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 چکیده

های اخیر و خشکسالی ی آن نسبت به بقیه محصوالت مرتبطتولید هندوانه در ایران با توجه به نیاز آبی باال

های فراوانی ایجاد نموده است. میزان مصرف آب در تولید تابستانه این محصول در مناطق معتدله و سردسیر و دغدغه

گرمسیر بسیار باال است. در استان هرمزگان کشت پاییزه و زمستانه هندوانه با هدف تأمین هندوانه شب برخی نواحی نیمه

های لید این محصول داشته و با توجه به تبخیر و تعرق کمتر در فصول خنک و تقارن با بارشسزایی در تویلدا نقش به

پاییز و زمستان، نیاز آبی کمتری نسبت به بقیه مناطق کشور دارد. با این حال شرایط اقلیمی و آب و خاکی این منطقه 

صول بروز نکرده و کشاورزان از توان طوری که پتانسیل واقعی محمشکالت دیگری برای این محصول ایجاد کرده به

ترین های پیوندی هندوانه یکی از مهمبرند. استفاده از نشاءواقعی گیاه جهت تولید حداکثری محصول بهره نمی

 های زنده و غیرزنده در مزارع هندوانه است که در ادامه به آن پرداخته شده است.کارهای غلبه بر تنشراه

 

 مقدمه

بومی مناطق گرم آفریقاست و از خانواده کدوئیان،  .C. lanatus Lیا  .Cirullus vulgaris Lلمی با نام عهندوانه 

ها چنین . از بعضی نوشتهشدکشت آن شروع و اروپا آورده شده و سپس از اروپا به آمریکا منتقل  در قرن شانزدهم به

هندوانه یک گیاه  نمودند.آن استفاده می از میوه کاشتند وها هندوانه را میییمشهود است که مصریان قدیم و اسپانیا

 تابستان با هندوانه مخصوص مناطقی .از سایر گیاهان تیره کدوئیان مقاوم است نسبت به گرما بیشتر و فصل گرم است

ی که به یها. شیوع بیماریاستمناسب  های خشک و یا نسبتاً مرطوب برای آن. از این رو تابستاناستطوالنی و گرم 

 120در مناطقی که طول دوره گرما کمتر از  .نواحی خشک است کنند در نواحی مرطوب بیشتر ازرگ آن حمله میب

 ماند وصورت میوه نارس باقی میاین در غیر .رس و یا زودرس باشنداستفاده کرد که میان روز است باید از ارقامی

 .(1379دانشور، ) شودشیرین نمی

 .استخنثی مناسب کشت هندوانه  های کمی اسیدی تاخاک .مواد آلی غنی باشدخاک محل کشت باید از نظر 

pH  گراد جوانه زده و درجه سانتی 30تا  25هندوانه در دمای بین  بذر .برای کشت هندوانه بسیار مناسب است 7تا  6بین

 .دشوهندوانه در زمین اصلی انجام می کاریمعموالً بذر(. 1379دانشور، ) شودیسبز م

 بدینشوند. ها معموالً به روش نشاءکاری تولید نمییاهان خانواده کدوئیان به دلیل عدم توانایی باززایی ریشهگ

دارند نگه می (گرادسانتیدرجه  27تا  22اتاق )بذر را در پارچه مرطوب تحت دمای  کشت،منظور یک یا دو روز قبل از 

 شود.ی انجام میراکصورت کپهانه معموالً بهوهند شود. زراعتشدن تسریع میزنی و سبزو بدین ترتیب عمل جوانه

. کشت مکانیزه هندوانه نیز در بعضی کشورها شودکشت میبذر  5الی  4 تعداد، شدههای تعیینبدین صورت که در محل

با گلدان در آن را همراه  ،شد یکه گیاه دو برگ آن . پس ازشوداستفاده میهای توربی از گلدانکه در آن رایج است 

باید نشاء را با  دهند. در موقع انتقال نشاء هموارهدست و یا با ماشین نشاءکار قرار می زمینی که قبالً آماده شده است با
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در د. های توربی استفاده نمواین که از گلدان یا بودن نشاء به جابجایی( ومقداری خاک به زمین اصلی انتقال داد )حساس

بوته قوی را نگه داشته و بقیه را تنک  یک یا دو ،ها به اندازه کافی رشد کردندهالدانکه  از آن ای پسروش کاشت کپه

های با توجه به رشد طولی بوته هندوانه، عرض پشته باید دقت نمود. های اضافیکردن و یا حذف بوتهکنند. در تنکمی

 (.1379دانشور، گیرند )متر در نظر میسانتی 90تا  60ها روی ردیف را متر و فاصله بوته 5/2کشت را حدود 

 

 وضعیت تولید هندوانه در استان هرمزگان

در جنوب کشور شب یلدا، این محصول تأمین هندوانه با توجه به کشت پاییزه هندوانه در استان هرمزگان با هدف 

محصول در استان هرمزگان . بر اساس آمارنامه کشاورزی، سطح زیر کشت این شودمیصورت خارج از فصل تولید به

نام، بیتن در هکتار است ) 32هزار تن، متوسط تولید آن در واحد سطح  252هکتار است که با تولیدی حدود  7831

1396.)  

