و همکاران،(  سال حفظ می شود

  ).2008،پراهنز و نوئز،1387 ،کشاورز،2006، وانانگامودي و همکاران،1385سینگ و همکاران،

  

    
  

  :ارقام  -2

، شامل سمسوري، تیل سبز، تیل طـرق، طـالبی   یرانمورد کشت و کار در ا طالبی ارقام بومیبرخی 

خربزة ایرانی  محلی برخی ارقام). 1384عرب سلمانی و همکاران،(ساوه و آبهینۀ تربت جام می باشد

هم شامل تاشکندي، جباري، خاتونی، گرگاب، شاه آبادي، جعفرآبادي، خاقانی، قصـري، گرمسـاري،   

  .)1388آشتیانی،(ادي، شیرازي و زابلی می باشندصابونی، سوسکی، بلخی، زرد ایوانکی، شفیع آب

,Honey Dewبرخی ارقام خارجی هـم شـامل    Minoo 095 p, Casaba, Galia,Ananas وRazan 

  .می باشد

  :اقلیم و خاك  -3

  اقلیم -1-3

است که بیشتر در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري   1طالبی یک محصول فصل گرمخربزه و 

. یک دورة آب و هواي گرم و ترجیحاً خشک با نور فراوان مورد نیاز است معموالً. کشت می شود

هواي ابري و بارانی در موقع رسیدن میوه باعث می شود که خربزه و طالبی، طعم مطلوب و کیفیت 

خربزه به دما و شدت نور و طول روز بسیار . گیاه به یخبندان بسیار حساس است. الزم را پیدا نکند

دورة  .رة رشد نسبتاً طوالنی نیاز دارندطالبی و خربزه به دو). 2008ز و نوئز،پراهن(حساس است

روز است و در مناطقی  120تا  85رویش این گیاهان بسته به رقم، منطقه، خاك و اقلیم، بین 

. روز فاصله باشد 140کاشته می شوند که بین آخرین سرماي بهاره و اولین سرماي پاییزه حدود 

                                               
1- warm season crop
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بب افزایش بیماري هایی ازقبیل سفیدك ها، آنتراکنوز و بیماري هاي ویروسی و رطوبت زیاد هم س

براي کیفیت خوب و شیرین شدن میوه، آب و هواي خشک طی . آفاتی مثل مگس میوه می گردد

 35- 40(رشد و تکامل میوه ضروري است که این امر در آب و هواي گرمسیري با دماي کمی باال 

شب هاي خنک وروزهاي گرم براي تجمع قند در . میوه میسر می شودطی رشد ) درجۀ سانتی گراد

پراهنز و  ،2006انانگامودي و همکاران، و ،1390سیرمندي و همکاران،( میوه، مطلوب است

  ). 2004دساي، ،2008نوئز،

  

  : خاك  -2-3

خاك شنی لومی با زهکش مناسب که غنی از مواد آلی باشد، براي کشت خربزه و طـالبی مناسـب   

به طور کلی زمین هایی که داري مواد آلی و . در خاك هاي سنگین و رسی رشد خوبی ندارند. ستا

مناسب . خاك کمی اسیدي براي این دو گیاه مناسب است. هوموس باشند براي آن ها مناسب است

اگر گیاه در خـاك هـاي اسـیدي کشـت      .می باشد 6-7براي کشت خربزه و طالبی بین  PHترین 

دماي خاك، یک عامـل   .کاهش یافته و برگ ها به رنگ زرد مایل به سبز درمی آیندشود، رشد آن 

درجۀ سانتی  10حداقل دما نباید از . تعیین کننده براي جوانه زنی سریع، زودرسی و تولید می باشد

درجۀ سانتی گراد  18-20درجۀ سانتی گراد و دماي بهینه نیز 25دماهاي حداکثر . گراد کمتر باشد

درصد باالي نقطۀ پژمردگی دایم  10-15وبت خاك نیز براي رشد سریع، مهم است و باید رط. است

   ).1390سیرمندي و همکاران،،  1387کشاورز،  ،2006وانانگامودي و همکاران، (باشد

  

  ایزوالسیون -4

داقل فاصـلۀ  حـ . باشد Cucurbitaزمین باید عاري از گیاهان ناخواسته و خودرو و گونه هاي وحشی 

  .متر می باشد 400متر، بذر مادري  800متر،  بذر پایه  1000گروالسیون براي بذر به نژادایز

  

  :و کشت آماده سازي زمین -5

 زمین باید توسط یک شخم عمیق، دو تا سه چنگک و سـپس غلطـک زدن بـه خـوبی آمـاده شـود      

 رود ولـی در در ایران بیشتر روش کشت مستقیم به کار می  ).2008سینگ و اساتی،، 2004دساي،(

  ).1388آشتیانی،(برخی مناطق آمریکا و اروپا کشت به روش نشاکاري به کار می رود

  

  :زمان کشت -1-5

محصول بذري طالبی باید همواره فقط در فصولی که آب و هوا طـی رشـد و توسـعۀ میـوه، خشـک      

 گرم نوبیمناطق جدر . کشت در بهار پس از رفع خطر سرما، انجام می شود. وگرم باشد، کشت شود

  .معموالً کشت درمهر و آبان انجام شده و محصول دراسفند و فروردین می رسد
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  :و فواصل روش کاشت -2-5

ــراي تولیــد میــوه     ــیش مشــابه کشــت ب ــذر کــم و ب ــه منظــور تولیــد ب ــزه ب کشــت طــالبی و خرب

   ).2004دساي،(است

سیسـتم کاشـت بـه     انتخـاب . و کپه اي مانند جوي وپشته ،سیستم هاي کشت مختلفی وجود دارد

کشـت خربـزه در ایـران بـه      .امکانات و تقاضاي محل، سیستم آبیاري و زهکشی خاك بستگی دارد

در . روش سنتی با جوي و پشتۀ عمیق و در روش جدید با جوي و پشتۀ کم عمق انجـام مـی شـود   

تی سـان  75تـا   50متر و کشت روي ردیف و دو طرفه با فاصلۀ  4کشت با جوي عمیق فاصلۀ نهرها 

متر صورت می گیرد و در نهرهاي کم عمق، فاصلۀ ردیف ها دو متر اسـت ولـی کشـت یـک طرفـه      

روي پشته ها کاشته می شوند و هم در کنار پشته یا محل داغ  خربزه و طالبی هم. صورت می گیرد

متـر   2تـا   25/1ردیف ها از . عرض ردیف هاي کاشت بستگی به رقم و کانال هاي آبیاري دارد. آب

البته اگـر فاصـلۀ ردیـف هـا بیشـتر      . سانتی متر است 90ه داشته و فاصلۀ گیاه روي ردیف هم فاصل

