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 چكيده

و مقاومت به خشكي شاخص بر عملكرد، آبيكم اثر تنشيبه منظور بررس  هاي رشد

ا ي كامل تصادفي خرد شده در قالب طرح بلوكهايها كرتبه صورتيشي، آزمايرانيخربزه

شدب آبي آزمايمارهايت.ا سه تكرار انجام آب(ياريش شامل سه سطح لي در پتانسياريشروع

دو) باري سانت-75و-65،-50كيماتر اتودهو ) سبزيو سوسكيزرد جالل(يرانيخربزه

و در زمان برداشتيو پروليا روزنههدايتصفات سطح برگ، رشد دوره طولدر. بود ن

و قطر ساقه، وزن و عملكرد طول تينتا.شديگير اندازهمتوسط ميوه يها ماريج نشان داد كه

يدار معني تأثيرو عملكرد سطح برگ، طول ساقه، تجمع پرولين، وزن متوسط ميوهبرياريآب

و تنشد و عملكرد خربزه گرديدآبيكماشتند ن سطحي كمتر. باعث كاهش وزن متوسط ميوه

و عملكرد) گرم1/2898(وزن متوسط ميوه،)cm56/258(، طول ساقه)mm231533(برگ

)t/ha96/57(نيو بيشترين مقدار پرول)mg/g FW 455/1(شد در(دي در تنش شروع آبياري

شد)ارب سانتي-75 در. حاصل بين دو توده خربزه تفاوت از نظر صفات مورد مطالعه

. مشاهده نشدچشمگيري

يا روزنههدايت،كيل ماتريپتانس ين،زه، عملكرد، پرول خرب:هاي كليدي واژه

 مقدمه
 يكي از مهمترين(.Cucumis melo L)خربزه

و باشميگياهان جاليزي يها تودهد كه با دارا بودن ارقام
و در بسياري بسيار متنوع، دامنه گسترش زيادي داشته

و جهان كشت  با اين گياه.دشومياز مناطق ايران
ترين محيط زيست خود مناسبداشتن نياز حرارتي باال،

و خشك نواحي مختلف بويژه در  و هواي گرم را در آب
و از ساليان دراز كشت مناطق حاشيه  كوير ايران يافته

اگرچه خربزه در . (Kashi & Abedi, 1998)دشو مي
مقايسه با ساير گياهان جاليزي به آب كمتري نياز دارد 

حربه علتولي  و درجه در دوره رشد طوالني ارت باال
و توجه به آبياري مناطق خربزه كاري، مديريت آبياري

تنش محيطي رايج كه بر خربزه.دباشميمنظم ضروري 
كه،دشوميوارد  اي قابل مالحظهبه طورخشكي است

و عملكرد ميوه را تحت .دهدمي قرار تأثيررشد گياه
اگرچه بوته خربزه با كاهش دادن سطح تبخير از طريق

ي خود سطح مقاومتها برگكردن يا قيفي كردن جمع 
ي خربزه كوچك ماندهها ميوهوجود با اين،بردميرا باال

معموالً.و كيفيت ظاهري مطلوبي نخواهند داشت
، نرم،ي خربزه تحت شرايط تنش خشكيها ميوه
و قهوه چين  آبيكم عالوه بر آن تنش،ندشومياي خورده

و اندازه ميوه را رسيدن قبل از بلوغ را تسريع  كرده
 گياهان تحت. (Foyer et al., 1998) دهدميكاهش
، mRNA، تغيير در فعاليت آنزيمي، تجمع آبيكمتنش
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و كربوهيدرات را فتوسنتز، محتواي آمينو اسيدها ها
در طول دوره . (Margarita et al., 2002) دهند نشان مي

يردا معني به طورتنش سطح كل برگ براي هر گياه 
كم كاهش مي و كاهش سطح برگ در اثر تنش يابد

يا. آبي، دليل اصلي كاهش عملكرد است پژمردگي
ازها برگاي شدن لوله  براي حفظ دستگاه فتوسنتزي

و.دباشميتابش مستقيم خورشيد كاهش طول ساقه
مشاهده شده ارتفاع گياه نيز در شرايط تنش خشكي 

.(Shao et al., 2008) است
Sharkey & Seemann (2005)گزارش كردند 

 محافظ به عنوان احتماالًها برگافزايش پرولين در
يها سلول. كند اسمزي در طول دوره تنش عمل مي

