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چکیده
 آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای،بهمنظور ارزیابی تحمل به تنش کمآبی برخی از تودههای خربزۀ ایرانی
 تیمارهای آزمایش شامل سه سطح.کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد
 بر. ازمیر و ایوانکی بود، شیرازی، موزی، موری، اورشنگ، درصد نیاز آبی گیاه) و هفت تودۀ خربزه شامل کالی33  و22 ،1۱۱( آبیاری
 فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز را افزایش،پایۀ نتایج بهدستآمده در این پژوهش تنش کمآبی بهطور معنیداری میزان پرولین
 درصد22  باالترین میزان کارایی مصرف آب در آبیاری. عملکرد و میزان ویتامین ث را کاهش داد،داده و محتوای نسبی آب برگ
 ویتامین ث و درصد، بیشترین میزان پرولین. بین تودهها نیز از نظر شاخصهای فیزیولوژیکی تفاوت معنیداری مشاهده شد.مشاهده شد
 بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در تودۀ ازمیر و بیشترین کارایی مصرف آب و،محتوای نسبی آب برگ در تودههای کالی و موری
 تودۀ ایوانکی با بیشترین کاهش در عملکرد و تودۀ موزی با کمترین، با توجه به نتایج این پژوهش.عملکرد در تودۀ موزی به دست آمد
.کاهش در عملکرد در اثر افزایش تنش کمآبی به ترتیب حساسترین و متحملترین توده نسبت به تنش کمآبی بودند
. ویتامین ث، عملکرد، پرولین، پاداکسنده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to evaluate some Iranian melon landraces for water stress tolerance, an experiment was set out in a split plot
design based on RCBD with three replicates in research field of University of Zanjan. Treatments were consisted of
three irrigation levels (100, 66 and 33% of ETC) as main plots and 7 landraces of Iranian melon as subplots (‘Kali’,
‘Orshang’, ‘Mouri’, ‘Mozi’, ‘Shirazi’, ‘Ezmir’ and ‘Eyvanekey’). The results indicated that water deficit stress
significantly increased proline content, peroxidase and catalase activity and reduced leaf relative water content
(RWC), yield and vitamin C content. The highest water use efficiency (WUE) was observed in 66% water stress. The
landraces had significant difference for physiological traits. The highest values of RWC, proline and vitamin C
content were obtained in landraces of ‘Kali’ and ‘Mouri’. Also the highest POX activity, WUE and yield were
obtained in landraces of ‘Ezmir’ and ‘Mozi’, respectively. According to the results ‘Eyvanekey’ and ‘Mozi’ with
highest and lowest yield reduction under water deficit stress was tolerant and sensitive landraces respectively.
Keywords: Antioxidant, proline, vitamin C, yield.
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مقدمه
خربزه بهعنوان یک محصول باغبانی مهم بهصورت
تجاری در مناطق معتدله ،نیمه گرمسیری و گرمسیری
در سراسر جهان کشت و تولید میشود ( Lester,
 .)1996ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی خربزه است
که قابلیت و ظرفیت زیادی برای تولید و صادرات
میوههای با کیفیت باال را دارد .تولید جهانی این
محصول  74/9میلیون تن است که کشورهای چین،
ترکیه ،ایران ،مصر و ایاالتمتحده 66 ،درصد تولید آن
را به خود اختصاص دادهاند (.)FAO, 2013
تنش کمآبی یکی از گستردهترین تنشهای
محیطی است که اثرگذاریهای سوء ناشی از آن بر
رشد و نمو و عملکرد ،بستگی به ژنوتیپ ،مرحلۀ نموی
گیاه ،هنگام رخداد تنش و شدت آن دارد ( Saruhan
 .)Guler et al., 2012اگرچه هر عامل تنش روی گیاه
اثر خاصی میگذارد ولی بهطورکلی هر شرایط تنشزا
میتواند موجب افزایش گونههای فعال اکسیژن
( )ROSشود .گونههای فعال اکسیژن بهعنوان عامل
زیانبار سامانههای زیستی (بیولوژی) شناخته شدهاند،
زیرا باعث اکسایش (اکسیداسیون) لیپیدها ،پروتئینها،
دئوکسی ریبونوکلئیکاسیدها و کربوهیدراتها
میشوند .درنهایت سطوح سمی  ROSباعث ایجاد یک
واکنش زنجیرهای اکسایش یاخته شده که درنتیجۀ آن
حالتهای ناسالم و کشنده به وجود میآید .افزون بر
تولید تنش اکسایشی (اکسیداتیو) ،یکی از پیامدهای
گریزناپذیر  ROSاختالل در فرآیندهای فیزیولوژی
طبیعی مانند گلیکولیز و نورساخت (فتوسنتز) است
( .)Mittler et al., 2004سامانههای پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) گیاه اعم از آنزیمی و غیر آنزیمی
نقش مهمی در تعادل و جلوگیری از آسیب اکسایشی
ایفا میکنند ( Baysal Furtana & Tıpırdamaz,
.)2010
متابولیتهای پاداکسندگی غیرآنزیمی شامل
آنتوسیانینها ،فالونوئیدها ،کارتنوئیدها-a ،توکوفرول و
گلوتاتیون ( )Halliwell, 1987و پاداکسنده
(آنتیاکسیدان)های آنزیمی شامل سوپراکسید
دیسموتازها ،آسکوربات پراکسیدازها ،کاتاالزها،
پراکسیدازها و گلوتاتیون ردوکتازها هستند ( Bowler