گری از جمله ارقام مهم مورد کشت در این مناطق هستند. شرایط نامساعد آب سوییت و چارلستونارقام کریمسون

بر تولید محصوالت کشاورزی این استان حاکم است تأثیر نامطلوب زیادی بر اقتصاد و خاک که در چند سال اخیر 

های قارچی و باکتریایی شود. عالوه بر آن شیوع بیماریمنطقه گذاشته و پتانسیل واقعی محصوالت عاید کشاورزان نمی

 (.1و ویروسی در مزارع کدوئیان خسارات زیادی وارد نموده است )شکل 

 
 

 
 مزارع هندوانه آلوده به ویروس -1شکل 

 

 اهمیت ترکیب پایه و پیوندک در نشاء پیوندی هندوانه

 ,Miguelشود )کنترل می 1های ناشی از فوزاریوم و ویروس لکه نکروزهمعموالً در اثر پیوند در هندوانه، بیماری

ویژه پژمردگی فوزاریومی است که های مختلف قارچی به(. یکی از عوامل بازدارنده رشد و نمو هندوانه، بیماری2009

                                                                 
1- Melon Necrotic Spot Virus (MNSV) 
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کند. نخورده میهای بکر و دسترعایت تناوب کاشت را الزامی ساخته و کشاورزان را وادار به جستجو برای یافتن زمین

ها، دنیا، بهترین روش غلبه بر مشکالت حاصل از بیماری های زراعی در اکثر نقاطعلت محدودبودن زمیناما به

های غیرمخرب )عدم استفاده از سموم شیمیایی( است. در راستای رسیدن به چنین هدفی در برخی از کارگیری روشبه

دوانه های مختلف برای هنهای مقاوم به بیماریهایی دقیق در جهت اصالح و معرفی پایهکشورها، طراحی و اجرای برنامه

 (.1387کاشی و همکاران، هایی نیز حاصل شده است )مورد توجه قرار گرفته و موفقیت

ها، رشد رویشی را بهبود بخشیده و باعث افزایش سطح های مختلف عالوه بر کنترل بیماریپیوند هندوانه روی پایه

ای کدوتنبل و کدوحلوایی( استفاده شود. )هیبرید بین گونه 8411-ویژه هنگامی که از پایه آر.اسشود، بهبرگ گیاه می

)یک نوع هندوانه بومی تونس( و کدو قلیانی باعث تولید  2های رجیچها اثری ندارد ولی پایهاین پایه بر طول میانگره

اندازند و عملکرد روز جلو می 6و کدو قلیانی گلدهی در هندوانه را  841-شوند. پایه آر.اسهای کوتاه میمیانگره

دهند. پیوند هندوانه روی کدو قلیانی به میزان قابل توجهی پژمردگی ناشی از ه را به دو برابر افزایش میهندوان

 3/30تر )های بزرگ(، میوه2/5زاد را کاهش داده و منجر به تولید تعداد میوه بیشتر در هر بوته )های خاکبیماری

کاشی و شود )برابر در مقایسه با گیاهان غیرپیوندی می 5/3تن در هکتار( یعنی  92/56متر( و عملکرد بیشتر )سانتی

کیفیت پایین میوه شامل: کاهش میزان مواد جامد محلول، افزایش تعداد نوارهای زرد رنگ درون  (.1387همکاران، 

 Lee) شده نیز گزارش شده استهای پیوندمزه، بافت نامرغوب و کاهش سفتی در هندوانهمیوه، کلفتی پوست، طعم بی

and Oda, 2003; Yamasaki et al., 1994) از طرفی اثرات مثبت پیوند در هندوانه شامل: افزایش سفتی میوه، بریکس .

. گزارش شده است که کیفیت (Kong et al., 2017; Salam et al., 2002) و میزان لیکوپن نیز گزارش شده است

مقدار زیادی متأثر از پایه است و به نوع پایه مورد استفاده هندوانه )بریکس، سفتی، ضخامت پوست و شکل میوه( به 

ها هیچ تفاوتی در میزان مواد جامد محلول در (. در حالی که در برخی پژوهشYetisir et al., 2003بستگی دارد )

با شاهد ای( در مقایسه های هندوانه پیوندشده روی پایه کدوی حاصل از کدوتنبل و کدوحلوایی )دورگ بین گونهمیوه

(. گزارشاتی نیز مبنی بر افزایش اندازه میوه در نشاءهای پیوندی هندوانه وجود Miguel et al., 2004مشاهده نشده است )

 20. پیوند در هندوانه باعث افزایش لیکوپن و کل کاروتنوئیدها تا (Miguel et al., 2004; Salam et al., 2002) دارد

(. بعضی گیاهان از جمله Salam et al., 2002درصد شده است ) 35یژه سیترولین تا ودرصد و افزایش آمینواسیدها به

ها، برند. فنولکار میها و شرایط نامساعد محیطی بهای در برابر بیماریبرخی گیاهان خانواده کدوئیان استراتژی ویژه

ای هستند که عملکردهای متعددی در گیاه ههای ثانویاسیدها و فالونوئیدها از جمله متابولیتها، لیگنین، فنولیکتانن

توان به فعالیت آنزیمی، رشد گیاه، کیفیت میوه، سازگاری پیوند و مقاومت در برابر دارند. از جمله این عملکردها می

ها، بافت آبکش های چوبی، برگهای رویشی و زایشی، قسمتها اشاره نمود. این ترکیبات در ریشه، ساقه، جوانهپاتوژن

                                                                 
1- RS-841 

2- Rjich 



4 

ها استفاده کرد. ها و ویروستوان جهت بررسی میزان مقاومت به قارچها میها وجود دارند. از فنولحتی گردهو 

 ,.Evrenosoglu et alها شود )ها و توسعه آنزنی اسپور قارچتواند مانع از جوانهها در گیاه میهای باالی فنولغلظت

های مناسب، مشاهده شده است. این افزایش به در اثر پیوند روی پایهافزایش تحمل هندوانه به کمبود پتاسیم،  (.2010

(. بهبود کارایی مصرف نیتروژن در Huang et al., 2013دلیل کارایی جذب باالتر پتاسیم نسبت داده شده است )

 ,.Nawaz et alپیوندک هندوانه پیوند شده روی کدو تنبل از طریق افزایش جذب نیتروژن نیز گزارش شده است )

2017 .) 