 بار بيشتر از 300فرنگي تحت شرايط تنش، گوجه
. اندي برگ گياهان عادي، پرولين ذخيره كردهها سلول

كه در گياهان خربزه تحت تنش خشكي ديده شده است
و تجمع آنزيم سنتز پرولين سريعاً افزايش مي يابد

، تعادل آبي گياه را با تعديل اسمزيها برگپرولين در 
سنتز بيش از حد . (Foyer et al., 1998) كند حفظ مي

و برگشت آن به سطح  پرولين در طول دوره خشكي
نرمال بعد از جبران كمبود آب، توانايي پرولين را در 

ميتعديل اسمزي در   Sarker)كند شرايط خشكي بيان

et al., 2004) . ي هندوانه در شرايط تنشها برگدر
 Madhava)خشكي تجمع سيترولين گزارش شده است

et al., 2006) . با اعمال تنش آبي شديد بر گياهان
و هدايت روزنه  اي كاهش يافت بادنجان، پرولين افزايش

(Sarker et al., 2004).
 كه دهدميعلمي نشان هاي بررسي گزارش

 تنش تأثيرهاي مختلف زندگي گياهان تحت جنبه
و فيزيولوژيكي آبي كم و تغييرات مورفولوژيك  قرار گرفته

شدت وقوع تغييرات. پيونددميبه وقوعمتعددي در آنها
و الزم است در گونه و حتي ارقام مختلف متفاوت بوده ها

و مطالعه قرار گيرد تا در مو اقع الزم نسبت مورد بررسي
از. ها يا ارقام مقاوم يا متحمل اقدام نمود به انتخاب گونه

و سوي ديگر با توجه به مجموعه تغييرات مرفولوژيكي
فيزيولوژيكي كه در چرخه زندگي گياه، تحت شرايط 

ميآبيكمتنش  را شاخصتوانميدهند، رخ هايي
رات تر با كمي كردن تغيي سادهبه عبارت. استخراج نمود

 توانميايجاد شده در گياه به ازاي يك واحد تنش 

را شاخص و حساسيت آنها ها را مورد آزمون قرار داده
و از اين طريق آستانه را بررسي نمود هاي مناسبي

و عملكرد آبيكم اثر تنش اگرچه. تعريف كرد  بر رشد
گياهان مختلف در طول سالهاي گذشته مطالعه شده

ي در مورد اثرات خشكي بر است ولي تحقيقات كم
بنا به گفتار فوق، اين. خربزه در ايران انجام شده است

توده بومي از دو تحقيق بمنظور بررسي واكنش 
 به آبيكمهاي ايران به سطوح مختلف تنش خربزه

.مرحله اجرا گذاشته شد

و روش ها مواد
 باغباني علوم گروهتحقيقاتي ايستگاهدراين آزمايش

ت شد 1388سالدر)كرج( هراندانشگاه آزمايش. انجام
هاي هاي خرد شده در قالب طرح بلوك كرتبه صورت

 هاي آبياري تيمار. گرديد تكرار اجرا3كامل تصادفي با 
و تيمار در كرت در هاي اصلي هاي مربوط به توده

در.هاي فرعي قرار گرفتند كرت  پس از آماده شدن زمين
 توده خربزه ايرانيدو بذور، ارديبهشت27تاريخ

و( در سوسكي. كشت گرديد)جالليزرد سوسكي سبز
در،سبز و جاللي، زرد ميوه در زمان رسيدن، سبز رنگ

ي شكل مرغ تخمدر هر دو توده، ميوه.دباشميزرد رنگ 
پس از سبز شدن. كيلوگرم استچهارتاسهو وزن ميوه

بو بذور، عمل تنك كردن بوته و خاكدهي پاي ته انجام ها
در ادامه رشد، ساقه اصلي بوته بعد از ظهور دو ساقه. شد

وها ميوه،هاگلو كليه) هرس(فرعي قطع گرديد 
هر) تراش(ي فرعي ثانوي حذف شدندها ساقه و روي

و در هر بوته دو ميوه ساقه فرعي يك ميوه در گره هفتم
هاي پس از استقرار اوليه گياهان، تيمار. نگهداري شد

شروع آبياري در نقطه پتانسيل( سطح3اري در آبي
از) بار سانتي-75و-65،-50ماتريك با استفاده