 .)et al., 1992افزایش فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
کاتاالز در شرایط تنش خشکی در گیاه نخود گزارش
شده است ( .)Mafakheri et al., 2011افزون بر سامانۀ
آنزیمی مهارکنندة رادیکالهای آزاد ،تجمع پرولین
یکی از سازوکارهای مهم سازگاری گیاهان است که
برای رویارویی با تنشهای محیطی بهویژه تنش
کمآبی در گیاه ساخت (سنتز) میشود .پرولین ارتباط
نزدیکی با تنشهای خشکی گیاه دارد که بهعنوان
پرولین آزاد میتواند بهطور شایانتوجهی در محصوالت
کشاورزی و دیگر گیاهان تجمع یابد ( Lee et al.,
 .)2009پرولین بهعنوان محافظ اسمزی در گیاهان
تحت تنش ،در غلظتهای باال در یاختههای گیاه بدون
ایجاد اختالل در ساختار یاختهای یا سوختوساز
(متابولیسم) ،تجمع مییابد .بنابراین تجمع پرولین
نقش مهمی در تنظیم اسمزی ،سمزدایی  ROSو
یکپارچگی غشای گیاهان تحت شرایط تنش ایفا
میکند ) .(Demiralay et al., 2013در گیاهان خربزه
بهسرعت
تحت تنش کمآبی آنزیم ساخت پرولین 
افزایش مییابد و تجمع پرولین در برگها ،تعادل آبی
گیاه را با تعدیل پتانسیل اسمزی حفظ میکند
( .)Foyer et al., 1998یاختههای گوجهفرنگی در
شرایط تنش ،سیصد بار بیشتر از یاختههای برگ
گیاهان عادی ،پرولین ذخیره کردند ( & Sharkey
پذیریهای

 .)Seemann, 2005یکی از مهمترین تغییر
ناشی از تنش خشکی ،کاهش محتوای نسبی آب برگ
است که محتوای نسبی آب برگ باال توانمندی گیاه در
رویارویی با تنش خشکی را نشان میدهد و تحت تأثیر
تنظیم اسمزی ،جذب آب و میزان تعرق قرار داشته و
وراثتپذیری باالیی را در شرایط تنش خشکی نشان

داده است (Munne & Algre .)Hakimi et al., 1998
( )1999با بررسی تأثیر تنش خشکی بر گیاه
بادرنجبویه نتیجه گرفتند که تنش خشکی موجب
کاهش  97درصدی محتوای نسبی آب برگ شد.
کاهش حجم آبیاری همچنین منجر به کاهش عملکرد
در خربزه شد (.)Fabeiro et al., 2002
ویتامین ث فراوانترین و قویترین پاداکسندة
محلول در آب است که عمل جلوگیری یا به کمینه
رساندن آن ،آسیب ناشی از  ROSرا در گیاهان انجام
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میدهد و در همۀ بافتهای گیاهی وجود دارد ولی
میزان آن بهطورمعمول در ژاتاک (مریستم)ها و
نورساختی باال است ( Gill & Tuteja,
یاختههای 
 .)2010باالترین غلظت آن در برگهای بالغ با
کلروپالست تکاملیافته و سبزینۀ (کلروفیل) باالتر
گزارش شده است .تنش اکسایشی محتوای
اسیدآسکوربیک را در گیاهان تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Alscher & Cumming, 1990به دلیل کمبود منابع
آب در کشور ،توجه به باال بردن تولید به ازای مصرف
هر واحد آب آبیاری (کارایی مصرف آب) از جمله
هدفهای مهم در کشاورزی است .کارایی مصرف آب
ویژگیهای