در خصوص استفاده از پایه کدو برای تولید نشاء پیوندی هندوانه، الزم به ذکر است که این پایه در زمره گیاهانی 

است که نسبت به بقیه اعضای خانواده خود نیاز آبی کمتری دارد و می تواند در شرایط تنش رطوبتی، تحمل گیاه را 

مترمکعب در هکتار و نیاز خالص  2810بی کدو در نوار ساحلی استان هرمزگان افزایش دهد. در این رابطه، نیاز خالص آ

همه ارقام  (.1390علیزاده، مترمکعب در هکتار گزارش شده است ) 4110و  5920آبی هندوانه بهاره و پاییزه به ترتیب 

 3و ویروس موزائیک هندوانه 2، ویروس موزائیک زرد کدو1های ویروسی نظیر ویروس موزائیک خیارهندوانه به بیماری

ها که متری، کنترل شته 50ها هستند تا شعاع گاه ویروسهای هرز چندساله که پناهحساس هستند. از بین بردن علف

های ویروسی کارهای مبارزه با بیماریهای ویروس هستند و استفاده از ارقام مقاوم )که هنوز وجود ندارند( از راهناقل

 هستند. 

 

 از نشاء پیوندی در تولید هندوانه استفاده

شود. در تولید هندوانه پیوندی در ایران، در دسترس های مختلفی استفاده میدر تولید نشاء پیوندی هندوانه از پایه

های زیادی های مورد استفاده از نظر قدرت و سرعت رشد تفاوتکه پایهبودن بذر پایه حایز اهمیت است. با توجه به این

های پیوند برای هر پایه ممکن است مشکالت خاص خود را داشته باشد، لذا انتخاب پایه و روش ارند و نیز روشبا هم د

مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. در اکثر موارد کاهش عملکرد محصول در اثر کشت متوالی )بدون تناوب(، ناشی از 

زا در کاهش محصول گاهی سهم عوامل بیماری طوری کهبه استهای خاکزاد و نماتدها شیوع و گسترش بیماری

 (.1387کاشی و همکاران، رسد )درصد می 68ها به سبزی

این شدن مصرف دلیل ممنوعاما به، بروماید بسیار موثر خواهد بودضدعفونی خاک با مواد شیمیایی مانند متیل

شود و یکی از کشت کدوئیان احساس میها در ضرورت یافتن جایگزینی مناسب برای مدیریت بیماری گروه از سموم،

 ها، استفاده از گیاهان پیوندی تشخیص داده شده است.بهترین جایگزین

                                                                 
1- Cucumber Mosaic Virus (CMV)  

2-  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

3- Watermelon Mosaic Virus (WMV) 
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در کتابی مربوط به قرن پنجم میالدی در چین به ثبت رسیده است. از  ،اولین اسناد در مورد پیوند در سبزیجات

 :(Gu, 2009; Huang et al., 2013; Nawaz et al., 2017) توان به موارد زیر اشاره کردفواید پیوند در سبزیجات می

و حذف  3و ورتیسیلیومی 2، باکتریایی1پژمردگی فوزاریومی[های خاکزی ویژه بیماریها بهمقاومت به بیماری -1

 در ضدعفونی خاک یا متام سدیم  متیل برومایدسموم خطرناکی نظیر 

 4مقاومت به نماتدهای ریشه گرهی -2

 های جنس کدور کنه قرمز تار عنکبوتی از کدوقلیانی به پیوندکالقاء مقاومت در براب -3

 ها را به پیوندک منتقل کنند.ها قادرند مقاومت به برخی ویروسبرخی پایه -4

 استفاده از سیستم ریشه قوی، مقاومت به سرما و گرما و نیز افزایش جذب مواد غذایی -5

 تنظیم رشد پیوندک -6

تر از نیاز آبی کدو برای هندوانه، زیرا نیاز آبی کدو به نسبت پایینویژه در خصوص پایه کاهش مصرف آب )به -7

 هندوانه است(.

 افزایش اندازه میوه، عملکرد، زودرسی و کیفیت میوه. -8

 Leeشوند )درصد کدوئیان به صورت پیوندی تولید می 80جنوبی بیش از در برخی کشورهای آسیایی نظیر کره

and Oda, 2003 های کدوی مقاوم به بیماری منجر به تولید دو برابر در ایاالت متحده استفاده از پایه(. در جنوب شرقی

ای نظیر خیار روی کدوتنبل جنسی در بسیاری از سبزیجات میوه(. پیوند بینHowell et al., 2008هندوانه شده است )

(Cucurbita maxima ) یا هندوانه روی کدوگرزی(Lagenaria siceraria )ای معموالً در ست. پیوند بین گونهمرسوم ا

 به انجام رسید 1936(. پیوند تجاری هندوانه روی پایه کدو در سال Lam et al., 2006شود )انجام می نیز بادمجان

(Davis et al., 2008). آغاز شد و در حال حاضر  1920زی از سال های خاکپیوند در سبزیجات جهت کنترل بیماری

، طعم، قند، رنگ، میزان pHآسیا و قسمتی از اروپا و خاورمیانه است. گزارش شده است که یک تکنیک مرسوم در 

نیز مبنی  هاییگیرد. گزارشکاررفته قرار میکاروتنوئیدها و بافت میوه در سبزیجات تحت تأثیر روش پیوند و نوع پایه به

ممکن  هاهای موجود در نتایج این گزارشاوتبر کاهش کیفیت میوه در استفاده از پیوند در سبزیجات وجود دارد. تف

 (.Davis et al., 2008است ناشی از شرایط محیطی مختلف، نوع پایه مورد استفاده و برهمکنش پایه و پیوندک باشد )

ر های مورد نظدر استفاده از پایه برای هندوانه بایستی از گیاهانی از خانواده کدوئیان استفاده کرد که مقاوم به بیماری

 ,Miguelباشند، با پیوندک سازگار باشند، قدرت رشد خوبی داشته باشند و همچنین در کیفیت میوه تأثیرگذار نباشند )

2009.) 

                                                                 
1- F. oxysporum 

2- Pseudomonas solanacearus  

3- Verticillium dahliae 

4- Meloidogyne incognita  
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، کدوشینتوزا )دورگ کدوحلوایی و کدوتنبل( 2، کدوتنبل1های هندوانه، کدوحلواییدر پیوند هندوانه معموالً از پایه

( 2)شکل  که همانند شینتوزا دورگ کدوحلوایی و کدوتنبل است 4نام فروای بهشود. اخیراً پایهاستفاده می 3و کدوقلیانی

عنوان پایه در محصوالت خانواده کدوئیان داشته است  که نوعی کدوقلیانی است کاربرد زیادی به 5ای به نام پلوپسو پایه

(Miguel, 2009.) 