، 1388سـبحانی،  (سانتی متر می رسـد  30باشد، فاصلۀ بوته ها روي ردیف کاهش می یابد و تا حد 

  ).1374ناصري و تهرانی فر،

. سانتی متر می باشد 60-120) بوته ها(سانتی متر و فاصلۀ کپه ها 180-240فاصلۀ ردیف تا ردیف 

   ).2004دساي،(سانتی متر کشت می شود  180120دیف هایی حدود ر در آمریکا طالبی، در

  

  :مقدار بذر  -3-5

کیلوگرم است و تولید کنندگان بزرگ، بذرها را روي پشـته   2-4مقدار بذر براي کشت در هر هکتار 

ـ  (سـانتی متـر اسـت    1-2عمق کشت . ها می کارند ، عـرب سـلمانی و   1374 ی فـر، ناصـري و تهران

  ). 1384همکاران،

 2-4بیشترین عملکرد میوة قابـل فـروش در طـالبی  درتـراکم     نتایج برخی تحقیقات نشان داده که 

مترمربع حاصل می شـود کـه در   بوته در  8-12بذر در تراکم بوته در متر مربع و بیشترین عملکرد 

بین . ها، میوه هاي زیاد ولی نسبتاً کوچک تولید کردندبوته ) بوته در مترمربع 12تا  (این تراکم باال 

 25(با این حال، بذور نسبتاً کوچک. اندازة بذر و اندازة میوه هم همبستگی مثبت مشاهده شده است

استخراج شدند، بهترین درصد ) گرم 1000تا  500( که از میوه هاي نسبتاً کوچک) میلی گرم 35تا 

   . )2002نرسون،(نشان دادند جوانه زنی و سبز شدن و بنیه را

  

  : تیمار بذر قبل از کاشت -6

خصوصـاً   یا روي سبب زود گل دهی شـده و  کبالتآغشته کردن بذر طالبی با محلول هاي  منگنز، 

وانانگـامودي و  (روي و مس سبب افزایش درصد نسبت گل هاي ماده نسبت به گل هاي نر می شود

  ).2006همکاران، 
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  : خاكو حاصلخیزي  کود -7

، و خربـزه  مقـدار کودهـا بـراي طـالبی    . مقدار ونوع کود بستگی بـه حاصـلخیزي و نـوع خـاك دارد    

کیلـوگرم پتاسـیم    100و ) K2O5(کیلـوگرم فسـفر   100، )در سـه مرحلـه  ( کیلوگرم ازت100حدود

)K2O  (در هر هکتار می باشد)،کود پتاسه و فسفره قبل از کاشـت و کـود ازتـه بـه      ).1377پیوست

سوم قبل از کاشت، یک سوم پس از تنک کردن مزرعه و یک سوم هنگـام شـروع میـوه     نسبت یک

نند آهن، روي و بـر بهتـرین   ادر صورت نیاز به مصرف عناصر ریزمغذي م. دهی بایستی مصرف شود

ــرگ هــا در مراحــل مختلــف رشــد اســت   ــر روي ب جعفــري و (روش بــه صــورت محلــول پاشــی ب

  ).1383ایمانی،

  

  :آبیاري -8

تابستان رشد می کند، آبیاري مداوم داراي اهمیت است و باید رطوبـت   -ی طی فصل بهارچون طالب

میلی  250-375(نیاز آبی طالبی معموالً باالست .کافی و مناسب در زمان سبز شدن باید حفظ شود

، به همین دلیل استفاده از سیبستم هاي آبیاري تحت فشار یا به کـاربردن  )متر در طول فصل رشد

در ایـن  ) مانند استفاده از مالچ پالستیکی درون فاروها(ی براي صرفه جویی در مصرف آب روش های

استفاده از مالچ پالستیکی یکی از روش هاي مـؤثر در افـزایش کـارآیی    . گیاه مقرون به صرفه است

یک یـا دو روز قبـل از کشـت     معموالً . مصرف آب بوده که در کنترل علف هاي هرز هم مفید است

. و آبیاري بعدي چهار تا پـنج روز پـس از کشـت انجـام مـی شـود      سبک صورت گرفته  یاريبذر، آب

، 1380جعفـري، (معموالً آبیاري هر پنج یا شش روز یکبار، بسته به خاك، دما و منطقـه الزم اسـت  

  ).2006وانانگامودي و همکاران، 

  

  
  

  :تنک کردن بوته ها   -9

برگی باید آن ها را تنک کرد که معموالً بوته هـاي   3در خربزه پس از سبز شدن بوته ها در مرحلۀ 

باید بوته ها را همراه براي تنک کردن ن. سالم را انتخاب نموده و بقیۀ بوته ها حذف می شوند قوي و
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ریشه از خاك خارج کرد بلکه باید بوته ها را از سطح خاك قطع کرد تا ریشۀ بوته اي که در خـاك  

   ).1383جعفري و ایمانی،(باقی می ماند، صدمه نبیند

  

مبارزه با علف هاي هرز -10

در زمان اضافه . شوددرطی مراحل اولیۀ رشد گیاه، باید مزرعۀ طالبی، عاري از علف هرز نگه داشته  

. کردن کود سرك با کودهاي نیتروژنه، کندن علف هاي هرز و خاك دهی پاي گیاه انجام مـی شـود  

وقتی پیچک ها شروع به گسترش کردند، ازبین بردن علف هاي هرز بین ردیف ها یا حاشیه ها غیر 

علف کـش  اکثر . ضروري است چون رشد پیچک سبب خفه شدن و نابودي علف هاي هرز می شود

هاي پیش رویشی و پس رویشی، براي گیاهچه ها سمی بوده یا رشد گیـاه را در طـالبی و هندوانـه    

بنیـه، زودرسـی و کیفیـت محصـول طـالبی ازطریـق مـالچ قابـل افـزایش اسـت           . کاهش می دهند

  ).2006وانانگامودي و همکاران، (

گل گیري و هرس  -11
1

 :  

یري به این صورت است که پس از گلدهی بوتـه بـه   گل گ. گل گیري و هرس درخربزه مرسوم است

 بعد از ، به عبارتیمیوه را نگه داشته، بقیه را حذف می کنند 4تا  2ازاي هر ساقه نسبت به قدرت آن 

حـذف مـی شـوند و از بـرگ      روي این ساقه ها تا برگ هشتم يکلیۀ گل ها ،رشد ساقه هاي فرعی

بایستی به ) میوه هاي کوچک(  این گل ها. می ماند هشتم به بعد روي هر ساقه، یک گل ماده باقی

دقت مورد بررسی قرار گیرند تا از نظر سالم بودن و عدم آلـودگی توسـط مگـس خربـزه، اطمینـان      