 .IRROMETER COMPANY, Inc. P.O)1تانسيومتر

U.S.A.)هاي اوليه، تيمار براساس آزمايش. اعمال گرديد 
 اينكه در فواصل آبياري مرسوم به علتبار سانتي-50

خ) يك هفته( اك محل آزمايش به پتانسيل ماتريك
 به عنوان تيمار يافت بار تنزل نمي سانتي-50كمتر از 

.شاهد در نظر گرفته شد

1. Irrometer tensiometers  
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ازها ميوهبه منظور ارزيابي عملكرد، تمام  پس
و عملكرد محاسبه برداشت با ترازوي ديجيتال وزن شده

 روز پس از اعمال35ي پرولين، گير اندازهبراي. گرديد
و آور جمعهاي برگي تازه هاي آبياري نمونه تيمار  500ي
كيليسي سولفوسال اسيدليتر ميلي10 برگ در گرم ميلي

و محتواي پرولين با استفاده از روش هموژنيزه شد
و بر گير اندازه (Bates et al., 1973)هيدرين اسيد نين ي

 با استفاده از دستگاهاي روزنه) مقاومت( هدايت. آورد شد
 (DELTA-T DEVICEC LTD, ENGLAND)1پرومتر

محور كار اين.شدي گير اندازه14تا11بين ساعات
براي مورد نيازي مدت زمان گير اندازهدستگاه براساس 

 رطوبت نسبي يك محفظه كوچك كه در كنار اينكه
برگ قرار گرفته است به حد مشخص باال برود، طراحي

ي گير اندازهبا استفاده از دستگاه سطح برگ. شده است
 ,DELTA-T DEVICEC LTD)2ح برگسط

 
1. Porometer- AP4 
2. Leaf  Area meter 

ENGLAND)متر مربع محاسبه گرديد برحسب ميلي.
و در زمان برداشت ميوه، طول ساقه بر حسب سانتي  متر

باداده.شدي گير اندازهمتر قطر ساقه برحسب ميلي  ها
و مقايسه ميانگينSAS افزار نرماستفاده از از آناليز  ها

شداي دان طريق آزمون چند دامنه .كن انجام

و بحثينتا ج
نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه در

پرولين، وزن ميزان صفات سطح برگ، طول ساقه، 
و عملكرد اختالف  ي بين دار معنيمتوسط ميوه

كه از نظر قطر در حالي،هاي آبياري وجود دارد تيمار
و هدايت روزنه .ي مشاهده نشددار معنياي اختالف ساقه

و اثر متقابل توده در آبياري در موردهاهتود ي خربزه
ي دار معنيي شده تفاوت گير اندازههيچ يك از صفات

).1جدول( نداشتند

و برخي صفات ارزيابي شده-1جدول و توده بر عملكرد  نتايج تجزيه واريانس اثر تيمار آبياري
 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات
درجه
سطح برگ آزادي

)mm2(
 طول ساقه

)cm(
 قطر ساقه

)mm(
 پرولين

)mg/g FW(
اي هدايت روزنه

)s/cm(
وزن متوسط ميوه

)گرم(
 عملكرد

)تن در هكتار(
2ns 1455213ns 7/17211 ns75/7*08034/0ns 1278/1ns129078 ns97/75 تكرار
 ns 027/9*06197/0ns 7346/2*7/1203395 *33/286 1/47859*879605719*2 آبياري

31/26 194/20084/01952/614/89153 41902638801/5888 خطاي كرت اصلي
1ns85313335ns 89/564 ns 0833/0ns 2258/0ns 1718/2ns 06/15910 ns 5/61 توده
2ns110271271ns17/5433 ns 861/2ns 02351/0ns 9018/8ns 7/675716 ns 28/65 آبياري× رقم

487323/41 101/604261084/0769497/55/117729 65766979525/4297 فرعيخطاي كرت
----37/2 2/2194 9030179718 خطاي نمونه برداري

C.V. 50/1551/1645/638/1023/1588/913/18
. نيستدار معني: ns درصد،5 در سطح احتمال دار معني:*