 
 

 

 

 

 

 

 CALA 120 F1 بذر کدوقلیانی
 بذر توده بومی کدوقلیانی 

(Lagenaria siceraria) 

 Ferro RZ F1 Hybridبذر 

(C. maxima × C. moschata) 

   

   

 Pumpkin F1#63 بذر کدوتنبل
 بذر توده بومی کدوتنبل 

(Cucurbita maxima) 

 F1#126بذر 

(C. maxima × C. moschata) 

   

 استفاده در پیوند کدوئیانهای مورد بذر پایه -2شکل 

 

 

 های پیوندزنی در تولید نشاء پیوندی هندوانهروش

های پیوند در هندوانه است که در آن پایه و پیوندک در حالی که روی یکی از روش 6ای مجاورتیپیوند زبانه

خوردن محل پیوند، پیوندک از پایین محل پیوند شوند. پس از اطمینان از جوشهای خود قرار دارند به هم پیوند میریشه

 (.Miguel, 2009( )4و  3شود )شکل و پایه از باالی محل پیوند قطع می

  

                                                                 
1- Cucurbita moschata 

2- Cucurbita maxima 

3- Lagenaria siceraria 

4- Ferro 

5- Plops 

6-Tongue Approach Grafting 
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 ایپیوند مجاورتی زبانه -3شکل 

 

 

نمای شماتیک از نحوه انجام پیوند مجاورتی  -4شکل 

 ایزبانه

 

 

 

درجه در پایه و پیوندک  45نیز نوع دیگری از پیوند در سبزیجات است که در آن برشی با زاویه  1پیوند نیمانیم

صورت شود. عملیات پیوند بهصورت عکس هم زده و محل پیوند با استفاده از یک گیره پالستیکی نگه داشته میبه

اند یوندزن برای این منظور ساخته شدههای پ(. اخیراً روبات5شود )شکل دیده انجام میتجاری توسط افراد آموزش

 (.Miguel, 2009( )6)شکل 

ها قطع شده، در محل های پیوند در هندوانه است که در آن پایه از باالی لپهیکی دیگر از روش 2ایپیوند حفره

( 8و  7ل شود )شکها و محور زیرلپه است درون سوراخ قرار داده میبرش سوراخی ایجاد شده و پیوندک که شامل لپه

(Miguel, 2009.) 

 

  

                                                                 
1- Splice Grafting 

2- Insertion Grafting 
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 پیوند نیمانیم -5شکل 
 

 

 روبات پیوندزن سبزیجات -6شکل 

 

 

 

 
 

 
 

نمای شماتیک از نحوه  -7شکل 

 ایانجام پیوند مجاورتی زبانه
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 ایروش پیوند حفره -8شکل 

 

 تکنیک تولید نشاء پیوندی هندوانه

بندی بایستی نسبت به تولید پایه و پیوندک اقدام نمود. هندوانه، با یک برنامه زمانجهت تولید یک نشاء پیوندی 

شده در این شود. براساس اطالعات ارائهنسبت به کشت بذر پایه و پیوندک اقدام می 1بدین منظور براساس جدول 

روز پس  8ای، ر روش پیوند حفرهعنوان نمونه، دپایه و پیوندک به روش پیوند بستگی دارد. به  زمان کشت بذر ،جدول

از کشت بذر پایه بایستی به کشت بذر پیوندک اقدام نمود. در پیوند نیمانیم بذر پایه و پیوندک همزمان کشت شده و در 

روز پس از کشت پیوندک کشت  6دلیل پررشد بودن پایه نسبت به پیوندک، بذر پایه ای، بهروش پیوند مجاورتی زبانه

 مان پیوند از قطر یکسانی برخوردار باشند.شود تا در زمی

ترین پارامترها، سهولت دسترسی به جهت انتخاب نوع پایه پارامترهای مختلفی باید مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم

بذر پایه است. در میان بذور مورد استفاده جهت تولید نشاء پیوندی هندوانه، بذر کدوقلیانی از پتانسیل خوبی برخوردار 

راحتی در بذر آن به که. ضمن این(Hassanzadeh Khankahdani et al., 2012; Petropoulos et al., 2012) است

توان بهره جست اما نیز می 1. در این خصوص از بذر هیبریدهای مختلف کدو از جمله شینتوزادر دسترس استکشور 

تواند به عنوان پایه دیگری از کدو نظیر کدوتنبل نیز میدلیل وارداتی بودن، هزینه تهیه این نوع بذر باالست. انواع به

در پایه کدو تنبل به هندوانه مورد استفاده قرار گیرد اما انتخاب روش مناسب پیوند برای این پایه بسیار حایز اهمیت است. 

                                                                 
1- Shintoza  
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همین دلیل استفاده از بهبندشدن پیوندک و پایه فراهم نشده و شدن ساقه، امکان همتوخالی دلیل رشد سریع و قطور و

معایب  کاررفته دارای محاسن وهای بهآمیز نبوده است. هر یک از روشای برای این پایه موفقیتروش پیوند حفره

ممکن است کارایی خود را به  و در صورت تأمین شرایط محیطی الزم در زمان پیوندزنی هر روش استخاص خود 

  .اثبات برساند

 

 شدن گیاه پیوندیبندی کشت بذور پایه و پیوندک، انجام پیوند و آمادهزمانبرنامه  -1جدول 