   .حاصل شود

یکی از کارهاي الزم، خصوصاً در ارقام خربزة ایرانی هرس بوته است که پس از ظهـور اولـین سـاقه    

برگ  6تا  3سانتی متر رشد کردند و ساقۀ اصلی حداکثر  10تا  5هاي فرعی وقتی به طول تقریبی 

 اصلی تولید کرده باشد، ساقۀ اصلی سربرداري می شود یعنی از برگ دوم و از باالي دو  ساقۀ فرعی

تمام سـاقه هـاي فرعـی    . با قطع ساقۀ اصلی هر بوته داراي دو ساقۀ متقابل می شود. قطع می شود

تعداد میوه هاي بـاقی مانـده روي بوتـه    . می شوند، دوباره حذف می شوندثانوي که به تدریج ایجاد 

سـیرمندي و   ،1383 جعفـري و ایمـانی،  (عدد می باشـد و بقیـه هـرس مـی شـوند      4تا  3حداکثر 

  ).1390،همکاران

 باالترین عملکرد و کیفیت خوب. کردن افزایش می یابدازطریق هرس خربزه عملکرد و کیفیت میوه 

  .که تا گره هفتم حذف می شونداي فرعی تولید می شود میوه در شاخه ه

میوه هاي حاصل از گیاهان هرس شده نسبت به بوته هاي هرس نشده، مقـدار اسـید اسـکوربیک و    

داشــته انــد  يو همچنــین ضــخامت قســمت گوشــتی میــوه بیشــترة بیشــتر قنــدهاي احیــا شــوند

  ).2006وانانگامودي و همکاران، (

کلیـۀ سـاقه هـاي فرعـی     :  )تراش خربزه(بر روي دو ساقۀ فرعی 2درجۀ  هرس ساقه هاي فرعی -1-11

همچنین کلیۀ میوه ها و گل هاي دیگر نیز . حذف می شوند ۀ فرعیبر روي دو ساق )ثانوي(2درجۀ 

                                               
1-pruning   
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براي جلوگیري از صدمۀ باد، بر روي هر ساقۀ فرعـی یـک   . تا گره ششم الی هشتم باید حذف شوند

در . بماند و همچنین داخل جوي قرار نگیرد و بر روي پشته رشد کند کلوخ کوچک قرارداده تا ثابت

معموالً در اکثر مناطق خربزه  .گرم رشد کردند 50-100این مرحله بعد از این که میوه ها به حدود 

کاري بسته به رقم و حاصلخیزي خاك، یک میوه بر روي گیاه باقی می گذارند و میوه هاي دیگر را 

  .حذف می کنند

این نکته الزم است که عکس العمل ارقام مختلف خربزه نسبت به هرس و تراش بوتـه یکسـان   ذکر 

  .نبوده و در برخی ارقام عمل تراش بوته بر کیفیت و کمیت محصول اثري ندارد

از کارهاي دیگري که دراین گیاه انجام می شود این است که پس از این که میوه ها بزرگ شدند، به 

 3و عبور هوا از قسمت زیرین میوه و جلوگیري از پوسیدگی قارچی و باکتریایی، منظور انجام تهویه 

بعد از . عدد کلوخ را به صورت مثلثی در زیر میوه قرار می دهند تا میوه با زمین تماس نداشته باشد

مدتی این میوه ها را می چرخانند تا قسمت زیـرین رو بـه آفتـاب قـرار گرفتـه و میـوه بـه صـورت         

  ).1383، جعفري و ایمانی،1390سیرمندي و همکاران،(نگ بگیردیکنواخت ر

  

  :ر شاخ و برگبه صورت محلول پاشی ب کاربرد مکمل ها -12 

با غلظت ) به صورت اسپري در شاخ و برگ(نتایج تحقیقات نشان داده که مصرف پتاسیم و نیتروژن 

همچنـین مصـرف   . اشته استدرصد اثر مثبتی بر تعداد گل هاي هرمافرودیت در برخی ارقام د 5/1

در گل دهی، عملکرد و کیفیـت محصـول اثـر مطلـوب داشـته       1تنظیم کننده هاي رشد مانند اترل

  ).2006وانانگامودي و همکاران، (است

  

  : ي مهم و روش هاي کنترل آن هابیماري ها -13

  :CMV)(ویروس موزائیک خیار -1-13

. خیار، طالبی، هندوانه و کدو در ایـران اسـت   یکی از مهم ترین بیماري هاي گیاهان جالیزي شامل

. این بیماري در برخی مناطق به نام ابلقی، مخملک، برگ تاولی یا لک و پیسی نیز گفتـه مـی شـود   

. این بیماري در کلیۀ مناطق جالیز کاري ایران گزارش شده است و خسارت آن در کشور زیاد اسـت 

شلغم، ترب، هویج، نخـودفرنگی، شـنبلیله، عـدس،     ویروس عالوه بر کدوئیان به گوجه فرنگی، فلفل،

بادمجان، باقال، اسفناج، کرفس، چغندر، لوبیا و برخی گیاهان زینتی مثل زبان درقفا، اطلسـی، اللـه،   

نشانه هاي بیماري به این صورت است که اگـر  . آهار و تعداد زیادي از علف هاي هرز حمله می کند

تال به بیماري ویروسی شود، رشد آن کامالً متوقف شده و گل برگی مب 4تا  2بوتۀ خربزه در مرحلۀ 

برگی مبتال به این ویروس گردد، بـه هـم پیچیـده شـده و      10تا  8اگر در مرحلۀ . و میوه نمی دهد

  . میوه نمی دهد

                                               
1- Etrel
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اگر بوته هنگام آلوده شدن به اندازة کافی رشد کرده باشد، میوه هاي به دست آمـده کـوچکتر، کـم    

در هرسه حالت فـوق عالئـم بـه صـورت زیـر      . زه تر از یوه هاي سالم مشابه می شوندوزن تر و بی م

  :نمایان است

موزائیک ساده، در این حالت لکه هاي تقریباً زاویه داري که توسط رگبرگ هاي فرعی محدود  -الف

لکه هاي مزبور سبز روشن و کمرنگ تر از رنگ برگ . شده اند، روي برگ هاي جوان ظاهر می شوند

یعنی هیچ گونه برجستگی دیده نمی شود و در مقابل نور به خوبی . هاي مسن و همسطح برگ است

  .تشخیص داده می شوند

  .موزائیک ساده همراه با برجستگی هایی که برگ ها نیز از حالت تقارن خارج می گردند -ب

ویـروس سـبب   در این حالت . شدید که بین جالیزکاران ایران به مخملک معروف است موزائیک -ج