به عاملهای چندی از جمله گونه و رقم،
گیاه ،مدیریت آبیاری و حاصلخیزی خاک بستگی دارد
(Badii & Kashi .)Abkhezr & Ghahreman, 2003
) (2012در بررسی تأثیر دورهای متفاوت آبیاری (،6
 3و  57روزه) روی خربزه گزارش کردند که با افزایش
دور آبیاری کارایی مصرف آب نیز افزایش یافت.
بررسی پاسخهای بیوشیمیایی به تنش ،در مورد
خربزههای ایران محدود است و سازوکارهای دفاع
پاداکسندگی تحت تنش خشکی کمتر بررسی شده
است .با توجه به اینکه تودههای زیادی از خربزه در
ایران وجود دارد و اطالعاتی در مورد پاسخهای
فیزیولوژی این تودهها در رویارویی با تنش کمآبی
وجود ندارد .این پژوهش باهدف تعیین تأثیر تنش کم-
آبی بر شاخصهای فیزیولوژیکی مانند تجمع پرولین و
فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی در خربزه انجام شده
است که ارزیابی این پاسخها به شناسایی سازوکارهای
تحمل به خشکی و بررسی بیشتر در سازوکارهای
مولکولی تحمل به خشکی ناشی از تنش اکسایشی
کمک خواهد کرد.
مواد و روشها
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی
دانشگاه زنجان در سال  5939انجام شد .آزمایش
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار (شش بوته در هر واحد
آزمایشی) ،اجرا شد .ویژگیهای خاک محل آزمایش
در جدول ( )5آمده است .تیمارهای آبیاری در
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کرتهای اصلی و تیمارهای مربوط به توده در
کرتهای فرعی قرار گرفتند .پس از آماده شدن زمین
در تاریخ  51خرداد ،بذرهای هفت تودة خربزة ایرانی
(کالی ،اورشنگ ،موری ،موزی ،شیرازی ،شیاردار ،ازمیر
و ایوانکی) کشت شد (جدول  7و شکل  .)5پس از
سبز شدن بذرها ،عمل تنک کردن بوتهها و خاکدهی
پای بوتهها انجام شد .در ادامۀ رشد ،ساقۀ اصلی بوته
پس از ظهور دو ساقۀ فرعی قطع شد (هرس) پس از
استقرار اولیۀ گیاهان ( 71روز پس از کاشت)،
تیمارهای آبیاری در سه سطح ( 66 ،511و  99درصد
نیاز آبی گیاه) اعمال شد .نیاز آبی گیاه برای تیمار
شاهد با استفاده از میانگین بلندمدت دادههای روزانۀ
فراسنجههای هواشناسی ثبتشده در ایستگاه
هواشناسی زنجان و رابطۀ استاندارد فائو-پنمن-مانتیث
محاسبه شد ( .)Vaziri et al., 2008برای محاسبۀ نیاز
آبی به ازای هر بوته ،مجموع آب داده شده در طول
دورة رشد به هر بوته محاسبه شد که در این صورت
میزان نیاز آبی هر بوته برای تیمار شاهد ( 711/4لیتر)
برآورد شد .نیاز آبی دیگر تیمارها بر پایۀ درصد
معینشده نسبت به تیمار شاهد به میزان  66و 99
درصد محاسبه شد.
فعالیت آنزیمها به روش طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر  JENWAYمدل  )UV-6505در
دمای آزمایشگاه ( 71درجۀ سلسیوس) اندازهگیری
شد .فعالیت آنزیمهای کاتاالز به روش & Cakmak
 (1991) Horstبر پایۀ میزان تجزیه شدن  H2O2در
طولموج  771نانومتر برحسب ( µmol H2O2.g-1
 )FW.min-1تعیین شد و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز
به روش  )1955( Chance & Maehlyبر پایۀ میزان
اکسید شدن گایاکول در طولموج  741نانومتر
برحسب ( )units.g-1 FW.min-1تعیین شد .برای
اندازهگیری پرولین برگ 1/1 ،گرم از نمونههای برگ
تر در  51میلیمتر اسید سولفوسالیسیلیک 9درصد با
دستآمده
به 
هاون ،همگن (هموژن) شده و عصارة 
صاف شد 7 .میلیلیتر اسید استیک و  7میلیلیتر
ناینهیدرین به  7میلیمتر از این عصارة صافشده،
اضافه شد .محلول بهدستآمده به مدت یک ساعت در
حمام آب و در دمای  511درجۀ سلسیوس قرار داده
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معرف و  71سیسی آب مقطر اضافه شد .آنگاه حجم
مصرفی محلول رنگی ید ،یادداشت شده و در رابطۀ
( )7قرار گرفت و بهصورت میلیگرم ویتامین ث در
 511سیسی نمونه بیان شد (.)Mostufi, 2005
بهمنظور ارزیابی عملکرد ،همۀ میوهها پس از برداشت
با ترازوی دیجیتال وزن شده و عملکرد محاسبه شد.
کارایی مصرف آب ،با تقسیم کردن عملکرد به آب
مصرفی در دورة فصل رشد به دست آمد.
= محتوای نسبی آب برگ RWC
() 5

