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بذريو اجزاي عملکرد هندوانهاثر تراکم هاي مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاري بر عملکرد
Cirullus Lunatus)(

3، قربانعلی اسدي*2، پرویز رضوانی مقدم1بنهنگیفاطمه معلم

اورزي دانشگاه فردوسی زراعت دانشکده کشاستاد گروه-2دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد. -1
دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.  -3مشهد.   
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چکیده

ــالت در        ــپلیت پ ــورت اس ــه ص ــی ب ــه از آب، آزمایش ــتفاده بهین ــه و اس ــذر هندوان ــرد ب ــداکثر عملک ــه ح ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
ح بلــوك هــاي کامــل تصــادفی در ســه تکــرار در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه فردوســی مشــهد در  قالــب طــر

% نیــاز آبــی گیــاه هندوانــه ) بــه کرتهــاي اصــلی و  تــراکم  40% ،70% و100اجــرا شــد. تیمــار آبیــاري  در ســه ســطح  (1394ســال 
ــطح (   ــه س ــز  در س ــه نی ــ  28571، 14285و 9523بوت ــار) ب ــه در هکت ــورد     بوت ــفات م ــد.  ص ــاص داده ش ــی اختص ــاي فرع ه کرته

تعـداد میـوه   کـه  وزن هـزار دانـه، و متوسـط وزن میـوه  بودنـد. نتـایج نشـان داد        بررسی شـامل عملکـرد محصـول، عملکـرد بـذر،      
ــه  ــا در بوت ــاثیر  تنه ــت ت ــادیرتح ــفمق ــان داد  آبمختل ــی داري نش ــاوت معن ــاري تف ــه و   آبی ــراکم بوت ــاي ت ــل تیماره ــر متقاب . اث

هــزار ر میــوه و وزن دصــفات عملکــرد میــوه و بــذر در مترمربــع و تعــداد بــذر دیر مختلــف آب آبیــاري تــاثیر معنــی داري بــر مقــا
ــا تــراکم   .داشــتدانــه  ــی  ب ــایج آزمــایش نشــان داد کــه اعمــال تیمــار صــد در صــد نیــاز آب بوتــه در متــر مربــع  بیشــترین 1,11نت

میــوه و بــذر درمتــر مربــع کاســته عملکــردبــا کــاهش میــزان آب آبیــاري از عملکــرد میــوه و بــذر در واحــد ســطح را دارا بــود  و 
شــد، بــا افــزایش تــراکم بوتــه درواحــد ســطح وزن میــوه کــاهش یافــت بــه طــوري کــه کمتــرین عملکــرد میــوه مربــوط بــه تیمــار    

.بوته در مترمربع بود 3,33درصد نیاز آبی با تراکم 40

هزار دانه، نیاز آبی،، وزن: عملکرد بذر، عملکرد میوهکلمات کلیدي

مقدمه

) است و عموما از Cucurbitaceae) گیاهی یک ساله و از خانواده کدوییان (Cirullus Lunatusهندوانه بذري با نام علمی (
درحال حاضر ارقام مختلف هندوانه با شکل و اندازه هاي متفاوت و با کیفیتی )1393(زرندي و همکاران،میوه هاي گرمسیري است

با توجه به اینکه زمان کشت هندوانه در مناطق معتدله )1384،و جعفري(سیلسپور وت در مناطق مختلف کشور کشت میگردندمتفا
بی گیاه در آاوائل بهار بوده و حداکثر رشد رویشی، گلدهی و میوه دهی آن مصادف با ماه هاي گرم تابستان میباشد، لذا تامین نیاز 

. )1384،جعفري (سیلسپور و مواجه است که سبب عدم برداشت اقتصادي محصول هندوانه میشودچنین شرایطی معموال با مشکالتی
یکی از مهمترین مسائل ) .1384،جعفري (سیلسپور و لذا در این مناطق بهتر است به کشت هندوانه بذري و یا اجیلی پرداخته شود

و خشک جهان از جمله ایران است، لذا رویکرد به سمت پیش روي بشر در حال حاضر مسئله کمبود آب به ویژه در مناطق گرم 
کاشت گیاهانی که از خصوصیات مقاومت به خشکی و نیاز آبی پایین تر بهره مند هستند از برنامه هاي اصلی و الزم در این مناطق 

اعی، از سهمیه آب در از طرفی میتوان با تعیین میزان آب آبیاري مناسب در واحد هاي زر)1386(ابراهیم پور و همکاران،است
دسترس حداکثر نتیجه مطلوب را گرفت.به عبارتی استفاده بهینه از آب، زمانی عاید میشود که از مقدار آب قابل دسترس در الگوي 