برگ ها هرچه بـه  . تغییر شکل زیاد برگ شده، آن را از حالت تقارن خارج کرده و کوچک می نماید

انتهاي بوته نزدیکتر شوند، کوچکتر می شوند و فاصلۀ گره ها به تدریج به طرف انتهاي بوته زیاد می 

ر بوتـه هـاي   تشکیل گـل د . گاهی هرسه نوع عالمت ممکن است روي یک بوته مشاهده شود. شود

  .  بیمار افزایش می یابد و گل هاي حاصله اغلب به میوه تبدیل نمی شوند

منـابع  . مبارزه با بیماري باید منابع اولیۀ آلودگی و همچنین میزان گسترش بیمـاري را کـاهش داد  

قبـل از  . اولیۀ آلودگی شامل علف هاي هرز و میزبان هاي دیگر ویروس که کشت می شـوند، اسـت  

همچنین از بذور سالم بـراي  . ر طول فصل باید مزرعه را از وجود علف هاي هرز پاك کردکاشت و د

درجـۀ   70بذرهاي آلوده به ویروس موزائیک خیار را در هواي گرم در . کاشت بایستی استفاده شود

روز نگهداري نمود یا این که بذرها  4درجۀ سانتی گراد براي مدت  40روز یا  2سانتی گراد به مدت 

چـون یکـی از عوامـل    . درجۀ سانتی گراد تیمـار کـرد   55دقیقه در آب گرم با دماي  60به مدت  را

انتقال بیماري شته ها می باشند، از مواد دفع کنندة شته می توان استفاده کرد و یا با کاشت گندم 

اده از ارقام بهترین راه مبارزه با بیماري استف. در اطراف مزرعه از نقل و انتقال شته ها جلوگیري کرد

  ).1387اعتباریان،(مقاوم است
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  ویروس موزائیک خیار

  

  ):(sqMVویروس موزائیک کدو -2-13

اثـري روي وزن،  این بیماري سبب کاهش عملکرد میوة طالبی و دیررسی میوه می شود ولـی هـیچ   

ویروس موزائیک کدو بیشـتر گیاهـان خـانوادة کـدوئیان را مـورد      . اندازه و کیفیت غذائی میوه ندارد

این ویروس همچنین به گیاهان دیگر مثل خانوادة اسفناج و نخـود حملـه مـی    . حمله قرار می دهد

ند بعـداً  لکـه   عالئم بیماري روي طالبی به این صورت است که رگبرگ ها کمی روشن می شو. کند

روش . تعداد کمی از برگ ها ممکن است بدشـکل شـوند  . هاي زرد رنگی ممکن است به وجود آیند

هاي مبارزه شامل به حداقل رساندن انتقال توسط بـذر، حـذف میزبـان هـاي ویـروس و مبـارزه بـا        

، 1387اعتباریـان، (سوسک هاي ناقل مانند سوسک خط دار خیار و سوسک نقطه اي خیار می باشد

  ).1387جهان آرا،
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  پژمردگی فوزاریومی خربزه و طالبی -3-13

بیماري اولین بار در ایران در سـال  . است Fusarium oxysporum sp. Melonisعامل بیماري قارچ 

. گیاهان در تمام مراحل ممکن است مورد حملۀ بیمـاري قـرار گیرنـد   . در مشهد گزارش شد 1348

نشانه هاي بیماري در روي گیاهان ممکن است با عالئم مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه که توسط 

گاهی اوقات لکه ها در روي هیپوکوتیل ایجاد شده و بافت . سایر قارچ ها ایجاد می شود اشتباه گردد

در حاالت دیگر بوته هاي جوان ممکن است پژمرده شوند بدون ایـن کـه   . ن است پوسیده شودممک

در روي گیاهان پیرتر، عالیم بیماري معموالً به صورت یـک  . عالیم دیگري روي آن ها مشاهده شود

طرفه ظاهر شده و ابتدا یک قسمت از گیاه عالیم زردي یـا پژمردگـی را نشـان داده و مـرگ گیـاه،      

بوته هاي ظاهراً سالم در مدت کمی بدون عالیم زردي در حالت سبز پژمرده شـده و  . ی استتدریج

اسـپورهاي  . میوه هاي حاصل از بوته هاي آلوده ممکن اسـت پوسـیده شـوند   . سریعاً ازبین می روند

ارقام مقاوم مـؤثرترین راه مبـارزه بـا بیمـاري     . قارچ ممکن است روي میوه هاي آلوده به وجود آیند

کاشت بذرهاي عاري از بیماري، تناوب زراعی، حداقل دو سال عدم کاشـت گیاهـان حسـاس،    . تاس

زیر خاك کردن بقایاي گیاهان پس از برداشت و ازبـین بـردن علـف هـاي هـرز، همچنـین مبـارزة        

و مبارزة شیمیایی راه   Bacillus subtilisو باکتري  Tricodermaبیولوژیک توسط گونه هاي جنس 

  ). 1387اعتباریان،(بارزه با بیماري استهاي دیگر م
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  پژمردگی فوزاریومی

  

سفیدك سطحی یا حقیقی -4-13
1
 :  

اولین عالئم بیمـاري بـه صـورت لکـه هـاي      . است Erysiphe cichoracearumعامل بیماري، قارچ 

که به تدریج سطح آن ها را گرد سفید رنگـی   آردي روي برگ ها و ساقه ها می باشد کوچک سفید

در . بیماري به سرعت توسعه یافته، برگ هاي مبتال سفید، خشک و شکننده می شوند. فرا می گیرد

بوته هاي مبتال، میوه ها زودتر از موعد مقرر رسیده، شبکۀ پوست آن ها خوب تشکیل نشده، بافـت  

کاشت در مناطقی که هـوا بـه خـوبی جریـان دارد و     مبارزه با بیماري ازطریق . آن ها نرم می گردد

رطوبت کم است، انهدام علف هاي هرزبه خصوص علف هاي خـانوادة کـدوئیان و همچنـین مبـارزة     

ــذیر     ــان پ ــوگرد امک ــل گ ــودر و تاب ــل و پ ــاریمول، بنومی ــاي تری ــارچ کــش ه شــیمیایی توســط ق

  ).1387اعتباریان،(است

  

                 
  سفیدك سطحی

  

                                               
1- Powdery mildew
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  سفیدك سطحی

  

سفیدك داخلی یا دروغی -5-13
1  

است که فقط بـه اعضـاء خـانوادة کـدوئیان و       Pseudoperonospora cubensisعامل بیماري قارچ

بـدین  . اولین عالیم بیماري حالت موزائیکی برگها است. کمی از علف هاي هرز حمله می کند تعداد

ترتیب که مناطق سبز کمرنگ به وسیلۀ مناطق سبز تیره جدا می شوند و مناطق سبز کمرنـگ زرد  