 روش پیوند

 مراحل انجام
 ایمجاورتی زبانه نیمانیم ایحفره

زمان بذر کشت هم 8 کشت بذر پیوندک )روز پس از پایه(

 پایه و پیوندک

- 

 6 - کشت بذر پایه )روز پس از پیوندک(

 عملیات پیوند )روز پس از(
 31 22 9 کشت بذر پیوندک

 25 22 17 کشت بذر پایه

 9 - - قطع پایین پیوندک )روز پس از پیوند(

 11 15 20 انتقال به زمین اصلی )روز پس از پیوند(

 42 37 37 شدن گیاه پیوندی )روز(زمان مورد نیاز جهت آماده

 

ای و نیمانیم و سه پایه کدوقلیانی، کدوتنبل و ای، مجاورتی زبانهدر یک آزمایش سه روش پیوند حفره

سوئیت مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج ( جهت تولید نشاء پیوندی هندوانه کریمسون9کدوشینتوزا )شکل 

لیانی در شرایط این آزمایش از پتانسیل بهتری نسبت به پیوند نیمانیم و استفاده از پایه کدو قآمده در این پژوهش، دستبه

 (.10ها برخوردار بودند )شکل ها و پایهبقیه روش

 
 

 

 

 

 

 
 های شینتوزا، کدوتنبل و کدوقلیانی )از راست به چپ( دانهال پایه -9شکل 
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 آماده جهت انجام پیوند نیمانیمهای پیوندک هندوانه )راست( و پایه کدوشینتوزا )چپ( دانهال -10شکل 

 

تر به بذر کدو قلیانی و عدم نیاز به واردات، دلیل دسترسی آسانکه در مقایسه پایه قلیانی و شینتوزا، بهضمن این

تر از دو پایه دیگر و پایه کدوتنبل بسیار سریع برتری پایه قلیانی نسبت به شینتوزا مشهود بود. سرعت رشد رویشی در پایه

 الرشد با مشکل مواجههای سریعاین مسئله باعث شد روند تولید نشاء پیوندی در پایه شینتوزا کمتر از کدو قلیانی بود که

 ( 11)شکل  ای به دلیل عدم نیاز به گیره پیوندشود. روش حفره

 
 

 

 

 
 انواع گیره پیوند سبزیجات -11شکل 

 

پیوند بسیار حساس  خوردن محلنشاءهای پیوندی جهت جوشبسیار مقرون به صرفه بود ولی شرایط نگهداری 

دلیل های تولید افزایش یافته ولی امکان تولید نشاء بیشتر بههزینه دلیل استفاده از گیره پیوند،بود. در دو روش دیگر به

 و پیوندک،های پایه بافت دلیل ترد و آبداربودندر روش مجاورتی به .شرایط محیطی وجود داشت حساسیت کمتر به

و پیوندک از  قطربودن پایه و پیوند الزامی است لذا تعیین زمان دقیق کشت بذر پایهو هم هتر بودانجام عمل پیوند مشکل

به ماس استفاده شد. سلولی حاوی پیت 72های کشت . در این پژوهش از سینیاستترین مسائل در این روش پیوند مهم
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های کشت با تعداد سلول کمتر یا سینی بار مصرفهای یکهندوانه استفاده از لیوانرسد در تولید نشاء پیوندی نظر می

 (.Hassanzadeh Khankahdani et al., 2012سلولی یا بیشتر باشد ) 72های کشت بهتر از سینیتر( )حجم سلول بزرگ

جهت تولید نشاء  .افزایش موفقیت پیوند الزامی است اختصاص تونل پیوند مجزا برای هر روش پیوند جهت

ای که امکان کنترل نور و های پایه و پیوندک در یک فضای گلخانهپیوندی هندوانه، بایستی شرایط رشد و نمو دانهال

ترین ارکان یک تونل پیوند است که با استفاده درصد از مهم 90دما وجود داشته باشد، برقرار شود. رطوبت نسبی باالی 

شود. کاهش نفوذ نور به تونل نیز با استفاده از توری های سایبان یا کف تونل محقق می پاشیساز یا آباز یک رطوبت

 گراد است. درجه سانتی 27تا  22استفاده از آب آهک انجام می شود. محدوده دمایی قابل تنظیم در یک تونل پیوند بین 

از کشت بذر پایه و پیوندک عملیات پیوند براساس نوع روش مورد استفاده، در یک بازه زمانی مشخص پس 

روز پس از کشت بذر پیوندک اقدام  9روز پس از کشت بذر پایه و  17ای عنوان مثال، در روش حفرهشود. بهانجام می

راحتی درون حفره ایجادشده در محور شود. در این زمان قطر پیوندک کمتر از پایه بوده و پیوندک بهبه پیوندزنی می

شوند. در روش روز پس از پیوند به زمین اصلی منتقل می 20شود. این نشاءها رار داده میای قهای لپهوسط برگ

کشد تا یک نشاء پیوندی هندوانه آماده انتقال به زمین اصلی شود. این مدت زمان برای روز طول می 37ای حفره

 (.Hassanzadeh Khankahdani et al., 2012روز است ) 42و  37ای به ترتیب های پیوند نیمانیم و مجاورتی زبانهروش

درصد  80تا  70گراد و رطوبت درجه سانتی 22-25پس از انجام پیوند، گیاهان پیوندی در محیط تاریک با دمای 

خوردن یابد. در شرایط تاریکی جوشخوردن محل پیوند شرایط تاریکی به روشنایی تغییر میقرار داده و پس از جوش

 شود.ری انجام میمحل پیوند با سرعت بهت

 

 های کشتظروف و محیط

های پالستیکی ها و سینیهای فیبری، گلدانهای توربی، قالباند از: گلدانانواع مختلف ظروف تولید نشاء عبارت

های مجزا با شکل دار از پالستیک محکم یا استایروفوم ساخته شده و دارای سلولهای حجرهدار. سینیهای حجرهو سینی

های های با سلولفرنگی، فلفل و کلم از سینیرشد نظیر گوجههای کندهستند. به طور معمول برای سبزی مخروطی

الرشد های سریعکنند. اما در مورد سبزیتر منتقل میهای بزرگشدن به سینیبرگیکوچک استفاده کرده و پس از دو