ي شده در سطوح مختلف آبياريگير دازهان مقايسه ميانگين صفات-2جدول

 سطح برگ تيمار آبياري
)mm2(

 طول ساقه
)cm(

 قطر ساقه
)mm(

اي هدايت روزنه
)s/cm(

 پرولين
)mg/g FW(

وزن متوسط
)گرم(ميوه 

 عملكرد
)تن در هكتار(

a41419 a53/325 a41/15a954/4b252/1a6/3358 a17/67 بار سانتي-50
ab 36496 b06/267 a72/14a46/5ab358/1b2/2986 b72/59 بارتي سان-65
b31533 b56/258 a44/14a291/6a455/1b1/2898 b96/57 بار سانتي-75

.هستند%5 در سطح دار معنيهاي صفات كه در هر ستون داراي حروف مشابه هستند فاقد اختالف ميانگين

ي شده در دو توده خربزه ايرانيگير اندازهصفات ميانگين-3جدول

 سطح برگ رقم
)mm2(

 طول ساقه
)cm(

 قطر ساقه
)mm(

 پرولين
)mg/g FW(

اي هدايت روزنه
)s/cm(

 وزن متوسط
)گرم(ميوه

 عملكرد
)تن در هكتار(

63/64 888/14467/1221/57/3231 43/281 37372 سوسكي سبز
95/60 833/14243/1916/56/3047 286 35594 زرد جاللي
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ب رگسطح
ي دار معني به طورتنش خشكي سطح برگ را

بيشترين ميزان سطح برگ).1 جدول(كاهش داد
)mm241419 (در تيمار آبياري معمولي)بار سانتي-50 (

در بر اساس گزارش).2جدول( حاصل شد هاي موجود
گ به ياهان اثر تنش آبي سطح كل برگ در بسياري از

ميدار معني طور .(Sarker et al., 2004) يابدي كاهش
و اين پديده در گياهان زيادي مانند صنوبر، عناب

 افزايش. (Adt et al., 2001)سورگوم گزارش شده است 
و عوامل رشد بستگي سطح برگ به تورژسانس برگ، دما

 قرار تأثير خشكي تحت به وسيلهدارد كه همه آنها 
به محض اينكه آب . (Margarita et al., 2002)گيرند مي

ها برگهاي يابد فشار تورژسانس بافت برگ كاهش مي
و . كنندمي شروع به پژمرده شدنها برگكاهش يافته

و مناسب نبودن تورژسانس سلولي، كاهش تقسيم سلول
ب  كاهش.(Madhava et al., 2006) دنبال دارده رشد را

ش هدايت روزنه ها كه كاهش دن روزنهاي يا بسته
و رشد گياه را به همراه دارد نيز از عوامل ثانوي  فتوسنتز

 ,.Sharkey et al)دشوميكاهش سطح برگ قلمداد 

2005).
و قطر ساقه  طول

بين. طول ساقه در اثر اعمال تنش آبي كاهش يافت
ي دار معنيسطوح آبياري از نظر طول ساقه اختالف 

در) cm53/325( ساقهبيشترين طول. مشاهده گرديد
در) بار سانتي-50( آبياري معمولي و كمترين طول ساقه

شد) بار سانتي-75(تنش دوم در. مشاهده قطر ساقه
ي نداشت دار معنيبين تيمارهاي آبياري اختالف 

و قطر ساقه).2جدول( در بين ارقام نيز از نظر طول
 طول ساقه اگرچه،ي مشاهده نگرديددار معنياختالف 

در رقم زرد جاللي از سوسكي سبز اندكي بيشتر بود
).3جدول(

رشد يكي از فرآيندهاي فيزيولوژيكي حساس به
خشكي است چون انبساط سلولي فقط در شرايطي كه 
فشار تورژسانس از آستانه فشار ديواره سلولي بزرگتر 

كاهش رشد طولي گياه با كاهش. افتد باشد، اتفاق مي
 Shao) مرتبط استها برگو پيريها سلولبزرگ شدن 

et al., 2008) . به دليلكاهش طول ساقه در تنش آبي 

ها بسته شدن روزنهبه علتد كه باشميكاهش رشد گياه
بسته. افتد در اثر كاهش پتانسيل آب خاك اتفاق مي

 را به همراهCO2ها كاهش آسيميالسيون شدن روزنه
و در گزارش ني دارد ز به آن اشاره شده استهاي ديگر

(Shao et al., 2008) . 
 به طوربا اعمال تنش بر گياه ذرت، ارتفاع ساقه

باتأثيري تحت دار معني و بتدريج  تنش آبي قرار گرفت
 افزايش سطح تنش طول ساقه كاهش پيدا كرد