شد .پساز آن برای پایان یافتن واکنش ،لولههای
آزمایش درون یک بستر یخی قرارگرفته و  7میلیلیتر
تولوئن به هر لوله اضافه شد .غلظت پرولین نمونهها در
تولوئن با استفاده از طیفسنج نوری در طولموج 171
نانومتر و درنهایت با توجه به منحنی استاندارد
بهدستآمده از غلظتهای مختلف ( 71 ،71 ،51 ،1و
 61میکروموالر) پرولین ،برحسب میلیگرم بر گرم وزن
تر محاسبه شد ( .)Bates et al., 1973برای
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ ،در آغاز وزن تر
برگها اندازهگیری و آنگاه بهمنظور تعیین وزن در
حالت اشباع ،به مدت بیست ساعت در شدت نور کم و
در دمای اتاق درون آب مقطر قرار داده شدند .در پایان
بهمنظور تعیین وزن خشک ،برگها به مدت 76
ساعت در آون و در دمای  41درجۀ سلسیوس قرار
داده شدند .محتوای نسبی آب برگها با استفاده از
رابطۀ زیر به دست آمد (رابطۀ  .)5میزان ویتامین ث
به روش عیارسنجی (تیتراسیون) با محلول رنگی ید
 1/15نرمال تا تغییر رنگ محلول نمونه به رنگ آبی
کدر تعیین شد .برای تهیۀ محلول نمونه در آغاز به 51
سیسی آبمیوه 7 ،سیسی نشاستۀ  5درصد بهعنوان

وزن خشک – وزن تر

× 511

وزن خشک – وزن تورژسانس

( = )7میلیگرم ویتامین ث در  511سیسی نمونه
 ×511حجم نمونه ×  × 1/66حجم مصرفی محلول
رنگی ید  -یدور پتاسیم
= میلیگرم پرولین بر گرم وزن تر

() 9
گرم
نمونه /

میلیلیتر تولوئن × میلیگرم پرولین بر میلیلیتر
میلیگرم بر میلیمول 551/59

1

جدول  .5ویژگی فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی محل اجرای آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of the soil used in the experiment
Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

Gravel
)(%

Bulk density
)(g/cm3

pH

EC
)(ds/m

Calcium
)carbonate (%

Soil texture

Organic
)matter (%

56

27

17

17.85

1.45

7.45

3.13

14.09

Sandy clay
loam

1.11

جدول .7نام تودههای خربزه و محل گردآوری آنها
Table 2. Melon landraces names and their collecting locations
Local Name
of landrace
Kali-A
Orshang-B
Mouri-C
Mozi-D

Collecting location
in Iran
Torbat-e Jam
Torbat-e Jam
Torbat-e Jam
Shabestar

Flesh color
Yellow
Yellow
Orangish Yellow
Yellowish Cream

Local Name
of landrace
Shirazi-E
Ezmir-F
Eyvanaki-G

Collecting location
in Iran
Zanjan
Shabestar
Garmsar

شکل  .5میوة تودههای خربزة مورد استفاده در آزمایش
Figure 1. Fruit of melon landraces used in the experiment

Flesh color
Cream
Greenish Cream
Orange
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نتایج و بحث
آنزیم کاتاالز و پراکسیداز