).1384،جعفري (سیلسپور و ولید اقتصادي را به دست بیاوریمکشت منطقه یا زراعت بتوانیم بیشترین ت
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انتخاب تراکم بوته مناسب با توجه به شرایط اقلیمی و خاك و عملکرد در واحد سطح،از دیگر عوامل موثر در افزایش
تعیین تراکم مطلوب جهت افزایش نفوذ نور به الیه هاي ).1390پورباقی و همکاران،کرمانی (مشخصات ارقام کشت شده، میباشد

,.Reta-Sa´nchez et al(ودپایینی کانوپی، یک راهکار مدیریتی است که باعث افزایش عملکرد محصول میش در تراکم )2002
کمتر از حد مطلوب استفاده از عوامل محیطی موجود همچون نور، رطوبت و مواد غذایی حداکثر نبوده و در تراکم باالتر از حد 

اند متخصصین زراعت بر این عقیده)1386(رسام وهمکاران،بهینه نیز وجود رقابت شدید از عملکردهاي محصول خواهد کاست
(رسام که استقرار تراکم مطلوب از بوته هاي سالم در سطح مزرعه، پایه و اساس یک سیستم موفق زراعی محسوب میشود

. باعنایت به مطالب فوق این تحقیق با هدف دستیابی به حداکثر عملکرد از طریق تعیین مناسب ترین میزان آبیاري )1386وهمکاران،
راحی و اجرا گردید.و مطلوب ترین سطح تراکم گیاهی ط

هامواد و روش

به صورت اسپلیت پالت در پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه 1393-94این آزمایش در سال زراعی 
تیمار آبیاري  در سه سطح  کیلومتري شرق مشهد اجرا شد.10تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

بوته در 28571، 14285و 9523% نیاز آبی گیاه هندوانه ) به کرتهاي اصلی و  تراکم بوته نیز  در سه سطح (40% ،70% و100(
20، 40و 60هکتار) به کرتهاي فرعی اختصاص داده شد.   فواصل بوته روي ردیف در تیمار تراکم  بترتیب عبارت بودند از: 

شامل دیسک و تسطیح با لولر انجام گرفت و سپس اقدام به کرت بندي با 1394ین عملیات آماده سازي زمین در فروردسانتیمتر.
متري قرار گرفت، در نظر گرفته شد. فاصله بین 3متر شد. در هر کرت چهار ردیف کاشت که در دو طرف دوپشته3,6*7ابعاد 

هندوانه با دست 1394زمین در اردیبهشت کرتهاي اصلی یک متر و کرتهاي فرعی نیز یک متر در تعیین شد.  بعد از آماده شدن 
ساعت قبل در آب خیسانده شدند. در 48بذر) کشت شد. بذر ها به منظور پرایمینگ 3روي پشته ها به صورت کپه اي (در هر کپه 

هاي مرحله چهاربرگی پس از تنک کردن بوته هاي اضافی و رساندن تراکم بوته در واحد سطح بر اساس تیمار هاي تراکم، تیمار
روزه و با درصد هاي مشخص آبیاري شدند. عملیات خاك دهی پاي 7آبیاري اعمال شد که بعد از آن کرت ها با دور یکنواخت 

بوته ها مطابق شیوه هاي مرسوم منطقه انجام گرفت، در طول دوره رشد سه بار علف هاي هرز به صورت دستی وجین شدند.  جهت 
) و قارچ کش در هزار4ی در طول فصل رشد دو بار سم پاشی بترتیب با سم دیازینون (مبارزه با مگس خربزه و سفیدك سطح

قبل از شروع )  انجام گرفت. در طول دوره رشد به منظور تامین نیاز هاي غذایی گیاهان دو بار بترتیب در مرحله در هزار 2توپاس (
قبل از برداشت محصول (میوه ت محلوپاشی استفاده شد. کود مایع  بصورلیتر در هکتار2مقدارروز پس از آن 12و گلدهی 

هندوانه) سه بوته به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شد و میوه هاي آنها در سه مرحله برداشت، و سپس توزین شد. سپس دانه 
مشخص شد، هاي موجود در هر میوه جدا شد  و پس از شستشو و خشک کردن، بوجاري و توزین گردید و وزن هزار دانه آن 

طول و عرض میوه و همچنین ضخامت پوست میوه توسط خط کش میلی متري اندازه گیري شد. براي عملکرد کل، از سطح باقی 
مانده هرکرت میوه ها برداشت شده و عملکرد کل تعیین شد. و درنهایت مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه توسط آزمون دانکن 

انجام گرفت.Minitabبا استفاده از نرم افزار 

ج و بحثنتای

بوته در متر مربع  بیشترین عملکرد میوه و بذر در 1,11نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمار صد در صد نیاز آبی  با تراکم 
د سطح واحد سطح را دارا بود  و با کاهش میزان آب آبیاري از وزن میوه و بذر درمتر مربع کاسته شد، با افزایش تراکم بوته درواح