برگ ها سریعاً می میرند و معموالً در ابتـدا بـرگ هـاي    . شده و توسط رگبرگ ها محدود می شوند

میوه ها به ندرت تحت تأثیر مستقیم قرار می گیرند، اما ممکن . وته تحت تأثیر قرار می گیرندمرکز ب

مبارزه با بیماري ازطریق فاصله دار کاشـتن  . است تا حدي کوچک مانده، طعم خوبی نداشته باشند

یر بوته ها، زهکشی خوب و کاشت گیاه در مکان هاي با جریان هوا و رعایت تناوب زراعی امکان پـذ 

قارچ کش هایی . است، اما مهمترین راه مبارزه با بیماري، استفاده از قارچ کش ها و ارقام مقاوم است

ــب  ــد مانـ ــب     + ماننـ ــاري مناسـ ــوگیري از بیمـ ــراي جلـ ــل بـ ــانکوزب و کلروتانیـ ــوگرد، مـ گـ

  ).   1387اعتباریان،(هستند

  

  
  سفیدك داخلی

                                               
downy mildew 2-  
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  سفیدك داخلی

  

  :آنتراکنوز-6-13

تواند به تمام گیاهان خـانوادة   می باشد که می Colletotrichum lagenariumعامل بیماري، قارچ 

روي بـرگ هـاي جـوان    . کدوئیان از مرحلۀ گیاهچه تا زمانی که گیاه به میوه می نشیند، حمله کند

این لکه ها که در . معموالً لکه هاي گرد سبز رنگ پریده که ظاهراً روغنی هستند، به وجود می آیند

ند پس از مدتی خشک شده، شکاف برمی دارنـد و لکـه هـا در    مرکز رنگ قهوه اي مایل به قرمز دار

گاهی شدت بیماري به قدري زیاد است . فاصلۀ بین رگبرگ ها گرد ولی در مجاور آن ها زاویه دارند

که در مزرعه منظرة سوختگی به وجود می آید و ممکن است این سوختگی با عالئم ناشی از بیماري 

دمبرگ ها و ساقه ها هم لکه هاي سبز مایل به خاکستري که بر روي . سفیدك دروغی اشتباه شود

در محل لکـه هـا سـاقه شـکاف برداشـته و مـی       . حاشیۀ آن ها کامالً واضح نیست تشکیل می شود

در روي میوه هم خصوصاً نقاطی کـه بیشـتر   . در برخی موارد هم صمغ از آن ترشح می شود. شکند

یل به سبز که کامالً حلقوي هستند، ظاهر می گردد درمعرض رطوبت قرار دارند، لکه هاي کوچک ما

شرایط مساعد براي رشد . که ابتدا سطحی بوده ولی سپس گود شده و به عمق گوشت نفوذ می کند

. درجۀ سانتی گراد است 27تا  24و گسترش قارچ عامل بیماري، رطوبت و در درجۀ بعد دماي بین 

جمع آوري و ازبین بردن بقایاي زراعت آلـوده، رعایـت    مبارزه با بیماري توسط استفاده از بذر سالم،

، مانـب، مـانکوزب کلرورتالونیـل مـی      1تناوب زراعـی و اسـتفاده از سـموم شـیمیایی ماننـد زینـب      

  ). 1387، جهان آرا،1387اعتباریان،(باشد

                                               
3- Zineb
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  آنتراکنوز

  

  :کنترل آفات  -14

س خربزه، عروسک خربزه، مگس جالیز، کفشدوزك خربزه از آفات مهم طالبی و خربزه می توان مگ

  . و شتۀ جالیز را نام برد

  :  Carpomyia pardalin Bigotمگس خربزه  -1-14

عالوه بر . از گذشتۀ بسیار دور تا کنون مگس خربزه یکی از آفات مهم خربزه و طالبی ایران می باشد

است که به  ) Tephritidae( مین خانوادهگونۀ دیگري از ه Dacus ciliatus Loewاین گونه، مگس 

انواع  میزبان هاي مگس خربزه گرمک، طالبی،. خربزه، طالبی ، خیار، هندوانه و کدو خسارت می زند

-5/5حشرة کامل، مگس کوچکی است به طـول  . خربزه، دستنبو، خیار، خیار چنبر و کدو می باشد

ۀ آن داراي خال هاي سـیاه رنـگ مـی    میلی متر به رنگ زرد روشن که سطح پشتی قفس سین 5/4

حشرة ماده، پوست میـوة جـوان   . بال ها شفاف بوده و داراي سه نوار عرضی زردرنگ می باشد. باشد

الروهاي جوان پس . میزبان را سوراخ کرده و سپس تخم خود را در سوراخ ایجاد شده قرار می دهد

، داالن هاي زیادي را در آن به وجـود  از تفریخ تخم، به داخل گوشت میوه نفوذ کرده و ضمن تغذیه

بافت هاي مجاور این داالن ها سخت و قهوه اي رنگ می شود و میوه هاي جـوان مبـتال   . می آورند

میوه هاي بزرگ آلوده روي بوته باقی می ماننـد، رشدشـان   . ممکن است خشک شده و ریزش کنند

روش هـاي زراعـی    .بـه کـار بـرد   براي کنترل آفت،  می توان روش هاي مختلفی . متوقف می گردد

شامل هرس گل و میوه ، استفاده از ارقام  با پوست ضخیم، شخم با گـاوآهن قلمـی، جمـع آوري و    

نابود کردن بقایاي گیاهی، روش فیزیکی با استفاده از تله هاي چسـبندة زرد بـراي صـید حشـرات     

م براي شکار مگس هاي کامل، مبارزه به روش شیمیایی توسط سم پاشی مستقیم و یا طعمۀ مسمو

در ظرف هاي کوچکی مخمر آب جو همراه با دیازینون ریخته و در قسمت هاي مختلف مزرعه ( بالغ

و یا روش مکانیکی به منظور جلوگیري از تخم ) قرار می دهند تا مگس ها جلب شده و به دام افتند

قطـر آن هـا بـه انـدازة      گذاري حشرات ماده که در موقع گل گیري بوته ها، میوه هاي جوان را کـه 

فندق تا حداکثر گردو باشد، در داخل برگ هاي مجاور پیچیده و روي آن هـا مقـداري خـاك مـی     

دراین صورت، . ریزند و تا موقعی که پوست آن ها کامالً ضخیم شود آن ها را زیر خاك نگه می دارند

  ).1386خانجانی،(مگس ماده قادر به تخم ریزي نمی باشد
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   Aulacophora foveicollis Lucas ربزهعروسک خ -2-14

بـه عـالوه ممکـن اسـت در     . گیاهان میزبان این آفت، خربزه، طالبی، خیار، هندوانه و کدو می باشد