شود. در تولید هندوانه به طور تر استفاده میی کشت بزرگهانظیر خیار، خربزه، کدو و هندوانه در ابتدای کار از سینی

ها منجر به شود. افزایش اندازه سلولمتر استفاده میسانتی 5تا  5/2هایی به ابعاد های کشت دارای سلولمعمول از سینی

 (.12محصول خواهد شد )شکل شدن بیشتر زودرس
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 تولید نشاءانواع سینی کشت برای  -12شکل 

 

 

 

کوالیت، کوکوپیت، پوست کاج و دیگر ماس، ورمیهای کشت شامل پیتکشت مورد استفاده در سینی بستر

خوبی آب را ها بوده و به. این مواد به طور معمول حاوی مقداری مواد غذایی و عاری از آفات و بیماریاستمواد آلی 

شود زیرا از نظر مواد غذایی چندان غنی تنهایی موجب ضعف نشاء میکوالیت بهدارند. استفاده از ورمیدر خود نگه می

محیط کشت باید بین  pHزا باشد. های بیماریز پاتوژننیست. مخلوط کشت بایستی دارای زهکش مناسب بوده و عاری ا

محیط کشت مورد استفاده جهت تولید نشاء باید دارای بافتی یکنواخت و با  (.McClurg et al., 2001باشد ) 5/6تا  5/5

چسبندگی الزم و دارای زهکش مناسب باشد. زهکش کامل از تجمع زیاد آب جلوگیری کرده و اکسیژن کافی در 

ها باید مواد غذایی و آلی های نشاء، خاک موجود در آنعلت محدودبودن فضای گلداندهد. بهر نشاء قرار میاختیا

است. در محیط  1ماسمورد نیاز گیاه را تا زمان انتقال نشاء به زمین اصلی داشته باشد. بهترین ماده برای بستر نشاء، پیت

 (.1385جعفرنیا و همائی، زیادتر است )شده و امکان گسترش ریشه ماس، بذر زودتر سبز ای شکل پیتمتخلخل و پنبه

ای بوده و دارای محتوای شود به رنگ خرمایی روشن تا قهوهماس که از خزه اسفاگنوم یا هیپنوم تهیه میپیت

م خود درصد حج 60ها را داشته و تا درصد است. باالترین ظرفیت نگهداری آب در بین بقیه پیت 4/1تا  6/0نیتروژن 

کیلوگرم سنگ  20تا  8داشته و نیاز به  =pH 3-4ماس حاصل از خزه اسفاگنوم خاصیت اسیدی با دارد. پیتآب نگه می

آن مناسب رشد گیاه شود هر چند در مناطقی که دارای آب سنگین حاوی کلسیم است  pHآهک در متر مکعب دارد تا 

 (.1374نام، بیپایین این ماده مناسب باشد ) pHممکن است 

  

                                                                 
1- Peat moss  
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 نشاء پیوندی هندوانه ماده انتقال به زمین اصلی -13شکل 

 

 تغذیه

ای آن است که بایستی عناصر از عواملی که در افزایش عملکرد گیاه موثر است، توجه به نیاز غذایی و تغذیه

غذایی ضروری به اندازه کافی و متعادل در اختیار آن قرار گیرد، تا رشد خوب و عملکرد باالیی داشته باشد. کودها 

جهت رشد و نمو  عنصر 16. دهندمیدر اختیار گیاهان قرار را  جهت افزایش تولید و نیل به عملکرد بیشترالزم عناصر 

مصرف که کمبود اند. از بین عناصر پرمصرف تقسیم شدهکه به دو دسته عناصر پرمصرف و کم گیاه ضروری هستند

رد ( و گوگMg(، منیزیم )Ca(، کلسیم )K(، پتاسیم )P(، فسفر )Nتوان به نیتروژن )ها بیشتر در خاک وجود دارد میآن

(Sو از عناصر کم )( مصرف به آهنFe ( روی ،)Zn( منگنز ،)Mn( و مس )Cu( اشاره کرد )سیاهویی و عسکری

 (.1396همکاران، 

رژیم های مختلف تغذیه ای در طول پرورش نشا در گلخانه، بر رشد و نمو قبل و پس از انتقال نشاها و همچنین بر 

اهای قوی از پیش نیازهای اصلی در تولید موفقیت آمیز سبزیجات است. عملکرد بعدی آنها تأثیرگذار است. تولید نش

بهبود رژیمهای کودی به کار برده شده، تأثیر بسیار مهمی در تولید نشاهایی با کیفیت عالی دارد. تغذیه نشا اثرات 

ا دقت زیادی صورت مدتی را روی نشا و عملکرد آن می گذارد. بنابراین برنامه ریزی مربوط به تغذیه باید بطوالنی

 (.1388جوانمردی، ) پذیرد

بیشتر تحقیقات روی تولید نشا، میزان باالی نیتروژن را توصیه می کنند و این مقادیر اندازه نشا را به طور محسوسی 

افزایش می دهد. ولی در تولید تجاری سبزی، استفاده از نشاهای بزرگ را به دلیل مشکل بودن کار با دستگاههای 

موجود با آنها و همچنین افزایش احتمال وارد آمدن شوک به نشاها در مزرعه رد می کنند. کاربرد مقادیر باالی نشاکار 

نیتروژن در دراز مدت، عملکرد را نسبت به مقادیر کم افزایش می دهد. با افزایش میزان نیتروژن در تغذیه نشا، در واقع 

تر رگها افزایش می یابد که در نهایت باعث تولید محصول زودرسسن فیزیولوژیکی نشا از طریق افزوده شدن تعداد ب

 (.1388جوانمردی، شود )می

زمان کاربرد نیتروژن هم تأثیر زیادی بر قابل استفاده بودن آن دارد. چنانچه در زمان کاشت بذر، مقدار نیتروژن 

دوره رشد چندان زیاد نیست و نیتروژن های کوچک در اوایل موجود در خاک زیاد باشد، عالوه بر اینکه نیاز دانهال