نتایج نشان داد ،تودهها از لحاظ فعالیت آنزیمهای
پراکسیداز با همدیگر تفاوت معنیداری داشته ولی در
فعالیت آنزیمهای کاتاالز تفاوت معنیداری مشاهده
نشد .بهطوریکه تودة ازمیر با (units.g-1 FW.min-1
 )1/67بیشترین و تودههای اورشنگ و شیرازی به
ترتیب با ( 1/75 units.g-1 FW.min-1و )1/77
کمترین میزان فعالیت آنزیمهای پراکسیداز را داشتند
(جدول  .)7کاهش میزان آب آبیاری بر میزان فعالیت
آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز اثر معنیدار داشت
بهگونهای که کاهش آبیاری از  511درصد به 99
درصد نیاز آبی گیاه باعث افزایش میزان فعالیت
آنزیمهای کاتاالز از 1/99 µmol H2O2.g-1) FW.min-1
به  )6/61و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز از ( units.g-1
 1/77FW.min-1به  )1/45شد (جدول  .)9تولید
گونههای فعال اکسیژن یکی از مهمترین عاملهای
آسیبرسان به نورساختی در شرایط تنشهای محیطی
از جمله تنش خشکی است (.)Kim & Lee, 2005
گیاهان برای کاهش دادن تأثیر زیانبار گونههای فعال
اکسیژن ،سازوکارهای متفاوتی دارند که ازجملۀ آنها
میتوان به سامانۀ دفاع آنزیمهای پاداکسندگی اشاره
کرد .کاتاالزها و پراکسیدازها از مهمترین آنزیمهای از
بین برندة پراکسید هیدروژن به شمار میآیند ( Shen
 .)et al., 2010در شرایط تنش کمآبی با بسته شدن
روزنهها ظرفیت انتقال الکترون نورساختی کاهش
مییابد ،که این عامل موجب تجمع الکترونها و
افزایش گونههای فعال اکسیژن میشود .تولید
گونههای فعال اکسیژن در یاختههای گیاهی در فرآیند
تنش باعث پراکسایش لیپیدها ،غیرطبیعی شدن
پروتئینها و اکسایش DNAها میشوند و گیاه برای
رویارویی با این تغییرها ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
پراکسیداز را برای خنثیسازی فعالیت این رادیکالهای
آزاد افزایش میدهد ( .)Dat et al., 2000نتایج
این پژوهش با یافتههای )2012( Naeimi et al.
همخوانی دارد ،آنان نیز با بررسی تنش کمآبی بر
کدوی پوستکاغذی شامل (شاهد ،قطع آبیاری در
مرحلۀ گلدهی و قطع آبیاری در مرحلۀ میوهدهی)
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شاهد افزایش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز
شدند.
محتوای نسبی آب برگ

تنش کمآبی باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ شد.
بهطوریکه با کاهش آبیاری از  511به  99درصد
محتوای نسبی آب برگ از  46/36به  47/73درصد
کاهش یافت (جدول  .)9نتایج نشان داد که محتوای
نسبی آب برگ در بین تودهها نیز تفاوت معنیداری
داشت .تودههای کالی و موری به ترتیب با  43/71و
 43/76درصد بیشترین و تودة شیرازی با 61/65
درصد کمترین میزان محتوای نسبی آب برگ را
داشتند (جدول  .)7اثر متقابل آبیاری در توده نیز بر
محتوای نسبی آب برگ معنیدار بود و تودههای کالی
و موری به ترتیب با  65/71و  65/5درصد در آبیاری
 511درصد بیشترین و تودة شیرازی با  16/69درصد
در آبیاری  99درصد کمترین میزان محتوای نسبی آب
برگ را داشتند (شکل  .)7به نظر میرسد گیاهانی که
تحت تنش خشکی قرار میگیرند ،فضای بین یاختهای
و میزان آب در پیکرة خود را از راه افزایش مواد
اسمزی درون بافتها به کمترین میرسانند تا آب از
بافت خاک با نیروی بیشتری وارد آنها شود که این
موضوع موجب کاهش میزان آب نسبی در شرایط
تنش خشکی میشود (.)Nayyar & Gupta, 2006
کاهش رشد و فعالیت ریشه و افزایش میزان تبخیر و
تعرق از جامعۀ گیاهی از عاملهای مؤثر در کاهش
محتوای نسبی آب شناخته شدهاند ( Nautiyal et al.,
 .)2002یک کاهش در محتوای نسبی آب برگ در
پاسخ به تنش خشکی در طیف گستردهای از گیاهان
مشاهده شده است (.)Nayyar & Eupta, 2006
محتوای نسبی آب برگ توسط شدت تنش ،مدتزمان
رخداد خشکی و گونهها تحت تأثیر قرار میگیرد
( )2013( Khodadadi .)Yang & Miao, 2010با
بررسی تأثیر خشکی در نخود دریافت که با اعمال
تنش خشکی محتوای نسبی آب برگ کاهش یافت.
میزان ویتامین ث