این آفت در درجۀ اول از خیار و خربزه و در درجۀ . مزارع گوجه فرنگی، ذرت و شبدر هم دیده شود

حشرات کامـل  . ها فقط از کدوئیان صورت می گیردتغذیۀ الرو. دوم از هندوانه و کدو تغذیه می کند

تغذیۀ حشرات کامل از برگ هـا سـبب سـوراخ شـدن     . گی و ذرت نیز تغذیه می نمایندناز گوجه فر

بوته هاي جوان در اثر تغذیۀ آفت کامالً ازبین می روند ولـی در بوتـه   . برگ می شود) مشبک شدن(

مهـم  . رفتن گل هاي گیاه میزبـان مـی شـوند   هاي مسن، حشرات کامل با تغذیۀ خود سبب از بین 

ترین نوع خسارت این آفت، مربوط به تغذیۀ الروها است کـه از ریشـه و در مـواردي از میـوة گیـاه      

به عالوه، ریشـه  . تغذیۀ الروها از ریشه سبب خشک شدن بوته ها می شود. میزبان صورت می گیرد

 اي ورود قارچ ها و باکتري ها از جملـه قـارچ  هاي آلوده در اثر حملۀ الروها زخمی شده و شرایط بر

Pythium sp.  همچنـین، الروهـا بـا    . فراهم می شود و به این طریق، خسارت آفت تشدید می شـود

سوراخ کردن پوست میوه هایی که روي زمین قرار دارند و ورود به آن ها، سبب لهیذگی وفساد میوه 

  .ها می شوند

چون رطوبت نقش مهمی در رشد جنینی تخـم  ( فواصل آبیاري کنترل آفت با استفاده از زیاد کردن

رطوبت کمتري به تخم ها می رشد و درنتیجـه تخـم هـا    (، کشت به روش جوي و پشته اي)ها دارد

و کنترل شیمیایی با استفاده از سموم فسفره مانند ماالتیون، دیازینون صورت می ) تفریخ نمی شوند

  ).1386خانجانی،(گیرد

یکـی از مهـم تـرین آفـات گیاهـان جـالیزي       :  Bactrocera(Dacus) ciliatus زمگس جالی -3-14

خانوادة کدوئیان می باشد، به طوري که خسارت هاي کمی و کیفی باالیی را روي میوه هاي گیاهان 

مگس ماده بزرگ تـر از مگـس نـر    . میلی متر می باشد 5-5/7طول مگس نر . مذکور ایجاد می کند

سر حشره زرد رنگ و پشت سر کمی تیره تـر از پیشـانی   . میلی متر است 5/6-5/8بوده و طول آن 

طرز خسارت . روي بال هاي شفاف مگس، دو لکۀ کم رنگ دیده می شود و پاها زردرنگ است.  است

  . روش هاي کنترل این آفت نیز شبیه مگس خربزه است. این مگس مانند مگس خربزه می باشد
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  : Epilachna chrysomelinaنقطه اي  12کفشدوزك خربزه یا کفشدوزك -4-14

کـرده و در   کفشدوزك خربزه یکی از آفات مهم خربزه بوده که به انواع خربزه، خیار و هندوانه حمله

گیاهان میزبان آن شـامل خربـزه،   . ایران تقریباً در تمام مناطق جالیزکاري کم و بیش پراکنده است

این آفت از تخمدان گل و پوست . هندوانه، طالبی، گرمک، خیار، کدو حلوایی، لوبیا و پنبه می باشد

ها خسارت وارد نمـوده و   در مواردي نیز به برگ. نازك میوه تغذیه کرده و آن ها را تخریب می کند

حشرة ماده در پشت برگ گیاهان میزبان تخـم گـذاري کـرده    . آن ها را به شکل توري در می آورد

درجۀ سانتی  19روز و در دماي  3-6پس از ) درجۀ سانتی گراد 27-30(وتخم ها در دماي مناسب 

ها اصـالً تفـریخ نمـی    درجۀ سانتی گراد تخم  16روز تفریخ می شوند، در دماي  3-13گراد پس از 

الرو ها پس از خروج از تخم ابتدا از گیاهان وحشی خانوادة کدوئیان تغذیه می کنند ولی بـه  . شوند

تدریج خود را به جالیزکاري ها می رسانند، به طوري که در اواسط تابستان تـراکم جمعیـت آن در   

وش هاي زراعی شامل جمع کنترل آفت ازطریق ر. روي این گیاهان به حداکثر میزان خود می رسد

آوري برگ هاي آلوده به تخم آفت و انهدام آن ها، ازبین بردن میزبان هاي وحشـی ماننـد هندوانـۀ    

امکــان پــذیر % 57یــا مـاالتیون   ابوجهـل و مبــارزة شـیمیایی بــا سـمومی ماننــد فــن پروپـاترین و    

  ).1386خانجانی،(است

  
  

  :  Aphis gossypii شتۀ جالیز -5-14

در جالیز کاري هاي ایـران  . این حشره پراکنش گسترده اي داشته و در تمام قاره ها یافت می شوند

این آفـت  . و بیش از یکصد میزبان شناخته شده دارد نیز یکی از گونه هاي مهم و خسارتزا می باشد

شروع فعالیت حشره با ظهور برگ هاي . عالوه بر پنبه یکی از مهم ترین آفات کدوئیان نیز می باشد

در این موقع بوته هاي آلوده به شته تنها در حاشـیۀ مزرعـه دیـده مـی     . اصلی گیاه، هم زمانی دارد

پس از استقرار بوته ها، آفـت در  . سطح مزرعه گسترش می یابد شوند ولی به تدریج آلودگی به تمام

پشت برگ ها متمرکز شده و انبوهی جمعیت در برخی موارد به حدي می رسد که بوته ها زرد می 

درصورت تراکم جمعیـت بـاالي   . طی ماه هاي مرداد و شهریور جمعیت آفت افزایش می یابد. شوند

همچنین آفـت از طریـق انتقـال عوامـل بیمـاري زاي      . ندآفت، بوته ها به طور کامل خشک می شو



١٩

کنتـرل آفـت از طریـق مبـارزة بیولوژیـک بـا       . ویروسی به صورت غیر مستقیم نیز خسارت می زنـد 

استفاده از دشمنان طبیعی آفت مانند چند گونۀ کفشدوزك، سن و زنبورهـاي پارازیتوییـد، مبـارزة    

  ).1386جانی،خان(شیمیایی و مبارزة تلفیقی قابل انجام است

  
  :پیوند در خربزه  -15

 هدف پیوند در خربزه، ایجاد مقاومت به پژمردگی فوزاریومی، پژمردگی دراثـر فیتوفتـورا و دماهـاي   