(Bismillah Khan et al., 2001) . تغييرات قطر ساقه نيز
و ميزان رشد تابع  مثال به عنوان. گياه است وضعيت آبي

مشاهده شده است كه قطر ساقه برخي از گياهان مانند
و خربزه در طول روز گوجه  اينكه آب بافت به علتفرنگي

درشوميآبكش در اثر تعرق مصرف و د، كاهش يافته
ب و هيدراتاسيون بافته شب خاطر جذب دوباره آب

 . (Gallordo et al., 2005)كند آبكش، افزايش پيدا مي
نيپرولمقدار

مقدار پرولين در بين تيمارهاي آبياري اختالف
با افزايش تنش آبي، مقدار.ي را نشان داددار معني

-75(پرولين افزايش يافت به طوري كه در تنش دوم 
)mg/g FW455/1(بيشترين مقدار پرولين) بار سانتي

بين دو توده از نظر مقدار پرولين).1شكل(حاصل شد
تركيبات).3جدول(ي مشاهده نشد دار معنيختالفا

و قابليت حالليت باال  محافظ اسمزي با تنظيم اسمزي
ميآبيكمدر آب، گياهان را در مقابل تنش  . كنند مقاوم

 تجمع آبيكمي هندوانه در شرايطها برگسيترولين در
در مي و و بادمجان در شرايط تنش فرنگ گوجهيابد ي

 ,.Reddy et al) دهدميايش نشان خشكي پرولين افز

 افزايش پرولين در برگ گياهان در شرايط تنش. (2006
 محافظ اسمزي در به عنوان كه پرولين دهدمينشان

از طول دوره تنش عمل مي و تجمع پرولين بخشي كند
هاي اعمال شده، هاي فيزيولوژيكي به تنش پاسخ
-5-نيپرول-1مي آنزتأثيرتحت پرولين.دباش مي

سيكربوكس وشومينتتاز حاصليالت  بيان ژنهايد
كننده توليد پرولين شديدا متاثر از تنش خشكي كنترل
.(Madhava et al., 2006)دباش مي

يا روزنههدايت
 اي در اثر اعمال تنش به تدريج كاهش هدايت روزنه
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هاي حاصله به اندازه كافي بزرگ نبوده يافت ولي تفاوت
بين ارقام).2جدول( نشدنددار عنيمو از نظر آماري 

ايي از نظر هدايت روزنهدار معنيخربزه نيز اختالف 
اي كاهش هدايت روزنه).3جدول(مشاهده نگرديد
 به طور تغييرات در تبادل گاز به دليلناشي از تنش

و فرآيندهاي بيوشيميايي مستقيم بر سرعت فتوسنتز
بعد از درك . (Madhava et al., 2006) گذاردميتأثير

-9 از طريق بيان ژن آنزيم ABAخشكي در بافت ريشه، 
 اپوكسي كارتنوئيد دي اكسيژناز كه آنزيم كليدي-سيس

و از طريق بافت آوندي به  منتقلها برگاست، سنتز
و باعث بسته شدن روزنه و كاهش هدايت شده ها

 پيام به عنوانهاي كلسيم نيز يون.دشومياي روزنه
ميثانوي  يابنده در امتداد اسيد آبسيزيك انتقال

(Garsia-Mata & Lamattina, 2002) .مي رسد به نظر
سطح تنش اعمال شده بر گياهان به اندازه كافي زياد 

 اي گياهان به جاي چنداني بر هدايت روزنهتأثيرنبوده تا 
.گذارد

م وهيوزن متوسط
.)2شكل( آبي كاهش يافت وزن ميوه در اثر تنش كم

، وزن متوسط ميوه)بار سانتي-75(در تنش شديد
متوسط ميوه بود كه در مقايسه با وزن) گرم5/2852(

. كاهش نشان داد٪15،) گرم6/3359(در آبياري عادي 
ي براي اين صفت مشاهده دار معنيبين ارقام اختالف

. نشد
Sensoy et al. (2007) رويقيدر تحق  خربزهي كه بر
ن آبيدر شراكه جه گرفتنديتانجام دادند، ط كمبود

مها ميوه و عملكرد كاهش  كاهش وزن.ابديي كوچكتر
و فتوسنتز همراه به دليلميوه احتماال  كاهش رشد گياه