تودة شیرازی با  5/59میلیگرم در  511میلیلیتر
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آبمیوه در مقایسه با دیگر تودهها بیشترین و تودة
ازمیر با  1/41میلیگرم در  511میلیلیتر آبمیوه
کمترین میزان ویتامین ث را داشت (جدول  .)7کاهش
آبیاری بر ویتامینث اثر معنیدار داشت بهگونهای که
کاهش آبیاری از  511درصد به  99درصد نیاز آبی
گیاه باعث کاهش میزان ویتامینث از  1/36به 1/64
میلیگرم در  511میلیلیتر آبمیوه شد (جدول .)9
تحقیقات نشان دادهاند که ویتامین ث نقش کلیدی در
چندین فرآیند فیزیولوژی گیاه از جمله رشد و نمو و
همچنین سوختوساز دارد .چون ویتامین ث از
اسیدهای آلی است به دلیل افزایش دما در نتیجه
کمآبی تنفس افزایش یافته بنابراین اسیدها بهعنوان
بسترهای (سوبسترا) در پدیدة تنفسی شرکت میکنند
این موضوع باعث کاهش اسیدیته و در نتیجه باعث
کاهش ویتامین ث در اثر تنش کمآبی میشود
( .)Munger & Robinson, 1991تنش کمآبی (41
درصد نیاز آبی گیاه) بدون تأثیر بر میزان ویتامین ث،
موجب افزایش  4درصدی میزان لیکوپن در هندوانه
شد ( .)Leskovar, 2004محققان با بررسی دو سطح
آبیاری ( 511و  11نیاز آبی گیاه) در دو سال در گیاه
خربزه دریافتند که با اعمال تنش میزان ویتامین ث
کاهش یافت (.)Sat Pal Sharma et al., 2014
میزان پرولین

پرولین در اثر تنش کمآبی افزایش یافت .کمترین
میزان پرولین ( 5/75میلیگرم در گرم وزن تر) در
آبیاری ( 511درصد نیاز آبی گیاه) و بیشترین میزان
(7/33میلیگرم در گرم وزن تر) در آبیاری سوم (99
 )%مشاهده شد (جدول  .)9تفاوت معنیداری در بین
تودهها از لحاظ پرولین وجود داشت ،بهطوریکه
بیشترین میزان پرولین در تودههای کالی و موری به
ترتیب ( 7/4و  7/66میلیگرم در گرم وزن تر) و
کمترین آن در تودههای موزی و ازمیر به ترتیب
( 5/13و  5/76میلیگرم در گرم وزن تر) مشاهده شد
(جدول  .)7اثر متقابل بین توده و آبیاری بر پرولین
نشان داد که تودههای موری و اورشنگ در آبیاری 99
درصد به ترتیب با  7/97و  7/56میلیگرم در گرم وزن
تر بیشترین و تودههای ازمیر و موزی در آبیاری 511

درصد به ترتیب با  1/65و  1/66میلیگرم در گرم
وزن تر کمترین میزان آن را داشتند (شکل .)9
ترکیبهای محافظ اسمزی با تنظیم اسمزی و قابلیت

حاللیت باال در آب ،گیاهان را در مقابل تنش کمآبی
متحمل میکنند .افزایش پرولین در برگ گیاهان در
شرایط تنش نشان میدهد که پرولین بهعنوان محافظ
اسمزی در طول دورة تنش عمل میکند و تجمع
پرولین بخشی از پاسخهای فیزیولوژیکی به تنشهای
اعمال شده ،است .پرولین تحت تأثیر آنزیم  -5پرولین
–  – 1کربوکسیالت سینتتاز بهدستآمده میشود و
بهشدت متأثر
بیان ژنهای کنترلکننده تولید پرولین 
از تنش خشکی است (.)Madhava et al., 2006
مولکولهای پرولین شامل قسمتهای آبدوست و
آبگریز است .پرولین محلول میتواند حاللیت
پروتئینهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده و جلوی
غیرطبیعی شدن آلبومین را بگیرد .این ویژگی پرولین
بدان جهت است که رابطۀ متقابل بین پرولین و سطح
پروتئینهای آبگریز برقرار شده و به علت افزایش
سطح کل مولکولهای پروتئینهای آبدوست،
پایداری آنها افزایش یافته و از تغییر ماهیت آنها
جلوگیری میکند .آنزیمها نیز به دلیل ساختمان
پروتئینی خود تحت تأثیر این سازوکار پرولین
بهاحتمال گیاهان به
قرارگرفته و محافظت میشوند که 
دالیل باال پرولین خود را افزایش میدهند
( .)Kuzenetsoy & Shevykova, 1999در گوجهفرنگی
و بادنجان در شرایط تنش خشکی پرولین افزایش
نشان میدهد ( .)Reddy et al., 2006نتایج این
پژوهش با یافتههای (2011) Barzegar et al.
همخوانی دارد آنان نیز با بررسی سه سطح آبیاری
( 61 ،11و  41سانتیبار) روی خربزه شاهد افزایش
میزان پرولین با افزایش تنش کمآبی شدند.
کارایی مصرف آب