بوته هاي خربـزه عمـدتاً    .انجام می شود white gourdپیوند روي نوعی کدو به نام . پایین می باشد

  ). 1388آشتیانی،(با روش مجاورتی زبانه اي پیوند زده می شوند

  

  :خالص سازي و مخلوط کشی  -16

انجام  حذف بوته هاي خارج تیپ یک عملیات مهم است که باید قبل از گل دهی و گرده افشانی    

پس از وقوع گل دهی و در مرحلۀ میوه بستن هم با توجه به نوع و رنگ میوه مخلـوط کشـی   . شود

هرنوع بوتۀ داراي میوه هاي خارج تیپ به محض مشـاهده در مزرعـه بایـد مخلـوط     . انجام می شود

واحد اصلی درعملیات مخلوط کشی باید کل بوته و میوه هاي آن باشد نـه تـک میـوه    . کشی شوند

  ).1374، ناصري و تهرانی فر،2003اگروال،(اه

  

  :رسیدن و برداشت  -17

زمانی که این شکاف کامالً . هنگام رسیدن میوه در محل اتصال ساقه به میوه شکافی ظاهر می شود

میوه ها در این مرحله، تمایل به جدا شـدن از  . نام داردFull slipدور ساقه را فرا می گیرد، مرحلۀ 

وسعه و گسترش منطقۀ قطع و جدا شدن با تغییرات رنگ زمینۀ پوست از سبز به زرد ت.  ساقه دارند

تشکیل شـبکه  . یک شاخص دیگر رسیدن یا کیفیت مربوط به تشکیل شبکه است. نیز مرتبط است

در طی رشد و تکامل میوه یک شاخص مهم براي کیفیت و رسیدن میوه است و همچنین به عنوان 

کانیکی طی رشد و تکامل میوه و حمل و نقل میوه پس از برداشت عمـل  یک مانع دربرابر صدمات م

در طالبی هاي زمستانه رسیدن بذر توسط تغییر رنگ پوست از سبز . )2008سسیلیا و نونز،(می کند

فـزایش عطـر و بـوي آن    به زرد یا زرد به سفید، نرم شدن انتهاي جوانۀ میوه، مومی شدن پوست و ا

برداشت کننـدة   دستگاه ان بذر طالبی در مقیاس وسیع، قبل از عبورتولیدکنندگ. مشخص می شود
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، رهـا مـی   بـه ایـن روش از بوتـه جـدا شـود     به طور کلی محصول را تا زمانی که  بذر داخل مزرعه،

  ).2004، دساي،2006وانانگامودي و همکاران، ، 1374ناصري و تهرانی فر،(کنند

  

  :استخراج بذر  -18

تخراج و تفکیک به منظور به حداکثر رساندن عملکرد بذر با کیفیت، الزم است روش هاي صحیح اس

 بذر از بافـت گوشـتی میـوه    . دارنداین روش ها بر قابلیت انبارداري بذر نیز تأثیر زیادي . اتخاذ گردد

مـی تـوان از روش هـاي    . شستشوي مکرر، جدا مـی شـود  تخمیر و شستشو یا فقط توسط ازطریق 

بذر توسط یـک اسـتخراج کننـدة     استخراججدا کردن، بریدن میوه ها و مکانیکی یا شیمیایی براي 

درجۀ  40دماي (متحرك بذر، شستشوي مکرر بذرها و خشک کردن در آفتاب یا به صورت مصنوعی

در روش تخمیر، اجازه داده می شود قسمت گوشتی میـوه در بشـکه   . نیز استفاده کرد )سانتی گراد

به  ابد که براي جلوگیري از رشد کپک در سطح بذر، گهگاهیهاي چوبی به مدت چند روز تخمیر ی

در روش . شده در ته ظرف جمع آوري، شسـته و خشـک مـی شـوند     بذرهاي جدا. هم زده می شود

شستشوي ساده به روش تخمیـر ارجحیـت دارد، میـوه هـا بریـده شـده و بـه صـورت         که مکانیکی 

گوشتی  بذر جدا می شود، بقایاي بافت مکانیکی خیسانده شده و گوشت میوه به شدت فشرده شده،

  ).2006وانانگامودي و همکاران، (شسته شده و بذر خشک می شود 

  

  :عملکرد  -19

 600البته بهترین مناطق تولید بذر، عملکردشان به . کیلوگرم در هکتار است 100-300عملکرد بذر 

، ناصـري  2006همکـاران،  وانانگامودي و (گرم است 25-40وزن هزاردانه هم. کیلوگرم هم می رسد

  ).1374وتهرانی فر،

  

  :خشک کردن  -20

در خشـک کـردن بـا    . خشک کردن می تواند هم توسط آفتاب و هم به طور مصـنوعی انجـام شـود   

هم زدن . آفتاب، بذرها توسط پخش کردن روي کف در زیر نور خورشید یا در سایه خشک می شوند

در خشک کردن مصنوعی، . شدن سریع، الزم است تودة بذر به طور مداوم به منظور کمک به خشک

 )شستشـو (معموالً خشک کن هاي دوار براي خشک کردن بذري که توسط فرآیند استخراج مرطوب

بذر مرطوب روي یک سـطح داراي منافـذ ریـز قـرار داده     . از میوه جدا شده است، استفاده می شود

وقتی هـواي  . ده می شود، خشک می گرددشده و  با جریان هواي داغ که از زیر به درون منافذ دمی

درجـۀ   40و  37دماي هوا در ابتـدا بـین   . رطوبت بذر حذف می شود ،داغ، بین بذرها عبور می کند

 32-35اي هـوا بـه   سانتی گراد حفظ می شود ولی وقتی میزان رطوبت شروع به کاهش نمـود، دمـ  

مدت زمان کل . درصد برسد 10از  تا این که رطوبت بذر به کمتر کاهش می یابددرجۀ سانتی گراد، 

ناصـري و  (سـاعت مـی باشـد    12-16تقریباً در خشک کن، بذر طالبی  تودهبراي خشک کردن یک 

  ).2006وانانگامودي و همکاران، ، 1374تهرانی فر،
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  :بذر  بوجاري  -21

ء جـدا کـردن اجـزا   . رآوري قرار می گیـرد عملیات فکیفیت و قابلیت انبارداري به شدت تحت تأثیر 

، شـکل، وزن،  )به اصطالح طول، عرض و قطر( نامطلوب از بذر با کیفیت خوب، برمبناي اندازة نسبی

  . بافت سطحی، رنگ و هدایت نسبی بذر می باشد

مواد زاید بزرگ  و کردههوا شده که ذرات را برحسب سایز جدا  عبوردهندةتودة بذر ابتدا وارد بوجار 