مقاالت پوستري سبزیکارياهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی              

٣

درصد نیاز 40) به طوري که کمترین عملکرد میوه مربوط به تیمار 1در تمامی مقادیر آب آبیاري، وزن میوه کاهش یافت (جدول 
بوته در مترمربع بود.3,33آبی با تراکم 

آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه بذريآبوبوتهتراکم هاي مختلفمتقابل اثر نتایج مقایسه میانگین  -1جدول 

دار نمی باشندحروف مشترك در هر ستون در سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنیاعداد با 

ن بوته ها باعث کاهش مقدار تشعشع رسیده به )  بیان کردند که در تراکم هاي باال، افزایش رقابت بی2001و همکاران (چما 
,.Cheema at al(ابدیالیه هاي پایینی شده وبه این واسطه تشکیل مواد فتوسنتزي نیز به نسبت کاهش می در واقع در . )2001

رقابت بین بوته اي تراکم هاي باال فضا و امکانات کمتري نسبت به تراکم هاي پایین در اختیار گیاه قرار میگیرد که باعث افزایش 
با کاهش میزان ها براساس جدول مقایسه میانگین.)1386رسام و همکاران،(شودمی شده و عاملی براي کاهش عملکرد محسوب 

بیاري با آدرصد 100و بیشترین تعداد میوه مربوط به تیمار یافتتعداد میوه در بوته کاهش در تمامی تیمار هاي تراکم،آبیاريآب 
بود. مقایسه 3,33و1,66درصد آبیاري با تراکم هاي  40و کمترین تعداد  میوه  مربوط  به تیمار بوته در واحد سطح 3,33تراکم 

بذر و 330با 3,33درصد آبیاري و تراکم 100مربوط به تیمار در یک میوه نشان داد که بیشترین تعداد بذر همچنین میانگین داده ها 
بوته مربوط به بیشترین وزن بذردر بذر بود.94با 3,33درصد آبیاري و تراکم40ربوط به تیمار مدر یک میوه کمترین تعداد بذر

. براساسبود3,33درصد آبیاري با تراکم 40ار و کمترین وزن بذر مربوط به تیم3,33آبیاري، با تراکم نیازدرصد 100تیمار 
و بوته در متر مربع1,66آبیاري و تراکم نیازدرصد40مربوط به تیمار گرم358بیشترین وزن هزاردانه با هامقایسه میانگین جدول

آب 
آبیاري 
(درصد)

بوته در تراکم 
متر مربع

وزن میوه 
یک متر مربع در

)g(

درمیوهتعداد
بوته

وزن بذر در بوته 
)g(

وزن بذر در     
یک متر مربع 

)g(

تعداد بذر در 
یک میوه

)gوزن هزار دانه (

100

11/17317,05 a5,20a278,02 b250,47 a161,33 de334,503 abc

66/14225,36 b5,60a402,83 a242,674 a215,33 c339,720 ab

33/33253,51 b5,93a439,90 a132,14 b330,83a223,978 d

70

11/16274,90a4,03 b248,31bc223,70a265,36 b232,997 cd

66/1990,48 c4,06b131,45 de79,18 bc155,00e211,917 d

33/3444,63 c4,23b178,39cd53,57 cd182,40d229,476 d

40

11/1845,95 c3,06c110,64 de91,57 bc166,90de194,322 d

66/1385,62 c2,43c92,48 e55,712 cd106,46 f358,038 a

33/3190,13 c2,36c52,99 e15,91 d94,33 f247,202 bcd
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گزارش ) 1384(جعفري ثبت شد. سلیسپور و 1,11درصد آبیاري با تراکم 40مربوط به تیمار گرم 164کمترین وزن هزار دانه با 
.دادند که دور آبیاري تاثیر معنی داري بر عملکرد بذر و وزن هزار دانه نداشت
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Abstract

In order to achieve maximum performance of watermelon seed and optimal water use, a field
experiment in a split plot layout based on complete block design with three replications was conducted
at Research Station, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, during 2015. The
irrigation treatment at three levels (100% and 70%, 40% water requirement of watermelon) allocated
in main plots and plant density at three levels (9523 and 14285, 28571 plants per hectare) was
assigned to subplots. The characteristics such as fruit yield, seed yield, thousand seed weight, and
average fruit weight were recorded. The results showed that the number of fruits per plant, affected
significantly by different irrigation levels. Fruit and seed yield, number of seeds per fruit and 1000-
seed weight affected significantly by interaction of irrigation and density treatments. The results
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indicated that the highest fruit and seed yield were obtained at 100% water requirements with 1.11
plant in m2. Fruit and seed yield were decreased by reducing the irrigation water and increasing plant
density. The lowest fruit yield was shown in 40% of the water treatment with 3.33 plants in m2

treatment.
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