بدون استفاده در محیط باقی می ماند، ممکن است طی چند هفته، در اثر آبشویی از دسترس آنها خارج شود، یعنی 

 (.1388جوانمردی، درست در زمانی که نشاها به آن نیاز دارند )
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گرم وزن خشک نشا است. این مقدار گرم بر کیلو 3غلظت بحرانی فسفر برای نشا بسیاری از سبزیجات در حد 

میلی گرم در لیتر فسفر در هر  15-30میلی گرم در لیتر فسفر در تیمارهای کودی است. کاربرد  15تقریباً معادل کاربرد 

روابط متقابل بین نیتروژن  روز یکبار در آب آبیاری، میزان مناسبی از فسفر مورد نیاز را در محصول فراهم می آورد. 3-2

ر بر رشد نشا اثر زیادی می گذارد به طوری که باالترین عملکرد از نشاهایی به دست خواهد آمد که با مقادیر کم و فسف

نیتروژن و فسفر یا مقادیر باالی نیتروژن و فسفر تغذیه شده اند، اما چنانچه به صورت مقادیر زیاد نیتروژن و کم فسفر 

 (.1388جوانمردی، باشد، عملکرد پایین می آید )

در اختیار گیاه قرار گیرد تا رشد و اندازه مطلوب  NPKدر طول دوره پرورش نشا باید مقادیر کافی از کودهای 

در  توصیه شده است. N-P-Kمیلی گرم در لیتر به ترتیب برای  250-25-25را به دست آورند. برای کدوئیان، مقدار 

میلی گرم در  100لیتر آب، حدود  100یترات پتاسیم در گرم ن 30گرم نیترات آمونیوم و  25یک فرموالسیون عمومی، 

لیتر  100در  12-12-12با نسبت  NPKگرم کود  80لیتر نیتروژن و پتاسیم در محلول غذایی فراهم می کند. استفاده از 

با  NPKل برای تولید نشا اغلب از کود کام میلی گرم در لیتر نیتروژن، پتاسیم و فسفر را فراهم می کند. 100آب، حدود 

نیز  NPKبه صورت کود آبیاری استفاده می شود. در این رابطه نسبت های دیگری از  20-20-20یا  12-12-12نسبت 

در یک لیتر آب و  15-15-15گرم کود  2-3در یک لیتر آب،  20-0-20گرم کود  5/1-2می تواند به کار رود. مثالً 

 .(1388)جوانمردی،  رار گیردمی تواند مورد استفاده ق 15-30-15گرم کود  5/2-2

 

 هاآفات و بیماری

 در مرحله تولید نشا  آفات مهم هندوانه

های هوایی گیاه یکی از آفات جدی هندوانه کنه تارتن است. این آفت به تمام اندام ای:کنه تارتن دونقطه

های سطحی باعث کدورت و رنگ پریدگی برگ و کاهش سطح فتوسنتز در گیاهان زند و با تغذیه از سلولخسارت می

تواند آزال( میکونیم و نیمنیکیبات گیاهی حاوی آزادیراختین )دهد. استفاده از ترشود و تولید را به شدت کاهش میمی

هایی نظیر انویدور در صورتی که خسارت آفت کشدر کاهش خسارت و کنترل این آفت موثر باشد. استفاده از کنه

 (.1396سیاهویی و همکاران، عسکریشود )در هر لیتر آب توصیه می لیترمیلی 5/0زیاد باشد، به میزان 

 

مگس مینوز نیز در مواردی طغیانی شده و با تغذیه از پارانشیم برگ سطح سبزینه گیاه را  های مینوز:مگس

ندرت نیاز به کنترل شیمیایی دارد. در صورتی که دهد. این آفت به طور معمول دشمنان طبیعی فعالی دارد و بهکاهش می

راحتی تواند این آفت را بهدر هزار می 1زان خطر مانند آبامکتین به میهای کمکشنیاز به کنترل شیمیایی باشد حشره

 (.1396سیاهویی و همکاران، عسکریکنترل نماید )

 

تواند خطرناک باشد زیرا این آفت های پایین میوجود مگس سفید حتی در جمعیت مگس سفید )سفید بالک(:

س زردی و کوتولگی هندوانه که در های مانند ویروهای ویروسی را در هندوانه منتقل نماید. ویروستواند بیماریمی
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تواند توسط شود. کنترل شمیایی مگس سفید میهای هندوانه خیلی شایع است توسط مگس سفید منتقل میکشت

توانند موثر باشند. استفاده از پراید میهایی مانند کنفیدور و استامیکشهای سیستمیک انجام شود. حشرهکشحشره

تواند مانع از تغذیه مگس شوند مانند ترکیب گاچو مینی بذر قبل از کاشت توصیه میهای که برای ضدعفوکشحشره

کند و های تازه روییده هندوانه شده و امکان انتقال ویروس در مراحل اولیه رشد را از حشره سلب میسفید روی بوته

 (.1396سیاهویی و همکاران، عسکریشود )منجر به جلوگیری از اپیدمی و گسترش ویروس می

 

 در مرحله نشا های مهم هندوانهبیماری

خصوص چندین بیماری ویروسی روی هندوانه و سایر کدوییان در مناطق جنوبی کشور به های ویروسی:بیماری

، ویروس رد هندوانهز ویروس کوتولگی سبزتوان به ها میکنند. از جمله این ویروساستان هرمزگان خسارت وارد می

و ویروس موزاییک زرد کدو اشاره کرد.  ویروس موزاییک پیسک سبز خیارموزاییک هندوانه، ویروس موزاییک خیار، 

یابند. ها( از یک گیاه به گیاه دیگر انتقال میوسیله حشرات ناقل )برخی با سفید بالک و برخی با شتهها بهاین ویروس

 نیز هامیوه ها و بوته، زردی و کاهش رشد است. عالیم دردر برگ بدشکلی با متوأ ها موزاییکعالیم معمول این بیماری

شوند کارهای زیر توصیه میهای ویروسی راهبه طور کلی برای کنترل این بیماری .شود دیده است ممکن

 (:1396سیاهویی و همکاران، عسکری)

 شوند.الک منتقل میهایی که با سفید ببه خصوص در مورد ویروس کنترل حشرات ناقل -1

عنوان منابع آلودگی به های هرزکنترل علفهای علفی هستند، ها دارای میزبانکه این ویروسدلیل اینبه -2

 ویروس اهمیت زیادی دارد. 