ي شکسته، گرد و غبار و برخی بذرهاي پوك سبک را جدا و کوچک مثل قطعات گوشت میوه، بذرها

که مواد زائد کوچک و کوتاه تر از بـذر و ذرات نـامطلوب را حـذف     سپس سیلندر مضرس ،می سازد

و مـواد زایـد    بـذرهاي چروکیـده  ثقلی که بر اساس وزن مخصوص،  و پس از آن جداکنندة می کند

  .، قرار داردرا جدا می کند سبک

جدا کنندة رنگ یا تسـمۀ برداشـت    مانند قسمت هاي دیگريهاي فرآوري شامل  ماشینهمچنین  

، آن هـا را  از میوة پوسـیده حاصل  هم اندازه با بذر )سختینه(1اسکلروتینیا دستی که درصورت وجود

براي بهبود رنگ بذر و حذف ذرات ریـز گوشـت    2براساس رنگ جدا می کند و سپس صیقل دهنده

وزن کننـده یـا    -ضدعفونی کننده و خشک کـن و در نهایـت کیسـه گیـر     باقی مانده در سطح بذر،

  ).2006وانانگامودي و همکاران،  ،2010گرگ و بیالپس،(وجود دارد  ماشین بسته بندي کننده

  

  :انبار داري  -22

دو عامل محیطی که بیشترین اثر را بر . بذر طالبی براي یک تا چند فصل کشت قابل نگهداري است

شرایط ایده آل انبارکردن بذر به صـورت  . داري بذر دارند، دما و رطوبت نسبی می باشندقابلیت انبار

 45-65درجۀ سـانتی گـراد و رطوبـت نسـبی      25-30درصد، دما  7حداکثر رطوبت بذر : ذیل است

خشـک کننـده هـاي شـیمیایی ماننـد کلریـد       . سال می باشد 4تا  3درصد و طول مدت انبارداري 

انبار بذر باید غیر قابل نفوذ . می تواند درون قوطی هاي بذر دربسته به کار رودکلسیم یا سیلیکا ژل 

بررسی دوره اي بـذر بـراي اطمینـان از کیفیـت     . نسبت به آتش، رطوبت، جوندگان و پرندگان باشد

  ). 2006وانانگامودي و همکاران، (مناسب، الزم است

  

  :اهداف اصالحی  طالبی و خربزه  -23

و  ، شکل میوهشامل اندازه( عملکرد، ظاهر: گروه قرار طبقه بندي شود 4تواند در کیفیت خربزه می 

شیرینی، عطر و بو، بافـت، سـفتی و   ( ، گوشت میوه )پوست، شبکه بندي و خطوط روي پوسترنگ 

برنامۀ اصالحی پیچیده است چون هر بازاري خواستار ترکیـب متفـاوتی از   . و قابلیت انبارمانی) رنگ

در کشور ایران توده ها و ارقام خربـزه داراي کیفیـت مطلـوب هسـتند بنـابراین       .ستاین کیفیت ها

  ).2008، پراهنز و نوئز،1387 کشاورز،(اصالح براي کیفیت میوه در مراتب بعدي قرار دارد

                                               
1- sclerotinia
2- polisher
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  :به طور کلی اهداف اصالحی خربزه را می توان به صورت ذیل خالصه نمود

  زودرسی- 1

طول متوسط پیچک- 2

ماده به نر نسبت باالي والد- 3

درصد یا باالتر باشد ولی درصد قند نباید کمتـر   11-13، مقدار قند باید بین  درصد باالي قند - 4

  .درصد باشد 10از 

  عملکرد بیشتر - 5

محصول زودرس تر- 6

مقاومت به آفـات  و  مقاومت به بیماري هاي شایع مانند سفیدك سطحی و داخلی و ویروس ها- 7

  ).2004نگ و همکاران،سی( مهم مانند مگس خربزه و شته ها

سفیدك  مقاوم به بیماري PMR 45. مقاومت به بیماري ها از اهداف اولیۀ گسترش ارقام جدید بود

 -می Charentaisامروزه هیبریدهاي جدید در نوع . در کالیفرنیا اصالح شد 1930سطحی در سال 

 Aphisجالیزري و شتۀ توانند مقاومت به چهار نژاد پژمردگی فوزاریومی، چندین نژاد سفیدك پود

gossipi 2008،نوئزپراهنز و (را ترکیب نمایند.(  

  

  : روش هاي اصالحی  -24

دیده نشده است بنـابراین بـراي اهـداف اصـالحی مـی       1در خربزه و طالبی پس روي خویش آمیزي

  توانند به عنوان گیاهان خودگشن ازطریق کاربرد سنجیدة خودگشنی و انتخاب براي صفات مطلوب

روش هاي انتخاب توده و شجره اي، اصالح ازطریق پلـی پلوئیـدي و اصـالح ازطریـق      .رل شوندکنت

  ).2004سینگ و همکاران،(هتروزیس به کار می رود

  

  :روش هاي تولید بذر هیبرید -25

  : سیستم نرعقیمی ژنتیکی :  1-25

اي نـرعقیم متعـددي   الین ه. نرعقیمی ژنتیکی در تولید بذر هیبرید تجاري طالبی به کار رفته است

الیـن  . می باشد 4:1در تولید بذر هیبرید نسبت والد ماده به نر . در آمریکا و ژاپن گسترش یافته اند

گرده افشانی توسط زنبور عسـل انجـام شـده و    . هاي والدینی باید با مقدار بذر دو برابر کشت شوند

سـینگ و  (لـوب، کـافی اسـت   براي اطمینـان از گـرده افشـانی مط    کندوي متوسط 2تا  1زنبورهاي 

  ).2006وانانگامودي و همکاران، ، 2004همکاران،

  

  :اخته کردن و استفاده از حشرات گرده افشان :  2-25

ستی دچون میوه هاي خربزه و طالبی، حاوي تعداد زیادي بذر است، بذر هیبرید می تواند به صورت 

) زنبور عسل( ردن و استفاده از حشرهتکنیک اخته ک. ازطریق اخته کردن و گرده افشانی تولید شود

                                               
1-Inbreeding Depression
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در این تکنیک، الیـن  . به عنوان گرده افشان براي انتقال گرده براي گیاهان تک پایه به کار می رود

هاي نر و ماده در ردیف هاي متناوب کشت شده و گل نر والد مادري قبل از گرده افشانی حذف می 

نسبت کشت نر و مـاده  . هستند 1تالقی یافتهي میوة برداشت شده از ردیف هاي ماده میوه ها. شود

  ).2006وانانگامودي و همکاران، (نام دارد 2روش بلوك تالقی ،تکنیکاین . است 4:1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
2- crossed 
3- crossing-block  
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