همچنين.دباشمي در اثر تنش به گياهها برگبا پيري
و استفاده آن توسط  تنش آبي با كاهش جذب نيتروژن

و سطحشها سلولگياه، مانع بزرگ شدن  و ده برگ
.(Sarker et al., 2004) دهدميفتوسنتز را كاهش 

 عملكرد
. آبي كاهش يافت عملكرد ميوه در اثر تنش كم
با) بار سانتي-75(كمترين مقدار عملكرد در تنش دوم

شد96/57 بين ارقام).2شكل( تن در هكتار حاصل
).3جدول(داري براي عملكرد مشاهده نشد تفاوت معني

ش رطوبت خاك باعث اختالل در جذب عناصر كاه
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 تيمارهاي مختلف آبياري بر وزن متوسط ميوه خربزهتأثير-2شكل
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در توسط گياه مي و سطوح عناصر معدني را  شود
 ,.Baligar et al) دهدميهاي گياهان كاهش اندام

2001) .Qasim et al. (2008)گزارش كردند كه تنش 
,+N, P, K)ي بر ميزان عناصر دار معنيخشكي اثر Ca2+,

Mg2+)و مقدار عناصر را و ريشه ذرت داشته  در ساقه
 كاهش سرعت به دليلكاهش داده است كه ممكن است

و هدايت روزنه تنش خشكي با كاهش. اي باشد تعرق
 در فرآيندهاي فيزيولوژيكي متعدديها برگمحتواي آب 

كاهش در ميزان فتوسنتز با كاهش. گذاردميتأثير
و فعاليت آنز بيس فسفات-5و1يم ريبولوز سطح برگ

ها در اثر بسته شدن روزنهCO2 كاهش تبادل به علت
 آبيكمتنش . (Sarker et al., 2004)دشوميتفسير

گرددميها ميوهعالوه بر كاهش عملكرد سبب تركيدن
اين صفت مورد مشاهده قرار گرفت اما بررسي آماري(

و ترك برداشتن ميوه باعث كاهش كيفيت ). نشد شده
).3شكل(كند رساني ميوه را مشكل مي بازار
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 تيمارهاي مختلف آبياري بر عملكرد خربزهتأثير-3شكل

ب سوسكي)ي الفها توده در آبيمك تركيدن ميوه خربزه در اثر تنش-3 شكل  زرد جاللي) سبز

يكليريگجهينت
 عنوان كرد كه توانميبر اساس نتايج به دست آمده

طوالني شدن فواصل آبياري به نحوي كه منجر به
-50كاهش پتانسيل ماتريك خاك به مقادير كمتر از 

بار گردد، بروز تنش در گياه خربزه را به دنبال سانتي
هاي شروع سطح تنش حاصله در تيمار. داشتخواهد 

بار به نحوي بود كه سبب سانتي-75و-65آبياري در 
و شاخص مقدار پرولين  بروز تنش قابل رديابي گرديد

ي تنش گير اندازهاگرچه برخي صفات. برگ نمايان شد
 قرار گرفتند، اما تأثيركمتر تحت)اي مانند هدايت روزنه(

به در اثر اعمال تيمارمجموع تغييرات حاصله هاي تنش
و  و برگ را در خربزه كاهش داد نحوي بود كه نمو ساقه
و از  و طول ساقه در خربزه شد باعث كاهش سطح برگ

و تأثيرسوي ديگر عملكرد خربزه را تحت   قرار داد
 توانميكلي به طوركاهش عملكرد را به همراه داشت

نسيل گفت كه خربزه به تنش خشكي زماني كه پتا

ب الف
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-50ماتريك خاك در فواصل آبياري به كمتر از
و عالوه بر كاهش رشد،بار تنزل يابد سانتي  مقاوم نيست

و عملكرد ممكن است تنش حاصله باعث تركيدن ميوه
در.دشو و سوسكي سبز كه بعالوه دو توده زرد جاللي

اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند واكنش مشابهي 
و مزيت .ي نسبت به هم نشان ندادندنشان داده

يسپاسگزار
و و فناوري پرديس كشاورزي از معاونت پژوهشي
منابع طبيعي دانشگاه تهران كه امكانات اين تحقيق را 
فراهم آوردند، آقاي مهندس سعيد ايلخاني كردستاني 
و ساير  كارشناس بخش سبزي كاري گروه علوم باغباني

.دگردميو قدرداني كاركنان اين بخش تشكر 
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