تأثیر تنش کمآبی بر کارایی مصرف آب معنیدار بود
طوری که با کاهش آبیاری از  511به  99درصد نیاز
آبی گیاه ،کارایی مصرف آب از ( 55/51به 57/71
کیلوگرم بر مترمکعب) افزایش یافت (جدول  .)9تفاوت
کارایی مصرف آب در بین تودهها نیز معنیدار بود
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بهگونهای که تودة موزی با ( 53/31کیلوگرم بر
مترمکعب) بیشترین و تودههای موری و کالی به
ترتیب با ( 4/6و  6/65کیلوگرم بر مترمکعب) کمترین
میزان را داشتند (جدول  .)7کارایی مصرف آب تحت
تأثیر عملکرد میوه و میزان آب مصرفی است .در تنش
مالیم ( 66درصد) چون با کاهش میزان آب مصرفی
عملکرد با نسبت کمتری کاهش یافته است بنابراین
کارایی مصرف آب آبیاری افزایش یافته است و این
نشان میدهد که خربزه به نسبت به کمآبی متحمل
است .محققان با بررسی تأثیر تنش کمآبی بر کارایی
مصرف آب در خربزه در دو سال ( 7111و )7116
دریافتند که با افزایش شدت تنش کارایی مصرف آب
افزایش یافت (.)Cabello et al., 2009
عملکرد

در اثر تنش کمآبی ،عملکرد کاهش معنیداری نشان
داد بهگونهای که باعث کاهش آن از  99517کیلوگرم
در هکتار در آبیاری  511درصد به  57617کیلوگرم
در هکتار در آبیاری  99درصد شد (جدول  .)9تنش
کمآبی باعث کاهش  67/97درصد عملکرد در آبیاری
 99درصد نسبت به آبیاری معمولی شد .تودهها نیز از
لحاظ عملکرد با همدیگر تفاوت معنیدار داشتند .تودة
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موزی با  91666کیلوگرم در هکتار بیشترین و
تودههای موری و کالی به ترتیب با  59954و 51596
کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد را داشتند
(جدول  .)7اثر متقابل توده در آبیاری نشان داد که
تودة ایوانکی با ( 73636کیلوگرم در هکتار) در آبیاری
 511درصد و تودة موری با ( 4447کیلوگرم در
هکتار) در آبیاری  99درصد به ترتیب بیشترین و
کمترین میزان عملکرد را داشتند (شکل  .)7تنش
خشکی با کاهش محتوای آب برگها در فرآیندهای
فیزیولوژیکی چندی تأثیر میگذارد .کاهش در میزان
نورساخت با کاهش سطح برگ و فعالیت آنزیم ریبولوز
 5و  -1بیس فسفات به علت کاهش تبادل  CO2در
اثر بسته شدن روزنهها تفسیر میشود ( Sarker et al.,
 .)2004تنش کمآبی باعث تشکیل میوههای کوچکتر
و کاهش وزن میوه شده و در نتیجه عملکرد پایین را
در خربزه موجب میشود ( .)Sensoy et al., 2007در
آزمایشی اعمال تنش آبی بر خربزه نشان داد که
کاهش یا افزایش آبیاری به میزان  71درصد از تبخیر
و تعرق گیاه ،اثر معنیداری بر عملکرد خربزه نداشت
ولی کاهش آبیاری به میزان  71درصد از تبخیر و
تعرق گیاه ،عملکرد را تا  77درصد کاهش داد
(.)Cabello et al., 2009