 و عاری از ویروسسالم بذور استفاده از  -3

 استفاده از ارقام مقاوم  -4

 هاآنهای آلوده به محض مشاهده عالیم در حذف بوته -5

  طقهتنظیم تاریخ کاشت در من -6

 

هندوانه و کدو از دیر زمان در  ،طالبی میری گیاهان جالیزی شامل خیار، خربزه،بیماری بوته میری جالیز:بوته

های . عامل بیماری قارچمعروف استنیز  زدگیداغی و بیماری سبز خشکو به  شایع بوده استمناطق مختلف کشور 

د و سبب نها را مورد حمله قرار دهند بوتهنتوامراحل رشد می در کلیهصورت وجود شرایط مساعد زاد هستند و در خاک

محل حمله قارچ باریک و کند حمله  صورتی که عامل بیماری در مرحله گیاهچه در د.نها شوبوته افتادنمرگ و از پای 

شبیه به آنچه که در مورد  م اولیه بیماری روی ریشه تقریباًیرود. در مرحله بعدی رشد، عالو گیاه از بین می شدهنرم 

سبز  وهای مورد حمله ناگهان پژمرده بوته ،ها رشد کردندولی پس از مدتی موقعی که بوته، است گیاهچه ذکر شد
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شدن رطوبت کافی به رشد و دهد زیرا فراهممی رخآبیاری روز بعد از  2-3ها اغلب ناگهانی بوته گمر شوند.خشک می

، آوندها که سبب رسیدن آب و مواد غذایی به به طوقه کند و در نتیجه حمله شدید قارچمی ینمو قارچ کمک فراوان

هیچ  .هستندبیماری بسیار حساس این همچنین تمامی مراحل میوه هندوانه به شوند. ، مسدود شده و تخریب میگیاه هستند

ای از اقدامات به کار گرفته شود تا بیماری وجود ندارد و بایستی مجموعهاین روشی به تنهایی برای کنترل کامل 

استفاده از محیط توان به ترین اقدامات در مبارزه زراعی با این بیماری میاز مهمرا کاهش داد.  بیمارگرخسارت ناشی از 

از بین  و (دفعات آبیاریافزایش مقدار آب آبیاری و ها با آب و نیز تقلیل  ی )تماس کمتر بوتهنحوه آبیارسبک،  کشت

کیلوگرم در  20)ریدومیل( به میزان  سم متاالکسیلاشاره نمود. در مبارزه شیمیایی استفاده از  بردن بقایای گیاهان آلوده

قبل از شروع  پاشی کنار طوقهمحلولبه صورت در خاک یا  در هزار 2تا  5/1 به نسبت مانکوزب-هکتار یا متاالکسیل

تواند می متاالکسیلبا ترکیباتی مانند  شود. ضدعفونی بذریا با مشاهده اولین عالیم توصیه می بیماری بوته میری

 .(1396سیاهویی و همکاران، عسکری) محافظت نمایددر برابر این بیماری  ها راگیاهچه

 

گیاه . کندوارد می زیادی ها خسارتدر بعضی از سالقارچی این بیماری  :پژمردگی فوزاریومی هندوانه

روند گیرند، از بین میهای جوان مورد حمله قرار میبوتهوقتی شود. بیماری آلوده میاین هندوانه در تمام مراحل رشد به 

عامل بیماری . ودشبافت آوندی تغییر رنگ مشاهده میدر  ،های پژمردهمانند. در قسمت داخلی ساقهکوچک باقی می یا

ل کشاورزی، کارگران و یوسیله آب، وساتواند دوام بیاورد. قارچ عامل بیماری موجود در خاک بهدر خاک و بذر می

ل کشاورزی، جابجایی آنیاز نقل و انتقال اسپورها توسط وسا، باید اقدامات بهداشتیبا رعایت شود. حیوانات جابجا می

های آلوده از مزرعه بوته، باید بیماریمشاهده عالیم . به محض دری به عمل آورها توسط انسان و آب جاری جلوگی

، استفاده از ارقام مقاوم و نیز استفاده از ترکیبات جدید استفاده از بذور عاری از آلودگیاز بین برده شوند. خارج و 

در هزار از دیگر  1کش کاربندازیم القاکننده مقاومت و همچنین در صورت نیاز مبارزه شیمیایی با استفاده از قارچ

 (.1396سیاهویی و همکاران، عسکریاقدامات جهت مبارزه با این بیماری هستند )

 

خصوص در مناطقی که کشت گیاهان هدر ایران ب های دورزماناین بیماری از : سفیدک پودری)سطحی(

های کوچک سفید آردآلود روی صورت لکه بهم بیماری یوجود داشته است. اولین عال ،جا معمول بودهجالیزی در آن

زودی بیماری توسعه یافته، ظرف ه گیرد و بها را گرد سفید رنگی فرا میتدریج سطح آنهکه باست ها ها و ساقهبرگ

ها و لکهشده های مبتال سفید، خشک و شکننده برگ پوشاند.میمدت کوتاهی پوشش قارچی، هر دو سطح برگ را 

در . ای با این بیماری استترین اقدامات مقابلهاز مهم کاهش رطوبت و ارقام مقاومشوند. استفاده از ای رنگ میقهوه

های اورتیوا )آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول( به نسبت یک کشتوان از قارچصورت نیاز با مشاهده اولین عالیم، می

 (.1396سیاهویی و همکاران، عسکریلیتر در هکتار استفاده نمود ) 3/0( به میزان دومارک ) تتراکونازوللیتر در هکتار یا 
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