گیریشده در تیمارهای مختلف آبیاری
جدول  .9مقایسۀ میانگین ویژگیهای اندازه 
Table 3. Mean comparison of the traits measured in the different irrigation levels
Yield
)(kg/ha
33102 a
19074 b
12804 c

Water use
efficiency
)(kg/m3
11.15 b
12.39 ab
14.25 a

Peroxidase
(units.g-1
)FW.min-1
0.42 c
0.55 b
0.71 a

Catalase
(µmol H2O2.g-1
)FW.min-1
5.33 c
5.93 b
6.85 a

Vitamin C
)(mg/100 ml

Relative water
)content (%

Proline
)(mg/g FW

Irrigation
)(ETC%

0.96 a
0.91 ab
0.87 c

76.98 a
75.27 b
72.49 c

1.21 c
1.75 b
2.99 a

100%
66%
33%

در هر ستون میانگینهای با دستکم یک حرف مشترک بدون اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن هستند.
In each column means with at least one common letter are lacked significant difference at 5% probability level based on Duncan multiple range test.

گیریشده در برخی تودههای خربزة ایرانی
جدول  .7مقایسۀ میانگین ویژگیهای اندازه 
Table 4. Mean comparison of the traits measured of some Iranian melon landraces
Landrace

Proline
)(mg/g FW

Relative water
)content (%

Vitamin C
)(mg/100ml

Kali
Orshang
Mouri
Mozi
Shirazi
Ezmir
Eyvanaki

2.70 a
2.44 b
2.66 a
1.09 e
1.54 d
1.26 e
2.18 c

79.45 a
74.74 c
79.26 a
76.19 b
65.81 e
76.97 b
71.97 d

1.09 a
0.76 b
1.07 a
0.79 b
1.13 a
0.75 b
0.79 b

Catalase
(µmol H2O2.g-1
)FW.min-1
5.65 a
6.08 a
6.50 a
5.72 a
6.14 a
5.74 a
6.42 a

Peroxidase
(units.g-1
)FW.min-1
0.49 cd
0.41 d
0.70 b
0.50 cd
0.44 d
0.84 a
0.55 c

Water use
efficiency
)(kg/m3
8.61 d
14.10 bc
7.80 d
19.95 a
10.04 cd
12.78 bcd
15.53 ab

Yield
)(kg/ha
15136 c
25516 abc
13317 c
30888 a
16756 bc
21587 abc
28418 ab

در هر ستون میانگینهای با دستکم یک حرف مشترک بدون اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن هستند.
In each column means with at least one common letter are lacked significant difference at 5% probability level based on Duncan multiple range test.
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Irrigation levels (ETC%)

 درصد نیاز آبی گیاه) بر محتوای نسبی آب برگ تودههای خربزة ایرانی99  و66 ،511(  تأثیر تیمارهای آبیاری.7 شکل
Figure 2. Effect of Irrigation levels (100, 66 and 33 ETC%) on relative water content of Iranian melon landraces
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Figure 3. Effect of Irrigation levels (100, 66 and 33 of ETC%) on proline content (mg/gFW) of Iranian melon landraces
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Figure 4. Effect of Irrigation levels (100, 66 and 33 of ETC%) on fruit yield (kg/ha) of Iranian melon landraces
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...  تأثیر تنش کمآبی بر برخی شاخصهای فیزیولوژی و:لطفی و همکاران

کاهش در عملکرد و تودة موزی کمترین کاهش در
511  درصد نسبت به آبیاری99 عملکرد در آبیاری
 بنابراین نتایج به نظر.درصد نیاز آبی گیاه نشان داد
میرسد که تودة موزی به تنش کمآبی متحمل بوده و
باالترین کارایی مصرف آب را داشته است که برای کشت
 با.در شرایط کمآب مناسبتر از دیگر تودهها باشد
پژوهشهای بیشتر روی این توده میتوان از آن به منزلۀ
.جمعیت پایۀ بومی متحمل به کمآبی استفاده کرد

نتیجهگیری

نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان داد که اثر تنش
کمآبی بر صفات مورد بررسی معنیدار بوده و در بین
 تنش خشکی.تودهها نیز تفاوت معنیداری مشاهده شد
باعث کاهش رشد و عملکرد میوه شد ولی تجمع پرولین
 با توجه به.و فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی افزایش یافت
 تودة ایوانکی در شرایط آبیاری معمولی بیشترین،نتایج
 ولی در شرایط تنش کمآبی بیشترین،عملکرد را داشته
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